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Recitativ:

Se, än ett år av ångestfylld förväntan,

av villsam växling mellan tro och tvivel,
har virvlat bort i evighetens flod!

Ett blad fåfängeliga mänskoöden

har raspats ned på nytt i tidens bok.
I alltjämt oförtruten ävlan spinna

de tysta nornor livets sköra trådar.

Det är ej mänskans svaga armar givet
att tämja tiden, rubba klotets krets.

Vi äro dödliga. Vi leva nuet.
Ett förr, ett efteråt är ej för oss.
Likväl - två oskattbara gåvor gavs

de dödlige av god och givmild gudom:

Vi kunna minnas, jämväl ana framtid. 
Och så de länkas, släktled tätt vid släktled.



Aria l.
Örlig, pestilents och brand
ha här fordom härjat.
Hart när undergångens rand
släktet blev dock bärgat.
Genom orostyngda tider,
härdad under nöd,
växte staden stark omsider,
stark, till eget stöd.

Höstkallt, narvasst nordanväder,

frosttyst vinternatt
lärde bistert våra fäder

värna om sin skatt.
Alltjämt, rotfast, klippan visar,
vad dess styrka är.
Alltjämt brytas Vänerns isar
brått mot Skräcklans skär.

Aria II.
Allvar byts i lust ock lek
evig växling råder.
Livet ger oss skämt och smek
som sin heta åder.
Även vår stad kan väl rasta,
visa glädjeblick.
Vardagsbördan leklynt kasta,
komma ungdomskvick.

Vindar, vårligt fria, friska

fräsa över sjön -.
- Men i parken varsamt viska
åldrig lind och lönn.



Viska visdom om de gamla,
om förgången sed,
om hur unga släkten samla,
sav, där fädren stred.

Kör:

Med trötta ögon se vi livet rinna,
dess gåta alltjämt bliven obesvarad.
Dock är det tröst att jämt en källa finna,
där vi få hämta läkdryck, väl förvarad.

En tillgång äga vi, oändligt stor.
Vår fordomstillit, hemortskärlek, gåvan,
som gavs av fädren, länkar bror vid bror.

Den omätbara, ovägbara gåvan.

LASSE BROMAN
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KVARTSSEKLETS KRÖNIKA

av

ELOV NORDEN

VÄNERSBORGAREN är lokalpatriot. Om han är det i högre grad

än sina bröder i Hjo eller Stockholm kan lämnas därhän, det före

faller dock inte otroligt. Att vara vänersborgspojk är för den in
födde vänersborgaren en ursprungsbeteckning av synnerligen hög kvalitet,

och i det fallet har han lika starka sympatier för den hundraprocentiga
härstamningen som mr. Babbitt från Zenith i U. S. A. Liksom mr. Babbitt
är han också sin födelsestads bålde riddare och drar gärna mellan skål

och vägg en lans till dess försvar, om någon skulle drista sig till förkle

nande omdömen om Vänerdrottningen. Mr. Babbitts lokalpatriotism är
emellertid aktiv, vänersborgarens snarare passiv. Omsorgen om stadens
öden överlämnar han helst åt »utbördingarne», för vilka han är nog svensk

att hysa en med beundran blandad misstro. Visserligen är han i sin um
gängelse med dem älskvärdheten själv, men hyser i sitt stilla sinne ett visst

agg mot vederbörande för att de »kommit till sta'n och fått'et bra». Den

till andra orter emigrerade vänersborgaren unnar han däremot av hela sitt
hjärta framgången och han hälsas alltid med stora famnen, när han för
längre eller kortare tid återvänder till fadershuset. Mellan hemmaväners

borgaren och hans broder i förskingringen finnas band, som varken rang
eller ålder kunna upplösa. När söner av Vänersborg råkas är det mera

sällan för att dryfta dagens angelägenheter, utan för att dröja vid minnen

från framfarna tider. Det är inte Vänersborg av idag kärleken ägnas, det



är Vänersborg av igår och det är den kärleken som binder Vänersborgs

söner samman. När med den kärleken förenar sig en positiv vilja att

utanför det partipolitiska käbblet verka för stadens väl och bevara dess
egenart är den vänersborgska lokalpatriotismen som bäst. Av den föddes

också för tjugofem år sedan Vänersborgs Söners Gille.
I slutet av 1890-talet fanns i Vänersborg en sammanslutning utan sty

relse och stadgar, som kallades för »Vänersborgspojkarne~. Vid julhelgerna
komrno, då som nu, en del vänersborgare på besök till hemstaden och när

plikterna mot familj och anhöriga vederbörligen uppfyllts tog man tillfället
i akt och uppsökte gamla barndomsvänner. Med tiden blev det en institu

tion, att man någon av juldagarne skulle samlas till ett litet festligt samkväm

på stadshotellet. Kallelser förekommo inte och voro obehövliga, var man i
staden försummade man inte ett sådant tillfälle att i goda vänners lag upp
liva gamla minnen. Att det inte fanns något att anmärka på trevnaden vid

dessa sammankomster, därom vittnar en av »vänersborgspojkarne., gillets
nuvarande ordförande, direktör Edwin Anderson. Något annat vore heller
inte att vänta när man vet, att en annan av »vänersborgspojkarne» var

stadskassör ferdinand Hallberg. Men han var inte bara en man med hu
mor, han var också en stor lokalpatriot, och i hans sinne rann tanken först

upp på en fastare sammanslutning än den traditionen förlänat ~Väners

borgspojkarne». I Halvord LydelIs årskrönika 1909 lyder Gillets skapelse
historia sålunda: 'Tänk om vi vänersborgspojkar kunde träffas var jul'

så lydde instiftelseorden, som vår ärade ordförande (ferd. Hallberg) helt
oväntat fällde - det blir i morgon fem år sedan. Vi hade aven händelse
samlats på stadshusets kafe, några i sänder. Det var tisdag och tredjedag

jul, och väderleken var det ingen trevnad med, och om jag ej minns fel
var klockan ungefär 7 e. m. - - - Det var ferdinand Hallberg, den
store lokalpatrioten, som helt plötsligt kläckte fram iden. Nå, jag var ju

van, att betrakta ferdinand som en skojmakare, och det är Ni väl allesam
mans, men, ja, med ett ord, han är något djupare än att man skulle kunna

titta ned i det i vardagslag. Han sekunderades ivrigt av Edwin Anderson
och Hjalmar Lindedal. Där har Ni alltså de tre egentliga stiftarne. Jag
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kände mig litet tvivlande i början, särskilt när ålderdomshemmet sprang

fram ur Hjalmars idemagasin. Och jag undrar om inte A. G. Eliasson och

Axel Törnros och Prestoarne och allihop tvivlade som jag. Men de stodo

på sig och nästa jul hade vi konstituerande sammanträde.» Som synes

har LydelI gjort sig skyldig till en medveten eller omedveten lapsus, när

han talar om, att det var aven händelse man träffats i stadshotellets kafe.

Alltnog, vid detta tillfälle, den 27 dec. 1904, valdes en kommitte, som

skulle utarbeta stadgar och första gången sammankalla den nya föreningen.

Kommitten bestod av stadskassör ferdinand Hallberg, bankkassör Hj. A.

Lindedal, direktör Edwin Anderson och privatlärare Halvord LydelI. När

kommitten den 21 dec. samma år sammanträdde för att uppgöra förslag

till stadgar voro också syssloman G. Ljung, underlöjtnant G. Carlberg och

jur. stud. Bertel Hallberg närvarande. Man enades om att den blivande

föreningen skulle kallas »Vänersborgs Söners Gille». Enligt förslaget till

stadgar var Gillets ändamål »att bereda inom och utom Vänersborgs stad

boende medlemmar tillfälle att sammanträffa; att för den skull anordna

sammanträde med festligt samkväm eller utflykt två gånger årligen, nämli

gendels annandag jul, dels vid midsommartiden; att i ideala syften verka

för staden Vänersborgs väl dock utan att gillet som sådant direkt ingriper

i kommunalpolitiken; och att samarbeta för gillesmedlemmarnes bästa. ~

Medlemskap skulle kunna vinnas av varje inom Vänersborgs kommun född,

välfrejdad man efter anmälan hos styrelsen.

Genom annonser i stadens tidningar och anslag utfärdade kommitterade

kallelse till konstituerande sammanträde.

Kallelsen hörsammades av 24 »inom Vänersborgs kommun födde män».

Som ordförande vid det konstituerande sammanträdet fungerade stadskassör

ferd. Hallberg, protokollet fördes av privatlärare Halvord LydelI förslaget

till stadgar synes inte ha vållat några meningsskiljaktigheter utan godkän

des med ett litet tillägg, föreslaget av löjtnant Hj. Bylund, att nytillträdande

medlemmar skulle erlägga inträdesavgift. Bestämmelsen att gilJesstämmorna

skulle förläggas till annandag jul gav emellertid ingeniör Hj. Törnros an

ledning föreslå »att medlemmarne skulle till gillets samkväm kunna inbjuda
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hvar och en sådana goda vänner från annan ort, som såsom gäster befunno
sig hos dem, då så ofta vore fallet under jul- och midsommartiden». Här

med hade ingeniör Törnros redan vid den första gillesstämman gjort sig

till talesman för alla de medlemmar, som genom denna bestämmelse för
satts och allt fortfarande försättas i kvistiga situationer. Diskussionen blev

också livlig. Löjtnant Ole Presto var bland andra bestämd motståndare

Kallelse.
Undertecknade, utsedda att utarbeta förslag till stad,

gal" för en förening mellan inom Venersborgs kommun
födde män, hafva beslutat gemensamt samkväm i stads
hotellets enskilda lokal

onsdagen den 27 dec. 1905 kl. 7,30 e. m.
Hvarje inom kommunen född man äger att infinna

sig. Afgiften för aftonen är bestämd till 3 kronor.
Anteckningslista finnes utlagd hos stadshotellets portier.

Venersborg den 21 December 1905.

Ferd. Hallberg.
Edwin Anderson.

Hl. A. lJindedal.
Halvord lJydell.

till ingeniör Törnros förslag, som han ansåg skulle »förrycka gillessamman
komsternas avsedda karakter». Meningarna voro så delade, att det ansågs

bäst att t. v. bordlägga frågan. I stället övergick man till styrelseval. Valet
blev enhälligt, och den första styrelsen fick följande sammansättning: stads

kassör ferd. Hallberg, ordförande, privatlärare Halvord LydelI, sekreterare,
bankkassör Hj. A. Lindedal, kassör, direktör Edwin Anderson, riksbanks

tjänsteman Anders Hallberg, anordnare. Därmed var gillet konstituerat och
man kunde ägna sig åt den materiella välfägnad, som källarmästare Carl
Johan Andersson svarade för. Stämningen var säkerligen hög, och i pro

tokollet står antecknat, att det förekom både allvarliga och humoristiska
tal, varpå LydelI tillägger, att till den festliga stämningen bidrog källar-
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mästarens utmärkta anordningar: »såväl beträffande supen som i den med
svenska flaggor och stadens vapen prydda salen.»

Det första steget var taget, och det förefaller inte som om de följande
varit varken stapplande eller osäkra. Vid gillesstämman annandag jul 1906

skriver LydelI i sin årskrönika:
»V. S. G. fyller i dag ett år.

Det är alltså ännu bara barnet, och som sådant en den värsta skrikunge,
man kan tänka sig, högst betydligt tagande och endast sällan givande, och

i detta senare fall ger den åt farbröderna endast litet glädje - som dessa

få dyrt betala.
Men nu är det förstås så med barn, att blott de växa och frodas, så

gläder man sig åt dem, ty då ge de, tycker man, förhoppningar om sig

för framtiden.
Och så få de också uppföra sig litet pockande. Det här nöjde sig inte

med att ha bara de 24 farbröderna av i fjol, som skulle sörja för dess
årliga underhåll och då och då ge det litet extra namnam, utan det fick

tryckas 500 inbjudningsbrev och lika många program och stadgehäften,
och så skrevo vi till både Stockholm och Göteborg och Malmö och

Newcastle-upon-Tyne och många andra ställen. Och det var så många
som skrevo tillbaka och svarade, så nu har barnet fått sina snälla farbrö

ders antal nära 4-dubblat, och flera komma oupphörligt.
Och att det blir väl tillgodosett i både andligt och materiellt hänseende

ser man därav, att ibland dessa befinna sig både lektorer och slaktare och
majorer och snickare och rådmän och garvare och jurister och fabrikörer

och bryggare och bankdirektörer o. s. v. och för att det inte skall bli över
ansträngt, har man redan skaffat det en privatlärare, som skriver och läser

det mesta åt det..
för den som vill följa gillets historia under dess tjugofemåriga tillvaro

finns det två källor, som äro lättast tillgängliga, protokollen och årskröni

korna. Författaren till denna historik räknar sig inte till godo någon veten

skaplig sovring av materialet, den tidsperiod det gäller ligger dessutom för
nära i tiden för att tillåta en tillräckligt objektiv behandling, det må därför
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vara honom förlåtet, om han mera håller sig till årskrönikorna, som, kanske
särskilt under LydelIs sekreteraretid, äro väl subjektiva, än till protokollens
torra paragrafer. Och om han därvid mer än som kan synas motiverat

citerar LydelI, beror det på en ohjälplig beundran för det snille, Halvord
i mångt och mycket var. Efter denna nödvändiga parentes för den kritiske

läsaren kan det vara skäl återvända till den avbrutna skildringen av gillets
vidare öden.

En förening, och framför allt en förening som gillet - det skulle snart

visa sig - behöver pengar. Det hade givetvis en bankman som direktör

Anderson klart för sig och redan den 28 dec. 1904 överlämnade han en
grundplåt på tio kronor. Ett år senare följdes den aven femma från

stadskassör Hallberg. Därpå började årsavgifterna inflyta, och vid slutet
av 1906 kunde kassören redovisa en behållning av kr. 299: 68 -- naturligt
vis insatt i sparbanken. Men inte nog därmed. Han hade redan två fon

der att svara för. Det var, för att tala med Halvord LydelI, »ur Hjalmars
idemagasin, som tanken på ett ålderdomshem sprang fram» och det var
också han som på sin silverbröllopsdag, den 23 nov. 1906, lämnade 100

kronor som ett första bidrag till dess förverkligande. Strax efter kom också
direktör Anderson med ett lika stort belopp och löfte om att göra så vart

år en tid framåt. från grosshandlare filip Slöör i Stockholm fick man
också 100 kronor och likaledes från direktör Oskar Brobeck i Lilla Edet.

Innan året var till ända, hade också bryggmästare Albin Borg, som då
innehade Bliicherska bryggeriet, skänkt 50 kronor, källarmästare Andersson
25 kronor och handlanden Bror Peterson 10 kronor. Med ränta blev det

en behållning till J907 av 485 kronor 37 öre. Den andra fonden var

.Skräcklefonden», till vilken målaremästare f. J. fröberg lämnade en tia
som grundplåt, varpå grosshandlare Slöör ökade ut den med en hundra
lapp. - Det var ganska raskt marscherat på ett år och gav goda förhopp

ningar om framtiden. förhoppningarna blevo heller inte grusade.
Gillet kunde från början glädja sig åt stor tillslutning av intresserade

medlemmar. Trots avståndet var grosshandlare Axel f. Ericson i New

castle-upon-Tyne den inte minst intresserade. Mellan honom och Hjalmar
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Lindedal förekom en livlig skriftväxling. I ett brev dagtecknat den 14 dec.
1906, föreslår Ericson bl. a., att gillet borde ombildas så, att även inom
Vänersborg födda kvinnor kunde kallas till medlemmar. förslaget gavan·
ledning till en livlig diskussion vid gillesstämman 1906. Som damernas

riddare uppträdde hovrättsnotarien C. A. Ryding och bokbindaren J. V.
Carlsson, som bl. a. ansåg, att bestämmelserna i de dåvarande stadgarne
innebure ett tillbakasättande av kvinnan. Löjtnant Per Engström var av mot

satt åsikt och framhöll »att kvinnorna hade sina egna områden att verka
på», varför det inte kunde bli tal om något tillbakasättande. I december
följande år behandlades förslaget av styrelsen, som enhälligt beslöt av,

styrka, och uppdrog åt sekreteraren att formulera avslagsyrkandet. Det
finns inte på något ställe antecknat att LydelI yttrat sig i frågan, men man

kan läsa mellan raderna att han var en avgjord motståndare till förslaget,
och skrivelsen till gillesstämman jävar inte antagandet. Med en ganska fri

tolkning av stadgarne konstaterar han genast, att en ombildning enligt det
Ericsonska förslaget måste föranleda gillets upplösning, vilket vid närmare

eftertanke skulle vara ett svikligt förfarande gentemot donatorerna, och han
avslutar skrivelsen: »då styrelsen ej vet af och ej tror, att någonstädes i

världen förefinnes en förening af kvinnor, grundad endast på nativiteten

och utan tillika en sammanbindande yttre begränsning; då slutligen den
väckta frågan faller inom ramen af spörsmål, dem ej ens den välvilligaste

vetenskapliga spekulation lyckats lösa, utan väl snarare i sina försök kom
mit till resultat, som gå åt rakt motsatt håll, får styrelsen alltså för sin del

afslå förslaget och begära dess afskrifvande från protokollet.:. Antingen
det berodde på LydelIs bestickande »utredning» eller övertygelse, det senare

är nog det troligaste, godkändes avslagsyrkandet av gillesstämman 1907
med ett av Hjalmar Lindedal formulerat tillägg, att åtgärden varken fick eller

ens kunde betraktas som ett tillbakasättande av kvinnan. Man tycker sig
se glimten j ferdinand Hallbergs ögon, när han lät ordförandeklubban falla.

Vid samma tillfälle som det Ericsonska förslaget framkom, gillesstämman
1906, diskuterades också en annan stadgeändring. Under hand hade sty

relsen fått mottaga framställningar om att »personer som, ehuru ej födda
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inom Venersborg, dock hit inflyttat under, sin barndom och hade sina barn

domsminnen förknippade med minnet af Venersborg, samt för öfrigt vore
särskildt intresserade af vårt samhälle skulle kunna vinna medlemskap».
Sedan styrelsen behandlat frågan beslöts enhälligt vid 1907 års gillesstämma

att göra följande tillägg till stadgarne: »medlemskap kan äfven erhållas af
manliga personer, som, ehuru ej födda inom Venersborg, dock hit inflyttat
under den tidiga barndomen.» Vid stadgeändringen 1918 fick tillägget föl·

jande formulering: "Gillet kan dock i vissa fall kalla till medlem välfrejdad
person, som sedan ungdomen tillhört samhället.» Det kan inte råda något

tvivel om, att stadgeändringen var väl motiverad, men det har nog funnits
tillfällen, då det visat sig, att de betänkligheter beträffande »svårigheten att

bestämma gränsen», som direktör Anderson uttalade vid frågans första be
handling voro välgrundade.

Gillet tillväxte i ålder och -- utan att det kan skrivas på stadgeändrin

gens konto - medlemsantal. Med tillväxten följde också nya uppgifter
och verksamhetsområden för gillet, men innan dessa något utförligare be

handlas, kan det vara av intresse att ägna några sidor åt skildringen av
huru gillets första uppgift, »att bereda inom och utom Vänersborgs stad
boende medlemmar tillfälle att sammanträffa,) , förverkligades.

Enligt stadgarne skulle ju detta ske dels annandag jul, dels vid midsom

martiden. Det blev huvudsakligen annandag jul. Efter utflykt med båt
till Onsjö i juli 1909, till Sikhall 1911 och till Skräcklan, utan båt, 1912,

ställdes sommarutflykterna på avskrivning. Anledningen torde ha varit
otur med vädret. Annandag jul behövde man dessbättre inte taga hänsyn

till väderleken, och gillesstämmorna synas från början ha varit både talrikt
besökta och angenäma. Det fanns de gillesbröder, som vittnade om »att
det var mycket roligare än Par Bricole», vilket emellertid LydelI till

skriver »en allt för pyramidalisk lokalpatriotism». föreningsangelägenheter

bruka i regel inte äga något större underhållningsvärde för dem, som icke
äro parlamentariker och debattörer av födsel och ohejdad vana. Därför
blev det säkerligen en behaglig överraskning för det stora flertalet att be

söka gillesstämmorna. När stadskassör Hallberg utsågs till ordförande
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Vår inan I den lyckliga situatIonen, att samtidigt som man gjorde en skyl

dig reverens för Gillets stiftare, placerades också den rätte mannen på den

rätta platsen. Han lyckades åt förhandlingarna ge den gemytliga ton, som

alltsedan dess i stort sett präglat dem. Det beryktade dåliga föret i port

gången blev lättare att övervinna, när man i spetsen hade en man, som

med sin humor placerade svårigheterna i den fördelaktigaste synvinkeln.

Hans bon mots skingrade säkerligen under årens lopp månget ovädersmoln

på Gillets himmel, och det var för Gillet en kännbar förlust, när döden år

1919 tog ordförandeklubban ur hans hand.

Oillets och stadens öden ha under de förflutna tjugofem åren kommen

terats i sekreterarnes årskrönikor, under LydelIs tid färgade av det impres

sionistiska snillet, under lindedals av lokalpatriotiskt patos. De bidrogo i

sin mån att göra gillesstämmorna populära, och författaren vågar riskera

beskyllningen att gå utanför ämnet, om han j detta sammanhang gör några

axplock ur årskrönikorna även i de stycken de icke direkt beröra Gillet.

Ar 1910 belönades Hjalmar Lindedals trägna och intresserade arbete för skytte
rörelsen med Vasaorden och Lydell antecknar i årskrönikan: »Det var litet
mörkt på vår hemstads himmel. Litet kulet, blygrått. Men då upplystes allt
plötsligt. Ej aven blek komet med blåsyra i svansen, nej, aven av dessa
lysande meteorer, som blixtlikt belysa allt. Hon slog ned över Vänersborg och
fäste sig med sitt bedårande skimmer mot den svarta bakgrunden av Hjalmars
frack. Inte Hjalmar Pehrssons. Nej, vår kassör, Hjalmar Lindedals, och hela
vårt Gille är nobiliserat. Hjalmar var tillräckligt skytteveteran för det och nu
är han riddare. Jag tycker mig nästan se Hjalmar med ett par stora fall
strömsmustacher stickande ut ur hjälmgittret. Bara nu inte Hjalmar glömmer
sin stora ide: hemmeb Är 1912 dog August Strindberg, varom Lydell skriver:
•Strindberg, den store blixtbelysaren av vår stolta historia, den store renaren av
vårt språk, ut- och invändaren - av vårt och sitt eget inre -, den tänkande,
den tvivlande, den troende, den söndertrasade, den hele, den svage, den titaniskt
kraftfulle, gick till Brage eller i Sancta Birgittas skärseld i maj. Men Folkungarne
och Wasarne äro människor efter honom, ej längre uppstoppade dockor, och
gisslet är svingat över småsjälar, som krypa in genom nyckelhålet, när de köras
ut genom dörrn.»

Samma år har Halvord en syn: »Om hundra år sitta vi i de sällas Elysion,
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ty det ar ju alldeies klart, att vi bli saliga allesammans -- vi menar ju så väl.
Vi ha då evigheten på oss, och ha intet annat att tänka på än att fördriva tiden
på trevligt sätt. Ferdinand Hallberg och Hjalmar ta naturligtvis Axel Törnros
med sig på en vira. Jag solbadar - i en himmelsk sols sken - och målar
akvareller, något som jag inte hinner med här på jorden. Edwin, ja, han är väl
med i viran, och Gustaf (Hallberg), ja, ho kan veta, vad han gör. Men ibland,
särskilt då vi vet att det är annandag jul, öppnar vi en lucka för att lyssna till
det som försiggår i Vänersborg. Jag vet naturligtvis alltid, vilken som är den
rätta luckan, ty bland mina före detta lärjungar äro så många matematici och
astronomer, som beräkna himla· eller jordställningen för tillfället, och så hör vi
på hur de hålla föredrag om oss.

Ehuru vi, som sagt äro i paradiset, så misstänker jag, att även en och annan
sommartid vill ha ordres på lämplig lucka. ferdinand inte minst. Och så har
jag några idrottare att lyfta på den, som vetter ned mot Skräcklan, och Oskar
Larsson och hans pojkar att dra undan några molnkulisser, och sedan placera vi
oss runt ikring. Bror Fock har snabb uppfattning och säger: 'Det är inte Hjert
bergs stil'. 'Vad, 'säger jag', är det löpningen på idrottsfältet'. Ja, och 'match
med örgrytarne'. Här måste man hålla den lilla Sippen, så han inte hoppar ned
direkt och gör skandal. Det fordras minst två starka bjässar att hålla det lilla
kraftcentret. I detsamma ljuda tonerna av 'Hell Sverige' upp. Det är nämligen
skyttetävlingar där nere på skjutbanan. Nu blir Hjalmar svår att hålla, fast han
vill naturligtvis ner på ett mera passande och gravitetiskt sätt. Jag får naturligt
vis ett fasligt sjå, att hålla alla i styr. Ty till och med Edwin och ferdinand fråga
mig 'Men Halvord kunde vi inte gå ner ett litet, litet grand.' 'Se folkskolans högsta
har simtävlingar vid Skräckleudde, vi går ner och ser på', säger Pehrsson. 'Se,
hur småbarnen rotar på lekplatsen, och se det är fest i ålderdomshemmets park'.
Det blir allt svårare för mig att hålla sällskapet i styr, jag föreställer dem, att
t. o. m. de förmögnaste äro avärvda, att vi inte ha ett öre att betala entren med,
att hela elysesällskapet kanske vill följa med, om de få en aning om vad vi ha i
sinnet, att det aldrig i evigheten skulle gå an. Då ... ropar lilla Z: 'Nej, se di
har kappsegling utanför Normansprickarne, och V. S. S. standert leder', och vi se
vita gunterpiggar mot ljusblå Vänern. Då ropar jag: 'Algot, Manne, lilla Z och
allihop, gå och hjälp Hugo Sundstedt att göra i ordning de större monoplanen,
här blir glidflykt. Skräcklan är vårt rätta paradis'.»

Krigsåret 1914 har lagt sordin på Halvords uppsluppna humör och han slutar:
»Julen 1914 har gått. Det världshistoriska året går bakom den förlåt av vilken
forskarne få lyfta flik efter flik. Måtte hundraårsminnet av kongressen i Wien
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kunna firas med en institution, genom vilken de europeiska nationerna, de SOllt

äro därtill skickade, må kunna leva samman i fred, tillsammans styrande och
organiserande världen».

Halvord hyste ingen större beundran för stadsfullmäktige, och 1915 låter det
så här: »Härom dagen träffade jag en 'nyinflyttad på sta'n'. Han hade varit här
i tre veckor. 'Då är Ni väl invald i stadsfullmäktige' sade jag. 'Nej, ännu inte'.
'A', sa jag, 'om ytterligare tre veckor blir Ni det. Träna då. Myggsilning kan
Ni, men kamelslukning. Börja att sluka småmöss, dock inte sådana som vi ym
pade in Ratin på under råttkriget i våras, ty då kunde Ni få ont i magen.' -.
»Jag har uppställt en ny teori angående det förhåilandet, att staden så många,
många år av hit inflyttade, som lyckats taga makten, håilils nere så här. Det är
brackeimmunitetsteorin. Ni vet, att om vi fara till varmare länder, så få vi ma
laria, Vi äro nämligen ej immuna mot malarian. Om sydlänningar komma hit,
få de lungsot. De äro ej immuna däremot som vi. Nu antar jag, att en gång
i tiden en brackehärd uppstått här. Själva ha vi blivit immuna, men inte så de
som flyttat hit. Det är därför de välsigna oss med för smala broar (den nya
landsvägsbron kallade LydelI för gåsbron eller käringvändan) och djävulskapet att
i själva kommunalskattemaximum annonsera, att vi inte vill sälja tomter åt industri;
fastän vi infödda vill.

Brackebacillen angriper genast. Och det värsta är, att de inte dö av den.
Nej, de bli tjocka och feta och må bra. Emellertid måste denna bacill ha sina
bärare, Ni förstår, som hållaku\turen vid liv. Och här duger det inte att skylla
på råttorna Nej, det måste nog vara ett och annat exemplar av Vänersborgarne
själva, mer eller mindre rena i börden. Och det är dem en framtida historie
skrivare får hålla sikte på, om han skall komma någon väg. Jag hoppas att jag
med dessa ord varit honom till hjälp.»

LydelI var nöjd med regementets hitflyttning 1916 och med mottagandet på
torget, men han ansåg att regementet borde skaffa en ny regementsfana »ty att
bära in Västergötlands vapen hit i denna stad med de blå silverstjärnorna place
rade på gränslinjen mellan det svarta och gula fältet - det skall fordra heraldiskt
mod.» Han hoppas »att regementets hitflyttning skall åstadkomma, att här åter
blir en societet, som återupprättar societetsvåningens gamla traditioner: nämligen
en societet, som inte var sig själv nog och som bara själv festar, utan som vill
ha hela stan med sig som på Sparres och Bylunds tider och ställer om gemen
samma välgörenhetstillställningar, bättre konserter m. m.»

Mycket av vad sig tilldragit i Gillet, i staden och utanför dess gränser,
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DANS·PROGRAM.

1. Vals. 5. Boston.
2. Two step. 6. Two step.
3. Boston. 7. Pas de quatre.
4. Francaise. 8. Francaise.

O. s. v. från N:o 1.

Obs. Dåligt lynne och ytterplagg
avlämnas i tamburen.

har på detta satt skildrats i LydelIs krönikor, och att han därvid garna

framhöll sig själv var honom förlåtet, han var sådan. När LydelI våren

J919 gått över tröskeln till skuggornas rike, övertogs sekreterarebefattningen

av Hjalmar Lindedal. Med honom träder för första gången poesin in i

årskrönikorna, och vid gillesstämman 19 J9 ägnar han minnet av sin före

trädare en versifierad hyllning. Lindedals välskrivna krönikor beröra för

hållanden och angelägenheter - främst hans skötebarn: ålderdomshemmet-,

som mera direkt ha samband med Gillets verksamhet. Under hans sekrete

raretid utökades de också med nekrologer över bortgångna gillesmedlemmar.

Sista paragrafen i protokollen från gillesstämmorna innehåller alltid en

anteckning, mer eller mindre kortfattad, att efter stämman vidtog festligt

samkväm. Åren 1906-1907 hade dessa formen aven gemytlig och otvun

gen samvaro gillesbröderna emellan, men redan 1908 avvek man från

»gillessammankomsternas avsedda karaktär» och anordnade festliga tillställ

ningar, till vilka gillesmedlemmarne kunde inbjuda sina damer. Hur det gick till

vid dessa årsfester torde framgå av här återgivna program från årsfesten 1912.

PROGRAM
vid V. S. G:s årsfest Annandag Jul 1912 kl. 8 e. m.

i Stadshusets fästvåning

1. Samling i smårummen. 8. Tal av Herr Halvord LydelI.
Under tonerna aven marsch före· 9. Vänerns Drottning. Musik av E.
tages en promenad in i stora fäst· Ullman, ord av H. LydelI. (Sjun-
salen. ges unisont.)

2. Hälsningstal av ordf. Stadskassör T es u p e
Ferd. Hallberg. i teaterns foyer kl. 10 e. m.

3. Stå stark. (Sång av Harmoni.)

4. Föredrag av Notarien Bertel
Hallberg.

5. O Fosterland (Sång av Harmoni.)

6. Tal av Kamrer Hj. A. Lindedal.

7. Hell Sverige. Musik av C. Nord·
qvist, ord av Hj. A. Lindedal
(Sång av Harmoni.)
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Om vi få tro tydelI tyckte emeiJertid inte Ferdinand Hallberg om, att det
dracks champagne och sjöngs »tre jäntor» på gillesstämmorna.

Ar 1914 övergick man till de enklare former, som sedan dess varit tradition
inom gillet, utan att det synes ha inverkat på stämmornas popularitet Även
om den materiella välfägnaden representerad av julmat och ett på senare år

av kontrollstyreisen avvägt quantum satis, utgör en ingalunda oviktig punkt
på programmet vid dessa samkväm, är den dock inte den enda. Redan
1908 debuterade dåvarande kandidat Bertel Hallberg med ett föredrag om

gamla Brätte, och även sedan han förlagt sin verksamhet till annan ort och
utbytt titeln kandidat mot rådman, har han varje år - med få undantag 
låtit gillesmedlemmarne ta del av sina forskningar i stadens äldre historia.

En annan trägen forskare i stadens hävder, doktor K. G. Cedergren, har
även varit en gärna och ofta hörd föredragshållare, och kamrer lindedal
berättade på sin tid de roande anekdoter om gamla vänersborgare, som

sedermera influtit i hans »Vänersborgs historia och Vänersborgshistorier».
för arrangemangen och den lättare underhållningen svarade under gillets

tidigare år en anordnare. En oskriven successionsordning placerade under
åren 1906-1914 efter varandra tre bröder Hallberg på denna post: Anders,

Bertel och Gustaf. Några år senare självdog av obekant anledning anord

narebefattningen och sedan dess har man med vissa mellanrum och väx
lande resultat anförtrott anordnarens uppgifter åt en nöjesbestyrelse.

TANKEN på ett ålderdomshem väcktes redan år 1904 av Hjalmar lindedal

och sedan den genom donationer år 1905 tagit fastare former har den un
der de gångna tjugofem åren varit den centrala uppgift kring vilken alla

gillets goda krafter samlats. Avsikten var enligt initiativtagaren »att söka
få till stånd ett ålderdomshem, där de gamla efter fullgjort livsverk, befriade

från bekymren för det dagliga brödet, skulle kunna mot en billig penning
få i lugn och ro tillbringa sin levnads afton». för dess förverkligande

räknade man på medlemmarnes givmildhet och räknade ej heller fel. Kas
sören hade nöjet att i sina böcker notera den ena donationen efter den

andra och 1907 skriver LydelI om lindedal: »När han i styrelsen skall
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anmäla en donation växer han minst en Tot - en för varje hundralapp -

och ser så strålande ut, att det smittar oss alla, t. o. m. ordföranden, som

dock har ett fasligt bekymmer med att sammanhålla oss ». Ar 1909 började

man redan tänka på tomt och synes ha haft förhoppningar att staden skulle

i sinom tid skänka sådan. Även LydelI har gripits av entusiasm och upp

manar gillesbröderna att spara på punsch och cigaretter och sådant och i

stället donera till ålderdomshemmet. Tomtfrågan återkommer sedan vid

upprepade tillfällen i protokollen. från början hade man tänkt sig att

hemmet skulle ligga på det område vid Skräcklan, som sedermera uppläts

till idrottsplats, och det var få tomter i dess närhet på vilka man inte un

der årens lopp reflekterade.

De, som eventuellt tvivlade på möjligheten av ålderdomshemmets för

verkligande hade inte tagit Hjalmar Undedals brinnande ande med i beräk

ningen. När det gällde ålderdomshemmet var han het och trosvarm som

Gustaf II Adolf och han hade vid sin sida Edwin Anderson, en kansler,

rådrik som Axel Oxenstierna. Det är dessa båda mäns förtjänst att ålder

domshemmet blev verklighet. Tack vare deras ansträngningar, övertalnin

gar och tiggeri, de fingo äronamnen »stadens störste tiggare», ökades do

nationerna oavbrutet. förteckningen på ålderdomshemmets donatorer är lång

och upptager namnen på kända och okända vänersborgare över hela landet

och utom dess gränser. Beloppen växla från ensiffriga till fyr- och fem

siffriga. - Om rörande offervilja berättar den donation som omnämnes av

Lindedal i protokollet av den 8 okt. 1921: »Av sekreteraren överlämnades

till hemmets fond en gåva av tjugofem kronor, given av systrarna ....

Dessa hade nämligen vid genomseende av sin avlidna systers, ...., papper

funnit ett kuvert med påskriften: '20 kr. till ålderdomshemmet - den 23

november - En Vänersborgs dotter'. Beloppet, ökat av systrarna till 25

kronor blev så överlämnat till sekreteraren. Då man vet, att gåvan är given

med försakelse är den icke blott vacker utan även rörande och gripande,

och på den grund är den med skäl utförligt införd i protokollet Gåvan

fick icke avslås. Det var en bortgången systers sista vilja».

Vid slutet av 1919 uppgick »älderdomshemmets fond» till 17,400 kronor.
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Därmed hade man kommit så långt, att frågan om hemmets förverkligande

på allvar kunde diskuteras, och när gamla epidemisjukhuset, efter att något

år hava inrymt stadens läsestuga, på våren 1919 blev disponibelt för annat

ändamål, beslöt styrelsen på direktör Edwin Andersons förslag hemställa

hos drätselkammaren att för en köpeskilling av 10,000 kr. få övertaga fas

tigheten, som sedermera av Gillet skulle ombyggas till ålderdomshem.

Kostnaden för ombyggnadsarbetena beräknades då till 15,000 kr.

Det vore knappast med verkligheten överensstämmande om man påstode,

att staden visade Gillet det tillmötesgående varpå man säkerligen räknat.

Trots allt avslutades emellertid köpet den 6 april 1921. Dessförinnan hade

ingeniör Wilhelm Paalzow uppgjort ritningar till ombyggnaden och den 9

april 1921 antog styrelsen firman Bröderna Lindgrens anbud att för en

kostnad av 58,000 kr. utföra densamma.

Efter sjutton års envis strävan kunde Gillet den 1 april 1922 se sin dröm

förverkligad - ålderdomshemmet stod färdigt. Störst var säkerligen till

fredsställelsen för de båda som mer än några andra burit dagens tunga

och hetta, Hjalmar Lindedal och Edwin Anderson.

I sin årskrönika år 1922 skriver Lindedal: »Slutligen få vi anföra gillets

hittills största verk, nämligen uppförandet av ålderdomshemmet, som nådde

sin fullbordan i december förlidet år. Nog skulle icke den mest sangviniske

kunnat drömma därom, att, då ett silverbrudpar den 23 november 1906 gav

100 kr. till grundplåt till ett ålderdomshem, och nuvarande ordföranden den

9 december gav sina den 29 april till grundplåt utlovade 100 kr., detta

hem redan 15 år därefter skulle stå färdigt. Detta resultat är en följd av

ett aldrig slappnat intresse och aven offervillighet, som hos de givande

i sanning varit storartad. Namnen på alla dessa givare av såväl de mindre

som de större gåvorna skola bliva uppförda å en särskild tavla, varigenom

dessa namn skola bliva förda till eftervärlden och bliva fästa vid denna

skapelse som de så oegennyttigt medverkat till att frambringa.

Till glädje för gillet är ålderdomshemmet förstklassigt i allt och har i det

avseendet också vunnit allmän beundran. Beklagligt är, att det skulle bliva

uppfört under den dyraste tiden och att vid detsamma, som krävde en
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kostnad av över 80,000 kr., för den skull kommit att häfta en skuld av

20,000 kr. Härigenom och i följd av den rådande allmänna depressionen
har det hägrande målet, lämnandet av billigt pensionat, för närvarande

blivit omöjliggjort. förr eller senare skola väl de gamla goda tiderna åter

komma, då icke blott den nu tyngande skulden skall bliva hävd utan även
skall bliva skapat ett kapital, vars ränteavkastning kan bereda dels nedsätt

ning i pensionsavgifterna och dels bereda friplatser.
En besvikelse för styrelsen var, att ingen av gillets medlemmar anmälde

sig eller hade råd att ingå såsom pensionär, då hemmet öppnades, änskönt
avgiften för dem per månad satts till 90 kr. för rum, mat, ljus och värme.
Då det emellertid var nödvändigt att öppna hemmet för erhållande av in

komster, tvingades styrelsen härigenom att mottaga pensionärer från utom
stående kretsar. Den 1 april 1922 började hemmet sin verksamhet med 3

pensionärer, vilkas antal nu stigit till 10. En lämplig föreståndarinna är
antagen, pensionärerna äro ytterst tillfredsställda och finansieringen har
lyckats, så att styrelsen ser framtiden an med förtröstan.»

Den besvikelse, varom Lindedal talar har följt styrelsen under åren, de
pensionärer, för vilka hemmet avsågs, hava varit mycket sparsamt företrädda.
Kritiken har ej heller uteblivit, och gång efter annan har Lindedal i sina

årskrönikor med förtrytelse tillbakavisat den. Vilken ställning man i detta
fall än intar, torde det inte kunna förnekas, att Lindedal har rätt då han
säger, att skall målet kunna förverkligas »kräves likväl annat än en smul

gråten kritik - det kräves offervilja i bidrag och handling från gillesmed

lemmarnas sida». Det blev Hjalmar Lindedal förunnat att i yttre måtto se
hemmet fullbordat, men det ålderdomshem han tänkt sig var ännu i mångt

och mycket en hägrande utopi, då hans för alla ideella strävanden varmt
klappande hjärta i januari 1928 upphörde att slå.

Med ett aldrig slappnande intresse arbetar direktör Edwin Anderson vidare
för ålderdomshemmets sak och som ett led i det arbetet och en hyllningsgärd

till Hj. Lindedals minne föreslog han vid gillesstämman 1928 bildandet av »Hj.
A. Lindedals Minnesfond», vars avkastning, sedan fonden uppnått tillräcklig

storlek, skall användas för beredande av friplatser i ålderdomshemmet.

22



Ålderdomshemmets förvaltning övertogs 1921 av »Vänersborgs Söners
Gilles fastighetsförening u. p. a.», vars medlemmar och styrelseledamöter

äro desamma som gillets. Den skuld, som år 1922 belastade hemmet var
kr. 20,500, men genom ytterligare donationer har skulden nedbringats tii!

2,000 kr., vilket belopp upplånats i en av gillets fonder »Knut Hernströms

understödsfond», men täckes av i bank insatta medel, varför hemmet i
närvarande stund är skuldfritt.

SKRÄCKLAN. Ett fult namn på en vacker plats men ett kärt namn för varje
vänersborgare. Under Gillets törsta år dess skötebarn.

Om Skräcklan numera blivit en gärna uppsökt tillflyktsort för stadens
invånare är förtjänsten till icke ringa del Gillets. Redan 1906 började Gillet
sina arbeten på Skräcklans ordnande med den blygsamma åtgärden att in

köpa två soffor, som, i betraktande av dåtida penningvärde och det för
hållandet att de inköptes på auktion, betingade det relativt höga priset av

12 kronor. Detta var början till en penningplacering, som under årens
lopp gjorde Gillet 1,756 kronor fattigare men stärkte dess anseende och

gjorde det populärt. Stadens myndigheter synas ha lämnat Gillet fria hän
der på SkräckIan redan från början, och man torde inte ha behöft ångra

det. De två ensamma sofforna från 1906 följdes av flera, vägar togos upp

genom den då ganska unga skogen, bl. a. :oden av alla människor så väl
signade S-formiga vägen från Edsgatan till stranden», som det står i års

krönikan 1911. At barnen skaffades sandhögar och gungor. Strandpromena

den förbättrades, och Skräcklan blev något av det paradis, varom Halvord
talade -- att det under några år blev alltför paradisiskt kan inte räknas
Gillet till last. Lika litet som de anslag med »Badning förbjuden», som

blevo följden, och vilka gåvo LydelI anledning skriva: »försköning är en
härlig sak. Jag kom i somras med en främling ut till Skräcklan. Vilka

ska korsfästas där, frågade han då, och pekar på de badförbudspållare,

som kanta bergen. Det ser du väl, sa jag, det står ju på dem.»
Kostnaderna för Skräcklans ordnande och underhåll, vilka numera be

stridas av staden, hade tagits ur Gillets allmänna kassa. »Skräcklefonden:o
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förblev orörd och 1909 överfördes behållningen, kr. 236: 95, till »Förskö

ningsfonden ", vars avkastning, sedan fondens behållning stigit till 5,000

kronor, »får användas till stadens försköning och till anskaffande eller re

novering av minnesmärken inom Vänersborg, som syfta på staden Väners

borg eller någon dess invånare, vilken på ett framstående sätt verkat för

stadens utveckling och bästa.» Vid årsskiftet 1909 uppgick fondens kapital

behållning till kr. 2,189: 29. Den tid synes sålunda ganska avlägsen, då

fonden skall kunna bidraga till stadens förskönande. Om det beror på

medlemmarnes övertygelse att deras stad ej tarvar ytterligare försköning

eller andra orsaker, fonden ökas dock icke genom några donationer.

Många förslag, som mer eller mindre avsett stadens försköning hava

under åren behandlats inom Gillet. Sålunda diskuterades 1906, utan resultat,

en framställning till stadens myndigheter, att Skräcklan ej skulle få bebyggas

norr om Norra gatan, 1910, likaledes utan resultat, alleplantering i Norra

Kyrkogatan. Ar 1923 föreslog direktör Andersson, att Gillet skulle inköpa

och uppsätta en fontän i järnvägsbacken, förslaget godkändes inte av gilles

stämman, men det förverkligades sedermera av drätselkammaren. Femton

år före sin tid, 1914, framkastade LydelI tanken på en torgbrunn. Ett syn

bart resultat av gillets verksamhet som stadens skönhetsråd blev Molins

grupp »Bältespännarne», som med anslag från Sparbanken år 1916 inköptes

av Göteborgs stad för 800 kronor. LydelI blev vemodig vid tanken på att

denna summa kunde använts till en byst av Drottning Kristina. För den

kvinnan hyste han en oreserverad beundran, och det var han som bar

ansvaret för »Fonden för Drottning Kristinas byst». Genom ingripande

av rådman Hallberg vid gillesstämman 1929 torde fondens behållning, kr.

347: 18, komma att överföras till »Försköningsfonden», som därmed, på

samma gång den får ett värdefullt tillskott, indirekt även tjänar sitt ändamål.

När stadens skönhet fått en eller annan fläck, har det inte sparats på

kritiken, och särskilt LydelI svingade gisslet med känsla och övertygelse.

Om kommunalhuset skrev han: »Jag har alltid tänkt mig, att det för en

gammal estet som jag, skulle vara en märkvärdigt stämningsfull sak att en

gång få stå stilla i tankar på San Marcotorget i Venedig.
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Att beundra Marcuskyrkan och all den andra härliga arkitekturen och

höra klockorna i campani!el1.... Ho kunde ana att jag skulle få en fullt

motsvarande njutning här i vårt eget Vänersborg. På vår förenade rådhus

plats och teateraveny, vid vårt i år fullbordade rådhus med stadens vapen

åt avenyen till.

liksom Marcuskyrkan, dogepalatset och campanilen tala om de gamle

venetiarnes storvulenhet och kOllstsinne, så skola också vårt »rådhus», vår

stolta teaterentre vittna för många släktens sinne om deras karaktär, deras
högt förfinade andar, som varit upphov till den sköna komplexen.

Nu vet vi, var vi skola placera grundläggarinnan Drottning Kristinas lilla

bronsbyst en gång, när vi komma så långt. Längst in på rådhusplatsen,

förstås. Men vi få ställa oss väl med myndigheterna; då få vi saken

genomförd. Man lockar med den goda viljan att förena det sköna med

det nyttiga, det praktiska. Och här är det lätt, Drottningens piedestal får

tjäna nyttan. Man gör den bara ihålig med avloppsledning.»

VID gillesstämman 1906 fattades ett beslut, som gav löften om, att Gillet

skulle bliva en stadens egen Historie- och Antikvitetsakademi. Man beslöt

på förslag av grosshandlare Ericson i Newcastle-upon-Tyne »att söka skapa

en historia af Venersborgs stad och dess söner~ och uppdrog åt sekreteraren

»att insamla äldre och nyare bilder och berättelser om staden, och, på förslag

af Herr Hj. Bylund, att samla fotografier av Gillets medlemmar.» Det första

synbara resultatet av detta beslut visade sig vid den av doktor K. G. Ceder

gren på Gillets uppdrag anordnade lokalhistoriska utställningen 1920 (i sam

band med den s. k. »jubileumsutställningen»). De flesta av de fotografier

som då utställdes finnas fortfarande i Gillets förvar och kompletteras under

hand med biografiska uppgifter. Det Bylul1dska förslaget om en porträtt

samling av Gillets medlemmar synes ha fallit i glömska, det spökar dock

någon gång i protokollen, tills det åter blev aktuellt vid gillesstämman 1929.

Det uppdrogs då åt en särskild kommitte att fullfölja arbetet, och resultatet

torde föreligga vid gillesstämman 1930.

Är 1916 anslog Gillet 250 kronor till framlidne Rektor fredrik Nordins
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utgrävningar vid Vänersborgs moderstad Brätte, och fyra år senare reste

Gillet en minnessten på den plats, där Brätte en gång låg. Stenen bär
följande inskription:

HÄR LÅG FORDOM

VÄNERSBORGS MODERSTAD

BRÄTTE
GAMMAL MARKNADSPLATS

FICK STADSPREVILEGIER 1603

KONFIRMERADE 1619

ÖVERFLYTTADE PÅ

VÄNERSBORG 1645

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

RESTE MINNESSTENEN

1920.

Om Vänersborgs söner kunna glädja sig åt, att deras stads historia gjorts
till föremål för forskningar, som för en småstad torde vara ganska enastående,

är förtjänsten ej Gillets utan två av Gillets för stadens historia varmt in
tresserade medlemmars, fältläkaren K. G. Cedergren och rådmannen Bertel
Hallberg. Av deras forskningar i stadens hävder föreligga redan en del i

tryck, bl. a. Cedergrens uppmärksammade verk »Ur Vänersborgs stads
hävder». Det är att hoppas, att Gillet på ett mera verksamt sätt än hittills

övertar rollen av Historie- och antikvitetsakademi, och som sådan anser det
angeläget, att till trycket befordra det värdefulla resultatet av fältläkare Ceder

grens och rådman Hallbergs forskningar.

GENOM »Knut Hernströms understödsfond», som tillkommit genom testa
mente av trävaruhandlaren Knut Hernström, har Gillet satts i tillfälle att

varje år sedan 1919 vid juletid räcka en hjälpande hand åt gamla väners
borgare. Gillet har även ofta haft glädjen att från behjärtade gillesbröder få

mottaga gåvor avsedda för välgörande ändamål, och genom insamlingar vid
gillesstämmorna har Gillet erhållit medel för att lämna hjälp åt behövande.
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SÅ har i korta drag Gillets verksamhet gestaltat sig under de gångna

tjugufem åren. Om Gillet lyckats i sina strävanden för stadens väl och

för bevarande av dess minnen, må andra avgöra. Här kan dock konstate

ras, att Gillet under dessa år rönt både kritik och erkännande, det senare

kanske till övervägande del. Erkännande har kommit från skilda håll och

tagit sig skilda uttryck. Förutvarande lasarettsläkaren, doktor L. Grundberg,

skrev 1913 från Stockholm, att han »allt fortfarande läser Vänersborgs tid

ningar, och vad jag där ser om Sönernas Gille förefaller mig så sympatiskt,

att det gläder mig». Och det berättas 1912 om »en fru, som gråter av

sinnesrörelse bara hon ser annonsen att vårt Gille har sammanträde».

Även om inte erkännandet tar sig utlopp i tårefloder, vågar man hoppas,

att det skall komma Gillet till del även under kommande år, och att den

kritik, som heller inte uteblir, skall ta hänsyn till den goda viljan, ärvd från

Gillets stiftare, att verka för stadens och Gillets väl.

Som avslutning på denna krönika, gör författaren till sina de ord, LydelI

nedskrev 1911: •Då jag nu lägger ner pennan efter att ha skrivit dessa

enkla och mindre väl formade meningar, sker det i hopp, att värt Gille

skall blomstra, att strider om sak ej skola bli till personliga knuffar, att i

vårt Vänersborg alltmer ords valör skall stå i direkt proportion till den

omdebatterade sakens vikt och att alla skola låta alla glatt leva. »
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OM URMAKAREYRKET I ÄLDRE TIDER OCH

DESS UTÖVARE I VÄNERSBORO
av

K. G. CEDERGREN

DE ÄLDSTA TIDMÄTARNA voro soluret, eller såsom det populärt

kallas solvisaren, och vattenuret. Båda dessa gå långt tillbaka i

tiden och återfinnas hos de äldsta kulturfolken. Solvisaren växlade

hos olika folk form och utgjordes än av plana skivor, än av halvklot med

den konkava eller konvexa sidan utåt. Vattenurets princip - sanduret är

endast en avläggare av detsamma - var, att vattnet från ett trattformigt

kärl genom en smal öppning föll ner i ett underliggande liknande kärl; det

kallades därföre ofta timglaset. Genom inristningar på glaset eller genom

flottörer avläste man sedan tidens gång. Dessa olika ur supplerade delvis

varandra, i det att soluret ju endast kunde användas under dagen. Vatten

uren förbättrades alltmera och fingo ofta en konstnärlig utstyrsel. Ett av

de berömdaste vattenuren torde hava varit det, som av kalifen Hamn al

Rasjid sändes till käjsar Karl den store och vilket även var försett med

slagverk. Nästa steg i utvecklingen av tidmätarna var urvärket med hjul,

där drivkraften utgjordes av vikter. När och var de först tillverkades, kän

ner man ej, men man vet dock, att de funnos i Europa redan i det tionde

århundradet. Ärkebiskopen Gerbert av Reims, sedermera påve under nam

net Sylvester II, har gått till eftervärlden såsom en av medeltidens rykt

baraste urmakare. Munkarna voro nog till en början de främste kon

struktörerna av tidmätare, vilka nog ej voro ovanliga i klostren, och

29



först i fjortonde århundradet finner man uppgifter om andra än andliga

såsom urmakare. Att uren voro särdeles dyrbara, framgår av det faktum,

att endast få av de betydande katedralerna under den tidigare medeltiden

voro försedda med tornur; det första lär ha funnits i Dijon, uppsatt år

1332. Att innehava ett fickur, var till en början mycket sällsynt. Detta torde

hava uppfunnits omkring 1511 av klensmeden Peter Henlein i Niirnberg,

vilken fann på att använda en stålfjäder såsom drivkraft. De voro till en

början äggformiga och kallades därföre »Niirnbergerägg». De första fick

uren eller såsom de kallades »taskuren» voro mycket osäkra tidvisare och

först omkring 200 år efter sin uppfinning vunno de genom en hel del upp

finningar den säkerhet i gång, som utmärker vår tids ur.

I Sverige användes under äldre tider såväl sol- som i synnerhet sandur,

av vilken senare kategori man ännu i dag kan återfinna prydliga exemplar

i gamla kyrkor. Att även här munkarna voro de första konstruktörerna av

vad vi nu beteckna såsom urverk, står utom allt tvivel. Att kyrkor och

kloster redan tidigt hade ofta mycket komplicerade urverk, framgår av många

fakta. Det äldre konsturet i Lunds domkyrka stammar från B-talet. I Vad

stena klosters: »diarium Wadstenense» för åren 1344-45 antydes flera

gånger, att i klostret, särskilt i dormitoriet (sovrummet), funnos urverk, som

kunde slå, en nödvändighet vid de tidiga morgonandakterna. Ett av dessa

skulle under första delen av 1400-talet hava konstruerats av munken An

dreas Jacobi, vilken således skulle vara den förste kände urmakaren i

Sverige. År 1506 konstruerade en annan Vadstenamunk, Peter Astronomen,

det berömda astronomiska uret i Uppsala domkyrka, vilket visade dagar

och timmar, månens till- och avtagande, planeternas gång. Detta ur tyckes

dock snart hava råkat i olag och hade stått obrukbart i över 100 år, då

Christofer Polhem under sin vistelse i Uppsala såsom student lyckades sätta

det i stånd. Ett oblitt öde tyckes dock hava förföljt detsamma, ty det för

stördes vid domkyrkans brand år 1702.

Urmakarna eller såsom de kallades segermakarna - av »segervärk = ur

värb, »säjare = klocka», »seger = visare» - räknades i skråhänseende

ända till slutet av löDD-talet till klensmederna. Deras prestationer tycktes
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ej häller hava varit sardeies konstnärliga, ty urmakaren Pehr Printz, vilken

år 1769 utgav en bok med titeln »försök tiI historisk beskrifning om

Wägg- och Byxsäcks·Uhr», säger att de huvudsakligen bestått i förfärdi

gande av »Stekwändare och grofwa Wägguhr». Av »segermakare» finnas

en hel del omnämnda, vilka under slutet av 1500- och början av 1600- talen

förfärdigat »segerverk» så väl för slott som kyrkor i Stockholm och lands

orten. I Stockholms stadsräkenskaper säges så år 1567: »är gifwet M:r

Lenardt Klensmed på Norrmalm för Stadzens Time Klocka på jerntorget

han giort färdig pgr 50 m.»

Den äldsta skråordning, som avser urmakare, är den för hela riket gällande

av den 12 mars 1622 »smede Embets Skråå», vari de uppräknas såsom

tillhörande detta ämbete. Det angives även här deras mästerstycke, som

skulle vara »een stor Sejare, som slår hwar Tijme, med twå klockor öfwer

hwarandra, som wisar tijmen och the 7 Planeter och Up- och Nedergån

gen i Månaden».

Att en hel del av dessa urvärk voro ganska vidunderliga, finnes av det

kontrakt, som år 1602 upprättades mellan storkyrkan i Stockholm och en

klensmed Oilius von der Platz. Han förband sig nämligen att utföra ett

urvärk, »som enär detsamma heltiman drifwer, skola ock twå gumsar, utaf

trä giorda, ränna ihop och slå fulla timar inuti kyrkan, lika med dem som

ute på tornet hänger; Item skall ock ett menniskohufwud giöras af trä

utanpå werket, som tilförne warit hafwer, at hwar gång oron wänder sig,

så skola ögonen i hufwudet wända sig med; Så ock hwar resa klockan

slår sin fulla tima, skall tungan gå både ut och in i munnen på samma

hufwud, intil dess klockan sina fulla timar utslagit hafwer». Dessutom

skulle det visa »hwad månen lider, både ny och nedan» samt dagatal,

hälgdagar, fasta, mobilia och immobilia. Det kom aldrig till stånd.

Urmakarna bildade ett särskilt skrå den 12 april 1695, då enligt borg

mästare och råds beslut urmakare och klensmeder »separerade». Detta

skrå - det fanns ej mer än detta Stockholmsämbete i Sverige - synes

aldrig hava haft någon särskild skråordning. Under detsamma lydde alla

övriga mästare i riket. Att urmakarna ej voro få, framgår därav, att man
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bland mästarna finner sådana bosatta i Norrköping, Hälsingfors, Karlskrona,

Göteborg, Uppsala, Kristianstad, Karlstad och Hemösand. Utom dessa

ämbetsmästare funnos litet varstädes i landet urmakare, vilka utövade sitt

yrke på grund av särskilda privilegier eller resolutioner, meddelade av

Kungl. Maj:t, kommerskollegium, hallrätten i vederbörande stad eller annan

myndighet. Detta förhållande blev allt vanligare under slutet av ! 700-talet

även i Stockholm och ämbetet råkade alltmera i förfall; sammanträdena

blevo allt sällsyntare och alltmera fåtaligt besökta och vid det sista i deras

protokollbok antecknade sammanträdet den 28 november 1788 vara endast

två mästare närvarande. Efter detta år omtalas ej ämbetet vidare och år

1800 uppträder en sammanslutning, som kallade sig urfabrikssocieteten.

Mästareprovet för urmakareämbetet var: »ett repeterur, som står på bordet

och slår» eller ett byxsäcksur efter »engelska eller franska sättet». Gransk

ningen var mycket sträng och det anmärktes även på småsaker. Så höll

»styckemästaren» - så kallades gesällen då han höll på med sitt mäster

prov - Herman Dreijer på att få sitt arbete underkiint, »derföre at namnet,

hwarest uret giordt war, blifwit uteglömd!». Han räddade sig dock genom

att betala till lådan »en dicretion» av 2 1/2 daler smt. Särskild »Schilt»

användes av urmakarna, såsom framgår av handlingarna, men utseendet på

den samma är nu förgätet. Att sådan användes framgår av nedanstående.

Den 12 juni 1695 var »för detta geselen Johan Adam, som arbetat haff:r

hoos Åldermannen M:r Johan Wijdman och på et åhr sutit för sigh allena

och hållit öpen Schildt inkallad för lådan och blef förman! af Embetd at

ther han wille herefter icke förlijka sigh med Embetet och blifwa Mästre

och Borgare, så Komme intet Embetet tiHåtha honom hålla Någon Schildt

för åhn han fullkomnat dhet General-Skrå honom pålägger».

Urmakarna räkna bland sig en hel del berömda män. Christoffer Polhem

är ett bland de mäst strålande namnen inom den svenska urmakaresociete

ten. Ej så, att han var urmakare i detta ords trängre bemärkelse _. han

tillhörde ej urmakareskrået - men hans insatser för detta hantverk hava

betytt så oändligt mycket för yrket. Detta mekaniska snille, för vilket nästan

intet på mekanismens område tyckes hava varit främmande, konstruerade
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en del maskiner, genom vilka urtillverkningen i hög grad befrämjades. I
förening med friherre Gabriel Stjerncrona inköpte han egendomen Sund i
Husby socken i Dalarna och anlade där det bekanta Stjärnsunds bruk.
Medels tidssparande maskiner, drivna av vattenkraft, kunde han här tillverka

såväl torn- som golvur, de s. k. Stjärnsundsuren, berömda för sin säkra
gång. Det var en stor skillnad på dessa ur och de tidmätare, vilka beskri

vas av Printz och om vilka han säger: »många äro sinnade och kunna

lätteligen ursäkta hela fjerdedels Timmors skilnad och äro ofta färdiga at
ropa underverk om Minutwisaren på en tum när träffar in». Denna Stjärn
sundstillverkning inspirerade med säkerhet de s. k. Moraurmakarna. I Mora

socken i Dalarna uppstod mot slutet av 1700-talet en stor hemindustri,
bestående i tillverkningen av de ännu mycket vanliga s. k. Moraklockorna.

Angående denna industri säger Konungens befallningshavande i sin femårs
berättelse för 1822: »en särdeles förståndigt anordnad tillverkning av väggur
sysselsätter och jämte jordbruket försörjer många eller de flästa hushållen

till ett antal av omkring 70 stycken uti Östnors och Öna byar av Mora
socken. Med noggranna maskiner utskäras mässingskivor till hjul för dessa

ur, som, då de med behörig omsorg förfärdigade, gå säkert. Tavlorna av

järnbleck hämtas från något manufakturverk men målas, ritas med väl for

made siffror samt fernissas av flickor, som endast med detta arbete syssel·
sättas. Urmakarna själva förspilla ej sin tid med att uppsöka långväga av·
sättningsplatser utan sälja för skäligt pris eller anförtro sin tillverkning åt

andra sockenbor, som under färder eller vandringar nedåt landet för
yttra dem».

Dessa ur voro oftast mycket enkelt signerade, till exempel A. A. S. Mora.

Här förekommo verkliga urmakaredynastier, där hantverket gick i arv från
far till son flera generationer igenom. Man anträffar även långt nedåt lan
det dessa enkla men gedigna ur. Det raka - en och annan gång något
svängda »klockfodret» - är särdeles karaktäristiskt för dessa klockor.

Som nämnt, fanns det i Sverige endast ett urmakareämbete och mästarna
i de övriga städerna måste, såvida de ej hade tillståndsbevis till yrkets ut·

övande från annat håll, undergå sitt mästareprov inför detta ämbete antin·
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gen genom uppvisande av det förelagda provstycket direkt eller genom

magistratens i hemstaden förmedling, i det att provet uppvisades inför

denna, som avgav sitt utlåtande, huruvida de av ämbetet uppställda fordrin

garna kunde anses fyllda.

En bland de av allmänheten i dag mäst kända urmakarna inom Stock

holms ämbete var dess tredje ålderman, den av Bellman besjungne krog

hjälten Johan Fredman, »namnkunnig urmakare utan ur, verkstad eller förlag».

Denne Fredman hade en gång intagit en lysande ställning inom urmakare

kåren : han var, såsom nämnt, ålderman och dessutom hovurmakare. Genom

olyckliga äktenskapliga förhållanden kom han alltmera »på dekis» och för

föll alltmera till krogkund och försummade sina göromål, så att han ej blott

blev avsatt från sitt ämbete såsom hovurmakare utan även måste avgå från

äldermannaskapet, sedan kassan vid ämbetslådan endast befunnits innehålla

en mindre summa samt en av honom utfärdad revers på 144 daler kmt.

Bland urmakare i västra Sverige, vilka tillhört ämbetet märkas i Göteborg

Joachim Brandt (1732-1751), Olof Rising (1751-80), Lars Simson (1763

80), i Karlstad Pehr Printz (1769-80). Ingen av de i Vänersborg verkande

urmakarna synes hava tillhört ämbetet.

Bland Vänersborgsurmakarna märkas nedanstående, vilka sannolikt fått

sina rättigheter på grund av 1739 års manufaktur-privilegier och hallrätt.

Mauritz Schierman. Borgare i Vänersborg 31/10 1746, död i september

1775. Var bisittare i stadens kämnersrätt. Han synes ha drivit sin värk

samhet såsom urmakare i ganska stor skala, att döma av de höga numren

på de ur, vilka mot slutet av hans levnad utgått från hans värkstad. Så

har jag återfunnit i Vänersborg ett golvur i »Morastil» med rakt klockfodral,

vilket är signerat »Mauritz Schierman. Wäners-Borg N:r 175». Enligt en

annan anteckning är detta ur förfärdigat den 9 mars 1774. Värken i dessa

ur voro tämligen enkla - ofta endast tre hjul - men av så utmärkt be

skaffenhet, att de med endast små justeringar kunna användas än i

dag. Hans ur blevo sannolikt ganska spridda i Vänersborgstrakten och

bland från Vänersborg utflyttade - ett sådant ur har hittat vägen till

Stockholm. Många gingo otvivelaktigt förlorade i de stora eldsvådor,
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viika Övergått Vänersborg men åtskilliga kunna med säkerhet återfinnas
bygderna.

johan Dahlbeck. Burskap i Vänersborg 1781. Död samma är.
Laurentius Dahlgren. Burskap i Vänersborg 1789.

Anders Lindström. Burskap i Vänersborg 1815. Utstruken ur borger
skapets längd 1832 för stöld.

Sven Pettersson. Burskap i Vänersborg 1823. Död 1851. Han om
nämnes i hallrättens berättelser för åren 1836-1846, där det säges, att han
årligen förfärdigade 5-6, ända till 12 ur årligen.

C. j. O. Hybinette. Burskap i Vänersborg såsom urfabrikör 1844. Han
omnämnes i hallrättens protokoll åren 1845-46.

Dessutom omnämner E. Sidenbladh i sitt arbete "Urmakare i Sverige
under äldre tider» följande urmakare såsom bosatta i Vänersborg, där de
dock ej fått burskap nämligen:

Carl Fredrik Lindström, omnämnd i hallrättens berättelse av år 1830, då
han förfärdigat 2 ur.

Nils Petter Lundström, omnämnd i hallrättens berättelse åren 1845-46.

Av honom signerad pendyl finnes i privat ägo i Vänersborg.

Enligt av rådman Bertel Hallberg meddelade underrättelser har han i

äldre handlingar återfunnit ännu tvänne urmakare i Vänersborg, nämligen:
Eric Zetterberg, född år 1755 och död 1838, samt

Emanuel Lindström, född 1824.

Ingen av dessa hava återfunnits varken i boken över borgare i Väners
borg eller i hallrättens berättelser. Enligt magistratsprotokollen anhöll år

1760 en urmakaregesäll, Johan Lang, hos magistraten om tillstånd att få
slå sig ner i staden och efter avlagt mästareprov vinna burskap. Han
anhöll dessutom, att under tre år få frihet från borgerliga utskylder, en an·

hållan, vilken beviljades av nämnda myndighet, vilket utgör ett bevis för att
staden vid detta tillfälle led brist på yrkesmän inom denna profession. Han

synes dock aldrig hava kommit hit.
I äldre tider var det nog ganska besvärligt för småstädernas innevånare att

få sina klockor reparerade. De måste, då i urmakerikonsten kunniga per-
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söner saknades, vanda sIg till de urmakare, vilka under marknaderna be
sökte staden. Man mottog därföre med tacksamhet i staden personer,
vilka jämte sin övriga borgerliga gärning kunde ägna sig, med magistratens

tillåtelse, åt detta yrke. Då stadens organist Häggman hade dött år 1784,
anmälde sig såsom sökande till platsen organisten i Skövde Carl Bergsten,
»att här i staden till organist samt stadstrumpe1are både uti scholan och

kiyrkan antagen blifwa». Magistraten underrättade honom, att något orgel

värk ej ännu fanns i kyrkan men att han kunde bliva antagen mot en lön
av 50 daler riksmynt eller 8 riksdaler 16 skilling specie årligen. Han hade
även anhållit att få syssla med urs reparation. Magistraten biföll med nöje
»att han skulle få behållas wid detta handtwärks utöfwande, så länge han

nöjaktigt betienade stadens innewånare~. fröjden blev dock kort, allden
stund Bergsten redan den 20 maj 1786 avsade sig tjänsten, då han ej

kunde utvärka åt sig lönepåökning.
I tider, då det ej var ens de förmögnare av stadens innevånare beskärt

att hava ett »byxsäcksur», ändå mindre en väggklocka eller pendyl, var det

nödvändigt att hava någon offentlig tidmätare. Denna var vanligen placerad

i rådhustornet, någon gång i kyrktornet, då sådant fanns, vilket långt ifrån
alltid var förhållandet. Vänersborg fick någon gång i slutet av 1650 eller

början av 1660-talet ett »stadens ur», vilket sannolikt var placerat i rådhus

tornet. Staden var nämligen enligt Dahlbergs avbildning av densamma då
försett med en tornprydd »curia», under det att kyrkan saknade torn. Detta

var utfört aven på den tiden mycket berömd »urwärksbyggare» Germund

eller Gudmund Locke eller Låck - tidens stavning av hans namn är något
växlande. Denne hade enligt en till Konungen från Jönköping den 6 januari
1662 inlämnad inlaga lärt sitt yrke först hos sin fader, Pedher Larsson i

Ahrena i Småland, »nu gammal Cronones betiennte och bonde», och sedan
under åren 1651 och 1652 hos den danske urmakaren Casper Zurbun i

Stockholm, med vilken han dock synes hava kommit i tvist. Han säger
sig sedan år 1654 hava förfärdigat tornur i Göteborg, Gränna, Brahestad,

Vänersborg, Jönköping (rådhuset), Wexiö. Särdeles synes han hava om
huldat Jönköping, till vars nya kyrka »han skänkt och förärat ett ur så högt

36



värt som 400 riksdaler». I en senare inlaga till Konungen av den 7 sep

tember 1667 omnämner han, att han var sysselsatt med ett ur till stads

kyrkan med fyra visare på tornet. Han erbjuder sig nu att uppsätta på

Riddarholmskyrkan ett urvärk med två klockor, fyra visare, »fjärdedels verb

gång och slag, »helst medhan jagh i liffstijden önskar efter migh der samma

stedes lempna ett durabelt och ewigt warandhe Monument». Hans sista

ansökan gick ut på att få bliva benådad med kungligt privilegium att få

nedsätta sig i Stockholm med sina färdiga gesäller och drängar »effter der

icke finnes ett uhrwärk aff alle som slåå i tornen uppricktigt giort och

trofast arbetat ähr». Ovan omnämndes, att han och Zurbun ej tyckes hava

dragit vidare jämnt och detta framkommer av den först omnämnda inlagan,

i vilken han säger: »nu ähr uthi den napnkunnogha Kong!. Residentsstaden

Ståckholm en dansk uhrmakare, Casper Zurbun benembh, hoos hwilken jagh

A:o 1651 och 1652 arbetadhe, och för min swagheet och siukdomp samph

hans ochristeliga, fördeffeliga edher, medh hwadh mera, etc. mitt affskeed

taga måste. Hwilken uhrmakare Casper migh utan något fogh och be

skeedh, ij förlupen 10 åhrs tijdh alle dhee hostiliteter som han någonsin

hafwer kunnat åwägabringa migh tillskyndat hafwer. Hwarföre på det under

dånigste Eders Kånglig Maj:ts jagh är ombidjandes och bönfallandes, att

Eders Kånglig Maj:ts befallningh måste affgå, att bemälte Casper Zurbun

kunde i arrest taghen bliffva och sedan fara med sanning och fångh, och

med sin Skiällsoord uphöra, som han alldhrig bewijsa kan, hwarmed han

migh på deth högsta förolämpatt haffver».

Om detta tornur, som sannolikt förstördes vid den danska invasionen år

1676, då staden brändes, har man ingen underrättelse men Låcke har lämnat

märken efter sig i stadens rättegångshandlingar. Han inställde sig nämligen

11 januari 1662 inför rådhusrätten i Vänersborg och anförde, att han under

sin vistelse i staden till en viss Anders Olofsson sålt en liten hussäjare,

för vilken Anders i betalning skulle giva nio pund fjäder. Då han hade

sänt säjaren till Anders, hade rådman Samuel Eriksson låtit »arrestera» den

samma såsom ersättning för en påstådd fordran. Rådmannen berättade äter,

att Låcke under den tid, han bygt stadens stora säjare, hade han logerat
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hos rådmannen. Staden skulle betala Låckes ordinarie förtäring hos råd·

mannen men Låcke hade dag och natt hängivit sig åt ett överflödigt dric

kande med öl och brännvin utan att dock betala rådmannen något. Då

Låcke reste, ville han göra rätt för sig med en dukat, vilken han som full

ersättning bjudit rådmannens hustru, vilken dock vägrat att mottaga den

samma, enär det ej ansågs utgöra ersättning nog. Låcke hade slutligen

lovat henne en hussäjare. Då rådmannen emellertid aldrig erhållit denna,

hade han för sin räkning lagt beslag på den till Anders Olofsson levererade.

Rådmannen hade dessutom fordran hos Låcke för två pistoler, vilka han

lämnat till justering, men vilka han aldrig återfått samt för en dubbel stek

panna och tvänne vinglas. Låcke påstod, att han fått stekpannan i utbyte

mot en mortel och förnekade alldeles, att han fått vinglasen. Pistolerna

erkände han sig fortfarande innehava men vore villig att återställa dem mot

två daler i arbetslön. Huru saken utagerades, kan ej utläsas av rådhus

protokollen.

Enligt Lenberg* hade kyrkan torn år 1737. Det är sannolikt, att den vid

samma tid hade tornur, ehuru det ej finnes omnämnt av honom. I magistrats

protokolI av år 1756 anmärkes, att detta av staden skänkta uret var mycket

förfallet, alldenstund kyrkorådet ej brytt sig om att underhålla detsamma.

Magistraten och borgerskapet beslöt att låta reparera detsamma, »emedan

det länder icke mindre staden än Guds hus till prydno». Denna reparation

tyckes dock ej hava kommit till stånd eller utförts mindre samvetsgrannt,

ty år 1759 klagar klockare Skarin inför magistraten över att urvärket i kyrk

tornet är gammalt och dåligt, så att stadens båda officiela klockor (de på

rådhuset och kyrkan) visa ända till en timmas skillnad. När denna repara

tion blev ombestyrd, kan ej angivas men uret gick förlorat år 1777, då

kyrkan brann. Ännu 1789 ägde kyrkan ej något ur men ett sådant fanns

år 1803, då magistraten utfärdade instruktion för dess skötsel. Det hade

inköpts samma år. Sedermera fick detta tjänstgöra ända till år 1892, då det

ersattes med ett nytt. Rådhusuret hade då längesedan gått förlorat, förstört
1834 års brand.

* Beskrifning öfwer Wennersborgs stad 1737.
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LITTERATUR:

Hans Hildebrand. Sveriges medeltid.
Elis Sidenbladh. Urmakare i Sverige under äldre tider.
»Uppfinningarna» .
Vänersborgs stads magistrats och rådstuvurätts protokoller.
Matricul uppå Wenersborgs stads Borgerskap, utwisande hwilka åhr och dagar

följande blifwit borgare samt till hwilka näringar de äro antagne och sedermera
förhulpne med flera förändringar tillrättad och fastställd den 5 och 26 nowember 1752.

Ovanstående uppsats får ej avtryckas utan författarens tillåtelse.
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ANTECKNINGAR OM ÄLDRE TIDERS GULD

SMEDER I VÄNERSBORO

av

BERTEL HALLBERG

I DEN ÄLDSTA bevarade skattelängden för Brätte från maj månad 1610

finnas yrken angivna endast för några få av de i längden upptagna,
nämligen Nils skräddare, jöns kopparslagare, Olof Elfsson klockare,

jacob böcker, d. v. s. jacob tunnbindare. Detta yrkes utövare buro länge
sin från tyskan hämtade beteckning: böttcher, försvenskat till böcker eller

böckare. Jämför namnet Böttiger, som egentligen betyder tunnbindare. Nå
gon guldsmed finna vi ej, och det är ju ej heller ägnat att förvåna, då det

gäller en stad med 69 vuxna invånare, ty fler äro ej upptagna i skatte

längden, där dock även de återfinnas, i av vilka man inga penningar hade

att förmoda ~.

Den nästa bevarade mantalslängden av den 8 november 1624 upptager
endast vuxna män, 88 stycken, och då de flesta av dessa måste varit gifta,

samt åtskilliga haft pigor eller drängar i sin tjänst, har således folkmängden

ökats ganska betydligt, vilket till en del berott på inflyttning av borgare
från det år 1612 av danskarna förstörda Nylödöse.

Att staden gått framåt, förstår man även av det förhållandet, att ej mindre
än två guldsmeder dåmera voro där bosatta: Sven guldsmed och Rijk guLd

smed. Att det denna tid kunde finnas två guldsmeder i en så obetydlig
stad väcker mindre förundran, då man betänker, att inköp avarbetat silver

under långa tider var den enda kapitalplaceringsmöjligheten. Bankinrätt-
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ningar funnos ju ej. Inteckningsinstitutionen hade ännu ej utvecklats och
hade för övrigt erbjudit ganska ringa säkerhet i oroliga tider, då landets

fiender och förhärjande eldsvådor turvis och med korta mellanrum ödelade
städerna och deras byggnader. Man var således nödgad att placera sina

sparade medel i sådan lösegendom, som hade ett någorlunda stabilt värde,
och detta var särskilt fallet med de ädla metallerna guld och silver.

Av de båda förenämnda guldsmederna återfinna vi i nästa kända mantals
längd - från år 1639 - Rijk, nu med angivande av efternamnet Hansson,
men ej Sven. Staden hade emellertid även då tvänne guldsmeder och den
andre hette Anders Eriksson.

Rijk guldsmed var en av de inflyttade lödöseborgarna. Rijk är tydligen
en förkortning av Richard, ty enligt Vänersborgs kyrkobok dog 1691 An

ders Olofssons hustru på Holmen »Anna Richardsdotter, född i gamble
Brätte, guldsmedzdoter», tydligen en dotter till Rijk guldsmed.

Sven guldsmed tillhörde också de inflyttade lödöseborgarna och levde
åtminstone 1631, då han betalar boskapsskatt.

Om guldsmeden Anders Eriksson vet man ej mera än hans förekomst i
1639 års mantalslängd.

Sedan Brätte 1642-43 övergivits och dess inbyggare flyttat till det ny

anlagda Vänersborg, saknar man för ganska lång tid uppgifter om den nya

stadens guldsmeder, ty staden åtnjöt länge skattefrihet på grund av att den
ödelagts av danskarna redan 1644, och några mantalslängder finnas där

för ej bevarade.

Den förste Vänersborgsguldsmed, man påträffar, bar namnet Hereules.
Han är stämd till Rådhusrätten år 1663 av cornetten Sven Grotte angående
47 1/ 2 lod silver, som cornettens fader, prosten Anders Grotte i Tunhem,

lämnat åt Hereules att arbeta. En attest av Hereules åberopas i 1669

års dombok.
Om en johan guldsmed vet man ej mera än att han är upptagen i 1675

års mantalslängd. Men då en i ]665 års mantalslängd upptagen johan
Rijksson kan antagas vara son till den förenämnde Rijk guldsmed, är det

ju möjligt att Johan guldsmed och Johan Rijksson äro identiska.
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Nästa guldsmed påträffas i en till en karta över staden och dess tomter
hörande husägareförteckning av år 1699, där man finner guldsmeden Bengt
som ägare av tomten N:o 126, belägen i nordöstra hörnet av nuvarande
Drottninggatan och Kyrkogatan (senare ägd av löjtnant Gillners). Denne

Bengt guldsmed, är efter allt att döma samme person som guldsmeden
Bengt Bränning, som lydde under Stockholms skrå och om vilken vi finna
utförligare notiser i 1705 års dombok.

Den 15 februari 1705 företrädde inför borgmästare och råd i Vänersborg

åldermannen av guldsmedsämbetet i Göteborg, Sven Wallman, uppvisande

riksvärdien - den högsta vårdaren av de ädla metallernas kontroll 
Michel Pohls instruktion och originalbrev angående visitation hos alla guld

smeder under Göteborgs skrå, som sträckte sig över fyra landshövdinge
dömen, nämligen Hallands, Bohusläns, Älvsborgs oeh Skaraborgs. Göte

borgs guldsmedsämbete inrättades 1690, men trädde icke i ordentlig verk
samhet förrän 1692. Till detta ämbete skulle alla de i de fyra förenämnda

länen verksamma guldsmeder höra, men i praktiken blev det så, att de
gesäiier, som haft sina läroår under ett visst ämbete, också senare lydde

under detsamma, så att t. ex. olika guldsmeder i Vänersborg hörde under
ämbetena i Stockholm, Arboga, Jönköping och Malmö.

Med stöd av de företedda handlingarna begärde Wallman, att det skulle

permitteras honom att hos denne stadens guldsmed dess verkstad visitera.
Borgmästaren frågade Wallman, huruvida han kunde påstå, att guldsmeden
i Vänersborg reste på marknader, vartill Wallman svarade, att det skulle

bara fattas, att guldsmeden Bränning reste på marknader, då han ej rätt
lärt sitt ämbete, och tillade hotfullt, att den, som hjälpt Bränning till mäs

tarebrevet, skulle nog också få stå till ansvar, och att anmälan vore gjord
till Kammarkollegium. Magistratens besked blev emellertid, att Wallman
måste förete landshövding Makeleers order om visitation hos Bränning.

På dagen ett år därefter inställde sig åter åldermannen Wallman, nu åt

följd av guldsmedsmästarna i Göteborg Johan Heinrich Straub och Hans
Sprinehorn, och begärde med åberopande av riksvärdiens skrivelse till

landshövding Makejeer, att det av guldsmeden Bengt Bränning arbetade
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silver måtte få proberas, enär det vore bekant, att Bränning arbetat ohaltigt
silver långt under det prov, som Kungl. Maj:ts aller nådigaste förordning

tillåter d. v. s. på denna tid minst 14 lödigt. Lod betecknar som prober
vikt för arbetat, legerat silver 1/16, så att en 12-lödig silverpjes innehåller
12/16 eller 3/4 av sin vikt rent silver. Ett lod delas i 18 grän.

De av stadens innebyggare, som innehade av Bränning tillverkade silver

saker, hade beordrats att, medförande dessa, inställa sig på rådsstugan.
Mäster Nils LilliewaII uppvisade två bägare, som förklarades innehålla

några grän mindre än 12-lödigt silver.
Handelsman Johan Portuneijer medförde en bägare, som hade ett bräck

på benet och förklarades bestå av Il-lödigt silver.
Borgaren och flottkarlen Per Andersson företedde en liten bägare och

silverskedar, som voro mindre än Il-lödiga.
Daniel Wennberg, som sedermera blev ålderman och rådman, hade med·

fört två 12-lödiga bägare och 12 stycken skedar, som förklarades vara ej

ens tt-lödiga.
Niklas Rode företedde en Il-lödig bägare, som mäster Wallman förklarade

vara till vikten 3 kvintiner ringare än det silver, som enligt uppgift lämnats

för bägarens förfärdigande.
Salig rådman Gabriel Andersson Beijers änka Elisabet Wallman uppvisade

en kanna, som befanns vara J2-lödig.
Av alla dessa föremål togos prov, som under försegling skulle sändas

till riksvärdien.
Dessutom företedde handelsmannen Bengt Hallers änka, Annika Ekman,

en av Bränning förfärdigad guldring, som förklarades ej bestå av annat än
,) kronogull» , trots att änkan sade sig hava lämnat goda dukater för ringens

förfärdigande.
Slutligen examinerades Brännings vikter. Av dessa befanns en vikt på

1/2 lod vara för lätt. Den vikt, som skulle väga 28 lod, befanns vara 3 1/2

lod för »svår», och vikt om 4 lod saknades.
Hur saken avlopp för Bränning, vet man ej, men den 3 mars 1706 upp

läses på rådstugan guldsmedsämbetet i Göteborg brev av den l i samma
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såsom betydande Bcngt Bränning och V. a. såsom angivande tillverknings
orten Vänersborg. Visserligen har stadsstämpeln för i Vänersborg tillver

kat silver åtminstone sedan 1750-talet utgjorts av stadens vapen, ett seg
lande skepp, under det att W. B. under äldre tid använts som stadsstämpel

i Varberg, där bokstäverna dock senare utbyttes mot stadens vapen, men
det är ej ej otänkbart, att samma utbyte en gång ägt rum i Vänersborg,

så att »V. B.» i äldre tider använts även där. Av guldsmeder med mästar
stämpeln B. B. finnas ett par i början av ]700-talet på andra orter t. ex.

Bengt Bengtsson i Mariestad och Bengt Björn i Västerås. Kalken påminner
mycket om en i Fischers arbete »Västsvenskt silver» å sid. 91 avbildad, av
förenämnde Sven Wallman i Göteborg år 1701 utförd, i Säters kyrka i

Västergötland befintlig kalk. BI. a. återfinnes på själva skålen alldeles
samma dekoration: det korsbärande lammet, men detta var en på kalkar

ofta förekommande zirat. Hur Ounnäs funnit namnet Bengt Bränning, kan
man väl numera aldrig få veta. Att det är Bengt Bränning, som tillverkat

kalken, kan man ju ej med bestämdhet påstå, men kalkens utseende mot
säger ej den muntliga traditionen om att den tillverkats på Karl XII:s tid,

traditionen uppgiver, att den skall vara tillverkad i Vänersborg, vilket ju
f. ö. ligger nära till hands, stämpeln W. B. är tydligen ortsstämpeln och

kan ju mycket väl betyda Vänersborg, och där fanns på Karl XII:s tid en

guldsmed, som hade initialerna B. B. Det finns således flera sannolika
skäl för att Gunnäs' förmodande är riktigt. Vi skulle således äga ett till

vår tid bevarat arbete aven av de första guldsmederna i Vänersborg.

Brännings änka fortsatte mannens yrke med gesällen Truls jacobsson
Möller som föreståndare för verkstaden. Möller hade kommit i lära i Malmö

och där blivit gesäll 1722. Han blev egen mästare i Vänersborg i oktober
1740 med en tekanna som mästerstycke under guldsmedsämbetet i Jönkö

ping och gifte sig samma år. Vid kyrkostämma den ]3 maj 1744 utsågs
Möller till uppsyningsman för kvarteret Liljan, där han 1749 ägde fastig

heten N:o 11 efter dåvarande nummerordning. Han var då gift. I man
talslängden för år 1760 är han antecknad som ägare av fastigheten N:o 22

kvarteret Liljan efter dåvarande nummerordningen. Dottern Anna bodde
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månad att såsom man i erfarenhet kommit, att guldsmeden Bengt Bränning
skul1e hava tagit till flykten och försålt sin gård, man därför begärde, att
hans egendom skulle inprotokolleras till ämbetets säkerhet, men borgmäs
taren upplyste, att Bränning i behörig ordning fått pass till Stockholm uti.
en angelägenhet och inom kort skulle vända tillbaka, varför någon inteck
ning icke kunde consenteras.

Bränning återvände också, ty han återfinnes i mantalslängd för 1731, då
dock endast hustrun förts i mantal, och om mannen antecknats, att han
vore »svagsint&, Men ännu 1733 utövade Bränning sitt yrke, ty den 22

oktober detta år upplästes vid Rådstuvurätten ett brev från borgaren j

Skara Johan Schagerberg angående en av Bränning för Schagerbergs hustru
Catarina Hasenmi.iller under hennes änkotid förfärdigad och med B:s och
Vänersborgs stadsrnärke försedd silverbägare, vilken blivit av Göteborgs
guldsmedsämbete för confiscabel förklarad, då den knappt vore 1l.lödig.
Bränning förklarade inför Rådstuvurätten, att han ej handlat svikligt, enär
han tillverkat bägaren av gamla silverskedar, som beställaren tillhandahållit
jämte fyra speciedalrar, vilka infattats i bägaren. Men den 18 mars 1734
dömdes Bränning att mot utfående av silverbägaren, sedan de fyra specie
dalrarna blivit ur densamma urklippta, betala för 29 1/ 2 lod silver med l
daler lodet samt för uppburen arbetslön 4 daler 28 öre, för vilken betal
ning, som skulle fullgöras vid Michelsmässotiden, B:s fastighet intecknades.

I 1740 års mantalslängd finner man »guldsmeden Brännings änka, fattig,
fri.. Hon hette Ingrid Wass, och den 20 maj 1734 ingives till Rådstuvu
rätten ett mellan Bränning och henne den 5 december 1728 upprättat testa
mente, där makarna säga sig vara barnlösa. Antagligen var Bränning nyss
död, då testamentet åberopades vid rätten.

Ödeborgs kyrka på Dal äger en cirka 20 centimeter hög silverkalk, vä·
gande 28 lod eller 370 gram. Museiintindenten And. Linder i Åmål har
benäget meddelat mig, att enligt traditionen denna kalk skall vara tillverkad
i Vänersborg på Karl XII:s tid. Kalken är försedd med mästarstämpel l}B. B.»
och dessutom med stämpel »V. B.» framlidne rektor Ounnäs, som gjorde
forskningar på Dal för verket )Sveriges Kyrkor~, tolkade mästarestämpeln
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då hos föräldrarna. t764 omtalas, att han overgivit professionen. Man

vet, att han var svåger med rådmannen Jacob friedrich Neuman, men om
han var gift med Neumans syster eller Neuman med hans syster eller de

kallades svågrar, därför att deras hustrur voro systrar, vet man ej. Möller
levde ännu 1770, då hans hustru i mantalslängden kallas »utgammah.

Ogifta dottern Anna Lisa bodde då hos föräldrarna.

Möller utövade fortfarande sitt yrke, då år 1753 guldsmeden Johan Grön

vall blev mästare i Vänersborg. Då 1756 guldsmeden Lars Bjugg från

Jönköping ansökte att få nedsätta sig i Vänersborg, blev denna ansökan
avslagen med den motivering, att i staden redan funnes två guldsmeder

och att flera kunde sig ej försörja. Grönwall kom i lära hos guldsmeden
A. Linnell i Växjö 1734 och blev gesäll 1743 samt mästare i Vänersborg

under ämbetet i Jönköping 1753. Den 2 maj 1757 var Grönwall uppkallad
inför Magistraten, där för honom upplästes en från lov!. Magistraten i

falköping ankommet brev, igenom vilket Grönwall åtvarnades ej göra sig
någon fåfäng resa att besöka Midfasto- och Bartolomeimarknaden därstädes,

emedan falköping numera vore med egen guldsmed försedd. År 1759 fick
Grönwall lagfart å en fastighet - N:o 52 i kvarteret Liljan efter dåvarande

nummerordningen -, som han köpt av sina svärföräldrar Arvid Lilljeqvist

och hans hustru Christina Hedman. I denna fastighet bodde Grönwall
vid mantalsskrivningen för år 1760 och är då antecknad som gift samt

hade en lärgosse och piga. Grönwall förekommer ej i ämbetsprotokollen

i Göteborg efter 1778 och dog i Vänersborg 64 år gammal den 19 januari
1784. Hans änka Maria dog i Vänersborg 1789 17/2• En son till makarna var

grosshandlaren i Göteborg Gabriel Grönwall, född i Vänersborg 1769 4/12 och
död där 1856 2/2. Han var gift med Helena Christina Söllscher, född i Väners.
borg 1783, dotter till rådmannen i Vänersborg Niklas Söllscher och hans

hustru Elsa Christina Rommell. Dessutom efterlämnade guldsmeden Grön
wall en vid hans död ogift dotter vid namn Anna Christina. Troligtvis

var också guldsmeden Johan Kruses hustru, Maria Helena Grönwall dotter

till Johan Grönwall.
Av Grönwalls arbeten finnas bevarade en bägare från år 1759 (hos
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doktor C. Eklund i Ulricehamn) samt en Vanersborgs kyrka tillhörig
paten.

Delvis samtidigt med Möller och Grönwall utövades guldsmedsyrket i
Vänersborg av Hans Lundstedt, ty i 1770 års mantalslängd äro alla dessa
3 guldsmeder upptagna. Lundstedt hade lärt yrket hos mäster E. Holm
ström i Lund och blev mästare i Vänersborg 1760 under ämbetet i Malmö.
Han fick år 1763, då han kallas »jouvelerare och guldsmed», lagfart å
gården N:o 68 i kvarteret Liljan på Stora Edsgatan, som han köpt av
skräddaren Carl Edman. Lundstedt tjänstgjorde även som vice byfogde
och var en tid stadens brotullarrendator. Han sålde 1769 sin gård till
garvaren joakim Hörling, men bodde fortfarande kvar där 1770. Lundstedt
var gift två gånger, först med Anna Warnke eller Warneck, kanske guld
smedsdotter från Karlstad, där det 1727-1780 fanns en guldsmed NicIas
Warneck eller Warncke. Men bärare av namnet hava också funnits i Göte
borg. Äktenskapet var barnlöst. 1795 gifte han om sig med hovslagaren
Wikbergs barnlösa änka Greta Fröman. Lundstedt dog 1797 15/2, och hans
änka avled 80 år gammal 1809 22/7.

Guldsmeden jeremias Wallbom blev mästare i Vänersborg under ämbetet
i Arboga 1776, då han kom från guldsmeden Magnus Stråtin i Uddevalla,
där han varit gesäll, men flyttade redan 1777 åter till Uddevalla, antagligen
till följd av de genom den stora eldsvådan i Vänersborg nämnda år min
skade utsikterna till försörjning.

Guldsmeden johan Kruse kom i lära hos johan Grönwall 1761 och var
antagligen född i staden, där flera personer med namnet Kruse vid denna
tid bodde. Då han var gift med Maria Helena Grönwall, är det troligt, att
hon var dotter till johan Grönwall. Kruse blev gesäll 1767 och mästare i
Vänersborg 1798 under ämbetet i Göteborg efter förfärdigandet aven kaf
fekanna som mästerstycke. Han nämnes i Göteborgs kontrollprotokoll
senast år 1816 och dog änkling i Vänersborg 1823 14/5• Av hans arbeten
finnes bevarad en sked av år 1777 i Göteborgs museum.

Guldsmeden johan Werlin var född i Malmö 1764 3/7 och son av sjö
tullvisitören Nic!as Werlin och hans hustru Christina Beata Appelgren.
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Han kom i guldsmedslära i Lund 118 l och fick burskap i Vänersborg 1198,
vilket han uppsade år 1828. Att han åtnjöt anseende och förtroende i
staden, kan man förstå därav, att han blev rådman, vilket han blev se

nast 1811.
Han gifte sig 1799 med Anna Maria Fahlgren, född i Vänersborg 1777

och död år 1818, dotter av rådmannen i Vänersborg Eric Adolph Fahlgren
och hans hustru Catarina Svinhufvud, som förut varit gift med borgmästa
ren i Vänersborg Magnus Pehrman (död 1770).

Rådman Werlin hade fyra barn, alla döttrar, Anna Christina, f. 1799,
Cajsa Beata f. 1801, Maria Sofia, f. 1801 och Johanna Gustava, f. 1804,
den sista »ofärdig» och död i Vänersborg 1824. De båda mellerstas öde
äro okända. Den äldsta Anna Christina gifte sig 1829 med dåvarande
postskrivaren och stadskassören i Vänersborg, sedermera postmästare, först
i Strengnäs och sedermera i Uddevalla, Niclas Zetterberg, född i Vänershorg
1797 och död 1878. Då mågen flyttade till Strengnäs, flyttade Werlin med
och dog där 1846 3/9.

Av hans arbeten finnas bevarade en bägare från 1814 hos intendenten
Anders Roland i Stockholm, en bägare från 1817 hos disponenten Robert
Bley i Uddevalla, en bägare från 1820 hos direktören Falk Simon i Göteborg.

Guldsmeden jonas O. Enberg uppgives vara född i Tunhem 1787 10/9

men har ej kunnat anträffas i V. Tunhems eller dess annexförsamlingars
kyrkoböcker. Han fick burskap i Vänersborg 1813 11/9• Han dog 1835 26/ 4,

men hans änka fortsatte rörelsen till år 1850 och även senare. Enberg
ingick 1814 3°/10 giftermål med Sofia Göthander, född i Vänersborg 1794
och dotter till fouriren Johan Gustaf Göthander och Anna Helena Len
berg, född i Vänersborg 1760 och 180l omgift med rådstuvukanslisten
Axel Perman, en son till den förut omtalade borgmästaren P. Sofia En
berg dog i Vänersborg 1870 2°/11.

Av Enbergs barn kallas Johan Gustaf Enberg, född 1817 18/4, juvelerare
och dog i Vänersborg 1876 15/9• Sonen fredrik August Enberg var född
1823 1/7 och kallas guldsmedsgesäll. Han dog ogift i Vänersborg 1884
1°/10. Dessa båda söner förestodo tydligen moderns rörelse.
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Utom sönerna hade makarna Enberg två döttrar, Maria Margareta, född

1819 24;1 och gift 1845 4/4 med handlanden Adolf fredrik Dahlgren, samt
Anna Sofia, född 1820 17/12, död i Vänersborg 1899 8/10 såsom änka efter

bruksinspektoren på Önafors sedermera godsägaren Carl Robert Ahlbom,

född 1815, död 1855, med vilken hon ingick äktenskap 1846 6/11 •

Av Enbergs arbeten finnas flera bevarade i museer och hos enskilda

samlare. Vänersborgs museum äger av hans hand en snusdosa från år

1831, supglas från 1846 och svampdosa från 1851. En bägare från 1841

finnes hos greve Chr. Bonde å Hesselhy i Uppland, en bägare av 1845

hos disponenten Bley i Uddevalla.

Nils Wendell var guldsmedsmästare i Vänersborg 1829-1833. Han var

född 1803 25/9 och gift med Brita Sofia Wahlberg född 1801 30/s. De hade

barnen Johan Jakob, född i Vänersborg 1828 6/11 , och Emilia Amanda Sofia,

född i Vänersborg 1830 11/9•

Av hans arbeten finnes bevarad en kopp, som tillhör Nordiska Museet.

Guldsmeden Emanuel Holmberg som blev mästare i Vänersborg 1837

under ämbetet i Jönköping, finnes redan 1838 antecknad såsom »bortrest

till okänd ort». Han hade kommit i lära hos M. Tryberg i Jönköping 1821

och blivit gesäll 1826.

Lars Erik Wohl/art, var född i Göteborg 1815 21/9 och lärde hos mäster

Carl Tengstedt i Göteborg, där han blev gesäll 1837. Han blev mästare i
Vänersborg 1845 under ämbetet i Göteborg.

Han var gift med Anna Charlotta Hesse, född i Göteborg 1818 27/12•

Makarna hade sex barn: Johan Herman, f. i Göteborg 1839 9/5, Maria

Dorotea Charlotta, f. i Göteborg 1841 2°/1, Lars Hugo, f. i Göteborg 1842

17/12, Hilma Ulrika Lovisa, L i Göteborg 1844 5/7, Emma Erika Christina, f. i
Vänersborg 1845 31/10 och Alfhild Virginia Augusta, f. i Vänersborg 1847 12/Il
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MATRIKEL



UN D E R T EC KN AD E erhöllo vid gillesstämman 1929 uppdraget att ordna

och komplettera porträttsamlingen över Gillets medlemmar. Arbetet härmed hal'

fortskridit så långt, att, ehuru ännu ett antal porträtt saknas, resultatet torde kunna

föreligga vid Gillesstämman innevarande år. flera av Gillets medlemmar synas

ha fått den uppfattningen att denna porträttsamling skulle utgivas i tryck. Tyvärr

saknar Gillet medel att bestrida de därmed förenade stora kostnaderna. Den

matrikel, som härmed föreligger, utgör således endast en summarisk förteckning

över Gillets medlemmar under de gångna tjugofem åren. Matrikeln har upprättats

av undertecknade Hallberg och Norden. Då någon tillförlitlig förteckning över

Gillets medlemmar icke förekommer för de första femton åren har matrikeln måst

uppläggas med ledning av i kassaboken antecknade inbetalningar av medlemsav,

gifter; en del felaktigheter hava på grund härav icke kunnat undvikas. Likaledes

hava födelsedata icke kunnat tillförlitligt kontrolleras; i enstaka fall saknas dessa helt.

Vänersborg den 12 december 1930.

PRIMUS ANDERSSON.

ELOV NORDEN.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.
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STYRELSE ÅR 1930

ANDERSON, EDW., ordförande.

CEDERGREN, K. G., v. ordf.

NORDEN, ELOV, sekr.

JANSON, ISIDOR, kassör.

JÖNSSON, fRANS W.

LINDGREN, JOHN.

THERNQUIST, ANTON.

DAfGARD, OTTO, suppl.

PEHRSON, CARL, »

HEDERSLEDAMÖTER
1905-1930

CARLSSON, CARL OTTO, fabrikör,
WALLER, CAROLINA MARIA, fru,

WIKSTRÖM, ANNA THERESIA, fru,
ANDERSSON, RUDOLF, direktör,

SJÖBERG, BIRGER,
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f. 62 9/3,
f. 49 21/ 7,

f. 56 1/4,

f. 57 27/7,

f. 85 6/12,

kallad 1920

» 1920 i
» 1921
» 1921

» 1923-;-



Abramson, Oscar, sjökapten ..

Almqvist, Alf Ragnar, överstelöjtnant ,. .

» Ivan Mortimer, stationsinspektor .

Andren, Axel Mauritz, brevbärare ..

Andsberg, Johan Edvin, apotekare ,. .

Arnold, Carl ,0 ..

Arvidsson, Erik Stellan Åke, fil. mag H .

Andersson, Albin, maskinist .

» Anders Teodor, slaktare .

» Axel Vilhelm, eldare ..

" Clas Vilhelm, förman .

» Erik Torsten, garveriarbetare ..

» Folke, stationsinspektor ..

» Gottfrid, postiljon ..

» Gustaf Adolf, snickare. . .

» Gösta Martin Reinhold, sjukgymnast .

» Hjalmar, lantbrukare ..

» Johan Albert, banktjänsteman ..

» Johan Edwin, direktör .

» Johan Fredrik, snickaremästare ..

» John August, kontorist.. ..

» John Eugen, vaktkonstapeL ..

» Karl August, skofabriksarbetare " ..

» Knut Emil, reparatör , .

» Leonard, överkonstapeL ..

» Oskar Ferdinand, slaktaremästare .
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Andersson, Oskar, lokförare .
» Primus, bankdirektör .

" Primus Erik, banktjänsteman .. o ••••••••••••••••••••••••••

» Rudolf, direktör .

» Sven August, handlande .
» Viktor Reinhold, plåtslagaremästare .

Backman, Gustaf Vilhelm, bankdirektör .
Barkstedt, Elis Ragnar, artist ..

» Herman Gottfrid, f. d. bankkamrer ..

» Sigurd Herman Andreas, apotekare .
» Zacharias Ludvig, bankkamrer .

Beckeman, Erik Benno, direktör .
» Knut Imanuel, hamnkapten ..

Berg, Fritz Albin joel, boktryckare .
Berggren, Arvid Evaid, stationsinspektor .

» Frans Adolf, handlande .
Bergius, Georg Nikolaus, folkhögskollärare ..

Berglund, Fritiof, handlande ..

Bergquist, Gustaf, trävaruhandlare ..
Bergström, Axel Anders jakob, länsassessor ..

» Gunnar Arvid, studerande ..

" Torsten Sven Nils, studerande .

Biel, Carl Anders, sjökapten ..
» Gunnar Robert Einar, studerande "0 o .

Blomqvist, Kart .

Blomstrand, Otto Teodor, källarmästare .
Borgling, Karl Robert, länsassessor .
Bothen, john Arvid, f. d. lantbrukare ..
de Bourg, Mats Erik Torsten, rektor ..

Brand, Ernst Elias, ingeniör .
» Sven Thure, handlande ..
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Brobeck, Carl August, slaktaremästare , _ .

» Karl, kassör ..,.. , ..

» Per Konstantin, kassör .
» johan Oscar, direktör ..

Broman, Robert Olof Lars, fil. mag ..

Bylund, Karl Hjalmar, major ..
Börjesson, Åke Vincent, kamrer .
Börtzell, johan Erik Algernon, hovintendent... .
Carlberg, Anders, rådman ..

» Carl Gustaf, kapten ..

Carlsson, Albert ferd., rådman , '"
» Arvid, adjunkt ..
II Carl, trafikchef .
» Carl Elof Harry, kontorist .

» Carl Erik, boktryckare '" ..
» Carl Gunnar, fabrikör ..

» Carl Gustaf, officersaspirant ..
» Carl Johan, vaktmästare .

II Carl Otto, fabrikör .

» Ivan Alexander, guldsmed .
J> john Valfrid, bokbindare ..
» Lars Gustaf, fabrikör ..
» Oskar, slaktare .

Carlström, johan Henrik Emanuel, lantbrukare ..
» Knut Erik Gustaf, kassör ..

» Nils Erik, avdelningschef ..
Cedergren, Adolf Georg, disponent ..

" Gösta, med. kand ..
II Karl Gustaf, fältläkare .

J> Oskar Ragnar Adolf, fänrik ..
II Stig Erik, studerande .
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Cederskog, Erik Daniel, boktryckare .
Dafgård, Axel Gustaf Runo, charkuterist .

» Carl August, ingeniör ..
» Carl Otto, slaktaremästare ..

» Gustaf Evaid, handlande ..
» Gustaf Runo Ferdinand, slaktaremästare .

» Gustaf Wilhelm, slaktaremästare .
» Gustaf Wilhelm, handlande , ..

Dahlin, Erik Adolf, frisörmästare .

Dahllöf, Petter Leopold, häradsskrivare .
Dahlqvist, Carl johan Wilhelm ..

» jakob Fredrik Axellsidor, journalist .
» jakob Lambert Georg, grosshandlare .

Dahlström, johannes Werner, handlande ,. .

» Sven Erik, handlande .

Danelius, Karl, provinsialläkare ..
Dinnetz, Fritz Adolf, snickare .
Dymling, john, grosshandlare ..

» Richard, konsul .

Edlund, Anders, skofabriksarbetare ,

J> Axel Harald, handelsresande .
» Olof Bertil, kontorist.. .

Ekberg, Hjalmar Julius, ingeniör ..
Ekelund, Gustaf EvaId, köpman ..

Eliasson, Albin Gottfrid, lektor ..
Elow, Per Olof Bertil, banktjänsteman .

Englund, Nils Klas, studerande ..
Engqvist, Carl Einar, köpman ..
Engström, Fritz Adolf, konditor .

» Per Emil, kapten " ..
Ericson, Egon, elektriker ' ..
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Ericksson, Karl Oscar, löjtnant ..
Eriksson, Andreas, slaktare ..

:) Axel, prokurist .
l' Axel Evaid, bagaremästare ..

~ Axel Fredrik, grosshandlare .

l' Axel Theodor, handlande .
» Carl Fredrik, boktryckare .

» Ernst Wiktor, handlande .
l' Eric Adolf, slaktare .
» Erik Axel Albert, slaktare .

» Johan Emanuel, bagaremästare ..

» Karl Johan, färgmästare .
» Lars Edvin, vaktmästare ..
l' Oscar, bryggmästare .

» Svante, » ..

Falk, Bengt, landsfogde .
» Frans Gustaf, lokförare .

» Gustaf, doktor ..

» Gustaf V., agronom .
» Karl, kapten .

» Richard, förvaltare .
1> Sven, redaktör ..

Flodin, Carl Emil, stationsinspektor ..
Fock, Bror Karl, banktjänsteman, ..

» Sven Richard, handlande ..

Fogelström, Johan Vilhelm, handlande .
» Per Bertil, ingeniör o ..

Friberg, Knut Jacob, apotekare .
fröberg, Albin Fredrik, mälaremästare .

,. Carl Gustaf, » o.' .

» frans Josef, » .
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rröberg, (Gösta) Oustaf johan Vilhelm, apotekare .

» Johan Henrik Nathanael, apotekare .

» Ragnar Hjalmar Natanael enU n u u.

Gadde, Elof Kristian, handejsbiträde ..

Gillberg, Johan Ewald, handlande .

Grundberg, Arne, löjtnant.. .

» Hadar, godsägare ..

» Per Joh. Lennart, godsägare '"

Gröning, Johan Julius, handlande ..

Gultz, Torsten Sten Leopold, fänrik .

Gustafsson, johan Edvard, redaktör ..

» Gustaf, månadskarl o •• '''' .

» Per Edvard, landskanslist .

Göthberg, Carl Oskar, sjökapten .

Hagborg, Gustaf Hugo, handlande.............. .. o .

» Valter, handlande .

Hallberg, Paul ferdinand, stadskassör ..

» Stellan Andreas, riksbankskassör .

» Bertel Ferdinand, rådman ..

» Gustaf Julius, underlöjtnant ,

» Kurt Olof, drätselkontorist " .

» Julius Andreas, major .

» Carl August, slaktare .

» Hjalmar Vilhelm, segelmakare ,.

Hallen, Karl Gustaf, reklamchef ..

» Torsten Emanuel, slöjdlärare .

Hallgren, Herman Henrik, fabrikör .

» Karl Arvid, fabrikör .

Hallonqvist, Knut Richard, handland~ .

Hallqvist, Erik Gunnar, stationskarl ..

Hammar, John Henrik, direktör .
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11 23/1 30
89 19/10 08
86 14/10 20
84 1/7 07
79 16/s 07

49 4/12 06 t
05 19/2 28
54 18/9 06 t
91 23/3 20

93 2°/6 19

48 26/ 10 07 t
95 2S/S 19 t
01 2/7 20

50 314 05 t
82 31/1 06
86 14/10 06
89 IS/7 08 t
93 IS/6 16

46 17110 06 t
73 IS/s 07 t
71 14/s 17t
83 1/2 07
85 19/9 23

41 10/7 06 t
53 13/s 06 t
95 24/ 5 21

93 27
/ 9 30

69 9/s lOt



Hammarström, Uno, löjtnant ..
Hansson, Anders Victor, kyrkovaktmästare .

:b Ernst Birger, riksbanksvaktmästare ..
» Karl Magnus, grosshandlare ,

HasselIund, Åke Julius, distr.-Iantmätare .
Hasselström, Pontus Alexander, jägmästare ..

Hauffman, Axel Teodor, skötare .
Hegardt, Gustaf Henrik, leg. läkare ..

Helenius, frans Alfred, seminarieadjunkt .
Hellman, Einar fridolf, glasmästare ...

Hernström, Knut Rudolf, handlande { .

Hjelm, Axel Richard, köpman .
Hjorth, Gunnar Harald fredrik, jur. kand .
Holm, David Richard, charkuterist ..

Hulten, Amandus, snickaremästare .
:;. Otto Richard, » .

Högvall, Oskar ludvig, fabrikör ..
~ Verner, handlande ..

Jansson, Adolv Emanuel, skomakaremästare ..

janson, Karlisidor, kassör ..
» Olov Isidor, kontorist ..

jennische, Bengt Reinhold, studerande ..

» Per .
Johansson, Alf Georg, handelsresande ..

» Alfred, byggmästare ..

» Axel Emanuel, förman ..
» Axel Georg, telegrafkommissarie .

» Arvid lambert Harry, gasverksbokhållare .
» Bengt julius, portier .
» Carl Oskar Alfred, bokhållare .

» Emil Axel, handelsresande .

64

t'ödd intr.•
år

99 22/ 5 28

78 26/ 10 23

83 3/11 23 t
72 19/ 6 07

90 23/1 19

71 27/ 8 23

95 6/1 30

03 9/5 28

54 22/ 9 19

06 2°/7 29

50 6/12 06 t
85 27/ 5 21

02 3°/3 23

78 3°/12 07

72 9/10 06

84 6/1 06

61 11/9 19

65 17/ 8 06 t
81 3°/6 30

82 13/10 08

09 29/ 11 30

13 6/5 30

07 1°/10 07 t
86 3°/3 19 t
65 5/7 23 t
84 15/ 8 11

11 21/9 29

96 13/ 11 19

96 16/8 15

88 22/1 07

87 21 / 8 19



Johansson, Gustaf Viktor, lokputsare ..
» Harry Gustaf, frisörmästare .

» Henry Vilhelm, handelsbiträde .

» Hugo Gottfrid Robert, riksbanksvaktmästare .

» Johan Alfred, brevbärare ...

» Johan Robert, boktryckare .

» John, förman .

» Karl Gustaf Alfred, snickare .

» Karl Robert, skof.-arb. .. ..

» Karl Vilhelm, reparatör .

» Nils Robert, sjöman .

» Oskar Hugo, konditor .

» Otto Sigfrid, hovmästare .

» Richard Hjalmar, bokhållare .

jonsson, Axel johan Henrik, skeppsredare .

» Axel Reinhold, handlande .

» Carl Emil, charkuterist .

» Herman, stationsföreståndare .

» johan Emil, handlande .

» Oskar Ludvig, charkuterist .

)} Robert Georg, sjökapten .

)} Ture Wilhelm, konsul .

)} Valfrid, biträde .

järnqvist, Sven Harald, banktjänsteman .

Jönsson, frans Percyval, sjökapten .
>} frans Wilhelm, f. hamnfogde .

)} Gustaf Adolf, hamnfogde .

Kahnberg, Nils Gottfrid, slaktare ..

Karlsson, August Wilhelm, typograf .

» Gustaf Adolf ferdinand, tandläkare .

Kihlberg, Ernst August, handlande ..

65

Född Inlr."
år

80 25/ 6 22

99 15/ 11 30

03 27/2 28

00 14/ 9 30

51 11/1 07

77 23/7 23

91 26/6 29

97 14/6 28

89 8/4 09 t
86 29/S 30

78 25/1 08

92 11/9 20

88 6/S 25

84 12/ 2 09

44 12/9 19

83 31/1 19

70 28
/ 9 19

71 3/7 27

77 22/S 06

76 1/1 08 t
77 23/4 12

80 17/3 20 t
74 17/n 09 t
98 12/ 7 26

02 25/ 4 19

61 11/1 09

98 6/n 19

68 3/10 20

60 26/s 20

67 2/1 Il -1-

82 12/2 20



kihlberg, Karl johan, ingeniÖr ..

» Nils Gustaf Ture, banktjänsteman .

Knutsson, Gunnar Emil, reparatör .

Krall, Gustaf Arvid, disponent .

» Nils August, bokhandelsmedhjälpare .

Lam, Gillis Gustaf Adolf, apotekare ..

Larsson, Axel Ernfrid, brevbärare .

» Axel Rudolf, handelsbiträde .

» Axel Teodor, handlande .

» fredrik Hjalmar,» .

» Gustaf Hjalmar, ingeniör .

» Hugo Hjalmar, frisör .

Lawson, john, fabrikör ..

Lewerth, Karl Gunnar, advokat.. , ..

Lilje, Klas julius, doktor ..

Lind, Erik Robert, boktryckare .

Lindedal, Hjalmar Amadeus, bankkamrer. .

» ferdinand, kronofogde ..

» Sigurd, bankkamrer .

» Windician, kyrkoherde .

Lindholm, jonny, köpman .

Lindqvist, Gustaf Robert, vaktmästare .

» Johan Henrik, tulldirektör " ..

Lindgren, Gustaf Adolf, snickare ..

» johan Wilhelm, byggmästare '" ..

» john Adolf, » .

» Knut Teodor, » .

Lindström, Frans Rudolf Volmar, sjökapten .

Linnarsson, Axel Georg) handlande .

Ljung, Gabriel, syssloman ..

Ljungberg, August Emanuel, bankkamrer o.,

66

Född Inll'.·
ål'

79 19/4 20

91 6/1 24

05 8/7 28

82 1/10 08

85 22
/ 11 08

84 12/5 14

81 13/7 07

63 27/ 8 09 t
90 4/3 19

98 13/11 19

03 9/2 30

94 20
/ 7 28

75 11/5 12

92 8/6 21

67 18
/ 12 19

81 28/2 23

48 9/12 05 t
30 25/ 8 06 t
82 31 / 9 06

28 11/ 3 07 t
75 7/8 28

74 3/9 20

40 14/12 07 t
93 15/ 3 19

80 16/ 5 14

69 8/10 14

77 14/5 14

00 17/3 19

91 10/1 18

59 16/1 07

53 17
/ 10 06 t



Ljungqvist, Carl Gustaf, godsägare .

Lundberg, Carl Oscar Richard, bagaremästare ..

» Ernst Fridolf Konstantin, kontorschef .

Lundblad, Bengt Olof Leonard, lasarettsläkare .

» Lars Olof Fredrik, med. stud. .. ..

Lundborg, Eric Julius, handlande ..

Lundgren, Nils H. F., postexpeditör .

» Tor, postexpeditör .

Lundin, Gustaf Olof, ingeniör ..

» John Arvid, reparatör ..

» Knut Hjalmar, apotekare .

» K. Werner, ingeniör ..

Lundvik, Fritz Gustaf, civilingeniör .

Lustine, Axel Gustaf Ludvig, handelsföreståndare .

LydelI, Gustaf Halvord, privatlärare .

Magnusson, frans Oskar, snickare , .

Milling, Karl Axel, banktjänsteman , .

» Torsten Birger, landskontorist... ..

Miintzing, Artur, postexpeditör .

Nilsson, Daniel David Viktor, lektor .

Nilsson, Frans Emil, handlande .

» Gustaf (Gösta) Adolf, bokhållare .

» Johan Fredrik, reparatör ..

» John fritiof, skof.·arb ..

» Nils Robert, verkmästare .

von Nolting, Olof Henrik, disponent... o ..

Nordahl, Carl Axel Mauritz, bolagsföreståndare .

» Erik Axel, handelsresande .

Norden, Anders Johan, förman ..

» Johan Elov, stadsbokhållare ..

Nordfelt, Alfred, läl'Overksråd o ..

67

Född Intr.-
år

44 18/1 07 t
67 27/ 11 12

84 21 /S 19

67 28/7 19

07 18/3 28

88 6/1 07

89 15/ 10 19

83 10ft 19

92 4/8 19

99 21/7 30

98 19/1 26

90 lO/s 19

SO 3°/8 19

83 2S/8 19 t
67 26/t1 05 t
82 28/ 9 19

96 2°/1 19

97 1/9 19

82 16(1 21

85 3/S 19

67 lS/7 07 t
91 14/8 26

66 S/1 23

89 18/3 24

69 24(7 07

77 2(6 19

60 8/6 07

92 7(4 08

59 3°(0 21

01 22/2 16

64 27
/S 07



Nordfelt, Olof Konrad, sjökapten .

» Per Axel Emil, konditor :

Nordgren, Karl johan, guldsmed .

Nordin, Birger, Anrep-, musikdirektör .

Noren, Gustaf Adolf, kronolänsman ..

» Oscar julius, handlande ..

Nyberg, Oskar, handlande ..

Nyblom, Erik, redaktör ..

Nygren, Karl Pontus Agaton, landskontorist .

Nyström, Anders Georg, järnhandlare .

» Clas Richard, handlande , ..

» Enar, sadelmakare ..

» johan Emil, köpman .

Ollen, Erik Ivan, bankkamrer .

» Karl Edvin Olof, ingeniör .

Olsson, Carl Albert, direktör " ..

» johan Adolf, lagerbokhållare .

» johan Olof Hugo, sjökapten " .

» Olof Edvin, handlande ..

» Olof Gustaf Ragnar, sjöman ..

» Olof Verner, banktjänsteman ..

» Oskar julius, bryggare .

» Richard August, handelsbiträde 4U H •••• U •• u ••••

1J Sven Olof, assuranstjänsteman U 09UU •• U .. ~ u u

Oscar, Carl Oskar, köpman .

» Erik Bertil, » .

» Karl Martin, operasångare .

Pehrson, Carl Johan, trävaruhandlare .

» Hjalmar, överlärare .

Petre, Ernst August, redaktör .

Pettersson, Anders Gabriel, slaktare ..

68

Född In!r.-
år

62 17/6 19 t
92 21

/ 10 19

67 24/ 2 07
88 21/1 08
58 23/11 06 t
63 12/4 09 t
75 4/10 23

73 29/9 19

00 1°/4 26

74 2/10 07

72 8/4 07

64 6/6 14

70 12/ 12 19

85 15/ 1 19

82 2/2 24

62 25/ 5 06

72 6/12 07

48 3°/8 I1t

83 26/ 5 07

97 29
/ 8 28

86 2/9 20

81 12/4 09
77 17/12 20 t
90 24/ 5 07

50 10/10 06 t
85 3°/8 29

79 29/12 20 t
75 31/ 12 06

82 1/2 07

97 3/3 24

70 24/ 5 23



Pettersson, Anders Åke, kanalbokhållare ,. ..

» August Richard, handlande .

» Axel Algot, bryggeriarbetare ..

» Axel Edvin, handlande .

» Axel Konrad, bryggeriarbetare .

» Bror Adolf, handlande .

» Bror Anders Harry, handelsföreståndare .

» Carl Anders, handlande .

» Erik Teodor » .

» Gunnar Hilmer, bokhandlare ..

» Klas, slal<tare ~ " ~ " ><•••••••••••• ~ 0.0

» Per Gillis, ingeniör , .

» Wilhelm, lektor .

Plate, Erik Viktor, affärsman ..

Presto, Gustaf, ingenjör ..

Olof August, telegrafkommissarie ..

» Ole, kapten , 0 • •• 0 ••• o ••••• ••• •• 0 •• 0 ••••••• 0 •••••••

Rahm, John Hjalmar Gustaf, banktjänsteman ..

Rengman, Albert Fabian ..

Rudström, Axel Arvid, snickare .

» joho Ernfrid, källarmästare .

» Oskar Hjalmar, skof.-arb .

Ryding, Carl Axel Albert, assessor. ..

Ryrberg, Clces Teodor, läroverksadjunkt .

» Fritz Harald, kapten .

» Karl August, överste .

Röttle, Hjalmar C:son, direktör ..

Sandberg, Anders Wilhelm, brevbärare .

» Axel Konrad, målaremästare ..

» johan Krister, ingeniör .

af Sandeberg, johan David Fredrik, kapten ..

69

Född Intr.-
ar

85 23/ 11 07
75 14/2 07

89 26/3 09
65 6/8 07 t
54 3°/9 20 t
74 2/2 07
01 3/1 16
65 10/7 06
71 13/JO 06

81 4/12 06
67 27/6 07 t
81 l/S 20

62 26
/ 11 06 t

67 24/1 07
91 31/8 08

35 21 / 8 08 t
'15 16/10 23

00 22/ 10 20

59 2°/1 07 t
98 5/6 20

84 14/ 9 09
82 18/4 12
78 13/3 06
71 29/6 24
76 1/4 19
74 1/8 19
77 18/6 30
81 12/12 18

86 5/8 30
74 4/11 20

84 6/1 07



af Sandeberg, William David, major .

Sahlberg, Robert Charles Teodor, major. .

Sahlt~n, Nils Axel, ingeniör .

Scherman, Carl Gustaf, telegrafkommissarie ..

Schram, Birger, ingeniör '" ..

Schröder, Gustaf Albert, sjökapten .

» Karl Gustaf, leg. läkare .

Schmidt, Otto, sotaremästare .

Sellström, Ivar Lorentz, hotellägare ..

Sjöberg, Gustaf (Gösta), direktör.. ..

Sjöstrand, Abbe Johan Gabriel, e. landskanslist .

> Per Benjamin James, kontorist ..

Sjöström, Axel, handlande , .

" Karl Gustaf, bokhandelsmedhjälpare HO .

» Olof Robert, stationsinspektor H' ..

Skärberg, Gillis Einar, snickare .

» Johan Oskar, kontorist .

S!öör, Filip V. N, direktör .

Stenström, Lars Gustaf, landskanslist ..

Sterner, Arvid Bruno, frisör .

» Ivar Mauritz, brevbärare .

Stiberg, Robert Heliodor, direktör .

Stuart, Bertil E:son, kapten ..

Sundelius, Axel Gottfrid Waldemar, handlande .

" Axel Karl Oskar, handlande .

» Kjell Gustaf Hjalmar, stadsvaktmästare .

" Oskar Salomon Uddo, poliskonstapel .

Sundell, John Waldemar, skof.-arb ..

» Karl Gustaf, handlande .

Svanström, Per Fritiof, ingemar ..

Svedberg, Karl August Hjalmar, direktör .

70

Född Intr.·
år

74 25/11 06

76 25/12 20

83 6/4 24

49 24/ 4 06 t
78 2°/7 06

68 24/ 10 14

97 24/1 28

64 23/6 19

72 4/12 28

80 27/12 24

03 25
/ 9 20

00 12/2 19 t
70 2°/3 24

00 2°/11 30

89 8/8 19

93 21 / 3 19

96 1/12 24

39 5/10 06 t
05 8/12 30

87 2/5 08

88 8/11 20

67 7/6 06

91 6/4 19

90 15/2 19

95 17
/ 8 19

08 8h 30

Ol 14/9 30

91 13/8 11

67 14/12 19 -r
89 28/ 7 08

73 16/1 19



Svedborg, Ernst Hjalmar, avdelningschef .

» Herman fredrik, revisionssekreterare ..

Svensson, Anders Verner, bankrevisor .

» Axel Robert, handelsbiträde ..

» Carl Oskar, snickaremästare ..

» Erik Valdemar, handlande .

» Fritz Arvid, snickaremästare "O .

» fritz Georg, kassör .

}) Knut Edvard, brukstjänsteman .

» Olle Gustaf, handlande .

» Ragnar, elektrotekniker ..

» Sven Robert, handlande ..

von Sydow, Daniel Hugo, officersaspirant.. .

» Kristian Andreas, läroverksadjunkt ..

» Kristian Edvard Gerhard, e. länsnotarie ..

» Kristian fredrik, advokat .

Söderberg, Ernst Robert, fabrikör .

Söderman, Karl August, apotekare .

Teodorsson-Larsson, Erik Melker, kontrollör .

Tessing, Lars fjalar, redaktör.. .

Thernquist, Anton Ludvig, trädgårdsmästare ..

» Karl Tuve, ingeniör ..

» Ole Anton, studerande .. , ..

Thidholm, Carl Johan, direktör ..

Thomsson, Axel Yngve, banktjänsteman ..

Thoren, Pontus Reinhold, postexpeditör ..

Thornborg, Karl Gustaf, bolagsföreståndare .

Tibblin, Hugo Gerhard Bruno, konditor .

Tidstrand, Johan ferdinand, kakelugnsmakare ..

» Knut Harry, kontorsbiträde ..

Timgren, Hugo Folke Emanuel, farm. kand. .. ..

71

fÖdd Intr.·
år

67 27/ 2 06
65 13/12 19
87 27/7 07
83 5/8 15

79 3°/7 Dö
95 24/7 21
82 2/4 06
84 2/11 23
89 7/7 26

57 31 /10 06
96 18/3 30
88 16/12 09

09 24/ 2 30

52 13/ 9 07 t
99 7/2 26

96 26/3 20

53 15
/ 5 07 t

84 7/7 09

09 27/ 5 30

89 27/ 9 08

74 2°/8 08
99 16/7 19

11 9/1 30

65 22
/ 3 19 t

98 12/8 28

55 13/7 06 t
91 21/8 28

97 24/ 9 20

85 16/2 23
09 15/12 28
Ol 22/6 28



född lutt,·
år

Torstenson, Axel ferdinand, musikstyckjunkare 75 3/4 20

» Karl Alfred, järnvägstjänsteman 82 8/2 07

» Sven Torsten. » 84 11/ 6 06

Tullberg, Inge, studerande 05 12/ 9 18

Tunqvist, John Torsten, studerande 07 31/ 12 29

Törnqvist, Karl, handlande 84 2°/1 19

Törnros, Axel Hjalmar, ingeniör 50 27/ 4 07

Tössberg, Erik, slöjdlärare 80 2/3 29

Ullgren, Johan Mauritz, handlande 79 19/ 4 06 t
» Sven Alvar, maskinist 84 1817' 14 t

Wallin, Nils Gunnar, ingeniör, 89 B/s 08

Wallström, Albert Mauritz, brevbärare 59 25/ 10 07

» Ernst Albert Georg, posttjänsteman 92 19/ 2 16

Wassenius, Carl Josef, handlande 78 1/4 24 t
» Johan Oskar,» 70 2°/1 24

» Karl Torsten,» 06 4/1 28

Welander, Gustaf, banktjänsteman 91 5/8 26

Wenerström, Oscar fredrik, major 50 19/ 4 06

Wennborg, Karl johan Wilhelm, bankkassör 96 26/ 10 19

Wennergren, Anders johan Wilhelm, boktryckare.................. 75 19h2 12

Werner, Gustaf Adolf, handelsbokhållare 89 22/ 2 08

» Karl Rudolf, lagerbokhållare....................................... 83 16/10 08

West, john Emil, fil. mag. .. ,.... 92 24/ 7 30

Westerblad, Carl j., hattmakare................................................ 45 16/11 06 t
Wetterlundh, Sune Charles Gustaf, e. o. länsnotarie 04 1l/2 28

Wiberg, Anders, apotekare 37 23/1 06 t
Wibom, Tor Henrik, kapten '.............................................. 85 16/ 9 06

» Ake Olof, gymnast 79 19/ 8 07 t
Wide, Johan Richard, kammarrättsråd 66 3/3 07

Vikner, Karl Gustaf, fotograf 55 7/ 10 07 t
» Magnus Wilhelm, läroverksadjunkt 65 7/S 07

72





DENNA MINNESSKRifT ÄR TRYCKT

I 500 NUMRERADE EXEMPLAR,
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VÅN ER S BO RG S O N ER S

GILLES

ÅRSSKRIFT
1932

VÄNERSBORO
C. W. CARLSSöNS EFTR:S BOKTRYCKERI

1932





ANMÄLAN.

Då Gillets årsskrift för första gången kommer under
gillesmedlemmarnes ögon, anser sig redaktionsnämnden
böra beledsaga denna händelse i Gillets historia med
en kort anmälan.

Årsskriften har tillkommit genom beslut vid 1931 års
gillesstämma. Avsikten var, att därigenom få möjlig
heter dels att till trycket befordra sådana arbeten, som
kunna ha intresse för kännedomen om vår stad från
äldstp tider till våra dagar, dels att på ett fylligare sätt
än hittills skett meddela uppgifter om Gillets verksam
het och om dess medlemmar. Hur redaktionsnämnden
i denna första årgång förverkligat dessa intentioner
överlämnas åt den kritiske läsaren alt avgöra. Lika
litet som Rom bygfJdes på en dag, lika litet får års
skriften sin form och skapnad i detta första försök. Det
ankommer på alla gillesmedlemmar, att genom samarbete
med redaktionsnämnden för varje år söka få den -
om blott ett tuppfjät - närmare målet, att bli så bra,
att den får en hedersplats i varje medlems boksamling.

Vänersborg i november 1932.

REDAKTlONSNÄMNDEN.





BIDRAG

TILL

VÄNERSBORGSTRAKTENS
FÖRHISTORIA

AV

FÄLTLÄKARE

K. G. CEDERGREN

I
S t e n å l d er s b e b y g g e l s e n.





Då jag, ehuru autodidakt, vågat framträda såsom
arkeologisk författare, är det därföre, att j(l'g anser,
att Vänersborgstrakten alltför länge saknat någon
fornbeskrivning och jag ej vet någon, som för när
varande sysslar med detta ämne. Beskrivningen
har ej medtagit mera än den närmast Vänersborg
liggande delen av Dalsland, då jag vet att kompe
tent forskare håller på med detta landskap. Att
beskrivningen slutar strax ovanför Trollhättan, be
ror därpå, att jag känner, att en annan person
sysslar med dess utforskande.

för hjälp med detta arbete beder jag att få fram
föra min tacksamhet till intendenten vid Göteborgs
museums arkeologiska avdelning, docent Nils Nik
lasson, vilken ställt museets samlingar och biblio
tek till mitt förfogande, och till överlärare Johan
Alin, Göteborg, vilken ställt sina anteckningar om
denna trakt och sin rika erfarenhet till min hjälp.

för tvänne döda forskare i traktens arkeologi,
rektor fredrik Nordin och handelsresanden G. M.
Blomqvist, de första upptäckarna av Vänerssträn
dernas rika kultur, är jag skyldig en honnör för
deras mig sporrande föredöme.





Tertiärtiden med dess tropiska klimat, av vilket även Sverige
blivit delaktigt, hade efterträtts aven klimatförsämring.
Nedsättning i medeltemperaturen i förening med ökad neder
börd gjorde, att hela Norden täcktes av ett sammanhängande
istäcke, liknande den inlandsis, vilken i våra da'gar täcker
Grönland. Sedermera inträdde åter varmare perioder med
avsmältning av glaciärerna, vilken under åtminstone en inter
glacialperiod anses hava varit så kraftig, att de ej ens nådde
det omfång, vilket de hava i vår tid. Man räknar i Norden
med tre nedisningar och två interglacialperioder. Den sista
stora nedisningen sträckte sig ej blott över hela Skandinavien
utan även ett långt stycke ner i NordtyskIand och Nordväst
l<yssland, där de från Norden kommande glaciärerna möttes
av liknande från Alperna och Uralbergen. Märkvärdigt nog
synes det Sibiriska låglandet till största delen hava varit is
fritt, ett faktum, vilket kan hava en viss betydelse för män
niskans första invandring till nordliga Norge. Efter denna
sista nedisning vidtog åter en värmeperiod, vilken kom isen
att avsmälta i allt raskare tempo, ju mera värmen tilltog.
Även under denna värmeperiod synes dock en klimatförsäm
ring hava ägt rum; isen blev kvarstående dels omkring 2000
år i norra Skåne dels i flera hundra år utefter en linie, gående
genom mellersta Sverige. Genom Gerhard De Geers geniala
undersökningar av »den varviga leran» kan man exakt angiva
denna avsmlältnings intensitet. lians metod för denna bestäm
ning grundar sig på följande. En betingelse för utförandet av



denna undersökning har varit, att de sydliga delarna av Skan
dinavien lågo djupt nedsänkta, så att den dåvarande Öster
sjön kunde breda ut sig långt in över Östsverige. Den lera,
som smältvattensfloderna förde ut i denna issjö, avsatte sig i

utbredda lager på dess botten och då landet höjde sig, uppstod
av denna Östersjöbotten vidsträckta lerslätter. Den av dessa
floder medförda leran och slammet vora än aven mera grov
och ljus än aven mera finkornig och mörk beskaffenhet. Det
grova gruset är avsatt under sommaren, då floderna förde
mera vatten, det finare under vintern, då vattenflödet var
mindre. Däri'genom uppkom en följd av lager, vilka angiva
ej blott avsmältningstiderna utan även avsmältningens större
eller mindre intensitet. Den mot en viss årsföljd svarande
varvserien får därigenom en viss karaktäristisk rytm i var
vens mäktighetsväxling, som gör det möjligt att även på långa
avstånd igenkänna samtidigt bildade varvserier. Då vart och
ctt av dess<l varv går längre mot norr än det underJi.ggande
- varven täcka varandra taktegelformigt -- är det därföre
möjligt att steg för steg följa den tillbakavikande isen genom
Sverige. De Geer har följt israndens avsmältning från Skåne
till dess den i sammanhang med en stor klyvning (den så kal
lade bifurkationen) i Indalsälvens dalgång uppkomna isdelnin
gen och därefter fullföljt undersökningarna längre norrut.
Sedan isens börjande avsmältning i Skåne, vilket räknas så·
som inledningen till det så kallade goHglaciala skedet, anses
12000 år hava förflutit. Ännu för 17000 år sedan stod isen
över Skåne och Ostsjälland. Israndens uppehåll vid den mel
lansvenska ändmoränsgördeln anses ligga 10000 år tillbaka i
tiden och isens tudelning i Indalsälvens floddal, vilket räknas
som inledning till det skede, som kallas postglaciala skedet,
anses hava inträffat för omkring 8000 år sedan. Överföres
denna De Geers »geokronologiska» skala på arkeologiska för
hållanden, skulle nedanstående tidsräkning finnas. före den
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post'glaciala tiden har man i Norden inga andra spår än ay
den renjägarekultur. sannolikt buren av enstaka individer eller
mÖjligen av små horder, vilken man anträffat i Danmark och
möjligen en tidig bosättning i nordligaste Norge. MagIemose
tiden skulle falla mellan 7000 och 5000 före Kr. erteböllekul
turen förlägges mellan. 5000 och 3500.

Isens avsmältning gick ra,skt mot slutet av istiden tack vare
det alltmera tilltagande varma klimatet. så att södra delarna
av Sverige redan under den finiglaciaJa epoken, varmed De
Geer betecknar tiden mellan den förutvarande stora baltiska
insjöns avtappande genom öppnandet av ett sund tvärsöver
Sverige och istidens slut. kunde hysa en värmeälskande ve
getation och vilken temperaturförbättring tillät tallen att följa
omedelbart i den tillbakavikande iskantens spår.

Vid iskanten härskade under den gotiglaciära tiden, varmed
man betecknar isens avsmältning från dess utpost i Skåne till
MellansverIge, ett arktiskt, tundreliknande klimat med en flora,
vilken nu återfinnes endast i fjällen ovan trädgränsen och
vilken representeras av den så kallade Dryasgruppen (efter
fjällsippan. Dryas octopetala), polarviden och dvärg-björk.
Djurvärldens förnämsta representant vora renen och mysk
oxen.

Så småningom började glasbjörk. asp. sälg, viden av
mera subalpin art, en. odon och slutligen tall att invandra.
Älgen blev nu karaktärsdjuret. Under senare skeden (boreala
tiden) med ännu mera tilltagande temperaturförbättringtog
tallen överhand. åtföljd av klibbal, hägg, hallon och senare av
alm, hassel. lind, hagtorn. De arktiska växterna försvinna.
I vattnen trivas ag, Carexarter och svärdslilja. Djurvärlden
representeras nu utom av älgen av uroxe. bjÖrn, lodjur och
bäver m. fl. Vid ännu mera tilltagande värme uppträder eken.
vilken utbreder sig i stora bestånd. och sjönöten (Trapa na
tans). en växt, som fordrar ett exkvisit varmt klimat och som
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nu är försvunnen fran Sverige. I geologiskt avseende -sam
manfaller detta med Ancylussjöns högsta utbredning. Denna

tid kallas av R. Sernander den postglaciala eller bättre den
postarktiska värmetiden. Isranden stod nu i norra Uppland.
I västerhavets varma vatten invandrade en del snäckor (Ta-·
pes decussatus, Phocas candida, Isocardia eor), vilka nu dra
git sig tillbaka till varmare hav. Med eken följde lönn, ask,
murgröna och senare storbladig lÖnn och avenbok. Djurvärl
den får tillökning genom kronhjort, rådjur, vildsvin och kärr
sköldpadda, vilken senare förefunnits rikligt i södra Skånes
och Danmarks sumpmarker och även återfunnits i Östergöt
land och på Öland. Kronhjorten går nu ända upp till södra
Dalarna. Skogsgränsen ligger på denna tid 200 meter högre
än nu. Augustitemperaturen var 2,5 grader högre än i nuva
rande tid. Södra Norrland hade en medeltemperatur motsva
rande den nuvarande i Mälarlandskapen, Skånes medeltem
peratur motsvarade nuvarande mellersta Tysklands. Man
kan dock i denna postglaciala värmeperiod urskilja tre stadier.
Den första är den s. k. boreala tiden, motsvarande Ancylus
sjöns högsta stadium och Litorinahavets allra första del, mot
svarande De Geers finiglaciala och troligen en del av post··
glaciala skedena. Klimatet var torrt, soligt, av kontinental
prägel men utan kalla vintrar. Mossarna torkade ut och
blevo bevuxna med skog eller ljunghedar; källorna sinade
och sjöarnas vattenspegel sjönk. Såsom orsak till detta kli
mat har man velat söka orsaken i nedanstående. Över den
finiglaciala landisen i Nordsverige . härskade ett permanent
högtrycksmaximum, de därifrån utströmmande vindarna upp
värmdes efter hand kraftigt och blevo mycket litet fuktig
hetsbärande. Molnbildningen var ringa och därigenom kunde
solstrålarna göra sin värme gällande. Denna period infaller
under Magiemosekulturens tid. Denna period efterträddes av
den s. k, atlantiska perioden med en övergående mildring av
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torrheten, framkallad av det varma saltastenåldershavets
inverkan samtidigt med att det av den kvarliggande inlands
isenorsakade lufttrycksmaximums verkan minskades. Värme
meri på samma ,gång fuktighetsälskande växter började att
taga Överhand; alm, lind utträngde nu tallen, Torvbildningen
tog ny fart: Sjöarna växte. Detta motsvarar Ertebölletid.
Den tredje perioden är den s. k. subboreala, sträckande sig
till slutet av bronsåldern. Genom landhöjningen minskades
havets inflytande och klimatet blev åter torrt, för mellersta
och södra Sverige ungefär motsvarande nuvarande mellersta
Ryssland. Kärren, vilka uppkommit under den atlantiska pe
rioden, torkade åter ut och kläddes av skog; hÖgmossarnas
torvbildning avstannade och ljungvegetationen, liknande den
man finner på avvattnade "mossar,· uppträdde. De ädla lÖv
träden nådde nu sin största utbredning norrut; sjönöten blev
allm~tn i mellersta Sveriges sjÖar. Sedan inträdde vid bÖr
jan av järnåldern i Sverige en klimatförsämring, av Sernander
kallad den postglaciala klimatfÖrsämringen, den subatlån
tiska perioden, vilken utan gräns övergår i nutiden. Denna
kl"imatförsämring var av genomgripande betydelse. SjÖarnas
vattenstånd stiger. Skogarna på de uttorkade kärren för
sumpas och ersättas av sanka starrmossar eller vattenrika
högmossar. De 'gamla hÖgmossarna växa; över den subbo
reala ljungheden lägger sig ett mäktigt lager av vitmossa,
efta nående eh mäktighet av 2-3 meter. De värmeälskande
växterna, vilka nått norr om sin nuvarande växtort, fÖrsvinna.
Vid denna tid pressas trädgränsen i fjällen ner till sin nuva
rande gräns. I Sydsverigesskogar undanträngdes eken och
dessföljeträd av tall och bjÖrk men framfÖr allt av 'gran, en
invandrare österifrån av sent datum, och av bok. Ekbland
skogarnas tid efterträdes av bok, - granskogarnas tid, bo
ken i sÖdra och västra mera under havets inflytande stående
delar, granen i Östra och norra. Man har velat sammanställa
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denna klimatförsämring med sagornas »fimbulsvinter». Brons~

ålderns rikedom utbyttes mot fattigdom under järnåldern.
Denna klimatförsämring hade vitt gående följder för befolk
ningen. från denna tid kan man spåra de stora utvandrin
garna, vilka inledde folkvandr'ingstidens omstörtande förete
elser. Om orsaken till detta omslag i klimatet känner man
inget med säkerhet; man har gi$sat på kosmiska orsaker.

Efter denna granskning av Sveriges klimatologiska för
hållanden under äldre tider och dess inverkan på dess djur
och växtvärld vilja vi återgå till de geologiska förhållandena.

Det istäcke, vilket under den sista nedisningen täckte norra
Europa synes hava haft en utsträckning av 6,5 millioner kvad
ratmeter ~~ som jämförelse kan anföras. att det istäcke, som i
närvarande stund höljer Grönland, uppskattas till 1,9 millio
ner kvadratmeter - och hade åtminstone i de centralare de
larna av nedisningen en tjocklek av minst en kilometer. Ge··
nom isens oerhörda tryck hade en intryckning av jordskorpan
gjort sig gällande. Jordens plastiska inre strävade emellertid
att intaga ett jämviktsläge kring den av jordrotationen betin
gade elipsoidformen. Den genom isbelastningen störda jämn
vikten måste återställas och genom bergarternas inneboende
elasticitet kom denna höjning till stånd vid ismassornas för
svinnande. Vid isens avsmältning uppkommo stora vatten
massor, vilka förvandlade den genom isbarriärer avsnörda
Östersjön till en väldig insjö, det sydbaltiska innerhavet. Detta
var ett verkligt ishav med väldiga kringflytande isberg, upp
komna genom isens »kalvning». faunan var rent arktisk.
Man har i Sydsverige funnit lämningar av flera valarter, vilka
nu leva i arktiska hav, såsom ,grönlandsvalen, narvalen och
den s. k. vitfisken eller vitvalen. Vidare har man funnit ske
lett av isbjörnar, ishavssälar, (Grönlandssälen och storsälen).
Skelett av valross hava anträffats i Danmark. Genom isens
tidiga avsmältning i östra delarna av området hade förbin-



delse tidigt vunnits över Finska viken och Vita havet med
Norra ishavet. Genom denna förbindelse hade även invand
rat en liten snäcka, Yoldia arctica, vilken kanske med orätt
givit det hav med salt vatten, vilket nu uppstod, namnet
Yoldiahavet; med orätt kan man kanske säga, alldenstund
denna snäcka, enligt De Geers undersökningar, endast givit
en kort gästroll i Östersjön. Då isbarriären passerat Billin
gens norra ända, tog sig dock detta innerhav, vilket söderut
var avspärrat genom landmassor, utlopp till västerhavet över
de frilagda låga markerna i Mellansverige och den väldigaste
sjösänkning, vilken väl förekommit i jordens historia, ägde
rum, i det att det sydbaltiska innerhavet i ett slag sänkte sig
till havsytans nivå, en sänkning av omkring 20 meter. Det
uppstod ett väldigt sund, det s. k. Nerikessundet tvärs över
Mälar- och tljälmarlandskapen och begränsat i norr av Berg·
slagsbergen och i söder av det Småländska höglandets utlö
pare. Den högsta -gräns, som havet nått, kallas högsta marina
gränsen. Man finner på bergens och höjdernas sluttningar
tydliga märken av vågsvall och man finner långa strand
terasser med genom svallning avrundade stenblock och ren
spolad sand. Därovan synas inga tecken, att vattnet nått dit:
blocken äro skrovliga och det fina vittringsmaterialet i orört
skick. Man finner på många ställen, att ber-gens toppar äro
skogklädda, under det att nedanför liggande bergsidorna i av
~aknad av mylla äro njstan vegetationslösa. Denna marina
gräns ligger mycket olika på olika ställen. I sÖdra Skåne
ligger den på endast något W-tal meter över den nuvarande
havsytan, på tlallandsås lig-ger den omkring 60 meter, i norra
Småland omkring 100 meter, i Mälarlandskapen 125-175
meter, i Bohuslän omkring 175 meter och i Norrland ännu
hÖgre. Den högsta uppmätta höjden är på Skuluberget i Ån
germanland, där den ligger 284 meter över den nuvarande
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havsytan. Från denna högvattenstici äro stÖrre delen av de
stora skalbankarna i Bohuslän och ostkustens snäckmärgel.

Sambandet med Ishavet avsnördes ganska snart och även
det mellansvenska landet höjde si'g, så att förbindelsen med
västerhavet avbröts. Genom att den först från landisens tryck
befriade södra delen av Skandinavien höjde sig mera än de
norrut liggande delarna, hade här uppstått en väldig land
brygga, vilken förenade Skåne med Jylland över de danska
öarna och möjligen även förenade det med Nordtyskiand.
Denna brygga sträckte sig långt ut åt väster, så att en sam
manhängande landsträcka sannolikt sträckte sig från Jyllands
västra kust över kanalen mot England. Doggersbank synes
åtminstone av de fynd av torvmossar och de djurrester, vilka
man funnit på densamma, länge hava varit land, vilket först
j ganska sen tid försvunnit under havet. Den stora insjö,
vilken bildades och vilken åtminstone en tid synes hava haft
ganska sött vatten, kallas efter en liten sötvattenssnäcka
(Ancylus fluviatilis eller lacustris) Ancylussjön. Genom det
väldiga vattenflödet från den raskt smältande isen höjdes vat
tenståndet alltmera i denna sjö. Slutligen nådde det över den
pasströskel, vilken bildats i trakten av Degerfors och bröt
här igenom åt västerhavet. Det uppstod här den så kallade
Svea älv, en av de väldigaste förbindelseleder som någonsin
existerat och genom vilken Ancylussjöns vatten i fem djupt
nedskurna fåror tömde sig i den havsvik, vilken bildades av
den nuvarande Vänern. Om dessa falls mäktighet vittnar
ännu i dag de väldiga canonsbildningar, vilka vattnet utskurit,
och de mäktiga erosionsblock, vilka det släpat med sig. Det
beräknas, att fallen haft en sammanlagd bredd av 1300 meter
och dess vattenmängd beräknas lågt till 20000 kbm.-sek., un
der det att till exempel Niagara presterar endast 6~7000

kbm.-sek. Men Sveafallens saga blev ej lång. Landhöjnin
gen i söder hade avstannat; dess högsta nådda punkt är den
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av H. Munthe bestämda så kallade AncylusgränsvaIlen. Vat
tenytan i Ancylussjön nådde här en ny passhöjd, vilken hä
danefter blev bestämmande för Östersjöbäckenets vatten
höjd. Denna nya avloppstrÖskel anses hava varit belägen
vid inloppet till de nuvarande skånsk-dansk-tyska sunden,
troligen vid den så kallade Darssertröskeln mellan Falster
och tyska landet väster om Riigen. Detta andra avlopp kal
las Dana älv och man har troligen att söka dess huvudfåra i
den 30 meter djupa sänkan i Stora Bält. Denna älv övertog
nu rollen av avlopp för Ancylussjön och Sveafallen började
att sina alltmera för att slutligen alldeles försvinna och ligga
nu såsom storartade döda fall, vittnande om urtidens väldiga
krafter.

Under den tid som Svea älv flödade som rikast, var Vänern
en havsvik. Denna stod i förbindelse med västerhavet genom
fyra sund: ett söder om Hunneberg, det andra mellan Halle
och Iiunneberg, det tredje över dalslätten omkring Väners
borg och det fjärde från Vänersborgstrakten västerut mot
Uddevalla. Dessutom hava sannolikt funnits ännu tvenne
sund: ett över Lelången och Dalslands sjösystem och ett mot
Kongsvinger, sträckande sig till Olommens floddal. I dessa
sund synes genom den oerhörda vattenmängd, som Väners
viken avbördade sig till havet hava varit en mycket stark
ström, vilken eroderade grunden, så att sprickorna mellan
förklyftningsstyckena blevo utvidgade och deras kanter an
togo rundade former; Bergytan antog även genom det ström
mande vattnets nötning en egendomlig skrovlighet, där de
motståndskraftigare mineralen höjde sig ända till någon cen
timeter över de mjukare partierna, som vattnet utgräft. Detta
kan man iakttaga på en massa ställen, kanske vackrast vid
Nordkroken, där berghällarna äro uppdelade i fält av kornigt
berg med djupa sprickor mellan. Det stora klapperstensfält,
vilket sträcker sig utmed södra sidan av Iialleberog från spet-
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sen av detta berg vid Skytteklev tili trakten av Grytet, ar
även märken av denna ström, vilken släpat med sig erosions
stycken av berget. Man kan i detta fält iakttaga en viss lag
ring, i det att de mera lätt flyttbara styckena fraktas längst
bort, under det att de yngre blivit liggande såsom väldiga
klapperstensblock närmare spetsen av berget. Genom den
fortgående landhöjningen uppgrundades det ena efter det an
dra av sunden och till sist återstod endast det ungefär 6 kilo
meter breda »Vänersborgssundet» mellan lialleberg- och Dals
landet. Slutligen blev avsnörningen fullständig- och det upp
stod av den forna havsviken insjön Vänern. Denna urtidssjö
var dock mycket väldigare än den nuvarande: genom att lan
det höjt sig i söder utbredde den sig över stora arealer mot
norr, öster och väster, vilka nu äro torrt land. Det kvar
varande »Vänersborgssundet» förvandlades genom den ökade
vattenmassan till eri fors, vilken så småningom antog naturen
av fall, då vattnet grävde sig ner i fåror i berggrunden. Så
uppkommo de ännu bestående fårorna l1uvudälven och Lillån,
såsom de nu kallas. Denna senare har dock en gång varit
1'uvudavloppet med en massa förbindande tvärfåror till hu
vudälven. Denna senare går nämligen fram i en smal i berget
nedgrävd kanal med ofta tvärbranta väggar och för vattnets
bortförande kom Lillån med dess sidokanaler att spela en
synnerHgen nödvändig hjälpande roll. Den genomströmmande
vattenmängden kunde på grund av denna kanalens beskaffen
het ej ökas i huvudälven, under det att Lillån på grund av
den lösare jordbeskaffenhet genom vilken den framgick, kunde
utvidga sig betydligt. Att Lillån en gång haft en betydande
ström, visa de massor av erosionblock, vilka man ännu i dag
kan se på dess botten vid lågvatten. Bredden av densamma
torde under dess storhetsdagar hava uppgått till åtskilliga
hundra meter. Vattenhöjden vid liuvudnäsöfallets övre del
torde vid Svea älvs rikligaste flöde hava legat 48 meter över



havet. Med Svea älvs minskade betydelse såsom avrinnings
kanal för Ancylussjön sjönk nivån av Vänerns vattenyta och
huvudälven blev i viss mån tillräcklig- för att avleda vattnet.
Allt erforderligt vatten kan dock på grund av den förträng
ning, som ännu i dag existerar vid Vänerns utlopp i Göta älv,
så att Vänerns yta vid lågvatten står omkring- 3,5 och vid hög-
vatten 5--6 meter över pasströskelns lä-g-sta punkt, ej avrinna
ur Vänern. Detta har nödvändiggjort arbetet med anläggande
aven kanal genom näset vid Sjöboda och älvfårans upprens
ning mellan fallen. Ännu vid Svea älvs slutstadium nådde
havsarmen fram till Vargöfallets nedre del och stod denna
vid den nutida 44 meters nivån, samt bildade den forna Göta
fjorden. Trollhättefallen stodo ännu vid Sveafallens sinande
under havsytan men berggrunden började så småningom att
höja sig. Den kraftiga strömmen hade börjat att i allt raskare
tempo erodera berg'grunden och gräva sig ner i denna. Så
övergick även Trollhätteströmmen så småningom till fall.
L. von Post gör det antagandet, att om Svea älv fått existera
ännu något hundra år, skulle Trollhättefallen i vild storhet
hava erbjudit en ännu mera inponerande anblick, än vad de
erbjödo i sin krafts dagar, innan människan tvingat in vattnet
i den så kallade kraftkanalen.

Vänerns avsnörning från havet förlägger L. von Post till
omkring 7000 år före Kr. och genombrottet av Bältena och
Öresund till omkring 6000 före Kr.

Då Vänern blev en insjö, hade Vättern redan något 1000 år
tidigare förlorat sin förbindelse med havet. fIjälmarens av
loppströskel steg över havet omkring 2000 år före Kr., således
under hällkisttid. Mälarens avlopp, Norrström, förblev ända
till omkring 1200 efter Kr. ett segelbart sund, genom vilket
främlingar kunde tränga in i landet och plundra och bränna
Sveriges förnämsta städer, Birka och Sigtuna. Man får nog
räkna, att Stockholms upphov var just denna uppgrundning
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av inloppet till Mälaren, då här vid det forna sundet uppstod
en stapelort mellan inlandet och Östersjön.

Genom de öppnade Bältena och Öresund inströmmade kraf
tiga salta strömmar, särskilt som såväl Bältena som Öresund
synas hava varit betydligt djupare på den tiden än nu. Salt
halten synes enligt Ii. Munthe vid Gotland hava varit 12 % 0

och denna salthet sträckte sig långt upp i Östersjön. Den
nutida salthalten är i Bältena omkring 12 0/00, vid Norra Got
land 7 0/00, vid Åland 6 %,;, j norra Kvarken 4 % 0 och i Bott
niska vikens norra del 2-3 % 0 • liavssnäckor och musslor,
vilka nu endast finnas i de sydligare, mera salta delarna, an
träffas i detta havs avlagringar även inom de nordligaste de
larna av det forna Litorinahavet, såsom det kallas efter en
liten snä cka (Litorina litorea). Andra arter, vilka inkommo
samtidigt, äro blåmusslan (Mytilus edulis) kammusslan (Car
dium edule) och Testina baltica. Även vid västerhavet rådde
under denna tid saltare vatten och bättre klimatiska för
hållanden med varmare vatten, vilket gjorde, att en mussel··
art (Tapes decussatus), efter vilken havet uppkallats, förekom
därstädes. Gränsen för denna sänkning kallas post'glaciala
gränsen. Den ligger lägst i Skåne (endast några meter) och
är särdeles utmärkt på västkusten, där den i Göteborgstrak
ten ligger på ungefär 30 meter med tilltagande uppåt Bohus
län. De avla'grade jordarterna utgöras till en stor del av
oskiktade leror och särskilt på västkusten av gyttja. Längs
hela Sveriges kust låg ett landbälte av växlande storleK-un
der vatten. En vik av Litorinahavet täckte en stor del av
Östergötland; en bred bukt sköt in över de lägsta delarna av
Uppland, Södermanland och Västmanland ända till Närkes
slätten. Vänern hade en betydligt större utsträckning än i
våra dagar och täckte betydande delar av Västergötland,
Dalsland och Värmland; den hade även förbindelse norrut
över de Dalsländska och Värmländska sjösystemet med väs-
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terhavet. Denna tid hat ur arkeologisk synpunkt särdeles
stor betydelse, ty det var under denna tid som människan i
mera utsträckt grad började att kolonisera Norden. Denna
tid sammanfaller n'imligen med kökkenmöddingtiden.

Sedermera vidtog åter en höjning, vilken fortgår ännu i

våra dagar. Alltefter som landet höjde sig, togs det i anspråk
av boplatsfolket och sedermera av megalitkulturens bärare,
vilka på lerslätterna införde jordbruket. Man har på arkeo
logiska grunder fastställt tiden för de t postglaciala eller så
som det kallas stenåldershavets största utbredning till om
kring 4000 år före vår tidräknings början. Vid stenålderns
slut (omkring 1800 år f. Kr.) låg landet i Oslotrakten omkring
14 meter, i mellersta Sverige omkring 12-15 meter lägre än
nu. Vid övergången mellan brons- och järnåldern synes

ännu 7-8 meter av den nuvarande landhöjningen hava åter·
stått och vid slutet av vikingatid 3-4 meter. Enstaka fynd
antyda, att människan redan under finiglacialtid (= tiden mel
lan Baltiska sjöns urtappning och bifurkationen j Indalsälvens
da Igång, vilken betecknat slutet på istiden -- finisåret -)
nått Skandinavien. fullt säkra fynd träffas dock först i de
lager, som äro något äldre än det neoiitiska havets högsta
gräns liksom i stor mängd i själva gränsvallen ; detta dock
huvudsakligen i landets södra delar. Bebyggelsen längre upp
synes hava skett dels genom de många sunden i Bohusläns
dåvarande skärgård dels efter det långa och smala Göta Älvs
sundet, som vid denna tid förband västerhavet med Väners
fjärden, då befolikningen huvudsakl!igcn uppstod på västra
sidan.

Men denna höjning av landet har ej varit jämn; den har av
brutits av nedsänknH}gar (Transgressioner) av landet av gan
ska betydande art, så betydliga, att de gamla strandvallarna
övertäckts med nya, såsom blivit till fullo ådagalagt angå
ende en gammal strandvall, Järavallen nära Limhamn i Skåne.
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Man är ense, att minst en sådan inträffat, då bebodda land

sträckor Överspolats av stenåldershavet. Endast om tiden
för densamma äro meningarna delade.

Även de senare stadierna av den postglaciala landhöjningen
hava medfört ändringar i Östersjöns hydrografi och djurliv,

vilka olika stadier liksom de föregående betecknas efter nå
gon karaktäristisk djurart. Så efterföljdes den egentliga

Litorinatiden av Limnaeatiden (kallad efter Limnea ovata f.
baltica), under vilken Östersjöns höga salthalt sjönk. Denna
i sin tur efterföljdes av Myatiden, under vilken sandmusslan
(Mya arenaria) invandrade och vilken tid ännu fortgår. Den

senare skulle hava börjat så sent som under senare delen av

järnåldern och den förra tog sin början under bronsåldern.

Det landskap, i vilket dessa våra fÖrsta sydliga förfäder.

av vilka man ej återfunnit några andra spår än några ren
hornsyxor, levde, var av tundranatur med ett arktiskt klimat,

motsvarande det nu på Spetsbergen och Grönland rådande.
Marken val', såsom förhållandet är i polartrakterna, sönder
kluven i oregelbundna rutor. I sprickorna förekom en torv
tig vegetation. Endast på mera fuktiga, mossbeklädda ställen
kunde en mera frodig vegetation göra sig gällande.. Den be

stod av fjällsippan (Dryas octopetula), polarvidet (Salix po

laris), fjällvidet (Salix reticulata och herbacea), ripbäret
(Arctostaphylos alpina), en del arktiska gräs samt några an
dra till Dryasgruppen hörande växter såsom fjällsyran (Oxyria
digyna), av vilka man dock på grund av deras lätt förgäng
liga vegetativa delar ej nu kan finna några spår. Sedermera
tillkommo med stigande temperatur dvärgbjÖrken (Betula
mana) i små krypande exemplar och en del mera subalpina
viden såsom Salix phylicifolia, kråkbär (Empetrum nigrum).

rosling (Andromeda polifolia).

- 22-



O. Sarauw har i Maglemosemossen vid Möllerup på Själ- MagIemose

land påvisat en kultur, vilken efter den första fyndplatsen fått kulturen.

namnet Magiemosekulturen. Sedermera har i Svcerdborgs
mosse ej långt därifrån upptäckts kulturrester, tillhörande

samma tid.

Den är huvudsakligen knuten till ben och horn såsom ämne
för redskapen men dessa äro av älg och någon gång av kron
hjort i motsats mot den föregående benkulturen, vilken hade
renen såsom ämne för sina redskap. Man finner därav, att
den tidens människor levde linder mera gynnsamma klima
tiska förhållanden: medeltemperaturen var till och med 2
grader högre än under nutiden. Pollenanalysen har daterat
den till senare delen av borealtid. Tallen var det förhär
skande trädet och marken var täckt av renlav (Cladonia
rangiferina) och andra lavar samt av lingon, mjölon (Arcto
staphylus uva ursi) och kråkbär (Empetrum nigrum). På
mera öppna platser förekommo rönn (Sorbus Aucuparia),
hägg (Prunus padus), hallon (Rubus idaeus) olvon (Viburnum
Opulus) och örnbräken (Pteris aqvilina). J övre delen av
furuträdens lager har man funnit alm (Ulmus montana), al
(Alnus glutinosa), hassel (Corylus Avellana), lind (Tilia euro
pea), björk (Betula verrucosa), hagtorn (Crataegus mono
gyna). J vattnen förekom ymnIgt den nu ur Skandinaviens
flora avförda sjönöten (Trapa natans), vilkens mjöliga fruk
ter torde hava utgjort ett omtyckt födoämne för dåtidens folk.

Växtligheten hade en längre vegetationstid på grund a v
längre höstar. Man har kallat denna tid den postglaciala vär
metiden. Man har slutit till, att denna tid var varmare än nu-
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tiden därav, att hasseln gick betydligt nordligare än under
nutiden. Med stöd av De Oeerska kronologien har man ve
lat sätta denna värmetid till mellan 7000 och 4000 f. Kr. Vär
metiden skulle alltså ej ännu hava nått sin kulmen under
MagIemosetid, vilken sammanfaller med Ancylussjöns tid,
utan under den tid, som sammanfaller med Litorinahavets
maximum, vilket motsvarar en senare tid av den äldre neo
lotiska stenåldern. Von Post har velat indela denna värme
tid .i tvenne avdelningar: en tidigare boreal tid med ett mari
timt klimat i västra Sverige och en senare, subboreal, med
ett kontinentalt klimat åtm!instone i östra Sverige. Över
gångstiden mellan dessa skulle utgöras av det s. k. atlantiska
skedet.

Denna bosättning, vilken L. von Post med tillhjälp av pol
lenanCllys förlagt till boreal tid, ägde rum under den tid, då
Östersjön utgjorde en stor insjö, vilken kallas Ancylussjön,
och var en utpräglad sötvattenskultur. Folket var bosatt på
i åkrokar eller lugna vikar förankrade flottar eller på lå'ga
uddar eller små holmar, där mosstorven sedan vuxit över
boplatsen och på så sätt räddat dess inventarium åt efter
världen. Denna kulturs höga ålder bevisas därav, att en
stor del av redskapen voro bearbetade av ben efter älg, vil
ket djur saknas även i de undre lagren av följande bosättning,
Detta djur var nämligen bundet vid tallskogen och samtidigt
med dennas undanträngande av eken drog det bort från Dan
mark för att cj mera återvända dit. Denna kultur tyckes hava
utbrett sig från Danmark--Skånc längs Halland till Bohuslän.
därifrån över fIästefjorden till Dalsland, vidare till Vänern
och efter denna sjös tillflöden till norra Västerg-ötland.

De förnämsta redskapen under denna kulturepok utgjordes
av långa ljusterspetsar med en eller flera hullingar invid ud
den samt av bredare eller smalare tunna benspetsar, vilkas
kanter voro försedda med fåror, i vilka med hartz voro
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fästade små vassa flintpilar, de så kaIIade fågel pilarna. Man
har även funnit långa, glattslipade tämligen tunna benskivor,
någon gång med sirningar i nätIiknande mönster, vilka man
ansett hava varit »f1åknivar» men vilka sannolikare enligt
Lindqvist äro att anse såsom »nätstickor», avsedda att vid
nätets upptagande ur vattnet möjliggöra dess hopsamlande,
ett förfarande, vilket på vissa trakter praktiseras ännu i dag,
i det att maska efter maska trädas över stickan. Dessutom
har man funnit hornyxor, ofta försedda med eggar av flinta
eller vildsvinständer samt metkrokar av ben. Alla yxorna
tyckas hava varit tväryxor d. v. s. med eggen vinkelrätt mot
skaftet, en yxform, som! är vanlig bland på lågt kulturstadium
stående folk.

Men tillslagningen av flintan var ej okänd. Utom de
nämnda skarpkantade, tillslagna flintbitarna har man på bo
platserna funnit en del spån och borrar, några fåtaliga exem
plar a v följande kulturskedes förnämsta redskap, kärnyxan,
samt framförallt cirkelformiga skrapare. Denna periods nor
diska kulturutveckling kallas av S. Lindqvist »benåldern».

Jag vill i det följande endast omnämna ett av de fynd, vilka
ådagalägga, att denna kultur utbrett sig även till från den
stora fyndorten avlägsna delar av Norden. Man måste dock
antaga, att många liknande fynd ännu kunna göras. Vidare
måste man hålla i minnet, att det efterföljande Litorinahavet
kan hava spolat bort många av benåldersfolkets boplatser.
Man måste kanske medS. Lindqvist s::iga »att trots fyndens
fåtalighet har man rätt att antaga, det benålderns jägare och
fiskare i betydande antal tagit alla dc mot dem gästfria delar
av landet i besittning». Vid sänkningen av sjön Mästefjorden ,
på Dal anträffades år 1868 på ett djup av 2,4 meter under sjöns
torrlagda botten 17 ben av olika djurarter, vilka vara be
arbetade av människohand. De viktigaste av dessa äto en
vacker harpun med hullingar på ena· sidan och ett ämne tiI!
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en dylik. Bådas längd äro omkring 23 cm. De äro förfär
digade av ben av älg. Vidare ett benredskap. liknande de
ovan nämnda »nätstickorna». Professor O. Torell har på
arkeologkongressen i Stockholm år 1874 på grund av den
lera, i vilken de lågo inbäddade, hänfört dem till Ancylustiden.

Att denna »benålder» omspunnit en avsevärd tid, finner
man ej blott vid jämförelse mellan dess redskapsformer och
de former, vilka uppträda under den följande kulturepoken
(Erteböllekulturen) utan även av de geologiska förhållande.
Ben- och hornredskapen, vilka äro så utmärkande för MagIe
mose, om ej alldeles försvinna under Ertebölle,· så bliva dock
sällsynta och ersättas av ett annat material, nämligen stenen,
såsom huvudämJne för redskapstiIIverkningen. Keramik har
ej kunnat påvisas under Maglemose men uppträder rikHgt
under ErteböIIe. Magiemosetiden inträffade under det ut
vecklingsskede i Skandinavien och öster och söder därom
liggande trakter, då Östersjön gerlOm Öresunds och Bältenas
tillstängning förvandlats om ej under hela dess tillvaro så
dock under en ganska lång period till en sötvattenssjÖ _.
sannolikt den väldigaste som någonsin existerat - och vil
kens egenskap av sötvattenssjö bevisas av tillvaron därstä
des aven sötvattenssnäcka (Ancylus fluviatillis), vilken ·givit
sjön dess namn. ErteböIIekulturen inföll under den tid, då
genom landets sänkning förbindelse med världshavet öppnats
och salt vatten strömmat in i densamma d. v. s. under Lito
rinahavets tid. Även floran och faunan tala sitt oförtydbara
språk. Tallen, vilken, såsom vi sett, var det förhärskande
trädet under Magiemose, har under trtebölle förträngts av
ekskogen med i den levande andra träd och örter. Älgen,
som gav »benåldersfolket» det förnämsta materialet till dess
redskap,· hade för alltid lämnat Magiemosekulturens för
nämsta stamort, Danmark, för att aldrig mera återvända, re
dan innan Ertebölletiden . inbröt.
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På många ställen i Danmark har man funnit väldiga banker,
ofta ända till flera hundra metei" långa och av 1-3 meters
höjd. I det övriga SkandinaviEm äro de sällsynta. De utigö
ras till större delen av skal efter ostron och andra mussel
arter, vari äro inblandade andra räster från det där levande
folkets måltider, deras redskap och bohag, ja. även av dem
själva. Dessa kallas av de danska forskarna, vilka hava un
dersökt dem, kökkenmöddingar eller affaldsdynger. Den
man kan nästan säga klassiska av dessa är kökkenmöddingen
vid crteböIle nära Limfjorden, vilken givit hela kulturen dess
namn. De äro att hänföra tiII en tid, då genom landets sänk
ning havet stod betydligt högre än nu, tiII s. k. Litorinahavets
tid. Orsaken till den rikliga förekomsten av skaldjur har va
rit, att genom landets nedsänkning en stor del av norra delen
av Jylländska halvön låg under havet och tvärs över denna
halvö vid Limfjorden bildats ett brett sund. Även hela havet
mellan Jylland och Norge var betydligt djupare än nu. Däri
genom fick en varm havsström - en gren av Oolvström
men - bättre tiIIträde tiII Skagerack och Kattegat och kunde
tillföra deras stränder ej blott varmare utan även saltare vat
ten. Att en sådan gren av Oolvströmmen verkligen existerat
bevisas därav, att man här fossilt funnit rester av växtdelar,
vilkas hemland är Västindiska öarna men vilka sedan land
böjningen kommit tiII stånd ej längre spolas upp på Danmarks
eller Sveriges kuster men väl på västra Nopges och Spets
bergens kuster.

De klim'atiska förhållandena vara också betYdligt gynn
sammare än under den föregående perioden, vilket visas av
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den dåvarande floran som faupan. Eken hade förträngt tallen,
och bildade - enda gången förr eller senare - verkliga
skogsbestånd ej blott i Danmark utan även i övriga Skan
dinavien, där ekskogarna från sydväst brett ut sig på tall
skogarnas bekostnad först över Skåne och därefter utefter
halvöns båda kuststräckor, tills de slutligen täckt mellersta
Sveriges låglänta fruktbara nejder och mot norr trängt upp
i Oöta- och Svealands högre liggande delar. Jämte det gynn
samma klimatet fann eken även marken väl förberedd genom
det senglaciala havets rikliga sedimentbildning. Endast i
Smålands, Västergötlands och Dalslands högre liggande,
ofruktbara delar kunde den ej uttränga tallen. Man har funnit
spår av densamma i form av blad, ållon och framför allt väl<·
diga stammar i trakter, där den nu ej finnes. Dess nordligaste
växtplats synes hava varit Stormyren i Skogs socken i Häl
singland. Av eken funnos två olika former dels den i Sverige
vanligaste sommareken (Quercus pedunculata) dels den i

Danmark vanligaste vintereken (Quercus sessiliflora). Eken.
själv ett Jjus- och luftälskande träd, tål gärna i sin närhet
andra träd och en riklig undervegetation; . De i tallskogen re
dan vanHga örterna och träden ökades i kvantitet och nya
inkommo. Bland dessa äro de förnämsta lönnen (Acer pla
tanoides), asken (Fraxinus excelsior) samt murgrönan (Iiedera
Helix). Som ett kuriosum kan anföras att den nu i Skandi
navien tämligen sällsynta mispeln (Viscum album) inkommit
under denna tid. Denna' invandring synes hava skett under
senare delen av Ancylustidcn, men dess största 'utbredning
torde hava inträffat under Litorinahavets tid. Men ekens till
varo såsom skogbildande träd tillintetgjordes av två nya in
vandrare: från söder hotades den av boken och från norr av
granen. Detta senare träd är en ganska sen invandrare från
öster, till oss närmast från Finland. l de norrländska avlag
ringarna från Ancylustid saknas granen alldeles och uppträ-
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der först där vid tiden närmast före den post,glaciala sänk
ningens maximum. I avlagringarna söder därom anträffas
den ännu senare och de sydligaste fyndorterna för fossil gran
Jigga i norra Småland, vilket allt utvisar, att detta trädslag
är en mycket sen invandrare, vilken dock genom sin härdig
het lyckats att undantränga den föregående vegetationsväx
ten, eken. Denna invandring till mellersta Sverige förlägges
av t!ögbom till så sen tid som omkring 2000 f. Kr. d. v. s.un
der senare stenåldern.

Vad faunan beträffar, så har älgen vikit norrut med barr
skogen och sannolikt har detta även varit till största delen
förhållandet med uroxen. Men i stället hade en del djur in
vandrat söderifrån, under det att en del blivit stationära.
Det viktigaste invandrande högdjuret var kronhjorten (Cer
vus elaphus), som utbrett sig ända till Dalarna. Vidare rådju
ret (Capreolus capreolus). vilkets utbredningsområde ej var
fullt så långt norrut som under nutiden. Bland de stationära
djuren märkas vildsvinet, vilket tyckes hava varit en viktig
beståndsdel i Erteböllefolkets måltider; björn; lo; mård; bä
ver; vildkatt; säl dels knubbsäl (Phoca vitulina) dels gråsäl
(lialich aerus-grypus). Av fåglar har man i kökkenmöddin
garna återfunnit rester av grågås (Anser anser), sångsvan
(Cygnus cygnus), tjäder (Tetroa urogallus) samt naturligen
en hel del sjöfåglar. Av fiskar har man funnit, rester av sill.
torsk och ål. .Av bär har Erteböllefolket haft till sitt för
fogande alla våra nuvarande arter, möjligen med undanta?;
av lingonen (Vaccinium vitis idaea), som sannolikt följt tallen
på dess vandring mot norr, och åkerbäret (Rubusarcticus),
som är en invandrare österifrån och som synes hava inkom
mit samtidigt med granen. Då de nog ej voro så kräsna på
födan, har nog en hel del ,rötter och rotstockar. vilka nu ej
finnas på vår matsedel, ingått i deras föda. Något sädesslag
hade denna tids bebyggare ännu ej.
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Man har på boplatserna återfunnit deras redskap. Utom
en del ben- och hornredskap utgjordes dessa till övervägande
grad av stenredskap, av flinta. De mest typiska av dessa
äro den triangulära eller trapezform~ga »skivyxan» där med
ett par slag från båda sidorna åstadkommits en ofta mycket
skarp egg, och »den runt om slagna yxan, kärnyxan», ett
mera mejselliknande redskap. Men dessutom hava de haft
ofta synnerligen grova borrar, ofta med fyrsidigt skaft, samt
knivar och skrapare dels runda dels mera avlånga, spånlik
nande med skrapegg i ena ändan, vilka därföre fått namnet
spånskrapare. Materialet var flinta.

Lerkärlstillverkningen var känd. Drejskivan var ej ännu
uppfunnen utan torde lerkärlstillverkningen hava tillgått på
det sätt, att rullar av lera lades ovanpå varandra, varefter
dessa ringar formades till ett kärl. Dessa voro stora och
klumpiga samt illa brända, ofta med inblandning av sand i
leran.

Husdjur hade Erteböllefolket ej några med undantag av
hunden.

Om deras boningar känna vi ingenting. Klimatet var ju
varmt och de kunde mycket väl reda sig med enkla riskojor
eller med tältliknande kojor av resta trästammar, täckta av.
djurhudar.

Bebyggelsen var en utpräglad strandkultur vid salt vatten
i motsats mot Maglem!ose, då folket uppehöll sig vid söt
vatten.

Begravningen av de döda skedde, såsom fynden visa, på
boplatsen.

Denna Erteböllekulturens flintkultur har vunnit en storar
tad utbredning och litet varstädes i Skandinavien finner man
avlä·ggare av densamma och den genomgår hela den åter
stående delen av den s. k. äldre stenåldern och fortsätter en
ligt vissa åsikter långt in i den yngre stenåldem, då männi··
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skan i många avseenden stod på ett högre utvecklingsplan och
bland annat ej blott tillägnat sig konsten att slipa verktygen,
att idka åkerbruk och boskapsskÖtsel utan även förändrat
sitt gravskick. Särskilt i de sydliga svenska landskapen, i
Bohuslän och i Västergötland samt Dalsland träffas många
boplatser fallande. tillbaka på denna kultur.
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Lihults
tiden.

Under Litorina- eller möjlIgen under sen Ancylustid hade
i norra Bohuslän och omkring Osloviken uppfunnits en ny
redskapsform i det s. k. Vette-OsloomJrådet. Denna kulturs
redskap var egentligen ett upprepande av de redskap, vilka
anses karaktärisera :Erteböllekulturen men materialet var ett
annat: i stället för flinta kom här korniga bergarter till an··
vändning. Dess förnämsta och först påvisade redskap utgö
res aven yxa, som efter de första fyndorterna fått omväx
lande namnet Nöstvetsyxa efter' den plats, där den först på
visades vid Siöskoven-Nöstvet i Nordby sogn, Akershus
fylke, eller Lihultsyxa efter ett torp Lihult i Skee söcken, Bo
huslän. Denna yxa utmärkes i sin mera ursprungliga form
aven triangulär ellertrapezoid genomskärnin'g med plan un
dersida och en ofta skarpkantad översida. Man har velat
rubricera den såsom endast överförande i »sten» av den runt
om slagna yxan av flinta. Mycket talar för detta, särskilt
som man även kan finna en hel del av de andra flintredska
pen av denna tid återgivna, ehuru i särdeles grovo former, i
sten. I allmänhet är detta fallet i trakter, där flintan saknats
och endast kunnat anskaffas genom import. Särskilt givande
är en jämförelse mellan Orust-Tjörnsområdets flintredskap
och de redskap, som anträffas på de stora boplatserna på
Vänersnäshalvön i södra delen av Vänern. liär träffar man
en massa verktyg, framställda av det särdeles lämpliga ma
terialet diabas, vilket i outtömliga förråd träffas i raskanten
vid lialleberg, vilka föremål, ehuru grovt sla'gna, i hÖg grad
likna sina förebilder i flinta. De äro utom yxor av olika slag
skrapare, såväl skiv- som spånskrapare. borrar, prylar, kni-
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var och massor av spetsverktyg. Verktygen finnas i alla
möjliga utvecklingsstadier och en massa avfall visar, att de
äro tillverkade på platsen. Då man återfunnit verktyg av
denna stenart på platser, där liknande sten saknas och dit
förbindelserna vara lätta, måste man antaga, att här drivits en
redskapstillverkning i stort. Att denna uppehållits under
långa tider, finner man därav, att man på boplatserna anträf
fat redskap av typer, vilka sträcka sig in ej blott i 'gånggrifts
tid utan även i hällkisttid. Dessutom har man på samma bo
platser anträffat hela lager av knackstenar, vilka av befolk
ningen rubricerats såsom kanonkulor från ofredstider. Ä ven
har man anträffat stenbryggor från de grunda stränderna ut
till djupt vatten, där de kanoter, vilka förmedlade trafiken
kunna lägga till vid små öar. På vissa ställen har man funnit
anhopningar av råmaterial och halvfabrikat, vilka sannolik
göra en fabrikation i stort. Man kan med andra ord säga, att
man här anträffat en fabrikationsort av stora mått. Man
skulle, då denna trakt är rikare än någon annan känd ort på
redskap av denna art, vilja döpa redskapen till Väners
redskap.

LihuItsyxan under,går sedan en betydlig omvandling, en
förfining, om man så vill. Den övre skarpa ryggen, som na
turligen var hinderlig vid användningen, försvinner och yxan
får en kullrig rygg, samtidigt som eg'gen bliver slipad. Detta
kan möjligen tydas såsom ett första försök med slipade verk
tyg men då man måste tillägga denna yxform; en mycket lång
livstid, kan det ju hända, att denna förfining först kommit till se
dan slipade flintyxor kunnat stå såsom förebild för den mera
fullkomnade Vänersyxan, vilken synes hava varit ett både pris
billIgt och ganska användbart redskap i trakter, där flintan
var sällsynt och vilken även vunnit användning i trakter m~d

tämligen rik flintförekomst. Dess utbredningsområde är ock
så ganska stort. Utom i Bohuslän och Västergötland, där den
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utbrett sig inåt landskapet iängs de i Vänern utmynnande
floderna, har man anträffat den i Dalsland, särskilt omkring
den fordom mycket betydande sjön tIästefjorden, vilken en
gång synes hava varit ett viktigt boplatscentrum, sannolikt
beroende på dess fiskrikedom, och till vilken befolkningen
med all sannolikhet kommit från Bohuslän utefter det system
av sjöar, som från Byfjorden, vilken Hgger mitt emot det
stora boplatscentrumet på Orust, förenar Västerhavet med
det stora innerhavet Vänern, Man vågar även sluta därtill av
det faktum, att man utefter detta sjösystem har en massa bo
platser, under det att sådana med undantag av några större
(främst boplatsen vid Backa i Nödinge socken) nästan helt
och hållet saknas eller åtminstone äro fåtaliga utefter den väg
(utefter Göta älv), vilken man förr antog såsom invandrings
vägen för det folk, som koloniserade Vänersstränderna.

T r i n d y x a n, är en gammal typ, en typ, som återgår i de
flesta kulturer, så att man kan säga, att den är ett allmän
mänskligt redskap. Den uppträder redan under den äldre
stenåldern men får sin högsta utveckling under den yngre
stenåldern, och fortlever länge. Dess utveckling kan man
härleda dels från Lihu1tsyxan, till vilken den visar en massa
övergångar, dels från den spetsovala flintyxan. De äldsta
typerna äro liksom Lihu1tsyxan åstadkomna genom tillslag
ning, under det att de senare äro bultade, ett för materialet
lämpligare tillverkningssätt. De äro i allmänhet slipade. Så
väl på boplatserna som i lösa fynd äro de mycket vanliga.
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Vi stå nu inför en ny tid, ett nytt kulturskede. karaktäri- Yngre sten-
. , . k åldern.

serat av ett av de största civilisatoriska förändringar, vil et Dös/id.

någonsin förekommit i Nordens utveckling, inför åkerbrukets
och boskapsskötselns, den slipade flintans och de stora sten
kammargravarnas (megalitgravarnas) epok. Men det är ej
blott detta, som karaktäriserar den nya tiden. det är något
mera. förut hade det varit den enstake individen, möjligen
den lilla horden, som varit bäraren av den föregående kultu-,
ren. Nu bliver det sammanslutningens anda, samhörighets-
iden, som bliver drivfjädern i allt görande och låtande. In-
dividen försvinner för massan. Arbetet karaktäriseras kanske
ännu j mycket av den enstake begåvade individens konstskick-
lighet. hans imitationsförmåga, hans uppfinningsförmåga. Men
det, som för oss faller m'est i ögonen, är en följd av samverkan
mellan menigheter. Den forna befolkningen, som fÖrut levat i
familjer eller i små horder, slog sig nu tillsammans till stÖrre
enheter. Något liknande senare tiders byalag får man kanske
ännu ej tala om, åtminstone ej under första tiden, men grunden
till något liknande lades nog redan under denna tid. Ett slags
torm av samhälle uppkom, där den ene individen i mycket
var beroende av den andre och ej alltid låg i strid med gran-
narna om fiskevatten och jaktmarkerna. I1unden, som förut
varit stenåldersmannens ende följeslagare på jaktstigen, får
nu dela med sig av hans omtanke åt andra husdjur. Boskap
bÖrjade att hållas: nötboskap, får, getter och svin. Även
hästen synes hava varit tämd under den yngre stenåldern.
Därom vittnar ett fynd av ett hästkranium med en djupt in-
slagen flintspets, vilket man gjort i en skånsk torvmosse un-
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der omständiogheter, vilka göra, att man måste hänföra det
till stenåldern. :Eljest var nog oxen dragdjuret ända in i
bronsåldern.

tians vegetabiliska föda utgöres ej längre av endast vilda
växters rotstockar eller frön; han hade till sitt munförråd
lagt frön av odlade växter: vete, korn och hirs.

Av redskapsinventariet levde' mycket kvar från Kökken
möddings- och MagIemosetid men mycket hade också kom
mit till. Det viktigaste var, att flintans slipning nu blivit all
män. Förut hade man ju haft en och annan slipad Lihults
och trindyxa men nu blev slipningen vanHg ej endast på
flintredskap utan även på deras efterbildningar i »sten».

Man hade förut begravt de döda på boplatsen eller i dess
omedelbara närhet. Om graven skulle vara riktigt storståt
lig, omgav man den med några stenar. Stor skillnad är det
mellan gravarna hos olika folk och på olika kulturstadier
men hos alla synes dock tanken på något fördolt bakom dö
dens förlåt hava gjort sig gällande och detta är ofta starkare
utvecklat ju primitivare individen eller folket är. Som regel
tänker man sig den döde såsom försänkt i djup sömn, vilken
på ett visst stadium skall utbytas i en tillvaro, mer eller
mindre liknande den, vilken han fört under det förgångna Ii··
vet. Från Orienten hade en kulturvåg utbrett sig längs Me
delhavets södra kust till Spanien, längs Rhone och Loire till
Bretagne och därifrån till Brittanien. Den förde med sig ett
nytt gravskick i form av stendösen, sannolikt en efterbildning
av :Egyptens mastabor.

Dösarna bildas av stora tjocka, på kant ställda hällar, nå
ende från golv till tak. släta på insidan men ofta kullriga på
utsidan. Taket bildas aven eller flera hällar. Kammarens
inre är ofta mångkantigt, så att den förefaller än rund än
mera fyrkantig. Längden är 1,5-2 meter, höjden sällan över
1,G meter. Mellan de stora hällarna finnas ofta stenflisor,
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bildande ett slags kallmur, om också ej så uttalad som på
gånggrifterna. De ligga på en hög, som lämnar taket och i
de flesta fall även sidorna fria. Runt omkrin,g dösen är en
stensättning, vilken efter sin olika form giver namnet åt
dösen: runddös eller långdös.

Döstidens förnämsta redskapsinventarium var tunnackiga
yxor, ofta av betydande storlek, vackert slipade och försedda
med så skarp egg, att de väl skulle kunna uppta,ga tävlan med
de bästa s. k. skogshyggareyxor. Vidare bärnstenspärlor
med ofta djupt inborrade hål, s. k. kragflaskor och höghalsade
flaskor med vertikalt linieornament. Vidare har man till
denna period velat hänföra en del krafti,ga flintblad, ofta
skarpt böjda, vilka man velat anse såsom dolkstavsklingor;
bland lerkärl höra också bägare med vertikal ornering
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Gdnggrijts- Nästa tidsskede är gånggriftstiden. Det utgör ej något från
tid. det fÖregående avskilt kulturskede utan endast en vidare ut

veckling. Sitt namn har det fått efter dess typiska grav
form: gånggriften. Gravkammaren är försedd med en ofta
ganska lång gång, som dock är ej blott längre utan även sma
lare än själva gravkammaren. Kammarens längd varierar
mellan 4 och 7 meter; bredden är 1,50 till 3 meter; höjden är
1,20 till 1,so meter. Gången är betydligt lägre än kammaren;
dess bredd varierar mellan 0,60 och 1,20, dess höjd mellan 1
och 1", meter. Betydligt större gånggrifter finnas dock. Så
är den största gånggriften vid Karleby i Västergötland 16,5
meter lång med en bredd av 2,4 och har en gång av 12 me
ters längd. Kammaren är än nästan rund, än oval eller av
långt fyrkantig. Den är bildad av på kant ställda stenar,
jämna på insidan men ofta med rundade utsidor. Taket ut
göres av väldi,ga hällar, oftast av samma beskaffenhet som
sidohällarna. Gången utgår från östra eller södra sidan av
kammaren och är liksom denna, åtminstone i sin inre del,
täckt. Ej sällan finner man mellan dem en dörrinfattning av
sten med tröskel; sannolikt har en gång funnits en trädörr,
vilken varit infästad i denna.

Gånggriften är oftast ända till takstenarna täckt aven
jordhög.

Sådana gravbyg'gnader finnas i Bohuslän; Västergötland,
där man i Skaraborgs län träffar två tredjedelar av alla
Sveriges kända gånggrifter, under det, att de äro sällsynta
i Älvsborgs län; Halland; Skåne; i Östergötland (en enda):
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på Öland. De saknas alldeles på Dal, i Värmland, Blekinge,
Småland och på Gottland.

Gånggriftstiden representerar en lång period i den mänsk
liga utvecklingen i Norden. Under det att döstiden och ännu
mera den spetsnackiga yxans tid äro ganska korta -- Otto Ryd
beck sätter dem till för den spetsnackiga yxan till från 2700
till 2600 och för döstiden från 2600 till 2300 f. Kr. och gång
griftstid till 2300-1800 f. Kr. - finner man gravar av den

för denna tid typiska stilen ej blott under döstidens senare ske
de utan långt in i den följande perioden, hällkisttiden. Det har
därföre också synts en del forskare, bland andra Nordman,
oegentligt, att indela tiden efter gravformerna utan vilja de
hällre indela tidsskedena efter de för dem karaktäristiska
redskapen eller efter den härskande keramiken, även detta
en sak, som nog erbjuder en hel del svårigheter, och dess
utom utgör ett betydligt ingrepp i hävdvunna åsikter.

Gånggriftstiden var en epok rik på utveckling i Norden, en
storhetstid.

Bland gånggrifternas gravgods kan man urskilja verktyg,
tillhörande en äldre och en yngre period. Bland de äldre
verktygen räknas de tjocknackade yxorna dels av flinta dels
av »sten»; till de yngre dolkarna. Dessutom märkas såväl i
gravar som i lösfynd mejslar av flinta, dubbeleggade yxor
av olika stenarter, flata diskusliknande klubbhuvuden - sär
skilt utmärkande för den Jylländska gruppen -, tvärpilar
och långa spånpilar med trekantig genomskärning, talrika
bärnstenssmycken ofta i form av miniatyryxor.

Keramiken når under denna period en rik utveckling.
Det är den »stora stilens tid». Godset bliver såväl bättre
som mera omsorgsfullt bränt. Orneringen antager ofta stor
stilade former, byg'gda på kontrastverkan mellan vertikala
och horizontala ornament: kraftigt intryckta zigzag-motiv,
sned- och korsstreckade band, trianglar och romber. Även
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lerkärlens form är ofta elegant i mångskiftande former. Ler
godstillverkningen har under förhistorisk tid aldrig stått på
en högre ståndpunkt och efter denna period inträder en för
flackning såväl i fråga om kärlens form som deras dekorering.
flintverktygen visa dock under hela perioden en jämn utveck
ling till höggradig konstnärlighet, en konstnärlighet som möjli
gen med undantag av Grekland ej återfinnes i den Europeiska
kulturutvecklingen. Man behöver endast erinra sig de eleganta
dolkarna med fyrsidigt, väl hugget skaft och de smäckra pil
spetsarna samt stridsyxorna, vilkas utsvängda eggar visa en
hög grad av konstnärlig utveckling. Under den fÖljande
perioden, hällkisttid, når flintutvecklingen en ståndpunkt, vil
ken aldrig överträffats någonstädes. Särskilt är det dol
karna, vilka representera tidens högt uppdrivna konstfärdig
het i de långa bredbladiga vapnen med utsvängd skaftända
och en utomordentligt fin bearbetning. En del forskare hava
också velat kalla denna period »dolktiden».
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Så småningom uppträder det en ny typ av gravar, hällkistan. Hällkisttid.

Denna är att anse såsom en direkt avläggare av den före
gående periodens stenkammargravar: gången försvinner och
ersättes aven öppning, vanligen i den östra ändan. De äro
mer eller mindre oregelbundet fyrsidiga, ofta avsmalnande
mot ena ändan. De bestå liksom de föregående periodernas
gr'avar av på kant ställda hällar, ofta i motsats mot dessa
släta på båda sidor. Storleken av gravkamrarna är: längd
2,5-4 meter, bredd 1-1,5 meter, höjd 0,75-1,50 meter men
betydligt större hava påträffats. De äro åtminstone till stör
sta delen täckta aven jord- eller stenkulle. »Fristående häll
kistor»,d. v. s. sådana, vilkas översta del är obetäckt, har
man påträffat i Västergötland, särskilt i Älvsborgs län, Bo··
huslän, Sydvästra Värmland och på Dal.

Jordtäckta kistor - en övergångsform till bronsålderns
gravar - har man funnit i Skåne, Västergötland, såväl i
Skaraborgs som Älvsbopgs län, IiaII:and, Bohuslän, Närke
och på Dal men förekomma även i landskap, där man ej fun
nit några av de andra gravformerna, ej ens fristående häll··
kistor, såsom i Blekinge, Småland och på Gottland. De för
denna tid mest utmärkande redskapen vora de vackra dol
karna, utomordentligt väl slagna och med utsvängda skaft
samt flintyxorna med utsvängda eggar, vilka ära att anse
såsom stridsyxor. Skafthålsyxorna gingo under denna tid en
uppenbar dekadans till mötes. De bliva allt klumpi,gare och
sämre slagna. Ett nytt redskap som synes hava tillkommit
under denna period är den halvmånformiga skraparen av
flinta, även kallad såg.
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Man finner dock långt tillbaka (under Lihultstid) en grov
föregångare till densamma men sin egentliga blomstring får
den först under denna tid, då den skönhetskänsla, som all
mänt gör sig -gällande, även kommer utformningen av den
samma tillgodo.
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Att med någon sannolikhet yttra sig om kulten eller de Kult.

religiösa föreställningarna under denna avlägsna tid, är na
turligen en mycket vansklig sak. Men det finnes dock en del
omständigheter, vilka tala för att kulten ej var främmande
för dessa våra förfäder. Dels på takstenarna till stenkam
margravarna dels på berghällar och även på stenblock och
lösa stenar har man funnit skålformiga fördjupningar, inknac-
kade eller kanske snarare inborrade, med en diameter av
fl-lO cm. och ett djup av högst några cm. Det är de s. k.
älvkvarnarna, offerskålarina eller skålgroparna. Att de ej
äro senare tiders verk, bevisas därav att man funnit dem på
insidan av orörda stenkammargravar eller på i sådana lig··
gande stenar. Om deras betydelse är man dock oviss. Det
ännu bland allmogen levande namnet »älvkvarnar» och

det ännu för en generation sedalf allmänna bruket. att smörja
dem med något fettämne eller i dem nedlä.'gga offer av alle··
handa mindre föremål, kan möjligen giva en antydan om de-
ras användning även under forna tider -- folktraditionen är
mycket envist fasthållande vid gamla bruk och först vår allt
nivellerande tid har kommit många uråldriga sedvänjor att
försvinna. Man kan återfinna dem ända från Indien över hela
det kulturområde, vilket upptages av den indoeuropeiska r'a-
sen. En hel del forskare anse, att denna ras inkom i Norden
med det inkräktande stridsyxefolket under slutet av gång
griftstiden. Sant är visserligen, att man finner dem även
på dösarnas toppstenar men de kunna hava kommit till där-
städes senare. Offren kunna möjHgen hava gällt de mys-
tiska underjordjska makter, vilka av folktron kallas »älvor»,
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och om vilka såväl dikt som folksägen hava så mycket att
förtälja. »Älvatron» har mycket gamla anor och är utbredd
bland de flesta folk, dock särskilt bland de indoeuropeiska
folken. I allmänhet anses de såsom »underjordiska» makter
av än mot människorna vänligt än fientligt stämd sinnesstäm
ning. Redan profeten Esaia talar om dem: »då skola där
troll och spökelse löpa om varandra och en gast skall möta
den andre; älvor skall ock där hava härberge och finna där
ro» kap. 34: 14. Även i Babyloniska urkunder återfinner man
tron på dem och dessa vilja till och med veta namnet på
deras urmoder, nämligen Lilithu. I Beowulf återfinner man
tron på dem och Kabala sysslar ingående med dem och deras
stammoder. Rabbi Bensira skildrar denna i nedanstående
sägen. före Eva hade Adam haft en annan hustru vid namn
Lilith. Enligt en version hade hon övergivit honom, då hon
ej ville underordna sig. Enligt en annan version hade Gud
Fader även skapat henne men då han fann, att hon i fort
plantningshänseende ej motsvarade de anspråk, vilka han
ställt på ett blivande människosläkte, hade han skilt Adam
från henne och i hennes ställe skapat Eva, då Adam försjönk
i sorg över sin förlorade Lilith. En av orsakerna skulle en
ligt sägnen varit, att hon var behäftad med en djurisk fort
plantningslusta, vilken Gud fruktade att genom övergång på
hennes döttrar skulle kunna åstadkomma en hel del oreda i

världen. lian dolde henne under jorden och från henne stam
ma alla dessa »underjordiska», vilka såsom »tomtegubbar"
bo under hus, såsom älvor vistas i rösen och under träd, så
som skogsnuvor och ran ha va sitt uppehälle i skogen, såsom
näckar och sjöjungfrur hava sitt tillhåll i vattnet och vilka
ännu på Linnes tid ansågos befolka det under det synliga
liggande och vilka ej ännu anses utdöda i avlägsna landsän
dar. En del av dessa väsen äro onda men en del söka, en··
Hgt folksägnen, människornas sällskap, ofta enligt sin stam-



moders exempel för köttslig beblandelse. Såsom en utveck
ling av just dessa de underjordiskas dragning till människorna
i könslig alstringsavsikt får man kanske söka ändamålet med
»älvskålarna». De voro en del i riten för offer till de frukt
samhetsbefordrande makterna. kanske offer åt den sannolikt
uräldsta 'gudinnan »Moder jord». Detta stämmer kanske väl
med deras vanligare anbringande på jordfasta eller lösa ste
nar än på gravar. Ett primitivt folks bestånd var ju i hög
grad beroende på deras kvinnors fruktsamhet, för att stam
men skulle växa. Det sträckte sig nog också till ökningen
av deras boskapshjordar och äringen på deras åkrar. Sådana
offerskålar anträffas ofta tillsammans med bronsålderns häll
ristningar och den omständigheten, att deras bruk ännu långt
fram i tiden hållits i helgd, antyder en djupt rotad tradition.
Särskilt sädens spirande ur det till synes döda kornet, den
regelbundna återkomsten av liv och död i naturen i form av
grönskande och förtvinande och den lagbundenhet, med vil
ken detta skedde, måste för den tidens m'änniskor framstått
såsom något övernaturligt, såsom något beroende av för dem
dolda makter, vilka likfullt ingrepo i deras liv och med vilka
det gällde att ställa sig på god fot. Och ändå mera var det
av nöden, att ställa sig väl med dem, då sädesodlingen trots
alla ansträngningar misslyckades, då vä'derleksförhållanden
förstörde de spirande plantorna. Detta kunde naturligen en
dast ske genom offerhandlingar. Man börjar alltmera luta åt
den föreställningen, att bronsålderns ståtliga ristningar äro
grundade på åkerbruksriter, avsedda att på mystiskt sätt in
verka på naturkrafterna. Då offerskålarna äro en del av
dessa ristningar, måste man no,\{ anta,\{a, att deras an
brin,\{ande utgjorde en del av åkallan av makterna. Man
kan ej med säkerhet spåra tron på en differentierin,\{ i
en fader Himmel, som genom regn och solsken verkade be
fruktande, och en Moder Jord, som verkade alstrande. Den
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olika anordningen av »offerskålarrta» med ringar och sam
manbindande fåror på en del ställen. är möjligen ej tillfällig
utan har en viss rituel betydelse. Även med »de underjor
diske» måste man hålla sig väl. Älvorna voro i allmänhet
fredliga väsen men kunde dock särskilt hos barn åstadkomma
sjukdomar, oftast av utslagsnatur, vilka ännu i vår skeptiska
tid på många håll botas med »ellekorset». Tomten måste
mutas med godsaker, särskilt med hans livrätt gröt, för att
husdjuren skulle trivas. Necken kunde stanna kvarnhjulet.

Ännu för några mansåldrar sedan vara människorna in
ställda på att ständigt se sig omgivna av dessa mystiska ande·
väsen, vilka ingrepo i deras göranden och låtanden och mot
vilkas motstånd även de mest väl planlagda företag kunde
misslyckas. En fasa för dessa väsen, vilka endast någon gång
uppenbarade sig i synlig måtto för särskilt invigda, grep
mänskligheten och denna psykos fick sitt fruktansvärdaste
uttryck under 1600-talets häxeriprocesser. Det är ju därföre
ej underligt. att tron på dessa väsen utövade ett stort infly
tande på våra på vildens stadium stående förfäder och kom
dem att med alla till buds stående medel göra sig dem be
vågna. I den äldre indoeuropeiska mytologien tyckas älvorna
hava fattats såsom de avlidnas själar och spår härav före
komma här i Norden både från forntiden och senare tid. Un
der det att man under äldre stenåldern tyckas vilja hava de
avlidna i sin närhet genom att begrava dem på boplatsen,
synes man under den yngre stenåldern hava velat avlägsna
dem så mycket som möjligt från de levandes gemenskap.
Det tyckes nämligen som om stenkammargravarna ofta an
lagts långt borta i omarken. Möjligen var det en slags rädsla
för de döda, en fruktan att »de skulle gå igen» och plåga de
levande. Man skulle i så fall vara benägen att tolka »offer
skålarna» såsom platser för offer, ägnade att ställa sig väl
med de döda. Åsikten att offren skulle skett såsom ett medel
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att hjälpa dem fortare till en salig tillvaro i en annan tiUva··
relseform i stil med mässor och dylikt måste man nog låta
fara. Tanken på ett liv efter det jordiska var nog ej så ut
vecklad, att den kunde taga denna form. Om man antager,
att här i Norden under denna tid härskade en slags tro om
sammanhanget mellan de döda och »de underjordiska», är
kanske offerceremonien mera förklarlig. Man kan då också
bättre förklara anbringandet av skålarna på gravarnas stenar.
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Gravskicket Det äldsta spåret aven tydlig begravning påträffas under
under sten-. ... ,

dldern. den tId av paleohtIcum, vIlken kallas Mousterien, under topp-
punkten aven av de sista stora nedisningarna, då kulturen i
Europa representerades av den lågt stående Neandertalsra
sen, vilken sökt sina hemvist i grottor. Man har i ett par
grottor (vid Moustier och La-Chapelle-aux-Saints i frankrike)
funnit spår av regelrätta begravningar. I den ena fann man
en 16 års yngling, i den andra en omkring 60-årig man. Båda
hade fått en ordentlig begravning i grottornas avfallshög och
hade fått med sig flintvapen och livsmedel. . De lågo båda i
sömnställning. Denna begravning i hordens omedelbara när
het får kanske tydas såsom en viss samhörighetskänsla, en
ankänsla, så att de döda skulle kunna besöka sina anförvanter.
Möjligen kan medgivandet av vapen och födoämne tydas som
en tro på, att de skulle behöva dessa efter uppvaknandet ur
det sömnlika tillstånd, i vilket de voro försänkta. Man får
väl knappast tro på en tanke på ett liv efter detta, således nå
gon utpräglad religiös förnimmelse. Även under följande pe
riod, Auragnicien, då kulturen i Europa uppbars av den högt
stående Cro-Magnonrasen, sannolikt våra förfäder, fortfor
samma gravskick. Den döde begravdes även nu i grottans
avfallshög men gravsättet visar en högre förfining. Under
huvudet hade han fått en stenbit och graven omgavs aven
stensättning. Ett egendomlikt drag var, att den döde synes
hava begravts i sina bästa kläder och prydnader. Genom
mikroskopisk undersökning har man funnit rester av päls
verk; på armar och hals hade han pärlband av snäckor, tän
der och fiskknotor. Kring. huvudet har funnits en mössa,
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prydd med snäckor. .Även vapen och föda hade nedlagts I
graven.

Prån Ma~demosetiden känna vi, såsom nämnts, inga skelett
och kunna därföre ej avgöra gravskicket. Under Ertebölletid
bliva underrättelserna rikligare. Man har i nästan alla kökken
möddingar funnit rester av skelett, vilka antyda, att den döde
jordats i hordens närhet. Några spår av varken vapen eller
kläder har man dock ej iakttagit. Den döde har begravts
ensam, liggande på rygg. Att denna gravform bibehållits un
der hela boplatskulturens tid finner man aven grav vid Gull
rum på Gottland, vilken visserligen innehåller Ertebölleinven
tarium men vilken med säkerhet är från senare tid. Den
döde är begravd i en endast 3 decimeter djup grav, Hggande
på rygg med huvudet mot väster. Graven är omgiven på
långsidorna av stenar och täckt av avfall från boplatsen.
Denna urgamla begravningsform visar således en mycket stor
beständighet.

Med åkerbrukskulturen kom såsom redan omtalats ett nytt
gravskick, i det att de döda infördes, oftast i sittande ställ
ning i stora stengravar. Troligen är någon ny religiös före
ställning grunden till detta bruk. Ankulten kunna vi dock
med säkerhet spåra även under denna tid: gravarna vora
stora släktgravar. Om ett annat gravsätt tillämpats sam
tidigt av åkerbrukskulturens folk, är ej känt. Under slutet av
den andra perioden av megalitgravkulturen invandrade i
Norden ett erövrarefolk, stridsyxfolket. Detta medförde ett
säreget gravsätt, den s. k. enmansgraven, i vilken den döde
nedsattes, ofta i hukställning, och omgiven av ett rikt gravgods.
Man finner dessa gravar ofta ovanpå varandra, vilket möj
ligen skulle kunna tydas på det sätt, att det varit olika gene
rationer, vilka jordats på samma ställe. Men stridsyxfolket
synes snart hava tillägnat sig det besegrade megalitfolkets
gravkultur och särskilt i de stora stenkammargravarna i Väs-

- 49-



tergötland finner man ej blott skal1ar, vilka äro av den kra
nieform, som man anser utmärkande för stridsyxfolket, utan
även en del av deras typiska redskap och vapen. Det är en
egenhet, att de flesta individer, vilka hava den gamla stam
mens rasegenskap av dolikocefali, i dessa gravar äro kvinnor,
under det att de manliga skallarna visa brahyocefali. Detta
skulle möjligen kunna tydas så, att det invandrade erÖvrar
folket varit utan kvinnor och genom brudrov eller på annat
sätt kommit i släktskap med de ursprunglige bebyggarna.
Det synes dock som om dessa inkräktare begravts skilda i

släktgravama.
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Att Vänersborgstrakten redan tidigt befolkats, framgår av Vänersborgs

h l d l f kt D d - fu t h l t tt 'd 000 l-'[u närmasteen e e a a. H,e an oru ar omta a s, a VI sJon 11as- omgiv-

tefjordens sänkning funnits benredskap, vilka enligt gjorda ningar.

undersökningar tillhöra den avlägsna tid, som kallas iVlagle
mosetiden eller på grund av materialets beskaffenhet benål-
dern. fyndet gjordes vid Jiästefjordens sänkning åren 1867
--68, då sjön sänktes 2,4 meter, därigenom att en kanal upp·
togs. l botten av denna kanal, 2,~ meter under den tillblivna
vattenytan, hittades 17 stycken ben av olika djurarter, vilka
huro spår av bearbetning av människohand. De viktigaste
av dessa utgjordes aven vacker benharpun med stora hullin-
gar och ett kluvet, tillskuret ben, vilket Oscar Montelius an-
ser såsom förarbete till en liknande harpun. Den Hirdi'ga har-
punen och ämnet till densamma utgöras av kanonbenet (mel
lanhandsbenet) av älg och äro respektive 23,,, och 23,5 cm.
långa. Man fann även flera andra bearbetade kanonben av
älg, av vilka ett, 1.1 cm. långt och 2", cm brett, »slipat och
tveeggat», torde hava utgjort en så kallad »glättare» eller
»nätsticka». :Ett armbågsben av älg var tillspetsat och ut-
gjorde möjligen ämnet till en bendolk; flera revben av sam-
ma djur voro kluvna och tillspetsade, tydligen för att använ-
das till redskap. Olika ben av sångsvan varo även bearbe-
tade på ett sådant sätt) att man kan fÖrmoda, att de vora
ämnade till fiskekrokar. Man fann även ben av björn och lo.
Genom kvarsittande lera - pollenanalysen var ännu ej känd
-- har man kunnat bestämma benen till MagIemosetid. fyn-
den gjordes sydost om södra torpet Stora Lövnäs (enligt geo-
logiska kartan, blad Wenersborg, där fyndstället av :Elis Si-
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denbladh är utprickat). En förvillande omständighet var, att
man samtidigt på ungefär 300 meters avstånd från fyndet på
ITioiffade skelettet aven Grönlandssäl. Detta fynd har för
anlett anta'gandet, att redskapen skulle förskriva sig från
arktisk tid men detta antagande har avfärdats genom analys
av de olika lerlager i vilka de funna föremålen och sälske
lettet lågo: skelettet av sälen låg i betydligt äldre lager.
fyndet väckte berättigat uppseende och diskuterades mycket
i såväl tal som skrift och förevisades på kongresser, kanske
till sin olycka. Av fyndet återstår nu endast harpunen och
dess förstadium; förvarade i statens historiska museum; de
övriga benen äro spårlöst försvunna, sannolikt helt enkelt
bortstädade.

Vi stå med säkerhet inför vår trakts nu åtminstone kända
äldsta boplats, från en mycket avlägsen tid, men vilkens fynd
visa, att befolkningen redan hade vetat att tillgodogöra sig
Hästefjordens utmärkta fiskevatten och traktens sannolikt
rikliga tillgång på villebråd, under en tid, då stenens bear
betning till verktyg ännu ej i någon vidare utsträckning var
människans egendom. Vi stå inför de fåtaliga vittnesbör
derna från de i töcknigt dunkel höljda tider, då människan
ännu stod på ett mycket lågt kulturstadium med fiske och
jakt såsom sitt enda näringsfång, sannolikt under kringströ
vande och på oupphörlig vandring i de jaktbara djurens fot
spår. Tillgången på föda var nog i stället riklig och klimatet
var mildare än under nuvarande tid. Som benen av de stora
rovdjuren visa, hade människan dem till sina grannar och
måste därföre sannolikt förlägga sina visten till öar eller möj
ligen till flottar i sjöarna. Några märken av pålbyggnader !

likhet med de i Dagsmosse vid Alvastra påträffade h<tr man
ej lyckats uppdaga i våra trakter.

Sederm,era vidtog den tid, då människan lärde sig att av
diverse stenarter tillhugga sina verktyg och nu bliva spåren
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flera, därigenom att materialet blev mera oförstörbart. Vi
finna spåren av dem på de så kallade boplatserna, där de
längre eller kortare tid framlevat sitt liv, där de tillrett sina
måltider och tillverkat sina redskap. Vi finna deras verktyg,
vilka antingen blivit kvar vid deras avflyttande eller förlorats
aven eller annan orsak, eller kanske såsom förbrukade kas
tas bort, vi finna de härdar, på vilka de tillrett sina måltider
och om vi hava tur kunna vi finna bitar av deras enkla kok
kärl av ofta illa bränd lera. Av dem själva finna vi intet.
Först då megalitkulturen vunnit insteg med sina kammar
gravar kunna vi återfinna skeletten av dessa våra förfäder,
bevarade sedan årtusenden i de mäktiga gravmonument, vilka
de rest för sig och sina anhöriga. I våra trakter finner man
endast sällan annat än deras stenverktyg; våra klimatiska
förhållanden hava ej tillåtit deras lerk~irl att gå till eftervärl
den och stenkammargravarna äro mycket siillsynta i våra
trakter.

V ä n e r s b o r 'g.

Vänersborgs allra närmaste omgivningar bjuda på åtskilliga
spår aven tidig bebyggelse. Stadens avgränsning mot Vä
nern kallas Skräcklan - ej Skräckland, som en del personer
hava för vana. Ursprunget till detta namn är okänt. San
nolikt sammanhänger det med ett fornnordiskt ord, vilket
även återfinnes i fågel namnet skrake, och skulle i så fall be
tyda orten, där det förekommer mycket brus och buller med
häntydande på vågornas slående mot skären. Första gången,
som jag funnit namnet angivet, är i en lantmäterihandling från
år 1661, då det skrevs med sitt nuvarande namn, vilket dock i
en handling av år 1699 förändrats till Skrägla. liär synes,
8.tt döma av de nedan anförda märkena efter boplatser, den
inflyttande befolkningen tidigt hava slagit sig ner. Platsen
erbjöd också en hel del betingelser såsom boplats. Utanför



fasta landet utbreder sig en betydande skärgård av större och
mindre holmar, vilka vid kraftiga nordliga och ostliga stor
mar bräto vågornas kraft. Vid undersökningarna för stadens
förflyttning från Brätte till tluvudnäset, såsom platsen då kal
lades, på 1600-talet, angives, att trakten var bevuxen med
reslig ek- och barrskog, och detta var nog ännu mera för
hållandet under stenåldern med dess betydligt mildare klimat.
SJön var med all sannolikhet betydligt fiskrikare än nu och
djurlivet i de omgivande skogarna rikt och det var således
ett Eldorado för ett folk, som för sitt näringsfång var hänvi
sat till jakt och fiske. Människorna bodde då sannolikt ej di
rekt vid sjökanten, där de med ett par undantag ej kunde få
skydd för de vintriga vindarna, utan inne i skogskanten.
tlurudana deras boningar varit, undandrager sig vårt bedö
mande, då vi ej här funnit några spår av hyddor men väl här
dar, bestående aven grop, fylld av aska och kol, omgiven
aven krets av skörbrända stenar. En sådan härd har an
träffats i en grusås på den plats, där nya folkskolan nu lig
ger, vilken genom förekomsten av kalcinerade flintsaker
angiver sin ålder. Men vi hava från Vänersbor'J!.strakten
räster aven hydda från denna tid. Vid hemmanet Änden på
Vänersnäs har man funnit en del lerklumpar, med tydliga av
tryck av armstjocka stolpar. Det har varit en klenhytta, där
lera i tjocka lager smetats på en stomme av stockar och ris.
Vid hyddans förstöring genom brand hava dessa lerklumpar
förvandlats till tegelliknande massa, vilken genom sin hårda
bränning motstått tidens tand. Dessa lerklumpar förvaras
nu i Göteborgs museum. Av bevarade husgrunder från denna
tid har man funnit, att hyddorna voro cirkelformiga med här
den anbragt nära öppningen. Genom denna anordning av
härden vann man den fördelen, att röken gick ut lättare och
kölden hade svårare att tränga in samt att de på den tiden
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mycket vanliga vilddjuren avskräcktes från att göra besök
i hyddan.

Att man anträffat så jämförelsevis få spår av de äldsta be
byggarna - att dÖma av boplatsinventariets skiftande be
skaffenhet har Skräcklan varit bebodd under långa tidsrym
der - torde till en stor del bero på det sätt, stadens dona
tionsjordar användes under senaste århundradena. Det var
vanligt, att stadens borgare anhöllo hos magistraten att få
taga upp »lyckor» på stadens mark för att därIgenom bidraga
till sin näring. Det tilläts som regel men därvid fästades det
vilkoret, att marken inom en viss tid, vanligen sex år, skulle
vara brukbar till åker och »försedd med något nyttigt plan
tage». Under denna tid, då det gällde att inom landet åter
hämta vad som förlorats i det stora kriget, gällde det att inom
landet åstadkomma så mycket material som möjligt för den
uppblomstrande industrien för att därigenom bliva oberoende
av utlandet och så tillkom odlandet aven hel del växter och
uppdra'gandet aven massa djur, för vilka Sveriges klimat och
jordmån dock ej passade. »Och detta vid risk att den, som
brast i detta avseende, skulle vara marken förlustig utan er
sättning för utlagd kostnad eIIer möda». Magistratsproto
koll år 1754. Att dessa arrendatorer av stadens mark be
traktade den såsom sin egendom och ti1I och med sålde den, så
att staden måste återköpa den, finna vi av upprepade proces
ser. Så måste staden aven käIIarmästare Iiafwenström år
1756 återköpa den så kallade Vassändaängen vid Ormlyckan.
»vilken i forn tid, ehuru väl den varit och är stadens dona
tionsjord, ändock kommit ur stadens händer, så att den såsom
egen egendom innehafts av framlidne lantmätare Brunn och
sedermera av dess arvingar försålts till källarmästare Iiaf
wenström». Staden fick vid sitt återköp betala 150 daler
»sådan ängen befanns med gärdesgårdar och stängsel». Ma
gistatsprotokoll år 1756. Det var ganska vanligt, då stads-
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kassan var skral, att staden till enskilda personer pantsatte
från donationshemmana avsöndrad jord men ej återlöste den.
Då staden år 1759 sökte återvinna sådan donationsjord, an
mälde en ägare till ett par åkerlyckor på Amnereds hemman,
att staden år 1689 pantförskrivit dessa men ej återlöst de
samma. Magistratsprotokoll år 1759. Man sökte visserligen
i görligaste mån råda bot på dessa missförhållanden men så
som synes med mycket ringa resultat. Så utfärdade magistra
ten 1754 en kungörelse av nedanstående lydelse. »Till före··
kommande af hwarjehanda oreda och processer nu och i
framtiden har magistraten med öfwervägande nödigt ansett,
at Stadsens af Höga Öfwerheten i nåder förunte ägor af åker
och äng samt betesmarker ej böra af någon förpaktas mindre
bortsäljas innan sådant i Stadsens tänkebok efter privile
gierna införts och dervid iakktaget blifwit den hushållning,
som dermed i staden wedwerbör och som stadsens privile
gier derom förmena och innehålla. r~ör den skull blifwer
herigenom kundgjort, det ingen må sig fördrista at förpakta
eller tilhandla någon del af dem; men om det utan magistra
tens samtycke sker, samma ägor warda ti1 staden indragna
och tildelade dem, som genom Höga Öfwerheten allernådi
gast förlänt til Borgerskapets bästa; då den, som icke desto
mindre embt detta förbud utlämnar penningar eller något
annat på dessa ä'gor, har at söka sitt igen af den, med hwil
ken han i så måtto olagligen handlat af sådan egendom, som
han äger, och skylle sig således själf, om hos honom ingen
tilgång finnes. Hwilket alt härigenom til warning och efter
rättelse lämnas. HwilketaJt Borgerskapet funnit för godt
och nyttIgt samt anhållit at genom publication måtte blifwa
allmänneligen kundgjort». Magistratsprotokoll år 1754.

De ovan skildrade fövirrade jordägande förhållandena bi·
drogo nog till förstörandet av de fornminnen, vilka till även··
tyrs funnits i Vänersborgstrakten. Märkligt nog omtalas ej
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några fornminnen i Vänersborgs omedelbara närhet av de
berömda resande (Linne, Kalm, Palmstruch), vilka skildrat

sina reseintryck från staden. Kanske har det aldrig funnits
några märkvärdigheter. Kommer därtill den okunnighet om

eller rent av förakt för »antikviteterna», vilka ännu intill våra
dagar gjort sig ·gällande och vilken kanske är orsak till att
mycket av de lösa fynden blivit skingrade eller förstörda.
Men ännu kan man dock genom fynd i Vänersborgs närmaste
omgivning finna många spår av traktens äldsta bebyggare,
om också dessa minneN ej äro av den beskaffenhet, att de
genast falla den arkeologiskt oskolade i ögonen. Jag vill här
nedan angiva de viktigaste fyndplatserna.

1) Grusgropen strax öster om nya folkskolan.
10 stycken flintavfall. 8 stycken skärvor av flinta med

tydliga märken av bearbetning, funna kring kanterna av
en grop med anhopning ay kolbitar. (Vänersbopgs mu

seum. lnv. N:r 2544).
Skivskrapare, 10 stycken retuscherade spån och om

kring 50 stycken fIintavfalI. (V. M. n:r 2543.)
Spånpilspets av något trekantig form och åtta styc

ken flintavfall. (V. M. n:r 2543.)
2) Vägen förbi folkskolan till badstranden vid Skräcklan.

En skivskrapare. En liten spånskrapare. 50 styC

ken avfall.
3) Vattenverket på Skräcklan (1/2 meter under normalvat

tenstånd funna år 1914 vid lågvatten). Vid vattenverket
skjuter ut en udde av mycket söndersplittrad gneis med
en ganska hög rygg, bjudande skydd mot nordliga och
östliga vindar. Strax därinvid skär en vik in med sand
strand. Vid lågvatten år 1932· gjordes inga andra fynd
än en svallad diabasskrapare och en fIintbolI.

Lihultsyxor (hårt svallade): 3; skrapredskap: 2. Spets-
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redskap av mäjseltyp: 1. Fyra redskap av obestämdbar art
(liknande stötredskap.) Allt av diabas. (V. M. n:r 5039,)

Lihultsyxa: 1; stötredskap med nästan fyrkantig genom
skärning, i ena ändan med märken av stark nötning;
spetsverktyg, borrar: 4, knivliknande redskap (dubbel
eggade): 4; skrapare: 1. Allt av diabas. Primitiv skivskra
pare och kniv av flinta. (V. M. n:r 5008.)

4) Väster om vattenverket.
Lihultsyxa (hårt svallad). (V. M. n:r 5005.)

5) »Oröna gången» (nuvarande Norra Hamngatan).
Cirkelrund trindyxa med urvidgat eggparti. Vittrad.

(V. M. n:r 2356.)

Strax invid föregående: trindyxa med oval genomskär
ning. (V. M. n:r 2418.)

6) Öster om Vattenverket.
Lihultsyxor: 2 (hårt svallade); spetsverktyg av borr

typ: 1. rlintkärna. (V. M. n:r 3748.)

Skrapare av diabas. (V. M. n:r 3983.)

7) Planteringen på Skräcklan.
Skrapare av diabas: 1; skivskrapare av grå flinta, cir

kelrund: 1; kniv av grå flinta, dubbeleggad: 1; mäjsel av
skiffer: 1. (V. M. n:r 2540.)

8) Viken mellan »Midsommarviken» och badviken ungefär
en meter under vanligt vattenstånd.

Skivskrapare av grå flinta; spånskrapare av grå flinta.
(V. M. n:r 5044.)

Lihultsyxa: 1. (V. M. n:r 3131.)

)) Planteringen på Skräcklan;
Skrapare av diabas; skivyxor av grå flinta. långsträckt

typ: 2; skivskrapare av grå flinta med hög rygg: 1.

(V. M. n:r 3446.)
10) r. d. idrottsplatsen på Skräcklan.

Av flinta: knivar 2, dubbeleggade; den ena ]6 cm. lång'
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och 3 cm. bred, med fästeanordning; halvmånformiga
»sågar» 2, en med rak egg, den andra med skarpt in
svängd egg; spjutspetsar: 2, lancettformiga, den ena med

tydlig skaftanordning; trekantig pilspets med utbildad
tånge; skrapare: 1, avlångt oval med skrapegg vid ena
kanten, hög rygg.

Av diabas: trindyxa: 1, cirkelrund genomskärning.

(V. M. n:r 3900, 3161, 3760.)
11) Skräcklan vid Kyrkogatans förlängning ner till stranden,

uppe på höjden.

Diabas: skrapare: 1; kniv, enkelegg-ad: 1; fragment av
Lihultsyxa.

Granit: knackstenar: 2.
Flinta: primitiv skivskrapare; litet trekantigt borr:

spånpilspe,ts av trekantig form; spånpilspets; 10 flintav
fall ; massor av diabasavfall.

12) Skräcklan vid utjämnande av trädgårdsland mellan Öster
och Vallgatorna.

Diabas: Lihu'ltsyxa: 1; skrapare:' 2; spetsverktyg-,
borr: l.

Skiffer: bryne.
Flinta: skivskrapare av gTå flinta; primitiv kniv; 87

mindre avfall. (V. M. n:r 5030.)
13) Skräcklan norr om Kyrkogatans förlängning.

Lihultsyxa, hårt svallad.
14) Skräcklan, Loviseberg.

Lihultsyxa, liten, hårt svallad; spetsverktyg, mäjsel
med bred egg, diabas. (V. M. n:r 3259.)

15) Skräcklan, Skottvallarna.
Lihultsyxa; skrapare: 2; spetsverktyg, borrar: 2. (V.

M. n:r 2518.)

Lihultsyxor: 2 (svallade); spetsverktyg, borr: 1; mäj-



sel: 1; mäjselliknandc verkty,l; med bred eg,l;: 1. (V. M.

n:r 3746.)

Lihultsyxor: 3; spetsverktyg, borr: 1. (V. M. n:r 5036)

Lihultsyxa: särdeles vacker. (V. M. n:r 5004.)

16) Skräcklan. liolmängen.
Lihultsyxor: 3, grovt slagna; spetsverkty,l;, borr. (V.

M. n:r 2505.)

Skrapare av diabas; enkeleg,l;ad kniv av flinta; rand

stycke av leruma av ,l;rovt bränt gods. (V. M. n:r 3246.)

17) Stranden av Skräcklan utan angiven fyndort.
Primitiva redskap, hårt svallade; Lihultsyxor: 7; skra

pare: 7; dubbeleggad kniv; spetsverkty,l;, borrar: 10,

mäjslar: 3, en med särdeles bred bane, en slipad; knack

stenar 5. (V. M. n:r 2060.)

Lihultsyxa och knacksten av diabas. (V. M. n:r 2061.)

Såsom synes av ovanstående fyndförtecknin,l; har Skräck

lan varit bebodd redan under den så kallade Lihultsyxans tid.

Då råmaterialet till dessa yxor ej finnas på trakten. har det

måst hämtas från raskanten vid Iialleber,l;, en sak, som no,l;

ej erbjöd några större svåri,l;heter, då den tidens folk med sä

kerhet voro utrustade med ,l;anska säkra ökstockar. Att till

verknin,l;en av redskapen åtminstone delvis skett på stället
framgår av fynden av diabasavfall. Att bebY,l;,I;elsen ej in

skränkt si,l; till denna tid utan fort,l;ått under följande perioder

finner man av fynden av trindyxor samt av redskap. pekande
på såväl gånggrift- som hällkisttid (så,l;arna). Att flintredska

pen tillslagits på platsen framgår av det ,l;anska rikli,l;a flint

avfalL vilket man funnit på flera av boplatserna. Att man
funnit så litet mera utvecklade flintverkty,l;, får no,l; ses i lju
set av den starka odlin,l;en och bebY,I;,I;elsen i senare tid;

dessa voro nog de enda, vilka ansågos värdi,l;a att tillvara
tagas, för att under årens lopp förskingras. IVänersborgs

högre allmänna läroverks, i Vänersborgs museum deponerade
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samling, finnas en massa redskap av både dös-, gånggrifts
och häJlkisttyp men av någon outransaklig anledning sakna
dessa redskap uppgifter om fyndort och äro således utan allt
värde för vetenskapen, särskilt som man ej kan vara säker
på, att de ens förskriva sig från våra trakter.

Den nuvarande sjön Vas s b o t t e n var i forna dagar en
vik av Vänern. Visserligen sökte naturen gång på gång att
avspärra viken från sambandet med sjön Renom att i dess
mynning; hopa väldiga sandbankar. Att sådana funnits redan
under stenåldern, antydas av de boplatsfynd, vilka av Fr.
Nordin och G. M. Blomqvist gjordes år 1905 vid »Svalberget».
Men vad vattnet gav, kunde det återtaga på en gång. Stora
flodvågor hava med säkerhet inträffat flera gånger. Historien
gömmer dock endast minnet aven sådan. Nyårsnatten år
1773 inträffade en springflod, vilken SÖR ut sandbankarna och
förvandlade den bro, som ledde över dem, till en ruinhög.
Möjligen får detta naturfenomen sättas i samband med nå
gon av de i Vänersbäckenet ej ovanliRa förskjutningarna j

berggrunden, vilka nämnas jordbävningar. Vägen gick då
på en träbro över den djupaste delen av »sundet», såsom fÖr
bindelsen mellan Vassbotten och Vänern kallades, och fort
satte sedan på »sanden», som var så utsträckt och torr, att
marknader hÖnos därstädes och att den även kunde begag
nas till övningar av det på den tiden till Vänersborg förlagda
artilleriet. Vägen gick då något nordligare än nu och stötte
till landsvägen ungefär vid »Djupedalsliden». Genomspräng
ningen för vägen över Blåsut kom till stånd först på 1790
talet. Redan förut hade det dock visat sig olägenheter med
denna väg; över sanden vid högvatten, vadan stadens borgar
skap år 1754 beslöt, att anlägga en bro av sten. Sannolikt
hade det förut funnits en bristfälliR träbro, som kunde använ
das vid högvatten. För att befordra dess hastigare byggande
beslöts, att var och en, som hade häst, skulle bidraga med
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ett dagsverke med häst och karl och de, som ej hade häst,
med två »karladagsverken» för varje tomt. Men även icke
tomtägare av borgerskapet skulle bidraga på samma sätt.
(Mag. Protocoll 1756). för att till dess den nya bron bleve
färdig, skaffa medel till den gamla brons bibehållande i far
bart skick, anhöll staden år 17,154 att i enlighet med K. Maj:ts
resolution av år 1728 och K. Maj:ts brev till landshövdingen
den S december 17,153 angående brotull få uppbära högre så
dan. K. Maj:t biföll stadens framställning men skulle den
förhöjda tulltaxan ej träda i kraft, förrän den nya bron bleve
färdig. Att uppbära denna brotaxa beordrades arrendatorn
av hamntullen, Petter Wenngren, mot ersättning av staden.
lian skulle upptaga brotullen av alla utom stadens innevånare
enligt 1729 års taxa och »nedlägga penningarna i en låda vid
brostolpen (det fanns tydligen idel ärligt folk i staden på den
tiden) och ej taga något i eget förvar, så kärt honom är att
vilja undvika ofelbart påföljande olägenhet och straff för
otrohet. Skulle något hinder möta för uppbörden, skulle han
det strax anmäla till magistraten. Skulle staden på hans åt
gärd i minsta mån beskadas, vore han skyldig att strax av
träda denna sin syssla och även vara entledigad ifrån all för
mån av det kontrakt, som han med staden ingått om hamn
pengarna samt lämna det beboende huset ledigt till den, som
magistraten i hans ställe förordnar.» lian skulle vidare tillse,
att träbron vid vindbryggan ej skadades genom fartyg eller
hårt ridande eller körande. för fartygens genomsläppande
var nämligen anordnad en vindbrygga. Denna vindbrygga
var dock ej anordnad alldeles vid den nuvarande svängbron
utan något mera åt väster, där segelleden var djupare. Trots
dessa påbud och förmåner såg sig staden dock ej i stånd att
ensam kunna fullborda stenbron utan anhöll, att landshövdin
gen ville förmå Dalslands allmoge att bidraga till bygget.
(Mag. protocoll 1757.) Att det förfors ganska strängt mot ar··
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betarna vid brobygget, finner man därav, att det i ett magj
stratsprotokoll av 1759 angående ett kontrakt med en mu
rare heter: »att därest han går av arbetet och försummar
någon tid eller stund på dagen än han verkeligen bör, skall
han, då sådant sker, vara alldeles kvitt från dagens arbete
eller dagslön». Den 30 april 1759 kunde det anmälas, att bron
var alldeles färdig. Samtidigt beslöts det att uQ.pföra en
skyddsmur för att hindra sandens bortförande. Tydligen
hade det redan då visat sig en sådan tendens och bron var
byggd på lösan sand. Det var denna bro, som av stormflo
den år 1773 förvandlades till en stenhög. Möjligheten att
bygga i den gamla riktningen hade omöjliggjorts genom san
dens bortförande och bron fick sedermera den riktning, vil
ken den har ännu i dag. Den nya bron var färdig i mars 1787
och hade kostat 2,074 riksdaler specie, varav enligt överens
kommelse den 13 januari 1785 Nordals, Sundals och Valbo
härader hade bidragit med 1,026, Tössbo och Vedbo med 308,
Väne härad med 63 och överste von Qwanten med 17 riks
daler specie för sitt gods Qwantensburg. Under byggandet
av denna bro hade trafiken uppehållits på en provisorisk trä
bro, till vars uppförande staden hade blivit ålagd, till dess den
pågående processen angående häradernas deltagande i bygget
blivit avdömd. De hade således ej godvilligt åtagit sig del
tagandet i brons uppförande. Då, såsom nämnts, passagen
över Blåsut ej ännu var genomsprängd, lades utefter land en
träbro mellan den nya brons västliga ända och Djupedalsli
den, där vägen vidtog. Den nya stenbron hade tillkommit på
entreprenad och de förnämsta entreprenörerna voro kom
mercerrådet Krull och rådman Söllscher. Bron skadades åt
skilliga gånger under nordoststormar. Särskilt år 1814 be
fann sig bron i dåligt skick och måste förstärkas. Åtskilliga
gånger sedan har den varit i fara, vilket slutligen avvärjdes
genom anläggandet av vågbrytare. Genom järnvägsbankens
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tillkomst år 1866 inskränktes Vassbotten ytterligare och dess
enda förbindelse med Vänern blev genom kanalen.

Det är ganska naturligt, att en vik med Vassbottens goda
betingelser för bosättning tidigt skulle tagas i besittning av
stenålderns folk. Men märkvärdigt nog finner man ej några
mera betydande boplatser på dess stränder. Detta kan möj
ligen bero på strändernas beskaffenhet. Genom dess upp
byggande av lera och morängrus har en kraftig erosion kom
mit till stånd och boplatsmaterialet är nu att söka på sjöns
botten. Även kan den ganska intensiva odlingen omkring
densamma vara en av orsakerna till deras förstörande. Vid
Tackjärnsbacken har den nitiske utforskaren av Vänersbor?;s
traktens boplatser, G. M. Blomqvist, enligt vad han meddelat
mig, för omkrin?; 30 år sedan funnit massor av obearbetad
flinta, även i hela block. Vid lågvatten år 1932 har jag funnit
en hel del flinta med kvarsittande kritskorpa, men ej något
avfall. Det är en faschinerande tanke, att vi kanske här hava
en plats, som åtskilliga 1000 år senare skulle bliva en upp
lagsplats för ett annat råmaterial, nämligen Värmlands järn,
på den tiden skulle hava varit en stapelplats för dåtidens främ
sta redskapsmaterial, flintan. Vägen från kusten - flintan sak
nas såsom bekant alldeles i våra trakter -, där flinta fanns,
över det mot nuvarande Uddevalla ledande sjösystem~t, er
bjöd en bekväm transitoled och den vidare transporten till de
stora boplatscentra på Vänersnäs' halvön och till flintkulturens
högborg, Falan, är ju ganska bekväm, då den till en stor del
kan ske sjöledes. Tyvärr har dock platsens flitiga be?;ag
nande -- det var under många år skeppsvarv - och en kraf
tig bebyggelse gjort, att endast mycket gynnsamma betingel
ser kan göra, att vi återfinna något av det gamla upplags
materialet. Längst in i Vassändavikens västligaste del upp
stod tydligen invid en där utfallande liten bäck tidigt ett kul
turcentrum, om man tår tala om kultur under denna avlägsna
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tid. Det måtte fått en viss betydelse såsom bytesställe. Tra··
ditionen är ju utomordentligt envis och det tyckes hava bi·
behållit denna supremati även under en tid, då dess första
bebyggare för längesedan vara förmultnade och deras primi
tiva redskap doldes av jorden. Det blev en transitoplats för
Vänerslandskapens och västkustens produkter. Slutligen
uppstod här en marknadsplats. Skriftliga urkunder om den
samma äro sällsynta. Lödöse stads tänkebÖcker tala om
borgare från Brätte. Av nedanstående brev från den store
landsbyggaren, Gustaf Vasa, finner man, att den på hans tid
var att räkna med. flan skriver nämligen i ett brev, givet
i Glia den 28 augusti 1559, nedanstående. »Till Gustaf (Ols
son Stenbock) angående åtgärders vidtagande för ett neder
lags inrättande i Elfsborg, till vilket bättre vägar borde byg
gas från Bergslagen. "Vår synnelig gunst. . .. Vi såge ock
gärna, käre her Göstaff, såsom vij och medt edher tilförende
talatt haffve, thett man kunde finne rådh till at bestället um
ett nederlag udi Elffsborg, och thett at ifrå the landzender här
uppå kunne skee tilförningh till Elffsborg medt allehande
varer, som här falle,och synneligen ifrå berggzlagen och till
Väner och sedan till Elffsborg, ther man kunde fordre fram
medt eenn hoop stongejärhn såväl som andre partzeler ther
till tienlige, så achte vU lathe bestellet, at ifrå för:ne berg
verck och till Väner schall tillpyntes väger, som vägfarandes
kunne haffva rådh till ath komma fram både medt järhn och
annat, hvad the haffve medt fare, sammalunda och lathe be
stället um kröger på samme väger, ath the vägfarande kunde
bekomme tilköps öÖll och math, teslikes hestefoder effter
nödhtorfftenn. Så vore oss och icke obehageligt, ath I och
så ville lathe bestället emellan Väner och Elffsborg både
vedh Bretthe och flerstedz, ther någett godz schall bliffve .
framfördt, att ther kröger matte bliffve uprättede, så at the
vägfarande finge tilköps, hvadt the både till sich och sine
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hestar kunne behöffve .... ». Slutligen fann en av hans söner
lämpligt, att giva orten stadsrättigheter men, såsom vi veta,
blev dess saga kort. Men detta är en annan historia. Att
det funnits en boplats därstädes redan under den äldre sten
åldern, finna vi av det inventarium, vilket vi funnit i dess
jord just vid den omtalade bäcken. Det förvaras i Väners
borgs museum och utgöres av: diabas: tre yxor av Väners
yxtyp; skrapare 1.; spetsverktyg, borr 1; mäjsel l; fragment
av skafthålsyxa: trindyxa, borrhålstapp. Av flinta: en skiv
yxa, en skivskrapare och en del flintavfall. Vidare har man
på Brätte stads ägor funnit: tjocknackig yxa av flinta, skaft
bålsyxa och flera andra stenredskap samt krukskärvor, vilka
alla saker dock tyvärr äro skingrade. Vid Brättehaga har
man funnit en vacker skafthålsyxa och en vacker flintdolk
av hällkisttyp, vilka saker finnas i min samling.

Vid stranden av torpet Vallen och Ormalyckan samt
Ljungsudden, belägna på västra sidan av Vassbotten har man
funnit en del saker, delvis tillhörande Lihultstid. Vid Vallen:
trindyxa med cirkelformig genomskärning, två knackstenar
och en del flintavfall. (Vänersborgs museum. Inv.-n:r 2549.)
Vid Ormalyckan: eggdelen aven skafthålsyxa, två skiffer
bryne. (V. M. Inv.-n:r 2397.) Vid Ljungsudden: diabasskra
pare, spetsverktyg, borr av diabas, skivyxa av flinta, oregel
bunden flintkärna och en del flintavfall. (V. M. Inv.-n:r 3099.)
Vid Nabbensbergs tegelbruk: yxa av diabas, Vänerstyp, två
diabasskrapare, två diabasprylar och en del flintavfall. (V. M.
Inv.-n:r 2562.) Vid Nabben vid Nabbensberg: trindyxa av
oval genomskärning, skivskrapare av gul flinta. (V. M. Inv.
n:r 3227.) Vassbotten (fyndplats ej närmare angiven): två
yxor av Vänerstyp, hårt svallade, ett spetsverktyg, borr. (V.

o M. Inv.-n:r 2396.)
Vid Korseberg, upplagsplatsen för Värmlandsjärnet under

Vänersborgs glansdagar såsom transitoort för detta, har
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BJomqvist funnit en boplats. I den lilla vik, vilken skjuter in
300 meter S. O. om Lockereds gård vid den s. k. »Punsch
dalen», synes hava funnits en boplats. Vid undersökning år
1932 kunde dock ej något inventarium upptäckas.

G. M. Blomqvist har meddelat mig, att han dels på stran
den vid kyrkogården n:r 3, dels på fredriksbergs ägor funnit
rikligt med flintavfall och diabasverktyg, vilka dock äro för
svunna. Bebyggelsen på dessa ställen har varit stor och på
dessa ställen låg en gång liuvudnäs gård, vilken kronan till
bytte sig år 1641 av fru Sigrid Christina Bielke i utbyte mot
ÖrbYhus i Uppland, då tanken korn upp att flytta Brätte till
annan· plats.
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Dalslands- S val Ö n. Strax utanför inloppet till den nya kanalen lig-
stränderna lOt Il" "" k Il d S l"" 11 S lb Ii"invid ger en I en \: IPPO, a a »va on» e er » va erget». ar

Vänersborg. hava Nordin och Blomqvist utfört systematiska grävningar
år 1906 sedan Blomqvist därstädes funnit en del avfall, vilket
berättigade till den tron, att man här hade en boplats för sig.
Tyvärr är dock grävningsberättelsen försvunnen, åtminstone
har jag ej lyckats återfinna densamma. Det enda, som åter:..
står, är en del obestämda flintskärvor och nå'gra fornsaker av
diabas. Med namnet »Svalön» får man sannolikt även inne
fatta den vik, som skjuter in mot »Djupedalsbron» och som nu
utgör en mycket använd badvik. Själva ön kan på grund av
det ringa skydd, vilket den erbjuder mot nordliga och östliga
vindar ej hava använts annat än som en tillfällig uppehålls
plats under gynnsam väderlek. Viken åter erbjuder en ut
märkt uppehållsplats och enligt vad Blomqvist meddelat lllig
har han under dessa grävningar därstädes trott sig i innersta
hörnet konstatera resterna aven hydda, vilka rester dock ej
hlevo tillvaratagna.

Det tillvaratagna inventariet utgöres av:
Vänersyxor . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2, små
Skrapare 1
Redskap av obestämbar art 4
Allt av diabas och hårt svallat.
Enkeleggad kniv av skiffer 1
flinta: Knivar 2

(1 enkeleggad, 1dubbeleggad)
Spånborr 2



Spånpil 1
Kärna, oregelbunden . . 1
flintavfall, omkring........ 100

S t r a n d e n n e d a n f ö r b a r n s a n a t o r i e t. Nedan
för barnsanatoriet gör Vänern en djup inskärning i landet,
bildande en vassbevuxen vik, väl skyddad för ostan och nor
dan. Uppåt land fortsättes den aven tämligen trång dalgång,
som för upp till en skyddad platå. Således en idealisk bo
plats med mycket lätta förbindelser såväl till Vänersnäs
halvön som till Vassbotten och med en visserligen smal men
dock väl skyddad strandremsa. Här ha man funnit dels på
stranden dels i dalgången och på platån en del verktyg 'dels
av flinta dels av diabas, aven tidig typ.

Vänersyxor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Skrapare (olika typer) '" 3
Spetsverktyg, borrar 4

» mäjslar " . . 2
Trindyxor (övergång till Lihult) 2
Allt av diabas och delvis svallat.
flinta: Skivyxa med spetsig bane.. l

Skivskrapare, cirkelrund .... 2
Iialvmånsformig skrapare (såg) 1
Borrar 2
(ett stort med fyrsidig bane
och trekantig spets, ett spån
borr)
Primitiva pilspetsar 2
Kniv, enkeleggad 1
Större flintkärnor 2
En del flintavfall.

Vid den så kallade »S p r ä n g n i n g e n» finnes en skyddad
strandremsa med bergryggar mot norr och öster, samt uppåt
övergående i en sakta mot söder sluttande platå.
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Inventariet i Vänersborgs museum under n:r 2550, 2536,
5007 upptager:

Vänersyxa 1
Spetsverktyg, mäjsel 1
Knacksten (mycket använd) 1
Diabas och svallat.
FNnta: Skivskrapare 1

Kniv 1
Tillslagna skärvor 10
Flintkärnor (oregelbundna) 2
Flintavfall, omkring ., . . . . . . .. 100

Vid »K ä r i n g u d d e n» norr om Bastungens fyr har Blom
qvist år 1905 funnit en boplats med diabasavfall, vilket är för
svunnet. Möjligen torde fynden vara inrangerade i en sam
ling i Vänersborgs museum, betecknad såsom »fyndfrån Vä
nersstränderna. Dalslandssidan», vilket fynd synes härleda

sig från denna tid.
Vid U r s a n d s v i k e n ligger en boplats, belägen långt

inne i viken i skydd för nordliga vindar genom en liten
bergudde. Den är upptäckt av Blomqvist år 1905. tian fann
där även härdar. Angående inventariet gäller detsamma som

om boplatsen vid »Käringudden».
Omkring 1000 meter öster om S t i g e n s g å r d utfaller

en liten bäck i Vänern. På ömse sidor om denna bäck har
Blomtwist år 1905 funnit tvenne boplatser med diabasinven
tarium, om vilket gäller detsamma som om det ovan omtalade.

Vid D e r e v i k e n har han likaledes funnit en boplats inne
i viken. På själva bergudden upptäcktes av mig år 1931 ett
bronsåJdersröse med en liten kista med ett par kvarstående
hällar. Det kistan omgivande röset var kringspritt men själva
kistan synes vara oplundrad. En undersökning skulle möjli
gen vara lönande. Alldeles nedanför bergbranten ligger en
grottbildning, uppkommen på det sätt, att berghällarna vid
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någon förskjutning kommit att bilda en sådan. På grund av
omöjligheten att vid det då rådande högvattnet komma in j

grottan kunde jag ej undersöka den. Som den ligger på raka
bergväggen är den endast tillgänglig vid lugnt väder. Den

tyckes sträcka sig ganska långt in i berget. Osannolikt är
ej, att man här skulle kunna uptäcka spår av bebyggelse un
der gångna tider.

Söder om en bergknalt 500 meter S. O. S ö d r a T i m
m e r v i k fann Blomqvist en boplats på en genom en berg
knalt skyddad plats. Angående inventariet, vilket lär hava
bestått av diabas, gäller detsamma som om de i det föregå
ende omnämnda boplatserna på Dalslandssidan.

Vid B r ä c k a n har jag år 1915 upptäckt en boplats, lig··
gande i en liten vik mitt för de gamila husen. Boplatsens in
ventarium låg på ungefär 2 meters höjd över vattnet vid hög"
vatten. en del av detsamma dock på lägre nivå, vilket kan
förklara, att det delvis är svallat.

Inventariet utgöres av:
Vänersyxa, svallad .1
Skrapare .1

Spetsverktyg, borrar 2
Knacksten "................... .1

Allt av diabas.
Sedermera har jag från sam'ma ställe förvärvat en vacker

flintsåg och en del flintavfalI. Dessutom har här funnits en
skafthålsyxa (j privat ägo).



Boteredssjö
trakten.

B o t e r e d s s j ö n. Denna sjö torde tidigt hava tagits i be
sittning av stenåldersfolket. Den starka odlingen omkring
densamma har dock gjort, att boplatserna blivit utplånade.
Man har dock funnit tre säkra boplatser vid denna, nämligen
en vid sjöns norra ända, en 400 meter söder om denna bo
plats invid sluttningen av ett berg och en vid sjöns södra
ända, vid Bråten, den sistnämnda liggande ganska högt på
en bergås. Inventariet har dock blivit förskingrat, vadan det
är omöjligt att avgöra från vilken period dessa boplatser för
skriva sig.

Nordin har dessutom funnit en boplats med en härd på den
sandås, som ligger, där bäckarna från Öxneredssjön och Bo
teredssjön förena sig. Inventariet var obetydligt och utgjor
des endast av flintavfall, delvis kalsinerat, samt ett litet obe
tydligt verktyg.

Vid Myskebacken har man nere vid sjön S. O. om gården
funnit en boplats med ett inventarium, som tyder på ganska
sen bebyggelse: en skrapare, tre spånskärvor, en vacker slip
sten, en avslagen dolk och mycket flintavfall.

Vid Lunnedalen N. nordligaste gården på sluttningen ner
mot sjön har man funnit flera redskap av flinta samt ofta iakt
tagit aska och svart jord. På samma ställe mellan båda vä
garna hade man funnit en hel del fIintavfall och en del lösa
fynd, bland vilka de viktigaste vora tre yxor med skaftränna,
fem skafthålsyxor och två flintdolkar , vilka föremål till stör
sta delen hamnat i statens historiska museum.

I grusgropen öster om Öxnereds station har man iakttagit
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gropar med svartbrända, sköra stenar och kol. Som man ej
funnit andra redskap därstädes än en flintsåg (i min samling)
är det omöjligt att avgöra, om man här har att göra med en
boplats från stenåldern.
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Halle- och Ii a Il e- o c h Ii u n n e b e r g. Under dessa avlägsna tider
Hunneberg. bO d b Hd k d t hvoro nog a a ergen o emar er me s ora moss- oc myr-

marker samt med en massa sjöar, av vilka åtskilliga nu en
dast representeras av träsk. Det var ett gott tillhåll för vild
djur av olika slag, vilka där funno utmärkta tillflyktsorter
undan sina värsta fiender, människorna. Ännu för femtio år
sedan, innan bebyggelsen representerades av annat än glest
liggande kronojägareboställen med små åkertegar, erbjödo
bergen mycket av vildmarksnatur, en urskogsidyll invid
västgötaslätten. Den skygga tranan häckade då ännu i mos··
sarna, vildgässens kacklande hördes över sjöarna, fiskgjusen
byggde sitt bo i torrfurans topp, gladan svävade omkring
bergbranterna, falken, som ännu bygger sitt bo på otillgäng
liga ställen, var mycket talrikare, och det var ej ovanligt, att
man fick se en och annan örn sväva bland molnen. De stora
vilddjuren voro dock redan då utrotade, men de nordiska
skogarnas högvilt, älgen, började att bliva vanlig. floran
bjöd också en hel del intressanta saker. Dvärgbjörken levde
ännu kvar åtminstone på ett ställe vid sjön Eldmörjan. Det
är ej underligt, att stenåldersmänniskan ej i någon hÖgre grad
sökte sig hit för mera beständig bosättning. Man har dock
funnit ett par boplatser härstädes. Vid Uggledalen på lialle

berg hava funnits en del redskap, vilka antyda tillvaron av
en boplats. De utgjordes av redskap från en ganska sen tid,
hällkisttid, efter vad jag hade tillfälle att konstatera för något
tjugutal år sedan, innan de skingrats. Vid Eldmörjan har
Blomqvist konstaterat en boplats med flintmaterial, men även
om detta fynd vet man mycket litet. Den skulle hava legat
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vid sjöns nuvarande utlopp i bäcken till BykIev. Blomqvist
angiver även i efterlämnade papper, att han år 1906 upptäckt
boplatser vid sjön Eldmörjans norra ända och vid skogvak
tarebostället Ekelund på tIunneberg. Materialet försvunnet,
möjligen överlämnat till statens historiska museum,
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?öta älvs If U V U d n ä s ö n utgör den största ön i Göta älvs övre
ovre lopp
till Troll- lopp, omsluten av de båda strömfårorna.liuvudälven och

häftetrakten. Lillån. Tvärs över ån gå åtskilliga dalgångar, märken av
tväråar från den tid, då Lillån utgjorde huvudfåran för Vä
nerns avlopp i den nedanför lig·gande havsviken. Trots nOg"
grannt genomforskande av stränderna under lågvatten år 1932
har jag ej kunnat konstatera tillvaron av mer än en boplats
på ön. Orsaken till att ön ej tagits i anspråk av stenålders
folket får kanske anses vara, att strömmen var alltför strid.
så att deras primitiva farkoster lätt rycktes med av densamma.
Denna av mig funna boplats är belägen vid den enda åter
stående - med lågvattnet år 1932 även den torrlagda -"
tvärån. Läget är alldeles invid tväråns inlopp i den stora
brusande älvfåran nedanför Översta fallet. Den låg i en back
sluttning. bestående till största delen av morängrus, med
kraftig söderinsolation och skyddad av ben~'knallar mot alla
övriga sidor. Möjligen har det varit laxfisket, vilket korn
familjen - det var knappast plats för mer än en familj - att
bosätta sig här. På en tid, då Trollhättefallen ännu stodo
under vatten och det nedersta fallet var betydligt lägre än
nu, bjöd det inga svårigheter för laxen att taga sig upp i Vä
nern. Man kan mycket väl tänka sig. att boplatsfolket 'genom
nät eller andra liknande anordningar avstängt den lilla vik.
som bildas genom en inskärning i berget. Genom fynd från
finland -- mig veterligt är ej något nät funnet i Sverige 
vet man, att nät förekommo redan tidigt. Om vi få tolka de
ovan nämnda benredskapen såsom »nätstickor», avsedda att
användas vid nätens upptagande, är detta ett ytterligare



bevis för nätens tidi'ga förekomst. De funna harpunerna med
hullingar utgjorde med säkerhet fångstredskap för fisk, ett
slags ljuster. Linne säger i sin Västgötaresa om »Ronnums
bro», »at vid denna bro på östra sidan utstötte en klippa med
en kant och formade en liten Winkel eller Wik neder åt
strömmen, där Laxen stannar och söker hvila utan hwilken
han näppeligen kunde arbeta sig upp för en brusande fors.
Här var artigt at stå på Bron och både se· Laxen stå uti sitt
arbete och fångas med håt».

Inventariet, häntydande på tidIg Lihultstid, var torftigt och
obetydligt samt av ganska ålderdomliga typer. under det att
dock senare former (fragment aven skafthålsyxa) vittnade
om. att platsen varit bebodd längre fram i tiden. Materialet
var i allmänhet ganska svallat. Boplatsen låg ungefär 11/2
meter ovan lågvattnen.

Inventariet består av uteslutande diabas; ingen flinta kunde
upptäckas. Det utgöres av:

Yxor av Vänerstyp 2, varav en kort och med
spetsig egg.

Skrapare 3. Den ena rundad, en knivIiknande
och den tredje grovt halvmånformi,g.

Spetsverktyg, borr 1,
Fragment av ett hackliknande redskap.
Eggdelen aven hårt vittrad och svallad

skafthålsyxa. (I min samling.)
S j ö b o d a är beläget på östra älvstranden alldeles vid

Göta älvs utlopp ur Vänern. Här fanns en boplats, belägen
200 meter N. Sjöboda gård i en liten vik; vilken skydda
des aven liten 20 meter lång bepgknalt. Den är nu förstörd
genom den genom näset sprängda kanalen vid Vänerns
reglering.

I Vänersborgs museum (Inv.-n:r 3482 och 3101) finnes:
Yxor av Vänerstyp: 8 hela och 7 fragment.
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2 ämnen tiil Yxor.
Trindyxor: 3. Oval genomskärning aven;

två övergång till Lihultsyxor.
Skivyxa av flinta.
Trekantig, spetsi·g flintskrapare.

f min samling Boplatsfynd LXVI:
Vänersyxor av olika typer 9
Skrapare av olika typer 6
Spetsverktyg, borrar 5

» mäjslar. . . . . .. . . . . 1
2
1

Prylar .
Stötredskap .
Trindyxa (övergång till Lihult).
Knacksten.

Allt av diabas.
I Statens historiska museum:

Vånersyxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Flintskrapare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
En del diabasavfall.

från en liten ö N. Sjöboda gård finnas i statens historiska
museum:

Vänersyxor 12
Grönstensstycken , 18

Av vilken beskaffenhet dessa }) grönstensstycken» äro har
jag tyvärr ej haft tillfälle att ö,vertyga mig.

Vi hava här för oss boplatser med ett mycket ålderdomligt
inventarium: Lihulttid med någon inblandning av Trind
yxtid.

M a s d r a 'g e t, M o s e d r a g e t, är en vid Göta älvs
utlopp ur Vänern ganska långt utskjutande halvö, vilken
genom några djupt från norr inskjutande vikar erbjuder
goda boplatsförhållanden. Vid en plats, belägen 300 me
ter V. S. V. gården Masedraget, anträffades vid lågvatten år
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1932 en boplats, belägen bakom en 2-3 meter hög bergudde,
vilken skyddade för nordliga och ostliga vindar; höjden över
Vänerns nivå var då omkring en halv meter och avståndet till
vattnet omkring 50 meter. Torr gräsmark i omedelbar när
het av skogen. InnanfÖr skogen finnas sumpmarker, vilka
antyda, att udden en gång varit en Ö.

1932 anträffades (j min samling):
Skrapare 1
Kniv, enkeleggad 1

)} dubbeleggad, stor 1
Prylliknande redskap 1
Spetsredskap, borr 3
Knacksten 1

Allt av diabas.
I Vänersborgs museum (Inv.-n:r 2060) finnas:

Vänersyxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Skrapare l
Knivliknande redskap 3
Spetsverktyog, mäjslar 8
Knackstenar 24

Om det i Vänersborgs museum befintliga materialet är från
denna boplats eller den följande, kan ej med säkerhet avgö
ras. Materialet är inlämnat av O. M. BloillQvist.

Ännu en boplats anträffades år 1932, belägen i inre delen
av den mellersta viken i skydd aven bergudde och en halv
meter ovan lågvatten, strax invid vattnet. . Inventariet var
obetydligt och innehöll ej några med säkerhet bestämbara
redskap.

Enligt O. M. Blomqvists utsago har han funnit en boplats
östligare om den sistnämnda vid »Sjöbotten». Intet inven
tarium kunde här upptäckas. Det är mycket möjligt, att det
i Vänersbor1gs museum befintliga inventariet härleder sig
härifrån, särskilt som det företer mycken likhet med den ej
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låfigt därifrån (mera östligt) belägna stora boplatsen vid
Nordkroken.

Där Göta älv övergår i lugnvatten nedanför Vargön har
man omedelbart nedanför Carls gravs mynning i Göta älv
vid torpet Kasen under Onsjö funnit en massa flintavfall, del
vis bränt, och dessutom:

en skrapare av diabas,
en trindyxa,
en mäjsel av grönsten,
en dolkspets,
en skafthålsyxa,
en skrapare av flinta,
en flintsåg.

Yxan och sågen i privat ägo, det övriga i Vänersborgs
museum. På grund av inventariet måste man förlägga denna
boplats till ganska sen tid. Diabasskraparen och trindyxan
tala dock för en äldre bebyggelse.

Vid Smedsudden under Onsjö har man funnit en del flint
skärvor. (Vänersbor,gs museum Inv.-n:r 2564.)

I Göteborgs museum finnas med påskrift »Onsjö» en Vä
nersyxaav skifferliknande stenart; ett stort knivliknande red··
skap och en skivskrapare av flinta.

K a r t e n. Ljungström uppgiver i sin beskrivning{ över
Väne härad, att då man på 1870-talet anlade en kalkugn där
städes invid Iiunneberg fann man en hel del flintavfaU, av vil
ket dock intet tillvaratogs. Det är därföre omöjligt att be
stämma boplatsens ålder. Dess läge så långt från älven kan
möjligen förklaras därigenom, att därförbi rinner en liten
bäck, avflöde för vattendra'gen på Iiunneberg, vilken möjli
gen på denna tid kunnat vara större.

Ii u Il s j ö n. Sydväst om Iiunneberg finnes en grund sjö,
liuUsjön, med tämligen höga ler- och grusstränder. Denna
sjö har med all sannolikhet i äldre tider varit betydligt större.
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På dess stränder anträffar man en del boplatser. Sjön var
fordom mycket fiskrik och företedde ett rikt fågelliv.

Vid liullsjö Nordgård hava funnits två Vänersyxor och ett
stötredskap. I Göteborgs museum. Vid liullsjö by: skrapare
av diabas: 2. Dubbeleggad kniv av diabas. Liten skivskra
pare av flinta. l GÖtebof>gs historiska museum. Den ena av
dessa boplatser är belägen vid liullsjöns sydvästra strand,
100 meter S. V. ett ställe, som kallas »Klockemot». Boplat
sen är sannolikt koloniserad från Vänersområdet och är av
g-anska gammal datum.

N o r d k r o k e n. från bäcken, som avleder liallsjöns vat
ten till Vänern, och till norra ändan av raskanten vid lialleberg
utbreder sig en sandstrahdav egendomlig natur. I dess östra
och ännu mera i dess västra del har Vänern drivit in en massa
fin sand, vilken med vindens hjälp bildat en anhopning av
sandbankar, riktiga klitter, vilka osökt föra tanken på lik
nande bildningar på Jyllands västkust. Då jag för omkring 20
år sedan för första gången besökte platsen, bestod den egent
liga växtligheten endast av Carex arenaria, vilken med sina
långa revor i någon mån band sanden, och några andra här
diga sandväxter. Nu har växtligheten blivit något rikligare,
kanske därigenom att västanvinden ditfört ett ganska tunnt
lager av mylla men ännu i dag gör särskilt den västliga delen
ett mycket egendomligt, ödsligt intryck, vilket ännu mera
förstärkes, då nordanvinden kommer sanden att rassla och
hrusar i de fåtaliga, stormpiskade furorna, vilkas vridna stam
mar sticka upp ur sanden. Redan Pehr Kalm uppmärksam
made vid sin Wästgötha och Bahusländska resa år 1742 denna
egendomliga naturbildning men ej här utan vid ett ställe, som
han kallar »Gaddes», tydligen vid De la Gardies sandar. lian
säger nämligen, »att mellan denna gården och stranden låg en
hÖg bank aff denna flygsand. Bonden berättade, at den årli
gen blifvit alt större och högre af den sand, som Vänern
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kastar up och sedan af vädret drives up på banken. Bondens
gård har förr stått närmare stranden~ men flygsanden har
omsider så tagit öfverhanden, at den nästan skal övertäkt
hela stugan, hvarföre han blifvit nödsakad at flytta gården
ett stycke längre up, der den nu står. Uppå och uti denna
flygsanden växte alsinga örter (undantagandes Bomullsgrä
set), utan öfverst på sandbanken stodo några björkar af 4-5
famnars höjd; om sommaren skal denne flygsanden gifva
sådan hetta från sig, at Rågen och Hafran, som på åkrarna
stå der brede ved, ofta deraf skola torkas hårt» Bildnin
garna på Nordkroken äro av samma natur och av samma ål
der. Namnet De la Gardies sandar antyder, att de redan fun
nos på 1600-talet, ty namnet härleder sig med säkerhet från
Magnus Gabriel De la Gardie, vilken hade flera egendomar i
trakten. Sanddynernas ålder undandrager sig vårt bedö
mande men sannolikt äro de av ganska hög ålder. Ungefär
mitt på området ligga en del flata hällar, vilka vid hög- och
delvis vid medelvatten ej komma i dagen. De förete ett
sprucket utseende, avdelade i oregelbundna rutor genom en
massa rännor med avrundade kanter. De äro dessutom glatt
slipade. De äro minnen från den tid, då den blivande sjön
Vänern, den långa havsviken, som sträckte sig åt öster ett
gott stycke bortom den nuvarande Vänerns gräns, genom
Svea älv mottogo de väldiga vattenmassorna från Ancylus
sjön, alla tiders största inlandsvatten, och bland annat genom
Vänersborgssundet mellan fIalleberg och Dalslandslandet av
bördade dem till Västerhavet. Här uppstodo då strömvirvlar,
vilka nötte berggrunden och genom medförda stenar åstad
kommo de ännu i dag synliga reporna. På östra delen av
stranden har traktens ungdom ett omtyckt badställe och här
utvecklar sig ett badliv, vilket i ohöljd nakenhet mången
gång ej står våra förfäders liv efter i enkel klädedräkt. På
dessa stenhällar träffar man särskilt i de större sprickorna

- 82-



en del redskap av diabas. r allmänhet är det förarbeten till
redskap, ofta väldiga klumpar, vilka endast visa en första
tillhuggning. Dessutom träffas knackstenar i massa, verktyg för
diabasens tillslagning. Och huru många av dessa runda stenar
hava ej under årens lopp av okunnIga och okynniga badande
slungats ut i Vänern eller sönderslagits mot berghällarna!
Men även en hel del färdiga verktyg hava funnits, visande,
att befolkningen långa tider uppehållit sig på stället. Så fin
nas i Vänersborgs museum under inv.-n:r 5024:

Yxor av Vänerstyp 18
Skrapare (olika typer) 6
Spetsverktyg, borrar 10
Pryl " 1
Trindyxor 4,

därav en med cirkelrund, en med oval
omkrets och två, visande övergång till
Lihultsyxor.

Ämne till skafthålsyxor 3
Fragment av skafthålsyxor 9
Bila av dia.bas (tjocknackad) l

Knackstenar 4
Skiffermäjslar 3
Grovt slagna, obestämbara verktyg 3

min samling (funna år 1932 vid lågvatten). Vänerns vat
tenhöjd över havet var då i Vänersborg den 14 augusti
43,97 meter.

Knackstenar 32,
därav 20 runda, 8 avlånga, med platt
undersida (malstenar) 4.

Skrapare 7
Spetsverktyg, borrar 9

» mäjslar ,. 2
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Ämnen till Vänersyxöt 1
Vänersyxa 1

Alla verktygen grovt tillslagna och delvis
svallade.

I en annan samling i privat ägo från en boplats, liggande
närmare raskanten av tIalleber'g:

Ämnen till skafthålsyxor 10
» »Vänersyxor . . . . . . . . . . . . .. 2
» » skrapare 3

Man kan dock på grund av denna massa av halvfabrikat
och det ganska oskyddade läget, utsatt för nordliga vindar,
ej frigöra sig från den tanken, att vi här ej hava för oss en
boplats i egentlig mening med bebyggelse hela året utan
snarare en stor verktygstillsla'gningsplats, från vilken de till
slagna redskapen exporterades i m'assor. Vi finna en hel del
verktyg, vilka visa sitt ursprung från liallebergs raskanter,
ej blott vid det stora kulturcentrumet vid tIästefjorden utan
även på boplatserna utefter Göta älv, särskilt på den stora
boplatsen vid Backa i Nödinge socken, vid vilka råmaterialet
till liknande redskap saknas. Tillslagningsplatsen är ock,så
idealisk. En massa diabasblock kanta ännu i dag stranden
och den andra betingelsen för tillverkningen: sand och vatten
finnas i omedelbar närhet. Tyvärr har det dock ej lyckats
att därstädes upptäcka nå-gra sliprännor på stenarna, vilka
kunde användas för att giva verktygen deras jämna form.
Ej heller har man funnit några lösa slipstenar. De färdiga
verktygen träffas i allmänhet i boplatsens östra del, givande
en fingervisning, att innevånarna för sitt dagliga liv sökt sig
sina bostäder i skydd av tIalleberg, under det att »sten
huggarna» förlagt sina arbetsplatser till de mera öppna sten
hällarna. MÖjligt är också, att flygsanden döljer många av
deras bostäder och med den livliga bebyggelsen, vilken flo
rerar här, är det möjligt, att man kan hava hopp om att upp-
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täcka räster av dem i form av härdar, ja, kanske hyddräster.
R,äster av dem själva få vi nog aldrig se; deras ben hava nog
för längesedan vittrat i sanden och deras sönderfallna ben
knotor spritts för alla himlens vindar. .Endast deras redskap
av mera oförstörbar materia vittna nu för oss, sena tiders
barn, om det liv, som en gång fördes på »knackstensstranden».



Vänersnäs. V ä n e r s n ä s utgÖres aven lång halvö, vilken i ostlig
och nordlig riktning skjuter ut ungefär 20 kilometer mellan
Vänern och dess vik Dettern. Dess största bredd (mellan Vä
nern och frugårdssund, Detterns gräns mot norr) är 5 kilo
meter. Näset är särdeles i dess västliga, mot Vänern vet
tande del, ganska kuperat och skogbevuxet; dess östliga del
är mera jämn och odlad. Dess arkivaliska historia är ej vi
dare rik; närmare forskningar skulle kanske göra den mera
fyllig. Det första omnämnandet är i Lars Sparres kopiebok.
där det omnämnes ett salubrev på gården Lunden i »Halby
socken, Aas härad», utfärdat av Ragvald Magnusson till rid
dar Jöns Lage Posse i Örahamph den 28 Juli 1444. Härmed
kan svårligen menas annat än Hallby på Vänersnäs. I jorde
boken, upptagande Sten Sture den äldres efterlämnade gods,
upptagas Halby och Aareberg. I Skara stifts jordebok av
år 1540 omnämnes dock ingen socken Hallby. först mot
1600-talets slut får man någon säker kännedom om de större
egendomarna, frugården och Vänersnäs. De ägdes då av
släkten Bjelke. frugården kom sedan i andra adliga släkters
ägo, bland annat Possesläkten. Efter en Margareta Posse,
gift med Geor-g Zelow är egendomen Margreteberg uppkallad.
Även Vänersnäs var i adliga händer under 1600- och 1700
talen: Ulrsparre, Stenbock, Lillje. En del av dessa släkter
hava bevisligen bott på dessa egendomar, åtminstone tidvis,
men man begår troligen ej något stort misstag, om man an
tager, att de för dem endast hade betydelse såsom källor för
inkomster, vilka kunde förslösas angenämare än på dessa
egendomar, belä'gna långt borta från allfarsväg och långt
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borta från huvudstaden och det till de större 'godsen koncen
trerade nöjeslivet. Vänersnäs var nog på den tiden mera
skogbevuxet än nu och i en tid, då skogen, möjligen med un
dantag av ekskogen, endast ansågs såsom impedimenter, voro
de ej mycket värda. De voro nog oftast endast annex till
egendomarna på andra sidan Dettern, vilka ur trafiksynpunkt
lågo betydligt bättre till. Så var den förut omnämnde Jöns
Lage Posse, riksråd och hövidsman på Ekholms slott, belä
ger i Göta älv strax ovanför det nuvarande Trollhättan, ägare
till den gamla sätesgården Tun. På en kulle på HaIlby ägor
vill befolkningen utpeka platsen för Hallby gamla kyrka.
Där finnas räster av ett medelstort hus med tjocka gråstens
murar men på grund av det tjocka lager av mylla, vilken nu
täcker den, kan dess verkliga natur ej avgöras utan grävnin
gar. De skönjbara rästerna utgöras av sten med en meter
tjocka murar av åtta meters längd och fyra meters bredd;
någon särskild upphöjning antydande tillvaron av torn eller
absis har ej kunnat påvisas. På Stanäset finnas räster aven
gammal byggnad. Dess överjordiska del är till största delen
försvunnen och genom att traktens folk tillgodogjort sig det
grova tegel och de gråstenar, av vilka det är uppbyggt, re
presenteras det med säkerhet gamla huset nu aven större
håla. Det kallas av allmogen »slottet» och folksägnen vill
veta, att här en gång i gamla tider bott en »kung Stare».

Men är Vänersnäs' arkivaliska historia tämligen torvtig, så
är dess fornhistoria så mycket rikare. Den talar om en myc
ket gammal och sannolikt ganska talrik befolkning. Särskilt
äro minnena från tidi,g stenålder talrika. Gravfält träffar
man många på halvön och även minnen från bronsåldern dels
i form av gravar dels i form av lösa fynd äro ej sällsynta.
I bebyggelsehänseende gömmer nog Vänersnäs många pro
blem och dess tagande i besittning av människan sträcker sig
med säkerhet till Ertebölle, den tid, då stenen blev vanlig så-
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som redskap, och sträcker sig möjHgen ända in i den före
gående perioden, då benet och hornet voro de huvudsakliga

råmaterialen för verktygen. Från denna tid har man visser~

ligen ej ännu funnit några säkra märken men det är ej omöj
ligt, att ej mossarna kunna bevara spår av mänsklig verk
samhet från denna avlägsna, i dunkel höljda period. Orsaken
till den tidiga bebyggelsen hava med säkerhet varit de rika
fiskena och den för redskapsberedningen lämpliga stenarten,
diabas, vilken i outtömliga och lätt til1gängliga massor ligger
i raskanten vid flalIe- och flunneberg. Ännu i dag är Vä
nersnäs känt för sin gös. Denna högt värderade fisk leker i
stora massor i Dettern och har nog under forna tider varit
ännu talrikare. Platserna för den mänskliga bebyggelsen
hava hittills ansetts vara till största delen begränsade till
Detterns stränder men med 1932 års lågvatten har jag lyckats
konstatera rika boplatser även på Vänerssietan. Mycket tyder
på, att stenåldersmänniskorna ej nöjde sig med att tillverka
redskap endast för sina personliga behov utan att de även
drevo tillverkning för export i stort. Vi hava kanske här för
oss en av västra Sveriges första industriorter. Såsom nämnts
fÖrut har man ej blott vid liästefjorden på Dalsland utan även
på boplatserna utefter Göta älv funnit redskap, vilka på grund
av stenarten och tillverkningssättet peka på Vänerstrakten
såsom sitt ursprung. Även inåt VästergÖtland kan man spåra
inflytande av samma kultur. I den på andra sidan Dettern
belä'gna Karaby socken har man funnit 25 stycken yxor av
den fÖl' Vänerstrakten typiska formen och då diabas ej finnes
här, det material av vilket de äro tillverkade, får man anse
dem såsom importgods och tänker då närmast på Vänersnäs
såsom deras produktionsort. Långt uppefter de i Vänern ut
mynnande åarna har man funnit liknande redskap och en
mera utvecklad blick fÖr dessa till synes så obetydliga men
för förstående av bebyggelsehistorien så viktiga stenredskap
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kommer med säkerhet att öka antalet av liknande fynd. Dia
basen med dess utmärkta klyvningsmöjligheter -och dess

hårdhet gjorde det till ett utmärkt material för tillverkningen
a v dåtidens redskap, särskilt i trakter, såsom denna, där flin
tan i egenskap av importartikel från långt avlägsna nejder

var dyrbar och sällsynt och måste sparas för saker, vilka ej
lämpUgen kunde tillverkas av någon annan stenart. Man

tinner också, att de flintkärnor, vilka uppdagas på boplatserna

äro till ytterlighet väl utnyttjade och att redskap, vilka av
en eller annan. orsak blivit förstörda, blivit omslagna till an
dra, mindre, verktyg. Så finner man emellanåt spjut
spetsar, vilkas tillslagning tydligen visar, att de fordom varit

bredbladiga dolkar.

Djurvärlden såväl på själva näset som på de närbelägna
Iialle- och Hunneberg var rik. I sjöarna och träsken häckade
många nu därifrån försvunna fågelarter. fynden från Iiäste
fjorden visa, att sångsvanen förekom och ingick bland de
jaktbara djuren. Garfågeln fanns ända in i bronsåldern i de

bohuslänska skären i massor och det är ej omöjligt att den

sökt sig även till det stora innerhavet, Vänern. Våra nu
varande skogars högvilt. älgen, strövade nog talrikt omkring
i skogarna. Att den blev ett byte för människan visar fyn
den från Ii~istefjorden - härledande sig från en ännu äldre

tid - och att stenåldersmannens skjutskicklighet var tillräck

ligt stor att nedlägga stora djur, visar det berömda skelettet
från Vig i Danmark, där man funnit ett skelett aven uroxe,

vilken träffats av stenåldersmannens pilar så betänkligt, att

sårfebern drivit honom ut i den mosse, där han drunknat.

Den nutida älgen på HalJe- och Hunneberg är dock ej en av
komling av de älgar, vilka jagades av stenåldersmannen på
dessa ställen. Den är en sentida invandrare, inkommen dit
mot slutet av 1850-talet, sedan de fordom därstädes mycket
talrika vargflockarna av outredd anledning försvunnit. Det
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är ett från flera trakter av Sverige konstaterat faktum, att
vargarna vid denna tid decimerats högst betydHgt. Om or
saken härtill är man ej säker. Möjligen har det brutit ut
någon smittosam sjukdom bland dem; möjligen har den till
tagande skjutskickligheten blivit deras olycksöde. På lialle
och liunneberg förekommo de i början av 1800-talet i väldiga
skaror. En 87-årig kronojägare, vilkens far var den förste
kronojägaren på liunneberg, har berättat för mig, att han av
sin far hört, att i månljusa vinternätter kunde man få se dem
vandra ner från bergen i långa rader för att över Tunhems
slätten och liullsjöns is begiva sig ut på strövtåg i trakten.
Deras fräckhet var ofta häpnadsväckande och många äro
berättelserna om deras förföljande av resande på vägarna ut
efter bergen. De voro så närgångna, att när ett lik skulle
föras från Långedalen på liunneberog, hindrade en vargflock
mitt på ljusa dagen begravningsföljet på Grinsjöns is. Men
»gråben» hade en svår fiende i traktens folk. Särskilt lär en
skomakare hava varit en väldig Nimrod med många varglik
på sitt samvete. Varggropar anträffas ännu i Tunhems präst
hage, vid I1åsten och möjligen vid Fristorp invid liunneberg.
Att björn och lodjur förekommit i trakten på stenåldern vittna
benfynden i I1ästefjorden. Björnen hade ett eldorado på
bergen, där han på höstarna frossade bland hjortrontuvorna
på de stora myrmarkerna, innan han lade sig i ide i de otill
gängliga skrevorna i raskanten. Den utgjorde nog en festlig
stek på stenåldersmannens bord. Den synes hava varit så
vanlig ännu i mitten på 1700-talet, att ett skinn år 1735 endast
betingade 5 daler smt. Ännu år 1810 »slog» en björn tre kor
i BjörndalskIeven på lialleber'g. Den sista björnen sYnes
hava skjutits så sent som på 1850-talet i den så kallade »tIel
vetesskogen» ett då nästan oåtkomligt skogigt moras mellan
Sandgärdet och Nygård, vilket länge var ett säkert tillhåll
för såväl björn som varg. Lodjuret var ej ovanligt långt fram
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på 1800-talet. Det sista sköts på 1850-talet. Det låg och sov
på en sten i raskanten men en jägare begav sig upp på berget
och sköt det ovanifrån. Kronhjorten var vanlig. Den var en av
forna tiders storvilt i våra trakter och synes hava varit van
lig även under stenåldern, såsom intygas av fynd. Ännu på
1700-talet var den vanlig på Halle- och Hunneberg men var
gar och tjuvskyttar gjorde sitt bästa för att utrota den.
Tjuvskytten fick som vanlig betalning en halv tunna råg för
ett djur. Men även myndigheterna voro behjälpliga vid dess
utrotande. Landshövding Axel Roos rapporterade år 1744,
att det på Hunneberg funnas fern gamla och två unga hjortar.
Ax 175.5 medgav konungen, att dessa fingo skjutas. Hjorten
överlevde dock denna egendomliga tillåtelse och först i bör
jan på 1800-talet fälldes i Hols klev norr om Tunhems kyrka
den sista kronhjorten. Om denna sista hjortens öde berättar
tIemgren i Vänersborgs historia. I början av detta århund
rade erhöll allmogen tillåtelse till utsyning av skog på tIunne
berg. En gästgivare i Oärdhem, vilken hade erhållit sådan
t.iIlåtelse, sände sina drängar till ber,get för att hemföra virke.
De såga flera gånger en stor hjort, vilken betade det foder
till hästarna, vilket blivit spilt föregående dag. En dag med
förde de en hund, vilken började förfölja hjorten. Denne tog
då sin tillflykt till en nedanfÖr bergkanten liggande avsats.
Drängarna sökte där fånga honom levande, därigenom att en
av dem firades ner. Hjorten visade ingen vidare fruktan utan
lät drängen lägga ett rep omkring kroppen. Det visade sig
dock omöjligt att fira upp djuret, vadan drängarna beslöto
att döda det genom att störta det ner för berget. Den döda
kroppen fördes till Vänersborg och Överlämnades till lands
hövding Lilljehorn. Örnar lära ej hava varit ovanliga såsom
häckande fågel på 1870-talet och gladan var vanlig i slutet
av 1800-talet.

Som i det föregående blivit nämnt, utgjorde dalen mellan
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Jial1e- och Jiunneberg en av de armar, med vilka västerhavet
sträckte sIg in i landet över den nuvarande Vänern. Båda
bergen utgjorde då stora klippöar. Så småningom avsattB

sig i detta trånga sund väldiga sandbankar, vilka ännu i dag
sträcka sig från Munkesten, där den övertvärade dalgången,
utefter bergen långt ner mot Gärdhems socken. De äro san
nolikt ej att anse såsom istidsbildningar utan uppkomna under
Ancy]ussjöns da'gar. I arkeologiskt hänsende spela dessa
grusåsar en synnerligen viktig roll: det var på dessa, som
järnålderns stora gravfält, vilka sträcka sig ända från Jiäste
vadet till nedanför Tunhems kyrka, anlades. Öster om den
nämnda tvärvallen utbredde sig flo mosse, vilken sannolikt
åtminstone under stenåldens äldsta tid utgjorde en fortsätt
ning av Dettern. Invid den bosatte sig stenåldersfolket. Men
denna grusbank utgjorde också ett hinder för Vänerns vatten
att taga sig västerut till Göta älv, då landhöjningen fortskridit
vidare och man kan säga, att den räddade den nuvarande

,Övre delen av Göta älv. Vid flera gånger förekommande pro
jekt att sänka Dettern, har man tänkt sig denna väg såsom
avloppskanal, begagnande sig av fallhöjden vid Göta älvs
första fall. Jiär rinner en liten bäck, utfallande i Göta älv
nedanför Vargöfallet. Den övre delen av denna bäck har förr
spelat en viktig roll såsom avledare för vattnet från Jiunne
bergs sjöar och mossar. På Jiunnebepg finnes det ännu i dag
ett ställe, vilket kallas Kvarndalen. Man kan i våra dagar
undra, huru detta ställe, som nu ligger långt från något vat
tendrag, kunnat få sitt namn. Men med kännedom om ne
danstående förhållandet är det naturligt. Det visar också
nödvändigheten, att vid namnforskningen taga hänsyn till
forntida naturförhållanden. Vattnet i liunnebergs sjösystem
avrann nämligen ej förr såsom nu 'genom en enda kanal i By
klev. På flera ställen kan man finna märken av bäckar, vilka
en gång drivit kvarnar. I Nygårds park ligga ännu en hel del



kvarnstenar, vittnande om att den genom denna park rin·
nande bäcken eller rännilen kunnat användas för kvarnindu
strien. Det var Orinsjöns vatten, vilket tog denna vägen.
Det övriga vattnet från liunneberg rann ner ,genom en bäck,
som passerade Kvarndalen och nordväst därom i branta fall
störtade sig utför berget. Man finner ännu på bergets slutt
ning ruiner av mäktiga kvarnbyggnader och en massa kvarn
stenar. Pehr Kalm talar därom i sin västgötaresa. lian sä
ger: »SqvaItkvarnar vara sex stycken, bygda uti och långs-o
efter sluttan av liunneberg på nordvästra sidan: de stodo alla
vid en och samma bäck, som kastar sig med häftigt brusande
ned över berget: ordningen af dem var sådan: Öfverst och
der berget börjar att slutta stod en ensam; litet där nedanför
voro tu i bredd, så åter en allena. och sist tu i bredd nederst.
Strax ovanför de öfversta två qvarnarna, som stå i bredd, är
berget som en bred ränna, hvari vattnet löper; när man står
vid de öfre qvarnarna och ser utför berget der de andra stå*,

så kan man fasa för bergets högd och tämmeliga branthet.»
År 1857 blev det dock slut på denna sakernas ordning. Då
avleddes nämligen sjön Eldmörjan och dess tillflödens vatten
genom en sprängd kanal nedför Bykiev. liär har kvarlevat
en hel del relikter inom såväl florans som faunans värld.
Men med mossarnas försvinnande försvunna också dessa. En
annan sänkning år 1879 kom sjöarnas nivå att sjunka ytter
ligare och Kvarndalsbäckens saga var all. Vattnet kastar sig
nu i en vacker kaskad utför Bykiev.

Men även vägen har i dessa trakter undergått förändring
i fråga om sin sträckning. De första underrättelserna vi hava
om vägen är från lODO-talet. Det fanns år 1018 en mäktig

~'Desa kvarnar benämnas i K. Mai :ts skrivelse den 27 okt. 1854 an
gående sjön Eldmörjans sänkning: Iijärpetorpets kvarn (redan då rase
rad), Näsby och Ulfva sammanbyggda kvarnar, Iiålsbo, Floby, Lärke och
~ågens kvarnar.
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nian, Sigvat, sannolikt hovskald hos den norske konungen
Olovliaraldsson, sedermera kallad den helige, vilken under
denna vinter vistades i Sarpsborg. Denne Sigvat skickades
av konungen i giUareärenden för hans skull till Ragvald Jarl,
vilken residerade i Skara. Ännu hava vi i behåll hans rese
berättelse, »Austrafararvisur», i vilken han skildrar sin färd.
tian nämner, att han överfor Göta älv --- sannolikt vid Nag
lum - i ett litet »1öjeskepp» (ökstock). Älven föreföll honom
dock så bred och överfarten så vansklig, att han kväder:

»Mig föra lät jag
å rankiga ökan,
våter stod jag' där
i gistna båten.
Alla troll tage
det löjliga skeppet.
Värre jag aldrig såg.
farHg tänkte jag
färden å sjögumsen.
Bättre gick dock, än jag tänkte.»

och vidare fortsätter han:
»Värst var att vandra raster
vred i skogen från Edet.
Mänskor veta, jag mötte
men där tolv och så en till.»

lian tyckes hava vandrat över liunneberg, som då var täm
ligen obebott. Vägen gick över Malöga färjställe mot liäste
vadet. Rånnums kapell fanns ej ännu på denna tiden och han
har nog fått övernatta i någon »själastuga», såsom resande
härbergena kallades på denna tid. Vi få dock ej föreställa
oss, att dessa härbergen bjödo någon vidare komfort. De
stodo ständigt öppna och den enda fordran, som ställdes på
den resande, var, att han skulle hugga upp ved åt den näst
kommande. Det var nog en ganska trång timmerstuga, vil-
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ken dock bjöd skydd mot oväder och efterhängsna rovdjur.
På grund av utrymmets knapphet var det bestämt, att då
många kommo dit, skulle först packningen kastas ut och se··
dan de, som bott där längst. Vägarna voro endast gångstigar
och bagaget måste klÖvjas. De resande måste gå till fots.
Sigvat klagar också:

»Tror jag å foten vi funno
en bula var hela sulan>,.

Vid Hästevadet hade den från Kvarndalen kommande bäc
ken, vilken nog på denna tiden var ganska strid, genomskurit
sandstensåsen så att det var nödvändigt, att med hästars hjälp
taga sig över bäcken. Därav namnet Hästevadet. Sedan
gick det på en brant stig uppför berget till dess krön. Där
efter fortsatte stigen genom Bockedalen till Toltorp och ut
efter bergkanten till flo klev. Man kan ännu i dag se de
stenar, vilka underlättade framkomsten över sumpiga ställer!.
Man kan fråga sig, varföre de resande långt fram i tiden an
vände denna besvärliga väg. Svaret gives av våra förfäders
obenägenhet att taga sig fram på besvärliga och bristfälliga
kavelbroar över sumpmarkerna; de valde hällre sina vägar
på rullstensåsarna och skydde ej att klättra uppför en eller
annan brant. Härav förklaras den backiga och krokiga be
skaffenheten av våra vägar till dess, att bilismen fordrade en
mera rak och jämn sträckning. Vägarna liknade ännu under
medeltiden och långt fram i nyare tid på många ställen de
klövjevägar, vilka ännu i dag leda upp till Dalarnas och Norr
lands mera avlägsna fäbodar. Denna väg begagnades långt
fram i tiden och namnet »postvägen» heter den än i dag från
den tid, då posten framskaffades här genom gångbud. Seder
mera anlades en ny väg, vilken från .I::rdalskleven gick
över berget tiII flo klev. Denna väg synes datera sig fråll
1740-talet. Den synes dock hava varit av ganska dålig be
skaffenhet. Överbefälhavaren över västra armen under 1808
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års krig, Gustaf Mauritz Armfelt, klagar över svårigheten att
på denna väg framföra artilleri, och föreslog en ny väg ut
efter bergets norra sida invid Flo mosse, vilken på denna tid
måtte hava torkat ut ganska mycket. lians försla'g mötte dock
mycket motstånd från allmogens sida.

Vi se av det ovanstående, att Vänersnäs hade många be~

tingelser för ett tidigt befolkande. Många av de funna
boplatserna äro dock belägna på en nivå, som ligger under
Vänerns vanliga vattenstånd och fynden göras endast vid
lågvatten. Är 1932 var på grund av det då rådande låga vat
tenståndet i Vänern - vissa tider endast 43,77 meter över
havet - ett fyndrikt år. Om orsaken till fynden på dessa
låga nivåer äro meningarna delade. Lennart von Post gör
sig i Sahlströms »om Västergötlands stenåldersbebyggelse»
till tolk för den åsikten, att en sänkning av Vänerns nivå i

dess sydliga del ägt rum sedan den tid, då stenåldersfolket
bodde här. Johan Alin vill i »Qöta älvsområdets fornminnen» se
orsaken härtill i strändernas erodering, vilken kommit forn
sakerna att spolas ut i vattnet vid raset av strandbrinkarna,
på vilka folket haft sina bostäder. Ett fynd från Frugårds
sund år 1932, där det anträffades en massa ornerad keramik
och flinta med datering till gånggriftstid, gör den senare åsik
ten mycket sannolik. liär anträffades fynden på den då torr
lagda sjöbotten nedanför en strandbrink, vilken visade en
massa erosionshak. På Vänerssidan av näset har samma år
anträffats en del boplatser med rikt inventarium till största
delen av Lihultstids typ. liär har erosionen varit mycket
liten eller ingen. Fynden gjordes ej i lösa jordlager utan på
berggrund, en sak, som talar för den förra åsikten.

De första fynd, vilka vi göra på Vänersnäs'-halvön, äro,
frånsett en del lösa fynd, möjligen förlorade på jaktstigen, bo
platsräster från en boplats vid M u n k e s t e n s gamla gäst
givaregård, nu nedlagd sedan åtskilliga år. liär framgår den
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i det föregående omnämnda grusåsen, hÖjande sig över Plo
mosse, under stenåldern sannolikt en del av Dettern. Nu är
en stor del av grusåsen bortfraktad såsom fyllnad på järn
vägen och den nyanlagda landsvägen och på det ställe, där
boplatsen en gång legat, gapar nu en stor grusgrop, i vars norra
vägg Johan Alin vid sitt besök år 1918 påträffade räster av
en härd. Här har man under årens lopp funnit en hel del
redskap av sten i allmänhet av sent datum, såsom slipade
grönstensyxor, skafthålsyxor, dolkar och spjutspetsar av
flinta. Dessa hava i allmänhet förskingrats på en tid, då man
ej var så noga med tillvaratagandet av sådana minnen från
våra förfäder. Men även äldre redskap saknas ej. visande,
att boplatsen varit bebodd även under den äldre stenåldern.
Så har jag i min samling från en boplats, belägen omkring 200
meter öster om Munkestens gård:

Vänersyxor (oslipade).................. 2
Knivliknande redskap.................. 1,

vilket bär märken av svallning.
Spetsverktyg, mäjslar 1
Knacksten av grå flinta eller snarare en

flintboll med märken efter avslagna
stycken I

Trindyxa med oval genomskärning. . . . .. 1
Oregelbunden flintkärna . . . . . . . . . . . . . . .. 1

:Enligt Alins avvägning ligger grusåsens nedre kant vid en
nivå av 51-52 meter över havet. 6-7 meter över Vänerns
högvattenstånd.

Vid gården K v i II a, ungefär 500 meter N. O. gården har
man i sluttningen mot Dettern funnit en boplats av ganska
betydande dimensioner. Den ligger på en grusås, vilken
sträcker sig från stenuren vid IiaIlebergs fot ner mot stran
den av flo mosse och får ett utmärkt skydd av Halleberg.
Högsta punkten är av Alin avvägd till 1-2 meter över Vä-
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licms högvattenstånd. I den odlade marken hava oupphörligt
funnits en hel del verktyg av tidig tyP. En del av dessa äro
~ålda till Skara museum och hava ej varit mig tillgängliga.
Men en hel del finnas i min samling och i en annan privatsam
ling samt i Göteborgs historiska museum.

I min samling:
Yxor av Vänerstyp. . . . . .. . . . . . . . . . . ... 4
Spetsverktyg, borrar, särdeles stora och

grova 2
Stötverktyg 1
Kniv av diabas........................ 1
En flintkniv med fästeanordning.

privat samling:
En Vänersyxa och 6 tämligen fullbordade

ämnen till sådana.
Skrapare av diabas 1
Primitiva spetsverktyg, borrar 4
Knackstenar av diabas :.. 5,

varav en mycket stor, en äggformig.
Tämligen förarbetade ämnen till Väners-

yxor 21
samt en massa avfall av diabas.

I Göteborgs historiska museum:
Vänersyxor, primitiva.................. 2
Skrapverktyg 3
Spetsverktyg, borrar 2
Knackstenar 2,

cn av rund diabas, en av flinta, möjli
gen ett flintblock.

En oregelbunden flintkärna.
En platt sten (sandsten) med en urholk

ning i mitten (en malsten?).

En del flintavfall.
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Inga verktyg förete märken av sValIning, vadan man maste
anse, att boplatsen aldrig legat under vatten.

Inventariets beskaffenhet förlägger den till ett tidigt skede
av bebyggelsen (Lihultstid), vilket ej jävas av de i Skara
museum befintliga verktygen, vilka jag haft tillfälle att se
men ej närmare bestämma.

G r y t e t. Strax invid den förra boplatsen vidtager en
annan, vilken man nästan kan säga står i ett genetiskt samL

manhang med denna, nämligen vid gården Grytet. På åk
rarna häromkring, särskilt vid lägenheten IiaIledal, har man
gjort en massa fynd. Boplatsen stupar i söder tämligen brant
ner mot Flo mosse medels en omkring 6 meter hög strand
brink. Enligt Alins avvägningar ligger boplatsen 8-12 me
ter över Vänerns högvatten (45 meter över havet) d. v. s.
53-55 meter över havet.

I min samling:
Vänersyxor 14
Spetsverktyg, borrar 2

» mäjslar......... 2
Knackstenar 7,

sex runda, en avlång.
Trindyxa med spetsig bane 1
Amnen till skafthålsyxor, delvis ganska

stora 7
fragment av skafthålsyxor 3

(2 eggdelar och en avslagen längsefter).
Segment aven rund klubba, borrad från
båda sidor. Allt av diabas, med undan
tag av klubban, som är av sandsten.

flinta;
Skivskapare med mycket hög rygg.
En spånskrapare?
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Knivhknande redskap ~ . . . . . 5,
därav fyra spånknivar, en med hÖg rygg.

l~etuscherade spån 6
Pilspetsar 2,

(en spånpilspets, en hjärtformig).
fragment aven halvmånformig skrapare

(pilspets ?).

Kärnor, särdeles väl utnyttjade .. o • • • •• 2
(en konisk, en oregelbunden).

Skifferbrynen (fragment) .. o •••••• o • • •• 7
Borrhålstappar av olika storlekar 22
Bitar av en urna, oornerad, av mycket

grovt bränt gods.
I Vänersborgs museum. lnv.-n:r 5040:

Vänersyxor . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 5
Skrapare av olika typer 4
Spetsverktyg, borrar 0 ••• 0 ••••••••• 3

» mäjsel 1
Stötverktyg med nötning på sidorna, lik

som för att användas i en handkvarn.
l Vänersborgs museum. lnv.-n:r 5000:

Vänersyxor o • • • • • • • • • • • • • •• 2
Ämnen till skafthålsyxor 4
Mäjsel av diabas 1
fyrkantigt borr av grå flinta, trekantigt

vid spetsen.
Iialvmånformjg skrapare av· flinta.
SkIfferbryne.

Vänersborgs museum. Inv.-n:r 5023: (funnet vid torpet
»Täppan»).

Vänersyxor 3,
en mycket stor.

Spetsverktyg, borrar 6
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Stötverktyg med märken av användning

på tjockändan.
Ämne till en skafthålsyxa.

Märklig är den stora förekomsten av »borrhålstappar», av
befolkningen kallade »stenkorkar». De antyda jämte ämnena
till skafthålsyxor, att här varit en tillverkningsplats för skaft
hålsyxor. Möjligen har här varit bosatt en mästare i sten

borrningskonsten, en föregångare till de i Norden så berömda

yxsmederna, vilka fÖrsågo ej blott trakten utan även av
lägsna orter med alstren av sin konst. Materialet till yxorna

fanns i riklig mängd i den närliggande raskanten av Halleberg

och han hade endast att utvälja ett lämpligt platt stycke, vil

ket han lätt tillbultade till den önskade formen och efteråt
försedde med hål. Brynena antyda möjligen, att de använts
vid avputsningen av yxorna för att giva dem en glatt yta.

Några märken av stenar med sliprännor hava dock ej upp
täckts härstädes.

Boplatsen är att hänföra till hällkisttid, om också en hel

del av inventariet talar för att den varit bebodd långt före
denna tid.

K u II e n, Ä n d a n. Vid stället Kullen, även Ändan kal
lat på grund av dess läge nedanför sydöstra hörnet av Halle
berg, har man i åkrarna gjort en hel del rika boplatsfynd.
Boplatsen är belägen på en sandig åker av omkring 200
300 meters längd och ungefär samma bredd med ett läge av
7--8 meter över Vänerns högvattensnivå eller 52-53 meter

över havet. Här har ägaren under årens lopp gjort rika fynd,

vilka han dock till största delen försålt till Göteborgs museum
och vilka på detta sätt undgått att hamna i det museum, näm
ligen Vänersborgs museum, dit fynden från Vänersnäs natur
ligen höra. Det intressantaste fyndet utgöres av 38 stycken
ganska stora stycken av kleningslera med avtryck av arms
tjocka runda störar. De äro märken av en stenålqershydda~
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vilken en gång stått på detta ställe men som en gång blivit
eldhärjad, varvid lerstyckena blivit förbrända till tegellik
nande massa och på detta sätt blivit räddade åt eftervärlden.
Om hyddans form och utsträckning giva de dock ingen
antydan.

Inventariet från boplatsen.
I Göteborgs historiska museum:

Vånersyxor , 3
Skrapare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,

primitiva.
Spetsverktyg, mäjscl 1
Trindyxor 4
Knackstenar 17,

grönsten 12, flinta 5.
Borrhålstappar 9
:Eggdelen aven sannolikt tunnackig och ba

nedelen aven tjocknackig grönstensyxa.
Banedelen aven båtyxa?
Skafthålsyxor: 2 hela groft bultade och egg

delen av 5 och banedelen av 7 fragmenta
risk.

PHnta: Skivskrapare 12
Iialvmånformug skrapare . . . . . . .. 2

(en fragment).
Pilspetsar, hjärtformiga 2

Tjocknackad mäjsel av brun flinta.
Knivliknande redskap o. retuscherade spån 4
Plintkärnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8
Plintavfall 20,

därav en del kalcinerat.
Skiffer: en mäjsel; ett tunnt triangulärt red

skap liknande en skivyxa (mäjsel ?).
Lerklinkstycken med tydliga avtryck .... 3-
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I privat ägo:
Vänersyxor . . . . . . . . . . .. . 3
Skrapredskap . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Knivliknande redskap.................. 1
Knackstenar 20
Ämnen till skafthålsyxor , 8,

därav ett mycket stort.
Trindyxa (spolformig) 1
Borrhålstappar , 3

Allt av diabas.
Skifferbrynen , 2
Flinta: Kniv 1

Skivskrapare Oiten) 1
Fragment av spjutspets 1
Iijärtformig pilspets 1

En massa flintavfal!.

I min ägo:
En stor oval skivskrapare av flinta.
En cirkelformig skivskrapare med kvarsit-

tande kritskorpa.
Ett spånborr.
Två retuscherade spån.
En del fIintavfalI.

Inventariet antyder, att vi här hava för oss en boplats från
tämligen sent skede av stenåldern (hällkisttid), vilken dock
varit bebodd redan under tidigare skeden. Dess hÖga läge
gör, att inga redskaD äro svallade. Det stora antalet av äm
nen till skafthålsyxor och borrhålstapparna angiva, att här

funnits en tiIlverkningsplats för skafthålsyxor.
I åkrarna kring F å g e I t o r p, likaledes beläget vid foten

av IiaI!eberg och någon kilometer från Vänern har man funnit
en hel del redskap.

I Göteborgs historiska museum:
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Vänersyxor 3
Ämnen till skafthålsyxor 5
Borrhålstapp 1
Trindyxa, cirkelrund genomskärning, vitt-

rad 1
Knackstenar 2
Spetsoval, grovt tillslagen yxa av skiffer,

eggen slipad.

flinta: flintsågar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Pilspets (hjärtformig) l
Skivskrapare (en skedformig).... 4
Spånskrapor . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Eldslagningssten . . . . . . . . . . . . .. 1
Spjutspets (primitiv) l

spetsigt tillslagen, trekantig.
flintskärva 1
flintämne, stort l

I min samling:
Diabas: Vänersyxor (primitiva) 2

Knivliknande redskap 1
Spetsverktyg, borr 1
En stor knacksten av granit.

flinta: Ett brett flintspån med en halvcir
kelformig urgröpning i ena ändan.

En stor flintknuta av gråaktig flinta.
Skiffer: Ett bryne.

Boplatsen visar sig genom sitt inventarium sannolikt till
höra h~i llkisttid, om den också varit bebodd under föregående
perioder. Egendomligt nog äro såväl borret som kniven hårt
svallade, vilket med tanke på boplatsens höga läge gör, att
man har svårt att frigÖra sig från den tanken, att de ej egent
ligen tillhöra det ursprungliga boplatsinventariet.

L c r b ä c k e n. Boplatsen sträcker sig från gamla vägen
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till Vänersnäs' kyrka mot Flo mosse. Dess höjd över havet
är 45-50 meter (Vänerns vattenstånd 45 meter). Fynden äro
gjorda i åkrarna på obetydligt djup. Inventariet utgöres av:

I Göteborgs historiska museum:
Vänersyxor , 15
Skrapare (skilda typer) 5
Spetsverktyg, borrar 14

» mäjslar " . 4

(övergång till Lihultsyxor.)
Trindyxor 5

(3 oval-, 2 cirkelformig- genomskärning-.)
Knacksten 1
Malstenar 3

T e g e n, .Ä n g e h a g e n och B u u d d e n. Omkring- 800
meter sydost om Margretebergs egendom ligg-a någ-ra små
ställen, Tegen, Ängehagen och Buudden, där man upptäckt
boplatser, vilka i fråga om fyndrikedom och egendomliga
fyndomständigheter intaga en särställning. De utgöra egent
ligen en enda sammanhängande boplats utan skarpare grän
ser mellan de olika fyndplatserna men för översiktlighetens
skull har jag indelat dem i olika boplatsområden. 1) Teg-en
området, det västligaste området omkring det lilla stället med
samma namn. Här har man anträffat några härdar samt 10
stycken diabasskrapare, liggande i en ordning, som antyder,

att man här har att göra med ett depotfynd. 2) Ängehagen
området, vilket sträcker sig omkring Angehagen söder om
den genom området gående gamla landsvägen mot Väners
näs' kyrka. Det begränsas i öster aven tämligen låg- berg

knalt, på vars västra sida man gjort de rikaste fynden.
3) Buuddensområdet, övergående i norr omärkligt i Ängeha
gensområdet och i söder begränsat aven bergudde. Här har
man även gjort rika fynd. 4) Området i Dettern utanför de
området bcgr~insande bergknaltarna. vilka även äro rika fynd-
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orter. På det hårda morängruset utanför den sydvästra de
len av den östra bergudden gjordes på en sträcka av 30 me··
ters längd och 10-15 meters bredd rikliga fynd. På den

södra sidan av den södra bergudden, vilket område endast
är tillgängligt vid lågvatten, gjordes på en län.l{d av omkrin.l{
90 meter och en bredd av omkring 20 meter rikliga fynd dock
ej motsvarande fynden utanför den andra udden. 5) De i
det följande omnämnda konst.l{jorda öarna. Särskilt rik är
här förekomsten av flintavfall.

Boplatsen upptäcktes år 1906 av G. M. Blomqvist, vilken
här uppsamlat en mängd Vänersredskap, vilka befinna sig i
statens historiska museum. Sedermera hava .Engströmarna,
far och son, bosatta på Tegen, höst och vår »plockat stensa
kel'» på dessa ställen, vilka till största delen hamnat i Väners
borgs museum eller i min samling. Götebor.l{s historiska mu
seum äger en sam'1ing, si.l{nerad »Margreteber.l{», vilken med
säkerhet stammar från denna boplats och man vågar på
grund av materialets svallade beskaffenhet förläg.l{a dess

fyndplats till moränstränderna nedanför någon av de omta··
lade uddarna. Predrik Nordin har på ett tidigt stadium av
boplatsens upptäckt (sannolikt år 1910) undersökt boplatsen
men hans anteckningar äro nu försvunna. Den viktigaste un
dersökningen har utförts av Johan Alin, som vid flera tillfäl
len (1918, 1920 och 1922) besökt platsen för forskningar för
jubileumsutställningens i Göteborg r.äkning. Då ja.l{ själv sak
nar både förmåga och instrument för boplatsens vetenskapliga
avvägning tager jag mig friheten att i det följande be.l{agna

mig av hans undersökningar.
Den huvudsakliga boplatsen, vilken genomskäres av gamla

vägen till Vänersnäs' kyrka och utgör en i Dettern utskju

tande udde, upptager ett område av omkrin.l{ 200 meters
bredd och ,350 ffio2tcrs längd. Den utgöres aven morängrus

backe, vilande på glacial lera och sluttar i öster och söder
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mot Dettern. Högsta punkten vid Tegen, som ligger på en
liten bergkulle, 8 meter över sjön (vattenståndet i Vänern ut
gjorde vid avvägningen den 10 juli 1920 vid Vänersborg 45'00)'
Tio meter nedanför huset stupar berget ner 2 meter mot en
liten 20 meter bred åkerremsa mot landsvägen. Under denna
brant har man anträffat några härdar med skörbrända stenar
och kolpartiklar, liggande på en halv meters djup. Iiär fann
man även 10 stycken skedformiga skrapare av diabas, lig
gande i två rader samt fyra ämnen till skafthålsyxor, liggande
med spetsarna mot varandra samt över sammanstötnings
punkten täckta aven malsten (i min samling). Områdets höjd
över vattnet är 8-4 meter och avståndet till vattnet vid
högvatten 150 meter. Detta ka1Iar jag Tegenområdet. På
andra sidan om landsvägen vidtager en sänka, i norr och sö
der begränsad av låga bergkullar. Utsträckningen av områ
det är i sydost-nordväst 200 meter, i nordost--sydväst 300
meter. från den sänka, som omgiver stället Ängehagen, hö
jer sig området mot de nämnda kullarna. Detta partis lägsta
delar ligga 45,RO-46,R!i meter över havet (Vänerns vattenstånd
45"",) men de rikaste fyndorterna ligga på 47-49 meters höjd.
Då Vänerns högsta kända vattenstånd är 45,,,, hava boplat
serna vid Tegen och Ängehagen sannolikt aldrig legat under
vatten, vartill också svarar, att materialet (om man bortser
från det som funnits på Detterns botten) ej företer spår av
svallning. Detta område kallar jag Ängehagsområdet. Bu
uddensområdet är egentligen ej något självständigt område
utan övergår omärkligt i Ängehagensområdet, vadan det är
ganska svårt att ställa någon säker gräns för fynden. Sär
skilt utanför de nämnda bergknaltarna har Dettern, sedan bo
platsen beboddes, »ätit ut» en hel del av den av lera och mo
rängrus bestående strandvallen, på vilken boplatsen legat.
I-?edskapen hava på detta sätt hamnat i sjön och kunna endast
återfinnas vid lågvatten. Det finnes dock en annan förkla-
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ring till det märkliga förhållandet, att så många av boplat·
serna i södra delen av Vänersområdet vid medelvattenstånd
ligga under Vänerns yta och endast vid exceptionelt lågvat
ten komma till synes. Denna åsikt, till vilken Lennart von
Post gjort sig till målsman, anger, att vid landets höjning i
norra delen av Vänern skulle vattnet liksom hava stjälpts
över åt södra sidan och då satt en del av denna del av Vä
uersstranden under vatten. Boplatserna skulle då hava
dränkts och dess bebyg-gare varit tvungna att draga sig till
högre belägna delar. De viktigaste av dessa nedrasade eller
vattendränkta fyndorterna äro längs södra sidan av den syd
ligaste och på ostsidan av den nordligaste udden, på vilka
ställen botten utgöres av stenig morän. Den förra fyndplat
sen har en längd av 90 meter och en bredd av 20-30 meter;
den senare har en utsträckning utefter bergudden av omkring
30 meter och sträcker sig 10-12 meter ut i Dettern. Båda lig-ga
torra vid lågvatten. Båda dessa ställen utgjorde en gång ut
märkta boplatser, skyddade för nordliga och ostliga vindar och
beläg-na invid vattnet. De hava också lämnat rika fynd. Det
märkligaste på denna boplats är dock de egendomlig-a stenaJ1
läggningarna ute i Dettern med deras förenade bryg-g-or. Utan
för den boplatsområdet begränsande södra udden finnes en låg
sandbank, bildande grusryggar och synlig endast vid lågvatten.
På denna bank äro uppbyggda av mansbördsstora och större
stenar små öar, i allmänhet av sex kvadratmetes vta och före
nade med varandra över sänkor i sandbanken med bryggor av
en enkel rad stenar. Avståndet mellan dessa konst?;jorda öar
vdxlar mellan 20 och 40 meter. Omkrin?; 200 meter sÖder om
boplatsen finnes en liten sandbank, på vilken man anträffat vid
lågvatten och då västanstorm drivit ut vattnet ur Dettern, en
liten liknande öbildning. Från denna utgå stenbry?;?;or dels mot
Flo mosse och dels mot Detterns djupvattensränna. På dessa
stenöar hava funnits en del redskap av diabas (Ich framför
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allt en massa flintavfajI. Dessa stenar hava sannolikt upp
byggts för att innevånarna vid lågvatten eller om man vill
ansluta sig till den von Postska teorin även vid medelvatten
stånd, skulle kunna uppehålla sig på den fuktiga sjöbotten, Me
dels »bryggorna» kunde man nå de olika öarna torrskodd,
vilket ju var särdeles värdefullt under vintern. De ut mot
Dettern ledande stenbryggorna voro kanske avsedda att ut
göra förbindelseleder med deras där stationerade farkoster.
Med en del fantasi skulle man här kunna föreställa sig att
man hade för sig en hamnpir i ett av dåtidens stora export
samhällen för stenåldersredskap.

Orsakerna till, att människor bosatte sig på denna lilla
halvö, äro många. främst det utmärkta läget med bergkul
lar skyddande mot de i dessa trakter svåraste vindarna,
nämligen nordan och västan; vidare en terräng, där skillna
den mellan hög- och lågvatten, vid de temporära växlingarna
av Vänerns nivå, vilka väl även få anses hava förefunnits
under stenåldern, ej uppgingo till någon generande grad,
Vidare den stora fiskrikedom i Dettern, en grund vik av Vä
nern. Ännu i dag är Dettern känd för sin utmärkta gös, vil
ken vid lektiden går in i massor i den grunda viken med dess
tämligen tidigt uppvärmda vatten. Sannolikt har fisktillgån
gen i forntiden varit betydligt större, och de närliggande
flalle- och Hunneberg erbjödo nog en djurvärld, som skaffade
dem omväxling i matsedeln. Ekskog täckte nog en stor del
av Vänersnäs och dess ållon försåg nog jämte fröna av näck
rosor och diverse bär och rotstockar deras bord med vegeta
bilisk föda. Sedan sädesodlingen med Megalittidens inträde
kommit i gång, erbjödo nog lerslätterna såväl utmärkta be
tesmarker för deras boskap som åkrar för deras sädesodling
En del av befolkningen flyttade sannolikt upp på halvön, där
boplatsernas hällkistmaterial vittnar, att folk bott under
denna tid, under det att en del individer fortsatte med fiskar-
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livet eller kombinerade dc båda delarna, såsom fÖrhållandet
ännu i dag är i Bohusläns kusttrakter. liallebergs diabas er
bjöd ett utmärkt material för tillverkning av redskap. Man
finner här en massa redskap av diabas, vilka man utan alltför
stor fantasi kunna tolka såsom, låt vara, grova men dock
ändamålsenliga imitationer av de på andra ställen tillverkade
flintredskapen. Boplatsbebyggarna synas ej hava nöjt sig
med att tillverka redskap för eget bruk utan de drevo med
säkerhet tillverkningen i stort för export. Såväl i det bo
platsrika liästefjordsområdet som utefter Göta älv finner man
i boplatserna saker, vilka med säkerhet stamma från lialle
bergs raskanter. Det är kanske ej alltför förmätet att vå'ga
det påståendet, att det viktiga kulturcentrumet på Orust och
Tjörn försetts med en del av sina redskap från detta håll.
Det har kanske ej varit bebyggarna av Vänersnäsboplat
serna, vilka själva fört dem dit. Under forntiden finner man,
att redskap vandrat från trakt till trakt, ofta mera avlägsna
än vad Vänern är från Orust. Göta älv var ju i form aven
havsvik, vilken sköljde över de blivande Trollhättefallen,
framkomlig i stor utsträckning även för den tidens primitiva
farkoster. flintan var nog den åtrådda bytesvaran. Den
fördes sannolikt hit ej blott i form avarbetade verktyg utan
även i form av råvara i block. Massor av flintavfall tala för
att åtminstone en del av de funna flintredskapen äro tillver
kade på Vänersboplatserna. De väl utnyttjade flintknutorna
tala även för att man till det yttersta visste att tillgodogöra
sig materialet, med vilket man ej slösade i onödan. Även se
dan största delen av befolkningen övergått till åkerbruket
och boskapsskötseln såsom huvudnäring, hällos de forna nä
ringskällorna, fiske och jakt, i helgd. De konstgjorda öarna
få kanske tydas såsom tillkomna under mera utvecklade
mänskliga förhållanden.

Att något så när exakt angiva i siffror antalet av funna red-
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skap från denna stora och gamla boplats, är en nästan omöj
lig sak. Verktygen hava nog- förstörts i massor och de till
varatagna äro spridda på så många händer, att det är en
vansklig sak att få någ-on överblick över dem. Jag- viII dock
försöka göra en översikt av det mig tiIIg-ängliga materialet.
I statens historiska museum förvaras en hel del, vilket jag
ej haft tillfälle att genomgå. Även enskilda samlare hava en
del redskap men dessa äro i allmänhet fåtaliga och inverka
ej vidare på inventeringen.

från T e g e n finnes.
Vänersborgs museum: Diabas. Yxor 54. Skrapare av olika
typer 43. Spetsverktyg, borrar 35, mäjslar 3. PryIIiknande
verktyg 3. Trindyxor 7 (två med cirkelrund diameter, de
övriga övergång- till LihuItsyxor). Knackstenar 2. Ämne
till skafthålsyxa 1.

flinta. Skivskrapare (liten). Konisk kärna. flintavfalI.
I ett annat fynd. Diabas. Yxor 7. Skrapare 17 (tio styc

ken funna tillsammans såsom omnämnts förut). Spetsred
skap, borrar 8. PrylIiknande redskap 3. Trindyxa (över
gång till LihuIt). Ämne till skafthålsyxor 6. De i ovanstå
ende omnämnda redskapen äro funna mellan den omnämnda
ber'gbranten med härdarna och landsvägen. I ännu ett annat
fynd (omkring en offersten på Tegens mark): 2 spjutspetsar
av 'gul flinta, en rätmäjsel, 2 skivskrapare, en borrhålstapp.
min samling. (Boplats LV). Diabas. Yxor 6. Skrapare av
olika typer 6 (därav en mycket grov). Spetsverktyg, bor
rar 10, mäjslar 2. Knackstenar 6. Ämnen till skafthålsyxor
3. fragment av skafthålsyxa. Stötredskap 1.

flinta. Skivyxa 1. Skivskrapare 2. Spånskrapare 3.
Pilspetsar 3 (två spånpilspetsar, en hjärtformig). Kärnor 2,
små (en konisk, en oregelbunden). Knivliknande redskap 2
(en 8nkeleggad, en dubbeleggad). fragment av två halv
månformiga skrapare. Skifferbrynen 5.
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Dessa redskap äro funna på planen mellan berget och
landsvägen.
Ä n g e h a g e n (i åkrarna öster och sydost om landsvägen,

särskilt utefter västra kanten av den norra ber'gknalten).
I min samling. (Boplats XLIII). Diabas. Yxor av olika slag

118. Skrapare av olika slag 265. Prylliknande redskap 17.
Knivliknande redskap 12. Spetsverktyg, borrar 88. mäjslar
11. Stötreaskap 6. Knackstenar 23 (tre avlånga). Malste
nar 6 (en starkt sliten). Trindyxor 6 (alla Övergångstyper
till Lihult). Klubbliknande redskap 2 (det ena av diabas, ägg
formigt med mycket nötta ändar, antydan av ränna; det andra
av tälgsten, spetsig åt båda ändar). Ä'ggformig sten av dia
bas med en smal ränna mellan ändarna för vidfästning.
Ämnen till skafthålsyxor 21 (en del särdeles groft tillslagna).
fragment av skafthålsyxor (omväxlande egg- och bane
partier) 22. Yxor av grönsten med subrektangulär genom
skärning 2. Rätmäjslar 3. Iiålmäjsel av skifferliknande
stenart l. Borrhålstapp 1. Ett ovalt stort sänke och 20
mindre sänken av skifferliknande bergart (härledande sig
från senare tid).

flinta. Spjutspetsar 3. Tjocknackad rätmäjsel l. Små
skivskrapare 12. Spånskrapare 3. Iialvmånsformig skra
pare l. Knivliknande redskap 11 (spånknivar 5, dubbel
eggade med hög rygg 3, enkeleggade 3). Borrar 4. Kärnor
16 (koniska 1, cylindriska 2, oregelbundna 13. i allmänhet
små och väl utnyttjade). Retuscherade spån 10.

Mitteldel aven lerurna med särdeles groft gods och illa
bränd med ornering av i rader ställda punkter.

" I Vänersborgs museum. (lnv. n:r 3995). Yxor 13. Skrapare
4. Spetsverktyg, borrar 23.
B u u d d e n. Detta område övergår åt nordväst i Änge..

hagensområdet och de olika fyndorterna äro svåra att skilja.
Terrängen är dessutom densamma (lerig åker) samt höjdför-
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hållandena de samma som för Ängehagensområdet. Området
(undantaget området öster om den sydliga bergudden, ute j

Dettern) är fyndfattigare än de andra områdena.
I Vänersborgs museum. (Inv.-n:r 5045). Yxor av skilda ty

per 3. Skrapare 10. Spetsverktyg 6. Yxa av skifferaktig
bergart, spetsoval genomskärning och spetsig bane. Trind
yxor 2.

1 Vänersborgs museum. (Inv.-n:r 3745). Groft slagna yxor
av flinta, resp. 18 och 16 cm. långa och 6-5 cm. breda av
oval typ med kvarsittande kritskorpa (ämnen?). Bredbla
dig, groft slagen mäjsel. Ämne till skafthålsyxa av diabas
Knacksten.

Vidare: Vänersyxa 1. Skrapare 6. Knivliknande redskap
4. Spetsredskap, borr 1. Knacksten 1. Omkring 25 flint
avfall.
Utanför uddarna på botten av Dettern. Såsom anförts i

det föregående anträffas utanför de det egentliga fyndområdet
hegränsande berguddarna i vattnet pa Detterns botten vid
lågvatten en hel del verktyg. Då de ligga bland strandklap
pern, bestående av större och mindre stenar samt strandgrus.
äro de i allmänhet hårt svallade.

Utanför den nordöstra udden.
I Vänersborgs museum. (Inv.-n:r 3995). Yxor av olika typer

16. Skrapare av olika typer 25. Spetsverktyg, borrar 7,
mäjslar 1. Knivliknande redskap 3 (dubbeleggade 2, enkel
eggad 1, stor). Hammare med skafthålsränna 1. Tunnac
kig bila av diabas.

Flinta. Skivskrapare. cirkelrunda 2. Knivliknande red
skap, dubbeleggade 2. Konisk flintkärna 1. Spanpilspets,
groft tillsla'gen.

I min samling. (Boplats LXX). Yxor 8. Skrapare 4. Spets
verktyg, borrar 7. Trindyxa med övergång till Lihult 1.
Ämne till skafthålsyxa 1.
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AHa redskapen hårt svallade.
Utanför södra delen av den sydligaste bergudden.

I Vänersborgs museum. (Inv.-n:r 4492). Yxor av skilda slag
49. Skrapare av olika typer 90. Knivliknande redskap 7
(dubbeleggade 4, enkeleggade 3). Prylliknande redskap 2.
Kilar 2. Spetsverktyg, borrar 45, mäjslar 10. Knackstenar
5 (en avlång). Trindyxa 1 (spetsaval genomskärning). Ba
nedelen aven skafthålsyxa. Två små skifferbrynen.
Vänersborgs museum. (Inv.-n:r 5045). Yxor av olika ty
per 3. Skrapare av olika typer 10. Spetsredskap, borrar
10. Spetsaval yxa med spetsig bane av skifferaktig berg
art. Trindyxor 2.
På de ovan omnämnda öarna.

I min samling. från en av dem. Yxa 1. Skrapare, olika ty
per 7. Spetsverktyg, borrar 2, mäjslar 2. Knackstenar 1.
Allt av diabas och hårt svallat. flinta. Skivskrapare 1.
Spånskrapare 1. Kniv, enkelryggad med fästeanordning.
Kärnor, oregelbundna 2. Avfall 50 stycken, små.

från en annan ö. Yxa 1. Skrapare av olika typer 9.
Spetsverktyg 1. flintblock 2. flintavfall 20 stycken.

från den nordligaste ön. Skrapare av olika typer 6.
Knacksten, hårt nött.
Vänersborgs museum. Vänersyxa 1. Skrapare 4. Pryl 1.
Knivliknande redskap 2. Banedelen aven skafthålsyxa.
Allt hårt svallat.
I Göteborgs historiska museum finnes under beteckningen

»Margretebef'g» en del redskap, vilka med all sannolikhet äro
från denna boplats, från vilken del kan dock ej med bestämd
het avgöras, men materialets svallade beskaffenhet gör san
nolikt, att det stammar från någon av de vid högvatten på
Detterns botten befintliga delarna. Inventariet. Yxor 10 (hårt
svallade). Skrapare av olika typer 18. Spetsverktyg, borrar
6, mäjslar 2. Knivliknande redskap 3, (två dubbeleg·gade, en
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med fästeanordning). Kniv av skiTteraktig stenart (avslagen).
Knackstenar 3 (en rund, en avlång och en oregelbunden).
fragment (banedelen) av skafthålsyxa. flinta. Skivskrapare
3. Spånskrapare 1. Retuscherat spån ]. Spetsen aven
spjutspets eller såg. En massa diabasavfall.

I Vänersborgs museums förvaringsrum finnes dessutom
tvänne större lådor med diabasverktyg med påskrift »Från
Vänersstränderna, Västgötadelen». Med all sannolikhet stam
ma dessa även från 'denna boplats, och hava blivit inlämnade
till museet omking 1910. Om de en 'gång varit försedda med
ursprungsbeteckning på lösa lappar, hava dessa multnat bort
under den tid museet (före 1923) var försett med en högst
otillfredsställande uppvärmning, då det fuktade mycket i käl
laren, där lådorna förvarades. De innehålla inga redskap av
betydenhet men därigenom att deras antal och fördelning på
de olika delarna av boplatsen ej kan bestämmas, rubbas i
någon mån Översikten av platserna för de olika fynden.

I Vänersborgs museum finnes dessutom under inv.-n:r 3444
och under beteckningen »Margreteber·g» - utan närmare an
givande av fyndplatsen - sju stycken trindyxor med Över
gång till Lihult. Deras hårt svallade tillstånd gör antagligt
att de stamma från någon av de lågt liggande boplatserna.

Likaledes finnes i Vänersbor·gs museum. ([nv.-n:r 4496).
Ett grovt spetsverktyg, borr. Ämne till skafthålsyxa. Egg
delen aven skafthålsyxa. Dessa verktyg hava endast såsom
ursprungsbeteckning »Margreteberg».

Alla de funna redskapen ligga som regel på obetydHgt djup.
De, som ej anträffats direkt i ytan, hava kommit upp vid täm
ligen grund plöjning. Under senare åren hava på så sätt an
träffats en massa redskap men det synes som om något vi
dare ej skulle vara att hämta från denna boplats. Möjligen
skulle dock systematiska grävningar kunna bringa i dagen
ännu något material.
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Boplatsen är huvudsakligen att hänföra till Lihultstid men
att döma av det funna materialet har den varit föremål för
bosättning även under senare perioder. Inga gravar eller
räster av mänskliga kvarlevor hava anträffats. De nämnda
härdarna utgöra utom stenmaterialet de enda vittnena om
våra förfäders verksamhet här på platsen.

På Tegens mark ligger en »offersten». Den utgöres av
en nästan kubisk sten med 80 cm. sidor, liggande omkring 50
meter väster om huset. På dess uppåtvända sida synes en
»skål» av 8 cm. diameter och 2 cm. djup, liggande i ena kan
ten. Även kan man iakttaga tvenne mindre, osäkra »skålar».

S t a n ä s u d d e. Ungefär 600 meter nordost om den
ovannämnda boplatsen sträcker sig en skogbevuxen bergudde,
kallad Stanäset, ut iDettern. liärstädes har man gjort rika
fynd, huvudsakHgen av primitiva redskap. Udden är skild
från land i söder genom en vassvik och även innanför den
samma hava uppdagats rika fyndplatser. en del av stranden
är eroderad och på den utspolade strandkanten hava en del
fynd uppdagats vid lågvatten år 1932. Då det ej är möjligt
att urskilja särskilda boplatser, har jag sammanfört alltsam
mans under en beteckning.

I min samling befinna sig nedanstående föremål.
Diabas. Vänersyxor av olika typer 27

Skrapare » . . . . . . .. 37
Knivliknande redskap.............. 6,

varav en med fästeanordning.
Prylar . " , . . . . .. . . .. . . l
Spetsverktyg, huvudsakligen borrar 19
Stötredskap 1
Malstenar 2
Trindyxa (Över'gång till Lihult). . . l
Yxa med spetsoval genomskärning

och spetsig bane 1
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Rätmäjsel, subrektangulär genom-
skärning .. o ••• o • o •••• o o ••••• o •• , 1

Borrhålstappar o. o • o o •••• o ••••• o • •• 4

Ämnen till skafthålsyxor o ••••• o o o' I

Fragment av skafthålsyxor o....... I
Hacka av skifferliknande bergart 1

Skiffer. Skifferliknande bergart. Brynen
(fragment) o •••• o • o • o o o • o •• o • o o o' 3

Flinta. Skivyxa . o •••• o o •• o •••••••••••••• o 1
Skivskrapare o o o •••••• o •••••••• o • 5
Spånskrapare (kniv?). o o ••••••••• o • 1

Retuscherade spån .. 0 •••••• 00 ••••• 10

Flintavfall .. o o o • o o • o o ••••• o ••••• o. 40

Spånpilspets med tånge 1
Fynden hava gjorts dels år 1927, då mark, vilken med san··

nolikhet ej varit odlad under de senaste 50 åren togs i an··
språk, omkring 200 meter från »Krumlindes hus», där de på

träffades på ett litet område nästan alldeles i markytan, dels
år 1929, då de anträffades på ett litet område (omkring 30

kvadratmeter) på omkring fyra meters avstånd från vattnet
och på ungefär samma höjd över detsamma vid medelvatten
stånd. Under lågvattenstånd har år 1932 utanför udden an
träffats en del redskap, i allmänhet mycket hårt svallade.

Skrapare o • o ••• o • o •••••• o o •• o 13

Spetsverktyg, borr o ••••••• '" o'' 0 ••• 0. 3
» mäjsel o' o ••• o •••••• " •• , 1

Pryl o •• o • o o o • o • o •••••• o o • • • • • 1
Massor av diabasavfall.
Flintavfall omkring o' o o , ••• o • o o ••••••• , 50

åkrarna omkring H a II b y på sluttningen ner mot Det
tern hava under årens lopp funnits en hel del redskap, huvud
sakligen av diabas. Avståndet från Dettern är ungefär 400

meter och fyndplatsernas höjd några meter ovan sjöns hög-



vattensnivå. Fynden äro dels min samling dels förvarade
hos ägaren.

I min samling.

Vänersyxor 2
Skrapare 5

Spetsverktyg, borr 3
Amne till skafthålsyxa 1
Skifferbryne 1

ägarens samling.
Vänersyxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Skrapare (olika typer) 2
Spetsverktyg, borr 2
Knackstenar 2
Trindyxor 3
Borrhålstapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Allt av diabas.
Av flinta: en skivskrapare, en trekantig och

en hjärtformig pilspets, och en massa flint
avfall.

Dessutom har nära Detterskanten funnits en
liten borrad pärla av brun, hårt bränd lera.

S k r i var e g å r d s u d d e n. Omkring 600 meter söder
om Vänersnäs' kyrka skjuter ut i Dettern en udde inskuren
genom en vik. Jordmånen är lera med någon moräntillbland
ning, vilket gör, att udden under årens lopp blivit kraftigt

eroderad, därigenom att den ligger mycket utsatt för syd··
västliga vindar. På udden finnes ett stort järnåldersröse, av
befolkningen kallat >;kungshögen», vilket reser sig impone
rande mot den tämligen flacka omgivningen. I~öset, vilket är
18 meter i diameter och 1,5 meter högt, krönes överst aven
gammal knotig tall, vilken kanske hindrat dess plundring.
Spår finnas nämligen, att 'gravplundrare försökt att tränga
in i det men undanskaffandet av furan har tydligen förefallit

- 118-



att vara för arbetsamt. På båda sidor om detsamma har
man anträffat boplatser, vilka en gång synas hava legat på
den omkring två meter höga strandvallen men vilka erode
rats, så att inventariet endast vid lågvatten kommit i dagen.
På den väster om röset befintliga boplatsen, vilken Hg,ger
inne i en vik med omkring 50 meters utsträckning har man
under lågvattnet år 1932 funnit:

Vänersyxor (några primitiva) 5
Skrapare (olika typer) 11
Knivar (dubbeleggade) 2
Spetsverktyg, borrar 10

» mäjslar " . . . . . .. 3
Knacksten 1
Ämne till liten skafthålsyxa 1
Tunnackig yxa av sten med subrektangu-

lär genomskärning 1
Allt materialet av diabas och svallat.

På den öster om röset befintliga boplatsen har man funnit
vid lågvatten år 1932:

Vänersyxor o ••••• o • • • • • • • • 7
Skrapare (olika typer) 27
Spetsverktyg, borr 17
Knivliknande redskap . . .. 7
Knackstenar 2
Malsten (med tydlig an vändning) l
Obestämbara (ofullbordade eller genom

svallning förstörda) ..... . . . . . . . . . .. 10
På en liten holme. synlig endast vid mycket lågt vatten.

har funnits:
Vänersyxor o ••••• 4
Skrapare (olika typer) 17
Spetsverktyg, borr 11

» mäjslar. " , 5
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Pryl 1
KnivHknande redskap.................. 1
Trindyxa (övergång till Lihultsyxa) 1

Knackstenar (runda) 3
Malsten 1
Obestämbara redskap.................. 10

Massor av diabasavfalI.
fragment aven skafthålsyxa.

Boplatserna giva ett intryck av att innehålla rent Väners
redskapsm:aterial. Enda undantaget utgöres av skafthålsyxan,
vilken dock kan vara ett tillfälligt fynd.

R a v e l s g å r d e n (O a m m e I g å r d e n). Ungefär 400

meter öster om Näsbyholms egendom skjuter åter en udde
ut i Dettern. Även här har vatten och isbildning ätit sig in
i strandbrinken, som därigenom kommit att rasa ut i vattnet.
Vid lågvatten år 1932 upptäcktes här på den torrlagda sjö
botten nedanför den omkring två meter höga strandvallen
en del inventarium, vilket tydli,gen en gång utgjort bestånds

delar aven boplats. Det utgjordes av:
Vänersyxor . . . . . . . . . . .. 2,

den cna övergång till trindyxa.
Skrapare (olika typer) 8
PryF ., " . . . . . . . . . . . . 1
Knackstcnar 4

(2 runda, 2 avlånga).
Obestämbara redskap.................. 6
flinta. Avfall 22 styckcn, dcivis mcd krit

skorpa kvarsittande.
f r u g å r d s s U n d. På sydsidan av dcn långt utskjutande

udde, vilkcn avgränsar Dettern från Väncrn har i augusti 1932
gjorts ett märkligt fynd. Nedanför strandbrinken framkom
vid lå'gvatten ett vidsträckt erosionsfält, vilket visade sig
innehålla utom cn massa flintavfall och några arbetade flint-
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redskap en massa krukskärvor, en del försedda med ornering
i olika mönster, vilken hänför dem till gånggriftstid. Då
ornerad keramäk i större massa är en utom;ordentlig sällsynt
het i västra Sverige, är detta fynd av mycket stor betydelse
såsom en förmedlande länk mellan den keramik av liknande
slag, vilken anträffats i Bohuslän och Halland och de rika
keramikfynden i Mälarprovinserna. Då fyndet ännu är under
bearbetning, kan någon närmare redogörelse om detsamma
för närvarande ej lämnas.

G a d d e t o r p. G a r d i s a n n a. D e l a G a r d i e s
s a n d a r. Denna plats, som är belägen utmed Halleberg,
där raskanten ej längre stupar direkt ner i vattnet, erbjuder
ungefär samma förhållanden som Nordkroken: även här be
tydande klitterJ.iknande bildningar ovanför strandremsan.

,Man finner även här klipphällar men de hava ej det för Nord
kroken utmärkande sprickiga utseendet. Alin har här år 1920
upptäckt en härd och funnit tre grovt slagna Vänersyxor. I
övrigt gäller om fynden härifrån, vilka dels befinna si'g i Vä
nersborgs museum dels i privat ägo, att de till största delen
bestå av halvfabrikat, huvudsakligen ämnade till skafthåls
yxor. Plera stycken äro ganska betydande med en längd av
ända till 30 cm. Anmärkningsvärt är frånvaron av knack
stenar men det gäner kanske för denna plats samma för
hållande som för Nordkroken. Även »Gardisanna» är nam
ligen en under sommaren flitigt besökt badplats, där liksom
vid Nordkroken utvecklar sig ett för våra förhållanden 'gan
ska ogenerat badliv.

Pölja vi sedan Vänersstranden av Vänersnäs norrut, så
finna vi den ena boplatsen efter den andra. Vid P å g e 1
u d d e n - namnet giver redan en aning om god jaktmark
för sjöfågel - funnos år 1909 ett par härdar med det för sten
åldern typiska utseendet. Alin undersökte platsen år 1920
och iakttog, att härdarna legat en meter från ett erosionshak,

- 121



vilket Vänern åstadkommit vid högvatten år 1910. De låga

sex meter från stranden och 0,72 meter över vattenytan, vil
ken då stod 45,0<) meter över havet. På platsen hade funnits
en slipad stenyxa, sannolikt tjocknackad, och en skafthåls
yxa, båda förkomna. Sannolikt hade boplatsen en gån'g le··
gat på flata marken men blivit övertäckt av flygsand men
bade vid sandbkt åter kommit i dagen. Sannolikt hade bo··
platsen legat tämligen högt men genom sandtäkten och vå
gorna" eroderande verkan hade den flyttats ner mot vattnet.
Fyndet på denna plats kan låta oss hoppas att en gång på
Nordkroken, där det råder ungefär liknande förhållanden,
under sanddynerna på detta ställe finna rika spår av tidig
mänsklig bebyggelse.

På en udde, som skjuter ut rätt i norr 300 meter S. V. Mar
g-retebergs tegelbruk finnas räster efter en hällkista, vilkens
benämning i folkets mun är »kryddlådan». Graven omgives
aven jordhög, ur vilken några hällar sticka upp. Kullen har
en diameter av 11 meter och en höjd av omkring 0,5 meter.
De flesta hällarna voro redan förstörda vid Alins besök år
1920, så att endast en häll stod vid norra och en vid södra
ändan av Kraven samt på östra sidan av graven några mindre
hällar. Graven synes hava haft en längd av 5 meter. Genom
bebyggelse har graven skadats ännu mera sedan denna tid,
så att dess tillvaro är ganska svår att konstatera. Detta har
möjligen skyddat densamma för plundring och en utgrävning
skulle kanske vara lönande.

Omkring 100 meter rakt i väster från densamma finnes en
stenåldersboplats. Den är belägen i en sänka mellan ett par
bergknallar, av vilka särskilt en av några meters höjd utgör
ett gott skydd mot nordostliga vindar. Vid lå,gvatten den 5
juli 1932 låg den omkring 0,5 meter ovan lågvattennivån
(43,97 ö. h.) och nästan alldeles invid vattenbrynet. Under
l10rmalvattensförhållande utgör udden en ö, på vars sydsida
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boplatsen varit belägen. På denna ö finnas räster av ett
ganska förstört röse, sannolikt från bronsåldern. Boplats
materialet låg bland strandklippor och sand alldeles invid
sjökanten. Det utgjordes av:

Vänersyxor o. . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . •. 6
Pryl 1

En liten bit flinta anträffades. Allt mycket svallat. Vid
närmare undersöknjng träffades på ett djup av omkring IS

cm., översvallat av sand, en del inventarier och avfall dels
av diabas och dels av flinta:

Vänersyxor . . . . . . . . . . .. 5,

därav en mycket 'grov och primitiv.
Skrapare av olika typer 15
Spetsverktyg, borrar 5

» mäjslar. . . . . . . . . . . . . 4
1
7

Pryl o •••••••••••••••••••••••••••••••

Knivliknande redskap .
Banedelen aven skafthålsyxa.
Obestämbara dels ofärdiga dels förstörda

verktyg av kniv- och skraptyp . . . . .. 12

Ett stort redskap av grå flinta, liknande ett
borr av trekantig typ med tydliga märken
av slitning i spetsen.

Små flintavfall av brun flinta delvis med
kvarsittande kritskorpa.

På ett par mindre öar, strax norr om udden, vilka under
medelvattenstånd äro dränkta av sjön men vid lågvatten år
1932 lågo i dagen, anträffades en del material av Vänersred·
skapstyp.

På en ö:
Vänersyxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

(en mycket liten), oslipade.
Skrapare , . . . . . . . . .. 6
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Spetsverktyg, borrar 6
)} mäjslar. . . . . .. . . . . .. . .. 2

Knivliknande verktyg.................. 3
Pryl 2
Obestämbara verktyg.................. 5
Knacksten, rund 2
Malsten l

Alla sakerna äro hårt svallade och anträf
fades i skrevor på ön.

På en annan liten holme anträffades fyra stora ämnen till
redskap.

På ännu en liten holme, liggande mera åt öster, av vilken
dock en del sannolikt sticker upp vid högvatten träffades bland
stenar och strandklapper:

Skrapredskap av olika typer 7
Spetsverktyg, borr 1

)} mäjsel (stor) l
Knivliknande redskap.................. 2
Knackstenar .. ,....................... 2,

av vilka en avlång, en platt, liknande en
malsten, båda med märken av kraftig an
vändning.

En del verktyg av obestämbar art.
Allt hårt svallat.

Inventariet i Vänersborgs museum.
På en holme längre ut, vilken även vid lågvatten endast

kunde nås vadande, funnos: 6 stycken skrapare. två dubbel
sidiga knivar, tre knackstenar, därav en mycket stor, diabas
avfall. Allt mycket svallat.

Vi hava här för oss boplatser med ett inventarium av ren
Vänerstyp. Endast den först omnämda boplatsen visar ett
inslag från hällkisttid (skafthålsyxan). Sannolikt hava de
mindre boplatserna varit bebodda endast under någon låg-
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vattensperiod och övergivits, då vattnet steg. Den först
nämda platsen kunde även under ogynnsamma väderleksför
hållanden erbjuda en god tillflyktsort, särskilt som hyddor
mycket väl skulle kunnat uppföras i skydd av bergknallarna.
särskilt som nedanför dem lå'go en del stora stenar, vilka väl
kunde utgöra stöd för ett ristak.

Även öster om hällkistan anträffades ett inventarium, vil
ket antydde tillvaron aven boplats. Den ligger vid en liten
vik, ungefär 100 metcr öster om densamma och skyddas lik·
som den föregående aven bergknalt för nordostliga vindar.
Under normalvattenstånd torde den dock knappast hava varit
beboelig. Vid lågvatten år 1932 anträffades den alldeles in
vid stranden med det mycket svallade inventariet av ren Vä
nerstyp liggande i bergskrevor:

Skrapare av olika typer 8
Pryl? o ••••••• o •• o o ••••••• o ••••••• o... 1
En massa diabasavfall.

I åkrarna kring A n u n d s t o r p (»Kohagen»), vilket ställe
ligger skyddat för Vänersvindarna genom en tät tallskog, har
ägaren funnit en del verktyg, vilka innehavas av honom. De
utgöras av:

Vänersyxor o • • • • • • • • • • • •• 2
Spetsverktyg, borrar o" ••••••• 0 ••••••• 3
Ämne till skafthålsyxor 2

(det ena avlångt hjärtformigt, det andra
hjärtformigt med kvarsittande borr
hålstapp).

fragmcnt av skafthålsyxor ., o • o • • • • • • • 7
flinta: ett långt spån, möjligen använt

såsom kniv.
en avslagen spjutspets.

Man skulle mycket väl kunna tänka sig, att det var samma
lilla hord eller familj som under vintern hållit till i den skyd-
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dande skogen men på sommaren flyttade ut till Vänerskustel1
till de där belägna boplatserna. Inga spår av härdar hade
anträffats men hade nog ägaren ej haft sin uppmärksamhet
riktad på förekomsten av sådana. Stället lig-g-er på en torr
grusås.

Boplatsen vid M a n t o r p. I statens historiska museum
finnas 11 stycken Vänersyxor, vilka Blomqvist sålt dit år
1905. Enligt hans anvisning har jag lagt in fyndplatsen för
dessa till sydostsidan av Norrviken på västsidan av Väners
näs. Enligt Alins utsago hava i närheten anträffats skafthåls
yxor och andra stensaker av Vänersredskapstyp, vilka
skänkts till konsul Kjellberg i Göteborg. Något vidare inven
tarium har ej kunnat upptäckas.

R o v h a g e n. Här hade Alin år 1920 funnit en del diabas
avfall, vilket låg på en strandplatå, bestående av sand, nedan..,
för vilken utbredde sig en grund vik. Viken låg vid hans be
sök med en meters vatten. Det var därföre lockande att vid
lå!gvattnet år 1932 söka utröna, vad Vänerns dåvarande vat
tenstånd kunde bringa i dagen. Sandbanken har nämlig-en
starka märken av erosion och det var mycket sannolikt, att
man där skulle anträffa en del verktyg. På en strandbank,
vilken tydligen eroderats fann jag i augusti (Vänerns vat··
tenstånd vid tillfället 43,97 ö. h.) en del redskap, dels lig
gande i vattenbrynet dels nedslammade i sanden. Boplatsen
sträckte si'g ungefär 100 meter längs innersta delen av viken,
skyddad mot nordostliga vindar aven bergudde. Längre
upp i land syntes märken av något som kunnat vara härdar.

Inventariet (i Vänersborgs museum) består av:
Vänersyxor (en del grova) 5
Skrapare (olika typer) 13
Knivliknande redsk'ap.................. 4
Spetsverktyg, borrar 5

» mäjslar................ 3
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Knackstenar (runda) 6
Malstenar 2
Ämnen till Vänersyxor 2
Obestämbara redskap.................. 5
Diabasavfall 10

Inventariets beskaffenhet hänför boplatsen till ett mycket
tidigt stadium. Att man ej på en boplats av denna utmärkta
beskaffenhet lyckades finna redskap av yngre typ, får väl
tydas så att boplatsfolket redan på ett tidigt stadium, sanno
likt på grund av sjöns sth;ande, övergivit densamma. Då jag
ej var försedd med verktyg för undersökning av de suppo
nerade härdarna, fingo de lämnas åt framtiden.

Boplats vid P u k e t o r p. På en udde vid Puketorp, kal
lad Turkiet efter en soldat Turk, som fordom bott därstädes,
ligger ett bronsåldersröse, sannolikt det sydligaste på Vä
nersnäshalvön. Läget är på en berghäll med imponerande
utsikt över Vänern, som går alldeles intill berghällen. Dess
diameter är 12 meter och dess höjd en meter. Det är upp
byggt av mansbördsstora stenar. I dess upprivna mitt skym
tar en liten kista uppbyggd av flata hällar och orienterad i
ONO-VSV. Nordhällen kvarstår i sitt läge fullt syrI!ig med
en längd av 1 meter, bredd av 40 cm. och tjocklek av 15 cm.
Sydhällen är nedsjunken och täckt av stenar. Kistan är rek·
tangulär. Takhällen ligger kvar invid röset; antydan' av
kantläggning synes. En stor mångstammig, knotig, vind··
piskad tall står mitt i röset. liuvudröset är omgivet av flera
mindre rösen, vilka dock ej äro uppbyggda så väl som huvud
röset och i vilka man ej med säkerhet kan finna några kistor.
De äro av betydligt mindre diameter och betydligt plattare.
En del antydas endast av de kvarliggande yttersta stenarna.
De mäst åt norr belägna hava fått lämna sten till en på slutt
ningen mot Vänern belägen stenmur med dubbla rader av
stenar, 15 meter lång och 0,5 meter hög, gående i en båge.
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ben har möjligen varit en skyddsvall vid sträckfågelsskytte.
Halvön är ganska svårtillgänglig genom omgivande träsk
marker.

Omkring 100 meter väster om röset ligger en boplats på
en plats, som kallas Bockön och vilken vid högvatten är
kringfluten. Med sluttning åt söder och skyddad mot norr
genom en bergkna1t ligger här en boplats med en utsträck
ning av ungefär 20 meter. Även vid lågvatten år 1932 låg
inventariet i strandkanten mellan stora stenar och strand··
klapper. Alla redskapen äro hårt svallade. Diabasen var
ensamhärskande; av flinta upptäcktes ej ett spår.

Inventariet utgjordes av:
Skrapare (olika typer) 20,

därav 3 särdeles stora.
Spetsverktyg, borrar o................. 8
Prylar o....... 3
Knackstenar o......................... 6,

därav 4 runda och 2 avlånga.
Obestämbara verktyg.................. 8
Massor av diabasavfall.

På en holme utanför funnos under liknande omständigheter:
Skrapare av olika typer. . . . . . . . . . . . . . .. 6
Knivliknande redskap.................. 2
Pryl . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1
Obestämbara o. 5
Avran av diabas 25

Här fann man dock något flinta, nämligen ett knivliknande
redskap och ett par avfall.

Det egendomliga är, att denna är den nordligaste nu kända
boplatsen på Vänerssidan av Vänersnäs. Norr därom vidta
ger en rik bronsåldersku1tur, representerad genom en rad
vackra rösen vid Kullen, Stoltetorp och framför allt Stocke
vik. Att en hel del av Vänersnäsboplatserna övergivits, då be-
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folkningen från jakt och fiske såsom sina huvudnäringar over
gick till boskapsskötsel och åkerbruk, förefaller rätt förklar
ligt. Men varför slutar den äldre kulturen vid denna sista
boplats? Längre upp finnas skyddade vikar, vilka erbjuda
goda boplatsförhållanden, skYddade aven hel liten arkipelag
av Öar. Avståndet till fyndorten för redskapsmaterialet,
Iiallebergs-diabasen, var ej avskräckande långt. Piskerike
domen bör väl hava varit rik även längre ut. Står man möj
ligen inför det faktum, att här länge kvarlevat en ben- och
hornkultur, vilkens alster äro förvittrade och att vi på dessa
platser hava att göra med en mycket gammal kultur? Det
må erinras, att hit är närmaste väogen från Dalsland, där man,
såsom i det föregående blivit nämt, påvisat uppehållsplatsen
för ett folk, som hade sina förnämsta redskap fÖrfärdigade av
detta lätt förgängliga material, för vars bevarande åt efter
världen vi endast hava särdeles gynnsamma förhållanden att
tacka. Och vad var det, som gjorde, att bronsålderskulturen
tog ett sådant uppsving på nordliga delen av Vänersnäs, un
der det att man på såväl ost- som sydsidan med ett enda un
dantag (vid Grytet) saknar alla spår av den?
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Gravar. Av gravar finna vi å Vänersbor'gsområdet endast ett par
obetydliga räster av hällkistor på Vänersnäs, nämligen den
ovan omtalade så kallade »kryddlådan» och en mycket för
störd hällkista på frugårdens mark ungefär mitt emellan
Dettern och Vänern. I den övriga delen äro gravar okända.
Det troliga är, att de under gångna tider blivit förstörda.
Man har eljest svårt att förklara, varföre strax utanför om
rådet skulle finnas så vackra hällkistor som vid Skottened i
Väne-R.yrs socken och vid fjällsöckla i frändefors socken.
Nyligen har man upptäckten liten hällkista vid Skärbo nära
Trollhättan, vilken blivit utgrävd år 1932 och lämnat ett
ganska rikt inventarium.
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Vi stå nu inför en annan för forskningen viktig fråga: vil_Invandrings

ken väg hava våra förfäder tagit för att nå våra trakter? På problemet.

Orust och Tjörn hava vi sannolikt att jämte i Skåne finna

våra första viktiga kulturcentra. På dessa båda öar har
man funnit märken aven tidig bosättning redan under en tid,
då benet och hornet voro de viktigaste materialen för för
färdigandet av redskap. Man har nämHgen där funnit flera
harpuner med i sidorännor infogade skarpa flintstycken och
en hornyxa aven för MagIemosetiden typisk form, vilken
senare förvaras i Uddevalla museum. Komma vi sedan till
Ertebölle, den tid, då stenen började att användas i allt
större utsträckning för redskap, bliva minnena av dessa trak-
ters innebyggare allt rikare. Redskapen bliva så talrika, att
de fra"mgångsrikt tävla med de fyndrikaste trakterna i Sverige.
folket bodde under denna tid vid havskusten och livnärde sig
huvudsakligen av fiske. De platser, där man funnit märken
av dem i större utsträckning, kallas boplatser i motsats mot
de redskapstillverkningsplatser, där de mera tillfällig-t uppe-
hälla sig för tillverkningen av sina redskap. Dessa boplatser
utmärkas aven ofta rlwcket rik anhopning av flintavfall och
ett och annat färdigt redskap, till en början primitivt och
otympligt men sedan tilltagande i finhet och ändamålsenlig-
het. Även jakten utgjorde ett viktigt näringsfång- för dessa
små horder. De jaktbara djuren på öarna voro nog- ej så
många utan de måste söka sina byten på fastlandet. Det är
då mycket möjHgt, att de under sina strÖvtåg upptäckt vat
tenvägarna inåt land. Tvistigheter, familjerna eller horderna
emellan, om fiskevatten eller överbefolkning nödvändiggjorde
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kanske en utvandring från de första vistena. Kanske hade
dessa våra äldsta förfäder redan då i blodet den vandrings
lusta och det begär efter äventyr i okända nejder, vilka i alla
tider varit ett så kraftigt inslag i det nordiska kynnet. Vad
nu orsaken må hava varit: de drogo sig alltmera österöver.
Om vi nu anta-ga, att våra trakter koloniserats från dessa öar,
hava vi två olika vägar att välja på för deras invandring.
För dessa avlägsna tider kan man .uttala den satsen, att land
skilde men vatten förenade olika trakter. Det var lättare att
även i primitiva kanoter taga sig fram över sjöar och uppför
floder och åar än att tränga fram genom de milsvida, ofta
svårpasserbara skogarna med dess många lurande faror i
form av vilda djur. Vi kunna då gissa på tvenne vägar dels
uppför Göta älv, dels uppför Bäveån och det sjösystem, vil
ket vidtager öster om denna. Båda dessa vä'gar varo sund
på den tid, då Vänern ännu utgjorde en vik av västerhavet.
Vi vilja nu först granska den senare vägen. Även sedan det
forna sundet här genom landhöjningen utplånats, kvarstod
en mycket användbar väg. I Byfjorden, vars mynning sträc
ker sig ut mot Orusts nordligaste del, utmynnar Bäveån, vil
ken sannolikt var betydligt vattenrikare på denna tid. Denna
är avlopp för en hel del småsjöar, vattenfyllda sprickdalar,
vilka sträcka sig långt österut och endast genom en obetydlig
vattendelare skiljas från Vänerns vattensystem. Så finna vi
här mellan Uddevalla och Vänersborg Svalsjön, Grinnsjön,
Kyrksjön och Gundlebosjön, vilka avbörda sitt vatten väs
terut. Öster därom vidtaga Botered- och Öxneredssjöarna,
vilkas vatten flyter till Vänern. Förenad med denna vatten
led genom ännu i dag ganska sanka marker finna vi den i
forntiden sannolikt mycket betydande sjön Iiästefjorden, om
vars tidiga bebyggelse ja-g redan nämt, och vilken under se
nare perioder blev ett av västra Sveriges mest betydande
boplatscentrum. Sjön var sannolikt redan på den tiden av
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ringa djup och mycket fiskrik och erbjöd ett utmärkt tillhåll
för en massa sim- och vadarfåglar, vilka ingingo i stenålders
folkets matsedel. Vi hava redan sett att ben av svan använ
des till förfärdigandet av metkrokar. Även lantfaunan var
utan tvivel ganska rik. Ben av älg, björn och lo i det be
römda Hästefjordsfyndet visa, att dessa djur funnos där. Sö
der om denna sprickdal Hgger en annan vattenfylld urtids
fördjupning, nämligen Öresjö, även den tömmande sitt vatten
åt väster. Vi vilja nu granska den andra invandringsvägen,
nämligen uppför Göta älv. Även denna var länge en havsvik.
Med landhöjningen övergick även denna i en flod, i vilken
Gock under Ertebölletid förefunnos fall såväl vid Var'gön som
vid Trollhättan. Mynningen av denna havsvik ligger dock
betydligt söder om de stora boplatscentra Orust och Tjörn.
På Marstrandsöarna har man visserligen funnit spår aven
mycket gammal kultur liksom man inom själva Göteborgs
hank och stör (vid Sandane) funnit räster aven kultur, vilken
får dateras till avlägsna tider men boplatserna utefter Göta
iilv kunna knappast i fråga om antal tävla med dem, vilka man
funnit utefter det föregående sjösystemet. Därtill kommer,
att den förnämsta av dessa boplatser, vad inventariets rike
dom beträffar, nämligen vid Backa i Nödinge socken visar
ett inventarium, vilket åtminstone vad dess äldre delar beträf
far - tyvärr äro fyndomständigheterna här mycket oklara -
talar för en kolonisation uppifrån Vänerstrakten. Man finner
nämligen i det i Vänersborgs museum förvarade Backafyndet
en massa yxor och andra redskap av den typ, vilken numera
alltmera börjar att betecknas med namnet Vänersredskap,
gjorda aven stenart, diabas, vilken ej förekommer här nere
men i stället anträffas i Halle- och Hunneberg. Av de utefter
älven belägna boplatserna hava på östra sidan 14 kunnat da
terats: 7 tillhöra Ertebölle-Lihultstid, de övriga gånggrifts
tid men dock med sparsamt ErteböllemateriaI. På västra si-
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dan har man lyckats datera 4 till Ertebölle--Lihultstid och 6
till 'gånggriftstid. I övre delen av Göta älv finna vi med un
dantag av den osäkra boplatsen vid Karten endast ett par
boplatser vid Iiullsjön och vid Onsjö. Boplatsen vid Backa
har såsom fyndet visar bebotts långt fram i hällkisttid men
man kan dock ej frigöra sig från det intrycket, att materialet
från Lihults- och trindyxtid i betydenhet långt övergår ma
terialet från senare tider. Även i de utvid älvmynningen be
lägna boplatserna finna vi redskap, vilka otvivelaktigt stam
ma från Vänerskanterna. Detta sistnämnda visar, att det
tvivelsutan varit en livlig trafik mellan Vänern och Väster
havet - flintan utgjorde nog det eftersträvade bytesmateri··
alet, vilken kanske togS i utbyte mot diabasyxorna. Detta
synes mig tala för att redan tidigt hade uppstått en utvecklad
bosättning vid Vänersstränderna, vilken sannolikt kommit till
dessa trakter på andra vägar än uppför Göta älv. Man har
även funnit råmaterialet till flintredskapen vid Vänerssträn
derna i form av hitförda flintblock, under det man aldrig vid
Göta älvs nedre lopp funnit diabasen i annan form än såsom
mer eller mindre grovt tillslagna verktyg. förekomsten vid
Vänern (Nordkroken, Gardisanna) av väldiga stentillverk
ningsplatser långt över ortens behov tala även för att en
export ägt rum från dessa trakter. Kanske har Backabo
platsen varit något, som man under senare kolonisationstider
mycket rörde sig med, nämligen ett faktori för Vänersred·
skapen. frågan om kolonisationsvägen får nog ej anses slut-

. giltigt löst. Kanske ligger sanningen såsom ofta ej endast på
en sida. Men det synes mi'g dock som om skälen för anta
gandet, att åtminstone den huvudsakliga bosättningen skett
uppför det först omnämda sjösystemet såsom den sannolikaste.
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Som en sammanfattning av ovanstående kunna vi säga. att
vi i Vänersborgstrakten hava en mycket gammal kultur, som
i mycket var egenartad, i det att den byggde på ett eget red
skapsmaterial, nämligen diabas. Om vi få antaga. att den
uppstått självständigt, är mycket tvivelaktigt. Det är ju möj
ligt, att dess förnämsta redska,p, yxan, uppstått i samband
med den liknande kultur, vilken vi finna rikt representerad
vid torpet Lihult i Skee socken i Bohuslän och vid Nöstvet
i Akershus fylke. Men d"etta inflytande är ganska svårför
klarligt. Snarare torde det vara troligt, att vi här hava två
samlöpande kulturer, där avsaknaden av ett viktigt redskaps
material, flintan, nödvändiggjort en efterbildning aven av
Ertebölletidens förnämsta verktyg. kärnyxan, eller den runt
om slagna yxan, i ett annat materiel. Den mångfald av an
dra redskap av diabas, vilka vi finna på Vänersstränderna,
kunna möjligen också räknas såsom efterbildningar i grov
form av samtida flintverktyg. Men i alla händelser har
denna kultur utvecklat sig i så rikt mått med hänsyn till ti
dens primitiva fordringar och på ett sådant sätt. att man med
fullt skäl kan tala om en särskild typ av redskap, av mig i
det föregående kallade Vänersredskap.
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LARS LECHANDER.
BORGMÄSTARE IVÄNERSBORG 1701-1719.

Vid Vänersborgs rådstuvurätts sammanträde den 12 ja
nuari 1701 anmäldes, att borgmästaren Ma'gnus Printz på
grund av sjukdom var förhindrad att tjänstgöra. Denna sjuk
dom ändade hans liv. Man vet ej hans dödsdag, ty Väners
DOPgS församlingsböcker saknas för tiden från år 1701 till år
1776, men den 25 februari 1701 upplästes i Rätten landshöv
dingens brev och befallning till Magistraten att försegla all
salig borgmästaren Printz' lösegendom för en ansenliog ba

lans, i vilken han kommit på den tid, han varit artilleribok
hållare i Malmö. Printz hade varit borgmästare i Vänersborg
sedan år 1694.

Den 26 februari 1701 var landshövdingen tillstädes å råd
stugan och proponerade, vilken som Magistraten och borger
skapet ville till bor'gm'ästaresuccessionen föreslå, men man
hade tydligen klart för sig, att något förslag i dessa den kung
liga maktfullkomlighetens tider icke skulle tjäna mycket till,
ty den för staden så viktiga frågan »underställdes Hans Nådes
gottfinnande» och landshövdingen utfäste, »det han ville så
begå, att vacantien med en capabel och tjänlig man må bliva
ornerad».

Den capable och tjänlige man, Kungl. Maj:t utsåg till borg
mästare bar namnet L a r s L e c h a n d e r, och han tillträdde

- 141 -



sitt ämbete den 1 juli 170J, då landshövdingen David Makeleer
å rådstugan i närvaro av samtliga rådmännen uppläste KungL
Maj:ts från högkvarteret i Lais*) givna fullmakt för Lechan
der att vara stadens borgmästare i salig borgmästaren Printz'
ställe, varefter Lechander avlade den vanliga borgmästare
och domareden.

Att borgmästaren Lechander tillhörde den i Skara mycket
spridda släkten Lechander torde vara givet, och iWarholms
lferdaminne, som upptaoger ej mindre än tio präster av nam
net, finner man ock uppgiften, att kyrkoherden ILekåsa
Abraham Lechander (död 1678) och hans hustru Kerstin lfille
sköld hade bl. a. sonen L a r s, b o r g m ä s t a r e i V ä
n e r s b o r g. Men i Västgöta Nations i Uppsala matrikel fin
nes om en den 25 februari 1688 iflskriven student vid namn
Lam-entius J o h a n n i s Lechander antecknat, att han blivit
borgmästare i Vänersborg. För den Laurentius Lechander,
som inskrevs som student förenämnda dag finnes dock i Uni
versitetets matrikel icke angivet något »farsnamn», där kallas
han endast Laurentius Lechander, och att namnet Johannis i
nationsmatrikeln är felaktigt och tillkommit i senare tid ge
nom misstag, vinner också stöd därav, att domprosten C. J.
Knös uti sina i slutet av 1700-talet gjorda anteckningar om
Lechanderska släkten säger borgmästaren Lars Lechander
i Vänersborg vara son av Abraham Lechander iLekåsa. Na
tionsmatrikelns »Johannis» torde bero på en förväxling, för·..
klarad därav att Abraham Lechander hade en broder Johan.
som var komminister i Larf.

Borgmästaren Lars Lechander torde således vara iden
tisk med den år 1688 som student inskrivne Laurentius
Lechander.

*) Karl XII hade sitt högkvarter i Lais i Lifland december 1700-mai
1701.
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Av handlingar i Västgöta Nations arkiv framgår, att denne
Laurentius Lechander omedelbart efter sin inskrivning i na
tionen »efter landsmännens beviljande för hans sjukdom och
fattigdom fått igen landskapspenningarna», d. v. s. inskriv
ningsavgiften, som var 12 dIr kppmt. Därutöver förekommer
ej hans namn i nationens handlingar.

Lechanders levnadsöden i övrigt före det han blev borg
mästare i Vänersborg äro okända.

Det första man i stadens domböcker förnimmer om borg
mästaren Lechander är för honom ganska typiskt, ty det vi
sar på två hos honom framträdande karaktärsdrag: månhet
om sitt och sitt ämbetes anseende, men också i samband där
med en viss grälsjuka och oförmåga att undvika konflikter
med andra. Den 26 augusti 1701 hade han låtit anklaga kro
noskepparen Erik Braa för det denne i sitt fylleri överfallit
borgmästaren med otidiga ord, stampandes och slåendes med
käppen i -golvet. Braa hade för en tid sedan passerat staden
med kronans jakt och då lagt upp barlast i Vänersborg, men
när han nu efter en resa återvände, hade barlasten befunnits
vara bortförd. Då han infunnit sig hos borgmästaren för att
klaga över detta, hade de råkat i häftig ordväxling.

1703 hade Lechander köpt fastighet i staden, N:o 4 enligt
dåtida nummerordning och belägen i nordvästra hörnet av
korsningen av nuvarande Residens- och Drottninggatorna.
Den 6 april begärde han, att magistraten måtte avtaga tom
tens längd och bredd, på det att den matte bliva regulariter
bebyggd.

Lechander råkade snart i en häftig konflikt med landshöv
ding Makeleer, men huru denna konflikt uppkommit och vad
den rörde sig om, framgår ej av domböckerna.

Den 12 december 1704 upplästes på rådstugan Gö.ta Hov
rätts dom i mål emellan advokatfiskalen Ehrenkrona och Le
chander, enligt vilken dom det ålåge borgmästaren att enligt
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ett vid domen fogat, men ej i Vänersborgs dombok intaget
formulär avgiva deklaration och avbön inför landshövdingen.
Bopgmästaren synes hava förhalat saken, i vilken han

ingav skriftliga memorial till landshövdingen, och denne vid
tOg då den åtgärden att avstänga borgmästaren från tjänst
göring, till dess han gjort sin avbön. Enligt landshövdingens
resolution den 18 januari 170S fick Rådhusrätten ej heller
dessförinnan sammanträda på rådhussalen i residensets norra
flygel, utan skulle hava sina sessioner i rådman Bengt Val
t!~ssons hus. Den 30 januari sände Rätten därifrån bud till
borgmästaren, att han borde inställa sig för att deltaga i läs
ningen av den avskrift av förra årets dombok, som skulle in
sändas till Hovrätten, men borgmästaren ursäktade sig med
att landshövdingen förbjudit honom att med rådet uti publika
affärer sammanträda.

Redan påföljande dag föll emellertid Lechander till föga,
och i närvaro av landssekreteraren Johan von Qvickelberg
och landskamreraren Lars Håkansson Lenberg såsom ombud
för landshö,vdingen gjorde han då denne sin avbön.

Borgmästaren Lechander synes väl varit en stridbar man,
som höll på sin värdighet, men han framstår också såsom den
där vädrat ovilja och förföljelse även i oträngt mål. Den
5 december 1705 anmäler han för Rätten, att borgaren An
ders Beckman och tornbyggmästaren Jonas Byström visat
tendenser att vilja beröva honom livet, enär de velat persua
dera honom att sent en afton med dem resa ut till Huvud
näsön för att efterse lägenhet att" där anlä,gga en spikkam
mare. Borgmästaren hade icke kunnat fatta detta förslag
annat än som en stämpling mot sitt liv. Hela saken före
faller mer än dunkel och av protokollen får man den uppfatt
ningen, att Herr Borgmästaren sett spöken på ljusa dagen.

Ett par år senare var borgmästaren i konflikt med handels
mannen Gustaf funcke; vilken enligt Lechanders Dåstående
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utfarit med ohövligt munbruk och hårdragit hans hustru samt
slagit omkull honom själv på gatan utanför hans husdörr.

1708 var ett mycket oroJi.gt år i Vänersborg. Det började
med att man skulle tillsätta ny ålderman vid stadens lastage
plats Korseberg, där värmlandsjärnet lastades in på fartygen
för att köras förbi vattenfallen vid Trollhättan och Lilla .Edet.
Den 25 april 1708 uppvisade handelsmannen Michael Wall
man landshövdingens fullmakt att vara Korsebergsålderman,
men Magistraten förklarade, att då Wallman redan vore för
sedd med postmästareämbetet, han icke torde hinna att be
hörigen sköta åldermanssysslan, varföre han borde omhugsa
sig, om han ville cedera postmästaretjänsten. Det befanns att
åtskilliga borgare bakom Lechanders och Magistratens rygg
hos landshövdingen utverkat fullmakt för Wallman, och den 29
april hade borgmästaren kallat till allmän rådstuga, då han läste
lagen för borgerskapet. lian föreställde borgarna, att de enligt
sin borgareed borde vara Magistraten höriga och lydiga uti allt
vad Magistraten på Kungl. Maj :ts vägnar dem bjuder och be
faller, samt bevisa Magistraten, som är bopgerskapets för
män, vederbörlig ära och respekt. Borgmästaren erinrade,
att nu vore annorlunda tillgånget, i det att några understått
sig att förordna ålderman vid Korseberg utan Magistratens
vetskap. lian frågade därefter borgarna, om det verkligen
vore deras vilja att få Wallman till ålderman. liärtill svara
des ja, men borgmästaren befallde, att formlig omröstning
skulle ske, »vartill de alldeles nekade och togo därmed samt
liga på dörren». Borgmästaren befallde dem några gånger
och till slut på Kungl. Majestäts vägnar att stanna, »men bor
gerskapet gick lika fullt sin väg ut».

Sinnena måtte varit i avsevärt uppror, ty nå'gra dagar här
efter företrädde för rätten fru borgmästarinnan med förmä
lan, att hon skulle resa bort en kort tid, men befinner, att här
i staden är en hop oroliga människor. lion sade sig därför
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befara. att under hennes bortovaro något försåt eller över
våld kurlde hennes kära man tillfogas av det vidriga borger··
skapet, varför hon nu ville göra dem i förväg ansvariga,
därest sådant skulle ske.

»Vidrig» hade på denna tid samma betydelse som gen
störtig, uppstudsig.

Till den 13 påföljande maj hade landshövdingen låtit utlysa
allmän rådstuga. lian kom ej själv tillstädes, men landskam
reraren Anders Lenberg och landssekreteraren Daniel Len
berg inställde sig med landshövdingens fullmakt. Borg
mästaren var självfallet närvarande omgiven av sex av sina
rådmän. Den sjunde, den gamle Anders Larsson Wallman,
hade ej på flera år på grund av ålder och sjuklighet gjort
tjänst. Största delen av bopgerskapet uppgives ock hava
varit närvarande.

Landssekreteraren och landskamreraren anmärkte först, att
valborgsmessorådstugan redan av borgmästaren hållits, utan
att underrättelse därom meddelats landshövdingen.

liärefter handlades till en början ett flertal vanliga ärenden.
Bl. a. anmäldes, att residenshuset numera vore färdigbyggt
och kommet till perfektion. Indrivna, resterande skatter skulle
inlevereras i den mån de icke åtgått åt de i staden inkvarte
rade 'kosackiske krigsfångarna. Stadskassören skulle av
lämna uppbördsborgen. lian skulle varje månad till lands
kontoret göra räkning på kronans medel. Det tillsades, att
stadens källarfrihet, som hittills disponerats av borgmästa
ren, hädanefter skulle komma hela borgerskapet till godo.
d. v. s. arrendet för stadskällaren, för vilken viss kvantitet vin
m. m. fick tullfritt införas, skulle ingå till stadskassan i stället
för att tillfalla borgmästaren. förteckning över alla stadens
donationer och ägor skulle upprättas. Stadens ägor skulle
ej nyttjas av samme personer år efter år, utan nyttjande-
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rätten skulle cirkulera, så att den komme borgerskapet i ge
men till godo. Staket skulle uppsättas omkring staden.

Sedan borgmästaren fått svälja smäleken att förestava
ämbetseden för den av landshövdingen tillsatte nya ålder
mannen vid Korseberg, Nlichael WaJlman, kom huvudpunkten
på föredragningslistan: borgerskapets uppstudsighet mot
borgmästare och råd. Landssekreteraren omtalade, att borg··
mästaren för kort tid sedan hos landshövdingen anmält, att
en del av borgerskapet sammangaddat sig som konspiranter
och begått rebelleri, och att för den skull landshövdingen, som
sutte i Konungens ställe, ansett sig böra inskrida för att alla
farliga och elaka stämplingar avböja.

Borgerskapet - heter det i protokollet· -- påstodo enhälligt
att herr borgmästaren, som dem <;å oanständigt angivit för
sammangaddning, måtte lagligen bevisa sina påståenden.

Sedan i anledning härav borgmästaren uppläst protokollet
för den 29 april, anmärktes, att borgerskapet då avlägsnat
sig, emedan borgmästaren själv sagt, att d<l'gens förhandlin
gar voro slut och därefter bÖrjat samtala på finska med sin
hustru, som varit närvarande. Borgerskapet förklarade, att
de efter vad som förekommit hällo för betänkligt, att uti
några mål submittera sig under herr borgmästarens avdö
mande. Dessutom upplyste borgerskapet, att de, när de på
rådstugan uppkomme, ej bleve rätteligen hörde, utan ofta av
bOf'gmästaren »snubbade».

Rådstugan slöts utan något uttalande av landssekreteraren
och landskamreraren, som tydligen ville hänskjuta saken till
landshövdingens avgörande.

Denne var emellertid redan då sjuk och låg fortfarande
sjuk den 18 juli 1708, då ny allmän rådstuga skulle hållas för
biläggande av Lechanders stridigheter med borgerskapet.
Även då vora landssekreteraren och landskamreraren närva
rande, men borgmästaren öppnade rådstugan med att uppläsa
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ett brev frän landshövding Makeleers gemål grevinnan Eleö
nora Ascheberg, i vilket brev hon förklarar, att därest sekre
teraren eller kamrern nu i landshövdingens sjukliga tillstånd
skulle på rådstugan proponera något som stode mot Kungl.
Maj:ts förordningar och stadens privilegier, så ville hon -
tydlIgen å sin mans vägnar - därför vara alldeles ursäktad.

liärefter skulle rådstugan bÖrjas, och detta skedde med att
landssekreteraren och landskamreraren under åberopande av
vad som vore vanligt i Stockholm, då överståthållaren upp
komme på rådstugan, påfordrande att intaga den förnämsta
platsen· vid rättens bord, ehuru de förra gången den 13 maj
låtit sig nöja med att borgmästaren då själv intagit främsta
numret. Om landssekreteraren och landskamreraren tänkt
sig att båda på en gång sitta i ordförandestolen, nämnes intet
i protokollet.

Men bor'gmästaren förklarade, att såvida landshövdingen
ej själv personligen komme, funne han sig intet böra uppstiga
ur dess domstol.

Då landssekreteraren och landskamreraren vidhållo sitt an
språk under åberopande att de förrättade Kungl. Maj:ts tjänst,
brast borgmästarens tålamod och han yttrade till de båda
hÖga herrarna: »1 förrätten dock icke a 11 t, utan vad domaräm
betet angår, så sitter j a g borgmästare, och förmenar ock,
att slikt bliver här i staden försvarligt av mig förrättat».

Det blev naturligtvis ingen fortsättning på en så börjad råd
stuga, utan landssekreteraren och landskamreraren avlägs
nade sig, och rådstugan upplöstes.

Landshövding Makelt~er var fortfarande sjuk och dog den
10 november 1708. Betecknande för tidens förhållanden i fråga
om postgång är, att han fick nådigt avsked och upphöjdes i
friherrlIgt stånd en månad efter sin död.

Sedan det visat sig, att Makeleers sjukdom skulle bliva
långvarig, förordnades till vice landshövding i Älvsborgs län
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översten Georg Reinhold Patkull, som första gången var när
varande vid allmän rådstuga den 5 november 1708. Han ma
nade då tiIl försonlighet och frid och framhöll, att som Vä
nersborg vore en residensstad, så borde det desto mer lysa
rör alla de andra städerna i länet. Därföre bad landshövdin
gen både borgmästare och råd samt det menige borgerskapet,
att beflita sig om att föra ett gudligt och nyktert leverne samt
en redlig handel och vandel.

Förhållandet mellan borgmästaren och borgerskapet synes
emellertid ej så lätt blivit det bästa, ty att sympatierna för
honom fortfarande varit svala därpå tyder, att icke Lechan
der, utan rådmannen Erik Bånge valdes till herredagsman
vid den till år 1710 utlysta riksdagen.

Samma år fick borgmästaren ytterligare anledning att
känna sig infamt påpassad av Konungens Befallningshavande.
Vid allmän rådstuga den 5 maj 1710 då såväl dåvarande
landshövdingen von Faltzburg som landssekreteraren och
landskamreraren voro tillstädes framställdes krav mot såväl
de båda föregående borgmästarna Anders Hjellman och Mag
nus Printz som mot Lechander för det de tillgodogjort sig
stadens källarfrihet, varav inkomsten rätteligen bort till
komma borgerskapet i gemen.

Häremot protesterade Lechander under åberopande att han
likaväl som sina företrädare i ämbetet alltid åtnjutit källare
friheten utöver lönen, vilket varit så mycket mer rättvist,
som Vänersborg vore en residensstad med dagliga besök av
främmande gäster. Då borgmästaren som en orättvisa åbe
ropade att kyrkoherden i staden hade 190 skäppor spanmål
j vederlag för gästning, följer därav att borgmästaren också
brukade härbärgera en del av de omtalade främlingarna.

Landshövdingen von Faltzburg efterträddes av general
majoren Anders Sparrfelt, och då denne var tillstädes vid all
män rådstuga den 26 april 1712, höll han först sammanträde
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med Magistraten inom lyckta dörrar, då han »förehöll borg
mästare och råd många hälsosamma lärdomar», som det he
ter i protokollet. Därvid frågade han särskilt, om någon av
magistratspersonerna haft något att klagå över den andra så
som borgmästare över rådmännen eller rådmännen över borg
mästaren. »Svarades, att ingen över den andre har att klaga,
varföre tians Nåde önskade sådant städse måste continueras».

Den 25 november 1713 voro stadens äldste kallade att in
för Landshövdingen med Magistraten utse herredagsmän till
den riksdag, som var utlyst till den 14 december. Landshöv
dingen befallde, att till herredagsmän skulle utses borgmästa
ren och en av rådmännen, men då man begärde att få slippa
med endast en herredagsman, biföll landshövdingen detta.
De äldste utså'go härefter enhälligt rådman Erik Bånge till
berredagsman. Landshövdingen dekreterade då, att därest
de ej till ensam herredagsman ville utse borgmästaren, så
skulle de därtill ej heller få utse en rådman, utan i så fall välja
en borgare. Landshövdingen frågade, varför man ej ville
utse borgmästaren, vartill svarades, att man ej kunde hava
något förtroende för borgmästaren, innan utslag meddelats i
den process, han hade med borgerskapet, vilken process nu
påginge i Iiofrätten, sedan den handlagts vid tvenne särskilt
förordnade commissorialrätter här i staden.

Vad denna tvist rörde sig om är okänt, då protokollen från
den särskilt förordnade domstolen ej finnes bland Vänersborgs
bevarade domböcker.

Den 27 november 1715 hölls i landshövdingens närvaro
åter sammanträde för val av herredagsman. Landshövdin··
gen hade nu åter bestämt, att borgmästaren och en rådman
skulle väljas, men borgerskapet begärde ödmjukt att få
slippa med en herredagsman och att denne måtte bliva råd
mannen Erik Bånge, men landshövdingen förklarade, att då
Bånge jämväl vore stadens organist och en stor högtid stun-
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dade, Bånge för den skull ej borde utses till herredagsman.
Landshövdingen lovade, att för herredagsmannens arvode
100 daler skulle få förskotteras ur stadens kassa, vilka 100
daler skulle återbetalas på våren, »då förtjänsten faller på
Edsvä'gen», d. v. s. då körslorna på Edsvägen komme i gång,
skulle en uttaxering ske av herredagspenningarna.

Lechander synes icke någon gång varit sin stads herre
dagsman, men i andra avseenden synes han dock hava haft
förtroende, åtminstone hos höga vederbörande. 1710 var han
av Hovrätten förordnad att hålla ting på Dal i häradshövdin
gen Johan Leijonbielkes ställe. Även 1719 förrättade Lechan
der sommartinget i Valbo härad, då tinget hölls i Rösäter.

Borgmästarelönen var ej stor, 300 daler om året, men det
var, som vi sett. vanlIgt, att borgmästaren fick åtnjuta in
komsten av stadens källarfrihet, och dessutom innehade han
något av stadens donationshemman på arrende. lian tjänst
gjorde därjämte såsom järnfactor, d. v. s. var i Vänersborg
ombud för någon av Göteborgs affärsmän och bevakade den
nes intressen, då Värmlandsjärnet, som på båt kommit till
Vänersborg eller rättare Korseberg, där skulle omlastas för
att med hästskjuts föras förbi vattenfallen i Göta Älv.

Lechander innehade först på arrende Huvudnäs, men ut
bytte detta år 1708, då rådman Linds änka flyttade från sta··
den, mot det av hennes man och därefter av henne innehavda
halva Stora Espered, vilket borgmästaren då fick arrendera.
Andra hälften av hemmanet innehades av rådmannen Erik
Bånge.

Beträffande järnfaktoriet så var det egentligen borgmästar
innan som stod för detsamma. Hon var ombud i Vänersborg
för handelsmannen i Götebor'g, Franz SchrÖder, som var bör..
dig från Vänersborg och son till borgmästaren Jacob Frantz
son Schröder. Hennes kommissionärskap måtte väckt miss
nöje bland borgarna, särskilt då hon 1708 sökte Magistratens
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formliga tillstånd. Som skäl för sin ansökan åberopar hon,
att därest hon skulle vara så olycklig, att hennes man skulle
falla henne ifrån, så skulle hon komma att sitta på torra ga
tan, och därför borde hon såväl som hennes antecessorinnor
och rådmansänkorna få fÖrtjäna sig en liten brödpenning av
stadens näring. Då Franz Schröders änka senare gifte om
sig med majoren von Köppcn, öppnade denna emellertid rät
tegång mot borgmästarcn Lcchander om järnaffärer från
år 1715.

Lcchandcr var på grund av sjukdom frånvarande vid rät
tcns sammanträde dcn 5 oktober 1719 och lIar därcfter icke
tjänstgjort. tIan levdc emellertid ännu den 28 november
samma år, då han i det ovannämnda målet mot von Köppen
lät ingiva en skrift, där han begär att under sin opasslighet
icke bliva inquieterad varken med sequester eller annat dy
likt och därför anhöll om uppskov till den 1 maj 1720.

tIan har emellertid dött i slutet av år 1719.
Lechander synes hava varit gift två gånger, ty hans hustru

anlitas som dopvittne flera gånger under år 1702, men uti den
30 mars 1707 av honom ingivet testamente mellan honom och
hans hustru Margareta Danielsdotter Neuberg s~ges det, att
han utfäst en morgongåva av 250 ducater och att båda kont
rahenterna voro barnlösa. Detta tyder på att Margareta Neu
berg var Lechanders andra hustru och att de vid testamen
tets ingivande nyligen ingått äktenskap.

Margareta Neuberg hade förut varit gift med kaptenen
Anders Skiöring, och den 3 maj 1709 utfärda hon och Lechan
der en revers till hennes son (styvson?) löjtnanten Anders
Skiöring å dennes hos Margareta innestående farsarv, 400
daler silvermynt.

Lechanders änka kvarbodde i Vänersborg och hade mycket
bråk med försäljningen av makarnas fastighet. Genom köpe
brev den 28 februari 1722 sålde hon gården med tillhörande
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ängslycka för 900 dIr. smt. till prostinnan Anna Viktorina,
änka efter kyrkoherden i Flo, prosten Lars OdheIius, vars
mor hette Lechander. Prostinnan synes emellertid ej fullgjort
betalningsvillkoren ordentligt, men sålde ändock i sin tur går
den till landssekreteraren Samuel Perman. Ännu 1724 på
gick process om gården.

Samma år handlägges ett mål, där charta si·gilIatre com
missarien Carl von Kemphel1 begärt Magistratens handräck
ning för utfående aven stämpelbalans hos avlidne borg
mästaren Lechander. Det gällde dock ej mer än 13 dIr.

BERTEL HALLBERG.
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ARSKRÖNIKA
VID GILLESSTÄMMAN 1931.

Depressionen har satt sin stämpel på nådens år 1931, och
det går till hävderna med ett något skamfilat rykte. finge man
tro pressen har depressionen under årets lopp ideligen nått
botten, men trots upprepade konferenser och politiska week
ends hava förhållandena knappast blivit bättre; snarare har
misstänksamheten ökats och de politiska irrgångarna blivit
allt dunklare. Nya tullmurar hava rests för världshandeln,
som blivit lamslagen av försöken att forcera dem, och arbets
lösheten har antagit skrämmande proportioner. Alla an
strängningar att skapa drägligare förhållanden ha närmast
liknat försök att lyfta sig själv i håret; allt sunt förnuft har
dränkts i hänsynen till den franska ära som i århundraden
gång efter annan kommit Europa att knaka i fogarne. Det
stolta Aibion har råkat i ekonomiskt trångmål och tvingats
släppa guldmyntfoten. Tyskland regeras med nödförordnin
gar aven ny järnkansler och i Amerika sätter man likhets
tecken mellan presidenten lioover och onda tider. Tiderna
hava varit till den grad tryckta, att atlantflygningarne prak
tiskt taget avstannat, i stället har man under isen försökt nå
nordpolen i en illa konstruerad undervattensbåt. Japan och
Kina ha blivit oense, varigenom Nationernas förbund kom
mit till den märkliga slutsatsen, att något borde göras och an
modat vederbörande att inställa fientligheterna. med resultat
att de av allt att döma fortsätta. Oförmågan hos den hÖga
församlingen står i sorglig proportion till den storslagna ap-
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paraten. Om slutligen Alfonsos fall från sin vacklande tron
skall räknas till de glada eller sorgliga händelserna blir i hög
grad en fråga om personliga tänkesätt.

De onda tiderna ha icke heller skonat Sveri'ge, vilket vi
emellertid icke efter amerikanskt mönster tillvita landets
högste styresman, herr Ekman. Trots den vågdal vi befinna
oss i håller han sig fortfarande på toppen, vilket när allt kom
mer omkring kanske inte är ett så svårt konststycke för en
vågmästare. Kronan har han dock icke kunnat rädda från att
dela pundets öde och bli en billig pappersvaluta. Trots den
stolta devisen »Hinc robur et securitas» på våra papperspen
gar, som i stället borde få inskriptionen »Köp svenskt för
svenska pengar». Dessa pengar hava dock icke blivit värde~

lösare, än att de även i år fortsatt att försvinna i ungefär
samma utsträckning' som förut, man garderar sig bara mot
kursfallet 'genom att ta så mycket mera.

Det är inte bara förluster i materiellt hänseende som karak
firiserat året 1931 för Sveriges del. Tung väger också för
lusten av de människoliv som spilldes vid sorgespelet i Åda
len. Det gångna året har kastat mörka skuggor över
Svea rike.

Vänersborg har nog dessbättre haft ganska liten känning
av de onda tiderna, som tillsvidare nått oss mera på ryktets
vingar. Våra bekymmer ha icke varit fullt så olustbetonade
som på andra håll, de ha i allmänhet rört gamla hemtrevliga
saker. Som exempelvis torget, vars enda fel tycks vara, att
det är så stort, att det blir oroväckande för litet för allt man
vill placera dUr. Under året tycks det emellertid ha blivit litet
mera reda i förhållandena, sedan samtJi.ga förslag aven eller
annan anledning kommit ur räkningen. Någon torgbrunn blir
det tydligen inte, de fyra förslag som sett dagens ljus ha alla
det gemensamma att vara för dyra; det skulpturala spex, som
skaparen kallar »Sången om universum» har dock en fördel
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framför de andra: att kunna ge outtömligt stoff åt det spe
ciellt vänersborgska skämtlynne, som tar sig uttryck i mer
eller mindre träffande öknamn. Nå'gra kiosker för chaufförer
och busstrafikanter torde det inet bli, så länge statsmakterna
ha ett ord med i laget, däremot tycks vi under kommande år
få en transportabel kiosk. Till syvende och sist äro vi således
där vi började, nlr tor·gets prydande kom på tapeten; det gäller
att placera de kalldelabrar, som apotekare Bergquist lovat
skänka för att kasta ljus över torghandeln. Men som torghan
deln har sina vedersakare kanske också kandelabrarna borde
göras transportabla för säkerhets skull. för resten kastar
vår Harry Peterson numera rött ljus över torget med sin
liusreklam - stadens ljus kallad.

Halvord LydelI kallade en gång Skräcklan för vårt para
dis, men fråga är om det längre håller streck. Det kan ju
visserligen bero på, vilka pretentioner man har på paradiset,
men efter vad som i år hänt vid Skräcklan måste de nog vara
synnerligen blygsamma. Det som en gång var härlig na
tur har förkonstlats med tillhjälp av den nya tidens mest fun
kisbetonade material - betong. Om tycke och smak ska'
man inte disputera, men betongmurarne på Skräcklan är åt
minstone för de flesta verkliga vänersborgare den sorgligaste
händelsen i stadens historia på många år och utan gensägelse
den sorgligaste 1931.

Bland övriga händelser anteckna vi ungsvenska da'gen, då
vänersborgarne tack vare från andra orter importerad blå
gul och sovjetröd ungdom fingo en visserligen kort men dock
lektion i kravallteknik under benägen medverkan av stock
holmspolis. Vidare har kronprinsparet gjort staden ett kort
besök, hälsade bl. a. aven i ungefärlig proportion till val
resultatet 15-15 decimerad stadsfullmäktigeförsamling. Idrot
tens höge beskyddare hade varken tid eller tillfälle att bevista
något idrottsevenemang här och besparades således att in-



stämma med Ivar Lo-Johansson: Jag tvivlar på idrotten.
trär behövs en ny Pock och ett fotbollslag, som inte behöver
fara till Plakeberg för att segra.

Den gamla hedersvärda kyrkostämman har spelat ut sin roll,
och dess uppgifter skola på nyåret övertagas aven efter små
akHgt kiv nyvald kyrkofullmäktigeförsamling. Ett av de sista
beslut kyrkostämman fattade gällde en skattesänkning på
tolv öre, och det får man väl säga vara en vacker sortie.
Stadsfullmäktige, som inte ska gå ännu på några år, l'löjde sig
med åtta öres s:inkning, vilket skedde vid en budgetsbehand
Iing, som inte tog mer än tre minuter, och som säkerligen var
hasti'ghetsrekord för Vänersborg. Kanske rent av svenskt
rekord. Med en skattesänkning av tjugo öre i dessa varga
tider få vi väl här i Vänersborg inte onÖdigt smäda året 1931.

Pör Gillet slutligen har året bjudit både bekymmer och till
fredsställelse. Kassören har haft det bekymmersamt med all
männa kassan, som tack vare jubileumsfirandet förra året bli
vit kännbart åderlåten. Men liksom herr tramrin kommer

han med säkerhet att i fortsättningen hålla ännu hårdare om
pungen än hittills, och Gillets finansminister är mannen att
göra det. Nöjes- och matrikelkommitteerna, som haft stora
anspråk på hans kassa, bära en stor respekt för honom, och
det är med darrande stämma jag haft den obehagliga uppgif
ten att framföra deras krav.

Pör de nämnda kommitteerna torde det behÖva framfÖras
en ursäkt, de ha nämligen legat på latsidan under året. Men
särskilt matrikelkommittens uppgift är icke lätt, det fordras
både list och tålamod för att locka motsträviga gillesbröder
att överlämna sina fotografier. Måtte de luckor som finnas
till påseende i porträttsamlingen mana dem det vederbör att
göra bot och bättring, så kanske resultatet av kommittens ar
bete under nästa år blir mera lysande; naturligtvis under för-
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ELOV NORDEN.

utsättning att kommittens eget arbete blir mera kvalificerat
än under detta år.

Den inteckning staden har som säkerhet för olaga använd
ning av ålderdomshemmet har i år förnyats trots styrelsens
framställning om dess slopande. Om den saken är intet att
orda, stadens myndigheter måste tänka på stadens intressen
i första hand. Däremot är det ganska underligt att konsta
teraden animositet mot gillet, som förefinnes på vissa håll
och särskilt hos herr Lundgren. Den tycks grunda sig på
den missuppfattningen att vi skulle tro oss vara bättre än sta
dens övriga invånare. Något sådan har aldrig föresvävat
Gillets medlemmar mig veterligen. Man kan åstadkomma
dumheter och förståndiga saker oberoende av födelseort, och
man kan se saker på olika sätt oavsett om den ene är född i
Vänersborg och den andre i Mellerud. När herr Lundgren
vädrar Vänersborgs Söners Gille t. o. m. då det -gäller att
tillsltta en barnmorska. undrar jag om han inte överskattar
Gillets inflytande. För det är på det hela taget mycket
minimalt.

Under året har Gillet haft glädjen att mottaga storslagna
bevis på förtroende och sympati för sina strävanden. Gillet
har genom testamente av framlidne grosshandlaren Wilh.
Malmberg fått mottaga tiotusen kronor; likaledes genom
testamente 2,500 kronor av framlidne majoren Oskar Wener
ström och ettusen kronor av framlidne sysslomannen Gab
riel Ljung.

Inför ett årsskifte gå tankarna mot framtiden, och vi låta
icke händelserna under år 1931 fördunkla vårt hopp, att
egoism och politiska hänsyn icke skola lägga större hinder j

vägen än att julens budskap, frid på jorden, skall under
kommande året förverkligas bättre än som skett under det
år, som nu går mot sitt slut.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1931.

StyreIsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1931.

Gillet saknar alltjämt medel att bereda friplatser eller nedsättning av
pensionsavgifterna i ålderdomshemmet; och av de betalande pensionärer,
som f. n. finnas å hemmet äro endast tre äldre vänersborgare. För att
trygga hemmets ekonomi är styrelsen tyvärr fortfarande hänvisad att
i hemmet mottaga andra pensionärer än sådana, för vilka det från bör
jan avsetts.

Den i förra styrelseberättelsen utlysta tävlingen om namn å ålderdoms
hemmet har icke lett till önskat resultat; styrelsen har icke ansett något
av de inkomna förslagen vara tillfredsställande. Med gillesstämmans med
givande har styrelsen därför beslutat förlänga tävlingstiden t. o. m. sep
tember månads utgång innevarande år.

Styrelsen har ansett det angeläget att till trycket kunna befordra så
dana undersökningar och skildringar, som kunna ha intresse för känne
domen om Vänersborg från äldre tider till våra dagar. Genom utgivandet
aven årligen återkommande publikation tror sig styrelsen kunna förverk
liga detta önskemål. Styrelsen har också erhållit gillesstämmans bemyn
digande att t. v. från och med 1932 utgiva en årsskrift, som kostnadsfritt
skall tillställas gillets medlemmar. I denna kommer även att publiceras
en något fylligare matrikel över gillets medlemmar än den förteckning,
som hittills åtföljt styrelseberättelsen.

Under året har styrelsen haft glädjen att å gillets vägnar mottaga icke
mindre än tre donationer. Framlidne grosshandlanden Wilhelm Malm
berg har genom testamente till gillet donerat 10,000 kronor. Av ränte
avkastningen skall dock enligt testators bestämmelse t. v. utbetalas en liv
ränta, varför något beslut om donationens användning ännu ej fattats. l
efterlämnat testamente har gillet ihågkommits av framlidne majoren Os
kar Wenerström med 2,500 kronor, varav avkastningen skall användas till
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2,374: S2
376: S4

2,000: 
2,211: 21
2,590: 41

10,172: 95
1,137: 27

20,862: 90Kronor

und.erstöd åt behövande gillesmedlemmar. Slutligen har gillet genom testa
mente av framlidne sysslomannen Gabriel Ljung fått mottaga 1,000 kro
nor, vid vilken gåva icke fästs något villkor.

Ur Iiernströmska fonden har liksom tidigare utdelats fyra julgåvor å
2S kronor vardera.

Vid årsskiftet räknade gillet 296 medlemmar, varav 3 hedersledamöter
och 8 ständiga medlemmar.

Gillets tillgångar utgjorde den 31 december 1931:
f'örsköningsfonden .
Namnkunniga vänersborgares minnes fond ...•
Knut Iiernströms understödsfond
Iijalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oskar Wenerströms fond .
Wilhelm och Nora Malmbergs donation .
Allmänna kassan .

Rörande ålderdomshemmets ekonomi hänvisas till den av fastighets
föreningens styrelse avgivna förvaltningsberättelsen.

Vänersborg den 24 ma'rs 1932.

EDWIN ANDERSON.

K. G. CEDERGREN. ISIDOR JANSON.
ELOV NORDEN. ANTON THERNQUIST.

JOHN LINDGREN. FRANS W. JÖNSSON.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1931.

173: 3S
S81:

1,000: 
8:90

Undertecknade av Vänersborgs Söners Gille utsedda att granska dess
räkenskaper för år 1931 få efter fullgjort uppdrag avgiva följande be
rättelse.
I. ALLMÄNNA KASSAN.

Inkomster:

Behållning från 1930
Medlemsavgifter .. ..
Gåva av syssloman G. Ljung
Ränta .

Summa kr. 1,763: 25
Utgifter:

Annonser och porto
Kransar och blommor

200: 15
173: 70
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FotograHer, kopior och böcker
Diverse' utgifter ..
Behållning till 1932 " .. .. .. .. " ..... ,

Summa kr.

186: 63
65: 50

1,137: 27

1,763: 25
II. FÖRSKÖNINGSfONDEN.

Behållning från 1930 , .. " .... " ... , .. .. 2,277: 75
Ränta , " .. .. .. .. .. .. 96: 77

Behållning till 1932 .. .. .. .. .. .. .. Summa kr. 2,374: 52

III. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND.

361:20
15:34

376: 54Summa kr.

Behållning från 1930 , , ....
Ränta , , " ..---------
Behållning till 1932 ., .. .. .. ., .. ..

.. .. .. .. .. .. .. 100: __o

... , " 2,000: --

Summa kr. 2,100:-

IV. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND.

I n k o m s t e r:
Behållning från 1930.. ., .. " ., .. . .
Ränta .

U t g if t e r:
Julgåvor
Behållning till 1932

.. . , 2,000:-
. .. , 100:-

Summa kr. 2,100:-

V. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND.

Behållning från 1930... , " .. " .... " 2,i2i: 22
Ränta .. " .. .. .. " .. .. .. .. " 89: 99

Behållning till 1932 .. .. " .. ., " .. Summa kr. 2,211 : 21

VI. MAJOR OSKAR WENERSTRÖMS FOND.

Kontant enligt testamente .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,500:-·
Ränta .. " , " .. 90: 41

Behållning till 1932 .. .. .. .. " .. .. Summa kr. 2,590: 41

VII. WILHELM OCH NORA MALMBERGS DONATION.

Kontant enligt testamente .. .. .. .. .. .. ., .. .. 10,000:-
Ränta 24/8-3/11 , .. " " .. 94: 44

å sparkasseräkning . 78: 51

Behållning till 1932 " .. .. Summa kr. 10,172: 95
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Efter granskning av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, hava
vi funnit dessa i full överensstämmelse, och då skäl till anmärkning ej
förelegat få vi föreslå att full och tacksam ansvarsfrihet beviljas för den
tid revisionen omfattar.

Vänersborg 12/3 1932.

EMIL JONSSON. ANDERS WENNERGREN.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETS
FÖRENINGS STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1931.

2,000: 
1,700: 

63,198: 16

Kronor 66,898: 16

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva föUande berättelse över föreningens ställning pr den 31
december 1931.

Räkenskaperna utvisa följande:

INGÅENDE BALANS KONTO.

D e b e t:

Knut Hernströms Understödsfonds konto
Reservfondens konto
Kapital konto .

------~--

60,000: 
3,476: 05

50:
3,111: 42

147:
113: 69

66,898: 16Kronor

o • ••••••••••••---------

Kredit:
fastighetens konto
Inventariers konto
Obligationers konto ..
Bank konto .
Bränsle konto
Kassa konto ..... .

VINST- OCH fÖRLUST KONTO.

D e b e t:

Inventariers konto (avskrivning) ..
Bränsle konto
Gas konto........
Omkostnaders konto
Reparationers konto
RenhålInings konto ..
Löners konto ..
Skatters konto .. ..

173: 80
942:-
31:30

524: 25
994: 70
195: 50
900:
213: 63
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Lius konto .
Försäkringspremiers konto
Vattenavgifters konto .. ..
Räntors konto .
Kapital kOnto (årets överskott)

215: 70
114: 49
40:

100: -
119: 77

Kronor 4,565: 14
Kredit:

Hyrors konto.. .. .. .. ..
Mathållningens konto
Årsavgifters konto
Extra årsavgifters konto ..
Räntors konto .. .. ..
Gåvors konto ..... '

3,562: 50
444: 16
285:
114:-
134: 48
25:-

Kronor 4,565: 14
UTGÅENDE BALANS KONTO:

D e b e t:

Fastighetens konto ..
Inventariers konto ..
Obligationers konto
Bank konto ..
Bränsle konto
Kassa konto ..

60,000: 
3,382: 1;3

50:
3,195: 90

90:
299: 90

Kronor 67,017: 93

2,000: 
1,700: 

63,317: 93

Kronor 67,017:93

Kredit:
Knut tIernströms Understöds fonds konto ..
Reservfondens konto
Kapital konto .-------.:....-_-

Vänersborg den 15 februari 1932.

EDWIN ANDERSON.

K. G. CEDERGREN. ISIDOR JANSON.

ELOV NORDEN. ANTON THERNQUlST.

JOHN LINDGREN. FRANS W. JÖNSSON.

REVISIONSBERÄTTELSE 193 L

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska dess räkenskaper och förvaltning för år 1931, få efter fullgjort'
uppdrag och med hänvisning till Styrelsens berättelse vitsorda att förvalt-
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ningen handhafts på bästa sätt. Räkenskaperna äro förda med utmärkt
ordning och försedda med vederbörliga verifikationer varför vi föreslå ful:
och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Vänersborg den 29/3 1932.

EMIL JONSSON, ANDERS WENNERGREN,

NEKROLOGER 1931.

Majoren OSKAR fREDRIK WENERSTRÖM avled i Borås den 23 ja
nuari. Wenerström var född den 19 april 1850. Efter att hava avlagt
studentexamen år 1871 valde han den militära banan och utnämndes 1874
till underlöjtnant vid Älvsborgs regemente. där han avancerade till löjt
nant 1879 och till kapten 1894. lian övergick 1903 till reserven och ut
nämndes året därpå till ma.ior i armen, i vilken han kvarstod till 1918.
Wenerström var varmt intresserad av den frivilliga skytterörelsen och
var på sin tid överbefälhavare för Göteborgs frivilliga skarpskyttekår.
Röda korsrörelsen hade också fångat hans intresse och i den av honom
;. Borås bildade lokalföreningen fungerade han i många år som vice ord
förande. lian var medlem av Vänersborgs Söners Gille från dess bildande.

Den 28 februari avled fabrikören LARS GUSTAf CARLSSON. lian
var född i Vänersborg den 19 november 1875 och son till fabrikören An
ders fredrik Carlsson, grundaren av A" f. Carlssons Skofabrik. Se
dan han år 1895 avlagt studentexamen trädde han i fabrikens tjänst och
fortsatte efter någon tid sin praktiska utbildning vid utländska skofab
riker. Aren 1900-1907 var han chef för den av bolaget ägda skofabriken
i Lundby, och sistnämnda år återbördades han till Vänersborg, där hans
krafter alltsedan dess tOgs i anspråk för fabrikens ledning. I det offent
liga livet tOg Gustaf Carlsson ringa del, han hörde til! dem som icke vilja
synas utåt. Gillet minnes med tacksamhet den värdefulla hjälp han läm
nade för ålderdomshemmets tillkomst.

f. sysslomannen vid Vänersborgs lasarett GABRIEL LJUNG avled den
2 april. Ljung var född i Vänersborg den 16 januari 1859 och son till hä
radshÖvdingen frans Ljung och hans maka, f. Richert. Efter avslutade
~kolstudier inträdde han på den merkantila banan och var en tid bokhål
lare hos rådman Albert Carlsson, tills han år 1894 blev syssloman vid
Vänersborgs lasarett, där han kvarstod till utgången av år 1925. Vid råd
man Carlssons död 1912 övertog Ljung dennes omfattande försäkrings
verksamhet för Brand- och LiffÖrsäkringsbolaget Svea. PÖl' allmänna an
gelägenheter hyste han intet synbart intresse.
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Den 8 maj avled kaptenen kARL FALK. Född i Vänersborg den 6 de
cember 1864, avlade han där studentexamen 1884 och efter att hava: ge
nomgått krigsskolan på Karlberg utnämndes han 1886 till underlöjtnafit
vid dåvarande Gotlands nationalbeväring. lian befcrdrades till löjtnant
1895. Efter avsked 1902 kvarstod han i regementets reserv och utnämn
des 1906 till kapten i reserven. I:iter genomgången kurs vid Gymnastiska
Central institutet öppnade han år 1896 i London praktik som sjukgymnast.
År 1929 återvände han till Sverige.

Grosshandlaren AXEL JOliAN liENRIK JONSSON avled i Göteborg
den 7 juli. Han var född i Vänersborg den 30 mars 1844. Efter att ha
tillbragt sina första verksamhetsår i födelsestaden och i Upsala grundade
han år 1872 i Göteborg tillsammans med liarald Sternhagen firman Jons
son, Sternhagen &. Co., vilken firma genom hans insiktsitJlla ledning vuxit
upp till en av de största i sin bransch inom Göteborg. Hans stora ar
betsförmåga räckte även till för andra uppgifter. Vid GÖteborgs Köp
mansbanks stiftande 1874 blev Jonsson dess förste verkställand direktör.
Oenom olika bankfusioner kOlli han sedermera att övergå till Skandina
viska Kreditaktiebolaget, vars högsta ledning han tillhörde intill år 1918.
lian var dessutom styrelseledamot i ett stort antal affärs- och bankföre
tag. Under de senaste åten av sin levnad lämnade han större delen
av sina många uppdrag. Ända till sin dÖd var han dock delägare i fir
man Jonsson, Sternhagen &. Co.

I lialmstad avled den 28 oktober majoren FRITZ liARALD RYRBERG.
Han var född den l april 1876 i Vänersborg, där han år 1895 avlade stu
dentexamen. År 1902 blev han löjtnant vid liaIlands regemente och be
fordrades 1912 till kapten. Han utnämndes vid sitt avsked ur aktiv tjänst
till major i armen. Ryrberg har dessutom innehaft befattningen som kas
sör vid Hallands Läns liushållningssällskap.

Grosshandlare JOHN DYMLING avled i Stockholm den 14 februari.
lian var född i Vänersborg den 7 september 1854 och son till hand!. Otto
liartvig Dymling och hans maka, f. Agrell. Eiter studier vid Rostocks
handelsinstitut tjänstgjorde han ett tiotal år på affärskontor i Hamburg,
Newcastle, Göteborg och Härnösand. År 1883 etablerade han i Stock~

holm trävarufirma, som upplöstes 1915. Dymling var åren 1897---1915
styrelseledamot i Sundsvalls Enskilda Banks avdelningskontor i Stock
holm. Dessutom tillhörde han under flera ar styrelsen tÖr Barnsjukhuset
Samariten, vars kassaförvaltare han var.
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VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

MEDLEMMAR 1931



STYRELSE.
ANDERSON, EDWIN, Direktör, O r d f ö r a n d e.

CEDERGREN, KARL GUSTAF, Fältläkare, V i c e o r d f ö r a Il d e

NORDEN, r:LOV, Stadsbokhållare, S e k r e t e r a re.

JANSON, ISIDOR, Kassör, K a s s a f ö r val t a re.

JÖNSSON, FRANS, f. d. Hamnfogde.

LINDGREN, JOIiN, Byggmästare.

THERNQUJST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare.

DAFGÄRD, OTTO, Slaktaremästare, s u p p l e a n t.

PEHRSON, CARL, f. d. Trävaruhandlare, s u p p l e a Il t.

ARBETSUTSKOTT.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.

HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

HJORTH, GUNNAR, e. Länsbokhållare.

MILLING, THORSTEN, e. o. Landskontorist.

NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.

WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.

REDAKTIONSN ÄMND.
CEDERGREN, KARL GUSTAf, fältläkare.

HALLBERG, BERTEL, Rådman.

HJORTH, GUNNAR, e. Lällsbokhållare.

NORDEN, ELOV, Stadshokhållare.

WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

REVISORER.
JONSSON, EMIL, Handlande.

WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare.

FOCK, BROR, Sparbankskassör, s u p p l e a Il !



H EDERSLE DA MÖ TER.

CARL OTTO CARLSSON, Fabrikör, Göteborg.
ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Fru, Göteborg.
RUDOLF ANDERSSON, Direktör, Göteborg.

MEDLEMMAR.
ANDERSSON, ALBIN, Maskmist, Vänersborg .
ANDERSSON. AXEL, Eldare, Vänersborg .
ANDERSON, EDWIN, Direktör, Vänersborg. Gillets ordförande,

en av dess stiftare .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, FOLKE, Trafikchefsassistent, Uddevalla .
ANDERSSON, FRIDOLF, Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, GOTTFRID, Postiljon, Uddevalla . . .
ANDERSSON, HJALMAR, Lantbrukare, Norrvry, Liungskile .
ANDERSSON, JOHAN FREDRIK, Snickaremästare, Vänersborg
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, LUDWIG, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDl~EASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDSBERG, JOHN, Apotekare, Kinna .
ARVIDSSON, STELLAN, Fil. dr., Universitetslektor, Greifswald,

(Tyskland) . .
BACKMAN, GUSTAf, Bankdirektör, AJingsås .
BARKSTEDT, HERMAN, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
BARKSTEDT, LUDVIG, Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Örebro .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig ledamot ..
BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
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7/1 85
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6/2 81

22/5 89
23/8 78
25/1 98
11/8 6l

3/10 66
29/6 01
16/9 72

11/5 05
6/3 63
1/5 .54

28/9 82
26/9 85

6/10 78
5/9 80

23/10 84



BERGGREN, ARVID, Stationsinspektor, Ulfstorp .
BERGLUND, fRITIOf, Handlande, Vänersborg .
BERGQUlST, GUSTAf, Trävaruhandlare, Stockholm .
BERGSTRÖM, AXEL, Länsassessor, Karlstad .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Odon t. kand., Stockholm .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Odont. kand., Stockholm .
BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Philadelphia, (U S. A.) .
BOTHEN, JOHN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRAND, THURE, Handlande, Lidköping .
BROBECK, KARL, Kamrerare, falun .
BROMAN, LARS, fil. mag., Extralärare, Stockholm .
BUOLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BYLUND, liJALMAR, Major, Uppsala .
BÖRJESSON, AKE, Kamrerare, Göteborg .
CARLBERG, GUSTAf, Kapten, Halmstad .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL-ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAf, fänrik, Vänersborg .
CARLSSON, ELOf, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, fabrikör, Vänersborg .
CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Med. lic., Assistentläkare, Vänersborg ..
CEDERGREN, KARL GUSTAf, Med lic., Fältläkare, Väners-

borg. Gillets vice ordförande .
CEDERGREN, RAGNAR, Fänrik, Vänersborg .
CEDERGREN, STIG, Officersaspirant, Vänersborg .
CEDERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig ledamot
DAFGARD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGARD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGARD, OTTO, Slaktaremästare, Vänersborg. S1lppleant i

Gillets styrelse .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLÖF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, SVEN, Chaufför, Vänersborg .
DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Lidköping .
DALQUIST, lSIDOR, Journalist, Vänersborg .
DANELlUS, KARL, Med. lic., Förste provinsialläkare, Växiö .
DE BOURG, MATS, fil. mag., Rektor, Södertälje .
DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
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2/12 83
13/10 84

23/7 54
2/12 92
2/1 06
1/6 12

13/11 74
12/2 01
8/7 75
9/10 80

28/7 82
23/9 86
19/5 06
15/5 04
20/8 70
27/5 59
17/10 82
8/5 73

lO/lO 85
27/4 09
23/7 04
9/9 76

19/12 93
8/10 05

21/8 67
2/5 07
1/8 11

26/7 56
29/4 91
15/4 06

21/9 76
2/10 96

26/8 62
12/10 00
28/5 91
2/9 80

10/7 51
29/7 60
5/8 84
9/8 95

22/7 68
29/7 70



Född

EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg 29/7 94
EDLUND, BERTIL, Kontorist, Trollhättan 23/11 99
EDLUND, TORSTEN, Eldare, Yänersborg 27/4 03
EKBERG, HJALMAR, Ingeniör, Stockholm 16/5 72
:ELIASSON, GOTTfRID, fil. dr., f. d. Lektor, Yänersborg 3/10 60
ELOW, PER, Banktjänsteman, Yänersborg 6/7 06
ELOW, STIG, Studerande, Yänersborg........................ 13/5 12
:ENGLUND, NILS, Studerande, Vänersborg 11/1 09
f'RICKSSON, KARL OSKAR, Löjtnant, Stockholm / 99
ERICSSON, AXEL, Bagaremästare, Yänersborg 29/4 80
ERICSON, EGON, Elektriker, Vänersborg 31/1 03
ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås 30/9 76
ERIKSSON, AXEL, Handlande, Göteborg 28/12 86
ERIKSSON, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg 20/3 89
ERIKSSON,· AXEL, Handelsbiträde, Borås 23/3 08
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby 19/11 83
ERIKSSON, ERNST, Handlande, Vänersborg ,........ 3/6 89
ERIKSSON, KARL, färgmästare, Arvika 28/3 75
ERIKSSON, LARS, Skolvaktmästare, Vänersborg 5/9 78
fALK, BENGT, Landsfogde, Karlskrona 30/5 68
f ALK. GUSTAf, f. d. Lokomotivförare, Ödskölt 2/1 68
FALK. RICHARD, förvaltare, Gräsmark 10/3 bJ
FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .........................• 24/9 66
fOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg 29/3 88
FOCK, SVEN, Handlande, Vänersborg 14/5 89
fRISERG, KNUT, Apotekare, Gysinge ;........... 30/3 77
FRÖBERG, ALBIN, Målaremästare, Vänersborg 1/3 70
fRÖBERG, CARL, Målaremästare, Vänersborg 31/3 59
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Norrköping 16/11 96
FRÖBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg 12/2 12
GADDE, ELOf, Handelsbiträde, Vänersborg 23/1 11
OILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg 19/10 89
GRUNDBERG, HADAR, Godsägare. Askersund 1/7 84
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby 16/5 79
GULZ, TORSTEN, Löjtnant, Avdelningschef, Yänersborg 19/2 05
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg. '" 20/6 93
HAGBORG, ARNE, Handelsbiträde, Vänersborg 13/5 08
iiAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg 2/7 01
JiALLBERG, ANDERS, Riksbankskassör, Kalmar 31/1 82
HALLBERG, BERTEL, Jur. kand., Rådman, Linköping 14/10 86
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg 18/6 93
HALLONQYIST, KNUT, Handlande, Vänersborg 24/5 95
HALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog 27/9 93
JiAMMARSTRÖM, UNO, Löjtnant, Stockholm, ständig ledamot 22/5 99
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HANSSON, MAGNUS, Grosshandlare, Stockholm .
HANSSON, VICTOR, Kyrkovaknnästare, Vänersborg ,
tIAUffMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
HEGARDT, GUSTAf, Med. lic., Lasarettsunderläkare, Västervik
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
liELUvlAN, El~IK, Glasmästare, VänersbOl g .
tUORTH, GUNNAR, Jur. kand., e. Länsbokhållare, Vänersborg ..
HULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg .
HÖGVALL, OSKAR, fabrikör, Uddevalla .
JANSSON, ADOLV, Skomakaremästare, Rådman, Vänersborg ..
JANSON, ISIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets kassaförvaltare
JANSON, OLOV, Kontorist, Vänersborg .
JENNlSCIiE, BENGT, Med. stud., Vänersborg .
JEBORN, PERCIVAL, Sjökapten, Malmö .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Karlstad " .
JOIiANSSON, ALfRED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg .
JOIiANSSON, AXEL, Telegrafkommissarie, Kalmar .
JOIiANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOIiANSSON, AXEL, Iiandelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL, Bokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handelsresande, Vänersborg .
JOIiANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg .
JOIiANSSON, IiARRY, Gasverksbokhållare, Vänersborg .
JOIiANSSON, IiARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOIiANSSON, HENRY, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
JOIiANSSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
J OtiANSSON, IiUGO, Riksbal1ksvaktmästare, Vänersborg .
JOIiANSSON, KARL, Reparatör, Vänersborg .
JOIiANSSON, KARL, Snickare, Vänersborg .
JOIiANSSON, OTTO, Iiovmästare, Vänersborg .
JOIiANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOIiNSSON, HERMAN, Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, EMIL, Iiandlal1de, Vänersborg .
JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg .
JÖNSSON, fRANS, f. d. Hamnfogde, Vänersborg, ledamot av

Gillets styrelse .
JÖNSSON, GUSTAf, Hamnfogde, Vänersborg .
KAIiNBERG, GOTTfRID, Siaktaremästare, Vänersborg .
KARLSSON, AUGUST, f. d. Typograf, Vänersborg .
KARLSSON, KARL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, VALTER, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
KIIiLBERG, KARL JOIiAN, Ingeniör, Härnösand .
KNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg .

rödd

19/6 72
26/10 78
6/1 95
9/5 03

20/7 06
4/9 98

30/3 02
9/10 72
6/1 84

11/9 61
30/6 81
13/10 82
29/11 09
6/5 13

25/4 02
12/7 98
16/5 67
21/9 71
15/8 84
31/5 03
22/1 88
21/8 87
25/6 80
13/11 96
15/11 99
27/2 03
11/9 92
14/9 00
29/8 86
14/6 97
6/8 88

23/7 77
3/7 7l

22/8 77
23/4 77

11/1 61
6/11 98
3/10 68

26/8 60
27/6 78
18/5 05
19/4 79
8/7 05



KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Vänersborg .
KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn .
LARN, GILLIS, Apotekare, Vänersborg .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, ERNFRID, Brevbärare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Trävaruhandlare, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Handelsbiträde, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAWSON, JOHN, Fabrikör, Trollhättan .
LILJE, KLAS, Med. lic., Provinsialläkare, Åsheda .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Saltsjö-Storängen .
LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg .
LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg, ledamot av

Gillets styrelse .
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAF, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Ingenjör, Vänersborg .
LlNNARSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Med. lic., Lasarettsläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Med. stud, Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, 1:ste Postassistent, Stockholm .
LUNDGREN, TOR, 1:ste Postassistent, Borås .
LUNDIN, GUSTAF, Civilingenjör, Karlskrona .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, WERNEr~, Civilingeniör, Stockholm .
LUNDVIK, FRITZ, Civilingeniör, Vänersborg .
JvlILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, TORSTEN, e. o. Landskontorist, Vänersborg .
NILSSON, DAVID, Fil. dr., Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan . .
NILSSON, JOtIAN, f. d. Reparatör, Vänersborg .
NILSSON, ROBERT, Verkmästare, Vänersborg .
von NOLTINO, OLOF, Disponent, Vänersborg .
.'\IOI~DAHL, AXEL, f. d. Bolagsföreståndare, Vänersborg .
NORDAHL, ERIK, tiandeIsresande, Vänersborg . , .
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1/9 97
3/8 85

14/8 91
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24/7 69
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7/4 92



6/1 84
25/11 74
23/6 64
24/10 68

1/8 74
18/6 77
25/12 76

6/4 83
5/8 86

12/12 81

31/12 75
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Richard Vide
In memoriam.

D et är med människorna som med träden i skogen: de gamla
högresta huggas ned, det ena efter det andra, och de unga,
som växa vid deras fot, förefalla små och jämnstrukna. Och
man undrar, hur världen skall se ut en dag, då en rationell
skÖtsel gjort alla likadana, så att ingen höjer sig över de
andra. Tankar av denna art fällo mig in, när jag en mulen
höstdag läste, att min gamle vän, byråchefen Richard Vide
skattat åt förgängelsen.



Visserligen har hans bana tecknats i dagspressen, men det
har skett mer eller mindre kortfattat, och jag föreställer mig,
att en mera utförlig och framför allt mera personlig runa ej
skulle vara överflödig i det sällskaps årsskrift, som gjort till
sin uppgift att vårda sig om hans födelsestads välgång och
gamla minnen. Och om någon skulle hedras med en sådan
plats, är det för visso han, detta så mycket mer som han var
ständig ledamot av gillet och alltid intresserad för dess strä
vanden.

Richard- jag använder förnamnet (uttalat 'Reckart'), ty
något annat förekom aldrig bland hans bekanta - var en av
mina allra första barndomsvänner, ett par år yngre än jag.
Vi voro stadsbarn, grannar och lekkamrater redan som små
parvlar och ända tills hans föräldrar flyttade från mina trak
ter till eget hem. fadern, som var fånggevaldiger - en nu
mera nästan okänd titel - hade 'genom sparsamhet och om
tanke, två egenskaper, som i utvidgad och förädlad form
ärvdes av sonen, lyckats samla ihop ett litet kapital, stort
nog att köpa en tomt och bygga ett hus, i ett kvarter med då
för tiden fritt och öppet läge men med det fula namnet 'Pölen'
(som inte blev vackrare, när det uttalades -- enstavigt -- på
den tidens genuina vänersborgska).

för Richard, som ägde en i hög grad saklig lälggning, blev
nu detta bygge hela hans värld, han övergav så småningom
våra lekar, och när han av oss anropades på sin väg till
bygget, viftade han avvärjande med handen och förklarade
kort och stolt: "Ska 'gå te' tomta." En gång minns jag, att
jag lyckats göra honom en liten tjänst, och då infann han sig
i mitt hem och bad att som tecken på sin tacksamhet få
skänka mig - en alldeles ny, obegagnad fyratumsspik, häm
tad från bygget.

Jag har nämnt denna lilla händelse - vilken på mig såsom
intresserad byggmästarson gjorde ett djupt intryck - därför
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att ja'g tror, att det är de små konkreta dragen, som tillsam
mans bilda den trognaste helhetsbilden, och jag kommer här
nedan att fortsätta med den metoden.

Richard genomgick med tiden stadens högre allmänna läro
verk, naturligtvis med glans och givetvis på reallinjen, och
när han var nybliven student, blev han mera bekant för sta
dens inflytelserikare kretsar' genom en ren slump, som be.,.
rättats för mig ur vederhäftig källa. I staden fanns det två
unga studenter med samma efternamn, en av bankerna be
hövde en tillfällig kraft under somrarna, den andre ynglingen
ansågs lämplig härför, och vaktmästaren skickades i väg till
honom men gick galet och kom tillbaka med Richard, och
vederbÖrande kunde infÖr dennes ärliga och trofasta uppsyn
inte göra annat än låta udda vara jämt. Och den saken be
hövde de ingalunda ångra.

I sinom tid kom Richard till Uppsala för att studera juridik.
Fadern var död flera år dessförinnan, tiderna voro då som
nu och alltid onda för dem, som skickas ut i världen med
föga annan barlast än sin begåvning. lian läste emellertid
med jätteflit, tog sin förberedande examen, sparade och låg i.
Och dock var han ingen tungus utan gladde sig åt det goda,
som livet ger även åt de anspråkslösa.

Det är också tid på att jag här gör en helomvändning, ty
läsaren skulle annar's kunna tro, att Richard var ett riktigt
beläte av saklighet och ekonomisk snusförnuftighet. Det finns
ingen paradox mera rikti-g än den, som säger, att ytterlig
heterna beröra varandra här' i livet, och i varje fall var
Richard ett förträffligt bevis för denna sats. lian var en lugn
och klok förståndsmänniska, på samma gång som han, under
hela sitt liv, präglades aven oförbrännelig frisk och duktig
gossaktighet, som liksom strålade fram ur hans öppna blick
och hans klara panna under det blonda, 'krullriga' håret:
han. var på samma gång en orubbHg sifferkarl och ett stort
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original, antagligen ett bland de allra stÖrsta från den stad,
som icke varit fattig på sådana trÖsterika inslag j livets grå
vädersstämning.

Vad åter sparsamheten beträffar, så tog den sig hos horIOm
samma uttryck som hos ett fåtal andra förnämligare ekono
mer: han var snål mot sig själv men hade en Öppen och hjälp
sam hand mot sina medmänniskor.

Emellertid fann han Uppsala fÖl" dyrt för sina villkor och
hovrättsexamen avlä'gsnare än han trott, varför han en vac
ker dag med den raska beslutsamhet, som var honom egen,
tog sin Matts ur skolan, for till det billigare Lund och där av
lade den enklare kansliexamen.

Därefter tog han det stora språnget ut i det praktiska livet
och uppsökte det åtminstone av dåtidens ungdom lika efter
längtade som fruktade målet: huvudstaden, fÖl' att, som det
hette, där 'gå i verken'. lian ägnade sig företrädesvis åt
kammarrätten, som då fÖl' tiden var vårt riksräkenskapsverk,
gjorde sig snart bemärkt av sina Överor'dnade - den verk
Hga förmågan tar sig alltid fram, bara den får visa vad den
duger till - och en vacker dag blev han inkallad till presi
denten. Denne meddelade honom kort men vänligt, att man
lagt märke till och värderat hans arbete och därför beslutat
att ge honom en fastare ställning i ämbetsverket. Iiäpen och
förtjust utbrast Richard med sin vanliga, trohjärtade öppen
het: "Å, tänk vad Mamma ska' bli glad!" Detta spontana
svar lär ha gjort ett utomordentligt gynnsamt intryck på ve
derbÖrande, och Richard tillväxte allt mera i ålder, nåd och
visdom inom verket.

Nästa större framgång kom fort no'g, då han utnämndes
till revisionskommissarie, men rådsvärdighetens uppnående
dröjde på grund av hans lägre examen, och det såg en tid ut
som om det varit ett stort missgrepp, att han begränsat sig
till detta lärdomsprov. Till sist segrade dock hans framstå-
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ende egenskaper över betänkligheterna, och han utnämndes
vederbörligen till kammarrättsråd.

En tid efter det nya riksräkenskapsverkets tillkomst över
raskades man emellertid av att se honom lämna sin rådstjänst
och övergå till anställning som byråchef i förstnämnda verk,
en befattning, som visserligen gav honom samma löneför
måner men knappast i anseende gick upp mot ett rådsämbete
i den gamla förnäma kammarrätten. Orsaken, som samman
hängde med hans originellt oegennyttiga läggning, var föl
jande. Riksräkenskapsverket kom inte till världen utan svåra
födslovåndor och hade i början åtskilliga besvärHgheter att
kämpa med. Richard hade på förhand insett detta och i ett
obevakat ögonblick till någon av tjänstemännen sagt, att han
väl i värsta fall finge komma och hjälpa dem. Man tog fasta
på detta yttrande, och såsom den karl han var svek han inte
sitt ord utan flyttade över till det nya verket såsom byrå
chef. från denna befattning pensionerades han vid uppnådda
67 års ålder, under sommaren 1933. Det var nog mången,
som då undrade hur en så ivrigt verksam man skulle kunna
fördriva tiden, men blott några månader därefter kom dÖden
och löste, som vanligt, på ett suveränt sätt alla frågor.

Sedan jag sålunda skisserat hans levnadslopp, övergår jag
till att tala utförligare om några av hans egenskaper.

Det grundläggande draget i hans karaktär var en nedärvd
ambition i detta ords bästa mening, d. v. s. en ovillkorlig for
dran på sig själv att göra sitt allm bästa i fråga om allt, som
blev honom anförtrott. Därav hans strävsamhet, hans sköt
samhet och hans arbetsglädje med därav följande framgångar.

Vidare utmärktes han aven enastående oegennytta - jag
har noga övervägt detta starka uttryck, innan jag nedskrivit
det -- vilken tog sig uttryck icke blott mot enskilda utan
även mot det allmänna. Jag vill blott berätta ett litet exem
pel. När läroverksöverstyrelsen skulle utarbeta bestämmel-
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ser angående de allmänna läroverkens räkenskapsväsen, till
kallades Richard såsom särskild sakkunnig. Men när han
sedan tillfrågades om den ersättning han skulle ha för sitt
ganska stora besvär, förklarade han på det bestämdaste, att
han ingenting ville ha. lian hade fått hela sin skolutbildning
så gott som till skänks, tyckte han o. s. v., och det blev ingen
annan utv~g för överstyrelsen än att truga på honom en or
den som belöning. Denna mottog han utan entusiasm men
telefonerade dock till författaren av dessa rader och sade på
sin trygga vänersborgska: "Tack ska' I ha för att jag feck
grannlåt". Säkerligen kunde han ha slutat som en rikare man
än han gjorde, om han bara velat, ty detta var, som sagt,
endast ett exempel.

Ett annat karaktärsdrag, som stod i samband med det nyss
nämnda, var hans stora hjälpsamhet, både i råd och dåd, i
förening med en sällsynt villighet att inte sky nå'gra besvär.
När dyrtidstilläggen började utgå under den stora kristide~1,

skedde det efter författningar, som voro allt annat än lätt
lästa, och det blev inte ringa bryderi för' dem, som sutto en
samma i landsorten och under stort ekonomiskt ansvar skulle
tolka detta kinkiga virrvarr. Men då var -- inom mitt om
råde - Richard en verklig räddande ängel. Man skrev, och
han svarade på alla frågor klart och tydligt, med sin stora,
ärliga handstil, och knep det rikUgt, kostade han till och med
på sig en och annan resa för att hjälpa den frågande ur
klistret.

Pörl sitt ämbete hade han stor vördnad, dock inte så, att
det gjorde honom högdragen och byråkratisk, utan tvärtom
på det sättet, att han kände en stor ödmjukhet vid tanken på
det ansvar, som blivit lagt i hans händer. lian ansåg även,
att staten var en god, om ock något sträv, husbonde, och han
hörde rakt inte till 'folket, som aldrig får nog'.
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Liksom alla riktiga vänersbopgspojkar ägde Richard i sitt
lynne en solid fond av humor, av det en smula bullrande
slag, som fröjdar sig över goda historier och andra oskadliga
glädjeämnen. Denna hans humoristiska ådra flödade så pass
livligt, att den nå~on gång trängde in i hans ämbetsskrivel··
ser. Särskilt när någon missnöjd tjänsteman officiellt angri
pit honom, svarade Richard i humoristiskt safUga ordalag,
som en och annan gång fingo cirkulera genom pressen, till
allmänhetens "förvåning och vännernas glädje. Ty man tyckte
sig i varje mening liksom återse Richard livs levande.

Då han visserligen var en mycket fast och bestämd men
särdeles snäll människa, som hade denna snällhet så att säga
skriven i ansiktet på sig, missbrukades ofta hans godhet, men
att det inte lönade sig att gent emot honom och hans ämbete
uppträda nonchalant eller näsvist, visar följande historia. En

dag kom en stationsinspektor upp till Richar'd i något ärende
och inledde underhandlingarna med att säga, att eftersom 'Re
visionskommissarien' vore en så lång och besvärlig titel, så
bad han att bara få säga 'Kommissarien'. "Möcke' gärna",
svarade Richard med den humoristiska glimten i Ögat, "men
då ska' jag också be att få säga 'Stinsen'." Samtalet fortsatte
under användande av de oavkortade titlarna.

Liksom många vänersborgspojkar var Richard livligt in
tresserad av båtar och segling och allt vad som till sjön hörde<
När det stora världskriget ra<;ade och den svenska Östersjö
kusten skulle bevakas av de våra. var det därför inte utan
hemlig stolthet som han mottog kommendering att såsom
landstorms- eller rättare sjöstormsman övertaga befälet på
en motorbåt med hela sex mans besättning fÖl' att avpatrul
lera Raslags-kusten. Då skickade han mig ett dråpligt foto
grafi av sig själv i flottans båtsmansmössa och helskägg 
det enda porträtt jag äger av honom.

En av hans starkast framträdande sidor var hans kärlek
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till fädernestaden. Jag säger med avsikt s t a d e Il och inte
b y g d e n, ty hans tillgivenhet för den förra var så stark, att
den inte tycktes medgiva plats i hans hjärta för det omgi
vande landskapet och dess städer, för vilka han syntes ha ett
ganska måttligt intresse. Även i detta avseende minns jag
ett litet betecknande drag. När jag en gång i min ungdom
korn tillbaka efter min första längre utrikes resa, möttes jag
vid järnvägsstationen i Vänersborg av bland andra den trogne
Richard. lian tryckte min hand med den vanliga kraften, men
jag märkte, att det låg en skymt av missräkning över hans
redliga anlete, varför jag till sist måste fråga: "Richard, va'
ä' de' me' dej?" - "Jo, Alfri', du ä' ingen rekti' vänersborgs
pojke." - "Varför inte de' då?" - "Jo, du stack inte ut
huv'et genom vagnsfönstret, när tåget geck över järnvägs··
broa."

Naturligtvis hade han sina svaga sidor, ty annars hade han
inte varit människa. Dit hÖrde en något barnslig envishet,
som det inte var lätt att komma till 1'8 tta med, samt vissa
förutfattade, om ock oskadliga, meningar om ett och annat
utanför ämbetet. Och långt ifrån att anse det som ett fel
måste jag i detta sammanhang konstatera, att hans omutliga
rättrådighet inte så sällan fÖrsatte honom i konflikter i en
tid och en värld, som officiellt talar om 'smidiga' metoder och
'mjuka' övergångar. Särskilt i ungdomen var han besjälad
aven stark disputationslusta, men när han mitt i den hetaste
dispyten på studentrummet märkte, att han förivrat si'goch
blivit arg, då tog Richard sin hatt och rock, gick ut ett slag
och räknade till ett hundra samt korn tillbaka och var god
igen.

lians originalitet erinrade ibland inte så litet om den typ,
som kallas 'mannen, som gör vad som faller honom in', ehuru
alltid i godartad mening och utan förfång för hans medmän
niskor. Så hade hans läkare en gång ålaogt honom att genom-
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gå en vilo- och hälsokur vid en sydsvensk brunnsort och
märkvärdigt nog fått denna arbetsmyra att gå med på ett
sådant företag. Richard reste dit, tittade på orten en stund,
fann den olustig - och reste tillbaka med nästa tåg.

Vid äldre år' slog han sig ned i en av huvudstadens villa
städer och fick där till granne en själafrände, om ock i ori
ginalitet av betydli'gt mindre mått än han själv. Dessa båda
gubbar sysslade nu på lediga stunder med att -- trodde de -
försköna sina trädgårdar genom gemensamt utförda stensätt
ningar m. m., däribland till och med en liten springbrunn.

Den andre beklagade sig dock en gång för mig över att
l<ichard ville ha allting så billigt och till exempel ansåg spar
samheten kräva att i det längsta använda gamla krokiga spi··
kar. Jag log och tänkte på vår ungdoms fyratumsspik ...

Richard var så svensk, att det i ivrigare ögonblick nästan
flammade blågult av honom, men när jag läste i en engelsk
roman, att hjälten levde och dog som en sann engelsman,
d. v, s. behöll sina sar/ger för sig själv men delade sin glädje
med andra, då tänkte jag, att m i n hjälte likväl hade ägt ett
utländskt drag, om ock ett enda.

Mycket vore ännu att tillägga, men det sagda får tills vi··
dare vara nog. Måhända skola de läsare, som inte kände
honom, tycka, att jag i en publikation som denna talat om
honom i en alltför personlig ton, men jag tröstar' mig med att
de, som kände honom, skola med mig instämma däruti, att
så hedrande hans livsgärning än var, så är dock hans p e r
s o n l i g h e t den mest tilldragande sidan i det minne han
efterlämnar.

Richard var alltifrån ungdomen en genomhederlig, renhjär
tad och gossaktig natur, i vilken intet svek fanns; sådan var
han även vid äldre år, och såsom sådan dog han. lian var
utan tvivel en av sin fädernestads bästa och ädlaste söner.

A. NOIWFELT.
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Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia
till år 1777.

Huruvida Vänersborgs föregångare och moderstad Brätte
haft egen kyrka eller om dess inbyggare, även efter det
Brätte blivit erkänd såsom stad, samlats med traktens övriga
invånare till gudstjänst i Vassända kyrka, har ännu icke kun
nat utredas. ViserHgen talas i ett riksrådsprotokoll den 19
juni 1643 om "Brätte kyrka", men det kan ju vara så, att man
i detta fall råkat nämna Vassända sockens kyrka efter den
mest kända och betydande platsen inom socknen. l

)

1) Jfr dock Ljungström: Väne härad samt staden Wenersborg. Sthlm
1884 s. 94 där från prosten liarald Ullenius anteckningar om Skara stift ang.
Brätte citeras, att "ringmuren, som varit omkring stadens träkyrka, synes
ännu mycket grant". Ullenius var bl. a. regementspastor vid Västgöta
Dals regemente 1702-1711 och har säkerligen själv besiktigat den om
talade muren.
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i 1610 års skattelängd för Brätte finnes icke någon prest
man upptagen, och i Gustaf Adolfs privilegiibrev för Brätte
den 16 december 1619 säges också, att när Brätte dittills icke
haft egen kyrkoherde, så hade nu bestämts. att den, som
vore eller bleve kyrkoherde i Vassända, också skulle bliva
stadspräst i Brätte, och att Vassända därefter skulle vara an··
nex till stadsförsamlingen. Att i staden då skulle funnits
kyrka, säges ingenstädes i privilegiibrevet.

Efter dettas utfärdande synas församlin-gens präster hava in
flyttat till staden, ty 1624 års mantalslängd för Brätte upptager
ej mindre än tre prästmän: Dominus S ven o J o n ce, Domi
nus A r v i d u s O l a i och Dominus E r a s m u s L a u
rentii.

Om det gått an för Brätte att hava gemensam kyrka med
Vassändaborna, så kunde ju detta förhållande icke fortsätta,
sedan Brätteborna fått flytta till liuvudnäs och där befolka
den nya staden Vänersborg. En bland de första byggnader,
som den nya stadens inbyggare tagit i tu med att uppföra,
var säkerligen stadskyrkan, men vad de hunnit fullborda av
denna gick upp i lågor redan vid danskarnas stormning av
staden den 19 juni 1644.

I ett odaterat brev från borgmästaren i Väner'sborg Arved
Jonsson till rikskanslären Axel Oxenstierna, skrivet efter det
danskarna intagit och bränt staden, begär' borgmästaren, att
staden måtte efterlåtas den s. k. lilla tullen och vissa böter,
att användas till uppförande av kyrka, skolestuva och rådhus,
och under 1646 pågår kyrkans återuppförande. Detta års rä
kenskaper för staden upptaga åtskilliga utgifter för kyrko·,
bygget. Till flottkarlarna, som till staden förde det för kyr'
kan erfordeliga timret, utbetalades 8 riksdaler. och timmer
karlarna, som "hög'go upp kYr'ckian" erhöllo 128 daler. Dess
utom inköptes för kyrkan erforderliga bräder för 18 daler,
Av dessa utgifter framgår, att kyrkan varit av trä.
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Några räkenskaper finnas haretter ej bevarade förrän för
år 1652, och då måste kyrkobygget hava varit fullbordat, ty
då talas ej om några utgifter för kyrkan, men väl för rådhus
bygget och andra offentliga byg·gnader, med vilkas uppföran
de man då varit sysselsatt. I de sistnämnda räkenskaperna
finnes också en utbetalning till organisten mäster Mattias för
en lönefordran för år 16.51.

Kyrkan måtte emellertid icke varit fullt färdig på flera år,
ty den 24 december 1652 meddelar Kungl. Maj:t resolution
bl. a. på Vänersborgarnas begäran att den s. k. lilla tullen i
staden skulle anslås till hjälp vid deras kyrkobygge, vilket
Kungl. Maj:t förklarar vara "ett verk det Kungl. Maj:t alltid
gärna i all görlig måtto befordrar, men för Riksens difficul
teter låter det sig vid denna tid intet göra". Ännu 1654 be
gära Vänersborgarna hos Kungl. Maj:t hjälp till sin kyrka,
"som de nu äro i verket begrepne med att låta upprätta, eme
dan de danske i sista fejden deras förra kyrka i grunden för
brände och klockorna därifrån tagit hava", men även denna
gång avspisar Kungl. lVlaj:t dem med att "Kungl. Maj:t vill
framdeles på medel och vägar vara betänkt vad sig därut
innan till kyrkobyggningens befordran bäst göra låter".

Någon kyrkoklocka hade man ännu 1660 icke fått, ty då be
gär stadens herredagsman. rådmannen Hans Belfmge, att av de
sprängda kanoner, som funnos i Vänersborg, staden skulle
erhålla nå,gra skeppund för att användas till ny kyrkklocka
"i stället för den, som av fienden borttagen är". Denna an
sökan bifölls, och staden skulle erhålla 4 skeppund malm.

Kyrkan stod emellertid alltjämt under uppförande under
hela 1660 talet. Men byggnadsplanerna måste hava blivit
ändrade, ty den kyrka, som man byggde på under 1660 talet,
var otvivelaktigt en stenkyrka. Det kan emellertid förhålla
sig så, att de byggnadsarbeten, som pågingo på 1640 och-50
talet endast bestått i ett vidlyftigt reparerande av den eld-
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skadade äldre träkyrkan, och att man sedermera andrat sig'
och påbörjat uppförandet aven större kyrka av sten, under
vilkens uppförande den äldre reparerade kyrkan stått kvar
och fortfarande varit i bruk.

Det var naturHgtvis icke lätt att skaffa erforderliga medel
för ett så vidlyftigt företag, som uppförande aven stenkyrka.

En utväg, som mycket anlitades, var att Rådhusrätten för··
skonade tilltalade personer från straff enligt lag och i stället
dömde dem att erlägga vissa belopp till "stadens nya kyrka",
ett förfarande, som tillämpades under minst ett tiotal år. År
1671 kan man läsa i domboken, att "alldenstund Anders Olofs
son förliknat Anders Barck vid Skam eller Fahnen, vilket ful
ler är en skymf för en man, men då Rätten icke haver klar
lag sådana skymfliga ord att avdöma efter, skall Anders
androm till varnagel giva till stadens nya kyrka 2 daler".

Man hade också förvärvat sig rätt att inom alla församlin
gar i riket 'genom s. k. stambok uppbära gåvor till kyrko
bygget, och 1665 lovar kyrkans utskickade, Jon Hall, att sna
rast giva redovisning för penningar, som han colligerat haver.

Dessutom förekommo naturligtvis gåvor till kyrkobygget från
stadens egna inbyg'gare. Men även utomstående visade sitt
intresse. År 1660 avslutades en stor urarvakonkurs efter en
betydande köpman i staden, rådmannen Erik Hansson. Då
förklarade flera av de största fordringsägarna, däribland ett
par göteborgsköpmän Lambert Delinghusen och Johan Ellertz,
att de Guds heliga namn till ära och Vänersborgs nya kyrka
till uppbyggande donerade vad dem kunde tillkomma som ut
delning i konkursen.

Församlingsmedlemmarna själva uppförde kyrkan och ut
förde erforderligt arbete. Borgerskapet körde sten till kyr'-
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kan och gjorde även dagsverken. 1665 (22/1) bestämdes, att
varje tomtägare skulle nu i vinter' köra 20 ·lass sten till kyr
kan, och senare på året (17/s) förmanades borgerskapet all
varligt, att de, som resterade med stenkörseln, skulle äntligen
skaffa fram sten, på det att kyrkoarbetet icke måtte "studsa"
(avstanna), och denna befallning upprepades den 20 november
med erinran att borgarna skulle passa på att köra sten, me
dan åkeföret påstår. Sistnämnda dag dömdes också Jakob
Olofsson, som misshandlat tullnären Anders Persson, till en
dags fängelse på vatten och bröd samt dessutom att köra 50
lass sten till kyrkan. Det var icke endast männen, som kunde
påläg'gas arbete å kyrkobygget. 1666 (21/2) dömdes Töres
Olofssons döttrar för det de gjort förargelse i kyrkan att ar
beta på den nya kyrkan, Elin 14 dagar varannan dag och
Kerstin en månad varannan dag.

Två borgare utsågos varje år att gå med kollekthåvarna i
kyrkan. Kollekt upptogs två gånger under gudstjänsten, och
den som kom med "den yttersta håven", fick naturligtvis ej
mycket. Det anså'gs därför icke så hedersamt att gå med den
sista håven, och man sökte gärna komma undan detta upp
drag. 1666 (16/7) fick Anders Olofsson tillstånd att leja kloc
karen att gå med "den yttersta håven" i Anders' ställe mot
att denne lovade SO lass sten till kyrkan.

En annan inkomstkälla för kyrkan var brotullen vid Rån
l1ums brygga. Denna hade av okänd anledning nybyggts på
kyrkans bekostnad, och brotullen, som varje passerande be
talade .- enligt taxa år J665 (3/6) för ridande person eller
häst eller klöv 2 öre, för häst, som går för vagn eller kärra,
2 öre och för en gångande person 1/2 ör!e .- tillföll också
kyrkan.

Ar 166S, då kommendanten i staden översten Pehr Larson
Stöltenhielm - han hade fått ena benet bortskjutet vid be
lägringen av Landsber'g och fick olyckan förevigad både i
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sitt adeliga namn och sitt vapen, ett svart träben med ett lår
i röd hosa - hade Magistraten som en hedersbevisning för
ordnat, att själaringningen skulle ske gratis. Men kyrkovär
darna Anders Barck och Anders 'vVallman vägrade att låta
detta ske, enär salig kommendanten icke givit en sten till
kyrkobygget. På Magistratens uttryckliga befallning ägde
visserligen ringningen rum, men kommendantens son stämde
sedermera kyrkovärdarna för det hån och skymf, de tillfogat
hans salige faders lik genom att vä'gra ringningen.

1669 (21/6) äro desamma kyrkovär'darna ställda inför rätta
för det de ur kyrkan borttagit och försålt en värja, som några
år förut blivit upphängd i kyrkan till åminnelse aven i pro
tokollet ej namngiven löjtnant, som blivit begravd i kyrkan.
Kyrkovärdarna förklarade, att de låtit försälja värjan, enär
löjtnantens arvingar icke givit någon discretion eller' gåva till
kyrkan och åberopade sig på att deras kollegor, kyrkovär
darna i Göteborg, meddelat, att översten Johan Stakes "anor"
och värja icke fått upphängas i Göteborgs domkyrka för att
arvingarna intet velat förära till kyr'kan. Kyrkovärdarna i
Vänersborg blevo emellertid av Hovrätten dömda att skaffa
tillbaka värjan i kyrkan eller ock låta där upphänga en jämn
god .värja.

Vänersborgarna byggde således med egna händer sin nya
kyrka, och hur företaget finansierades hava vi också visat
några prov på. Men ett sådant företag som en kyrkobyggnad
måste ju hava en sakkunnig ledare, och en sådan fanns säkert
icke att uppdriva bland det dåtida Vänersborgs inbyggare.
Nej, men man hade skaffat sig en framstående arbetsledare
i den kände kyrkobyggmästaren D a n i e l S k r a g g e. Den
ne hade byggt Kila gråstenskyrka år 1654 och verkade nu i
Vänersborg 1666, samt byggde sedermera Lidköpings kyrka
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och ombyggde också Varnhems klosterkyrka åt Magnus
Gabriel De la Gardie.

En i Vänersborgs dombok år 1666 (21/8) antecknad episod
från Skragges verksamhet i Vänersborg giver oss nå'gra upp
lysningar både om kyrkobygget och dess byggmästare, ty
värr, kan man i detta sammanhang säga, mest om den senare.

Borgmästare och Råd hade inställt sig i kyrkobygget för
att bese, "hur murrnästaren verket byggde, enkannerligen
huru kyrkofönstren vora proportionerade". Daniel murrnä
stare, som Skragge tituleras, var emellertid ej där, utan be
fanns vara sysselsatt uti ett bygge, som den framstående och
förmögne råd- och handelsmannen lians Befritz, sedermera
adlad med sin släkts gamla namn B e l f r a g e, höll på med
under Daniels ledning. Stadstjänarna skickades två eller tre
-gånger förgäves dit för att kalla Daniel till kyrkan, men åter'
vände slutligen med besked, att Daniel förklarat, att han gåve
Magistraten 7000 "diefflar". Detta kunde ju icke Borgmästare
och Råd vara belåtna med, utan Daniel blev stämd för' det
han föraktat Magistraten i dess ämbete. Vittnen hördes i må
let. Av dessa intygade stadstjäjllaren Jakob Månsson, att
Daniel, då han erfarit, att Borgmästare och rådmännen vän
tade på honom i kyrkan, svarat, att "vill borgmästaren intet
töva, giver jag honom 18000 djävlar", men stadstiänaren An
ders Jakobsson satte antalet till allenast 7000. Daniel själv
undskyllde sig och sade, att man i Belfrages hus varit syssel
satt med att taga några "bågar under taket" - antagligen
takstolar - och att omedelbart innan magistratens första
bud kom, en båge råkat falla över en av arbetarna, som fått
ett revben avslaget. Då så stadstjänarna komma löpande och
enständigt ropade på honom, hade Daniel blivit förivrad och
"sadhe uth desse ordhen i hastigheet, doch intet av nogon
ondh meningh". Daniel dömdes emellertid att böta 20 daler
silvermynt.
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Men Daniel hade en mäktig beskyddare i länets guvernör,
och hos denne klagade han med sådan framgång, att Magi
straten den 6 september fick uppkalla honom och meddela,
att guvernören eftergivit böterna. Daniel fick dock enligt gu·
vernörens anvisning en allvarlig varning "att avstå härefter
med svof'dom och bannor, som han varit van att göra".

Vänersborgs kyrkas byg·gmästare som också säkerligen var
dess arkitekt, hade tydligen ett häftigt sinne, och han fick
också ett våldsamt slut. tians broder och medhjälpare i ar
betet, Lars Skmgge, rapporterar år 1669 till hans senaste
byggherre, De la Gardie, "sin salige broders mäster Daniel
Simonssons Skragges hasteliga affärd ifrå thenna weriden".
Daniel hade på vägen mellan Varnhem och Rydboholm råkat
ut för en "elak menniska, som honom tyranneligen qwäste".
tian hade legat svårt sjuk därav en lång tid, med blivit bättre,
så att han kunnat börja arbeta, men så hade han råkat i träta
med Nils Kaggs befallningsman och därvid "så grufweligen
föriffrat sig att han bekom sin banesiuka och bleef dödh".l)

I slutet av 1660 talet synes arbetet på kyrkan hava bedri
vits med kraft, och man ansträngde sig tydHgen att få kyrkan
åtminstone någorlunda färdig. Så t. ex. fick Johan Smed, som
åtagit sig att beslå en släde åt löjtnanten tIenrik Belfrage, av
Magistraten den 8 oktober 1668.uppskov med arbetet till Mår
tensmesso, för kYr'kosmidets skull.

Men ännu i början av 1670 talet återstod mycket arbete j

kyrkan. Av domboken 1671 (28/8) ser man att Olof Stark till
kyrkan levererat 65 tolfter bräder för 1/2 riksdaler tolften och

1) Om Skragge se Lagerborg: En Värmlandssläkts öden, Iiälsingfors
1919 sid. 189 och följ. samt "Värmland förr och nu", 1913, där Skragges
mellanhavande med Magistraten i Vänersborg också är behandlat.
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(U/U) att kyrkovärdarna begärde ett lån av stadskassan för
att betala kyrkosnickaren Lars Olsson med, men rätten fann
det onödigt, då Lars upplyste, att han ej hade några torra
bräder, som nu kunde begagnas till kyrkobänkarna eller som
det då hette "stolarna", utan de bräder han hade skulle nu i
vinter torkas, innan han kunde använda dem till nå'got gott
arbete.

Mellan kyrkovärdarna, som närmast ledde arbetet på kyr
kan, och Magistraten rådde för övrigt ej något gott samarbete.
Kyrkovärden Anders Barck var av protokollen att döma en
särdeles besvärlig person och stor bråkmakare, och borgmä
staren Claudius Kloot var synnerligen formell och därtill
mycket mån om sin värdighet. Det antecknas nästan varje
gång Anders Barck träder ·inför rätten, att han ställde sig
"obstinat" ellerl använde "olideliga ord och starka åthävor".
An hade han efter avkunnandet av rättens beslut "mullrat med
munnen" eller "hött med handen, borgmästaren till despect",
än fann man i hans skrifter "åtskilHge piquante ordh".

1672 hade man från Lidköping köpt 20 tunnor kalk för kyr
kans behov och hade ackorderat enligt den nyligen påbjudna
beräkningen av 6 kappar på tunnan, men då kalken leverera
des, befanns, att partiet mätts efter det gamla målet, så att
man fått allenast 111/2 tunna. Säljaren förklarades hava för··
farit oredligt, och slutet blev, att hela kalkpartiet konfiskera
des och gratis överlämnades till kyrkan.

1673 synes emellertid kyrkan hava varit någor'1unda färdig.
Då börjas (10/4) den första processen om platserna eller stol
rummen i kyrkan. lians Krabbe hade på påskaftons kväll
låtit sätta lås för den bänk, där hans hustru skulle sitta, och
då rådmännen Lars Anderssons och Nils Nilssons hustrur,
som delade bänk med Krabbes hustru, påskdagen kommo till
kyrkan sluppo de ej in i bänken, utan fingo stå utanför hela
gudstjänsten. Det befanns, att Krabbes hustru förut ej fått
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sin rätta plats f ö r e de båda andra hustrurna i femte kvin
folksbänken, och Rätten fastställde nu ordningen sålunda:
lians Krabbes hustru, Lars Anderssons hustru, Nils Nilssons
hustru och Påvel Erikssons hustru. Men Krabbe fick böta
för sitt tilltag med låset.

Att kyrkan år 1673 ansetts färdig framgår också av ett
Kungl. Brev 1673 (13/8), varigenom kyrkovärdarna Anders
Barck och Anders WaIlman för sitt stora besvär vid kyrkans
byggnad, beviljades skattefrihet uti sin och sina hustrurs livstid.

Till det yttre var emellertid kyrkan fortfarande icke färdig.
1675 (9/8) processas angående för kyrkotaket erforderligt
spån, som Jon Böcker åtagit sig att leverera för 135 dIr
kppmt. lian resterade ännu med 4000 spån.

Förut har antytts, att under den nya kyrkans uppförande
den äldre kyrkan stått kvar och varit i bruk. Den nya kyrkan
skulle ju kunnat uppföras på samma plats som den gamla,
utan att detta hindrat dennas användande under byggnads
tiden. Man har ju många bevis för att det hände, att en
ny, större kyrka uppfördes utomkring en äldre kyrka,
som så att säga inkomponerades i den nya kyrkan. Men
detta förfaringssätt kan ju ej hava tillämpats i Vänersborg,
där det gällde att bygga en stenkyrka i stället för en trä
kyrka. Den nya kyrkan i Vänersborg byggdes också på an
nan plats än den gamla kyrkan, ehuru i dennas omedelbara
närhet. På lantmätaren Kettil Clason Felterus karta över sta
den av år 1661 är kyrkan angiven såsom belägen i sydvästra
hörnet av nuvarande kyrkoplanteringen. Man har i senare
tid icke velat tro, att den äldre kyrkan varit byggd på annan
plats än Vänersborgs kyrka ännu i dag har, och har förklarat
dess läge å Felterus karta såsom beroende på misstag eller
slarv hos kartförfattaren. Men alla tvivel hävas aven an-
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teckning från år 1700 i stadens äldsta bevarade kyrkobok
angående kyrkans inventarier, där det om klockorna heter,
att den minsta hade länge varit brukad i den förra träkyrkan,
"som stod d ä r k l o c k s t a p e l n n il ä r".

Hur såg då denna kyrka ut, som åtminstone till sitt yttre
stod färdig i början av 1670 talet? Den enda avbildning av
kyrkan från denna tid, man har att tillgå, är den, som åter
finnes å Felterus' ovan omtalade karta från år 1661. Den bild,
som där återfinnes, är högst schematisk och visar endast en
långtsträckt tornlös byggnad. och man kan av bilden ej få
någon föreställning om kyrkans utseende. Av den bild av
Vänersborg, som återfinnes på den i Danmark slagna medalj,
varmed man där hugfäste stadens erövring 1676, kan man ej
heller inhämta nå'got, ens angående kyrkans läge. Senare
finna vi kyrkan avbildad på Vänersborgsbilden i Dahlbergs
Suecia antiqua & hodierna, men denna bild stammar från en
långt senare tidl). Vänersborgsbilden är nämligen stucken i

koppar av Dahlbergs medhjälpare, holländaren Aveleen, vil··
ken kom till Sverige först 1698 och synes hava ägnat sig åt
Sueciaverket först från år 1703. Man vet ej ens, om han
själv någonsin besökt Vänersborg. Men även om så ej är
förhållandet, kan han hava haft av Dahlberg utförda tecknin
gar från Vänersbor'g att gå efter. Dahlberg hade nämligen
vid många tillfällen och tidvis under ganska långvariga be
sök vistats i Vänersborg under den tid Karl XI där hade sitt
högkvarter vintern 1675-76, och hade då säkerligen ej för
summat att göra studier för sitt stora verk.

Bilden i Sueciaverket torde dock återgiva kyrkans utseende
efter 1680. Då hade staden sedan danskarnas erövring av

1) Bilden över titeln till denna uppsats återgiver kyrkans utseende en].
Suecian.
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densamma midsommardagen år 1676 legat öde och så ,gott
som övergiven av sina borgare ända till år 1680, och efter
återinflyttningen synes man hava ombyggt kyrkan, som
märkligt nog lämnades obränd av danskarna.

Man känner ej heller mycket om det inre av den kyrka,
som fanns i staden vid danskarnas invasion år 1676. Man
hade haft orgel i sin kyrka även i äldre tider och hade redan
från 1640-talets sista år anställd särskild organist, mäster
Mathias Gron, som var född i Skara och förut varit organist
i Borås och Lidköping. lian begärde 1665 (14/8) att hans lön
på 50 daler skulle höjas och hotade i annat fall att flytta till
Skövde, Magistraten svarade honom, att han tills vidare finge
nöja sig med den lön han hade, "till dess den nya kyrkan kan
bliva färdig och det stora orgelverket bliver uppsatt, då han
kan få en fullkomlig lön". Det nya orgelverket hade man
redan 1663 beställt hos den namnkunnige orgelbyggaren
kyrkoherden i Lyrestad lierr Jonas Rudberus. Om denne,
som dog 1697 såsom kyrkoherde i Lidköpi11'g, finnes i lierda
minnet antecknat, att "han haver till orgelverks uppbyggande
haft mera Just än till församlingens uppbyggelse", ett om
döme, som innebär en karaktäristik av mannen både som
präst och orgelbyggare.

Anskaffandet av detta orgelverk för Vänersborgs kyrka
föranledde en skarp kontrovers mellan kyrkovärden Anders
Barck, som beställt orgelverket, och borgmästare Kloot. De
varo förut ej de bästa vänner, och tvistigheteri om orgelver··
ket var blott en episod i alla deras trätor. I domboken 166:,
(27/7) talas om ett uppträde, som ägt rum på påskaftonen, då
commercieborgmästaren Jakob frantzson och Anders Barck
besökt justitieborgmästaren Kloot i dennes bostad för att re
sonnera Om det nya orgelverket. Kloot hade påstått, att
Barck lovat att själv bekosta orgelverket, vilket denne på
det häftigaste bestred. Kloot hade slutligen slagit Barck på
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axeln "så att han blev varm" och yttrat att, "om så Barcken
skall taga betalningen ur näsebenet, skall han och ingen an
nan betala orgelverket", Annu 1664 (5/6) tvistas om detta vid
rätten, och Kloot beskyllde Barck för att vara en "oppstus
sare och sidvördare". vartill Barck svarade, att om han bleve
dömd av Kloot, så visste han, att han komme att "fara en
fanens färd".

Anders Barck hade förut i juni 1660 blivit dömd för grov
smädelse mot Rätten, men på ansökan modererades straffet,
så att han i stället för böter skulle till stadens kyrkobyggning
"giva en sådan föräring, som kyrkan är tjänt med och han
själv kan hava ära av". Det blev en stor ljuskrona till kyr
kan. Anders Barck berömmer sig senare av att han skänkt
kyrkan denna ljuskrona, men borgmästaren påstår, att det är
Magistraten, som skänkt kronan för de böter, som Barck rät
telIgen skolat betala.

Barcks smädelser mot Borgmästare och Råd voro en in
komstkälla för kyrkan. Vid andra tillfällen fick han till kyr
kan i stället för böter skänka ett bårkläde med fransar och
en altarduk.

1671 (7/8) var den dåmera välborne Hans Belfra'ge kallad
inför borgmästare och råd och tillfrågades, om han, som för
ut till den gamla kyrkan givit predikstolen, som nu skulle
flyttas i den nya kyrkan, ville bekosta predikstolens repara
tion. Belfr'age lovade, att han skulle "förnya prediksto
len med huvd och annat som tarvas och Köra prediksto
len färdig, som han kan hava ära av".

Den kyrka i Vänersborg, som här avses, var ju icke för
sedd med torn, utan dess klockor hängde i en särskild, vid
kyrkan befintlig klockstapel. Redan på 1600 talet fanns i Vä
nersborg ett stadens ur. Men var detta var placerat, vet man
ej. Kanske på kyrkans vägg, eller i klockstapeln, kanske
på rådhusets vägg. År 1662 tillverkade den namnkunnige ur-
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verksbyggaren G u d m u n d L o c k e eller Låck, Väners
borgs stads stora "sejare" eller urverk. lian gjorde också
smärre s. k. hussejare åt stadens borgare (Domboken 1662
Il/l). Stadens ur var försett med slagverk, ty i ett mål från
1675 (S/O säger ett vittne till ett nattligt uppträde, att han
ej visste vad tiden varit, ett eller tu, "ty klockan slog ej den
natten". Därmed kan ej avses annat än stadens stora urverk.
Detta var säkerligen placerat å kyrkoväggen, ty det stolta,
tornprydda rådhus, som återfinnes å Sueciabilden och där
uret kan tänkas hava varit placerat, är utan tvivel en ren
faJltasibild, och i så fall finns ingen annan byg~nad än kyr
kan, där uret kan hava varit uppsatt.

KYRKOBYGGET EfTER AR 1676,

Då danskarna vid midsommartiden år 1676 nalkades Vä
nersborg och det blev klart, att man måste uppgiva staden,
flydde så många av stadens invånare som det kunde till andra
orter och staden låg i många år fullkomligt öde. Någon rätt
skipning synes icke hava utövats före år' 1680, då staden så
att säga organiserades på nytt. Det talas i senare tiders
handlingar' ofta om den gruvliga ofridstiden, och de av sta
dens inbyggare. som varit med om den, ansågos berättigade
till särskilda förmåner. Då på 1690-talet stadens donations
jordar blevo föremål för ny delning, sade sig de äldre bor
garna förutsätta, att all hänsyn skulle tagas till att de i fej
den mist sin egendom och fått sina hus brända, och att det
därför ej vore mer än rätt, att de fingo mera och bättre jord
än de borgare, som inflyttat till staden efter kÖget.

Tillståndet i staden efter danskarnas avtåg var säkerligen
bedrövligt. liandel och näringar lågo nere, många av de
driftigaste borgarna hade slagit sig ned på andra orter och
återvände aldrig. Stadens ledare, borgmästaren Kloot, hade
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flytt till sin födelsestad Arboga, där han slutade sina dagar,
och som borgmästare fungerade från 1680 hans måg rådman
nen Wilhelm Lind. Stora delar av staden voro avbrända.
Men kyrkan stod märkligt nog kvar. Den blev av den dan·
ske befälhavaren Dlric Fredric Gyldenlöwe "express conser
verad" som han skriver i sin rapport om stadens erövring.
Kyrkans stora klocka fördes dock till Köpenhamn och hänger
den dag i dag är i Vor freIsers Kirke. Den lilla klockan och
kyr'kans ljuskronor blevo däremot "salverade" undan fien
den genom kyrkovärdarnas rådighet. Denna "lilla klocka"
hänger fortfarande i Vänersborgs kyrkas torn.

Fastän kyrkan ej nedbrändes av danskarna måste den dock
hava varit i mycket dåligt skick, då stadens borgare efter
flera år vågade sig åter till staden. Säkerligen hade kyrkan
blivit skadad av de runtomkring den brinnande husen, och utan
all vård och tillsyn hade den stått i närmare fyra ar. För
övrigt torde den 1676 till stora delar icke ens var'it fullbor
dad, ty på 1680 talet var man i full färd med att ombygga
eller åtminstone grundligt renovera kyrkan.

Med anledning av sitt ruinerade tillstånd hade Vänersborg
erhållit vissa frihetsår d. v. s. frihet från skatter och andra
pålagor, och vid ett besök, som Karl XI avlade i Vänersborg
år' 1685 passade man på att begära, att staden under dessa
frihetsår skulle få använda överskottet av de i staden fallande
iull- och accismedlen till kyrkans reparation. Iiäröver ville
Kungl. Maj:t senare resolvera. Man hade också liksom 1660
begärt att få någr'a sönderskjutna kanoner till gjutning av ny
kyrkoklocka. Kungl. Maj:t förklarade sig på denna nejden
icke hava några sådana att tillgå. men beviljade i stället sta
den till klockehjälp 100 dIr silvermynt samt rättighet att för
ändamålet upptaga en kollekt inom både Skara och Göte
borgs stift.

Att kyrkan varit i oundgängligt behov av reparation får
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man på ett målande sätt reda på i en anteckning i 1680 års
dombok (18/5). Tre flickor voro tilltalade för att de sistlidne
långfredag, då de med stadens ungdom blevo examinerade
i sin kristendomskunskap, på kyrkogolvet gjort sig skyldiga
till ett beteende, som ansågs i hög grad skymfligt för kyrkan.
De nekade ivrigt och blevo också frikända, sedan det anteck
nats, att "uti dymbelsveckan varit dageligen regnväder, och
på det stället, där dessa pigor stått, så var droppet av regnet
på golvet igenom kyrkotaket på själva choren som värst",
varför pigorna befunnos vara utan skuld till de våta fläckar
på kyrkogolvet, som föranlett deras instämmande.

Att det pågående kyrkobygget omfattades med intresse
och föranledde gåvor till kyrkan, finner man flera exempel
på. Handelsman Lars Barck i Götebopg, som var född i Vä
nersborg, skänkte i maj år 1686 till kyrkan 30 daler, som man
beslöt använda till valvets uppbyggande.

Det stora takvalvet, som nu gjordes i kyrkan, synes hava
fÖr'orsakat stora besvär och kostnader. Lantmätaren Fredrik
Sixtus erhöll 1689 femtio stycken bräder i ersättning fÖr det

besvär, han haft med valvet i kyrkan. Dessa besvär torde
hava avsett ritningar och konstruktionsberäkningar, ty själva

arbetet på valvet utfördes av tvänne från Göteborg komna
tyska snickare, Heinrich Geiger och Lorentz Muhlenkindt. Är
1686 hade Heinrich och Lorentz om valvbyggnaden råkat i

sådan tvist, att den måste slitas av rådhusrätten. De skulle
utföra hälften av arbetet var, men Heinrich påstod, att 1.0
rentz varit så försumlig i arbetet, att han fått 'göra mer arbete
än Lorentz. De blevo ej vänner efter detta, och i december

1686 anmäler Hellr'ich. att Lorentz slagit ihjäl två gäss för
skolmästaren Herr Jacob, vilket blev uppslaget till en vid
lyftig undersökning om Lorentz förhållande och uppförande.
Det slutade med att Lorentz blev överbevisad om att han icke
allenast stulit bräder och spik i kyrkan, utan dessutom begått
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andra stölder från enskilda personer. Bl. a. hade han från en
sämskmakare stulit ej mindre än 21 stycken skinn som han
fört till Uddevalla och där för'sålt.

Den 4 april 1687 avkunnades domen över Lorentz, och den
kunde ju icke bliva annat än en. För sina stölder från kyrkan
och andra dömdes Lorentz att mista livet, men domen skulle
underställas liovrätten. Den 11 juli s. å. hade liovrättens
dom ankommit, och hovrätten hade då mildrat Lorentz straff
till "sex gånger gatll10pp under 50 par spö", vilken exekution
borgerskapet hade att fullborda, "vartill de sig ingalunda
vägrade", slutar protokollet. Det blev nog inga falska. slag i
det gatuloppet.

Lorentz' kollega lieinrich Geiger var en rättskaffens man
och dessutom fr'amstående i sitt yrke. lian var född i Mic
helsburg i Munden och dog 1691 i Vänersborg, där han då
varit bofast sedan år 1686. I den anteckning, som vid hans
död 'gjordes i Vänersborgs kyrkobok, heter det, att han var
"en ganska berömmelig man i Architekturen", som han stu
derat och utövat i de förnämsta städer i Ryssland, Liffland, ,
Kur'1and, Pommern, Frankrike och England, i vilket land han
i 8 eller 9 år varit bosatt i London. I kyrkoboken omtalas
ock, att han i Vänersborgs kyrka förfärdigat det kostbara trä,·
valvet, samt kyrkans pelare och korskrank. Vidare anteck
nas den märkvärdiga händelsen, att då mäster lienrich låg
på sin sotsäng, så anlände till staden hans broder Didrich,
sorn också var snickare, och som kom för att söka arbete i

Vänersborg, utan att veta att hans br'oder, som han icke hört
av på 10 års tid, var bosatt i staden.

Den 21 maj 1687 besvärade sig kyrkovärden Sven Larsson
Wallman över, huru lamt det tillginge med arbetet i kyrkan,
vilket berodde på att inga medel funnes tilIgängliga. För att
skaffa sådana för arbetets fortsättande beslöts att försälja de
återstående gravplatserna i kyrkan.
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P~r hösten samma år uttaxerades de penningar, som behöv
des för att betala den nya kyrkoklockans forslande från
Strömen. Klockan, som efter konungen erhöll namnet "Caro
lina" var gjuten i Stockholm, vägde 10 skeppund och kostade
1000 rdr. Den fraktades sjöledes över Göteborg till Åker
ström, därifrån den fördes på Edsvägen till staden på släp
stockar och upphängdes i klockstapeln den 12 november 1687.
Klockans kläpp var en särskild gåva av hammarpatronen på
Bjurbäcks bruk i Långseruds socken i Värmland Johan Linde
roth, adlad Linroth.

Målningsarbetet i kyrkan hade utförts av mäster Anders
Ling, troligen från Göteborg, och synes också hava fullbor
dats under sommaren år 1687. Ling fick dock sin betalning
först år 1688 (lO/lO, då det särskilt omtalas, att han målat
kyrkans valv.

Kyrkogården, som år 1665 (12/0 var omgiven av ett plank,
hade senare kringgärdats med en mur, som emellertid 1690
(31/5) var bofällig. Den skulle repareras och då också kalk
slås. Muren var försedd med brädbeklädnad ovantill och
till denna skulle enligt beslut vid kyrkostämma 1692 (28/10)

för varje tomt i staden givas 3 bräder och 24 spikar.
I maj 1690 beslöts på kyrkostämma, att även hela kyrkan

utvändigt skulle kalkslås och murrnästaren Nils fick i arbetslön
20 daler. Man hade också låtit täcka kyrkan med tegel, men
taket befanns vara för svagt, så att teglet måste tagas bort.
Teglet - 9000 pannor - såldes 1693 till Peter Ekman för
7 daler hundradet, men sedermera uppkom tvist om huru
många tegelpannor det gick på ett hundrade. Köparen ville
räkna s. k. storhundrade om 120 pannor.

1692 talas om att bänkarna i kyrkan varit målade i ett helt
år utan att man kunnat betala målaren.

Kyrkan synes icke blivit fullbordad på länge. 1699 får man
rätt att upptaga kollekt för uppbyglgande aven sackristia.
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Vid kyrkostämma 1704 (27/7) talas om nödvändigheten att
göra ett "listverk" runt hela kyrkan under taket, emedan om
vintern under yfsen en myckenhet snö och väta där inflyger
och sedan smälter och dryper genom valvet, därigenom mål
ningen förstöres. 1709(15/3) besluta borgmästar'e och råd
skriva till konsistoriet i Skara angående den nödvändiga re
paration, som· stadens kyrka erfordrar. Någon reparation sy
nes då ej hava kommit till stånd, ty ännu 1713 klagar vid
visitation (17/5) kyrkoherden över att klocketornet vore myc
ket felaktigt, så att brädfodringen på stapeln förfaller, samt
att spånet på hela norra delen av kyrkotaket vore så för
ruttnad, att pastor ej stode fri på predikstolen, när det reg
nade hårt.

År 1734 hade man påbÖrjat att bygga torn till kyrkan och
handelsman Olof Ahlqvist skänker då 68 daler till tornbygget.
Tornets nedre del var av sten och den övre av trä. Samma
år dömdes personer att utföra körslor till kyrkan.

Vidkyrkstämma 1745 omtalas den stora bristfälligheten vid
södra sidan eller krysset över' valvet. Prästerskapet besvä
rade si-g Över kölden i sakristian tillföIjd av dess tegelgolv,
och detta skulle nu ersättas med ett trägolv.

Den kyrkobyggnad, som man haft i verket i så många år
stod säkerligen icke ens fullt fär'dig, då kyrkan vid den stora
eldsvådan under den 24 och 25 september 1777, då så gott
som hela staden lades i aska, också blev i grund förstörd.

Även den ifrågavarande kyrkan var försedd med ur, till
verkat av urmakaren på Läckö, Lars tIult, fÖr en kostnad av
200 rdr. Det var uppsatt i klockstapeln och slutjusterades
den 30 november 1683. 1691 omtalas, att klockaren Anders
Torbjörnsson i fyra år gjort tjänst med urverkets ställande.
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f magistratsprotokoll år 1756anmarkes att det av staden till
kyrkan skänkta uret, vilket måste vart ett annat ur än det
förut omtalade, vilket bekostats genom av Kungl. Maj:t an··
ordnade tullrnedel, vore mycket förfallet och borgerskapet be
slöt att låta reparera detsamma, men denna reparation kom
troligtvis ej till stånd, ty 1759 klagar klockaren Starin (ej
Skarin) över att urverket är gammalt och så dåligt, att sta
dens båda officiella klockor (på rådhuset och kyrkan) visa
ända till en timmes skillnad.

Som vi sett, anskaffades till den nya kyrkan ett nytt orgel
verk. detta var placerat på en läktare. (1683 3/9). Den gamle
organisten, mäster Mathias, dog år 1690 efter 42 års tjänst
göring och efterträddes först av Niclas Wass och sedan från
1697 av rådmannen Erik Bånge. 1693 stadgade Magistraten
(21/0 vite för den, som fördristade si'g att emot organisten
vilja intränga på orgelverket. 1699 ökades organistens lÖn
med 20 daler mot skyldigheten för honom at hålla en musikant
som spelade violin ochäveh kunde "siunga på orgewärket".
Detta senare, som farit särskilt illa av att det måst stå obe
gagnat ett helt år under landssorgen efter' Karl XI, var då
reparerat av orgelbyggaren Johan Ährman.

Reparationen måste ej varit så vidlyftig, ty 1705 (6/11) 'gi
ver organisten Bånge in en "specifikation· på den meliora
tion, som reqvirerades på orgelverket", och brev skulle avgå
till "orgelbyggaren i Västerås", att han vid sin resa till Udde
valla skulle komma till Vänersborg för att besiktiga orgeln.
Denna reparation korn till stånd, och 1706 ~16/4) begär kyrko
värdarna, att kyrkans utlånade medel måtte indrivas, enär
or'gelbyggaren "överhänger" dem, för att få sina pengar, och
samma år (21/11) beklagar sig organisten, att hans lön min-
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skats, ehuru han numera måste fractera ett svårare och större
verk med pedal. År 1707 var en bildhuggare vid namn Jonas
Falk och dennes fader Nils Falk sysselsatta med att förse or,
gelverket med zirater {11/11 1707, 30/3 1708).

Den kyrka som förstördes av branden 1777 var en s. k.
korskyrka, med ett långhus i öster och väster, från vars båda
långsidor ungefär på mitten åt norr och söder utgingo kor
tare sidobyggnader. Varje långvägg var försedd med fyra
fönster, två på vardera sidan om korsarmarna. Dessa
sträckte sig så långt ut, att de hade ett fönster åt väster
och östersidorna. Ingångsdörren var på långhusets västra ga··
vel, men det fanns dörr även på södra korsarmens östra sida.

Aven förteckning från år 1690 på platser i kyrkan, en s. k
bänkelängd, finner man, att i långhuset voro uppställda sex
ton bänkar med sex till åtta platser i varje bänk på vardera
sidan av mitt,gången nedanför "creutzet" d. v. s. nedanför
korsarmen. Långhuset ovanför korsarmen upptogs av koret
samt platser för konungens och drottningens stolar på var sin
sida, presterskapets bänkar vid norra och södra väggen, lands
hövdingens och Kungl. Maj:ts övriga ministrars d. v. s. höga
statstjänstemäns bänk, samt ridderskapets och adelns tre bän
kar. I södra korsarmen funnos på vardera sidan om en mit
telgång åtta bänkar med sex till sju platser i varje bänk. I
norra korsarmen funnos åtta bänkar på ena sidan och sju bän
kar på andra sidan om en mittgång. Av dessa uppgifter får
man en viss föreställning om kyrkans storlek.
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Bildhuggare hade anlitats för färdigställande av de för
konungen och drottningen avsedda stolarna i koret. 1691
omtalas i domboken (8/7), att konungen snart vore att för
vänta till staden, och att därför hans kyrkostol borde iord
ningställas, vilket snart borde kunna ske, då största delen av
det rekvirerade bildhuggarverket vore färdi'gt. Medel måste
dock "uppnegocieras" d. v. s. upplånas till det återstående
arbetet. Den, som utförde detta träsnideriarbete, var konst
erfarne mäster Björn Andersson, som fanns kvar i staden
ännu 1694.

KYRKANS INVENTARIER I ÄLDRE TID.

I 24 kap. 8 § uti 1686 års kyrkolag föreskrives bl. a. att i
kyrkoböckerna skulle införas en förteckning över allt vad
kyrkan ägde i löst och fast med all den underrättelse, som
därtill hörde.

I Vänersborgs äldsta bevarade, nu i landsarkivet i Göte··
borg förvarade kyrkobok, finnes också en sådan förteckning,
som, troligen i samband med nya kyrkoböckers uppläg'gande
upprättats 1690 av dåvarande kyrkoherden i församlingen,
magister Andrces Rhodin. I denna förteckning hava sedermera
gjorts åtskilliga ändringar och tillägg. Den är försedd med
påskrift, att den blivit översedd den 21 november 1700 av
Erik Oemenius, Anders Råberg, Anders Ekman och Erik
Lindh, vilka med sina underskrifter intygat förteckningens
riktIghet.

Den granskning, som sålunda ägt rum år 1700, har tydligen
skett i anledning av kyrkoherden Anders Råbergstillträde
till pastoratet, till vars kyrkoherde han utnämnts år 1699 med
tillträde år 1700. Erik Oemenius, som underskrivit förteck
ningen, var sedan år 1682 kyrkoherde i Tunhem och prost och
antagligen visitator vid förteckningens upprättande. De båda
övriga undertecknarna vora rådmän och kyrkovärdar.
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fÖrsta avdelningen av inventariefÖrteckningen uppta,ger
k y r k a n s b Öc k e r. Dessa utgjordes aven Gustaf Adolfs
bibel, gammal och fÖrnÖtt, med lÖsa blad och utan titel, en
gammal fÖrsliten psalmbok, tre kyrkohandbÖcker, därav en
gammal fÖrsliten, ett exemplar av det år 1694 utkomna ny
trycket av Uppsala mÖtes beslut, två stycken skriftebÖcker,
ett exemplar av den nya psalmboken och slutligen "denna
kyrkobok".

Angående en av kyrkohandbÖckerna nämnes, att densam
ma skänkts av "välaktad Johan Larsson Punke". Denne Jo
han funke, som var son till skolmästaren och komministern
i filipstad Lars Torstenson funcke, hade slagit sig ned i Vä
nersborg såsom handelsman och fick, då han den 4 februari
1693 avled 59 år gammal, i kyrkoboken det vitsord, att han
varit en fÖrståndi'g, gudfruktig, mycket hedervärd handels··
man och redlig invånare i staden.

Kyrkans dyrbaraste egendom var naturligtvis k y r k s i l v
r e t. Bland detta märka vi fÖrst en silverkanna, något fÖr
gyld utanpå och helt och hållet invändigt. Denna kanna, som
vägde 108 lod eller nära 1 1/2 kilogram, angives vara skänkt
av ryttmästaren Lars Bånge, som jämväl skänkt altartavlan,
vilken dock icke funnes upptagen i ifrågavarande fÖrteckning.

Lars Bånge tillhÖrde en av de allra äldsta Vänersborgs
släkterna. lians stamfader Påvel Bånge, hade tillhört sta
dens första inbyggare och varit bland de lödöseborgare, som
efter Lödöses förstöring slagit sig ned i Brätte och senare
flyttat till Vänersborg. Påvel Bånge finnes upptagen bland de
jordägande borgarna i LÖdöse 1592 och 1601 och var rådman
där 1605.

Vidare fanns bland silverskatterna en mindre kanna, för
gylld inuti, vägande 60 lod, vilken skänkts till kyrkan av
stadens förste kommendant överstelÖjtnanten Per Stölten
hielm.
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Dessutom fanns en kalk med tillhörande paten, tillhopa vii··
garide 39 lod, samt en liten förgylld kopparkalk.

Bland silvret uppräknas slutligen tvänne små klockor, "som
hänga vid pungarna", förärade av kronobagaren i Göteborg
Jochim Larsson, om vilken nå'gra upplysningar icke kunnat
inhämtas.

Nästa avdelning i inventarieförteckningen upptages av
k l ä d e r. Tre messhakar funnos. Den förnämsta var av
violett sammet med upphöjd brodering och var skänkt till
kyrkan av rådmannen Samuel Eriksson och hans hustru Karin
Jonsdotter, vilkas monogram S. E. S. och K. J. D. också voro
hroderade å messhaken. Samuel Eriksson valdes till rådman
1658 och var därjämte inspektor över gränsetuIIen, levde
1675, men var död 1681 12/9. Ilans hustru, som var dotter
av den bekanta Ekmanska släktens stamfader fogden Jon
Larsson Ekman, gifte om sig med handelsmannen och råd
mannen i Karlstad Erik Lind..

Den andra messhaken var av röd sammet med "förgyllda
silverkrusifix och bokstäver". Den var skänkt av kommen
danten Per Stöltenhielm.

Den tredje, som angives vara nära försliten, var också av
röd sammet med smala silversnören i kanterna och silver
fransar runt omkring. EnHgt en senare anteckning i kyrko
boken hade denna messhake sedermera blivit försåld till Vass
ända kyrka.

Bland klädespersedlarna uppräknas också tvänne skjortor,
den ena av klosterlärft och den andra av svensk väv, samt
en "mässegördel".

Av a l t a r k l ä d e n funnos också tre stycken, ett av
"blommerad röd atlas" med silverspetsar runt om och bok
stäverna Il. P. S. Dessa bokstäver angåvo givaren: handels
mannen i Göteborg Ilans Pettersson, född i Vänersborg, som
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skänkt detta altarkläde till kyrkan 1687. Hans PetterssötI
adlades sedermera med namnet Wennerstierna.

Det andra altarklädet var av rött "tubin" och prytt med
bokstäverna A. E. \V. och B. J. D., d. v. s. initialerna tm
namnen å givarne: rådmannen och postmästaren Anders
Eriksson Wallman och hans hustru Brita Jonsdotter. Anders
\Vallman tillhörde liksom den ovannämnde Bånge en av
stadens äldsta familjer, och även han kunde leda sitt ursprung
från en lödöseborgare, som flyttade till Brätte och därefter
till Vänersborg. Bland de talrika medlemmarna av släkten
Vvallman märkes lödöseborgaren Segold Svensson, som bo
satte si'g i Brätte, blev där borgmästare 1630 och var herre
dagsman för staden 1638. Dennes son Anders Segoidsson
\Vallman blev rådman i Vänersborg och stadens borgmä··
stare 1684, samt dog såsom sådan 1692.

Det tredje altarklädet var av atlas, men gammalt och odug
ligt. Det var skänkt av kyrkovärden Asmund Andersson.
Denne var kyrkovärd alltifrån det kyrkan började byggas
och till år 1694. lian skötte sitt ämbete med heder, vilket
också, då han dog år 1696, antecknas i kyrkoboken, därvid
särskilt anmärktes, att han i ofriden 1676 salverade ljuskro
norna och andra mobilier.

lians altarkläde hade man emellertid ej tillbörlig venera
tion för, ty år 1691 gjorde man dynor av det till "majestä
temas och landshövdingens säten".

Utom altarkläderna nämnes en d r ä Il du k, given av råd
mannen Daniel Jonssons hustru Elisabet Markusdotter. Da
niel Jonsson, som också varit kyrkovärd och kyrkans upp
bÖrdsman, var broder till Samuel Erikssons förutnämnda
hustru Karin Jonsdotter. Då Daniel Jonsson dör år 1695,
säges han hava varit en "richtig man".

Vidare fanns ett silkesytt h a n d k l ä d e, givet 1683 av
rådmannen Anders Bengtssons änka Margareta Torstensdot-
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ter. Anders Bengtsson hade varit en betydande man i staden.
Hans änka får, då hon över 80 år gammal 1691 avlider, i
kyrkoboken det vitsordet, att hon "varit en berömmelig och
mäkta sällsynt människa i dessa tider uti sann gudsfruktan,
alvarsam stillhet och saktmodighet, för andra ett ljus". An
ders Bengtsson efterträddes såsom rådman av sin son Bartel
Andersson och denne i sin tur av sin son tIenrik Barteisson,
som var rådman i staden, då han blott 23 år gammal dog
år 1699.

förutom det förstnämnda handklädet fanns ytterligare två
sådana, odugliga och grova.

Ytterligare funnos två k a l k k l ä d e n, ett gammal och för
slitet, och ett nytt, skänt av Olof Jonsson och hans hustru
Ingrid Nilsdotter med deras fulla namn inbroderade och or
den "tiar jag Jesum i mitt etc.".

Olof Jonsson kallas, då han dör år ]699, en saktmodig och
redlig man.

Bland klädespersedlarna uppräknas slutUgen tre små och
en längre b ä n k d y n a, gjorda av ett gammalt upptvättat
och lagat atlas a1tarekläde, tre stycken röda s t o l k l ä d e n,
tvänne större och tvänne mindre b å r k l ä d e n "alldeles för
skämde och befläckade". Vid kyrkostämman 1694 föredrogs
sal. rådmannen Börge fyrhaks testamente å 30 rdr., destine
rade till ett nytt bårkläde.

Nästa avdelning i inventarieförteckningen har rubriken
"M a lm, ji ä r: n o c h m e s s i n g", och därunder finna vi
först kyrkans ljuskronor, som varo tre stycken.

Den minsta, som hängde i koret, bestod av sex armar och
var skänkt till kyrkan av den förut omtalade borgmästaren i
Brätte Segold Svensson Wallman, som dog i VänersbOf'g
år 1660.

Den andra· ljuskronan, som hängde i det största valvet,
d. v. s. i själva "korset", bestod av tvänne omgångar med
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armar och bar givarens, Anders Barcks, namn jämte orden

Soli Deo Gloria.

Anders Barck, om vilken vi i det föregående hava hört ta
las, tillhörde även han en av stadens äldsta familjer. Den

äldste kände medlemmen av släkten var en loÖdöseborgare
Torsten Barck, som var bosatt i Brätte 161.3 och levde ännu
1624. I Brätte bodde senare Anders och Lars Barck, av vilka
den senare var borgmästare i Vänersborg- åren 1652-1658.

Den tredje ljuskronan, som hängde över den "långa gån
gen", bestod av två omgångar "med armar och en fläckt örn
överst uppå". Den var skänkt av den förut omnämnde råd·

mannen Anders Bengtssons söner Daniel Andersson och Bar··

tel Andersson.
Utom ljuskronorna. funnos ljusarmar av messing, som bru··

kades på predikstolen, gamla och illa hanterade i krigstiden,

samt en ny ljusarm, med två pipor, given av kyrkovärden

Olof Persson.
Om Olof Persson vet man endast, att han blev kyrkovärd

1694 efter Asmund Andersson och hade en son, fiskalen Olof

Olofsson.
Till att upplysa kyrkan tjänade också två stora mässings

stakar, skänkta år 1692 av ryttmästaren Lars Stöltenhielm,

kommendantens son.
Härefter komma i förteckningen k y r k k l o c k e r n a, om

vilka förut i denna uppsats talats.
Bland "malm, jern och messing" uppräknas vidare två styc

ken skyfflar och en "pötstör" (?), skänkta av Johan Funcke,

järnstampar och "dängejärn" att slå hål i murarna med.
Sista avdelningen av inventarieförteckningen har rubriken

"a n n a n k y r k a n s r e d s k a p, t y g, b i I d e r o c h
k ä r i l a v tr ä, s t e n o c h g I a s". Där förekommer en

snippeskål, "brukas till döpelsens wer'ck", vilken emellertid

1693 ersattes med eh döpelseskål av zink, tre stycken olje-
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krukor, och ett vinankare. Vidare finnas tvenne timglas, det
ena gammalt och enkelt, som klockaren hade hemma för att
ej försumma ringning och klämtning, det andra, försett med
fyra glas i messingsfoder skänkt till kyrkan den 24 novem
ber 1688 av handelsmannen i Göteborg, Johan Johansson
funcke. I kyrkan förvarades vidare en "fördärvad dödsbild,
som förr höll timmeglaset på predikstolen". Dessutom fanns
en änglabild, som hängde mellan de två främsta valven. Den
var' förfärdigad av bildhuggaren Passalaqvia i Lidköping1

)

och år 1688 inköpt av rådmannen Bengt Valtinsson och för
ärat till kyrkan.

Bengt Valtinsson var fÖdd 1644 i Lidköping, var handels
man och rådman i Vänersborg och dog där 1728. lian var
gift med Elisabeth Barck, dotter av handelsmannen Anders
Barck. Bengt Valtinssons son Adrian Valtinsson blev stam
fader för den adliga ätten Adlerstam.

Ytterligare en änglabild, målad och "med 'guld och silver
zirad" hade skänkts till kyrkan av rådmannen Anders Ek
man, en son till den fÖrut omtalade Daniel Jonsson.

Av träskulpturer funnos slutligen en ljuskrona, som förr
hängt nederst i kyrkan, men numera ej brukades, utan utlå··
nats till skolan, två ljusarmar, "gjor'da såsom människoar
mar", en vid vardera prästestolen.

Slutligen uppräknas två gamla och en ny likbår, en svarv
stol, som använts till kyrkobygget för förfärdigande av pelar
baserna, linor och tåg, ett järnskott hissblock, en kista fÖl'
penningar och räkenskaper, och en för kyrkans kläder, tre
stycken samlepungar eller håvar. De två bästa vara av blom
rnerad atlas med breda silverspetsar och silverklockor. Den
tredje, som var mindre och gammal med smala spetsar, sål-

1) Är 1686 bekom bildhuggaren Georg Passalaqvia för bildhuggeriarbete
i kungsstolarna i Skara domkyrka 40 daler. Västergötlands fornminnes
förenings Tidskr. 1909 sid. 123, not. 2.
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des sedermera jämte ett stycke altarkläde för 2 daler silver
mynt till Ryrs kapell.

Dessutom funnos två dammkvastar, köpta i Göteborg år
1692 för 1 daler 16 öre, ett bord i sakristian, en gammal lärfts
bordduk, tre bänkar, ett klädskåp med två dörrar samt lås
och gångjärn.

Vad ovan uppräknats synes hava funnits vid Omaenii in
spektion år 1700, men sedermera hava åtskilliga tillägg till
inventarieförteckningen gjorts, tidigast år 1704, då inventariet
översågs den 8 augusti av domptosten Ma'gnus Bredberg. Då
upptog inventariet ytterligare en mässeskjorta, en ny funt,
med guld och silver väl sirad, båda köpta för kyrkans pen
ningar, samt en tavla med siffror ("varefter psalmerne som
infalla upptagas") förärad av rådmannen välaktad Erik Lind.
Denne blev rådman 1698 och dog1707.

Av de efterföljande tilläggen äro flera icke daterade, men
sträcka sig till år 1723.

1705 förärade inspektoren DarelI kyrkan ett k a l k k I ä d e
av vit atlas med sydda guldblommor samt äkta guldspetsar
omkring. DarelI var inspektor över skogarna i Älvsborgs
län, men blev också rådman i Vänersborg 1705. Han blev
sedan lantjägmästare och var död 1712.

Senare köptes för kyrkans medel tvänne b r o d e r a d e
håvar.

1719 skänkte Johan Larsson :Funcke en o b l a t a s k av sil
ver, vägande 33 lod och försedd med inskription.l

).

Samma år skänkte madame Annika Ekman till kyrkan en
a I t a r d u k av dräll, 53/4 alnar lång med dubbel bredd och
vita fransar omkring. Madame Annika Ekman var troligen
kyrkoherden Petrus Gudhemii i Borås hustru Annika Ekman,
dotter till rådmannen i Vänersborg Anders Ekman.

1) Den är förfärdigad 1718 av guldsmeden Abraham Wirgman i Göte
borg och tillhör ännu kyrkan.
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1721 förärade madame Sophia Iialbmeyer ett k a l k k l ä d e
av vit atlas, sytt med guld uti alla fyra hörnen och i mitten en
krans, vari lästes bokstäverna I. Ii. S. samt S. C. Ii. M.
"Madame Iialbmeyer" var rådmannen i Vänersborg Carl
Liedboms hustru Sophia Catarina Iialbmeyer.

Till slut upptager inventarieförteckningen ett år 1723 för
kyrkans penningar inköpt exemplar av kungl. sekreteraren
och antiqvarien Johan Peringskiölds Biblisk släkteregister,

vilket kostat 5 daler, vartill kom 2 daler för inbindningen.

OM GRAVARNA I KYRKAN.

På den tid, som dessa anteckningar avse, hade den före":
ställningen helt slagit igenom, att man efter sin död ej kunde
vila i frid, om man ej fick sin lägerstad innanför kyrkans hel
gade murar. Denna föreställning var' en frukt av den råa
läran om en rent per'sonligt verksam avgrundsfurste, vilken
lära efter reformationen mer och mer vunnit insteg. Man
v å g a d e helt enkel icke lig'ga begravd utanför kyrkan. Alla
som hade någon möjlighet, och möjlighet betydde i de flesta
fall ekonomisk möjlighet, skaffade sig och de sina gravplats
i kyrkan, och där blev naturligtvis ganska snart stark efter
frågan på gravplatserna, som ju ej kunde vara så många.
Härav följde också att det blev "fint" att vila i kyrkan. Ran'g··
ordning var även beträffande gravarna i kyrkan fullt genom
för'd, och de bättre platserna betingade ganska höga pris.
I Kalmar l

) utfärdades1683 en stadga angående priset på grav
platser i domkyrkan, som för övrIgt, liksom Vänersborgs sam
tida kyrka var en korskyrka. I Kalmar domkyrka betalades
för en grav i hÖgkoret för en främling 300 daler kopparmynt,

1) Meddelande fr. Kalmar Läns Fornminnesförening 1900.
Ytterligare om gravarna i Vänersborgs kyrka se inledningen till Vä

nersborgs kyrkas död- och begravningsbok 1690-1700. Linköping 1925.
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av den, som var församlingsmedlem, men ej haft grav i den
äldre kyrkan 200 daler, och av den, som ägt grav i sist·
nämnda kyrka, 150 daler. För gravar på stora gången ifrån
högkoret och till tvärgången samt för de tvänne främsta gra-

varna i vardera korsgången skulle betalas resp. 200, 150 och
100 daler kopparmynt och för de övriga gravarna ned till
stora dörren samt för dem, som lågo vid tvärdörrarna resp.
125, 100 och 75 daler kopparmynt. Då en grav genom arv
övergick till andra än den förre ägarens barn, skulle till kyr
kan betalas 6 daler kopparmynt.

Uppgifter om priset på gravatna i Vänersborgs kyrka på
1600 talet äro icke många, men 1694 betalar borgmästaren
tfiellmans änka för en hel 'grav i koret 39 daler, vilket dock
säkerligen var ett nedsatt pris med hänsyn både till borg
mästarens stäHlling i samhället och till sterbhusets dåliga
ekonomi.

Vid kyrkostämman år 1694 beslöts, att gravarna i kyrkan
skulle väl betäckas med stenar eller ock med jord uppfyllas,
och de lik, som voro insatta i andr'as gravar skulle tagas ut
och kyrkan "rensas". Det gällde ju såsom ovan påpekats, att
såvida det funnes någon möjlighet, undvika att låta sina när
maste få sova sin sista sömn utanför kyrkan, och hade man
ej råd att köpa gravplats i kyrkan, fick man laga, att man
fick liket inlagt i nå'gon annans grav. Den 8 oktober 1698 be
klagar sig hustrun Karin Eriksdotter vid rätten, att salig
Olof Björnssons hustrus lik nu stått i hennes grav i tio år
utan betalning. Magistraten resolverade, att hustru Karin
skulle få en daler i ersättning och att liket skulle flyttas ur
hennes grav.

Bland dem, som hade .råd att köpa gravplatser i kyrkan
var en ständig tävlan om de bästa platserna. Vid kyrko
stämma 1701 begärde Peter Ekman att framför någon annan
få lösa en ,gravplats under drottningens stol, och under Kungl.
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Maj:ts stol begärde monsieur Emanuell Darell att få sitt sista
vilorum. Tullnären Christopher Ekman ville hava plats under
orgelverket, och rådman Törnqvist ville vila under predik
stolen. Handelsmannen Nils Berg begärde, att tullnären fIå
kan skulle avstå sin grifteplats åt honom, och slutligen bevil
jades kyrkoherden AndreasRåberg gravplats under altaret.
Han har själv tillagt i protokollet "mot vedergällning till kyr
kans prydnad av ett lovligt Epitaphio". Detta epitafium upp
sattes väl e,i i kyrkan förrän efter kyrkoherdens död år 1713.
Det synes hava tilldragit sig en viss uppmärksamhet, att
döma av det förhållandet att en avskrift av dess text finnes
i Sundholmska samlingarna i Skara Stiftsbibliotekl). Kyrko
herde Råberg var väl ej den ende, som hade en minnestavla
över sin grav, och även andra gravprydnader förekomma.
Vi ha förut hört talas om en värja, upphängd till åminnelse
i kyrkan, och då kommendanten Stöltenhielms fru begrovs i

sin mans grav år 1690, säges hon ligga hos sin man och saHge
herre "under fanorna". Sådana voro således uppställda vid
Stältenhielms grav i koret vid södra muren.

Utom värjor och fanor funnos i kyrkan andra kri'giska sa-o
kel', som visserligen ej tjänade till prydnad. 1705 begärde
Magistraten, att garnisonens kulor och krut skulle tagas ur
kyrkan, och landshövdingen resolverade, att en tjänligare
plats i staden skulle förhyras, men betalas av "kassans medel".

Vid kyrkostämman 1704 anmälde Peter Ekman, att han av
stod från pJats under drottningens stol, emedan denna kunde
~å i sönder vid dess för gravens iordningsställande nödvän
diga flyttning, varför han begärde vid predikstolen en annan
plats, som emellertid redan var bortackorderad till rådman
Törnqvist. I samma protokoll antecknas, att dåmera inga
gravplatser återstode på gångarna, utan att man måste börja

1) Cedergren: Ur Vänersborgs stads hävder, sid. 19, där Råbergs
dödsår felaktigt är angivet till 1700.
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sälja platser under bänkarna. Framställning om gravplats
kunde ske både vid kyrkostämman och till magistraten. I
det senare fallet tillsattes två rådmän att syna och värdera
platsen. Blev man ej belåten, klagades hos Landshövdingen.
1716 (6/10) varo guldsmeden mäster Bengt Bränning och
skräddaren mäster Jonas Stenwall i process om en grifteplats.
Bränning hade fått landshövdingens exekutorial på att få ned
sätta sin döda kropp i mäster Stenwalls grav och hade ur

denna låtit "utkasta" Stenwalls tvänne barn. Denna process
pågick ännu 1719.

Gravarna ansågos långt in på 1700 talet såsom en fullkom
lig privat tillhörighet, upptogoS bland tillgångarna i boupp
teckning, lagforos för vederbörande vid Rätten som fast egen
dom och till och med såldes på offentlig auktion, ja utmät
tes för skuld.

Den 26 augusti 1734 uppvisade vid rådhusrätten kronobe
fallningsmannen Adam Bahrman ett av gästgiverskan vid
Åkerström Elisabet Barck utgivet köpebrev, varigenom hon
sålt sin morfaders, avlidne borgmästaren Jakob Frantzson
Schröders murade gravplats, "Frantzegraven benämnd", be

lägen i Vänersborgs kyrka i koret, med den däruppå liggande
stenen för en summa av 50 daler silvermynt. Graven blev i
anledning härav "uppbjuden" tre gånger med en veckas mel

lanrum, och då ingen klandrade Bahrmans fång, fick han rät
tens fastebrev på graven.

1748 (lO/Il) erhöll handelsmannen, sedermera rådmannen
Carl Liedbom av rådhusrätten uppbud på en "graven grifte
plats här uti stadens kyrka belägen", som tillhört kronobefall
ningsmannen Anders Marcus' sterbhus, men som blivit på
offentlig auktion försåld och då inropad av Liedbom för en
summa av 30 daler. Men den 21 november, innan Liedboms
köp blivit "lagståndef', inställde sig vid Rätten fiskalen Hö
kerstedt såsom ombud för Anders Marcus' arvingar och hade
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instämt handelsmannen Jacob Sundberg såsom förmyndare
för Marcus' omyndiga barn med yrkande, att Sundberg måtte
visa nödvändigheten av att sterbhusets gravplats bleve för
såld. Rätten meddelade redan samma dag sin dom, där det
heter, att som gravstället jämte annan sterbhuset tillhörig
egendom blivit upptaget bland sterbhusets tillgångar till be
talande av sterbhusets skuld och enligt Konungens Befall
ningshavandes utslag angivet till utmätning och på auktion
försålt, så förklarade Rätten med stöd av 5 kap. 8 § jorda
balken, att den för Liedbom påbegynta lagfarten skulle fortgå.

1755 fick borgmästaren Anders Ingman lagfart å änkan Do
ratea Ögrens andel i en i kyrkans kor belägen, murad och
med en uthuggen täljsten betäckt grav, som han köpt för 33
daler silvermynt, och 1756 fick Ingman ånyo lagfart å en grav
i kyrkan. Denna grav, som han för 44 daler silvermynt köpt
på offentlig auktion av framlidne komministern Almgrens ar
vingar, var belägen vid västra dörren på högra sidan vid in
gången samt var "något upphöjd, murad och kringbyggd".

Beskrivningen av denna grav upplyser om det förhållandet,
att en del gravar icke lågo i samma plan som golvet utan
höjde sig över detsamma, och att det fanns gravar, som vora
inhägnade, väl i de flesta fall med gallerverk. Det förra för
hållandet vållade naturligtvis stor olägenhet, och man inskred
också mot anläggandet av sådana gravar. 1753 bestämdes på
kyrkostämma, att golvet i kyrkan skulle göras jämt, och man
hotade med att indraga samtHga upphöjda gravar till kyrkan.
1754 hade man bestämt, att arbetet skulle ske på kyrkans
bekostnad, och att arbetskostnaderna sedan skulle uttagas av
vederbörande gravägare. Snickarna Priberg och Krebs vora
då sysselsatta att i stora gången lägga nytt golv, som lades
på bjälkar över gravarna. Man höll på med detta arbete ännu
1753, då det talas om att bjälkläggning över tvänne gravar
vållat särskilt besvär.
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Så smamngom blev naturligtvis varje tumsbredd av kyr
kans golv upptagen av gravar, och man kanske också i nå
gon mån började inse det hälsovådliga av att begrava inne
i själva kyrkan. Men anständigheten fordrade dock, att man
icke utan verkligt ekonomiskt nödtvång i hela församlingens
åsyn och fullkomligt öppet nedsatte liken ute å kyrkogården.
Då man ej längre kunde få gravplats i kyrkan, ordnade man
så, att man omedelbart efter jordfästningen fick sätta kistan
för en kortare tid i en kyrkograv, tillhörig en annan lyckli
gare lottad medborgare. Sedermera togS kistan ut utan all
onödig uppmärksamhet och nedsattes å kyrkogården. Även
då det var alldeles givet, att vederbörande skulle begravas
på kyrkogården, skedde först en skenbegravning inom kyrkan.

Redan 1695 fanns i Vänersborgs kyrka en till allmänt begag··
nande upplåten kyrkograv, en s. k. ceremonialgrav, där liken
fingo stå åtta dagar mot en avgift av 8 öre silver mynt,
och i Ulricehamn förordnade borgmästaren Johan Stenström
1769 i sitt testamente, att i hans grav i stadskyrkan skulle få
nedsättas lik mot en viss avgift för åtta dagars tidl).

BERTEL HALLBERG.

för denna uppsats hava använts av förf. ur Vänersborgs domböcker gjorda
anteckningar, hittills omfattande tiden 1651-1740 (Göta Iiovrätts arkiv)
stadens äldsta bevarade kyrkoböcker, började 1690 (Landsarkivet i Göte
borg) samt åtskilliga andra, staden angående handlingar från äldre tid
(Riksarkivet i Stockholm).

Dessutom hava en dei uppgifter hämtats från följande tryckta skrifter;

Bergström, J. D.: Vänersborgs stads historia. Göteborg 1895.
Cedergren, K. G.: Vänersborgs stads hävder. Vänersborg 1926.

Om urmakareyrket i äldre tider och dess utövare i Väners
borg. (I Vänersborgs Söners Gilles minnesskrift 1930.)

Gulowsen, I.: Gyldenlövefeiden 1675-1679. Christiania 1906.

1) läriander: Ur Ulricehamns kyrkoarkiv. Ulricehamn 1906. Sid 178.
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Hallberg, B.: Om staden Brätte i Västergötland. Linköping 1922.
Vänersborgs kyrkas död- och begravningsbok 1690-1700.

Linköping 1925.
Ett par blad ur Vänersborgs dombok. (I Västergötl. forn

min. fören. Tidskr. 1930.)
Hemgren, J. P.: Wenersborgs historia. Venersborg 1859.
Lindedal, Iii.: Vänersborgs historia och Vänersborgshistorier. Väners

borg 1927.
Lindskog, Hans: Upstaden Wenersborg år 1787. (Bilaga till Venersborgs

posten 1900.)
Lindskog, P. E.: försök till en korrt beskrifning om Skara stift.

Skara 1816.
Ljungström, C. J.: Väne härad och staden Wenersborg. Stockholm 1884.
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ARSKRÖNIKA
VID GILLESSTÄMMAN 19312.

D et är inte så lätt ska herrarne tro att skriva en årskrönika
i denna hänsynens stad. Man ska bocka åt höger och vänster
och mitt fram, vara fin, försynt och polerad, annars trampar
man alltid någon på tårna. Det var tråkigt med den förra års
krönikan -- där fanns en del ömma fötter i närheten. Och i
en så fin församling, som Gillet är - trots belackarne - får
naturligtvis inte sekreteraren trampa omkring så där oförsik·
tigt utan bör uppföra si·g med hänsyn till alla hänsyn. Låtom
oss alltså skriva en hänsynsfull krönika på det att oss må väl
gå och vi må leva i frid och försoning i Hänsynens stad.

Men innan vi hinna dit bjuder en oskriven lag sekreteraren
att företaga en grovgallring av årets händelser i stora världen.

Den psykos, som gripit mänskligheten och går under nam
net depression härjar alltjämt. Kloka gubbar uppfinna ideli
gen nya patentkurer för att bota sjukan, men alla synas ha
en avgjord tendens att förvärra det onda, vilket kanske kan
bero på att plåsterlapparne med tiden blivit så talrika, att de
försvåra ett operativt ingrepp. Det förefaller som använde
man sig för mycket av kloka gubbar, plåster, handpålägg
ning och munväder men för litet av män utan vanetänkandets
ärftliga belastning.

Förenta Staterna ha till den buttre Hoovers efterträdare
valt den leende Roosevelt, och det fästes en del förhoppnin
gar vid det ändrade ansiktsuttrycket i Vita Huset. Tyskland
väljer riksdag i ungefär samma tempo som Rothschild enligt
sägnen byter skjorta -- d. v. s. ideligen - men "Folkets i

48



Val Uttryckta Vilja;' tycks inte fungera klanderfritt. Åtmin
stone inte i Tyskland, möjligen i Finland, där en folkomröst
ning fällt förbudet. Den märkligaste händelsen under året
torde emellertid vara en internationell kongress, som ledde
till synbart resultat: skadeståndet har strukits. Krigsskul·
der'na finnas dock kvar och under högljutt knorrande ha
samtliga gäldenärer utom Frankrike sänt Amerika sin årliga
i penningar taxerade förlust på den s. k. segern 1919. Till
Amerika ha också sänts idrottsmän från världens alla hörn
för att tävla vid Olympiska spelen i Los Angeles. För resul
taten, för vad de sade, vad de gjorde, vad de åto och
drucko är jag inkompetent att. redogöra.

Året har varit händelserikt för Sveriges del. Skottet i
Paris den 12 mars berövade Ivar Kreuger livet och vårt land
många illusioner. Den klippa, på vilken vi trodde oss bygga
Sveriges andra storhetstid visade sig vara en attrapp av
papier-mache, fylld av ett unket innehåll. Förbindelserna med
Ivar Kreuger, gyllene under hans livstid, blevo efter hans död
ruin och smälek. Därom vittna, bland andra, högt betrodda
män, riddare av många ordnar, ledamöter av många Kreuger
styrelser, Karl Gustaf Ekman och Kalle Kilbom.

Under året ha vi begåvats med ny ministär, d. v. s. ny för
året, annars består den ju mest av gamla bekanta med den
genomtrevlige bowlingspelaren och i någon mån avrusta
ren Per Albin i spetsen. Fullkomligt ny som minister är där
emot Arthur Engberg, Socialdemokratens eldfängde redaktör,
som tjänade sina sporrar för ecklesiastikministerposten vid
årets kyrkomöte, där han uppträdde som något aven char
mör. Inte precis i samband med den socialdemokratiska mi-o
nistären men apropå charm antecknas att Sverige fått en ny
prinsessa från Sachsen-Coburg-Gotha. Bland årets primörer
upptäcka vi också ärkebiskopen Erling Eidem och nyblivne
hedersdoktorn f'abian Månsson. Gammal i gårde är däremot
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liu Hans Majestät, som i år firat sitt 2S-årsjubileum SOth

regent.
Och så ha vi nått Hänsynens stad - Vänersborg. Låt oss

alltså vara överens om, att allt varit förträffligt under året,
undantagandes sådana förhållanden, där utsocknes inflytande
gjort sig gällande, således depression, kreugersviteI' och
höjda skatter.

Staden har drabbats hårt av svindlarens fall och flera
hundra samhällsmedlemmar sakna andra utkomstmöjligheter
än dem, staden kan bjuda i form av nödhjälpsarbeten. Under
sådana förhållanden, och under förutsättning att de anvisade
medlen visa sig tillräckHga, vore det vettlöst att klaga över en
skattehöjning på en krona och fyrtio öre.

PÖl' övrigt är det, som sagt, idel förträfflighet. Skräcklans
förskönande fortsätter, och Vänerns vreda vågor kasta sig
i fåfängt raseri mot klippor och murar. Låt oss glömma att
vi klagat, och att vår klagan förklingat ohörd. Låt oss aldrig
mera skriva arroganta skrivelser. för skrivelsen till Stads··
fullmäktige var armgant, det talade herr Åström om i Nya,
Alvsborgaren. Låt oss slutligen aldrig mera lägga oss i saker
som inte angår oss, för det ha vi också gjort, det hörde vi att
vassen viskade.

Torgfrågan har lösts på ett lysande sätt. Nytto- och skön
hetssynpunkter ha gått hand i hand vid placerandet av de
fyra belysningsstolpar, som nu pryda tOf'get. Torgets pry
dande kan avskrivas från dagordningen, och inspirerade av
vår vän Wassenius, som har förbindelser med sunda förnuf
tet, skulle vi döpa den förträffliga anordningen till "Sunda
rörnuftets Seger".

Utrymmet förbjuder oss att gå in på en uppräkning av allt
som hänt i staden under det gångna året och alla anordningar,
som blivit resultatet av kloka rådslag och vänskapliga över
enskommelser. Gillesbröder' - hattarne av för alltsammans!
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Vad slutHgen Gillet angår, så är detta ingen styrelseberät
telse, vilket jag på förekommen anledning är angelägen på
peka, utan en sekreterarens egen, högst subjektiva och korta
resume av årets händelser. Jag föregriper således inte sty
relseberättelsen, som i sinom tid skall inflyta i den årsskrift,
varav första årgången i dag föreliggeL Beträffande denna
skulle jag emellertid såsom medlem av redaktionsnämnden
vilja göra ett litet tillägg till den anmälan, som återfinnes på
första sidan. Det står bland annat där att årsskriften för varje
år bör bli allt bättre och bättr'e. Detta får inte fattas så, att
redaktionsnämnden med bättre menar ett ökat omfång. Års
skriften 1932 har nämligen råkat få ett betydligt större om
fång än fr'ån början avsetts, så herrarne få inte räkna på att
den på kort tid skall fylla ett visst antal meter i bokhyllorna.
Vilket, ska vi hoppas, inte hindrar att den kan bli bra ändå.

ELOV NORDEN.
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683: 43
2,473: 83

392: 27

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1932.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föUande be
rättelse över verksamheten under år 1932.

Ålderdomshemmet har under året räknat tre äldre vänersborgare som
betalande pensionärer; dessutom har styrelsen mottagit även andra pen
sionärer för längre eller kortare tid, en åtgärd, som betingas av hänsyn
till hemmets ekonomi.

Den utlysta pristävlingen om namn å ålderdomshemmet står fortfarande
öppen, då något acceptabelt förslag ännu icke inkommit.

första årgången av den vid 1931 års gillesstämma beslutade årsskriften
förelåg vid gillesstämman 1932 och har tillställts samtliga medlemmar.

för att bereda bättre plats åt Gillets samlingar och göra dem lättare
tillgängliga för medlemrnarna har styrelsen reserverat ett rum i ålder
domshemmet, som under år 1933 kommer att inredas för ändamålet.
Samlingarne ha under året utökats med ett större album, innehållande
reproduktioner av kartor över Vänersborg och fotografier av äldre bygg
nader i staden. Detta album har överlämnats till Gillet av dess vice ord
förande, fältläkaren K. G. Cedergren, till vilken styrelsen i övrigt här vill
framföra sitt tack för detta värdefulla tillskott i Gillets samlingar.

På grund av beslut vid gillesstämman 1931 ha föUande förändringar
vidtagits beträffande benämningarne å styrelsens ledamöter. Ordföranden
benämnes förste ålderman, v. ordföranden: andre ålderman, sekreteraren:
gillesskrivare, kassaförvaltaren: kassafogde, övriga ledamöter: bisittare,
suppleanter: ersättare.

Ur Iiernströmska fonden har även under år 1932 utdelats fyra julgåvor
å 25 kronor vardera.

Vid årsskiftet räknade Gillet 301 medlemmar, varav 3 hedersledamÖter
och 8 ständiga ledamöter.

Gillets tillgångar utgjorde den 31 dec. 1932:
Allmänna kassan .
förskönings fonden .
Namnkunniga vänersborgares minnes fond ..
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2,000: -
2,247: 29
2,642: 34

10,021: 21

20,460: 37

Knut liernströms Understöctsfond .
lijalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oskar Wenerströms fond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond

-:-:-------
Kronor

Rörande ålderdomshemmets ekonomi hänvisas till den av fastighets
föreningens styrelse avgivna förvaltningsberättelsen.

Vänersborg den 31 mars 1933.

EDWIN ANDERSON.

K. G. CEDERGREN. ELOV NORDEN.

ISIDOR JANSON. JOHN LINDGREN.

FRANS W. JÖNSSON. ANTON THERNQUIST.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR' ÄR 1932.

U ndertecknade av Vänersborgs Söners Oille utsedda att granska dess
räkenskaper för år 1932 få efter fullgjort uppdrag avgiva föUande be
rättelse:

r. ALLMÄNNA KASSAN.

Inkomster;

Behållning från år 1931 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,137: 27
Inträdes- och årsavgifter 573: -
Ränta . 54: 28 627: 28

Kronor 1,764: 55

42:70
29: 30

5:70
70: 15
3: 60

45:-
99: 20
10:-
75: ---

6: 75
693:72 1,081: 12

.. .. . . 683: 43

Kronor 1,764:55
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U t g i f t e r;

Annonser
Porto
Telegram .
fotografier och kopior
Skrivmateriel ..... .
Inkassering av årsavgifter
Kransar och blommor
Inramning av tavlor
liedersgåva
Diverse ....
Årsskriften ..

Behållning till 1933 ..---------



II. FÖRSKÖNINGSFONDEN.

Behållning från 1931 .. .. .. .. .. .. .. .. 2,374: 52
Ränta 99: iH

Behållning till 1933 (Innestående å bank) Kr. 2,473: 83

376: 54
15: 73

392: 27

III. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND

Behållning från 1931 .. .. .. .. .. .. .. ..
Ränta .---------
Behållning till 1933 (Innestående å bank) .. .. Kr.

.. ...... 2,000:
100:-

Kr. 2,100:~·

IV. KNUT tiERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND.

Behållning från 1931 .. .. .. .. ..
Ränta . . ---------

Utdelade julgåvor (4 st.) .. .. .. .. .. .. .. 100: 
Behållning till 1933 (Utlånade till Fastighetsför.) .. 2,000:-

Kr. 2,100: ~

Kursdifferens vid obligationsköp

Behållning till 1933:

Obligationer .. .. .. .. ..
Innest. å sparkasseräkning

2,211: 21
80:85

Kr. 2,292: 06

44:77

2,000: -
247: 29 2,247: 29

Kr. 2,292: 06

2,000: --
642: 34 2,642: 34

Kursdifferens vid obligationsköp .. .. .. .. "

Behållning till 1933:

Obligationer .. .. .. .. .. .. ..
Innestående å sparkasseräkning ..

VI. MAJOR OSKAR WENERSTRÖMS FOND.

Behållning från 1931 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,590: 41
Räntor 96: 70

Kr. 2,687: 11

44: 77

Kr. 2,687: 11
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10,172: 95
367:.93

Kr. 10,540: 88

300:
219: 67

Utbetald livränta .
Kursdifferens vid obligationsköp .. .. .. ..

VII. WILHELM OCH NORA MALMBERGS DONATION.

Behållning till ]931 .
Räntor.. . " " ..---------

Behållning till 1933:
Obligationer .. .. .. .. .. .. 10,000:
Innestående å sparkasseräkning 371: 21

Kr. 10,371: 21
Avgår lån av Fastighetsföreningen .. .. 350: - 10,021: 21

Kr. 10,540: 88

Vid genomgående av räkenskaperna med tillhörande verifikationer hava
vi funnit dessa i full överensstämmelse och då skäl till anmärkning ej
funnits, få vi föreslå att full och tacksarn ansvarsfrihet beviljas för den
tid revisionen avser.

Vänersborg den 18 mars 1933.

EMIL JONSSON. ANDERS WENNERGREN.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETS
FÖRENINGS STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÄR 1932.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning pr den 31
december 1932:

Räkenskaperna utvisa följande;

60,000: ..
3,382: 13

50:-

2,000: 
1,700: 

63,317: 93

Kr. 67,017: 93
Kredit:

fastighetens konto
Inventariers konto
Obligationers konto

INGÅENDE BALANS KONTO:

D e b e t:

Knut Hernströms Understödsfonds konto .. .. .. ..
Reservfondens konto .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kapital konto.. .. .. .. .. .. .. .. ..----------
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Bank konto ..
Bränsle konto
Kassa konto ..

3,195: 90
90:

299: 90

Kr. 67,017: 93

VINST OCH FÖRLUST KONTO:

D e b e t:

Inventariers konto (avskrivning) .. .. .. .. " ..
Bränsle konto ..
Gas konto
Omkostnads konto
Reparationers konto
RenhålInings konto
Löners konto ..
Skatters konto
Ljus konto
Försäkringspremiers konto
Vattenavgifters konto ....
Räntors konto .. .. .. ..
Kapital konto (årets överskott)

Kr.

Kredit:

Hyrors konto
Mathållningens konto
Årsavgifters konto ..
Extra årsavgifters konto
Räntors konto ..... .

169: Il
803:50

45:40
496: 25
558: 70
193: 50
900:
222: 25
210: 60
81:80
39:

100:
356: 78

4,176:89

3,415: --
232: 96
281:
80:

167: 93

UTGÅENDE BALANS KONTO:

D e b e t:

Fastighetens konto
Inventariers konto
Obligationers konto
Bank konto ....
Kassa konto .. ..
Malmbergs Donationsfonds konto

Kredit:

Knut Hernströms Understödsfonds konto
Reservfondens konto " .. .. .. .. ..
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60,000: -'
3,218: 52

50:-
3,913: 83

25: 15
350:-

Kr. 67,557: 50

2,000: 
1,700: -



Obetalda räkningars konto
Kapital konto.. .. .. .. ..

182:79
63,674: 71

Vänersborg den 14 februari 1933.
Kr. 67,557: 50

ELOV NORDEN

JOHN LINDGREN.
ANTON THERNQUIST.

EDWIN ANDERSON.

K. G. CEDERGREN.
ISlDOR JANSON.

FRANS W. JÖNSSON.

REVISIONSBERÄTTELSE 1932.

Und'ertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska dess räkenskaper och förvaltning för år 1932, få efter fullgjort
uppdrag och med hänvisning till Styrelsens avgivna berättelse vitsorda
att förvaltningen handhafts på bästa sätt. Räkenskaperna äro förda med
god ordning och reda samt försedda med vederbörliga verifikationer, var
för vi föreslå att full och tacksam ansvarsfrihet bevi'ijas för den tid re
visionen omfattar.

Vänersborg den 18 mars 1933.

EMIL JONSSON. ANDERS WENNERGREN.
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NEKROLOGER 1932.

Apotekaren JOliAN EDVIN ANDSBERG av
led den 1 januari 1932 i falkenberg. Andsberg
var född i Vassända-Naglums församling men
vistades från sin tidigaste barndom i Vänersborg,
där han studerade vid h. allm. läroverket. Ar
1892 avlade han farm. kandidatexamen och ap0

tekareexamen 1897. Efter tjänstgöring vid olika
apotek arrenderade han från 1919 apoteket i
Sunne. År 1925 erhÖll han privilegiet på apote
ket i Kinna, vilket han 1931 utbytte mot apoteket
i falkenberg.

Snickaremästaren FRITZ ARVID SVENSSON
avled den 22 januari 1932. lian var född i Vä
nersborg den 2 april 1882. Sina första lärospån i
det yrke, vari han med tiden skulle bliva en av
stadens främste mästare, gjorde han på faderns
verkstad, varefter han praktiserade i Stockholm.
Tillsammans med brodern Carl och fadern grun
dade han 1906 snickerifirman Carl Svensson i
Vänersborg, i vilken han ända till sin död var

. verksam. lian var begåvad med en god sångrÖst
och tiJihörde Kvartettsångarsällskapet sedan mån
ga år. Med sitt orädda uppträdande var han en

kraft att räkna med i de offentliga uppdrag som kommo honom till del.
Han var sålunda ledamot av arbetslöshetskommitten, styrelserna för lär·
Jingsskolan och hantverksföreningen samt huvudman i sparbanken.

Handlanden FRIDOLF ANDERSSON avled
Vänersborg den 12 mars 1932. Född i Väners
borg den 3 mars 1890 var han tills för några år
sedan anställd vid A. f. Carlssons Skofabrik,
vilken han lämnade för att Öppna tobaks- och
tidningsaffär vid Norra Edsgatan. lian var en
intresserad nykterhetsman och tillhörde good
tempIareorden, där han nedlade ett uppskattat
arbete.
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Bokhandlaren GUNNAR IiILMER PETERSON
avled i Bäckefors den 14 mars 1932. lian var
född i Vänersborg den 4 september 1881 och SOI1

till handlanden A. J. Peterson. lian ägnade si;.;
redan vid unga år åt bokhandlareyrket. Under
mera än två decennier var han anställd i J. f.
liallmans bokhandel i Uddevalla. Sedan några
år tillbaka hade han sin verksamhet i Bengts
fors såsom föreståndare för liallmans filial där
städes.

Trävaruhandlanden GUSTAf' P ABIAN BERG
OVIST avled i Stockholm den 5 september 1932.
lian var född i Vänersborg den 23 juli 1854 och
son till musikdirektören vid Västgöta Dals Rege
mente O. li. Bergqvist. Efter skolstudier i Vä
nersborg kom han redan vid unga år till Stock
holm, där han efter att några år hava haft an
ställning på affärskontor blev representant för
Uppsala Industrifabrik. lian tjänstgjorde dess
utom under ett tjugotal år och till sin död så
som sekreterare i föreningen Industriidkarnes Lå
nekassa j Stockholm.

Musikdirektören ELIAS NATANAEL ULLMAN
avled den 4 jan. 1932. lians namn återfinnes vis
serligen icke j Gillets matrikel men han var ändå
en Gillets trogne vän, vars runa vi med saknad
rista. lian var född i Tådene den 12 juni 1872.
År 1904 valdes han till organist och kantor i
Vänersborgs församling och blev samtidigt mu
siklärare vid h. allm. läroverket. Båda dessa
tjänster innehade han vid sin död. lian var
även verksam som kompositör, och har som så
dan bland annat skapat musiken till LydelIs "Vä
nerns drottning" och ett av hans sista verk var
kantaten vid Gillets tjugofemårsjubileum.
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VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

MEDLEMMAR 1932



S t Yr e l s e.
ANDERSON, EDWIN, Direktör, f ö r s t e å l d e r m a n.
CEDERGREN, KARL GUSTAf, fältläkare, A n d r e å l d e r m a n.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, G i 11 e s k r i var e.
JANSON, ISIDOR, Kassör, K a s s a f o g de.
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, B i s i t t a r e.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
IiJORTH, GUNNAR, e. Länsbokhållare, B i s i t t a re.

DAfGÄRD, OTTO, Slaktaremästare, E r s ä t t a r e.
STERNER, BRUNO, frisörmästare, E r s ä t t a re.

A r b e t s u t s k o t t.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
BROMAN, LASSE, fil. mag.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
IiJORTI-l, GUNNAR, e. Länsbokhållare.
MILLING, THORSTEN, e. o. Landskontorist.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.

R e d a k t i o n s n ä m n d.
CEDERGREN, KARL GUSTAf, fältläkare.
HALLBERG, BERTEL, Rådman.
HJORTH, GUNNAR, e. Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare.
WIKSTRÖM, !",'OLKE, Dövstunllärare.

R e v i s o r e r.
JONSSON, EMIL, Handlande.
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare.

fOCK, BROR, Sparbankskassör, E r s ä t t a re.



H e d e r s l e d a m Ö t e r.
CARL OTTO CARLSSON, fabrikör, Göteborg.
ANNA WIKSTf-<ÖM, f. DYMLING, fru, Göteborg.
RUDOLf ANDERSSON, Direktör, Göteborg.

Medlemmar.
ANDERSSON, ALBIN, Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Eldare, Vänersborg .
ANDERSON, EDWIN, Direktör, Vänersborg. Gillets förste ålder-

man, en av dess stiftare .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, GOTTFRID, Postiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, IiJALMAR, Lantbrukare, Norrvry, Liungskile .
ANDERSSON, JOIiAN FREDRIK, Snickaremästare, Vänersborg
ANDERSSON, JOIiN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KNUT, Verksta:dsägare, Vänersborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, Iiandlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Göteborg .
ANDERSSON, NIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, IiARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSSON, STELLAN, Fil. dr., Lektor, Malmö .
BARKSTEDT, HERMAN, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
BARKSTEDT, LUDVIG, Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Örebro .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
BECKEMAN, KNUT, Iiamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BENGTSSON, tlJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ARVID, Stationsinspektor, Ulfstorp .
BERGGREN, ERIK, Studerande, Vänersborg .
BERGLUND, FRITIOF, Iiandlande, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Länsassessor, Karlstad .
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BERGstRöM, GUNNAR, Odont. kand., Stockholm .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Odont. kand., Stockholm .
BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BIEL, GUNNAR Sjukgymnast, Philadelphia, (U. S. A.) .
BORGLING, CARL, Länsbokhållare, Västerås .
BOTHEN, JOHN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg " .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
BgOMAN, LARS, Fil. mag., vik. Lektor, Visby .
BUGLER, JOHN, e. Landskanslist, Vänersborg .
BYLUND, IiJALMAR, Major, Uppsala . .
BÖRJESSON, AKE, Kamrerare, Göteborg .
CARLBERG, GUSTAF, Major, Halmstad .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL-ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Underlöjtnant, Vänersborg .
CARLSSON, ELOF, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSTROM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GOSTA, Med. lic., Underläkare, Svenshögen ..
CEDERGREN, KARL GUSTAF, Med. lic., Fältläkare, Väners-

borg. Gillets andre ålderman ; .
CEDERGREN, RAGNAR, Löjtnant, Stockholm .
CEDERGREN, STIG, Fänrik, Jur. stud., Vänersborg .
CEDERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig medlem
DAFGARD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGARD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAPGARD, OTTO, Slaktaremästare, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse .
DAHLIN, ERIK, Prisörmästare, Vänersborg .
DAHLLÖP, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Lidköping .
DALQUIST, ISIDOR, Journalist, Vänersborg .
DANELIUS, KARL, Med. lic., f. d. Pörste provinsialläkare, Växiö
DE BOURG, MATS, Pil. mag., Rektor, Södertälje .
DINNETZ, PRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAP, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Ektorp .
DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
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EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg ,., .
EDLUND, BERTIL, Kontorist, Trollhättan .
LDLUND, TORSTEN, Eldare, Vänersborg .
EKBERG, fIJALMAR, Ingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg .
ELOW, STIG, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, NILS, Studerande, Vänersborg .
ERICSSON, AXEL, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, EGON, Elektriker, Vänersborg .
ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
ERIKSSON, AXEL, Handlande, Göteborg .
ERIKSSON, AXEL, Prokurist, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Handelsbiträde, Borås .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, lVljölby .
ERIKSSON, ERNST, Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL, f'ärgmästare, Arvika .
ERIKSSON, LARS, Skolvaktmästare, Vänersborg .
fALK, BENGT, f. d. Landsfogde, Karlskrona .
FALK, GUSTAF, f. d. Lokomotivförare, Ödskölt .
fALK, RICHARD, Förvaltare, Gräsmark .
FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg .
FOCK, SVEN, Handlande, Vänersborg .
FRIBERG, KNUT, Apotekare, Gysinge .
FRÖBERG, ALBIN, Målaremästare, Vänersborg .
FRÖBERG, CARL, Målaremästare, Vänersborg .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Trollhättan .
FRÖBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Handelsbiträde, Vänersborg .
OILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULZ, TORSTEN, Löjtnant, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
HAGBORG, ARNE, Handelsbiträde, Vänersborg .
HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALLBERG, ANDERS, Riksbankskassör, Kalmar .
tlALLBERG, BERTEL, Jur. kand., Rådman, Linköping .
tlALLBERT, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg .
tlALLONQVIST, KNUT, tlandlande, Vänersborg .
tlALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
HAMMARSTRÖM, UNO, Löjtnant, Skövde, ständig medlem ..
HANSSON, MAGNUS, Grosshandlare, Stockholm .
HANSSON, VICTOR, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .

29(7 94
23(11 99
27(4 03
16(5 72
6/7 06

13/5 12
Il/l 09
29/4 80
31/1 03
30/9 76
28(12 86
20/3 89
23/3 08
19/11 83
3/6 89

28/3 75
5(9 78

30(5 68
2/1 68

10(3 83
24/9 66
29/3 88
14/5 89
30/3 77

1/3 70
31/3 59
16(11 96
12/2 12
23/1 11
19/10 89

1/7 84
16/5 79
19/2 05
20/6 93
13/5 08
2(7 01

.31/1 82
14/10 86
18/6 93
24(5 95
27/9 93
22/5 99
19/6 72
26/10 78

65



HAUffMAN, AXEL, S.iukvän.larc, Vanersborg , , .
HELLMAN, EINAR, Gla5mästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HJORTH, Gm-.lNAR, Jur. kand., e. Länsbokhållare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
HULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg .
HÖGVALL, OSKAR, fabrikör, Uddevalla .
JANSSON, ADOLV, Skomakaremästare, Rådman, Vänersborg ..
JANSON, ISIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets kassafogde .
JENNISCHE, BENGT, Med. stud., Vänersborg .
JEBORN, PERCIVAL, Sjökapten, Malmö .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Karlstad .
JOHANSSON, AU'RED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Telegrafkommissarie, Kalmar .
JOHANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL, Bokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handelsresande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg .
JOHANSSON, tIARRY, Gasverksbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, I"risörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, liUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, OTTO, tIovmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOHNSSON, IiERMAN, Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg .
.JÖNSSON, I"RANS, f. d. Iiamnfogde, Vällersborg .
JÖNSSON, GUSTAf, H<)mnfogde, Vällersborg .
KAHNBERG, GOTTfI~ID, Slaktaremästare, Vänersborg .
KARLSSON, AUGUST, f. d. Typograf, Vällersborg .
KARLSSON, KARL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, VALTER, Handelsbiträde, Vänersborg .
KIHLBERG, KARL JOHAN, Ingeniör, Härnösand .
KNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg .
KRAffT, fELIX, Smedmästare, Vänersborg .
KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn .
LARN, GILLIS, Apotekare, Vänersborg .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
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LARSSON, ERNFRID, Brevbärare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Trävaruhandlare, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Handelsbiträde, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAWSON, JOHN, Fabrikör, Trollhättan .
LILlE, KLAS, Med. lic., f. d. Provinsialläkare, Järle .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg . .
LINDEDAL, BIRGER. Köpman, Ronneby .
LI!\'DEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Saltsjö-Storängen .
LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg .
LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAF, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Ingeniör, Vänersborg .
LINNARSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Med. lic., f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg
LUNDBLAD, OLOF, Med. stud., Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, PostkontrolJör, Stockholm .
LUNDGREN, TOR, l :ste Postassistent, Borås .
LUNDIN, GUSTAF, Civilingeniör, Karlskrona .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, WERNER, Civilingeniör, Stockholm .
LUNDVIK, FRITZ, Civilingeniör, Vänersborg .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, THORSTEN, e. o. Landskontorist, Vänersborg .
NILSSON, DAVID, Fil. dr., Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan .
NILSSON, JOHAN, f. d. Reparatör, Vänersborg .
NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg .
von NOLTING, OLOF, Disponent, Vänersborg .
NORDAHL, AXEL, f. d. Bolagsföreståndare, Vänersborg .
NORDAHL, ERIK, Journalist, Vänersborg .
NORDEN, ELOY, Stadsbokhållare, Vänersborg. Gilleskrivare .,
NORDEN, JOHAN, f. d. Förman, Vänersborg .
NORDFELT, ALFRED, Fil. dr., f. d. Rektor, Uppsala .
NORDFELDT, PEI~, Konditor, Vänersborg .
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NYBERG, OSKAR, I-Iandlande, GÖta .
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö .
NYGREN, PONTUS, Landskontorist, Vänersborg .
NYStRöM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
NYSTRÖM, JOI-IN, Köpman, Göteborg .
NYSTRÖM, RICI-IARD, I-Iandlande, Vänersborg .
NJESLUND, STIG, farm. kand., Vänersborg .
OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg .
OLSSON, ADOLf, Lagerbokhållare, Vänersborg .
OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg .
OLSSON, VERNER, Banktjänsteman, Vä11ersborg . .
OSCAR, ALGOT, I-Iandelsresande, Örebro .
OSCAR, BERTIL, I-Iandelsresande, Mariestad .
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETTERSSON, ANDERS, Slaktaremästare, Vänersborg .
PETERSON, BROR, Agent, Vänersborg .
PETERSON, HARRY, I-Iandelsföreståndarre, Vänersborg .
PfEIL, WILI-IELM, Avdelningschef, Hälsingborg .
PRESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
RAHM. HJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
ROSLIN, HARRY, Bokhållare, Vänersborg .
RYRBERG, CLAES, fil. kand., Läroverksadjunkt, Stockholm ..
RYRBERG, KARL AUGUST, Överstelöjtnant, Stockholm,

ständig medlem .
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem
SAfiLBERG, ROBERT, ÖverstelöJtnant, Vänersborg .
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, WILHELM, Brevbärare, Vänersborg .
af SANDEBERG, fREDRIK, Jur. kand., Kapten, Kammarherre,

fristad .
af SANDEBt:RG, WILLIANI, Major, Göteborg .
SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, GUSTAf', Sjökapten, Vänersborg .
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Med. lic., Provinsialläkare, Jör-

landa .
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTRÖM, AXEL, Handlande, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, OLOf, Stationsinspektor, Salstad .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg o •••••••••••••
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STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i Gil-
lets styrelse . .

STIBERG, ROBERT, Fil. kand., Direktör, Göteborg .
SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SVEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVEDBORG, ERNST, Avdelningschef, Göteborg .
SVENSSON, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg .
SVENSSON, CARL, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, fRITZ, Kassör, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, OLLE-GUSTAf, f. d. Handlande, Vänersborg .
SVENSSON, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Underlöitnant, Vänersborg .
von SYDOW, fREDRIK, Jur. kand., Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Jur. kand., Landsfogde, Göteborg ..
TEODORSON-LARSON, MELKER, Kontrollör, Vänersborg ....
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE; Trädgårdselev, Vänersborg .
THERNQUIST, TUVE, Verkmästare, Borås .
THIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIDSTRAND, JOHAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TORSTENSON, AXEL, Musikstyckjunkare, Göteborg .
TORSTENSON, KARL, Järnvägstjänsteman, Vara .
TULLBERG, INGE, Malmö, ständig medlem .
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Haparanda .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WALUN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem .
WALLSTRÖM, ALBERT, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENlUS, OSKAR, Handlande, Vänersborg .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, Bolagsvaktmästare, Vänersborg .
WEST, JOHN, Fil. mag., Läroverksadjunkt, Söderköping .
WESTERBLAD, GOTTHARD, fabrikör, Malmö .
WETTERLUNDH, SUNE, .lur. kand., e. o. Länsnotarie, Väners-

borg .
WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm .

2/5 S'7
7/6 6'7

15/2 90
8/7 08

14/9 01
16/1 73
27/2 67
5/8 83

30/7 79
2/11 84
7/7 89

31/10 57
18/3 96
27/7 87

24/2 09
26/3 96
7/2 99

27/5 09

20/8 74
9/1 11

16/7 99
22/6 01
12/8 98
16/2 85
3/4 75
8/2 82

12/9 05
31/12 07

2/3 80
13/8 89
25/10 59
19/2 92
20/1 70
5/8 9i

19/12 75
2/9 09
24/7 92
11/5 Ti

11/2 04
16/9 85
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,
VIKNER, WILHELM, Fil. kand., f. d. Läroverksadiunkt, Gö-

borg .
WIKSTRÖM, FOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WOLGAST, KURT, Kassör, Hälsingborg .
ABERG, AXEL, Föreståndare, Göteborg .
AKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ASTRÖM, FJALAR, Redaktör, Vänersborg .

Antal medlemmar den 1 dec. 1933: 289.

7/8 6.5
28/11 S9
11/8 94
S/7 93

IS/W 73
23/12 92
25/3 93

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med··
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressförän
dringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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NÅGRA DATA
OM

DEN LÄGRE FOLK UNDERVISNINGEN

IVÄNERSBORG.

N atten mellan den 24 och 25 sept. 1777 härjades Vänersborg
aven fruktansvärd eldsvåda. Inrikes Tidningar den 2/10 1777
innehåller härom en detaijerad berättelse, varifrån följande
är hämtat: "fem hela kvarter, mera än tredjedelen af staden
äro i aska lagda, hvaribland kyrkan och skolhuset voro af
sten." Endast få dokumenter från tiden förut finnas kvar
räddade undan branden. Bland dessa återfinna vi ett par
protokoll från biskopsvisitationer.

I "Protokoll hållet wid Episcopalvisitationen uti Weners
borg d. 8 och 9 Junii 1745" läses: "§ 9. Prästerskapet tilsa
des at likmätigt Kong!. förordningar se noga til, det barnen
lära läsa i bok, och om föräldrarne här uti wisa någon för
summelse, måste de först warnas, och den 16 s. S:mts plikt,
som Kong!. förordningen inneholler af dem uttagas för hwar
Rång de här om warda påminte och sig fÖrsumma".

Ur ett annat dylikt dokument, "Protokoll, hållit wid Visita
tionen uti Wenersborg; d. 28 febr. och 1. och 2. Martii 1757",
hämtas: ,,§ 31. Upträdde liÖgwördi,ge lierr Doctorn och Bi
skopen i Barn-scholan härstädes at giöra sig underrättad om
dess tillstånd och nuwarande barns profecter, hwarwid de,
efter den ingifna förteckningen på deras giöromål, aldeles



befunnes. Efter förrättad Examen gaf Högwördige Herr Doc
torn och Biskopen Herrar Docentes åtskilliga föreställningar
så wäl om Barnens informerande i gemen som serdeles de
qvickares, hwilka böra utletas och på alt sätt uppmuntras at
fortfara i studierna".

Föga är att hämta ur dessa protokoll. Av det första fram
går det från denna tid kända förhållandet att prästen hade
att tillse, att församlingens barn lärde sig läsa, vilket han
sedan lämnade i uppdrag åt klockaren. Den i senare proto
kollet omnämnda "Barnscholan" är väl den, som hölls i det
i ovan återgivna tidningsreferatet omtalade skolhuset, som
brann ner 1777. Av uttrycket "Herrar Docentes" att döma
torde detta ha varit en skola, där man även idkade andra
och högre vetenskaper än "lära läsa i bok", antagligen en

trivialskola. Bredvid denna undervisning meddelade klocka
ren sin något torftigare. Om huvudsakliga ändamålet med
denna lämnas upplysning av följande utdra·g ur "Protokoll,
hållit 1786 d. 25 och 26 Juni wid visitationen i Venersborg.
§ 10. Med Confirmation eller ungdomens admitterande för
första gången tillH. Ii. Nattward utlät sig Församlingens
Prästerskap på tilfrågan, at det på det sättet här tilgår, at
barnen sluteligen i hela församlingens närwaro förhöras och
för dem, som prÖfwats skickeliga,gjöres därpå offenteHg
förbön jämte ett til ämnet och tilfället lämpeligt tack, hwar
efter desse särskildt samma dag communiceras".

Från "Protokoll hållit wid Episcopal-Visitation, som fÖr-
rättades i vVenersborg d. 13, 14, 15 augusti 1796" må följande
anföras: ,,§ 24. På tilfrågan om klåckarne fullgöra sin skyl
dighet med barnaunderwisningen inhämtades den underrättel
sen, att de wid Landskyrkorne tillika äro Scholemästare dock
utan någon särskild lön därföre hwilken förening Iig:e Bi
skopen anså·g wara uti sin ordning - - - -- Iiwad Stads
klåckaren widkommer, så har han på 3 år ej haft någon be-
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fattning med barnaunderwisningen, ehuru han med sådant
wilkor sades hafwa blifwit antagen. På förfrågan hwarat
sådant kunde härröra föregaf wäl klåckaren att utöfningen
af Veterinairewetenskapen hwilken han haft tillfälle att lära
af Herr Professor Hernqvist i Skara, hindrat honom ifrån
Barnaundervjsningen, men förklarade sig dock wara wiIIig
att äfwen enligt sin förbindelse densamma bestrida. H. Herr
Doct. och Biskopen yrkade att det wore hans owilkorliga
skyldighet att undenvisa barn uti innanläsningen samt att
tillika lära dem Lutheri Cateches, äfwensom att något skrifwa,
på det barnen måga ärhålla någon wiss determinerad kunskap
innan de intagas i stadens Schola, deräst läraren ej kan sys
selsätta sig med det aldraförsta af barnaunderwisningen, -
- - - och förbIifwer det Prästerskapets owilkorliga pligt
att noga tilse, det alla, utan undantag böra läsa i bok samt
i mån af deras fattningsgåfwa och öh-i,ge omständigheter är
hålla tiIIräckelig Christendomskunskap".

Ehuru biskopen ansåg det "wara i sin ordning", att klocka
ren för sin "Scholemästare"-befattning inte uppbar särskild
lön, bestämdes dock då och då, att kollekt skulle upptagas
eller att taxering skulle föranstaltas i församlingen för hans
räkning. I ett sockenstämmoprotokoll d. 28 maj 1815 läses:
"5:0 - - - härvid ärinrades, att faWge barn numera njuta
fri underwisning hos klockaren Hällbepg, som därföre undfår
lön af fattigförsörjnings Cassan men att desse fattige ärhålla
af fattigförsörjningen behöflige böcker af a. b. c. Böcker ocb
Catecheser".

Den 12 augusti 1810 efterfrågades i församlingens kyrkor
jämlikt Kungl. förordning och skrivelse från konsistorium om
i församlingen funnos blinda eller dövstumma barn i åldern
8-16 år. "Och då befannts, att en flicka om 13 år - - -
var, hvad man kallar Döfstum. Detta barn borde så mycket
mera recommenderas til hägn och undervisning vid Borgska
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Institutet i Stockholm, som hon äger ett godt begrepp, ser
väl ut och dess föräldrar äro ytterst fattige",

På så vis fortgick den lägre folkundervisningen i Väners
borg, i huvudsak meddelad av klockaren till omkring 1820,
då en epok inträder. Denna epok betecknas av införandet
av den s. k. Lancasterska läroanstalten eller växelundervis··
ningsmetoden. Denna hade sitt ursprung i England, där den
praktiserades aven kväkare vid namn Lancaster i slutet på
t700-talet. Principen i densamma var, att samma lärare
kunde handhava undervisningen av ett så gott som obegrän
sat antal barn, vilket möjliggjordes därigenom att läraren lät
de äldre och mera försigkomna alumnerna undervisa de
yngre. Barnen voro då uppdelade i grupper, varvid varje
grupp hade sin "moniteur" eller "monitrice". Läraren gick
från den ena gruppen till den andra och övervakade det hela.

I "Protokoll, hållet vid allmän socknestämma med Weners
borgs stadsförsamling den 21 Julii 1822" läses: "2:0. Anmälte
Pastor till allmänt deltagande och gemensam öfverläggning
behofvet af rum vid härvarande skola och undervisningsvärk.
samt uppläste, hvad den nya skolordningen i sådant afseende
bjuder, jemte det han hemstäIde till församlingen den benä
genhet. med vilken den här började växelundervisningen sy··
nes böra, och redan ärfarit, omfattas", Därpå beslöts vid
denna sockenstämma att uppföra en nybyggnad "Lancaster
skola", för växelundervisning samt tillsattes en "Lancaster
Direction", som skulle handhava överinseendet vid byggna
dens uppförande och skolans fortsatta verksamhet. Denna
direktion bestod av följande ledamöter: Kyrkoherde Iialen
("vid protokollet"), Doktor Smedmark, Regements Pastor
Lundblad, fältkamrer Apelberg, Cominister "Nordberg, han
deIsm. Söllscher, snickaren Rieck, hattmakare Svedber'g, lierr
Comerce Rådet Kväll, Kamar Rätts Rådet Rinman, liärads..
höfdingen Richert, Carduansmakaren Björkman. Byggnaden
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uppfördes på "Capellanstomten" och var efter ungefär 2 år
färdig att tagas i bruk. Vid skolan undervisade komministern
och fångpredikanten halva veckan var. Läsningen pågick
även om sommaren. I fråga om närmare bestämmelser an
gående denna läroanstalt må följande anföras ur ett socken
stämmoprotokoll d. 22 juni 1823: "4:0, -- - -: så ansåg
församlingen det vara allas skyldi'ghet, som begagna denna
Läroanstalt, att gå de allmänna omsorgerna till mötes med
en bestämd afgift för sjelfva undervisningens behof, och hvar··
till i synnerhet hörer lärarens aflöning". Denna betalning
skulle utgå enligt följande grunder:

"a) Barn, hvilkas föräldrar njuta understöd af Fattigmed
len eller med dem kunna jämföras, intagas i denna så kallade
Lancaster Schola Gratis;

b) Barn, hvilkas föräldrar äro ringa bemedlade betala i

veckan En skilling B:co;
c) Barn, hvars föräldrar äro i bättre tillstånd behållne be

tala i veckan Två skil:r B:co;
d) Barn, hvilkas föräldrar och anhörige äro ansedde väl

mående betala i veckan fyra skil:r B:co:
e) Barn, hvilkas föräldrar eller anhörige äro ansedde för

mÖgne, betala åtta ski1:r Banco i veckan. -- - -Barnens
intagning iScholan anmäles för församlingens Pastor, som i

Schol-Lärarens och en anhörigs till barnet närvaro exami
nerar barnet och efter anförde grunder bestämmer afgiften,
då ock barnets namn, ålder, kunskapsgrad".

År 1828 upplyses, att antalet barn, som på en gång kunna
undervisas vid lancasterskolan, uppgick till 120.

För att belysa det intresse, varmed växelundervisningsiden
omfattades och det förtroende, man satte till densamma, må
följande anföras: "Till Protocollet vid Wenersborgs sockne
stämma den 12 Febr. 1826.

I anledning af hvad jag hört både nu och förut torde mig
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tillåtas att få anföra något rörande ifrågavarande inrättning

och dess vård:
Att några Pörsamlings Ledamöter anmält anmärkning rö·

rande inrättningens bedrifvande, f!i,gnar mig, så vida detta

kan vittna om intresse för det hela och vaksamhet öfver för
mente fordringar, men skulle Önskat att de häruti funnit sig
förekomme, i händelse värkelig anledning till anmärkning in

träffat af dem det kunnat tillhöra, jag n1mner i första rummet
församlingens Pastor och Prost och därnest af mig eller öf
rige Herrar Ledamöter i Directionen. - Pör egen del finner
jag mig nu föranlåten förklara: att ja,g, så ofta min tid och
andra omsorger medgifvit, besökt Lancasterskolan, der jag
då alltid funnit god ordning och om jag någon gång vid läs

timmens början saknat Läraren, så har jag väl vid tjänligt
tillfälle och med tillräckJi.g grannlagenhet låtit förnimma min
uppmärksamhet, men jag har aldrig träffat anledninK till huf
vudsakligt klander. Tvärtom har jag i det hela funnit mig
belåten för mina fordringar. Jag bevistade barnens sista
examen från början till slut, då. sedan första Classernas sys
selsättning blifvit öfversedd och gillad. uppmärksamheten
fästades i synnerhet på de sista Classernas barn, till antalet
14 a 15 stycken, som äro närmast att från Schalan utgå,
dessa befunnos läsa innantill sitt modersmål i Svensk och
Latinsk stil i prosa och vers utmärkt väl, och kunde utantill
sin hela Catheches med ovanlig färdighet, hvarförutom deras
framsteg i skrifva och räkna vara berömliga och lofvade den
framgång, som är åsyftad. I min förnöjelse håraf frågade jag
slutligen lierr Prosten liallen, om han någonsin examinerat
en sådan samling af den ungdom, som första gången ämna
begå nattvarden, allmänt så väl undervisade som dessa barn?
hvartill lierr Prosten svarade bestämt nej, Och som jag är
förvissad att detta yttrande icke gafs för att smickra hvarken
Lärarne eller Inrättningen så slutar jag häraf att lierr Prosten
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liksom jag saknat anledning till hufvudsaklig anmärkning och
att Pörsamlingen deremot har mycken anledning att finna
sig tillfredsställd. Låtom oss dock detta oaktadt aldrig un
derlåta att vara uppmärksamme i bevakandet af våra skälige
fordringar, men också då dessa uppfyllas lika beredda air
betyga vår tacksamhet och medborgerJioga aktning åt dem
som uppoffra sin tid och möda för vårt allmänna intresse.
Denna uppmuntran bör i sin natur för dem vara mera dyr
bara än den Contanta som vi kunna åstadkomma, ty äfven
de måste bekänna, att m e n s k l i g a l i vet är icke annat

än k ä n s I a n a f v å r a r e l a t i o n e r.
Nu, ehuru jag kanske nog länge pröfvat Iierrarnes tåla

mod, måste jag dock utbedja mig att få anföra några ord om
själfva Inrättningens och lärometodens värde.

Vid dess första kännedom omfattades den med begärlighet
af nästan hela verlden och jag käner det land, där 1,200 Lan··
easterskolor voro inom kort tid inrättade 'genom deras för
sorg som nitälskade för folkets upplysning, förbättring och
sanna frihet: men ett nu rådande partie i detta samma land.
despotismens anhängare, befordra i stället okunnighet. vid··
skepelse och vantro, dessa af ålder bepröfvade medel för att
kunna förtrycka och präja. De hafva ställt folkets undervis··
ning under Jesuiter och missionairer och man hörer der re··
dan, utan att förlorahörslen, huru, till ex. 200,000 djeflar ut..
drifvas af en piga, etc.!!! Dessa ljusets fiender ha funnit Lan
easterska läromethoden högst skadelig för sina inträssen. De

söka derföre att utrota dessa skolor, de förfölja lärarne och
gå så långt i sin ifver. att de till och med neka Vigsel och
Begrafning åt dem, som begagna en sådan läroanstalt. Min
slutsats häraf är i korthet, att, om denna Läromethod befin
nes så fruktansvärd för dem som ällska mörker och lögn, så
måste den vara så mycket nyttigare för oss som önska ljus

och sanning, och det var detta jag ville bevisa.
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Wi hafva fÖr närvarande ingenting att frukta af de bemö

danden som från ljusets fiender utgå åt alla håll, ty vi hafva

en konung, som i sin välgörenhet äfven mot den af oss an
tagne Läroanstalt, bevisar att han önskar styra· ett upplyst
folk. Vi vet det af en lycklig- erfarenhet. Men andra tider
och andra åsigter kunna komma. Måtte våra efterkomande
då befinnas försvarade inom den säkra förskansning som upp
lysning bereder!

Då man skäligen fordrar af oss att vi skola v i l j a r ä t t,
så besinnom tidigt huru nödvändigt det är att veta hvad rätt
är och att vetandet måste föregå vilIjandet om därigenom be
stämde handlingar skola blifva ostraffeIige. Vi hafva ock
derföre i vår Skola ställt denna tanke såsom ett valspråk
framför våra barns ögon. Måtte det en gång för dem blifva
klart och begripligt!

Jag sade vår skola ~ det är och kan blifva af vigt att det
är vår, ty vi kunna bestämma hvad der skall läras och läsas
som är enligt med vår Religion och vår lag och vi torde
snart kunna vänta af lärda mäns nitfulla hemödanden tillgång
på sådane små läroböcker, som kunna gifva barnen de första
begreppen om menniskan och medborgaren, dess värde, dess
pligter och billiga fordringar.

Wid detta förhållande må vi icke vara fruktande och njugga
vid uppoffringar 'som kunna blifva nödiga för beståndet af
en så dyrbar inrättning, särdeles som vi kunna hafva de gla
daste förhoppningar att den snart nog kan blifva lika så själf
ständig äfven i detta afseende, som den är välgjörande."

Tyvärr och egendomligt nog saknar detta uttalande under
skrift och inte heller har jag lyckats finna det protokoll, till
vilket det fogats.

Att angiva ett bestämt årtal, då växelundervisningsmeto·
den upphörde att användas i Vänersborg, är inte lätt om ens
möjligt, ty den övergavs nog så småningom och alltefter som
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antalet lärare växte. I:mellertidkan man nog antaga, att
Laneasters metod anvii ndes till mitten av 1860-talet.

I okt. 1834 hemsöktes Vänersborg- åter aven mycket svår
eldsvåda och även denna gång "ödelades ej mindre Stadens
Lancasters Skolhus och det af sten uppförde hus för Trivial
Skolan, än äfven största delen af denna Skolas dyrbara Bi··
bliothek" (prot. 18 jan. 1835). Stadens allmänna välstånd
blev till följd av eldsvådan så minskat, att den icke ansåg
sig kunna bygiga nytt hus för skolan, utan man hyrde en 10
h:al, "Baracken", för skolans behov.

Nästa steg framåt betecknas av det beslut, varigenom un
dervisningen blev kostnadsfri. 1837 beslöts nämligen, att
"denna Schola skulle här, som på de flesta andra ställen
blifva Fri Schola" och "den i många afseenden förhatliga
Vveckoafgiften" skulle upphöra. Därigenom hade den lägre
folkundervisningen helt och hållet blivit en kommunens sak.

Marken var således ganska väl förberedd i Vänersbof'g för
skolstadgan av 1842. Iiärtill bidrog icke minst den omstän
digheten, att det, enligt vad man tydligen kan utläsa av kyrko
stämmoprotokoll från denna tid, förefanns hos stadsborna ett
stort intresse för den Eigr.e folkundervisningen.

En ganska säregen inrättning kom till 1844. Fem år förut
hade beslut fattats, att vissa donationsmedel skulle användas
till upprättande av "tjänliga undervisningsanstalter för den
näringsidkande och arbetande classens barn af Qvinnokönet";
och skulle detta vara "sådane anstalter, att barnen kunde
der lära väl läsa, skrifva och något räkna., samt dessutom
inöfvas i lämpelige handarbeten och hushållssysslanden".
Denna skola kom, som sagt, till stånd 1844. Skolan hade til1
att börja med endast en lärarinna, varför den lancasterska
metoden kom till användning. Lärarinnans medhjälpare kal
lades "monitricer". Arbetet i skolan var fördelat så att halva
dagen användes till handarbete och hushållsgöromål, halva
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dagen till bokliga kunskapers inhämtande. Det underliga med

denna skola är dock inte endCl.st det, att man redan på 1840

talet hadehandarbetsskola och skolkök. Utan det är sko
lans vidare utveckling, som är anmärkningsvärd. Skolan
existerade till en början uteslutande på donationer. Emeller
tid måste, allteftersom barnantalet steg, flera lärarinnor en
gageras, och dessa avlönades då av kommunen, emedan do
nationsmedlen ej räckte till. På så vis och då skolan använde

samma lokal, som den ordinarie folkskolan, uppgick den så
småningom i folkskolan. Ja, dess karaktär av enskild skola
har så utplånats, att en del av donationsmedlen till densam

ma upptages i en publikation, "Vänersborgs privilegier och

donationer, 1908", såsom "försvunnen".
1845 beviljades läraren ett halft års permission för att ge

nomgå "Gymnastik Lärare Kursen i Stockholm".
från 1861 omnämnas småskolor. Dessa voro till en början

.1 till antalet och voro förlagda på skilda ställen ute i staden
med en lärarinna vid varje. Iiär är alltså monitörundervis
lJingsmetoden övergiven. Skolgången börjar vid sju års ålder

och lästiden är 8 mån. om året; 6 timmar om dagen den lju
sare årstiden och 5 timmar den mörkare. I småskolan var
innanläsning huvudämne; därjämte undervisades i skrivning
och kristendom.

Emellertid började i staden förnimmas klagomål, "att dess
folkskola ännu icke motsvarar ändamålet, att lokalen för un
dervisningens meddelande ar otillräcklig, lärarkraften för
ringa samt att för gossarnes bildande till dugliga arbetare
det är nödigt att ställa folkskolan i förbindelse med slöjd
skola".

En uppryckning gör sig också märkbar från och med 1860
talet, så att 1866 fås fÖljande
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"o r og a n i s a t i o n:
1:0. fasta folkskolan

A. för Gossarne
en examinerad lärare.

B. för flickorna.
Examinerad lärarinna,
en oexaminerad lärarinna,
en lärarinna i handarbeten.

2:0. fasta småskolor
4 lärarinnor."

Omkring 450 barn besökte vid denna tid skolan. Av läro
böcker från 1862 märkas: Svensk historia af Alander; Ber
lins Naturlära; i småskolan Landgrens läsebok.

Av ett protokoll från 1863 framgår, "att de i stadens tänd
sticksfabrik arbetande barnen erhålla ett par timmars under
visning om dagen". Denna anordning omnämnes ännu 1882.

Kommunens verkställande myndighet i fråga om skolären
den var i äldre tider prästen. Emellertid tillsattes omsider
"Lancaster-Directionen", som 1843 bestod av "Kyrkoherden,
Borgmästaren, Rector Skole, fångpredikanten, samt Com
ministern" självskrivna ledamöter och 4 valda borgare.
Denna myndi'ghet kallades snart nog "folkskolestyrelsen",
alltså samma benämning som nu. 1863 kom så kyrko- och
skolråd.

1865 omnämnes ordentliga lO-minuters raster mellan läs
timmarna. "Till gymnastikexercis och manöver" anslogos
samma år 2 a 3 timmar i veckan och till den ändan anskaf
fades "trägevär" för exercisen.

Tid efter annan hade i kyrkostämman uppmärksamheten
fästats vid "Barackens" dåliga beskaffenhet. Ett beslut om
nybygge kom till stånd och 1867 var huset färdigt till bruk.
Detta hus användes än i dag för folkskolans behov.

Iiur skolan vid denna tid var indelad finnes ingenstans noga
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angivet. Emellertid har ja,g trott mig av spridda uttalanden
i protokoll kunna fastslå, att skolan i sin helhet var indelad
i 3 klasser. Av dessa var den 1:sta småskola, där kursen
var 3-årig. Därifrån flyttades barnen upp i 2:dra klassen med
2 årskurser och slutligen till 3:dje klassen med likaledes 2
årsklasser. Skoltiden omfattade alltså 7 år.

Anmärkningsvärt för Vänersborg är det tidiga stadium på
vilket slöjden trädde i undervisningens tjänst. förutom det
enastående tidiga inträdet av slöjd för flickorna, vilket be
rodde av särskilda donatorers intresse för saken, må observe
ras att även gosslöjd förekom mycket tidigt. 1877 säges
också om slöjdundervisningen, att Vänersborgs församling
"framför kanske hvarje annan i riket" fått densamma ordnad.
1872 beslöts, "att undervisning i handarbeten skall införas
på afdelningen för gossar vid stadens folkskola", vidare, "att
denna undervisning allt efter gossarnas ålder och kroppskraf.
ter kommer att bestå i öfning med synålen och sylen, vid
hyfvelbänken, svarfstolen och filbänken"; därjämte "löfsåg
ning, korgflätning", m. m. Dessa handarbeten voro i full gång
1874. Skrädderi och skomakeri upphörde dock efter något
tiotal år. 1889 skickades på uppmaning av Dir. Salomon en
slöjdlärare till Näi;is.

Ett annat bevis på det stQra intresse staden Vänersborg
hyste för sin folkskola är, att 1876 tillsattes en av staden av.·
lönad folkskoleinspektör. Och det förefinnes ingen anledning
att tro, det denna åtgärd med åtföljande kostnader berodde
av några påpekade brister vid lärarepersonalens tjänsteut
övning. Denna inspektör skulle minst 3 timmar om dagen
vistas vid folkskolans olika avdelningar. Till befattningens
förste innehavare antogs pastor J. A. O. Wickbom, seder·
mera seminarierektor i Kalmar. Befattningen fanns kvar ända
till 1890, då den inskränktes till att vara skolrådets kassör.

FOLKE WIKSTRÖM.
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BENGT ERIK BÅLD.
EN GLÖMD VÄNERSBORGSSKALD.

Vänersborgs skola var till år 1839 en s. k. lägre lärdomsskola
eller trivialskola med endast tre lärare: rektorn och tvänne
kolleger. Från år 1782 förestods rektoratet av magister An
ders Salmenius, som, innan han blev rektor, i fem år varit
kollega vid skolan. lian var född år 1747 och hade efter stu
dier i Uppsala och Greifswald blivit magister vid det sist
nämnda universitetet. lian skötte sin rektorstjänst ännu vid
80 års ålder, men då han dog år 1832, hade han varit tjänste
fri sedan år 1827.

Rektor Salmenius, som levde ogift, beskrives såsom en sär
deles glad och trevlig gubbe, eftersökt i sällskapslivet, men
enkel och anspråkslös i sitt levnadssätt, vilket gav honom
tillfälle att vara mycket välgörande emot fattiga släktingar.
Då han lämnade rektoratet, blev han erbjuden professors ti··
tel, men avbÖjde hedern med förklaring, att han funnit att den
hade det bäst här i livet, som hölle sig i skymundan. vilket
han naturligtvis sade på latin: "Bene vixit qui latuit."

Genom kollegan Anders Lundholms utnämning till kommi
nister i l1ärened 1818 blev en befattning som kollega vid
Vänersbmgs skola ledig, och säkert gladde det rektor Sal
menius, då han bland de sökande fann kollegan vid LidkÖ
pings läroverk Bengt Erik Båld.

Denne unge man var nämligen känd såsom vittert intres-·
serad och ej bara det, han hade själv framträtt såsom skald
och förvärvat sig rykte såsom sådan. lian var född den 21
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januari 1793 och då han sökte befattningen i Vänersborg så

ledes 25 år gammal.
Båld kom från ett officershem. lians föräldrar voro rege

mentskvartermästaren Fredrik Båld':') och dennes maka Fred
rika Elfman. lian var född på Stora Weka i Sätuna försam
ling av Broddetorps pastorat och hade 1813 blivit student i
Uppsala. Redan efter två års universitetsstudier var han kol
lega vid Lidköpings skola och lät prestviga sig år 1816.

lian fick år 1818 byta sin befattning i Lidköping mot sam
ma tjänst i Vänersborg, men redan efter få år bröts han av
sjukdom. Det var den rätta poetsjukan, lungsoten, som drab
bade honom, och den 1 september 1825 avled han i Väners
borg, där han ock begrovs. "Magister Båld" bodde vid sin

död i guldsmeden Enbergs hus, N:o 105--106 i kvarteret

Rosen.
I Warholms lierdaminne finnes om Bengt Erik Båld för

utom ovan angivna data endast den upplysningen: "flan var
en lycklig- tillfällighetsskald".

lian skulle vara alldeles glömd, om icke hans vänner sörjt

för att rädda hans namn åt eftervärlden genom att år 1826
från Johan Ovists tryckeri i Vänersborg utgiva en del av
hans dikter under titeln "Vitterhetsförsök af Bengt Erik Båld",
ett häfte på 82 sidor.

I ett förord sägas dessa vittra försök ej vara ämnade atl
vitt vandra ut i det allmänna. Såsom av vänskapen begärda,
voro de ock egentligen för denna bestämda. Det sä'ges vidare
i företalet, att för vännen må dikterna vara några kära, för-·

*) Fredrik Båld var född i Sandhem den 22 november 1750 och dog
i Broddetorp den 22 mai 1818. Bengt Eriks moder synes hava dött före
år 1800. Den 6 mars 1807 ingick Fredrik Båld i Broddetorp nytt äkten
skap med Anna Christina Forsell, född i Alingsås den 21 december 1766.
I sitt första gifte hade han utom sonen Bengt Erik döttrarna Maria Greta,
född den 26 september 1791 och Caisa DIrica född den 13 april 1794.
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varade drag, som jämte så mycket annat erinra om författa
rens skönhetssinne och själsstämning, om sättet, huru han
såg det liv, som han lämnat, och det högre, i vilket han ingått.

Slutligen tillkännagavs i företalet. att inkomsten av för
sålde exemplar vore ämnad till en enkel minnesvård på den
grav, där kroppshyddan av den ovanligt älskHge, allt för ti
digt borgångne och länge saknade collegan Bengt Erik Båld
vilade.

Det lilla dikthäftets gulnade blad icke endast låta oss få
en ganska klar bild av den förgätne läraren och poeten. de
giva oss också, tack vare de där tryckta. vid olika tillfällen
till och om inbyggare i det dåtida Vänersborg skrivna dik
terna, åtskilliga upplysningar om staden och några av dess
då för tiden mera bemärkta personligheter.

Dikterna börja med en invokation till skaldens luta. Efter
vanligheten på den tid, det är fråga om, har Båld valt sig en
fantasigestalt att sjunga till och om. Hans stora samtida Stag
nelius sjöng ju till sin Amanda, och Båld kallar sin fantasi
skapelse för Laura.

"Gå luta, med din enkla ton,
som du har fått från högre zon.
till Laura, min huldinna.
Smyg den till hennes rena bröst,
i liv och död bliv hennes tröst
bliv alltid dess vännina,"

så börjar den första dikten, som slutar som den bör, med en
förhoppning att då döden brutit av skaldens stav, lutan skall
sakta viska från hans grav: "Förgät mig ej o, Laura."

Även de två följande dikterna kallade "Visa" och "Tröst"
handla om Laura. Den första är avfattad i en tidstypisk form;
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Säven sköna balsamvindar
uti char
sväven till de sköna lindar
där hon bor.
Bären hälsning
till dess bröst.
Hjärtats hälsning.
Kärleks tröst.

och i dikten "Tröst" försäkrar han:

"Blir mörk än min stig,
göms stjernan för mig,
är Laura mitt ljus
här i jordens -grus".

Och hon "är hans sol, uppvid Nordens pol" och han "har en
fridsäll hamn i Lauras famn,"

de senare dikterna ljuda andra toner. Synnerligen typisk
för tiden är en "Stridssång".

"Upp till kamp
Thor från Asgård oss uppkallar.
Hammarslagen hör, det skallar

Nornans krans
med sin glans

vinkar oss från Skandiens vallar.

Svea se,
Sina armar huld hon sträcker
hjältekransen huld framräcker

O, hur skönt
strålamkrönt

Oscar är, han modet väcker."
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Det är ett prov på de många hyllningsdikterna till den
Övermåttan populäre kronprins Oscar.

Av annat kynne, men också den aven i tidens poesi vanlig
typ är den följande dikten "Förföraren" där författaren med
ganska stor framgång söker frammana hemska skräckstäm
ningar.

Tron, hoppet och kärleken, tillhopa eller var för sig äro
omtyckta ämnen för Bålds diktning. l en stor dikt med titeln
"Örnen" skildrar han fantasiens makt. En "älskare" d. v. s.
på den tidens språk en förälskad man, sitter ensam långt från
si.tt hjärtas huldinna, fylld av längtan. lian måste nöja sig
med att kasta kyssar över havet. lians tårar rinna "ömnigt"
över att han ej får dela Vårgudinnans blommor med sin mÖ.
Då kommer d~ir en örn susande från skyn och erbjuder sig
föra honom till flickan över jord och hav genom eterns ström.

"Vet P h a n t a s i e är mitt namn, min vän
På jorden av många ej tålder
mitt födelsehem är himmelen
och evighet är min ålder".

lian bestiger örnens rygg, "vars vingar ljudande luften slog"
"och högt genom etern han drog,"

"För ynglingens blick nu jorden försvann
mellan stjärnorna fram han bävar
en okänd fröjd i hjärtat han fann
Då så nära himlen han svävar
flög gick dess fart över hav och land
snart sjönk han ned uppå längtans strand
och intill den huldas svanbarm böjd
hans sorg omskapas i fröjd."

I den hittills behandlade delen av diktsamlingen finnas ock
så tvänne Översättningar från en ej namngiven norsk skald
och en från den berömde tyske skalden Oottfried August
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BUrger, vars bekanta stora dikt Leonora eller Spökbruden
översattes av A. C. af Kullberg år 1816.

Den för oss mest intressanta delen av de Båldska poesierna
är emellertid en avdelning, som innehåller dikter till och om
personer i de små samhällen, där skalden haft sin vardagliga
verksamhet.

Denna avdelning inledes med en födelsedagshyllning från
ar 1821 till "prosten Q-r W.", som icke kan vara någon an
nan än prosten Wennerberg i Lidköping, Gunnar Wenner
berg, fader till Gluntarnas likanämnde skald.

Från 1822 stammar en dikt vid rådmannen Niclas Söllschers
-grav. Söllscher, som var en betydande man i Vänersborg,
var född i Malmö 1745 och blev sedermera stor handelsman
och från 1786 rådman i Vänersborg.

Om honom skriver Båld bl. a.:

"Ditt tysta stilla liv sig stilla släckte
en lampa lik, där oljan mer ej räckte
men vad du var och vad du här har gjort
den flit, varmed du stilla kallet skötte.
den frid, varmed du dina likar mötte,
den ordning, visdom man hos dig försport
av detta allt med vemod mången teknar
ett minnesblad, som ej i tiden bleknar".

Aret därförut hade Båld diktat vid Niclas Söllschers sonhust
rus, Niclas Söllschers d. y. makas, fru Maria Elisabet Söll
schers, född Sunnerdahl, grav den 18 november 1821:

"Make, Barn i kärlek hon omslöt,
bar för nödens bön ett öppet hjärta
brödet gerna med den usle bröt
ömma lärde hon av egen smärta."

"Usle" kan. som synes, även hava betydelse av "eländig",
"fattig".
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Från den 11 mars 1822 förskriver sig en "dikt till Damerna
vid en anställd högtidHghet", där han sedan han prisat äkten
skapets lycka, av vilken han dock ej själv var delaktig, slutar
med en skål för alla makor och älskarinnor. Iiär får man
också ha i minnet ordens betydelseförändring, och att "äl
skarinna" i Bålds mun och hans publiks öron ej betydde an
nat än en älskad kvinna.

från 1822 stammar också en "avskedssång till Fredrik Råd
berg av några vänner i Vänersborg".

fredrik Rådberg var född i Vänersborg 1789 och son tiIi
regementsskrivaren och titulära krigsrådet Anders Rådberg
och Carolina Maria Thornton. tian avlade hovrättsexamen i
Uppsala 1806 och blev filosofie magister 1818. Sedan han en
tid varit predikant och skollärare i Fogelvik i Sörmland, blev
han rektor vid Nya Elementarläroverket i Stockholm och ef
ter en kort tid som komminister i Tengened, utnämndes han
1835 till samma befattning i Vänersborg, där han dog 1853.
flan gav ut flera lärda verk och skaldestycken och ansågs
på sin tid som en djupsinnig tänkare.

Till honom ropar nu Båld:

"Lev och verka för det sköna,
frihet, tro, humanitet".

1823 skriver han födelsedagsdikt till prosten i Flo tians
Georg Malmsten. I dikten talas om hur minnet av de verk
samma åren ännu förgyller höstdagarna för den prosten, som
dock ännu icke var mera än fyrtionio år.

Åt eftervärden är i diktsamlingen förvarad den skål, han
ägnade landskamreraren, titulära kammarrättsrådet Rinman
den 25 februari 1824, då denne fyllde 54 år.

tian uppmanar 54-åringen att medan han ännu känner sig
frisk och nöjd med sina vänner tömma ett glas i sansad fröjd,
och karaktäriserar sedan festföremålet med följande rader:
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"Fast för ordningen bestämt,
troget sina plikter,
är ditt sinne alltid jämt
jämt som Themis vikter
Veklighet du icke tål,
fröjd ej biltog dömer,
därföre en var din skål
ned i botten tömmer."

Båld har vidare strängat sin lyra vid borgmästaren A. P.
Sandbergs installation i ämbetet år 1824. .Efter en inledning
om "samhällsförbundet" mellan människorna och domaren
som rättvisans offerprest, harangerar han Sandbepg på föl
jande sätt:

"Du som blivit kallad och invigd i dag
det upphöjda kallet att bära
från redliga hjärtan vår fridshälsning tag
Du blive vår lust och vår ära.
I den som oss lämnat vi ägde en far,
i dag en förnyad vi finne'.

Vår bön som en duva till himmelen far:
I lugn dina dagar framrinne."

I diktens sista strof antyder han Sandbergs förestående gif
termål och slutar med en skål för Sandberg och hans fästmö,
fröken Kafle.

Den 30 mars 1824 uppträder Båld som skald vid lands- och
stadsfiskalen Beckmans bröllop med demoiselle A. C. Ullman.
Det är en svunnen tid, man återfinner i denna bröllopsdikt,
där skalden liknar kvinnan vid en svag ranka, som vissnar
bort, om hon ej får stöd hos mannen.

Månaden därpå sjunger han åter vid en grav, redd åt råd
mannen Olof Agrells maka Inga Iielena Agrell, född Browall,

som avlidit 68 år gammal.
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"Uti henne gamla världen
from och ärlig levde än
sluten var hon jämt för flärden
men av plikten trogen vän."

lian talar också tröstens ord till den efterlämnade maken,
som han lovar ett snart återseende. Skalden blev sannspådd,
ty Olof Agrell dog inom en månad efter sin hustru, och Båld
strängade sin lyra även vid hans grav och karakteriserar

honom sålunda:

"Uti hans hjärta, på hans panna
hade redligheten satt sin bild,
och vid det rätta vid det sanna
han höll sig fast, från anspråk skild.
Uti sitt kall så idog, trogen
och uti Gud förnöjd och from
han blev för himlens glädje mogen
och får af Nåden visst sin dom."

Samma år, 1824, uppträder Båld den 13 oktober såsom
bröllopsskald, då hans vän slottspredikanten Sven Preden fi-·
rade sitt bröllop med demoiselle Anna Greta Röding. Predell
var komminister i Vassända, och hans maka var dotter till
en av det dåtida Vänersborgs mera betydande hantverkare,
sämskmakaremästaren Anders Röding och hans maka Anna
lieiena Dahlbeck.

På dagar därefter, den 7 november 1824 sjunger han vid
Cecilia ForshaelIs, född Unger, 'grav. Fru forshaell var maka
till apotekaren Porshaell:

"Vilt sorgen slår på hjärtats strängar
och löser alla känslors band
som Nordan, när i blomstersängar
han griper in med isig hand.
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Där tidens vårvind milt sågs smeka
nyss kärleksblomster röda, blå,
vi nu se sörjande och bleka
blott minnets eterneller stå."

Dikten fortsättes i tidens vanliga stil och slutar med en upp··
maning till änklingen:

"Lyft blicken emot himlen höga
med stjärnskrift där tecknat står:
Du, som här sår med tårat öga,
en gång med glädje skörda får."

Aret 1825, Bengt Bålds sista levnadsår, synes han flitigare
än någonsin hava ditkat. Vid doktor :Ebbe Schougs*) bröllop
med fröken fIellevi Zelow den 20 januari 1825 hade han skri
vit en lång dikt. :Ebbe Schougs namn är av ett visst intresse,
då det gäller Bengt Båld, vars diktning ju i så mycket förer
tankarna till hans store samtida skaldebroder :Erik Johan
Sta·gnelius. :Ebbe Schoug var född i Kalmar 1796 och son av
överinspektören och sjötullkontrollören tIans Fredrik Schoug
och Ulrika Sofia Borg. Ebbe Schoug kom till Uppsala 1812
och var där en av Erik Johan Stagnelii fåtaliga umgänges··
vänner. Stagnelius deltog i hans examensfest 1814 och hyl
lade honom med en dikt**). Schoug blev lasarettsläkare i Vä
nersborg och dog 1828 såsom läkare i Åmål.

Den 26 januari 1825 vid den fest, då lians Majestät
Konungens höga födelsedag firades i Vänersborg hyllade
Båld monarken med ståtliga verser:

"Må i din starka hand ej Nordens gamla spira
bli någonsin för tung.
Vi vilja alla den med kärleksrosor sira
så gammal såsom ung.

*) En Ebbe Schoug var i slutet av 1740-talet tuIIin<;pektör i Vänersborg.
**) Böök: Stagnelius s. 48.
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Blott för dess fall en gång utur din hand vi bäve
Dock när du hunnit gravens rand
din hjälteande då, en mäktig skyddsgud, sväve
än över Göters Land."

Förbindelsen med Lidköping och vännerna där glömde han
ej. Underrättelsen om översten och riddaren A. r. Påhlmans
död den 23 mars 1825 uppkallar honom till en minnesdikt
där han karaktäriserar den avlidne bl. a. med dessa rader:

"Ja, hur mången ensHg stund förfluten
då han inom sig, för världen sluten
uti stillhet umgicks blott med Gud,
upphöjd över smicker, över tadel
bar han i sitt innersta sin adel,
klädd i ödmjukhetens enkla skrud."

Det är klart, att en ung skald som Båld var väl sedd även
de högsta kretsar, och särskilt synes han hava varit om-·

fattad med välvilja hos den friherrliga familjen flaij på Onsjö.
Till de unga fröknarna Louise och Natalia Iiaij skriver han
dikter i deras minnesböcker. Louise var född 1816 och så
ledes år 1825, då han diktar till hennes födelsedag, endast
nio år:

"Gläd dig, våren är så nära
blommor har den, lek och sång.
Minns dock, blommorna en gång
skola höstens frukter bära.
På din levnads klara himmel
dröje länge våren kvar,
Oskuldsäl1'geln dina dar
skydde genom tidens vimmeL"
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Louise Haij dog ogift redan 1838. Systern Natalia, vars
minnesbok Båld också försett med dikter, blev gift med kam
marherre Carl Kuylenstierna och dog år 1887 i Vänersborg,

De dikter, på vilka här givits prov, äro ju på intet sätt
märkliga, men de äro typiska för sin tid och äro till en del
ej av ringa intresse från personhistorisk synpunkt. De äro
författade aven man, som levt och verkat i Vänersborg och
de äro i många fall riktade till personer, som hava för sta
dens inbyg'gare av i dag fortfarande välbekanta namn. Det
vore av intresse att veta mera om den unge skalden och hans
liv i den lilla staden, men källorna för en sådan vetskap äro
utsinade. Den vård, som skulle resas å hans grav för de
medel, diktsamlingen inbragte, är, om den någonsin blivit
rest, för längesedan kullslagen och borta, men hans enkla dikt
är icke alldeles död. Genom den talar skalden ännu till oss,
och mellan de å Johan Owists tryckeri fumligt satta raderna
i det lilla dikthäftet, få vi, utöver vad han själv låter oss
veta, själva dikta oss till de tankar och känslor, som rörde
sig hos den glömde Vänersborgsskalden Bengt .Erik Båld.

BERTEL HALLBERG.
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KRING VÄNERSBORGS TORG
PÅ 1860-TALET.

ERINRINGAR AV EN ÅTTIOÅRING.

Inledningsstrofen till en på 1860-talet inom vissa kretsar
spridd nidvisa fäste redan då uppmärksamheten på vår stads

från andra stadstyper avvikande utseende:

I den goda staden Vänersborg
med sitt plantage, sitt stora torg"

Och än i da'g ha dessa snart sagt enastående anläggningar
samma omfattning och charm som de hade under förra år
hundradets senare hälft. I synnerhet torget har, trots vatten
kastaren och de på allra sista tiden uppsatta Jjusanordnin
gama, bibehållit sin inponerande omfattning. Men torgets ut
nyttjande och folklivet å detsamma är nu helt annorlunda än
under forna dagar, och jag vill försöka att ur minnet teckna
några bilder av livet på vårt torg under 60-talet.

1863 var troligen sista året då några mera omfattande mi
litära övningar ägde rum å vårt toPg. Jag kommer särskilt
ihåg att Västgöta-Dals regementes befälsmöte det året var
förlagt till Vänersborg. Livligt erinrar jag mig än i dag hur
imponerade vi småpojkar voro av de ståtliga militärerna och
den vördnadsfulla beundran vi ägnade de bistra majorerna
Silfverscbiöld och Ericson, vilka då utövade högsta koman
dot, samt den sakkännedom vi lade i dagen vid bedömandet
av egenskaperna hos major Silfverschiölds vita sto eller ma
jor Ericsons gulbruna fux.
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Även skarpskyttekåren använde torget till samlingsplats
vid sina utmarscher och övningar. Särskilt erinrar jag mig
en solig söndagseftermiddag då stadens förnämsta - och
fagraste - damer samlades på trottoarerna vid Eds-och
Kungs'gatornas korsning -- vår nuvarande politiska hörna --
uppvaktade aven del äldre herrar, de flesta i höga hattar. Så
ljuda hurtiga trum- och trumpetsignaler och skarpskyttekåren
under kompanichefens, handlanden Apelskog, kommando tå··
gar fram och gör ett dundrande halt framför de samlade
damerna. Den ståtligaste bland dessa, fru rektorskan Berg
man eskorterad av unga flickor trädde fram mot trottoarkan
ten och hälsar den i stram givaktställning stående truppen
med ett tal och föredrager ett hyllningspoem samt överlämnar
till truppen den fana, som sedan under flera år var skarpskyt
tarnas samlingstecken. Sedan truppen mottagit detta bevis
på att damerna uppskattade deras strävanden tågade kåren
med flygande fana och klingande spel till den i skogsbrynet
mellan Katrinedal och Lockered belägna skjutbanan.

Karladagen - den 28 jan. - var under hela 60-talet ansedd
som en extra högtidsdag och den celebrerades alltid med
stor bal, merendels å residenset med 'greven och grevinnan
Eric Josias Sparre som värdar. En gång hade läroverkets
ungdom anmodats göra ett fackeltåg genom staden sedan
balen börjat. Under rektors och lärares överinseende och
gymnastikläraren Stibergs ledning tågade vi under sång och

, \

med gnistrande facklor i teten till torget, där facklorna kasta-
des framför residenset och ett väldi'gt flammande bål upplyste
det av ett djupt snötäcke höljda torget, - ljuseffekten lär ha
varit storartad. för 'trygghetens skull hade frivilliga brand
kårens chef, handlanden Paul Skarin, mobiliserat sprutan nr
5, vilken placerats å handlanden Orups gård -- nuvarande
Sparbanken - för att omedelbart kunna ingripa i händelse
att eldfara skulle inträffa. Men bålet sköttes dess bättre så
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förståndigt av oss skolpojkar att femman fick återvända med
oförrättat ärende.

Torgets vidsträckta utrymme togs även då och då i an
språk av de många hippologer, som då hade sina stall för
lagda här i staden. Utom "Grevens"*) ståtliga hästuppsätt
ning, vilken dock merendels var förlagd till Restad. hade
regementsstaben - överste Sandels, överstelöjtnant Kuylen
stjerna och major ericson samt deras adjutanter - sina rid
hästar inkvarterade här och stadens mera betydande köpmän,
bland andra bröderna Svedberg, Brun, Friberg, Albert Carls
son m. fl., fabrikörerna Carlberg och A. O. Andersson tävlade
skarpt om hedern att ha de ståtligaste hästarna. Dessutom
hade innehavarna av stadens landerier, bl. a. Tenggrenstorp,
Fredriksberg, Lyckhem, Källshagen och Nicklasberg, ståtHga
hästuppsättningar i sina stall. Icke ,minS,t uppmärksammade
var den hingstdepå Strömsholms stuteri varje år stationerade
här. Denna depå var alltid förlagd till "Prytzska gården",
Länstidningens och Metropols nuvarande tomt.

Det var ett verkligt folknöje att få vara närvarande då
kamparna skulle bada. Detta ägde rum vid det så kallade
"Vättnet" å norra kajen. Hästarna, som endast voro fängslade
med en i grimman fastsatt lång töm föstes av skötarna under
höga rop och klatschpiskans smällar 'ut i kanalen där de un
der frustande och flåsande fingo simma omkring. efter badet
bar det av i språngmarsch till torget. Skötaren med den
långa klatschpiskan i handen tog plats mitt på torget och
hästen fick sedan springa ett flertal varv runt, skötaren som
allt emellanåt ökade farten med smattrande klatschar. Detta
skådespel som alltid gavs tidigt på morgnarna hade alltid sin
givna publik, icke minst bland oss skolpojkar. Om man finge
döma efter den tvärsäkerhet och den sakkännedom varmed

*) Landshövding Sparre.
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Övning med frivilliga brandkåren på 1860-talet.

en var försvarade förtjänsterna hos sin specielle favorit så
voro mer än "halva stans" innevånare under 1860-talet full
ständiga hippologer.

Intill slutet av 60-talet användes torget för de årliga mönst

ringarna med såväl den allmänna som den frivilliga brand
kåren. Kallelsen till dessa mönstringar underströks med de
då brukliga alarmsignalerna: tvenne dånande kanonskott,
klämtning i kyrktornet och trumsignaler genom stadens ga..·
tor. Till alarmet lystrade "hela stan", män och kvinnor läm
nade det de hade för händer och störtade ut, kvinnorna med
förande familjens "vassbötta" och männen skyndande till den
spruta, vid vilken de voro indelade. Drängar och hästkarlar
störtade med påselade hästar i vild fart till sprutboden, häm
tade där de å medar vilande vattentunnorna och skyndade
återigen iväg till mönstringsstället för att om möjligt erövra
den sedvanliga femman, varmed den först anlände åkaren
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belönades. Vid sköljflotten och vättnet hade vattenhämtnintts
avdelningen fattat posto och fyllde under lustigt glam
och oväsen de tomma vattentunnorna och "vassböttorna".
"Qvinnspersonerna" ordnades i tvenne led från sprutans re
servoir till vattenhämtningsstället och langade vatten i oav
bruten följd, Bergnings- och rivningskåren tog plats å resi
densgården. Allmänna kåren uppställdes å tor-gets södra sida
utefter Kungsgatan och den mera rörliga frivilliga kåren tog
torgets norra del i besittning. Vaktavdelning;en, i vilken in
rollerats en del äldre officerare och lärare samt högre tjänste
män, formerade stångbataljon och avspärrade övningsplatsen
med sina stänger o.-:;h linor på det att barnungar och andra
nyfikna hällos undan och fingo taga Edsgatan och Plantaget
i besittning. Naturligtvis lyckades vi pojkar, dock tack vare
de vakthavandes godmodiga överseende, agera blockad··
brytare.

Varje spruta i allmänna kåren markerades av ett vitt stan
dar med sprutans nummer i romerska siffror. Befälet fördes
aven sprutschef och en vice d:o; samt ett antal rotmästare,
vilka hade all möda i världen att hålla ordning i sin rote.
Den stöddigaste och oförvägnaste bland manskapet utså'gs till
strålförare och hade som sådan att svara för sprutans heder.

Frivilliga brandkåren vilken var sammansatt av mera ut
valt och disciplinerat manskap tog ställning utefter Drottning
gatan. Denna kår hade snitsigare igenkänningstecken och
en mer modern och välvårdad attiralj. Dess chef var skrudad
i vit buldansbonjour, blågult skärp och med en blänkande
ropare på bröstet. lian eskorterades av kårens pampiga fana,
som gravitetiskt fördes av kårens sekreterare den jovialiske
Z. L. B. SamtHga sprut- och avdelningschefer eskorterades
även av fanbärare, och varje man bar på huvudbonaden en
i sprutans färg målad plåt, på vilken sprutans nummer an··
givits med sirliga siffror.
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Mönstringsherre var magistratens ordfÖrande. Sa snart
denne åtföljd av magistratspersoner och andra dignitärer, de
flesta klädda i höga skinande cylinderhattar, anlänt, vidtog
uppvisningen. Sprutorna sattes i gång, varvid takten mar
kerades av, om ej så välljudande, så dock taktfast och hög··
ljudd sång. De helst använda melodierna voro nog Wadmans
"Pumpa, pumpa vatten, alle man på däck" och "Rullan går
på Raskens vind". Texten var alltid hemmagjord och allt
annat än salongsmässig, och behandlade oftast sprutchefens
större eller mindre generositet vid den obligatoriska extra
trakteringen.

Fräsande och smattrande kastades strålarna mot höjden
och pumparna ansträngde sig till det yttersta för att fram
hålla s i n sprutas företräden. Var strålföraren i humör, gav
han oss pojkar, som brutit blockaden, en kalldusch och med
all säkerhet råkade strålen "i misshugg" den på andra sidan
torget parkerade truppen. Dennas strålförare var ej sen att
uppta-ga utmaningen och snart utkämpades mellan de olika
sprutlagen regelrätta dueller, livligt applåderade av oss poj
kar och andra åskådare.

Sedan striden slutligen avblåsts, återfördes attiraljen under
stoj och sång till sprutbodarrra där, tack vare den välvillige
sprutchefens försorg ett eller annat "stop" brännvin var fram
satt, vilket rotmästarna efter bästa förmåga hade att rättvist
utminutera. Av skrålets intensitet och den mer eller mindre
vinglande gången kunde man utläsa vilken sprutchef, som
varit den liberalaste.

Mönstringsherrar och befäl samt övriga intresserade tå,gade
till Anna-Brittas schveizeri, beläget i första och andra vånin
gen av Nordströmska (nu Paalzowska) fastigheten vid Drott
ninggatan, där en grundlig eftersläckning etablerades och
duellanterna i mörkbruna, heta "Toddar" sökte bot för den
grundliga rotblötan, och vid klangen av bataljoner punschglas
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slöts freden. Under eftersläckningens förlopp, som pågick till
långt inpå småtimmarna, höllos bombastiska tal av bl. a.
"majoren" Z. L. B. Och så hade Vänersborgarna fått en yt
terligare anledning till samtal och småskvaller.

*

Till dessa enkla försök att skildra hur torget i forna dagar
utnyttjades kanske borde fogas en erinran om att den "Sfär
iska kalotten" allt emellanåt förvandlades till ett regelrätt
slagfält, där de på den tiden så stöddiga mannarna med in··
tresse följde bataljerna mellan dels representanter för olika
yrkesgrupper, smeder mot garvare, skräddare mot skoma
kare o. s. v., och dels mellan yrkesmännen i gemen samt sta
dens drängar och bodkarlar. :En och annan gång blandade
sig gastarna från de i hamnen liggande skutorna som tredje
man i leken, vilket icke minst fägnade de neutrala åskådarna.

Då rallarna i och med järnvä'gsbygget uppenbarade sig i

staden funno de forna motståndarna det rådligast att ingå
en allians för att möta den nya invasionen. Många heta ba··
taljer utkämpades, mot vilka ordningsmakten (representerad
av fyra medelålders män, beväpnade med ett stadigt spanskt
rör) stod alldeles handfallen. Bataljerna markerades av ett
ohyggligt skrän och oväsen, antagonisterna bombarderade
varandra med svordomar i alla nyanser och allt annat än
salongsmässiga tillmälen. De hårda knytnävarna var själva
huggvapnet ehuru även de ovala mässingdosorna då och då
togos i bruk. Såvitt jag kan erinra mig förekom ej under
dessa bataljer några allvarligare skador, med undantag av
en del krossade näsor, utslagna tänder och sönderrivna
byxor. Vid ett och annat tillfälle lyckades ordningsmakten in
fånga någon av bärsärkarna vilken de med mycket bråkande
och besvär slutligen lyckades inbura i den i gamla fängelse
byggnaden inrymda finkan. Sedan striden bedarrat droga
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Torget mot söder. 1870-talet.

sig de olikaarmeerna undan till "Kajsas". "Beskens" eller
"Marbons" krogar, där striden vederbörligen kritiserades och
de duktigaste kämparna vederbÖrligen hyllades.

*
Vänersborgs torg hade på 60-talet samma omfattning som

det har än i dag och har hittills lyckats undvika alla de skön-o
betsmedel en del experter och deras troende velat påtmga
den "sfäriska kalotten".

Men köpenskapen och affärsverksamheten å torget har
nästan till oigenkännlighet moderniserats och reformerats.

I min barndom voro plantagen omgivna av buxbomshäckar
bakom vilka "Olle Lake" et concortes med förkärlek dolde
sig då de idkade kramsfågeljakten å plantagets gräsplaner.
Intill häcken, som begränsade planta'get mot Edsgatan hade
den av alla, hÖg som låg, för sina präktiga varor och sin fly-
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tande tunga kända fruktmånglerskan Kristin (Vrick) Olsson
sin bestämda plats, och hon var naturligtvis aldrig utan kun
der. I hennes omedelbara närhet hade Anna Abrahamsson
valt plats fÖr sin just då startade fruktaffär, vilken som
bekant hon än idag med samma energi bedriver.

Utmed Kungsg:atan hade torgmånglerskorna (torrhukekä
ringrana) placerat sig med sina kistor. Bland dessa ytterst
redbara och arbetsamma men allt annat än salongsmässiga
affärskvinnor kommer jag särskilt ihåg "Spela", "Tinnerholm
skan", "Janssonskan" (mera känd under namnet "Siden
svansa") m. fL, m. fl. Gummorna hade merendels tagit plats
i kistan, vilken för övrigt var uppfylld av korgar, bylten och
paketer i alla möjliga former. Å det bastanta kistlocket tro
nade stora högar av karameller, hemlagade, starkt kryddade
och färgade. Karamellerna hade olika storlekar från två fÖr
styvern upp till tio styver stycket. Dessutom exponerade de
Kungelfs pepparkaka (av fru Ricks tillverkningar), två- och
fyraskillings söta råglimpor m. m., m. m. Önskade man smör
till dem kostade detta ytterligare två skilling, ville man så
ha ytterligare sovel till brödet kunde man för tio styver få
ett hårdkokt, grönt ägg. Sommartiden hade gummorna även
en drickdunke i kistan ur vilken de mot sex styver kvarteret
serverade sina törstande kunder. I övrigt bestod lagret av
bär, frukt m. m. Då titteskåpsgubben med lyckans stjärna
hedrade torget med besök hade han alltid sin givna plats i
sydvästra hörnet. Mot en av'gift av sex styver titten fick
man "se och beskåda" ej blott de senaste världshändelserna
utan även färgstarka bilder från det heliga landet, "tlundtur
ken" och andra märkvärdiga orter. Av gubbens panorama
voro dock bilderna från det då pågående Krimkriget de av
oss skolpojkar mest uppskattade.

Området näst intill var upplåtet åt hantverksidkarna, av
vilka isynnerhet kopparslagarna och sedermera smederna ex-
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116nerade sina alster. Men även garvarna, skomakarna ocb
stadens ende kammakare salubjödo ofta här sina tillverk
ningar.

Stadens fiskare och fiskmånglare hade etablerat sig å tor
gets nordvästra del. Bland de förra ådrog sIg nog "Ture
fredrik", "Fernström" och Andreas Björn största uppmärk··
samheten både för sina rika fångster och sitt originella lev
nadssätt. Även månglarna, som voro uppmärksammade för
sina originella och bullersamma levnadsvanor, handlade ute
slutande med såväl färsk som saltad och torkad saltsjöfisk.
Både fiskarna och månglarna åtnjöto trots sitt mången gång
dråpligt vårdslösa uppträdande, tack vare redbarhet, allmänt
förtroende. Torgbildens kanske mest pittoreska och säregna
bild ut'gjorde ovedersägligen de intill fiskmånglarna lägrade
grynmalarna och granrisegummorna. De flesta av dessa voro
hemmahörande i de små torpstugorna, som kantade väner
strandens dalbosida ända upp mot Bolstad. De införde sina
produkter i de visserligen ej så konstnärligt fina men sjösäkra
och lättmanövrerade dalbosniporna. Deras tilläggsplats var
vättnet, varifrån de buro varorna upp till torget.

De merendels småväxta, av väder och vind brunbarkade
grynmalarna och deras i en oerhörd mängd schalar och täc
ken insvepta "käringar" sutto merendels på huk i små kotte
rier och rökade och smackade ur små svartbrända lerpipor
och vid hÖgtidligare tillfällen med en mellan dem cirkulerande
halvstopsbutelj. De av dem tillverkade och salubjudna grynen
voro dels heIgryn som visst voro mera förnämliga, dels van
liga krossgryn, vilka utminuterades i halvstop eller kvarter.
Priserna erinrar jag mig numera icke.

Granrisgummorna verkade i allmänhet mera resliga och
deras klädedräkt var av ett snitt som mera passade för deras
arbete i skog och myr. I stora vida säckar hade de finhackat
granris. I varje välordnat hem då för tiden skulle golven
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beströs med sådant, och varje ordentlig om sitt anseende mån
husmor måste på torgdagarna ovillkorligen inköpa den för
veckans behov nödiga kvantiteten. Vidare salubjödo gum
morna större och mindre björkkvastar, vispar och tvagor (de
senare bundna av torrt enris). Dessutom torgförde de ljung··
kvastar, blåbärs- och lingonris ji:imte flera slags skogsblom
mor, bär m. m. En och annan gång kunde de till och med
utbjuda någon kanna smultron eller björnbär.

I övrigt var torget upplåtet för handel med lantmannapro

dukter. Den från västgötahållet kommande allmogen parke
rade sina av stora och tunga hästar dragna vagnar å torgets
östra del, vilket ock allmänt kallades västgÖtatorget. De torg
förde mera gedigna produkter, huvudsakligast spannmål, vete,
råg, ärter, torkade fårlår, slaktade gäss m. m.

På den tiden var råKen synnerligen efterfrågad emedan
varje någorlunda välordnat hushåll själv skulle låta förmala
sitt mjöl och baka sitt bröd. En husmor ansåg sin ära kränkt,
om hon nödgades använda bagarebröd. De mera välsituerade
inköpte åtminstone en tunna råg åt gången, under det att an
dra nödgades nöja sig med en skäppa eller i värsta fall en

halvskäppa. Det inköpta rågpartiet anförtroddes åt "Kvarn
Andreas", vilken mot en ringa penning, en riksdaler tunnan.
transporterade den till Nybrokvarn och överbringade sedan
till uppdragsgivaren påföljande måndag eller tisdag mjölet.
Som ett exempel på dåtidens enkla och hårda levnadsför
hållande tillåter jag mig berätta följande "sanna berättelse
ur livet".

En för några månader sedan här i staden vid närmare 100
års ålder avliden änka, var som ung hustru bosatt ett bra
stycke utanför staden och då hennes skötsamme man ej kun
de lämna sitt arbete nödgades hon på lördagsmorgonen gå
in till tOf'get där hon köpte en skäppa råg vilken hon sedan
omedelbart b a r till kvarnen och sedan rågpartiet förmalts
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omedelbart bar det till hemmet. Väl hemkommen knådade
hon degen, värmde upp ugnen och bakade brödet allt under
det hon i övrigt fullgjorde sina övriga husmoderliga plikter.

Å torgets övriga delar hade de torgbesökande dalslännin
garna sin givna plats för sina tvåhjulIga kärror och skrindor.
Utom en del spannmål och potatis torgförde de huvudsakli
gast ladugårdsprodukter såsom ost, smör och grädde samt
ostpannkakor. SmÖret var merendels förpackat i träbyttor
och kunderna avprovade detsamma på så sätt att de med
"bÖttepinnen" skrapade i smöret och sedan slickade av den
samma. Oftast upprepades samma procedur flera gånger av
olika spekulanter. Dalslänningarna salubjödo dessutom ved i
större och mindre partier samt torv och bark. Vid vissa ti
der torgförde ambulerande smålänningar och knallar större
sortiment lag1gkärl och manshöga upplag av träskor (av folk
humorn kallade hundhus), vilka hade en strykande åtgång.

Kreaturs- och hästaffärerrta uppgjordes under skrän och
larm å nuvarande läroverkets skolplan. Pör ordningen i Öv
rigt på torget svarade en av stadens fyra poliskonstaplar. De
hygieniska anordningarna voro mer än minimala, och rakt
motsatta nutidens mången gång petiga och överdrivna före
skrifter och förordningar.

ISlDOR. DALQUJST.
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PAUL SANDELHIELM.
EN KULTURSKILDRING FRÄN 1800-TALETS VÄNERSBORG

av K. G. CEDERGREN.

Man kan med en omändring av Geijers ord säga. att Vä
nersborgs historia i stort sett sammanfaller med Älvsborgs
läns hövdingars historia. Stadens blomstring och förkov
ran var i mycket hög grad beroende av den duglighet

39



och det intresse för residensstaden, vilket ådagalades av

Konungens troman.
Under den äldsta medeltiden var Västergötland, jämte att

en häradsindelning förekom, indelat i åtta så kallade bon, i
vardera av vilka förekom ett så kallat Uppsala ödegods.
Det av dessa, som närmast intresserar oss, var Iiolasyo
(Iiullsjö) bo. Dessa bon voro säten för uppbördsmännen.
I denna indelning inbegreps även Dal, till vilket räknades
Nordmarken. Under drottning Margaretas tid var, enligt
Styffe "Skandinavien under unionstiden", Västergötland indelat
i elva län eller fögderier. Bland dessa intressera oss för
närvarande närmast Ekholms län (uppkallat efter det på den
så kallade "Slottsön" i GÖta älv strax ovan Trollhättan be
lägna Ekholms slott) och innefattande Väne, Flundre, Bjärke
och Valbo härader samt åtminstone tidvis delar av Ase och
Viste härader, samt Eluesborgs län med fO'gdefäste på Elues
borgs slott och omfattande Askims, Sävedais, Vätle och Bol
lebygds härader samt östra Iiissingen, och Dalaholms län
med säte för fogden på Dalaborg och innefattande Dal och
Nordmarken. Mot slutet av 1400-talet synas alla socknarna
utefter Göta älv hava varit förenade till Elfsborgs län. Från
detta län "abalienades" år 1679 de socknar av Västergöt
land, vilka nu höra till Göteborgs och Bohus län men i stället
lades till det nybildade Elfsborgs län en hel del västgÖta
~ocknar, vilka förut hade bildat egna län, och år 1680 även
Dal med undantag av Nordmarken. Vänersborg bestämdes
till säte för iandshövdingen. Den förste landshövdingen,
Iiendrich von Wicken, bosatte sig ej i Vänersborg utan i
Borås. Orsaken härtill var dels att han utanför Borås ägde
säteriet Fenneslunda dels att Vänersborg efter den Giilden··
löweska invasionen befann sig i ett mycket förfallet tillstånd.
Vid de svenska truppernas återtå'g mot Rånnums bro antän
des nämligen förrådsbyggnaderna, för att ej de här samlade
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förråden skulle falla i fiendens hand, och elden spred sig trots
de ansträngningar, som Giildenlöwe gjorde att hejda den, till
en stor del av staden, så att han hade mycket besvär att
rädda kyrkan, vilken dock utplundrades och vars ena klocka
ännu finnes i Köpenhamn. Dessutom fanns det ej någon resi
densbyggnad i Vänersborg. Arbetet på en sådan synes hava
bedrivits tämligen lamt under den andre landshövdingen, Lars
Eldstierna, vilken var bosatt i Vänersbopg, enligt Bertel tIall
bergs uppgift, att han i stadens kyrka gravsatte en son. först
under den tredje landshövdingen, David Maclier, synes läns
residenset hava blivit färdigt år 1697. Det måtte dock hava
visat sig otillräckligt, ty borgmästare D. Lenberg säger i sin
beskrivning över Vänersborg år 1737, "att torget nu är en
Jångelig fyrkant, sedan med Recidence gårdens tilbygnad nå
gon ändring skedt". Överintendent Carl tIårleman fann den
na träbyggnad otillfredsställande och uppgjorde ritning till
ett nytt recidens med flyglar och en stor borggård, vilken
plan dock kom till fullbordan först år 1754. Denna byggnad
skadades dock betydligt i 1834 års brand, då flyglarna av
brunno, och ett nytt länsresidens uppfördes efter ritning av
P. WallstrÖm i den ·gestalt, i vilket det nu förefinnes.

Sedan har staden sett en lång rad av landshövdingar inom
sina portar. En del av dessa hava intresserat sig i hÖg grad för
sin residensstads andliga och ekonomiska fÖrkovran och stodo
på god fot med magistraten och borgerskapets äldste. Men man
finner dock kraftiga dissonanser. Så avlät stadens fullmäk
tige i borgarståndet, borgmästare Daniel LenbeT-g, vid 1731

års riksdag en skarp skrivelse mot dåvarande landshÖvdin
gen Olof Gyllenborg (landshövding 1725-1733). "förmodar
Staden underdånigst, at hwad Cong!. Maj:t i Regeringsfor
meln och flere förordningar i nåder behagat stadga, angå
ende hwad Landshöfdingarne tilhopa med Magistraten bör
och måge afgiöra, icke lärer wara annorledes til förståendes,
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än at sådant bör ske å Rådstuvan .och at Magistraten äger
fritt at säga sin mening efter råd och bästa förstånd ti1 Råd
stuvuprotokollet samt at den må det föra, som dertil af Sta
den antagen är; Och det Kong!. Maj:ts Nådigste willia och
mening ingalunda lärer wara, det Magistraten och Borger
skapet skola sammanföras på Recidenset och Stads- och
Rådstuvuärenden der afhandlas i Officerares, Cronobetienters
och andre til almän Rådstuva icke hörande personers öfwer
waro och bewistande."

"Lefwer Magistraten och Borgerskapet i den underdåniga
tilförsigt, at det icke Magistraten blifwer påbördadt at taga
del med wakthållningsbeswär öfwer sådane Deliqwenter,
som brutit på landet och der bIifwit dömde, emedan slikt
beswär warit i den förre landshövdingens tid pålagt, och
vVenersborg ingen fästning är numera, som då war; förme··
nandes ock Lagen, at der som bråttet är skedt, der bör den
bråttslige få sitt straff; warandes dertill i Elfsborgs län 2-ne
landtgewaldiger betrodde, som hafwagod lön, så at, om de
tilhållas at hålla nödige qwarter wid Recidencet för sig, be
höfwes icke, det Borgerskapet skulle beswäras uti deras ställe
taga främmande fångar emot och om dem wakt hålla."

"Andragandes, huru dåwarande Landshöfdingen i orten,
Orefwe Oyllenborg, skulle på 2~3 års tid tagit sig före at
remittera alla de öfwerIöpare, som rymma från Norge och
sig vid Läns Recidencet anmäla om pass erhållande, så at
Magistraten har måst dem hos sig förhöra och om deras be
rättelser insända rapport. Men som sådant här i aHa tider
varit en för Magistraten ovanlig syssla, med hwilken de i
]5 år, som Riksdagsfullmäktigen under åtskillIga Landshöf
dingar warit Landssekreterare, Magistraten aldrig blifwit
beswärad; Så är ock Magistratens underdånigaste bön, det
Kong!. Maj:t i Nåder täckes frikalla Magistraten för et slikt
och med des embete intet egentligen hörande beswär."
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År 1766 klagar stadens borgmästare över, "att hannatte~

tid budskickats från residenset 'genom en residensbetient med
tillsägelse att redan klockan sju följande morgon infinna sig
i lantränteriet för att öppna den der befindtliga Kassakistan".
Borgmästaren innehade nämligen en av de tre nycklarna till
densamma.

Mycket berodde nog det mindre vänliga förhållandet mel
lan länets hövding och stadens innevånare på det faktum, att
landshövdingen vistades långa tider i Stockholm och att lands-o
hövdingposterna utdelades till kungliga gunstlingar eller gjor
des beroende av partitjänster under frihetstiden, som på detta
sätt skaffades biinkomster för de tjänster de gjort hovet eller
de olika partierna, och vilka föredrogo att tillbringa sin tid
i den glada huvudstaden i stället för i den tråkiga landsorts
hålan. Den enda kontakt, som i många fall förekom mellan
stadens innevånare och länets hövding, ägde rum vid taxe
ringarna, då han skulle vara närvarande för att bevaka kro
nans rätt. En anlednin~ till misstroende var också den länge
existerande bestämmelsen, att hövdingplatsen i Älvsbopgs län
skulle vara besatt aven militär. Denna bestämmelse hade
tillkommit, därföre att Vänersborg utsetts till place d'armes
mot Norge och att där ständigt var samlad en betydande
militärstyrka, vars inkvartering, såsom man finner av ma-o
gistratsprotokollen, beredde borgerskapet ganska många olä
genheter. Borgerskapets klagomål lämnades oftast utan av
seende av landshÖvdingen, då det gällde hans yrkeskamrater;
Särskilt voro de så kallade befälsrnötena en nagel i ögat på
stadens borgerskap, vilket vid dessa tillfällen ofta måste gra
tis eller mot en obetydlig ersättning avstå sina rum till mili-
tären. Det gick till och med så långt, att enstaka borgare
måste flytta ut ur staden under den tid, då deras lägenheter
på landshövdingens order blivit beslagtagna, "liksom vi va
rit under krig". Sedan denna bestämmelsen om landshövdin-
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gens militära ställning upphävts, synes det hava inträtt ett
bättre förhållande mellan länets högste styresman och sta
dens borgerskap.

Men man finner dock lysande undantag. Landshövding Jo··
han Råfelt (landshövding 1756-1763) mottogs vid sin ankomst
till staden på ett festligt sätt. Ma,gistraten beslöt den 10 ja
nuari 1757, "att till en billig fägnad och ärebetygelse, då lä
nets nye hövding första gången ankommer, icke allenast låta
illuminera här i rådstuvan och även i residensbyggnaden i
alla fönster samt att låta anställa ett litet fyrverkeri ute på
sjön mitt för residenset, såvitt det kunde låta sig göra för
SO-60 daler smt och skulle borgmästaren tillskriva stycke
mästaren Moell och infordra förslag. Kring torget på båda
sidor boende voro förekallade, vilka på föreställning åtogo
sig att vid detta tillfälle, antingen landshövdingen ankom un
cler dagen eller natten, j sina fönster illuminera på bästa sätt,
ävensom rustmästare Wiman åtog sig att genom kringgående
trumning giva tillkänna, nä r ljusen på alla ställen skulle tän
das." Styckemästare Moell hade tillkännagivit, "att för 50'-
60 daler smt kunde vid sådant tillfälle ett lämpligt fyrvärkeri
avbrännas", vadan magistraten beslöt dess anordnande. Rå
felt hade nämligen föregåtts av ett gott rykte och straxt efter
sin ankomst den 14 mars 1757 visade han sitt intresse för
staden genom att närvara vid ett sammanträde med borger
skapets äldsta, då han tog en noggrann del av alla stadens
förhållanden, över vilka uppsattes protokoll, som är av stor
betydelse för avläsandet av tillståndet i staden på denna tid.
Sorgen tyckes också hava varit uppriktIg vid hans alltför
hastiga bortgång år 1763, vilket visas bland annat därav, att
borgarmilisen paraderade vid hans begravning, en sak, som
eljest endast ägde rum vid kungliga besök och dylika tillfäl··
len. Vänersborg hade i likhet mecl en hel del andra städer
i mitten av 1700-talet en slags borgarbeväpning. Dess ända-
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mål var dock ej så krigiskt som det låter, då den huvudsak
ligen användes till upprätthållande av ordningen vid mark
nader och till paraderingar vid högtidligare tillfällen, såsom
kungabesök och vid större kyrkliga högtider. Dess beväp
ning var trots deras "handgevär" ej vidare farlIg, om ej möj
ligen för dess egna bärare. Att de ej ansågo sig vidare säkra
i hanteringen av gevären, vilka huvudsakligen användes till
avskjutandet av salvor, bevisas därav, att någon underoffi
cer vanligen valdes såsom instruktör, då denna kår skulle
visa upp sig för någon mera hÖgt stående person. Befälet
fördes eljest aven rådman. I kåren ingingo stadens hantver
kare och köpmän. Att den ej var så vidare populär, finner
man därav att medlemmarna alltsom oftast stannade hemma
trots kallelse av befälhavaren, då magistraten måste gripa
sig an med bestraffning av den skyldige. Någon avlöning be
stods ej utan var den att anse som ett medborgerHgt onus.
Vid de stora olyckor, som tid efter annan övergått staden,
togo ofta landshövdingarna en verksam del för avhjälpande
av såväl den allmänna som den enskilda nöden. Vid den
stora eldsvåda, som natten mellan den 24 och 25 september
1777 ödelade en tredjedel av staden och vid vilken den mest
välbyggda delen av densamma blev lågornas rov, tog lands
hövding Michael von Törne en verksam del för att bereda
staden lättnader. Så utverkade han fem års skattefrihet och
en allmän stambok över hela riket samt tre' söndagars kollekt
till kyrkans återuppbyggande.

Ett av de varmaste minnena i detta avsende lämnade lands
hövding Paul Sandelhielm efter sig. Otack är dock ofta värl
dens lön och hans livs'gärning är nu till en stor del glömd
eller vanställd av förtalet. ja, även mannen är så glömd, att
man ej med säkerhet kan utpeka hans sista viloplats i Vä
nersborgs jord. Jag vill med några ord dröja vid denne i
mycket utpräglade kraftgesta1t och hans tid.
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Den i våra dagar mycket omdebatterade "tråkigheten på
landet" tyckes under 1700-talets mitt även hava härskat i
städerna. Mycket bidrog därtill de oupphörliga förordning
arna mot yppighet och flärd, de så kallade överflödsfÖrord
ningarna, vilka även ingrepo på privatlivets område. Bröllop
och begravningar hava i alla tider utgjort tillfällen fÖr släk
tingar och vänner till någon av dem, vilken saken gällde, att
samlas, ofta till särdeles festliga tillställningar ej endast vid
bröllop utan även vid begravningar. Vid de förra förordna
des genom överflödsförordningen den 8 november 1731, att
de i städerna ej fingo pågå längre än till klockan 12. Det
fick ej serveras "mera än åtta rätter och fyra tallrikar --
dessa senare för sallat och sådant, som ej till någon rätt an
ses kan -, varjämte tillåtes att hafwa fruckt med Såcker
insyltad, derjämte Bake-wärk och annat tillåteligt Confect,
at deraf dock måttligt tiltages". Den som bröt däremot, gjor
de sig skyldig till böter av 100 daler smt. "De af Kong!.
Maj:ts och Rikets Betiente, som för sine Ambeten intet wäi
kunna undgå, at hålla til måltids dem, som sig wid den tiden
infinna af sökande och underhafwande, få i dagligt bruk hålla
fem Rätter och fyra Talrickar. Bjuda de dessutom någre
Oiäster, måge de hafwa sex Rätter och fyra Talrickar. Wid
dessa alle tillfällen tillåtas hwarken vid maten eller efteråt
någon Confect utan allenast fruckt, så rå som torr, hälst den,
som i landet wäxer." Vid begravningar i städerna förbjöds
all traktering vid 300 daler smts vite utom för långväga an
kommande, ·'som böra måtteligen och utan öfwerflöd fägnas".
Man skulle tycka att det tillåtna var tillräckligt men man
måste se det i belysningen av den traktering, som bestods
under äldre tider, till exempel under Vasakonungarnas tid,
då ett kalas på 15-20 rätter ej alls var något ovanligt och
då gästerna sutto till bords ända till 10-15 timmar endast
med undantCl'g för någon rekreation efter det omåttliga ätan-
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det och drickandet. Maskerader voro under 1700-talet myc
ket gouterade nöjen men genom en förordning av den 29 no
vember 1766 förbjödos alla sådana, "då det kommit i erfaren
het, at å Wärdshus ock Källare anställas så kallade Masque
rader, hwilka gifwa anledning ej mindre til kostnad, yppig
het och öfwerflöd än ti1 hwarjehanda oanständighet och oord
ningar". Förbudet måtte dock snart hava upphävts vid Gustaf
III:s levnadsglada hov med det resultat, som maskeraden den
16 mars 1792 utvisar.

Om nöjeslivet i 1700- och det börjande 1800-talets Väners
borg veta vi mycket litet. Men efter branden 1834 flöda käl
lorna för bedömande av sällskapslivet rikligare. Redan kort
efter branden synes sällskapslivet hava återhämtat sig.

Det litterära livet utvecklade sig raskt, sedan den värsta
villervallan efter branden lagt sig. Så finnes i Vänersborgs
tidning infört en annons, att herrar ledamöter av "Nya Läse
Sällskapet" från den 21 mars 1837 kunna på Läse Sällskapets
lokal få läsa tidningar, under det att boklån ej kunna äga
rum före april månads ingång. Medlemmarna skulle få be
hålla böckerna så länge, att det beräknades en dag för varje
ark; behölls boken längre, utgjorde plikten 3 sk. 6 rundstyc
ken för varje ark. Musiksoareer höllos från början av mars
1837, oftast på residenset med början klockan 6. Detta ådaga
lägger, att det vid den tiden ej fanns nå'gon större offentlig
lokal, lämpad för sällskapliga sammankomster. När en sådan
kom till stånd, kan ej med säkerhet avgöras, då tidningarna
saknas i kungliga biblioteket. En societetslokal synes dock
hava kommit till stånd under år 1840, ty societetssällskapet
annonserar bal till den 1 december med en inträdesavgift av
32 sk. banco.

En subskription för uppförande av societetshus och teater
hade utfärdats i slutet av år 1840 och till den 19 maj 1841 kal
lades de, som antecknat sig för inträde i societetssällskapet,
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till sammanträde för att definitivt bestämma om planens för·
verkligande. Därefter uppbyggdes tydligen mycket raskt det
societetshus, som kvarstod till branden år 1860.

Tillkomsten av denna societetslokal och framför allt den
därmed förenade teatern fick ett litet förspel. Som nämnts
hade i Vänersbor-g bildats ett societetssällskap med ändamål
att på lämpligt ställe uppbygga ett större societetshus med
teater. för detta ändamål hade det förvärvat lämplig tomt
i till Drottninggatan gränsande rote. Sällskapet hyste dock
tvekan om 11 § 2 mom.~') i byggnadsordningen av den 9 maj
]835 lade hinder i vägen för planens utförande. Stadens inne
vånare hade vid allmän sammankomst tillåtit planens utför
ande och endast gjort till villkor, att societetshuset skulle
uppföras vid Kungs- eller Drottninggatorna och ej i därtill
gränsande rote. Societetsbolaget hade icke förty anhållit hos
Konungens Befallningshavande, att ärendet i oförändrat skick
skulle föreläggas Kong!. Maj:t. Konungens Befallningshavande
anförde i skrivelse den 15 maj 1841, att planen tillstyrktes,
emedan den ans~g, att med en teaterbyggnad menades en
sådan byggnad, som uteslutande användes för teaterändamål
och av sådan anledning måste anses såsom mindre eldfarlig,
vadan nämnda paragraf ej ansågs tillämplig i detta fall, sär
deles som det av societetsbolaget föreslagna bygget hade ett
från e1dfaresynpunkt särdeles fördelaktigt läge, begränsat
som det var på trenne sidor av breda gator och på den fjärde
aven öppen "ränntomt", som ej fick bebyggas. Kungl. Maj:t
infordrade yttrande från styrelsen för städernas allmänna
brandstodsbolag, som yttrade, (l.tt teaterbyggnader alltid an
setts såsom särdeles eldfarliga inrättningar och vore belagda
med högsta riskpremien, varjämte förbud för deras anläggan-

*) Denna paragraf innefattade, att en hel del eldfarliga inrättningar,
bland dem teatrar, ej skulle få finnas i de rotar, som gränsade till Kungs
och Drottninggatorna.
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de förekom i de flesta, om ej alla, byggnadsordningar. Sty
relsen kunde ej gilla åsikten, att nämnda paragraf endast hade
avseende på byggnad, som uteslutande användes till teater,
"trots att vid en stadigvarande och välordnad teater anstal··
terna till förekommande aveldsolyckor alltid måste vara
bättre än vid de ställen, där kringvandrande teatertrupper
tid efter annan giva representationer" och att det i byggnads··
ordningen gjorda fÖrhållandet angav, att vederbörande ansåg;e
eldsvåda i de till Kungs- och Drottninggatorna 'gränsande ro
tarna särdeles riskabel för staden. På grund härav ansåg sig
styrelsen såsom representant för brandstodsbolaget, vilket
hade ansvarighet för 521,898 riksdaler banco i Vänersborg,
icke kunde tillstyrka anläggande av teater på sagda ställe.
Kungl. Maj:t fann sig med anledning härav ej kunna frångå
lydelsen av nämnda paragraf, vadan bifall ej kunde lämnas
till ansökan. Så kom byggnaden att ligga på den plats, där
den finnes ännu i dag.

Baler ägde rum i societetslokalen. Antalet var bestämt till
tio stycken under vinterns lopp, den sista i mars. Så före
kommo Lucia-, Jul-, och Carlsbaler.

Dessemellan förekommo utflykter. Så omtalas i februari
1840 ett slädparti på 60 slädar till Lindås, anordnat av stadens
"ungkarlar" med efterföljande dans. på societetslokalen. Val
borgsmässoafton 1841 företogs en utflykt till Trollhättan.
Klockan sju samlades sällskapet i därvarande värdshuslokal,
där the serverades. Klockan nio begav man sig till fallen, som
voro illuminerade med eldar och där musik utfördes. Därefter
vidtog dans i värdshuslokalen till klockan 11, då det serverades
en kall supe med buljong och choklad till damerna och porter
till herrarna, varefter dansen pågick till klockan 2, då hemfärden
företogs. Avgiften för denna tillställning var 1 riksdaler banco
för dam och 1 riksdaler 16 sk. banco för herre. En mycket
besökt lokal var värdshuset 'i fru tIafwenströms hus vid
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Drottninggatan, vilket hölls av gästgivare S. Lundholm från
den 1 oktober 1837. tIär förekommo ofta "assembleer", om
växlande med andra nöjen, såsom föreställningar "i naturlig
magi" och andra trollkonster.

Paul Öhrwall föddes den 10 mars 1776 på Varbergs fäst
ning, son av ränt- och proviantmästaren därstädes tIugo Öhr
wall och hans maka Susanna Pyhlson. Paderns ekonomi tillät
ej honom, att giva sonen någon högre utbildning utan fick
han nöja sig med de kunskaper, som kunde bibringas honom
av informatorer, en på den tiden ej ovanlig sak. tians klara
förstånd och hans receptionsförmåga hjälpte honom dock att
tillägna sig kunskaper långt över medelmåttan. Särskilt tyc
kes han hava intresserat si'g för språk, en omständighet som
kom honom till mycken nytta vid hans karriär som ämbets
man. Padern tyckes hava varit en praktisk man och insatte
redan tidigt sonen i den tidens mycket invecklade magasins··
och provianteringsförhållanden. Detta blev sedan ett av de
fält, där han skulle skörda sina största lagrar. Redan vid 18
års ålder erhöll han förtroendet att efter fadern uppehålla
hans plats. Men hans verksamhetslust behövde dock större
förhållanden, än som kunde bjudas i den lilla staden och år
1797 avreste han till Stockholm, där han enligt tidens sed
skrev in sig i en del förvaltande ämbetsverk mot åtnjutande
av extra ordinaries vanliga lön, så kallade "ljuspängar". Un
der denna tid synes han hava slitit ganska ont, då han all··
deles saknade förmögenhet, men slutligen blev han duglighet
beaktad och år 1799 utnämdes han till ordinarie revisor i
kammarrätten och kort därefter till samma befattning i all
männa magasindirektionen. tians förvärvade praktiska kun
skaper i magasinsförvaltning kommo honom nu till godo och
under sin verksamhet utvecklade han stort nit vid upptäc
kandet och beivrandet aven hel del missbruk, för att ej säga
något värre, som innästlat sIg i förvaltningen. Det sedan fri-
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hetstiden kvarlevande bruket att handhava statens medel så
som sina egna och att med dessa som stöd utföra en del ma
nipulationer i mer eller mindre renhårigt syfte, var något,
som ej var främmande även för många hÖgre tjänstemän.
Posterna såsom ledare aven hel del viktiga ämbeten tillsattes
ofta såsom partibelöningar utan att något avseende fästades
vid personens förmåga. Den gamla satsen, att den Gud giver
ett ämbete, den giver han också förmåga att sköta detsamma,
firade under denna tid stora triumfer. Under den razzia, som
blev följden av denna Sandelhielms verksamhet, blevo en
del personer komprometterade i hög grad och han ådrog sig
många fiender, vilka aldrig kunde glömma denna hans verk
samhet utan även för eftervärlden hava i skrift sökt att ned
svärta hans minne. Emellertid hade han därmed fäst upp
märksamhet vid sin person och höga vederbörande kunde ej
undgå att begagna sig av hans eminenta förmåga. lian gick
nu från den ena klarheten till den andra. Så utnämndes han
till medlem av hamnstängningskommissionen under det så
kallade kontinentalsystemets tid och i krigskommitten. Då
Sveri'ge beslutat sig för att deltaga i kriget mot Napoleon och
överfört trupper till Tyskland, utnämndes han till överkrigs
kommissarie och begav sig i denna egenskap till Stralsund,
där han upplade förråd för armens behov. Såsom bevis på
det förtroende, som visades honom, kan nämnas, att han år
1813 fick i uppdrag att till högkvarteret i trakten av Leipzig
överföra hela krigskassan i myntat guld, ett uppdrag, som ej
var utan sina stora risker i det förvildade landet. lian åt-o
följde sedan hären under hela fälttåget i Tyskland till Na
poleons fall. Efter krigets slut beordrades han att såsom spe
cialkommisarius för Sverige deltaga i den av de koallierade
makterna tillsatta kommissionen i frankfurt am Main för att
uppgöra likvid om den av Tysklands furstar till krigets fi
nansierande tillsatta obligationsfonden. för att bevaka Sve-
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rigesintressen vid \Vienkongressen beordrades han dit och
skötte sitt värv väl, att Sverige för den ersättning, det läm
nat, tillerkändes tre och en halv million livres, en på den ti
den högst betydande summa. lian fick kort därefter ett bryd
samt uppdrag, i det han beordrades till Amsterdam för att lik
videra det av Svedge upptagna krigslånet, en sak, som tog
över ett års underhandlingar. Efter hemkomsten år 1818 fick
han fullmakt såsom kammarråd med säte i kammarkollegium.
lian fick 1820 förordnande att uppehålla landshövdingtjän
sten i Norrbottens län och blev året därpå utnämnd till lands
hövding därstädes. Såsom landshövding därstädes nedlade
han mycket arbete vid undersökningen av malmfyndigheterna
därstädes, en undersÖkning, vars resultat först långt senare
skulle bära synliga resultat. Är 1825 utbytte han landshö'v
dingstolen i Piteå mot den i Vänersborg. Vid hans hitkomst
väntade honom stora uppgifter. Länet var i hög grad försum
mat. Den föregående landshövdingen, Carl Georg Flach
(landshövding 1820-1825), hade fått ägna en stor del av sin
tid åt skötandet av sina egna dåliga affärer, vilka slutHgen
tvingade honom att begära avsked. Ären före Öhrwalls hit-·
komst hade inträffat svåra missväxtår och dessa återkommo
åren 1826, 1830 och 1837, så att han fick rikligt tillfälle att
pröva sin organisatoriska förmåga för nödens avhjälpande.
iVlissväxtår beredde på den tiden stora lidanden ej blott för
städernas befolkning utan även för lantborna, då med tidens
dåliga kommunikationer ej brödsäd kunde utan stora ansträng
ningar fraktas från mera lyckligt lottade trakter till nejder,
där skörden slagit fel. Man finner av de många utfärdade
förordningarna och de vidtagna kloka åtgärderna, att den
forne krigsöverkommissarien även var skickad att upptaga
striden mot en sådan fiende som hungersnöden.

Skogsvården hade efter manufakturernas införande lidit ett
betydligt avbräck. För uppehållande av bruken, som fordrade
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en betydlIg massa ved, hade ett hänsynslöst skövlande av
skogarna ägt rum och de uppkomna ljunghedarna avbrändes

ofta utan vidare, vilket i sin tur orsakade ytterligare skada
genom de uppkomna skogseldarna. Man finner gång efter
annan klagan i Vänersborgs magistratsprotokoll över bristan··
de vedtillgång och magistraten måste utfärda stränga bestäm
melser mot "tjuvhuggning" på stadens skog. StadsfiskalelJ
hade vissa tider order att noga bese varje till staden ankom·
mande vedlass, för att om möjligt ådagalägga, om veden var
olagligen åtkommen genom hygge på stadens mark. Kunde
detta ledas i bevis, väntade den skyldige strängt straff vid
kämnersrätten. I samarbete med länets hushållningssällskap
ivrade landshövdingen för skogsplantering på därför lämpliga
marker. De så kallade Dalbobergen, vilka för ett par mans
åldrar sedan utgjordes av stora kalmarker, endast använda
till bete för stadens kreatur, bära i våra dagar vittnesbörd
om det vaknande intresset för skogens ordentliga skötsel.

Ehuru ej själv jordbrukare tog landshövdingen livlig del
och delvis själv initiativ till ett förbättrat jordbruk framför
allt genom införande av nya foderväxter.

Även för husdjursstammens bättre rekrytering och sköt··
sel gjordes under hans tid en hel del. Avelsdjur införskrevos.
Skötseln av kreaturen var ytterst primitiv och följden härav
var, att sjukdomar härjade bland kreaturen. Var det en ko
eller oxe, som dog, var det ej så viktigt; köttet kunde an
vändas i det egna hushållet eller i värsta fall var det gott
nog åt stadsborna, vilka ej genom någon ordentig besiktning
kunde påvisa dess mer eller mindre goda beskaffenhet. Värre
var det, om sjukdomen träffade en häst. Iiästköttet har allt
sedan kristendomens infÖrande i Sverige ansetts såsom nästan
pestsmittat och odugligt till människoföda. Det gällde där
före, att hålla en sjuk häst vid liv. Man hade dock ej något
annat att tillgå för att hjälpa i detta avseende än "kloka gub··
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bar", vilkas kurer tyvärr ofta visade sig overksamma. lius
hållningssällskapet med landshövdingen i spetsen beslöt där
före, att tillsätta en veterinär i Vänersborg och att uppbygga
ett sjukstall. Denna plan förverkligades år 1832. då den nu
varande länsveterinärgården inköptes, ett sjukstall uppfördes,
varjämte det nu rivna ridhuset uppfördes år 1843. För att
finansiera detta senare, beslöts det, att det skulle få uthyras
till föreställnillgar i konstridning och lindansning mot en av
gift av 6 riksd. 32 sk. för första, 5 riksdaler för andra och
3 riksdaler 16 sk. för följande kvällar, allt banca. Med Vä
nersborgarnas kända intresse för cirkus kan man vara täm
ligen säker, att det ej var någon dålig affär. Till veterinär
hade hushållningssällskapet lyckats förvärva P. Nordström.
Denne var dock en mycket självständig och självrådig herre,
som tyckes hava berett förvaltningsutskottet åtskilliga 'gråa
hår, särskilt då det tog sig för att nedsätta hans lön. vilken
uppgick till den betydande summan av 100 riksdaler banco
årligen. lian var även en medborgare, som beredde stadens
myndigheter en hel del besvär, särskilt som hans sedliga
levnadssätt ej fullt överensstämde med de kyrkliga myndig
heternas åsikt. En gång skulle han för någon sådan förseelse
undergå offentlig kyrkoplikt genom att sitta i stocken men
då polismyndigheterna komma för att hämta honom befanns
det, att han barrikaderat sig i sin bostad och även trots be··
sprutning nekade att ställa sig till deras förfogande, vadan
han av ett par behjärtade män måste hämtas ut genom taket.

Då koleran under sommaren 1834 härjade i Vänersborg
och skördade många offer, särskilt bland den faWgare befolk·
ningen, ingrep landshövdingen i samråd med stadsläkaren
G. Sandmark för att begränsa dess utbredning genom anord
nande av sjukhus, inköp av sängutredningar, anställande av
personer, vilka vara villiga att vårda de sjuka. Det är ej
dessa personers fel, att sjukdomen fick en mycket stor ut-
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Fotografi efter en numera okänd oljemålning, med sannolikhet före
ställande Vänersborgs brand år 1834.

bredning, trots att magistraten även vidtog den åtgärden, att

en del näringsidkare förbjödos att efter klockan åtta på kväl
len vid vite av 3 riksdaler 16 sk. banco servera sjömän, ge
säller och löst folk, vilka kunde tänkas sprida farsoten, utan
får detta skrivas på okunnigheten om smittans spridningssätt

Vid stadens brand natten mellan den 4 och 5 oktober 1834 in
lade landshövdingen sin största insats för stadens väl. Det var
regel, att landshövdingen i de städer, där sådan fanns, eller i
hans ställe borgmästaren skulle leda släckningsåtgärderna.
Trots att landshövdingen själv hotades av elden och stora
delar av länsresidenset, såsom ovan nämnts, fÖrstördes av
elden, bidrog han tii! släckningsarbetets ledande dock med
mycket negativt resultat, så som framgår av stadens nästan
fullständiga förstörande. Men han var den verklige ledaren
av de åtgärder, som vidtogos för innevånarnas bästa efter
stadens utplånande. Stadens myndigheter synas hava fullo.
ständigt förlorat huvudet och det behövdes en klart tänkande
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hjärna för att röja upp i det moraliska kaos, som grep om
kring sig, då förödelsen kunde överblickas. liart skaffade
livsmedel åt de utblottade innevånarna, gjorde framställningar
hos de omgivande kommunerna att mottaga de husvilla, led·
de de kommitteer, som tillsattes för ordnande av hjälp av
allmänna medel åt de brandskadade och ordnandet av lån för
stadens återuppbyggande. lian hade även sitt finger med vid
ordnande av den nya stadsplanen för staden.

Iiuru tedde sig livet i en småstad på den tiden? Det är
naturligtvis svårt att i detali rekonstruera en tid, som ligger
100 år tillbaka, men genom de på den tiden mycket brukliga
memoarerna kan man dock få någon inblick i människornas
görande och låtande i söcken och helg.

Under dagen sysslade ämbetsmannen på sitt tjänsterum,
hantverkaren och handlanden i sin verkstad och handelsbod-·
det fina ordet butik var ännu ej använt här. Under tiden ar··
betade deras hustrur och döttrar i hemmen med diverse hus
hållsgöromål. Vi måste betänka, att vi nu syssla med en tid,
då även stadshusmodern måste tillverka allt i hemmet från
maten, som skulle sättas fram för husets herre, till lakanen
och fjäderbolstrarna, på vika han skulle njuta sin nattvil~'L

Särskilt om höstarna, då vinterförråden skulle anskaffas
och beredas, samt mot de stora helgerna, vilka på den tiden
firades grundligare än i våra dagar, var det ingen sinekur
att vara husmoder i ett stort hem. De stora källarna i de
gamla husen vittna om, att det behövdes goda utrymmen för
de väldiga förråden. Vardagslivet präglades nog aven viss
enkelhet och enformighet i mat men man tog skadan igen,
då man samlades till fester, även om dessa vora av mera
privat natur. Dessa fester antogo ofta formen av så kallade
sexor, vilka av de förmögnare borgarna firades på sina nå
got utanför staden belägna sommarställen - på den tiden
reste man ej till "surbrunnarna" utom vid verklig ohälsa. De
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ofta konstgjorda kullar, vilka man anträffar på flera av dessa,
såsom Beateberg, Lyckhem och Nabbensberg, hava bevittnat
många sådana lördagsfester, då champagnen ej saknades vid
steken, och där Bellmanssångerna klingade vid punschbålarna.
Under tiden sutto husets unga döttrar hemma. då de ej hjälpte
kära mor vid hennes arbete, sysselsatta med något hand
arbete, ofta tapisseriarbete, och så tillkommo de massor av
kuddar och dylikt, ofta broderade på styv stramalj, vilka man
ännu kan få se i gamla hem och vilka visa, huru litet värde

tiden hade för ungdomen på den tiden. Det anså'gs opassande
att taga en promenad utan bestämt ärende och sport var nå
gonting alldeles okänt. Ett undantag utgjorde dock skridsko
åkning, vilken förr idkades av alla samhällsklasser mera än
nu för tiden. Den har också gamla anor och redan i forna
dagar användes såsom skridskor djurben, så kallade isläggar,

på vilka man med en stake sköt sig fram på isen. Det är väl
något tvivelaktigt, om Tegners Pritiof på detta redskap kun
de rista Ingeborgs namn iisspegeln. Pöljden av denna brist
på motion var att dåtidens ungmör ofta voro klena och leda
av något som kallades bleksot, varigenom de fingo ett lidande
utseende, "liksom knäckta liljestänglar", vilket synes hava
varit det manliga idealet på den tiden.

Klinkande på spinetten -- jämte flöjten tidens mest 'goute
rade instrument - och läsande av någon sentimental bok,
vilken ofta satte en del griller i hennes av den romantik, som
låg i luften, uppfyllda hjärna och skapade de kvinnotyper,
vilka befolka Fredrika Bremers böcker, tillbrakte hon sin dag,
då hon ej sysslade med hushållsgöromål. Mellan de husliga
sysslorna svävade hennes tankar ins Himmels Blaue hinein,
varifrån hon väntade sin lyckoriddare. sin Lohengrin, vilken
skulle befria henne ur hemmets tristesse. Under det att de
gifta fruarnas frihet var ganska vidsträckt, var nämligen de
unga flickornas liv väl omgärdat med allehanda skyddsskran-
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kor för deras dygd. Med nedslagna ögon måste hon sedesamt,
omgiven av skyddande tanter, likt sagans Tora Borgarhjort,
mottaga de unga männens hyllning. En promenad på tu man

hand var något horribelt och våra unga damers friheter gent
emot andra könet skulle stämplats såsom i hög grad lastbart.

Även hennes sommarliv var omgärdat av konvenansens
skrankor. fr·iluftsbad voro okända och badade hon någon
gång, skedde detta i baddräkt, vilken i våra dagar väl skulle
försvara sin plats som skiddräkt, och dessutom skedde det
i väl tillslutna bassänger, väl undandragen indiskreta ögon.
Någon utflykt utan en väl vaktande tant, hälst ogift och litet
pryd, var otänkbar.

förmiddagsvisiter voro sällsynta och förekommo endast.
då det gällde att tacka för någon aväten middag eller supe,
att "condolera" eller besöka "une jeune femme en couche".
Man bjöds vid sådana besök på madeira och syltad ingefära
ur de vackra ostindiska krukorna. förmiddagskaffe rep voro
okända dels därföre, att kaffet ofta var belagt med förbud
under de rådande överflödsförordningarna, dels därföre, att
dåtidens husmödrar helt enkelt ej ansågo sig hava tid till att
dragas från sina husliga plikter för något sådant.

Middagar utom "en famille" voro sällsynta och ersattes av
supeer. Dessa voro nästan alltid gående, med herrar och da
mer i skilda rum. En supe tillgick i allmänhet på den tiden
på det sätt, att sedan te serverats, satte sig herrarna vid
spelborden (priffe, whist, en- eller femkortskille) drickande
hembrygd punsch eller mörka toddar, under det att damerna
åto renetter, russin och mandel, vilka nedsköljdes med man
delmjölk eller bischoff. Stundom förekom dock musik eller
uppläsning av valda delar ur något nyutkommet litterärt ar··
bete. Vid supeen förekom först ett rikhaltigt smörgåsbord,
om vilkets gedigenhet fruarna tävlade, varefter såsom obliga
torisk rätt serverades buljong i kopp med vintböjtIar eller
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äggpastejer eller kall saftsoppa, tillsatt med "franskt vin",

vartill förtärdes "sockerplätsor". Sedan vidtog steken, vil
ken, då årstiden tillät, vanligen bestod av vilt - fisk med

undanta'g av lax ansågs ej såsom någon kalasmat och ersat
tes av ostron och hummer - och det hela avslutades med
"något blankt", det vill säga kristallklart gele i de fina gamla
kristallskålarna samt krokan. flera sorters vin serverades

såväl till middagar som supeer men Rhenskt vin ansågs så··
som begravningsvin.

Vid de stora bal tillställningarna var ofta klädesprakten

överväldigande. om ej överflödsfÖrordningarna, sällskapsli
vets hämsko, förbjöd det. L'ancien regimes prunkande stela

dräkter hade efterträtts av direktoar- och emoirestilens mera
luftiga kvinnodräkt med dess bortkastande av snörlivet och
en stor del av underkläderna och dess fallande i veck, vilka
läto kvinnokroppens skönhet framträda tämligen ohöljd. Men

en reaktion hade nu inträtt genom krinolintidens inträdande.

Dräkterna voro till sin storlek imponerande. Ovanpå den
av tunnbandsliknande rotting, fiskben eller ståltråd formade

klockliknande eller halvrunda krinolinen förekomma tre till
fyra underkjolar för att dölja krinolinens genomskinlighet och

ovanpå det hela en lätt tarlatans- eller tyllklädning i vitt, him
melsblått, skärt eller ärggrönt. Under krinolinen förekomma
ett par kjolar för att dölja benen, vilkas minsta visande an
sågs såsom högst osedligt. :En balklädnings vidd kunde upp

·gå till 5 a 5.5 meteL Då tyget föll helt löst över krinolinen,
kunde de broderade mönster, med vilka klädningen var
prydd. väl komma till sin rätt. Ur den stora krinolinen sköt

upp det korta livet, knappast 25-30 cm., pansrat med tretton
till femton fiskben och hårt insnört i korsetten, vilken för sä·
kerhets skull var framtill försedd med en så kallad planchett,
en stållinjal av ansenlig längd och bredd. Korsetten skulle
sitta ordentligt åt och det fordrades ej liten kraft av husets
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tjänsteandar, eller andra starka personer, för att snöra in
alltför voluminösa stofthyddor i densamma. Det, som ej rym
des inom korsetten och ej gick att vederbörligen trycka ihop,
fick stiga i höjden, ett mod, som ej väckte minsta anstöt.
Ovanför det hela huvudet, konstrikt friserat och alltid prytt

med blommor, antingen enstaka eller sammansatta till kran
sar. Senare kommo de fånga sidolockarna på modet.
Bärarinnan måste noga beräkna varje steg för att krinolinen
ej skulle vippa för mycket; svårast var naturligtvis att sätta
sig utan att "klockan" gick till väders och benen - horribile
dictu - blcvo synliga. Även de äldre damerna uppträdde i
krinolin. Broki-g sidenbrokad, flammig "moire antique" eller
smidig silkessammet utgjorde överdraget. Den äldre genera
tionen bar dessutom så kallade mantiljer, kragar räckande
till knäet av mjuk svart, mera sällan kulört silkessammet.
ornerad med breda broderier och långa silkesfransar. På
huvudet buros av de äldre så kallade hårklädslar eller ock
"negligeer" av vita spetsar, blonder eller tyll, prydda med
blommor i vitt eller mera diskreta färger. Dessa "negligeer"
bundos med band under hakan och med en rosett vid vänster
öra. Saknades banden, kallades de rätt och slätt "hårkläds
lar". De äldre damerna ståtade med "kanonlockar", ofta mör·
kare än det egna grånade håret. Utom tjocka och mycket
utsirade armband buros även så kallade "bracheletter" av
smårynkad mörk sammet eller tyll. Handskarna vara i all

mänhet dåliga. Herrdräkten visade mindre förändringar.
L'anciens och empirens knäbyvor hade utbytts mot lång
byxor, än starkt avsmalnande mot foten, än vidgande sig mot
ankeln; till högtid oftast vita. Den fordom allmi;i.nt brukade
fracken kom som vardagsplagg alltmera ur modet och ersat
tes av redingoten. Västen, på vilken man förut ej nedlagt så
mycket intresse, intog nu en viktig del i klädseln; broderade
västar, ofta i brokiga färger, prydde upp mansdräkten, som
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förlorat mycket av sin färgprakt och så småningom, åtmin
stone vad rocken beträffar, alltmera övergick i svart. Kra
gen, som förut ersatts aven i flera varv kring halsen virad
halsduk, kom nu i bruk i form av väldiga kragar, nående
ända upp emot öronen, de så kallade "fadermördarna".

Rummen pryddes i allmänhet av empiretidens vackra möb
ler, i ett och annat hem levde ännu barocken kvar. Rum
men upplystes i vardagslag med talgljus men vid festliga till
fällen begagnade man vax- eller senare stearinljus, vilka voro
placerade i de vackra kronorna och i lampetter runt rum
men. Trots slöseri med ljus voro dock den tidens rum gan
ska dunkla i jämförelse med vad vi, sena tiders barn,
äro vana.

Utelivet florerade ej vidare och idkades till största delen
endast av "ungkarlar". Något utvärdshus omnämnes ej ännu
och "Gröna stugan", Strömsborgs föregångare, var ännu ej
uppförd. Ej heller det gamla, gouterade utvärdshuset Kasens
glansdagar hade börjat.

Om också en viss klasskillnad gjorde sig gällande under
dagens id, synes den hava kastats bort vid festliga tillfälleu
och en sann demokratisk anda hade gjort sitt inträde. Alla
samhällsklasser möttes på de offentliga nöjestillställningarna
och det gick ej fÖr sig, att dottern till ämbetsmannen eller
den förmögne bopgaren rynkade på näsan, då hon blev upp
bjuden av den expedit, som kanske en stund förut betjänat
henne, om dåtidens väluppfostrade unga dam ens hade en
tanke i den riktningen. Även vid punschbålarna rådde en
kordial stämning; och då landshövdingen äskade ljud .för att
utbringa en skål för landsens nådige fader, fylkades alla fråll
borgmästaren och de högre landsstatstjänstemännen till bor
garen omkring honom i tacksam hågkomst av det intresse,

han visat staden under den svåra hemsökelsen. Det poku
lerades nog rätt flitigt och spriten var ej bunden av några
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restriktioner. Stadens handlande sålde fritt såväl viner som
starkare spritdrycker. Enligt en annons aven av stadens
större handlande kunde man hos honom få köpa "fin cham
pagne, muskat, madeira, portvin, röda och vita franska viner,
Batavia arrak, Jamaika rumm och fransk konjak". Levnads
förhållandena vora rätt billi'ga och priserna på livsmedel fast
ställdes av magistraten och handlandena voro vid 10 riks
daler banco böter förständigade att ej utan dess tillåtelse höja
sina priser, varjämte vara, som såldes för högre pris, skullE:
konfiskeras. För att ej med en lång uppräkning bliva alltför
tröttande vill jag endast anföra priset på några födoämnen.
Så kostade bakpart av oxe eller kvi'ga 3 sk. 8 rundstycken,
bakpart av får 4 sk. 4 rundstycken, bakpart av gödkalv 7 sk.
allt per skålpund; ett skålpund smör kostade 20 sk., färsk
hummer (en inom parentes mycket vanlig förbrukningsartikel)
16 sk. dussinet, en gås 40 sk., en kanna öl 7 sk., ost 8-12

sk. per skålpund. För gästgivaregården var fastställd en mat
taxa, vilken i hög grad genom sin billighet förvånar oss.

Musiklivet har alltid blomstrat i Vänersborg ända till de
sista årtiondena, då det gamla förnämHga musiksällskapet av
somnade, till en del nog beroende på att smaken för mera
gedigen musik utbytts mot de mera lätta melodierna av
schlager- och jazznatur. Under den tid, med vilken vi nu
sysselsätta oss, förde det ett blomstrande liv till stor del tack
vare energiska ledare, bland vilka jag endast vill påminna
om O. H. Bergqvist. Det under deras ledning bildade musik
sällskapet ägnade sig ej endast åt mindre uppgifter utan vå
gade si'g till och med på så krävande saker som Haydns ora
torium Skapelsen, vilket uppfördes i stadens kyrka med bi··
träde av VästgÖta- Dals regementes musikkår Kristi him
melsfärdsdag den 4 maj 1837. Utförandet skildras såsom sär
deles lyckat och hade lockat folk från trakten runt omkring.
Början ägde rum redan klockan halv fem. De influtna medlen
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anslogos till planteringar i staden och trots det låga entre
priset av 32 sk., blev inkomsten 510 riksdaler. Pör dessa me
del, utökade genom de penningar, vilka inflöto för en assemble
på rådhuslokalen, åstadkommos planteringar dels på Edsga
tan dels i Stora planta'get. Ett damsällskap hade bildats i
april 1837, vilkets medlemmar samlades i privata hem en
gång i veckan mellan klockan 4 och 7 "för att sysselsätta sig
med uppläsning av valda litterära arbeten och diskussion".

Staden besöktes ofta av resande teatersällskap. Det var
ej nutidens blixtturneer utan sällskapen stannade ofta vecka-o
tals i staden och voro under den tiden högt ärade gäster i
stadens familjer. Det hände understundom, att någon skåde-·
spelerska stannade i staden för alltid såsom välbeställd husfru
i någon borgarefamilj. Ett av de mera bekanta teatersäll
skapen på den tiden var det Berggrensko., vilket uppförde ro
mantiska skådespel, som voro i den tidens smak. Så som
exempel på några sådana må anföras: "Iiartford och Sally",
drama i fyra akter och därefter "Vakten eder att lyssna vid
dörrarna" komedi i en akt; "Carl Moor eller rÖvarbandet" av
Schiller; Adolf och Clara eller de båda arrestanterna; slottet
Monthenero, drama med sång i tre akter; Rockus Pumper
nickel, fars med sång i tre akter. Det var dock ej någon vi
dare lysande ställning ekonomiskt att vara teaterdirektör, ty
i bevillningsförordningen år 1840 stadgades: "att Theater Di
recteurer skola erlägga 25 riksdaler banco årligen och dess
utom för varje föreställning i Stockholm och i Göteborg -1
riksdaler och i övri'ga städer 2 riksdaler till "dramatiska
Theaterns pensionskassa" samt till Stockholms spinnhus 16
sk. banco. Dessutom beskattade de olika städerna dem till
sin favör. Pör 133 föreställningar under året, måste en teater
direktör hava en behållning av 44 riksdaler för varje före
ställning, vilket var mycket svårt.

Dessutom hade myndi'gheterna lagt en hel del andra stötc-
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stenar i teaterdirektörernas väg. Sa utfärdades den 14 juni
1820 en förordning av nedanstående lydelse. "Då Wi äro
öfwertygade, att den allmänna gudstjänsten och dess wärdiga
begående är ett af de wiktigaste medlen att väcka och un
derhålla sådane dygder, på hwilka samhällets bestånd hwilar,
hafwa Wi funnit, att alla hinder böra ur wägen rödjas, som
kunna motwerka detta stora ändamål; och wele Wi alltså
hafwa stadgadt och förordnadt, att då i afseende på Lång
fredagen, Påskafton och Påskdagen Skådespel ej på dessa
dagar må uppföras, detsamma hädanefter kommer att gälla
Juldagen och Julafton, Pingstdagen och Pingstafton samt alla
Böndagar och dagarna före desamma", Genom en kunglig
förordning den 7 mars 1835 infördes censur på teaterstycken.
"Genom skrivelse den 22 december 1834 hade ständerna an
hållit om införande av censur på teaterstycken, som uppföras
på de enskilda teatrarna såväl i huvudstaden som landsor
terna och anhållit, att sådana stycken ej måtte uppföras utan
att vara granskade av därtill förordnad person eller myndig
het." Kunglig Maj:t uppdrog denna granskningsrätt genom
detta brev åt landshövdingarna, vilka dock ägde att på eget
ansvar uppdraga åt borgmästaren eller någon annan, "som
genom sitt anseende eller sin upplysning må befinnas därtill
lämplig". Kom därtill, att skråordningen, en maktfaktor ännu
på denna tiden, ansåg skådespelare såsom "oredliga", det vill
säga, att ej de eller deras barn skulle få utöva något med
skråordning försett yrke. Detta hade sannolikt föranletts av
skråordningens fordringar, att yrket skulle utövas av "fria
män" och skådespelaryrket hade under långa tider utövats
av livegna, varav minnet levde kvar genom tiderna. Kom
därtill, att skråna, åtminstone till namnet fordrade "moralisk
renhet" och att "komedianter och framför allt komediantskor"
i forna tider ej hade det bästa rykte i detta avseende. Ännu
en lustig förordning innebar en inskränkning i teatertrupper-
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tias rörelsefrihet. Genom ett kungligt brev av den 20 decem.·
ber 1826 bestämdes, att med vederbörligt tillstånd till riket
inkommande utländske Konstberidare, Theaterföreståndare,
de, som visa Konst Kabinett, vilda djur eller giva andra fÖre
ställningar av vad slag, som helst icke under sina resor i
landet begagna gästgivareskjuts med större antal hästar än
sex stycken utan böra genom beting skaffa sig de hästar,
som de för sin fortkomst kunde behöva. Skådespelarna och
skådespelerskorna fingo därföre under den tiden sitta trångt
på Thespiskärran och detta kan kanske förklara, att de lätt
blevo stationära på en plats, där de blivit väl mottagna och
trivdes.

Ännu en förordning, vilken dock snarare underlättade kon
kurrensen för de verkliga skådespelarna var kungl. brevet
av den 30 juli 1831, att "alla kringvandrande personer, som
uppföra skådespel eller för allmänheten visa Taskspele
rier, Konstberidning, Lindansning, Djurdansning, Menagerier,
Skuggspel, Fyrverkerier med mera dylikt skulle till Kunglig
hovkapellets pensionsinrättning från början av år 1832 erlägga
en avgift av två riksdaler banco för varje dag, de gåvo före
ställning. Denna skulle uttagas av magistraterna.

De tiljor, som kallas världen, voro under dessa tider ej så
angenäma att trampa med koturnen.

I denna omgivning och under dessa förhållanden levde
landshövding Sandelhielm med familj och av allt att döma
tyckes han hava befunnit sig synnerligen väl med förhållan
dena i sin residensstad.

tIan var en kraftfull och intresserad ämbetsman, vilken
själv gärna ville handlägga alla mera betydande ärenden.
tIan kom därföre tidvis på ganska spänd fot med sina när
maste underlYdande. då han ej kunde förstå den bekvämlig
het, med vilken de handlade länets angelägenheter, och gick
därigenom ej fri från förtal. Mot magistraten i Vänersborg,
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som efter 1834-års brand visade mer än lovlig siapphet och
egennytta, förfor han strängt. Så uppträdde han en gång på
rådstugan och yrkade på avsättning aven rådman "såsom
gammal och alltför slapp". lian var dock i hög grad folklig
och lät även den ringaste supplikant komma till tals med sig.
De karga förhållanden, i vilka han vuxit upp, hade hos honom
utveckat ett kraftigt ekonomiskt sinne, vilket av många tol
kades såsom snålhet. Kanske var också företrädarens öde ett

. memento för honom. Iiuru som hälst må vara härmed, så
togo hans motståndare från den tid, då han satt i kammarrät
ten och utövade räfst och rättareting, detta till anledning för
angrepp på honom och särskilt i ett memoarverk fran den
tiden anföras en del anekdoter för att förlöjliga honom. En
dast en av dessa må anföras. lian och hans fru hade för vana
att själva 'göra sina uppköp. En lördag hade de från en av
stadens slaktare inköpt ett stycke benigt kött. På måndagen
återsändes benen med anhållan att i deras ställe få rent kött,
"emedan landshövdingens ej voro hundar".

lian blev adlad år 1826 med namnet Sandelhielm och fick
då upptaga en länge utdöd släkts sköldemärke. Ätten blev
dock ej gammal, i det att den utdog med hans son. Som ad
landet skett efter hans hitkomst och franska revolutionens
demokratiska ideer trängt långt ner i befolkningslagren, orsa
kade denna namnförändring en del lustiga poänger. Under
en av sina många inspektionsresor, vilka han ofta företog
inkognito, skjutsades han aven bonde. tian gav sig gärna i
samspråk med gemene man och frågade bonden, som skjut··
sade honom: "Vad heter eder landshövding?" Men fick det täm
ligen oväntade svaret: "Förr hade vi till landshövding en duktig
karl, som hette Öhrwall, men nu ha vi en strunter till adels
man, som heter Sandelhielm". Landshövdingen blev en smula
förargad och mumlade rätt högt: "alla bönder äro fähundar",
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Efter en stund replikerade bonden: "det kan så vara, men
alla fähundar äro icke bönder".

lians sista offergärning för sin residensstad inträffade' år
1850. Staden härjades då aven svår kolerafarsot. Även 'nu
ingrep han ej blott lugnande och ordnande under panikens
dagar - man kan avläsa det av hans många kungörelser 
utan även aktivt i vården av de sjuka. lian tycktes hava va
rit intagen av den fatalistiska tron, att han var osårbar för
smittans angrepp och skonade sig ej. Men naturen hämnade
sig. Efter endast en dags sjukdom föll han offer för farsoten
den 17 oktober 1850 och jordades vid facklors sken på den
plats, där kyrkogården n:r 2 nu är anordnad. lians 'grav har
ej kunnat återfinnas och möjligt är, att hans lik under den all
männa v.illervallan hamnade i en gemensamhetsgrav.

lian var gift två gånger. första gången med Christina
Charlotta von fuhrman, död efter tre års äktenskap år 1810
i lungsot. I detta äktenskap föddes döttrarna Wiweka Pau
lina Charlotta, gift med kaptenen vid Västgöta-Dals regemente
fredrik Ryding, och Lowisa Augusta Wilhelmina, gift med
kammarrådet Paul ferlin. Andra gången ingick han äkten
skap 1823 med Sophia Dorothea Zetterman, dotter av över
fältläkaren Carl Niclas Zetterman, vilken överlevde honom.
I detta äktenskap föddes Carl liugo, häradsskrivare i Leckö
fögderi, Paul Oscar, död vid fyra års ålder, och Eugenia Jo··
sepha Amalia.

Som ett slutomdöme om den vördnad, med vilken han om

fattades av sin residensstads innevånare, må anföras de min
nesord, som ägnades honom av Wenersbof'gs Tidning. "1 sitt
enskilda liv var han en god make och en öm fader. Rättvis
ända till stränghet var han en omsorgsfull och huld fader
även för sitt län. Vänlig mot underordnade var han städse
tillgänglig för den ringaste av länets innevånare, som hos
honom sökte råd och tröst. Med god hälsa, som först på
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sIstone syntes vacklande, deltog han i ämbetsgöromålen ända
till sin sista stund, då den härjande farsoten träffade honom
och ändade hans ärorika bana, sörjd och saknad av mången,
som nu med tårfyllda Ögon under tysta suckar beder till höj
den om frid över den vördades stoft."
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ÅRSKRÖNIKA
VID GILLESSTÄMMAN 1933.

"U r led är tiden." Om Iiamlet levat i dessa dagar, hade han
inte kunnat räkna med, att de orden skulle bli bevingade: att
tiden är ur led är allom uppenbart. Däremot kanske han
lyckats väcka ett mera allmänt intresse, när han fortsatt:
"ve mig, som skall vrida den rätt igen". Inte på grund av
sin önskan att vrida en vrång tid rätt, därtill ha många an
sett si'g kallade men ingen utvald, utan därför, att han till
kännagav sin kallelse under veklagan, det har mig veterligt
ännu ingen gjort. Klagan har kommit först, när veder
börande ramlat ned som en pannkaka. Och det finns ovan
ligt gott om sådana pannkakor just nu, och fler blir det väl
vad tiden lider, av allt att döma är det många, som äro pre
destinerade. Nu reser sig kanske någon i församlingen, en
herre med stadgade åsikter, och ber mig veta hut, som gläf
ser på de styrande - styrande med stort S och uttalat med
darr på stämman. Då måste jag svara, att det onekligen är
riktigt uppfattat, att jag haft dem i tankarna, när jag talat
om pannkakor, men att om jag gläfser sker det inte av ond
vilja, utan snarare på grund av den irritation, som infinner
sig, när man upptäcker, att man blivit pessimist i stället för
optimist. för medge, att vi väl allesammans varit och många
fortfarande äro optimister - låt vara tjugofemöresoptimister,
epaoptimister skulle det väl egentligen heta numera - i tro
att det var klokheten, som regerade världen, och det är det
kanske, fast nog finns det undantag. Men låt oss icke nämna
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några namn, utan taga varning av allt det obehag professor
Segerstedt fick i våras.

Alltså. tiden är ond och frälsningen fjärran. Trots Iiitler
och i mindre grad Furugård. I det synnerligen väl arrange
rade, symboliska skenet från det brinnande tyska riksdags-
huset har fIitler stigit till maktens tinnar, tätt följd av Göring.
vars klampande preussiska stövlar givit eko långt utanför
landets gränser. "Enligt vederbörandes egen utsago är det ari
ska övermänniskor, som nu rC'gera Tyskland. Och som
Nietsche är död, intelligensen landsförvisad och den fria tan
ken i koncentrationsläger, så är det naturligtvis ingen, som
tvivlar på det i das grosse Vaterland. men när man försöker
övertyga den övriga världen, hur gement det är att inte köpa
tyska varor, samtidigt som man genom diverse manipulatio
ner låter räntorna på sina utländska lån tangera nollvärdet
och spärrar gränserna mot import, då tvivla vi. som inte äro
nå'gra övermänniskor. Men som det här skall vara en opoli
tisk betraktelse, får jag genast ta tillbaka det sagda och an
mäla mig förhindrad att tvivla. I Tyskland råder alltså ord
ning och reda. heil-ropen skalla och fIit1er håller välsignande
sin hand över ett rättroget folk.

I Amerika har jublet kring Roosevelt tystnat och även sån
gen "fIappy days", till vars hoppfulla toner han höll sitt intåg
i Vita fIuset. All hans glada optimism och förbudets upphä-
vande har båtat föga, dollarn har förlorat sin härskarställning,
och det gamla engelska pundet blir åter den internationella
värdemätaren. I england händer sällan något, eller rättare,
där händer en hel del, men det händer med den där obeskriv
liga engelska värdigheten, som kommer till och med en mo
dern tidningsredaktör att betänka sig två gånger innan han
slänger upp det i jättestora rubriker på första sidan. Detta
är ju väl för oss tidningsläsare, annars skulle väl de Valeras
dystra anlete förfölja oss dagligen och stundligen, för att inte
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tala om Gandhis ensliga tand~ Något, som man heller inte
behöver frukta att bli uttråkad av är bilderna av franska kon
seljpresidenter, de bytas ideligen. Däremot blev det förr litet
tjatigt med Mariannes utrikesminister, Briand, han fick alltid,
i motsats till vår Calle Hagman, vara me', och detsamma
förefaller bli förhållandet med Paul-Boncour. Även på andra
håll finns det en del bekanta ansikten, som inte precis äro
nya för året; de återfinnas vid olika konferenser, vars antal
tyvärr stå i omvänd proportion till resultaten. Med det in
ternationella samförståndet är det klent, men på den inter
nationella samvaron kan man inte rätt gärna klaga -~ Litvinov
har druckit politiskt the både hos Roosevelt och Mussolini
och, om jag inte tar fel, till och med hos Hans Helighet Påven.

Hur det är med det politiska samförståndet i gamla SverIge
kanske vi inte ska rÖra vid i det här sammanhanget allden
stund samförståndet på sina håll kallas för kohandel. Detta
samförstånd, eller denna kohandel, det må stå var och en
fritt att välja den rätta benämningen, resulterade i en stort'
anlagd aktion för bekämpande av arbetslösheten. Byggnads
konflikten blev emellertid för regeringen en black om foten,
när det gällde att förverkliga det stora programmet, och det
kan tänkas att herr Engberg i stilla stunder håller en betrak
telse för sina kolleger med utgångspunkt från bibelordet:
"Och se han kom till sina egna men de mottogo honom icke."
Såvida herr f:ngberg haft tid, han är annars en strängt upu
tagen man, som ska lagerkransa John forsell på sextiofem
årsdagen, se till att vi få en ny psalmbok och en ny riks
teater, avsätta Wettergren och tillsätta Molander som chef
för dramaten, besÖka frälsningsarmen och posera för vecko
pressens fotografer. Men han är en rivande karl och blir sä··
kert lika populär som kollegan Per Albin, och då läg'ger sven,·
ska folket bort titlarna med honom och kallar honom för
Artur. Längre kan inte en svensk man nå i popularitet.
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Många berömdheter ha under året varit våra gäster. Char
les Lindbergh med fru flög hit från Kongens by och hämtade
farfars glasögon, Mistinguette har varit här, men hennes gamla
världsberömda ben tycktes inte kunna bära henne till seger,
lika illa gick det synbarligen för Josephine Baker, men gamle
maestron Toscanini segrade dock både i katedern och på or
kesterpallen. Greta Garbo, eller lilla Keta, som Vecko-Jour
nalen efter värdefulla och ingående personhistoriska forsk·
ningar upptäckt att hon kallades en gång i tiden, har återvänt
till Hollywood för att inspela en Kristinafilm, som av för
handsuppgifter att döma inte kommer att bli lika tillförlitlig
som Vecko-Journalens nämnda skildring av Garbos Liv. Där
saknades inte en gång soptunnan på hennes mammas bakgård.

Ska vi fortsätta uppräknandet av allt, som svenska fol
ket intresserat sig för under året. Nej. Ty alla ha vi ju läst,
hur stora tårtorna var, som Selma Lagerlöf fick på sin sjut
tiofemårsdag, hur Bunin fick meddelandet om Nobelpriset,
hur hyreskonflikten inte löses i Göteborg, hur hakkorsflaggan
vajade över folkets Hus i Stockholm och vem, som segrade
i landskampen i fotboll.

I stället starta vi den vanliga rundresan genom vår egen
älskade stad. Trots att färden är vådlig, bör den väl avlöpa
lyckHgt, så gott om trafik- och varningsmärken det finns här,
och det skulle vara angenämt att efter denna rundresa finna
ytterligare ett trafikmärke, som efter danskt mönster burc
inskriptionen: Tak for hensynsfuld körsel.

Vi bÖrja vid torget, det är en bra utgångspunkt och allas
ögonsten. Men nu inträffar något häpnadsväckande: ingen män
niska har talat om torget i år, och det är sig precis likt, har
inte begåvats med vare sig brunn, saluhall eller ny torghan
delsstadga. Är detta måhända lugnet före stormen? Apropå
stormen, den härjar för vart år som går allt värre bland
våra avhållna träd i plantaget och snart står mandråparen
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där i ensamt majestät, för de små ynkliga telningar, som ska
sörja för återväxten lita vi inte på, de bli säkert aldrig rik
tigt fullvuxna.

fisktorget har planerats och stensatts och liknar numera
ett torg. Residensgatan har också stensatts fram till fängel
set, och därmed ha de gamla borgmästarstenarne i södra de
len av gatan försvunnit, men Gillets alltid påpassHge andre
ålderman har låtit fotografera dem dessförinnan, så de äro
inte spårlöst försvunna. Kring kyrkogården N:r 1 ha vi slut
ligen fått en mur, av grovhuggen sten, inte av cement, och
därmed har den otrevliga känslan, att kyrkogården utgjorde
en del av stationsområdet försvunnit.

Skatten har höjts till 11: 25. Det är dåliga tider vi leva i,
men inte sämre, än att vi ska få två nya fotbollsplaner att
träna på. Om det är sant som det sagts, att det varit trä
ningsmöjligheter som saknats, så går väl nu vänersborgs
fotbollen en ny vår till mötes med härliga segrar, och jag be

höver aldrig mera riskera, att bli ovän med Johanson och
Carlberg.

Teaterfrågan har ventilerats och en ny teaterförening har
bildats vid sidan av den gamla, en lokalförening av Rikstea
terns Publikorganisation. Intresset för god teater till billigt
pris är inte så överväldigande, om vi ska döma efter det
konstituerande sammanträdet, där man huvudsakligen syss
lade med att blanda ihop teater, politik och ekonomi på ett
högst förbryllande sätt. Vi få väl dras med de förkättrade
revyerna och trösta oss med att det inte är tingel-tangel allt
som kallas revy.

Hur ska vi ha det med Skräcklan? Ska vi blamera oss och
erkänna, att allt är ganska gott, ska vi vara halsstarriga och
knorra ytterligare. Ska vi inte i stället gå en medelväg och
erkänna, att det inte blev så farligt som vi trodde. Det kostar
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litet självövervinnelse, men det sistnämnda är nog det rätta,
om vi vill vara uppriktiga.

Så slutar vi rundresan, lämnar dynamitarden Olofsson åt
hans öde och låter tystnaden tala om de angelä'genheter för
siktigheten bjuder oss att gå förbi.

Låt oss i stället med kärleksfull beundran betrakta vår
egen bild i spegeln. Men -- medlemmarna tycks ha en viss
motvilja att se sin egen bild, om vi ska döma av de ytterliga
svårigheter det erbjuder att få porträttmatrikeln komplette

rad. Vet herrarna egentligen om vilka samvetskval arbets
utskottet lider, när det tar alla gapande tomrum i betrak
tande, och vilka övermänskliga ansträngningar vi få utstå
för att samla ett halvt dussin fotografier, när anfäktelserna
hli för svåra ett par veckor före jul. Den sålunda konsta
terade motvilligheten tvingar oss dra den slutsatsen. att de
tredskande herrarna skäms för sitt utseende, men gode vän
ner, alla kunna väl inte vara sköna som Apollo, det finns
faktiskt inte en enda Apollo j hela samlingen, trots allt tal
om det vackra svenska folket. Kom som Ni är.

Men det var inte om gillesmedlemmarnas utseende vi
skulle tala, utan om gillet som kollektivt begrepp, och inte
heller i det fallet finns det anledning tm förhävelse, även om
vi i veka stunder tycka att allt är ganska gott. Det är på
det hela taget inte vår förtjänst utan snälla donatorers och
vår vördade åldermans. Vad vore fÖl' övrigt årsskriften, som
vi redan börjat bli så stolta över, om vi inte hade fältläkare
Cedergren och rådman tIallberg. Vad vore slutligen våra
finanser utan Isidor. Nej, det är nog så, att donatorerna och
gillets fyra store bära upp hela gillet. Skulle det inte vara
på tiden, att vi var och en försökte dra vårt strå till stacken
och arbeta fÖl' gillets förkovran. Sätten kan vara många,
och om några minuter blir ordet fritt.

Nu är det hög tid att formulera avslutningen i den traditio-
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nella nyårsoptimismens anda, men i det bankrutterande snus""

förnuftets tidsålder blir det gärna fraser utan mening. Det
finns dock en önskan, som man gärna ville se uppfylld under
kommande år. Den formulerades av Viktor Rydberg i hans
Dexippos: "Zeus. giv släktet gosselynne, hoppfull håg och
fantasi" .

ELOV NORDEN.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÄR 1933.

S tyreIsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be·
rättelse över verksamheten under år 1933.

Sedan det nyinredda styrelserummet i ålderdomshemmet numera tagits
i bruk har bättre utrymme kunnat beredas Gillets arkiv. Arbetet med
ordnandet och katalogiseringen av detsamma har påbörjats och beräknas
vara färdigt till nästkommande gillesstämma. Det är givetvis Styrelsens
önskan att undan för undan kunna utöka arkivet med litteratur, tidnings
urklipp, fotografier o. dyl., berörande Vänersborg och dess invånare, och
styrelsen vore därför synnerligen tacksam om gillesbröderna ville ihåg
komma arkivet, då tillfälle därtrll yppar sig. Gåvor kunna överlämnas
till någon av styrelsens eller arbetsutskottets ledamöter.

Beträffande porträttsamlingen över Gillets medlemmar konstaterar sty
relsen, att ett stort antal gillesbröder ännu icke överlämnat sina foto··
grafier. Styrelsen begagnar därför tillfället, att här rikta en enträger'
uppmaning till de försumlige, att snarast insända sina fotografier. Det
skulle vara glädjande, om porträttmatrikeln kunde föreligga komplett
vid gillesstämman 1935, då Gillet firar sin trettioåriga tillvaro. Detta kan
dock icke ske utan benäget bistånd av vederbörande gillesbröder.

Årsskriften 1933 förelåg vid gillesstämman och har tillställts samtliga
gillesbröder. Då från flera håll uttalats önskemål, att årsskriften skulJe
utkomma tidigare än hittills skett har styrelsen och redaktionsnämnden
upptagit frågan till omprövning och hoppas kunna tillmötesgå de fram··
ställda önskemålen. Bidrag till årsskriften mottagas med intresse av re·
daktionsnämndens ledamöter, vilka emellertid icke kunna ikläda sig an
svaret för att insända bidrag ovillkorligen komma att publiceras.

Följande julgåvor hava år 1933 utdelats: ur Knut liernströms under
stödsfond tvenne julgåvor ii 25 kronor, ur Allmänna kassan en julgåva
ii 25 kronor samt ur major Oscar Wenerströms fond en julgåva ii 30
kronor.

Under året har Gillet genom testamente av framlidna änkefru Pauline
Ericsson, f. liallberg, fått mottaga 500 kronor.
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F. lektorn A. G. Eliasson och hans syster fröken 1ngeborg Eliasson ha
i testamente till Gillet donerat fastigheten Kronogatan 14. På grund av
vid donationen fästa villkor kan densamma först framdeles disponeras.

Medlemsantalet utgjorde den 31 december 292.

Över Gillets kassor och fonder lämnas föliande redogörelse:

J. ALLMÄNNA KASSAN:

I n k o m s t e r:
Behållning från år 1932 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 683: 43
Inträdes- och årsavgifter 561: -
Ständig ledamotsavgift 100:-
Försålda minnesskrifter 20: 25
Ränta ..... . 32: 41 713: 66

Kr. 1,397: 09

679: 35

717:74

Kr. 1,397: 09

113: 39
324: 25
45: 36
17: 85
18:45
12: 25
71: 10

2: 70
45:
25:
4:-

Behållning till år 1934 (innestående i bank) ..-------

U t g i ft e r:
Fotografier, album, film, kopior m. m.
Kostnad för årsskriften
Annonser
Portokostnader
Skrivmateriel
Trycksaker .. ..
Kransar och blommor
Telegram .
Inkasso av årsavgifter
Julgåva ..
Diverse

2. FÖRSKÖNINGSFONDEN:

Behålining från år 1932
Ränta .

2,473: 83
50: 07

Behållning till år 1934: Obligationer .
Innestående i bank ..

Kr. 2,523: 90

2,000: 
523: 90

Kr. 2,523: 90

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från år 1932 .. ..
Ränta .

Behållning till år 1934 (innestående i bank) .... Kr.

392: 27
13: 72

405: 99
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4. KNut liEJ(NSTRÖMS tJNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1932
Ränta .

Utdelade julgåvor (2 st.) ., .. .. ..
Behållning till år 1934 (Obligationer)

5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS fOND:

Behållning från år 1932 ..
Räntor .

2,000: _.'
50:-

Kr. 2,050:-,

50: -
2,000: --

Kr. 2,050:--

2,642:34
120: 36

Kr. 2,762: 70

Utdelad julgåva . 30:-
Behål1ning till år 1934: Obligationer .. .. 2,000:-

Innestående i bank 732: 70 2,732: 70

Kr. 2,762: 70

6. IiJALMAR A. LINDEDALS MINNESfOND:

Behållning från år 1932 ..
Räntor .

2,247: 29
106: 57

Kr. 2,353: 86

Behållning till år 1934: Obligationer .. .. 2,000:-
Innestående i bank 353: 86 2,353: 86

Kr. 2,353: 86

7. WILliELM OCH NGRA MALMBEROS DONATION:

Behållning från år 1932 .. .. .. .. .. .. .. 10,021: 21
Räntor .. .. " .. .. .. .. .. .. .. 502: 64

Kr. 10,523: 8.5

Utdelad livränta ..

Behållning till år 1934: Obligationer ., .. 10,000:-
Innestående i bank 573: 85

Kr. 10,573: 85

300:-

Avgår lån från
fastighetsföreningen 350: - 10,223: 83

Kr. 10,523: 8S
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717: 74
2,523: 90

405: 99
2,000: 
2,732: 70
2,353: 86

10,223: 85

20,958: 04

Gillets tillgångar utgjorde aI1tså den 31 dec. 1933:

Allmänna kassan .
fÖrskÖnings fonden , .
Namnkunniga vänersborgares minnesfond ....
Knut IiernstrÖms understÖdsfond
Major Oscar WenerstrÖms fond.. .. .. .. ..
Hjalmar A. Undedals minnesfond .. .. .. ..
Wilhelm och Nora Malmbergs donation ., ..-------

Kr.

RÖrande ålderdomshemmets ekonomi hänvisas till den av fastighets
föreningens styrelse avgivna fÖrvaltningsberättelsen.

Vänersborg den 15 februari 1934.

EDWIN ANDERSON.

K. G. CEDERGREN. ISIDOR JANSON.

ELOV NORDEN. JOHN LINDGREN.

ANTON THERNQUIST. GUNNAR HJORTH.

REVISIONSBERÄTTELSE.

U ndertecknade, utsedde att granska Vänersborgs Söners Gilles räken.,
skaper och förvaltning under år 1933, få efter fullgjort uppdrag vitsord a
att den i Styrelsens berättelse meddelade redogörelsen för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret och dess ställning vid årets slut över
ensstämmer med räkenskaperna samt att dessa äro fÖrda med reda och
noggrannhet och försedda med behövliga verifikationer. Vi tillstyrka
därfÖr att full och tacksam ansvarsfrihet måtte beviljas såväl Styrelsen
som Kassafogden fÖr förvaltningen under år 1933.

Vänersborg den 10 mars 1934.

EMIL JONSSON. ANDERS WENNERGREN.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETS
FÖRENINGS STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1933.

Styrelsen för Vänersborgs SÖners Gilles fastighetsfÖrening u. p. a. får
härmed avgiva fÖljande berättelse Över fÖreningens ställning pr den 31
dec. 1933.
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Räkenskaperna utvisa följande:

INGÅENDE BALANS KONTO:

D e b e t:

Knut Hernströms Understödsfonds konto
Reservfondens konto .. "
Obetalda räkningars konto
Kapital konto .

Kredit:
Fastighetens konto
Inventariers konto
Obligationers konto ..
Bank konto .. " ..
Kassa konto .. " ..
Malmbergs donationsfonds konto

VINST- OCH FÖRLUST KONTO:

D e b e t:

Inventariers konto (avskrivning)
Mathållningens konto
Bränsle konto
Gas konto .
Omkostnaders konto
Reparationers konto
Renhållnings konto
Löners konto
Skatters konto "
Ljus konto
försäkringspremiers konto
Vattenavgifters konto
Räntors konto " .. .. ..

2,000: 
1,700: 

182: 79
63,674: 71

Kr. 67,557: 50

60,000: 
3,218: 52

50: _n

3,913: 33
25: 15

350: --

Kr. 67,557: 50

160: 93
127: 11
808:-
89: 40

430:45
939: 17
198: 50
900: -
270: 37
177: 60
96: 80
39:-
50:-

Kredit:
Hyrors konto ..
Årsavgifters konto

(extra)
Räntors konto .
Gåvors konto .
Kapital konto (årets underskott)

Kr. 4,287: 33

2,605: -
267:
55:
96: 84
7:

1,256: 49
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UToAENbE BALANS KONTO:

D e b e t:
Pastighetens konto ..
Inventariers konto "
Obligationers konto
Bank konto .
Kassa konto .. .. ..
Malmborgs donationsfonds konto

Kredit:
Reservfondens konto .. ..
Obetalda räkningars konto
Gåvors konto
Kapital konto .

60,000: -
3,470: 09

50:
915: 16
163: 42
350:-

Kr. 64,948: 67

1,700: 
330:45
500:

62,418: 22

Kr. 64,948: 67

Under året har återbetalats det lån föreningen haft ur Knut tIernströms
understödsfond. På grund av fru Pauline Ericssons testamente har till
Gillet överlämnats 500 kronor, vilket belopp t. v. balanserats å utgående
balans kontot. Årets underskott härrör sig från minskade hyresinkomster
och ökade reparationskostnader.

Vänersborg den 15 febr. 1934.

EDWIN ANDERSON.

K. G. CEDERGREN. ELOV NORDEN

ISIDOR JANSON. JOHN LINDGREN.

ANTON THERNQUlST. GUNNAR HJORTH.

REVI SIO N SBERÄTTELS E.

U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening, ut.
sedda revisorer att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för
är 1933, få efter genomgången granskning vitsorda, att förvaltningen
h,mdhafts på bästa sätt. Räkenskaperna hava förts med god ordning och
reda samt varit behörigen verificerade. föreningens ställning framgår av
Styrelsens avlämnade berättelse och vilja vi föreslå att full och tacksam
ansvarsfrihet beviljas för den tid vår revision omfattar.

Vänersborg den 10 mars 1934.

EMIL JONSSON. ANDER,S WENNER,GR,EN.
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NEKROLOGER 1933.

tiandIanden EDVIN OLSSON avled i Lidköpinv.
den 21 januari 1933. tian var född i Gävle den
25 september 1883 men var endast några år gam
mal, då föräldrarna inflyttade till Vänersborg.
Efter avslutad skolgång och tills han för ett
tjugotal år sedan avflyttade till Lidköping hade
han affärsanställning i Vänersborg. I Lidköping
erhöll han anställning i firman Linde & Wenn
berg, men öppnade egen speceriaffär, och som
sin egen kunde han glädja sig åt en välförtjänt
framgång. I det offentliga livet togs hans arbets
förmåga i anspråk, han var bl. a. ledamot av

stadens fattigvårdsstyrelse, nykterhetsnämnden o. styrelsen för lärlingssko
lan. tian var dessutom medlem i Lidköpings Köpmannaförenings styrelse.

Trafikchefsassistenten fOLKE ANDERSSON
avled efter en längre tids sjukdom den 21 maj
1933 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. tian
var född den 7 januari 1885. Redan fjortonårig
inträdde han i U. W. ti. J:s tjänst såsom elev
vId stationen i Salstad. tians befordran gick raskt:
år 1913 förordnades han till byråbokhållare på
trafikchefsexpeditionen och år 1917 till trafik
chefsassistent. Under ett par år var han dess
utom t. f. trafikchef vid järnvägen. tian ansågs
med rätta såsom järnvägsförvaltningens allt i
allo, och bland gemene man vid järnvägen åtnjöt

han en sällsynt popularitet i detta ords bästa bemärkelse, ett förhållande
varom tillslutningen vid hans griftefärd bar nogsamt vittnesbörd.

tians framstående egenskaper togos i anspråk även utom järnvägsför
valtningen, han var sålunda en mångbetrodd medlem i bl. a. Skyttegillet,
Hantverksföreningen och Par Bricole. tian var dessutom revisor vid Riks
bankens avdelningskontor i Vänersborg.
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f. bankdirektören QUSTAf WERNER BACH·
MAN avled den 21 juni 1933 i AIingsås. Bach·
man var född den 26 juli 1863 i Uddevalla men
kom redan som fyraåring till Vänersborg. Han av
lade studentexamen i Vänersborg 1883 och utexa
minerades år 1884 från Göteborgs Handelsinstitut.
följande år inträdde han i Riksbankens tjänst, där
han befordrades till ordinarie år 1889. Han förord
nades 1911 till verkställande styrelseledamot vid
IÖksbankens kontor i Sundsvall. Efter uppnådd
pensionsålder bosatte han sig i Alingsås.

f. brevbäraren JOHAN ALfRED JOHANSSON
avled den 2 juli 1933 i Vänersborg. J. var född
i Leksberg j Skaraborgs län den 11 november
1851 men kom redan vid ett par års ålder till Vä
nersborg. Han blev tidigt elev vid postverket.
där hans fader var postiljon. Efter att några år
ha varit anställd vid U. W. H. J. övergick han
fr. o. m. 1881 helt till postverket tjänst, där han
befordrades till brevbärare. I denna tjänst kvar
stod han till iu 1916, då han avgick med pension
och för sitt plikttrogna arbete belönades med me-
daljen för nit och redlighet i rikets tjänst. Han

var en intresserad medlem av Vänersborgs Arbetareförening, där han un
der många år var sjukbesökare för föreningens sjukkassa, ett uppdrag som
han med sitt gemytliga o. glada sätt var särskilt skickad att omhänderhava.

f. d. byråchefen i Riksräkenskapsverket JO
HAN RICHARD VIDE avled den 11 oktober 1933
i Stockholm. Han var född i Vänersborg den 3
mars 1866 och son till fånggevaldigern J. Svens
son. Efter studentexamen år 1877 studerade han
i Uppsala och Lund och avlade kansliexamen i
Lund år 1889. Han tjänstgjorde därefter inom
olika statens verk i Stockholm, särskilt kammar
kollegium, där han blev notarie 1896. År 1904 ut
nämndes han till revisionskommissarie i kammar·
rätten och år 1920 till kammarrättsråd. Han över..
gick år 1926 såsom byråchef till Riksräkenskaps

verket. från denna befattning avgick han med pension sommaren 1933.
Hans redbara karaktär, framstående ämbetsmannaegenskaper och hans

aldrig svalnande kärlek till hemstaden hava på ett utomordentligt sätt
tecknats av hans gamle vän, rektor A. Nordfelt, i Gillets årsskrift före
gående år. Här skall endast citeras avslutningen i den runa vännen ristat;
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Richard var al1t ifrån ungdomen en genomhederlig, renhjärtad och goss
aktig natur, i vilken intet svek fanns; sådan var han även vid äldre år,
och såsom sådan dog han. Han var utan tvivel en av sin fädernestads
bästa och ädlaste söner.

Ingenjören AXEL HJALMAR TÖRNROS avled
Vänersborg den 17 oktober 1933. Han var född

i Vänersborg den 27 april 1850 och var son till
O. Törnros, skomakareskråets i Vänersborg siste
ålderman. Efter studier vid läroverket i Väners
borg och examen vid Borås Tekniska Elementar
skola vistades han en kortare tid i Förenta Sta
terna. Sedermera erhöll han anställning vid dc
stora skeppsbyggerierna på Astrakan och i Baku
i Ryssland, där han vistades ett trettiotal år.
r början av nittonhundratalet återvände han till
iödelsestaden, där han sedan varit bosatt till sin

död. Han tillhörde den lilla klick vänersborgspoikar, som år 1905 bildade
vårt Gille.

F. adjunkten FRANS ALFRED HELLENIUS
avled i Kristianstad den 13 november 1933. Hel
lenius var född i Vänersborg den 22 september
1854. Efter studentexamen i Vänersborg 187.3
avlade han fil. kandidatexamen i Uppsala 1880.
tIan tjänstgjorde därefter vid läroverken i Upp
sala och Härnösand och blev 1888 adjunkt vid
liärnösands Folkskollärareseminarium. Vid upp
nådd pensionsålder slog han sig ned i Borgholm.
där han snart åter ägnade sig åt lärarekallet så·
som adjunkt vid kommunala mellanskolan.

F. lektorn ALBIN OOTTFRID ELIASSON av
led i Vänersborg den 14 november 1933. Han
var född i Vänersborg den 3 oktober 1860. Efter
studentexamen i Vänersborg år 1881 fullbordade
han sina akademiska studier i Uppsala, där han
blev fil. kand. 1886 och fil. lic. 1892. Två år se
nare promoverades han till fil. doktor. Han ge
nomgick provår i Uppsala och blev 1904 adjunkt
i liaparanda, varifrån han i oktober samma år
förflyttades till Söderhamn. 1905 blev han ad
junkt i Kalmar och utnämndes 1906 till lektor i
Visby, varifrån han år 1909 återvände till Kalmar
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såsom lektor. År 1914 utnämndes han till lektor i biologi och kemi vid
sin födelsestads läroverk, där han kvarstannade, tills han år 1925 avgick
med pension. I sitt huvudämne, botaniken, har han utgivit ett flertal av..
handlingar. I offentliga värv deltog Eliasson aldrig, Vänersborgs Söners
Oille räknade honom dock under några år såsom styrelseledamot.

lians vetenskap och hans betydande samlingar toga hela hans intresse,
man hade en känsla av, att för yttervärlden fanns icke mycket till övers.
Kall, reserverad och tillbakadragen verkade han på de flesta, som mera
ytligt kommo i beröring med honom. Men - när han satt till roders,
kryssande bland Bohusläns skär, vittjande havet på dess flora, eller när
han bland en larmande gymnasisthop befann sig i Guds fria natur på
Halle- eller liunneberg, då upptäckte man människan Gottfrid Eliasson -
en det goda hjärtats riddersman. Sådan minnas vi honom, vi alla, som
haft förmånen att räkna honom som lärare och vän. Och som en vän kan
Vänersborgs Söners Gille räkna honom, därom har han lämnat oveder
sägliga bevis.
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VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

MEDLEMMAR 1933



Styrelse.
ANDERSON, EDWIN, Direktör, F ö r s t e å I d e r m a n.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, Fältläkare, A n d r e å I d e r tri a n.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, G i 11 e s k r i var e.
JANSON, ISIDOR, Kassör, K a s s a f o g d e.
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, B i s i t t a re.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
HJORTH, GUNNAR, e. Länsbökhållare, B i s i t t a re.

DAFGARD, OTTO, Slaktaremästare, E r s ä t t a r e.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, E r s ä t t a re.

Arbetsutskott.
ANDERSON, PRIlV1US, Bankkassör.
BROMAN, LASSE, Fil. mag.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
mORTI-J, GUNNAR, e. Länsbokhållare.
MILLING, TI-JORSTEN, e. o. Landskontorist.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare.
PETERSON, I-JARRY, I-Jandelsföreståndare.
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.

Re d a k t i o n s n ä m n d.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, Fältläkare.
I-JALLBERG, BERTEL, Rådman.
liJORTI-J, GUNNM(, e. Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV. Stadsbokhållare.
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.

Revisorer.
JONSSON, EMIL, Handlande.
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare.

FOCK, BROR, Sparbankskassör, E r s ä t t a re.



He dersledamöter.

CARL OTTO CARLSSON, Fabrikör, Göteborg.
ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Fru, Göteborg.
RUDOLF ANDERSSON, Direktör, Göteborg.

Medlemmar.

ANDERSSON, ALBIN, Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Eldare, Vänersborg .
ANDERSON, EDWIN, Direktör, Vänersborg. Gillets förste ålder-

man, en av dess stiftare .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, GOTTFRID, Postiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, HJALMAR, Lantbrukare, Norrvry, Liungskile .
ANDERSSON, JOHAN FREDRIK, Snickaremästare, Vänersborg
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Göteborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSSON, STELLAN, Fil. dr., Lektor, Malmö .
BARKSTEDT, HERMAN, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
BARKSTEDT, LUDVIG, Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Örebro .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BENGTSSON, IiJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ARVID, Stationsinspektor, Ulfstorp .
BERGGREN, ERIK, Studerande, Vänersborg .
BERGLUND, FRITIOF, Handlande, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Länsassessor, Karlstad .
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BERGSTRÖM, GUNNAR, Odont. kand., Stockholm .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Odont. kand., Stockholm .
BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BIEL, GUNNAR., Sjukgymnast, Philadelphia, (U. S. A.) .
BORGLING, CARL, Länsbokhållare, Västerås .
BOTliEN, JOliN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, liälsingborg .
BRAND, TliURE, liandelsresande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, Lokförare, Vänersborg .
BROBECK, KARL, Kamrerare, falun .
BROMAN, LASSE, fil. mag., vik. Lektor, Visby .
B"UGLER, JOliN, e. Landskanslist, Vänersborg .
BYLUND, HJ ALMAR., Major, Uppsala . .
BÖRJESSON, AKE, f. d. Kamrerare, Göteborg .
CARLBERG, GUSTAf, Major, Halmstad .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL-ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAf, Underlöjtnant, Vänersborg .
CARLSSON, ELOf, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, fabrikör, Vänersborg .
CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Med. lic., Underläkare, Sandträsk .
CEDERGREN, KARL GUSTAf, Med. lic., fältläkare, Väners-

borg. Gillets andre ålderman .
CEDERGREN, RAGNAR, Löjtnant, Stockholm .
CEDERGREN, STIG, fänrik, Jur. stud., Vänersborg .
CEDERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig medlem
CHRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
DAfGARD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAfGARD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAfGARD, OTTO, Slaktaremästare, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse , .
DAHLIN, ERIK, frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLÖf, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, WERNER, liandIande, Karlsborg .
DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Lidköping .
DALQUIST, ISIDOR, Journalist, Vänersborg .
DANELIUS, KARL, Med. lic., f. d. förste provinsialläkare, Växiö
DE BOURG, MATS, fil. mag., Rektor, Södertälje .
DINNETZ, fRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAf, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Ektorp .
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DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg .
EDLUND, BERTIL, Kontorist, Trollhättan .
I2DLUND, TORSTEN, Eldare, Vänersborg , .
EKBERG, liJALMAR, Ingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg ., .
ELOW, STIG, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, NILS, Studerande, Vänersborg .
ERICSON, EGON, Elektriker, Vänersborg , .. , .
ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
ERICSSON, AXEL, Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Handlande, Göteborg , , .
ERIKSSON, AXEL, Prokurist, Vänersborg , .
ERIKSSON, AXEL, Handelsbiträde, Borås .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
ERIKSSON, ERNST, Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL, f'ärgmästare, Arvika .
ERIKSSON, LARS, Skolvaktmästare, Vänersborg .
fALK, BENGT, f. d. Landsfogde, Karlskrona .
fALK, GUSTAf, f. d. Lokomotivförare, ödskölt .
f ALK, RICHARD, förvaltare, Gräsmark .
f ALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
fOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg .
fOCK, SVEN, Handlande, Vänersborg .
fRIBERG, KNUT, Apotekare, Gysinge .
fRöBERG, ALBIN, Målaremästare, Vänersborg .
fRÖBERG, CARL, Målaremästare, Vänersborg .
fRöBERG, GÖSTA, Apotekare, Trollhättan .
fRöBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOf, Järnhandlare, Vänersborg .
GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULZ, TORSTEN, Löjtnant, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
HAGBORG, ARNE, Handelsbiträde, Vänersborg .
t1AGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
t1ALLBERG, ANDERS, Riksbankskassör, Kalmar .
t1ALLBERG, BERTEL, Jur. kand., Rådman, Linköping .
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg .
HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
t1ALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
HAMMARSTRÖM, UNO, Löjtnant, Skövde, ständig medlem ..
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HANSSON, MAGNUS, Grosshandlare, Stockholm .
HANSSON, VICTOR, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HAUFFMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
HEGARDT, GUSTAF, Med. lic., Lasarettsunderläkare, Västervik
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HJORTH, GUNNAR, Jur. kand., e. Länsbokhållare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
HULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg .
HÖGVALL, OSKAR, Fabrikör, Uddevalla .
JANSSON, ADOLV, Skomakaremästare, Rådman, Vänersborg ..
JANSON, ISIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets kassafogde .
JENNISCHE, BENGT, Med. stud., Vänersborg .
JEBORN, PERCIVAL, Sjökapten, Malmö .
.fERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Karlstad .
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, ALf'RED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Telegrafkommissarie, Kalmar .
JOHANSSON, AXEL, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL, Bokhållare, Vänersborg ' .
JOHANSSON, EMIL, Handelsresande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Gasverksbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOfIANSSON, KARL, Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Snickare, Vänersborg .
JOfIANSSON, OTTO, fIovmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOfINSSON, IiERMAN, Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, EMIL, liandIande, Vänersborg .
JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg ~ .
JÖNSSON, FRANS, f. d. Hamnfogde, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAf, fIamnfogde, Vänersborg .
KAHNBERG, GOTTfRID, Slaktaremästare, Vänersborg .
KARLSSON, AUGUST, f. d. Typograf, Vänersborg .
KARLSSON, KARL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, VALTER, liandelsbiträde, Vänersborg .
KIliLBERG, KARL JOHAN, Ingeniör, fIärnösand .
KNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg .
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Vänersborg .
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KRALL, ARViD, Disponent, Ulricehamrt ................•.....
LARN, GILLIS, Apotekare, Vänersborg .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, ERNFRID, Brevbärare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Trävaruhandlare, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Handelsbiträde, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAWSON, JOHN, Fabrikör, Trollhättan .
LILlE, KLAS, Med. lic., f. d. Provinsialläkare, Järle .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LINDEDAL, BIRGER. Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAF, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Ingeniör, Vänersborg .
LINNARSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Med. lic., f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg
LUNDBLAD, OLOF, Studerande, Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, Postkontrollör, Stockholm .
LUNDGREN, TOR, l :ste Postassistent, Borås .
LUNDIN, GUSTAF, Civilingeniör, Karlskrona .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, WERNER, Civilingeniör, Stockholm .
LUNDVIK, FRITZ, Civilingeniör, Vänersborg .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg .
MILLING, THORSTEN, e. o. Landskontorist, Vänersborg .
NJESLUND, STIG, Farm. kand., Vänersborg .
NILSSON, DAVID, Fil. dr., Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan .
NILSSON, JOHAN, f. d. Reparatör, Vänersborg .
NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg .
von NOLTING, OLOF, Disponent, Vänersborg .
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, Vänersborg. Gilleskrivare ..
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NORDt:N, JOHAN, f. d. förman, Vänersborg .
NORDFELT, ALFRED, fil. dr., f. d. Rektor, Uppsala .
NORDFELDT, PER, Konditor, Vänersborg .
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta .
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö .
NYGREN, PONTUS, Landskontorist, Vänersborg .
NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg .
NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLEN, OLOF, Ingeniör, Vänersborg .
OLSSON, ADOLf, Lagerbokhållare, Vänersborg .
OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg .
OLSSON, VERNER, Banktjänsteman, Vänersborg .
OSCAR., ALGOT, Handelsresande, Örebro .
OSCAR, BERTIL, Handelsresande, Mariestad .
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, BROR, Agent, Vänersborg .
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg ..
PETTERSSON, ANDERS, Slaktaremästare, Vänersborg .
PFEIL, WILHELM, Avdelningschef, Hälsingborg .
PRESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
RAHM, HJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
ROSLIN, HARRY, Bokhållare, Vänersborg .
RYRBERG, CLAES, Fil. kand., Läroverksadjunkt, Stockholm ..
RYRBERG, KARL AUGUST, Överstelöjtnant, Stockholm,

ständig medlem .
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem
SAHLBERG, ROBERT, ÖverstelöJtnant, Vänersborg .
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, WILHELM, Brevbärare, Vänersborg .
af SANDEBERG, FREDRIK, Jur. kand., Kapten, Kammarherre,

Fristad .
af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg .
SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, GUSTAf, Sjökapten, Vänersborg .
SCHRÖDER., KAf<L GUSTAF, Med. lic., Provinsialläkare, Jör-

landa .
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTRÖM, AXEL, Handlande, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
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SJÖSTRÖM, OLOf, Stationsinspektor, Salstad .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i Gil-

lets styrelse .
STIBERG, ROBERT, fil. kand., Direktör, Göteborg .
SUNDELIUS, GOTTfRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SVEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVEDBORG, ERNST, Avdelningschef, Göteborg .
SVENSSON. AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg .
SVENSSON, CARL, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, fRITZ, Kassör, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, OLLE-GUSTAf, f. d. Handlande, Vänersborg .
SVENSSON, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Underlöitnant, Vänersborg .
von SYDOW, fREDRIK, Jur. kand., Advokat, Göteborg ,.
von SYDOW, GERHARD, Jur. kand., Landsfogde, Göteborg ..
TAUBE, fREDRIK, Underlöitnant, Stockholm .
TEODORSON-LARSON, MELKER, Kontrollör, Vänersborg .
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdselev, Vänersborg .
THERNQUIST, TUVE, Verkmästare, Borås .
TtlIMGREN, HUOO, Apotekare, Vänersborg .
THIMGREN, ÅKE, f'il. kand., Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg , .
TIDSTRAND, JOHAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TORSTENSON, AXEL, f. d. Musikstyckjunkare, Göteborg .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem .
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Haparanda .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem .
WALLSTRÖM, ALBERT, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENIUS, OSKAR, Handlande, Vänersborg .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, Handelsbiträde, Vänersborg .
WEST, JOtiN, fil. mag., Läroverksadiunkt, Söderköping .
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WETTERLUNDH, SUNE, Jur. kand., e. o. Länsnotarie, Väners-
borg .

WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm ..
VIKNER, WILHELM, Fil. kand., f. d. Läroverksadjunkt, Gö-

teborg .
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumlärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
ABERG, AXEL, Föreståndare, Göteborg .
AKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÅSTRÖM, FJALAR, Redaktör, Vänersborg .

Antal medlemmar den 31 dec. 1933: 290.
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Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT

1935

VÄNERSBORO
C. W. CARLSSONS EFTR:S BOKTRYCKERI

1935





"sMAFÅGLARNAS VÄNNER"

IVÄNERSBORG

N är jag åtagit mig att här skriva om någon upplevelse från
min skoltid i Vänersborg, har valet av ämne inte varit mig
särdeles svårt. Ty jämte utflykterna till Iiallebepg och "Lus
sedagen" vet jag knappast något, som står så klart för mitt

minne som de omständigheter, vilka voro förenade med säll·
skapet "Småfåglarnas Vänners" verksamhet.

Innan jag börjar, kan jag dock inte låta bli att göra en re
flexion präglad aven viss bitterhet vid tanken på det myck
na - ibland all tför myckna - som 1 våra dagar göres för
de ungas nöjen och vederkvickelse. Det var förunderHgt,
vad myndigheter och vuxna på den tiden --- slutet av 1870:
och början av 1880:talet - gjorde litet för att bereda ung
domen någon förströelse, något som kunde tillfredsställa dess
naturliga behov och längtan efter lek och rörelse i det fria.
Ja, de unga levde nog i den allmänna föreställningen, att
nästan allt, som var roligt, sågs med oblida ögon av de äldre:
kälkbacksåkning, snöbollskastning, badning och den oerhört
spännande leken "slå munk" - som jag sedan den tiden al
drig åsett -- m. m., och för de seglingsintresserade fanns inte
en tillstymmelse till båthamn. Någon slags ordnad idrott

förekom inte alls.
Kunde man av någon beskedlig skutskeppare- sådana

lunnos inte många--- få låna en julle för att plaska omkring



med och lära sig att "vricka'·. en nog så svår och intressant
konst (som med god vilja skulle kunna anses som en primitiv
föregångare till den världserövrande propellern). så var det
höjden av lycksalighet men måste noga döljas för föräldrar
och skvallertanter av båda könen. Ty tiden var på samma
gång hård och klemig") enligt den livets eviga lag. som bju
der, att den ena ytterHgheten framkallar den andra.

Jag kan inte förstå denna de äldres likgiltighet för de yng
res behov på annat sätt än att de förra på denna - frånsett
grälet med Norge - politiskt döda och i övrigt dådlösa tid
voro mest intresserade av sina egna nöjen och förströelser.
Den gamla goda tiden var, för att säga sanningen, mera gam
mal än ,god.

Men jag skyndar att tillägga. att den allm~inna. surmulna
inställningen mot pojkarna - jag säger med avsikt p o j k a r
n a, ty hur flickorna hade det. därom kan jag inte döma _.
likväl hade sina fördelar. Den lärde oss att själva taga initia
tiv till våra förströelser, vilket ur uppfostringssynpunkt är
synnerligen viktigt, och den gav åt dessa den egendomHga
krydda, som av ålder åtföljer den förbjudna frukten. Och

när någon omväxling förekom i förbindelse med själva skol

gången, t. ex. vid Lucia och Småfåglarnas Vänners fram

trädande, så mottogs den med så mycket tacksammare
hjärtan.

Emellertid skall jag nu, utan vidare preludier, Övergå till
mitt egentliga ämne.

I vårt land väcktes framemot J870:talet en rÖrelse till liv,

") Den klemighet jag talar om var helt och hållet på de vuxnas sid'a,
Som exempel viII jag nämna, att vid ett ordentligare snöväder eller en
starkare köld gavs lov i läroverket samt att den eljest så livaktiga före
ningen Småfåglarnas Vänner under en hel hösttermin inte lät skolung
domen uppsätta fågelholkar på grund av "den ruskiga väderlek, som
nästan oavbrutet var rådande",
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som 'gick ut på att skydda småfåglarna icke blott från köld
och svält såsom i våra dagar utan kanske lika mycket från
människors ofÖrstånd, okynne och elakhet. Det var nämli
gen på den tiden mycket vanligt att även inhemska fåglar,
särskilt grönsiskor och steglitsor, hällos i bur, och icke endast
pojkar utan även andra togo sig för att "fånga fåglar", så
som det hette, vilka man sedan tämjde och sålde eller idkade
byteshandel med. Infångandet tillgick mest på det sättet, att
ett långt metspö, i toppen rikligt bestruket med s. k. fågellim.

försiktigt stacks upp nedifrån genom lövverket på det träd.
där det tilltänkta offret satt och sjöng sin lilla visa. Om
fågelfängaren då hade tur, fastnade den intet ont anande sån
garen på limmet och halades ner under förtvivlade ansträng
ningar att flaxa sig loss.

Mindre grymt men mera rått tillgick det, när småfåglarna
i flock lockades till frikosti,gt utströdda frön, under vilka
dolde sig ett hopHillbart nät, som drogs ihop med ett långt
snöre, varefter jägaren avlivade den sprattlande fångsten och
gick och sålde den till stadens restauranger, där den figu··
rerare på matsedeln under benämningen "kramsfågel".

Ett annat oskick var att plundra fåglarnas bon, ibland vis
serligen i den något tvivelaktiga avsikten att "samla ägg"
men ännu oftare av rent okynne eller på grund av den hos
människan inneboende driften att jaga och förfölja verelserna

inom djurvärlden.

Man kan alltså säga, att det inte var en dag för tidigt, när
ovannämnda rörelse uppstod i vårt land. Den ägnade sig
först åt småfåglarna, utsträcktes med tiden till ett alltmera
omfattande d j u r s k y d d och har slutligen, i våra dagar,
utvecklats till ett betydande, allmänt n a t u r s k y d d. Utan

tvivel hade antydningar därtill förut förekommit, men först

mot slutet av 1860:talet började rörelsen bli opganiserad och

nådde då även vår stad, där den tog form av sällskapet Små-
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fåglarnas Vänner, bildat efter mönster från Göteborg, där en

sådan sammanslutning med samma namn, den första i Sve

rige, kommit till stånd år 1869.

Sällskapet konstituerades i Vänersborg den 24 mars 1875,
och i stadgarna angavs 'dess ändamål vara "att bereda skydd

och trevnad åt småfåglarna samt att i sådant syfte, såvitt
ske kan, även verka för skogsodling och trädplantering",
Som styrelsens ordförande fungerade rektor Bergman (själv
skriven i sin egenskap av läroverkets rektor). såsom sekre
terare och kassör lektorn i matematik Rådberg, varjämte den
lärde och blide adjunkten i biologi v. Hackwitz och förste

läraren vid folkskolan Nyblom voro självskrivna ledamöter.
Bland valda ledamöter av styrelsen under de 36 åren av säll
skapets tillvaro må vidare nämnas f. handlanden Adolf An
dersohn och senare stadsläkaren doktor Bylund samt mot
slutet direktör Edwin Anderson.1

).

En av dessa, lektor Rådberg, torde förtjäna ett närmare
omnämnande, helst som han var sällskapets initiativtagare
och egentlige stiftare och det åtminstone för mig är omöjligt
att tala om Småfåglarnas Vänner utan att samtidigt tänka på
Rådberg. Han var i ett avseende en dubbelnatur av den art,
som ej är ovanlig inom lärarkåren, om den ock kan ga 1

mycket olika riktningar. I det borgerliga livet var han känd

1) Adolf Andersohn, den bekante donatorn och Jerusalemsfararen, all
mänt känd under binamnet "Töven", som sades ha uppkommit därav, att
han under sin verksamhet som handlande ofta tillropat otåliga kunder ett
"Töva lite' !", synes ha vant den företrädesvis praktiskt inriktade leda
moten. - Bylund, skicklig läkare och duktig kommunalman var en myc
ket känd och betrodd person, kanske mera fruktad än älskad, och kalla
des "Kung Carl" till skillnad från den icke mindre mäktige "Kung Albert"
eller rådman Carlsson, efter vad det vill synas Fridasångernas "Rådman",
ehuru ingalunda den milda duva, ';ådan han där framställes, utan en skarp
kar! och framstående affärsman. -- Edwin Anderson var en av samhällets
verksammaste och mest intresserade personligheter.

6



för att vara en särdeles snäll och älskvärd herre, som form

ligen lyste av godhet och välvilja mot sina medmänniskor.

Därjämte var han en den angenämaste sällskapsmänniska
och ägde i motsats mot flera av sina kolleger de ekonomiska
förutsättningarna för att göra sig 'gällande i samhällets um
gängesliv. Visserligen låg det en skymt av löje över hans
sirliga och välmenande uppträdande, men detta bidrog endast
till att stadga hans anseende som en god och oförargHg med
borgare. Till det yttre påminde han, med sin välvisa uppsyn,
sin lilla runda figur och sina stora glasögon, icke så litet om
den traditionella bilden av Mr Pickwick i de illustrerade Dic
kens-upplagorna.

Nåväl, denne utomordentlige människo- och småfågelsvän
var som lärare en helt annan, i korthet sagt en svår och fruk
tad magister. lian hade nämHgen två egenskaper. som ur
pedagogisk synpunkt äro lika betänkliga: han var i skolan
pedantisk och kolerisk. Om en stackare hade fått ett plus-o
minus- eller likhetstecken litet snett inskrivet --- som så lätt
händer i ungdomens vår --- så kunde han vara säker om en
omständlig straffpredikan, och om någon hade löst ett pro
blem på annat sätt" än magistern hade tänkt sig, kunde han
förfalla till ett oresonligt vredesutbrott. Men jag vill inte
uppehålla mig längre vid denna sida av saken, ty han menade
nog väl även i skolan.

Sällskapets arbete gick närmast ut på uppsättande av få
gelholkar och bedrevs, huvudsakligen i plantagenl), med liv
och lust av ungdomen från läroverket och folkskolan och
ibland, fruktar jag, med mera nit än skicklighet. Åtminstone
visade det sig j början rätt svårt att få småfåglarna att åt-

1) Som gammal lånordsforskare kan jag inte låta bli att i förbigående
nämna, att ordet plantage för plantering, så vitt jag kunnat utröna, inte
användes på någon annan ort i l;iket. - Samma tyckes vara förhållandet
med ieiee (på den tiden uttalat "schertcn") för hamnarm.
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njuta det sålunda erbjudna skyddet. Kanhända kommo de allt
för väl ihåg sina gamla fiender människorna och deras lock
metoder och hyste till dem en stadgad misstro. En bidra
gande omständighet till deras skygghet var väl också, att
det dröjde rätt länge, innan sällskapet hade experimenterat
si'g fram till en hållbar och i övrigt lämplig typ av få,gelholkar.

Sällskapet ägnade sig på flera andra sätt åt småfåglarnas
skydd och trevnad, t. ex. genom plantering av skog -- varom
mera här nedan -genom att låta utströ frön och korn i hol
karna och på snön om vintrarna samt uppsätta havrekärvar
till julen, genom att vädja till trakten omkring staden att följa
exemplet, söka förhindra jakt på småfågel och dess använ

dande som kramsfågel på restaurangerna samt först och sist
genom upplysning i tal och skrift.

Denna upplysning skedde dels i form av föredrag vid det
årliga allmänna sammanträdet, dels och framför allt genom
utdelande såsom premier av böcker och skrifter i biologiska
ämnen, företrädesvis om fåglarna och deras bon men även
innehållande lämpliga berättelser ur djurvärlden i allmänhet
(t. ex. "Vackra Svarten" m. fl.). Sådana premier gåvos så
väl åt läroverkets och folkskolans lärjungar som åt flicksko
lans. Omnämnandet härav i protokollet är det enda ställe,
där vi få höra talas om flickorna. Eljest säges ingenting om
något deltagande från deras sida i rörelsen, och inte heller
kan jag påminna mig nilgot sådant men har en dunkel före
ställning om att flickorna på den tiden varo liksom ett sla'gs
fåglar i bur.

Sällskapets strävanden uppmärksammades givetvis och UI1

derstöddes livligt av ortspressen.
Såsom medlemmar i denna förening ingingo de av sta

dens borgare, som varo mera måna om sitt ansende, och lär
jungarna vid läroverket och folkskolan voro "självskrivna",
varmed torde ha menats, att medlemskap för dem var obliga-
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toriskt. .i\ven damer sIöto sig till sällskapet, och i sin be
rättelse för det första verksamhetsåret yttrar sig sekretera

ren, bland vars åHggande det ingick att författa denna redo
görelse, på följande välfunna sätt: "Bland medlemmarna mär
kas redan åtskilliga av stadens damer, och jag vågar vid detta

tillfälle uttala den förhoppningen, att under året ännu många
flera av det kön, bland vars förnämsta dygder vi räkna god

het och ömhet. måtte hedra vårt sällskap genom att låta
skriva in sig bland Småfåglarnas Vänner".

Årsavgiften var minst l krona (ett belopp, som mera sällan
Överskreds) för de vuxna och för lärjungarna i läroverket
och folkskolan frivillig ,(vanligen 10 il 25 öre). Som ett stöd

av både moralisk och ekonomisk betydelse, för vilket styrel

sen aldrig försummade att upprepa sin tacksamhet, beviljade
Alvsborgs läns norra hushåliningssällskap redan det första
året ett årligt anslag till verksamhetens bedrivande av 2.'5
kronor, som efter den första femårsperioden höjdes till 100

kronor.
Men sällskapets arbete var inte alltid en dans på rosor.

Ett särskilt bekymmcr fick styrelsen, då efter några år en
medlem av föreningen i cn skriftlig inlaga anmälde, att han

sett en s k a t a ur en fågelholk upphämta och uppäta en liten

få'gel, samt framhöll skatornas skadliga framfart i allmänhet.
Styrelsens uppmärksamhet fästes därefter på det faktum, att
s p a r var n a ibland helt ogenerat lade beslag på holkarna

och utan vidare vräkte dessas rättmätiga hyresgäster. Sty
relsen ansåg att sparvarnas framfart, enär de inte 'voro in
sektsätande och således inte gjorde någon nytta - en syn
punkt, som spelade en stor roll i diskussionen ,~ "borde hål
las inom behöriga gr~inser". Till dessa fridstörare slöto sig
snart såsom god trea dc många k r å k o r n a, och styrelsen
beslöt omsider att utbetala ett sla'gs skottpenning av 10 öre
för varje dödad kråka. Också figurera "dödade kråkor" som
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en avsevärd utgiftspost i sällskapets räkenskaper, slutligen
uppgående till omkring 50 kronor om året, bakom vilket be

lopp vi alltså i andanom kunna skåda 500 kråkors lik.
Skatorna synes man ha gjort sig av med genom att låta

riva ned deras bon, och de försvinna hastigt från stridsplat
sen. Men sparvarna kunde man tydligen inte få bukt med.
Ehuru det längre fram (efter Rådbergs tid) i årsberättelsen
talades om dem såsom "inkräktarnas glupska, 'grälaktiga, för
följelsclystna och klumpiga skaror", tyckes detta icke ha
gjort det minsta intryck på dessa otacksamma luftens gamän
ger. FörsÖk att hindra dem från olovligt tillträde gjordes
genom att anordna mindre flyghål än förut i holkarna, men
denna åtgärd hade ej någon större framgång.

Skam till sä'gandes motverkades sällskapets ansträngnin
gar, särskilt i början, även av okynnig ungdom, som förstörde

en del av de uppsatta holkarna.
Den mångåriga striden med kråkorna slutade emellertid

sent omsider och det på ett uppseendeväckande sätt. Sty
relsen beslöt nämligen, år 1904 att skottpengar ej vidare
skulle utgå för dödade kråkor, cnär man fått "andra åsikter
om kråkornas förhållande till sällskapets små skyddslingar".
Vilka dessa ändrade åsikter voro, framgår ej av protokollcn,

men vi kunna gissa oss till en påverkan från den i staden
bildade djurskyddsföreningen, med vilken sällskapet redan ti

digt hade inlett ett visst sa~aJ·bete. Men nog måttc det efter
så många års blodigt kråk-krig ha varit påkostande att göra

ett sådant medgivande, så mycket mer som sällskapet då hade
omkring 9,000 kråkors liv på sitt samvete och för dem ut
betalat omkring 900 kronor. Dock, kulturen har sina offer
väsen, och utvecklingen går framåt genom ständiga misstag.
Och vem vet, om sista ordet ännu är sagt i denna fråga.
Åtminstone läser man då och då i tidningarna från lantbru
karehåll om önskvärdheten av kråkors utrotande.
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En annan omständighet, som tidigt ingav styrelsen ett visst
missmod, var den medelmåttiga tillströmningen av betalande
medlemmar. Sällskapet började med det för en ideell sam
manslutning rätt avsevärda medlemsantalet av 123, men detta
sjönk så småningom till ett 50:tal, som dock då och då åter
Ökades genom särskilda vädjanden till stadsborna, bland vilka
damerna alltid voro på ett hedrande sätt i föreningen re
presenterade, och sedan i allmänhet höll sig omkring ett
hundratal.

Hushållningssällskapet förblev dock troget genom sitt eko
nomiska understöd, och skolungdomens tioöringar gjorde väl
sitt till för att avrunda inkomsterna. I varje fall blir man
livligt och angenämt överraskad, när man får veta, att säll
skapet efter några och tjugo års verksamhet, år 1898, fann
sig kunna upprätta och till läroverket skänka en stipendie
fond av 1,000 kronor. Och tack vare en omsorgsfull skötsel
av ekonomien var sällskapets kassa därmed ändå inte län
sad, utan det föreslogs till och med, att en liknande summa
skulle anslås till anordnande aven "exercis- och idrottsplats",
ett förslag, som dock blev med stor majoritet förkastat.

Givetvis avledo enligt naturens lag den ene efter den andre
av de ivri'gaste småfågelsvännerna under det att andra droga
sig tillbaka efter uppnådd pensionsålder. Ett synnerligen hårt
slag drabbade sällskapet år 1892 genom lektor Rådbergs från
fälle, ty han var dock den både drivande och ledande kraften
i föreningen. Han efterträddes av den vänlige och musikaliskt
mycket begåvade adjunkten och dalbobergsentusiasten Pis
cator, men det förefaller, trots rektor Bergmans kvarstående
som ordförande, som om något hade brustit i sällskapets
livsnerv.

Men ännu återstår att berätta om mina mera personliga
minnen av Småfåglarnas Vänner under min tid som lärjunge
vid läroverket (1874--1883).

11



Enligt sina stadgar anordnade sällskapet årligen en utfärd
i det fria för skolungdomen och höll varje vår en allmän
sammankomst med sina medlemmar. Då den senare var den
för allmänheten glansfullaste punkten på föreningens program,
sparar jag beskrivningen av denna till sist och skall först söka
skildra den av skolungdomen högt uppskattade utfärden, som
vanUgen företogs under någon dag i maj månad.

Läroverkets lärjungar samlades på skolgården, där gym
nastikläraren, den genomhygglige ]esper Svedber-g1

) tog om
hand och ordnade skarorna. Vi tågade därefter genom sta
den så stramt vi förmådde. Någon läroverkets fana fanns
inte i dessa torftiga tider, och den enda gång jag minns att
skolan uppträdde med en viss yttre glans, det var, när
Gustaf Adolfs 250:årsdag firades med ett stort medbor-gar
tåg, där gymnasiets lärjungar gingo i spetsen med flammande
facklor i häI1derna.").

Alltnog, vid utfärden för plantering bar det av vidare över
Dalbobron och upp i bergen, där skogvaktarepersonalen möt

te med frön och späda harrträdsplantor samt behövliga red
skap och meddelade en första instruktion i sättet att så och
plantera.

Därefter indelades pojkarna i halvtroppar, och varje halv-

1) Det finns väl inte en pojke från den tiden, som inte med glädje hör
hans namn nämnas. Vad som på gamla da'r har förundrat mig, det är,
att en av naturen så frIdsam man kommit att ägna sig åt krigaryrket.
Men på samma gång han var en ungdomens vän, var han också en hel
karl, hade god disciplm och kunde någon gång till och med ge prov på
en rättsinnig vrede.

") I:n egendomlighet har därvid fäst sig i mitt minne. I denna resi
dens-, läroverks- och militärstad hölls fästtalet vid detta högtidliga till
fälle inte av någon person tillhörande "stater och kårer" utan - liksom
vid åtskilliga andra märkligare händelser - aven enkel borgare tillhö
rande garvarskrået, den bekante "Major Carlberg", som kallades major
på grund av sitt martialiska yttre och hade en bra röst samt väl även
var en god talare.
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troppschef fick på sin lott ett antal plantor och en påse frön,
och nu bar det i väg åt olika håll för att utfÖra arbetet. Sär
skilt de första åren begingos nog därvid diverse missgrepp
och förekom åtskilligt slarv, men i det stora hela gick det
väl i lås, och redan efter det andra verksamhetsåret kunde
i årsberättelsen med tillfredsställelse konstateras, att "de
hurtigt uppväxande plantorna visade, att mödan ej varit för
gäves." Och med profetisk blick tillades: "Mången av de
unga planterarna torde i framtiden kunna få vandra i skuggan
av de furor och granar, som han själv varit med om att sätta".
Denna profetia har, såsom vi veta, också slagit in. och om
författaren av dessa rader kunde känna igen de träd. han där
själv planterat, så skulle han kunna intyga, att de äldsta nu
äro omkring 60 år gamla.

Sedan planteringsarbetet var utfört, vidtog förstås mat
säcksätandet, som tillhörde barnaålderns naturligaste och
ljuvligaste förrättningar. Men därefter följde något. som väl
knappast skulle gå an i vår nyktra tid: ungdomsskaran sam·
lades kring ett par träbockar, på vilka vilade en helankare
"bäjerskt öl", som sällskapet bjöd på och varav skolans vakt
mästare med frikostig hand överräckte ett stort glas åt varje
pojke. Ordningen vid detta kalas övervakades av några
bland lärarna, som så småningom infunnit sig, och om större,
starkare eller törstigare pojkar ville tillfuska sig ett extra
glas, höjdes ett verop bland de små, och ett ord från den
utomordentligt stränge rektorn var nog för att hejda all extra
tilldelning och återställa en rättvis traktering.

Därefter roade man sig med en del lekar, och slutligen
bar det i väg hem efter en lyckad dag för att morgonen där
på åter möta livets allvar.

En likadan utfärd anordnades någon dag förut eller efteråt
med folkskolans lärjungar, och den enda nämnvärda skillna-
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den var, att sällskapet bjöd dessa på bullar och mjölk, under

det att stadens bryggeri skänkte en halvankare "bäjerskt".l).
Senare, då området i Dalbobergen ansågs färdigplanterat.

företogs utfärderna åt Öxnered-hållet. Men efter år 1887
upphörde tyvärr dessa utfärder, enär lämpliga områden ej

vidare funnos att plantera.
I stadgarna kallas denna årliga utfärd för "högtidsfäst",

men med större skäl borde man så ha benämnt den årliga all
männa sammankomsten, som dock hölls på eftermidda'gen
och i skolpojkarnas ögon, trots sitt fästliga fÖrlopp, hade den
betydande underlägsenheten att inte medföra något nämnvärt
lov. Sammankomsten ägde vanligen rum i april eller maj
och hölls i läroverkets vackra bönsal under ett väldigt tillopp
av lärare, lärjungar, andra medlemmar och allmänhet i övrigt.

Det hela började vanligen med att ett utvalt antal sångare
bland lärjungarna sjöngo några nummer. Därpå besteg ord
föranden katedern, hälsade de närvarande välkomna och un··
dangjorde raskt några föreningsangelägenheter samt vände
sig till sekreteraren och anmodade denne att från ordförande-
platsen uppläsa sin årsberättelse. Detta var lektor Rådbergs
stora dag och högtidliga stund. Med en egendomlig bland
ning av lena toner, där så passade, och dånande patos, när
så ansågs lämpligt, läste han nu upp den mönstergillt formule
rade och sakligt oangripliga årsberättelsen, där det "bäjer
ska" ingalunda glömdes, och nedsteg därefter majestätiskt
från sin upphöjda plats.

Nu följde vanligtvis något föredrag över ämne. som be·
rörde sällskapets verksamhet eller humanitära frågor i all
mänhet, ett par gånger av rektor Bergman själv, som talade

1) Protokollen upplysa, att styrelseledamoten Nyblom år 1882 undan
bad sig öltrakteringen åt folkskolebarnen, men enligt handlingarna skänkte
bryggeriet oförtrutet sitt halvankare. och det är väl inte troligt, att Ölet.
j dessa törstiga tider, fick rinna bort i sanden.
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vackra och vänliga ord, av pojkarna åhörda med gapande

mun, ty i sitt barnsliga oförstånd såga de i honom endast den
starke hämnaren, som de trodde oemottaglig föp vekare
känslor. Det var i allmänhet först efter slutad skolgång
som vi rätt uppskattade den förträfflige mannen. :E t t fel
hade han dock, som han emellertid delade med nästan alla
den tidens pedagoger: där förekom knappt ett spår till kon
takt mellan lärare och lärjungar utanför ramen av det stad
gade skolarbetet. De enda, som utgjorde undantag från denna
regel, voro övningslärarna, som togo saken mera gemytligt,
samt en eller annan av de övriga lärarna, t. ex. den originelle
adjunkten Karl fredrik Kjellberg.

Efter allt detta, som på den tiden ingalunda var någon var
dagsmat för den alltid bildningstörstande allmänheten, kom
det stora och efterlängtade glansnumret: en konsertavdel
ning av Västgöta-Dals regementes musikkår i full uniform.
De gjorde sig präktigt, där de sutto på läktaren, dessa popu
lära musiker, av vilka vi ganska väl kände nästan var och
en och visste vad de dugde till, t. ex. den ståtlige österrika
ren Mraz, som sades blåsa klarinett bättre än någon 'i riket,
den distingerade flöjtisten Tyboni och den lille tryg,ge och
överdådigt skicklige violinisten Bouteselle (svensk trots det
franska namnet) etc. Kåren var mycket och med rätta be
undrad i staden, den stod tydligen på en hög nivå och ut
bildade under tidernas lopp framstående musiker, såsom Con
rad Nordqvist och Lars Zetterquist m. fl, Den bidrog med
framgång vid stadens musikaliska underhållningar, t, ex, vid
amatörföreställningarna på teatern, varvid stadens med sång
röst begåvade herrar och damer utförde rätt så krävande sa
ker, bland annat \Vebers romantiska opera "Preciosa", där

i synnerhet zIgenarlägrets anordning gjorde ett mäktigt in
tryck på ungdomen bland publiken. Länge, ja, ännu i dag
ljuder den melodiska och ståtliga musiken i mina öron, när-
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helst jag ser denna numera bortglömda opera omnämnas
tidningarna.

Vanligen sist på programmet i bönsalen kom sålunda mu
siken, bestående av ett flertal väl valda och väl utförda num
mer, ibland fördelade i två avdelningar och av åhörarna mot
tagna med den allra största förtjusning. Särskilt när man
som slutnummer klämde i med regementets paradmarsch,
klappade våra hjärtan i stark och manlig takt, och aldrig
senare har jag hört militärmusik med denna fullödiga klang.
Och så var det hela över, och allmänheten troppade av med
förstärkt högaktning för småfåglarna och deras vänner.

lim betydelsefull regementsmusikens insats i underhåll
ningen ansågs vara, framgår därav, att då musikpersonalen
längre fram inte var ledig på våren, årssammankomsten
måste förläggas till en senare tid och till sist - trots stad
garna-- i regeln hölls under höstterminen.

År 1904 bidrog musikkåren för sista gången till högtidlig
.heten och då under anförande av ingen mindre än Zetterquist,
som på sin framgångsrika bana avancerat till musikdirektör
vid regementet. Därefter upprätthölls det musikaliska in
slaget av enskilda och musikföreningar inom staden, med vad
framgång vet jag inte, men säkerligen kunde dessas presta

tioner inte utgÖra ful! ersättning åt dem, som år efter år fått
njuta av regementsmusiken.

Vad som återstår att säga är varken så mycket eller så
trevligt. "En gång kommer den dag, då den heliga Ilion fal
ler", och så gick det även fÖl' Småfåglarnas Vänner. Då in
tresset in på det nya århundradet mer och mer synes ha av
mattats, skedde emellertid detta på rent sakliga grunder. som
vi kunna sammafatta i det rättvisa eftermälet, att sällskapet
hade fyllt sin uppgift och kunde draga sig tillbaka efter full
bordat värv. De områden, som för ändamålet kunnat dispo
neras, voro ju slutplanterade, och trots hänvändelser till sta-
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dens myndigheter kunde inga nya anvisas. Under sin tillvaro
hade sällskapet låtit uppsätta icke mindre än omkring 2,500
fågelholkar. Därtill kom såsom ett avgörande faktum, att
sällskapet, som redan mycket tidigt givit antydningar om
att utvidga sin verksamhet till ett mera omfattande djur
skydd, kunde överlämna arvet till den i staden bildade djur
skyddsföreningen, i vilken sällskapets verksamhet sålunda
uppgick liksom i en högre tillvarelseform. Också står det i
handlingarna: "Älvsborgs läns Djurskyddsförening går nu att
fortsätta sällskapets verksamhet", och beslut om sällskapets
definitiva upplösning fattades den 6 juni 1911. Det tyckes
egentligen ha varit den dåvarande ordföranden, den kraft
fulle rektor Mellen, som insåg vad tiden krävde och handlade
därefter.

Såsom ordförande hade då fungerat: rektorerna Bergman
(1875-1899), Lindskog (1899-1909) och Mellen (1909-11),
såsom sekreterare: lektor Rådberg, adjunkten Piscator och
adjunkten Wetterlundh.

Vid upplösningen överlämnades till läroverket ytterligare
omkring 1,500 kronor för att förstärka Småfåglarnas Vänners
stipendiefond och till folkskolan ett belopp av omkring 500
kronor för upprättande aven motsvarande fond, och häri
genom hade sällskapet för evärdeliga tider och på ett hed
rande sätt tryg'gat sitt minne bland skolungdomen, dess lä
rare och målsmän.

Ännu en omständighet är att nämna i denna kortfattade
översikt aven 36:årig verksamhet. I det protokoll, vari
genom Djurskyddsföreningen förklarade sig villig att över
taga sällskapets återstående arbete, antecknas såsom närva
rande styrelseledamöter, förutom ordföranden (ej namngiven)
och sekreterar~n: fyra damer, därav tre fruar och en fröken,
och vitnar detta starka kvinnliga inslag på ett rätt så beteck
nande sätt om att en ny tid var i antågande. Ty visserligen
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hade, som sagt, i Småfåglarnas Vänner funnits åtskilliga da~

mer som medlemma:r men aldrig någon som styrelseledamot.

Sällskapet Småfåglarnas Vänner i Vänersborg är alltså
borta ur tiden, borta är också planteringsutfärden och rege
mentsmusiken -- och för övrigt även regementet - men
föreningens minne bland eftervärlden lever fortfarande i de
granar och furor, vilkas kronor susa över de fÖrut så kala
markerna i Dalbobergen, och den vackraste frukten av dess
arbete är utan tvivel den humanare och vänligare inställning
till djurvärlden, som den frammanat bland ungdomen.

Sällskapet Småfåglarnas Vänner kunde med fullt bibehållen
värdighet nedlägga sin gagnande verksamhet.

A. NORDFELT.
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OM VÄNERSBORGS KVARTER, TORG, GATOR
OCH TOMTER I ÄLDRE TIDER.

Om kvarteren.
Att städerna i äldre tider indelades i "kvarter", betydde na
turligtvis från början, att de voro delade i f y r a delar. När
i tiden man skall söka denna "början" är ovisst, men den lig
ger mycket långt tillbaka. Det nordiska namnet för kvarter
är ju "fjärding", som vi i denna betydelse återfinna i namnet
på stadsdelen f j ä r d i n g e n i Uppsala och i namnet K i n
n e f j ä r d i n g, ursprungligen en del av Kinne härad. I vår
äldsta bibelöversättning talas i Nehemia Boks 3 kap. 12 v.
om "Sallum, Halohes son, öfwerste för en half fierding i Je··
rusalem". Den framstående danske stadshistoriske forskaren
liugo Mathiessen anser sig ej behöva giva bevis eller exem·
pel till stöd för sitt påstående (j "Gamle Gader", Köpenhamn
1917) att i "så att 'säga alla städer brukades fjärdingsindel
ningen". Denna indelning är säkerligen urgammal, och vad
städerna beträffar ett arv från byarnas fyrdelning, vars före
komst framgår av stadganden i våra landskapslagar. "fyra
vägar skola gå från by" heter det i den äldre Västgötalagens
jordabalk, d. v. s. byns gårdar lågo utefter två korsande vä
gar, således från själva korset fyra vägar, som delade byn
j fyra fjärdingar.

I Kungelf talas 1618 om hur alla fyra stadens rote
mästare besiktigade skorstenar, vilket ju tyder på att staden
var indelad i fyra kvarter, och exempel härpå finnas från en
mängd svenska städer. S k e n n i n g e s fyra kvarter hette
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1713 Sprättebrunnskvarteret, Follingekvarteret, 13rokvarteret
och Nordanåkvarteret. S Ö d e r k ö p i n g hade i äldre tider

ej mera än tre kvarter, men fick från början av 1900-talet

ett fjärde kvarter. B o r å s var 1731 indelat i fyra kvarter
kallade Dufwan, liiorten, liöken och Leoparden. N o r r k ö
p i n g s fyra gamla kvarter kallades helt enkelt norra, södra,

Östra och västra. L i n k ö p i n g s äldre område var delat

i de fyra kvarteren Sct Pers', Sct Lars', Tannefors' och Set

Kors' kvarter. En av det gamla S t r e n g n ä s fyra rotar
eller kvarter bar det kusliga namnet lieIvetet. J ö n k ö p i n g

var i äldre tider delat iLångefjärdingen, Brofjärdingen, Slotts

fjärdingen och Mofjärdingen.
Vänersborgs stads verkliga stadsområde var före den nya

fastighetsbildningslagens ikraftträdande officiellt indelat i fyra
kvarter med namnen K r a n s e n, R o s e n, L i l j a n och
B lom m a n, de båda förstnämnda bildande norra stadsdelen
och de båda sistnämnda utgörande södra stadsdelen, därvid
man skall hålla i minnet, att denna kvartersindelning natur
ligtvis fanns redan på den tiden, då de s. k. "Plantagen" och

delar av tor·get voro bebyggda, d. v. s. före 1834 års stora
brand, och att gränsen mellan norra och södra stadsdelarna
då gick i Kungsgatan. Landshövdingeresidenset låg således
i kvarteret Kransen och kyrkan, elementarläroverket och

museet i kvarteret Rosen.
Namnen på kvarteren i Vänersborg förete ju i förhållande

till varandra ingen genomförd konsekvens. "Liljan" och "RQ
sen" gå visserligen bra tillsamman, men både "Liljan" och
"l<osen" få vi ju kalla för "Blomman", och "Kransen" kan
man ju binda ej endast av liljor eller rosor, utan av blommor
i allmänhet. Kvartersnamnet Kransen återfinnes sedan äldre
tider också i Uppsala, där på ett s. k. byg·gnadskvarter,
d. v. s. ett av fyra olika gatudelar begränsat område.

De fyra kvarteren i Vänersborg synas hava fått sina namn
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ar 1737. Något protokollfört beslut om namngivningen har
dock icke kunnat återfinnas i stadens bevarade handlingar.
Det kvarter, som i stadens dombok först omtalas med sitt
namn, är L i l j a n i februari 1738. I mars samma år nämnes
kvarteret B lom m a n, och på hösten samma år talas om
kvarteret K r a n t z e n. Alla fyra kvarteren hava naturligtvis
samtidigt fått sina namn. Men kvartersindelningen i Väners
borg fanns liksom i andra städer långt före det kvarteren
fingo namn. Den 5 maj 1686 utsågos i Vänersborgs f y r a
stadstjänare. Man kan tänka sig, att detta antal stod i sam
band med stadens indelning, som nog redan från början varit
grundad på delningen i fjärdedelar, fastän varje del ej vid
alla tidpunkter omfattat samma område. Kvarteren eller,
som man också sade "rotarna", kallades tidigare efter den
särskilde uppsyningsman eller rotemästare, som var tillsatt
inom varje kvarter, vilket då också ändrade namn med rote
mästaren. I Vänersborgs dombok den 19 november 1690 fin
nes antecknat, att en av rådmännen och stadsnotarien då
tingo order "att avfatta staden i fyra kvarter och utsöka en
brandmästare för varje kvarter", och i domboken för den '2
maj 1698 bestämmes, att borgmästaren och de sju rådmännen,
tydligen två och två, skulle i var sitt kvarter svara för skat
ternas indrivande. 1699 kartlades staden av lantmätaren Bo
Kempensköld, och hans till vår tid bevarade karta upptager
förutom landshövdingeresidenset med tillhörande byggnader
23 byggnadskvarter i modärn bemärkelse. I den till kartan
hörande tomtägareförteckningen redogöres också för stadens
23 "kvarter", utan att någon annan indelning av staden näm
nes. Men 1723 års dombok talar om den uppbörd, som år
1715 hållit i S u n d s k var t e r e t, vilket således måste vara
ett äldre namn på ettdera av de vid "Sundet" belägna kvarte
ren Kransen och Blomman, troligen det senare. Sistnämnda år,
1715, talas också i domboken om avlidne Jonas Paulins hörn-
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tomt i kvarteret Ö s t r a S k r ä c k l a n, vilket således måste
hava varit en äldre benämning på kvarteret R o s e n. De för

staden bevarade mantalslängderna upptaga för äldre tider in
vånarna i en följd utan fördelning i olika grupper, som kunna
tyda på kvartersindelning. Den enda fördelningen är att
"Oamble Stadzboer", d. v. s. inbyggarna på stadens eller rät.

tare gamla staden Brättes donationshemman upptagas sist
för sig. 1725 års mantalslängd är uppdelad i nio avdelningar
(10 om man räknar "Oambla Staden''), men dessa synas ej

hänföra sig till någon indelning efter på marken bestämda
områden, ty 1. avdelningen upptager a 11 a rådmännen och
överhuvudtaget alla fÖrnämligare personer. Men 1740 års

mantalslängd har indelningen i de fyra, sedermera bestående
kvarteren.

De förnämligaste och viktigaste kvarteren i staden voro
utan gensägelse de båda södra, där nästan alla stadens invå
nare av anseende och någon förmÖgenhet bodde. "Nordsta'n"

var ju länge utsatt för en viss överlägsenhet från dem, som

bodde i "Sörsta'n". Den norra stadsdelen var också den
mindre delen av staden, som i äldre tider ej sträckte sig
längre norrut än till nuvarande Kronogatan. Vad som låg

norr därom tillhörde och benämndes "Skräcklan". som till
och med ibland ansågs sträcka sig söder om Kronogatan.
1701 talas om en tomt på Skräcklan. Den är beskriven så,

att man kan fastställa dess läge till nuvarande Kronogatans
södra sidan längst i väster. Och en tomt, som 1709 omtalas
såsorn belägen på Skräcklan, befinnes hava legat i sydöstra
hörnet av korsningen mellan nuvarande Kyrkogatan och

Kronogatan.
Kvarternamn och tomtnummer användes även efter år 1738

icke ofta och komma huvudsakligen till synes i mantalsläng
derna och någon gång i domstolsprotokollen. Men i de se
nare nöjer man sig för det mesta med att angiva vem, som
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äger eller ä'gt vederbörande tomt, och då man ju noga visste,
varest i staden varje inbyggare bodde, ansågs läget för ett
hus fullkomligt tillräckligt beskrivet, då man t. ex. beviljade

lagfart på tomten "mellan gamla Kersti och Bartel Anders
sons änka". Tomtens läge brukade också angivas med hän
syn till andra kända lokaliteter i staden t. ex. tullportarna:
Ö s t e r p o r t och S ö d e r p o r t eller S u n d e t eller M o s

s e n, som var den stadsdel, vilken sedermera kallades "Pö
len". År 169.3 ägde factorn Måns Larsson, Vänersborgssläk
ten Beckmans stamfader, tomt i "Måsen, söder om kyrkan".
Denna tomt låg vid nuvarande Kyrkogatan, söder om kyr
kan, och 1702 talas om en tomt "i Måsen belägen". 1709
nämnes, att en tomt är belägen i "Mossen". Denna tomt,
N:o 179 enligt 1699 års karta, låg vid nuvarande Sundsgatans
södra sida mellan Edsgatan och Kyrkogatan. 1762 beviljas
!a'gfart å en närmare angiven tomt "i Pölen, söder i sta
den". Sistnämnda år talas om en åkerlycka utmed den s. k.
\Vallgropen, och 1742 omtalas en lycka vid Skantzen,
vilket namn tydligen avser platsen för den centrala punkten
i stadens befästningar, den än i dag dominerande höjden vid
Edsgatans bro över järnvägen.

Om gatorna.
Iiuvudgatorna voro från stadens begynnelse desamma som

nu: Kungsgatan och Edsgatan, båda utvecklade till gator ur
landsvägar,· som kanske - åtminstone den senare - funnits före
stadens grundläggning. Ingen av stadens gator hade i äldre
tider namn, utan man hjälpte sig även härvidlag med namnet
på någon känd person, som bodde vid gatan, eller också till
lade man en uppgift om vart gatan ledde, t. ex. "gatan som
går åt Österport". Den första gata, som överhuvudtaget fick
namn, var med säkerhet K u n g s g a t a n, men namnet
"Kungsgatan" fick den först senare. Den hette länge som
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i så många andra svenska städer "Storgatan" eller "Stora
gatan". 1709 talar man om Stora gatan. 1723 uppträder för
sta gången "Kongsgatan", ja t. o. m. Stora Kungsgatan. och
1738 skrev man "Stora eller Kongsgatan kallad", men ännu

1797 talas om enbart "Stora gatan".
Kungsgatan tävlade, som man kan förstå, med nuvarande

r: d s g a t a n, där nog trafiken var livligare, fastän det var
förnämare att hava hus vid Kungsgatan. Att det rentav varit
en viss tvekan om vilken av dessa båda gator, som skulle avgå
med segern i kampen om rangen som stadens huvudgata, kan
man se därav, att man 1718 skriver "stora gatan åt Öster
port" för att riktigt klargÖra, att man menade nuvarande
Kungsgatan.

Nuvarande "Edsgatan" fick detta sitt namn senare och hade
från början växlande namn. 1715 skriver man "gatan, som
går åt Söderport" och 1723 "Södra Tullports,gatan". 1725
talas om "Korsbergagatan". Därmed kan ju ej menas annat
än nuvarande Edsgatan, vilket utom av det förhållandet, att
gatan ju ledde till stadens lastageplats Korseberg, också
framgår av beskrivningar och angivna nummer på tomter
vid Korsberga'gatan, vilka tomters lägen kunna identifieras
på 1699 års karta över staden.

1735 uppträder för första gången namnet Edsgatan i for
men "Stora Edsgatan". Edsgatan betyder ej "gatan, som
för till Lilla Edet". "Ed" betyder en trång passage mellan
sjöar eller utefter vatten. Man skilde i äldre tider på "Stora
Edet", som trakten invid Trollhättefallen ännu på 1600-talet
kallades, och "Lilla Edet" eller trakten vid den förr så kallade
Bergaströmmen. Då Edsgatan fick sitt nuvarande namn, fick
den namnet fÖl' att den utgjorde en direkt förbindelse till den
sedan länge - och detta långt innan Vänersbor'g fanns till -
så kallade E d s v ä g e n, men skulle man n u satt namn på
Edsvägen och därmed Edsgatan, hade den kunnat heta Troll-
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hättevägen och således också Trollhättegatan. Man får er
inra sig, att den nämnda vägen länge var den enda, som förde
till eller, rättare sagt, förbi Trollhättan, då bron över Göta
Alv över det södra av Rånnumsfallen ~ före sin ombyggnad
kallad "Rånnums brygga", senare "Nyebro" ~ tillkom först
år 1649 i ersättning för färjestället vid Malöga.

Den gata, som tidigast nämnes med särskilt namn, är emel
lertid ingen av de båda nu behandlade, utan det är K y r k o
g a t a n, som kallas så i domboken redan 1702.

En annan gata, som tidigt kallas med särskilt namn, är
R e s i d e n s g a t a n, vilken nämnes så tidigast år 1731.

Benämningen D r o t t n i n g g a t a n, kan ej föras längre
tillbaka än till 1755, och först 1758 omtalas Wall g a t a n.
Sistnämnda år talas också om "den så kallade N y g a t a n".
Gatan i fråga hade emellertid funnits betydligt tidigare, ty år
1707 beslöt Magistraten, att mellan Anders Krafts och Erik
Finngårds gårdar på Skräcklan skulle utsynas en gata "neder
till sjön", och av 1699 års karta med tillhörande tomtägare
förteckning framgår, att detta beslut 'gällde utläggandet av
Nygatans västligaste del.

Namnet K r o n o g a t a n påträffas icke i domböckerna eller
andra äldre handlingar. Denna gata har tidigare haft ett an
nat namn, och det har vållat mycket bryderi att utreda, huru
därmed förhållit sig.

Namnet S u n d s g a t a n påträffas redan 1728, men med
hänsyn till denna gatas nuvarande läge i södra stadsdelen,
blir man fundersam, då t. ex. år 1767 talas om en tomt, som
är belägen vid Sunds'gatan i k var t e re t K r a n s e n, d. v. s.
i n o r d västra stadsdelen. Samma år talas emellertid om en
tomt vid Sundsgatan i kvarteret Blomman, vilket ju stäm
mer med nutida förhållanden. Man kunde från början vara
böjd för att antaga ett skrivfel, d. v. s. att man skrivit Kran
sen i stället för Blomman eller Liljan, men av ett lagfarts-
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beslut från år 1728 finner man, att så ej kan vara förhållandet.
Kopparslagaren Niclas Bergman fick då fasta på en tomt,
som hade nummer 109, var 48 alnar lång och 26 alnar bred
och var belägen mellan snickaren Peter Olofsons och skut
skepparen Sigge Perssons gårdar "på själva hörnet, där
N o r r a Sundsgatan och Korsebergsgatan stöta tillsamman,
mitt emot Johan Almgrens bebyggda gård".

Tack vare denna mycket utförliga beskrivning kan man
med hjälp av 1699 års karta fastsWla, att lagfarten gällde
tomten i nordöstra hörnet av korsningen mellan nuvarande
Edsgatan och Kronogatan, eller numera tomten Nr 18 i bygg
nadskvarteret Häggen. Då man sedermera träffar på be
teckningarna N o r r a Sundsgatan och S ö d r a Sundsgatan,
är det klart, att Kronogatan förut hetat Norra Sundsgatan,
och Södra Sundsgatan är självfallet nuvarande Sundsgatan.

Återstår att förklara benämningen Kronogatan. Gatan
hette Norra Sundsgatan ännu 1767, men på Lindskogs karta
av år 1787 har den namnet Kronogatan. Troligen har gatan
fått sitt nuvarande namn efter 1777 års brand. 1699 års
karta visar, att en stor öppen plats fanns norr om nuvarande
Kronogatans västligaste del och väster om nuvarande Resi
densgatans dåvarande nordliga del, vilken plats således be
gränsades av nuvarande Nygatan i norr, Residensgatan
öster, Kronogatan j söder och Sundet i väster.

År 1701 beviljades lag;fart å två tomter "på Skräcklan i
liörnet av K r o n o t o m t e r n a", vilka förstnämnda tomter
rådmannen Erik Lind köpt av kyrkoherden Anders Rhodin.
Å 1699 års karta kan man fastställa läget av de försålda tom
terna, och dessa voro belä'gna invid den förut omtalade öppna
platsen, som tydligen kallades för "kronotomterna". Man torde
därför kunna hava fog för antagandet, att Kronogatan fått
sitt namn därav, att den ledde till de s. k. kronotomterna.
Dessa blevo efter 1777 års brand bebyggda.
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Om Torget.
Beträffande s t a d e n s t o r g- så rådde ju ända till tiden

efter 1834 års brand det förhållandet, att östra hälften av
det nuvarande torget var bebyggt, så att torget endast var
hälften så stort som nu. På den bebyggda delen av torget
låg stadens äldsta rådhus, vilket dock avbrändes vid danskar
nas erövring av staden år 1676. Detta rådhus var uppfört

år 1652. Enligt stadens räkenskaper för sistnämnda år ut
betalades till stadsbyggmästaren Lars Bengtsson 16 daler j

resepengar till Göteborg för att taga "dessein" på rådstugan,
som skulle bygg-as, och för att från Ale härad skaffa timmer
karlar, som skulle upptimra rådstugan, och senare finnes en
post på 133 daler för master, syllar, sparrar, timmer, blockar
och däler*) och allehanda slags virke till rådstugan. Räken
skaperna upptaga också avlöning med 102 riksdaler till "Siöt
tan stycken timberkarlar som ophuggo och timbrade på sam

ma rådstufwa", 6 riksdaler för "ett stort hampetåge, som tim
merkalarna brukade på rådstugan at opdrag-a träwirket med"
och 9 riksdaler för låsar till rådstugan och stadsfängelset

samt slutligen 10 dIr. för en tunna öl och några tunnor svagöl
till timmerkarlarnas behov. Av räkenskaperna framgår, att
stadsfängelset var uppfört av sten. Det utgjorde väl troli
gen rådstugans undervåning.

Är 1690 värderades rådstugutomten av rådhusrätten till
40 daler, enär man hade för avsikt att försälja tomten, "eme··
dan Rätten, - heter det i protokollet .- fann den sumpen
helt obekväm att sätta rådstuga på efter både bekvämare
och lägligare plats därtill funnes". Försäljningen kom också
till stånd, och tomten Överläts till handelsmannen Gustaf Fun·
eke för 40 daler, som skulle användas att uppföra boställe
åt skolemästaren. Men 1709 resolverade landshövding-en, att

*) Däler = plankor Hr tyska Diele: planka.
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Gustaf funcke skulle återställa tomten, som han dock hunnit
bebygga. Den 3 april 1709 ingavs värderingsinstrument. ut
visande att de å tomten av funcke uppförda byggnaderna

ansetts hava ett värde av 526 daler. Saken synes ej hava
blivit ordnad, ty 1713 är Gustaf funckes sons, Johan funckes,

~inka uppkallad till Magistraten och erhåller del av landshöv

dingens resolution, att hon skall vara bortflyttad till Michaelis
tid. Den 19 september 1713 hölls vittnesfÖrhör i saken med åt
skilliga äldre borgare, som berättade, att den gamla rådstugu
tomten, vid torget belägen, legat i ett sumpaktigt träsk och
haft en längd av 40 alnar utmedtol'get och 96 alnar åt si
dorna. funcke hade. sedan han köpt tomten, med stor kost
nad uppfyllt densamma och stensatt 'gatan utanför tomten.
Den 16 oktober 1713 dekreterade landshÖvdingen, att det vore
Kungl. Maj:ts tomt, och att den såsom varande en gammal
rådstuguplats skulle återtagas, och landshövdingen överläm
nade skriftlig order både till funckes änka och hennes hyres
gäst häradsskrivaren Marcus att utrymma fastigheten. Mar
cus skulle genast lämna sin sal och de bäg,ge därinvid be
lägna kamrarna, men huset i övrigt skulle möjligen tillsvidare
få uthyras. Ärendet återfinnes ej vidare i domboken, och
tomten synes hava förblivit i enskild ägo. Den gamla råd
stugutomtcn, som utgjorde den mellersta tredjedelen av den
bebyggda delen av torget, motsvaras av tomterna N:ris 4,

.s och 6 å LindskO'gs karta av år 1787. Dessa tomter ägdes
vid 1834 års brand av handlanden J. Lidberg.

På denna plats på torget mitt för landshövdingeresidenset
och med fasad mot Edsgatan och Plantaget bör således Vä
nersborgs blivande rådhus uppföras för att avsikterna vid
stadens grundande år 1642 äntligen måtte bliva fullbordade.
1942 vore ju ett lämpligt invigningsår.
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Om gatuunderhåll m. m.
Det fanns förr i världen liksom nu för tiden mån,ga ämnen

för tvistigheter mellan magistraten och borgarskapet. Ett
bland de mest givande tvisteämnena var säkert skötseln av
stadens gator. Gång på gång påbjuder Magistraten i Väners
borg, att gatorna skola iordningställas, och gång på gång
konstateras det, att ingenting blivit gjort, eller i varje fall,
att det ej gjorts tillräckligt. Den 26 augusti 1658 befaller Ma
gistraten, att 'gatorna skulle uppfyllas, och att varje tomt
ägare för ändamålet skulle köra 15 lass, och samma år den
-1 oktober upprepas befallningen, nu med en utsatt tid för ar
betet av fjorton dagar och med tillägg, att borgerskapet dess
utom skulle beflita sig om att stenlägga en var sin gatudel. 1662
synes stensättningen igångsatts på allvar, ty då hade Magi
straten tillkallat stensättare från Göteborg för att tillhandagå
borgerskapet. Sven Nilsson hade emellertid vägrat leja dessa
stensättare och vidtalat tre' odugliga stensättare att färdig
lägga hans gata, för vilket tilltag han av byfogden drogs in

för rätten.
På hösten år 1665 väntades länets guvernör på besök i sta

den, och Magistraten anbefallde då alla vägars iordnings

ställande i god tid.
Vid rådstugan den 10 oktober 1672 tillsades de borgare,

som orena gator hava och icke stenla'gda, att den, som icke
till lördagen om åtta dagar sin gata med ris eller sten upp
fyllt haver, skulle böta 6 marker silvermynt. Av detta beslut
kan man finna, att den gatuläggning, som omtalas på denna
tid, måtte hava varit av ganska enkel beskaffenhet, enär det
kunde vara valfritt att fylla sin gata med ris e l l e r sten.

Den 18 maj 1691 var landshövdingen själv tillstädes på råd
stugan och befallde Rätten att med allvar tillhålla borger
skapet att efter yttersta förmåga använda all möjUg mt med
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g'atornas uppfyllande. Därjämte befalIde landshövdingen, att
stadens gator varje lördag skulle sopas rena. Detta torde
vara den första upprinnelsen till den senare ofta upprepade
förordningen om renhållningen av gatorna. Någon vidare på
följd hade tydligen ej landshövdingens befallning angående
gatornas bättrande, ty redan nästa år, 1692, befallde han vid
allmän rådstuga, att de av borgerskapet, som råd och ämne
hava, skola utan vidare uppehåll stensätta sina gator, och de
oförmögna, d. v. s. de fattigare, blevo befallda att köra sand
på sina gator. I den mån dessa befallningar fullgjordes måste
ju gatorna på sina ställen fått ett märkligt utseende, ty en
"förmögen" borgare med skyldighet att hålla 'gatan vid sitt
hus stensatt kunde ju på ömse sidor om sig hava en "oför
mögen" borgare, som således icke behövde hålla sin gatubit
med annat än sandbeläggning.

1698 beslutar Magistraten, att torget skulle fyllas, men nå
got resultat blev ej av detta påbud, som måste återupprepas
år 1699, nu med den stränga påföljd för tredska, att ingen
skulle tilldelas körning av järnlass på Edsvägen, förrän han
kört sina anbefallda lass fyllnad till torget. Ännu år 1700
talas om torgets fyllande, då en specifikation skulle 'gö
ras på alla tomterna å det antal lass, som de olika tomternas
ägare hade att framköra.

Torget var tydligen en besvärlig plats, som tarvade mycket
arbete för åstadkommande aven någorlunda plan yta. R.edan
1656 förekommer en process om fyllande aven tomt invid
rådstugutomten. Iiusägaren hade uppdragit åt en person att
mot erhållande av fyra tunnor salt fylla tomten. Av det före
gående hava vi också sett, att rådstugutomten å torget låg
i en "sump",

Så småningom synas emellertid såväl torg som gator kom
mit i någorlunda gott skick, och man hör ej annat än undan
tagsvis talas om några gatuarbeten. 1708 tillsades emellertid
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herr Jonas Paulin att med ailra första reparera sin förfallnci.
gata, och - tillägges det - "lärer Magistraten i annor hän
delse finna en 'moyen' att fÖrfärdiga gatan på Paulins de
pence." Under "tiden efter år 1708 hade man i staden till
gång till billig arbetskraft för väg- och gatuarbeten, i det att
stadens borgare erhöllo tillåtelse att för sådana arbeten an
vända de i staden inkvarterade kosackiska kri'gsfångarna,
vilka funnos där åtminstone till år 1717 och särskilt år 1715
användes för utförande av vidlyftiga arbeten på Dalbobron.

Först i mitten av 1700-talet börjar åter Magistraten livligt
intressera sig för gatorna, och 1754 uppgöres i mars månad
en fullkomlig plan för de gatudelar, som skulle under året
stensättas.

Redan 1691 hade ju förordnats, att gatorna skulle sopas,
och det låter ju mycket renligt och snyggt, men säkerHgen
har detta påbud icke efterlevts. Man vet ju, att städernas
gator på denna ti~ i själva verket voro fullkomliga avstjälp
ningsplatser för all sköns orenlighet. Den 6 november 1660
utfärdade Magistraten förbud mot att döda hästar finge bliva
liggande på gatorna. Den 7 november 1664 är en borgare
Anders Segolsson, som sedermera blev stadens borgmästare,
åtalad för det han i strid mot detta stadgande, låtit draga ett
"hästas" ur en gård och lagt det på gatan, och 1667 har På
vel glasmästare gjort sig skyldig till samma förseelse. I den
na senare rättegång får man reda på den yttersta anlednin
gen till att sådant beteende överhuvudtaget kunde ifråga
komma. Påvel upplyste nämligen "att han för kläkenamns
skull, icke torts skaffa aset bort". Kläkenamn betydde ök
namn eller dylikt. Det var i högsta grad vanhederligt att
taga befattning med ett dött kreatur, isynnerhet en häst. Det
var "rackaregöra". Det beslöts också, att "i n a t t" skall

31



.Påve! skafta aset utom stadsporten. ben stackars Påvel
ansågs hava ställt sig "obstinat" mot Magistratens förord
ning och får sona detta med två dagars fängelse på vatten
och bröd. lians hustru hade också varit inblandad i proces
sen. Det var kommendanten i staden, som anmält Påvel, och
då hans hustru fick höra detta, hade hon yttrat, att "vill kom
mendanten icke låta aset ligga, kan han själv taga det bort".
lion fick dricka vatten och äta bröd i stadens fängelse i åtta
dagars tid.

Ännu 1745 fick en ihjälskjuten hund i juli månad lig'ga fem
dagar ute på gatan, innan den blev bortskaffad.

Den tydligen bortglömda förordningen om sopning av ga
torna förnyades genom kungörelse den .31 augusti 1754.

Mot de utelÖpande hundarna på gatorna lagstiftade man
upprepande gånger. EnlIgt stadens ekonomiprotokoll den 26
mars 1757 hade man "långt före detta förbjudit alla lösa
hundars gående på gatorna vid äventyr att stadspolisen skall
dem ihjälskjuta", men de förut utfärdade förbuden hade man
ej efterlevt, varföre nu stadgades vite av 10 daler för den,
som lät sin hund gå lös på gatan "utom de små så kallade
knähundarna", som icke kunna gÖra någon skada, samt jakt
hundar, då de varit på jakt.

Perukmakaren \Vallman var en av de första, som blev in
stämd för att han låtit sin hund gå lös. lian påstod emeller
tid, att han hållit hunden bunden, och att denne slitit sig lös.
\Vallman måste emellertid fria sig med ed, som han den 18
juni 1757 avlade så lydande:

"hg Olof \Vallman lovar och svär vid Gud och hans heliga
evangelium, att jag efter bästa förstånd sökt förekomma min
hunds lösgående på gatorna, och att det således varit mig
obehageligt, att han haver slitit sig lös utur det band, varmed
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jag hunden bundit och binda låtit, däröver beder jag Gud mig
så sannt hjälpa till liv och själ."

Många av dessa lösgående hundar och även andra kreatur
höllo till på ,gatorna även om nätterna, och där var naturligt
vis i äldre tider, då all gatubelysning saknades, ej lätt att
taga sig fram. Redan tidigt synes emellertid något enstaka
hus varit försett med anordningar för upplysning av gatan.
Den 10 januari 1653 var Nils glasmästare instämd av inspek
toren över gränsetullen Hans Sinkler för att han slagit sönder
en lykta på inspektorens hus. Nils hade själv förfärdigat lyk
tan, men då han sedan kommit i gräl med inspektoren, hade
han i förargelse slagit sönder lyktan.

Om en 1600-talsgård i staden.

Ser man på bilden av Vänersborg i Dahlbergs Sueciaverk,
får man den föreställningen, att staden i slutet av 1600-talet
var synnerligen välbyggd. Den tornlösa kyrkan med sin
klockstapel dominerar stadsbilden, men överträffas i ståtlig
het av rådhuset, en byggnad i två våningar med takryttare
och flag'gprydda torn i alla fyra hörnen. På bilden ser man
också en mängd andra tvåvåningshus, somliga försedda med
trappgavlar, och sammanlagt kan man räkna mer än 150 hus.

Trots den hållpunkt, som kyrkan erbjuder, kan man mycket
ofullkomligt orientera sig å bilden. Stadsporten i Edsgatans
södra ända och stadsporten i Kungsgatans östra ända återfin
nas på bilden på samma sida av staden. Torget kan icke upp
täckas å bilden. Av de andra gatorna urskiljer man tydlIgt
endast en. för övrigt förefaller det som om gatorna gått i
alla möjliga krokar och vindlingar, vilket ju ej alls var för

hållandet. Men skansen och dalbobrons vindbrygga äro till
sina lägen rätt placerade. Bilden är utförd av holländaren
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Swidde, som väl aldrig sett staden med egna ögorl, utan en
dast haft att tillgå en eller annan enkel skiss av Dahlber'g
själv, som flera gånger besökt Vänersborg. Resultatet aven
undersökning av bilden och en jämförelse med 1699 års karta
blir den, att bilden i Sueciaverket i sin tur är en ren fantasi
bild aven stad sådan den enligt Swidde b o r d e se ut, och
icke återgiver det dåtida Vänersborgs verkliga utseende an
nat än i grova drag.

Staden tedde sig säkert i verkligheten långt mindre imposant
än Sueciabilden visar. De flesta husen i slutet av 1600-talet
voro nog torvtäckta små envåningshus. Ännu 1756 får en
borgare rätt att till täckande av sitt hus skära torv å Dal
boskogen.

Men undantag funnos. Den förut omtalade tull inspektoren
Sinkler synes hava bebott en präktig byggnad i staden. Sink
ler hade råkat på balans i sin tjänst och befunnits vara skyl
dig Kronan 1,100 daler silvermynt. På befallning från hÖgre
ort lät Rätten värdera hans 'gård, och den befanns vara värd
just vad han var skyldig "varken högre eller mindre". Vär
deringsdukomentet, som är intaget i domboken den 29 maj
1660, är delvis mycket svårförståeligt beträffande belägen
heten av de olika utrymmen, som beskrivas. Byggnaderna
på tomten vora tämligen nya, ty Sinkler hade år 1654 flyttat
in i gården.

Tomten indelas i "stortomten" och "baktomten". En stor
trädgård begynte på själva stortomten och gick hela baktom
ten i'genom. På stortomten funnos tvänne byggnader, en
större och en mindre. Som byggnad upptages "en ingång
med dubbel port och dubbel lås med en klinka". Till den
större byggnaden förde "en trappa av huggen sten med pe
lare omkring hela byg,gningen". Båda byggnaderna vora
uppförda i två våningar. Bland utrymmena i den större an
tecknas först e n s t o r b o d med dubbla lämmar, utan fön-
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stel', men med två dörrar utan lås. Det var tydligen en han
delsbod med sina mot gatan nedfällbara lämmar, som tjänade
till disk. I samma våning låg så en s ä n g k a ffi ffi a r e med
fyra fönster, en kakelugn, ett litet bord och dörr med lås och
nyckel. Iiuruvida "fönster" motsvarar "fönsteröppning" eller
om det är antalet fönsterrutor, som angives, torde, såsom ne
dan skall närmare påvisas, vara osäkert. I sängkammarens
närhet fanns en v i s t h u s b o d med säng uti och dess pall.

Visthusboden hade fyra fönster och var försedd med "ha1ft
tiJje" och dörr utan lås och nyckel. Vad "halft tilje" betyder
i detta sammanhang, vet jag ej. Därefter följde en s t o r
s t u g a, d. v. s. ett stort rum med 20 fönster. Detta antal
synes visa, att det ej kan vara fråga om fönsteröppningar,
utan om antalet fönsterrutor. Till detta rum förde tre dörrar
en med lås och två mec). klinkor. I rummet funnos ett dub
belt ekebord och fem kistebänkar med sina pallar samt en
spis av huggen täljsten. Utåt torget låg ytterligare e n s t o r
s a I med 16 fönster. Detta rum hade "dubbel trossning" samt
dörr med lås och nyckel. tIuset var omgivet aven b r ä d
f o d r a d s val e, till vilken hörde en stor trappa med dörr,
tydligen ledande till övre våningen. Där fanns e n k a m
m a r e med fyra fönster och enkelt golv, utan dörr, e n

k a m m a r e med två hela och två halva fönster, utan dörr,
e n k a m m a r e med 4 hela fönster, utan dörr, samt e n s t o r
o c h e n I i t e n s a l. Den stora salen hade :32 fönster och
var försedd med "otrossaf' tak men saknade dörr. Den
lilla salen hade ]8 fönster och halft tak.

Den mindre byggnaden innehöll på nedra botten e n l i t e n
s t u g a med S fönster. Där funnas spis, två bänkar med sina
pallar och ett furubord. Övre våningen upptogs också endast
av ett rum.

Under bägge dessa byggnader fanns en källare. På tom

ten fanns dessutom en liten murad källare.
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Till bakgården ledde en dubbel port. Bakgården upptogs
aven b o d och mitt emot denna en s t a Il b y g g n a d. Över
boden var inredd en n a t t s t u g a med spis av tegel. Natt
stugan hade sex fönster, en dörr utan lås, en säng utan pall
och ett furubord. Invid nattstugan fanns en liten förstuga
med två fönster. Över stallet var h ö r ä n n e. På bak'går
den funnos vidare ett b r y g g h u s och ett h Ön s h u s, var
jämte där också fanns e n s val e av furubräder, tydligen
hörande tillsammans med nattstugan.

Denna beskrivning är ju ganska mager, men giver dock en
bild av huru en herremansboning i Vänersborg i mitten av
1600-talet var inrättad.

Vi ha förut sett, att staden år 1652 var försedd med en
stadsbyggmästare, och i sjunde punkten av stadens privile
gier av år 1646 föreskrives också" att två bor'gare skulle
"kesas", d. v. s. utväljas, till stadens byggernästare. Deras
ämbete skulle först och främst vara att hava inseende ,å sta
dens alla hus, som äro rådstugan, källare, bodar, gator och
gränder, bommar, hamnar, broar att de hållas vid makt och
"i fulle byggning". De skulle ock fliteligen tillse, att var
och en, som någon tomt i staden alleredan ägde eller här
efter bleve tilldelt sådan, byg'gde varken mer eller mindre
längre in eller utpå gatan än han hade rätt till och att veder
börande rättade sig efter den karta, som däröver vore av
fattad. Man fick alltså ingalunda bygga, hur man ville, och
:ltt man försÖkte hålla ordning i detta avseende framgår av
domboken den .5 september 1659, då till Nils i tullstugan upp
låtes tomten intill potternakaren att bygga på "allenast han
bliver vid den des"ein och skick, som alleredan utritat är".

De flesta husen på 1600-talet voro naturligtvis byggda av
tI"ä, men man byggde även stenhus. Aven anteckning i 1671
års dombok (13/12) framgår, att för husbyggnader användes
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Bo Kempenskiölds karta över Vänersborg år 1699.
Originalet i Lantmäteristyrelsens arkiv.





sten, som bröts vid Järnkleven, väl en av Iiunnebergs
"klevar".

Om stadens karta av år 1699.
I Lantmäteristyrelsens arkiv finnes bevarad den år 1699

av Bo Kempensköld upprättade, förut omtalade kartan över
Vänersborg. Denna karta är av särskilt intresse därigenom
att å densamma jämväl i:ir tecknad en lista över alla de då
varande tomtägarna i staden med angivande av de tomter,
var och en ägde.

Kartan visar oss, 'att staden hade en mycket regelbunden
anläggning och annat hade den aldrig haft. Dåtidens stads
planeideal var, liksom långt senare, gator, skärande varandra
rätvinkligt, och lika stora. kvadratiska hyggnadskvarter.
För en genom ett kungligt påbud anla'gd stad fanns ju ingen
<Inledning att avvika från dessa regler så mycket mindre
som markens naturliga beskaffenhet ej påfordrade några bryt
ningar i gatornas sträckning.

I ovan angivna avseende var 1699 års Vänersborg ganska
identiskt med det nuvarande eller åtminstone med det Vä
nersbopg, som 1834 förintades av den stora eldsvådan. Det
kvarter, som motsvarar Stora Plantaget. kvarteret norr och
nordost om detta, samt ytterligare ett kvarter i norra stads
delen, det som begränsas av nuvarande Kronogatan, Kyrko
gatan, Nygatan och Edsgatan, äro enligt 1699 års karta alla
på samma sätt indelade och torde utvisa. den eftersträvade
idealindelningen. Vart och ett av dessa byggnadskvarter
består av 18 tomter. Utefter kvarterens södra och norra
sida ligga på varje sida sex lika stora, nära nog kvadratiska

tomter, under det att kvarterens mittparti är delat i sex lika
stora tomter med längdriktning i öster och väster och med
kortsidorna tre mot öster och tre mot väster.

I ett avseende visar Kempenskölds karta ett helt annat
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utseende än staden nu har. De områden, som nu upptagas
av de båda "Plantagen", voro bebyggda, och detta var även
fallet med den östra hälften av det nuvarande torget.

Landshövdingeresidenset, vars byggnader å 1699 års karta
kallas "Konungshusen", lag på ungefär samma plats som
nu och utgjordes av ett större hus, omkring 40 meter långt,

med tvänne med detsamma hopbyggda flyglar sträckande
sig inåt staden. Öster om Konungshusen utbredde si,g det
rektangulära torget, 60 meter brett från väster till öster och
dubbelt så långt från norr till söder mellan nuvarande Kungs
och Drottninggatorna. Den återstående delen av det nu
varande torget upptogs av tre mycket stora tomter. Det
nuvarande "stora Plantaget" var helt och hållet bebyggt och

upptogs av 18 byggnadstomter, sex mot vardera av nuva
rande Kungs- och Drottninggatorna och, förutom hÖrntom
terna; tre mot vardera av nuvarande Edsgatan och Kyrko
gatan. Kyrkan hade ungefär sin nuvarande plats, men i nord
östra hörnet av nuvarande kyrkoplantaget låg en stor
obebyggd tomt, "Körkherretomten". Den återstående delen
mot nuvarande Kyrkogatan var bebyggd, och likaledes var
sträckan utefter nuvarande Vallgatan mellan Kungsgatan och
Drottninggatan bebyggd.

Å kartan finnas vallarna med sina vallgravar angivna, och
inom dessa lIgga 233 tomter, varav dock ej mindre än 39
angivas vara obebyggda. Tomterna ~jro av olika storlek, de
minsta omkring 3Q meter långa och ]S meter breda.

De bredaste gatorna vora ]2 meter breda. Gatorna skura
varandra rätvinkligt, och det fanns endast en gata vars
sträckning avviker från de båda huvudriktningarna. Denna
gata har sin dåvarande sträckning kvar ännu och utgör nu
varande Residensgatans sydligaste del, ledande mot Fän,l;el
set. Dess sträckning betingades av fästningsvallen, med vil
ken den gick paralellt.
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De olika byggnadskvarteren äro numrerade från l till 23, och
senare tiders kvartersnamn funnas, som framgår av det före

gående, icke.

Till den ifrågavarande kartan hÖr, såsom redan nämnts,
en förteckning över de olika tomternas ägare. Med tillhjälp
av denna förteckning, som är avtryckt uti doktor K. O. Ce
depgrens "Ur Vänersborgs stads hävder", kan man således
ganska lätt orientera sig i staden och få kunskap om var de
olika stadsborna då hade sina bostäder. Det är ganska lätt
att se, att Kungsgatan då liksom nu var stadens huvudgata,
och att de förnämligare borgarna också hade sina hus utefter
denna gata. Och vilka vara då på den tiden de främsta bor
garna i staden? Låt oss se efter genom att göra en prome
nad på Kungsgatan år 1699.

Vi komma 'gående från Dalbobron och då vi passerat vind
bryggan, ha vi som nu residenset till vänster, dock på den
tiden betydligt mindre, men försett med tvenne flyglar, av

vilka den södra når fram till Kungsgatan. Mitt emot denna
flygel ligger vid Kungsgatans sydhgaste ända en stor tomt, .
där det nuvarande Paalzowska huset ligger. Det var den
gamla Belfrageska gården, som av lians Belfrages arvingar
år 1697 sålts till C a s s e u r e n T ö r n q u i s t. lian hade
blivit stadskassÖr 1697 och blev rådman 1699, men befordra
des sedermera 1713 till räntmästare och skötte båda befatt
ningarna till år 1715, då han tog avsked som rådman. lian
levde ännu 1731. lian var gift med Barbara Fagerdahl, sys
ter till rådmannen Jean Fagerdahl.

Då vi passerat den gata, som senare kallades Residens
gatan, finna vi hörnhuset på andra sidan, där bokhandeln
nu är inrymd, också tillhöra en rådman. Där residerar näm
ligen rådmannen G Ö r a n P e t t e r s s o n, rådman sedan
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1692. tIan var son till skräddaren Petter Larsson och den
nes hustru Ingeborg Richardsdotter och hade en broder. som
var ändå förnämare än han själv: handelsmannen i Göteborg
Hans Pettersson, som blev adlad med namnet Wennerstierna.
Rådmannen var gift med tullnären och rådmannen tIans Krab
bes dotter Annika, och efterträdde svärfadern som tullnär.
Han blev rådman 1692, men dog redan 1697. Håns barn kal

lade sig Wennerström.
Huset närmast norr om detta ägdes av handelsmannen J o

h a n f u n c k e, som i ]720 års mantalslängd angives vara
död. tIan var antagligen son till den Johan Funcke, "en
mycket hedersvärd handelsman och redlig invånare", som
dog i Vänersborg år 1693.

Nästa hus norrut ägdes av r å d m a n n e n A n d e r s
E r i k s s o n Wall m a n, av den stora, i stadens historia
så framträdande släkten. Anders \\Tallman som blev rådman
1686 var även stadens postmästare. Han dog 1712 och var
gift med Brita Johansdotter. Makarna skänkte till stadens
kyrka ett altarkläde med deras broderade initialer.

Dessa tre sistnämnda fasUgheter hade fri utsikt över tor
get som då var endast hälften så stort som nu, så att norra
sidan om Kungsgatan framför de tre återstående husen på
dess södra sida, var bebyggd.

fortsätta vi på Kungsgatans södra sida finna vi så H a n s
Fl a r c k s hus, också han tillhörde en familj, som gjort sig
mycket gällande i äldre tider i Vänersborg. Hans Barck var
factor vid Strömmen och innehade jämte sin broder Amund
Barck hemmanet Intagan, till vilket hans änka Catarina 1725
tillförsäkrades fortfarande besittningsrätt.

Bredvid Hans Barck bodde en annan medlem av den Wall
manska släkten, rådmannen S ven L a r s s o n \V a 11 m a n.
lian dog 1709 och var gift med Kerstin Barck.

Hörngården slutligen - Värmlandsbankens nuvarande hus-
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ägdes av r å d m a n n e n O a b r i e I A n d e r s s o n B e i j e r,
som var tuIlskrivare 1694, då han gifte sig med jungfru Elisa
bet Svensdotter \VaIlman,en dotter till hans närmaste
granne. Beijer dog redan 1705.

Mitt emot dessa sista tre tomter låg på torgets sydöstra
del en stor tomt. som tillhörde borgmästaren A n d e r s S e

goldsson Wallmans arvingar.
Nuvarande byggnadskvarteret Resedan upptog således ut

efter Kungsgatan sex tomter i stället för de nuvarande fyra.
tIuset i sydöstra hörnet av Kungsgatan och Edsgatan 

den vestligaste delen av Vänersborgsbankens nuvarande hus,

N:o 1 i byggnadskvarteret Näckrosen -- ägdes av L a rs
B a r c k, av samma familj som den förut omnämnde tians
Barck. Lars Barck är upptagen i 1710 års mantalslängd med

anteckningen "död" och har således avlidit efter föregående
årets mantalsskrivning. lian var gift med Christina Teng-
gren.

tIärefter följer en mycket stor tomt tillhörig rådmannen
B e n g t Val e n t i n s s o n. Denne var född 1644 och dog
1728. Han hade blivit rådman 1682 och hade varit gift med
Elisabet Bard:, handelsmannen Anders Barcks dotter. men
gifte efter hennes död 1697 om sig med Margareta Nordberg,
prostdotter från Gillberga j Värmland. lian är stamfader
för den adliga ätten Adlerstam.

Nästa tomt, en del av den nuvarande stadshustomten. var
obebyggd och tillhörde den förutnämnde A n d e r s E r i k s
s o n Wall m a n.

Slutligen hörntornten i detta byggnadskvarter ägdes av
skrivaren vid Korseberg och sedermera åldermannen där
A n d e r s Ö g r e n. Hans änka Margareta Andersdotter om
talas 1710.

tIela det mitt för dessa tomter liggande området, det nu-
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varande Plantaget, var bebyggt och utefter Kungsgatans
norra sida lågo sex tomter.

Den västligaste d. v. s. i plantagets sydvästra hörn belägna
ägdes av J a c o b T o r b j ö r n s s o n. Denne förekommer i

mantalslängden 1675 och ännu 1700, men 1703 är han död och
bans kreditorer kallade att sammanträda.

Nästa tomt ägdes av E r i k B e n g t s s o n, som var han
delsman och levde 1717, men var död 1719.

Härefter följer en dubbeltomt tillhörig G ö s t a S c h r ö

d e r eller rättare sagt hans sterbhus. Schröder var född i
Karlstad omkr. 1658., och var 1680 stadsnotarie i Vänersborg,
där han blev rådman 1696, men dog redan 1698. Han var
gift med en dotter till borgmästaren Wilhelm Lind.

Nästa tomt på Kungsgatans norra sida var obebyg'gd och
ägdes liksom den bredvidliggande bebyggda av O I o f P e r s
s o n. Denne var sedan 1694 kyrkovärd och var fader till
fiskalen på Dal Olof Olofsson och till sedermera rådmannen
Nils Olofsson Wengren.

Sista tomten i detta byggnadskvarter d. v. s. i plantagets
sydöstra hörn ;:igdes av S ven E f ven s o n eller hans sterb
hus. Han var järndragare vid Korseberg och hade dött år
1698.

Fortsätta vi nu Kungsgatan österut, finna vi på vänster
hand k y r k o g å r d e n, som dock ej upptog mei-a än den
sydvästliga delen av nuvarande kyrkplantaget. Gatans södra
sida upptogs av 8 tomter, motsvarande de nuvarande fem
tomterna i byggnadskvarteret Lövkojan utmed Kungsgatan.
Den första - där Hushållningssällskapets nuvarande hus lig
ger - ägdes av B ö r j e f i n t z l e r s sterbhus. Börje Fintz
ler hade varit soldat och deltagit i Carl XI:s krig i Skåne
och blivit befordrad tiII kvartermästare vid Skånska cavalle
riet. Efter freden återvände han till sin födelsestad Väners
borg och blev där "brotullare" vid Rånnums brygga. Under
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kriget hade han blivit skjuten i ena foten, av vilken blessyr
han led så att Karl XI vid ett av sina besök i Vänersborg
lät sin livsmedicus skära av fintzlers sjuka ben vid knäet.
fintzler levde sedan i flera år och dog 1698 i mars.

Nästa tomt österut ägdes av T o r s t e n s n i c k a r e.
lians son Johan Torstensson blev borgare 1711 och var
kyrkosnickare och orgeltrampare.

Till närmaste granne hade Torsten t: r i k B å n g e (Nr
j 62), rådman och sedermera postmästare i staden. lian var
dessutom stadens organist. lian var tydligen en betrodd
man, vilket också framgår av att han var riksdagsman för
staden vid riksdagarna 1719 samt 1726-27. lian dog 1735

och hade varit gift tre gånger.
Nästa tomt (Nr 163), vilken var den sista, som hade fri ut

sikt mot kyrkogården, ägdes av t u l l s k r i var e n N i l s

G e r d i n, som var fÖdd i Småland och hade kommit till Vä
nersborg från en tullbcfattning i lialmstad. lian blev seder
mera handelsman och omtalas såsom sådan 1717.

Närmaste granne var B e n g t s k r ä d d a r e (Nr 164).
Denne återfinnes i 1665 års mantalslängd men var död 1710,

då hans änka Karin ensam är uppta'gen i mantalslängden.
Närmaste tomten (Nr 16.5) var obebyggd och ägdes av

"K e t t i l s ä n k a" antagJi.gcn änka efter K e t t i l S e g o I
s o n, som "gjorde" sin borgareed 1659, men var död 1665.

Ankan var emellertid död sedan år 1692, då hon kallas en
gammal husfattig, gudfruktig och ärlig änka, "brukad av

många som barnmorska" enligt anteckning i kyrkoboken.
Tomten närmast öster därom (Nr 166) ägdes av A n d e r s

S m e d, eller Anders Larsson, som omtalas i domboken 1711

som "gamle Anders Smed", och östligaste tomten på Kungs
gatans södra sida (Nr 167) hade till ägare A n d e r s T o r
s t e n s s o n, som fÖrekommer i 1675 års mantalslängd och
antagligen tillhörde den förut omtalade släkten Barck.
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Sydöstra delen av nuvarande kyrkoplantaget var som
nämnts bebyggd och indelad i sex tomter, alla således med
front mot nuvarande skolgården. Av dessa tomter gränsade

ju den sydligaste även mot Kungsgatan. Den hade Nr 144
och ägdes av "Herr Bengts änka" d. v. s. änkan efter stads
komministern B e n g t R u d b e r g, som dog år 1691 och be

grovs under predikstolen i kyrkan "vid Mosis bilds fötter".
Vid Kungsgatan återstå nu endast två tomter, belägna norr

om -gatan och öster om nuvarande; Vallgatan d. v. s. utmed

nuvarande skolgårdens södra sida. Dessa tomter voro båda
obebyggda och ägdes, Nr 228 av Anders Kinckel och Nr 230
av den förut omtalade Nils Gerdin.

Vi ha sett att åtskilliga av stadens förnämsta borgare bod··
de vid Kungsgatan och i synnerhet vid den del av gatan. som

var belägen mellan Hamnen och Kyrkogatan. Dc största och
mest välbelägna tomterna i staden voro dock de tre, som
upptogo nuvarande tor'gets Östra sida. Dessa tomter, N:ris
22, 23 och 24, ägdes också av förnämt folk. Nr 22. dcn nord

ligaste av borgm'istarcn Jacob Frantzson Schrö
d e r. rådman i staden sedan år 1651 och borgmästare sedan
1658. Han dog år 1683 och var gift med cn dotter till borg

mästaren S~gold Svensson Wallman och således svåger med

sin nära granne, ägaren till den sydligaste av de tre tomterna
eller Nr 24, sedermera borgmästaren i staden Anders SegoIds
son WalJman. MelJantomten -- den gamla rådhustomten 

ägdes av handelsmannen L a r s F u n c k e, död år 1698 och

gift med en dotter till rådmannen Bartel Andersson.
Ett förnämligt kvarter var även det, som låg norr om re

sidenshusen och väster om I~esidensgatan. I detta kvarter

- numera byggnadskvarteret Poppeln - började tomtnum
reringen för staden och kvarteret innehöll tomterna 1-5.
Nr l som låg i kvarterets sydöstra hörn ägdes av rådman
nen Lars Esbjörnsson Falk, Nr 2 av Daniel Jonsson Ekman.
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Nr 3 av denne jämte sonen Anders Ekman, Nr 4 av Anders
Ekman ensam. Nr 5 som var en mycket stor tomt och egent
ligen sammanslagen av tre tomter ägdes av prosten Rhodin
och synes alldeles motsvara nuvarande tomten Nr 1 i
kvarteret.

Tomterna utefter Drottninggatans södra sida mellan Re
sidensgatan och Edsgatan d. v. s. nuvarande kvarteret Mis
teln voro sex -~ mot nu för tiden fem ~- och ägdes av Olof

Olofsson, Arvid Barck, Petter Ekman, Jon Barck, Olof Bör
jesson och Amund Barck, samtliga förnämliga medlemmar

av borigerskapet

Tomterna på Drottninggatans norra sida, mitt emot nuva
rande Plantaget, (N :ris 42-53), nu belägna i byggnadskvar
teret Kastanjen, och då liksom nu till antalet sex, innehades
av mindre bemärkta personer utom Nr 52, motsvarande nu
varande Nr 13 i Kastanjen, som ägdes av skolmästaren Jacob
Clothilander. Tomterna i Plantaget, således utefter Drott
ninggatans södra sida, (N:ris 66-78) ägdes också av mindre

bemärkta personer utom hörntornten mot Kyrkogatan - Nr
78 - som upptogs av stadens skolhus. Skolmästaren hade

således eridast att 'gå snett över gatan från sin bostad till

skolhuset. Nuvarande Plantagets mitt upptogs av sex tom
ter, tre mot Edsgatan och tre mot Kyrkogatan. Av de tre
mot Edsgatan belägna var Nr 65 obebyggd och tydligen träd
gårdstomt till Nr 64, som ägdes av f'redrik fällboredare.

Det kvarter, som nu motsvarar det som begränsas av

Kungsgatan, Edsgatan, Sundsgatan och Residensgatan eller
byggnadskvarteret Resedan, upptog utom de sex tomterna
utmed Kungsgatan, för vilka förut redogjorts, ytterligare sex
tomter (N:ris 25, 26, 31, 12 och 33) mot nuvarande Sunds~

gatan, tre tomter (N :ris 34, 35 och 36) mot Edsgafan' och en

stor dubbeltomt (Nr 27) mot Residensgatan. Den' sis'tnämnda
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tomten tillhörde Sven Ahlberg, tullnär i staden. Tomten Nr
2S ägdes av rådmannen Bartel Andersson.

Om stadens invånarantal i äldre tider.
1699 års karta uppta'ger 194 bebyggda tomter och då på

denna tid systemet att hyra bostad var så gott som okänt
-- varje familj bebodde eget hus - kan man utgå från att
nämnda siffra också motsvarade antalet hushåll i staden.
Man torde därför kunna beräkna invånareantalet till på sin
höjd 800 personer. År 1700 voro 378 personer förda i man
tal, vilket torde giva ungefär samma antal invånare eller
omkrillg 800. Antalet mantalsskrivna år 1665 utgjorde 312,
och motsvarande siffra för år 1675 var 352. Sedan antalet
mantalsförda personer år 1710 uppgått till 378 och år 1718
stigit till 493, inträder en minskning, som dock snart förbytes
i ökning, så att år 1750 antalet mantalsförda personer upp
gått till 618 för att år 1760 stiga till 713. liittills har man
med ledning av ovan anförda siffror endast kunnat gissnings
vis beräkna antalet invånare, som ju måste bliva betydligt
större än antalet av dem, som törts i mantal. liärvid är att
märka, att olika principer för mantalsskrivningen tillämpa
des enligt vid olika tider gällande författningar. för att fä
fram antalet invånare ur antalet mantalsskrivna personer,
måste man söka beräkna antalet icke mantalsskrivna perso
ner, således dels alla barn, alla som på grund av börd (adels
män) eller yrke (vid krigsmakten anställda och vissa tjänste
män) icke mantalfördes, dels alla, som på grund av hög ålder,
sjukdom eller fattigdom voro befriade från skattskyldighet.
först 1770 års mantalslängd innehåller så detaljerade upp
gifter om Vänersborgs invånare, att man kan fastställa dessas
antal. Nämnda år funnos i staden 818 mantalsförda personer,
samt dessutom 377 barn under 15 år, 49 åldringar över 63 år
gamla, 23 fattighjon och bräckliga, 8 adliga personer och 1
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militär, vilka alla ej törts i manta1. Är 1770 hade staden så
ledes 1,276 invånare. Tillväxten under de närmaste decen
nierna var obetydlig, ty år 1805 har antalet invånare ej stigit
!lögre än till 1,437. Men år 1820 har staden 1,976 invånare,
som år 1830 ökats till 2,396. Är 1850 har invånareantalet
överstigit 3,000 och år 1860 hade staden 4,087 invånare. 1870
hade man nått siffran 4,814. Under 1870- och 1880-talen in
trädde en stagnation. Vid det nya seklets början hade sta
den 6,395 invånare.

BERTEL HALLBERG.

47



SPEGELFABRIKÖREN RUDOLF
LANDa-VIST.

Spegelfabrikören Rudolf Landqvist var en av Vänersborgs
mera bemärkta och rivande personligheter under 1850-60
talet. Kanskeei så mycket i sin egenskap som industriidkare
utan mera som oppositionsman. Då jag i början av 60-talet
blev bofast i Vänersborg var spegelfabrikören ägare av de
två största och modernaste fastigheterna vid Drottninggatan,
nämligen nuvarande Bothenska fastigheten (Nr 40) och fas
tighetskomplexet Nr 30, vilket nu äges av fröken Olivia Ols
son. Landqvist lär enligt uppgift ha uppfört de flesta bygg
naderna å båda tomterna samt varit såväl sin egen byggmäs
tare som arkitekt. Någon gång i början av 60-talet försålde
Landqvist den förstnämnda fastigheten till dåvarande chefen
för Wästgöta-Dals regemente, översten friherre Lage Posse,
vilken själv disponerade hela övra våningen av den stora
byggnaden med undantag av ett par smärre lägenheter i

gårdsflyglarna.

I gårdsbyggnaden å fastigheten 30 Drottninggatan har Land
([vist anlagt en efter dåtida förhållanden pampig snickarverk
stad, vilken han dock snart Överlät till snickaremästaren J. f
Lundin, som, tack vare energi och yrkesskicklighet, ut
vecklade den till ortens förnämsta i sin bransch, och från vil
ken, som bekant, ej blott Amandus och Richard Hultens utan
även snickerifirman Carl Svenssons var för sig så bemärkta
snickeriverkstäder räkna sina anor.
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fabrikÖr Landqvist med maka och 2 söner residerade i
det stora husets andra våning och i frontespisen, över vilken
Landqvist uppsatte den än i dag svårtydda och omdebatte
rade reliefbilden, bodde i förnäm tillbakadragenhet den i så
väl England som Sverige bekante björnjägaren och skrift
ställaren Llwelyn Lloyd. I bottenvåningen till det äldre
huset å samma tomt bodde bL a. en gammal vitskäggig herre
-- f. d. kronofogden Kollinius -- allmänt känd och beundrad
för sin fenomenala färdighet i aritmetik.

Landqvist var en mångsidig och inpulsiv herre, antagligen
påverkad av de då på dagordningen stående liberala ideerna,
vilka naturligtvis möttes med misstro av stadens äldre och
för nymodigheter ohågade borgerskap. Ett flertal historier
och anekdoter varo i min ungdom i omlopp om de mången
gång drastiska och långt ifrån fina och salongsmässiga knep
och spratt de olika partierna spelade varandra.

Så berättades bl. a. att stadens köpmanskår genom några
mindre honetta manipulationer berett Landqvist en rätt

kännbar ekonomisk motgång. Landqvist i sin ordning före
satte sIg att bereda motståndarna en elakartad förlust. För
att verkställa detta beslut började han agitera för bildandet
av ett spritbolag enligt det s. k. Göteborgssystemet, vilket
skulle handha och reglera minuthandeln inom staden med
spirituosa. Landqvist insåg naturligtvis att han icke var rätte
mannen att stå i spetsen för denna agitation. lian vände sig
därför till den energiske och hänsynslÖst kraftfulle landshöv
dingen, greve Eric losias Sparre. Denne lovade ock att ta
saken om hand, dock mot villkor att Landqvist i gengäld ver
kade för Sparres val till ledamot av andra kammaren. Gre
ven lyckades, dock efter segt motstånd, förmå köpmännen
avstå sina privilegier. Landqvist lär ock ha stimulerat
grevens energi med förklaringen att han "hade valmännen
på sina fem fingrar" och greven var fullkomligt tryggad.
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Bolaget Var i det allra närmaste färdigbildat och endast
några små formaliteter återstod då valdagen inföll. Valet
utföll emellertid så att stadens förutvarande riksdagsman,
rådmannen A. J. LandstrÖm, erhöll nästan enhällig kallelse.
Endast tre (3) röster lär ha tillfallit greve Sparre. Så snart
valutgången blev bekant ansåg Landqvist sig nödsakad före
taga en flera månaders tid krävande affärsresa.

Spegelfabrikören hade många såväl praktiska som ideella
ideer och uppsla'g på sitt program.

Så berättas att han genom egna analyser och personliga
erfarenheter funnit. att vattnet i hans å bakgården till fastig
heten Nr 30 belägna brunn vore särdeles hälsobringande,
och en hel del gott folk av skilda stånd och levnadsförhållan
den lära varje morgon ha promenerat till Landqvistska brun
nen för att där få en styrketår. Stadsläkaren, d:r KuYlen
stjerna, lät emellertid närmare undersöka den märkvärdiga
hälsokällan. Undersökningen resulterade i, att brunnen för
klarades olämplig och ur medicinsk synpunkt alldeles odug
hg, vadan den stängdes och vänersborgarna finga söka sig
andra hälsokällor.

Under den svåra nödtid som mot slutet av 60-talet hem
sökte hela vårt land och icke minst Vänersborgtrakten del
tog Landqvist energiskt i det frivilliga arbetet för nödens
bekämpande. Han specialiserade sig särskilt för lindrandet
av det betryck, som vilade över backstugusittarna i stadens
omgivningar och särskilt de barnrika familjerna i de små
kojorna i "tassemarkerna" å södra Dal.

Spegelfabrikören var som sagt en mångsidig man med
mångahanda intressen, för vilkas förverkligande han med
energi och frejdigt mod utan att så noga granska stridsme
todernas moraliska halt utkämpade hårda duster mot sina
mången gång lika skrupelfria antagonister.

Så var han bl. a. livligt intresserad för "Friskolan" - se-
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dermera slöjd- och tekniska skolan -- och han höll många liv
liga överläggningar rörande skolans utveckling med såväl
rektor som lärarne vid högre läroverket, vilkas högljudda
kontroverser beredde oss skolpojkar en hel del roliga ögon
blick.

Vid ett annat tillfälle hade Landqvist fått för sig att sta
dens dåvarande enda vattenkälla - den s. k. "Kallkällan",
ur vilken stadens innevånare hämtade sitt bästa dricksvat
ten - belägen å folkskolans nuvarande tomt vid Norrgatan,
rätteligen skulle kallas "Kalkkällan". Herr Landqvist förfäk
tade sina påståenden i långa och pepprade uppsatser i "Tid
ning för Wenersborgs stad och län"o

Rudolf Landqvist var mycket beläst och litterärt intresse
rad. Han ägde därtill en ovanlig förmåga att i såväl tal som
skrift framställa sina ideer och till det yttersta förfäkta dem.
Därom vittna nogsamt ett flertal uppsatser och avhandlingar
i den av hans gode vän, boktryckaren S. W. Bagge redi
gerade "Tidning för Wenersborgs stad och län".

Den under senare hälften av förra århundradet åtminstone
här på orten allmänt lästa och för sin intima lokalkänne
dom och tillförlitliga vänersborgsmiljöer värderade romanen
"Duellen i Lockeredsskogen" lär ha flutit ur Rudolf Land
qvists penna.

Någon gång i bÖrjan av 70-talet skuddade emellertid fab
rikör Landqvist Vänersborgsstoftet av sina fötter och bosatte
sig i huvudstaden.

Dessa små enkla skildringar av det forna Vänersborgs
livet äro efter att i mer än ett halvt sekel ha vilat i minnets
skymslen, nu upptecknade av

ISlDOR DA LQVIST.
83-åriJ! W änersborgsgrabb.
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ÄRSKRÖNIKA 1934.

A ter har ett år rullat undan, och det är gillesskrivarens föga
avundsvärda lott att vittna, vad han vet hänt och sant vara
-- en ganska delikat uppgift när man måste ta hänsyn till
krönikans opersonliga krav på sanning och krönikörens per
sonliga krav på försiktighet. friheten i alla dess olika for
mer är numera, som bekant, mer eller mindre ställd på av
skrivning, och ä r man förståndig, bör man dra sig tillbaka,
odla sin kål och besinna det gamla ordstävet, att tala är sil··
ver men tiga är guld.

Visa uttolkare av tidens tecken påstå, att vi gå en ny me
deltid till mötes, såvida vi inte redan befinna oss där. Trång
syn, skråanda, åsiktsförtryck och fåvälde regerar tiden. Och
mer än någonsin äga några versrader av Kar1feldt aktualitet.
tian skrev i flora och Bellona:

Det är som bruste i skyn en säck

och tömde en skvalande syndabäck

och tömde en dynga av feta ord

att befrukta själarnes magra jord.

Oron ute i världen är stor. Det började i frankrike med
storsvindlaren Staviskys självmord, som utlöste svåra oro
ligheter i Paris; ministären störtades, gamle leende Doumer
gue kom men föll ett halvår senare på en författningsreform,
som ännu inte genomförts men påstås vara välbehövlig, I
februari utbröt inbördeskrig i Wien, med hård hand kvävt av
Dollfuss, vars död blev signalen till nya oroligheter, tills
vidare bemästrade av Stahremberg, förenta staterna ha
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oroats aven elakartad textilstrejk, som dock bilagts. Natio

nen oroas fortfarande av Roosevelts trevande ekonomiska
experiment; på gangsterfronten har ett visst lugn inträtt, se
dan Dillinger nedskjutits, och hans fader omedelbart därefter
engagerats på variete. I Tyskland existerar ingen oro, där
tör sörjer Iiitler, som låtit välja sig till president, nej, riks
ledare heter det numera. Det är glädjande för herr fiitler
att va1ct utföll så bra, men något annat kunde ju knappast
vara att vänta med sådana medhjälpare: Oöring och GÖbbels.
(iöring med alla uniformer och krusiduller - julgran året
om. Och Göbbels, ångtruten, som aldrig tycks bli hes. Gu
darna vete, om inte Shakespeare i andanom såg Göbbels, då
han skrev:

Upp flyga orden, tanken stilla står

Ord utan tanke, aldrig himlen når.

Nu skall det villigt erkännas, att det nog finns fler än Göb
bels, som skulle kunna inspirera en diktare till dc orden, men

han är onekligen primus inter pares.
De mellanfolkliga förbindelserna äro förbryllande. Det

skapas ostpakter, västpakter och nonagressinspakter, och det
måste fordras ett mycket effektivt kortsystem i utrikesmini
sterierna för att hålla reda på vilka pakter man signerat och
icke signerat. Inte för att underskriften betyder så mycket,
när det kommer till kritan, men för ordningens skull. Sov
jetunionen har blivit salongsfähig och inträtt i Nationernas
förbund. tlitler har besökt Mussolini (den italienske dikta
torn är mycket gästfri) men någon hjärtlighet tycks ändå inte
skapats mellan de båda. Diplomati är fortfarande inte tys
Imrnas starka sida, fast det görs tafatta försök: efter sitt be
slöjat antinazistiska Marburgtal skickades von Papen icke till
koncentrationsläger utan till Wien.

Liemannen har härjat under året. Kung Albert, belgiernas
föredömlige konung, har gått bort, hans runor ristades med
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deltagande av skilda folk, icke dikterade av hänsyn till hans
rang utan av beundran för människan bakom kungaglansen.
En man, som överlevt sig själv, gick bort med Paul von
tIindenburg: ett grymt öde ville att han skulle sluta sina
dagar som rikspresident och icke som den store gamle fält
marskalken. Kung Alexander av Jugoslavien, diktator av
tvång, föll för en mördares kula vid sidan av Barthou. Frank
rikes sjuttioårige, ungdomligt rörlige utrikesminister. Öster
rikes store lille kansler, Dollfuss, fÖll även han för en vett
villig nazist.

Liemannen hade den 30 juni organiserad hjälp i sitt arbete.
I Tyskland företogs den dagen en s. k. rensningsaktion, för
vilken bland andra en av Weimarrepublikens smidigaste po
litiker, general von Schleicher, föll offer. Göbbels trädde
omedelbart i funktion: tredje rikets säkerhet och national
socialistiska partiets moraliska standard fordrade dessa .offer.
Annu finns det dock fria själar i Tyskland, kyrkans män av
olika konfessioner, vilka fortfarande sätta sin tro till en icke
arisk Gud.

*
Vi gå mot ljusare tider. Åtminstone påstod finansminister

Wigforss så i statsverkspropositionen -- att skatten ändå
höjdes berodde kanske på ett förbiseende i glädjeyran. Vil
ket man får ytterligare belägg för då man betänker, att vi,
enligt högertidningarne, sparade in 50 millioner på ett lån
till Stalin, som denne själv omtänksamt och artigt avböjde
genom fru Kollontay. Nu har herr Furugård dessutom en
anledning mindre till sådana små älskvärdheter som rende
rade honom två månaders fängelse för smädelse. Över hu
vud taget förefaller rättvisan vara litet hård mot våra hem
mahitlerianer: varför skulle t. ex. inte herr fältflygare Wik
lund opåtalt få skjuta sig i armen och på andra äldare ställen,
om det icke kan bereda honom ett nöje, vi leva väl i frihetens
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stamort på jorden. - Annars är det lugnt och rart på den
politiska fronten. Engbepg håller tal vid Engelbrektsminnet,
och Per Albin stjäl Svenska Flaggan från Lindman och talar
på Stadion den 6 juni. Och tillsammans med bondeförbundet
stjäl han röster från Allmänna Valmansförbundet och nybil
dade Folkpartiet. Och ändå hade det senare två generaler 

Jeppson och. Iiamrin. Men Hamrin tröstar sig väl med lands
hövdingestolen i sexhundrafemtioårsjubilerande Jönköping.
Aven Göteborg har fått ny landshövding, Malte Jacobsson
har efterträtt Oscar von Sydow, som blivit riksmarskalk.

Vi hävda oss forfarande utåt. Sandler har presiderat vid
Förbundsförsamlingen i Oeneve. Greta Garbo har med sin
Kristina gått segrande fram över världen - fast det var nå
got mera spanskt än svenskt över det hela. Tyskland har
besegrats i fri idrott i Stadion och även landskampen mot
Norge vunno vi. I de yttersta av dessa dagar ha vi sänt två
hundra man till Saar under fanor och klingande spel och med
i pressen noggrannt specificerade utrustningar, från vapen
rocken till skjortan och ännu intimare plagg, splitternya fjck

biblar icke att förglömma. Man frestas nästan tro att dessa
tvåhundra man ska ut för att erövra en värld, vårt gamla
krigarblod har visst åter kommit i svallning, och vi förväxla
polistjänsten i Saar med Breitenfeld och Narva. Nu komma
de svenske.

Under avdelning för litteratur och konst antecknas, att
Werner von Heidenstam fyllt sjuttiofem år. De Wahl har
fyllt sextiofem, spelat Mussolinis Napoleonpjäs på Dramaten
och i det sammanhanget lagerkransats -- för vilken gång i

ordningen vet han väl knappast själv. Göteborgs stadsteater
har invigts, och teaterutredningen har avlämnat sitt betän
kande. Resultatet av det senare avvaktas med spänning,
inte minst av signaturen J. W. i Elfsborgs Läns Annonsblad.
Aderton odödliga ha sökt en författare. De funno Pirandello,
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italiensk dramatiker i sjuttioårsåldern. Slutligen har biskop
Eklund till herr Engberg överlämnat förslag till ny psalmbok.

Under hovnytt meddelas ur liusmodern, att en underbart
sÖt och ovanligt försigkommen prinsessa sett dagens ljus på
Tiaga, att prins Sigvard äktat sköna och charmfulla Erica
Patzek aus Berlin med anor från ett gods i Polen (där man

av bilderna att döma tycks ha små pretentioner på 'g:ods), att,

fortfarande under hovnytt. prinsessan Ingrid, istället fÖr att
fara på prins Georges brÖllop, åtfÖljt sin fader till Orienten;
iförd kollosalt enkla och oerhÖrt piffiga klädningar, till vilka
mönster antagligen kunnat erhållas mot insändande av ku
pong etc. Detta ur Husmodern.

*
liur ha nu alla dessa händelser i stora världen inverkat på

vår egen lilla vrå bland bergen - Vänersborg. Må vi avstå
från att utreda orsakssammanhangen eller att dra paralleller
med liitler, Roosevelt och Wigforss. Sådant gör man i Grön
köping men inte i Vänersborg - gudskelov. Våra sorger,
våra bekymmer och våra glädjeämnen må tala sitt eget språk.

Ti1I sorgerna och bekymren r~jknas våra vägarbeten. om
vilka det talats många hårda ord. Under samma rubrik får
även gasverket plats, ett sorgebarn under många långa år.
Men ett sorgebarn, som är nog uppnosligt att anordna pro

pagandavecka, vet man inte så noga, vad man kan vänta
sig: av, så det är bäst att vara försiktig: med omdömena och
ti1Is vidare 'göra en medborgerligt god gärning: använd mera

gas. ett avskrivet bekymmer utgÖr numera det nya skol
lJuset, som inte kom till stånd, tack vare att staten inte kunde
[lstadkomma de pengar med vilka vi hade kalkylerat. An
nonsbladet och Länstidningen, eniga som tvi1Iingbröder.,
drogo en gemensam suck av lättnad efter ett träget lcdar
skriveri. Ny Tid och Nya Älvsborgaren hade fÖrhållit sIg
litet mera reserverade. Ett nytt bekymmer har Vattenfalls-
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styrelsen gett oss genom att inleda process om gamla hamn

kanalen, som styrelsen inte vidare vill ta någon befattning
med. Men till tecken på att vi inte förlorat hoppet på vår

rättvisa seger byg'gs det ett va tuskjul vid hamnen - flytt
bart, men ändå. Och så är det bara att vänta att Väners
borgs hamn skall återfå något av sin forna glans och härlig
het, då man kunde se en skog av master vid kajerna. Det

var annat än den nidbild av Vänersborgs hamn, som före··
kommer som väggprydnader i U. V. tI. J:s vagnar: tomhet

gapar från gator, kajer och vatten, den bilden skulle försvara
sin plats som illustration till en av de första skapelsedagarne,
då intet levande fanns på jorden eller i vattnet. Men det är
Uddevalla, som äger banan, så vi kan ju inte hoppas på

reklam för Vänersborgs hamn från det hållet. Och inte hel
ler på exaktare tågtider och smidigare förbindelser med yt
tervärlden. Men så länge vi få behålla stationshuset är det

inte skäl att klaga.
Vi gå mot ljusare tider, sa herr Wigforss, och finge man

döma JV den livaktiga byggnadsverksamheten skulle Väners
horg kunna inneslutas i profetian. tius rivas, byggas och
ombyggas i en skala som aldrig förr, och snart är stadsbilden
helt förändrad. Vårt gamla läroverk har fått en tredje vå
ning i halvfunkis på Scholanders tidigare två, men har märk·
ligt nog inte förlorat på det. Den gamla vackra huslängan
vid Kungsgatan, Värmlandsbanken ej inr~jknad, ha numera

bottenvåningar i funkis och övervåningar i gammal stil. fa
gers stuga ska rivas och en ny kaffestuga skall uppföras pi)
dess plats-- med bidrag av Vänersborgs Söners Gille. Är

icke detta början till kaos? Och så har man planer på torget

och p1antaget, men låt mig inte komma in på det ämnet, ty
där är jag en kättare i denna illustra församling, som inte
tål att någon, eho det vara må, rör vid torget, det ska gunås
vara oberÖrt som en jungfru i gamla hederliga romaner.
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Bland förändringar, som äro snart förestående får man
antagligen räkna med Vänersvallens ombyg'gnad till velo

drom - i år anordnades motortävlingar där t. o. m. på

idrottens dag.

Till våra glädjeämnen kan räknas teatern, inte lokalen, utan
de föreställningar, som givits inom dess murar, däri dock

från undertecknads sida icke inräknas boxning och brottning

men väl furugård. Mycken och god teater har också bjudits

på Polkets Parks utmärkta friluftsscen. Som ett plus kan
ske får räknas, att det finns tillfälle till jazz mellan Ofelias
vansinnescen och hennes älskade liamlets tragiska slut. Det
vore nå'got för herr Engberg att ta fasta på när han nu på
allvar tar itu med Riksteatern.

Prån Väncrsborgs horisont antecknas slutligen, att det be

römda förhållandet ]5-15 i stadsfullmäktige icke förändrades

vid senaste valet. Således fortsatt sund utveckling, ur båda
parternas synpunkt. Skatten är fortfarande 11: 25.

*
Vänersborgs Söners Gille har under året icke nedlagt nå

got positivt arbete till stadens fromma, men heller icke åstad
kommit negativ kritik. Vi ha emellertid på ett fint. men kan
ske litet dyrbart sätt försonat oss med Skräcklekommitten
genom att skänka femhundra kronor till den planerade kaffe

stugan. Vi kanske också sa småningom kan finna medel att
försona oss med vissa vänersborgare, som tack vare felaktigt

vald födelseort tycks ha fått samma inställning till Gillet som
räven till rönnbären. Det sist sagda ska inte vara någon

elakhet, det är snarast ett an tagande, som man inte kan undgå
att göra, när man hör en del yttranden om Gillet.

liar Gillet över huvud taget uträttat något under året? Ja,
jag får som vanligt konstatera, att mycket är det inte. Men
något. Detta något skulle i så fall vara årsskriften, som även
i år kommit ut betydli'gt för sent. När ordet blir fritt finns
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det alltså tillfälle till angrepp på redaktionsnämnden. Dess
förinnan vill jag emellertid påpeka, att Gillet tack vare års
skriften numera umgås i de bästa kretsar. Nordiska Museet
och Skansen, Riksarkivet, Svenska Stadsförbundet och flera
av våra större bibliotek ha trätt i förbindelse med Gillet för
att erhålla årsskriften. Sträck på Er gossar. Och bocka Er
samtidigt för andre åldermannen och rådman liallberg. Och
glöm inte heller Isidor Dahlqvist och folke Wikström, som
båda i år utökat medarbetarstaben.

Jag ska förekomma rådman liallbergs stående interpella
tion angående Gillets arkiv. Det är ännu icke katalogiserat
eller slutligen ordnat, men med hjälp aven god vilja, kassa
fogdens någon gång motvilligt öppnade penningpung och vän
nen Kurt liallberg, som är en trägen arbetare i Gillets arkiv,
finns det hopp att nämnda interpellation så småningom ska
kunna avskrivas från dagordningen. Men trots att det som
finns ännu inte är sovrat och ordnat, ha vi god aptit på ny
förvärv, vilket lägges samtliga på hjärtat.

liar jag nu uppfyllt mina plikter som gillesskrivare? Åsido
sättande blygsamhetens fordringar besvarar jag själv frågan
jakande och nedlägger pennan, tillönskande Eder alla en
kräselig fortsättning på julhelgen, och, i förhoppning att pro
fetian om de ljusare tiderna må gå i uppfyllelse, ett gott
nytt år.

Vänersborg den 26 dec. 1934.
ELOV NORDEN.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÄR 1934.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1934.

Årsskriften 1934 förelåg vid gillesstämman och har tillställts samtliga
medlemmar. Till ett tiotal bibliotek och institutioner hava dessutom över
lämnats exemplar av årsskriften. Från Nordiska Museet och Skansen har
styrelsen haft glädjen mottaga dess årsskrift i utbyte.

Till den s. k. Skräcklekommitten har styrelsen överlämnat 500 kronor
såsom bidrag till den kaffestuga, som är avsedd att under år 1935 upp
föras å Skräcklan.

Ur Knut Iiernströms Understödsfond har utdelats 2 julgåvor ii 25 kro
nor och 2 julgåvor ii 20 kronor samt ur major Oscar Wenerströms fond
2 julgåvor ii 30 kronor.

Gillets verksamhet är, särskilt efter tillkomsten av årsskriften, före
nad med betydande utgifter. För täckande av dessa är styrelsen hän
visad till inflytande medlemsavgifter, vilka i runt tal uppgå till 550 kro
nor (2 kronor per medlem). Att inom denna ram kunna fortsätta Gillets
verksamhet i samma omfattning som under senare år kommer att bliva
ett för styrelsen svårlöst problem. Då styrelsen icke anser sig böra före
slå en höjning av årsavgifterna måste andra utvägar finnas, i första hand
en ökning av medlemsantalet. En sådan ökning torde icke vara särskilt
svår att åstadkomma, om styrelsen kunde räkna på bistånd från samtliga
medlemmar. Styrelsen riktar därför en enträgen uppmaning till envar
av Gillets medlemmar att lämna styrelsen uppgift på personer, som böra
kallas till medlemmar i Gillet.

Medlemsantalet utgjorde den 31 december 303, varav 7 ständiga med
lemmar.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:
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L ALLMÄNNA KASSAN:

Inkomster:

Behållning från år 1933 " " " .. .. .. 717: 74
Inträdes- och årsavgifter.. .. .. .. 564:-
Försåld årsskrift .. .. .. .. .. .. 10:-
Överfört från Fastighetsföreningen 500:-
Ränta . 23: 91 1,097: 91

Kr. 1,815: 65
Utgifter:

Porto och telegram 27: 15
Kostnader för årsskriften 427: 04
Annonser . . , .. 43: 90
Skrivmaterial och trycksaker 32: 75
Kransar och blommor.. .. .. .. .. 100: 46
Inkasso av årsavgifter " .. 45: --
Fotografier .. " " .. .. .. 71: 20
Inbindning av böcker och inramningar 41: 65
Inköp av äldre tidningar " .. .. .. .. 35: 60
Gåva till Skräcklekommitten " .. .. .. .. 500: - 1,324: 75

--_.._--
Behållning till år 1935 (å bank) .. .. ., .. 476: 80

(kontant i kassan) .. 14: 10 490: 90

Kr. 1,815: 65
2. FÖRSKÖNINGSfONDEN:

Behållning från år 1933 ..
Ränta .

Överkurs vid utbyte av obligation ..
Behållning till år 1935 (obligationer)

(å bank) .

2,523: 90
125: 10

Kr. 2,649:-

52:66
2,000: -

596: 34 2,596: 34
-~---

Kr. 2,649: -"

3. NAMNKUNNIGA V)\NERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från år 1933
Ränta .

Behållning till år 1935 ..

4. KNUT liERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1933 .
Ränta .

405: 99
11: 54

417: 53

2,000: 
90:-

Kr. 2,090:-

61



Utdelade julgåvor (4 st.) .. .. .. ..
Behållning till år 1935 (obligationer)

5. MAJOR OSCAR Wr:NERSTRÖMS FOND:
Behällning från år 1933 .. .. .. ..
Ränta .

90:
.. .. .. 2,000:-

Kr. 2,090:-

2,732: 70
116: 80

Utdelade julgåvor (2 st.) .. .. .. .. .. ..
Behållning till år 1935 (obligationer)

(å bank) .

6. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:
Behållning från år 1933
Ränta .

Kr. 2,849: 50

60:-
2,000: --

789: 50 2,789: 50

Kr. 2,849: 50

2,353: 86
106:-

Behållning till år 1935 (obligationer) .. ..
(å bank) .

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:
Behållning från år 1933
Ränta

Kr. 2,459: 86

2,000: -
459: 86 2,459: 86

10,223: 85
504: 23

10,728: 08

300:-

Kr.
Utdelad livränta .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Behållning till år 1935 (obligationer) .. 10,000:-

(å bank).. .. .... 428: 08 10,428: 08

Kr. 10,728: 08

ISIDOR JANSON.
JOHN LINDGREN.
GUNNAR HJORTH.

Gillets tillgångar utgjorde alltså den 31 december 1934:
Allmänna kassan .. .. .. .. .. .. .. .. 490: 90
Försköningsfonden .. .. .. .. .. .. .. .. 2,596: 34
Namnkunniga Vänersborgares minnesfond. . 417: 53
Knut Hernströms understödsfond 2,000:-
Major Oscar \Venersi:röms fond 2,789: 50
Hjalmar A. Lindedals minnesfond 2,459: 86
Wilhelm och Nora Malmbergs donation 10,428: 08

Kr. 21,182: 21

För Ålderdomshemmets ekonomI redogöres i särskild berättelse.
Vänersborg den 10 februari 1935.

EDWIN ANDERSON.
K. G. CEDERGREN.

ELOV NORDEN.
ANTON THERNQUIST.
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REVI SIGN SBERÄTTE LSE.

Undertecknade, utsedda att granska Vänershorgs Söners Gilles räkenska
per och förvaltning under är 1934, fä efter fullgjort uppdrag vitsorda att
den i Styrelsens berättelse meddelade redogörelsen för föreningens verk
samhet under räkenskapsåret och dess ställning vid årets slut överens
stämmer med räkenskaperna samt att dessa äro förda med reda och nog
grannhet och ifjrsedda med vederbörliga verifikationer. Vi tillstyrka där
för att full och tacksam ansvarsfrihet beviljas för förvaltningen under år
1934.

Vänersborg den 15 mars 1935.

EMIL JONSSON. ANDERS WENNERGREN.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETS
FÖRENINGS STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1934.

S tyreIsen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning per den 31
december 1934.

Räkenskaperna utvisade följande:

INGÅENDE BALANS KONTO:

D e h e t:

Reservfondens konto .. .. .. ..
Obetalda räkningars konto .. ..
Gävors konto
Kapita I konto ....., ..

1,700: 
330: 45
500: 

62,418: 22

Kr. 64,948: 67'

Kredit:
fastighetens konto .. .. .. ..
Inven taners konto
Obligationers konto
Bank konto .. .. " ., .,
Kassa konto .. .. ..
Malmbergs donationsfonds konto ., .. ..

60,000: 
3,470: 09

50:
915: 16
163: 42
350: --

Kr. 64,948: 67
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VINST- OCH fÖI<LUST KONtO:

D e b e t:

InventarIers konto (avskrivning)
Mathållningens konto
Bränsle
Gas
Omkostnaders
Reparationers
RenhåIlnings
Löners
Skatters
Ljus
försäkringspremiers konto
Vattenavgifters konto ..
Underhåll av inventariers konto ..

K.redit:
Hyra!":; konto
Årsavgifters konto ..

(extra)
Räntors konto " "
Gåvnrs konto .. .. .. .. .. .. .,
Kapitai konto (årets underskott) .. ..

Kr.

173: 50
168: 50
649: 50
145: 45
580: 65
869: 93
198: ~.
900:
315: 58
166: 65
86: 99
39:
46: 60

4,340: 35

2,840: -
272: 
55:
23: 86
7:

1,142: 49

UTGÅENDE BALANS KONTO:

D e b e t:

fastighetens konto ..
Inventariers konto ..
Obligationers konto
Bank konto
Kassa konto

K. r e d i t:

Reservfondens konto
Obetalda räkni'1gars konto
Kapital konto

Kr. 4,340: 35

40,000: -
3,338: 39

50:
239: 02
76: 63

Kr. 43,704: 04

1,700: 
728: 31

41,275: 73

Kr. 43,704:04

I årets räkenskaper har fastighetens bokförda värde nedskrivits till
taxeringsvärdet. Styrelsen har jämväl under det gångna året nödsakats
vidtaga vissa reparationsarbeten å fastigheten, vilket givit anledning till
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större de1en av årets underskott. bå fastigheten miinera ar i gott skick
torde under kommande år reparationerna icke draga så stora kostnader
som under de senare åren.

Vänersborg den 10 iebruari 1935.

K. G. CEDERGREN.
ELOV NORDEN.

ANTON THERNQUlST.

EDWIN ANDERSON
ISIDOR JANSON.
JOHN LINDGREN.

GUNNAR HJORTH.

REVI SIONSBERÄTTELSE.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
revisorer att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år
1934, få efter genomgången granskning vitsorda, att förvaltningen hand
hafts på bästa sätt. ~äkenskapema hava förts med god ordning och reda
samt äro behörigen verificerade. f'öreningens ställning framgår av Sty
relsens avlämnade berättelse och föreslå vi att full och tacksam ansvarsfri
het beviljas fijr den tid revisionen omfattar.

Vänersborg den 15 mars 1935.

EMIL JONSSON. ANDERS WENNERGREN.
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NEKROLOGER 1934.

F. postvaktmästaren ALBERT MAURITZ WALL
STRÖM avled i Vänersborg den 12 januari. Wall
ström var född i Vänersnäs den 12 okt. 1859. I
postverkets tjänst inträdde han år 1885 och tjänst
gjorde vid Vänersborgs postkontor, tills han år
]924 avgick med pension. Han hedrades då med
medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst. I
sitt uppträdande blid och försynt hade han vun·
nit Överordnades, kamraters och allmänhetens
aktning och tillgivenhet. Han var en intresserad
medlem av Vänersborgs Arbetareförening och
Väne:sborgs Söners Gille.

F. avdelningschefen ERNST HJALMAR SWED
BORG avled i Göteborg den 15 jan. lian var född
i Vänersborg den 27 febr. 1867. Efter år 1885 av
lagd studentexamen och studier vid Uppsala uni
versitet inträdde han 1889 i Brand- och Ufför
säkringsaktiebolaget Sveas tjänst, där han 189~

befordrades till chef för bolagets korrespondens
och revisionsavdelningar. På grund av sjuklig
het lämnade han sin tjänst med pension år 1921.
lian var även sekreterare i Svenska Brandtariff
föreningens avdelning i Göteborg, i vilken befatt
ning han kvarstod till utgången av år 1931.

Fabrikören CARL OTTO DAf'GARD avled i Vä
nersborg den 22 januari. Han var född i Väners
borg den 21 september 1876 och tillhörde en
släkt, som sedan sjuttonhundratalet varit bofast
här i staden. Redan nittonårig började han
sin bana inom slakteriyrket. Ar 1908 övertog
han O. Jonssons charkuteriaffär, vilken under
hans energiska ledning utvecklades kraftigt både
som detalj- och partiaffär. Dafgårds tid räckte
även till för offentliga värv, där han med sitt
brinnande intresse för sin födelsestads angelä··
genheter offrade tid och krafter såsom stadsfull-

mäktig och ledamot ett flertal styrelser och nämnder.
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Trävaruhandlaren HJALMAR FREDRIK LARS
SON avled den 17 februari. Han var född i Vä
nersborg den 13 november 1898. Efter avslutade
skolstudier genomgick han handelsskola i Göte
borg och erhöll sedermera anställning på Vä
nersborgs Tändsticksfabriks kontor. Tillsammans
med byggmästare T. Andersson grundade han
1924 trävarufirman Andersson &. Larsson, vilken
år 1931 ombildades till aktiebolag, Som bolagets
ledare förstod han, att med sitt på samma gång
tillmötesgående och bestämda sätt vinna och be-
hålla kunder. Samma gedigna egenskaper för

skaffade honom också i iJrivatlivet många vänner, vilka beklaga hans allt
för tidiga bortgång.

F. adjunkten MAGNUS VILliELM VIKNER avled
i Göteborg den 25 mars. Vikner var född den 7
augusti 1865 i Vänersborg, där han avlade stu
dentexamen år 1885. Han avlade fil. kand.-exa
men i Uppsala år 1888, varefter han gick provår
i Stockholm, och tjänstgjorde som extralärare i
Ystad. År 1906 blev han adjunkt vid Göteborgs
högre latinläroverk, där han kvarstannade till
uppnådd pensionsålder. lian var därjämte lärare
vid Rudebeckska gymnasiet och Prästgymnasiet,
samt flitigt anlitad som privatlärare. Forna ele
ver vittna om att de kunskaper, som Vikner med

delade, icke lätt förflyktigades. Men sa lär också kurserna hamrats in
efter gamla beprÖvade metoder.

F. tändsticksarbetaren ANDERS JOliAN NORDEN
avled den 4 maj, lian var fÖdd i Vänersborg den
30 juni 1859. l~edan som elvaåring inträdde han i
dåvarande A. O. Anderssons Fabriks A/B:s tjänst
och fullgjorde där ett plikttroget arbete, tills han
ar 1930 avgick med pension. Då han år 1916 till
sammans med ett flertal kamrater inom fabriken
belönades med Patriotiska Sällskapets medalj, var
han den tU! arbetsåren äldste av fabrikens an
ställda. lian hyste ett livligt intresse för vad
som rörde sig i tiden, men med sin tillbakadrag
na läggning deltog han aldrig i föreningsliv eller

ofFentliga värv. Men som en hängiven son av sin födelsestad ansåg han
sitt medlemskap i Vänersborgs Söners Gille såsom självskrivet. Man var
även en av Arbetareföreningens äldsta medlemmar.
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Skeppsmäkiaren RUDOLF ANDERSSON avied i
Göteborg den 22 maj. Andersson var född i Vä
nersborg den 24 juli 1857 och kom efter slu
tade skolstudier till sin morbroder i Göteborg,
konsul A. Meyer, Svenska Lloyds och andra
företags skapare. Åren 1878-82 tillbringade han
utomlands och tjänstgjorde därunder på skepps
mäklerikontor i Ryssland, frankrike och Eng
land. Efter sin återkomst till Göteborg övertog
han tillsammans med O. Hellberg s:r skeppsmäk
lerifirman Borlind, Bersen &. Co, som av dem
upparbetades till en av de förnämsta i landet.

Anderssons stora sakkunskap togs under årens lopp i anspråk för alle·
handa uppdrag. lian var bl. a. en synnerligen kunnig haveriexpert, och
anlitades som sådan av flera in- och utländska försäkringsbolag. Under
en följd av år var han dessutom ordförande i Vestkustens Petroleums
aktiebolag.

tIedersledamoten Rudolf Andersson bevaras av Vänersborgs Söners Gille
l tacksamt minne såsom en av dem, vilka med givmild hand bidragit till
skapandet av Gillets ålderdomshem.

f. typografen AUGUST WILMELM KARLSSON
avled i Vänersborg den 4 juni. Han var född i
Vänersborg den 26 augusti 1860. År 1874 fick
han anställning å Bagge &. Petterssons Tryckeri.
numera Länstryckeriet. Här kvarstannade han l

23 år varefter han hade anställning i Borås och
Alingsås. Karlsson återvände 1905 till Väners
borg och erhöll då plats som handsättare ho~

elfsborgs Läns Annonsblad, vilken befattning han
på grund av tilltagande sjuklighet lämnade för
ett tiotal år sedan. Ivrig nykterhetsman var han
en av veteranerna inom Goodtemplarorden, vars
veterandiplom han erhöll.

f. målaremästaren CARL GUSTAf fRÖBERG
avled den 8 juni i Vänersborg. tIan var född i
VänersbOlg den 31 mars 1859. Sin första utbild
ning i yrket fick han hos sin fader, målaremäs
taren J. f. fröberg, varefter han hade anställning
i Skövde och sedermera vid Statens Järnvägar i
Göteborg. Ar 1889 återvände han till hemstaden
och mträdde i U. V. Ii. J:s tjänst. där han kvar
stannade tills han vid utgången av år 1924 av
gick med pension. Redan 1917 hedrades han med
Patriotiska Sällskapets medalj. Stilla Qch till-
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bakadragen till sin natur deltog han icke i det offentliga livet. lian till..
hörde dock på sin tid sångsällskapet Lyran och var en av Vänersborgs
Arbetareförenings äldsta medlemmar.

ttandlanden Br-(OR ADOLf PETERSON avled
i Vänersborg den 16 september. lian var född i
Vänersborg den 2 februari 1874. Efter studier
vid härvarande läroverk hade han anställning i
Göteborg, men övergick sedermera till sin faders,
handianden Anders Jacob Peterson, affär, som
han överlog vid dennes död 1917. Redan samm,l
år nedlade han emellertid affären och började
agenturrörelse, vilken sysselsatte honom ännu vid
hans bortgång. Varmt intresserad av Vänersborg
var han en av Gillets äldsta medlemmar och
nedlade som sådan ett intresserat arbete under

dess tidigare år. lian var även gammal medlem av Par BricolIe.

Konditorn PER AXEL EMIL NORDfELDT avled
i Vänersborg den 19 oktober. Nordfeldt var född
i Trollhättan den 21 oktober 1892. Efter avslu
tade skolstudier praktiserade han konditoriyrket
såväl vid flera av landets ledande företag som
vid en konditorakademi i Dresden. Med denna
utbildning bakom sig var han väl skickad att
övertaga sina föräldrars konditorirörelse i Vä
nersborg, vilken också under hans energiska led
ning ytterligare upparbetades. Ehuru han icke
mera aktivt deltog i det offentliga livet, var han
dock livligt mtresserad av allmänna angelägen

heter och hade alltid mod att hävda en personlig uppfattning i dagens
frågor. lian var en intresserad medlem av Vänersborgs liantverksföre
ning, Vänersborgs Automobilklubb och Vänersborgs Köpmannaförening.
I den sistnämnda sammanslutningen fungerade han som ordförande.
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VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

MEDLEMMAR 1934



Styrelse.
ANDERSON, EDWIN, Direktör, F ö r s t e å I d e r m a n.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, Fältläkare, A n d r e å I d e r rri an.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, G i II e s k r i var e.
JANSON, ISIDOR, Kassör, K a s s a f o g de.
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, B i s i t t a re.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, B i s i t t a r e.

DAfGARD, OTTO, Slaktaremästare, E r s ä t t a r e. t
STERNER, BRUNO, frisörmästare, E r s ä t t a r e,

A r b e t s u t s k o t t.
ANDERSON, PRIl\1US, Bankkassör.
BROMAN, LASSE, fil. mag.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
MILLING, THORSTEN B.. Landskontorist.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.
WIKSTf,ÖM, FOLKE, DövstumIärare.

Re d a k t i o n s n ä m n d.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, Fältläkare.
HALLBERG, BERTEL, Rådman.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV. Stadsbokhållare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumläral'e.

Revisorer.
JONSSON, EMIL, Handlande.
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare.

FOCK, BROR, Sparbankskassör, E r s ä t t a re.



Hedersledamöter.
CARL OTTO CARLSSON, Fabrikör, Göteborg.
ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Fru, Göteboff;.
RUDOLF ANDERSSON, Direktör, Göteborg. t

Medlemmar.
ANDERSSON, ALBIN, Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Eldare, Vänersborg .
ANDERSON, EDWIN, Direktör, Vänersborg. Gillets förste ålder-

man, en av dess stiftare .
ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, GOTTfRID, Postiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAf, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAf, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, HJALMAR, Lantbrukare, Liungskile .
ANDERSSON, JOHAN fREDRIK, Snickaremästare, Vänersborg
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Göteborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSSON, STELLAN, fil. dr., Lektor, Malmö .
BARKSTEDT, HERMAN, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
BARKSTEDT, LUDVIG, Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Örebro .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BERG, fRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ARVID, Stationsinspektor, Vedum .
BERGGREN, ERIK, Studerande, Vänersborg .

4/11 72
14/5 01

22/1 51
23/8 78
25/1 9El
29/1 96
12/5 78
20/4 62

1/7 01
14/9 06
23/5 53
8/8 71
9/9 10
6/2 81
1/3 15

11/8 61
10/5 96
3/10 66

29/6 01
11/5 05
1/5 54

28/9 82
26/9 85

6/10 7S
5/9 80
1/4 05

23/10 84
2/12 83
1/8 11
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BERGLUND, fRITIOf, Iiandlande, Vänersborg . . .
BERGSTRÖM, AXEL, Länsassessor, Karlstad .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Burträsk .
BERGSTRÖM, TO)~STEN, Tandläkare, Bureå .
BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg - .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Philadelphia, (U. S. A.) .
BORGLING, CARL, Länsbokhållare, Västerås .
BOTIiEN, CAI~L, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTIiEN, JOIiN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Iiälsingborg _ .
BRAND, TIiURE, Iiandelsresande, Lidköping - . . . . . .. . .
BROBECK, AXEL, Lokförare, Vänersborg .
BROBECK, KARL, Kamrerare, falun _ .
BROMAN, LASSE, fil. mag.,' Vänersborg . _ .
BUGLER, .lOIiN, Landskanslist, Vänersborg .
BYLUND, IiJALMAR, Major, Uppsala .
BÖRJESSON, ÄKE, f. d. Kamrerare, Göteborg , ..
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL-ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAf, Underlöjtnant, Vänersborg .
CARLSSON, ELOf, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, fabrikör, Vänersborg .
CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Iiälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Med. lic., Underläkare, Sandträsk .
CEDERGREN, KARL GUSTAf, Med. lic., fältläkare, Väners-

borg. Gillets andre ålderman .
CEDERGREN, RAGNAR, Löjtnant, Stockholm .
CEDERGREN, STIG, fänrik, Jur. stud., Vänersborg .
CEDERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig medlem
CIiRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
DAfGÄRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAfGÄRD, IiARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAfGÄRD, OTTO, Slaktaremästare, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse l' .
DAIiLIN, ERIK, frisörmästare, Vänersborg .
DAIiLLÖf, LEOPOLD, f. d. Iiäradsskrivare, Alingsås .
DAIiLSTRÖM, WERNER, Iiandlande, Karlsborg .
DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Lidköping .
DALQUIST, ISIDOR, Journalist, Vänersborg .
DANELIUS, KARL, Med. lic., f. d. förste provinsialläkare, Växiö
DE BOURG, MATS, fil. mag., Rektor, Södertälje .
DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
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DINNETl, GUSTAf, Hovmästare, Stockholm .
DINNETl, KARL fREDRIK, Biografägare, Roslags-Näsby .
DINNETl, KNUT, Lagerförman, Ektorp .
DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg .
EDLUND, BERTIL, Kontorist, Trollhättan .
eDLUND, TORSTEN, Eldare, Vänersborg .
EKBERG, HJALMAR, Ingenjör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg .
ELOW, STIG, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, NILS, Studerande, Vänersborg .
ERICSON, EGON, Elektriker, Vänersborg .
ERICSON, OSCA.R, Bryggmästare, Västerås .
ERICSSON, AXEL, Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Prokurist, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Handelsbiträde, Borås .
ERIKSSON, AXEL ni., Handlande, Göteborg .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL, färgmästare, Arvika .
ERIKSSON, LARS, Skolvaktmästare, Vänersborg .
FALK, BENGT, f. d. Landsfogde, Karlskrona .
FALK, GUSTAf, f. d. Lokomotivförare, Ödskölt .
FALK, RICHARD, förvaltare, Gräsmark .
fALK, SVEN, Redaktör, Åppelviken .
fOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg .
FOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg .
fRISERG, KNUT, Apotekare, Gysinge .
fRÖBERG, ALBIN, Målaremästare, Vänersborg .
I"RÖBERG, CARL, Målaremästare, Vänersborg t .
fRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Trollhättan .
fRÖBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOf, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
OILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg . . .
GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund . .
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULl, TORSTEN, Löjtnant, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
HAGBORG, ARNE, Handelsbiträde, Vänersborg .
HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALLBERG, ANDERS, Riksbankskassör, Kalmar . .
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liALLBERG, BERTEL, Jur. kand., t. f. Borgmästare, Linköping
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg .
HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
liALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
HAMMARSTRÖM, UNO, Löjtnant, Skövde, ständig medlem ..
HANSSON, MAGNUS, Grosshandlare, Stockholm .
HANSSON, VICTOR, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HAUffMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
HEGARDT, GUSTAf, Med. lic., Lasarettsunderläkare, Västervik
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HJORTH, GUNNAR, Jur. kand., Länsbokhållare, Vänersborg. Bi-

sittare i Gillets styrelse .
liULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg .
HÖGVALL, OSKAR, fabrikör, Uddevalla .
JANSSON, ADOLV, Skomakaremästare, Rådman, Vänersborg ..
JANSON, ISIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets kassafogde .
JENNISCHE, BENGT, Med. stud., Vänersborg .
JEBORN, PERCIVAL, Sjökapten, Malmö .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, ALf'RED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Telegrafkommissarie, Kalmar .
JOHANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL O., Bokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handelsresande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg .
JOHANSSON, tIARRY, Gasverksbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, AKE, Fotograf, Vänersborg .
JOHNSSON, liERMAN, Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg .
JÖNSSON, FRA~S W., i. d. Hamnfogde, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, Hamnfogde, Vänersborg .
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KAHNSERÖ, ÖOTTFRIb, Siaktaremastare, Vänersborg .
KARLSSON, AUGUST, l. d. Typograf, Vänersborg t .
KARLSSON, KARL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, VALTE.R, Iiandlande, Vänersborg .
KJIiLBERG, KARL JOIiAN, Ingeniör, Iiärnösand .
KNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg .
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Vänersborg .
KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn .
LAGERGREN, SVEN, Studerande, Vänersborg .
LARN, GILLIS, Apotekare, Vänersborg .
LARSON, AXEL, Iiandlande, Vänersborg .
LARSON, JOIiAN, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, ERNFRID, Brevbärare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALM.AR, Trävaruhandlare, Vänersborg t .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAWSON, JOIiN, Fabrikör, Trollhättan .
LILlE, KLAS, Med. lic., f. d. Provinsialläkare, Järle .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg ' .
LINDEDAL, BIRGER. Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
LINDEDAL, SIGUl~D, Ballkkamrerare, Göteborg .
LINDGREN, JOIiAN, Byggmästare, Vänersborg .
LINDGREN, JOIiN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAF, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDSTRÖM, ALLAN, Ingeniör, Vänersborg .
LINNARSSON, AXEL, Iiandlande. Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Med. lic., f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg
LUNDBLAD, OLOF, Studerande, Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, Iiandlande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, Postkontrollör, Stockholm .
LUNDGREN, TIiOl<, PostkontrolJör, Västerås .
LUNDIN, GUSTAF, Civilingeniör, Karlskrona .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOIiN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, WERNER, Byråingenjör, Stockholm .
LUNDVIK, FRITZ, Civilingeniör, Vänersborg .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Iiandelsresande, Vänersborg .
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MfLLINO, THORSTEN B., Landskontorist, Vänersborg .
NILSSON, DAVID, fil. dr., Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan .
NILSSON, JOHAN, f. d. Reparatör, Vänersborg .
NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg .
von NOLTING, OLOf, Disponent, Vänersborg .
NORDEN, ELO\', Stadsbokhållare, Vänersborg. Gilleskrivare ..
NORDEN, JOliAN, f. d. förman, Vänersborg t .
NORDfELT, ALfRED, fil. dr., f. d. Rektor, Uppsala .
NORDfELDT, peR, Konditor, Vänersborg t .
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta .
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö .
NYGREN, PONTUS, Landskontorist, Vänersborg .
NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg .
NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg .
OLSSON, ADOLf, Lagerbokhållare, Vänersborg .
OLSSON, CARL, Lagerbokhitllare, Vänersborg .
OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg .
OLSSON, VERNER, Banktjänsteman, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Handelsresande, Örebro .
OSCAR, BERTIL, Handelsresande, Mariestad .
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, BI<OR, Agent, Vänersborg t .
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg .
PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, ANDERS, Slaktaremästare, Vänersborg .
PfEIL, WILHELM, Avdelningschef, Hälsingborg .
PRESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
RAHM. HJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
ROSLIN, HARRY, Bokhållare, Vänersborg .
RYRBERG, CLAES, fil. kand., Läroverksadjunkt, Stockholm ..
RYRBERG, KARL AUGUST, Överstelöjtnant, Stockholm,

ständig medlem .
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem
SAHLBeRG, ROBERT, Överstelöjtnant, Vänersborg .
SAHLIN, ERIK, LÖjtnant, Poliskonstapel, Vänersborg .
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, fil. mag., Vänersborg .
SANDBERG, WILHELM, Brevbärare, Vänersborg .
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af SANDEBERG, fREDRIK:, Jur. kand., K:apten, Kammarherre,
Fristad .

af SANDEBI:RG, WILLIAM, Major, Göteborg .
SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, GUSTAF, Sjökapten, Vänersborg .
SCHRÖDER, KARL (jUSTAF, Med. lic., ProvinsIalläkare,

TanluTI .
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTRÖM, AXEL, Handlande, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, OLOF, Stationsmspektor, Vargön .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i Gil-

lets styrelse .
STIBERG, ROBERT, Fil. kand., Direktör, Göteborg .
SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SVEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVEDBORG, ERNST, Avdelningschef, Göteborg t .
SVENSSON, AXI::L, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
SVENSSON, CARL, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, FRITZ, Kassör, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, OLLE-GUSTAF, f. d. Handlande, Vänersborg .
SVENSSON, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, UnderlöJtnant, Jur. stud., Vänersborg ..
von SYDOW, FREDRIK, Jur. kand., Bankdirektör, Göteborg ..
von SYDOW, GERHARD, Jur. kand., Landsfogde, Göteborg ..
TAUBE, FREDRIK, Undcrlöitnant, Karlskrona .
TEODORSON-LARSON, MELKER, Kontrollör, Vänersborg .
THERNQUlST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUlST, OLE, Trädgårdselev, Vänersborg .
THERNQUlST, TUVE, Verkmästare, Borås .
THIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .
THIMGREN, ÅKE, Fil. kand., Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, JOHAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TORSTENSON, AXEL, f. d. Musikstyckjunkare, Göteborg .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem .
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TlJNQYtST, ToRsTEN, Gymnastikdirektör, Haparanda .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Yänersborg .
WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem .
WALLSTRÖM. ALBeRT, f. d. Brevbärare, Yänersborg t .
WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENIUS, OSKAR, Handlande, Yänersborg .
WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Yänersborg .
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Yänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Yänersborg .
WERNER, OLOV, Handelsbiträde, Yänersborg .
WEST, JOHN, Fil. mag., Läroverksadjunkt, Söderköping .
WESTHALL, BO, Jur. kand., Länsnotarie. Yänersborg .
WETTERLUNDH. SUNE, .Jur. kand., Länsnotarie, Yänersborg
WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm .
VIKNER. WILHELM, Fil. kand., f. d. Läroverksadjunkt, Gö-

teborg t .
WIKSTRÖM. FOLKE, Dövstumiärare, Yänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
ABERG, AXEL, Föreståndare, Göteborg .
AKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ASTRÖM, f JALAR. Skräddaremästa re, Yänersborg .

Antal medlemmar: 303.
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A. f. CARLSSON

ETT JUBILEUM.
H U N D R A Å R har förflutit, sedan banbrytaren inom den
svenska skofabrikationen, fabrikör A. F. Carlsson, såg dagens
ljus. Han var nämligen född den 20 augusti 1835 å ett torp
på Vänersnäs. Ungefär samtidigt med 1DO-årsdagen av C:s
födelse kan det av honom startade företaget se tillbaka på
en 75-årig verksamhet. Även om det år 1860 icke förekom
skofabrikatian i modern bemärkelse, så var ändå det i Vä
nersborg detta år startade Carlssonska skomakeriet grunden
till den kommande storindustrien i staden. När den första
maskinen infördes år 1873, hade hans skomakeri vuxit ut till
ett storhantverk med 70 anställda gesäller och lärlingar och
med försäljning över stora delar av landet. Sedan tillväxte
fabriken snabbt. Nya sinnrika precisionsmaskiner anskaffades,
fabrikslokalerna utbyggdes och moderniserades, och produk
tionen ökades. Vänersborgs-skorna voro snart både kända
och välkända över hela Sverige. Då A. F. Carlsson avled
1907, efterlämnade han en svensk storindustri, resultatet av
ett helt livs oförtruten energi och målmedveten skaparlust.



Sparbanken i Vänersborg
Grundad år 1822

Expeditionstid 10-2.



GRUNDAO~~~GRUNDAD
1864 ~. 1864

VÄNERSBORGSBANKEN
~

Utför alla slags bankaffärer.

Bankens notariatavdelning emottager till vård
och förvaltning under bankens garanti

allehanda värdehandlingar.

Fondaffärer förmedlas.

Kassafack uthyras.



A ... B. Nabbensbergs Tegelbruk
ÅRSTILLVERKNING : 4 milj. murtegel

13/4" taktegel
13/4" dräneringsrör

Tenggrenstorps Tegelbruk
ÄGARE: GUNNAR WUlF.

ÅRSTILLVERKNING: 5 milj. murtegel
3 " taktegel
11/2" tegelrör



VÄNERSBORGS SÖNE RS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1936 .

VÄNERSBORO
C. W. CARLSSONS EfTR:S BOKTRYCKERI

1936





Cliffersjiil, blomsjijJ, du rörde vid sfriingarna.

Så fick Nafuren liv.

Tjusade, rörda, vi vaggas aV sångerna,

frälsfa från Vardags kiv.

Barnasjäl, leksjäl, du helgade mlflnena

Så fick din Hembygd liv.

Kiirleksrik humor du spred över mänskorna,

hjärfafs drömperspekfiv

Orossjäl, eldsjäl, du sformade himlarna.

Så gav du Döden liv.

Uingtande sfräckfe mof Guden du vingarna,

{läm/ade: Klarhet giv!

6/12 1935. AUGUST PETERSON.





SAMMANHANGET I
BIRGER SJÖBERGS DIKTNING

av

AUGUST PETERSON

(Denna uTJPsats utgör en utvidgning av ett föredrag, hållet vid

Humanistiska förbundets Birger Sjöbergsfest i Vänersborg

den 6 dec. 1935.)

Det torde vara en allmänt utbredd mening, att Birger Sjö
bergs sista diktsamling, Kriser och Kransar, står i skarp kon
trast mot hans övriga produktion. Idyllikern och humoristen
blev tragiker och söndersliten självbekännare. I sin senare
egenskap fick han till och med förlåtelse av många, som förut
inte kunnat nog förvåna sig över den våldsamma popularitet
hans tidigare. obetydlighet hade vunnit. Många av dikterna i
Kriser och Kransar voro mycket svårbegripliga, en glädje
källa för hans nya beundrare och en chock för hans gamla.
Men åtskil1iga Birger Sjöbergvänner, bland dem kända kriti
ker som Böök, Landquist och Harrie, envisades att uppskatta
alla hans verk som vart och ett i sitt slag en äkta konstska
pelse. Framtiden kommer nog att ge dem rätt. Antydningar
ha inte heller saknats om att idyllikern och humoristen Sjö
berg inte var fullt harmlös. På samma gång har man fått upp
ögonen för, dels att det inte var så farligt med svårbegriplig
heten i Kriser och Kransar, dels att denna bok rymde inte
bara brustna och bittra saker utan också stycken av ren och
oförgänglig skönhet.
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Då jag nu söker visa upp det gemensamma och samtidigt
det bärande i Sjöbergs alstring, är jag ingalunda blind för
egenarten i Kriser och Kransar, en egenart betingad både av
det smärtfu11t tragiska i innehå11et och det djärvt nyskapande
i formen. Men detta hindrar inte, att jag ser Kriser och
Kransar som en följdriktig stegring i Sjöbergs konstnärliga
skapande.*) lians olika verk äro enligt min mening yttringar
aven i grund och botten väsentlig skaldeingivelse: diktarens
stä11ning tm skönhets- och sanningsspörsmålen. I Pridadikt
ningen härskar skönhetsspörsmålet, i Kvartetten som spräng
des sanningsspörsmålet, i Kriser och Kransar äro de båda
spörsmålen sammanvävda ti11 ett lidelsefu11t grubbel, med
skaldens hela personlighet som insats. Ett tredje grunddrag
i diktarens skapande skal1 här också något berÖras: humorn.

I.

Kväd poetens Signe du och råde:
Signe S k ö n h e t mig - och råde d e n.

(Kriser och Kransar.)

Birger SjÖberg tar stäl1ning tm skönhetsspörsmålet på skif
tande sätt. lian försöker fånga den själiska skönhet. som
strålar ut från den älskades skepnad och som naturen i be
nådade ögonblick kan uppenbara. lian sÖrjer också Över
skönhetens förgänglighet. lians skÖnhetsideal kan uttryckas
genom orden harmoni och frid. Detta ideal härskar ännu i de
synnerligen talrika fall, då hans egen splittring' och oro bryta

*) I sin intressanta bok, Diktarvärld och verklighet hos Birger Sjöberg
(]930), säger Ragnar Malm (s. 17) utan att gå närmare in på ämnet:
"Djupa, starka och levande strängar förbinda både 'Frida', 'Kvartetten' och
'Kriserna'. Döden, lidandet, gåtfullheten, sjukdomen, fjärrsynerna m. m.
gå igenom alla verken i växlande tonarter. 'Kriserna' utforma med andra
ord definitivt vissa drag, som ligga färdiga redan i de andra, skenbart
idylliska böckerna".
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sig mot det lyckHga lugnets idylliska skönhet. Men redan
tidigt, i f'ridas Bok, blir skalden medveten om att hans splitt
ring och oro också gÖmma skönhetsvärden, vilka komma till
starka uttryck i Kriser och Kransar. I Kvartetten upptäcker
han, att det gives en idyllisk skÖnhet, som är falsk. Sannings
kravet gör sig obönhörligen gällande som domare i estetiska
frågor.

I Fridas Andra Bok heter en av sångerna Vårnatt i Fridas
faders trädgård. Denna sång är inte särdeles betydande, men
den ger oss ett gott belägg för skaldens förandligade skÖn
hetsuppfattning. Den anfÖres i sin helhet.

Tvcker att vi borde andar vara
dEmna afton ibland blommors snÖ!
Ovan häcken står vår granna, klara
aftonstjärna som en fyr på sjö.

Dunklet är nog tätt, men blomstren skina
trotsande det tunga' skymningsdok.
Nyss en apel dödstyst ner sitt fina
överflöd av vita blommor vrak.

ej är Frida högljudd med sin stämma,
men hon helst vill viska denna stund
liksom rädes hon att s k ö n h e t*) skrämma
som en fågel från vår trädgårdsrund.

Eljest saklig själv, jag ej kan svara,
ej min tankes alster ivrigt strö.
Tycker att vi borde andar vara
denna afton ibland blommors snö.

Den något filiströse tänkaren sträcker vapen och anammar
helt den skÖnhet, som uppenbaras genom och kring' den äl
skade. Alltid är denna skönhet I j u s i Fridadiktningen; det
torde kunna fattas sinnebildligt, att de vita blommorna be
segrade nattmörkret.

*) Då intet annat angives, äro samtliga spärrningar gjorda av mig.
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I den bekanta f'rida i vårstädningen (Pridas Bok I) har
denna ljusa skönhet fått ett av sina vackraste uttryck, och
det är särskilt att märka, att den älskades fägring samman
smälter med hembygdens i dennas finaste och sprödaste up
penbarelseform, den kanske käraste gästen i minnets helge
dom: Vänerstrandens härlighet i vårens och sommarens tid.
Skenet kring Pridas huvud är "ljuvt och änglaaktigt" det är
även "sken av blom och fjäril", "kungligt strålar hon", hen
nes framfärd är lätt och fin "likt suset i en vass", strålglansen
kring henne är som vågens, "som glittrar vid sin strand".

I Aftontankar vid Pridas ruta (f'ridas Bok I) liknas hon vid
en älva, en ängel. Allt är stämt i ljus och vek fäpgton:

Månen skiner
mild vid sin tysta vakt
på hennes fönsterplåt.

Rosigt tapetens fält
vill hägna hennes blund.

Glittrande i sin prakt
de små jasminer
bakom staket stå vakt
liksom i ömt försåt.
Sakta är vindens takt,
så blitt i natt han viner;
blomflarn han hopabragt
på gatan, blank och våt
Prida till ro sig lagt

- månen skiner 
anar ej vad jag sagt
i tysthet på min stråt.

I Båtfärd (fridas bok II) är hon den "milda, ädla, goda
Prida"; i Till heden är hon den "ljuva"; henne är ägnad
serenaden Sov, hulda ros, i ro, och i samma sång nämnes hon
även "hulda fe"; i Danslektionen ses hon "stråla som en fe".
T. o. m. i klädedräkten avspeglas något av hennes väsens
skärhet. Så heter det i den nämnda serenaden:
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Bland hattars stora här,
där vitt och grått sig blandar,
jag ser med kärt besvär
ett tyg, som skärt sig randar.
Det Frida är i söndagsblus.
En rosig kind - krin):; halsen krus

När skalden i liästskofyndet möblerar den drÖmda villan (Fri..

das bok 0, tänker han sig Frida så här:

Frida tar av sig sin gula sommarkappa;
vid fönstret hon sig lutar i snövita pla):;g.

Det är för Övrigt helt i sin ordning, att inledningssången till

Fridas bok l, den välkända Den första gång ... , innehåller

hela denna estetik i konstnärlig förkortning och förenkling.
liur kysk och försynt är inte denna sång! Den älskade (hen
nes namn nämnes inte), med "anletsdrag, som rodna och som
stråla och betaga", är insatt som ett smycke i denna yng

lingadrömmens omgivning, en äktsvensk sinnebild av fridens

och harmoniens idea1. Aldrig blir denna bildkonst fadd, och
här mindre än någonsin. Tavlan r Ör s i g nämligen. och rö

relsen är mild och fin men tillräckligt stark för att ge intryck
av liv och sanning. Detta är hemligheten med att Sjöberg så
sent som på 1920-talet lyckats med att forma Den nya ska
pelsens motiv, naturen sedd med den älskandes ögon. Kell
grens ord få här sin fulla tillämpning:

Död låg naturen för mitt öga,
djupt låg hon för min känsla död -~

kom så en f l ä k t ifrån det höga
och l j u s o c h l i v i världen böd.

Vem fattade dig, Skönhet? - Ingen
förutan den, som älska vet.

Denna oförgätliga sommardag, "då solen lyste klar", då "stodo
b u g a n d e i p a r v i d p a r" "ängens alla blommor av
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många hundra slag", "vinden d r o g s å s a k t e l i g", "böl
jan s m ö g k ä r l e k s f u Il till snäckan uti sanden".

Den första gång jag såg dig, då glänste sommarskyn
så bländande och grann som aldrig mera.

Nej, aldrig mera i verkligheten. Men i minnet skulle denna
skönhetssyn leva åter och åter,

om ock i vinterns dag
då drivan ligger glittrande och kall.

Den lever också upp i livets vinter. I Kvartetten bär frida
namnet Elisabet, gubben Borgs un'gdomsälskade, som blev
hans hustru. lian lever för och i detta minne. Om vi för
några ögonblick ta del av hans liv i drömmen, känna vi oss
genast åter försatta tillfridas värld. "lion bär en ljus klän
ning med volanger, hon har skära blommor på kinden, blåa
ögon, och detta blonda hår fladdrar lätt fÖr en ljum bris, som
sveper in under båtens tak. Långa gröna dyningar svälla
med band, ringar och bubblor av fradga under den breda
men lågt i vattenbrynet lIggande lilla ångaren". Låt oss höra
vidare! "Det är märkvärdigt, att herr Borg ännu kan se
denna tavla så tydligt, och att han ännu kan känna dessa
vindar från sin ungdom. Många blåstar ha sedan dess svept
omkring honom, och många vatten har han sett, men ändå
erinrar han sig i n g e n b r i s s å l j u m s o m d e n n a, i n
t e t v a t t e n s å g r a n t u p p l y s t, s å f r ä s a n d e o c h
f e s t l i g t s o m d e t t a. Allt för den lilla levande bildens,
för det blonda hårets och de ljusa ögonens skull". (s. 360
361)*).

för att ytterligare visa, vad denna föreställningskrets be
tytt för Birger Sjöberg, drar jag här fram några spridda stäl
len, som kanske inte ha mindre beviskraft, därför att de stå

") Citaten från Kvartetten efter 18. upp!. (1931).
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i ett mycket löst sammanhang med den fråga, som just nu
sysselsätter oss. I sången Notchefen (f'ridas bok II) sitter
skalden och bläddrar i gamla noter, då

fåglar med bläddrandet började drilla
och Sommarens dag såg jag ljus och varm.
Utanför snöar
och frysa sjöar,
det vet jag nog.
Ändå det stimmar
som Sommarens timmar
vid sjö och skog!

Följande prov äro samtliga hämtade ur Kvartetten. Fab
rikör Åviks lille son ligger dödssjuk i sin bädd. ".Edmund
gripes av djupt vemod, sådant man känner i avskedets stund,
när man skall lämna en kär vän eller e n ä I s k a d s t r a n d".
(s. 200) - Cello är i julottan. "Han kom ihåg några kyrko
besök tillsammans med sin moder och syster under ett annat
vitt tempelvalv än detta, men minnet låg så långt borta och
i e t t s å s ä I I s a m t l j u s, att det tedde sig som en erin
ring från en annan och bättre värld." (s. 453-454) - Då Cello
vunnit sin tillbeddas hjärta, ser han i fantasien, hur "han
skullc promenera med fröken Åvik under de mörka trädkro
norna, lyssna på v i n d e n s s u s, f å g e I k v i t t e r o c h
vattnets sorl vid stranden." (s. 671) - I Åviks
kök står en målare och arbetar. Han berättar fÖr jungfrurna
om den cyniske mcn känsligc författaren hans faster har tjä
flat hos. Denne brukade bekänna: "1 dag har jag varit i mitt
sköna land. liärliga, drömda land, med din vår, som smälter
mitt hjärtas vinter!"

Men vi vända oss till gubben Borg igen. Är det inte märk
värdigt, att Kvartetten klingar ut i denne "bipersons" åter
upprepade möte med den oförgätliga i en syn? Kapitlet är
betitlat Den blomstertid ... ; några barn sjunga den vackra
visan:
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Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt, som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

Den gamle blomstervännen går i sin härliga trädgård och
sörjer sin Elisabet, "suckar icke mera, ty hans suckar ha fÖr
länge sedan tagit slut". "Men saknaden och längtan, men
drömmen, som oförändrad stilla lågar i hans bröst, vad är
den utav, vad är den fö,r ett märkvärdigt ting? Skall jag
träffa henne mera? tänker den gamle herrn. Nej, jag skall
icke mera råka henne - men kanhända att ja'g skall få råka
henne ändå. Och så lämna hans tankar stenen vid graven,
och därifrån vandra de bort till det gråa huset, gå uppför
trappan - och nu ljusnar grubblarens Öga. - Var f ö r
k o m m e r i n t e E l i s a b e t, h o n s k u Il e j u k o m m a,
mumlar han."

Denna scen pekar rakt mot den sköna dikten Drömmar
famnas i Kriser och Kransar.

Det kunde knappast någon annan vara
ä n d u, m i n k ä r a s t e, s o m k o m t i Il m i g
vid sommarstrand, där jag såg molnen fara
och vågor gå i blåa drev att snara
den säv, som bävade och böjde sig.
Väl är det sant -- det var i slummern bara
men kunde knappast någon annan vara
än du, min käraste, som kom till mig.

tians drömmars Frida svarar honom:

Jag valde Junis tavla för att träda
bland ungdoms sälla syner dig emot.
Min kärlek ville jag till sommar kläda
och blomster sålla vid min käres fot.
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Jag sade intet - ord jag ej behövde,
ty tanke utan ord kan tanke nå.
När v i k e n s o r I a d e, när v i n d e n s ö v d e,
två drömmar famnade varandra då.

Kretsloppet är fullbordat från Den första gång. " till denna
sista gång. - Och ett liknande kretslopp ful1bordas i skaldens
förhållande till sin hemstad. liur vackert han än har be
sjungit den i Fridadiktningen, når han betydligt högre j

Cantilena Comunale i Kriser och kransar. Det vill synas,
som om Birger Sjöberg i denna dikt, mitt i sin andliga nöd

undfått en sista drömsyn av sin ungdoms stad, skönare än
någon tidigare, ett tydligt parallellfall till Drömmar famnas.
Då dikten förmodligen är ganska förbisedd, tillåter jag mig
att anföra den i dess helhet.

Med en maklighet, som sinnet söver,
skutan glider genom öppna bron.
Varsamt vattnet fransas fram i fören,
sammanblandar fragg och blanka ören.
Silversnören
lindas upp vid vågens skvalp och ton.
Himlen sprider matta sken därÖver.
Välbehag i skymning.
Stjärnbehag i skymning.
Vita häckblom, mörka bladverk - nattens skönhetsdon.

Stadens småhus, som sig hopatränga
omkring samlingstankars stora hus,
gömma skönhetsland bak stängda grindar.
Luktärtsreva vid staket sig lindar. .
Vilsna vindar
blom till fjäril gÖr vid fladdersus.
Sus och sömn bland ros och blad, som klänga ...
Slumra småstadshjärta
med din storstadssmärta!
Slumra gott i gråa husen vid kastanjers brus!

Alla blå inkorporeringsdrömmar,
som i dagens marknad röja sig -
alla nyttans vyer staden målar,
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plånas ut, när sommarhatten pralar,
blomman strålar
pudervit vid trappa, prång och stig.
Kall beräkning flyr - naturen ömmar,
och Provinsens andar
doft kring teglet blandar,
träda kransade till torget: "Barn, vi älska dig!"

Steg på avstånd lugnt och tydligt hÖras.
Ej så länge - ljudets död är snar ...
Trottoaren letar sig förveten,
alabasterblek från mörka vreten.
Evigheten
når den visst vid sjön, som blånar klar
och med rymden synes sammanröras.
Himlen nu tycks låna
vattnets silvermåna.
Vattnet lånar himlens blånad - vänskap uppenbar.

Här vid andetag från strandens dyning
kan man fri från frusna tankar gå.
Vaka, medan stjärnor silverkalka
murars rader - och vid ökad svalka
gräsets halka,
morgonljudens klarheter förstå.
Enkla hjärta, njut i rosig gryning!
fin din stad i ljusning
står vid sång och susning.
Klappa stolt, med världsstadsglädje i din 'gÖmda vrå!

I ton och ordval känna vi igen enskildheter från Frida-dikt
ningen. Men hur mycket finare och innerligare är inte allt
här! Den något grönköpingsmässiga, fastän alltid kärleks
fulla ironien är här ersatt av ren förståelse. "StOl'stads
smärta", "världsstadsglädje", "inkorporeringsdrÖmmar" måla
utomordentligt den alldeles särskilda självkänsla, som utmär
ker residensstaden vid Vänern. Och i "skönhetsland bak
stängda grindar" har Sjöber'g just fått fram det som näst lä
get ger Vänersborg dess stÖrsta behag i vår- och sommartid:
de ytterst talrika, förtjusande granna trädgårdarna, vilka rätt
ofta dölja sig för gatuvandrarens blickar. Mången, som be-
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söker staden, upptäcker inte alltid dessa lustgårdar. Pörst
när han gjort det, kan han bättre förstå, att även själva sta
den gett Birger Sjöberg så rika skönhetsintryck.

"
Den rena skönhet Birger Sjöberg sökte och fann, störes

redan tidigt mångfaldiga gånger av hans egen oro och splitt
ring. lian kunde framkalla denna skönhet i vemodsdränkta
drömsyner, men han kunde aldrig stämma sin egen person
lighet till bestående samklang med den. Som vi sett, blev
han den dock tmgen även i sin hemsökelses tid. Den oro
och den splittring, som är hans, är med hela tiden, löper
stundom jämsides med hans harmoniska skönhetsupplevelser,
griper stundom in i dem, fördjupande skönhetsbegreppet, och
tar stundom tjänst hos skaldens sanningssökande ande. Även
dessa processer kunna följas genom Sjöbergs hela produktion
i stegrad takt

I den vackra sången Beskrivning över Näckens rosor och
vattnet (Fridas bok 1) har Birger Sjöberg, medvetet eller
omedvetet, i sinnebildlig form givit oss hela det knippe av
frågor, som uppstå ur mötet mellan hans sinnes oro och hans
sinnes vila i fridens och harmoniens skönhetsvärld.

Gör en kikare av handen, Prida.
skåda Näckens rosor i vår vik!
Gungande, de sida invid sida
lyssna till sin faders harpmusik.

En av skaldens många mästerliga naturidyller, med den
fina, faddhetsförjagande r ö r e l s e n som avgÖrande konst
närligborgen, Men skalden känner på sig, att han med oron
lurande på djupet måste söka fasthålla detta skönhetsintryck
och styrka dess sanningsvärde:

Näcken är en myt, som böljans röst
är en s a n n i n g till vårt hjärtas tröst.
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Om dess s k ö n h e t inga lärda strida,
vågens visa är på känsla rik ...

Skönhetsupplevelsen skall härska över spekulationen. Men
det lyckas inte att hålla denna tillbaka. Den jämna, lugna
rörelsen stegras till en häftigare, målande en liten dramatisk
konflikt:

Vill en Näckens ros man söka fånga,
märkes nog hur den tillbaka dras,
liksom snålt, av starka händer många,
dolda under vattnets spegelglas.
Sorlar ej var våg, ur slummern väckt:
"Ryck ej blomman från min blåa dräkt ..."

Grubblaren och forskaren över "universums" gåtor har fått
blodad tand igen:

Vattnet ville jag beskriva även,
ofta jag det djupt studera tänkt.

Man förstår mycket väl, att detta yttrande rymmer en full
fjädrad chrounschougsk ironi, men det är inte allt. Allvaret
ligger under, här som i alla liknande fall. Genom att tanken
får driva sitt spel, djupnar skönhetsintrycket till större ur
sprunglighet och egenart:

Stundom grånar denna blåa väven,
stundom stjärnor i dess sömmar blänkt.
Liksom svarta korn strös ut ibland,
skrynklor virvlar utav vindens hand,
plötsligt mörknar ytan, så att säven
bländgul ter sig, utav sol bestänkt ...

Den högresta, stolta säven invid Vänerstranden (nu till
största delen nedhuggen!), vilken så ofta hos Sjöberg får
tjänstgöra som blott föremål för vattnets lek, får här sitt
eget, välförtjänta skönhetsvärde. Och nu kan ingenting hejda
skalden från ett djärvt språng, en stolt självbekännelse i tro
het mot hans egenart:
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Mest jag älskar t r o t s i g- v å g, som k r u s a r
s t o l t sitt hår och hög mot stranden g-år.*)
Blanka vattnet Frida mera tjusar,
där det lug-nt kring Näckens rosor står
med en aftonsky i spegelns ring.
Kvinna vek. Jag tadlar ingenting!
Lugna bröst må ej ha våg, som brusar.
Orons sinne orons våg förstår. ..

Här sägs det tydligt ifrån, att den fridfulla skönheten är
hennes, kvinnans. Men hur det än är, så återföres skalden,
som sig bör, under inflytande av hennes makt, till utgångs
läget:

Men - alltunder det jag- talar, glida
vi vid årans sla'g mot stilla vik,
där de gunga, sida invid sida,
Näckens rosor små vid svag musik.

Den motsättning mellan hans och hennes natur, som kom
mer fram i denna sång, leder inte till konflikt, ty hennes idyll
är äkta. Som jag ovan antytt, upptäcker emellertid Birger
Sjöberg i Kvartetten en falsk idyll, jämte åtskillig- annan falsk
het. Och då blir det konflikt på allvar. I det roliga kapitlet
"Svan på lugnt vatten, oljemålning- av Eugen A:son Renard",
avslöjar sig Cello (Birger Sjöberg) som en verkligt demonisk
natur, då han ställes ansikte mot ansikte med lögnen, om än
i en harmlös oljefärgtavlas skepnad. Konstverket beskrives
så här (s. 133): "Tavlan föreställde en svan med lång, vackert
krökt hals; den låg på en klar sjö och hade en mängd små vat
tenringar, alla på lagom avstånd från varandra kring den vilan
de snövita kroppen. Runtomkring var sjön stilla och blank.
Ylöga träd speglade sina kronor i vattnet. Sakta sjönk solen

ner bakom en udde, och mitt i sjön låg en liten holme med

*) Jämför Hösten klarnar, frida (f'ridas bok II):
Den tid som kommer, är så stark i färgen!
Han är så sund och s t o l t uti sin håg.
Frisk vinden är, som flyger över bergen
och k r u s a r mörk vår sommars bleka v å g.
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björkar, vilka stodo ljusgröna och stilla med sina vita stam
mar. Rosenfärgen sken här och var i vattnet omkring hÖ'ga
sävar och stenar med frisk, grön mossa." Vi ana redan, att
det är något galet med denna "plansch". Nog hade Birger
Sjöberg valt lika oskyldiga naturstycken att besjunga, men
skillnaden är omisskännelig. I{enards tavla lever inte. Cello
känner, att den ängslar honom. Iiörom honom vidare: "Cello
erfor vid anblicken av detta förfärlIga lugn och denna söta
skönhet ett behov att låta tankarna uppsöka livets råaste och
fulaste sanningar. Det var så poetiskt, att journalisten ön
skade, att en verklighet i form aven grov karl med en kniv i
handen hade plumsat ut genom den stilla säven vid stranden
och plaskat bort för att skära halsen av den vita lögnen med
sin svanhals, medan levande och sanna vattenringar hade
svallat kring hans stövlar." (s. 137). Vidare tar han i sin mun
sådana ord som "en lögnaktig ro", "ett falskt lugn", "en lög
nens idyll". Likväl var han inte nöjd, han måste helt fÖrinta
herr Renards skapelse. Kapitlet slutar med att "den trötte
herr Erlandsson fann tavlan så spröd, så ljuvligt rofull, att
han till sist hoppades få se den nedgående solen krevera som
en oljetank på ett brinnande fartyg, medan små torpedjagare
ilade fram och åter på sjön, avfyrande häftiga kanonsalvor,
med blå och svart rök över den lögnaktigt fridfulla nejden."
(s. 138).

Ett par kostliga exempel på falsk skönhet bjuder oss Birger
Sjöberg vidare i Kvartetten. "Electrical girl - - - vars
nade - - - såpreklamen med en operaskönhet i högklac
kade skor, som tvättade linne i en tvättbalja, ur vilken iritet
vatten stänkte; den unge reklamdandyn, med de rosiga kin
derna, som öppnade munnen och blottade två rader inferna
liskt jämna tänder av onaturlig glans och vithet; det stora
plakatet med en hel familj, vit gubbe och gumma, medelålders
äkta par samt tultande barn, vars alla medlemmar buro hög-
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röda falska rosor av hälsa på sina kinder, och som samtliga
med kärleksfulla blickar betraktade de patentextraktpaket, de
hälla i välmålade händer med blänkande naglar och fingrar
utan rynkor." (s. .357-358). Inte ens kortlekens figurer undgå
bonom: "- - - dessa knektar, som likna söta kvinnor med
rosor på kinden och falska mustascher." (s. 522).

"Orons sinne orons våg förstår." Steget är nu inte långt
till inte blott sådana dikter i Kriser och Kransar som Orons
eldmetoder, Fränhetens frasfria visa och Skrivarefärd utan
överhuvud taget till den katastrofstämning, som behärskar
större delen av boken.

Orons eldmetoder svida - det är -givet!
Hjärna hon vädrar, hjärta hon flår,
Gamla märken, broder ... Oron bär i livet
irrande blick och blåsande hår.

Jämför ovan "trotsig våg, som krusar stolt sitt hår"!

Hellre vild och dyster,
blott du ändå
ger mig din ans!
Bröstet hårt du kryster,
tungt kan du slå,
lågor kan du tvinna ...
Bäst är dock att brinna.
Oro är dans.

Jämför "Lugna bröst må ej ha våg som brusar."
Men ännu egendomligare ter sig stegringen i Skrivarefärd.

liär har skalden av verkligheten blivit bönhörd över hövan.
I Beskrivning över Näckens rosor och vattnet och inför Re
nards tqvla hade han i tanken frammanat antiidylliska stäm
ningar. Enligt min uppfattning kan nu Skrivarefärd inte vara
något annat än Birger Sjöbergs besök i Vänersborg hösten
192.3, då han i sin födelsestad föredrog Pridas visor och blev
föremål för en storartad hyllning. Han hade då inte varit där
sedan 1906. Enligt vad rådman Jonas Wallin berättat för mig
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Var Birger Sjöber;g under dessa dagar mitt i alla festlighe
terna ganska svårmodig. lian drog sig då ett par gånger un
dan från sina gamla vänner och nya beundrare och gick och
drev ensam utefter Vänerstranden. I dikten är skalden om
bord på en ångbåt, som nalkas staden. lian känner inte igen
vattnet. Så vitt jag förstår, är diktens första strof en sinne
bildlig återspe'gling av de pinsamma erfarenheter han har
gjort aven hel del människor i hemstaden på sin sångarfärd
eller, som han säger, "Skrivarefärd". Vågorna bli för en stund
dessa människor:

liär på vida vattnet, strött med skum.
täta sammanträden äga rum.

De närmast följande raderna måla förträffligt den löjliga
förvirring, som kan uppstå i ett sällskap, där återseendet efter
långa år blev något annat än det väntade:

Grått till mötes går med grått - och vänder.

Se vi inte framför oss två herrar i det nämnda sällskapet
rusa fram och hälsa varandra hjärtlIgt för att ögonblicket ef
teråt rusa var och en åt sitt håll? De hade ingenting av
värde att säga varandra.

Återmöte! Lösa, gråa händer
gripa virriga varandra fatt -
slappna åter snart med skvimp och skvatt ...

liär se vi hela sällskapet utföra denna meningslösa rit.
Skalden och väl någon eller några likasinnade göra revolt:

Vågor i vämjelse välva,
vredgas, skälva.
Orosbilder allt! En kyss... God dag!

Skalden lämnar sin hemstad; hans besök där nu ter sig så
osäkert:

Vänband brytas -
falskt de återknytas
vid en nyckstorms nästa andetag.
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tian tänker på hur han såg detta vatten fordom:

Hör, kapten på bryggan! Denna sjö
förr jag ej såg mörk förvirring strö.
Tmin ungdom friskt och festligt möttes
mörkblå vågor, vilka sönderstöttes
i en rusig fragg vid stolta stänk.
i ett sken som ,grynings rosenblänk.

;h det en vulkan på botten, som
muddrat svart, och fägring målat om?
clIer storm kanhända, yr i håren,
starka anspråk ökat under åren ...

tIur jag vid blåstarna tittar
ej jag hittar
klar idyll i bubblor, spiIIror grå.

Stranden nalkas - och från denna punkt
fordom staden steg så ljust och lugnt,
med en kyrkoknopp bland byggnadsblader,
vecklade i röda, gråa rader.
Hur jag granskar nu, vid stamp och vag,g,
kyrkan ter sig som en törnetagg.
Jiusen betryckta sig samla.
Gråa vänner ramla
i varandras famn att trötta dö
elIer svimma
i den lätta dimma,
som drar fram från kalI och ängslig sjö.

Kaptenen svarar:

Sjön är sig lik som den varit här
alla långa år, såvitt jag minnes!
O r o alItid är, där vågor finnes.

Men nu inträffar något märkligt. Vi sågo i Beskrivning
över Näckens rosor och vattnet, att skalden efter sin demoni
ska tankeflykt viIIigt inordnade sig i idyllens (Fridas) värld
igen. TSkrivarefärd sker nu alldeles detsamma:

Men det glittrar - se det glittrar mera!
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Det går emellertid inte så lätt nu, kostar åtskillig självöver
vinnelse. Med bister gal'ghumor ropar skalden till Vänerns
böljor:

Vill du kärleksvattnet imitera,
främmande och virrigt lömska svall?

Jian anammar dock begärligt bländverket, och så är han
igen i ungdomslandet, i dämpad men tacksam glädje:

Gör detsamma! Tack i alla fall!
Staden med lekportar väntar.
Blåögd hågkomst gläntar.
Bleka minnen tyst i parken gå ...
Lövbrus säger:
"An jag ungdom äger!
Samma sång och sommar nu som då!"

Skalden åtesåg sin stad i höstens tid, men liksom för Not
chefen nyss blev det sommar i sinnet för en kort stund.

I en annan dikt i Kriser och Kransar, Liv i skola mig skic
kar -- se vi ett klart parallellfall till detta inre händelsefÖr
lopp. Som motto har skalden satt: Rösterna i Parken:
"Sjungom! Inga stormar ..." Det är de nybakade studen
terna, som stå och sjunga i Plantaget (parken kring Väners
borgs kyrka), ett gammalt vänersborgsbruk. Men Birger
Sjöberg fick aldrig vara med om detta. Tidigt fick han sluta
j läroverket och bli först järnhandelsbiträde, så tidnings
man - så diktare:

Född med blänkande blickar,
Livsbejakans rosor två
en på varje kind -
Liv i skola mig skickar,
kramar mig trött, pudrar mig grå,
biter med bister vind.
Lurar mig först att sjunga
ljusblått lov med min tunga.
Lockar mig upp att döna
högröd sång till den sköna.
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född med ömmaste drömmar 
solkattstankar, tinder, glans 
spelande humör,
styr mig ödet med tömmar,
slår mig i grus, välter nånstans
bäst jag i vissling kör.

Men ungdomsminnena uppenbara sig även nu och åstad
komma den rening vi mer än en gång ha bevittnat:

Snart med blänkande blickar
än en gång' ja'g' helad står
frank till lovsång opp.
framtid blinkande skickar
löften åt mig, -- Törnkransen går
strax i en lysten knopp.
Ungdoms fjärla-r, som svinna,
vill jag i ilsprång hinna.
fram emot klara dagar
glad i ögat jag jagar.

Sjungen mIg full av tröst och tro,
lyriska stämmor i park!
Bej, min gråhet! Av min sko
tag en ärlig spark!

Orons eldmetoder är en hymn till verkligheten, den verk-
lighet. som är vardande.

Oro är Vår.
Iiör hur stormen ropar! Mars vill allting ramma.
Vojande sång kring väntande jord.
Din förlossning bidar du, vår trogna mamma.

Men frukten av all denna kamp blir dock skönhet, vårens
och sommarens fägring.

Lidit har hon gruvligt.
Se dock vilket ljuvligt
blomstrande barn!

Vid sidan av de strålande skönhetsuppenbarelserna från
fridas värld i Drömmar famnas och Cantilena Comunale, en
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återerinringens skönhet, arbetar sig skönheten i Kriser och
Kransar fram även på orons väg, på den fördjupade verklig
hetsupplevelsens väg; Den olycklige KQnferensman är san
ningssökare, men han är också skönhetslängtare. lian måste
se sin evighetsbetonade skönhetslängtan krossad av verklig
heten.

Så är på jorden städse ordningsfråga
av timmer funtad, men en andens längtan
är sammanvävd av skär osinnlighet.
Den dopnamn får av hopplös sammansättning,
ty fasta uttryck aldrig dröm kan täcka.

Trots allt växer en verklighetsskönhet fram ur allt lidandet.
Då han är nära att bli vansinnig, bringar en barnaröst honom
hugsvalan.

Din starka längtan räcker, menar jag,
att lätta varandets och stoftets band,
Gott syfte lyfter mullen mot det klara.
Nyss sjöng jag till mitt kärleksspel ...
Ditt sjuka hjärta hörde fel.
Jag sjöng om länkar ej - om längtan bara!

Så formar sig denna märkliga dikt, Konferensman, till en
försoning med verkligheten, men en verklighet genomglöd
gad av människoandens ständigt gäckade men ständigt för
nyade kamp och längtan.

Må än jag vämjas, klädd i nyttans pälsar.
Men längtan lättar tyngd och s k ö n h e t frälsar.
Så må en ärlig strävan vara staven
i tumultariskt vimmel fram till graven.

Men materien är lika nödvändig för anden som anden för
materien.

Vill anden bryta upp sitt skjul på jorden,
den irrar skrämd, skräckslagna bliva orden.
Ur klimpig lera stiger s k ö n h e t s vilja.
På ler och längtan kan nog lyssnarn skilja.
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Och skönare kan väl knappast försoningen med livet efter
den upprivande kampen uttryckas än i de gripande enkla
ord, i vilka dikten utmynnar:

Jag helats från min bristnings bittra kval.
Hur vackert livets buller ändå låter!

Alldeles samma tanke bär upp dikten I ditt allvars famn.
Skalden söker fÖrsoning med livet, verkligheten, fastän han
är dömd til! ensamhet. Redan Cello (Kvartetten s. 454) kände
sig som "en välklädd tiggare", i vars bröst klappade "ett fat
tigt, ensamt hjärta." liär i Kriser och Kransar-dikten, vill
skalden härda sig i ensamhet, ur ensamheten utvinna livets
styrka. för orons son, som vill befria sig från galärslavs
tjänsten på "Sällskapssjön", blir mötet med ensamheten ett
möte med en skönhet av samma slag, som vi skymtade i Be
skrivning över Näckens rosor och vattnet. lielt naturligt är
skalden medveten om motsatsen mellan fridas ljusa skönhet
och ensamhetens mörka:

Du en motsats var till blod och ljus.

fridas värld segrade i beskrivning över Näckens rosor och
vattnet. Skalden gick tillbaka till hennes sätt att se. Så går
det också till en början, då han möter ensamheten.

När för dig jag skulle föreställas,
greps jag av förvirring - ville fly.
Så för s k Ö. n h e t ögonlock kan fällas.
Mystisk mörkögdhet med stjärnvit hy ...

Ensamheten vet hans sva'ghet, hans benägenhet för återfall:

Som du önskar -- gå din glitterstig!

lian talar vidare till honom:

gärna kan du fly min mörka hamn!
'tn gång skall jag ändå ha dig bunden
i min s a n n a, i min starka famn!
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Hon tillämpar på honom "orons eldmetoder":

Bittra dödsminuter skall du lida,
men ur vanmakt födas ny var gång.

Hon predikar även den "naturalistiska" estetik vi redan ha
lärt känna:

Svarta gruvan alstrar, skyddar, gömmer
sällsam sten med klar och ädel hy.
Mullen, tung och mörk, om blomman drömmer.
Dröm blir blod och blod blir blomstersky.

Skalden kan nu bejaka livet även på denna svåra väg:

Om du än ej strålade som Eva,
icke gjorde kinden röd och het,
du det ändå är, som lärt mig leva,
starka, mörka, s k ö n a E n s.a m h e tl

Som vi skola se nedan, står denna bekännelse inte i ofören
lig motsats till den ljusa uppenbarelsen i Drömmar famnas.
(Se nedan s. .50.) Både Landqvist och Iiarrie ha framhållit
dikten Min fordran är ej ringa i Kriser och Kransar som kan
ske det allra vackraste Birger Sjöberg någonsin har skrivit.
Det stora i dikten är skaldens trohet mot jorden:

Min fordran är ej ringa på dig, o Iiimmelrik 
ty om du äger bara en doft från armods jord,
ett eko av den snara och gråa sångarns ord,
må harpa mindre klinga för mig i mild musik ...

Efter vad vi nyss ha sett, är detta i full överensstämmelse
med skaldens tillkämpade "naturalistiska" estetik. Men dik
ten är förebådad i Kvartetten. Den, som uttalar sitt stolta
krav på himmelriket, nämnes i Kriser och Kransar "naturkär
lekman". Redan denna beteckning pekar mot 'gubben Borg
i Kvartetten. Den gamle fritänkaren och naturdyrkaren hål
ler envist fast vid de "naturliga" och jordiska orsakssamman
hangen i sina tvister om livets mening med den kristet religi
öse snickaremästare Thun. Då denne kommer med sina över-
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naturliga förklaringar, svarar gubben Borg (s. 747): "Allting

är också så naturligt. Låt oss vara ödmjuka och inte glömma
jorden, för vi är potatisar och myror, som har vuxit upp ur
jorden." Detta hindrar inte herr Borig att hata "de farliga
larverna och de lÖmska frostnätterna, som med sin andedräkt
kom allt d e t s k ö n a att hastigt svartna och dö." (s. 354).
l y lika litet som Birger Sjöberg själv lyckades gubben Borg
nå en absolut försoning mellan sannings- och skönhetskraven.

*

Själva stilen är orolig i Birger Sjöbergs hela alstring. Jag
kan i denna fråga hänvisa till en uppsats av Mar'git Abenius,
Dramatiska drag i Birger Sjöbergs diktning (publicerad den
21 dec. 1935 i Svensk stil, festskrift till Bengt tIesselman
s. l-lO. Dr Abenius påvisar här bl. a., hur Birger Sjöberg
gör stilen levande genom sin snabba in medias res~teknik

(lärd av Bellman), de hastigt växlande scenförändringarna
och övergångarna från lugn skildring till dramatiskt tillspetsad
situation. Särskilt kraftigt utnyttjade stilmedel äro dialogfor
men med synnerligen snabba replikskiften, utropen och inter
jektionerna, det mästerliga utnyttjandet av talspråkets möjlig
beter samt framför allt den direkta anföringen. "Ingen svensk
skald torde ha använt direkt anföring i lyrik i så stor ut
sträckning som Birger Sjöberg." (a. a. s. 7). De flesta av
dessa stildrag ~iro, betecknande nog, stegrade i Kriser och
Kransar. Aven dr Abenius betonar o r o n: "Det finns ett
ständigt orosdrag i stilen ... (a. a. s. 7), "det starka orosdra
get i Kriser och Kransar har sin motsvarighet i de blida och
ljusa visornas labila omkastningar." (a. a. s. 11).

I all sin knapphändighet äro dr Abenius anmärkningar myc
ket träffande. tIennes undersäkningar av formen peka tyd
ligen i samma riktning som mina undersökningar av ideinne
hållet och de psykologiska utgångspunkterna i Birger Sjö-
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bergs diktning. En inventering av hans verk med sikte på
all den o r o, som råder i dem, skulle fylla många sidor. Jag
nöjer mig emellertid med att dra fram några betecknande
exempel. huvudsakligen hämtade ur Frida-diktningen, De be
lysa både skönhetssökarens och sanningssökarens oro och
kunna därför tjäna som övergång från detta kapitel till nästa.

Rent kvantitativt äro orossituationerna vida överlä-gsna de
rena idyllerna i Frida-diktningen, Många av dessa sånger
måla konflikter, skaldens egna eller världens omkring honom,
Yttre förklaringar härtill saknas inte. Krigssyn och Fridas
neutralitetsförklaring (Fridas bok I) äro ju svallvågor från
världskriget och Bolsjevikens dotter (Fridas bok II) från
ryska revolutionen, I Kvartetten spelar krigets svenska följd
företeelse, den s. k. kristiden en övervägande roll. Sådana
dikter i Kriser och Kransar som I växelryttarvimmel och In
dustria colossale höra utan vidare till samma ämneskrets.
I Av raka linjen rör sig "Iiedersman" i en typisk kristids
omgivning:

Och bräckligheter i varandra hålla
med kramp och darrning under feberns ring-dans.

Krig-et går igen i Konferensman :

Upp mänskligheten sprang - ett dödsskrämt djur
med sår, som flödade i bröst och sidor.

Det gör också den s. k. spanska sjukan:

Men även stridfritt land en dödsnöd sökte
som ivrig, nytänd firma kunder söker,
och sände ut bacillagenter kvicka
i varje hus.

Kriget 'grävdes t. o. m. upp igen i krigsböckerna:

Tidens gömda skräcknyheter
stega nakna upp på nytt
hotande med vitnade händer,
stirrande med bristande ögon.
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Och revolutionerna:

Se, en köttblå råhet där!
Se, en vit och slagen hand!
Där· på svarta svallen lyftes
fallna gudars brutna lemmar,
rivna proklamationsplakat.

Allt löstes upp:

röster blandades
som i en sprängd och tokig jätteorgel,
där alla stämmor sluppit loss och skräna
i munnen på varandra.

Oron är stor runtomkring Frida och hennes vän. "Tve··
dräkten inom Brödratoner, vilken kör på sitt standar låtit
brodera en brodershand, som griper en annan, slår ut i full
låga." (Uppror i kören, Fridas Bok 1):

Propra kör!
Vem kan ana! Vem kan väl ana
o r o n stör,
fläktar vild uti din fana,
där en Broders hand sig rör!
Ingen tror, ingen tänker,
djävulen blänker
med ett grin
just när f r i d e n likasom skänker
stjärnors sken åt melodin.
Bakom stärkveck stela
vredgade böljor svalla.

Allt till gott jag söker styra,
medan o r o n s v å g sig rör.

Det direkta motstycket härtill ha vi i Kvartetten, där brö
derna i logen Ädelstjärnan också råka i uppror, "och logens
vackra syften ibland kunna bli glömda för tvister och intri
ger, ingivna av människosläktets fiende," "hjärtan o r o a s
och sinnen förvillas" (s. 432). Även här användes vå'gIiknel
sen: "romantikens röda b ö] j a skar sig som sur mjölk
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mot verklighetens gråa" (s. 433), och ännu mera orosbetonat
i logens strafflag: "B i t t e r b ö l j a bryts och brist!" (s. 432)
-- En liten situation i Aftonsamkväm i F. S. F. Brödratoner
(Fridas Bok I) ger Kvartettens kristidsoro i stark förkortning:

Allt var för galet.
Di slök kapitalet
Jag sålde i tid, fast jag tveka i valet.

Denna sång är f. ö. ganska lik Uppror i kören. Tvedräk
tens ande anstiftar split, men till slut får "ledarn" bukt med
de stridiga viljorna:

Vårt sorl har slutat s v a Il a,
och gästerna se stilla
mot körn, som står i r o.

Men oron härskar starkast i skaldens eget sinne. Stundom
göres revolt mot kvinnan, synbarligen på inga andra grunder
än rent "maskulina": meningslös svartsjuka, frossande i döds
fantasier (Svartsjukans demon, Pridas Bok I), dock ledande
till försoning och återvunnen harmoni "vid vandring ljuv och
lång"; alkoholsorg (Tröst i glaset, fridas Bok II):

Så dön mina kärleksrosar!
A trösta mig, ty ja:g snyftar ...
Kom porter, åt dig jag syftar
med slocknande, sorgsen blick.

I Eftertanke (Pridas Bok II) är motivet liknande: fridas
i sig själv vilande harmoni retar skalden, och han tolkar den,
typiskt nog, som bristande allvar, liksom om den nyktra
frida inte vore allvarlig!

Men var och en, jag säger Frida,
som en gång ett rus fått lida,
vaknat dödsblek i sin soffa, som i böljor går,
allvar nog förstår.
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I Spaniens månsken (Fridas Bok I) är naturli-gtvis parodisk,
(1 Kvartetten uppför Karl Ludvig en liknande "spansk dans"!)
men kanske inte så alldeles harmlös.

När mina tankar vilja bada
i söderns månsken, fly de till Granada.
Då glömmer jag vår svenska lada
med torvtäckt tak invid sin blåa sjö.
Nu är just en av dessa nätter:
Oti min hand jag ivrig sätter
ett par små goda kastanjetter,
och vilda rosor vill jag kring mig strö

Caramba! Vild och lyckli):; jag förbannar.

Frida återför honom till besinning: "Sådant väldigt liv du för!"
Vi kunna knappast undgå att tänka på dikten Skrivaredans i

Kriser och Kransar liksom på de mystiska orden "Oro är
dans" i Orons eldmetoder. "Oro är dans" skulle nog kunna
utbytas mot "Oro är liv."

Det är typiskt, att skalden gång på gång i fantasien målar
upp ett tänkt eller drömt tillstånd, varigenom han ger sitt
oroliga sinne näring. "Sittande på en låg pall bakom hyllan
med hästfiltarna", drömde han om Italien (Längtan till Italien,
Yridas Bok II); han drömmer: "Vore jag en fransman. Frida"
(Duellen i BoJognareskogen, Fridas Bok 1); han försätter sig
tillbaka till fjortonhundratalet (Romantisk promenad. Fridas
Bok II); han kan inte tänka sig idyllen Lilla Paris utan tanke
experimentet revolution i den franska huvudstadens namne;
han kan inte tänka på Frida i vårstädningen utan tankeexperi

mentet, att Rådman skulle fresta honom med sin dotter Astrea.
Det kan verkligen vara på tiden, att vi gå Birger Sjöbergs

verldighetsproblem, närmre in på livet.
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II.

Ryt mig s a n n ing in i blodet,
piska mig i storm till modet,
fradga mig ett bad, som kan starka min själ!

(Kriser och Kransar.)

Vi ha redan sett, hur starkt sanningskravet härskar i Birger
Sjöbergs skönhetsvärld: en grym verklighet är skönare än
en aldrig så söt idyll, vilken inte bär äkthetens prägel. Men
detta utesluter inte, att skalden ständigt söker och drömmer
om en ren och ogrumlad skönhet. Samma spänningsförhåll
ande råder i hans inställning till sanningsspörsmålet i vid
sträcktare mening, spörsmålet om moralisk och intellektuell
sanning. lian misstror drömmen, som lätt blir lögn. lian
låter den bistra verkligheten gång på gång förinta drömmen,
men han drömmer ändå om en högre, uppenbarad sanning.
Vi skola nu försöka följa dessa tankemotiv genom hela hans
alstring.

Vi ha mött frida, i olika inkarnationer, som Birger Sjö
bergs skönhetsfylgia. Men hon är liksom han en dubbel
natur, hon är även den prosaiska, nyktra, jordbundna frida,
hon är verklighetskorrektivet mot skaldens farliga dröm
merier.

Sakta, o sakta!
1:n dröm är ej som fakta.
Nog äro fakta säkrare till sin natur?

Så försöker p'rida bringa sin vän till försoning, då han byg
ger sina luftslott i liästskofyndet (fridas Bok n. "med an
vändande av hans eget sätt att uttrycka sig." Skillnaden
mellan dem båda är bara den, att hon stannar vid prak
tiska, påtagliga fakta, medan han vill nå fram till teoretiska
("vetenskapliga") och metafysiska sanningar. lion pinas av
hans dödsfantasier. J DÖdens ö (Böcklins Toteninsel har in
spirerat skalden) sÖker han trÖst i dödstanken, emedan dö-
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den bjuder honom beständighetens frid och rena skönhet
motsats till vad jorden bjuder:

Obeständighetens hån
det är, jag sörjer så.

Men frida vill inte hÖra talas om döden:

Det är givet,
du ser för överdrivet,
överdrivet till den grad
på nästan allt som sker.
Du är ju affärens stöd,
du fin och proper är. --
Tala aldrig mer om död,
om mig du håller kär!

frida hade sin estetiska motsvarighet i Kvartettens Elisabet.
Sin filosofiska motsvarighet har hon i Kvartettens Maj An
åersson (Electrical girl) och i Karl Ludvig. Den falske Första
fiolen brukade "hålla små populärfilosofiska utläggningar för
clectrical girl --- - -- om livet och döden" för att få henne
till att bylla hans njutningsfilosofi, "carpe diem!". I motsats
till den svårmodige skalden i Dödens ö prisar han livet på
dödens bekostnad. Men verkan på de båda unga kvinnorna
blir densamma. "Tala inte om döden, förmanade Electrical
girl och kröp ihop vid hans sida. Nu skall man inte vara led
sen, gossen lilla!" (s. 108-109). - Eiectrical girl har också
Fridas nyktra affärsmässighet, genom vilken hon imponerar
på den rivande affärsmannen gubben Borg. "Talar med mig
om affärer, som om hon varit en gammal karl, och om amor
teringar och borgesmän och allt sådant." (s. 362). F. Ö. är
hon också lik Elisabet (Frida) till det yttre, hon och Frida ha
också samma yrke, kassörskans. I Fridas bok I läsa vi: "De
(tankarna) gingo till den i lindars skugga liggande lilla tvär
gata, där frida, blond och rosig, än på sina små men fasta
händer lyfte den jättestora kassaboken, än tankfullt lutande

33



sItt burriga huvud över den svarta kopiepressen." (s. 13). I
Kvartetten få vi veta, att Electrical girl hade "vitblont hår,
som väl passade till hennes rosiga ansikte" (s. 104). att hon
sysslade både med kopiepress och kassaapparat. (s. 111).

Iiörom nu Karl Ludvig, om vilken det heter, att han "äl
skade livet och j o r d e n" (s. 382). Till självmordskandida
ten Cello utropar han, fylld av fasa: "Inga galenskaper! Du
tänker väl inte gå och ta - gå å göra dej nåt illa? - - 
J o r d e n ä ett gött ställe tell å vara på. Den ä *) ett ,gött
ställe, Cello. Dä ä alldeles fel, när fölk säjer annat!" (s.
382-384).

Men även skalden själv vet, vad j o r d e n, d. v. s. den
materiella verkligheten, är värd. .Även om han inte alltid
älskar den, respekterar han den alltid som botemedel mot

falska drömmar. Då han i Kvartetten presenterar sitt alter
ego, tidningsmannen Bengt Erlandsson (Cello), beskriver han
denne som "ett brustet geni, en dräpt drömmare". "En dag
gav verkligheten med ett rytande tillkänna fÖr Bengt, att han
befann sig på jorden, och att denna av honom krävde arbete
och svettdroppar." (s. 8). Bengt hade drömt "vackra konst
närsdrömmar - - - på vinghästens rygg och kände luften
under flygfärden klar, frisk och lätt att andas." Iiär ha vi
utgångspunkten för den starka dikten Tillbaka! i Kriser och
Kransar:

En flygfärd skönt skall smaka!

J o r d e n morrar, grön av hån:
"Du kommer snart tillbaka.
Kommer tillbaks, min son!"
Upp i en skruv från stoft och sot,
Mänskolist och mänskohot,
från kris och krut och knallar!
Stiger - varthän? Ah, uppåt blott

*) Originalets kursivering.

34



från tasseltyg och bindgarnsgrått.
från rapp och danska skallar!

Hej, när spiralen färdig är
i vinande båge det nedåt bär.
Snart dammet vingen betäcker.
Ej svag maskinkraft räcker.

Jorden morrar, grön av hån:
"Du kom så snart tillbaka!
Vad sade jag dig min son?"

Det är nog ingen tillfällighet, att jorden "morrar" här, då
verkligheten gav till ett "rytande" för Cello. Den här an
Tärda strofen har en dubbel innebörd. Den skildrar dels en
riktig flygfärd med en helt modern flygmaskin, dels symboli
serar åen flykten från vardagen. I andra strofen målas an
dens kamp mot köttet och tredje livsviljans kamp mot döden.
allt under fasthållande vid den urspnlfi<gliga bilden. I denna
dikt samlar Birger Sjöberg, som i Drömmar famnas och Can
tilena Comunale, spridda brottstycken av ett motiv till ett
underbart helt. Detta "dröm-flyg-motiv" påträffas i Kvar
tetten mer än en gång. Så heter det om den bankrutterande
kristidsmatadoren bankir Solander, att hans stad "skådat ho
nom i gudagestalt högt över taken på ett guldmoln, men - -
~iven sett honom utspys från sin himmel med dunder och
brak och nedstörta till j o r d e n." (s. 440~44l). Efter Gyllene
triangelns ekonomiska sammanbrott, "den orolige Cello. som
med sina spräckta drömmar än 'gjorde filosofiska utredningar,
än sjönk ned till botten aven avgrund." (s. 344-345). I
kapitlet Tre misslyckade belysningar och tre brustna genier
samtala Cello, aktören Broman och den polske kapellmästa
ren Lezinsky om sina krossade illusioner. "Aktören Broman,

som egentligen var en äkta konstnärsnatur, hade syftat högt
men aldrig orkat upp till målet, ty på vägen upp mot alptop
pen, där han skulle bryta sin Edelweiss, mÖtte han J o r d-
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a n d e n, som tagit gestalt i denna blodfulla unga dam, vars
temperament uppslukade honom." (s. 463). Jämför Tillbaka!:

Snart mul!en vingen betäcker.
En blodröd timme bräcker ...
Och föresats tog eld som spån,
dess spillror ramla och braka.

Jorden morrar, grön av hån:
"Du kom så snart tillbaka.
Vad sade jag dig, min son?"

"lierr Erlandsson menar förstås, yttrade herr Broman, den
särskilda sorts bekymmer, som kommer, när man sviker sin
stjärna. Det är detsamma, ser du, Lezinsky, som när sam
vetet pekar u p p å t, men man ändå går n e r å t." (s. 464).
T. o. m. på Cellos och Märta Åviks bröllopsmiddag är Pen
sionatsskurken hjärtlös nog att måla äktenskapets vardag för
de nygifta i dessa ordalag: "Då skola de en gång finna, att
molnen, på vilka de svävade högt över våra huvuden.
brista. .. V e r k l i g h e t e n har åter trätt i deras när
het -- - -" (s. 730). Själva hade de sett sig som "tvenne

ljusgestalter - - -, den ringsmyckade utväsentligheten,
stående på jordklotets grönaste och högsta topp." (s. 688).
En tydlig föregångare har också Tillbaka! i den nyssnämnda
nödens ö, där första strofen lyder:

Frida, Frida!
Man skapad är att lida.
Om jag riktigt skåda kan
på tingen, är det så.
Fritt och vida
ses flygmaskinen glida 
från bekymret aldrig hann
den flygaren ändå!
Far han upp i luften klar
från ä n g s l a n g r ö n a j o r d,
säkert, säkert med han har
bekymmerna ombord.
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Bilden skiftar något, men grundtanken är densamma i den
egendomliga dikten Naturkunnighet i Kriser och Kransar.
Skalden fördjupar här på ett överraskande sätt den enklaste
skoldarwinism till en gripande hymn över mänsklig dröm
och strävan efter frigörelse från materiens herravälde. Nere
på jorden är gorillan, "stamfränden", tung; och klumpig, men
uppe i trädens kronor rör hon sig i full frihet. för skalden
är sinnebilden genast klar. tian förstår nu "utvecklingens"
egentliga innebörd:

Stamfrände lilla!
Armaste apa - gorilla!
Lust till ditt luftspring i sinnet jag känner.
Marken mig suger och bränner.
f'ör tungt blev mig; ofta på j o r d.
Ögonen irra och bedja,
liksom en klirrande kedja
bär jag vid bannande ord.
Dock, om jag upp till det högre mig svingar,
dit, där ett stjärnljus mig bleker och renar,
högt mellan drömmarnas mörkblåa grenar 
tankar får vingar.

Ej må du hata din vita
släkting, som söker att slita
bojor, dem j o r d e n består.

Själv jag i topparna flyger, och ristar
drömmarnas rÖda
frukter, som brinna och blöda.

Skönjes här i aH smärtan en viss frejdig optimism, något
som inte är alltför ovanligt i Kriser och Kransar, så är pessi
mismen fullständig i slutet av de tre misslyckade geniernas
samtal i Kvartetten. Här avslöjas drÖmmens falskhet obarm
härtigt. "Drömmen är det värsta", säger herr Broman. "En
människa kan ju offra hela sin framtid på en falsk stjärna
också." (s. 465). Och Cello: "Min stjärna har varit av
stanniol. Men varför känner jag det då, som om den varit
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en riktig stjärna? VarfÖr kan denna dåraktighet aldrig tvät
tas riktigt ur?" (s. 469).

Ett par ord må tilläggas om den falska drÖmmen. Vi ha
sett, att Birger Sjöberg gör fullt skäl för den beteckningen
han tilläg,ger sig i mottot till Industria Colossale (Kriser och
Kransar).

Extraläraren: "Blev du eljest något nyttigt?"
Skrivaren: "Jag blev drÖmmeriidkare."

Det har ovan påpekats, att Industria Colossale är en "kris
tidsdikt". Läsa vi den nu, verkar den som en ironisk lovsång
till "Sveriges andra storhetstid", och Ivar Kreugers skepnad
skymtar bakom raderna:

Kunde jag världens raseri
i vattenfall förvandla,
stiftade jag en industri
att för all jorden handla.

Genom en tekniskt stor ide
kan jag tillvarataga
kraften av osällhetens ve
och ljus ur svartstoff draga.

Måndag til! måndag - vinst i hamn!
Storsinnad styrelse - ögon som sammet.
Praktiska herrar, starka namn.
Världsfirmans stam slår skott var stund.
som hjulen gå och klinga.
Starkt Drömmeriidkareförbund
skall jordens mörker ringa.

Små revisorer nådigt blomma.
Gvnnsam var min av Siffrans son.
Sånningsreserverna aldrig stå tomma.

[ sanning ett genialiskt föregripande av sanningen om Kreu
ger! Men dikten tar också träffsäkert sikte på den säregna
form av 1920-talets "Orundertum", som yttrar sig i Kruschen-,
Coue- och Pelmanreklamen:
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God Lugnaiätt för brösttryck - i askar,
t u 11 f r i t t i s t a t e r n a raskar. (Kreuger!)
Över molnen gå
flygskepp med ilpaketerna.
Paradisblå
salva för elakheterna.
Prima vår Urkraftstablett för mod 
alstrande hjälteblod ...

Detta parti av dikten har sin tydliga förebild i Kvartetten,
kapitlet Botgöraren, där den hårt stukade f. d. fondchefen

Anker gör upp räkningen med sitt förflutna. Han redogör
där bl. a. för sina försök att slå sig fram efter den stora fi
nanskraschen, hur han prövar sin lycka som medhjälpare på
ett "karaktärstolkningsinstitut" och som grundare av ett Vilje
kraftsinstitut. "Lögn! Ve Över denna förbannade lögn!" ut
ropar herr Anker själv, då herr Holmen, ett av hans förra
offer, vill urskulda honom. Anker går så lidelsefullt tillrätta
med sig själv, sargande sig med sanningens gissel, att hans
fall mycket väl skulle kunnat bli en stor dikt i Kriser och
Kransar.

Den falska drömmen, det är ju för övrigt Gyllene triangelns
och alla de andra misslyckade spekulanternas öde i Kvar
tetten, bokens egentliga idegrund. Hela företeelsen är emel
lertid förtätad till en galghumoristisk rapsodi i Kapitlen Fe

berdrömmar och Svart mässa. Vi kunna även här fasthålla
"dröm-flyg-motivet". J Feberdrömmar sväva spekulanterna
ut i det blå, byg'gande var och en sitt privata luftslott fÖr
sina drömda dividender. Den lugne och trygge Karl Ludvig
går i spetsen, och efter följa mer eller mindre hektiskt Cello,
Första fiolen, Bokhandelsmedhjälparen och allt vad de heta.
I Svart mässa dalar man i sakta men säker flykt ned mot jor
den igen, försökande trösta sig med Tempeltjänarens (Ankers)
besvärjelseformel: "Botten är nog nådd, men kanske det en
tid blir stilla." (s. 232). Men botten var inte nådd. Kraschen



kom, och herr Anker, sinnebilden för all denna sannings
skyende affärsromantik, fick vandra djupt nere "i dödsskug
gans dal" (s. 655).

Bir'ger Sjöberg såg skrämmande klart ohållbarheten i 1920
talets optimism, men han var före sin tid och led detsamma
som många få lida av dem, som uppleva 1930-talet. lian gav
också, i Konferensman, det oeftergivliga villkoret för förso
ningen med tillvaron:

Ej drömmarsvammel! Nej, med starka spikar
skall sanning spikas, när Guds man predikar.

Det är så sant, som Margit Abenius säger (Ord och Bild
1933), att Birger Sjöberg levererar material åt alla dem, som
nu brottas med andliga problem.

*
Men Birger Sjöberg vore inte den han är, om han inte också

kunde se på förljugenheten med sin egen säregna humor,
denna mjuka, milda förståelse, som aldrig dömer andra. Lik
som Fröding, sin närmaste andlige frände, förlåter han andra
men dömer sig själv.

Redan i Fridas bok I kunna vi börja följa denna företeelse.
I den kostliga fIavrekungens arv ger skalden en i all sin
naiva filmförtjusning omutlig, men milt ironisk bild av det
slags fala kärlek, som är hallstämplad av samhället.

Det är den gamla sagan om, hur kvinnan,
denna veka,

förmår att trampa hjärtan ned vid sång och
spel och 'glam.

Ah, gråt ej! Snart är allt förbytt, i ljus och
toner klara.

När "liavrekungens arv" han fått, h o n v e t
v a d h a n ä r v ä r d.

Snart drömma de vid brasan sken, långt bort
från sorg och fara,

och lyckans änglar vakta strax vid deras
huvudgärd.
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Denna oefterhärmliga tonart få vi höra mångfaldiga gånger
i Kvartetten samt i mera makaber utgestaltning, i Kriser och
Kransar. Människostackarnas lögner nämnas ofta vid namn,
men det är som om skalden verkligen gjort Strindbergs "Det
är synd om människorna!" till sitt etiska rättesnöre. Det är
som om han gjorde sitt allra bästa för att sympatisera med
den jagets självhävdelse, vilken i dc flesta fall ligger under den
bristande sannfärdigheten. lian är så glad och lättad, då nå
gon medmänniska lyckas rädda skenet genom att, låt oss
säga, dikta allt till rätta. Utbrister nu tilläventyrs en läsare,
att detta inte är något vidare vackert drag, då svaras lämp

ligen med att minna om Fridas dom över Bellman:

"Nog var d e n diktarn ändå ekivåk?"
Jag stilla log, jag ville ej beklaga,
jag endast sjöng om fjärilen på Haga.

Birger Sjöberg har själv ·givit en teoretisk förklartng till
denna sin sympati i karakteristiken av herrar Backlund och
Stoltz. Dessa båda figurer finner John Landqvist uteslutande
vämjeliga (liumanism 1931, s. 131). Men nog är detta litet
ensidigt. Sådana parasittyper har Albert "Engström tecknat
i Strix mer än en gång. Och det är väl ofrånkomligt, att
situationskomiken kring dem mången gång är dråplig, t. ex.
på auktionen cfter direktör Olsen (s. 403 fO. Och Birger
Sjöbergs egna ord äro knappast att ta fel på. Genom att
Backlund och Stoltz lade sig i allt, som inte angick dem, fingo
de "illusion av ett rastlöst liv med mycket arbete, en tillräck
ligt stark illusion för att ingiva dem den självrespekt, som är
nÖdvändig för de flesta människor att äga, men framför allt
för dem, som inrättat sitt liv i likhet med dessa två vandrings
män på jorden." (s. 72). (Jämför Cellos ord om Pensionat
skurken, innan han kände denne: "lian är bara en artig hum
bug, och kanske vi skall bli goda vänner.") (s. 145).

F. Ö. kan det måhända förtjäna att påpekas, att herrar Back-
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lund och Stoltz äro modellerade efter de båda kända film
komikerna fyrtornet och Släpvagnen. Redan beskrivningen
av deras yttre säger en hel del. "lierr Stoltz, som var liten,
slätrakad, fet och grå, något slarvigt klädd, brådskade alltid,
gick med korta steg och såg upptagen ut; herr Backlund var
lång till växten, gick något framåtlutad, med långa steg, samt
hade en brunröd mustaschsvans hängande i ett långt räv
ansikte, vari stirrade ett par nyfikna, men något rädda ögon."
(s. 69-70). Det räcker dessutom att påpeka den slående
överensstämmelsen i arbetsskygghet, förmågan att simulera
arbete samt böjelsen att krypa bakom varandra vid konflikter
med tredje man. -- Jag har dragit fram dessa paralleller för
att ytterligare styrka min uppfattning, att herrar Backlund
och Stoltz höra till släktet humoristiskt uppfattade lögnare i

Birger Sjöber'gs rika persongalleri. Och ehuru jag inte vill
frånkänna dem en viss verklighetstrohet -- alla slags männi
skor finnas - så är det uppenbart, att skalden här fabulerat
friskt, med filmens båda lustigkurrar för ögonen.

Snabbmålerskan och fakiren, de båda yrkesmässiga skval
lersystrarna, äro vida fränare tecknade, men man får medge,
att Birger Sjöberg spelar sin beundran för dem con amore.
Och så Lilla Mussy, fru Åviks moder! Kan man tänka sig
ett mera förtjusande porträtt aven gammal lögnerska? lian
vill till varje pris övertrumfa de båda mästarinnorna genom
att berätta okontrollbara detaljer från skvalleroffrens ung
dom, men det vill inte riktigt lyckas. "Den gamla räddade
emellertid sin ära genom att gå i tjänst hos lögnens ande, och
samma utveckling, som redan förut ägt rum med Snabbmå
lerskan och fakiren, ägde på ålderns dagar rum med henne."
(s. 88). Men ännu uppsluppnare kan Birger Sjöberg tala om
lögnen. Cello "brukade alltid predika rättigheten att under
vissa förhållanden använda lÖgner". Cello hade till och med
under stolta åhävor berättat, att han var sysselsatt med att
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utarbeta en nödlögnstabell för det handfallna svenska folket,
vilket verk han ämnade kalla "Svenskens Älskling eller Fyra
hundratrettioåtta sätt att ljuga sig fri från personer och
obehag." (s. 181.)

"Lille Bitter, som stal för sin kärleks skull" (s. 580 ff.)
ville vinna sin flicka genom att stjäla ihop både villan och
bohaget. lian ljög för henne, föregivande att han sparat ihop
vackra slantar. Genom en tillfällighet blev han upptäckt.
Med vilken mildhet och sympati behandlas han inte av Birger
Sjöbergs språkrör, "jättefilosofen" överkonstapel Björk! Den
ne tänkare och människovän har t. o. m. lite tillövers för
"de riktigt durkdrivna kanaljerna." "De har väl sitt hemliga
att kämpa med också, precis som alla andra." (s. 585.)

Far i Skåpet, alias arkitekt Gren, hör inte till de verkligt
durkdrivna. lian skildras också med någon sympati. lian
hade bl. a. "en viss känsla för naturen" och var "något
skrockfull" (s. 315). Vi ta fasta på ett par detaljer i beskriv
ningen av hans stöldkupp på pensionat Koludden. Han skulle
ju vakta de badande damernas åt honom anförtrodda nipper
men fann i stället för gott att avdunsta. Omständligt, nästan
kärleksfullt, berättar Birger Sjöberg om hans tillvägagångs
s~itt, mot bakgrunden av det anseende för redlighet han åtnjöt
hos damerna. "Sedan arkitekten Gren ordentligt stoppat ned

damernas nipper i sin ena rockficka, satte han sig som e n
s a n n h e d e r s m a n bakom en porsbuske, vilken hela ti
den darrade för lätta ilar från sjön." (s. 213). Så få vi be·
vittna hans flykt med de stulna dyrgriparna och dra, med
eller mot vår vilja, en suck av lättnad, när han är i säkerhet.

Denna i och för sig rätt enkla historia pekar emot en stor
dikt i Kriser och Kransar, Av raka linjen. Den ironiska be
teckningen "hedersman", i förbigående häftad på Far i Skå
pet, växer här ut till ett egennamn, Hedersman, en mask, bak
om vilken döljer sig den ännu icke ertappade, allmänt aktade
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förfalskaren. lian har tur, vinner på spekulation och kan leva
vidare, låtsande sig aldrig ha begått något skurkstreck.

lian vann, han vann!
Vad urgrävt var kan täppas till igen,
och falska siffror kunna återbytas
mot blanka, rena,
liksom i kvicka kyrkvaktmästargreppet
en psalmnumrering snabbt förvandlar tonen
från avgrundsjämrets ljud till paradisets,
det rofullt klara.

I sista stunden lyckans stjärna brann
för Hedersman: "Jag vann! Min Gud, jag vann!"

Om lille Bitter och Far i Skåpet haft tur med sin sista kupp,
så hade de båda också återgått till att bli "sanna hedersmän."
De fingo inte bli det. - Men Av raka linjen stode nog inte
i Kriser och Kransar, om detta vore allt dess innehåll. Nu
börjar liedersmans kamp med samvetet, så mycket grym
mare som han äras och berÖmmes i pressen på sin födelse
dag såsom bättre än sin samtid.

Ty i virrig tid,
då heder hos så mången ansvarsman
i benet mjuknar och i märgen ruttnar 
är det då icke dubbelt gott att veta,
hur e n åtminstone står stark och ren?

Men Vedergällning myser mörkt för sig:
"Tillfreds jag blir, n ä r ä r a n k r a n s a t d i g!"

På högspänt bröstvalv skiner solen grann.
Och styv på hederns dag står Hedersman.
Men Vedergällning myser mörkt för sig:
"Med ära kvittat! Jag har straffat dig!"

Känna vi inte igen oss på något egendomligt vis? Vem är
denne Vedergällning? Samvetet förstås, men i äkta Birger
Sjöbergsk skepnad. Han är ju ingen annan än vår gamle vän
Blamageguden från Kvartetten! Skillnaden är stor mellan
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Hedersmans brott mot sanningen och Cellos brott mot sma
ken, men Cello är Birger Sjöberg, och det är betecknande
för denne, att hans konstnärliga samvete är så, ytterligt käns
ligt. Cello kände sitt medarbetarskap för det snöda guldet i
den smaklösa revyn som ett brott, vilket han ville dÖlja un
der anonymiteten. Men pressen ville annorlunda, liksom i
fallet Hedersman. Bådas lidande kulminerade i det ögonblick,
då tidningsskrivarna basunade ut deras förträfflighet. Om
Cello heter det, och vi kunna inte gärna ta fel på överens
stämmelsen mellan honom och Hedersman i denna situation:
"Medan han läste den så hedrande artikeln, vari en l a g e r
k r a n s flätades kring herr Bengt Erlandssons panna, hade
Blamageguden med sin kinematograf och hans dubbelgestalt
Kontrollanten kommit in i rummet för att avlägga en ovanligt
tidig mogonvisit. Åjåjåj, sade Cello och skiftade nu färg.
.. - - -- - Gratulerar, hördes i detsamma Kontrollantens
friska röst, varefter den sedvanliga bildförevisningen vidtog."
(s. 475.)

I själva verket härjar Blamageguden våldsamt i Kriser och
Kransar. Den underliga dikten Statyernas samkväm är
byggd över detta motiv. Mottot lyder:

"först blamager - sedan bli staty."
Ordspråk vid Sällskapsgalärerna.

Vi minnas Hedersman, som stod där "styv på hederns dag."

När snön har fallit tät och tjock
på alla blama'gerna dina.
du återvänder med tillknäppt rock
och uttryck, putsade. fina.

Statyn blir för Birger Sjöberg sinnebilden för den yttre
rättskaffenheten. den dygd, som i hans ögon inte är alltför
mycket värd.
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God dag, staty! Pardon, staty!

Kopparhand tog
s å s t e l t s i t t g l a s.
Kopparmun log
vid kopparfras.

En gammal bekant från Kvartetten dyker upp igen. "Jaså,
förlåt, sade ingenjör Planertz, och l y f t e t u n g t p å s i n
h a t t , lik en s t a t y, som med möda sökt att hälsa med sin
b r o n s b a r e t t." (s. 660). Och inte nog med detta! Då
botgöraren Anker berättar om sin allra djupaste fÖrnedring,
kommer han också in på den egendomliga upplevelsen han
hade, då han efter sitt fall var glad att få tak över huvudet
på "det utrymda bankirkontoret". Där hittade han "ett chauf
törlivre i blått med förgyllda knappar samt en mössa med
guldrand och en kokard, lika grann som en kejsarkrona."
-- - - "Tänk, så märkvärdigt det är med oss människor!
fastän jag var så utblottad på allting, så att jag- till och med
hade måst pantsätta min ytterrock, hade jag ändå en sorts
fåfänga kvar.-- - - fast jag var så eländig, kunde jag ändå
inte låta bli att gå bort till spegeln och ställa mig fÖr att be
trakta mig själv. en gång lyfte jag till och med upp handen,
och så sant jag lever - gjorde jag honnör! Jag ogjorde hon
nör för mig själv." (s. 652). Så vitt jag kan se, belyser denna
historia "staty-mentaliteten".

Men vi talade om Blamageguden. Vi ha sett, hur Cello

och Hedersman överväldigades av skam, då de blevo kran
sade. I själva verket stå vi här nära ett av huvudspörsmålen
i Kriser och K r a n s a r, till yttermera visso uttryckt i det
namn diktverket bär. Birger Sjöberg lyckades aldrig försona
den yttre heder världen gav honom med det egna konstnärs
samvetets krav. I Ej för lagrar löpa kämpar han en vild
kamp fÖr sin diktnings egenart:
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Lagom grämas! "Ej för l a g r a r löpa,
vänskap sade. fatta snarast mod!
Självtrons dyra droppar må man köpa
i sitt eget väsens tysta bod.

Sjunga. .. Kvittrar du för positioner,
i en äreskramp, i tävlans svett?
Då blir svett och kramp i dina toner.
Dött alarm - och intet mer har skett!

Snickrar du den hästen Konstruktissa,
blank i manken, finpolerad, klar.
Rullas kan den nog med tåt och trissa 
intet språng den döda springarn tar.

Staty-mentaliteten igen! Det är strindbergsk galghumor i
dessa sista rader, en galghumor som helt genomtränger ver
kets inledningsdikt, Skrivaredans. Kritiken har ofta framhål
Ht, att Birger Sjöberg här ger uttryck åt sin känslighet för
nedsättande omdömen om hans diktning. Detta är nog rik
tigt - och inte allt för ovanligt bland hans släkte. Men det
är mig omöjligt att inte se också denna dikt i det personliga
sanningskravets tecken. Vem är det annat än Blamageguden,
eller, för att använda det allvarligare namnet på Hedersmans
gäst, Vedergällning, som uppträder:

fredag blev vedag!
Bäst jag i segerdans raglar,
sträckes ur molnet en hand.
Dunderord haglar - fingrar och naglar
riva min krans, med dess virvlande band.
Skrift står med blixtstaplar skriven:
"Ara med lÖgn är given!"

Handen ur molnet tillhör säkerligen inte en elak kritiker
utan en representant för det, som Strindberg kallar "makter".

I denna mörka galghumor ha vi nått de yttersta gränserna
för den glada synen på lögnen - helt naturligt, därför att
skalden själv med sitt eget sanningskrav trädde in i centrum
för våra betraktelser. Det kapitel, som inledes med Havre-
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kungens arv är emellertid ännu inte uttömt. Vi kunna i stället
återknyta till denna frida-visa igen. Electrical >girl är sam
ma naiva barn som frida, när denna fällde tårar vid åsynen
av Havrekungens arv. Enligt Birger Sjöberg kunde Electrical
girl "alla biografens hjältar och sköna hjältinnor utantill, och
inför hennes ljusa blickar hade under ett blänk och flimmer
många kvinnoögon förstorats i falsk fasa, många filmhänder
skakat varandra i opålitlig biografmanHghet ..." (s. 104). 
Iiennes förfÖrare, fÖrsta fiolen, är en frisk och oförfärad lög
nal e, en typiskt svensk ofÖrbätterlig slarver, av erotiskt över
liggarsnitt, glad, god och - svag. I hans ungkarlskula värm
des luften "av ömma och lögnaktiga ord" (s. .52), han "ljÖg
snällt" (s. 333), och han vred sig under sanningens piskslag,
då livets ansvar bÖrjade pocka. Men han var en omedveten
lögnare. "När han sade, att han älskade henne, visste första
fiolen icke, om han hade ljugit, eller om han talat sanning,
men det han sade, det måste han säga, skrällde det så i hela
världsaltet av lögnen." (s. 344).

Det är egendomligt att se, hur första fiolens "kärleksliv",
skildrat med så gott humÖr fast inte utan allvar, har sin djupt
allvarliga motsvarighet i Kriser och Kransar, där skalden går
tillrätta med sig själv. Som så ofta är jämförelsen nästan
verbal, men hur olika är inte stämningen! första fiolen de
klarerar sin syn på kvinnan: "Kvinnan är en berusande, en
bedårande varelse." "Jag är kär i alla sorters unga kvinnor,
de som gå med brickorna och de som sitta på kontoret och
de finare, som bo i de trygga familjerna, och som se ut, som
om de trodde på Storken allihop. Hahaha!" (s. .56-.57). En
sommarafton blev Electrical girl hans. "En kyss, en kyss,
vad är han, deklamerade fÖrsta fiolen med falsk stämma, men
hans känslor voro i detta ögonblick icke falska, ty han inbil
lade sig, han kände det så, som om han verkligen älskade
henne. fladdrade därför avrivna blad från kärlekspoesiens
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rosenbuskar i denna lömska och dårande luft, intill den vita
gestalten, som uppgiven och domnad vilade vid älskarens
bröst, så drevos de fram, icke längre av kall beräkning, utan
av den heta blåsten från ett sinnesrus. Vad som var lögn
eller sanning visste längre ingen, då allting brann." (s. 113
114). "Dubbelt strålade månglittret, som nästan bländade
dem." (s. 113). Innan jag nu vänder mig till Kriser och Kran
sar, vill jag i förbigående påpeka, att sinnesruset skildras
med vulgär realism i Amor rasar i Lilla Paris. (Fridas
Bok m. I Kriser och Kransar möter oss i dikten Kärleks
merkurius typen Första fiolen aktualiserad till den moderne
Sol- och Vårmannen.

Lögnmask äter i hjärtat han har.
Brinner ännu som till matt försvar.
Falskspelstankar i svartdunster gå.
Sveket halkar som ormar grå

Evighetslångsamt till E vor n a s skara.

Domarn sig vänder ...
Rader av lyfta och vitnade händer:

Fräls vår bedragare bara!

Två makter äro dock för skalden starkare än detta slags
kärlek, ensamheten och minnet av hans ungdoms älskade.

Om du än ej strålade som E v a,
icke gjorde kinden röd och het,
du det ändå är, som lärt mig leva,
starka, mörka, sköna Ensamhet.

(I ditt allvars famn).

Ensamheten var Överhuvud villkoret för allt skönt och sant
i Birger Sjöbergs diktning. Den i drömmen uppenbarade
Frida grumlar inte, men förädlar skaldens ensamhet, ty hon
är för honom mera än blott kvinnan, Eva. lion är fÖr honom
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den trofasta vännen, den rena ängeln, vars minne aldrig kan
dÖ, enheten av skönhet och sanning.

Du var ej lik en enda av de andra *)
vid fjärran dörr jag hämtat, yr och bråd,
vid fjärran port att glatt i samspråk vandra
i litet l ö g n f ö r b u n d v i d m å il e n s n å d.
:Ej dunstgestalt - en rökbild av förfluten
och halvglömd tid - en syn, som nyckfull var.
Du var en bild. en stark, av s a n n i n g gjuten,
med vänskapsdjup i mörka ögonpar.

(Drömmar famnas. Se ovan s. 26.)

*
Till sist komma VI m på ännu en sida av sanningsspörs

målet, den intellektuella, kunskapsproblemet. Alla ha vi ju
lett ett gott småleende, då vi i Fridas kunskapstörstande vän
känt igen salig John Chrounschough och måhända också Al
fred Vest1und i Grönköping, den senare även i andra sam
manhang. Sådana stycken som Samtal om Universum och
Om kanalerna på Mars (Fridas Bok n samt de inte mindre
dråpliga Naturlig förklaring och Iiyllning till Universum
(Fridas Bok JI) kunna givetvis ses som strålande apoteoser
över bildningsfilisteriet. R.ader som följande tala ju sitt tyd
liga språk:

fia! Förlåt jag skrattar!
:Ej så lätt man fattar
Universum, som man strax vill tro!
Frågar Frida mig om stjärnor klara,
vill jag svara:
Jordar äro de, ej silverbloss.

(Samtal om Universum.)

Men under allt detta finnes något helt annat. Ur samma dikt
ta vi några ord som dessa:
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Fragar Prida mig, om bak det tomma
ä n g a r b lom m a,
ej jag rövar hennes barnatro.
Ii i m l e n s p o r t jag ej vill gärna bomma
för de fromma.
Må de äga den i lycklig ro!

Överlägsenheten synes fortfarande råda. I Kriser och
Kransar och Fridas Bok II dyker emellertid just samma mo
tiv upp, och där är skalden allt annat än överlägsen. I den
vackra dikten Finge Frida rätt (omarbetad till ännu skönare
form i - - - Som sker vid sommarvakan) heter det:

Just som jag kvad: "Jag dör",
drömmande jag mig rör,
svepande fram på ä n g a r ...
Strängar vid vindstråk jag hör.

Båda dikterna äro formulerade som problem: Frågar
rrida --- - - och Finge Frida rätt! Men nu är det hennes
barnatro, som styrker honom inför döden. Och h i m l e n s
p o r t, som han nyss kvad om så nedlåtande, den finner han
obevekligt stängd i den gripande Drake och fånge.

Dig bombarderar med frågor, jag,
himmel, och b u l t a r p å p o r t e n.
Svarar man ej på de larmande slag.
Stum är den mörkblåa orten.

Så får skalden lÖpa linan ut. Men redan i fortsättningen

av den självmedvetna Samtal om Universum, låter han oss
ana, vad som komma skulle:

Men inom mig bänner (Orons eldmetoder!)
och jag stundom känner,
som jag själv vill bliva ateist ...

Och är inte också hennes förnumstiga svar på något sätt
ett föregripande av vad som komma skulle:

Bliv vad du behagar,
endast att du lagar,
så du ej blir ångerköpt till sist.
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Bildningsfilistern i Friclas Bok har sin motsvarighet i Kvar
tetten: gubben Borg, men grubblaren har också sin motsva
righet: stationsinspektor Alexis Uddberg, Pensionatskurken.
Gubben Borg läser Sveriges Rikes historia, från äldsta tider
till våra dagar, Prästlistens historia och Den kunskapsrike
skolmästaren. l den senare skriften sökte han ofta "svar
på en fråga om något naturens under i himlen eller på jorden."
(s. 359). Herr Borg var ateist, ett slags Ingersoll i miniatyr,
som i sina dispyter med den i barnatron levande snickare
mästare Thun (Fridas motsvarighet!) alltid kommer med en
"naturlig förklaring." "förlåt en fråga! Tror herr Thun också
på att Elias flög i en brinnande vagn, frågade den strids
lystne bibelkritikern. - förvisso tror jag därpå, svarade
Thun. - Den var den första flygmaskinen, bäste herr Thun,
upplyste herr Borg." (s. 352).

Kyssen, den blida,
och Kärlekens arm kring en hals:
en livsyttring, Frida -
ej mera, ej vidare alls! -- - 
Spörsmål, som fara
likt moln över människorna små,
jag söker förklara
och svara
naturligt uppå!

(Naturlig förklaring.)

Det är kanske litet hårt att kalla 'gubben Borg en utpräglad
filister. Det finns mycken oro och smärta bakom hans bitter
het mot försynen för att denna låter allt skönt vara så för
gängligt. (Se ovan!) Dylika finare drag upptäcka vi också
hos tänkaren i I""ridas böcker, den hos Birger Sjöberg så van
liga stilbrytningen, vilken ger hans frida-diktning dess kan
ske största tjusning. Så kan han inte hålla den magistrala
tonen helt i Naturlig förklaring utan blir poet även här:
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Molnen som skrida
därovan vid vindarnas vals:
En gasbildning, frida,
ej mera, ej vidare alls.
Stjärnan som myser
så stilla och ljuvt i det blå:
ett jordklot, som fryser,
som ryser
i ensamhet så.

Alexis Uddberg, den klassiskt bildade stationsinspektoren,
förebådar den ensamme Birger Sjöberg i Kriser och Kransar,
liksom han enligt min uppfattning förkroppsligar dennes kun
skapstyp, den hÖgtstående autodidakten, ihärdig självtänkare
över livets gåtor, med en skepsis mot vetenskapen, vilken
skepsis trots sitt berättigande har en liten bismak av den
utestängdes bitterhet. Han är också en skönhetsdyrkare av
rang och hatar allt sken, "intellektuell förtryckaranda eller
föregiven själfullhet" (s. 152). Hans valspråk är Non haberi
sed esse. Det kunde också ha varit Birger Sjöbergs. Allt
nog, en av Birger Sjöbergs skönaste dikter, om inte den allra
skönaste, från tidlös frihet, har vår vän Pensionatskurken
lämnat stoff till. Han grubblar: "Sålunda tändes jag, Alexis
Uddberg, en gång ur mörkret. en dag är ja'g åter slocknad,
liksom jag nu utsläcker denna lilla låga. Skall detta jag åter
uppstå ur en vacklande låga? Skall jag kanhända tändas
som en arm man, den där hopplöst lever i mörker och brott
i storstadens usla kvarter? Eller tändas till en efter pennin
gen törstande man, vars själ ej finner ro, en Mammons träl,
som brinner av begär att få lyssna till guldets tomma klang,
en lycksökare, osäll och feberhet? Men bleve ja,g ock en
halvgud på jordens krets, lyc~lig finge jag icke vara, ty, o,
broder, lidandet följer lågan."

från tidlös frihet, det ofÖdda barnets underbara sång:

Skall ur natt, som silverfållas,
livets klara kinder trollas -
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springa fram ur svarta valv
strålögd solskensalv?

Skall jag väl från tidlös frihet,
hägn, av Intets timmer timrat,
locka dig, min vän?
Låta dig, vars blick ej ledset skimrat,
här vid Lögntygsspinneriet
vämjas, vredgas än?

Lura - lik en syndfrätt gubbe,
illasinnad, ful i tankar -
barn från svalkans park,
släpa dig till skam och ånger,
fräna dunster, fräcka sånger
hit till fälla, tryck och spark,
vildhet, tigerstark ...

Rycka dig vid kyssens låga
till en jordisk, gisten hydda,
där ej taket kan
oss för sting och stygga strilregn skydda
där jag ej för böld och plåga
bot och binda fann.

Se dig trygg med Trolös leka,
se dig stungen i din vår,
gå med rÖda sår! _o

Vingad frände! Stjärnors älskling,
alla stumma djupens broder 
skära mänskodröm.

En av de mest uppskattade sångerna i fridas Bok är Bleka
dödens minut. Ingen kan undgå att gripas av dess realistiska
åskådlighet, som dock aldrig blir kuslig utan är mild och för
sagd, av dess egenartade ton av domning och frid. Mången
röres nog också av den en smula valhänta slutstrofen:

Ja ... men har du en ros
kan du lägga den hos
mig på kullen, när dock du går
vägen strax där förbi
under fåglarnas skri,



medan sommarn, den glada, rår.
Kan min ande med dimfingrar då
vänligt vinka - nog görer den så!
Som en fjäril, som vind
vill jag röra din kind
ibland kors och bland snäckor små.

Här tas nu närmast sikte på det spekulativa draget i dessa
rader. Det är högst betecknande för Birger Sjöberg, att han
alltid söker f ö r e s t ä l l a s i g, vad döden är, eller vad den
för hans brinnande och längtande ande måste vara. Kritiken
har ofta påpekat, att han som begravningsreferent sett många
liktåg och många sorgehus. Men hur många läkare och
präster ha inte kommit döden, i yttre mening, ännu närmre!
Det väsentliga är naturligtvis, att Birger Sjöberg drogs till
döden, liksom Dan Andersson, ett befryndat skaldeöde, gjorde
det. Han upplevde döden intensivt, därför att han upplevde
livet intensivt. Jag tror, att den fåvitska drömmen att slå
bryggan mellan livet och döden var hans heta Önskan. Hur
vackert förmår han inte skildra lille Edmunds död i Kvartet
ten och hans liv i de efterlevandes sorg! (Se kapitlet Sorgen!)
Liksom en banal begravning kan bli stor poesi under hans
händer, så kan de sörjandes vardagsliv bli det. Vi ha inte
den ringaste anledning att i dessa ord om Cello se någon lit
terär pose. "Hur ofta hade han icke i sin ensamhet, tyngd
av vardagens ledsamheter, små och ;grå som mygg men med
stingande och ettriga gaddar tyckt sig fatta döden som en
svalka och ro, en vänlig förbarmare och hänsynslös utplånare
av allt ont och småaktigt. Han hade även försökt att djupt
tänka sig in i dödsögonblickets prövande stund, men bilden
ville aldrig komma på beställning." (s. 249). lian hade också
klart för sig människornas lyckliga förmå'ga att slå bort dÖds
tanken undan för undan: "alla hade reda på, att det verkligen
var s a n n i n g (d. v. s. att vi alla skola ned i jorden), men
denna sanning liknade en orimlig och sorgsen l ö g n." (s. 250).

55



"Så plötsligt och klart (d. v. s. som blixten, fastän mycket
snabbare) hade någon gång ett grundmedvetande om dödens

verklighet slagit ned hos Cello, och han förstod i samma blink
det svindlande i att icke leva med sin kropp på jorden." (s.
250). ~ Och var det konventionella Birger Sjöberg emot i

allmänhet, så har han säkert pinats i alldeles särskilt hög grad
av den konventionella slentrianen i begravningstal och be
gTavningspoesi. Det är en sådan liten falsk dödspoet han går
illa åt Kvartetten. "Ditt grepp på döden är icke originellt, hör
des den kyliga stämman. Poeten protesterade. Mitt grepp
på förgängelseproblemet är väl så originellt som någons."

(s. 136).
I Kriser och Kransar finnas två direkta dödsdikter, den re

dan berörda ~ ~ ~ Som sker vid sommarvakan och Dödens
klädnader. Den förra fortsätter och utbygger det spekulativa
anslaget i Bleka dödens minut:

Trodde min broder rätt är ständig
s a n n i n g s g l ö d e n,

varar min ömma dröm ~ en evig fjäril lik.

I den senare dikten måttar skalden ett våldsamt, kanske
förmätet, slag mot all konventionell uppfattning av döden:

Den starka döden nödgas bli
till docka klädd, än så, än si 
en svekfull rekvisita!

tIan tror på en andens odödHghet:

Av dig, du arma benparti, ej döden är
monterad.

tIan är som t a n k e, stor och fri.
Orimlighetens melodi,
orimligt högstämt spelad.

Birger Sjöbergs sanningslidelse är och förblir hans adels
märke, och denna lidelse blir i stora ögonblick, liksom hos
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grubblaren Fröding, religiös genialitet. Jag vet inte, om jag
kan avsluta denna betraktelse över hans diktning på ett bättre
sätt än att be mina läsare återvända till den på himlens port
klappande människan Birger Sjöberg och höra den prometeus
hymn han trots allt uppstämmer till den kämpande tanken:

Dig bombarderar med frågor, jag,
himmel, och bultar på porten.
Svarar man ej på de larmande slag.
Stum är den mörkblåa orten.
Icke ett sus, såvitt jag förnimmer
Icke ett ljus, ett livande skimmer ...
lieIgan och änglar, högtbetrodda,
ut från bebodda
molnhus i stjärniga gränderna!
Lampor i händerna,
facklor i tusen!
Dyken med ljusen,
störten med bränderna!
Fladdren, brusen,
stormen mitt mörker med brand!
Må draken stå i lågor
med svarta fjäll och frågor!
Klarhet må ringa ~ och fången få svinga
sig ut med sin blodslagna hand.
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VÄNERSBORGS MAGISTRATS
PROTOKOLL

DEN 14 MARS 1757
av

BERTEL HALLBERG

Greve Adolph Mörner av Morlanda, som år 1751 blivit lands
hövding i Älvsborgs län, erhÖII år 1756 transport till lands
hövdingedömet över Närke och Värmland genom byte med
landshövdingen därstädes J o h a n R å f e l t, som den 6 ok
tober 1756 förordnades att i stäIIet vara landshövding i Älvs
borgs län.

Johan Råfelt var född år 1712 i Stockholm och son till ränt
mästaren Erik Andersson Råberg, som år 1708 adlades med
namnet I~åfelt. Räntmästaren Råberg-RåfeIt var av västgöta
släkt och var född 1662 i Råda socken i Skaraborgs län, där
fadern var bonde. Av dennes söner var Anders, som kallade
sig Rådberg, född 1659 och blev efter studier i Läckö, Lidkö
pings och Skara skolor samt vid Uppsala och Åbo akademier
konsistorienotarie i Skara och prästvigd 1699. tIan blev
kyrkoherde i Vänersborg år 1700 och var en inom och utom
sitt stånd ansedd man. tIan var respondent vid prästmötet
1702, predikant vid prästmötet 1705 och utsedd till preses vid
prästmötet 1713. tIan avled emeIIertid den 14 september 1713
och har i stiftets herdeminne det eftermälet, att han var en
stilla och saktmodig man. tIan var sedan 1694 gift med Inge
borg Oudhemius, dotter till hospitalspastorn i Göteborg Jo-
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nas Gudhemius och änka efter kyrkoherden i Gudhem Nicolaus
Scholenius. Kyrkoherde Rådberg var barnlös.

lians yngre bror Erik, född år 1662, skrev sitt namn Råberg

och blev som kamrerare i militieavräkningskontoret adlad och

antog då, som ovan nämnts, namnet l~åfelt. lian blev ränt
mästare 1710 och dog 1724 i Stockholm. tIan beskrives så

som en mycket duglig ämbetsman, som "avskaffade dristig

heter och självsvåld". lian var gift med Anna Maria Silfver

crantz, född år 1681, dotter av kammarrådet Johan Anders
fiylten, adlad Silfvercrantz, och Maria liammarin.

Erik l\åfelt hade tvenne barn, sonen Anders, som blev liv

drabant och dog ogift 1740 och sonen Johan, slutligen lands
hövding i Alvsborgs län. Johan Råfelt blev student i Uppsala
1724 och befordrades sedermera inom Svea tIofrätt samt

blev lagman i Närke 1747, revisionssekreterare 1750 och
landshövding i Närke och Värmland 1756. Han blev riddare
av Nordstjerneorden 1758 och avled den 6 juli 1763.

Landshövding Råfelt var gift med Maria Christina Gyllen

ram, änka efter kapten Christoffer Fredrik von Schewen.
lion var dotter till överstelöjtnanten Natanael Gyllenram.
Landshövdingen hade tre döttrar och två söner, av vilka se
nare den ene nådde mogen ålder och dog som f. d. lÖjtnant
1822. Med dennes son kommendörkaptenen Anton Råfelt ut
slocknade ätten år 1863.

I början av år 1757 tillträdde landshövding Råfelt sin befatt
ning som styresman över Älvsborgs län, och en av hans
fÖrsta åtgärder var att anmoda residensstadens borgmästare
assessorn Anders Ingman att till den 14 mars sammankalla
magistraten och stadens äldste för att landshövdingen av dem

skulle få inhämta närmare upplysningar om sin residensstad.

Vid detta sammanträde voro av magistratens ledamöter när

varande assessorn och borgmästaren Anders Ingman, som
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varit borgmästare i staden sedan år 1752, rådmännen Carl
Liedbom, Abraham Bruse, Johan Eberhard Lorich och Mag
nus Perman. Staden hade på denna tid sju ordinarie rådmän

och de frånvarande voro Johan Anders Ludolph, Olof Ahl
qvist och Johan Rosel!. Av dessa hade dock Ludolph nyss fått
avsked med rätt att fortfarande uppbära lönen.

Av stadens äldste - d. v. s. den institution, som sedermera
utvecklades till den nuvarande drätselkammaren - vora
närvarande: förre rådmannen Anders Dahlbom, handelsman
nen Jakob Sundberg, åldermannen Olof Bergström, handels
männen Bryngel Lifwendahl och Erik Jonsson, gästgivaren
Anders Loffman, urmakaremästaren Mauritz Schierman, hö
kerihandlaren Anders Lindström, vrakaren Olof Jonsson liall
gren, vrakaren Anthon Porthuneijer, handelsmannen Anders
Kinkel, färgaren mäster Anders Orönman, skräddareålder
mannen Anders Björsell, perukmakaren mäster Olof Wall
man, skutskepparen Sven Sundberg, snickaren mäster Olof
Krigsberg och guldsmeden mäster Truls Jakobsson Möller.

liär nedan följer nu det i många avseenden intressanta och
om förhållandena i staden vid denna tidpunkt i många avseen
den mycket upplysande magistratsprotokollet från det ifråga
varande sammanträdet. för undgående av ökade trycknings
kostnader har originalprotokollets stavning måst bringas i
Överensstämmelse med nutidens regler.

"Efter vederbörligt tillkännagivande uppträdde nu lands
hövdingen, hÖgvälborna lierr Johan Råfelt på detta stadsens
rådhus i närvaro av magistraten och stadens äldsta af borger
skapet, då högbe:te Herre - såsom den där efter sin nylige
hitkomst som detta länets landshövdinge nu första gången är
på detta rummet -- således nu först till magistraten och bor
gerskapet gjorde följande tal efter dess egna ord så lydande:
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1) Det är mig en besynnerlig fägnad att igenom den er
hållna nådiga befordran till detta höfdingedömet jag i dag får
det nöje att se herr assessoren och borgmästaren samt lov
liga magistraten med stadsens äldsta församlade här på detta
rådhus och med dem dela omsorgen om stadsens uppkomst
i gemen och var och ens enskilda förmån och förkovrin,g
igenom en rättskaffens handels, nyttiga inrättningars och
sunda slöjders upphjälpande, utövning och tilltagande.

2) Denna omsorg lättas mer än mycket därigenom att vi
leva, Gudi ärad, under en säll och lycklig regering. Vår nå
diga överhet är på det ömmaste därom mån, att ,gudsfruktan
må ifrån den späda barndomen uti deras undersåtars hjärtan
bliva inplantad, att rättvisa må bliva så skipad, att både den
högre och lägre, rikare och fattigare må kunna var i sitt stånd
vara säker om liv, ära, egendom och välfärd samt skyddade
vid den helgd och hägn, som lag och rättvisans oväldiga utde
lande medföljer. Vår överhet önskar intet att lagarne över
trädas, utan även ett fritt folk, som stiftar lag och inbördes
täflar med varannan att den samma obrottsligen efterleva.

3) författningar äro gjorda och efter rikets omständigheter
dagligen göras till landets uppodlande, handelns och manu
fakturernas samt handaslöjdens och andra nyttiga närings
medels uppkomst, utvidgande, tillväxt och förkovring.

4) Vi behöva icke frukta att med osäkerhet kunna använda
vår mer eller mindre ägande förmögenhet till allt det, som
kan lända till sådana för var och en enskild fördelaktiga samt
fÖr riket i gemen nyttiga författningars verkställande som
vår enskilda förmåns rätta förökande gör rikets välstånd och
höghet, och vår nådiga överhets välstånd och höghet äro
med rikets skiljaktligen förknippade.

5) Det ankommer således på oss själva att vidtaga de ut
vägar, som kunna göra oss lyckliga och förmögna, ty huvudet
och lemmarna å vår Rikskropp kunna icke hava skiljakUga
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intressen till både enskilt och allmänt väls befrämjande.
6) Detta vinner ju mera styrka och framgång genom enig

hets- och kärleksbanden, kärlek och vördnad för det gudom
liga majestätet; lägger gärna därtill kärlek och undergiven
het för vår överhet. Kärleken och vördnad för Överheten
uppväcker kärlek för regeringslagarnas bestånd och obrotts
liga efterlevnad, och ju mera lagbundna desto större kärlek
mellan befallande och lydande, förtrolighet mellan ämbetsmän
samt enighet och vänskap mellan medborgare.

7) När samhället så är förknippat försvinner allt hat, bit
terhet, missförstånd och missunnsamhet och litar man ej på
dem, som finna lust att genom hemliga insinuationer och fal
ska rykten göra oss skadeliga intryck, utan anse dem, som
den allmänna roens och enighetens förstörare.

I det säkra hopp, att vi alla i dag med sådana förenade sin
nen uppkommit i denna stadens rådhus, har jag med största
fägnad för första gången intagit detta rummet och försäkrar,
att ej något högre skall vara mig om hjäl tat så länge den
högste Guden förlänat mig hälsa, krafter och livstid, än efter
yttersta förmåga befrämja denna stadens uppkomst och till
växt samt befordra allt det, som kan lända herr assessorns
och borgmästarens och magistratens samt de övrIga denna
stadsens samteliga invånare sannskyldiga förmån och nytta;
varandes däremot förvissad - som jag och både vid och
efter min hitkomst till staden redan erfarit - att herr asses
soren och borgmästaren samt magistraten med samteliga in
vånare lära för mig hava icke mindre uppriktig kärlek, vän
skap och förtroende än för deras förre landshövding herr
greve Mörner, som med all heder och höga vederbörandes
nöje förestått detta hövdingedöme.

Detta allt bemötte herr assessoren och borgmästaren å ma
gistratens vägnar igenom ett kort tal med mycken vördsam
tacksägelse för högvälborna herr landshövdingens av magi-

62



stratens och borgerskapet hÖgt aktade uppmurHrande fÖre
ställningar jämte betygad försäkran, att de till deras väsent
lige begrepp och innehåll så hädanefter som hittills med Guds
nåd skola bliva magistratens och borgerskapets besynnerli
gaste ögnamärken samt under en förnyad betygelse över de

ynnestfulla försäkringar högvälborna herr landshövdingen så
väl nu som förut täckts giva om sin ömma och eftertryckliga

hjälp och biträde till denna fÖrtryckta stadens och dess inne
vånares uppkomst och befordran, lika kraftigt försäkrade det
magistraten och borgerskapet aldrig skola underlåta att där

emot städse för högvälborne herr landshövdingen ådagalägga

all den vördnad, kärlek och förtroende, som av ett tillgivet,
uppriktigt och tacksamt folk med all villighet kan äskas och
förväntas.

Sedan högvälborne herr landshövdingen samt magistraten
nu härefter sina säten intagit och borgerskapet si'g jämväl
nedsatt, förestälte högvälborne herr landshövdingen, det 
ehuruväl han icke har anledning därpå tvivla, det ju en god

ordning här i staden hålles, emedan han under den lilla tid,
han här varit, förmärkt, det herr assessorn och borgmästaren

samt magistraten för detta gjort en och annan författning, som
han ansett lända både till stadens prydnad och en god polities
inrättning,- dock som hö'gvälborna herr landshövdingen ta

ger en särdeles del i denna stadens tillväxt, förkovring och
välstånd, så finner han för sig desto nödigare att vara om

ctt och annat in specie underrättad, samt till den ändan jämte

vid gjorda efterföljande frågor, på vilka herr assessoren och
horgmästaren å magistratens och borgerskapets vägnar med

delte särskilt sådana svar och underrättelser, som vid handen

här nedan förmäles:
1. f r å g a n: Som grunden till en lyckelig regering och ett

samhälles bestånd häruppå fotar sig, att en rätt christendom
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eller gudsfruktan bliver i barnens hjärta inplantad samt rätt
och lag behörigen skipad, t y ä s k a s u n d e r r ä t t e l s e
om skoleinrättningen här i staden? Varav
skoleinrättningen haver sitt understöd
o c h v i l k a n u f ö r t i d e n ä r o b e t j ä n t e d e r

v i d ?

S var: Det skolen här i staden förestås aven Scholae
mästare, magister Carl fägersten och en collega, magister
Petter Wennerlund. Den förre njuter lön igenom eronotionde
af Kungl. Maj:t och Kronan, jämväl sockengång i staden och
någon särskild erkänsla av barnens föräldrar och den senare
eller collegan av staden 100 rdr. smt. årligen.

2. f r å 'g a n: Om här i staden är K ä m n ä r s r ä t t, huru
efta den sitter, när Rådstuvudagar äro, huru många r å d
m ä n, vad b e t j ä n i n g eljest är vid staden, vad lÖn den
bestås och om någon rådmansvacance är?

S var: Att kämnärsrätt här i staden blivit inrättad den 2
nov. näst!. år efter lians Kong!. Maj:ts allernådigste resolu
tion, grundad på stadens privilegier, vilken rätt hittills utövat
sitt ämbete alla tisdagar och torsdagar i veckan, och råd
stuvurätt efter lagens föreskrift måndagar, onsdagar och lÖr
da'gar, enär sysslorna ej fordrat flera rådstuvudagar; bestå
ende sistnämnda rätt av åtta ledamöter efter staten, varav
följaktligen 7 äro rådmän, som njuta allenast 100 rdr. smt.
vardera i årlig lön, men sedan kämnärsrätten blev inrättad
och en rådman till preses därstädes med 100 dr. c. årlig till
ökning på lönen av RRn på 2ne år tillförordnades, och en
rådman vid namn Ludolph tagit avsked, är nu en rådmans
syssIa efter honom ledig utan lön; men bemälte L. i dess livs
tid njuter lönen för dess långliga tjänst och fattigdoms skull,
varförutom eljest nödigt är att extraordinarie i hans ställe,
som förrättade Kämnärspresidiesysslan, bliver vald och till-
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förordnad om högvälborne herr landshövdingen därtill täck
tes sitt bifall lemna.

Betjäningen i staden är s t a d s s c k r e t e r a r e n Oud
mund O. Dinnets, som efter staten njuter i årHg lön 230 dr.,
k ä m n ä r s n o t a r i e n Johan Polin 150 dr.. s t a d s c a
s e u r e n Olof Bergström 220 dr., s t a d s f i s k a l e n Lars
Jeanson 150 dr., m a t e r i a l s k r i var e n, vilken syssla
rådman Lorich tillsvidare bestrider, 100 dr., s t a d s d o c
t o r e n Sven Brodd 300 dr., s t a d s f ä l t s k ä r e n Olof Per
man 160 dr., b a r n a m o d e r s k a n Helena Malheim 100 dr.
och dessutom hushyra samt taxerad betalning av var och en
barnaföderska i staden. En v å g m ä s t a r e vid namn Olof
Beckman 120 dr., 3:ne v å g k a r l a r med 200 dr. årlig be
talning tillhopa. En b y f o g d e vid namn Olof Knutse 80 dr.,
.1:ne s t a d s t j ä n a r e vardera 50 dr. med inberäknade be
klädningspenningar 30 dr. och en klädning vart 3:dje år samt
ett par skor vart år. En p r o p h o s s 20 dr. och beklädnings··
penningar 1,5 dr., 4 så kallade s t a d s v ä k t a r e, varav 2:ne
lönas av stadens publique medel med 15 dIr vardera och lika
mycket beklädningspenningar utom det dem bestås stövlar
och en behållen kapprock; de andra 2:ne lönas avborger
skapets sammanskottsmedel på lika sätt. från vilket allt
prosten och kyrkoherden Elg efter staten och stadens pu
blique medel årligen åtnjöte 60 dr., cappelanen 60 dr., orga
nisten och sångaren tiäggman 50 dr. och klackeställaren,
klockaren Starin 40 dr., allt silvermynt.

3:e f r å g a n: O m n å g r a b r o t t m å l l i g g a o a v
gjorda? och om eljest nå'gra gamla saker

ligga oavslutade?
S var: Inga brottsmål äro vid rådstuvurätten oavgjorda

än en tjuvsak som kämnärsrätten före jul avdömt, men Kong!.
hofrätten till rådstuvurättens avdömande förvisat, som till
den ändan i dessa dagar ankommit. Och eljest äro alla gamla
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saker längst för detta under nuvarande borgmästarens tjäns
tetid avgjorda.

4:e f r å g a n: O m d o m b ö c k e r n a t i Il i k a m e d
s a k ö r e s l ä n 'g d e r n a i n o m d e n i l a g e n f ö r e
skrivna tid insändas till hovrätten?

S var: Domböckerna insändas årligen till vällof!. Kong!.
hovrätten efter lagens föreskrift, men intet saköreslängderna,
emedan Konungens andel av alla fallande sakören äro staden
donerade.

5:e frågan: Vad anstalt är gjord om omyn
d i g a b a r n s a r v o c h e g e n d o m s a m t h u r u r ä k
ning därIöre göres?

S var: Att magistraten, så fort något dödsfall skett, inom
den tid, lagen föreskriver, besörjt om laga uppteckning efter
den döda, och, när begärt blivit, jämväl fÖrrättat arvsdel
ningen, varvid de omyndigas bästa och fördel med all ömhet
blivit handhavd jämte det beskedliga förmyndare för dem av
rådstuvurätten blivit tillfÖrordnade, som efter lagens föreskrift
äro vordna tillförpliktade att visa reda och räkning för de
omyndigas arv och egendom.

6:e f r å g a n: V i l k e n f Ö r e r e x e c u t i o n e n h ä r i

staden samt vad fängelserum här äro?
S var: Att alla civila executioner i staden förrättas av

byfogden och en stadstjänare, som biträdes av stadsfiskalen,
då viktigare executioner sig tilldraga.

Fängelserum äro inga flera än 2:e gemena arrester uti
rådstugan för dem, som av stadens rätt till fängelse dömas
och eljest efter magistratens befallning arresteras.

7:e frågan: Begäres avskrift av denna sta
dens i nåder fÖrunnta privilegier?

S var: Att av dessa privilegier, varpå staden är funderad,
skall avskrift bliva avgiven, så snart stadssecreteraren med
hinner dem avskriva.
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8:e f r å g a n: Var u t i d e n n a s t a d e n s f ö r n ä m s t a
inkomster bestå?

S var: Att de bestå förnämligast uti så kallad stadsandel
iör det järn hit till staden anländer och varför de kostsamma
bodarna av staden vid Korseberg underhållas jämte stads
andel och landtlega för allt hitkommande gods och varor,
vågpengar för det järn, som här på stadens vå'K väges, vad
som de här vid staden varande broar och brotull kunna kasta
av sig jämte någon skatt för ägor samt fallande tmgpenningar
vid marknaderna.

9:e fr å g a n: Vad n ä r i n g s ffi e d e l i n v å n a r n a

k u n n a h a v a i a n s e e n d e t i Il h a n d e l o c h s e g l a
t i o n ?

S var: Att utav handel och seglation hava invånarna nu
för tiden ganska ringa näringsmedel, sedan angränsande stä
der igenom utverkade kong!. resolutioner tid efter annan till
största delen avhänt staden både all handelsrörelse och segla
tjon, som herr assessoren och borgmästaren yttrade sig vid
anfordran vilja visa, eftersom tiden nu intet var tillräcklig

härtill, samt nu emellertid avlevererade magistratens skrifte
liga ödmjukliga ansökning, att staden måtte bliva förhulpen
till åtnjutandc av sin privilegieradc rätt på järnfrakter från
Karlstad, vilkcn ansökning av högvälborne herr landshöv
dingen upplästes, och han därefter försäkrade staden om allt
rättvist biträde.

t O:e fr å g a n: Vilka h a n t v e r k e r i e r här finnas, och
vilka kunna hava den bästa näring; begärdes f ö r t e c k
n i n g p å h a n t v e r k a r e; samt

t t:e f r å g a n: Ii u r u v i d a f l e r a g ä r n i n g s m ä n
satt sig neder på landet än som tillåtet är och
h u r u v i d a d e g ö r a h a n t v e r k e t h är i s t a d e n f ö r
f å n g, varhos fastställdes, att till borgare andra ej antagas
än de, som kunna idka borgerlig näring, uppå vilka 2:ne sist-
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nämnda punkter herr assessorn och borgmästaren lämnade
det svar och yttrande, att förteckning på hantverkare med
första skall bliva avlevererad och att för övrigt här i staden
väl intet äro några hantverkare, som hava särdeles fördel
aktiga näringar eller vidare än att de i det knappaste sig- föda
kunna, att de ej kunna driva hantverkerierna som vederbör,
och dels att de av fuskare på landet bliva märkeligen för
fördelade, varför herr assessoren å stadens vägnar anhöll, det
högvälb. herr landshövdingen gunsträttvisliKen täcktes skydda
hantverkerierna ifrån vidare intrång, varjämte ock tillkänna
gavs, att staden på sin kostnad anlagt en k l ä d e s f a b r i k
här i staden, som efter förmågan med all sorgfällij.;het drives.
Vad borgarnas antagande angår, så har härtill inga andra i
nuvarande ma'gistratens tid blivit antagna än sådana, som
kunna idka rätt borgerlig näring, bestående av några få hand
lande, men väl några och 20 hantverkare.

12:e frågan: Vad donation denna staden ha
v e r a v j o r d o c h ä n g, s a m t h u r u d e n ä r d e l t i n
vånare emellan och om den emot privilegier
o c h r e s o l u t i o n e r ä r i f r å n d e s s r ä t t a n y t t
jande dragen?

S var: Att stadens donation av åker och äng är i sig själv
till största delen av mycken svag jordmån och dessutom så
ringa, att den för stadens invånare och borgerskap intet är
tillräcklig för alla, och varav nå'gon del brukas till åker men
största delen till äng uti T o r p a och den så kallade N y
g å r d s ä n g e n till fast ringa lassetal, så att invånarna
måste årligen köpa erforderligt hö ifrån landet till deras bo··
skap och hästar för skjutsens underhållandes skull, varpä
dock understundom är brist till borgerskapets än mera skada.
Och för övrigt yttrade sig ma'gistraten och borgerskapet, det
stadens privilegier utvisa, huru fem hemman äro staden do
nerade, som således nogsamt bestyrker det som sagt är, var-
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förutom staden innehaver 3/8 hemman vid namn D j u p e
d a l e n och O r ö n v i k på Dalsland med sina ägor sig
sträckande intill vindbryggan här vid staden, som efter höga
överhetens tillstånd äro till mulbete avhysta, men betalas för
dem alla de skatter och utlagor, som av andra bondehem
man utgår.

Vad d e l n i n g e n a v d o n a t i o n s j o r d e n angår, så
har den väl vid stadens första anläggning ordentligt blivit
deIt borgerskapet emellan, men förmedelst staden sedermera
Överkomna olyckor och fiendens härjande och varjehanda
andra svårigheter samt dess tillväxt med invånare till nog
dryg del, har denna delning efter så lång tids förlopp, för
fallit i nog oreda och oordning, som enär tillfälle 'gives torde
kunna rättas" så att en var av borgerskapet utav donations
jorden, ehuru ringa den dock kan vara, nu få njuta hÖga över
hetens benådning till godo.

Ifrån dess rätta nyttjande är icke heller vidare dragit än
ett donationshemman vid namn N o r r a I n t a k a n, varå
åboarna per maje narrata*) förvärvat sig besittningsrätt och
sedermera jämväl den ena åbon staden ohördan, som stadens
riksdagsfullmäktig först under sist föreståndna riksdag fick
förnimma, förvärvat sig å den ena halva delen av samma
hemman skattebrev.

Den så kallade Ii o l m e n, som högvälborne herr lands
hövdingen innehar, är ock stadens donationsjord, samt eljest
en och annan åkerlycka av ståndspersoner här i staden inne
haves. Varförutom Västgöta Dals regemente hos hans Kongl.
Maj:t ansöker, att få ifrån staden en dess donerade och pri
vilegierade äng till campementsplats, N y g å r d s ä n g e n
kallad, över vilken ansÖkning magistratens påminnelser nu
avlevererades, som högvälb. herr landshövdingen uppläste,
varefter bOflgerskapet på det högsta enhälligt anhöll hög-

*) genom falska uppgifter.

69



välb. herr landshövdingen täcktes taga staden och dess bor
gerskap i försvar ifrån ett sådant oärligt intrång uti stadens
privilegier och välfångna egendom.

1 3:e f r å g a n: O m s t a d e n ä r i s i n a v i s s a k v a r
t e r i n r ä t t a d, o m n å g r a v i s s a k var t e r s m ä n
ä r o f ö r o r d n a d e, som kunna giva magistraten vid han
den om någon oskickligt eller överdådigt så inom som utom
husen sig tilldraga, och, i fall det ännu ej skett, den inrätt
ningen kunde göras, då däruti kunde tagas till grund instruk
tion för kvartersmännen i Stockholm av den 21 april 1732 vad
däruti här vore lämpligt.

S var: Staden är fördelt i fyra kvarter, uti vilka i stället
för så kallade kvartersmän under namn av rotemästare vissa
tillförordnade äro, varförutom stadsväktarna efter deras in
struktion och avlagda edliga förbindelse äro tillfÖrpliktade
att jämte det de äro stadens vårdväktare för timande eldsvå
dors skull, söka förekomma allt oskickligt och överdådigt
väsende så inom som utom hus, och där något händer därom
magistraten strax tillkännagiva; hemställande till högvälb.
herr landshövdingens gunstiga omprövande, om det icke där
vid får förbliva, hälst icke någon fond eller tillgånl; ännu är
till så kallade kvartersmäns lönande och utan lön med tillför
seende, tillförlitning och trohet ej någon därtill kan fås.

1 4:e f r å g a n: Vad i n r ä t t n i n g h ä r ä r 'g j o r d i
anseende till byggnader här i staden?

S var: Med byggnader här i staden är av nuvarande

magistrat den författning vidtagen och allmänneligen å pre
dikstolen kungjord, att ej någon får företaga si'g varken ny
byggnad i staden, ej heller reparera eller ombygga de gamla
husen, innan herr assessoren och borgmästaren beprövat och
förordnat, huru byggnaden bör ligga och att den, som där
emot nå'got gör, överdrager sig den olägenheten, att bygg
naden nedriven bliver.
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1 5:e f r å g a n: Vad s t a d e n h a r f Ö r e g n a h u s
och bodar?

S var: Att stadens egna hus äro nu för tiden rådstuvan,
materialbod och spruthus på rådstuvugården, fattighuset, järn
bodarna på Korseberg samt en byggning för betjäning där

städes och ett bryggeri i stadens brotullhus vid den så kal
lade Rånnums bro; varjämte här i staden uti en stor Saltbit
ter-planterIada*) är ock en stor del av stadens invånare in
tresserade med herr prosten tIg; hvarförutom nu i vår kom
mer att uppbyggas ett nytt skolehus av sten och en vik
tualievåg.

16:e frågan: livad förbättring är gjord med
järnvågen och vad järn hit årligen fötes
samt vad avgäld därvid är?

S var: Att järnvågen är inrättad innevid järnbodarna i
Korseberg, varest allt det järn väges, som ifrån de järnbruk
hit anländer, vilket andra städer emot denna stadens privile
gier förvärvat sig Kong!. Resolution att få väga, sig betingan
des ungefärligen till 18 a 19.000 skeppund årligen, varfÖre i
vågpengar betalas 2 öre smt. skeppspundet och för det öv
riga järnet, som hit ankommer praeter propter**) olika årligen

50.000 skeppund 1 1/2 öre smt. skeppundet i stadsande!.
17:e frågan: Vad anstalt är gjord i avseende

till en timande vådelds släckande? Om
s p r u t o r, s t e g a r, b r a n d h a k a r, ä m b a r m e d m e
ra dylikt är i beredskap?

S var: Att till nÖdigt behov vid existerande eldsvådor

är en behållen spruta av staden kÖpt tillika med 2:ne brand
segel med tillbehör, brandstegar och brandhakar, varförutom

*) Saltpeter, rättare Salpeter, användes för kruttiIlverkning, och re
geringen uppmuntrade på olika sätt tillvaratagandet av salpeter bl. a.
genom bidrag till anläggandet av "Saltpeterhus".

**) mer eller mindre.

71



de förmögnare i staden efter magistratens gjorda fördelning
äro försedda med läderämbar och handsprutor efter vars och
ens villkor jämte det de blivit antydda hava slika ämbar och
vattusåar att tillgå när påkallas.

18:e f r å g a n: B e g ä r e s o m s t ä n d e l i g U n d e r
r ä t t e l s e o m g ä s t g i v e r i e t s o c h s k j u t s e n s i n
rättande här i staden och huru de resande
kunna bliva accomoderade?

S var: Att gästgiveriet här i staden förestås aven bor
gare vid namn Bryngel Lifvendahl på det sätt gästgivare
ordningen stadgar, och skjutsningen bestående av 60 st.

hästar är så av magistraten inrättad, att den resande intet
över en halv timme behöver vänta på hästar och nödiga rese
tyg efter denna ortens bruk. Och på det icke någon oord
ning därvid må sig tilldraga, har magistraten icke allenast
författat en tydlig skjutsordning till Kästgivarens och skjuts
lagets efterrättelse uti alla förefallande omständigheter, utan
ock 2:ne gånger om året överser både skjutsredskapen och
hästarna, samt det som ej finnes försvarligt ogillar och där
efter skjutslaget vid vite tillhåller inom förelagd kort tid för
bättra och, när hästar kasseras, goda i stället förskaffa, var
om stadsfiskalen är tillfÖrpliktad sedan till magistraten sin
berättelse avgiva, vilken ock eljest efter undfången order är
tillförbunden att städse hålla noga hand över berörda skjuts
ordning, samt den, som emot den samma finnes brottslig, lag
liga tilltala. De resande av mindre villkor bliva försvarligen
accomoderade hos gästgivaren och för dem av bättre stånd
och värde har magistraten fogat anstalt hos källarmästaren
liafvenström, dessutom magistraten jämväl därom besörjt, att,
när flera resande till staden anlända, än gästgivare och käl
larmästaren kunna herbergera, så äro vissa av stadens bor
gerskap tillförordnade göra biträde och därom gästgivaren
till under- och efterrättelse förständigat. Enär åter flera hit
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till staden ankomna än ordinärt årligen kan vara, så drager
magistraten särskild försorg så väl om deras kvarter som
spisning.

1 9:e f r å g a n: O m k r ö 'g e r i e r n a h ä r i s ta d e n ?

S var: Att i stället för det här i staden förut varit ett all
mänt krögeri, har nuvarande magistraten tillförordnat vissa
bryggare, som intet själva få sälja något kanne- eller stop
tals, utan endast av dem som för bryggare äro förordnade till
krögare; in alles nu för tiden i staden 20 stycken.

20:e f r å g a n: O m n å'K o t f a t t i g h u s e Il e r h o s
p i t a l ä r i n r ä t t a t o c h p å vad s ä t t d e t u n d e r
hålles?

S var: fattighus har staden på dess kostnad av sten upp
byggt bestående av fem rum förutom källare och förstuga,
uti vilket alla fattiga eller mesta nödlidande blivit intagna den
lo nov. nästlidet år, så att efter magistratens alvarsamma
förbud nu intet någon mera får besvära stadens invånare med
tiggande. Till de fattiges föda och nödtorften i fattighuset
taxerar magistraten och borgerskapet sig årligen, vartill både
fÖrre Konungens Befallningshavande och de i staden boende
ståndspersoner jämväl inom frivilliga sammanskotter av ett
kristligt hjärta bidragit. så att numera, sedan 2:ne med döden
avgått, 12 fattiga personer, därav 8 i fattighuset och 4 utom,
hava deras nödtorftiga utkomst till föda och kläder.

2h1 frågan: Vad omsorg haves av barnen
h ä r i s t a d e n, b e s y n n e r 1i g e n d e, v i l k a s f ö r
ä l d r a r ä r o s å f a t t i 'K a, a t t d e e j f ö r m å d e m f ö
d a e 11 e r e d u c e r a, u t a n m i s t s i n a f ö r ä l d r a r
eller att de äro ofärdiga?

S var: Att om de i denna punkt omrÖrda barns nödiga
uppfostran har väl magistraten även ömsint omtanke, men. in
tet ännu därvid kunnat lä'gga handen i anseende till brist på
oundgänglig fond därtill, hälst borgerskapet äro alldeles ur
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stånd därtill bidraga förmedelst deras till största delen ganska
märkeliga fattigdom, härrörande av brist på tillräckHga nä
ringsmedel, sedan angränsande städer avhänt staden dess
bästa och förnämsta privilegierade handelsrÖrelse, och lands
köp alldeles över handen tagit, så att stadens invånares jäm
merfulla tillstånd ej tillfyllest kan beklagas.

livarefter herr assessoren och borgmästaren icke allenast
sluteligen avlade vördsam tacksägelse å stadens vägnar för
det högvälborna herr landshövdingen varit så gunstig och
efterfrågat denna i förenämnda måtto förtryckta stadens till
stånd, utan ock lika demÖdigt*) anhöll, det högvälborna herr
landshövdingen som Konungens liöge Man täcktes behjärta
stadens usla tillstånd och i anledning av de sannfärdiga un
derrättelser, som därom givna äro och utförligen uppå an
fordran skola bliva avlämnade, så väl för egen del vid före
fallande tillfällen gunstigt och eftertryckligen bidraga till det,
som befordrar stadens uppkomst, som ock igenom sina hÖgst
gällande föreställningar hos höga överheten därhän begå, att
denna stadens borgerskap, som i alla tider satt sin heder där
uti att vara trogne undersåtare och uti de bistra krigstiderna
både varit underkastade fÖrödelse och svårare bördor i pro
portion än någon annan stad i riket, ej måtte gå alldeles un
der, utan i sin idkesamhet bliva allernådigst understödd och
till näringsmedel förhulpen.

livaruppå högvälborne herr Landshövdingen sig yttrade, det
han intet skulle underlåta bidraga till stadens förmån och
uppkomst uti allt vad görligt är och dess ämbete competerar,
samt därefter av magistraten och borgerskapet tog afsked."

",) = ty, demiitig: ödmjuk.
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ÅRSKRÖNIKA 1935.

V åld och väld stå fortfarande högt i kurs, då det gäller att
reglera mellanhavandena nationerna och människorna emellan.
Mänskligheten har alltjämt en lång vä'g att vandra, innan det
tusenåriga rike nås, som idealister i alla tidsåldrar siat om.
Och avlägsnare än någonsin ter det sig, då Kristi ställföre
trädare på jorden, Påven Pius XI, går våldets ärenden och
gÖr korstecknet i skuggan av spöknippet.

för någon tid sedan kunde man läsa en annons om ett spel,
som hette Addis Abeba. Det reklamerades som roligt, intres
sant och lärorikt, och det gällde att komma underfund med,
vem som skulle vinna - Italien eller Abessinien. Tärningarne
voro förmodligen icke tillverkade efter anvisningar av Iioare
och Laval. Råde det roliga och intressanta i spelet hade nog
i så fall gått fÖrlorat och det hela endast blivit lärorikt. Sär
skilt för dem som ännu ha sin barnatro på rättvisan kvar.
Nu kan man naturligtvis i det oändliga tvista om, vad rättvisa
är. Vi ska inte fråga någon av de lagkloka herrarne i denna
församling, då finge vi säkerligen till livs en lärd utläggning,
som skulle förvirra våra lekmannabegrepp. Att döma av er
farenheten förefaller det, som om Anatole france hade kom
mit sanningen bra nära, när hart i "Crainquebille" säger: "Rätt
visa är ett stadfästande av hävdvunna orättvisor. Ser man
henne någonsin vara i opposition mot erövrare och sätta sig
emot inkräktare? När en olaglig makt upphäver sig, behöver
rättvisan endast erkänna den för att göra den laglig, Allting
ligger i formen, och mellan brottet och oskulden finns inte
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tjockare skiljevägg än ett stämplat papper." Med en sådan
definition på rättvisa kunna Hoare och Laval utan vidare ut
nämnas till hennes överstepräster.

Men låt oss inte föregripa händelserna utan taga i skärskå
dande det beklämmande skådespel, som under år 1935 upp
iörts på världsteatern.

Huvudrollen har spelats av Mussolini. Han började redan
i januari att diskutera kolonialpolitik med Laval, presiderade
vid konferensen i Stresa och storpratade dessemellan om
Italiens krav på en plats. i solen, vilken han med hjälp av fär
gade trupper och bomber försöker skaffa sig i Abessinien.
Nationernas Förbund, som ju skall syssla med den internatio
nella samvaron, tog sig en omständig funderare på saken och
kom till det resultatet, att Mussolinis tal om att civilisera
Abessinien, icke var ett fullt adekvat uttryck för, vad som
tilldrog sig. Uppbragt över att bli så misskänd skakade Mus
solini sin pansrade näve mot ett oförstående Europa. Engelske
utrikesministern Hoare stod då upp och talade om fred och
rättvisa, varefter Laval sprang som skottspole mellan båda
och besvor dem att för all del hålla sig lugna. Det föreföll,
som om han varit särskilt orolig för tioare i det fallet. Hans
oro var på sin plats: Italien utsattes för sanktioner. Därmed
hade emellertid Hoare gjort sin gest och utarbetade tillsam
mans med Laval en fredsplan, varigenom Mussolini som bal
sam på sanktionssåret skulle erhålla ungefär halva Abessinien,
dock inte den för England viktiga del, där Nilens källsjÖ är
belägen. Planen rann emellertid ut i sanden, varför Musso
lini fortsätter sina försök att civilisera Abessinien.

Hitler har i år egentligen endast förekommit i kulisserna.
I avvaktan på entre har han, efter att ha återfått Saar, åter
infört värnplikten och träffat ett flottavtal med England. Be
träffande Italien iakttager han en avvaktande tystnad. Man
får tydligen icke dÖma tiitler efter mustachen, han har syn-
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barligen lärt sig det politiska spelet - passar och bjuder trumf
i rätta ögonblicken. På det inrikespolitiska området fortsät
ter likriktningen Även de tyska jultomtarne äro nu likriktade
och fullt ariska.

England har sänt sin Simon, Eden och fioare på scenen,
men det har inte alltid varit så lätt att avgöra, vilka roller
de spelat. Bättre lycka gjorde då det utstyrselstycke, som
uppfördes vid konung Oeorgs tjugofemårsjubileum som re
-gent. Till utstyrseln räknas då också drottning Marys hatt
-- oföränderlighetens symbol. flottdemonstrationen i Medel-
havet var också utmärkt regisserad, fast irriterande för
M.ussolini.

Världsutställningen i Bryssel skänkte åt Belgien glans och
feststämning. Men festen förbyttes i djupaste sorg, då bel
giernas unga drottning, Sveriges Astrid, lades på bår.

Greklands exkonung har slopat exet och återvänt till sitt
land och sin befattning. liuruvida den tillsatts på livstid torde
vara tvivelaktigt, det gamla Grekland är ett oroligt hörn.

från sin litet avlägsna men trygga plats på världsparketten
har svenska folket iakttagit skådespelet utan att, som det
förefaller, ha tagit dåliga intryck. Ett visst lugn har präglat
vårt liv och leverne under det gångna året. Inga större för
ändringar har skett. Regeringen sitter, och alldeles särskilt
bekvämt sitter Per Albin, sedan han på sin femtioårsdag av
regeringskollegerna mottog en fåtölj, vilken, enligt excellensen
Sandler, skulle utgöra ett synligt tecken på deras önskan att
han skulle bli sittande. Och det blir han nog, han tycks ha en
viss fallenhet för det.

Vi ha trassel med vår befolkningsfråga, men av rakt mot
satt anledning mot Mussolini. Vi ha för litet folk, eller åt
minstone komma vi att få det inom den närmaste framtiden.
Efter denna upptäckt, som egentligen gjordes långt före profes-
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sor Myrdals tid, har man tillsatt en kommission för att utreda
frågan, och det skall ske så grundligt, att vi nästa år komma
att ta'gas i pinligt husförhör och vändas ut och in, både and
ligen och lekamligen.

Men svenska folket är mera intresserat av fru Fortuna än
av storken. Möjligheten att bli rik genom kedjebrev upptäck
tes aven klyftig hjärna och gav anledning till en epidemi,
som härjade från Ystad till fIaparanda. Sedan kedjebreven
likviderats av de sist värvade proselyterna blev tippningen
svenska folkets hobby. Fotbollsintresset växte rekordartat
och nu tippas det till höger och vänster, i slott och koja, av
fotbollshabitU(~er och av oss andra, som inte kunna skilja en
halvback från en högerytter.

Försvarsfrågan håller på att lösas, vilket man f. Ö. hållit pfl
med i tjugo år, med det resultatet, att den fortfarande är olöst.
Det förefaller nu, som om man uppnått enighet på en punkt -~

Sverige behöver ett försvar. Det råder emellertid delade
meningar om, huru många regementen, som med anledning
därav skola indragas,

Prinsessan Ingrid har lämnat oss och blivit kronprinsessa
av Danmark. Beträffande detta evenemang hänvisas till de
meterlånga tidningsurklipp, som förmodligen finnas gömda i
många svenska byrålådor eller till det album i djuptryck, som
vid dylika tillfällen är lika ofrånkomligt som den sinnessvaga
schlagern i svensk firn.

Om det kunde bero på, att förra årets nobelpristagare j

litteratur, Pirandello, överlämnat sin medalj till Mussolini för
att omsättas i bomber, nog av - svenska akademien har i år
icke kunnat finna någon kandidat till årets nobelpris,

Sveriges Riksdag har firat sin femhundraåriga tillvaro. Den
firades bl. a. med en måltid, som avåts på Arboga torg, om
med eller utan tillstånd av stadens hälsovårdsnämnd förmäler
inte historien, men det kanske inte finns någon torgstadga i
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Arboga. Minnet firades även pa Stadion. Som våra högtid
ligheter alltid skola förbindas med mat skulle det ligga nära
till hands att antaga, att de inhjudna representanterna för
landsorten utspisades med varm korv och pilsner. Därom
kan jag dock icke lämna besked utan hänvisar till vännen
tijorth, som alltid befinner sig i händelsernas centrum.

Kringgående de vägar, på vilka under året hopats bränn
bara ämnen, närma vi oss Fridas stad från sjösidan. Vi blunda
för de små skönhetsfläckar som ännu kunna finnas och skänka
istället vår beundran på det sätt, på vilket Skräcklan slutligen
omdanats. Vi, eller ska jCl,g kanske säga jag för att inte oför
skyllt dra in andra i ansvaret, trodde att Skräcklan var bra
sådan den var. Det var ett misstag, bra var den kanske ur
vissa synpunkter, men den har blivit bättre. Vi spillde pap
per och bläck i onödan, när vi klagade. Men vi ha ju försökt
gottgöra det med vårt lilla bidrag till den trivsamma kaffe
stuga, där vi i ljuva sommarkvällar kunna njuta kvintessen
av Lilla Paris och lyda den maning av Sjöberg, som återfin
nas inne i storstugan:

"Glöm Vardags hot,
glöm bort dess gråa väsen.
Tag hälsning mot
från klara böljors rad."

Den maningen är alldeles särskilt på sin plats i dessa tider,
då det kan ligga nära till hands att vi med höga skatter och
stor arbetslöshet för ögonen se dystert på nuet och framti
den. Det har visserligen inträtt en liten ljusning, men det är
allt fortfarande för staden bekymmersamma tider, och mall
vill hoppas, att alla goda krafter måtte samarbeta för att föra
staden bort från den krets av samhällen, som från staten mot
taga allmosor i form av skatteutjämning.

Birger Sjöberg skulle, om han fått leva, den 6 decernber
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i år ha fyllt .50 år. Den dagen avtäckte länets hövding en
minnestavla, som uppsatts på skaldens födelsehus, länstidnin
gens nuvarande hus eller som det också kallas "huset i hörnet

av Krono- och Edsgatan". Vänersborgs Söners Gille var icke
primus motor, då det gällde att hedra minnet av fridas skald,
Gillet inskränkte sig till att nedlägga en krans på hans grav
i Hälsingborg. Det var i stället Humanistiska förbundet, som
tog initiativet till och lät utföra minnestavlan. Inte heller
vara Vänersborgs sÖner i större utsträckning närvarande vid
den festlighet, som efter avtäckningen hölls i aulan. Jag roade
mig med att försöka räkna de medlemmar av Gillet, som voro
där, och, med reservation för felräkning, resultatet blev tolv.
Ett på så sätt manifesterat intresse för minnet aven av sta
dens största söner länder inte Gillet och dess medlemmar till
heder. När denna förkastelsedom uttalas, frias av särskilda
skäl de inom Gillet, som vid olika tillfällen i ord och handling
visat, att de icke kunna eller vilja fatta, att Birger Sjöberg var
en stor skald, som Vänersborg bör vara stolt över att räkna
bland sina söner. f'ör övri'gt tyckts det vara så med oss
infödda, att vi förlora tron på, att Vänersborg- kan ha något
att yvas över i nuet. Skulle andra påstå så, sätta vi snarast
upp en förvånad uppsyn, och det är som ville vi med biblisk
förebild utbrista: icke kan väl något gott komma från Nazaret.
Och ändå lida vi aven lokalpatriotism, som ibland kan ta, sig
underliga uttryck. Vänersborgaren vore nog något för psyko
analytiker att studera.

Länstidningen, som har en viss svaghet för rundfrågor har
vänt sig till läsekretsen och frågat, hurudan vänersborgaren
är. Det blev både ros och ris, kanske mera rosor än man
vågat tro. Doktor Grönberg som läkare klämde på våra
ömma punkter men lät oss inte förlora hoppet. På det hela
taget förefaller det, som vi skulle vara, som svenska folket är
mest: litet stela och otillgängliga, litet misstänksamma och
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avundsjuka på dem, som ha framgång, men i själ och hjärta
ganska hyggliga. Men vi sakna allmänanda. Vi >gå omkring
och smågnata på varandra och låta kon dö, medan gräset
växer. Var och en är så säker på, att hans åsikt är den rätta,
att det hela mynnar ut i en disharmoni. Den infödde väners
borgaren är litet rädd för nymodigheter, och den inflyttade
åberopar gärna sitt speciella Grönköping som mönster utan
hänsyn till de lokale forhold. Och så medverka båda att göra
även Vänersborg till ett Grönköping. Men då ingriper i allmän
het någon av dem, som varken äro infödda eller nyinflyttade.
De hysa i allmänhet en kärlek till staden, som är utan allt
känslopjunk, och därför skänker resultat.

När Skräcklestugan byggdes råkade jag ofrivilligt avlyssna
ett samtal mellan ett par vänersborgare, som hade sitt arbete
där. Samtalet rörde sig om Gillet, och den ene hade vissa
funderingar på om han inte skulle kunna bli medlem av Gillet.
Jo, det vore nog inte så dumt, tyckte den andre, men - "du
vet, vi ä ju bara arbetare". Jag ville inte ingripa i samtalet
då, men jag gör det nu i stället. Vänersborgs Söners Gille är
inte avsett för en liten klick, utan är en samlingsplats för alla
redliga vänersborgare, oavsett yrke eller politiska åsikter.
Såvitt jag kan förstå är det detta, som utgör Gillets berätti
gande, inom Gillet äro vi alla rätt och slätt vänersborgare.
Iiär ger si'g den gamla tvistefrågan av sig själv: vem är vä
nersborgare? Ja, det finns de inom Gillet, som inte under
några förhållanden vilja erkänna någon annan som väners
borgare, än den som har papper' på att han är född här. Om
detta är den förhärskande uppfattningen får väl diskussionen
angående stadgeförslaget om en stund lämna besked på, men
,jag har en känsla av att styrelsen och arbetsutskottet komma
att beskyllas för, att försöka öppna Gillets portar på vid gavel.
Detta från dem, som nog helst i Gillets stadgar skulle se en
motsvarighet till den tyska arierparagrafen. Vi skulle då
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bli tvungna att anhålla om prästbevis av dem, som önska bli
medlemmar. Måtte aldrig ett sådant löjets skimmer nå~onsin

komma att vila över Gillet.
Vänersborgs Söners Gille har under året> .. , nej, den där

harangen vänta vi med till styrelseberättelsen, något ska ju
stå i den också.

Utan hänsyn till erfarenheterna under de senare åren och
för att inte bryta en vacker tradition avslutar jag krönikan
med en önskan om ett gott nytt år.

Vänersborg den 26 december 1935.
ELOV NOR.DEN.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÄR 1935.

S tyreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1935.

Årsskriften har under året utkommit med sin fjärde årgång och till
ställts samtliga medlemmar. Styrelsen antecknar med tillfredsställelse, att
årsskriften alltjämt röner ett livligt intresse bland medlemmarne, och att
den även utom medlemmarnas krets blivit uppmärksammad.

Ur Knut liernströms Understödsfond har utdelats tvenne julgåvor å
25 kronor och tvenne julgåvor å 20 kronor samt ur Major Oskar Wener
ströms fond tvenne julgåvor å 30 kronor.

Styrelsens vädjan till medlemmarne att söka värva nya medlemmar i
Gillet har icke medfört önskat resultat, varför styrelsen upprepar sin ma
ning till var och en att lämna styrelsen Uppgift å personer, som böra kal
las till medlemmar i Gillet.

Arbetsutskottet och styrelsen har under året uppgjort förslag till ändring
av Gillets stadgar, vilket förslag godkändes vid gillestämman 1935. Därest
beslutet konfirmeras vid ordinarie marssammanträdet 1936 kunna således
de nya stadgarne inflyta i nästkommande årsskrift.

Ålderdomshemmet vållar alltjämt bekymmer, och det bör icke undan
hållas medlemmarne, att styrelsen allvarligt övervägt att nedlägga driften,
tills detsamma fått en ekonomiskt mera solid ställning. Genom vissa för
ändringar i organisationen synes det dock möjligt att tills vidare undvika
en sådan åtgärd. Beträffande hemmets ekonomi hänvisas till särskilt av
given förvaltningsberättelse.

Medlemsantalet utgjorde den 31 december 1935 304, varav 7 ständiga
medlemmar.

Över Giliets kassor och fonder lämnas föUande redogörelse:
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490:90

1,042: 88

1,533: 78

i. ALLMÄNNA KASSAN:
I n k o m s t e r:

Behållning från år 1934 .
Inträdes- och årsavgifter 583:-
Annonser i tidskriften 200: -
fastighetsföreningen, återbetalt lån 250:-
Rabatt å räkning 2: 20
Ränta 7: 68

==;;;;;;;;;;;;;---
Kr.

1,025: 05

508: 73

1,533: 78

Utgifter:
Kostnader för årsskriften 366: 28
Kransar och blommor 140: 42
Annonser 55: 15
Telegram och porto........................ 8: 10
Skrivmaterial och pärmar 26: 60
Trycksaker 24:-
fotografier 17:-
Inkassering av årsavgifter 54: -
Kostnader för gillesstämman 47: 50
Julgåva 25:-
fackavgift m. m. 11: -
fastighetsföreningen, lån 250:-

Behållning till år 1936 (å bank) -499: 48
(kontant j kassan) .. 9: 25

--===---
Kr.

2,596: 34
93: 58

2,689: 92

2,000: 
189: 92
500:-

2,689: 92

417: 53
10: 42

427: 95

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES fOND.

Behållning från år 1934 .
Ränta .-------
Behållning till år 1936 .

4. KNUT IiERNSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:
Behi\lIning från år 1934 2,000:-
Ränta 90:-

Kr. 2,090:-
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90:
2,000: -

2,090: -'

Utdelade jugåvor (4 st.) .
Behållning till år 1936 (obligationer) .

-------
Kr.

2,789: 50
130: 10

2,919: 60

60:-

2,000: 
359: 60
500: - 2,859: 60

Kr. 2,919: 60

5 MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS FOND:
Behållning från år 1934 .
Ränta .

---::----::-::-:-:--:":'
Kr.

Utdelade julgåvor (2 st.) , .
Behållning till år 1936:

Obligationer .
Å bank .
Fastighetsföreningen, lån .

2,459: 86
125: 58

2,585: 44
2,000: _.

585: 44

2,585: 44

6. HJALMAR A. LINDEDALS FOND:
Behållniing från år 1934 .
Ränta .

---:~----
Kr.

Behållning till år 1936 (Obligationer) .
(å bank) .

---:~----
Kr.

10,428: 08
604: 67

11,032: 75

300:-Utdelad livränta .
Behållning till år 1936 (obligationer)...... 10,000:-

(å bank) ........ 732: 75 10,732: 75

Kr. 11,032: 75

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:
Behållning från år 1934 .
Ränta .

--------
Kr.

Gillets tillgångar utgjorde alltså den 31 december 1935:

Allmänna kassan 508: 73
Försköningsfonden 2,689: 92
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond 427: 95
Knut liernströms understödsfond 2,000:-
Major Oscar Wenerströms understödsfond 2,859: 60
lijalmar A. Lindedals minnesfond 2,585: 44
Wilhelm och Nora Malmbergs donation .. 10,732: 75

Kr. 21,804: 39
Vänersborg den 7 februari 1936.

K.
ELOV NORDEN.

JOHN LINDGREN.
GUNNAR HJORTH.

G. CEDERGREN.
ISIDOR JANSON.

ANTON THERNQUIST.
BROR FOCK.
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REVISIONSBERÄ TTELSE.

U ndertecknade, utsedda att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenska
per och förvaltning under år 1935, få härmed efter fullgjort uppdrag av
giva följande berättelse.

Vid genomgående av Gillets räkenskaper, bankräkningar, protokoll och
övriga handlingar hava vi funnit räkenskaperna förda med reda och syn
nerligen god ordning samt utgifterna styrkta med behöriga allegater.

De i styrelsens berättelse avgivna sifferuppgifterna över Gillet och dess
olika fonder äro i fullständig överensstämmelse med de av oss genom
gimgna räkenskapsböckerna och vars riktighet till alla delar av oss be
styrkes och varför vi tillstyrka, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full
ansvarsfnhet för 1935 års förvaltning.

Gillets räntebärande obligationer förvaras i öppet förvar av Aktiebola
get Vänersborgsbanken.

Vänersborg den 22 februari 1936.

ERIK CARLSSON. CARL O. JOHANSSON.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETS
FÖRENINGS STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1935.

1,700: 
728: 31

41,275: 73

43,704: 04Kr.

S tyreisen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
hiirmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning pr den 31
december 1935.

Räkenskaperna utvisa följande:

INGÅENDE BALANS KONTO:

D e b e t:

Reservfondens konto .
Obetalda räkningars konto .
Kapital konto .--.,------

40,000: 
3,338: 39

50:
239: 02
76: 63

43,704: 04

Kredit:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

--------
Kr.
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166:92
245:73
181:80
579: 25
278: 45
319:43
143:
102: 65
39:

301: 34
495:
742:50
115: 52

3,710: 59

VINST- och PÖRLUST KONTO:
D e b e t:

Inventariers konto, avskrivning .
Mathållningens konto .
Gas konto .
Bränsle konto .
Ljus konto .
Reparationers konto .
RenhålInings konto .
Försäkringspremiers konto .
Vattenavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .
Löners konto .
Underhåll av inventariers konto .

-~~--::~:-::':"
Kr.

3,110: 
340:

7:
3: 04

250: 55

3,710: 59

K r e d if:
liyrors konto .
ÅrsavgJfters konto .
Gåvors konto " .
Räntors konto .
Kapital konto (årets underskott) .

-'""":":"-~~=Kr.

40,000: -
3,171: 47

50:
312:06
20: 97
80:

189: 58

43,824: 08

UTGÅENDE BALANS KONTO:
D e b e t:

Fastighetens konto .
In\'entariers konto .
ObligatIOners konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .
Bränsle konto .
Utestående fordringars konto .

-~~----
Kr.

1,700:
98: 90

1,000: -
41,025: 18

43,824: 08

Kredit:
Reservfondens konto .
Obetalda räkningars konto .
Låne konto .
Kapital konto .

-~~-----Kr.
Vänersborg den 7 februari 1936.

K. G. CEDERGREN.
ELOV NORDEN. ISIDOR JANSON.

JOHN LINDGREN. ANTON THERNQUIST.
GUNNAR HJORTH. BROR FOCK.
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REV I SlON SBERÄ T T ELSE.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år 1935, få här
med efter verkställd granskning avgiva följande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer och fastighetens förvaltning hand
hafts på bästa sätt.

Föreningens ställning framgår' av den av Styrelsen avlämnade berättel
sen, vilken är i fullständig överensstämmelse med de av oss genomgångna
räkenskapsböckerna och vars riktighet av oss bestyrkes.

Vi hemställa, att Styrelsen för 1935 års förvaltning tacksamt beviljas
full ansvarsfrihet.

Vänersborg den 22 februari 1936.
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NEKROLOGER 1935.

Åldermannens plats står tom. EDWIN ANDERSON, den siste av Gillets
stiftare, har lämnat oss. Svårt är det att tänka sig Gillet utan Edwin Ander
son som gallionsbild. lian har betytt så mycket för Gillet och för dess
utveckling till vad det nu är, att han till sist blev personifikationen av
Gillet och dess ide. Kärleken till hemstaden var grundmurad i Edwin
Andersons hjärta, för honom fanns ingen bättre och skönare plats på
denna jorden än hans Vänersborg. Sin mannaålders krafter ägnade han
födelsestaden och som ålderman utstakade han för Gillet den säkra kurs,
som för mot målet. För vad han gjort för staden och Gillet skänka vi, Vä
nersborgs söner, honom vår uppriktiga tacksamhet. Årat skall alltid hans
minne leva bland oss.

Direktören Edwin Anderson avled i Vänersborg den 24 mars 1935. lian
var född i Vänersborg den 22 januari 1851. Efter grundlig utbildning på
den merkantila banan grundade han år 1875 tillsammans med Pontus
Brand manufakturfirman Brand &. Anderson, i vilken han kvarstod till
sekelskiftet. lian inträdde redan 1886 i styrelsen för systembolaget i
Vänersborg, där han kvarstod till sin död. År 1882 blev han huvudman i
Sparbanken, insattes 1888 i styrelsen och blev 1923 dess vice ordförande.
I Ränte- och Kapitalförsäkringsanstaltens styrelse invaldes han 1888 och
utsågs 1923 till vice ordförande för dess deputerade. lian var likaledes
ledamot av styrelsen för Riksbankens avdelningskontor och tjänstgjorde
under åren 1902-1926 som dess ordförande. I det kommunala livet började
direktör Anderson sin bana 1888, då han blev ledamot av kyrkorådet,
och samtidigt därmed utsågs till kyrkovärd. lian fungerade även under
ett flertal år som kyrkokassör. Åren 1899-1918 var han ledamot av stads
fullmäktige och insattes därunder i ett flertal styrelser och kommitteer,
hl. a. fattigvårdsstyrelsen, badhusstyrelsen, vattenledningsstyrelsen och
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Dalaborgsstyrelsen. lian var dessutom revisor i U. V. li. J. åren 1898
1926, samt för länslasarettet och sanatoriet.

I Vänersborgs Söners Gille fungerade han som vice ordförande åren
1905-1919, då han blev Gillets ordförande. lian var även en intresserad
medlem av skyttegillet och innehade framskjutna ställningar inom fri
murareorden och Par Bricole.

Elektrikern EGON ERICSON avled i Vänersborg
den 13 januari 1935. lian var född den 31 januari
1903. Efter studier vid Vänersborgs h. allm.
läroverk blev Ericson kontorsbiträde å försörj
ningshemmet, men övergick senare till den elekt
riska branschen och hade anställning i flera av
stadens elektriska affärer. lian var en intres
serad medlem av Vänersborgs Automobilklubb
och Vänersborgs Söners Gille. Bortryckt i blom
man av sin ålder lämnar han efter sig minnet
aven god och vänsäll människa.

f. Bankkamreraren ÅKE BÖRJESON avled i Gö
teborg den 13 april 1935. lian var född i Väners
borg den 27 maj 1859 och son till rådmannen,
v. häradshövdingen J. Börjeson. År 1886 erhöll
han anställning vid dåvarande Göteborgs En
skilda Bank, där han 1911 befordrades till kam
rer och kvarstod i denna befattning till uppnådd
pensionsålder. Livligt intresserad av sin födelse
stad tillhörde han sedan många år Vänersborgs
Söners Gille.

f. Bolagsföreståndaren AXEL NORDAliL avled i
Vänersborg den 1 maj 1935. lian var född i Vä
nersborg den 8 juni 1860. Som ung inträdde han i
Anton Zachaus välbekanta firma och kvarstan
nade där till år 1895, då han blev föreståndare
å systembolaget. från denna befattning avgick
han med pension år 1927. Nordahi var en bland
de första medlemmarne i Vänersborgs . Söners
Gille och var alltid livligt intresserad av dess
verksamhet. lian tillhörde stiftarne av Väners
borgs Speceri- och Minuthandlareförening. Nor
dahl var även medlem av sällskapet Par Bricole.

Med Axel Nordahi gick en av representanterna för den "gamla goda ti
dens Vänersborg" ur tiden.
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Civilingenjören FRITZ LUNDVIK avled i Väners
borg den 3 juli. lian var född den 13 augusti
1880 i Gävle, men kom redan vid unga år till Vä
nersborg, där hans fader gfllndade Lundviks Me
kaniska verkstad. lian avlade studentexamen i
Vänersborg 1899, och utexaminerades fyra år se
nare från Tekniska liögskolan, varefter han in
trädde i faderns firma. lian tjänstgjorde även
som ångpannebesiktningsman och sedermera som
bilbesiktningsman, vilken syssla han innehade till
sitt frånfälle. I stadens kommunala liv deltog han
livligt och med sin kraftfulla natur gjorde han

betydande insatser såsom ledamot av stadsfullmäktige och ordförande i
drätselkammarens tekniska avdelning. lian var vidare under flera år
brandchef, redare för Ångfartygs A/B Necken samt ledamot av ett flerta!
styrelser och nämnder. Livligt intresserad av idrott har han varit ord
förande i Vänersborgs Segelsällskap och Vänersborgs Automobilklubb. Vid
Idrottsplatsens tillkomst blev han ordförande i Idrottsplatsstyrelsen, på
vilken post han kvarstod till år 1934. Med Fritz Lundvik gick en av dessa
sällsynta män bort, som aldrig tvekade att säga sin oförytterliga mening,
om den också skulle gå stick i stäv mot den allmänna opinionen. För
sitt manliga uppträdande och för de insatser han gjort till hemstadens
fromma bevaras han i tacksamt minne av Vänersborgs söner.

Köpmannen BERTIL OSCAR avled i Mariestact
den 29 nov. 1935. Oscar var född i Vänersborg
den 30 augusti 1885. Efter anställning som järn
handelsbiträde i Örebro och Skövde kom han år
1911 till Mariestad, där han efter några år blev
delägare i firman Oscar &. Åberg. Under senare
år var han resande i maskin- och järnvarubran
schen. lian var broder till operasångaren Martin
Oscar, var själv begåvad med en god röst och
tillhörde i många år Mariestads manskör.

f. Sjökaptenen GUSTAF SCliRÖDER avled den
18 december. lian var född i Vänersborg den 24
oktober 1868. Sjömansyrket lekte honom tidigt
i hågen och redan femtonårig gick han till sjöss.
År 1890 avlade han styrmansexamen och blev tre
år senare sjökapten. Under 1890-talet tjänst
gjorde han som styrman å Ångf.-A/B Stellas
ångare "Stella" och "Virgo". Som förste styr
man på det senare fartyget deltog han bl. a. i
Andreexpeditionen till Spetsbergen 1896. Åren
1898-1905 var han befälhavare på ångaren "Da-
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lame". från sistnämnda år var han anställd som kapten i Ångfartygs
A/B lieimdal i Göteborg och kvarstod där till uppnådd pensionsålder.
lians duglighet som sjöman har vitsordats av alla, som kommit i beröring
med honom i hans yrke, och som ett synligt bevis därpå bar han den för
nämliga EmmerymedaHen i guld. En vänsäll och gladlynt människa gick
bort med Gustaf Schröder och av Vänersborgs Söners Gille bevaras han
i tacksamt minne, som en av dem, vilka ekonomiskt bidragit att förverk
liga Gillets syften.

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

Skuggorna breda sig om dem,
vilan är djup och lång,
domnande kvällsvind söver dem,
susar sin vaggande sång.
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ST ADGAR
för

V ä n e r s b o r g s S ö n e r s G ilIe.

§ 1.

Vänersborgs Söners Gille, som bildades den 27 december 1905, har till Ändamål.
ändamål:

att bereda söner av Vänersborgs stad tillfälle att sammanträffa,
att fördenskull anordna gillesstämmor med samkväm minst två gånger

årligen, varav vårstämma under mars månad och högtidsstämma annan
dag jul,

att såsom särskild fastighetsförening handhava förvaltningen av Gillets
åiderdomshem samt verka för dettas fromma,

att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra, vad för samhällets och
bygdens historia kan hava betydelse,

att i årsskrifter publicera uppsatser, som kunna befordra kännedomen
(lm Vänersborg och dess omnejd.

att genom mottagande och förvaltande av donationer verka för Gillets
bästa

samt att i ideellt syfte ivra för stadens väl och försköning.

§ 2.

Medlemskap i Gillet erhålles efter anmälan hos styrelsen av varje inom Medlem
Vänersborgs stad född välfrejdad man. Gillet kan dock på styrelsens skap.
förslag till medlem antaga jämväl annan välfrejdad man, som sedan barn-
domen tillhört samhället eller som under en lång följd av år där varit
bosatt och därunder visat särskilt intresse för Gillet och staden.

Till hedersledamÖter kunna på förslag av styrelsen väljas personer, vilka
gjort sig särskilt förtjänta om Gillet eller staden.

§ 3.

Vid inträde i Gillet betalar medlem en inträdesavgift aven krona, som Avgifter.
utgör insats i Gillets fastighetsförening.

Medlem erlägger dessutom en årsavgift. Denna avgift samt den del
därav, som skall tillfalla fastighets föreningen, bestämmes årligen vid hög
tidsstämman.
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Medlem, som på en gång erlägger minst etthundra kronor, är från vi
dare årsavgifter befriad.

Hedersledamot erlägger ingen avgift.

§ 4.

Uteslut- Därest medlem underlåter att under två år i följd erlägga årsavgift,
ning. avföres han ur Gillets matrikel.

Medlem, som i ord eller handling nedsätter Gillets anseende må av sty
relsen ur Gillet uteslutas.

§ 5.

Styrelse. Gillets angelägenheter handhavas aven styrelse, bestående av förste
ålderman och sex bisittare jämte två ersättare för dessa. Ledamot av
styrelsen ma endast den vara, som är född i Vänersborg.

förste ålderman väljes för ett år, bisittare och ersättare för två år, så
ait varje år utses tre bisittare och en ersättare. Därest bisittare eller
ersättare avgår under valperioden, verkställes nytt val för återstående tid.

Styrelsen utser inom sig andre ålderman, gilleskrivare, kassafogde och
giIIevärd.

Styrelsen är beslutmässig, då minst fem ledamöter äro närvarande. Vid
lika röstetal har tjänstgörande åldermannen utslagsröst.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för Gillets tillgångar och har att på
betryggande sätt förvalta dessa.

Räken
skaper.

Bered
nings
nämnd.

§ 6.

Gillets räkenskaper avslutas för kalenderår.
för varje år utses två räkenskapsgranskare jämte en ersättare för dem.
Senast den 10 februari varje år skola det gångna årets räkenskaper

avlämnas till granskarna, vilka hava att före den 1 påföljande mars till
styrelsen avlämna sin berättelse.

§ 7.

för varje år utses fem ledamöter att jämte gilleskrivaren och gille
värden utgöra beredningsnämnd.

Denna omhänderhar Gillets arkiv och bereder de ärenden, som till
nämnden hänskiutas.

Det ankommer på beredningsnämnden att anordna Gillets samman··
komster.

§ 8.

Års- för bestyret med Gillets årsskrift utses årligen en nämnd, bestående
skrijts- av fem ledamöter.
nämnd.

§ 9.

Kallelser. Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen och delgives genom annons
i den eller de i Vänersborg utkommande tidningar, Gillet bestämmer.
Denna skall utfärdas minst åtta dagar före stämman.

Extra stämma skall av styrelsen utlysas, då sådant för uppgivet ända
mål skriftligen påfordras av minst tjugu giIIesmedlemmar.
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§ 10.
framställningar eller förslag från gillesmedlem skall för att kunna upp- Fram

tagas till behandling å stämma vara styrelsen skriftligen tillhanda senast .ställ
mngaro.

fjorton dagar dessförinnan. förslag.

§ II.

Vid årsstämman behandlas styrelsens och räkenskapsgranskarnas be-Stämmor.
rättelser för det sistförflutna året samt beslutas om ansvarsfrihet för
styrelsen.

Vid högtidsstämman skall förekomma: runor över avlidna medlemmar,
årskrönika, val av förste ålderman, val av tre bisittare jämte en ersättare,
kompletteringsval, då sådant ifrågakommer, val av två räkenskapsgran
skare jämte en ersättare, val av beredningsnämnd samt val av årsskrifts
nämnd.

Vid extra stämma må endast i kallelsen angivna ärenden upptagas till
behandling.

Alla val ske öppet, såvida ej sluten omröstning begäres.
Röstning med fullmakt må ej förekomma.
Vid varje stämma utses två medlemmar att jämte tjänstgörande ålder

mannen granska protokollet.

§ 12.

Skulle förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar väckas, §tad~e

har styrelsen att vid nästföljande ordinarie gillesstämma däröver avgiva andrIng.
yttrande.

för bifall till framlagt förslag erfordras samstämmiga beslut av två
på varandra följande stämmor, därvid vid den senare kräves två tredje
delars röstövervikt.

§ 13.

för Gillets fastighetsförening samt för förvaltningen av Gillets fonder Fastig-
gälla särskilda stadgar och reglementen. hetsfören.

o·fonder.
§ 14.

Uppstå förhållanden, som föranleda Gillets upplösning, erfordras för Gillets
beslut därom en röstövervikt av två tredjedelar bland Gillets vid två upplös-ning.
på varandra följande ordinarie stämmor närvarande medlemmar. Gillets
behållna tillgångar skola i händelse av dess upplösning under namn av
"Vänersborgs Söners Gilles Minnesfond" överlämnas till Vänersborgs stad
för att, på sätt stadsfullmäktige efter magistratens och drätselkammarens
hörande besluta, användas till ändamål, för vilka Gillet verkat.
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STADGAR
för

Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening
utan personlig ansvarighet.

§ 1.

Föreningens firma är: Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening
u. p. a.

§ 2.

Föreningen har till ändamål att genom övertagande av inom ideella
föreningen Vänersborgs Söners Gille insamlade medel, genom upptagande
av medlemsavgifter samt genom mottagande av frivilliga gåvor och do
nationer anskaffa medel för att förvärva och förvalta fastigheter i Vä
nersborg för filantropiska syften, såsom i främsta rummet hem för åldriga
medlemmar av föreningen och i mån av utrymme jämväl för andra åld
ringar, såväl män som kvinnor, dock med företräde för i Vänersborg
födda.

§ 3.

Medlem av föreningen är envar medlem av Vänersborgs Söners Oille.

§ 4.

Vid inräde i Vänersborgs Söners Oille erlägges en inträdesavgift aven
krona, som utgör insats i fastighetsföreningen.

Medlem erlägger dessutom en årsavgift, som årligen fastställes vid
arsmöte.

§ 5.

För föreningens förbindelser ansvara allenast dess egna tillgångar, för
fallna men ej guldna årsavgifter inberäknade.

§ 6.

Föreningens angelägenheter handhavas aven styrelse med säte i Vä
Ilersborg och bestående av ordförande, sex andra ordinarie ledamöter och
två suppleanter. Ordföranden väljes å årsmöte för ett år, övriga leda
möter och suppleanter likaledes å årsmöte, men för en tid av två år.
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Till ledamöter av föreningens styrelse och suppleanter för dem få en
dast väljas inom Vänersborg födda personer.

Av de vid konsiituerande sammanträdet valda styrelseledamöterna ut-
lottas vid nästpåföljande årsmöte tre ledamöter och en suppleant.

Avgående styrelseledamot och suppleant kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören gemensamt.

§ 7.

Ordinarie styrelsesammanträde hålles i regel en gång i kvartalet på
kallelse av ordföranden och däremellan, så ofta omständigheterna sådant
påfordra.

Styrelsen är beslutför, då minst fem ledamöter eller inkallade supple
anter äro närvarande och om beslutet ense. Omröstning sker öppet och
avgöras alla ärenden genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal för olika
meningar gäller den som ordföranden biträder. Över besluten föres
protokoll, som justeras senast vid nästföljande sammanträde.

§ 8.

för sin förvaltning ansvara styrelseledamöterna gent emot föreningen
en för alla och alla för en, dock att för fattat beslut endast de ledamöter
bliva ansvariga, som i beslutet deltagit, utan att till protokollet anteckna
sin avvikande mening,

§ 9.

föreningsmedlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens an
gelägenheter utövas å föreningssammanträden. Ordinarie föreningssam
manträden skola 3rligen hållas i Vänersborg under mars och december
månader å tid, som av föreningens styrelse bestämmes, skolande det sam
manträde, som hålles i december betraktas som årsmöte,

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar
till extra sammanträde. Sådant sammanträde skall ock av styrelsen ut
lysas då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst tjugo
föreningsmedlemmar.

§ 10.

Kallelse till sammanträde ävensom andra meddelanden till föreningens
medlemmar delgives genom annons i den eller de i Vänersborg utkom
mande tidningar, som föreningen bestämmer, eller ock genom direkt kal
lelse. Kallelse till sammanträde skall ske minst åtta dagar före sam
manträdet.

l kallelse till extra sammanträde skall ändamålet med detsamma till
kännagivas, och må ej andra ärenden än de i kallelsen angivna föranleda
till beslut.

97



§ 11.

Vid sammanträde ledas förhandlingarna av styrelsens ordförande. Pro
tokvll föres av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte två andra
vid sammanträdet valda föreningsmedlemmar. Omröstning sker öppet
utom vid val av 5tyrelseledamöter och suppleanter samt av revisorer och
revisorssuppleant, vilka val skola förrättas med slutna sedlar såvida icke
sammanträdet beslutar, att det må ske genom öppen omröstning.

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i andra frågor gäller
den mening, som biträdes av de flesta närvarande, eller, om jämväl an
talet av dessa är lika, av ordföranden.

Rösträtt må icke utövas genom ombud på grund av fullmakt.

§ 12.

Å ordinarie marssammanträdet föredragas styrelsens och revisorernas
berättelser samt beslutas om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.

Vid årsmötet bestämmes eventuella arvoden för styrelse och revisorer.
Vill någon föreningsmedlem väcka förslag eller göra framställning till

behandling vid sammanträde, skall det ske skrifligen hos styrelsen senast
fjorton dagar före sammanträdet, och bör styrelsen i sådant fall avgiva
skriftligt yttrande över förslaget eller framställningen.

§ 13.

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår.
Att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för det

!ijpande räkenskapsåret utses varie år å årsmötet två revisorer och en
revisorssuppleant.

Senast den 10 februari skola det gångna årets räkenskaper avlämnas
til\ revisorerna, vilka hava att före den 1 påföljande mars till styrelsen
avlämna sin berättelse.

§ 14.

Av föreningens årsvinst avsättes minst fern procent till en reservfond.
Dock behöver avsättning till denna fond icke vidare ske, då densamma
uppgått till tio tusen kronor.

§ 15.

Skulle föreningen upplösas, få de föreningens tillgångar, som till även
tyrs finnas i behål1ning, sedan föreningens skulder likviderats, icke mellan
medlemmarna fördelas, utan skola desamma överlämnas till Vänersborgs
stad för att, på sätt Stadsfullmäktige efter Magistratens och Drätselkam
marens hörande besluta, användas till allmännyttigt eller välgörande än
damål inom staden, i överensstämmelse med stadgarne för Vänersborgs
Söners Gille.
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§ 16.

Beslut om ändring av dessa stadgar sker på sätt sägs 42 och 43 §§
lagen om ekonomiska föreningar den 22 juni 1911.

§ 17.

I de hänseenden varom dessa stadgar icke innehålla bestämmelser
skola föreskrifterna i lagen av den 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar
äga tillämpning.

~.._-x---
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VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

MEDLEMMAR 1935



H e d e r s l e d a m Ö t e r.
CARL OTTO CARLSSON, fabrikör, Göteborg.
ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, fru, Göteborg.

Medlemmar.
ANDERSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Eldare, Vänersborg .
ANDERSON, EDWIN, Direktör, Vänersborg. Gillets förre förste

ålderman, en av dess stiftare t .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, GOTTFRID, Överpostiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAF, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAf, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, HJALMAR, Lantbrukare, Liungskile .
ANDERSSON, JOHAN FREDRIK. Snickaremästare, Vänersborg
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Kontorist, Vänersborg .
Ä.NDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Göteborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSON, STELLAN, fil. dr., Lektor, Visby .
BARKSTEDT, HERMAN, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
BARKSTEDT, LUDVIG, Bankkamrer, Alingsås .
I3ARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Örebro .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ARVID, Stationsinspektor, Vedum .
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BERGGREN, ERIK, fil. stud., Vänersborg .
BERGLUND, fRITIOf, Handlande, Vänersborg .
f~ERGSTRÖM, AXEL, Jur. kand., Länsassessor, Karlstad .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Burträsk .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Bureå .
BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Philadelphia, (U. S. A.) .
BORGLING, CARL, Länsbokhållare, Västerås .
SOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTHEN, JOHN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokiörare, Vänersborg .
BROBECK, KARL, Kamrerare, falun .
BROMAN, LASSE, fil. mag., Vänersborg .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BYLUND, HJALMAR, Major, Uppsala .
BÖRJESSON, ÅKE, f. d. Kamrerare, Göteborg t .
CARLSSON, ALBERT, Handlande, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAf, Underlöjtnant, Vänersborg .
CARLSSON, ELOf, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, fabrikör, Vänersborg .
CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Med. lic., Underläkare, Piteå .
CEDERGREN, KARL GUSTAf, Med. lic., f. d. fältläkare, Vä-

nersborg. Gillets förste ålderman .
CeDERGREN, RAGNAR, Löjtnant, Avdelningschef, Stockholm ..
CEDERGREN, STIG, Jur. kand., Underlöjtnant, Skövde .
CEDERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig medlem
CHRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
DAfGÅRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAfGÅRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLÖf, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DALQUJST, GEORG, Grosshandlare, Lidköping .
DALQUJST, ISIDOR, Journalist, Vänersborg .
DANELIUS, KARL, Med. lic., f. d. förste provinsialläkare, Växiö
DE BOURG, MATS, fil. mag., Rektor, Södertälje .
DINNETZ, fRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
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DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KARL FREDRIK, Biografägare, Roslags-Näsby .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Ektorp .
DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg .
EDLUND, BERTIL, Kontorist, Trollhättan .
EKBERG, HJALMAR, Ingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg .
ELOW, STIG, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, NILS, Med. stud., Vänersborg .
ERICSSON; AXEL, Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Prokurist, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Handlande, Borås .
ERIKSSON, AXEL TH., Handlande, Göteborg .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
tRICSON, EGON, Elektriker, Vänersborg t .
ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL, Färgmästare, Arvika .
ERIKSSON, LARS, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
rAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
f ALK, BENGT, f. d. Landsfogde, Karlshamn .
FALK, RICHARD, Förvaltare, Gräsmark .
FALK, SVEN, Redaktör, Äppelviken .
FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gillets

styrelse .
FOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg .
FRISERG, KNUT, Apotekare, Gysinge .
FRöBERG, ALBIN, Målaremästare, Vänersborg .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Trollhättan .
fRÖ BERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOf, Järnhandlare, Vänersborg .
OILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg . . .
GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULZ, TORSTEN, Löjtnant, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
liAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALLBERG, ANDERS, Riksbankskassör, Kalmar ~ .
HALLBERG, BERTEL, Jur. kand., t. f. Borgmästare, Linköping

104

21/11 86
16/2 79
21/1 91
22/7 68
29/7 70
29/7 94
23/11 99
16/5 72
6/7 06

13/5 12
11/1 09
29/4 80
20/3 89
23/3 08
28/12 86
19/11 83
31/1 03
3/6 89

28/3 75
5/9 78

30/9 76
8/10 02

30/5 68
10/3 83
24/9 66

29/3 88
14/5 89
30/3 77

1/3 70
16/11 96
12/2 12
23/1 11
27/6 15
19/10 89
1/7 84

16/5 79
19/2 05
20/6 93
13/5 08
2/7 01

31/1 82
14/10 86



liALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare i
Gillets styrelse o oo oooo. o. oo .

HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg oo. oooooo. oooo
liALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .. ooo. oooo
HAMMARSTRÖM, UNO, Löjtnant, Skövde, ständig medlem . o
HANSSON, MAGNUS, Grosshandlare, Stockholm . oooooooo. o.
HANSSON, VICTOR, Kyrkovaktmästare, Vänersborg o' oo. o. o
HAUffMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg . ooo. o. ooo. oo...
HEDEN, ALLAN, Stadsvaktmästare, Vänersborg oooooo. o. ooo..
liEGARDT, GUSTAf, Med. lic., förste stadsläkare, Västervik ..
t1ELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .. o ooo.. oooo
liELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg oooo ooooo. o. ooo
fUORTli, GUNNAR, Jur. kand., Länsbokhållare, Vänersborg.

Gillevärd ooooooooooo. oo, . oo.. , ... o.. o.. oo, .... oo. o.
liULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg oooo.. ,. oo
liULTEN, RICliARD, Snickaremästare, Vänersborg . o. o' o... o
HÖGVALL, OSKAR, fabrikör, Uddevalla .... o... , .... o. o, o..
JANSSON, ADOLV, Skomakaremästare, Rådman, Vänersborg ..
JANSON, HOLGER, Kontorist, Vänersborg ... ;. o..... " o....
JANSON, ISIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålderman

och kassafogde o' ooooo o oo ooo
JENNISCHE, BENGT, Med. kand., Vänersborg . ooooooo.. o...
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg oo.... oo.. o. oo
JOHANSSON, ALf'RED, f. do Lokomotivförare, Vänersborg .. oo
JOHANSSON, AXEL, Telegrafkommissarie, Kalmar ..... o. ooo
JOHANSSON, AXEL, förman, Vänersborg . ooo... ooooo.. oo..
JOHANSSON, AXEL, liandelsföreståndare, Vänersborg o oo..
JOliANSSON, CARL O., Bokhållare, Vänersborg ... o. oo o
JOHANSSON, EMIL, Handelsresande, Vänersborg o. ooo ooo.
JOHANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg oo o oo
JOHANSSON, tIARRY, Gasverksbokhållare, Vänersborg .. o.. o
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg oooo... ooo..
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg ooo.. o. o..
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping oo. ooo... o. oo... oo
JOHANSSON, liUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg. ooo..
.rOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .. o. o.. o
JOHANSSON, KARL, Snickare, Vänersborg ..... ooooo... oo...
JOHANSSON, KARL WO, Reparatör, Vänersborg . o" ooo.. oo.
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Vänersborg . o' ooooo. oo. o.
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg ooooo... o
JOHANSSON, AKE, Fotograf, Vänersborg ... oooo o' o' o..
J OHNSSON, HERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta oo.
JONSSON, ANDERS, Bokhållare, Stockholm oo oo'
JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg o .

18/6 93
24/5 95
27/9 93
22/5 99
19/6 72
26/10 78

6/1 95
18/6 07
9/5 03

20/7 06
4/9 98

30/3 02
9/10 72
6/1 84

11/9 61
30/6 81
31/10 12

12/10 82
6/5 13

12/7 98
16/5 67
21/9 71
15/8 84
31/5 03
22/1 88
21/8 37
25/6 80
13/11 96
15/11 99
27/2 03
11/9 92
14/9 00
31/1 99
14/6 97
29/8 86
6/8 88

23/7 77
7/3 Ol:)

3/7 71
17/3 15
22/8 77
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JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vällersborg o .
JÖNSSON, FRA~S Wo, i. d. Hamnfogde, Vänersborg . oo ·
JÖNSSON, GUSTAF, Hamnfogde, Vänersborg .. oo. o' o.. o', oo
KAHNBERG, GOTTFRID, Slaktaremästare, Vänersborg .. o. o.
KARLSSON, KARL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg oo.. oo. o
KL\RLSON, VALTER. Handlande, Vänersborg ooo. ooo.. o. o .
KIliLBERG. KARL JOHAN, Ingeniör, Härnösand . oo. oo .
KNUTSSON. GUNNAR, Reparatör, Vänersborg ooo.. oo o..
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Vänersborg . oo.. oo' o..
KRALL, ARVID, Disponent. Ulricehamn o o.. o . o o
LAGERGREN, SVEN, Studerande, Vänersborg oo oo oo
LARN, GILLIS, Apotekare. Vänersborg o.. oo o.. o. o
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersbörg o... oo o o.
LARSSON, ERNFRID, Brevbärare, Vänersborg o. o o
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg oo.. oo.. oo o
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg o o .
LARSON, JOHAN, liandiande, Vänersborg o.. o o. o
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg . oo o o. o
LAWSON, JOHN, Fabrikör, Trollhättan o. oo. o. oo.. o. oo
LILJE, KLAS, Med. lic., f. d. Provinsialläkare, Åseda .. o. ooo. o.
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersbotg o. ooo.. oooo.. oo. oo....
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby ... ooo.. oo.... oo' o..
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen o. o. o. oo. o. o.. oo
LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg ooo. o. o.. o. o..
LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg o. o. o. o. o.. o..
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse oooo. oo.. o.. oooo.... ooooooo. oooooo..
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .. oooo.. ooooo.
LINDQVIST, GUSTAF, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, ROLf", Jur. kand., Länsbokhållare, Vänersborg ..
LINDQVIST, SVEN, Kontorsbiträde, Vänersborg o. o oo... o.
LINDSTRÖM, ALLAN, Ingeniör, Vänersborg . ooooo ooo. oo.
LINNARSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg ooooo. oo. o
LJUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg . oo ooo.. oo.
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg ooo. o. o.. oo
LUNDBLAD, OLOF, Med. lic., f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg
LUNDBLAD, OLOF, Studerande, Vänersborg . ooo o. o
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg o.. ooooooooo oo
LUNDGREN, NILS, Postkontrollör, Stockholm oo. o.. o. oo.. oo..
LUNDGREN, THOR, Postkontrollör, Västerås oo. oo. oo. oooo. oo
LUNDIN, GUSTAF, Civilingenjör, Stockholm ... o. oo... oo. o. o..
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg ooo. o.. o. oo. o. oo..
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping oo. o o. o.. o.. o. ooooo
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .. o o. ooo .
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16/12 98
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18/12 67
28/2 81
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17/12 6Q
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16/5 80
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14/5 77
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6/8 11
1/11 10

14/7 08
10/1 91
26/1 98
21/5 84
28/7 67
18/3 07
6/1 8'3

15/10 89
10/1 83
4/8 92

14/6 94
21/7 99
19/1 98



LUNDIN, WERNER, Förste Byråingeniör, Stockholm 10/5 90
LUNDVIK, FRITZ, Civilingeniör, Vänersborg t 30/8 80
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet 20/1 96
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg 21/7 02
MILLING, THORSTEN B., Landskontorist, Vänersborg 1/9 97
NILSSON, DAVID, Fil. dr., Lektor, Skara 3/8 85
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan 14/8 91
NILSSON, JOHAN, f. d. Reparatör, Vänersborg S/l 66
NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg 24/7 69
von NOLTING, OLOF, Disponent, Vänersborg 2/6 77
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, Vänersborg. Gilleskrivare .. 22/2 Oi
NORDFELT, ALFRED, Fil. dr., f. d. Rektor, Stockholm........ 17/5 64
NYBERG, OSKAR, Handlande, GÖta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/10 75
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö 29/9 73
NYGREN, PONTUS, Landskontorist, Vänersborg 10/4 00
NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg 2/10 74
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg 12/12 70
NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg 8/4 72
OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg 15/1 8.';
OLLEN, OLOF, Ingeniör, Vänersborg 2/2 82
OLSSON, ADOLF, Lagerbokhållare, Vänersborg 6/12 72
OLSSON, CARL, Lagerbokhållare, Vänersborg 7/2 02
OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg . . .. 12/4 81
OLSSON, VERNER, Banktjänsteman, Vänersborg 2/9 86
OSCAR, ALGOT, Handelsresande, Örebro 15/3 91
OSCAR, BERTIL, Handelsresande, Mariestad t 30/8 85
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg "'/3 97
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg .. 3/1 01
PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg 26/3 89
PETTERSSON, ANDERS, Slaktaremästare, Vänersborg 24/5 70
PFEIL, WILHELM, Avdelningschef, Hälsingborg 24/3 77
PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad 16/10 75
RAHM. fiJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg 22/10 00
f(AHNE, KARL, Folkskollärare, Trollhättan 13/11 83
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg 9/5 8R
J~OSLlN, HARRY, Bokhållare, Vänersborg 2/12 06
RYRBERG, CLAES, Fil. kand., Läroverksadjunkt, Stockholm.. 29/6 7l
RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig medlem 1/8 74
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem 18/6 77
SAHLBERG, I<OBERT, Överstelöjtnant, Vänersborg 25/12 76
SAHLlN, ERIK, Löjtnant, Poliskonstapel, Vänersborg 10/1 09
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken 6/4 83
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg 5/8 86
SANDBERG, NILS, Fil. mag., Vänersborg 9/12 11
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SANDBERG, WILHELM, Brevbärare, Vänersborg .... . .....
af SANDEBERG, fREDRIK, Jur. kand., Kapten, Kammarherre,

fristad .
af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg , .
SCHMIDT, OTTO, f. d. Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, GUSTAf, Sjökapten, Vänersborg t .
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Med. lic., Provinsialläkare,

TamlInshede .
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTAD, RAGNAI~, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, AXEL, Handlande, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, OLOf, Stationsmspektor, Vargön .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i Gil-

lets styrelse .
STIBERG, ROBERT, fil. kand., Direktör, Göteborg .
SUNDELIUS, GOTTfRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
SUND"ELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SVEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, AXEL, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
SVENSSON, CARL, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, fRITZ, Kassör, Vargön ..
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, OLLE-GUSTAf, f. d. Handlande, Vänersborg .
SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Löjtnant, Jur. stud., Vänersborg .
von SYDOW, fREDRIK, Jur. kand., Advokat, Stockholm .
von SYDOW, GERHARD, Jur. kand., Landsfogde, Göteborg ..
TAUBE. fREDRIK, Löjtnant, Karlskrona .
TEODORSON-LARSON, MELKER, Kontrollör, Vänersborg .
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIiIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .
TIiIMGREN, ÅKE, Pil. kand., Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, JOHAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TORSTENSON, AXEL, f. d. Musikstyckjunkare, Göteborg .
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18/3 96
20/3 70
20/11 00
8/8 89
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8/12 05
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7/6 67

15/2 90
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14/9 01
16/1 73
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30/7 79
2/11 84
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8/4 10

24/2 09
26/3 96
7/2 99

21/3 09
27/5 09

20/8 74
9/1 11

16/7 99
22/6 OJ.
16/8 07
12/8 98
24/9 97
16/2 85
3/4 75



1'ULLBERG, INGE, tjänsteman, Stockholm, ständig medlem .
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, tIaparanda .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem .
WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENIUS, OSKAR, tIandiande, Vänersborg .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, tIandelsbiträde, Vänersborg .
WEST, JOHN, fil. mag., Läroverksadjunkt, Söderköping .
WESTtIALL, BO, Jur. kand., Länsnotarie, Vänersborg .
WETTERLUNDH, SUNE, Jur. kand., Länsnotarie, Vänersborg
WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm .
VICTORIN, OLOf, Kontrollant, Vänersborg .
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, tIELGE, Kapten, Jönköping .
\VILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
WOLGAST, KURT, Kamrer, tIälsingborg .
ABERG, AXEL, föreståndare, Göteborg .
AKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÅSTRÖM, fJALAR, Ombudsman, Trollhättan .

Antal medlemmar: 304.

12/9 05
31/12 07
2/3 80

13/8 89
19/2 92
20/1 70
5/8 91

19/12 75
29/7 81
2/9 09

24/7 92
12/1 05
11/2 04
16/9 85
28/10 08
28/11 89
11/8 94
17/4 89
8/7 93

18/10 73
23/12 92
25/3 93

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.

109



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1936

Styrelse.
CeDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare, F ö r s t e

å I d e r 111 a n.
JANSON, ISIDOR, Kassör, A n d r e å I d e r m a n o c h k a s-

s a f o g d e.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, G i II e s k r i var e.
HJORUI, GUNNAR, Länsbokhållare, G i 11 e v ä r d.
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, B i s i t t a re.
THERNQUIST, ANTON, Iiandelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a re.

STERNER. BRUNO, Frisörmästare, E r s ä t t a r e
IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist, E r s ä t t a r e

Be r e d n i n g s n ä ffi n d.
ANDERSON, PRIlV1US, Bankkassör.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
MILLING, THORSTEN B.. Landskontorist.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare.
PETEl~SON, HARRY, Iiandelsföreståndare.
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.

Å r s s k r i f t s n ä ffi n d.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare.
HALLBERG, BERTEL, t. f. Borgmästare.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV. Stadsbokhållare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

Räkenskaps gr an skare.
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare.
JOHANSSON, CARL O., Bokhållare.

MILLING, THORSTEN B., Landskontorist, E r s ä t t a re.
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GRUNDAD ÅR 1822

Expeditionstid 10-2
~~



ClRUI\lDAD~.~ GRUNOAD
1864 ~ 1.64

VÄNERSBOR6SBMkEN
<$P

Utför alla slags bankaffärer

Bankens notariatavdelning emottager till

vård och förvaltning under bankens

g a r a n t i allehanda värdehandlingar.

Fondaffärer förmedlas.

Kassafack uthyras.



VANERSBORGS BRYGGERI
Grundlagt 1852

---Ägare:

A.-B. Pripp & lyckholm, Göteborg

TILLVERKNING:

Alla slag av malt- och läskedrycker



A.-B. Nabbensbergs Tegelbruk
ÄRSTIllVERKNING: 4 milj. murtegel

13/4" taktegel

13/4" dräneringsrör

Tenggrenstorps Tegelbruk
Ägare: GUNNAR WUlF.

Ä RSTIIIVERKNING: 5 milj. murtegel

3 " taktegel
11/2" tegelrör



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1937

VÄNERSBOR<J
C. w. CARLSSONS EFTR:S BOKTRYCKERI

1937





LAGMANNEN
HARALD ALMQVISTS

LEVERNESBESKRIVNING.
De självbiografiska anteckningar, som här befordras till trycket, äro för
lattade av häradshövdingen i Åse, Viste, Kållands och Barne härads dom
saga, titulärlagmannen f/arald Almqvist. Innan Almqvist år 1821 blev hä
radshövding, hade han sedan år 1805 varit landssekreterare i Älvsborgs
län. Även efter det han utnämnts till häradshövding i ovannämnda härad,
vilka ju äro belägna i SkaralJorgs län, förblev han bosatt i Vänersborg och
avled där den 4 oktober 1849.

Levernesbeskrivningen innehåller åtskilliga uppgifter av intresse, och
\'ad som gör den särskilt lämpad att offentliggöras i "Vänersborgs Söners
Gilles Årsskrift" äro de inblickar, som anteckningarna skänka oss uti för
hållandena i Vänersborg under förra delen av 1800-talet och de upplys
ningar, som lämnas om några av de ledande personerna i det dåtida Vä
nersborg.

Harald Almqvists porträtt härovan är återgivet efter en miniatyrmålning,
tillhörig tullkontrollören Manne Tistrand, Göteborg.



Den släkt Almqvist, till vilken nedskrivaren av dessa anteckningar hörde,
liiJrstammar från gården Södra Långeberg i Olmestads socken i jönkö
pings län, och dess äldste kände medlem är bonden M a g n u s, vilken be
bodde nämnda gård år 1650. Dennes son H a r a l d M a g n u s s o n tog
först efternamnet O l m e s t a d i e n s i s efter sin födelsesockens namn,
men ändrade det sedermera till A l m q v i s t, enligt sägen efter en på
fädernegården växande alm, men kanske snarare ledd av den felaktiga före
ställningen, att sockennamnets förra del utgjorde en form av ordet "alm"").

Harald var född 1657 på Södra Långeberg och studerade vid Visingsö
skola från år 1669. Efter fortsatta studier vid Åbo akademi blev han slut
ligen kyrkoherde i Visingsö pastorat. Han dog i pesten år 1711. I sitt
gifte med kyrkoherdedottern Anna Kylander hade han flera barn, bland
dem sonen S v e n P a ul u s, född år 1699 och död år 1780 såsom kon
traktsprost och kyrkoherde i Unnaryds pastorat av Växjö stift. Han var
gift med Kristina l(ogberg, och i deras äktenskap föddes bl. a. barn sonen
A n d e r s, död i Vänersborg 1792 såsom landssekreterare i Älvsborgs län
med assessors titel, och sonen j o h a n n e s, född år 1731, kyrkoherde och
teologie lektor vid Visingsö gymnasium, fader till författaren av denna
levernesbeskrivning. Harald Almqvists brorson C a r lOs c a r A l m
q v i s t blev 1847 landssekreterare i Älvsborgs län och var således den
tredje av släkten, som beklätt detta ämbete. Av Carl Oscars söner var
G e r h a r d L u d v i g landssekreterare i Skaraborgs län och j o h a n
A r v i d landssekreterare i Västerbottens län.

Harald Almqvists självbiografiska anteckningar meddelas här efter en
av hans dotterdotterson, tullkontrollören Manne Tistrand i Göteborg, inne
havd avskrift, vilken uppgives återgiva originalets stavning, sådan den
här bibehållits. Några upplysningar om i anteckningarna nämnda personer
{lava tillfogats såsom noter. R.ubrikerna hava satts av mig.

BER.TEL HALLBER.G.

*) Denna släkt Almqvist är upptagen i Karl A. K:son Leiionhufvuds "Ny
svensk släktbok". Stockholm 1901-1906.



Föräldrarna och fädernehemmet.

Jag är född den 22 februari 1773 på Wisingsö, der min fader
Johannes Almqvist var Theologice Ledor vid Gymnasium,
hyrkoherde i fÖrsamlingen, Prost öfver Wista Härad och Theo
logice Doctor. lian var en alfvarsam och rättskaffens Man,
samt enligt de åsigter, som då för tiden gjorde sig gällande,
en grundlig och högst orthodox TheolO'g, som nästan städse
och in i sena ålderdomen egnade sin tid hufvudsakligen åt läs
ning, men dess emellan var i umgänget glad och i sitt hus
gästfri. Han dog vid 85 års ålder den 14 Majj 18161

).

Min Moder var Prost Dotren Anna Sara Drysen2
), som,

särdeles älskad och af alla högaktad, samt således högeHgen
sörjd och saknad, afled den 23 Majj 1784 i sitt 33dje År, efter
lemnade sin make och 6 barnS), af hvilka jag då var endast
11 år gammal. 1786 den 3 Maii inträdde dock min salig fa-

1) Johannes Almqvist var bl. a. filosofie magister, tjänstgjorde såsom
preses vid två prästmöten, deltog i granskningen av bibelns provöver
~ättning 1782, erhöll fjärde rummet vid biskopsvalet i Växjö stift 1787
och utgav flera lärda skrifter. "lians sällsynta lärdom, hans mångåriga
erfarenhet, hans beprövade redlighet, hans manliga väsende, hans vackra
och värdiga utseende beredde honom vid flera tillfällen presterskapets ut
märktare förtroende." Sin sista kyrkliga förrättning företog han år 1812
vid 81 års ålder.

2) Anna Sara Drysen var född 1751 och sedan 1768 gift med Johannes
Almqvist. lion var dotter till prosten, kyrkoherden i Algutsboda Johan
Drysen och dennes första hustru Sara Margareta Colliander.

3) liarald Almqvists syskon vara: Sven Johan, f. 1769, kontraktsprost
och kyrkoherde i Gränna, d. 1843; Sara Kristina, f. 1770, d. 1852, gift med
prosten, kyrkoherden i Ölmestad Bengt Norlin; Per Anders, f. 1775, me
dicine doktor och provinsialläkare i Vänersborgs distrikt men tjänstgö
rande på Gottland, d. sinnessjuk på Visingsö 1817; Magnus, f. 1779,
honofogde i Dalslands norra fögderi, d. 1848, och Anna Margareta, f. 1780,
d. 1852, gift med prosten och kyrkoherden i Skirö och Nye Johan Ståhl.
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der i nytt äktenskap med Prost Dotren Sara Lovisa Iies
selius1

) från IieIdeholm, med hvilken han ej ägde barn, och
afled denna min stjuf Moder d. 15 Maji 1844. Från barndo
men inskärptes så väl hos mig, som mina syskon en sann
Gudsfrugtan, hvarom vi dagligen erinrades äfven derigenom,
att min Far lät sina barn hvarje morgon göra bön och läsa
ett Capitel i Bibeln, samt hvarje afton efter slutad måltid,
i sin familjs närvaro, med bön och sång anbefalla sig och de
sina i Guds händer.

Studier i föräldrahemmet samt vid Uppsala och
Lunds akademier.

Min bildning inhämtades för öfrigt dels i det ansedda För
äldrahuset under en lärd Faders ledning, dels genom begag'
nande af sådan undervisning, som efter den tidens sed och
bruk kunde erhållas i Wisingsö Skola och Gymnasium, deri
från jag hösten 1790, vid 17 Års ålder, i sällskap med en ung
Norlin, Bror till min svåger Prosten Norlin, begaf mig till
Uppsala Akademi och 'gjorde, under resan dit, besök i Stock
holm första gången samt kände mig upphöjd till skyarne vid
betraktande af dess alla härligheter, besåg på Stockholms
slott publik spisning af Konung Gustaf den tredje och öfrige
då varande kongli~e personer, bevistade Operan Gustaf Wasa,
såg hos min Morbroder ~gL Iiofpredikanten Doctor Drysen,
sedermera Pastor Primarius, på ett Calase den namnkunnige
skalden Bellman samt hörde honom sjunga och spela på sin
luta; äfvensom jag lifligen minnes, att jag då på Djurgården
vid Stockholm såg ett lefvande Lejon. Ankomma till Uppsala
togo Norlin och jag på en gång i October 1790 Student ex
amen, som på ungefär en timmes tid gick lätt för sig hos då

l) Sara Lovisa Iiesselius var född 1763. lion var dotter till prosten,
kyrkoherden i Dala av Skara stift Anders Petter liesselius och lieIena
Victorin.
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varande Matheseos Professorn Mallet. Mot slutet av höst
terminen eller i December 1790 tog jag Theologiska Examen
inför Consistorium Ecc1esiasticum och erhöll deröfver bevis
medelst approbahu. 1791 d. 3 December disputerade jag på
latin pro exercitlO å Auditorium Oustavianum Majus under
min Brors dåvarande Kg!. Hof Predikanten Magister S. J.
Almqvist praesidium d e t e m p loV i s i n g i a n o samt hade
dervid till Extra Opponens Professoren Malmström. 1792 d.
16 Maji aflade jag examen i Ekonomien och erhöll betyg af
Professoren Flygare, att jag i hushållsvetenskapen gjort myc
ket goda framsteg. Från Hösten 1790 till Våren 1793 idkade
jag studierne vid Upsala Akademi nästan oafbrutet, och der
under mot slutet af 1792 till början af 1793 deltog jag icke säl
lan i de altid glada, men stundom bullersamma student-sam
manträden, som då i Upsala föreföllo och uttrycktes, efter hän
delsen med fransyska revolutionen, i åtskilliga tal och sånger,
antydande bland annat och hufvudsakligen: "Frihet och jem
likhet råde bland oss", med mera.

Mot Våren 1793 ankom min salig Far till Upsala får att så
som Deputerad för Wexiö Stifts Prästerskap, bevista den
jubelfest, som i Upsala firades, hvarvid i då varande Riksföre
ståndaren Hans Kg!. Höghet Hertig Caris, Riks Drotzet Oref
ve Wachtmeisters med flere Conseillens Ledamöters närvaro,
Öfverläggning med Biskoppar och öfrIge utsedde Prästmän
från hvar.ie Stift skedde rörande åtskillige religionsangelä
genheter.

Vid min salig Fars derefter företagne afresa från Up
sala åtfö!.ide jag honom, enligt dess begäran, hem tiI! Wi
singsö och tillbragte der i stillhet tiden under fortsättning af
Studierne till trösten samma Ar, då jag, åtföljd af en yngre
broder, sedermera Medicince Doctorn och Provincial-Läka
ren på Gottland Asessoren Per Anders Almqvist, afreste till
Lunds Akademi, begge i ändamål att der studera. Under Höst-

7



terminen samma År afhörde jag vid denna Akademi Profes
sorernes föreläsningar, bland hvilka de af Professoren Frem
ling, som var en lycklig Lärare och Talare, synnerligast ådro
go sig upmärksamhet och bifall. Under samma termin i Lund
skref jag ock pro gradu philosophico, för att sedan blifva
Magister och Präst, såsom både jag ernat och min salig far
önskade, med det uppsåt av honom, att jag skulle blifva hans
Adjunkt både i Pastoratet och vid Theologice Lectionen på
Wisingsö - en utsigt, som också verkligen icke var i den
vägen att förakta. l'ör att försöka mina gåfvor i Predikovä
gen, gjorde jag ock från Lund Iiösten 1793, i sällskap med
Studenten Wettergrund, sedermera Prost i Runneby, en ut
fart till en Prästegård på landet i Skåne, der en hvar av oss
under 2:ne på hvarandra följande helgedagar hvar sin dag pre
dikade och begge dupplicerade i 2:ne särskilte Kyrkor, samt
derföre betackades och undfägnades af der boende Pastor;
hvarförutan jag tillförene predikade dels en högmässa i Barn
arps Kyrka uti min numera aflidne svågers Prosten Norlins
Pastorat, dels ock i Wisingsö Kyrka 2:ne gånger.

Informatorskondition i Stockholm.

Nu gjorde likväl händelsen, att min håg var egentligen rik
tad på Stockholms lifvet, i så måtto åtminstone, att jag ville
der till en början erhålla Condition såsom Informator i något
bättre hus. Denna önskan hade jag i bref framfört till min
i Stockholm vistande äldre Broder KgL Iiofpredikanten Alm
qvist. Från honom erhöll jag, i följd deraf, först på Nyåret
1794 i Lund det svar, att han skaffat mig begärd Condition
såsom Informator hos Kamreraren vid Tullverket Rosentwist1

)

i Stockholm, och att den borde tillträdas, om jag önskade den,

1) !fans August R,osentwist, f. 1753, d. 1814, kamrerare vid Stora Sjö
tullen i Stockholm, g. m. Anna Lovisa Baillet, i. 1747, d. 1817.
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vid medlet af påföljande Februari. JCl'g skref i anledning häraf
till min salig Far på Wisingsö och yttrade min önskan att
emottaga nämnde Condition samt begärde tillåtelse dertill och
att få svar å mitt bref med omgående påst, emedan förelagda
tiden fÖr Conditionens tillträdande fordrade skyndsamhet. Å
den påstdag, som brefvet väntades och senast borde an
komma från Wisingsö, infann jag mig på Påst-Contoret i Lund
och efterfrågade n~imnde bref, men det svarades mig, att nå
got sådant icke ankommit eller fanns. Tiden för min avresa
till Stockholm var bestämd och jag afreste, utan betänkande,
dit, så fort jag kunde, i förmodan, att den, som tiger, han
samtycker. Också inträffade jag ganska rigtigt inom bestäm
da tiden i hufvudstadcn och emottog genast min Läromästare
plats hos Kamreraren Rosentwist samt fick till lärjungar 2:ne
gossar och anvisades plats i ett vindsrum på Hornsgatan.

Det dröjde icke länge, innan jag med retour från Lund till
Stockholm erhöll från min Far det förut fåfängt efterfrå'gade
brefvet, som jag, vid öpnandet, till min verkliga surprise, fann
hafvel ankommit till Lund före min avresa derifrån. utan att
jag kunnat eller kan förklara anledningen, hvarföre icke det
samma der, på efterfrågan utlemnades, annorledes, än att det

varit bristande ordning och upmärksamhet vid Lunds Påst
Contor. Detta bref innehöll likväl så ömma och bevekande
faderliga föreställningar emot Stockholms resans företagande,
att jag, om jag fått det samma före afresan från Lund, säker
ligen icke företa'git resan till Stockholm - och jag kunde
hvarken då, ej eller än i denna stund, betrakta nämnde till
fällighet annorledes, än såsom hade en Högre Försyns sldc
1<else del i denna ledning af mina öden. Jag var imedlertid
redan i Stockholm efter en företagen längre resa. Jag kunde
icke skilja mig vid min antagne Condition, dermed jag fann
mig belåten - och jag ä'gde ingen annan utväg, än att med
beskrifning af detta förhållande tranqvilera i svar från Stock-
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holm min gamle vördnadsvärde far, som bland annat i sitt
bref på Lund nyttjade den bevekelsegrund, att han fästat vid
mig sitt hopp och sitt ålderdoms stöd vid utöfningen af sitt
Embete, under tillägg af det uttryck på Graekiska: "Du är
min älsklige son, i hviIken jag har ett godt behag." Min fars
syftning var omisskänneligen den, att jag skulle snart, och
utan att distraheras, fullborda min Academiska Curs, taga
Magistergraden samt sedermera komma hem till honom och
blifva, såsom Präst, hans Medhjälpare

liändelsen gjorde ett djupt intryck på mitt sinne. Men tro
gen min redan åtagne pligt såsom Informator, egnade jag mig
åt arbetet med mina lärjungars undervisning, och derigenom,
att mitt patronage vid Vårtiden flyttade från Hornsgatan på
söder till Stortorget i Staden, der jag erhöll ett bättre och
trefligare boningsrum, tillbragte jag min tid någ;orIunda obe
kymrat.

Till ordningen i huset hörde eljest, att min patron Kamre
raren Rosentvist nästan beständig;t tillbragte aftnarne ute i

staden med sina' särskilta sällskapsbröder, och att Frun, Hen
nes Nåd, omgifven icke sällan af en och annan bättre CavaIlier,
som syntes vara a m i d e l a m a i s o n, var på aftnarne i

deras sällskap inom hus - och det hörde ofta då till min lott
att, på kallelse, spela Boston med dem och hennes Nåd 
ett nöje, för hviIket hon hade mycken benägenhet, och då
man merendels vid spelbordet fick sig tilldelad kringburen
enkel aftonspis. Jag slet mig dock någon gång på aItnarne
lös från spelbordet med hennes Nåd och bevistade spectac
lerne, deråt min håg mera lekte. Imedlertid passerade tiden
under användande af flit med lärjungarne, någorlunda sorg
löst. Men af erfarenhet fann jag ju längre, dess mer, att mitt
lynne föga passade till barnlärare. Vid utÖfningen af detta
yrke i ett enskilt hus och det tvång, det obehag,. som dermed
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icke sällan var förenadt, fann jag längden ingen verklig
trefnad.

Almqvist slår prästämbetet ur hågen och skriver in sig
i »verken».

Händelsen förde mig till bekantskap med en och annan
tjenstägande yngling vid Civil Staten eller Collegierne, och
af den beskrifning, som 'gafs mig om deras mera fria och obe
roende lefnadssätt, inleddes jag på tanken att inträda på en
sådan bana. Den inre kallelsen eller så kallade V o c a t i o
i n t e r n a, så oundviklig att med sanning känna, för att blif
va en duglig präst, lät sig ej eller förmärka i mitt sinne, och
det förekom mig äfven motbjudande att vid valet af det präs
terliga kallet se mig nödsakad att tillbringa min gladaste och
bästa ungdomstid hos min eljest hÖgst värderade gamle Fa
der på \VisingsÖ - ett ställe som, ehuru eljest naturskÖnt och
vackert, likväl är mycket ensligt och dystert samt skiljdt
vissa årstider i flera Månader från all beröring med Verlden
och fasta landet samt nästan alltid från ett gladare omgänge
med likar i ålder. Händelsevis erhöll jag underrättelse, att en
ordinär Kammar Skrifvare plats snart blef ledig i Kg!. Krigs
Collegium, och jag uppgjorde aftal med Kammarskrifvaren i

Krigs Comissariats Contoret Berger att mot accord1
) 500 Rdr.

Rm., som den tiden lIog allmänt brukades, att vid hans af
skedstagande anmälas och befordras till successionen. Jag
sÖkte därföre och vann den 1 Juli 1794 inträde såsom Extra
Ordinarie och blef d. 26 nästfÖljande Augusti utan särdeles
svårighet antagen och försedd med Kgl. Krigs Collegii full
ma'gt att vara Ordinarie Kammarskrifvare med bestämd år
lig lön 100 Rdr. Bco i Krigs Comissariats Contoret derstädes.
Derigenom att jag sålunda genast vid inträdet på Civila ba-

1) Ett förr brukligt, genom hävd legaliserat sätt att förvärva sig en
tjänst genom att "köpa" den av innehavaren.
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nan blef ordinarie tjensteman med lön på stat, trodde jag mig

kunna tillfredsställa och lugna min gamle fader öfver beslutet
att frånträda den prästerliga banan, och jag hastade att i

bref upvakta min fader med den för mig sleJf glädjande un

derrättelsen att hafva vunnit nämnde befordran, och utbad

mig af hans hulda omvårdnad ett benäget öfverseende att jag

fattat detta med min egen böjelse och fallenhet närmast öf
verensstämmande beslut. I svar derå efter någon tids förlopp
yttrade väl min salig far ledsnad och missnÖje deröfver att
jag, med försakande av hans anbud, blottställt mig för en

mera osäker framtid derigenom att jag, som orden fällo,

"kastat mig i skrifvarehopen." Men detta missnöje försvann
snart nog, och när jag något Är derefter gjorde min far per

sonligt besök på Wisingsö samt då ägde närmare tillfälle att
muntligen utveckla skälen för mitt beslut, gillade han det
och förklarade sig godhetsfullt dermed nöjd. I följd af ut
nämningen till Kammar Skrifvare lemnade jag genast condi

tionen hos kamreraren I-<osent\vist, skaffade mig egen bostad
i Stockholm och skötte mina nya tjenstepligter i Krigs ColIe
gium. Men som jag fann, att inkomsterne vid tlensten. med
afseende på den ringa lönen, voro knappa, särdeles som jag
det första half Äret måste för aftjenande af begrafningshjäl
pen1

) arbeta för intet, och att göromålen i tjensten icke voro
mera ansträngande, än att dermed kunde förenas annan sys
selsättning, så antog ja'g på kortare tid hösten 1794 åter en

1) Begravningshjälpen eller avancemangsbesparingen påbjöds i 1723 års
nådårsförordning och avskaifades 1851. "För den person, som utnämndes
till statstjänst (med undantag av prästerliga sysslor) innehölls avlöningen
för det första halvåret. Den, som förut innehade tjänst och befordrades
till annan tjänst, avtjänade ävenledes avancemangsbesparingen genom att
ännu ett halft år efter befordringen tjäna för den gamla avlöningen. Vid
tjänstemannens död utfick sterbhuset det sålunda innehållna lönebeloppet.
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fnformators befattning hos Jernkramhandlanden Hasselhuhn i
),

då boende på Trädgårdsgatan, hvarigenom jag fick bo och äta
samt äfven hade någon liten avlöning. Jag undervisade här
2:ne barn, en son och en doter; men vid början av 1795 upp
hörde äfven detta sysslande. Jag- fick härefter en annan spe
culation.

Åter i Uppsala för juridiska studier.

Jag föresåg, att min befattning i egenskap af Kammarskrif
vare i Krigs Collegium, gaf mig en nog inskränkt utsigt till
bergning i framtiden. Min tanke leddes på det juridiska fac
ket jemte det kamerala. Jag utverkade mig derföre hos min
Chef, Krigs Rådet Askegren, den bevågenhet att erhålla Kg1.
Krigs Collegii permission för att resa till Upsala och der
taga Juris Examen. Denna ansökan bifölls och vid Vinter
terminens början i febr. 1795 afreste jag till Upsala, företog
mig att der med alla krafter studera dels den förut för mig
nästan aldeles obekanta Lagboken dels öfrige för Hofrätts
.examen nödige stycken. följden var, att ja'g genom alvarsamt
arbete och nit genomgick cursen på en termin samt vid dess
slut fullgjorde Hofrätts Examen och blef dervid godkänd.
Kanske till lättheten att genomgå så hastigt denna Examen
bidrog något att jag öfver två År förut uppehållit mIg för

mina studier i Upsala, och således var känd.

Tjänstgöring i Svea Hovrätt och idomarebefattningar.

Glad hastade jag därpå tillbaka till Stockholm, återtog min
tjenstgöring i Krigs Collegium, men sökte derjämte och vann
den 23 Juni 1795 inträde som Auskultant i Kgl. Swea Hofrätt,
der jag genast fick tillfälle att börja tjenstgöring och förenade

1) Nils Hasselhllhn, f. 1735, järnkramhandlare i Stockholm och ägare av
flera fastigheter där, d. 1822. G. m. Anna Elisabet Sasse, f. 1758, d. 1802.
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dermed sysslans bestridande i Krigs Col1egium. 1796 d. ;3

Maii utnämndes jag till Extra ordinarie Notarie vid Criminal
protocollet i bemälte tlofrätt; och för att än vidare vidga
mina utsigter, vann jag äfven efter ansökan, d. 31 Maii sam

ma År, engagement såsom E. O. Canslist i Justitice Expedi
tionen af Kongl. Maj:ts Canslie, der jag så ofta tiden tillät,

tÖorde tjenst till November 1799 och äfven stundom seder
mera intill Är 1805, hvarunder jag en längre tid var indelad
till tjenstgöring hos då varande Revisions Secreteraren, se
dermera Justitice Ministern, Orefve Oyllenborg. - 1798 d. 26

Febr. befordrades jag i Svea tlofrätt till Vice Notarie vid Ci
vil Protokollet.- 1799 d. 13 Nov. erhöll jag första gången

bemälte tIofrätts förordnande till Domareförrättning och be
stridde sedermera vid flera särskilta tillfällen Domare Embe
tet, hvaribland äfven Ordinarie Ting förrättades, i härads
höfdingarne Arells, Borups och Klintebergs då innehafde
Domsagor. Det må ock nämnas, att jag, efter erhållen per
mission andra gången från Kgl. Krigs Collegium genom Krigs

Rådet Askegrens utmärkta godhet, var hos tläradshöfding

Borup i Upsala och följde honom på ting från hösten 1799 till
Vårtiden 1800, då jag, med biträde af en yngre Notarie Bure,

nästan helt och hållet skötte Domaregöromålen och uppsatte
alla Domböcker och protocol1er, emedan Borup sjeH var oför

mögen att arbeta med något annat, än införande af Testa

menten och få andre lättare mål. 1802 d. 2 Apr. utnämndes

jag av Svea tIofrätt till Vice tIäradshöfding. Samma Åf d.

16 Apr. befordrades jag från Kammarskrifvare till Ordinarie

Notarie i Krigs Collegium. Samma Åf från medlet af April
till Juni Månads slut förrättade jag, efter förordnande, Prato
Notarie tjenst i Svea tiofrätt. Samma År d. 7 Maj! förord
nades jag att ensam i Krigs Collegii Plena vara protokolls

förande. 1803 d. 31 Jan. erhöll jag Fullmagt att vara V. Audi
teur vid då varande Skånska Liniedragone Regementet. Sam-
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ma År d. 2 lv1aji hugnades jag med Kong1. Maj:ts nadig-a Iull
magt att vara tIäradshöfding med tour och befordringsrätt.

Sålunda avancerade jag tid efter annan hastigt nog fram
på de bestämda banorna och derföre hade jag endast att ta~ka

min egen upmärksamhet, flit och arbetsamhet, samt det deri
genom vunna förtroendet, ty jag hade inga egentliga hÖgre
relationer, hvarpå jag kunde stÖdja min framgång. Flera
gånger dels med Lagmannen och Regerings Rådet Strand
berg, dels med tIofrätts Rådet Sebenius, var jag under be
rörde tid dem fÖljaktig såsom biträde vid Lagmans Ting i
Nerike och Westmanland, hvarigenom jag förskaffade mig
flera icke obetydliga Commissioner att fullfölja vadjade mål,
så väl i Svea tIofrätt, som hos Konungen, hvarmed styrka
gafs åt min Cassa, som eljest huvudsakligen bestod af mitt
MÖderne Arf, utgÖrande några tusende Rdr., vilka äfven un
der min Stockholmssejour fÖrtärdes. - Vid mitt fÖrsta in
träde på den Civila banan, då jag borde utogifva Accord, och
inte hade några ressourcer till hands att påräkna, minnes jag
med liflig förbindelse den hjelpsamhet, hvarmed jag omfat
tades af min Morbror Doctor Drysen, som genom sin borgen
bidrog att jag erhÖll ett Discontlån på 500 Rdr. B:co, fÖr att
dermed gottgÖra Accordsumman fÖr Kammarskrifvare tjens
ten. - Jag bör ock nämna, att under min tjänstgöring i Krigs
Collegium, råkade jag att vinna en särdeles gunst hos Krigs
presidenten Baron Bror Cederström, hvilken stod ganska
!lÖgt hos då varande Konung Gustaf Adolf, och genom nämn
de ynnest hos Presidenten CederstrÖm medverkade han både
till min befordran af Notarie i Krigs Collegium, V. Auditeur
vid hans Regemente och K'g1. fullmakt på tIäradshÖfdings tour
och befordringsrätt, hvilken sistnämnda fullmagt ansågs på
den tiden äga mycken inflytelse i befordringsväg. Att vidare
fortsätta min tjenstgöring i Stockholm, dertill saknade jag
visserligen icke anledning; ty dels var jag väl anskrifven i
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Hof Rätten och Konungens Canslie, dels iät Presidenten Ce
derström mig icke otydligen förstå, att en plats vid Rådsbor
det i Krigs-Collegium icke vore för mig aflägsen.

Almqvist blir landssekreterare i Älvsborgs län.

Men redan flera Ar förut dels vid besök i WenerSbOlg,
dels vid andra tillfällen, hade mitt syskonbarn och min frände
Landssekreteraren Lagman lieurlin1

), som städse omfattat
mig med vänskap och godhet, gifvit mig anbud att genom
Accord med honom öfveria'ga Landssecreterare beställningen
i Elfsborgs Län, då den blef ledig. Tiden dertill var nu inne;
ty lieurlin hade befordrats till Domsaga, och på upmaning af
I-Ieurlin, samt med kännedom därom, att nämnda Landssec
reterare tjenst var särdeles god och lucrativ, ingick jag i det
föreslagne Accordet, ingaf Underdånig AnsÖkning om tjen
stens erhållande och lyckades, oaktat jag hade flera både
äldre och må hända mer meriterade, medsökande att, genom
då varande Landshöfdingen Baron Lilljehorns2

) gällande för
ord, dertill biifva utnämnd och erhöll Konung Gustaf Adolfs
fullmagt af d. 30 April 1805 på tjensten, derföre jag likväl.

1) Sven Erland Heurlin, f. ]758, d. 1827, var son till prosten, kyrkoher
den i Göteryd Nils lieurlin och Sara Almqvist, dotter till prosten Sven
Almqvist och Christina Rogberg. Sven Erland lieur!in blev landssekrete
rare i Älvsborgs län 1792, blev häradshöfding i Kinne m. fl. härad 1805,
fick lagmans titel s. å., häradshövding i Aspelands m. fl. härad 1822, men
tillträdde på grund av sjuklighet aldrig denna tjänst. lian var Thorilds
ungdomsvän och mångårige korrespondent samt omförmäles i denna egen
skap mycket såväl i Atterboms "Siare och Skalder" som i Böttigers lev
nadsteckning över KeiIgren.

2) Johan Fredrik Lilliehorn, f. 1745, blev efter tjänst vid hovet och i
rnilitiestaten, där han blev befordrad till överstelöjtnant i armen, lands
hövding i Älvsborgs län år 1785. Vid sidan av landshövdingetjänsten var
han under krigsåren 1788-1789 generalintendent vid Västra armen. lian
blev friherre 1806 och landshövding i Västrnanlands län 1809. lian avled
j Västerås 1811. lian var gift med Maria Elisabet Virgin, f. 1748, d. i Vä
nersborg 1800. En byst av landshövding Lilliehorn finnes å länsresidenset
i Vänersborg.
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enligt öfverenskommelse med I1eurJin, skulle till hortom er
lägga 8000 Rdr. Rgs. - Nästpåföljde Midsommarafton inträf
fade jag altså, efter att ha skiljt mig från Stockholm, i We
nersborg och mottog kort derpå Landssecreterare tjensten,
efter introduction och afla,gd .Embets Ed. Nu öpnades en ny
hana för min verksamhet, jag sökte, efter yttersta förmåga,
fullgöra mina Embetspligter, omfattades af min förman Lands
höfding Lilljehorn med ynnest och välvilja, sökte och vann be
kantskap i de bättre husen j Wenersborg och bland dem hos
Stadens Borgmästare KruW) men omgicks i början naturligt

vis närmast och förtroligast hos min f'rände och Vän Lagman
Iieurlin, som ännu några År bodde qvar i Wbg., och i hans

1) Jonas Krull var född i Vänersborg 1753 och son av rådmannen där
städes Olof Krull och h. h. Stina Surmerdahl. Han blev student i Uppsala
1770 och försvarade 1775 under juris professorn Solander en avhandling
med titeln "Strödda besvarade lagfrågor". Sedan han varit auskultant i
Göta Hovrätt och vid rådhusrätten i Vänersborg, blev han 1784 rådman i
fädernestaden. År 1786 fick han burskap på handel med diverse varor och
skutrederi. lian ägde fastigheten 231 &. 232 i kvarteret Liljan, dreven
högst betydande handel och åtnjöt stort anseende. 1797 blev han stadens
borgmästare efter Olof Lindquist. Enligt 1800 års mantalslängd hade han
husjungfru och 3 pigor, hade tvenne equipager med vagnshästar, guldur
och silverur, samt betalade skatt för 28 större fönster/ufter. Han var riks
dagsman för staden 1800 och 1812. lians förnämligaste uppdrag var det
som ledamot och verkställande direktör i Trollhätte Kanal- och Slussverk,
som han inehade åren 1806-1826, vilket sistnämnda år han efter en gag
nande verksamhet avgick på grund av ålder och försvagad hälsa. 1811
hade han benådats med commerceråds namn och värdighet. Han tOg av
sked såsom borgmästare 1823 efter att han ett par år varit ständigt tjänst
ledig, men dog först den 20 januari 1835. lian var sedan 1783 gift med
Cajsa Greta (även kallad Maja Cajsa) liök, f. 1756, d. 1809, dotter till lands
sekreteraren, sedermera borgmästaren i Vänersborg Reinhold Hök och
Margareta Siberg. I sitt äktenskap hade makarna Krull barnen: Johan
Mikael, f. 1784, d. 1839, auditör vid Västgöta-Dals reg:te, Greta, f. 1785,
el. 1870, g. med lagmannen !iarald Almqvist, författare till denna minnes
teckning, Fredrika Maria, f. 1788, d. 1842, g. m. vice presidenten i Svea
hovrätt Strickert Christian Landgren i dennes första gifte, Charlotta Sofia,
f. 1790, d. 1856, g. 1. m. löjtnanten greve Fredrik Gabriel Spens, f. 1783,
d. 181 L och 2. m. översten Axel Wilhelm Ehrengranat, f. 1786, d. 1861.
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hus tillbmgte jag mina lediga stunder oftast, äfvensom icke
sällan hos Brukspatronen Jean Wikström1

), som räknades för
en betydande Man i staden och med hvilken lieurlin och hans
famille hade nära sympathie, vänskap och omgänge.

Giftermålsplaner.

Såsom ogift och försedd med så beskaffad syssla, som den
jag erhållit att vara Landssecreterare, och detta redan vid 32
års ålder, började jag speculera på värdet att skaffa mig en
Maka, med hvilken jag kunde dela mina öden i mennisko-lifvet
och som förljuvade det samma. Jag såg mig omkring. - hg
reste Vintern 1806 i sällskap med min Embetskamrat Lands
kamreraren Norström2

) m. fl. till Fastings Marknad i Christine
hamn - detta stora samlingsställe fÖr menniskor af alla
stånd, Classer och kön, samt från nästan alla orter i Riket.
Jag njöt visserligen af resan och de flera nöjen den erbjöd,

1) johan (Jean) Wikström, f. 1760 i Vänersborg och d. därstädes 1818,
var son av postinspektoren Carl Wikström och h. h. Catarina Tenggren.
Han drev stor handel med järn och spannmål samt ägde fastigheter, även
s;tdana som medgav honom titeln "brukspatron". Gift 1785 med Carolina
Charlotta Bahrman, f. 1765, d. 1833, dotter av rådmannen i Vänersborg
emanuel Bahrman och h. h. Maria Pettersson. Lilliestierna i "En Åttio
årings Minnen" beskriver det WIkströmska hemmet såsom "förmöget och
i allo aktningsvärf'. Enligt 1800 års mantalslängd ägde Wikström fas
tigheten 269 &. 270 i kvarteret Liljan och hade i sin tjänst 6 gifta drängar
med deras hustrur, 2 ogifta drängar och 4 ogifta pigor. Han hade ett par
vagnshästar och betalade skatt för 18 större fönster. Bland makarnas
barn voro: johan Emanuel, f. 1789, d. 1856, professor, Maria Charlotta,
f. 1791, d. 1872, g. m. kaptenen Philip flach (skilda), Carl, f. 1793, d. 1853,
hrukspatron, Emilia, i. 1798, d. 1879, g. 1821 m. lagmannen, häradshövdingen
Anders Örtelldahl, johanna Ulrika, f. 1799, d. 1872, g. 1820 m. fältkamrera
ren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter.

2) Eric Norström, f. 1769, d. 1808, son av häradsskrivaren i Kinds fög
deri Elof Norström och Lisa Möller, var e. o. kammarskrivare i revisions
kontoret, då han 1792 blev vice länsbokhållare i Älvsborgs län, där han
blev landskamrerare 1796. Han var sedan sistnämnda år gift med Sofia
Magdalena Hafvenström, f. 1778, d. 1821, som gifte om sig med kammar-
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men jag uptäckte icke något föremål, hvarvid mitt hjertas
tycke egentligen fästades. Jag återkom, utan någon knuten
förbindelse, till Wbg., fortsatte mina Embetsgöromål och af
bidade tiden för utveckling af min känsla. Ja'g omgicks, lika
som förut, nästan dagligen i Iieurlins hus, och stundom äfven
hos både Borgmästaren Krull och Bruks Patron J. Wikström,
de senare kände hvar för sig att äga förmögenhet, Wikström
likväl mäst. Bägge hade flere döttrar, af hvilka några voro
giftasvuxna. Men äfven Iieurlin hade en giftasvuxen stjuf
doter, som likväl var ganska sjukHg. Under de förtroligare
samtal, som stundom ägde rum emellan mig och fränden Iieur
lin, äfven i fråga någon gång om mitt engagement i gifte, lät
han mig så der ofOrmärkt men icke så aldeles otydligt förstå
sin tanke derom, och hvem han tyckte valet böra blifva. Jag
betygade, huru stort värde jag gaf detta förtroende, men und
vek med flit och af föresats att bestämdt yttra något eget
tycke el. omdöme i en så grannlaga sak. - En vacker dag
sommaren 1806 under en företagen resa i sällskap med Lands
kamreraren NOI'ström och Borgmästaren Krull jemte deras
famille r till Återsrud, en Egendom på Dalsland, den Krull och
NorsttÖm då gemensamt ägde, särdeles under en sällskapets
utvandring å ägorne i det gröna, började jag inom mig känna
liksom någon dragningskraft eller någon låga tändas för den
äldsta af Krulls Döttrar, vid namn Greta, då jag med henne,
under vila i gräset, samtalade och jollrade om likgiltiga äm
nen i sällskapets närvaro. Jag erfor då närmare, hvad ryktet
nå'gon gång förut utlagt, att hon hade något godt och behage-

rättsrådet Lars Olof Pägersten, f. 1775, d. 1847. Landskamrer Norströms
äldre broder fältrevisorn och kronofogden med landskamrerares titel Bengt
Norström var gift med Christina Wikström, d. 1796, syster till den i dessa
anteckningar omtalade Jean Wikström. Landskamrer Norström ägde Öna
fors gård i V. Tunhems s:n och fastigheten nr 318--320 i kvarteret Blom
man i Vänersborg. Enligt 1800 års mantalslängd hade han husjungfru,
3 drängar och 3 pigor samt betalade skatt för 17 fönsterlufter.
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ligt, något intagande i sitt ansigte och väsende. Hon tycktes
också icke med misshag anse mitt försök att glädjefullt jollra.

En annan gång vid sommar marknaden i staden samma År,
jag minnes icke, om det var före eller efter Återsruds-resan,
anträffade jag flickorna Krull, tre till antalet, på stadsgatan,
då de ernade företaga en promenad ut åt Dahlbobron: jag
·gjorde dem då sällskap, och äfven under denna promenad
tyckte jag mitt hjerta och min känsla få någon värma för
Greta Krull, under samtal med henne. Jag lät imedlertid in
gen ting bestämt förmärka. Men hur det var, mina besök i
Krulls hus blefvo tätare, jag kände dag efter annan flickan
något närmare på pulsen, samtalade oftare och mera hjert
ligt med henne, än någon annan i huset, och jag kunde icke
hos flickan uptäcka någon obenägenhet för min person. Slu
teligen efter något yppadt enskilt förtroligt samtal med flic
kans fader Gubben Krull, hos hvilken min framställning icke
bemöttes med någon ovilja, förklarade jag fÖr flickan· min
böjelse, min kärlek och tillgifvenhet, och sedan detta uttryck
å hennes sida besvarades med motsvarig bifallskänsla, fram
förde jag öppet till båda föräldrarna min önskan att förenas
med Dotren Greta, eller med ett ord friade, hvarpå följde bi
fall. Detta inträffade, efter hvad jag bestämdt minnes, i Au

gusti Månad 1806 och just i de dagarne ankom Min nu mera
aflidne bror Kgl. liof Predikanten och Prosten Doctor Alm
qvist i Grenna till staden för att gÖra mig ett besök, efter
flyttningen till Wenersborg, och jag dröjde icke att för denna
Broder, med hvilken jag från barna Åren knutit och under
gemensamt vistande en längre tid i både Upsala och Stock
holm utvecklat det närmaste och mäst förtroliga förenings
band, omtala min förlofning, som ock i hans närvaro vid en
middag hos Gubben Krull eclaterades och genom en af Gub
ben framställd skål för mig och min fästmö bekräftades. Jag
kände mIg nu lycklig, och en sådan motsvarig känsla gjorde
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sig äfven säkert gällande hos min fästmö, fastän hennes
modestie, så naturlig och af så ädelt värde, icke tillät henne
att högljudt uttala den. - Mina besök i Krulls hus blevo här
efter ännu trägnare. Efter att hafva förmiddagarne uträttat
mina Embetsgöromål på Lands Cansliet, var jag nästan alla
eftermiddagar hos min fästmö och hennes föräldrar. Men
livad hände? Min sålunda beslutade förening med Greta Krull
var såsom salt i surt öga för alla i tIeurlins och Wikströms
hus. förtroendet emellan tIeurlin jämte hans famille och mig
blef nästan totalt rubbadt en längre tid. - Det fordna vän
skapliga umgänget uphörde och jag bemöttes med utmärkt
kallsinnighet. Så äfven aldeles hos Wikströms, der jag förut
nästan dageHgen vid mina besök var välkommen. Allt detta syn
tes utmärka, att en hemlig plan var upgjord emellan tIeurlin
och Wikström, att mitt giftermål skulle befrämjas på ett an
nat sätt och med en annan efter deras tycke tjen1igare maka.
Och denna plan - så orimlig och besynnerlig den var 
hade, efter hvad Erfarenheten sedermera visade, ingen annan
grund, än den, att Wikström på den tiden var oförsonlig
fiende till Gubben Krull, och att Iiem'lin var så mycket Vän
af Wikström, att han ej förmådde hejda honom från denna
och andra dylika intdger. Det förekom en hvar så, som skulle
Iieurlin och Wikström afundats på Krull, för att han fått mig

till Måg.

Giftermål och barn.

Jag, som icke kunde annorledes, än med åtlöje, anse nämn
de förfarande, oroade mig icke deraf, trygg af mitt medve
tande, min rena och oskyldiga böjelse, utan fortsatte så myc
ket lifligare mitt omgänge i Krulls hus, ordnade om min bo
sättning och hade med min fästmö d. 19 December 1806, bröl
lop, dervid Landshöfding Lilljehorn såsom min far represen
terade och Iieurlin jemte hans famille, efter bjudning, voro
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närvarande. Tiden, som läker och förändrar allt, gjorde att
vänskapen med lieurlin och hans famille efter hand återställ
des liksom med vVikströmska huset, fastän förtroendet inte
var så varmt och livligt, som tillförene. - Till besynnerlig
heter hörde, att ehuru föreningen med min nu blefna hustru
var grundad på ömsesidig sann tiUgifvenhet och den upprik
tigaste kärlek - det enda och rätta motivet för alt äkten
skap -- samt vi begge vora vid den glada och lyckliga medel
åldern, jag nemligen 32 och hon 21 År, begåfvades dock min
hustru icke med barn förrän nära åtta År efter vårt bröllop.
först 1814 d. 13 Mars föddes min förste son, i dopet kallad
J o h a n li a r a I d. lian var dock sjuklig och dog d. 16 Ok
tober 1815. Det andra barnet, sonen C a r I G u s t a jl), föd
des d. 20 Apr. 1816. Det tredje barnet, Dotren A n n a f r e d
r i c a2

), föddes d. 5 Juli 1817. Det 4:de, sonen J o n a s O s
c a r3

), föddes d. 28 Juli 1818. Det S:te barnet, sonen J o h a n
li a r a l d4

), föddes d. 1 Juni 1820. Det 6:te, Dotren L o v i s a
C h a r lot t a, föddes d. 3 October 1825, men dog, äfven af
sjuklighet, d. 3 October 1825. De sålunda lefvande fyra bar
nen synes, Gudi lof, arta sig väl hvar i sin väg. Den äldste

1) Carl Gustaf, student i Uppsala 1835, fil. kand. 1842, prästvigd 1843,
til. d:r 1845, d. 1897 såsom komminister i Saleby m. fl. församI. av Skara
stift. L. V. O. Gift 1849 med Sofia Aurora Ehrengranat, f. 1818, d. 1900,
dotter av översten Axel Wilhelm Ehrengranat och Charlotta Sofia Krull
(jfr not 1 sid. 17).

2) Anna Fredrika, död 1857 i Vänersborg. Hennes man, kronofogden i
Väne fögderi Johan Fredrik Lindbäck, f. 1802, d. 1892.

3) Jonas Oscar, student i Uppsala 1838. Kameralexamen. Tjänstgjorde
vid länsstyrelserna i Vänersborg och Göteborg i olika befattningar. Död
Ogift 1861 såsom häradsskrivare i Inlands fögderi.

4) Johan Harald, student i Uppsala 1840. Hovrättsexamen. Blev efter
tingstjänstgöring och tjänstgöring såsom auditör vid Västgöta-Dals
reg:te under dess kommendering till Fyen 1848 auditör vid Göta artilleri
reg:te och sekreterare i poliskammaren i Göteborg, från vilken befattning
han tog avsked 1858. Död 1887. Gift sedan 1855 m. Josefina Dahlander,
f. 1835, dotter av handlanden i Göteborg Lars Dahlander och Brita Catha
rina Godhe.
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sonen Carl är präst med goda anlag och ett utmärkt reIigieust

sinne. Den andre, Jonas, är kammarkarl och tiII en början
tjenst'görande på Wbgs Lands Contor, den 3:dje Harald är
Jurist och arbetar på Ting samt Dotren Predrica, gift sedan
J839 med V. Häradshöfding Lindbäck.

Almqvist tager avsked såsom landssekreterare
och blir häradshövding.

PÖl' att återgå till uppgiften om mina egna öden, må näm
nas, att jag under min Embetstid såsom Lands Secreterare
i Elfsborgs Län erhöll d. 7 Aug. 1809 Göta liof Rätts förord
nande att förrätta samma Års Lagmans Ting i Wbg., d. 10
Juli 1810 updrag af samma Hof Rätt att hålla Lagmansbesigt
ning på Qvistrum i tvistemål, samt vidare d. 18 Febr. 1811
bekom Kg!. Maj:ts Nådiga fullmagt på Lagmans namn, heder
och värdighet, äfvensom att, sedan jag, enligt Underdåniga
Ansökningar, från nämnde Lands Secreterare beställning, und
fått afsked, jag i stället genom Konungens Nådiga rullmagt
af d. 20 Pebr. 1821 befordran till Häradshöfding Embetet i
Åse, Wiste, Kållands och Barne Häraders Domsa'ga af Skara
borgs Län, en Domsaga, som, i anseende till min ålder och
sjuklighet, nu med godt besked städse förvaltas af min för
bemälte Måg Vice Häradshöfding Lindbäck. Också blef jag,
med afseende på min längre oklandrade tjenstetid, af Kg!.
M:ts Nåd d. 6 Pebr. 1843 medelst öpet Diplome utnämnd till
Riddare af Kg!. Nordstjerne Orden.

Almqvist och hans landshövdingar.

PÖl' mången sImlle det, må hända, ej utan anledning synas
underligt, att jag, som redan ägde den indrägtiga Lands Secre
teraretjensten i Elfsborgs Län, icke bibehöll den, utan sökte
flyttning till omförmälte mindre inkomstgifvande Domsaga.
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Men härvid bör märkas, icke blott, att man såsom Lands
Secreterare är beroende af sin Förman, Landshöfdingen. Om
han, .såsom befallande, är stolt, kitslig och böjd för gräl och
chicaner, blir det i längden kräfvande och odrä'gligt att tjena
och arbeta under honom. Sådan var händelsen med min sed
naste Förman, Landshöfding Carl Flach. tIans imposanta hög
mod, hans häftiga och kitsliga lynne, hans förakt för lag och
rätt, vid Embets ärendens behandling, hans usla financiela
stälInitIg och hans städse ådagalagda särdeles fientliga för
hållande emot min älskade Svärfar, då varande Bor'gmästaren
Krull, hvilket:ifven föranlät denne att tidigare, än han ernat,
taga avsked från Borgmästaresysslan, utgjorde sammanlagdt
grundade och gällande skäl för mig att, i enlighet med hvad
äfven min altid rådiga och välvillige Svärfar tillstyrkte mig
lemna Lands Secreterare tjensten och söka Domaretjensten,
med hvilken den stora förrnon också alltid är förenad, att
man beror af ingen annan, än s~g sielf och sitt samvete, blott
man redligen och efter förmåga fullgör sina Embets pligter.
Under min Embetstid såsom Lands Secreterare i berÖrde län

från sommaren 1805 till Våren 1821 eller i 16 År ägde jag
tillfälle att tjena under fyra Landshöfdingar, neml. 1:0 Baron
J. F. L i Il j e h o r n1

), en för kunskaper, rådighet och er
farenhet både hos Regent och folk högt aktad ansedd Man.
2:0 Friherre L a r s tI i e r t a2

), en ädel, god, välmenande samt

1) Om Lilliehorn se not 2 sid. 16.

2) Lars lJierta, f. 1762 av generallöjtnanten friherre Carl Hierta och
Maria Charlotta von Plomgren, blev volontär vid Dalregementet 1787 och
efter fyra års tjänstgöring i franska armen och befordringar vid olika re
gementen överstelöjtnant vid Västgöta-Dals reg:te och överste i armen.
lian förordnades till landshövding i Älvsborgs län 1810, fick generalmajors
titel 1814 och förflyttades såsom landshövding i Jönköpings län 1815.
liierta beskrives såsom en man av stora gåvor, så till förstånd som ka
raktär och såsom en duglig och initiativrik landshövding. Han var enkel
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för sedlighet och ordning varmt nitälskande Man. 3:0 lustic:e
Rådet E k o r ni), en fullpantad Lagkarl, utrustad med full

komlig grundelig erfarenhet i allt hvad till Rättsfrågors och ci

vila ärendens behandling hörer, vunnen efter utöfvad flerårig
befattning såsom Domare i Norrland, med hvilka egenskaper
han ock förenade ett gladt umgängessätt, visade muntrande
förtroende och en tillfredsställande välvilja i och utom tjen
sten mot sine underhafvande, samt i öfrigt omfattade alla
med aktning och välvilja. Synnerligast var han, efter hvad
jag erfor under resor med honom på Embetssarnmanträden
och förrättningar i Länet, mycket omtyckt af allmogen och

förstod att med sitt a1fvar, sitt öpna och enkla framställnings
sätt, förma den till allt hvad han önskade. lian förstod ock
sjelf att i kinkiga mål författa grundeliga utslag och betän
kanden, hvarigenom Lands Secreteraren, emot hvad förut ägt
rum, åtnjöt lindring och hjelp i 'göromålen. Det enda man
emot honom hörde anmärkas var, att han under Conversation

och flärdfri, men betydligt origmelI, varom hans testamente, refererat i
"Älvsborgs läns tlushållningssällskaps liistoria 1812-1912" bär vittne.
Cnder koleraepidemien i Jönköping 1834 utbröt panik bland befolkningen
och man vägrade att taga befattmng med begravningen av de döda.
j-lierta sammankallade sina underhavande på landshövdingebostället Ry
hov och förkunnade för dem: "Jag kan inte befalla er att begrava Jön
köpings koleradöda, men jag vill att ni skola gräva ned dem på kyrko
gården, och jag skall själv vara med er, då ni gör det." folket lydde
honom och på få dagar var lugnet i staden återställt. Han var ogift
och dog 1835.

1) Per Adolf Ekorn, f. 1758 av' vice borgmästaren i Strängnäs Per
Ekorn och Maria Christina froman. Han blev efter vederbörlig utbild
ning häradshövding i hela Västerbottens domsaga med lagmans titel, blev
vice landshövding 1808 och landshövding i Västerbottens län 1811 och
adlades 1815. Han förordnades till landshövding i Älvsborgs län 1816,
men utnämndes redan 1817 till justitieråd. Anledningen till att han så
snart lämnade länet, säges hava varit den, att han ivrigt motverkat gård
fariprivilegiet i de södra länsdelarna, där han i följd härav blev impopu
lär. Han dog 1819. I sitt gifte med Magdalena Tholerus, som överlevde
honom, hade han icke barn.
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i fruntimers närvaro någon gång icke skrädde orden, utan lät

undfalla sig equivoka och mindre fina uttryck. 4:0 Den för
omnämnde förre Majoren C a r l f l a c hl), som redan före sitt

tillträde till Länsstyrelsen var i allmänna omdömet bränn

märkt och mindre väl känd, hvarföre ock hans befordran till

ett så viktigt Embete allmänt i orten motsågs med missnöje
och kort sagdt förundran. följden var ock att han ehuru af
Kg!. M:t högeligen 'gynnad, likväl efter några års förlopp,

och sedan det kommit till Kg!. M:ts kunskap, att han för skul
der, som förmodades vara ådragne genom spel, måste låna
penningar till sin räddning bland andre af nästan hvarje Lä

nets Upbörds Man, som derigenom äfventyrade att icke
kunna göra rätt för sig hos Kronan, dels att han för illalefnad

med sin eljest vackra och älskvärda hustru af henne öfver

gafs, så att skillnad i äktenskapet dem emellan inträffade,
blef föranlåten att från Läns Styrelsen taga afsked.

Det må ock här antecknas, att som Landsh. flach, under
sin tjenstetid 'gemensamt med mig vid Läns Styrelsen var

med mitt förhållande missnöjd mycket derföre, att jag fann

mig stundom befogad och föranlåten att reservera mig emot

1) Carl Georg Flach, f. 1778 av häradshövdingen i Dalslands norra
domsaga lagmannen Fredrik Flach och Beata Catharina Uggla. tIan blev
major vid Mörnerska husarregementet, fick överstelöjtnants titel och blev
tiliförordnad landshövding i Alvsborgs län 1817 samt ordinarie landshöv
ding där 1820. tIan fick avsked 1825 och levde sedan utan tjänst, till dess
han 1841 blev tullinspektor vid Blockhusudden, där han dog 1846. Flach
var sedan 1811 gift med Anna Ebba Aminoff, f. 1794, d. 1860. Makarna,
vilkas äktenskap upplöstes genom skilsmässa, varo barnlösa.

Flach tog en framstående del i Västra Armens revolution år 1809 och
blev också belönad härför. tIan fick upprepade gånger hjälp från högsta
ort i sina ständigt usla affärer. Anledningen till att han fick avgå såsom
lcmdshövding antydes i dessa anteckningar, och i en minnesteckning över
honom (Borås Tidning 1846 nr 20) säges, att han "begått felsteg, för vilka
han straffades med förödmjukelse och olycka". Att han äntligen återin
sattes i statstjänst lärer hava berott på, att han utgivit en för regeringen
gynnsam skrift i den då besvärliga frågan om TrolIhätte kanalbolag.
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hans lagstridiga, förhastade och oriktiga beslut, men han icke
såg sig i stånd, att i anseende till min ordentlighet och nog

grannhet i mina åtgärder, derföre på något sätt komma åt
mig, så företog han sig i stället att indirecte vända sina vapen
emot mig dels dymedelst, att han en vacker dag, blott af ett
infall, vä'grade Läns Notarien StåhF), en skicklig och besked

lig yngling, att å Lands Cansliet föra Protocollet, såsom han
alltid förut vanligen gjort och till hans tjenst hörde - ett be

slut hvaremot jag ansåg mig nödsakad anteckna min reserva

tion till protoco1Jet, och som Hof Rätten, efter anförde besvär,
genast ogillade - dels ock derigenom att han lät tillställa en

anklagelse mot min broder, dåvarande Kronofogden M. Alm
Qvist på Dahl vid Wedbo härads ting, för det han skulle ha
förfarit oriktigt vid utmätningar hos allmogen för Länets
spannemåls Medel och hvilken anklagelse hade den för min

Broder bedröfliga följd, att han genom Häradsrättens Utslag
dömdes att mista tjensten; och ehuru detta beslut i så måtto

mildrades hos Hof Rätten och Konungen att han endast an
sågs. skyldig till suspension i 2:ne Ar, blef dock min Bror af
denna motgång så nedslagen och modfälld, att han från Kro
l1ofogdetjensten tog afsked och sålunda för all sin tid försat

tes med hustru och barn i torftig belägenhet. Och som det är

all anledning tro, att berörde anklagelse mot min Bror var
tillstäld äfven af hämndelystnad mot mig, har jag alt sedan
äfven af detta skäl i förening med den broderliga ömhets

känslan ansett mig pligHg att i den mon jag kunnat, hylla och
hjelpa denna min olycklige Broder, ehuru jag icke ägt den

ringaste del i hans förenämnde felaktiga förhållande, utan
tvärtom alt i från den tid han blef Kronofogde, - till hvilken
befordran jag hufvudsakligen bidrog -- både ömt och alfvar-

1) Olof Ståhl, f. 1792, d. 1838, son av lanträntmästaren i Älvsborgs län
Johan Florens Ståhl och Johanna Gustava Bahrman. Han kallas vice hä
rad~hövding, var länsnotarie i Älvsborgs län 1819 och dog ogift.
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samt varnade honom för alt öfverskred i tjensten och för alla
afvikelser af hvad namn och beskaffenhet som hälst.

Till händelserna med Landshöfding f'lach hade ja'g i första
rummet bort omförmäla, att genast efter det han emottog
Länsstyrelsen i Wbg. complimenterade han mig särdeles ar
tigt, under yttrande, att han förut kände mig såsom Embets
Man pil en mycket god sida och räknade på min vänskap och
mitt goda tjenstebiträde. Jag svarade, att sådant vore både
min pligt och mitt nöje. Kort derpå tilldrog sig den händelse,
att Flach, som under en resa varit missnöjd i och för· uppehåll
på Gerdhems Gästgifvaregård, låtit inkalla Oästgifvaren och
tIållkarlen samt upplysningsvis då varande Läns Man Carls
son, till Canslieförhör att härföre stå till rätta. Före den dag
förhöret skulle hållas gick jag upp till flach, der han bodde
och vid enskilt samtal af förtroende föreställde honom, att
han sjelf vore jäfvig att handlägga detta mål och borde så
ledes låta Embetet uptaga och bedöma ärendet, och åbero
pade jag dervid ett dylikt Exempel i lika sak under Lands
höfding Liljehorns tid, som äfven klagat öfver dylikt uppe
håll på Mellerud, men låtit Landshöfdinge Embetet fungera.
Flach tackade mig då för förtroendet och sade si·g vilja ställa
sig min framställning till efterföljd. Men ~ hast Du mir
gesehen - när målet å bestämda dagen förekom, infann sig
Landshöfdingen sjelf å Lands Cansliet och ville upptaga må
let, i förening med mig. Innan parterna förekallades, upre
pade jag min anmärkning. Men, han sade sig då, efter att
närmare ha hört sig före, vilja sjelf behandla ärendet. Jag
respecterade all hans beslut men fann mig föranlåten att re
servera mig till Protocollet. När nu målet föredrogs och Par
terna förekallades, uplästes den af Läns Man Carlsson öfver
klagomålet hållne Undersökning, deraf framgick att Lands
höfdingen gifvit genast en örfil åt tIållkarlen, att intet annat
uppehåll för tir. Landshöfdingen ägt rum, än som hade åtgått
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och var nödvändigt för att framtaga hästarne ur stallet och
spänna före vagnen, och jag hemställde derföre om icke alt

ansvar i Målet borde förfalla. Men fIr. Landshöfdingen lät
förekalla Parterna och afkunnade det Utslag- sjelf, att både
Oäst'g-ifvaren och Hållkarlen skulle plikta hvar sine 2 Rdr. Bco.
Äfven emot detta Beslut var jag nödsakad Reservera min
särskilta tanke till Protocollet. När besvär derefter anfördes
af Oästgifvaren och fIållkarlen i fIof Rätten, uphäfdes i allo
Landshöfdingens åtgärder och beslut, såsom olaglige. Oak
tat således fIr. Landshöfdingen sjelf var skulden till min Re
servation och frånträdde aldeles förtroendet för mig jemte
det förut gifna löftet, blef han dock från denna stund med
mig högeligen missnöjd, det han äfven tydligen lät förstå, så
att kallsinnigheter oss emellan sedermera nästan stadigt
ägde rum.

Från 1821 till 1841 eller i 20 Är förvaltade jag sjeH, med
få undantag, föranledde af sökt och erhållen permission på
kortare tid, den mig i Nåder anförtrodde Domsaga: och jag
äger den hugnad, att under all denna tid ingen gång hafva
varit under Action eller fiscaliskt tilltal för något Embetsfel

eller för någon underlåtenhet af de till tjensten hörande skyl
digheter, hugnad, som icke alla Domare torde äga. Jag njuter
ock den tillfredsställelsen att af de flere ynglingar, som bi
trädt mi'g under :Embetsutöfningen, hafva genom recomenda
tion hos liof Presidenterne utverkat befordran för 8 till
V. fIäradshöfdingar neml. Zengerlein, fIvitfeldt, Borg, Schreil,
C. O. Almqvist, Drakenberg, Hasselrot och Uddenberg.
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Koleran i Vänersborg och stadens brand år 1834.

I en sådan minnesteckning, som denna, bör det icke lemnas
obemärkt, att sedan Cholera sjukdomen sommaren 1834 på
ett högst bedrötIigt sätt utbröt i Wenersborgs Stad så att
i Augusti Månad omkring 40 lik i veckan jordfästades, hade
äfven jag det missödet, att en af mina pigor i huset anfölls av
denna sjukdom och hvarigenom alla andra i mitt hus hotades
att blifva offer. Ja'g, som då var träget sysselsatt att hemma
utarbeta Sommar Tinget för Grästorps Tingslag och skulle
inställa mig på Grästorps Tings Ställe vid slutet af samma
Månad för att afkunna Domar och afsluta Tinget, fann vid
detta förhållande mig nödsakad att vid afresan till Grästorp
dit medtaga hustru och barn, hvarefter vi, för att undgå den
hotande faran af smitta i Wenersborg, -gagnade ett lyckligt
tillfälle, som erbjöds oss, att flytta till Malma Sätesgård i
\Viste liärad1

) samt der tills vidare bebo och begagna flera
der lediga rum. I lugn och utan fruktan för farsoten qvar
blefvo vi då på Malma till närmare slutet af September Må
nad, hvarefter och sedan Choleran då i Wenersborg uphört,
vi åter ditflyttade samt trodde oss kunna få vara i ro i vårt
eget hus i Staden, beläget på Kongsgatan nära intill Kyrkan.

Men vårt lugn blef icke långvarigt. liemkommen den 4
derpåföljde October från ett hållet Urtima Ting i Grästorp
fick jag mot aftonen samma dag just då jag och min hustru
höllo på att dricka the, erfara, att larmtrumman och klock
ringningen antydde, det elden var lös i Staden närmare intill
Edstullen hos en Skomakare Kylander. Då denne händelse
inträffade i andra ändan af Staden långt i från vårt bebodde
hus, kunde vi icke föreställa oss möjligheten deraf, att elden

1) Malma i Malma socken ägdes då av lagmannen Erik Magnus Kuy
lenstierna.
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skulle sträcka sig till oss, i synnerhet som vädret var aldeles
lugnt. Men vi bedrogo oss i denna förhoppning. Elden fick
ohejdad utbreda sig allt mer och mer, samt rasade i så yt
terlig grad, att alla hus i Staden och deribland mitt, med un
dantag af allenast några få kojor, blefvo innan påföIjde mor
gon till grushögar förvandlade. Jag med hustru och barn
blefvo således husville och en stor del af vår lös Egendom
upbrann. Mistningen af vårt trefliga och väl inredda hus jemte
mycken annan Egendom bekymrade oss mycket. Lyckligtvis
erhöllo vi väl nå'gon ersättning för huset genom brandförsäk
ringsvärdee), äfvensom för en del af den förlorade lösa Egen
domen genom frikostige och hedrande sammanskotts gåfvor af
den i olyckan deltagande Allmänheten från alla delar af Riket.
Men omsorgen var i alla fall stor och vi voro husville. Först
och till en kort tid tingo vi jemte min svärfar Comerce Råd
Krull, som äfven blef husvill, tak öfver hufvudet i General
d'Orchimonts2

) hus utanför Edstullen, men med hustru, barn,
skrifvare och tjenstefolk kunde jag för min del icke här rym

mas. Jag hyrde en Våning å Önafors, på ett haUt Ar, flyttade
dit och bodde der med de mina under tiden.

Motgångar i affärer, eldsolycka, tvister angående Almqvists
faStighet, inbrottsstöld i hans hus.

Den ena olyckan följde den andra. Vid början af 1835 blef
Commerce Råd Krull illa sjuk och dog d. 20 Januari nyssnämn
de År. Genom denna smärtsamma förlust af den hederlige
Gubben yppades nya bekymmer.

Under hans livstid vid slutet af 1834 hade han köpt d'Orchi-

1) Huset var brandförsäkrat för 4,000 rdr banca.
2) Generalmajoren i armen Wilhelm Albrecht d'Orchimont, f. 1783,

d. 1861, var chef fi)r Viistgöta-Dals reg:te. Hans hus var den s. k. lägen
heten Skansen, senare kallad "Officershuset" och nu byggnadskvarteret
Violen 1-3, eller huset nr 2 vid Edsgatan.
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montska huset för 8,666 Rdr 32 Bco. Arfvingarna efter hans
död beslöto då att öfverlåta denna Egendoms handel på mig
och i följd häraf flyttade jag och de mina i Mars 1835 från
Önafors till nämnde Egendom, hvarefter jag likviderade kö
peskillingen directe till General d'Orchimont för Egendomen,
derå jag sedan sökte och erhöll upbud och fasta. Ett nytt
missöde träffade mig åter icke långt derefter. Sedan ja$?; å
Auction efter framledne Commerce-Rådet Krull i Mars 1835
inropat den så kallade Comedie ladan vid Edstullen för 681
Rdr. och besörjt denna ladas flyttning och uppsättning såsom
foderlada på ett annat ställe eller på Öfverstelyckan närmare
intill södra flygelbyggnaden för 300 Rdr. tilldrog sig den fa
tala händelse, att samma lada natten till den 6 Juli 1837 stod
i ljusan låga och totalt nedbrann, hvartill nå$?;on annan or
sak ej kunnat, oaktadt skedd ransakning, utrönas, än att,
efter verkställd linbråtning dagen förut, en långkärra på af
tonen infördes i Ladan, å hvilken kärra funnits lagda nå'gra,
efter eldens släckning i lingrafven, nyttjade linbråtor, stolar
och bräder jemte halfbrända vedträn, hvilka troligen icke
varit väl släckte och i förening med det lin, som åtföljde Red
skapen, verkat antändning i ladan, der hö och halm jemte
ved, och åtskilliga åkdon och redskap förvarades. följden
häraf blef, att jag nödsakades låta upföra på längre afstånd
ifrån Manbyggnaderne utanför Beateber$?; å Öfverstelyckan
en ny foderlada, hvilken, jemte förlusten af den nedbrända
ladan med de flere effecter, som deri förvarades, tillskyndade
mig en kostnad till sammanlagdt belopp af 1,934 Rdr. 20 sk.
l(gs, oberäknadt Brandförsäkringssumman 600 Rdr. samma
sedelslag, som erhölls från Stockholm och äfven användes
till samma nybyggnad, så att förlusten in alles var 2,534
Rdr. 20 sk. Rgs.

En annan katastrof, icke särdeles angenäm för mig, men ej
eller hedrande för vederbörande, tilldrog sig äfven i Juli Må-
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nad 1843 på så sätt, att Handlanden Malm1
) genom sitt ar

betsfolk, oaktadt min anmälte protest, behagade låta nedrifva
sten muren, som omgifver Bagerigården och tillgränsar mine
byggnader med dertill hörande trän, planteringar och frukter,
för att använda stenen till då pågående Residence-byggnaden,
den Malm entreprenerat. Jag ingaf till K. B. i Länet d. 10
Juli samma Ar protest emot nämnde våldsamhet och visade

med transsumt af Kronans Contract med Malm om samma

byg'gnad af d. 4 Mars samma Är, att Malm väl tilläts, om
behofvet för byggnaden det fordrade, dertill använda gråsten
uti den kallmur, hvilken stänger Kron Bageritomten å t Va t
t e n s i d a n, men aldeles icke den mur, som ingår i mina
~igor och byggnader samt dem omgifver: hvadan jag yrkade,
att Malm måtte förbjudas fortsätta den mina ägor angrän
sande Sten Murens rifning samt åläggas återställa hvad som
redan från muren nedrifvits och bortförts. När skriften ingats
till Kgs. Befde, var dock icke Landshöfding Sandelhjelm2

) i
Staden utan hade afrest längre bort åt landet och Landskam-

1) Carl Adolf Malm, handelsman och ägare av landeriet Nabbensberg i
Vänersborg, f. 1804, d. i Vänersborg 1865, g. 1833 m. Henrietta Wilhelmina
!Iafwenström, f. 1814 i Vänersborg, d. där 1897. Deras döttrar voro gifta,
Magdalena Cm'olina Wilhelmina, f. 1834, d. 1871, m. apotekaren Johan
~everin Pyhlsson, och Emilia Matilåa, f. 1838, d. 1923, m. regementsskri
varen Olof Florens Herman Appelberg.

2) Paul Öhrwall. adlad Sandelhielm, hade blivit landshöfding i Älvs
horgs län 1825. Han var född 1766 av ränt- och proviantmästaren på
Varbergs fästning Hugo Ohrwall och Susanna Pyhlsson. Han hade gått
den civila tjänstemannavägen och bevistat fälttågen 1812-1814 såsom
intendent vid generalkrigskolTImisariatet samt haft diplomatiska uppdrag
bl. a. vid kongressen i Wien. Han blev kammarråd 1818, landshövding i
Norrbottens län 1821, adlad 1826. Död i kolera i Vänersborg 1850.
Karl XIV Johan hade stort förtroende för honom, särskilt för hans för
måga att skaffa penningar. Den senare föranledde konungen att blanda
tort hans namn och kalla honom "Monsieur Valeur" i stället för "Mon
sieur Öhrwall". Om hans giftermål och barn se Elgenstiernas Ättartavlor.
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rer Gasslander1
), som jag sökte för att kunna få rättelse var

ej eller att råka för bortresa. Under Lagman Sandbergs2
)

äfven inträffade frånvaro och efter erhållen tjänstledighet be
streds Lands Secreterare Embetet af min Brorson V. liärads
höfding C. O. Almqvist, och han förklarade sig jäfvig att
handlägga ärendet. Skriften fick således ligga orörd närmare
en hel vecka - och när Landshöfdingen ändtligen kom hem
samt jag infann mig hos honom för att påyrka min rätt, und
skyllde han sig dermed att den klandrade åtgärden vidtagits
genom Landskamrerarens föranstaltande iLandshöfdingens
frånvaro, och att han icke kunde hjelpa detta som redan skett,
men ville förmå Malm att upföra annat hag i stället samt
syntes låta i öfrigt förmärka sin önskan att ja'g, utan vidare
stridighet, ville låta dervid bero. Jag, som yttrade mig obe
nägen för allt gräl, fullföljde på grund häraf icke vidare nå
gon talan, utan fann för godt att återtaga skriften, samt fick
sedan af Malm upsat brädstaquet, som icke särdeles pryder

1) Fredrik Håkan Gasslander, f. 1791 av perukmakaren Samuel Gass
lander och Eva Fredrika Iioffman. Han blev landskanslist i Älvsborgs län
1812, länsbokhållare 1813, fick landskamrerares titel 1817, blev kronofogde
i Marks fögderi 1819 och landskamrer i länet 1836 samt fungerade en
tid såsom t. f. landshövding. tian var en mycket driftig och duglig äm
betsman, men måste på grund av undergrävd ekonomi lämna landskam
reraretjänsten 1851 och blev då postinspektor i Vänersborg. Han avled
1862. Om hans giftermål och barn se Kugelberg: Sveriges Postmästare.

2) Anders Peter Sandberg, f. 1794 av ägaren av Rånnum, kamreraren
vid Trollhätte Kanalbolag Gustaf Sandberg och Anna Christina Bagge.
tIan blev student i Uppsala 1814 och tog juridisk examen. Borgmästare
i Vänersborg 1824. Landssekreterare i Älvsborgs län 1827. Erhöll lag
mans titel 1834. Död 1846. Gift 1824 m. liedvig Ulrika Sofia Kafle,
f. 1806, d. 1880, dotter av ryttmästaren Johan Samuel Kafle och Hemfrid
Lilrika von Wolcker. Lagmannen Sandberg hade barnen: Anna Ulrika
Magdalena, f. 1826, d. 1867, g. 1844 m. kaptenen Fredrik August Wirgin,
f. 1811, d. 1895. Gustaf. f. 1828, d. ogift 1905, borgmästare i Vänersborg.
Christer Peter, f. 1832, d. 1913 i London, berömd ingeniör, se Nord. Fam.
Bok. Mauritz (Moje) Alexis, f. 1834, d. 1882, kapten vid Västgöta-Dals
reg:te.
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stället i gemenskap med den återstående andelen af Sten
Muren. Behandlingssättet emot mil?: i denna affär var likväl
verkligen hvarken rättvist eller grannlaga, då jag af General
d'Orchimont ärligen köpt och betalt Sten-Muren i samman
hang med den öfriga .Egendomen, samt en enskilt .Entrepre
neur, tvärtemot sitt Contraet, ingalunda var befogad att utan
sökt eller erhållen tillåtelse af mig och emot min vilja tillgripa
Sten Muren, som obestridigt var att anse för min egendom,
åtminstone till dess jag genom laga Dom blifvit den från
vunnen.

.Ett annat, ännu 'gröfre, tillgrep föreföll i mitt hus icke långt
derefter. Natten till den 16 Augusti 1843 företogo sig nem
ligen någre okände illgernings Män att i öfra våninl?:en af
min straxt utanföre Edstullen vid Wenersborgs Stad ägande
Manbyggnad och i det rum, som är beläget på södra 'gafveln,
och då beboddes af min Medhjälpare V. I1äradshöfdingen
Lindbäck, hvilken dock vid tillföllet var borta på landet, ge
nom sönderslående af det ena längst i Vester befintliga fönstret,
samt med upställande och begagnande af en bland de mig
tillhörige brandstegar, bryta sig in i nämnde rum, hvarefter il
gernings Männen, utan att vidröra eller borttaga något af hvad
i detta rum fanns, öpnade sig ingång genom den tillslutne, men
icke med lås igenstängde, dörren till mitt derintill angränsande
större rum, och der genom upbrytande dels af min Chiffonnie,
dels avena längst i söder befintliga lådan af mitt Skrifbord
tiUgrepo dels Contante pengar i åtskillige buntar af så väl
Riks Bankens, som Privat Bankernes sedlar, dels ducater och
guld Mynt, varandes Contanternes och guldmyntets samman
lagde belopp och värde af mil?: inför Domstolen edeligen up
gifvet att utgöra minst 2,000 Rdr. Bco., dels en snusdosa af
guld, dels en snusdosa af silfver, dels ett franskt Repeter och
väck-Uhr jemte vidhängande kedja, pitschaft med Carniol
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sten och 2:ne ur nycklar allt af guld, dels en guldring med
Carniolsten och deri tecknade bokstäfverna Ii. A.

En vidlyftig ransakning härom anställdes vid Wenersborgs

Kämners Rätt, börjades d. 22 Aug., fortsattes d. 12 och 20
September, d. 26 actober, d. 23 November och d. 14 Dec.
1843, den 4, 9 och 23 Jan. samt d. 17 Febr. 1844, å hvilken
sistnämnde dag, efter det 88 Vittnen blifvit afhörde, utslag
föll, sedan f. d. artilleristen Olof Ericsson från Skulebodan,

min förre tjenstedräng Lars Olofsson. hemmasonen Olle
Bengtsson i Finnegårdsered, pigan Annika Danielsdoter på
Torpet, qvarnkörare Drängen Olof August Andersson och
Drängen Fredrik Andersson, varit fÖr brottet under tilltal
ställde; innehållande nämnde utslag, att flere skäl och om

ständigheter väl förekommit emot tilltalade Lars Olofson,
Olle Bengtsson, Annika Danielsdoter och Fredrik Andersson
att antingen hafva begått nämnde stöld, deri deltagit eller
med vetskap derom den samma befrämjat; Men då bevisnin
gen härutinnan saknade laglig fullstämmighet och Edgång i Mål

af beskaffenhet, som detta, icke vore lämplig, pröfvade Käm

ners Rn rättvist förklara de tilltalade icke kunna, i brist af

bevisning, åt saken fällas; hvaremot Drängen Lars Oiofsson
för snatteri af hö- och halmfoder från sin husbonde blef fälld

att böta det snattades hela värde med Två Rdr. Bco i tre
skifte och att vid bristande bötestillgång straffas med sex

dagars enkelt häkte samt derefter undergå enskild skrift med

aflösning i Wbgs Stads Kyrkas Sacristia och ersätta mig det
snattade med nämnde värde: 'fill följd hvaraf Lars Olofs
son jemväl enligt 1833 Års tjenstehjons Stadga. förklarades
skyldig att, såsom otroget tjenstehjon, mista hela betingade
lönen och återgälda Städjan. Det visade sig under Ransak
ningen vid Domstolen. att Vittnena, dels af fruktan för följ

derna, dels af möjelig delaktighet i brotten, dels troligen

genom intalande af de anklagade, icke velat och kunnat för-
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mås att uptäcka sanningen, utan att bemödanden tvärtom på
tagligen varit använde att på allt sätt dölja och i mörker in
svepa det verkliga förhållandet; att likväl min Dräng Lars
Olofsson, denne på dryckenskap, utsväfningar, krogbesök och
elakhet begifne yngling, enligt en till nära visshet gränsande
sannolikhet, hufvudsakligen varit den, som antingen af miss
nöje öfver dess erhållne upsägning från årstjensten hos mig,
cHer öfver de honom gifne förestäIIningar för sitt derunder
visade tilltagsna och opålitliga upförande, eller af grof egen
nytta, om icke sie1f verkställt. åtminstone afvetat och i com
plott med andre vanartige, på laster och rof begifne, supkam
rater tillstälIt och befrämjat denna inbrottsstöld, samt att
Olof Bengtsson i Finnegårdsered eller den så kallade Potatis
Olle, varit egentligen den, som, i 'gemenskap med någre
andre, på Drängen Lars Olofssons inrådan, anvisning och
ledning med afpassande af den tid, då Häradshöfding Lind
bäck var borta, och ingen bebodde det rum, der inbrottet
skedde, samt med kännedom att jag hvilade öfver nätterne
i sängkammaren på norra sidan af byggnaden, föröfvat tjuf
nadsbrottet. Bland det stulna voro äfven några mig tiIlhöri'ge
klädespersedlar, tilIgrepna ur min garderob vid tillfället, men
dessa igenfunnos några dagar derefter, i följd af Policens
ransakning. under en Handlanden O. Jonsson tillhörig hölada
på Stadens ägor och blefvo mig återställde. Sedan en kring
strykande vanartig 'gumma blifvit från Göteborg hitskickad
derföre att hon innehaft den Carniolring, som jag igenkänt
tillhöra mig, och vid omförmälda tillfälle blefbortstulen, så
anställdes väl någon tid derefter ransakning mot henne och
jag återfick väl denna ring, efter det Carniolstenen och namn

teckningen derå varit utbrutne, men Kämners Rätten upsköt
ransakningen från ena dagen till den andra för uplysningars
infordrande: och imedlertid fick käringen tillfälle att ur det
bristfälliga stadshäktet rymma, utan att ertappas - och följ-
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den var, att ransakningen afstannade och att jag allt sedan
icke återfått hvarken de stulna pengarna, Nipperna eller något
annat, utom klädespersedlarne och den plundrade Carniolrin
gen. Att söka ändring i Kämners Rättens åtgärder och beslut
var ock utan allt ändamål, enär jag, sjeH närvarande vid alla
ransakningstillfällena, tydligen inhämtade, att bevisning icke
fanns eller kunde, oaktadt alla använda forskningsförsök,
åstadkommas. Under berörde för mig olyckliga Månad Aug.
1843 fick jag äfven erfara den sorg, att min Broder Prosten
Doctor Almqvist, som jag verkligen högt värderade och äl
skade, d. 12 i samma Månad i Orenna genom döden afgick,
efter en lefnad af 74 Ar och 9 Månader.

Till förenämnda, mig öfvergångna, verkligen hårda, miss
öden och lidanden, må äfven läggas den mot'gång, att ehuru
jag på god tro redligen och lagligen snart sagdt inför Embets
Auctoriteternas egna ögon köpt min fasta Egendom i We
nersborg, har jag likväl, till min stora surprise, i December
1845 blifvit af Stadens Drätselkammares Ombud Landsfiscal
Beckman instämd till Stadens Rådhusrätt, i påstående, att
till Staden afträda 27 3/4 kappeIand jord, eller dels den jord,
hvarå mine byggnader äro upförde, dels den, som, under nam
net Skanshålorne, utgör trädgård söder om byggnaderne, allt
på grund af en öfver Stadens ägor År 1787 uprättad och af
Staden åberopad Charta, som medelst förnyad Rågångs Mät
ning af Kapten Adamsson År 1843 förments hafva till sin rik
tighet erhållit ytterligare vitsord. Denna icke blott emot mi'g,
utan äfven flere andre ägare af stadsjord, i lika syftning,
anställda rättegång har flera gånger förevarit vid Rådhus
Rätten, men blifvit upskjuten, samt beror af samma Dom

stols handläggning och pröfning, utan att man kan förese ut
gången, som kanske icke i min lifstid får fÖrspÖrjas. Änt
ligen har dock genom Wenersborgs Rådhusrätts d. 21 Juni
1847 gifne Dom, hvilken sedermera vunnit laga kraft, på an-
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Lagman Almqvists (f. d. d'Orchimonts) gård,
(numera Edsgatan 2).

förde skäl förklarats, det jag, jemte flere svarande, som icke
kunnat öfverbevisas innehafva någon annan eller mera jord,
än våre företrädares fastebref utvisa, må för sig och sine
rätts innehafvare, nu och framgent varda bibehållne vid be
sittningen af omtvistade lagfångne jordlotter; börande likväl
svaranderne för besa'gde jordlotter, i förhållande till öfriga
donationsjorden, enligt stadgade grunder, utgöra de afg:ifter
och onera, som samma jordlotter redan äro eller framdeles
kunna vara ålagde: och hade rättegångskostnaden, med af
seende på målets beskaffenhet, blifvit parterne emellan
qvittad.

Här avbrytes Almqvists egenhändiga levernesbeskrivning, och han sy
nes ej hava fått tillfälle att fortsätta sina anteckningar, vare sig nu detta
berott på sjukdom eller andra omständigheter. Han avled såsom förut
nämnts år 1849. Enligt den efter honom förrättade bouppteckningen upp
tagas bland tillgångarna mangårdsbyggnad med två flyglar, stall och fä

hus med omgivande jord vid Skanshålorna, inköpt enligt köpebrev den 9
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mars 1835 och med fasta av den 7 mars 1836, en ladugårdsbyggnad å
Överstelyckan emot södra landsvägen och Torpagatan, allt till ett värde

av 13,241 riksdaler. Kontanta penningar funnos till ett belopp av 475 rdr
samt bevis om deposition i Privatbanken av 400 rdr. Av guldföremål fun
nos ett fickur, en signetring och en käppknopp, allt värt 60 rdr. I boet

fanns vidare 1818 lod silver Ii 1 rdr lodet. Med möbler och andra inven
tarier utgjorde tillgångarna 68,810 rdr och skulderna voro upptagna till
1,928 rdr.

Vid levernesbeskrivningen äro fogade koncept till några av de tio tal,
som Almqvist hållit vid sin dubbning år 1843 till Nordstjerneriddare och
vid den festmåltid, han i anledning därav givit, samt hans anförande så

som prestaf vid landssekreteraren Sandbergs begravning år 1846. Då så
dana dokument väl sällan bevarats till eftervärlden, har man ansett lämp
ligt att såsom tidstypiska här avtrycka även dem:

Efter dubbningen.

Oberedd att på ett så värdigt sätt, som jag borde och ön
skade. kunna besvara hr. Landshöfdingens och Commendeu
rens vackra och smickrande framställning, får jag nu endast
förklara, att det är med djup underdånig vördnad och tack
samhet. som jag i dag emottager af K. M:ts Nåd det 'gifna
vedermälet af hugkomst för mångåriga Embetsmanna bemö
danden. Till hr. Landshöfdingen och Commendeuren har jag
äran hembära uttrycket af denna känsla, och får jag derjemte
ödmjukast tacka så väl hr. Landshöfdingen, som äfven öfrige
herrar officianter för deras benägna och vänskapsfulla bi
träde vid denna Ceremonie.
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Vid Bordet.

1:0) M. Ii. Lifvad af underdånig tacksamhet för den Nåde

bevisning mig förunnats, upmanar jag herrarne att fatta gla

sen, för att genom en skål i underdånighet uttrycka vår djupa
vördnad, våra lifliga Välönskningar för den med förtjänstens
högsta rätt lagerhöljde Aldrige Monarken lians Maj:t Konun
gen af Sverige och Norrige CARL XIV JOliAN.

Lefve Konungen.
2:0) M. li. Näst Kong!. Maj:ts Nåd har jag för den er

hållne utmärkelsen att tacka dels lians Excellens Justitice
Ministern, som befrämjat, dels lierr Landshöfdingen i min
Embetsort, Skaraborgs län, som framfört underdånig anmä

lan om utmärkelsen, Jag finner mig- derföre både af pligt och

böjelse föranledd att vid detta tillfälle föreslå en skål för lierr

Excellens lierr Justitice Stats Ministern och Commendeuren
friherre Gy1Jenhaal samt för lierr Generalen. Landshöfdin
gen och Commendeuren d'Orchimone).

3:0) M. Ii. för närmare ett halft Sekel tillbaka hade jag
äran knyta ett angenämt Vänskapsband med lierr Landshöf

dingen och Commendeuren Sandelhjelm under vår gemen
samma Ungdomstid i hufvudstaden, der vi begge arbetade
fÖr bildandet af vår framtida befordran. En högre försyns
skickelse har sedermera velat, att detta knutne ungdomeliga
Vänskapsband skulle utvecklas och stadgas i denna ort, dit

vi begge blifvit sammanförde såsom Embets Män i hvar sin
verkningskrets, och der vi begge nu, på gränsen af ålderdom,

sannolikt komma att sluta våra dagar. Minnet af dessa till
fälligheter har hos mig uplifvats i dag, då jag haft glädjen

att af Herr Landshöfdingen, på Kong!. Maj:ts hö'ga befallning,
emottaga den utmärkelse med Nordstjerne Orden, som mig

1) Förutvarande chefen för Västgöta-Dals regemente Wilhelm Albert
d'Orchimont var sedan 1838 landshövding j Skaraborgs län.
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Nådigst blifvit tillerkänd, och jemte det jag får äran framföra
uttrycket af min skyldiga tacksambet för så väl denna, som
all annan bevisning af Ynnest och Vänskap, utber jag mig
äfven, att Herrarne behagade förena sig med mig om en Väl
'gångsskål för Vår Vördade Styresman öfver Länet Herr
Landshöfdingen och Commendeuren Sandelhjelm.

4:0) Skål för de Herrar Riddare, som i dag vid dubbnings
tillfället behagat officiera.

5:0) De öfrige Herrar Riddare, äfvensom de Herrar mili
tairer. som i dag behagat hedra med sin närvaro.

6:0) Den Juridiska FacuIteten och de Herrar, som till
Domare Magten höra. Lagman Sandbergl), Häradshöfding
Monten2

), Borgmästaren Bepgius3
), Rådman ZengerIein4

), Hä
radshöfdingen Almqvist"), Auditören Russberg6

), [Landssekre
teraren Strömberg]'), Iiäradshöfdingen Lindbäck8

).

1) Jfr not :3 sid. 34.
2) Gustaf Adolf Monten, f. 1800, d. 1875, häradshövding i Nordals m. fl.

härads domsaga, g. m. Maria Charlotta Ehrengranat, f. 1816, d. 1898, dot
ter av översten Axel Wilhelm E.

3) Johan Magnus BergillS, f. 1790, d. 1854, borgmästare i Vänersborg
sedan 1828, g. m. Johanna Enbom, f. 1808, d. 1842, dotter av kontrakts
prosten Lars Enbom och Fredrika Wallstedt.

4) Johan Fredrik Zengerlein, f. 1802, d. 1843, v. häradshövding, rådman
i Vänersborg, g. m. Maria Christina Zetterberg, f. 1800, d. 1874, dotter av
märkareåldermannen vid flottlaget i Vänersborg Per Z. och Anna Stina
\Vesterberg.

5) Carl Oscar Almqvist, f. 1813, d. 1875, Harald Almqvists brorson, läns
notarie i Älvsborgs län och sedermera landssekreterare där. O. m. Fred
rique Agrell, f. 1826, d. 1918, dotter av handlanden Fredrik Agrell och
Fredrika Enbom (syster till borgmästare Bergius' fru).

6) Anton Wilhelm RllSsberg, f. 1805, d. 1886, ogift. Auditör vid Väst
göta-Dals reg:te, rådman och sedermera borgmästare i Vänersborg.

7) Carl Adolf Strömberg, f. 1787, d. 1859, en med många uppdrag be
trodd man. Såsom landskanslist och hospitalssyssloman i Vänersborg er
höll han landssekreterares titel. O. m. prästdottern Ulla Högwall. Paren
tesen omkring hans namn visar, att H. A. med rätta tvekat om huruvida
landssekreteraretiteln skulle berättiga S. att räknas till justitiestaten,

8) Jfr not 2 sid. 22.

42



7:0) Det Vördige Presterskapet: Herr Prost Carlssonl),
Rådberg2

), Rector Hultström3
).

8:0 Mine Öfrige Herrar Gäster: Herr D. Sandmark4
), Öf

verjägmästaren SegerdahP), [Landssecreteraren Strömberg]6),
rlerrar AgreW), AnderssonS), Ingeniör KruW), Påltkamrer

1) Carl Adolf Carlsson, f. 1800, d. 1858, hade varit guvernementspastor
på Sct Barthelemy, då han 1836 blev kyrkoherde i Vänersborg. G. 1. m.
.Tuliana Spencer, f. 1807 på Sct Eustache i Västindien, d. 1838, dotter av
plantören .Tohan Spencer och Rebecka Leonardi, 2. m. Sofia Elisabet An
dersson, f. 1820, d. 1887, dotter av rådmannen Bengt Andersson i Vä
nersborg och Maria Magdalena Agrell.

2) Fredrik Rådberg. f. 1789, d. 1853, hnde avlagt hovrättsexamen och
kansliexamen samt promoverats till filosofie magister, varjämte han varit
bl. a. rektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm, då han 1835 blev
komminister i Vänersborg, från vilken syssla han aldrig vann vidare be
fordran. Utgivare av ett flertal på sin tid uppseendeväckande filosofiska
och litterära skrifter. G. m. Carolina Castorin, f. 1795, d. 1872, dotter av
brukspatronen C. Castorin och U. E. Holmgren.

3) Carl Samuel flultstrbm. f. 1806, d. 1891, filosofie doktor, rektor vid
Vänersborgs högre apologistskola, från år 1862 ombildad till Vänersborgs
högre allmänna läroverk. G. m. Mathilda Sophia Liedberg, f. 1824, d. 1854,
dotter av majoren .Tohan Martin Liedberg och Sofia Rommel.

4) Gudmund Sandmark, f. 1783,d. 1850, regementsläkare vid Västgöta
Dals reg:te och vid Vänersborgs Lazarett och Kurhus. Grundade genom
testamente "Sandmarkska Stiftelsen" i Vänersborg, avseende uppförande
av sunda och tjänliga bostäder åt åldriga och torvtiga, till arbetsklassen
hörande personer. G. m. Christina Ulrica Friedenreich, f. 1785, d. 1846.

5) Gustaf Segerdahl, f. 1803, d. 1891. överjägmästare i Älvsborgs, Göte
borgs och Bohus län. G. m. Anna Catharina Billberg, f. 1806, d. 1885.

6) Se not 7 sid. 42. Strömberg står här fakultativt upptagen bland "öv
rige gäster".

7) Fredrik Agrell, f. 1784, d. 1860, betydande handelsman i Vänersbörg,
var svåger med borgmästaren Bergius och svärfar till landssekreteraren
Carl Oscar Almqvist. G. m. Fredrique Enbom, f. 1801, d. 1876.

8) Bengt Andersson, f. 1795, d. 1853, handelsman och rådman i Väners
borg. G. m. Maria Magdalena Agrell, f. 1789, d. 1841, syster till Fredrik
Agrell. Deras dotter Sofia Elisabet var gift m. kontraktsprosten Carl
Adolf Carlsson. Jfr ovan not L

9) Jonas Arnold K.rull, f. 1821, d. 1847, ogift, lantmäteriauskultant i
Älvsborgs län, var son till auditören .Tohan Krull och Anna Helena Palm
och sonson till borgmästaren Krull, Harald Almqvists svärfader.
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r~ådberg1) och lierr A. Ehrengranae).
9:0 Uti något öfver 22 år har jag förvaltat liäradshöfdinge

Embetet i den mig Nådigst anförtrodde Domsaga. Innebyg
garne i denna Domsaga ut'görande ett antal af öfver 33,000
personer halva af både högre och lägre Classer under denna
min Embetstid städse omfattat mij.{ med hyllning, välvilja och
förtroende, samt derigenom skänkt en angenäm tillfredsstäl
lelse för mine använde redelige bemödanden att göra alla rätt
efter mitt bästa förstånd.

Nu, då likväl min ålder och vacklande hälsa snart neka mig
att sjelf läj.{'ga egentlig hand vid Demare göromålen, ville jag
vid detta tillfälle genom en Skål egnad åt min domsagas in
nebyggare, betyga dem alla och enhvar min upriktiga hög
aktning, äfvensom min hjertliga tacksamhet, för deras emot
sin gamle Domare visade tillgifvenhet och under liflig önskan
af deras beständiga Välgång,

Af Prestafven vid Lagman Sandbergs begrafning.

Mina lierrar. Stunden är kommen att fullgÖra den sorgliga
pligt, hvarföre vi här äro samlade, nem!. att åt hvilan i graf
ven anförtro de jordiska lemningarne af Konungens Tro Man.
La'gmannen och Lands Secreteraren A. L. Sandberg. lians
dödsfall, ehuru länge förberedt genom en tärande sjukdom,

1) Daniel Rådberg, f. 1796, d. 1854, regementsskrivare vid Västgöta-Dals
reg:te med fältkamrers titel, broder till komministern Fredrik Rådberg
(jfr not. 2 sid. 43). G. m. liedvig Maria Ahlroth, f. 1803, d. 1874, dotter av
handlanden och rådmannen i Alingsås Svante Ahlroth och Edla Char
lotta Billing.

2) A. Ehrengranat är antingen Adam E., f. 1820, d. ogift 1877, provin··
sialläkare i Falkenbergs distrikt, eller Albrekt E., f. 1822, d. 1900, ägare av
Lilleskog i V. Tunhems s :n, båda söner till översten Axel Wilhelm E.
och Charlotta Sofia Krull (dotter till borgmästaren Krull).
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väcker likväl i flera afseenden ett sorgligt intryck. Utom de
betraktelser öfver jordiska tings förgänglighet, som måste
föranledas deraf, när en Man, som är i besittning af allt hvad
ekonomiskt välstånd, huslig lycka, talrika Vänner och en an
sedd plats i samhället, kan erbjuda angenämt af lifvet, först
på en gång ryckes från sin Embetsmannaverksamhet, och
sedan, af sjukdomens svåra fÖljder, dÖr från alltsammans ännu
i sina Manna Är, så är hans bodgång- i detta ögonblick otvi
velaktigt en ej ringa förlust ej mindre för det Allmänna, än
för detta samhälle, hvars Styres Man han också för nära 2:ne
decennier tillbaka varit, och der han ännu utöfvade vigtiga
Communal-bestyr. livar och en., som rätt kände den bort
gångne, vet, att han ägde ett utmärkt ordnings-sinne, stor
verksamhet och drift härdighet, en ren och redbar caracter,

ett mildt och ädelt hjerta, som altid slog varmt för medmen
lliskors väl och nÖdens barn. Dessa egenskaper i förening
med hans gästfrihet och beha·gliga umgängesmal1t3r, ti1lvunno
honom allmän högaktning både i det enskilta lifvet och såsom
Embets Man samt i följd deraf många vänner, som nu djupt
känna betydelsen af hans förlust.

Trogne Arbetare. Du har nu nedlagt Din vandringsstaf.
men till en bättre, en sällare verJd har Du medtagit minne
att uti tiden hafva upriktigt nitälskat för äfven jordiska Iif
vets förädling, förhöjning och lycklig'görande. livern såg Dig
i Ditt hus här eller på Ditt täcka landtställe i kretsen af din
famille, utan att glädjas åt Din och de Dinas sällhet. Der
hade Du Din bästa, din käraste skatt - der var Du också i

sanning den rikaste Man, Du hade här Din Maka - henne,
som din goda Engel fört i dina armar för att under lifvets
växlingar mellan glädje och sorg skänka Dig en försmak af
himmelens fröjd, så långt det kan njutas af en dödlig; Der
hade Du ock Dine älskelige sÖner och döttrar-~- oförgätligt
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lefve Hans minne till välsignelse bland Eder - och nu, hän
gångne, högt värderlige Vän egna vi Dig

Vår sista afskeds-gärd,
Farväl från denna Verld,
Fallen är stafven,
Minnet blommar ur grafven.
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ÅRSKRÖNIKA 1936.

N är man som krönikör betraktar innehållet i den Pandoras
ask, som fått etiketten 1936, kommer i tankame en historia
om Hjalmar Söderberg, berättad av Hasse Z. I den 'gamla
goda tiden innan han övergivit Stockholm för Köpenhamn,
satt Söderberg en dag och mediterade i Rybergs cafe. Vid
ett bord i närheten hade en herr Medelsvensson slagit sig
ner. Om punschen var för ljum, hr Medelsvenssons närvaro
irriterande eller anledningen någon annan, Söderberg gjorde
en ful grimas, som Svensson, småretJi.g som alltid, trodde
vara riktad mot honom. Kränkt i sitt innersta reser han SIg
och begär en förklaring. Söderberg tittade litet spefullt på
Svensson och svarade: "Ja, det var egentligen inte åt herrn,
det var åt mänskligheten i allmänhet." - När man redan på
den tiden ansåg sig böra göra en grimas åt mänskligheten,
vad ska man då inte -göra i detta onådens år 1936, även med
risk att herr Medelsvensson tar åt sig för egen del och, på
verkad av tidens läror, ryser vid blotta tanken, att tidens
utbasunerade halvgudar skulle ta illa upp.

Förr hette det. att en härskare regerade med Guds nåde,
vilket var att ge Vår Herre ansvaret för mänskliga dumheter
och orättvisor, numera regerar man mera öppet av hin ondes
nåd, och det är väl såtillvida riktigare, som man lägger an
svaret på rätt person. Men folken ska med magiska arm
rÖrelser tvingas att rikta blicken uppåt för att inte lägga
märke till bockfoten i den skinande krigarstöveln.

Det gamla året lämnade blodbestänkt arv till det nya.
Civilisationens asgamar, lössläppta av Mussolini, läta barn-
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ber regna over en barmhärtighetens hjälptrupp, utsänd av
svenska Röda Korset. Med giftgaser och bomber drevo itali
enarne Negus från sitt land, och hans kejsarkrona trycker
nu en skuggkonungs änne. Mannen framför konungen växer
och kastar sin slagskugga över Europa.

Under Sp::.miens strålande sol blandas blod och sand i in
bördeskrigets häxkittel av flitler, Mussolini och Stalin, 
diktaturernas triumf. Från Schweiz' blånande alptoppar be
traktas tavlan med ogillande av talföra men tyvärr intet
sägande herrar - folkförbundets fiasko.

Ryssland har fått en författning, vilket förefaller vara onö
digt slöseri med papper i femårsplanernas förlovade land.
Stalin regerar i alla fall enligt Ludwig XIV:s maxim: staten,
det är j a g.

I Tyskland har likriktningen länge varit evangelium. Följd
riktigt har likhetstecknet också kommit till vidsträckt an
vändning. Sålunda har likhetstecken satts mellan tionde olym
piaden och en reklamkampanj för tredje riket, anordnad i
Berlin under medverkan av icke fullt ariska negrer från
förenta Staterna. Den tyska diplomatien firar ideligen nya
triumfer genom att sätta likhetstecken mellan krig och fred,
knytnäve och hartass, överenskommelser och fullbordade
fakta. Man har tidigare trott att Oden var Tysklands Allah
och att flitler var hans profet, men man får nog i Valhail
finna sig i. att likhetstecknet smyger sig in även mellan Oden
och flitler. flerr Ooebbels, som vill förbjuda vår gudomliga
Zarah :ltt bära ett så bibliskt namn men själv framhärdar
att kallas för Joseph, har betygat tredje rikets uppskattning
av konsten och konstnärerna. Samtidigt meddelas, att ett av
de större tyska konstmuseerna nödgats sälja en värdefull
Rembrandt för att skaffa medel till ett porträtt av der Ftihrer.
Hur ska det gå med Pinnebergs?

I~oosevelt blev återvald till Förenta Staternas president.
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Frånsett allt annat hälsas det med tillfredsställelse därför,
att vi i veckopressen slippa göra närmare bekantskap med
hans kutry.ggige och otrevligt smilande konkurrent Landon,

som ingav samma olustkänslor som på sin tid Coolidge, vars
ansikte någon gång kunde spricka i ett syrligt gammalmans
leende. Nej, Roosevelt har i varje fall ett rejält svenskt sto
matolleende. (Gillets kassa fogde torde förvandla detta om
nämnande av tandkrämen i reda penningar.)

Edward, Prince of Wales, och även något konung av Eng
land, har tillsammans med mrs Simpson spelat huvudrollen
i en operett, vars final tonade ut Över världen i God save
the king. Som kommentar läsa vi Da'gens Nyheter: "Men
konungen ville, helt förtärd av sin lidelse till den kvinna han
har kär, icke lyssna till den gamle politikerns råd." Och
därför gick han som han gick.

I Sverige ha vi i år inte haft någon prins, som blivit olyck
lig för sin kärleks skull ~ i varje fall inte officiellt. Från
hovfronten således intet nytt med undantag av, att herr Se
gerstedt i Handelstidningen inte tycker om att kungen jagar
älg, när Per Albin ska bilda regering. Men vår kung är en
gammal klok man, troligen klokare fast kanske inte kvickare
än herr Segerstedt, och han vet, att om det är så, att Per
Albin ska bilda regering, så gör han det, även om det skulle
lwmma en och annan älg emellan. När älgarna vora fä!lda
och tiden mogen gick alltså herr Bramstorp ut ur kungens
sal som statsminister och kom in igen som jordbruksminister,
han återvände med andra ord till jorden, och fru Bramstorp
lämnade hovspalten i Husmodern och återkom i spalten
"Från kök och visthusbod". Per Albin är således vår herre,
och Lindorm kan åter roa sig åt hans brokIga morgonrock.
Allting ordnar sig, även försvaret, som lantbrukaren Nilsson
i Hörby ska ta hand om. Och det blir nog inte svårt, när till
och med Ture Nerman blivit försvarsvän och stämmer sin
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Ivra i den g8.mla skandinavismens tongångar. Kanske räds
lan för diktaturerna, i fallet Nerman möjligen litet ensidig,
kan göra allom uppenbart, att vi bo i ett land, vars jord och
urgamla frihet är värd att försvara.

Vi äro mycket uppmärksamma mot det litterära Amerika.
Grace Moore fick kunglig medalj för en under utgivning va
rande kokbok, och O'Neill Nobels litteraturpris. Nu återstår
det bara för honom att skriva ett intyg om LäkeroI för att
han ska bli en riktig nobelpristagare -- klaga månde Elektra.

Så hel vi haft en svensk atlantflygare, som hette BjÖrkvalL
Iion, som inte fick vara med, hette Eva Dickson, och han,
som fick vara med, fast han inte vaf med, Erik Åkerlund.
flygningen slutade lyckligt utanför Irlands kust, men skulle
man räknat med reklamen borde det blivit en världsomflyg
ning. Sedan Lindberghs tid ha reklamspalterna blivit allt
längre och längre men flygsträckorna kortare och kortare.

Mycket mera har naturligtvis hänt, men låt oss lämna
världshändelser och storpolitik och ägna oss åt småpolitik
och annat smått och gott i Vänersborg. Det är inte litet, som
har inträffat här under det gångna året, även om vi inte haft
någon "regeringskris" som ]935. Att så inte blivit fallet är
sannerligen inte det fria ordets i Annonsbladet fÖrtjänst. Där
har förekommit en fullkomlig blockad av stadens folkvalda,
men något resultat blev det inte, trots att den ropande rÖsten
var ganska gäll ol~h självmedveten. Kanske ägaren till rösten
dock vaf en sentida Joar Blå, som under den hemvävda kap
pan döljer en ledare, som gör slut på hÖga skatter och skapar
åt oss en stad, som flyter av mjölk och honung.

"Kommitten för torgets prydande" har entledigats. Enligt
förljudande kommer den att ersättas aven kommitte för tor
gets belysning. Vid dagsljus kan man nämligen upptäcka
fyra stolpar, i toppen försedda med något erinrande om
Kockums emaliemde hushållskärl, och vilka anses med för-
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del kunna komma till användning för torgets belysning. Där
emot torde den stympade kandelabern på torgets östra sida
icke komma i åtanke, då den visat sig ha mycket stark drag
ning på turister, som förgäves söka tyda det underliga monu
mentets mening. Det påstås ju att vi ha ont om monument
här i staden, därför ska vi vara rädda om dem vi ha, allra
helst om de, som denna halva kandelaber, ha en symbolisk
innebörd.

Monument, ja. Prosten :Engström i Bolstad flyttade Bälte
spännarne till Museiplantaget, och på dess plats reste och
invIgde han ett monument över landshövdingen :Eric Josias
Sparre. Det är bra vackert med byster, bara man inte alltid
finge i tankarna sin barndoms leksak med kasperhuvudet,
som flög upp ur en låda, när man tryckte på knappen. Kanske
var det konst, det också.

Röda Korsets folkfest - alla tiders - firades idagarne
tre och lämnade en vacker grundplåt till skapande av ytter
ligare en barnkoloni åt våra små. Man kunde också kon
statera, att är det något att se är inte vägen så lång: till Vä
nersvallen, som man vill göra gällande i idrottskretsar. Nu
måste det ju erkännas, att man gärna kostar på sig litet mo
tion för att få se Vänersborgs och TrolIhättans tyranner spela
fotboll eller brandkåren och polisen i dra,gkamp.

I ovannämnda dragkamp segrade polisen, och sedan dess
har visst brandkåren haft litet svårt att dra jämt med polisen.
Ty när ett par rådiga poliskonstaplar räddar en liten gosse
från att bli innebränd och få välförtjänt erkännande, då skyn
dar sig brandkåren att meddela, att den var nog: också där.
Vem har tvivlat på att brandkåren är närvarande, när det
brinner. Så nog kan väl polisen få litet beröm någon gång
den också.

Ännu mera beröm skulle säkerligen ordningens väktare få,
om de kunde råda bot för den speciellt vänersborgska ova-
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nan, att ungdom av båda könen ska stå och hänga uppefter
väggar och skyltfönster och samlas i portgångar, ungefär
som vägglöss - fast utomhus. Avlusning om vi få be, snälla
poliskåren.

Jag märker, att jag talat om Elfsborgs Läns Annonsblad
men glömt Länstidningen. Detta vare mIg fjärran, ty i fjärran
länder sprides numera Länstidningen enligt vad jag inhämtat
i Dagens Nyheter, som intervjuat vännen Wilck om saken.
Under nästa år utkommer tidningen dessutom i A-, B- och
C-upplagor. Vad återstår då vår värderade Wassenius annat
än en praktupplaga av Annonsbladet.

för Övrigt händer det litet av varje, man pysslar med ett
och annat, mest med att sila mygg och svälja kameler.

Hur har tidshändelserna avspeglat sIg inom vårt Gille?
Inte en fläkt av den oro, som råder ute i världen, har stört
den frid, som lägrat sig över oss. Det är så lugnt, att det är
nästan trist. Jag menar naturligtvis inte att split och kiv
skulle få insteg i Gillet, eller att vi inte skulle få höra det
idylliska ropet "omval" på våra stämmor, men vi borde inte
slå oss tiiI ro och tycka, att allt är bra som det är. Vi ska
fÖrsöka hålla oss i nivå med vår ålderman, som i år fått den
stora utmärkelsen att kallas till ledamot av Vitterhets-, Histo
rie- och Antikvitetsakademien. Nu på'stod han visserligen
vid ett sammanträde i styrelsen för en tid sedan, att det var
tack vare Gillet han fått denna utmärkelse, men det visar
bara, att han är lika artig som han är lärd. Kontenten skulle
i varje fall vara: låt oss inte slå oss till ro med det arv vi
fått av Gillets stiftare, tIallberg, Lydel!, Lindedal och Ander
son, och återskenet av den glans, som lärda herrar i Stock
holm förlänat vår ålderman, utan låt oss försöka att själva
uträtta något och fÖrkovra arvet. Och så kanske vi slutligen
skulle gÖra vårt till för att söka oskadliggÖra den bracke
bacill, som Ha!vord på sin tid upptäckte. Den har fÖrÖkat
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sig betydligt sedan den tiden och tro för all del inte, att vi
s. k. infödingar skulle vara oangripna. Det vore en mycket
stor villfarelse, det måste man tyvärr konstatera. Jag tror,
att vi lida av några mindervärdighetskomplex, som göra oss
särskilt mottagliga för bacillen. Om dessa kunde bortarbetas
och avundsjukan bringas ned till normal svensk utspädning,
kanske man sluppe dra melankoliskt på munnen, när man
erinrar sig den yverborna lokalpatriotism, som inspirerade
Iialvord LydelI att kröna Vänersborg till Vänerns drottning.

Efter dessa naiva funderingar har jag nått slutet på min
krönika. Låt oss inför det stundande årsskiftet hoppas, att
Pandoras ask år 1937 måtte bH mindre innehållsrik än den
av år 1936.

Vänersborg den 26 december 1936.
HOV NORDEN.
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M I N N E S R U N A 1 9 3 6.

f. Plåtslagaremästaren OSCAR LUDVIG liÖG
VALL avled i Uddevalla den 26 juni 1936. lian
var född i Vänersborg den 11 september 1861.
Efter läroår hos plåtslagaremästaren Olle Matts
son i Vänersborg flyttade han i unga år till Udde
valla, där han 1883 öppnade egen bleck- och plåt
slageriverkstad. Under hans driftiga och kunniga
ledning hade den upparbetats till betydande om
fattning, då han år 1921 överlämnade rörelsen
i andra händer.

I föreningslivet och i kommunala värv var
liögvall mycket anlitad. Under åren 1903-

1919 var han ledamot av stadsfullmäktige i Uddevalla. lian var dess
utom under många år ledamot av fattigvårdsstyrelsen, teaterstyreIsen
och kommitten för läsestugan och folkbIblioteket, i den senare bl. a.
såsom ordförande. lian tillhörde stiftarne av Uddevalla liantverksförening
och nedlade inom denna sammanslutning såsom styrelseledamot ett in
tresserat arbete, för vilket han belönades med föreningens förtjänstmedalj.

Personligen var liögvall en vänsäll och redbar man, aktad och av
hållen av alla dem, som kommit i beröring med honom.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ned.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djup och lång,

domnande kvällsvind söver dem,

susar sin vaggande sång.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÄR 1936.

S tyreIsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1936.

Årsskriften har under året utkommit med sin femte årgång och till
ställts samtliga medlemmar.

Ur Knut Iiernströms understödsfond hava utdelats tvenne julgåvor å 25
kronor vardera och tvenne julgåvor å 20 kronor samt ur Major Oscar
\Venerströms fond tvenne julgåvor å 30 kronor.

De vid Oillestämman 1935 antagna stadgarne för Gillet hava stadge
enligt godkänts vid Gillets sammanträde den 29 mars 1936. Vid högtids
:;tämman 1936 godkändes på styrelsens hemställan av beredningsnämn
den utarbetade reglementen för Gillets fonder. Samtliga nu fastställda
stadgar och reglementen komma att i särtryck tillställas medlemmarne
samtidigt med årsskriiten 1937.

Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse, att, efter flera bekymmer
"lamma år, utgifterna för ålderdomshemmet under det gångna året täckts
av hemmets egna inkomster, och att dessutom ett mindre överskott kun
nat redovisas.

Medlemsantalet utgjorde den 31 december 1936, 302, varav 7 ständiga
medlemmar.

Över Gillets kassor och fonder lärrmas följande redogörelse:

L ALLMÄNNA KASSAN:

Inkomster:
Behållning från år 1935 508: 73
Inträdes- och årsavgifter 582: ---
Annonser i årsskriften 250:-
Försåld årsskrift . . . . . . 3: -
Ränta 12: 35 847: 35

Kronor 1,356: 08
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701:69

654: 39

1,356: 08

Utgifter:
Kostnader för årsskriften 492: 60
Kransar och blommor 47: 15
Annonser 32: 24
Telegram och porto 19: 15
Trycksaker och skrivmaterial 22: 95
f'otografier 20: 65
Inkassering av årsavgifter 53:-
Inramningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: 40
Inköpt IJtteratur ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 55
Registreringsbevis , , .. .. . . 4:-

Behållning till år 1937 (innest. il bank) .
-------

Kronor

2,689: 92
91: 13

2,781: 05

2,781: 05

2. fÖRSKÖNINGSfONDEN:
Behållning från år 1935 .
Ränta .

-------
Kr.

Behållning till år 1937 (innest. å bank) .
-------

427: 95
10: 67

438: 62

438: 62Behållning till år 1937 (innest. å bank)

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES fOND:
Behållning från år 1935 .
Ränta .

-------
Kr.

2,000:
90:-

2,090: -

90:
2,000: -

2,090:-

4. KNUT IiERNSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND :
Behållning från år 1935 .
Ränta .

--------
Kr.

Utdelade julgåvor (4 st.) .
Behållning till år 1937 (Obligationer) .

--------
Kr.

2,859: 60
55: 75

2,915: 35

60:-Utdelade julgåvor (2 st.) .
Behållning till år 1937: Obligationer 2,000:-

Innest. å bank.... 855: 35 2,855: 35

5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS fOND:
Behållning från år 1935 .
Ränta .

-------
Kr.

Kr. 2,915: 35
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6. tlJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:

Behållning från år 1935 .
Ränta .

Kr.

Behållning till år 1937: Obligationer...... 2,000:-
Innest. å bank.... 633: 69

2,585: 44
48: 25

2,633: 69

2,633: 69

10,732: 75
187: 25

10,920: -

300:-Utdelad livränta .
Behållning till år 1937: Obligationer 10,000:-

Innest. å bank.... 620: - 10,620:-

Kr. 10,920:-

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1935 .
Ränta .

.----
Kr.

Gillets tillgångar utgjorde alltså den 31 december

Allmänna kassan .
Försköningsfonden .
Namnkunniga vänersborgares minnes fond
Knut Hernströms understödsfond .
Major Oscar Wenerströms understödsfond
Hjalmar A. Lindedals minnesfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs donation ..

Summa Kr.

1936:

654: 39
2,781: 05

438: 62
2,000: 
2,855: 35
2,633: 69

10,620: -

21,983: 10

Yänersborg den 14 februari 1937.

K. G. CEDERGREN.
[SIDOR JANSON. ELOV NORDEN.

JOHN LINDGREN. ANTON THERNQUIST.
GUNNAR HJORTH. BROR FOCK.
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GRANSKNINGSBERÄ TTELSE.

Undertecknade, utsedda att granska Vänersborgs Söners Gilles räken
skaper och förvaltning för år 1936, få härmed efter fullgjort uppdrag av
giva föUande granskningsberättelse :

Vid genomgaende av Gillets räkenskaper, bankräkningar, protokoll och
övriga handlingar hava vi funnit räkenskaperna förda med reda och ord
ning samt samtliga utgiftsposter behörigen styrkta.

De i styrelsens berättelse upptagna sifferuppgifterna över Gillet och
dess olika fonder äro fullt överensstämmande med de oss förelagda rä
kenskapsböckerna och vars riktighet till alla delar bestyrkes.

Vi hemstälia, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet för
1936 års förvaltning.

Gillets räntebärande obligationer förvaras i öppet förvar av A/B. Vä
nersborgsbanken.

Vänersborg den 23 februari 1937.

ER.I[( CARLSSON. CARL O. JOHANSSON.
G r a n s k n i n g s m ä n.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETS
FÖRENINGS STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1936.

S tyreIsen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva föUande berättelse över föreningens ställning pr den 31
december 1936.

Räkenskaperna utvisa föUande:

INGÅENDE BALANS [(ONTO:

Debet:
Reservfondens konto .
Obetalda räkningars konto .
Låne konto .
Kapital konto .

Kr.
[(redit:

Fastighetens konto
Inventariers konto
Obligationers konto
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1,700:
98:90

1,000: 
41,025: 18

43,824: 08

40,000: 
3,171:47
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Bankräkningars konto .
Kassa konto .
Bränsle konto .
Utestående fordringars konto .

Kr.

312: 06
20: 97
80:

189: 58

43,824: 08

158: 57
189: 58
697: 50
223: 40
242: 55

18:50
102: 65
39:

298: 71
308: 64
915:-
30: 10
25:

468: 45

3,717: 65

VINST- och FÖRLUST KONTO:

Debet:

Inventariers konto (avskrivning) .
Utestående fordringars konto (avskrivning) .
Bränsle konto .
Ljus konto .
Reparationers konto .
RenhålInings konto .
Försäkringspremiers konto .
Vattenavgifters konto .
Skatters konto .
Divel.'se omkostnaders konto .
Löners konto .
Underhåll av inventariers konto .
Räntors konto .
Kapital konto (årets överskott) .-------

Kr.
K,redit:

Hyrors konto .
Årsavgifters konto .
Räntors konto .

Kr.

3,360: 
342: -

15:65

3,717: 65

40,000: --
3,012: 90

50;
102: 71
28: 02

43,193: 63

UTGÅENDE BALANS KONTO:

Debet:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .-------

Kr.
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1,700: 
41,493: 63

43,193: 63

Kredit:
R.eservfondens konto .
Kapital konto .

-------
Kr.

Vänersborg den 14 februari 1937.

K. G. CEDERGREN.
[SIDOR JANSON. ELOV NORDEN.

JOHN LINDGREN. ANTON THERNQUIST.
GUNNAR HJORTH. BROR FOCK.

REVI SlON SBERÄTT ELSE.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år 1936, få härmed
avgiva följande berättelse:

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

Fastigheten är till ett betryggande belopp brandförsäkrad och dess för
valtning har handhafts på bästa sätt.

Föreningens ställning framgår av den i Styrelsens berättelse avgivna
redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskapsböckerna, vilket av oss bestyrkes.

Vi hemställa, att Styrelsen tacksamt beviljas ansvarsfrihet för 1936 års
förvaltning.

Vänersborg den 23 februari 1937.

ERIK CARLSSON. CARL O. JOHANSSON.
R. e v j s o r e r.
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REGLEMENTE
för

Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond.

§ 1.

Fonden, som jämlikt beslut vid gillestämma den 26 december 1909
bildades av den s. k. Skräcklefonden samt sedermera ökats genom y t
ter!igan~ gåvor och räntemedel, skall användas till Vänersborgs förskö
nande.

§ 2.

Intill dess fonden uppgått till femtusen kronor, må av avkastningen
hälften och därefter nio tiondelar av Gillet på styrelsens förslag använ
das till ändamål, som med fonden avses.

§ 3.

Ändring av detta reglemente beslutas för ändring av Gillets stadgar
föreskriven ordning.

REGLEMENTE
för

Namnkunniga Vänersborgares Minnes Fond.

§ 1.

Fonden, som jämlikt beslut vid giIlestämma den 26 december 1930
hildades genom överföring av behållningen i "Fonden för Drottning Kristi
nas byst" och sedermera ökats genom upplupna räntor, skall bereda
Gillet tillfälle att på varaktigt sätt hugfästa minnet av sådana personer,
som genom insatser på skilda områden gjort sig förtjänta om Vänersborg.

§ 2.

Sedan fonden uppgått till ettusen kronor, må av Gillet för angivet
ändamål därur anvisas medel, dock att fondens behållning aldrig må
bringas att understiga ettuscn kronor.
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§ 3.

Ändring av detta reglemente beslutas i för ändring av Gillets stadgar
föreskriven ordning.

REGLEMENTE
för

Knut Hernströms Understödsfond.

§ 1.

fonden, vartill grundplåten, tvåtusen kronor, till Gillet donerats av
trävaruhandlaren Knut Rudolf tiernström genom testamente den 3 juli
1917, skali enligt testators vilja användas "tiII utdelning bland behövande
vid juletid".

§ 2.

för sådant ändamål äger styrelsen att årligen, sedan minst en ti
ondedel av fondens avkastning lagt tiII kapitalet, före julhelgen fördela
återstoden mellan personer, som därav finnas vara i behov, med före
träde för medlemmar av Gillet eller deras efterlevande.

§ 3.

Ändring av detta reglemente besluta5 för ändring av Gillets stadgar
föreskriven ordning.

REGLEMENTE
för

Hjalmar A. Lindedals Minnes Fond.

§ L
fonden, som jämlikt beslut vid giIIestämma den 26 december 1928

på åldermannens förslag bildades genom överförande av femhundra kro
nor ur Gillets allmänna kassa samt sedermera ökats genom gåvor och
räntemedel, skall användas för beredande, helt eller delvis, av friplatser
i GiIIets ålderdomshem för medlemmar eller deras efterlevande.

§ 2.

Sedan fonden uppgått till tiotusen kronor, äger Gillets styrelse, sedan
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en tiondedel av den årliga avkastningen lagt till kapitalet, använda åter
~toden för ändamål, som med fonden avses.

§ 3.
Ändring av detta reglemente beslutas i för ändring av Gillets stadgar

föreskriven ordning.

REGLEMENTE
för

Major Oscar Wenerströms Understödsfond.

§ 1.

fonden, vartill grundplåten, tvåtusenfemhundra kronor, till Gillet do
nerats av majoren Oscar fredrik Wenerström genom testamente den 23
december 1929, skall enligt testators vilja användas "till understöd åt be
hövande medlemmar av föreningen".

§ 2.

för sådant ändamål äger styrelsen att, sedan en tiondedel av fondens
iJrsavkastning lagts till kapitalet, använda återstoden för med fonden av
~ett ändamål.

§ 3.

Ändring av detta reglemente beslutas för ändring av Gillets stadgar
föreskriven ordning.

REGLEMENTE
för

Wilhelm och N oro Malmbergs Donation.

§ 1.

fonden, vartill grundplåten, tiotusen kronor, till Gillet donerats av
grosshandlaren Wilhelm Malmberg och hans hustru Eleonora Malmberg,
född Carlsson, genom testamente den 11 april 1929, skall, så snart av
kastningen får i sin helhet av Gillet disponeras, användas för något Gil
lets ändamål, dock icke för understödsverksamhet.

§ 2.
Så länge ur fonden enligt testamentet utgår livränta, skall hela återsto-
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den av årsavkastningen och därefter en tiondedel därav läggas till ka
pitalet.

§ 3.
På styrelsens förslag må, med i § 2 stadgad inskränkning, fondens år

liga avkastning jämte från tidigare år möjligen reserverade medel av
Gillet användas för med fonden enligt § 1 avsett ändamål.

§ 4.

Andring av detta reglemente beslutas för ändring av Gillets stadgar
föreskriven ordning.
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VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

MEDLEMMAR 1936



Hedersledamöter.

CARL OTTO CARLSSON, fabrikör, Göteborg.
ANNA WIKSTI-(ÖM, f. DYMLING, fru, Göteborg,

Medlemmar.

ANDERSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Eldare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, GOTTfRID, Överpostiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAf, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAf, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, HJALMAR, Lantbrukare, Liungskile .
ANDERSSON, JOHAN fREDRIK, Snickaremästare, Vänersborg
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Kontorist, Vänersborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, I~AGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Göteborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall .
BARKSTEDT, HERMAN, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
BARKSTEDT, LUDVIG, Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Örebro .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BERG, fRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, fil. stud., Vänersnorg .
BERGLUND, fRITIOf, Handlande, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Länsassessor, Karlstad .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
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BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Grästorp .
BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Philadelphia, (U. S. A.) .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
SOTHeN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTHeN, JOHN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg .
BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
BROMAN, LASSE, t. f. Lektor, Umeå .
BlJGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BYLUND, HJALMAR, Major, Uppsala .
CARLSSON, ALBERT, Handlande, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL ANDEI(S, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Direktörsassistent, Vänersborg ..
CARLSSON, ElOF, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Underläkare, Piteå , .
CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare, Vänersborg,

Gillets förste ålderman .
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Göteborg .
CEDERGREN, STIG, Jur. kand., Skövde .
CEDERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig medlem
CHRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
DAFGÅRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÅRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLÖF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Lidköping .
DALQUIST, ISIDOR, Journalist, Vänersborg .
DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växiö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .
DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KARL FREDRIK, Biografägare, Roslags-Näsby .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Ektorp .
DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm , .
EDLUND, ANDERS, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
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EDLUND, AXEL, liandelsresande, Göteborg .
EDLUND, BERTIL, Kontorist, Trollhättan .
EKBERG, HJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg .
ELOW, STIG, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, NILS, Med. kand., Vänersborg .
ERICSSON, AXEL, Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Prokurist, Vänersborg .
t'RIKSSON, AXEL, Iiandlande, Borås .
ERIKSSON, AXEL TIi., Handlande, Göteborg .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL, Färgmästare, Arvika .
ERIKSSON, LARS, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
r'AGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
FALK, BENGT, f. d. Landsfogde, Linköping .
FALK, RICHARD, Förvaltare, Gräsmark .
f"ALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gillets

styrelse " .
FOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg .
FRIBERG, KNUT, Apotekare, Gysinge .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Trollhättan .
FRÖBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOr', Järnhandlare, Vänersborg .
GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg . . .
GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULZ, TORSTEN, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
IiAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALLI3ERG, ANDERS, Riksbankskassör, Kalmar .
HALLBERG, BERTEL, t. f. Borgmästare, Linköping .
tiALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse .
HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
IiALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem .
tIANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
IiANSSON, VICTOR, Kyrkovaktmästare, Vänersborg ,."
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HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HAUFFMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg .
HEGARDT, GUSTAF, Förste stadsläkare, Västervik .
HELLMAN~ EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HENRICHSON, CONr~AD, DIsponent, Oslo .
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, Vänersborg. Gillevärd ..
HULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg .
HÖGVALL, OSKAR, Fabrikör, Uddevalla t .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
J ANSON, HOLGER, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, ISlDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålderman

och kassafogde .
JENNISCHE, BENGT, Med. kand., Vänersborg .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOHANSSON, ALfRED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
JOHANSSON, AXEL, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL O., Bokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handlande, Lilla Edet .
JOHANSSON, GUSTAF, Lokputsare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Drätselbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JOHNSSON, HERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, ANDERS, Bokhållare, Stockholm .
JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg .
JÖNSSON, PRAI\JSW., f. d. Hamnfogde, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, Hamnfogde, Vänersborg .
KARLSSON, KARL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg .
KJIiLBERG, KARL JOHAN, Ingeniör, liärnösand .
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KNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg .
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Vänersborg o ••••••

KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn .
LAGERGREN, SVEN, Studerande, Vänersborg .
LARN, GILLIS, Apotekare, Gränna ..................•.......
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, ERNFRID, Brevbärare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSON, JOHAN, liandlande, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAWSON, JOHN, Fabrikör, Trollhättan .
LILlE, KLAS, f. d. Provinsialläkare, Åseda .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg . .
LINDEDAL, BIRGER. Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg .
LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAF, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, ROlf', Länsbokhållare, Vänersborg .
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Ingeniör, Vänersborg .
LINNARSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LlUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Studerande, Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, Postkontrollör, Stockholm .
LUNDGREN, THOl<, Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUSTAF, Experimentingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, WÄRNER, Förste Byråingeniör, Stockholm .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg .
MILLING, THORSTEN B., Landskontorist, Vänersborg .
NILSSON, DAVID, Lektor, Skara ..
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan .
NILSSON, JOHAN, f. d. Reparatör, Vänersborg .
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NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg 24/7 69
von NOLTING, OLOF, Disponent, Vänersborg 2/6 77
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, Vänersborg. Gilleskrivare .. 22/2 Oi
NORDFELT, ALFRED, f. d. Rektor, Stockholm 17/5 64
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta 4/10 75
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö 29/9 73
NYGREN, PONTUS, Landskontorist, Vänersborg 10/4 00
NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg 2/10 74
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg 12/12 70
NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg 8/4 72
OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg 15/1 85
OLLEN, OLOF, Ingeniör, Vänersborg 2/2 82
OLSSON, ADOLF, Lagerbokhållare, Vänersborg 6/12 72
OLSSON, CARL, Lagerbokhållare, Vänersborg 7/2 02
OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg . . .. 12/4 81
OLSSON, VERNER, Banktjänsteman, Vänersborg 2/9 86
OSCAR, ALGOT, Handelsresande, Örebro 15/3 91
PETRi:, ERNST, Redaktör, Vänersborg ?J/3 97
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg " 3/1 01
PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg 26/3 89
PRA:STO, OLE, Kapten, Halmstad 16/10 75
RAHM. HJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg 22/10 00
RAHNE, KARL, Folkskollärare, Trollhättan 13/11 83
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg 9/5 88
ROSLIN, HARRY, Bokhållare, Vänersborg 2/12 06
RYRBERG, CLAES, f. d. Läroverksadjunkt, Stockholm 29/6 71
RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig medlem 1/8 74
RÖTTLE, IiJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem 18/6 77
SAHLBERG, ROBERT, ÖverstelöJtnant, Vänersborg 25/12 76
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg 14/11 81
SAHLIN, ERIK, Kriminalkonstapel, Vänersborg 10/1 09
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg 15/4 13
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken 6/4 83
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg 5/8 86
SANDBERG, NILS, f'il. mag., Vänersborg 9/12 11
SANDBERG, WILHELM, Brevbärare, Vänersborg 12/12 81
af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, fristad 6/1 84
af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg 25/11 74
SCHMIDT, OTTO, f. d. Sotaremästare, Lidköping 23/6 64
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede .. 24/1 97
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse 4/12 72
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg . 18/3 9(j

SJÖSTRÖM, AXEL, Handlande, Vänersborg 20/3 70
SJÖSTRÖM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg .. 20/11 00
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SJÖSTRÖM, OLOF, Stationsinspektor, Vargön .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i Gil-

lets styrelse .
STIBERG, ROBERT, Direktör, Göteborg .
SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare. Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, AXEL, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
SVENSSON, CARL, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, FRITZ, Kassör, Vargön .
SVENSSON, GÖSTA, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Arbetsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, OLLE-GUSTAF, f. d. Handlande, Vänersborg .
SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, TAGt, Handelsbiträde, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Jur. stud., Vänersborg .
von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Stockholm .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Löjtnant, Karlskrona : .
TEODORSON-LARSON, MELKER, Kontrollör, Bofors .
THERNQUlST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUlST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
THERNQUlST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TfilMGREN, fmGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, JOHAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TORSTENSON, AXEL, Musikstyckjunkare, Göteborg .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem .
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Luleå .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem .
WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENIUS, OSKAR, Handlande, Vänersborg .
WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, Handelsbiträde, Vänersborg , .
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31/10 57
27/7 87
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26/3 96
7/2 99

21/3 09
27/5 09

20/8 74
9/1 11

16/7 99
22/6 OJ
12/8 98
24/9 97
16/2 85
3/4 75

12/9 05
31/12 07
2/3 80

13/8 89
19/2 92
20/1 70
5/8 91

19/12 75
29/7 81
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WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTtiALL, BO, Rådman, Vänersborg .
\VESTHALL, CURT, Länsbokhållare, Vänersborg .
WETTERLUNDH, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm .
VJCTORIN, OLOF, Kontrollant, Vänersborg .
WIKSTRÖM, FOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
ABERG, AXEL E., Föreståndare, Göteborg .
AKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÅSTRÖM, FJALAR, Ombudsman, Trollhättan .

Antal medlemmar: 302.

24/7 92
12/1 05
6/8 08

11/2 04
16/9 85
28/10 08
28/11 89
11/8 94
17/4 89
817 93

18/10 73
23/12 92
25/3 93

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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Styrelse.
CEDERGREN, KARL GUSTAf, f. d. fältläkare, f ö r s t e

å I d e r m a n.
JANSON, JSlDOR, Kassör, A n d r e å I d e r m a n o c h k a s-

s a f o g d e.
NORDeN, ELOV, StadsbokhåIIare, G i II e s k r i var e.
HJORTH, GUNNAR, LänsbokhåIIare, G i Il e v ä r d.
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, B i s i t t a r e.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
fOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a re.

STERNER, BRUNO, frisörmästare, E r s ä t t a r e.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, E r s ä t t a re.

Be r e d n i n g s n ä ffi n d.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
HJORTH, GUNNAR, LänsbokhåIIare.
MILLING, THORSTEN B.. Landskontorist.
NORDeN, ELOV, StadsbokhåIIare.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.

Å r s s k r i f t s n ä ffi n d.
CEDERGREN, KARL QUSTAf, f. d. fältläkare.
HALLBERG, BERTEL, t. f. Borgmästare.
HJORTH, GUNNAR, LänsbokhåIIare.
NORDeN, ELOV. StadsbokhåIIare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

Räkenskap s grans kare.
CARLSSON, CARL t:1~IK, Boktryckare.
JOHANSSON, CARL O., Bokhållare.

MILLlNG, TliORSTEN 8., Landskontorjst, E r s ä t t a re.
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Utför alla slags bankaffärer

Bankens notariatavdelning emottager till

vård och förvaltnin g under bankens

g a r a n t i allehanda värdehandlingar.

Fondaffärer förmedlas.

Kassafack uthyras.



VANERSBORGS BRYGGERI
Grundlagt 1852

--- Ägare: --

A.-B. Pripp & lyckholm. Göteborg

TILLVERKNING:

Alla slag av malt- och läskedrycker



A.-B. Nabbensbergs Tegelbruk
ÅRSTILLVERKNING: 4 milj. murtegel

13/4 " taktegel
13/4 " dräneringsrör

Tenggrenstorps Tegelbruk
Ägare: GUNNAR WUlF.

Å RSTIL LVERKNING: 5 milj. murtegel
3 "taktegel
11/2" tegelrör





VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1938

Sjunde årgången

VÄNERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR:S BOKTRYCKERI

1938





En rabulistisk karduansmakare
i Vänersborg för hundra

år sedan.

I slutet av april 1838 utkom en skrift i Vänersborg med föl

jande titel: Reflexioner uti åtskilliga moraliska, politiska och
ekonomiska allmänna ämnen, jemte berättelser och poemer
m. m. En broschyr; af Petter Blomqvist, Venersborg, tryckta
hos Johan Qvist, 1838.

tIovkanslern Aug. von Iiartmansdorff - den tidens justitie
minister - lät 'genom sitt ombud i Vänersborg, v. pastorn
Sjöberg, belägga skriften med kvarstad, innan den ännu hunnit
ut i handeln. Upplagan var 500 ex., och dessa hämtades på
Qvists tryckeri omedelbart efter tryckningen utom något tio
tal exemplar, som författaren hunnit få ut. Därjämte bemyn
digades allmänne åklagaren, lands- och stadsfiskalen härstä
des Beckman, att anhängiggöra åtal mot författaren, då skrif
ten enligt hovkanslerns mening "innehåller yttranden och
framställningar, hvilka jag finner stridande mot 3 §, 12 mom.
tryckfrihetsförordningen".

Målet förekom första gången inför rådhusrätten den 21 maj.
Vid stämningen hade åklagaren bifogat en skrift, i vilken han
med följande citat anförde, vad han ansåg böra åtalas.
Sid. 25: "Adeln eller Krigare-Casten är som hvar och en vet
alltid fallen för det lysande och förgylda, och hvilket äfven af
dem lätt kan förvärfvas, medelst dels Krigets (ofta tvätydiga
rätt), dels Diplomatiens konstiga och mångtydiga Politiska



våndningar, h var n1 e d C a s t e n van l i g t v i s s ö k e r
s i n e g c n f Ö r d e l p å F o l k e t s b e k o s t n a d, e h u r u
m y c k e t d e t ä n r o p a s o c h s k r i f ves o m f o 1
k c t s v ä L"

PETTER BLOMQVIST,

Carduansmakare.

Sid. 25: "Historien synes gifva vid handen, att Revolutioner,

Krig och inbördes misshälligheter i större scala, merendels

haft sitt upphof från Adelns och Krigarnes åtgärder, än på
ett, än på annat sätt, än medelst krigslystnad, än med för

tryck, än med öfverdrifvit högmod, jemte orimligt uppdrifven
prål ock ståt, hvarvid folket merendels blifvit utsugit."
Sid. 26: "skulle någon ofrälse eller ringare person få tillträda
någon betydHg syssla, så måste han ju blifva Adelsman eller
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deras vederlike och medhjelpare. samt handla efter detta in
tresse, hvarigenom skulle synas, att folket eller allmänheten
blott i Nåder får lefva efter de Storas välbehag, hvilka aldrig
förglömmer sig sjelfva."
Sid. 31: "det vore tvifveJaktigt huruvida Presterskapet - 
varit mera nyttigt än skadligt för menskligheten. Men lika
fullt har det varit behöfligt, ehuru Gastens flere medlemmar
frambragt mörkret och fanatismen, i stället för upplysning

och försonJi.ghet, samt det himmelska ljus som denna Gast
alltid bordt förebringa."
Sid. 32: "de så kallade f'åraherdar och än mera högt upp
satte av Casten, förebringar en orimmelig Egoism och Egen
nytta för det som blott jorden tillhörer."

Sid. 33: "Men på lika sätt är vanligtvis förhållandet uti alla
afseenden och bland alla mennisko-classer, att den så kallade
ringare måste hvar på sitt sätt och efter sin förmåga arbeta
och träla, samt de Stora och Mägtiga se med förakt derpå,
hvarvid dessa ofta misshandla den arbetande, än på ett, än
på ett annat sätt. samt förstör hans välfärd, i fall det gifves
eller finnes något att förstöra."

Sid. 34: "Dock synes denna Gast (prästerna) i verldsHgt af
seende vara mycket enig och omtänksam för jordiska fördelar,
då de andra Gasterna hvar för sig, såsom, dels Adels- eller
Krigare-Gasten i sitt högmod, dels för allvar, dels för finess,
eller syn skull ofta förebringar ett orimmeligt buller och bråk
vid olika åsigter i allmänna och äfven i egna till Gasten hö
rande saker;" (j det fÖljande, som icke åtalades, utvecklar förf.
hur dylik splittring även kan påvisas inom "Borgare-Gas
ten").
Sid. 36: "Denna Närings-Glass (Borgare-Gasten), jemte Bon
de-Gasten, som tillhopa måste arbeta och träla för allas behof
och nytb (utom det lysande prålets) borde och kunde vara
enig och rättvis i sin enkelhet, om den icke medelst sin mindre
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kunnighet i den mångtydiga Lagen och den slingrande Politi

ken, blefvo dels skrämda, dels vilseförda och dels smorda
med mynt eller annat (på sitt sätt i öfrigt likt Fåren) fÖl att
tiJläfventyrs finare ull skall få afklippas, och Schäferi-ägaren
dra'ga nyttan deraf, som vill säga de högre Casternas väldiga
med mera?"
Sid. 37: "... förnuftet och den fria viljan till största delen säl
ian synes användas till allmänt väl, utan mest (helst af de
högt uppsatte) blott till ensidiga afsigters ernående, eller ett
för egen räkning inbiJladt godt."
Sid. 39: "Måtte Religiol1s-Lärarne derföre uppmana till all
män kärlek och frid här i tiden, helst en Evig salighet eller
en Evig fördÖmelse icke ingår i menniskobegreppet."

Sid. 43: Förf. anser att "åtminstone de mindre städerna borde
f[l frihet att slippa hålla sig Tjenste- och Embetsmän, annor
lunda än dem, de sjelfva för beha'gelig tid finner nödiga."
Atalet avser följ.: "De Tjenstemän som tilläfventyrs från
skiljdes Städerna, borde Staten draga försorg om, på lämpe
ligt sätt, likasåväl som Staten gör med sina egna Tjenstemän,

hvaraf en stor del får löner och pensioner, utan att, snart

sagt göra eller hava gjort någon synnerlig stor tjenst fÖr det
allmänna bästa, men väl för sig sjelfva jemte dem tillhöran
de parti?"
Sid. 48: "Men bäst synes vara att köpa sig förmånHga tjen
stemanna-sysslor; ty då blir man både ärad, aktad och snart
rik, samt slipper att arbeta ifall man hushållar och förstår sig
på Nefas? - helst ordspråket torde vara sant som säger:
Gud gifve min Son lycka, ty då behöfver han icke förstånd."
Sid. 49: "Det säger ju sunda förnuftet, ifall det finge tala,
hvilket dock knappt är troligt? helst om Vederbörande tro
ligtvis på de flesta ställen vill qväfva sunda förnuftet i sin
linda, i fall det icke är efter deras ensidiga behag? DerfÖre
är vid allt omstående att frukta det hvarken Styrelserna ej

6



heller de öfriga Casterna vill ingå på någon nyttIg för
ändring?"

Sid. .50: "Det synes i öfrigt vara bättre om de Mäktige of
fentligen med förnuft, sanningskärlek och med all deras
möjeliga vishet framställde sina handlingar för Allmänna
Opinionen! än om de dertill begagna en eller flere i deras
makt varande dock små, till exempel så kallade Inqvisitions
Maschiner - - - dels Utdragnings-, dels Indragningsmak
ten ? - tivilka dels, i handling, dels uti fri yttranderätt i all
mänhet, ofta onödigtvis torde begagnas af vederbörande?

Och hvarmedelst de tror att allting i thy är fullt och fast
hulpit?"
Sid. 79: Förf. föreslår på tal om riksdagsmannavalen, att
om de mindre städerna "längre skall fortvara som Städer
med representationsrätt, borde vid val av Representant den
antagas, som vid öppen Auktion gjorde högsta anbudet såsom
betalning till Staden; hvarvid skäligen torde finnas det hälst
Litterata personer kan betala mäst och säkrast; i thy att dels

sådane efter mötenas slut kunde få siK till ersättning en för
monlig och god Syssla med 8 a 1O,000:de uti inkomster per
år, och således hafva stor fortun af sitt Representats-kall."
Sid. 94: I ett kapitel, rubricerat: "Några Erindringar vid
stiftandet af Nykterhets-sällskap och föreningar" angriper
förf. "de Stora och lierrskaps-Classen" för att dessa "för
brukar och njuter fina och dyrköpta utländska drycker," var
vid "penningarna för det mesta utvandra till Utländingen,
och kommer troligen aldrig åter." Beträffande bruket av
brännvinet säger förf.: "Att uti kallare Climaterne, och hvar
helst som arbetet är strängt ihålligt, samt hvarest arbetaren
är efter vanligheten fattig, och således icke kan skaffa sig
finare och bättre drycker, är det ej underligt, att han vill
hafva något att uppmuntra sig med i sitt ihålliga arbete, hvar
vid bränvinet då tillites." Emellertid vänder sig fÖrf. med
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skärpa mot att "Herrskaps-Classen" pa samma gång som
den "uppmuntrar att deltaga i Nykterhets-Sällskaper" sam
tidigt "fabricerar det mesta bränvinet, samt håller det all
mänheten tillhanda", varvid det "synes, som denna Class
snarare vill uppmuntra än förekomma dryckenskaps-lasten
och förstörelsen? - Ty icke kan man vänta sig att bäckar
och åar skall hålla sig torra så länge källans ådror gifva öf
verflödigt vatten?" Av detta kapitel ansågs följande åtalbart:
"Herrskaps-Classen" uppmuntrar till bildande av nykterhets
föreningar. I dessa bildas kassor, men då "torde man erindra
sig, att Cassor, dels ofta icke användas till sina ändamål, dels
ofta blifva förstörda, dels plundrade, eller ur askan i elden,
enligt ordspråket? Hvarvid man dock icke kan förmoda det
ifrågaställde Nykterhets-Sällskaps Cassar blifva använde till
Bränvins-f'abriksanläggningar, men väl till Punschdrickning,
hvilket ej är nyttigare än bränvin, vid Sällskapernes och
föreningarnes sammankomster jemte spel med mera dylikt."

Efter att hava på ovanstående sätt preciserat sina ankla
gelsepunkter anser alltså åklagaren, att förf. genom "i skriften
förekommande lögnaktiga uppgifter och vrängda framställ
ningar till allmänhetens förvillande och förledande förbrutit
sig" mot ovannämnda lagrum.

Vid samma rättegångstillfälle inlämnade Blomqvist en skrift,
vari han "hemställer huruvida rättens ordförande Herr Borg
mästaren Bergius bör anses jävig i följd av den klagoskrift,
som jag till Kong!. Götha liof Rätt ingifvit rörande visse ur
aktlåtne skyldigheter af så väl Herr Ordföranden som andre
här i Staden styrande personer vid eldsvådan härstädes 1834
nI, m." Rådhusrätten fäste emellertid ej något avseende vid
jävsanmärkningell, "då nämnda klagoskrift ej blifvit med lierr
Borgmästaren Communicerad". Därefter uppsköts målet till
den 28 maj.

Då valet förekom denna dag, valdes en jury. Därvid valdes
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av åklagaren häradshövding Monten, regementsläkaren Sand
mark, commissionslantmätaren Svedberg och länsnotarien
Almqvist. Av Blomqvist valdes löjtnanterna Silfverhjelm,
Norlin och von Braun samt komministern I~ådberg och av
domstolen capitainen Kafle, fältkamreraren Appelberg, ma
gister Wennerholm. landskanslisten Nyman och fabrikören
Landström. Parterna hade inga jäv att anföra. På uppmaning;
av domstolen uteslöto parterna var för sig en av vederpar
tens och en av domstolens jurymän, varvid uteslötos av åkla
garen löjtnant Silfverhjelm och fabrikör Landström, samt av
Blomqvist häradshövding Monten och landskanslist Nyman.
Blomqvist inlämnade vid denna rättegång även en försvars
skrift, i vilken han punkt för punkt bemöter åklagaren. lians
bemötande går huvudsakligen ut på att vad han skrivit är
sant. lian slutar med att förbehålla sig rätt att kräva ersätt
ning för rättegångskostnader enligt räkning; som skall inläm

nas i händelse han frikännes. Målet uppsköts så till den 1 juni.
Rådhusrätten bestod då av borgmästare Bergius och råd

männen Werlin, Fridstedt och Zengerlein. SamtlIga jurymän

infunno sig utom löjtnant Norlin, som avsagt sig efter anmält
förhinder. BJomqvist anmälde, att han i dennes ställe invalt
consuln E. B. Widell, som var tillstädes och förklarades ojä
vig. Juryn tillfrågades, om skriften var brottslig, varefter
uppskov meddelades till nästa dag;.

Den 2 juni sammanträdde alltså domstolen åter, och juryn
förklarade då med 7 nej mot 2 ja den åtalade skriften icke
brottslig, vadan något ansvar sålunda ej kunde svaranden
:lläggas, utan kvarstaden förklarades skola upphöra. Emeller
tid kunde Blomqvists kostnadsräkning ej 'godtagas, då "i af
seende på hvad j målet förekommit likasom på Jurymännens
skiljaktiga åsigter af saken anses vederbörande icke saknat
all anledning till åtalet".
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Sålunda var alltså förloppet av denna process, som enligt
vår tids betraktelsesätt av slika frågor gör intryck aven
storm i ett vattenglas. Vi äro ju vana vid att ett tryckfri
hetsåtal nu för tiden föranledes av vida svårare angrepp än
dem denna skrifts författare kom med. Först är att märka, att
Blomqvist aldrig namngiver eller på annat sätt utmärker
några personer, som äro fÖremål för hans ovilja. lians an
klagelser rikta sig överallt mot samhällsgrupper. Att så stor
del av broschyren upptages av utfall mot adeln eller "Krigare
Casten" är väl beroende av att han hade ett särskilt gott öga
till allt vad tjänstemän hette, antingen dessa nu vara an
ställda i statens eller kommunens tjänst. lian hade observerat,
att unga män av adeln började sin bana som militärer och
ofta slutade som tjänstemän i framskjuten ställning i olika
grenar av förvaltningen. Mot denna lättvindiga befordran,
som kom adelsmän till del, vänder han sig med skärpa, då
många av dem enHgt hans mening skulle stannat vid blyg
sammare poster, om de kvarblivit i sitt ursprungliga yrke och
alltså lämnat möjligheter öppna för ofrälse män med begåv
ning att bryta sig en bana som ämbetsmän.

I sin misstänksamhet mot tjänste- och ämbetsmän över hu
vud gör han dock ingen åtskillnad mellan adelsmän eller ofräl
se. Därvidla'g förutsätter han rent av oredlighet nästan som
regel. för att belysa hans åsikter i detta stycke må följande
citeras: "De Cassor, som tilläfventyrs anförtros och förvaltas
af en del Embets- och Tjenstemäns personal, tyckes ofta
kunna liknas vid en Vatten-Reservoir, hvilken de som hafva
öfverinseendet dervid, efter hand kan aftappa, och om Re
servoiren är betäckt med Tak, så kan ju bristen (af andra än
Öfvertillsynare, kännare och Låsare) icke upptäckas, men då
det blifver tomt i rummet så säga dessa nog ifrån, för att få
ny påfyllning, med anmälan, att det förra alldeles bortläckat,
hvilket de säga sig icke rå före, ehuru de ej kunna neka att
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de haft inseendet dervid, samt nyckeln i sina händer; hvarföre
tyckes skäligt, att anställa bättre rön, om det ej någon gång
kunde hålla tätt, efter så ofta förefallande Lecager; men det

lärer icke försiggå så lätt dermed, i solvarmen; och hvems
är felet?"

Författarens starka missnöje med den samhälleliga ordnin

gen drabbar dock aldrig konungamakten. tian var en tmgen
rojalist. I "Cantat på den 28 Januari 1838" lyder första

versen:

Gud skydde Sveriges kung!
Gör spiran lätt - ej tung.

Lefve vår Kung!
Svensk, Göth och Norrman sjung
Så gammal, som ock ung
Gud, skydde Skandiens Kung!

Lefve vår Kung!

Av de allmänt filosofiska "Reflexioner", som skriften inne
håller, må följande stickprov anföras: "Menniskan är lik ett
skepp, som seglar på Oceanens mer och mindre hrusande
bölja; Religionen är Compasen, hvarefter förnuftet, som är
Styrman, bör sÖka styra kosan till den åstundade hamnen.
Böjelser och begär, eller passionerna, som kallas fIjertat äro
seglen, genom hvilka skeppet ofta blifver af vindarnas vexel
verkan och Orkanernas raseri, dels störtat i djupet, dels slun
gat emot klippor, skär och sandreflar under farten, hvilket
Styrmannen allt fÖr ofta icke kan förekomma; hvarföre fär
den igenom lifvet är äfventyrlig, och kan således blott af
fÖrsynen ledas och bestämmas.

Hoppet är en - - - fÖrförande dröm, som älskas, ehuru
den merendels bedrager; men är dock en af jordlifvets skö-
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naste blommor; hvilken blomma förutan, menniskan skulle
här i tiden störtas i förtviflans uppslukande svalg.

Menniskolifvet är i sin början lik en källåders upprinnande
bäck, hvilken under sin fart slingrar sig genom den närbe
lägna dalen med sitt ljufliga sorl och sin lifHga rörelse; då
den kommande till en Å, hvaruti flera bäckar inflyta, med
den fortsätter sitt kraftigare lopp, tills den, inflytande uti
någon större ström med sitt dels brusade lopp under farten
emellan till äfventyrs varande klippor och hvirflar, dels med
en lugnare flytande bölja emellan mer och mindre leende
stränder under sin framfart, slutligen nalkas målet, som torde
vara ett stilla inflytande och förenande med hafvet; hvilket
i thy kan liknas vid en kommande verld.

Sanningen kan liknas vid ett ljus, som jemt borde få brinna;
men en del Menniskor finner sig bättre uti Mörkret, med Söm
nen och Drömmarna; hälst om de äro sjuka både till kropp och
själ - hvarföre man icke kan vänta sig, att ljuset för dem
får brinna, om ele hafva magt att släcka det efter behag; ty
det kunde troHgtvis upplysa deras egen skröplighet."

Av åtskilliga yttranden att döma är elen skrift, varom här
är fråga, ej den första, som flutit ur Blomqvists penna. Likaså
kan man förstå att han även vid föregående författarskap har
haft anledning att grubbla över tryckfrihetsfÖrordningens be
svärliga paragrafer. Sin allmänna inställning till dessa sam
manfattar han i följande uttalande:

"Tryckfriheten ibland ett Civilicerat och fritt folk kan lik
nas vid Solljuset, hvilket, ehuru det ibland af några Moln
fläckar fördunklas, dock för det mästa är väl-görande och upp
lysande, för de Skaparens verk och varelser, som det beski
ner; dock är troligt, att en stor del af Menniskorna (Iikasom
en stor del af Djuren på detta Jordklot) icke kan tåla 501-
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ljuset, utan vilja heldre vistas i Mörkret, eller på sin höjd i

dunkla Månskenet; på det deras gång, vägar och rörelser, af
andra än med dem likadanade och liksinniga, icke måtte ob
serveras; helst flera Djur naturligtvis bruka samma Instinkts
lära, och hvarigenom Menniskorna torde anse sig: ursägtade,

som är troligt; och kanske Naturens flera än dunkla och oupp
lysta vrår och vinklar, ett dylikt, således naturligt förhållande
är i behöri'g ordning; men derföre att till äfventyrs dessa
omnämnde, icke finna sig vid Solljuset, så bör det dock icke
fördunklas, eller insperras, till exempel i något rum, för att
derifrån sedan efter behag utsläppas; helst några få Men
niskors svagsynthet, likasom vissa Djurs svagsynthet, icke bör
förhindra Ljusets Iifgifvande kraft och verkan, som en Allvis
Försyn i sin Vishet tilldelat sin Skapelse."

FOLKE WIKSTRÖM.
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Ur Vänersborgs domböcker för
åren 1645 -1650.

Den 8 maj 1639 överlades i regeringen om vad som kunde
göras för Brätte stads upphjälpande ur det förfall, vari staden
kommit av flera anledningar, främst den fortskridande upp
grundningen av dess hamn i den innersta Vassändaviken. Man
hade redan förut funnit, att enda sättet att hjälpa Brätte på
fötter var helt enkel att flytta staden eller, som det heter i
rådsprotokollet "transportera honom på en lägligare ort, där
han skulle komma till flor, opvext och förkofring". Det blev
nu "hÖgstnödigt achtat, att Brätte stad transporteras till Huf
wudnäs eller någon annan beläglig ort". Sätesgården Huvud
näs - förra delen av namnet är en form av mansnamnet Hugo

i dess äldre skick - som tillhörd Carl Baners änka Christina
Bielke och vars huvudbyggnader voro belägna i närheten av
den nuvarande villalägenheten Vänhem å Vänersborg;s stads
område, sades i rådsprotokollet hava en "behagelig situation".
Den 15 april 1641 underskrevs bytesbrevet mellan Kronan
och Christina Bielke, som i gengäld mot Huvudnäs erhöll
Örbyhus slott o-::h gård i Uppland. Ätgärder vidtogos seder
mera för uppmätning och indelning i tomter av det för den
nya staden avsedda området, men dagen, då formligt beslut
meddelades om Brätteborgarnas förflyttning till den nya sta
den, känner man ej, Den 8 mars 1643 bliva inför regeringen
Brätte stads utskickade "förmante, att de flyttia sine hus till

den platzen, som därtill uthtecknadt ähr". Man förstår härav,

14



att flyttningen ingalunda ägt rum sa fort, som de makthavande
förutsatt. Starka band knöto ju Brätteborgarna fast vid deras
gamla boplats, och det var naturligtvis fÖl' mången ett vågat
och stort företag att lämna det gamla Brätte med dess in
vanda förhållanden för att börja bryta mark i det nya Vä
nersborg, även om den nya boplatsen ej var så avlägsen.
Vem kunde veta, huru förhållandena där skulle utveckla sig?
Vem kunde veta, om handel och näringar verkligen där skulle
komma att florera bättre än i Brätte? Kunde man verkligen
vara säker på att vinna sin bärgning i Vänersborg åtminstone
lika bra som förut i Brätte, vilket dock sedan sekler levat sitt
liv och skänkt sina inbyggare en kanske mången gång knapp,

men dock drä'glig försörjning. Särskilt måste betänkligheterna
varit stora hos de i Brätte ännu kvarlevande, från det år 1612
fiendehärjade Lödöse inflyttade borgarna.

Flyttningen gick ej heller fort. 1643 höll man ännu rådstuga
i Brätte, och det årets dombok kallas alltjämt Brätte stads
dombok. Men i ett Kung!. brev den 1 februari 1644 läsa vi,
att "borgerskapet i Vennersborgh hafwa hörsamligast sigh
bequämmat Hennes Kong!. Maj:tz Nådiga willia att flyttia
till Nya Stadhen", och huvuddelen av befolkningen synes då
också hava avflyttat till Vänersborg. Men de, som gjort detta,
tingo sina allra värsta farhågor besannade. Den nya staden,
vars hus nätt och jämt börjat resa sig, blev den 19 juni 1644
erövrad och bränd av danskarna under Hannibal Sehested.
En klen tröst var, att det till största delen övergivna Brätte
undergick samma öde.

Det är detta den nya stadens olycksÖde, som förklarar, att

någon Vänersborgs stads dombok för år 1644 ej finnes beva

rad och att sådan ej heller finnes för år 1645 före den 9 sep
tember. Ty även sistnämnda år oroades staden av den dan

ska krigshären, vilken dock blev tillbakaslagen av den tappre
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Per Lillie, som från Vänersborg kunde rapportera, "att jutarna
med tämmelig förlust fÖrlorat tre stormar mot stadhen".

från och med den 9 september 1645 finnas de till Göta
Hovrätts arkiv insända avskrifterna av stadens domböcker
i så gott som obruten följd till våra dagar bevarade i hov
rättens arkiv. Originaldomböckerna för den äldre tiden, vilka
förvarats i stadens arkiv, blevo troligen lågornas rov redan
vid den förhärjande eldsvådan år 1777 och vad som därefter
återstod brann eller förkom vid stadens brand 1834.

*

Efterföljande uppsats består aven axplockning av uppgifter
ur de i Göta Iiovrätts arkiv förvarade Vänersborgs domböc
ker för åren 1645-1650. Dessas innehåll är av ganska stort
intresse såsom härstammande från stadens första år, från
grundläggnings- och organisationstiden. som man ju kan kalla

dessa år.

Borgmästare och Råd.

Stadens rådhusrätt bestod aven borgmästare och tolv råd
män. Vänersborgs stads fÖrste borgmästare hette Arvid Jons
son och tillhörde troligtvis den i stadens historia bemärkta
släkten Bark, ehuru han enligt tidens sed aldrig nämnes med
detta tillnamn. Vid rådstugan den 17 december 1645, då lands
hövdingen över Alvsborgs län och guvernören över Göteborgs
stad Nils Assarssol1 Mallnersköld var närvarande i rätten,
upplästes Kungl. Maj:ts brev och fullmakt för Arvid Jonsson
att fullkomHgen tilltråda borgmästareämbetet, som han i fler?
år redan utÖvat. Arvid Jonsson var flitigt verksam fÖr sip
stad, vars riksdagsman han vid flera tillfällen var, och många
Drev från honom till regeringen Dch andra makthavande tm
nas bevarade. Han efterträddes 1649 såsom borgmästare av
en uteslutande genom regerinl;ens maktbud utsedd främling
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för orten, Nils Sandersson, som den 18 januari nämnda år till
trädde ämbetet, sedan hans den 31 oktober 1648 utfärdade
fullmakt blivit uppläst. Arvid Jonsson synes hava tagit eller
erhållit avsked, ty han levde åtminstone fortfarande den 11
september 1649, då han uppträder vid rätten. Nils Sandersson
var efter sitt tillträde ej i tjänst förrän den 23 augusti 1649 och
var riksdagsman för staden 1650. Sandersson kom sedermera
i skarpa konflikter med borgerskapet och måste slutligen
Himna tjänsten, varefter han blev tullnär i Göteborg.

Bland de tolv rådmännen finna vi representanter för de
gamla Lödöse-Brättefamiljerna, inom vilka rådmanstjänsterna
redan börjat gå i arv från far till son. l<ådmännen Lars Svens
son Wallman, Lars Bark, Lasse Kinkel, Udd Hansson och Erik
Hansson tillhÖrde alla de mera ansedda släkterna. Bland
Övriga rådmän från denna tid märkas stadens fÖrste skol
mästare, "Peder skolmästare" och skepparen Sven Torkels
son, oftast kallad "Skeppar Sven". Att vara rådman medförde
icke allenast anseende, det medförde också goda inkomster,
ty magistraten, som bestämde t. ex. vilka som skulle få vara
bryggare, krögare eller gästgivare, förordnade i regel främst
sina egna medlemmar till dessa och andra indräktiga befatt
ningar.

Kommendanten i stadens skans, Peder Larsson, sedermera
adlad med namnet Stöltenhielm, var, då han var tillstädes,
ordförande i rådstuvurätten, och vid de 77 protokollförda sam
manträden, som de ifrågavarande domböckerna behandla, har
han varit närvarande vid 29, men ej fört ordet vid alla dessa,
ty, då guvernören eller landshövdingen i länet hedrade R.ät
ten med sin närvaro, var han självfallet ordförande. Den 15
maj 1648 tjänstgjorde såsom ordförande guvernören Nils As
sarsson Mannersköld och den 5 juli 1649 landshövdingen Per
R.ibbing. Vid ett tillfälle - den 7 januari 1648 - fördes ordet
- kommendanten var ej närvarande - av rikskammarfiska-
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len Johannes Weseius. Vid sex tillfällen satt krollans befall
ningsman i orten Nils Jönsson med i rätten och vid likaledes
sex tillfällen lagläsaren Johan Pedersson, även kallad Johan

nes Petrij.

Rådhusrätten synes hava sammanträtt ganska oregelbundet.
De protokollförda rådstugorna fördela sig sålunda: 1645 (efter
,1'5/9): 5; 1646: 12; 1647: 12; 1648: 25; 1649: 21 och 1650: 10.
Uppehållen mellan rådstugorna vara ofta ganska långa. 1646
hölls den första rådstugan den 5 februari, och under hela maj
och hela november månad synes ingen rådstuga hava hållits.
1647 hölls ingen rådstuga i februari och ej heller någon i sep
tember, oktober och december. 1649 hölls ingen rådstuga i
april och ingen efter den 27 september. 1650 hölls ingen råd
stuga i april, juli, september, oktober och november. Detta
såvitt de till hovrätten insända domböckerna utvisa. Men de
upptaga ej allt vad som protokollförts vid rätten, och härtill
kommer, att ej alla mål eller ärenden blivit från början pro
tokollförda. Att så är förhållandet framgår av det i dombÖc
kerna emellanåt förekommande uttrycket: "Ibland andra ären
den, som förehades etc.". De ifrågavarande, till hovrätten
insända dombÖckerna visa tydligt, att de ej äro rena av
skrifter - vilket de ju skulle vara - även därutinnan, att
om ett mål uppskjutits till en senare dag, kanske månader
framåt - en tilltalad skulle t. ex. vid ett senare rättegångs
tillfälle fria sig med ed -- så finnes dock omedelbart efter
den första förhandlingen i en följd antecknat, att vederbörande
senare under året fullgjort edgången med beskrivning, huru
då tillgått.

1645 års dombok inkom enligt anteckning å densamma till
hovrätten den 2 februari 1646 och är i juni samma år genom
läst av assessorn Petrus Dober. 1646 års dombok inkom den
28 januari 1647 och är den 12 maj 1647 genomläst av Erik
Drysenius. 1647 års dombok levererades den 2 februari 1648
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av Olof Bark och genomlästes i maj månad 1648 aven hov
rättstjänsteman, som angivit detta endast genom ett sig;num.
På 1649 och 1650 års domböcker fimmas inga anteckningar
om inlämningsdagar eller om vem som genomläst dem.

Det första rådstuvuprotokollet

Den 9 september 1645 är, som redan flera gånger nämnts,
Vänersborgs äldsta, till vår tid bevarade rådhusrättsprotokoll
dagtecknat. Det första ärende, som behandlades gäller upp
tagandet av nya borgare i staden. Det var summa sex per
soner, som då erlade sina burpeng;ar, 2 daler, och en sjunde,
vilken såsom infött borgarebarn i staden slapp denna avgift.
Yrke finnes angivet endast för två av dem, nämligen tegel
slagaren mäster Tomas De liog och sadelmakaren Esbjörn
Jonsson. Tegeltillverkningen har således gamla anor i Vä
nersborg, som hade anseende för sitt goda tegel. I Karlstad::.:
dombok för den 23 november 1649 talas om att man skulle
försöka skaffa till staden en dugHg tegelslagare från Väners
borg.

Vid samma rådstuga antagos också bestämmelser för "skep
parna som föra gods i Vänern". De skulle, även om godset
uppskeppades i gamla staden, först angiva sin last här i Vä
ncrsborg och förete sina tullsedlar hos Lars Bengtsson. Den,
som hädanefter avlÖpte utan sin lasts rättrådiga angivande,
skulle böta 40 marker till stadens kyrka.

Den fÖrsta verklig;a processen, som förekommer rÖr beteck
nande nog ett skeppståg, som Erik liansson utlånat till Skep
par Sven och ett skeppsankare, som samme Sven lånat av
lienrik lianssorl. Även ett brottsmål finna vi den första råd
stugudag;en. Tullaren Johan Bengtsson i tullinspektoren Cris
pin Flygges tjänst hade tilltalat Peder Nilsson för att han av
prästen lierr Anders i Mabråten i liögsäters socken utanför
stadens område köpt ett parti bockskinn. Peder hade således
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g-jort sig skyldig till s. k. landsköp, en hÖgst betänklig förseelse
på denna tid, då all handel principiellt var koncentrerad till
städerna och marknadsplatserna, och intet köp och ingen för
säljning fick äga rum på landsbygden. f'öljden för Peder blev
konfiskering till Kronan av fyra av åtta "dekel''' bockskinn.
"Deker" var en i skinnhandeln använd beteckning för ett visst
antal (10) skinn.

Slutligen behandlades på den första rådstugan ett ärende
angående husen på de stadens hemman, som voro skänkta av
Kungl. Maj:t, och bestämdes, att ingen skulle fördrista sig att
flytta eller riva något av dessa hus, förrän borgerskapet
"komme ihop", d. v. s. allmän rådstuga skulle behandla saken.

Kyrkobygge. Vägar och broar.

I en av fienden nyss härjad och därtill nyanlagd stad var
naturHgtvis en av de viktigaste omsorgerna den att få stadens
byggnader uppförda. Vi ha redan sett, att man stadgade, att
böter skulle tillfalla stadens kyrka. Den var under uppförande
1646, och på rådstugan den 27 oktober 1645 hade man beslutat,
att bOf'gerskapet skulle "roteras" d. v. s. indelas i rotar eller
lag, och att varje rote skulle tillhandahålla 18 alnar timmer
till kyrkan att levereras till sist om Eriksmässodagen (I8 maj)
1646. Den, som ställde sig motvillig härutinnan, skulle böta
3 penningar till kyrkan. Den ifrågavarande kyrkan var be
lägen på en plats söder om den nuvarande kyrkan, ungefär
i nordöstra hörnet av korsningen av nuvarande Kungsgatan
och Kyrkogatan eller i "Kyrkplantagets" sydvästra hörn.

Kyrkan byggdes alltså genom sammanskott av materialier
från borgarna, som också själva utförde det huvudsakliga
byggnadsarbetet. På samma sätt iordningställdes torget. Var
cch en tilldelades ett visst stycke av torgområdet att iordning··
ställa och vidmakthålla. Den 22 mars 1648 sättes vite för den,
som icke hade sitt stycke av torget färdigt till påsken.
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En annan viktIg angelägenhet var iordningställandet av vä
Rar och broar. Staden måste ju hava vägförbindelse med Dal,
men samtidigt måste sjöfarten framgå obehindrat förbi staden.
1648 beslöt man att anlägga en flottbrygga över Sundet. Den
skulle byggas av Sven Torkelsson, som i arbetslÖn för egen
del hade en halv daler om dagen. Även förbindelsen österut
var besvärlIg. Bron över Rånnumsfallet i Göta älv fanns ju
ej ännu, utan man var än så länge hänvisad till färjestället vid
Malöga. Men godset, som kom sjövägen från Vänern, fördes
sedan gammalt så långt nedåt Göta älv, som man vågade fÖl'
vattenfallen, och upplades för vidare hästtransport i s. k. sjö

bodar. Därav namnet Sjöboda på den så benämnda gården
på Göta Älvs östra strand. Där - vid Sjöboda - skulle enligt
beslut å rå-dstugan den 12 mars 1648 byggas en pråm, så stor,
att man på en gång kunde föra fyra hästar över för de väg

farande. Detta förutsätter väl, att en någorlunda farbar väg
funnits även på östra stranden av älven, vilket dock knappast
kan hava varit fallet. Overhuvudtaget är ändamålet med den

na pråmtrafik fortfarande höljt i ett visst dunkel och förtjänar
en närmare utredning.

Handel och skeppsfart.

Det var särskilt två handelsvaror, som voro av den allra
största betydelse för Vänersborgs inbyggare: trävarorna och
järnet, båda kommande sjövägen över Vänern från Värmland,
och vad trävarorna beträffar också i stor myckenhet från det

.~ ..då.slwgrika Dal.·····l~rävar~rnafrak-tade·s··i-båtaFBver Vänern
och lossades sedermera i Göta Älv, genom vars vattenfall de
med sina olik~ ägares skogsmärken försedda stockarna fingo

taga sig fram bäst de kunde. Men en del virke lades i flottar,
som fördes vidare genom Karls grav, som först i en sen tid
blivit en verklig båtled och då den anlades icke var avsedd
för framförande av annat än timmerflottar och kanske också
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mycket grundgående pråmar. Järnet) som kom i form av stän
ger eller också i klumpar, förvarade i träfat - det talas ofta
om ctt f a t osmundjärn- på båtar över Vänern, kördes seder
mera förbi vattenfallen av Vänersborgs borgare, för vilka
denna transport utgjorde ett mycket viktigt och inkomstbrin
gande privilegium. Genom ett Kungl. brev den 28 maj 1639
hade förbud meddelats mot att använda släpor för dessa körs
lor, utan endast goda vagnar och kärror skulle få brukas.
Genom ett Kungl. Brev den 12 april 1648 till guvernören hade
på framställning av staden genom dess utskickade Peder Skol
mästare föreskrivits, att därest guvernören funne staden vara
försedd med så många farkoster och formän, som fordrades
för att föra köpmansgods över Vänern och över Edsvägen,
så skulle stadens borgare tillåtas att utöva denna seglation
och körsel oturberade för bönderna. På rådstugan den 15 maj
1648 anmäldes, att guvernören med anledning härav förbjudit
allmogen på landet att intränga sig med någon körsel från
Vänersborg till Akerström. Men körsel från Akerström till
Vänersborg finge bönderna hava enskilt för sIg. Borgerskapet
skulle dock beflita sig om att Göteborgsborgarna icke finge
anledning till klagomål Över att deras gods genom borger
skapets försumlighet bleve förlegat, d. v. s. försenat. I sam
band härmed skulle ett "skrå" över skutorna upprättas och
vissa skeppare skulle förordnas, som utan andras intrång
skulle frakta varor över Vänern. Till ålderman över skutorna
fÖrordnades Jon PederssOl1, och Mickel Svensson blev ålder
man för formännen.

Fartygen bestodo av bojorter d. v. s. enmastade fartyg av
enkel konstruktion, försedda med ett enda råsegel och skutor.
Enligt Vänersborgs privilegiibrev av den 12 november 1646
skulle stadens vapen utgöras aven "sjÖö med Bojort uthi". Men
båten i vapnet har med tiden gjorts något ståtligare än den enk
la bojorten egentligen var. Processer förekommo ofta om dessa
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fartyg och förhållanden, som angingo dem. De vara föremål
tör samma uppbudsförfarande vid försäljning som fastigheter,
d. v. s. de lingo ej säljas utan att säljarens fränder hade rätt
att inträda som kÖpare framför den oskylde spekulanten mot

att betala lika mycket som denne. Rätten beviljade uppbud
å fartygen, och för deras försäljande ansågs erforderligt med
givande av säljarens hustru. Skutorna vara rätt stora fartyg,
riggade med en, två eller tre master, med råsegel. De vara
fullständigt öppna utan däck och däcksbalkar annat än vid
själva masterna. Skutorna, som vara klinkbyggda, voro för
sedda med en kajuta akterut för skepparen, och besättningen
bodde förut under en back.

Trävarorna bestodo av "master" och "blockar" samt även

bräder. Blackarna räknades i tolfter, och det talas också om
"dubbelblockar". En vanlig skuta uppgavs 1685 lasta 12 tolfter
blockar. Blackarna brukade uppläggas vid Källshagslandet
för vidare befordran till sågarna vid Trollhättan och Lilla Edet,
samt även, fastän i mindre utsträckning, till de vid Iiuvud
näs befintliga sågarna, där de förvandlades till bräder. 1647
levererades blockar för försågning att användas vid Göte
borgs fortifikation. 1649 talas om att 16 tolfter blockar vara
värda 32 daler, och samma år angivas två dubbelblockar så
som värda 7 daler.

Blockar vara avsedda för försågning och sålunda kortare

och smäckrare än "masterna", vilka dock naturligtvis endast
till ringa del vara avsedda till verkliga skeppsmaster. Goda
sågeblockar skulle vara 6 alnar långa och mäta 6 spann (14,:<
cm.) i 1illändan. "Master" användas på denna tid som benäm
ning på större timmerträd i allmänhet. Deras storlek angavs i
"palmer". 1648 talas om två master på 20 palmer och om en
på 12 palmer och 1649 omtalas master om 18 palmer och 14
palmer. Att mäta stocker kallas att "palma" dem, och ibland
processar man om både palmningen och priset. Det var vid-
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den av timret, som mättes och måttet togs på ett bestämt av
stånd från trädets storända. Enhetsmåttet motsvarade 4 verk
tum eller i det närmaste 1 decimeter. Enligt taxan vid stora
Sjötullen 1718 förekom maststockar av upptill 28 palmer. Ett
sådant träd hade ett värde av 300 daler silvermynt. från 12
palmer och uppåt räknades träden som mastträd. Klenare
träd kallades för "spiror".

Bräder voro en stor handelsvara. ]648 processar bopgmäs
taren Arved Jonsson med handelsmannen Johan Adriansson
om 90 tolfter bräder, och senare samma år talas om den för
likning som Sven Pedersson i Låckered och Peder Nilsson
ingått om 137 tolfter bräder, som blivit för Peder uppbrända
"uti fejden nu nästförliden". Sven hade lovat föra bräderna
i säkerhet, men underlåtit detta, så att de blivit uppbrända
av fienden. Peder blev i skadestånd lovad 10 daler och en
god slaktoxe, varmed han förklarade sig nöjd. Den 14 augusti
]648 har välborne junkaren Tord Bonde genom sin tjänare
Jöns Svensson instämt Sevel Svensson om 84 tolfter sågbrä
der, som Tord låtit hit överföra från Byälven på Olof Jons
sons skuta, vilken dock blivit belagd med kvarstad på be
gäran av Sevel som sagt sig hava fordran av Junkaren.

Många äro tvisUgheterna om virkeshandeln både om bloc

kar och bräder, om master och spiror, och detta icke endast
i form av processer mellan enskilda köpare och säljare utan
även i form av tvistigheter de olika Vänerstäderna emellan.
De sökte hålla var sina medborgare om ryggen i deras skogs
köp i Värmland och på Dal, och man sÖkte förgäves dela de
olika intresseområdena mellan de olika städerna. En tid hade
städerna ett gemensamt mastehandclskompani med en "de
rachtor" (direktör) i spetsen, vilken omtalas i Vänersborgs
dombok den 12 februari 1648.
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Stadens tjänstemän.

Stadens förnämste ämbetsman var naturligtvis borgmästa
ren, som på denna tid nästan undanta'gslöst tog-s ur rådets
egen krets, och näst honom i anseende kommo de Övriga med
lemmarna av denna krets d. v. s. rådmännen. Att man blev
rådman, visade att man varit framgångsrik i sina affärer, så
framgångsrik, att det blivit en heder för staden att få vedel
bÖrande till rådman eller kanske bara så rik, att det ej gick
an att säga nej till hans önskan att bliva rådman.

Till sitt biträde vid avfattandet av domboken och andra
handlingar hade borgmästaren en s t a d s s k r i var e. Den
na befattning innehades åren 1645-49 av lians Krabbe och
1650 av Erik Svensson Wallman. Vid rådstugan den 7 januari
1648 bestämdes stadsskrivarens årslön till 150 daler koppar
mynt. Åklagarväsendet och exekutionsväsendet sköttes av
en b y f o g d e, som således var både stadsfiskal och stads
fogde. Till byfogde förordnades den 3 maj 1647 Erik Jakobs
sorL som 1649 hade efterträtts av Anders Bark. 1650 inne
hades sysslan av Mickel Svensson, säkerligen av släkten
\Vallman. S t a d s p r o f o s s e n hade till uppgift att verk
ställa de av Rådet ådömda straffen. lian exekverade kåk
strykningen, d. v. s. vederbörande brottslings offentliga ri
sande. lian ordnade gatuloppcn, då den brottslige halvnaken
fick springa mellan två led av uppställda män, som under
hans färd mellan dem flitigt rappade honom med hasselkäp

P:lL Byfogden "kulle också styra om, att den som "förvistes
staden" också kom iväg därifrån. Detta straff användes såväl
på s. k. lösa konor, som försett sig med lönskaläge som även
beträffande tjuvar. Om en sådan heter det i domboken den
q juni 1649 att "såsom hos samme Tyff finnes en stor fattig
domb och målsegaren effter hans trägna begeran fäller bön
för honom och inthet will effter hans missgärningh söka högsta
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rätt (strängaste straff) med honom, wardt thenna Rättens
besluth att effter såsom målsegaren någorlunda kommer till
sitt igen (får igen det stulna) skall Tyffuen förwijsas stadhen

rnedh hustru och barn effter ty han ähr wthj stoor fattigdom b
att han eij kan giöra tilfyllest med nå'gre Päninge Bötter, och
der han kommer till stadhen igen skall samma sak stå honom
öppen och plichta effter dett 3 Cap wthj Tyffua Ballken i
Stadzlagen".

En betydligt muntrare sysselsättning än profossen hade
s t a d e n s s p e l e m a n. Denne utförde musik dels vid guds
tjänsterna, icke på orgel, ty sådan hade man ännu ej, utan
som psalmackompanjemang "siöng han på violin". Denna
trakterade han också vid bröllop och andra festligheter mot
särskild betalning av borgerskapet. Han hade dessutom lön
av staden och försågs därjämte med rätt att sälja Öl kannetals
och underhöll väl förmodligen då också sina gäster med sång
och strängaspel.

En viktigare syssla hade stadens b y g g m ä s t a r e, som
utsågs bland borgarna på allmän rådstuga. I stadens privile
gier av den 12 november 1646 talas i sjunde punkten om att
två borgare skulle "kesas" (väljas) till stadens byggmästare,
som skulle hava inseende över alla stadens hus, som äro råd
stugan, källare, bodar, gator och gränder, bommar, hamnar
och broar, att de hållas vid makt och i sin fulla byggning.
De skulle ock flitigt tillse, att tomtägaren byggde varken mer
eller mindre, längre in- eller utpå gatan än han hade rätt till,
och följde den planta eller avstick som däröver vore författad.
Fyra ,gånger om året skulle de besiktiga alla hus i staden och
förteckna deras fel och brister. Byggmästarna skulle också
tillse, att gatorna bleve stenlagda och hälles rena och att icke
orenlighet, jord och dynga lades på gatorna eller stjälptes i

hamnen, som alltid skulle hållas vid sin djuphet.
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Till varje tomt i staden hörde åker och äng i förhållande
till tomtens storlek. Borgmästare och råd skulle enligt dom
hoken den 7 januari 1648 tilldela en var ägor till sin tomt efter
som denna var belägen, och samtidigt inskärpes, att ingen
finge sälja ägorna från tomten, en bestämmelse, som så små
ningom alldeles eftersattes och föranledde många och långa
processer.

Man bestod sig också med s t a d s l ä k a r e, säkerligen av
mycket enkel beskaffenhet. Han kallas för "stadsbollberer",
d. v. s. stadsbarberare. "Barberare" var länge läkarnas yr··
kesbeteclming, hänsyftande på deras ursprungliga huvudsys
selsättning att tillhandagå allmänheten med rakning. 1646
års till namnet okände "stadsbollberer" i Vänersborg assiste
rar emellertid borgmästare och råd vid besiktning av död

person, som misstänkes vara berövad livet, och ger utlåtande
om de på krappen förefintliga skadorna,

Till stadstjänstemännen kanske man också får räkna sta
dens herredagsmän eller riksdagsmän. Vänersborgs sIgill fin
nes under riksdagsbeslutet från 1647 års riksdag, men vem
eller vilka som voro stadens representanter känner man ej.
Vid 1649 års riksdag vora borgmästaren Arvid Jonsson och
rådmannen Lars Svensson riksda'gsmän och vid 1650 års rik<;
dag representerades staden av sin nye borgmästare Nils San
dersson.

Rättegångsförhandlingar.

Domböckerna från den ifrågavarande tiden äro mycket kort
fattade och ordknappa i referaten av målen. Hela handlägg
ningen av ett mål återgives t. ex. sålunda: "Anders Larsson
blev av rätten tillsagd, att han skall betala till Sven fyrhak
den tunna sill, som han är honom skyldig", eller sålunda: "Var
ock Peder Nilsson tillsagd, att han skall ställa Lars Barck
tillfreds den skadan han haver lidit på saltet uti hans skuta".
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Men oftast är dock det lagrum, varå domen grundades, åbe
ropat och angivet. Man dömde i enlighet med Karl IX:s på
bud icke blott efter Sveriges stadslag utan också i förekom

mande fall efter Guds lag, d. v. s. den mosaiska lagen, sådana
dess rättsbud återfinnas på spridda ställen i gamla testamen
tet. Då ogifta Kerstin Jansdotter bekände sig hava bedrivit
enfalt hor med Lars Tomasson, "gift karl och korpral under
Alexander Hamiltons kompani", så dömdes hon enligt det 20
kapitlet i Tredje Mosebok till döden, men saken skulle i
underdånighet remitteras till den kungliga Hovrätten i Jön
köping.

Prån ej fulltygade anklagelser befriade man sig genom s. le
edgärdsmän, d. v. s. man fick sig förelagt att uppbringa och
till rätten medföra ett visst antal - olika för olika slags mål
- av sina medborgare l samhället, vilka skulle avlägga ed
på, att den tilltalade enligt deras mening talat sanning, då
han bestritt anklagelsen. Rådmannen Per skolmästare hade
år 1646 tilltalat Sevel Svensson om en presidenten Peder
Knutsson (Bäfverfelt) i Göteborg tillhörig tunna sill, som varit
förkommen, men påträffats i Sevels skuta. Sevel bestred,
att han ta'git olovlig befattning med silltunnan, och den 22
augusti 1646 friade han sig - som det heter - "själv tolfte"
med tolfmannaed från beskyllningen att han tillegnat sig tun
nan. Anders Larsson hade mottagit 18 stänger järn att frakta
för Mickel vVendel i Göteborg, men Torbjörn Andersson på
stods hava tillägnat sig järnet och därmed fullgjort en leverans
för Lars Ingemarsson i Karlstad. Torbjörn nekade och fick

"fästa en sexmannaed till Mickelsmässo", då han ock gick
eden jämte fem av stadens borgare, som tydligen trodde på
honom. Eden avlades icke på bibeln, vilket är en senare tids
ceremoni, utan på lagboken. På den tid det här är fråga om,
säges uttryckligen att eden avlades på lagboken.
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Emellanåt slutade tvistigheterna med förlikning, som bru
kade bekräftas genom att "parterna för Rätten härom gjorde
ett fullkommeligt handslag". Att man därefter skulle stå vid
sitt ord, ansågs självfallet, och detta skulle man också göra
i sitt tal inför domstolen. 1648 dömdes Olof Andersson Skytte
att böta "för det han varit tvetalig för I~ätten".

De allra flesta tvistemålen rörde trävaruaffärerna, som ofta
voro mycket inkrånglade, och ägande- eller nyttjanderätten
till fartygen, som ofta ägdes av flera personer i bolag. Att
en av bolagsmännen sålde eller pantsatte sin del i fartyget
utan sina meddelägares vetskap föranledde naturligtvis ofta
rättegångar. Vanliga kravmål äro givetvis talrika och därvid
åberopades emellanåt "handskrifter", tidens ord för skuldbrev
eller revers. På grund av sådana beviljades också inteckning
i utfärdarens fastighet, som då blev "protocollerad efter hand
skriftens lydelse".

Vid försäljning av fastighet skulle denna uppbjudas å tre
rättegångsdagar för att säljarens fränder skulle kunna få be
gagna sin lagliga rätt att inträda såsom köpare framför den
oskylde spekulanten. Man processade också om köp av

hästar samt om lega och foderlön för sådana. Pöratt låna en
häst för färd till Kållandsö betalades 1 daler kopparmynt, och
då den legda hästen blivit stulen på vä'gen, fick låntagaren
betala ersättning med 6 riksdaler 16 öre kopparmynt. Pör
övrigt tvistade man om beställningar och köp av kläder -

?J.

ctt fruntimmersplagg omtalas med namnet "kassjacka" och ett
ylletyg, som kallas "perpetuan", nämnes i samband därmed 
av nät - för ett nät betalades i ett fall en fjärdedels skäppa
salt - av spannmål, hö, sill och salt. Man synes på det hela
taget varit ganska snar att gå till rätta med sina medborgare,
men ofta nog rinner processen ut i sanden. Ibland omtalas
formlig förlikning, ibland försvinner helt enkelt målet ur dom
boken utan avslutning. Målen uppskötos ej till bestämda dagar
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utan det tillkännagavs, att förhandlingarna skulle fortsättas,
då en namngiven person komme tillstädes eller på annan lika
obestämd tidpunkt. Där tid verkligen utsättes, sker det genom
angivande av någon känd helgdag såsom Kyndelsmessan (2
februari), Korsmessan (3 maj), Larsmessan (10 augusti), Mors
messan (Jungfru Marias födelsedag 8 september),

Misshandelsmål voro ganska ofta föremål för Rättens hand

läggning. Det var en hård tid och dessutom krigstid, med
enkla och råa seder och knytnävarna och andra farligare till
hyggen kommo lätt i farten. Sven Larsson \Vallman, en av
stadens förnämligare borgare av Lödösesläkt, anklagar Jakob
Fransson (Schröder), som sedermera blev stadens borgmäs
tare, för att den senare i vredesmod slagit honom i huvudet
med en sten, så att "full sårnad" uppkommit och dessutom
hårdragit honom. Det blev 20 penningars böter för såret och
6 för hårdraget. Men Sven Larsson fick samtidigt böta 6
penningar för en kindpust, som han vid samma tillfälle till
fogat Jakob FranSSOll. Johan Olofsson Kinkel besvärar sig
över Arvid Bryngelsson att denne slagit Kinkels tjänare två
slag med en yxhammare över bägge armarna: 12 penningars
böter. Märk att husbonden är behörig föra talan, ty tjänaren
hlev ju otjänstbar genom misshandeln och därigenom bered
cles husbonden förlust. Sven Andersson i Båberg hade i borg
mästarens närvaro dragit kniv mot en dansk man. Asmund
Andersson tilltalade dragonen Peder Pedersson under Kapten
Alexanders kompani för tvänne köttsår, ett uti vänstra armen
och det andra i huvudet, "dåk ingen ben låssat", heter det.
Peder fick böta 12 penningar för varje sår. tian hade 'god
villigt betalat bårskärarlönen d. v. s. läkarearvodet, men döm
des att betala 4 daler för sveda och värk. Den 30 juni 1646
kom för Rätten Jon Stark, invånare här i staden, och tilltalade
Valentin 5alomonsson, bårdskärareson ifrån Oöteborg, för det
han med kniv tillfogat honom ett sår i vänstra handen. De
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Ilade suttit tillhopa och druckit i Olof Larssons hus, och då de
begynt bliva druckna, hade Valentin sökt sak med Jon och
överfallit honom med ohöviska ord. Jon hade hållit sig lugn,
men då han skulle dricka Valentin till och hade stopet för
munnen, så slog Valentin till med sin kniv och tillfogade Jon
tre fulla skadesår i vänstra handen, så att bårdskäraren in
tygat, att Jon skulle bekomma en förlamad hand. Valentin
ursäktade sig med att skadan skett i dryckesmål, men han
dömdes att böta för vart fullsår och för vart lyttsår. Den 13
september 1646 hade borgmästaren Arvid Jonsson besÖk av
åtskilliga marknads'gäster, bl. a. Lars Torsson och tians Sink
ler. Då de sutto till bords, trängde sig handelsmannen från
Göteborg Timar Rolofsson in i huset och började genast ställa
till bråk med gästerna och beskyllde bl. a. Lars Torsson att
sätta falska märken på sina masteträd. Slutligen slog Timar
tiII Lars Torsson med ett stop, så att ölet gick ut över mattan,
och i sin ivrighet blottade han sin värja mot honom. dock utan
skada. Så tog Lars Torsson en eldgaffel för att värja sig och
skulle Kiva sig på Timar. Men då tog borgmästarens tålamod
slut, och han körde resolut ut sina gäster. Timar hade emel
lertid fortsatt att bråka och slutligen "önskat fanen i borg
mästarens hus". Utom de misshandelsmål, där verklig kropps

skada orsakats, förekomma en mängd mål om "blånad, hår
drag och kindpust". Det förekommer också mål om misshan
del mot djur, men straff för djurplågeri var ju för denna tid
ett okänt begrepp, och målen röra således endast djurägarens
rätt tiII ersättning för det djuret blivit för honom obrukbart.
Bl. a. rörde ett mål ett sto, som 1648 blivit slaget till döds,
och ägaren fick ersättning för stoets halva värde med 3 daler.

Verkligt grova misshandelsmål såsom mord, dråp eller miss
handel i förening med rån förekomma ej. Den 24 september
1646 börjades en långvarig undersökning angående de om
ständigheter, under vilka en ung skräddarelärpojke funnits
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död i Sundet. Han var i tjänst hos Bengt Nilsson skräddare.
Under ordförandeskap av kommendanten lät rätten avkläda
den drunknade gossen, på vilken icke fanns någon åkomma
mera än att vänstra örat var "blemmigt" och att blod rann ur
näsan. liusbonden hördes och berättade, att han med denne
sin tjänstegosse varit på skrädderiarbete i Lundalen och på
kvällen rest hem till staden för att återvända till arbetet tidigt
nästa morgon. Vid hemkomsten hade han låtit gossen leda
hästen till en beteshage och senare på kvällen bett gossen
gå och se efter hästen. "Av sitt barnsliga förstånd" hade
gossen på vägen gått in i Sven Anderssons Marbos hästegård
och där tagit litet hö för att giva husbondens häst. lian blev
emellertid påträffad av Svens hustru och tagen för en tjuv.
och hon gav honom tre kraftiga örfilar, innan hon förklarade,
att hon skulle begiva sig till hans husbonde och beklaga sig.
Och så kom gossen aldrig hem, utan fanns drunknad. lian
hade emellertid efter uppträdet med hustrun besökt en gård
i staden, där det hölls bröllop, men sedan sökt döden av fruk
tan för efterrälming fÖr häststölden. Sven Marbos hustru var
tilltalad för vållande till gossens död, men hon blev rimligt
nog frikänd från denna anklagelse.

Även en annan tjänstegosses död gav anledning till en vid
lyftig undersökning. lian hette Jon Eriksson och var son till
Erik Bengtsson i lierrestad och tjänade hos liindrik Hansson.
Pojken hade sänts till Dal att hämta spannmål i Bolstads
socken, men vände på vägen och kom åter med oförrättat
ärende andra dagen, "om ottan wedh pass klåckan trij". och
gick då till Måns Pedersson och köpte sig "snufftobak". Hus
bonden letade rätt på honom och fordrade tillbaka de pengar
han haft med sig för spannmålsköpet, men pojken kunde ej
redovisa. liusbonden hade då tagit honom i håret och slagit
honom några slag med ett vedträ och tog pengarna ifrån
honom samt ledde honom i håret till byfogden Mickel Svens-
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son och lät sätta honom i fängelse hos Olof Anundsson. Där
hade han sedermera avlidit. Fadern påstod nu, att sonens
död vållats av husbondens misshandel. Men, Rätten kom till
det resultatet, att pojken avlidit av "den farliga siukan", som
då (1650) grasserade. lian hade tyckt, att det varit kallt hos
Olof Amundsson och begärt att få lägga sig på "ommen"
(ugnen), men Olofs hustru hade avrått honom "att taga på
ammen, ty där ligger min sohnaquinna och barnet dödha och
hafwa den farliga siukan". Trots varningen hade han lagt sig
vid de döda på ommen, och dagen därpå varit så illa sjuk, att
då Kerstin skulle hjälpa honom, som var fängslad på båda
händerna, att "lössa neder hans böxer, så hade han gjort af
sigh bara blodet".

Inledningen till misshandel var ju ofta skällsord och äre
röriga tillmälen av olika slag. "Bälghund" och "äreskämmare"
vara ganska grova skällsord, som krävde 12 penningars bö
ter. Ofta ursäktar sig den instämde och förklarar högtidligt
för Rätten, att han om den ärekränkte "intet visste utan det
som är ärligt och gott". Rätten brukade fastställa ett vite
för den av parten, som därefter "quällger eller åtalar" den
andre.

Ordningsstadganden.

Vad man hade att rätta sIg efter i sitt borgerliga leverne
var ju först och främst stadslagens stadganden och stadens
privilegier, vilka senare brukade en gång om året offentligen
uppläsas, samt andra statliga föreskrifter såsom angående tul
len. Stadgandena angående tullen vara mycket invecklade
och ingrepo i den enskilde medborgarens liv på ett helt annat
sätt än nu, ty man hade att erlä'gga tull även vid varors in
förande i staden. Det var den s. k. lilla tullen. Tullinspektoren
Crispin Flygge var högste uppsyningsman över denna tull,

men hade förordnat lians Krabbe att handhava inspektionen
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och uppbörden i Vänersborg, och Hans kontrollerades i sin
tur av Sigge Andersson, som hade 30 dIr kppmt i lön. Krabbe
blev emellertid avsatt, och om hans befattning med tullupp
börden förekom 16.50 en vidlyftig process. Beträffande tobak
gällde införselförbud, och en dansk (norsk) man, som smugg
lat tobak över gränsen och in i staden, fick se sitt ·gods för-

. brutet till kronan och staden, men tobak, och i synnerhet
smuggeltobak, var nu som då en begärlig vara och det hände,
att båtsmännen sålde sina husbönders järnstänger för att köpa
sig tobak (1648). 16.50 talas, som ovan nämnts, i ett mål om hur
en ung pojke i en handelsbod i staden köpt sig "snufftobak".

Staden hade redan på denna tid sina egna ordningsstadgar
i form av lokala påbud, som tid efter annan publicerades av
Borgmästare och råd. Det var, som förut sagts, förbjudet
för allmogen på landet att intränga sig med någon körning
från Vänersborg till Åkerström, men i motsatta riktningen
fingo bÖnderna åtaga sig körslor. 1648 förordnades, att gärd
selvirke, som var hugget för att läggas mellan järnstängerna
vid deras transporterande på kärrorna, icke finge användas
till piskskaft. Samma år stadgades att de svin, som efter vår
frudagen anträffades oringade, skulle givas till hospitalet.
Nämnda år utfärdades också en förordning om att var och en
av stadens inbyggare, som hos sig hyste främmande folk,
genast skulle anmäla detta för borgmästaren. 1647 hade på

bjudits, att uti de stora jule- och högtidsdagarna ingen finge
fördrista sig att med vredesmod skrika och parlamentera
(föra oväsen) vid äventyr av 40 markers böter till stadens
kyrka. 1648 stadgades, att från den, som ej hade instängt sina
~igor med hank och stör efter lag till Korsmessan (d. 3 maj)
skulle ägorna tagas och läggas under staden. Till ordnings
fÖreskrifterna får man kanske också räkna påbudet den 22
september 1648, att de föräldrar, som vore sinnade att hålla
sina barn i skola.. vore skyldiga att inställa dem hos den skole-
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mästare, som hans ärevördighet biskopen hitskickat att infor
mera ungdomen.

Previligierade näringsidkare och fria
hantverkare.

Om storleken av den dåtida ölkonsumtionen kan man knap
past göra sig en föreställning. Den var oerhörd. Magistraten
förordnade bryggare, som hade rätt att sälja öl tunntals, och
krögare, som icke hade rätt att sälja öl annat än kannvis.
Den 25 september 1649 förordnades till ölbryggare i den lilla
staden ej mindre än tolv personer, däribland en kvinna,
"holländskan", varmed avsågs tegelsla'garen De liogs hustru
eller kanske änka. Till krögare förordnades samtidigt fjorton
personer, bland dem tre kvinnor. Fjorton krogar på ett in
vånarantal, där de vuxnas numerär ej kan hava överstigit
några hundra, förefaller ju oss alldeles orimligt. Men ölförsäl,j
ningen hade en oerhörd omfattning och betydelse. Den 30
oktober 1645 hade man givit dödsstöten åt det gamla Brätte
genom att förbjuda vidare ölförsäljning där. Magistraten åbe
ropar, att ölförsäljningen i Brätte förorsakade "stora olyckor
med parlamente (bråk) och annan olydighet", men huvudsa
ken var nog, att man ville göra orten definitivt omöjlig att
vistas på.

Även bagare, "som skulle sälja bröd för pengar" och hö
kare, som skulle sälja "sill, ljus och annat som kan behövas"
förordnades av rätten. Samtidigt med de ovannämnda brYK
gama och krögarna utsågos tio personer till bagare och fyra
till hökare. I domboken erinras om att de förordnade skulle
rättrådligen umgås med sina yrken, så att icke den ene trängde
sig in i den andres hantering, och att var och en skulle tillse,
att den, som köpte, fick sitt mål och sin vikt för sina pengar.

Man övervakade också, att vederbörande ifråga om varor
nas beskaffenhet fick valuta för sina pengar. Den 22 septem-
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ber 1648 förordnades Lars guldsmed att med stadsbyfogden
gå omkring i staden och "försöka" (inspektera) dem, som
sälja öl och bröd. Därest de anträffade varor, som icke "gjorde
tillfyllest" för sitt pris, skulle varorna fråntagas säljaren och
utdelas till de fattiga. Den 5 augusti 1650 trädde för Rätten
Nikolaus Klasons hustru Elin och besvärade sig övel skeppar
Bengts hustru Anna Jonsson för att denna djärvts påstå, att
Elin brukade "flärd" i sitt bakande, d. v. s. att hon ej tillhan·.
dahöll redliga varor. Elins mjöl blev av Rätten skärskådat,
och besiktningen resulterade i, att i mjölet befanns "stort fel",
och slutet blev att angiverskan Elin enligt 3 kapitlet 2 punk
ten i stadslagens köprnålabalk fick böta 6 marker.

Aven -gästgivare förordnades och till sådan utsågs 1648 fem
personer, bland dem stadens främste och förmögnaste med
borgare handelsman tians Bäwertz, sedermera adlad under
sin skotska släkts gamla namn Belfrage.

Även skutskepparna förordnades, såsom vi sett, av Rådet.
1648 bestämdes, att vissa skeppare skulle tillsättas och för
ordnas, vilka skulle hämta sin näring av seglation utan andras
intrång, och stadgades särskilt, att ingen köpman finge' in
tränga sig i deras näring. En ålderman för skutorna förordna
des och en sådan tillsattes även för förmännen.

Bland övri-ga yrkesutövare nämnas bagare, glasmästare,
guldsmed, murrnästare, sadelmakare, skomakare, skräddare,
smed och tegelslagare. Nils glasmästare nämnes 1649 och
1650. Lars Månsson guldsmed omtalades 1646 och 1648. Mic
kel Jakobsson murrnästare uppträder vid I~ätten 1647. Es
björn Jonsson sadelmakare blev borgare 1645. Med skoma
kare var man väl försedd: Nils skomakare i Låkered omtalas
1646, Mickel skomakare blev borgare 1648, Lars skomakare
nämnes 1648, Carl skomakare 1649, Olof skomakare samma
år och Torsten skomakare 1650. Skräddare funnos också
många: Jon skräddare, Peder Nilsson skräddare och Bengt
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Nilsson skräddare omtalas alla 1646. Lars Olofsson skräddare
och Anders Pedersson skräddare avlade borgared 1647. Pet

ter skräddare, som dock kan vara densamme som ovan
nämnde Peder Svensson, och Erik skräddare omtalas 1648.
Peder Nilsson skräddare nämnes 1650. Tegelslagaren mäster

Thomas de liog betalade burpengar 1645.

Stadens inkomster och utgifter.

Stadens största inkomst var den, som härflöt av de avgif

ter, som vederbörande trafikanter hade att erlägga för det

gods, som fördes genom staden. Enligt stadens privilegIer
skulle till staden betalas i bropenningar d. v. s. hamnavgifter
för varje skeppund (136 kilogram) stångjärn 1 öre, för varje

läst (c:a 30 hektoliter) tjära 6 öre, för 1/2 läst beck 4 1/2
öre, för en halv läst sill 6 öre, för en läst salt 3 öre o. s. v.
Dessutom skulle betalas bom- och hamnpenningarför alla
de fartyg, som anlände till staden. Dessa avgifter gåvo
ganska betydande inkomster. liamnräkenskaperna för åren
1646 och 1647 äro vad beträffar järnhandeln bevarade till

vår tid och giva en ganska intressant bild av förhållandena
på den tiden. Den 29 april 1646 ankom den fÖrsta båten
för året. Antalet till staden ankomna fartyg var sedermera
under maj 22, juni 29, juli 25, augusti 17, september 3,

oktober 7, november intet, december 4. Sista båten för
året ankom den 29 december. Trafiken var av siffrorna
att döma ganska livHg, och tydligt är, att man ofta brukat
färdas över Vänern flera båtar i sällskap. Den 8 maj an
komma på en gång 6 fartyg, den 1 juni 7 fartyg, den 2 juni

ytterligare 7 fartyg, den 10 juli 10 fartyg, den 26 juli 6 far
tyg och den 30 augusti 10 fartyg. Antalet fartyg, som deltaga
i trafiken var ett trettiotal, de flesta hemmahörande i Vä
nersborg, men även några Karlstadsborgare angivas såsom
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båtägare. Från Karlstad utskeppades ifrågavarande år 7,256
skeppund järn till Vänersbopg. I allt tillfördes Vänersborgs
stadskassa under år 1646 i hamnavgifter 729: 2 1/2 daler sil
vermynt, därav 701: 5 daler från trafiken från de andra vä
nerstäderna och endast 27: 29 112 daler från trafiken till vä·
nerstäderna. De enskilda medborgarna hade sedan sin för
tjänst på järnets körande från stadens lasttageplats, Kors
berga, till Lilla Edet, en transportverksamhet som var av den
största betydelse för Vänersborgs inbyggare. "Edslassen" för
delades av borgmästare och råd, och stadens lägst avlönade
t.Wnstemän eller änkor efter sådana hjälptes också emellanåt
genom att få tillstånd att köra ett eller annat edslass.

Bland stadens inkomster märkas vidare de avgifter, som
vederbörande borgare hade att erlägga för sina tomter, åkrar
och ängstegar, från vilka avgifter dock de fattigaste frikalla
des. En nybliven borgare hade att till staden erlägga burgäld
eller burskapspengac De synas till beloppet hava växlat något
efter vederbörandes ekonomiska ställning, från 2 till 5 daler.
men infödda borgarebarn eller den, som ingått gifte med så
dana, voro befriade. Vissa böter tillföllo ock helt eller delvis
staden. Dennas räkenskaper voro underkastade tillsyn av de
statliga myndigheterna, och den 7 januari 1648 t. ex. invente
rades stadens kassa av rikskammarfiskalen Johannes '0.!e
seius.

Kommunal- eller kronoskatter i vår tids mening funnos icke
på denna tid. Borgarnas gemensamma behov t. ex. i fråga
om uppförandet av allmänna byggnader eller iordningställandet
av torg, gator och broar fylldes genom att stadens inbyggare
själva efter en särskild taxering åtogo sig eller fingo sig före
lagt att tillhandahålla erforderligt arbetsmateriel och behövHg
arbetskraft. Då torget skulle iordningställas (1648) indelades
torgområdet i vissa stycken, större eller mindre, och en var
borgare fick sig tilldelat ett sådant att röja och jämna. Då
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kyrkan skulle byggas (1645) skulle varje borgare tillhanda
hålla en 18 alnars timmerstock. Prästerskapet uppbar av ålder
viss avlöning av varje hushåll och skötte själv om uppbörden.
Av 1648 års dombok inhämtas att Lars guldsmed fick bÖta 12
penningar för de "oquädesord", han hade tillfogat kaplanen herr
Anders uti Torbjörn Anderssons hus, då herr Anders var där
för att uppbära sin kaplansränta. Ett slags kronoskatt omtalas
vid ett tillfälle - den 17 maj 1649 - då ett "'generalguberna
torens" brev uppläses, enligt vilket alla städer uti allt Sve
riges rike skulle efter dess lägenhet och villkor utgöra en
ansenlig summa pengar till Hennes Majestäts krÖning, som nu
i Stockholm beramad är. Borgmästare och råd på samteliga
borgerskapets vägnar förklarade uti all underdånighet si·g
efter vars och ens lägenhet vilja gärna utgiva till kröningen
vad uti deras förmögenhet kunde finnas.

Stadskassans utgifter avsågo ju främst avlöningar, åt borg
mästaren och andra avlönade tjänstemän samt inköp av pap
per till domboken och andra stadens handlingar. Men utgifter
förekomma också för avlöningar åt främmande arbetsfolk,
som sysselsattes vid kyrkobygget. 1648 ger man lagläsaren,
som besökt staden, i present en tunna salt för 6 daler.

BERTEL HALLBERG.
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SMÄSTADSPOJKE.

Staden var liten, med något över fem tusen invånare, men
för oss var den stor tillräckligt. Den delades mitt uti av Tor
get och en rad parkliknande planteringar, och det rådde en
tyst spänning mellan pojkarna från Sörstaden och NorstaderI.
Till öppna fientligheter kom det dock sällan. De utkämpades
mellan "rötäggen" fran Storskolan, d. v. s. Läroverket, och
"snaskarna" från f'olkskolan och hade som alla klasstrider ännu
ett gott stycke fram i tiden en odiös karaktär av klart översit
teri å ena sidan och dunket känd avund å den andra. Mellan de
båda var ett socialt svalg utan någon bro befäst, och den som
sökte hoppa över det fann sig snart betraktad som överlöpare
av båda parterna. Bäst var att hoppa tillbaka igen, innan he
dersförlusten var obotlig. Pör flickornas vidkommande var det
inte bättre, snarare värre. Antingen var man "typpa" d. v. s.
högre flickskoleelev och hörde till det goda sällskapet, eller
också var man absolut ingenting och hade inte ens trösten
att kunna riva de förnäma näbbgäddorna i håret där de gingo
på gatorna och viktade sig med ra i m e och n o u s a i m o n s.

Det var kort sagt i den gamla goda tiden, och damerna hade
turnyr. Vi pojkar tyckte mycket om att i smyg placera skämt
artiklar, såsom avhuggna kattrumpor eller buketter av kråk
fjädrar på dessa modeskapelser och gladde oss icke litet åt
att se dem vippa fram på den mondäna promenaden i "Plan
taget". Herrarna, själva borgmästaren inberäknad, buro, Gud
hjälpe mig, mössor till varda'gs, något som ofta gav dem ett
käringaktigt utseende och skulle fyllt oss ungdomar med skam
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över vår stad om VI over huvud taget haft en aning om att
männen i riktiga storstäder alltid gingo i hatt, även om det
inte råkade vara söndag. liur sällan är det som sanningen
skänker oss verklig tillfredsställelse! Nu betvivlade vi inte
alls att vår stad var en av de förnämHgare i riket, ty utom
att den var residensstad med en högförnäm greve till lands
hövding, hade den en teater med parkett och två rader, och
vi hade låtit oss berätta, att i grannstädernas teatrar fanns det
bara "salen" och "läktaren", ackurat som i ett missionshus.
När "teatern" kom till staden, och det gjorde den rätt ofta
och stannade ihland rätt länge, vilken fest för vår fantasi,
även om våra besök där blevo tämligen tunnsådda! Det kom
främmande herrar på gatorna i ulstrar och hög hatt mitt i
vardagen, och damer som absolut inte kunde vara mer pa
risiska. En och annan gång kunde man få visa nå'gon a v dem
vägen någonstans, och då gällde det till vår förvåning inte

sällan något av stadens rum för resande. Men Albert Ranft,
den skönaste bland de sköna, bodde på Stadt, och hade paletå
med midja, så "fruntimrens" ögon blevo fuktiga och typporna
knuffade till varandra och satte punschkaramellen i vrångstru
pen. Det gavs ofta goda program, och vi skolpojkar visste myc
ket väl att det var finare, fast inte avgjort roligare, att se Ibsen
än "Den ondes besegrare". Jag minns ännu en kväll och en enda
replik därifrån. Av pjäsen begrep jag ingenting, men det kom
en ung dam, strålande av friskhet, lik ett sådant där yrväder
som ibland tar andan och sorgerna från en. lion slog sin lilla
näve mitt i en hög ritningar som en vackert gråsprängd herre
sysslade med och sade med en stämma som en mopgontidig
trasts (vi hade trastholkar i Plantaget): Kungariket på bordet,
byggmästare! Då klättrade den gråsprängde herrn upp i ett

torn, föll ned och slog ihjäl sig, och damen var jublande stolt
över honom. Men herrn var August Lindberg, som levde
många år därefter, och damen den purunga liilda Bor'gström,
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och jag tror ännu att det var hennes livs starkaste roll. Men
det är en barndomstro.

Den lilla staden låg vid sydligaste spetsen av vår största
sjÖ, det breda innanhavet som inte hade någon gräns norrut
och som i tidiga sommartimmar släppte upp solen som en röd
ballong direkt uppstigen ur oändligheten. Där såg man plöts
ligen hägrande, främmande öar, i den blekblå morgonstiltjen
kunde man räkna ett tjog eller fler segelfartyg i rad som ett
vitt pärlband under Dalslandskustens röda klippor i långsam
rörelse inemot vår hamn med en och annan bolmande ångare
emellan, och vid horisonten stucko alltjämt nya masttoppar
och nya ångbåtsrökar upp, blevo högre och toga form som
fartyg, vad än Strindberg må ha sagt om att det inte är sant,
att fartygsmasterna synas först eller att jorden är rund. Vi
gillade den gamla teckningen med prickade synlinjer i vår
naturlära och tänkte på hur konstIgt det var att vi och Värm··
land långt bortom horisonten inte alls befunno oss i samma
plan och att Sverige från Ystad till Jiaparanda måste vara
alldeles oerhÖrt krokigt. Vår sjö var vår speciella stolthet j

sommardagarnas glitter eller under höststormarnas mörka
dån, då det flera dagar i sträck kunde hända, att ingen seglare
kom in norrifrån och att ingen gick ut och Vänerskutornas
redare i en veckas tid kunde gå i ängslan för sina fartyg. Ty
man visste vad som kunde hända: det låg mer än ett svartnat
vrak inne bland skären.Vid Skräcklan, där vi brukade bada,
eller halvt nedbäddat i sanden vid Dalbobron, och med en
stolthet som vi inte gjorde någon hemlighet av hörde vi be
r~ittas att deras strandning kostat människoliv och att det
till och med hänt, att ångare blivit borta på sjön med man
och allt. Så man skulle inte komma till oss och skryta med
det riktiga havet, och sjömannen låg i vårt blod så väl som

någon kustbos vid Östersjön eller Skagerak.
Där kom efter tre månader, då Vänern legat grå och frusen
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med råkar och isskruvning som ett öde nordpolslandskap,
dit ingen på allvar vågade sig ut, en solig dag med farande
skyar i början av april, då man väntade den första ån,garen
för året. Vi hade feber allesammans. att sitta stilla i klassen
en timme i sträck kändes som att vara i en myrstack, och
själva de gamla lärarna släppte en smula efter på disciplinen,
ty de visste, hur det var fatt med oss. Men vid varje rast
rusade vi ned till hamnen - gud ske lov, det hade inte kom
mit någon än; då skulle vi ha gått miste om det bästa. Änt
ligen långt borta vid Gällöudds fyr steg en rökstrimma och
virvlade bort, nu såg man själva båten, nu kom den närmare,
nej, den låg stilla såg det ut till, men gamla herrar, som hade
kikare, sade: Han backar bara... så d--ä-är ja, nu tar han

sats. " det var ett gott tag ... ni ska få se, att han är inne
om en timme, pojkar!

- Vad är det för en, farbror?
- lim, ja, det vete tusan ännu ... ja, grå är han förstås,

så det är ingen stockholmare ... vänta: det är svart band på
skrovet ... jaha, kunde tro det: det är förstås Vieille Mon
tagne.

- liuna för Ville Montan, skreks det utefter bryggor och
kajer, och flaggorna gingo upp, på kanalkontoret, på hamn
kontoret, hos Vänerrederierna, hos grosshandlarna uppe i sta
den. Båten backade, tog fart, det skummade av is kring fören,
nu skar den Igenom utan att hindras vidare, nu gick flagg
spelet upp - måste man tillbaks till den fördömda skolan
när sommaren kom för full maskin? Rektorn var ju sträng,
förstås, man vågade inte skolka, men inne i klassrummet satt
man och räknade ut: Nu är han vid Bastungen, nu svänger
han vid vågbrytaren, nu blåser han ... det är Ville Montan ...
(man känner väl isär varenda båt på pipan) n u s k j u t e r
Ii a n s a l u t ! . .. liurr ...
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- Nå nå, pojkar, sade magistern. Försök att tåla er en
liten stund bara.

Vad tro det kan vara för en?
Och så var sommaren där. Vi kände bara två årstider:

sommar och vinter, vintern som gick an för julens skull och
för en och annan dag med skridskolov. Men skidor kände
vi inte till, hade aldrig sett några, och när vi läste om de
snabba skidlöparna som upphunna Gustav vid Sälens by trod
de vi att de flögo fram minst så fort som Göteborgstå'get -
det snabbaste vi kände till i världen utom tornsvalorna kring
kyrkan. En gång, långt senare, kom en ungherre slamrande
på gatan med ett par klumpiga laggar och två bambukäppar
i händerna, och där ramlade en illusion med ett brak som
inget hopp i tIolmenkollen eller f'iskartorpsbacken hjälpt mig
att riktigt komma över sedan.

Västerut låg Halleberg tvärbrant som en mur, där ingen
växtlighet fick fäste, och det var god sport att klättra uppför
Ättestupans vägg med de svarta stenras under som vi fullt
och fast trodde att de gamla vikingarna - alla hedniska för
fäder av mankön voro vikingar - älskade att gå till den sista
vilan på med ett elegant svikthopp. I de dystra skogarna
och kärren där uppe gingo älgarna - våra älgar, fast de
alltid hällo sig undan till någon septemberdag, då Oscar Il

med kejsar Wilhelm och den riktige prinsen av Wales, farfar
till Windsor, eller någon annan hög utlänning i sällskap kom
och satte sig bakom en häck och prickade dem blodiga. Att
det ännu bodde en och annan örn i branterna hade visst ingen
talat om för kungen, och vi kände ingen lust att skvallra.

Men vad var älg och örn för oss för resten! Var det inte
i vår stad som den väldige björnjägaren Lloyd bodde, han
som skrivit stora böcker på engelska om sina äventyr med
nalle i de svenska skogarna, och var inte hans son, Charles
Anderson, född och uppfödd där, innan han blev upptäcktsre-
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sande och elefantjägare i Sydafrika och gav ut ;;Sjön Ngami';,
som de pig'gaste av oss kunde nästan utantill? Själv var han
redan död, men bland oss gingo alltjämt hans systrar, de två
ståtliga, reserverade frÖknarna Lloyd, i var tum brittiska
bdies, som stadens societet för sitt liv inte kunde begripa
sig på. lians reskamrat och vän Axel Ericsson, mecenaten
som fyllde vårt lilla landsortsmuseum med Sydafrikas hela
fflgelfauna, fanns alltjämt där nere, och för den av oss, som
tänkte sig en framtid bland elefanter, lejon, zulukaffrer och
buschmän, var det förstås bara att posta ett fÖrtroligt litet
brev till Damara eller Namaqualand för att få sin Önskan
uppfylld. Ingen skulle påstå att vår horisont var snäv, fast
den lekamliga rörelsefriheten hade sina gränser.

Och så kom tullstriden. Förut hade vi tagit parti och slagits
som de krigande serberna och bulgarerna, och närapå 'gråtit
när budet kom om Gordon paschas dÖd i Kartum - nu gällde
frågan: frihandlare eller protektionist? Det gick hett till på
skolgården, men den dag kom, då vi skulle mötas i fullständig
enighet.

Det var en lördag med månadsmarknad i staden och må
nadslov för oss pojkar. Då var det en sakkunnig bland oss,
som råkade tänka på att detta var den dag då bönderna från
Dal, som ju enligt ett gammalt ord bara är himmel och havre
jord, kunde väntas komma in till Torget för att kursa sina
havreiass till de stora grossörerna.

En plan var hastigt uppgjord. Utan meningsskiljaktighet
meIlan frihandlare och protektionister beslöts, att spannmåls
tullarna skulle anses antagna av riksdagen, och vi ordnade
patrulltjänst längs med landsvägen, som bönderna hade att
köra in till staden. För var dalbonde, som kom med sin släde
stod det en pojke utplacerad någonstans, en ovanligt välartad
och bondev~inlig pojke, som hövligt frågade, om han inte kun
de få åka med på lasset till torget.
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Det blev ett ja ibland; men oftare ett nej, för rötäggen hade
ingen plats i de enkla Dalbornas hjärtan. Men det blev an
norlunda när den avvisade gossen helt ödmjukt undrade om
han inte hade något att tala om som kunde intressera farbror.

- Vad skulle det vara, månntro?
- 10, nu har tullarna gått igenom, så farbror kan begära

fyra kronor mer för havretunnan.
Det var en nyhet som kunde vara värd en gratisskjuts.

Och det bör med all aktning för dåtidens idoga Dalbönder
sägas, att politik och tidningar var det minsta de brydde sig
om. Tullfrågan tänkte de intressera sig för, när den var ord
nad och klar, och nu var alltså ögonblicket inne.

- Du kan la sitta upp då.
Vid svängbron över hamnkanalen mötte bokhållare och ex

pediter från, grosshandelsfirmorna, från fribergs, Schager
strÖms och Strämwalls m. fl., upp, ivriga att komma före
varandra.

- liar Enoksson någon havre i dag? (En onödi'g och ute-
slutande retorisk fråga, ty lassen syntes långa vägar.)

- Ja, jag har la lite.
Bokhållaren (gemytligt):- Nå, vad ska vi ha för tunnan
dag då, Enoksson?
Det liksom bävade till ett tag i Enoksson, men så drämde

han till med det nya, så att säga protektionistiska priset.
Bokhållaren (kastande älskvärdhetens mask): - Vad i h-e

säger du, t.iuvbonde!
liär gled passa'geraren stilla av lasset och skyndade i för

väg till torget för att där bevittna ärendets fortsatta utveck
ling. Det kom släde efter släde med havre, stoppades ett
Ögonblick vid bron och for dädan under bokhållarnas vilda
eder med ett sävligt:

- Å, en vet nog vad en vet.
På torget härskade under någon timme det fullständiga
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kaos, intresserat, men fran säkert håll iakttaget av ett antal
elever från Högre allmänna läroverket. Bokhållarnas och
expediternas totala oförstående och maktlösa ursinne stud
sade tillbaka mot Dalbornas knipsluga förklaring, att ingen
behövde tro, att det gick så lätt att lura d e m.

Till slut kommo grossÖrerna själva, bleka, men värdiga och
med de senaste handelstidningarna i fickan. Ville gubbarna
se själva, kanske? Det var inte tal om några tullar än. Inte
på länge. Kanske aldrig! Och så småningom dalade lantmän
nens mod och därmed spannmålspriserna.

Det var en lycklig ynglingaskara som något senare samla
des i Engströms konditori i stolt medvetande om a t t h a
desorganiserat havrebörsen.

ERIC NYBLOM ("MAC").

(Med författarens benägna medgivande avtryckt ur Dagens Nvheters
julnummer år 1937.)
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ÅRSKRÖNIKA 1937.

D et är med gilleskrÖnikan som med historien, den upprepar
sig. Det skulle därför vara bekvämast att nu, då krönikan be
stås äran att införas i årsskriften, hänvisa till tidigare årgång
ar. Ty så länge krönikern är densamme och Hitler, Musso
lini, Stalin och de andra höga herrarne leva och ha hälsan,
måste det bli ganska enahanda lektyr, ingen av de nämnda
har förmågan att förnya sig, såvitt jag kan bedöma. Men
stadgarna ålägga mig att skriva ned en krönika om det gångna
året, så jag får utan större entusiasm begå min tionde krönika,

och herrarne få ha tålamod.
Nationernas förbund arbetar med osviklig precision och

öppen blick för vad som sker i det som synes ske. Nu senast
har förbundet konstaterat, att Japan överträtt ,gällande för
drag; det hade knappast någon trott, även om man vet att
Nippons söner länge tittat snett på Kina, man har väl senare
fått den uppfattningen att det var rena altruismen, när Japan,
som det visst heter, intervenerade i Mittens rike. Nu har som
sagt Nationernas Förbund ordnat begreppen, varefter det
bara är att fortsätta att mörda kineser i den utsträckning,
som den höge lVlikadon befaller. Han är för övrigt så för
färligt fin i kanten, att han och hela hans folk blevo ytterst
pinsamt berörda, när Roosevelt för en tid sedan skrev till
honom och bad honom låta bli att skjuta på amerikanska
medborgare. Tänk att Roosevelt ska vare en sådan drullputt
att han inte vet, hur ömtåHg en Mikado kan vara. Men en
blunder kan ju vara förlåtlig för en man, som har så mycket
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att sta i som Roosevelt: trassel med industrimagnater, finans
män och högsta domstolen under försöken att leda Förenta
Staterna in på samma gyllene medelväg, för vilken Sverige
prisas så högt i hans land.

Det har de senaste åren talats så mycket om gangsterfilmer
nas fördärvliga inflytande på det uppväxande släktet, men
jag undrar, om inte deras verkan sträcker sig längre. Även
diktatorer torde gå på bio, gangsterdåden i Medelhavet jäva
inte antagandet. Neutrala fartyg ha skjutits i sank av ubåtar.
vars nationalitet man icke med visshet kunnat fastställa. Men.
som det brukar stå i kriminalreportagen, misstankarna äro
riktade åt viss håll. Gangstercheferna i Amerika ha i allmän
het tillhört den nation, som är mest känd för att göra gips
kattor och positivmusik, varför det kanske finns utsikter att
nå klarhet från den utgångspunkten.

Diktatorer äro, så underligt det än kan låta, svaga och käns
liga käril, som helst borde sitta i glashus, fast de förståndigt
nog synas föredraga pansarvagnar. Lika känsliga bli på deras
och deras staters vägnar diktaturdignitärerna av olika grader.
Detta har inte gått upp för våra vänner norrmännen, som äro
ett folk med bägge benen på denna jorden och sig selve nok.
fredspriset till Ossietzky härom året var illa nog, men i de
yttersta av dessa dagar ha de varit nog oförsynta att bygga
ett tvåvånings w. c. i närheten av tyska osloministerns bo
stad. Detta blev för starkt för ett så känsligt sinne, och åter
uppstodo diplomatiska förvecklingar mellan Norge och tredje
riket. Nog är det ett under, att inte Europa står i brand, när
till och med ett w. c., låt vara i två våningar, kan ställa till
sådant trassel.

För att inte bli långrandig ska ja'g härefter avfärda Musso
lini och Hitler i samma svep. Båda skria sig hesa efter kolo
nier, Mussolini har följt Hitlers exempel och lämnat folkför
bundet, båda tjänstgöra som kraftiga hejarbasar åt Japan och
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Franco-Spanien, och gemensamt ha de konstruerat något som
kallas axeln Berlin-Rom.

Ryssland går mot Thermidor, s. k. rättegångar pågå ideli
gen, höga dignitärer falla som sabotörer, och Stalin blir väl
i tidens fullbordan såsom den ende överlevande tvungen att
taga sitt eget liv. För konsekvensens skull.

Sedan Baldwin förmått Edward att lämna kungamanteln åt
brodern George, lämnade han själv Downing Street år Cham
berlain. Både kungamanteln och Downing Street hava där
efter blivit ganska innehållslösa. - F. Ö. lever man i England
efter maximen "wait and see".

I Frankrike har man numera ingen kung att skicka iväg,
där finns i stället folk som till varje pris vill ha en kung, fast
det inte lyckats. Dessutom ha fransmännen det litet besvär
ligt med francen, regeringskris som vanligt och en utställ
ning, som blev färdig att stängas i oktober. ,

"Så tjock var prinsessan, innan hon blev lycklig" stod det
i den pigga tidningen Iiusmodern under ett porträtt aven
synnerligen fullvuxen Juliana i anledning av hennes bröllop,
förlåt förmälning, med Bernhard. Här föreligger ett intres
sant uppslag för bestämmande huruvida kungliga personer
gifta sig av böjelse eller inte. Enligt skalan: fetare - olyck
lig, samma hull - svala känslor, magrare - lycklig. Någon
uppgift om vår prins Carls hull innan han gifte sig med Elsa
von Rosen, f. von Rosen (vad nu det senare skall vara bra
för) har mig veterligt inte förekommit, vilket verkar miss
tänkt. Ur samma rojalistiska källa inhämtas, att ännu en prin
sessa fötts på Haga och att Norge fått en Harald - ännu inte
hårfager. Och medan kungligheten är på tapeten anteckna
vi, att Danmarks Christian stått vid höjen mast i fem og tyve
aar, och att vår egen Mr O. regerar och spelar tennis med
samma spänst ännu efter tre ttio regeringsår.

Tjugufemårsminnet av femte olympiaden har firats så att

50



Sverige slagit Tyskland i fri idrott, Finland i brottning illen
fått stryk av både Danmark och Norge i fotboll. Dessutom
var Fock i Stockholm och hälsade på kronprinsen, och vä
nersborgsfotbollen rycker upp i västsvenska serien.

Svenskarne älska att resa, inte minst deras utrikesminister,
som ilat från Stockholm till London, Berlin, Moskva och en
del andra huvudstäder. Kronprinsen har hälsat på kung Carol
och storprataren Jerring har varit i Förenta Staterna och ta·

glt upp julhälsningar från svenskamerikanarna på grammo
fonplattor. Vi ha också mottagit besök. Guvernören Earle
från U. S. A. har varit här och bett oss komma till Delaware
nästa år, Pickford, Tibbett och Taylor ha kommit som sände
bud från filmamerika och från tredje riket ha vi mottagit
Jannings samt älgjägarne m. m. Franz Ritter von Epp och
Franz von Papen.

FÖrsvaret har börjat omorganiseras. Bl. a. ska militären få
nya uniformer. Att döma av det senaste förs1a<get, ser det
ut som om dc vore komponerade med tanke på att deras
bärare ska gå ut som frivilliga hos general Franco. Men det
kan väl aldrig vara meningen; fast nog se mössorna väldigt
francobetonade ut.

Artiga utlänningar betyga ideligen, vilken hög kultur vi ha
här i Sverige, och den lassas faktiskt på oss till den grad,
att den börjar bli en börda. Stela påstås det ju, att vi alltid
varit, men när vi nu också ska gå och dra på den här kul
turen blir det väl ändå värre. Kanske det är i känslan av
denna kulturella överbelastning, som Engberg infört läxfria
tnåndagar, det förefaller inte otroligt. Om vi sålunda få högt
betyg för vår kultur, kan knappast detsamma sägas om .fiit
lers Tyskland, bedömt av Thomas 1\1ann i ett öppet brev till
filosofiska fakulteten i Bonn, som strukit honom såsom he
dersdoktor. Det var säkerligen ingen uppbygglig läsning för
Jiitler, som i denne nobelpristagares fräckhet kunde se ännu
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ett starkt skäl för det visa beslutet att vägra tyskar mottaga
nobelpris. Något nobelpris har sålunda i år inte gått till Tysk
land. följaktligen borde här redogöras, för vart de tagit vä
gen, men för ögonblicket kommer ja'g endast ihåg litteratur
pristagaren Roger Martin du Gard och en vitaminlärd ung
rare, vars namn är svårt att både stava och uttala, och därför
avstår jag. Intresserade hänvisas till Bonnierska förlagets
veckotidningar, där förmodligen prista'garnes fruar intervjuats.
Men låt mig inte häckla Bonniers, som i år kunnat se tillbaka
på ett hundraårigt, icke oväsentligt arbete till eget och den
svenska kulturens fromma. Och med risk att komma på an

tisemiternas svarta lista gör jag en djup reverens för huset
Bonnier och enkannerligen dess nuvarande chef, kulturfräm
jaren Karl Otto Bonnier.

Zola har fått sin sentida svenske eftersägare. Professor
Lundstedt utslungar med korta mellanrum sitt "j'accuse" mot
Högsta Domstolen, som framhärdar att inte bevilja resning
i den stackars Torsten Kreugers mål. Att den svenska rätt
visan kan vara så hård och inte vekna, när den ser, den
stackars karln lider och hör hur professor Lundstedt flåsar i
den kränkta rättvisans namn.

Även vår stad har sin Zola. "Jag anklagar" surrar i' luften
och sprides i tryck över Sveriges land. VänersbOPg blir hero
stratiskt ryktbar, men vad betyder det, när, som Zola skrev,
"sanningen är på marsch".

Vi ha alltså nu hunnit så längt, att vi ska formulera frågan;
vad har hänt i Vänersborg år 1937? Ja, fråga inte mig, jag
skulle bara komma med futtiga ting, exempelvis lyktstolpen.
som blev en rabatt, eller försäka en vits på spåret, som för
svann. En enkel krönikör som jag besitter inte den upphöjda
sakkunskap och objektivitet, som Ni blivit bortskämda med
i pressen, i pamfletter och i Sunt förnuft, som tycks ha fått
lokalredaktion i Vänersborg. I medvetandet om min oförmåga
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överlämnar jag sålunda lokalkrönikan i taka händer. Då få
Ni den f. n. rätta lokalfärgen - grönt --, Ni komma i kontakt
med det Stora Missnöjet, och Ni få umgås med folk, som be
griper allt. Sedan går det an att samlas under fältropet "allt
för Vänersborg", vilket kan förverkligas genom att sprida
över landet uppfattningen, att Vänersborg är vanstyrets stad
n:r 1, genom att förstora varje misstag (och att framfÖr allt
aldri'g glÖmma dem), förringa och betvivla allt gott uppsåt,
och att över huvud taget allt som skett och sker i Väners
borg saknar motstycke -- åtminstone i Alingsås.

Nu kanske någon tycker, att om jag överlåter kritiken åt
andra, kunde jag själv servera berömmet. Då svarar jag:
pretentionerna på en krönikör ska vara måttliga; kritik är
lätt att åstadkomma, berömmet svårt, och då berÖm numera
inkluderar svenska språkets mest superlativa superlativer,
medger varken tid eller förmåga att göra ett naturligt urval.
Återstår utvägen att referera nakna fakta, men då bleve det
Almanack för Alla, och det är väl ändå inte meningen.

Som ett postscriptum skulle jag vilja låta kalla siffror tala:

skatten har sänkts med femtio öre. Men det lär visst inte
vara bra det heller.

Det har gått med krönikan som med så mycket annat här
i världen, den har urartat. I tidernas begynnelse rÖrde den
endast Gillet och dess angelägenheter, sedan tillkom lokaI
krönikan, och längre fram blev det också plats fÖl' det övriga
Sverige och utlandet. Detta skedde redan på LydelIs tid och
fortsattes på Lindedals, så ja'g bär inte ensam ansvaret, att
vi fjärmat oss alltmera från ursprunget och endast med några
rader konstatera, att inom Gillet råder status quo. Det Stora
Missnöjet har ännu inte fått insteg här, och när vi en gång
årligen samlas till midvinterblot, äro vi annandagsfromma och
lokalpatriotiska. Så länge ska vi vara nöjda med status quo.

Det nya året brukar alltid framställas som en liten Ijus-
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ELav NORDEN.

hyllt och blåögd kerub, som på det nya årets första dag tar
sina första stapplande steg mot okända öden. Vore det inte
riktigare att i dessa bistra tider byta ut keruben mot en liten
svart jäkel i gasmask. Så gör jag nu i den kanske dåraktiga
förhoppningen, att när ]938 gått till ända gasmasken kommit
bort, färgen ljusnat och ett par änglavingar, om än aldrig så
små, vuxit fram.
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M I N N E S R U N O R.

f. Järnvägsmannen ISIDOR DALQUIST avled i
Vänersborg den 30 december 1936. lian var född
i färgelanda den 7 oktober 1851 men kom redan
som barn till Vänersborg, där han, efter att hava
genomgått några klasser i läroverket och en kor
tare tid haft anställning i ett boktryckeri, nitton
årig inträdde i U. V. H. J:s tjänst. Där kvarstod
han, tills han år 1919 avgick med pension. Men
Isidor Dalquist var icke mannen att efter fullgjort
dagsverk slå sig till ro; hans mannaålders stora
kärlek, journalistiken, fick honom nu helt i sitt
våld, och med obrutna krafter deltog han til!

kort före sin bortgång i arbetet på Länstidningens redaktion. Under sin
långa levnad hann han utföra en gagnande verksamhet både inom före
ningslivet och i kommunala värv. Särskilt nykterhetsrörelsen och sjuk
hasseverksamheten ägnade han stort intresse. Tillsammans med dåvarande
lektorn, numera professorn, Johan Bergman och framlidne rektorn O.
Örtenblad grundade han Vänersborgs Arbetareinstitut, vars hedersledamot
han var. lian var även ledamot av styrelsen för Vänersborgs folkbibliotek
lIch läsestugan och under en följd av år ledamot av stadsrevisionen. Vä
uersborgare av renaste vatten hyste han ett livligt intresse för Väners
horgs Söners Gille, vilket under åren tagit sig många synbara uttryck,
bl. a. har han i sin ålders sena höst medarbetat i årsskriften och på gil
lesstämmorna saknades han aldrig.

Det var resning över Isidor Dalquist, en patriark och en stridsman,
som aldrig lät tiden hinna förbi sig, en man, som förstod att njuta sitt
otium cum dignitate inte världsfrånvänt utan med ungdomens friska syn
på livet och människorna.

liandianden AXEL SJÖSTI~ÖM avled i Väners
borg den 15 februari 1937. lian var född den 20
mars 1870 i V. Tunhem. I unga år flyttade han
till Vänersborg, där han hade anställning som
förman i Rerggrens och Drakenberg & Perssons
brädgårdar. Sedan den senare upphört öppnade
han egen rörelse i kol- och vedbranschen.

Inom sjukkasserörelsen nedlade Sjöström ett
intresserat arbete och han var dessutom ledamot
IVänersborgs fabriks- och Hantverksförening,
lian var även mångårig ledamot av taxerings-
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nämnden. I övrigt var Sjöström en av dessa stilla och försynta män, som
icke sträva efter offentlighet, men redligen fylla sina värv.

Kassören FRITZ SVENSSON avled i Vargön den
14 augusti 1937. lian var född i Vänersborg
den 2 november 1884. Efter studier vid Väners
borgs läroverk genomgick Svensson Göteborgs
liandelsinstitut. Därefter erhöll han anställning
vid Wargöns A.-B., där han befordrades till kas
sör, i vilken tjänst han kvarstod vid sitt från
fälle. Fritz Svensson var en dugande och plikt
trogen tjänsteman, som vunnit såväl bolagsled
ningens som sina kollegers odelade fÖrtroende
och aktning. Samma egenskaper som prägIade
Svensson som tjänsteman skänkte honom också

utom arbetet många vänner, vilka djupt beklaga hans tidiga bortgång.

f. Landsfogden BENGT FALK avled i Linköping
den 11 december 1937. lian var född i Väners
borg den 30 maj 1868, där han år 1887 avlade
studentexamen. Två år senare avlade han pre
liminärexamen i Uppsala och hovrättsexamen i
Lund år 1897. Efter kronolänsmansexamen i Vä
nersborg tjänstgjorde han som landskanslist i
liallands län; senare blev han stadsfogde och
stadsfiskal i Kristinehamn. År 1913 utnämndes
han till kronofogde i Luleå fögderi och inne
hade därefter i flera år samma tjänst i Värm
lands, Skaraborgs och Södermanlands län, erhöll

1916 transport till Lidköpings fögderi, blev 1918 landsfogde i Blekinge
län och utnämndes 1923 till krigsfiskal vid flottans station i Karlskrona.
I:fter uppnådd pensionsålder bosatte han sig i Linköping.
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse~

berättelse för år 1937.

S tyreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1937.

Genom testamentariskt förordnande av lektor Gottfrid Eliasson och
hans sYster fröken Ingeborg Eliasson skulle efter bådas frånfälle deras
fastighet Kronogatan 14 j Vänersborg samt viss annan kvarlåtenskap till
falla Gillet. Sedan fröken Eliasson den 19/7 1937 avlidit, har testamentet
godkänts av kammaradvokatfiskalen, varför GiJlet, så snart boutredningen
i början av år 1938 slutförts, kan tillträda donationen, den största, som
Gillet hittills fått mottaga. Det är styrelsens avsikt, att så snart ske kan
förelägga Gillet redogörelse för donationen samt förslag till erforderliga
åtgärder beträffande fastigheten och dess förvaltning. Styrelsen vill här
uttala den förhoppningen, att Gillet för all framtid skall kunna motsvara
donatorernas förtroende, och att deras gåva skall bliva till det avsedda
gagnet, ekonomiskt stöd åt ålderdomshemmet.

Ur Knut Iiernströms Understödsfond har utdelats fyra julgåvor och
ur Major Oscar Wenerströms Understödsfond en julgåva.

Årsskriften har under året utkommit med sin sjätte årgång och till
ställts samtliga medlemmar.

Medlemsantalet utgjorde den 31 december 1937 307, varav 7 ständiga
medlemmar.

Beträffande ålderdomshemmet hänvisas till fastighetsföreningens sty
relseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Inkomster:
Behållning från år 1936 654: 39
Inträdes- och årsavgifter 566: -
Annonser i årsskriften 250: -
försålda årsskrifter o..................... 6: 45
Ränta 15: 88 838: 38

Kronor 1,492: 72
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Utgifter:

Kostnader för årsskriften .
Tryckning av stadgar .
Kransar och blommor .
Annonser .
Telegram, porto och telefon .
Trycksaker och skrivmaterial .
fotografier .
Inkassering av årsavgifter ' .
Inköpt litteratur .
Diverse utgifter .

Behållning till år 1938: Innestående i bank ..
Kontant i kassan ..

327: 25
45:
61:55
29: 50
20: 75
26: 70
19: 75
52: 70
3: 25

70:-

820: 27
16: --

656:45

836: 27

2. fÖRSKÖNINGSfONDEN:

Kronor 1,492: 72

Behållning från år 1936 .
Ränta o ••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••

Kr.

Behållning till år 1938 .(innestående i bank) .... Kr.

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES fOND:

Behållning från år 1936 o ..

Ränta .

Kr.

2,781: 05
69: 52

2,850: 57

2,850: 57

438: 62
10: 95

449: 57

Behållning till år 1938 Unnestående i bank)

4. KNUT IiERNSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Kr. 449: 57

Behållning från år 1936 ..
Ränta .

2,000: _.
90:-

Kr. 2,090: -'

Utdelade julgåvor (4 st) o.......... 80:-
Behållning till år 1938: Obligationer 2,000:-

Innestående i bank 10: - 2,010:-

Kr. 2,090:-
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5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning fran år 1936 _ " .
Ränta .

2,855: 35
88: 42

Kr.

Utdelad julgåva .
Behållning till år 1938: Obligationer 2,000:-

Innestående i bank 913: 77

2,943: 77

30:-

2,913: 77

Kr.

Behållning tm år 1938: Obligationer
Innestående i bank

6. mALMAR A. LINDEDALS MINNES fOND:

Behållning från år 1936 .
Ränta .

Kr.

2,000: 
715: 61

2,943: 77

2,633: 69
81:92

2,715: 61

2,715: 61

Kr. 2,715: 61

10,620: 
352: 56

10,972: 56

300: -Utbetald livränta .
Behållning till år 1938: Obligationer 10,000:-

Innestående i bank 672: 56 10,672: 56

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1936 .
Ränta .

Kr.

Kr. 10,972: 56

Gillets sammanlagda tillgångar uppgingo den 31 dec. 1937 till:

Allmänna kassan 836: 27
försköningsfonden 2,850: 57
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond 449: 57
Knut Hernströms Understödsfond 2,010: -
Major Oscar Wenerströms Understöds fond 2,913: 77
Iiialmar A. Lindeåals Minnes fond 2,715: 61
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .. 10,672: 56

Summa Kr. 22,448: 35
Yänersborg den 9 februari 19.38.

K. G. CEDERGREN.

JSIDOR JANSON.

jOlfN LINDGREN.

GUNNAR lfjORTlf.

ELOV NORDEN.

ANTON TlfERNQUJST.

BROR FOCK.

59



G r a n s k n i n g s b e r ä t t e l s e.

U ndertecknade, vid ordinarie gillesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners GIlle, få, efter f1111gjord granskning av 1937 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva föUande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, bankräkningar, protokoll och
Övriga handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med om
sorg och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bok
förda samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika
fonders ställning är fulit i överensstämmelse med de oss förelagda räken
skapsböckerna och dess riktighet bestyrkes i aIia delar.

Vi hemställa, att Styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1937 års förvaltning.

Gillets räntebärande obligationer förvaras i öppet förvar av A/B Vä
nersborgsbanken.

Vänersborg den 26j;? 1938.

ERIK CARLSSON. THORSTEN GULZ.
G r a n s k n i n g s m ä n.

Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings

styrelseberättelse för år 1937.

S tyreisen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning pr den 31
december 1937.

Räkenskaperna utvisa följande:

3,360: 
325:

2: 69

3,687: 69

VINST- och fÖRLUST KONTO:

Inkomster:

Iiyrors konto .
Årsavgifters konto .
Räntors konto .

-------

Kr.

Utr;ifter:

Inventariers konto (avskrivning) .
Bränsle konto .

150: 65
896: 50
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345: 38
104: 07
200: 60

1,080: 
355: 55
45: 25

310: 31
39:

160: 38

3,687: 69

Diverse omkostnaders konto .
försäkringspremiers konto .
Ljus konto .
Löners konto .
Reparationers konto .
RenhålInings konto .
Skatters konto .
Vattenavgifters konto .
Kapital konto (årets överskott) .

-------
Kr.

lN- och UTGAENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:

fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

Kr.

den l/l.

40,000: -
3,012: 90

50:
102: 71
28: 02

43,193: 63

den 31/12.

40,000: 
3,022: 25

50:
195: 40
86: 36

43,354: 01

1,710: 
41,644: 01

43,354: 01

1,700:
41,493: 63

43,193: 63

Skulder:

Reservfondens konto .
Kapital konto .

-----~-------

Kr.
Vänersborg den 9 februari 1938.

1(. G. CEDERGREN.

JSJDOR JANSON.

JOHN LINDGREN.

GUNNAR HJORTH.

ELOV NORDEN.

ANTON THERNQUJST.

BROR FOCI(.

R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningen räkenskaper och förvaltning för år 1937, få här
med avgiva föUande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

fastigheten är till ett betryggande belopp försäkrad, och dess förvalt
ning har handhafts på bästa sätt.
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Föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna
redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilket av oss bestyrkes.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt beviljas ansvarsfrihet för 1937 års
förvaltning.

Vänersborg den 26/2 1938.

ER/K. CARLSSON.

Revisorer.

THORSTEN GULZ.
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H e d e r s l e d a m Ö t er.

CARL OTTO CARLSSON, Fabrikör, Göteborg.
ANNA WIKSTI-(ÖM, f. DYMLING, Fru, Göteborg.

Medlemmar.

ANDERSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Eldare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, GOTTfRID, Överpostiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAf, f. d. Iiandlande, Vänersborg .
ANDERSSON, OUSTAf, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, IiJALMAR, Lantbrukare, Liungskile .
ANDERSSON, JOHAN fREDRIK, Snickaremästare, Vänersborg
ANDERSSON, JOIiN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, f. d. Iiandlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Göteborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall .
BARKSTEDT, HERMAN, f. d. Bankkamrer, Yänersborg .
BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Jönköping .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Örebro .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
BECKEMAN, KNUT, Iiamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BENGTSSON, flJALMAR, Sjukvårdare, Yänersborg .
BERG, fRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, fil. stud., Vänersoorg .
BERGLUND, fRITIOf, Iiandlande, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Länsassessor, Karlstad .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTI<ÖM, TORSTEN, Tandläkare, Grästorp .
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14/5 01
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23/8 78
25/1 98
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11/8 61
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8/11 02
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28/9 82
26/9 85
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2/12 92
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131fL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Philadelphia, (U. S. A.) .
BJÖRNDAHL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTHEN, JOHN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping , .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg .
BROBECK, KARL, Kamrerare, falun .
BROMAN, LASSE, t. f. Lektor, Umeå .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BYLUND, HJALMAR, Major, Uppsala .
CARLSSON, ALBERT, Handlande, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL ANDEI~S, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAf, Direktörsassistent, Vänersborg ..
CARLSSON, ELOf, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, fabrikör, Vänersborg .
CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Underlitkare, Trosa .
CEDERGREN, KARL GUSTAf, f. d. fältläkare, Vänersborg.

Gillets förste ålderman .
CEDERGREN. RAGNAR, Avdelningschef, Göteborg .
CEDERGREN, STIO. förste notarie, Skövde .
CEDERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig medlem
CHRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
DAfGÄRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAfGÄRD, HARRY, Charlmterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLÖf, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, WERNER, liandiande, Karlsborg .
DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Lidköping .
DALQUIST, ISIDOR, Journalist, Vänersborg t .
DANELIUS, KARL, f. d. förste provinsialläkare, Växiö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje ..
DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAf, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KARL fREDRIK, Biografägare, Roslags-Näsby .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Ektorp .
DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, Skofabriksarbetare, Vänersborg .

13/11 74
12/2 OJ
23/4 88
6/7 88
9/2 73
8/7 75
9/10 80

28/7 82
16/3 74
23/9 81i
19/5 06
15/5 04
20/8 70
21/8 78
8/5 73

19/9 97
10/10 85
27/4 09
23/7 04
9/9 76

19/12 93
8/10 05

21/8 67
2/5 07
1/8 11

26/7 56
1/10 12

29/4 91
15/4 06
2/10 96

26/8 62
28/5 91
2/9 80

10/7 51
29/7 69
5/8 84
9/8 95

21/11 86
16/2 79
21/1 91
22/7 68
29/7 70
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EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg ..
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Trollhättan .
EKBERG, tfJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg .
ELOW, STIG, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, NILS, Med. kand., Vänersborg .
ERICSSON, AXEL, Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Prokurist, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, liandiande, Borås .
ERIKSSON, AXEL Ttf., tfandlande, Göteborg .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
ERIKSSON, ERNST W., tfandlande, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL, Färgmästare, Arvika .
ERIKSSON, LARS, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, OSCA.R, Bryggmästare, Västerås " .
r'AGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
FALK, BENGT, f. d. Landsfogde, Linköping t .
FALK, RICtfARD, Förvaltare, Gräsmark .
t'ALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gillets

styrelse .
FOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg .
FRISERG, KNUT, Apotekare, Gysinge .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Trollhättan .
FRÖBERG, tfENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg ,.
GADDE, NILS OLOf, Järnhandlare, Vänersborg .
GILLBERG, EWALD, tfandlande, Vänersborg .
GRUNDBERG,tfADAR, Godsägare, Askersund .
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULZ, TORSTEN, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
liAGBORG, ARNE, tlandlande, Vänersborg .
liAGBORG, WALTER, tfandlande, Vänersborg .
liALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
liALLBERG, BERTIL, Borgmästare, Linköping .
tiALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse .
tfALLONQVIST, KNUT, tfandlande, Vänersborg .
liALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
tlAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem .
I-IANSSON, MAGNUS, Direktör. Stockholm .
tfANSSON, VICTOR, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
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HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinrta .
HAUFFMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg o ••••••••••

HEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg . o' ••• o. '" o o •••

HEGARDT, GUSTAF, förste stadsläkare, Västervik o ••••

HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
liELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HENRICIiSON, CONRAD, Disponent, Oslo .. o •••••••••• o •• o •••

HJORTIi, GUNNAR, Länsbokhållare, Vänersborg. Gillevärd ..
HULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg o •••••••••

HULTEN, RICIiARD, Snickaremästare, Vänersborg ..... o ••••

JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .. o ••••••••••••'0 ••••

JANSON, HOLOER, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, JSlDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålderman

och kassafoglle .
JANSSON, OTTO, 1:ste exp.-vakt, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Med. kand., Vänersborg .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOHANSSON, ALFRED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
JOIiANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOIiANSSON, AXEL, Iiandelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL O., Bokhållare, Vänersborg .
JOIiANSSON. EMIL, Iiandlande, Vänersborg ' .
JOIiANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg .
JOHANSSON, IiARRY, Drätselbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, IiARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, IiENRY, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
JOIiANSON, IiUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, liUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
JOIiANSSON, OTTO, tIovmästare, Vänersborg .
JOtIANSSON, I<OBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOtIANSSON, AKE, Fotograf, Vänersborg , .
JOHNSSON, tIERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, ANDERS, Bokhållare, Stockholm .
JONSSON, EMIL, I-Iandlande, Vänersborg .
JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg o •••••

JÖNSSON, fRANS W., f. d. tIamnfogde, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAI', Hamnfogde, Vänersborg o.'

KARLSSON, KARL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
KARLSON, VALTER, tIandiande, Vänersborg .
KIIiLBERG, KARL JOIiAN, Ingeniör, Iiärnösand o ••••••
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kNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg .
KRAffT, fELIX, Smedmästare, Vänersborg . .
KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn .
LAGERGREN, SVEN, Studerande, Vänersborg .
LARN, GILLIS, Apotekare, Gränna .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, ERNfRID, Brevbärare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAf, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSON, JOHAN, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAWSON, JOHN, fabrikör, Trollhättan .
LILJE, KLAS, f. d. Provinsialläkare, Åseda .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg . .
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, OCiteborg .
LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAf, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HÅKAN, Teol. stud., Vänersborg .
LINDQVIST, ROLf, Länsbokhållare, Vänersborg .
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Ingeniör, Vänersborg .
LJUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOf, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg ., .
LUNDBLAD, OLOf, Studerande, Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, I-landiande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, Postkontrollör, Stockholm .
LUNDGREN, THOl<, Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUSTAf, Experimentingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, .Ängelholm .
LUNDIN, WÄRNER, förste Byråingeniör, Stockholm .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAf, Handelsresande, Vänersborg .
MILLING, TIiORSTEN B., Landskontorist, Vänersborg .
NILSSON, DAVID, Lektor, Skara ..
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan .
NILSSON, JOIiAN, f. d. Reparatör, Vänersborg .
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NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg 8/9 90
NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg 24/7 69
von NOLTING, OLOF, Disponent, Vänersborg 2/6 77
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, Vänersborg. Gilleskrivare .. 22/2 (Ii

~ORDFELT, ALFRED, f. d. Rektor, Stockholm 17/5 64
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta 4/10 75
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö 29/9 73
NYGREN, PONTUS, Landskontorist, Vänersborg 10/4 00
NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg 2/10 74
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg 12/12 70
NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg 8/4 72
OLLeN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg 15/1 85
OLLeN, OLOF, Ingenjör, Vänersborg 2/2 82
OLSSON, ADOLF, Lagerbokhållare, Vänersborg 6/12 72
OLSSON, CARL, Lagerbokhållare, Vänersborg 7/2 02
OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg. 12/4 81
OLSSON, VERNER, Banktjänsteman, Vänersborg 2/9 86
OSCAR, ALGOT,Köpman. Örebro 15/3 91
PETERS, RAGNAR, Grosshandlare, Stockholm 30/4 02
PETRe, ERNST, Redaktör, Vänersborg "'/3 97
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborz .. 3/1 01
PETTERSSOJ'iI, ALGOT, Chaufför, Vänersborg 26/3 89
PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad 16/10 75
RAHM. HJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg 22/10 00
RAHNE, KARL, Folkskollärare, Trollhättan 13/11 83
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg 9/5 88
ROSLIN, HARRY, Bokhållare, Vänersborg 2/12 06
RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig medlem 1/8 74
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem 18/6 77
SAHLBERG, ROBERT, Överstelöjtnant, Vänersborg 25/12 76
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg 14/11 81
SAHLIN, ERIK, Kriminalkonstapel, Vänersborg 10/1 09
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg 15/4 13
SALeN, AXEL, Ingeniör, Sandviken 6/4 83
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg 5/8 86
SANDBERG, NILS, Pil. mag., Vänersborg 9/12 11
SANDBERG, WILHfLM, Brevbärare, Vänersborg 12/12 81
af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Moholm 6/1 84
af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg 25/11 74
SCHMIDT, OTTO, f. d. Sotaremästare, Lidköping 23/6 64
SCHRÖDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede .. 24/1 97
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse 4/12 72
SJÖSTAD, RAGNAI~, Elektrotekniker, Vänersborg 18/3 96
SJÖSTRÖM, AXEL, Handlande, Vänersborg t 20/3 70
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SJÖSTRÖM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, OLOF, StationsInspektor, Vargön .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i Gil-

lets styrelse .
STIBERG, ROBERT, Direktör, Göteborg .
SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare. Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, CARL, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, FRITZ, Kassör, Vargön t .
SVENSSON, GÖSTA, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Arbetsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, OLLE-GUSTAF, f. d. Handlande, Vänersborg .
SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Förman, Malmö ..
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
von SYDOW, DANIEL, Jur. stud., Vänersborg .
von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Stockholm .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Löjtnant, Karlskrona .
TEODORSON-LARSON, MELKER, Kontrollör, Bofors .
THERNQUIST, ANTON, tIandelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIiIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, JOIiAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TORSTENSON, AXEL, Musikstyckjunkare, Göteborg .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem .
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Luleå .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem .
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENIUS, OSKAR, Handlande, Vänersborg .
WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg .
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WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, liandelsbiträde, Vänersborg .
WEST, JOHN, Läroverksadiunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNliARD, Verkmästare, Vänersborg .
WESTliALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTliALL, CURT, Länsbokhållare, Vänersborg .
WETTERLUNDli, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
WISOM, TOR, Kapten, Stockholm .
VICTORIN, OLOF, Kontrollant, Vänersborg .
WIJKSTRÖM, ERNST, Kontorsskrivare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, liELGE, Kapten, Jönköping .
\;VILliELMSSON, CAI~L, Gasverksarbetare, Vänersborg .
WOLGAST, KURT, Kamrer, liälsingborg .
ABERG, AXEL E., Föreståndare, Göteborg .
AKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÄSTRÖM, fJALAR, Ombudsman, Trollhättan .

Antal medlemmar: 308.

19/12 75
29/7 81
2/9 09

24/7 92
2/2 79

12/1 05
6/8 08

11/2 04
16/9 85
28/10 08
18/6 89
28/11 89
11/8 94
17/4 89
8/7 9.1

18/10 73
23/12 92
25/3 93

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1938

Styrelse.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. fältläkare, F ö r s t e

å I d e r m an.
JANSON, ISIDOR, Kassör, A n d r e å I d e r m a n o c h k a s-

s a f o il: d e.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare, G i II e s k r i var e.
HJOIUH, GUNNAR, Länsbokhållare, G i II e v ä r d.
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, B i s i t t a r e.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a re.

STERNER, BRUNO, Frisörmästare, E r s ä t t a re.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, E r s ä t t a re.

Be r e d n i n g s n ö m n d.
ANDERSON, PRIlV1US, Bankkassör.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
H.TORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
MILLING, THORSTEN B.. Landskontorist.
NORDEN, ELOV, Stadsbokhållare.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

Års skriftsnömnd.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV. Stadsbokhållare.
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.

Rökens kap s grans kare.
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

KARLSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a r e.
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AKTIEBOLAOET

A. f. CARLSSONS SKOfABRIK
VÄNERSBOR'O
fABRIKEN GRUNDLAGD

===ÅR 1860===

Produkfion pr dag 2. OOO par



SPARBANKEN IVANERSBORG
G.R UNDAD AR 182 2

================ En av ~~~~
landets äldsta sparban ker

Insatta medel omkring ..... Kr. 16.000.000:

Reserverade medel omkring " 1.300.000:-



Utför alla slags bankaffärer

Bankens notariatavdelning mottager ull

vård och förvaltning under bankens

garanti a Il e h a n d a värdehandlingar.

Fondafförer förmedlas.

Kassafack uthyras.



VANERSBORGS BRYGGERI
Grundlagt 1852

--- Ägare: --

A.-B. Pripp & lyckholm, Göteborg

TILLVERKNING:

Alla slag av malt- och läskedrycker



I/~~
1\ KAPPOR

V1l:NERSBORG

ABg GUNNAR '\\TIBORG
ETABL. 1918

BYXFABRIKEN KIRUDD
ETABL. 1926

VÄN ERS BORG



A/B

NABBENSBERGS TEGELBRUK
ÅRSTILLVERKNING: 4 milj. murtegel

I 3/4 » taktegel
13/4» dräneringsrör

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK
Ä G A R E: G U N N A R W U l F.

ÅRSTILLVERKNING: 5 milj. murtegel
3 »taktegel
l 1/2 » tegelrör



VÄNERSBORGS SÖNERS
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ÅRSSKRIFT
1939

Åttonde årgången

VANERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI
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Anteckningar om landssekreterare
och landskamrerare

i Älvsborgs län.

Ä lvsborgs län har sitt namn efter det s. k. Gamla Älvsborg,
det från medeltiden omtalade fästet vid Göta älvs utlopp,
beläget på älvens västra strand, inom Svenska Sockerfabriks
aktiebolagets nuvarande område i västligaste delen av Göte
borgs stad. Länet omfattade ursprungligen endast Vättle och
Bollebygds härad samt de nu till Göteborgs och Bohus län
hörande Askims och Sävedals härad jämte Östra Iiisingen,
men i senare hälften av 1400-talet hade länet utvidgat sig
över Ale, Kullings, Väne, Bjärke, Flundre m. fl. härad. Dess
område undergick sedermera många förändringar. Först år
1680 fick Älvsborgs län den omfattning det ännu i dag har,
och först åtskilliga år senare förlades landshövdingesätet till
den nuvarande residensstaden, Vänersborg. Uppförandet av
ett residenshus där synes hava pågått åtminstone från år
1688, och byggnadsarbetet var icke avslutat förrän åtskilliga
år inpå 1700-talets första decennium. Den förste landshöv
dingen, som bodde i Vänersborg, var L a r s E l d s t i e r n a,
som blev landshövding i Älvsborgs län år 16901

), då han ef
terträdde Ii e n r i k von V i c k e n, som residerat i Borås.

* * *
1) Den från Lindskogs "Skara stift" härstammande och därefter på

flera ställen förekommande: uppgiften att Vänersborg blivit landshövdinge
residens först 1697 är felaktig. Genom ett Kungl. brev den 23 augusti 1689
till landshövdingen von Vicken befalles han att därefter hava sitt residens



Till biträde i tjänsten hade en landshövding på den tiden 
förutom naturligtvis underordnade skrivare - s e k r e t e r a
r e n eller som titeln från utfärdandet av 1687 års lands
hövdingeinstruktion blev: I a n d s s e k r e t e r a r e n, samt
I a n d s b o k h å l I a r e n eller I a n d s s k r i var e n, vilken
senare befattningshavare enligt 1719 års landshövdingein
struktion fick titeln I a n d s k a m r e r a r e. Titlarna lands
sekreterare och landskamrerare hade emellertid brukats
långt tidigare än de blevo officiellt vedertagna. "förutom in
nehavarna av dessa båda befattningar fanns redan tidigt vid
länsstyrelserna en I a n t r ä n t m ä s t a r e, som omtalas i in
struktioner från år 1688.

LANDSSEKRETERARE.

Genom 1634 års regeringsform nyordnades förvaltningen i
länen, och i den första allmänna landshövdingeinstruktionen
av den 8 januari 1635 föreskrevs, att landshövdingen skulle
hava till hjälp "först een handskrifware, hwiIkens Embete skall
wara att adsistera Landshöffdingen i alla hans Embetzsaker
ehuadh nampn dee haffua, så och alltijdh wara tiIstädes och

fölia Landzhöffdingen, när han reeser uth på Landett eIler i
Städerna, något på Cronones wägnar att bestäIla." Jämte den
landsskrivare, som motsvarar nuvarande landskamreraren.
skuIle han "författa och concipiera aIla dee Breeff, Befallnin
gar och Zedlar, så ock aIla Contracter, Budh och förbudh,
som Landzhöffdingen på sitt KaIls och Embetes wägnar låther
wthgåå, så och håIla öfwer allt richtigt beskiedh, rättelse
och R.egistratur, haffue också Landzens Cantzlij wnder sine

i Vänersborg, men han synes dock hava kvarbott i Borås. Att landshöv
ding Eldstierna var bosatt i V. framgår bl. a. aven anteckning från år
1693 i stadens kyrkobok om hans sons död och begravning i Väners
borgs kyrka.
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Väners-

händer, alle acter och Breeff ordenteligen disponera, wäll
förwara, och allt när dee der ifrå skilias, åter ifrå sig
leffwerera."

* * *

Den förste landssekreteraren vid länsstyrelsen
borg hette

l. johan von Qvickelberg ( --1705).

Han var son till häradshövdingen i Skånings härad, seder
mera borgmästaren i Arboga Johan Oubbertz, som 1654 ad
lades med namnet von Qvickelberg (som var hans moders
namn) och Elisabet de Courtas; Johan v. Q. inskrevs som
student vid Åbo akademi 1673 och var landssekreterare i
Älvsborgs län 1687. Man vet i övrigt ej mer om honom än
att han under åren 1700-1705 nämnes i Vänersborgs dom
bok såsom i olika tjänsteärenden närvarande vid rätten och
i kyrkoboken såsom fadder vid barndop, samt att han var
död den 28 april 1706, då vid rådhusrätten upplästes ett brev
från fru Christina Ehrensköld i Karlskrona, som begär upp
lysning om "vem, som antagit sig dispositionen att låta be
grava dess salige svåger secreteraren von Qvickelberg".
Brevskrivarinnan var änka efter sekreterarens broder, kon
teramiralen Paul von Qvickelberg, född 1644, död 1694.

Johan von Qvickelberg efterträddes som landssekrete-
rare av

2. Daniel Lenberg (1706-1720).

Denne var son till landskamreraren i länet Lars Håkansson
Lenberg och Catarina Röbeck. Han hade studerat i Uppsala,
där han inskrevs som student år 1695. Han var landssekre
terare till år 1720, då han blev borgmästare i Vänersborg,
vilken befattning han innehade till sin död 1751. Han var riks
dagsman för staden åren 1723, 1731 och 1734.

5



Daniel Lenberg var tre gånger gift, först med S a r a O i j

e n s, därefter med A n n a C h r i s t i n a We d e r b e r g (d.
1732) och sist med borgmästaren i Borås Magnus Melanders
änka E l s e b e K r a n t z. Då han ingick det sista giftet, hade
han flera barn, därav fyra minderåriga. Av barnen blev A x e l
D a n i e l tygvaktare vid artilleriet i Göteborg och har gått

till eftervärlden som poet och författare till "Sagan om pil

ten, sabeln och bågen", en politisk allegori i tidens stil. Sonen

U l r i c h blev präst och var på sin tid invecklad i de pietis
tiska oroligheterna i Vänersborg, om vilka stadens domböcker

innehålla vidlyftiga ransakningar1
).

Lenberg efterträddes såsom landssekreterare av

3. Samuel Perman (1720-1743).

Han var född 1686 och son av handelsmannen och rådman
nen i Stockholm Thomas Perman och Margareta tIällberg.

Jämte sina tre bröder Abraham, Isak och Jakob, av vilka

Isak och en äldre broder, tians, sedermera adlades med nam
net O l i v e c r o n a, blev han vid 10 års ålder student i

Uppsala år 1696 och avlade där juridisk examen, varefter
han tjänstgjorde vid olika domstolar och slutligen förestod

häradshövdingeämbetet i Västernorrland 1719, då han sökte
och 1720 erhöll landssekreteraretjänsten i Vänersborg, som
han sedan innehade till sin död 1743.

Han var gift m\ed C h r i s t i n a C h a r lot t a von
S n o i l s k y (f. 1700, d. 1733), som var dotter till överjäg

mästaren i Västergötland Carl Emanuel von Snoilsky och

Agneta Bård af Segerstad och förut hade varit gift med löjt

nanten Carl Magnus Silfverswärd (d. 1719).

Landssekreteraren Perman hade åtminstone två barn:

M a g n u s (f. 1720, d. 1770), som blev borgmästare i Väners-

1) Se därom Bergstrand: Separatistiska oroligheter i Skara stift under
Petrus Schyllbergs episkopat. Lidköping 1902,

6



borg, och O l o f (f.1730, d. ogift 1775), stadskirurg i Väners
borg och sedermera överkirurg vid Ostindiska kompaniet.

f'rån den förres son S a m u e l, apotekare och rådman i Ös

tersund, härstamma alla nu levande medlemmar av släkten

Perman.

Landssekreteraren Perman ägde gården nr 29 i kvarteret

Blomman enligt dåvarande nummerordning. De omyndiga

barnens förmyndare, hovrättsrådet Isac Olivecrona, sålde
gården till faderns efterträdare

4. Erik Cederlöf (1743-1756).

Denne var född år 1709 i Kvillinge socken i Östergötland,

clär fadern var lantbrukare, och blev student i Uppsala 1728.
lian lämnade sekreterareämbetet år 1756, då han blev hä

radshövding i Marks, Vedens och Bollebygds härad. Vid av

flyttningen från Vänersborg sålde han sin fastighet, som en
ligt den på 1740-talet ändrade nummerordningen då kallades

nr 43-44 i kvarteret Blomman, till källarmästaren liafwen
ström, som betalade 1,200 riksdaler för fastigheten "med hus,

tapeter, murad kopparbryggekittel samt trädgård".
Cederlöf förenade med häradshövdingesysslan befattningen

som auditör vid Västgöta kavalleri. lian fick vid avskeds
tagandet år 1775 lagmans titel. lian var bosatt i Borås och
dog där den 6 december 1790.

Han var två gånger gift, först med f r e d r i k a r: l i s a
b e t H o I m e r, antagligen dotter eller syster till lantränt
mästaren i Vänersborg Ulrik Holmer, och andra gången 1757,
med A n n a r: l i s a b e t W i g e r t dotter till tullförvaltaren
Petter Wigert och Barbara Agrell.

Cederlöf hade åtminstone ett barn, dottern A n n a L o v i
s a (f. 1759, d. 1782) som 1775 blev gift med faderns efter
trädare i häradshövdingeämbetet, sedermera justitierådet J o
h a n R o g b e r g.
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Cederlöf efterträddes såsom landssekreterare av

5. Georg Reinhold Hök (1756-1770),

som var född 1715 och son av borgmästaren i Jönköping
Magnus tIök och Margareta Katarina Billing. tian blev stu

dent i Lund 1735 och förordnades 1747 till borgmästare eller,
som titeln vid hans namn i Smålands nations matrikel över
sättes, "dietator perpetuus" i Skövde. "Solem'ni more renuntia

tus idque non sine ingenti civium adplausu atque strepitu"
heter det om hans tillträde av n3mnda befattning. För Skövde
var han riksdagsman vid riksdagen 1755-1756. Sistnämnda
år blev han landssekreterare i Älvsborgs län.

Ar 1770 lämnade han detta ämbete för att bliva borgmästare
i Vänersborg och auditör vid Västgöta-Dals regemente. tian
var riksdagsman för Vänersborg vid 1771-1772 års riksdag.

Han bebyggde tomten nr 6 i kvarteret Liljan med ett nytt
hus och fick den 8 juni 1768 intyg av magistraten, att hans
nybyggda gård vore värd minst 3,286 riksdaler. tIuset brann
emellertid upp i den stora elsvådan den 24 och 25 september
1777, då hans hustru måste kasta sIg ut från ett fönster i an
dra våningen men blev oskadad. Vid eldsvådan fick han för
störd fastighet för 7,600 riksdalers värde och lösegendom för
10,840 daler smt.

tian avled den 29 januari 1786 av ålderdomsbräcklighet
och hade de två senaste åren dessförinnan varit tjänstledig
för sjukdom. Till hans begravning den 12 februari undfick
änkan av stadens medel 50 riksdaler specie.

Hök var gift med O r e t a S i b e r g (f. 1725, d. 1800), dot
ter av prosten Erik Siberg i Skövde och Margareta Rhodin.

De hade flera barn, av vilka äro kända dottern C a t a r i n a
M a r g a r e t a, gift 1783 med rådmannen, sedermera borg
mästaren i Vänersborg J o n a s K r u Il, samt sonen M a g
n u s, född 1752 och student i Uppsala 1769.
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lian efterträddes såsom landssekreterare av

6. Anders Almqvist (1770-1792),

som 1770 var auditör vid Västgöta-Dals regemente och bytte
tjänst med liök. lian var den förste av de tre av samma släkt
Almqvist, som varit landssekreterare i Älvsborgs län.

lian var född 1744 i Unnaryd i Småland och son till pro
sten Sven Almqvist och Anna Kylander. lian blev student
i Lund år 1761 och var vice notarie i Göta hovrätt, då han
1769 blev auditör. Såsom landssekreterare erhöll han asses
sors titel. lian avled den 9 maj 1792.

Almqvist var sedan 1772 gift med E v a C a t h a r i n a
S u n d l e r (f. 1753 d. 1793), dotter av kronofogden, tituläre
landskamreraren Tore Sundler och Tolla Dalerius. Makarna
Almqvist hade tretton barn, om vilka upplysningar kunna in
hämtas i Leijonhufvuds Släktbok sid. 180.

Almqvists efterträdare blev

7. Sven Erland Heurlin (1792-1805).

lian var född 1758 och son av kyrkoherden i Göteryd i
Småland Nils lieurlin och Sara Almqvist, som var syster till
landssekreteraren Anders Almqvist. IieurIin blev 1775 stu
dent i Lund, där han avlade filosofie kandidatexamen 1778
och juridisk examen 1780. lian lämnade 1805 landssekrete
raresysslan för att bliva häradshövding i Kinnefjärdings m. fl.
härad. Såsom sådan benådades han med lagmans titel. lian
dog år 1827 på Truve i Källby socken, som efter hans död
såldes till hans efterträdare, den framstående juristen Johan
Gabriel Richert.

Iieurlin var sedan 1793 gift med L o v i s a S o f i a S u n d
b e r g (f. 1764 d. 1850) dotter till löparen vid kungl. hovet
Johan Sundberg och vid sitt gifte med lieurlin änka efter
kamreraren vid Stockholms stads brandförsäkringsverk, kongl.
sekreteraren Jonas Borgström.
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Samma år som Heurlin blev student i Lund blev också

studenten Thomas Thoren, som sedermera ändrade sitt efter
namn till T h o r i I d akademisk medborgare i Lund. Med
denne sedan så märkliga man knöt tieurlin en nära och under
många år bestående vänskapsförbindelse. Trettio brev från
åren 1780-1784 skrivna av Thorild till tieurIin äro tryckta
i Atterboms "Svenska Siare och Skalder" del. IV sid 51 H.
Thorild hade tidigare förbindelser med den stad, där tieurlin

skulle få sin verksamhet förlagd. Under åren 1775-1777 hade
nämligen Thorild i två omgångar varit informator hos super
kargören af Dittmer på Rånnum, under vilken tid han natur
ligtvis mången gång besökt det närbelägna Vänersborg.

Såsom landssekreterare efterträddes tieurlin av

8. Harald Almqvist (1805-1821).

tian var född 1773 på Visingsö och son till prosten Johan
nes Almqvist och Anna Sara Drysen. Harald Almqvist var
brorson till landssekreteraren Anders Almqvist. tian blev
1790 student i Uppsala, där han avlade teologisk examen sam
ma år och ekonomisk examen 1792. Året därpå flyttade han
till Lund för att fullborda sina studier för den prästerliga ba
nan, men slog detta ur hågen och återvände till Uppsala 1794
och tog där hovrättsexamen 1795. Efter flera års förordnan
den på domarebanan blev han vice häradshövding och lands
sekreterare i Älvsborgs län. Jämsides med denna befattning
fortsatte han sin domareverksamhet genom att fÖrrätta lag
manstingen i Vänersborg. 1811 fick han lagmans titel. År 1821

lämnade han landssekreterareämbetet för att bliva härads
hövding i Åse, Viste, Kållands och Barne härad i Skaraborgs

län, men bodde alltjämt kvar i Vänersborg, där han avled
den 4 oktober 1849.

Almqvist var sedan 1808 gift med M a r g a r e t a C a t h a
r i n a K r u II (f. 1785 d. 1870), dotter till borgmästaren i Vä-
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nersborg, titulära kommerserådet Jonas Krull och Margareta
Catharina tiök, som ju var landssekreteraredotter.

Av makarna Almqvists sex barn uppnådde fyra vuxen ål
der, och upplysningar om dem kunna inhämtas i LeUonhuf

vuds Släktbok sid. 178.
Såsom landssekreterare efterträddes Almqvist av

9. Nils Christer Richert (1821-1827).

tian var född 1795 och son av häradshövdingen i Yadsbo
härad, tituläre lagmannen Johan Richert och Christina Mar
gareta Bergendahl. Nils Christer var broder till den berömde
juristen Johan Gabriel Richert, till häradshödingen i Yadsbo
härad Gustaf Birger Richert och till häradshövdingen i Väne
m. fl. härad Mathias Eric Richert.

NUs Christer Richert fick ej innehava landssekreterareäm
betet i många år, ty han dog redan den 28 mars 1827, således
32 år gammal, men hade då ändock varit landssekreterare
i 6 år.

tian hade 1822 ingått äktenskap med C a t h a r i n a M a g
d a l e n a K a f l e (f. 1800 d. 1823) dotter till ryttmästaren
Johan Samuel Kafle och tiemfrid Ulrica von Wolcker. Ma
karna Richerts äktenskap blev kortvarigt. Den unga makan
avled redan 1823, då hon gav livet åt en son, Johan Christer
Emil, kallad J a n n e, som avled 1895 efter att hava varit
häradshövding i Luggude m. fl. härads domsaga och en tid
konsultativt statsråd.

Richerts efterträdare som landssekreterare blev

10. Anders Peter Sandberg (1827 -1846).

Denne var född den 13 oktober 1794 och son av ägaren av
Rånnum, kamreraren vid Trollhätte kanalbolag Gustaf Sand
berg och Anna Christina Bagge.

tian blev student i Uppsala 1814 och avlade där juridisk
examen. 1824 blev han borgmästare i Yänersborg, men ut-
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nämndes redan 1827 till landssekreterare i Älvsborgs län och
erhöll lagmans titel 1834. lian avled den 14 september 1846.

lian ägde tomterna 92 m. fl. i kvarteret Rosen, belägna

i nuvarande "Stora Plantaget" utefter Kyrko- och Kungsga
torna. Tomternas byggnader, som voro försäkrade för 4,800
riksdaler, uppbrunno vid den stora eldsvådan 1834.

Sandberg var sedan 1824 gift med li e d v i g U l r i k a

S o f i a K a f l e (f. 1806 d. 1880) som var syster till lands
sekreteraren Richerts fru.

Makarna Sandbergs barn vara: A n n a U l r i k a M a g d a

l e n (f. 1826 d. 1868) gift 1844 med kaptenen fredrik August
Virgin (j. 1811 d. 1895), G u s t a f (f. 1828 d. 1905) borgmäs

tare i Vänersborg, ogift, C h r i s t e r P e t e r (f. 1832 d. 1913)

framstående järnvägsingeniör, bosatt i London, (om honom
se Nordisk familjebok och "livar 8 Dag" 1913 nr 122), gift
med Nanny Wikander (f. 1849 d. 1924), och M a u r i t z (f. 1834

d. 1882), gift med Ida Gustava Mathilda Norström (f. 1845
d. 1907).

Sandberg efterträddes som landssekreterare av

11. Carl Oscar Almqvist (1847-1875).

lian var född 1813 i Gränna av prosten Sven Johan Alm

qvist och Gustava Brandelius. Carl Oscar Almqvist, den

tredje i släkten, som varit landssekreterare i Älvsborgs län,

var brorson till landssekreteraren liarald Almqvist, och lands

sekreteraren Anders Almqvist var hans farfaders broder.

lian blev student i Lund 1831 och 1835 i Uppsala, där han

samma år avlade hovrättsexamen. lian blev 1837 länsnotarie
i Älvsborgs län, förordnades till vice häradshövding 1842

och blev landssekreterare 1847. lian var ledamot av Väners

borgs drätselkammare och blev dess ordförande 1869. lian
avled den 23 januari 1875.

Almqvist var sedan 1844 gift med f r e d r i q u e A g r e Il
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(f. 1826 d. 1918) dotter till handlanden i Vänersborg Olof Fred

rik Agrell och Fredrique Enbohm.
I makarna Almqvists äktenskap föddes tolv barn, bland

dem O e r h a r d L u d v i g, landssekreterare i Skaraborgs
län, J o h a n A r v i d, landssekreterare i Västerbottens län,
och A I f R a g n a r, överstelöjtnant, vars son, egendomsmäk
laren liarry Almqvist, nu i Vänersborg, representerar den
där sedan 1770 bosatta släktgrenen.

Carl Oscar Almqvist efterträddes såsom landssekreterare av

12. Mats Zachrisson (1876-1908).

lian var född i Vänersborg 1841 och son till lanträntmästa
ren Johan Adam Zachrisson och Christina Elisabet Richert
(dotter till häradshövdingen Mathias Eric Richert).

lian blev student i Uppsala 1861 och avlade hovrättsexa
men 1866 samt blev vice häradshövding 1867. IntiII 1874 års
slut förestod han olika domsagor och hade hållit 49 lagtima
ting, då han år 1875 blev t. f. landssekreterare i Älvsborgs
län. lian anlitades flitigt för ansvarsfulla utredningsuppdrag
och var sekreterare i lagutskott vid 1875 och 1876 års riks
dagar samt senare ledamot av 2. kammaren 1887-1900.

Under senare åren av sin tjänstetid var han av sjukdom
hindrad att förvalta sitt ämbete, och fick då ägna sin tid åt
sina vackra och mycket dyrbara samlingar av antikviteter,
i synnerhet porslin, som han hopbragt i sitt hem å landeriet
Kasen, som han ägde.

lian dog ogift i Vänersborg den 7 februari 1913.

lians efterträdare blev

13. Lars Theodor jacobsson (1908-1922).

lian var född i Östersund 1857 och son till förste lantmäta
ren Lars Theodor Jacobsson och Sofie Lundquist.

lian avlade studentexamen i Visby och juris kandidatexa
men i Uppsala 1884. Efter tjänstgöring i olika domsagor och
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i riksdagsutskotten blev han vice häradshövding 1884 och
länsnotarie i Jämtlands län samma år samt landssekreterare
där 1894, vilken sistnämnda befattning han 1908 utbytte mot
landssekreterareämbetet i Älvsborgs län.

Ännu medan Jacobsson var kvar i tjänst drabbades han av
svår ohälsa. Efter avskedstagandet 1922 bosatte han sig i
Malmö, där han dog den 2 juli 1925.

Han var sedan 1889 gift med S e l m a W i d f o r s (f. 1864
d. 1938), dotter till lantbrukaren Gustaf Widfors.

Makarna Jacobssons enda barn, dottern tI e l j a, född 1890,

är biblioteksassistent i Malmö.
Jacobsson efterträddes såsom landssekreterare av

14. Gustaf Fredrik August Lidströrner (1922-1937).

tian är född i Stockholm 1871 av grosshandlaren O. A. O.
Lidströmer och Clara Lodin. tian avlade studentexamen 1890
och blev juris kandidat i Uppsala 1899 och inträdde efter åt
skilliga förordnanden vid domstolar och ämbetsverk i läns
styrelsen i Södermanlands län, där han blev länsnotarie 1906
och länsassessor 1918. År 1922 utnämndes han till landssek
reterare i Älvsborgs län, vilken befattning han vid uppnådd
pensionsålder lämnade 1937, varefter han är bosatt i Stock
holm.

F. landssekreteraren Lidströmer är gift med A n n a P e i p
k e (f. 1875), dotter till stationsinspektoren Axel Fredrik Au
gust Peipke och Jenny Cecilia Linden.

Makarna Lidströmer fingo barnen J o n a s, f. 1910, juris
studerande och reservlöjtnant, samt A n n e - C a r o l i n e, f.
1912 d. 1922.

Vid Lidströmers avgång från landssekreterareämbetet efter
träddes han av

15. Egon Hjalmar Lindgren (1938- )

som från 1917 tillhört länsstyrelsen såsom länsnotarie och
länsassessor.
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LANJ)SI{AMRERAILE.

I 1634 års regeringsform omtalas såsom biträde åt lands

hövdingen förutom "handskrivaren" eller som han senare kal
lades landssekreteraren, även "bokhållaren", vars titel dock
i den första landshövdingeinstruktionen av år 1635 ändrats
till "landsskrivare". Det heter i instruktionen, att landsskri

varen skall hålla "Boken richtig och klaar på alle Landz in
kompster, opbörder och utgiffter, optaga och registrera alla
rättellser och adviser aff Fougdar och Vpbördzmän, såå och

författa alla de rättelsser som till k. m:ts Räckne Cammer
effter de andre memorialen i Räntesaker bör aff Landzhöff
dingen opsändas".

Landsskrivarna eller som de också kallades landsbokhål
larna fingo år 1719 sin titel utbytt mot l a n d s k a m r e r a r e,
en titel, som dock då i praktiken - även officiellt - redan
varit i bruk ett femtiotal år. Samtidigt med förbättringen av
titeln fingo landskamrerarna sig tillerkänd samma rang som
landssekreterarna d. v. s. de skulle i likhet med dessa "ran
gera med lieutenanter och underlieutenanter". Genom Kungl.
Brevet den 10 oktober 1855 uppflyttades landssekreterarna
och landskamrerarna i 16. rangklassen d. v. s. fingo rang före

ryttmästare och kaptener och de med dessa i rang likställda

professorerna vid rikets universitet. Ehuru all rang numera

säges vara avskaffad, hava landssekreterare och landskam

rerare på senare tiden förklarats skola intaga en ännu mer

lysande rangställning än den som framgår av det ovan

nämnda.
Landskamrerarna tillsattes ända till ar 1820 av kammar

kollegium.

* * *

Den förste, som i det år 1680 till omfånget reglerade Älvs-
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borgs län efter landshövdingesätets flyttning till Vänersborg
där beklädde vad som motsvarar landskamrerareämbetet var

l. Lars Håkansson Lenberg ( -1707).

Han var född 1635 i Uppsala och son till en borgare. Han
inskrevs som student vid akademien 1651. Man vet ej, hur
han samlat meriter för landsbokhållaretjänsten i Älvsborgs
län, som han innehade åtminstone från år 1670, då han med
titeln Camrer uppträder som fadder vid barndop i Christince
församling. I Vänersborgs handlingar omtalas han första gån
gen år 1694, då också som kamrer. Inför borgmästare och
råd avlade han den 10 maj 1697 förnyad tro- och huldhetsed
i anledning av regentskiftet vid Karl XI:s död. I 1700 års
mantalslängd är han upptagen. Pör övrigt har man sig intet
bekant om hans liv mer än att han dog i oktober månad 1707.

I de i Kungl. Biblioteket förvarade Klerckerska 'genealogi
erna uppgives, att han var gift med C a t h a r i n a R ö b e c k
eller R ö d b e c k, rådmansdotter från Gävle, och att makar
na hade aderton barn. Bland dessa äro fÖljande kända: M å r
t e n, död ogift som student; S a r a C a t h a r i n a, död 1714,
gift med stadsmajoren i Göteborg Nils Arfvidsson Elfwen
crona (f. 1644 d. 1707) i dennes tredje gifte; M a r g a r e t a
S o f i a, död 1736 i Gävle såsom änka efter kaptenen Johan
Grönwald; A n n a, gift med rådmannen i Gävle Johan Ham
mar; E l i s a b e t, gift med borgmästaren i Vänersborg An
ders tliellman, död 1694, i dennes 2. gifte och omgift med
kyrkoherden i Larv Mathias Törnedahl, död 1705, i dennes
2. gifte; I n g r i d, gift med kronofogden, tito landssekretera
ren Clementz Ehrenholm i Mariestad; L ar s, f. 1685, d. 1729,
ogift, auditör vid Smålands Infanteriregemente och fången vid
Trönningen; D a n i e l, f. 1677, landssekreterare i Älvsborgs
län och därefter borgmästare i Vänersborg; A n d e r s, vil
ken sistnämnde blev faderns efterträdare som landskamrerare.
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~. Anders Lenberg (1706-1711).

Man har sig icke bekant när och varest han var född. lian
förvaltade landskamrerareämbetet samtidigt med att brodern
Daniel var landssekreterare i länet. Anders Lenberg synes
hava varit olycklig i sin ämbetsutövning vad penningförvalt
ningen beträffar och blev ställd under åtal för bristande redo
visning av tjänstemedel. 1715 begärde han av magistraten
upplysning om "vad fundament man haft för att taxera honom
för nästan så stor egendom, som han ägt 1713, då han dock
de tre senaste åren varit utan lön och all näring samt över
år och dag legat i Stockholm uti actioner och processer". lian
synes hava måst lämna sitt ämbete 1717. Den 3 december
1722 talas i domboken om salige landskamreraren Anders
Lenbergs balance, som då var fastställd till 170 daler silver~

mynt, för vars täckande offentlig auktion utlystes å hans gård
i staden, och den 20 april 1723 anmälas fordringar i anledning
av att hans bo blivit avträtt till urarvakonkurs.

Lenberg var gift med B r i t a C h r i s t i n a P o r s m a n,
som 1726 var omgift med kornetten vid Västgöta kavalleri
regemente Anders Jean Bäckström, född år 1692, vilken efter
hennes död år 1734 gifte om sig med Maria Regina Wen
nergren.

I Lenbergs äktenskap föddes åtminstone ett barn, sonen
C a r l A b r a h a m, född den 18 oktober 1713, om vilken intet
ytterligare är känt.

Anders Lenbergs efterträdare

3. jonas Hök (1717--1734)

var född år 1670, men man känner ej hans födelseort eller
föräldrar eller om han var av samma släkt som landssekrete
raren Georg Reinhold Hök.

lian omtalas som landskamrer första gången 1717. lian
förekommer i 1720 års mantalslängd och synes hava fört ett
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ganska stort hus, då han år en av de få, som hade två drän~

gar och två pigor. Av 1750 års mantalslängd framgår, att han
ägde gården nr 20 i kvarteret Kransen. Denna gård jämte
dithörande brukningsrätt till en åkerlycka på Skräcklan,
f'rantzelyckan och ängstegen Oxemaren såldes efter hans
död för 2,300 daler till borgaren och handelsmannen Mag
nus Perman.

Landskamreraren tIök tog avsked år 1734, då han benå
dades med assessors titel, och var sedan bosatt på Sigges
torp i Tunhems socken. tian avled i december 1754, således
84 år gammal.

tian var gift två gånger, först med S o f i a Åk e r b lom,

som hade dött före den 24 juli 1735, då man processar om
arv efter henne, och andra gången med M a r g a r e t a C e
d e r h o l m, död 1738.

I första äktenskapet hade han flera barn, av vilka följande
äro kända: N i l s, född 1727, student i Uppsala, västg. 1744,
auskultant i Göta hovrätt 1747, J o n a s, student i Uppsala,
västg. 1731, notarie i kammarkollegium, M a g n u s G a b r i e l,
student i Uppsala, västg. 1729, hovmästare hos riksrådet
greve Arvid Bernhard tIorn, sedermera kamrer i riksens
ständers bank, A n n a S o f i a, gift med faderns efterträdare
(se nedan), P e t r u s student i Uppsala, västg. 1744, C o r
n e l i u s, omtalas i Vänersborgs dombok 1726, C a j s a M a j a
och B e r n t, omtalas båda 1752, samt en till namnet okänd
d o t t e r, gift efter 1724 med rådmannen i Vänersborg Michael
Wallman (d. 1732) i dennes 2. gifte.

Jonas tIök efterträddes av sin måg

4. Anders lngman (1734-1751).

tian var född 1683 såsom äldste son till kronofogden i Ny
land i Finland A n d e r s I n g m a n (d. 1728) och K a t a r i n a
:E l i s a b e t S t r e n g. Anders I. och hans bröder Fredrik,

18



Elias Magnus och Jonas överflyttade till Sverige, där P r e d
r i k (f. 1698 d. 1759) blev borgmästare i Borås, E l i a s M a g
n u s (f. 1704 d. 1773), kammarrevisionsråd, ägare av R.ör
strands porslinsverk och adlad med namnet Nordenstolpe,
och J o n a s (f. 1713 d. 1786) kronofogde i Dalslands södra
fÖgderi.

Anders Ingman d. y. hade varit kammarskrivare i kammar
kollegium och i kammarrevisionen, då han den 9 maj 1734
utnämndes till landskamrer i Älvsborgs län. tIan förekommer
i mantalslängd för år 1740 med två drängar och två pigor
och ägde då gården nr 36 i kvarteret Kransen: Dessutom
ägde han från år 1755 säteriet Bryggum i Västra Tunhems
socken. tian fick assessors titel år 1747 och lämnade 1752
landskamreraretjänsten för att bliva borgmästare i Väners
borg.

Domböckerna från hans tid visa, att han var en synner
ligen dugande ämbetsman, som med kraft och nit förstod sin
syssla. tIan var riksdagsman för staden 1755-1756 och 1760
62. Under den förstnämnda riksdagen bestod staden honom
5 daler i dagtraktamente och 150 daler till respengar, var
jämte 1,500 daler ställdes till hans förfogande "för en eller
annan stadens angelägenhet under riksdagen". Beloppet var
troligtvis avsett till mutor.

I stadens dombok för år 1755 talas om hans "besynnerliga
omsorg, möda och flit för det som länt till stadens varje
handa förmån".

Ingman avled den 29 juni 1761. R.edan 1755 hade han fått
lagfart på sin i kyrkans kor belägna grav, som han med till
hörande uthuggen täljsten för 33 daler s:mt köpt av änkan
Dorotea Ögren.

tIan var som förut nämnts gift med landskamreraren tIöks
dotter Anna Sofia, som 80-årig avled i Vänersborg år 179l.

Makarna hade fem barn: J o n a s (f. 1734 d. 1808) härads-
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hövding i färs och frosta härad i SHl.lle, A n d e r s f r e d~

r i k (f. 1741 d. 1819), vice häradshövding och rådman i Vä

nersborg; A n n a S o f i a (f. 1750 d. 1777), gift med ami

ralitetslöjtnanten Gustaf Bernhard Gylienberg; A n n a M a

r i a, om vilken man ej vet mera än att hon levde år 1763,

samt en till namnet okänd d o t t e r, som sistnämnda år var

gift med amiralitetslöjtnanten Johan Axel Sjöbepg.

Anders Ingman efterträddes såsom landskamrerare av

5. Oloj BorgstTöm (1752--1759).

Man känner ej, var han var född, ej heller hans föräldrar.

tIan var 1735 kronobefallningsman (kronofogde) i Redvägs

härad av Älvsborgs län. 1755, då han äger gården nr 16 i

kvarteret Blomman, kallas han landskamrerare, men 1759 ti

tuleras han assessor, vilken titel han sannolikt erhållit vid

sitt avskedstagande sistnämnda år, då han också sålde sin

gård i Vänersborg, dåmera kallad n:ris 22 och 23 i kvarteret

Blomman, till fabrikören Magnus Karlgren, varefter han åter

flyttat till Kind, där han troligen ägde fastighet i Gällstads

socken.

1772 omtalas han såsom avliden.

Borgström var två gånger gift, först med C a t h a r i na

liolst (f. 1742) och därefter 1746 med Agneta Elisa

b e t d e S i l e n t z (f. 1706) dotter till justitiepresidenten i

Göteborg Wilhelm de Silentz och Ingrid Bruun. lion hade

förut varit två gånger gift.

I båda äktenskapen funnos barn: Ol o f (f. 1723 d, 1796),

kommissionslantmätare i lialland, A n d e r s (f. 1725 i Gäll
stad, Kinds härad) student i Lund, gbg, 1743, C l a e s W i 1

h e l m (f. 1728) stud. i Lund 1747, landsfiskal i Skaraborgs

län, W i l h e l m f r e d r i k (f. 1749 d. 1788) komminister i

Bro, Bohus 1.). Om de tre döttrarna B o Il a, A n n a S t i n a

och E v a M a r i a är intet känt mera än att de äro namn-
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givna i Vänersborgs mantalslängd för år 1755. Bolla kan kan
ske vara den Ingeborg Borgström, som var gift med land
tull inspektoren i Borås Jonas Nerman, f. 1731 (Elgenstiernas
Ättartavlor: Nerman).

Borgström efterträddes av

6. Anders Otto Laurin (1760--1779).

lian var född i Småland 1723 av sedermera häradshöv
dingen på Gotland Johan Laurin och Margareta Kolmodin.

lian var 1747 e. o. kammarskrivare å andra provinskontoret
i kammarkollegium och blev 1750 ordinarie. lian sökte se
dan förgäves landskamrertjänsterna i Stockholms län, i Got
lands län och i Malmöhus län, kronofogdetjänsten i Sevede
och Tunaläns fögderi och lanträntmästaretjänsten i Älvsborgs

län (1757), där han sedermera den 15 januari 1759 utnämndes

till landskamrer. Redan samma år begärde han förgäves

transport till lanträntmästartjänsten i Göteborgs och Bohus

län och sökte 1765 utan framgång landskamrersHänsten i
Kristianstads län. lian ansågs som en skicklig kameralist,

och då han begärde och erhöll avsked år 1779, tilldelades ho
nom såsom pension halva den indelta landskamrerarelönen

som ett särskilt nådevedermäle för långvarig och god tjänst.
l-Ian var puckelryggig och klen till hälsan, men hade dock
nått en ålder av 76 år, då han avled i Vänersborg den 13 feb
ruari 1789.

lian ägde gården nr 14 i kvarteret Liljan, där hans änka

ännu 1800 bodde kvar. Gården kallades då nr 276 i kv. Liljan.
Laurin var sedan 1749 gift med Charlotta Pacht

(f. 1729 d. 1801), dotter till rådmannen i Visby Mårten Pacht

och Engel Stenman. Den i Kindbergs: slägten Laurin före
kommande uppgiften att fru Laurin avlidit 1789 är felaktig,

ty enligt Vänersborgs dödbok avled hon den 14 mars 1801.
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I äktenskapet föddes två barn: J e a n O a b r i e l och M å r

t e n, som båda avledo i späd ålder.

Laurins efterträdare blev

7. Daniel Wilhelm Wikström (1779-1796).

Man känner varken hans födelseår, födelseort eller namnen

på hans föräldrar. Man borde kunna antaga, att han hade

släktförbindelse med postinspektoren i Vänersborg (1753

1770) Carl Wikström, men det har ej kunnat visas.

Wikström, som tituleras assessor 1790, gifte sig 1791 med

W i l h e l m i n a a f D i tt m e r (f. 1769 d. 1846), dotter av

superkargören vid ostindiska kompaniet, ägaren av Rånnum

i Tunhems socken, Henrik Herman af Dittmer och Maria

Liedgren. Assessorskan WikstrÖm gifte 1812 om sig med ma

joren Jonas Adrian Tollstedt (f. 1762 d. 1835).

Wikström hade lämnat landskamrerareämbetet under år

1796, men levde ännu 1800, då han ägde gården nr 227 i kvar

teret Liljan, belägen vid Kungsgatans södra sida mellan :Eds

gatan och Kyrkogatan, där Vänersborgsbankens hus nu lig

ger. Han synes hava avflyttat från Vänersborg, ty anteckning

om hans död, som ju måste hava inträffat före 1812, finnes
ej i Vänersborgs församlingsbok.

Wikström efterträddes av

8. Eric Norström (1797-1808).

Han var född 1769 och son till häradsskrivaren i Kinds fög

deri :Elof Norström och dennes hustru i 2. giftet Lisa Möller

(:Elof Norström var gift 1. gången med Magdalena :Eleonora

Borgström, f. 1716, troligen av samma släkt som landskam

reraren Olof Borgström).

:Eric Norström var e. o. kammarskrivare i kammarrevisions

kontoret, då han 1792 konstituerades såsom vice länsbok

hållare i Älvsborgs län, där han sedan i flera omgångar under
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längre tider var t. f. landskamrerare, innan han blev ordinarie

innehavare av befattningen.

Landskamrer Norström avled den 20 november 1808.

Han ägde Önafors i Tunhems socken samt gården nr 318

320 i kvarteret Blomman belägen i sydvästra hörnet av

Kungs- och Residensgatorna. År 1800 hade han i sitt hus tre

drängar och tre pigor förutom husjungfru samt betalade skatt

för 17 fönsterlufter.

Norström var sedan 1796 gift med S o f i a M a g d a l e n a

H a f w e n s t r ö m (f. 1778 d. 1821), dotter av källarmästaren

och handlanden i Vänersborg Anders Hafwenström och Maria

Helena Rådberg. Fru Norström blev omgift med kammar

rättsrådet Lars Olof fägersten (f. 1775 d. 1847).

Makarna Norström hade barnen M a r i a L i s a (f. 1798 död
ogift före 1846), E r i c O u s t a f (f. 1800 d. 1858) protokoll

sekreterare, gift l. gången med Wilhelmina Hercules (f. 1802

d. 1840), 2. 1840 med Mathilda Sofia Wallensteen (f. 1825 d.

1908), J o h a n E m a n u e l (f. 1802 d. ogift 1880) ägde Öna

fors efter fadern, C a r l E l o f f. 1805 död ung, W i l h e l m

(f. 1809 postumus, d. ogift 1882), vice auditör.

Landskamrer Norström efterträddes av

9. Christian Ludvig Rinman (1809-1835).

Han var född i Uppsala 1770 och son av borgmästaren där

städes Gustaf Rinman - broder till den berömde metallurgen

Sven Rinman - och Catharina Dorothea tIoller.

Han bleve. o. tjänsteman i kammarkollegium 1793, härads

skrivare på Gotland 1794 och i Västerås läns norra fÖgderi

1798 samt landskamrerare i Hallands län 1808, varifrån han

1809 transporterades till samma befattning i Alvsborgs län.

Han fick titel av kammarrättsråd 1815 och blev riddare av

Vasaordern 1818.
Rinman var ledamot i länets hushållningssällskaps arbetande
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utskott 1812-1815 och 1826, då han utsågs till sällskapets vice
ordförande.

tian ägde gården 28, 29 i kvarteret Kransen, belägen i nord
västra hörnet av Eds- och Kronogatorna. tians hus, som var
försäkrat för 3,500 riksdaler banko, brann upp i den stora
eldsvådan 1834.

Landskamrer Rinman tog avsked år 1835 och bodde sedan
på Lilla tiöghult i Torps socken på Dal, där han avled den

24 november 1854.

I kollegan Bengt Erik Bålds efter hans död utgivna "Vitter
hetsförsök" - tryckta i Venersbor'g 1826 - finnes intagen en
"Skål för Kammarrätts-Rådet Rinman den 25 Febr. 1824", där
följande karaktäristik av skålens föremål gÖres:

"Fast för ordningen bestämdt
Troget sina pligter,
Är ditt sine alltid jemnt,
Jemnt som Themis vigter.
Veklighet Du icke tål,
fröjd ej biltog drömmer:
Derföre en hvar Din skål
Ned i botten tömmer."

Rinman var gift sedan 1818 med E, I e o n o r a L o v i s a

Charlotta Wetterman (f. 1789 d. 1876), dotter av hä
radshövdingen Elof Wetterman och Beata Lovisa Wahlberg.

Makarna Rinman hade fyra barn: J o h a n E I o f (f. 1819

d. ung), F r a n s C a r I (f. 1821 d. 1896) bruksinspektor vid
Dejefors, J o s e f i n a W i l h e l m i n a (f. 1825 levde 1898

ogift), A m a l i a (f. 1826 levde 1898 ogift), J o h a n L u d v i g
(f. 1829) lantbrukare på Lilla tiöghult i Torps socken.

Rinman efterträddes av
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10. Fredrik Håkan Gasslander (1835-1851).

lian var född i Stockholm 1791 av perukmakaren Samuel
Oasslander och Eva fredrika lioffman. Vid 21 års ålder blev
han landskontorist i Älvsborgs län och passerade sedan vid
länsstyrelsen alla grader ända till t. f. landshövding. R.edan
1813 var han länsbokhållare och utnämndes till kronofogde
i Marks fögderi 1819. lian hade redan därförut erhållit lands
kamrerares titel och blev landskamrerare i länet 1835. Då
landshövding Sandelhielm avled år 1850, förordnades Gass
lander till t. f. landshövding och innehade detta förnämliga
förordnande till dess landshövdingen Bengt Carl Bergman,
som utnämndes den 3 februari 1851, tillträdde ämbetet.

Samma år den 30 september erhöll Gasslander avsked som
18ndskamrerare och förordnades till postinspektor i Väners
borg, vilken befattning han innehade till sin död den 22 de

cember 1862.
Gasslander var en synnerligen driftig ämbetsman, vars tid

räckte för mycket arbete av den mest skiftande beskaffenhet.
flan var vice sekreterare i länets hushållningssällskap 1814-
17 och efter sin flyttning till Mark, då han bodde i Borås,
skattmästare hos sällskapets södra filial 1829-1835. lian
uppehöll också befattningen som stadskassör i Vänersborg
1815-1819, var ledamot av lasarettsdirektionen, ombudsman
hos brandstodsbolaget, Vänersborgs Drätselkammares förste
ordförande (för år 1836), ledamot av styrelsen för Värmlands
bankens filialkontor i Vänersborg 1843-1854 och innehade
dessutom en mängd andra uppdrag, av vilka här må nämnas
ordförandeskapet i den med anledning av den stora eldsvådan
i Vänersborg 1834 tillsatta reglerings- och värderingskom
missionen. lian var även av Kungl. Maj:t anlitad för kom
mitteuppdrag.

Genom särskilt nådigt brev förklarade Kungl. Maj:t sin till-
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fredsställelse och sitt välbehag över Oasslanders ådagalagda

nit och berömliga verksamhet vid befrämjande av skolinrätt

ningar i Marks härad, och i ett annat nådigt brev år 1814 ut

talade Kungl. Maj:t sitt välbehag över det nit och den om

tanke, varmed Oasslander handlagt de vidlyftiga ersättnings

frågorna i anledning av Trollhätte kanals utvidgning. Av

Borås stads invånare erhöll han 1829 som hedersskänk en

antik större dryckeskanna av silver, och av häradshövdingarna

i Älvsborgs län mottog han 1837 en käpp med guldknopp

samt av länsmännen i länet år 1841 en stlusdosa av guld. Sist
nämnda år blev han riddare av Nordstjerneorden.

Oasslander var ej blott en synnerligen dugande, utan även

en mycket populär tjänsteman med en otroligt stark arbets
lust och arbetsförmåga.

Men genom en "yppig levnad" ~ som A. E. Lilliestierna
skriver om honom i sina "En åttioårings minnen" ~ blev hans

ekonomiska ställning så undergrävd, att han fick lämna lands

kamrerareämbetet. Man hjälpte honom till den indräktiga

befattningen som postinspektor, men 1854 måste han gå i kon

kurs, och många av hans borgensmän miste alla sina till
gångar. (Den sista uppgiften från Lillienstierna). lians dug

lighet och popularitet åstadkom, att han oaktat konkursen
fick hava kvar postinspektorssysslan, men han kunde aldrig

förbättra sin ekonomi. Vid hans död avträddes boet till ur

arvakonkurs med 2,300 riksdaler i tillgångar och 73,500 riks

daler i skulder. lians landshövding, Bengt Carl Bergman, som
också var en dugande tjänsteman, delade hans öde. lian måste
1858 på grund av tilltrasslade affärer lämna ämbetet och blev

sedermera postmästare i Linköping.
Oasslander var tre gånger gift: I) 1821 med M a r i a S o

f i a K u II g r e n (f. 1790 d. 1829) i hennes andra gifte (g. 1. m.
1808 med handlanden i Vänersborg J o n as A g r eli f. 1782
d. 1819), dotter till handlanden i Uddevalla Jonas KulIgren
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och Johanna Lovisa Spaak; 2) 1830 med A n n a H e l e n a

B j ö r k (f. 1791 d. 1831), dotter till handlanden i Göteborg

Elias Björk och Johanna Catarina Wising; 3) 1832 med

A n d r ee t t a D o r o t h e a H j o r t h, (f. 1798 d. 1876), dot

ter av stad'sfiskalen i Uddevalla, vice häradshövdingen Chris

tian fredrik Hjorth och Anna Lovisa Dieden.

I Gasslanders första äktenskap föddes två barn, C h a r

lot t a W i l h e l m i n a, född i Borås 1827, och f r e d r i k

W i l h e l m, född i Borås 1828, båda döda i unga år. Det

andra äktenskapet var barnlöst. I tredje äktenskapet föddes

fem barn: J o h a n n a A n d r e a, född 1833 i Borås, död

ogift i Vänersborg 1868, J o h a n S a m u e l, född i Borås
1834, död 1862, underlöjtnant vid Svea artilleriregemente,

gift 1858 med Ottilia Carolina Löwenadler (f. 1835 d. 1859),

A n d e r s C h r i s t i a n, född 1835 j Naglums socken, stu
dent i Lund 1853, vice häradshövding, överkommissarie vid

flottan, död i Karlskrona 1890, gift 1874 med Alma tIilma Em
ma Johanna Borg, C a r l N i c l a s, född 1837 i Vänersborg,

slussinspektor vid Norsholm, gift 1881 med Elise Augusta Wi
degren, G u s t a f H å k a n, född 1842 i Vänersborg, student

i Lund 1860, landskamrer i Jönköpings län 1881-1906, död
i Stockholm 1907, gift 1887 med frida Österdahl, född 1862.

Gasslander efterträddes såsom landskamrer av

11. Johan Magnus Ryding (1852-1882).

Han var född i Tunhem 1817 och var son till kronofogden,

tituläre landskamreraren Johan fredrik Ryding och Charlotta
Lindborg. Ryding var aven gammal landstatssläkt. Jonas

Ryding, född 1729, död 1789, var kronolänsman i Väne härad.
Hans son Johan, f. 1755 d. 1819, var häradsskrivare i Väne
fögderi. Dennes son var den förenämnde kronofogden Johan
fredrik Ryding.

Johan Magnus Ryding kom i Skara skola 1829 och blev
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1837 student i Uppsala, där han 1840 avlade kameralexamen.

1843 blev han landskontorist i Älvsborgs län samt befordrades

1849 till länsbokhållare, 1852 blev han landskamrer och inne

hade detta ämbete i trettio år till 1882, då han tog avsked.

lian avled den 7 mars 1898.

Landskamrer Ryding var sedan 1850 'gift med K a r i n

L i e d z e n, (f. 1821 d. 1905), dotter av kyrkoherden i Larf,

Skara stift, prosten Sven Magnus Liedzen och Carin lie

lena Brun.

Makarna Ryding hade allenast ett barn, dottern C a r i n,

(f. 1851 d. 1913), gift med kaptenen Wilhelm Jonsson (f. 1843

d. 1909).

Ryding efterträddes av

12. Olof Henrik Wibom (1883--1909).

lian var född i Tolg i Kronobergs län av kyrkoherden Åke

Iienrik Wibom och Jeanette Sofie Oranbom och blev 1852

student vid Lunds akademi, där hans far, farfar och farfarsfar

före honom bedrivit sina studier. lian avlade kameralexamen

1855 och blev 1858, således vid 24 års ålder, kronolänsman

i Östra liärad. 1874 befordrades han till kronofogde i Norra

Ångermanlands fögderi och blev landskamrerare i Väster

norrlands län 1882 och i Älvsborgs län 1883. lian kvarstod

i tjänst till sin död, den 1 juli 1909.

Landskamrer vVibom var en mångbetrodd och verksam

man. lian var ordförande i styrelsen för Vänersbof'gs spar

bank från år 1887, ledamot av styrelsen för Enskilda Banken

i Venersborg från 1888 och dess vice ordförande, ordförande

i länets stadshypoteksförening, kamrerare i landstinget och

ordförande i Vänersborgs fattigvårdsstyrelse, samt innehade

dessutom en mängd andra uppdrag, som han alla skötte med

livligt intresse och stort nit.
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Landskamrer \;Vibom var sedan år 1875 gift med H ut d a
A n d e r s s o n (f. 1853 d. 1934).

fru liulda Wiboms livliga intresse, goda smak och initiativ
rikedom förde henne till en ledande ställning inom sällskaps

livet i Vänersborg, och otaliga äro de välgärenhetstillställ
ningar av olika slag, genom vilka under hennes ledning pen
ningar hopbragtes för lindrande av nöd eller understödjande
av betydelsefulla företag.

Makarna Wibom hade barnen: G e r d a, född 1877, gym
nastikdirektör, gift 1914 med kaptenen Nils Åstrand f. 1885,
A k e O l o f, född 1879 död 1907, sjukgymnast, S ven I var,

född 1883, kommendörkapten av 2. graden på reservstat,
verkställande direktör i Svenska Radioaktiebolaget, 'gift 1911
med Siri liedblom, född 1884, T o r li e n r i k, född 1885,
kapten i Svea artilleriregementes reserv, ordförande i Stock
holms fastighetsägareförening, gift 1910 med Vesta Thalin,

f. 1888,
Landskamrer Wibom efterträddes av

13. Bror Axel Nicolaus Hendeberg (1909-:1928).

lian var född i Ystad 1861 av kyrkoherden i Gränby Simon
Olof Iiendeberg och Hulda Charlotta Bolinder och blev stu

dent i Lund 1880. lian avlade hovrättsexamen 1886 och för
ordnades efter förvärvade tingsmeriter till vice häradshöv
ding år 1889. Sedan han i olika befattningar tjänstgjort hos
länsstyrelserna i Östergötlands och Västmanlands län, i vil
ket sistnämnda län han blev länsnotarie 1895, utnämndes han
1904 till kronofogde i fryksdals fögderi i Värmlands län och
blev 1905 landskamrer i Blekinge län, varifrån han erhöll
transport till Älvsborgs län 1909.

Vid uppnådd pensionsålder år 1928 avgick landskamrer Hen
deberg från tjänsten, men bodde kvar i Vänersborg, där han
avled den 11 april 1935. Han var ogift.
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"Hendeberg - heter det i en minnesruna vid hans bort
gång - var typen aven oväldig och rättrådig ämbetsman.

Till hela sin läggning var han urban och älskvärt välvillig."

lian efterträddes av

14. Carl Christian Eugen Malm (1928-

som efter att hava börjat sin landstatsbana i Göteborgs och
Bohus län blev länsbokhållare i Älvsborgs län 1914 och läns
assessor å landskontoret därstädes från och med år 1918.
Han utnämndes år 1928 till landskamrerare i länet.

* * *

Dessa anteckningar om landssekreterare och landskamrerare

i Älvsborgs län äro icke avsedda att vara annat än ett ringa
och ofullständigt förarbete för den, som en gång kan vilja

skriva länsstyrelsens historia. Att anteckningarna till innehåll
och utformning blivit mycket ojämna, beror huvudsakligen på
de mycket ojämt och överhuvudtaget mycket litet flödande
källorna. Det är att minnas, att Vänersborgs kyrkoböcker
och andra offentliga handlingar från äldre tider så gott som
helt och hållet gått förlorade vid de stora eldsvådor, som vid
flera tillfällen härjat staden. De uppgifter om familjeförhållan
den o. d. som jag här för 1600- och 1700-talen kunnat med
dela äro, där de ej äro hämtade ur den tryckta pensonhisto
riska litteraturen, hopletade ur de i Göta liovrätts arkiv för
varade exemplaren av stadens domböcker. Det kan möjligen
vara av ett visst värde att de därifrån hämtade, svårtillgäng
liga uppgifterna fått komma till synes i dessa anspråkslösa
anteckningar.

BERTEL ffALLBERG.
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Mitt första besök i Vänersborg
och en lycklig slump.

Under senare hälften av 1860- och förra delen av 1870-talen

stod havren i högt pris, emedan England uppköpte allt, som
kunde levereras, i och för krigsändamål, som det sades. Sär
skilt Dalsland med sin magra jord slog sig på odling av havre,
som är ett anspråkslöst sädesslag. Det var då Dalsland fick
benämningen "Ii i m m e l o c h h a v r e j o r d". Så gott som
på alla åkrarna skördades havre år efter år utan gödsling
eller annat vederlag åt jorden, som till sist blev så utsugen,
att den ingenting kunde bära. Det blev en hård tid med en
utvandringsström till Amerika, och det talades då om "D e t
f a t t i g a D a l". Nu gälla sedan lång tid tillbaka icke de
anförda benämningarna, utan det välmående Dal.

IVänersborg funnos flera handlande, som köpte upp havre
för export och säkerligen gjorde mycket goda affärer. Jag
minns friberg, Bruun, Swedberg, Andersson samt tre herrar i

något slags bolag, vilka benämdes "Nobel, Stilig och Balans".
De två förstnämnda torde hava tagit till uppgift att represen
tera firman utåt genom ett elegant och flott uppträdande,
under det att den strävsamme Balans sökte hålla balansen
mellan debet och kredit någorlunda i jämnvikt, men det gick
icke i längden.

Vid en stadsresa skulle man vanligen ha några kannor
brännvin med hem, och det fick man hos grosshandlaren
J. A. E. Schagerström, som bland annat hade brännvinsre
ningsfabrik, där Blåsutbiografen nu står.
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Det ursprungliga brännvinet var mustigt och starkt, men
efter nutida smak ingalunda läckert. Så kom renat, seder
mera förbättrat till dubbelrenat och slutligen till tiodubbelt
renat brännvin, nutida snapsen, ehuru även hembränt och
pottaskeskakat gott duger för som1iga.

Schagerström var en högst originell hedersman, om vilken
många lustiga historier voro i sväng. Så hade han i Tidning
för Vänersborgs stad och län följande annons: "Renadt och
orenadt brännvin samt äkta fransk konjak av egen tillverk
ning till salu hos J. A. E. Schagerström, Vänersborg". Disträ,
som han var i hög grad, kunde han underteckna breven med:
"tlögaktningsström J. A. E. Schagerfullt".

Vida känd var garvaren och läderhandlaren ("fabrikör")
Johan Pettersson, en skoj- och upptågsmakare av första ord
ningen och väldig till omfånget. Ett exempel: När han med
sitt vanliga gäng en eftersommarafton pokulerat å nobis rätt
grundligt, bjöd han kumpanerna med hem i trädgården för att
dricka ett nytt fint vin. Visserligen tyckte de det var en nå
got fadd smak, men de kunde inte på natten se vad det var
utan godtogo uppgiften om något utländskt fint. Då respek
tive fruar vaknade på morgonen och fingo se sina män blå
svarta om truten, voro de nära att få slaget, troende att det
var någon farlig sjukdom. fru P. blev ej heller belåten, ty
hennes man hade förplägat sina gäster med hennes råa blå
bärssaft. Det var P. som byggde sitt stora garveri bredvid
gasverket, därvid första villkoret för byggmästaren var, att
skorstenen skulle vara några alnar högre än fabrikör Carl
bergs garveriskorsten. Jag har för mig att något garvande
aldrig kom i gång. Byggnaden har undergått många öden.

På den tiden spelade de myndiga och skickliga hantverks
mästarna en betydande roll i samhället, och det fanns flera
yrken, som nu ha försvunnit i den ojämna kampen mot ma
skinerna. Jag anför några: tunnbindare, trätoffelmakare, gelb-
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gjutare, kammakare, perukmakare, fältskär-barberare (huvud
saklig uppgift att dra ut tänder och öppna åder på lik för att

konstatera att det icke var skendöd; G. Åkerströrn hade cer
tifikat som fältskär), buntmakare, körsnär, färgare, repslagare,

hovslagare m. fl., vilka nu höra till "den gamla goda tiden".
"Näringsställen" var det gott om. Det mest gouterade på

morgonkröken tycks apoteket hava varit, ty vid sex-tiden
tågade en rad myndiga och manhaftiga mästare dit för att få
sin rafflande, humöruppfriskande morgonbesk. Bland krogarna
fanns det en, vars ägare kallades "Lellebesken", där väl folk
med klenare kassa kunde få sin magborstare.

En smygkrog, som synes hava tolererats rätt välvilligt,
hade man en tid att tillgå i "Höga trappan", ett rött envå
ningshus å hög stenmur med en hög trappa utanpå muren
upp till ingången på den plats, där systembolagets hus nu
ligger. Å "Höga trappan" trivdes skumraskfigurer med su
pande, kortspel, slagsmål och uppgörande av planer. Vid ett
tillfälle blev en person utfockad, föll nedför trappan och slog
ihjäl sig.

Men nog nu med interiörer från gamla Vänersborg och änt
ligen till min resa.

* * *

År 1867, alltså vid 9 års ålder, fick jag av min far det stora
förtroendet att följa med två drängar och en torpare för att
köra, även jag, ett lass havre till sta'n, d. v; s. Vänersborg.

Naturligtvis fick jag en lugn, from och mycket klok häst,
som skötte sig korrekt vare sig med eller utan mitt ingri

pande, vilket han för resten fullständigt nonchalerade såsom
inte alltid så välbetänkt. Dessutom höll han tummen på ögat
även på mig. Satt jag på lasset och vi kommo till en backe,
som det var gott om, stannade han, vände på huvudet och
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såg på mig, tydligen sägande: "Skäms du inte pojke, att aka
på ett tungt lass uppför backar". Det var att stiga av och
så bar det i zickzack uppför den långa backen. Komna upp
stannade han, tittade på mig menande: "Nu pojke, kan du få
åka, ty nu bär det utför". liur lång tid det tog att köra fem
mil med tunga lass på så gott som ofarbara vägar kan möj
ligen räknas ut. Vanligen 12 timmar och därutöver med be
tesrasterna.

När havreiassfororna (flera lass tillsammans) närmade sig
staden, möttes de redan i "Länsmansliden" av de olika hand
landenas utskickade värvare, som lovade guld och gröna sko
gar från respektive huvudmän, men vanligen var det nog så,
att bönderna voro stamkunder hos vissa olika handlande. Ett
stående påbröd för alla var, att varje körkarl vid likviden er

höll en rejäl sup och så ett halvstop brännvin till vägkost. Det
var billigt då. Supen min avstod jag från mot ett par kara
meller. Däremot kom alldeles säkert på min lott brännvins
halvstopet, men hamnade förvisso hos mina reskamrater.

Som vi kommo till sta'n på eftermiddagen och varken hästar

eller folk hade orkat resa åter under natten, stannade vi kvar
för att ligga över till morgonen. Då sådant var vanligt för de
långv~lga lantborna, funnos å varje större handelsgård såväl
stallar som drängstugor till fritt begagnande.

När affärerna voro uppgjorda, gav jag mig ut för att se mig
omkring, ty det var första gången jag varit i en stad. för
den nyfikne bondpojken var det mycket nytt att beskåda och
beundra. Särskilt fängslades jag av hamnen med sina alle

handa fartyg och så den märkvärdiga järnvägen.
Staden var visserligen på långt när inte så stor då, egent

ligen begränsad till Södergatan, Vallgatan och Nygatan, men
tog i alla fall tid, så att det blev ganska sent på september
kvälIen, när jag återkom för att logera i drängstugan. Till
min förskräckelse voro portarna till gården stängda. Jag bul-
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tade, ropade och sökte efter andra inkomstvägar, men för
gäves. Jag ställde mig då vid porten och grät bittert, givetvis
fruktande att få stå där hela natten.

Då kom en herre gående, och han stannade, frågande, var
för jag grät. Snyftande redogjorde jag för min förtvivlade
belägenhet. Så frågade han, vad jag hette, varifrån jag var
och om mina föräldrar. När jag nämnde dessa, märkte jag,
att hans röst blev ivrigare och varmare. Genast sade han:
"Kom du med mig, min gosse, så ska du få dig ett ordentligt
mål mat, ty det kan du behöva, och sedan ligga över natten
på hotellet, där jag bor". liur lycklig jag blev kan lätt tänkas.
Den fine herrn var själva godheten och frågade om allt möj
ligt hemifrån trakten. Slutligen sade han skrattande: "Du vet
förstås inte, vem jag är. Jo, jag är din farbror, som är på
väg hem från Amerika för att möjligen köpa mig en egen
dom och stanna i Sverige, men jag ville överraska och har
därför icke underrättat om min hemkomst. liälsa dina för
äldrar, att jag snart skall komma på besök, och det -gläder
mig, att slumpen styrde mina steg till den gråtande brorsonen
vid porten". -

följande morgon förde han mig till mina reskamrater, som

fingo sig en ordentlig skrapa för deras oförsvarliga stltt att
lämna en pojke vind för våg i en främmande stad.

Det torde vara förståeligt, att denna lyckliga slump outplån
ligt etsat sig fast i mitt minne.

JONAS WALL/N.

(Anförande av förf. vid inträdet i Gillet annandag jul 1938.)
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En drömmande präst i Vänersborg
för hundra år sedan.

B land alla de underlIga djur, som dväljas i vår lierres hage,

är för visso människan det underligaste. Till denna reflexion

kommer man obevekligt, då man - detta skrives i början av
sept. 1939 - får vara med om att den märkvärdiga jorde
varelsen homo, som till efternamn fått benämningen sapiens,

d. v. s. vis, finner det vara vist att 25 år efter ett civilisa
tionsnedbrytande världskrig sätta i gång med ett nytt. Och
denna homo, som i sin vishet har kunnat utfundera alltmera
fulländade redskap för att förgöra sig själv, har dock i alla

tider drömt om ett Utopia -- ett Lycksalighetens land - ett
"Paradis" -, där lammet kan beta i fridfull trygghet vid

lejonets sida. liur därvid lejonet, som är dömt att svälta

ihjäl, om det icke får äta upp lammet, skall kunna inpassas
i detta sammanhang, förefaller dock vara ett svårlöst pro

blem. liuvudsaken är, att det finnes och alltid har funnits

människor, som hoppas på och drömmer om den frid, som en

gång skall komma till vår arma jord.

I vår goda stad levde och verkade för hundra år sedan en
komminister vid namn Fredrik Rådberg. lian föddes 1789
och var son till regementsskrivaren, krigsrådet A. Rådberg.

tians morfar var rådmannen i Vänersborg M. Johan Thorn
ton. Efter studier i Uppsala, vilka resulterade i hovrätts-,
kansli- och fil. magisterexamen, prästvigdes han 1818. År

1829 var han rektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm,
1831 komminister i Tengened samt slutligen komminister 1835
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i Vänersborg. lian dog 1853. Med hustrun Carolina Castoria
hade han dottern fredrika Augusta och sonen Karl fritiof,
lektor i Vänersborg, död 1892.

I Vänersborgs söners gilles ägo befinner sig en liten bok
om ett par hundra sidor, författad av fredr. Rådberg. Bokens

F R E D R/ K R Å D B E R G.

titel är "friedland, Romantisk, Litterär och Politisk Dröm
med Charta", och den utkom år 1839 från Joh. Qvists tryc
keri. I företalet säger sig förf. ha haft en svår febersjukdom
år 1819, och under densamma drömde han en gång "om ett
friedland, en af utflyttade Europeer jämte urinnevånarne
befolkad ö i Söderhafvet, en Miniatur- och dock Normal-Stat,
hvars institutioner och samhällslif voro en förening af den
högsta oskuld och den högsta bildning". Drömmen återkom
sedan "med tvingande nödvändighet" och "föreställningen om
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detta Priedland utvecklade sig smanmgom till ett af flera
ö-stater bestående Friedlandsförbund". lian utformar sitt
Priedland till ett idealsamhälle på hög kulturell ståndpunkt
med alla de institutioner, som ett sådant kräver. Tjugo år
efter den första drömmen beslutar han sig så för att samman
föra sina drömmar till ett helt och resultatet är den bok, som
alltså i år fyller 100 år.

I första kapitlet skildrar förf., hur han efter ett skeppsbrott
kastades "af hafsvågorna på en okänd kust". Då han "åter
vaknade till sansning", befann han sig i hemmet hos en läkare
vid namn Breda av svensk härkomst. Läkaren samt hans fru
och dotter gåvo honom den bästa vård och "tycktes mig vara
förträffliga, utmärkt väl uppfostrade menniskor, och talade
tyska. De underrättade mig, att jag var i staden Friedburg
i storfurstendömet Priedland, en Ö i söderhavet, med om
kring 300,000 innevånare - dels av Europeisk härkomst, dels
från vilda tillståndet till Europeisk bildning öfvergångna ur
invånare, kallade Minonajas, af öns fordna namn Minana".

"Ön Minona kallades Friedland af dess första Europeiska
kolonister, hvilka, sedan de måst öfvergifva sina fädernes
land, efter de hårdaste öden, omsider här funno en fristad.
Se.,~an Anarkiens och Despotismens omvexlande fasor i flera
tiotal af år förhärjat Europa, sedan genom egoism och Athe
ism lagarna förlorat sin kraft, närings- och konstflitens alster
höljts af blodsvett, och skatters och statsskulders tyngd ned
tryckt hvarje ädlare sträfvande, och ära, frihet och lif måste
köpas genom de oerhördaste offer, sedan konst och veten
skap, höljde i Mystiska och Atheistiska Thearier, blifvit las
ternas och passionernas slafvar, så beslöto omsider några
tusende, att till en annan del af veriden rädda sig sjelfve och
himlaskatterna i sin själ. Så funna, efter otaliga missöden,
en stor del af dem dessa förut okända söderhafvets öar, der
de, med dess nästan i det första naturtillståndet lefvande,
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men fromsinta urinvånare, efter några lätt försonta strider,
ingingo det samhällsförbund, som sedan så lyckligt utveck
lat sig."

Med dessa ord låter förf. sin värd, läkaren Breda, berätta,
hur denna idealstat kom till. Man kan inte undgå att göra
den gamla reflexionen, att historien upprepar sig. I våra
dagars Europa finnas säkerligen massor av människor, som
ha samma anledning att fly från sina hemland som dessa
kolonister i det drömda Friedland.

Vi skola nu följa förf. på en resa, som han fick göra genom
landet i sin värds sällskap. Det första målet gällde huvud
staden, Manheim. Resan företogs i en "ångpostvagn, af ny
aste Amerikanska slag", och den "förde, jemte vår, 8 andra
med alla möjliga beqvämHgheter försedda vagnar af den vack
raste Construction i släptåg; och likväl hade samma dag 3:ne
ångpostjakter från Friedburg afgått till Manheim. Rörelsen
på den förträffliga järnvägen var obeskrifligt hastig - 6
Svenska mil tillryggalades i timmen. Breda upplyste mig, att
ångmaschiner af samma slag på det mångfaldigaste sätt an
vändes på Friedland, ej blott för fartyg och fordon af alla
slag, utan äfven vid National-Theatrar, Fabriker, Laborato
rier, FYSikaliska och Mekaniska kabinetter, vid plogarne, ja

köken."
Resan gick genom ett underbart landskap: "Ängarne stodo

i den färgrikaste prakt, besådda med tusen slags blommor,
hvilkas likar i glans och vällukt jag aldrig mera får se. - 
Än ilade vi förbi doftande pomeransskogar, der tusende fog
lar sjöngo sitt Iiallelujah; än vilda romantiska trakter, der
skyhöga klippor genomskuros af brusande vattenfall."

Efter några timmars färd ankomma så resenärerna till
Manheim, varefter förf. beger sig ut i staden. Ankomsten
skedde på en söndag och hans första besök 'gällde kyrkan,
"och hvad jag kände vid mitt inträde, var outsägligt. Tvenne
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gyllene Panharmonier med kristallpipor gåfvo ett öfverjor
diskt samljud". Snart "hördes från Panharmonierna och
sångchören en med outsägligt skön Ensemble utförd hymn.
Fursten, furstinnan och hofvet inträdde derunder. De upptago
en läktare, fullkomligt liknande de öfriga, och voro enkelt
klädde, utan alla Dekorationer. De kommo ej för att pråla
i verdslig prakt, utan för att anropa den, inför hvilken vi alla
äro stoft. Likväl var det furstHga parets utseende så skönt
och ädelt, att man ej kunde misstaga sig om dem." Predi
kanten förkunnade "de himmelska sanningarne, lik en ängel,
hos hvilken, genom hög, andeIig erfarenhet, passionens röst
tystnat för alltid - - - så olik dessa slags predikanter i
Europa, som tyckas vilja intaga himmelen med storm."

Följande dag presenteras förf. vid hovet och så följer en
uppräkning av dess medlemmar, vilka "voro hvar för sig per
soner, som genom skönhet, väsende, snillets och hjärtats egen
skaper, och den mest harmoniska bildning icke blott intogo,
men nästan tjusade så väl åhöraren som åskådaren".

På det mest minutiösa sätt beskriver förf. sedan stadens
förnämsta byggnader och torg, "vilka alla förete den största
arkitektoniska omvexling och fulländning". Förf. lärde så
småningom känna allt vad landet hade av "vettenskapsmän,
konstnärer,. prestel', militärer, embetsmän, skalder, läkare"
och han gläder sig åt att "få umgås med menniskor af det
högsta Moraliska, Ästhetiska och Intellektuella värde". "Då
menniskokärIek och äkta Humanitet, då sträfvandet till harmo
monisk bildning utgör Friedländarnes egentliga ärelystnad,
grunden för deras vigt och värde i samhället, så finner man
aldrig bland dem några stötande ståndsskillnader, aldrig nå
gon ton af öfverlägsenhet eller medvetet nedlåtande hos t. ex.
den högre adeln. Likasom hvar och en utan afseende på stånd
och vilkor kallar den andre du, så förutsättes i alla andra af
seenden en fullkomlig jämlikhet såsom umgängets väsende.
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-- - - Svårligen kan man på friedland få höra af husbon
den en skärande, diktatorisk ton emot tjenare - - - och
kroppsaga för en fullväxt domestik vore något otänkbart, ty
förhållandet af husbonde och tjenare kan aldrig komma den
förre att glömma den ovillkorliga aktningen för mennisko
värde. Tvertom anser husbonden som en helig pligt att ge
nom sitt uppförande minska tjenarens känsla af beroende.
- - -Och hvad angår näringsidkaren och handtverkaren,
så är han ojämförligt mera bildad än hans likar i Europa 
vissa Moraliska, Iiistoriska, Politiska och Artistiskt-Teknolo
giska kunskaper förutsättas hos föreståndaren för en verk
stad."

Intressant är att anteckna att bland "Manheims offentliga
nöjen, högtider, sedvanor" beskriver förf. i ett särskilt kapi
tel de "Olympiska spelen". Dessa inleddes första dagen med
"Egentlig Gymnastik." Denna bestod i "aflägsna ljuds och
föremåls bedömande, prof af finkänslighet, klättring, lindans
ning, språng, hoppning, voltigering, lyftning och bärande af
tyngder o. s. v." Andra dagen ägnades åt "Brottande, snabb
och kapplöpning samt simning". Tredje dagen upptogs av
"Konstridning, kappridning och fäktning." "Målskjutning och
Luftballonsfärd tillhörde 4:de dagen. I båda dessa afseenden
har man på friedland hunnit till fullkomlighet. Nära 100:de
täflande träffade det aflägsna målet, och omkring 50 personer,
hvaribland många fruntimmer, uppstego i 10 Luftballonger,
rörde sig i alla väderstreck, försvunno många gånger ur vår
åsyn, och nedstego efter 2:ne timmar på samma ställe, der
de uppfarit." "femte dagens föremål för tävlan är Dekla
mationskonsten på öppna fältet. Deklamationen sker ur min
net - - -. Denna täflan plägar efterföljas än af lefvande
taflor, än af folkdanser. Sjette och sista dagen är ä'gnad åt
Skaldernes och liistorieskrivarnes uppläsning."

Av intresse är också följande ur kap. om seder och bruk.
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"Efter fem dagars vistelse på likhuset och sedan läkaren in
tygat, att skendöd ej är att befara, förbrännas de döda och
askan förvaras i marmor-, porfyr-eller metallurnor, hvilka
efter behag nedsättas på kyrkogården eller i en grafkulle med
ett enkelt symboliskt Monument och ofta omgifves med nya
blommor, eller också behålles hemma i sorgehuset."

Landets administration och styrelsesätt beskrivas av förf.
på följande sätt. "Storfurstendömet Friedland är indeladt i 5
Guvernementer, 30 Lagmansdömen och Prosterier och 150
FÖrsamlingar. En regent under namn af Storfurste har verk
ställande makten och styre r den efter den af folket gifna grund
lag eller Charta. Den lagstiftande malden utöfvas af folkets
ombud, som under en månad hvarje år äro samlade till Stats
Ting i Manheim.

Friedlands National-Representation består af 150 Represen
tanter, eller en för 2,000 menniskor, och hvilken Representant
utses af alla sjelfständiga medborgare vid allmänt Represen
tantval; likväl kan valet blott falla på en i Grundlagen, Mo
ralen, Statsrätten samt allm. Lagens hufvudprinciper Exami
nerad. Till dessa 150 Representanter komma 25 af Storfursten
valde, samt de 5 Universitetsprofessorerna i Filosofi, fiistoria,
Juridik, Stats-Ekonomi och Ästhetik, Biskopen jemte 9 af
Presterskapet valde prester och Friedlands 10 äldsta Lagmän.
De sålunda Constituerade 200 Representanterne välja vid
hvarje Stats-Tings början 50 att utgöra den öfra Kammaren.
De öfriga 150 bilda den andra." Varje representant har rätt
att framställa motioner. Alla frågor behandlas först i nedra
kammaren och hänskjutas sedan till den Övra. "Representan
terne bära sin vanliga drägt med tillägg af hvitt skärp, Barett
med hvita fjädrar och på bröstet Friedlands vapen en Me
daillon."

Förf. räknar upp Friedlands 60 "Samhälls-Principer", av
vilka vi nämna några.
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"All samhällsbildning bör åsyfta att göra menniskan till verk
lig, Harmonisk, Religiös menniska."
"Menniskovärdet som sådant är högre än all särskild sam
hällsrang."
"Straff, som ej medger möjlighet af förbättring, är samhäl
let ovärdigt. Dödsstraff är samhällets upphäfvande af sig
sjelft."
"Vittnes- och Värjernåised få ej finnas; ty af hederliga med
borgare är det skam att fordra Ed, och i afseende på van
hederliga gifver Eden ingen säkerhet."
"Tiondedelen af Inkomst är högsta Skatt till Staten."
"Der några blott njuta, medan de öfriga arbeta, der finnes
ingen verklig, blott en skenbar samhällsordning,"
"Villkoret för äganderättens helgd är, att hvar och en skal!
kunna lefva genom sitt arbete."
"All Regering liksom all uppfostran bör åsyfta Individens
sjelfständighet."
"Blott det Individen sjelf tänker, vill och gör, gifver honom
ett verkligt värde i och för samhället."
"Adelskap är personligt, ej ärftligt."

Landet har också en orden, "Friedlands-Orden". Den be
står av 10 grader och är öppen för alla "män och qvinnor,
som ha nog bildning och nog erkändt moraliskt värde att
uppfylla villkoren för intagandet i Adepternas grad." Orden
avser att vara "en Skola för den mäst lefvande kunskap, de
mäst upphöjda tänkesätt och dygder -- ett Conservatorium
fÖr äkta Religiöst lif, för äkta Patriotism, Iiumanitet och Har
moni mellan menskliga kropps- och själsförmögenheter."
Förf. fick ehuru "oinvigd" del av innehållet i de 9 lägre gra
derna, men "den lO:de eller Mästare-graden måste tills vidare
helt och hållet förblifva ett mysterium".

Åt Friedlands religion och gudstjänst, dess undervisnings
väsende, dess "Lag- och Municipalväsende" ägnas givetvis
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stort intresse i flera kapitel, men det skulle föra för långt att
här referera. Vare sammanfattningsvis nämnt, att all dylik
mänsklig verksamhet skall utmynna i kärlek. "Kärlek är
andens eld som innebor i hvarje ting och väsende." "Graden

So ÖDtJ TtIfA1""1'1 T .

ÖsteAall<l

FR,lEDLANDS-FÖR,BUNDET.

af vår Kärlek bestämmer Graden av vår dygd, af lifvet och
andan i vår kunskap, vår verksamhet, af vårt värde som
menniskor och medborgare."

Ön Friedland tillhör en grupp av öar "j Söderhafvet", som
tillsammans bilda "Friedlands-Förbundet". Öarna heta Nya
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Palestina, bebodd av ;'mästa delen till Cristendomen örver
gångne Judar och Asiater"; Nya Sverige med "till större de
len afkomlingar af Svenskar"; Oottland, vars invånare här
stamma från Tyskland, Ungern och Ryssland; Grönland med
invånare från Norge, Danmark och liolland; Nya Grekland,
bebott av greker; Norrland, befolkat av "menniskor från det
Europeiska Norrland, finland och Liffland"; Österland, där
"massan af folk härstammar från till Christendomen öfver
gångne Turkar, Araber, Perser, Egyptier o. s. v."; liesperien
"bebos af ettgladt, lättsinnigt, men skönt och välartadt folk
härstammande från Italien, Spanien, Portugal och frankrike"
samt den lilla ön Atlantis med invånare från Tyskland.

Sålunda förflyter alltså livet på dessa paradisiska öar. Att
förf. trivdes väl där behöver ej påpekas. lian slutar sin bok
med följande ord: "livad tvingade mig då, att så snart åter
vända till Europa? Ingen ting annat i verlden än att, då jag
uppkom på hofvet för att med krossadt hjerta bjuda mitt far
väl, Storfurstinnan omfamnade mig och tryckte på mina läp
par en kyss så ljuf, så tjusande himmelsk, att jag - vaknade.
Det var då blott en dröm? Ja! - livad äro väl samhälls-,
skönhets- och kärleks-idealer annat än drömar på jorden!
Likväl kunde friedland vara mera verkligt, om menniskorna
vore mera - menniskor."

FOLKE WIKSTRÖM.
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En maskeradbal i Vänersborg
år 1849.

Man skrev år 1849, och man tog livet lustigare då än nu.

Hela januari månad var för de goda vänersborgarna en enda

kedja av festligheter. Man gick på kalas ur hus och i hus,
och på kvällarna såg man på stadens gator det ena irrande
lyktskenet intill det andra, då herrskapen åter begåvo sig hem

från festligheterna, vägledda aven sömnig tjänsteflicka, som

höll handlyktan med talgljuset högt över huvudet för att und

vika de allra värsta snödrivorna. Ty på den tiden fanns det

snö i januari. Och då man inte åt mat -- och så mycket mat

se'n - eller drack toddy hos varandra -- och så många och

så mörka toddyar se'n - så ställde man till något mera of

fentligt nöje.

Rätt som det var upptäckte husets herre till sin förskräc
kelse, då han om onsdagen vid aftonlampan fått brillorna på
sig och eftertänksamt och ovant vecklade upp "Tidning för
Wenersborgs stad och län" bland alla utredningarna om de
stora bankfallisemangen och den dansk-tyska konflikten eller
andra händelser, som dåförtiden höllo sinnena i spänning, att
det snart åter stundade till en festlighet, där husets damer
ingalunda ville saknas.

Så till exempel läste han den 16 januari 1849 i sin tidning
följande tillkännagivande:

"Man har warit betänkt på att anställa en Tivoli
Masquerad-Bal här i staden i medlet af nästa månad
med så många arrangementer, groupperingar och andra
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förströelser localen kan medgifwa, om hwilket allt utför
ligare tillkännagifwanden framdeles skola warda med
delade."

liärtill hade tidningsredaktören fogat följande reflektioner
och upplysningar:

"Då det är onekligt, att dylika tillställningar äro både in
tressanta och roande, om desamma blifwa omsorgsfullt ord
nade och besökte af många masquer, will man i hwad det
första angår försäkra, att hwarken kostnad eller uppfinnings
begär skola sparas, samt i det sednare hermedeIst tidigt förut
inbjuda alla dem, som äro roade af och hafwa fallenhet för
utförande af caractairs-r6Ier, att åtaga sig sådane. Obestrid
ligt är en masquerad-bal mångdubbelt mer roande för en
masquerad person, äfwen under den enkla domino-drägten,
än för den, som icke masquerat sig, ty i första fallet är man
ensam om hemligheten af hwem man är och finner ett nöje
i att bewara densamma, men i det sednare är man utsatt för
det förtretliga förhållande att känna ingen, men wäl wara igen
känd af alla. I förlitande derpå, att det erbjudna nöjet emotses
med wälbehag, skall anstalt fogas, att masquer och costumer
blifwa att tillgå mot billigaste ersättning."

Nu visste man alltså vad man hade att vänta. Men det nöje,
som skulle komma, var icke det enda under den närmaste
tiden. I samma tidningsnummer tillkännagives, att teaterdi
rektören Weselius i slutet av veckan skulle med sitt sällskap
komma till staden. lian hade nämligen hyrt "teatern". Den
länge för teaterföreställningar använda "Comedie-Ladan" vid
Edstullen, som ägts av borgmästaren, commercerådet Krull,
hade 1835 ansetts så förfallen och obrukbar för sitt höga ända
mål, att den försålts och efter flyttning förvandlats till en
vanlig foderlada. Under de närmaste åren efter det staden år
1834 så gott som avbrunnit hade man väl knappast besök av
de resande teatersällskapen och således ej heller behov av
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någon teaterlokal, men i det av ';Sällskapet thalia;', som Ver
kat i staden sedan slutet av 181O-talet, efter branden uppförda
Societetshuset inrättades en flyttbar teater, som invigdes
1842, då "Preciosa" uppfördes med stadens teateramatörer
som agerande. Denna teater fanns till år 1860, då societets
huset den 16 november gick upp i lågor. Det var således på
den flyttbara scenen i societetshuset, som direktör Weselius
skulle uppträda med sitt sällskap, och han hade hyrt teatern
för en hel månads tid. Den 21 januari skulle första spektaklet
gå av stapeln, då "den berömda femaktspjesen 'De Bägge
Bröderna' av Rosier" skulle uppföras. Det var en verklig ny
het för landsorten, ty pjesen hade haft premiär i Stockholm
på senhösten 1848. Till föreställningen såldes biljetter hos
källarmästaren Lidberg, hos vilken direktören tagit sitt logi.

Men härmed är ännu icke raden av på en gång annonserade
nÖjen slut, ty i samma tidningsnummer meddelas, att den
stora "Carlbalen" som vanligt skulle äga rum den 28 januari.
Biljettpriset för balen var 1 Rdr för herre och 32 skilling för
dam, och den, som ville vara med - och det ville naturligtvis
alla - hade att vända sig till handlanden P. E. Swedberg.

Teaterdirektören Weselius kom, sågs och segrade. för
fulla hus spelade han "Symamsellerne", August Blanches "En
gelbrekt och hans Dalkarlar", som haft sin premiär i Stock
holm så pass sent som 1846, och "Den tyska baronen". Om
den senare pjesen av den på sin tid ofantligt berömde tyske
dramatikern Kotzebue - författare till 219 dramatiska verk,
död 1819 -, säger stadens tidning, att pjesen var "på det
högsta roande och underhållande alltigenom, ehuru hörande
till gamla stylen", och då detta sades 1849, skulle vi troligen
nuförtiden finna stycket i hög grad gammalmodigt.

Det är ju ej att undra pa, att det blev litet för mycket av
det goda vad nöjena beträffade till och med för de glada och
nöjeslystna vänersborgarna för 90 år sedan. Carldagens bal
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blev ovanligt litet besökt, men man förklarade, att detta be
rodde på det dåliga väglaget, som avhållit lantborna från en
stadsresa. Landshövding Sandelhielm hedrade emellertid ba
len med sin närvaro och talade för konungen med hurra
rop och fanfarer, och man slutade ej med polonaiserna och
anglaiserna förrän efter midnatt.

Weselius spelade emellertid fortfarande för goda hus "Min
hustrus man" av den förutnämnde Rosier och uppförd i Stock
holm först 1852, "Vår unga gudmor" av Scribe m. fl., "En
familj" av Pfeiffer och Victor liugos "Maria Tudor" (från år
1833 och uppförd i Stockholm 1842) jämte "Drottning Chri
stina" (Gustaf III:s-Kellgrens heroiska drama) och Schillers
"Carl Moar eller Rövarbandet" (från år 1781 och uppförd i
Stockholm 1814). "Detta gedigna skådespel - skriver tid
ningen om den sistnämnda pjesen - är högst få gånger givet
här i staden och oss veterligen icke sedan branden", och det
var ju femton år sedan. Alla måste se herr Sandström som
Carl Moor, och vid hans recettföreställning var det rusning
efter biljetter, som han då själv försålde i sitt logis hos kop
parslagaren Granqvist.

En annan av de mera framstående aktörerna, herr Romanus,
bodde hos bokbindaren Möller. Så gott som dagligen i en
månads tid spelades teater i den lilla staden, vars 3,000 in
vånare, kanske med någon hjälp av herrgårdarna i närheten,
räckte till för att kväll efter kväll fylla teatern. Den 2 feb
ruari gavs lieibergs "Emilies hjärtklappning" till förmån för
sällskapets primadonna, mamsell Liljegren.

Då hade redan, den 30 januari, annonserats på allvar den
stora maskeradbalen på följande omständliga sätt:

"Tivoli-Masquerad-Bal blifwer å Societets-Localen i
Wenersborg Söndagen den 11 Februari 1849 arrangerad
af undertecknade med decoreringar, groupperingar och
muntrationer samt en alldeles ny dans-musique. Dörrarna
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till Bal-Localen öppnas kl. 7, och börjas Balen kl. 8 med
en promenade af alla masquerade. Apell blåses till första
demasqueringen kl. 11, då endast de, som det önska, af
taga masquerna, men allmän demasquering sker kl. 12,
och dansen fortsättes till kl. 2. Transparenter, utmärkan
de hwarje ny dans, ombytes på musiqueiäktaren vid
hwarje dans' slut. Entree-Biljetter med tryckt dansord
ning å baksidan å 1 Rdr för tlerrar och 32 sk. för Damer
försäljas hos tlerr tlandlanden P. E. Swedberg till kl. 5
e. m. baldagen och sedan wid ingångarna. Biljetten upp
wisas endast wid ingångarna och aflemnas wid utgåendet.

I boutiquerna uti Tivoli finnas till salu nödiga refraichis
sementer såwäl glacer, confekt, handskar och dylikt, äf
wensom masquer och costumer till omklädsel, dertill sär
skildt rum anvisas.

tlerr tlandl. C. W. Skarin har benäget lofwat att till
handagå med masquer till salu, äfwensom costumer att
få hyra.

Wenersborg den 31 Januari 1849.

J. P. tlemgren. Z. L. Barkstedt."

Ja, så hade man fått veta, vad man hade att vänta. De, som
ställt sig såsom inbjudare till maskeraden, voro handlanden,

sedermera rådmannen Johan Peter tlemgren, som var född
år 1806 och sedan 1838 notarie hos stadens drätselkammare,
och fanjunkaren Zacharias Ludwig Barkstedt, född år 1810,

en man som på sin tid betydde mycket mer för livet och sär
skilt nöjeslivet i Vänersborg än hans relativt blygsamma sam

hällsställning tyckes kunna visa. lian var en litterärt intres

serad man och själv en lycklig tillfällighetsskald - åtskilliga
av hans pennas alster äro utgivna i tryck - samt flitigt verk
sam medarbetare i "Tidning för Wenersborgs stad och län",
ett förhållande som kanske förklarar det utförliga omnämnan-
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de, som de av honom atrang-erade tillställningarna erhålla i
tidningen.

Några dagar efter det detta tillkännagivande funnits infört
i tidningen annonseras ett konkurrerande nöje, ity att "den
5:te subscl'iberade soireen" förkunnades skola gå av stapeln
den 18 februari, således endast en vecka efter den stora
maskeradbalen. Men det var nog ingen, som stannade hemma
från denna för att gå på soireen, vadan man kan förmoda, att
den senares anordnare fingo se sig om efter deltagare på sin
fest. Men man kan ju ej så noga veta, ty nöjeslystnaden måtte
hava varit alldeles obändig.

Och så kom den stora dagen och gick också, och hur man
hade det på maskeraden, får man lämpligast reda på av tid
ningens beskrivning över festen. "Man konstaterar till en bör
jan, att maskeraden berett stadens invånare tillfälle att njuta
av ett nöje, som dittills bjudits högst få bland dem. liärefter
beskrivas anordningarna i lokalen, som var dekorerad på ett
högst smakfullt och passande sätt. I alla smårummen vara
arrangerade grottor, anordnade med friska, gröna träd, och i
dessa grottor bjödos förfriskningar av alla slag. I lilla salong
en vara nätta marknadsstånd uppresta, där man bl. a. kunde
förse sig med kostymer. liela den serverande personalen var
maskerad, och musikkapellets medlemmar vara utklädda till
kineser, som i ett i salens norra ända upprest tempel trak
terade sina instrument. Kl. 7 började dansen. Emellan dan
serna spelade musiken flera andra vackra stycken, som oftast
beledsagades av sång av den kring marknadsstånden samlade
mängden. En del lustiga intermezzon hade också arrangerats,
och bland dessa nämnes särskilt "ett lika snillrikt som artigt
upptåg, som utgjordes af en af wärdarna exequerad bestraff
ning af en mansperson, som förbrutit sig". Men vari hans
"förbrytelse" bestod, nämnes ej av tidningen. Allt säges hava
varit anlagt på att väcka munterhet, och det fanns ej mer än
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en tanke hos de 300 gästerna om det ypperliga sätt, tillstäl
larna valt att hinna detta mål.

En del av de utklädda personerna beskrivas också, och
några omnämnas särskilt "såwäl för det lyckliga och trogna
i kostymeringen som för det underhållande och roliga i sjelfwa
utförandet af de antagna ralerna". Så t. ex. förekom en mask
föreställande alla fyra riksstånden, där den bländande kasken
och stjärnorna utmärkte adelsmannen, den vita halsduken och
prästkragen prästen, den civila fracken med järnkontorets
märke borgaren samt de grova byxorna och stövlarna bonde
ståndet, som sålunda uppbar det hela. Dessutom märktes en
morakarl, sant klädd och med genialisk mask och synnerligen
munter och språksam. Där syntes även en västgötaknalle ut
bjudande ett parti visor, vilken hade mycket att orda om sina
utflykter från hemmet och dessutom icke var sen att giva
muntra och träffande svar. Några väl kostymerade värends
flickor med bågar och pilar väckte likaledes uppmärksamhet.
De voro stadda på utvandring för att bisträcka våra nöd
ställda grannar i söder och buro för sådant ändamål en fana,
beprydd med dannebrogkorset, omgivet av de skandinaviska
färgerna, vilken dekoration hjältinnorna även buro på bröstet.

Skandinavismens vågor gingo högt - det dansk-tyska kriget
pågick ju som bäst - och året förut hade skalden Johan Ny
bom på en studentfest i Uppsala under stormande jubel slungat
ut sin eldande maning:

"Om alla strängar på den svenska luta
nu vore lika många svenska svärd,
och varje bön, som våra hjärtan ljuta,
en man fullt väpnad för en riddarfärd,
då, Danmark, komme tusen svärd och män,
men Sverige, Sverige, Sverige dröjer än."

De dannebrogprydda damerna voro antagligen maskeradens
populäraste figurer. Men fin go dock tävla med deltagarna i
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tvänne större bondbröllop med spelmän, vilka utförde bröl
lopsdanser och muntrationer av alla slag. Uppmärksamhet
väckte också Dagens och Nattens Drottningar samt ett flertal
Iierdinnor och Jägare.

Och alla dessa jämte många, många andra dansade och roade
sig tappert i ett färgrikt vimmel till klockan 2 på natten, då
den lyckade och ståtliga festen avblåstes.

Tidningen slutar sin redogörelse med ett tack till arrangö
rerna och uttalar den förhoppningen, att de ej måtte tröttna
att genom sina alltid i högsta måtto lyckade och verkligt
poetiska tillställningar vara stadens invånare till gagn och nöje.

Och så var den festen ett minne blott, och de glada vä
nersborgarna från år 1849 kunde åter börja diskutera arran
gementerna, groupperingarna, decoreringarna och muntratio
nerna på nästa fest, som nog ej lät så länge vänta på sig.

BERTEL HALLBERG.
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ÄRSKRÖNIKA 1938.

Tiden går, trots allt. Eller rättare, den flyger, precis som

mr. Chamberlain. Men i motsats till mr. Chamberlain är den
inte böjd för eftergifter, vilket annars skulle vara värdefullt
så här års, när dagarna rusa i väg, och man plötsligt upptäc
ker, att annandag jul är nära, och tiden inne, att be Er till
sammans med mig betrakta Guds vackra värld i grodper
spektiv.

Så vacker är den kanske inte just nu, om man är otidsenlig
nog att hålla på gamla ideal. De mörka färgerna, brunt och
svart, dominera i dessa mörkläggningens tider.

Det har varit ett förvirringens år. Här hemma började det
med restaurantlockouten som berörde svenska folket lika pin
samt, som strejken vid Vin- och Spritcentralen året förut. Det
är en hård prövning för ett frihetsälskande folk som det sven
ska, att brutalt berövas möjligheterna att vid femton centiliter
och en lättgrogg i en fredad krogvrå säga sin oförgripliga mening
om det sätt, på vilket stormakterna reglera Europas gränser
och enkannerligen småstaternas gränser. Men det hjälper nog
inte med vad herr Medelsvensson tycker, såvida inte hans
tycke råkar sammanfalla med Hitlers. Han drar numera upp
Europas gränser efter eget gottfinnande och har under året
lyckats införliva ej mindre Österrike än även Sudetlandet med
det rätta fadershuset, som därmed fått den lydiga barnaska
ran utökad med åtskilliga millioner. Det har alltså sina risker
att Ke ut kartor i dessa tider. Det vill säga, i Tyskland kan
väl der Fiihrer ge vissa förhandstips, så att inte onödigt myc-
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ket papper slösas på ogiltiga kartor i fyraårsplanens Tyskland.
Där papper behövs bl. a. för att skicka med Chamberlain, om
han skulle börja flyga igen. rör som bekant hade han ju fått
ett papper av Hitler, när han återvände till London från Miin
chen. Hitler tyckte väl det skulle sett litet futtigt ut, om han
kommit hem tomhänt, den snälle mannen. Vad det sedan stod
på papperet spelar ju mindre roll, det är inte det, som är hu
vudsaken - numera. Därför strör han också omkring sig
papper av alla slag, vilket tills vidare bör kunna tillfredsställa
ett pappersproducerande land som Sverige, så länge vi inte
själva fått handgripliga påminnelser om innehållets värde
löshet.

Naturligtvis är jag, liksom Segerstedt, monoman, när det
gäller diktaturerna, och därför skall jag undvika att trampa i
klaveret genom att tala om paraderna i Rom vid diktatorer
nas möte, om blodsdomar i Moskva, om rashat och pogromer,
om högljudda krav på Tunis och Corsica, om allt detta, som
skapar tidens ansikte i våra dagars Europa.

Efter ett årslångt krig ha Kina och Japan avbrutit de dip
lomatiska förbindelserna. Så underligt går det till nu för tiden.
rörr avbröt man förbindelserna först och slogs sedan, nu är
det tvärtom. Och i Spanien slåss så gott som alla Europas
nationer, fast krig lär det inte vara, det är en kamp för ideer
heter det. Kort sagt, det råder en sådan förvirring i gamla
världen, att det är hopplöst att söka beskriva det.

På andra sidan Atlanten är det litet lugnare. Där har man
firat trehundraårsminnet av den svenska kolonisationen i
Delaware. Skola vi tro tidningarna, ha vi gjort stora eröv
ringar i förenta Staterna, trots att vårt utomordentliga sän
debud, kronprinsen, av sjukdom tvingades att låta prins
Bertil gå i elden. Vilket han tycks ha gjort med all heder
och korats till den nye Prince Charming. Nästa år skall vi
åter hälsa på hos våra vänner amerikanarne. På deras ut-
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ställning i New York. Där skall Sverige representeras av
något, som kallas Sweden Square och Per Albin i talarpose
-- tre meter hög. Varav torde framgå, att det inte är hans
excellens personligen, som skall representera - s å stor är
han nämligen inte. Men på s. k. borgerligt håll anser man
detta vara en styggelse ~ de tre meterna alltså, in natura
finge han nog passera - men i regeringspressen svarar man,
att kungen ensam får en hel vägg, så det. Således bör det
bli både representativt och trevligt, allrahelst om prins Eugen
får igenom sitt förslag att servera ärter och fläsk i den sven
ska paviljongen. Om prinsen själv skall deltaga i serveringen
vet jag inte. Ärter och fläsk lär ju för övrigt vara kungens
älsklingsrätt, så det bör ju bli något för de rojalistiska ameri
kanarne att smaka på.

Kungen ja, han har fyllt de åttio med samma spänst som
sjuttio, och hela vårt folk blev en enda stor famiU, när det
gällde att hylla landsfadern. "Vi vill se våran kung" ljöd ur
tiotusentals strupar jubileumsnatten, och från hundratusenden
av alla yrken och stånd strömmade gåvor in till jubileums
insamlingen. Fem millioner lär slutsumman bli, en god eko
nomisk grund för kampen mot de invalidiserande folksjuk
domarna.

Arsbarn med Gustaf är Selma, drottning i diktens rike.
.Ä.ven hon tilljublades av hela folket, liksom också John For
sell, sjuttioårig konung i sångens rike.

Det skulle kanske i detta kulturella sammanhang kunna
tilläggas, att Pearl Buck fick nobelpriset i stället för SiIlanpää,
som antagligen får vänta till 1940, då det blir olympiska spel
i Helsingfors, såvida inte det tillstånd, som vi nu kalla för
fred, innan dess urartat till något ännu värre.

Till alla de helgdagar vi förut ha, skall nu också, så har riks
dagen beslutat, komma första maj. Om Artur Engberg fått
in någon särskild förstamajpsalm i den nya psalmboken, som
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kommit ut i år, vet jag inte. Men så där vid sidan om kan
man ju alltid ta Calle Schewens vals. Och kunde den sången
på något sätt dramatiseras, så borde det vara kärt göra för
Pauline Brunius som tack för utnämningen till chef för Dra
matiska Teatern. Nog är han en överraskningarnas man,
ecklesiastikministern, men han är en karl, som avviker en
hel del från det vanliga, och sådana är det gunås inte särskilt
gott om i det medelsvenssonska landet.

Ska vi tala om Lort-Sverige? Lubbe Nordström har upp
täckt Lort-Sverige, en upptäckt, som kom som en överrask
ning för många och fick Svenska Dagbladet att rysa långt
inne i sin ursvenska själ - inte så mycket över upptäckten
som över att Lubbe var nog oförsynt att tala om den. Om
Lubbe gav sig ut på upptäcktsfärd i det andliga Lort-Sverige,
skulle han säkerligen upptäcka, att Sveriges omskrutna höga
bildningsnivå i många fall står i omvänd proportion till den
allmänna hyfsningen. tian kunde bl. a. göra ett besök i Vä
nersborg, så finge han belägg för påståendet. Jag tänker när
mast på denna råa klåfingrighet och förstörelselusta, som kan
komma en att önska, att det även i Sverige funnes koncentra
tionsläger, avsedda för dessa slynglar och slynor, som husera
i Skräcklans planteringar, som förorena både andligen och
lekamligen i offentliga lokaler, som, ja, som med ett ord upp
föra sig som fän.

Skräcklan närmar sig sin fullbordan, om den får vara i fred
för nidingar. Den del av Midsommarviken, från vars grumliga
vatten det uppsteg allt annat än friska dofter, fylles nu igen;
dammen, som av hittills oförklarlig anledning kallas Näckros
dammen, tätas, för att inte vattnet skall rinna ut - sedan kom
ma kanske näckrosorna. Om man nu kunde ordna det så,
att inte bara vi själva utan även främlingar hittade ner till
Skräcklan och Birger Sjöbergs väg, så ha vi där något att
visa, som vi kUnna vara stolta över. Men för den oinvigde
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kan det nog ha sina sidor att finna rätta och framkomliga vägar.
Jag vill inte precis föreslå några nya vägvisare, de äro gudi
nog, men ett gott sätt vore att göra Kyrkogatan framkomlig,
för som den nu ser ut, är det inte många, som våga riskera
bilfjädrar och fotleder. När vi nu, sedan södra landsvägen
blivit färdig, bjuda bilisterna utmärkta infartsvägar, kunde
vi väl kosta på oss en hygglig huvudväg till Skräcklan.

Badfrågan har lösts på ett så enkelt sätt som att riva gamla
kallbadhuset. Ursand gick oss ur händerna, så nu få vi strand
bada hos grannkommunen Frändefors, som blev ägare till den
åtrådda strandremsan. Såvida mul- och klövsjukan inte läg
ger hinder i vägen. De vänersborgare, som tänka ta sjövägen,
torde observera bastungsskäret, men där står ju oftast någon
dansk skuta på grund; det kan ju vara en varning nog, så
länge annat sjömärke saknas.

Vi ha valt nya stadsfullmäktige och en del gamla. Det om
tjatade systemet 15-15 har avskaffats och ersatts av 17
4--9, en kombination, som kan få nyhetens behag. I förbi
gående kan nämnas, femtonfemtonsystemets män avtågade
efter att ha sänkt skatten med en krona och sjuttiofem öre,
årets svenska rekord. Vi hoppas, att staden därmed kommit
ur sin down-period och går mot strålande tider. Och mot

"det större Vänersborg", som i sig innesluter både Blåsut och
Restad -- "en gigantisk plan" för att tala med Elfsborgs Läns

Annonsblad. Vi rusta oss också för att hävda denna drömda

upphöjelse över tiotusenstrecket. Vi ha begåvats med ytter
ligare en biograf, Saga, som inte går av för hackor. Dessutom
få vi hjälp av lotterimedel att restaurera teatern. Vidare ha
vi blivit så storstadsmässiga, att vi fått konserter i museet
efter bästa mönster från kungl. huvudstaden, närmare bestämt
herr Oauffin i Nationalmuseum. Så nog har man öppen blick
för, vad som rör sig i tiden. Och för att folk skola gå till museet

även utan musik, skaffade vår ålderman hit den Loheska
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silverskatten. Efter detta kanske det rent av finns en del
vänersborgare, som veta, hur museet ser ut innanför murarne.

Man måste följa med sin tid.

I början av den här krönikan talade jag om grodperspektiv.

Det var en rolighet, som jag inte tänkt ut själv, den har jag

fått alldeles gratis aven herre, som jag en gång upptäckte 

troligen på grund av iråkat grodperspektiv. lian vore kanske

litet svår att upptäcka i vanligt perspektiv, trots att han är

mycket begåvad i flera avseenden. Även om han inte skall

beskyllas för samma grodsyn som jag, så har han dock en

del gemensamt med grodan, åtminstone fabelns, hon, som
blåste upp sig så hon sprack. Det är naturligtvis inte riktigt

snällt av mig, att tala så här om mannen, när han inte kan

dräpa till mig på tre spalter i tidningen "Allt för Vänersborg",

men efter dom där tre spalterna i tidningens "valnummer"

måste jag väl "begagna min ställning som gillesskrivare",

allrahelst som det kanske är sista tillfället. Men om andra

numret av tidningen utkommer, får jag väl min dom.

liur jag vrider och vänder på problemet, så kommer jag år

efter år till det nedslående resultatet, att en gillekrönika hand
lar om en hel del, men allra minst om gillet. Jag kan bara,
ehuru jävig, konstatera, att styrelsen på bästa sätt söker för

valta de pund, som blivit den anförtrodda; själv beviljar den
ansvarsfrihet vid marsstämman, ty sällan äro då så många

medlemmar närvarande, att styrelsen skulle kunna bli utsla
gen i en votering. Beredningsnämnden, och i synnerhet Kurt
Hallberg, gör vad den kan för att förkovra gillets samlingar;

årsskriftsnämnden söker dra sitt strå till stacken, även om
det kan bli litet si och så med korrekturläsningen ibland.
Herrar medlemmar betala sina årsavgifter ganska villigt, be
söka gillestämman annandag jul, föreslå omval och uppföra
sig över huvud taget som väluppfostrade medlemmar anstå.

Ett fåtal samlas också efter stämman till den samvaro mellan
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skål och vägg, som ursprungligen var gillets centrala uppgift.
som sagt, vill Ni att krönikan skall handla om gillet, få Ni
verkligen rycka upp Er och styrelsen, så att här sker något,
annars få vi spleen allesammans. Men fram:för allt, gå inte
nu, när stämman är slut, utan stanna och smaka på julmaten,
bänka Er vid långborden och lyss till de tal, som styrelsen i
brist på annat får hålla för sig själv.

Och så slutar denna krönika med sedvanlig önskan om
ett gott nytt år.

Vänersborg den 26 dec. 1938.
ELOV NOIWEN.
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MINNESRUNOR.

f. liamnkaptenen fRANS WILfIELM JÖNSSON
avled i Vänersborg den 1 januari 1938. lian var
född i Vänersborg den 11 januari 1861. Vid myc
ket unga år gick han tjll sjöss, och efter att ha
gjort sina hundår, avlade han år 1882 styrmans
examen. Åter gav han sig ut på världshaven
men återvände år 1889 till hemlandet, där han
tjänstgjorde som styrman och befälhavare på
olika fartyg i Väner- och kana1fart, tills han år
1909 tillträdde befattningen som hamnkapten i
Vänersborg, vilken han lämnade vid uppnådd pen
sionsålder år 1930. Sedan år 1909 var han med

lem av Vänersborgs Söners Gille och under många år styrelseledamot.

Snickaremästaren JOliAN fREDRIK ANDERS
SON avled i Vänersborg den 2 januari 1938. lian
var född i Vänersborg den 8 augusti 1871, där
han efter slutad skolgång kom i snickareIära.
lian lärde yrket grundligt hos vänersborgska
mästare och blev snart mästare i egen verkstad.
Denna drev han med skicklighet och framgång
ända till sin död. lian var medlem av Väners
borgs Söners Gille sedan år 1912 och tillhörde
dessutom Vänersborgs Arbetareförening samt Vä
nersborgs fabriks- och Hantverksförening.

Majoren KARL liJALMAR BYLUND avled i Upp
sala den 15 januari 1938. född i Vänersborg den
20 augusti 1870 avlade han studentexamen där år
1890. Tre år senare tog han officersexamen och
blev officer vid Hallands regemente. Under åren
1896-1903 var han regementsadjutant och tjänst
gjorde 1910-1911 vid 1. Bad. Liebgrenadier Reg.
i Karlsruhe. År 1921 blev han major i armen
och utsågs år 1924 till intendent vid Akademi
ska sjukhuset i Uppsala, i vilken befattning han
kvarstod vid sin död.
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f. Läroverksadiunkten KLAS TEODUR RYRBERO
avled i Stockholm den 14 mars 1938. lian var
född i Vänersborg den 29 juni 1871 och avlade
studentexamen där år 1890. lian blev fil. kand.
1894. Efter provår vid Norra realläroverket i
Stockholm var han e. o. lärare vid Karlstads
h. allm. läroverk 1897-1902, vik. adjunkt vid
Norra realläroverket i Stockholm 1902-1905
samt adjunkt vid samma läroverk fr. o. m.
höstterminen sistnämnda år. År 1936 erhöll han
avsked med pension.

f. Provinsialläkaren KLAS JULIUS LILJE avled
i Örebro den 18 mars 1938. Född i Vänersborg
den 18 december 1867 avlade han studentexamen
i Uppsala år 1885 och blev med. kand. i Stock
holm 1894. Efter olika förordnanden tjänstgjorde
han fr. o. m. 1902 som e. o. provinsialläkare i
Åseda distrikt, blev ordinarie provinsialläkare där
år 1914 och avgick från tjänsten vid uppnådd
pensionsålder år 1933.

f. liandIanden OLLE OUSTAl" SVENSSON av
led i Vänersborg den 7 april 1938. lian var född
i Vänersborg den 31 oktober 1857. Efter att ha
haft anställning i olika affärer, bl. a. hos hand
landen Bruun, öppnade han egen affär vid Norra
Vallgatan, med vilken han förenade ett välkänt
kafferosteri. lian var medlem av Vänersborgs
Söners Oille sedan år 1906.



Föreståndaren AXEL EMANUEL ÅBERG avled
i Göteborg den 12 maj 1938. lian var född i Vä
nersborg den 18 oktober 1873. Efter studier vid
h. allm. läroverket i Vänersborg fick han an
ställning i Bergius Bokhandel. År 1887 erhöll
han anställning i Wettergrens & Kerbers Bok
handel i Göteborg. Efter att ha drivit egen af
fär blev han år 1917 föreståndare för en av
Göteborgssystemets utminuteringsaffärer.

Bokhållaren CARL OSKAR JOliANSSON avled
i Vänersborg den 27 juli 1938. lian var född i
Vänersborg den 22 januari 1888 och fick efter av
slutade skolstudier anställning å Tändsticksfab
rikens kontor, där han avancerade till bokhållare.

Det har funnits en del vänersborgare, om
vilka man med visst fog kunnat säga, att de
tillhört stadsbilden. "Kalle Brebis" var en aV
dem. När något tilldrog sig i staden, nog såg
man honom som intresserad åskådare, och ingen
kunde bättre och mera underhållande än han be-
rätta om, vad som hänt i dagens och gårdagens

Vänersborg. Trots sitt livliga intresse för stadens väl och ve deltog han
dock icke i kommunala värv, med undantag av att han flera år och till
sin död tillhörde stadsrevisionen och var revisor i Dalaborgsstyrelsen.
tIan var medlem av Arbetareföreningen, och i Vänersborgs Söners Gille
var han under många år revisor.

Biografägaren KARL FREDRIK DlNNETZ avled
i Roslags-Näsby den 12 augusti 1938. lian var
född i Frändefors den 16 februari 1879 och kom
i unga år till Vänersborg. Efter anställning hos
boktryckaren C. Th. Olsson och å stadens hamn
kontor tog han värvning vid Göta artilleri. Un
der en följd av år ägnade han sig åt restaurant
verksamhet, tills han år 1925 köpte en biograf
i Stockholms närhet, som han drev till sin död.
l yrkessammanslutningar innehade han förtro
endeposter.
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f. Lantbrukaren HJALMAR ANDERSSON avled
i Liungskile den 18 augusti 1938. Han var född
i Vänersborg den 22 maj 1853. Efter slutad skol
gång ägnade han sig åt jordbruk och innehade
gårdar i Frändefors och Flakeberg till år 1926,
då han slog sig ner i Ljungskile.

Överstelöjtnanten ROBERT CHARLES TEODOR
SAHLBERG avled i Vänersborg den 4 septem
ber 1938. Han var född i Trollhättan den 25 de
cember 1876, avlade studentexamen i Vänersborg
år 1895 och blev underlöjtnant vid Västgöta re
gemente 1897, löjtnant 1899, kapten 1911 och ma
jor 1922. Vid uppnådd pensionsålder utnämndes
han till överstelöjtnant i armen. Intresserad av
landstorms- och skytte rörelserna beklädde han i
många år ordförandeposterna inom dessa sam
manslutningar i våra trakter. Under sin väners-
borgstid bekläddes han med många kommunala

uppdrag, sålunda var han bl. a. mångårig ledamot av stadsfullmäktige och
drätselkammaren, tills ohälsa tvingade honom att draga sig tillbaka. Dess
utom var han styrelseledamot i Sparbanken och skattmästare i Älvsborgs
Läns Norra Hushållningssällskap.

Snickaremästaren CARL OSKAR SVENSSON av
led i Vänersborg den 16 oktober 1938. Han var
född i Vänersborg den 30 juli 1879. I mycket
unga år började hans utbildning hos fadern, som
tillsammans med tre andra vänersborgssnickare
övertagit den gamla Lundinska snickerifirman vid
Drottninggatan. Han övertog sedermera tillsam
mans med brodern Fritz faderns firma, som av
dessa båda upparbetades till en omfattande snic
kerirörelse, som huvudsakligen specialiserats på
inredningar. Han var i yngre år en begåvad och

intresserad sångare och tillhörde då sångsällskapet "Lyran".
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fabrikören JOtIN LAWsoN avled i Trollhättan
den 15 november 1938. lian var född i Väners
borg den 11 mai 1875. lian emigrerade i unga
år till Amerika, där han fick uppslaget till den

fabriksrörelse, som efter hans hemkomst resul

terade i startandet av Svenska Tacksfabriken
Trollhättan, den största i sitt slag i landet.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ned.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djup och lång.

Domnande kvällsvind söver dem.

susar sin vaggande sång.
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse
berättelse för år 1938.

S tyreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1938.

Vid gillestämma den 14 april 1938 framlade styrelsen förslag till vissa
ombyggnadsarbeten i Eliassonska fastigheten, vilket godkändes. Kostna
derna för dessa arbeten, vilka bl. a. avsågo inredande av bostadslägenhet
i vindsvåningen, hade beräknats till c:a 18,000 kronor. Sedan definitiva
anbud inkommit, visade det sig, att kostnaderna väsentligt komme att
överstiga denna summa, ett förhållande, som styrelsen ansåg allvarligt
rubba uppgjorda kalkyler, varför styrelsen lät utarbeta nytt förslag, som
huvudsakligen inskränkte sig till oundgängligen erforderliga reparations
och iståndsättningsarbeten. Vid gillesstämma den 2 juni godkändes detta
förslag. Reparationsarbetena vora slutförda den 1 okt. 1938 och hade dra
git en kostnad av Kr. 12,853: 40. För finansiering härav har styrelsen
enligt erhållet bemyndigande upptagit ett lån i Sparbanken i Vänersborg
å Kr. 11,000: -, återstående del har täckts av disponibla mede'l i Syskonen
Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation.

Ur Knut Hernströms Understödsfond har utdelats fyra julgåvor och ur
Major Oscar Wenerströms Understödsfond två julgåvor.

Ärsskriften har under året utkommit med sin sjunde årgång och till
ställts samtliga medlemmar.

Medlemsantalet utgjorde den 31 december 1938: 308, varav 7 ständiga
medlemmar.

Beträffande ålderdomshemmet hänvisas till fastighetsföreningens sty
relseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:

1 ALLMÄNNA KASSAN:

Inkomster:

Behållning från år 1937 836: 27
Inträdes- och årsavgifter 578: -
Annonser i årsskriften 300: -
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18: 47 896: 47

Kronor 1,732: 74
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Utgifter:
Kostnader för årsskriften .
Kransar och blommor .
Annonser .
Telegram, porto och telefon .
Trycksaker och skrivmaterial .
Inkassering av årsavgifter .
Inbindning av årsskrifter .
Lokalhyra .
Kostnader för gillesstämman .

Behållning till år 1939: Innestående i bank ..
Kontant i kassan ..

387: 65
195: 73
28: 90
12:40
25:
54:-
9:
5:

28: 25

918:74
68: 07

745: 93

986: 81

Kronor 1,732: 74

2. FÖRSKÖNINGSFONDEN :

Behållning från år 1937 .
Ränta .

Kr.

Behållning till år 1939: Innestående i bank Kr.

2,850: 57
71: 25

2,921: 82

2,921: 82

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1937 .
Ränta .

Kr.

Behållning till år 1939: Innestående i bank Kr.

449: 57
11: 22

460: 79

460:79

4. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1937 .
Ränta .

Kr.

Utdelade julgåvor (4 st.) .
Behållning till år 1939: Obligationer 2,000:-

Innestående i bank 20: -

Kr.

2,010: 
90:-

2,100: 

80:-

2,020:-

2,100: -
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5. MAJOR OsCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1937 .
Ränta .

Kr.

Utdelade Julgåvor (2 st.) .
Behållning till år 1939: Obligationer 2,000:-

Innestående i bank 938: 02

2,913: 77
90: 25

3,004: 02

66:-

2,938: 02

Kr. 3,004: 02

6. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES fOND:

Behållning från år 1937 ..
Ränta .

Kr.

Behållning till år 1939: Obligationer 2,000:-
Innestående i bank 798: 78

2,715: 61
83: 17

2,798: 78

2,798: 78

Kr. 2,798: 78

10,672: 56
353: 62

11,026: 18

300:-Utdelad livränta .
Behållning till år 1939: Obligationer...... 10,000:-

Innestående i bank 726: 18 10,726: 18

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1937 .
Ränta .

Kr.

Kr. 11,026: 18

1938 till:

986: 81
2,921: 82

460: 79
2,020: 
2,938: 02
2,798: 78

10,726: 18

Gillets sammanlagda tillgångar uppgingo den 31 dec.

Allmänna kassan .
försköningsfonden .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond
Knut Hernströms Understödsfond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation ..

Kr. 22,852: 40
Vänersborg den 10 februari 1939.

K. G. CEDERGREN.

ISIDOR JANSON.

JOHN LINDGREN.

GUNNAR HJORTH.

ELOV NORDEN.

ANTON THERNQUlST.

BROR FOCK.
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Gr an skningsberättelse.

U ndertecknade, vid ordinarie gillesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efer fullgjord granskning av 1938 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva följande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, bankräkningar, protokoll och
övriga handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med om
sorg och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bok
förda samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika fon
ders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda räken
skapsböckerna och dess riktighet bestyrkes i alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1938 års förvaltning.

Gillets räntebärande obligationer förvaras i öppet förvar av A/B Vä
nersborgsbanken.

Vänersborg den 4 mars 1939.

ERIK CARLSSON. Tf/ORSTEN GULl.

G r a n s k n i n g s m ä n.

Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1938.

StyreIsen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning pr den 31
december 1938.

Räkenskaperna utvisa följande:

3,335: 
328:

8:37

3,671: 37

ALDERDOMSf/EMMET:

VINST- och FÖRLUST KONTO:

Inkomster:

Iiyrors konto .
Årsavgifters konto .
Räntors konto .

~--~---

Kr.
Utgifter:

Inventariers konto (avskrivning) .
Bränsle konto .

151: 11
767:-
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Diverse omkostnaders konto 334: 87
Försäkringspremiers konto 103: 12
Ljus konto 182: 52
Löners konto 1,080:-
Reparationers konto " . . . . . . .. 215: 43
RenhålInings konto .. 13: 55
Skatters konto 315: 98
Vattenavgifters konto - _- . 39:-
Kapital konto (årets överskott) 468: 79

------,-------

Kr. 3,671: 37

IN- och UTGAENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:

Fastighetens konto . - - . - - - . - " .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

den l/l.

40,000: 
3,022: 25

50:
195: 40
86: 36

den 31/12.

40,000: 
2,882: 64

50:
808: 77
81:39

Kr. 43,354: OJ 43,822: 80

Skulder:
Reservfondens konto .
Kapital konto .

Kr.

1,710: 
41,644: 01

43,354: OJ

1,735: 
42,087: 80

43,822: 80

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS
DONATION:

VINST- och FÖRLUST KONTO:

Inkomster:
Hyrors konto .
Räntors konto .
Försålda Inventariers konto .
Kapital konto (årets underskott) .

Kr.
Utgifter:

Ljus konto .
Räntors konto ., - .
RenhålInings konto .
Diverse omkostnaders konto __ ..
Livräntas konto .
Skatters konto .
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253: 60
360:
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Reparationers konto .
Försäkringspremiers konto .
Lagfarts- och Inteckningskostnaders konto , ..

12,853: 40
33: 26

398: 50

Kr. 15,255: 89
IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

T i Il g å n g a r: den 1/1. den 31/12.

Fastighetens konto 23,000: - 28,000:-
Obligationers konto 200: - 200 :-
Bankräkningars konto 6,097: 17 3,564: 23
Kassa konto 14: 68 53: 48

-----------_._._~------------- ----

Kr. 29,311: 85 31,817: 7l
Skulder:

Låne konto 3,000:- 14,000:-
Depositions för gravunderhåll konto.. 500:-
Kapital konto 25,811:85 17,817:71

- ---_.---- ----_.__ .... ----------_ ..•-

Kr. 29,311: 85 31,817: 7l
Vänersborg den 10 februari 1939.

K. G. CEDERGREN.

ISlDOR JANSON.

JOHN LINDGREN.

GUNNAR HJORTH.

ELOV NORDEN.

ANTON THERNQUlST.

BROR FOCK.

Revi S i on sh erät tels e.

U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år 1938, få här
med avgiva föUande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

Fastigheterna äro till betryggande belopp försäkrade, och deras förvalt
ning har handhafts på bästa sätt.

Föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna
redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilket av oss bestyrkes.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt beviljas ansvarsfrihet för 1938 års
förvaltning.

Vänersborg den 4 mars 1939.

ERIK CARLSSON.
Revisorer.

THORSTEN GULZ.
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Hedersledamöter.

CARL OTTO CARLSSON, Fabrikör, Göteborg. t
ANNA WIKSH(ÖM, f. DYMLING, Fru, Göteborg.

Medlemmar.

ALMQVIST, HARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Eldare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, GOTTfRID, Överpostiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAF, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, VänersbOlg .
ANDERSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, HJALMAR, Lantbrukare, Liungskile t .
ANDERSSON, JOHAN FREDRIK, Snickaremästare, Vänersborg t
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Göteborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall .
BARKSTEDT, HERMAN, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Älvdalen .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK. Fil. stud., Vänersoorg .
BERGLUND, FRITIOF, Handlande, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Länsassessor, Karlstad .

74

9/9 94
4/11 72

14/5 01
29/1 96
12/5 78
20/4 62
1/7 OJ

14/9 06
23/5 53
8/8 71
9/9 10
6/2 81

10/4 97
23/8 78
25/1 98
20/1 19
11/8 61
10/5 96
3/10 66

29/6 Ol
8/11 02
l/S 54

29/9 82
26/9 85
6/10 7f1.
5/9 80
1/4 05

23/10 84
1/8 11

13/10 84
2/12 92



BI:RGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BI:RGSTRÖM, TORSTI:N, Tandläkare, Grästorp .
BII:L, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BII:L, GUNNAR, Sjukgymnast, Philadelphia, (U. S. A.) .
BJÖRNDAHL, I:RIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTHEN, JOHN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, I:RNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
BROBI:CK, AXEL, f. d. Lokiörare, Vänersborg .
BROBI:CK, KARL, Kamrerare, Falun .
BROMAN, LASSE, e. o. Lektor, Arvika .
BUGLI:R, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BYLUND, HJALMAR, Major, Uppsala t .
CARLSSON, ALBI:RT, Handlande, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL ANDEI<S, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Direktörsassistent, Vänersborg ..
CARLSSON, ELOF, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGRI:N, GÖSTA, t. f. Distriktsläkare, Jönköping .
CI:DERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare, Vänersborg,

Gillets förste ålderman .
CEDERGRI:N, RAGNAR, Avdelningschef, Stockholm .
CI:DI:RGREN, STIG, Stadssekreterare, Uppsala .
CI:DERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig medlem
CHRISTI:NSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
DAFGARD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGARD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLÖF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, WI:RNER, Handlande, Karlsborg .
DALQUIST, GI:ORG, Grosshandlare, Lidköping .
DANI:LIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växiö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .
DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNI:TZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DlNNI:TZ, KARL fREDRIK, Biografägare, Roslags-Näsby t .
DINNI:TZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
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21/1 91

75



DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Trollhättan .
EKBERG, HJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg .
ELOW, STIG, Ingenjör, Karlskoga .
ENGLUND, NILS, Med. kand., Uppsala .
ERICSSON, AXEL, Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL TH., Handlande, Göteborg .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL, Färgmästare, Arvika .
ERIKSSON, LARS, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
f'AGERSTRöM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
fALK, RICHARD, Förvaltare, Gräsmark .
fALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gillets

styrelse .
FOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg .
FRIBERG, KNUT, Apotekare, Storvik .
FRöBERG, GÖSTA, Apotekare, Trollhättan .
FRöBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund , .
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULZ, TORSTEN, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAFSSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
liAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping .
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse .
HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
HALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem .
HANSSON, KNUT, Chaufför, Vänersborg ." " ,., .

76

22/7 68
29/7 70
29/7 94
23/11 99
16/5 72
6/7 06

13/5 12
11/1 09
29/4 80
20/3 89
28/12 86
19/11 83
3/6 89

28/3 75
5/9 78

30/9 76
8/10 02

10/3 83
24/9 66

29/3 88
14/5 89
30/3 77
16/11 96
12/2 12
23/1 11
27/6 15
19/10 89
1/7 84

16/5 79
25/1196
19/2 05
22/1 11
20/6 93
13/5 08
2/7 Dl

31/1 82
14/10 86

18/6 93
24/5 95
27/9 93
22/5 99
13/2 89



HANsSON, MAGNUS, Direktör. Stockholm o •••• o.. o. oo o..
HANSSON, VICTOR, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna o. o.. o. oo. o.
HAUFFMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg . o o.. o
HEGARDT, GUSTAf, förste stadsläkare, Västervik .
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg o •••••••••••• o .
HENRICHSON, CONr~AD, Disponent, Oslo o oo .
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, Vänersborgo Gillevärd o.
HULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg ..... o....
HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg o •••••••••

JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg o. o.. o o .
JANSON, HOLGER, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, JSIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålderman

och kassafogde .
JANSSON, OTTO, 1:ste Expeditionsvakt, Vänersborg o.
JENNISCHE, BENGT, Med. kand., Uppsala o .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOHANSSON, ALfRED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg . o. o
JOHANSSON, AXEL, f. do Telegrafkommissarie, Kalmar o..
JOHANSSON, AXEL, förman, Vänersborg o
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL O., Bokhållare, Vänersborg t .. o .
JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg '" o.. o , .
JOHANSSON, GUSTAF, Lokputsare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Drätselbokhållare, Vänersborg . o .
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping o.
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
.:OHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg o.
JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, AKE, fotograf, Vänersborg .
JOHNSSON, HERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, ANDERS, Bokhållare, Stockholm o..
JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg o.. o .
JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg .
JÖNSSON, fRANS Wo, f. d. Hamnfogde, Vänersborg t o.
JÖNSSON, GUSTAF, Hamnfogde, Vänersborg .
KARLSSON, KARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg o .
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KARLSON, VALtER, Handlande, Vänersborg .
KJfILBERG, KARL JOHAN, Ingeniör, Härnösand .
KNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg .
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Vänersborg . .
KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn .
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg .
LARN, GILLIS, Apotekare, Gränna .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, ERNFRID, Brevbärare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSON, JOHAN, liandIande, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAWSON, JOtiN, Fabrikör, Trollhättan t .
LILlE, KLAS, f. d. Provinsialläkare, Asheda t .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg . .
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, GfJteborg .
LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAF, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HAKAN, Teol. stud., Vänersborg .
LINDQVIST, ROLF, Länsbokhållare, Vänersborg .
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Ingeniör, Stockholm .
LlUNGGREN, ERIK, c.;harkuterist, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Bruksbokhållare, Ramsberg .
LUNDBORG, ERIC, I-Iandlande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, Postkontrollör, Stockholm .
LUNDGREN, TtiOl~, Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUSTAF, Experimentingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, WÄRNER, 1:ste Byråingeniör, Stockholm .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Trollhättan .
MILLING, THORSTEN B., Landskontorist, Vänersborg .
NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
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NiLSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan 14/8 91
NILSSON, JOHAN, f. d. Reparatör, Vänersborg 5/1 66
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg _. . . . . . 8/9 90
NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg 24/7 69
von NOLTING, OLOf, Disponent, Trollhättan _. . . 2/6 77
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla. Gillesskrivare " 22/2 01
:'-lORDfELT, ALfRED, f. d. Rektor, Stockholm 17/5 64
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta 4/10 75
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö 29/9 73
NYGREN, PONTUS, Landskontorist, Vänersborg 10/4 00
NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg 2/10 74
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg 12/12 70
NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg 8/4 72
OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänershorg 15/1 85
OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg 2/2 82
OLSSON, ADOLf, f. d. Lagerhokhållare, Vänersborg _- 6/12 72
OLSSON, CARL, Lagerbokhållare, Vänersborg 7/2 02
OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg . . .. 12/4 81
OLSSON, VERNER, Banktjänsteman, Vänersbörg 2/9 86
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro 15/3 91
Pf:TERS, RAGNAR, Grosshandlare, Stockholm 30/4 02
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg _. . . . . . . . . . . . 3/3 97
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg _. . 3/1 01
PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg 26/3 89
PETTERSSON, ANDERS, Slaktaremästare, Vänersborg .. 24/5 70
PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad 16/10 75
RAHM, HJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg 22/10 00
RAHNE, KARL. folkskollärare, Trollhättan 13/11 83
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg 9/5 88
ROSLIN, HARRY, Bokhållare, Vänersborg 2/12 06
RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig medlem 1/8 74
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem 18/6 77
SAHLBERG, ROBERT, Överstelöjtnant, Vänersborg t _.. 25/12 76
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg 14/11 81
SAHLIN, ERIK, Kriminalkonstapel, Vänersborg 10/1 09
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg 15/4 13
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken 6/4 83
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg 5/8 86
SANDBERG, NILS, fil. mag., Vänersborg 9/12 11
SANDBERG, WILHELM, Brevbärare, Vänersborg . 12/12 81
af SANDEBERG, fREDRIK, Kammarherre, Moholm 6/1 84
af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg 25/11 74
SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping 23/6 64
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede .. 24/1 97
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SELLSTRÖM, iVAR, HotelIägare, Lödose ..........•.........
SJÖSTAD, RAGNAI~, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i Gil-

lets styrelse .
STIBERG, ROBERT, Direktör, Göteborg .
SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare. Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, CARL, Snickaremästare, Vänersborg t .
SVENSSON, GÖSTA, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, OLLE-GUSTAF, f. d. Handlande, Vänersborg t .
SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Förman, Malmö .
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
von SYDOW, DANIEL, Löjtnant, Stockholm .
von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Löjtnant, Karlskrona .
TEODORSON-LARSON, MELKER, Kontrollör, Bofors .
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIiIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .

.THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, JOHAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TORSTENSON, AXEL, Musikstyckjunkare, Göteborg .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem .
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Luleå .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem .
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENIUS, OSKAR, Handlande, Vänersborg .
WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg .
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13/6 95
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24/2 09
26/3 96
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27/5 09

20/8 74
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22/6 OJ.
12/8 98
24/9 97
16/2 85
3/4 75
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31/12 07
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13/8 89
17/6 58
19/2 92
20/1 70
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WENNeRGREN, ANDeRS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, Filialföreståndare, Grästorp .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg ._
WESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsbokhållare, Vänersborg .
WETTERLUNDH, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
WISOM, TOR, Kapten, Stockholm .
VICTORIN, OLOF, Kontrollant, Vänersborg .
WIJKSTRÖM, ERNST, Kontorsskrivare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, FOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
vVILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
ABERG, AXEL E., Föreståndare, Göteborg t _" .
ÅKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ASTRÖM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .

Antal medlemmar: 308.

19/12 75
29/7 81

2/9 09
24/7 92
2/2 79
5/11 12

12/1 05
6/8 08

11/2 04
16/9 85
28/10 08
18/6 89
28/11 89
11/8 94
17/4 89
8/7 9.1

18/10 73
23/12 92
25/3 93

Tillkomna under år 1939:

CHRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg 15/10 17
DAHME, ALGOT, Tekniker, Vänersborg 11/7 09
KALTOFEN, CHARLES, 1:ste Notarie, Vänersborg 28/8 11

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBÖRGS SÖNERS GILLE 1939

Styrelse.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare, F ö r s t e

å I d e rm an.
JANSON, ISIDOR, Kassör, A n d r e å I d e r m a n o c h k a s-

s a f o ~ d e.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, G i II e s s k r i var e.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, G i II e v ä r d.
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, B i s i t t a re.
THERNQUIST, ANTON, liandelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a re.

STERNER,. BRUNO, Frisörmästare, E r s ä t t a r e.
HALLBf.RO, KURT, Drätselkontorist, E r s ä t t a re.

Beredningsnämnd.
ANDERSON, PRIlV1US, Bankkassör.
IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
MILLING, THORSTEN R. Landskontorist.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
PETERSON, HARRY. Handelsföreståndare.
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.

Årsskriftsnämnd.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
liJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.

Räkenskapsgranskare.
CARLSSON, CAI<L ERIK, Boktryckare.
GULZ, TIiORSTEN, Avdelningschef.

KARLSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a r e.

82



AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORG
fABRIKEN GRUNDLAGD

===ÅR1860===

Produklion pr dag 2,200 par



..
SPARBANKEN IVANERSBORG

GRUNDAD AR 1822

En av~~~~
landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring .... Kr. 16.000.000:

Reserverade medel omkring " 1.350.000:-



Utför alla slags bankaffärer

Bankens notariatavdelning mottager till

vård och förval tning under bankens

garanti a Il e h a n d a värdehandlingar.

Fondaffärer förmedlas.

Kassafack uthyras.



VANERSBORGS BRYGGERI
Grundlagt 1852

--- Ägare: --

A.-B. Pripp & lyckholm, Göteborg

TILLVERKNING:

Alla slag av malt- och läskedrycker



AB() GUNNAR ~VIBORG
ETABL. 1918

BYXI~ABRIKENKIRUDD
ETABL. 1926

VÄNERSBORG



A/B

NABBENSBERGS TEGELBRUI<
ARSTILLVERKNINO: 4 milj. murtegel

l 3/4 » taktegel.
1 3/ 4 » dräneringsrör.

----------------1



VANERNS MOTORVERKSTAD
VÄNERSBORG

VERKSTADEN

tillverkar RÅOLJEMOTORER,
MOTORVINSCHAR & BYGGNADSHISSAR

GJUTERIET
tillverkar TACKjÄRNSGjUTOODS, LEGERAT TACK~

JÄRNSGJUTGODS, METALLGODS & MASK1N

FORMAT GJUTGODS.

ÅRSTILLVERKNING C;a 400 TON.





VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1940

Nionde årgången

VÄNERSBORG

C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI
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Till läsaren.

Till Vänersborgs Söners Gille riktar jag härmed ett varmt

tack tör mig visad välvilja i samband med tryckningen av

efterföljande studie.

Undersökningen avser ej fullständighet, är ej heller menad

som någon sorts lokalkrönika med mer eller mindre s. k. pi

kanta detaljer, ej heller som ett detektivarbete, utan som ett

försök att på ett väsentligt område fördjupa kännedomen om

Birger Sjöbergs märkliga skaldepersonlighet. Så mycket som

möjligt har jag låtit diktaren tala själv.

Undersökningen är även att betrakta som en av förstudier

na till en monografi över Birger Sjöberg.

Vänersborg i nov. 1940.

A U G. P E T E R. SO N.



VÄNERSBORG I
BIRGER SJÖBERGS DIKTNING

av

AUG. PETERSON

Vi känner alla till, att Lilla Paris hos Birger Sjöberg är det
samma som Vänersborg, och vänersbof'garna själva hittar gi
vetvis än i dag en hel del motsvarigheter i verkligheten i

både Fridas Bok och Fridas Andra Bok. Med Kvartetten som
sprängdes blir det genast åtskilligt vanskligare. En väners
borgare ser emellertid genast ett och annat, som utan svårig
het kan lokaliseras till hans stad. Men mycket är det nog
inte vid första genomläsningen av det digra arbetet, och ännu
mindre, om ens något, ger väl Kriser och Kransar i detta hän
seende. Undersöker man däremot de båda sistnämnda verken
noggrannare, visar det sig, att vänersborgsminnena spelar en
avgörande roll för dem.

Ingenting är väl för de flesta skalder av så avgörande be
tydelse som barndomsminnena och barndomsmiljön, ja, man
kan säga att detta drag är allmänmänskligt. Såtilvida kunde
det problem jag har tagit mig för att behandla här, synas skä
ligen överflÖdigt annat än ur ren kuriositetssynpunkt. Men
så är det likväl inte. Vänersborgs roll i Birger Sjöbergs dikt
ning är av ganska säregen beskaffenhet. Detta bottnar ytterst
i två avgörande omständigheter - härstamningen och den
stora kärleken. Till detta kommer så den misslyckade skol
tiden, den tidiga brödkampen och den tidiga omplanteringen
i främmaJl1de miljö.



Jag försöker nu till en början ge en kort orientering över
dessa, delvis starkt samverkande faktorer.

Någon "riktig" vänersbmgare blev väl Birger Sjöberg- aldrig.
Båda föräldrarna var inflyttade stockholmare, och i det sjö
bergska hemmet med dess starkt utpräglade familjekänsla,
kritiska läggning, skarpa blick för folks egenheter och en ohej
dad lust att berätta och imitera, var det bara alltför naturligt,
att ett visst motsatsfÖrhållande till staden skulle utvecklas.
Detta motsatsfÖrhållande mildrades knappast av den mindre
lyckliga utvecklingen av faderns ekonomi, något som man
kan se åtskilliga exempel på i Bif>ger SjÖbergs brev från ung
domstiden. Men denna synpunkt bör ej övervärderas. Den
ofÖrbränneliga humor, som samtliga familjemedlemmar tycks
ha ägt i rikt mått, var en borgen fÖr att särskilt komiska drag
i småstadens och dess infÖdingars fysionomi skulle uppmärk
sammas.

Den distans gentemot Vänersborg, som sålunda var ur
sprungiig hos Birger Sjöberg, skärptes ytterligare genom hans
misslyckade skolgång. I småskolan hos gumman Segerdal
tycks det ha gått riktigt bra fÖr Birger, men helt annat blev
det i Vänersborgs hÖgre allmänna läroverk. Där intogs han

i första klass hÖstterminen 1895, och vårterminen 1899 av
gick han från skolan och dess fjärde latinklass med urusla be
tyg. I läroämnena hade han då tre C, tre BC och två B,
C i flit och B i uppförande!

I sin bok Diktarvärld och verklighet hos Birger Sjöberg
påstår Ragnar Malm på tal om skoltiden bl. a.: "särskilt klen
i skolan var han visst icke". (s. 48). Synbarligen har Malm
inte sett Bif>ger Sjöbergs betyg. Då hade han inte heller behövt
gÖra ett annat ganska komiskt fel i sin framställning. Malm
diskuterar uppkomsten av Birger Sjöbergs smeknamn och sig
natur, "Päta", och redogÖr fÖl' de olika tolkningarna av nam
net. lian avfärdar teorin om att Birger skulle ha uttalat det la-

4



tinska ordet poeta som "päta", vilken förklaring, enligt Malm
"är ytterligt intressant så tillvida att den visar hur relativt
snabbt legendbildning över huvudtaget kan tappa bort verk
ligheten och även förvrida fakta: Birger Sjöberg läste näm
ligen, enligt hans skolkamraters uppgift, aldrig latin i skolan."
Ändå hade Birger Sjöberg avgångsbetyg från fjärde latin
klassen! Det kan inte hjälpas, men det måste sägas att Malms
bok är ytterligt otillförlitlig, vilket i och för sig är mindre
förvånande, då den är ett journalistiskt snabbreportage. Den
har dock sitt värde, dels på grund av Malms hänförelse för
sitt ämne, dels på grund av hans initiativkraft, varigenom en
hel del stoff har räddats, som annars kanske hade gått för
lorat. Senare ska jag gå närmare in på dessa förhållanden
och nöjer mig nu med att påpeka, hur hjärtligt Birger Sjöberg
vantrivdes med dessa år i läroverket. Direkt fientlig mot
skolan tycks han inte ha varit, utan han kände sin vistelse
där som ett rent främlingsskap, inte närmast plågsamt utan
snarare på en gång drömlikt overkligt och komiskt. Men
det allra underlIgaste i denna historia är, att Birger Sjöberg
kom att stå i ett intimt förhållande till läroverket långt efter
det han hade slutat skolan. Detta skedde genom skolpojks
tidningen frän, vars främste medarbetare och medredaktör
han blev. Härom mera nedan. Vi konstaterar emellertid, att
Birger Sjöbergs distans mot staden ökades ytterligare genom
den satiriska respektlöshet, som helt naturligt måste vara
livsluften för ett dylikt organ, skapat av pojkar i övergångs
åldern.

Ungefär i tjugoårsåldern, just vid den tiden då Bir'ger Sjö
ber'g skulle ta det avgörande steget ut i livet, upplevde
han den stora kärlek som aldrig skulle glömmas. Hjärte
såret läktes väl, men upplevelsen blev av grundläggande
betydelse för hans diktning och följde honom till det sista.

Denna sin obesvarade kärlek sökte han dikta sig fri ifrån
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både djupt allvarligt och på skämt. I förskingringen kom
Vänersborg sålunda att alltmer framstå för Birger Sjö
berg som den stad, där han fick sitt hjärtesår, och detta

medför mycket hastigt en stark förskjutning i skaldens all

männa syn på fädernestaden. Den satiriska överlägsenheten
förflyktigas, liksom det direkt komiska förlöjligandet, och ett
bitterljuvt vemod träder i dess ställe.

Birger Sjöber'gs hela diktning utvecklar sig nu efter två
klart skönjbara linjer. Den ena utgÖr en fortsättning av den
komiska diktningen från pojkåren med allt starkare musika
liska inslag. Nu försvinner alltmer bellmans- och isynnerhet
frödingsimitationen. Men på denna linje är skalden fortfa
rande riktad utåt, d. v. s. hans dikter eller visor är avsedda
att föredragas i kamratktetsen. Så kastar skalden in sin
olyckliga kärlek i smältdegeln, och Pridas visor uppstår.
Barndomsstaden förvandlas nu till Lilla Paris, där Pridas och
hennes väns blyga kärlekshistorier utspelas, ett skickligt ca
mouflage för den kärlekshistoria, som blev ett ensamt livs
dröm och saknad. Ironi och idyll skulle man kunna sätta som
undertitel på denna oefterhärmlIga småstadskrÖnika, men
ironien är dränkt i vemod och idyllen är ett oroligt hjärtas
drömreservat.

Detta var den fasad, som visades för vännerna. I löndam
skrev Birger Sjöberg under hela denna tid fram till p'ridas
Bok hundratals dikter av högst "privat" natur, mest döds
och kärleksdikter, men den förankring i Vänersborg, som ut
märker de flesta Pridavisorna, ha dessa helt naturligt inte 
med ett och annat undantag.

Studeras nu Pridas visor, Kvartetten som sprängdes samt

Kriser och Kransar med ledning av nyss angivna riktpunkter,
så blir resultatet rätt märkligt. Rent schematiskt kan det ut
tryckas så, att för vart och ett av dessa verk tränger Bipger
Sjöberg längre tillbaka i barndomstiden. I Pridas Visor finns
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det inte ett enda direkt tecken på att barndomsminnena är
med; allt rör sig kring ynglingens eller den unge mannens
upplevelser och fantasisyner. I Kvartetten som sprängdes
märkes alltmer av skolpojkstiden, medan i Kriser och Kransar
tidiga barndomsminnen dominerar, n. b. i de fall, då dikterna
överhuvud behandlar vänersborgsminnen.

I det följande ska jag söka ge en mera detaljerad bild av
Vänersbof'g i Birger Sjöbergs diktning i enlighet med de
givna förutsättningarna. Det har då synts mig· lämpligt att
dela upp undersökningen i tre kapitel, grupperade dels kring
de stora verken, dels kring den egentliga ungdomsdikt
ningen. l samtliga kapitel utnyttjar ja'g givetvis de mängder
av otryckt material, som jag har lyckats samla ihop.

I. Före Frida.

Så vitt jag kan se, är det först från år 1900, som det
finns litterära alster av Birger Sjöbergs hand. Då blir Bir
ger Sjöberg medarbetare i Frän, vars första nummer kom
ut den 12 maj 1900.1

) Ja, han blev mer än medarbetare;
redan från början ståtar han som tidningens redaktör till
sammans med Bertel tIallberg, nu borgmästare i Linkö
ping. Kanske beteckningen skolpojkstidnil1'g är något oegent
lig, då som vi redan har sett Birger Sjöberg sedan ett
år tillbaka inte längre gick i skolc'-ll. tian var fotograf
lärling när Frän började. Redan i nr 3 (26/5) 1900, i en
kort artikel Sommartiden i Wänersborg har vi ett stadsrepor
tage, som tydligt förråder Bir'ger Sjöbergs hand. "tIvarför
hängde alla i fönsterna? tIvarför glodde käringarna hål i

1) Tidningen synes ha upphört vid midsommartiden 1902. Ragnar Malm
har meddelat provbitar ur frän. lian hade till sitt förfogande 7 nummer
av frän. liittills har jag lyckats komma över ytterligare 88 nummer,
men då tidningen kom ut en gång i vecken - i ett, handskrivet exemplar
under mer än två års tid, så tycks ett dussintal nummer fattas.
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skvallerspeglarna? Iivarför slutade de att hacka på torget."
Vi får vidare veta, att tåget inte kunde avgå i rätt tid och
att konstapeln Pettersson gÖmde sig "bakom hörnet". Orsa
ken till allt detta var, att "bokhållaren Anderzon hade r e n
k r a g e p å O n s d a g", iklädd vilken han gick "med ett
mildt leende tvärs över torget"! - I nästa nummer av Frän
och sedan flera nummer framåt (2/6 1900) förekommer en ny
artikel i samma genre, "Wänersborg i sommartid II". liär
driver den fjortonårige författaren blodigt med den grön
köpingsmässiga rädslan inför allt främmande. "En man gick
på Wallgatan. lian 'gick med mycken elegans, med manschet
ten vårdslöst dinglande på lillfingersnageln och med gula
skor". Sekelskiftets schangdobla herrmode! Någon hade emel
lertid sett "en brunröd fläck av 1 1/2 mm:s radie på mannens
vänstra benfodral" och rapporterar saken för polis. "Denne
bleknar, darrar, svindlar, springer, rusar in på poliskonto
ret - - -". Överkonstapeln genomkämpar en hård inre
kamp. Först "f ö r m o d a r han att en man med så misstänkt
utseende s k u Il e arresteras". Under tiden flyr den ene kon
stapeln efter den andre. Konst. Pettersson t. ex. "hittas efter
trenne veckor i en svinstia på Skräcldan". Efter att ha a n
s e t t, att mannen b o r d e arresteras och sedan konst. Gab
rielsson halft vansinnig störtat ut på landsbygden, befaller
nu överkonstapeln, att mannen s k a Il arresteras. Sedan 5
konstaplar skälvande har nalkats främlingen, presenterar sig
denne som "Zebedeus Jeremias Larsson, slaktardräng från
Orästorp". Samma historia varieras lite längre fram i tid
ningen under rubriken Westermark-Rosen eller Vänersborg
i höstetid (9/6 och flera nr framåt), och då tror folk den be
ryktade banditen Westermark-Rosen är i stan. Men även
denne visar sig vara en helt oskyldig person, denna gång en
skövdebo vid namn Agathon Larsson. Artikeln slutar: "Så
dant händer blott i Vänersborg."
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Längre fram") har Päta strängat sin lyra till ett k väde, om
fattande ej mindre än 18 åttaradiga strofer. Jag citerar resp.
refererar de partier av dikten, som för dagen kommer i fråga.

Den gamla staden i mörker låg
en midnatt dyster och kall.
På gator och torg ej en skugga man såg,
det hördes blott regnets fall;
och snarkningar ifrån närmaste hus
och löfvens prassel och' vindens sus,
men månen sken uppå Vänerns vatten
uti den hemska, stormiga natten.

Bra fångad vänersbopgsk höstnattstämmning! På poliskon
toret råder full panik i stil med vad ovan antytts. Staden
vaknar (strof 9):

Snart vaknar staden ur slummern opp
och skimrar som rödaste vin.
I hvar.ie fönster en hvitklädd kropp
ses rulla upp en gardin - - -
Och gurglingar höres från närmsta hus
och löfvens prassel och vindens sus.
Men solen lyser på Vänerns strömmar,
och staden ligger imorgondrömmar.

Ur strof 10 må anföras:

:Ett rykte blixtsnabbt har utspridits här,
att Vestermark kommit till stan.
Och rik som fattig bönar och svär
och använder bibeln - för dan.

Strof 12:

fyra i staden ta in arsenik
och bäddas för tidigt i jord.
Men Stöva bannlyser all musik
och sätter sig under ett bord.

") Dateringen något osäker, troligen i ett nr från 1902.
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Lådtjiken hastigt åt landsbygden flyr,
Bond-Karlson reser på tåget till Ryr.
Lill-fylla lifvet i moll börjar skåda
och kryper ned i en byrålåda.

Ur strof 13:
Portarna bommats hvart han gått fram
i slitna stenar och rykande damm - - 
I kyrktornet människomassorna hopas,
och namnet "Vestermark" hviskas och ropas.

Det visade sig vara en skövdebo, denna gång vid namn
Karlson, som hade kommit till Vänersborg för att begrava
sin bror.

Och slutad blef denna småstadsbragd,
och allt ånyo var fred.
fast psalmboken åter blef undanlagd,
för öfrigt bibelen med. -
Men fågeln sjunger i trädets topp,
Sniksåsen bjuder på kaffe och dopp.
Konstapel Edlund af ,glädje gråter
och Bono tar fram sin löskrage åter.

En älskare av Nils Iiasselskogs (även han västgöte!) grön
köpingsjournalistik blir slagen av den överraskande likheten
med "Svarta damens" besÖk i Grönköping (Grönköping i helg
och söcken 1927), en händelse som också vänder upp och ned
på hela samhället: "Som en löpande eld spred sig samtidigt
ryktet i staden, trafiken avstannade, gatorna tömdes på ett
ögonblick och alla dörrar låstes, - - -, tumultariska scener
ägde rum, i det att flera personer knuffades omkull och fru
Brunandel' sprang i ån." Liksom skövdebon i Vänersborg
skrämmer vettet ur polisen, så skrämmer den med skövde
bussen anlända "Svarta damen" vettet ur "hr boxaren och
klensmeden Östberg", som skulle infånga henne. Även Iias
selskog besjunger händelsen i bl. a. följande ord:

O fantom, fantom,
vik bort ifrån vår stad!
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Alla äta brom,
och ingen mer är glad,
samhällslivet har tystnat av.
Vik bort, vik bort, och lägg dig i din grav.

hg har gjort denna jämförelse därför, att vi troligen har
att göra med en och samma gemensamma litterära inspira
tionskälla, nämligen den amerikanska wild-west-humorn, så
dan den representeras av Bret lial-te och ~ framförallt ~ av
Mark Twain. Det är särskilt något av den senares ton vi
träffar på hos både den unge Sjöberg och den debuterande
liasselskog, en ton som utgör en sällsam blandning av trivial
nybyggaridyll och våldsam revolverjournalistik, full av över
drifter och befängdheter; det hela ej illa åtef'givet av liassel
skog med "idyll och panik"! Det behöver väl knappast fram
hållas, att någon "påverkan" mellan Sjöberg och liasselskog
på den punkten är utesluten, eftersom den senare, enligt vad
han själv har sagt till mig, aldrig har sett ett nummer av den
handskrivna Frän. Men båda dessa västgötska humorister
kände väl till Mark Twain, och Päta har säkert dessutom
också lärt sig mycket i den hårresande genren av den tok
stollige C. A. Tollen, ("Äskvajor"), läst och uppskattad av
fräns redaktion. Att maneret är litterärt tillägnat synes mig
f. ö. också framgå därav, att både SjÖberg och liasselskog
snabbt växer ifrån det. ~ Men småstadens "främlingskom
plex" har intresserat Birger Sjöberg också som ett rent teo
retiskt problem. Så heter det i Frän nr 19 (15/9 1900) bl. a.:
"V~\nersborgare ha alltid en viss benägenhet att anse alla
främmande personer för mördare, förfalskare o. d.,,1). Detta

1) På ett annat ställe i frän (18/8 1900) läses: "En positivspelare gästar
Brackestad. Stor villervalla. Brackestadsborna tro ej det är en vanlig
människa, ty han råkar händelsevis vara en italienare." Päta börjar i
nr 7 av frän (23/6 1900) en lång småstadsserie under titeln "Brackestad".
Malm påstår nu, att Brackestad och Vänersborg visst inte är detsamma.
(A. a. s. 53-54.) "Brackestad var en författarens egen skapelse, vilken
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hindrar naturligtvis inte, att även den andra sidan av "främ
lingskomplexet" gör sig gällande, nämligen beundran och drif
ten att efterlikna, det som Birger Sjöberg senare så träffande
har kallat "storstadssmärta" (CantiIena Comunale i Kriser och
Kransar). I noten till denna sida nämnes ordet "Parisutställ
ningsbesökande", vilket begrepp för tanken till "Grönköpings
funktionella Sällskapsresa" till 1930 års stockholmsutställning

(Grönköping i Helg och Söcken 1931). Men ordet "Paris
utställningsbesökande" har säkert också mer att säga oss.
Pekar det inte mot namnet Lilla Paris? Världsutställningen i

Paris 1900 var ju sekelskiftets stora sensation, och i Fräns
sp/alter spelar den f. Ö. en mycket framträdande roll i en
mängd fingerade annonser och notiser, fortfarande i Mark
TwainstiI. Ett av de kostligaste reportagen från utställningen
är den sant grönköpingsmässiga parodin på den dåtida "skan
sen-mentaliteten" med dess glödritade stockholms- och skan-

i mångt och mycket kan betraktas som en förebild till vårt nu så popu
lära Grönköping." Härtill kan anmärkas, att mycket av Pätas ovan be
rörda vänersborgsjournalistik också är "författarens egen skapelse" och
är lika fantastiskt som Brackestadsskildringarna! Varifrån skulle Päta f. ö.
ha fått impulserna till Brackestad om inte i sin egen hemstad? Den exakt
lika behandlingen av "främlingsproblemet" härovan talar f. ö. sitt tydliga
språk. Malm säger (s. 53), att Grönköpings Veckoblad varken "existerade
eller var påtänkt" vid det här laget. Men begreppet Grönköping och även
namnet kände Birger Sjöberg väl till, vilket tydligt framgår aven artikel
i frän nr 13 (14/8 1900), en interview (j fullständig Mark Twainstil) "med
stadens mest bekante man, f. d. bl. a. grosshandlaren numera chalmist
aspiranten Emil Viktor. Lindberg" - egentligen en jämnårig, som nyss
hade slutat skolan. L. säges därvid yttra bl. a. "föresten har ju Väners
borg gått framåt på senare tider och lagt sig till med både självmördare
och Parisutsällningsbesökande, och vänersborgarna leva i hoppet att få en
mördare, och då rycker ju V. fram i jämnbredd med Grönköping (kurs. av
mig), f. n. står den i nivå med Brackestad." Enligt Hasse Z. skapades
ordet Grönköping av Söndags-Nisse 1897, och även om Grönköpings Vecko
blad inte började förrän 1902, drevs ju mycken grönköpingsjournalistik
i Söndags-Nisse samt f. ö. även i Strix, t. ex. serien från svenska hem
av Anders forsberg.
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sensouvenier, Vad sägs om följande? "Telegram! (Genom P3X
gelanda telegrambyrå). Paris i dag 12,1 fl.. M. Konungen af
SverIge-Norge har i dag kl. 12 behagoJ att, i närvara af svensk
norske konsuln, president Loubet, kommissarie Thiel och vår
specielle flygande A. C. Iiomozonkvypst (typiskt C. A. Tollen
namn!), högtidligen afprofva F. Staaks1

) nationalpottor och fann
han dessa utmärkta". Notisen illustreras av ett kärl med "glöd
ritad" dalkulla o. s. v. Det kan vidare förtjäna påpekas, att
tidningen har en serie fingerade l~esebref från Paris, sträc
kande sig genom ett 30-tal nummer. Dessa resebrev är vis
serligen skrivna av Bertel Iiallberg, men detta bevisar bara
hur aktuellt Paris var vid denna tid. Betänker vi så, att De
tre musketörerna var och förblev Birger Sjöbergs älsklings
lektyr, är det inte svårt att förstå, att uppkomsten av beteck
ningen Lilla Paris låg snubblande nära. Iiärom mera nedan.

Vi ska nu se lite på Pätas Brackestadsserie2
) i Frän. Den

börjar i nr 7 (23/6 1900) och sträcker sig inte bara genom
hela första årgången (d. v. s. till den 12 maj 1901, då årsdagen
firades med ett jubileumsnummer) utan också en bra bit in
på den andra årgången, vilken började (mot slutet av som
marlovet) den 3 aug. 1901, närmare bestämt fram till 12/10
1901. I första årgången heter serien endast "Brackstad", i
andra "Brackestads historia". Som synes ovan har jag gent
emot Malm hävdat, att det är Vänersborg som avses med
namnet Brackestad. Jag ska ytterligare styrka detta på
stående genom argument hämtade från krönikan själv. Vis-

1) Egentligen ett vänersborgsoriginal, men eftersom han hette Ferdinand
till förnamn, liksom Pätas medredaktör Bertel Ferdinand Hallberg, så
iick den senare så småningom också heta Staak. Härmed kan jämiöras
upprinnelsen av namnet "Päta", som har överförts irån en sjöman, vilken
Birger brukade imitera, till Birger själv.

2) Kuriöst nog har namnet Brackestad en föregångarec i en dikt av
Fröding irån gymnasisttiden i Karlstad, "Återkomsten" - O, sköna Brack
stad, var helsad åter! - vilken "satiriserar karlstadslärarna och brack
förnämlighetens dumma tråk" (se Henry Olsson, Från Wallin till Fröding
[1939], s. 131).
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serligen har den purunge fÖrfattaren frossat i wild-west
karikatyr, men läser man krönikan noggrant, skymtar verk
lighetsunderlaget igenom här och där. Då emellertid detta
reportage är av mycket stort intresse även som prov på Bir
ger Sjöbergs tidigt utvecklade fabuleringskonst, inskränker
jag mig inte till att bara plocka fram sökta "vänersborgsbitar"
ur det utan ja'g försöker dessutom ge ett förhållandevis fyl
ligt referat, med aktgivande på själva småstadsstämningen
och småstadsatmosfären. Skildringen öppnas så här: "Bracke
stad säges hafva varit liarald liaarfagres favoritplats. Det
ligger 5 meter öfver hafvet och är beväxt, i synnerhet på Sö
derlånggatan med konvaljer och vassarf". Vi får vidare veta,
att stadens dominerande person är borgmästaren (jfr "Råd
man" i fridas Bok!), vilken samtidigt är kakelugnsmakare.
Idyllen störes redan tidigt av uppskakande händelser. Så
meddelar stadens tidning Gökbladet i extrablad den 6 mars
]900: "Idag kl. 5 e. m. syntes en rysk sågfilare komma vägen
fram. lian träffades sedan på Söderlånggatan. Stadens polis
är i rörelse." Efter åtskilliga otroliga paniksituationer få vi
veta vem den förmente ryssen var "vedsågaren och färgaren
Lars Basvall som hade rakat si'g". Likheten med väners
borgsreportaget ovan är omisskännelig. Så är det folkfest
den 16 mars, då torget är förvandlat till dansbana och folket
roade sig med "!if och lust", dansande till "tonerna af Mar
selliesen". "Efteråt förevisades borgmästarens kanariefogel
till allas förtjusning." - - - "Staden har äfven en idrotts

förening bestående af Redaktören för Gökbladet och ladu
gårdskarlen felix Tunnlöw, bagaren och målaren fritiof Pip
skog samt Johannes Ekström, poet och trädgårdsmästare."

Dennes diktsamling heter "Blomsterströ", varur citeras

Och blommorna dofta uti skyn.
Hvart öga bländas af en syn.
fåglarna sjunga, glada och unga.
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Icke olikt Radman i Lilla Paris betygsätter borgmästarn
myndigt denna poesi: "Det är fan i mej värme i det. Och alla
Brackestadsbor sade till hvarandra: Det är fan i mej värme
i det." liur är det vi läser i företalet till Fridas Bok? "Ett
gott ord ovanifrån sprider lätt och hastigt belåtenhetens värme
i människans hjärta." Vi erinras likaledes om någonting myc
ket bekant i Fridas Bok, när vi läser om den stora nykter
hetsdemonstrationen i Brackestad den 21 maj, då "16 präktiga
goodtemp18re kommo med flygande fanor och klingande spel
från Goodtemplarlokalen". Den nya tidens vinddrag känner
vi i meddelandet om att en "socialistförening" har bildats,
"som det säges på initiativ av Brackestads stadsbud Stefanus
Kilkvist". - Det är fest hos handlande Sagokvist med an
ledning av att han hade blivit vald till riksdagsman. "Först
kom handlande Riskvist med familj. 'Så simpelt att komma
först', sade fru Sagokvist." - "Bildningen har även i Bracke
stad gjort sitt intåg. Nu läser hvarenda Brackestadsbo både
GÖkbladet och Frän," så yttrar i sitt tal lir Sagokvist, "som
en gång varit i Vänersborg och hört därvarande vältalare".
"Lefve bildningen!" - Telefonen gör sitt intåg i Brackestad.
Borgmästaren får besök aven "telefoningenjör", som han i
hastigheten tar för Westermark-Rosen. Alltnog, till en början
var borgmästaren den ende som höll sig med den märkvär
diga tingesten. "Också är det i medvetande om sin storhet
som bOf'gmästaren ringer på sin vän Karlsson i Vänersborg.
'Ä de' Kalson' säger borgmästarn. 'Ä de' världigen Karlson'
fortsätter han." - Vi får så till livs en skarp satir emot den
s. k. noblessen, d. v. s. noblessen i Brackestad. liär brytes
emellertid oemotståndligt fiktionen sönder, och vem som helst
förstår, att Birger Sjöberg ger ett nyp åt sin egen goda stad.
Som vi ser av följande, blandas vänersborgskt och bracke
stadskt här ihop till en enda härva. "Vet du, o läsare, hvad
nobless är? Vore jag inte från en stad där det finns nobless,
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så visste jag det ej heller." Att detta är ironi, tar val ingett
fel på, även om den ännu ej femtonårIge Päta inte ögonblic
ket efteråt ersätter inronin med klubbslag. "Det är gräddan av
stadens befolkning d. v. s. den så kallade gräddan." l den så
följande definitionen på detta folkslag ser vi hur överdrifterna
är blandade med mörkt allvar, en förmåga som Birger SjÖ
berg längre fram skulle utveckla till mästerskap. "Det är de
som inte tål att lukta pepparrot utan att falla i vanmakt; de
som inte tål att se på en filbunke emedan de få håll i ryggen;
de som ej kunna lefva utan cosmetique (härliga sekelskiftes
ord!) i håret, och slutligen är nobless den del af befolkningen
som tror sig vara näst Gud och borgmästaren, hvilken i Brac
kestadsbornas ögon äro ungefär lika stora personligheter."
Eller vad ska vi säga om följande! Säkert ser man genast
att det fiktiva elementet är mycket löst ditsatt. Päta finge
rar, att han vid ett besÖk i Brackestad träffade en tändsticks
arbetare från Vänersborg, som ju då hade en stor tändsticks
fabrik. Denne yttrar underfundigt, "Äcke de fan hun (d. v. s.
hurudan) nobless di har här. Jag tackar Gud hvar eveli kväll
att jag ä' ifrån ett aktadt samhälle å ifrå' ett samhälle som
har nobless." Päta kommenterar, "Ja·g ämnade just säga nå
got icke värst smickrande hvarken för den så kallade no
blessen eller samhället, men ville ej stöta mig med honom,
utan teg visligen, ty mannen var från - Vänersborg." - Här
kommer en stämningsbild från Brackestad. "Då solen skiner
het på husraderna i Brackestad, då sjöni) Tigger lugn och
borgmästarens kanariefågel blott då och då slår en drill. då
är det ledsamma tider i Brackestad. Befolkningen är slö och
blott sällan ser man en rask figur. Du går långsamt Sko
makaregränd fram, går förbi blåbandsföreningens prediko-

1) Som synes, ligger Brackestad vid en sjö, liksom Vänersborg, ehuru
sjön på ett annat ställe betecknas som "saltsjö",
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lokal, svänger in på Gödselhöggatan, eJa du ser framför dig
ett hus, hvarå en mängd plakat äro uppklistrade: Brackestad
bo! Stanna! Stanna! Läs! Alla välkomna i eftermiddag
kl. 6! Vacker sång och härlig musik, tuggbuss gratis åt hvar
besökande, haleiujasång, kaffe och mycket andra Guds gåfvor!
Löjtnant Kröslund'). Predikan af kapten Bono"'). - från

Fridas bok minns man ju som ett av de markantaste sär
dragen diktarens benägenhet att drömma sig tillbaka till gång

na tider och ut till fjärran länder. Jag behöver bara erinra
om På Richelieus tid eller Vore jag en fransman, frlda.
Mindre allmänt känt och uppskattat torde ett stycke i samma
genre i fridas andra bok, Romantisk promenad, vara. Jag

tar upp det här, emedan det syncs mig vara klart förebåd8t

i brackestadskrönikan. I Romantisk promenad är "han" ute
och promenerar med frida, tydligen utåt Dalbohållet till.

Är det icke mystiskt, gå i a f t o n s t u n d e n2
)

just när v i n d e n s u s a r,2) prasslar jämt och samt?

frida! Om det vore verkligen så galet
att ej nu vi ginge, men i annan tid 
för cxempel, gamla fjortonhundratalet!
härskade ej samma trygga, ljuva frid.
Knappt för r i d d a r n s v ä r j a 2

)

kunde vi oss bärga,
sti'gman skulle rusa fram och hotfullt svärja.

Likheten i både stämning och detaljer med brackestadsre
portaget är slående. "Det finns sägner om Brackestad, som
säga att det är en stad, hvars gamla anor ej någon blickat
in i. Många r i d d a r e) kanske ligga förmultnade, där frans

Guldfisk som bäst kupar potatis. - - -

') Två ännu levande vänersborgsoriginal. för att upprätthålla fiktio
nen, låter Päta i samma nr en ren vänershorgsnotis inflyta, i vilken med
delas att dessa båda hade sänts på en "expedition" till Brackestad.

2) Kursiv. av mig.
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1 n a t t e n s t y s t n a d 1) då intet ljud tränger fram till
dina öron än v i n d e n s o c h v å g o r n a s b r u s 1) samt
borgmästarens snarkningar, då tycker du dig se r i d d a r e 1)

stå med vapen i händerna, tärnor med rosor i håret, munkar
med svarta kåpor; du tycker dig höra näcken slå sina ve
modiga ackord; då, om ej borgmästarn snarkade, hvilar det
en poetisk stämning öfver hela Brackestad," Lika lite som
Birger Sjöberg i den ovan citerade fridavisan har gått utanför
Vänersborg för att skapa en stämningsbild, lika lite har han
behÖvt göra det i förebilden. - Utan att vilja pressa texten
för hårt eller till varje pris söka paralleller - då skulle oänd
ligt mycket mer ha kommit med! - tror jag det kan vara av
intresse att vi ta oss en titt på ett musikprogram från en fest
i Brackestad, i "Ooodtemplarnes stora sal". Om inte annat,
så har vi här ett intressant vittnesbörd om Birger Sjöbergs
tidiga uppmärksamhet på dessa ting, som skulle spela så stor
roll i Fridas Bok. Det är ett påfallande stort utrymme Päta
ägnar detta "musikevenemang" i Brackestad. Atskilliga "bi
tar" smakar ju något av anno dazumal, och man erinrar sig
dem med ett vemodigt småleende, t. ex. Karneval i Venedig
(sjunges även till orden Min hatt den har tre kanter), Kvä
sarevalsen, Elvira Madigan, Marseljäsen och - Ases död!
Så kommer sammanblandningen med Vänersborg igen. "Snart
hördes en klingande musik från ett hörn; en grön gardin drogs
bort. Ånyo en öfverraskning. För de häpna människornas
blickar blottades en orkester från staden V. under anförande
af en känd person. Det var en härHg trolsk musik på lösa
strängar. 'Kling-klang, klingeli-klang' ljöd det från ett annat
börn och fram dansade - Cyrillus Iiomozonkvypst, lättfotad
som en gazell, behängd med bjällror. Det var can-can han
dansade. Iivilka graciösa rörelser med armar, ben, mun,

1) Kursiv. av mig.
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ögon, öron och hår. Hänryckningstjut hördes från lite' hvar.
lian slutade med en liten volt, kastade en slängkyss åt publi
ken lik en lindansös och försvann för att strax därpå utkom
ma och lägga si'g på knä, hållande en grön och en röd ben
galisk tändsticka i hvardera handen." Det får väl anses som
en tydlig fÖrstudie till den vidunderliga Duvdrottningen i
Fridas Bok! I reportagets förra del fick vi också små påmin
nelser om "sångarbrödernas" verksamhet i Fridas Bok. Utan
för det sist anförda brackestadsreportaget men samtidigt med
detta (i nr 47, 30/3 1901) läser vi så en ganska styv dikt av
den nu något mer än femtonårige Päta. Den heter Skogskon
certen, och fastän den inte handlar om nykterister utan tvärt
om, synes den i greppet förråda något av Sommarutflykt med
logen lioppets Sköld i Fridas Bok. Jag anför något av de sex
stroferna.

Sockerdrickan muntert flödar
uti vana strupar ner
och den goda glädjefeen
nådigt emot laget ler.
friskt men kyligt vinden svalkar
glöden uppå blomsterkalkar.
Skjortvecl(et sin tuggbuss valkar
uti poesiens sfer.

Tåget börjar framåt skrida 
ystrare för hvarje stund 
öfver buskar, öfver grenar
fram mot grön och daggig lund.

När så Päta går över till att berätta Brackestadshistoria
(det sker i slutet av årg. 1 i april 1901), så är det klart att han
därvidlag fabulerar fullkomligt ohämmat. lian följer samhäl
lets öden från medeltidens början upp till Karl XV. Mycket
för vårt föreliggande ämne står nog inte att vinna ur dessa
annaler. En liten detalj må emellertid anföras från ett parti,
där samtidens Vänersborg får en sidobelysning. Så t. ex. är
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Jet tydligen en ganska spetsig elakhet mot Vänersborg, då
en jämförelse mellan byggnadsstilen förr och nu göres. Pörr
var det "idel stenhus med guld och ornamenter. Nu däremot
finnes knappast nå'got stenhus och intet af sirater och guld
och intet av ornamenter, förutom på borgmästarens fågelbur
och tiomozonkvypsts orgelharmonium." - Till sist ett par
mer fristående brackestadsreportage från slutet av årg. 2,
då Päta hade nått den respektabla åldern av 16 år. I stort
sett kan emellertid detta reportage förbigås, då det inte ger
något egentUgt nytt utöver det tidigare.

Vi kan nu gå över till mera direkta vänersborgsskildringar.
Vi tvingas då till att ta upp en dikt över Vänersborg, som
publicerades i nr 41 (16/2 1901). Den är grymt elak, och även
om vi tar bort pojköverdrifterna, står en bitter grundton kvar.
Men jag tror, att dikten har fått sin skärpa på grund av att
den är skriven i Stockholm, där Päta nu hade plats som bi
träde och springpojke i en lärftskramhandel, ett faktum som

synes ha helt gått Malm förbi. Detta är ett 'ganska intressant
avsnitt av Birger Sjöbergs livl), Man kan förstå, att hans
självkänsla ska ha stegrats bra mycket, då han ifrån Stock
holm sände sina bidrag till Frän. Den i Vänersborg kvar
varande redaktionen har i brev till Päta ödmjukt betygat, att
tidningen står och faller med honom. tian har tydligen aldng
svikit sin plikt mot tidningen under denna tid, och när han
reste tillbaka till Vänersborg med nattåget den 16 juni 1901,
fortsatte han självfallet sitt medarbetarskap på ort och ställe,

ända tills Frän upphörde. Men vi återvänder till dikten. hg
tror som sagt att mycket i den kan förklaras genom distan

sen. Men distansen brukar ju mildra vår hätskhet i stället för
att öka den, och något dylikt har ju också antytts ovan om
Birger Sjöberg! Må vara, men den mognare Birger Sjöberg,

1) Det synes ha omfattat ett halvt eller tre kvarts års tid.
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som dessutom var ödmjukad av sitt hjärtesår ~ inte denne
I5-åring, som nu fick uppleva huvudstaden och se sin fäder
nestad från dess horisont, varvid det säkerligen inte var utan
betydelse, att han nu också var i sina föräldrars stad och
kanske kunde se på Vänersborg med deras ögon mer än nå
gonsin. Men den bittra tonen är nog hans egen. eller kanske
rättare hans ålders, ty vi får inte glömma, att känslig ungdom
ofta tvingas till så våldsamt avståndstagande från allt som
har med bundenhet av olika slag att skaffal). Alltnog, jag
ska citera de partier av dikten som inte kan innebära något
direkt sårande för någon nu levande vänersborgare.

0, Vänersborg, fränhetens fadersrike,
onekligt är du värst uppå vår jord.
Sä>g, hvilken har väl nånsin sett din like?
Nej läsare, du tryggt kan tro mitt ord.
fränheten grymt regerar,
ty tusan exercerar
med löHnantsknoddar2

), kryddkramhandlare,
en värre kår väl knappast finns att se.

Ja, Vänersborg det har ju ändock fränhet.
om på allt annat sen det lider brist.
Nu har den spritt sig öfver hela länet,
å Ou' vet hvar det sluta skall till sist.
Ja, frän är man och kvinna,
och tusan lär ej finna
ett bättre arbetsfält än Vänersborg.
Det får jag säga ~ till min stora sorg.

Dröj då ej längre mera,
Tänk på att emi'grera
till bättre land, det ingen fränhet tär
hvars jord ej heller löHnantsknoddar bär.

1) Det visar sig också vid ett studium av Birger Sjöbergs dåtida brev
växling, att både han och hans närmaste vänner befann sig i våldsam
opposition mot Vänersborg, en opposition som djupare sett grundas på
ungdomsidealitet, svärmeri för sanningssökandet, närt av Ibsen- och fram
för allt Strindbergsbeundran.

2) Typiskt sekelskiftesord !
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Melodin är "Kungsholmsligans Paradmarsch", ytterligare ett
stöd för att dikten har skrivits i Stockholm.

Det vill synas, som om denna bitterhet hade suttit i Birger
Sjöberg även efter hemkomsten från Stockholm, för att så
återigen mildras undan för undan. Men ett prosastycke av

den 10 aug. 19011, Vänersborg och VänersbOflgare, kan gott

mäta sig med den delvis anförda dikten, om det inte rent av
överträffar den i "fränhet". Jag tycker det är synd att stympa
denna ungdomliga upprorförklaring, och jag är övertygad om
att ingen av dagens vänersbor'gare tar illa vid sig av person

liga eller lokalpatriotiska skäl. Så här lyder stycket in
extenso: "Vänersborg! Då man uttalar detta namn, inlägger

man en värld af afsky, om man är Vänersborgare utan med
borgerliga rättigheter, förakt om man är Göteborgare, stolt

het om man är Kalle Bylund, undran om man ej förut hört
talas om Vänersborg. Jag för min del hänför Vänersbor,g till
svordomarnas kategori och undviker således att uttala det,

men säger jag det någon gång är det med afsky: jag är så
ledes Vänersborgare utan medborgerliga rättigheter. Icke
förty vågar jag skälla ned min goda födelse- och residens

stad. Vänersborg är i hög grad inrättad a la Grästorp. År
1640 e. K. insomnade Vänersborg, troligen i den eviga söm

nen. Jag vill därmed ej säga att Vänersborg ej går framåt.
På senare tiden har man ju t. o. m. lagt tre trottoirestenar

i bredd på en del af Kungsgatan. Nu måste väl Vänersborg
bli framåtskridande, åtminstone på den med 3 trottoirer be

lagda delen af Kungsgatan. 'Vänersborgare! fy fan!' sägs
det då man presenterar sig såsom sådan. Vänersborg är i och

för sig själf ett himmelrike, men det är ett himmelrike be
folkadt af djäflar. Djäflar regerade af öfverfränhetsdjäfvulen.
Ja, vi ha redan i mer än 50 nummer af förra årgången ,gisslat
dessa af fränhet från hjessan till fotabjället uppfyllda brackor.
Phi fan! 'Lyckligtvis' finns det dock äfven här s. k. samhäl-
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lets olycksbarn och det är dem vi i första rummet intressera
oss för. Sen komma originalen och sist de fräna. Det är ett
urval af dessa personer som vi under rubriken Vänersborgare
skola låta passera revy." Som lätteligen synes finns det i
detta något av pubertetsålderns våldsamma kastningar mel
lan helig vrede över verkliga och inbillade oförrätter samt
hudlös ömhet och medkänsla. Och det hela blir ännu mer
rörande genom den tafatta skolpojkskvickheten. Psykologiskt
riktigt är det no'g också att hålla för ögonen den omständig
heten, att en ung, hetlevrad skribent gärna liksom arbetar
eller hetsar upp sig själv till måttlös indignation under skri
vandets gång, ofta under en beledsagande, dov känsla av att
ha gått för långt, men denna känsla får sällan överhanden
utan kvävs i sin linda aven motsatt känsla som säger unge
fär: hur härligt är det inte att få segla ut på de stora djupen!
Jag tror, att mycket av indignationsdikt, t. ex. både Schillers
Karl Moor, Ibsens Brand och mycket av Strindbergs san
ningssägeri, behöver en sådan belysning för att förstås riktigt.

Ser vi nu litet närmare på satiren i Prän, så är den, med
undantag av de båda sist meddelade proven, faktiskt inte så
farlig. De tidigare meddelade proven får väl anses som över
vägande godmodiga, och så förhåller det sig också med näs
tan allt det övriga, även den i det ilskna programmet utlovade
serien Vänersborg och Vänersborgare. Pabuleringslusten och
galghumorn tar överhand, och som vi redan har sett. tittar
idyllen fram här och var, låt vara mera i förbigående. från
och med Fräns andra årgång undantränges också prosan
alltmer av versen, och hur det nu är, så är ju Birger Sjö
berg i sin vers redan tidigt först och främst a r t i s t e n,
som har sin största glädje i att skapa bilder av vad hans käns
liga öga har uppfångat. Till en början överväger väl den
komiska effekten, de mänskliga originalens små egenheter i
utseende och sätt eller suveränt fasthållna situationer; sedan
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kommer välljudet och den graciösa stilen alltmer med i spelet,
och vi har framför oss en 15-16-årig lärjunge till Bellman,
som sannerUgen inte skäms för sig.

Redan i nr 1 av andra årgången (3/8 1901) träffar vi på en
lång dikt (i elva strofer), som på ett synnerligen godmodigt
sätt låter en hel härskara av vänersborgsoriginal passera
revy. Jag anför bara en strof i dess helhet som smakprov och
tar f. ö. upp ett och annat lösryckt exempel, som lämpar sig
tm studium av Pätas blick för det karakteristiska.

Känner du Tessingl), i bättre hus informator?
Känner du Dalbäck2

) som blivit en större orator?
Känner du Stina3

) som vikten snart trycker till marken?
Känner du Jöns4

) som tror sig vara en stark en?

Läsare, har du förnummit de spritdofter milda,
som kommit ur munnen på Tatas5

) förtjusande Tilda6)?
Känner du stadens poliskår med Edlund och Dalman ?
Känner du Stamjock7

) de fräna skomakarnas talman?

Vidare nämner jag "Sven uti Båberg, som äger den bläsiga
märren"8); "knodden som har en cylinder på nacken,,9); "den
med kavajen utanpå fracken"lO); "gamle Olle med glada hu-

1) Extralärare, sedermera lektor vid läroverket.
2) Stadsvaktmästare, auktionsropare. Om honom lär ha utbildats ett

talesätt, "Känn på töngda, sa D." Se Iii. A. Lindedal, Vänersborgs Iiis
to ria och Vänersborgs-historier (1927) s. 274.

ö) En tjock käring, gift med Sven i Hölet.
") Läroverksadiunkt O. F. Jonsson.
5) Hamnbuse (namnet uttalas med långt a i första stavelsen, men öppet

som i "hatt").
H) Manhaftigt fruntimmer som hade åkeri och själv körde ved från

hamnen.
7) Skoarbetare, sedan sjöman.
8) Hästhandlare, bodde Kronogatan 22.
9) Kan syfta på flera.

10) Frans Petersson, kassör i Ensk. Banken, stort original, vilkens hustru,
när han var bortbjuden fick fästa upp de ned under kavajen hängande
frackskörten.
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möret"l); "Döden som bär det enkla men värdiga sköret"");
"Stöva, en man av den högre musiken,,3 ; "Agrell som inte är
vidare lik'en,,4); "Pälsen, som stämmer, tillika författar"5); "den

lille kassören som hälsar och skrattar"6); "Dyngormen bäran
de svångrem om magen,,7); "Svin-Stina ägande Yorkshire
suggan"S); "hr Berggren som kan salutera med snuggan"O)
samt "räntmästaren med blanklädershatten, sjömansklädd men
ändock föraktande vatten,,10). Den unge skalden slutar sin
dikt på ett sätt, som vittnar om ovanligt utvecklad självkritik,
en egenskap som skulle stegras i ständigt sUgande styrka un
der Birger Sjöbergs hela liv.

Stocken jag har i mitt eget, och dock ser jag grandet
uti min broders öga - es ist doch verbandet.

Då jag hela tiden tar sikte på att meddela endast sådana
exempel ur Birger Sjöbergs skriftställarskap, som kan ha in
tresse utöver själva Vänersbor·g d. v. s. för hela vårt land,
och som kan bidra till att bättre förstå hans stora diktning,
nödgas jag här förbigå massor av stoff, som annars visst inte
saknar intressell). Så är förhållandet med åtskilliga av per
sonagerna i serien Vänersborgare, ej minst med lärarepor
trätten. Särskilt de sistnämnda, liksom skolerfarenheterna
överhuvud, kommer att spela en oerhört stor roll längre fram

1) Olle Hötte, på försörjningshemmet. (Se om honom Malm a. a. s. 64).
2) En blek, mager, skallig tjänsteman på Ensk. Banken.
3) förman Nils Andersson på Skofabriken, amatörmusiker.
4) Häradshövding Carl A. som blev arg, när han hörde någon vissla.

vilket givetvis utnyttjades av stans pojkar.
5) Svante Teodor Dalqvist.
il) Iii. Lindedal, sparbankskassör, se ovan s. 24, not. 2.
7) Skoarbetare.
8) Körde mjölk från Katrinedal, hämtade svinmat. "Å svina mina, sa

Svina-Stina, då hon inga svin hade" (Lindedal, a. a. s. 274).
9) Napoleon B. kamrer vid "järnvägen".

10) Alexius Hypatius Lindeblad.
11) Det kommer att utnyttjas i annat sammanhang.
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i Birger Sjöbergs liv och dikt, och de ska då vederbörligen
beaktas. -

Innan vi tar avsked av Frän tillsvidare), meddelar jag
några av Pätas dikter mot slutet av tidningens existens. Vi
såg ovan hur föraktfullt Päta talade om löjtnantsknodden.
I konsekvens härmed diktar han också i bladet två satiriska
skaldestycken i ämnet.

B L O D . " (16/11 190'1).

"Jag flyr ifrån min moders famn,
jag flyr från fredens dystra hamn.
Jag vill se blodet flöda,
jag vill se klingor röda."

"Och du, mitt svärd skall följa mig
i dårens fasor, storm och krIg,
och månget bistert kämpaskägg
skall ryka för din egg."

"Med dig uti min starka hand
och hjärtat uti krigarbrand
jag mörkrets mal-d vill skölja
med blodets röda bölja."

så drömmer litet löjtnantsfä
så sött uti sin moders knä
om fasor, blod och dust ...

Ack om det endast blefve krig,
hur gärna såge jag ej dIg-
och all din krigarlust.

LÖJTNANTEN. (24/5 1902).

Gawsång;), höw Lawson då inte, kom hit!
fivaw äw den föwbannade dwängen?
Gå eftew min kwage, wadewa den hvit,
hvawendaste bit
skall glänsa som axelgehängen.

1) Se särskilt kapitlet Kring Kriser och Kransar nedan.
2) Stavningen med w för r härstammar som bekant från Strix.
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Men wöw nu på spelet, jag skall på supe ~
ä' fläckawna bowta fwån fwacken? -
däw många små flickow mot mig skola le.
Tja . . . vi få väl se, ..
föw fadwen! Min bena i nacken!

Ja, kvinnan äw svåw - mina blanklädewsskow!
hon smilaw; hvaw fan äw manchetten ...
- äw vecket wadewadt? Iiöw Lawson, jag twow
att jävulen bow
i honom. Iivaw haw han kowsetten!?

Ja, käwleken bäddaw mig kanske en gwaf,
men ack, hvad den flickan vaw häwlig.
Våw Iiewwe han tog och våw Iiewwe han gaf ...
gick skosnöwet af?!
nä, Lawson, nu äw han föw jävlig!

Vid doft af pawfym och vid sidenets fwas
man glömmew det väntade töwnet.
Man dansaw med flickan och tömmew sitt glas ...
Kowsetten, ditt as!
Den liggew däw bowta i höwnet!

Nå ändtHgen fäwdig, nu låtom oss gå ...
hvaw lade jag hatten och kappan?
men vänta, i natt näw jag kommew, höw på,
glöm inte att stå
tillweds med ett handfat i twappan!

Dessa båda löjtnantssatirer är ju starkt tidstypiska, den
förra återspeglar en på den tiden - och långt senare - ut
bredd antiheroisk uppfattning av kriget och krigaryrket, som
till underlag har ett slags allmän pacifism, och som har fått
sitt klassiska uttryck i Bernard Shaws Arms and the man.
Den senare satiren, med vilken f. ö. Päta debuterade i ar
betarepartiets skämttidning Karbasen kan väl inte sägas vara
annat än en urstyv studie efter Strix och Albert Engström,
om man betänker författarens ålder (16 1/2 år).

I det här sammanhanget tror jag att en läraresatir passar
mycket bra. I en serie, Soliga minnen, publicerar Päta ett
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tiotallärareporträtt, av vilka vi får användning för ett par
längre fram. Här följer nu

AUGUST NATT. (22/3 1902.)

August Natt var stor och lång,
lika lång i synen,
hade något vinglig gång.
Under Ögonbrynen,
stora, grå och buskiga,
fanns ett ögonpar.
Och mustascher snuskiga
han på läppen bar.

Sökte August vara kvick
och han drog på munnen,
var inom ett ögonblick
friden rakt försvunnen.
Skrän på skrän ur gossemund
ljöd j klassen ut,
tills dess August om en stund
sade: Nääej! Håll trut!

Skratta får ni, om ni kan,
skratta, inte vråla!
Tror ni att jag är en man
som kan sådant tåla,
utbrast smickrad August Natt
till sin skara då ...
och ett utsökt tiUgjort skratt
ljöd en stund därpå.

Fick man lite smörj ibland,
gafs det nog med rätta.
Och om Augusts starka hand
visste man berätta.
Timmen kom, men gick igen
under böl och skratt ...
August Natt han var vår vän.
Lefve August Natt! ! ! !

Dessa pojkrackares hyss är ju något välkänt, allmänmänsk
ligt, som säkert har beskrivits av många, men ändå tycks
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det mig, som om vi hade framför oss en fullständigt klassisk
studie på detta fält. Undra på att Päta inte kom någon väg
vid Vänersborgs läroverk, då hans iakttagelseförmåga var
upptagen med helt andra ting!

BLÅS PRISKT! - - - (26(10 1901.)

Blås friskt i mina segel,
du ystra nordanfläkt,
och krusa vattnets spe'gel
med kylig andedräkt.
Jag längtar längre ut till hafs,
snart dagens strimma flyr.
Pör mig ej bättre nöje gafs,
då skum kring båten yr.

Stormarna rasa, min pipa jag tänder
håller i rodret med järnhårda händer.
Påglarna flyga så brådt emot land.
Tankarna smyga i själen ibland.

Lycklig jag finner mig vara ändå.
Stjärnan den brinner på natthimmel blå.
Längtan ej sätter mitt hjärta i brand.
Binder mig väl något band?

Och alltid vill jag sjunga
på havets vida stråt,
fast storm och böljor slunga
min egen lilla båt.
Och alltid vill åt allt jag le
och vara nöjd och glad,
fastän jag är - räntmästare
och heter Lindebladl).

Detta är ju ett ingalunda oävet sjöstycke. Men innan jag
söker reda ut dess sammanhang med både Pridas Bok och
Kriser och Kransar, vill jag dröja något vid det fiktiva ele
mentet i dem. hg tror, att den dikten kan tjäna som ett ut
märkt skolexempel på ett av de allra starkaste dragen i Bir-

1) Se ovan s. 25.

29



ger Sjöbergs artistiska teknik: hans egenartade sätt att arbeta
med kontrastverkan. Men vi förlorar oss inte i teoretiska spe
kulationer utan söker genast efter konkreta exempel. - Nu
visar det sig, att denne räntmästare Alexius liypatius Linde
blad var allt annat än vad han utges för att vara i dikten.
Minst av allt var han sjöman. lian beskrives av ett par gamla
vänersborgare, vilka ha yttrat sig helt oberoende av var
andra, som en liten petig, småkritisk ungkarl och ämbetsman,
bekajad med bacillskräck och tillbringande det mesta av sin
semester, sedan även många av sina sista levnadsår, hos den
kände enköpingsläkaren, dr Westerlund. En stilla och full
komligt oheroisk människa, alltså så sjömansoduglig som möj
ligt, fastän han kanske någon gång kunde ses i roddbåt,
en hälsopedant, som så långt ifrån att le "åt allt" och
"vara nöjd och glad" i stället var en liten småkverulant, var
med inget som helst ont ska vara sagt om honom. Man kan
alltså säga, att det är en ironisk behandling av objektet Päta
företar si'g i denna dikt. Men vilken sällsam ironi! Det räc
ker inte att kalla den mild - en mild ironi kan ofta vara något
förskräckligt elakt. Nej, det är en ironi dränkt i idyll. Man
glömmer liksom bort att diktaren har drivit ett hjältemotiv
ad absurdum, invaggas av hans konst att ge sig hän åt stäm
ningen och acceptera det som har ställts på huvudet. Man
njuter också obehindrat av själva naturstämningen och sub
stituerar nästan sig själv mot Lindeblad, känner hur musklerna
sväller, hur manligt fast man behärskar farkosten och njuter
av det friska, härdande sjölivet. Men, säger läsaren kanske,
vad spelar det för roll, att Bir'ger Sjöberg har fingerat en viss
person som hjälte i detta präktiga sjöstycke ? lian kan väl
låta vem han vill sitta vid rodret och låta skildringen växa
fram som ett uttryck för egna erfarenheter! Jo visst, men
inte heller detta har han gjort, ty själv var han kanske lika
lite någon sjöeharmör som den gode Lindeblad. lian var
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m. a. o. allt annat än vad vi kallar "sportig", "hurtfrisk" eller
så. En nära släkting till Birger Sjöberg, en ungefär jämnårig
dam, har berättat för mig några smådrag om hans personlig
het, som tycks mig vara av stort värde i der här samman
hanget, inte minst därför att hon är en stor beundrarinna av
honom både som människa och diktare. "tIan var så snäll
och rar och fin", det är hennes, och många hennes medsyst
rars, omdöme om Birger Sjöber'g, "men lite bortkommen, lite
'gubbig' var han allt", säger den nämnda damen. Som ung
pojke i femtonårsåldern brukade han alltid småhuttrande

älska stuguvärmen och gärna tina upp sina frysande händer
över ångande kokkärl. Med ett ord kan man säga, att den
unga flickan hos sin jämnårige släkting saknade den manliga
käckhet som flickor i hennes ålder sätter så stort värde på.
Och speciellt för den frå,ga som nu sysselsätter oss, frågan om
"sjÖdugligheten", är hennes omdöme av stort intresse. Enligt
henne var Birger direkt "rädd för sjön". Särskilt plågades
han av "dösjö". tIan tyckte visst inte det var roligt att vara
ute och segla. Vi har ett strålande roligt vittnesbörd om den
saken av hans egen hand. Jag syftar på en otryckt skiss av
Päta, som tycks stamma från den tidigaste journalisttiden,
1906-1907. Skissen heter Sönd3'gsutflykt, och dess grund
tema är Pätas och hans broders lidande då de var tvungna
att fÖlja med sin far ut på sjÖn. D e n n e var däremot den
verklige seglarmatadoren "som älskade friluftsliv, och följakt

ligen älskade även vi friluftsliv under tysta förbannelser, när
regnet plöjde fåror i våra ansikten, och tacksamt klappande
hjärtan, när båten - den välsignade båten - satte på grund

och vår fader fick klä av sig naken och med herkuleskrafter
och långa vrålanden långsamt skjuta den av grundet igen".l)
Som vi ser, ingen vidare sjömansglädje, något som än kraf-

') Iiär är troligen fröet till kap. 17 i Kvartetten som sprängdes.
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tigare framgår av andra yttranden i skissen. Mest slående
Övertygas vi om vännen Pätas egenskap av landkrabba, om
vi ser efter vilket ideal han ställer upp mot detta avskYdda
sjöliv. Det är kostligt i all sin kälkborgerlighet. "Det var
med vemod vi i vårt hus hälsade söndagen. Denna viloda'g,
då andra toga på sig sina stärksaker (hedersvärda sekelskif
tesord!) fingo vi endast lukta på våra och åter lägga ned
dem." Att det f. ö. inte bara var själva seglatsen, som Päta
tyckte illa om, utan allt som påminde om den, t. o. m. den i
och för sig harmlösa båtösningen, framgår av följande: "Bara
själva ordet 'ösa båt' säger mera än ordet helvete säger om
sin karaktär och betydelse." Och motviljan gällde f. ö. allt
som hade sammanhang med begreppet "friluftsliv": "Dagen
var anslagen till misslyckat aborrfiske och halkande utför
berg, språng över våta ängar med hänsynslösa kor(1) efter
oss, idylliskt tältande i åskväder med störtskurar genom det
dåligt ihopsatta tälttaket, och dagen andades för öfrigt en
atmosfär av våt mull, rinnande smör och läckande foto
genkök."

Efter allt det här kan vi nog fÖrstå, att Päta i den sist an
förda dikten har ironiserat inte bara den gode Lindeblad utan
också - sig själv. Det kan alltså inte hjälpas, att vi läser en
av visorna i Fridas Bok med en viss baktanke, nämHgen den
vackra "Beskrivning av Näckens rosor och vattnet". frida
och hennes vän är ute på en stilla roddtur, varunder "han"
bekänner:

Mest jag älskar trotsig våg, som krusar
stolt sitt hår och hög mot stranden går.
Blanka vattnet frida mera tjusar,
där det lugnt kring Näckens rosor står
med en aftonsky i spegelns ring.
Kvinna vek! Jag tadlar ingenting!
Lugna brÖst må ej ha våg, som brusar.
Orons sinne orons våg förstår ...
Mest hlg älskar böljan, när den krusar
stolt sitt hår och hög mot stranden går.
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Vare det fjärran från mig att påstå, att denna strof skulle
vara en lögn! Man kan nämligen helt trivialt anmärka. att
Birger Sjöberg mycket väl kan ha beundrat detta naturfeno
men från landbacken, om han nu var en så dålig sjöman. Det
är nog också så. Men själva detta faktum är av mindre be
tydelse. Det viktiga är, att vårt långa kretsande kring Lin
debladsdikten visar, att vi ha alla skäl förmoda. att Birger
Sjöberg i rrida-dikten också ironiserar si~ själv. lian var
ingen sådan kaxe gentemot en svag Frida, som dessa ord ty
der på. lian var en drömmare som lekte med tanken på hur
härligt d e t s k u Il e h a var i t att få vara så där käck i

Fridas ögon.1
)

Men ändå är den anförda Frida-strofen så sann, så sann.
Den blir det i samma ögonblick vi fattar den som en sinne
bild för skaldens inre liv2

). Om han än aldrig så mycket i
yttre mening kunde känna rädsla för storm och vå'gor. så
gjorde han det så mycket mindre i inre mening. Dels har
utan tvivel hans sinne tiusats av själva naturskådespelet, an
nars hade han inte konstnärligt utformat det, dels och framför
allt är det själens stormar som han inte har skytt att ge sig
ut i som sanningssökaren i Kriser och Kransar. Den tafatte
sjömannen i den fysiska världen blir den djärve sjöhjälten i

andens värld. De karlatag han drömde om att få visa Frjda
dem tog han som den ensamme himlastormaren. Därför kan
han i djupaste allvar ta upp det gamla lindebladsmotivet och
ge sig ut ensam, i bräcklig farkost, det må bära eller brista.
och sjunga sången Vid mörka stränder.

liav, som slår i kalla styrkan,
dånar mer än psalm i kyrkan,
klämtar lik en klocka i brand eller nöd.

1) Närmare härom i nästa kapitel.
2) Jag hänvisar till min skrift Sammanhanget i Birger Sjöbergs dikt

ning s. 17 H, där frågan belyses som ett estetiskt-intellektuellt problem.
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Går till svarta nattkravaller,
spränges, splittras, sönderfaller,
stormar fram som hop vid anskri om bröd.

Ingen sötvågskantilena!
Inga insjöflöjtar lena
för ett bröst, som kämpar i ängslan och glöd!

Bittra sanning skumma mot himmelens land!

Ryt mig sanning in i blodet,
piska mig i storm till modet,
fradga mig ett bad, som kan stärka min själ!

Det är tre stadier på livets väg, som vi nu har följt med
ett poetiskt motiv som kärna.

Men vi återknyter till F'rän och 'gamla Vänersborg. Ännu
har den unge Päta en hel del att visa upp från sina lärlingsår
bos skaldekonstens gud, och i Fräns stora till formatet mång
dubb~a jubileumsnummer den 12 maj 1901 har han en sak i
Bellmans maner, som gör all heder åt IS I/Z-åringen. Dikten

heter Stäm fiolen ...! och den efterföljes i andra årgången
(den exakta dateringen tyvärr osäker) aven ännu styvare
sak, Samkväm. I båda fallen är det vänersborgsotiginal, som
skalden sammanför till ett slags nöjets ordenskapitel, original
som tydligtvis redan på grund av olika samhällsstämning var
ganska heterogena.

STÄM FIOLEN ... !

Stäm fiolen, Stöva, än en gång till dans,
låt dess stämma ljuda vidt omkring!
Skjortvecket och Stamjock, lefnadsglada Frans,
dansen än en gång i ring.
Carl Agrell, hvi skall du dyster tiga,
hör hur Karlsson spelar på sin giga.
Blås upp din flöjt!
Du har redan alltför länge dröjt.
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Dalbäck, lägg på stämman ej i dag sordin
och blif icke under sorg en slaf.
Blanda malörtsdroppen uti fröjd och vin.
Snart nog bäddas väl din graf.
Låt din röst oss alla njutning gifva,
du som ensam bäst förstår att lifva.
Tiden är ej lång.
Medan tid är, ännu sjung din sång!

tIugo, kära tIugo, gråt dig inte sjuk,
smärtsamt nog det är att skiljas åt,
men din krage har af tårar blifvit mjuk,
och kravatten den är våt.
Ack, vi kunna än en gång ses åter,
lönar det sig om du bittert gråter?
Nej, min gamle vän,
repa blott kurage till dig igen!

Lifvet är en bubbla, ej dess tid är lång,
snart gå våra bubblor upp i rök.
I som kunnen sjunga, stämmen högt er sång.
Du som inte kan! f"örsök!
Bono, Bona, torka ögonfransen,
glatt det vara skall i sista dansen.
fylla, fröjd och glam.
Locka ur din flaska drillar fram ... !

Nu, god vänner alla! Sista dansen går,
och musiken ljuder högt och glatt.
Sista tonen klingar - sista för i år 
men min vän, hur är det fatt?
Carl A,grell, ack lös din gamla tunga
och lef lifvet om ibland de unga!
Blås upp din flöjt!
Du har redan alltför länge dröjt ...

SAMKV ÄM.
Röken stiger mot taket opp
i blåa dallrande ringar.
Fyllan födar i muntert lopp,
tiden går som på vingar.
Kaffet kokar i sotig spis,
kring ved och ris
sig lågan fladdrande svingar.
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Stava tager snart sin fiol
och sätter in under haka'.
Skjortvecket på en rankig stol
ler mot sin hulda maka,
och Tjocka Tilda och Söta Mor
i blankskinnsskor
på kaffegökarna smaka.

Ute är det en vinterkväll,
flingorna bitande yra
kring i världen vid slott och tjäll
och göra vedträna dyra,
men uti salen vid brasans glöd
så varm och röd
nu Dalbäck strängar sin lyra.

Stamjacks styrka är snart förbi.
han glider sakta af stolen.
Stöva låter en melodi
springa fram ur fiolen,
och Carl Agrell tager upp sin flöjt,
han ler förnöjdt
och rycker Tilda i kjolen.

Dansen börjar: Skjortvecket bjur
armen åt Tjocka Tilda.
Stöva kväfver med en "i dur"
Bonas molltoner milda.
Dalbäck sakta i spiseln rör,
och utanför
stormarna rasa vilda.

Röken stiger mot taket opp
i blåa, dallrande ringar.
Tilda jagar i lätt galopp
fram som på fjärilsvingar.
Kaffet kallnar på sotig spis,
kring ved och ris,
sig lågan flämtande svingar.1

)

1) Näst sista strofen utelämnad här, då den synes vara oklar, troligen
beroende på ett skrivfel.
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Ute är det en midvinterkväll,
där uti kylig dimma
flingor yra kring slott och tjäll.
tusende stjärnor glimma.
~ånen lyser så stor och rund
i nattlig stund
på flodens glittrande strimma.

Efter att ha lärt känna dessa båda brådmogna skapelser,
är det väl ingen som förvånas över det mästerskap med vil
ket Bir·ger Sjöberg har givit Dansbanan i Pridas Bok! Jag
nöjer mig med att citera en enda straf:

Yrande, under hopp,
sadelmakarn dansar.
Halmhatt på huvudknopp,
skjortveck som ett pansar!
Detta så ystra par
från Pröjdens riken, Prida,
gör att mitt hjärta tar
ett skutt på vänster sida.

Lägg märke till slutorden här! Han ryckes med av glädjen,
men dansar inte själv med sin frida. Så långt har han inte
ens vågat drömma. Enligt mångstämmIga vittnesbörd dansade
Päta aldrig själv med bland ungdomen. lian exekverade
dansmusik eller tittade uppmärksamt på, mest båda delarna.
liär tittar han bara på, när Frida blir uppbjuden.

Prida med Talarn själv
~ städad dans ~ ses tjusa ~
Tankfull vid Nöjets älv
hör jag böljor brusa.

Tankfull vid Nöjets älv! Ja, vem annat än en utestängd
skulle ha kunnat så gripa själva livsmomentet i dansen?
I Danslektionen (Pridas Andra Bok) dansar han heller inte;
han sitter på läktaren och tittar, säkerligen avundsamt, på
när Prida övar. Och hur gripande blir det inte i denna be
lysning, att fridas vän I Spaniens månsken d. v. s. i själva
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verket "i ensamheten på det lilla vindsrummet" ger sig vilje
löst hän i fantasier åt den vilda spanska dansen! "Jag rasar,
raglar, glömsk av allt som hänt." Tar inte skalden här igen
allt som har förments honom i verkligheten. Den eruptiva
våldsamheten är mästerHgt fångad; det är som när en nyk
terist "bryter"! Jag tror t. o. m. vi vågar gå ett steg längre
och följa även detta motiv till det yttersta. Dansen synes
mig till sist för Birger Sjöberg bli en symbol för själva livet
i dess nakna, men ärliga brutalitet. "Oro är Vår." "Oro är
dans." Så står det att läsa i Orons eldmetoder i Kriser och
Kransar. "Oro är liv" skulle vi också kunna säga. Och nu
blir det rätt meningsfullt att Kriser och Kransar börjar med
dikten Skrivaredans. Denna märkliga dikt har i en genial
syntes gripit de hektiska dagar i skaldens liv, då han hade
vräkts in i den vilda ävlan för guld och ära. lian kastas mel
lan övermod och förkrosselse, mellan seger och nederlag, han
är inne i Livets blodkvarn.

.Ej jag förgäves trampar i dansen,
skrivaredans för skrivarekransen!
Tack för de svala, gröna blad!
Fri är jag åter, pank och glad!
Freda'g blev vedag!
Bäst jag i segerdans raglar,
sträckes ur molnet en hand.
Dunderord haglar - fingrar och naglar
riva min krans, med dess virvlande band.
Skrift står med blixtstaplar skriven:
"Ära med lögn är given!"
Stelnad jag stannade dansen.
Bleknande, teg ...

Som synes har vi här följt två starkt besläktade motiv som
rör sig kring andra människors livsbejakelse och med lik
nande vanmaktinställning hos den just på den 'grund så myc
ket mer iakttagande skalden; följt dem över Pridas Bok, där
skalden i fantasien på ett både galghumoristiskt och gripande
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sätt söker revanchera sig i fantasien; in i Kriser och Kransar,
där dessa motiv har fördjupats till livssymboler och där skal
den, avklädd all maskering, segerrikt kämpar med vapen dem
han behärskar bättre än de fysiska, sin andes blanka vapen.

Vi nalkas slutet av fräntiden. Alltför strängt kronologiskt
har jag inte velat gå fram utan mera sökt få rätt på en
"själslivets kronologi". De båda litteraturprov ja'g nu mot slu
tet drar fram står inte heller i de allra sista numren av frän,
men de tycks mig var för sig utgöra tecken på att den unge
Birger Sjöberg redan så här tidigt står i begrepp attl ta ut~

steget mot den innerlighet i ord och stämning, som bildar ett
av de allra vackraste dragen i fridas Bok. Det är först frå'ga
om en dikt i Fräns lärareserie, denna gången handlande om
en lärarinna, som föga vackert går under beteckningen

KÄRINGA. (15/2 1902.)

I minnet dyker upp en bild så ren och skär,
ett ljus på kolsvart fält, det Hanna Henning1) är
Jag hennes fägring ser som då i forna dar
när som jag gosse blott hennes discipel var.

Den hvita pannans sken, det blåa ögats 'glans.
och hennes händer, ej väl deras like fanns.
Och dessa naglar, som nog månget öga klöst
och håret rikt och brunt som sades vara löst.

Jag minns väl kindens brand, när någon var för trög,
nog minns jag blickens eld när någon gosse ljög
att han sin skuld betalt för blyertspennan sist.
hg minns, hvad straff du gaf för denna lumpna list.

Ack, Hanna, ej jag såg din godhet då som nu,
ej såg jag mina fel, den felande blef du.
Men nu mitt hjärta är vändt åt en annan stråt.
Jag faller för din fot och beder tyngd: fÖrlåt - - !

1) Teckningslärarinna vid Vänersborgs h. a. läroverk.
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Förlåt mitt fel mot dig, jag är av ånger tärd,
förlåt! Att än jag blir mig blott ett öre värd,
förlåt mitt brott, som gör mitt !if så dött och kalt,
att blyertspännan ej ja'g ännu har betalt! -

Om hennes kära bild jag ej vill tala mer,
mitt öga blifvit vått. Säg vän, hvarför du ler - - ?
Ja, hvad hon var mig kär! - Om äfven vreden sjÖd
i hennes ädla brÖst som Etnas kratersglöd,
fanns det i djupet dock en stråle mild och klar,
som återspeglades i hennes Ögonpar.

Och dagarna förgå ... de komma fler och fler,
fast livets himmel ej står ljus och molnfri mer.
Men minnet återgår från tid som snart försvann
så vekt, hvad kanske då jag endast jävligt fann.

En rar dikt, vars charme bara ökas a v den tafatt målbrotts
aktiga stilbrytningen i sista versen och lite hårdhänt skol
pojkskvickhet i början. Den ton av Runeberg och Snoilsky
som är lätt skönjbar, tar dock ej bort intrycket av något spe
cifikt Birger Sjöbergskt. Iiär finns det mycket litet ironi, om
ens någon.

Och så avslutar jag axplockningen ur Fräns spalter1
) med

en egendomlig sak. Att jag har valt just den tarvar nog en
ganska ingående motivering. Det är nämligen fråga om en

hejdlös drift med en känd vänersborgare, den där ironiskt
prisas som ett stort geni på musikens och sångens område.
Denna del av den lilla prosaskissen ska inte heller här syssel
sätta oss utan dess undermening. Ty jag är övertygad om
att här ligger en undermening, möjligen, eller kanske rättare
troligen, undermedveten men just därför av stark och symbo
lisk kraft. Så här lyder ett sammandrag av framställningen
(21/9 1900, i tonen icke olik företalet till Fridas Bok, "Vä
nersborg, den lilla täcka staden, sköljd af Vänerns suckande

1) Längre fram i denna undersökning får jag någon gång återkomma
till Frän.
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bölja, bäddad i spädaste grönska, har aldrig varit särdeles

bortskämd med värdiga representanter för den ädlaste grenen

af musikkonsten - för sången. - - - Då framträder plöts

ligt en man, besjälad af ett lån från skönhetens urhem, en man

åt hvilken sångens underbara gåfva var gifven. Staden vak

nade ur sin dvala för att lyssna till sångarens toner, Orfeus

dämpade sin lyras ljud och de små sångfåglarnas kvitter tyst
nade. - - - Han har dock en svaghet - den, att han gärna
rensar kloaker och gräfver i jorden. Men på förfrågan hvar

för han, utan att behöfva det, arbetar med sådant, svarar han
med sin kärleksfulla röst: "Jag älskar fosterjorden och det
roar mig att se det mörka stoftet, som en gång skall omsluta
kroppen, då själen flyktat till det rike, där den dystra moll

tonen är bannlyst och där änglar sjunga i härliga kvartetter:
Soli Deo Oloria." För den som känner och älskar både Fridas
och Krisernas skald, ska det inte vara svårt att i detta doku
ment se en sällsam profetia. Låt vara att det hela är yttrat

ironiskt om en åtminstone för skalden allt annat än sympa
tisk person - det betyder ju ingenting, som vi redan har sett
av andra exempel. De egenskaper som här är så vackert
skildrade måste ju ha något verklighetsunderlag, reellt eller

ideellt. Här ligger Birger Sjöbergs hela estetiska problem in

nuce - hans strävan att försona sannings- och skönhets
kravetl).

Frän synes av allt att döma ha upphört på sommaren 1902,
men vi är fördenskull inte riktigt framme vid Frida-diktningen

ännu. Vi har ytterligare en hel del alster av Pätas nu allt fli
tigare penna att redogöra för dessförinnan. I stort sett fort

sätter han nu ett par år framåt mera på egen hand, innan

han blir knuten till nästa blad, Karbasen. Just i denna

1) Detta är huvudtemat för min skrift Sammanhanget i Birger Sjö
bergs diktning (1936).
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period tar hans dialektdiktning fart, och det vill synas som
om fröding nu för en tid hade efterträtt Bellman som före
bild, som om Birger Sjöberg hade velat Köra en västgötsk
motsvarighet till Räggler å Paschaser. Men han hade inte
den verklige infödingens förutsättningar för detta slags dikt
ning, och han skulle lämna den mycket snart. lian säger själv
med sin säkra självkännedom, att hans första visa i denna art
"visst var skriven på uselt och falskt klingande västgötamål
i den då mycket använda landsmålsgenren".l) Emellertid är
det någon gång under denna tid, "vid 18 års ålder" säger
skalden själv2

) som han började göra visor med musik. Här
är alltså en verkHg hållpunkt för bedömandet av frida-dikt
ningens uppkomst. Trots dialektdiktningen och trots kvin
tilerandet på gitarren skriver Päta ännu en tid friskt på i sitt
gamla maner, och vi ska nu ta en titt på hans allra sista
egentliga ungdomsdiktning. Man skulle kunna kalla den "ef
terfränsk". Och det är inte utan att den har en ganska speci
fik prägel, i det att det med kontrastverkan arbetande ironi
serandet synes ha gått kraftigt tillbaka och skalden har gått
över till mera realistiskt målande genrebilder, miljöskildringar
och personskildringar som verkar förstudier till fridadiktel na.
Några exempel. först ett par kamratstudier.

o I L L E.

Skränet dånar från kammarens hörn,
jag går dit in och mot bordet tar törn.
Kalle med pipan i käften på stolen
knäpper fiolen.
Talja står stödd emot dörrn;

Punschen från bordet i lättsinnigt lopp
rinner på gölfvet i tätaste dropp.

1) Se företalet till fridas Andra Bok.
2) Ibid.
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Sven fyller glasen och sjunger yral!
Talja med lyran
höjer sin örlösa kopp.

Sedan han dricker och lallar så här;
- fiär ha vi lifvet, men döden är där 
pekar i riktning mot goodtemplarhuset
- Fulländom ruset! -
Samlingen skrattar och svär.

Johan förälskad tar Edvin i hand,
lättända hjärtat nu råkat i brand.
Sven efter punschen ett tobaksmoln sväljer,
glas och butelser
rulla af bordet ibland.

fialIberg han sitter af lampan belyst,
sömnen hans fryntliga ö'ga har kysst.
Kalle blott sjunger med darrande stämma,
fingrarna klämma
flyktigt på strängarna. - Tyst!

Klockan i tornet nu 12-slaget slår.
Talja med punschstänk i glänsande hår
framvacklar sakta och fialIberg han väcker,
denne sig sträcker
och snart en pipa han får - - -.

Träden där ute de snöstänkta stå,
midvinterhimlen är gnistrande blå.
Fotstegen knarra. Nu avtroppar kåren,
girande spåren
visa mIg vägen de gå. - - -

Nu står där kammaren tyst och allen
månen försilfrar den snart med sitt sken,
marken är glitter och sjöarne frysa,
stjärnorna lysa
matt, uppå snöbehängd gren.

Som synes, i rytmen förebådande Duvdrottningen! Miljön
är den för vänersborgarna välkända "kammaren" inpå Spar-
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bankens gård, som redan Malm har talat om. l
) Jag nämnde

något om realistiska genrebilder. Visst var de tidigare bell
mansimitationerna på sitt sätt realistiska och visst har den
nyss meddelade dikten kvar något av bellmaniserande, men
utöver detta har den också ett stänk av impressionistisk na
turalism som är nytt; mot slutet dessutom ännu ett steg mot
tonen i Pridas Bok. Vi tänker på hur "drivan lig'ger glittrande
och kall" i Den första gång. " eller

Därovan glimma stjärnor fler och fler,
som silvervita smycken ljuvt de stråla

i Frida sörjer sommaren. Att också stämningen av juvenil
backanal, med dess blandning av syndaglädje och tafatthet,
är ypperligt fångad kan man inte undgå att märka.

Ur kamratdikten "Sven" (12/8 1902) citerar jag första
strofen:

Han använder hatt på de askblonda lockar,
som smeka i pannan den djupaste fåran,
och alddg för någon han krusar och bockar,
så friboren stolt men så tankdiger går han.
Hans halsduk är kanske en kvartmeter lång,
hans ljusbruna rock är af engelsk facon.
Ej viker han för något hinder,
förrn döden hans järnvilja binder.

Prödingsefterbildningen är här uppenbar, inte minst i ryt
men, som påminner starkt om den i lians högvördighet bisko
pen i VäxjÖ. Men innehållet är f. Ö. mycket självständigt; sär
skilt skickligt är ungdomspsykologin gjord, ett märkligt drag
hos den unge Päta, vilket visar hans ovanlighet.. Att kunna
se så skarpt och objektivt på jämnåriga i brytningsåldern,
det är nog en ganska sällsynt egenskap. liur ypperligt är inte

1) A. a. s. 55. Malm uppger, felaktigt, att frän här hade sin redak
tionslokal. Så var det inte; redaktionen höll mest till hos Iiallbergs eller
Sjöbergs och bara någon enstaka gång i "kammaren",
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ynglingens "kvinnohat" skildrat!i) Trots "järnviljan" är han
"öm och sensibel" men hatar kvinnorna "jävligt", vilket inte
hindrar att "ständigt på gatan med flickorna han ränner",
"och pratar och pratar så vackert om kärlekens låga som
bränner"! Men dessemellan talar han "med mystisk och
smattrande bas" "om kärlekens fara"! Naturligtvis är han
av ideella skäl ateist, liksom Fridas vän hotar att bli i Samtal
om Universum, vadan

lian söker att undvika psalmbok och bibel
som tändsticksarbetaren fosfornekrosen2

).

Och att inte Päta var ensam om "fränheten" mot hemstaden
synes ochså tydligt och klart:

Och ofta om fädernebygden han tyckt att
"en brackhåla3

), jävlig och otrevlig är den".
Och därför omsider till Vara han flyktat
att leva noblessliv i yran och flärden.

De dråpHga två slutraderna mildrar ju betydligt av elak
heten. - Även om den dåförtiden nymodiga "nykterheten"
och dess fiende fylleriet diktar Päta nu realistiskt-naturalis
tiskt. I dikten Johan samt Svarfvarn och hanses Anna har
den unge skalden mästerligt fångat den underliga mentalitet
som rådde kring sekelskiftet, och säkert långt framåt, då det
var fråga om nykterismen. Det ansågs ju på många håll, sär
skilt på det starkt kyrkligt ortodoxa, att "nökterheta" var
något skamHgt och blamerande! Om den stackars Johan som
gick in i logen "Trygghet" och "Vassändas hopp" heter det
sålunda fullt riktigt i andemeningen fastän starkt överdrivet
i formuleringen, vilken f. ö. har tycke av Frödings I bönhuset.

1) Strindberg lästes flitigt i kretsen.
2) "Bortdöende av käkbenet på grund av kronisk fosforförgiftning; an

grep ofta arbetare i fabriker för framställning av fosfor och fosfortänd
stickor, så länge den gula fosforn där ännu fick användas." (Östergren,
Nusvensk ordbok).

3) J fr Brackestad.
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I högmässotäxten man her för den arme,
som blivit goodtempiare. - Gud sig förbarme.
Det mumlas i frälsningslokaler och kloster
hvar mot'gon en sex pater noster.

Svarfvarns Anna bör vi allt ha in extenso.

Nykter glädje rår i staden,
svårt har Gadd att tysta sången
ty i dag har svarfvarns Anna,
Anna neri Gröne gångenl),
svarfvarns Anna ho mä broschen,
nere i Kotemplarlogen,
ho har taget tredje graden.

Aldrig nånsin logen drömde
om att svarfvarns garna Anna
skulle bli förbundets drottning
och i Trygghet evigt stanna.
tio, som söp från mörn te kväller,
geck å sålde ståltråsfäller.
å för fylleri ble dömder.

Kamrer Berggren sa förresten
när som Anna tagit graden:
Ja tror inte dä ä många
som gÖr om dä här i staden.
Anna var e' fyllekaja,
nu för henne fanor vaja
och för henne denna fästen.

Gamle svarfvarn hade stått där
himmelsblå, mot väggen lutad,
ärevördig, silfverlockig.
Men när Berggrens punkt var slutad
kved han sakta, grep om käppen
medan snuset flöt från läppen:
"Fy fÖl' fan en sådan dotter!" -

Om man säger, att detta kunde ha stått i ett samtida num
mer av Strix, illustrerat av Albert Engström, så återstår inte

1) Gammal gata i Vänersborg, nu utplånad. Vid den gatan låg ett
"hotell", vars namn i folkhumorn talar för sig själv, liotel de Lus.
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mycket till dess karakteristik, om inte ett framhävande av
den underfundi'ga tonen från Runeberg (även de fyrtaktiga
trokeerna, jfr t. ex. Gamle Lode, Munter) eller runebergs
imitatören Pjalar-Östergren, 'givetvis ej med någon av före
bildernas allvar.

Säkerligen har var och en, som har läst Ragnar Malms bok,
med förtjusning lagt märke till Pätas mästerliga dikt angående
kortspelet i liallbergs kammarel). Det kunde kanske räcka
med denna hänvisning till Malm, men då denne haft tiUgång
endast till en fragmentarisk version, tror jag nog att ett av
tryck in extenso hälsas med tillfredsställelse av vänersbor
gare och måhända även av andra. I den version jag har sett
heter dikten "Vingt un's förbannelse), och där har
ett mera följdriktIgt försök gjorts att låta de båda gummorna,
som kommenterar kortspelet, tala autokton dialekt. Det är
ungefär sista hälften av dikten, som saknas hos Malm.

Ja ä e mänska mä någet vett,
och många kortspel har'a3

) la sett.
Men dä ä ett,
ja ven minnas dä hette nå'got på vä elle väng,
elle dö, elle däng ...
Väng-dö!! Nu har'at4

), ja dä ä ledt,
å make kan dä ej finnas.

Å så di lefde! 0, milde lierre,
jaa dä va värre
än hemskt te se.
Å liallbergs pojke va' mä förstår säj.
Joo! Den han rår säj
å har pängsne.

1) A. a. s. 67-69.
2) lios Malm "Mina och Lina utanför liallbergs port". Min version dock

ej efter originalet utan efter en avskrift gjord av Pätas vän Edvin Olsson.
fru Olsson i Lidköping har välvilligt ställt den till mitt förfogande, vilket
även gäller dikterna "Gille", "Sven" och "Johan".

3) liar jag.
4) liar jag det.
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Å Sjöbergs snoral) - dän där mä håret 
som hela året
har gått å dratt.
lian sIa i bordet å sjöng och gapa
rakt som e' apa
som ä besatt.

Å bäst han satt där å sIa mä näfven,
då sa' han: "Jäven!
Ja' tror dä sprack!"
Di andre flina å hojta bara ...
Tvi! Gu' bevara
ett sådan pack.2

)

Å smörduk kalla di en utå dum3
).

Kan ho förstå dum -
å en för Spak!!
Å, Gu' förlåte mäj vet ho Lina,
sa' inte svina:
Köss mä' där bak.

4)Så satt denne Sjöberg hele natta å svor
å spela bort pänga å ropte: "vängdö".
Men tror non han tänkte e stunn på si mor
som inte - vet Lina! - lär ha en bit brö'!
Å nä' då! Dä passar säj inte förståss,
han låter no hällre förällra för'gåss
än han vell ta' i mä' dä' ringaste tag,
dä tror då teminstingens jag!

Ja, stackare di! Di har't inte för bra,
när pojksnora 'gamar") säj natt efter natt.
Ja, vore det min pojke. - Vore dä' ja'
som va' Sjöberg - ja' tänker han höll säj för skratt.
Ja, Lina, dä vet ho: Min Sigfri han svor
i förrgår när öxa satt fast i hans knä -
Å svär gör han kanske - men inte si mor
han drar i elände för dä.

1) Snorunge (Malm har "pojke").
2) Denna strof saknas hos Malm.
3) Dom (formen "dum" är genuin vänersborgska).
4) Det följande saknas hos Malm.
5) Galnar.
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Dikten är daterad 19(2 1903. -räta är ännu inte mer än lite
över sjutton år. Det kan tyckas att jag alltför ofta betonar
skaldens låga ålder, men jag undrar, om det inte stundom
går läsaren som det har gått mig - att han glömmer bort
hur purung diktaren i själva verket ännu är. Vad nu den sist
meddelade dikten beträffar, så märker man lätt, om inte direkt
på innehållet så på tekniken, att vi inte står långt ifrån Prida
maneret: in medias res-tekniken samt dialog med i huvudsak
en talande. Men också från innehållets synpunkt närmar vi
oss nu Prida-diktningen med stora steg. Den 23 maj 1903
började Päta sin anställning i Georg Nyströms Jern-, Pärg
och Tapethandeli) och stannade där till den 18 april 1906. Un
der denna tid uppstår hans förälskelse såväl som hans visshet
om att den är obesvarad. En exakt datering av dessa hän
delser hör hemma i annat sammanhang. Själva 'grundfakta
får vara nog så länge. I stort sett ger jag emellertid Ragnar
Malm rätt i att Prida-tiden kan anses ha börjat i maj 19032

),

men jag ställer mig mycket skeptisk till Malms grundsyn på
dessa förhållanden. Jag ska försöka fatta mig så kort som
möjligt, så kort som föreHggande ämne l;:räver.3

) Malms tal
om Prida-kretsen samt om "den mörka" och "den ljusa" Prida
låter mycket bestickande, men icke desto mindre är det en
myt. Att Birger Sjöberg umgicks med alla de ungdomar av
båda könen Malm berättar om4

) vill jag visst inte fÖrneka,
men man kan inte kalla dem för en Pridakrets. lian umgicks
f. Ö. även med en hel del andra personer och spelade dans
musik även i andra kretsar än "den malmska". Och han stod
fortfarande i flitig brevväxling med Bertel liallberg, som nu

1) lian hade då bakom sig kortvariga försök som typograf- och foto
graflärling.

2) A. a. s. 84~88.

3) En grundligare biografisk utredning ett kommande, större arbete
om Birger Sjöberg.

4) A. a. s. 70~11O.
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lå'g i Uppsala, samt med sin bror Gösta och andra. Och
framför allt - han var mycket ensam, och i ensamheten skrev
han, skrev och skrev, bl. a. sådant som "Fridakretsen" aldrig
fick se. Malm antyder att han kunde "rent av gå för sig själv
och försjunka i drömmerier".l) Rätta förhållandet är, att han
alltid drömde - och diktade - och att han alltid var ensam,
had~ iakttagarens distans2

) på vilken krets han än befann sig i.
Iiärmed är inte sagt, att han inte kunde vara glad med de
glade eller snäll och vänlig. En uppmärksam genomläsning
av Pridas Bok och Fridas Andra Bok visar f. ö. tydligt och
klart, att det aldrig har funnits nå-gon Prida-krets. Aldrig en
gång i dessa båda böcker och lika lite i den otryckta Prida
diktningen finns det ens den ringaste antydan om någon som
helst form av kamratliv i Prida-kretsens mening. Det är bara
"han" och Prida och så goodtempIarna och sångarbröderna,
till vilka kretsar han och de flesta av Malms "Frida-krets"
alls inte hörde. Det var ingen särskild "krets" inom Väners
borg, som gav Birger Sjöberg ämnet till Prida-diktningen.
Det var en enda kvinna och så f. ö. - hela stan. Ett närmare
studium av skaldens ofantliga litterära kvarlåtenskap ger

otvetydliga bevis för den saken. Bland de tusentals dikterna
eller diktfragmenten handlar hundratals om Frida själv och
ganska många direkt om Vänersborg men a I d r i g e n e n

d a om någon "Pridakrets" eller kamratkrets över huvud. 
Det är f. ö. ganska underHgt i vilken utsträckning Malm har
missuppfattat Frida-diktningen. Dels laborerar han med my
ten om Pridakretsen kring åren 1903-1906, dels säger han

att det är "tjugofem år efteråt,,3) d. v. s. efter upplevelserna

i Frida-kretsen som "han vid skrivbordet i villan ute i Ram
lösa mötte sin verkliga Frida, sångmöns Frida. vilken säkert

1) A. a. s. 86.
2) Se ovan s. 37 f.
3) A. a. s. 84.
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likt en gang PaI1as Athene framsprang livslevande ur sin
skapares huvud".l) Det där låter ju mycket vackert men är
tyvärr grundfalskt. för det första förelig'ger här en grov
aritmetisk bock. Om det hade varit 25 år efter den ominösa
frida-kretsens högkonjunktur 1904-1905, så skulle Birger
Sjöberg ha skrivit Fridas Bok år 1929-30 d. v. s. delvis efter
sin död. Och går vi 25 år bakåt från 1922, då Fridas Bok
kom ut, hamnar vi i året 1897, då Birger Sjöberg var 12 år
gammal! För det andra lig'ger kronologiskt sett sanningen
pr ecis mitt emellan de två mystiska kraftpolerna i Malms kon
struktion: Frida-kretsens liv och leverne 1903-1906 å ena
sidan och Fridas Boks tillkomstår 1922. I själva verket är
det i stället så, att fridadiktningens tyngdpunkt ligger mel
lan åren 1907 och 1922 och är särskilt stark under 1910
talet frånsett ett par ofruktbara år, ungefär 1916-1918.
Därom vittnar mängder av frida-dikter, av vilka några få
lyckligtvis är daterade och sålunda erbjuder goda stödje
punkter för ett dylikt påstående. Med andra ord, så fort Bir
ger Sjöberg kom bort från Vänersbopg på allvar, började
frida-problemen sysselsätta honom. fridas Bok var således
väl förberedd 1922. - Det har synts mig nödvändigt att i
stora drag röja upp med den härva av felaktigheter som här
mer än annorstädes vidlåder Malms
fattningsvis kunde vi
omkring 1903-1904, fets)'

holms Dagblad 1906-1907 tar från och med heJ-
singborgsperioden 1907 och fortsättes med ett par års avbrott
fram till Fridas Bok 1922. I och för sig har vi alltså ett stort
kapitel framför oss, om vi ska följa temat Vänersborg i frida
diktningen. Icke desto mindre tar jag' i nästa kapitel också upp
Kvartetten som sprängdes. Jag gör detta därför, att Birger
Sjöberg under hela "f'rida-tiden" ävenledes sysslar med ett

1) A. a. s. 84-85.
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prosaskriftstäileri som i mangt och mycket utgör en föröv
ning till Kvartetten. Fastän det alltså spränger kronologien
kraftigt, genomlöpes först hela Frida-diktningen och sedan det
till samma period hörande författarskapet på prosa.

II. Kring Fricla och Kvartetten.

En överblick över det nyss behandlade första skedet av
Pätas diktar1;ana skulle kunna formuleras ungefär så här.
Från sitt fjortonde fram till ungefär sitt adertonde år diktar
han oavbrutet över "inhemska" ämnen, och ej sällan utgör
själva vänersborgsmiljön det direkta temat för hans skalde
försök, som egentligen aldrig har honom själv och hans egna
problem till föremål utan är objektivt inriktat på omgivningen.
Under Birger Sjöbergs tre sista" år i hemstaden sker så en
förskjutning till allt större subjektivitet. Den unga, blyga för
älskelsen är naturligtvis orsaken till detta, och den nya situa
tionen medför synbarligen också en mera mild syn på fäder
nestaden, en vemodigt elegisk ton tar helt överhand utan att
humorn fördenskull blir bannlyst. Den blir bara så mycket
ömmare och delikatare. - Vi möts nu av ett problem som
åtskilli'gt försvårar den följande undersökningen, det krono
logiska. Iiittills har ju dateringen av dikterna varit så gott
som fullt klar; hädanefter, hela livet igenom, daterar Birger
Sjöberg ytterst sällan en enda dikt. Även om s. le inre kri
terier för bestämmande av dikternas nedskrivningstid visst
inte alltid saknas och mycken hjälp kan fås genom studium
av handstilens förändringar, papperssorter o. s. v., så är möj
ligheterna till misstag inte alldeles uteslutna.") Särskilt svårt
blir det att dra en bestämd gräns mellan de sista alstren från
vänersborgstiden och de första från stockholms- resp. hel
singborgstiden, varför jag vid behov kommer att påpeka tvek
samma fall. I stort sett kan emellertid sägas, att de krono-

") liär är inte platsen för utförlighet på denna punkt.
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logiska grunddragen är ganska tydligt skönjbara. Men någon
slaviskt linjerät kronologi blir här lika lite som i förra kapitlet
huvudsaken, utan huvudsaken blir, att vi kan följa Biriger Sjö
bergs diktning i dess grunddrag.

1. MOT FR/DAS BOK.

Såvitt jag kan se har vi i dikten Soldater ett av de allra
tidigaste tecknen på "den nya, ljuva stilen", "Frida-stilen", så
tidigt att Päta ännu laborerar med "dialektuttryck", mera
klumpiga än äkta.

SOLDATER.

Ack till ängen vill jag gå
till de glada klockor blå,
till senapis och arvänsus som i långa rader skina,
lik en bataljon, kavater,
utå riktiga soldater
med små gula plymer svajande och fina.

Och där hör jag glad musik,
någon munter marsch så lik
utå fåglars instrumänter ifrån björkens gröna blader.
Det är baser och trumpeter
och små fina klarineter
och trianglars glada kling som i parader.

Och den gula
och den blåa bataljon -
Se, jag väntar att de skola gå i takt till marschens

toner - -
Men de stå allt kvar å vicka
som på bara kif och nicka
som de vore riktIgt trotsiga personer.

Men de lyser i sin dräkt.
Ack så tjusande och täckt
är att se på däras kaskar grå och däras plymer

granna - -
Jag kan sitta långa timmar
medans sommardagen stimmar,
medans solen skiner klar uppå min panna - - -

53



Ja, till ängen vill jag gå
till de glada klockor blå
till senapis och arvänsus som i långa rader skina,
lik en bataljon, kavater,
utå viktiga soldater,
utå riktiga soldater, små men fina.

Trots olikheten i finess ett föregripande av naturskildringen
i Den första gång... med "ängens alla blommor av många
hundra slag". Och i grunden är det samma slags naturbesjäl
ning, som sedan skulle bli ett så markant draj.; i Birger SjÖ
bergs diktning. När i Den första gång ... blommorna "stodo
bugande i par om par" så är detta liksom i Soldater en na
turbesjälning i personifikationers form, något i och för sig
föga märkvärdigt. Det märkvärdiga ligger i d e n s t a r k t
a c c e n t u e r a d e a k t i v i t e t e n, som sällan drives s å
långt som hos Birger Sjöberg. Ett par exempel till ur Fridas
Bok - - - må förtydliga detta. l

) Från Den första gång
noterar vi hur "där smög en bölja kärleksfull till
snäckan uti sanden", och hur vi till och med får se "gröna väx
ter" "med blåklint och med klöverblad" "ur dunig bädd s i g
d r a g a". I liästskofyndet observerar vi, hur "kastanjeraden
ses s k a k a över taken av blomster en skur" och hur "fläk
tarne n a p p a, vad träden tappa och s t r ö på vår trappa i
morgonens dagg". I Aftontankar vid Fridas ruta heter det

Sakta är vindens takt,
så blitt i natt han viner;
blomflarn han h o p a b r a g t
på gatan blank och våt.

Dessa exempel räcker säkert till förtydligande av vad jag
menar med min karakteristik av detta stildrag. - Dikten Sol
dater är nog högst ett par år äldre än den välkända Den

1) En mera ingående utredning av detta estetiska fenomen ska jag före
taga i en planerad specialstudie över Birger Sjöbergs estetik.



första gång... i fridas Dok. Ändå är skillnaden i diktion så
stor. Det är iu egentligen bara det något vul'gära uttrycket
"i alla fulla fall" som i den vackra frida-dikten minner om
dess tidiga tillkomst. Förklaringen är den, att frida-dikten
i sin fÖrsta redaktion starkt liknade Soldater, då den lik
som denna var skriven på dialekt. Senare omarbetades tex
ten för Fridas Bok. När man nu jämför Soldater med t. ex.
Samkväm, som måste vara åtminstone ett år äldre, så ver
kar faktiskt den tidigare dikten betydligt mer försigkom
men. Anledningen är lätt att förstå. I Samkväm och samtida
dikter kan Päta sägas redan ha uppnått ett visst mästerskap
i studier efter berömda mönster; i Soldater är han ännu en
trevande försökare i konsten att finna sin egen melodi. .
Detta sökande varar åtskilliga år. först långt fram i helsing
borgstiden är det övervunnet, och framemot slutet av 1910
talet har Birger Sjöberg den genuina ton som 'gör honom till
den han är.

I otryckta frida-dikter heter frida ofta Mattsson till efter
namn. Detta namn är fingerat men det har tydligen spelat en
stor roll för Päta. Innan namnet Frida överhuvud nämnes
diktar han om sin kärlek till "fröken Mattsson":

Jag älskar Mattssons granna fröken
så att jag tror jag blir förgjord.
Ack, hon är skön som blomsterlöken
uppå mitt lilla fönsterbord.
Och hennes tal är ljuvlig sång
och hennes mun är biggarång.

Jag älskar Mattssons glada fröken,
hon är liksom en amazon.
Jag tycker att jag känner röken
och hör kanonens vreda dån.
När Mattssons fröken står kavat
med ställningssteg som en soldat.
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Ack, vore jag en liten siska,
att få i hennes gyllne bur
en del små kärlekstermer hviska
i rörande och ljuvlig dur
och äta något litet grand
[ur fröken Mattssons lilla hand].1)

Som synes, en ganska medelmåthg dikt för att vara av Bir
ger Sjöbergs hand. Och man kan nog förvånas över den halft
raljerande tonen, som kunde tyda på ej allt för stort allvar.
Men allvar är det nog, fast Päta har behov att maskera sig.
Varför? Ja, det är inte lätt att säga. Psykologiskt sett tycks
mig saken ligga så till, att Päta väl knappast vågar tro att
det är möjligt och fördenskull söker driva lite med sig själv.
Då kan det ha legat nära till hands att tillgripa en form som
åtminstone inte ligger alltför långt ifrån formen i en rent pa
rodisk kärleksdikt, som Elfrida och Adolf, där det bl. a. heter

tIon äter blott en brödbit och ett potatisskal,
sen tar hon ner från väggen sin bästa ylleschal
och sväljer den till hälften ned och ändar livet så.
Allt för den falske Adolf, som plöjer böljan blå.2

)

Men 'grunddraget i dikten är nog ändå tafatt blyghet, kanske
delvis bottnande i den unge skaldens ovisshet huruvida hans
kärlek vore besvarad eller ej.

Ett särskilt slag av kronologisk svårighet uppstår också be
träffande detta skedes diktning. Jag menar sådana fall, där
skalden skildrar sig själv i en tydlig och klar vänersborgs
miljö, men då det är svårt att avgöra, om han verkligen är
kvar i Vänersborg eller nyss har omplanterats i en ny jord
mån och ser det hela i minnets ljus. I några fall är emellertid
saken fullständigt Idar. Särskilt glädjande är det att kunna
presentera ett par dikter, som båda handlar om den i tapet-

1) Den sista versen är tillagd av mig; saknas i ms.
2) Se vidare Malm a. a. s. 74-75.
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affären anställde skalden och är skrivna av densamme. Hit
hör först och främst

SÖNDAGEN DEN ANDRA.
(En fundering vid disken, en önskan att bli ledig. Det är i den

lilla diverseboden, och det kommer mycket folie)

Söndagen den andra sänktes
lilla Minas hvita kista
djupt i gravens rund.
Sedan dess har du, mitt öga
haft så lätt i tårar brista
inför bodens kund ...

Fick jag bommen lyfta för min lucka,
låta klockans slag reglera
själf de vågor små.
Fick jag gå och 'gråta mera,
bort till grafven, där bland flera,
mina rosor stå ...
Fick jag slippa inventera
blott en stund ändå.

Kanske skulle sedan åter
nöjd min blick i glitter leka
emot solens brand,
som så !juft ifrån det höga
brukar våra skyltar bleka
någon stund ibland ...
Kanske med de tankar veka
lätt jag gick i land ...

Nej - min våg, o gunga åter,
blöd min penna siffror blåa.
Se vid disken gå
kransar utaf stora händer,
liksom band af händer småa
som mIg vinka på ...
Som mig räcka slantar gråa
men ej tröst ändå ...

Ännu märks något runebergiserande, men dessutom inte så
lite av Frida-skalden, och sista strofens andra vers förråder
något ay den egenartade stämningen från Kriser och Kransar.



- :Ett mera koncentrerat men ännu mera slående bevis på att
Pätas främlingskap i butiken var lika stort som i skolan finner
vi i en liten söt dikt från något senare Ud. l

)

Chefen ödsligt ropar ...
Vildt jag golvet sopar.
Spikar blänka fram bland plankor där
liksom falska pängar ...
Nej, på blomsterängar
tänker iag då skyffeln ut jag bär.
Just som soplårn stank, jag såg min blanka sjö,
båten vaggade mot liten körsbärsö ...
Ingenting kan hindra
tanken från att tindra
fint som stjärnan ibland molnens snö.

Här har vi redan den oefterhärmlige Birger Sjöberg, dröm
maren eller "drömmeriidkaren" som han själv säger i Kriser
och Kransar. Det är, om man så vill, den Birger Sjöber'gska
estetikens programförklaring, som kan läsas i denna lilla dikt.
Det originella med detta drömmeri, denna längtan bort från
en ganska trång kälkborgerlighet, till skillnad både ifrån ny
romantikens och nittitalets, synes mig vara, att skalden lik
som inte uppfattar den honom omgivande verkligheten med
motvilja utan trots sin längtan fortfarande med sympati. Ja,
vi kan gå ännu längre. Det ser faktiskt mindre ut som en
kontrastverkan mellan verklighetsmiljö och fantasimiIjö än
som ett slags orsakssammanhang; det är som ville skalden
betona, att den förra är nödvändig fÖl' den senare. är dess
förutsättning. Tydligt är ju i varje fall, att skalden redan här
dröjer lika länge och - som det vin synas - lika ömt vid
det som han längtar bort ifrån. Och så är det ju ofta i hans
diktning. Närmast till hands liggande exempel är utan tvivel
Längtan till Italien. Denna dikt är ju också mycket tidig,
tryckt i Karbasen den 10 sept. 1904.2

) Bara två verser är
tillräckliga för att visa den saken:

1) Möjligen från första helsingborgstiden.
2) Malm a. a. s. 88.



Jag drÖmmer om Italien, allt i den skumma bod
bland fikon och bland dadlar och fjärdingar och lod.

Själv har Birger Sjöberg också i de inledande orden till
denna dikt klart angivit en liknande situation som i "program
dikten", "när det skymmer och alla papperslappar voro upp
plockade samt golvet stänkt med vått sågspån och sopat".
I grund och botten råder samma förhållande i en sådan frida
dikt som I Spaniens månsken med dess samspel mellan den
harmlöst bleka hemmamiljön och Spaniens mörkt och blod
fullt lockande. Och liknande ideer1

) har Birger Sjöberg arbetat
med i både Min fordran är ej ringa och ... som sker vid som
marvakan (Kriser och Kransar), där de har fått oförgängligt
sköna uttryck. Man skulle också kunna formulera diktarens
synsätt så, att han mindre uppfattar klyftan mellan verklighet
och dröm än sammanhanget mellan dem, ett slags "korrespon
densiära" som har något av Swedenborgs anda över sig. 2

)

Ett slående bevis på riktIgheten av dessa synpunkter har vi

i dikten Konferensman i Kriser och Kransar, ett av vår littera
turs allra märkligaste skaldeverk. Det kan ytterst sägas vara
diktat över problemet helhet och splittring i människosjälen,
den schizofrenes problem. Det är också Birger Sjöbergs pro
blem. Diktverket synes ha en sinnessjuk präst till hjälte.
Skalden har givit den olyckliges lidande storslagna uttryck.
Världen har brustit i tu för denne i en hopplös antinomi mel
lan "andens längtan, sammanvävd av skär osinnlighet" och
"ordningsfråga, av timmer funtad" - mellan "stjärnestrålar
eller luftrnusik" och "fasta bjälkla'g av tjänsteår och kassor
och prebende". Men han helas efter fruktansvärda fasor från

sitt lidande:

1) Jag har behandlat dessa problem i samma anda som här men från
delvis andra utgångspunkter i min tidigare Sjöbergs-studie (s. 23-27).

2) Se Ernst Norlind, Borgebyminnen, s. 347.



Jag helats från min bristnings bittra kval.
Hur vackert livets buller ändå låter.

Och nu kan vi, efter en kanske väl lång utvikning, vända

tillbaka till bodbiträdet Päta och hans romantiska program
dikt. Han har redan omedvetet eller kanske rättare intuitivt
formulerat den vackra lära som är en av hörnstenarna i Bir
ger Sjöbergs estetik och som den sjuke måste kämpa sig
igenom till, enkelt sammanfattad i orden

Ur klumpig lera stiger skönhets vilja.
På ler och längtan kan nog lyssnarnI) skilja.

Låt oss också fasthålla den gripande kontrasten mellan den
naivt lycklige bodbetjänten och den sargade, olycklige fast
berömde diktaren. En djupt allmänmänsklig bild också. Det
ska oerhört mycket till för att ungdom ska sprängas sönder
av livets vedervärdigheter - dess helhet är gränslöst elas
tisk. Det ska ofta mycket lite till för att "den färdiga män
niskan" ska sprängas eller åtminstone allvarHgt skakas i sina
grundvalar och skamfilas av livet. Men ännu är Päta ung,
och hans dikt ska länge än sammanhållas av ungdomshälsa,ps
- trots hjärtesår - estetiska harmoni, som sammanhåller all
hotande dualism ännu i Pridas Bok.2

) Ett av sina älskligaste
och naivaste men dock lika djupt sanna uttryck har hela pro
blemet fått i en annan, oförgätlig, vänersborgsbild:

Vardags vind vid hennes ruta viner,
vardags damm står tätt i hennes fjät,
ändå något änglaaktigt skiner
omkring Pridas huvud, medge det.

Dualismen skymtar, men den varken hotar eller stör den
ännu "hele" skalden; Prida är naivt-lyckligt okunnig om hela

l) Gud.
2) Ser vi närmare efter finns det knappast en enda Frida-dikt, som inte

har denna inre struktur. Härom mera i annat sammanhang.
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saken. Men liksom Päta obehindrat kunde drÖmma sig bort
från butiken, så kunde han drömma sig tillbaka dit, sedan han
hade blivit omplanteraad i annan jordmån. Detta är ju inte
så värst märkvärdigt; det märkvärdiga ligger däri, att h a n
ä r s t a r k t n ä r var a n d e i barndomsstadens miljö vid
dessa minnets odysseer. Ytterst sällan är det han antyder i
en dikt, att han m i n n s det eller det. lian är med halluci
natorisk kraft närvarande i hemstaden, så länge hans korta
liv räcker; häri lig;ger en stor del av styrkan i Fridas Bok. 
Även om följande dikt inte så mycket tar sikte på själva rums
miljön från barndomsstaden, så är den dock märklig därför,
att den unge journalisten i lielsingborgs-Posten på ett typiskt
tidningsspaltblad sitter och diktar om sitt yrke, men inte om
det yrke han h a r utan om det han hade för några år sen.
Orsaken är naturligtvis att Päta på så sätt kan försätta sig
tillbaka i en situation, då han ännu inte hade givit upp hoppet
om den älskade.

Jag älskar dig det är sant,
så sant som Gud eger dagen.
Ditt hår det liknar en gyllne slant
och rosor du bär i anletsdragen.
Jag vågar mitt lif som pant.
Jag älskar dig det är sant.

Jag har ingen växt som dig lockat
och mina fickor är läns,
men hufvut som sällan bockar
det är fullt af intelligens.
Jag säljer tapeter om dagen
men om natten diktar jag vers.

Om riddaren som blef bedragen
och gaf värjstyng härs och tvärs.
Om månen som sken på syrenen,
om rosen som bröts aven vind
och gulnat på brutna grenen
som en sviken riddares kind.
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Jag säljer tapeter om c1agert
så gröna som hoppets dal,
där blomsterrabatten står tvagen
af fontänen kysk och sval.
Jaj.; säljer tapeter så röda
som färgen på kärlekens ros,
som varje dag måste blöda
för att troheten gick sin kos.

Jag säljer tapeter om dagen
så blå som trohetens duk,
då den veckas kring skuldran slagen
på en ungmö hvit och mjuk.
Och om natten jag skriver om nöden
som är glädjens lifdrabant.
Jag älskar dij.; långt in i döden.
Det är sant, vid Gud, det är sant.

Ja, Päta sålde tapeter om dagen. Skicklig säljare var han
väl inte, ty det hände nog, att han visade tapetens baksida
för kunden i sina drömmerier. Men han var inte bara "borta",
när hans konstnärskap tog överhanden över det merkantila.
lian var också i hög grad aktiv, enligt vad hans principal,
handlanden Georg Nyström, har meddelat mi'g. lian iakttog
och studerade ofta sina kunder och tog då fram en blyerts
penna och började skriva på den lösmanschett, vilken på den
tiden var oumbärlig för vem som helst som ville vara väl
klädd. Pätas skarpa observationsfÖrmåga är ju också faktiskt
ett mycket starkt särdrag i hans konstnärskap, och han såg
mycket som andra inte såg även när han verkade försjun
ken i sina betraktelser.

Förälskelsen gjorde, att Birger Sjöberg redan på ort och
ställe började se milt och vemodigt på sin hemstad. lian pla
nerade redan nu, så vitt jag kan se, mot slutet av 1903 eller
början av 1904, en serie Visor till hembygden, av vilja jag
tyvärr endast har lyckats komma över en, betecknad med
nr e) Att skalden har varit mycket intresserad av uppgif-

1) På en förteckning över sitt författarskap från denna tid har skalden
upptagit Visor till hembygden I och IL
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ten syhes mig framgå därav, att visan föreligg;er i åtminstone
tre redaktioner, en i åtta och två i sex strofer. Jag meddelar
den första.

Ja, där är trottoaren så lik syrenens snö,1)
som hänger på staketen ibland grönska.
Där vandra goda mänskor - de komma pö om pö
så trygga, som om ingenting de önska.

Gud signe dig, min hembygd, som är så tyst och ren.
O, jag har potat vid ditt lugna sköte!
Där har jag plockat blommor bland gråa kullersten
och äfven haft min kärleks stora möte.2

)

Vi gingo vid hvarandra i sommarns korta natt,
långt sedan alla träden bÖrjat somna.
Så skumt tulpanen lyste på rådmans blomrabatt.
fast himlens hvita stjärnor vara komna.

Vid vindens milda susning jag kände då och då
det doftade parfym af hennes klänning.
Och håret låg friseradt i mörka vågor små
och midt i pannan var det som en bränning.

Hon såg så rakt framför sig - det var en skön profil.
Hon gick så tyst, som tysta natten flydde.
Hur mången blick jag sände, hur månget kärlekssmil.
Hvem vet, om hon förstod hvad det betydde? ...

Jag kunde föga säga - men natten smög sin led
och morgonsolen skimrade på viken.
Då sade hon så stilla: "Han blir väl aldrig vred 
för nu så får jag skynda till butiken" ...

Och gården där hon bodde har än sin gröna grind
och strecket kvar med linnen och med blöjor.
Och ännu doftar hägigen, som förr i sommarvind.
och äppleträden stå med hvita slöjor.

1) Jfr i CantiIena Communale (Kriser och Kransar):
Trottoaren letar sig förveten,
alabasteblek från mörka vreten.

2) I en av versionerna: '~mitt enda kärleksmöte". Denna version synes
av handstilen att döma vara ett par år yngre.
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Gud signe dig, min hembygd, hvad du är grann ändå,
hvad du är grann och ljus i dina kläder.
Då solen skiner stilla på hvarje liten vrå.
där jag har drömt om lyckan såsom späder.

Något av Frida-tonen känns lätt igen, särskilt kanske i stil
brytningen, åstadkommen genom "hennes" rätt så banala re
pliker, i skaldens starka minnesbilder av den älskades appari
tion och klädedräkt, i uttrycket "rådmans blomrabatt" och
i de vackra stämningsbilderna. Dessa tycks dock även redan
ha något av den förandligade gripenhet, som utmärker Can
tilena Comunale.

Det är nog inte många ynglingar som några år efter sin
konfirmation och första nattvardsgång hugfäster denna till
dragelse med en vacker dikt. Det har Päta gjort i ett poem
som jag daterar till 1906 eller 1907.

På nattvardsrockens svarta kläde
har hvita liljan företräde.
Den kläder fagert gossens bröst,
när mellan far och mor han träder
så darrande på kyrkans bräder
att få den ,goda himlens tröst.
Den fömiddagens klockor gå
med vårens kvittersång i malmen.
och prydligt grön står blanka palmen
bland korets hyacinter små.

Du vetenskapl), som strängt mig lärde
att himlen ingen botten har.
och att af syre jag mig närde.
såväl som far och farfars far!
Du vetenskap med böcker tunga,
o, sällan lät du hjärtat sjunga
en sång så full av hopp och vår
som den det sjöng vid fjorton år.

1) Jfr frida i vårstädningen: Iiur hon i sin gärning så kan vara,
denna gärning: kall och praktiskt lagd.
Vetenskapen söka må förklara,
då jag själv står kärleksfullt försagd.
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vid gamla bordets SVarta räcken,
där jag föll ned och räckte opp
min mun, att få af röda bäcken
det helga, lilla vattendropp ...

På gatan mellan far och moder
jag kände vårens middagssus ...
I fönstret satt min äldste broder
och rökte pipa och kardus.
Han vinkade åt mig med handen,
då jag vid porten iakttog
hur ofvan fjärran, gröna randen
en sky, lik himlens ängel, drog.

Det är kanske inte nödvändigt att kommentera varenda an
förd dikt, den nyss anförda lika lite som den följande. Denna
förefaller vara skriven under stockholmstiden 1906-1907
och heter

MITT BARNDOMSHEM.

Se, i solens klara ljus
står mitt hvita barndomshus
med sin gård och med sitt blomsterland som grönskar.
Jag kan se det om jag vill,
då jag sitter tyst och still
någon vemodsstund, när så mitt hjärta önskar.

Och det är en fuktig vret
och ett gammalt grått staket
men med springor där det lyser grönt och ljufligt.
Och där innanför är rart -
O, I gröna äpplekart
I som locka mig och tubba mig så grufligt.

Och de röda visthus stå
och ha svarta dörrar på,
men därnedan växa ljusa vassar gröna.
Och jag ser den skumma bod
där det flöt ett älskat blod
då den grymme gubben nackade min höna.
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Och i gårdens bruna sand
syns en tofva -gräs ibland
och en maskros gul och så det goda syre.
Och vid grinden stolta stå
mina granna vänner två
dem jag tog i famn som barn och litet pyre.

Ja, i solens klara ljus
står mitt hvita barndomshus
och vid rutans myrten glänsa lockar gråa. 
- Från en skorstens röda topp
segla hvita dufvor opp,
och de skina liksom änglar mot det blåa.

Fram till omkring 1910 synes Bipger SjÖberg mera spar
samt behandla typiska Frida-motiv. Ban kretsar emellertid
jämt och ständigt kring den älskade och kring barndomssta
den. Den älskade har ännu inte definitivt blivit Frida, och
staden har ännu inte helt blivit Lilla Pars. Skalden besjunger
båda dessa avhållna föremål utan någon egentlig förklädnad.
Saknaden efter båda är ännu frisk och stark, och det före
faller som om han ännu hade dem för nära innå sig för att
tiden skulle vara mogen fÖr en rent fiktiv gestaltning av
detta underbara stoff. Ban besjunger under dessa första år
i exilen Vänersbor-g som Vänersborg och den tillbedda under
hennes egentliga förnamn. Jag samlar nu mot slutet av detta
avsnitt några prov på alster från denna övergångstid. Först
en dikt som nästan skulle kunna kallas programmatisk, både
för denna period och för Birger Sjöbergs diktning i dess hel
het. Jag är övertygad om att varje gammal vänersbor-gare
i den dikten tycker sig finna, att skalden har fått med nästan
allt i förtätad form.

Du Vänersborg, jag mycket älskar dina gröna träd
och Vänerns vackra blåa våg och Skräcklans gula säd.
Och bak det helas milda skönhet bergens jättar två,
som fulla utaf gran och älgar resas dimmigt blå.
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r mina tankar star du ljut liksom en sa'gostad
i skymnings stund med tegeltak, staketers långa rad.
Och så ditt torg med dufvor sex, som invid pumpen gå
och din fabrik som trotsig- piper, middag klockan två.

En sommardag då fanan fladdrar och då havet ger
åt runda solen spegelbild invid en björk som ler.
Och kyrkans gula spets sig sträcker för att taga fatt
en skog så hvit som Fridas blus och doktorns sommarhatt.

Och då små barn på bruna ben gå ned till strandens sten
och stänka silfver på hvarann i sanden hvit och len.
Då är du Huf att se för den som sjuk i barm och bröst
får ligga under barrträdshvalf och söka minsta tröst.

Då är du mycket Huf för' mig som står invid din bro
och i hvars sinne alla världens stormar tagit bo.
Då är du Huf att se för mig som klädd i askgrått tyg
med ånger vändt från dans och lek att se på dig i smyg.

Särskilt anmärkningsvärt synes det mig vara, att skalden
just under detta skede använder uttrycket "jag minns" eller
"minns du" eller liknande. Senare då tidsavståndet är mycket
större blir det nästan aldrig fråga om att m i n n a s. Då ä r
Päta verkligen tillbaka i Vänersbor·g. Det är inte längre en
minnesprocess utan han ä r där verkligen lika intensivt som
det vänersborgska bodbiträdet var i sitt drömda land. 
Det finns en hel del sådana "minnesdikter" från de första jour-.
naliståren. En central plats bland dem intar dikten

I MINNETS STAD.

Skälfver du mitt hjärta än vid tanken på
söndagssol bland hvita hattar i en vrå,
liten blomstrig vrå i vida världen,
dit de gröna skutor öfver Vänern blå
dröjande som svanor styrde färden.

Lutsång knappast darra' där i kvällens stund,
och italisk värme kysste ej min mund,
men på kajen där i klara hamnen
doftar veden Huf af asp och bjÖrk, en sund
skogens doft för femton kronor famnen.
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Och i stonnen - då nordvästens vinge härd
slog på rosenstånden uti rådmans gård
och gaf spegelkulans rund en spricka,
den som brukar spegla rosig hy med bård
utaf guldhårflor - ja, rådmans flicka.

I min tankes hvita roddbåt, med besked,
god att ro och äga, än jag ofta med
glädje lägger till och hämtar henne.
Sommarhatt med tyll - trippar trappan ned.
Vattnet kårar, -glänser kring oss tvenne.

- Far i frid min dotter1
) med din gosse där.

Rådman står på kajen röd, och med en tvär
rynka mellan gråa ögon dragen,
men i rockuppslaget hafver han en skär
söndagsros, af dagg i morse tvagen.

Fattigmansjuveler jag med åran strör
öfver rosig kind - och hör! - på avstånd kör
tåget öfver bron dit ut i världen.
Skutans hvita se'gel som sig sakta rör
är som hvita blom på gråa gärden.

Oodt, när i sin gosstid ännu ung får
gå i minnets stad, där gärna tyst man går
att ej väcka dån, och buller.
Barndomsvind, som värmer, blås igenom år
ljuf och frisk på mig, en torkad växt, som står
utaf ängslans svarta fjärlar fuller.

En vänersborgare kan inte undgå att tjusas av dessa rader,
trots ett par ofullkomligheter i versbehandlingen. Konkretio
nen är stark och väsentHg, varigenom något av stadens verk
liga egenart har fångats. Och varje älskare av Kriser och
Kransar märker lätt, att detta är en föregångare till den
vackra Cantilena Comunale. I viss mån kan detsamma sägas
om följande dikt, som, övervägande Frida-betonad, dessutom
synes förebåda den undersköna sjöpoesin i Drömmar famnas.

1) Rådman hade ingen dotter.
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En dag det var, en sommardag kan jag förresten säga
då midt emellan regn och sol naturen syntes väga.
r västra hörnet utaf himlen stod ett åskmolnsberog
och i det högra skyar två med solens rosenfärg.

Jag var då ung och frisk. Jag hade fått en lång semester,
en löfkvist tagen på en gård i hattens band var fäster.
r dammets sky på vägen trängdes hvita fjärTar då,
det var en sommardag så varm med doft ur minsta strå.

Från sjön gick sorlet. Vågen bar på hvita mössor 'granna,
den sprang mot stranden trotsande, den slog, den

måste stanna,
den vek sig mjuk tillbaka, och den lade sig tm ro
liksom en mänska trött på strid invid sin käras bo.

En annan typisk "minnesdikt" av detta slag är tydligen frag-
mentarisk. Ett par strofer förtjänal' emellertid anföras.

Jag minns ett kättingsrassel från en båt vid en sjö,
som sträcker ut sin famn kring en blomsterklädd ö,
som med tallar lyss till vågorna som 'gunga.
Och jag minns den mulna himmel som bundit sig ihop
med det minnet utaf kättingens och vågornas rop.
Ja, jag minns den när min mun slutat sjunga.

Och jag minns ett knarr af köksdörr, som låstes så tungt,
huru moder min hon talte tills allt blivit lugnt
i det orosfyllda flödande sinne.
Och jag minns en eld i spiseln som lyste för min skull:
"Du skall få en god kopp kaffe, min gosse, mitt gull."
Och jag minns nog, hur det dofta därinne.

Dessa formellt ofärdiga strofer är egentligen av mycket
stort intresse. Visserligen är sådana minnesbilder långt ifrån
ovanliga hos nästan vem som helst, men ovanlig är skärpan
med vilken småstadsdetaljerna fasthålles och fixeras. Man kan
bara jämföra denna skarpa iaktta'gelseförmåga med Strind
bergs. Den fordrar sitt eget kapitel i större sammanhang,
men det synes mig viktigt, att den framhålles särskilt i fråga
om Birger Sjöbergs umgänge i minnet med barndomsstaden.
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Exempel skulle kunna dras fram i tusental, men det kan räcka
med en hänvisning till alla citaten ovan och nedan; har man
en gång fått upp blicken för denna sida av Bipger Sjöbergs
konst, så upphör man aldrig att häpna över denna förmåga.
Men läsaren finner den inte bara i den opublicerade dikt
ningen; den utgör ju faktiskt en av grundegenskaperna i Fri
das Bok och Kvartetten som sprängdes. Överallt i sina brev
och prosautkast slösar skalden med rikt facetterade minnes
bilder från barndomsstaden, och man kan bara beklaga att
han inte kom till att samla och sammangjuta dem i ännu större
skala. Det hade blivit något enastående. Bara ett par 'glim
tar ur brevväxlingen. Först ett exempel från en 2Jldeles spe
ciell brevväxling mellan Birger Sjöberg och hans bröder, i
vilken ett vänersborgsoriginal fingeras som huvudpersonen.
lian tänkes besöka Birger SjÖberg då och då, och i åratal roar
sig skalden med att relatera dessa besök, som givetvis ofta
måste få en stark vänersborgsprägel. De tokroligheter Birger
Sjöberg då presterade var ingalunda begränsade till yngre,
gladare år; såvitt jag kan se ägnar han sig åt denna fabule
ringssport även under sina allra sista år. Den person som det
skojas med, en viss O. A., ska ha haft förbindelser med Norge,
varav den egenartade stavningen, och dessutom beledsa'gar
han titt och tätt sina yttranden med ett förklarande "se", av
Birger Sjöberg återgivet "seå". Nu några drastiska rader ur
ett av dessa "brev". "liils din äldre broder Gustaf och fram
för till honom en vördig förfrågan, seå, om han från de flydda
vemodsdagarna kan komma ihåg när vaggabonden X. X.,
seå, urinerade i literputeljen vid andra brokaret från Blås
ut reknadt, seå, eller när vi satte heftstift i böxera på
dåvarande disponenten von Nolting, seå, medan han låg och
badade vid Sprängninga, seå. Demimonden den gröna har
nyligen afsomnat, seå, och Bensins tös har satt opp tvettin
rettning vid Sprängkullsgatan i Göteborg, seå. Din kamrat
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G. A." Aktstycket härrör troligen från mitten av 1920-talet,
men det synes mig passa bra in i sammanhanget. Så är även
förhållandet med ett klassiskt brev som Birger Sjöberg skrev
till sin bror Gösta i samband med sitt triumfala framträdande
som fridas sångare i fädernestaden hösten 1923. förra delen
av brevet utgör en god kommentar till det nyss sagda. - - 
"Vid en kort rundtur i staden besöktes Boktryckerigårdenl).
Där rönnarna stodo,finnes nu ett goodtemplarhus, som delvis
inkräktat på gårdens utrymme. Allt är eljest sig likt. Tryc
kerifönstret, där Gustafsson bockade sig öfver kasten! Den
andra rutan, där Stilig stod, och lyfte mig in genom fönstret
till tryckpressen. I översta våningen de båda fönstren, det
till köket från hvilket Pudding, som sjöng, 'Dold mellan fu
rorna', hugnades med en smörgås af moster Charlott, och det
till barnkammaren. På gården låg den enögda dassbyggna
den kvar, orörd och omålad, likaså vedbodiängan, Glottas
trädgårdsstaket, brygghuset, Bagges hus, där Lydell och
Rothman bodde. Vi gingo upp i trappan. Spjelarne till skran
ket kring trappan sutto än lika löst, och de båda svarta brand
hinkarna i taket voro kvar. Svalen var så trång, så trång.
Det var denna jättehall, i hvilken gubben Mattsson berättade
historien om den skjutna anden tjugo gånger på en kväll.
Skrubbarne voro kvar, men de skurkarne hade spikat för af
satsen, där jag låtsades hänga mig för att skrämma moster
Charlott, och där ja'g hade en af dig (under satiriskt löje) och
Gunnar Petterson gynnad saftaffär, äfven senare en affär, i
hvilken matjord såldes efter vikt. Annars var allt sig likt,
t. o. m. samma målning på köksdörren och dörren till Pappas
rum. - - - Utanför Boktryckeriet, vid själfva ingången,
satt tidningsluckan kvar. På anslagstaflan hängde en väldig
affisch i rött: 'Till förmån för Vänersborgs Söners Älderdoms-

1) Barndomshemmet.
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bern sjunger herr Birger Sjöberg o. s. v.' Detta var en säll

sam syn. hg tyckte mig skönja märken efter Knut Becke
mans kraftiga snöbollar på Berggrens torkvindsbyggnad, den
röda, med den lilla gluggen."

Jag avslutar detta parti med att anföra en dikt, som på
samma gång sluter sig till de sist behandlade "minnesdikter
na" och bildar en bryg'ga till den rena rrida-diktningen; den
kan sägas vara en frida-dikt utan att fridas namn är nämnt.

EN KVÄLL VID SVÄNGBRON.

Mins du vid svängbron, då en kväll den låste
sig långsamt till, när vi tillsammans voro,
och än en liten vind från söder blåste,
och än små rosenmoln på himlen foro.
fast alla stjärnor redan kommit fram,
och månen stod så blek och allvarsam.

Det gnisslade, och bakom bron så sakta
den hvita skutan gled i dunklet stilla
på gullblank våg. Vi sutto och betrakta
dess fåra, där små vågor hördes kvilla.
Sen skymde det omkring dess hvita skrof,
och det var lugnt och hela hamnen sof.

Det dofta nog reseda denna natten,
den ljufva doft, näst rosens bäst af alla,
från hamnkassörens hus med blomrabatten,
där nå'gra månestrålar syntes falla.
Och månens strålar likna fåglar små
med vingar rörliga och silfvergrå.

Och månefåglar glänste lent bland bladen
i mörka kronan öfver oss, min kära.
En kärra rullade långt bort i staden,
än lät den fjärran, än lät den helt nära.
Och högt bland tankefjällens högsta topp
i svärmisk lycka dit jag klättrat opp.

Jag talte stilla om det myckna stora
som jorden bär i tonerna och orden.
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livad lyckan är och hur de den förlora,
hvad sorgen är på denna sorgsna jorden.
Ditt ögas klarhet ej jag hade släppt.
Då sade du: "Du har ej västen knäppt".

Och än en liten vind från söder blåste,
och än små moln på himlen sakta fora ...
Minns du vid svängbron, när en kväll den låste
sig långsamt till då vi tillsamman voro,
du prosans dotter, klarögd som en sång-
med milda stjärnors glans i blickens fång.

Attityden är precis densamma som i Fjärilen på liaga.

2. VÄNERSBORG l FRIDADIKTN1NGEN.

Ovan har antytts, att Frida-diktningen, som sträcker sig
över ett par decennier, inte gärna kan vara något enhetligt.
Redan en blick på Fridas Bok och Fridas Andra Bok säger
det. S2irskilt i den senare förekommer några saker av äldre
datum, som tydligt visar klyftan mellan börjaren och mästa
ren. Ett studium av hela denna diktning skulle också fordra
ett strängt kronologiskt förfaringssätt. Fullt lika strängt be
höver det däremot knappast gå till nu. Att helt åsidosätta all
kronologi kan naturligtvis inte heller komma i fråga. Då man
kan skönja två -ganska tydligt från varandra avgränsade pe

rioder i Frida-diktningen, grupperas framställningen efter
dem. Den ena infaller i stort sett under tiden (1906) 1907

1915, den andra 1919-1922. Under den förra perioden domi
nerar ännu vemodsstämningen gentemot fädernestaden, under
den senare framträder alltmer ett raljerande småsatiriskt
drag, på sätt och vis ett återknytande till pojktidcns instäJl

ning.
Redan under andra stockholmstiden, 1906-1907, har Birger

Sjöberg helt identifierat den älskade med Frida. Något skämt

är det inte tal om; allt är ännu blodigt allvar. Skalden kän-
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ner sig ökenartat ensam i storstaden, och häremot sätter han
upp den lugna hemstaden och i dess miljö Frida i oskuldsfull
omedvetenhet om livets ondsha.

Fjärran från ditt hus, i världen
där ej lugn och tysthet rår,
går bland dolkarne och svärden
jag med törnen i mitt hår.
Brinner än ditt bleka ljus.
har allt somnat i ditt hus.
har än vindarne som riste
fönstrens luckor lugnat sig .
Frida lilla - om du visste .
Knäpp nu händren, tänk på mig ...

Då jag glad från grinden hasta
bort från dig en sommardag,
aplarna för vinden kasta
bort båd blad och blomstbehag.
Minns du då, att ja'g dig sad
då du "Var försiktig" bad:
"Ibland sorgsne, jag den siste
på hvar taggig jordisk stig "
Kära frida - om du visste .
Knäpp nu händren, tänk på mig.

Natten stundar, vattnet domnar,
mörkt det blir på varje stig.
Innan du, min Frida, somnar
knäpp då händren, tänk på mig.
Jag på villsam led går fram,
bitter, krossad, allvarsam.
Är ej mera den du miste,
blid och 'god och innerlig'
om du visste, om du visste ...
Knäpp nu händren, tänk på mig ...

Jag vill tänka på din skumma
tysta boning denna stund,
och jag vet nog, att den ljumma
blomdoft rår i hvarje rum.
Brinner än ditt bleka ljus,
har allt somnat i ditt hus,
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har än vindarne som riste
fönstrans luckor lugnat sig? ..
frida lilla, om jag visste ...
Knäpp nu händren, tänk på mig ...

En gripande dikt, utan all förklädnad eller undermening,
stundom med tonfall från Kriser och Kransar. Och än mer
gripande, om man betänker, hur tafatt naivt den förälskade
ynglingen talade med den tillbedda om Stockholm, innan han
for dit för att bli journalist. tian har hugfäst detta tillfälle i

en liten rörande stump från ungefär samma tid.

Denna staden. inte bland de största
kan man, tycker inte fröken så,
längta bort från, man kan rent af törsta
efter Stockholm här i denna vrå.
tiär är brist på allt teaterlif också,
skall vi ge oss af mot Dalbovägen ...
Jo, jag var nog lycklig men förlägen,
var nog lycklig då.

Båda dessa dikter är klara beläg'g för vad jag ovan (s. 6)
sade om de två vägarna i Birger Sjöbergs diktning från och

med nu, en mera "privat", ej avsedd att visas, och en mera

"officiell" utåtriktad; båda hör till det första slaget. Det märk
liga är emellertid, att det finns två dikter från just samma tid,
där den unge skalden visar en gladare mask utåt, två dikter

som var för sig bildar motpoler till de nyss behandlade. Det

är en verklig Pajazzo-attityd skalden här anlägger, väl i

brödförvärvande syfte men 'givetvis också för att ej torgföra
sitt hjärtas lust och kval. Båda dikterna tycks ha varit
tryckta i Stockholms Dagblad 1906. En av dem heter Stor
stadsbrev till frida. tiär är det ingen längtan till Väners

borg, utan här skildras storstadens brusande liv rätt så

belåtet.



Här brusar som hafvet, här flammar ett sken
ur fönsternas rutor af acetylen
och sorlar båd kväller och tida.
Ja, mig skall du tro,
kom inte hit ut,
här är som kanoner och rykande krut, lilla Frida.

Ja, mig skall du tro,
kom inte hit ut,
nej, stanna i Ryr vid din fredliga knut, lilla Frida.

Frida fingeras bo i Ryr (mellan Vänersborg och Uddevalla)
av lätt begripliga skäl. Dikten i dess helhet andas av viss
kaxighet, som ej sällan i Frida-diktningen är den antagna atti
tyden mot Frida. (Se ovan s. 33). Nyss har vi ännu en gång
fått se hur det såg ut innerst i skaldens hjärta. - Den andra
här åsyftade dikten utgör ett slags pendant till de nyss cite
rade raderna om den blyga vandringen utåt Dalbovägen. Den
står inte i skarp kontrast till denna utan behandlar just ett
snarlikt motiv, skaldens blyga kärlek. Men ändå är den åt
skilligt kavatare i tonen - som sig bör vid publiceringen j

ett tidningsblad. Det intressantaste med dikten är emellertid
skaldens krampaktiga försök att utifrån sin nuvarande stor
stadshorisont se lite milt nedlåtande på de svunna dagarna
i den lilla staden. Dikten är på fem strofer.

Ja, minns du, lilla Frida,
när jag nämnde dig som fröken,
och talade med dig om ditt
och datt i blyga ord.
När som vi gingo sakteligt
invid den gröna kröken,
där sommarn's tusen blommor
stodo sköna i sin jord.

Och minns du, lilla Frida,
när jag bjöd på karusellen,
att glida rundt och ljufveligt
på svaneryggens trä.
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Då när du blef så hufvudyr
jag ledde dig till hällen,
fastän så ängslande ändå
att ha dig i mitt knä.

och minns du att du räckte mig
din mund vid gröna kröken,
förutan att ja'g hade sagt
ett enda kärleksord.

Rörande i sin tillkämpade behärskning är denna gratula
tionsdikt, tryckt i Stockholms Dagblad (1906).

PÅ FRIDAS NAMNSDAG.

Oss skiljer ej de vågor vida,
och ej den hvita alpens kam,
oss skiljer endast, lilla Frida,
en skena smal, men allvarsam.
Den slingrar genom skogar många,
och genom dalar små och trånga,
att nå till hennes boning fram.

Tror Frida ej, jag ville fara
i dag till hennes jungfrubur,
där siskan slår de drillar klara
i rörande och ljuflig dur.
Ack jo, jag ville gärna duka
med kosteliga kringlor mjuka
och grön jerlang af skogens fur.

Och hvita koppars ståt på bordet
samt fönsterpostens pelargon.
Bland blåa klockor skulle ordet,
som har en sådan ljufli'g ton,
med gul senapis "Frida" lysa.
Och själv jag skulle stå och mysa
liksom till helg, i söndagsdon.

Men ej till Frida får ja'g komma,
och vintern, som är ond och grå,
han låter ej senapis blomma,
och ej de väna klockor blå. .
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Ack, fjärran får jag gratulera,
fast utan längtans tårar mera
ty gråta är ej kom il få.

Motsättningen mellan Vänersborg och Stockholm har f. ö.
inte släppt Birger Sjöberg i första taget. Stockholm var inte
bara storstaden, det var föräldrarnas stad, och det var Bell
mans stad. Halvt ursäktande beklagar skalden i ett fragment,
Tankar om Stockholms bö!.ior och vågorna vid Lilla Paris,
att hans egen stad saknar den sjuttonhundratalets charme,
som ännu präglar Stockholm, och som, skulle vi kunna till
lägga, är så kongenialt fångad i Fjärilen på Haga och I Gustaf
tredjes år.1

)

Våra böljor ha ej mycket fint att spegla,
litet brokigt segel darrar däribland,
trädens kronor där ses rinna bort och skimra.
Bryggeriets skorsten smulas sönder intill strand
Stockholms våg har mera färger,
'glada skepp och höga torn.

:En annan gång från ungefär samma tid heter det bl. a.

Kan ej hjälpas!
Våra böljor ha för litet till att spegla.
Nog de vackert segla.
Åh, för all den del! Åh, för all den del!
Sanning kan ej stjälpas
för vår egoism och egenkärleks fel.

Något brokigt segel
darrar ju ibland.
Bryg'geriet tegel
liksom söndersmulas uti vattenrand.
Trädens gröna sky
synes stundom fly
liksom utspillt grönt ...
Medger ~ ganska skönt.
Men i regel
torftig är ändå vår vattenspegel.

1) Detta sistnämnda motiv är varierat i ett fragment, Gustaf Tredjes bal.
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Helt naturligt skulle Göta-Kanal-båten med sina hälsningar
från huvudstaden tilldra sig den unge diktarens uppmärk
samhet.

Se där! Se där!
Stockholmsbåten bland svarta små vågor
inglider stilla i skymningens ljus.
livar och en bölja vill spegla små lå'gor
från kaj eller himmel i 'glans och sus.
Trasande svallande ljud.
Se där!
Liksom en ande ur mörkret
hvar bölja speglar sin stjärna
sin lykta, sitt mörka träd.

Längre fram, när Birger Sjöberg allvarligt umgicks med
planerna på en stor småstadscykel, Rådmans stad. kom han
också att kretsa kring stockholmstiden, och han skisserade
då upp följande lilla scen, som påminner om företalet till fri
das Bok. "frida stod i septembersolens flöde och pumpade
med rosor på kinden upp det lilla fotogenkök. hviIket ar
henne och kassörskan användes vid kaffekokningen på kon
toret. Då sade kassörskan:

- Är Eran vän bortrest nu?
- Ja, svarade frida. lian har medföljt en studiefärd till

Stockholm. Den ledes utaf den där seminarierektor Adolf
Ljungfred.

- Ja, i Stockholm finns mycket att se. sade kassörskan.
Där finns både ondt och godt, men mest ondt, tror jag, ty det
händer alltid mera brott och annat elände än i småstäderna.
Småstäder äro bättre än stora städer, emedan de icke äro
så stora, fortfor kassörskan och uttog ur en liten skär pappers
påse två franska bröd med salt kött." Man ser tydligt, att
detta hör till den senare frida-perioden i sin raljerande ton
och genom den fiktiva förskjutning motivet har fått. - Innan
vi släpper förhållandet mellan Lilla Paris och Stockholm,
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får vi nog också erinra om Midsommarfest i Lilla Paris (fri
das Andra Bok), "skriven till invigningen av Stockholms
stadshus 1924 och av författaren föredragen vid denna fest".
Här har skalden med mästerskap genomfört en grönköpings
mässigt självbelåten grundstämning, med Lilla Paris i paritet
med huvudstaden. Rådmans erkännsamma men långt ifrån
krypande ord om stadshuset, sett från Vänersborgs horisont,
må avsluta dessa jämförande betraktelser. "Om stadshuset
yttrade Rådmannen, att man sett bilder av detsamma i tid
ningar och journaler, av vilka framginge, att det var ett präk
tigt hus, ehuru så fullt av symboler att man icke rätt visste
vad de alla skulle betyda. 'Vi ha emellertid ingen anledning
att hysa avundsamhet, då ju även vi ä'ga ett sådant om ock
icke så pråligt.' På Rådmannens förslag beslöts att avsända
ett lyckönskningstelegram till stadshusinvigningen i Stock
holm. Bland telegramförslagen märktes följande: Tomtebo
lycka önskas Mälardrottningen i hennes nya Stadshus." Man
kan väl knappast frigöra sig från den uppfattningen, att Bir
ger Sjöbepgs respekt för k. huvudstaden är mer dämpad än
förr, m. a. o. att han inte ser någon alltför skrämmande skill
nad längre mellan sina föräldrars och sin egen hemstad. Hans
synvinkel hade vid denna tid en så ~vlägsen utgångspunkt,
att båda metropolerna te sig ungefär lika stora eller lika små.

Vi såg (s. 74) hur hjälplöst Päta längtade till fridas lugna
boning i den lugna hemstaden. I själva verket är det moti
vet dominerade under detta skede, och många dikter skrivas
över det. Man kan tydligt skönja, hur den häftiga smärtan
så småningom domnar och lämnar plats för ett stilla vemod.
Saken kan också uttryckas så, att vi kan se hur sådana oss
alla kära frida-visor som Aftontankar vid fridas ruta och
frida i vårstädningen organiskt har förberetts genom flitiga
stilövningar av skalden. följande lilla fragment är troligen
även från stockholmstiden.

80



NATT VID f RIDAS STAKET.

Nu tystnar kassörens fontän
och svartna rådmannens trän
men evigt Guds himmel i blånad vakar.
Ja'g står vid det gråa staket
som kringgärdar huset du vet
med blommor kring dörrens riglar och hakar.
Och drömmer om dig, som där bor
tillsammans med moder och bror,
som all världens pärlor och siden försakar.

Och tyst är kassörens fontän
och kolsvarta rådmannens trän
blott evigt Guds himmel i blånad vakar.

från den första helsingborgstiden, 1908-1909, är troligen
följande stycke, som är egendomligt därför, att skalden för
råder att han är i tIeisingborg, något som han i vanliga fall
ytterst noga maskerar. fÖr övrigt tyder denna omständighet
också på att han är tämligen nykommen dit.

Sof godt. Sof godt. Vid fridas ruta
skall strängen spela än en stund.
tIon lyssna skall halfvaken på sin puta
med en till hälften öppen mund.
Strålen som månen sänder
skall lvsa håret, löst från nål och kam,
och täckets röda ränder
och lakanstygets spets och monogram.

Sof godt. Sof godt. Nu domnar vatten
som nyss gick vildt och vredgadt röt.
tIvarenda våg sig hvilar öfver natten
i Sundets stjärneblanlca, djupa sköt.
Pressens dån, som vind förråder
dock håller på bak svarta grenar än.
flyt lugn och mild, du blod i fridas åder.
Sof godt, sof godt, min hjärtas vän.

Slå mot ventilen, vind, med måtta.
tIon somnar visst. Det tycks mig så.
När morgon bräcker, rödlett klockan åtta
till arbets strävan skall hon gå.
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Nu dunstar park, nu faller daggen.
Polisens steg de ljuda tyst och smått.
Nu sofver rosen, löst från hårda plag'gen.
Sof godt, oFrida. Sof så godt.

:En allmänmänskligt rörande situation i en sådan parallell
handling; Hur kan hon ha det just nu? I nästa dikt, förmod
ligen från 1912--1913 är skalden helt närvarande. Den våld
samma smärta som griper honom pressas tillbaka och förto
nar i den estetiska harmonien.

Natt. Tystnad. Vemod uti all naturen.
:En buske vajar för en sakta vind.
:En stjärna brinner ovanför den muren,
som skiljer mig från Fridas röda kind.

Min ensamhet den trycker mig, den spränger,
den pinar svårt min själ. Snart gråter den.
a lyckliga jasmin som ivrIgt klänger
mot hennes fönster, som är öppet än.

a lyckliga musik, som når från parken
där banan dundrar under stoj och dans
till hennes fönster meterhögt från marken,
som ger reflexer milt i månens glans.

Jag önskar det fanns ord, som starkt förmådde
att måla röd min känslas längtan av.
Att visa bilden av den vän, som trådde
med blicken mörk, som speglad i en grav.

Hon sover lugnt. Jag lyss till andetagen,
som blandas upp av vindens sakta sus.
Var tyst du äppleträd - jag står betagen
med huvud upplyft invid Fridas hus.

:En märklIg dikt, som ställvis synes mig överträffa Afton
tankar vid fridas ruta, men märklig även så tillvida som vers
byggnaden är exakt densamma som i På begäran. Där är ju
stroferna längre, men de fyra första versraderna i varje strof
motsvarar precis de fyrradiga stroferna i vår "nya" frida-
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dikt, vilken följaktligen också kan sjungas på samma me
lodi. - I följande dikt förebådas, om inte i sak så i ton och
stämning, frida i vårstädningen.

I DEN LUGNA VINTERVIKEN.
(En mild sonat vid lampan.)

fIvarje gång då frida tänder
på sin lampa vinterdags,
och en liten stjärnas bränder
lyser som ett ljus av vax.
Trefnad finns det i mitt sinne.
Jag får lust till sång därinne,
strängens dunder
ej jag spar.
Skräddaren som bor inunder
ringa glädje har.

Skåpet öppnar frida nyter,
breder ut en manglad duk.
Rent och mangladt aldrig tryter
fridas hand så rund och mjuk.
Balsaminen full af knoppar
ställas mitt bland runda koppar.
Jag en kärlekssång försöker,
medan frida pannan tar.
Lampan röker ...
Blifver fridas svar.

Vinterflugan ensam spelar
kring vår takrosett i dans.
Jag med vår Rositha kelar,
värdigt djur med ljus,gul svans,
myser sen mot frida värdigt
Det var pocker ...
sån behaglig hand hon har.
- Iiär är socker 
blifver fridas svar.

Vinterflugan ensam spelar.
fridas röst är min musik,
som ett ängsligt hjärta helar
här i denna stilla vik.
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bär hvart skär är röda pallar,
och där kaffet sakta svallar.
Och där lunder
äro soffors par.
Skräddaren som bor inunder
ringa glädje har.

Denna domestika poesi har ju här ännu ett komiskt stänk
över sig, vilket är ytterligt förfinat i Frida i vårstädningen.
Emellertid frossar skalden mer än en gång i utpräglat ko~

miska situationer vid dessa fantasiens besök i Fridas hem,
mera allteftersom tiden går och saknaden lättar sitt grepp.
Redan tidigt har vi dock ett par exempel på den saken i ett par
kostliga dikter, där den ganska åskrädde skalden (se s. 31 f.)
i sin dröm får leka, att han är hjälten-beskyddaren mot den
svaga Frida. lian gör det med en obarmhärtig självironi.
I två vidlyftiga dikter har han behandlat motivet. I den ena
fingerar han att han hyr ett rum hos Fridas mor och att han
från sitt arbete "i hufvudbokens kalla allvarsblad" blev in
kallad till Fridas sovrum för att trösta henne.

I blixt och åska snart hos dig jag är
uti ditt sovrum, o min hjärtans kär.

Inunder palmen öfver soffans karm
jag håller i din hand så god och varm.
I hörnet står Snöklockan1

) hvit och skör,
så skön fast naken och gör glad honnör.

O dundra åska om och om igen!
Du är min kärleks skyddare och vän,
liväs hvita blixt allt med din afgrundsröst!
Min älskade är lugn invid mitt bröst.

Den andra dikten skildrar, hur Frida och hennes mor står
och stänker kläder (ett ofta återkommande motiv, se även inI.
till Fridas Bok) då åskvädret kommer.

1) Jfr tfästskofyndet i Fridas Bok:
På piedestalen svaga
där breder sig en palm över Snöklockans rygg.
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Du släppte lakanstyget, och din moder
hon sade: "Den bestämt slog ned hos smen,
han har en flag·gstång, den är inte goder
när åskan går. Se sådant väldigt sken.

Jag hade tittat i ert album röda
på dina släktingar från forna år,
som allesamman vara borta, döda.
En var polis och hade knollrigt hår,
rak mössans skärm,
guld på sin ärm.

Din moder satt
med liten' hatt
och puffig ärm på gulnat kort och titta
med stort intresse på en liten bok.
Det var den tid hon kunde le och spritta
i sista paret ut liksom en tok.

Det var just då som detta Herrans väder
bröt ut - det skymde -- och Ni, båda två,
som stått och dänkt på alla hvita kläder
förskräckta såga himlen blifva blå
och svart och rund.
På en sekund,
så hade blixten skurit fram till fasa,
och det var då jag sade sakta så:
"Låt vädret bara dundra på och rasa,
jag garanterar att det bra skall gå!"

Inför mitt ord så slocknar hvita ljuset,
och snart jag hörde vispen åter dra
ett skyfall öfver linnet där med kruset.
Och allt var frid - och åskan drog åsta.
Ur molnet sprack
en sol som stack.
Det ljusnade vid bygget ibland gruset,t)
hvars träd nyss vajat under regnbyn svår.
- Det är allt godt att ha en karl i huset 
sa' frida rodnande - när åskan går.

1) Överstruket: "bakom döfstumshuset", en välkänd vänersborgsbyggnad.
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Detta är utan tvivel "officiell" Frida-diktning, och vi unnar
den gode skalden så hjärtans gärna glädjen av sådana dröm
merier. Men så här låter det mera "privat", och ingen kan ta
fel på att vi nu hör något direkt ur hans hjärta. Nu är det
han som flyr till henne.

När sommarens solsken skiner på torr och barrig stig,
då längtar jag, du ljufvaste, då längtar jag till dig.
När sommarns skurar falla på blom vid vägens rand,
jag längtar då, min ljufvaste, att hålla i din hand.
Och åskar det bland molnen, blir världen bitterlig
i mörker och i stormars hot och gömmer solen sig,
så längtar jag få se din kind, ditt lugna ögas brand,
då längtar jag att hålla få, du ljufvaste, din hand.

Ja, så är det. Man kan inte ta fel på det. Exemplen kunde
mångfaldigas, men jag tror att de alla vältaligt kan inbegripas
i följände rader.

I grubbleriets tunga stund,
då vemod låser till min mund,
och sorgens pilar susa,
då längtar ja'g till Pridas hus,
där lampan brinner klar och ljus
bland draperier ljusa,
Och mest då hösten tungskodd går
med dystra drag i parken vår
och skakar gyllne blader,
då längtar jag till Pridas hår
af solsken och af glättig vår,
då längtar jag till Fridas blick
af himmel och Oud Fader.

Vi har redan sett mer än ett exempel på hur fullt färdiga
saker i Fridas bok har vuxit fram ur tidigare försök. Ju ti
digare sådana försök är, desto säkrare kan man vara om mil
jöns ej blott fiktiva utan även verkliga förankring i barndoms
staden. Det kan tyckas onödigt att framhålla något dylikt,
då ju Lilla Paris är Vänersborg, som var man vet. Men så
enkel är saken inte. I den senare Frida-diktningen laborerar
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skalden, som vi kan se, med mycket stoff som både till tiden
och rummet har betydligt mer av Iielsingborg än av Väners
borg. Tar vi Om kanalerna på Mars t. ex., så visar en när
mare undersökning, att Birger Sjöberg har fått uppslaget till
dikten 'genom tidningsnotiser från omkring 1920, då pressen
gav eko åt aktuella, mer eller mindre vetenskapliga spekula
tioner från U. S. A. särskilt angående "telegrafering" till Mars,
om Mars var bebodd o. s. v. Med diktarens rätt förlägger
han samtalet till hemstaden och kallar det hela "populär före
läsning för Frida på en bänk en sommarafton ,vid Kanalen".
Men fiktionen är inte så enkel. Skalden faller tillbaka på ti
digare samtal med Frida, vilka av allt att döma måste ha ägt
rum i barndomsstaden. De två närmast meddelade dikterna
synas också vara ganska tidiga, troligen från 1909-1910.
Den första är en vacker förstudie till Om kanalerna på Mars.

När vindarna börja sig lägga som vardagens
stormar och hat,

jag sitter vid hamnen med Frida och talar om
framtidens stat.

Och stjärnorna tindra därovan och lysa, och det
är så tyst,

så nästan man frestas att säga en ängel naturen
har kysst.

Om ansvaret stillsamt vi viska, och linden den
susar iband,

men sakta som när en andante skall dö under
musikerns hand.

Och som när en rosenhäck fäller de djupröda blad
på en gång,

så kvällsmolnet kastar sitt blomster på vattnet,
ett rodnande fång.

Så sakta det skrovet försvinner helt hotfullt och
svart bakom bron,

och vågen som väcktes ur sömnen än sorlar i
ängslande ton ...
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Men stillheten kommer tillbaka och åter så synes
det bli

den tystnad, som drömmarn behöver att blomstra
och växa uti ...

Och stjärnorna skälfva därofvan och lysa, och det
är så tyst,

att nästan man frestas att sä'ga en ängel naturen
har kysst.

Och vågorna åter sig lägga, som vardagens
stormar och hat.

Jag sitter i dunklet med frida och talar om fram
tidens stat.

Den andra dikten är ännu tydligare lokaliserad. Den heter
nämligen

EN PROMENAD ÅT ÖXNERED.1
)

Jag minns en dag då våren nyss med regnet
befuktadt vänlIgt fridas ljusa hatt,
och fågeln rädd för vätan under hägnet
af späda björkblad tyst och stilla satt.
Vi oss begåfvo ut till Öxnered,
där, som bekant, det delar sig en led
med träkors visande än lerig sida,
än vänster, skogsväg full av blomster blida.

Vi gingo skogsväg. Jag om lifvet sade
hvad som, erfaret, mlg mitt hjärta bjöd:
Asketens aska, vinet för den glade,
och ungdoms hjärta, fyllt af kärleksglöd,
och, i betraktande af fridas år,
mer lämpade för sång än visdom svår.
Jag ämnen valde lämpligt bland de skära
om Österns land samt ock om Jesu lära.

Då hördes plötsligt fridas röst sig bryta:
"Hur kollosalt är planen där belagd
med gula mattor utaf blom som knyta
liksom af länkar - Jag är rent försagd ..."

1) Stationssamhälle 4 km. från Vänersborg.
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Iiär sänkte sig den sträckta handen ned.
hg sade: "Frida är på Öxnered.
Men jag är Österlandet mera nära.
Vi talte ju om Jesu vackra lära."

Med hufvud nedböjdt tåligt dock hon hörde
min röst av allvar präglad djup och full.
Det var en dag knappt vinden alls sig rörde.
Men ur all mark steg doft af gräs och mull.
Vi oss begåfvo bort från Öxnered,
där, som bekant, det delar sig en led
med träkors, visande en lerig sida,
en ock åt vänster, full af blomster blida.

Närmast tänker man väl på situationen i Fjärilen på Haga.
~- Det är då föga underligt om ett sådant mästerstycke som
På begäran ska ha vuxit fram ur flitiga förövningar. Minst
tre sådana har jag funnit, men jag nöjer mig här med att be
rÖra en av dem, Drömmen om Iiiawata.

Uti logens1
) trädgård, Frida,

tindra lyktor röda, blida,
och musiken spelar sakta Iiiawatas sköna sång.
Låt oss vandra till bersåen
för att riktigt lyssna påen
och att drömma oss dit bort till Misisippi bred

och lång,
där han rullar fram i stjärnors ljus med

båtar i sitt fång.

Och så rullar då den fantasifulle unge diktaren upp en lång,
praktfull, av indianboksläsning inspirerad skildring av det fjär
ran landet. Med ett ryck försättes drömmåren så tillbaka till
verkligheten.

1) Vid alla dessa tillfällen är det fråga om frimurareIogens typiska
"schweizeriträdgård" i äldre ISDD-talsstil och inte om Strömsborg, som
Malm vill ha det till (a. a. s. 114 O. I sin plan till På begäran har f. ö.
Birger Sjöberg antecknat: "I frimurarekällarens trädgård spelar en som
marafton Miiller-Bezacks tyska solistorkester (tre man). Därvid utföres af
hr Bezack som soli på begäran af rådmannen, som framräcker sitt visit
kort, Träumerei af Schumann."
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Jag kan se det - bäst vi njuta
måste blåsorkestern sluta.
O, försvinn du syn så vemodsfull från Iiiawatas

land
för den vardagsfläkten svala - - 
Jag skall hjälpa Frida skala
apelsinen - den är stor för hennes lilla hvita

hand,
som är mjuk som Iiiawatas invid Misisippis

strand.

Få visor i Fridas Bok är så omåttligt populära som På
Richelieus tid. Läser man igenom den aldrig så noga, tyder
alls ingenting på någon samhörighet med Vänersborg, som
visserligen heter Lilla Paris men blott "på ytan" liknar Frank
rikes huvudstad. Men Birger Sjöbergs käraste pojkläsning
var ju De tre musketörerna, och man behöver bara slå upp
Kvartetten som sprängdes och läsa Pyra, musketörer i livs
fara (kap. 4) för att se hur Lilla och stora Paris gick ihop till
ett för fantasibarnet. "Allt i denna stad kunde de fyra gos
sarna förvandla och omkläda i sin fantasi, även Gasklockan,
som kunde vara en bastion, till och med det stora Vilohem

met för åldringar, ty det kunde eriura om Louvren." Säger
ja'g nu, att Prida-dikterna med motiv från De tre musketö
rernas värld, visserligen mest fragment, unpgår till ett par
dussin, är detta ingen överdrift. Mcn en av dem säger allt
om detta sällsamma fantasiliv och förankrar samtidi'gt På
Richelieus tid fast i Vänersborg. Ett ytterst skickligt bidrag
till "ouppmärksamhctens" psykologi, ett sällsamt betagande
pojkdokument. Den unge Päta har av sin principal skick::~ts

i ett ärende till Enskilda Banken, nuv. Vänersborgsbanken.
Den var då belägen vid hörnet av Kungs- och Kyrkogatorna,
där Iiushållningssällskapet nu håller till. Banklokalen låg en
trappa upp. Från denna enkla förutsättning utspelades nu ett

drama, så som bara en Birger Sjöberg kan uppleva och än

mer skildra det.
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IiERTIG de BEAUfORT PÅ BASTILJEN.

I den banken ha de trädgård utåt gården. frida.
där

är det sådan gammal stämning, och den har jag
sällsamt kär,

Nästan är det som jag dvaldes på Bastiljen när
som jag

uti trappuppgångens fönster,
hvilka hafva åldrigt mönster,
står och ser en mulen dag.

Ärendet jag gick att sköta, är det som jag
glömde då.

Molnen trängas ofvan träd, som blodbestänkts
af biggarå,

hvilka dölja ljusa planen under röd och grön-
skad fåll,

denna plan, där jag som hertig
utaf guvernören lärt mi'g
spela litet fjäderboll.

Långt det är dit ned från gluggen där jag tårÖgd
stirrar fram,

väntande på Atos bara, ädel, djärf, men
• allvarsam,

väntande i sorgen djupa den pastej där fri-
het bor.

Långt på slottet är en kvinna
som är skön och hertiginna.
Hand hon har af pärlemor.

Nu jag ser den mulna himmel öppna sig fÖl'
regnet ljumt.

Innanför min sammetströja darrar hjärtat vildt
men stumt.

Nyss jag hörde vaktsoldaten rassla med sin
penningvinst.

Eller var det bankkassören
innanför med sina ören ...
Jag har stått en timme minst ...
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Känsla finns ej i den rösten jag bakom mig
plötsligt hör.

- Är det så Ni platscn sköter, är det så Ni
Er förströr?

Iiandelsmannen blek att skåda visar sig i trappan
sträng.

strunt uti hans or1ofssedel!
Jag har fyrtio rymningsmedel.
0, den skurken, Mazarin.

Mycket skulle vara att tilläg·ga om denna märkliga förbe

redelseprocess för Fridas Bok. Men vi måste gå vidare. Att
nu steg för steg gå fram till året 1922 låter sig inte göra vid
detta speciella ämne, det hör hemma i större sammanhang.
Vi utgår i stället ifrån det faktum, att Birger Sjöberg under
åren närmast efter "världskriget" samlade sig till vad som
sedan blev Fridas Bok. I mångt och mycket var grundsynen
nu förändrad, som jag redan har antytt ovan (s. 73). Det är
förstås för starkt att påstå, att pojkårcns satiriska överlägsen
het återvände - det satiriska fanns i Fridas Bok bara som
ett lätt och behagligt specialsalt, om inte precis, attiskt, så

fullt likvärdigt och genuint. Men så fbns det en ännu större
skillnad mellan "nu" (Fridas Bok) och "då" (pojktiden i Vä
nersborg). Skalden har sett så mycket av livet och världen,

att Vänersborg på intet sätt för honom behöver vara :>ärskilt
löjligt i jämförelse med s. k. storstäder. Jag har redan påpe

kat något liknande ifråga om vår huvud.stad (s. 80). Att Bir
ger Sjöbepg nu som tidningsman i den medelstora staden
Iielsingborg fick se och uppleva både ett och annat som osökt

kunde gå in i en småstadssatir är fullständigt självklart. Att

han sedan samlade detta under sammelbegreppet Lilla Paris
var ju hans solklara rätt som diktare. Man behöver ju bara
ta en sådan sak i Fridas Bok som Fridas neutralitetsförklaring
eller Krigssyn för att förstå att någon närmare anknytning
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till Vänersborg här är otänkbar av kronologiska skäl. Det
samma gäller utan tvivel tIavrekungens arv - filmen kan
inte tänkas ha löpt i Vänersborg före eller under 1906. Och
ser vi närmare efter på de planer ,och utkast Birger Sjöberg
gjorde över en större småstadscykel, Rådmans stad. så ser
man genast, att skalden drog in nytt stoff av huvudsakligen
efterkrigsbeskaffenhet, ett stoff som han inte gärna kan ha
hämtat i Vänersborg, då han ej var där mellan 1907 och
1923.1

) Jag antecknar några exempel som talar för sIg själv.
"Jazzband besöker staden." "Fridas syster går in i shimmy
klubben. Fadern vred." "Musketören går ut i frihetskriget."
"Fridas fader besätter Åland." "Kristiden. Bestyraren smör
utdelningschef. Pudding chef fÖl' kålrotsupplag. Sergeant
Flore föreståndare för sockerbyrån. Fridas syster maskin
skriverska på sockerbyrån. Fridas syster jazzflickan på bröd
kortsbyrån." "Spanska sjukan. Fridas kamrat död." "Fond
mäklaren från stora grannstaden. Fest där gästerna ska kry
pa som kräftor. Krasch. Visa om den gamla goda tiden."
Iiärtill kan lä,ggas "Bolsjevikens dotter" i Fridas Andra Bok.
Tar vi hänsyn till allt detta, så kan vi förmoda, att åtskilligt
från helsingborgsmiljön också har flutit in i Fridas Bok. Jag
erinrar bara om Aftonsamkväm i F. S. F. Brödratoner, där
en sångarbroder yttrar om sina kristidsspekulationer:

Allt var för galet.
Di slök kapitalet.
Jag sålde i tid fast jag tveka i valet ...

eller att Fridas femtonåriga syster "plägade ofta sjunga Gud
vet vem som kysser dIg nu", en schlager som kan dateras
till omkr. 1920.

Men allt detta är ganska betydelselöst. Ingen tvekan kan

1) Att han reste genom staden, Göta Kanalvägen, 1918 (se nedan) kan
knappast ha något att betyda i detta avseende.
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råda om att inte barndomsstaden är miljön för de allra flesta
av Fridas visor. Ett påvisande av detta kan synas trivialt;
icke desto mindre ger det, sammanfattat, mer än man från
början skulle kunna ha trott. Den fÖrsta gång ... är t. o. m.
skriven i Vänersborg, och sången Lilla Paris ger konkreta
minnesbider från hemstaden: hamnens vedskutor, "vår kom
munala Fattiggårdl) med ankor på sin damm", Sparbankens
hus, Fabriken2

), Vårt Föreläsningsinstitut3
), "bron"4). Det är

märkvärdigt förresten, vad Birger Sjöber'g har sysslat myc
ket med frågor om sin hemstads undergång. Det är inte bara
revolutionsantydningarna i dikten Lilla Paris jag syftar på,
utan den opublicerade dikten Lilla Paris undergång.5

) FÖrst
spekulerar skalden vidare över revolutionstemat.

Skall staden i brand?
Vilda hopar trängas
kring våran port?
På skolplanens sand
ses kullersten slängas.
I mangelkorgar bäras revolvrar
öfvertäckta,
att folket tror de äro bröd.

Men så tar hans fantasi helt ut sin rätt, och han föreställer
sig tydligen världsundergången.

Slukas jorden af hafvet?
- allt i blått blir begrafvet -
eller den far som en fyrboll uti en sista ring,
svart med röda lågor utspruckna rundt omkring,
eller den svedes sakta vid hvissel, pip och gråt,
liksom ett kvarglömdt äpple förkolnar på Fridas plåt.

1) F. d. Ålderdomshemmet.
2) Carlssons Skofabrik.
3) Arbetareföreningens hus (Malm a. a. s. 106).
4) Svängbron.
5) I flera versioner.
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Kvittar, kvittar detsamma,
vatten, rök och flamma.
Jorden med tusen rådmän, banker, hoteller på,
dö skall den lilla prick ändå,
utsuddas dunkla fläcken,
hvilken länge har suttit på SImparens blåa täcken.

Men så koncentrerar sig skalden på att skildra Väners
borgs öde under Ragnarök. Eftersom det följande är ganska
fragmentariskt, nöjer jag mig med några tydligt lokaliserade
citat.

Då färgas av ett eldsken himlen öfver
museets trädgård - grönt till brunt blir svedt.

och torget gungar med sin gröna pump.

Ett sakta böljesvall af kullerstenar
ses slå i dyning emot rådmans gård.

Skorstenar liksom springa ner från taken,
och husen fly som skuggor,
och kyrktornet tar två stora steg men böjer knä,
och Centralhotellet hoppar som en tatter upp och ner.

Svängbron lossnar och leker tafatt
med skutor som trängas och slåss.
Bryggeriet kastar upp i luften
stora ölfat med röda bloss
och gasklockan spottar ut verkmästarn
och yra arbetare som buss.

Vid skildring vild har Prida slutat sy.
På klara ögat som ett tåredis!
Stackars Paris,
Stackars Paris,
som låg så trygg och tindrande i sommarns friska bris.

Några år senare, med all säkerhet kring år 1926 (året för
Kriser och Kransar), ämnar Birger SjÖberg lägga upp en serie
Kring hembygden, och där tar han upp detta tema igen, nu
trots ämnet mycket mildare och mjukare, under titeln O, Råd
mans stad! Ett par fragmentariska citat.
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0, Rådmans stad, med alla gröna blad,
du falnar i ett underjordiskt bad
af eld och svaveV)
som vältar gavel
och kommer tuktad sten att gå i bölja!
Se vågor af granit varann förfölja!

Kanalen min, kanalen alltid min,
du var så skön
vid trädens sommarbön,
vid vita glitter över gråa sjön.
Nu tystna alla stråkar, deras tagel
gå upp i lågor, vid ett glödgat hagel,
och utvärdshuset hissar flaggan blott
af eld, det är ej godt.
Den vita kyrkan, där i horn de blåste
vid högtidsdag, den vita liljans da,g
blir knelande och svag,
den vacklar, tar två steg bland brända trän
och faller ner på sina vita knän.

Efter denna långa utvikning återknyter vi till Fridas Bok.
Genuina vänersborgsdikter är ju här På begäran, som fått
en viss belysning ovan (s. 89 f.) samt Sommarutf1ykt med nyk
terhetslogen lioppets Sköld. Den ganska dryga vägen från
lokalen på VaHgatan och ut i Dalbobergen illustreras bra:

Nu fanbärarn nästan tycks sjunka,
sitt läder han jämkar uppå,
och trummorna dundra och dunka.
Till vår svängbro vi hunnit ändå!

Med sin osvikliga detaljnoggrannhet återger skalden även
den halvcirkelformiga sväng som tåget måste göra för att
från Vallgatan komma in på Kungsgatan eller Drottning,gatan:

Bastuban blixtrar vid kröken,
och tåget går halvt i en ring

1) Nystavningen är nu nästan fullt genomförd, vilket Birger Sjöberg
gjorde först långt in på 1920-talet.
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mot skogen bak diset och kröken
vid trum och vid klang och vid kling.

Mycket riktigt, när man har svängt in från Vallgatan och
lyfter blicken, så ser man skogen i bakgrunden. Det är helt
naturligt att de marscherande tog liksom sikte på det skog
klädda berget. - Vidare "Släpp fångarna loss!" "Det å en
grön sluttning liggande häktet" är, som Malm har visae) fän
gelset i Vänersborg. Även med risk att verka pedantisk, vill
jag peka på en lokalangivelse i dikten:

En klämtning i kyrktornet klang!
Och bort emot söder -
Se, rökpelarn stiger mot himmelens grund.

Skalden tänker sig alltså konsekvent under natten vakna
i sitt hem i norra delen av staden. - I Fridas Andra Bok
finns det flera dikter, där vänersborgsmiljön är omisskänne
lig. Så Båtfärd, som företages utanför "Vattenverkets mu
rar"; Söndagsmorgon, då "frida och hennes älskade" spatsera
"på ängen utanför Lilla Paris murar". Av allt att döma
åsyftas den del av Skräcklan, norr om Norra gatan, som då
var helt obebyggd. Här gick ungefär från Vänersborgs SÖners
Gilles hus snett åt vänster en stig mot Vattenverket, och den
måste avses i följande ord:

Vi rusa sUgen, som bak Olssons2
) rågar går,

vi snedda planen, där den röda skolan3
) står.

Han och frida rör sig hastigt, därför att de hör "skytte
trumman".

"Vid torget böra de vara ..."

1) A. a. s. 115.
2) I verkligenheten troligen slaktare Erikssons.
3) En av de båda skolorna fanns vid sekelskiftet.
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Ungefär vid den punkt, varifrån han och hon startade mot
torget går nu "Bir'ger SjÖbergs Väg"! Men här finns fler
lokaliteter:

I dag är Vattentornet svept i flor
och viken skrynklas som ett krusat rosenblad.

Bersån hos TimmermätarnI) välves mÖrk och rund,
och gatans svalg i skugga står i morgonstund.

Vad betyder de sista orden? Jo, de betyder, att Päta står
någonstans på Kyrkogatan åt Kronogatan tIll (nära det andra
hemmet) och ser neråt Kyrkogatans mynning ("svalg"), som
då på morgonen måste ligga i skugga.

Ännu är rofullt och stilla.
Så vit är doktorns villa2

) •••

I äkta vänersborgsmiljö fÖrsiggår också Danslektionen, när
mare bestämt i stadshotellets societetssalong. Fru Beins
danslektioner ägde visserligen rum i foajen till den i samma
hus inrymda teatern, men just vid detta tillfälle måste det
ha varit genrep3) till slutbalen, eftersom skalden säger:

Liksom en väktare
ja'g satt på salens läktare
bland damm och bland spindlar, som kila

ned och opp.

Pietetsfullt fÖrklarar skalden, varfÖr sergeant Flon~, som
exekverade dansmusiken, "blundade i sÖmnigt ljus" - där
var nämligen "Ölkafe i samma hus", som än i dag på hotellets
"baksida".

1) Alfr. Ericssons hus vid hörnet av Nygatan och Kyrkogatan (Malm
a. a. s. 72).

2) Troligen Paalzowska huset, där dr Bylund bodde, knappast dr Grund
bergs bostad inom lasarettsområdet.

") Det heter också i dikten "liten är balen, en lärostundens fest".
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Detsamma kan sägas om Amor rasar i Lilla Paris, härmare
bestämt "ända från lilla parken bakom hotell Centralenl), vid
kanalens soffor och till lunden vid museet, även kallad 'Dia
gonalen'." - Hit hör också Vinden nyanserar, Prida och hen
nes vän uppehåller sig en bit uppåt Dalbovägen, på andra sidan
bron, eftersom det heter

Vinden nyanserar
den melodi, vi höra på,
från fjärran paviljongen.

Härmed måste menas musikpaviljongen vid Strömsborg, som
inte gärna kan vara "fjärran" annat än med den givna förut
sättningen, eftersom ljudet ska gå över vattnet:

Hör på trummors åska,
som tränger 'genom hus och porl
av vattnet uti sundet.2

)

Men de kan inte ha kommit långt iväg från stan eftersom

Brovakten hörs hoja genom mörkret:
"Klart att gå!"

Hit hör också Den glada mjölkskjutsen, vars lokalisering är
omisskännelig:

Svängbron dånar,
brovakten svär och ryter
och speglar sig röd i flaskan,
som blixtrar förbi.
Vattnet blånar,
en vimpel i vind sig knyter
på skutan, som gungar så maklig och fri.
Bukiga segel,
de se i din spegel
och broräckets kungliga vapen också!

1) Trots Centralhotel1et vid Residensgatan troligen helt enkelt Stads
hotellet.

2) TrolIhätte Kanal.
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Lejon, som räcka
ut tungan och sträcka
på gyllene ramar, som hota att slå!

Hjulen dundra
festligt mot tor'gets stenar.
Med maskrosorna imelIan
de kullriga stå.

Men med dessa exempel är inte vänersborgsspåren i fridas
Bok och fridas Andra Bok fullständigt registrerade. I inled
ningen till fridas Bok hittar vi än en deL Läs t. ex. den bril
jant fångade vänersborgsstämningen i rader som dessa i
inledningen till fridas Bok: "Särdeles mild i sin skönhet
var Lilla Paris, när sommaren med sin lena hand strödde
blommor på gräsmattorna och med en vänlig blåst kom
de många parklindarna och trädgårdspoplarna att buga sig,
eller när sniporna löstes vid den trånga kanalens kaj och
fördes ut av vresiga små böljor på öppna sjÖn till möte
med sakta puttrande småångare och tröga, svarta pråmar.
Vild i sin fägring var Lilla Paris, då hösten lösgjorde sina
brandgula blad, då den mörkt svallande sjön skrämde in
i hanmnen skutor och galeaser, då de små ångarna träng
des där, oroligt rykande med skorstenarna, då stormen ven
och regnslÖjorna stodo täta över gatorna, över parkerna
Kolerakyrkogården."1)

för övrigt är det klart, att många andra frida-dikter måste
anses vara förankrade i Vänersborg, fastän det inte är lika
lätt att påvisa en lika klar och otvedtydlig vänersborgsmiljö
som i de ovan behandlade dikterna. Så t. ex. måste I Spaniens
månsken räknas hit, ty diktaren säger själv att den är skriven
"i ensamheten på det lilla vindrummet". Detta måste vara
Kyrkogatan 31 (se Malm a. a. s. 82) i Vänersborg, ty det heter

1) Mitt emot Landstingshuset.
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ju tydligt i visan, om den fantasien till Spanien försatte
drömmaren:

Då sjunker staden ur mitt minne
och Rådmans plank och popplarna därinne,
Då glömmer jag vart streck med linne
ibland syrener på min svenska gård.

Detta kan man ju inte ta fel på, och därav följer, att också
följande måste lokaliseras till Vänersborg:

Då glömmer jag vår svenska lada
med torvtäckt tak invid sin blåa sjö.

Detta är ingen typlada, vilket vore helt olikt Birger Sjöberg,
som alltid tänker konkret, utan en av de lador som förr fanns
på Skräcklan, Vänersborgs nordligaste parti strax intill Vänern.

Sommarutflykt med lioppets Sköld är redan behandlad,
men ett par indirekta vänersborgsdetaljer må tilläggas. Frida
och hennes vän känner med vemod igen festplatsens "orm
bunksflock med da'ggigt spindelflor", "björken", "en tall, med
surr av myggors sång" - allt tyder på Dalbobergen. Icke
desto mindre tyder de tidsbetonade momenten på att dikten
är skriven i lieisingborg, visserligen indirekt men ändå gan
ska otvetydigt. När skalden säger (Erinran):

Förr 'gick gräset till min vrist.
Nu Naturen fått kortklippt sitt hår,

så måste detta i tiden lokaliseras till efter kriget, helst nå'got
år på 1920-talet, då "bobben" rikigt tog fart, vilket naturligt
vis inte undgick Birger Sjöberg. Tycker man detta verkar
starkt pressad konstruktion, kan man ju till jämförelse ta upp
en detalj ur utflyktens sista avdelning, Dansbanan, där det
heter:

Pudding, ett stockholmsbarn,
modärnt kan dansa bara.
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"Modern dans" var ännu 1906, Birger Sjöbergs sista väners
borgsår, ett okänt begrepp, men så kom omkring 1912 one
steppen och i dess släptåg tangon och så präglades uttrycket
"modern dans". Språkligt sett är skildringen alltså av nyare
datum, ehuru i sak raderna

Pudding med snabba sving
löses från sin syster,

sYftar på den s. k. öppna valsen, som Pudding faktiskt dansade.
Den gode Erik Nilsson, Puddings förebild, var inget stock
holmsbarn och dansade säkerligen på Pätas vänersborgstid
skäligen omodern, frånsett de nya "turerna" i valsen. Men
ingen kan säga, att stycket förlorar på skaldens små anakro
nismer, som i stället ger liv och fläkt åt tavlan.

Om kanalerna på Mars har redan fått en viss belysning ovan
(s. 87), men en liten detalj i den till Vänersborg fingerade
miljön må anföras. Den är betydelsefull. När Frida ska sÖka
föreställa sig marslandskapet, frågar hon

Säj, krumbuktar där i vattnets spegel alen?,

vilket är fullt konsekvent, ity att albeståndet är mycket karak
teristiskt för vegetationen kring kanalen mellan Vänern och
Vassbotten.

Prida i vårstädningen får naturligtvis räknas hit, fastän mil
jön är mer indirekt angiven. lion rÖr sig som "suset i en vass"
(insjömotivl), och skalden jämför henne med "Rådmans milda
dotter".

Till och med fjärilen på liaga röjer sin, åtminstone ideella,
vänersborgska proveniens i orden

då udden låg i blomster och sig solade,

varmed torde förstås ett utskjutande parti på Skräcklan. Och
Duvdrottningen anges ju av skalden själv såsom bygigd på
minnen från barndomens cirkusbesök. f, S. F. Brödratoner
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på Societetens sommarfest kan givetvis vara studerad även
en annan miljö, men en detalj är entydig:

rrida! Bortom sångarbrösten,
som sig häva, sänka så,
glimmar denna ögontrösten,
vår kanal med båtar på.

Däremot kan man trots utpekade personliga förebilder1
)

inte säga något bestämt om miljön för vare si'g Basens sorg
eller Aftonsamkväm j r. S. r. Brödratoner. En detaU i den
sistnämnda är ju till tiden icke vänersborgsk (se ovan s. 93).
Samma osäkerhet vidlåder Uppror i kÖren, medan Beskriv
ning över Näckens rosor och vattnet genast röjer sig genom
verserna

plötsligt mörknar ytan, så att säven
bländgul ter sig, utav sol bestänkt.

Till och med Duellen i Bolognareskogen visar glimtvis, att
Päta har arbetat med en konkret vänersborgsmiljö fÖl' att få
fäste för sin fantasi. Så vitt jag kan se är duellen förlagd till
skogen i Dalbobergen, i omedelbar närhet av Vänern.

Fastän det var sent på natten,
syntes nog på dammens vatten
svanornas skepnader simma
frasande vågringar glimma.

Höstens gula blader dansa,
skogens våta stigar fransa,
dansa sin sorgliga ringdans i vissnande lund.

Kall blir i skogen att känna den susande
höstvindens bris.

Där mellan träden vi skymta i fjärran det
glada Paris.

Den sista raden bör häva varje tvivel, ty just så uppfattar
man vid vandring i Dalbobergen - Lilla Paris! rör övrigt

1) Malm a. a. s. 127 ff.
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måste här som annorstädes i Birger SjÖbergs diktning, liksom
i varje människas föreställningsvärld, fantasien ha ett konkret
stoff att arbeta med. Och särskilt torde detta gälla miljöerna.
Ännu i dag föreställer jag mig själv t. ex. slaget vid Liitzen
som försiggående på slättlandet mellan min hemstad Varbepg
och Träslövs kyrka eller Golgata som en kulle, GrÖne köllen,
i närheten av Påskberget i samma stad. - I Svartsjukans
demon fäster vi oss vid följande passus, som uttalas efter
skedd försoning:

jag lyss till "Rosens doft" i kväll vid vandring,
ljuv och lång.

Lösryckt säger detta ingenting, men sätter vi det i samband
med ett diktfragment av mycket tidigt datum, av handstilen
att döma från 1904-1905, så får det en viss vänersborgsbe
lysning. Den lilla stumpen talar fÖr sig själv.

Darra på sin stämma när hon sjunger
annars låter sången nog för tunger 
maka nu sig ner på akterns toft.
Utan åra vill vår snipa glida.
Darra mer på rösten lilla Prida,
sjung "1 rosens doft".l)

Den sista sången i Pridas Bok, Tröst i Naturen bör ju helt
naturligt yppa något av vänersborgsmiljön, om man läser
den noggrant. Vi kan t. o. m. lista ut, att Prida och hennes
vän denna söndagsförmiddag har givit sig öster ut, mot Vargö
hållet. De tycks ha slagit sig ner i gröngräset i närheten av
dåvarande ffuvudnäsöfallet, vid Göta älvs utlopp ur Vänern,
att döma av följande rader:

En mångfald väna flikar
av äng så mild,
av skog med 'gran och björk.

l) Jfr Prins Gustafs klagan (fridas Andra Bok): Sjung, frida, I ro
sens doft, som bekant ett av sångarprinsens mest kända nummer,
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Iiör forsen, skild
från oss av grönt, predikar
och mässar vild
med stämma dov och mörk.

Att de båda befinner sig på ett ganska långt avstånd från stan
ser vi tydligt:

Ej ölvagn kör,
ej bondens mjölkskjuts klingar,
ej visslan stör,
från vår fabrik så röd.

Ur Fridas Andra Bok är endast att tillägga, att Fru Bona
cieux tänkes berättad för Frida en juniafton, då de båda
vandrar ut, troligen mot söder förbi lasarettet, då från denna
väg ett sådant uttryck som det följande blir lättast begripligt:

Se, tåget, som bak skogen tar farväl!

Men scenen är uppblandad med ett par anakronismer, t. ex.

Sök nu glömma bort den bilen, som i hast förbi oss for.

Väldigt mycket motorcyklar, som är ute nu i kväll!

Eftersom nu vänersborgsmiljön är så tydligt dominerande
i den publicerade Frida-diktningen, så kan man förmoda att
något liknande gäller skaldens planer och utkast till den stora
cykeln Rådmans stad. Så är också fallet, trots de icke få ex
empel på helsingborgsreportage vi såg ovan (s. 93 och passim).
Ur den stora mängden av planer på fortsatt miljöskildring från
Lilla Paris anför jag först några exempel, som inte har blivit
vidare utförda utan stannat vid rena utkastet. Massor av stoff
nödgas då av försiktighet utesluta, eftersom jag inte kan vara
säker på om det är anknutet till Vänersborg eller ej. "Råd
mans 60-årsdag." "Rådmans karriär." "Rådmans avsättning."
"Om han bleve 'bror' med Rådman och stode på ärans tin
ner och Prida bleve sjuk, han övergåve Rådman." "Den
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musikaliska familjen Bezack och dess öden." En skildring
ur sergeant Flores liv och leverne under aspekten det för
fallna musiksnillet. "Besöket ifridas trappa", med en realis
tisk beskrivning av husets övriga innevånare. "Berget med
älgarne." "Ibland jag dem simma ser med grenigt horn likt
trädgren flytande på vågen." Syftar tydligen på Halle- och
Hunneberg. Avandra fragment framgår, att Birger Sjöberg
umgicks med planer på att i detta sammanhang också skildra
kungajakterna på Hunneberg, något som en vänersborgare
finner bara alltför naturligt, då dessa händelser är stora
evenemang i stadens liv. - Något mer utförda är t. ex. föl
jande ideer.

Statsbanan1
) lopp vår stad förbi.

Därför som den är (skall) den förbli.
Liten men skön
bak häckar som susa och dofta
än mildt och än fränt,
den ligger så vänt,
så odisputabelt ljust och vänt.

Varje vänersbOf'gare känner denna tragiska försummelse l

stadens utveckling men är kanske samtidigt inte helt miss
belåten med idyllen ändå. -Det är "basar" i stan, men Prida
får inte stå i blomsterståndet, eftersom hon inte är fullt socie
tetsfähig, vilkel' gör henne "djupt upprörd och sårad". Hennes
vän är upptänd av helig vrede:

Plötsligt på golfvet jag stannade,
min läpp jag blodig bet.
0, Frida, jag vildt förbannade:
"förbannade societet!"

I diskens snöre jag bet.
"Förbannadesocietet!"

1) Att det är B. J. i stället för S. J. spelar ju ingen roll. Vänersborgs
öde i detta avseende delas av sådana städer som Karlstad, Örebro, Jön
köping.
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"Dispyt om skyltningen."

"Ställ burken till vänster,
blir det mera symmetri!"
Chefens ord
vid skrivarbord,
men ja'g trotsade
och sade:
Bättre sätta sockerlådan öfverst,
sedan två fernissbuteljer,
en i gult och en i blått.

Pridas vän går m. a. o. "in för" den konstnärliga vårdslös
hetens princip, en tidstypisk småborgerlig bohemien-attityd,
medan chefen representerar "klassicismen" i sitt envist fast
hållna krav på "symmetri". fridas vän segrar emellertid och

får njuta segerns lön, ity att han får uppleva, att Rådman
själv gillar hans till "helhetsverkan" syftande skyltning, och
det så otvedtydligt att den väldige står med "näsa tryckt
mot rutan".

Så några exempel på en del mera utförda planer.

DRÖMMEN OM ÄRAN.

Rådmannen nu mig hälsar med nick eller
finger på hatt.

Nådig min i det rödfriska ansiktet klara.
Kommer en dag då han lyfter och viftar så

gladt,
kommer en dag då han slår mig på axel bara,
sägande: Tjänare broder, god dag!
Äh nej, Äh nej. Det tror aldrig jag.
Prida hon nickar och tager med nålen ett näst.
- Du får väl säga som far: "Osvuret är bäst!"

Dikten är av allt att döma skriven år 1923, året efter det

fridas Bok kom ut.
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LEDSAM SÖNDAG. l
)

"Bn dag på sommaren finner han Lilla Paris het, död och
ödslig. Frida är hos en moster på landet. Nedslagen vandrar
han på de tomma gatorna, men söker sig slutligen till Museet,
hvars döda fågelhär hos honom väcker vemod.2

) Vid åsynen
af taflan, föreställande Brudefärden i liardanger, blåser slut
ligen en frisk kåre i hans bröst och han tänker på Frida."

TRYGGA STAD, SAMMA ANLETEN
VI SKÅDA.

Trygga stad med samma anletsdrag
som oss möta uti hörn och prång.
Auktionsroparens lilla magra (ansikte?) med

finnar.
Boktryckaren med det stolta bröst och

krigarblick.
Och spetsig stadskassör, som skämtar på

vårt toPg.
Basblåsar Gustafsson som blåser.
Rådmans gråa öga.
Musketören.
Skorstensfejaren den svarte,
hes i röst på stockholmssprå1c.

L DCI A.

Lucias morgon sex i kyrkan slog
så matt, ty snön på klockans malm sig lagt.
Mot Fridas hem i drifvans djup jag drog.
I staden var så trist vid stjärneprakt.
Bak en gardin
Lucias ljus så stilla brann
och kafferök steg vit och fin
från skorstenspipan upp mot himlen grann.
Vid knak och knarr mot Fridas·hem jag drog.
Lucias. mmgon sex i kyrkan slog.
Medan vi i rummet dröja,

1) Även i ett versfragment.
2) Här är troligen upprinnelsen till f. d. fond chef Ankers besök på

museet (Kvartettet som sprängdes, kap. 57).
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brasan dånar, luckor darra lätt.
fridas fader synes handen höja:
"Snart hon kommer med en kaffeskvätt."
Dörren öppnas, fläktar ljumma
ifrån kökets värld oss nå.
l det skumma
Frida syns liksom i skimmer stå.
Klarögd i ett linne
står hon stel härinne.
Utur hårets burr och gyllne krus
växa stadigt fyra raka ljus.
Bricka bär gudinnan ljusa,
flätor gula på det blå porslin.
Lågor spegla sig och sakta susa,
medan brasan dundrar med ett hvin.
Verkligheten må jag glömma,
sagans drottning Frida är.
Gyllne lockar sakta strömma
som en fors på axeln där.
Ljust ses ängeln blicka.
"Släpp ej brickan, flicka,"
manar Fridas moder.
Mystisk tystnad - sagans karaktär.

Dikten synes ha vuxit fram ur ett prosautkast, som har ett
par varianter av vänersborgskaraktär. "På väg till Frida ti
digt om mOf'gonen. Snön är blå med spår af skolpojksfötter.
Bort i mörkret lyser ifrån skolans vestibul, röda små kulörta
lyktor gunga, röster sjunga: Stå stark du ljusets riddarvakt.
I Fridas fönster lyser fest. Fridas fader och moder vänta,
ljusen brinna. Dörren öppnas, Frida in. Det vita linnet. Om
man icke visste hvem det var, en engel ku~de (man) tro. Men
det står Frida på linnet, hvarför man kan se hvem det är."

Jag avslutar denna blott alltför knapphändiga redogörelse
för en väsentlig sida av Frida-diktningen med några exempel
på denna diktning, sannolikt från tiden efter Fridas Bok. Iiär
kan man återigen se en svängning till större innerlighet, näs
tan känslosamhet, och minskad satir. Finns det något spetsigt
här, så är det mest självironi.
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Grät inte mefa, Fricla,
Var glad fast det är svårt.
Ty det är vår uppgift att lida.
Ja, det är vår uppgift, :Frida,
fast det är ofta hårdt.
0, kunde jag lyckan smida
åt :Frida, i Blomstrands smedja
af lycka en gyllene kedja
att binda kring hennes hår.

*
Jag säger :Frida medan HÖsten strör
sin börda utaf vissna blomster alla.
Min kropp blir kall så snart den dör,
men mina tankar blifva aldrig kalla.

Jag sä'ger :Frida medan stormen slår
mot kyrkan så att ekon dofva svara.
Väl kyrkan grusas snart om några år,
men Herrens kärlek den skall alltid vara.

Jag säger :Frida medan regnets skur
i marken åar plöjt, som långsamt flyta.
Snart slutar regnet - så är dess natur 
men sorgens tårar skola aldrig tryta.

*
Kom, sätt dig vid min sida, i kväll när allt är tyst.
I månen kan du likna en liten klassisk byst,
den bysten utaf Venus, som i museet står,
med kalla flätor lindade,
med kalla flätor lindade
som skönt och lockigt hår.

Kom, luta dig på bänken, som bär din initial,
som jag har skurit samman med min i kärleks kval.
Det susar bakom ryggen, i suset är en ton
från skyttepaviljongen,
från skyttepaviljongen
långt bortom järnvägsbron.

*
Som skioptikons gula strimma
speglar månens klara rund.



Ofvan Pöreläsningsinstitutct glimma
stjärnor såsom klara författaretankar.
Böckerna hviIa
med larmande tankar bak pärmarne där.
Stormar och brinnande hjärtan,
stormar och brinnande hjärtan,
besvikelse, sorger och ledsnad.

Ah, Frida! . Hur i denna värld må vara
är jag likafullt en 'glad person.
Och bredvid mitt yrke får jag fara
med min fantasi bland böckers don.
Läsning bildar, och när boden stänges
har till mitt förfogande jag sång.
Hur än ensam aftonen förlänges,
blir den ändå ej så särskildt lång.

Man kan lägga även vidsträcktare perspektiv på Frida-dikt
ningen, framhålla dess allmänsvenskhet eller t. o. m. dess all
mänmänsklighet, varigenom både Vänersborg och Helsingborg
mer kommer att framstå som tillfälliga substrat för en skalde
ingivelse och en konstnärHg formvilja, vilka skulle ha kunnat
gö~a lika märkliga ting även med annat stoff att arbeta
med. Jag tror inte heller Birger Sjöberg var främmande för
sådana ideer. Han ville visst skapa en allmängiltig småstads
krönika, fastän ,hans artistiska geni aldrig tog miste om värdet
av äkta konkreta detaljer. En av hans planer gick ut på att
hans krönika skulle heta "Ur kvällens blad", d. v. s. ett· sl3'gs
tidningsreportage, vars innebörd närmare fÖrtydligades genom
underrubriken "Stadens liv sett genom tidningsnotiser". Yt
terligare utvecklar Birger Sjöberg sin tankegång så här.
"Hvarje notis aftrych:es såsom ingress till sången, och själfva
sången blir hans betraktelse öfver det passerade. På så sätt
blir det 1) en skildring af hans sätt att uppfatta, 2) en skildring
af staden, 3) en satir på småstadstidningen, 4) dessutom blir
det notiser om hela världen. Öfver det hela skall sväfva mild
poesi omväxlande med dramatisk färg." Även i sin nuvarande
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form företer Fridas Bok en del drag, som kan sägas illustrera
dessa tankegångar. Minst märker man av tidningsnotiserna.
Det greppet har skalden sparat till Kriser och Kransar, där
flera dikter har fragmentariska tidningsnotiser som ett slags
ledmotiv. l

) Men ett studium av de tidningsurklipp Birger Sjö
berg själv gjorde, visar att han förstod att tillgodogöra sig
stoff från vitt skilda håll, därvid lika lite som Orönköpings
Veckoblads skribenter aktande för rov att vittja stockholms
pressen på uppslag. Hur mycket sådant stoff som har smälts
in i frida-diktningen är svårt att avgöra, En hel del är det
säkert. Men icke desto mindre kvarstår ju det faktum, att det
varken blev Ur kvällens blad eller Rådmans stad utan fridas
Bok. Och att denna, liksom väsentliga delar av frida-dikt
ningen för övrigt, har sin fasta förankring i hemmets och den
första kärlekens stad, Vänersborg, det hoppas jag genom
denna undersökning framstår än tydligare än förut. Jag har
inte velat pressa in denna diktning i konstruktioners tvångs
tröja, och jag har inte glömt, att man kan skåda Bleka dödens
verklighet eller universums planeter och fixstjärnor lika bra
på vilken punkt av Tellus som helst, men det bör fördenskull
inte förbises att "Vintergatan spände ut sitt glittrande snöre,
som räckte från fabriken lång framom Torget och liksom syn
tes fastgjort vid Rådmannens flaggstång", eller att, "vårens

dimmiga stjärnor tindrade över Doktorns vita villa", Oer Uni
versum en frisk fläkt åt småstadsbilden och förjagar med Kri
gets och Dödens hjälp all instängd faddhet och unkenhet från
denna förunderliga småstadsdikt, så bör det omvänt inte glöm
mas, att småstaden å sin sida förlänar något av sin idyll åt
Universum. Om kanalerna på Mars visar det tydligt, Samtal

1) Här är återigen en sammanbindande länk mellan fridas Bok samt
Kriser och Kransar, som i annat sammanhang ska tas upp till behandling.
f. n. ber jag få hänvisa till min första skrift om skalden, Sammanhanget
i Birger Sjöbergs diktning.

112



Om UnivenWtrt visar det, och i Hyllning till Universum tar det
sig oefterhärmliga uttryck:

I det stora är jag väl ringa;
lyser, myser i fröjd ändå
bland kometer, som sönuerspringa,
ibland haven de blå, som svinga
böljor in Över sten och strå!
Milda blickar
Frida skickar,
och den blommande apel nickar!

Vårens strÖmmar i Universum
frusa, bada kring sten och grund!
Vårens drÖmmar i Universum
spira, skira, o; Universum,
tjusa glada i denna stund.
Ögat blänker
när ja'g tänker
på all frÖjd, du mitt sinne skänker,
o, mitt präktiga Universum,
där ]ag drÖmmer i Jordens lund.

Ja, vi vågar väl gå än längre och påstå, att den enkelt stor
vulna Min fordran är ej ringa ... (Kriser och Kransar) yttersf
sänker sina rötter i hembygdens jord. Det synes mig då bara
allför naturligt att låta detta frida-kapitel mynna ut i ett par
citat från en av Birger Sjöbergs allra märkligaste Frida-dik
ter, Efteråtl). I överensstämmelse med sin starka trohetsna
tur glömmer skalden, inte bort "armods jord", när han har
gått till de sällare landen före Frida. lian tänker sig "i ängels
skepnad" sväva ner mot deras egen stad.

Ty det är där vi levde gott tillsamman
i sommarns gyllne dag och vintern grå,
som med sin hand så vänligt tände flamman
uti vår kakelugn med blommor små.

1) In extenso avtryckt i den postuma diktsamling, Minnen Från Jorden,
som Ernst Norlind och jag, ungefär samtidigt med föreliggande studie, ger
ut på Bonniers förlag.
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3. KRING KVARTETTEN SOM SPRANGDES.

Birger Sjöbergs prosadiktning är praktiskt taget identisk
med den digra romanen Kvartetten som sprängdes (1924), av
honom själv kallad "ett glädjesprång efter Frida". Allbekant
är ju, att berättelsens egentliga kärna utgöres av öden och si
tuationer från den s. k. kristiden, efterkrigsårens börsspekula
tionsperiod. Boken skulle ju då närmast kunna sägas vara en
helsingborgsroman och är det faktiskt också i mycket stor
utsträckning, ja, det måste erkännas, vida mer än jag tidigare
har trott. Dessutom har emellertid Birger Sjöberg som be
kant också sprängt in åtskilligt med vänersborgsstoff i boken.
Men man får naturligtvis inte vänta en mekaniskt sönderdel
bar sammansättning av dessa element. Diktaren har dels
fabulerat ganska fritt, dels skickligt sammansmält olika ele
ment hämtade även från andra håll än de båda städerna. Järn
blåst-episoden, som f. n. är så aktuell i pressen, har otvivel
aktigt lämnat mycket stoff till skildringen av pensionat Kol
udden och Pensionatskurken, men inte allt. Den senare t. ex.
är långtifrån något direkt porträtt av hovrättsnotarien Birger
Ahnstrand; jämte denne har tre-fyra personer till fått vara
med. Man måste här gå fram med den största försiktighet för
att inte bli gäckad av författarens överlä>gsna maskerings
skicklighet. Nå, men vad ska det då tjäna till att rota i dessa
miljöförebilder, kan man fråga. Ett uttömmande svar på en

sådan fråga medger inte utrymmet, men ett par synpunkter
må framhållas. För det första mår ett klassiskt verk aldrig

illa aven än så närgången analys. För det andra är det just
i Birger Sjöbergs fall ingalunda oväsentligt, att han i alla sina
tre kända verk är så starkt förankrad i hembygden. Som ja'g
redan har påpekat ovan (s. 1), tränger diktaren med varje
verk allt längre tillbaka in i sin barndom; skäl nog för att
undersöka vänersborgsinslaget i Kvartetten. liärtill kommer
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emellertid också ett par andra skäl, som kanske gärna förbi
ses därför att de är så självklara. De spelar en stor roll för
bokens konstnärliga värde. Det ena är, att författaren mer har
bemödat sig om att dölja helsingborgsstoffet än vänersborgs~

stoffet, som man lätt kan förstå. Det senare var ju på längre
avstånd, igenkännligt för bara ett fåtal läsare. Därför kunde
författaren ta med det liksom i friskare ursprunglighet. Det an
dra skälet är, att Kvartetten till stor del kom att handla om
vänersborgare i annan miljö, nämHgen inte bara författaren
själv utan också Karl Ludvig, alias den genuine vänersborga
ren Konstantin Brobeck; Birger Sjöbergs fader, Gustaf Sjö
berg, som är så gott som identisk med handlanden Gustaf
Borg och för övrigt i ganska hög grad med fabrikör Åvik;
djurrnålaren Elis Barkstedt, förebilden till Eugen A:son Re
nard, ingenjör Knut Wolgast i Perstorpi) för att nämna några.
Även om dessa i boken mest rör sig i annan miljÖ, så har
dock stämningen kring dem något hemvant trivsamt över sig.
I stil härmed är det att själva miljöerna i boken också är mera
levande och varma, i den mån de ha vänersborgsursprung.

Då jag nu gör en snabbinventering av Kvartetten som
sprängdes utifrån de förutsättningar som är givna av mitt
ämne, så är det klart att jag måste begränsa mig till några
grunddrag i det väldiga stoffet, icke minst för att undvika fa
ran av misstag men först och främst för att ge bidrag till för
ståelsen av Birger Sjöbergs diktning, ej av hans bekantskaps
krets. Den som alltså viII finna mer detaljer hänvisas dels till
Malms bok och dels till en kommande biografi över skalden.
Det kan emellertid inte hjälpas att framställningen blir mer

hackig än sammanhängande.
De tre första kapitlen introducerar oss i helsingborgsjourna

listen Birger Sjöbergs miljö från omkring 1920 med interiörer

1) Se Malm (a. a. s. 146 ff.).
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från tidningen, musiklivet och kamratlivet, där Karl Ludvig'
var centralfiguren. tIela fjärde kapitlet, Fyra musketörer i
livsfara, är vänersborgskt. Malm har nämnt namnen på de
fyra deltagande pojkarna (a. a. s. 165 f.). Men kapitlet ger
mycket härutöver. Vi kan se hur fintligt Birger Sjöberg byter
ut begreppet Lilla Paris mot Paris, som staden nu förvandlas
till i hans fantasi, i stil med vad som skedde redan i fridas Bok
(se ovan s. 103).1) Läser vi noga har vi både museiparken och
läroverkets gård med. Och tänk på alla de skolminnen som
finns här, t. ex. Aramis skildring av den stygge skolpojken
Kalle Vidings pennalistiska översitteri, då han låter den mindre
pojken bära sig runt skolgården varenda rast, under tillropet
"Kom hit, lilla åsna,2) så ska du få motion". fÖl' övrigt har vi
här på ett par fattiga sidor något av det förträfflIgaste i sko1
pojkspsykologi, som har skrivits på svenska, i vederhäftighet
erinrande om Runebergs pojkberättelser. - Så ~var det histo
rien om "vaddingdom", som Malm mycket riktigt hänför till
Birger SjÖberg själv.S) Det är en underbar historia föt var
och en som inte har glömt bort sin pojktid. Birger Sjöberg
har också behandlat den vida utförligare i en liten briljant no
vell med titeln Vaddingdom4

) och dessutom i flera fragment.
Ett par citat. "Första klassen satt i sina bänkar med svart
målade lock under historietimman. Solen flöt in genom bor
tersta tutan och lade sig i en flik öfver bänkraderna nederst
i klassen. Där satt en liten spenslig gosse med stort hufvud,
stora knäskålar och sjömanskavaj. tian hade tillsamman med
sin kamrat med stålpennorna skrapat af långa remsor af bänk
kittet. Af detta material var det som kamraten skapade Gustaf

1) Se även ovan s. 12.
2) Förstaklassisterna kallades åsnor.
3) A. a. s. 48 f.
4) Troligen från 1906-1907 under stockholmstiden, att döma av slutor

den enl. vilka förf. "i går var på referat om korffabrikationen i Stockholm".
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Adolfs och Wallensteins trupper hvarefter kriget omedelbart
tog sin början uppe vid bänkkanten i närheten af fördjupning
arne för bläckhornen d. v. s. Liitzen." Så kommer den egent
liga episoden som vi känner från Kvartetten. "Läraren stod
still med hängande armar och tittade på Bir'gers stora hufvud.
Det låg något af varm medömkan i blicken öfver den lille
dåren. Birger hade en enda önskan; det var äfven en poetisk
och vacker önskan. 'Gode snälle fader, som bor i himmelen,
förvandla Birger S}östedt till en dufva och låt honom flyga
långt bort.' - Jaa, Biwger, du fåw stå kvaw tess du haw
skwifvit wätt. - Birger gjorde en beräkning öfver hur många
år det kunde dröja, så vida ingen hjälp kom. - - - Birger
gick öfver skolgården, och när han kom till sin port, fick han
höra en gosse som ropade bakom honom. Då vände Birger
sig om, På skoltrappan stod den gamle pedagogen fortfarande
med hängande armar och såg efter den lille bleke sinnesrub
bade gossen."

Sjätte kapitlet, Nordqvists sorgmarsch, är helt och hållet vä·
nersborgskt.') Eftersom det skildrar en av de mest avgörande
händelserna i Birger Sjöbergs liv, återfinnes det mycket rik
tigt flerfaldiga gånger i ungdomsalstringen med en entonig
upprepning, som verkar djupt rörande. I en av dessa skisser
läser vi följande gripande ord: "Glömmer jag den aftonen när
jag en ,gång som gammal andas ut min sista suck på sotsän
gen, att snart förgätas av alla? Nej, jag glömmer den nog
aldrig mera, icke ens sedan jag blifvit ängel högt i himlen
och fått mycket annat att tänka på.,,2) I en annan berättelse
över samma tema och från ungefär samma tid ser vi tydligt
att händelsen utspelades 1907, efter Birger Sjöber,gs återkomst
från Stockholm och före helsingborgsresan, och vi läser med

1) Se Malm a. a. s. 37, 167 f.
2) Se ovan (s. 113) om dikten Efteråt.
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nöje dessa ord om Vänersborg. "Jag hade efter en viss beru
sande framgång i hufvudstaden återkommit till den lilla plätt
på jorden, där en gång min vagga stått. I denna stad hade
vi som sextonåringar lekt tillsammans men då aldrig kunnat
drömma om att nå'gon kärleksförbindelse skulle uppstå. Nu
stod jag i min hembygd efter en längre tids bortovaro, lycklig
öfver att vara till, rörd öfver att igenkänna de gamla idyllerna
där, kanalen, svalorna kring tornet, museivaktmästaren och
soffan vid parapeten, samt stolt över att vid 22 års ålder njuta
en lön af 100 kr. i månaden." I en tredje version denna vä
nersborgsbild. "Och ynglingen fortsätter den soliga gatan
framåt sin lätta promenad. Torget ligger i solsteket så stort
och så hett som ett Sahara, kanalens vatten hvilar middag,
skomakare hvilka utgöra fabrikspersonalen på platsen och
som för närvarande ligga i strejk, ha rott ut i båtar på sjön
eller också stå de i gäspande klungor på den skuggiga sidan
af gatan, där bokhandeln ligger med sina blanka rutor och sin
Snöklocka i ,gips på ett utbredt crepepapper."

Även kap. sju och åtta, Backlund och Stoltz resp. från fa
miljen Åviks hus, där en främling ropar i porten, är till allra
största delen vänersborgska både till miljÖ och personer. Lus
tigt nog är båda bröderna Åvik, frans 1

) och Edmund, närmast
att betrakta som porträtt av Birger Sjöberg själv vid olika
åldrar.

Bortsett från en del smådetaljer får vi nog nu göra ett hopp
ända till kap. 17 för att komma till vänersborgsmiljÖ igen,
men här är den också genuin. "Saxen" val' en issax. som häm
tades i Sjöstrands bryggeri där båten lå'g, och laxfiskarns
stuga är nog inget annat än "Reparns,,2) holme, där det fanns

ohyggligt med loppor. - Kapitel 18, d'Artagnan utrustar en

1) Särskilt som ovillig och dålig sjöman. Se ovan s. 30 f.
2) Repslagare P. Johansson, en släkting till Karl Ludvig.
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expedition för att rädda Edmund från matematikläraren, åter
ger Birger Sjöbepgs egna skolminnen, särskilt hans besvärlig
heter med matematikläraren v. Sydow,l) för vilken han ofta
lämnade fram sitt provräkningsblad blankt men med mycket
vackert "skuggat" namn. - Från kap. 23 och ända fram till
kap. 41 finns det nog inga sammanhängande vänersborgsskild
ringar men åtskilligt insprängt löst stofe) "Timglaset", alias
servitören Helmer Tidlund, en av Birger Sjöber'gs finaste
mänskostudier, var egentligen kyrkvaktmästare och vaktmäs
tare på "Klubben", men sonen Albin är nog inte hämtad
från samma stad. - När lille Edmund dyker upp igen i
kap. 41, så är det barndomsminnen från Birgers egna jular,
då han brukade vara klädd i tomtedräkt och satt på hugg
kubben, som pappa hade tagit in i "stora rummet". Nå
got aven liknande stämning från familjen SjÖbergs hem
ger oss kap. 46, där Åviks stora kök har mycket gemen
samt med Sjöbergs kök på Kronogatan, inte så mycket till
det yttre som i fråga om stämningen då Alma och Hedvig
läsa följetong. Alma är säkert mest Sjöbergs gamla hus
hållerska, "moster Charlott".3) FÖl' övrigt synes de åvik
ska heminteriörerna även i övrigt t. ex, i kap.. 58, vara bilder
från det sjöbergska vänersborgshemmet, alltså även den rara
berättelsen om den skånske urmakaren, som befann sig "så
långt borta från hembygden", och som var en gärna sedd gäst
hos Sjöber,gs, inte bara för att dra familjens klockor. - Den
vackra episoden med smedjan är tidigare klart lokaliserad till
Vänersborg,4) och dess poetiska värde har fint analyserats av
Ivar Harrie.G

) - Som synes är vänersborgsinslaget i Kvartet-

1) Se nedan s. 130.
2) En del av detta hos Malm.
3) Se företalet till Pridas Andra Bok.
4) Malm a. a. s. 167.
5) lOrd och Bild 1933.
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ten i huvudsak koncentrerat till verkets förra hälft, vilket rent
romantekniskt delvis har sin förklaring i nödvändigheten att
göra grepp tillbaka i det förflutna.

Ser vi nu på Birger Sjöbergs övriga prosaskriftställeri, så
kan 'ganska lätt fastställas, att det i förhållandevis liten ut
sträckning har barndomsstaden till föremål eller förutsättning.
De stora romanfra'gment jag förfogar över visar, såvitt jag
kan se, klart och tydligt att Birger Sjöberg mot slutet av sitt
liv helt och hållet hade inriktat sig på att skriva en serie sam
tidsromaner, däribland en ny kristidsroman, en journalistro
man och en utopisk roman. Jag kan inte se, att han har pla
nerat en enda vänersborgs- eller barndomsskildring på prosa
under senare år. lians flesta journalistiska kåserier torde
ha rört sig om mer eller mindre aktuella ämnen, vilket ju
är helt naturligt, Icke desto mindre har han tidigare skri
vit en hel del små trevliga berättelser om hemmet, föräld
rarna och syskonen samt om skolan och staden för övrigt.
Och på ett ganska tidigt stadium, troligen 1914-1918, har
han gjort flera utkast till en självbiografi, som av allt att
döma i denna form aldrig har kommit över begynnelse
stadiet. författaren synes här mest ta fasta på det tra
giska i sitt öde, varom ett par från olika utkast hämtade
citat må ge en uppfattning. "Jag står i begrepp att skildra
min ungdoms lidanden, och det är synd att jag icke är en stor
författare så att något riktigt hjärtegripande eller för att an
vända sig af ett kraftigare språk öfverdjäfligt kan komma
från min penna. Det är en trÖtt penna." Eller: "Jag står j

begrepp att berätta om min alltför sorgliga ungdom." "Mitt
lif började egentligen vid femton år. Innan dess hade just inget
anmärkningsvärdt händt mig, men vid denna tid1

) antaga mina
lifslinjer så oerhördt krokiga former, att jag anser mig skyl-

1) Ungefär samtidigt med den litterära verksamhetens början. Se ovan
s. 7.
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dig att redogöra litet för dem. Tänk er först en liten stad vid
ett stort och oerhördt blått vatten. Tänk er den liggande där
solig, blyg och innestängd med ett väldigt torg, ett par små
ganska vackra parker, en kanal som förde sjÖns vatten vidare
och som på sin yta bar de trefligaste skutor med de typiska
namnen 'Maria af Oäddvik', 'Maria Johanna' m. fl. ... Vid dc

smackningar och plaskningar som uppstå då böljorna slå mot
kajkanten och gå mellan pålbryggan och under båtbojarne går

tanken bort och besöker kära platser, där man hört detta ljud
förut. En krass borgare, ja, en bödel kan bli svärmare inför

ett högblått vatten en sommardag, då det snöar fjärilar i bus
karne och doften af björk och gran känns i den friska blåsten."

Något av Albert Engströms stilkonst och hans gripenhct inför

verkligheten.
Ett annat fragment1

) börjar så här: "Staden var så liten att

folk kände igen hvarandra mycket väl. Man mötte hvarandra

flera gånger om dagen i hörnen, så att man till slut visste hur

dcn och den knöt sin halsduk och om den och den var orakad

i dag. Det gjorde alldeles detsamma hvilka poster i samhället

människorna beklädde, de hade i alla fall hvarandras förhål·
landen på sina fem fingrar. Det kunde ibland bli riktigt odräg
ligt, och därför gömde folk sig inom si'g själfva som sköldpad·
dorna gömma sina hufvuden under skalet och blefvo lätt till
hvad man kallar original." - Som man ser något av den

mjuka, böjliga stilen och de originella greppen i Kvartetten.

Jag slutar detta knapphändi'ga kapitel med att anföra en

liten berättelse från mycket tidigt datum (1905?), där förfat

tarens försök som boktryckerilärling skildras. Något av Lilla

Paris-stämningen torde också vara märkbart, men även detta

tidiga prosaförsök förebådar också Kvartetten.

1) Troligen från omkr. 1912.

121



LÖRDAOSEFTERMIDDAOENS POESI.
Lördagseftermiddagen kom med sin poesi, den vänliga lördagseftermid

dagen.
Kyrkklockorna ringde till gudstjänst och dammet lade sig på torget

medan gatorna blevo svala. Träden kring det vita residenset stodo varmt
gröna och sågo på då den krokiga trädgårdsmästaren klippte häcken
kring dem.

Barfota ungar med metspön tassade på trottoaren förbi boktryckerihu
sets fönster, deras metspön nådde ända upp till ventilen, som stod öppen
och lockade en fjäril in i det dammiga blyluktande rummet.

Varma guldfloder bröto in genom den buckliga rutans f1ugsvärtade glas
och lade sig i breda vinklar på den svarta kasten.

Emil stod med vinkeln i sin hand, som hade sjunkit ned på kastranden.
Hans ögon tittade förstrött på manuskriptet.

Gamle Pettersson på andra sidan arbetade oförtrutet; hans bleka nypa
hoppade från fack till fack knick-knick-knick; stilarna slogo mot vinkelns
botten och därvid lät det så.

Emil såg på gamle Pettersson. Han hade blivit gul i ansiktet av tjänsten,
tjocka veck och muskler lågo kring munnen, ögonen vora irrande svarta.

Stackars gamle nervöse Pettersson.
I det andra rummet, som fullständigt badade i eftermiddagens solljus

var det ej så tyst.
Lille Blom var vid strålande humör och sjöng en ful visa om "en flicka

som ej vågade gå ensam hem".
Långe Patrik sträckte fram halsen ur den blygsamma blårandiga kragen

och vaggade på kroppen under arbetet medan hans breda mun med de
fruktansvärda jämna jättetänderna formade sig till instämmande sång.

Alfred satt på huk framför en låda i facket längst ned vid golvet och
plockade en rubrik i sin vinkelhake.

Tryckeriet låg tyst, endast den lilla visitkortspressen arbetade, skött av
yngste tryckaren medan den magre, finnige och allvarsamme tryckaren
Halvordson tvättade händerna ute i motorrummets vask.

Dörren stod på glänt till farstun och den gamle lärarens jungfru som
hade arbete i köket mitt emot sopade stentrappan till gården.

Hon sjöng Hjalmar och Hulda i trånande satser.
Alla ljud trängde till Emils öron och bildade lördagseftermiddagens

poesi.
Det låg för hans öra en förberedelse till söndagens vila i alla ljud och

läten han hörde, i varje steg som ljöd på golvet eller gatan.
Emil hade riktat blicken ut genom rutan, på vänster öga bländad av

solen men med det högra klart seende, hur i skuggan på andra sidan
genom grinden där en väldig kastanj svällde ut sin krana, den lilla vackra
franka, finbleka Märta Sidner gick in till sin spellärarinna.
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Det klack svårt i Emils bröst. De hade träffats då han gick i den för
skräckliga elementarskolan. Då hade den stora trånaden efter Märta
Sidner spirat upp i Emils 13-åriga bröst.

Ja, lördagseftermiddagens poesi!
Iion kom varje lördag kl. halv 5 förbi fönstret, där alltid Emil i solblaket

stod med vekt och blött hjärta drömmande vid den mörka dammiga kasten.
Snart trängde genom den öppna ventilen där sval sommarluft fläktade,

en melodi, förorsakad av hans första kärlek.
Det sätt varpå Märta utförde valsen numro 3 i Aloys Iiennes piano

skola stärkte just icke kärleken i unge Emils hjärta.
Men han visste att de händerna, som nu stapplade i fåvitsko på spel

lärarinnans taffel dock voro så små och bleka samt även så mjuka. Det
var lärarinnans taffel, som var för hård, även Aloys Hennes pianoskola
och möjligen även världen.

Ja, lille Emil var nog kär, och särskilt på lördagens eftermiddag med
dess stillsamma poetiska karaktär.

- Emil, varrrrförr arrbetarr du inte!!
Himmelens furste! Faktorn hade osedd kommit. Ej ett varningens rop

hade Emil hört från Alfred. Faktorn hade kommit som nattens löms
kaste tjuv.

Emils nypa dök ögonblickligen ned i e-facket, och med isande hjärta
kände han faktorns borrande ögon i sin nacke.

Lördagseftermiddagens poesi var också en vansklighet, trånaden för
svann, solstrålen flyttade sig ned på det smutsiga golvet, kasten blev mörk.
Och genom ventilen drog luften för sval, medförande sorgliga kromatiska
skalgångar i fiss moll från lärarinnans klaver på andra sidan gatan.

Det inre rummet var tyst, ljusfloden var även där bleknad och gamle
Pettersson gul i ansiktet som citronskal.

Faktorn bråkade och stampade ute i tryckeriet. Halvordson hade blivit
överraskad mitt i en hävarmsrörelse utförd med tillhjälp av hjulaxeln
ovan dörren.

Stackars Iialvordson.
Stackars Pettersson.
Stackars Patrik, Blom, och stackars hela världen. - Ve, ve, ve - sade

det i Emil hjärta - det vore bestämt bäst att få lägga sig och dö.
Segelsömmare Larsson gick förbi på gatan med en matkorg och tre

söndagsklädda pojkar. Hustrun kom efter.
Det var lustresan med ångaren Näcken ...
Det sprang och skrattade längre upp på gatan och bryggarevagnen

körde mullrande i ett annat kvarter.
- "Skynda på med arrbetan (!) - Skurkärringen kommer snart" röt

faktorn.
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Lilla Märta hade nu hunnit till sitt "stycke", vinden förde dess toner be-o
näget in genom ventilen.

"Så ödsligt molnen på himmelen gå ..."
Närapå grät inte Emil.')

III. Kring Kriser och Kransar.

Inledningsvis antydde jag, att även ett studium av Kriser
och Kransar kunde ha en del att ge ur vänersborgssynpunkt.

Som en förut ej observerad egendomlighet kan då först
fastställas, att endast tredje och sista avdelningen av Kriser
och Kransar är vänersborgsbetonad. Och den är det i så hög
grad, att sex av dess tretton dikter måste betecknas som di
rekt förlagda till barndomsstaden, nämligen Skrivarefröjd, På
Kärlekstopget, Cantilena Comunale, I Lärdomskvarteret, Liv
i skola mig skickar och Drömmar famnas. Några av de öv
riga behandlar vitt skilda ämnen men har det gemensamt, att
de alla har sin utgångspunkt i skaldens skolminnen från Vä
nersborg, t. ex. Naturkunnighet, Räknelära, Uppförande och
Seder, Industria Colossale och De lära slakta dina lamm.
Alltså är det bara två av dessa dikter, som är helt utomvä
nersborgska, Nordpolens ungdom och Avresa. Förresten är
det värt att lägga märke till vinjetterna framför var och en
av de tre avdelningarna. Först en Ja.gerkrans, och mycket rik
tigt: i denna avdelning behandlas problem, som har uppstått
ur Birger Sjöbergs plötsliga berömmelse som diktare. Så ett
par törnekronor, symboliserande skaldens och hans samtids 
krigs- och kristidens - lidcmden. Till sist ett tidens hjul, flan
kerat av två blomsterkransar, av allt att döma föreställande
"ängens alla blommor". Jag tolkar detta som en symbol för
de trots allt ljuva ungdomsminnena, till vilka skalden så ofta
tar sin tillflykt, inte minst under de sista svåra åren. Och i
själva verket är det ju ytterst meningsfullt med denna grup-

l) ;;att efter avskrift; originalet har gammalstavning.

!24



pering av dikterna i Kriser och Kransar: först diktaräran med
all dess problematik, som brusar kring Birger Sjöberg efter
f'ridas Bok och Kvartetten, så det djupa själslidandet efter
ärans tomhet och tUI sist flykten till barndoms- och ungdoms
miljön för att få balsam till såren. l

)

I min ovan nämnda skrift om Birger Sjöberg gjorde jag gäl
lande, att dikten Skrivarefärd vore att betrakta som sprungen
ur skaldens konfrontation med sin barndomsstad under sån
garfärden hösten 1923. Denna förmodan var baserad på ett
jämförande studium av hans tryckta skrifter; jag hade vid
den tiden. (1936) inte ett enda manuskript av hans hand, och
ej heller stod jag i kontakt med hans vänner eller närmaste.
Liksom alla andra tog jag för givet, att Bir-ger Sjöberg år
1923 såg Vänersborg för första gången efter flyttningen till
Iielsingborg 1907. :Eric Sjöberg, skaldens yngre broder, har
emellertid berättat för mig, att Bir-ger reste kanalvägen från
Stockholm till Göteborg år 1918 samt att han då givetvis
passerade genom Vänern vid Vänersborg. Denna kulna som
mardag såg han Vänern i uppror, mörk och orolig uppifrån
båtdäcket. Synen pinar honom, som bär på en övervägande
ljus minnesbild av sin ungdoms vackra sjö.

Iiör kapten på bryggan! Denna sjö
förr jag ej såg mörk förvirring strö.
I min ungdom friskt och festligt möttes
mörkblå vågor, vilka sönderstöttes
i en rusig fragg vid stolta stänk
i ett sken som grynings rosenblänk.
Gungande soltös på vatten ...

Ungdomsminnet manar fram bilden av fridas lyckliga stad.
Men skalden kan inte hålla fast dessa bilder mer än korta
ögonblick:

1) flälwed har jag bara utalat mig om grupperingen av dikterna i
Kriser och Kransar, inte om de enskilda dikternas tillkomst eller krono
logiska ordning inbördes.
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Stranden nalkas - och från denna punkt
fordom staden steg så ljust och lugnt,
med en kyrkoknopp bland byggnadsblader,
vecklade i röda, gråa rader.
Hur jag granskar nu, vid stamp och vagg,
kyrkan ter sig som en törnetagg.
Husen betryckta sig samla.
Gråa vänner ramla
i varandras famn att trötta dö
eller svimma
i den lätta dimma,
som drar fram från kall och ängslig sjö.

Kaptenen på båten känner medlidande med den säregne
passageraren och tröstar honom välvilligt med tolkningsför
sök, som går ut på, att Birger Sjöberg bär på en hjärtesorg
som han har fått i barndomsstaden, och att det är därför som
han pinas av att se Vänerns vatten igen. Till sist tar likväl
det ljusa överhand när skalden får se solglitter på vattnet.

Staden med lekportar väntar.
Blåögd hågkomst gläntar.
Bleka minnen tyst i parken gå ...
Lövbrus säger:
"Än jag ungdom äger!
Samma sång och sommar nu som då!"

På Kärlekstorget är en i sanning egenartad vänersborgs
dikt. Kärlekstorget är helt enkelt Vänersborgs eget präktiga
torg, stadens centrum i mer än ett avseende.

Här var det jag brann,
här steg mitt bål
bland träd och torn och tegel.

Utan svårighet ser vi nu, att den sista versraden syftar på
kyrkan omgiven av sin vackra plantering, "Plantaget", som
ju gränsar alldeles intill torget med dess moderna hus, "tegel".
Med skaldens rätt att inte blotta sig och prisge sig mer än
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han själv vill har Birger Sjöberg sa vid namngivningen av de
omgivande offentliga byg·gnaderna inte bara som nyss talat
i allmänna ordalag utan också förfarit en smula fritt.

Verkligheten ruvade, grå och kall,
med likgiltig min i ring:
Krigarens stall,
Välviljans stiftelse, Nyttans hall 
torftiga vardagsting.

Ett par av dessa begrepp kan ju utan att pressas fogas in
i stadsbilden. Man kan tänka på kyrkan, sparbanken eller
residenset. Men var skalden har fått "Krigarens stall" ifrån
är mycket osäkert och spelar f. Ö. ingen som helst roll för
dikten i dess helhet. Beslöjningstekniken är alltför begriplig
i den process, där skalden slites mellan driften att lätta sig,
bikta, och att rädda åt sig själv det som är hans egnaste egna.
Annorlunda i Lilla Paris i fridas Bok! Där är allt som rör
staden Vänersborg konkret och obeslöjat: "vår kommunala
fattiggård med ankOT på sin damm", "Sparbankens hus",
"Fabriken", "Vårt Föreläsningsinstitut" och "bron".

Cantilena Comunale avtryckte jag i dess helhet i min
nämnda skrift. hg hänvisar till den kommentar, som gjordes
i det sammanhanget (s. 14-15). Jag framhävde särskilt ut
trycket "skönhetsland bak stängda grindar", vilket jag tol
kade som "de ytterst talrika, förtjusande granna trädgårdarna,
som ofta dölja sig för gatuvandrarens blicka. Mången, som
besöker staden, upptäcker inte alltid dessa lustgårdar. Först
när han gjort det, kan han bättre förstå, att även själva sta
den gett Bif'ger Sjöberg så rika skönhetsintryck". Dikten un
dersöktes då närmast ur ren skönhetssynpunkt; för tillfället
intresserar det oss dessutom att se den som vänersborgs
dokument i största allmänhet. Första strofen skildrar en som
marnattssyn då "skutan glider genom öppna bron", I andra
strofen ser vi, om vi vänder oss om,
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j'stadens småhus, som sig hopatränga
omkring samlingstankars stora hus,
gömma skönhetsland bak stängda grindar.
Luktärtsreva vid staket sig lindar.

Slumra småstadshjärta
med din storstadssmärta!
Slumra gott i 'gråa husen vid kastanjers brus!

Vi förs så in på "torget", och skalden fångar ytterligare
något av den ambitiösa småstadens själ i begreppet "inkor
poreringsdrömmar". Stadens lantlighet speglas underfundigt

versparet

Trottoaren letar sig förveten,
alabasterblek från mörka vreten.

Men mot det lantliga i stadens belägenhet bryter si'g det
storslagna:

Evigheten
når den visst vid sjön, som blånar klar
och med rymden synes sammanvävas.

Medan "stjärnor silverkalla murars rader", klingar dikten
ut i följande vackra ord, som ger oss Lilla Paris i förandligad
skepnad:

Enkla hjärta, njut i rosig gryning!
Fin din stad i ljusning
står vid sång och susning.
Klappa stolt, med värdsstadsglädje,

i din glömda vrå!

I Lärdomskvarteret ger oss ett vemodigt skolminne från
Vänersborgs läroverk. Som jag ovan har framhållit var Bir
ger Sjöberg inte något skolljus. lian kunde aldrig förmå sig
till att ta skolgången på allvar. lian brukade skolan såsom
brukade han henne icke, kan man gott säga. lian är den
ständigt frånvarande, kan man också säga. I sin fantasi be
finner han sig alltid någon annanstans.
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Bänken snärjs av granna garn
av fantasin med flamman

heter det i I Läroverkskvarteret. Och vidare

Romboiden blir så vriden.
Cirkeln börjar le.
Ordningsman, allvarsam,
led nu leksen gosse fram!
Intet nojs med blomst och flarn!
Sök hålla tankar samman!

Detta är på pricken skolpojken Birger Sjöberg. Att sedan
dikten tar formen aven skoldröm och att nuet (här ungefär
tiden för världskriget) flätas in, gör ingenting till saken. Skal
den besöker i drömmen Vänersborgs läroverk, det är tydligt.
Och mot slutet av dikten är vi åter i skolan.

I var vrå, handlen så
att ett starkt betyg vi få!
Vid terminens sista tid
berömmet må vi dela!
Rektor blid, skall bjuda frid
vid läktarns körsång! Sela.

Den blide rektorn kan inte vara någon annan än rektor
G. Th. Bergman, om vilken Päta kväder så vackert i frän 1

)

(l febr. 1902). Av de fem stroferna anför jag ett par.

tian stod där hög och stolt med silfverhåren.
tians hufvud trotsade de sjuttio åren.
tians näsa sken i rödt och azurblått.
tians öga lyste barnafromt och godt.

Och när han en gång blifver stoft, skall minnet
dock icke flykta utur barnasinnet.

1) Se uvan s. 27 f.
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Vår goda genius han blir ändå
den gamle Buken och hans näsa blå.

Den vridna romboiden och den leende cirkeln har också
en märklig parallell i en biografisk dikt, fantasibarnet, som
torde kunna hänföras till skaldens allra sista tid. Dikten är
ett slags förtätad bild av Birger Sjöber'gs livsöde. Den strof
som handlar om skoltiden lyder:

"Till lärarn få vi vandra,
så blir du lik de andra.Hl

)

Men lärarn drog sin stat
en väldig stöt åt luften gaf,
sen ställde han fram en kub så fin.
Då sade barnet med trotsig min:
"Den liknar en flaska vin!"
"Häm! Häm!
Skäms och tänk
på åsnebänk,
på åsnebänk!"

Det är ingen tillfällighet, att Birger Sjöberg manar fram
matematiken (hans sämsta ämne) och matematikläraren, den
gamle Osten, med vilken han har haft så många kontroverser.
I I Lärdomskvarteret får han "slåss mot grÖna C". Härmed
kan jämfÖras ett ställe ur den betraktelse över Osten som
Päta offentHggjorde i frän d. 31 maj 1902. "Jag grät då jag
fick mitt betyg, men då jag såg med hvilken faderlig omsorg
du skrifvit ditt C på betyget, såg jag din bild åter - - jag
grät ej mera, jag kysste betyget och stoppade det sedan i
katthålet på Jonssons hus2

)." Men dikten I Lärdomskvarteret
synes ha än större biografisk bärvidd. Det märks lätt, att den
är byggd över tre skolämnen, tyska, geografi och matematik.
Men dessa råkar vara Pätas sämsta ämnen, vilket framgår av

1) Det som står inom citationstecken ska vara yttrat av fadern.
2) Det hus, där familjen Sjöberg bodde, på Kyrkogatan.
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samtliga hans terminsbetyg, tydligast av det från vårterminen
1899, avgångsbetyget från fjärde latinklassen. På det betyget
hade han i tyska C, i 'Keografi BC och i matematik C.1

)

Liv i skola mig skickar handlar visserligen om hur illa livet
har farit fram med skalden, men särskilt gripande blir dikten
därför, att Birger SjÖberg sörjer över att han inte fick gå den
lugna vägen fram till studentexamen utan kastades ut i livets
hårda skola nästan ännu ett barn. tIan manar fram de ny
bakade studenterna i Vänersborg, när de sjunger i Plantaget,
först med bitterhet,' sedan försonad och god.2

)

Dikten Drömmar famnas har ja,g i min nyssnämnda upp
sats3

) analyserat ur estetisk synpunkt. Att den drömda miljön
i denna frida-dikt av hÖgre dignitet är Vänerstranden, kan
vi inte ta fel på, sedan vi har hört, vad skaldens älskade sä
ger till honom:

"Jag valde Junis tavla för att träda
bland ungdoms sälla syner dig emot."

När viken sorlade, när vinden sÖvde,
två drÖmmar famnade varandra då.

Vid sommarstrand, där jag såg molnen fara
och vågor gå i blåa drev att snara
den säv, som bävade och bÖjde sig ...

1) Ett litet fragment, kallat Ett barns aftonbön, lyder:
Om Be jag får i geografi
du skall mig icke förbanna,
om endast en man jag söker att bli
och äga mod till det sanna.

Det kanske kan förtjäna nämnas, att det högsta betyg Päta lycka
des komma upp till var Ba i musik. flitbetyget i musik (det gavs flitbetyg
i varje ämne) löd på A!

2) Se även Sammanhanget i Birger Sjöbergs diktning, s. 22-23.
3) A. a. s. 9-13.
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En Frida-dikt i hÖgre dignitet är också Jag haver nog,1)
där skalden om den oförgätliga säger, att "hon vandrar huslig
inuti mitt hjärta, och fäster små gardiner i mitt hjärta, och
tänder bloss i vinter, vår och höst". I sin djupa ensamhet mot
livets slut upplever Birger Sjöberg hembygden alltmer som
en ton i själen, alltmer okroppsligt. Det märks ett tydligt upp
flammande av kärlek till denna stad och denna bygd, där,
trots allt vad som hände sedan, hans öde formades. Hjärte
rötterna slets ej av, de höll, fast vordna tunna och spröda. Till
och med Frida-diktningen hade nog flammat upp Igen, i ny .
skepnad, om skalden hade fått leva. Mycket tyder på den
saken, bl a. ett par diktfragment,2) som låg kvar på skrivbor
det i diktarrummet vid skaldens bortgång.

RÅDMAN ÄR DÖD.
Trampa långsamt, tala lågt!
Åh, vår härskare är död.
Stadens rådman bäres till det sista.
Hög är hans kista.
Blomstersmyckad som en vall.
Fall, fall!
Din tid var lång.
Alla flaggor sänkta på stång.

Därjämte en gripande, högst egenartad dikt, vittnande om
stark kluvenhet, galghumoristisk men sjuklig självuppskatt
ning, något som annars inte var Birger Sjöbergs sak.

I våran stad där bor en allvarsman,
som bakom rutan jämt och ständigt diktar.
Åh, Frida att jag vore så som han!
Mot poesiens stjärna jämt han siktar.

1) Tryckt i den nya diktsamlingen Minnen från Jorden liksom Mitt
barndomshem och fantasibarnet. Se ovan s. 65 och 130.

2) Som vanligt under den aldra sista tiden finns det många försök över
samma dikt, nästan helt lika varandra. Skalden har svårt att komma loss.
Perseverationens fenomen?
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När jag vid leksna samtal står vid grind
och sommarn blåser omkring fridas kind,
han sitter ensam, mörknande som höst
och diktar ur sitt snillebräst.
"Vad heter den figuren, kära du?"
lian heter Sjöberg, är en skald som få!

Men även andra, vackrare uttryck tar sig dessa sista fä r

der tillbaka.

Jiur lefver världen med dig, Sillen?
Säg, minns du skolan,
Säg, minns du tredje klassen - boken hven
utöver bänkarna,
och alla tänkarna,
de haja till.
Och utanför,
och utanför
där stod en alm med gren så frisk och skän.

*
Kvar är än en blomsterånga
i mitt sinne ifrån förr. d

Än gå månestrålar långa
öfver sten vid enkel dörr.
Än jag minns syrenlukt fin,
vajande och stärkt gardin.
Unga fötter trappan trampa.

*
Den fagra staden där med sina gröna
och fina stränder, där ja'g gick en gång
och tänkte ganska djupt på allt det sköna,
som ju naturen ger med våg- och fågelsång.
Stundtals på gröna soffan jag satt
och såg på en aftonstjärna.

Som jag redan har nämnt utkommer i år en postum dikt
samling av Birger Sjöbepg, Minnen från Jorden. Under denna
titel skrev skalden bl. a. följande vackra dikt till minnet ~l v
hembygd, far och mor.
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Jag minnes bland annat en svallande våg
som gaf mig så kärliga ljud.
I båten satt moder och blidögd hon såg
på skogen i fladdrande skrud.
lion såg på det molnet, den brinnande dunst,
som bådade stormar till natt.
Men glad var hon oftast, det minns ja'g så väl,
i stormen hon myste gladt.
lian hade blå ögon och liten gestalt,
och lätt som en svala hon var.
Bekymret hon dolde, det visste jag allt,
tillsamman med far.

Mycket sent, nystavningen helt genomförd, planerade Bir

ger Sjöberg en serie, Kring hembygden, vars första nummer
skulle vara en vision av Halleberg.

Berget stod blått som en dimma1
)

i mor'gonens rosentimma.
Vattnet låg stort därunder
med tassel, viskning och dunder.
Det var vid barndomstid jag såg
en gång den bilden klara.
Ett grenverk flöt på orolig våg.
Vart skulle grenverket fara? - - -

Motivet varieras:

Se mitt blåa, långa berg!
Vart jag far,
alltid har
ja'g i minnet dig,
du har tjusat mig.
Högt över torn den blåa randen
dröjer liksom fadershanden.

Av allt att döma måste följande fragment återgå på skal
dens besök i hemstaden 1923, fastän skrivet bra mycket se-

1) Se s. 66 längst ned!



nare. Det är den allmänmänskliga situationen, besvikelsens
situation, då det innerligt saknade visar sig igen i yttre skep
nad. Bittert vemod i skaldens själ.

ÅTERSEENDE.

Äng, äng, intet du är
mot ängen i mitt minne.
Torra, kärva dina strån,
fattiga gudslån.
Hård din mark och trampad din vall,
dock är det du i alla fall,
som skänkt den rena bild jag har
så blommande klar härinne.
Minnets äng ...
Dallra min sträng,
rör mitt torkade sinne!

R. ä t t e l s e r.

Sid. 7, noten: vecken -- läs veckan.
" 32, r. 6: hedersvärda - läs hedervärda.
" 34, r. 22: samhällsstämning - läs samhällsställning.
" 35, r. 36: födar - läs flödar.
" 37, r. 11: straf - läs strof.
" 43, r. 12: butelser - läs buteIier.
" 62, r. 33: viIia - läs vilka.
" 68, r. 21: ung man får.
" 78, r. 28: Bryggeriet - läs Bryggeriets.
" 105, r. 27: nödgas jag.
,. 107, r. 17: otvetydIigt - läs otvetydigt.
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Jonas Magnus Bergius.
Borgmästare i Vänersborg 1828-1854.

I Vilske Kleva socken i Skaraborgs län ligger på sluttningen
av Mösseberg gården Stora Backor. Där bodde i mitten av
1600-talet rusthållaren N i l s B e n g t s s o n. Då dennes son
J o n a s (I) år 1670 inskrevs som student i Uppsala, hade han
antagit namnet B e r g i u s, tydligen hämtat från fädernegår
dens belägenhet på Mösse b e r g. Denne J o n a s N i c o l a i
B e r 'g i u s blev kyrkoherde i Åsaka pastorat i Skånings hä
rad och dog 1698. tIan var gift två gånger, första gången
med en dotter av prosten Anders Grotte i (Västra) Tunhem.

I detta äktenskap föddes år 1685 en som J o n a s (II) som
blev kapten vid Bohusläns dragonregemente och dog år 1761.
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Han var sedan 1712 gift med Ounbörg Catharina Bann, dotter
av kronobefallningsmannen (kronofogden) Maognus Bann och
Christina Svensdotter Fcegersten. Dragonkaptenen hade en
son J o n a s (III), född år 1712, dÖd år 1764, som blev fält
väbel vid Bohusläns dragonregemente och gift med Christina
Elisabet Cronander, antagligen dotter till kaptenen vid nämn
d2. regemente Jacob Cronander. Fältväbeln hade en son
J o n a s (IV) M a g n u s, född år 1759, död år 1806, som blev
fänrik vid Västgöta kavalleri och 1789 gift med Maria Elisa
bet Pelican, dotter till kornetten vid västgötakavalleriet Olof
Pelican och Ulrica Benedicta Tallberg. Fänriken Jonas Mag
nus Bergius var bosatt på Sunträlje Stora Skattegård i Skälv
ums socken, annexförsamling till Husaby. Där föddes den 24
januari 1790 sonen J o n a s (V) M a g n u s. Hans födelse kos
tade hans unga moder livet.

1792 fick den tvåårige Jonas Magnus styvmoder. lians fader
gifte då om sig med Annan Maria Berglin, som var dotter
till en kronobefallningsman. I detta senare äktenskap föddes
många barn, ej mindre än åtta döttrar och två söner. Av de
senare blev den yngste, född 1815, dock ej äldre än tre år.
Den' äldre sonen i andra giftet, kallad O l o f A b r a h a m,
föddes 1799 och dog 1861 som kyrkoherde i Larv av Skara
stift. lian blev gift med en dotter till biskopen i Skara Sven
Lundblad och efterlämnade tre döttrar.

J o n a s (V) M a g n u s B e r g i u s intogs i första klassen
av Skara skola 1800 och flyttades till gymnasiet 1808 samt
dimitterades på hösten 1811 till akademien i Uppsala, där han
ägnade sig åt juridiska studier. Examensfordringarna voro
på den tiden ej så vidlyftiga, och redan 1814 hade han avlagt
sina lärdomsprov och blev antagen till auskultant i Göta hov
rätt. Från slutet av 1814 började han erhålla domareförord
nanden i Skaraborgs län samt var även tidvis förordnad att
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tjänstgöra som borgmastare i Skövde och Skara. 1817 för
ordnades han till vice häradshövding, och 1819 erhöll han
befattningen som magistratssekreterare i Lidköping. På hös
ten år 1821 utnämndes han till länsnotarie i Älvsborgs län
efter Olof Ståhl, men hade emellanåt fortfarande domare
förordnanden och fick 1825 häradshövdings titel med tur och
befordringsrätt. Då borgmästaren i Vänersbarg Anders Peter
Sandberg i april 1827 utnämndes till landssekreterare i länet,
förordnades Bef'gius såsom borgmästare under vakansen. Han
sökte sedan tjänsten och fick den 19 mars 1828 kunglig full
makt på densamma.

Den nye borgmästaren var sålunda icke en främling i sin
stad, utan hade under flera års ämbetsutövninR där fÖrvärvat
sig noggrann kännedom om Vänersborg och dess inbyggare.
Av dessa kom han ju närmast i beröring med sina bisittare
i stadens domstol. Ledamöter i denna varo vid hans tillträde
av borgmästarebefattningen rådmännen C a r l J o e l N a u c
l er, J o h a n We r l i n och L a r s H a Il g r en. Naucler,
som var född 1752 och dog 1835, hade avlagt juridisk examen,
var rådman sedan 1810 och hade förut innehaft befattningen
som stadsnotarie och magistratssekreterare. Han var ord
förande i kämnärsrätten och hade borgmästares titel. Werlin,
som var född 1764 och dog 1846, var till yrket 'guldsmed och
var rådman sedan 1812. Hallgren, som var född 1762 och dog
1835, bedrev kramhandel och var rådman sedan 1816.

lios den bekante och betydande handelsmannen i staden
fredrik Agrell (f. 1784 d. 1860), som var gift med fredrique
Enbohm (f. 1801 d. 1876), dotter till kontraktsprosten, kyrko
herden i färgelanda Lars Enbohm och fredrika Wallstedt,
hade Bergius gjort bekantskap med en syster till fru Agrell,
J e a n n a E n b o h m. Hon var född i färgelanda den 25 maj
1808 och var således 22 år, då hon midsommardagen 1830
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tirade sitt bröllop med stadens nye bötgmästare. Under de
tolv år, som deras äktenskap räckte, föddes sex barn. Borg
mästarinnan Bergius dog den 30 september 18421

).

Om borgmästaren Bergius' ämbetsutövning är icke mycket
känt. Domböckerna och magistratsprotokollen från hans tid
giva inga upplysningar, som kunna hjälpa oss att teckna en
bild av honom såsom ämbetsman. Att han var en betrodd
man, kanske framgår av att han åren 1834-37 var sekreterare
i Älvsborgs läns hushållningssällskap och ledamot av dess
förvaltningsutskott 1838-41. lian blev också ledamot av sty
relsen för Sparbanken i Vänersborg 1832 och fungerade som
dess ordförande 1833-35.

Om det idylliska tillståndet i Vänersborg på borgmästaren
Bergius' tid får man en viss föreställning av de med hans
namn undertecknade magistratskungörelserna den 14 april
1832, där det stadgas ett vite av 1: 32 rdr bco mot att upp
l~jgga gödsel invid stadens gator, och den 28 april samma år,
då man hotar med ett vite av 3: 16 rdr bco för den, som å
allmänna platser i staden betade eller vallade hästar eller
fäkreatur. Det sistnämnda vitet måste man f. ö. den 15 april
1835 höja till 6: 36 rdr bco.

1831 förvärvade Bergius av sterbhusdelägarna efter tim
mermärkaren Anders Andersson och hans hustru :Elisabet
Bahrman för 825 rdr riksgälds fastigheten nr 78 i kvarteret
Kransen vid Residensgatan och köpte sedan även granntom
terna, så att han 1833 ägde fyra hela tomter, n:ris 76, 77, 78

1) Sedan den dagen har märkligt att säga ej funnits någon borg
mästarinna i Vänersborg, ty Bergius' tre närmaste efterträdare, Anton
Wilhelm Russberg, Gustaf Johan Sandberg och Nils Linnell hava alla av
lidit ogifta, och den fjärde, ämbetets nuvarande innehavare, är även han
ogift. Ändras icke detta förhållande innan 1942, blir borgmästarinnan Ber
gius' dödsdag en ganska märklig sekelminnesdag.
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och 79 i kvarteret Kransen, enligt äldre nummerordning kal
lade n:ris 62-65. Dessa tomter voro belägna på norra sidan
av Kronogatan mellan Residensgatan och Iiamngatan och
upptogo hela kvartersutrymmet mellan de sistnämnda gator
na. Tomterna motsvara nu n:ris 4, 5 och 6 i byggnadskvar
teret Pilen (Varmbadhustomten m. fl.),

År 1834 blev för Vänersborg ett olyckornas år och därmed
också för dess borgmästare ett mödornas år. På sommarer:
nådde koleran staden, och den hemska sjukdomens härjningar
blevo fruktansvärda. Under augusti och september hade döds
fallens antal sin höjdpunkt. .Hela familjer dogo ut, och många
av stadens hus hyste endast möbler och icke människor, sedan
alla husets inbyggare utan undantag förts till kyrkogården.
Man räknade ända till 40 dödsfall i veckan. Stadens invånar
antal, som 1830 utgjort i det närmaste 3,000, minskades oer
hört. Snart skulle också själva staden nästan förintas. Den
4 oktober 1834 utbröt en fruktansvärd eldsvåda, som lade
så gott som hela samhället i aska. Enligt landshövdingeliS
rapport till regeringen återstodo av stadens alla byggnader
allenast kyrkan och landshövdingeresidenset jämte 10 eller
12 smärre hus. Antalet byggnadcr, som undgått förstörelsen
visade sig senare rätteligen vara omkring tjugu. Under de
ivriga försöken att släcka elden, som av befolkningen gjordes
med anlitande av de primitiva brandredskapen, fördes be
fälet av landshÖvding Sandelhielm och borgmästaren. Efter
brandcn vidtog synnerligen vidlyftiga rannsakningar med de

till eldsvådan vållande. Dessa rannsakningar pågingo inför
kämnärsrätten i flera månader och slutade med att en sko
makaregesäll blev dömd att ersätta Städernas Allmänna
Brandstodsbolag all dess fÖrlust på försäkringarna, mer än
200,000 rdr bco, eller i brist på medel härtill avtjäna belop-
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pet med arbete, då varje dagsverke skulle värderas till 4
skillingar 6 runstycken (ungefär 14 öre i nutida mynt) eller
ock att undergå 28 dagars fängelse på vatten och bröd, vil
ketdera brandstodsbolagets styrelse helst ville, allt i enlighet
med stadgandet i 24 kapitlet 1 § i 1734 års lags byggningabalk

I den stora eldsvådan ödelades också borgmästarens hus,
som var försäkrat för 3,000 rdr beo. lian lät sedan uppföra
en ny byggnad för en beräknad kostnad av 5,130 rdt beo
"av kalkbruk enligt Rydins metod" oeh fick därtill av stats
medel ett låneunderstöd av 3,420 rdr bco.

Vid behandlingen hos brandstodsbolaget av frågan om
brandskadeersättningarna och om utredningen av orsaken
till att branden fått en så katastrofal omfattning anmärkte
bolagets revisorer, att "magistratens åtgärder så i ena som
i andra fallet icke lämnat några synnerliga prov på omtanka,
ordning och rådighet, varken före eller efter olyckstillfället."
Nian återfinner även i beskrivningar över branden från se
nare tid beskyllningar mot borgmästaren Bergius för ett mer
eller mindre huvudlöst uppträdande under den stora eldsvå
dan. Särskilt har man velat lasta honom för att en stor del
av handlingarna i stadens arkiv då gått förlorade. Sant är
att mycket nuförtiden fattas av stadens äldre handlingar,
och åtskilligt gick måhända till spillo vid 1834 års brand,
men många omständigheter tyda på, att de största luckoma
i stadsarkivet uppstått redan vid den stora stadsbranden år
1777. Stadens domböcker i original finnas bevarade från år
1774. (S. k. renoverade exemplar av domböckerna finnas i
Göta hovrätts arkiv ända från Brättetiden). Inteckningspro
tokoll finnas från och med år 1728 och förmynderskapsproto
koll från och med år 1757. Och även om en del, som nu är
försvunnet, kunnat räddas 1834, måste man betänka, att det
räddningsarbete, som det 'gällt att utföra, måst förrättas un
der oerhört svåra förhåilanden. Det fanns säkerligen under
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branden ej hos någon stadsinvånare rum för en tanke på
räddningen av stadsarkivet. Det gällde ju främst att frälsa
sitt eget och andras liv och att undan lågorna rädda alldeles
nödvändig egendom. Och till den senare räknades nog ej
de gamla luntorna på rådhuset. Det är mer än troligt, att
eftervärldens dom över borgmästaren Bef'gius i detta av
seende är orättvis, och att han oförtjänt fått sig ålagd synda
bockens roll. Vad som är alldeles säkert är, att han efter
branden nedlade ett oförtrutet och framgångsrikt arbete i alla
de göromål, som vilade på honom såsom ordförande eller
ledamot i alla de kommitteer, som tillsattes för lindrande av
den oerhörda nöden hos de husvilla, för upprättande av ny
stadsplan för staden och antagande av ny byggnadsordning
m. m.

* * *

Borgmästaren Bergius hade en vacklande hälsa och en
vacklande ekonomi, två omständigheter, som i förening med
en under många år efter branden orimligt stor arbetsbörda
måste hava kastat djupa skuggor över hans levnadsväg.
Efter hustruns död 1842 stod han också ensam med fem barn,
det äldsta 12 år, det yngsta knappt mer än 8 månader gam
malt. förmyndare för barnen blev hustruns svåger handels
mannen fredrik Agrell, och denne har säkerligen fått vara
till stöd och hjälp även för myndlingarnas fader.

Den 17 december 1842 påbörjades och den 28 januari 1843
avslutades uppteckningen av borgmästarinnan Bergius' bo.
Av bouppteckningshandlingen i Vänersborgs rådhusarkiv in
hämtas åtskilliga upplysningar om de förhållanden, under vilka
familjen levde och huru man hade det ordnat och möblerat
i borgmästarhemmet.

Bland tillgångarna upptagas först de fyra tomterna, som
med åbyggnader voro värda 51000 rdr beo. Därefter finnas



antecknade fem guldringar och ej specificerade föremål av
silver till sammanlagt värde av 275 rdr bco. Det anmärkes,
att av matskedar sex stycken voro pantsatta.

Bostaden bestod av fem rum på nedra botten, kallade kon
torsrummet, salen, förmaket, sängkammaren och matrummet,
vartill kommo kök och pigkammare. På övra botten funnos
två rum, kallade blå gavelrummet och nordöstra gavelrummet.

l k o n t o r s r u m m e t fanns bl. a. en klädd soffa med sju
klädda stolar, två spelbord, en chiffonnier, en bordstudsare,
ett brädspelsbord, flera blomsterburkar, tre stycken gröna
halvgardiner, sju stycken tavlor och en bokhylla. I s a l e n
uppräknas ett dussin klädda stolar, ett tebord, en betsad
skänk, två bord med stenskivor, ett målat halvbord, en klädd
fönsterpall och tre stycken gröna halvgardiner. f" ö r m a
k e t s möbler utgjordes aven klädd soffa med ett dussin
klädda stolar, en stor väggspegel med förgyllt bord och por
fyrskiva, ett divanbord, två förgyllda hörnbord med stenski
vor, ett fortepiano, två blomsterurnor av japanskt porslin
med glaskupor, en turkisk divanmatta samt fönster- och rull:
gardiner. I s ä n g k a m m a r e n funnos bl. a. en betsad
dragsäng med omhänge, en nattkommod, en ljuskrona, en
mindre väggspegel, en gardin på förgylld stång, sex klädda
stolar, ett bord och ett porträtt med förgylld ram. M a t r u m
m e t innehöll ett målat slagbord, två målade träsoffor, sex
klädda stolar, ett målat hörnskåp, en större lampett med för
'gylld ram, en mindre spegelkommod och en gammal byrå.
I de båda g a v e l r u m m e n och i p i g k a m m a r e n fun
nos endast få och enkla möbler. I k ö k e t hade bl. a. den
stora målade vattentunnan sin plats.

Borgmästaren arrenderade och brukade själv lägenheten
Holmen på stadens område (nu kallad fIolmängen), och där
för finnas i bouppteckningen upptagna åtskilliga kreatur och
jordbrul(sredskap, såsom en brun häst, en gammal svart ko,
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en rödhjälmig ko och en rödgullrig sådan, halm och andra
förnödenheter samt andel i en ladugårdsbyggnad på Iiolmen.

Allt detta, med undantag av de pantsatta skedarna, ger ju
närmast intryck av välstånd och ordnade förhållanden. Men
mot tillgångarna, som upptogos till 6,499 rdr 16 skill. bco,
svarade skulder till belopp av 12,281 rdr bco, och boet vi
sade alltså en stor brist. Bland skulderna återfinner man ett
större belopp, utgörande hos borgmästaren innestående för
myndarmedel, tillhöriga hans systrar, demoisellerna J e a n
n a U l r i k a, född i Iiusaby den 4 juli 1802, och A n n a
C h r i s t i n a, född i f[usaby den 30 september 1803. De
flyttade efter borgmästarinnans död till Vänersborg år 18431

)

och bodde först i n:r 347 kv. Blomman och sedermera i n:r
365 kv. Liljan. Den yngre av dem avled år 1848, den äldre
1875. De ägde var sin fjärdedel av 1/6 mantal Ekedal i Hu
saby (Skälvums) socken.

Borgmästaren Bergius' ekonomiska ställning var således
vid hustruns död ganska bekymmersam, och han kunde ej
hålla ihop hemmet, utan måste lämna sina barn i vård hos
fastrarna och andra. lian måste sälja sin gård2

) och även det
mesta av bohaget. Tryckt också av tilltagande ohälsa, nöd
gades han under sina sista levnadsår lämna borgmästeriet i

andra händer och hade i flera år varit ständigt tjänstledig,
dä han den 22 juli 1854 avled.

1) En tredje halvsyster till borgmästaren B. Maria Elisabet B., född
1793, var gift med expeditionsbefallningsmannen, sedermera mönsterskri
varen Carl Johan Gjöthberg, med vilken hon hade barnen handlanden i
Vänersborg johan Gustaf G., född i Husaby 1814 15/2, död 1854 12/11 i

Söderköping under resa från Stockholm till V., handelsbokhållaren Olof
C/lristian G. och Anna Christina G.

2) Köpare var färgerifabrikören C. G. Söderberg, som betalade 5,500
rdr bco för de fyra tomterna med åbyggnader. Söderberg sökte lagfart
den 4 mars 1844.
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Uppteckning av det under borgmästarens änklingstid myc
ket decimerade boet ägde rum den 6 december 1854. Av guld
funnos i behåll två fingerringar och en bröstnål, av silver ett
fickur, en rakask med borste, en förläggssked, fyra matskedar,
sex teskedar och en silverring. Få och enkla möbler uppto
gos till sammanlagt värde av 54 rdr bco, men den avlidnes
klädespersedlar ansågos vara värda 92 rdr bco. Garderoben
synes också hava varit förvånande välförsedd. Där funnos
päls, fem rockar, fem frackar, nio par byxor, 16 västar av
olika beskaffenhet etc. Tillgångarna värderades till samman
lagt 383 rdr bco, varjämte antecknades, att handlanden A'greII
genom lösöreköp år 1852 för 250 rdr bco förvärvat åtskilliga
möbler. Av bouppteckningen framgår, att borgmästaren haft
en årslön av 800 rdr bco jämte arrendet för Borgmästareha
gen. Det antecknas i bouppteckningen, att den avlidne i livs
tiden till åtskilliga personer haft skulder, om vilkas betalning
särskilt avtal träffats, samt att på grund av gjorda avbetal
ningar och särskilda överenskommelser dessa skulder ej kunde
till beloppen angivas, utan endast anteckning göras om nam
nen å de 27 särskilda fordringsägarna. Denna förteckning
är samtidigt en förteckning över alla mera välsituerade och
betydande män i det lilla samhället och upptager förutom sta
dens drätselkammare, rådmannen, tituläre borgmästaren Russ
berg, handlanden G. Jonsson, lagman Richerts sterbhus, lag
man Sandbepgs sterbhus, landskamrern Gasslander, handlan
den C. A. Malm, rådmannen Bengt Anderssons sterbhus, bok
hållaren A. Jonsson, handlanden Fredrik Agrell, brukspatro
nen N. Söllschers sterbhus, fältkamrern Appelberg, kontrakts
prosten C. A. Carlsson, fältkamrern Rådbergs sterbhus, pat
ron L. W. Prytz, handlanden P . .E. Swedberg, garvaren An
ders Dahllöf m. fl. samt på annan ort svärmodern änkepro
stinnan .Enbohm, halvbrodern Olof Bergius, häradshövdingen
Manten, prosten Liljegren i Flo och teologie doktorn Sunde-
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lius i frändefors. Skulder i övrigt upptagas till belopp av
68 rdr bco.

"Tidning för Wenersbor'gs stad och län" för den 26 juli
1854 innehåller en längre dödsruna över Bergius, där det
ganska noga redogöres för hans levnadslopp, varefter min
nestecknaren skriver: "Borgmästaren Bergius har under sina
mångåriga domarevärv städse gjort sitt namn aktat som en
skicklig och av alla sidoinflytelser oberoende rättslig domare.
Det hörde till sällsyntheten att några av hans domar ändrades
av högre domstol, och skedde sådant, var det nästan aldrig

i huvudsakligt hänseende. Han var under sina kraftfulla år
ock en beredvillig och tillgänglig rådgivare för alla dem, som
anlitade honom. Öm make och familjefader, låg hans barns
uppfostran och utkomst honom mycket om hjärtat, desto
mera som han hade att bekämpa ekonomiska besvärligheter
ända intill hans sista stund. I frid med si'g själv l~imnade han
detta jordiska. Ingen uppsåtlig orättvisa vilade på hans sam
vE:te, endast tanken att efter ett tjugusjuårigt strävande som
ordinarie borgmästare vid sin bortgång icke hava mäktat be
trygga sina avkomlingars framtid göt galla i hans sista lev
nadsbä'gare. Vile den aktade mannen i ro, och frid vare över
hans stoft."

* * *

Av de sex barn, som fötts i borgmästren Bergius' äkten
skap, hade sonen O s k a r J o h a n R u d o l f, född 1839, av
lidit redan vid tre månaders ålder. Äldsta barnet var' dot
tern Hildegard Johanna Elisabet, kallad Ii i l d a, född den 10
augusti 1831. Hon blev 1863 gift med agronomen, sedermera
stationsinspektoren i Väring (beläget mellan Skövde och Mo
holm) A x e lOs k a r B e r g m a n, född i Adolf Predriks
förs. i Stockholm den 7 augusti 1834. Sedan hans hustru av
lidit den 27 april 1877, flyttade han 1887 med sina barn, en
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dotter och en sonl), till Altomta i Tensta socken i Uppland.
Han 'gifte den 22 september 1885 om sig med Tekla Martina
Sundberg, född i Lysekil den 27 maj 1861, varefter makarna
1894 flyttade till Högsby i Kalmar län.

Borgmästaren Bergius' andre son Claes Olof Magnus
A d o l f föddes den 16 december 1832. Han var 1856 bodbe
Wint hos handlanden Carl friberg i Vänersborg. Till boupp
teckningen efter fadern har han utfärdat fullmakt från HÖg
säter på Dal, men flyttade därifrån till Motala. Sedermera
har han haft anställning i Sillerud på Dal, därifrån han in
flyttade till Vänersborg 1858, men flyttade 1859 till Stock
holm. Därefter äro hans öden okända till dess man finner
honom antecknad såsom avliden i hemstaden den 27 novem
ber 1878. Han var ogift.

Hans syster Anna Laura f r e d r i k a var född den 16 au
gusti 1835. Hon blev den 26 november 1869 gift med råd
mannen i Vänersborg, vice häradshövdingen Franz Julius
Alexander L j u n g (f. 1819 d. 1886) i dennes andra gifte.
(O. l. m. Thilda Richert f. 1820 d. 1866, dotter av häradshöv
dingen i Väne m. fl. härads domsaga lagmannen Mathias
Richert och Anna Mar,gareta Pondet). fredrika Ljung, född
Bergius, avled i Vänersborg den 26 februari 1875. I sitt äk
tenskap hade hon haft en son, fredrik, född 1870, men död
redan 1872.

Borgmästaren Bergius' tredje dotter G l g a Maria Ro
bertina var född den 19 juni 1840. Vid moderns död blev hon
jämte systern Hilda omhändertagen av de båda fastrarna,
och sedan Hilda blivit gift, flyttade hon jämte den yngre
systern Ida (se nedan) till Väring och därefter med svågern
Bergman till Tensta. GIga förblev ogift och var slutligen,

1) Dottern, Olga I(onstantia, född 1864 14/12 i Bollebygd, flyttade 1900,
ogift, från Tensta till Nyköping; sonen Oskar fl,ialmar, född 1867 23/10
i Göteborg, bodde till sin död på Altomta, där han avled ogift 1905 16/3.
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sedan 1902, bosatt vid Nya Varvet vid Göteborg, men dog på
Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning den 7 feb
ruari 1908.

Makarna Bergius' yngsta dotter I d a Lovisa var född den
22 januari 1842. lion blev vid moderns död upptagen som
fosterbarn hos handlanden Gustaf Jonsson i Vänersborg och
dennes hustru Johanna Mathilda Kafle, men blev sedermera
omhändertagen av änkefru Kerstin Margareta liorster, född
Salmenius, syster till rektorn vid Vänersbor'gs skola Anders
Salmenius. Med henne flyttade hon 1859 till Tössö försam
ling på Dal men var sedan, såsom ovan nämnts. bosatt hos
systern och svågern i Väring, där hon dog ogift den 20 maj
1884. I "Tidning för Wenersborgs stad och län" för den 29

maj 1884 finnes införd en med O... V...g undertecknad dikt
till hennes minne.

Jonas Magnus Bergius efterträddes som borgmästare i Vä
nersborg av Anton Wilhelm I~ussber'g, som sedan 1844 varit
rådman, magistratssekreterare och kämnärspreses i staden.

BER,TEL lfALLBER,G
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ÅRSKRÖNIKA 1939.

Krönikeskrivandets stund är nu inne. Bröder jag fattar

motvilligt trubbiga pennan. Nöjsamt det är ej att skildra
framfarna året, som ristat i oskyldigt blod sina runor.
Ragnaröksbådande mörk är den tid, som är inne,
åratals kamp mellan freden och kriget har ändat.
Skändad och cyniskt beprisad fick freden ge vika för våldet.
f'red var det väl knappast, som rådde, när året begynte,
trots den berÖmda traktaten, som Chamberlain förde från

Mtinchen.
Orden ha vällt som stinkande floder ur härskarnes strupar,
nävar ha knutits, tills knogarna vitnat vid hatfyllda talen.
LönlÖst att skildra, hur hatet med våldet avlade kriget,
allt från den fred, som slöts i Versailles och till Mtinchen,
hurusom löften ha brutits, frihet och rätt ha förtrampats.
Vaksamhet, tystnad och ansvar krävs av oss svenskar,
därfÖr med få kommentarer skildrar jag storpolitikcn.
:Ej någon vinning men endast ett uppskov blev mÖtet i

Mtinchen,
löftet om fred i vår livstid hade blott papperets värde.
'I'jcckoslovakiens Öde blev fullfÖljt i mars utav Hitler,
Polcn blcv delat ett halvår därefter av honom och Stalin.
Därmed brÖt ofreden in och vanvettet grep Europa. ~
Ncrvkrigets skede var slut och krigsguden stod på arenan.
Englands och frankrikes härar stå åter i harnesk mot

Tysklands.
"Medan den vaksamma stillheten råder på fronten i väster,
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vaknar hos Stalin tsartidens drömmar om vägar ti1l ha vet.
Baltiska staterna gingo till mötes de rådsryska kraven,
så icke Finland, som se'n stod i tur att 'ge vika för bjässen.
Villigt till offer för freden, svek det dock icke sin ära;
verklighet åter blev därmed fabeln om vargen och lammet:
Molotoff kungjorde alltså, att Ryssland var hotat av Finland.
Krossa den skändliga, löd ordern till röda armen,
skänk kamrat Stalin på sextioårsdagen åtrådda bytet.
Dagen förflöt, och härskarn i Kreml har fått röna
Suomis stålhårda vilja att hävda sin dyrköpta frihet.
Idrottens, sisuns och sjöarnes land blöder och kämpar
ensamt för rättens och frihetens sak mot förtryckarnes horder.
Ingen kan tälja idag, huru kampen skall lykta.
Suomis sång kan dock aldrig bli tystad av fiendehärar,
rätten för våldet kan vika en tid men segrar dock slutligt.

Låt oss för'gäta en stund krigets ohyggliga mardröm,
vända mot fredliga trakter vår krönikevandring.
Hinsides vidsträckta pölen, som skiljer två världar,
har man fått skåda, hurusom världen bort te sig i mOf'gon
om uti fredliga värv folken fått ge sina krafter.
Tvekande frågar sig mången, om skönheter frusna i isblock
vore den svindlande punkt, dit tekniken har nått under åren,

eller om rullande matfat är de svenskes framtidsvisioner.
Tänkte väl knappast därpå och sörjde väl icke däröver
iklädd sin rundhyllta drottning, Georg, britternas konung,
då han likt brodern av Windsol' kringreste landet i väster.
Kungar på resande fot är det nog annars ej gott om.
Undantag gives: Albaniens Zog med sviten av systrar,
strålande skön Geraldine och säcken med jord ifrån landet,
mot vilket bistert sin arm sträckte ut Mussolini,
tagande åter en krona åt kungen och kejsarn i Roma.
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Månaden före, konklaven, sorti samlats i staden vid Tihern
Skänkte tiaran åt signor Pacelli - Pius den tolfte.
Något kanhända - men ringa - syndar jag väl mot logiken,
när ifrån påven jag kastar mig över till Engbepg,
han, som var satt till att vårda kyrka och skola i Sverige.
Länge man talade om, att han säkert var ämnad till biskop.
Så blev ej fallet, ty nu är han konungens troman i Norrland.
Ensam han var ej att lämna ministerportföljen
för att i konungens råd få placera R.asjön och Bagge.
Sandler desslikes fick gå, ty han talat för mycket om Åland,
Kvar vid vårt riksroder står dock alltjämt den trygge Per Albin.
fridsamma staden vid Vänern har ock ordnat om sin regering:
Olson med tillnamnet Verner bytte sin plats med Andell,
båda gemensamt väl ännu i endräkt skall vårda vår drätsel,
tillse att skolan blir byggd och likaså barnrikehusen.
Kunna de också omsider pruta en aning på skatten
få de kanhända berÖm aven nyvald revisor -
mÖjligt det är, fast jag håller det knappast för troligt.

Fråga nu bröderna slutligt, vad som har hänt i vårt gille,
svarar jag trogen en gammal vana, att intet har timat
värt att här nämnas. Detta bör icke förvåna.

Gillet har funnit sin styrelseform och sitt livsrum.
Mild despotism och kanhända den även är upplyst
Övar av gammalt den årligen omvalda styrelseklicken.
Utanför staden kräva vi intet. Inom dess gränser
ägde vi aldrig ett lyssnande öra för hovsamma klandret.
Tysta vi därför låta skÖnandar härja i staden.

Ingen väl hörde oss gammalmansknota, när i plantaget
skuggrika träden med hundraårsanor föllo för yxor
satta till kärnfriska stammen av styrande vismän.
Nog nu om saker, som vi icke mäkta att ställa till rätta.
Vändom åter att skildra 'gillets rasrena samfund.
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Därtill tarvas ej många pinsamt skanderade rader,
därmed har styrelsen uppskov till marsstämman kom

mande år 
styrelsen täljer Er då, vad som timat i gillet.

Vänersborg den 26 dec. 1939.
ELOV NOR.DEN.
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MINNESRUNOR 1939.

Gillets förste hedersledamot, fabrikören CARL OTTO CARLSSON,

avled den 19 juni i Göteborg. lian var född i Vänersborg den 9 mars

1862, och son till skofabrikens grundare A. F. Carlsson. Efter studier

vid läroverket i Vänersborg och Göteborgs liandelsinstitut avlade han

1881 studentexamen i hemstaden. Genom studier och praktik i utlandet

var han jämte sina personliga egenskaper väl skickad att övertaga led

ningen av skofabriken i Vänersborg, då "gamlefabrikörn" år 1907 gick

bort. Under Carl Otto Carlssons skickliga ledning utvecklades företaget

ytterligare. Efter faderns död flyttade han till Göteborg och ledde därifrån

såväl fabriken i Vänersborg som firmans skofabriker i Lundby och i Oslo.

för allmänna uppdrag hade han ringa intresse. lian var dock ledamot

och kassör i Älvsborgs läns förening mot tuberkulos och verkade ivrigt

för tillkomsten av Kroppefjälls sanatorium.

Vänersborgs Söners Gille minnes med tacksamhet hans värdefulla insats

för tillkomsten av dess ålderdomshem.
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P. bankkamreraren HERMAN BARKSTEDT avled
i Vänersborg den 5 nov. 1939. Han var född i
Vänersborg den 1 maj 1854, där han år 1873 av
lade studentexamen. Samma år antogs han som
bokhållare vid Göteborgs Enskilda Banks kontor
i Vänersborg, blev t. f. kamrer därstädes 1877
och ord. kamrer 1878. Är 1890 erhöll han avsked
från denna befattning till följd av kontorets in
dragning, men inträdde året därpå såsom bokhål
lare i Enskilda Banken i Venersborg, där han
blev kamrer 1904. Är 1919 utnämndes han till
valvskamrer. Han avgick 1923 med pension från

denna tjänst. En fin och försynt man gick med Herman Barkstedt ur tiden.

Köpmannen OSKAR WASS.cNIUS avled i Vä
nersborg den 18 nov. 1939. Han vara född i Vä
nersborg den 20 jan. 1870. Efter studier vid
Vänersborgs läroverk kom han i handelslära och
övertog sedermera en speceriaffär här i staden.
Därefter innehade han skoaffär och dreven kor
tare tid affärsrörelse i Göteborg. Han återvände
sedermera till Vänersborg som medhjälpare i
broderns, C. J. Wassenius, affär, tHis denna efter
den senares bortgång nedlades. På senare år
drev han egen agenturaffär. Wassenius var en
tyst och tillbakadragen man, som aldrig sökte

offentligheten. Han var gammal ledamot av Par Bricole och Vänersborgs
Söners Gille.

Boktryckaren ERIK CEDERSKOG avled den 30
nov. 1939 i Nyköping. Han var född i Väners
borg den 26 juli 1856 och praktiserade i unga år
hos sin morbroder, som innehade Tidning för
Vänersborgs stad och län. Cederskog flyttade
sedermera till Stockholm, där han hade anställ
ning hos Norstedt &. Söner. Efter flera års stu
dier i utlandet startade han 1883 eget boktryckeri
i .Nyköping, vilket han innehade till sin bort
gång.
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Landskontoristen PONTUS NYGREN avled i Vä
nersborg den 30 maj 1939. lian var född i Vä
nersborg den 10 april 1900. Efter studentexamen
där 1919 genomgick han Göteborgs liandelsin
stitut och erhöll därefter anställning vid länssty
relsen i Vänersborg, där han 1926 blev ordinarie
landskontorist. Redan tidigt erhöll han lång
variga förordnanden såsom häradsskrivare i olika
fögderier inom länet. lians krafter togos också
i anspråk för taxeringsarbetet, och många äro
de distrikt, där han suttit som ordförande. Vid
sin bortgång var han ordförande i dels frände

fors dels Upphärads och Rommele taxeringsdistrikt.
Det är med saknad, som personligen går mig djupt till sinnes, jag teck

nar minnesrunan över Pontus Nygren. lian var ett föredöme i allvarlig
pliktuppfyllelse, i den grundlighet med vilken han gick till verket i de
uppgifter, som blevo honom förelagda. I vänners krets satte han färg på
samvaron, han strödde kring sig kvicka infall, och tråkigheten fick aldrig
fotfäste, där Pontus Nygren var med. Utan att offra åt tomma fraser, kan
om honom sägas, att minnet skall leva ljust och aktat.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ned.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djup och lång.

Domnande kvällsvind söver dem,

susar sin vaggande sång,
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse
berättelse för år 1939.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1939.

Under året har gillet samlats till årsstämma den 4 april och till hög
tidsstämma annandag jul. Vid högtidsstämman, som besöktes av 36 med
lemmar, behandlades stadgeenliga ärenden, varjämte borgmästare B.
Iiallberg höll föredrag om "Vänersborgs erövring av norrmännen år 1676".

Styrelsen utsåg för år 1939 inom sig till andre ålderman och kassafogde
kassören Isidor Janson, till gilleskrivare stadsbokhållaren Elov Norden
och till gillevärd länsbokhållaren Gunnar Iiiorth. Under året har styrel
sen avhållit fem sammanträden, varvid huvudsakligen frågor rörande Elhs
sonska fastigheten och ålderdomshemmet behandlats.

Eliassonska fastigheten har även under det gångna året krävt relativt
kostsamma reparationer för att bringas till ett tillfredsställande skick.

Antalet pensionärer i ålderdomshemmet var vid årets början 7 och vid
dess slut 6. Ett rum har under kortare tid stått outhyrt.

Ur "Knut Hernströms Understödsfond" har utdelats fyra julgåvor och
ur "Major Oscar Wenerströms Understödsfond" två julgåvor.

Årsskriften har under året utkommit med sin åttonde årgång och till
ställts samtliga medlemmar.

Medlemsantalet utgjorde vid 1939 års utgång 292, varav 7 ständiga med
lemmar. Under året hava 5 medlemmar avlidit, 4 avförts ur medlemsför
teckningen och 5 nytiIlkommit.

Beträffande ålderdomshemmet hänvisas i övrigt till fastighetsföreningens
styrelseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Inkomster:
Behållning från år 1938 .
Inträdes- och årsavgifter 553:-
Annonser i årsskriften 325: -
Ränta 22: 49
Försålda årsskrifter 6:-

986: 81

906: 49
-----=-------

Kr. 1,893: 30
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Utgifter:

Kostnader för årsskriften .
Kransar och blommor .
Annonser .
Porto och telegram .
Trycksaker och skrivmaterial .
Inkassering av årsavgifter .
Kostnader vid gillesstämman .

Behållning till år 1940: Innest. å bank .
Kontant i kassan ..

527:89
99: 10
28:56
14: 75
23: 45
50:
27: 25

941:23
181: 07

771:-

1,122: 30

Kr. 1,893: 30

2. FÖRSKÖNINGSFONDEN:

Behållning från år 1938 2,921: 82
Ränta. 69: 37

~~-

Kr. 2,991: 19

Behållning till år 1940: Innest. å bank.... 1,491: 19
Fordran av Elia-

sonska fonden.. 1,500: - 2,991: 19

460: 79
10: 92

471: 71

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1938 .
Ränta .

----~-

Kr.

Behållning till år 1940: Innest. å bank Kr. 471:71

4. KNUT tIERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1938 .
Ränta .

Kr.

Utdelade julgåvor (4 st.) .
Behållning till år 1940: Obligationer 2,000:-

Innest. å bank 30: -

2,020: ~
90:-

2,110: 

80:-

2,030: -

Kr. 2,110:-
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5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1938 .
Ränta .

Kr.

Utdelade julgåvor (2 st.) .
Behållning till år 1940: Obligationer.. . 2,000:-

Innest. å bank 952: 17

2,938: 02
90: 15

3,028: 17

76:-·

2,952: 17

Kr. 3,028: 17

6. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1938 2,798: 78
Ränta 86: 03

Kr. 2,884: 81

Behållning till år 1940: Obligationer 2,000:-
Innest. å bank 884: 81 2,884: 81

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1938 .
Ränta .

10,726: 18
353: 14

Kr. 11,079: 32

Utdelad livränta 300:-
Behållning till år 1940: Obligationer 10,000:-

Innest. å bank .. 779: 32 10,779: 32

Kr. 11,079: 32

1939 till:
1,122: 30
2,991: 19

471:71
2,030: 
2,952: 17
2,884: 81

10,779: 32

23,231: 50

Gillets sammanlagda tillgångar uppgingo den 31 dec.
Allmänna kassan .
Försköningsfonden .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes Fond
Knut Hernströms Understödsfond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond
Hjalmar A. Lindedals Minnes Fond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation ..

._--------

Summa Kr.
Vänersborg den 12 februari 1940.

K.. G. CEDERGREN.

ISlDOR JANSON.

JOHN LINDGREN.

GUNNAR HJORTH,

ELOV NORDEN.

ANTON THERNQUlST.

BROR FOC/(.
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GranskningsherätteI s e.

U ndertecknade, vid ordinarie gillesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1939 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva följande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, bankräkningar, protokoll och
övriga handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med om
sorg och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bok
förda samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika fon
ders ställning är fullt i överensstämmelse med de av oss förelagda räken
skapsböckerna, och dess riktighet bestyrkes i alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1939 års förvaltning.

Gillets räntebärande obligationer förvaras i öppet förvar av A/B Vä
nersborgsbanken.

Vänersborg den 16 mars 1940.

VALTER KAR.LSON.

G r a n s k n i n g s m ä n.

ER.IK CARLSSON.

Vänershorgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1939.

S tyreisen 'för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning pr den 31
december 1939.

Räkenskaperna utvisa följande:

ÅLDERDOMSHEMMET:

VINST- och FÖRLUST KONTO:

Inkomster:

Hyrors konto .
Årsavgifters konto .
Räntors konto .
Kapital konto (årets underskott) .

Kr.
Utgifter:

Inventariers konto (avskrivning) .
Bränsle konto .

3,215: 
319:

23: 08
314: 32

3,871: 40

144: 13
78.1: 25
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264: 78
103: 12
185: 12

1,080: 
983: 90

7: 50
280: 60
39:-

3,871: 40

Diverse omkostnaders konto .
försäkringspremiers konto .
Ljus konto .
Löners konto . .
Reparationers konto .
RenhålInings konto ..
Skatters konto .
Vattenavgifters konto .

~------

Kr.

den 31/12.

40,000: 
2,.738: 51

50:
406:85
313: 12

43,508: 48

den l/l.
40,000: 
2,882: 64

50:
808: 77
81:39

43,822: 80

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:

fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

~------------

Kr.

1,735: 
41,773: 48

43,508: 48

1,735: 
42,087: 80

43,822: 80

Skulder:

Reservfondens konto .
Kapital konto .

------------

Kr.

3,043:
69: 15
30: 99

411: 02

3,554: 16

SYSKONEN INGEBOR.G och GOTTFR.ID ELIASSONS
DONATION:

VINST- och fÖRLUST KONTO:

Inkomster:

Hyrors konto .
Räntors konto .
försålda inventariers konto .
Kapital konto (årets underskott) .

-------

Kr.

Utgifter:

Ljus konto .
Räntors konto .
RenhålInings konto .
Diverse omkostnaders konto .
Livräntas konto .
Skatters konto .
Reparationers konto ...•...•.••.... , .•.•. , " ..

45: 20
350: 01
101: 25
172: 05
360:
414: 54

2,073: 35
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Försäkringspremiers konto _ .
Vattenavgifters konto .

25: 76
12:-

Kr. 3,554: 16

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:
Fastighetens konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

Kr.

den l/l.

28,000: 
200:

3,564: 23
53: 48

31,817: 71

den 31/12.

32,000: 
200:~

783: 38
52: 04

33,035: 42

Skulder:

Låne konto 14,000:-
Obetalda räkningars konto .
Kapital konto 17,817: 71

Kr. 31,817: 71
Vänersborg den 12 februari 1940.

K. G. CEDERGREN.

15,500: 
128: 73

17,406: 69

33,035: 42

ISIDOR JANSON.

JOHN LINDGREN.

GUNNAR HJORTH.

ELOV NORDEN.

ANTON THERNQUJST.

BROR FOCK.

Revi S io n s berättelse.

U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år 1939, få här
med avgiva följande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

fastigheterna äro till betryggande belopp försäkrade, och deras förvalt
ning har handhafts på bästa sätt.

föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna
redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilket av oss bestyrkes.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt beviljas ansvarsfrihet för 1939 års
förvaltning.

Vänersborg den 16 mars 1940.

VALTER KARLSON.
Re v i s o r e r,

ERIK CARLSSON.
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Hedersledamöter.

CARL OTTO CARLSSON, Fabrikör, Göteborg. t
ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Fru, Sundsvall.

Medlemmar'.

ALMQYIST, HARRY, Byråföreståndare, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, AXJ:L, Vaktmästare, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, J:RIK, Garveriarbetare, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, GOTTfRID, Överpostiljon, UddevaIla .
ANDJ:RSSON, GUSTAf, f. d. Handlande, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, GUSTAf, Reparatör, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, GÖSTA, Köpman, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, JOHN, Grosshandlare, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, KNUT, Yerkstadsägare, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, OSCAR, J:lektriker, Yänersborg .
ANDJ:RSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDJ:RSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDJ:RSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, SYJ:N, f. d. Handlande, Yänersborg .
ANDJ:RSSON, TORSTJ:N, Apotekare, Göteborg .
ANDJ:RSSON, YIKTOR, Plåtslagaremästare, Yänersborg .
ANDRJ:ASSON, HARRY, Arkitekt, Yänersborg .
ARYIDSON, STJ:LLAN, Rektor, HudiksvaIl .
BARKSTJ:DT, IiJ:RMAN, f. d. Bankkamrer, Yänersborg t .
BARKSTJ:DT, LUDYIG, f. d. Bankkamrer, AIingsås .
BARKSTJ:DT, SIGURD, Apotekare, Älvdalen .
BJ:CKJ:MAN, BJ:NNO, Direktör, Stockholm .
BJ:CKJ:MAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BJ:NGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Yänersborg .
BJ:RG, fRITZ, Boktryckare, Yänersborg .
BJ:RGGRJ:N, J:RIK, fil. stud., Yänersborg .
BJ:RGLUND, fRITIOf, Handlande, Yänersborg .
BJ:RGSTRÖM, AXJ:L, Länsassessor, Karlstad .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BJ:RGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Grästorp .

104

9/9 94
4/11 72

14/5 01
29/1 96
12/5 78
20/4 62

1/7 OJ
14/9 06
9/9 10
6/2 81

10/4 97
23/8 78
25/1 98
20/1 19
11/8 61
10/5 9G
3/10 66

29/6 01
8/11 02
l/S 54

29/9 82
26/9 85
6/10 78
5/9 80
1/4 05

23/10 84
1/8 11

13/10 84
2/12 92
2/1 06
1/6 12



13IEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BJÖRNDAIiL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, liäradsskrivare, Stockholm .
BOTliEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTliEN, JOliN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BI~AND, ERNST, Ingeniör, liälsingborg .
BRAND, TIiURE, liandelsresande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg .
BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
BROMAN, LASSE, Fil. mag., Värnamo .
BUGLER, JOliN, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, liandiande, V'änersborg .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Direktörsassistent, Vänersborg ..
CARLSSON, ELOF, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, liälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Leg. läkare, Jönköping .
CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare, Vänersborg,

Gillets förste ålderman .
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Stockholm .
CEDERGREN, STIG, Stadssekreterare, Uppsala .
CEDERSKOG, ERIK, Boktryckare, Nyköping, ständig medlem t
CliRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
CliRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg .
DAFGÅRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÅRD, liARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAliLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAliLLÖF, LEOPOLD, f. d. liäradsskrivare, Alingsås .
DAliLSTRÖM, WERNER, liandiande, Karlsborg .
DAliME, ALGOT, Tekniker, Vänersborg .
DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växiö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .
DINNETZ, fRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAF, liOvlllästare, Stockholm '" .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
DYMLING, RICliARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg .
EDLUND, AXEL, liandelsresande, Göteborg ..

13/11 74
23/4 88
6/7 88
9/2 73
8/7 75
9/10 80

28/7 82
16/3 74
23/9 86
19/5 06
15/5 04
21/8 78
8/5 73

19/9 97
lO/lO 85
27/4 09
23/7 04
9/9 76

27/9 05
19/12 93

8/10 05

21/8 67
2/5 07
1/8 11

26/7 56
l/lO 12

15/10 17
29/4 9.1
15/4 06

2/10 96
26/8 62
28/5 91
11/7 09
2/9 80

29/7 69
5/8 84
9/8 95

21/11 86
21/1 91
22/7 68
29/7 70
;'9/7 94

165



r:DLUND, BERTIL, Kansliskrivare, TrolIhättart .
EKBERG, HJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg: .
ELOW, STIG, Ingenjör, Karlskoga .
ENGLUND, NILS, Med. kand., Uppsala .
ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL TH., Handlande, Göteborg .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL, Färgmästare, Arvika .
ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
FAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
FALK, RICHARD, Förvaltare, Brandsbol .
fALK, SVEN, Redaktör, Stockholm ..
FOCK, Bi(OR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gillets

styrelse , .
FOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg .
FRISERG, KNUT, Apotekare, Storvik .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Östhammar .
fRÖBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOf, Järnhandlare, Vänersborg .
GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, LiIIebyn .
GULZ, TORSTEN, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAFSSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
HAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping .
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse, Gillets arkivarie .
HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
HALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem .
HANSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Väncrsborg .
riANSSON, MAGNUS, Direktör. Stockholm .
HANSSON, VICTOR, Kyrkovaktmästare, Vänersborg •.......
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
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HAUfPMAN, AXEL, Siukvardare, Vänersborg """"""" ,
HEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg .
HEGARDT, GUSTAf, förste stadsläkare, Västervik .
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg _
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HENRICHSON, CONRAD, Disponent, Oslo .
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, Vänersborg. Gillevärd ..
HULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg _.
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
J ANSON, HOLGER, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, JSIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålderman

och kassafogde .......•............................
JANSSON, OTTO, 1:ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Med. kand., Uppsala .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOHANSSON, ALfRED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
JOHANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Drätselbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, liDGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
J OHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, ÅKE, fotograf, Vänersborg .
JOHNSSON, HERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, ANDERS, Bokhållare, Stockholm .
JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg _
JÖNSSON, GUSTAf, Hamnfogde, Vänersborg .
KALTOfEN, CHARLES, förste notarie, Vänersborg _
KARLSSON, KARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg .
KJHLBERG, KARL JOHAN, Ingeniör, Jiärnösand .
KNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg _ .
KRAffT, fELIX, Smedmästare, Vänersborg . .
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KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn .
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg .
LARN, GILLIS, Apotekare, Gränna .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, ERNFRID, Brevbärare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSON, JOHAN, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, GCiteborg .
LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAF, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HÅKAN, Pastoratsadjunkt, Trollhättan .
LINDQVIST, ROLF, Länsbokhållare, Vänersborg .
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg .
LINDSTRöM, ALLAN, Civilingeniör, Stockholm .
LINDSTRöM, HARALD, Boktryckare, Stockholm .
LJUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Bruksbokhållare, Ramsberg .
LUNDBORG, ERIC, I-landIande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, Notarie, Stockholm .
LlJNDGREN, THOR, Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUSTAF, Experimentingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg .
MILLING, THORSTEN 8., Landskontorist, Vänersborg .
NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg .
von NOLTING, OLOF, Disponent, Trollhättan .
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NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla. Gillesskrivare ., 22/2 01
NORDfELT, ALfRED, f. d. Rektor, Stockholm.............. 17/5 64
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta 4/10 75
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö 29/9 73
NYGREN, PONTUS, Landskontorist, Vänersborg t 10/4 00
NYSTRÖM, GEORG, i. d. Järnhandlare, Vänersborg 2/10 74
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg 12/12 70
NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg 8/4 72
OLLeN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg 15/1 85
OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg 2/2 82
OLSSON, ADOLf, f. d. Lagerbokhållare, Vänersborg . 6/12 72
OLSSON, CARL, Lagerbokhållare, Vänersborg 7/2 02
OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg . . . . 12/4 81
OLSSON, VERNER, Bankkamrer, VänersbOrg 2/9 86
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro 15/3 91
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg ?>j3 97
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg 3/1 01
PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg 26/3 Sl)
PETTERSSON, ANDERS, i. d. Slaktaremästare, Vänersborg .. 24/5 70
PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad 16/10 75
RAHM, HJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg 22/10 00
RAHNE, KARL, folkskollärare, Trollhättan 13/11 83
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg 9/5 88
ROSLIN, HENRY, Bokhållare, Vänersborg 2/12 06
RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig medlem 1/8 74
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem 18/6 77
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg 14/11 81
SAHLIN, ERIK, Löjtnant, Stockholm 10/1 09
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg 15/4 13
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken 6/4 83
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg 5/8 86
SANDBERG, NILS, f'il. mag., Vänersborg 9/12 11
SANDBERG, WILHELM, Brevbärare, Vänersborg 12/12 8i
af SANDEBERG, fREDRIK, Kammarherre, Moholm 6/1 84
af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg 25/11 74
SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping 23/6 64
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede .. 24/1 97
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .. '................. 4/12 72
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg . 18/3 96
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg " 20/11 00
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan 1/12 96
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg 8/12 05
STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i Gil-

lets styrelse 2/5 8'7
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STIBERG, ROBERT, Direktör, Göteborg ........•...........
SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare. Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg ..
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Förman, Malmö .
SVÄRD, TAGE, Iiandelsbiträde, Göteborg .
von SYDOW, DANIEL, Löjtnant, Stockholm .
von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, LÖjtnant, Karlskrona .
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg , ..
THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås , .
TIiIMGREN, tlUOO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, tlUGO, Konditor, Yänersborg ,. . .
TIDSTRAND, JOHAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TORSTENSSON, AXEL, Musikstyckjunkare, GÖteborg .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem .
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Luleå , .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem .
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
WALLSTRÖM, EI<NST, Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENIUS, OSKAR, Handlande, Vänersborg t .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Yänersborg .
WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, filialföreståndare, Grästorv .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg ."
WESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg , ..
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsbokhållare, Vänersborg .
WETTERLUNDH, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm , .
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7/6 67
15/2 90
8/7 08

14/9 01
16/1 73
5/8 83

28/1 09
2/4 96

8/3 10
7/7 89

27/7 81'
13/6 95
S/4 10

24/2 09
26/3 96

7/2 99
21/3 09

20/8 74
9/1 11

16/7 99
22/6 OJ
12/8 98
24/9 97
16/2 85

3/4 75
12/9 05
31/12 07
2/3 80

13/8 89
17/6 58
19/2 92
20/1 70
5/8 91

19/1275
29/7 SI

2/9 09
24/7 92

2/2 79
5/11 12

12/1 05
6/8 08

11/2 04
16/9 85



VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg . .
WIJKSTRÖM, ERNST, Kontorsskrivare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
ÅKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
i\.STRÖM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .

Antal medlemmar: 297.

Tillkomna under år 1940:

ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
FOGELSTRÖM, FOLKE, Folkskollärare, Hökedalen .
UND, SVEN, Kontorist, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, R.edaktör, Stockholm .

28/10 OK
18/6 89
28/11 89
11/8 94
17/4 89
8/7 93

23/12 92
25/3 93

14/1 97
3/12 96

18/12 Ol
21/4 13
3/12 10

Styrelsen är tacksam tör uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1940

Styrelsen.
CeDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare, F ö r s t e

å I d e rm a n.
JANSON, ISIDOR, Kassör, A n d r e å I d e r m a n o c h k a s-

s a f o go d e.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, G i II e s k r i var c.
HJORTH, GUNNAR, LänsbokhålJare, G i I I e v ä r d.
LINDGREN, JOHN, Byggmästare, B i s i t t a re.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a re.

STERNER, BRUNO, Frisörmästare, E r s ä t t a r e.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, E r s ä t t a re.

Beredningsnämnd.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
HJORTH, GUNNAR, LänsbokhålJare.
MILLING, THORSTEN B.. Landskontorist.
NORDEN, ELOV. Stadskamrerare.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.
WIKSnWM, I"OLKE, DövstumIärare.

Årsskriftsnämnd.
CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.

Arkivarie.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

Räke nskapsgranskare.
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

KARLSON, VALTER, Handlande, E r S ä t t a re.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORG
FABRIKEN GRUNDLAGD

=== AR 1860 ===

Produklion pr dag 2,200 par



SPARBANKEN I
~ ..

ANERSBORG
GRUNDAD AR 1822

En av
landets äldsta sp rbanker

Insatta medel omkring .... Kr. 16.000.000:

Reserverade medel omkring " 1.250.000:-



Utför alla slags bankaffärer

Bankens notariatavdelning mottager till

vård och förvaltning under bankens

garanti a Il e h a n d a värdehandlingar.

FondaHärer förmedlas.

Kassafack uthyras.



VANERSBORGS BRYGGERI
Grundlagt 1852

--- Ägare: --

A.-B. Pripp & Lyckholm, Göteborg

TILLVERKNING:

Alla slag av malt- och läskedrycker



(iJ,udtId
APPOR

VÄNERSBORG

KIRUDDS AK'I'1IEBOI.&AG
ETABL. 1918

BYXFABRIKENKIRUDD
ETABL. 1926

VÄN ERS BORG



VANERNS MOTORVERKSTAD
VANERSBORG

VERKSTADEN

tillverkar RÅOLJEMOTORER,
MOTORVINSCHAR & BYOONADSHISSAR

GJUTERIET

tillverkar TA CKjÄRNSGjUTGODS, LEGERAT TACK
JÄRNS GjUTGODS, METALLGODS & MASKIN

FORMAT GJUTGODS.

Å RS TI II V ERKNI N G C: a 4 OO TO N.



A/B

NABBENSBERGS TEGELBRUK
ÅRSTILLVERKNINO: 4 milj. murtegel.

1 3/4 » taktegel.
I 3/4 » dräneringsrör.

Svenska Elektrodfabriken KROMA
(Innehavare: Ing. A. Harlitz)

tillverkar alla slags elektroder för
elektrisk svetsning.



~II~~ III111111
Tillkännagivande n:r 6.

Många kända företag övergå nu helt till

att driva sina bilar med ved ... och de

välja den sedan åratal världsberömda ved

gasgeneratorn Imbert. Bl. a. ha tills dato

levererats över 500 generatorer till Mjölk

centralen, Stockholm - det är ytterligare

belägg för att Imbert användes av dem som

önska tillförlitliga, ekonomiska generatorer.

Generalagent och licensinnehavare:

ULF & (o. AB.
VÄNERSBORG - TEL 1253

IMBERT patent 59137
VARUMÄRKE 53440



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
19 41

VÄNERSBORG
C W. CAR LSSONS EI'TR:S BOKTRYCKERI

1941





En »hederlig» begravning i Vänersborg
år 1703.

Bland de i landsarkivet i Göteborg förvarade, fåtaliga äldre
handlingarna från Vänersborg finnes en med namnet D a n i e l
W e n b e r g undertecknad, den 9 mars 1703 daterad räkning
med överskriften: "Räckning på huadt iag till min Sahl. Suär
moders Kierstin Månsdotters begrafning hafuer af mine pe
ningar uttlagt".

Räkningen, som väl tillkommit för någon uppgörelse med
Kerstin Månsdotters andra arvingar, upptager många poster,
och var och en av dessa är noga specificerad. Detta gör, att
man av räkningen får en ganska detaljerad och målande bild
både av de förberedelser, som på den tiden tarvades för en
"hederlig" begravning, och även av själva jordafärden och

vad därmed hade samband.

fÖr att man skall kunna få en föreställning om den befolk
ningskrets, inom vilken denna begravning ägde rum, är det
nödvändigt att med några ord presentera räkningsutfärdaren,
Daniel Wenberg. lians fader, som hette Amund Persson, före
kommer i Vänersborgs mantalslängd 1665 och även 1675. Den
nes grav i stadskyrkan omtalas 1691, och hans änka var säker
ligen den "Berta Amunds", som dog 1697. Amund Persson var
borgare i staden, men man har ingen upplysning om det yrke,

han bedrev. lians son D a n i e l A m u n d s s o n We n b e r g
förordnades till ålderman vid stadens lastageplats Korseberg



den 19 april 1704 och uppräknas bland "stadens 24 äldste" år
1708. lian valdes till rådman år 1710 och levde ännu 1752, då
ban deltog i borgmästarval. Enligt en ton:tägareförteckning från
år 1699 ägde han dels den bebyggda tomten nr 43 vid nuvaran
de Drottninggatans norra sida mellan Edsgatan och Kyrko
gatan, och dels den angränsande, vid Eds'gatan liggande obe
byggda tomten nr 45. Man vet, att han var två gånger gift,
men ej hustrurnas namn. Det var för sin första svärmoder,
Kerstin Månsdotter, han förskotterat de ifrågavarande begrav
ningskostnaderna.

Daniel Wenberg hade säkerligen en 'god ekonomisk ställning
och ett välförsett hem. På att så var förhållandet tyder, att
då av guldsmeden Bengt Bränning förfärdigade silverpjäser
den 15 februari 1706 proberades på rådstugan, så medförde
Daniel dit två silverbägare och ett helt dussin silverskedar.

Räkningen å begravningskostnaderna är fogad till en annan
handling, utgiven av Daniel Wenberg med överskriften: "Räck
ning på hwadt iag för Sahl. Suärmodren i Stadzens uthskyl
der betalt, som ock mine pretentioner som lämbnas under den
wälädle Magistratens goda Iudicium".

Det var tydligen så, att Daniel, som under de senaste åren
av svärmoderns livstid skött hennes affärer och därför måst
göra åtskilliga utlägg för henne och slutligen fått förskottera
begravningskostnaderna, nödgats anlita rådstuvurättens hjälp
för att av svärmoderns arvingar få sina förskott ersatta. Den
na omständighet låter oss nu efter snart 250 år få en inblick
även i gummans förhållanden under hennes sista tid och inte
endast i hur det gick till, då hon fördes till graven.

I den räkning, som avser Daniels "pretentioner" för utlägg
under svärmoderns livstid, kommer först en utgift för skatter.
Det rör sig om tre års mantalspengar, 24 öre om året eller 2
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daler 8 öre, - det gick 32 öre på en daler - och om 1702 års
halva contribution, 12 öre. Vidare har Daniel utlagt skatt för
hushyra, 4 öre, och boskapspengar - ett sla'gs skatt - med 2
öre. Daniel hade ytterligare lagt ut 5 daler för en av svär
modern inköpt stut och för samma stut till tullskrivaren Ek
man betalt tull med 15 öre, då stuten fördes in i staden. I
Göteborg och Lidköping hade Daniel inköpt och "flytt" svär
modern allehanda specerier, "iblan för 4 daler, iblan för 3
claler, som iag nu eii så noga kan minns, men uthföres för 10
daler". Nu i höst - d. v. s. på hösten 1702 - hade svärmo
dern fått en stor båt ved, som med uppkörning till gården
kostade 4 daler. tion hade tydligen varit invecklad i en pro
cess, ty i räkningen förekommer en post på 30 daler för det
Daniel rest med henne till Jönköping och Skara, samt för det
han fÖr henne en lång tid uppvaktat å rådstugan för att "för
hielpa hennes wijdlofftelige Sack". rör resor, förtäring, och
tidsspillan fordrar Daniel i räkningen 30 daler och tillfogar
vid denna post, att "hwar och en nogsampt är bekannt huadt
besuär iag dherwedh hade". Den största posten i denna räk
ning avser svärmoderns underhåll under 13(4 år, "då hon
war stängdt ifrån all sin ägendomb" - tydligen en följd av
processen. Under denna tid hade Daniel underhållit henne
"med kamar och säng, mat och dryck, wedh och werme" i
90 veckor, för vilket allt han begär ersättning med 1 daler i
veckan eller 90 daler. Den sista posten i räkningen avser dels
skötseln av svärmodern under hennes sista sjukdom, vilket
säges hava varit en alldeles nödvändig utgift, "emädan hon
en lång tjjdh ingen pijga hafft", dels ersättning för Daniels
och hans hustrus besvär och omak vid begravningen samt för
sorgkläder till Daniel, hans hustru och barn. Denna post är
ej till beloppet utförd, utan säger sig Daniel lämna detta till
den välädla magistratens gunstiga omprövande.

Den särskilda begravningsräkningen är tydligen en speci-



fikation till en del av den sist omtalade posten i "pretentions
räkningen".

Den första åtgärd, de efterlevande vid ett dödsfall hade att
ombestyra, gällde s j ä l a r i n g n i n g e n efter den avlidna.
I"'ör själaringningen och väl däri inbegripet jämväl de övriga
ringningarna med stadens kyrkklockor i anledning av döds
fallet och begravningen, hade Daniel honorerat klockaren Jo
han Bånge, som också var organist och dessutom rådman i
staden, med 1 tunna spannmål, som uppförts till ett värde av
3 daler, och dessutom betalt ringkarlarna med 2 daler.

Klockringningen i anledning av dödsfallet och begravningen
utgjorde en mycket viktig del av de yttre åthävorna vid ett
dödsfall. 1664 inskränktes ringningarnas antal till högst fyra.
Den första ringningen - själaringningen - skulle ske så snart
som möjligt efter dödsfallet. Först med själaringningen trod
des själen skiljas från kroppen. Innan ringningen var över,
svävade själen i ovisshet om sitt tillstånd. Enligt en gammal
anteckning från Småland säges det att "hiertat intet kalnar
rätt på den döde, förrän de ringer siälaringning; derföre, dö
de om natten, ringa de strax morgonen efter". Själaringningen
borde alltså ske senast dagen efter dödsfallet. Den skulle

ringas mellan kl. 9 och 10 eller mellan 10 och 11. Kom budet
om själaringning efter denna tid, fick man vänta till nästa
dag, ofta till stor bestörtning för den som begärde ringningenl).
Den andra ringningen skedde dagen före begravningen, den
tredje omedelbart f ö r e, och den fjärde omedelbart e f t e r
jordfästningen. Den andra av dessa ringningar är numera helt
ur bruk, och själaringningen, där den förekommer, sker ome

delbart efter dödsfallets tillkännagivande från predikstolen
söndagen näst efter dödsfallet. På den tid, då den här be-

1) Louise Hagherg: När döden gästar, Sthlm ]937, s. 155.
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handlade begravningen ägde rum, ringde man allt efter den
avlidnes eller hans efterlevandes ställning i samhället med en
eller flera klockor längre eller kortare tid. för barn nöjde
man sig att ringa med "lilla klockan" en halv timme, vilket
på 1690-talet i Vänersborg kostade 8 öre. Att låta ringa med
båda klockorna en hel timme kostade 3 daler. Således ring
des för Daniel Wenbergs svärmoder med båda klockorna en
hel timme, den högtidligaste och fullständigaste ringning, som
presterades, utom vid kungliga personers dödsfall, då man
ringde ett helt år mellan kl. 12 och 11

).

Närmast efter omsorgen om själaringningen kom bestyret
med anskaffandet av l i k k i s t a åt den avlidna. Pör Kerstin
Månsdotters kista användes sju stycken "valda" bräder för
4 öre stycket, för vilkas hopsättande åtgingo 3 tjo;g spik för
3 öre tjoget. Kistan förfärdigades av Torsten snickare för
2 daler 16 öre. Men för tillverkningen av kistfötterna an
litades en annan snickare, Sven snickare, som i betalning fick
16 öre. Kistan försågs med ej mindre än tolv stycken hand
tag, som naturligtvis ej funnas till köps färdiga, utan tillver
kades av för 16 öre järn aven smed på landet, som tog 24
öre för sitt arbete, varjämte den, som förde järnet till smeden
fick 8 öre för sitt omak. Kistan kläddes sedan utvändigt med
svart kläde. Det gick åt 8 alnar för 7 daler alnen eller 56
daler kopparmynt, som gjorde 14 daler silvermynt. Vi ha
förut sett, att på den tid, som det här är fråga om, en slakt
oxe kostade 5 daler2

). Tyget till kistans klädsel kostade således

l) Ännu under 18DD-talets mitt ringde man för kungliga personer dagli
gen en hel månads tid. Vid kung Oscar II:s död pågick ringningen emel
lertid endast från dödsdagen till begravningsdagen en timme om dagen.
(Hagberg s.. 158).

2) Prisuppgifter i handlingar från äldre tider äro alltid av stort intresse.
Jag har försökt att verifiera uppgiften om värdet aven oxe på den här
ifrågavarande tiden. Landsarkivarien Clemensson har välvilligt försett mig
med följande uppgifter. J verifikationerna till Skaraborgs läns landsbok
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nästan lika mycket som tre oxar. Invändigt kläddes kistan
med 5 alnar "fin slissing" för 16 öre alnen. "Slissing" var en
sorts lärvt, även kallat "slesie lerft". Samma tyg användes
också för huvuddynan i kistan. För kistans klädsel anlitades
en skräddare, som fick 1 daler för sitt besvär. Tyget fast
sattes med "tenlikor", ett slags spik med stora huvuden.
I kistan lades ett lakan, värderat till 16 öre, till bolster.

Till s v e p n i n g e n köptes hos madame Elisabet Marcus
- rådmannen Daniel Jonsson Ekmans änka - 8 alnar kloster
lärvt för 1 daler alnen och 1 1/2 aln "slissing". I svepningen
ingår också 1 1/2 aln "skiärnig" för 24 öre alnen. "Skiärnig"
är tydligen en form för "skärduk" eller "skirduk", ett slags
fin, nästan genomskinlig linneväv, som säkerligen använts
för den s. k. ögonkluten eller ögneduken, som lades över den
dödes ansikte och skulle sticka utanför kistlocketl).

Liket försågs med s t r u m p o r och h a n d s k a r, vartill
åtgick 3 alnar slissing för 16 öre alnen. Handskmakaren, som
sydde handskarna - de voro ju liksom strumporna av tyg 
fick i betalning 10 öre, och skräddaren, som sydde strJmpor
na, erhöll i arbetslön 4 öre.

Den dödas anhöriga ansågos icke kunna själva verkställa
svepningen och kistläggningen. Detta skulle ombestyras av
någon "oskyld". Den döde ville gärna ha sällskap med på
den sista färden, och därför var det ej rådligt för någon av

för år 1703 upptages en "skatteoxe" till 10 dIr och en "taxeoxe" till 14
dIr smt. I en bouppteckning från Åmål 1716 upptagas ett par stutar, en
något behållen och en sämre, till ett sammanlagt värde av 9 dIr smt. En
odaterad bouppteckning i Göteborg från 1700-talets första år (I 700-1702)
upptager "l ko, kallas Lilla Kirstin", till 9 dIr och "1 ko, kallas GambIa
Kirstin", till 6 dIr smt. Mellan dessa siffror variera koprisen, medan en
stor tjur upptages till 12 dIr, en gammal kviga till 8 dIr och en liten tjur
till 5 dIr. Fr. Åkerblom i "Historiska anteckningar om Sveriges nötkrea
tursavel" återger en osäker uppgift från 1692, enligt vilken en oxe skulle
kostat 5 dIr smt.

l) Hagberg s. 8(5.



familjens medlemmar att vidröra honoml). De särskilda
s v e p e h u s t r u r, som Daniel vidtalade för sin svärmoders
kistläggning erhöllo ingen kontant betalning - det var tyd
ligen ett hedersuppdrag. Men de trakterades med en måltid
samt dessutom med vin och bakelser, allt i räkningen uppta
get till 20 daler.

Mellan Kerstin Månsdotters död och hennes begravning för
flöto ej mindre än sex veckor, och hela denna tid var en myc
ket farlig tid, då de onda makterna drevo sitt spel och även
tyrade både den avlidnas och de efterlevandes salighet och
frid. M a n vak a d e h e l a t i d e n ö v e r l i k e t, och an
teckningen om Daniels utgifter härför är betecknande nog
formulerad sålunda: "Legdt en karl samt en pojke som hollet
wacht öfuer lijkett s a m p t S t e r b h u s e t 2

) i 6 weckor a
4 öre dygnet". Karlen och pojken började varje afton sin vakt
med en måltid, och denna är med tillhörande "drick" uppta
gen till 4 Öre om dagen. Dessutom undfägnades de under
natten med öl, och för detta behov och för traktering av be
sökande före begravningen åtgick en tunna gott öl för 4 da
ler 16 öre och en kanna brännvin för 24 öre.

Likrummet måste naturligtvis hela tiden intill begravningen
hållas upplyst, och därför åtgick 2 lispund talgljus för 5 daler
eller värdet aven slaktoxe. För uppvärmning av likrummet
åtgick 10 lass ved för 4 öre lasset, och för huggning av ve
den betalades 12 öre.

"Lik- eller vakstugor höllos, sades det, för att hålla onda
andar på avstånd och för att ej Satan skulle anamma den
dödes lekamen. Att sådant verkligen skall ha förekommit, be
rätta våra folksägner. Redan vid dödslägret stredo ju goda
och onda makter om den dödes själ. Och som natten särskilt

1) liagberg s. 176.
2) Kursiveringen gjord här.

g



är tiden fÖr de onda makternas verksamhet, så koncentrera
des även vaksamheten på denna del av dygnet. Det kunde
ju hända, att den för död hållne ej var riktigt död, utan vak
nade till liv igen, och så 'gällde det också att hålla djur, såsom
hundar, kattor och råttor, på avstånd. Likvakor omtalas så
väl i de isländska sagorna som i våra folkvisor. I den gamla
folkvisan "lierr Carl eller klosterrovet", där riddaren låtsar
sig vara död för att kunna locka den unga jungfrun ut ur
klostret, låter han sända sina småsvenner med följande bud:

Behagar skön jungfrun i vakestugan ,gå
och se lierr Carl stå lik"').

Till vakstugorna samlades fränder och grannar, och de be
sÖkande trakterades med brännvin. Det 'gick ofta mycket liv
ligt till och även dans förekom. Ännu så sent som i slutet av
I800-talet uppgives från Danmark, att dans kring likkistan före
kommie). I 1686 års kyrkolag stadgades förbud mot anord
nande av s. k. "wakestufwor" och föreskrevs, att allenast
några få skall vaka och "taga wahra på lijket, at intet otien
ligt ty wederfares". Förbudet upprepades vid många tillfällen,
men bruket med vakstugor höll sig länge kvar.

Utom de rent materiella tillredelserna för begravningen åter
stodo före densamma åtskilliga formaliteter. S. k. p e r s o
n a l i e r skulle skrivas, och notifikationer om dödsfallet och
begravningen, s. k. b e g r a v n i n g s b r e v skulle författas.
För "begrafningsbref till gode vänner på landet", för papper
och hjälp med författandet, betalte Daniel 2 daler. Om perso
nalierna föreskrevs i kyrkolagen, att de skulle författas och
lämpas efter vars och ens leverne utan vidlyftighet samt oför-

') liagberg s. 239.
2) liagberg s. 243,
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tjänt och fåfängt beröm. Begravningarna skedde i regel om
söndagarna, och efter predikans slut - predikan övervars
naturligtvis av begravningsföljet - hölls "likmässa" eller lik
predikan över någon vald text, varefter prästen fortsatte med
personaliernas uppläsande. I personalierna redogjordes för
den avlidnes familjeförhållanden, dödsorsak, livsgärning och
betydelse för familj och samhälle. Hade begravningen skett
på en vardag, upplästes personalierna söndagen efter, då alla
familjemedlemmar voro i kyrkan för att höra dem.

På orten boende begravningsgäster skulle muntligen i n
b j u d a s. Detta skulle egentligen ske av någon nära släkting,
helst en vuxen son, till den avlidne. Johan Ekeblad skriver
i ett brev från Stockholm den 12 december 1649, att han blivit
vidtalad av Christina Bonde att bedja till en av hennes dött
rars begravning, "förty söner har hon inga"l). Daniel Wenberg
synes också hava fått anlita någon utomstående, ty "bödes
mannen" fick för sitt omak 3 daler.

*
Det var ej alldeles nödvändigt att g r a v ö l e t skedde

samma dag som begravningen. Det kunde komma ganska
långt efter jordafärden. Av den ifrågavarande räkningen kan
man ej se, hur Daniel Wenberg i detta fall förfarit. Men det
framgår, att han ställt till ett festligt gravöl efter svärmodern.
För begravningsmåltidens tillagande hade anlitats en kock,
som i avlöning fick 2 daler 16 öre, och en hustru, som bakade
tårtor och bakelser mot samma betalning som kocken. Några
särskilda utgifter tör maten omtalas icke, men måltiden måste
ha varit riklig, om man får döma efter mängden av de dr yc
kesvaror som åtgingo: 3 tunnor dubbelt öl för 8 daler tunnan,
2 tunnor sämre öl för 3 daler tunnan, 2 kannor brännvin för
24 öre kannan samt 7 1/2 kannor vin för 1 daler kannan.

1) S,iÖberg: Johan J:keblads Brev, Sthlm 1911, !: s. ;:)9.



Utom maten bjöds på "Tractamente för fruntimbret samt man
folcken af allehanda slags backelse samt tortter, som i dhet
ringaste uthföres för 15 daler". Pipor - kritpipor - och
tobak hade inköpts för 3 daler. Under kalaset sönderslogos
tre stycken fina glas, värda 12 öre stycket, och två sämre
glas för 6 öre stycket.

*

I räkningen på begravningskostnaderna ingå också utgif
terna i samband med b o u p p t e c k n i n g e n. Denna ägde
vanligen rum någon dag efter begravningen, medan släkten
ännu var samlad. I den här ifrågavarande räkningen är bo
uppteckningskostnaden uppförd t. o. m. f ö r e de egentliga be
gravningskostnaderna, men det kan ju bero på att posterna
i räkningen upptagits i den ordning utgifterna blivit betalda.
"FÖr dhe gode Herrars omack som inventera och werdera"
upptager räknin'gen 6 daler och de trakterades dessutom med
en kanna vin, hälften spanskt och hälften en annan sort, vars
namn ej kunnat uttydas, för tillhopa 2 daler 8 öre.

*

I I ä g e r s t a d till kyrkoherden hade utbetalats 15 daler,
cappelanen hade fått 1 daler, stadens skolmästare 1 daler och
klockaren utöver betalningen för själaringningen ytterligare
12 öre. Lägerstaden eller likstolen utgick ju sedan gammalt
i form aven ko eller dess värde, därest sterbhuset ägde så
många som sex kor, men i annat fall med ett mindre belopp,
dock ej gärna mindre än ett får eller dess värde. Det var
alltid en intressant fråga för prästen, om det var ett "kolik"
eller ett "fårlik", som han skulle jordfästal). Varför cappela
nen skulle ha betalning, vet man ej, men skolmästarens be
talning utgjorde säkerligen ersättning för stadens skolgossars

1) Hagberg s. 416.
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sång vid begravningen. Sådan sång förekom alltid vid "bättre"
begravningar, och om en sådan rör det sig ju alldeles tydligt
i detta fall. Vid en kyrkostämma i Vänersborg den 17 juni
1691 antecknas, att "scholan skall betalas för lijksången, eIIiest
blifwer det inthet siunget på kyrkiogården".

*
förutom en post å 15 daler för "extra uthgiffter för ett och

annat smått som för wijdlöfftigt är att specificera", upptager
räkningen slutligen en till "det ringaste 15 daler" beräknad
utgift för att "effter min lofuen till sahl. suärmodren låtta
m u r a d h e s g r a f i kiörckan och stenen inlägga".

Iiela räkningen slutar på 203 daler 23 .silvermynt, vilket,
om man utgår från den i dessa handlingar förekommande upp
giften, att en slaktoxe var värd 5 daler silvermynt, visar,
8tt svärmoderns begravning med därtill hörande utgifter kos
tat Daniel Wenberg fyrtio gånger så mycket, som en slaktoxe.

BERTEL HALLBERG.
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PÅ GRUNNEBO HED.

N är jag för några år sedan träffade en medbroder i försking
ringen, d. v. s. en vänersborgspojke, som omständigheterna
tvingat att framleva sin ålderdoms dagar i Upp-Sverige, be
rättade han glatt och fantasirikt om sina upplevelser vid ett
nyss förut företaget besök i hemorten. Jag erinrade mig då,
att jag för mycket länge sedan hade sett denne ganska om
fångsrike f. d. major 'gå med spänstiga steg på Grunnebo hed
såsom en smärt underlöjtnant, iförd alltfÖr stor uniformsmössa
(varför ha så många nyblivna underlöjtnanter för stor mös
sa?), och frågade honom därför, om han även återsett "he'a"
och hur det nu såg ut där.

Men då förmörkades hans panna, och på min fråga svarade
ban: "liur det ser ut där - jo, som en skräpbög". Detta tema
utvecklade han sedan under häftiga åtbörder och med många
starka ord, men vare sig jag skall tro honom eller ej, så väckte
detta hos mig den tanken, att några små minnen från he'a
kanske skulle förtjäna sin plats i denna årsskrift.

Ja'g vill då först bekänna, att jag exercerade beväring första
året vid Upplands regemente, på Polacksbacken vid Uppsala,
därpå i samråd med en del andra eljest oförvitliga ynglingar

skolkade ett år för studiernas skull och därefter infann
mig vid Västgöta-Dals regemente på Grunnebo. Livet på det
fÖrra stället var - med undantag för korporalerna, som äro
sig lika överallt - så olikt tillvaron på det senare som gärna

kan tänkas. Så var det på Polacksbacken just då en lovvärd

föresats hos studentbeväringen att äta kronans mat, som var
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lika härsken som enformig och, vad ännu värre var, intogs
i betänkliga bleckkärl, vilka - och det var nästan det allfa
värsta - skulle diskas av oss själva. Jag kan utan överdrift
säga, att jag inte var mätt en enda gång på hela tiden. På
Orunnebo däremot... men dit kommer jag sedan.

I detta sammanhang torde det vara lämpligt att erinra om
att värnplikten på den tiden ännu endast omfattade det ringa
antalet av 30 dagar, fördelade på två år, vartill dock komma
in- och utryckningsdagarna vardera året. Jag är emellertid
glad att kunna säga, att denna korta period utnyttjades myc
ket omsorgsfullt (på den förra heden ganska hårdhänt) och
att de dagarna stå i mitt minne som en kärv men nyttig tid,
kryddad med inte så få muntrande upplevelser.

Alltnog, en sommardag i mitten av 80-talet infunno vi oss,
jag och en annan skolkare, på Grunnebo hed, inte så litet
undrande, huru vi skulle bli mottagna, men hälsades hjärtligt
välkomna av jourhavande löjtnanten, den av humor och raljeri
proppfulle och populäre Ragnar Almqvist, han liksom vi rik
tiga "stadsbarn" och inga utsocknes. Och i de yngre under
löjtnanterna igenkände vi flera f. d. klass- eller skolkam
rater, som vi ofta i skolan hjälpt med läxor och andra svå~

righeter, varföre vi började motse framtiden med en viss
tillförsikt.

Dessutom hade vi under den stränga regimen på Polacks
backen lärt oss en hel del, så att vi inte alldeles kände oss
som nybörjare. Däribland kan jag inte låta bli att berätta
följande. På Polacksbacken togos vi under de första dagarna
om hand av korporal Storm, som noggrant lärde oss konsten
att 'göra honnör, d. v. s. att på militäriskt sätt hälsa på över
ordnade, vari S. var en mästare såväl i fråga om att föra
handen reglementsenligt till mössan som att därvid med en
stram knyck på nacken och eld i ögat blänga på den hälsade.
Nu visste vi mycket väl, att hälsandet på översten, varom
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korporalen inte sagt ett ord, var en längre och besvärligare
historia, med "halt och front" på vissa stegs avstånd. Men
för att sätta Storm på det hala frågade en av beväringarna:
"KorpraI'n, hur gör man, när man möter översten?" Kor
poralen rev si'g först en smula fundersamt i huvudet och sva
rade därefter något dröjande: "Joo ..., då går man gemenligen
en annan väg". Jag har funnit, att det rådet är gott och för
den anspråkslösa människan tillämpligt även i andra livets
förhållanden.

Något öppet skoj förekom väl egentligen inte med korpo
ralerna, men frestelsen därtill var dock stark under den halv
timme av dagen, som var ägnad åt "allmänbildning", d. v. s.
en i frågor och svar pågående undervisning, huru en krigs
man skulle bete sig såväl i fält som i det civila livet - en gi
vande reservoar, varur man torde ha hämtat de bästa senare
Strix-historierna.

Men låtom oss återvända till Grunnebo. Medan det på Po
lacksbacken var sed, att även studenterna buro kronans klä
der - dock med undantag av byxorna, som ansågos allt för
orimliga - fingo vi på Grunnebo kläda oss så prydligt vi
ville, naturligtvis inom föreskrifternas ram, och blanka knap
par och vårdad "puts" i övrigt synes ha utgjort en bland
regementets specialiteter. Denna förfining torde delvis ha be
rott på den omständigheten, att det om söndagarna var rätt
vanligt, att släkt och vänner, även kvinnliga, från den när
belägna staden kommo till heden för att beundra sina gossar.
Och då ville man förstås visa sig på styva linan, ty det man
liga släktet är i grund och botten lika behagsjukt som det
kvinnliga.

Men den stora ,glädjen och trösten för hungriga och törstiga

s. k. herrbeväringar var dock maten, som intogs i den fina

matsalen i underofficerspaviljongen, givetvis mot särskild be
talning, och bjöd på allt, som det svenska smörgåsbordet äger
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av överdåd och den svenska sorrirrial'en av läckerheter (något
så smakligt som t. ex. vår färska potatis har inte sin mot
svarighet i något annat land).

Det var under sådana omständigheter inte underligt, att
herrbeväringen ofta sågs med sneda blickar av de mindre
lyckligt lottade kamraterna i vapenrocken, och de spratt, som
man från det hållet sökte spela oss, voro varken få eller
helt oskyldiga. Vi kallades vanligen "selkevärar" (silkesbe
väringar).

Den uniformselegans, varom jag nu talat, var naturHgtvis
ganska dyrbar, och exercisen blev ännu mer kostsam genom
de rätt så täta besök man fick mottaga av törstiga bekanta
från hemstaden. Under denna extra beskattning ledo nog
också officerarna. En liten historia från denna gästvänskap
vill jag inte undanhålla den humoristiskt anlagde läsaren.

En dag hade några underlöjtnanter på Grunnebo fått besök
av ett par vänner från staden, vilka för första ,gången färdats
dit på cykel. Det blev ett rejält festande, ända tills gästerna
cyklade tillbaka frampå kvällen. Under hemvägen kände de
sig emellertid sömntyngda av välfägnaden och kroppsrörel
sen, gjorde därför en halvcirkelformig sväng inåt en skogs
backe och lade sig där att sova. Efter en stund fortsatte de 
i övrigt okunniga om trakten, sedd från landsvägen - i den
riktning velocipederna utvisade, och till ömsesidig häpnad
fingo de och deras värdar (som sutto kvar och drucko en
myckenhet vichyvatten) snart nog återse varandra. Slutet
känner jag inte, men att historien är sann, bevisas därav, att
min vän majoren, som varit med om kalaset, själv har berät
tat den för mig

I exercisen omhändertogos vi först aven korporal, vars
specialitet det var att lära oss konsten att göra högerom och
vänsterom o. s. v. En dag sökte han - jag tror, han hette
Strid; han var i varje fall en lika stor hedersman som Storm,
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båda i grund och botten beskedliga karlar trots deras vilda
namn - att lära en omöjlig bondbeväring att 'göra heltom.
"I<'otera först på den vänstra klacken!" skrek Strid allt högre
och högre, under det att den skräckslagne beväringen stod
dyrstill med vidöppen mun och stirrande ögon. Till sist tillät
sig förf. att inskrida och sade till korporalen: "Snälla Korp
ral'n, säg inte r o t e r a, för det vet han inte vad det är" 
"Va' ini... ska' ja' då säja?" frågade korporalen, som nu
började bli ursinnig. - "Säg v r i d, så kanske han förstår."
Varpå S. vände sig till offret och dundrade: "Nå så v r i' då,
din dj-l, om du inte kan r o t e r a!" Till slut lyckades det.

Denna korporalernas benägenhet att använda främmande
ord motarbetades av de förståndigare bland officerarna, men
det berättades, att då en sådan en gång hade förebrått en
lwrporal, att han begagnade för många utländska ord, så sva
rade denne:"Ja, men, kapten, dä' i m p o r t e r a r så ohögge
lit på bondbassa'."

Därefter överlämnades vi åt en sergeant (uttalas "schär
sant" och, eftersom han var dalbo, med betoningen på första
stavelsen), som behandlade oss skapligt nog (d. v. s. så<;om
en dalbonde undertecknade ett argt brev till sparbanken i
Vänersborg: "med aktning men utan vänskap") och därefter
åt en löjtnant, som däremot plågade oss efter bästa förmåga.
Jag har senare sökt utfundera, vilken anledning han kan ha
haft till denna förfÖljelse, och har inte kunnat finna förkla
ringen i något annat än den dolda ömsesidiga spänning, som

p å d e n t i d e n tyvärr förefanns mellan det lärda och det

militi.:ra skrået och som lätt kom till utbrott under bevärings
exercisen. Och då vi i vår pluton hade en hel rad av stu
denter, är det ju möjligt, att detta var pudelns kärna.

En av orsakerna till denna misstämning torde ha varit de
akademiska beväringarnas ofta visade förakt för det militära
vardagsgöra't och vissa officerares småaktiga ingripande så-

20



som svar härpå. Saken kan belysas genom historien om filo
sofie licentiaten, som blev befalld att 'gräva skyttegrav men
morskt vände sig till korporalen och utbrast: "Jag skall säga
korpral'n, att jag är inte hitkommen för att lära mig att
gräva diken." Varpå korporalen raskt svarade: "Och jag sa'
säja honum, att han ä' hitkommen för te å lära sej å sätta
(lyda}".

Emellertid, när nöden är som störst, är ju hjälpen närmast,
och aldrig glömmer jag vår outsägliga lättnad, när en om
rangering anställdes och vi till befälhavare tingo ingen mindre
än vår gamle käre f. d. gymnastiklärare i skolan, den för
träfflige löjtnant Jesper Svedberg. Denne hade bl. a. den ori
ginella metoden, att han före påbörjandet aven övning sade
till med skärpa, att om vi gjorde rätt första gången, så skulle
vi få vila under återstoden av den anslagna tiden; men gjorde
vi orätt, skulle han plåga oss, tills vi störtade. Mera på grund
av tillgivenhet för Svedberg än till följd av metodens egen
inneboende kraft gjorde vi vårt allra bästa: vändningarna
skedde med en fabelaktig precision och handgreppen gingo
"som en oljad blixt", såsom det på den tiden hette på det
genuina knektspråket. Resultatet förklaras i viss mån därav,
att f. d. rotmästare i skolgymnastiken utsetts till halvtropp
chefer, och dessa passade noga på de andra "bassarna". I
varje fall hade vi därefter goda dagar.

Under det att andra årets exercistid sålunda förflöt under
en jämförelsevis behaglig tillvaro, låg dock över dess senare
del en mörk slagskugga, varom man endast talade i visknin
gar och med allt större överdrifter: jag avser ryktena om att

regementet det året skulle ut på f ä l t m a n ö v e r, d. v. s.
krigsövning i större skala. Om sådana berättades de hems
kaste saker: hurusom många stupat av trötthet, andra fått
fötterna fördärvade av marscherandet, andra återigen ryg
gen förstörd av den tunga packningen o. s. v. och hurusom
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några i sin förtvivlan rent av blivit vansinniga. Ännu större
var föräldrars och anhörigas fasa inför detta hotande spöke,
och jag har sedan ofta undrat, vad man skulle ha sagt, om
regementet blivit utkommenderat till ett verkligt krig.

Hur som helst blev det ingenting av den gången med fält
manövern, och vid underrättelsen härom gjordes glädjeskutt,
påminnande om den eld, som genomilar bondbeväringarna
första gången de marschera efter regementsmusik.

Ehuru fritiden var väl avvägd, har ja'g av denna intet som
helst vardagsminne, helt enkelt beroende därpå, att vi av det
tidiga uppstigandet, den myckna och ovana kroppsrörelsen
och den ständiga vistelsen i fria luften blevo så sömntyngda,
att vi genast, när tillfälle därtill erbjöd sig, handlöst kastade
oss i britsarna för att sova, tills man väcktes igen. Vi bodde
på båda hedarna i baracker, utom när vi på Orunnebo för
några dagar förlades i tält. Detta senare sätt, som för den
utomstående ter sig så romantiskt, var emellertid allt annat
än behagligt, bl. a. därför att man vid sängdags våndades i
värmen och fram på morgonen huttrade av kyla.

Söndagen var den egentliga fridagen, försåvitt man hade
den turen att slippa stå på vakt (vilket även var en form av
straffexercis för de motspänstiga), och efter den anslående
kyrkparaden, då kolonnerna marscherade upp på fältet i
stramt givakt och i takt efter den ståtliga musiken för att
hylla sin skapare under bar himmel, då var man ledig, och
där utvecklades på heden ett ganska rörligt marknadsliv, ofta
avslutat med dans kring majstången.

På båda hedarna voro officerarna - med ett eller annat
undantag - distingerade och mot sina underlydande mycket
hyggliga män. Våra f. d. skolkamrater bland befälet komma
vi föga i beröring med, men vi inbjödos dock ett par gånger
efter kvällsmaten till deras bord - vilket ansågs som en
sagolik ära. Det hÖgsta befälets ledamöter sågo vi nästan
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aldrig till, och för bondbeväringarna voro· de att jämföra med
högre, osynliga makter. När de vid något särskilt högtidligt
tillfälle passerade förbi fronten, mätte dem dock gemene man
bland beväringen med vanliga mänskliga mått, t. ex. vid
åsynen aven fet major med upprikHg beundran viskande till
varandra: "Dä va' en tjocke, präkti", och med motsvarande
missräkning vid anblicken aven gammal mager överste eller
överstelöjtnant: "Aa ... dä va' en liten, törre",

Bland officerarna fanns en hel del adelsmän med gamla
granna namn, såsom Lilliehöök, Creutz, Natt och Dag, Silf
verskiöld, Silfverbrand, Oxehufvud, O'Connor (det sistnämnda
av knekthumorn omstuvat till "Rockesnurr") o. s. v.

Namn på -s o n voro ännu bland officerare sparsamma. Det
berättas, att när en gång en löjtnant blev transporterad från
ett annat regemente till Västgöta-Dals, hade en av det högre
befälet frågat: "Vad heter den nye löjtnanten?" - Svar: "Pet
tersson". Varpå den frå>gande med stor förvåning återtog:
"Heter han b a r a Pettersson"? Den nye officeren fick sedan
bland befolkningen - som på den tiden och i den trakten sy
nes ha haft en viss benägenhet för att använda öknamn - gå
och gälla som "Löjtnant Bara". tIan var för övrigt en duktig
karl och blev en framstående kommunalman.

Att anställa någon militär jämförelse mellan Upplands re
gemente och Västgöta-Dals kan inte falla mig in, så mycket
mindre som det gällde två olika årgångar med olika övningar.
Och hade inte de yttre omständigheterna på det förras för

läggning varit så torftiga och närheten till universitetsstaden
inte så stuckit oss i ögonen, är det väl sannolikt, att jag med
samma tillgivenhet hade tänkt på den ännu i bruk varande
Polacksbacken som på den avpolletterade Grunnebo hed.

Någon jämförelse mellan dåtidens och nutidens värnplikts
tjänst vill ja'g ännu mindre inlåta mig på. Med den utbildnings-
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tid och de resurser, som då stodo till buds, gjorde man utan
tvivel så gott man kunde, och det är ett gott råd, att vi inte
skola skratta åt våra föregångare, om vi inte vilja, att våra
efterkommande skola skratta åt oss.

A. NOR,DFELT
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ÄRSKRÖNIKA 1940.

Det må vara en ringa krönikeskrivare tillåtet att ta exempel
från de vittra höjderna och här framföra ett tack till dem, som
på ett eller annat sätt bidragit vid tillkomsten av hans opus.
Detta tack riktar jag till informationsstyrelsen och Elfsborgs
Läns Annonsblad ~ utan dem hade denna krönika blivit
oskriven. Med tillgång till informationsstyrelsens klarläggande
och uttömmande meddelanden har det materia1-, som stått till
mitt bifogande, blivit lättfattligare och mera inskränkt. Utan
r:, L. A. skulle lokalkrönikan blivit mager och utan fär,g. Låt
mig ta ett exempel. liur skulle jag annars fått reda på att
"länsstyrelsen lägger sig i plantaget"? När jag läste detta
fick jag en obetvinglig längtan att få vara åsyna vittne till,
hurusom en fulltalig länsstyrelse med landshövdingen i spet
sen ~ och lijorth strax bakom ~ skrider över torget för att
behagfullt sträcka ut sig på dessa härligt mossbelupna gräs
mattor, som med åren skuggas av allt färre träd. Senare har
jag visserligen aven meddelare, som önskar vara okänd, fått
höra, att jag läst fel. Tonvikten skulle ligga på i-et, alltså:
länsstyrelsen hade lagt sig i plantaget. Och då förstår ju var
och en, att det gällde trädfällningen, men det är en historia,

som vi behandlat redan förra året. Dessutom är det en öm
punkt, och sådana skall man i allmänhet undvika att trycka
på. Apropå ömhet, så läste jag likaledes i r:. L. A., att Anton
Lundgren, som fyllde sextio år för en tid sedan, har en öm

punkt. Ordagrant stod det, att "tar man honom på det ömma,
smälter han som vax". lim många husmödrar skulle inte vilja
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veta mer om detta. Alltid kunde det väl bli något tilläggskort,
om man finge in en fullträff på det ömma hos kristidsnämn
dens ordförande.·

Nu har jag en känsla av, att denna krönika artar sig att
bli lika virrig som den värld, vi leva i, och att jag har samma
ringa respekt för vedertagna former som världens nuvarande
herrar. Detta vill jag så vitt möjligt undvika och skall därför
försöka återgå till vedertagna former för krönikeskrivandet.

Ja, nog är världen virrig, och no.Q; är det svårt att hålla
isär begreppen. Folk, som bara för nå.Q;ot år sedan talade om

varandra som jordens avskum och blodiga mördare, strö nu
P~I order av sina s. k. ledare de utsöktaste blomster för var
andras fötter, och det finns enligt upp.Q;ift in.Q;en annan gräns
~in evigheten för den hjärtliga kamratanda, som nu är rådande

mellan dem. Kanske det kan förefalla hädiskt, men här före
li.Q;ger måhända möjligheter att med tiden få ett begrepp om
evighetens väsen.

Sedan kriget mellan Ryssland och Finland avslutats, och
Stalin 'genom gränsregleringar mot väster försvårat för fin
name att an.Q;ripa sin fridsällc .Q;ranne, förflyttades händelser
nas brännpunkt hastigt till andra nejder. Tyskland förklarade
si.Q; villigt sörja för Danmarks och Norges neutralitet och be
satte de båda länderna. England missuppfattade avsikten och
lovade sända all den hjälp, vartill dess resurser räckte. Re
surserna voro mycket små och evakuerades framgångsrikt
efter någon månad. Därefter kom turen till fIolland och Bel
gien, vilkas neutralitet också skulle upprätthållas av Tysk
land. Återigen missuppfattade En.Q;land situationen och lovade
etc. Resultatet blev enahanda och evakueringen framgångs
rik. Därefter krossade Tyskland fransmännen. DesstÖrinnan
hade England framgångsrikt evakuerat. Efter dessa händelser
uppfyllde Mussolini sitt löfte att åter träda ut på sin balkong,

denna gång för att förklara Frankrike krIg. Denna händelse
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torde emellertid icke varit orsak till att Frankrike någon dag
senare begärde vapenstillestånd. I Vichy bildade den gamle
marskalken Petain med hjälp av M. Laval en regering, som
gav Frankrike ett nytt statsskick efter mönster från segrar
staterna och under servila svansviftningar för Hitler, som
emellertid inte förefallit särskilt trakterad av denna uppmärk
samhet. Vichys berömmelse torde allt fortfarande allenast
bliva knutet till dess utmärkta mineralvatten, vilket, blandat
med cognac, bildar en god och närande dryck av engelskt
ursprung, benämnd grogg.

De bomber, som under senare delen av året fällts över
militära och icke militära mål i de krigförande länderna, de

flygplan, som nedskjutits och icke nedskjutits, och de ska
dor, som varit omfattande eller obetydliga, allt efter uttolk
arna, ge föga stöd åt teorin om människan som skapelsens

krona.
Mussolini hade också, när han nu ändå var i farten på bal

kongen, slängt iväg en krigsförklaring mot England. Av va
llans makt - eller av andra anledningar - blev det seder
mera också en liknande mot Grekland. Resultatet blev något
penibelt: grekerna ha f. n. besatt en stor del av Albanien och
hota att kasta italienarna i ett hav, som trots Otrant0sundet,
inte är mare nostrum för Mussolini utan trafikeras av engel
ska krigsfartyg. I Afrika börjar det också se illa ut för Cesars
ättlingar, men för säkerhets skull tog man i Italien ut seg
rarna i förskott, så segerjublet har man ju trots allt inte gått
miste om.

I Amerika har Roosevelt valts till president för tredje gån

gen. Hans land intar den numera så vanliga ställningen som
icke krigförande. Japan tittar fortfarande snett, framför allt

P~l U. S. A.

Sverige har förskonats från krigets fasor. Skulle ofreden

nalkas våra landamären, stå vi dock icke oförberedda. Igel-
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kotten är beredd att låta den ovälkonme känna taggarne. Lan
det står som en man kring försvaret av rätt och frihet, därom
har försvarslånet och villigheten att bära försvarsberedska
pens bördor burit vittne.

Att vi leva i krigets skugga, ha vi dock nogsamt fått er
fara. Främmande flygplan över landet, sänkta fartyg, dri
vande minor och spärrballonger höra till de allvarligare vitt
nesbörden. Vår materiella välfärd regleras av kort ; en ut
sträckning, som inte står i rimlig proportion till alla deklara
tioner om, hur omsorgsfullt vi hade samlat i ladorna, medan
tid var. Det har gått så långt, att innehavare av hushållsgris
icke må slakta mer än hälvten av det ädla djuret, och att
man endast med ledning av priset kan skilja mellan mjölk
och 'grädde.

"Bort gå de, stumma skrida de, en efter en till skuggornas
värld." Så skrev Verner von Iieidenstam vid Frödings bort
gång. Nu är han själv borta, den siste av Karoliners släkte.
Iionom följde sagoförtäljerskan på Mårbacka. Albert Eng
ström, ursvensken från Småland och Roslagen, har också för
alltid lagt ned sin penna.

Tidens tunga hand vilar också över tryckfriheten. Iiedins,
Viktor Rydbepgs och Segerstedts Iiandelstidning har fått sota
för sitt frihetspatos med indragning. Nu är det väl med fri
heten som med allt annat, den är relativ, och även en intelli
gens som herr Segerstedts kan ibland få en släng av don
Qujjotes anda. I "detta demokratiskt självgoda land" - ut
trycket är Iiugo Alfvens - kan nog frihetsbegäret emellanåt
urarta till själsvåld och tarva något ans.

Tidens tunga hand vilar över Vänersborg. Iierrarne i bräns
lekommissionen har gjort, vad på dem ankommer, för att den
ska kännas. Koksen har här nära nog blivit apoteksvara,
och i värmepannorna pyr surt förvärvad ved. Men stadens

fäder behärskade situationen och ha så där post festum a11-
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slagit stora pengar till ett vedlager, som väl litet oegentligt
kallas för stadens beredskapslager.

Luftskyddet tas på verkligt allvar här, och luftskyddsöv
ningarne bedrivs med grundlighet. Avgasningen är driven till
en sådan höjd av effektivitet, att håret raknar på nyondule
rade, sköna damer, som av misstag passerat ·gasbelagt om
råde. Detta enligt meddelande i en göteborgstidning.

Torgfrågan är vilande, och i plantaget lägger skyddsrum
men hinder i vägen för vidare attentat.

Staden har under året gjort lysande affärer. Aktierna i
U. V. H. J. ha sålts till staten, och därmed ha tågtiderna blivit
tillförlitHgare och resorna billigare. Margarinfabriken, som
sett många näringsgrenar blomstra och dö, sedan den tid den
fIck sitt namn, går nya öden till mötes efter att för 50000
kronor ha gått staden ur händerna. Någon utvidgning av
gasverket kan det således inte bli tal om, trots att stadens
bilar ska drivas med lysgas. Men till det ska kanske använ
das den gas, som på grund av den stramare livsföringen inte
får användas efter klockan 22.

Vår teater har förskönats och förbättrats på ett utomordent
ligt sätt, men fortfarande måste vi smyga över en bakgård
för att nå detta konstens tempel. Förnämlig är också den

konst, som där bjudes, och förnämligast av allt, av recensio
nerna att döma, dansösen Margaretha. Vår nyblivne prost
håller sig dock till aulans mera kärva funktionalism som om
ramning till hans julmysteriespel. Där kunna också väners
borgarne njuta tillfredsställelsen att se sig själva som med
agerande i Victor Tornbergs vänersborgsfilm. Större glädje
än att se sig själv på film kan v~il inte bjudas en vanlig dödlig,

så har inte den filmen blivit succes, då är det något fel med

vänersborgarne.

NOR skulle det finnas åtskilligt mer att fÖrtälja från vår Roda

stad, men tiden hastar och ännu återstår ett värv att fylla.
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Tradition och uppriktig blygsamhet kräva att gillets ange
lägenheter lämnas ett begränsat utrymme i krönikan. Detta
är också motiverat av det ringa intresse bröderna i gemen
ägna sitt gille. Naturligtvis måste det kännas skönt för sty
relsen att röna ett så obegränsat förtroende, som bröderna
lägga i dagen. Det har nästan gått så långt, att styrelsen
måste gå ut i gator och gränder för att fiska upp en eller
annan medlem, som kan bevilja ansvarsfrihet eller godkänna
styrelsens försla'g till försäljning av Eliassonska fastigheten,
Det bör således här meddelas, vad som av medlemmarne
eventuellt uppsnappats genom hörsägen, nämligen att Elias
sonska fastigheten sålts. Att jag skulle gå in på detaljer är
uteslutet, herrarne ha betalt sin årsavgift - hoppas jag -,
ha fått en utomordentlig årsskrift i sina händer och vänta på
supen. Därmed är allan rättfärdighet uppfylld, såvitt jag på
grund av erfarenhet kan bedöma. Möjligen kan ytterHgare
nämnas, att de bröder, som utan knot i 25 år betalt sina års
avgifter, ha att emotse ett synligt och mycket förnämligt be
vis därpå, gillets tjugofemårstecken.

Krönikan är till ända. Ännu ett år går mot sitt slut. Vad
det nya bär i sitt sköte, därom må andra sia, men som en
nyårsönskan skulle jag vilja uttala den förhoppningen, att
den tid icke må vara alltför avlägsen, då, som det heter i
en gammal folkvisa, "svärd bliver lie och harnesk blir bill".

Vänersbof'g den 26 dec. 1940.
ELOV NORDEN.
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MINNESRUNOR 1940.

Kakelugnsmakaremästaren JOHAN TIDSTRAND
avled i Vänersborg den 31 jan. 1940. Han var
född i Vänersborg den 16 febr. 1885 och son till
kakelugnsmakaren C. Tidstrand. Efter slutad skol
gång valde han faderns yrke. Vid dennes bort
gång år 1908 övertog han rörelsen, som han med
stor yrkesskicklighet fortsatte, tills döden allt för
tidigt ändade en verksam arbetsdag. För allmän
na värv hade han föga intresse. Han var medlem
av liantverksföreningen och sedan år 1923 av
Vänersborgs Söners Gille.

Disponenten KARL JOliAN KItlLBERG avled i
Härnösand den 4 okt. 1940. lian var född i Vä
nersborg den 19 april 1879. Efter studentexamen
i hemstaden genomgick han Chalmerska Insti
tutet i Göteborg. Han erhöll sedermera anställ
ning vid Nydqvist & Holm i Trollhättan och kom
därefter till Karlstads Mekaniska Verkstad i
Kristinehamn. År 1921 flyttade han till Härnö
sand som disponent och verkställande direktör för
Härnösands Verkstads- och varvs A/B, på vil
ken post han kvarstod vid sin död. lian var med
lem av Vänersborgs Söners Gille sedan år 1920.

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

Skuggorna breda sig om dem.
vilan är djup och lång,
domnande kvällsvind söver dem,
susar sin vaggande sång.
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V änersborgs Söners Gilles styrelse

berättelse för år 1940.

StyreIsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1940.

Under året har gillet varit samlat till årsstämma den 1 april och till
högtidsstämma annandag jul. Trettiofem år hade vid högtidsstämman för
flutit sedan gillets bildande, vilket bl. a. högtidlighölls genom utdelande för
första gången av gillets tiugofemårstecken. Av de 63 medlemmar, som
vora berättigade erhålla detta märke, hade 18 personligen infunnit sig. Vid
stämman höll borgmästare liallberg föredrag om "Vänersborgssläkten Daf
gård", och vid det efterföljande samkvämet, till vilket även damer in
hjudits, kåserade lektor Aug. Peterson i anslutning till några Sjöbergs
manuskript.

Styrelsen utsåg för år 1940 inom sig till andre ålderman och kassafogde
kassören Isidor Janson, till gilleskrivare stadskamreraren Elov Norden
och till gillevärd länsbokhållaren Gunnar lijorth. Styrelsen har under året
haft 5 sammanträden.

Ur "Knut liernströms Understödsfond" hava utdelats fyra julgåvor och
ur "Major Oscar Wenerströms Understödsfond" två julgåvor.

Årsskriften har under året utkommit med sin nionde årgång och till
ställts samtliga medlemmar.

Medlemsantalet utgjorde vid 1940 års utgång 293, varav 7 ständiga
medlemmar. Under året hava 2 medlemmar avlidit, 1 avförts ur medlems
förteckningen och 5 nytillkommit.

Vid extra sammanträde med fastighetsföreningen den 9 oktoher 1940
beslöts att till bryggeriägaren Göte Wendel försälja Eliassonska fastigheten
för en köpeskilling av 40,000 kronor. I enlighet med erhållet bemyndigande
Ilar styrelsen sedermera avslutat köpekontrakt, enligt vilket Wendel skulle
ti:lträda fastigheten den I jan. 1941.

Beträffande fastighetsföreningen och ålderdomshemmet hänvisas i iiv
rigt till fastighetsföreningens styrelseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:
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t. ALLMÄNNA KASSAN:

Inkomster:

Behållning från år 1939 .
Inträdes- och årsavgifter 556:-
Annonser i årsskriften 400:-
Ränta 35: 54
försålda årsskrifter 8: -

1,122: 30

999: 54
--------------
---~--- ------

Kr. 2,121: 84

Utgifter:

Kostnader för årsskriften .
Kransar och blommor .
Annonser .
Porto och telegram .
Trycksaker och skrivmateriel .
Inkassering av årsavgifter .
Kostnader för gillesstämman .
200 st. 25-årstecken .
Lokalhyra .
Representation .
fotografier .

Behållning till år 1941: Innest. i bank .
Kontant i kassan ..

2. fÖRSKÖNINGSfONDEN :

1,115: 55
61: 35
26:56
21: 30
39: 90
57:
89: 50

600: 90
12:
11: 50
7:20 2,042:76

36: 77
42: 31 79: 08

Kr. 2,121: 84

Behållning från år 1939 2,991: 19
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98: 46

Kr. 3,089: 65

Behållning till år 1941: Innestående i bank Kr. 3,089: 65

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES fOND:

Behållning från år 1939 471: 71
Ränta 15: 50

----

Kr. 487: 21

Behållning till år 1941: Innestående i bank Kr. 487: 21
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4. KNUT HERNSTRÖMS UNDEJ:<StöDSfOND:

Behållning från år 1939 2,030:- ..-
Ränta 90:-

Kr. 2,120:-

Utdelade julgåvor 80: -
Behållning till år 1941: Obligationer 2,000:-

Innest. i bank 40: - 2,Q40:-

Kr. 2,120:-

5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1939 2,952: 17
Ränta 99: 05

Kr. 3,051: 22

Utdelade julgåvor 86:-
Behållning till år 1941: Obligationer 2,000: -

Innest. i bank 965: 22 2,965: 22

Kr. 3,051: 22

6. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES fOND:

Behållning från år 1939 2,884: 81
Ränta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96: 04

Kr. 2,980: 85

Behållning till år 1941: Obligationer 2,000: -
Innest. i bank 980: 85 2,980: 85

Kr. 2,980: 85

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1939 10,779: 32
Ränta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361: 59

Kr. 11,140: 91

Utdelad livränta 300:-
Behållning till år 1941: Obligationer 10,000: -

Innest. i bank .. 840: 91 10,840: 91
------'-._--

Kr. 11,140: 91
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Gillets sammanlagda tillgångar uppgingo den 31 december 1940 till:

Allmänna Kassan 79: 08
försköningsfonden 3,089: 65
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond 487: 21
Knut Hernströms Understödsfond 2,040: -
Major Oscar Wenerströms Understödsfond 2,965: 22
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond 2,980: 85
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .. 10,840: 91

Kr. 22,482: 92
Vänersborg den 10 februari 1941.

K. G. CEDERGREN.

ISJDOR JANSON.

GUNNAR HJORTH.

JOHN LINDGREN.

ELOV NORDEN.

ANTON THERNQUIST.

BROR FOCK.

G r a n s k n i n g s b e r ä t t e l s e.

U ndertecknade, vid ordinarie gillestämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1940 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva föUande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, bankräkningar, protokoll och
övriga handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med om
sorg och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bok
förda samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika fon
ders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda räken
skapsböckerna, och dess riktighet bestyrkes i alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1940 års förvaltning.

Gillets räntebärande obligationer förvaras i öppet förvar av A.-B. Vä
nersborgsbanken.

THORSTEN GULZ.

G r a n s k n i n g s m ä n.

ERIK CARLSSON.
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Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings

styrelseberättelse för år 1940.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning pr den 31
december 1940.

Räkenskaperna utvisa föJjande:

ÅLDERDOMSHEMMET:

VINST- och FÖRLUST KONTO:

Inkomster:
liyrors konto .
Årsavgifters konto .
Räntors konto .

Kr.

3,397: 50
321:

27: 05

3,745: 55

136: 92
1,045: 

275: 23
103: 12
184: 52

1,080: 
435:

10: 70
291: 65
39:

144: 41

3,745: 55

Utgifter:

Inventariers konto, avskrivning .
Bränsle konto .
Diverse omkostnaders konto .
Försäkringspremiers konto .
Ljus konto .
Löners konto .
Reparationers konto .
RenhålInings konto .
Skatters konto .
Vattenavgifters konto .
Kapital konto (årets överskott) .

-------

Kr.

den 31/12.

40,000: 
2,601: 59

50:
883: 90
322:40

-----

43,857: 89

den 1/1.
40,000:
2,738: 51

50:
406: 85
313: 12

43,508: 48

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:
Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

Kr.
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1,735: 
205:

41,917: 89

43,857: 89

Skulder:

Reservfondens konto . . . . . . . . . . . . . . . . 1,735:-
Utestående skulders konto .
Kapital konto 41,773: 48

-----

Kr. 43,508: 48

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS

DONATION:

VlNST- och fÖRLUST KONTO:

Inkomster:

liyrors konto o. o. . • . • . . . . . . . • •. . . • . . 2,994:-
Räntor '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29: 03

----------

Kr. 3,023: 03

Utgifter:

Ljus konto .
Räntors konto o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Renhållnings konto .
Diverse omkostnaders konto .. o •••••••• o ••••••••••

Livräntas konto .
Skatters konto .
Reparationers konto o •••••••••••••••••••••••••••••

Försäkringspremiers konto .
Vattenavgifters konto .
Kapital konto, årets överskott .

Kr.

52: 22
728: 96
113: 25
412:70
360:
196: 32
353: 84
33: 26
68:

704: 48

3,023: 03

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

den 1/1.

32,000:
200:
783: 38
52: 04

Tillgångar

Fastighetens konte .
Obligationers konto o •••••••••••••••••

Bankräkningars konto o •••••••••••••••

Kassa konto .
Inteckningars konto .

Kr. 33,035: 42

den 31/12.

200:
7,312: 41

98: 76
18,500: -

26,111: 17
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26,111: 17

26,111: 17

15,500: 
128: 73

17,406: 09

33,035: 42

S k u l d e r:

Låne konto .
Obetalda räkningars konto .
Kapital konto .

------------

Kr.
Vänersborg den 10 februari 1941.

K. G. CEDERGREN.

ISIDOR JANSON.

GUNNAR HJORTH.

JOHN LINDGREN.

HOV NORDEN.

ANTON THERNQUIST.

BROR FOCK.

Revisi on sh erät tel s e.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper för år 1940, få härmed avgiva föl
jande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

Fastigheternas förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Av Gillets fastigheter har den av syskonen Ingeborg och Gottfrid Elias

son till Gillet donerade och vid Kronogatan belägna fastigheten under
året försålts. Mot försäljningen och i samband härmed stående överens
kommelser finnes intet att erinra.

Föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna
redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilket av oss bestyrkes.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt beviljas ansvarsfrihet för 1940 års
förvaltning.

Vänersborg den 15 mars 1941.

THORSTEN GULZ. ERIK CARLSSON.
Re v i s o r e r.
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VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

MEDLEMMAR 1940



H e d er s l e d a m o t.

ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Fru, Sundsvall.

Medlemmar.
ALMQVIST, HARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
"ANDERSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
*ANDERSSON, GOTTFRID, Överpostiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAF, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
"ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
"ANDERSSON, SVEN, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Göteborg .
*ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall .
*BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Älvdalen .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
*BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig medlem
BENGTSSON, tIJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
*BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, Fil. mag., Vänersborg .
BERGLUND, FRITIOF, Handlande, Vällersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Länsassessor, Karlstad .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Griistorp .
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"'BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHcN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTHcN, JOHN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
"'BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg .
BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
R~OMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Sveg .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, Handlande, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, Trafikchef, Norrköping .
CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg ..
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
"CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Direktörsassistent, Vänersborg ..
CARLSSON, ELOF, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
"'CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Leg. läkare, Jönköping .
"'CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare, Vänersborg,

Gillets förste ålderman .
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Stockholm .
CEDERGREN, STIG, Stadssekreterare, Uppsala .
CHRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
CHRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg .
DAFGÄRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
"DAHLLÖF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
':'DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DAHMc, ALGOT, Tekniker, Vänersborg __ .
"'DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växiö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .
DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm '" .
DiNNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabrjksarbetare, Vänersborg ,
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EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg . ..
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare,. Trollhättan .
EKBERG, IiJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Banktjänsteman, Vänersborg .
ELOW, STIG, Ingenjör, Karlskoga .
ENGLUND, NILS, Med. kand., Uppsala .
ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL TH., Handlande, Göteborg .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
"ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
fAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
f ALK, RICHARD, förvaltare, Brandsbol .
*FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
"'FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gillets

styrelse '" ., , .
"'FOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg .
fOGELSTRÖM, fOLKE, Folkskollärare, Hökedalen .
"FRIBERG, KNUT, Apotekare, Storvik .
f RÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Östhammar .
fRöBERO, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOf, Järnhandlare, Vänersborg .
*GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
"'GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULZ, TORSTEN, Avdelningschef, Vänersborg .
GVSTAFSSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg .
HAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
*HALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
*HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping .
*HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse, Gillets arkivarie .
HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
HALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem .
HANSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg .
*HANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
HANSSON, VICTOR, Kyrkovaktrnästare, Vänersborg , .
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HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HAUFFMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg .
HEGARDT, GUSTAF, Förste stadsläkare, Västervik .
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HENRICHSON, CONRAD, Disponent, Oslo .
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, Vänersborg. Gillevärd ..
"'flULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
"'IiULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
JANSON ,HOLGER, Socialvårdsassistent, Uddevalla .
"'JANSON, ISIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålderman

och kassafogde .
JANSSON, OTTO, 1:ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Med. kand., Uppsala .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOHANSSON, ALFRED, f. d. Lokomotivförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
~JOHANSSON, AXEL, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handels föreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Lokputsare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, DrätselbokhåIIare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, tiDGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
J OHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JOHNSSON, HERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, ANDERS, Stockholm .
"JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
"JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg .
.JÖNSSON, GUSTAF, Hamnfogde, Vänersborg .
KALTOFEN, CHARLES, .lur. kand., Vänersborg .
KARLSON, VALTER. Handlande, Vänersborg .
KJfILBERG, KARL JOHAN, Ingenjör, Halmstad t .
KNUTSSON, GUNNAR, Reparatör, Vänersborg .
KRAFFT, fELIX, Smedmästare, Vänersborg .• ,..... . .
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"KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn .
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg .
"LARN, GILLIS, Apotekare, Gränna .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
"LARSSON, ERNFRID, Postiljon, Vänersborg, .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSON, JOHAN, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, SVEN, Kontorist, Vänersborg .
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
':'LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg .
"'LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
"'LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
*LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAf, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HÅKAN, Sjömanspastor, Stettin .
LINDQVIST, ROLf, Länsbokhållare, Vällersborg .
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Civilingeniör, Stockholm .
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockholm .
LJUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Bruksbokhållare, Ramsberg .
''LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, Notarie, Stockholm .
LUNDGREN, THOl~, Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUSTAF, Experimentingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, W ÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAf, Handelsresande, Vänersborg .
MILLING, THORSTEN B., Landskontorist, Vänersborg .
NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
':'NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg .
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von NOLtING, OLOf, Disponent, Trollhättan ......•..... - . . . 2/6 77
*NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla. Gilleskrivare " 22/2 01
"'NORDfELT" ALfRED, f. d. Rektor, Stockholm 17/5 64
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta 4/10 75
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö 29/9 73
"NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg 2/10 74
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg 12/12 70
"'NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg 8/4 72
OLLcN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg 15/1 8S
OLLcN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg 2/2 82
"OLSSON, ADOLf, f. d. Lagerbokhållare, Vänersborg 6/12 72
OLSSON, CARL, Lagerbokhållare, Vänersborg 7/2 02
"'OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg " 12/4 81
OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg 2/9 86
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro 15/3 91
PETRc, ERNST, Redaktör, Vänersborg 3/3 97
*PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg 3/1 01
"PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg 26/3 89
PETTERSSON, ANDERS, f. d. Slaktaremästare, Vänersborg " 24/5 70
PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad 16/10 75
RAHM, liJALMAR, Banktjänsteman, Vänersborg 22/10 00
RAHNE, KARL, folkskollärare, Trollhättan 13/11 83
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg 9/5 88
ROSLIN, HENRY, Bokhållare, Vänersborg 2/12 06
RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig medlem 1/8 74
RÖTTLE, liJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig medlem 18/6 77
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg 14/11 81
SAHLIN, ERIK, Löjtnant, Stockholm _. 10/1 09
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg 15/4 13
SALcN, AXEL, Ingeniör, Sandviken :..... 6/4 83
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg 5/8 86
SANDBERG, NILS, fil. mag., Vänersborg 9/12 11
SANDBERG, WILHELM, Brevbärare, Vänersborg _ 12/12 81
"af SANDEBERG, fREDRIK, Kammarherre, Moholm 6/1 84
"af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg 25/11 74
SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping 23/6 64
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede " 24/1 97
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse 4/12 72
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg 18/3' 96
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg .. 20/11 00
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan 1/12 96
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg 8/12 05
"STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse 2/5 87
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*STIBERG, ROBERT, Direktör, Göteborg , .
SUNDELIUS, GOTTfRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare. Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
"SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön , .
"SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAf, förman, Malmö .
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
von SYDOW, DANIEL, Löjtnant, Stockholm .
von SYDOW, fREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
TAUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, Stockholm .
"'THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.

Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIiIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Yänersborg . .
TIDSTRAND, JOHAN, Kakelugnsmakare, Vänersborg t .
TORSTENSSON, AXEL, Musikstyckjunkare, Göteborg .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem .
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Luleå .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
~WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem ..
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
"'WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Vänersborg .
"'WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Yänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Yänersborg .
WERNER, OLOV, filia!föreståndare, Grästorp .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg , .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Redaktör, Stockholm .
WESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg ,.
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, LänsbokhåIIare, Vänersborg .
WETTERLUNDH, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
"WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm ..
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7/6 67
15/2 90
8/7 08

14/9 01
16/1 73
5/8 83

28/1 09
2/4 96
8/3 10
7/7 89

27/7 87
13/6 95
8/4 10

24/2 09
26/3 96
7/2 99

21/3 09

20/8 74
9/1 11

16/7 99
22/6 Dl
12/8 98
24/9 97
16/2 85

3/4 75
12/9 05
31/12 07
2/3 80

13/8 99
17/6 58
19/2 92
5/8 9i

19/12 75
29/7 81

2/9 09
24/7 92
2/2 79
3/12 10
5/11 12

12/1 05
6/8 08

11/2 04
16/9 85



VICTORIN, OLOf, Kontrollör, Vänersborg .
WIJKSTRÖM, ERNST, Kontorsskrivare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
AKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .

. ÅSTRÖM, fJALAR, Ombudsman, Vänersborg .

" = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 296.

28/10 OK
18/6 89
28/11 89
11/8 94
17/4 89
8/7 93

23/12 92
25/3 93

Tillkomna under år 1941:

NILSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg 17/10 08
PETTERSSON, HARRY, Urmakare, Gävle 18/7 97

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VANERSBORGS SÖNERS GILLE 1941

St yre Is e n.
CEDERGREN, KARL GUSTAf, f. d. fältläkare, f ö r s t e

å l d e rm an.
JANSON, ISIDOR, Kassör, A n d r e å l d e r m a n o c h k a s-

s a f o Il: de.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, G i Il e s k r i var e.
fiJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, G i 11 e v ä r d.
LINDGREN, JOliN, Byggmästare, B i s i t t a re.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, B i s i t t a re.
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a re.

STERNER BRUNO, Frisörmästare, E r s ä t t a r e.
liALLBERG, KURT, Drätselkontorist, E r s ä t t a r e

B e r e d n i n g s n ä m n d.
ANDERSON, PRIlVlUS, Bankkassör.
liALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
MILLING, THORSTEN B., Landskontorist.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
PETEi<SON, HARRY, liandelsföreståndare.
WIKSTRÖM, I'OLKE, Dövstumiärare.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.
CEDERGREN, KARL OUSTAf, f. d. Fältläkare.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

Arkivarie.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

R ä k e n s k a p s g r a n s k a r e.
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

KARLSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a re.
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AKTIEBOLAGET A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VANERSBORG

Fabriken grundlagd år 1860

+

Produktion pr dag 2.200 par



SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD AR 1822

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I!I En av III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

landets äldsta sparbanker

Insatta. medel omkring .... Kr. 16.000.000:

Reserverade medel omkring " 1.250.000:-



Utför alla slags bankaffärer

Bankens notariatavdelning mottager till

vård och förvaltning under bankens

garanti a Il e h a n d a värdehandlingar.

Fondaffärer förmedlas.

Kassafack uthyras.



KIRUDDS AKTIEBOLAG
VANERSBORG
- ETABl. 1918 .~.

TILLVERKAR

9anzJEaj7j70r - 9rdhfer

.:3}orflilåder - ~7dhaJ7J7or



AKTIEBOLAGET

BYXFABRIKEN

I<IRUDD
VÄNERSBORG -:- ETABl. 1926

:3}eeialftSPili
·BKflr 1ij;7(')p vR.~7R..



I VANERSBORGS BRYGGERI
Grundlagt 1852

--- Ägare: --

A.-B. Pripp & lyckholm, Göteborg

TILLVERKNING:

Alla slag av malt- och läskedrycker



Svenska Elektrodfabriken KROMA
(Innehavare: Ing. A. HARLlTZ)

tillverkar alla slags elektroder för
elektrisk svetsning.



Då Gillets arsskrift nu utkommet med sin tionde ar
gång, anser sig årsskriftsnämnden böra med några ord
beledsaga denna händelse i Gillets historia.

I sin anmälan till första årgången uttalade redak
tionsnämnden vissa fromma önskningar för framtiden.

Det är nämndens förhoppning, att Gillebröderna OC!l

övriga läsare funnit dessa önskemål uppfyllda.
Årsskriftsnämnden riktar ett hjärtligt tack från Gil

let till alla dem, som under de gångna åren medarbe

tat i årsskriften, och väntar, att under kommande år
allt flera medarbetare skola anmäla sig. Särskilt är

det angeläget att i tryck få bevarat allt, som i munt
lig tradition löper risk att försvinna. Nämnden är där
för tacksam för uppgifter å lämpliga intervjuobjekt

bland gamla vänersborgare.

Till den föreliggande årgången har nämnden fogat
innehållsförteckning för de gångna tio åren. Då det

visat sig lämpligt att inbinda årsskriften i band om

fem årgångar, har förteckningen upprättats i två tids
följder, lämpade för vartdera bandet.

Vänersborg i november 1941.

ÅRSSKRIFTSNÄMNDEN.



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT

1942

Elfte argangen

VÄNERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1942





Robert Stiberg.
In memoriam.

I början av försommaren 1941 dog Robert Stiberg, den gamle
trogne vänersborgaren - eller vänersborgspojken, såsom han
helst själv ville kallas - vid en ålder av i det närmaste 73 år.

Bland dem, som på grund av trofast glädje till hembygden
förtjänat att bli föremål för en utförligare runa i denna års
skrift, är han utan tvivel en av de allra främsta. Och om den
fÖreteelse, som numera kallas propaganda, varit erkäncl vid
den tid, då han började sin bana, skulle han säkerligen blivit
ansedd som den obestridde mästaren i propaganda för Väster
götland och i synnerhet fÖr födelsestaden Vänersborg.

Då detta var ett bland de mest framträdande dragen i hans
sympatiska karaktär, må denna sicla främst närmare belysas.

Robert disputerade gärna, med sin kraftiga bevisföring och
sin fÖrdelaktiga, något bullrande röst, mot representanter för
andra landskap, och råkade någon östgÖte komma inom räck
håll, brukade han till exempel fråga, om denne kunde nämna
några framstående män, som varit östgÖtar. Om då den



ancire, såsom ofta blev fallet, började med Birger Jarl, ingrep
I~obert genast: "Ja, han var verkligen född i Östergötland,
men var lät han sig begrava? Jo, i Varnhem i Västergötland,
och varför? Jo, ser du, det ansågs som f i n a r e" etc. Om
skåningar kommo med stora later, avspisade han dem med
det påpekandet, att de inte ens varit "landsmän med vår store
konung Gustav II Adolf". lians favoriter bland våra berömda
fältherrar voro naturligtvis västgötarna Lennart Torstensson
och Georg von Döbeln, segraren vid Jutas - som en gång
var överstelöjtnant vid Västgöta-Dals regemente - särskilt
den förre, som därtill hade den förtjänsten att vara född i Vä
nersborgstrakten (på gården forstena), och sällan har jag sett
honom så glad som då han på ålderdomen fick höra, att histo
rieforskningen numera lär börja luta åt den uppfattningen, att
även Magnus Stenbock - som var den tredje av hans heroer
-- var västgöte. Och vederhäftiga personer ha intygat, att
då Robert var läroverkslärare i Varberg och på examen en
gång frågade en av piltarna, om han kunde nämna någon an
nan märklig svensk stad än Stockholm och Göteborg, svarade
denne: Vänersborg - och det med en raskhet, som visade,
att faktum var inlärt förut (antagligen i ett anfall av lärarens
lokalpatriotiska skämtlynne).

liärav torde även framskymta, att Robert var starkt histo
riskt intresserad, beundrade "mandom, mod och morske män"
och var djupt gripen av våra stora minnen. Med denna sin

historiska läggning förenade han givetvis ett livligt politiskt
intresse, och då unionskonflikten med Norge var i gång redan
vid den tid, då han var student, blev han med åren och i vida

kretsar känd och erkänd som en vältalig fördöma re av unions
brottet.

Men det är bäst att jag tar sakerna i historisk ordning, ty
det blir alltid redigare.

Min första närmare bekantskap med Robert stiftades redan,
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när han satt i fjärde klassen i högre allmänna läroverket och
jag i övre sjätte. Ehuru han var en intelligent och skötsam skol
gosse, kunde han aldrig bli den utomordentligt stränge latin
läraren till lags, utan denne grälade ideligen just på honom.
Det beslöts därför, att han skulle få en informator i latin, och
jag blev den utsedde. Vi läste flitigt och ordentligt, men det
hjälpte inte, ty magistern grälade lika oförtrutet. Saken ur
artade till ett verkligt lidande för oss båda, och den enda
trösten var, att Robert dock alltid "fick betyg", d. v. s. blev
godkänd i ämnet vid terminernas slut.

Först flera år därefter fingo vi förklaringen. Roberts far var
i grund och botten en välvillig och godhjärtad man men i sitt
uppträdande sträng och befallande. lian var dessutom ett
ganska stort original, gymnastikmänniska, affärsman, vinter
badare och mångfrestare och hade den då för tiden ganska
vanliga pedagogiska uppfattningen, att pojkar, "för att bli
folk", skulle tuktas, stukas och förödmjukas. lian var god
vän med latinläraren och hade gjort denne avsevärda tjänster,
dock på det uttryckliga villkoret, att han skulle "hålla bra
efter sonen Robert". Och detta villkor uppfyllde han mycket
samvetsgrannt. Att slutbetygen dock blevo goda, berodde på
att han eljest var en strängt rättvis magister.

Emellertid förde detta lidande oss allt närmare ihop och
ledde till ett verkligt fostbrödraförbund, såsom det ibland
uppstår mellan en äldre och en yngre kamrat i skolåldern. Vi
voro ständigt tillsammans och sysslade med högtsträvande
ideer och planer. Bland annat höllo vi ett skarpt öga på
mindervärdiga individer i skolan och samhället, och de, som
"inte stodo rycken", såsom det hette, uppfördes på en så kal
lad svart lista. När vi fingo höra något sämre drag av någon
(av högfärd, snålhet, skrytsamhet, "tykenhet" o. s. v.), nic
kade vi förnumstigt åt varandra, vilket skulle betyda: "Den
där, den kommer snart upp på listan".
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När Robert tagit studentexamen, följde han mig till Uppsala,
vi studerade båda levande språk, bodde tillsammans i dublett
och hade på det hela taget en ljuvlig tid. Robert blev snart
känd inom studentvärlden genom sin präktiga sångröst och
populär genom sitt oförbränneliga och medryckande goda hu
mör, som han tydligen ärvt efter modern. På grund av sjuk··
lighet under skoltiden var han visserligen absolutist - vilket
på den tiden var föga vanligt - men ändå den gladaste bland
de glada i vårt Vänersborgskotteri (som i övrigt bestod av
Swedborgarna, Johan Weinberg, Karl Noren, Axel Zetter
blad och Klas Lilje).

tIans sångbegåvning var av mera ovanligt slag på grund
såväl av den praktfulla stämman (baryton) som av det livliga
och dramatiskt betonade framförandet. Under bekymmer
samma stunder för kotteriet sjöng han för oss den vackra,
italienska sången "Jag ville dö" (Vorrei morir), men vid andra
tillfällen blev det mest stycken ur kända operor, särskilt den
s. k. katalogarian ur Mozarts "Don Juan".

tIan gjorde raskt och bra från sig studierna, och när jag
flyttat till Stockholm som extralärare och han där gick provår,
hade vi den turen att åter få vara tillsammans under ett helt
år. Därpå skildes våra vägar, och vi träffades endast då och
då, när lyckan var god.

Som lärare i Varberg hade Robert mycken framgång, men
lönen var på den tiden endast 1.800 kronor om året, och han

hade rätt så stora anspråk på livet, medfödda och utvecklade
genom en egendomlig tilldragelse, som jag här nödgas be
rätta. Under senare delen av Uppsalavistelsen förvärrades
hans sjukdom, så att operation blev nödvändig. Denna skedde
i vår dublett på våra två sammanställda skrivbord med en
madrass över. Operationen, som gick bra, utfördes av den
utomordentligt skicklige västgöten, doktor Ivar Lundberg,
även han f. d. lärjunge vid läroverket i Vänersborg. När
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emellertid allt - efter en tids ytterst smärtsam efterbehand
ling - var klart, sade doktorn till sin patient: "Ja, nu har
jag bara att säga en sak, som kan synas egendomlig, men
som är det enda, som jag kan tillråda en f. d. tuberkulos
patient, och det är, att o m n i v i Il l e v a, så blir det att
leva h ö g t". Detta budskap mottog Robert utan motvilja och
utvecklade sig så småningom till en verklig kännare av det
kulinariskt goda, dock med stark dragning till den förträffliga
husmanskost, som hans sakkunniga moder hade vant honom
vid. Så t. ex. brukade han fortfarande, långt fram i tiden,
dagen efter större festligheter förpläga sig med lingon och
mjölk såsom huvudrätt. I varje fall blev han med tiden, från
att ha varit en smal och blek yngling, en "all round" man
med en passande korpulens och levde, som sagt, till en rätt
så hög ålder.

Men att leva på aderton hundra kronor och därav även
betala en del studieskulder blev ett olösligt problem. Efter
att ha tjänstgjort som extralärare i Varberg i hela 8 år tog
han sitt parti, sade farväl till skolans värld - dock utan att
någonsin förlora intresset för densamma - och övergick till
livförsäkringsbranschen. Därifrån hade nämligen anbud tidigt
utgått, enär man förstod, att hans populära sätt och. uppträ
dande skulle göra honom till en särdeles lyckad försäkrings
man. Efter de första svåra åren på denna vanskliga bana
lockades han från det ena bolaget till det andra och stannade
till slut hos "Thule", där han gjorde sin egentliga livsgärning.
Han avancerade raskt till generalagent för Göteborg med en
stor del av Västergötland och blev där även riksförsäkrings
anstaltens ombud.

Vid sidan av det dagliga arbetet överraskade nu han, som
aldrig varit någon räknemästare i smått, med att visa prov
på finansiella vyer av större räckvidd, som särskilt torde ha
kommit hans bolag väl till pass. Men som ett bevis på hans
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goda och i grunden mycket veka hjärta kan nämnas, att det
om honom sades, att han aldrig var så glad som när han fick
betala ut en livförsäkring till någon fattig änka.

lian bodde under sommarmånaderna i sin vackra villa vid
Gottskär på Västkusten, där hans och hans makas gästfrihet
var storartad och hans älskvärda egenskaper kommo till sin
fulla rätt. Ingen kunde vara så trevlig som han, och med tiden
blev han också en av de mest bekanta personerna i den stora
staden Göteborg. lian titulerades uttryckligen av sitt bolag
som direktör men kallades allmänt "Doktor Stiberg".

lian hade med ett ord gjort sin lycka och till arbetsfält fått
det för honom oändligt kära Västergötland, och där dog han
till sorg och saknad för ett alldeles ovanligt stort antal upp
riktiga vänner.

Skulle jag som opartisk skildrare tala något om hans svaga
sidor, så utmynnade de i en osedvanlig kallsinnighet i fråga
om pengar, och aldrig har jag sett en person sitta i ett spel
parti och förlora med det upphöjda lugn, som därvid var
honom eget - vilket, som bekant, är en prövosten även för
de mest storslagna andar.

I övrigt finner jag intet annat att nämna än den hos en del
folk härskande föreställningen, att han skulle varit högdragen
över sina framgångar. Ingenting kunde vara oriktigare, men
jag inser detta missförstånd på grund av det yttre sken av
högdragenhet, som utgick från hans distingerade uppsyn 
"min klassiska profil" brukade han skämtsamt säga - med
den eviga pincenen dinglande på näsan framför den för
nämt närsynta blicken. Det enda jag eljest kan i det avseen
det medge var, att han alltifrån ungdomen behöll en viss
aristokratisk syn på människorna och tingen, som livets er
farenheter inte voro ägnade att förmildra. lian hade så att
säga för mänsklig låghet och lumpenhet ännu kvar ungdomens
förut omtalade "svarta lista",
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Robert Stibergs starkaste sida var hans öppna, livsbeja
kande gosselynne; hans vackraste sidor voro hans trofasthet
i vänskap och hans kärlek till fosterbygden.

Skulle man i största korthet karakterisera honom, så var
han den gamle men evigt unge studenten, som levde god
och glad, så länge han levde.

ALFRED NORDFELT.
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Anteckningar om stadsfältskärer, stads

läkare och apotekare i Vänersborg

under 1600- och 1700-talen.
,

Uppgifter om stadsfältskärer och stadsläkare, som i äldre

tider varit anställda i Vänersborg, återfinnas i de samlingar
av biografier över i Sverige verksamma läkare, som tid efter
annan blivit från trycket utgivna. Dessa samlingar äro föl

jande: Den av J. f. S a c k l en 1822-1824 utgivna S v e r i
ges Läkare-historia ifrån konung Gustaf
I : s t i II n ä r var a n d e t i d med supplement 1835 samt
ytterligare supplement 1853, det senare utgivet av A. Ii. W i
strand. Även i den av Wistrand, A. J. Bruzelius
och C. E d I i n g 1872-1876 utgivna A n d r a f ö l j d e n av
Sveriges Läkare-historia och i den av B r u z e l i u s 1886
1901 utgivna T r e d j e f ö I j d e n av verket finner man en
och annan kompletterande notis även om äldre tiders läkare.

I fråga om Vänersborgs s t a d s f ä I t s k ä r e r, som ofta
innan de kommo i stadens tjänst haft anställning som fält
skärer - från början kallade regementsbarberare och senare
benämnda regementskirurger - vid Västgöta-Dals regemente
och dettas föregångare som truppförband i orten, finner man
uppgifter i A. N o r e e n's A n t e c k n i n g a r o m K u n g 1.
tI a Il a n d s r e g e m e n t e (f. d. V ä s t g ö t a - D a h l s)
å r e n 1 625 - 1 9 l O, tryckt 1911, med tilläggsblad 19121

).

1) lios Caroe: Dansk-norsk-svenske Lceger og Kirurger, Kbhvn 1912,
har jag icke funnit någon notis om någon i Vänersborg anställd läkare.
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Upplysningar om äldre tiders apotekare i Vänersborg har
man att hämta ur den av A. L e v e r t i n, C. F. V. S c h i m
melpfennig och K. A. Ahlberg 1910-1927 utgivna
Sveriges Apotekarehistoria från konung
O u s t a f I: s t i 11 n ä r var a n d e t i d, vilket verk ersät
ter såväl ett av J. F. S a c k l en med samma titel 1833 utgi
vet verk som en av A. J. B r u z e l i u s 1878-1881 utgiven
N y f ö 1j d till sistnämnda verk.

Av här nedan meddelade uppgifter äro de flesta återgivna
efter de nyss redovisade tryckta arbetena. Men till vad som
stammar från dessa har kunnat läggas åtskilliga upplysningar,
som hämtats frånVänersborgs domböcker och magistrats
protokoll, mantalslängder, kyrkoböcker och andra lokala
handlingar. Det är dessa nya uppgifter, som motivera offent
liggörandet av följande blygsamma anteckningar.

Stadsfältskärer och stadsläkare.

Redan i det gamla B r ä t t e - Vänersborgs föregångare
till år ]644 såsom stad vid den sydligaste Vänerviken - fanns
en läkare bosatt. I Brättes mantalslängd för år 1624 påträffar
man M ä s t e r P å f f u e 1 B o 1b e r e r, d. v. s. Påvel bar
berare. B a r d s k ä r a r e eller b a r b e r a r e var ju i äldre
tider yrkesbeteckningen för de läkekonstens utövare, som ej
hade akademiska studier. Namnet - av tyskans B a r t:
s k ä g g - är ett minne från den tid, då dessa bardskärare
huvudsakligen försörjde sig med rakning. De av dem, som
fingo anställning vid krigsmakten, kallades sedermera f ä 1t
s k ä r e r, och detta blev så småningom den allmänna yrkes
beteckningen.

Denne mäster P å v e 1 är säkerligen identisk med rege-
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mentsbarberaren vid Wilhelm von Saltzburgs regemente _m_
sedermera kallat Västgöta-Dals och sist Hallands regemente
-- p å v e 1 M a t t s s o n, som nämnes i regementets rullor
såsom barberare ännu 1638,

Om någon av de vid nämnda regemente, som brukade
mönstras i Brätte och sedan i Vänersborg, efter mäster Påve!
anställda barberarna eller fältskärerna, varit bosatt i Väners
borg under stadens första årtionden, sedan Brätte under sitt
nya namn återuppstått 1644, vet man ej. Men i Vänersborgs
mantalslängd och även i dess dombok för år 1665 finner man
omnämnd mäster T h i m o t h e u s M y 1i u s. Denne var re
dan i början av år 1657 regementsbarberare vid regementet
och var 1658 kommenderad till Pommern. lian var närvarande
vid regementets mönstring i Vänersborg 1660 och erhöll
avsked vid generalmönstringen 1672. I en underdånig ansö
kan från sistnämnda år kallar han sig "en fattig främling", som
varit i tjänst vid ett västgötaregemente i 15 år och förut i
kronans tjänst i 10 år. lian vigdes i Christince församling i
Göteborg 1661 1712 med Anna Lihnden.

Dessa uppgifter om mäster T h i m o t h e u s äro hämtade
från Noreen. Att han efter avskedet från regementet var bosatt
i Vänersborg, finner man aven notis i stadens dombok för år
1681. lian, som då kallades "feldtscherare", hade vid råd
stuvurätten yrkat ansvar å borgaren Amund Barck för det
denne kallat hans hustru för "ett jutheslaffz"l). Det gällde tyd
ligen efterdyningar av det danska krigsfolkets vistelse i sta
den efter dess intagande av danskarna midsommardag~n 1676.

Många vänersborgshustrur kommo, såsom stadens dombok
utvisar, från den tiden i dåligt rykte för alltför nära, ömma

1) Om ordets senare led se Rietz: Ordbok Öfver svenska aIImogesprå
ket s. 620.
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förbindelser med den danska soldatesken. Mäster T h i m 0

t h e u s finnes ej nämnd hos Sacklen eller hans efterföljare.

*
De läkare, som på denna tid funnos i Sverige, voro lär det

mesta tyskar. :En stor del av dem förde en ambulerande till
varo och reste från ort till annan för att erbjuda sina tjänster
åt en mer eller mindre godtrogen allmänhet. Särskilt brukade

de göra affärer vid de stora marknaderna. Den 11 december
1673, just vid tiden för Vänersborgs privilegierade höstmark
nad, handlägges vid rådstuvurätten ett mål mellan "medicus
Herr li e i n r i c h K l e e n och medicus lierr li e i n r i c h
L e m m i c h". Den senare skulle hava kallat K l e e n för
"en skälm och bernhytare", vilket senare var ett grovt
skällsord med den ursprungliga betydelsen av "björnvaktare",
väl närmast med tanke på de vid marknader förevisade, till
allehanda konster dresserade björnarna. Lemmich hade också
avlossat gevärsskott utanför Kleens logement och även i öv
rigt "braverat". Då en vänlig förlikning senare träffades i

målet, kallas de båda doktorerna "occulister och bråck-

snijdare". *

IVänersborgs födelse- och dopbok finnes vid ett dop år
1691 som fadder antecknad "feldscheraren mäster Zachris",
och i stadens död- och begravningsbok för 1692 säges om en
avliden, att han "dödde här under cour hos bardberaren mäs
ter Z a c h r i s D r e w i t z". Denne fältskär ~ det är ovisst
om han var stadsfältskär eller regementsfältskär eller båda
dera ~ är okänd för Sacklen och Noreen.

Sacklen upptager ingen i Vänersborg av staden a n s t ä Il d
läkare före år 1724 (:Erik Bröms, se om denne nedan). Men i
Vänersborgs dombok den 27 augusti 1696 omtalas stadsfältskä
ren G e o r g L y b k e, som även kallas L ö b k e r och L y-
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b e c k e r, vilket senare väl varit hans rätta namn. Han är
upptagen som fältskär i Vänersborgs utgiftsstat för år 1699.
Enligt stadens dombok för år 1708 inlade stadschirurgen mäs
ter Georg Löbker en supplik angående en apotekaregesäll,
som vore inkommen i staden, varav bemälte fältskär uti dess
function prcejudicierades. Apotekaregesällen hette Johan Hein
rich Jostsson Wrede, och rätten beslöt att infordra hans för
klaring. I domboken omtalas sedan endast, att skrifter växlats
mellan parterna, utan att redogörelse lämnas för skrifternas
innehåll. Sedan det den 4 april 1708 antecknats, att apoteka
ren Wrede förbehållit sig att vid sin återkomst till Uddevalla,
dit han ämnade resa, vidare få utföra sin talan mot fältskären
Lybke, försvinner målet ur domboken. Enligt stadens utgifts
stat för år 1705 hade mäster Georg i årslön 40 daler. lian
förekommer i Vänersborgs mantalslängd för år 1710, dock
med anteckningen "död", vilket visar att han avlidit före den

på hösten 1709 förrättade mantalsskrivningen. Han omnäm
nes varken hos Sacklen eller Noreen.

Den 2 augusti 1709 företräder inför borgmästare och råd
i Vänersborg fältskären mäster F r i e d r i c h W i d i m e i j e r
och anhåller att bliva antagen till stadsfältskär efter Georg

Leubker, som med döden avgången är. Widimeijer utlovade

att med all flit uppvakta den beställningen, som dess ämbete
competerade. lian påpekar, att han bodde allenast en halv
mil från staden, varför han obligerade sig att varje onsdag
och lördag uppvakta i staden och vara tillstädes, och även
däremellan, när någon av stadens invånare sände honom bud,
ville han strax komma. Magistraten fann sig förnöjd med
både hans person och hans conditioner, men saken skulle
hemställas till Nådige lierr Barons och Landshövdingens
approbation.
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W i d i m e i j e r finnes icke omtalad hos Sacklen, men mali
träffar honom hos Noreen, där det säges, att han varit fält
skärsgesäll vid regementet 1683-1710, och att han 1670 7/4
i Christince församling i Göteborg ingått gifte med jungfru
Maria Larsdotter. I Vänersborgs dombok talas 1685 om hans
hustru Ingeborg liåkansdotter och 1691 om makarnas son
friedrich. Antagligen hade han såsom regementsfältskär bo
ställe i närheten av Vänersborg. 1686 uppträder han i en
process i Vänersborg och säger sig vara landsman till den
i staden boende tyske snickaren Lorentz Muhlenkindt. 1696
anlitades han av rådstuvurätten för att ge utlåtande om sår
skador efter en misshandel. 1703 processar han med en skräd
dare om betalningen för medikamenter och plåster. lian ford
rade 4 daler, men rätten nedsatte hans pretention till 3 daler.
Ännu 1713 ger han utlåtande om en misshandlad persons be
finnande.

Widimeijer synes ha efterträtts såsom stadsfältskär av J o

h a n A n d e r s L u d o l p h. Ej heller han finnes upptagen
hos Sacklen. lian kallas emellertid s t a d s f ä l t s k ä r och
handelsman, då han uppträder vid rådstuvurätten 1719 19/12.

lios Noreen finner man Ludolphs namn, med anteckningen:
"Är 1713 fältskärsgesäll vid reg:tet, kommenderad till Wis
mar, förekommer i reg:tets rullor t. o. m. 1716. En Johan
Anders Ludolph var 1735 rådman i Vänersborg."

De lokala källorna ge oss ytterligare upplysningar. 1717

uppträder Ludolph vid rådstuvurätten och kallas då handels

man. lian förekommer i mantalslängden för 1720 såsom änk

ling. 1721 4/3 höres han såsom sakkunnigt vittne, och samma

år tjänstgör han som tillfällig bisittare i rätten. 1725 24/12 be
sluta borgmästare och råd att skriva till landshövdingen och
begära fullmakt för Ludolph såsom rådman. tIan fick också
landshövdingens fullmakt 1723 24/2. tIan synes redan 1721
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hava lämnat stadsfältskärssysslan, ty då omtalas hans efter
trädare, men han utövade alltjämt läkarepraktik. Ännu 1742
omtalas, att han betjänat en person under dennes sista sjuk
dom. tIan bestred jämte rådmanstjänsten även sysslan som
stadssekreterare. Ludolph ägde gården nr 5 i kvarteret Ro
sen. tIans affärsrörelse, som mest torde ha avsett timmer
handel, synes ej ha slagit väl ut, ty 1740 7/6 begär han, att
hans samtliga borgenärer måtte kallas till rätten och företer
sitt inventarium, enligt vilket tillgångarna utgjorde 678 daler
smt och skulderna 692 dIr. Men rätten resolverade, att då
den, som ville åtnjuta b e n e f i c i u m c e s s i o n i s b o n o
r u m-d. v. s. ville få tillstånd att göra konkurs - borde
visa sig äga åtminstone så mycken ograverad egendom, att
hans borgenärer kunde få något vardera, men då här intet fun
nes, enär alla tillgångar voro pantsatta, så fann sig rätten
icke kunna bevilja borgenärernas sammankallande.

Trots sin dåliga ekonomi var han alltjämt rådman och en
aktad och ansedd samhällsmedlem. 1756 21/6 anmäler borg
mästaren inför magistraten, att äldste rådmannen Ludolph an
givit sig vara sinnad att i anseende till dess höga ålder, av
tagande krafter, svaga hälsa och trettiofyraåriga tjänstetid
som rådman, från samma syssla taga avsked, dock med det
förbehåll, att lika fullt njuta den vanliga lönen så länge han
levde, hälst var och en hade sig noga bekant att både hans
villkor och näringsfång vore så svaga, att han utan ett sådant
understöd med lönen sig av sitt hushåll ogörligen underhålla
kunde. Avskedsansökningen bifölls på dessa villkor, och
c o r a m p r o t o c o 110 avtackades Ludolph för det goda
biträde han i så långlig tid givit magistraten och för hans
oförtrutna befrämjande av det, som länt till borgerskapets
bästa, varföre honom önskades all lycka och välmåga nu
och framdeles. En skicklig person skulle väljas till extra råd-
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man att tjänstgöra utan lön till dess vakans uppkomme. Ll1
dolph avled först 1764.

tian var gift tre gånger. tians första hustrus namn är

okänt. 1717 gifte han sig andra gången med A n n i k a We n

n e r s t e n av gammal vänersborgsfamilj, då änka efter han
delsmannen, "franzosen" Jean Porthuneijer. tIon dog emellertid
redan 1720, och då han 16/7 s. å. skulle beediga bouppteck

ningen efter henne, anmärkte han, at hans medicinska böcker
ej vore upptagna i inventariet. Sitt tredje gifte ingick han

före 1726 med änkan R e b e c k a B r u n b e r g, som levde

ännu 1771.

Av Ludolphs barn äro följande kända: N i l s, upptagen hos

fadern i mantalslängd för 1720 och då över 15 år; C a t a

r in a Re b e c k a, d. 1714, gift 1759 med komministern i

Skövde Jonas Arvid Segerblad f. 1715 d. 1787; M a j a C h r i

s t i n a, gift med rådmannen i Vänersborg Magnus Lindquist,
d, 1764, och C h r i s t i a n1), rådman i Vänersborg och capi

tein för stadens infanteri, d. i Kristinehamn i okt. 1794. Chris
tian Ludolph d. y. fick burskap i Vänersborg 1760 på sjöfart
och timmerhandel. rIan var gift med rådmannen Jacob Fried
rich Neumans änka Cajsa Magdalena Holmgren.

Ludolph synes ha efterträtts såsom stadsfältskär eller stads

kirurg av den av Sacklen som den förste innehavaren av
denna befattning i Vänersborg omtalade E r i k B r ö m s, om
vilken Sacklen nämner endast, att han var stadskirurg 1724

och examinerades för stadens räkning.
I Vänersborgs dombok den 4 mars 1721 säges, att E r i k

B r ö m s var till stadsfältskär antagen. Säkerligen innehade

1) Christian L. d. y, hade en son Johan Jacob, flottkarl i V. f. 176(2) d.
1790 14/4 g. 1782 21/5 m. jfru Anna I'redrika Brandt. Dessa hade bl. a.
dottern Fredrika Rebecka f. 1787 d, 1867, g. 1. 1808 m. godsägaren Peter
I-Iegardt å Råianda Bohuslän, f. 1769 d. 1834 och 2. 1838 m. kyrkoherden
i Sätila Johan Anders Ekström f. ]780 d. 1839.
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W i d i m e i j e r sysslan under en del av år 1720, ty i sta
dens räkenskaper för nämnda år är lön upptagen för "stads
barberaren" allenast för tre kvartal med 30 daler. Enligt
Noreen stod B r ö m s i regementets rullor 1714 såsom fält
skärsgesäll. Noreen omtalar också, att B r ö m s var med i
Norge 1716 i Moss, där de kvarlämnade sjuka tillfångatogos av
norrmännen, och att B. i brev från Cllristiania den 20/3 1716
till sina föräldrar berättar, att han gömt sig under en bro. till
dess att ett kompani av Aschebergs regemente dagen efter
striden vid Moss anlände dit. Enligt Noreen fick B. avsked
från regementet vid generalmönstringen 1720.

Vänersborgs domböcker ge oss några ytterligare upplys
ningar om E r i k B r ö m s. lian var son av borgaren och
skutskepparen Anders Bröms, "som var gift med Nils Bengts
sons syster". E r i k B r ö m s var 1721 gift med A n n a
C h r i s t i n a E k m a n, dotter till tullnären och rådmannen
Christopher Ekman och dennes första hustru Christina Petri.
1721 fick han fastebrev på avlidne handelsmannen Michael
KielImans gård, som svärfadern tillhandlat sig på auktion, men
sedermera överlåtit på mågen. lian ärvde också efter sin
fader gården nr 17, belägen i kvarteret Krantzen vid Stora
Eds- eller Korsbergsgatan (vid nuvarande Edsgatans västra
sida, mellan Drottninggatan och Kronogatan). Den sistnämnda
fastigheten försålde han 1737 för 170 daler till skutebåtsman
nen Anders Dahlström. 1737 hade han i lön 60 daler jämte
20 daler i medikamentspengar.

Av E r i k B r ö m s' barn är endast sonen C h r i s t 0

p h e r känd. lian utbildades i faderns yrke och kallas 1743
fältskär. I mantalslängden för år 1744 uppgives, att han av
flyttat till Stockholm, men han synes ha återvänt till födelse
staden, ty i 1755 års mantalslängd finnes åter antecknat. att
fältskären Christopher Bröms avflyttat till Stockholm. Hans
namn förekommer icke hos Sacklen.
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E r i k Br ö m s lämnade sin fältskärssyssla redan 1740,
men i 1747 års dombok omtalas, att förre stadsfältskären
Bröms skulle under den ordinarie stadschirurgens sjukdom
sköta en misshandlad persons skador. Bröms levde 1750,
men var död före 1753 17/6, då hans änka omtalas. lion dog;
79 år gammal 1777 13/11, och man borde således kunna an
taga, att hon var född 1698. Hon säges dock 1755 vara 63
år gammal.

Av ett visst kulturhistoriskt intresse är en uppgift i 1737
års dombok, där man finner stadsfältskären Bröms vittna om
vad som inträffat i ett hus, där han infunnit sig för att betjäna
med rakning.

Bröms fick till efterträdare såsom stadsfältskär A l b e r t
U i e f f h o r n. Den 31 mars 1740 beslutar magistraten, att
dennes ansökning om tjänsten skulle lämnas Bröms till com
munication att strax efter påsk inkomma med betänkande
däröver. G i e f f h o r n erhöll befattningen, och hans namn,
men också blott detta, återfinnes hos Sacklen med årtalet
1741 för hans innehav av tjänsten.

Gieffhorn avled redan före 1743 l/lO, då hans änka,
S a r a C a t a r i n a W e t t e r s t r ö m, omtalas i stadens
dombok. lion hade instämt adjutanten Martin Friedrich Kier
ulf angående brutet äktenskapslöfte. lion väntade barn, och

han hade lovat henne äktenskap senast i februari 1743. lian
hade givit henne guldring med sitt namn i och uppvaktat hen
nes moder med brev. Såväl detta brev som hans brev till

Sara Catarina äro intagna i domboken. Den 12 december
1743 avgjordes målet, och avlidne stadsfältskären Albert Gieff
horns änka, madame Sara Catarina Wetterström, förklarades

för adjutanten Martin Kierulfs äkta hustru, men 1758 9/1 upp

läses vid rådhusrätten i Vänersborg adjutanten Kierulfs skrift

från Göteborg, där han andrager, att han blivit communicerad
madame Wetterströms ansökhing att få njuta hälften av hans

19



lön i anledning av den förstnämnda domen. 1748 17/6 ingives
en förlikningsskrift, enligt vilken Sara Cataria avsade sig alla
anspråk på gifte och vigsel. Stadsfältskärsänkan Gieffhorn
dog i Vänersborg 1788 28/12 73 år gammal.

I äktenskapet med Oieffhorn hade hon sonen C h r i s t i a n
och dottern D o r o t h e a. Christian sattes 1756 i kirurgisk
lära hos regementsfältskären Bernt Heinrich MöBer på Svea
borg och uppehöll sig sedan flera år i Berlin vid därvarande
lasarett. lian blev 1776 antagen till stadschirurg i Åmål, där
han praktiserade till 1785, då han engagerade sig i Ostindiska
Kompaniets tjänst och gjorde flera resor. 1805 återkom han
till Åmål samt avled där 71 år gammal 1807. lian var gift
med Christina Margareta Nordenström (f. 1757 d. 1814) och
hade med henne sonen Fredrik och dottern Dorothea. Fred
rik var född i Åmål 1782 7/9, student i Lund värml. 1788 och
i Uppsala 1800. Fredrik Oieffhorn blev kanslist i krigskol
legium med notaries titel från år 1809 och dog i Stockholm
1811 24/8. Dottern Dorothea, död i Vänersborg 1775, blev
gift med apotekaren därstädes Johan Fredrik Möller, död
1773, och därefter med dennes efterträdare som apotekare,
Erik Wahlström eller I1walström.

Albert Oieffhorn efterträddes såsom stadsfältskär i Väners
borg av S ven N o r l i j n. Enligt Vänersborgs magistrats
protokoll den 3 maj 1746 uppkom då regements- och stads
fältskären Norlijn och anmälde, att som det torde vara fÖr
magistraten och borgerskapet bekant, att han för en tid sedan
avflyttat med sitt hushåll härifrån till sitt boställe i Ale härad,
funne han ändock det vara hans skyldighet att giva sådant
tillkänna, varjämte han utbåde sig den grace, att honom måtte
förunnas lönen, som i staten bestås, intill juni månads slut.
lian skulle själv bo kvar i staden till maj månads slut och
ville sedan kvarlämna sin gesäll så länge och intill dess sta
den kunde bliva försedd med en bra fältskär i hans ställe.
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s ven N o r d l i j n återfinnes hos Sacklen (suppl. 1835) och
Noreen som upplysa, att N. blev examinerad mästerfältskär
och stadsfältskär i Vänersborg samt 1743 regementsfältskär
vid Västgöta-Dals regemente samt dog i Västergötland
1753 14/5.

N o r l i j n efterträddes såsom stadsfältskär av J o h a n
S t e p h a n P e t r i. lian var son till regementsfältskären
vid f. d. Nylands regemente i Pinland Ernst Petri och Anna
Margareta Alander. Kirurgien hade han lärt i Stockholm och
reste 1737 till Reva!, varifrån han efter någon tid kom till
baka samt examinerades 1746 till stadschirurg i Vänersborg.

Enligt Vänersborgs mantalslängd för år 1750 ägde han går
den nr 15 i kvarteret Blomman. lian var då gift - hustrun
säges vara kommen från Skaraborgs län - och hade en lär
gosse vid namn Martin Kruse, troligen hans svåger, ty han
var gift med M a r i a E l i s a b e t h K r u s e, dotter till hä
radsskrivaren Jonas Kruse och dennes hustru Maria Brun
berg. Pältskären Petri fick 1751 8/4 - han kallas då pro
vincial- och stadsfältskär - lagfart å gård i kvarteret Kran
sen, som han köpt av åldermannen vid stadens lastageplats
Korseberga Olof Bergström.

Petri var avliden 1756 3/5, då i närvaro av stadens äldste
infÖr magistraten upplästes madame Maria Elisabet Kruses
skrift med anhållan att så mycket mer bliva vid fältskärslönen
bibehållen, till dess någon annan fältskär förordnad bliver,
som hon till vederbörandes betjäning underhåller fältskärs

gesäll. Med hänsyn till hennes fattiga och torvtiga tillstånd
fick hon njuta lönen till den l juli såsom nådår och sedermera
behålla lönen, tills ny fältskär bleve förordnad, på villkor att
hon hölle ordentlig gesäll.

1759 23/5 förordnas rådmanen Abraham Bruse att vid av
vittring i boet efter avlidne stadsfältskären Petri mellan hans
änka madame Maria Elisabeth Kruse och makarnas barn be-
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vaka omyndiga dottern Maria Sophia Petris rätt, och i det
fall att modern trädde i annat gifte vara dotterns förmyndare.

Stadsfältskärtjänsten stod obesatt, till dess år 1756 O I o f
P e r m a n blev dess innehavare.

lian var född i Vänersborg 1730 och son till landssekrete
raren Samuel Perman och Christina Charlotta Snoilsky. "Ef
ter anlagda studier och slutade kirurgiska läroår i Väners
borg - han omtalas 1747 som stadsfältskärsgesäll i Väners
borg - reste han ]751 till Stockholm, varest han under kong
lige livchirurgen assessorn C. fredr. Riis' handledning vidare
förkovrade sig i vetenskapen och slutligen avlade kirurgiska
proven. Blev sedermera stadschirurg i Vänersborg och till
lika läkare vid Billingsfors m. fl bruk på Dalsland. 1761 utgick
han i stället för regementsfältläkaren lijelming, som blivit
fången och hemförlovad, till Pommern, där han förrättade
tjänst vid Västgöta-Dals regemente den återstående delen av
kriget, varunder han erhöll 1762 medicine doktors diplom i
Oreiffswald, sedan han utgivit en gradualdisputation d e
p u I v e r e s t e r n u t a t o r i o o b s t r u c t i o n e m a I
v i n a m i n d u c e n t e. Efter hemkomsten återtog han stads
kirurgsysslan i Vänersborg och var några år därjämte brunns
intendent vid Örbäcks hälsokälla på Dalsland ända till 1772,
då han reste som överkirurg till Ostindien, varifrån han 1773
kom hem, men 1774 åter for ut och dog 1775, innan framkom
sten till Kina. Ogift." - Detta enligt Sacklen. - Sedan 1768

var han medlem av frimurarorden i Göteborg.
Ur de lokala källorna inhämtas vidare om Perman följande.

Den 14 april 1756 lät magistraten sig föreläsas fältskärsgesäl

len Olof Permans ankomne skriftliga ansökan att till stads
fältskär uti framlidne stadsfältskären Petris ställe bliva an
tagen. I ansökningen åberopas bl. a. att han över fem år
tjänat som bataJjonsfältskär vid Västgöta-Dals regemente och

därunder varit kommenderad i Göteborgs garnison samt där-
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efter som premiärfältskär med 900 man till Kristianstad för
utom andra nödige och understundom nog bekymmersamma
fÖrrättningar. Vid ansökningen funnos fogade rekommenda
tionsskrivelser från överdirektören uti Collegio chirurgico
hÖgterfarne Iierr Schutzer och av prosector anatomice hög
lärde lir Magister Hedin, vilken intygade, att Perman nu i
4 1/2 år vistats i Stockholm och därunder icke allenast visat
prov på en nykter och beskedlig levnad utan ock uppvaktat
vid Kong!. Lasarettet och bevistat anatomiska operationer.
tIedin intygar ock, att Perman under tre år varit en bland
hans bästa och flitigaste auditörer (åhörare). Magistraten an
tog Perman till stadsfältskär på villkor att han företedde
examensbetyg, och sedan han den 3/1 l gjort detta, erhöll han
fullmakt på tjänsten.

Enligt Vänersborgs magistratsprotokoll 1761 30/5 androg då
stadsfältskären Perman, att som dess kropp och hälsa med
nÖdvänclighet fordrade en mera grannlaga skötsel, åtminstone
för någon tid, och han till den ändan ämnade dricka något
slags surbrunnsvattenl), så behövde han dymedelst lecligt från
det besvär, som eljest dess syssla medföljde. lian begärde
några månaders permission, därvid han åberopade att s t a
d e n s d o k t o r vore att tillgå vid timade sjukdomar, och
därest det skulle ankomma på någon operation eller annat
som till stadsfältskärssysslan hörde, åtoge han sig att därom
tala med regementsfältskären, som är boende i staden, att
den i hans ställe tillse.

På hösten 1761 företrädde inför magistraten regementsfält
skären P e t t e r li j e l m i n g och stadsfältskären Perman

1) Perman kanske nöjde sig med vattnet från stadens egen surbrunn.
1761 11/6 avtalar magistraten med änkan Maria Wallin att hon för ord
nings- och renhållning vid surbrunnen här i staden samt för brunnsgäster
nas uppassning vid själva vattendrickningen nu i sommar skulle av varje
brunnsgäst undfå 1 daler smt. Av fattiga och allmoshjon skulle hon dock
ej få taga betalt.
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och androgo, att de med krigskollegii loven överenskommit,
att Perman i stället för lijelming skulle gå åt Preussen som
regementsfältskär vid Västgöta-Dals regemente och lijelming
under tiden förrätta stadsfältskärssysslan.

Ehuru P e t t e r H j e l m i n g aldrig var ordinarie stads
fältskär i Vänersborg, men under flera år förestod denna tjänst,
meddelas här några notiser om honom.

lian var son av hovlakejen, sedermera vaktmästaren Pet
ter lijelming och var född i Stockholm 1718 18/12. Han lärde
kirurgien hos regementsfältskären Wolff i Stockholm från år
1734 och reste 1739 till Paris för att öva sig i sitt yrke. Hös

ten 1742 återkom han till Stockholm, men 1743 besökte han
på en kortare tid Sct Petersburg och var från 1744 åter j

Paris, där han studerade anatomi m. m. och gjorde därunder
två kampanjer med franska armen i Flandern. 1748 blev han
regementsfältskär vid ett polskt regemente och återkom till
Sverige i slutet av år 1752 och konstituerades följande år att
vid Västgöta-Dals regemente förrätta regementsfältskärs
sysslan, å vilken tjänst han efter avlagda prov erhöll nådig
fullmakt 1754. Vid krigets början 1757 avgick han med rege
mentet till Pommern, men blev 1759 av preussarna tagen till

fånga, dock strax åter frigiven och även hemförlovad, då

stadsfältskären Olof Perman reste ut och förestod hans tjänst

till krigets slut. År 1772 beordrades han till norska gränsen,

men sjuknade under vägen och måste vända om till sitt hem

vist, varpå han begärde och fick 1773 13/1 avsked. lian dog

1774 21/12 och var då 631/2 år gammaL Enligt ett läkare
betyg utfärdat 1759 26/11 av stadsphysicus i Vänersborg

Christopher Gedner var Iijelming då så sjuk av scorbutiskt

utslag på hela kroppen i synnerhet med svullnad och sår på

benen samt vårtaktigt utslag på låren och magen, att han

icke kunde begiva sig av till Pommern. lian besvärades dess-
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utom aven svår andtäppa. Då han i oktober 1759 hemkom

från Pommern hade han i sju månaders tid utstått en häftig

feber, vilken han ansåg vara första början till hans sedan
klena hälsa. (Noreen.)

Petter Hjelming ingick 1754 äktenskap med E v a M a r i a

B o r g s t r ö m, som avled 52 år gammal 1788 16/6. Iion var

dotter till landskamreraren i Älvsborgs län, assessorn Olof

Borgström och hans första hustru Catharina Iio1st. Makarna

Iijelming hade följande barn: P e t e r f. 175(5) d. 1806
n_ drunknad vid Trollhättan ---, timmermärkare och facto r, gift

1792 30/12 med Maja Lisa Wiberg; W i l h e I m F r e d r i k,

f. 176(0) d. 1815 23/3, timmermärkare och handlande i Vä

nersborg, gift med Johanna Elisabet Lindroth d. i Vänersborg

1819 2/7, 38 år gammal; J o h a n A d o l p h, f. 1779 13/2,

handlande i Stockholm; A n n a C a j s a, f. 176(3), gift 1789
Ined källarmästaren från Nyköping Olof GiHusson; E v a

a r i a och C h r i s t i n a E l e o n o r a, vilka båda (enL

Sacklen 1823) levde ogifta.

Då Olof Perman 1772 inträdde i Ostindiska Kompaniets

tjänst, blev C h r i s t i a n f' o g e l m a r k hans efterträdare

såsom stadskirurg i Vänersborg. f'ogelmark var född 1740

6/12 i f'ogelås socken i Skaraborgs län av bonden Nils Svens

son och Sara Olofsdotter. Efter studier vid läroverket på

Visingsö inskrevs han ]763 i Stockholm i kirurgisk lära, blev

]766 chirurgice studiosus och gjorde tjänst på Serafimerlasa

rettet. 1768 blev han underläkare vid Svea artilleriregemente,

och efter utståndet kirurgiskt mästerfÖrhör utnämndes han

1771 till regementsfältskär vid Bohusläns regemente. Med

detta var han 1772 kommenderad till norska gränsen och 1789

till Finland. Jämte sin syssla som stadsfältskär i Vänersborg;,

i vilken befattning han uppbar en årslön av 160 daler, var

han även åren 1783-1793 lasarettsläkare i Vänersborg. lian
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tog avsked 1799 och blev 1801 bruksläkare i Avesta. Han
avled 18241

).

FogelriJark var två gånger gift, första gången 1768 med
A n n a M a r g a r e t a B y l o w, död 1776 14/1, dotter av
kungl. kammarmusikus Bylow, i vilket äktenskap föddes två
sÖner och två döttrar, alla avlidna i späd ålder, andra gången
]777 412 med A n n a S o p h i a P e r m a n, död i Vänersborg
1836 1/12 81 2/3 år gammal, dotter till borgmästaren i Väners
borg Magnus Perman (broder till doktor Olof Perman) och
Anna Catharina Swinhufwud. l andra giftet hade Fogelmark
följande barn: M a g n u s A d o l p h, f. 1777 21/1, som vistades
i Pommern och sedermera i N. Amerika, var död före 1853
13/6, men uppgavs då hava efterlämnat barn i Amerika; J o
h a n n a S o p h i a, f. 1779, d. ogift i Vänersborg 1829 18/12;
A n n a C a t h a r i n a, f. 1781, död ogift i Vänersborg 1864;
Carl Gustaf, f. och d. 1783; Carolina, f. 1784 d. 1862,
gift 1807 15/12 med rådmannen i Vänersborg Eric Gustaf tIal
wenström f. i Vänersborg 1771 W/la d. där 1818 27/2; F r e d
r i c a M a r i a, f. 1786 13/10, död ogift i Vänersborg 1853
13/3; C h r i s t i n a E l i s a b e t h, f. 1787 13/12, d. i Väners
borg 1870 17/8 och C h r i s t i a n, f. 1793, regementsväbel och
senare handlande i Strömstad, d. före 1836 1/12.2

)

Även efter det Fogelmark lämnat stadsfältskärssysslan var
denna under något årtionde upptagen i stadens stat, men

1) 1779 omtalas stadsfäJtskären Alexander Broderus Ähman (se Noreen
s. 693), men han synes endast hava varit t. f. under någon Fogelmarcks
ledighet.

2) lian hade barnen: Christian, f. i Strömstad, d. före 1876 1/11 cop
\liardieskeppare, Fredrik Wilhelm, f. i Strömstad 1822 11/12, d. ogift i Vä··
nersborg 1876 1/11, handlande där, Carolina Sofia, f. 1820 22/12, d. 1848
030/10, gift 1844 1/10 med handlanden i Vänersborg .Eric Johan liafwen
ström, f. 1816 21/4, d. 1883 20/11, i dennes 1. gifte, (omgift 1849 m. Octavia
Sofia Engström, f. 1823, d. 1907).
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innehades alltid - liksom under Fogelmarks tid efter 1783 -
jämte den egentliga tjänsten av läkaren vid det år 1783 in
rättade länslasarettet eller av den i staden från år 1753 sta
tionerade provinsialläkaren eller av s t a d s I ä k a r e n, som
fanns anställd i Vänersborg från år 1753. Man hade vid den
tiden funnit, att för läkarevården i staden man ej längre kunde
nöja sig med stadens egen eller regementets där bosatte fält
skär och därför beslutat att anslå lön också åt en "stads
doctor".

Av stadens ekonomiprotokoll den 19 januari 1754 framgår,
att doktor S v e n B r o d d blivit antagen till s t a d s d o k
t o r eller s t a d s p h y s i c u s den 2 maj 1753. lian finnes
i denna egenskap ej upptagen hos Sacklen. Brodd hade 1753

utnämnts till provinsialläkare, den förste i Älvsborgs län, som
1774 delades i två provinsialläkaredistrikt med stationsorter
i Vänersborg och Borås. 1754 23/4 var Brodd förekallad inför
magistraten för att lämna upplysning om huruvida någon
smittsam sjukdom rådde i staden och för att mottaga erinran
om sin skyldighet att förrätta visitation av stadens apotek
och för att få påminnelse om medikamentspengarna, som han
uppburit alltsedan 1754, då han hitkom. Slutligen föreställdes
honom vid samma tillfälle att, ehuru han såväl vid sitt första
antagande såsom stadsdoktor som sedermera inför magistra

ten utfäst att icke resa från staden utan föregående anmälan

och erhållande av frihet av borgmästaren, så hade han ny
ligen, som magistraten hade sig bekant, två särskilda gånger

bortrest utan lov.

E r o d d var född 1722 i Skara av lektorn Petrus Brodd
och domprostdottern Maria Eredberg. lian blev student i
Uppsala 1742 och 1748 filosofie magister samt 1752 medicine
doktor. Följande år förordnades han till provinsialläkare i
Älvsborgs län och fick 1758 transport till samma befattning

i Skaraborgs län. 1767 utbytte han denna tjänst mot befatt-
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ningen som logices och physices lektor vid Skara gymnasium.
t'rån 1770 var han tjänstledig och ägnade sig åt praktik såsom
läkare, men begärde 1771 att bliva prästvigd. Detta bevil

jades dock ej, och därvid låg honom nog i fatet att han 1763
varit invecklad i en religionstvist med lektor Wahlfeldt och

därunder utgivit en stridsskrift, som av konsistoriet befunnits

vara i många fall irrlärig. Brodd avled 1773 10/11. lian säges
hava varit en oförtruten lärare och tillika en allmänt sökt
och älskad läkare.

Sedan 1763 var han gift med J o h a n n el C h r i s t i n a
L ö f l i n g, f. 1733, d. ]779, dotter till ryttmästaren Johan
Magnus Löfling och Margareta Charlotta De Geer, och hade
i sitt äktenskap två barn, P e r (} u s t a f, f. 1764, officer i
kejserlig rysk tjänst, och S ven U l r i k, f. 1767, lantbrukare.

I juni månad 1758 förordnades till Brodds efterträdare så
som stadsdoktor i Vänersborg doktor C h r i s t o p h e r G e

n e r. tian var född 1730 i Vittinge socken i Uppland av
kyrkoherden Elias Gedner och Brita Brunnelius. Fadern dog
i sonens tidigaste barndom, men modern blev omgift med

nlannens efterträdare, som gav styvsonen en god omvårdnad.
1]54 blev han student i Uppsala, och sedan han grundligt äg

nat sig åt de filosofiska vetenskaperna, slog han sig på medi
cinen. Efter sjukhustjänstgöring och akademiska lärdomsprov
blev han ]758 medicine doktor och fick dagen efter doktors
utnämningen fullmakt såsom stadsphysicus i Vänersborg. tians
verksamhet där blev emellertid ej lång, 1764 befordrades

han till provincialmedicus i Värmland. tIan dog i Karlstad

1773 3/5. tIan var berömd såsom en tillförlitlig läkare och

entomolog.
Under sin Vänersborgstid ingick han äktenskap med M a [

g a r e t a C h r i s t i n a L i d b o m, dotter till rådmannen i
Väncrsborg Carl Lidbom och Sophia tIalbmeyer. Genom

detta gifte kom han i nära förbindelse med flera gamla väners-
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borgsfamiljer. Hans hustrus äldre syster var gift med råd
mannen i Vänersborg Magnus Skarin, och hennes yngre syster
var gift med stadssekreteraren i Vänersborg Oudmund Din
netz. En tredje syster till doktorinnan Gedner, C a r o l i n a,
blev gift med Gedners efterträdare såsom stadsläkare i Vä
nersborg, doktor David Hultman. Efter Gedners död åter
flyttade hans änka till Vänersborg, där hon 1779 gifte om sig
med apotekaren Eric Wahlström. Gedner ägde 1760 gård i
Vänersborg, nr 74 i kvarteret Kransen.

Gedner efterträddes 1765 såsom stadsphysicus i Vänersborg
av doktor D a v i d Ii u l t m a n.

Han var född i Uppsala 1732 22/2 av borgaren Anders I-Iult
man - denne var efter allt att döma broder till Karls XII:s
taffeltäckare Johan liultman - och Catharina Lundber?;. lian
blev student 1751 och blev medicine doktor 1763. Efter en
tids tjänstgöring vid sjukhusen i Stockholm och såsom hus
läkare hos riksrådet Ekeblad, blev han stadsphysicus i Vä
nersborg - som sådan avlönades han med 300 daler om
året') - och 1772 därjämte provinsialläkare i Älvsborgs län
samt från 1788 även läkare vid länslasarettet i Vänersborg.
1784 hugnades han med assessors titel. lian avled i Väners
borg 1798 30/3.

lian var gift med C a r o l i n a L i d b o m -- såsom förut
nämnts syster till doktor Gedners maka - och efter hennes
död med A n n a E l e o n o r a T h o r n t o n, död 1787 4/4 30
år gammal, dotter till rådmannen i Vänersborg Maccabeus
Thornton och Anna Maria Ekman, f. 1738 d. 1782, samt tredje
gången 1790 21/12 med I n g a C h r i s ti n a M o b e r g, död
36 år gammal 1805 21/2, enligt Sacklen dotter till "koppar
slagaren Moberg2

) i Lidköping".

1) Borgmästarens årslön var samtidigt 600 dIr.
2) Någon kopparslagare Moberg har ej kunnat anträffas i Liclköpings

handlingar från den iirågavarande tiden, men väl en snickare Karl Mo
berg och hans hustru Lisa Lidbäck, vilkas dotter Inga Kajsa föddes
J'i'68 28/12.
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I alla tre äktenskapen föddes barn. I f ö r s t a äktenskapet
två döttrar och en son, alla avlidna i späd ålder, i a n d r a
äktenskapet D a v i d, f. 1785 22/7, d. ogift i Göteborg 1820
6/11, H e d v i g M a r i a, f. 1782 22/4, d. 1830 2/12, gift i Vä
nersborg 1806 12/2 med böckaren (tunnbindaren) Olof Hult
gren från Bragenäs (Drammen) i Norge, d. 1825 27/7, 48 år
gammal, J e a n e t t e, f. 1784 24/1, gift 1810 24/2 med kap
tenen och regementskvartermästaren vid Jönköpings rege
mente Johan Gabriel Wallerman i hans andra gifte, f. i Brin
getofta 1779 7/6 (Wallerman var med sin familj sedan bosatt
i Eksjö, men uppehöll sig 1817 och 1818 i Åbo), A n n a E l i s a
b e t h, f. 1785 28/1, d. i Göteborg 1844 6/2, gift med sadel
makaren Carl Ulrik Kyllin från Drammen; i t r e d j e giftet:

fredrik, f. 1791 16/11, enligt Sacklen militär, vidare öden
okända, C a r l J o h a ni), f. 1795 12/10, d. 1838 15/11, stads
kassör, vågmästare, köpman och skeppsredare i Karlstad,
er u s t a f, f. 1815 1/9, enligt Sacklen d. 1827.

Apotekare.

"Inge Quacksalfware, Brucksnijdare, Operatorer och Ma
terialister skole understå och fördrista sig sälja någre sådane
medicinske saker, som uti Kongl. Maj:tz Privilegio den 10

1) Carl Johan var gift 1. 1825 24/6 m. CaroIina Thunberg, f. i Skara
1805 7/5, d. 1828 11/3, dotter av rektorn vid Skara trivialskola Anders
Thunberg och Anna Helena Wendt; 2. 1829 29/4 med handlanden i Karl
stad C. A. Kruses änka Matilda Juliana Wall, i. 1804 7/5, d. 1829 5/6.
I fÖrsta giftet föddes (enda barnet) sonen Carl Gustaf, f. 1826 3/5, d. 1889
30/1, lanträntmästare i Värmlands län, riksdagsman, framstående kom
munalman, gift 1866 14/12 i Karlstad med Amalia Maria Katarina Naij
strÖm, f. i Arboga 1838 2/8, d. i Karlstad 1919 4/5, dotter av handlanden
i Karlstad Karl Johan N. och Maria Regina Tjeder. Om Carl Gustaf fiu!t
mans barn se Bromander: Länsstyrelsen i Karlstad 1779-1829. Karlstad
1929. Carl Gustaf Hultmans son, bankdirektören Ivar fiu!tman i Djursholm
har välvilligt lämnat mig många av de fÖrestående uppgifterna om
slälcten.
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April 1665 stå specificerade och egenteligen höra till Apote
ken, hwarken hemligen till liuusen eller uppenbarligen. Alle
slijke Quacksa1fware och Landströkare skola från Rijket af

hållas och ingen under hwarjehanda prcetaext tillåtes att
smöria på gemene man sine förfalskade och bedrägelige Com
positioner mången till stor skada och hälsans förlust."

Detta stadgande är hämtat ur Kongl. Maij:ts Privilegier för
Apotekare-Societeten den 28 juni 1683. Stadgandet stod fort

farande att läsa i våra lagböcker långt in på ]900-talet såsom
ännu varande i gällande kraft. De använda ordalagen giva

oss en målande beskrivning på beskaffenheten av de utövare

av läkare- och apotekareyrket, som drevo sin hantering i
vårt land i äldre tider. Dåtidens apotekare voro liksom lä
karna i regel ambulerande, mer eller mindre, oftast mindre,
kunniga yrkesutövare, som flyttade mellan olika platser och

där tillhandahöllo sina mer eller mindre, oftast mer, bedräg

liga läkemedel.

Den förut i dessa anteckningar omtalade apotekaren J o
h a n Ii e i n r i c h J o s t s o n W r e d e, som uppehöll sig i
Vänersborg under år 1709, synes ha varit en representant för
detta senare slags apotekare.

Sin första stationäre apotekare fick Vänersborg år 1727, då
O u s t a f A il U il d W i k l a nd inrättade apotek i staden,
dock, vill det synas, utan stöd av utfärdade privilegier. Sa

dana tyckes han ha erhållit först 1738. Åtminstone finnes från
nämnda år (19/2) en skrivelse från Kammarkollegium tm
Kungl. Maj:t angående understöd, tullfrihet och provincial
apotekarefullmakt för Wikland. lian innehade apoteket i Vä

nersborg till år 1745, då han flyttade till Alingsås och där
med Kungl. Maj:ts tillstånd inrättade apotek.

W i k l a n d var född 1694 av lanträntmästaren i Örebro län
Johan UIrik Wikland och Elisabet Carlmark. lian fick 1720

31



privilegium på att upprätta apotek i Borås, men flyttade 1727,
då Borås härjats aven ödeläggande eldsvåda, till Vänersborg.
I<edan i Vänersborg hade han en svag ekonomisk ställning,
och denna blev ej förbättrad efter flyttningen till Alingsås. Då
han dog där 1749 4/4, säges han ha varit fördjupad i skulder.

tIan var gift två gånger, först med G r e t a G j e r s, död i
Vänersborg 1735, dotter av handlanden i Borås lians Eskilsen
Gjers och Kerstin Andersdotter, och andra gången 1738 med
Cecilia liansdotter Barck, född 1697, död 1769.
tIan säges i Sveriges Apotekarehistoria vid giftermålet med
Wikland ha varit änka efter apotekare Abraham Bruse, vars
namn dock ej i annat sammanhang förekommer i nämnda
arbete. I båda äktenskapen hade Wiklancl flera barn.1

)

I Vänersborgs mantalslängd för år 1731 återfinnes Wikland
med anteckning att han uppvisat intyg av magistraten i Borås,
att han där för år 1730 erlagt utskylder. 1735 12/5 ingiver han
till rådstuvurätten i Vänersborg ett av honom och hans av
lidna hustru Margareta Gers den 14 mars 1719 upprättat tes
tamente, som 1719 16/3 blivit intaget i rådstuvurättens i Borås
dombok. lian upplyste vid testamentets bevakande, att han
fÖrlorat all sin egendom vid Borås brand 172'7. Då han till
spordes om den avlidna hustruns arvingar, sade han sig icke

på 19 år hava hört av någon av dem, men en del skulle vara
hemma i Skåne, en del i Finland. Rådstuvurätten beslöt att
Margareta Gjers' arvingar skulle kallas genom anslag på rät

tens dörr.

1737 2/4 var apotekaren Wikland instämnd till rådstuvu

rätten i Vänersborg i sin egenskap av successor matrimonii

till avlidne handelsmannen Lars Bruse angående dennes skuld

tm Michael Wallmans sterbhus. Wikland bestred kravet och
äberopade, att hans nuvarande hustru erhållit beneficium

1) Om dessa se Sveriges Apotekarehistoria II: 1216.
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Cessionis bonorum efter sin förste man, vars bo alltså blivit
avträtt till urarvakonkurs. 1731 8/5 omtalas i Vänersborgs

dombok avlidne handelsmannen Lars Bruses änka, dygde
samma hustru Cecilia Barck, vars moder hette Catharina
Barck. Dessa notiser visa, att uppgiften om "apotekaren
Abraham Bruse" som apotekaren Wiklands antecessor matri

rnonii måste vara felaktig. Wiklands företrädare i äktenskapet
var handelsmannen i Vänersborg Lars Bruse, som blev bor

gare där 1713 9/5 och dog 1729 6/5. lian var ålderman vid
stadens lastageplats Korseberg. I äktenskapet med Cecilia
Barck hade han sonen li a n s, som 1740 omtalas som apote
karen Wiklands styvson. Den Wiklands son Ii a n s, som i
Apotekarehistorien nämnes som hans äldste son, torde i själva

verket vara denne hans styvson.
Enligt mantalslängd för år 1740 ägde Wikland gården nr 8

i kvarteret Krantzen, belägen vid torget. Gården intecknades
1741 2/3 till säkerhet för ett lån till apotekets drivande, som
Wikland erhållit från stadskassan. 1742 2/9 såldes gården på
offentlig auktion för stadskassans räkning till källarmästaren
Conrad Lachtrup för 785 rdr, och 1743 19/1 instämmer Lacht
rup apotekaren med yrkande, att denne äntligen måtte flytta
från gården, där han kvarbodde ännu sex månader efter auk

tionen. Wikland upplyste, att han hyrt bostad hos rådman
Tenggren, men att han ej kunde få tillträda sin nya lägenhet
fÖrrän till påsken, till vilken tid fältskären Gieffhorns änka
disponerade bostaden.

EfterWiklands avflyttning till Alingsås 1745 uppehöll inne

havaren av apoteket Kronan i Göteborg .F. M. L u t h under
tre år apoteket i Vänersborg såsom filialapotek med provisorn
J o h a n .F r e d r i k M ö Il e r såsom föreståndare. Denne
utverkade sig 1751 kungligt privilegium på apoteket samt un

dergick vederbörlig examen. lian säges ha varit en särdeles
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flitig och arbetsam maI1, som på allt sätt sökte hålla sitt apotek
i god ordning.

1754 19/1 var provincialmedicus Sven Brodd kallad inför
magistraten, som anmodade honom att taga det här i staden
befintliga apoteket i behörigt ögnasikte och det inventera,
hälst som samma apotek, sedan det blev inrättat, ej blivit på
sett och inventerat. Doktor Brodd utfäste sig att taga i akt
vilken dag, som det kunde bliva klart väder, så att man så
mycket bättre kunde urskilja alla "färgar". Magistraten för
ordnade rådmännen Johan Anders Ludolph och Johan Rose1l
att övervara visitationen och anmodade särskilt lierr Doktorn
att han för all ting skulle ha inseende och hålla hand över
medicinaltaxan, att den samt Kungl. Maj:ts nådige ankomne
brev ej överskredes, så att klagomål däröver ej inkomme.

Möllers apotekarerörelse synes ha fått en ganska stor om
fattning, ty han höll sig med apotekaregesäll. Såsom sådan
hade han 1756 en nyligen till landet inkommen tysk vid namn
Anders Michaell, som fick avlägga tjänsteed inför magistraten
enligt det av Hr landshövdingen översända formuläret.

1748 18/2 fick Möller fastebrev på sin från handelsmannen
Abraham Bruse) för 1400 dIr smt tillhandlade gård. Möller är
i mantalslängderna för åren 1760 och 1770 upptagen såsom
ägare av gården nr 36 i kvarteret Blomman. Vid mantals
skrivningen för 1760 hade han i sitt hus lärgosse, amma och
piga och 1770 fyra barn under IS år, två pigor och halvvuxna
drängen Adam.

Möller, som var född 1713, dog i april 1773. lian var gift med
D o r o t h e a O i e f f h o r n, dotter till stadsfältskären i Vä
nersborg Albert Oieffhorn. Efter mannens död innehade än-

1) Denne, som blev rådmn 1754, synes ha varit son till Lars Bruse och
torde vara den felaktigt såsom Cecilia Barcks förste man omtalade "apo
tekaren Abraham Bruse".
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kan apoteket och skötte det genom provisorn E r i c W a h I
s t r ö m. Med denne gifte hon om sig redan i oktober 1774,
och på honom överläts sedermera 1776 2/8 apoteksprivilegiet.

I äktenskapet med Möller hade Dorothea Gieffhorn enligt
Apotekarehistorien två 'barn C h r i s t i a n och J u l i a n a,
enligt samma källa födda tvillingar 1755 5/4. Sonen Christians
existens torde emellertid kunna betvivlas. lian har tydligen
sitt uppträdande i Apotekarehistorien att tacka en av misstag
gjord uppdelning av dotterns namn, som var C h r i s t i n a
J il l i a n a. 1779 inger denna till rådstuvurätten i Vänersborg

en skrift med begäran, att hon, som då vistades hos hovkam
reraren och apotekaren von Aken i Göteborg, måtte erhålla
denne till förmyndare i stället för rådmannen i Vänersborg
Olof Lindquist. 1780 17/8 förnyas denna begäran av hennes
"morbroder" stadsfältläkaren i Åmål Christian Gieffhorn, men
ansökningen blev även då avslagen, 1781 30/7 företedde emel

lertid provisorn Johan Theodor Roos bevis, att Kungl. Ma.i:t
fÖrklarat Juliana Christina myndig.

Möllers efterträdare såsom innehavare av apoteket i Vä

nersborg E r i c W a h l s t r ö m var född 1750 23/6 i Uppsala,

och son till trädgårdsmästaren Eric W. och Elisabeth Säf
strand. Han konditionerade efter 1765 först på apoteket Kronan
i Uppsala och därefter ett par år på apoteket Kronan i Stock
holm. Sedan han 1775 avlagt provisorsexamen blev han före

ståndare för apoteket i Vänersborg.

Efter Dorothea Gieffhorns död 1775 gifte han samma år om

sig med C a t h a r i n a U Il m a n, som då var änka efter

rådmannen AureW). Detta äktenskap varande endast ett par

år, och efter andra hustruns död gifte sig Wahlström för tredje

gången med M a r g a r e t a C h r i s t i n a L i d b o m, dotter

l) Ej rådman i Vänersborg.
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av rådmannen i Vänersborg Carl Liedbom och änka efter
provincialmedicus Christopher Gedner.

Wahlström avled 1782 17/7. I intet av sina tre äktenskap
hade han barn. lians änka innehade apoteket under de när
maste tre åren efter mannens död och skötte detsamma genom
provisorerna Daniel Norlijn och J o h a n Ja c o b f o r s h cc Il.

Denne senare blev 1785 innehavare av apoteket. lian var
född den 2 juli 1758 i Lojo socken i finland av pedagogen
Jacob f. och Christina Reilin. Efter undervisning i hemmet
blev han elev hos apotekaren von Mell i Åbo. Sedan läroåren
voro förbi, begav han sig till Sverige och studerade en tid
vid Uppsala universitet, särskilt kemi under professor Torbern
Bergman. lian blev sedan farmaceut på apoteket lijorten i
Örebro och förestod under åren 1782 och 1783 apoteket i

Söderköping samt blev 1784 föreståndare för apoteket i Vä
nersborg. Detta apotek inköpte han sedermera 1785 och av
lade i samband därmed apotekarexamen. 1795 erhöll han
bekräftelse på apoteksprivilegiet. lian gjorde sig känd 
heter det i Apotekarehistorien -- ej endast som en driftig man,
utan även som en bland rikets kunnigare apotekare. lian
hade ej obetydliga kunskaper om de inre sjukdomarna. lian
utförde också understundom mindre kirurgiska operationer.
Under lasarettsläkaren assessor liollbergs frånvaro skötte han
även kortare tider Vänersborgs lasarett.

lian avträdde apoteket år 1821 till sin son J o h a n li e n
r i c f o r s h ce 11 och avled i Vänersborg den 4 mars 1830.

forshcell var sedan 1787 17/6 gift (å Näs i Östergötl.) med
J o h a n n a W e s t e r b e r g, född 1770, d. 1848, dotter av
handlanden i Norrköping Jacob Westerberg och Anna Cajsa
Ljung.

Utom en dotter och en son, som avledo såsom barn, hade
makarna dottern J o h a n n a M a r i a, född 1790, gift 1812
med stadsläkaren och stadschirurgen i Vänersborg (1812-
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1814) Anders Jonas Alm, f. 1788 d. 1818, A n n a C h a r lot t a,
född 1796 d. 1824, samt J o h a n Ii e n r j c, född 1799 d. 1877,
den sistnämnde faderns efterträdare såsom apotekare i Vii
nersborg under åren 1821--1835.

BERTEL HALLBERO.
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En bok om husmanskost.

fREDRIK RÅDBERG, en vitter, filosofisk och trevligt origi

nell komminister i Vänersborg för 100 år sedan (1836
1853), har redan varit föremål för en artikel av dövstumiärare
r'olke Wikström i Gillets årsskrift 1939, men sagde prästman
är så intressant, att jag anser mig böra lämna ytterligare
karakteristiska uppgifter om honom. Därtill föranledes jag

av, att jag i början av detta år erhöll en skrivelse från en för

mig fullständigt obekant fil. kand. A. Wiberg i Stockholm med
förfrågan, om jag kunde lämna några uppgifter om kommi
nistern Predrik Rådberg och möjligen anskaffa av honom ut
givna skrifter. Jag erinrade mig då, att jag i min boksamling
hade ett häfte med titeln:

i Vers och Prosa,

af

Fredrik Rådberg.

1849.

Ju simplare. ju enklare.
Dumbom.

Wenersborg,

Sam. Viet. Bagge.
1849.
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Enligt skriftens "Ödmjukaste Företal" hade författaren år
1830 utgivit "ett stycke arbete" med titeln: "Litterärt Thema
med Variationer", vilket arbete jag vet mig också hava haft
i min ägo, men som jag nu ej kunde återfinna. (Förmodligen
är det utlånat med vanlig påföljd!) Antagligen skulle brev
skrivaren författa någon avhandling berörande den, som det
viii tyckas, ej alltför okände komministern, varför jag sände
mitt häfte, som ock redbart återställdes.

När jag för många herrans år sedan förskaffade mig häftet
såsom varande både skrivet och tryckt i Vänersborg, ögnade
jag visserligen igenom det, men nu har jag läst det med mera
andakt, för att tala prästerligt. Jag fann därvid, att Rådberg
var en begåvad poet, som ännu i dag kan läsas med intresse,
samt en vaken iakttagare och tänkare, som intresserade sig
för allt omkring sig i stat, samhälle och hem, med yttranden,
kritik och reformyrkanden. Av allt att döma var han varm
hjärtad och människoälskande, säkerligen också humoristisk

samt som prästman vidsynt i förening med äkta religiositet.
Såsom boren vänersborgare torde han vara värd att ihåg
kommas av Vänersborgs Söners Gille, varför - till komplet
tering av vad som redan om honom andragits - en kort redo
gÖrelse för hans diktning på vers och prosa torde vara mo

tiverad.
Det förefaller, som om Rådberg skulle ha varit matälskare.

ty innan han stannade för titeln "Husmanskost", hade han
Hinkt på "Kallops, Ragu och Frikasse", allt ju mycket smakligt.

Häftet, om 160 sidor i oktav, innehåller först en avdelning

"Rim och Meter" om 22 dikter, vari Rådberg ledigt rör sig
med olika versmått och olika versslag. Då utrymmet icke

medgiver återgivandet av hela dikter, lämnas här endast några
stickprov på hans skaldekonst:
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MITT FOSTERLAND.

liur kan den kallas Svensk, som icke finner
Vårt språk af alla skönast på vår jord?
Dess luft den renaste, och som ej brinner
För högheten och styrkan i vår Nord?
Ej ser af alla hälst de Svenska tärnor,
Och hörer klangen hälst af deras röst;
Och lyses hälst af Sveas sol och stjärnor,
Och slocknar hälst vid Sveas trogna bröst?

VÅRVISA.

livadan kommer du Vår? livadan din skaparkraft?
Och din strålande blick? - Sprungen ur solens famn 
Är min svärmande känsla
Med dig fostrad vid samma bröst?

DET NYA ÅRET TILL DET GAMLA.

livad Ni försummat, Tant, det vill jag göra,
Förnuftets bruk åt svärmarn återge,
Till folken vill jag kraft och kunskap föra
och nakna sanningen till furstarne.

VÄLMENTA NYÅRSÖNSKNINGAR.
1837.

Må tjugo rätter minst uppå kalasen
Bevittna att Guds gåfvor finnas än!
Må vänskap lösen bli vid fulla glasen,
Buteljen blott vår verkelige vän!

Må blott små tjufvar hängas, aldrig stora,
Ej stora herrar häcklas af de små,
Sitt N e f a s ingen hygglig karl förlora,
och sina får i trygghet klippa få!



S Ä L L S K A P S S Å N G.

Lycksalig den på jorden bor;
Som helt kan älska, glädjas och fÖrlåta;
Kan tänka mången tanke ljus och stor,
Och vid det skÖnas bild av tjusning gråta.

VID JUBELfESTEN D. 31 OKTOBER 1817.

Luther kom! och tanken väcktes,
frihet tändes, hatet släcktes;
Andans låga brinner klar,
Som så qväfd och misskänd var.

Jag nödgas stanna vid det anfÖrda fÖr att lämna plats för
Rådbergs filosofiska betraktelser, vilka han kallar "Aforismer
i Blandade Ämnen", upptagande cirka två tredjedelar av häf
tet, varför alltså endast ett fåtal kunna anfÖras:

"Ingen får mera inskränkas i sin frihet och rätt än som är
nödvändigt fÖr bevarandet af allas lika frihet och rätt att
förvärfva, ega och bruka, hvad de med gemensamt namn kalla
fÖr sitt, det vare sig kroppsligt, andligt, fysiskt eller mo

raliskt. "
"Verklig vilja får inte tänkas utan verkligt vetande om det

man vil1." - "Huru få äro ej i våra dagar de Theologer, som
verkligt veta något om Gud! Huru få de vetenskapsmän, som
något verkligt veta om den sanna, gudomliga vetenskapen!"

"Älska den politiska friheten, om du älskar den moraliska,
och den moraliska i och genom den politiska, om du älskar
ditt fädernesland, ditt slägte och Gud."

"Med rätta har man anmärkt: 'att yrka, det den politiska
friheten ej bÖr givas en nation, fÖrr än hon är mogen att emot-

41



taga den, det är att säga: att naturen måste vara mogen för
att vinna mognad'."

"1< ä t t v i s a är ett ord, som ligger hvarje processmakare
på tungan; och likväl gifves - - - ingenting mera omöjligt
att åstadkomma utan både hufvud och hjerta än r ä t t v i s a."

"Den rättvise älskar reglor, grundsatser, bestämda lagar i
allt, emedan han mera åsyftar det helas ordning, än tillfreds
ställandet af egna böjelser."

"Samhällets stora problem är ej att tygla, utan att förädla,
och sann dygd kan aldrig bli tvångets, endast frihetens re
sultat."

"Borgligt samhälle kan ej realiseras utan själarnas gemen
skap; denna egenskap är i ett stort land omöjlig utan tryck
frihet. Utan oinskränkt tryckfrihet kan också numera ingen
politisk frihet äga rum." (Aktuellt nuO

"1 våra dagar må det väl mer än någonsin heta: det är icke
guld allt som glimmar." (Gäller fortfarande!)

"1 moraliskt afseende gifves blott en måttstock, samvetets,
som ej låter sig hvarken utvidgas eller hopklämmas." (Kan
detta sägas nu?)

"En kraft så väl som ett vetande och en konst utan kärlek
är en icke-kraft, ett icke-vetande, en icke-konst - samhället
utan kärlek vore utan eld, utan sol. Kärlek är samhällets verk
liga eld och lif."

"Stats- och familjelifvets ändamål är bildning till moralisk
frihet, dygd och kärlek .. ."

"Den bästa rangordning mellan menniskor torde vara den,
som indelar dem i trenne klasser: de som lefva för ideer, de

som verka för ett bestämdt mål, och de som lefva för dagen""
"Du, som är i stånd att besluta ett sjelfmord, säger

Rousseau, säg mig: fritager dig din svaghet från uppfyl1andet
af dina plikter? - - - Förrän du flytt ditt slägte, betala
hvad det gjort för dig!"
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"Det är väl blott onyttan af den gamla syndafloden, som
skonar oss för en ny."

"Talfriheten är ovilkorlig menniskorätt i staten; skrif- och
tryckfrihet dess nödvändiga surrogater."

"Originalitet i konst, vetenskap, lefverne måste vara målet
för all verklig bildning. Jemförd äfven med de största talan
ger, är originaliteten en sol, af hvilken de hämta sitt ljus."

Av det lilla anförda torde man kunna göra sig en föreställ
ning om prästen Rådbergs karaktär och livsåskådning.

Det särskilda företalet till dikterna i häftet utgöres av frag
mente r ur Rådbergs egen biografi, varur följande torde böra
anföras:

Att författaren var infödd vänersborgare framgår av hans
egen presentation: "Jag är född i en liten stad vid en den
största insjö i Europa, utan att jag kunnat märka, att denna
sista omständighet på mig haft något annat inflytande, än att
nog mycket utspäda min poetiska ådra, så att i våra bistra
tider man aldrig rätt velat vidkännas den hvarken på den
Fosforiska eller Akademitiska Parnassen." Hans far var äm
bets- och uppbördsman vid ett regemente. Modern tycks
ha varit en resolut och duktig kvinna. Just samma år, då
danskarna "från Norge voro ohövliga att objudna göra ett be
sök i vestra Sverge" (1788), "funderade jag som bäst på att
komma till verlden." "Så snart jag märkte faran, ville jag
icke för momangen genera min goda mor, utan uppsköt min
ankomst till Februari det följande året." .Emellertid hade ett
stort antal vänersborgare vid danskarnas anfall flytt ur sta
den till kringliggande landsbygd, däribland familjen Rådberg.
Fadern tycks icke hava varit någon modig och myndig man,
ty han vågade sig icke in till staden för att sköta sin tjänst.
Men den som icke lät skrämma sig var hustrun, som reste
in till staden i mannens ärenden. Där besökte hon också sitt
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och mannens nya hus för att se till det och fann det ockuperat
av danskarna, som svinat ner och begått ohägn över allt i
rummen. Då rann sinnet ordentligt på den resoluta frun, som
tog befälhavande löjtnanten i upptuktelse så grundligt, att
denne i all ödmjukhet lovade bot och bättring. lion torde haft
svårt att hålla sig allvarsam, då den bålde löjtnanten tog emot
henne i lång rock utan byxor, ity att hans enda par byxor
hängde på trädgårdsstaketet för att torkas.

Om sin skoltid har Rådberg just intet vackert att säga. lian
gick i småstadens "Rektor-skola, der Latin var dagligt bröd,
och handplaggorna i stället för sofvel." En gång under skol
tiden räddades Rådberg från att bliva skalperad. lian hade
nämligen genom en sjukdom, som han kallar "rötfeber", blivit
som pojke fullständigt barskallig. En dag blev rektorn ursin
nig och rusade på Rådberg för att grundligt ruska honom i

håret. Den hetsige läraren märkte först efter en stund genom
skolklassens munterhet, att han stod och agade - Rådbergs
peruk. Skolan som "piskningsanstalt" väckte hans avsky, och
därifrån härledde sig, att han aldrig kunde höra "omtalas
förnuftets och dygdens bibringande genom käppen, det vare
sig bland skolungdom, torpare eller soldater ..."

*
Med ovanstående hade jag ämnat sluta, men lör bildens fullständigande

anser jag ytterligare några uppgifter ur fredrik Rådbergs skiftande lev
nadshistoria vara på sin plats.

Efter vederbörliga ganska raska studier avlade han i Uppsala h o v
r ä t t s e x a m e n 1806 och k a n s I i e x a m e n [807 samt tjänstgjorde
därpå vid ämbetsverk i Stockholm till 1811. Men han trivdes icke på
juristbanan utan återvände då till universitetsstaden och promoverades
1818 till filosofie magister och blev året därpå prästvigd i Skara, varefter han
tjänstgjorde som präst och lärare å diverse platser. lians håg låg emeller
tid åt författareskapet, och han hade under tiden skrivit uppsatser och över
sättningar i mängd i olika ämnen för tidningar och tidskrifter. 1828 hade
hans livliga och spekulativa intellekt tydligen fått nog av den knaggliga
präst- och lärarebanan å landet, varför han då flyttade till Stockholm
såsom medarbetare i tidningen "Journalen". Redan året därpå hade han
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piats såsom lärare och t. f. rektor vid Nya Elementarskolan. Ej heller hår
blev han varaktig, ty 1831 återvände han i kyrkans sköte i egenskap av
komminister i Tegneby i Skara stift, varifrån han 1836 överflyttade till
SenTIma befattning i Vänersborg, där han blev stadivarande under filoso
fiska och sociala funderingar och skriftställeri.

Andra större skrifter, som Rådberg utgivit, äro: "Staten betraktad så
som uppfostringsinstitut" (1823). "Försök till populär framställning af
Cristuspantheismen" (1832) och "Friedland, romantisk, litterär och politisk
dröm" (1839).

l första upplagan av Nordisk Familjebok har Fredrik Rådberg anset:s
värdig att såsom "präst och skriftställare" få en minnesruna, men i senare
upplagan saknas han helt och hållet. Nya stjärnor hava väl fördunklat
de gamla.

JONAS WALL/N.
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ARSKRONIKA 1941.

V ärlden har knåpphet på varor och nyttigheter men överflöd
på ord. Alla materiella tillgångar tas i anspråk för att göra
dödandet så effektivt som möjligt och för att skaffa medel
till förstörelse av materiella värden, som generationer med
svett, möda och umbäranden åstadkommit. Men på ord råder
ingen brist, förrådet berikas ideligen. Överflödet gör dem
värdelösa, även om de förgyllas upp på det mest illfundiga
sätt och utbjudas i nya kombinationer och i omsorgsfullt mejs
lade adjektiv. Det snurrar i våra arma huvuden av alla dessa
begrepp, som spottats ut i radio och press. Den, som inte
fått sin skolning i propagandaministerier och informations

styreiser, har svårt att följa med i tankegångarne. Allt detta
är förmodligen ett led i den nyordning, varom dagligen och
stundligen mässas i olika ton- och läsarter. När nu allt här
i världen skall nyordnas, möjligen med undantag av nordsta'ns

gator, varför skulle då inte denna anspråkslösa krönika ny
ordnas och göras mera dynamisk, även om den därigenom

bleve ännu mera svårsmält än tidigare och ännu mindre san

ningsenlig. Men den skulle då skrivas i överensstämmelse
med tidens krav, bland vilka det gamla talesättet, att orden
äro till för att dölja tankarna, synes ha blivit ett av de för
nämsta. Från regeln gives visserligen lysande undantag,
exempelvis i Vänersborgs stadsfullmäktige, men därom mera

senare.
"Min son, om Du visste med huru liten klokskap länderna

styras". Något i den stilen yttrade en gång i tiden den gamle
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rikskanslern Axel Oxenstierna, tian höll också själv styvt
på klokskapen såsom nödvändig för ett rikes styrelse och hade
föga till övers för ingivelser och inre kallelseL Men så levde
han ju för flera hundra år sedan, närmare den mörka medel
tiden, åtminstone i år räknat tians sentida efterföljare timrar
tusenårsriken i så forcerat tempo, att resultatet av ingivel
serna emellanåt tas ut i förskott Metoden har sina risker;
man kan få uppleva den sensationen, att lik titta, vilket lär
vara ganska kusligt Något i den stilen har väl inträffat i
kriget mellan Tyskland och Ryssland - de förut så såta vän
nerna, När Ryssland angreps vid midsommartiden, skulle in
tåget i Moskva inte dröja många veckor; den L okt var
I~yssland definitivt besegrat, meddelade Berlin, Idag företar
man planmässiga förflyttningar i samma riktning som Napoleon
en gång i tiden, när han haft det tvivelaktiga nöjet se Moskva
brinna, Kanske voro de norska filtarne inte tillräckliga för att
skydda mot den ryska vintern,

Krigshändelserna ha i övrigt under året resulterat i att det
stortyska rummet vidgats och det italienska krympt samman,
Det kan kanske vara tvivel om, vart Grekland skall räknas,
men på den punkten är man ganska tystlåten i det annars
ganska högljudda Rom, Kanske i avvaktan på direktiv från
Berlin, I alla dessa länder, som så litet förstått sitt eget bästa,
att de satt sig till motvärn mot främmande inkräktare, ljuda
nu exekutionsplutonernas salvor, fortsättande det värv, som
tanks och bombflyg icke förmått slutföra. Men till och med
fruktan kan förlora sitt grepp Över människornas sinnen,
Blott hatet återstår, Så födes på nytt Versailles, även om
rollerna äro ombytta och metoderna kunna variera, Neslig
och omild var behandlingen av de besegrade i Versailles, nes
lig och omild är den behandling, som dagens segerherrar
praktisera.

Enligt uppgift för att undvika ett nytt Versailles ha Roose-
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velt och Churchill någonstans på Atlanten utfärdat en för
klaring angående krigsmålen, som ha en misstänkt likhet med
'Wilsons fjorton punkter. Skulle segern slutligen stanna på
den sidan, kanske det blir lika litet kvar av atlantdeklara
tionen, som det blev av de Wilsonska punkterna i Versailles.

Japan tvekade länge, innan det vågade språnget mot sin
granne på andra sidan Stilla Oceanen. Men på ett ögonblick,
under pågående förhandlingar om fredlig uppgörelse, blev detta
hav till annat än stilla; det paradisiska Iiawaii förvandlades
av japanska bombplan till ett inferno. När Onkel Sam omsider
gnuggade sömnen ur sina troskyldiga ögon, hade hans stolta
flotta betydligt decimerats. Uppiggade av dessa händelser skyn
dade Hitler och Mussolini att kasta stridshandskarne, ja egent
ligen är det väl bara en det kan röra sig om, mot Förenta Sta
terna. Sedan duggade krigsförklaringarna lika tätt som japan
ska fallskärmsjägare över Filippinerna. Världsbranden är to
tal, de neutrala eller icke krigförande kunna snart räknas på
ena handens fingrar.

Ännu så länge få vi svenskar räkna oss till de icke krig
förande. Till de neutrala försäkras på högsta ort, och man
kanske inte ska strida om ord utan blunda med ena ögat, när
permittenttågen passera och ammunitionståg explodera i Kryl
bo. Vi vägra dock att engagera oss med vapen i hand utan
stå med för fot gevär, beredda, få vi hoppas, om någon skulle
vilja ta oss under sitt beskydd, som det så vackert heter.
Men även beredskapen kostar oss offer i människoliv och ma
teriel. Med sorg i alla svenska hjärtan upplevde vi den dag,
då de tre jagarne och en stor del av deras besättningar gingo
under å fIårsfjärden.

Vi vila alltså som prinsessan på vår neutralitets lilla ärt.
Vårt tal är officiellt hövligt och vårt uppträdande oklanderligt.
Vi avvisa främmande flygplan i lämplig utsträckning, och våra
båtar bli aldrig torpederade, de krigsförlisa. Och så utväxlas
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protester med de krigförande ---"- av olika anledningar. Pro
testtrafiken är dock något enkelriktad norröver och gäller ofta
herr Segerstedt. Redaktörerna söderut ha av allt att döma
större frihet, när det gäller oss. Så vi få hålla till godo med
att beskrivas som oneutrala asgamar och pensionerade bor
garbrackor. Professor Israel Holmgren är också en besvärlig
herre, som fått hallucinationer på gamla dagar och oförstån
digt nog redogÖr för dem vid offentliga möten. Och så ha vi
Sven Hedin. Vare om honom nog sagt, att han är stor som
forskningsresande men mindre som politiker.

Annars pyssla vi med våra kuponger och klaga över tiderna,
som nog inte äro svåra, om vi vill vara uppriktiga. En stor
sorg är emellertid, att de svenska hönorna upphört med sitt
trägna värpande, sedan äggen ransonerats. Hönsen äro kanske
inte så dumma, som man trott, eller åtminsto~e inte ensamma
om den egenskapen.

Nöjeslivet skall reformeras, och i spetsen för den reformen
går kyrkoherde Orände i Tvååker. Det finns många sätt att
bli bemärkta, och kyrkoherdens var kanske inte det dum
maste. Om däremot herr Palm i folkparkerna har någon fram
tid för sig efter sitt förslag om någon slags andaktsstund i
samband med danstillställningar, det är väl frågan om. I varje
fall bleve det ett ganska sällsamt mellanspel i swingandet och
babsandet.

Till nöjeslivet får kanske också räknas Badklubben Borsta
Mig på Ryggen, fast fröJden blev ganska kort med borstandet.
Polisen, som kan vara ofin, när den vill, tyckte det hela hade
visst tycke av mutor och bestickning. Det finns ju vassa
borstar.

Det finns också mera kvalificerade nöjen, t. ex. att läsa
böcker. Julens bokflod har varit rik och kritikerna i stort
sett nöjda, naturligtvis på det speciella sätt, som är dem eget.
Det har i själva verket varit ett nöje att bara läsa boktitlarna
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l ar, så utomordentligt nyordnade, som de blivit. Med litet
god vilja kan man få ihop en sällskapslek med frågor och svar
av bara titlarna. Olle Hedberg frågar "Vad suckar leksaks
lådan" och Ester Lindin svarar "Det är inte lätt att vara barn".
Arvid Brenner annonserar "Rum för ensam dam", Hammen
hög tillfogar "Svar med amatörfoto", tians Botvid "En gäst
får medtagas" och Ebba Theorin-Kolare försäkrar "Ingen ser
oss". "Rid i natt" uppmanar Wilhelm Moberg och Irja Bro
vallius lugnar ryttaren med orden "Någon gång skall det
ljusna". Och slutligen en bok, som bara med sin titel säger
mer än många volymer: "Var som en människa" vädjar Bengt
E. Nyström. Och så kan rusningen till Sten Wennberg, bok
handeln, börja i morgon. Denna reklam får han gratis.

Böckernas bok kom för trehundra år sedan för första gången
ut på svenskt språk. Detta jubileum har firats bl. a. av Upsala
Universitet med kreerandet av hedersdoktorer, bland vilka
befann sig Yngve Rudberg. En välförtjänt utmärkelse, som
gläder alla dem som under hans vänersborgstid kommo i

beröring med denne prästman och framför allt människa.
Lucia har korats och firats över hela Sveriges land, från

Stockholm till Grönköping. Vänersborg har naturligtvis också
valt sin Lucia. Tyvärr har jag inte deltagit vare sig i valet
eller festligheterna, så jag kan bara döma, efter vad jag sett
och läst i E. L. A. Och med ledning därav kan jag bara kon
statera, att de gamle romarnes tänkespråk "om tycke och smak
ska man inte disputera" fortfarande äger giltighet.

Det är stadsfullmäktigeval nästa år, och för att inte väljarna
ska komma på dåligt humör, ha de snälla farbröderna sänkt
skatten. I detta sammanhang skulle jag ju också ha talat
något om anledningen till, att Vänersborgs stadsfullmäktige
i början av denna krönika nämndes som undantaget från
regeln, att orden äro till för att dölja tankarna. Men en vänlig
man har viskat i mitt öra, att det kunde medföra komplika-
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Honer, och varför skulle en krönikeskrivare i onödan uppträda
i Israel Holmgrens sällskap, med dagsböter och annan otrev
nad. Men lektor Bergqvist är i varje fall inte längre engage
rad i luftskyddet.

Vänersborgs yttre undergår ideliga förändringar. Här har
tillkommit så mycket nytt, ny skola, nytt ålderdomshem och
en kombinerad bussvänthall och bekvämlighetsinrättning, den
senare i lokalpressen utförligt beskriven med no ggranna an
visningar angående nycklars avhämtande och avgifternas er
läggande. Hushållningssällskapet har byggt en brandstation,
som staden får hyra. Nog förefaller det, ytligt sett, vara en
för hushållningssällskapet främmande uppgift, men ett kan
man ju konstatera, att finns det inte ekonomer på annat håll
inom staden, så nog finns det sådana i hushållningssällskapet.
Det borde ju förresten bara namnet borga för.

Från hushållningssällskapet är det inte långt steg till resi
denset, där en ny konungens troman residerar. Landshövding
von Sneidern har efter väl ryktat värv och stora avskeds
fester lämnat sin post och efterträtts av landshövding Vil
helm Lundvik.

Om vi använde storpolitikens metoder skulle här meddelas,
att en cellullsfabrik förlägges till staden. Men så långt ska
vi inte gå, vi säger bara, att man hoppas - och drömmer.
Vilket visar, att man inte längre har samma hänsyn till sta
dens ålderdomliga prägel, som på den tiden Bergslagsbanan
skulle förläggas till Vänersborg.

Om jag nu slutligen nämner, att Brandstodsbolaget firat
hundraårsjubileum, med minnesskrift av Jonas Wallin, och att
Arbetareföreningen firat sin sextioåriga tillvaro, utan minnes
skrift, torde det mesta vara sagt, som får sägas, om årets
händelser i Vänersborg.

Det enda, som kan meddelas om Gillet, tycks vara, att års
skriften i år upplever sin tionde årgång, Om något sådant
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hade jag inte vågat drömma, nar jag med tvekan för elva år
sedan föreslog dåvarande ordföranden och vice ordföranden
att lägga sitt inflytande i vågskålen för att åstadkomma en
Gillets egen årsskrift. Hittills har det gått bra, fast Isidor
knorrar över årsskriftsnämnden, som han tycker sölar onödigt
länge med utgivningen varje år. Nog skulle vi gärna vilja
förebygga knorret, men några Bragelöften våga vi oss inte på.
Må vi bara hoppas att årsskriften skall fortleva; någon liten
plats fyller den väl alltid, om inte annat så i bokhyllorna.

Krönikan är till ända. Hoppet är det sista, som överger oss
människor, och hur mörka tiderna än kunna synas, vågar jag
därför, som alltid om åren, avsluta krönikan med önskningar
om ett gott nytt år för gillets medlemmar, för hemstaden, för
Sveriges folk och för en av kriget härjad jord.

Vänersborg den 26 dec. ]941.
ELOV NORDEN.
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MINNESRUNOR 1941.

Åter står åldermannens plats tom. Den tredje i ordningen av gillets

åldermän har lämnat oss. Med Karl Gustaf Cedergren har Gillet förlorat

icke endast åldermannen utan en man, som med outtröttlig forskarhåg

och kärlek till hembygden knöt samman nuet med länge sedan svunna

tider. En eldsjäl har slocknat. lians temperament var inte sävligt svenskt.

lian var ful! av hetsigheter, han undvek inte strid men han sökte den inte

för dess egen skull, och hans hand räcktes snart åter till försoning. lian

var en personlighet, helt och fullt en människa. Sådan minnas vi honom

och vi bevara hans minne i tacksamhet, stolta över att ha fått räkna honom

som vår ålderman.

fältläkaren KARL GUSTAf CEDERGREN avled i Vänersborg den 4
nov. 1941. lian var född i Vänersborg den 21 aug. 1867 och son till hand
landen Adolf Cedergren, blev student i Vänersborg 1886, med. kand. 1892
och med. lic. 1898. Vid lasarettet i Falköping tjänstgjorde han som under
läkare åren 1900-1902, utnämndes 1903 till bataljonsläkare vid Jämtlands
fältjägareregemente men fick redan följande år transport till Västgöta
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regemente, där han 1917 utnämndes till regementsläkare. Vid avgången
ur aktiv tjänst utnämndes han till fältläkare i fältläkarekårens reserv.
Ären 1903-1912 var han praktiserande läkare i Skara, men flyttade sist
nämnda år till Vänersborg, där han, till dess sjukdom bröt hans krafter,
utövade en omfattande privatpraktik. lian företog ett antal utländska
studieresor och tjänstgjorde bl. a. under förra världskriget på krigssjukhus
1 Wien. rör sina insatser där mottog han Österrikiska Röda Korsets
hederstecken med krigsdekoration. Under åren 1920-35 fungerade han
som biträdande förste provinsialläkare i Älvsborgs län och under samma
tid som läkare vid epidemisjukhuset i Vänersborg.

lians håg för kulturhistorisk forskning väcktes redan i unga år, och det
arbete han som kulturhistoriker nedlagt är av ovanliga mått. Det var
främst hembygdens historia, som blev föremål för hans forskning. Re
sultatet publicerades i artiklar och större arbeten, av vilka här endast
nämnas "Ur Vänersborgs stads hävder" och första avsnittet av det i Gillets
årsskrift 1932 publicerade "Bidrag till Vänersborgstraktens förhistoria".
lians fornsakssamling var stor och värdefull och finnes deponerad i Vä
nersborgs Museum. lian var museets intendent sedan 1920. Är 1923 för
ordnades han som riksantikvariens ombud i Väne och Sundals härader samt
Vänersborgs stad. rör sina insatser på dessa områden kallades han till
korresponderande medlem av Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets
akademien.

Utöver sina intressen som läkare och kulturhistoriker räckte hans tid
även till för mångahanda uppdrag. lian innehade bl. a. högt betrodda
ställningar inom frimurareIogen Räta Vinkeln och inom Vänersborgs Söners
Gille, vilket han tillhörde från dess bildande och där han sedan år 1935
fungerade som förste ålderman.

Disponenten CONRAD liENRICliSON avled i
Oslo den 20 jan. 1941. lian var född i Väners
borg den 12 nov. 1885. I unga år fick han
anställning å dåvarande Vänersborgs-Postens
tryckeri, varifrån han efter lärlingstidens slut
flyttade till Wezätas Tryckeri i Göteborg. Efter
tre års anställning där reste han till Tyskland,
där han hade anställning vid ledande tryckerier.
Vid krigsutbrottet 1914 återvände han till Sverige,
där han en tid hade anställning i Stockholm, var
efter han flyttade till Oslo, där han några år drev
egen rörelse. flan blev sedermera, på grund av

sina omfattande yrkeskunskaper, utsedd till disponent hos P. M. Bye
&. Co., vilket företag han upparbetade till ett av de ledande i Norge. lian
var medlem av Gillet sedan år 1934.
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förre förmannen ROBERT NILSSON avled i Vä
nersborg den 4 febr. 1941. lian var född i Väners
borg den 24 juli 1869 och började sina bana vid
Tändsticksfabriken i Vänersborg. Därefter fick
han anställning vid en liknande fabrik i Danmark
och senare vid Tändsticksfabriken i Västervik.
Omsider återvände han till Vänersborg och sin
gamla fabrik, varifrån han avgick med pensiGn
år 1931.

Robert Nilsson var en stilla och försynt man
med bestämda åsikter, som han ej heller tvekade
att hävda, då han så fann påkallat. lian var med

lem av Gillet sedan år 1907 och under flera år styrelseledamot.

Grosshandlaren AXEL TliEODOR ERIKSSON av
led i Göteborg den 10 mars 1941. lian var född
i Vänersborg den 28 dec. 1886. Sin affärsbana
började han som fjortonårig i Vänersborg. Efter
anställning hos J. G. Stäcks Manufakturaffär j

Göteborg praktiserade han åren 1908-1909 i
liamburg. Sistnämnda år inträdde han i firman
Iiialmar Kronlund i Göteborg som resande för att
1916 grunda egen firma, vilken 1934 ombildades
till aktiebolag. lian var medlem av Gillet sedan
år 1919.

Sjukskötaren AXEL TliEODOR liAUffMAN av
led i Vänersborg den 30 sept. 1941. lian var född
i Vänersborg den 6 jan. 1895. I unga år anställ
des han som reparatör vid Vänersborgs Tänd
sticksfabrik men kom senare till Restads sjukhus,
där han anställdes som elev år 1921 och blev or
dinarie sjukskötare 1928. Då Källshagens sjukhus
togs i bruk, erhöll han anställning där och var där
verksam vid sin död. för musik hyste liauffman
ett brinnande intresse och var i yngre år medlem
av Tändsticksfabrikens och senare Restads musik
kår. lian var medlem av Gillet sedan år 1930.
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försäkringsdirektören ROBERT STIBERG avled
i Göteborg den 5 juni 1941. tIan var född i Vä
nersborg den 7 juni 1867. Efter avslutade studier
ägnade han sig åt lärarekallet, vilket han dock
övergav 1899 för att ägna sig åt försäkringsverk
samhet. lian tjänstgjorde först som inspektör i
Svea och Nordstiernan och sedermera som chef
för Thules Oöteborgskontor. Efter avgång från
denna befattning togS hans krafter i anspråk av
Riksförsäkringsanstalten, vars ombud i Göteborg
han varit sedan 1903. lian tillhörde stiftarne av
försäkringssällskapet i Göteborg och nedlade in

om detta ett intresserat arbete, bl. a. som kassaförvaltare och klubbmästare.
Vid flera interskandinaviska försäkringskongresser var han delegat för
Göteborg. Djupt musikintresserad tillhörde han bl. a. i många år Fil
harmoniska sällskapets styrelse i Göteborg. flan var medlem av Gillet
sedan år 1906.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ned.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djup och lång.

Domnande kvällsvind söver dem,

susar sin vaggande sång.
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V änersborgs Söners Gilles styrelse

berättelse för år 1941.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse över verksamheten under år 1941.

Med saknad vill styrelsen här erinra om den förlust, som drabbat Gillet
i och med förste åldermannens, fältläkaren K. G. Cedergrens, bortgång,

Under året har Gillet varit samlat till årsstämma den 15 april och
till högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 54 av gillets med
lemmar infunnit sig.

Styrelsen utsåg för år 1941 inom sig till andre ålderman och kassa
fogde kassören Isidor Janson, till gilleskrivare stadskamreraren Elov
Norden och till gillevärd länsbokhållaren Gunnar Iijorth. Styrelsen h~r

under året haft 4 sammanträden.
Ur "Knut Iiernströms Understödsfond" hava utdelats fyra julgåvor

och ur "Major Oscar Wenerströms Understödsfond" två julgåvor.
Årsskriften har under året utkommit med sin tionde årgång och till

ställts samtliga medlemmar.
Medlemsantalet utgjorde vid 1941 års utgång 293, varav 7 ständiga med

iemmar. Under året hava 6 medlemmar avlidit, 2 avförts ur medlems
förteckningen och 8 nytillkommit.

Beträffande fastighetsföreningen och ålderdomshemmet hänvisas tm
f3,stighetsföreningens styrelseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1940 , .
Inträdes- och årsavgifter 586:-
Annonser i årsskriften 325:-
Försålda årsskrifter. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 26: 50
Ränta 1: 17

79: 08

938: 67

Kostnader för årsskriften .
Kransar och blommor , , .

Kr. 1.017: 75

442:
123: 80
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Annonser .
Porto och telegram .
Trycksaker och skrivmateriel .
Inkassering av årsavgifter .
Kostnader för gillestämman .
Inköp av träsnitt .
Julgåva .

Behållning till år 1942: Innest. i bank .
Kontant i kassan ..

24: 84
16: 90
32:40
57:
50:
10:
21:-

37: 94
201: 87

777: 94

239: 81

Kr. 1.017:75

2 fÖRSKÖNINGSfONDEN:

Behållning från år 1940 .
Ränta .

Kr.

3.089: 65
100: 10

3.189: 75

Behållning till år 1942: Innestående bank .... Kr. 3.189: 75

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES fOND:

Behållning från år 1940 .
Ränta .

Kr.

Behållning till år 1942: Innestående bank .... Kr.

487: 21
15: 82

503: 03

503: 03

2.050: -

2.040: -
90:-

2.130: -

80:-Utdelade julgåvor '" .
Behållning till år 1942: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 50:-

4. KNUT IiERNSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1940 .
Ränta .

-------

Kr.

Kr. 2.130: -

5. MAJOI~ OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1940 .
Ränta .

Kr.

2.965: 22
98: 68

3.063: 90
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Utdelade julgåvor 86: -
Behållning till år 1942: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 977: 90 2.977: 90

Kr. 3.063: 90

6. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES rOND:

Behållning från år 1940 .
Ränta .

Kr.

Behållning till år 1942: Obligationer 2.000:-
Innest. i bank 1.078: 84

Kr.

2.980: 85
97: 99

3.078: 84

3.078: 84

3.078: 84

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1940 10.840: 91
Ränta " .. " . .. . . . . . .. . .. . .. . . . 363: 20

Kr. 11.204:11

Utdelad livränta " . . .. . . 300:-
Behållning till år 1942: Obligationer 10.000:-

Innest. i bank .. 904: 11 10.904: 11

Kr. 11.204: 11
Vänersborg den 9 februari 1942.

JOHN LINDGREN.

GUNNAR HJORTH.

ISIDOR JANSON.

ANTON THERNQUIST.

BROR FOCK.

ELOV NORDEN.

BRUNO STERNER.

Gr an sknin g sh e rätt el se.

Undertecknade, vid ordinarie gillesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1941 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva följande granskningsherättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, bankräkningar, protokoll och
övriga handlingar har ådagalagts, att räkningarna blivit förda med om
sorg och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bok
förda samt att utgifterna äro behörigen styrkta.
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Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika
fonders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda räken
skapsböckerna, och dess riktighet bestyrkes i alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1941 års förvaltning.

Vänersborg den 17 mars 1942.

THORSTEN GULZ.

G r a n s k n i n g s m ä n.

ERIK CARLSSON.

Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings

styrelseberättelse för år 1941.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning per den 31
december 1941.

Räkenskaperna utvisa följande:

ALDERDOMSHEMMET:

VINST- och fÖRLUST KONTO:

Inkomster:
Jiyrors konto 3.385: -
Årsavgifters konto 334: -
Räntors konto 24: 65

--_._-
Kapital konto, årets underskott .

3.743: 65

854: 44
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Utgifter:

Inventariers konto, avskrivning .
Bränsle konto .
Diverse omkostnaders konto .
försäkringspremiers konto .
Ljus konto .
Löners konto .
Renhållnings konto .
R.eparationers konto .
Skatters konto .
Vattenavgifters konto .

Kr. 4.598: 09

130: 08
1.266: 18

625: 10
103: 12
206: 40

1.080: 
20: 01

819: 55
308: 65

39: - 4.598: 09

Kr. 4.598: 09



IN- och UTGÅENDE BALANS KONTo:

den 31/i2.

40.000: 
2.471: 51

50:
108: 55
578: 93
89: 46

43.298: 45

cien l/i.

40.000: 
2.601: 59

50:
883: 90

T i Il g å n g a r:

fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Bränsle konto .
Kassa konto 322: 40

~~~~~~-

Kr. 43.857: 89

Skulder:

Reservfondens konto 1.735: -
Utestående skulders konto 205: -
Låne konto .
Kapital konto 41.917: 89

Kr. 43.857: 89

1.735: -

500:
41.063: 45

43.298: 405

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRlD ELlASSONS

DONATION:

VINST- och fÖRLUST KONTO:

Inkomster:

Räntors konto Kr. 1.083: 72

Utgifter:

Livräntas konto 480:-
Skatters konto 173: 10

Kapital konto, årets överskott .

Kr.

653: 10

430: 62

1.083: 72

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

den l/l.

200:
7.312: 41

18.500: -

T i Il g å n g a r:

Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Inteckningars konto .
Låne konto .
Kassa konto 98: 76

Kr. 26.111: 17

den 31/12.

05.200: ,
3.776: 41

17.000: --
500:
65: 38

26.541: 79
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Skulder:
Kapital konto Kr. 26.111: 17

Vänersborg den 9 februari 1942.

26.541: 79

JOHN LINDGREN.

GUNNAR HJORTH.

ISIDOR JANSON.

ANTON THERNQUIST. ELOV NORDEN.

BROR FOCK.. BRUNO STERNER.

R ev i si on sh e rät te l s e.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper för är 1941, få härmed avgiva fÖl
jande berättelse.

Räkenskaperna äro fÖrda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
FÖreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogÖrelsen, vilken är i full Överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilket av oss bestyrkes.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt beviUas ansvarsfrihet fÖl' 1941 års
förvaltning.

Vänersborg den 17 mars 1942.
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THORSTEN GULZ.

Revisorer.

ERIK. CARLSSON.



Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1941.

Allmänna kassan .
Försköningsfonden .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes Fond .
Knut Iiernströms Understödsfond .
Major Oscar Wenerströms Minnes Fond .
Iijalmar A. Lindedals Minnes Fond .
\Vilhelm och Nora Malmbergs Donation .

Ålderdomshemmet .
Syskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation

239: 81
3.189: 75

503:03
2.050: 
2.977: 90
3.078: 84

10.904: 11

41.063: 45
26.541: 79

22.943: 44

67.605: 24

Kr. 90.548: 118
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VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

MEDLEMMAR 1941



Hedersledamot.

ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Pru, Sundsvall.

Medlemmar.
ALMQVIST, HARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
*ANDERSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK, T., Garveriarbetare, Vänersborg .
*ANDERSSON, GOTTFRID, Överpostiljon, Uddevalla .
ANDERSSON, GUSTAF, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
"ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
"'ANDERSSON, SVEN, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Håbygård .
"ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall .
"BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Älvdalen .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
':'BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig med-

lem .
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
''BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, Fil. mag., Vänersborg .
BERGLUND, FRITlOF, Handlande, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Landskamrerare, Falun .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
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1894 1938
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1901 30
1897 40

96 30
78 07
62 34

1901 32
10 29

1881 09
97 38
78 06
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1919 35
1861 15

96 32
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1901 30
02 28

1882 06
85 30
78 19

80 15
1905 33
1884 08
1911 32
1884 21

92 26
1906 23

12 29



"BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTHEN, JOHN, f. d. Lantbrukare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
''BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
BI\OBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg ..
BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun . .
B~OMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Sveg .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, Handlande, Vänersborg . . .
CARLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping .. . .
CARLSSON, CARL, f. el. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem .
';'CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Direktörsassistent, Vänersborg
CARLSSON, ELOF, Direktörsassistent, Vänersborg .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg . .
';'CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, t. f. Provinsialläkare, Stjärnhov .
"CEDERGREN, KARL GUSTAF, f. d. Fältläkare, Vänersborl?;,

Gillets förste ålderman t .
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Kristianstad .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
CHRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
CHRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg .
fJAFGARD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg . .
DAFGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
"DAHLLÖF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
"DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DAtIME, ALGOT, Tekniker, Vänersborg .
';'DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DANELIUS, KARL, f. d. förste provinsialläkare, Växiö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .
DJNNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DlNNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DlNNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
"EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
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85 08
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91 32
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EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg "', ,
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Trollhättan .
EKBERG, IiJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
t:LOW, Pt:R, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingenjör, Karlskoga . .
ENGLUND, NILS, Med. kand., Uppsala . .
ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vä!lersborg
ERIKSSON, AXEL, Iiandlande, Vänersborg .
t:RIKSSON, AXEL TIi., Iiandlande, Göteborg t ..
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
ERIKSSON, ERNST W., Iiandlande, Vänersborg .
ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg
"ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
FAGERSTRÖ M, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg
f'ALK, RICIiARD, Förvaltare, Brandsbol . .
"FALK, SVt:N, Redaktör, Stockholm .
"FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
"FOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg .
FOGELSTRÖM, FOLKE, Folkskollärare, Iiökedalen . .. ,
"FRIBERG, KNUT, Apotekare, Storvik .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Östhammar .
FRÖBERG, IiENRIK, Reparatör, Vänersborg .
FRÖJD, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg .
*GILLBERG, EWALD, riandiande, Vänersborg .
*GRUNDBERG, IiADAR, Godsägare, Askersund .
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
OULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULLBRANTZ, RIKARD, Muraremästare, Vänersborg .
GULZ, TIiORSTEN, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAFSSON, IiOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
IiAGBORG, ARNE, Iiandlande, Vänersborg .
IiAGBORG, WALTER, Iiandlande, Vänersborg .
IiALL, IiELGE, Iiandlande, Vänersborg .
"IiALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
*IiALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping .
*IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare

i Gillets styrelse, Gillets arkivarie .
IiALLONQVIST, KNUT, Iiandlande, Vänersborg .
IiALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
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HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem ..
HANSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg .
*HANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
HANSSON, VICTOR, f. d. Kyrkovaktmästare, Vänersborg ..
IiASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HAUt'fMAN, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg t .
I-lEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg .
tiEGARDT, GUSTAf, förste stadsläkare, Västervik .
liELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HENRICIiSON, CONRAD, Disponent, Oslo t .
H.I ORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, Vänersborg. Gillevärd ..
*HULTf:N, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
*HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
JANSON, HOLGER, Socialvårdsassistent, Uddevalla .
':'JANSON, ISIOOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålder-

man och kassafogde .
JANSSON, OTTO, l :ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
n~NNISCI-IE, BENGT, Med. lic., Uppsala .
]r;RNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
J OliANSSON, ALfRED, f. d. Lokförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
"'JOHANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .

. JOHANSSON, GUSTAF, Lokputsare, Vänersborg .
JOl-JANSSON, HARRY, Drätselbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg o o.
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg oo. o.
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping oooo. oo.. o.. oooo
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg o. o...
JOHANSSON, KARL Go, Snickare, Vänersborg .... oo. o. ooo.
JOHANSSON, KARL Wo, Reparatör, Vänersborg . o. o.. o .
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud O" ooo o.
JOHANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg o o..
JOHANSSON, AKE, fotograf, Vänersborg ooo.
JOHNSSON, HERMAN, f. do Stationsinspektor, Göta o
JONSSON, ANDERS, Kontorist, Stockholm oo o. o
"JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg o oo.
"'JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg o o
JÖNSSON, GUSTAf, Hamnfogde, Vänersborg o.. o .
KALTOfEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg oo
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1903 28
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1900 30
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97 28
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77 23

1908 34
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1915 35
1877 06

77 12
98 19

1911 39

69



KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg < ••••••••••• < •

KRAffT, fELIX, Smedmästare, Tannefors oo. . . . . . .. o
':'KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn , o < ••• o. o
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg . o .
':'LAI~N, GILLIS, Apotekare, Gränna . .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg o o o .
"'LARSSON, ERNfRID, f. d. Postiljon, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAf, Landskanslist, Vänersborg o .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSON, JOHAN, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg """"" o, .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg o oooo .
LIND, SVEN, försäljningschef, Vänersborg oo ooo o .
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby oooo .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen o. o. o. .. oo.. o.
"LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg . o ooo..
':'LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg o ,. '"
*LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse o oo o. o ooo .
"LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg o. o .
LINDQVIST, GUSTAf, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HÅKAN, Sjömanspastor, Stettin o .
LINDQVIST, ROLf, Länsbokhållare, Vänersborg o .
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg o..
LINDSTRÖM, ALLAN, Civilingeniör, Stockholm o .
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockholm o .
LJUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg .. ooo o.
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg o
LUNDBLAD, OLOf, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOf, Bruksbokhållare, Ramsberg .. o .
"LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg o.. o o..
LUNDGREN, NILS, Notarie, Stockholm .... oo o o..
LUNDGREN, THOR, Postkontrollör, Västerås o .
LUNDIN, GUSTAf, Experimentingeniör, Stockholm o.
LUNDIN, IVAR, frisörmästare, Vänersborg . oo o. oooooo
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping o o.. o o.
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm oo o.
LUNDIN, OTTO, frisörmästare, Åmål o.. o. " . oo
LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm oo.. oo
lVlILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet o.. oo..
MILLING, GUSTAf, Handelsresande, Vänersborg o o...
MILLING, TIiORSTEN Bo, Landskontorist, Vänersborg .. o.
NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan o .
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NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
"'NILSSON, ROBERT, f. d. Verkmästare, Vänersborg t .
von NOLTING, OLOF, Disponent, Trollhättan .
"'NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla. Gilleskrivare
"'NORDFELT, ALFRED, f. d. Rektor, Stockholm o •••••••••••

NYBERG, OSKAR, Iiandlande, Göta .
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö .
*NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
NYSTRÖM, JOIiN, Köpman, Göteborg .
"'NYSTRÖM, RICIiARD, Iiandlande, Vänersborg .
OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLEN, OLOF, Ingeniör, Vänersborg _ .
"'OLSSON, ADOLF, f. d. Lagerbokhållare, Vänersborg .. _ .
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg _ .
"OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg
OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg .. , _ .
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro _ .
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
"PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, ANDERS, f. d. Slaktaremästare, Vänersborg
"PETERSON, IiARRY, Iiandelsföreståndare, Vänersborg .
PETTERSSON, IiARRY, Urmakare, Gävle .
PRJESTO, OLE, Kapten, Iialmstad _ .
RAIiM, IiJALMAR, Bankkamrer, Borås .
RAIiNE, KARL, Folkskollärare, Trollhättan _ .
REYNOLDS, ALDOR, Iiandlande, Vänersborg _ .
ROSLIN, IiENRY, Iiandlande, Vänersborg .
ROSLIND, GUSTAF, Materialförvaltare, Vänersborg .
RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig med-

lem .
RÖTTLE, IiJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig med-

lem _ .
SAIiLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAIiLIN, ERIK, Notarie, Trollhättan .
SAIiLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. mag., Vänersborg .
SANDBERG, WILIiELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
*af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Moholm .
"af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg .
SCIiMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCIiRÖDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede

1890 19.37
1908 41
1869 07
1877 19
1901 16
1864 07

75 23
73 19
74 07
70 19
72 07
85 19
82 24
72 07

1902 34
1881 09

86 20
91 31
97 24
89 09
70 23

1901 16
1897 41

75 23
1900 20
1883 35

88 31
1906 31

07 41

1874 19

77 30
81 36

1909 34
13 36

1883 24
86 30

1911 34
1881 18

84 07
74 06
64 19
97 28
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SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
"STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse .
STERNER, NILS OLOf, Studerande, Vänersborg .
"STIBERG, ROBERT, Direktör, Göteborg t .
SUNDELIUS, GOTTfRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
"SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Snickaremästare, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
"SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAf, förman, Malmö .
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
von SYDOW, fREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
TAUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, Stockholm .
':'THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg. Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIiIMGREN, rIUGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TORSTENSSON, AXEL, Musikstyckjunkare, Göteborg .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem ..
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Karlstad .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Kriminalkonstapel, Vänersborg .
"WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem ..
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
*WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Vänersborg .
"WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, fiIialföreståndare, Grästorp .
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1872 1928
96 30

1900 30
1896 24
1905 30

1887 08
1922 41
1867 06

90 19
1908 30

01 30
1873 19

83 15
1909 36
1889 26

96 36
1910 36
1887 07

95 37
1910 35

09 30
1896 20

99 26
1909 33

1874 08
1911 30
1899 19
1901 28
1898 28

97 34
75 20

1905 18
07 29

1880 29
1904 41
1899 08

58 37
92 16
91 26
75 08
81 34

1909 32



1892 1930
1879 37
1910 40

12 38
05 34
08 36
04 28

1885 06
1908 ;~5

1889 37
89 26
94 28
89 35
93 19
92 26
93 33

WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Redaktör, Stockholm .
\;yESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsbokhållare, Vänersborg .
WETTERLUNDH, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
"WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm .
VJCTORIN, OLOf, Kontrollör, V~inersborg .
WlJKSTRÖM, ERNST, Kontorsskrivare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
ÅKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÅSTRÖM, f J ALAR, Ombudsman, Vänersborg .

" = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 299.

Tillkomna under år 1942:

ANDERSSON, OSCAR, förman, Vänersborg 1892
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg 1912
ENGLUND, GUNNAR, Tjänsteman, Stocksund 13
GUSTAfSSON, PER ARNE, Styrman, Vänersborg 18
HASSELBERG, GÖSTA, fil. lic., Vänersborg 09
JOr-IANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg 1891
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg 77
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm 92
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900
STIGSJÖ, AXEL, Kontorschef, Göteborg 1892
SVENSSON, GUSTAf ADOLf, Handlande, Trollhättan 81
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg 1912
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .. 06
ÅSTRÖM, IiELGE, Polisöverkonstapel, Vänersborg 02

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1942

S tyre l s e.
IiALLBERG, BERTEL, Borgmästare, f Ör s t e å l d e r m a n

1942.
JANSON, ISIDOR, KassÖr, A n d r e å l d e r m a n o c h k a s

s a f o g d e 1936 (1919).
TIiERNQUIST, ANTON, Iiandelsträdgårdsmästare, B i s i t-

t a r e 1925.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, G i Il e s k r i var e 1929.
IiJORTIi, GUNNAR, Länsbokhållare, G i 11 e v ä r d 1936 (1933).
fOCK, BROR, SparbankskassÖr, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.

IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist, E r s ä t t a r e 1936.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, E r s ä t t a r e 1942.

Be r e d n i n g s n ö ffi n d.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
IiJORTIi, GUNNAR, Länsbokhållare.
MILLING, THORSTEN B., Landskontorist.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.

Å r s s k r i f t s n ö ffi n d.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
IiJORTIi, GUNNAR, Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

Arki varie.
IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

Rök e n skaps gran skar e.
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

KARLSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a re.
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M a s k i n h a II e n.

AKTiEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORO

FABRIKEN GRUNDLAGD

==== ÅR 1860 ===

Produkfion pr dag 2.200 par



..
SPARBANKEN IVANERSBORG

GRUNDAD ÅR 1822

E n av '-=:-;;;;;;;;;.;;;;;.~;;;;;;;;;;;;;..~

landets äldsta sparban ker

Insatta medel omkring ..... Kr. 18.000.000:~

Reserverade medel omkring " 1.250.000:~



6RUNDAD
1864

Utför alla slags bankaffärer

Bankens notariatavdelning mottager till

vård och förvaltning under bankens

garanti a Il e h a n d a värdehandlingar.

Fondaffärer förmedlas.

Kassafack uthyras.
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ARSSKRIFT

1943

Tolfte årgången

VÄNERSBORO
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VÄNERSBORG PÅ I770-TALET.

Gustaf III:s besök 1772.

I nte endast Ryssland utan även Danmark och Preussen hade
med ovilja erfarit Gustaf III:s tilltag att den 19 augusti 1772
genom en statskupp bryta riksdagens makt och ändra Sveri
ges statsskick. Alla tre länderna förklarade sig beredda att
ingripa med vapenmakt för att återställa den gamla ordningen.
Gustaf skyndade sig att sätta landet i försvarsberedskap, och
i anledning av Danmarks rustningar företog han på hösten
1772 militära demonstrationer mot Norge. Alvsborgs, Skara
borgs, Västgöta-Dals, Jönköpings och Östgöta infanterirege
menten, Västgöta och Smålands ryttare, Vadsbo skvadron av

Livregementet till häst samt Bohusläns dragoner skulle sam
mandragas till en armekår med huvudkvarter i Vänersborg
under befäl av generallöjtnanten friherre Per Scheffer, tm
vars förfogande också skulle ställas artilleri från Jönköping.

Konungen beslöt att själv inspektera truppsammandrag
ningarna och förhållandena vid gränsen. Den 7 november
1772 lämnade han Stockholm för att efter två dagars uppehåll
på Ekolsund fortsätta sin krigiska Eriksgata. Konungen åt
följdes av sin broder hertig Fredrik Adolf av Östergötland,
dc båda riksråden lians lienrik von Liewen och Ulrik Schef
fer, bröderna generallöjtnanten Jakob Magnus och överste
löjtnanten Göran Magnus Sprengtporten, generaladjutanten
greve Fredrik Posse m. fl. Från Örebro färdades konungen
hela vägen till häst oaktat det dåliga vädret. Efter ankomsten
till Karlstad företogs en resa mot norska gränsen, under vil-



ken färd Gustaf fick mottaga försäkringar från Danmark om
dess uteslutande fredliga avsikter, vilket föranledde befall
ning att Älvsborgs, Skaraborgs och Östgötaregementena, som
redan hunnit samlas till Vänersborg, genast skulle återgå till
sina rotar. I Vänersborg skulle kvarstanna endast en bataljon
ur Jönköpings regemente och en artillerikommendering.

Från Karlstad red Gustaf vidare i spetsen för det långa
tåget av karosser med de lysande herrarna i hans följe vidare
mot Åmål, dit han anlände den 21 november och mottogs med
stora festligheter. 1

)

Den 23 november sent på aftonen rullade vagnarna med
konungen till häst i spetsen över den långa Dalbobron in mot
Vänersborg. Även om majestätet för ett ögonblick hållit fram
för stadsporten, så hade nog mörkret hindrat honom att läsa
den där anbragta, av borgmästaren Daniel Lenberg (d. 1751)
författade sinnrika inskriptionen:

"lfär 'färdas 'från och till, man reser in och ut,

Din wandring, wandringsman, hon får en gång sitt slut."

För övrigt hade konungen nog ej tid att se sig så noga om,
ty redan vid stadsporten "hade stadens prästerskap och magi
strat den nåden att få betyga deras underdånigste fägnad
över såväl lians Kong!. Maj:ts som ock lians Kong!. tIöghet
Hertigens lyckeliga ankomst och Höga välmåga," som det
heter i en rapport från staden till Inrikes Tidningar (17/12).
Där får man också veta, att stadens infanterikår formerade
"hay" från västra tullen och paraderade jämte en del av
Jönköpings infanteriregemente, som stod uppställd på torget
mitt emot landshövdingeresidenset, där konungen och herti

gen "behagade bo". Soldaterna avsköto vid konungens an
komst åtskilliga salvor, och styckeskotten dånade från sta
dens salutkanoner. Alla byggnader omkring torget och även

1) Se Björlin, från en gammal svensk småstad (1918) s. 73 H.
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flerstädes på andra ställen i staden voro illuminerade och
försedda med transparanger med sinnebilder och inskrip

tioner.
Av stadens egna handlingar får man mycket få upplys

ningar om hur det tillgick vid konungens besök. Man finner
i räkenskaperna för år 1774 en räkning från svarvaren Theo
dor Schultz på betalning för att han "skutit med stadens can
noner vid general Scheffers ankomst den 8 november 1772,
32 skott, och vid konung Gustafs och printz Priedrichs an
komst den 23 november ]28 skott". 32 skott kostade 6 daler
smt och 128 skott 8 dir smt. Schultz fick sin betalning genom
avdrag på avgiften för det av honom arrenderade stadens
laxfiske i Göta älv. I 1772 års räkenskaper återfinnes också
under den 10 november en post på 7 dIr 13 öre för "stadz

phannernes hopsömmande och reparerande med lians Kongl.
Maj:ts Höga Namns insättjande, hwartill upkiöpts 1314 lod
silke a ]: 24 samt för fanespitzarnas lagande och polerande".
Dessa utgifter ha naturligtvis samband med konungens besök.

Onsdagen den 25 november inspekterade konungen en del
av Västgöta-Dals regemente, som en tid varit förlagt till
Uddevalla, men samma dags morgon återkommit till Väners
borg. Under befäl av översten Klingspor exercerade truppen
på torget inför konungen, varefter befäl och manskap hem

förlovades till sina rotar. På aftonen gav lians Maj:t cour
på residenset och dubbade då majoren Weidenhielm och kap
tenen Lund till riddare av svärdsorden.

På förmiddagen torsdagen den 26 november fick Jönköpings
infanteriregemente å torget visa konungen sina färdigheter
under överstelöjtnanten Flachs befäl, och därefter begåvo sig
konungen och hertigen med följe till stadens hamn, där de
gingo ombord i en slup för att sjöledes färdas till Brinke

bergskulle för att bese de där pågående slussarbetena. Rodd

färden ställdes till en plats, kallad Viste Damm, varifrån
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konungen och hans svit trots ett obehagligt väder gingo till
fots till Brinkebergskulle. Efter besiktningen av slussbygg
naderna åts middag vid Brinkebergskulle, varefter resan i
slupen fortsattes till Trollhättan, där man låg över natten.
Den 27 november ställdes färden åter till Kavleström och
Brinkebergskulle, där åter middag intogs, varefter man åter
vände till Vänersborg.

Under denna konungens inspektion av slussverksbyggna

derna hade man reparerat den kungliga svitens vagnar, som
visat sig vara illa medfarna efter den ansträngande färden
över det s. k. Köpmanna-fjället, och lördagen den 28 novem
ber skulle avresan ske från Vänersborg. Tidigt på morgonen
hade stadens prästerskap, magistraten och en del av borger

skapets äldste fått den nåden att till konungen och hertigen
framföra sina lyckönskningar till avresan, och därefter be
vistade konungen och hans följe morgonbönen i stadskyrkan.
Klockan 11 skedde avfärden. Konungen steg till häst och de
höga herrarna fyllde åter alla karosserna, som med den höge
ryttaren i spetsen rullade ut genom den södra stadsporten
på väg mot Uddevalla.

Vart det bar, därom behövde den resande ej vara i tvivels
mål. Ty på stadsporten hade den ovannämnde borgmästaren
låtit måla:

"ElJwart man resa tänckt, är bäst siglJ OudlJ befalla.

Här utgår wägen åt Bohus och Uddewalla."

Det lät ju ominöst, men det var nog ej meningen, att man
skulle underförstå ett "ty" i början av andra versraden.

På insidan av denna port stod för övrigt att läsa de för

nuftiga orden:

"Ehur du färdas fram, til fot, i wagn, tU häst,

Et wärdshuus werlden är och menskjan der en giiist."
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Från Vänersborg rapporteras om kungens besök i orten
särskilt till Inrikes Tidningar såsom märkligt "at tIans K.
Maj:t Konungen färdades ridande till häst i ett ganska smut
sigt väglag och swår wäder1ek, hwarigenom Dess underså
tare åtnjöto den högstskattbara glädjen at se Dess milda
Anlete, som öfwer alt kastade Nådesblickar ifrån sig och war
så intagande, att det icke står at beskrifwa."

*
Från Uddevalla, dit resan tOg 3 1/2 timme, reste sedan

konungen till Strömstad och därifrån till Göteborg, varefter
han anträdde hemfärden genom Västergötland. På julaftonen
var han åter i Ekolsund.

Vänersborgs bebyggelse, dennas utsträckning och
beskaffenhet på l770-talet.

Det var en mycket liten och till sin bebyggelse mycket
obetydlig stad, som under några senhöstdagar 1772 fick hysa
Gustaf III.

Staden var, isynnerhet mätt efter nutida förhållanden, en
obetydlig ort vad beträffar bebyggelsens både utbredning och
beskaffenhet samt även i fråga om invånareantalet. De ytter
gränser för bebyggelsen, som varit utstakade av de gamla
men vid den tid, det här är fråga om, redan så gott som
överallt raserade fästningsvallarna med deras gravar, vara
ännu icke överskridna. Stadsgränsen i väster var ju liksom
i våra dagar given av det s. k. Sundet eller nuvarande Gamla
hamnkanalen. Den nordligaste gatan var på den tiden Ny
gatan, och norr om denna funnas endast två byggnadskvarter,
som dock vara belägna innanför den gamla befästningslinjen.
Norr om dessa kvarter vidtog Skräcklan med dess obebyggda
områden, upplåtna åt stadens borgerskap till betesplatser och
kålgårdar. I öster följde Vallgatan ganska nära den östra
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befästningslinjen, efter vars vall gatan ju har sitt namn. I
söder var Sundsgatan den sydligaste gatan, men ett par
byggnadskvarter lågo dock mellan denna gata och den södra
befästningslinjen. Dessa kvarter ~ öster om Edsgatan ~ de
lades aven smal gränd i väst-östlig riktning, kallad Mosse
gränden. Det enda påtagliga minnet, man numera har av
stadens befästningar, ~ utom namnet Vallgatan ~ är den
sneda sträckningen av den sydligaste Residensgatan, som
leder mot Fängelset. Denna sträckning betingades från bör
jan av att gatan måst följa fästningsvallens här sneda linje.

Inom dessa snäva gränser låg den bebyggda delen av StCl
den. Men å andra sidan voro inom detta område stora delar
bebyggda, som nuförtiden utgöra öppna platser. Torget var
knappt hälften så stort som nu. Den östra hälften var indelad
i nio bebyggda tomter, i mitten tre med väst-östlig längdrikt
ning och på båda sidor om dessa tre i norr och tre i söder
med nord-sydlig längdriktning. Iiela det nuvarande Stora
Plantaget var indelat i bebyggda tomter efter samma plan
som den bebyggda torgdelen: med front mot Drottninggatan
lågo 6 tomter, med front mot Kungsgatan likaledes 6 tomter,
alla tolv således med nord-sydlig längdriktning. Och mellan
dessa tomtrader lågo 6 tomter, tre med front mot Edsgatan
och tre med front mot Kyrkogatan och således med väs
östlig längdriktning. Av nuvarande Kyrkoplantaget voro ock

S8 delar bebyggda. I nordvästra hörnet (Drottninggatan~

Kyrkogatan) fanns en stor tomt utefter Drottninggatan och

öster om denna, på mitten av Kyrkoplantagets norra sida,
ytterligare en tomt. Utmed Vallgatans västra sida lågo 6 tom
ter, som upptogO hela utrymmet mellan Drottninggatan och
Kungsgatan.

De allra flesta av husen i staden voro av trä och uppförda
i en våning, med tak i ett eller annat fall av tegel men säker

ligen oftast av torv. Att en enskild person hade annat än

8



trähus, var nog ett alldeles särskilt undantag, om det ens
fanns. I Vänersborg kan väl nu knappast påträffas något enda
privathus från tiden före 1777 års stora eldsvåda, men man
kan dock av den nutida äldre bebyggelsen - och särskilt av
vad som ännu fanns kvar för en mansålder sedan - göra sig
en föreställning om hur bebyggelsen på 1770-talet tedde sig.

Då man i våra dagar passerat portgången till ett gammalt
vänersborgshus, finner man ofta bakom gatuhuset inne på
gården ett mindre och mera ålderdomligt boningshus. Det
representerar nog också i regel den äldsta bebyggelsen på
tomten. Ty i gamla tider låg alltid själva boningshuset ett
gott stycke in på tomten, och gatuhuset var från början
endast en ekonomibyggnad, ursprungligen bildande så att

säga en pallisad mot gatan, en enkel sidobyggnad till den
bastanta porten. Denna "pallisad" utvecklade sig sedermera
till en loftbod, kanske med handelsbodluckor mot gatan och
med en öppen svalgång, försedd med en icke inklädd trappa
mot gården. Så småningom inbyggdes loftsboden mot gården.
Och så var gatuhustypen färdig att enligt en ny tids bostads
begrepp bereda rum åt gårdsägaren och hans familj, som
flyttade ut mot gatan från det degraderade gårdshuset.

Den allmänna bebyggelsen i 1770-talets Vänersborg har
säkerligen så gott som undantagslöst bestått av sådana inpå
tomten belägna hus med eller utan tillhörande loftbod ut
med gatan.

Många offentliga byggnader funnos ej i staden. Som den

förnämsta måste man räkna s t a d s k y r k a nI), en korskyrka

av sten, vars uppförande pågick under 1660- och 1670-talen.
Invid kyrkan i hörnet av Kyrkogatan och Drottninggatan på

den förut omtalade tomten i nordvästra hörnet av nuvarande

l) Om denna kyrka se en uppsats av förf. i V. S. O. Årsskrift 1933: Bi

drag till Vänersborgs kyrkas historia till år 1777.
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Kyrkoplantaget låg k y r k o h e r d e b o s t ä 11 e t - som
dock ej synes hava varit bebott av kyrkoherden, som hade
eget hus - och mitt emot detta i nuvarande Stora Plantagets
nordöstra hörn låg stadens s k o 1h u s, som var av sten.
Vid torgets västra sida låg det år 1754 efter ritningar av den
berömde arkitekten Karl Iiårleman uppförda r e s i d e n s e t.

Norr om residenset och skilt från detta av residensets ved
gård låg stadens r å d h u s i sydvästra hörnet av Drottning
gatan och Residensgatan. Rådhuset var av sten och försett
med skiffertak. Detta rådhus fick efter branden 1834 lämna
rum för tillbyggnaden av residenset, som fördubblades till
sin längd vid ombyggnaden år 1843. I kvarteret Blomman,
på den plats, där vi nu finna fängelsebyggnaden, låg det år
1752 av sten uppförda k r o n o b a g e r i e t. Om man sedan
nämner de tre säkerligen mycket modesta t u 11 s t u g o r n a,
en i vardera ändan av Kungsgatan och en vid Edsgatans syd
ligaste slutpunkt, så har man säkerligen räknat upp vad som
i staden på 1770-talet fanns av offentliga byggnader.

Invånarnas antal och fördelning.

Den för år 1770 upprättade mantalslängden upptager för
den egentliga staden i allt 284 enskilda tillhöriga tomter, som
på de fyra kvarteren, sedan 1737 kallade K r a n s e n (norr

om Drottninggatan och väster om Edsgatan), R o s e n (norr
om Drottninggatan och öster om Edsgatan), L i 1j a n (söder
om Drottninggatan och öster om Edsgatan) och B 10m m a n

söder om Drottninggatan och väster om Edsgatan), fördela
sig sålunda: Kransen 64, Rosen 109, Liljan 65 och Blomman
46. Av de numrerade tomterna angivas dock 40 vara öde

eller obebyggda. Flera personer ägde två eller flera tom

ter var.
Enligt samma mantalslängd hade staden 1769 på hösten
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1.336 invånare, ett tal som dock säkerligen understiger det
verkliga invånarantalet med kanske något hundratal, ty det
gällde dåförtiden aildeles detsamma som nu, att man av så
dana personer, som man misstänkte ej skulle kunna göra rätt
för sig i fråga om utskylder och annat sådimt, borde försöka
att få så få som möjligt skattskrivna i staden, vars myndig
heter därför med alla medel sökte avvärja mantalsskrivning
av slika personer och därför så gott sig göra lät hemlighöll

deras vistande i staden. Till år 1780 synes invånarantalet
knappast ha undergått någon ökning, ty mantalslängden för
nämnda år upptager endast ett trettiotal personer mera än
1770 års mantalslängd.

l mantalslängden redovisas den skattskyldiga befolkningen
enligt följande indelning: 1. Män och kvinnor, 2. liustrur,
3. Vuxna söner och drängar, 4. Vuxna döttrar och pigor.

Med "vuxen" menades på denna tid den, som var mer än
15 år gammaL Alla dessa skulle betala mantalspenningar.
De mantalsfria utgjordes av följande grupper: 1. Medlemmar
av ridderskapet och adeln med sitt husfolk, 2. Personer, an
ställda vid krigsmakten, 3. Åldringar och bräcklige, därvid
som åldring räknades den, som var över 63 år gammal,
4. Barn, d. v. s. sådana, som vara yngre än 15 år.

En sammanställning av uppgifterna i 1770 års mantalslängd
ger oss följande upplysningar om stadens invånare på hösten
år 1769, då mantalslängden för det följande året upprättades:

Män och änkor 299
Hustrur . o 222
Vuxna söner och drängar . . . . . . . . . . . 118
Vuxna döttrar och pigor o o • , • o 178
Adel o •••••••• o o ••••• o • • • • • 8
Militärpersoner . o •••••• o • • • • • • • • • • • • 1
Åldringar och bräckliga 73
Barn '" o ••••••••••••••• o o • • • • • • • • • 437

Summa 1.336
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Särskilda befolkningsgrupper.

Länsstyrelsen.

Vid Gustaf III:s besök i Vänersborg residerade där såsom
l a n d s h ö v d i n g friherre S ven C e d e r s t r ö m, som
var född 1710 och var överste fÖr Björneboq{s regemente,
då han 1769 blev landshÖvding i Älvsborgs län. 1772 hade
han fått generalmajors titel. lian fick avsked med pension
1775 och dog ogift i Stockholm 1781. lian synes huvudsak
ligen ha haft sin bostad å sitt boställe I~estad, ty i 1770 års
mantalslängd för Vänersborg är han upptagen ensam utan

något som helst husfolk.
CederstrÖm efterträddes såsom landshövding av dåvarande

överstelöjtnanten vid Västgöta kavalleri M i c h a e l von
T ö r n e, som var född 1726 och fick avsked såsom lands

hövding 1785. lian dog på Ekensberg i Södermanland 1796.

Sedan 1774 var han gift med grevinnan Johanna Elisabet

I-Ijärne, dotter till riksrådet Gustaf Adolf Hjärne och Anna
Maria Ehrenswärd. LandshÖvding von TÖrne var bosatt på
sitt residens i staden och av 1780 års mantalslängd framgår,

att han hade ett vidlyftigt hushåll med två lakejer, kusk, två

husjungfrur, två hushållerskor, sex pigor och en "gosse"
d. v. s. betjäntpojke, varjämte hos landshövdingen bodde,
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försedd med egen betjänt, "kapten von Törne'\ troligen lands~

hövdingens broder Nils von Törne.

Till medhjälpare i sin ämbetsförvaltning hade landshövding
en då såsom nu en landssekreterare och en landskamrerare.

L a n d s s e k r e t e r a r el) var sedan 1756 O e o r g .R e i n
h o l d Ii ö k, född 1715, som emellertid 1770 lämnade den
na tjänst för att bliva borgmästare i residensstaden. Till
honom återkomma vi i det följande. Såsom landssekreterare
efterträddes han av A n d e r s A l m q v i s t. Denne var född
1744 och var prästson från Unnaryd i Småland. lian blev
student i Lund 1761 och var, då han utnämndes till lands
sekreterare, auditör vid Västgöta-Dals regemente. lian fick
assessors titel och avled 1792. lian var gift med Eva Catha··
rina Sundler, dotter av kronofogden, tituläre landskamrera
ren Tore Sundler och Tolla Dalerius.

L a n d s k a m r e r a r e var sedan 1759 A n d e r s O t t o
L a u r i n, som var född 1723 i Småland och son till härads
hövdingen på Gotland Johan Laurin och Margareta Kolmodin.
lian hade gjort sina lärospån i kammarkollegium och ansågs

som en skicklig kameralist. Då han 1779 fick avsked, hug
nades han med halva landskamrerarlönen såsom pension så
som ett särskilt nådevedermäle för långvarig och trogen
tjänst. lian var puckelryggig och klen till hälsan, men hade
dock nått en ålder av 76 år, då han avled i Vänersborg år
t789. lian var sedan 1749 gift med Charlotta Facht, dotter
till rådmannen i Visby Mårten Facht och Engel Stenman.

På landskansliet och landskontoret voro anställda ett par
l a n d s k a n s l i s t e r och l a n d s k o n t o r i s t e r, var
jämte fanns en l a n t r ä n t m ä s t a r e, .E m a n u e l B u r s
m a n, som innehade denna tjänst från 1769 och till sin död

1) Om landssekreterare och landskamrerare i Älvsborgs län se en upp
sats av förf. i V. S. G. Årsskrift 1939.
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1789, då han var 78 år gammal. Han var gift med Cata! irJa
Elisabet Barckhusen, som dog i Vänersborg 1805.

Magistraten.

Borgmästare i staden var vid 1770-talets början, såsom
förut nämnts, förutvarande landssekreteraren G e o r g R e i n
h o l d H ö k, som 1770 efterträtt borgmästaren Magnus Per
man. Hök var född 17]5 och son till borgmästaren i Jön
köping Magnus Iiök. Efter studier i Lund och därefter juridisk
verksamhet på olika orter blev han 1747 borgmästare i
Skövde -- på latin översattes detta med "dictator perpetuus"
-- och var riksdagsman för Skövde 1755--1756. Sistnämnda
år blev han landssekreterare i Älvsborgs län. Jämte borg
mästareämbetet bestred han också sysslan som auditör vid
Västgöta-Dals regemente. Han var riksdagsman för Väners
borg 1771--1772. lian dog 1786 av ålderdom och bräcklighet.
Han var sedan 1750 gift med Greta Siberg, prostdotter från
Skövde. Deras dotter Catarina Margareta, blev gift med
rådmannen, sedermera borgmästaren i Vänersborg Jonas

Krull.
Staden höll sig med sju rådmän1

), och under 1770-talet be
klädde följande personer rådmansbefattningarna:

O l o f K r u Il var född 1720 och son av borgaren i sta
den Thomas Krull. Olof K. var först tullnär i sin hemstad

men fick 1757 burskap att idka handel med näver, lin, hampa

och humle. lian valdes till rådman samma år. Under vakan
sen 1770 var han t. f. borgmästare. lian var riksdagsman för

staden 1778~79 och avled 1783. I sitt giftermål med Stina
Sunnerdahl, död 1806, dotter till tullnären och collega schola;

i Vänersborg Sven Bengtsson Sunnerdahl och Maria Almgren,

1) Före 1818 kunde ett mindre antal ej ifrågakomma, då rådstuvurätten
enligt lagens stadgande ej var domför med mindre än 5 ledamöter. Kungl.
Förordningen den 15 juni 1818 minskade detta antal till 3.
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hade han sonen Jonas, f. 1753, d. 1835, borgmästare i Väners

borg 1797~1822, samt döttrarna Brita Maria, f. 1748, d. 1817,

gift med rådmannen i Vänersborg Nils Dahlbom, samt Greta
Lisa, som var ogift 1784.

B r y n g e l L i w e n d a h l fick burskap i Vänersborg 1739.
lian var gästgivare och blev rådman 1758 samt avled
år 1772. I sitt äktenskap med Brita liedman, död 1774, hade
han inga barn. En hans broder, Michael, blev student i Upp

sala 1743, var en tid stadsnotarie i Vänersborg men seder
mera borgare i Köping.

A n d e r s E k s t r ö m var troligen broder till förvalta
ren på Rådanefors bruk Lars Eriksson Ekströml), f. 1723,

d.. 1802. Anders Ekström fick 1735 burskap i Vänersborg på

handel med järnsmide och sedermera också rätt att handla

med porslinsvaror. tIan blev rådman 1759. Då han dog 1773,

avträddes boet till urarvakonkurs. I sitt äktenskap med Ca

tharina lieiena Malheim, död 82 år gammal 1795 ~ hon hade

under många år varit en av stadens jordegummor - hade

han sonen Anders, f. 1750, pastorsadjunkt inom Skara stift

och slutligen sinnessvag, samt döttrarna Ulrika och Sofia,

vilkas öden äro okända.

M a c c a b Ge U s T h o r n t o n var född i Göteborg 1727

av handelsmannen John Thornton och Maria Elisabet Bruhn.

rIan blev student i Lund 1742 och var hovrättskommissarie,

då han 1756 fick burskap i Vänersborg på trähandel. tIan

blev rådman 1760 och var t. f. borgmästare 1762. lian ägde

fastigheten nr 15~16 i kv. Kransen och dog 1787. I sitt gifte

med Anna Maria Ekman, f. 1738, d. 1782, dotter av fänriken

och handelsmannen Carl Fredrik Ekman och Anna Lisa Dahl-

1) Denne var gift med Märta Sigrid Torstensdotter Vassenia. 1763
fick lektorn Torsten Vassenius inteckning i rådman Ekströms fastighet i
Vänersborg, nr 10-11 i kv. Kransen.
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ström, hade han barnen: Anna Eleonora (Elisabet?) f. 1751,

d. 1787, gift med provinsialmedicus i Älvsborgs län Daniel
Iiultman, Carl Johan f. 1765, d. 1809, löjtnant vid flottan, gift
1790 m. Judit Novisadi, f. 1768, d. 1857, guldsmedsdotter från
Karlskrona, Christina Maria, f. 1760, d. 1788, gift med fält
kamreraren, krigsrådet Anders Andersson Rådberg, f. 1750,
d. 1822, och Maccabceus, f. 1773, d. 1825, stadsfogde i Väners
borg, ogift.

E m a n u e l B a h r m a n var född 1733 av kronofog
den i Dals södra fögderi Adam Bahrman och Elisabet
Andersdotter Ekman. lian fick 1760 burskap i Vänersborg
på handel med trävaror och på sjöfart samt blev rådman 1764.

lian var riksdagsman för staden 1771---72. lian ägde nr 6, 7

och 8 i kv. Kransen och avled 1809. Han var gift med Maria
Pettersson och hade med henne barnen: Carolina Charlotta,

f 1765, d. 1833, gift 1785 med brukspatronen Johan Wik

ström, f. 1760, d. 1818, Johanna Oustava, f. 1771, d. 1840, gift
1792 med vice häradshövdingen, lanträntmästaren Johan flo
rens Ståhl, f. 1757, d. 1831, och Maria Elisabet, f. 1776, d. 1831,

gift med timmermärkaren Anders Andersson, f. 1781, d. 1831.

P e t e r f o r s e Il var son av rådmannen i Alingsås
Carl forsell och Katarina Kållberg. lian fick 1764 burskap i

Vänersborg på handel med tobak och snus, kallades fabrikör
och blev rådman 1764. Han ägde nr 39 i kv. Liljan och dog
ogift 1797.

Magnus Beckman var född 1734 av rådmannen
i Vänersborg Olof Beckman och Anna Almqvist. Han fick

1764 burskap i Vänersborg på kramhandel och blev rådman

1769 men avgick 1776. lian ägde fastigheten nr 5-6 i kv.

Blomman och dog 1780. lian var gift med Helena Sofia
Iiöökenberg, f. 1740, d. 1804, och hade i äktenskapet döttrarna

Kajsa, f. 1764, och Maria, vilkas öden äro okända.

O l o f L i n d q v i s t var född 1731 av flottkarlsålder-
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hade han sonen Jonas, f. 1753, d. 1835, borgmästare i Väners
borg 1797-1822, samt döttrarna Brita Maria, f. 1748, d. 1817,

gift med rådmannen i Vänersborg Nils Dahlbom, samt Greta
Lisa, som var ogift 1784.

B r y n g e l L i w e n d a h l fick burskap i Vänersborg 1739.
Han var gästgivare och blev rådman 1758 samt avled
år 1772. I sitt äktenskap med Brita Hedman, död 1774, hade
han inga barn. En hans broder, Michael, blev student i Upp
sala 1743, var en tid stadsnotarie i Vänersborg men seder
mera borgare i Köping.

A n d e r s E k s t r ö m var troligen broder till förvalta
ren på Rådanefors bruk Lars Eriksson Ekström'), f. 1723,

d. 1802. Anders Ekström fick 1735 burskap i Vänersborg på
handel med järnsmide och sedermera också rätt att handla
med porslinsvaror. tian blev rådman 1759. Då han dog 1773,

avträddes boet till urarvakonkurs. I sitt äktenskap med Ca

tharina tIeiena Malheim, död 82 år gammal 1795 - hon hade
under många år varit en av stadens jordegummor -- hade

han sonen Anders, f. 1750, pastorsadjunkt inom Skara stift

och slutligen sinnessvag, samt döttrarna Ulrika och Sofia,
vilkas öden äro okända.

M a c c a b Ge U s T h o r n t o n var född i Göteborg 1727

av handelsmannen John Thornton och Maria Elisabet Bruhn.
tian blev student i Lund 1742 och var hovrättskommissarie,
då han 1756 fick burskap i Vänersborg på trähandel. tian
blev rådman 1760 och var t. f. borgmästare 1762. tian ägde
fastigheten nr 15-16 i kv. Kransen och dog 1787. I sitt gifte
med Anna Maria Ekman, f. 1738, d. 1782, dotter av fänriken
och handelsmannen Carl Fredrik Ekman och Anna Lisa Dahl-

') Denne var gift med Märta Sigrid Torstensdotter Vassenia. 1763
fick lektorn Torsten Vassenius inteckning i rådman Ekströms fastighet i

Vänersborg, nr 10-11 i kv. Kransen.
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mannen Torsten Lindqvist och Katarina Falck. Han var
landskanslist i Alvsborgs län och fick titel av vice lands
sekreterare. Han var först kassör och senare sekreterare vid
den i Vänersborg stationerade underdirektionen för Trollhätte

kanalbyggnad. lian blev rådman 1772 efter Liwendahl och
fick 1773 burskap på spannmålshandel. 1785 utnämndes han
tiil borgmästare i Vänersborg och dog ogift 1797.

E r i k A d o l f F a h l g r e n var född 1735 och var tull
skrivare i Vänersborg, då han 1760 erhöll burskap att idka

bryggeri och driva handel med sill och salt. Han blev rådman
1774 efter Ekström och avled 1798. I sitt gifte med borgmäs
taren Magnus Permans änka Anna Katarina Svinhufvud, f.
1736, d. 1783, hade han dottern Anna Maria, f. 1777, d. 1818,

gift 1799 med guldsmeden, rådmannen i Vänersborg Johan
Werlin, f. 1764, d. 1846.

M a g n u s S k a r i n var född 1741 i Lidköping av råd
mannen och sämskmakaren Ingemar Skarin och Sidonia
Lanaeria. Han var postinspektor i Vänersborg 1770-1812
och blev rådman 1777 efter Magnus Beckman. 1786 fick han
burskap på skutrederi och handel med diverse varor. Han

ägde nr 31 och 32 i kv. Kransen och dog 1812. Han var gift

med Paulina Liedbom, d. 1809, dotter av rådmannen i Vä

nersborg Carl Liedbom och Sofia Katarina tIalbmeijer, och

hade barnen: Carl Magnus, f. 1774, d. 1838, rådman i Väners
borg, Paul, f. 1775, d. 1825, postmästare i Vänersborg, och

Sofia Sidonia, f. 1779, d. 1829 ogift.

S t a d s s e k r e t e r a r e, d. v. s. protokollsförare vid råd

husrätten, var vid 1770-talets början O u d m u n d D i n n e t z,

som 1754 tillträtt sysslan. tian tog emellertid vid mitten av
1770-talet avsked för att uteslutande ägna sig åt handels- och

kommissionsverksamhet. Han avled 1792. Dinnetz var gift
med Anna Sofia Liedbom, död 1793, dotter av rådmannen
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Carl Liedbom och Sofia Katarina Halbmeiier, och hade i äk
tenskapet barnen Isak, f. 1769, d. 1810, student och "skrivare",
Carl Georg, landskontorist, och Anna Sofia, f. 1759, d. 1809,
gift 1797 med handelsmannen Anders Sunnerdahl.

Såsom stadssekreterare efterträddes Dinnetz av A n d e r s
F r e d r i k I n g m a n, som var född 1740 och son till borg
mästaren i Vänersborg Anders Ingman och Anna Sofia liök.
Ingman hade studerat både i Lund och Uppsala och varit
auskultant i Göta hovrätt. lian fick 1786 burskap på handel
och skutrederi och valdes samma år till rådman. lian avled
1819. I sitt gifte med Maria Margareta Gyllenberg, f. 1745,
d. 1780, hade han sonen Erik Gustaf, f. 1773, d. 1825, härads
hövding i Tössbo och Vedbo härads domsaga och titulär
generalauditör samt adlad med namnet Gyllenheim, vilket
namn nu endast fortlever i beteckningen å hans stora dona
tionsstiftelser till Vänersborgs stad.

Kämnärsrätten.

Förutom rådstuvurätten fanns det på denna tid också i stä
derna en underdomstol, kallad k ä m n ä r s r ä t t e n, som
hade att upptaga "ringare och smärre saker". Kämnärsrätterna
upphävdes 1849. I denna underdomstol fördes ordet aven
av rådmännen såsom prceses - han utsågs i Vänersborg för
två år i sänder - med tvänne borgare som bisittare, k ä m
n ä r e r, ett ord som är detsamma som "kamrerare" och
således visar på kämnärernas ursprungliga befattning med

skatters och pålagors indrivande.
Kämnärer voro vid 1770-talets början urmakaren M a u

r i t z S c h i e r m a n och tenngjutaren N i k l a s L a k e. Den
senare fanns kvar som kämnär ännu 1780, men Schierman
hade då efterträtts av handelsmannen N i l s D a h l b o m.

Vid kämnärsrätten tjänstgjorde s t a d s n o t a r i e n, vil
kens syssla i början av 1770-talet innehades av P e t e r A n-
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d e r s s o n W e n 11 e r s t e 11, som en tid varit stadsfiskal i

staden och senare blev handelsman och då efterträddes av
I s a c B e c k m a n, som snart fick till efterträdare D a n i e l
S i l l en. Efter honom blev N i l s D a h l b o m kämnärs
notarie och var detta 1780, då han tydligen förenade sysslan
med uppdraget som bisittare.

Stadens äldste.

Detta var beteckningen på de av borgerskapet valda för
troendemän, som intill ikraftträdandet av 1862 års kommunal
författningar tillsammans med borgmästare och råd hade att
i vissa ärenden, främst ekonomiska, utöva borgerskapets be
slutanderätt. Antalet av de äldste växlade i olika städer och
var också i samma stad olika vid olika tidpunkter. I Väners

borg hade man i slutet av 1600-talet 24 äldste, och samma
antal fanns också vid mitten av 1750-talet, men under 1760

och 1770-talen hade man ej flera än 16 "äldste". Hälften av

antalet skulle vara handelsmän och hälften hantverkare. Sta

dens äldste voro 1776: handelsmännen Anders Sunnerdahl,
Johan Tenggren (f. d. rådman), Abraham Bruse (f. d. rådman),
Oudmund Dinnetz (f. d. stadssekreterare), Olof Knutze, käl
larmästaren Anders Hafwenström, manufacturisten Emanuel
Tropp och hökerihandlanden och Korsebergaåldermannen An
Anders Lindström, samt hantverkarna perukmakaren Olof

Wallman, bagaren Olof Malmlind, glasmästaren Anders Sund

berg, sadelmakaren Lars Magnus Lindberg, guldsmeden Jo

han Grönwall, målaren Carl Gustaf Sandberg och tenngjuta

ren Niklas Lake jämte ytterligare en hantverkare, vars namn
ej framgår av bevarade handlingar.

1776 beslöt man under åberopande av att stadens äldste
voro tröga att infinna sig vid sammankomsterna, i det en eller

två inställde sig av de sexton, att utöka antalet till 24, och
åtta nya medlemmar valdes: handelsmännen Paul Christian
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Mebius, Nils Dahlbom och Bengt Sunnerdahl samt bagarell
Erik Kruse, garvaren Anders Lidman, vrakaren Bengt IiaIl
berg, skräddaren Mathias Törnstedt och flottkarlen Abraham
Zetterberg.

1785 klagar man åter över att sällan mera än fyra eller
fem av de äldste infinna sig uti angelägna hushållningsmål,
men man rådde nu bot på detta missförhållande på ett annat
sätt än 1776, i det att man nu minskade antalet till tolv, väl
i hopp att ett mindre antal skulle vara lättare att samla än
ett störr~,

Stadens civila tjänstemän utanför magistraten.

S t a d s k a s s ö r var vid början av 1700-talet O I o f
B e r g s t r ö m, som innehade befattningen sedan 1750-talet.
tIan omtalas 1772 såsom suspenderad på grund av tjänste
medeIsbalans och dog 1791. fian hade fått avsked 1776 och
efterträddes då av N i I s D a h l b o m, som emellertid inom
kort tid avlöstes av J o h a n O. F r i d s t e d t. Denne läm
nade tjänsten 1786, då han fick burskap såsom handlande,
och dog 1810.

Stadsfiskal var under hela 1770-talet Johan Polin,
som förut sedan 1756 varit stadsnotarie och dog 1785.

S t a d s f o g d e var sedan 1750-talet E r i k L u n d b e r g,
som under 1770-talet fick till efterträdare J o h a n B i 11

qvist.
Stadens ekonomiska intressen i fråga om sjöfarten och

handelstrafiken bevakades aven ålderman vid lastageplatsen
Korseberg (1777: I s a k B e c k m a n), en ålderman för flott
laget (1777: B e n g t S u n n e r d a h 1), en tunnegodsfactor
(1777: J o h a il S k a r s t e d t) och en vågmästare (1777:
förenämnde I s a k B e c k m a n).

S t a d s p h y s i c u s eller stadsläkare var sedan 1760
talet medicine doktorn D a v i d Ii u I t m a n och s t a d s-
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fältskärssysslan innehades sedan 1772 av Christian
F o g e l m a r k.

S t a d e n s a p o t e kl) innehades under 1770-talet av J o

h a n F r e d r i k M ö Il e r och efter 1773 av E r i k fl w a I

s t r ö m.
Stadens övriga befattningshavare voro - förutom två

jordegummor, d. v. s. barnmorskor, - en stadssotare, en fo
dermarsk, fyra stadstjänare, ett antal väktare, en stadspro
foss, en klockställare och några vågkarlar. Stadsprofossen
var den, som verkställde ådömda kroppsliga bestraffningar.

lian skötte spöslitningen och hanterade stadens stora björk
ris på de varnartigas ryggar, och han satte dem, som skulle
undergå uppenbar kyrkoplikt, i stocken i kyrkans vapenhus.
Klockställaren skötte stadens ur på rådhuset och kyrkan.

Prästerskap och kyrkobetjäning.

Kyrkoherde i staden och de tre till pastoratet hörande an
nexförsamlingarna Vassända, Naglum och (Väne) Ryr var
S ven E l g h. lian var komministerson, född i Odensåker,
Skara stift, 1703 och blev efter studier i Skara och vid aka
demien i Lund magister 1734. Han prästvigdes 1734 och blev
1735 skeppspräst vid amiralitetet. Under finska kriget var

han 1741 kommenderad på amiral Rayalins skepp, som för
gicks vid Iiangö udde, därvid han förlorade allt utom livet
och kläderna på kroppen. 1742 utnämndes han till kyrko

herde i Vänersborgs regala pastorat. Han var riksdagsman
1751 ocl1 1756 och blev kontraktsprost 1754. lian dog 1783
och har fått det eftermälet, att han var "en ordningsman,
högt aktad i sitt stånd, en religionens vän med vördnadsvärt
utseende". Prosten Elgh var gift med Margareta Iiulthen,
f. 1728, d. 1779, prästdotter från Skåne.

1) Om stadsläkare, stadskirurger och apotekare i Vänersborg äldre
tider se en uppsats av rörf. i V. S. G. Årsskrift 1942.
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Till sin hjälp i stadsförsamlingen hade Elgh komministern
N i I s tI e r n wall. tIan var född 1728, kyrkoherdeson från
Björke i Skara stift, och hade efter studier i Skara och Lund
blivit komminister i Vänersborg 1757. tIan avled 1779, "se
dan han med särdeles nit och beröm varit komminister i
26 år".

Kyrkans o r g a n i s t hette B e n g t Ii ä g g m a n, som in
nehade sin syssla sedan 1750 och dog 1782. tIan var gift med
Stina Sunnerdahl, dotter till skolkollegan och tullnären Sven
Bengtsson Sunnerdahl. tIäggman tjänstgjorde också som
stadsmusikant och hade såsom sådan på 1760-talet en års
lön av 50 dir smt. 1760 anmälde han för magistraten, att han
med den lönen ej kunde hålla sådan betjäning, att han kunde
åstadkomma den musik, som vid förefallande tillfällen till
stadens heder äskades. tIan begärde 100 dlrs tillökning mot
att han åtoge sig att varje onsdag och lördag vid magistra
tens nedgång av rådhuset och vid de äldstes sammankomster
uppvakta med 2 a 3 trumpeter. Borgerskapet bestred emel
lertid helt och hållet bifall till denna framställning.

K I o c k a r e sysslan innehades av P e t e r F a l k, som var
klockare sedan 1760 och dog 1780. tIan var gift med tlelena
Dafgård, dotter till kopparslagaren Lorentz Dafgård och Eli
sabet Bergman.

Skolväsendet.

Lärarpersonalen vid stadens skola bestod av två personer,
rektorn och kollegan. l~ektorn försågs med bostad av sta
den men hade i övrigt avlöning av staten i form av rätt till
kronotionde, 27 tunnor 12 kappar spannmål, och till den s. k.
socknegången inom Vänersborgs församling. Den sistnämnda
fÖrmånen var på senare tid avlöst med penningar och i bör
jan av I800-talet ersatt med 14 riksdaler 24 skillingar banco.
Kollegan avlönades helt av staden och hade i mitten av 1700
talet i lön 200 dIr smt, senare 16 riksdaler 32 skillingar specie
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och i början av 1800-talet 66 rdr 32 skillingar banco. först
1820 inrättades vid skolan ytterligare ett kollegat.

Lärjungeantalet var mycket ringa. 1771 fanns i rektorsklas
sen endast 4 lärjungar och ikollegaklassen 7. Vid mitten av
1770-talet skedde någon ökning, så att motsvarande tal 1775
voro 7 och 16 samt 1781 8 och 16.

Rektor vid 1770~talets början var magister E r i k Ö s t
m a n, som tillträdde rektoratet 1771, men 1777 befordrades
till kyrkoherde i Saleby och då efterträddes av magister
J o n a s T e n g b o r g, som 1782 blev kyrkoherde i Nårunga.
Tengborg skötte sitt ämbete med särdeles nit och drift. lian
hade förträffliga gåvor i att mässa och sjunga och kunde med
skicklighet traktera flera instrument. lian besatt dessutom
grundliga kunskaper i naturalhistorien. Emellertid låg han i
svåra stridigheter med borgerskapet och åberopade ständigt
skolförordningens föreskrifter. Till följd av sin längd och sitt
ständiga predikande av skollagen kallades han av sina skol
pojkar för "Långe Skollagev"

Kollega var under tiden 1765---1777 P e t e r E r l a n d
K j e Il b e r g, som efterträddes av magister A n d e r s S a l
m e n i u s, som blev rektor efter Tengborg 1781 och sedan

förestod rektoratet ända till 1832. Salmenius beskrives så
som en särdeles glad och trevlig gubbe, skicklig trädgårds
mästare och biskötare, i sällskapslivet eftersökt, mycket väl
görande mot fattiga släktingar, enkel och anspråkslös i sitt
levnadssätt. lian blev vid avskedstagandet erbjuden profes
sors titel, men avböjde med orden: "Bene vixit, qui bene
latuit"; d. v. s. "den lever lyckligast, som håller sig i skuggan".

Handlande och hantverkare utanför magistraten.

De förnämligaste medlemmarna av borgerskapet nådde ju
förr eller senare de åtråvärda rådmansbefattningarna. Sa
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gott som all kommunal makt var ju på denna tid samlad hos
magistraten, som ängsligt vakade över att alla möjligheter att
förtjäna pängar förbehöllos medlemmarna av stadens styrelse
och deras anförvanter. Det var så gott som uteslutande råd
männen, som skötte de givande kommissionsaffärerna i järn
och trä och stodo för den livliga sjöfarten på Vänern. Men
åtskilliga av magistratsmedlemmarna höllo också vanliga
handelsbodar, där de dock hade konkurrens med handels
männen utanför magistratens krets. På 1770-talet finner man
också i staden en spirande fabriksrörelse. Mantalslängden
för år 1770 upptager en klädesfabrikör (Gustaf Ljungbergl),
en läderfabrikör (Peter Rengman) och en tobaksspinnare
(Jonas Nordgren).

De vanliga hantverksyrkena voro företrädda i staden, av
vilka dock endast skomakarna (från år 1745), skräddarna och
snickarna på denna tid synas ha varit sammanslutna i hant
verksskrån med säte i staden. De övriga yrkesidkarna till

hörde sina skrån i andra städer, även ganska avlägsna sådana.
1770 års mantalslängd ger oss följande upplysningar om de

burskapsägande borgarna inom olika hantverksyrken:

Bagare

Bokbindare

färgare

Glasmästare
Guldsmed
Gördelmakare
Iiandskmakare

Iiovsmed

2: Erik Kruse, Olof Malmlind.
1: Anders Winberg.

3: Anders Almroth, Peter Koch, Emanuel
Tropp.

1: Anders Sundberg.
2: Truls Möller, Johan Grönwall.
1: Lorentz Björsell.
3: Karl .H:allberg, Olof I:iallberg, Johan Kåh

ler (Kårler, Korler, Kähler, Köhler).
2: Erik Wikberg, Anders Söderberg.

1) lian hade 1760 anställda en gesäll, en lärgosse, en "strubbIare" och
fem spinnerskor.
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Skräddare

Slaktare
Snickare

Klensmed 1:
Kopparslagare 2:
Krukmakare 1:
Murare 2:
Målare 2:
Perukmakare 1:
Repslagare 1:
Sadelmakare 2:
Skomakare 6:

Jonas KielIsten.
Anders KulIman, Johan Wetterberg.
Gustaf Westerberg.
Peter WalIström, Anders Lilja.
Anders Krok, Karl Gustaf Sandberg.
Olof WalIman.
Henrik Nyman.
Lars Magnus Lindberg, Olof Wennerberg.
Göran Hel!man, Johan Mikael Klein, Ja-
kob Lund, lienrik Sundberg, Johan Sund
berg, Johan Wennerberg.

6: Mathias Björnstedt, Karl Edman, Mathias
Höglund, Johan Lundberg, Jonas Sjöman,
Gunne WendelIs änka.

2: Karl Berggren, Henrik Wennerholm.
6: Karl Erleman, Nils friberg (ålderman),

Måns Hallberg, Johan Krebs, Bryngel
Liljegren, Jöns Söderling.

Sämskmakare 3: Karl Engman, Erik Röding, Mikael Wen-

nerqvist.
Tapetmakare 2: N. N. Kal!erman, Lars Swangren.

Tenngjutare 1: Niklas Lake.

Tunnbindare 2: N. N. florin, Johan Olsson.

Vagnmakare 2: Barthold Bergner, Petter Lindblad.

Att sjöfarten hade stor betydelse för staden förstår man

därav att den ifrågavarande mantalslängden upptager 9 flott

karlar, 8 skutebåtsmän och 15 skutkarlar.

Stadens vidsträckta jordar vora uppdelade på borgerska

pet, som där som binäring drev sitt lantbruk. På varje tomt
i själva staden funnos stall och fähus, och getter, får och svin

häl!os överallt inom staden. Dessutom funnos naturligtvis
gäss och höns. Hästarna användes i de lönande körslorna
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av det värmländska järnet från Vänersborg förbi TroIIhätte
fallen. Korna drevos varje morgon under utegångstiden av
lejda vallhjon över Dalbobron på bete å stadens skogsmarker
i frändefors socken. 1774 hade man i staden 74 hästar och
160 kor. Ingen synes ha haft mera än tre hästar och högsta
antalet kor på en hand var åtta. För innehavet av hästar och
kor betalades boskapsskatt till kronan, 4 öre smt för en häst
och 2 öre smt för en ko.

Stadens inkomster och utgifter.

En ganska god bild av förhållandena i staden i äldre tider
får man naturligtvis av stadens räkenskaper. De finnas ty
värr bevarade i mycket liten utsträckning, ty vid den stora
stadsbranden 1834 räddades endast spridda årgångar av rä
kenskaperna, men en någorlunda sammanhängande serie
finnes dock bevarad för tiden 1771--1817.

Om man för studium av förhåIlandena i Vänersborg under
1770-talet väljer att granska stadens räkenskaper för år 1777
(för åren 1775 och 1776 äro de ej bevarade), måste man teckna
sig till minnes, att under år 1776 landets penningeväsende
hade nyordnats. Den gamla räkningen i daler och öre med
32 ören på dalern hade upphävts, och myntenheten blev i
stäIlet riksdalern, indelad i 48 skillingar, en var om 12 rund
stycken. En daler silvermynt motsvarade i det nya myntet
8 skilling eIler 1/6 riksdaler, så att 10 daler motsvarade l
riksdaler 32 skillingar.

I n k o m s t e r n a.

Inkomstsidan i räkenskaperna för år 1777 upptager efter
här gjord sammanföring av några belopp följande poster:

Balanserade medel 578: 14: 10
Enskildas avgifter för innehav av stadens dona-

tionshemman 40: 13:--
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68: 5:-

321: 10:
150:39:-

902:31: 6
138: 25: 1

115: 43: 11

38:40:--

83: 16: ---
83: 16:-
33: 24:-
3. 16: -

34:34: 9
8: 5: 4

31:-:
4: 16: 6

15: --; ~-

67:33: 7

Avgifter för till stadens lastageplats Korseberg
från Dal och Värmland ankommet stångjärn ..

Landlega för till staden ankomna trävaror ....
Bodhyror för till Korseberg från stapelstäderna

ankomna och avgångna varor .

Vågpenningar för å stadsvågen vägt stångjärn ..
Arrende för brotullen vid Dalbobron samt hamn-

penningar för främmande fartyg .. , .

Arrende för brotullen vid Nyebro .

" fIuvudnäsön och Kyrkoängen .

" " torpet Ödehagen .

Avgift för salustånd vid stadens marknader .
Stadens bötesandelar .
Arrende av stadens källarfrihet .

Mulbetes- och boskapspenningar , .

Burskapspenningar 0 ••••••••••••••• o o"

Räntor av utlånade medel .
Tiondepenningar o ••• o. o ••••••••••••••••••• "0

Sammanskottsmedel enligt taxeringslängd .

Sotarpenningar .

Fattigmedel, dels uttaxerade, dels utgörande an-

del i vissa böter, gåvor överlämnade av stånds-
personer eller insamlade i "armbössorna" ....

Stadens utestående fordringar för medel insatta

i Trollhätte slussverk och utlånade till enskilda

personer o • • • • • • • • •• 1.078: 13: 6

Summa 3.796: 42:-

Vad man särskilt lägger märke till bland dessa poster är

den stora betydelse för stadens inkomster som järntranspor

ten genom staden hade. Enbart denna post motsvarar nära

en fjärdedel av hela inkomstsumman. Denna inkomst var

grundad på 12. punkten i stadens privilegiebrev den 12 no-
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största värde var det därmed förenade tillståndet att tullfritt
införa de främmande dryckerna, uppläts på arrende efter
auktion, förrättad "efter vanlig utringning på gatorna", och
hade för 31 rdr specie för år 1777 upplåtits åt innehavaren av
Almås gästgivargård Gustaf Lindgren.

Burskapspenningar erlades av de personer, som under året
antagits till borgare i staden. De voro 1777 endast tre: gar
varen Reiman, bagaren Malmlind och hökaren Nicolas Söll
scher, som en var i burgäld hade erlagt 3 dIr 16 sk.

Med tiondepenningar avsågs det belopp, som staden enligt
sina privilegiers 12. punkt hade att uppbära av behållningen

i sådana dödsbon, där arvingarna voro bosatta utom staden.
Stadens ovan beskrivna inkomster räckte icke till för att

bekosta alla de gemensamma utgifterna, men vad som måste
uttagas genom beskattning, var en obetydlighet, i synnerhet
om man tänker på nutida förhållanden. För att få jämvikt i
en budget med en omslutning av 3.796 daler smt, upptogs
som uttaxerade medel allenast 115 dIr.

Uttaxeringen ägde rum efter helt andra principer än de
nuförtiden tillämpade. Det var ej så, att en viss konstaterad
brist i budgeten fylldes genom uttaxering. Man fastställde,

att vissa utgifter skulle täckas genom sammanskott eller ut
taxering, och för en var av dessa utgiftsposter för sig skedde
uttaxering. Taxeringslängden kom således att upptaga kanske
ett tiotal olika ändamål, för vilka uttaxering skulle ske, och
för ett vart av dessa var för varje person uträknat och an
givet hur många daler och skillingar och rundstycken han i
varje fall hade att betala.

U t g i f t e r n a.

. Vad dessa beträffar under år 1777, så avser den första po
sten i räkenskaperna avgifter till staten, s. k. ordinarie räntor
och boskapspenningar för stadens donerade hemman - till-
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Sammal1s 7 3/8 mantal -- Samt bevillning för stadens bro- och

kvarnarrenden. Vidare upptogs en utgift "efter vanlighe

ten" av tre procent uppbördsprovision för sammanskotts

medlen och sotarpenningarna.
De stora utgiftsposterna äro de, som avse den ordinarie

och den extra avlöningsstaten för stadens befattningshavare.
Den lönestat, som åberopas, var av Kungl. Maj:t fastställd
]'723 med tillägg av år 1743.

Avlöningarna utbetalades kvartalsvis. Här sammanförda för
hela året voro avlöningsbeloppen följande:

Borgmästaren .
En var av rådmännen .
Den av rådmännen, som tjänstgjorde som prceses i

kämnärsrätten därutöver .
Stadssekreteraren, lön och ersättning för skriv-

materialier .
Stadskassören, lön och ersättning för skrivmate-

rialier .
Två kämnärer, vardera .
Kämnärsnotarien, lön och ersättning för skrivma-

terialier .
Prosten Elgh av stadskassan .
Cappelanen ' .

Collegan vid skolan .
Organisten .
Stadsfältskären .

Stadsbyfogden, även såsom utridare .

Två stadstjänare vardera .
Två vårdväktare vardera .
Stadsprofossen .
Klockställare (något belopp ej utfört) .
Kyrkans kontingent .

100:
16:32

16:32

42: 12

36: 04
8: 16

29: 12
10:
10:
16:32
8: 16

10:
17:24
2:24
1: 20
3:44

50:-
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På den extra lönestaten vora uppförda lönetillägg för stads
fältskären, stadskassören, stadssekreteraren och organisten,
samt dessutom stadsläkaren med avlöning av 50 dIr, stads
fiskalen med en avlöning av 25 dIr, materialförvaltare med
en avlöning av 16 dIr 32 öre, vågmästaren med en avlöning
av 20 dIr, tre väktare och två stadstjänare.

Sammanlagda avlöningssumman steg till 847 dIr 46 öre.
I anslutning till avlöningarna äro upptagna utgifterna för

beklädnad och beklädnadsersättning åt stadstjänarna och
stadens trumslagare samt kostnaden för stadens kronobåts
män, varjämte i samband härmed också upptagas hyreser
sättningar åt kyrkoherden, klockaren och den ena av stadens
två barnmorskor. Det ålåg staden att sörja för viss inkvar
tering, och räkenskaperna upptaga ersättning åt de stadens
borgare, som hos sig haft inkvarterade personer, i fråga om
vilka det ålegat staden bereda dem husrum och förplägnad.
Stadskassören Olof Bergström erhåller 5 dIr för översten och
riddaren Schönströms inkvartering under regementsmötet,
Anders Dahlbom får 11 dIr för kapten Kiertings inkvarte
ring etc.

Stadens vägar och broar påkostades 67 dIr och stadens
byggnader 27 dIr.

Rådhusvindarna hade under vintern måst rengöras från
snö, en ny kakelugn hade insatts i rådhuset och två kakel
ugnar där reparerats. Man hade från landshövdingeämbetet
inköpt en järnbetsman att hållas upphängd på rådhuset Gör
delmakaren Stenberg hade fått förfärdiga en ämbetsstav åt

byfogden. Till stadens skola hade skaffats två tavlor, tyd
ligen "svarta" sådana, ty det finnes räkningar på tavlorna

både från snickaren och målaren.
Under rubriken "Diverse sammanblandade räkningar" fin

nas de mest olikartade räkningar sammanförda såsom t. ex.
för utstakandet av vintervägen till Skaven, en udde av landet
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på sjön Vassbottens (Vänerns söder om staden belägna del)
södra strand, för stadstrummans reparerande, för arbete å
"decktalerne" (duc d'alberna i hamnen), för utgifter till bor
gareståndets kansli för åren 1776 och 1777, för svinkreaturens
avskaffande, d. v. s. undanhållande från stadens gator, för
uppsökandet av ett mördat barn, för betalning till tvänne bön
der i Ängen i Sundals härad för fem i livet å stadens mark
fångade vargungar1

), för salutskjutning, för reparation av
brandsprutor och för brandslangars smörjande, för bidrag till
Kungl. Hovrättshusets reparerande, för avstraffande av arres
tanter och för fångars underhåll.

De sista i räkenskaperna upptagna utgiftsposterna avse
fattigvårdskostnader, dels underhåll åt enskilda fattiga och
utgifter för sådanas begravning dels för reparation av fattig
huset. Detta synes ej hava använts för sitt ändamål utan
säges hava under halva året varit uthyrt till landshövdingen
von Törne och under andra hälften av året 'stått öde. De
fattiga uppgingo till ett tjugutal och försörjdes genom tilldel
ning av s. k. månadspenningar, växlande mellan 16 öre och
32 öre i månaden.

Räkenskaperna utvisa en behållning till år 1778 av 2.310
dIr 8 sk. 4 runst., motsvarande dels utestående kapital
1.078 dir 13 sk. 13 runst. dels hos vederbörande - väl stads
kassören - innestående 1.231 dIr 43 sk. 1 runst.

1) 1734 års lag, Byggningabalken XXIII: 6, föreskrev, att allmogen
skulle å den tid skadedjuren yngla vinnlägga sig att ungarna fånga och
utöda. Den, som fångade skadedjur, skulle av häradets sakören eller av
stadens medel erhålla 4 dir för var stor björn, 1 dir för björnunge, 2 dir
för varg, 1 dir för vargunge, 16 öre för räv och 8 öre för rävunge.
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Stadens brand år 1777.

Många upplysningar om förhållandena i Vänersborg på
1770-talet äro som synes att hämta ur stadens räkenska
per. Men om årets största händelse finner man ej ett
ord eller en siffra. Den stora, ödeläggande eldsvådan den
25 september 1777 omnämnes icke alls, och inga utgifts
poster finnas antecknade, som direkt kunna anses hänföra
sig till katastrofen. Ty en sådan var det. Man får gå till
Inrikes Tidningar för den 2 oktober 1777 för att få upplys
ningar om förloppet av denna för staden så ödesdigra hän
delse.

Det var sent på natten till den 25 september som elden
kom lös från en bristfällig bakugn hos handelsmannen Mebius
i fastigheten nr 5 i kvarteret Liljan. Elden fann riklig näring
i två på tomten belägna, med hö och säd fyllda lador. Det
rådde stark storm med sydvästlig vind, och lågorna slogo
snart nog över taken på de antända byggnaderna och kasta
des sedan av stormen 300 alnars väg till kyrktornet och det
med ekspån belagda kyrkotaket. Inom en kvarts timme stod
kyrkan och fyra boningshus i lågor, och då klockan var 9
på morgonen den 25 september voro förutom kyrkan 52 av
stadens hus till grunden nedbrända. Borgmästaren Hök, råd
mannen och postinspektoren Skarin, rådmännen Thornton
och Tenggren, sekreterare Dinnetz, assessorskan Linds
felt, stadssekreteraren Ingman, regementsfältskären Hjelming,
stadsfältskären Fogelmark, tullinspektoren Wettergren, apo
tekaren Hwalström, stadskassören Dahlbom, handelsmännen
Sunnerdahl, Mebius, Hall, Rydell och Söllscher, factoren
Falk, åldermannen Beckman, orgelnisten Häggman samt bor

garna Björk och Florin, av villka de flesta hade prydliga,
nybyggda hus, hade jämte ytterligare 32 av stadens husägare,
sett sina hem gå upp i lågor. Många hade svävat i livsfara
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under försök att rädda sig och sin egendom. Borgmästarinnan
Hök måste från andra våningen kasta sig ned på gatan, men
blev oskadad. Den åldrige prosten :Elgh låg på knä på gatan
och bad om förskoning för sitt hem, ur vilket han ej kunnat
föra undan något av sina tillhörigheter. Grannhusen ned
brunno, men prostens hus stod orört, då branden var till ända!

Fem hela byggnadskvarter, motsvarande mer än en tredje
del av staden, voro ödelagda. Bland de brända byggnaderna
märktes särskilt kyrkan och stadens skolhus.

BERTEL HALLBERG.
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STRÖVTÅG I »FRÄN».

I.

I min skrift Vänersborg i Birger Sjöbergs diktning redogjorde
jag i korthet för vad skolpojkstidningen Frän hade betytt i
skaldens litterära utveckling, Detta ämne är emellertid långt
ifrån uttömt, och än mindre är ämnet "Frän" i dess helhet
uttömt. Tidningens betydelse som vänersborgskt kulturduko
ment från sekelskiftet är icke liten, och därför har jag med
glädje efterkommit Vänersborgs Söners Gilles anmodan om
en fylligare redogörelse för det märkliga bladet. Då en sådan
kräver stort utrymme, har jag för avsikt att publicera mitt
bidrag i olika avsnitt, fördelade på flera årgångar av års
skriften1

),

Allmänt om Frän.

I ett av sina brev till Bertel Iiallberg från Stockholm (18/7
1900) betecknar Birger Sjöberg den då tre år gamla skämt
tidningen Strix som "en l i t e n kollega till oss", Bakom
detta uttryck ligger ett verkligt avhängighetsförhållande, men
naturligtvis omvänt det Päta antyder. Faktum är, att Bertel
Hallberg och Birger Sjöberg hade Strix som förebild, då både
ordet och begreppet Frän skapades. Man ville ha ett ord lika

1) Jag begagnar tillfället att efterlysa felande exemplar av frän. J ag
har lyckats samla ihop 95 nr, men ett dussintal torde ännu fattas. Kanske
kunde Gillets medlemmar hjälpa mig att komma åt de övriga. De återstäl
las efter avskrift till ägaren, om så fordras.
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kort och snärtigt som Strix. Länge funderade man också på
en motsvarighet till den berömda ugglan och hade många
vilda djur på förslag. Päta höll rätt mycket på en Boa COl1

strictor, men till slut fick det gå utan vare sig det ena eller
andra djuret.

Fräns första nummer är daterat 12 maj 1900. Numret kom
till på det viset, att Päta och Bertel låste in sig i den fÖrres
rum "i två timmar, och när de kom ut, kunde de för beund
rande medmänniskor visa fÖrsta numret af - Frän".

Båda pojkarna var då ifjortonårsåldern. Bertel gick i
skolan och skulle bli gymnasist till hösten, Päta hade redan
för ett år sedan slutat sin misslyckade skolgång i Väners
borgs h. allm. läroverk och var nu lärling i K. A. Wikners
fotografiatelje i hörnet av Sundsgatan och Kyrkogatan.

Denna samverkan och vänskap mellan den blivande gym
nasisten och springpojken måste betraktas som något ganska
anmärkningsvärt för den tiden. Lika självklart som ett sådant
förhållande skulle ha varit nu, lika ovanligt var det då. Den
pojke, som vid sekelskiftet och en bit in på det nya seklet
slutade i en låg klass i läroverket och gick över till det
praktiska livet, han var i allmänhet för alltid förlorad fÖr de
kamrater, som fortsatte på gymnasiet. lian var utstruken,
existerade inte mer för denna andliga överklass. Men Bir
ger Sjöberg kände aldrig, att han var utstött, eftersom han
inte var det. Mellan honom och Bertel liallberg rådde det
bästa kamratskap, baserat på jämlikhet, och ska vi tala om
om att någon var privilegierad så var det Påta. Den be
undran Bertel och andra av Präns medarbetarstab ägnade
honom var gränslÖs.

Det var också Päta som höll uppe Frän. Man kan gott
säga, att bortåt 75 procent av tidningens innehåll härrör
från hans hand. Men fördenskull ska inte Bertel liallbergs
och andras insatser undervärderas. Bertel stod för redige-
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REDAKTIONEN
(ur Fräns "jubelnummer" på l-årsdagen).

T. v. Serte] liaIIberg, "pigg, nyter och kvickögd", i mitten Sven Torstens
son "i artistisk självmedvetenhet" och t. h. Birger Sjöberg "i manuskript
granskningsattityd, lillgammal, nästan gubbig, inåtvänd, drömmande" (cita-

ten ur förf:s kommande S,iöbergsbiografi),



ringen, skrev själv mycket bra bidrag och fann på de allra
flesta av de ej sällan ganska roliga annonserna.

Längre fram medverkade ofta den fem-sex år äldre Gösta
Sjöberg, då nyvorden student, med några för hans utveck
lingsstadium karakteristiska litterärt betonade prosaskisser j

frän. De båda tecknarna Gustaf liallen och Sven Torstens
son levererade kanske inte så många men dock naggande
goda illustrationer till tidningen, och den senare förvärvade
sig därjämte redaktionens stora tacksamhet genom att med
sin prydliga kontorsstil renskriva åtskilliga nummer av frän.
Som skrivare fungerade också en kamrat vid namn Nils Jo
han Andren, som dessutom någon gång producerade sig som
skald under signaturen Talja. lians verser var mer än lovligt
svaga, frambragta under svett och möda, och roade alltid
den lättskrivande Päta ogement.

l följande prenumerationsanmälan får vi veta mera om med
arbetarstaben och tidningens förhållanden i övrigt: "Närmre
ett halft år har nu förgått sedan 'Fräns' första nummer utgafs.
Ett halft år utan motgångar och under uppmuntrande bifall
från vår stora läsekrets har förgått. Måtte nu äfven nästa
halfårets 'fräns' läsekrets allt mer utvidgas, hvilket ju är att
hoppas iföljd af det låga prenumerationspriset: lielt år: in
genting, 1/2 år: hälften, 1/4 år: hälften, alltså alltsammans=
i 11 g e n t i n g. Likaså annonseringen torde taga nytt upp
sving af samma skäl. Pris för kvmm: i n g e n t i n g. Tid
ningen kommer att utgifvas under samma redaktion och med
bidrag (från) flera af vårt lands störste författare såsom: C. A.
liomozonkvypst, K. A. Karlsson, 'Päta', 'Talja' m. fl. och med
artistiska bidrag från hr artisten Sven Torstenson."

Ragnar Malm uppger i sin kända bok om Birger Sjöberg,
att "Kammern" inpå Sparbankens gård var tidningens re
daktionslokal. Detta är endast delvis riktigt, ty flera av num
ren kom till hemma hos liallbergs eller, såsom redan fram-
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hållits om inledningsnumret, hemma till Sjöbergs1
). Det allra

märkligaste med denna märkliga tidning är väl ändå det
faktum, att en mycket stor del av dess innehåll kom till 
i Stockholm! Varken Malm eller någon annan som skrivit
om Sjöberg har observerat detta egendomliga förhållande.
Den som skickade bidrag från huvudstaden var ingen annan
än Birger Sjöberg själv, vilken så gott som på dagen två
månader efter Fräns födelse begav sig ditupp för att söka sig
plats, sedan han tröttnat på att vara oavlönad fotograflärling.

I elva månaders tid fyllde nu Päta Fräns spalter med bi
drag, dem han knåpade ihop på lediga stunder efter sitt hårda
arbete som springpojk och sedermera biträde i en lärftskram
handel på Sturegatan. Denna prestation är enligt min upp
fattning jämbördig med de många litterära kraftprov Birger

Sjöberg senare utförde i sina dar. Det mesta av hans bästa
hidrag, såsom Brackestadsserien och detektivromanen Strum
pebandet har sänts i brev från Stockholm till de troget och i
spänning väntande medarbetarna. Päta fick ofta ta hela sin fria
söndag till hjälp för att infria sina löften om bidrag. Så sitter
han t. ex. söndagen den 28 mars 1901 i tolv hela timmar och
skriver. Efteråt kände han sig som "ett ratet äpple". Men
roligt var detta arbete för honom, som vi kan se av dessa

ord i brev till Sven Torstensson: "Det är så roligt att skrifva
till frän, tycker jag, och dig kan jag ej nog tacka för hjälp

samhet angående renskrifvandet och teckningarna till Frän.
Det är så roligt att hafva något, där våra tankar och känslor
smälter tillsammans. Du med dina teckningar illustrerande
våra berättelser, allt smälter ihop till ett. En själ, tre hjärtan,
o ljuvliga enighet."

Det var ingen måtta på medarbetarnas beundran för det

1) I ett tidningsnummer anges t. o. m. redaktionsbyråns adress till K:ro
nogatan 16, l tro upp.
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unga lejonet uppe i Stockholm. Så här skriver Bertel Hall
berg till honom (28/3 1901) bl. a ."först ett hjärtligt tack för
ditt kärkomna, väntade, långa, trevliga, kvicka, urstyva, ja
med ett ord sagdt Pätaaktiga bret Ja, bref är för litet sagdt.
Det var en hel roman. Tack, tack! fränhetsvisan var så, att
jag, då jag var uppe under en hetsig latintimme, rätt som det
var började fångrina vid tanken på din visa och höll på att
bli utkörd. Om jag trodde dig ej kunna gå högre, så bedrog
jag mig grundligt. Jag instämmer med ynglingen Oscar:
Päta e jäverli! Inom parentes kan jag tala om för dig, att
då jag inför en stor publik läste upp din senaste Brackestad
oc1l kom till det stället: Kvinna har du sett ett skaldefrö?,
da fann jag mig med ens ensam i rummet, åhörarna lågo,

vridande sig i konvulsioner under bord och stolar, Oscar ut

brast: Kan Päta skrifva så? Stolt svarar jag: Va lugn fö dä!
Han kan allt, allt!" - Och den 8 maj s. å., då Staakl) tackar

Päta för de poetiska bidragen Och vågorna svalla samt Karls
son leker, låter det så här: "Då jag läste upp verserna för
Sven, utropade vi båda med en mun och uppräckta händer:
livad måtte blifva af detta barnet? Nu har vi läst dem så
många gånger, att vi nästan kunna dem utantill. Du må tro
jag är säker på din bekostnad, när jag låter de andra pro
saiska bondlurkarna höra dina snillefoster. Jag bugar mig
i stoftet för dig, Päta." T. o. m. Gösta Sjöberg, den betydligt
äldre, kräsne brodern, fann behag i dessa dikter, då han hörde
Staak läsa upp dem: "förbanna mej, skriver inte Päta
bra vers!"

frän kom ut med ett nummer per vecka, varje lördag. Tid
ningen var alltid handskriven och förekom endast i ett exemp
lar. Den lästes för en avgift varierande mellan 2 och 5 öre
bara aven liten krets vänner och bekanta och kom väl sällan

1) Jfr sid. 52.
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eller aldrig inför något av sina många offers ögon. "Allt
smälter ihop till ett," hörde vi nyss Päta yttra om de olika
bidragen, och det stämmer verkligen. Tonen är synnerligen
enhetlig och kan med ett ord karakteriseras med ordet r e
s p e k t I ö s h e t. Ingenting är heligt för de unga brusha
narna, varken stan själv, dess pampar eller läroverkets lärare.
Och även om det är något överdrivet att kalla tidningen en
direkt föregångare till Grönköpings Veckobladl), så finns det
dock mycken frändskap mellan de båda bladen. De unga
redaktörernas kännedom om den s. k. stora pressen var icke
ringa, vilket också gäller "allt vad som rör sig i tiden".
Skämtet är visserligen ofta lite väl puerilt, men ej sällan stic
ker lejonklon fram, och genomgående är greppet på de olika

ämnena friskt och frejdigt, uppfinningsrikedomen stor och
stilen väl avpassad efter innehållet.

Att det för övrigt inte rådde intellektuellt stillastående i

bladet får jag ge mer än ett exempel på, och chefredaktör
liallberg hade t. o. m. planer på att höja upp "Frän på en
"högre" nivå och få fram mer allvar i innehållet. lian delger
Päta dessa planer i ett brev 8/5 1901, just som Fräns första
årgång är fullbordad. lian och Sven Torstensson har dryftat
tidningens framtid. "Nu ha vi tänkt fråga dig, om du ej tycker
att vi borde fortsätta med en andra årgång af Frän, som då

skulle utge blott ett nummer i månaden, men detta naturligt
vis så mycket storslagnare. På samma gång har jag tänkt

föreslå dig, att vi skola slå öfver något litet till den allvarliga

sidan. T. ex kunna låta Sven rita någon snygg bit allt emel
lanåt. Kunna ta in någon af dina allvarligare dikter o. s. v.
o. s. v. Sven har lofvat ägna all möjlig möda åt utstyrseln
af tidningen, som jag tänker mig då skola utgivas i helark.

1) Se härom närmare min studie Vänersborg i Birger Sjöbergs dikt
ning, s. H-l?
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Ja, nu har jag utvecklat min ide. Säg mig nu härnäst, om
den vunnit genklang hos dig, om du anser den utförbar och
först och främst, om du har tid att skriva bidrag, ty i saknad
af dig ge vi saken åt fanen. Jag ser nu efter genomläsandet
af föregående, att jag uttryckt mig litet dumt. Jag har ut
vecklat saken som om Sven och jag skulle vara någon slags
redaktörer och du en medarbetare som får äran skicka in till
oss, men bäste vän, så är ej alls min mening. Det skall vara
enligt precis samma princip som den gamla Frän! Du först
och främst redaktör."

På detta svarar Päta bl. a. (16/5 1901): "Jag skall tänka öf
ver, huruvida jag skall kunna våga mig på att skrifva allvar
samt. I annat fall får jag väl blanda upp det allvarsamma
med mitt glada, det blir enstämmigt, men det kan blifva
harmoni ändå. Att vi skola hålla på ett år till är jag tvifvels
utan med om. Det är så roligt i en framtid att kunna se våra
tankar som unga. Jag skall försöka att skrifva allvarligare
än tillförene. - -- - Vet du Bertil, k u n d e jag skrifva
allvarligt, bra och okonstlat, så gjorde jag det hellre än att
skrifva det som är lefnadsgladt och lekande, ty jag har större
anledningar att vara sorgsen, tungsint och gammalmodig än
att vara yster, lekfull och glad." - Dessa planer realiserades
emellertid inte, utan Frän fortsatte på det gamla viset ungefär
ett år till.

Ytterst är dessa pojkars opposition mot hemstaden ett ge

nerationsfenomen. Namnet Brackestad talar för sig själv. Det

är överhuvud den äldre, efterblivna generationen man vill åt,
och ibland susar det liksom ett vinddrag av den nya tiden
genom spalterna, åtminstone i Pätas bidrag. Jag har redan

antytt något dylikt och kan nu kompletterande tillägga, att
Päta vid den här tiden var socialist, om inte organiserad så
till sina sympatier. lian pinades själv av ekonomiskt proletär

skap och hyste inte bara nu utan allt framgent den djupaste
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medkänsla med alla nedpressade och förtrampade. Han gick
vid denna tid gärna i röd halsduk och besökte ofta socialist
mötenl). Men han var aldrig sentimental, och därför kunde
han även vid dylika tillfällen se och för Präns spalter utnyttja
mänskligt komiska drag. Och det är klart för övrigt men be

höver kanske ändå framhållas, särskilt för att jag inte ska
bli missförstådd, att skämtet är huvudsaken för dessa unga
oppositionsmän. Det är så dominerande, att allvaret full
komligt dränkes av det, fast allvaret ändå ej sällan finns där
som en bottensats. Opposition, ja, nästan revolt var dock
grundinställningen till Vänersborg och allt vänersborgskt hos
dessa båda unga begåvade män, av vilka den ene skulle bli
sin stads mest berömde son, skaparen av Lilla Paris-idyllen,
och den andre dess mest kunnige och hängivne historiograf
och ålderman i Vänersborgs Söners Gille. Det brukar bli bra
karlar av sådana fräckfriska pojkar, och jag för min del be
tvivlar att ungdomsfrifräsigheten är onyttig och bortkastad
energi. Den formar på ett eller annat sätt den mogne man

nens gärning. I det här fallet är den saken utan vidare klar.
Mycket i Birger Sjöbergs skaldegärning har sin psykologiska
urgrund i Prän-komplexet, och mycket i den nuvarande ål
dermannens obyråkratiska och rika mänsklighet får också

där sin förklaring. Men inte bara för redaktörernas egen ut
veckling är denna tidning betydelsefull, den är som dokument

unik. Ordet och begreppet Prän får till sist inte heller tas

alltför ensidigt som ett den hänsynslösa satirens emblem.
Ungdom döljer ofta stor känslighet och värme bakom kärva
masker. Och jag tror mig därför handla rätt, om jag avslutar
denna inledning till Pränstudiet med Pätas ömsinta hyllning

1) Så t. ex. drog han med sig sin vän Torsten Westberg, nu kassör i
Stockholm, student i Vänersborg 1904, ut på ett möte utåt Vargö-hållet,
där dåvarande K. G. Ossian-NiIsson dundrade mot kapitalistsamhället!
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iiil den klassisk vordna samlingslokalen inpå Sparbankens
gård, där så många Frän-nummer såg dagen och där något
av det skönaste livet har att bjuda tog konstnärlig gestalt i
sinnevärlden: ynglingavänskapen.

TILL DEN KÄRA KAMMAREN.1)

Jag känner dig väl sedan flydda dar,
du kammare, gamle vän,
densamma tobaksdoft än du har kvar,
sen sist jag talte med Sven.
Ack, uti minnet jag ser än i dag,
hur röken bolmades friska tag
och ordet på tungan lekte
i glada och trofasta vänners lag.

Och vemod fyller mitt platta bröst

vid tanken på tider som flytt -
Jag tycker mig än höra Kalles2

) röst 
Ack, komme allt åter på nytt.

Du kära kammar, du trofaste vän,
ack, finge jag se dig en enda gång än
och lifva de gamla minnen
tillsammans med Bertil, Torsten3

) och Sven.

Du blifvit av tobaksrök smutsig och grå,
och tiden din vägg har nött.

Men alltid skall du i mitt minne stå

i skimrande rosenrödt.

1) I brev från Stockholm 16/5 1901.

2) Karl Torstensson, numera stationsinspektor i Vänersborg.

3) Karl Torsten Lindberg, kallad Gurka, Pätas skolkamrat, och son till
källarmästare Lindberg på Stadshotellet. Till hans födelsedagshyllning
utger Fräns red. ett "jubileumsnummer" 24/5 1900.
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Öm lefva jag uti ett sekel får,

och fastän minnet med tiden förgår,

så skall jag dock aldrig glömma,

hvad vi haft gemensamt i yngre år.1
)

Studier i Fräns annonsstock.

Som jag redan har antytt, härstammar de allra flesta an
nonserna i frän från Bertel Iiallberg. I genomsnitt är där tre
annonser i varje nr av frän, vadan alltså den till studium
föreliggande stocken rymmer omkring 300 dylika dokument.
Man skulle kunna indela dessa annonser i tre kategorier:

1) Parodi på riktiga annonser.

2) fantastiska annonser, tillskrivna verkliga personer.
3) lielt fantastiska annonser.
1. Den förstnämnda typen är den allra sällsyntaste. Men

de belägg som påträffas inom genren är intressanta genom
sin tidstypiskhet. Vi tar ett par exempel.

"Viktor Emanuel hade ej nu varit kung i Italien, om hans
fader begagnat min beprövade giktring att bäras å vänstra
fotens ringtå. Bärare av denna ring är nämligen osårbara.
B. D. Oiktqvist."

"livar låg grunden till Napoleons makt? Jo, hvarje

morgon borstade han sina tänder med Dentolinpasta. Oör
det, och du blir en ny Napoleon! Köp Dentolinpasta!"
--Den humor vi här möter måste göra ett ganska lamt intryck
på oss. Den är utan tvivel föråldrad. Men vi får inte i första
hand ta den som ett uttryck för fräns redaktions smak.
Nej, pojkarna parodierar här en vid sekelskiftet och en tid

1) Rimflätningen exakt efter Runebergs Vilhelm von Schwerin och me
tern något omändrad efter samma förebild.
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längre fram gängse annonstypi), vars humor jag skulle vilja
beteckna som auktionsroparhumor. I allmänhet är den ganska
larvig och blir ibland t. o. m. mycket smaklös. Det ska emel
lertid inte förnekas, att denna sorts humor har förnäma
anor. Själva det anakronistiska greppet har odlats av stu
dentspexens författare 2

) och sedan så sakteliga sipprat ner
till bredare lager. Auktionsropare är ju i allmänhet folk med
rÖrligt intellekt, som gärna tar upp allt möjligt som snurrar
omkring i luften, och ej sällan tycker man sig bakom en så
dan herres bondkomikerfysionomi spåra en gammal fÖrolyc
kad akademisk medborgare.

Nå, dylika annonser vimlade det av i dåtidens dagspress.
Den som gjorde de vildaste utsvävningarna i denna genre
var åtminstone i dessa trakter den då så välkände Albert
Andersson i Uddevalla, vilken också var en flitig annonsör i
vänersborgspressen. Mest är det den stackars Karl XII som
får släppa till stoff åt denna annonskonst, genom vilken vi
bl. a. får veta, att han skulle ha klarat det ryska fälttåget
betydligt bättre, om han hade känt till resp. begagnat värl
dens bästa ylleunderkläder, som billigast fås hos Albert An
dersson i Uddevalla. Att Fräns redaktion kände väl till denne
gamle lurifax är klart. lian förekommer också bland Fräns
annonsörer, dock med en annan av sina annonstyper parodie
rad. Det sker redan i Fräns allra första nummer (12/5 1900):
"0 rövoar, utropade en gång en fransk författare, huru skola
människor kunna bota fränhet? Jo, svarade hans fästmö, köp

Frano, märkt med 27 pilar, hos Albert Andersson i Uddevalla."

1) Nu mest tillämpad i de s. k. stomatolannonserna, som i allmänhet är
gräsligt sökta men som en och annan gång kan komma en att dra på
smilbandet.

2) I sin tur går studentspexets såväl respektlöshet som anakronistiska
teknik tillbaka till offenbachiaden, vars rötter i medeltiden och antiken
här inte är platsen att redogöra för.
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Att formuleringen inte är utan stöd i verkligheten, visar
denna annons i E L A (l/Il 1901): "U r e n n u t i d s r o m a n:
tIon riktade sitt ena öga smäktande mot hans svaga mus
tascher och viskade med det andra: 'Min skatt, när vi bli
gifta och få pojkar, ska vi alltid använda af Albert Anders
sons i Uddevalla gosskostymer, antingen det nu blir tricot eller
tyg'. lian lade ena handen på hjärtat och den andra på port
monnän under det han sakta strök henne i håret och sade:
'Ack en sådan förståndig liten engel. Du vet alltså att han
är den billigaste under solen. lian säljer kostymer åt 2-12
års män för 3,50-12 kr.' lion viftade bort en Huga och sva
rade: 'Akta min frisyr, stolle!'''

Plitig annonsör i Frän är även W. C. Beckeman. Denna
firma är också representerad med en praktfull auktionsropar
annons (4/8 1900): "Det är allmänt bekant, att den store at
leten Simson uppnådde sin kolossala styrka blott därigenom
att han dagligen borstade sina tänder med liomozon, som
i paketer å 50 öre och l kr. finnes att köpa hos W. C.
Beckeman."

En variant av typen är mer aktualitetsbetonad. Vid den tid
det nu är fråga om var det Andremännens nordpolsflygning,
som fick släppa till, några år senare blev det rysk-japanska

kriget. Det är besynnerligt, att man tre år efter Andree
katastrofen kunde ta så lätt på dessa ting. Så låter Prän 11/8
1900 W. C. Beckeman annonsera: "Pallskärmsmössan Andrea
uppfunnen af lierr W. C. Beckeman. Det är endast att be
klaga, att de tre modiga ballongpolfararna ej vora försedda
med mössan Andrea. Denna håller nämligen en med denna (!)

försedd person svävande i 31 timmar mellan himmel och jord.
Pör att bereda kännedom om mössans egendomliga konstruk
tion och på det hvar och en skall inse dess nytta, går herr B.
dagligen l hvarf runt plantaget iklädd mössan Andrea. Obs!

Verkan förhöjes synnerligen, om man lägger ett blad Exter-
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minator på vänstra fotens lilltå." Härmed kan jämföras denna
annons i ELA (3/2 1899): "Ä t e r e t t A n d r ee r y k t e !
Dessa ord se vi ofta med fart gå genom pressen, och med
spänd uppmärksamhet genomläsa vi notiserna och erhålla

hopp om att få återse vår djerfve landsman. Men i nästa

nummer underrättas vi om, att den goda nyheten icke var
sann. Helt annorlunda är det med de meddelanden vi erhålla
om att god, svart, blå eller brun helylle, kamgarnscheviot kan

för 10 kr. mot postförskott eller efterkraf erhållas från Al
bert Andersson, Uddevalla. Fullständiga tillbehör af helylle
5: 50, af bomull 4 kr. Sanningen häraf kunna tusentals per
soner intyga. Requirera, och ni skall blifva öfverbelåtna.
Agenter antagas mot hög provision."

Så kommer vi till en på sin tid i skämtpressen synnerligen
uppskattad form avannonsparodi, nämligen driften med på
dålig svenska avfattade annonser. Flera slag finnas. Det van
ligaste utan all jämförelse representeras av de annonser, där
relativpronominets eller presens participets syftning är fel

aktig. Frän frossar i dylika. Exempel:

(29/9 1900.) K u n g ö r e l s e. De väglottsegare, som äga

vägloUer mellan ÅS och Wentlinge, skola fyllas med grus,
nämligen de som äro utskurne. Torsdagen den l nov., som
börjas vid Skeds kl. 6 om morgonen, skola väglottsegarne

infinna sig vid sina väglotter och mottaga bristfälliga under
rättelser. K. K. Karlsson.

(19/5 1900.) En hund (Canis familiaris) bortsprungen från

en herre, som har hvita fläckar på nosen, spräcklig rygg, halt

på 3 ben och afhuggen svans och hafver skabb. Rätte åter
ställaren får afhämta hittelön från 5-6 e. m. hvarje dag.
Red. anvisar.

(8/9 1900.) En stadig och troende dräng, som kan hjälpa
till i trädgården, är kunnig att mjölka en ko, som är van att
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deltaga i kvartettsång, får genast plats hos Pettersson på
Potätelund.

(17/11 1900.) B o r t t a p p a d t. En nyckel borttappades

hängande på ett snöre mellan kyrkan och telegrafstationen
den 20 okt.

Men redaktionen har sinne också för försåtligare språkfel
i dagspressens annonser, varpå kan lämnas ganska goda
exempel.

(22/9 1900.) B o r t t a p p a d t. Mellan krogen och under
tecknads boställe borttappades natten till söndag ett (1) par
nästan nya galoscher. Som de ej kunna begagnas af någon
annan än en tjuf eller skälm, hoppas jag snarast möjligast
återfå desamma. C. O. liandbojlund, e. o. länsman.

(13/10 1900.) L å t a l d r i g l u r a e r a t t köpa skräp för
billigt pris, då ni kan få 1:ma lergökar för tio (10) öre med
klockren ton hos F e r d. S t a a k.

Nu inkommet! K ä p p a r af hvilka jag fått åtskilliga slag.
Z. Rappström.

Urtypen har vi i tandläkarannonsen, där en kund intygar, att
samtliga löständer "utfallit till min fulla belåtenhet".

Inte minst myndigheternas kungörelsestil, ett specialfall av
den juridiska kurialstilen, hade den blivande borgmästaren ett
gott öga till.

(22/9 1900.) K u n g ö r e l s e. Skallgångar anbefalles till ut
rotande af rofdjurs befrämjande, och efter hvarje skallgång
skall huden af jägeribetjäningen afdragas och mig tillsändas.
J. C. Räflund, jägmästare.

(24/11 1900.) K u n g ö r e l s e. Om häst möter velociped,
stige han genast af, visande sig vara en människa och söke
med mildt tilltal lugna detta af naturen så skygga djur. Brac
kestad i November 1900. Magistraten.

(8/12 1900.) K u n g ö r e l s e. Då snö faller skall för ord-
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Förstasida av ett Frän-nummer.



ningens skull först den törst fallna bortskottas, därefter den
senare fallna. Brackestad 1900. Magistraten.

2. U p p d i k t a d e a n n o n s e r i k ä n d a p e r s o n e r s
namn.

Vi rör oss här på ett ömtåligt område och kan tyvärr inte
publicera mycket från denna avdelning, som annars är den
ojämförligt rikast företrädda. Vi får nöja oss .med sådana
exempel, som inte gärna kan väcka anstöt.

Då är nog namnet Pellerin ett av dem, som går fullständigt
säkra. På den tiden var väl den nymodighet, som kallas mar
garin, företrädd endast av detta namn, vilket alltid synes ha
varit omstrålat av ett visst löjets skimmer. Det låg; ocksä
nära till hands för Fräns redaktion att sätta in en Pellerin
annons redan i tidningens första nummer:

Pellerins Margarin är utmärkt
till bröd

" stekning och skirning
bra för håret

" för frost i fötterna.

Annars är det kanske mest gamle krukmakaren Ferdinand
Staak, som figurerar i denna annonstyps spalter. Genom sitt
myckna sysslande med Staak-journalistik, inte bara annonser,
fick Bertel Iiallberg som bekant överta hans namn i vänkret
sen och heter sedan nästan bara Staak, t. ex. i breven
från Päta, vilken ju fått sitt namn på liknande sätt. Staak
annonserna är genomgående synnerligen harmlösa. Parisut
ställningen spökar i följande:

Som undertecknad idagarne afreser till Paris för att sätta
upp sin monter, inrymd i ett storartadt tält, sytt af segel
makaren Lundberg härstädes, beläget midt emot Elysee
palatset, kungöres härmed att min affär tills vidare skötes
af min hulda svägerska. Ferd. Staak. Skulptör i lera.
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En annan:
K ö p l e r g Ö k a r! Antika från 800 före Kristi födelse at

egen tillverkning finnes ständigt på lager. Ferd. Staak. Kungl.
lerkärlshofleverantör.

Bland övriga annonser i denna kategori är lärareannon
serna de dominerande. Karl Ewerth leder här som god etta.
Ett par ex.:

(3/11 1900.) Å s t u n d a s k ö p a. Ett ris, fullgodt, af björk
önskas köpa. Betalning i katrinplommon. Karl Ewerth, läro
verksadj., målsman för 15 inackorderingar.

(23/3 1901.) En nästan utsliten stålpenna borttappad.
Rättsinnige upphittaren torde återlämna densamma hos Karl
Ewerth.

Andra exempel:

(6/4 1901.) Ett stort lager baciller säljes billigt om snar
uppgörelse sker med Lennart Hjort, bacillbärare.

(6/4 1901.) Som jag nästa vecka tänker företaga min första
velocipedfärd för året den 7 i denna månaden, önskas köpa
17 ark plåsterlappar. E. Solander, lektor.

(25/1 1902.) Under en lång följd af år har jag trots svår
lathet, kronisk sådan, medelst utövande af det vänliga ordet
"Da!" (God dag!) hälsat vänner och bekanta. Nu har jag
emellertid funnit, att min vacklande hälsa ej tillåter mig att
göra en sådan öfverloppsgärning, som högst betydligt tar på
krafterna, hvarför jag nu frågar, om ej någon liten gosse ville
mot n å g o n betalning taga plats hos mig för att tillropa mina
bekanta "Da" i mitt ställe. Per Bergin.

(22/2 1902.) Tror någon att hans fötter kan må bra i sådana
där tingestar, som folk nu förtiden begagnar, så bedrager
han sig. Nej, breda, platta skodon af en facon närmast på
minnande om en lådas, tvärt avhuggna framtill, bör hvar och
en, som har något vett, begagna. tlvarför? Jo, af många skäl.
För det första därför, att fötterna må väl i låd-skodon, för
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därför, att den rena, raka renässansstilen på sko-
donen vida mer tilltalar skönhetssinnet än den runda, båg

romanska, som t. ex. Olson-Goja-Plato begagna
eller den spetsiga götiska, som t. ex. hr Larson-Berger nöc
kar. För det tredje, om man tar det från rent militär syn
punkt, är det naturligtvis mycket vackrare att se ett led rät
tade soldater iförda skodon rektangulär form. För det
fjärde känns det mycket värre att bli utsparkad af en karl
iförd låd-skodon än af en iförd vanliga. Tell WarodelL

(12/4 1902.) Anledning till de stora demonstrationer, som
regelbundet under en veckas tid pågått utanför mitt fönster
saknas alldeles. Den till utseendet nya hatten är endast fär
gad. Sven Tessing, ekonom.

(12/4 1902.) Som jag gjort till min Hfsuppgift att riktigt
grundligt studera och lära mig att förstå Fänrik Ståls sägner,
ber jag härmed om förklaring ett dunkelt ställe i Soldat
gossen. I första versen

"- -- - vid 15 år gevär tog - - -"
livad är meningen med detta? Kan det verkligen vara me

ningen, att s t a l vid 15 års ålder? Så vill
min vän häradshöfding Karlsson förklara det. Jag är oviss
om hur man bör tolka detta besynnerliga uttryck. August
Iioffman-Natt.

(lO/S 1902.) Som herr Landshöfdingen varit nog värdig att
inbjuda mig till middag den 12:te dennes, frågas, hvar jag för
billigt pris kan få låna ett fördelaktigare utseende. Sven
1 essing.

(10/5 1902.) K u n g ö r e 1s e. Lektorn vid härvarande läro
verk Palmgren har i dagarna undfått det heliga dopet, i det
han kallats Piraten, hvilket härmed för allmänheten kungö
res. Vänersborgs h. allm, läroverks lärjungar.

(3/5 1902.) lirr bryggare här i staden draga en liten nätt
förtjänst af oss. Af denna anledning vore det därför ej för
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mycket, om dessa herrar lade af något af sin stora inkomst
till pensionskassa åt de mest förtjänta af oss, Ätskilli;a lär··
jungar vid h. allm. läroverket.

Vi plockar nu lite i övriga annonser av denna kategori och
börjar med denna, ånyo så aktuella:

(23/3 1901.) L e k t i o n e r i hvissling gifvas dagligen bil
ligt af Frans Bono, virtuos. Specialite: Elvira Madigan.

Att ordföranden i logen Garizim i sitt allvisa råd i går, efter
en långvarig kamp behagat hädankalla min kära, fäderne
ärfda f' y Il f l u g a i en ålder av 26 år, djupt sörjd och be
gråten af mig, Nordahi och Brand, är det min sorgliga plikt
härmed tillkännagifva. f'rans Bono. (Sedan i går upptagen
i Garizim.)

(23/2 1901.) Ö n s k a s k ö p a. Piccolaflöjtnoter till "Kof
van kommer, kofvan går" önskas köpa. C. Agrell.

(23/2 1901.) Som jag den 27 i denna månad tänker gästa
en släkting i Vänersborg och ej önskar bli tagen för Wester
mark-Rosen och därigenom blifva utsatt för obehag, har jag
låtit uppslå mitt signalement på alla annonstaflor i förut
nämnda stad, hvilket herrar vänersborgare torde beakta. tIög
aktningsfullt Charles Filip Karlson.

(16/2 1901.) O b s.! Rösträtts- och härordningsförslagsmöte
hålles hos "Söta Mor" i afton kl. 1/29. Obs.! Tal af Dahl
bäck1

) och Stamjock2
).

(9/2 1901.) Läs min nya roman: "S-öringen i ölbuteljen
eller Patrik Blomsterlunds dystra kärlekssaga" med ämne
från den högre Grästorpssocieteten, full av spännande hän
delser. Säljes för 7 öre pr del i pepparkaksståndet på torget.
Svante Th. Dalkvist. "Pälsen".

(9/2 1901.) Nya, trevliga anekdoter berättas hvarje dag
mellan 3-12 mot billigt arvode af Gustaf Blidberg, kallad
Klysa, till yrket anekdotberättare.

1) "En större orator". 2) "De fräna skomakarnes talman".
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(9/11 1901.) Kom och hör på Operafonografen! Herrar
Stöva och Agrell ha inspelat ett vackert duo, och hr Dalbäck
har sjungit in en skrattsång.

(3/8 1901.) En neapolitansk fiskarflickdräkt önskas köpa,
till den instundande karnevalen i Grästorp af Tjocka Tilda.

(10/8 1901.) Som jag anmodats att nästa år deltaga i pas

sionsskådespelen i Oberammergau, önskar jag köpa en folk
skolans Biblisk historia i kortfattad upplaga. frans Bono.

(12/10 1901.) får härmed tillkännagifva för allmänheten,
att jag från och med den 15 oktober på begäran levererar
ända till 6000 flugor pr dag. Dock icke spanska utan ren
håriga, svenska fylleflugor. Högaktningsfullt Lilla fylla.

(7/12 1901.) f ö r J u 1e n! "Rusdrycksunderhållare" - en

ny, alldeles utomordentlig metod för att kunna uppehålla ett
rus under helgen b i 11 i g t. Det är en slags smet som inne
håller vissa kvantiteter skarppeppar, senap och sprit. Man
upplöser smeten i ett dricksglas brännvin eller konjak, hvarpå
det intages två gånger om dagen, ej i en klunk utan - stötvis.
Pris 50 öre pr burk.

Intyg: - - - Jag har begagnat detta smet en längre tid
och funnit det vara, minst sagt, ypperligt. Det har till och

med varit så utsökt likt sprit (d. v. s. brännvin) på alla vis,
och kopparslagarna äro rent af förvillande lika, för att inte
tala om stanken - - -. Lilla-fylla.

(18!1 ]901.) K ö p w i t z a rl Witzar på 14 olika språk:
svenska, grekiska, dalboska, tyska, hebreiska, västgötska,
latin, stockholmska, sanskrit, göteborgska, franska, engelska,
spanska och en enda på tjeckiska levereras fort, väl och bil
ligt till olika pris. för witz, som skall användas i samtal med

grefvar och baroner O, 30
adel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,25
riksdagsman O, 20
militär O, 18
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göteborgare o. t;u

witzare O. 80

o. s. v.

O b s! Nytt välsorteradt lager till Skyttebalen.
O b s! En som på Skyttebalen förra året använde en af

mina witzar blef gift med en grefvinna med 800.000 kr. i

räntor. O b s! Gustaf Sundstedt1
).

K" ,op.K" Iop.

3. If e l t f a n t a s t i s k a a n n o n s e r.

Det är klart, att denna sista annonstyp måste ha berörings

punkter med både I och II. Men jag tror icke dess mindre,

att hithörande annonser har något för sig, något hämningslöst

flugigt, som motiverar deras särhållande. För övrigt är na

turligtvis min tredelning avannonsstocken en konstruktion,

som dock inte är helt meningslös. Man kan genom den se en

viss kronologisk utveckling av den unga redaktionens skämt
lynne, från typ I över typ II till typ III. Den sistnämnda tar

alltmer överhand, allteftersom tiden går. Och vidare kan man

inom varje grupp allt se en bestämd utveckling till större

mognad och självständighet hos den unga redaktionen.

(26/5 1900.) O b s! Revolver för mord och självmord fin

nas att hyra. Xenophon Cadmos, revolverman. O b s! Torde

återlämnas efter begagnandet. O b s!

(21/7 1900.) K ö p! K ö p! Ä k t a fransk cognac af e g e n

tillverkning! Högaktningsfullt E. J. Schagerfullt.

18/8 1900.) F r ä fl al Lären eder "knoddgången"! Endast

2 lektioner fordras för att gå med elegans. Red. anvisar.

(17/11 1900,) Köp handbok för fräna. Kortfattade

regler hur en frän bör bete sig. Oumbärlig! Pris 37 öre!

1.179.374.365:te upplagan.

Köp!

1) Adjunkt vid läroverket.
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(5/1 1901.) B o k n y t t. På Jules Svenssons förlag i Trosa
har utkommit "Sparka fan i våll" dikt af Joel Oljeberg i 3
akter. I sanning utmärkt!

(16/2 1901.) f r ä n a, som äro avsedda för premiering skola
vara insända till fränhetsmötets å Konradsberg prisnämnd
senast den 30 februari.

(15/4 1901.) B o k n y t t. På Aristoteles Anderssons förlag
ha utkommit:

"Vällingstänk"
92-fotad taxameter med slutrim och omkväde. Efterlämnade
papper af Didricius Jan Iiejbom. Nobel utstyrsel av hr konst
nären, bördig från Vänersborg, Ludvig Justinus Åberg. Pr.
6. 50. Barn under 12 år 6 kr.

"Lusen och Zeus"
af samme författare, diktad på sjuklägret. Nervsvaga per
soner torde ej läsa den på grund af dess fasaväckande inne
håll. Snygg men icke prålig utstyrsel komponerad af Jean
Bergh. Pris 2.75.

(23/11 1901.) Ett stort rymligt och välljudande T a f f e l
P i a n o som kan användas till matbord, isskåp eller säng
åt vår lille minste1:årige son Efraim Jonny, önskas hyra

eller köpa för billigt pris. Obs! Vattentätt! fina och Se
bastian Karlson.

(22/3 1902.) Finnes det möjligen någon ung, söt, lefnads
glad flicka som vill göwa bekantskap med en tweflig l ö j t
n a n t, som bl. a. äw ägawe af en vackew unifowm, en
cosmetipue-stång, en fwackkostym med 4 punschfläckaw, 30
wäkningaw, af hwilka två äwo betalta, en nackbena samt
till allt detta en håwd fadew, som icke på någwa villkow
vill betala föw mew än den skosmöwja och tvål som åtgåw

till husbehof -? Om kunnigheten äw föga på piano gÖW

wakt ingenting, dock fowdwas absolut skicklighet i nack-
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bensfwisyw. - Svaw i bwef till ":En ung gawdeslöjtnant",
Poste westante. tIäw.

(28)2 1902.) M e d e l a tt b l i a v m e d r ö d a n ä s o 1".

Bruksanvisning. Man tager 10 liter brännvin, 3 halfva öl,
för 1 kr. 35 öre starkpeppar, 3 burkar senap, 5 liter konjak,
15 kilo krut och 17 hekto snus. Detta blandas sorgfälligt.
Man afhålle sig från att smaka för mycket under kokningen,
som oafbrutet pågår under 12 timmar. Af denna mixtur tages
dagligen 24 gånger ett dricksglas, då efter kort tid näsans
färg från röd snart övergår till lilasfärgad. Bond-Karlson.

Den vedervärdiga stanken från denna annons får ej betrak
tas som ett utslag av de unga redaktörernas smak eller böjelse

utan är i all sin fantastik en parodi på en tyvärr icke ovanlig
livsform i våra fäders Sverige. Detta visas bäst genom en
jämförelse med vad man kan hitta i pressen. .Följande är
saxat ur :E L A (4/7 1902): "Ii u r k a n m a n b l i a v me d
r ö d n ä s a ? I ett af de större Stockholmsbladen stod i vint
ras en annons af innehåll, att den, som till uppgifven adress
insände två kronor, skulle erhålla ett osvikligt recept för bo
tande af s. k. brännvinsnäsa - en sådan där blossande röd
nasus, som bär vittne om intim bekantskap med glaset. Nu
begaf det sig, att en medelålders man i ett af Kristianstads
grannhäraden, som bar en sådan där pionfärgad brandsignal,
fick se annonsen och nappade på den grofva krokerl. De två
kronorna afsändes, och svaret kom verkligen vår man till
handa fortare än han anat det, och det lydde: 'Du vill veta bot
för din röda näsa? Nåväl, så sup fem gånger så mycket som
förut, så blifver den inom kort - blå.' "

Iiärmed slutas denna axplockning, där tyvärr en hel del
måst uteslutas av lätt insedda skäl. Är detta urval sålunda
rätt så stympat, torde det ändå ge gamla vänersborgare en
fläkt från gamle kungens tid.

AUG. PETERSON.
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fl RSKRÖ N I Kfl 19 4 2.

Åter en julhelg - men någon julfrid råder inte i världen.
Julens budskap om frid på jorden och människorna en god
vilja förklingar ohört. Iiär råder ofrid, här härskar den onda
viljan. Det är med fog Aldous Iiuxley frågar om "det kanske
är så, att jorden är en annan planets helvete". Bärarne av
det ondas ide äro ännu ej detroniserade. För att tillfredsställa
en ny gudoms vilja till makt drivas miljoner unga män i döden
på slagfälten världen över. Kvinnor, barn och åldringar för
smäkta i hunger och elände. Är detta den nya tidens födslo
våndor, måste därur framgå ett tusenårsrike av fred och män
niskokärlek för att utplåna minnet av allt det namnlösa lidande,
som nu hemsöker jorden.

Nog bad man en gång i tiden böner om förskoning från nord
männens raseri, men sedan dess ha många solvarv runnit hän,
och det har inte varit nordmäns sed att fegt förfölja värnlösa.
Men den hird, som Quisling samlat kring sin beryktade per
son, har rönt inflytelser av främmande ideologer och rasläror.
Med avsky ha vi erfarit, hur lärorna omsättas i handling. Sitt
eget folk rår detta slödder inte på, men värnlösa avkomlingar
av det folk, som en gång ropade korsfäst över rättfärdighetens
apostel, skola tusenfalt sona begångna orättfärdigheter och
jagas som villebråd för att deporteras till lidande och död i
främmande land. De känslor, som kommit till uttryck i de
svenska biskoparnes protest mot dessa nesliga förföljelser,
delas helt av den övervägande del av Sveriges folk, för vilket

ordet humanitet fortfarande har levande innebörd. Tyvärr
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finns det ju även bland oss ett litet fåtal, som gärna ville till
lämpa Görings ord: "När jag hör talas om humanitet, osäkrar
jag revolvern."

Den tyske fogden i Norge och hans legodrängar ha inte
lyckats kväsa det norska folket trots mord och misshandel,
koncentrationsläger och utsugning. Man har fått erfara, att
norske män styr man inte med samma metoder, som så fram
gångsrikt tillämpats på fårahjorden i de ariska ängderna
söderöver. Om inte bakgrunden vore så tragisk, borde de an
slag, som sättas upp i norska järnvägsvagnar utlösa ett be
friande skratt. Så här lär inskriften lyda: "Passagerare, som
demonstrera mot tyska militärer och medlemmar av N. S.
genom att byta plats, utvisas vid nästa uppehåll." Var det
inte Wilhelm II, som sade, att man borde göra sig avhållen,
"sich beliebt machen"? lians efterföljare i "das grosse Vater
land" ha visst ännu svårare än han själv att rätt fatta inne
börden av de orden. Det kanske kommer att hämna sig den
dag, då sanniugen uppenbaras i det tyska ordspråk, som sä
ger, att det är så beskaffat i världen, att träden inte växa
upp i himlen.

Mussolini har varit osedvanligt tyst det senaste året och
trumpetar inte så frejdigt som förr. lian spelar i stället på
känslosträngar och ger ut en bok om sin stupade son. "Sam

ta! med Bruno" kallar han den. Om denne Bruno var samme
unge man, som på sin tid, efter att ha bombat abessinierna,
berättade, att dessa arma människor "slogo ut som rosor i
blod", kanske det inte skadat, om pappan talat med pojken

tidigare. Men på den tiden var ju Mussolini heroisk och
cesarisk, så han kanske var stolt över gossen. Det var ju

heller inte italienskt blod det gällde. Men när detta nu också

börjar flyta, behövs det tröst och uppmuntran från högsta ort,
så han har brutit tystnaden, trots den motvilja han påstår
sig hysa mot att tala offentligt. Särskilt i krigstid, förklarar
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han, då kanonerna skola tala. Han uppmanade emellertid det
italienska folket att hysa gott hopp. Tyskland kommer att se
till, att Italien inte råkar illa ut.

Det är antagligen den nya tyska strategien Mussolini litar
till. Elastisk krigföring kallas den och kombineras med något,
som kallas gummisnoddstaktik. Framför allt lär denna krig
föring tillämpas mot den sedan i juli 1941 fullständigt förintade
ryska armen. De rensningsaktioner, som då återstodo, pågå
fortfarande. Svårrensat land, Ryssland! Enligt Internationa
les Informationsbiiro, som numera ersatt meddelandena från
rikskansler Iiitlers segerrika högkvarter, pågå i Afrika vissa
framgångsrika replirörelser, som fört Rammel från grannska
pet av Alexandria över Italiens afrikanska imperium mot
Tunisiens gräns. En bagatell på ett par hundra mil, som enligt
samma källa inte har någon som helst strategisk betydelse. l
Tunisien vänta de amerikanska trupper, som överraskande
för såväl de allierade som axeln landsattes på Afrikas kust
i november. Amiral Darlan övergav Vichy och flög dem till
mötes, varefter franska Nordafrika övergick till de allierade.
Därmed inleddes en del diplomatiska fÖrvecklingar, som hit
tills fördunklat general Andersons militära åtgöranden.

kula, som på juldagen ändade Darlans liv, löser kanske pa
ett brutalt sätt den diplomatiska härvan. De allierades land
stigning gav Jiitler en förevändning att besätta hela Frank
rike, varvid han dock högtidligt lovade göra ett undantag för
den franska flottans tillflyktsort, Toulon. Följden blev den
vanliga. Man upptäckte lömska konspirationer, som fritog

vederbörande från "hedersordet", och därmed togs också

Toulon under beskydd. Då återfann franska flottan sin ära
och borrade sig själv i sank. Det gamla Vi, Philippe Peta in,
författar protester mot allt och alla, utom mot Laval och

Frankrikes storsinte besegrare, som ju endast har Frankrikes

bästa för ögonen.
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Detta är storpolitik. Nog hade den svenske diktare rätt,
som sade, att man får respekt för det lilIa, när man sett vad
världen kalIar stort. Nå, respekten kanske inte alltid kan vara
hundraprocentig; det finns ju fel även hos de små. Som till
exempel våra egna sporadiska svansviftningar för dem, som
för dagen kallas stora. Men vi ursäktar oss med hänsynen
till vår berömda neutralitet. Som i vissa fall är så känslig,
att Radiotjänst bl. a. inte låter framföra ett föredrag om barn
uppfostran, därför att föredragshållaren hade djärvheten på
stå, att barn, som uppfostras i diktaturerna, bli oerhört effek
tiva men sakna förmåga att tänka fritt och handla på eget
ansvar. Att man i ett radioföredrag påvisar de ideelIa strä
vandena och de för nyordningen bärande grundsatserna borde
väl snarare räknas oss till förtjänst. Radiotjänst har säkert
missuppfattat situationen, ty att vi inte fattat det upphöjda i
denna ideologi beror väl på efterblivenhet och vår ovilja att,
som det så vackert heter, bekänna oss till det nya Europa.
Nu äro vi visserligen inte alla så efterblivna. Bland oss finns
ju också andar, som förmå blicka djupare i tingen. Som
prosten Rhedin i Säve. Denne gudsmans herdetjäll pryds
bl. a. av ett porträtt av den tyske fiihrern, rashatets och
herremoralens apostel. Sannerligen en underlig prydnad hos
en Herrans tjänare, som skall förkunna kärlekens evangelium.
Men kärleken till nästan hör inte till de grundsatser, efter
vilka herr prostens Stiftstidning redigeras.

Från Berlin upprepas med jämna mellanrum varningar till
Sverige för hotet från öster. Den andra sidan, Washington
och London, skrämmer oss med hotet från söder. Sedan kunna
vi själva bilda oss en uppfattning om, vad vår frid tillhörer.

Själva ha vi många gånger i svunnen tid hotat både mot öster,
mot söder och mot väster, och inte bara stannat vid hotet.
Men vi lärde vår läxa i olika väderstreck, i öster, när Finland
slets bort av moskoviten, från söder, när tyska fogdar befallde
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i Svea rike. Nu kämpar Finland för sitt liv mot samme mo
skovit, nu sitta tyska fogdar i Danmark och Norge. Vi veta,
vad det gäller.

Om nu E. L. A. gör mig den äran att åter publicera detta
aktstycke och mot förmodan inte skulle censurera, vad ovan
sagts om händelser i stora världen, vill jag påpeka, att dessa
skildrats sådana de tett sig, betraktade genom mina egna,
kanske färgade, glasögon.

Efter tre års avspärrning leva vi precis inte i överflöd, men
det vore orätt att klaga. Livsmedelskommissionen har nog
skött sig bra, med undantag av att den har så svårt att be
handla svenska språket. Skulle inte professor Welander, om
statsrevisorerna tillåta dubbeltjänster, kunna beredas tillfälle
att hjälpa kommissionsherrarna att redigera meddelandena
till svenska folket. För i den form de tusen och en ransone
ringarne och beslagen kungöras för oss, bli de dubbelt olus
tiga. Det vill säga, när det gäller kaffet och tobaken, komma
vi nog ändå att knota, hur formfulländat jobsposterna om till
delningen än meddelas oss. Samt äggen, som det fortfarande
bara är Livsmedelskommissionen, som tror, att det finns några
till salu - och mot kupong! Apropå ransonering: Jag kän
ner inte till, hur det är inom förgylleribranschen, men skulle
det finnas möjligheter att få licens på litet bladguld, eller vad
det nu skall vara, så borde verkligen kyrkorådet gå i för
fattning om att förgylla siffrorna i tornuren, liksom visarne.
Annars blir tiden ur led även i Vänersborg.

Nöjeslivet blomstrar. Det beror på, att det finns gott om
pengar, påstås det. Trots att Wigforss tar djupa tag, blir det
ändå över till Kramforsbruden, karusell och skjutbanor. Och

till mera kvalificerade nöjen, såsom landskamper i fotboll,

dans och bio. Man börjar till och med att gå på teater, rik

tig teater. Så det måste finnas pengar, om vilka man inte
vet, var man skall göra av dem. Detta lär vara tecken på
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annalkande inflation. Den ska emeIiertid förhindras. Man
kan bara inte bli överens, om prisstoppet ska komma först
och lönestoppet sedan eller tvärtom. Det enda man egent
ligen vet, är, att bönderna i Dalarne vill ha mera betalt för
mjölken. Men om man ska spara eller inte spara, det är fort
farande den stora frågan. Spara heter det på sparsamhetens
dag; spara i Sveriges sparbanker höra vi snart till leda i re
klamfilmerna på bio. Slå sönder spargrisarne. föreslår där
emot myntdirektör Grabe. lians inställning är kanske inte
så svårförklarlig. lian har ju fått tiotusen utan att spara,
bara genom att fördela det lilla silver, som blir över, när
han tagit det lilla, som behövs för att göra nickelmynt.

Vi ägna ju alltid några rader i krönikan åt mera bemärkta
män. Det bör alltså antecknas, att kungen regerat i 35 år
och att kronprinsen fyllt de sextio, liksom vår egen Isidor.
Liksom dessa tre äro en prydnad var och en på sin plats, så
kommer också Gustaf lielIström att pryda den stol, han in
tagit i Svenska akademien. Detsamma gäller också om Stock
holms förste biskop, Sigtunastiftelsens skapare, den religiöse
nydanaren Manfred Björkqvist.

Idyllen blommar fortfarande i Fridas stad. Med "tombola",
som det heter på vänersborgska, i plantagehörnet varje lör
dag, med oktobermarknad och påsksmällar. Och så här års
med sång och hornmusik vid den s. k. kommunala julgranen.

Skulle det inte bli litet mera omväxling och pigga upp stäm
ningen, om man ginge man ur huse för en riktig långdans

kring granen. Och avslutningsvis droge sladden med Bror
f'ock i teten. För fartens skull. Torget räcker till. Det kunde
bli samma succes som midsommardans'en i badhusparken.
Tala bara vid Tore Ideberg, så ordnar han saken.

Men här är inte bara idyll. liär sjuder av dådlust och stora
framtidsvyer. liögbroar och kajer skall byggas, residenset
ska få flyglar, och Kyrkogatan skall stensättas. Dessutom
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skall Vassända-Naglum inkorporeras. Styckevis och delt vis
serligen, men Vänersborg tar största munsbiten. Trollhättan
och Vänersborg få gemensam gräns, och sedan Uddevalla
för sin del inkorporerat Bäve kommun ligger det stackars
Väne-Ryl' där som en buffertkommun mellan Vänersborg och
Uddevalla. Sedan dröjer det väl inte länge, innan Ryl' får
dela Polens öde, och så ligger då tre systerstäder tätt slutna
till varandra. liur det kommer att bli med syskonkärleken
får framtiden utvisa. Iiur var det inskriptionen löd på vår
gamla stadsport? "Nu må en var sin själ åt Gud befalla, ty
här går vägen till Uddevalla."

Det sägs, att vi svenskar apa efter allt amerikanskt. Enligt
vad jag inhämtat i vår ortspress, torde emellertid förhållan
det vara, att amerikanarna rönt inflytande av vänersborgska
förhållanden. Det påstås nämligen, att Miami skulle vara
Amerikas Nordkroken. Av formuleringen att döma förefaller
det således, som miljonärernas Eldorado i :florida skulle ska
pats efter mönster av vår egen plage vid liallebergs fot. Då
är det väl också ganska troligt, att alla spelnästen, som vi
se i amerikanska filmer leda sitt upphov tillbaka till Residens
gatan i Vänersborg, där vår påpassliga polis uppdagade en
spelhåla. Och för att gå än längre, kanske alla fiffiga bovar,
som rymma från Sing-Sing haft lärofäder här, fast dom inte
precis klär sig i målarmössa, anlitar cykel vid flykten och
frågar polisen om vägen.

Det var ett elände med den stränga vintern i början av året.
Vattenledningarna frös i snart sagt hela staden i en utsträck
ning, som borde fått håret att gråna på stadsingeniören, men
han är såvitt jag kunnat se fortfarande lika ungdomligt blond.
Vad jag inte kan förstå är, hur över huvud taget vatten kan
frysa i ledningar, där vattnet tappas så friskt och i sådana

mängder som här. Det var ju inte få liter, som späddes i
mjölken.
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för några dagar sedan ringde jag Kurt Hallberg för att
frziga, om han visste något värt att anteckna i krönikan.
l~esultatet blev rätt magert, men han nämnde en sak, som
inte får förbigås. Det är i år hundra år sedan Vänersborgs
sista borgmästarinna lämnade detta jordiska. Det är ju ett
jubileum, som inte går av för hackor. Ett så celebert frun
timmer borde ju hedras på något sätt. Varför inte med en
byst. Skulle det hänga upp sig på platsfrågan, kan man ju
alltid flytta Bältespännarne ytterligare österut. Även Mariero
och de inkorporerade delarna ska väl ha konstverk. Även
om vi härinne i centrum förbehålla oss de verkliga konstver
ken - Sparre och borgmästarinnan.

Vid Brätte ska det bli nya utgrävningar. Ett upprop har
utgått, undertecknat bl. a. av Gillet, om bidrag till förbere
dande arbeten. Då frågar jag: vad gör staden? Är detta
inte en uppgift, som stadens fäder borde anslå medel till?
Det finns ändamål, som är mindre förtjänta av stadens bi
stånd än detta. Men är det ett led i en ny sparsamhetspolitik,
så finns det tydligen utsikter, att stora summor i fortsätt
ningen kunna sparas i stadens budget.

Det är beklagligt, att inte Gillet har tillräckligt med medel
för att träda till, när höga vederbörande säga nej, som i det
här fallet. Vi ha ju alltid gentemot staden varit mera givare
än tagare, så det hade varit roligt att kunna fortsätta på den
vägen. När staden har ont om pengar. för att inte tala om,
vilken glädje det skulle vara för krönikeskrivaren, att änt
ligen få meddela, att vi i Gillet uträttat något utöver det van
liga. Skall jag gå händelserna i förväg, så har styrelsen verk
ligen insett, att något bör göras, och trots prisstopp beslutat
föreslå en höjning av årsavgiften. I samma veva har staden
sänkt skatten med 45 öre. Styrelsen är således påpasslig och

tar en liten del av de pengar, som staden så vänligt av

står från.
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Med denna jobspost siutar jag krönikan i förhoppning, att
jobsposterna under det kommande året måtte bli så få som
möjligt.

Vänersborg den 26 dec. 1942.
ELOV NOR.DEN.
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M I N N E S R U N o R 1 9 4 2.

Plåtslagaremästaren VIKTOR ANDERSSON avled
i Vänersborg den 25 mars 1942. lian var född i
Vänersborg den 3 okt. 1866. lian lärde yrket hos
dåvarande fabrikören O. Mattson, och sedan han
några år praktiserat i falköping, vände han åter
till födelsestaden, där han öppnade plåtslageri
verkstad. Vid sidan därav bedrev han även en
lampaffär. Andersson var en skicklig yrkesman,
som åtnjöt stort förtroende. Därom vittnade
bl. a. det diplom han 1906 erövrade vid liant
verks- och slöjdutställningen i Vänersborg. Un
der många år var han ledamot av stadens fat

tigvårdsstyrelse. lian var medlem av Vänersborgs Söners Gille sedan
år 1910.

En fin och försynt man har med Wiktor Andersson lämnat oss. Person
ligen kommer jag alltid att minnas hans goda leende, när jag som barn
kom in i hans affär för att handla ett fiortonlinjers lampglas. Det var
ett leende, som kom från ett gott hjärta.

Landskontoristen TliORSTEN B. MILLING avled
i Vänersborg den 18 april 1942. lian var född i
Vänersborg den 1 sept. 1897. Efter skolstudier
började han 1915 som kontorist vid Tändsticks
fabriken och tjänstgjorde där till 1920, då han
fick anställning på länsstyrelsen. År 1921 blev
han extra landskontorist, 1924 e. o. på samma
befattning, 1936 t. f. landskontorist och 1939 or
dinarie. lian anlitades redan tidigt i taxerings
arbetet. Sålunda var han åren 1928~1938 krono
ombud i Vänersborgs stad, 1928-31 för Vassända
Naglums och Väne Ryrs socknar, i frändefors

åren 1933-39 och ordförande i taxeringsnämnden för denna socken från
år 1940. lian var mitt uppe i taxeringsarbetet, när döden nådde honom.
lians insatser i idrottsrörelsen voro stora. I Idrottsföreningen Kamra
terna var han under flera år kassör. lian var fotbollsdomare, var med om
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att bilda Västergötlands rotbollsdomareklubb och tillhörde den första sty
relsen. lian tilldelades också klubbens förtjänstdiplom, liksom han även
erhöll Västergötlands Idrottsförbunds och Västergötlands rotbollsförbunds
förtjänstdiplom. Sedan ett tiotal år tillbaka var han revisor i Vänersborgs
Arbetareförening. lian var medlem av Vänersborgs Söners Gille sedan år
1919 och tillhörde Gillets beredningsnämnd sedan dess tillkomst.

Thorsten Milling var en arbetsam och plikttrogen man, som inte slarvade
bort det han fick att sköta. lian åtnjöt också sina överordnades och kam
raters förtroende och vänskap. Vi, som i beredningsnämnden haft förmå
nen att samarbeta med T. B., kunna vittna om hans aldrig svalnande
intresse för gillet och hemstaden. Det är med uppriktig saknad vi rista
runan över en god kamrat inför hans, mänskligt att döma, allt för ti
diga bortgång.

r. d. rektorn ALrRED NORDrELT avled i Stock
holm den 28 sept. 1942. lian var född i Väners
borg den 17 maj 1864, där han blev student 1882.
Efter studier i Uppsala blev han fil. kand. 1885,
fil. lic. 1888 och fil. d:r 1891. 1895 utnämndes han
till lektor i franska och tyska vid Norra realläro
verket i Stockholm och 1904 till läroverksråd.
Denna befattning innehade han, tills han 1911
blev rektor vid läroverket i Uppsala, i vilken be
fattning han 1929 uppnådde pensionsåldern. 1905
18 hade han varit inspektor vid handelsgymna
sierna. lian har handhaft ett flertal offentliga upp

dtag inom skolväsendet, bl. a. som skolsakkunnig 1927-30. lian var vidare
censor i studentexamen, och var ordförande i rektorsföreningen 1920-26.
lian var medlem av Vänersborgs Söners Gille sedan år 1907.

Jag har aldrig personligen träffat rektor Nordfe1t, men som gilleskrivare
har jag vid upprepade tillfällen brevväxlat med honom och kan därför
vittna om att han var en varmhjärtad personlighet med ett levande intresse
för sin födelsestad och dess söner. rör Gillets årsskrift hyste han en kloc
karkärlek, som tagit sig uttryck i flera bidrag av hans penna, nu senast
i årsskriften innevarande år med minnesrunan över Rob. Stiberg. Och in
get beröm över årsskriften har glatt mig mera än det, som kommit den
till del från hans sida. för att belysa hans personlighet citerar jag en
minnesruna i en stockholmstidning:

"Som språkpedagog höll han starkt på metoden. En lektion borde helst,
enligt hans uppfattning, bestå av moment av viss bestämd omfattning och
avlösande varandra i en viss bestämd ordning. Att ett dylikt schema, så
nyttigt det i och för sig kan vara, kan medföra vissa risker hos mer ab
strakt lagda lärarpersonligheter är nog obestridligt. Om han själv hade
mindre sinne för dessa faror, så berodde det på att han i allt sitt görande
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och tänkande var inriktad på den konkreta levande verkligheten. Detta
verklighetssinne i förening md en outtömlig åder av humor - västgöta
humor kunde man säga - kom inte minst till sin rätt i de återblickar på
det gångna läsåret, varmed han ofta gjorde vårterminsslutets kollegiernid
dagar till högtidsstunder. I tolerans och förståelse för det mänskliga var
och förblev han en son av den franska upplysningen. Utpräglat liberal
som han var till väsen och åskådning måste han naturligtvis se på åtskil
ligt av våra dagars väldigheter med djup oförståelse och olust. Då han
ännu i de sista åren samlade stoff och skrev förträffliga små avhandlingar
om franska lånearden i svenskan och dylikt var det måhända inte minst
för att få tänka på något annat än eländet ute i världen."

Disponenten ARVID KRALL avled i Ulricehamn
den 12 nov. 1942. lian var född i Vänersborg
den 1 okt. 1882. :Efter studier i hemstadens läro
verk kom han till Borås, där han var verksam' i
textilbranschen och 1908 blev kontorschef hos fir
man Petersen &. Decke. När denna firma uppgick
i det nybildade A/E Sveriges Förenade Trikå
fabriker, flyttade Krall 1914 till Örebro som dis
jJnnent för därvarande avdelning. Är 1917 deltog
han i bildandet av Äsundens Trikåfahriks A/E i
Ulricehamn och blev företagets disponent, vilken
befattning han innehade vid sin död. Kommunalt

intresserad invaldes Kral1 i Ulricehamns stadsfullmäktige, vars höger
representatian han tillhörde. lian var också 'ledamot av beredningsutskot
tet, suppleant i drätselkammaren och under flera år revisor. Vänersborgs
Söners Oille tillhörde han sedan år 1908.

Krall gjorde sig känd som en skicklig fackman och god arbetsledare.
Personligen var Krall rättfram och tillgänglig med en lius syn på tillvaron.
Med dessa egenskaper vann han också många vänner.

F. d. handlanden SVEN FOCK avled i Väners
borg den 16 nov. 1942. lian var född i Väners
borg den 14 maj 1889. Efter skolstudier ägnade
han sig åt affärsbanan och drev under flera år
egen rörelse här i staden. Sedermera anställdes
han som ombud i Alvsborgs läns blindvårds
nämnd, i vilken befattning han nedlade ett för
tjänstfullt arbete. lian var en intresserad med
lem av Vänersborgs Arbetareförening sedan många
år och ledamot av dess nöjesbestyrelse. lian var
vidare revisor i Vänersborgs stads Erkända Sjuk-
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kassa och Begravningskassan i Vänersborg samt en nitiskt verksam broder
i Vänersborgs Par Bricole. I yngre dagar tillhörde han de idrottsmän,
som förde Vänersborgs färger med den äran. lian var medlem av Väners
borgs Söners Gille sedan år 1909.

Genom sitt älskvärda uppträdande och tjänstvilliga sinnelag förvärvade
han många vänner, som med saknad skola minnas honom.

Boktryckaren ROBERT JOliANSSON avled i Vä
nersborg den 8 dec. 1942. lian var född i Väners
borg den 24 juli 1877, och blev genom alla år
födelsestaden trogen. I mycket unga år fick han
anställning å C. W. Carlssons Tryckeri, vilket
han tillsammans med fyra kamrater övertog 1911
och där han alltsedan dess varit verksam. Över
tygad nykterhetsman från tidigaste ungdomsår
har han ägnat mycket av sina krafter åt hängivet
arbete inom Goodtemplarlogerna vid Vallgatan,
där han innehaft åtskilliga förtroendeuppdrag.
lian tillhörde också under många år Kvartettsång

a rsällskapet och intresserade sig mycket för stadens musikliv. lian var
också medlem av Vänersborgs Arbetareförening och av Vänersborgs Sö
ners Gille sedan år 1923.

Den, som haft förmånen att någon gång sammanträffa med Robert Jo
hansson, glömmer inte hans glada sätt och strålande leende utan bevarar
hans minne med tacksamhet och saknad.

Musikstyckjunkaren AXEL F. TORSTENSSON
avled i Göteborg den 8 dec. 1942. lian var född
i Vänersborg den 3 april 1875 och kom i unga år
som musikvolontär in vid Göta artilleriregemente,
vars kända musikkår han tillhörde till sin död.
lian hade också engagemang i olika orkestrar,
bl. a. hos Max Ernst på Eggers i Göteborg. för
musikernas organisationsarbete hade Torstensson
ett levande intresse. lian tillhörde stiftarna av
Svenska Musikerförbundet, och inom dess göte
borgsavdelning var han mycket verksam, till en
början som kassör, sedermera som ordförande,

vilken befattning han innehade till innevarande år. lian var medlem av
Vänersborgs Söners Gille sedan 1920.

Inom musikerkretsar var T. aktad och värderad. I vårt gille ha vi vid
flera tillfällen sett honom bland oss och lärt oss uppskatta honom som
en god och glad vänersborgspojke.
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Byggmästaren JOliN LINDGREN avled i Väners
borg den 12 dec. 1942. lian var född i Vänersbotg
den 8 okt. 1869. Som ung valde han faderns yrke
och blev med tiden en av delägarne i den stora
och aktade byggnadsfirman Bröderna Lindgren.
Samma lugna och besinningsfulla duglighet, som
skaffade hans firma stort anseende, ådagalade
han också, då han togs i anspråk för allmänna
värv. lian var under många år ledamot av stads
fullmäktige, och i Vänersborgs Arbetareförening
var han en av de ledande männen, först som
styrelsens sekreterare 1907-18 samt åren 1919-25

som ordförande. Åren 1932-1941 var han åter sekreterare. lian var dess
utom revisor i föreningens såväl sjukkassa som begravningskassa. År 1941
erhöll han Patriotiska sällskapets medalj för långvarig och trogen tjänst
inom föreningen. Vänersborgs Söners Gille tillhörde han sedan år 1914
och var medlem av styrelsen från år 1923 till år 1941, då han trädde
tillbaka.

John Lindgren tillhörde knappast dem, som knep hjärtana vid första
sammanträffandet, men man lärde sig snart värdesätta hans gedigna per
sonlighet och lugna besinningsfulla väsen. Inom Vänersborgs Söners Gille
har han nedlagt ett långvarigt och uppskattat arbete, för vilket vi vid
hans bortgång bringa honom ett uppriktigt tack.

Elov Norden.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ned.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djup och lång.

Domnande kvällsvind söver dem,

susar sin vaggande sång.
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse
berättelse för år 1942.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1942.

Under året har Gillet varit samlat till årsstämma den 16 april och till
hÖgtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 63 av gillets medlem
mar infunnit sig.

Styrelsen utsåg för år 1942 till andre ålderman och kassafogde kassören
lsidor Janson, till gilleskrivare stadskamreraren Elov Norden och till gille
värd länsbokhållaren Gunnar Hjorth. Styrelsen har under året haft 4

sc'<mmanträden.
Vid högtidsstämman beslöts, att årsavgiften fr. o. m. 1943 skulle höjas

från 3 till 5 kronor. Vidare bemyndigades styrelsen, att, i händelse pla
nerade utgrävningar av Brätte kommer till stånd, lämna bidrag därtill
intill ett belopp av 500 kronor.

Ur "Knut Hernströms Understödsfond" hava utdelats fyra julgåvor och
ur "Major Oscar Wenerströms Understödsfond" två julgåvor.

Årsskriften har under året utkommit med sin elfte årgång och tillställts
samtliga medlemmar.

Medlemsantalet utgjorde vid 1942 års utgång 301, varav 7 ständiga med
lemmar. Under året hava 8 medlemmar avlidit och 16 tillkommit.

Beträffande fastighets föreningen och ålderdomshemmet hänvisas till fas
tighetsföreningens styrelseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

l n k o m s t e r:

Behållning från år 1941 239: 81
lnträdes- och årsavgifter 624: -
Annonser i årsskriften 325: -
Ränta 2: 61 951: 61

Kr. 1.191: 42
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Utgilur:

Kostnader lör årsskriften , .
Kransar och blommor , .
Annonser .
Porto och telegram .
Trycksaker och skrivmaterial .
Inkassering av årsavgifter .
Kostnader för gillestämman .
Födelsedagsgåva .
Fackavgift .
Inbindning av böcker .
Lokalhyra ; .

Behållning till år 1943: Innest. i bank .
Kontant i kassan ..

608:40
200: 90

19: 92
9: 20

33: 29
62:
87: 45
15: ---
8:

22:50
5: - 1.071: 66

-~_._--

40: 55
79: 21 119: 76

Kr. 1.191: 42
2. fÖRSKÖNINGSFONDEN :

Behållning från år 1941 .
Ränta ,' .

3.189: 75
95: 67

Kr. 3.285: 42

Behållning till år 1943: Innest. i bank Kr. 3.285: 42

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1941 503: 03
Ränta. 15:09

_~_m ,_
Kr. 518: 12

Behållning till år 1943: lnnest. i bank Kr. 518: 12

2.050: -
90:-

2.140: 

80:-Utdelade julgåvor .
Behållning till år 1943: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 60: - 2.060:-

4 KNUT liERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1941 . .
Ränta .

Kr.

Kr. 2.140:--

5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1941 .
Ränta .

2.977: 90
97:44

Kr. 3.075: 34
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Utdelade julgåvor 86:-
Behållning till år 1943: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 989: 34 2.989: 34

Kr. 3.075: 34
6 HJALMAR A. LINDEDALS MINNES fOND:

Behållning från år 1941 .
Gåva .
Ränta .

3.078: 84
100:
97: 84

Kr. 3.276: 68
Behållning till år 1943: Obligationer 2.000: -

Innest. i bank 1.276: 68 3.276: 68
--~----,-=-----

Kr. 3.276: 68
7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1941 .
Ränta .

Kr.

Utdelad livränta .
Behållning till år 1943: Obligationer 10.000: -

Innest. i bank .. 966: 26

10.904: Il
362: 15

11.266: 26

300:-

10.966: 26

Vänersborg den 10 februari 1943. Kr. 11.266: 26

ISIDOR. JANSON.

GUNNAR HJOR.TH.

BERTEL HALLBERG.

ANTON THER.NQUlST.

BROR. FOCK.

ELOV NORDEN.

BR.UNO STERNER.

G r a n s k n i n g s b e r ä t t e l s e.
U ndertecknade, vid ordinarie giIlesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1942 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva föJjande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, bankräkningar och övriga
handlingar har ådagalagts, att räkningarna blivit förda med omsorg och
noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bokförda samt
att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika fon
ders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda räken
skapsböckerna, och dess riktighet bestyrkes i alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1942 års förvaltning.

Vänersborg den 15 mars 1943.

ERIK CAR.LSSON. VALTER. KARLSON.
G r a n s k n i n g s m ä n.
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Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1942.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens ställning per den 31
december 1942.

Räkenskaperna utvisa följande:

ALDER.DOMSflEMMET:

VINST- och FÖRLUST KONTO:

Inkomster:

Hyrors konto .
Årsavgifters konto .
Räntors konto .
Låne konto, överföring från Eliasonska

fonden .

3.444: 
344:

6: 62

700: - 4.494: 62

Kr. 4.494: 62
Utgifter:

Inventariers konto, avskrivning 123: 57
Bränsle konto 1.344: 91
Diverse omkostnaders konto 360: 30
Försäkringspremiers konto . . . . . . . . . . . . . . 103: 12
Ljus konto 221: 76
Löners konto 1.080: -
RenhåIInings konto . . . . . . . . . . . . 11: 50
Reparationers konto 208: 80
Skatters konto " . . . . . . . . .. . . .. . 294: 71
Vattenavgifters konto 39: - 3.787: 67

Kapitalökning under året 706: 95

Kr. 4.494: 62

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar: den1/!. den 31j12.

Fastighetens konto . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40.000: - 40.000:-
Inventariers konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.471: 51 2.355: 37
Obligationers konto 50: - 50:-
Bankräkningars konto 108: 55 265: 17
Bränsle konto 578: 93 654:-
Kassa konto 89: 46 180: 86

-=KC:-r-.-4-:-:3:--.2-9-8:-4-5---4-3-.5-0-5-:4-0

77



Skulder:
Reservfondens konto . . . . . . . . . . . . . . . . 1.735: -- 1.735: --
Låne konto 500:-
Kapital konto 41.063: 45 41.770: 40

--------_._---------

Kr. 43.298: 45 43.505: 40

SYSK.ONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS

DONATION:

VINST- och FÖRLUST KONTO:

Inkomster:

Räntor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981: 68
Kapitalminskning under året 198: 32

Kr. 1.180:-
Utgifter:

Livräntas konto 480:-
Låne konto, överföring till Ålderdomshemmet 700:-

Kr. 1.180:-

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:

Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Inteckningars konto .
Låne konto .
Kassa konto .

Kr.

den l/l.

5.200: 
3.776: 41

17.000: -
50U:

65: 38

26.541: 79

den 31/12.

5.200: 
16.015: 09
5.000: -

128: 38

26.343: 47
S k u l d e r:

Kapital konto Kr. 26.541: 79

Vänersborg den 10 februari 1943.

26.343: 47

ISIDOR JANSON.

GUNNAR HJORTH.
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BERTEL HALLBERG.

ANTON THERNQUIST.

BROR FOCK..

ELOV NORDEN.

BRUNO STERNER



Re v i s i o n s h e r ä t t e 1s e.

U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
aH granska föreningens räkenskaper för år 1942, få härmed avgiva föl
jande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilka av oss bestyrkas.

Vi tillstyrka, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet för 1942
års förvaltning.

Vänersborg den 15 mars 1943.

ERIK CARLSSON.

R e v i s o r er.

VALTER KARLSON.

Sammanställning

över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1942.

Allmänna kassan 119: 76
Försköningsfonden 3.285: 42
Namnkunniga Vänersborgares Minnes Fond 518: 12
Knut Iiernströms Understödsfond 2.060: -
Nlajor Oscar Wenerströms Minnes Fond 2.989: 34
Hjalmar A. Lindedals Minnes Fond 3.276: 68
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation 10.966: 26 23.215: 58

'----

Ålderdomshemmet 41.770: 40
Syskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation 26.343: 47 68.113: 87

Kr. 91.329: 45
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VÄ NERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR
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Heclersleclam ot.

ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Fru, Sundsvall.

Medlemmar.

ALMQVIST, HARRY, Byråföreståndare, Vänersborg oooooooo
*ANDERSSON, ALBIN, f. do Maskinist, Vänersborg o" ooooo
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg oo.
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg oooooooooooooooo
ANDERSSON, ERIK. To, Garveriarbetare, Vänersborg ooooo. o.
ANDERSSON, fRITIOf, Rättare, Vänersborg o.. oooo' oooooo
"ANDERSSON, GOTTfRID, f. do Överpostiljon, Uddevalla oo
ANDERSSON, GUSTAf, f. do Handlande, Vänersborg oo. o. o
ANDERSSON, GUSTAf, Reparatör- Vänersborg ooooooo. oooo
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg ooo. ooo. oo
"ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg oo. oo...
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg o. oo.. o. ooo. oo
ANDERSSON, OSCAR, förman, Vänersborg ooo. oooo.... oooo
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg o. oo.' o. oo. o
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborgo Ersättare i

Gillets styrelse ooooooooooo. oo. ooo. oo. ooooooooooooo.
ANDERSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg o .
"ANDERSSON, SVEN, f. do Handlande, Vänersborg o oo..
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Håbygård o. o o. oo. o
':'ANDERSSON, VIKTOR, Plåtslagaremästare, Vänersborg t o.
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg o..
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall ooo o. o .
*BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås .. o .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Älvdalen O" oo. o.. o .
BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm o. oo. o
"BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig med-

lem o' oo. oo" o., o o o,, o ooo .
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .,. o .
''BERG, fRITZ, Boktryckare, Vänersborg o oo
BERGGREN, ERIK, fil. mag., Vänersborg o o. o.. o .
BERGLUND, fRITIOf, liandiande, Vänersborg o
BERGSTRÖM, AXEL, Landskamrerare, falun . o.. o o
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Födelse- lulrä-
år desår

1894 1938
72 07

1901 30
1897 40

96 30
97 42
78 07
62 34

1901 32
10 29

1881 09
97 .38
92 42
78 06

98 18
1919 .35
1861 15

96 .32
66 10

1901 30
02 28

1882 06
85 30
78 19

80 15
1905 .33
1884 08
1911 32
1884 21

92 26



BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
':'BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg . .
BJÖRNDAIiL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTliEN, JOliN, Fastighetsägare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
':'BRAND, THURE, tIandels resande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg .
BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Sveg .
BU'GLER, JOliN, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, liandiande, Vänersborg .
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping ..
CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem .
':'CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Kapten, Vänersborg .
CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
*CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, liälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Civil läkarestipendiat, Jönköping ..
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Kristianstad .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
CliRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
CliRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg .
DAFGÄRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, liARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAliLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
"DAHLLÖf, LEOPOLD, f. d. liäradsskrivare, Alingsås .
*DAliLSTRÖM, WERNER, liandiande, Karlsborg .
DAliME, ALGOT, Tekniker, Vänersborg .
*DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växiö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .
DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAf, liovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
DYMLING, RICliARD, Konsul, Stockholm .

1906 1923
12 29

1874 15
88 37
88 32
73 34
75 26
80 21
82 06
74 33
86 19

1906 23
04 31

1878 35
1912 42
1873 29

78 19

97 32
85 08

1909 30
04 30

1896 40
76 19

1905 38
1893 16
1905 30

07 30
11 30
12 :33
17 39

1891 21
1906 30
1896 30

62 06
91 15

1909 39
1880 09

69 23
84 30
95 21
86 32
91 32
68 19
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*EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Göteborg .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Trollhättan .
EKBERG, HJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingenjör, Karlskoga .
ENGLUND, GUNNAR, Tjänsteman, Stocksund .
ENGLUND, NILS, Med. kand., Uppsala o .
ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby o .
ERIKSSON, ERNST Wo, Handlande, Vänersborg .
f:I(IKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
*ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
FAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
fALK, RICHARD, Förvaltare, Brandsbol o.. o .
*FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
*FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .. o. oo.. o oo o.. o
''fOCK, SVEN, Blindvårdsombud, Vänersborg t .
FOGELSTRÖM, FOLKE, Folkskollärare, Hökedalen .
*FRIBERG, KNUT, Apotekare, Storvik o o..
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Östhammar .
FRÖBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
FRÖJD, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg o .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg .
"OILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
"GRUNDBERG, liADAR, Godsägare, Askersund o .
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby o o.
GULLBRANTl, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
OULLBRANTl, RIKARD, Muraremästare, Vänersborg .
GULl, TliORSTEN, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAFSSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAfSSON, PER ARNE, Styrman, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
HAGBORG, ARNE, Iiandlande, Vänersborg .
"IiAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALL, HELGE, Handlande, Vänersborg .
*HALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
*IiALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping. Gillets förste

ålderman .
*HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare

i Gillets styrelse, Gillets arkivarie .
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10 41
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86 06
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HALLONQVIST, KNUT, Iiandlande, Vänersborg .
IiALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
IiAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde. ständig medlem ..
IiANSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg .
"IiANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
IiANSSON, VICTOR, f. d. Kyrkovaktmästare, Vänersborg ..
IiASSELBERG, GÖSTA, Fil. lic., Vänersborg .
IiASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
IiEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg .
IiEGARDT, GUSTAF, Förste stadsläkare, Västervik .
tlELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
IiELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
tUORTIi, GUNNAR, Länsbokhållare, Vänersborg. Gillevärd ..
'IiULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
':'IiULTEN, RICIiARD, Snickaremästare, Vänersborg .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
JANSON, IiOLGER, Socialvårdsassistent, Uddevalla .
':'JANSON, ISIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålder-

man och kassafogde .
JANSSON, OTTO, 1:ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
JENNISCIiE, BENGT, Med. lic., Uppsala .
Jt:RNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOIiANSSON, ALFRED, f. d. Lokförare, Vänersborg .
JOIiANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
"'JOIiANSSON, AXEL, Förman, Vänersborg .
JOIiANSSON, AXEL, Iiandelsföreståndare, Vänersborg .
JOIiANSSON, EMIL, Iiandlande, Vänersborg .
JOIiANSSON, GUSTAF, Lokputsare, Vänersborg .
JOJ-IANSSON, IiARRY; Drätselbokhållare, Vänersborg .
JOIiANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOIiANSSON, IiENRY, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, IiILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOIiANSON, J-IUOO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, IiUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ..
JOIiANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL O., Snickare, Vänersborg .
JOIiANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, OTTO, Iiovmästare, Mellerud .
JOIiANSSON, ROBERT, Boktryckare, Vänersborg t .
JOIiANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JOIiNSSON, tIERMAN, f. d. Stationsinspektor, Oöta .
JONSSON, ANDERS, Kontorist, Stockholm .
"'JONSSON, EMIL, Iiandlande, Vänersborg .
':'JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg .
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JÖNSSON, GUSTAF, Hamnfogde, Vänersborg o o. 0 •• 00.'

KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg .
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg ..
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg .
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Tannefors _ .
"'KRALL, ARVID, Disponent, Ulricehamn t .
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg '" .
"LARN, GILLIS, Apotekare, Göteborg .
LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
"'LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSON, IiILMER, Försäljningschef, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg .
LARSON, JOHAN, Handlande, Vänersborg ..
LAI<SSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
UND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, SVEN, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
"LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg .
"LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
"LINDGREN, JOHN, Byggmästare, Vänersborg t .
"LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, GUSTAF, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HÅKAN, Sjömanspastor, Stettin .
LINDQVIST, ROLF, Länsbokhållare, Vänersborg .
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde,i Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Civilingeniör, Stockholm .
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockholm .
LJUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOF, Bruksbokhållare, Ramsberg .
"'LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, NILS, Notarie, Stockholm .
LUNDGREN, THOR, Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUSTAF, Experimentingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
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MILLING, GUSTAf, Handelsresande, Vänersborg .
hULLING, THORSTEN B., Landskontorist, Vänersborg t ..
NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
von NOLTING, OLOF, Disponent, Trollhättan .
*NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla. Gilleskrivare
*NORDFELT, ALFRED, f. d. Rektor, Stockholm t .
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta .
NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö .
"NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg .
"NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg .
"OLSSON, ADOLF, f. d. Lagerbokhållare, Vänersborg .
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
"OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg
OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro .
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
*PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, ANDERS, f. d. Slaktaremästare, Vänersborg
*PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg .
PETTERSSON, HARRY, Urmakare, Gävle .
PRA:STO, OLE, Kapten, Halmstad .
RAHM, fIJALMAR, Bankkamrer, Borås .
RAHNE, KARL, Folkskollärare, Trollhättan .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
ROSLIN, HENRY, Handlande, Vänersborg .
ROSLIND, GUSTAF, Materialförvaltare, Vänersborg .
RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig med-

lem .
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig med-

lem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, ERIK, Notarie, Trollhättan .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. mag., Vänersborg .
SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
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1881 09
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77 30
81 36

1909 34
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1883 24
86 30

1911 34
1881 18
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"af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Moholm .
*af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg .
SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
*STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse .
STERNER, NILS OLOf, Studerande, Vänersborg .
STIGSJÖ, AXEL, Kontorschef, Göteborg .
SUNDELIUS, GOTTfRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
*SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAf ADOLf, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
*SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAf, Verkmästare, Vänersborg .
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
von SYDOW, fREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
TAUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, Stockholm .
*THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg. Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TfIIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TORSTENSSON, AXEL, Musikstyckjunkare, Göteborg t .
TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem ..
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Karlstad .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Kriminalkonstapel, Vänersborg .
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1899 1908
58 37
92 16
91 26
75 08
81 34

1909 32
1892 30
1879 37
1910 40

12 .38
05 34
08 36
04 28

1885 06
1908 35
1889 37

89 26
94 28
89 35
93 19
92 26
93 33

1902 42

*WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, ÄngeIhoim, ständig medlem ..
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
*WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, GÖteborg .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Vänersborg .
':'WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, r~iIialfÖreståndare. Grästorp .
WEST, JOliN, Läroverksadjunkt, GÖteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg .
wt'SrE'~LUND, KARL-ERIK, I<edaktör, Stockholm .
Vv' ESTEI<LUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTtIALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsbokhållare, Vänersborg .
WETTERLUNDH, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
"\VISON!., TOR, Kapten, Stockholm .
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
VdJKSTRÖM, E<NST, Kontorsskrivare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, fOLKE, DÖvstumIärare, Vänersborg .
\iVIKSTRÖM, HELGE, Kapten, JönkÖping .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
ÅKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, SkÖvde .
ÅSTRÖM, f JALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRÖM, HELGE, PolisÖverkonstapel, Vänersborg .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 309.

Tillkomna under år 1943:

ELMQVIST, FREDRIK, LokfÖrare, Vänersborg 1903
ERICSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg 08
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg 1893
liELLSTRÖM, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg 1905
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg 10
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg 12
LUNDBORG, EVERT, Kontorist, Vänersborg 21
LUNDBORG, STEN, Studerande, Vänersborg 25
SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg 14
SUNDBORG, DirektÖr, Äppelviken 1894
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SVÄRD, YNGVE, Sjukvardare, Vänersborg 1916
SÄFSTRÖM, PER-OLOF, Studerande, Vänersborg 24
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Dals-Långed 16
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Hjo 08

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1943

Styrelse.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, f ö r s t e å I d e r m a n

1942.
JANSON, ISIDOR, Kassör, A n d r e å I d e r m a n o c h k a s

s a f o g d e 1936 (1919).
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, B i s i t-

t a r e 1925.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, G i II e s k r i var e 1929.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare, G i II e v ä r d 1936 (1933).
fOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.

HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, E r s ä t t a r e 1936.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, E r s ä t t a r e 1942.

B e r e d n i n g s n ö ffi n d.
GILLESKRIVAREN.
GILLEVÄRDEN.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

Å r s s k r i f t s n ö ffi n d.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
HJORTH, GUNNAR, Länsbokhållare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

Arki varie.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

Rök e nskap s granskare.
CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

KARLSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a re.
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Nåtlingsavdelningen.

AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORG

fABRIKEN GRUNDLAGD

=== AR 1860 ===

Kapacifef pr dag 2.500 par



SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD ÅR 1822

En av
landets äldsta sparban ker

Insatta medel omkring ..... Kr. 20.000.000:-

Reserverade medel omkring " 1.250.000:-



Svenska Handelsbanken

En ortens bank för ortens behov
men genom sina 300 kontor dess

utom i värdefull kontakt med
hela landets näringsliv.



KIRUDDS AKTIEBOLAG
- ETABL. 1917 -

VÄNERSBORG
Tel. 8b3. 8b4. Växel.

TILL VERKAR

9aJJZliaJ7J7o~ 9rälite~

cq]jazer och %lSar



A.-B. BYXFABRIKEN KIRUDD
VÄNERSBORG -:- ETABL 1926



VANERSBORGS BRYGGERI
Grundlagt 1852

--- Ägare: --

A.-B. Pripp & lyckholm, Göteborg

TILLVERKNING:

Alla slag av malt- och läskedrycker



är lösningen på Edert transport
problem. De äro fria från be
siktning, skatt och försäkring.

Har man korta transporter och myc
ket gods kan man med fördel an
vända sig av 3 st. släpvagnar på så
sätt, att då en vagn är på väg los
sas den andra och lastas den tredje.

TRANSPORTTRAKTOR
med 4-cylindrig Fordmotor, självstart,
gummihjul och gengas tillverkas av oss

WULF & CO. A.-B., Vänersborg. Tel. 1253



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

o

RSSKRIF'T

1944

Trettonde årgången

FESTSKRIFT

BRÄTTE-VÄNERSBORG

1644-1944



VÄNERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR,S BOKTRYCKERI

1944



....
BRATTE ..

Q,nno 1644.

Hans Beljrage talar till Brätteborna :

Och hören I redlige Kvinnor och Män,
oss alla wil stoor Sorgh påkomma.
Wij moste forlatha wår Stadh så vän,
som oss warit ju til stoor froma.
Så biuder frw Kerstin, wår Drotning goodh,
hon monde oss allom godt unna.
Ty höfwes oss icke at fälla wårt Modh
men at giöra så godt som wij kunna
medh Byen then nyia, thit dragha wij måå
och som Wennersborgh monde heta.
Men aldrigh wåårt Brätte wij bortglömma fåå,
tij gäfuare By kan man leda.
Thy här var oss godt båådh' i nedhan och ny,
här flödade Wijnet och Miödhet,
hit kommo wäl Skeep från mong aflägsen By,
oss feltes eij sofwel til bröödet.
tIvadh rörelse war icke uthi wår liampn,
thå kiöpfolck hit strömmadhe samman,
här snublade tungan påå rotwelske nampn,
här dantzades, dracks i stoor Gamman.
Och skeppen oss bragte mong kostelig Tygh
at hwar een gått klädd Allamodisk,
ja, saiien och skärduk, kameloth, Ässenbryg,
flambz, engelst thu fant på hwar boddisk.
Och alla som hiitkommo trijfdes så godt,
båd' uthlänzke folck och the egne.
från Lödöse flydde til oss ju så brådt
för krijgsbrand så prächtige Män them Gudh segne.
Så ökiades Brättes befolkning och Macht,
wij tälie nu wäl tw hundra.
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Men wU moste lydha hwad Drotningen sagt
och oss theröfver icke förvndra,
ty Waszbotns slamning haar giort oss Meen stoor,
wij blifwit på sidstane arme.
Wij hoppoms nu uppå Wennersborghs floar,
och at sig Oudh öfuer oss alle förbarme.

Anno 1944.
En vänersborgare mediterar:

Nu plocka mammor champinjoner på den strand,
där förr i kroggräl stacks med vassa vapen,
nu susar björk och gran och lyser käringtand,
där förr med liv och lust gick köpenskapen.

Och hundkäx, mandelblom, ranunkel växa
kring gator, som grävts fram i sena år,
där kanske förr drevs hän mot bål en häxa
av hetsad folkhop, som i blindo slår.

Liksom en här av glatta huvudskallar
står fram i ljuset gators kullersten,
och borta äro Brättes gamla vallar,
som en gång skänkte skydd åt var och en.

Men intet Ilion med Brätte stad gick under,
ej ett Atlantis sjönk i sagans famn.
Nej, blott en gammal mor i dödens lunder
här sover tyst med obesjunget namn.

Dock hennes barn i sena tid ha känt det band,
som binder nuet fast vid det förflutna,
och gått att kärleksfuHt med spaden i sin hand
i ljuset bringa drag, i glömska slutna.

När andra städer bombas ned i stoft och grus,
vad lycka att få vårda våra minnen!
I denna stund vi rikta mot Guds blåa hus
en tacksamhetens bön ur trygga sinnen.

AUGUST PETERSON.



EDSVÄGEN och BRÄT.TE"
en gammal färdeväg och en försvunnen· stad;

av

GUSTAF LUNDEN.

Vassända.

En ståtlig krigsflotta om 60 lättseglande skepp stävade som
maren 1064 uppför Göta älv med Vänern som mål. Det var
konung Harald tIårdråde på färd från Kongahälla för att möta
den från Norge flyktade tIakon Jarl, vilken stridsberedd sam.:.
lat en här av västgötar österut invid det stora vattnet. Kom
men ett par mil upp för älven mötte tIaraid ett hinder i sin
väg: ett vattenfall. Här blev han följaktligen nödgad begagna
e i d, d. v. s. draga båtarna på land förbi naturhindret. Men
det var ett litet "eid", detta, i jämförelse med ett långt större,
som fanns längre upp i älven. Det var det "litzla eid" eller
vad vi nu kalla Lilla Edet. Efter ytterligare ett par mils färd
var Harald vid Eidhar, Stora Edet, med dess djupa skogar
och långa rad av forsar ända till Stallbacka och i fortsätt
ningen även vid Vargön. Här var ett farligt ställe, ty där uppe
på hättorna eller bergstopparna ovan strömmarna bodde trol
len: här var Trollhättan. På östra sidan av älven var hans
väg spärrad genom de höga bergen och den även i fortsätt
ningen svårframkomliga terrängen, men på den västra hade
vikingar och krämare redan anvisat en väg genom Naglum
fram till Vassbotten vid Vassända, och längs den drog nu
liaraid, antagligen på hjul, sina skepp upp mot Vänern.

I den isländska Rymbegla, skriven i slutet av 1100-talet,
talas det bl. a. om Vassända: "Pyrer vestan Vaeni", heter
det, "eru Sunndaler og merkur i Svya Kongs vellde, fyrer



nordann Vatnsenda liggur Vermaland, enn tha fyrer austann
Vatnsbu", d. v. s. "väster om Vänern är Sundaioch marker
i Svea kungs välde, norr om Vassända ligger Värmland och
vidare öster om (ligger) Vassbotten". Härmed har man tydli
gen velat ange den förbindelseled, som redan då fanns mellan
Värmland och Västergötland i anslutning till älven och havet.

Hit till Vassända ledde från älven vid Åkers ström allt se
dan hedenhös denna Harald Hårdrådes väg, i gränstraktaten
omkring 1273 kallad "Gamlastigh", men sedermera och än i
dag benämnd Edsvägen.

För förbindelsen till och från Värmland, Dal och norra Väs
tergötland var Vassända en synnerligen välbelägen samlings
och överskeppningsort. Under resningen mot konung Hans
1497 föreslår t. ex. den kungatrogne biskop Brynolf i Skara
i ett brev till hövitsmannen å Bohus Henrik Krummendike
att efter slutad belägring av Älvsborg "låta ett tal folk vid 100
eller så komma till skepps vid Vassända, så att de måtte
klämma dem, som äro i vår hamn" och under befrielsekriget
1521 begär den då ännu danskvänlige Ture Jönsson Tre Ro
sor den 10 maj i en till befälhavaren å Bohus Herman Mats
son ställd skrivelse ytterligare hjälp till upprorets kvävande
samt föreslår, att hövitsmannen Hans Eriksson jämte en del
manskap måtte sändas till Vassända "med gott väder för båt
fart", och där skulle allt folket mötas för att därifrån vidare
draga till Värmland och hylla konungen till vår nådige ko
nungs bästa. l

)

Under den s. k. klockreduktionen 1531 var det vid Vassända,
scm Larens Skrivare av Botvid Skrivare f. v. b. Nya Lödöse
"anammade" de 40 klockor, en funt och ett stycke koppar,
som på Gustaf Vasas befallning insamlats från kyrkorna i
Värmland2

).

Vassända var vid denna tid en uppmärksammad ort, vilket
bL a. torde framgå därav, att Gustaf Vasa år 1544 hade för

1) Västergötlands fornm. tidskrift.
2) Lignel1: Grevskapet Dal.
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avsikt att hit förlägga ert stad med slott, sedan ståthållaren
Gustaf Olofsson Stenbock och greve Svante Sture funnit
platsen för ändamålet lämplig. I ett brev till den förstnämnde
den 27 nov. sagda år heter det nämligen: "I late och förståå
att I samt Svante och Byggiernestaren haffve waridt widt
Wasenda och besichted thenn platz wid :Edhet och att ther
godt lägenhet och tillfälle till ett fast slott och stadt ware skall
och effter I haffve latidt figurera samme lägenhet på papiir,
må I nu till jule haffve både samme skampelun (ritning, mo
dell) så och byggiernesteren hijt up med eder szå kunne wij
ytterrnere handle och tale med eder och honom både om
samme lägenhet och om Lödze stadz befästning" etc. Å v
okänd anledning kom den stora planen dock ej till utförande,
och 14 år senare aktualiserades i stället frågan om befäst
ningsanläggningar vid Naglumssund som ersättning för det
raserade :Ekholms fäste.

År 1546 omtalas den danske köpmannen Lars Jute, vilken
tydligen drev någon köpenskap vid Vassända, där han bl. a.
samma år av biskop Sven Jacobis tjänare Olof fick mottaga
6 tunnor 2 Iisp. smör samt 1 fat järn.

"Um nativitate Marie" 1550 hölls en marknad vid Vassända,
besökt av köpmän och en stor hop bönder från Vadsbo och
Dal m. fl. landsändar, vilka på Gustaf Stenbocks uppmaning
kommit tillstädes. från Älvsborg och Lidköping hade dock
endast 5-6 köpmän mött upp, varför böndernas tanke att få
utbytt sina goda varor mot fisk m. m. i stort sett misslyckades.

I ett brev till Stenbock den 4 okt. s. å. uttrycker konungen
sin förtrytelse över borgarnas uppträdande samt beklagar,
att alla goda råd städse tolkas i vrång mening. "Sådan otack
samhet", säger han, "finna vi mest allestädes bland den oför
ståndiga hop, som här i landet idkar köpenskap. Ju mera vi
undervisa dem, desto galnare förnimma vi att de bliva". Till
sist uppmanas Stenbock att än en gång allvarligen förmana
alla borgare i Västergötland att tänka annorlunda i saken än
hittills skett och om de borgare, som äga tillgång till fisk,
salt och annat gods, som bönderna i den landsändan behöva,
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ej vilja besöka den bestamda marknaden, skall tillses, att de
som ohörsamma och olydiga undersåtar bliva bestraffadel).

Tydligen angelägen om att förhållandena ordnas, finner sig
kungen genom brev till Gustaf Stenbock och Sten Leijonhufvud
den 5 aug. påföljande år böra efterhöra, "huru bestält är med
then marknadt wijd Watzända och om Elffsborgs borgare
tänckie någet til att besökie same marknadt medh tillförning
och undsätning med fijsk och annedt hwadt the bönder be
höffwe som same marknadt söke pläge". Slutorden i detta
brev ange, att marknaderna i Vassända redan ägde något av
tradition.

Omkring 1560 omtalar Rasmus Ludvigsson Vassända som
en hamn vid Vänern2

) och under Nordiska sjuårskriget brände
danskarne 1565---66 hela Vassända gäll. Vad som då eventuellt
kan ha funnits av bebyggelse invid Vassbottens södra ända,
gick härunder till sin förintelse.

E d. § v ä g e n.

Enligt den mellan Sverige och Norge omkring 1273 upp
rättade traktaten om gränsen mellan rikena bestämdes denna
markering av älven från havet upp till "Naudinga å" samt
härifrån vidare tvärs över "Gamlastigh" och "Raudhelli" eller
"Raudhellis fiell" och "Akeruika mosa" till "Aur". Med
"Naudinga å", ännu 1650 skrivet Nödinga å ("den nödda",
"trängda"), identifiera vi den nu s. k. Marieströms- eller
Brandsboån, vilken ända till 1648 vid sitt utlopp i älven mar
kerade gränsen mot det norska väldet, men som genom det
sagda år vid Intagan inträffade jordraset gavs en ny väg till
älven några hundra meter in på bohuslänskt område. Som
"Raudhellia" igenkännes den höga randåsen tIälla, "Aur" är

1) Gustaf I:s registratur.
2) Strödda kameral-handlingar. K. A.
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Öresjö, "Akeruika mosa" den s. k. Vikersmossen mellan Hälla
och sjön och "Gamlastigh" slutligen, som övertvärade ån vid
dess utlopp, är vad som senare och än i dag benämnes
Edsvägenl).

Gammalstig - Edsvägen var efter namnet att döma "ren
gammal då" och den enda färdeled, som stod till buds för
den, som ville uppnå förbindelse mellan Vänern och älven
nedom Trollhätte strömmar. Givetvis var den en väg av
mest primitiva beskaffenhet, endast en upptrampad stig, ut
visande den väg man på olika sätt hade att färdas.

Vägens historia under fortsättningen av medeltiden är dess
värre höljd i dunkel. Krig, eldsvådor och ren vårdslöshet har
utplånat det mesta av handlingar från denna tidsepok, varför
det för bygdeforskaren finnes ytterst litet att inhämta genom
arkivurkunderna.

Först i början av 1SOO-talet erinras vi åter om den gamla
trafikleden och då i samband med den 1473 av Sten Sture d. ä.
privilegierade staden Nya Lödöse2

). Staden ifråga, som ersatt
det mera olämpligt belägna Gamla Lödöse, var avsedd att
bliva Sveriges exporthamn åt väster, och hit skulle också
bl. a. från Vänerns uppland föras det järn och timmer m. m.,
som bestämts för utskeppning till England och kontinenten.
En hängiven gynnare fann den nya staden i Gustaf Wasa,
vilken även räknades bland dess redare och affärsmän.

I fogdarnas räkenskaper 1529-33 redovisas bL a. en myc
kenhet osmund- och loppejärn, som för kronans räkning från
Värmland samt tydligen över Edsvägen och längs älven frak
tats till Nya Lödöse. Stadens ifråga utförselregister för 1546
utvisar export av 1816 skeppund järn och därjämte hudar,
skinn, smör, sparrar, timmer, talg och tjära, vilket allt ut
skeppats på 76 fartyg3).

För att än mera befrämja denna trafik grundade Gustaf

1) Kalen: Bohuslänska gränsmärken.
2) Platsen för nuv. stadsdelarna Lödöse och Gamlestaden Göteborg.
3) Strömbom: Det forna Nya Lödöse.
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Vasa omkring 1541 en stad vid Älvsborg, förstörd av dans
karna redan 1563 men som exporthamn existerande ännu i
bÖrjan av 1600-talet. Vid Älvsborg lät konungen upprätta ett
handelsnederlag för allehanda varor med en sin speciella för
troendeman som föreståndare, och hit skulle föras gods av
skilda slag, "så att de främmande, både engelska, franska och
holländare, kunna bekomma samma varor och giva oss igen
salt, kläder och andra varor som de hava medfare och våre
undersåtar tjäna kunna"l).

Av järn, tjära och talg, som hit transporterades, hade
huvudparten förts över Edsvägen, medan timret från de värm
ländska och dalsländska skogarna fann sin väg utför ström
marna i älven. Under 1540--50-talet gingo fogdarnas i Värm
land och Vassbo stora leveranser av skattejärn och skattesmör
över Vassända till kronans förråd i Älvsborgs varuhus, allt
medan nylöseborna tydligen sedan gammalt givits rättighet
fara med smör, ost och "annedt fettalie" till Värmland och där
"byta sig järn till igen"Z). Porlönen för transporterna synes
hava bestämts genom vid varje särskilt fall träffat avtal.

l redogörelser för sina utgifter år 1551 lämnar den värm
ländske fogden Harald Lake en liten skildring aven gods
transport för kronans räkning från Värmland till Älvsborg3

).

"Item gaff jagh ffrå Tingvalla och till Vassenda i fracht ffor
18 ffadt Biskopstiondhe järnnpänningar 18 öre. Item gaff jagh
bönnerne ffor the fförde samma jern öffver Stora Edet 1 mila
vegs ffor 18 ffatt ffor hvar klöff 1 1/2 öre 4 Hundrat i klöffn-
penningar 4 mark. Item gaff jag 2 karle, som rode bådenn
fram och tillback mellan Lilla Edet och Stora Edet och förde
Sama jernn på sin egen kost - päningar 10 öre. Item gaff
jagh tho karle ffor thi rodde ffrå Elfsborg till Bäreström (Lilla
Edet) och fförde sama 18 ffatt jern til Elfsborg påå theris egen

1) Gustaf I:s registratur.
2) Gustaf I:s registratur.
3) Räkning för Värmland Nr 6 IiaraId Lake, utgifter. K. A.
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kost, och er fem Weckusiös (sjömil) bort och fem backer, gaff
jagh them päningar 3 mark.... fört 24 veckusiös - för vart
fat 1 öre 5 hundrade i fatet. För det fördes med häst över
St. Edet til Åkersström för 23 klöv (häst) 4 hundradt i klöven."

Gustaf Vasa var outtröttlig i sitt nit att främja Älvsborg
och därmed även landets utrikes handel. År 1558 lät han
timmermän från Älvsborg bygga galejor och skutor vid Vä
nern, och i ett brev till Gustaf Stenbock den 29 maj 1559
framhåller konungen vidare nödvändigheten av "att från de
landsändar där uppe kunde ske tillföring till Älvsborg med
allehanda varor och synnerligen från Bergslagen och till Vä
nern och Älvsborg, där man kunde framföra en hop stångjärn
m. m." "Så vore oss icke obehageligt", heter det vidare, "att
I och så ville beställa mellan Vänern och Älvsborg både vid
Brätte och flerestädes, där något gods skall bliva framfört,
att där krogar måtte bliva upprättade, så att de vägfarande
finge till köps, vad de både till sig och hästar kunna behöva,
och när så ske kunde, skulle handelen utan tvivel få god fram
gång i Älvsborg och denna ort så väl som hela riket däri
genom bliva mycket förbättrat".

Den 1 febr. 1560 tillskriver han Bengt Skrivare om de 600
skeppund stångjärn och 50 läster osmund, som skulle sändas
Älvsborg. Bengt borde underrätta K. M:t, vad vinst därav
kunde uppkomma samt om skepp och skutor, därmed järnet
Över Vänern kunde föras till Vassändal).

Det under de ideliga fejderna så ofta utsatta Älvsborg var
ständigt i behov av nydaning eller förbättring. År 1548 flotta
des timmer från Trollhättan till uppbyggande av Älvsborgs
varuhus, och i ett brev den 22 april 1557 påminner Konungen
borgmästare och råd i Lidköping om sin förut givna befallning
om transport av kalksten från Kinne härad till Vassända,
"till den byggnads behov vi för Edert och menige Sveriges
rikes bästa ha igångsatt vid Älvsborg. Och skall sedan sådan
kalksten bliva vidarebefordrad av menige man i Älvsborgs

1) Gustaf I:s registratur.
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län och till Älvsborg med första åkerföret uti nästkommande
vinter." Befallningen upprepas 11 månader senare, samtidigt
med att den värmländske fogden Olof Stake, uppmanas låta
bygga en god skuta, med vilken kostgärder och annat från
orterna inom hans befallning kunde föras över Vänern till
Älvsborg.

Liksom fadern Gustaf Vasa var även Karl IX stor affärs
man samt ägare av bergsbruk i Värmland, varifrån han på
egna skutor lät föra det för export avsedda järnet över Vä
nern till Vassända f. v. b. Älvsborg resp. Nya Lödöse. Redan
på 1570-talet omtalas stora sådana leveranser, och 1586 be
viljade Johan III hertigen "för hans underhållnings skull" tull
frihet för alla godstransporter av järn, lod (kulor), smör m. m.

Pörutom stång- och osmundjärn utfördes från Värmland
av skilda affärsmän via Brätte-Edsvägen även tjära, talg,
hudar och spannmål, medan upp forslades vin, humle, sill, salt
m. m. såväl för kronans som enskild räkning.

Prån de värmländska hyttorna fraktades järnet ned till
vänerhamnarna, i regel Bro (nuv. Kristinehamn) men även
över Visnum, Säby och Tingvalla samt härifrån vidare över
Vänern till Vassända-Brätte. År 1575 ägde Bro 2 skutor,
1 storbåt, 3 småbåtar och 3 pråmar avsedda för denna trafik,
och i gårdens räkenskaper redogöres under årens lopp för en
mångfald sådana här omnämnda transporterl).

År 1574 omtalas bl. a. 11 båtsmän, som vid skilda tillfällen
dragit till Brätte med osmund- och stångjärn samt lod och i
ersättning härför erhållit öl och matvaror av skilda slag. En
kohud var vidare lönen till 7 båtsmän, "som akta på järnsku
tan och pläga draga till Brätte". År 1580 fick Anders Hans
son i frakt för sin skuta med 10 1/2 läster osmundjärn mellan
Säby och Brätte 10 1/2 marker, medan 4 båtsmän, som på
gårdens skuta 4 resor fört lod och osmundjärn från Bro och
Säby till Brätte, utspisades med mat och öl. Iiaivar Bagge
och Jöns Dalbo, fogdetjänare, vilka fört sill från Brätte till

1) Värmlands handlingar. K. A.
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Bro, erhöllo härför 100 marker penningar, vari dock inräknats
även forlönen över Edsvägenl).

Sedan Hertig Carl 1584 givit privilegier åt staden Karlstad
å platsen för det gamla Tingvalla, synes trafiken här ha nått
ett betydande uppsving. På 1590-talet utförde Karlstad till
Nya Lödöse över Vänern-Edsvägen stora partier hudar,
skinn, järn, smör och talg, medan i motsatt riktning fraktades
sill, salt, korn ävensom engelskt tyg och pjuk (ylletyg) m. m.2

).

Men ej endast Värmland utan även västgötahamnarna del
togo i denna trafik, och Mariestad synes under 1590-talet ha
haft en in- och utskeppning över Brätte avart och storlek
ungefär likvärdig med Karlstad. Seglingen över Vänern var
riskfylld, och esomoftast klagas det även över att skutorna
utsattes för storm och oväder, varvid lasten kom att spolas
över bord.

Hogenskild Bielke, som 1571-91 och 1594-1600 innehade
Läckö friherrskap, drev ävenledes affärer på Nya Lödöse med
hudar, skinn, smör och ost m. m., vilka varor på hans stor
båt fördes till Vassända och efter omlastningen vid Äkers
ström vidare till Lilla Edet, varifrån Bielkes "landbofogde" 
pä 1590-talet David i flundre härad - ombesörjde
vidaretransporten med "långbåten" till Nya Lödöse. "Stor
båten" skulle ock varje år till Vassända för att där hämta
salt och sill m. m. till slottet Är 1572 fingo 2 nylöse-borgare
600 mark till inköp av salt, vilket sedan skulle föras till Vass
ända, och 1586 gavs slottsfogden på LäckÖ Nils Jönsson be
fallning att av de 30 tunnor sill, som innan Mikaelis skulle
komma till boden i 6 till förtäring,
medan de övriga 24 skulle sändas till Dala, varav en del sedan
vidare över Iijo till fÖr Överförseln el Edsvägen av
Il tunnor smör och 5 lispund ost år 1593 betalade Bielke 6
marker och 6 öre'l).

1) Värmlands hand!.: Bro gård. K. A.
2) Tull & accis. Älvsborg och Nya Lödöse. K. A.
3) Läckö räkenskaper. K. A.
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forlönerna å vägen voro mycket varierande, och någon
taxa för beräkningen har tydligen ej funnits. År 1578 t. ex.
betalades i forlön Brätte-Åkersström för 3 läster 7 fat os
mundjärn 5 daler 1 ]12 marker samt för 47 läster lod 70 daler
7 112 marker. för 8 skeppund näver, "som fördes över Edhe
(Edsvägen) ifrån Brätte till the boder, som byggdes på Lilla
Edet", erlades s. å. 2 1/2 marker nytt mynt, för 88 skeppund
stångjärn och 3 läster 7 fat osmundjärn och 381 skeppund lod
betalades i båtfrakt Åkersström-Lilla Edet 12 daler 1 mar
ker och för 184 skeppund lod 5 daler 4 markerl). 88 skeppund
järn över Edsvägen betingade i frakt 12 daler och 47 läster
lod i fat 70 daler 7 1/2 marker. 88 skeppund stångjärn, 3 läster
7 fat osmundjärn och 564 skeppund lod över Lilla Edet be
talades med 14 marker 4 öre o. s. v.

År 1585 erlägges för transport av 85 skeppund 7 läster
stångjärn samt 83 läster 3 fat osmundjärn över Edsvägen 135
daler men vid Lilla Edet "ett kolfskott rc,töffver" endast 5 da
ler och för båttransporten Åkersströrn-Lllla Edet 22 daler
2 marker2

). Som synes var transportkostnaden pr skeppund
i förhållande till vägsträckan omkring 12 gånger högre å Eds
vägen än för sjötransporten.

I sina räkenskaper för Värmland ]582 ger oss fogden Bengt
Birgersson en liten beskrivning över godsets transportväg
från Vänern till havee). "Till tz (det) första", säger han, "kom
mer tz i från Wermeland heller hvadan thet kommer och till
Brätte, sedan bliffver tz fört landsvägen ifrån Brätte och till
Åkers ström som är en mila vägh och thär bliffver godset
inlacht utij min N. Iierres bodh, sedan bliffver thet inskippat
utij min N. tlerres Bätter ther vid Åkersström och fört nidh till
Bäreström (Lilla Edet), som är en veckusjös, ther bliffver tz
ater igen inskippat på min Nådiga tlerres båter och fört nidh
till Nylöse."

1) Iiertig Carl, arv och eget. K. A.
2) fogderäkenskaper. K. A.
3) Sandbergska samlingen. f 4598. K. A.
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Vägen från Vassända "över landet Stora Edet" var enligt
Rasmus Ludvigsson omkr. 1560 "en ond väg, dock står det till
att broa"l). Alla varutransporter å den ännu obanade stigen
måste följaktligen verkställas medels klövhäst, d. v. s. med
varorna lastade över hästens rygg.

Sedan trafiken bl. a. genom tillkomsten av det nya krono
bruket vid Bro omkring 1572 väsentligt ökats och holländarna
dessutom 1580 begärt få en nederlagsplats i Nya Lödöse2

),

framtvingades tanken på ett iståndsättande av vägen enligt
utvecklingens stegrade krav.

Efter förslag av tlogenskild Bielke och Erik Oyllenstierna
ger Johan III därför genom brev av den 23 aug. 1581 Erik
Gustafsson Stenbock i uppdrag befalla fogdarna på Dal och
de närmaste häraderna kring älven att tillsäga bönderna uti
resp. fögderier, "att de var och en, förlänte som oförlänte,
frälse som våra egna bönder, hjälpa till att rödja den väg,
som är mellan Åkersström och Brätte, att man kunde föra
godset härefter där emellan med vagnar och icke med klöv
allenast, som härtill skett är, och skall samma väg bliva till
minst 9 eller 10 alnar bred, så att två vagnar kunde mötas
tillika"").

Godsforslingen medels hästeklöv drog enligt Bielke~Gyl

lenstierna en otillbörlig lega, vilken nu genom det nya trans
portsättet skulle kunna göras skälig. "Allt menige riket till
gagn och godo".

1) Strödda kamerala hand!. K. A.
2) Sv. riksdagsakter, ser. I, del II.
") Riksregistraturet. R. A.
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B r ä t t e.

I biskopsfogden Sigge Svenssons räkenskaper för biskops
stolens landbönder i Skara stift 1556 omnämnes bl. a. en
"kyrkoäng vid Brätto" samt en "vid Vassända i Vassända",
vilka skatta 6 marker smörl). Till synes är detta den äldsta
bevarade handling, i vilken namnet Brätte förekommer. Flera
försök till tolkningar av detta ord ha gjorts, och bl. a. ger
Asmund Carlander i sin akademiska disputation 1748 namnet
den fantasifulla tydningen att "vara kommet av Bretta = en
som fäller sin hillebard, och skulle de gamla götar här i trak
ten övat ungdomen i bardalekar". Säkerligen ha vi dock här
att finna en pluralform för det gamla dialektordet "bratt" =

brant. "Brätte" skulle sålunda kunna tolkas som "den stora
branten" eller "branta sluttningarna", hänsyftande på platsens
läge ovan sjön.

Efter att under något decennium ha använts omväxlande
med "Brätte" började nö.mnet "Vassända" som beteckning för
platsen vid "vattnets ända" att komma ur bruk. Det lilla sam
hälle, som efter nordiska sjuårskriget uppväxte här i samband
med den nu mera regelbundna trafiken på Värmland, befanns
tydligen vara av sådan betydenhet, att det krävde en benäm
ning skild från sockennamnet.

Samhällets obetydlighet efter fejden illustreras genom ett
brev, troligen från 1570-talet och utfärdat av "oss Effter
schreffene som Boindz Ehre på brete"2), vari påpekas, att
Brätte ej är någon fri köpstad utan en skeppshamn vid Vä
nems ände, där Lödöse och Lidköpings borgare hava sina
bodar till sitt gods förvaring, när de skola över Edet. "Där
fÖre", heter det, "bor där ingen köpman utom en man, be-

1) Västerg. hand!. 1556: 10. K. A.
2) Strödda aktstycken S. A. R. A.
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nämnd Algot, som brukar köpmanshandel, och därför håHer
han K. M:ts folk med öl och mat, och har han även försett en
i Brätte varande rysk bojar (adelsman) med penningar och
diverse matvaror. Dessutom är här bosatt en kopparslagare,
som även håller gästning, och en skeppare, som heter Olof
Gunnarsson, vilken endast äger en skuta att hjälpa sig med,
samt vidare lille Anders, som ej har mera än han kan förtjäna
genom sitt arbete. K. M:ts proviantskrivare är ävenledes bo
satt i Brätte och begärde sin jord fri, enär han ej ägde någon
annan för sin tjänst än den vid Brätte. Vidare bodde här Jon
i Messevij samt tre värnlösa kvinnor, som intet ha att hjälpa
sig med, utan spinna sig till föda." "Och begära vi alla hos
de gode män, som på K. M:ts vägnar skola låta och göra, att
det måtte bliva lagat med den ryska gärden efter som var
och en haver råd till efter här är fattigt folk på den bergs
klippa vi bo", heter det till slut. Skrivelsen utmynnar sålunda
i en hemställan om befrielse från "ryssgärden", innebärande
att ryska krigsfångar från Johan III:s långvariga fejd med
Ryssland på IS70-talet blivit inkvarterade i Brätte för att där
försörjas. Vidhängande brevet finnes Algats sigill, och vid
fästat detta en lapp med några rader skrivna på ryska språ
ket. Under själva brevet finnas vidare tre bomärken.

Algöt Månsson i Brätte skymtar ofta i skilda handlingar
under I570--80-talen som affärsman, gästgivare m. m. År
1577 t. ex. levererade han jämte Lars Svensson i Nylöse 6
tunnor salt till Bro gård, och påföljande år drev han affärer
med fogden Anders Hansson i Ostersysslet, Värmlandl). Är
1578 höll han de kungliga ombuden Arfvid Lakai och Jöns
Skrivare med öl och mat, och 1583 uppbar han av kronan på
grevinnan Märta Lejonhufvuds2

) för 1583 års faring 32 tun
nor malt jämte 2 skeppund, "vilket hon honom skyldig var".
I Nya Lödöse "tänkeböcker" (rättegångsprotokoll) figurerar

l) Värmlands hand!. K. A.
2) fru Märta, Svante Stures änka, var länsinnehavare av hela Väne

hiirad.
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Algot i Brätte ofta i olika sammanhang intill nov. 159Ö men
omtalas i protokoll den 28 nov. 1592 som avliden.

Som gästgivare omtalas 1578-80 förutom Algot även kop
parslagaren Per Ounnarsson samt hans hustru Britta Jönsson,
vilken sistnämnda bl. a. 1578 fick 8 daler för kosthållning av
kronans folk samt 1579 höll hertig Karls tjänare Bengt Carls
son i sin kost 9 veckor, varjämte hennes häst för kronans
räkning 6 gånger fick löpa över Edsvägen. Gästgivarrörelsen
vid Strömmen (Äkers ström) handhades vid samma tid av
Olof Simonsson och vid Lilla Edet ("Bergaström") av Anders
Assmundsson, vilka bägge därjämte voro godstransportörer.

Trots sin oansenlighet var dock Brätte vid denna tid en av
myndigheterna uppmärksammad ort av viss betydelse och ej
utan framtidsmöjligheter, vilket bl. a. framgår av ett till kungl.
sekreteraren Erik Matsson m. fl. år 1579 utfärdat brev, vari
riksdrotsen Per Brahe föreslår återupprättandet av den gamla
köpstaden Gamla Lödöse och vidare framhåller, att "så kunde
ock Brätte komma något för sig", varigenom skulle kunna
förtagas den tillföring till Tönsberg och Uddevalla, som sker
från Äse och Väne härader samt Dal och Värmland. Därest
Lödöse och Brätte komma till makt, skulle de kunna ändra
på detta förhållande. Huru svårt det varit att försvara sträc
kan längs älven från Gullberg och Nylöse allt intill Brätte har
den framfarna danska fejden givit exempel på. "Kunde för
denskull", säger han till slut, "icke vara ogagnelikt att dessa
2 små städer (Lödöse och Brätte) vilka hava sina särskilda
marknader årligen och av ålders tid äro däruppå priviligie
rade, icke måtte så slätt ligga ödel). Av ovanstående synes
framgå, att Brätte nu betraktades som stad, antagligen dock
utan några härtill undfångna privilegier.

Är 1583 gavs fogden Per Kristersson av Johan III befallning
att av s t a d e n Brätte utkräva 4 daler samt av varje skatte
och kronobonde 2 öre och av "våra egna samt hertig Karls

1) Kanslitiänstemän och deras koncepter. R. A.
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frälse landbor 1 öre till utrustning av båtar att brukas mot
vår och riksens fienderyssen i Vita havet"l).

På herremötet i Borgholm 1587 bestämdes den årliga guld
skatt städerna hade att betala, varvid denna för Brättes vid
kommande fastslogs till 5 ungerska gyllen, samma belopp som
påförts Falköping. Fem år senare fingo de bägge städerna var
dera förutom guldskatten även vidkännas en extra debitering
av 30 daler klipping. Iiärav torde väl framgå, att Falköping
och Brätte varit ungefär likvärdiga i storlek. 1595 beslutades
i riksrådet, att av västgötastäderna året förut utkrävda frakt
pengar skulle användas till byggande av ett skepp vid Älvs
borg, varvid Brätte hade att betala 9 daler.

Vid Sigismunds kröning den 22 febr. 1594 är Brätte med
bland de städer, som svuro konungen trohetsed, och vid riks
dagen i Uppsala samma år är staden även representerad 
genom vem är dock okänt. Samma år omnämner den norske
biskopen Jens Nilssön "köpstaden Brette, belägen 1/2 mil
norrom Trollhättan"2).

För bekräftande av Söderköpings riksdags beslut hölls den
16 jan. 1596 en stämma i Oärdhem med innevånarne i Väne
och Flundre härader. Som undertecknare av det därvid fat
tade beslutet märkas bl. a. Lamentius Uddonis, "pastor i
Vassena och Brette stadh", samt Arfved Gulsmidz "för sig
och sina medborgare i Brette stadh,,3). Vid provinsmötet i
Vadstena 2 år senare representerades staden av sin borg
mästare Arfvid Bengtsson, och bland undertecknarna av stä
dernas förnyade svar på hertig Karls framställda punkter
märkes vid samma tillfälle Didrik Björnsson som ombud för
Gamla Lödöse och Brätte.

Ännu 1584 ålåg det Brätte att underhålla en rysk krigs
fånge vid namn Divisios Bråffsson, vilken bl. a. i handling4

)

betygar sig "efter den besked och brev, som jag haver av

1) Västerg. hand!. K. A.
2) Visitatsböger.
3) Riksdagsakter 3: 2 A 687.
4) Västerg. hand!. K. A.
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K. 1\1:t på mitt underhåll" ha av Brätte stad anammat och upp~

burit för 1583 sju daler och ett lispund kött samt för 1584
fem daler.

En ny pålaga fick den lilla staden i febr. 1593, sedan rege
ringen förordnat att Sigvard Anderssons vid Narva brukade
knektar, vilka nyss förut hemkommit från finland, skulle av
vissa västgötastäder under någon tid försörjas genom s. k.
borgläger. Brätte hade härvid att svara för 2 man, varjämte
3 skulle underhållas av Gamla och Nya Lödöse, Lidköping
och Brätte gemensamt.

Då vidare kronans sjöfolk ej kunde brukas i tjänst under
vintrarna, blevo de bL a. under åren 1593-1601 förlagda i
krigsborgläger på slott och större gårdar samt i vissa städer,
bl. a. i Brätte. förstnämnda år hade staden t. ex. att svara
för 11 man, och 1601 blev den som kompensation "fri för den
taxa, som under året utgå bör".

Borgarna i 1500-talets Brätte vara även affärsmän, och vid
marknaderna såväl inom staden som annorstädes, där brätte
borna mötte upp, fanns alltid möjligheter att genom byte för
värva för livsförseln behÖvliga varor. Jämte Skara, Lidkö
ping och Nya Lödöse hade även Brätte på 1580··talet förmånen
att åtnjuta tre årliga frimarknader, flerstädes i Värmland.

Vid riksdagen i Vadstena 1587 funna sig emellertid samtliga
nämnda städer föranlåtna till en gemensam protest emot att
de frihamnar och handelsplatser, som de av ålder haft såväl
vid Tingvalla som Bro m. fl. orter, blivit dem förmenta.
Alla deras bodar i Tingvalla, heter det, äro dem fråntagna,
varjämte de nu där ha endast två frimarknader emot förut tre.
Slutligen anmärkes det på att Karlstads och Mariestads bor
gare draga Brätte och Nya Lödöse förbi till Kongahälla, Udde
valla och Marstrand, "och begär Nylöse borgare att om dem
icke bliver efterlåtet frihamnar och alla villkor de förut haft
hava, Karlstads och Mariestads borgare då måtte förhandla
sina varor hos Nylöse och Brätte men ej annorstädes"').

') Köpstäders besvär hos hertig Karl, Riksdagsakter.
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Bland besökarna av marknaderna i Brätte märkes även ny
lösingarna. I sinom tid kommo dock tydligen de styrande i
Nya Lödöse att i Brätte befara en farlig konkurrent, och under
åren 1586-1604 bötfälldes också vid rådhusrätten i Nya
Lödöse en mångfald personer för det de mot förbud drivit
handel med kramgods å marknaderna i Brätte. År 1600 be
slutades åter, att "ingen skulle vidare gå i Brätte marknader
på Oxebacken med köpmansvaror att handla; vilken häremot
gör skall hava förbrutit det han köper och därtill böta med
40 mark. Sammaledes förbjöds att ingen drager ut till Iiu
vudnäs och Korseberg; vilken det gör, haver förbrutit som
före skrivet står". Icke förty ställdes 3 år senare själva borg
mästaren i Nya Lödöse Albert Siltman till svars inför rådhus
rätten därstädes och ådömdes 20 marks böter "för det han
dragit till Brätte marknad och handlat mot stadens privile
gier1

). Förbudet, som tydligen var emot allmänna opinionen,
gick ej länge härefter att upprätthålla, och inom kort finna
vi åter nylösingarna oförhindrade möta upp på Brätte
marknader.

En annan konflikt med nylösingarna hade brätteborna på
1580-talet, då de förstnämnda tagit sig före att vid såväl tor
get som annorstädes i Brätte uppföra en hop bodar - tydligen
för godsförvaring - och till så stort antal och omfång, "att
de voro till förfång och mehn och brätteborna ej själva hade
rum till dess boning". Brätte anförde häröver besvär hos
Johan III med hemställan om att "få njuta sin stads ägor fri,
så framt de där skola bliva boende". Kungen, som sade sig
ej veta vad rätt nylösingarna hade till dessa bodar, gav i
anledning härav genom brev den 24 mars 1590 ståthållaren
i Älvsborg Göran Eriksson Ulfsparre i befallning att rannsaka
i ärendet och så laga, att "vad som olovligen av nylöseborna
till förfång och mehn byggt är måtte bliva avskaffat"2).

Sedan gammalt hade borgarna i Nya Lödöse "varit vane

1) Nya Lödöse tänkeböcker.
2) Riksregistraturet
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att bruka sin hantering vid Dalbergsåi
) med allehanda nöd

torvtiga varor och där lägga in med sina båtar och skutor"2).
1\1- 1592 synes marknadsplatsen vid Dalbergså dock ej längre
ha varit tjänlig för Nya Lödöses intressen, enär stadens råd
stuga den 14 aug. sagda år fann sig föranlåten besluta, att
"vilken som av Nylöse borgare eller deras drängar kunna
bliva beslagna med att bruka någon handel eller köpslagan i
Dalbergså, som härtill skett, skola hava förbrutit det de köpa
och därtill vid 40 mark förbrutet". Hos myndigheterna skulle
vidare göras hemställan om, att sagda marknad måtte bliva
avlyst samt "bönderna och köpmännen söka sig till Brätte,
som gammalt och fornt är,,3).

Men även Brätte var nylöseborna till skada och förfång,
och i en inlaga till konung Sigismund andraga de samma år
sin klagan däröver, att "de borgare, som bo i Gamla Lödöse
och Brätte, driva mycket olagligt landsköp4), så att de förtaga
främmande personer till sig, med vilka de draga omkring i
landet och uppköpa vad gods och varor, som de överkomma
kunna, de främmande till fördel och bästa. Sedan låta de
samma varor under deras namn och emot förbud hemligen
utföra genom de danskes strömmar, så att kronan varken tull
eller annan r~j tti,\!,IH:t hekollllllcr",

I ett öppet brev den 15 febL 1593 framhåller konungen i
anledning härav, att "sådant är både emot lag så väl som ock
dem själva och andra borgare och förnämligast Nylöse bor
gare till stor skada. Skall efter denna dag icke vara tillstått, att
vare sig Brätte eller Gamla Lödöse borgare skola annorstädes
vare sig ut- eller införa deras gods än åt Nylöse och Älvsborg
och där utgiva vad tull och utlagor, som därav bör utgå vid

1) Norra Strätet vid Qvantenburg, varest marknader hÖlls ända till 1850.
2) Farkosterna måste givetvis härvid på vikingarnas sätt dragas längs

Edsvägen.
3) Nya LödÖse tänkeböcker.
4) Köpenskap å landsbygden, vilket ansågs vara till skada för städerna

och därför vid stränga straff förbjudits av bl. a. Gustaf Vasa 154.6 och
Johan III 1580.
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tillbörligt straff. Så skola ock de, som befaIIningen hava,
ävensom fogdarna ha flitig akt och inseende, att för:ne bor
gare icke upptaga främmande personer att uppköpa något
gods de främmande till godo, och de som härmed beslås,
skola ej ostraffade bliva"l).

Brättebornas utkomstmöjligheter voro som synes kring
skurna, och deras försök att hävda sig stäcktes genom lagbud
och motigheter från ängsliga konkurrenter. Körslorna på Eds
vägen samt något gästgivarehållning för Kronans folk och
andra vägfarande var jämte marknadsaffärerna och litet jord
bruk Brättes till synes enda förvärvskällor, sedan "landskö
pen" omÖjliggjorts. Staden ville dock ej gå under eller stanna
i utvecklingen, men en ändring i förhållandena genom ett
initiativ till uppryckning var i så fall något ofrånkomligt.

Staden under Karl IX:s privilegier.

Inklämt som det låg inom ett litet av vägen och bäcken
bcgr~ills;il Ulllr'ldc, lUr det gavs rill,~a av "liliiIehete" till krea
turen oell minilHala llJÖjliglteter till utveckling, var Brätte
otvetydligen dÖmt att som samhälle fÖrtvina, därest ej en
ändring i fÖrhållandena kunde åstadkommas. Genom en upp
vaktning inför riksfÖreståndaren hertig Karl blev det ock
borgerskapet mÖjligt framfÖra sina bekymmer med samtidig
hemställan om "nogoth mera utrymme till Stadenn. Effter
the her ti! haffva warit både medh Mulebete, fiske, fiskewatnn
och annan lägenhett på alle sijder Innetepte". I ett Öppet brev,
utfärdat från Örebro den 21 april 16032

) bekantgör Karl i an
ledning härav, att han tagit "Brette stadz Boer" uti sitt furst
liga hägn samt efterlåtit dem, staden till mera förbättring och

1) Riksregistraturet.
2) I riksregistraturet dat. den 30/4.
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utrymme, kronogården Amennerödh (Amnered) ävensom Oun
narstorp (Knutsbol), en gård, och Vassända, en gård, "både
i wåte och torre skogh och mark närh och fierran". De bön
der, som bodde på dessa hemman, skulle flytta in till staden
och njuta där stads villkor och privilegier, och skulle staden
som vederlag för den undfångna förmånen årligen till Kronan
erlägga en skatt av 30 dalerl).

En stadens vitala angelägenhet var att sätta fart i affärs
livet, och efter gjord framställning beviljade även Karl IX
borgerskapet "att de om Kyndelsmässa (2 februari) skola
deras frimarknad hålla och då handla fritt med både in- och
utländska, som dit komma med alla de varor och gods, som
vanka kunna, såsom det sker i alla våra städer här i Sverige.
Vad anlangar de sakörespengar, som där faller och häradet
här till har tagit av staden, skola de dem årligen efter denna
dag njuta och behålla till stadens bästa och därmed förbättra
och bygga, vad som behövs till stadens behov, det vare sig
i byggningar eller eljest, som sådant tarvas. Därföre borg
mästare och råd måge göra reda och räkenskap, vartill det
användes"2).

Medan frimarknaderna voro upplåtna för alla, svenskar så
väl som utlänningar, voro de enskilda marknaderna eller s. k.
torgdagarna uteslutande förbehållna stadens egna innevånare.
För en främling var det straffbelagt att då driva affär. År
1617 bötfälldes sålunda en borgare från Gamla Lödöse för det
han "emot lagen och ordinantsen" stått med öppen bod med
kramgods på Brätte enskilda marknad, och påföljande år lag
fördes en främling därför att han mot förbud köpt ett par oxar
på borgarnas torgdag i Brätte.

För varor, som transiterades över Brätte, utkrävdes tulL
Är 1614 var Anders Andersson tullskrivare i Brätte och be
kom han därför "till lön och kläde" 20 daler, varjämte Kronan
med 35 daler gäldade hans kost för 28 veckor. Nils Börjesson,

1) Se bilaga 1.
2) Riksregistraturet 1/5 1606.
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vilken år 1613 var häradsfogde i Väne och sedermera fogde
på Älvsborg, omtalas bl. a, även under ett år som tullnär
i Brätte.

Intill 1613 erlades hela tullen i Brätte för det gods, som
skeppades från Karlstad, men fr. o, m. nämnda år endast hälf
ten, medan den andra delen utkrävdes "i furstendömet" (Värm
land). År 1614 redovisade Brätte av denna tull 430 daler
14 1/2 öreI).

Under I600-talets första decennium var efter allt att döma
Torbjörn Iiermansson Brättes mest fram
trädande och betrodde medborgare. Som
representant för staden bevistade han år
1606 utskottsrnötet i Örebro och påföljan
de år riksdagen i Uppsala, Vid först
nämnda tillfälle återfinnes han bland un
dertecknarna av borgerskapets svar på
hertig Karls proposition av den 14 april

Brätte stads sigill.
och riksens ständers förklaring samt 1607

riksens ständers försäkring. Bägge dessa handlingar upptaga
Brättes påtryckta sigill2

).

för forsling av masteträ från Värmland till Brätte hade
Karl IX år 1606 låtit bygga en pråm på Dal. Såsom varande
"känd i Vänern uti alla hamnar och vikar" fick Torbjörn Her
manson härvid K. M:ts fullmakt att vara skeppare på pråmen,
och skulle han "vara förpliktad att stå sitt kall och ämbete
f(;re som han vill vara till svars både för gudi och mannom".
"Och", heter det vidare, "på det han uti samma sitt kall och
ämbete må desto trognare och flitigare bruka och befinna,
hava vi nådigst unt och efterlåtit, att han skall årligen utav
fogden på Dal bekomma till lön och underhåll 12 tunnor spann
mål och 8 daler penningar3

).

År 1610 hade det kommit till konungens kännedom, att en

1) Tull och accis, Älvsborg och Nya Lödöse. K. A.
2) Borgarståndets riksdagsprotokoll.
el) Riksregistraturet 1/5 1606.
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guldsmed Peder Olofsson i Uddevalla upptäckt "ett silver
verk" på Dal, varför fogden Michel Pederson gavs befallning
anmoda guldsmeden begiva sig till konungen, "sedan han
sträcket utvist haver"... "men vill han icke själv begiva sig
hit, så vilja vi likväl, när vi så se vad malm duger, så belöna
honom, att både han och hans barn skola vara oss tacksam
ma". Sedan konungen delgivits begärda upplysningar, gav
han Torbjörn Iiermansson befallning att jämte Lasse Näsevis
begiva sig till Dal för att där tillsammans med Michel Peders
son bränna och bryta där några silver- och järnsträck "en
famn eller mera djupt på vart sträck, till dess man kan se, hur
samma sträck sig ställa vele och föra oss därav tillhanda,
såsom ock veta oss om alla lägenheter besked, huru där till
står". Samma år fingo Torbjörn och Lasse 12 1/2 daler i er
sättning av Kronan "emedan de sökt efter silver- och järn
malm uti Väne härad och där låtit bränna i bergen"l). Om
resultatet av dessa undersökningar synes handlingarna ej ha
något att upplysa. Trots alla sina förtroenden benämnes Tor
björn 1610 som "en fattig man i konungens tjänst".

År 1603 fick staden under två dygn härbärgera 80 antag
ligen .från Älvsborg ankomna skottska soldater, vilka sedan
transporterades över Vänern "till vår nådige furste" (Karl IX)
i Värmland, den l febr. 1605 mönstrade Nils Stiernsköld det
västgötska krigsfolket i Brätte och 1608 gavs ståthållaren
Söfrin Jönsson kunglig befallning att sända krigsfolk från Älvs
borg till Mariestad via Brätte.

Genom en eldsvåda, som 1609 härjade staden, förstördes 6
av dess 24 gårdar. Det var ett svårt slag för det lilla samhället,
men som ett litet plåster på såret fick Brätte "och de hemman,
som där underlagda äro" under några år avkortat de "ovissa
partzeler"2), som eljest skolat utgå till Kronan. Tydligen var
det denna staden drabbade olycka, som påföljande år föran
ledde Karl IX befalla fogden Michel Pedersson "låta borgarna

1) Riksregistraturet.
2) Skatt in natura.
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i Brätte flytta till liuvudnäs och där sätta sig neder att bygga,
där vi sedan vele dem låta nådigst tilldela ägor och stads
utrymme, både till mulebete och annan lägenhet, som de
kunna behöva"l). Då borgmästaren i Brätte önskade besked
om, huruvida flyttningen skulle verkställas redan samma års
höst, meddelade konungen fogden i ett nytt brev den 12 okt.,
att "du väl kan tänka, att efter vi hava befallt, att staden
skulle flyttas, så se vi ju helst, att det måtte ske med det
fCJrsta". Någon flyttning blev det dock ej av, antagligen be
roende på brättebornas egen vägran vid avgörandet. Staden
var obetydande och räknade efter branden endast 17 1/2 går
dar. Skattelängden av 1610 - sannolikt den äldsta beva
rade2

) -- upptar endast 70 personer, varav 22 gifta par. In
räknat även minderåriga barn torde folkmängden i sin helhet
ha uppgått till ett 100-tal personer.

Som kyrkoherde i Brätte omtalas 1609 "herr Joon", vilken
då i kraft av ett kungl. brev 30/12 1595 som lön fick mottaga
46 tunnor spannmån. År 1616 uppbar prästen i Brätte i tionde
20 tunnor och 11/2 fjärding spannmål samt 1/2 skäppa havre.

Om tillkomsten av stadens kyrka är oss ingenting bekant.
I bevarade handlingar omnämnes den till synes första gången
1616, då Kronan till dess förbättring enligt K. M:ts brev den
4 juni sagda år anslog 8 tunnor spannmåI4

). Kyrkan bör så
lunda ha tillkommit före denna tid, och bland stadens inbyg
gare 1610 märkes ju även enligt skattelängden den "husfat
tige" och till skatters erläggande oförmögne klockaren Olof
Elfsson. Till sina säkerligen mycket fåtaliga inkomstkällor
räknade kyrkan bL a. böter, som ådömts för skilda förseelser,
landsköp, slagsmål, lönnkrögeri m. m.

En läroanstalt synes även ha funnits inom staden redan i
början av 1600-talet, enär det upplyses, att Anders Grotte,

1) Riksregistraturet 16/3 1610.
2) Se bilaga 2.
3) Västg. hand!. 1609: 5. K. A.
4) Nils Birgerssons räkenskaper, Västg. handL
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sedermera kyrkoherde i Tunhem, år 1614 vid 9 års ålder in
tagits som elev i Brätte stadsskolal).

Under den s. k. "brännefejden" intogo och skövlade dans
karna Nya Lödöse i slutet av januari 1612. En månad senare
återtogs staden av svenskarna under fältmarskalken Jesper
Mattsson Krus, vilken efter att ha fördrivit fienden tågade in
i det då norska Bohuslän under fruktansvärda härjningar,
varvid bl. a. Kungälv och Uddevalla samt c:a 600 gårdar gingo
upp i lågor. Efter att sålunda ha tagit hämnd för danskarnas
liknande bravader i Västergötland förlade Krus sedan i början
av mars sina knektar i borgläger i sistnämnda landskap2).
Platsen för detta borgläger bör ej vara svår att finna, då
Jesper Krus' bägge brev om sina senaste bedrifter i Bohuslän
m. m. äro daterade Brätte den 5 resp. 12 mars 1612.

Under ett par månader rådde härefter lugn å västra fronten,
och synes Jesper Krus' knektar under tiden ha kvarlegat i
borglägret vid Brätte. Den 6 juni bröt emellertid Kristiern IV
upp från det ödelagda GullbergS) och marscherade med 32 fäni
kor fotfolk, 10 fanor ryttare och 1 kompani dragoner, inalles
c:a 20,000 man, via Gamla Lödöse mot Brätte för att förskansa
sig där. Efter att ha skövlat Gärdhem och Tunhem ändrade
han dock av viss anledning sin plan och drog i stället mot Tun.

Vilt härjande i bl. a. Vassända och Naglum kom i stället
Kristierns underbefälhavare riddaren Jörgen Lunge på marsch
emot Brätte men möttes av den vaksamme Jesper Krus och
tvingades att återtåga till det av danskarna besatta Älvsborg.
Samtidigt hade det dock lyckats danskarna att från kusten
föra en del skutor till Brätte, med vilka de efter stadens er
övring hade för avsikt att anfalla Värmland, varför konungen
gav ståthållaren därstädes Bo Ribbing i uppdrag att där till
motstånd uppbåda en vapenför karl från varje gård4

). Den

1) Settergrens släktbok. R. A.
2) Larsen: Kalmarkrigen, s. 191.
3) Å platsen för numera Skansen Lejonet i Göteborg.
4) Till Bo Ribbing, riksregistraturet 14/6 1612.
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10 juli ger Kristiern två av sina norska befälhavare Styring
Boel och Alexander von Pappenheim befallning att besätta
och befästa köpstaden Brätte, och ännu en månad senare kvar
ligga danskarna här under befäl av Jörgen Lunge. På befall
ning rycker nu Jesper Krus ifrån Småland emot dem, och
efter att han rensat staden och häradet från fiender gavs han
den 13 aug. order att slå läger vid gränsen och härifrån endast
företaga mindre strövtågl).

Mot slutet av månaden är Jörgen Lunge åter vid Brätte
med 3 kompanier fotfolk och 3 ryttarfanor, vilken styrka efter
några dagar ytterligare utökas till sammanlagt 2.000 man.
Jesper Krus gavs nu åter befallning att rycka an mot dan
skarna och "slå dhem dhädan". Med endast 2 kompanier vär
vade soldater och något rytteri till förfogande inledde han nu
en rad av skärmytslingar med fienden, och bl. a. kan han den
4 sept. rapportera, att han dagen förut "på vägen vid Brätte
mot Dal" genom ett bakhåll överrumplat danskarna och be
rett dem ett nederlag, varvid 9 fiender stupade och ett flertal
sårades. Påföljande natt ämnade han överfalla det fientliga
rytteriet, och därest den väntade förstärkningen snart skulle
anlända, "då skall jag", heter det, "följa fienden och försöka,
vad avbräck jag kan tillfoga honom"2). "Vad beträffar Brätte
säger han vidare i en ny skrivelse från Velanda den 6 sept.,
"är denna stad genom fiendens intrång numera så spärrad,
att man ej så snart kan bliva den mäktig, och måste K. M:t
fÖrdenskull finna ut andra medel". Någon vecka senare synes
danskarna dock vara försvunna från både Brätte och Dal, och
var fälttåget i dessa trakter härmed avslutat.

Men danskarna hade gått hårt åt den lilla staden, och genom
sin utskickade, Olof Kinkel, delgåvo brätteborna 1613 konung
en "den skadliga lägenhet, som de uti förledna år av de dan
ske, som då våra och riksens fiender voro, med skövlande,
mord och brand lidit hava, ödmjukligen begärandes, att

1) Riksregistraturet.
2) Brev från Jesper Krus till Gustaf II Adolf, dat. Velanda 4/9 1612.

I\. A.
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konungen dem med frihet samt annan lägenhet nådeligen be
skänka ville, på det de kunna desto förr och bättre komma
sig och staden till makt igen".

Gustaf Adolf behjärtade framställningen och under konsta
terande av, att "staden för några år sedan utav min salige
käre herr fader till sin förbättring bekommit några gårdar
uti Väne härad, som äro Amnered, Knutsbol och Vassända
med alla de ägor där under ligga, dock med sådant besked,
att de därutav skola årligen utgöra 30 daler penningar, men
förbemälte gårdar äro nu uti lika måtto av fienden brända
och illa medfarne", ville han "nådigst bevilja Våra undersåtar
i Brätte att de för samma penningar skola vara fria och för
skonta, därnäst att de måge och skola njuta och behålla 3 års
frihet för alla utlagor, vad namn de hava kunna. Desslikes
hava vi ock lovat och tillsagt, att de skola vara fria och för
skonta med den månadshjälpen, som vi sist på riksdagen i
Stockholm samtyckt och beviljat hava"l).

I ett annat brev, daterat samma dag, gör konungen vidare
veterligt, "att efter kyrkoherden i Brätte herr Peder Olai
haver mist prästgården samt allt det han har ägt igenom eld
och brand uti förledna år, medan fienden där låg och hade
sitt fältläger, varföre på det han må komma sig och präste
bordet desto bättre och snarare till makt igen, så hava vi av
gunst och nåde unt och konfirmerat, som vi ock härmed unne
och konfirmera honom samma underhåll och vederlag uti
Tunhems gäll, som han vår sal. käre faders skrivna brev till
förne haft haver att njuta och behålla, undantagandes vad
kyrkan till vin och oblater nådigst unt och efterlåtet är",

Brätte var efter fejden tydligen illa åtgånget, och ännu 1614
Llppges 63 1/2 mantal inom staden som "ödes-brände-husfattige
och igenlagde hemman"2). Men med Nya Lödöse var det tyd
ligen än värre beställt. Denna stad synes hava blivit så gott

1) Riksregistraturet 10/6 1613.
2) Västg. hand!. K. A.
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som utplånad, varför dess hemlösa borgare strax efter fredsslu
tet i januari 1613 hos konungen anhålla om rätt att åter uppbyg
ga den. Då Nya Lödöse emellertid var bland de områden, som
under 6 år satts i pant till Danmark för den s. k. "Älvsborgs
lösen", fann sig Gustaf Adolf ej kunna ge sitt bifall till fram
ställningen, utan uppmanades nylöseborna istället att slå sig
ned i Alingsås eller Brätte, varest de skulle få "njuta alla de
privilegier och friheter, som de tillförne i Nya Lödöse haft
hava, såväl i staden som på landsbygden och i Bergslagen
deras handel och näring obehindrat till att bruka, och skulle
härförutom även under 3 års tid njuta förskoning för alla
utlagor och besvär, som planläggas kan"l).

En stor del av nylöseborgarna följde konungens uppmaning
att lämna sin stad, och flertalet valde härvid att slå sig ned
i Brätte, med vilken stad de ju sedan gammalt haft förbin
delser och som de väl kände. Antalet till Brätte inflyttade är ej
känt, men 1619, sedan Nya Lödöse åter kommit under svensk
förvaltning, finna vi ännu 55 nyIösingar i Brätte, vilka uppges
ha erlagt kontributioner för Älvsborgs lösen "alla 6 termi
nerna"Z). Inräknat hustrur, barn och tjänare torde nylöse
borgarna i Brätte detta år ha utgjort ett lOO-tal.

Som erkänsla för att de lojalt följt konungens uppmaning
att flytta, fingo nylösingarna vid flera tillfällen del av kunglig
ynnest. Redan den 26/4 1613 tillskriver sålunda Gustaf Adolf
fogden Nils Börjesson, att "vi ha förstått, att där vid Brätte
nu utföres en hop med gods, och de begär veta, vad tull där
skall påläggas, såsom ock om uppstäders borgare skola njuta
förskoning för tullen lika med Nylöse borgare, därpå vi dig
till svar vill hava givit, att de allenast som tillförne hava bott
i Nylöse skola bliva tullfria, men uppstads borgare såväl som
ock de främmande skola giva tull efter den ordning, som vi
däruppå hava göra låtit".

Redan den 14/2 påföljande år heter det emellertid, att enär

1) Riksregistraturet 4/3 1613.
2) Mantalslängd, Nya Lödöse. K. A.
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de danske nu taga tull vid Älvsborg av allt gods, som där
utskeppas, "så är Vår vilja, att du härefter vid Brätte ingen
tull av dem, som sitt gods där över föra, taga skall".

Genom inflyttningen hade Brättes invånareantal ungefär för
dubblats, och, vad viktigare var, staden hade även härigenom
tillförts en hel del mera erfarna och initiativrika affärsmän
och hantverkare, vilka ock inom kort synes ha tagit ledningen
inom såväl näringslivet som den kommunala förvaltningen.
Det blev en nydaningens tid för den genom fejden så illa åt
gångna lilla staden. Nya hus uppfördes, och en mängd gårdar
och tomter bytte ägare, varvid nylösingarna i regel voro
köpare. En hel del tvistigheter om tomtgränser m. m. fingo
sin lösning vid rådstugan, vars protokoll bL a. tala om "Peder
Skräddares gård, som liggandes är vid kyrkan, Göte Börssons
gård nere på Maden och Börje Anderssons tomt liggandes sun
nan ån eller bäcken intill salig Olof Gunnarssons tomt upp till
gatan in till ån".

De mäktiga herrarna togo sig gärna självrådiga friheter,
och år 1621 meddelar t. ex. lagläsaren Anders Torkelsson
inför rätten, att han "tre resor stämt välborne Ture Axelsson
Natt och Dag (ägare av Onsjö) att han eller hans fullmäktige
skall inför Väne häradsrätt eller Brätte rådstuga svara för det
torp, som herr Ture nu nyligen låtit uppbygga in under staden
Brätte, som borgerskapet förmenar vara stadens och Kro
nans egendom".

Staden fick vid denna tid sin första lilla industri, nämligen
en kvarn invid bäcken. Vid ting i Gärdhems Artorp 16171

)

edfästes sålunda, att Jon och Per Andersson i Eventorp voro
ägare till Brätte forskvarnström, vilken nu också tilldömdes
dem till evärdelig egendom.

En ny präst "hederlige och vällärde herr Harell" bosatte
sig 1617 i staden, där han delade tomt med skutskepparen
Michel Hansson. På begäran gavs honom av borgerskapet

1) Väne dombok.
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vitsordet att 'ii så väl levnad som lärdom vara känd endast
för gott".

"Känd endast för det, som hederligt och gott var, alltsedan
han kommit hit till staden", var även det betyg, som råd
stugan 1619 utfärdade för rådmannen och timmerflottaren
Torsten Bark - inflyttad nylösing - vid hans tillsättande
som gästgivare i Brätte. Efter Brättes rättegångsprotokoll
att dÖma var dock den nyvordne gästgivaren såväl före som
efter sagda tid stadens utan gensägelse mest meriterade slags
kämpe och bråkmakare, vilken ideligen låg i klammeri med
rättvisan. Antagligen hade han ock härigenom under de 6
årens vistelse i Brätte förmått sätta sig så i respekt, att bor
gerskapet funnit det rådligast att ej lägga honom hinder i vä
gen under marschen mot höjderna.

Efter mönster från Nya Lödöse och andra välorganiserade
städer tillsattes även i Brätte såväl byfogde') samt stadsskri
vare. I förstnämnda befattning fungerade 1617 Olof Öfvenson
mot en lön av 10 daler, och stadsskrivaren var enligt lag
"med ed förpliktad att hålla en riktig och klar stadsbok,
varutinnan alla klagomål, stämningar, beskyllningar, bevis,
gensvar, vittnesförhör och andra rättegångsakter noteras med
dagar och tider".

År 1615 mönstrade Nils Stiernsköld Dalbo knektar på
Brätte, och påföljande år gavs fogden Nils Börjesson befall
ning att till dem i Brätte, som vid mönstring därstädes med
västgÖta krigsfolk sagda år hållit några nattläger för knektar
na, utbetala "vad omkostnad och foderskap vi av dem nÖd
torvtigen bekommit hava"").

Vid riksdagen i Örebro 1617 representerades Brätte av sin
borgmästare Börje Andersson och innehade då rangplats 39
bland rikets (inkl. finland) 45 städer närmast fÖre falköping3

).

1) Fiskal, exekutor e. d.
2) Kungl. brev i landskapshandl.
3) Borgerståndets riksdagsprot.
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Vägtrafiken utökas.

I vad mån Johan III:s befallning av 1581 blivit åtlydd är oss
icke bekant, men efter ett 20-tal år var dock Edsvägen åter
i sådant skick, att dess iståndsättande ansågs ofrånkomligt.
Pör den store affärsmannen Karl IX var ju också trafikleden
mellan Vänern och Västerhavet ej endast ett riks- utan även
rent personligt intresse, och i en "tänkesedel" för ståthållaren

på Älvsborg Torsten Kristof
fersson (av Porsstenaätten)
den 2/4 16041

) ger han denne
befallning att dels rannsaka om
"huru mycket kalken är kom
men till Brätte" samt att vid
Lilla Edet bygga en kalkugn,
dels ock "att låta pynta den
vägen över Stora Edet och låta
göra där vagnväg över, och
skall allmogen av hela Anders
AnderssoIls bcfallnill:C: ll.i~iJJla

lhrtill; fo:c:Jcn skall ock vani
där över, medan vägen göres,
och så lagd, att den bliver väl

Edsvägen vid ]onstorp. pyntad, så framt den vår on;'ld
undvika vill",

Men Karls omsorger inskränkte sig ej till enbart Edsvägen.
Den 3/U 1604 meddelade han nämligen ståthållaren på Älvs
borg, att han ville "sända sin byggmästare till Lilla Edet för
att där anlägga en sluss, på det att man icke mera måtte be
höva kÖra gods och båtar där över"l), och på Iiisingen mitt
emot den forna Älvsborgs stad grundade han staden Göte
borg, vilken dock redan 1611 förstördes av danskarna.

1) Riksregistraturet.
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År 1607 var slussen vid Lilla Edet - den första i riket ~
fullbordad, varefter båtarna obehindrat kunde finna väg från
Äkersström direkt till Nya Lödöse resp. Göteborg, och två
år senare lät konungen även, tydligen med tanke på timmer
transporten, "grava" och upprensa den s. k. "Iiillesbäcken",
vilken farled sedan gavs namn av Karls gravl).

Karl IX hade tagit krafttag till kommunikationernas effek
tiva förbättrande, väl inseende deras betydelse för hela riket.
Åtgärderna voro även nödvändiga med hänsyn till den allt
mer stegrade trafiken. Exporten av stångjärn från Nya Lödöse
var t. ex. 1608 cirka 17 gånger större än 1546 och 15752

).

Kalkstenstransporterna från Kinnekulle fortsatte ävenledes
under Karl IX:s tid, och år 1606 befaller t. ex. konungen lid
kÖpingsborna att med sina fartyg, innan de företaga egna
resor, gå till Kinnekulle och där intaga laster av kalksten samt
frakta dem till Brätte f. v. b. Älvsborgs och Gullbergs fäst
ningar. De två följande åren gav han vidare befallning om,
att var gård inom hela Vassbo och Valle härader skulle till
Mariestad föra 4 tunnor bränd kalk, vilken sedan härifrån
över Brätte skulle vidarebefordras till Älvsborg. Omtänksamt
tillägger han ~\r 1607. att "chl rnåste skaffa dern skinns;ick:lr
till salllilla k;lll\. tv lJl;I~;;lrilss;ick;lr .~;H 11<111 i.gclluln. uc!l de

flvårt sÖntler, ocli sedan kalken kan spillas p:) tdet, eller
cH't den lyftes utur båt och i båt". Påföljande år förrnanar
han fogden JönsPedersson, att då tillräckligt antal skinn
säckar ej kunde anskaffas, i stället packa kalken i tunnor
"och sedan vid första öppna vatten låta föra den till Brätte"S),

Skeppningen av kalkstenen över Vänern ombesörjdes dock
mestadels av borgarna i Brätte. Är 1607 fick t. ex. Jon Per
son 8 daler i frakt för huggen trappsten och en annan brätte
borgare J2 daler för några läster kalksten, som skeppats från
Kinne härad till Brätte f. v. b. Älvsborg och Gullberg. Samma

1) Riksregistraturet 22/6 och 26/8 1609.
2) Strömbom: Det forna Nya Löctöse.
3) Riksregistraturet 28/12 1607 och 22/2 1608.
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år meddelar hövitsmallllen å Älvsborg, Söfring Nilssoll, att
han på K. M:ts vägnar "givit Väne härad fri för kalk och sten,
efter de är dagligen betungade med körslor över Edet och
elJest dagligen arbeta vid slussarna i Rannumma (Rånnums)
ström".

"Efter det Lars Larsson och bönderna uti Väne härad",
säger han i en annan handling samma år, "är besvärligt köra
både järn och kalksten över Edet, är min begäran på K. M:ts
vägnar, att I tilisäga länsmännen i Ase och Viste härader, att
de äntligen nu med fÖrsta köra kalkstenen över". Vid det av
konungen år 1604 vid Lilla Edet anlagda kalkbruket, vilket
tydligen varit av kort varaktighet, förbrändes påföljande år
80 läster kalksten till murkalk, och samma år bekänner sig
Börjes hustru på Lilla Edet ha anammat penningar av fogden
Anders Andersson, "för jag haver låtit med mina båtar föra
kalkstenen från Stora Edet och ned till Lilla Edet och sedan
där den haver varit förbränd uti kalk". För transporten av
samma kalk till Alvsborg bekom hon 14 daler, och för det hon
med båtarna låtit föra Kronans järn och tjära 8 dalerl).

Ar 1603 hade Karl IX börjat bryta malm vid Smålands Ta
berg, och 2 år senare gav han befallning om, att järnet häri
från skulle sändas endast till Nya Lödöse, varvid transport
vägen bestämdes över Vättern till Forsvik samt därifrån
vidare i småsjöarne till Halna och över Vänern till Brätte").

Redan den 22 jan. samma år hade han dock givit sin tro
tjänare Michel Larsson i befallning att draga till Taberg och
därifrån forsla 200 skeppund lod över Marieholm och Brätte
till Alvsborg:J) och den 11/7 1605 tillskriver han fogden Anders
Andersson att "föra en hop järn från Marieholm ned till
Brätte, som endeligen skall vara i Nylöse om Larsmässa (lo
aug.)". "Befaller dig därför", säger han, "att när det kommer
till Brätte, du då låter det flux komma över Edet och sedan

1) Västg. hand!. K. A.
2) Riksregistraturet 15/3 1605.
3) Riksregistraturet.

36



skafta där båtar till att det kommer sin kos ned till Sten
hold Skytt".

Den 19/5 1606 fick fogden Jöns Pedersson befallning att
"fortskynda" den spik och tjära, som sänts från Örebro till
Älvsborg och vilken "skulle vara sin kos åt Brätte"l), och
den 10/4 1611 meddelas samma tjänsteman, att "vi låtit invisa
vår troundersåte och borgare i Nyköping Påfvel Junge till
dig på de 24 lass osmundjörn du har hos dig av köpjärnet.
Du skall för den skull låta honom det bekomma, när han det
av dig fordrar, och skall du hjälpa honom med farkoster där
ned till Brätte och sedan över Edsvägen, och bönderna där
sammastädes betala efter gammal ordning 1/2 mark fatet"2).

Trafiken på Edsvägen var betydande redan i början av
1600-talet. Enbart från Östersysslet i Värmland fraktades
sålunda bl. a. 1605 324 skeppund järn till Nya Lödöse, och
den 22/7 1618 gavs fogden i Närike Jöns Bock befallning att
för köpmannen Niclas Basiliers räkning med skutor frakta 400
skeppund stångjärn från Bro till Brätte3

). Den 22/3 sistnämnda
år fick Jöns Bock åläggande att "frakta det järnet, som på Brät
te ligger, till Åkers ström", och skulle han "försträcka Berent
Gijs4) så många penningar, att han kan komma järnet nedför
med"l), och samma år gjorde hertig Carl Filips skuta 6 resor
från Bro till Brätte, för vilket skepparen avlönades med
30 daler.

Den saltade västkustfisken var i mellansverige en begärlig
vara, och i landskapshandlingarna omnämnas esomoftast
kungliga tjänare, som sänts till Älvsborg med uppdrag att där
uppköpa fisk. Ombudens återresa över Vänern föll det på
brättebornas lott att ombesörja mot några dalers ersättning.
År 1607 t. ex. höll Brätte Anders Arfvidsson för Kronans räk
ning med mat och öl samt sjökost, och 1603 reste den kungl.
sekreteraren med sällskap från Brätte till Mariestad. I vilket

1) Riksregistraturet.
2) Tull och accis: Älvsborg och Nya Lödöse, K. A.
3) Värmlands hand!. Ett skeppund 170 kg,
4) En till Brätte inflyttad nylöseborgare, sedermera borgmästare i Brätte.

37



uppdrag herrarne varit sända har dock ej kunnat utrönas.
Lastat med fisk ankom skeppet Lumprill i sept. 1607 till

Älvsborg från utländsk hamn. I ett brev till Severin Jönsson
uttrycker konungen i anledning härav som sin vilja och be
fallning, att "du strax låter komma samma fisk utur skeppet,
och skall du sända den välförvarad hit upp till oss, först åt
Brätte, sedan åt Marieholm, och därifrån åt Örebro och Ar
boga och sedan till Stockholm. Och sedan skall du", säger
han vidare, "sända en viss karl med fisken, som kan föra
uppsyn, så att han icke kommer i många mans händer"l). Den
29/9 1610 meddelade Karl, att han efterlåtit en tysk vid namn
Frans att till Nya Lödöse "och sedan upp för älven till Brätte
och därifrån till städerna, som vid Vänern belägna äro, och
vidare till Jönköping må oss till en behaglig tid föra 50 läster
ty skt öl,,2).

Den livliga vänertrafiken krävde många farkoster, och till
dessas utrustning befallde konungen 1609 fogden Nils Knuts
son i Kind och Mark att därstädes uppköpa halvtannat 1000
alnar grovt lärft, "som tjänar till segelduk, och leverera det
till Brätte till de pråmar i Vänern'''J). BL a. skulle Torbjörn
Hermansson härvid enligt särskild befallning tilldelas tackel
och tyg till pråmen, "som brukas skall i Vänern och skute
hamnen".

Klart är att godset under dessa okontrollerade transporter
ofta utsattes för vårdslös behandling, förutom det att ej obe
tydliga kvantiteter helt enkelt bortstulos. För att råda bot
på detta onda utfärdade ståthållaren Anders Linnarsson den
7/1 1602 fullmakt för "rättaren"4) Bengt fIåkansson i Malöga
att förskaffa Kronans gods, järn och tjära över Edsvägen
mellan Brätte och Åkersström, och skulle han för detta sitt

1) Riksregistraturet 15/9 1607.
2) Riksregistraturet.
3) Riksregistraturet 2/5 1609.
4) Ursprungligen benämning på en person, som hade att "rätta" resande

till gästgivaregård' för mat och härbärge, sedermera liktydigt med läns
man, fjärdingsman.
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;'omak" ha 1/2 skattehemman fritt jämte 2 tunnor spannmål
årligen. Den 7/5 samma år avtalade Anders Linnarsson vidare
med Bengt Skrivare på Brätte, att denne skulle "anamma så
mycket gods, som kommer min nådige furste hertig Carl
till, både från Värmland, Dal och Vadsbo, vilket han skall
anamma i Brätte och hava det uti god förvaring och sedan
veta till att göra god besked, huru mycket han anammar".
För sitt "omak" skulle han härför få behålla det torpet han
uppå bor "kvitt och fritt".

fr. o. m. 1605 utgick lÖnen med 10 daler i penningar jämte
12 tunnor spannmål samt 1 eller 2 oxar per år, men skulle
Bengt Skrivare då också vara godset fÖljaktlig Över Stora
Edsvägen och sedan ned till Alvsborg samt hava tillsyn över,
att intet fÖrkommer').

Bengt Skrivare omtalas ej efter 1614, medan Bengt i Mal
Öga ända in på 1620-talet innehade sin tjänst, som nu utökats
med bestyret att "genom Rånnums och TrolIhätte strömmar
ledsaga de spiror och sågblockar, som fÖrordnats till GÖte
borgs byggning".

Tydligen på förekommen anledning hade Gustaf Adolf 1620
--21 förordnat två stalldrängar att mot en lön av 9 daler och
4 tunnor spannmål pr man och år vakta K. M:ts hästar på
Edsvägen.

Sedan Gustaf II Adolf år 1621 privilegierat staden Göteborg,
kommo alla för export avsedda varutransporter att dirigeras
dit. för att driva handeln på denna stad fÖreslog konungen
1624, att borgerskapet därstädes skulle åstadkomma ett han
delskompani på allt det järn uti Värmland faller, och påföl
jande år bildades det s. k. strÖmbåtsgiIlet med monopol på
all älvtrafiken. Av de 2 "åldermän", som båtskepparna ut
sågo, skulle den ene ha till uppgift att övervaka trafiken mel
lan Åkersström och Göteborg. Detta gille var minst av allt
till behag fÖr brätteborgarna, vilka bl. a. 1636 i en inlaga till

1) Kungl. brev i landskapshandL
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regeringen besvära sig över, att de av göteborgarna förmenas
föra sitt gods med egna båtar till Göteborgl).

Trafiken på den nya exporthamnen var redan på 1620-talet
betydande, och 1635 utskeppades från Bro och Karlstad, i
stort sett till Göteborg, 11162 skeppund stångjärn. En intres
sekonflikt uppstod inom kort mellan edsvägsbönderna och
göteborgarna, enär de sistnämnda måste yrka på största möj
liga prestationer vid edskörseln, alltmedan de själva ej ville
binda sig för några större utfästelser. Vid något tillfälle under
Nils Assarsson Mannerskölds verksamhet såsom landshövding
(1644-48) kom det under hans förmedling till en uppgörelse,
som innebar, att göteborgarna icke skulle fordra att få mer
än 300 skeppund järn dagligen forslade över Edsvägen, vilken
förordning sedan synes ha varit i kraft en längre tid2

).

Men förhållandena å vägen voro långt ifrån idealiska och
gåvo därför anledning till många anmärkningar. Från lands
hövding Johan Iiindersson hade bl. a. 1639 till regeringen in
givits anmälan om, att edsvägsbönderna åter våldsamligen in
sprungit i en stor pråm vid Brätte "och järnet efter deras
förra osed utkastat och bortfört". De hade varit många i
sällskap men vägrat att ange ledaren under de tre tingsför
handlingar, som förts. Enligt lag skulle de straffas till liv, gods
eller penningar, "men ville K. M:t dock för denna gång dem
livet benåda och för böter förskona med det besked, att de
samtliga taga sig var sitt stycke av Edsvägen, som allra värst
är, och det på 3 månader rödja så gott som det bäst bör vara.
Och skulle de för framtiden akta sig för dylik våldsverkan,
så framt dem kärt är livsstraff att undvika"3). I en strax här
efter utgiven förordning kunde regeringen också konstatera,
att "forbönderna å Edsvägen vilja förmena varuägare att
själva transportera sitt gods på vägen, "utan taga de det med
våld ur ägarens händer, åsätta godset godtycklig forlön och,

1) Extrakt o. hand!. till städernas besvär. R. A.
2) Almqvist: Göteborgs historia I: 278.
3) Riksregistraturet 13/10 1639.
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jämte det att de ej beflita sig om att hålla vägen i gott skick,
föra det på sådant sätt mottagna och sig tilltvingade godset
på en hop släpor samt låta det dels förkomma, dels sönder
slås, dels ock eljest fördärva". Tillståndet var helt enkelt av
den art, att det "bereddes Rijket spått, Köpmännen eller de
Oodszet äger förfång och skada och varandes en orsak, att
wahrurne bliffve derigenom förringade under theres rätta
prijs och wärde".

Då det nu stod förmyndarregeringen klart, att "sådan mot
willia, oskick och oordning ingaledes stå til att lijda, och på
thet hwar och en uthi tijd må wetta iiI att taga sig för sin
skada til wahra", fann den sig i ärendet föranlåten förordnal)
att "Först skall var och en, som vill låta föra något gods över
Edsvägen, det vare sig utföre eller uppföre, hava makt att
göra det med egna hästar och forderskap, såvida han det
förmår och gitter. Till det andra: Vill den, som godset till
kommer, låta föra det genom någon annan, då skall det honom
sådant icke mindre stånda fritt och i eget skön att handla.
däröver med vem honom helst synes och han för skäligaste
forlön kan bekomma. Till det tredje: Vilken, som häremot
fördristar sig att taga något gods till att föra utan ägarens
vilja och minne, densamme skall dragas för rätta, där an
klagas som för annat rån och dom uppå honom tagas, vilken
dom vår landshövding över Älvsborgs län sedan strax skall
låta excutera och efter dess innehåll den brottslige till liv,
gods eller penningar utan alla nåder. Till det fjärde: Så skall
ock den, som godset till att föra mottager, det vare sig järn
eller vad slags varor det helst vara kan, vara skyldig det
igen att från sig leverera, så mycket och så gott både uti
vikt och värde, som han det tillförne månde anammat, och om
annorlunda sker, då uppfylle all den skada, som ägaren där
över tager, och böte ändå varje gång 40 marker för detta vårt
förbud. Till det femte: På det ock alla sådana försiar över
Edsvägen här efter må ske desto bekvämare, ty skall den nu

1) Riksregistraturet 28/5 1639.
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med det första rödjas och förbättras efter lag och ordning,
och emedan det för Väne härad vill falla besvärligt att kunna
göra det allena, skola näst intill liggande gäll av Dalbolandet
det medhjälpa om samma väg uti sitt rätta skick att ställa,
och efter vägen genom släporna mycket varder fördärvad",
heter det vidare, "ty skola de, som härefter vilja för formän
låta sig bruka, vara förtänkta innan nästkommande nyår 1640
att förskaffa sig därtill goda vagnar och kärror, och icke hava
makt ovanberörda släpor ytterligare att bruka till sådan
förse!". "Wij befalle fördenskull", heter det till sist, "härmedh
strängeligen och alfvarligen wår Landzhöfdinge öfwer Elffs·,
borgs Lähn samt Befallningsmän och tIäradzhöffdingar så wäl
som förbemälte Edzwägsbor, Brätteborgare och alla andra,
som wederböre, och oss med lydno och hörsamhet äro för
bundna, at the sigh här effter fullkomligen rätta och ände
ligen så laga, at detta Wårt budh och befalning må medh
alwar blifwa effterkommet".

Befallningen att än en gång "förfärdiga Edsvägen" var gi
vetvis ej något behagligt för dalbönderna, och genom sina
utskickade anförde de även häröver sina besvär inför lands
hövding Olof Stake, vilken vidarebefordrade ärendet till re
geringen, vars resolution till svar fick följande lydelse: "Vi
ha förnummit att vägarna på Dal såväl som mellan Brätte och
Strömmen äro så djupa och slemma att den resande icke utan
största besvär, fara och vedermöda kan komma där fram,
i synnerhet med lass, varföre ock alldenstund allmogen och
alla de som på landet bo, äro skyldiga efter lag och laga
stadgar att rödja goda vägar och hålla dem tillbörligen vid
makt, vilket ock dem själva är till största nytta. Ty är vår
nådiga vilja och befallning, att I allmogen sådant behörligen
remonstrerar (motbevisar) och honom övertygar därom att
han bemälte vägröjningar var efter annan, först på Edsvägen
och sedan på Dal, företager och fulländar, och vad de i höst
icke hinna kunna, det måge I låta anstå till nästkommande
sommar och då låta dem därmed fortfara"l).

1) Riksregistraturet 9/10 1639.
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Den intensiva trafiken hade totalt förstört Edsvägen, vars
iståndsättande var ett vitalt riksintresse. Men då bönderna
i Naglum och Vassända hade full sysselsättning med trans
porterna, kunde dalbönderna ej undgå att här komma på en
mellanhand.

Ett myndigheternas ständiga bekymmer var smugglingen
över gränsen till Bohuslän. Till stävjande av detta onda ut
betalade Kronan år 1609 penningar till "fogdarna med sällskap
att uti de marknader i Gamla Lödöse och Brätte hava akt
på att förbjudet gods ej fördes över gränsen", men trots alla
åtgärder och utfärdade förbud florerade den olagliga trafiken
i stor utsträckning. Effektivare åtgärder vora erforderliga,
och vid tinget i Möjered 1627 upplästes kammarrådets skri
velse, givet Nils Krabbe, invånare på Brätte, att "han ett
grant och noga tillseende hava skall, att ingen spannmål för
säljes över gränsen. Den, som beslagits härmed, skall ting
föras och straffas'l). På angivelse av Nils Krabbe bötfälldes
även påföljande år en del bönder jämte borgare i Brätte för
det de mot förbud sålt spannmål till de norske och i stället
tillbytt sig fisk och salt. År 1639 beslagtogs i Brätte ett parti
järn och tjära, som Henrik Persson Månesköld haft för avsikt
att föra oförtullat över gränsen. Efter klagan hos regeringen
frigavs godset påföljande år, sedan ägaren ålagts förtulla det
i Göteborg.

I ett betänkande år 1641 betecknar tullinspektoren .Henrik
Sinclair Gamla Lödöse, Göteborg, Borås och Brätte såsom
varande "roten till allt det underslev, som på gränsen drives",
och kort härefter tillsattes särskilda s. k. strandridare för
bevakning av gränsen. Men år 1658 kom Bohuslän under
Sveriges krona, och därmed vara också alla bekymmer för
gränsen bragta ur världen.

1) Väne dombok.
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Brätte 1620-1644.

Genom lödösebornas inflyttning hade folkmängden i Brätte
kommit att förete en procentuellt så kraftig ökning, att än
mera av "livsrum" så småningom befunnits vara av behovet
påkallat. I en till konungen ingiven odaterad skrivelse) hem
ställer borgerskapet även om förnyade privilegier, och genom
ett öppet brev av 16/12 1619 gör Gustaf Adolf därefter även
veterligt, att han av gunst och nåde tillmötesgått denna be
gäran2

).

Antagligen missnöjda med de sålunda nådigt undfångna för
månerna ingingo brätteborna strax härefter till regeringen
med begäran om stadens förflyttning till liuvudnäs, varpå
konungen i sitt svar den 26/4 1620 gör en erinran om, att "de
genom sin utskickade borgmästare Börje Andersson för någon
tid sedan hade försetts med sådana privilegier, som vi hava
befunnit denna tidslägenhet bekväma och Eder nyttiga och
gagneliga. Så hava Ni åter på nytt ansökt genom Eder borg
mästare Jakob Bengtsson, att staden måtte till liuvudnäs
fiyttad bliva. Däruppå vi Eder nådelige veta låta, att ehuru
väl staden där fast bekvämligen för alla orsaker skull kunde
lagder bliva, så kunna vi dock för denna gång därtill intet
vidare göra helst medan det frälse är, och ägaren i främ
mande land stadder är, och vi således icke veta, om han sin
lägenhet avstå vill eller icke. Dock huru vi honom kunna
framdeles sinnade bliva, varden I tidsens belägenhet förnim
mandes"3).

Ett viktigt led i stadens försörjning var alltfortfarande mark
naderna. Men det gällde att bevaka sina rättigheter och in
tressen t. o. m. genom kamp mot misshagliga konkurrenter.

1) Städers besvär. R. A.
2) Se bilaga 3.
3) Riksregistraturet.
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Enligt privilegiebrevet 1619 hade ju Brätte borgare tillerkänts
en marknad på Amåla backe vid Mattesmässa den 24/9, men
redan påföljande år besvärade sig staden däröver, att mark
naden vid Dalbergså mest är de norske till fördel, och anhöll,
att den måtte bliva förlagd längre ifrån, varjämte hemställdes
om en frimarknad i Brätte om Eriksmässetid (18 maj) och en
annan 8 dagar efter Bartolomei tid (24 aug.) vid Amåla backe
"och Brätte inbyggare allena"l). Påföljande år tillerkändes
göteborgarne rätt att "njuta deras gamla torgdagar uti Brätte,
Åmål, Karlstad och Kinna, till dess vi framdeles lägenhet be
komma om handelen i den landsorten ytterligare att ordinera
och stadga,,2).

Brättes på 1620-30-talen mest givande näringsfång var
otvivelaktigt masthandeln. Fastän redan i sitt själatåg synes
den gamla rivalen Nya Lödöse avundsamt ha betraktat även
denna brätteborgarnas verksamhet, och 1619 fick en skeppare
inför rådstugan i nämnda stad redogöra för, vems förlov han
haft att uppresa till Brätte och där köpa sig skeppslast med
master mot K. M:ts handelsordning. Då detta löfte dock givits
honom av stadens borgmästare, fick vid saken bero.

Ar 1620 fingo götaälvdalshäradena åläggande att förutom
bidrag i penningar låta nedflotta 372 st. sågbockar och 62
läster kol till den under anläggning varande staden Göteborgs
hamnbygge, efter vars fullbordan virkestransporten längs äl
ven snabbt kom att förete en kraftig utveckling. Främst var
det storgodsägarne i Värmland och Dalsland, som nu - i
regel genom förmedling av borgarna i Brätte - mera i stort
började att avverka och nedflotta sina timmerskogar till den
nya exporthamnen. Bland masthandlare i Brätte omtalas 1620
den från Nya Lödöse inflyttade Sven Andersson, och 1621 är
Borghar Sågmästare i Brätte ägare aven sågkvarn vid
Trollhättan3

).

1) Städers besvär. R. A.
2) Uttrycket "njuta deras gamla torgdagar" hänsyftar givetvis på den

förmån, som förut tillkommit Nya Lödöse.
3) Väne dombok.
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Genom det avtal, som 1624 träffades i Ulvsbäck mellan
underhandlare från Sverige och Danmark, blev Brätte en av
de svenska städer, i vilka danska och norska undersåtar gå
vas rätt att besöka frimarknaderna ävensom att mellan mark
naderna driva handel med stadens borgerskap.

Stadens affärsverksamhet var vid denna tid tydligen av
sådan art och betydenhet, att den ansågs vara det uppväxande
Göteborg till skada och förfång, och, om med rätt eller orätt,
betecknar det svenska borgerskapet i en klagoskrift 1622
t. o. m. Brätte såsom varande ett tillhåll "för underslev uti
faktori med inmängd handel genom de främmande utlän
dingar".

År 1624 synes frågan om flyttning åter av någon anledning
ha kommit på tal, och i Städers akter i riksarkivet finna vi
även en mantalslängd, upptagande 88 män, som förklarat sig
villiga att bygga och bo vid liuvuctnäs1

). Aktstycket ifråga
ger oss dock ingen upplysning angående stadens invånarantal
vid tidpunkten ifråga, då ju kvinnor och barn och sannolikt
iiven en del män ej uppräknats.

Bland de i längden upptagna märkas även 4 officerare och
3 präster. Överstelöjtnanten Wilhelm von Salzburg hade
samma år förordnats till chef för det nyuppsatta regemente,
vars namn sedermera blev Västgöta-Dals. 1613~20 var han
knekthövitsman, och ]617 råkade han i rysk fångenskap vid
Pskov, men lyckades åter bli fri. tIemkommen fick han mot
taga flera belöningar för sina insatser under det ryska kriget.
Ar 1619 bevistade han Väne häradsting i Brätte, 1620-21 var
han chef för den fänika västgötaknektar, som arbetade vid
den nya staden Göteborgs hamnbygge, och 1631 förde han
befälet över den kontigent av regementet, som då överskep
pades till Tyskland. År 1625 inköpte von Salzburg tIojums
sätesgård, vilken han sedan innehade till sin död 1648. Wil
liam Sitton, skotte till börden, var major vid överste Nils
Ribbings regemente och dog i fältsjuka under polska kriget

1) Se bilaga 4.
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1627. Påfvel liäss omtalas bL a. 1630 som kapten och förlä
nades då av Gustaf II Adolf ett skattehemman iLadugårdsbyn.

"Mot det att de giva oss och Kronan all den rättighet och
utskylder, som därav utgå bör", tilldelades staden genom brev
den 2/1 1628 kronogårdarne Lilla Espered, Kvarntorp och
Lockered, men i en ny handling del} 10/4 samma år bekantgör
Gustaf Adolf, att Brätte stads borgare "genom orätt berättelse
förvärvat sig vårt brev uppå dessa hemman Lockered och
Lilla Espered, som lille Börje Olofsson och Olof Andersson
och under prästgården i Vassähda socken till stom lagda äto,
eftersom kyrkoherden därsammanstädes dem årliga härm1
haft och njutit haver". I följd härav resolverades att "samma
hemman så härefter som härtill under prästebordet för stam
lyda och ligga skall, och förbjödos brätteborna att häremot
göra något förfång"l).

Enär utförsel av varor till Norge sedan gammalt var för
bjuden, blev Brätte för bönderna på södra Dal den enda när
liggande stad, till vilken de för avyttring kunde sända sina
produkter av skilda slag. Stadens affärsresurser voro dock
alltför begränsade, varför dalbönderna 1628 hos regeringen
hemställde om rätt att sända sina varor till Norge, enär Göte
borg var föt avlägset och brätteborna saknade förmåga att
handla och vandla med dem. Brätteborna befalldes i anled
ning härav något dunkelt "att försörja sig med penningar och
andra varor, så att landet härefter må bli försörjt och komma
till köps, vad de behöva, särdeles penningar till deras nödtorvt
och utlagor"2).

följande den givna uppmaningen ingick staden den 21 maj
J629 till konungen med begäran att bliva efterIaten en mark
nad om Sankt Johannes tid vid Åmål, "var vi med allmogen
kunde handla och deras varor uppköpa, som allmogen plägar
vara van att på bemälte tid föra över gränsen och dem där

") Älvsborgs läns kopiebok. K. A.
") Till Peder Göransson, riksregistraturet 26/8 1628.
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försälja, vilka varor kunde sedan bliva i landet uppköpta och
borgerskapet inrikes till nytta och förkovring"l).

Framställningen synes ha beviljats, men detta oaktat nöd
gades brätteborna 3 år senare genom sina utskickade erinra
regeringen om de undfångna privil9gierna, "ödmjukt bedjan
åes bliva efterlåtna samma torgdag att bruka, jämväl att bliva
beskyddade för det intrång, som dem uti deras näring av de
danske och norske sker". Då regeringen ej hade sig närmare
bekant, vad åberopade privilegier innehöllo, ej heller vad in
pass de danske och norske kunna dem tillfoga, gav den befall
ning åt ståthållaren Johan Hinderson (Reuter) att på K. M:ts
vägnar granska privilegiebrevet och rannsaka om en sådan
marknad däruti funnes. "Och om så är, må I då handhava
dem vid dess undfångna privilegier och icke tillåta, att dem
något förfång uti deras hantering av de danske och norske
ske må"2).

Någon klarhet i frågan synes emellertid ej ha åstadkommits,
alldenstund brätteborna 1634 ingingo till regeringen med be
gäran om, att den torgdag de den 12 febr. 1627 privilegierats
vid Vårvik på Dal om Lucietid måtte transporteras till Åmåla
backe "att hållas på Pauli tid om vintern för många olägen
heters skull". Genom resolution den 19 mars påföljande år
biföll förmyndarregeringen denna begäran, dock med den
ändring att marknaden skulle hållas 8 dagar före midsommar.

Brättes innevånare fingo föra en hård kamp för tillvaron,
ständigt och ihärdigt bevakande sina gemensamma intressen.
Hämmande för deras strävan till mera drägliga förhållanden
inverkade även de många skatterna. Förutom den ordinarie
årsskatten, vilken t. ex. 1625 utgick med 34 daler, 1626 55
daler 8 öre och 1629-30 119 daler, hade staden under här
avhandlade period även att bestrida ett flertal andra skatter
och pålagor av skilda slag.

Emot frihet från utskrivningen hade städernas borgerskap

1) Riksregistraturet.
2) Riksregistraturet 17/2 1632.
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sålunda på herredagar 1624 åtagit sig att titt besoldning och
underhåll av ett kompani värvat sjöfolk årligen sammanskjuta
en viss summa, vilken för Brättes del i regel utgick med 285
daler, medan t. ex. Lidköping betalade 380, Skara 209, Gamla
Lödöse 190, Palköping 76, Skövde 102, Mariestad 340, Hjo
158, Borås 450 och Alingsås 60 daler. Efter denna debitering
att döma synes Brätte vid ifrågavarande tid ej ha räknats
bland de minsta av landskapets städer.

Antalet sjöfolk, som av staden skulle underhållas, är okänt,
men 1634 anföra Brätte borgare sin klagan däröver, "att de
bli besvärade med många båtsmän, gamla såväl som nyut
skrivna över de ordinarie, dem för några år sedan givna är",
och 1636 anhålla de om lindring i båtsmanshållet, enär en
tredjedel av staden var förbrändl).

Branden ifråga synes ha härjat staden året förut, då även
en första hemställan gjordes till regeringen med begäran om
hjälp till upprättelse. Härpå lämnade regeringen det besked,
att "landshövdingen skulle härom granneligen rannsaka, hur
stor skada var och en lidit haver och giva sådant K. M:t
tillkänna, förväntades sedan där uppå vidare resolution"2).
Om resultatet a,v denna "rannsakan" är ingenting bekant.

Båtsmanshållet var staden en pålaga ända till dess nedläg
gelse, men synes mot slutet ha något modifierats och utgjorde
t. ex. 1640 197 daler. Till båtsmännens förmåner hörde även
ölpengar, då de "drogo på tåg", varjämte det tydligen även
ålåg staden att bekosta deras transport till samlingsplatsen.
BL a. erhöll Lars Bark sålunda 1641 av staden 56 daler i
ersättning för det han fraktat båtsmännen till Bro.

En annan utgift, fast av tillfällig art, pålades staden år 1629,
då ombud från samtliga rikets städer vid ett möte i Stock
holm på framställning av konungen beslöto, att städerna ge
mensamt skulle bilda ett s. k. skeppskompani med syfte att
anskaffa och utrusta 16 skepp, avsedda att användas till såväl

1) Extrakt till städernas besvär. R. A.
2) Riksregistraturet 23/11 1635.
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rikets försvar som ock städernas handel och näring. Det av
den vidtagna åtgärden så intresserade och beroende Göteborg
hade härvid att ensamt svara fÖr två skepp, medan Brätte
och övriga västgötastäder gemensamt bekostade ete), vilket
redan samma år var under byggnad vid Lödöse.

Genom ständerna.s i januari 1627 fattade beslut om en all
män s. k. boskapshjälp att erläggas av samtliga kreatursägare
i riket, kommo brätteborna att betungas med ytterligare en
ar.lig utgift av i regel 60-65 daler, år 1640 dock endast 27
daler 26 Öre. .

j

År ]627 angivas i Brätte 75 beskattade ägare av boskap
(hästar, kor, Jår och svin), främst bland dem Måns i Amnered,
innehavare av 49 djur2

). 4 år senare hade antalet boskaps
ägare ökats till 93 men 1635 åter nedgått till 71, tydligen som
följd av der staden då eller mÖjligen året fÖrut drabbade
eldsvådan.

Ytterligare en skatt, benämnd kvarntull, hade 1625 tillkom
mit genom ständernas beslut att utkräva en viss avgift för all
spannmål, som fördes till kvarn. För Brättes vidkommande
uppgick denna skatt till i regel 60 daler årligen, men 1640,
då den lilla bäckkvarnen tydligen haft högkonjunktur, till
168, daler 24 öre.

Enligt riksdagsbeslut 1622 skulle för alla "ätliga, slitliga och
förnötliga" varor, som fÖrdes till torgs eller marknad, erläggas
en särskild skatt, kallad lilla tullen, och genom en ny förord
ning 163.3 skulle denn<t avgift utkrävas även för de vö,or,
som från landet fördes till köpstad. Av de 960 daler, som
staden 1625 levererad~ till .Kronan genom bokhållaren lians
Pedersson, utgjorde 250 uppbörd av lilla tullen och accisen
för året i fråga, medan 400 daler benämnas "försträcknings
pengar". År 1635 var tulluppbö;den i Brätte 180 och 3 år
senare 360 daler, som då levererades till Älvsborg. Lilla tullen
för till staden införda varor erlades 1641 av ett par hundra

1) Riksrådets protokoll 1629, s. 162.
2) Boskapslängder. K. A.
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personer i 938 poster, upptagande förnödenheter av skilda
slag, främst hö, malt och tjära. Bland importörerna märkas
frans Befrits av hö, råg, oxar och får, Lars Bark av tjära,
stutar och franskt vin, skeppare Sven av råg, brännvin och
tobak, Udde liansson av brännvin och stutar, lians i Stall
backa av färsk fisk, Jakob Skräddare av havre, tjära och
tobak samt Lasse Kinkel av näver, tjära och malt.

Bryggare- och krögaraccis debiterades 16 personer, vari
bland lians Befrits och Lasse Kinkel i sammanlagt 123 poster,
brygge till husbehov i 169, slakt till husbehov 138 och bak
ugnspengar 79, varjämte Nils Jönsson betalade köttmånglare··
accis. Inkomsterna utgjorde för accisen 172 daler 15 öre
15 penningar, bakugnspengarna 166 daler samt "postetullen"
319 daler 13 öre 12 penningar ").

I likhet med andra "öppna städer" var även Brätte kring
gärdat av ett "stadzens staket", i vilket enligt förordningen
1622 skulle göras "så många portar, som där nödtorvtigen
behöves, så att ingen in eller utur staden komma kan utan
genom samma portar. Sedan skall förordnas ett tullhus vid
vardera porten. Till samma tullhus skola sig alla förfoga,
som till staden komma, att göra besked för vad de med sig
föra, och ingenstädes i staden vare sig med häst eller gåendes
med mindre han sig först vid samma tullhus inställer. Där
skal! allt gods och varor, som till staden föres till att sälja
eller nedläggas, antecknas och strax uppå tummen förtullas
utan något dröjsmål."

Sannolikt är, att den "gärdesgård", som numera från lands
vägen till bäcken begränsar den ursprungliga staden, åtmin
stone till någon del utgör en kvarleva av Brättes gamla
stadsmur, ursprungligen vidare påbyggd med ett staket eller
plank. Tullporten i muren var 1638 i behov av reparation,
enär "Nils under berget" då av staden bekom en marker för
dess upprättande, och 1641 betalades 5 daler "åth then, som
mura i tullstufvan, och till den, som byggde stadzporten".

1) Tull och accis. K. A.
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Hösten 1629 fick staden under 30 dagar mot en ersättning
från Kronan av 450 daler härbärgera och utspisa 120 ny
värvade skottska officerare och soldater, och 1636 var Brätte
jämte Mariestad och Lidköping samlingsplats för de 100 dra
goner, som av majoren Peter Morgalle värvats för att sändas
till Tyskland.

Är 1634 hade holländaren Jan van Svinderen av den kungl.
kammaren givits ensamrätt att uppköpa tjära och tillverka
beck i Göteborg samt Älvsborgs län, och skulle borgarne i
uppstäderna, heter det, få gå i kompani med honom. Till för
argelse för göteborgarne, som ville ha sin stad till "en stapel
för beckhandeln", anlade van Svinderen nu ett beckbruk vid
Lockeredl), vilken egendom han köpt av Segol Svensson
i Brätte.

I en inlaga till rikskanslern och riksmarsken 1639 besvärar
sig det gemena borgerskapet i Göteborg "storligen öfver den
skada, som beckbrännaren Johan van Svinderen oss tillfogar,
i det att han sig hafver nidersatt i wår bäste näringzväg
Brätte och han där upkiöper all dhen tiära, som ifrån Daall
och Wärmelandh kommer, hvilchet är honom och främman
dom till stor nytto, men oss fattige undersater till stor af
saknadh i näringen"2).

Göteborgarnas klagan föranledde ej någon regeringens åt
gärd, men strax härefter inkom även Brätte med besvär där
över, att van Svinderen nu uppköper vid sitt beckbränneri,
som han inrättat 1/2 mil från staden, all den tjära allmogen
har att sälja, så att ingen tjära numera föres till Brätte och
tages ingen tull av allmogen vid bränneriet, som billigt ske
borde. Då regeringen här fann, att dylikt köpenskap å landet
med allmogen lätt kan orsaka stort underslev med andra va
ror, Kronan och staden till förfång, ville den giva landshöv
dingen i befallning förmana van Svinderen att "avstå med
sådant olaga köp å landet och allmogen tillhålla att föra sin

1) Enligt Väne dombok 1648 vid Kasen under Lockered.
2) Almqvist: Göteborgs historia I: 732-34.
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tjära till Brätte, varest van Svinderen må sedan i likhet med
en borgare uppköpa tjära både av bönder och borgare, sedan
Kronan tull därav efter ordination erlagd är".

Lockered med dess beckbruk försåldes 1648 av van SVill
deren till den i Göteborg bosatte holländaren Jiirgen van
Lengerke'), om vilken det i en inlaga från 1650-talet heter,
"att han såväl vid Vänersborg som annorstädes uppköper all
den tjära han kan överkomma, så ock föryttrar däremot salt
sill och andra varor, såsom ock inköper vax med mera vik
tualier och ingen tull giver, varigenom Kronan tull bliver un
danstucken"2).

Redan år 1633 hade Göteborgs endast ett W-tal år gamla
befästningar råkat i sådant förfall, att Axel Oxenstierna fann
sig föranlåten befalla om försvarsverkens snara iståndsät
tande. Pallisaderingen av de många vallarna krävde mycket
timmer, vilket nu mestadels från Värmland och Dal flottades
ned till Göteborg, och med en del avbrott synes denna trafik
ha pågått intill 1641. Ilandsboken 1635 omtalas ej mindre
än 70 sådana transporter av master, blockar och däler (bräder)
genom trollhättefal1en, flertalet verkställda av brätteborgare.

Vid samma tid hade Kronan, representerad av amiralitetet,
börjat bygga örlogsskepp, för vilket ändamål behövdes stora
mängder av timmer, och efter framställning beviljades även
borgarne i Brätte rätt att till Göteborg föra utur skogen alla
de masteträn, blockar och sågbockar, som där lågo nedhuggna.
Men, heter det 1638, "masterna måge de föra ned till Troll
hättan, att icke ett träd förr utsläppes utför strömmarna, förrän
någon av amiralitetets fullmäktige tager det i ögonsyn, huru
mycket masteträn till talet finnas, och vad de kunna duga
tm, såsom ock när de huggna äro, i vilket fall sedan Kronan
icke behöver vid Brätte någon särdeles inspektor hålla över
samma masthandel"3).

1) Väne dombok 1648.
2) Almqvist: Göteborgs historia: 734.
3) Riksregistraturet 19/3 1638.
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".Enär det härtill varit ett missbruk att de, som inskeppat
i Brätte, Gamla Lödöse och Lilla Edet, äro därmed lupna på
utländska, enkannerligen danska och norska hamnar och sjö
staden Göteborg förbi", förordnade regeringen 1637, att ex
port- eller stora sjötullen skulle erläggas vid Lilla Edet i stället
för som hittills Göteborg, Svårigheten att kunna skilja på de
för export resp. inhemsk förbrukning avsedda trävarorna
åstadkom emellertid nu en mångfald av slitningar mellan tuH
lnän och transportörer, och bL a. klagade brätteborna vid
upprepade tillfällen däröver, att deras master, blockar och
däler blivit tagna i "arrest" (kvarstad) vid Lilla Edet. Sedan
även göteborgarna 1639 inför rikskanslern uttryckt sitt miss
nöje med denna anordning, nödgades regeringen sagda år för
flytta stora sjötullen till Göteborg, varvid den av tullinspek
toren Henrik Sinclair förvaltade gränstullen i fortsättningen
blev Kronans enda garanti mot smugglingen över älven.

Smuggeltrafiken var alltsedan 1620-talet myndigheterna ett
stort bekymmer, och när så i sinom tid en del kronoarrenda
torer självrådigt tagit sig före att till egen fördel debitera en
särskild gränstull för de trävaror, som flottades förbi Troll
hättan, fann sig regeringen till sist föranlåten till ett ingri
pande genom att den 21 jan. 1629 upplåta gränstullen åt
borgaren i Brätte Peder Andersson mot ett årligt arrende av
500 daler, vilken summa även genom räntmästaren Mårten
Rosenstierna år 1630 levererades sekreteraren Olof Eriksson
"uppå hans lön".

Regeringens beslut att till förhindrande av allt för stor
export avsevärt höja tullen för masteträd blev Brätte ett hårt
slag, och 1639 finner sig borgerskapet nödsakat göra hem
ställan om rätt att få utföra de master och spiror, "som för
detta fällde och nyligen på K M:ts vägnar uti arrest tagna
äro". Av gunst och nåde tillät regeringen nu, att "de icke
allenast må vara mäktiga att föra neder till Brätte de blockar,
som de på skogarna i Värmland och på Dal hava hugga låtit
och numera förarresterade äro, utan ock dem efter deras vilja
och lägenhet att såga och föryttra låta. Men master och spiror
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skola tills vidare rannsakning uti Brätte liggandes bliva och
dessförinnan ej må försäljas". En kronans troman skulle i
Brätte besiktiga, vilka master som kunna vara före eller efter
förbudet huggna, och "skulle borgerskapet i Brätte och alla
som vederbör vara förtänkta att taga sannfärdig berättelse
och vittnen, när och varest de såväl masterna som spirorna
huggit hava och K. M:ts fullmäktige därom nöjaktigt be-
k d . "1)S e gIva·.

Exporthandeln med master och spiror, som under ett par
decennier varit Brättes fÖrnämsta inkomstkälla, var nu genom
lagbud stoppad, och borgerskapets försörjningsmöjligheter
voro härmed reducerade till ett minimum. Men Brätteborna
voro dock som vanligt ej villiga att utan vidare resignera,
och i en inlaga till regeringen begärde de, dels att få i gemen,
såsom de förr varit vana, söka sin näring med bakande,
bryggande och öltappande, dels ock att få bruka sin vanliga
masthandel, som var deras främsta näringsmedel. K. M:t för
klarade sig i anledning härav "fuller vara tillfreds och kunna
lida, att de på oförbjudna skogar må nödtorvtigen bruka mast
hugge med skogsägarens goda vilja; dock, efter K. M:t och
riket största makt påligger att sådant sker efter en viss ord
ning och utan skogarnas utödande, därföre skola de sig alla
förbjudna skogar undhålla och i övrigt rätta sig efter gällande
skogsordning,,2).

Under åren 1640-41 synas virkesleveranserna enbart ha
gått till Göteborgs fortifikationsbygge. Förstnämnda år hade
det virke, som skickats från Värmland, "förmedels storm och
oväder samt eljest stora strömmar m. fl. sådana hinder blivit
mycket förskingrat och flottarna sönderslagna", varför lands
hövding Olof Stake gavs befallning att "härefter hugga på
Dal, så att virkets fortbringande desto mindre besvär un
derkastas"8).

1) Riksregistraturet 16/5 och 17/5 1639.
2) Riksregistraturet 25/2 1646.
il) Riksregistraturet 17/9 1640.
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Påföljande år gavs Olof Stake av riksrådet befallning att
"fogeligen handla med allmogen, att de skulle hugga och till
Brätte för billig betalning framföra" det trävirke, som be
hövdes för Göteborgs fortifikation. "När då virket till Brätte
framkommer, skall Olof Stake därom korrespondera med
landshövding Johan liindersson, vilken omedelbart skall för
ordna folk där i Brätte, som där emottager och nedflottar vir
ket till Göteborg för billig betalning"l).

För varornas in- och urlastning vid Brätte hade borger
skapet på egen bekostnad ute i Yassbotten uppfört ett par
stadsbryggor, några hundra famnar i längd, omnämnda i rät
tegångsprotokoll 1629, då Jon i Halebacken ställdes till svars
för det han från bryggan tappat en järnstång i vattnet. Då
staden även ensam fick bestrida kostnaden för underhållet
av bryggorna, fann sig borgerskapet 1634 böra för regeringen
framhålla, att enär en stor farväg leder genom deras stad, var
det dem omöjligt att hålla stadsbroarna vid makt, varför
hemställdes, att de som därigenom låta föra sitt gods, måtte
åläggas att giva 3 öre för varje läst till broarnas underhåll
och bebyggning2

). Framställningen upprepades två år senare,
men först 1640 finner sig regeringen böra förordna, att Brätte
stad "av allt det gods dit till deras bryggor anländer, där
upplägges och överföres, från vilket håll det kommer, må upp
bära i bropenningar: av vart skeppund stångjärn 1 öre, en
läst järn 1 1/2, beck 2, spannmål 2, smör 8, talg 6, salt 3 och
sill 6 öre, allt i svenskt mynt. Yilken inkomst borgmästare
och råd skola vara pliktiga genom sina tillförordnade att låta
uppbära och använda först och främst till bryggornas vid
makthållande och det övriga till hela stadens nytta, gagn
och bästa"3).

Bryggepenningarna uppgingo 1641 till 700 daler, "vilka pen
ningar äro använda till herredagskarlarna och andra stadens

1) Riksrådets protokoll 15/2 1641.
2) Extrakt och handlingar till städernas besvär. K. A.
3) Riksregistraturet .30/9 1640.
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behov", och för 1642 levererade Nils Torbjörnsson 861 daler
16 öre i bryggepenningar, varav bl. a. befallningsmannen Nils
Jönsson bekom 255 och skeppskaptenen Börje Mattsson för
stadens kontribution 160 daler.

Liksom i våra dagar voro statsmakterna även under 1600
talet uppfinningsrika, evad det gällde att utfinna nya skatte
objekt. Förutom förut omnämnda pålagor hade Brätte sålunda
1638 även att betala bakugnspengar ävensom krögar-, brygge
och köttmånglaraccis. År 1641 heter det dock, att Brätte stad
frikallats både för tull och accis, inalles 657 daler 29 öre, enär
det till Huvudnäs flytta och bygga skullel).

Till stadens tillväxt och förkovring beviljade K. M:t efter
ansökan 1638 Brätte borgerskap rätt att enskilt för torgdag
få behålla den marknad, som plägar hållas om vintern S:t
Pauli tid ävensom att till denna njuta en annan årligen 8 dagar
före midsommar, och skulle bägge dessa marknader hållas
vid ÅmåI2

).

Glädjen över den undfångna förmånen blev dock kortvarig,
ty redan efter 2 år meddelar regeringen, att alldenstund en
stad skulle upprättas vid Åmål, kunde där inga enskilda mark
nader vidare tillstädjas för Brätte borgare. Som ersättning
skulle staden dock få behålla och nyttja såsom egen och en
skild den allmänna eller frimarknad, som om Mårtensmässetid
(11 nov.) uti staden plägar hållas, så att inga främmande från
andra städer må densamma besöka. "Men vad den andra fri
marknaden vidkommer, som om Iiindersmässa (26 jan.) uti
Brätte stå plägar, den skall så härefter som härtill vara och
bliva allmän och brukad så av andra städers borgerskap som
brätteborna själva"3).

Trots alla goda försök till självhävdelse nödgades brätte
borna än en gång ge vika för andra intressen och därmed se
sina existensmöjligheter än mera kringskurna.

1) Tull och accis 523. K. A.
2) Städers akter 19/3 1638. R. A.
3) Riksregistraturet 30/9 1640.
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I en till regeringen 1642 ingiven supplikation anför borger
skapet indignerat sina besvär och bekymmer över en mång
fald missförhållanden, som hindra staden i dess utveckling.
"Enär vi fattiga borgerskap och gemene man av Brätte", heter
det bl. a., "intet annat näringsmedel haft än den lilla trävirkes
handeln med master, spiror och bräder, ej heller ha kunnat
njuta den allena för oss, utan en del av Göteborgs borgerskap
har alltid invecklat sig i samma handel och vi därjämte föga
annat äro än deras trälar, ehuru de dessförutom kunnat haft
fri hantering, alltså anhålla vi, att fri trähandel oss härefter
utan våra privilegiers prejudice (intrång, förfång) måtte för
låtas enskilt att bruka och drivas".

Storligen besvära de sig vidare däröver, att den nya staden
Amål "funderats", enär den kan misstänkas komma att
"occupera mången redelig och förmögen man, som utan tvivel
lust till hade att bygga och bliva bofast hos oss, och synes,
efter vårt lilla förstånd, att därigenom skulle följa, att den
ena staden ödelägger den andra och för den skull fast bättre,
det en stad vara behållen än tvänne öde".

Vidare beklaga de sig över den stora skatten, "lika högt
med andra städer, som deras goda bruk och näring på åt
skilliga sätt och orter hava drivit, och äro vi numera fallna
uti en så stor fattigdom, att den ene, snart sagt, icke kan på
något sätt hjälpa eller kreditera den andre. Då K. M:t be
slutat om ny stad vid J1uvudnäs, begäres, att K. M:t ville av
kristelig mildhet tålemodligen nådigst överväga det skade
stånd, som vi fattiga folk i Nylöse vid den danska fejden lidit
hava jämte den bekostnad vi här använt hava i Brätte och
sedermera vid vårt flyttande använda skola".

"Vi äro", säga de slutligen, "kringvärvda av grannar, som
våra näringsmedel dageligen förtaga, på ena sidan Göteborg
och Gamla Lödöse, andra Lidköping och Mariestad, tredje
Carlstad och nyfunderade stadhen Åmål, men den fjärde och
skadligaste Danmark och Norge, som med stor förmögenhet
och reda penningar lockar och drager här utur riket de bästa
och skönaste varor, som den fattige inrikes bör hava sin nä-



ring utav, vilket allt till att bota och bättra vi hemställa K. M:t
måtte betänka. Beträffande näringen så kunna vi icke veta,
på vad sätt eller maner denna stads inbyggare kunna eljest
tillväxa och florera, utan sådant sker genom allehanda manu
fakturers tillskaffande och nedsättande, därigenom stadens
ungdom uti åtskilliga hantverk bliver intresserad liksom i
andra städer, vilket allt sedan kunde icke allenast lända denna
ringa staden till förkovring uti dess dagliga hantering, utan
ock Kronan och riket allt framgent till stor nytta och intäkt111

).

I en annan skrivelse från samma tid2
) andrages, att "sedan

L K. M:t haver nådigst den menige man till Brätte com
manditet låtit avrödja och förfärdiga .Edsvägen mellan Brätte
och Strömmen, hava några av våra medborgare, de där ingen
annan hantering hava brukat, allenast försörjt sig med hästar,
vagnar och kärror och därmed körslor av .Edsvägen sökt
deras näring. Anhålles att dessa måtte få continuerliga bodar
vid Brätte och i så måtto sammastädes med färdsiande av
hjälpa många vägfarande, sammaledes de fyra av borger
skapet, som för detta hava alltid mottagit ankommande kom
paniets och köpmans gods sammastädes, nämligen hustru
Marg"areta S. Berntt Oijsses änka, som mottager allt kom
paniets gods, Udde liansson, Torbjörn Andersson och Olof
liåkansson att mottaga och frakta allt köpmansgods. .Eljest
är fast omöjligt, att något gods kan bliva behållet för skalkar
och bovar, som söka sitt rov vid alla tillfällen, slikt att av
hända. Och att en ibland föreskrivna 4 personer, nämligen
hustru Margareta, måtte ock sammastädes gästgiveri vid
makt hålla".

Brätteborgarnas energi var erkännansvärd, och trots alla
motgångar kämpade de dock energiskt för sin existens.

Någon handling, exakt angivande invånarantalet i Brätte
vid viss tidpunkt finnes ej bevarad, men med ledning av till-

1) Odaterad skrivelse, antagligen från 1642 eller 1643. R. A.
2) Städers skrivelser och besvär. R. A.
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gängliga uppgifter skall folkmängden under här avhandlade
period kunna beräknas till i regel omkring 300. Mest fullstän
diga uppgifter lämna oss de i kammararkivet förvarade man
talslängderna för åren 1637-1643. Av dessa framgår, att
invånareantalet förstnämnda år utgjorde 243 personer, "som
12 år äro och därutöver", år 1638 ökat till 256, fördelade på
104 hushåW). År 1639 hade folkmängden nedgått till 220 per
soner över 12 år, och finnes för detta år jämväl en förteck
ning över inom staden bosatta manliga yrkesutövare, lant
brukare och drängar och kanske än flera dock ej medtagna2

).

Antalet boskapsägare uppgick sistnämnda år till 71 mot 93
år 1631. Längden för år 1640, som upprättats av befallnings
mannen Nils Jönsson, namnger 100 "bönder", 61 hustrur, 6
söner och 6 döttrar, 16 drängar samt 22 pigor. Påföljande års
längd utvisar åter en nedgång till 203 inbyggare över 12 år,
vilken siffra år 1642 ytterligare minskats till 180.

Brätte var i successiv upplösning och frågan om flyttning
till tIuvudnäs var aktuelL

Staden "transporteras".

Under framhållande av att "staden är på en oläglig ort
belägen och på alla sidor av frälse tränges, så att intet kan
erhållas till mulebete, fiskevatten och skogshygge", hade bor
gerskapet i Brätte 1634 hos K. M:t hemställt om att få slå
ned sina bopålar vid tIuvudnäs3

). Men regeringen ställde sig
även nu avvisande och sade sig "framdeles förklara och sta
tuera låta, vad riket i gemen, som var och en i synnerhet kan
nyttigast vara,,4). En förnyad framställning 4 år senare gav
samma resultat, och förklarade sig K. M:t då vilja hava det

1) Se bilaga 5.
2) Se bilaga 6.
3) Extrakt och handlingar till städernas besvär. R. A.
4) Riksregistraturet 15/8 1634.
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"till lägligare tillfälle uppskjutet, då däruti man skall fatta en
ordning, som riket och dess trogna undersåtar kan lända till
förmering och godo"l).

först i början av år 1639 blev den gamla segslitna frågan
på allvar aktuell. På brättebornas förfrågan, huruvida deras
stad "skulle bliva bestående, där den nu är, eller ock till någon
annan ort transporterad bliva", avläts den 27 mars det svar,
att "K. M:t vore betänkt på att från frälset tillhandla sig den
gården tIuvudnäs med dess ägor, och för det fall uppgörelse
kunde träffas, vore K. M:t villig att flytta staden"2).

På uppdrag av regeringen hade rikskanslern Axel Oxen
stierna och riksmarsken Jacob de la Gardie, åtföljda av 5
andra herrar ovannämnda månad anträtt en inspektionsresa
till Göta älvdal med Göteborg som slutmål. Till herrarnas
uppgift hörde bl. a. att höra med allmogen, vad besvär den
kunde anföra mot uppbördsmännen vid gränstullen, att ordna
med Göteborgs befästningar samt att i anledning av det "tju
veri, som bedrives vid Gamla Lödöse, förordna att borger
skapet därstädes köres dädan antingen till Göteborg eller
Brätte"S).

Delegationen tog vägen från Bro över Vänern till Brätte,
dit ankomsten skedde omkring den 2 april. Brätteborna togo
festligt emot och bjödo enligt stadsräkningen de höga herrarna

en oxe, en halv åhma (78 liter) franskt vin, en ankare (39
liter) spanskt vin samt två tunnor öl, betingande en repre
sentationskostnad av sammanlagt 126 daler. Under uppehållet
i Brätte hunno Oxenstierna och de la Oardie med att utfärda
8 dels berörande förmåner, som beviljats en del uttjänta
krigsknektar, dels ock till dalbönderna angående av dem an

varjämte besök avlades vid tluvudnäs för att
om här funnes. lämplig plats för anläggande aven

stad. fastän alltsedan avresan från Bro starkt febersjuk fort-

1) Riksregistraturet 15/8 1638.
2) Riksregistraturet.
3) Riksregistraturet 18/3 1639.
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satte rikskanslern den 6 april resan över Edsvägen och vidare
båtledes till Lilla Edet, varifrån en jakt förde herrarna till
Göteborg, dit Brätte även sände sina bägge borgmästare Ar
vid Jonsson och Lars Svensson Wallman "för att tala med
rikskanslern".

I ett från Göteborg utfärdat brev ber rikskanslern sin frän
de Gabriel Oxenstierna att efterhöra med sin svägerska fru
Christina, huruvida hon vore villig till ett skäligt byte med
Iiuvudnäs1

), och efter återkomsten till Stockholm föredrog
han ärendet inför riksrådet, som nu enligt protokoll av den
8 maj beslutade, att Brätte stad skulle transporteras till Iiu
vudnäs eller någon annan beläglig ort. Regeringen borde där
vid, ansåg rikskanslern, ej draga i betänkande att giva ägaren
av Jiuvudnäs, herr Carl Baners änka, något mera än det är
värt med tanke på den stora fördelen, att Brätte stad häri
genom gavs möjlighet att tillväxa.

Angelägen om snar lösning bringade borgerskapet påföljande
år åter den aktuella frågan på tal, vartill regeringen gav det
lugnande svaret, att staden skulle komma att flyttas, så snart
överenskommelse träffats med ägaren av fiuvudnäs 2

) och
den 6 okt. samma år framhöll Johan Oxenstierna i riksrådet,
"huru högt Kronan vore angeläget, att detta byte måtte ske,
efter att borgarna intet kunde sina byggningar beställa och
således fortsätta väsendet".

Den 23 febr. 1641 heter det i riksrådet, "att efter Iiuvudnäs
är en läglig ort och för situs skull kan merkelig tiäna till
Brette stadz upnemning och fortsättieIse, ty är gott funnet
och resolverat att efterlåta fru Christina Orbyhus och dess
underliggande gods", och den 15 påföljande april underskrives
så bytesavtalet med Christina Bielke, som mot vederlag av
Örbyhus slott och gård till Kronan avstod Iiuvudnäs.

Samma dag befalldes generalkvartermästaren Olof Iianson
(örnehufvud) att, i det han reser neder till Göteborg, även

1) Riksregistraturet 11/4 1639.
2) Riksregistraturet 25/2 1640.
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begiva sig till Brätte och liuvudnäs "och där taga liuvud
näsjorden och ägor i ögonskyn", och två dagar senare gavs
honom ny befallning att, så snart han igångsatt befästnings
arbetet i Göteborg och underrättelse ingått om att skogen
på liuvudnäs var avröjd, ditresa och uppgöra en stadsdessein
med "Oatur, Fortifikation och Citadell" samt därpå genast
"avsticka" (planlägga) staden och utdela tomterna, varvid
skulle noga tillses, att intet kom i vägen för en blivande
fortifikationl).

Generalen togs gästvänligt emot i Brätte och bjöds på öl,
som för 3 daler 16 öre inköptes från hustru Gunilla Ingevalls.
(för välkomnande av landshövding Olof Stake utgjorde sta
dens representationskostnad samma år hela 20 daler, som be
talades till Lars Bark för en tunna tyskt öL)

Men det gick trögt med röjningen vid liuvudnäs, varför
landshövding Johan tlindersson den 15 aug. 1641 beordrades
förmå allmogen i sitt län, eller, om de funne det för svårt,
anlita allmogen på Dal att fullgöra detta arbete, "så att in
genjören måtte med första kunna avsticka den tillämnade
staden och Brätte borgare ditflytta".

Då denna befallning den 2 maj påföljande år ännu ej var
åtlydd, utgick en ny order till landshövdingen i Värmland-Dal
Olof Stake att låta bönderna på Dal, helst de som bo närmast,
avhugga skogen, rödja och i görligaste mån jämna platsen,
"så att Olof tIansson kan det i akt taga och efterkomma, vad
honom j så måtto på den orten att förrätta är befallt"2).

Sedan Brätte inför riksdagen 1642 andragit vissa besvär,
fann sig regeringen i en resolution den 11/3 föranlåten ut
tala sitt välbehag över att borgerskapet velat hörsamma

NUs vilja och order att flytta, varmed de redan gjort den
början, att de instängt var sin anvisade tomt vid liuvudnäs.
Vad deras begäran att få deltaga i Göteborgs handel på
Portugal anginge, heter det vidare, "såge K. M:t det gärna,

1) Munthe: Kungl. fortifikationens historia I: 537.
2) Riksregistraturet.
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om det kunde ske utan ingripande istapelstadsprivilegierna.
men hölle dock för bäst, att de beflita sig om seglatsen på
Vänern". Liksom andra städer skulle även Brätte äga rätt
att på Larsmässo marknad i Göteborg köpa salt m. m. på
både inhemska och främmande fartyg i hamnen. Slutligen
förordnar K. M:t dem hava tillräckligt utrymme på Iiuvudnäs
med de torp, som legat under gamla staden, och skulle magi
straten tillse, att till en början en kyrka av trä bleve uppsatt
och sedan efter hand även skolhus.

Men när det nu gällde allvar, tvekade dock brätteborna
att övergiva sin stad, varför riksrådet på sitt sammanträde
den 8 mars 1643 i sammanhang med föredragning av Brätte
stads supplikationer beslöt "förmana deras utskickade att de
flytta sina hus till den platsen, som uttecknad är", och för att
främja denna flyttning beslöt regeringen påföljande dag1

) att
befria staden från erläggande av såväl kontributionen som
ock lilla tullen och accisen under 6 år, dock med det villkor
att borgerskapet "redan i vår begynner flyttningen och att
alla instundande höst må vara färdiga att sig där nedsätta.
Men därest de längre dröja, skola alla de, som kvarsitta, vara
skyldiga att betala ej endast årets utan även föregående års
kontribution"2).

Sedan det emellertid kommit till K. M:ts kännedom, att
borgerskapet i Brätte ännu icke behagat efterkomma befall
ningen att flytta till tluvudnäs utan .ännu vore boendes i
gamla staden, beordrades Örnehufvud att vid nedresan till
Göteborg begiva sig till Brätte och tluvudnäs "och borger
skapet till flyttningen animera, förekommandes och botandes
så mycket honom möjligt är, vad han kan pröva dem vid
flyttningen vara till hinder, tilldelandes dem, som bygga vilja,
sina platser och tomter, dock iakttagandes att de, som äro
förmögnast till att bygga, må bekomma sina platser vid torget
och huvudgatorna, men de andra, som medel icke tillräcka

") Riksregistraturet.
2) Älvsborgs läns kopiebok, K. A., och Riksregistraturet 9/3 1643.
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några reala byggnader att uppsätta, utan sig med en stuga
eller två samt några nödiga tarvhus behjälpa vele, måtte
med tomter uti gränder och tvärgator belägna bliva acco
moderade"l).

Men allt fortfarande spjärnade borgerskapet emot, och i
ett brev till Johan Hindersson den 23 juni säger sig regeringen
ha förnummit, att "allenast några gårdar äro uppsatta i nya
Brätte och största delen av borgerskapet i gamla staden föga
allvar ännu sig låta med flyttningen av deras hushåll därifrån
till nya Brätte. Varför är Vår nådiga vilja och befallning att
tillhålla borgmästare och råd i Brätte, att de utan förhalning
transportera kyrkan och rådhuset samt deras egna hushåll
till den nya platsen, drivandes därjämte på gemene borger
skapet att ock de i denna sommar forthava. Och så framt
de sig därtill icke i tid bekväma vele, utan söka förmedels
ett och annat fåfängt förebärande att bliva i gamla Brätte
längre sittandes, då skola I intet låta dem njuta den frihet,
som Vi för flyttningens skull staden med benådat hava, utan
den helt upphäva". Samtidigt erkändes mottagandet av ett
brev från Örnehufvud, enligt vilket han varit i Brätte "och
åter på nytt måste avsticka tomterna vid liuvudnäs och
bragt där 16 gårdar, byggning förmenandes, och därest bryg
gan över I(ånome ström snart förfärdigad bliver, skulle det
befordra flyttningen från gamla staden och den nya stadens
uppbyggande,,2).

Brätteborna insågo nu det lönlösa i vidare motstånd, och
den 1 febr. 1644 konstaterar regeringen, att borgerskapet i
Brätte har mestadels uti detta nästförflutna år flyttat sina
hus och boningar till den nu funderade staden Vänersborg
och sig där nedsatt. Samtidigt härmed gavs även den nya
staden sina första privilegier, och härom heter det bL a., "att
K. M:t med nåder förnimmer, hurusom borgerskapet i Brätte
har som trogna undersåtar sig bekvämat efterkomma K. M:ts

1) Riksregistraturet 4/5 1643.
2) Riksregistraturet.
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nådiga vilja att flytta till Vänershorg och sig nu med makt
låta angeläget vara där en ny stad att uppbygga. Alltså hop
pas K. M:t, att denna nyfunderade stad skall inom kort lända
riket till heder och styrka samt dess innevånare till märklig
tillväxt och förkovring i dess handel och näring', Ty haver
K. M:t funnit sig benäget dem uti detta deras underdåniga
ansökande att villfara och fördenskull velat merbemälte stad
med nya privilegier lämpat efter dess situation och närvaran
de tillstånd samt införa den frihet, som K. M:t för denna gång
haver varit tilldrägligt, staden på föreskrivna kontributioner,
lilla tull, accis och hemmansränta till den ändan att beställa
och efterlåta, att borgmästare och råd denna bemälta frihet
till stadens publika byggnader och andra dess tarver bespara
skola"l). Tre dagar tidigare hade också riksrådet beslutat,
att Brätte stad skall bliva given privilegier likmätiga med
dem Åmål och Bro (Kristinehamn) kunna hava samt 6 eller
8 års frihet.

Flertalet av de 175 vuxna invånare, som upptagas i 1643 års
mantalslängd, voro nu i färd med att uppsätta sina hus å den
nya platsen, medan 19 redan sagda år angivas som bosatta
"under Iiuvudnäs gods,,2). I Brätte, heter det samtidigt, be
hÖvs ej längre några tullare, som förut varit 2 a 70 daler.

Sedan Sverige 1643 kommit i krig med Danmark--Norge,
och det kunde förväntas, att gränstrakterna efter vanligheten
skulle komma att utsättas för fiendens härjningar, beordrades
landshÖvding MannerskÖld den 2 mars 1644 att "draga kring
Vänersborg ett gott 'ryssestaket' och därmed så vida fÖr
säkra staden att norrbaggarna icke må kunna fÖrmedels någon
hastig överraskning bemäktiga sig borgerskapets i Vänersborg
skutor och farkoster och med dem sedan löpa i Vänern och
där våra städer och undersåtar någon skada tillfoga". Och
hoppades regeringen, att "de 100 musketerare, som I till Brätte

1) Riksregistraturet.
2) Se bilaga 7.

66



förordnat, skola med allmogens tillhjälp kunna vägen mellan
Brätte och Uddevalla iakttaga och försäkra"l).

På order av regeringen lät Mannersköld nu även uppföra
en skans i den nya staden, omgiven av pallisader, i vilken som
besättning inlades 100 ryttare och ett kompani fotfolk jämte
stadens väpnade borgerskap. Sedan fienden samlats vid Ud
devalla, utgick den 3 juni även befallning till jägmästare Hind
rik Persson att "med sina underhavande skyttar genast begiva
sig till Vänersborg för att tillika med det andra vårt folk där
ligger hjälpa staden att försvara sig"').

Den 19 juni stodo danskarna under Hannibal Sehested vid
Viinersborg och gingo överraskande till anfall mot den ännu
ej färdigbyggda skansen, vilken utan något egentligt motstånd
av befälhavaren Johan Haraldsson överlämnades till fienden,
som sedan brände såväl skansen som den nyprivilegierade
staden i grund. Men även gamla staden fick nu dela samma
öde för att sedan aldrig som stad återuppbyggas. Brättes
saga var all, och Vänersborgs historia begynner.

1 augusti började överstelöjtnant Per Lillie på befallning
uppföra en ny skans av 4 halvbastioner vid Vänersborg, och
den 4 sept. kan han rapportera dels skansen färdigbyggd,
dels ock att borgerskapet åter börjat uppföra sina hus, vilket
kunde ske utan fara från fiendenl).

1 början av febr. 1645 gingo danskarna åter med överlägsen
styrka till anfall mot den nu av Per Lillie försvarade skansen,
och härom heter det i en skildring från Tunhem påföljande
dag: "1 Går eftermiddagen, som war den 4 februari, ankom
Ofwersten Hendrich Bielke, som i Hannibal Sestedz frånvaru
commenderar den Armeen på Daal ligger, och ladhe sigh
strax för \Nännersborgh, hwar Ofwerste Leutnanten Welb.
Per Lillje dem så anfägnade, tå the medh 3 Storrner sigh om
beflitade Skantzen intaga, men Gudi ware ähra dem ej bätter
angick, än han på platzen måtte qwar lemna 24 man in under
Staketten (pålverken) som i Stormen slagne blefwe, föruthan

1) Riksregistraturet. .
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månge, som berättas, honom sin kos medh sigh bracht hafwa,
men Oudhi skee loff, på wår sUda ej mehr än en Pendrich
Stakelbergh benemnd med een Corporal, sampt twå gemene
och twå qweste blevwe"l). Till regeringen kunde Per Lillie
också inberätta, att "jutarna med tämmelig förlust förlorat tre
stormar mot staden".

I skrivelse till Axel Oxenstierna2
) beklagar sig borgerskapet

över, att de "äro ruinerade till hus och egendom genom fien
den med allt det vid platsen låg, både master, timmer, bräder
och farkoster, som han överkom, uppbrände och förstörde,
och sedan vad som kvar fanns är taget till skansar och sta
keter", och efter en noggrann rannsakning mellan borgmäs
tare och råd i Vänersborg angående den stora skada, som
borgerskapet där utstått, "uti den fientliga och svåra fejde
tiden,,3), beslöts att "uti aller största underdånighet begära,
att K. M:t allernådigst täcktes ihågkomma sina fattiga under
såtar med ett nödigt vederlag, vilket är för oss fattiga män
en god hjälp och E. K. M:t till högst beröm". Pörutom alla
husen hade fienden även förbränt en kavelskuta för en bor
gare jämte ett tegelbruk, 75 st. master, 388 tolfter bräder,
30 tolfter blockar, 3 läster tjära och 60 st. byggnadstimmer.

Efter förslag av borgerskapet förordnade K. M:t den 10 jan.
1645 Brätte sista borgmästare Arfvid Jonsson att vara borg
mästare i Vänersborg, och vid rådstugan den 9 sept. funge
rade som rådmän de forna brätteborgarna Lars Svensson,
Lars Bark, Olof Larsson, Lasse Kinkel, Udd liansson och
Lars Bengtsson.

Helt avfolkad var dock icke den gamla staden, enär kom
mendanten i Vänersborg Per Larsson Stöltenhjelm 1647 utgav
en befallning till alla i Brätte kvarboende att omedelbart in
flytta till nya staden, och den 3 maj samma år bötfälldes även
5 borgare, nämligen Segal Svensson, Jakob Svensson, Peder

1) Extrachtskrivelser 5/2 1644.
2) Från städer i Götaland: Vänersborg. R. A.
3) Städers akter. R. A.
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Smålänning, Henrik Hansson och Hans Befritz för det de ej
åtlytt den givna befallningen. Om den sistnämnde) heter det,
att han lidit "stor skada i sista fejden, i det hans gård tvänne
gånger alldeles är avbränd vorden, varför regeringen tillåter
honom att i Värmland eller på Dal hugga och sedan utskeppa
300 master"2). Ännu 1697 talas det om roternästare Jacob
och Christian i Brätte; 1701 levererade Anders Skräddare i
"Gamla staden" 14 öre silvermynt, som brätteborna för visst
ändamål utlagt el 1 öre hjonelaget, och 1707 lovade Jacob i
Säter att å Brätte marknad inköpa ett timglas till Naglums
kyrka3

). Uppe på Grytåsen eller Galgekulla ovan staden fort
satte man att ännu efter mitten av 1700-talet på olika sätt
avrätta brottslingar, traktens befolkning till ett uppskattat
skådespel.

:Efter ansökan av kyrkans i Vänersborg föreståndare An
ders Bark och Anders Segolsson Wallman blev dem av
Karl XI 1673 på livstid upplåtet den lilla kvarnen i bäckström
men vid Brätte, vilken deras föräldrar haft i sin livstid4

), och
ännu 1752 uthyrde Vänersborgs stad kvarnfallet vid Brätte.

År 1682 anlade Kronan för fortifikationens räkning ett kalk
bruk vid gamla Brätte"), för vilket Lars Jönsson blev före
ståndare men vilket dock redan 1690 omtalas som nedlagt.

Kyrkan, som bl. a. omtalas i riksrådets protokoll 1643, skall
enligt Sundholm6

) ha använts som stadskyrka ända till 1672,
"och syntes", säger han, "ännu rester efter bogårdsmuren".
Pietetslösheten var dock fruktansvärd under 17-1800talen,
och enligt "Göteborgs Allehanda" den 3 febr. 1784 hade Brätte

1) Affärsman i järn och trä m. m., i sinom tid rådman och t. f. borg
mästare i Vänersborg och 1666 adlad Belfrage.

2) Riksregistraturet 24/12 1652.
") Stämmoprotokoll. G. L. - I förevarande fall torde med "Brätte mark

nad" dock hava avsetts septembermarknaden i Vänersborg, som länge hade
sagda benämning.

4) Riksregistraturet 13/8 1673.
5) Riksregistraturet.
6) Anteckn. från 1790-talet i Skara stiftsbibI.
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kyrkogård nyss förut blivit uppgrävd, varvid de dödas ben
kastats ut på Edsvägen, och på en karta över Vänersborg
3 år senare upplyses det, att "vidpass en tredjedel av kyrko
gården redan är till fyllning på landsvägen använd".

Djurklou i sin reseskildring 18681
) framhåller, att "några

lämningar efter Brätte kyrka ej funnos, och det enda, som
gav tillkänna ställets egenskap av begravningsplats, var några
lämningar efter en murad grav, å vars takhäll syntes en låg

Grundstenar till Brätte kyrka,
sett från Kyrkogården.

tempelgavel, uppburen av pelare och emellan dessa inom en
krans sköldar med bomärken och därunder en oläslig 8-radig
inskrift, av vilken endast kunde inhämtas, att den avlidne
hetat löran och avsomnat 1595".

Sex stora, invid vägen ovan den förstörda kyrkogården
ännu kvarstående klumpstenar, skola dock enligt traditionen
utgöra grundrester av Brätte träbyggda och antagligen av
danskarna 1644 nedbrända kyrka.

1) Vitterhetsakademien.
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Men minnande om den gamla staden och vad här fordom
varit står alltsedan 1920 i den s. k. Borgmästarhagen vid
Brätte den av Vänersborgs Söners Gille resta minnesstenen,
förkunnande att "liär låg fordom Vänersborgs moderstad
Brätte, gammal marknadsplats, fick stadsprivilegier 1603,
konfirmerade 1619".

Brätteinteriörer.

Någon mera ingående skildring av liv och förhållanden i det
forna Brätte är givetvis i detta nu omöjlig att åstadkomma.
Vardagslivets enahanda~ det för eftervärlden säkerligen mest
intresseväckande - har icke kunnat inspirera samtiden till
anteckningar av något slag, varför vi få åtnöja oss med att
ur domböcker, brev och rapporter m. m. göra en liten ax
plockning om händelser och förhållanden, karaktäriserande
tidsmentaliteten.

Brättebornas inställning till jästa och destillerade drycker
var ur vår tids synpunkt icke rekommenderande. Superiet
var ohejdat och på måqga sätt neddragande, dock ej helt utan
protest från de mera ansvarskännande inom samhället. Kro
garnas mångfald, såväl i staden som längs vägen, manade
också till täta besök med ofta åtföljande slagsmål och äre
kränkningar. Mellanhavandena gjordes sedan ibland upp vid
rådstugan, där syndarna ställdes till svars för utdelad "pust",
"fullsår", "köttsår" resp. "blåslag" eller tillvitelse för "tjuveri,
skalkaktighet" m. m.

Vid vite av 100 daler till kyrkan ålades två borgare 1617
att hålla frid sinsemellan, och då han ej kunde betala för
okvädning ådömda böter, blev lians Buntmakare 16] 9 förvisad
ur staden, och skulle honom "aldrig oftare bliva efterlåtet att
komma in i staden mera att bruka sitt hantverk eller hava
någon hemvist".

En viss begränsning i rörelsefriheten synes dock krögarna
fått finna sig i, och bl. a. dömdes Ingevall Kopparslagare 1618
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att böta 6 marker till kyrkan för det han "sålt öl medan pre
dikningarna sades". Ett försök att definitivt göra slut på
kroglivet gjordes först efter stadens förflyttning av rådhus
rätten i Vänersborg, som den 9 sept. 1645 beslöt, "att ingen
skall försälja något öl härefter i gamla Brätte, vilket kan för
anleda stora olyckor med parlemente och annan olydighet",
men ännu 1693 finner sig dock sockenstämman i Vassända
föranlåten varna krögaren på krogen "Klippan" i Brätte för
otidigt ölsäljande.

Trots all onykterhet var dock egentliga brott - stölder,
dråp m. m. - anmärkningsvärt ringa förekommande. Ett
brott av svårare art, vars epilog utspelades vid tinget i Gärd
hems Artorp 1618, kan som belysande för tidens mentalitet
motivera ett omnämnande. En bonde från Artorp hade beru
sad kommit ridande på en gata i Brätte och så vårdslöst han
terat hästen, att gatusmutsen stänkt över varulagret för en
guldsmed från Mariestad, som tydligen stått med öppen bod
invid gatan. Guldsmeden blev förbittrad, och då just en knekt
vid namn Måns passerar förbi, säger han till denne: "Jag vill
giva dig en daler, om du vill slå denne lumpen på munnen".
Måns var ej sen att hörsamma inviten och gick med dragen
värja mot bonden, med vilken han öppnade gräl. Blixtsnabbt
fattade nu bonden sin kniv, som han stötte i bröstet på knek
ten, vilken livsfarligt sårad segnade till marken och efter
6 veckor avled. Enär Måns på dödsbädden för länsmannen
Jon Olofsson och gamle knekten Tomas i Stavred bekänt sig
utan orsak ha överfallit sin baneman, resolverade rätten, att
då Måns nödgat dråparen till att dräpa, bör den dödes släkt
och arvingar åläggas böter, och "skall dråparen Nils söka
konungen om nådarnål".

Marknaderna ha från gamla tider stadgat dåligt rykte och
detta även av reel anledning. Som angenäma och välkomna
avbrott i vardagens enahanda utgjorde de dock i dubbel me
ning verkliga festdagar, då människorna i större mängd kom
mo tillsammans och andarna släpptes lösa i otyglad frihet.
Omkring 1591 hade länsmannen i Väne härad Lars Nilsson
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från borgaren i Nya Lödöse Börje i Holmi) beslagtagit några
bockskinn, vilka nylöseborna köpt utanför marknadsplatsen
och därmed drivit landsköp. Då länsmannen vid tillfället även
stuckit Börje i armen med en kniv, grundlades herrarna emel
lan en ovänskap, som ej försonats, då de åter sammanträffade
å Brätte marknad 1593. Tvisten blev dock nu bilagd, varefter
befallningsmannen lyste konungens frid mellan parterna samt
tilldelade Börje K. M:ts försvarsbrev. "Men dagen därpå
sprang länsmannen icke förty i sin dryckenskap med berått
mod ned till Börje, där han brukade sin köpenskap, och ut
manade honom till att slåss, och när Börje fått sin värja,
drabbade de ihop, men länsmannen sprang under värjan och
stack Börje i bröstet med en kniv, så att han nio dagar där
efter avled". Länsmannen häktades och rannsakningen fördes
inför rådhusrätten i Nya Lödöse, som resolverade, att "då
man ingen skälig orsak kunde finna, som kunde befria läns
mannens liv, blev dömt att givas liv för liv2

).

Vid marknaderna och tydligen även andra behövliga till
fällen upprätthölls ordningen genom en av staden tillsatt ord
ningsmakt, vilken säkerligen mången gång fick utkämpa
hårda duster mot fridstörare av skilda slag. Sympatierna
voro då som nu ej odelat på ordningsmaktens sida. År 1615
fann sålunda Nils Tullare "och hans anhang" anledning att
inför fogden Nils Börjesson klaga över det övervåld med hugg
och slag, som tillfogats de danske av den "svenska vakt, som
gick här i staden om Brätte marknad". Fogden hänsköt ären
det till rätten, som efter utsago av borgmästare och råd samt
andra vittnen fann ådagalagt, att de danska marknadsgästerna
efter att ha druckit hos Bengt Svensson, med värjorna i
hand brutit upp för att gå till sitt härbärge. Här i por
ten stötte de emellertid på vakten, sex man, som fram
ställde frågan, varför de gingo så på gatan med värjorna

1) Far till sedermera fogden på Älvsborg Nils Börjesson, vars söner
blevo adlade Drakenberg.

2) Nya Lödöse tänkeböcker.
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dragna, varpå danskarna svarade med en del oförskämdheter
samt tussade sin hund på vakten. .Efter en del parlamente
rande nödgades danskarna - tydligen ett större sällskap 
att draga sig in i härbärget för att dock så småningom åter
komma ut och överösa vakten med en del "spotska ord".
Men nu hade ordningsmakten hunnit att ilskna till och gick
med vapenmakt mot danskarna, som med en del blessyrer
och förlust aven förlorad värja ävensom diverse hattar, åter
kastades in i härbärget.

.En bedragerska vid namn Constantia, som utgav sig för att
vara Gustaf Baners dotter och förut stått vid stocken i Stock
holm, kom 1615 jämte två sina "uppvaktare" till Brätte, där
hon välvilligt omhändertogs av Lars Andersson och dennes
hustru. Då hon även i Brätte gjorde sig skyldig till bedräge
rier och "många lögnaktiga putzer", lät fogden Nils Börjesson
sätta henne i arrest, varom rapport avläts till konungen med
samtidigt hemställan om förhållningsorder. På Gustaf Adolfs
befallning blev hon nu av bödeln hudstruken vid stocken
(skampålen) och sedan, bunden mellan sina bägge uppvaktare,
driven över gränsen till Norge, varifrån hon även inkommit.
Constantias "samtöckerska", Lars Anderssons hustru, dömdes
att till straff sitta i stocken, varefter både hon och mannen
utvisades från staden.

.En mystisk skälm vid namn Fallentin uppenbarade sig även
ledes 1615 i Brätte, där han förklarade sig vara en av dem,
som till riket infört de polska "patenter" (brev, regerings
handlingar) samt även förkunnat dem bland menigheten.
Krigsöversten Nils Stiernsköld, som anhållit Fallentin, gavs
därför i befallning att rannsaka i ärendet på de orter, där han
sådant tal utspritt "och må I hava honom inför rätta och dö
ma honom och sedan meddela oss, så vilja vi oss vidare
förklara".

.En nylöseborgare vid namn Henrik Hansson hade 1604 av
Jonas von Medeborg inköpt en gård i Brätte, vilken en adels
man vid namn Bernt Jönsson emellertid tillägnat sig, varöver
tfenrik Hansson nödgades anföra sin klagan inför konungen.
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f'örtärnad svarade Karl IX, att "varken Vi eller lagen kunna
sådant medgiva, ty haver den andre honom ärligen och rede
ligen köpt, så skall han honom ock efter lagen besitta och
behålla ... och förbjude fördenskull våra befallningsmän, fog
dar och andra att tillfoga Iienrik Iiansson här uppå hinder i
några måtto vid straff till görandes".

Helt motsatt var den rättvisa, som vederfors ägaren av
1(2 kronohemman Espered Olof Winter, vilken inför tinget i
Fristarp 1621 klagade däröver, att Brätte borgare olagligen
drivit honom från hans gård och därvid även berövat honom
all hans vintersäd. Då det emellertid bekantgjorts för ägaren,
att hemmanet var staden privilegierat, resolverade rätten, att
\iVinter skulle hava sin utsädes råg igen och skäl för sitt ar
bete, medan Brätte borgare tilldömdes årsväxten med annan
hemmanets avkastning.

En annan klagan över tillfogad oförrätt framfördes 1605 av
knekten Lars Bengtsson i Brätte, som androg att han "måst
utlägga de pålagor, som utgå av borgarne i staden, ändock
lian är i krigstjänst under Anders Svenssons fänika och
måste med sina stallbröder vara beredd att stå konungen till
tjänst, när så fordras". På K. M:ts vägnar beslutade hövits
mannen å Älvsborg lians Nilsson Rosenbaner, att klaganden
skulle vara för dessa utlagor fri.

I sin kamp för existensen hade brätteborna många svårig
teter att övervinna, och esomoftast komma de även därvid i
konflikt med rikets lagar. År 1637 hade t. ex. landshövdingen
i Skaraborgs län "tagit i arrest" en hop master och spiror,
som bl. a. borgare i Brätte olagligen huggit på Kronans skogar
i Vadsbo. Då masterna emellertid redan voro fällda och kan
ske snart kunde förmultna, om de längre blevo liggande i
skogen, Hngo de dock för denna gång lösgivas, men fick till
taget vid straff ej återupprepas, heter det.

Landsköp var enligt tidens föreställning ett farligt samhälls
ont, som effektivt måste bekämpas, och blotta misstanken om
en sådan olaglighet var nog för ett myndigheternas ingripande.
För brätteborna däremot var denna lag synnerligen obekväm
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och otjänlig, varför konflikter mången gång voro oundvikliga.
På marknaden i Åmål 1640 t. ex. hade Brätte borgare inköpt
ett parti spannmål och andra varor, på vilket allt landspro
fassen efter landshövding Stakes befallning lagt beslag under
motivering av, att köparne härmed haft för avsikt att bedriva
landsköp. Utan vidare erkände dock ej brätteborna sina för
syndelser utan förklarade, att deras farkoster varit så upp
tagna med den till slussbygget vid Lilla Edet bestämda stenen,
att de ej så hastigt kunnat föra sina varor från marknadsplat
sen till Brätte, varför de anhålla om frikännande under löfte
att för framtiden taga sig till vara. Av nåd resolverade nu
K. M:t, att "allenast 1/4 av de varor, som för dem uti deras
bodar samt båtar och farkoster vid Åmål och Nya Lödöse
(Göteborg) äro förarresterade, skola under Oss och Kronan
vara förbrutna", varemot resten skulle återlämnas. "Men vad
eljest uti bondgårdarna, skogarna och andra olovliga orter
är funnet och beslaget, det skall alltsammans vara förbrutet,
dem till liten åminnelse straff, som sig hava understått och
fördristat våra stadgar och ordinantier i så måtto att över
träda".

Något motsatsförhållande till högre myndigheter sökte brät
teborna aldrig åstadkomma trots alla avgivna klagomål och
protester, och fördelen av att stå väl till boks hos den, som makt
och inflytande äger, stod dem fullt klar. Pör samförståndets
befrämjande förärade staden sålunda t. ex. 1637 landshövding
Johan Iiindersson Reuter ett loskinn, värderat till 70 daler,
och 1639-41 fick denne även vid flera tillfällen mottaga brä
der och näver som bevis för borgerskapets uppskattning.

Brätte sista präst hette Sveno Jone, i vissa handlingar även
kallad Sven Andre. På 1620-talet komminister i staden synes
han ha blivit kyrkoherde 1630. tIan satt, säger en handling
av 1639, "vid en stor allmän väg och hade ett svagt och
ringa prästebol". Sveno Jone blev även den förste kyrko
herden i Vänersborg, men kvarbodde i Vassända prästgård
intill sin död 1661. tIans son Johan Wassenius, hovrättsasses
sor i Åbo, blev adlad Lagermark.
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Till sina förmåner räknade kyrkoherden i Brätte frihet från
prästernas taxe) i Vassända gäll, varjämte han av Karl IX
beviljats all den kyrkotionde i spannmål, som föll av Tunhems
gäll, vilken senare förmån av Gustaf Adolf 1613 konfirmerades.
Genom brev av den 26/3 1625 bestämde dock konungen, att
kyrkoherdarne i Brätte och Tunhem skulle "dela i tu" be
träffande tiondespannmålen, enär bägge hade lika så stort
besvär med gästning.

En av staden understödd skola har tydligen funnits under
1630-40-talen, enär till Per Skolemästare - omtalad i ett
flertal handlingar - år 1637 av allmänna medel utbetalts 12
och 1641 50 daler.

Rådhuset har tvivelsutan haft sin plats uppe på åsen i sta
dens centrum, där tydligen dess källare under 1943 års ut
grävning blottats. År 1638 inköptes för rådhusets räkning ett
bordkläde, och påföljande år utbetalades 2 daler "till rådstuge
klockan 2 pund järn". I byggnaden fanns en bod, som bl. ä.

1639 förhyrdes av Riggert Skotte.
Till förvaring av häktade under rannsakningstiden hade

staden även ett fängelse, obevakat och säkerligen av enklaste
slag. Utan hinder kunde sålunda "samtöckerskans" man Lars
Andersson 1(515 taga Constantia ur arresten och föra henne
till Marstrand, varifrån hon dock efter några veckor på be
fallningsmannens initiativ återfördes till Brätte. År 1631 in
sattes i stadens fängelse en kvinna, som kastat sitt nyfödda
barn i sjön, men, trots att hon var säkert fängslad i en stock
med 2 järnslår över benen, lyckades det henne dock att natte
tid bryta sig ut - tydligen med andras hjälp - samt undkom
ma över gränsen.

Byfogden tIans Michelsson och stadstjänaren Olof Anders
son kunde med ed betyga, att låsen för dörren var tillreglad
så väl om morgonen som aftonen. för säkerhets skull inköpte
dock staden 7 år senare en ny kolvlås till stadsfängelset.

Bland Brätte borgare på 1630-talet märkes även handlanden

1) En prästerskapet pålagd utskyld till staten.
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Olof Börjesson, gift med en brorsdotter till häradshövdingen
Bengt Svenske på Rånnum. Makarnas två söner, Johan och
Gustaf Börjesson, födda i Brätte, blevo bägge bemärkta män
och efter varandra borgmästare i Karlstad samt stora bruks
ägare i Värmland. Av Gustaf Börjessons barn blevo två söner
adlade Carlström och en Tigerhielm. En annan sedermera
bemärkt brätteborgare var handlanden lians Befrits, vilken
vid 10 års ålder år 1624 jämte sin moder kommit till Brätte
från Skottlandl). Under Hannibals- och Gyldenlöwefejderna
deltog han aktivt i kampen mot danskarna. I sitt äktenskap
med Elisabeth Segolsdotter, dotter till borgmästaren i Brätte
Segol Svensson, hade han sonen Henrik Johan, född i Brätte
1640, överstelöjtnant och kommendant i Vänersborg 1675
samt under fälttåget i Skåne 1676 chef för svenska artille
riet. lian hade, sades det, deltagit i 7 fältslag och 2 sjö
drabbningar.

Brätte var enligt en av borgerskapet till Axel Oxenstierna
ingiven supplikation, antagligen från år 16392

), en stad, "be
lägen mitt ibland en hop berg och haver icke vidare utrymme
än högst ett pileskott utom staden, som på alla sidor av
herrehov och frälsegårdar alltför mycket instängda, så att
frälseägorna stiga in i stadens halva område, varför en part
av borgerskapet ringa ägor hava och en part intet, och hava
vi icke som andra landstäder, som äro besörjda med stora
kornland och bergsbruk, där man kunde föda hustru och barn
på efter. hand vart år, ja, var månad",

1) Se not. sid. 69.
2) Odaterad skrivelse, Städers besvär. Ro A.
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Edsvägen 1647-18UO.

Sedan Vänersborg privilegierats, ingick borgerskapet där
städes 1644 till regeringen med en begäran om att få övertaga
körseln på Edsvägen, "vilken bönderna hittills ensamma be
sÖrjt och varmed de sägas ha bedrivit mycket missbruk, såväl
genom tjuveri som andra otillbörliga medel"'). Ansökan be
viljades av landshövding Mannersköld, dock bl. a. med det
villkor, att de först skulle förskaffa sig så många formän, som
till samma körsel kunna behövas2

).

Tre år senare uttrycker K. M:t sitt misshag över, att en
stor del av det ankommande gods, som "med rätta alltsam
mans borde uppskeppas i Vänersborg, upplastas med mycken
Guds namns förbannelse ännu i gamla Brätte och föres där
med den nya staden helt förbi,,3). Omlastningsplatsen be
falldes nu överflyttad till Vänersborg, och Edsvägen utsträc
tes fram till denna stad.

En befallning till bönderna i Tunhems pastorat att färdig
ställa vägen väckte deras stora missnöje, och genom sin
herredagsman Olof Guttormsson i Iiolm funna de sig också
1647 inför drottning Kristina böra påpeka den överenskom
melse, som träffats mellan allmogen på ömse sidor om älven,
att vardera skulle svara för sitt område, varför de protes
terade emot att nu göras skyldiga "broa och väga" på Eds
vägen fram til! Vänersborg, vilket arbete borde utföras av
dem som hava sin förtjänst av vägen. "Utan andra häraders
tillhjälp", säga de vidare, "är det oss även pålagt att överföra
alla de Kronans stycken (kanoner) och lod (kulor) samt annan
krigsammunition ävensom den stora stenen till Lilla Edets
slussbygge, som såväl före som efter fejden över Vänern förts
till Brätte"4).

') Styffe: Excerpter. R. A.
2) Topografica: Palmsköldska arkivet. U. B.
3) Riksregistraturet 29/3 1647.
4) Allmogens besvär, II. R. A.

79



I en odaterad inlaga till regeringen förklara nu väners
borgarne, att de "skaffat sig formän med 200 hästar, vagnar
och alla pertinentier", och 1649 bekräftade drottning Kristina
Mannerskölds 5 år tidigare borgerskapet givna privilegier an
gående edsvägskörseln, dock under förbehåll "endast så länge
de den nöjaktigen som sig bör och utan någons skäliga klagan
över hinder stadigt kunna fortsätta".

Men göteborgarne voro ej till freds med den nya ordningen,
och i en odaterad skrivelse från 1660-talet klaga de över, att
"nu hava Vänersborgs borgare förmått, att de allena skola
köra allt köpmansgods över den vägen för 5 öre kopparmynt
för vart skeppund stångjärn. Skutorna, som föra våra varor
från och till bergslagen, måste intet vidare löpa än till staden,
där måste de lossa och godset med stor omkostnad neder
lägga, att sedan med små båtar föras från Vänersborg till
gammal Brätte, dit skutorna kunna väl föra godset så nu som
tillförne skett, och göres alltså Edsvägen 1/4 mil längre än
Gud och naturen den gjort haver"").

tiamnförhållandena vid Brätte försämrades dock alltmer på
grund av vikens fortgående uppgrundning, och år 1670 heter
det också från göteborgarne, att "den Högste hade täckts
förmedelst vattnets förminskande nu förändra seglationen till
Brätte". Av naturliga skäl måste den gamla lastageplatsen
nu också helt övergivas, och förutnämnda år satte även vä
nersborgarna i gång med uppförande av bodar å den nya
omlastningsplatsen vid Korseberg.

Vid Äkersström och Brätte hade Kronan redan på 1580
talet bodar för järnets förvaring2

), varest godset inrymdes,
tydligen utan vare sig kontroll eller bevakning, ända till dess
Bengt Skrivare 1603 började öva en viss uppsikt åtminstone
vid Brätte. Under "brännefejden" 1612 förstörde danskarna
bodarna vid såväl Äkersström som Brätte. På förslag av

1) Rydqvist: Beskrivning över GÖteborg.
2) En av bodarna vid Åkersström benämnes i Väne dombok 1619 Kungs

boden.
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Carl Bonde 16251
) tillsatte Kronan vid Brätte en person med

uppgift att kontrollera järnsändningarna samt förskaffa god
set vidare över Edsvägen, och 1641 tjänstgjorde här en skri
vare och en besökare samt vid Åkersström en våg- och tull
mästare, vilken senare det ålåg att föra bok över allt gods,

Åkerström,

med sina djupa inskärningar mellan bankarna minnande om
en del av det stora jordraset 1648. - Edsvägen slutade vid
det vita huset i förgrunden, vilket ligger på gränsen mellan

Bohuslän och Västergötland.

som passerade från Brätte L v. b. Göteborg. Den sistnämnda
befattningen var tydligen mest betydelsefull, enär dess inne
havare uppbar lika stor lön som de två andra tillsammans.

"Om mederaftonens tid" den 7 okt. 1648 lossnade helt plöts
ligt och flöt ut i älven flera hundra alnar av det jordområde,
som utgjorde den till Åkersström gränsande gården Intagan

1) Utredning angående järnkompaniet.
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i fijärtum. Enligt Jonas Rudberus' skildring fingo härvid 127
människor sätta livet till, varjämte två krögargårdar och 13
köpmansbodar förstördes, och enligt prosten Anders Grottes
en vecka efter händelsen avgivna rapport blev "vid Strömmen
några stora sjöbodar, tvänne hus höga, med fundamenter och
bålverket, uti vilket vara stora master, 2 famnar tjocka, så
som ved sönderslagna. Stångjärnet, som i sjöbodarna var
inlagt, fördes högst på lidan. Ifrån Göteborg voro 5 stora
edsbåtar ankomna, vardera 12 läster bördig, äro ock sönder
slagna i stycken. Husen och vad i husen var haver flutit upp
åt Trollhättan." Men Akersström reste sig ganska snart efter
olyckan, och redan efter några år höra vi där åter talas om
såväl köpmansbodar som sjöbodar. På 1680-talet grundade
så de göteborgska köpmännen här ett ordentligt varunederlag
eller s. k. faktori, och en karta av år 1699 anger ej mindre än
18 järnbodar jämte 1 "kronhus" vid Akersström, till stor del
belägna å Intagans mark.

Vägens förläggning fram till Vänersborg var helt obanad
tills år 1656, då hela Tunhems gäll av guvernören Per Ribbing:
gavs befallning att göra Edsvägen färdig från Karls grav till
gamla Brätte ägor, "hwilken wägh, när the den en gång hafwa
wähl dikat, uppfyllt, broat och till macht kommet, skola the
framdheles för honom wara befrijade, och Stadhen sedhan
skylldigh dhen widh macht hålla"l).

Den 2 maj 1676 reste Karl XI över Edsvägen till middagen
hos general Ascheberg å Ström, och efter att i Vänersborg,
säkerligen å Nygårdsängen, ha mönstrat och exercerat Väst
göta-Dals regemente, for han den 3 aug. 1691 i sällskap med
bl. a. general Ascheberg: till AkersstrÖm, där general Hans
Wachtmeister mötte med sluparna, som förde det antag:ligen
rätt stora sällskapet till Bohus2

).

Under Gyldenlöwefejden 1678 rapporterade några kunska
pare till högkvarteret vid forstena, att norrmännen gjort an-

1) Väne dombok.
2) Karl XI dagbok.
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stalter till att "bränna upp" Edsvägen, "men efter rop är ut
gånget, att 600 skyttar av de våra skulle gå där på skogen,
ha de sitt uppsåt ändratl). Härmed torde väl kunna förstås.
att vägen redan då var stockbelagd.

År 1706 intygades vid rätten, att Edsvägen vid Strömmen
vore i största fara att utfalla, varför minst 20 st. ekar tarva
des att i Vassända gäll fälla till vägens befästande. och 1729
anslogs 40 st. ekar och 20 tolfter timmer till reparation av
vägen vid Strömmen.

Stockbelagt parti av EdsvägeIl.
framgrävt vid Åkerströms grusgrop 1927.

Underhållet av vägen ålåg under 1700-talet de trafikerande,
försåvitt ej allmogen i sin helhet härtill kom att uppbådas.
År 1712 ådömdes 8 malögabor bötesstraff för det de använt
sig av Edsvägen utan att bidraga till dess underhåll. "och
skulle de under hösten göra sitt stycke färdigt". Efter en
allmän klagan över vägens dåliga beskaffenhet dömdes vidare
23 bönder 1729 till vardera 3 silvermynts "tredskoböter" för

1) Väne dombok.
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det de vägrat att försvarligen upprätta vägstycket på Eds
vägen mellan Båberg och Strömmen, och förmantes de sam
tidigt att hädanefter sin skyldighet vid vägröjningen behörigen
fullgöra.

År 1664 fick Vänersborgs stad efter en 4 år tidigare gjord
hemställan åt sig donerat ett fjärdedels hemman Intagan (nuv.
Marieström) för att där sätta en krog. Sedan gästgivaren
därstädes Torsten Bryngelsson med döden avgått, "och hans
änka på grund av ålderdom och andra skäl icke var i stånd
att hålla gästgiveriet vid makt, än mindre fortskaffa göte
borgarnes gods av järn, beck och tjära, såväl som det salt,
sill och vin etc., som åt Värmland föres", lät landshövding
von Vicken 1683 göra veterligt, att han till föreståndare för
såväl gästgiveriet som faktoriet förordnat den av magistraten
i Vänersborg föreslagne Anund Bark'). Denne hade, enligt
en anteckning av 1687, tjänat som officer under Gyldenlöwe
fejden och "under den tiden utstått mycket ont, blivandes han
vid krigets slut tillika med de andra officerarne vid regemen
tet till sin största ruin reducerad, efter han sedan den tiden
utan någon verklig tjänst i stort armod har måst leva. Sedan
har han lidit stor sjönöd och tillika eldsvåda, då fienden av
brände Vänersborg, vilket icke ringa hans fattigdom ökt etc."

En livfull skildring av de båda lastageplatserna ger oss
Pehr Elvius i sin dagbok 1748: "Vid Korsberget", säger han,
"var inrättat en ansenlig byggnad av tvenne etager, som åt
minstone kunde intaga 100.000 skeppund; denna bod är av
delad i många rum, så att man i hastighet kunde utleverera
till vederbörande, vad post man behagade eller påfordrade.
På sidan är en brygga, varuppå tunnegodset rullas och in
lastas i fartygen. Detta berg gör ej allenast en god hamn för
skutorna utan ock en fast grund för järnbodarna, sådan som
den däri lagda stora tyngden fordrar. På sjösidan av boden
såg man 12 stycken stora tremastade skutor och på landsidan
en otalig hop med edskärror, var och en lastad med ett

') Städers akter. R. A.
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skeppund järn. Bodarne voro ock för denna sommar fulla
med järn och bryggan överhöljd med saltfat ...

Vid Äkersström låg en byggning, allenast aven våning,
indelad i 22 rum. Det här inlagda järnet var ej alldeles till så
stor myckenhet, som vid Korsberget, ty edsbåtarna kunde
snabbare denna tiden hämta det till Göteborg, än edsbönderna
förmådde transportera det från Korsberget. Dock berättades,
att de nu voro flitigare med sina körslor än någonsin tillförne,
sedan de förnummit, att det var å färde med Trollhätte sluss
fart. Man såg här de nätta, väl byggda edsbåtarna i stället
för de plumpa vänerskutorna vid Korsberget. Iiär var ej så
god grund som vid Korsberget, utan var hela byggningen
ställd på en bro, som låg på tätt nedslagna pålar.

Början och arten av Edsvägen visade sig här strax vid
Åker, där den går uppföre en backe från stranden, bestående
ej av annat än steniga backar, som de tunga järnlassen ännu
gjorde svårare och gropigare än de i sig själva kunde vara.
Iiärutav far tunnegodset, som föres tillbaka till Korsberget,
ganska illa, tunnorna bliva otäta av stötar och skakning, så
att ofta en fjärdedel spills därigenom bort, åtminstone länder
det alltid edsbönderna till en ursäkt, då de ej leverera fullt
gods till Korsberget.

När också några dyrbara varor skola av göteborgsköp
männen försändas till Värmland, socker, vin, specerier m. m.,
måste de alltid sända någon betjänt, som skall hava tillseende
pä edsförseln. Men huru man häruppå haver inseende, veta
de alltid någon utväg att göra sin forlön större av varan,
varföre dessa edsbönder, som mest bo uti Vassända socken,
hava vin, russin etc. att föryttra eller byta mot andra mat
varor, varav de ej göra synnerlig hemlighet eller hålla för
stöld, ehuru deras präster med hårda straffpredikningar dem
det lära och deras domare ännu på ett kraftigare sätt mo
ralisera för dem.

Edsbåtarna, som föra järnet från Äkersström till Göte
borg", säger han vidare, "mätte 22 alnar i längd och 7 i
bredd. De gå 6 fot djupt, då de äro lastade med 250 till 300
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skeppund. De äro inrättade med fällmaster, på det att de ma
kunna gå under Lejonbron i Göteborg till Järnvågen. Bå
tarna äro 24 till antalet, och ägarna, som kallas båtkarlar,
utgöra ett skrå. De kunna förtjäna var sin ägare 300 till 400
plåtar netto årligen".

Taxan för godstransporterna å vägen var ofta föremål för
ändringar med härvid åtföljande stridigheter mellan parterna.
Efter av göteborgarna inför riksdagen anförda klagomål be
stämdes bl. a. 16941

) kostnaden för transport av ett skeppund
järn att utgå med 9 1/2 öre formanslön å Edsvägen och 2
öre till faktoren i Vänersborg samt vid Strömmen 2 öre i
bodlega och 1/2 öre i skrivare- och arbetslön. Härtill kom
sedan 1/2 öre för slussningen vid Lilla Edet.

År 1718 var det åter konflikt mellan forbönderna och bor
gerskapet i Vänersborg, varvid de förra funno sig föranlåtna
framföra sina klagomål till konungen. Den 14 maj kommer
Karl XII jämte hela sin svit på ritt från Strömstad till Vä
nersborg, och efter att här kl. 4 påföljande morgon ha mönst
rat greve Liewens regemente fortsatte han färden vidare tiil
"Trollhätta fall och äfwen till den Cana!, som herr Polhem
skulle giöra,,2).

I Riksarkivets krigshistoriska samling bevaras två brev,
som i detta sammanhang äga sitt stora intresse, bägge date
rade Vänersborg 15 maj 1718. I det ena meddelar landshövding
Gustaf Fock att "med järnkörseln är den beskaffenhet, att
vänersborgarna undfå av göteborgarna 10 öre silvermynt för
vart skeppund järns befordran ifrån lastningsplatsen Korse
berg åt Åkersström, varemot vänersborgarna påtagit sig att
hålla några hundrade hästar själva, som de ock i förstone
hållit en stor hop och kört järn därmed, men efter handen
hava de begynt mer och mer därmed innehålla, så att nu
ganska få kvar äro, som köra järn, brukandes alla de andra
bönder i stället, dem de av sina undfångna 10 smt. betala

1) KommerskoIIegii protokoll 14/6 1694. Ö. A.
2) Karolinen Anders Dahlfeldts berättelser om Karl XII:s krig i Norge.
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allenast 1 smt. och hava. således 3 smf. själva på vart skep
pund i fördel. Men om det dem pålades att hålla egna hästar
och därmed köra järnet själva jämte de vanliga edsbönderna,
så kunde det lida mycket fortare med järnkörningen och
järnet även 1000-1200 skeppund var kördag bortföras, såsom
i förra året skett, i det i stället nu knappt 300 högst 400
skeppund kunna komma fort om dygnet med böndernas hästar
allena. Andra häraders bönder kunna ej brukas till denna
järnkörsel, efter de varken äro vana därvid eller hava därtill
tjänliga kärror, förutom det de ock stadigt äro sysselsatta
med andra skjutsningar." - Konungens i anledning härav ome
delbart avgivna resolution har följande lydelse: "Såsom bor
gerskapet icke fullgör sin skyldighet att hålla så många hästar,
som till järnkörseln behöves, alltså är Kmt:s vilja det var och
en, som kör fram järnet, skall njuta de 10 smt, som därföre
betalas, och borgerskapet ingen förmån därvid njuta, så länge
de inga hästar underhålla, utan bör landshövdingen i orten
däröver hava uppseende, att allmogen samma 10 öre för dess
körslor oavkortat åtnjuter". - Med dödsskottet vid Fredriks
hald ett halvår senare dog även denna kung Karls stolta
tanke på en Trollhätte kanal, och i januari 1719 gick från
Uddevalla, där balsamering skett, karolinernas marsch med
den stupade konungen längs en del av Edsvägen förbi gamla
Brätte.

"Så länge edsvägsbönderna voro i sin gamla välmakt", sä
ger Christoffer Polhem 1720, "kunde de väl finna sig i vä
nersborgarnas tilltag att beröva dem en del av deras rätt
mätiga inkomst, men sedan bonden lagt sin åker till äng och
förvandlat all sin boskap i bara hästar, blev han omsider så
utarmad, att han intet kunde skjutsa järnet med mindre han
fick allt samman, nämligen 10 smt per skeppund".

År 1724 slöto göteborgarna med faktorerna i Vänersborg
nytt kontrakt angående godsets befordran på Edsvägen, och
1741 ingingo 14 faktorer och 124 forbönder sinsemellan ett
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avtal, som tillförsäkrade de senare 10 smt i ersättning för
vart lass eller skeppund järn, som kördes över vägen').

En ny konflikt utbröt 1769, då bönderna, modernt uttryckt,
etablerade strejk och vägrade att arbeta under förmenande,
"att deras goda hemman genom körseln blivit vanhävdade,
deras åkrar lagda i linda till foder för edshästarna, deras
nödtvång till underhållande av körningen att varje år uppköpa
en myckenhet hästar för dyrt inköp och om sommaren utköra
dem, så att de om hösten icke kunna bringas till större värde,
än vad hästens hud kunde vara värd". Genom ett avtal,
konfirmerat av landshövdingen, bestämdes nu forlönen till 24
banko smt per skeppund stångjärn samt för var tunna gods
4 daler om hösten och 16 öre övrig tid av året.

En liten interiör av livet på Edsvägen ger oss Carl von
Linne, efter att här under sin västgötaresa 1746 ha avlagt
ett besök: "Edsvägen", säger han, "kallades en landsväg, på
vilken edsbönderna körde det järnet, som kom ifrån Vänern
ävensom det åt Göteborg passerar Trollhättan, den rätta
Edsvägen. Bönderna hålla härtill en ansenlig myckenhet
hästar som dageligen till 600-detals slita vägen. Edsmärren

"Edsmärren". (Ur Linnes Wästgöta-resa.)

är merendels ett eländigt kreatur, spänt för en simpel kärra,
häftad vid sadelen, som framantill har ett bröststycke såsom
en sele. Över den bortre bogen på sadelen ligger en vedja,
som uppehåller kärrarmarna; över den förra bogen ligger en
annan, som uppehåller en järnring med en hake, som häftas
i kärrans arm. Järnstängerna läggas långs åt i kors över
kärran, att de räcka så långt fram som själva märren. Iiär

1) Väne dombok.
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brukas inga tömmar, utan går den ena märren efter den andra,
så att en karl ofta körer 12 a 15 kärror, medelst det han går
efter och ropar eller kastar sten. Dessa märrar veta artigt,
att gå ut ur vägen, vilket vanan lärt dem".

Den berömde arkitekten och överintendenten Karl liårle
man, som år 1749 besökte Trollhättan, anger i sin dagbok
den å vägen transporterade viktmängden till 75.000 skeppund
stångjärn årligen och de härför använda hästarnas antal till
mer än 900. Böndernas inkomster utgjorde 75.000 daler för
jät net och lika mycket för tunnegodset m. fl. varuslag.

Men härmed var tydligen ej maximum nått för denna trafik,
ty 1765 kan komministern Torsten Wassenius meddela. att
över Edsvägen till Göteborg årligen transporterades 80.000
100.000 skeppund järn jämte trävaror av skilda slag samt i
motsatt riktning en myckenhet sill, salt och vin m. fl. varor.

Det var i regel ej "mors bästa barn" som handhade trafi
ken å Edsvägen, och klagomålen över deras ogudaktiga le
verne voro ofta återkommande. Iiäradets tingsprotokoll ha
genom tiderna åtskilligt att förtälja om såväl skadegörelser
å ängar och gärdesgårdar som ock under transporterna bort
slarvat eller stulet gods, slagsmål och överfall m. m. Vid
flera tillfällen bötfälldes t. ex. forbönder för att de under
transport av vin mellan Åkersström och Brätte borrat hål
på faten och med "fjäderpinnar" supit ur innehållet.

Sven Andersson i Munkebo ådömdes 1650 höga böter för
det han utan orsak överfallit och med en yxa huggit efter
lians Befrits i dennes bod vid Strömmen, och 1685 blev fak
toren lians Bark å samma plats överfallen och misshandlad
aven soldat. Ett annat tidstypiskt slagsmål behandlades vid
häradsrätten år 1705. En soldat Per Andersson från Lunden
hade året förut inkommit i faktoriet vid Strömmen och där
gjort hemställan om att få sitt medförda järn räknat av den
på sängen vilande faktoren Sören Stockman. Paktoren bad
emellertid soldaten vänta, och på den sistnämndes fråga, vem
som i så fall skulle betala väntepengar, gavs svaret, att det
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får de göra, som järnet äger, varpå faktoren fattade en sko
hammare för att därmed slå till soldaten. Denne tog dock
tillhygget ifrån faktoren och gick därpå ut för att leverera ett
lass järn till faktoren Hans Bark. Återkommen till faktoriet
hade han en liten yxa på armen, vilket föranledde Stockman
att fatta sin värja och med denna så svårt sarga soldatens
uppsträckta hand, att denne blev arbetsoduglig i 7 veckor.

Men även edsvägsbönderna själva voro ofta utsatta för fa
ror och försåt, framförallt genom grannarna på andra sidan
gränsen. Det första ärende, som behandlades vid den nya
staden Borås rådhusrätt 1623, gällde en norsk man Olof An
dersson, som efter våldsamt motstånd infångats av byfogden
i staden, misstänkt för begångna brott. Inför domstolen sade
han sig vara landsförvist från Norge för där förövat mord,
och väl över gränsen hade han jämte två sina stallbröder
lagt sig i försåt vid Edsvägen nedanför Brätte för att där
röva de resande. Från en bonde hade de även tagit en häst,
som slagits ihjäl och sedan kastats i älven, och, medan folket
var ute på ängarna, hade de tre kumpanerna genom taket
brutit sig in i ett torp, där de stulit en mångfald matvaror.
Härefter hade de under 3 veckor lagt sig vid vattnet Troll
hättan, rövandes och stjälandes allt vad de överkomma kunde.
För dessa och ett flertal andra svåra förbrytelser dömde
rätten den anklagade till döden.

År 1631 beslöt häradsrätten att sända fängslad till Älvsborg
en norsk man, som vid Åkersström upprepade gånger brutit
sig in i en Brätteborgares bod och där stulit vin och pengar,
och 1655 besvärade sig edsvägsbönderna däröver, att tjuvar
och skalkar inkomma över gränsen och i Vassända ha sitt till
håll, och förbjöd rätten i anledning härav vid högt vite en
var att härbärgera dylika missdådare.

Myndigheternas alla försök att genom tillrättavisningar och
förmaningar få de ogudaktiga forbönderna att ändra leverne
gav klent resultat. På 1690-talet t. ex. fann sig sockenstämman
i Vassända vid upprepade tillfällen böra beklaga, att prästen
ofta måste gå från kyrkan med oförrättad gudstjänst, varför
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folket allvarligen förmantes, "att icke låta sin edskörsel så
skändligen draga sig från Guds hus, som står bredvid vägen,
där de köra". De många krogarna längs vägen besöktes i
stället desto flitigare, och här kunde ju bönderna också utan
ofredande av ordningsmakten föra sitt fria liv. På förekom
men anledning fann sig dock bl. a. sockenstämman i Naglum
år 1704 böra förmana allmogen "att akta sig för svordom och
slagsmål samt att icke så mycket söka krogarna vid Eds
vägen".

Någon kontroll över dessa nästen förekom väl egentligen
inte, men 1729 beslöt dock häradsrätten på hemställan av
länsman Ekeberg förbjuda soldaten Arvid Säterberg att vidare
på sin knektetomt vid Edsvägen idka öl- och brännvinsförsälj
rting, då denna som olaglig betecknade hantering förorsakat
stort oväsen.

Trollhättefallens dån blandat med rasslet från de många
järnkärrorna jämte körkarlarnas alla svordomar åstadkom,
säges det, sammanlagt ett sådant larm att vägen ofta populärt
och t. o. m. i tingsprotokoll 1711 gavs namnet "gnyet". Svor
domsoseden var säkerligen den av edsvägsböndernas oarter,
som från välsinnat håll framkallade de flesta protesterna.
Redan 1658 ålades sålunda prosten Grotte i Tunhem att
"med högsta allvar förmå staden Vänersborg till botfärdighet,
i synnerhet att man avstår från det farliga svärjandet", och
ett hundratal år senare finner sig komministern i Vassända
Torsten Wassenius t. o. m. föranlåten att till trycket befordra
en predikan mot "det gräsliga svärjandet på Edsvägen".

Den mest livfulla skildringen ger oss Polhem i sitt uttalande,
att "utom det Vänersborgs stad såväl som allmogen därom
kring blivit utfattiga och nästan i grund förstörda, vartill
jämväl kriget mycket bidragit, så har man två andra om
ständigheter, som förtörnar Gud och skadar landet, nämligen
svordom och fylleri: Ty hjälp, Iierre Gud, huru många hundra
tusende, ja, milliontals eder läggas ej ned mellan Korsberget
och Strömmen, för vilken orsaks skull samma väg med lika
så gott skäl kan kallas edsväg och farkosterna därifrån eds-
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båtar. Att på samma edsväg så många svordomar och eder
fällas, är ej utan orsak, ty där en större myckenhet av bönder
komma tillhopa, av vilken större delen är berusad, och var
och en söker sina egna förmåner utan ordning och uppsikt,
så vet man, att eder måste gå framför allt, ej förtigandes
slagsmål, mord, stöld och andra laster, som äro fylleriets rätta
frukter". Än idag kan man i våra bygder påträffa folk, som
på allvar vilja förmena, att vägen fått sitt namn av alla de
eder, som där uttalats.

Det var ett hårt och oerhört strävsamt liv dessa körkarlar
på Edsvägen i all sin fattigdom nödgades föra, och ej bör det
väl tillkomma vår tid med dess "höga kultur" att döma över
dem för deras olater.

Varutransporten på Edsvägen var "ett nödvändigt ont",
motiverad genom de älvtrafiken hindrande Trollhättefallen.
Alltsedan vasakungarnas tid hade dock frågan om en kanalled
fÖrbi fallen varit aktuell, men först på 1770-talet kunde denna
plan till en första del realiseras. År ]775 gavs handelssocie
teten i Göteborg åläggande att genast borttaga sina järnbodar
vid Åkersström, enär de vore till hinders för Trollhätte sluss
verksbyggnad, och 4 år senare kunde slussen därstädes
öppnas för trafik. Genom att en slussled 1777 färdigbyggts
även vid Brinkebergskulle sattes båtarna i stånd att obehind
rat gå från Vänern till Kavledammen samt från Göteborg till
Åkersvass, mellan vilka båda nya lastageplatser godset vi
darebefordrades förbi fallen på den s. k. Antonsonska träbron.

Edsvägen var nu som transportled obehövlig, och förbud
mot dess användande för varuförsel utfärdades av myndig
heterna vid upprepade tillfällen. Men traditionens makt är
stark, och edsvägsbÖnderna såväl som gÖteborgarna vägrade
under olika förevändningar att foga sig i den påbjudna ny
ordningen. År från år kom dock trafiken alltmer att Övergå
till den nya transportleden, och efter det kanalen år 1800
öppnats fÖr trafik, var all vidare konkurrens utesluten. Eller,
som kanaldirektionen i sitt protokoll år 1800 uttrycker det:
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"Edsvägen anses enligt förbud stängd och olaglig att nyttjas
för varutransport".

Sveriges på sin tid och sitt sätt säkerligen märkligaste
färdeväg hade nu fyllt sin flerhundraåriga uppgift som för
medlare av trafiken mellan Vänern och älven förbi TroIIhätte
strömmar och därmed degraderats till vanlig landsväg. Ett
kapitel av Väne härads och västra Sveriges historia var
avslutat.

Bilaga 1.

Ur Städers akter. R.. A.

Karl IX:s donationsbrev 1603.

WU Carl medh Gudhz Nåde Sverigis RUkis Regerende Arffurste, Her
tigh til Sudermandlandh, Närike och Wermelandh, giöre witerligit, at wåre
wndersåtere och Menige Borgerskapet U Brätte haffue oss U wnderdånig
heet låtet Besökia och ödmiukeligenn Begierett Nogott mera wtrymme
tU Stadenn, Efter the her til haffua warit både medh Mulebeet fiske watan
och anner lägennhett på alle sUder Innetepte. Så hafue wU teris ödmiuke
bÖnn i så måtto Nådigeste ansehett och gunnsteliginn Efterlatitt, Såsom
wii och nu medh wårtt Öppne bref nådeligenn wnne och efterlate them
Stadenn tiI mere förbätringh och wtrymme Cronegårdenn Amennerödt,
benemndt Gunnerstorp, enn gårdh, och Wassende, enn gårdh, wthi Wass
ende Sochnn i Wäne Häradt, Iigiendes wnder förbe :de Brette Stadh, både
i wåte och torre, skogh och mark, närby och fierrann, Inge äger wnden
tagende, som der til aff ålder legalt och lytt haffue, at niute, Bruke och
obehindrat beholle, inn til des wij Stadenn medh previlegier och mere
frU het och wilkor framdeles kunne och wele benåde och betenkie och the
bönder, som her til haffue boodt oppå same heman, skulle flytta inn ii
Stadenn och Bruka Borgare Närringh: Dock skola för :de Brette Stadz
Innvånere medh sådanne beskieah niute och beholle samme hemman under
Stadenn, at the skole årligenn deraf wtgiöre tretio daler peningar: Wij
hafue och her hos tagit och anamett, som wU ock nu medh dette wåret
öpne bref tage och anamme them medh hustru och bamn, Boo och Bohagh,
godz och Egodeller rörligit och orörligitt, intett undentagendes, wtij wårtt
Furstelige hägnn, wemn, fridh och försuar för al öfwerwoldh och orett.
förbiude fördenskull alle, som oss medh hörsamhett och lydno förplich-
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tade äre at tilfoge för:de Brätte Stadz Boer her Emott hinder eller för
fångh i nogra Måto; gifvet på Örebro Slott Den 21 Apriliz åhr 1603.

CAROLUS.

W dde Swensson.

Bilaga 2.
Ur Städers akter. R.. A.

Thenn Andre Termins Skattningslängd uthi Brätte Stad, giord uthi
wälachtade Nils Galles och Peer Assersons sampt Bårgmestarens Bengtt
Arfuedssons Närware thenn Maii åhr 1610. Förmäler huru många
r-Iionelags Gårder, Enkiär, Drängiär och Pigär ther finnes, som samma
skatt förmå och icke förmå uthläggia, såsom här efter fölier etc.:

Bengtt Arfuedssonn för sig, sin hustru, Piga och sin Gård.... 11 m:r
Karin Härmans Enkia för sig och sin Gård 6 m:r
Tårbiör Härmannssonn ähr een Fatig Man och sither inhijses

och är ii Konungens tienst.
rAnders Jacobssonn för sig och sin hustru och Piga 7 m:r

ISwenningh AnderssO~~e~ö:in~i~.~c~..~i~..~~~:~~............... 6 m:r

i
Anders Ingellssonn ahr husfattIgh O

* Briiniell Swenningssonn för sig och sin hustru
Penning:r 6 m:r

II Måns Lagerssonn för ;~~n~~~:rSi~ .h.~S.t~~. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 m:r

Mariett Jacobz för sig och sin Sån
l Penning:r 4 m:r

Lars Anderssonn för sig och sin hustru
Penning:r 6 m:r
Penning:r för sin gård 4 m:r

Måns Peerssonn för sig och sin hustru och gårdh
Penning:r 10 m:r

Anna Nemlig, een Enkia för sig och sin dåtter
Penning:r 3 m:r

Olu! Joenssonn för sig, sin hustru och sin gård
Penning:r 10 m:r

Arfue Sågere med sin hustru och för sin gård

* Uppå K. Maj:tz Nådige behag hafwa tesse inge Penninge lagtt för sine
tompter efther all deris huss biet! i förlijdnne åhr opbrändtt af wådh
eeld och mesth huad the åtte.
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Penning:r r; ...........•...

Beng!! Swenssonn för sig, sin hustru, een Piga och sin gård
Börgie Anderssann för sig, sin hustru och sin gård

Penning:r .
Swenn Trulssann med sin hustru och sin gård

Penning:r .
Börge Olsonn för sig, sin hustru och dreng och sin gård .
Lukas Rassmusson för sig, sin hustru och sin gård .
Mikill lianssonn med sin hustru och sin gård

Penning:r .
Joenn Peerssonn för sig, sin hustru och sin 1/2 gård

Penning: r .
Gluf Anderssonn för sig, sin hustru och en half gård

Penning: r .
Brijta Arfuedz Enkia för sig, sin dåtter och sin gård .
Mattz Joenssonn för sig, sin hustru och sin gård

Penning:r .
Nils Skreddare för sig och sin hustru, Penning:r .
liåkånn Anderssonn för sig, sin hustru och sin gård

Penning:r .
Jacob Böker med sig och sin hustru och för sin gård .
Peer Anderssonn för sig och sin hustru, Penning:r .
Jacob Peerssonn, een ogiftter kar, Penning:r .
lians liermanssonn, een ogiftter kar, Penning:r .

10 m:r
11 m:r

10 m:r

10 m:r
12 m:r
10 m:r

10 m:r

8 m:r

8 m:r
7 m:r

10 m:r
6 m:r

10 m:r
10 m:r
6 m:r
4 m:r
4 m:r

L. , 56 dal:r 1 m:r

Tesse till Wlssa, att Så ij Sanning ähr under wåre Samptt Bengt!
Swenssonns Signett.

Datum ut supra.

L. S. L S. L. S. L. S.

Thesse Eftherscreffne ähre husfatige och oförmögne, af hvilka Mann inge
Pening:r hafver till att förmoda:

Swenning Brijnnillssonn
Peer Stark
Oluff KinkiII
Lars lieminhssonn
Ingrij liindrikz een Enkia
Jöns Kåparslagare
Nils Peerssonn
Lars Joenssonn
Erick Månssonn
Oluff Elfssonn .... Klåkkare.
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Bilaga 3.
Ur Riksregistraturet.

Gustaf II Adolfs Privilegiebrev för Brätte stad 1619.

Wij Gustaf Adolph med Guds nåde etc. Göre witterligit, att effter ded
!;Zummeth och stället, der Brätte Stadh ähr belägen och runderet, en
Serdeles beqwem lägligh orth ähr, mäst för alle de tarfwelige Lägenheeter
skull, som dem kan behöfwe, och wU och gärna såge, att den så wäl
som andre wåre städer i Rijkedh måtte tilwexa, och serdeles medh han
del och wanell förmheres, effter som och förhopligit ähr, medh tU den
skal skee kunna, när dess Inwånere med serdeles Privilegier, rrijheeter
och andre flere wilkor och lägeenheter, såsom andre wåre Städer i RU
kedt, försedde och försorgde blefwe. Derföre hafwe wii aff synnerligh
gunst och nådigh affection, som wij till förb:te Stadz Inwånere icke
mindre ähn till alle andre wåre Wndersåter i alla måtto drage. Så wäl
som och för deres ödmiuke böön och ansökningh skull nådeligen låtet
oss behaga, dem medh eftersk :ne Privilegier att benåde..

Först wele wij härmedh hafwe samtyckt och Con.firmeret Brätte stadh
dhe Chronegårdar, som (Christeligh och högloffligh hoos Gudh i åmin
nelse) wår Salige käre Iierrfader Konungh Carl etc. dem till vthrymme,
Nlulebete och riskewatn medh sitt Konungzlige breff hafwer effterlåtet
till Ewärdelige Egor, elfter brefzens lydelse att beholla, som ähre Anun
derydh, Gunnarstorp och Wassändhe: doch så att de der aff skole åhr
Iigen vthgöra Penninger 30 Rijkz Dr.

Dernest, effter förb:te Gårder Iiggia förnär in på Stadhen, så att Bor
gerne (der Staden tilwexer och förmeheres) icke efter tarfwen vth
rymme, wedhugge eller andre Commoditezer hafwe kunne. Derföre hafwe
wij högbe:te wår S. Iierrfaders effterlåtne lägenheet i så måtto öktt
och förbätrat, att de och den Skattegården, som näst Staden ähr belägen,
Anunderydh be:dt till Stadzens Eigor måge niuta och beholla, doch så
att de eganden till Skattegården, arfz och byrdesrätten förnöUa och
betala. I lijka måtto och så en Chrone gårdh stoore Asperydh be :dt der
aH de åhrligen skole vthgöra ...') Rijkz. Dr. Och skole fördenskuldh
förb:te lägenheeter, medh vthmarck, Åker, Engh, Skogh, Strömar, Qwar
nar, Fiskewatn och andre tilägor, som wij dem här medh privilegera,
icke som här mångh annorstädes i Rijkedt skedt ähr, till någre privat
Personers nytte anwände och häfdade blifwa: vthan till Stadzens gemene
bäste, förkofringh och förbättringh, I så måtto att de som willia nyttja
Stadzens uthmarck och fääbeete, wedehygge, riskerij, Åkerbruuk, att de
åhtligen gifwa för hvart nööth een wiss legho i Peng:r. Så och accor-

1) Beloppet utelämnat j registraturet.
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elera medh Staden om ett wist, att gifwa för ded andre bruked eHter
som ded ähr stoort eller nyttigt till. Och der någon effterlåtes att taga
VVreeter och Täppor inn på Stadzens Vthmarck, och ded bIifwer i Stad
zens Tenckebook inskrifwet, och Wreetens lägligheet, längdh och bredd
förtecknade och att der aff åhrIigen göres Skatt och rättigheet till Sta
den. Och hwar på förbe:te Ego r, Strömer funnes, som entere Miöl eller
SilgeqWarner, tfambrar, Ålefiske kunne sätties vthi, att de måge i liika
måtto vnder wisse Conditioner vthfåås wisse Borgare att byggias och
ded der aff görs, kommer menige Staden till bästa.

Till thett Tridie. Så gifwe wij dem macht och tilståndh, att de effter
denne dagh Sweriges Stadz Lagh niuta och bruka måge, der effter Borg
mestare och Rådmän wällia, så och andre Embeter efter tarfwen tilsättia,
silsom och vthi alle förefallande Saaker effter Stadz Lagh ransaka och
döma; handell och wandell siin emillan och medh andre drifwa, doch
der hoas serdeles i acht hafwandes att wår köphandels ordinantzie icke
öfwerträdes.

Till thett Fierde. Effter de och framdeles altijdh som brukeIigit ähr,
deres fälte domar sil wäl som och Contracter, Fulmachter, Pass och
andre Certificatzer, måste der så behöfwes, medh Stadzens Insegle be
kräffta. Derföre gifwe wij dem till Stadz märcke, ded de uti deres Stadz
Signete föra och bruka måge, Nembligen: En strömmande Fors som
emillan Tu bärgh faller och flyter, efter som sielfwa avrijtningen uthwiiser.

Till thett Fempte. Skall dem fritt och effterlåtet wara, att de iempte
Oöteborgzboerne och andre alle wåre Städer i Westergötland, vpå Daal
och annorstädes, wedh alle friie Marknatzplatzer, och elliest allestädes
handle och wandle måge, förb :te wår ordinantzie och andre wåre Stä
ders, serdeles gifne privilegier vthan skada och fÖrfångh. Doch skal den
serdeles till wårt behagh och wijdare betänkiande wara effterlåtet, att
de uthi Wäne häredhe för alle andre handla och kÖpslaga måge, och
deres godz, som emoot denne wår tillåtelse, ifrån andre Städer der handla,
såsom förbrutet wederkennas och vptage, doch icke elliest, eller förre ähn
som de dem förwarnadt och tillsagdt hafwa.

Till thett Siette. Effterlåte wij dem och att de AhrIigen om Matzmesse
tijclh om tfösten en ejgen Marknadt wedh Åmula Backe i Tyssbo tfäredh
för sigh holle måge, föruthan den Marcknaden, som der sammastädes
ho lies om Påwelsmesse tijdh och aff andre besökies.

Till thett Siunde. Effter de här till dagz ingen eigen Kyrkioherde hafft
hafwa, derföre så hafwe wij dem effterlåtet, att den som nu vthi Wass
endhe Sochn Kyrkioherde ähr, eller framdeles kan tilordnes, skall och
så här effter deres Stadz Präst wara och blifwa; Och på det han sigh
deste bätre der vthi må kunna bestå, så skal han icke deste mindre
Wassende kyrckia som en annexam der vnder beholla, så att han aff
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Staden och Sochnen sitt uppehälle må hafwa och bekomma, och sedan
så mycket lättare en Capelan kunna holla.

Till thett Sidtste. Så tage wii och vthi desse wåre gifne privilegiers
krafft alle förb :te Brätte Stadz Inwånare, medh deres flustru, Barn och
Legofolck, så och deres egendomar, rörlige och orörlige innan Stadz och
Vthan, så wiidh sigh deres Råå och Röör sträckia, vthi wår Konungzlige
beskydd och förswar för öfwerwåldh och orätt, och serdeles till Lagh
och rätt wijdh straff och p~n, som Sweriges Lagh der om förmäler.
Förbiude förthenskull alle, som för wåra skuldh wele och skole göra och
låtha, att de icke göra dem, som der nu boo eller sigh der framdeles
nedsättiandes warde, här emaot något hinder eller förfångh i några måtto.

Wii befalle och wåre Ståthollere och Befallningzmän, de som nu ähre
eller här effter tillkomma kunne, att de handthafwe, beskydde och för
sware förb:te Brätte Stadz Inwånare, wedh denne deres wälfångne pri
vilegier, dem wii oss wele förbehollet hafwa, effter tijdzens lägenheet
att förändra och förbättra. Den sigh alle samptligen hafwe att efterrätta.
Datum Stockholm den 16 December anno 1619.

Bilaga 4.
Ur Städers akter. R. A.

Mantals Länghd opå Brätte Stadhs Inwånere,
som Samtyckt och bewiliatt hafwa att Boo och byggia welle wedh

flufwenäss Sundh. Actum denn 8 Nouembris Ahr 1624.

Erich Andersonn
Jörenn flansonn
tlanss Börgesonn
Anderss Pafuelsonn
Sigall Swensonn
Swen Andersonn
Erich Swensonn
Larss Swensonn
Erich flansonn
Oluf Håkanson
Larss flåkansonn
Peer Skreddare
Böriie Andersonn
Anders Bånge
Påfuell Börgesonn
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Anderss Swensonn
Berentt Giss
Torsten Barck
Larss Barck
Olaf KinkelI
Larss KinkelI
Johann KinkelI
Oluf Efwensonn
Peer Personn
Ingewall Knutzonn
Larss flåkansonn
Oluf Larsonn
Anders Personn
Jönns Andersonn
Gunne Olsonn

Anderss Olsonn
Sweningh Bryngelsonn
Wellom flansonn
Larss Skomaker
Anders Nilsonn
Efuen Olsonn
Töress Olssonn
Rijk Guldsmedh
Nilss Jönsonn
Börije flansonn
Swen Arfuedsonn
flans Mikilsonn
Anders Andersonn
Anders flansson
Anders Jackopssonn



j oen Personn
Larss lielijesonn
Joenn Andersonn
Anders Jonsonn
Swen Anderson Smedh
Swen Guldsmedh
MickielI liansonn
Joen Andersonn
Mäster Påfuell Bolberer
Anders Skreddere
Jönns Swarfuare
Joenn Skreddare
Peer Skreddere
Joenn Olsonn
Anders Erichsonn

Bilaga 5.

Anders Engelbrechtsonn
Anders Ingelsonn
Mickill Daalboo
Jönns Jöronnsonn
Peer Mårtensonn
Larss Glasmester
Peer Söfringsonn
Sweningh Phyrehake
Nilss Skreddare
Anderss Månsonn
Måns Bryngelsonn
Bryngell Personn
Anders Ingelsonn
Anderss Fiskare
Peer Krabbe

Arfuedh Skommaker
lians Swensonn
Börje Skomakare
Nilss Päderssonn
Päer Erichsson
Pär Brunsson
öfverst Leutnnampt

Welhelm v. Saltzburgh
Maijor Welhelm Sitonn
Kaptein Getsko
Påfuell liäss
Dominus Arfuedh OIaij
Dominus Swenno Jone
Dominus Eraesmus

Laurentij

Utdrag ur EUsborgs läns Mantals- och Boskaps
längder 1638 (fol. 40).

Mantals Längd aff Brätte Stadh vppå Dee Som Tolff Åhr Och Der
Vthöffwer ähro pro Anno 1638.

Joran liansson 4
Joen OIuffsson 2
Lars Torstensson 2
lians Joenson 2
Erich Skräddare 2
Joen Skräddare 2
Swen Bryngelsson 3

v. Lars liåkansson 1
Mattes Dalboo 2
Erich Andersson 2
Börge Andersson 3
OIuff liåkansson 1
Michel Swensson 4
Skepper Swen 5
Jacob Jöensson 3
Bengdt Larsson 3
Anders Joensson 2
Carl Andersson 1

Peer Peersson 4
Vddh lianson . . . . . . . . . . . . . 4
Anders Larson 2
Daniel Joensson 3
liälgie Börjeson 3
Oluf Larsson 3
Måns Persson 2
Carl Skomakere 2
Anders OIuffson 2
Jacob Joensson .. . . . . . . .. 2
Johan Kinkel 3
Anders liansson 3

v. Anders Skräddare 3
Töres OIuffson 3
OIuff Skomaker . . . . .. 2
Berendt Gijse 3
Segol Swenson 8
Arffwedh Joenson 3
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Jöens Andersson ~ ......... 3 Anders Bark ............. . 1
G. Peer Skräddere .......... 4 Erich Swensson . ......... 4

lians Börgiesson •• o •••••• 7 Töres Person . .......... . 2
Anders Bäck ............. . 2 Oluff Persson • ••• o ••• •• •• 1
Lars Svensson ........... . 6 Lars Joensson .··.·· .. ··0 . 2
Joen Persson ............ . 3 v. Jöens Anderson . ......... 1
lians Michelsson .......... 3 Margretta P. liässes . ..... 3
Erich liansson ............ 6 Gunla Jngewaldz . ....... 2
Lars lieliesson •••••••••• o 6 Jöens Jöranson ......... . 2
Swenung Fyrhake ........ 3 Börge Skomaker . ........ 2
Börge liåkonsson . o.····· 2 Gullich Swenson .......... 2
liaraldh Snedkare ....... . 2 Per Stark ............... . l
Lars Bark ............... . 4 Niels Oluffson ........... . 1

v. Joen Peersson . ........... 3 Carl Carlsson . ........... l
Peer Mårtensson ......... 3 Lars Börgeson • ••••••• o •• 2
Börge Oluffsson .......... 2 liälge Persson .......... , 2
lians Torbiörnsson ....... 2 Oluff Efwensson o ••••• ••• , 1
Lars Skomakere ......... 3 Britta Börgesdotter o····· . 1
Niels Torbiörnson ....... . 1 Anders Snedkar .......... 2
Anders Stark ........... . 2 Anders i Amunderudh .. 3
Per Nielsson ............. . 2 BryngieI Nielsson ...... ,... 1
Anders Nielsson •••••• 0 ••• 2 Bengdt Nielsson .......... 2

G. Lars liåkensson .......... 2 Bengdt Skräddere • •••• o 1
Sigge Andersson .......... 2 Oluff Smeed o.······,·· . 2
Lasse Kinkel •••••••• o ••••• 3 Barbro Anders Pååls . .... . 2

v. Lars Andersson ••••••••• o 2 Elin Peersdotter • •••••••• o l
Anders Månsson o" o •••••• 1 Simon Bödeker ......... . l
Joen Andersson •• ,.,. o"· 3 Anders Carlsson 2
Swen Arffwedson o'" < •••• 3 v. Peer Skräddere <. < •• < •• o. 3
Riik Guldsmeedh ••••• <. o' 3 Swen Swensson . . ..... , . l
Lars Bengdtson ......... . 3 Lucas Rasmunson < ••••••• l
Niels Jöensson •••••••• o" 2 Anders Person .... . '" . l
Joen Torbiörnson ••• o.··· 2 Erich Anderson ••••••• < •• l
Anders Guldsmeedh ...... . 2 Anders i Diupedalen ..... . 2

256 Mantal

L. S.

G = gamle.
v = u = unge.
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Bilaga 6.
Ur Städers akter. R. A.

MantalIs Längdh ÖHuer Brätte pro Anno 1639.

Desse effterskreffuena Brucke alla hända

.Tören Iiandsonn Iianss Börgesonn
Erick Iiandssonn Oloff Larsonn
Larss Iielligesonn

slagz handelI :

Hanss Swendssonn
Ojönss Andersonn

Desse effterskreffuene Brucke Spetzerij vthj

Lars Bängtsonn Jackop .T önsonn
Peder Mårttensonn 1'ommess Larsonn

Boder:

Erich Andersonn
Arffue Andersonn

Desse effterskreffuene haffue sine Näringh

Larss Barck Arffuedh .Tondssonn
Anderss Nillssonn Börge Andersonn
Bengt Laszesonn MickelI Sörendssonn
Jonn Starck Anderss Pedersonn
Anders Barck Iiiindrick Iiandssonn
Jonn Anderssonn

Desse Effterskreffuene haffue sine Näringh

Erick Suendssonn tlanss MJJckellssonn
Johan Kinckell Lasze Oloffsonn
Laress Skomackare Swcningh fyrehacker
Töress Pederssonn earelI Anderssonn

Iiandwarchz Männ, Oulldh Smeder:

aff skoggehuger:

Peder Pederssonn
Jonn Pedersonn
Anderss Starck
Oloff Pedersonn
lianss Bäffueadh

medh Skutter:

Swen 1'orckellsonn
Anderss tIandssonn
VI/. Jon Pederssonn
Oloff Anderssonn

1'hesse Effterskreffuene hauffe sine Näringh

Udde Iiandssonn Anderss Oloffzonn
tIanss lonsonn Gulluck Swendssonn
NilIss 1'orbiörssonn Töress Oloffsonn
Peder Nillssonn Laress Börsonn
Carell Karellsonn Bengt Nilssonn
Laress liåckensonn

RUck Iiandssonn

Skräddharre:

Anderss Ericksonn

Skomackarra:

Oloff 1'ollssonn

Anderss Ericksonn

Bengt Nillssonn

Börge Callssonn

Erick Andersonn

Call Börgesonn

aff Edsswägen:

Iiällige Pedersonn
Jonn Skrädare
Börge Håckensonn
Anderss Laressonn
Laress Anderszonn
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Anderss Oloffzsonn

Effterskreftuene haffua sinn Nähring mecth

Måns Päderssonn Sigge Anderssonn
tIanss Root Danijell Jonssonn

Sneckare:

Harell Larssonn

nätte ~

J on Torbiörsonn
Anders Månssonn

Smedh:

OIoff Anderssonn

Vtaff desse föreskreffuena ähro Tillsatte 5 Bryggare som ähr:

Lasse KUnckell
Effuen Suendssonn

Anderss Handssonn
Bengt Laszesonn

Oloff Pederssonn

Sammalundha 3 Backaraa Nemb.:

Oleoff Effuendsonn Erick Anderssonn

Sammalundha 3 Slacktera:

Anderss Gullsmedh SUmmon Böcker

Bilaga 7.

Larss Håckensonn

Nillss Jöndssonn

Utdrag ur Elfsborgs läns Mantalslängd 1643 (fol. 13).

Mantalz Lengdh Aff Brätte Stad pro Anno 1643.

Bonde Hus!. Son Dåt. Dreng Pig.

Erich Hansson •••••• 0.0 •• l 2 l
Jören Hansson •.••••••. o. l J
Peder Andersson ., ....... l
Tiörbiör Andersson .0.0 •.•• l

v. Jöns Andersson .0.0 •••.• . l
Jon Ollofsson ••••••• 0.0 o. l
Hans Jonsson ........... . l

v. Peder Pedersson ., ......... l
Jon Skräddare o ••••••••• • l
Olloff Sueningsson ........ l
Erich Skräddare 0.0 •••••• • l
Olloff Håkonsson .......... l

v. Jon Andersson . ••.••••• o. J
Matties Dallbo ............ l
Erich Andersson .......... J

v. Peder Skräddare . ....... . J
Jakop Fransson ......... . J J
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Bonde Hust. Son Dåt. Drcng Pig.

Ollof Andersson .......... l
MikelI Suensson ......... . l l
Skiepper Suen ............ l l 1

Skiepper Tönnes .0.0 •••••• l
Jakop Jönsson •..••••• 0.0. l
Erich Jakopsson .......... l l
Hans Bäuertz •••••••••• o' l l
Gullik Suensson .......... l l

G. Jöns Andersson .......... l l
Jiendrich Hansson ........ l l
Anders Bäck . . . . . . . . . . . l l
Lars Suensson .......... l l 2

Börgge Oloffsson l l l

Anders Hansson l l

.lon Pedersson l l
Oloff .lonsson .. l l

Hans MikelIsson l )

Lars Hällgesson ....... l l

Hustru Marit Berentz ... l

Seuel Suensson l l 2

Anders Bark ., .. ....... . l l

Suening fyrhak ........ ) l
Börgge Håkonsson ........ l I

Harall Snekare .,. o ••••••• l

Lars Bark ................ l l

Johan KinkelI ........... . l l

G. Anders Hansson .......... l l

Peder Mårttensson ........ l l

Lars Skomakare .......... l l
NiIIs Tiörbiörsson ....... . l l
Anders Staark ............ l l

Jon Staark .............. l l

Effuen Suensson .......... l l

Peder Månsson .......... l l

NiIIs Andersson ..........
Lars Håkansson .......... l
Sigge Andersson .......... l
Lasse KinkelI •••••••••• o' l

Lars j Giädebäk .......... l
Anders j Giädebäk .0.0 •..• l
Jon Andersson •••••• 0.0 ••• l
Bengt Skräddere •••• o.••• •• l
Erich Bark ••••••••• 0.0 ••• l
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Bonde Hnst. Son Dåt. Dreng Pig.

Erik Hansson ............ 1 1
Lars Bengtsson . ............ 1 1
Jon Tiörbiörsson ......... 1 1
Wdde liansson ......... . 1 1
Danjill Jonsson ........... 1 1
Olloff Larsson .. , , 1 l
Anders Larsson ......... . 1 1
Peder SkoIIemästere ..... . 1 1
KarelI Carlsson .......... 1
Måns Pedersson .......... 1 1
Arffue Jonsson o·········· . 1 1
Olloff Skommakare .... " .. 1 1
Töres Ollofsson .......... 1 1
Anders Pedersson ........ 1 1
Bengt liansson ........... 1 1
Anders Andersson ........ 1 1
liustru EIlinz Anders Erichs. 1
NiIls j Tullstuffuen ....... 1
Måns Börsson ........... . 1

M. Jakop Jonsson Båskiär ... 1
NiIls j Ammeröd ........ . 1
Maska Gunar ........... .
NiIls NiIlsson .............
NiIls Suensson ............
Suen Suensson ..........
lians Gytte ..............
Skepper Bengt ............
Linnar liansson o ••••• • •

liuffuenäs Godz
Suen Pedersson i liuffuenäs
Peder Andersson Hbd. .... 1
Anders NiIlss. Hbd. ........ 1
Måns jbid. ............... 1
Peder Raffuallsson ........ 1
NiIls j Kiällsshagen ••.. o. 1 1
Anders liakonss. j Tårppe 1 1
OlloH j Tårppe ......... . 1 1
Peder jbid. .............. 1 1
liakon Pedersson jbid. .... 1 1

L. S.

Summa på Brätte Stadh
- 195 Mantahl a 3 sp. 1461/4 Dr.
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BRÄTTE,
en arkeologisk-topografisk översikt,

av

ERIK B. LUNDBERG.

o tvivelaktigt var det under en viss spänning, som spadarna
sattes i jorden på platsen för den forna staden Brätte som
maren 19431

). Tidigare provgrävningar hade utvisat, att det
fanns stenläggningar under grästorven, men om dessa här
rörde från den försvunna staden eller om de voro av tämligen
färskt datum, hade man på grund av grävningarnas ringa
omfång aldrig fått riktig klarhet i. För den som före gräv
ningarna besökte platsen, föreföll det högst tvivelaktigt, att
det i den bergiga terrängen vid Vassbottens sydspets en gång
legat en visserligen liten men dock ur handelssynpunkt syn
nerligen viktig västgötastad. Det fanns nämligen inga synliga
lämningar, som tydde därpå. Alla spår efter den forna be
byggelsen voro noggrant igensopade, och över hela den cen
trala delen av det område, som enligt urkunderna och gamla
kartor utgjort stadstomt, utbredde sig en nästan djungelar
tad växtlighet.

Eftersom det endast var platån alldeles nedanför den berg
rygg, som kallas Orytåsen, som undgått att uppodlas, var
det helt naturligt att i första hand koncentrera grävningarna
dit. Sedan röjning verkställts, skalades grästorven av ganska
stora ytor, och därvid blottades icke obetydliga lämningar

1) Den av Vänersborgs stad tillsatta kommitten för undersökning av
den forna staden Brätte finansierade grävningarna med insamlade medel,
riksantikvarieämbetet ställde vapenfria värnpliktiga till förfogande och
förf. var ämbetets platsledare.
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Pig. 1. Brätteområdet efter modern karta.

Öster om Kvarnbäcken (bruten linje) ligger en stensockel,
som burit en sträcka av stadens tullstaket. De framgrävda

lämningarna efter staden ligga inom cirklarna.



efter hus, gator och gårdsplaner, något som undanröjde allt
tidigare tvivel beträffande stadens läge. Undersökningarna
utsträcktes över hela planen nedanför Orytåsen1

) och därvid
kunde konstateras, att de viktigaste lämningarna - de som
voro av sådan beskaffenhet och av sådant värde, att de fÖr
framtiden borde få ligga blottade -- fördelade sig på tre om
råden för att nu använda den uppdelning av det egentligen
enhetliga fornminnesområdet, som under grävningens gång
blev nödvändig att företaga bl. a. för fyndens registrering.
Områdena utmärkas med i cirklar inskrivna siffror å planen
(fig. 1). Vid 1 ligger en väl stensatt gårdsplan, på två håll
omgiven av grundrester efter hus, vid 2 stensatta gator,
spisgrunder, en källare och två brunnar och slutligen vid 3
en plan, belagd med kullersten, och rester efter hus och
gränder.

Trots att grävningarna vora ganska omfattande, lämnade
de dock icke något uttömmande svar på frågan om stadens
indelning i kvarter och tomter, gatunätets utsträckning m. m.
Därtill voro lämningarna alltför sporadiska. Men därmed är
icke sagt att grävningarna voro resultatlösa. Tvärtom! Vi ha
genom såväl de fasta som lösa fynden fått en inblick i staden
Blättes liv, som på ett utmärkt sätt kompletterar de historiska
uppgifterna om detta Västergötlands "Pompeji". Om kunskap
om Brätte tidigare blott stått att erhålla ur böckerna, så talar
numera staden själv genom de framgrävda resterna om sin
existens men påkallar också pietet och vördnad av alla dem,
som beträda den klassiska marken där borta vid Vassbottens
sydspets.

Brätte var helt visst en mycket liten och primitivt bebyggd
stad. Den bebyggda delen kan inte ha varit så värst mycket
större än området mellan residenset och kyrkan i Vänersborg,
för att nu tillgripa en ungefärlig jämförelse. I slutet av 1500
talet utgjorde samhället blott en sammanslutning av några

1) Gräns åt väster utgjorde stengärdesgården ovanför bäcken (se situa
tionsplanen fig. 1).
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Fig. 2. Brätte enligt Keitil Klasson Felterus' karta (1661).

(Moderniserad text. J fr fig. 1.)
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familjer, som framlevde sina dagar under stora besvärligheter.
Någon stad var Brätte verkligen inte vid den tiden, och fråga
är om det någonsin hade kunnat uppfylla de ekonomiska och
administrativa krav, som ställs på en bebyggelseform, för att
den skall ha rättighet att tituleras stad, om inte Nylödöse år
1612 blivit förstört av danskarna och en del av invånarna
därigenom tvingats flytta till Brätte för att finna sin utkomst.
'l ack vare de dugliga nylösingarnas insats i Brättes utveck
ling kom orten så småningom att erhålla en välorganiserad
förvaltning, någorlunda goda inkomster och vad därmed följde
av stadsmässig bebyggelse. Brätte var emellertid helt och
hållet e n s j ä l v v u x e n a n l ä g g n i n g, vars plan icke
kännetecknades av någon större regelbundenhet. Terrängen
var ju inte heller av den beskaffenheten, att den exempelvis
tillät ett efter lineära principer anlagt gatunät. När Brätte
under 1600-talets förra del nådde sin högsta blomstring, torde
det i stort sett ha ägt samma pittoreska utseende, som kän
netecknar så många av västkustens små fiskelägen: en gytt
ring av små trähus, av vilka många uppflugna på bergknallar,
och mellan dessa krokiga och smala gränder.

Den mig veterligen äldsta planen över Brätte finns på en
år 1661 av Kettil Klasson upprättad karta över Vänersborg
med omnejd. Stadstomten är här tydligt markerad, men dess
indelning framhäves ej (fig. 2). Som synes grenar sig Eds
vägen - transportleden mellan Brätte och Åkerström nedan
för Trollhättan - för att omfatta ett kilformigt område, som
i sin tur sönderfaller i en mindre och en större triangel, där
sidorna utgöras av vägar. Frånsett den nordligaste tvär
vägen, som bortodlats, bibehåller vägnätet kring Brätte ännu
idag i stort sett samma utseende som på 1661 års karta. Den
västra vägarmen utgör nedfarten till hamnbryggorna. Över
dess knaggliga stenläggning, som delvis kunde blottas 194.3,
har mången tungt lastad fora rullat fram.

Den egentliga stadstomten har varit omgiven av ett t r ä
s t a k e t eller en t u 11 m u r av trä, som på två ställen varit
ansluten till vattendrag. I väster stod staketet på en låg soc-
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kel av stora gråstenar, vilken ännu är bevarad, ehuru på
sina ställen raserad. Enligt urkunderna hade Brätte två
t u Il p o r t a r: dalboporten och kungsporten. Den förra var

Fig. 3. Utgrävd källare.

(Observera rännstenen i golvet.)
(Foto: förf.)

sannolikt belägen vid bäckövergången i väster, alltså ungefär
där vägen till Knutsbol nu leder över, den senare i stadstom
tens sydspets, där Edsvägen förgrenar sig.

Hur sågo då brättebornas b o s t ä d e r ut? Ja, eftersom
de alla sedan århundraden tillbaka upphört att existera och
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de grundrester, som bringades i dagen genom grävningarna,
vara ganska obetydliga - i de flesta fall inskränkte de sig
till spisgrunder - komma vi alltid att sväva i ovisshet om

fig. 4. Stensatt gårdsplan.

(foto: förf.)

deras rätta utseende. Men det kan på mycket goda grunder
antagas, att de icke omfattat mer än en våning och att taken
varit täckta med torv eller halm. Inte minsta lilla skärva
efter taktegel har anträffats. Endast i undantagsfall synas
källare ha förekommit. Eldstäderna torde ha varit av det
enklaste slaget. Att kakelugnar skulle ha existerat i något
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brättehem ha VI mga belägg för. I fyndmassan lysa kakel
skärvarna med sin frånvaro. Att de större stugorna varit
indelade i flera rum, får man nog utgå från, men hur denna

fig. 5. Gata i Brätte.

På ömse sidor ha legat gårdar. Nederst t. v. synas några
trappsteg till källaren å fig. 3.

(foto: förf.)

indelning varit genomförd, vågar jag inte uttala mig om.
I allmänhet torde husen ha varit försedda med fönsterrutor.
Bitar efter fönsterglas hittades nämligen överallt inom gräv
ningsområdet. Bland dessa skärvor fanns en enda, som bar
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spår efter målning. Den hittades i närheten av den tomt, där
jag antager, att stadens rådhus varit beläget (se sid. 116).

Anmärkningsvärt är att blott en enda k ä Il a r e anträffa-

f'ig. 6. Delvis uppriven stengata med väl bevarad rännsten.
(f'oto: förf.)

des, något som ju inte utesluter, att flera kunna ha funnits,
i så fall inom de delar av stadstomten, som lagts under plogen
i senare tid (fig. 3). Ifrågavarande källare är blott omkring
1 meter djup, äger ordentliga väggar av gråstenar i lerbruk
och har ett vackert stengolv med rännsten. Det kan ifråga
sättas, om inte denna källare legat under stadens rådhus,
varom mera sedan.
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l många av b o r g a r g å r d a r n a i Brätte ha ingått flera
byggnader och skjul, grupperade kring en gårdsplan, ibland
stensatt (fig. 4). Att gårdarna brunnit då och då, lämnade
tjocka brandlager på sina håll otvetydiga bevis för. Men ur
askan synes alltid efter varje olycka en ny bebyggelse ha
rest sig.

Av stadens k u Il e r s t e n s g a t o r äro flera i behåll. De

fig. 7. "[(rogs källa" före restaureringen.

tiärinvid låg en krog, som i slutet av 1600-talet kallades Klippan.
(foto: G. Lunden.)

äro stensatta med stor omsorg och skicklighet. Inte ens
rännstenar saknas (se fig. 5 och 6).

Redan år 1590 omnämnes B r ä t t e t o r g, och prosten
Ullenius i Timmele (död 1731) säger i sina anteckningar om
Brätte, att "torghällen" ännu var synlig på hans tid. Det är
ganska svårt att förstå, vad Ullenius menar med torghällen.
Om därmed menas en stensatt torgplats, så måste den ha
upprivits i senare tid, ty ingen sådan lämning har kunnat
uppspåras vare sig på platån, där grävningarna sommaren
1943 företogos, eller någon annanstans i de omgivande mar
kerna. Det sannolika är emellertid, att torget legat nedanför
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Grytåsen, ungefär mellan 2 och 3 på situationsplanen (Hg. 1).
Iiär påträffades nämligen inga rester efter vare sig gator eller
hus på ett ganska stort område, något som jag tycker pekar
på att här legat en öppen plats. Enligt gamla personers ut
sago skall från Brätte förr i tiden hämtats mycket kullersten,
varför det inte är otroligt, att hela torgläggningen, om så
dan funnits, brutits upp och förts bort. På tal om Orytåsen
meddelar Ullenius, att den låg "emellan Brätte torg och gamla
kyrkogården" (Ljungström). Detta stämmer också med ovan
gjorda antagande om torgets läge.

Av stadens va t t e n t i 11 g å n g a r äro tre kända: den
s. k. Krogs källa (fig. 7) vid sjökanten (håller ännu friskt vat
ten) och två brunnar, väl kringsatta med gråstenar och ganska
djupa, strax väster om det s. k. torget. Vid upprensningen av
den ena av dessa brunnar tillvaratogs en mängd läderavfall
och flera hela sulor efter 1500-talsskor.

Brätte hade egen k y r k a, trots att Vassända medeltida
r;udshus låg endast omkring l km. norr om staden. Stadskyr
kan var av trä och låg invid Edsvägen. Platsen utmärkes nu av
en för några år sedan upprest minnessten. Om kyrkans utse
ende äga vi inga som helst upplysningar. Något med avseende
på arkitekturen mera påkostat hus kan det dock knappast ha
varit. Om kyrkogården finnas en del upplysningar att hämta
ur explikationen till en år 1787 upprättad karta över Väners
borgs stadl), I sin helhet lyder beskrivningen sålunda: "Efter
Kyrkan (Brättes alltså), som förmodligen varit af träd, fin
nas inga lämningar, men Kyrkogården, deruti Begrafningar
skedt åtminstone till och med året 1642, som är att sluta af
uthuggne årtal på qvarliggande grafstenar, är belägen vid
Litt:a B, består aven högländ Sandkulle, hwilken jordmån
gifvit anledning till det oförsvarliga missbruk, som af wäg
hållarna på någon tid föröfvats, i det vid pass tredjedelen af
denna Kyrkogård redan är till fyllning på Landsvägen an-

1) Kartan förvaras å lantmäterikontoret i Vänersborg och upprättades
1787 av liansH. Lindskog och L. Joh. Beckeman.
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wand; hwilket obehöriga tilltagsenhet Stadens Magistrat väl
genom förbud för framtiden sökt förekomma, som dock ej
lärer blifva tillräckeligen verkande, så framt anstallt ej till-

Fig. 8. Kvarnbäckens utlOlJP i Vassbotten.
Ovanför låg fordom ett stadens kvarnhus (jfr fig. 2).

(Foto: förf.)

lika fogas, att Kyrkogården behörigen varder instängd, i jem
likhet med hvad Kong!. Majt vid timande flyttningar, derom
vanligen i nåder plägar förordna". Dessa rader tillkännagiva,
hur brättebornas begravningsplats skattade åt förgängelsen.

I Brätte fanns också en s k o l a, men dess belägenhet är
okänd.
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Om r å d h u s e t, som enligt min mening skulle ha legat
över den tidigare omtalade källaren (se sid. 113 ff. o. fig. 3),
ett antagande som naturligtvis tål att diskutera, äga vi myc
ket sparsamma uppgifter. Någon möjlighet att med urkun
dernas hjälp rekonstruera byggnaden finnes icke. Men liksom
rtldhuset i Nya Lödöse bör det ha omslutit en eller flera råds
salar och kammare och dessutom ha inrymt stadens "kista"
eller fängelse (Strömbom). Omöjligt är det inte att käl
laren utgjort arresten. Stadens räkenskaper omnämner dels
"I(ådstuge klåckann" (1639) och dels "I(ådstuge bodenn".
Klockan torde ha hängt antingen i en stapel eller i en tak
ryttare.

Ii a m n a n l ä g g n i n g a r n a utgjordes av flera långa
lastbryggor, intill vilka måste ha funnits rymliga lagerhus
och tackjärnsbodar. Av 1661 års karta att döma har en av
bryggorna legat vid Kvarnbäckens utlopp (fig. 2 och 8). mir
fordom bojortarna trängdes vid bryggorna för att få lossa
och lasta allsköns dyrbara varor, utbreder sig nu en sur och
sumpig mad utan några som helst synliga bevis på vikens
forna användning som lastageplats.

Inom hamnområdet låg en k r o g, som länge överlevde
staden liksom k var n e n vid Kvarnbäcken. Båda återfin
nas på Kettil Klassons karta (fig. 2). Krogen var tydligen
belägen invid den källa, som i våra dagar bär namnet
Krogs källa (fig. 7).

Brätte var en öppen stad. Läget var ju också ur försvars
synpunkt synnerligen olyckligt. Icke utan mycket arbete och
stora omkostnader skulle man ha lyckats kringgärda staden
med effektiva försvarsverk, och därtill saknades framförallt
pengar men kanske också vilja hos brätteborna.

o r ä v n i n g s f y n d e n komma att erhålla sin särskilda
behandling i den efterföljande uppsatsen, varför de här endast
i all korthet skola omnämnasl). De allra flesta föremålen an-

1) Fynden förvaras i Vänersborgs museum.
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träffades på ett ringa djup inom grävningsområde 2 (fig. 1).
Iiuvudmassan utgjordes av rester efter sönderslagna köks
kärl av lergods. Skärvor efter nederländska fajanstallrikar,
tyska glaspokaler och rhenländska stenkrus - liksom lergod
set uteslutande stammande från 1500- och 1600-talen - före
kommo också, ehuru i mindre utsträckning. Fynden visa en
klar koncentration till den tid, då Brätte enligt urkunderna
existerade som samhälle. Intet enda fynd är medeltida, var
för alla förhoppningar om att Vänersborgs moderstad till sitt
ursprung skulle ha varit medeltida får anses ha krossats
genom utgrävningarna. Om det verkligen hade varit så, att
den marknadsplats, som får anses ha föregått stadsbildningen,
uppstått under medeltiden, borde detta, för så vitt markna
elerna hållits på elen plats, där staelen sedan växte fram, ha
satt spår i fyndmaterialet. Men om meeleltielsfynelen ute
blevo, så uppträdde i stället en del minnen från den tidigaste
bosättningen på platsen, nämligen keramik och flintsaker från
yngre stenåldern. Detta innebär dock ingenting nytt ur
arkeologisk synpunkt, då det inte är första gången stenålders
fynd kommit i dagen vid Brätte.
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förf. har haft förmånen att få taga del av l :ste lega
tionssekreterare U. Barck-Iiolsts anteckningar om Brättes
topografi, något som jag här tacksamt vill erkänna.
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FYNDEN FRÄN BRÄTTE
av

NILS IVAN SVENSSON.

Vänersborgs Museum har under de senaste årtiondena vid
upprepade tillfällen erhållit fynd från den gamla staden Brätte.
Iiuvudparten av dessa ha säkerligen tillförts museet genom
framlidne rektor Fredrik Nordins utgrävning omkring 1920 
med visshet kan det dock icke sägas, enär museets katalog
ej nämner något härom. De övriga fynden ha nästan alla in
köpts av framlidne antikvitetshandlanden G. M. Blomqvist,
vilken tydligen tillvaratagit dem vid grustäkt och odlings
arbeten.

När år 1942 en del av dessa föremål översändes till Statens
tIistoriska Museum för konservering, kommo de under an
tikvarien Iiolger Arbmans ögon, vilken konstaterade, att tre
bronsföremiål vara från järnåldern, och lämnade därom föl
jande meddelande:

"Det äldsta av föremålen är resterna av ett svärdshjalt av
brons. Denna typ av svärdsbeslag var i bruk under folk
vandringstiden, 400-600 e. Kr. De snett avfasade kanterna
och den runda kroppen, som utgör nithuvud, äro mycket
karaktäristiska.

Något yngre äro två bronsfragment, som sannolikt härröra
från ett par bronsarmband. Ornamentiken består aven mar
kerad mittås, som kantas utav två triangelrader. Då dessa
trianglar under vikingatiden i regel har tre eller en inskriven
punkt, medan de däremot på fyndet från Brätte endast äro
dubbelkonturerade, skulle detta snarast tyda på att armban
den från Brätte äro äldre än vikingatiden. Man känner också
liknande, om än ej exakt motsvarande typer, från Vendeltiden,
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600-800 e. Kr., och det förefaller troligast, att Brätteexempla
ren få dateras till denna tid. Vid ett av armbandsfragmenten
är en blå glaspärla fastsmält. Detta förhållande skulle väl
närmast tyda på att föremålet kommer ifrån en förstörd
brandgrav.

Från vikingatiden och närmare bestämt från 900-talet här
röra några fragment aven eller två ovala spännbucklor, den
smycketyp, som s. a. s. ingick som en dräktdetalj i kvinno
kostymen under ifrågavarande tid. Dessa spännbucklor till
verkades under 900-talet nästan fabriksmässigt utan att dock
formerna i detalj upprepades på de olika exemplaren. Man
kan därför endast bestämma fragmenten från Brätte såsom
hörande till ett eller två exemplar av den under ifrågavarande
tid otvivelaktigt vanligaste typen, men ej närmare bestämma
deras utformning i detaljerna.

Järnåldersfynden från Brätte äro visserligen, som framgår
av det ovan anförda, ännu så länge ganska fåtaliga, men i
gengäld spänna de över en relativt lång tidrymd från folk
vandringstid till vikingatid."

Terrängen vid Brätte gjorde det ej sannolikt, att de be
skrivna föremålen kommo ifrån någon förstörd brandgrav.
Mera sannolikt vore, att platsen varit bebodd redan under
järnåldern, att vi här kunde räkna med att finna spår efter
en förhistorisk handelsplats. Denna förmodan var även en
drivfjäder till den undersökning, som skildrats i föregående
uppsats.

l denna kortfattade redogörelse för fynden må först fram
hållas, att de nya äro av alldeles samma karaktär som de
tidigare (utom järnåldersfynden) men tillsammans mled dem
ge en klarare bild av dagligt liv i den lilla vänerstaden. Fram
hållas bör även likheten, i vissa fall fullständig överensstäm
melse med fynden från Nya Lödöse, vilka ingående beskrivas
av Sixten Strömbom i Det forna Nya Lödöse (Skrifter till
Göteborgs 300-årsjubileum: 5).

Av stenåldersföremål anträffades ett stort antal flintskärvor ,
delvis bearbetade, och en bit keramik. En hjärtformad pilspets
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avbildas i fig. 1. Tidigare ha även delar av trindyxor och
skafthålsyxor tillvaratagits. Förhistorisk är måhända även en
flat bärnstenspärla.

Alla övriga fynd från den senaste utgrävningen kunna som
nämnts hänföras till ISOO-talets slut eller 1600-talets början.

Fig.2.

Inga klädesplagg anträffades, men en antydan om lS00
talets skomode erhölls av de sulor och skofragment, som man
hittade i västra brunnen, fig. 2. Ett par knappar avbildas
i fig. 3, den vänstra av silver, halvklotformad, ornerad med
en rosett, från ISOO-talet, den högra en svart klotformad glas
knapp. Dessutom' funnos några av bly, brons eller mässing.

Det enda smycket bland fynden är en fingerring av brons
med klack och omfattning till en bortfallen sten.

Ett gott vittnesbörd om ortens handelsförbindelser äro
klädesplomberna, fig. 4. De importerade klädespackorna vow
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försedda med en kontrollstämpel, inpressad i blyplomb. Stäm
peln utgjordes vanligen av fabrikationsortens vapen eller
begynnelsebokstav, ibland förenad med årtal. Bland de här
funna plomberna miärkes en med bokstäverna G B samt år
talet 1636 under en krona, fig. 4, mitten i övre raden. En av
plomberna har å ena sidan en örn, å den andra axet till en
nyckel och kommer aven plomb från Nya Lödöse att döma

fig.3.

möjligen från Regensburg. De vid Nya Lödöse funna plom
berna kommo enligt Strömbom i regel från Tyskland, men
även tIalland och Skottland vora reprensenterade.

Av vapen kan även nämnas en dolk med skaftbeslag av
brons, tig. 5.

tIuvuddelen av fynden hänföras till gruppen husgeråd och
redskap. Skärvor av grytor av på insidan glaserat, rödbränt
lergods vora vanligast. Grytorna ha haft tre ben och kavel
format handtag. Även vid rektor Nordins undersökning till
varatogos en mängd dylika fynd - i museets katalog angives
under ett inventarienummer bl. a. ett tusental skärvor av
sönderslagna lerkärl samt 27 fötter och grepar till dylika.
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Även en hel del skärvor av oglaserat, lösbränt lergods, s. k.
jydepotter, förekom. En sådan kunde rekonstrueras, fig. 6.

Det svartbrända godset är importvara från Danmark, de
övriga keramik- och fajansskärvorna stamma från kärl till
verkade i Tyskland och Holland. Denna slutsats kom Ström
bom till beträffande fynden från Nya Lödöse - närmast på

fig.4.

grund av frånvaron av felbrända eller ofullbordade kärl 
och den synes berättigad även i fråga om Brätte.

Skärvor av skålar och fat fÖrekommo i stort antal. Or
neringen har åstadkommits genom naggning, reffIing eller rist
ning, fig. 1, nederst till vänster, men också genom geometriska
eller växtornament i olika färger. Bland de tidigare inkomna
fynden märkes ett ristat ornament med en utsträckt hand
hållande en bägare. Glasyren är i allmänhet brun, men även
grön förekommer. liandtagen äro endast i undantagsfall så
utformade som å fig. l nederst till höger.

Rester av fajansfat, troligen av holländsk tillverkning, an-
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träffades även. Det å fig. 1 överst till höger avbildade frag
mentet har ornering i blått och gulbrunt. På en skärva före
kommer dessutom ornament i grönt. Den blå dekoren är
övervägande. I ett par fall synas hål för upphängning av
fatet.

Å fig. 3 avbildas ett litet kantstycke aven silverskål med
rankornament.

Fig.5.

Liksom vid Nya Lödöse ha ett stort antal stengodsskärvor
från ISOO-talets slut påträffats. Bland tidigare fynd märkas
ett par vackra, vita Siegburgskärvor med renässansornament
och årtal. Övriga skärvor, av krus tillverkade i Köln, Raeren
eller Westerwald, ha gråblå och djupblå eller gråbrun glasyr
med reliefornament. På fig. I synas tre skärvor, varav en
från ett s. k. danskrus, dekorerad med scener från nöjeslivet.

Bägare av glas ha av fynden att döma funnits i stort antal.
I regel bestodo de av grönt, tunt gods med pålagda trådar
eller droppar, till formen runda eller mångkantiga, fig. 7,
sannolikt tysk tillverkning från slutet av ISOO-talet.

Kranar av mässing synas ha varit en vanlig hushållsartikel
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och förekomma både bland de tidigare och de nya fynden.
De likna exakt de vid Nya Lödöse tillvaratagna liksom ett

Vänersborg gjort fynd.
.En bordskniv av järn med tennhandtag återfinnes å fjg. 5.
Å fig. 8 synes ett lerkärl, som enligt 1500-talets genremål-

ningar använts som fyrfat. Skärvor av sådana kärl ha hittats
stort antal.
Bland tidigare fynd märkes en sländtrissa av täljsten.

fig. 9.

Av obestämbar användning äro ett par med geometriska
ornament försedda benhylsor, fig. 3.

Aven del fynd att döma ha fönster med glasmålningar
förekommit i Brätte.

Till verktyg och redskap kunna ett par yxor, en skarvyxa,
en spikhammare med klo, ljuster och hästskor m. m. räknas,
fig. 5.

.Ett stort antal mynt ha anträffats, från 1500-talets sista
fjärdedel till I630-talet. De flesta äro svenska, men även
några danska och tyska förekomma.

Bland museets tidigare Brättefynd märkes även en Kris
tusmedalj, fjg. 9, som saknar motsvarighet i Nya Lödöse.
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Medaljer av detta slag voro vanliga i Mellan- och Sydeuropa
under 1400- och 1500-talen och kunna möjligen föras tillbaka
till en flamländsk målning. Detta exemplar förefaller vara
från 1600-talet och har burits som amulett. På baksidan bär
den en mycket förvanskad hebreisk inskrift.
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fl RSKRÖ N IKfl 19 4 3.

Släktled följde på släktled från den tid i Nordens gråa gry
ningstimma, då Urakaipa fattade stenyxan i sin seniga näve,
fram till den dag, då den första stugan timrades vid södra
ändan av sjön Vassbotten. Än flera stugor blevo timrade,
gator blevo lagda, och så blev köpstaden Brätte en liten del
av Gustaf \Vasas stora riksbygge. År lades till år. Gustaf
Adolf gick från seger till seger på Tysklands jord, tills hans
öde fullbordades vid Uitzen en dimmig novembermorgon.
Den statskloke rikskanslern fattade rikets roder, men lång
blev ej tiden, innan han fick lämna det i en egensinnig flickas
hand utan att veterligen ha kunnat instämma i den kunglige
farfaderns "ilie faciet". Om så skett, hade kanske ett sådant
uttalande i sen tid kunnat bli föremål för trägna forskarrnödor,
hm uvida han därmed avsett Kristinas insatser vid Väners
borgs tillblivelse. På regeringens befallning lämnade Brättes
borgare icke utan knot sina hem för att på hemmanet Huvud
näs' ägor bygga den stad, som Kristina enligt senaste upp
gifter förlänade stadsprivilegier år 1644. Tidens tand och den
röde hanen i förening läto Brätte skatta åt förgängelsen, mull
lades över gator och byggnadsrester.Wasaätten utslocknade.
pfalziska huset kom på tronen och skrev i ett sista lysande
stormaktsepos Warszawa, Lund och Narva på ärekrönta fa
nor, innan stormaktsväldet och dynastien gingo mot sin tra
giska slutakt i löpgraven framför Fredrikshald. Den nya
staden hade fått lämna sin tribut på Europas slagfält. fått
känna reduktionens hårda framfart och nödmyntens förla
mande grepp över handel och näringar men fick under borg
mästare som Belfrage och Ingman form och skapnad under
strävsamt arbete - ej minst i klagoskrifters avfattande.
Hattar och mössor stredo om makten i Svea rike, som pro-
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formaregerades av svaga regenter av Holstein-Gottorpska
huset, tills tjusarkungen en dag grep envåldsmakten och under
några lysande år av snille och smak gjorde fåfänga försök
att återskänka landet dess stormaktsställning. Efter skottet
på operamaskeraden vanstyrdes riket under tvenne konungar
av litet format. Den franske marskalken besteg Sveriges tron,
och så kom omsider den oscarianska tiden - kungligt pom
pös, idyllisk och punschpatriotisk med dess antiklimax: 1905.
Staden hade växt och de sista åren styrts av den barske
rådmannen, vars välde nu gick mot sitt fall. Med kunglig
hållning gick doktor Bylund sin rond genom staden, tIjalmar
Lindedal syntes trippa mot sparbankens renässansfasad, Fer
dinand Iiallberg skötte stadens drätsel, Iialvord LydelI prän
tade vett och bildning i olikartade gymnasistskallar, stadens
damer trippade varligt med getingmidjor över kullerstenarne
och Vänersborgs Söners Gille blev lokalpatriotismens hög
borg i den idyll, där en blivande skald för första gången såg
Frida. Så lade Gustaf V lätt sin hand på rikets roder, ty en
ny tid bröt in, den fyrtiogradiga skalan avskaffades och fol
kets breda lager började ta del i rikets styrelse. Kungligheten
stod inte i högsta kurs. Ett världskrig bröt ut, rasade runt
våra knutar, skakade riken och troner. Vapenstillestånd, fred,
kaos! Vänersborgarna fingo påtagligt vittnesbörd, att freds
utopisternas orationer i Geneve burit brådmogen svensk frukt:
Västgöta regemente drogs in, och dess fanor troppades för
alltid. Länge skulle det inte dröja, innan ett nytt slag träffade
staden. Det beryktade skottet i Paris 1932 gav eko även i
Vänersborg - endast något år senare hade tändsticksfabri
ken upphört, och dess arbetare stodo blottställda. Staden
kämpade tappert mot arbetslöshet och missmod. Samma sega
tåga, som en gång hjälpt de tvångsförflyttade brätteborna
att bygga staden från grunden, hjälpte vänersborgarne genom
många svåra år fram till anno 1943, då staden synes ha åter
vunnit sin tro på framtiden och går att under det år, som
snart randas, fira sitt trehundraårsjubileum. Visserligen för
andra gången - den första var 1920 - men en god sak kan
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man inte göra för ofta, och är vi nu säkra pa var sak beträf
fande privilegiernas dagtecknande, så är det all anledning
att begå det trehundrade året med pukor och trumpeter, ty
det trehundraförsta skall Vänersborg svälla ut över sina
åldriga gränser och i sig innesluta Blåsut, Restad och Öxne
red. Och därmed är den idyll definitivt förstörd, som man
ville se bevarad genom att låta Bergslagsbanan passera på
betryggande avstånd från staden. 1945 går banan gerIOm
staden, och i och med att Öxnered blir "Vänersborg B. J.",
har en gammal segsliten fråga äntligen fått sin lösning. Borde
vi inte gemensamt dra en lättnadens suck?

Men nog kommer den här inkorporeringen att föra med sig
problem. Vi behÖva inte gå längre än till Gillet. Skall den,
som är född i Vassända-Naglum före inkorporeringen, få bli
medlem i gillet och ta säte och stämma i styrelsen, under det
att den, som låtit sig födas på annat håll men kom hit som
ett grinande och fuktande knyte, inte anses vara så rasren
vänersborgare, att han är värdig bli bisittare i gillets styrelse.
Det är faktiskt så subtila spörsmål, att de borde hänskjutas
tiIl jur. dr. Kuylenstierna; jag kan inte lösa dem och inte
f[jorth heller. Och när inte han kan det, då förstå herrarne,
hurudan situationen kommer att bli. lian brukar annars se
till, att frågorna bli lösta både i gillet och i staden. Tänk
bara, på vilken rekord kort tid han lyckades ordna lekplatsen
på flickskolans tomt - med gungor och andra agremanger!
Det är inte mycket, som händer här i staden, där inte han är
med. lian blir snart en ny Jonas Wallin. När jag talar om
denne vänersborgske hedersfarbror Jonas, skäms jag å egna
och övriga ledamöters i beredningsnämnden vägnar. liär ha
vi, unga friska krafter, låtit år efter år gå utan att göra upp
den förteckning över gillets tillhörigheter, som nuvarande
åldermannen så länge efterlyst. Så kommer Jonas Wallin
med sin ungdomliga ener~~i och klarar av saken, innan vi
hunnit blinka. I samma veva passade han på att fylla 85 år,
dagen efter kungen, som också, spänstig som få, uppnått
denna vördnadsvärda ålder. liyl1ad av hela svenska folket
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tilldelades han av Per Albin ärenamnet "Gustaf den folkkäre".
Man skall kanske inte kasta blickarna bakåt, men vem skulle
ens vågat drömma om något sådant för trettio år sedan?
Vad som skett vittnar gott om båda: "borggårdskungen" och
"kamraten i vapenrock".

Apropå kunglighet och excellenser har här varit rart be
sök i Vänersborg i höst: Prins Wilhelm, Olinther och general
konsul Josef Sachs är ingen dålig konstellation på en gång.
Prinsen var här och talade om för stadens humanister, hur
man kortfilmar, och hyllades med stor dikt av August Peter
son. Vad excellensen gjorde här, vet man inte så noga, kanske
hämtade han krafter till den uppstramning av vår utrikes
politik, som blev särskilt markant någon tid efter besöket.
Och generalkonsulen kanske undersökte möjligheterna att
öppna en ny Epa-affär eller kanske filial av Nordiska kom
paniet; det blir ju litet fattigt för Vänersborg med bara Resia
och Defa.

Vi talade om August Peterson; han har fått en konkur
rent om Birger Sjöbergs levernes beskrivning. En herre vid
namn Gustaf Albert Nilsson plöjer nu på vår mammas gata
och talar bl. a. om, att Sjöberg inte alls var förtjust i sin
födelsestad. Den kallduschen kunde kanske behövas, för nog
har sjöbergskulten här i staden tenderat att bli en andlig
farsot. Det är väl inte många vänersborgare, som inte anser
sig vara du och bror med Birger Sjöberg, även om skalden
för länge sedan skuddat stadens stoft av sina fötter, innan
hans sentima bröder ens lärt sig uttala hans efternamn enligt
den enkla fonetiska skrift, som herr folkskolläraren Brandt
vill kalla rättstavning. Detta var, märker jag, en mycket
omotiverad avvikelse från ämnet, som ju gällde herr Nils
sons sjöbergsbok. Den lär inte vara någon allvarlig konkur
rent till vår följetong i årsskriften. Och inte heller någon
best seller.

Det sägs, att dövstumskolan skall indragas. Om det upp
vaktats i saken, vilket jag tar för givet, då borde gillet haft
en representant med, ty inte tänker vi stillatigande finna oss
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i, att staten utan vidare motivering frånhänder oss bered
ningsnämndens ordförande. Vi kan finna oss i mycket från
en älskad överhets sida, höga skatter, tobaksransonering och
annat. Men inte detta. Låt oss behålla Folke Wikström.
Inklusive skägget!

Telegrafverket skall övertaga Tändsticksfabrikens lokaler.
Även om detta inte precis kan sägas vara den tunga industri,
som stadsfullmäktiges ordförande önskade hit till staden, så
få vi hoppas, att den så småningom kommer att väga tungt
bland inkomsterna i stadens budget. Med ty åtföljande fort
satt skattesänkning.

Konstens fana hålles högt i Vänersborg. Musikförening har
bildats och direktör Alvin och adjunkt Reimers ha fått pris
för var sitt musikaliska opus i tävlan med kompositörer från
hela landet. Teaterförening finns ju redan, men hur det varit
med den sceniska konst, som presenterats under året, vågar
inte den döma, som endast är hänvisad till recensioner. De
utfalla så olika: ibland en halv spalt, en annan gång tre rader
om något annat; kanske beroende på det utrymme annons
spalterna lämna övrigt.

Stadens utseende förändras hastigt, nya hus skjuta i höjden
och gamla hus skjutas sönder, som det hände med "Tho
mceusas". Det enda, som egentligen är sig riktigt likt, är de
masuriska träsken i kyrkoplantaget; där har man möjligheter
att höst och vår sjunka mycket djupt, bokstavligt talat.

Fast vi leva invid vulkanens rand, gå vi här hemma i
Sverige och grymta småputtrigt, "små svin i smoking", för
att använda det bildspråk, som herr Göbbels ofta använder,
när han skickar en hälsning i "das Reich" eller "Völkischer
Beobachter". Vi äro djupt och innerligt intresserade av, hur
årets Lucia i Kråkemåla ska ta sig ut, och sedan dessa mer
eller mindre sköna lucior fyllt tidningarnas bildsidor, går
deras rykte vida omkring, ibland t. o. m. till Turkiet, där det
fanns en herre, som tydligen haft planer på att ordna ett
harem av idel svenska lucior. Och så ha vi Raskenstam,
storgulaschen i sol och vår, som piggar upp magsyran, om
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det skulle bli för trist med bara krigstelegram morgOl1-
tidningarne.

Vår beredskap är god, men framför allt bör hemvärnet
prisas. Där finns rejäla karlar, som vet vad landet kräver,
t. o. m. i så ömtåliga situationer som när det gäller att ta
hand om .nödlandade kurirplan. Att det var ömtåliga historier,
det här med kurirplanen, kan man förså av det eko, som
händelserna i Lekvattnet och Skarpnäck givit i landet. Detta
är alldeles för subtila saker för oss vanliga medborgare att
förstå, så låt oss inte bry våra hjärnor, utan i ställe vara
nÖjda, att trafiken mellan Norge och Tyskland upphört 
resetrafiken, som Per Albin kallade den. Det är ett underligt
ord detta "resetrafik", som tyvärr röjer andlig påverkan
söderifrån, litet dimmigt och uppkonstruerat. För att det ska
bli någon mening i det, så måste naturligtvis rese fattas i
betydelsen jätte, och då klarnar det genast betydligt. Det
var ju herrefolket, som reste, jättar således i andlig och
kanske även lekamlig bemärkelse.

För att bättra på vårt emellanåt skamfilade rykte på andra
sidan atlanten skickades en springande ambassadör över,
Gunder the Wonder, och det kan hända, att han med sin
löpning och sina små tal uträttade lika mycket som tio diplo
mater. Och själv tycktes han trivas med sitt uppdrag, men
det blev ju en missräkning, att han inte kom hem med Oreer
Garson under armen.

Som en fruktansvärd blodig bakgrund till vårt lugna liv
rasar kriget nu på femte året kring våra knutar. Visserligen
är Tyskland oslagbart, men o m det skulle besegras, går
Europas kultur till spillo, har Sven Hedin nyligen sagt. Hedin
är en stor apostel i Tyskland, och för att inte hans profetia
skall komma på skam, vad det gäller Europas kultur, hur det
nu i övrigt går, så göra tyskarna inför det oundvikliga neder
laget så gott de kunna för att förstöra det lilla, som finns
kvar av kultur i det tyska storrummet; i själva riket har ju
kulturen successivt avskrivits de sista tio åren. Efter de
danska judarna, varav många tillhörde de främsta inom Dan-
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marks andliga odling, kom turen till universitetet i Oslo, varS
professorer och studenter deporterats till.Tyskland. Om det
inte förr gått upp för alla och envar, så måste väl dessa hän
delser ha visat, vilken andas barn det är, som velat göra sig
till herrar i .Europa. Nämnes dessutom Ulven, Draken och
öckeröbåtarne, där många svenska liv gingo till spillo, då är
bägaren till måttet rågad aven brygd, bemängd med hat
och avsky.

Jag har en känsla av, att herrarne med kännedom om mina
antecedentia sitter och undrar: var har Hitler blivit av. Jo,
han förekommer fortfarande, men nu, när hans stjärna änt
ligen är i dalande, må den sjunka utan kommentarer. Inför
den förvissningen kan man kosta på sig att vara formellt
neutral, och även lämna "Sågspånsccesar" åt det öde, hans
gärningar göra honom förtjänt av. Att för övrigt orda om
världshändelserna är ett alltför hopplöst företag. I korthet-
och för att uppfylla krönikörens plikter - kan nämnas, att
Italien kapitulerat och övergått till den segrande sidan,
att tyskarne fortfarande dra sig segrande tillbaka och att
Churchill, Roosevelt och Stalin i Teheran smitt planer för
slutuppgörelsen. Må man bara hoppas, att de, när tiden är
inne, betänka Livius' ord: "Segra förstår du, Hannibal, men
icke att bruka segern".

Lämnande mycket osagt slutar jag denna krönika i för
hoppningen, att de friska vindar, som nu börjat blåsa, måtte
medföra, att den efterlängtade freden kommer med e t t
g o t t n y t t å r.

Vänersborg den 26 dec. 1943.
ELOV NORDEN.





III

III
M I N N E S R U N O R 1 943.

Tung vilar saknaden över denna gillestämma. ISIDOR lANSON är
icke mer. Trygg brukade han sitta mitt emot mig här vid detta bord,
trygg och myndig brukade han säga sin mening om gillets angelägenheter.
Populär i detta ords vanliga bemärkelse blev väl aldrig lsidor, hans sätt
var kanske för buttert för den, som inte lärt känna honom annat än i
utövandet av sina plikter som gillets oförliknelige kassafogde. Men den,
som samarbetat med lsidor lanson, vet, att under den buttra ytan fanns
mycken godhet. lian var en man, som man kunde lita på i alla väder,
en man, som i förvissningen, att han gjorde sin plikt, var sig själv nog
och inte mycket frågade han efter, vad folk sedan tyckte och tänkte. En
sådan man kan lätt bli missförstådd, men det erkännandet, att han väl
ryktade de många värv, som anförtrotts honom, tror jag inte ens de
vilja beröva honom, som någon gång blivit stötta för pannan genom
hans inte alltid diplomatiska sätt att säga sin mening. lsidor lanson var
en hedersman och en arbetare som få. Stor är gillets tacksamhetsskuld
till honom för tjänster han under många och långa år ägnat gillet som
styrelseledamot. lian hör till dem, vars minne icke kommer att förblekna
inom gillet.

lsidor lanson var född i Vänersborg den 13 oktober 1882 och avled
där den 30 september 1943. Efter slutad skolgång fick han anställning vid
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Vänersborgs tändsticksfabriks kontor, där han i början av 1900-ialet
befordrades till kassör, en befattning, som han innehade, tills tänd
sticksfabriken år 1933 nedlades. Samma år blev han föreståndare för
Vänersborgs stads erkända sjukkassa.

Isidor Janson var fr. o. m. 1928 sekreterare och kassaförvaltare i Väst
göta-Dals skytteförbund och dessförinnan under många år sekreterare
i Vänersborgs skyttegille. Han var vidare revisor i Skytteförbundets
överstyrelse samt kassaförvaltare i Vänersborgs landstormsförening. För
sina stora förtjänster inom skytterörelsen erhöll han 1932 förbundets för
tjänstmedali i guld, samt 1933 Trollhättans skytteförenings förtjänst
medali i guld. Han var ledamot av kyrkofullmäktige och av fattigvårds
styreisen, där han också under ett antal år beklädde ordförandeposten.
Under mer än ett tiotal år var han sekreterare i Vänersborgs Hantverks
förening. Han blev medlem av Vänersborgs Söners gille år 1908 och
invaldes år 1919 i styrelsen, där han sedan dess varit kassaförvaltare och
fr. o. m. 1936 dessutom andre ålderman.

Kontorsskrivaren GÖSTA NILSSON avled i Troll
hättan den 29 december 1942. Född i Vänersborg
den 14 augusti 1891, avlade han år 1911 realskol
examen där och fick sedermera anställning vid
Trollhätte kraftverk, i vars tjänst han kvarstod
vid sin bortgång. Nilsson blev medlem i Väners
borgs Söners gille år 1926.

Förre handlanden SVEN ANDERSSON avled i
Vänersborg den 11 februari 1943. född i Väners
borg den 8 november 1861, började han där redan
som fjortonåring sin affärsbana. Några år senare
övertog han August Olssons affär i Hedmanska
fastigheten vid Hamngatan. Ar 1932 överlät han
affären för att njuta vilan efter en lång arbetsdag.
Sven Andersson var en hedersman av gamla stam
men och som affärsman rejäl och samvetsgrann.
Intresserad av köpmännens organisationer deltog
han vid bildandet av Vänersborgs speceri- och
minuthandlareförening, vars vice ordförande han

var under många år. Andersson blev medlem i Vänersborgs Söners gille
år 1915.
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Köpmannen BIRGER LINDEDAL avled i Karls
krona den 13 november 1943. tian var född i Vä
nersborg den 27 maj 1881. Efter slutade läro
verksstudier i hemstaden fick han i Stockholm
anställning inom skobranschen och hade senare
under flera år anställning vid en större skofabrik
i Örebro, där han avancerade till kontorschef.
Är 1918 flyttade han till Ronneby och övertog
där en skoaffär, som han utvecklade till en av
de största inom Blekinge. tian var en mycket

intresserad medlem av Ronneby köpmannaföre
ning, i vars verksamhet han tog livlig del, och

tillhörde under många år dess styrelse, åren 1931-1940 som dess vice
ordförande. tian var även ledamot av styrelsen för Blekinge köpmanna
fÖl bund. I Ronneby sparbank var han huvudman och under ett antal år
styrelsesuppleant. för sociala sammanslutningar hyste han varmt intresse.
Lindedal var sedan år 1931 medlem av Vänersborgs Söners gille.

Elov Norden.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ned.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djup och lång.

Domnande kvällsvind söver dem,

susar sin vaggande sång.
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse

berättelse för år 1943.

StyreIsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
r~jttelse över verksamheten under år 1943:

Inom sig utsåg styrelsen för sagda år till andre ålderman och kassa
fogde kassören Isidor Janson, till gilleskrivare stadskamreraren Elov Nor
den och till gillevärd länsbokhållaren Gunnar Hjorth. Efter Isidor Jansons
frånfälle har handelsträdgårdsmästaren Anton Thernquist fungerat såsom
andre ålderman och drätselkontoristen Kurt Iiallberg såsom kassafogde.
Styrelsen har under året haft 5 sammanträden.

Det av Gillet vid högtidsstämman år 1942 beslutade bidraget å 500 kro
nor till utgrävningen av Brätte har icke behövt av staden tagas i an
språk. Beloppet kommer i stället att disponeras för 1944 års årsskrift,
som i anledning av stadens 300-årsjubileum kommer att få karaktären av
festskrift över staden Brätte.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin tolfte årgång och till
ställts samtliga medlemmar. Höjningen från 3 till 5 kronor av den sam
tidigt därmed uttagna årsavgiften har mött gensaga från allenast en
gillesbroder.

Ur "Knut Iiernströms Understöds fond" hava utdelats 4 julgåvor och ur
"Major Oscar Wenerströms Understödsfond" 2 julgåvor.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 26 mars och till
högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 73 av Gillets medlem
mar infunnit sig.

Medlemsantalet utgjorde vid 1943 års utgång 330, varav 7 ständiga
medlemmar. Under året hava 4 medlemmar avlidit och 33 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med tillhörande fond hänvisas till fasth:;
hetsföreningens särskilda styrelseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:
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1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1942 119: 76
Inträdes- och årsavgifter 1.426: 50
Annonser i årsskriften 375:-
försålda årsskrifter och 25-årsmärken 30:-
Gåvor 525:-
Ränta l: 49 2.357: 99

Inkassering av årsavgifter .. . .. . .
Kostnader för årsskriften . .
Kostnader för gillesstämma .
Lokalhyra .
Inköp av litteratur .
Årsavgifter .
Kransar och blommor " .
Fackavgift .
Annonser .
Trycksaker .
Porto, telefon m. m. . .

Behållning till år 1944: Innest. i bank .
Kontant i kassan ..

2 fÖRSKÖNINGSFONDEN:

Behållning från år 1942
Ränta " "

Behållning till år 1944: Innest. bank

Kronor 2.477: 75

53: 20
826: 36
120: 30

7:-
10: 55
10:-
94: 65
8:-

26: 24
26: 40

116: 90 1.299: 60
----

1.142:04
36: 11 1.178: 15

Kronor 2.477: 75

3.285: 42
......... 98: 55

Kronor 3.383: 97

Kronor 3.383: 97
-------- ----

--"--"-----

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES fOND:

Behållning från år 1942 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1944: Innest. i bank Kronor

518: 12
15: 54

533: 66

533: 66
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4. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1942 .
Ränta .

Kronor

Utdelade julgåvor . .
Behållning till år 1944: Obligationer .. 2.000: -

Innest. i bank 70: -

2.060: -
90: .-

2.150: 

80:-

2.070: ._.

Kronor 2.150: uu

5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1942 .
Ränta .

Kronor

Utdelade julgåvor .
Behållning till år 1944: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 1.006: 44

2.989: 34
97: 10

-._--~-----

3.086: 44

80:-

3.006: 44

Kronor 3.086: 44

6. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES fOND:

Behållning från år 1942 3.276: 68
Ränta 104: 22

Kronor 3.380: 90

Behållning till år 1944: Obligationer 2.000:-
Innest. i bank 1.380: 90 3.380: 90

Kronor 3.380: 90

7. WILHELM och NORA MALMBEROS DONATION:

Behållning från år 1942 .
Ränta .

Kronor

Livränta .
Behållning till år 1944: Obligationer 10.000:-

Innest. i bank .. 1.029: 44

10.966: 26
363: 18

11.329: 44

300:-

11.029: 44

Kronor 11.329: 44
Vänersborg den 15 februari 1944.

ANTON THERNQUJST.

BROR FOCK.
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ELOV NORDEN.

BRUNO STERNER.

GUNNAR HJORTH.

KURT HALLBERG.



Gran sknin g s b erät t e l se.

U ndertecknade, vid ordinarie gillesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1943 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva följande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, bankräkningar och övriga
handlingar har ådagalagts, att räkningarna blivit förda med omsorg och
noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bokförda samt
att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika fon
ders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda räkenskaps
böckerna, och dess riktighet bestyrkes i alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1943 års förvaltning.

Vänersborg den 22 mars 1944.

ERIK CARLSSON. VALTER KARLSON.

G r a n s k n i n g s m ä n.

Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1943.

S tyreisen för Vänersborgs Söners Gilles Pastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet under
år 1943:

Räkenskaperna utvisa följande:

ÄLDERDOMSlfEMMET:

VINST- och FÖRLUST KONTO:

Inkomster:

Iiyrors konto .
Årsavgifters konto .
Räntors konto .
Kapital konto (minskning under året) .

3.440: 
151:50
14: 85

116: 74 3.723: 09

Kronor 3.723: 09
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Utgifter:

Inventariers konto (avskrivning) .
Reparationers konto .
Bränsle konto .
Ljus konto .
Vattenavgifters konto .
RenhålInings konto .
Löners konto .
försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

117: 69
50: 50

1.398: 21
205:48
39:
9:-

1.140:
103: 12
303: 28
356: 81 3.723: 09

Kronor 3.723: 09

den 31/12.

40.000: 
2.237: 68

50:
458: 40

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:

fastighetens konto . .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .
Bränsle konto .

Kronor

den l/l.
40.000: 
2.355: 37

50:
265: 17
180: 86
654:- 742:50

---

43.505: 40 43.488: 58
Skulder:

Reservfondens konto . . . . . . . . . . . . 1.735:-
Utestående skulders konto .
Kapital konto 41.770: 40

Kronor 43.505: 40

1.735: 
99: 92

41.653: 66

43.488: 58

879: 49

879: 49

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS

DONATION:

VINST- och fÖRLUST KONTO:

Inkomster:
Räntors konto .

-~~--

Kronor
Utgifter:

Livräntas konto .
Kapital konto (ökning under året) .

Kronor

480:
399:49

879: 49
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den 31/12

5.200: 
21.442: 96

100:

26.742: 96

den l/l
5.200: 

16.015: 09
5.000: 

128: 38

26.343: 47

11'\- och UTGÅENDE: BALANS KONTO:
Tillgångar:

Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Inteckningars konto .
Kassa konto .

------------
Kronor

Skulder:

Kapital konto 26.343: 47

Kronor 26.343: 47

26.742: 96

26.742: 96

Vänersborg den 15 februari 1944.

ANTON TfIERNQUlST.

BROR FOCK.

BERTEL lfALLBERG.

ELOV NORDEN.

BRUNO STERNER.

GUNNAR lfjORTlf.

Kl!RT lfALLBERG.

Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper för år 1943, få härmed avgiva föl
jande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilka av oss bestyrkas.

Vi tillstyrka, att styrelsen tacksamt bevilias full ansvarsfrihet för 1943
års förvaltning.

Vänersborg den 22 mars 1944.

ERIK CARLSSON. VALTER KARLSON.

R e v i s o r er.
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Sammanställning

över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången
av år 1943.

Allmänna kassan .
försköningsfonden .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Iiernströms Understödsfond .
Major Oscar Wenerströms Minnes fond .
Iijalmar A. Lindedals Minnes fond .
Wilhelm och Nora Malmbergs donation .

Ålderdomshemmet .
Syskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons donation
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1.178: 15
3.383: 97

533: 66
2.070: 
3.006: 44
3.380: 90

11.029: 44 24.582: 56

41.653: 66
26.742: 96 68.396: 62

Kronor 92.979: 18



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1943



H e d e r s l e d a m o t.

ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Fru, Sundsvall.

Medlemmar.

ALMGREN, BOO, Köpman, Jonsered .
ALMQVIST, tIARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
*ANDERSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Vänersborg .
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK. T., Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Rättare, Vänersborg .
"'ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. Överpostiljon, Uddevalla ..
ANDERSSON, GUSTAF, f. d. tIandIande, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatöc Vänersborg . .
ANDERSSON, JOtIN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOtIN, l:e Reparatör, Falun .
';'ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg . .
ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
"'ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg. Ersättare i

Gillets styrelse .
ANDERSSON, RAGNAR, l-Iandelsbiträde, Vänersborg .. . ..
*ANDERSSON, SVEN, f. d. tIandiande, Vänersborg t .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, tIåbygård . . ..
ANDREASSON, tIARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, tIudiksvall .
BACK, tIENRIK, Konditor, Vänersborg .
"'BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, AIingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Vänersborg '" . .
"BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
"BECKEMAN, KNUT, tIamnkapten, Uddevalla, ständig med-

lem .
BENGTSSON, tIJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
"BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, Fil. mag., Vänersborg .
BERGLUND, FRITIOF, tIandiande, Vänersborg .
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1908 1943
1894 38

72 07
1901 30
1897 40

96 30
97 42
78 07
62 34

1901 32
10 29

1896 43
81 09
97 38
92 42
78 06

98 18
1919 35
1861 15

96 ;'12
1901 :;0

02 28
1896 43

82 06
85 30
78 19

80 15
1905 33
1884 08
1911 32
1884 21



BERGLUND, GÖS!A, Övermaskinist, Vänersborg o .
BERGSTRÖM, AXEL, Landskamrerare, Falun .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro o' ..
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, liälsingborg o .
BERRMAN, GÖSTA, Folkskollärare, Göteborg . o o .
"BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg o o oo .
BlÖRNDAliL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg . oo .
BORGLING, CARL, liäradsskrivare, Stockholm o o .
BOTliEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik o .
BOTliEN, lOliN, Fastighetsägare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, liälsingborg o.. o .
"BRAND, TliURE, liandelsresande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, f. do Lokförare, Vänersborg o .
'BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Sveg .
mJGLER, lOliN, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, liandiande, Vänersborg .
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping .
';'CARLSSON, CARL, f. do Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem . o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Kapten, Vänersborg .
CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg o .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
"CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg oo .
CARLSSON, lOliN Vo, f. d. Bokbindaremästare, Vänersborg
*CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, liälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Provinsialläkare, Umeå ,., ..
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Kristianstad .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle o.·· .
CliRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg o .
CliRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg ,.

. DAFGARD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGARD, liARRY, Charkuterist, Vänersborg o ••••••••••••

DAliLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg o .
*DAliLLÖF, LEOPOLD, f. d. liäradsskrivare, Alingsås .
*DAliLSTRÖM, WERNER, liandiande, Karlsborg .
DAliME, ALGOT, Tekniker, Vänersborg o •••••• o. o o .
*DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås oo .
DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växjö o .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .

1920 1943
1892 26
1906 23

12 29
10 43

1874 15
88 37
88 32
73 34
75 26
80 21
82 06
74 33
86 19

1906 23
04 31

1878 35
1912 42
1873 ?9

78 19

97 32
85 08

1909 30
04 30

1896 40
76 ]9

1905 38
1867 (06)43

93 16
1905 30

07 30
11 30
12 a3

17 39
1891 21
1906 3U
1896 30

62 06
91 15

1909 39
1880 09

69 23
84 30
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DINNETZ, fRITZ, Snickaremastare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAf, Iiovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
"DYMLING, RICIiARD, Konsul, Stockholm .
"EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
EDLUND, AXEL, Iiandelsresande, Göteborg .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Trollhättan .
EKBERG, IiJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELIASSON, IiENRY, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
ELMQVIST, fREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingenjör, Karlskoga .
ENGLUND, GUNNAR, Tjänsteman, Stocksund .
ENGLUND, NILS, Med. lic., Vänersborg .
':'ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, Iiandlande, Vänersborg .
"ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
':'eRIKSSON, ERNST W., Iiandlande, Vänersborg .
eRICSSON, JOIiN, Tandläkare, Vänersborg .
eRIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
"ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
fAGeRSTRÖM, AXeL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
fALK, RICIiARD, förvaltare, Brandsbol .
"FALK, SVeN, Redaktör, Stockholm .
"fOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
FOGeLSTRÖM, fOLKE, folkskollärare, Iiökedalen .
*fRIBERG, KNUT, Apotekare, Storvik .
fRIEDLÄNDeR, BIRGER, Iiandlande, Vänersborg .
fRÖBeRG, GÖSTA, Apotekare, Östhammar .
fRÖBERG, IieNRIK, Reparatör, Vänersborg .
fRÖJD, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDe, NILS OLOf, Järnhandlare, Vänersborg .
*GILLBERG, EWALD, Iiandlande, Vänersborg .
OILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
"GRUNDBeRG, IiADAR, Godsägare, Askersund .
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULLBRANTZ, RIKARD, Muraremästare, Vänersborg .
GULZ, TIiORSTEN, Avdelningschef, Vänersborg .
GUSTAfSSON, IiOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAfSSON, peR ARNE, Sjökapten, Vänersborg .
':'GUSTAFSSON, peR eDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
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1895 1921
86 32
91 32
68 19
70 15
94 28
99 JO
72 22

1918 43
03 42
06 30
12 30
13 42
09 30

1880 19
89 21
83 19
89 19

1908 43
1878 21

76 06
1902 35
1883 24

66 06

88 07
1901 40
1877 09
1887 43

96 24
1912 30
1897 41
1911 30

15 34
1889 08

93 43
84 07
79 07
96 36
71 41

1905 28
11 38
18 42

1893 19



tIAOBORG, ARNE, Handlande, Vänershorg .
';'HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
tJALL, HELGE, Handlande, Vänersborg .
"HALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
';'r-!ALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping. Gillets förste

ålderman .
';'tlALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Ersättare

i Gillets styrelse, Gillets arkivarie .
liALLONQVIST, KNUT, r-Iandlande, Vänersborg .
tJALLQVIST, ERIK. Stationsföreståndare, Lilleskog .
liAMMARSTl<ÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem ..
HA1\JSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg .
"tJANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
HANSSON, VICTOR, f. d. Kyrkovaktmästare, Vänersborg ..
rIASSELBERG, GÖSTA, fil. lic. Uppsala .
tlASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
lif:Dt:N, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg .
tl[OARDT, GUSTAf, l:e Stadsläkare, Västervik .
fJELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
r-lELLSTRÖM, RAGNAR, Handelsföreståndare, Vänersborg ..
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg. Gille-

värd .
"HULTEN, AMANDUS, Snickaremästare, Vänersborg .
"HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
JANSON, HOLOER, Socialvårdsassistent, Uddevalla .
':'JANSON, ISIDOR, Kassör, Vänersborg. Gillets andre ålder-

man och kassafogde t .
JANSSON, OTTO, l :ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
JJ:NNISCIiE, BENGT, Med. lic., Uppsala .
JEI<NQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOHANSSON, ALfRED, f. d. Lokförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
"JOHANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
':'JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg .
"JOHANSSON, HARRY, Drätselbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ..

1908 1930
01 17
10 41

1882 06

86 06

9.3 16
95 21
9.3 30
99 28
89 38
72 07
78 23

1909 42
Ol 36
07 34
03 28
06 29

1898 30
1905 43

02 23
1872 06

84 06
81 30

1912 35

1882 08
85 38

1913 30
1898 26

67 30
71 29
84 11

1903 30
1887 19

80 22
96 19
99 30

1903 28
1891 42

92 20
1900 30
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JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg oooooo
JOHANSSON, KARL Go, Snickare, Vänersborg oooooooooooo
JOHANSSON, KARL Wo, Reparatör, Vänersborg oooooooooo
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg oooooooooooo
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mel1erud oooooooooooooo
JOHANSSON, AKE, fotograf, Vänersborg oooooooooooooooooo
JOHNSSON, HERMAN, f. do Stationsinspektor, Göta oooooooo
JONSSON, ANDERS, Kontorist, Stockholm oooooooooooooooo
"JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg oooooooooooooooo
"JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg oooooooooooooo
"JÖNSSON, GUSTAf, Hamnfogde, Vänersborg oooooo. ooooo
KALTOfEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg ooooooooo. oooo
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg ooo. oooooooooo
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg oooooooooooooooo
KRAffT, fELIX, Smedmästare, Tannefors oooooooooooooo. ooo
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg o. oooooooooooo
*LARN, GILLIS, Apotekare, Göteborg oooooooooo. ooo. o. ooooo
"LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg ooooooooooooooo. oo
"LARSSON, ERNfRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg oooooo
LARSSON, GUSTAf, Landskanslist, Vänersborg oo.. oooooooo
LARSON, liILMER, försäljningschef, Vänersborg oooooooooo
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg o' ooooooooooooo
LARSON, JOIiAN, Handlande, Vänersborg ooooooooooooooooo
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg oooooooooooooo.
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, SVEN, försäljningschef, Vänersborg ooo. ooooooooooooo
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg . ooooooooooo
LINDEDAL, BIRGER, Köpman, Ronneby t ooooooooooooooooo
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen oooooo. oooooooo
"LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg ooooooooooo
"LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg oooooooooo
"LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg oooooooooooo
LINDQVIST, GUSTAf, f. do Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoadjunkt, Skara oooooooooooooooo
LINDQVIST, ROLf, Länsbokhållare, Vänersborg oooooooooo
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg oooooooo
LINDSTRÖM, ALLAN, Civilingeniör, Stockholm oooooooooooo
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockholm ooooooooo.
LJUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg . oooooooooooo
"LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg oooooooooooo
"LUNDBLAD, OLOf, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg oooo. o
LUNDBLAD, OLOf, Godsägare, Bernshammar . oo. ooooooooo
"LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg . ooo. oooo. ooooo
LUNDBORG, EVERT, Kontorist, Vänersborg . ooooo... oooooo
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1899 1935
97 28
86 30

1910 42
1888 25
1908 34
1871 27
1915 35
1877 06

77 12
98 19

1911 39
05 30

1877 42
1902 30

14 34
1884 14

90 19
81 07
92 30
92 42

1903 30
1898 31
1905 30
1881 23
1913 40

12 42
1881 31

69 31
82 06
80 14
77 14
74 20

1914 37
11 35
10 35
08 30

1873 39
98 35
84 19
67 19

1907 28
1888 07
1921 42



LUNDBORG, STEN, Studerande, Vänersborg .
*LUNDGREN, NILS, Notarie, Stockholm .
';'LUNDGREN, THOR, Posikontrollör, Västerås .
';'LUNDIN, GUSTAF, Experimentingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
*LUNDIN, W ÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
';'MILL/NG, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILL/NG, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg .
"NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, GÖSTA, Bokhållare, Trollhättan t .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, liandelsbiträde, Vänersborg .
';'von NOLTING, OLOF, Disponent, Trollhättan .
';'NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla. Oilleskrivare
NORDFELDT, JOliN, Studerande, Vänersborg .
NORDFELDT, PER-OLOV, Studerande, Vänersborg .
NORDFELDT, ÅKE, Konditor, Vänersborg .
NYBERG, OSKAR, liandiande, Göta .
';'NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö .
*NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
':'NYSTRÖM, JOliN, Köpman, Göteborg .
*NYSTRÖM, RICliARD, Handlande, Vänersborg .
*OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg .
"'OLSSON, ADOLF, f. d. Lagerbokhållare, Vänersborg .
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
"OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg
OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro .
PAULSSON, KNUT, Landskontorist, Vänersborg .
PETRI:, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
"'PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, ANDERS, f. d. Slaktaremästare, Vänersborg
*PETERSON, HARRY, liandelsföreståndare, Vänersborg .
PETTERSSON, HARRY, Urmakare, Gävle .
PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
RAHM, HJALMAR, Bankkamrer, Borås .
RAliNE, KARL, Folkskollärare, Trollhättan .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
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ROSLIN, HENRY, Handlande, Vänersborg .
ROSLIND, GUSTAF, Materialförvaltare, Vänersborg " .
RUTGERSSON, CliARLES, Förman, Vänersborg .
I<YME, liENRY, Kamrerare, Göteborg .
"RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig

medlem .
RÖTTLE, liJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig med-

lem .
SAliLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg . ..
SAliLIN, ERIK, Tingsnotarie, Trollhättan .
SAliLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg . .
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. mag., Vänersborg . ..
"'SANDBERG, WILliELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg ....
':'af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Moholm ..
*af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg .
"'SCliMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCliRÖDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .. ', .
"STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse .
STERNER, NILS OLOF, Studerande, Vänersborg .
STIGSJÖ, AXEL, Kontorschef, Göteborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Äppelviken .
"SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg ..
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
"SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
"'SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . .. . ..
SVENSSON, KNUT, Brukstjänsteman, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
"SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
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84 07
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1905 30
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1922 41
1892 42
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1908 30
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1873 19
1916 43
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81 42
1912 42

09 36
1889 26

96 36
1910 36
1887 07
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SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
SVÄRD, YNGVE, Sjukvårdare, Vänersborg . .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
von SYDOW, fREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
SAfSTRÖM, PER-OLOf, Studerande, Vänersborg .
T AUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, Stockholm .
*THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg. Bisittare i Gillets styrelse .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
"THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIiIMGREN, tlUGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
"TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Karlstad
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Kriminalkonstapel, Vänersborg .
"'WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
"WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Dals-Långed .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Hjo .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Vänersborg .
*WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, filialföreståndare, Grästorp .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg .
'vVESTERLUND, KARL-ERIK, Redaktör, Stockholm .
VESTERLUND, STIG, Gasmästare, Vänersborg .
\\lESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsbokhållare, Vänersborg .
WETTERLUNDH, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
*WIBOM, TOR, Kapten, Stockholm .
VICTORIN, OLOf, Kontrollör, Vänersborg .
WIJKSTRÖM, ERNST, Kontorsskrivare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
*WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .

1910 1935
16 42
09 30

1896 20
99 26

1924 42
09 33

1874 08
1911 30
1899 19
1901 28
1898 28
1906 42
1897 34

99 43
1905 18

07 29
1880 29
1904 41
1899 08

58 37
92 16

1916 42
08 42

1891 26
75 08
81 34

1909 32
1892 30

79 37
1910 40

15 43
12 38
05 34
08 36
04 28

1885 06
1908 il5
1889 37

89 26
94 28
89 35
93 19
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WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg o ••••••• ,

ÅKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde o"""'"

ÅSTRÖM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg ,. o •••

ÅSTRÖM, HELGE, Polisöverkonstapel, Vänersborg .
ÖBERG, LENNART, Handelsbiträde, Trollhättan o •••••••••••

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 334.

1896 1943
92 26
93 33

1902 42
20 43

Tillkomna under år 1944:

CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg 1900
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg ",.. 1894
MALMSTRÖM, VILHELM, Köpman, Vänersborg ,....... 1901
WALLSTRÖM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg 1888
WALLSTRÖM, JOHNNY, Bokhållare, Vänersborg ,...... 94
WALLSTRÖM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil 82

Styrelsen är tacksam för Uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORG SÖNERS GILLE 1944

Styrelse.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, F ö r s t e å I d e r m a n

1942.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, A n d r e

å l d e r m a n 1944 (1925).
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, G i Il e s k r i var e

1944 (1933).
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, B i s i t t a r e 1944.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, K a s s a f o g d e 1944.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944,
t. f. G i II e v ä r d.

KARLSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a r e 1944.

Be re dn ing s näm n d.
OILLESKRIVAREN.
OILLEVÄRDEN.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare.
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.

Krö n ik e s kri vare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
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Arki vari e.
HALLBERO, KURT, Drätselkontorist.

R ä k e n s k a p s g r a n s k a r e.

CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare.
OULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

LUNDBORO, ERIC, Handlande, E r s ä t t a r e.



AKTIEBOLAGET A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORO

1860
Skofabrjken grundlades.

1944
Kapacjfef: 3.000 par pr dag.



SPARBANKEN I VÄNERSBORC
GRUND.AD AR 1822

=.;..;".~~U"",- ~ ~;.;.;;;o-;;;;;;o- E n av -.. -..• u __

land ets äl sta sparban ker

Insatta medel omkring ...... Kr. 23.000.000:

Reserverade medel omkring" 1.250.000:-



S ENSI<A
H NDElSB NI<EN

En or/ens bank {ör or/ens behov

men genom sina 300 kontor

dessutom i värdefull kontakt

med hela landets näringsliv.



KIRUDDS AI<TIEB LAG
-- ETABl. 1917 

VÄNERSBORG
Tel. 863.864. Växel.

TILLVERKAR

_9)anzhaJ7J7o~~pdlite;t~

~jäzer ock epdlSar



Maskulint strikt och

- Sommarens
schlager ...
Tänk på vad ett par
trevliga byxor betyder
för sommarklädseln.
Vill Ni ha dem riktigt
välskurna och välsit
tande köp ett par,
märkta med namnet
"Sven".

Det är en garanti.

feminint elegant är

KONFEKTION <8> VANERS BORG



Svenska Elektrodfabriken KR OMA
(Innehavare: Ing. A. HARLlTZ)

tillverkar alla slags elektroder för
elektrisk svetsning



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1945

Fjortonde årgången

VÄNERSBORG

C W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1945





TILL OCH FRÅN SKOLAN.
Några minnen från skolåren i Vänersborg

1887-1892.

Föreningen "Vänersborgs Skolpojkar" i Stockholm har benäget givit
sin tillåtelse att i V. S. G.:s årskrift publicera det föredrag med ovan
stående titel, som vid föreningens årsfest den 19 maj 1932 hölls av
domprosten G u s t a f L i z e l l.

Gustaf Lizell var född den 26 augusti 1874 i Erikstads komministergård
pri Dal. Hans föräldrar voro sedermera kyrkoherden i Bolstad, kontrakts
fJl'osten Johan Viktor Lizell och dennes maka Karin Amalia Söderberg.
Johan Viktor Lizell hade 1886 tillträtt kyrkoherdebefattningen i Bolstad.
och från 1887 kom Gustaf Lizell, som förut åtnjutit undervisning i hem
met, att vara elev i Vänersborgs läroverk. Den gamla prästgården i Bol
stad och livet där har Gustaf Lizell på ett medryckande sätt skildrat i
en uppsats i "Från gamla wästhem i Värmland och på Dal" (1939). Johan
Viktor Lizell verkade som kyrkoherde i Bolstad 1886--1913, och före
honom hade hans nära fränder på mödernet Per Olof Wigelius och dennes
fader Sven Wigelius varit kyrkoherdar i samma församling resp. 1864
1870 och 1803-1821.

Gustaf Lizell avlade mogenhetsexamen i Vänersborg 1892 och fortsatte
stna studier i Uppsala, där han tillhörde Värmlands nation. fJan blev
filosofie kandidat 1896 och teologie kandidat 1904, då han samma år
lJrästvigdes. Efter avlagt disputationsprov förordnades han till docent
1910 och promoverades till teologie doktor 1915. fJan blev 1921 professor
i praktisk teologi och samtidigt kyrkoherde i Gamla Uppsala pastorat.
1922 förordnades han till kontraktsprost och blev domprost i Uppsala 1923.
Gustaf Lizell avled ogift den 16 februari 1937.

Föredraget återgives här i oförändrad form. Beträffande de om
nämnda personerna har, i den mån det varit möjligt, i form av noter
meddelats kortfattade uppgifter. En viss ojämnhet i dessa har icke kun
nat undvikas.

BER,TEL fJALLBER,G.



N är ett landskap skymtar på avstånd, ej minst i en efter·
sommardags klara luft, då är det som om konturerna bleve
fastare. Konturerna få på ett annat sätt än på nära håll de
rätta måtten. och solljuset, som låg Över bilderna även i när
heten, blir liksom ännu rikare och vackrare, då man ser allt
på håll. Och gestalterna, som man tycker sig skymta på de
kända platserna, de bli liksom ännu kärare och ännu mer in
tressanta, än då man gick där mitt ibland dem.

Så leva skoltidens dagar, skoltidens minnen med klara
linjer, med tydligt framträdande proportioner och med ett vac
kert evigt solljus över, när man kommit ett stycke fram i
livet. Kanske allra mest när det lider mot eftersommaren.
Och gestalterna, som man den tiden mötte och som man såg
med den mycket unge iakttagarens öga, de få, då man efteråt
reflekterar över dem, ännu mer av intresse och rikedom kring
sitt framträdande.
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Med glädje hälsade jag därför uppmaningen att få tala i dag
om ett och annat från min skoltid i Vänersborg. Jag har valt
att berätta om färderna till och från skolan, både därför att
andra skildringar, som kunna ligga nära - lärarekaraktäri
stiker, bilder ur skolstadens Hv i helg och söcken m. m..
kanske här redan givits samtalsvis av andra man och man
emellan, och därfÖre att mycket av vad skoltiden skänkte av
starka intryck och minnen för mig liksom samlat sig just kring
färderna från och till skolan.

Den skolresa, som naturligtvis hade mest Över sig både av
skoltidens bedrövelse och skoltidens förväntan, var naturligt··
vis färden till staden vid terminens början, då sommarens fri··
het och glädje var förbi - om den nu varit frihet och ej något
"villkor" från den föregående vårterminsavslutningen kastat
sin skugga över sommardagarna. Långt förut begynte man
på somrarna räkna med den resan - det var vanligen omkring
den 27-28 augusti, - och göra blyertsstreck eller kanske ett
svart kors i almanackan för det datum, då hemmet skulle läm

nas, då det skulle sägas farväl åt allt det, som varit en kärt
och livet glida in i terminens enahanda och höstens kulenhet.
Det var nästan som om allt i hemmet bliivit en kärare
svårare att skiljas ifrån, ju närmare den dagen kom: äppel
träden med sina nedfallna äpplen på augustimorgnarna, kroc
ketplanen under almarna, hästarna nere i stallet, de sista
havreskylarna ute på åkern och inte minst kvällarnas musik
uppe på den gamla salen i hemmet, för att ej tala om de mån
lysta kvällsvandringarne för en svärmisk gymnasistsjäL

Och så kom dagen, då det bar av. På morgonen var man
ute och sade farväl till aUt, till äppleträden nere i trädgården,
till Max och Camilla i stallet, ja själva den ännu av morgon
daggen våta havreskylen skulle ha sin nick. Och så reste vL
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Det var tre mil till staden, och det gick bäst landsvägen: då
kunde aUt packas på framme vid trappan hemma och packas
av utanför Eliassons port, där jag bodde.") Morgonens skön
het var en hjälp att skingra avskedets vemod, om det ock å
andra sidan gjorde det ännu svårare att skiljas från hemmet
och landet, då ännu så mycket av sommaren fanns kvar.
"Lilla vägen" förbi Oestads kyrka och Timmervik gick resan.
Vid Bratte-viken utbredde sig Vänern för första gången.
Genom de djupa skogarna på andra sidan Takan kommo vi
in på stora landsvägen, och bäst det var skymtade i Djupe
dals- och Blåsutbackarne den tavla av Vänersborg, sett från

Dalbosidan, som numera genom Fridas Sånger blivit för helo
vårt land känd som en av de vackraste stadsbilder i vårt land.
Där syntes Sparbankens hus med de nedfällda markiserna,
där centralfängelset, där en gång "s l ä p p f å n g a r n a
l o s S,,2) ljöd, där tändsticksfabriken med sin höga skorsten
och bortanför allt, begränsande synranden, Iialle- och Iiunne
berg blånande i den klara höstluften. Den tavlan grävde sig
fast i själen för livet. Några minuter ännu, och över den långa
Dalbobron voro vi inne i staden, där vagnen över den knagg
liga stensättningen vid hamnen skakade fram mot :Elias

sons port.
Det brukade vara vid halvtolvtiden vi hunno dit, och kl. 12

var uppropet i läroverkets högtidssal. Under kvarten när
mast före de betydelsefulla klockslagen brukade vi samlas på
den stora planen mellan K r a b b g å n g e n - promenaden
där lärarne under rasterna plägade vandra fram och åtel'

1) Det var hos byggmästaren och bryggaren Adolf Eliasson och dennes
hustru Sofia fernblad som Lizell var inackorderad. Makarna Eliassons
barn, lektorn Gottfrid Eliasson och hans syster Ingeborg E., skänkte sitt
barndomshem, Kronogatan 14, till V. S. G., varigenom ju ett visst samband
uppkommit mellan Gustaf Lizell Gch den sammanslutning, i vars årsskrifi
hans skolminnen nu offentliggöras.

2) Birger Sjöbergs dikt med denna titel i fridas (första) Bok.
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längs plantaget mellan Kungsgatan och Drottninggatan - och

skolans huvudingång, och nu var återseendets stund både med
kamrater och lärare. Jag tycker mig se dem ännu, hur de
komma kamraterna: T o r s t e n L ö n n e r b l a dl) från flo
prästgård, glad och fryntlig, med öppen famn och gärna gno
lande på en ny visstump, E s a i a s S:t C y r2

) från Melleruc1.
mera reserverat men med en vänlig nasalton uttryckande
återseendets glädje, J o s e f f r e m l i n gS) från Orästorp,
den stilla försynte vännen med sin trofasta, lugna handtryck
ning, och sist men icke minst \V i 11 i a m a f S a n d e
b e r g4), ädlingen i kamratkretsen med sin smärta högresta
gestalt och sin klara, vackra blick. Vi vora inte många i

klassen utan hade snart stökat undan hälsningen på varandra
och de första frågorna, om vad vi under sommaren haft
för oss.

Sen kunde vi ägna oss åt att betrakta våra lärare, hur de
komma en efter en eller stå samspråkande med varandra

karakteristiska grupper. Där står K r i s t i a n von S y-

1) Född 73 i Karlsborg av kyrkoherden i Bellefors, Skarab. 1., (kom
minister i Flo 75-94) kontraktsprosten Nils Jonas L. och Iiedvig Carolina
Mannerfelt. - Elev i Vänersborgs läroverk från 83. Student där 93.
Efter examen vid Göteborgs Iiandelsinstitut tjänsteman hos Försäkr.-A.B.
Ocean 94. Avdelningschef där 1912. Pensionerad 1938. Bosatt 1945 Gi
braltargatan 10, Göteborg. - Gift 94 m. Anna Iielena Maria Vahlström.

2) F. 74 iIiolm, DalsI., av komministern Lorentz August Larsson och
Carolina Bernhardina de Reverony S:t Cyr. - Elev i Vänersborgs läro
verk fr. 84. Student där 92. Löjtnant V. Vaxholms grenadjärreg. - D. i
Stockholm 1905.

3) F. 72 i Tengene, Skarab. 1., av folkskolläraren Johan F. och Brita
Christina Johansdotter. - Elev i Vänersborgs läroverk fr. 85. Student där
92. Fil. kand. i Uppsala 97. Teol. ex. 1901. Prästvigd. Adjunkt v. Åmåls
samskola. Rektor där 1914. Bosatt 1945 i Åmål. - Gift 1908 m. Karin
Månsson.

4) F. 74 på Sjötorp i Järpås, Skarab. 1., av kaptenen Fredrik Alexander
David af S. och Jane Dickson. - Elev vid Vänersborgs läroverk fr. 84.
Student där 92. Kapten V. Göta artillerireg. Major i armen. Bosatt 1945
Karlfeldtsgatan 10, Göteborg. - Gift 1912 m. Margareta Sofia Kilman f. 78.
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d o w 1
) och språkar, vårdad och en smula nonchalant, med

p e r B e r g i n2
) om de senaste stadsfullmäktigeintrigerna,

där nalkas f r i t h i o f R å d b e r g3), liten och sirlig, och
tyckes i förbigående säga en elegant glosa med en lätt udd
åt A l b e r t J o h a n s s o n4

), som står hög och värdig och
ordar med E d war d W e r m c r a n t Z5) om några grekiska
läsarter. Med dröjande steg nalkas från det ena hållet ad··
junkten J a n n e L i n d b l a dB) med de distingerade dragen
och det lätt gråsprängda skägget, från det andra med livliga
rörelser A. O. B e r g m a n7

), kanske i sällskap med den
gamle magister A n d e r s E r i k s s o n") med det långa

skägg, som var så karakteristiskt för hans utseende, att när

1) F. 52 i Vänersborg. Adjunkt i matematik och fysik i V. 81. D. 1929
Vänershorg.

2) F. i Kyrkefa!la, Skarab. 1., 41. Adjunkt i fysik och kemi i V. 76 (tilltr.
78) men undervisade även i engelska. D. 1921 i Vänersborg.

3) F. 30 i Stockholm. Lektor i matematik och naturvetenskap i V. 63.
D. 92 i Vänersborg.

4) F. 61 i Värna, Östergötl. Vik. lektor i V. 88-91, lektor i latin och
grekiska i Linköping 91, rektor där 1901-26. Antog på äldre dagar nam
net Vrerneus. D. 1938.

5) F. 54 i Långserud, Värml. Teol. kand., prästvigd 88. Lektor i kris
tendom och modersmålet i V. 89. Lektor i Skara och kyrkoherde i Vinkö!
92. Domprost i Skara 1904. D. 1925.

6) F. 34 i Skara. Student i Uppsala 55. Hade ej absolverat någon aka
demisk examen, då han 62 blev adjunkt i V. men avlade teoretisk teol.
examen 69. Undervisade i svenska och tyska. D. i Qösslunda, Skarab.
1., 1911.

'i) F. 30 i Kyrkefalla, Skarab. l. Stud. i Uppsala, västm.-dal., 49. fiL
kand. 73. Adjunkt i svenska, franska och engelska i V.79; avsked 1908.
U. 1913 i Vänersborg.

8) F. 28 i Roasjö, Älvsb. I, Fil. kand. 63. Adjunkt i latin i V. 64.
D. 93 i Vänersborg.

F. d. läroverksrådet och rektorn vid tf. a. l. i Uppsala Alfred Nordfelt
(student i V. 83) har i B. Rud. Halls Årsböcker i svensk undervisnings
historia, vol. 40, Läroverksminnen, Ny följd (1934), tecknat en intressant
minnesbild av adjunkten Eriksson.
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han en gång en höstdag kom tillbaka utan detsamma, hans
pojkar sägas ha försökt förmå den okände främlingen att
byra rum i sin egen våning.

Men bäst vi gå där och betrakta våra lärare - vilka på

ett helt annat sätt än lärarne för nutidens ungdom stodo som
ett slags fjärran höga olympiska gestalter, vilkas åtgöranden

man väl kunde iakttaga, men som man aldrig vågade nalkas
så ringer klockan, vi strömma in i bönsalen, och in träder
den som för oss stod som inkarnationen av allt respektin
givande vi kunde tänka oss - rektor O u s t a f T h i o d o l f
S v el n t e B e r g m a n1

), vars ögons vänliga glans och vida
mänskliga syn bakom de lätt gråa glasögonen vi kanske först
lärde oss märka, då vi stodo färdiga att lämna skolan. Så
gällde det att svara ja på rätt ställe, när namnet uppropades
- frånvarande borde ej taga till orda. I den lugna högtidliga
nasaltonen förelästes valda stycken ur skolans stadgar: "Allt
spel med kort eller tärning vare lärjunge förbjudet... lär

junge infinne sig i skolan snyggt och anständigt klädd och

med nödiga läroböcker försedd etc". Primus i högsta klas

sen läste Fader Vår och Välsignelsen och psalmen 204: 2
"Jesu låt mig städse börja ..." avslutade den korta akten.
som dock gav oss ett oförglömligt intryck av att det var
något högtidligt med att börja ett nytt läsår - inte något som
kunde ske hur som helst.

Och sedan gled under de följande dagarna allt in i sin van
liga gång. Man besökte kamraterna i deras nya lyor, skol
kvartetten började sina övningar - kanske första gången
en solklar afton uppe i Dalbobergen. Det var J o h 11 W e s-

1) f. 26 ifredsberg, Skarab. l. Stud. i Uppsal2 44. fil. dr 51. DuplJ
kant och kollega i V. 52-62, rektor i Hjo 62; lektor i V. i historia oc],
grekiska 64, rektor där 69, avsked 99. D. 1905 i Vänersborg.
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t e r b I a dl), T o r M ö Il e r2
), O u s t a f L i z e 11 och

E val d D a h P), när jag nämner oss i stämmornas ordning.
Det gällde att skaffa de nya läroböckerna och lära känna de
nya lärarnes egenart o. s. v. Andra dagen var läsningen igång
kl. 12, tredje dagen i den vanliga tiden med morgonbön kl.
6,40. Och snart var detta oss lika naturligt som förut som
marens frihet och vila. En viss stämning åt allt gav under
de första veckorna den ännu kvardröjande sommarens skön
het. Då strövade vi ibland ut under eftermiddagarna på
långvandringar, B i r g e r E r i c s s o n') och jag brukade

1) f. 72 i Vänersborg av hattmakaremästaren Johan fredrik W. och
h. 2. h. Johanna Eleonora Magdalena Levander. Elev i Vänersborgs lärov.
från 82. Student där 92. fil. kand. i Uppsala 98. Extralärare i Visby.
Var åren 99-1935 bosatt i Berlin såsom korrespondent till svenska och
finska tidningar samt förmedlare till tyska tidningar av artiklar om sven
ska förhållanden. Var 1918-26 T. T:s korrespondent i Berlin. lian hade
också anställning som kanslist vid svenska legationen. Återvände 1935
till Sverige och är där (1945) bosatt Södra Gubberovägen 1 B, Göteborg.
-- Gift sedan 1900 m. Anna Maria Thunberg, f. 1879 i Stockholm.

I en intervju i G. Ii. T. 1942 6/6 har han lämnat några upplysningar om
sina levnadsöden och om hur han ensam firade sitt femtioårsjubileum som
student.

2) f. 72 i Larv, Skarab. 1., av löjtnanten Lars fredrik M. och Maria
Lovisa Ullen. Elev i Vänersborgs lärov. från 82. Student där 93. EI~v

vid Tekn. liögskolan 93--96. förste baningeniör vid S. J. 1917-33 (på
Övergångsstat från 28). Död i Stockholm 1933. - G. 1904 m. liilma Lig
nell, f. 74.

3) f. 70 i Sundals Ryr, Älvsb. 1., av handlanden August Jonsson
och 1\1athilda Dahl. fil. kand. i Uppsala 97. Adjunkt i tyska och engelska
vid Realläroverket å Norrmalm 1907. Bosatt 1945 Östermalmsgatan 3,
Stockholm.

4) f. 73 i V. av iäroverksadiunkten Anders E. och Karolina Memsen.
Birger Erikson slutade sina läroverksstudier i V. i 6:1 och var därefter

en tid anställd vid Wargöns pappersbruk, blev sedan underofficers
volontär, men övergick till apotekarbanan och blev farmacie kandidat
1900. lian har sedan haft anställning på olika apotek i landet, senast i
Nyköping, där han pensionerades 1939, men hans ovanliga arbetsförmåga
och spänstighet, grundlagd i ungdomen, då han varen mycket styv gym
nast och skridskoåkare, har tillåtit honom att alltjämt verka som vikarie å
apotek, senast 1945 i Grängesberg. lian är bosatt i Råsunda, Vintervägen
17. - Gift sedan 1923 med Nanny Söderberg.
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gärna håHa till borta i Lockerudskogen eller på Boteredsjöns
stränder. Och på kvällarna kunde vi från hamnpromenaden
eller jeteerna höra tonerna från det lika lockande som för
bjudna Strömsborgl). Men snart vora även dessa glädje
ämnen förbi, och terminernas jämna gång togo oss helt.

Kanske kunde, om lyckan var god och föräldrarna vågade
framstäHa en propos. därom till rektor, befrielse erhållas från
den denna tid obligatoriska skolgudstjänsten under någon
av septembersÖndagarne och så ännu en sommarsöndag få
tillbringas i hemmet, och man kanske ännu en gång kunde få
sträcka ut sig på gräsmattan under den gamla, nu gyllenröda
linden och leta de sista äpplena i trädgården och plommonen
i "plommonskogen". Men annars var den ordinarie hemfär
den nästa gång först vid tredagarslovet, då hösten redan
gjort sitt intåg i hemm'ets nejder.

Då gick hemfärden med tåget i den dimmiga, regniga
oktoberkvällen. Men jag minns, hur hemmets ljus lyste på
långt avstånd genom skymningen. Jag kan se de ljusen stråla
ännu efter år och skiften, när de sista oktoberkväHarne
komma, liksom brasan, som lyste så gott och trevligt i kakel
ugnarne, när man från regnrusket därute kom in i de varma,
trasmattbelagda rummen hemma, Det var dock nätt och
jämt så, att man hunnit in i hemmets stämning, så måste man
bort igen. En liten ljusglimt blott hade det varit i höstens
grå. Men sedan började man blicka fram mot den verkliga
hemfärden tia julen.

Det första intrycket av den nalkande julen Bngo vi egent
ligen den första söndagen i advent eller kanske rättare kväl
len före första adventsöndagen, då vi samlades i kyrkan för
att repetera "Hosianna", som skolans kör alltid sjöng vid

1) Stadens utvärdshus.
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adventssöndagens högmässa. Jag minns ännu så väl stäm
ningen från den halvskumma kyrkan en sådan afton och
det stora orgelverket med sina tre manualer, från vilka gamle

musikdirektör B e r g.q v i S t l
) kunnat framlocka sådana under

bara toner - både åskdån och fågelkvitter - och som även
direktörerna H j o r t2

), som sedan komrno, kunde traktera
så, att det gav unga hjärtan ett oförglömligt intryck av vad
tonernas makt betyder. Jag minns läktarna, som då sträckte

sig på tre sidor kring kyrkan och det stora korset där framme

i korets samlade ljus. Och så Hosiannasången, som både då
i kvällsskymningen och vid högtidsgudstjänsten den följande
dagen gav en påminnelse om glädje och annalkande jul.

Det nästa intrycket av att terminen led mot slutet och
julen nalkas fingo vi, när L u s s e kom. Hade adventsön

dagen liksom öppnat dörren litet på glänt, var det med
Luciadagen, som julen med dess skimmer kommit oss alldeles

inpå livet och dörren, om ock blott för några ögonblick, sla
gits upp på vid gavel och låtit allt ljuset strömma emot oss.

Lucia firades ock med särskild högtidHghet vid vårt gamla
läroverk, och jag förmodar det sker så än. Tidigt på mor·
gonen samlades vi i klassrummen där transparanger tänts,

vilka sedan överlämnades som gåva till första timmens
lärareS). Besökande från staden, inte minst från "T y p p..

1) Olof Henrik Bergqvist, f. 12 i Torpa, Ostergötl. Organist och
musiklärare vid läroverket 58-84. Musikdir. v. Västg. Dals regte 37-65.
D. 86 i Vänersborg.

2) Bergqvist efterträddes som organist och musiklärare av Carl GustzlI
Sandberg, som avled 87 och fick till efterträdare musikdirektören Er
hard hjort, som efter att en längre tid ha varit tjänstledig tog avsked
92 och efterträddes av sin broder musikdirektören Lennart Iiiort, f. 64
i Eftra, Hall., d. 1904 i Vänersborg.

3) I Göteborgsjournalisternas Jultidning 1928 har fil. dr. Birger Anrep-
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s k o l a n" (flickskolan), hade rätt att som vid en examen gå
omkring i salar och korridorer, halva första timmen var lov,
Körsången klingade i den stora ingångshallen med dess präk
tiga resonnans, allt andades ömsesidig glädje och förståelse,
och den enda men ständigt återkommande striden var blott

om de små ljus, vilka medfördes som vid en grekisk påskhög;-.

tid. skulle få tändas framför varje plats eller icke för att ej

skada bänkarna. Och så på kvällen kom den stora Lusse

balen i skolans gymnastiksal, där hela gymnastikattiraljen då

var hissad upp j taket eller skjuten undan i vrårna och i stäl

let en distingerad publik av gymnasister och ungdomar fyllde

utrymmena. Där dansade översta klassens främste kavaljec

ut med en av rektorns döttrar (} e r t r u d e Il e r

Nordin (student i V. 1908) givit en livfull skildring av LuciafesternCi
vid Vänersborgs skola på hans tid. - Numera lärer ekläreringen i klass
rummen sedan länge vara avskaffad, men "Lussebalen" avhålles allt
jämt.-Tidning för Vänersborgs stad och län 1860 och 1861 (13/12 resp.
16/] 2) innehåller skildringar av illuminationen i skolan på Luciadagens
morgon. ]860 hade man "liksom föregående åren" i varje klass uppställt
transparanger med klasslärarnas namn, och i hög,ta klassens sal dess
utom tvenne transparanger med lärdomens och vetenskapens genier.
Plantaget mitt för skolan var jämväl rikt illuminerat med flerfärgade lyk
tor. 1861 talas om liknande arrangemang. Aldste läraren höll då i sol
lennitetssalen ett för tillfället lämpat tal, och skolungdomen sjöng foster
ländska sånger. På aftonen hade lärjungarne arrangerat ett dansnöje,
vartill lärarne med deras familjer samt föräldrar vora inbjudna. 
Luciafirandet i skolorna hänger säkerligen samman med det förhållandet
att julferierna i äldre tider sträckte sig "ifrån Luci<:e tid" (1724 års skoj ..
ordning t. ex.) - Om luciafirandet i äldre tid vid Trivialskolan och Tyska
skolan i Stockholm se Lundin-Strindberg: Gamla Stockholm, s. 312 ff:
1734 hade rektor vid trivialskolan tillåtit den i skolan förr brukliga
illumationen på Luciadag, dock att inga Uus fingo sättas i fönstren eller
på planken och allt måste gå tyst och ärbart till. - Om luciafirande
med illumination i finska skolor (Björneborg och Vasa) på 1830-talet
finnas uppgifter i Årsböcker i Svensk undervisningshistoria, vol. 37 s.
169 samt vol. 62 s. 73 ff och 199.
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l' h y r al) -och vi andra mindre förfarna brydde våra hjär
nor med att hålla konversationen uppe på ett något så när in
tagande plan och våra dansbanor utan allt för skarpa sam
manstötningar med de andra "stjärnparen". Och flickorna
från de åren - ja dem minnas vi nog än, varje generation
sina. Till min generation hörde A n n a B y l u n d2

) - Dok
tor Bylunds mörka, högresta dotter, A l m a E k3

), som vi
visste hade den bästa rösten i hela flickskolan, kunde som
ingen annan sjunga för Torsten Lönnerblad om "Det förste
Möde", och E l e o n o r a f S a n d e b e r g4) med de nobla,
ljusa dragen, M a r g o t B e c k e m a n5

) med sitt solskens
humör, flickorna C a r I s s o nG) o. s. v. Plickorna R y d i n g7)

1) Gertrud f. 72, bosatt 1945 Norr Mälarstrand 18, Stockholm. - G. 95
m. disponenten vid Uddevalla tändsticksfabrik Arthur Emil Zachau, f. 65,
d. 1928. - Thyra, f. 75, ogift.

2) F. 76, dr. t. regements- och stadsläkaren Karl Bylund och h. h.
Lotten Iiolmström. - G. 1904 m. notarien i Göta hovrätt Wilhelm Laven,
f. 70, d. 1929.

:J) F. 74, dr. t. verkmästaren vid U. V. Ii. J. Jöns Anders Ek och Elna
Rosenstråle. - G. c:a 1924 m. bagaremästaren August Karell. Såsom änka
bosatt i Backebo, Oshult, Markaryd.

4) F. 76, dr. t. kaptenen F. A. D. af SarIdeberg och Jane Dickson, d.
1937. - G. 1904 m. överläkaren vid länslasarettet i V. Olof Lundblad, f. 67.

5) F. 74, dr. t. handlanden Wilh. Beckeman och Julia Zachau, d. 1928. -
G. 1907--25 m. civilingeniören, innehavaren av Th. Wawrinskys Pa
tentbyrå i Stockholm liarry Albihn, f. 80, i dennes l. gifte.

6) "Flickorna Carlsson", döttrar till sjökaptenen och boktryckaren
Carl Wilhelm Carlsson och Beata Maria Johansson: Gunlzild Ingrid.
f. 72 i Trökörna, Skarab. L, lärarinna; som änka efter kontorschefen
hos Nydqvist &. Iiolm i Trollhättan Gottfrid Strand bosatt 1945 Öster
långgatan 5, Trollhättan; och Elin Ingeborg, f. 75 i Trökörna, d. 1916; g. !H.

stationsinspektoren i Öxnered, sedermera i Trollhättan Claes Bergwik.
7) Lanträntmästaren Carl August Rydings och Antonie Duwalts dött·

rar Annie, f. 68, g. 96 m. prakt. läkaren Ivar Bagge, f. 65. d. 1925, Ellen,
f. d. sjukgymnast, Stockholm, Marianne, f. 72, g. 95 m. kamreraren hos
Med. Styr. John WilIners, f. 58, d. 1919, och Agllcs, f. 76, f. d. sjukgym
nast, Stockholm.
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tillhörde en äldre generation, Ci r e n a n d r a r n aj) och L i sa
L i n d m a r k2

) voro ännu småflickor, knappt värda en gym
nasists uppmärksamhet. Då och då avbröts dansen av den
övade kvartetten, där vi snart fingo ett utmärkt stöd aven
oförgätlig lärare, snart den ende kvarlevande från min gene·
ration, °l o f O r t e n b l a d3

). Mot slutet av kvällen, vars
olika avdelningar förlupo efter tryckta dansprogram, för vil
kas fulltecknande det var kavaljerernas allra enklaste skyldig
het att sÖrja, följde som avslutning kottiljongen med dess
växlande turer och dekorationer. Dess bleknande rosetter
utgjorde balkungarnas trofeer, med vilka de utan fruktan för
sentimentalitet prydde väggarne i sina rum.

Efter Lucia var det som det knappast varit något allvar
med läsningen mera. Vi gingo ut från att betygen voro satta.
Bjällerklang och juldrömmar började allt mer fylla sinnena.
På kvällarna drogs man ut till adventsskyltningen, framför
allt i Georg Bergius bokhandel vid torget eller fröken Iius
bergs pappershandel vid Edsgatan. Och så kom slutligen
den kväll, när efteT en enkel avslutningshögtid det bar av mot
hemmet. Då hängde skogens granar med tung snö, då klingade
bjällerkransarna kring Max' och Camillas halsar muntrare
än vanligt, och rimfrosten stod yvig kring man och mule, när

1) Provinsialläkaren i Vara distrikt Alfred Victor Grenanders och
Alice Maria Sandbergs tre yngsta döttrar Maria Gustava, f. 72, g. 97 mc
överinspektoren vid S. J. i Göteborg Hugo flyckt, f. 64, d. 1936, Hanna.
f. 74, g. 1900 m. konsuln Martin Löthman i Hälsingborg, d. 1931, bosatt
1945 på Viken i Skåne, och Sigrid. f. 79, g. 1901 m. direktören Oottfrid
Thrermenius i Örebro, f. 71, bosatt 1945 Oskarsparken 21, Örebro.

2) Alice Margareta Lindmark, f. 76 av lantbrukaren Knut Lindmark
och Ulla Sandberg (syster till doktorinnan Grenander), d. 1920, g.
99 m. disponenten vid Oullspång-Munkfors Kraft A.-B. civiling. Johu
Hedin, f. 71.

3) F. 54 i Ör, Älvsb. I. St~del1t v. Nya Elementarsk. i Sthlm. 73.
Stud. i U., värml. Fil. dr. 85. Lektor i V. i franska och engelska 87--99,
v. Södermalms Iv 98, rektor där 1903-20. D. i Sthlm 1936.
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det bar tillbaka uppåt Dalbostranden, under det jul och hem
lekte i sinnet. Och var det för någon gångs skull regn och
rusk och grå lera och mörker i stället fÖr ljus och vit snö,
och den gamla tunga familjevagnen i stället för en eller ett
par lätta slädar -- det var dock hemåt och mot julen färden
gick,

*

Men var hemfärden före julen en av de gladaste dagarna
på äret, så var dagen, då man i slutet av januari skulle vända
åter, så mycket dystrare. Sorgligt, övermåttan sorgligt!
Då låg julen och allt som varit glatt vid den bakom en, och
nu började mödan och arbetet igen. Jag har egentligen minne
av att den dagen alHid var regn och slask. Smutsgrå tedde
sig staden och residensets länga, när man först fick syn på
den uppe i Dalbobergen. Sörjig var den långa bron och plat
sen kring Strömsborg med dess förskruvade fönsterluckor.
Och inne på Eliassonsl), Beckemans2

) och gumman Brauner
hjelms3

) gårdar, där jag och mina allra bästa vänner bodde,
fick man hoppa över vattnet i rännstenarna. Så ter sig för
minnet den dagen, ehuru det naturligtvis i verkligheten ofta
var rätt annorlunda.

Men det må ha varit hur som helst. Snart fann man sig till
rätta igen. Både kamratliv och arbete voro snart igång.
Och vora några av julens festiviteter gömda kvar, t. ex.
skyttegillets bal eller någon basar för välgörande ändamål,
så kunde ju rent av julglädjen leva upp igen för några korta
stunder. I februari, när kÖlden brukade slå starkare till,
kommo kälkåkningen i Djupedalsbacken, skridskofärderna

1) Se not. å sid. 6.
2) Drottninggatan 20.
3) Kyrkogatan 31, ett känt inackorderingsställe under ledning av Elisa

bet Braunerhielm, f. 22, d. 1900, och hennes döttrar Amalia Elisabet och
Hulda.
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bortåt Bastungen och kanske, om det ville sig, en snöyredag
så intensiv, att det blev lov i skolan. En gång minns jag, att
just när februarikölden var som starkast, ett zigenarfölje kom

och sIog sig ned på Vassbottens is. Det var ju en bekantskap
att göra, när man just läst Rydbergs Singoalla för första
gången. Med en marsdags vägande stämning av vinter och
vår hör ock för mitt minne samman de första besöken på
Vänersborgs teater. Jag vill minnas att det var fröbergska
teatersällskapet, som en gång spelade "fatinitza", en gång,
"Den puckelryggige" och en oförgätlig gång Jules Vernes
"Jorden runt på 80 dagar". Det var andra tider då än nu.
Efter den sistnämnda teaterföreställningen gingo alla sko
lans sångare omkring och gnolade "Vi seglade som uti hal
lonsaft, åhej, åhå" - något som gav Lönnerblad uppslaget
till' hans djärvaste bragd vid studentexamen samma år.

*
Det stora avbrottet i vårens arbete och kamrat:liv var

påsken, Det kunde ju hända, att man fått göra en liten tur
förut hem till Mariebebådelsedag - jag minns ännu en tra
nekvälls stämning av smältande drivor och vaknande vår,
när färden gick förbi Timmervik och Gestads kyrka mot hem
met, där man sedan efter gammal sed skulle äta gröt vid
dagsljus. Men Mariebeb.-besöket var bara som en glimt i
mörkret. Vårterminens stora evenemang var dock påsken.
Men att redogöra för påskseder och påskstämningar skulle
föra för långt. Vi minnas dock, hur påskeldarne flammpde
som häruppe i landet på Valborgsmässoaftonen. Vi minnas
påskbreven med de stora fjädrarna på, som skulle slängas in

till vänner och bekanta med fantastiska utanskrifter om Blå
kulla och tIäcklefjäll och med verser som: "Sopa, raka, smör
jehorn / giver jag dig till resedan / far fort min vän / kom snart
igen / dig önskas aven trogen vän" etc. Och rymden var full
av skrock och sägner, och man väntade nästan, att det i påsk-
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aftonens kvällning genom skorstenen skulle komma någon
nedfarande, som kunde vara farlig nog. Men där ute i backar
ne började blåsippor och snödroppar spira, och hemmets
rymd låg frisk omkring sinnet. Kanske kunde, om det var sen
vår, stararna ha kommit och börjat knattra från sitt bo uppe
under hemmets röste. Några dagar blott var det dock, och
sedan bar det åter in till staden, till slutspurten och flyttnings
och betygsfunderingar, men framför allt till den verkliga
våren.

*
Ty våren~ ja det var dock något särskilt, hur bunden man

än tyckte sig vara av arbetet och timmarna och hela skolans
luft.

Jag minns, när första gångerna riktigt vårens längtan grep
en under skoltiden, och det var, som om allt där inne i skol
rummet glömts, både lärare och läxor och kamrater. Ty
solskenet låg in gellOm fönstret, där ute i Plantaget hade
träden begynt spricka ut, nere vid hamnen hade sjön i går
kväH synts så sällsport blå, och just nyss på rasten hade en
fjäril förirrat sig in i klassen. Det var riktigt så, att bröstet
ville sprängas av längtan.

Och sen blev det som mer därav från dag till dag. Qym
nastikuppvisningen hölls, och sedan kom i stället för gymnas
tiken exercisen på skolgården och i Plantaget. Då och d,l
kanske en utmarsch över Dalbobron uppåt Blåsutbackarna
eller åt 1Vlariero och Vargöhållet. Sen komma kvällarna, när
skolkvartetten drog ut i Dalbobergen och sjöng kvartetter
ungefär på den plats, där nu Iialvord LydelIs byst står ocb
nöjesfältet1

) utbreder sig, där en gång Fridas sångare skulle
se dansen och höra Basens sorg. T. o. m. inne i trädgården
bakom Eliassons prång med utsikten åt Folkskolans gård

1) Dalaborgsparken.
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började det bH grant, och man tOg böckerna med dit ut och
satte sig att läsa. Dessemellan gällde det att glömma allt,
som lockade ut och riktigt bara tvinga sig till de sista repe
titionerna, skrivningarna och provräkningarna: "Käre lär
jungar, det går inte på annat sätt, det är fullkomligt om6jligt,
hur bedrövligt det än är, att käre lärjungar måste anstränga
sig så...." hade en gång C a r l-F r e d r i kl) sagt, och vi för
stodo nog, att han hade rätt.

Men så var äntligen dagen kommen, när läsningen var slut
och "examenslovet" började. Antingen bar det av hem på
ett par dagar, och vid återkomsten, då var det egentligen man
förnam, hur sommaren kunnat spricka ut på ett par dagar
och förvandla allt. Då stodo träden i yppig och ändå ljus
grönska i Berggrens trädgård mitt emot Eliassons, då hade
alla blommorna planterats ut på Residensets stora terass necI
emot sjön, då var Strömsborg öppnat, och musiken lockade,
och alla människor hade fått vårens prägel över dräkter och
drag. Ener ock for man inte hem, och då märktes kanske
vårens förvandling mindre, men man kunde ha nog så trev
ligt med de närmaste vännerna bland kamraterna. Fremlinf~

och jag droga ut en hel dag och kröpo och vandrade borta
på tlallebergs sluttningar och åta kväll på Munkestens gäst··
givaregård, och det var ett evenemang stort nog för att vara
på den tiden.

Och så kom examen. Det var en högtid, firad med mycken
grandezza och pompa den tiden, kanske två dagar. Den

1) Carl-fredrik K j e I I b e r g, f. i Iiuggenäs, Värm!.. 37. Student i
Uppsala 55. Tog ej någon akademisk examen, men genomgick 56-57 Chal
merska Slöjdskolan i Göteborg. E. o. lärare i Mariestad och V. 61-67;
adj. i Skara 67 och i V. s. å. i matematik och fysik. D. 97 i Vänersborg.

I de å sid. 8 omtalade läroverksminnena ingå också en uppsats av rek
tor No rdfelt om Kjellberg samt en sådan, författad av lektor Johan
Eriksson i Karlskrona (student i V. 82), om den av Lizell ej omnämnde
adjunkten Anders Sahlen ("Glotta"), f. 34, d. 1909.
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ena dagen var säng- och musikuppvisning, då soli och korer,
instrumental- och a capella växlade. En gång sjöngs
"Landkjending", en annan den lilla folkvisan "Kälfan sprang
ur jordens barm", arrangerad med ett solo, som vi tyckte
det var mäkta stolt att höra, när det utfördes av Torsten Lön

nerblad: Kom så fram till källans bädd I liten ungmö blyg och
riidd I såg sin spegelbild i den I glömde ros och lilja sen!

Vid själva förhören, då salarna vora fyllda av allvarliga
målsmän och "fnissande flickbekanta", läto lärarna gärna
karakteristiska drag skymta fram, som man efteråt glädes åt
att minnas. K r i s t i a n von S y d o w kastar sina frågor
som skimrande serpentiner från den ene till den andre, helst
snärjande dem, under det att ett belåtet leende krusar hans
egna läppar. "s k u b b e n"l) rÖres nästan tm tårar av den

förelästa berättelsens innehåll, vars mera sentimentfyllda
rader han själv föredrager, F r i t h i o f R å d b e r g erinrar

med en älskvärdhet, som låter åskor skymta bakom hans

"min snäiHe vän, du skan göra likhetstecknets båda linjer
parallella och a Il d e l e s lika långa". L i fl d b l a d ordar,

där han står prydlig vid fönstret i den nedgående soIens glans
om den kleinen Mack i tIauffs Märchen eller om Oötz von
Berlichingens rika karaktärsdrag, och gamle E r i k s s o n
söker efter förmåga dämpa tonen i de glosor, som ej heller
nu kunna alldeles utebliva vid en felaktig skandering.

Men så är även examen över. Man samlas i bönsalen, först
klasserna, var på sin kända plats, så lärarne, högtidliga, en
och en eller il välkända grupper, så rektor och tm sist inspek
tor. Och så kommer domsstunden: flyttningar och villkor,
premier och uteblivna erkännanden. Men snart är även denna
stund förbi. Då bestiger inspektor talarstolen. Jag minns

1) Skolpojkarnas öknamn på A. G. Bergman,
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ännu, när landshövding L o t h i g i U Si) höll sitt tal om som
marens skönhet och huru vi skulle njuta den i fulla drag, "när
blåklockorna ringa fjärilarne tillsammans". Sen kfingar
Adlerbeths psalm 348: 62

) med slutorden: "Så skall jag möta
oförskräckt min framtid, fast i moln betäckt". - Och ter
minen l'igger bakom oss, sommaren sträcker emot oss hela
famnen, och snart bär det åter mot hemmet.

Men så kom det en vår, som ej var andra vårar lik, den
vita mÖssans vår. Det är 40 år sen dess, och ändå står den
lika klar för minnet.

Då var det som både oro och glädje potensierats inför det
som nalkades. Så orosfylld hade aldrig någon vår känts,
och krafterna spändes till det yttersta. Men så vackert och
glatt hade väl heller aldrig målet skymtat.

Vi vara en liten klass, bara sju stycken,") uppe i muntliga

1) Lars Wilhelm Samuel L., f. i Jönköping 36. Student i Lund 54. Jur.
ex. 57. Vice häradshövd. 62; borgmästare i Karlshamn 70; häradshövd.
i Ärstads och Faurås härad 82; justitieombudsman 84-86; landshövding
i Älvsb. I. 86-1905; riksdagsman i olika omgångar i båda kamrarne
73--1908. D. 1913 i Stockholm - Gift m. Fredrique Santesson, f. 48,
d. 1944.

2) Numera nr 524.
3) Utom de fem förut i föredraget omtalade "latinarna" (Lizell, S:t Cyr,

Fremling, Westerblad och af Sandeberg) två "realister": J o h a u F r a u z
S i g u r d v o n S c h e e l e och H u g o G i l b e r t H a m i l t o n.

v. S c h ee I e, f. 71 i Kilanda, Älvsb. 1., av kammarherren Wilhelm
Rinman v. S. och h. h. i I. giftet Frida Maria Bolette Jerndorff. 
Elev i Vänersborgs lärov. fr. 81; elev v. Ultuna lantbruksinstitut 93; utex.
95. Förste lärare vid Kilauda lantbruksskola 98; direktör vid samma
skola 1908-12. D. 1923 på Kilanda säteri, som han arrenderade från
1908. - Gift 1908 m. friherrinnan Amelie Klingspor, f. 73 på Grönlund i
Äsbo s :n, Östergötl. I.

H a m i l t o u, f. 71 på Hönsäter i Österplaua s:n, Skarab. 1., av gods
ägaren greve Wilhelm Gotthard H. och Maria Aloysia Barbara Fleetwood.
Elev i Vänersborgs lärov. fr. 91. Överflyttade till Brasilien 95. D. ogift
97 i Lages, Brasilien.
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1892 ÅRS VÄNERSBORGSSTUDENTER:
Stående (fr. v.): S:t Cyr, fremling, Lindgren (privatist), at Sandeberg, v. Sch6ele, Westerblad o. Leiler (priv.).

Sittande (fr. v.): Iiamilton, Lizel1 o. Boström (priv.).



examen och så sex privatisterl). Vi hade fått för oss, att det
skulle gå bäst att arbeta för oss i de tidiga majmorgnarna,
vandrande ute på gatorna. Klassens ordningsman fick alla
våra väckarur samlade hos sig. Där ringde de med fem mi·
nu ters mellanrum, en ohygglig konsert - och sedan gick han
omkring med ansvar för de andras väckning. Staden hölls
indelad i "regiones". Var och en hade sin egen gata: S:t C y r
Residensgatan, j a g Vallgatan, F r e m l i n g .Edsgatan,
W i 1'1 i a m a f S a n d e b e r g Kyrkogatan o. s. v. .En gång
i timmen möttes vi vid vattenkiosken i plantaget. Om dessa
morgonpromenader hade något djupare inflytande på våra
kunskaper, vet jag ej, men ett oförgätligt intryck gåvo de
oss av vårmorgnarnas skönhet och studentarbetets poesi.

Och så kom vår examensdag den 3 juni 1892. Kvällen för
ut vara vi nere vid järnvägsstationen och hämtade paketet
med studentmössorna, som bars i procession genom staden.
Och så gick allt sin gilla gång: timme efter timme med cen
sorerna och lärarne och oran och uppmuntringarne ända tills

den där sista timmen kom, när vi sågo folket samlas på pla
nen utanför skolan, och därefter inmarschen på kollegierum
met, rektors avskedsord och hissandet, då vi komma ut från
skolans trappa.

På kvälien hade vi studentbal på Strömsborg, och lärarne

1) Av de sex p r i v a t i s t e r n a blevo tre godkända, och dessa -
som återfinnas å det här avhildade gruppfotografiet - voro. K n u t
E m i I L i n d g r e n, f. 72 i Örgryte, Göteborgs o. Bohus 1. D. 1902
som e. o. postexpeditör vid järnvägsposten i Västra distr. Ii j a I m a r
L e i I e r, f. 79 i Lidköping av skohandlaren J. Andersson och Johanna
Nilsson, tandläkareex. 96. Tandläkare i Åmål fr. 97. D. 1938. V i k t 01'

M a t h i a s B o s t r ö m, f. 64 i Eriksberg, Älvsb. 1., av kyrkoherden An
ders B. och Anna Sara Svensson. Iian hade efter att ha genomgått 6
klasser i Skara läroverk avlagt veterinärexamen i Skara 84, men åter
upptog läroverksstudierna vid Stockholm privatgymnasium och avlade
efter studentexamen i V. fullständig veterinärexamen vid Vet. lnst. 94,
distriktsveterinär i Sala distr. 95. D. 1919 i Sala.
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drucko brorskål med oss, och vi hurrade för dem och dan
sade till ljusan dag. Men när vi sedan den följande dagen,
trötta men glada, vände skolstaden ryggen och jag för sista
gången såg den kända stadsbilden från Blåsut och Djupedals
backen, då var det som om någon viskat in i själen, att nu var
en mycket lycklig tid av livet till ända. Och det ha åren, som
kommit, besannat. Och att vi nu sitta här, en skara från
skilda generationer, men som ha det gemensamt att vår skol
tid tillbringade i samma miljö, i den lilla staden på Vänerns
och Vassbottens stränder, talar egentligen för samma sak.

En av Gustaf Lizells nära vänner, hans skol- och studentkamrat f. d.

rektorn j. O. Fremling har som en avslutning till dessa skolminnen väl

villigt ställt till förfogande följande skildring av Gustaf Lizell som

skolkamrat:

"Barnet är mannens fader" har man sagt, här uttytt så:
"Vad Gustaf Lizell blev, var han redan som skolpojke."

Utsagan skaIl givet ej pressas. Man måste ju bortse från
den utveckling livet skänker, från ökade kunskaper, examina,
befordran o. d., men för en var gäller dock satsen. Det ges all·
tid en kärna, något väsentligt, kring vilket det tillfälliga
grupperar sig, och som trotsar själva tiden. Om Gustaf Lizell
synes mlig denna sanning gälla i särskilt hög grad.

Gustaf Lizell kom från ett fromt prästhem, och vad han
där lärt sig värdera fasthöll han till livets slut. lian yttrade
aldrig minsta tvivel om den uppgift, som Sveriges kyrka
ansågs äga, och hans egen religiösa tro var alltjämt hemmets.
Bolstads kyrka, Bolstads församling, hemmet därnere på slät
ten voro centralpunkterna, i hans liv. Inte ens Uppsala kunde
tävla, och trots mer än fyra decenniers arbete i universitets
staden vi1le han ha sin sista vilostad invid Bolstads kyrkas
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vägg. Han ville bokstavligen samlas till fäderna, till far och
mor och övriga anförvanter kring stenen, där två händer
trycka varandra till avsked,

Gustaf Lizell kom från ett musikaliskt hem, Särskilt
modern var skicklig pianist. Själv hade han sångröst, som
väl ej var så stor, men när han föredrog sina sånger och
visor, rycktes man alltid med, och att hans sånglärare i skolan
gav honom lektioner vittnar väl fördelaktigt om förmågan.
Som student blev han invald i det illustra sångsällskapet
Orphei Drängar och deltog i dess sångarfärder1

).

Gustaf Lizell var tidigt litterärt intresserad. tians glädje
var utomordentlig, när han av sin fader erhöll Viktor Ryd
bergs dikter i julklapp. Gärna deklamerade han ur dessa. tian
rann i dem vackra uttryck för sina ideella tankar, och den som
läst något av vad han själv senare producerade i diktväg har
märkt, att han ej glömt sin Rydberg.

I skolan var litteraturstudiet styvmoderligt behandlat.
Kanske kan man säga, att det ej alls förekom. Man läste lite
i Warburgs litteraturhistoria, det var så gott som allt. I
Uppsala fick Gustaf Lizel1 till lärare i ämnet professor Carl
l~upert Nyblom och denne har betecknat honom som en av
sina bästa lärjungar. Kanske hade professuren i estetik och
litteraturhistoria passat Gustaf bättre än en teologisk lärostol.

När han kom in i skolan, var han måhända en smula hög
tidlig och lillgammal, så där som en prästson från landet
kunde ha rätt att vara. Något gycklade väl då kamraterna
med honom, men snart förstodo de, att han var en god be
gåvning, som det var klokt att stå väl med, tian erövrade
primusplatsen i klassen, och den behöll han hela skolan ige
nom. Givetvis var det de humanistiska ämnena, som mest in
tresserade honom, men han begrep även matematik och fysik.

1) L. efterträdde i slutet av sin levnad Nathan Söderblom som O. D:s
hederspresident.
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Gustaf Lizel1 blev i den mån åren gingo alltmera populär
bland kamraterna, Han var alltid välvillig och hjälpsam,
Hände det att han hemifrån erhÖll plättar och sylt, varvtals
lagda i en kruka, så kunde han ju ej släppa hela klassen p{t
dessa ting', men många fick i garderobens mörker dela
dem med honom, Att kamrater komma till honom för att Ul
veta, hur det eller det skulle översättas eller huru han skrivit,
var mycket vanligt, :En realist, som önskade verka en smula
latinkl1nnig, ville ofta "komparera tema" med honom. Givet
vis betydde det ingenting annat än att vederbörande behÖvde
få veta, huru den cHer den fällan skulle undgås,

Det enda område, där Gustaf Lize!1 kände sig främmande,
var idrottens och gymnastikens. Nå, den förra existerade ju
lmappast, lite fotboll någon gång på skolgården, eljest ingen-o

ting. Skjutövningarna voro ett crux, ty han såg ej så skarpt
på högra ögat, och vid kammarskjutningen i gymnastiksalen
sades fönstren sväva i fara. :En prick och en bom var ett
ej ovanligt resultat för läraren att anteckna. De gymnastiska
övningarna älskade Gustaf ej synnerligen. tIan var v'1SiSt
stark, men ändå passade ej hans lemmar för "underhängande
dubbel armgång" eller "valvstupstående utgångsställning".
M.en energi utvecklade han även härutinnan. Till fru :Elias
sons - hans värdinnas - stora förskräckelse plockade han
ut på golvet alla sängkläder och gjorde där "valvstupstående"

med djupt förakt för den fara, som kunde hota hans nacke.
:'Jågot hÖg~re betyg än B torde likväl kaptenen Tel! \VarodeW)
ej kunnat sätta. Nå, med jämnmod bar säkerligen Gustaf
detta Något så lågt betyg hade han i övrigt icke. Natur
ligen växlade vitsorden olika terminer, men när han lämnade

läroverket var det som laudaturstudent

J) f. 51 i Levene, Skarab. L; kapten v. Västg.-Dals (Hallands) reg:te
91-1904; gymnastiklärare vid h. a. 1. i V. 85-1914; d. 1930,
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Det var studentfest på utvärdshuset Strömsborg Gustaf
Lizel1 höll tal på vers. I detta funnas bl. a. orden.

När tio gånger sommarsolen brunnit,
när tio gånger vinterns snö förrunnit,
då samlas vi å kära ställen
och svärma såsom förr i sommarkvällen".

Det dröjde mycket längre än så, innan tanken blev verk
lighet, så länge att "av de forna pojkarna det blivit män i sta·

ten" och lusten att svärma försvunnit.
Gustaf Lizell levde gärna i barndoms- och ungdomsminnenc;..

Ofta citerade han:

Dock, du gosse,
är du dina bästa drömmar trogen,
återser dig huldran någon gång,
leker med dig, som I lekt i skogen,
sjunger för dig tröstlig runosång,
öppnar för dig
dina barndomsminnens blomstergårdar,
när från strid du längtar dit igen1

).

"Gustaf Lizel1 är virtuos i vänskap", sade ärkebiskop Sö
derblom om: honom på middagen efter professorsinstallatio
nen. Även häri "röjdes arten hos den unge", och där han ej
direkt personligt kunde nå kamraterna, skrev han brev. Där·"
om vittna dokumentariskt de Lizel1ska papperen i Uppsala
universitets bibliotek.

Vid sin studentexamen erhöll Gustaf Lizel1 mycket blom
mor. På ett band lästes orden: "F i il i s c o r o n a t o p u s".
Samma ord kunde ha stått på någon av de många kransar,

som vid den sista färden fÖljde honom hem, såsom motto
över ett rikt liv.

1) Viktor Rydberg: Snöfrid,
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BER,TEL lfALLBER,G.

Plantagefunderingar.
En skolpojksdikt från 1890-talets Vänersborg.

Under insamlandet av upplysningar om de i domprosten Lizells föredrag

nämnda personerna fick jag i min hand en avskrift aven dikt med ovan·

stående titel. Den härstammar från ungefär samma tid som den, som be

handlas av Lizell, och i dikten figurera också åtskilliga av de personer,

som omnämnas av Lizell.

Det har därför synts lämpligt att som en bilaga till föredraget avtrycka

även skaldestycket, som ju i all sin enkelhet ger ett icke alldeles ointres

sant bidrag till belysningen av ställningar och förhållanden i skolpojks

och skolflicksvärlden i 1890-talets Vänersborg.

Dikten - vars tillkomstår torde kunna fastställas till 1892 - lärer vara

författad av f. d. sekreteraren hos Kungl. Generalpoststyrelsen fil. doktorn

riKE ELlAiSON, född 1877, elev i Vänersborgs läroverk 1888, student där

1896 och 1945 bosatt på Lidingö. Jag har trott mig våga utgå från att

!lan icke kunnat ha något att erinra lIlot ett publicerande av dikten, till·

kommen under avbrott i de lärda mödorna i "sjätte nedre latin".

Några upplysningar om de i dikten nämnda personerna hava lämnats

i form av noter.
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1 Vänersborg, den stora vackra stad,
där ungdomen, som känt, är mycket glad,
där är av tegel byggt ett ståtligt hus,
där stadens t y p p o 1'1) bliva lärdomsljus.

Det finnes många vackra flickor där,
till stort fördärv för pojkarna det är,
ty läxor ger man f.-n blott för att få
med typporna uti P l a n t a g e e) gå.

Där ser man oHa N o r i s S a n d e b e r gS
är ganska täck med frisk och vacker färg
Jag vill ock säga inom parentes,
att L a b a n4

) ofta sammanstädes ses.

Man träffar även E 11 e n We n n e r s t r Ö m"),
vars ben och hy förtjäna bra beröm.
Vid hennes sida T o r aG) går i sorg,
emedan J o h a n") är i Göteborg.

1) Typpor: vedertaget namn på eleverna i Vänersborgs flickskola.
2) Plantaget: Stadsparken i Vänersborg, anlagd efter 1834 års brand,

har detta franskttonande namn. Plantaget var förr mer än nu staden~

"strög", i synnerhet för skolungdomen.
3) Eleonor af Sandeberg, se not sid. 14.
4) Laban var "öknamn" på Carl August Ryrberg, f. 74 å St. Almås i

Vassända-Naglums s:n av lantbrukaren Carl Ro Ryrberg och Sofia liolm
berg. Elev i Vänersborgs lärov. från 84, student 93. Överste i armen.
Bosatt 1945 i Stockholm. - G. 1901 m. Elin Maria Nathalia Johanssoll,
f. 76, dr. av fältintendenten Carl J. och Mathilda Baumbach.

5) F. 77 på Säter i Örs s:n av kaptenen vid Västg.-Dals reg:te Emanuel
Wennerström och Valborg Elisabet Maria Odhelius. Musiklärarinna; seder
mera anställd hos livförsäkringsaktiebolaget Nordstjernan. D. ogift 1919.

6) Tora Wennerström, den föregåendes syster, f. 75 på Säter. Anställd
hos Försäkringsaktiebolaget lieimda1. Bosatt 1945 i Stockholm, Tysk
bagaregatan 14.

7) Johan Christer Sandberg, f. 74 i Slädene av kaptenen vid Väst.-D~ls

reg:te Mauritz (Moje) Alexis Sandberg och Ida Gustava Mathilda Nor-
ström. Elev i Vänersborgs läroverk 84-91. Affärsman i Stockholm och
bosatt där 1945.
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förtroligt drager aven där åstad
den sköna A l m a E kl) och L ö n n e r b l a d2

).

Det såta par av K o l j a n3
) följas plär,

för dem ett nödigt förkläde hon är.

På kondis G u n h i l d") otta in ju klev,
fördjupad uti ]i e n n i n g S5) sista brev,
det dröjer ännu tvenne långa år,
till dess hon åter honom träffa får.

Sist kommer där en mycket livad flock:
en tupp, tre typpor i en enda skock.
Ja, M i m m f'), T h y r a7

) och så A n n a B.8
)

omkring sin D o u g l a s O i b s o n9
) man får se.

f'örr var det med kurtisen bättre ställt,
då drog man med sju fästmör uti fält,
nu får man tacka Ii m, om man kan få
uti plantaget med en enda gå.

1) Se not sid. 14.
2) Torsten Lännerblad, se not sid. 7.
3) Koljan: med detta vedernamn hedrades Elin Carlsson, se not

sid. 14.
4) Gunhild Carlsson, den föregåendes syster, se not sid. 14.
5) Karl Arvid fferming Koch, f. 74 av godsägaren Michael Koch och

Adelaide lielene Lindman. Elev i Vänersborgs läroverk 87-91. Direktör;
innehar 1945 försäkringsbyrå i Uddevalla. G. 99 m. Mary Almberg.

G) Mimmi Wallman, f. 73 i Västra liarg, ÖstergötJ., av godsägaren
Gustaf fredrik Wallman och ThecIa Josefina Joachimsson; d. 1929. 
G. 1902 i Vänersborg m. apotekaren Gustaf liugo Valdemar Bergqvist,
f. 69. Bosatt 1945 Stockholm, Artillerigatan 4.

7) Thyra Andersson, f. 74 av bryggeriägaren Gustaf Andersson och Ce..
cilia Bliicher. G. 96 m. postmästaren i Vänersborg Mauritz lioffman, f. 67.
Bosatta 1945 i Vänersborg.

8) Anna Bylund, se not sid. 14.
9) f. 74 av disponenten David Oibson och Ida Charlotta lieckscher. Elev

i Vänersborgs lärov. 91-94; student i Göteborg. Ryttmästare v. Skånska
dragonreg:tet. Bosatt 1945 i Saltsjöbaden.
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STRÖVTÅG I »FRÄN».

II.

Reportaget.

Som vi minns1
) gav Präns annonser i icke ringa grad en

spegelbild av sin egen tid, den idylliska tiden kring sekel
skiftet. Än mer gäller detta dess reportage. Låt vara, att
också detta ej sällan drives ut till orimlig karikatyr, så
växer det dock omisskänneligt ur samtidens jordmån. "Ti
dens ansikte" skymtar här och var. Men klarast skönjes
naturligtvis det pojklynne, som är sig tämligen likt i alla
tider.

Den händelse i tiden, som utan tvekan har betytt mest för
Frän-reportaget, är den stora världsutställningen i Paris2

),

ett evenemang vilket över hela den västerländska kultur
världen uppfattades som en framstegs- och utvecklingstro
ende världs åskådliga bekännelse till det nya seklet - det
fredliga arbetets och det internationella samförståndets sekel!

Redan i Präns tredje nummer (26/5 1900) är ParisutstäH
ningen på tapeten. Perd. Staak annonserar, att han ska sätta
upp en monter mitt emot Elyseepalatset. Tidningen kan sa

1) Se min uppsats Strövtåg i frän LÄrsskriften 1943,

2) Om dess sammanhang med namnet Lilla Paris på Vänersborg, se
min skrift Vänersborg i Birger Sjöbergs diktning (1940) (s. 12) och min
bok Birger Sjöberg den okände (1944) (s. 18).
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tidigt införa det första resebrevet från världsstaden, avsant
av dess "flygande" - ett begrepp, som var mycket populärt
i tidens journalistik. Den "flygande" lystrade till det im·
posanta namnet Agapetus Cyrillus Homozonqvypst. De båd1.
förnamnen är tydligt hämtade från den då ännu gångbara al
manackan med en namnskatt, påminnande om ett av urkris
tendomens kyrkomötesprotokoll. Skämtet med sådana för
namn hade slagit ut i full låga på 1890-talet, och inte minst i
den av Fräns redaktion högt beundrade Strix (startad 1897),
florerade de rikt och alltid i förlöjligande syftel). Att skoja

med dessa "heliga" namn var ett led i den starka sekulari
seringsprocess, som nittitalet hade fört vidare som ett åtti·
talsarv och ytterligare skärpt.

Alltnog, herr Homozonqvypst, bakom vilket namn huvud
sakligast döljer sig Fräns ene huvudredaktör, Bertel Hall
berg, börjar sin serie "resebref från Paris" i nr 3 av Frän
(26/5 1900). I tydlig wiId-west-stil berättar Homozonkvypst
om sina reseförbindelser med 17 koffertar och 36 släktingar
vid tåget. Resan gick över Göteborg och därifrån med båt
till Sassnitz för vidarebefordran per bantåg till Paris. På
hotellet slungade han genast ut frasen "Mon ami, tu as rai
son" - "och det med sådan kläm att uppasserskan höll p{l

att dåna, när jag läste upp det för henne. Käre läsare, nu
slocknar ljuset och " Det var tydligen stearinljus, en ar
tikel, som gång på gång skulle spela den gode tf. förargliga
spratt.

Genom befängda missöden hade H. blivit av med både
möbler och kläder. Den store vänersborgsskulptören Ferdi
nand Staak, som deltog i utställningen, inackorderade nu sitt
stora lager av lerkärl i hans f. Ö. tomma bostad. Den enda
av sina tillhörigheter H. lyckats rädda var rakkniven, som

1) Efternamnet är, som jag förut visat, en frukt av flitig läsning i
C. A. Tollens skrifter.
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hans hustru Athanasia lagt undan. "Så gick jag ut att få mig
'lite i skrovet' (ordagrant citat af 'Domkraften')."

H. får ute i stan se ett plakat, med efterlysning av mälar
mÖrdaren Nordlund, som lär ha flytt till Paris och där bo
hos en skrädarmästare Armand Cambon. Det hemska är, att
signalementet till punkt och pricka passade in på Homozon
kvypst, som blir trakasserad av folkmassorna och till slut
häktad av "61 gulduniformerade personer", sedan han helt
gemytligt hade antastat en ännu vackrare klädd karl och till
talat honom som president Loubet.

Så fortgår det nummer för nummer i samma befängda stiL
Vem träffar vår vän i Paris om inte självaste Lilla Fylla?
Denne hjälpte honom att telegrafera hem efter Athanasia meJ!
kunde ej hindra att han införpassades i fängelse. Athanasia
kom emellertid efter en veckas tid och löste ut sin Agapetus,
sättande fullständig skräck i fängelsepersonalen. Det som
mest retade henne var att hon blev kallad "Madame". Hennes
egen kommentar i äkta tidssti1: "Madamm! Tycker han jag
ser ut som en madamm? Hva? Och jag som trodde det fanns
bildat folk i Paris, men di ä minsann värre än den äreför
gätne bryggaredrängen i Brackestad, En röst: Que diable? -
Nä, han hette visst inte Ködiabl utan di kalten Kalle KalI,
far hans hängde sig ändå1

) Larsmässe -99." Det övriga drar
förf. en slöja över - "som det står i En ostyrings dagbok2

).

Hon var emellertid förfärligt arg på Agapetus för att han
lämnat allt vind för våg, då han reste hemifrån. Den stac
kars toffelhjältens kommentar är både rolig och intressant:
"v i n d f ö r v å g var Athanasias favoritglosa näst c h i c
k a n e r a d. Båda dessa hade hon lärt sig af 'Vänersborgarn',
förtrolig benämnning på Svante Theodor Dahlkvist, som hon
ansåg för ett riktigt orakel."

1) Den unge förf. är verkligen beundransvärt stilsäker.
2) Bok aven viss Th. f-r (1895).
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:Hur det nu var, så lyckades Athanasia få sin Agapetus fri
och det just på Agapetusdagen den 18 augusti. Från Bracke
stad hade anlänt "6 virkade hängselstroppar" och ett gra
tulationspoem från redaktionen av denna lydelse:

Till dig Agapetus i främmande land
vi räcka en vänskapens trofasta hand.
Vi skänka dig hängselstropparna 6,
du svenska snillenas räx1

).

Homozonkvypst försummar aldrig att göra jämförelser mel
lan Brackestad och Paris. Då han får se en sparv sitta på gå-o
tan, gör han denna verkligt intressanta iakttagelse: "Brac
kestad och Paris ä ändå bra lika". Sena tiders barn erinrar
sig här ovillkorligen en bekant passus ur Fridas Bok: "Vår
stad på ytan lik Paris ..." Att sen Birger Sjöberg i Frida
visan i raffinerad pekoralism utbygger motivet är ju själv-o
klart. Men varje gång man lyckas finna själva den enkla
grodden till ett av motiven i Birger Sjöbergs stora diktning,
får man en ny anledning att beundra hans konst och sam
tidigt glädjas åt, att hans diktning får ett allt starkare ankar
fäste i hemstaden.

Hur är det Päta i "Lilla Paris" sjunger vidare? "... har
ej dess karaktär". Så kände också Athanasia det, då hon
tillsammans med sin Agapetus stod uppe på Eiffeltornet och
blickade ut över världsstaden. Hon såg i den ett syndens
näste och tyckte sig stå uppe på Babels torn.

Här träffade för övrigt det värda paret en gammal bracke
stadsbo: Ignatius2

) Polykarpus3
) Isidorus4

) SylvesterlundO).

1) Förf. säger sig ha blivit kuslig till mods, då han såg denna stav
ning, han som gått igenom en kurs i latin för "Der deutsche Karl" =

Karl Ewerth.
2) Namnsdag i gamla almanackan: 17 dec.
3) 26 jan.
'l) 14 dec.
5) Ordet bildat av namnet på årets sista dag.
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Äntligen tycks fiomozonkvypst komma in på sitt egentliga
ärende, världsutställningen. Bl. a. uttalar han förtjusning över
"en monter, som det kallas, hvarå en mängd sllusburkar med
jnskriften 'Tag en pris' funnos, och det stod det på alla möj
liga språk." Athanasia ville emellertid gå på konstutställning,
Men då hon vägrade avlämna sitt paraply och, som hon upp

fattade saken, inte ens ville sälja den "för en messingbit", fick
den stackars Agapetus stå utanför och hålla paraplyet. fien
nes omdöme efteråt löd, att "en del tafler va inte passande".

Mycket mer blev det inte av detta reportage, och i nr 30
av Frän (1/12 1900) slutar det helt plötsligt.

Bland övrigt reportage i Frän kan

recensionsavdelningen framhävas.
l\1an spårar lätt den teaterbitne På··

tas hand i teaterrecensionerna, och

även i Ii ttera tur recensionerna har
han nog det mesta att säga till om
Redan i Fräns andra nummer (19(5
1900) har han inne en anmälan av
det märkliga skådespelet Knifven i

Bagarn1
). Det är ett vilt kärleks

drama i tre akter, spelande i spansk miljö. Egentligen upp-o
fört har det väl aldrig bivit, men Päta har dock troligen med
anlitande av rekvisita från Wikners atelje låtit fotografera
sig i både den manliga huvudrollen (Lorenzos) och den kvinn
liga (Biancas). Den senare bilden återges här").

1) Med titeln kan jämföras ett talesätt, som lär ha haft en viss sprid··
ning i Vänersborg: "Kniven i bagarn, Rosen på Tistelön, Sekunden i
evigheten."

2) Den förra reproducerad I min bok "Birger Sjöberg den okände"
(sid. 88).
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Återigen spökar gamla almanackan, denna gång i redak

tionens hugfästande av pingstens minne, i äkta skolpojks-
respektlöshet. "Pingst firas egentligen till minne af de språk

kunniga apostlarna... F. Ö. är Pingst ett förlossande ord för
skolpojkar, hvilka då med fog kunna sjunga: Förlossningen

Li r vunnen etz. I år bär dagen den helige Marcellinus namn
(alltså 3 juni), hvilken var synnerligen bekant för uppfinningen
af - - - ja patentet såldes till F. Staak, som ännu är i
okvald besittning däraf. -- Skål för Pingsten!!"

*
De populära ryska sågfilarna spökar desslikes f. o. m. nu

i spalterna. Så låter red. Brackestads tidning Oökbladet ut
sända extrablad av denna lydelse: "Brackestad den 6 Mars
1900. I dag kl. 5 e. m. syntes en rysk sågfilare komma vägen
fram. tIan träffades sedan på SöderIånggatan. Stadens polis
är satt i rörelse."

Evenemanget kommenteras av Frän i ungefär i samma stil
som Westermark-Rosens gästuppträdandel). Sålunda visade

sig sågfilaren vara identisk med "vedsågaren och färgaren
Lars Basvall, som hade rakat sig".

En notis, i vilken den blivande skaldens stora berömmelse
är uttagen i förskott och med mördande kamratironi (Staaks

hand skönjes) utmålad, läses i nr 8 (30/6): "Päta, alias Sjö
berg, alias min medredaktör har fått ny (!) grön (!!) halsduk.
Trasan bränd! Stor gamman i Israel! - -- Medborgare'

Försumma ej att se honom på Söndag, halsdukens invig;
ningsdag. Affärden från Kronogatan 16 sker 10,32, och torde
han ankomma till Kyrkogatan 27 vid pass kl. 122

). Då detta

1) Se Vänersborg i B. S:s diktning, s. 8 f.
") Päta råkade ofta ut för distraktioner på Vänersborgs gator, vilket

förklarar tidrymden.
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skrifves, ordnas redan de skådelystna massorna. Iiäck bil
das till Kyrkog. 27. P. S. Det förljudes, att äfven en skär (lO
halsduk är i görningen. Torde komma att bäras på tIomo

zonkvypsts namnsdag, 9 Juli."

De nyheter, redaktionen låter distribuera genom färge
landa telegrambyrå, tävlar nästan med annonsernal) i be
fängdhef). Så anges som sökande till "den lediga konullga
platsen i Italien" "Skjortvecket samt hr redaktören B. Sjö

berg, båda barnfödda här i staden".
En notis från h. allm. läroverkets horisont sprider ljus över

en f. Ö. av många - men långt ifrån av alla - väl känd sak,
nämligen att smeknamnet Kasper går i arv från rektor till
rektor. Red. gratulerar nämligen till den 20 okt. 19003

) "f. d.

rektoren vid h. allm. läroverket Gustaf Thiodolf Svante Berg'

man".
*

Att musiklivet ska intressera unge Päta är ju helt naturligt.
Man kan kanske tycka, att det ska vara svårt att skoja med
anspråkslösa utövare av musikens konst. Men Päta gÖr det

på sitt särskilda sätt. Trots att karikatyren även i detta re
portage är hämningslös, är ironien så mild man gärna kan

begära, och något av musikalisk finess går faktiskt igenom
detta reportage, som härigenom, liksom så mycken annan
ungdomsproduktion, blir en god förövning till mästarens verk.

Det dröjer jämförelsevis länge, innan musiken får sin sär
skilda spalt i frän, ända till nr 46 (23/3 1901). Det är fråga
om ingenting mindre än en nybildad musikförening i Bracke-

1) Se min studie i Årsskriften 1943.
2) Där redogjordes också för F. Staaks utställning av "nationalpottor"

på Paris-utställningen. F. Ö. fick han för dessa "medaille d'or", medan
"artisten Åberg fick medaille d'argent för taflan Äkersvass och ing. W. C.
Beckeman samma pris för fallskärmsmössan Andrea (märkt 'pfo! pfo!')".

3) Dagens namn var K:asper (numera Sibylla).



Karlsson till Syd-Afrika att deltaga i kriget på boernas sida
och dessutom sända hem korrespondenser om sina upplevel
serl). Från U. S. A. kommer resebrev skrivna av "vår spe
cielle korrespondent därstädes hr Emil Lindberg"2).

Ur Emils första brev, publicerat i Frän 16/11 1901, må en
del anföras. De nyankomna emigranternas erfarenheter på
Ellis Island är mycket riktigt beskrivna - inte ens detaljen
med kartnaglarna3

) är bortglömd. Förf. ger levande bilder av
amerikansk vardag och även av mera remarkabla händelser
i denna, t. ex. ett municipalval i New York, där striden står
het mellan republicans och Tammany liall, vilka "skälla ned
hvarandra och kalla hvarandra för tjufstryker, mutkolfvar,
flåbusar m. m. Parader tåga genom gatorna från morgon
till kväll och från kväll till morgon med standar. Standaren
bära vackra inskriptioner, såsom Our Shephard's (Tammanys
kandidat) victory, To liell with Republicans m. fl. mer eller
mindre hänsynsfulla tänkespråk."

En "Breflåda" i Fräns spalter dyker upp då och då. Den
redogör mest för insända bidrags öde och kan så ibland kasta
ljus över de unga redaktörernas litterära beläsenhet. För
30 nov. lyder den t. ex, som följer:

Dan Fallström: Tack! men vi ha inte plats för det. Peter
Frisk4

): Neej! Thure S."): A, fy fan då! G. F-d-n-g6
): Kom

igen med något bättre, är ni snäll.
liolger Drachman: Inte kärlekssonetter, inte, Nääej!

1) Bond-Karlssons bidrag går uteslutande i den flugiga stilen och sak-
nar sålunda all verklighetsprägel, varför jag avstår från citat.

2) Son till källarmästare Lindberg på Stadshotellet.
3) En emigrant med dylika sändes ofelbart tillbaka till sitt land igen.
4) Pseudonym för obekant författare.
3) Thure Sällberg.
6) fröding.
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Aug. Strindberg: Vi kunna verkligen ej smälta edra ömsom
"kokta" och "råa" bidrag. Papperskorgen har bättre mage.

En typ av bidrag inom reportagefältet, som verkligen är
rolig och vittnar om mognad både i fråga om litterär smak
och litterär satir, rymmes inom en serie, betitlad K o k-b o k
f ö r y n g r e f ö r f a t t a r e och började 7 dec. 1901. Den
härrör främst från Bertel Iiallbergs hand. Den då 15-årige
redaktören har all heder av detta reportage, som kanske inte
vederfares full rättvisa, om det räknas till denna kategori
på grund av dess rent redaktionella karaktärl). Utan tvivel
förtjänar dessa alster av nuvarande åldermannens gossehand
att så utförligt som möjligt delgivas gillets medlemmar, var

för det blir ganska långa citat.

I n d i a n r o m a n.

Tag två gamla björnjägare och låt deras hår långsamt gråna, men låt
dem trots de hundrade tusentals vedermödor de utstått bland Klippiga
bergen ändock ha kvar sin förfärliga styrka. Tag därefter en talrikare
indianstam och se noga till att alla, dock med undantag af en (1), ha sten
hårda hjärtan... Därefter en ung, hvit kvinna. Filtrera dennas själ så,
att man "i de dunkelblå ögonens sällsamma glans" kan se liksom en spe
gelbild af hennes otroligt hvita själ.

Skaffa sedan en halfindian med lika nattsvart själ som färgen på hans
ögon och hår (denna beståndsdel är näst flickan oumbärligast). Välj
halfindianen med smak och låt honom helst ha till fader en millionär i
New York... Vidare ett Iiud, förvillande likt en ugglas hesa skri, och
låt detta hemskt Iiuda i den lugna natten såsom varande siouxindianer
nas stridsrop, ... en blockhydda, där den hvita flickan försvarar sig en
sam mot 600 indianer m. m. m. m.,... sluta med indianernas hemska
död med ett undantag. Låt flickan gifta sig med detta undantag och gIf

dem ett (!) plantage2 ) på Ceylon.

1) I själva verket var just denna serie resultatet av ett intensivt gemen
samt diskuterande. Iden hade Bertel Iiallberg hämtat från Bret Iiartes
Romaner i västficksformat. Men B. Ii. har själv skrivit de flesta numrC:l.

2) Obs! den äkta vänersborgska genusformen, odödliggjord i Plantaget !
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Obs! Låt alltid bössan klicka första gången, då björnjägaren skall
skjuta ned indianhöfdingen och beskrif tiden mellan första skottets Idic
kande och det andras afIossande utförligt på ungeiär 5 sidor i tryck.

Härtill fordras: en fänrik, en ung bildskön fiskarflicka, en svensk
konung, helst Gustaf Adoli eller Karl XII, en motsträvig fader till yrket
fiskare. Tag därefter några mörka nätter och en tät björkdunge, en stall
knekt vid namn Jens och 15 i månskogen glindrande bösspipor.

Sätt ihop detta så bra som möjligt och tillsätt därefter här och hvar
några uppräckta händer, en guldkedja och män som svärja en förfärlir,
ed, alla med en mun.

Låt flickan rädda svenska hären och stäil sen till ett 34-dubbelt bröl
lop på det gamla godset i Satakunda, då den unge fänriken gifter sig
med fiskarflickan, drängen Lars med ladugårdspigan Britta, stalldrängen
Jens med kammarpigan Johanna o. s. v.

Kalla sen romanen "Satakundas ros" och gör hufvudpersonerna öfver
90 år gamla och omgif dem med en skara barn, barnbarn och barnbarns
barn, som alla med förtjusning lyssna till farfarsfar, då han berättar om
huru han vann "Satakundas ros".

E il J il l e s V e r il a r e.
(frän 18 jan. 1902.)

Tag en galen ingeniör och en ännu galnare flygmaskin. Skicka in
geniören, maskinen och några till ned genom kratern på Etna och låt
dem efter 237 sidors äfventyr hamna i Sibirien, sedan de genomrest
jorden i diverse olika riktningar. Beskrif utförligt hur "säkerhetsventilen"
går sönder och flygmaskinen ger sig af nedåt med en monumental has
tighet, naturligtvis käpprätt ned i en sjö. Låt dem se döden i hvitögat,
men stäng sen ventilen och hyfva upp ballongen. Låt ingeniören gifta
sig med en flicka han träffat någonstans i jordens innandömen. An
vänd mycket siffror!

Sluta ungefär så här: "Hr Karlson! Stäng säkerhetsventilen! Jag
skjuter Er som en hund annars. Ni har våra !if i Edra händer .
men aldrig för Ni flickan som brud till jorden ... dö skall Ni med oss .
dö som hon... dö som jag, men ald .. ."

flygmaskinen sjönk nu med en hastighet af 18.003, 748.964, 374.814
meter i sekunden. .., Pang! Pang!!... Två skott Hödo nästan samti
digt. .. En dåres hesa skratt skallade ut i den tomma rymden ...

1) D. v. s. en historisk roman i J. O. Äbergs stil.
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D e t e k t i v h i s t o r i a.

För att skriva en dylik fordras förutom papper, bläck och penna äfven
en yngling med en genial begåfning för den detektiva banan vid namn
Louis eller Paul, som man förlägger i London eller Paris. liärefter låter
man ett mord begås på ett värdshus eller spritbolag i en av stadens ut·
kanter. Mordet bör vara 4- eller 6-dubbeIt allt efter behag, och mördaren
kan gärna vara en lång karl med fint blekt ansikte, vårdade händer och
tår. .. Förutom mördare och detektiv fordras även ett fint duggregn,
en flämtande gaslykta och en droskkusk. Effekten höjes ytterligare, om
man tillsätter ett diamantörhänge och det ena glaset abzint efter del
andra. Alla utomstående personer, såsom mannen med smörässjan, bod
betjänten, den hederlige tunnbindaren o. s. v., gifver man fyndiga och
goda utseenden. Mördaren är nästan tvungen att ha en tvillingbror och
flera olika par byxor och lösskägg, hviIka han ömsar, när tiIItälle yppar
sig. Bland det viktigaste i hela romanen är förstoringsglas och marrnor
hvit panna. Stela, regelbundna drag böra ej heller uteslutas, men glöm
mes förstoringsglaset och den marmorhvita pannan är det nästan förstörd t
alltihop. Replikskiften böra förekomma så mycket som mö.i!igt och skola
vara korta och slående. T. ex.: livad nu, Louis, utropade Greger, i det
han långsamt drog upp ena handen. - Skrymtare, sade Louis kallt. 
Jag är i stånd till allt, skrek Oreger. - Till intet, svarade Louis kallt,
i det han drog upp en pistol.

Romanen kan gärna upplösas lyckligt, såvidt man inte har sina skäl
att vidtaga strängare åtgärder. Låt i alla fall Louis i distriktsdomaren
igenkänna sin far och gift honom med Jane. Gif honom en präktig plats
någonstans som detektiv. Inte i Vänersborg, ty där äro lönerna till yt
terlighet låga.

En serie i Frän, som det vore ytterligt lockande att i detalj
redogöra för, heter Vänersborgare. Men läsaren gissar nog,
varför vi måste inskränka oss till en ganska ytlig behandling.

Serien öppnades i andra årgångens tredje nummer (17/8
1900 med porträtt och biografi över en av stadens mera
markanta personligheter och humorister, Oskar Eriksson
("Musa"). Med varm sympati skildrar artikelförf. hans tidiga
ålders "presidentskap i barnlåserna Garizim, Iioppets Stjärna
och John Eriksson" samt hans resa till Chicago ("Tjikäggo")
i spetsen för en deputation till logen You know. Efter tre år
kom han tillbaka hit och har sedan dess alltjämt varit verk-
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sam här och strävat för stadens förbättrande. Som få infödda
älskar han och ser "med vemodsblandadt medlidande på sin
sköna men dock så djupt af spritdrycker fördärfvade stad".

Nästa porträtt föreställer Jean Baptiste Bernadotte Moly
tor, enligt Vänersborgs-Posten "naturfilosof och f. d. boende
i en jordkula"l).

Så följer reportagen slag i slag. ':Först är det en del jämn
åriga kamrater till red., som får löpa gatlopp. Raden inledes
aven yngling, som presenteras så här: "Af fyrväpplingen
Voltaire, Ruskin, Tolstoi och K. O. A. Äkerström, tvenne år
hundradens största tänkare, återstå blott två, Leo Tolstoi och
K. O. A. Äkerström." Som ett för Å:s självständiga och fria
personlighet vittnande drag berättas, att han en gång under

1) Se bild nästa sid. M. var en verklig eremit, som Päta och Staak be
sökte på Dal och fotograferade. Pojkarnas reportage om honom kom
t. o. m. in i livar 8 Dag.
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sin tid som lärjunge i Vänersborgs h, allm. läroverk av Con
rad Piscator tilfrågades: "tIöw du Åkewstwöm, kan du säja
mej huwu många öwon en bawbewawe1

) haw." Å. svarade:
"Snälle farbror, det strider mot min lifsåskådning att svara

pOl. A. lämnade snart det otacksamma läroverket, gick
tiH sjöss2

) och blev sedan garvare, för att som han sade "stu
dera garfvarnas tro om själens odödlighet och oxskinnets
beredande". tian skrev så sitt enda verk, Mitt Lif, en bok,
"genomandad av sundt och lefnadsfriskt förstånd... Det P<'I

samma gång fria och älskvärda språket gör att den läses med
entusiasm". -- Som ett litet prov på vad som var omtyckt
av poesi i breda sällskapskretsar må anföras, att hr Å. bru
kade excellera i ett "medryckande föredrag av Suomis Sång
och Tegners Axel".

Nästa personlighet presenteras så här:
"Sverige. är f. n. fattigt på skalder, särskilt skalder af Guds nåde, men

man nämner dock som sådana Daniel Fallström och Nils Johan Andren

1) Å. var son till frisören och pantbanksdirektören G. Åkerström.
2) I verkligheten emigrerade Knut Åkerström efter teknisk utbildning

i Borås till U. S. A.
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med vedernamnet Talja, hvars bild VI i dag visa. bet ar samma svär
miska behag, som hvilar öfver bådas dikter, samma satiriska lekfullhet
och samma dräpande konstnärliga behandling af versen, som gör att vi
nämna deras namn ihop. Ehuru ännu ung har redan hr Andren namn om
sig att vara damernas skald, och det är ju också nästan alltid kvinnan
som är offret för hans penna... När hr Andren från trycket utsändt sin
berömda och på 17 språk utgifna ballad tlafvets Offer, sydde också da
merna i Grästorp och Vedum en praktfull maggördel med perlstickerier
och monogram och förärade hr A. Det sägs t. o. m., att en slaktardräng
från Engebacken och en lektor i historia rörts till tårar, då denna dikt
föredrogs. F. n. håller hr Andren på att dikta en kärlekssaga, ett mot
stycke till Tegners Frithiofs Saga: Jupiter Larsson och OfeIia Johansson."

Som prov på Taljas skaldekonst meddelas här en av hans
i Frän publicerade dikter. Den är också intressant- och
det i icke ringa grad - därför, att den ger en så god bild av
tonen och vokabulären i skolpojkars uppgörelser med var
andra. Saken är den, att en konkurrenttidning till frän vid
namn Kritik hade uppstått. Denna behandlades med oändlig
överlägsenhet av Päta och Staak, men Talja tycktes tro, att
den behövde en fruktansvärd salva, varför han också av
levererar en sådan:

fränhee) det är med ett ord sagdt
det som jag skänker allt mitt förakt,
och fränhee) det finnes uti Kritiken,
men Fränl

) den förstår sig på politiken.

för frän det är en tidning med ära
på hvar~ heder jag gärna viII svära;
jag svar den trampar Kritiken i smörja.
Därtill skall vår redaktion försörja(!).

frän skall spela Kritiken ett spratt,
Ni, ärade kunder, skall få ett godt skratt,

1) Här har vi ett klart belägg på att pojkarna uppfattade begreppet
"frän" i två bemärkelser. Se "Birger Sjöberg den okände", s. 50.
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men Kritiken den skall börja lipa
och falla i smutsen och gÖra kol på herr \Vipal).

Läs ej Kritik, för du blir idiot,
för idioter ej finns någon bot.
Iierr Lindberg, Kritikens redaktör,
han säkert på idiotanstalt dör. 2

)

Tidningen passar för en idiotanstalt,
ty idotisk är hvarendaste spalt,
men snart kan ni skicka er tidning till Resta'
och där försöka dess lycka att fresta.

Talja.

Detta är ju inte Taljas vanliga motiv, kärleken, men det är
dock en goel mätare av hans stilkonst. Någon kärleksdikt av
hans hand är tyvärr inte bevarad, men i Kokbok för yngre
författare får man reda på, hur man tillverkar en N. J. An
drenaredikt: "1/2 kg. sviken kärlek blandas med 2 kg. för
bannelse över falska kvinnor. Tillsätt därefter 50 gr. svart
sjuka och lägg hela blandningen i en malörtsbägare. Värm
denna öfver kärlekens eld och låt det hela simma omkring i
tårars flod i 5 år. Tag vidare 1 kg. oförgätlighet och 2 kg.
hämnd. Sluta med en lofsång öfver kvinnan."

Följer så en rätt oförarglig studie över en av stadens pam
par, en viss kronofogde och stadsfullmäktigeIedamot med
vedernamnet Tullius W. Iiabbababba, som var bekant för
sina i allt annat än ultrarapidtakt framförda tal, t. ex. om "vat
tenståndet i kanalen, Vallgatans stensättning (ja, när blir den
av?) eller kafeförflyttningen"3).

Det är mycket frestande att få fördjupa sig även i de senare
numren av serien: lärarebiografierna4

). Men här får man

1) Numera majoren Tor Wibom, även kallad Tolle Wipp.
2) (Variant): men Wipp han kolar vippen Ni hör,

och Gurk uppå idiotanstalt dör.
Gurk: Torsten Lindberg, se Strövtåg i "Frän" I, s. 10 not. 3.

3) Vad detta senare kan vara är osäkert.
-1) Om "Osten" se "Birger Sjöberg den okände", s. 42-43.
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lägga band på sig mer än fÖrut, eftersom de ungdomliga re
daktörerna tydligen inte har gjort det utan sagt så mycket
elakt om sina plågoandar, att det ej kan bli föremål för
publicitet.

Jag ska meddela så mycket jag vågar och årsskriftsnämnden
anser sig kunna sanktionera. Så här låter ett parti ur kapitlet
om gamle v. Hackwitz med smeknamnet "H a c k e n": "Fast du
har ryckt månget hårstrå från mitti) hufvud, kan jag icke un
derlåta att tycka om dig mer än någon annan af de personer,
som i skolan gå under benämningen Krabborna. Du försökte
att slå i mig naturlära, fast det var som att slå vatten på
gåsen, och jag bara bråkade och förresten hade roligt. Det ar
svårt att skrifva något om dig. 'Setter du nu å bråkar igen
din uschlinge? Här får du setta, tills det växer mosse öfver
dig och ingenting kan du! Be din mamma, att du får sluta
skolan och bli skomakare... Tala inte om för nå'n, att du
ä så dum, å så bråkar du! Nästa gång blir du utkörd, å då
får du anmärkning! Hederlige Hacken'!"

Om musikdirektör L. H j o r t s bacillskräck och rädsla
för alla slags insekter berättas åtskilligt. I Fräns spegel ter

det sig så här: "I hans ungdom säges barnpigan en gång ha

tappat honom i en rödmyrsstack. Det är af denna anledning
han bär en så inrotad afsky till allt hvad insekter hör. Röd
myror, fjälloppor, skalbaggar, gråsuggor, tusenfotingar och

dylikt anser han för djäfvulens påfund... E. O. Oeijers verk
kan han aldrig läsa, emedan Oeijers maka hette Myrman.
lfjort var förlovad och skulle gifta sig, men så upptäckte han,
att en farmorsmorbror till fästmön år 1697 avlidit i difteri, och
förlovningen bröts.

Följande exempel ges på "P i s k e n s" (Piscator) egen··

domliga undervisningssätt: Höv du Vydbevg! Hvad är det

1) förf. är Päta.
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som om väven spivav upp liksom gula blänkande blom
mov dävute på heden och sakta vöv sig fvam och tillbaka
i våvbvisen? Rydberg: Sinapis arvensis. Pisken: Nä, hä, hä,
tvov du du fåv flyttning på det häv viset hä. " nå, du då,
Sven? Sven: - ? ? ? ? ?? Pisken: Begvipev du inte din
dvubbel, att det äv bevävingavna därute på heden, som mav
scheva med sin vackva unifovmer? Nå, hvad äv det föv en
fågel som liknav ett skepp? Sven: ?? Pisken: En svan måtte
du väl begvipa, din fjäskev!"

Som lättare mellanstick må meddelas några ytterligare prov
på Fräns notisreportage. I allmänhet ger de oförmedlat sida
vid sida stiltrogna tidsbilder och befängda karikatyrer. Ibland
är hela innehållet befängt, medan stilen alltigenom är verk
lighetstrogen.

"A t l e t- o c h g y m n a s t i k k l u b b har bildats här i
staden af ett 20-tal personer. Bl. a. märkas: Trapezekvili
bristen Stina samt Fru Staak, lindanserska."

Denna kombination av atletik och gymnastik var synnerli
gen karakteristisk för tiden kring sekelskiftet. I utlandet be
tyder som bekant atletik detsamma som idrott i allmänhet,
medan ordet i Sverige har kommit att betyda "kraftsport",
särskilt tyngdlyftning. "Gymnastiken", särskilt sådan den då
bedrevs i klubbar av ovannämnda typ, hade ännu mycket av
cirkuskonster eller tyskarnas "Turnen", vid vilken ju "räck
och barrövningarna" är det dominerande.

"Cyrano de Bergerac1
), Edmond Rostands berömda komedi,

gafs i går för fullt hus af Selanderska sällskapet. Salongen
var fylld till sista plats af en ovanligt tung svettatmosfär.
Publiken på andra raden gaf sitt bifall livligt till känna medelst
stampningar och rop efter hvarje akt.

1) I "Birger Sjöberg den okände" s. 82 har jag visat hur djupt förtro
gen Päta var med detta skådespel.
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Bland staterande märktes Hr skoarb. O. Andersson, be
nämnd Köket, som musketör samt hr Lilla Fylla som bengalisk
eld. Efter hvad ryktet säger, ämnar några personer härifrån
staden utföra samma pjes å goodtemlarhusets teatersalong."

Fläkten av "anno dazumal" är här omisskännelig till alla
delar: ämnesvalet och de staterande amatörerna icke minst.
Man minns ju från ungdomen, vilken ogemen glädje man vid
ett teaterbesök erfor, då man bakom den dåliga maskeringen
eller rentav bara på den välbekanta hållningen kände igen
brevbäraren den eller skomakaren den.

Även goodtemplaramatörernas upptagande av pjäsen till
spelning är ett nog så tidsbetecknande drag. Som man kan
vänta sig, har den Cyrano-bitne Päta inte kunnat låta bli att
göra ett särskilt stort nummer av detta uppslag.

Först svarvar han på stående fot ihop en teaterannons un~

der rubriken Offentliga nÖjen:

"Å goodtemplarhusets stora sal uppföres i morgon Söndag (2/2 1902).

CYRANO de BERGERAC.

Heroisk komedi af Edmond Rostand i 5 akter på vers.
Dekorationerna af hr Trumpetaren. Vapen och attributer samt

kostymer från skräddare Rylins verkstad.
Cyrano de Bergeracs näsa komponerad af ferd. Staak i bränd lera.

Personerna:

Cyrano de Bergerae hr P. VetterIund
Christian de Neuvillette hr Lilla fylla
Grefve Antonio de Gariche hr V. Bono
Henri Le Biet hr C. Evert
Rageneau (värdshusvärd på Poeternas Tavern) hr Stöva
Kapten de Castel Jaloux hr f. Staak
Baron de Colignac hr C. Agrell
Baron de Casterac de Cahusac hr C. Agrell
Baron de Peyrexous hr S. Dahlkvist
Chevalier d'Anbignac-Juzet . .. . . . . . . . . .. hr S. Dahlkvist
Baron d'Estressac hr S. Dahlkvist
Ligniere (poet) hr S. Dahlkvist
Madeleine R,obin kallad R,oxane fru Staak
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Bortheroide f'
felixeri preciöser . . .. hr frans Bono
Clourire
Roxanes duenna hr Isidor Dahlkvist
Lise Rageneaus hustru hr Lilla fylla

Markiser. Lemonadförsäljerskor. Blomsterflickor. Preciöser.
Borgare. Munkar. Nunnor. Skådespelerskor. Musikanter.

Biljettpris 50 öre."

I nästa nummer av Frän är Päta färdig med sin recension
av pjäsen. I denna visar sig ]6-åringen fullt förtrogen med
allt vad teaterreportage heter, t. o. m. det moderna s. k. mel
lanaktsreportaget. Så här kan det låta: "Låtom oss kasta en
blick på damernas toiletter. Ah! En magnifik dräkt af tyll
och skära rosor. Det är Emma Chokolade. Maria Munter i
en elegant dräkt garnerad med sillhufvuden, hvars ögon
gnistra som diamanter, och en lefvande krabba i håret. Fru
Sidensvantz i bjärt blå domestikklädning och en elegant lamp
skärm med ett enkelt och prydligt kakelugnssnöre i på huf

vudet ...
Och Roxane! Roxane!
Denna lilla förtjusande fru Staak, som kanske mot din egen

vilja denna kväll sårade så månget goodtemplarehjärta. Vi
kunna intet säga om dig, Roxane! - -- - Då världshus
värden dukade upp matvaror för de hungrande soldaterna
(Jumbo, Sunnerdahl m. fL), ropade en röst från salongen: Än
lilla supen då!? - Den fingo de dock ej, trots att de själva
bifogade: Än lilla supen, ja, hvar fadren ä den? Förresten ä
ju maten utå trä. Dä ä förbannade fräckt å lura en ..."

Men vi fortsätter med våra notiser. Det skulle vara syn
nerligen olikt den vakna redaktionen, om den inte också följde
en så modern företeelse som fräisningsarmen var på den tiden.
Det var ju ett mycket uppskattat nöje för dåtidens försig
komna skolpojkar att springa på frälsningsmöten. Och dÖljas
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bör inte, att respektlöshet är ett lindrigt uttryck för deras in
ställning till fenomenet. Otaliga är de "frälsningshistorier"
och de karikatyrer på "vittnesbörd", som utfördes skolpojkar
emellan i seklets begynnelse. Man tOg naturligtvis närmast
sikte på de icke alltför fåtaliga tillfällen, då denna världens
barn av mer utpräglad beskaffenhet hade räddats ur djävu<
lens garn och skulle vittna om frälsningens härlighet.

Även i Brackestad hade det nya ljuset spritt sig:
Brackestadsbo!
Stanna! Stanna! Läs!

Alla välkomna i eftermiddag kl. 6! Vacker sång och härlig
musik, tuggbuss gratis åt hvar besökande, halleluja-sång,
kaffe och mycket andra Guds gåfvor!

Löjtnant Kröslund.1
)

Predikan af kapten Bono.

*

Spiritismen var också en tidsföreteelse, som kunde fröjda
sig åt ett ganska stort allmänintresse. Vad Päta beträffar
roades han hela sitt liv av spiritistiska föreställningar, vartill
helsingborgsmiljön med en riksberyktad spiritistisk prästman
tydligen har bidragit. De uttryck detta har fått i hans dikt
ning2

) bottnar emellertid, som så mycket annat, också i tidiga
ungdomsintryck.

Detta framgår t. ex. aven av Päta tillverkad notis i Frän
(25/1 1902): "Prinsessan Karadja har vid en seance lyckats få

en sötmjölksost att gå öfver ett bord. Det påstås emellertid
att den var mycket full af mask."

Och säkerligen är det även Päta som fört pennan i ett re
portagebetonat kåseri kallat Andar, varur följande må anföras:

1) D. v. s. Krös-Erik.

2) Se "Birger Sjöberg den okände", s. 340-342.
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"En del personer, Bond-Karlsson och Mary Karadjal) till
exempel, tro ju att det utom andra ingredienser i luften äfvell
finnes ett slags otyg, kallade andar. Tänk dig, att här i luften
omkring oss Erik den helige, Sten Baner, Gustaf Adolf, ved
sågare Svahn m. fl. springa omkring i mycket luftiga och
genomskinliga gestalter. Om man tänker närmare efter, huru
många majestätsbrott gör man sig ej skyldig till. tIvad hind
rar, att den store Gustaf Adolf hedrar din ringa boning för
att i den djäkla värmen dricka ett glas vatten? Så slungar
du med din rosenrÖda trut en fasaväckande samling baciller
ut i rummet. tIvad hindrar nu, att dessa för honom (Gustaf
Adolf) okända skadedjur fastna på hans guldgula mustasch?
N. b. om andar ha mustascher, hvilket en del påstå. Från
den stunden är Gustaf Adolf nästan lika förbittrad på dig som
på Strindberg2

). tIan hämnas grymt. tIan trampar dig på
liktornarna, han förlägger saker för dig, han - - -- ja, han
gör dig allt ondt han kan.

Jag själf har varit ute för andar. Det var den heliga Bir
gittas och Charles Anderssons svärmors andar, som behagade
ställa till bråk. Båda hade utan min vetskap kommit på besök
hos mig. Den heliga Birgitta kom för att se hur jag skötte
bibeln och psalmboken, och Charles Anderssons svärmor för
att se om jag hade några aflagda kläder; hon var i lifstiden
lumpsamlerska. tIur saken gick till, har jag sedermera fått
veta af min vän spiritisten Bond-Karlsson. FÖrst kom An
derssons svärmor och slog sig ned på min enda stol, så kom
den heliga Birgitta och ville sitta på samma stol. Anderssons

1) Alla något till åren komna läsare erinrar sig säkert med ett litet
småleende denna dam, dotter till den riksbekante L. O. Smith, "brännvins
kungen", och gift med turkiske ministern i Stockholm Jean Karadja Pascha.
lion skrev flera böcker om spiritism.

2) Strindbergs drama Gustav Adolf var vid den tiden (1901) c:a ett år
gammalt. Svagast som det är av alla Strindbergs kungadramer, hade det
redan hunnit göra ett rejält fiasko.
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svärmor afvisade henne med kallt förakt, frågande om fru
Birgitta möjligtvis hade några aflagda galoscher och rådde
henne till sist att sätta sig i mitt knä. Birgitta påpekade, att
hon som kanoniserad kvinna ej komme att göra sig skyldig
till något sådant. Så kom min vän Lucidor Philgren och
satte sig på samma stol som de båda damerna. De tjöto på
andarnas språk. Fan, hvad din stol knarrar! sade Philgren.
- - - På hemvägen bröt han sitt ena ben och ligger ännu
till sängs. Svärmodern och Birgitta blefvo för en gång vän
ner och enade sig om att knäcka benet på Philgren. -- Andar
är ett fanstyg!"

Temat var omtyckt och varierades, bl. a. i art. "Mary Ka
radja och Bond-Karlsson" (6/4 och 13/4 1901). Det är Fräns
"stockholmsredaktion" d. v. s. Päta, som uttryckligen säges
stå för reportaget. Han befann sig ju också just nu i huvud
staden; det var hans första stockholmsår, så betydelsefull för
hans utveckling.

Reportaget har faktiskt trots överdrifterna en fläkt av gamla
Stockholm över sig, av spiritistsnobbande fin-de-siecle-societet.
"Man var församlad för att åse borddansen. fil' Bond-Karlson
satt melian grefve Carlo Landberg1

) och Mary Karadja, som
var blå i syna af hans kraftiga handtryckning. I ungefär två
timmar satt man tyst med hufvudet fullt af allvarliga tankar.
Bond-Karlson tänkte intensift på hednamissionen. Plötsligt
knuffade han till grefven och hviskade: För fan, släpp! Bond
Karlsson upptager med sin lösgjorda hand en haIffull konjaks
plunta, som han med en artig gest, i det han bad om ursäkt
för att han inget glas hade, bjöd prinsessan som energiskt af
böjde, men grefve Landberg tog en sådan klunk, att Bond
Karlson såg vemodig ut. Själf tog han endast en liten klunk.
Just som rådmanskan Klintberg tyckte sig känna andenyp
ningar i venstra benet, började konjaken verka och grefven

1) Originell svensk orientalist (1848--1924) med italiensk grevetitel.
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vände sig mot en gammal statsrådinna och sJong med full

hals: Känner ni Fia Jansson, som bor uppå Söder etc. - Stor

villervalla. " Kommer det inte snart? hviskade Bond-Karl

son med stentorstämma . .. liåll käft, sade Mary Karadja .. ,

En kvarts tystnad ... Tam-fan ä de inte en ande i min stöf
vel, sade Bond-Karlson... Stor uppståndelse... Bond-Karl

son drager af stöfveln, men anden hade antagligen passat på

att smita. Det enda han fann var en liten hjälplös loppunge,
som en guldsmidd kammarherre hastigt och lustigt gjorde

till ett villebråd i de sälla jaktmarkerna. Tre medlemmar af

djurskyddsföreningen svimmade och forslades ut. Orefve

Landberg ligger under bordet fortfarande. " En haH timmes

andakt ...
Ändtligen höjer sig bordet. " Andlös tystnad... Andäktig

stamning ... Det här bordet var sannerligen fan så hårdt, hör
des en röst. Det var ej någon anderöst. Orefve Landberg

kryper sakta fram under bordet med en stor kula i hufvudet.

Orsaken att bordet höjdes var den prosaiska, att grefven som

tagit sig en stilla slummer under bordet plötsligt vaknat, rest
sig upp och således lyft detsamma. -- - Nu hade vår kor

respondent fått alltför nog af spiritism och dröp ..."

Ett ävenledes synnerligen tidstypiskt reportage är samlat

under titeln Oif oss en folksång!

En känd sak är ju, att Sverige upplevde en stark nationen
renässans i början av det nya seklet. Nittitalets diktning hade

skänkt svensken otaliga nya både känslo- och kunskaps

associationer till det egna landets natur och historia. Och

detta gäller inte bara den direkt patriotiska diktningen (liei

denstam), utan hela den hembygdsbetonade diktningen över

huvud (Fröding, Lagerlöf, Karlfeldt). Och det vore ett stort
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fel att glömma Strindberg i det sammanhanget; till hans

skärgårdsdiktning sluter sig också den ovan (s. 55) påpekade

nationella dramatiken just kring sekelskiftet. Det är också

nu Strindberg, vaknad ur sin Infernokris, ryckes med av de
friska svenska vindarna som drar genom nationen och skapar

t. ex. sitt fosterländska stycke Midsommar (fullbordat i juli

1900), framgånget ur en tidsmentalitet, av Martin Lammi)
träffande betecknad som en "nationaldemokratisk vindrikt
ning". Det är frestande att fylligare anföra Lamms karakteri
stik av tiden2

): "Det är Skansenfesternas, allmogemöblernas
och hemslöjdstygernas gyllene tid, då man svärmar för Da
larna och Värmland... rörsvarsfrågan stod i förgrunden,

men vid sidan av ett folkligt försvar krävde man allmän rÖst
räte) och förbättrade sociala förhållanden."

Lamm4
) pekar även med rätta på denna fosterländska stäm

nings "återspegling inom konsten hos målare som Zorn, Lilje
fors och framför allt Carl Larsson. lian (d. v. s. Strindberg)
älskade också folkviseklangerna i den samtida svenska musi
ken, hos Tor Aulin och Wilhelm Peterson-Berger, och hade
själv i Lund intresserat sig för samlandet av svenska folk

visor och folklåtar, något som skulle sätta sin prägel på så

dana verk som Kronbruden och Svanevit."
Mot en sådan bakgrund måste nu pojkarnas folksångsrepor

tage ses. Men det vore ett stort misstag, om man trodde, att
de ungdomliga hetsporrarna inte kunde se - och faktiskt
såg -- respektlöst ä ven på dessa i och för sig så sympatiska
tidsdrag. Men det är ju helt naturligt, att de unga oppositions
männen, som faktiskt var ganska rabulistiska vid den tiden,
sImlle se det komiska i denna ofta lite beskäftiga nationalism,

1) August Strindberg II, s. 118.
2) A. a. s. 117.
3) Iieidenstams berömda Medborgarsång är ju daterad 1902. Se nästa sida!
4) A. a. s. 118.
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vilken för resten inte heller hade hela det skrivande Sverige

med sig - man tänke t. ex. på Hj. Söderberg och den unga

socialismens banerförare.

Vill man ha en bra mätare på andan hos dessa båda rikt

ningar,.' så har man dem i ett nötskal i följande sanna anekdot.

Dåvarande docenten, sedermera professorn och skaparen av

Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, Vilhelm
Lundström, var ju en av de största verkliga patrioter vårt

land någonsin haft. Jckedestomindre fick han finna sig i att

av Bengt Lidforss bli kallad "chauvini,smens vrålapa", vilket

f. ö. med största gillande återgavs av storsvensken Albert

Engström! Nå, Lundström hade i det av honom då redigerade

GÖteborgs Aftonblad i en patetisk artikel avhandlat orosmol

nen kring den politiska horisonten och slutat artikeln med

utropet: Gud skydde vårt land! Dagen efter frågade "Purre"

i Handelstidningen: "Varför gjorde han det?"

Något av denna raljanta ton återfinner man i .Frän-redak

törernas drift med folksångstanken. .Fråga är väl, om något

enda av fräns reportage har kommit en aktuell tidssituatiol1

så nära som detta. .Faktiskt vimlade det i den dåtida svenska
pressen av uppmaningar till riktiga skalder och andra att änt

ligen ge oss en verklig folksång. På den tiden ansågs verk

ligen inte Du gamla, du friska som någon sådan, vartill kanske

~iven den starka konkurrensen från Kungssången bidrog. Man
hade emellertid - och med all rätt - den uppfattningen, att

ingen av dessa båda kunde riktigt verka samlande på folket.

Alltnog, vi är äntligen framme vid fräns folksångskriverier.

första gången sker det 11!1 1902, och denna första artikel i

frågan är, som redan sagts, betitlad Gif oss en folksång!l)

1) Att det gällde högsta aktualitet kan man förstå därav, att Iieiden
stams Sverige publicerades i diktcykeln Ett folk just det året.
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Präns artikel börjar med ett beklagande av att alla de be

hjärtade uppmaningarna tm våra skalder hittills förklingat
ohörda. Den folksångsförening man bildat i Vänersborg hade
också samlat bara två medlemmar. Men så heter det i en
stil som inte var ovanlig i dåtida fosterländska tidningsutgju
tel~er: "Men Gud som förstår Sveriges och svenska folkets
behof efter en sång till fosterlandets upphöjelse har icke rör
intet låtit herr J. M. P. R. Stöva födas, och denne man har
nu beslutat att åter med kraft och förtröstan visa, att det ännu
finnes sådana män, som förstå det heligaste, som förstå upp
skatta värdet af en gemensam sång, af en gemensam käns19.
för hela det stolta (01) svenska folket." lir Stöva har fått
många vänersborgare att lystra till hans paro}iJer. Så yttrar
sig hr Agrell i saken, ävenledes mycket stiltroget:

"Svenska folk! Du har slumrat och ej vetat hvad du måste
göra för din egen välfärd. En sång i dessa oroliga tider, då
ett ord är nog för att slita broder från broder, vore behöflig.
En sång som kunde övertyga de stolta sofvande svenskarne
om att det land, där de äro födda, är det moderligaste, det
ädlaste, det mest storslagna, den är nödvändig. - Tänk på
detta och vakna innan det är förbi med vårt Sverige!" 
Det kan inte hjälpas; jag måste än en gång framhålla det mäs
terliga i denna stilparodi!

Därefter redogör tidningen för inkomna försIag. Det första
är från Lilla Pylla, som på Gubben Noaks melodi skaldar föl
jande:

Posterlandet, fosterlandet
är vid hjärtat fäst.
Näst den lilla supen,
som ju renar strupen,
älskar jag det, älskar jag det
utaf allting mest.

1) Utropstecknet är tidningens eget,
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Fosterlandet, fosterlandet
evigt lefve det!
Näst den kära Brand'ten,
Nordal, nubbeslanten,
inte något, inte något
kärare jag vet.

Tidningen kommenterar ganska spydigt, att man av sången
fråga "får en djup inblick i det svenska folkets karaktär".
De egentliga folksångsförslagen har för det mesta ringa in-

tresse för en stÖrre läsekrets, då de oftast rör sig med alltför
personliga anspelningar på de fingerade författarnes sköte
synder. Men undantag ges. Ett synnerligen intressant sådant,
kanske det Frändokument, där tidens puls slår allra häftigast,
är det förslag till folksång, som insänts av "hr Breflåda,
socialist". Det förtjänar återges in extenso:

s o l o: Bröder, bröder hyllen vårt rike!
Men rösträtt ska vi ha
å åtta timmars arbetsda
såväL som di store å rike.

Döttrar, döttrar blodet skall flyta
för vårt Sverige, men ack,
vi bli kallade för drumlar å pack
mens andra öfver titlarna skryta,

K ö r: Utan blodet vi ej kunna !efva,

utan blodet vi ej kunna se, va?
utan blod blir ju människan sne, va?
och bena bli svaga och skefva.

Vi offra vår blod blott för rösträttens skull.
Våra samveten därtill oss mana.
Vår skjorta vi måla med hjärteblod full
och göra den sedan till fana.
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Blir rösträtten vår, då blir rätten la vår.
Då ska jävulen nypa di rika.
Men vi ska ej fälla en endaste tår,
när vi vunnit vårt mål: att bli lika!

Det behöver väl ej sägas ifrån, att det är Birger Sjöberg
själv, som döljer sig bakom signaturen "Iir Breflåda", liksom
givetvis bakom författarna till övriga folksångsförslag.

Men i detta fallet är det parodiska i dikten omvänt mot i de
"borgerligt" betonade folksångsförslagen. Dessa är allvarHgt
upplagda men så bryter parodien igenom. I arbetarsången
däremot är grundkonceptionen parodisk, men oemotståndligt
tränger den sociala indignationens bleka allvar igenom. I Pä
tas mun är medkänslan äkta, och mer än så - han är fulH
solidarisk i indignationen. Som jag har framhållit i min bio
graW), var Päta vid denna Hd ganska "röd", som det hette då.
Tiden för tillkomsten av detta folksångsförslag sammanfaller
f. Ö. med Pätas arbete som typograflärling, en omständighet,
som kan förklara den ganska fräna proletäriska tonen, efter
som han bevisligen vantrivdes med detta arbete och fann det
både tungt och på annat sätt plågsamt.

Det allra intressantaste i denna proletärsång är emellertid
den utomordentligt säkra tidsfärgen. Att den unge diktaren
varit väl förtrogen med dåtida kampsång och annan socialist
propaganda är höjt över varje tvivel. Man behöver bara
bläddra i t. ex. Socialristisk Sångbok, ur vilken under ett de
cennium den unga arbetarrörelsen hämtat stimulans, för att
förstå detta. Särskilt anmärkningsvärt synes det mig vara,
att detta folksångsförslag i grund och botten har samma inne
håll som Iieidenstams berömda rösträttssång, Medborgar
sången. Denna trycktes ju samma år, alltså 1902, ehuru den
var skriven åtskilliga år tidigare. En Htteraturvetenskaplig

1) Birger Sjöberg den okände, s. 48; se även strövtåg i "frän" I, sid. 9.
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analys av Heidenstams dåtida socialt demokratiska diktning
skulle otvivelaktigt visa, att diktaren hade haft ett dirrekt öra
för de den dova indignationens och den kränkta rättskänslans
röster, som ta sig så gripande om än stundom valhänta uttryck
i tidens agitationsdikt.

Då den unge Birger Sjöberg publicerade sin komiskt-allvar
liga rösträttsdikt i början av 1902, hade han säkerligen ännu
inte läst eller hört Iieidenstams Medborgarsång.

Det är väl i stället så, att den då redan store diktaren och
den snillrike lärlingen i poesiens skola, som f. ö. hade så lite
med Iieidenstam gemensamt, här för ett ögonblick möttes, in
dragna i samma tidsströmning. Deras reaktion var moraliskt
sett ganska lika; estetiskt sett odlade redan den unge Birger
Sjöberg sin kommande största egenart, stilbrytningen eller,

kanske rättare, stilamalgameringen.
AUGUST PETERSON.
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N ågra bilder ur Vänersborgs stads
historia.

Tal vid stadens 300-årsjubileum den 21 juni 1944.

På en födelsedag - i, synnerhet då man nått en viss ålder ---
vänder tanken ofta till de gångna åren i barndomshemmet,
till de kanske för längesedan döda föräldrarna och anförvan
terna. Så är det också, när en stad firar sitt födelsedagsminne.
Tanken går till förfäderna, till dem, som i svunna tider levat
sitt liv i staden. Man vill på stadens minnesdag liksom leva
med i kretsen av stadens äldre inbyggare, leva med dem i
deras sorger och deras glädje. Man söker föreställa sig, hur
de hade det och söker erinra sig vad som under tidernas lopp
hände dem.

Man har bett mig att i afton såsom en avslutning på firan
det av Vänersborgs 300-årsjubileum för nutidens inbyggare
Vänersborg ställa fram några bilder ur stadens historia.

*

En av de första dagarna i april 1639 såg man i Brätte Borg
mästare och Råd. omgivna av stadens förnämligare borgare,
samlade på den långa stadsbryggan, ivrigt spejande utåt Vass
botten. Man väntade med spänning på det fartyg, som skulle
föra till staden de rikets höga herrar, som på ort och ställe
skulle överlägga om stadens flyttning till fiuvudnäs. Det var
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ej mindre än sju förnäma män med rikskansleren Axel Oxet1
stierna och riksmarsken Jacob De la Gardie i spetsen, som
så småningom stego ur fartyget vid Brätte brygga. De kom
mo över Vänern från Bro, d. v. s. det nutida Kristinehamn.
Mottagandet i Brätte blev festligt. Pör de höga herrarnas för
plägnad åtgick en hel oxe, en halv åm, d. v. s. nära 80 liter,
franskt vin och en ankare, d. v. s. nära 40 liter, spanskt vin
förutom två tunnor öl. Och oxkött stektes, och vinet och ölet
rann till den 6 april, då färden fortsattes till Göteborg.

Det var ett viktigt besök i Brätte, ty då togo planerna på
stadens flyttning fast form, och anbud gavs till ägaren av tIu
vudnäs, där Vänersborg skulle ligga, att mot vederlag av
annan jord avstå Iiuvudnäsgården. Men först 1641 blev by··
teshandlingen undertecknad, och det dröjde till 1644, tills flytt
ningen kunde anses fullbordad.

Det var naturligtvis för mången inbyggare i det lilla Brätte
ett vågat och stort företag att lämna den gamla staden med
dess invanda förhållanden för att börja ett nytt liv i den nya
staden. Vem kunde veta, hur det där skulle bli? Vem kunde
veta om handel och näringar verkligen skulle komma att flo
rera där bättre än i Brätte, ja kanske inte ens lika bra? Kunde
man verkligen vara säker på att vinna sin bärgning i den ny"
staden lika bra som förut i Brätte, som dock trots härjningar
av fiendehand och eldsvådor under mellantiderna skänkt sina
inbyggare en kanske knapp, men dock dräglig försörjning.
Särskilt måste betänkligheterna inför flyttningen varit stora
hos de till Brätte flyktade borgarna från det 1612 fiendehär
jade Lödöse.

Och de värsta farhågorna besannades redan i början. Den
nya staden, vars första hus knappt börjat resa sig, blev den
19 juni 1644 erövrad och bränd av danskarna under tIanni··
bal Sehested.
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Men det unga Vänersborg reste sig ur askan. Mer ån trettIo
jämförelsevis lugna år förflöto. Men då var åter fienden över
staden med mordiska vapen och härjande brand. Staden hade
ett utsatt läge vid rikets gräns och var en från militär syn
punkt viktig ort. Under sitt krig med Danmark förlade Karl Xl
för en tid sitt högkvarter till Vänersborg, där han bodde i ett
särskilt för ändamålet uppfört hus från oktober 1675 till sista
dagen i februari 1676. Konungen lät iståndsätta befästningarna
och exercerade garnisonen, men försummade ej heller guds
tjänsten i stadens kyrka, där han från sin särskilda kungastol
hörde sin hovpredikant liaqvin Spegels säkerligen ganska
långa predikningar.

Vänersborg blev dock snart en farlig uppehållsplats för lan
dets konung. lian måste söka sin säkerhet å annan ort, ty
fienden närmade sig staden, och midsommardagen 1676 bröts
garnisonens motstånd. Borgerskapet hade redan på order flytt
ut på Vänern och upp på lialleberg, då de segrande danskarna
under Oyldenlöwes befäl tågade in i staden, som genast brän
des i grund. Det var en härlig seger. Tacksägelsegudstjänster
hällos i alla Köpenhamns kyrkor, och en ståtlig medalj slogs
över segern, återgivande å ena sidan en plankarta över den
erövrade staden. Den stora kyrkklockan fördes till Köpen
hamn, där den än i dag ringer från Vor Freisers kyrkas torn.

Minnet av den förödande Oyldenlöwefejden levde länge
kvar hos stadens ~ inbyggare. Men räknade så och så många
år före eller efter "fejden", då man skulle angiva tidpunkten för
en händelse. Det dröjde fem år innan livet i staden någorlunda
återtagit sin gång och bostäder åter vora uppförda. All rätt
skipning hade under dessa fem år legat nere, och då man
äntligen åter kunde samlas till rådstuga, så fingo rådmännen
sina platser i ordning efter vad de ansågos ha lidit under dan
skefejden.
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Och fastan kriget med korta avbrott alltjämt bullrade, så
hade man det jämförelsevis fredligt i många år i Vänersborg,
som undgick att bli skådeplats för några krigiska förveck

lingar. Påmint om dem blev man ju under Karl XII:s tid ändå

dagJi,gen genom utskrivningar av skatter och knektar, och

borgarna klaga över att man viII taga deras 12- och 13-åriga
tjänstegossar till krigstjänst. :En påtaglig erinran om kriget

fick man, då 1706 ett stort antal sachsiska och kosackiska
krigsfångar inhystes i staden. Alla borgare, som resterade för

utskylder, voro främst pliktiga att taga emot fångar och att
bestå dem med traktamente av 3 öre om dagen. Det var ej

så litet, ty det året fick man ännu en höna eller ett helt tjog
ägg för 3 öre. Ännu 1717 funnos krigsfångar kvar i staden.

I slutet av år 1710 såg det åter farligt ut för staden, och
landshövdingen uppträdde på rådhuset och manade borger
skapet att vidtaga erforderliga förberedelser, om fienden

skulle komma. Man svarade stolt, att den här gången skulle
man i god tid själv bränna staden för att betaga fienden att

sig själv betjäna. Men faran vek undar!. Då Karl XII:s lik
bars genom Vänersborg, förstodo borgarna att kriget var på

upphällningen,

Livet i staden återtog efter de hårda fredssluten åter sin

gång. Järnexporten florerade på nytt och därmed också Vä
nersborg. Omlastningen av det värmländska järnet och dess
forslande förbi Göta älvs vattenfall var alltj~imt den stora och
givande inkomstkällan för staden. Åtskilliga av dess köpmän
kommo sig bra upp och drevo en lönande rörelse. från andra

orter sökte sig skrivaregossar och bodpojkar till Vänersborg
för att lära sig köpenskapens hemligheter. Bland dessa kan
ske man särskilt lade märke till en ung Alingsåspojke, en
skrivaregosse, som gjorde sina första lärospån i Vänersborg
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och som skulle låta tala om sIg. tIan hette Jonas Alstrom,
ett efternamn, som han i sinom tid fick förbättrat till A 1
strömer.

Senare hälften av 1700-talet var på det hela taget för sta
den en lugn tid. Man begynte arbetet på Trollhätte kanaL
Den skulle ju i själva verket beröva staden dess viktigaste
inkomstkälla - järnomlastningen -- och vålla den ett svårt
avbräck. Men så långt tänkte man ej då. Man var i stället
entusiastisk för kanalen, och staden skyndade att satsa ett
betydligt belopp i företaget. Kanalarbetet förde på nytt Vä
nersborg in i händelsernas brännpunkt. Kanalkommissionen
hade sitt säte i Vänersborg, och dit samlades för kortare eller
längre tider många höga och märkliga herrar.

*
Under ledning av riksrådet Scheffer stiftades vid denna tid

i staden ordenssällskapet D e G a m l e G ö t h e r, märkligt
såsom upplivare och vårdare av de götiska traditionerna långt
innan de litterära göternas tid. I sällskapets bevarade matri
kel finner man namn sådana som presidenten Leijonhufwuds,
generalen Posses, statssekreteraren Schröderheims m. fl. för
utom namn på åtskilliga bemärkta personer i staden och dess
omnejd.

Sällskapet var stiftat till åminnelse av Gustaf III:s stats
välvning 1772, och dess medlemmar begagnade varje tillfälle
att ådagalägga sina rojalistiska känslor på olika bemärkelse
dagar inom den kungliga familjen. Konungens födelsedag ti
rades alltid synnerligen högtidligt, och festligheterna nådde
sin höjdpunkt vid kronprinsens födelse och i anledning av
konungens påbud om anläggandet av den s. k. svenska dräk
ten. Gustafs namn hade god klang i Vänersborg sedan de
novemberdagar 1772, som han tillbragt i staden för att in
spektera trupperna och kanalarbetet.
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1775 hade staden rått sin första tidning, och i den kan man
läsa om alla de festligheter, som i snabb följd synas ha avlöst
varandra i staden under denna lyckliga tid, då vagnarna från
de kringliggande herrgårdarna vora i jämn fart för att frakta
herrskaperna till assembleerna. Supercargören Dittmer på
Rånnum brukade låta sin huslärare få följa med på festerna.
Man visste, att han skrev vers, och det pratades om hans kär
lek till principalens dotter, den sköna Anna Brita. De fingo
inte varandra, men de ha fått odödligheten båda två, hon ge
nom honom, vilket hon väl knappast kunnat tänka sig. In
formatorn hette T h o m a s T h o r i l d, och hon lever i hans
dikt under namnet Eos.

..~

1777 var ett olycksår för Vänersborg. I september härjades

staden aven svår eldsvåda, som lade så gott som hela staden
i aska och ruiner. Över sextio, delvis jämförelsevis nybyggda
hus gingo upp i lågor, och kyrkan blev svårt skadad. förvå
nande fort skedde dock återhämtningen, och för tredje gången
timrade borgarna med tillförsikt på sina nya hem.

Den sista påhälsningen av rikets fiender hade staden den 3

oktober 1788, då den danske generalen von Mansbach med
2,500 man tog den obefästa staden i besittning och pålade
Vänersborg och Uddevalla att gemensamt köpa sig fria från
ödeläggelse genom att betala 50.000 riksdaler specie. Till sä
kerhet för beloppets utbetalande medförde generalen vid sitt
avtåg rådmännen Ingman och Söllscher jämte borgaren Nor
man. De lyckades emellertid fly, och någon betalning förekom
ej tillföljd av krigshändelsernas utveckling, utan staden slapp
undan med blotta förskräckelsen.

*
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1834 blev ett prövningarnas år för Vänersborg. för fjärde

gången i sin historia blev den ödelagd aven förintande elds

våda. Det är denna eldsvåda, som vi ha att tacka för de breda
gatorna och de vackra parkerna i stadens centrum. Det är

den vi ha att skylla att så gott som intet av stadens bebyg
gelse från äldre tider finnes bevarat. Denna eldsvåda var en
den svåraste olycka, men den följdes innan årets slut aven

~lndå värre. Den fasansfulla sjukdomen koleran nådde staden
och gick härjande fram. Bela familjer dogo ut. föräldrar med
en blomstrande barnaskara sågo sig på några dagar stå en··
samma och allena med alla barnen lagda i grav på kolera
kyrkogården. Värnlösa barn miste föräldrar och anförvanter
och stodo hjälplösa i ett samhälle, fyllt av sjuka och döende.

Men livet gick vidare, och snart nog vora olyckorna glöm
da. Affärerna blomstrade och spannmålshandeln tillförde sta
den goda inkomster. Sedan Trollhätte kanal öppnats och de
givande järntransporterna landsvägsvis upphört, var det hu
vudsakligen seglationen på Vänern, som beredde arbete och
inkomst. Den var då ganska betydande. De i staden hemma··
hörande fartygen, som 1776 till antalet varit 15, hade i regel
kvinnonamn efter redarens maka och döttrar, men också namn
som fortuna, Rosen, Svanen, Svarta Orn. Deras antal ökades
betydligt under det nya århundradet även genom nybyggna
der på stadens ansedda skeppsvarv. Så kom omvälvningen

i trafiken med ångbåtar, dirigerade av å andra orter boende
ägare. Men trafiken i stadens hamn var livlig. 1862 anlöptes
hamnen varje vecka av fem båtar hemmahörande i Stockholm,
tre hemmahörande i Göteborg, samtliga i reguljär trafik, och
dessutom av båtar, som gjorde bestämda turer från LidkÖ
ping, Mariestad, Åmål och andra platser.
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1863 beslöts anläggningen av järnvägen mellan Uddevalla
och Herrljunga, och 1867 öppnades den för allmän trafik.

Industriens och hantverkets utveckling under 1800-talet är
här ej rum att skildra. Jag erinrar blott om anläggningen av
den för staden en gång så betydelsefulla tändssticksfabriken

och den alltjämt florerande stora skofabriken - Sveriges
äldsta -, om de stora och ansedda garveriföretagen och fär
gerierna samt om de stora tegelbruken.

Ej heller vill jag mer än beröra stadens korta glanstid som
återuppväckt garnisonstad.

Många betydelsefulla händelser under senare år skulle vara
förtjänta att här bliva återkallade i minnet. Men de tillhöra
liksom oss själva. Vi ha själva varit med om dem, och ha vi
inte det, så ligga de oss ändå så nära, att de ej ännu hunnit
att bli till historia. Och det var historiska bilder jag skulle
visa.

*

Vi ha tillsammans vänt några blad i stadens krönikebok.
De ha varit av olika grad av intresse. En del har handlat om
dramatiska och ödesmättade händelser, åter andra om mera
idylliska förhållanden. Alla ha de mint oss om att vi ha sta
dens forna inbyggare att tacka för mycket, vi som nu leva i
denna vackra och fredliga stad.

I dag på stadens trehundraårsdag höra vi fäderna ur sina
grifter viska till oss, att vi skola väl förvalta vad de givit oss
i arv, att vi ha påtagit oss ett stort ansvar, att vi städse äro
skyldiga att värna om stadens heder och verka för dess fram
gång. Minnena från gamla tider förplikta. Fyra seklers bor
gare i Brätte och Vänersborg äro med oss här i kväll, och
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kunde de, skulle de säkert ena sig med oss, då vi nu gemen
samt höja ett fyrfaldigt leve för vår kära stad, för dess min
nen och för dess framtid. Må de leva!

BERTEL HALLBERG.
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Stadshistoriska utställningen

i Vänersborg 1944.

Glimtar av dagligt liv i forntid och nutid, samtidigt de
viktigaste utvecklingslinjerna, en historia i föremål, ord och
bild - det var vad stadshistoriska utställningen vid Väners
borgs 300-årsjubileum ville ge.

Farhågor hade yppats för möjligheten att ordna en sådan
utställning, men villigheten att bidraga visade sig över
måttan stor. Det begränsade utrymmet tillät ej, att allt
material utnyttjades. Utom institutioner i Vänersborg och
ett stort antal privatpersoner hade Kungl. Lantmäteristyrel
sens arkiv i Stockholm, Röhsska Konstslöjdmuseet och Sjö
fartsmuseet i Göteborg samt Lidköpings Museum och Väster
götlands Fornminnesförening i Skara lämnat bidrag till ut
ställningen.

Jubileumsutställningen i Vänersborg hade upplåtit 5 rum
i huvudbyggnaden, södra skolan, för den stadshistoriska ut
ställningen.

Vänersborgs förhistoria upptog helt rum 1. Närmast in
gången dominerades väggen aven stor karta över väners
borgstrakten, där alla kända stenåldersboplatser markerats.
:En stor del av boplatserna ha tidigare registrerats av den
framlidne vänersborgsforskaren K. G. Cedergren, men under
senare år ha ytterligare några letats fram av herr Sune Öst
lund, Vänersborg. Den sistnämnde hade även insamlat de
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flesta av de i montern under kartan utställda föremålen, ett ur
val fynd från olika perioder av stenåldern fram till c:a 1500
f. Kr. Särskilt märktes en malsten, som omgiven av flintavfall
och några verktyg anträffats på stranden av Vassbotten vid
Lockered.

Bild 1.

Stenåldersfynd ha gjorts även vid Brätte, Vänersborgs mo
derstad, under utgrävningen 1943. Vid denna ha utom de

ovannämnda stenföremålen inga förhistoriska fynd gjorts
Gch egendomligt nog inga äldre än från 1500-talets slut. Vid
Vassända - den gamla socknens medeltidskyrka låg endast
några hundra meter från Brätte - sammanflöto sedan gam

malt två varuströmmar, den ena från Lödöse (salt, kläde och
annan import), den andra från skogarna, bergen och åker
bruksbygderna med järn, trä, spannmål, smör, hudar, skinn,

72



och Vassända var även sedan gammalt ett marknadscentrum.
I<edan 1544 väcktes tanken på en stad vid Vassända. Säker
ligen fanns här då en handels- och omlastningsplats. Tiden
för stadsgrundningen är icke känd, men Brättes tillkomst
kan troligen sättas till 1580-talet. Att Brätte under 1600-talets
förra del ej var någon obetydiig plats, framgår aven Lennart
Torstensson tillägnad karta över Götaland (Bild O.

De på platsen för Brätte blottade gatorna och gårdspla
nerna återfunnas på en i skala 1: 100 utförd modell över
området.

Iiuvudmassan av fynden kunna dateras till tiden mellan
ISOO-talets slut och 1600-talets mitt. Ett kokkärl (dansk
tillverkning) och ett fyrfat (troligen tyskt), båda av lergods,
hade rekonstruerats. Några skärvor av fat och skålar hade
kompletterats i akvarell. för övrigt utställdes ett represen 
tativt urval av fynden. En stor del av dem överenstämma
med de från Nya Lödöse, Göteborgs föregångare, tillvara
tagna föremålen, En mera ingående redogörelse lämnas i
llppsatsen "fynden från Brätte", Vänersborgs söners gilles
årsskrift 1944.

Behovet aven omlastningshamn vid Vänerns sydspets var
den yttersta orsaken till stadsanläggningen. Allt gods måste
transporteras efter häst mellan Brätte och Åkerström, den
s. k. Edsvägen.

Till Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 utförde konst
nären Jon And några målningar från kanalleden till Göte
borg. Tre av dem hade lånats till stadshistoriska utställ
ningen från Sjöfartsmuseet i Göteborg (Bild 2).

Genom att den redan på ISOO-talet planerade kanalleden
vid Vänersborg, Karls grav, gjordes segelbar 1753, kom Eds
vägen ur bruk.

Då hade mera än 100 år förflutit, sedan Brätte övergavs.
Stranden vid Brätte växte igen, vilket så småningom omöjlig-
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gjorde sjöfarten, och stadens invånare ålades därför redan

1610 att flytta sina hus till liuvudnäs, där enligt privilegie

brevet 1644 Vänersborg grundades.

När Kiettil Classon Felterus 1661 upprättade karta över

Vänersborg, synes Brätte ha varit helt övergivet. Brättes

Bild 2.

läge anges på kartan endast med orden "Fordna Brätte staadz

Platz", och på en bild ur en holländsk reseskildring från 1660
talet nämnes endast "Brcettce veteris rudera", vilket markeras

med ruiner av hus.

På Wilhelm Kruses karta år 1714 anges Brätte endast med
liten stil. Det hade då ej längre någon· betydelse.

Brätte och Vänersborg förenades på utställningen genom
foto av lians Be1frages bild på gravstenen i Vänersborgs

kyrkas vapenhus. lians Belfrage levde 1614-1688 och var
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borgare i Brätte och Vänersborg samt vid något tillfälle t. f.
borgmästare i Vänersborg.

Nu först kunde utställningsbesÖkaren närmare studera

Vänersborgs öden med början i rum 2, där stadsplanerna
visades. På ena kortväggen syntes en förstoring av skissen

Bild 3.

till Erik Dahlbergs Sueciabild, som i jämförelse med kop··

parsticket gav en anspråkslös bild av staden. Skissen upp

täcktes under förarbeten till utställningen och har icke tidi
gare offentliggjorts. En mera ingående beskrivning av den
kommer att publiceras i annat sammanhang - eventuellt i
denna skriftserie.

Bland äldre stadsplaner märktes särskilt Bo Kempenskölds
från år 1699, en av dyrgriparna i Kungl. Lantmäteristyrelsens
arkiv.
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Mycket goda upplysningar om stadens förhållanden under
äldre tid erhölls av lians Lindskogs karta från 1787. Den
kompletterades med fotografier av ännu kvarstående bygg
nader på planen. Samma montering hade gjorts vid de se,.
nare stadsplanerna.

Liksom i de flesta av landets städer härjades Vänersborgs
gamla träbebyggelse aven ödeläggande brand. Det svåra
året var i Vänersborg 1834. Den på hösten samma år upp
gjorda stadsplanen syftade med sin korridor av torg och
öppna platser tvärs genom staden samt breda gator till ett
förhindrande aven nyeldsolycka. I huvudsak gav den ock
så det väsentliga av stadens nuvarande utseende, borseE
från några ändringar 1866 och 1882 samt vid upprepade till
fällen under 1900-talet, då stadens utveckling åt olika håll
fixerades. Den nu gällande stadsplanen (Bild 3) visades jämte
några bilder från de senaste årens bebyggelse.

I rum 3, som övervägande ägnades statens förvaltning,
gjordes så långt möjligt direkta jämförelser mellan förhål
landena under 1600-talet och 1900-talet. Väggen mitt fram upp··
togs sålunda helt av två träd, ett stort (Bild 4), som visade, hur
staden styrdes 1944, och ett litet (Bild 5), som visade, hur sta
den styrdes under 1600-talet. Till komplettering av denna fram
stärIning lämnades välvilligt bidrag av stadens båda hävda
tecknare, fil. lic. Gösta liasselberg och fil. l'ic. C. P. Corin.
Den förstnämnde kompletterade det stora trädet bl. a, med

fotografier av den första uppsättningen stadsfullmäktigeIeda
möter jämte det första stadsful1mäktigeprotokollet. Den se
nare lämnade en serie uppgifter belysande stadens inkomster
och utgifter under 1600-talet. Ur vägledningen till utställ
ningen må följande anföras:

"De tillgångar, som stodo magistraten tm buds, voro
ganska blygsamma. Prämst baserades stadens ekonomi på
de s. k. bryggepenningarna, en avgift på till staden ankom-
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met järn. Vidare märktes hamnpenningar, som pålades trä
varor. Av dem vilka brukade stadens donationsjord, avkräv-o
des landeripenningar, och ägare av hästar och kor erlade

Bild 5.

mulbetspenningar. Dessutom upptog staden avgifter för rät
ten att hava marknadsstånd. Nämnda i stadskassan influtna me
del användes i huvudsak tiH avlöningar och till bestridande
av byggnadskostnader. Någon motsvari,ghet tiU vår tids all

männa kommunalskatt existerade icke. Den enda vid sidan
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av utlagor till kronan mera regelbundet utgående stads
skatten synes ha varit de s. k. påskpenningarna, som utbe
talades till prästerskapets underhåll. Dessutom läto sig
borgarna taxeras för olika tilHälliga utgifter, när stadskas
sans tillgångar icke räckte till eHer av något skäl icke an

sågos böra komma i fråga. Så hände exempelvis, då det blev
fråga att finansiera gåvor till landshövdingar eller andra
högt uppsatta personer, som det gällde att hålla sig väl med,
eller då medel behövdes för smärre byggnadsarbeten i kyr
kan o. s. v."

Bland utg'ifterna under år 1665 märktes utom löner åt sta
dens funktionärer fÖljande post: "Ät en delinkvent att stärka
sig med dricka, sedan han löpt gatlopp --: 6" -- ett vittnes
börd om 1600-talets humanitet.

Till jämförelse med 1600-talets utskylder visades en tablå
Över de senaste årtiondenas utdebitering och utgifternas för
delning på olika områden.

För svenska småstäder, nästan uteslutande bebyggda med
trähus, fanns ingen värre fiende än den röde hanen. Väners
borg fick, som ovan nämndes, uppleva det 1834. Redan
tidigare fanns ett organiserat brandskydd, men efter den för

ödande branden bildades en frivillig brandkår. Talrika min
nen från denna brandkårs organisation - fana, brandfackla,
brandflaggor, mössplåtar för strålförare, vattenbärare och
vakter - utställdes och jämfördes med det nutida l'uftskyd
dets olika tjänstegrenar och beteckningar.

I korridoren intill rum 4 åskådliggjordes på en stor karta
Vänersborgs handels- och sjöfartsförbindelser under 1700
talet.

I utställningens vägledning lämnades följande orientering

härom:
"Det behövdes en omfattande organisation för att förmedla
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Göteborgs handel med vänerområdet. Den södergående tra
fiken var den vigtigaste; årligen sökte sig stora mängder järn
och trä mot hamnen i väster. Stadens förnäma borgare liv
niirde sig främst som kommissionärer, s. k. faktorer, åt Göte
borgs köpmän. På egna skepp befraktade de deras järn- och
trävaror och togo "tunnegods i retur. De organiserade land
transporterna över Edsvägen, ombesörjde flottning av tim
mer från Värmland och bevakade över huvud sina uppdrags
givares intressen vid omlastningar, lagringar och transpor
ter. Varutransiteringen gav andra stadsinvånare sysselsätt
ning som flottkarlar och formän, skeppare och båtsmän. D,-'
farkoster, som användes för varornas befordran på Vänern,
voro i allmänhet enmastade med ett enda råsegel, s. k. boj··
orter. En sådan finnes avbildad i stadens vapen, en god
sinnebild för vänersjöfartens iivsviktiga betydels(e för
Vänersborg."

Sjöfartsnäringen belystes närmare av ett antal båtmodeHel'
och en rekonstruerad interiör av navigationshytten på ång
fartyget Eos. Även en del föremål från segelmakeri och varv
i Vänersborg visades.

Hantverket representerades av föremål från skomakare
och sadelmakareämbetena i Vänersborg samt arbeten av
några av stadens silversmeder och urmakare.

Vid fönsterväggen visades å tvenne skärmar den ekono
miska utvecklingen under 1600- och 1700-talen. tIuvudin··
tresset ägnades dock 1800-talet, som beklädde en hel vägg
(Bild 6).

Från 1835 lämnades här för vart 15 år uppgifter om antalet
invånare, sjö.fart, handel, hantverk och industri samt institu
tioner. Folkmängdssiffran kunde varje gång jämföras med
motsvarande siffror för Borås, Uddevalla och Kristinehamn
Sjöfarten ställdes i relation med motsvarande uppgifter för
Kristinehamn.
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Sammanstäl1ningen hade utarbetats av fil. lic. Gösta liasseI
berg.

På väg till rum 5 gåvo ett par skärmväggar i korridoren
i ord och bild ett intryck av Vänersborg för ett hundratal

och ett femtiotal år sedan.

Bild 6.

Under rubriken "Prån forntid till framtid" visade här en
serie bilder, hur det gamla Vänersborg försvunnit (Bild 7),
och på nästa vägg visades, hur det nutida Vänersborg växt
fram (Bild 8). En glimt av framtiden gavs av väggkartan över
Vänersborg efter inkorporeringen 1 jan. 1945 samt modeller
av den beslutade men ännu ej utförda broombyggnaden och
lasarettstillbyggnaden.

*
Den för högiidlighåUande av 300-årsminnet av Vänersborgs

grundläggning tillsatta jubileumskommitten beslutade redan
på ett tidigt stadium av förberedelserna, att en stadshistorisk
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Bild 7.

Bild 8.
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utstäl1ning skulle anordnas. Till kommitte för utställningen
valdes rektor Ernst Lundberg, drätselkammarens ordförande
Karl Ericsson, landstingsman Anton Lundgren och försälj
ningschef H.iImer Larsson. Till kommissarie utsågs sedermera
förf. till denna uppsats och såsom konstnärlig medarbetare
förvärvades konservator Olle liellström, Skara.

NILS IVAN SVENSSON.
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flRSKRÖNIKA 1944.

"5e, staden flaggar! Dukar sväva, sommarns vindar dra ..."
Det är Birger Sjöberg, som får släppa till ingressen, när

jag, krönikeskrivarens plikt likmätigt, går att skildra en av de
större dagarna i Vänersborgs trehundraåriga historia, ons
dagen den 21 juni anno 1944. Det var en aning gråväder, när
Mångberg hissade stadens flagga i arla morgonstund och Fja
lar Åström, en nykter Nils Ferlin, skanderade sina strofer för
en morgonpigg och förväntansfull skara hemmasöner och
hemmadöttrar jämte åtskilligt hitrest folk av båda könen. Så
gick den ena flaggan efter den andra i topp, solen tittade fram.
och snart välvde sig en sommarblå himmel över den på torget
församlade menigheten. På honnörsestraden lyftes med gran
dessa höga hattar av bonjourklädda herrar, tillhörande, antar
jag, stadens, länets och rikets creme de la creme. Kyrkkloc
kan slog tio, residensets dörrar slogos upp, kronprinsparet
trädde ut, kisade mot junisolen och hälsades av stadsfullmäk
tiges ordförande och vice ordförande jämte blomsteröverräc
kande och hovnigande fruar. Iionnörsestraden och en och an
nan bonjour knarrade betänkligt inför undersåtliga bugningars
påfrestning, när en spänstig kronprins och en leende kron
prinsessa stego upp för trappan. Oscar Andersson äskade
ljud för att med trygg stämma och sober enkelhet tala om
stadens forntid och framtid, om Vänersborgs bekymmer och
glädjeämnen i dag och om vänersborgarnes glädje över, att
landets kronprinspar velat skänka glans åt stadens jubileums
högtid. Kronprinsen vältalade om Vänersborg, om oron i värl-
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den och om inre sammanhållning. Slutligen överbragtes
gåvor och hälsningar från grannstäder och grannsocknar. Så
blev det stadsfullmäktiges tur att skaka hand med högstden
samme och sola sig i hjärtevinnande leenden från gemålen.
Stadens gamla, som omtänksamma arrangörer berett förnäm
lig sittplats, strålade i kapp med junisalen efter kungliga axel
klappar och leenden. .Folke Wikström i stålhjälm avlämnade
hemvärnet, fru Landberg i oklanderlig givakt lottorna, och
vi andra sträckte på halsarna, trampade varandra på tårna
och hade oss på alla de sätt svensken för sed haver, då kung
lighet och filmstjärnor finns i närheten. Klockan blev tolv, i
kyrkan bänkade sig kronprins- och landshövdingepar, Brams
torp och Rubbestad, övrig creme de la creme och enklare
folk av olika stånd. Så kom jubileumskantaten, en ståtlig
hyllning i toner till en stad, som, med ett lysande undantag,
varit fattigare på skalder än på sångare och musiker. Med
Alvins musik i sinnet och prosten Helanders text i fickan
kunde man sedan ägna sig åt att inviga jubileumsutställningen
i sällskap med så prominenta personer som kunglighet, stats
råd, Thunströms trillingar, borgmästaren, Böhmer och Was
senius. Hade inte nöjesfältet på Lilla Torpas tuviga tegar
funnits, hade det varit en utställning alltigenom med stil, men
gudskelov fingo väl högheterna aldrig se det, varför intrycket
bör ha blivit det bästa. - Solen gick i moln, gråvädret däm
pade ner de festliga färgerna, men i societetssalongen tändes
kronorna över en i sig själv lysande församling av inbjudna
gäster, samt de vänersborgare, som mot en avgift av 25 kro
nor beretts möjlighet att uppträda som statister vid detta
solenna tillfälle. I plantaget talade gillets ålderman för me
nigheten om Brätte och Vänersborg, under det att den frusna
grädden på hans i societetssalongen väntande efterrätt sakta
smälte. Kring stadshotellet samlade sig en tålmodigt väntan
de skara, som ville ta en sista titt på ett trots dagens påfrest-
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ningar alltjämt leende kronprinspar. Så hurrades det blygt
och försagt och kungligt svenskt. Därmed var dagen slut -
en värdigt firad dag, som länder Vänersborg och arrangö
rerna till heder.

Inför jubileet hade staden rustat upp och framstod som den
pärla bland småstäder den i själva verket är, väl värd att
älskas och äras av sina söner. Staden är numera så putsad
och fin, att den, som tänker spotta på gatan, måtte få betänka
sig två gånger, innan han låter uppsåtet gå i verkställighet.
Men med den omsorg, som lägges ner på stadens utseende,
är det oförklarligt, att man tillåtet en så kvalificerad skön
hetsfläck som musikestraden i plantaget. Vad som förvånar
mig ännu mer är, att min högt värderade vän stadsarkitekten
i Uddevalla är upphovsmannen, han brukar annars göra snyg
ga saker. Kunde inte musikkåren hålla sig på marken, så att
detta om en lantlig dansbana erinrade skygge bleve överflö
digt även ur nyttosynpunkt. Det räcker, att kiosken belamrar
platsen kring mandråparen, och man tänker inte utan saknad
på apotekets gamla vattenkiosk, som åtminstone hade förde
len att vara pittoresk. Men den revs. Därför, snälla, ansvars
kännande skönhetsråd, bygg inte mera i plantaget. Annars
är det, som sagt, numera idel tillfredsställelse att vandra på
stadens gamla gator, i plantagen och över torget - det senare
dock under förutsättning, att man inte är ömfotad. När tor
get nu blir så förnämt med Residenset, förändrat men förskö
nat med flyglar, som dekorativ bakgrund till den länge om
skrivna och omdiskuterade fontän, som nu är i vardande, kan
då inte belysningen ordnas litet bättre, både estetiskt och
ljustekniskt. Och hur skulle det vara med fasadbelysning här
och där kring torget: residenset och den norra husraden med
apoteket och sparbanken som blickfång. Då skulle Väners
borg "by night" bli litet gladare.

Det förefaller, som om jubileet skulle hindrat Vänersborg
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att sjunka ner i en hotande dvala, trehundraåringen visar

stället, att än finns det friska viljor och verksamhetslust. En

ny kaj står färdig, residensbron skall ombyggas och högbron

blir verklighet. Om gamla dalbobron därmed ska skatta åt

förgängelsen vet jag inte, men jag hoppas, att den får vara

kvar liksom jeteerna, annars berövas staden något av sin
själ. Vem har inte i ungdomens vår med sin själs för tillfället
älskade vandrat jeteerna åter och fram, när månen strött sitt

silver över kanalens lätt krusade vatten. Beröva inte våra
och kommande dagars ungdom den upplevelsen!

Ytterligheterna beröra varandra. rör något år sedan blev
staden beryktad för sin vattniga mjölk; nu ska mjölken bli

snustorr, när den stora torrmjölksfabriken blivit tilL rör
livsmedelsförsörjningen över huvud taget blir det väl sörjt,
sedan även ett spannmålssilo rest sina torn över Vassbottens
en gång så dyra lera. Men någon "havrekung" återuppstår

väl knappast.
Till alla celebra besök under året, bör läggas ännu ett: Per

Meurling, som åtnjutit årslång inackordering på det ställe,
som en gång inspirerade Sjöberg till dikten "Släpp fångarna
loss". Jag känner tyvärr dåligt till Meurling och hans antece
dentia, men det synes ha varit en förnämlig gäst, ty när han
lämnade sin fristad vid järnvägsbacken, beskrevs händelsen
aven göteborgstidning sålunda: "rängelseportarne öppnades,
fångkonstaplarne bugade och Meurling trädde ut".

Till årets Lucia har, om jag är rätt underrättad, valts en
utsocknes ung dam. Det är väl inte riktigt artigt mot alla söta
flickor här i Vänersborg att importera ljusdrottningen, men
i det här fallet synes alldeles särskilda kvalifikationer ha
förelegat, så valet är kanske förklarligt. Jag har nämligen
läst i Annonsbladet, att källarmästare 1<oss i ett välkomstode
förklarade henne vara "glorisk i sin högtidsskrud", och även
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om jag inte riktigt fattar andemeningen, så måtte föremålet
ha varit något alldeles extra.

Även om glansen från Vänersborg i någon mån fördunklat,
vad sig i riket i övrigt tilldragit, bör ju inte detta förbigås

med överlägsen tystnad.
Landet har sina bekymmer, punschen är slut, eau de vien

likaså, och i Stockholm ha inte julborden på grund av strejk
kunnat digna av skinka och korv och annat kräsligt, förutan
vilket julen blir grå och trist. Men vi ha inte behövt offra
landets ungdom på krigets altare, vi ha inte hungrat och fru
sit, vi ha inte haft quislingar och schalburgare, stöveltramp
och mord, och inga bomber ha härjat våra städer.

I Stockholm krossades några fönsterrutor, när ryska flyg
plan släppte bomber i stadens närhet. Men det berodde väl
på felorientering eller tekniskt missöde. Det kallas ju så, när
man vill vara artig. Däremot har det inte gjorts gällande, att
det berodde på fel orientering, när svenska spaningsplan blevo
nedskjutna över internationellt vatten, även om vederbörande
skyldiga förklarade vattnet för sitt "hoheitsgebiet". Men det
tillverkas ju så mycket kartor söderöver, att det ibland måste

bli si och så med noggrannheten. liurudan kvalitEm var på
Sverigekartorna, som skulle skickas med våra järnvägar till
"skyddsmakten" i Norge, har man inte riktigt fått reda på, men
kvantiteten var ju inte föraktlig. Man kan nog hålla med ex
cellensen Oiinther om, att affären var "olustig".

Försvar och utrikespolitik höra intimt samman, varför jag
passar på, att anmäla överbefälhavareskifte. Thörnell har gått
och Jung har kommit. Och därmed försvann också Dagspos
ten från officers- och manskapsmässar, och fråga är, om inte
tidningen försvinner helt och hållet, sedan det blivit officiellt
fastslaget, vilken andas barn den avisan var. Dess andliga
hemort har ju knappast kunnat råda något tvivel om, nu vet

man också att guldet var importerat.
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Vi ha haft andrakammarval, men folkhemmet och samlings
regeringen består. Andersson i Rasjön har lämnat taburetten
för den bekvämare landshövdingestolen i falun, och trött
eftt;r det digra skolbetänkandet har Bagge börjat tänka p<"l

sorti. Sedan kan kanske han och professor Welander mera
ostört ägna sig åt att hålla ögonen på tyska skolan i Stock
holm.

Lagar växa som svampar ur jorden; nu ha vi också en
hembiträdeslag, som gjort slut på den sista resten av livegen
skapen i Sverige, som påstås aldrig ha funnits, såvida i dessa
hembiträdesbristens tider någon Pinntorpafru vågat sticka upp
huvudet. Nu gäller det för husmÖdrar att inte bara hålla
reda på kuponger och ransoneringstider utan också en massö.
paragrafer.

På den kulturella avdelningen antecknas, att pennskaftet
Elin Wägner tagit plats i Svenska akademien efter stabbe
rupspågen och filosofen lians Larsson, att August Peterson,
som efter årslånga forskarmödor blivit väl känd med Birger
Sjöberg, givit ut en diger volym "Birger Sjöberg den okände",
att julboksfloden, där också Vänersborgs historia i två delar
förekommer, svämmat över sina bräddar och att Malmö fått
en storslagen stadsteater. Slutligen kan nämnas, att vi fått
ett institut för svensk kulturell upplysningsverksamhet i ut
landet. Så ont, som det för närvarande är om kultur i värl
den, skadar det kanske inte med litet export, om det skulle
vara så, att vi har någon att avvara. Men därom är herr
Medelsvensson i vart fall övertygad, och det vare mig fjärran
att bestrida hans uppfattning i det fallet.

När den uppreklamerade andra fronten den 6 juni blev verk
lighet, skyndade sig Medelsvensson, att, efter pliktskyldig
honnör för svenska flaggan, sträcka fingret i vädret för att
övertyga sig om, från vilket håll vinden nu blåste. Och si,

det föll som en förlåt från hans ögon. Nu svävade han inte

89



på målet, nu visste han på vilket ben han skulle stå. Det

gick så långt, att han vågade reagera mot våld och väld och
till och med då han högtidstalar, har han börjat med djup
lodande anspelningar på de onda makter, som drivit sitt spel,
och har inte tvekat att nämna var deras hemort var att söka,

Det vill säga, i de yttersta av dessa dagar återvänder kanske

den gamla försiktigheten för en tid, men recidiv äro ju svårJ.

att undvika. Av det sist sagda torde framgå, att vinden på
västfronten vänt och för tillfället blåser från öster.

Världshändelserna i övrigt skall behandlas kort och objek
tivt. Rom och Paris har befriats. Nej, det var kanske inte så

objektivt uttryckt, som jag skulle önskat. Alltså: tyskarne
befinna sig icke längre i Paris och Rom, Viktor Emanuel är
varken kung eller kejsare längre, möjligen är hans son Um

berta riksföreståndare, tyskarnes dåvarande ledare, rikskans
leren och fältherren Adolf Iiitler, blev den 20 juni utsatt för

ett avskyvärt attentat med förstörda byxår och stukat finger
som resultat, Churchill och Roosevelt ha återigen haft prat

samma överläggningar, Stalin stannar envist i Moskva, Fin..

land har fått vapenstillestånd, Bulgarien och Rumänien ha

Övergett sin store bundsförvant och Iiimmler förefaller vara

Tysklands ledare.

Till slut kan antecknas, att som vanligt allt varit lugnt j

gillet, och att den officiella redogörelsen kommer i årsskrif

ten. Det enda anmärkningsvärda är, att årsskriften i år kom
mit ut vid midsommartiden såsom avsikten från början var.
Att så skett är helt och hållet den energiske Iijorths förtjänst.

Om man kunde begripa, varifrån han får sin energi. Men
han har en utomordentlig hembrygd punsch; kanske det är

den som gör det.
Jag sa, att allt varit lugnt i gillet, men en sak kanske jag

skulle dröja vid, då det berör mina krönikor. Det har riktats

anmärkningar mot dessa, och det förstår jag innerligt väl.
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tIar man skrivit krönikor i 15 år blir det naturligtvis litet
tjatigt för åhörare och läsare. Av bland annat den anledningen
hade jag tänkt slippa krönikeskrivandet samtidigt, som jag
lämnade gilleskrivarebefattningen. Men gillebröderna äro ju
så över alla gränser artiga, att kan stämman inte direkt mot
sätta sig en avsägelse, så skapas en ny befattning - för att
lura den avgående att stanna kvar på ena eller andra sättet.
Så jag skulle tagit det med ro, om inte anledningen till kriti
ken varit den, att jag skulle varit oneutral och talat för myc
ket och mindre högaktningsfullt om tredje riket och dess le
dare. Då måste jag gå i svaromål. Jag hör nämligen inte till
dem, som kunnat acceptera, att den råa styrkan,. pÖbelvälde,
tortyr, mord, lögn och sjuklig härsklystnad skulle vara de
krafter, som voro skickade att skapa en bättre värld eller
ett tusenårsrike. Men därmed anser jag mig inte ha tagit parti
f ö r motspelarne i världstragedien utan m o t det folk och
den rörelse, som jag - och jag hoppas flertalet svenskar 
funnit vara fiender till allt det, som vi ansett väsentligt i den

mänskliga samlevnaden, Om denna krönika blivit rätt neu
tral, beror det inte på att jag ändrat åsikt eller velat tillmötes

gå kraven från dessa det organiserade förtryckets apologeter.
Så länge jag får nöjet skriva gillets årskrönika, kommer jag
att reagera mot våld och väld, oavsett från vilket håll ur
sprunget spåras. Anse gillebröderna, att jag därmed missupp
fattar min uppgift, avstår jag gärna från befattningen som krö
nikeskrivare. Så betänk Er noga, gode gillesbröder, innan Ni
obetänksamt av gammal vana ropar "omval".

Vänersborg den 26 dec. 1944.
ELOV NORDEN.
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MINNESRUNOR 1944.

U nder det gångna året har döden skördat fyra gillebröder, därav två av
de till medlemsåren allra äldsta.

Kemikaliehandlaren JOHAN LARSON avled i Vä
nersborg den 9 juni 1944. Han var född i Väners
borg den 16 december 1898 och gick alltså bon
i blomman av sin ålder. Efter fullbordad skol
gång var Larson först biträde i Georg Nyströms
järnhandel, medarbetade därefter i en äldre bro
ders amlrsrörelse och öppnade för ett W-tal år
sedan kemikalieaffär, som han hunnit driva upp
till betydande omfattning. Larson var i yngre
dagar intresserad roddare, och hans sinne stoJ
för övrigt öppet för andra idrottens grenar. Hel
hjärtat deltog han i dryftandet av de samhälleliga

frågorna. I vänkretsen efterlämnade han minnet aven vänfast, glad och
god kamrat. - Larson blev medlem av Vänersborgs Söners Gille år 1931.

Snickaremästaren RICHARD HULTEN avled i Vä
nersborg den 4 juli 1944. Han var född i Väners-
borg den 6 januari 1884, den yngste i den kända
brödrakedjan Hulten, som både här i hemstaden
och i det stora landet i väster gjort sig ett aktat
namn som skickliga yrkesmän och goda sångare.
EiIer genomgången mångårig utbildning såväl i
faderns rörelse som under kompanjonskap med
brodern Amandus var Hulten sedan år 1915 inne
havare av egen snickeriverkstad, som ägde stort
anseende för gott kvalitetsarbete. Han tillhörde
sedan många år Vänersborgs Arbetareförening

samt Fabriks- och Hantverksföreningen, där han nedlade ett intresserat
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arbete. En del år satt han som verksam styrelseledamot i Vänersborg:,
lärlings- och yrkesskoloL Sina bästa krafter under ledig tid ägnade han
dock helhjärtat åt sången, enkannerligen manskörsången. Från ett mång
årigt samarbete inom Vänersborgs Par Bricoles sångkör minns jag Richard
som den trogne och flitige sångaren med det kamratliga, öppna och ljusa
sinnelaget. lian betydde mycket i de sångark1'etsar, som hade iörmånell
av hans präktiga röst och vanna vänskap. -- liulten inträdde i Väners
borgs Söners Gille redan år 1906.

Kamreraren AXEL STIGSJÖÖ avled i Göteborg
den 24 augusti 1944. lian var född i Vänersborg
den 27 december 1892. Efter skolgång och mer
kantil utbildning började han i kolonialvaru
branschen och blev år 1922 kamrer, sedermera
kontorschef hos AB Svenska Fryserierna. lian
var ordförande i Göteborgs Glassindustriförening
och styrelseledamot i Sveriges Glassindustriers
Riksförbund samt därjämte verksam inom andra
yrkessammanslutningar. Stigsjöö flyttade tidigt
från hemstaden men torde ihågkommas av åtskil
liga äldre gillesme1dlemmar. lian var sin födelse··

stad trogen och begärde sitt inträde i Vänersborgs Söners Gille år 1942.

f. Maskinrnästaren ALBIN ANDERSSON avled i
Vänersborg den 30 oktober 1944. lian var född
i Vänersborg den 4 november 1872 och började
sin bana å Lundviks mekaniska verkstad. Efter
någon tids vistelse i Amerika tog han anställning
å härvarande skofabrik. Ar 1909 blev han maski
nist vid Vänersborgs lasarett, i vilken befattning
han för ett lO-tal år sedan pensionerades efter
en plikttroget utförd gärning. Det är väl dock
inom Vänersborgs musikliv, som mäster Albin
gjort sig mest känd. Där har han också gjort en
verkligt bestående insats. Utrustad med en ypper

lig tenorröst kom han redan i tidiga ungdomen med i kvartettsången,
där han snart blev ledande. Såsom sådan har han övat och lett många
körer. Med glatt gemyt och stor kunnighet sökte han städse hålla sångens
fana högt. Under ett mångårigt samarbete med Albin Andersson såväl
inom blandad som manskörsång inom samhället har jag mött en sångar
begåvning, som väckte varm beundran. Vid sin bår erhöll den gamle kör
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ledaren rika bevis på uppskattnIng, och tacksamheten gällde icke minst
den gode vännen. ~ Även Albin Andersson blev medlem av Vänersborgs
Söners Gille år 1906.

GUNNAR HJORTH.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ned.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djup och lång.

Domnande kvällsvind sÖver dem.

susar sin vaggande sång.
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse~

berättelse för år 1944.

S tyrels.en för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande berät
telse över verksamheten under år 1944:

Inom sig utsåg styrelsen för sagda år till andre ålderman handelsträd
gårdsmästaren Anton Thernquist, till gilleskrivare taxeringsintendenten
Gunnar Iijorth och till kassafogde bankkassören Primus Anderson. Där
jämte förordnade styrelsen - i avvaktan på ikraftträdandet av beslutad
stadgeändring i ämnet -- till t. f. gillevärd under året handelsförestån
daren Iiarry Peterson. Styrelsen har under året haft 8 sammanträden.

I den av stadens köpmans- samt hantverks- och industriföreningar i
samband med dess 300-årsjubileum anordnade utställningen deltog Gillet
med ett montage, upptagande Gillets stiftare och ålderdomshem i bild
samt Gillets ändamål och medlemsskapsregler i stadgeutdrag.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin trettonde årgång oc11
tillställts samtliga medlemmar. Årsskriften hade karaktären av festskrift
med anledning av att 300 år förflutit från Brätte stads förflyttning.

Ur "Knut Iiernströms Understödsfolld" hava utdelats 3 julgåvor och ut

"Major Oscar Wenerströms Understödsfond" 2 julgåvor.
Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 29 mars och till

högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 59 av Gillets medlem
mar infunnit sig.

Medlemsantalet utgjorde vid 1944 års utgång 348, varav 7 ständiga med
lemmar. Under året hava 4 medlemmar avlidit, 1 avförts på grund av
stadgeföreskrift och 19 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med tillhörande fond hänvisas till fastig
hetsföreningens särskilda styrelseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas föUande redogörelse:

L ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1943 1.178: 15
Inträdes- och årsavgifter 1.518: 50
Annonser i årsskriften 375:-
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Försålda årsskrifter ............•.........
25-årsmärken .

Gåvor .
Lån , .
Ränta .

737: 7Ö
7: 50

95:
1.000: -

28: 87 3.762: 5'1
.__._---

Kronor 4.940: 72

Inkassering av årsavgifter .
Kostnader för festskriften , .

i samband med utställningen .
gillestämma .

Lokalhyror . .
Inköp av planschverk .
Gåva till liemvärnet , .
Årsavgifter . .
Kransar och blommor .
fackhyra .
Lånelikvid .
Ränta å lån .
Annonser .
Trycksaker .
Porto, telefon m. m. . .

Behållning till år 1945: Innest. i bank .
Kontant i kassan ..

96: 50
2.407: 03

30: 15
107:70
174: 25

14: 35
100:

10: -
124:42
10:

1.000: .~

6: 83
23:94
67: 83
94: 05 4267: 05

346:68
326: 99 673: 67

Kronor 4.940: 72

2. fÖRSKÖNINGSfONDEN:

Behållning från år 1943
Ränta .

3.383: 97
101: 49

Kronor 3.485: 4ö
Behållning till år 1945: Innest. i bank Kronor 3.485: 46

533: 66
15: 9(j

549': 65

549: 65

3. NAMNKUNNIGA VÅNERSBORGARES MINNES fOND:

Behållning från år 1943 .
Ränta .

-------

K:ronor

Behållning till år 1945: Innest. i bank Kronor

4. KNUT liERNSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1943 2.070:-·
Ränta 91: 02

Kronor 2.161: 02
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Utdelade julgåvor , , , ,... 80:-
Ränta m. m. 13: 38
förvaltningskostnad 5: - 98: 38

-----
Behållning till år 1945: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 62: 64 2.062: 64

Kronor 2.161: 02

5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1943 .
Ränta .

3.006: 44
99: 77

Kronor 3.106: 21

förvaltningskostnad 6:-
Utdelade julgåvor 80: _. 86:-

Behållning till år 1945: Obligationer ~OO:-

Innest. i bank 1.020: 21 3.020: 21

Kronor 3.106: 21

6. IiJALMAR A. LINDEDALS MINNES fOND:

Behållning från år 1943 .
Ränta .

3.380: 90
107: 30

Kronor 3.488: 20

förvaltningskostnad 6:-
Behållning till år 1945: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank .. 1.482: 20 3.482: 20

Kronor 3.488: 20

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1943 .
Ränta .

Kronor

Livränta 300: -
förvaltningskostnad 6:-

Behållning till år 1945: Obligationer 10.000: -
Innest. i bank .. 1.100: 32

11.029: 44
376: 8b

11.406: 32

306: -.

11.100: 32

ANTON THERNQUIST.

BRUNO STERNER.

Vänersborg den 27 februari 1945.

BERTEL HALLBERG.

GUNNAR HJORTH.

K.URT HALLBERG.
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Granskningsb erättels e.
U ndertecknade, vid ordinarie giliesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1944 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva följande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och övriga
handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med omsorg och
noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bokförda samt
att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika fon
ders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda räkenska
perna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfriheT
för 1944 års förvaltning.

ERIK CARLSSON. TffORSTEN GULZ.

G r a n s k n i n g s m ä n.

V änersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1944.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet under
år 1944:

Räkenskaperna utvisa följande:

ÅLDERDOMSHEMMET:

VINST- och FÖRLUST KONTO:

3.881: 97

1.351:23

5.233: 20

I n Il o m s t e r:
liyrors konto 3.704:-
Årsavgifters konto 164: 50
Räntors konto . 13: 47

Kapital konto (minskning under året) .
-------

Kronor

Utgifter:

Löners konto .
Bränsle konto .
Ljus konto .
Vattenavgifts konto .

1.548: 
1.380:40

311: 29
39:-
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Renhållnings konto .
Reparationers konto .
försäkringsavgifters konto '" .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .
Inventariers konto (avskrivning) .

60: 61
1.002:57

104: 16
375: 38
299: 91
111: 88 5.233: 2U

---===----
Kronor 5.233:20

IN och UTGÄENDE BALANS KONTO:

den 31/12

40.000: -
717: -

2.125: 80
50:-

139: 28
5: 35

43.037: 43

den 1/1

40.000: 
742:50

2.237: 68
50:

458: 40

T i 11 gå n g ar:

fastighetens konto .
Bränsle konto .
Inventarie konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

--------

Kronor 43.488: 58

S k u l fl e r:

Reservfondens konto 1.735:-
Utestående skulders konto............ 99: 92
Låne konto .
Kapital konto _ .. .. 41.653:.66

Kronor 43.488: 58

1.735: -

1.000 :-
40.302: 43

43.037: 43

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS

DONATION:

Behållning från år 1943 26.742: 96
Ränta 817: 95
Lånelikvid 1.000: - 1.817: 95

----~=-=---

Livränta .
Lån _ .

Behållning till år 1945: Obligationer .
Utestående lån ..
Innest. i bank ..
Kontant i kassan

Kronor 28.560: 91

480:-
1.000: - 1.480:-
-~-

20.200: -
1.000: 
5.860: 91

20: - 27.080: 91

Kronor 28.560: 91
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Av redogörelsen framgår, att ålderdomshemmet under året gått med
avsevärd förlust, trots att rumshyrorna efter hyresnämndens medgivande
höjts från och med den 1 oktober 1944. Underskottet betingas - förutom
av genom krisförhållandena förhöjda bränslekostnader och opåräknat höga
reparationskostnader - av det förhållandet, att föreningen under året
haft att kämpa med vissa svårigheter i fråga om uthyrningen, detta trots
att Gillets allmänna kassa från nyssnämnda tidpunkt påförts andel i hyra
för styrelserummet. Det är emellertid styrelsens förhoppning, att förhål
landena skola stabilisera sig under år 1945, i följd varav styrelsen under
låtit att med tillgängliga fondmedel - helt eller delvis - täcka det upp
komna underskottet.

Ur Eliassonska fonden hava under året utlämnats kassalån dels till
Gillets allmänna kassa, vilket lån efter skedd avgiftsuppbörd återbetalats,
dels till ålderdomshemmet. Sedan under år 1943 fondens sista inteckningar
inlösts, har anledning till särskilt vinst- och förlustkonto för fonden an··
setts icke längre föreligga.

Vänersborg den 27 februari 1945.

ANTON TlfERNQUIST.

BRUNO STERNER.

BERTEL lfALLBERG.

GUNNAR lfjORTlf.

KURT lfALLBERG.

BROR FOCK.

PRIMUS ANDERSON.

R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper för år 1944, få härmed avgiva föl
jande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilka av oss bestyrkas.

Vi tillstyrka, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet för 1944
års förvaltning.

Vänersborg den 17 mars 1945.

ERIK CARLSSON.

Revisorer.

TIiORSTEN GULZ.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1944.

Allmänna kassan .
försköningsfonden .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut liernströms Understödsfond .
Major Oscar Wenerströms Minnes fond .
Iijalmar A. Lindedals Minnes fond .
Wilhelm och Nora Malmbergs donation .

Ålderdomshemmet .
Syskonen Ingeborg och Gottfrid EIiassons donation

673: 67
3.485: 46

549: 65
2.062: 64
3.020: 21
3.482: 20

11.100: 32

40.302: 43
27.080: 91

24.374: 15

67.383: 34
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1944.



Hedersledamot.

ANNA WIKSTRÖM, f. DYMLING, Fru, Sundsvall.

Medlemmar.
ALMGREN, BOO, Köpman, Jonsered .
ALMQVIST, HARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
*ANDERSSON, ALBIN, f. d. Maskinist, Vänersborg t .
ANDERSSON, ARNE, I~'olkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK, T., Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, fRITIOf, Rättare, Vänersborg .
*ANDERSSON, GOTTfRID, f. d. Överpostiljon, Uddevalla ..
ANDERSSON, GUSTAf, f. d. Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAf, Reparatör, Vänersborg , .
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, l:e Reparatör, falun .
"ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, förman, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg. Gillets

kassafogde ; .
ANDERSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Håbygård .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall .
BACK, HENRIK, Konditor, Vänersborg .
':BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Vänersborg .
'T3ECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
''BECKEMAN, KNUT, Hamnkapten, Uddevalla, ständig med-

lem .
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
''BERG, fRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, fil. mag., Vänersborg .
BERGLUND, fRITIOf, Handlande, Vänersborg .
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1908 1943
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72 07
1917 43
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1901 32
10 29

1896 43
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78 06
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1919 35
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02 28
1896 43

82 06
85 30
78 19

80 15
1905 33
1884 08
1911 32
1884 21



BERGLUND, GÖSTA, Övermaskinist, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Landskamrerare, falun .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BERRMAN, GÖSTA, folkskollärare, Göteborg .
*BIEL, CARL, Sjökapten, Vänersborg , ..
BJÖRNDAHL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTHEN, JOHN, fastighetsägare, Vänersborg .
BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
*BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg .
"'BROBECK, KARL, Kamrerare, falun .
BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Sveg .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, Handlande, Vänersborg .
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping .
"CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem .
"CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAf, Kapten, Vänersborg .
CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ELOf, Disponent, Vänersborg .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
*CARLSSON, GUNNAR, fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
CARLSSON, JOHN V., f. d. Bokbindaremästare, Vänersborg
"'CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Provinsialläkare, Umeå .
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Göteborg .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
CHRISTENSSON, CARL OTTO, Kock, Göteborg .
CliRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg .
DAfGÅRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAfGÅRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
*DAHLLÖf, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
"DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DAHME, ALGOT, Tekniker, Vänersborg .
*DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DANELIUS, KARL, f. d. förste provinsialläkare, Växjö .

1920 1943
1892 26
1906 23

12 29
10 43

1874 15
88 37
88 32
73 34
75 26
80 21
82 06
74 33
86 19

1906 23
04 31

1878 35
1912 42
1873 29

78 19

97 32
85 08

1909 30
00 44
04 30

1896 40
76 19

1905 38
1867 (06)43

93 16
1905 30

07 30
11 30
12 33
17 39

1891 2l
1906 30
1896 30

62 06
91 15

1909 39
1880 09

69 23
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DE BOURG, MATS, Rektor, Södertelje .
DINNETZ, fI~ITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAf, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
*DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
';'EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Vara .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EK, tfARALD, Löjtnant, Uddevalla .
EKBERG, tfJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELfMAN, NILS-OLOf, fil. stud., Stockholm .
eLIASSON, tfENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
ELMQVIST, fREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingenjör, Karlskoga .
ENGLUND, GUNNAR, Tjänsteman, Stocksund .
ENGLUND, NILS, Med. lic., Vänersborg o •••••••••••••••••••

"ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AXEL, tfandlande, Vänersborg .
*ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
"ERIKSSON, ERNST W., tfandlande, Vänersborg .
ERICSSON, JOtfN, Tandläkare, Vänersborg .
ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
*ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås .
fAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
fALK, RICtfARD, förvaltare, Brandsbol .
*fALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
*fOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
fOGELSTRÖM, fOLKE, folkskollärare, Hökedalen .
*fRIBERG, KNUT, Apotekare, Storvik .
fRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
fRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Östhammar .
fRÖBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
fRÖJD, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOf, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOf, Järnhandlare, Vänersborg .
*GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
*GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULLBRANTZ, HELGE, Murare, Vänersborg .
GULLBRANTZ, RIKARD, Muraremästare, Vänersborg
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1877 09
1887 43

96 24
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1889 08

93 43
84 07
79 07
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1913 44
1871 41



GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, Kapten, Vänersborg .
GUSTAFSSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER ARNE, Sjökapten, Vänersborg .
"GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
HAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
"IiAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALL, HELGE, Handlande, Vänersborg .
*HALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
*HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping. Gillets förste

ålderman .
"HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg, Bisittare

i Gillets styrelse, Gillets arkivarie .
HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
HALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, LiIIeskog .
HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem ..
HA.NSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg .
*HANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
HANSSON, VICTOR, f. d. Kyrkovaktmästare, Vänersborg ..
tlASSELBERG, GÖSTA, Fil. lic. Uppsala .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg .
HEGARDT, GUSTAF, l:e Stadsläkare, Västervik .
ffELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
fJELLSTRÖM, RAGNAR, Handelsföreståndare, Vänersborg ..
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg. Gille-

skrivare .
"'HULTEN, RICHARD, Snickaremästare, Vänersborg t .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
JANSON, HOLGER, Socialvårdsassistent, Uddevalla .
JANSSON, OTTO, 1:ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Med. lic., Uppsala .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Vänersborg .
JOHANSSON, ALFRED, f. d. Lokförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
"JOHANSSON, AXEL, Förman, Vänersborg .
JOfJANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
*JOHANSSON, EMIL, fJandlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Lokputsare, Vänersborg .
"JOfJANSSON, HARRY, DrätselbokhåIIare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, fJENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, IiILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .

1905 1928
11 38
18 42

1893 19
1908 30

01 17
10 41

1882 06

86 06

93 16
95 21
93 30
99 28
89 38
72 07
78 23

1909 42
Ol 36

1874 44
1907 34

03 28
06 29

1898 30
1905 43

02 23
1884 06

81 30
1912 35
1885 38
1913 30
1898 26

67 30
71 29
84 11

1903 30
1887 19

80 22
96 19
99 30

1903 28
1891 42
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"JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping < •••••••••••••• ~ 1892 1920
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .. 1900 30
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm 08 44
JOHANSSON, KAI~L, Skofabriksarbetare, Vänersborg 1899 35
JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg 97 28
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg 86 30
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg 1910 42
JOHANSSON, OSCAR, Övermaskinist, Göteborg 1885 44
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, MeIlerud < • • • • 88 25
JOHANSSON, AKE, Fotograf, Vänersborg 1908 34
JOHNSSON, HERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta 1871 27
JONSSON, ANDERS, Kontorist, Stockholm 1915 35
"JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg 1877 06
"JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg 77 12
"'JÖNSSON, GUSTAF, Hamnfogde, Vänersborg 98 19
KAHNBERG, KNUT, Akeriägare, Vänersborg 94 44
KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg 1911 39
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg 05 30
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg 1877 42
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Landskrona 1902 30
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg 14 34
*LARN, GILLIS, Apotekare, Göteborg 1884 14
"'LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg 90 19
"LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg 81 07
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg 92 30
LARSON, tIILMER, Försäljningschef, Vänersborg 92 42
LARSSON, HJALMAR, Ingeniör, Vänersborg 1903 30
LARSON, JOHAN, Handlande, Vänersborg t . 1898 31
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg 1905 30
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg 1881 23
LIND, SVEN, Försäljningschef, Vänersborg 1913 40
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg 12 42
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen 1869 31
"'LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg . . . . . . . . . . . 82 06
"'LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg . . . . . . . . . . 80 14
*LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg 77 14
''LINDQVIST, GUSTAF, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg 74 20
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Långared . . . . . . . . . . . . . .. 1914 37
LINDQVIST, ROLF, LänsbokhåIlare, Vänersborg 11 35
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg 10 35
LINDSTRÖM, ALLAN, Civilingeniör, Stockholm 08 30
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockho.1m 1873 39
LJUNGGREN, ERIK, Charkuterist, Vänersborg 98 35
"LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg 84 19

108



"LUNDBLAD, OLOf, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg o •••• •

LUNDBLAD, OLOf, Godsägare, Bernshammar .
*LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, EVERT, Kontorist, Vänersborg o ••••••••••••••

LUNDBORG, STEN, Studerande, Vänersborg .. , .
"LUNDGREN, NILS, Överkontrollör, Stockholm .
*LUNDGREN, THOR, Posikontrollör, Västerås .
''LUNDIN, GUSTAf, Byråingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Ängelholm .
LUNDIN, OTTO, frisörmästare, Åmål .
"LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Kamrer, Vänersborg __ .. _ .
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm _o ••••••••••••

MALMSTRÖM, WILHELM, Köpman, Vänersborg _o _ •••••••

"MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet _ .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg o •••••••••

':'NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Dekoratör, Vänersborg o •••••••••••••

':'von NOLTING, OLOf, Disponent, Trollhättan .
':'NORDEN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla. Gillets krönike-

skrivare .
NORDfELDT, JOHN, Studerande, Vänersborg .
NORDfELDT, PER-OLOV, Studerande, Vänersborg .
NORDfELDT, ÅKE, Konditor, Vänersborg .
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta _..
':'NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö _. - .
"NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
"NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg _ .
*NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg . _. _ .
*OLLcN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg _.. _ .
"OLSSON, ADOLf, f. d. Lagerbokhållare, Vänersborg .
OLSSON, ALBERT, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAf ADOLf, frisörmästare, finspång _ .
-"OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg
*OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro _ .
PAULSSON, KNUT, Landskontorist, Vänersborg .
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
*PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
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1901 16
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1897 44
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1906 43
1897 24
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PETTERSSON, ANDERS, f. d. Slaktaremästare, Vänersborg ..
"PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg. Er-

sättare i Gillets styrelse. Gillevärd .
PETTERSSON, HARRY, Urmakare, Gävle .
PRJ:ESTO, OLE, Kapten, Halmstad _ .
"RAHM, HJALMAR, Bankkamrer, Borås .
RAtiNE, KARL, folkskollärare, Trollhättan .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg - . _ .
ROSLIND, HENRY, Handlande, Vänersborg .
ROSLIND, GUSTAf, Materialförvaltare, Vänersborg .
RUTGERSSON, CHARLES, förman, Vänersborg .
I-<YME, HENRY, Kamrerare, Göteborg .
"RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig

medlem .
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig med-

lem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, ERIK, Tingsnotarie, Trollhättan .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SALEN, AXEL, Ingeniör, Sandviken .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, fil. mag., Vänersborg .
"SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
*af SANDEBERG, fREDRIK, Kammarherre, Moholm .
*af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg .
';'SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
*STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse .
STERNER, NILS OLOf, Studerande, Vänersborg .
STIGSJÖÖ, AXEL, Kontorschef, Göteborg t .
SUNDBORG, OLOf, Direktör, Äppelviken .
*SUNDELIUS, GOTTfRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
*SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
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"SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Bruksbokhållare, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
*SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ., .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockhoim .
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
SVÄRD, YNGVE, Sjukvårdare, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
"von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
SÄFSTRÖM, PER-OLOF, Studerande, Vänersborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kapten, Stockholm .
*THERNQUIST, ANTON, tIandeisträdgårdsmästare, Väners-

borg. Gillets andre ålderman .
TtIERNQUIST, OLE, Trädgårdsförman, Vänersborg .
*THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TtIIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TORSTENSSON, KARL, Stationsinspektor, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
'TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Karlstad .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WAtILQVIST, ÅKE, Kriminalkonstapel, Vänersborg .
':'WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
*WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRÖM, IiJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRÖM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vargön .
WALLSTRÖM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Dals-Långed .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Hjo .
WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg .
*WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, Filialföreståndare, Grästorp , ..
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .

1883 1915
81 42

1912 42
09 36

1889 26
96 36

1910 36
1887 07

96 41
95 37

1910 35
16 42
09 30

1896 20
99 26

1924 42
09 33

1874 08
1911 30
1899 19
1901 28
1898 28
1906 42
1897 34

82 (07) 43
99 43

1905 18
07 29

1880 29
1904 41
1899 08

58 37
92 16
88 44
94 44
82 44

1916 42
08 42

1891 26
75 08
81 34

1909 32
1892 30
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WESTERBERG, BERNliARD, Verkmästare, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Stockholm , .
VESTERLUND, STIG, Gasmästare, Vänersborg .
VvESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTliALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTliALL, CURT, Länsbokhållare, Vänersborg .
WETTERLUNDli, SUNE, Länsnotarie, Vänersborg .
"'WIBOM, TOR, Major, Stockholm .
VICTORIN, OLOf, Kontrollör, Vänersborg .
WIJKSTRÖM, ERNST, Tygförvaltare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, liELGE, Kapten, Jönköping .
WILliELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
"WalGAST, KURT, Kamrer, liälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
ÅKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÅSTRÖM, f JALAR, Ombudsman, Vänersborg , .
ÅSTRÖM, liELGE, Polisöverkonstapel, Vänersborg .
ÖBERG, LENNART, liandelsbiträde, Trollhättan .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 348.

Tillkomna under år 1945:

ANDERSSON, STIG, Socialombudsman, Sala ' .
BACKMAN, GUNNAR, Bankkassör, Arvika .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg; .
CARLSSON, MELKER, Kontorist, Vänersborg ' .
LIND, OLOV, Civilingenjör, Karlstad .
WOLGAST, TOR, folkhögskollärare, Bräkne-lioby .

1879 1937
1910 40

15 43
[2 38
05 34
08 36
04 28

1885 06
1908 ;:;5
1889 37

89 26
94 28
89 35
93 19
96 43
92 26
93 33

1902 42
20 43

1918
1890

98
1914

20
1891 (1918)

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORG SÖNERS GILLE 1945

Styrelse.
HALLBERO, BERTEL, Borgmästare, f ö r s t e å l d e r m a Yl

1942.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, A n d r e

å I d e r m a n 1944 (1925).
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, G i I l e s k r i var e

1944 (1933).
fOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, B i s i t t a r e 1944.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, K a s s a f o g d e 1944.

PETEf<SON, HARRY, tiandelsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944.
KARLSON, VALTER, J-Iandlande, E r s ä t t a r e 1944.

Beredningsnämnd.
GILLESKRIVAREN.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, A r k i var i e.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
PETERSON, HARRY, tiandelsföreståndare, G i Il e v ä r d.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
GUSTAfSSON, PER EDW., Landskanslist.

Årsskriftsnämnd.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

Krönike skri vare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
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Räk e nskap s gran sk are.

CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

LUNDBORG, ERIC, Handlande, E r s ä t t a r e.

Tillägg.

Sid. 14 not 1): Tyra Bergman var musiklärarinna och dog
Strängnäs 1914.
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1860-1945

~
85 år ha förflutit, sedan vårt företag, Sveriges

första skofabrik, grundades. Redan från början

fick Vänersborgs-skorna ett gott anseende hos

allmänheten tack vare hög kvalitet och ett gedi

get utförande. - En 85-årig erfarenhet jämte

en modern maskinell utrustning ligger idag till

grund för den moderna Vänersborgs-skon.

AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORO



SPARBANKEN IVANERSBoRG
GRUNDAD ÅR 1822

En av
landets äldsta sparban ker

Insatta medel omkring .. ,.., Kr. 25.000.000:-
Reserverade medel omkring" 1.300.000:-



SVENSKA
HAN DE lSBAN I<EN

En orrens bank för orrens behov

men genom sina 300 kon/or

dessutom j värdefull kontak!

med heja landets näringsfjv.



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABL. 1917

VÄNERSBORG
T e!. 8 b 3, 8 b 4. Växel.

TILLVERKAR
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och
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med förstklassig
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tillverkas av:

KONFEKTION
VÄNERSBORG

Säljas i ledande Dam- och

Herrkonfekfionsaffärer
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Ägare: AB. Pripp & lyckho!m. Göteborg

Tillverkning: Alla slags malf- och lejskedrycker
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Ur Vänersborgs första tidning.

Landshövdingen i Älvsborgs län friherre Sven CederströmI)
ingav i september 1771 till Kungl. Maj:t anmälan om behovet
av ett tryckeri i sin residensstad Vänersborg, och efter ett
par års skriftväxling med höga vederbörande föreslog han
i mars 1773, att konstförvanten Sigward Swanholm2

) skulle
antagas till boktryckare i staden. Kungl. Maj:ts privilegium
för Swanholm utfärdades den 16 oktober 1773, men först med
oktober månad 1774 bÖrjade tryckeriets verksamhet, som
Swanholm invigde med en dedikation till Hans Maj:t Konungen.

Att Vänersborg så relativt tidigt som 1774 hade boktryc
keri kan tjäna som ett bevis för stadens dåtida betydelse i
jämförelse med andra städer i riket, ty en sådan inrättning
saknades då och under lång tid framåt t. ex. i de andra väst
götastäderna. Man får naturligtvis därvid göra undantag för
Göteborg, där boktryckeri funnits ända sedan 1650, och
Skara, som haft boktryckeri sedan 1707. Men Mariestad fick
tryckeri först 1816, Borås 1826, Ulricehamn 1829, Lidköping
1842, Hjo 1847, falköping 1857 samt Skövde och Alingsås
först 1864. I Vänersborgs närmaste grannstäder utom provinsen
inrättades boktryckerier 1826, i Uddevalla och 1846 i ÅmåL

1) f. 1710; d. ogift 1781 i Stockholm. Var överste för Björneborgs
regemente sedan 1763, då han 1769 blev landshövding i Älvsborgs län.
tIan erhöll 1772 generalmajors titel och fick 1775 avsked med pension.

2) D. 1782 30/10 i V. 50 år gammal. tIan var gift med Anna Cajsa
Saurbier, som dog 1791 27/1 i V. 60 år gammal. tIennes broder Zacharias
S. var handelsman i V. Sigvard Swanholms släktskap med kyrkoherden
i Gladsax i Skåne Sigvard Swanholm, d. 1719, har icke kunnat utredas,
men kyrkoherden var troligen boktryckarens farfader.



Swanholm fick 1774 för tryckeriets anläggande ett anslag
ur stadskassan på 20 dIr smt. Han synes ha drivit tryckeriet
i gården nr 24-26 i kvarteret Kransen enligt dåtida nummer
ordning.

Den 11 april 1775 är en betyde1lsefuIl dag i Vänersborgs
historia. Då utkom från Swanholms tryckeri det första num
ret av "Wenersborgs Wecko-Tidning", stadens första tidning.
Denna utgavs sedan till och med år 1779. Staden var där
efter utan tidning till år 1811, då den bekante politiske även
tyraren Carl Johan Ingman-Manderfelt1

) där utgav en tidning
med titeln "Den Owäldige Granskaren", som emellertid upp
hörde redan i början av 1812. Men från och med 1813 har
tidning - ibland tidningar - utgivits i staden: Wenersborgs
Tidningar 1813-1827, Wenersborgs Tidning 1828-1837, Nya
Wenersborgs Tidning 1838-1841, Wenersborgs Weckoblad
1841-1849 och Tidning för Wenersborgs Stad och Län 1848
1898. Den sistnämnda hade från 1885 en farlig konkurrent i
Elfsborgs Läns Annonsblad, från början tryckt i Skara, men
från 1898 i Vänersborg, vars enda tidning den, sedan tidning
arna Vänersborgs-Posten samt Västgöta-Dals Tidning och
dess efterföljare Länstidningen upphört, numera är.

*

Tyvärr finnes av stadens äldsta tidning intet exemplar be
varat för tiden före år 1777, men de samlade årgångarna 1777,
1778 och 1779 kan man studera på Kungl. Biblioteket i
Stockholm.

1) Om denne se tI. Fröding: Ingman-Manderfelt. En äventyrare från
Gustavianska tiden. Sthlm 1901. I.~M. var son av den på Ekarehol i
Bolstads socken bosatte kronofogden, tituläre landskamreraren Jonas Ing
man, som var broder till borgmästaren i V. Anders Ingman. I.~M. bodde
i V. 1800 och sedermera från 1805 till sin död 1813.
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Det äldsta bevarade tidningsexemplaret från Vänersborg: 1:sta
sidan (verklig storlek) av Wenersborgs W ecko-Tidning för

tisdagen den 7 januari 1777,



Dessa gamla Vänersborgstidningar skilja sig redan i for
matet och sidanta:let betydligt/rån nutidens väldiga stor
stadstidningar och även från våra mindre voluminösa lands
ortstidningar. 'Formatet är 18X 12 centimeter, d. v. s. man
behöver ej alls vika tidningsexemplaret för att stoppa det i
rockfickan. Sidantalet för varje nummer överstiger aldrig
fyra. Tidningen utkom varje tisdag. Den hade spridning även
i Uddevalla, där den fick avhämtas på lÖrdagen i samma
vecka. Prenumerationspriset för år var 113 rdr eller 16 skil
lingar, vilket ju förefaller oss mycket moderat. Men i mitten
av 1770-talet kostade t. ex. ett tjog ägg ej mer än 12 skilling
enligt markegångstaxan.

*

Tidningens redaktör var en tjuguårig yngling. lian hette
Lars - eller som han enligt tidens sed älskade att skriva sig:
Lorentz - von Nackreii. lian var född 1757 och son till
vice häradshövdingen Christian von Nackreij och Maria San
delin. Lorentz blev redan vid två års ålder inskriven som
volontär vid Närkes och Värmlands regemente och vid 12
års ålder var han student i Uppsala. lian blev 1772 mecanicus,
d. v. s. ingeniör, vid Trollhätte slussverk och fick sedan sina
militära befordringar vid Västgöta-Dals och Bohusläns rege
menten. Vid det sistnämnda ändade han sin militära bana
som kapten. lian hade blivit utnämnd till kammarherre 1776
och fick avsked från regementet 1789, då han slog sig ned
som brukspatron på Föskeds bruk i Nyeds socken i Värm
land, där han dog 1798. Förutom de airster av hans penna,
som han i ungdomen publicerade i Wenersborgs Wecko-Tid
ning, finnas i tryck bevarade några av honom hållna tal samt
operan "Olympens Beslut", uppfÖrd i Växjö 1778 på Gustaf
III:s födelsedag.



Annonserna i en dåtida tidning upptaga ej mycken plats i

jämförelse med vad som är förhållandet i våra dagars tid
ningar, och intet göres hel:Ier på den tiden för att de skola
tilldraga sig uppmärksamheten. Annonserna i Wenersborgs
Wecko-Tidning bestå av några finstilta rader mellan upp
satser och notiser av olika slag och ha närmast formen av
offilciella, mycket ordknappa kungörelser. Och då man salu
bjuder varor, så sker det oftast med en hänvisning om att
närmare underrättelser lämnas på boktryckeriet.

1777 "kungöres" att hos Herr rådman Bahrman1
) finnes

goda ärter till köps, och att hos hökaren härstädes - intet
namn på denne nämnes, ty alla visste, att det var Niklas
Söllscher2

) - finnes finare och grövre garn och vit tråd, tjän
lig till knytning. Hos hökaren fanns också att köpa kabilio,
makrill, långfisk, ordinär - såväl som skarpsill jämte flera
varor. Söllscher höll ett mångskiftande lager av handels
varor, ty en annan gång meddelas, att han säljer fjäderply
mer, hattsnodder av silver och guld, silvergaloner och tren
sar samt dessutom skrivpapper av Mariestads tillverkniIlg:
Han saluförde också vid sidan av plymerna och galonerna
färskt smör uti byttor från Frändefors för 9 daler lispundet,
då byttan ingick i köpet. Ett lispund innehöll 20 skålpund
och motsvarar t det närmaste 8 1

/ 2 kilogram. Apotekaren
Hwalström3

) utbjuder till salu utländska trädgårdsfröer samt

1) Emanuel Bahrman, f. 1733, fick burskap som handelsman i V. 1760,
blev rådman 1764, ägde nr 6-8 kv. Kransen och dog 1809.

2) f. 1745 i Malmö, fick 1777 burskap i V. som hökare, blev en av
stadens främste borgare och rådman 1786. tIan överlät 1802 sin stora
handelsrörelse på sin son Niklas d. y. och flyttade till sitt landeri utanför
staden, kallat tIaIIbergsberg, sedan efter honom benämnt Niklasberg,
där han dog 1822. tIan hade sin affär i hörnet av Kungs- och Residens
gatorna.

3) Om denne se "Ante'ckningar om stadsfäItskärer, stadsläkare och
apotekare i Vänersborg under 1600- och 1700-talen i V. S. G. Årsskrift
1942.
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destillerade brännviner och fru Lidin1
) har 1779 allra bästa

sort sockerpotatoe att sälja. Landssekreteraren Almqvise)
vill avyttra ett parti långhalm. Den, som vill köpa en bruk
bar paraply, får anvisning på boktryckeriet. I ett och samma
tillkännagivande meddelar rådmannen Christian Ludolph,3)
att han har några hundrade kärvar råghalm att sälja och att
han av låntagarna gärna vill återfå sina utlånta böcker, såväl
svenska som tyska.

Man finner också tillkännagivanden om offentliga auktio
ner. Av intresse äro särskilt annonserna om gårdar i staden
och på landet, som skola säljas, ty de innehålla ofta ganska
utförliga beskrivningar på fastigheterna.

Som prov på dessa tillkännagivanden meddelas här den utförliga
kungörelsen, införd i tidningen den 8 februari 1779, om försäljning av hem
manet Skälsbo i Naglums socken:

"Genom offentlig Auction kommer till högstbjudande den 12 niistin
stundande Martii månad frälsehemmanet Skjällsbo att försäljas, som be
står af et helt hemmantal, men i skatter och utlagor förmedladt till halft
hemmantal eller gård.

Är beläget i Wähne Härad, Nagelhems socken, ligger en och en fjerde
dels mil från staden Wenersborg och går med sina egor directe til
Edswägelandsvägen, som kan förmonIigen brukas af Gårdsegaren med
jerns och tunnegodskjörsel, äfwenledes har förtjenst med Bräde-Kjörsell
från Trollhättan tiI Akerström, och å östra sidan om gården går med
egome till Gjötha EIf, hwarest utom med dess land-stränder är et för
delagtigt Laxe-fiske, som årligen nyttjas. Jemte friska Elfwewattnet
är goda Kjällor straxt wid gården tiI både kreaturs wattnande, som alt
emot behof tilräckeliga både winter och sommar med watn uti.

Hemmanets jordart består af god Leerjord. Utsädet om hösten med
hwete och råg är 3 tunnor och wåhrsädet ärter, korn, blandsäd och hafre
tilsammans 94 skieppor eller 23 och en half tunnor. Likaledes sås lin
och hampefrö ihoparäcknadt l Skjeppa. Ängsmarken som bär godt

1) Handelsmannens Simon Lidins - död 1776 - änka Greta Lisa Rosell,
d. 1790. Ägde nr 30-33 kv. Blomman.

2) Om denne se "Anteckningar om landssekreterare och landskamre
rare i Älvsborgs län" i V. S. G. Ärsskrift 1939.

3) Son till rådmannen och stadsfältskären Johan Anders Ludolph.
fick 1760 burskap att idka sjöfart och handel med timmer samt commissio
ner för främmande; blev rådman, men flyttade senare till Kristinehamn,
där han dog 1794.



B1äckar-Höö (?) kastar efter årswäxten mer och mindre utaf sig men
minst 250 stackar höö årligen, hwarpå med halmfodret födes 20 st. klaf
bundna Nötkreatur, 30 å 40 st. får samt 6 st. hästar. För swinkreatur
och gäss är god gång och tillfälle att hafwa til afwel. Sommar-mulbetet
är gått och består uti 5 st. stora beteshagar, S0111 hittills har brukats på
det sättet at när ena hagen blifwit afbetad, släppes kreaturen i en annan.
Emellertid til nytt bruk wäxer gräset igen, som sålunda warar tils skjör
den är förbi, då uti ängarne blifwer öfwerflödigt bete.

En Trägård med 26 st. större och mindre, friska frucktbärande Apel,
plommon, moräll- och Kirsbärsträn uti samt Krus och Winbärsbuskar.
som äfwen i anseende til dess storlek nyttjas tiI kåhl och kjökskryddors
planterande. Uti en annan kåhlhage står 17 st. små Plommonträd, och
uti 3:dje hagen tiI kåhl och Rötters sättjande och en liten Humlegård.

Granskogen är icke mer än tiI Gjerdsle och nödigt wedbränsle, men
löfskogen af flere slags Trän, i synnerhet storvuxen, ung björck, är
ansenlig och utom flere behofwer fördelaktigt til löfbrått.

liusen på gården består uti ena manbygnaden af en ny \Vacker brädford
rad ryggåsstuga, wäl inredd med fenster på wäggen åt Gjerdet och 2:ne tak
fenster, Spis och bakarugn uti, derintil en liten wacker kammare med
2:ne fensterlufter, förstuga och et litet Kjök samt spannmålsbod med
afdelte bingar, alt under et med bräder, näfwer och torf bastant lagt
tak. Andra manbygnaden, en ryggåsstuga, som nu nyttjas tiI Tjenste
folcket, med 2:ne takfenster, spis och bakarugn, der bredewid, en liten
Kammare och Kä1lare, nästintill spannemålsbod och deruti sädesbingar
samt låft öfwer denna bod, förstuga och kjök, som nu brukas tiI brygg
hus, och wid förstugan et rum af brädeafdelning. Taket är täckt med
bräder, näfwer och tori.

Uthusen äro följande: 2:ne ladugårdar, ena har tu lador, loga med ränne
öfwer, et halmskjul, Fårhus, nybygd Stall och fähus, båda med ränne
öfwer, som alt är till taken täckt af långhalm. Andre ladugården har lika
stora och många rum och samma stä1lning tiI indelningen. Et nytt red
skapshus, där bredewid et rum för mangel och hemQwarn. Et swinhus
och en bod att lägga hwarjehanda saker e1ler bråte uti, som är under et
tak.

Till gården lyder 4 st. torp, som gjort dagswärcken och är på de
2:ne torpen godt tilfä1le med Krögeri-Närings inrättande, synnerligen
sommartiden, då Edskjörseln påstår.

Gården med alla thesse nämde förmoner jemte höst och winterutsädet
kommer i Skjällsbo wid utsatt tid och dato at förauctioneras med wilkor
för kjöparen detsamma genast få tilträda. Eme1lertid har hugade kjöpare
tilfälJe lägenheterne bese.

Likaledes blifwer försåldt hästar, kor, oxar, får, gäss och swin, som
kunna efter öfwerenskommelse af gårdens gröda blifwa förswarIigen fram··
födde, tills bete blif'wer på marken. - Kjör- och åkerredskap jemte några
andre husgerådssaker av diverse sorter komma också at försäljas."
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En och annan hantverkare puffar också för sina tillverk
ningar. Efter flera års utrikes vistande är urmakaren Johan
Dahlbeck1) här i staden antagen och boende samt reparerar och
förfärdigar alla slag av guld- och silverur, såväl studsare som
väggur av differanta sorter.

Till yrkesidkarnas tillkännagivanden får man väl också
räkna exercitiemästaren Sieglers meddelande till herrskaper
nas underrättelse på landet häromkring staden, att han är
hit anländ och tänker sig här uppehålla i fyra veckor, under
vilken tid han mottager disciplar att informera uti danseur
konsten mot 3 rdr i månaden. lian logerade hos hovslagaren
Wikberg.

Då man skulle företaga en längre resa, så måste man för
söka att nedbringa den dryga skjutskostnaden genom att
sätta sig i fÖrbindelse med någon, som vid tiden för ens till
lämnade resa tänkte bege sig till samma bestämmelseort.
Man satte då in i tidningen ett tillkännagivande, att man
ungefär då och då ämnade sig t. ex. till Stockholm och åstun
dade en reskamrat, som betalade halva resekostnaden. Kor
taste vägen till Stockholm var 42 5/s mil, och man hade ej
mindre än 28 gästgivaregårdar att byta hästar vid. Vägen
gick över Grästorp-LidkÖping-Mariestad-liova-Örebro
--Pellingsbro- Arboga- Kjulsta-Kumla-Södertälje-Pittja,
såvida man ej tog den något längre vägen över Köping
Västerås-Enköping. Det gällde att få en reskamrat, som
man kunde trivas med på den långa och besvärliga resan.

Ett slag av meddelanden, som i vår tid tar ett orimligt
stort utrymme i tidningarna, är ju notiserna av olika slag om
enskilda samhällsmedlemmar, icke endast om deras födelse
dagar, förlovningar, giftermål och död utan också om alla

1) D. 39 år gammal 1781; var gift med urmakaredottern Stina Scher
man, d. 28 år gammal 1790.
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andra deras privata förehavanden, Om sådant finner man
mycket litet i Wenersborgs Wecko-Tidning. Det är egent
ligen endast tillkännagivanden om dödsfal!, som förekomma,
och då ej i form av nutidens annonser utan endast som ett i
själva tidningstexten inryckt meddelande på ett par rader, t.

ex. "Den 13 i denna månad (mars 1777) avled herr apote
karen Erik Iiwalströms kära maka fru Anna Catharina Ullman
40 år gammal." Till dödsfallsnotifikationerna äro ofta fogade
orden "Condoleance undanbedes".

Förlovningsannonser äro ju en I:ångt senare tids påfund,
men om ingångna giftermål finner man i Wenersborgs Wec
ko-Tidning några notiser. Det är emellertid då tidningen
själv, som från nyhetssynpunkt omtalar saken.

En och annan notis av det slag, som i nutidens tidningar
sammanföras under rubriken "Officiellt" eller "Utnämningar",
förekommer även: "Vaktmästaren GiilIich vid kronobrän
neriet i Brinkebergskulle har befordrats till bokhållare där
städes." 1777 utarrenderas detta bränneri till stadssekrete
raren Gudmund Dinnetz1

) och handelsmannen Anders Sun
nerdahI2

). Sammanträde skall håI:las i avlidne fältkamrera
ren Röngrens3

) konkurs etc.

1) Antag!. son t. länsmannen i Kinds h:d Georg D, i Lunden Bossgår
den, S. Säm, d. 1761. Efter universitetsstudier blev Gudmund D. 1754
auskultant i Göta hovr. och s. å. stadssekreterare vid rådhusrätten i Vä
'nersborg. tian ägnade sig sedermera åt handel och rederi men drab
bades av svåra förluster såsom framgår av det följande i dessa anteck
ningar. tian tillhörde "stadens äldste" och sökte flera gånger förgäves
fatt bli rådman. tian ägde nr 1-3 kv. Kransen och var gift m. rådmannen
Carl Liedboms dotter Anna Sophia. tian dog 1792.

2) f. 173(1), d. 77 år gl. 1808. tian var son till collega Scholce och tull
nären i Vänersborg Sven Bengtsson S. och fick 1759 burskap på kram
handel i V., där han sedan drev stora affärer, även som skeppsredare,
delvis i bolag med Dinnetz, med vars dotter Anna Sophia han blev gift
1797 i sitt tredje gifte.

3) Jacob R. utnämndes 1757 till lanträntmästare i Älvsborgs län men
fick lämna tjänsten på grund av ekonomiskt obestånd.
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En i våra ögon mer än underlig tidningsnotis är den i We
nersborgs W ecko-Tidning 1778 publicerade förteckningen
med utsatta namn på de tolv personer, som under år 1777
på lasarettet i Vänersborg genomgått kur för venerisk siuk
dom.

En ganska stor del av tidningen upptages av små notiser
om händelser av mera allmänt intresse, som inträffat i sta
den eller bygden. Kaptenen och riddaren Lake) hade i ja

nuari 1777 på sin gård Lunden i Oärdhems socken med tagel
snara fångat fyra stycken svenska papegojor, även kallade
nötväckor. från Ale härad rapporteras, att två hjortar bli
vit ihjälrivna av fem vargar, som måst drivas från sitt byte
av med yxor försedda drängar. I april 1777 hade på en
gård vid Iiunneberg fyra hjortar mitt på dagen besÖkt råg
gärdena. "Den skada de göra överväger dock nöjet att så
nära och tydligt se de vackra djuren, och frestelsen att själv
belöna sig för den självtagna välfägnaden måste anses fÖr ..
låtlig", heter det i tidningen. Från Grovared i Ås härad talas
om vargarnas och rävarnas tyranni på kreaturen. Den 7
juli hade hållits vargskall, då tre vargar dödats men två
räddat sig, dock efterlämnande blodspår. I augusti 1777 be
rättas från Oäsene härad, att en varginna med fem ungar bli
vit dödad.

Den 8 juli 1777 meddelas, att Västgöta-Dals regemente
fortsätter sin exercis på stadens torg, sedan den vanliga
campementsplatsen Nygårdsängen2

) blivi't för sank. Rege--

1) lians Leonard L. till Lundcn och Kåtene i Gärdhcms S:11, f. 1712,
el. 1780 på Trulsegården i Oärdhem. Kapten vid artillcriet.

2) Alltsedan indelningsverkets genomfÖrande 1685 hade regementet,
som även fÖrut mÖnstrats i Brättc och Vänersborg, haft sin övningsplats
[\ Nygårdsängen. 1859 beslöts flyttningen till Orunnebo, och sista året
Nygårdsängen tjänstgjorde som campementsplats var 1862.
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mentets styrka vid motet utgjorde något over 400 man, l11erj
manskapet är mycket insjuknat, så att de sjuka utgöra inemot
100 till antalet. Redan i maj samma år hade i tidningen ta
lats om att frossfebern vore ganska gängse både i staden
och på landet. Avsättningen på botemedlet "kina" hade så
ökat, att det på apoteket rått brist därå. Den 16 juli
1777 slÖts regementsmÖtet med generalexercis, därvid under
"schermutzel" staden i hast fick ett ganska krigiskt utseende
till mångfaldi'ga åskådares och även kännares fullkomliga
nöje, säges det i bladet.

Väderleksförhållandenas ändringar kan man följa i tid
ningen vecka för vecka. Den 8 april 1777 har vattnet i Vä
nern och Karls grav fallit ansenligt och står fyra fot lägre
än 1776. Man hoppas dock, att det ej skall falla så, att sjö
farten hindras såsom år 1765, då ingen skuta kunde gå genom
vindbryggan vid Vänersborg till Korseberg. Den 22 april
noteras, att isen brutit upp på Vänern, som blivit ren så Emgt
ögat kunnat mäta. Men efter nordlig vind drev isen ned
mot staden, och fartygsägarna fingo ytterligare tid att av
sluta reparationerna av sina fartyg.

Vårtecknen voro bedrägliga, ty den 20 april föll snÖ till
tre tums djup, och kÖlden var så stark, att det blev tjock is
på fönstren. Ännu den 23 april förekom snÖfall med stark
storm, och vädret var "fÖga bättre än den ännu i minne va
rande s. k. onda fredagen", men den 6 maj sägas stadens far
tyg vara tilltacklade och endast vänta på vind för att av
segla. Samma dag ankom den första skutan för året från
Värmland. Vädret var dock fortfarande obeständigt, och
ännu den 17 juni föll ett så starkt hagel att fönsterrutor
krossades.

Den dagen omtalas också den fÖrsta sjöolyckan för året,
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som skuUe bli rikt på sådana. Brukspatron Ahlbomsi) skuta,
lastad med trävirke hade i det stormiga vädret sprungit läck
och sjunkit i kanalen, d. v. s. farleden mellan Vänern och
Vassbotten, som också utgjorde stadens hamn. Ett svårt
stormväder rådde på hösten, och tidningsnumret för den 9
december innehåller en utförlig berättelse om sjöolyckor.
Handelsman Sunnerdahl hade förlorat en honom tHlhörig
skuta, lastad med järn. Den hade blivit fullständigt krossad
och med all last helt förlorad. En annan skuta, som Sunner
dahl ägde tillsammans med sekreteraren Dinnetz och handels
man HalV) ett nytt och stort fartyg, lastat med mera än
1000 tunnor sill, hade förolyckats vid hamnen Tjuven i Vä
nern, och en stor fyrmastad skuta, som ägdes i bolag av sam
me Sunnerdahl och rådman KruW) hade i stadens hamn upp
drivits på grund. Borgmästaren Widmarks4

) i Kristinehamn
skuta med last av 500 tunnor sill och annat gods hade blivit
krossad vid Tjuven, där också handlanden och källarmäs
taren Hafvenströms5

) skuta drivits på grund. Rådman Wenn
bergG

) i Karlstad hade också i Vänern förlorat ett nytt far
tyg med järnlast och ansågs därvid ha gjort en förlust på
inemot 12.000 riksdaler.

1) Eric Ahlbom, f. 1725, d. 1792, magister i Greifswald, brukspatron
och handlande' i Ämål och senare i Karlstad. Gift I. m. Brita Tenggren,
dr av rådmannen i Vänersborg Johan T.

2) Per Hall ägde nr 1 kv. Lilian och var gift I. m. Stina Kajsa Sör
ström och 2. m. Ingeborg Lekström.

3) Olof Krull, död 63 år gammal 1783, var son till factorn Thomas
K. i V.; var först tullskrivare men fick burskap som handelsman 1757
och blev rådman s. å; riksdagsman 1778-79; gift m. Stina Sunnerdahl,
d. 1806, syster till Anders S. Deras son Jonas, f. 1753, d. 1835 blev borg
mästare i V. 1797.

4) Conrad Widmark, f. 1722, d. 1782; borgmästare i Kristinehamn 1765.
5) Anders Hafvenström, d. 77 år gammal 1796; fick burskap i V. 1756;

ägde nr 39 kv. Blomman; gift m. Maria Helena Råberg, d. 69 år gammal
1809. Deras son Eric Gustaf, f. 1771, d. 1818, var rådman i V.

6) Anders Wennberg fick burskap i Karlstad 1767 och var rådman
där 1777-1806.
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ben El januari 1778 omtalas, att al1mogen kör flitigt sitt tIm
mer, som är nog dyrt, över Vassbotten. Karls grav och Sun
det vid vindbryggan, ja, själva Göta älv, voro körbara, men
landföret var magert och intet på slätten, där resande blevo
besvärade av vargar.

Pörst den 2 maj ankommo två med järn lastade skutor från
Mariestad, vilka redan på aftonen voro urlastade och åter
seglade. Järnet var omlastat i båtar för att genom Gustafs
slussar föras till Trollhättan. I slutet av maj rådde en kraI-·
tig nordanvind i åtta dagars tid, så att ej mindre än sextio
fartyg ankommit till stadens hamn, varav en del med plan
kor och en med 200 skeppund järn avgått till Brinkebergs
kulle för att få godset transporterat "nya vägen". Även bå··
tar med sten till det nya slussverket hade ankommit.

I augusti börja åter sjöolyckorna. Ett fyrmastat fartyg,
tillhörigt lagman Antonsson,l) hade i Lurö skärgård alldeles
förolyckats, och den 25 augusti slogs en skuta på väg från
Byälven i stycken vid Storeberg i Tådene socken. Besätt
ningsmännen hade nakna fått taga sig i land. Plera andra
skutor hade i det hårda vädret måst kapa stormasten, och
en kalkskuta hade gått helt förlorad. I början av oktober
avgingo från Byälven nitton fartyg, men endast åtta fram
kommo till Vänersborg och dessa till tacklingen mycket ska
dade. De andra hade blivit så skamfilade av stormen, att
de måst ankra i öppna sjön och fem av dem hade alldeles
förolyckats. Ett av dessa tillhörde rådman Krull och stads
kassören Dahlbom2

) i bolag och ett handelmannen tIall.

1) Reinhold Antonsson, f. 1717, d. 1800; auditör v. Kronobergs reg:te;
handlande i Karlstad; verksam för Trollhätte kanals tillkomst; fick ases
sors och slutligen lagmans titel.

2) Nils Dahlbom, död 72 år gammal 1809; son till rådmannen i V.
Anders D. och Margareta liedman; stadens materialskrivare och vice
stadskassör; rådman 1798; gift m. Brita Maria Krull, dotter till råd
mannen Olof Krull.

15



Den 4 oktober omtalas åter nya sjöolyckor. Borgrnås...:
taren Ekman l

) i Åmål hade förlorat en skuta, och Anders
Sunnerdahl en, som tillhörde honom ensam, och en, som han
ägde i bolag med sekreteraren Dinnetz, samt handelsman
Åberg2

) i Åmål två. Tre söndagar i följd hade stormen rasat
värre än den bekanta nyårsnatten 1772--73, Vattnet vid
bron i Vänersborg hade stigit mer än 2 1

/ 2 aln, och nio far
tyg av de i staden liggande blevo uppkastade på den s. k.
Sanden, så att de knappt kunde repareras. Några hade bli··
vit helt sönderslagna. Vid Korseberg hade två skutor blivit
olyckliga, tillhörande borgmästaren Widmark i Kristine
hamn. Den ena med hela sin järnlast hade brutits mitt av.
och den andra, som var urlastad, hade drivit på land. Tjugo
fartyg hade förgåtts i Vänern på ett par dagar. En skuta
hade under fulla segel sjunkit, och två s. k. Jössehäradsbå
tar, lastade med bräder, hade vid säteriet Berg på Dal blivit
funna utan folk.

Den svåra hösten avlöstes emellertid aven ovanligt blid
vinter. Den 2 mars 1779 säges i tidningen, att en sådan vin
ter, som varit i år, vet man ej att omtala här på orten. Intet
slädföre hade rått sedan årets början. Vedprisen hade i
följd härav stigit, och ved stod knappast att få. Vänern, som
alla år brukar tillfrysa, så att seglatsen upphörde till slutet
av april eller i början av maj, hade på hela vintern varit is
belagd endast ett kort stycke utåt. Sunnanvind hade con
tinuerligt blåst i två månader, och man hade seglat till fas
tingsmarknaden i Kristinehamn med sill från Uddevallas han-

1) Anders Ekman, f. 1735, d. 1794; sonson till rådmannen i V. Anders
E.; handelsman i Åmål och borgmästare där 1759-1785; fick kommerse
rådstitel ; riksdagsman vid fyra riksdagar; var ivrig mössa, men Gustaf
III omvände honom genom att egenhändigt knyta revolutionsbindeln om
hans arm; gift m. Greta Askebom.

2) Gustaf Äberg, f. 1747, d. 1826; student i Uppsala; handelsman
Åmål; borgmästare där 1788-91; gift m. Märta Christina Amelberg.

16



delsmän. Ingen kunde erinra sig, att man någon gång kunnat
segla till fastingen, d. v. s. i mitten av mars.

I ett nummer av 1777 års tidning meddelas, att flera vitt
ra herrar lovat bidraga till tidningens förbättring, så att den
kan bliva far allmänheten mera nöjsam. Bland de vittra
herrar, som lämnat bidrag i bunden eller obunden form, är
först att märka tidningens egen redaktör, vars signatur, L.
v. N., man ofta finner under uppsatser och dikter. De andra
bidragsgivarna begagna sig av beteckningar, som numera
ej lämna någon upplysning om vem det kan hava varit, som
dolt sig under signaturen, oftast bara en eller två bokstä
ver, då de medverkat med originaldikter eller översättningar
från franskan eller tyskan. :En intressant fråga i detta sam
manhang är den, om Thomas Thorild varit medarbetare i
Wenersborgs Wecko-Tidning. Den unge studenten Thomas
Thorild eller Thoren, som han då ännu kallade sig, tillträdde
på våren 1775 befattningen som informator hos familjen af
Dittmer1

) på Rånnum och vistades där med åtskilliga av
brott under två års tid. Det är väl alldeles otänkbart, att
den unge Thorild härunder skulle undgått att träda i förbin
delse med den jämnårige begåvade redaktören för Weners
borgs Wecko-Tidning, och det vore ju därför ganska natur
ligt, att han medverkat i tidningen. Något försÖk att genom
analys av "misstänkta" bidrag i tidningen kunna våga ett
påstående om Thorilds medarbetarskap har naturligtvis ej
kunnat ske i detta sammanhang, allraminst av den, som här
refererar innehållet i Wenersborgs Wecko-Tidning för åren
1777-1779.

*
1) lienrik lierman af Dittmer, f. 1731, d. 1811, superkargör i Ost

indiska kompaniet; gjorde flera resor till Kina; ägare av Rånnum; adlad
1769; gift ro. Maria Liedgren, f. 1734, d. 1811. Deras dotter Anna Brita,
f. 1761, är den av Thorild besjungna E o s.

17



Den för staden mest betydelsefulla händelsen under de år,
som de ifrågavarande tidningsårgångarna omfatta, var na
turligtvis den stora eldsvåda, som den 24 och 25 september
1777 nästan ödelade staden. Om denna händelse innehåller
ju tidningen, sedan staden, som det synes, ganska hastigt
blivit försedd med ett nytt tryckeri i stäIlet för det vid eld
svådan förintade, många intressanta notiser. Men jag har
för avsikt att göra dessa till fÖremål för behandling i: annat sam
manhang och utelämnar därför för denna gång allt vad som
angår den stora eldsvådan.

På Gustaf III:s födelsedag den 24 januari stiftades i Vä-·
nersborg år 1776 ett märkligt ordenssällskap, kallat "Gamle
Göther". Dess mål var främst "minnets upplivning av våra
gamla förfäder de gamle Göther, deras tapperhet och dyg
der," men därjämte de stora Gustavernas dyrkan och kan
ske främst förhärligandet av Gustaf III och hans statsvälv
ning. Sällskapets stadgar, ceremoniel och ordensdekoratio
ner hava till sina till vår tid bevarade delar sedan länge va
rit kända, men först 1931 dök på bokauktionsmarknaden upp
sällskapets matrikel och förvärvades då av Götiska Förbun
det, t vars medlemsblad "Götiska Minnen" åtskilliga upp
satser om sällskapet och dess matrikel äro publicerade, Säll
skapet synes hava florerat ett stycke in på 1800-taleC).
Dess fyra hedersledamöter voro riksrådet Carl Fredric Schef
fer, presidenten Axel Leijonhufvud, generaelen greve f'red
ric Posse och statssekreteraren Elis Schröderheim, alla under
denna det stora kanalbyggets tid ofta på längre eller kor
tare besök i Vänersborg. Det var säkerligen SchrÖderheim,

1) Den 29 april 1830, då sällskapets verksamhet sedan länge upphört,
säljas i Vänersborg på offentlig auktion dess gamla silverbeslagna OÖtha
horn och sällskapets väl beslagna kista.
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söm var initiativtagare till sällskapets stHtande och förfat
tare av dess stadgar och ceremoniel. Matrikeln upptager i
övrigt mest högre milittärer och civila tjänstemän samt en
och annan präst. Nummer två bland de ordinarie ledamö
terna är "Cornetten Lorentz Nackreij", vår tidningsutgivare,
och han angives vara sällskapets "förste cancellair". Det
är ju klart, att han skulle ägna stor uppmärksamhet i sin
tidning åt det ilLustra sä'llskapet, och den 28 januari 1777
läses där följande redogörelse fÖr "Gamle Göthers" allra
första officiella sammanträde:

"Wid wördnadsfullaste hugkomst af den för Swenske Män
högst hugneliga wår Allernådigste Konungs Födelsedag för
samlades d. 24 i denna Månaden et här i staden nyligen för
enadt Samhälle, som, helgadt åt sit Fädernesland, sÖker i
sin mohn gagna det allmänna; och efter åtniuten middags··
måltid, hwarwid denna Store Konungens och hela Kgl. tIu
sets skålar druckos under Cannoners aflossande i flere om
gångar, beslutade af gladaste hjertan, det en utdelning af 200
Dal. silf.mt skulle genom Konungens Embetsmäns ålitande
åtgjärd ske tii fattige minderårige Fader- och ModerlÖse
Krigsmans-Barn uti :Elfsborgs Lähn och Dals Land, Om af
tonen såg man äfwen på Samhällets bekostnad et wackert
fyrwärckeri afbrinna, och ibland flere skålar afsöngs äfwen
denna:

I Göstaffs Namn wi lyckligt finna
Glädje-fiaL
för Dig en skål bör rinna,
Brödralag!
Skull någon af oss swika?
Nej. Tillika,
Låt oss fiika 1

),

Dricka med behag!

1) Fika har här sin äldre betydelse: ivrigt sträva efter, också skynda.
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Mot aftonen woro ätwen stadens Innwånare både äldre och
yngre församlade på Rådhuset och roade sig med dants tiI
klockan Sex om morgonen."

De förödande verkningarna av den stora eldsvådan voro
naturligtvis ej undanröjda på flera år, men staden synes på
fÖrvånande kort tid hava återgått till normala förhållanden.
Tiderna voro goda och affärerna blomstrade och medförde
stora förtjänster. Redan 1778 hade nöjeslivet i den lilla sta
den åter kommit i full gång, och den ena festligheten avlöste den
andra. De offentliga nöjestillställningarna voro nästan helt
och hållet anslutna till firandet av den fortfarande omåttligt
populäre konungen och hans hus. Gustaf III hade lyckats
genomföra en hel del välsignelsebringande reformer, som
skaffat honom en säker plats i sitt folks hjärtan. tian hade
givit stadga åt tryckfriheten, han hade vidtagit kraftiga åt
gärder för hälsovårdens förbättrande, han hade frigivit spann
målshandeln, han hade sanerat landets penningväsen, han
hade satt armen i gott stånd, han hade reformerat och huma
niserat strafflagen och han hade åtminstone försökt att få
ordning på brännvinshandeln. Allt var föremål för hans om
vårdnad. Med en framgång, som ti:Il slut blev mycket tvivel
aktig, hade han t. o. m. försökt reformera svenska folkets
sätt att kläda sig.

Den l maj 1778 läser man i Wenersborgs Wecko-Tidning.
"Den 28 april, som var den dagen, på vilken tians Kong],
Majestät behagat antaga en nationell klädedräkt, bättre pas
sande till vårt klimat, hade länets vördade och älskade höv
dinge) till middag låtit bjuda stadens magistrat, prästerskap
och ståndspersoner." Det beskrives sedan, huru vid festen

1) Mikael von Törne, f. 1726, var överstelöjtnant vid Västgöta kavaile
ri, då han 1775 blev landshövding i Älvsborgs län; avsked som landshöv
ding 1785; d. 1796; gift m. Johanna Elisabet Hjärne, f. 1747, d. 1803.
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de kungliga skålarna druckos under musik och styckeskott
i flera omgångar. Om aftonen voro stadens hederliga, d. v.
s. mera ansedda, invånare fÖrsamlade på rådhuset, där de
med dans tillbragte natten. Till detta meddelande ansluter
tidningen fÖljande reflektioner: "Denna lilla staden har vid
flera tillfällen visat sin undersåtliga nit och vÖrdnad fÖr vår nå
dige konungs hÖgst prisvärda inrättningar och däruti tävlat
med de stora och förmÖgnare städer, varför man ock vid
detta så stora och glada tillfälle såg de flesta klädda i den
nya dräkten, och om ej brist på hantverkare gjort uppehåll,
så hade säkerligen ingen visat sig i de gamla kläderna".
I nästa nummer av tidningen omtalas också, att hos hovur
makaren Per Printz i Karlstad såldes för 8 skilling specie
stycket de färglagda upptrycken på de nya kläderna, upp
rättade av Kong!. Ritare-Academien.

Den 20 november 1778 lämnas en utfÖrlig beskrivning på
en alldeles särskilt storartad festlighet. Den hade också en
utomordentlig anledning. Den 1 november 1778 hade fÖtts en
kronprins i kungaparets dittills barnlÖsal), sedan 1766 bestå
ende äktenskap. Kronprins Gustaf Adolfs fÖdelse åstadkom
ett fullkomligt festrus över hela landet, och det nyligen av
brända Vänersborg stod därvid ej storstäderna efter. "SÖn
dagen den 15 november hÖlls uti det rum i kronobagerihu
set, varest gudstjänsten nu hålles, sedan kyrkan vid den
olyckeliga vådelden fÖrlidet år alldeles avbränts, tacksägelse
till den Högste Guden, som så nådeligen hört sitt folks bÖ
ner, varefter under det psalmen "O Gud, vi lova Dig" sjÖngs,
de vid bageriet uppställda kanonerna avlossades, varpå av
stadens borgerskap, anfört av sina officerare, sköts salvor
med handgevären i fyra omgångar".

Om aftonen samma dag voro alla fÖnster i hela staden illu
minerade, och hos landssekreteraren Almqvist vara fÖnstren

1) Två barn, födda 1775 och 1780, voro dödfödda.
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mot gatan försedda med transparanger med sinnrika emble
mer och inskrifter. I första fönstret såg man ett ymnighets

horn med underskrift "F y Il t a v g l ä d j e", i andra fönstret
Konungens och Drottningens namnchiffer sammanflätade, i
tredje fönstret en urna, ställd på en bok med underskrift "T i Il
a t t f ö r var a h a n s s t o r v e r k o c h D e s s a s k a",
i fjärde fönstret en sädesåker med vasavapnet med under
skrift "F Ör a t t l i k n a h o n o m m e d t i d e n", i femte
fönstret ett altare utan eld och offer med underskrift "O f f 
r e t ä r F o l k e t s h j ä r t a n", i sjätte fönstret en sol, som
går upp på en klar horisont med underskrift "A t t b å d e
g l ä d j e o c h g a g n a", och i sjunde fönstret ett ungt lejon
vid ett större lejon med underskrift "S a m m a S l ä k t 
S a m m a D y g d". Även på stadens skolhus vora anbragta
tre inskriptioner, här naturligtvis avfattade på latinska
språket.

Då illuminationen bÖrjades, hade landssekreteraren till sig
inbjudit några herrskaper från landet samt flera av stadens
invånare. Under de kungliga skålarnas drickande lossades
kanoner i flera omgångar, och sedan de inbjudna undfägnats
med aftonmåltid, skildes de vid midnattstid med gladaste
hjärtan, försäkrar tidningen.

Handelsman Falkl) hade samma afton inbjudit stadens
officerare och andra invånare i staden och undfägnat dem
med aftonmåltid. Även där sköts med kanoner, då skålarna
druckos för den kungliga familjen.

Lanträntmästaren Bursman2
) och hans fru hällo däremot

ej kalas hemma utan firade kronprinsens fÖdelse med att bjuda
stadens fattiga på en hederlig middagsmåltid, "så att även

1) Erik Peter Falk, d. 51 år gammal 1800; son till klockaren Peter F.
i V.; ägde nr 56-57 kv. Lilian; gift m. Maja Stina Bruse.

2) Emanuel Bursman, d. 78 år gammal 1789, student i Uppsala 1722;
gift m. Christina Elisabet BarckhJlsep, d. 70 år ~amll1al 1805.
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dessa med munterhet fingo deltaga i den allmänna glädjen".
I räntmästareparets närvaro slutade festen på fattighuset
med att psalmen "O Gud, vi lova Dig" avsjöngs. Även tull
skrivaren Tafvelin1

) hade visat sitt undersåtliga nit genom
att låta illuminera stadens södra tullport, där liusen brunno
långt in på natten, heter det.

De nu beskrivna festligheterna ägde rum söndagen den 15
november, men redan på tisdagen den 17 tog firandet av
kronprinsens fÖdelse ny fart, då det förut omtalade sällska
pet "Gamle Göther" fÖr att betyga sin underdåniga fägnad
bjudit de fÖrnämsta av stadens invånare och kringboende
herrskaper till fest klockan 5 på stadens rådhus. Götherna

själva samlades fÖrst i sin vanliga sammanträdeslokal hos
rådman Thornton2

), varefter man med anlagda ordningsde
korationer tågade i procession tiJl rådhuset, där gästerna då
voro samlade. Kaptenen Limceus"), som var Göthernas tjänst
görande ordförande, öppnade sammankomsten med ett sinn
rikt tal på svenska heroiska vers, varefter musiken stötte
i trumpeter och valthorn. Sällskapets ledamot landssekre
teraren Almqvist höll därefter på Göthernas vägnar "ett till
detta glädjefulla tiHfälle avpassat och ganska väl författat
tal på obunden svenska, som både hedrade talesmannen och
förnöjde den talrika församlingen". Därefter blev det åter
trumpet- och valthornssignaler och skjutande med de på tor
get uppställda kanonerna i flera omgångar. Kanonskotten
voro samtidigt signal till att balen öppnades. Dansen"con··

1) John Tafvelin, d. 45 år gammal 1780; ägde nr 49 kv. Lilian.
2) Maccabams Thornton, f. 1727, d. 1787; student i Lund 1742; fick

burskap i V. på trähandel 1756, då magistraten antecknade, att man av
hans uppförande fått anledning till att han skulle bliva en rättskaffens
ledamot av den borgerliga kroppen; rådman 1760; ägde nr 15-16 kv.
Kransen; gift m. Anna Maria Ekman, av den gamla vänersborgssläkten.

3) Knut Magnus Limceus, f. 1727, d. 1803; kapten v. Västg. Dals
reg:te; ogift.
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tinuerades" till klockan 10, då de församlade gingo över ga
tan till Thorntons hus, där il tre olika salar serverades en
supe, som beskrives såsom "ordentlig" och som följdes av
allehanda förfriskningar. Man slöt med att dricka de kung
liga skålarna till ackompanjemang av 128 kanonskott. Efter
slutad supe återvände man så till rådhuset, och där dansa
des sedan till klockan 6 på morgonen, "då alle glade och nögde
åtskildes."

Man skulle tro, att man nu firat den unge kronprinsen Ull
räckligt, men så var ingalunda förhållandet. Den 19 novem
ber sanilades mag;istraten och många av borgerskapet på
rådhuset till fest. Residenset och rådhuset samt alla om
kring stora torget belägna hus voro illuminerade. Liksom
under de föregående festligheterna hade man dolt de kvar
stående ruinerna av de vvd den stora eldsvådan föregående
år avbrända husen bakom höga täta granhäckar, och i dessa
voro lysande lyktor upphängda.

Sedan vid denna fest stadens borgmästare Georg Reinhold
Hök1

) "givit tillkänna i vad glädjefullt ämne de voro sam
mankomne", druckos de kungliga skålarna under kanonernas
dån, varefter på torget avbrändes ett fyrverkeri, som visade
konungens, drottningens och kronprinsens namn med en kung
lig krona därÖver och vasavapnet därunder. Man intog se
dan allehanda förfriskningar allt intill midnatt, då alla åtskil
des "väl förnögde och med gladaste hjärtan".

Nu skulle det väl vara slut på festandet. Men det var det
ej. Landshövdingen von Törne hade av sin vistelse vid riks
dagen varit hindrad att deltaga il festligheterna i anledning
av kronprinsens födelse. Efter sin återkomst till residens
staden hade han därför den 9 januari 1779 inbjudit traktens

1) P. 1715, d. 1786; borgmästare i V. 1770-84; gift m. Greta Siberg,
f. 1725, d. 1800.
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herrskaper på landet, magistraten, prästerskapet och stadens
förnämlige invånare i övrigt av bägge könen till aftonsu)JE:
vid trenne bord, där en präktig och välsmakande måltid ser
verades, åtföljd av kostbara förfriskningar. Pesten avslöts
med dans, som pågick till klockan sex på morgonen.

*
Man kan kanske tycka, att de här meddelade tidningsno 

tiserna ej ge så mycken behållning och icke lämna några upp
lysningar av större värde. Men läser man dem rätt, är det
ändå inte så litet man utav dem får veta till belysning av
förhållandena i Vänersborg för mer än 150 år sedan. Man
får en ganska tydlig föreställning om sjöfartens dåtida oer
hört stora betydelse för den lilla Vänerstaden. Man får be
vis för att åtskilliga litterära förmågor hade sin hemvist i
staden. Man får goda upplysningar om väder och årsväxt.
Man får åtskilliga uppgifter om stadens tjänstemän och bor
gare. Och först och bäst får man en målande och livfull bild
av det nöjesliv, som florerade i staden, en bild, som också
visar folkets inställning till den på denna tid så högt älskade
monarken. På det hela taget är det därför ej så litet, som
man ur de små tidningsnumren fått lära om livet i Sverige
och i Vänersborg på 1770-talet.

BERTEL HALLBERG.
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Ur Vänersborgs teaterhistoria.

Den tidigaste hittills påträffade notisen om uppförandet av
teaterpjäser i Vänersborg finner man i stadens dombok för
den 6 september 1755, då Peter Oiök hade instämt stadens
organist Bengt Häggman med yrkande att bliva tilldömd en
ersättning av 9 daler silvermynt i betalning för av Oiök läm
nat "biträde med musique wid de här i staden för någon tid
sedan hållne Comedier". Parterna förliktes dessvärre, sedan
Oiök förklarat, att han nöjde sig med 6 daler. Hade pro
cessen fått fortgå, skulle vi kanske ur rättegångshandlingarna
kunnat få reda på namnet på teatersällskapets ledare och
på de pjäser, som spelades, vilket skulle varit av stort in
tresse.

Vänersborgarna synas i alla tider ha varit intresserade av
teater och även konserter, och om sådana förträffliga nÖjen
icke kommit till dem tillräckligt utifrån, ha de klarat sig själva.
Så bildades år 18] 8 sällskapet T h a l i a med uppgift att an
ordna te'ilterföreställningar, s. k. sällskapsspektakel, som med
framgång givits här även under senare tider. Åt Thalia upp
läts lokal i rådhussalen, där scen fÖr tillfället uppsattes. Vad
säger nuvarande rådhusrätt om att dela rum med teater
gudinnan? Sällskapet upplÖstes 1827 men återuppstod seder
mera under växlande öden i N y a T h a l i a, T h a l j a s
vänner och Lilla Thalia. Av medlemmarna kräv
des emellertid ganska mycket arbete, varfÖr de förklarligt nog
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tröttnade, men teaterentusiasmen satt inbitet kvar, och så
upptog en ny generation den fallna teatermanteln.

Friska vindar ha alltid svept över staden vid Vänerns ut
lopp, och av allt att döma ha vänersborgarna varit vakna
och, utom för teatern, hyst även andra bildnings- och kul
turintressen. På 1830- och 40- talen verkade en s. k.
b i l d n i n g s c i r k e l för anordnande av sammankomster
med föredrag, sång och musik. Den hade ock anskaffat ett
b i b l i o t e k för utlåning, förvaltat av själva bokhandlaren
Zettergren").

Men vi gå tillbaka i tiden och till olycksåret 1834, då sta
den ödelades. Det kan tyckas, som om vänersborgarna efter
detta hårda slag borde för lång tid framåt haft annat att tän
ka på än nöjen och förströelser, men redan år ]838 hade sta
dens inbyggare med energi och företagsamhet kommit på
fötter igen. De ansåga sig berättigade till uppmuntran efter
allt slit och släp och bildade "Societetssällskapet". Svår
att lösa var, som man kan förstå, lokalfrågan i den nödtorf
tigt återuppbyggda staden. Sällskapet hyrde emellertid in
sig i Lidbergska huset norr om torget, men det visade sig,
att lokalerna voro otillräckliga och högeligen obekväma;
varför sällskapet oförskräckt nog beslöt uppföra en byggnad
för teater i förening med lokaler för sammankomster och
fester. Den säkerli'gen väl uttänkta planen kunde dock icke
realiseras, emedan vederbörande myndighet vägrade uppfö
randet av ett sådant hus av trä. Man hade år 1834 i friskt

minne.

Första stadshuset med teater.

Det energiska sällskapet gav sig emellertid icke. Det skaf
fade sig tomt i hörnet av Kungs- och Kyrkogatorna och med-

") Är 1847 tryckt "förteckning öfver f. d. Bildningscirkelns Biblio
tek uti Wenersborg" upptager 106 nummer,
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gavs där år 1843 uppförandet aven stenbyggnad, kallad So
citets- eller Stadshuset, även gästgivaregården, med värds
hus, societetsvåning och s. k. rörlig teater, d. v. s. den stora
salen kunde anordnas för teaterföreställningar.

Staden besöktes ofta av den tidens framstående teatersäll
sällskap, som gåvo stora och fordrande pjäser, och väners
borgarna varo flitiga teaterbesökare). Dessutom anordnade
de själva sällskapsspektakel ävensom konserter. Staden har
undan för undan haft flera sång- och musikföreningar eller
-sällskap. Vår egen tid står i detta avseende högt. I regel
ha sång- och musiklärarna vid läroverket, på samma gång
musikdirektörer vid kyrkan, varit de ledande krafterna, men
även flera amatörer i musik och sång hava förtjänstfullt ver
kat såsom ledare.

En på sin tid mycket känd teaterdirektör, Isak fredrik
Smitt (f. 1818, d. 1896) har i sina memoarer, tryckta 1896
med titeln "Teatern för och nu", skildrat sina minnen även
från Vänersborgsbesöken vid förra seklets mitt. tian berät
tar, hur hans sällskap i Vänersborg uppträtt i olika loka
ler, emedan i staden ingen verklig teater fanns, innan det
nya stadshuset byggdes jämte en "rätt vacker teater". Det
spelades teater på gamla gästgivaregården, också kallad fru
Carlbergs salong, och på ett konditori. Salongen i det 1860
nedbrunna soci'etetshuset med dess provisoriska teater,
vars scen flyttades ut och in, var obestridligen den bästa av
alla lokaler. På denna teater gavs av Smitts sällskap för
första gången i staden "Erik XIV", "Rika Morbror", "tIitte
barnet", "Värmlänningarna" m. fl. pjäser. Att föreställningarna
voro besökta är ej att undra på, skriver Smitt, då flera inom
samhället voro vänner av den dramatiska konsten och ut-

1) Åtskilliga notiser om "teaterlivet i Vänersborg i slutet av 1840-talet
återfinnes i Seriel l1aIIbergs uppsats "En maskeradbal i Vänersborg år
1849" i V. S. G. Årsskrift 1939.
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övade den själv för sitt nöje och för välgörande ändamål.
Smitt hade själv övervarit en dylik amatörföreställning, där
majorskan Eriksson, handlanden Olle Skarin, Zacharias Bark
stedt m. fl. uppträdde på ett förtjänstfullt sätt.

Gick så tiden från år 1843 under uppfriskande teatertids

fördriv till år 1860, då det bistra ödet åter gjorde hem

sökelse och lade stadshuset i aska. Det var ju särskilt fatalt,
eftersom societetssällskapet ingalunda rosat marknaden i eko
nomiskt hänseende och icke förmådde återuppföra bygg
naden. Även teatersällskapen kände sig illa berörda, ty tea

tern i Vänersborg hade för dem varit en god inkomstkälla.
Var finna en utväg?

Sommarteater på Kasen.

Från år 1846 fanns på Kasen ett mindre utvärdshus i en trä
byggnad, härstammande antagligen från tiden efter branden

Kasens utvärdshus på 1880- talet.
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år 17771
). Iiandlandena Paul och Olle Skarin inkÖpte den

samma, rev den och uppförde år 1859 den nuvarande bygg_o
naden av sten jämte en uthuslänga, varav en del ännu åter
står men som då sträckte sig utöver den sedan tillkomna
vägen upp mot berget. I saknad av teater i staden hemställ
de år 1862 teaterdirektören Novander till Paul Skarin att i

uthuset inr'eda en sommarteater. Den alltid företagsamme
affärsmannen var ej sen att gripa till verket, och efter blott
10 dagar - enligt hans egen uppgift - stod "teaterladan"
fix och färdig med utrymme för 175 sitt- och 100 ståplatser,
vilket ju var vackert så. Ponder, kulisser, ridå m. m. erhölls
från Ämåls nedlagda teater. Pingstdagen samma år invig
des teatern med prolog och uppförandet av pjäsen "Skal och
kärna" av Novanderska sällskapet. Annandagen gavs "Pa
riserpojken".

Sommar efter sommar gasterade där den tidens framstå
ende teatersällskap, såsom - utom ovanstående - Michaels,
flffors, Rohde-Swarts, Tivanders, Selanders, Smitts m. fl.
Det var ingalunda småpjäser, som gåvos, utan de utrymme
och scenerifordrande "Värmlänningarna", "Engelbrekt och
hans dalkarlar", "Järnbärarna", "Gustav Vasa", "Rosen på
Tistelön", "Läkarna", "Preciosa", "Sköna Iielena" med många
flera. Som synes var - ganska naturligt för övrigt - den
populäre August Blanche väl företrädd. Nutidens bortskäm
da teaterhabitueer skulle givetvis rynka på näsan åt den ti
dens enkla och enahanda kulisser och scenanordningar, då
samma rumskulisser tingo företräda såväl slottet som kojan,

1) WO-årsdagen av Kasens anläggning firades nämligen år 1877 med
kanonskott, procession, fest med många tal och teaterföreställning. l
parken uppsattes en minnessten med årtalet 1777 och "0. L. Q.", avse
ende anläggaren Olof Lindqvist, samt en annan sten med årtalet 1877
och "0. &. P. S.", hänsyftande på Paul och Olle Skarin. Jag har sett
de två stenarna men har icke kontrollerat, om de alltfort finnas kvar.
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men spelet var ju huvudsaken och kostnaderna måste hållas
nere.

Biljettpriserna voro moderata, även om man tar hänsyn
till den tidens penningvärde, i det att sittplats erhölls för
l kr. och ståplats för 50 öre. Hyran för teatern utgjorde 10
kr., men teaterägaren tog säkerligen skadan igen i det inti1l
liggande värdshuset, där efter föreställningarnas slut en stor
del av publiken och skådespelarna samlades till gemensam
fest och gamman, de senare ej så sällan den fÖrras gäster.
Det rådde då inga restriktioner i fråga om vare sig spritfÖr
brukning eller stängningstider. Ej heller togs då 1.000 pro
cents vinst på spriten såsom nu. Man kunde då få en toddy
för 25 öre och en riklig sexa med fria supar för 75 öre. Be
lysningen i teatern utgjordes av fotogenlampor och ljus, be
tingande enligt Skarin en kostnad av 3-5 kr. allt efter er
forderlig ljuseffekt. Kulissuppsättningar, övriga scengöro
mål och biljettförsäljning sköttes av sällskapets egna med
lemmar. Möbler och annan erforderfJig teaterrekvisita lå
nades i hemmen.

Skådespelarna bodde vanligen mot ringa eller ingen ersätt
ning hos familjer, där de spredo glädje, och det rådde ett
gemytligt och familjärt förhållande mellan publiken och cle
uppträdande såväl inom som utom teatern, På grund av de
besvärliga resorna kunde teatersällskapen stanna flera dagar
och giva föreställningar. Publik fattades icke. Detta sam
spel på båda sidor om rampen rådde under hela 1800-talet
Det var ej sådant jäktande som nu, då ett teatersällskap kom
mer ett par timmar fÖre uppträdandet, packar i hast efter
dess slut för att dagen därpå rusa iväg till nästa teaterplats.

Sommarteatern på Kasen fortgick till år 1888, då herrarna
Skarin sålde egendomen, varvid teatern nedlades och den
delen av uthuset revs. Sista föreställningen i juli förenades
med en festlig avslutning, varvid undertecknad fick det äro-
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fulla uppdraget att hålla avskedstalet. Givetvis sökte jag i
så braskande ordalag, som var mig möjligt, prisa Skarinarna
såsom konstens, bildningens och kulturens befrämjare och fan
bärare, lovordade de många lysande teatersällskap, som gi
vit underhållande, fängslande och minnesrika föreställningar
samt uttryckte vänersborgarnas stora tacksamhet fÖr de
många glada och angenäma timmar, som beretts dem under
de 26 åren. Så hurrades det för samtliga parter. Därpå
följde en hejsjudundrande avskedshippa å värdshuset, tills
morgonsolen kallade vänersborgarna hem till dagens värv .
och teatersällskapet att packa sina kappsäckar. l~j

Kasen med kägelbanan på 1870-talet.

På tal om Kasen kan nämnas, att där i närheten av Ulla
Vassbotten redan år 1846 fanns en mycket besökt k ä ge 1
b a n a. Då till en början ingen ordnad värdshusrörelse före
kom men kägelgubbarna ville ha något att uppfriska livsan
darna med, klarade kägelbaneägaren detta på det finurliga
sättet, att spelarna hyrde banan per timma och ägaren b j ö d
på punsch eller toddy allt efter hyrans storlek. Under den
då mycket toleranta sprithanteringen fick detta fortgå opå
talt, men när de samvetsgranna Skarinarna år 1859 övertogo
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Kasen och kägelgubbarna ville ha även "en sup med tilltugg"
på kvällskvisten, ansökte de om fullständiga krogrättigheter.
I-Iäremot hade Vassända-Naglums kommunalnämnd intet att
erinra; "dock endast och allenast en begränsad värdshusrö
relse med tillhandahållande bättre personer af blandade och
förädlade spritdrycker samt brännvin blott vid måltider och
s. k. sexor men icke krögeri i ordets grÖfre bemärkelse, till
gängligt för" - sit venia verbo - "hundar och svin, hvaraf
oordningar och förargelseväckande uppträden föranledas".
Några inskränkningar i tiIIhandahållandet förmärktes dock
icke och ej heller några oordningar av "hundar och svin".

Nytt stadshus med teater.

Som redan nämnts mäktade icke societetssällskapet bekosta
ny byggnad efter branden år 1860 utan erbjöd staden att
övertaga tomten och vad i övrigt kunde finnas mot uppföran
det av ett stadshus med restauranglokaler, societetsvåning och
teater m. m. Ehuru det blev en för den tiden ganska bety
dande utgift för en så stor byggnad, ansågo sig stadsfullmäk
tige år 1867 böra ingå på överenskommelsen med hänsyn till
att ett hotell med gäst- och samlingslokaler måste finnas i
residensstaden. Huset uppfördes av byggmästaren A. Kriiger
i Göteborg och kostade fullt färdigt med teaterinredning och
inventarier 176.380 kr., en ansenlig summa för den lilla sta
den. Det stod färdigt år 1869 och blev högtidligen invigt i
augusti. Den 8 och 9 utgjordes högtidligheten av prolog av
frans Hedberg, föredragen av operasångaren Uddman, samt
av operabuffan "Kärleksdrycken", uppförd av operaartister, och
den 11 gavs 3:e aktens första scen ur operan "Robert av
Normandie", scener ur "Sköna Helena" samt musik och sång.

Biljettpriserna voro överkomliga för allmänheten, nämligen
å parkett kr. l: 25 och 1: 00, l:a raden kr. l: 50 och l: 25 samt
å 2:a raden ("hyllan") 75, 50 och 37 öre.
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Societetsvåningen med tillhörande klubbrum disponerades
mot billig hyra av societetssällskapet och teatern av hotellets
innehavare till slutet av 1930-talet, då staden övertog det
hela och teatern uthyres genom drätselkammaren. Societets
sällskapet gjorde allt annat än lysande affärer, och dess aktier
voro värdelösa.

Under 1870-, 80- och 90-talen, då biografer och radio icke
utgjorde surrogat för teater, var det fläkt över teaterlivet i
Vänersborg med täta besök av framstående teatersällskap,
som kunde stanna och giva flera föreställningar å rad inför
goda hus. Även under denna tid rådde ett gemytligt för
hållande mellan publiken och sällskapens medlemmar med
kordial samvaro å restaurangen efter föreställningarnas slut.

Det berättas om en teaterbiten mössmakare, som vid över
räknandet av sin kassa fann, att den räckte till biljetter åt
honom och hans maka,. vilken senare dock synes hava varit
något förståndigare och anmärkte, att "det finns inte en ve
pinne i huset", att han därvid invände: "Vi kan hogga ner
mellanvägga i veboa." - Ett annat par diskuterade, om de
skulle gå på teatern eller köpa brännvin, som tagit slut, för
de ägande slantarna. Mannen löste den gordiska knuten med
förklaringen: "Brännvin kan vi få låna åv Olssons." Ja, det
var på den tiden!

Glimtar ur Vänersborgs äldre teaterliv lämnas också i Al
bert Ranfts memoarer. Han hade som ung skådespelare ham
nat i Magda von Dolckes teatersällskap och befann sig 1876
på turne i landsorten. I Vänersborg bodde man på stads··
hotellet, där sällskapet hade en i alla avseenden trevlig till
varo. Värden, källarmästaren Strömmers, var en utomor
dentligt älskvärd människa, likaså hans fru. Hel pension kos
tade 2 kronor om dagen. Man spelade som alltid då för tiden fyra
gånger i veckan, nämligen måndag, onsdag, fredag och sön
dag. Sejouren i Vänersborg var en av de mest glänsande,

35



som Ranft varit med om. I de städer, sällskapet besökt
förut, hade man haft mycket folk, men Vänersborg var ena
stående. Redan från första föreställningen var publiken full
talig och förtjust. Den, som i första rummet "drog", var na
turligtvis Dolcke, men hon hade förmåga att väcka publikens
intresse även för sina medspelare. Vid andra föreställningen
var det, när biljettkontoret öppnades, en så stor kö, att ej
halva antalet av de väntande kunde erhålla biljetter. Man
skrek och väsnades, och källarmästaren måste beordra fyra
kypare att upprätthålla ordningen. Till nästa föreställning
såldes biljetter på olika tider till parkett, första raden och
andra raden. Det underbaraste var, skriver Ranft, att under
hela sejouren, som varade en hel månad, måste samma bil
jettförsäljningsmetod användas. Källarmästaren, som drev
sin rörelse i samma hus som teatern och arrenderade även
denna, var förtjust, och hans restaurang var fullsatt varenda
afton det spelades. Skådespelarna gjorde angenäma bekant
skaper bland publiken och uppmärksammades av dessa på
det mest hjärtliga sätt.

Ånyo teaterbrand.

Som bekant härjades teatern år 1910 av eld, förmodligen
förorsakad aven onykter rökare. Det såg mycket hotande
ut för hela byggnaden, men lyckligtvis kunde elden begrän
sas till huvudsakligen teateravdelningen, som icke blev värre
däran, än att den kunde restaureras och till en början något
återställas. Under tiden gåvos några föreställningar å Ar
betareföreningens scen.

rÖrst åren 1939-1940, alltså efter 30 år, läta stadsfullmäk
tige verkställa en grundlig restaurering med praktiska an
ordningar för scenen, omfattande belysningsanstalter, nya
bänkar i salongen, kapprum i nedre våningen och enkel men
smakfull målning. Teatern gör nu ett behagligt och tillta-
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lande intryck. Det enda att anmärka är, att långbenta och kor
pulenta personer inte trivas så bra i det smala utrymmet
mellan bänkraderna.

Till l:a raden hör ett sällskapsrum, som den några år tidi
gare bildade teaterföreningen inredde och möblerade på ett
ganska förnämligt sätt.

Antalet sittplatser är å parkett 177, å l:a raden 110 och å 2:a
raden 91, vartill komma omkring ett 30-tal ståplatser, alltså
något över 400 platser, vUket väl vanligtvis räcker till.

Kostnaden för renoveringen uppgick till 104.000 kr., varav
i statsanslag erhöllos 48.000 kr. Återinvigningen ägde rum
den 13 februari 1940 med prolog av lektor Aug. Peterson,
anföranden av ombyggnadskommittens ordf. Mårten Anders
son, stadsfullmäktiges ordf. Oscar Andersson och landshöv
ding Axel von Sneidern samt ett flertaloperapartier, fram
förda av artister från Kungl. Teatern till ackompanjemang
av kapellmästaren Gunnar Ahlberg.

Ny sommarte,ater

uppfördes år 1932 i Folkets park å Blåsut, numera inom sta
dens hank och stör. Den rymmer i:cke mindre än 634 sitt
och 866 ståplatser, alltså inalles 1.500. Utmärkta föreställ
ningar givas, och det händer ej sällan, att den stora teatern
är fullsatt.

Folkets park hade anlagts år 1926 å det gamla Karlsberg,
där till en början funnits, förutom dansbana, en byggnad för
dans, kallad efter sitt utseende "Likkistan" och för sitt ända
mål "Valskvarnen".

*

Till sist må antecknas, att under senaste hälften av 1800
talet betraktades såsom omoraliska de klassiska muntra ope
retterna "Lilla Helgonet", "Sköna Helena" och "Boccaccio"
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m. fl., nu nästan söndagsskoleförströelser, varför i synnerhet
damer (för ungdom voro de absolut förbjudna) och även gifta
män, vilka ville anses såsom dygdemönster, hÖllo sig borta
från dylika sedefördärvande föreställningar. Icke dess mind
re var teatersalongen välbesatt vid operetter.

JONAS WALL/N.
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fl RSKRÖ N IKfl 19 4 5.

D et var tredjedag jul 1904. I stadshotellets kafe spredo gas
lamporna sitt kalla sken, bordens marmorskivor förgylldes
av punschflaskor av mera fullgången skapnad än vår tids f.
n. obefintliga åttingar och röken från havannacigarrerna in
svepte lokalen i en doftande dimma. Fastsatt i ett pappmun··
stycke från Dahlborgs cigarraffär glimmade och guppade
Halvord Lydells cigarr i dunklet. Det var något speciellt
med denna cigarr: av dess lutning i förhållande till horison
talplanet kunde man avläsa rökarens sinnesstämning. Plöts
ligt åkte den upp i 45 graders vinkel samtidigt med en rÖk
puff, som kretsade kring bordet och stannade som en gloria
kring Ferdinand Hallbergs änne, när han bebådade gillets
födelse med orden: "Tänk om vi vänersborgspojkar kunde
träffas var jul." Det var inget utslag av det vanliga hall
bergska skämtlynnet, det anade både Hjalmar Lindedahl och
Edvin Andersson. Glasen fy1l4es och tömdes, cigarröken
bildade kumulusmoln kring bordet, och planerna på ett
vänersborgspojkarnes eget gille började ta form. Visserli
gen ställde sig Halvord litet tvivlande, särskilt när Lindedahl,
vältaligt som alltid, förde fram tanken på ett ålderdomshem,
men även Halvord fann det hallbergska förslaget gott, och
året därpå bildades Vänersborgs Söners Gille, annandag jul
1905.

Så började småningom gillets verksamhet, och redan
1906 hade man fått tolv kronor över för att på auktion inköpa
två parksoffor, som placerades någonstans på Skräcklan.
Sedan fortsatte den omdaning av Skräcklan, som skulle

39



öppna vänersborgarnas ögon för dess skönhetsvärden för att
slutligen resultera i "Birger Sjöbergs väg" och Skräckle
stugan. Men då hade gillets intressen för länge sedan riktats
åt andra håll, och staden fullföljde verket. Den tanke, som
redan 1904 "sprang fram ur Iijalmars idemagasin", ålder
domshemmet, omhuldades särskilt av Lindedahl och Edvin
Andersson. Efter 17 års träget tiggeri stod ålderdomshem
met färdigt - att namnet egentligen aldrig varit motiverat
är en annan historia och förrfngar inte äran av de insatser,
som gjordes för att fÖrverkliga en efter den tidens förhål
landen god tanke. Men flera strängar hade gillet på sin båge.
Med Bertel Iiallberg och K. G. Cedergren i sin krets var det
ganska naturligt, att gillet också skulle bli en stadens egen
Iiistorie- och antikvitetsakademi. Som en fÖljd därav kom
också årsskriften till. Årgång 1932 var den första i ord
ningen och årets är alltså den fjortonde. Iiur högt upp på
kyrktornet upplagorna skulle nå, om de staplades på var
andra, har jag inte lyckats räkna ut trots min fostran i Ly
dells "l'academie de la jeunesse doree", men med ledning
av det utrymme de uppta i min bokhylla, skulle jag tro, att
stapeln borde bH en fyrtio meter, och sedan beror det på,
om det räcker för att nå spiran eller ej. De fyrtio åren ha
således inte bara fått sin prägel av gillestämmorna annan
dag jul; mycket arbete har under årens lopp lagts ned på de
uppgifter gillet gjort till sina, och dagen får inte passera,
utan att vi med tacksamhet erinra oss de insatser och den
stabila grund, som lagts av våra företrädare. Det är en
enkel gärd av rättvisa, om jag då särskilt nämner de nu bort
gångna förgrundsgestailterna i gillets historia: Ferdinand
Iiallberg, Iialvord LydelI, Hjalmar Lindedahl, Edvin Anders
son, K. O. Cedergren och Isidor Jansson.

Och nu ska vi begå den fyrtioförsta gillestämman. Dagen
till ära sker det i soetetetssalongen, som jag mot bättre vetande
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framhärdar att kalla den. Det beror inte på någon särskild
vördnad för societeten. Jag står närmast på LydelIs stånd
punkt och betraktar societeten som obefintlig. Snarare be
ror det på alla de minnen, som äro förknippade med socie
tetssalongen - skyttegillets barnbaler, borga\ffester och
andra festliga tillstänningar, som lysa i minnet bland vår
barndoms och ungdoms mest oförglÖmliga tilldragelser. Detta
är ingen sal för bara herrar i kavaj eller smoking, och där
för skall aftonen förgyllas av kvinnlig fägring.

Men låt mig nu återgå till min egentliga uppgift, kröni
körens.

Ni ha nog alla sett den där tavlan, som fÖr några år sedan
återgavs på omslaget till en av de kolorerade veckotid
ningarna: en del av Kyrkogatan med Iiallbergs hus och Anna
Julias i förgrunden och med kyrkan som deko'rativ bak
grund. "Där tiden står stilla" hade konstnären kallat sitt
verk. Nog stod tiden länge stilla här i vår egen stad vid
Vänerns strand, men de sista åren har utvecklingen gått fort,
och mycket av det som 1905 var en tjusande idyll, åtmin
stone för våra ögon, är nu minnen blott. Borta är "Vångård"
och "Fåreboa", "Iiöga trappa" och många andra av de där
genuint vänersborgska husen och gårdarna. Kullerstensga
torna ha försvunnit så gott som fullständigt, men ett par små
bitar bevaras ännu så länge som kulturreserverat i Residens
gatan och Norra Iiamngatan, Det sägs, att man knorrar över
dessa gator. Men inte ska väl vi helt besparas de veder
mödor, som voro våra fäders. Och som det väl inte längre
finns några mjölkskjutsar, som trafikera dessa gator, så be
höver vi ju i varje fall inte som LydelI en gång i tiden kon
statera, att "det är bra skönt, att ljudet avtar med kvadra
ten på avståndet". Skulle emellertid det allmänna knorret
åstadkomma resultat och även dessa gator slätas ut, så be
vara bara en liten, liten bit, snälla Nylen, och låt museiinten-
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dent Svensson, ta hand om den. Även museet är ju förres

ten föremål för modernisering. Elektriskt ljus ska det bli, och
sedan är väl inte midnattskonserterna, enligt mönster från
nationalmuseum, långt borta. Hjorth och Alvin ha säkerligen
inte något emot att låta sina toners välljud svepa över mu
mier, sällsynta afrikanska fåglar och en kunglig älg.

Det rivs och byggs och ändras och planeras. Djupt hem
lighetsfulla te sig förarbetena för högbron. Omgärdade av
höga brädpallisader bedrivs arbetena intill gamla sväng

bron. Befarar man attentat mot brobygget? Möjligheten

finns naturligtvis, att någon gammal vänersborgare kunde in
ledas i frestelse, när han tänker på, hur denna högbro kom
mer att förstöra Dalaborgsparken och knappt lämna Skogs
hyddan kvar som mål för söndags!eftermiddagspromenaden
en ljuvlig sommardag.

Trots residensets flyglar är länsstyrelsen redan trångbodd
och har nu annekterat gamla småskolan för folkbokföringen.
Vilken upprättelse för en dödsdömd skolhusbyggnad att få

bli hemvist för ett statens verk, och vilken tillfredsställelse
för oss, som där tragglat igenom vår första abc-bok, att ännu

några år kunna låta blickarna glida över fasaden och inte

utan vemod låta dem stanna vid de gamla klassrumsfönstren.

för att underlätta fortkörning mellan Vänersborg och Re

stad skall östra landsvägen breddas, tändsticksfabrikens kon

tor kommer ut i gatulinjen, och Karlslund förlorar ytterligare

något av sin forna förnäma avskildhet. På tal om fortkör

ning skulle man väl knappast f. n. komma att tänka på U. W.
H. J., men framtiden ter sig nu litet ljusare, sedan stats

makterna lovat elektrifiera banan. Då kommer den kanske
att gÖra skäl för beteckningen fortskaffningsmedel.

Hjulen ska hållas igång och vintermörkret borta, och där
för tappas Vänern på sitt vatten till den grad, att stadens

båtägare råkat ut för ett allvarligt parkeringsproblem just nu,
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när det börjar ljusna på bensinfronten och aktersnurrorna i
stundande vår- och sommardagar ska puttra iväg till Ursand
och andra sommarparadis. Det är väl inte med tanke på
dessa svårigheter, övergående få vi hoppas, som stadsfull
mäktige överväga att satsa pengar på en friluftsgård i Dals
Långed. Nu tycks det visserligen inte varit så allvarligt
menat, när man överlåtit åt stadsfullmäktige i Uddevalla att
besluta i frågan. Nog ser det litet underligt ut. men det vitt
nar ju gott om förtroendet fÖr grannstadens beslutande myn
digheter. Jag tror inte heller att förtroendet ska komma på
skam. Men de pengar, som troligen komma att sparas, borde
väl med större skäl kunna offras på att göra Ursand till en
badplats, som har alla förutsättningar att ta upp konkurren
sen med de av Trollhättan invaderade Nordkroken och
"Oardi!sanna".

Konstens fana ska hållas högt i staden, och till den ändan
har nu också en konstförening bildats och redan startat med
en utställning. Men stadsfullmäktige ville inte lämna något
bidrag. Det sägs, att det var Iijorths fel. Vi ska kanske inte
döma honom allt för hårt; han har väl knappast öra för annat
än sång- och strängaspel - och så en del annat vid sidan av.
Iiötorgskonsten får tydligen för hans vidkommande gärna
blomstra ostörd av konstföreningars ansträngningar att höja
förståelsen för god konst. Jag vågar inte yttra mig om, hu
ruvida torgbrunnen hör hemma i det här sammanhanget, men
j;rots illis-quorum-belönad donation är torget alltjämt tomt
och öde. Vassbotten däremot verkar inte längre ingen mans
land mellan staden och Blåsut. Spannmålssilot reser sina
torn mot höjden, och, även med risk att bli motsagd och t.
o. m. utskrattad, måste jag erkänna, att jag tycker det till
fört staden ett nytt skönhetsvärde.

Jag har på sista tiden hört så mycket talas om PB:s Bar
barafest, att jag antar det skulle vara en oförlåtlig försum-
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melse att inte nämna denna enligt samstämmiga uppgifter
strålande tillställning, där kända personer ur gillets styrelse
och beredningsnämnd framträdde, på det gräsligaste kostyme
rade i djurhudar och lystrande till de talande namnen Tve
skägg, Storböl och Matvrak. Om vem som är vem bör väl
ingen tvekan råda. Skåden Eder omkring och lyssnen! iVien
titta inte på mig, för jag var inte med. Och det finns väl
andra i beredningsnämnd och styrelse, som ståtar med en
icke föraktlig eloquentia corporis.

Tid och bristande informationer hindra mig att ytterligare
förlänga skildringen av vad sig i staden tilldragit. Men när
herrarne envisas med att hålla sig med en utsocknes krönike
skrivare, kan resultatet knappast bli bättre. Nu skulle ju,
om jag fÖljde Gunnar Wallins och fleras med honom önsk
ningar, krÖnikan egentligen vara slut, men jag är självsvål
dig nog att skriva den efter gammalt mönster. Jag envisas
således med att som bakgrund till skildringen, av vad sig i
staden tilldragit, även kasta en blick på omvärlden, inom
och utom landets gränser. Jag lovar att den ska bli kort, men
när jag kommer utom landets gränser, fortsätter jag att ro
åt det håll, som länge var motströms men nu blivit med
strÖms. Och jag säger som den nyss avlidne Conrad Pineus:
"Måtte jag aldrig bli så gammal, att jag bHr neutral",

Även om sodaliseringsspöket härjar gruvliga över landet
och propagandan för och emot hotar att dränka oss i floder
av trycksaker, ledare och radiodiskussioner, finns det ju
glädjeämnen. Tobaken är fri, kaffet är fritt och bensinen
finns snart åter att få i bensintappar vid varje väg- och gatu
korsning. Men fjärde litern och det allmänna smörgåsbor
det drÖjer visst ännu, så Medelsvensson får väl vänta någon
tid, innan han kan instämma med Thor Moden, i "Härliga
tider, strålande tider." Då finns väl dock alltid den stackars
finansministern kvar, så man behöver nog inte sakna den
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droppe malört i glädjebägaren, förutan vilken ingen gWdje
kan vara fullkomlig här i landet. Någon måste man
gnata på. Skatten vid källan har man dock svalt utan några
kraftigare protester, kanske beroende på det i samband med
något så olustigt som skatt tilltalande namnet. Det låter
nästan som titeln på en novell ur Vecko-Revyn.

Den kolorerade veckopressen, en ständigt växande flora,
är alltjämt svenska folkets käraste läsning. Undra sedan på
om man finner Svenska Akademien hopplöst världsfräm
mande, när den ger nobelpriset åt den fullkomligt okända
chilenskan Gabriela Mistral. Och detta, när det finns sådana
litteraturens jättar, som författarna till "Stålmannen" och
"Fantomen Dragos", andra att förtiga! Nej, det blåser inga
friska vindar bland de aderton.

Samlingsregeringens saga är slut - Giinther, Ohlin, Brams
torp, Rubbestad och Andren ha lämnat taburetterna; Per
Albin sitter alltjämt vid rådsbordet, men nu omgiven av idel
partivänner. lian har för övrigt fyllt sextio år i år, Per Albin.
Liksom kungen innehar han också rekord i regerande och får
väl numera anses vara proffs som statsminister, även om
han inte är det som bowlingspelare. lian torde dock inte
behÖva befara att uteslutas ur regeringen av den anledningen;
man drar inte gränslinjerna på samma sätt i politiken som
inom idrotten. Vilket Arne och Gunder fått erfara.

Folke Bernadotte har efterträtt prins Carl som ordförande
i Svenska Röda Korset. Om det valet torde inga delade me
ningar råda. Efter sin expedition bIl Tyskland med de vita
bussarne mottog han en her välrids beundrande uppskatt
ning av de svenska insatserna för koncentrationslägrens offer.
lian fick också tillfälle att spela med i storpolitiken under de
sista hektiska dagarne före Tysklands slutliga nederlag. Och
därom har han berättat i årets svenska bestseller, "Slutet".

Trägna forskarmödor i det lillas värld belönades för några
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veckor sedan med nobelpris åt några av atomsprängningens
föregångsmän. Det praktiska resultatet av deras forskningar
i form aven bomb, stor som en biljardboll, hade några må
nader tidigare satt om inte punkt så dock semikolon fÖr andra
världskriget. Dessförinnan hade året varit rikt på händelser.
Trängd från alla sidor drog sig spillrorna a v den tyska armen
samman kring Berlin och väntade, att den lille korpralen
från förra världskriget, den sedan så oförliknelige statsman
nen och fältherren, skulle samla dem till en sista strid och
med sitt snille vända nederlaget i glänsande viktoria. Men
den lille korpralen svek dem och föredrog att gå bakvägen
'till ett nyordnat Valhall, dit han följdes av Göbbels och
l1immler. Det blev slutet på ett tioårigt tusenårsrike, som
dock varade tillräckligt länge för att sent kunna glÖmmas.
Belsen och Auschwitz äro bara ett par av minnesmärkena
över de tolv svartaste åren i Europas historia.

Roosevelt fick icke uppleva den segerdag, han mer än
någon annan bidragit att skapa förutsättningarna fÖr, och
Churchill, segerns organisatör, fick, liksom tidigare Lloyd
George, lämna imperiets roder i andra händer, så snart kri
get förts till ett segerrikt slut. Och ännu en av dem, som
stått l1itlerväldet emot, Torgny Segerstedt, bespottad av
många, ärad av flera, fick icke deltaga i glädjen den vårdag,
då Danmark och Norge åter blevo fria; kort förut gick han
över gränsen till skuggornas rike.

Mänskligheten går nu i väntan på att få se resultatet av
alla de fÖrsäkringar om en bättre värld, som frikostigt ströd
des omkring under den tid kampen varade. I denna oros
fyllda väntan vet jag ingen bättre nyårsönskan än den, att
det kommande året måtte bli ett fredens, samförståndets och
återuppbyggnadens år.

Vänersborg den 26 dec. 1945.
ELOV NORDEN.
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MINNESRUNOR 1945.

Raden av Gillets hedersledamöter har under det snart gångna året helt
utplånats av liemannen. Gillets enda kvinnliga hedersledamot, Fru ANNA
WIKSTRÖM, född DYMLING, avled i Sundsvall den 28 juni 1945 i sitt
nittionde levnadsår. tIan föddes i Vänersborg och var dotter till den
namnkunnige köpmannen O. tIo Dymling härstädes. I unga år ingick
hon äktenskap med konsuln Anda Wikström i Sundsvall. Detta upp
löstes tidigt genom makens oväntade bortgång under en affärsresa i ut
landet. Vänfast som få kännetecknades Fru Wikström av sin omgivning
som en utomordentligt fin och älskvärd dam, som i det tysta och med
stora summor ur varmaste hjärta idkat en omfattande välgörenhet. Sin
födelsestad glömde hon ej heller, och Gillet hade äran räkna henne
som en av sina större donatorer. - Pru Wikström kallades år 1921 till
hedersledamot av Gillet.

Bland Gillets medlemmar har döden under året skördat sex gillebröder.
därav två av de till medlemsåren allra äldsta.

Urmakaremästaren tIARRY PETTERSSON av
led i Gävle den 28 februari 1945. lian föddes i
Vänersborg den 18 juli 1897. Efter avslutad
skolgång tOg Pettersson värvning vid Svea Liv
garde men lämnade militärtjänsten efter några
år för att lära urmakeriyrket hos fadern i Vä
nersborg. Efter ytterligare praktik på olika plat
ser startade han för åtskilliga år sedan egen fir
ma i urmakeribranschen i Gävle, där han nu i
blomman av sin ålder kallats hädan. Under det
andra världskriget blev Pettersson åter inkallad
till militärtjänst och var vid sin död fanjunkare

vid landstormspolisen. Den bortgångne var en vänfast och plikttrogen
man, som bland vänner från yngre dagar här i hemstaden kvarlämnat
ett vackert minne. - Pettersson blev medlem av Vänersborgs Söners
Gille år 1941.
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f. liandIanden ÖUSTAf ANDERSSON avled i
Vänersborg den 4 april 1945. lian föddes där
städes den 20 april 1862. Efter lärotid hos
spannmålshandlaren J. Bruhn öppnade han i slu
tet av 1890-talet egen firma, vilken särskilt inom
gödningsbranschen fick avsevärd omslutning.
Under förra världskrigets besvärligheter lades
rörelsen ned, och Andersson drog sig tillbaka
till privatlivet. Minskad rörlighet nedsatte efter
hand hans krafter. Ande'rsson var i sin krafts
dagar en stor laxfiskare, en skicklighet som han
tagit i arv efter fadern, en på detta område vida

bekant man. lian ägde också en omfattande beläsenhet, och som upp
slagsbok för forskare i äldre tiders vänersborgshistoria var hans ena
stående minne en utomordentlig tillgång. Ofta sittande på sin stol vid
järnvägsbron i Edsvägen var Andersson en jovialisk människa, som trots
motigheter i livet in i det sista bevarat sin ljusa glimt i ögonvrån. -- lian
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1934.

f. Slaktaremästaren ANDERS PETERSON av
led i Vänersborg den 13 juli 1945. lian föddes
därstädes den 24 maj 1870 och förblev sin födel
sestad trogen. Under en lång följd av år bedrev
han slakterirörelse i förening med torghandel.
Peterson hörde till de stilla i samhället, men han
gjorde sig i sin verksamhet värderad och om
tyckt av alla, som kommo i beröring med honom.

Peterson inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1923.

Bryggmästaren OSCAR ERIKSSON avled i Väs
terås den 14 juli 1945. lian föddes den 30 sep
tember 1876 i Vänersborg, där fadern var brygg
mästare. lios denne erhÖll han första grun
derna för sitt yrke. Efter praktik på ett fler
tal platser i Tyskland utbildade han sig vidare
i Berlin åren 1903-1904 och avlade där brygg
mästareexamen. Återkommen till hemlandet var
Eriksson verksam som bryggmästare först under
12 år i Kalmar och därefter i 10 år i Västerås.
Sedan år 1919 verkade han såsom resande i
bryggeribranschen. Medlem av Odd fellow efter-
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lämnade han minnet aven vansäIi och kunnig man, som hos sina vän
ner från Vänersborgstiden efterlämnat ett aktat minne. - Eriksson blev
medlem av Vänersborgs Söners Gille redan år 1906.

f. Lagerchefen ADOLF OLSSON avled i Väners·
borg den 17 november 1945. lian föddes där
städes den 6 december 1872. Efter avslutad skol
gång anställdes Olsson redan år 1887 vid A. F.
Carlssons Skofabrik, där han efter hand avan
cerade till lagerchef och pensionerades år 1938.
lian ägde en oerhörd arbetsförmåga och stod i
bittida och sent, söndag som vardag, intresserad
av arbetet lika väl som av livet omkring honom.
Adolf Olsson var ingen dussinmänniska. Hal!
ägde ett förunderligt minne för gången tids hän
delser och personer och kunde konsten att be

rätta. Han ville alla människor väl och ägde ett skämtsamt och ljust
lynne, som kom vännerna att samlas kring honom. Olsson var bland de
äldsta medlemmarna i stadens hantverks- och arbetarföreningar. - Han
blev medlem av Vänersborgs Söne'rs Gille redan år 1907.

f. Slaktaremästaren GOTTFRID KAHNBERG av
led i Vänersborg den 15 december 1945. Han
var född i Jönköping den 3 oktober 1868 men
kom vid unga år till Vänersborg, där han sä
småningom öppnade egen slakterirörelse. Han
var på sin tid en av stadens mest kända torg
handlare. Liksom sin förenämnde yrkesbroder
tillhörde Kahnberg de stilla i samhället men
hyste stort intresse för staden och vad sig där
tilldrog. Han var en god och vänsäll man, som
efterlämnat ett aktat minne. - Kahnberg in
trädde i Vänersborgs Söners Gille år 1920.

GUNNAR ffJORTH.

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

Skuggorna breda sig om dem,
vilan är djup och lång,
Domnande kvällsvind söver dem,
susar sin vaggande sång.
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse~

berättelse för år 1945~

Styreisen för Vänersborgs Söners Gille få r härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1945:

Inom sig har styrelsen för sagda år utsett: till andre ålderman han
delsträdgårdsmästaren Anton Thernquist, till gilleskrivare taxerings
intendenten Gunnar Hjorth och till kassafogde bankkassören Primus
Anderson. Styrelsen har under året haft 6 sammanträden.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 4 april och till
högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 50 av Gillets med
lemmar infunnit sig. Vid högtidsstämman högtidlighölls 40-årsminnet av
Gillets stiftande. Efter stämman var anordnad traditionell damfest.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fjortonde årgång
och tillställts samtliga medlemmar.

Ur "Knut Hemströms Understödsfond" hava utdelats 3 julgåvor. Där
emot har ur "Major Oscar Wenerströms Understödsfond" ingen utdel
delning kunnat ske.

Medlemsantalet utgjorde vid 1945 års utgång 355, varav 7 ständiga
medlemmar. Under året hava 5 ledamöter avlidit, 1 avförts på grund
av stadgeföreskrift, 1 utträtt ur Gillet och 18 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med tillhörande fond hänvisas till fas
tighetsföreningens särskilda styrelseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas följande redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1944 _ - . . . . . . . . . . . . . . 6'7.3; 67
Inträdes- och årsavgifter ,... 1.573:-
Annonser i årsskriften .. , , . . . . . . . .. . . 350: -
Försålda årsskrifter , . . . . . . . . 370: -
Gåvor .. , , , , _............. 30: --
Ränta , 16: 68 2.339; 68

Kronor 3.013; 35
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tnkassering av årsavgifter .
Kostnader för årsskriften .

i samband med gillestämmor ..
Lokalhyror .
Inköp av bokverk . .
Kransar och ,blommor .
Bankfack .
Annonser .
Trycksaker .
Porto och telefon m. m. . .
Överföring till 25-årsmännens fond .

Behållning till år 1946: Innest. i bank .
Kontant i kassan ..

99:60
1.200:04

159: 
167: 25
48: 75

160: 40
16: ._
34: 24
32: 23
100: 50
635: - 2.653: 01

203: 19
157:15 360:34

Kronor 3.013: 35

2. FÖRSKÖNINGSFONDEN :

Behållning från år 1944 3.485: 46
Ränta 90: 03

-~_ .._~

Kronor 3.575: 49

Behållning till år 1946: Innest. bank Kronor 3.575: 49

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND:

549: 65
14: 18

..~~-

Kronor 563: 83

Behållning från år 1944 .
Ränta .

Behållning till år 1946: Innest. bank Kronor 563: 83

4. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1944 2.062: 64
Ränta 72: 36

~~ ..•. -

Kronor 2.135:-

Utdelade julgåvor " '" . . . 80:-
Behållning till år 1946: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 55: - 2.055: --

Kronor 2.135:-
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5. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSFONU:

Behållning från år 1944 3.020: 21
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96: 49

Kronor 3.116: 70

Behållning till år 1946: Obligationer 2.000:-
Innest. i bank 1.116: 70 3.116: 70

Kronor 3.116: 70

6. HJALMAR A. LINDEDALS MJNNES FOND:

Behållning från år 1944 3.482: 20
Gåva 300:-
Ränta 109:01 409:01

._-_.~~~~~-

Kronor 3.891: 21

Behållning till år 1946: Obligationer 2.000:-
Innest. i bank 1.891: 21 3.891: 21

Kronor 3.891: 21

7. WILHELM och NORA MAUv1BERGS DONATION:

Behållning från år 1944 11.100: 32
Ränta 375: 72

Kronor 11.476: 04

Livränta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300: -
Behållning till år 1946: Obligationer 10.000:-

lnnest. i bank 1.176: 04 11.176: 04
-_..~_..--~~-

Kronor 11.476: 04

8. 25-ÄRSMÄNNENS FOND:

Överföring från Allmänna Kassan 635: -
Ränta -: 04

Kronor 635: 04

Behållning till år 1946: Innest. bank Kronor 635: 04

Vänersborg den 5 mars 1946.

ANTON THERNQUlST.

BRUNO STERNER.
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BERTEL HALLBERG.

GUNNAR HJORTH.

KURT HALLBERG.

BROR FOCK.

PRIMUS ANDERSON.



Gransknings b erät tel s e.

U ndertecknade, vid ordinarie gillestämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1945 års rä
kenskaper och förvaltning, avgiva följande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och övriga
handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med omsorg och
noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bokförda samt
att utgifterna äro behörigen bestyrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika
fonders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda rä
kenskaperna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1945 års förvaltning.

Vänersborg den 20 mars 1946.

ERIK CARLSSON. THORSTEN GULZ.

G r a n s k il i n g s m ä n.

Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1945.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet under
år 1945:

Räkenskaperna utvisa följande:

ÅLDERDOMSHEMMET:

VINST- och fÖRLUST KONTO:

Inkomster:
Iiyrors konto 3.638: 50
Årsavgifters konto 168: - 3.806: 50

Kapital konto (minskning under året) 271: 3'7

Kronor 4.077: 87
Utgifter:

Löners konto .
Bränsle konto .
Ljus konto .
Vattenavgifters konto " .

1.548: 
1.148: 29

260: 02
39:-
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RenhålInings konto .
Reparationers konto .
försäkringsavgift'ers konto .
Skatters konto .
Räntors konto .
Diverse omkostnaders konto .
Inventariers konto (avskrivning) .

50: 64
359: 15
139: 86
278: 48

16: 45
130: 44
107: 54 4.07'7: 87

Kronor 4.077: 87

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

50.06G: 06

den 31/12

47.000: 
706: -

2.043: 26
.50: 
98: 10

168: 70

den 1/1

40.000: 
717: ~

2.125: 80
50:

139: 28
5: 35

43.037: 43

Tillgångar:

fastighetens konto .
Bränsle konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

---------
Kronor

Skulder:

R!eservfondens konto . ..
Låne konto .
Kapital konto .

1.735: ~ 1.735:-
1.000: - 1.300: --

40.302: 43 47.031: 06
---.._-_ ..

Kronor 43.037: 43 50.066: 06

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS

DONATION:

Behållning från år 1944 .
Rzmta .

27.080: 91
903:82

Kronor 27.98,1: 73
Livränta 480: --
Behållning till år 1946: Obligationer 20.200:·-

. Utestående lån .. 1.300: --
Innest. i bank .. 5.973: 84
Kontant i kassan 30: 89 27.504: 73

Kronor 27.984: 73
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BROR fOCK.

PRIMUS ANDERSON.

Av redogörelsen framgår, att ålderdomshemmet - trots den år 1944
genomförda regleringen av hyror och bränsletillägg - även för år 1945
utvisar driftsförlust, dock av mindre omfattning. Sedan samtliga till
gängliga rum numera uthyrts, är det styrelsens förhoppning, att verk
samheten under innevarande år skall kunna balanseras. Med anledning
härav har styrelsen även för år 1945 underlåtit att med tillgängliga fond··
medel - helt eller delvis - täcka uppkomna underskott.

Det ur :Eliassonska fonden till ålderdomshemmet utgivna lånet har
måst ökas med 300 kr.

Yänersborg den 5 mars 1946.

BERTEL HALLBERG.

GUNNAR HJORTH.

KURT liALLBERG.

ANTON TlfERNQUIST.

BRUNO STERNER.

Revi S i O ns b erät t e l se.

U ndertecknade, av Yänersborgs SÖners Gilles fastighets fÖrening utsedda
att granska föreningens räkenskaper fÖr år 1945, få härmed avgiva fÖl
jande berättelse.

Räkenskaperna äro fÖrda med god ordning och reda samt utgifterl1'1
styrkta med behÖriga verifikationer.

Fastighetens fÖrvaltning har handhafts på bästa sätt.
FÖreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogÖrelsen, vilken är i full Överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilka av oss bestyrkas.

Yi tillstyrka, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet fÖl'
1945 års fÖrvaltning.

Vänersborg den 20 mars 1946.

ERIK CARLSSON. THORSTEN GULZ.

I~evisorer.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1945.

Allmänna kassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360: 34
försköningsfonden 3.575: 49
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond 563: 83
Knut Hernströms Understödsfond ... o ••••• o' o. o. • 2.055:-
Major Oscar Wenerströms Understödsfond 3.116: 70
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond . . . . . . . . . . . . . . 3.891: 21
Wilhelm och Nora Malmbergs donation 11.176: 04
25-årsmännens fond 635: 04 25.373: 65

------
Aldersdomshemmet o. 47.031: 06
Syskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons donation 27.504: 73 74.535: 79

Kronor 99.909: 44



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1945.



H e d e r s l e d a m o t.

ANNA WIKSTROM, f. DYMLING, Fru, Sundsvall. t

Medlemmar.

ALMGREN, BOO, Köpman, Jonsered .
ALMQVIST, HARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDt:IÖSON, ARNE, folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, AXt:L, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg o o oo..
ANDERSSON, ERIK, To, Garveriarbetare, Vänersborg .. o. ooo.
ANDERSSON, fRITIOf, Rättare, Vänersborg oo. ooooo.... o..
"'ANDERSSON, GOTTfRID, f. do Överpostiljon, Uddevalla . o
ANDERSSON, GUSTAf, f. d. Handlande, Vänersborg -r .
ANDERSSON, GUSTAf, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, l:e Reparatör, falun o o .
ANDEl~SSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg . .
"ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg o.
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg . o .
ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
"ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg. Gillets

kassafogde o o. oo o. . . .. . .
ANDERSSON, RAGNAR, Iiandelsbiträde, Vänersborg o.
ANDERSSON, STIG, Socialombudsman, Sala . . .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Håbygård o
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg o. oo.. oooo o
ARVIDSON, STELLAN, I~ektor, Iiudiksvall ooooo.. o.. o. oo. o
BACK, HENRIK, Konditor, Vänersborg o. ooo o. oo. .. o .
13ACKMAN, GUNNAR, Bankkassör, Arvika .
"'BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Vänersborg .
"BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
''SECKEMAN, KNUT, f. d. Iiamnkapten, Uddevalla, ständig

medlieim .
BENGTSSON, IiJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
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Födelse- Inträ-
år desår

1908 1943
1894 38
1916 4.5

17 43
01 30

1897 40
96 30
97 42
78 07
62 34

1901 32
10 29

1896 43
96 45
81 09
97 38
92 42
78 06

98 18
1919 35

18 45
1896 32
1901 30

02 28
1896 43

90 45
82 06
85 30
78 19

80 15
1905 33



"BERG, fRITZ, Boktryckare, Vänersborg . .
BERGGREN, ERIK, fil. mag., Vänersborg .
BERGLUND, fOLKE, Sjökapten, Vänersborg .
"BERGLUND, fRITIOf, liandiande, Vänersborg .
BERGLUND, GÖSTA, Övermaskinist, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Landskamrerare, falun .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, liälsingborg .
BERRMAN, GÖSTA, folkskollärare, Göteborg .
"BIEL, CARL, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
BJÖRNDAIiL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Iiäradsskrivare, Stockholm .
BOTliEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
BOTliEN, JOliN, fastighetsägare, Vänersborg , .. ,.
"'BRAND, ERNST, Ingeniör, liälsingborg , .
*BRAND, TliURE, liandelsresande, Lidköping , .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg .
"'BROBECK, KARL, Kamrerare, falun .
B~OMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Sveg .
BUGLER, JOliN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg ,.
CARLSSON, ALBERT, liandiande, Vänersborg ' .. ' ,.
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping .
*CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem .
"'CARLSSON, CARL ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-GUSTAf, fabrikör, Vänersborg ,.
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg ' .
CARLSSON, ELOf, Disponent, Vänersborg .. , .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
"CARLSSON, GUNNAR, fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
CARLSSON, JOliN V., f. d. Bokbindaremästare, Vänersborg
CARLSSON, MELKER, Kontorist, Vänersborg .
"'CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, tiälsingborg ,'.
CEDERGR.EN, GÖSTA, Provinsialläkare, Umeå .
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Göteborg .
CEDER.GREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle ,.,
CHRISTENSSON, CARL OTTO, Inköpschef, Göteborg .
CliRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg .
"DAfGÄRD, AXEL, Charkuterist, VänersbOl"g .. , , .
DAfGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .

1884 1908
1911 32

10 45
1884 21
1920 43
1892 26
1906 23

12 29
10 43

]874 15
88 37
88 32
73 34
75 26
80 21
82 06
74 33
86 19

1906 23
04 31

1898 45
78 35

1912 42
1873 29

78 19

97 32
85 08

1909 30
00 44
04 30

1896 40
76 19

1905 38
1867 (06)43
1914 45
1893 16
1905 30

07 30
11 30
12 3d
17 39

1891 21
1906 30
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DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
*DAHLLÖF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, AIingsås .
"DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DAHMc, ALGOT, Tekniker, Vänersborg .
*'DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växjö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertelje .
"DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg . ..
DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm . .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
"DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
"'EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Vara .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EK, HARALD, Löjtnant, Uddevalla .
EKBERG, tlJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
ELFMAN, NILS-OLOF, Fil. stud., Stockholm .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingeniör, Lidingö .
ENGLUND, GUNNAR, Tjänsteman, Stocksund .
ENGLUND, NILS, Med. lic., Vänersborg .
"ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
"ERIKSSON, AXEL, liandIande, Vänersborg .
"ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
"ERIKSSON, ERNST W., liandIande, Vänersborg .
ERICSSON, JOliN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
*ERICSON, OSCAR, Bryggmästare, Västerås t .
FAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
FALK, RICliARD, Förvaltare, Brandsbol .
*FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
"FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
FOGELSTRÖM, FOLKE, Folkskollärare, Iiökedalen .
*FRIBERG, KNUT, Apotekare, Storvik .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Iiandlande, Vänersborg .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, östhammar .
FRöBERG, IiENRIK, Reparatör, Vänersborg .
FRöJD, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg .
"GILLBERG, EWALD, Iiandlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
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88 07
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96 24
1912 30
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1911 30

15 34
1889 08

93 43



;GRUNDBERG, liADAI~, Godsägare, Askersund o •••••••••••

*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULLBRANTZ, liELGE, Murare, Vänersborg o •••••••••••••

GULLBRANTZ, RIKARD, Muraremästare, Vänersborg .
GULZ, TliORSTEN, Avdelningschef, Kapten, Vänersborg o •••

GUSTAFSSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER ARNE, Sjökapten, Vänersborg .
"GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
HAGBORG, ARNE, liandIande, Vänersborg .
*IiAGBORG, WALTER, liandIande, Vänersborg .
liALL, liELGE, liandIande, Vänersborg .
*liALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg o •••••••

*tIALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping. Gillets förste
ålderman .

':'liALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg, Bisittare
i Gillets styrelse, Gillets arkivarie .

"tIALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
IiALLONQVIST, UNO, Studerande, Vänersborg . .
HALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
HALLQVIST, TAGE, Studerande, Vänersborg .
liAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem o.
HANSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg .
*liANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
liANSSON, VICTOR, f. d. Kyrkovaktmästare, Vänersborg o.
tIASSELBERG, GÖSTA, Fil. lic. Uppsala .
IiASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna o •••••••••

tIEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg o •••••••••

HEDEN, ALLAN, Drätselkontorist, Vänersborg .
HEGARDT, GUSTAF, l:e Stadsläkare, Västervik o •••••••••

HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
liELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg o' ••••••••••••••

tIELLSTRÖM, RAGNAR, Iiandelsföreståndare, Vänersborg o.
tlJORTli, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg. Gille-

skrivare .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
JANSON, HOLGER, Socialvårdsassistent, Uddevalla .
JANSSON, OTTO, 1:ste Expeditionsvakt, Vänersborg o •••••

JENNISCliE, BENGT, Lasarettsunderläkare, Vänersborg .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALFRED, f. d. Lokförare, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
"JOliANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, liandelsföreståndare, Vänersborg .
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JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg , .
"JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAf, Lokputsare, Vänersborg .
"JOHANSSON, HARRY, Drätselbokhållare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, IiILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
*JOIiANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
JOHANSSON, KAI~L, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OSCAR, Övermaskinist, Mölndal .
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, AKE, fotograf, Vänersborg i .

JOHNSSON, HERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg .
*JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, JOIiAN, Intendent, Örebro .
JONSSON, OLOf, Studerande, Vänersborg .
"'JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg .
"'JÖNSSON, GUSTAF, Hamnfogde, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Akeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg .
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg .
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg .
KRAffT, FELIX, Smedmästare, Trollhättan .
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg .
*LARN, GILLIS, Apotekare, Göteborg .
"LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
*LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSON, IiILMER, Försäljningschef, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg "'" ' .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Karlstad .
LIND, SVEN, försäljningschef, Vänersborg . .
LINDBERG, AXEL, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen .
"LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg .
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"LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
"LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
';'LINDQVIST, GUSTAf, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLf, Länsbokhållare, Vänersborg .
LINDQVIST, SVEN, Expeditionsbiträde, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, l:e ByråingeniÖr, Stockholm .
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockholm .
LJUNGGREN, ERIK. Handlande, Vänersborg .
*LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
*LUNDBLAD, OLOf, f. d. Lasarettsläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOf, Godsägare, Bernshammar .
"LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, EVERT, Kontorist, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Studerande, Vänersborg .
"LUNDGREN, NILS, ÖverkontrollÖr, Stockholm .
"LUNDGREN, THOR, PostkontrollÖr, Västerås .
';'LUNDIN, GUSTAf, ByråingeniÖr, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, frisÖrmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, ReparatÖr, JÖnkÖping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, frisÖrmästare, Åmål .
"LUNDIN, W ÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MAGNUSSON, CARL, EDGAR, Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MALMSTRÖM, WILHELM, KÖpman, Vänersborg .
"'MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAf, Handelsresande, Vänersborg .
"NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Dekoratör, Vänersborg .
"'von NOLTING, OLOf, Disponent, Trollhättan .
"'NORDEN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla. Gillets krönike-

skrivare .
NORDfELDT, JOHN, Studerande, Vänersborg .
NORDfELDT, PER-OLOV, Studerande, Vänersborg .
NORDfELDT, ÅKE, Konditor, Vänersborg . ..
NYBERG, OSKAR, Handlande, GÖta .
*NYBLOM, ERIK, RedaktÖr, Lidingö .
"NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
"NYSTRÖM, JOHN, KÖpman, GÖteborg .
"'NYSTRÖM, RICliARD, Handlande, Vänersborg .
';'OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg .

1880 1914
77 14
74 20

1914 37
11 35
10 35
08 30

1873 39
98 35
84 19
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1907 28
1888 07
1921 42

25 42
1889 19

83 19
92 19
94 30
99 30
98 26

1901 39
1890 19

92 44
92 42

1901 44
1896 19
1902 33
1885 19

90 37
1908 41
1877 19

1901 16
21 43
25 43
21 43

1875 23
73 19
74 07
70 19
72 07
85 19
82 24
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'OLSSON, ADoLf, f. d. Lagerchef, Vänersborg t .
OLSSON, ALBERT, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAf ADOLf, frisörmästare, finspång .
OLSSON, KNUT, förman, Uppsala .
*-OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg
"OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro .
FAULSSON, KNUT, Häradsskrivare, Ulricehamn .
PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
"PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, ANDERS, f. d. SJaktaremästare, Vänersborg t
"PETERSON, HARRY, Iiandelsföreståndare, Vänersborg. Er-

sättare i Gillets styrelse. Gillevärd .
PETTERSSON, HARRY, Urmakare, Gävle t . .
PR/ESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
"'RAHM, HJALMAR, Bankkamrer, Borås .
RAHNE, KARL, folkskollärare, Trollhättan .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
I~OSLIN, HENRY, Handlande, Vänersborg .
ROSLIND, GUSTAf, Materialförvaltare, Vänersborg .
RUTGERSSON, CHARLES, förman, Vänersborg .
I~YME, HENRY, Kamrerare, Göteborg .
"RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig

medlem .
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig med-

lem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAtILIN, ERIK, Jur. kand., Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, fil. lic., Vänersborg .
*SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
*af SANDEBERG, fREDRIK, Kammarherre, Moholm .
*af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg .
SANDH, LARS-GUNNAR, Studerande, Uddevalla .
"SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
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SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
"STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse .
STERNER, NILS, farm. kand., fränsta .
SUNDBORG, OLOt', Direktör, Äppelviken .
';'SUNDELIUS, GOTTfRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Stadsvaktmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
*SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .. , .
"SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAf ADOLf, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Bruksbokhållare, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
*SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAf, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
SVÄRD, YNGVE, Sjukvårdare, Vänersborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
"von SYDOW, fREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
Sfi.fSTRÖM, PER-OLOf, Studerande, Vänersborg .
TAUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, London .
*THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg. Gillets andre ålderman .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsmästare, Vänersborg
"THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
Tt:IIMGREN, HUGO, Apotekare, Vänersborg .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
THUNBERG, IiJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg __ .
TORSTENSSON, KARL, Stationsinspektor, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
"TULLBERG, INGE; Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Karlstad .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg .
"WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem
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1904 41
1899 08

65



WALLiN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
*WALLSTRöM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, IiJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRöM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vargön .
WALLSTRöM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Göteborg .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .
WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg .
*WENNERGREN, ANDERS, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Vänersborg .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Stockholm .
VESTERLUND, STIG, Gasmästare, Vänersborg .
VvESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsbokhållare, Halmstad .
WETTERLUNDH, SUNE, Länsassessor, Vänersborg .
*WIBOM, TOR, Major, Stockholm .
\(ICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WIJKSTRöM, ERNST, Tygförvaitare, Karlsborg .
WIKSTRöM, FOLKE, Dövstumiärare, Vänersborg .
WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
*WOLGAST, KURT, Kamrer, Hälsingborg .
WOLGAST, TOR, folkhögskollärare, Bräkne-Hoby .
WREDBERG, BIRGER, frisörmästare, Vänersborg .
ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÅSTRöM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRÖM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .
ÖBERG, LENNART, Handelsbiträde, Vänersborg .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 360.

1858 1931
92 16
88 44
94 44
82 44

1916 42
08 42

1891 26
75 08
81 34

1909 .12
1892 30

79 '37
1910 40

15 43
12 38
05 34
08 3u
04 28

1885 06
1908 ~5

1889 37
89 26
94 28
89 35
93 19
91 (18)45
96 43
92 26
93 33

1902 42
20 4.1

Tillkomna lInde:r år 1946:

ANDERSSON, GÖSTA, Syssloman, Borås 1913
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg . . . . . . . . . . . . 10
GUSTAfSSON, OLOF, Försäljningschef, Uddevalla 17
LARSSON, BO, Kontrollant, Uddevalla 22
WESTERLUND, EINAR, tiandiande, Vänersborg 13
WIKSTRÖM, CARL-HELGE, Studerande, Vänersborg 2.1

66



Styrelsen är tacksam för uppgift d personer, sOm böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde, som tillhanda/uWer
blanketter för inträdesanmälningar.
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VÄNERSBORG SÖNERS GILLE 1946

Styrelse.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, f ö r s t e å l d e r m a n

1942.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, A n d r e

ålderman 1944 (1925).
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, G i Il e s k r i var e

1944 (1933).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, K a s s a f o g d e 1944.
fOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, B i s i t t a r e 1944.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944.
KARLSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a r e 1944.

Be r e d n i n g s n ä m n d.
OILLESKRIVAREN.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, A r k i var i e.
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REGLEMENTE
för

25-årsmännens Fond.

§ 1.

Fonden, vartill grundplåten, femhundra kronor, till Gillet donerats av
konsuln Richard Dymling i anledning av hans 25-åriga medlemsskap av
Gillet och till vilken skola läggas gåvor från andra Gillets 25-årsmän,
skall jämlikt beslut vid gillestämma den 29 mars 1944 tillsvidare dispo
neras för utgivandet av Gillets årsskrift.

§ 2.

För sådant ändamål äger årsskriftsnämnden att, sedan minst en tionde
del av fondens årsavkastning lagts till kapitalet, med återstoden samt med
av styrelsen till förfogande ställda medel bekosta utgivandet av fö!.iande
års årsskrift.

§ 3.

Ändring av detta reglemente beslutas för ändring av Gillets stadgar
föreskriven ordning.
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Kopparslagaren Lorentz Dafgård
och hans barn.

Kopparslagaren var utövare av ett i äldre tider mycket be
tydande och ansett yrke, som gav sin man fullt upp av arbete
och därmed också en god utkomst. Kopparkärl av den mest
skilda beskaffenhet och för många olika bruk intogo en domi
nerande plats i de enskilda hushållen. Förutom kok- och stek
kärl av olika slag och storlek, kittlar, kastruller, fonnar och
kaffepannor, mått, kärl och bunkar, såg man i köken jättesto
ra blänkande vattentunnor, och mångenstädes fanns ju, tidvis
åtminstone, stora och små brännvinspannor av koppar. Var
man särskilt omtänksam, hade man också sitt hus försett med
en stadig handspruta av koppar för eldsläckningsändamål.

IVänersborgs moderstad Brätte var yrket representerat.
En mantalslängd från år 1610 upplyser oss om att J Ö n s
k o p p a r s l a g a r e då där drev sin hantering, och något se
nare hette stadens kopparslagare Ingewall, som 1618 dömes
att böta fyra marker för "pust", d. v. s. örfilsmisshandel, ocfJ
6 marker fÖr det han sålt öl under det predikan pågått i sta
dens kyrka. 1621 får han lagfart på den gård i staden, som
han tillhandlat sig. tian är väl densamme, som 1624 omtalas
med namnet I n g e wall K n u t s s o n.

1666 omta!las i Vänersborg två kopparslagare A n d e r s
och O l o f, och i början av l700-talet hette stadens kopparsla
gare N i l s J o n s s o n B e r g m a n, som man finner omta
lad tidigast 1705.

Nils Bergmans hustru hette Ingeborg Andersdotter. Tre



deras söner B e n g t, född 1709, A n d e r s, född 1712, och
N i l s äro kända, samt dessutom döttrarna A n n a, född 1714,
och E l i s a b e t. I 1732 års mantalslängd kallas Nils koppar
slagare "utgammal", men han lever fortfarande i juni 1735,
då han antager en lärling, som av borgmästare och råd re
kommenderas till kopparslagareämbetet i Stockholm.

Nils Bergman fick den 8 april 1728 uppbud å en gård i staden,
som han tillhandlat sig av sina svägerskor Annika och Brita
AndersdÖttrar samt deras systerdotter Elin Bengtsdotter en
ligt kÖpekontrakt den 1 apri1 1726. Tomten hade nr 109 enligt
då gällande nummerordning och var 48 alnar lång och 26 al
nar bred samt belägen "mellan snickaren Petter Olofssons
och skutskepparen Sigge Perssons gårdar i själva hörnet, där
Norra Sundsgatan - numera kallad Kronogatan - och Kors
bergagatan - numera kallad Edsgatan - stöta tillsammans,
mitt emot Herr Johan Almgrens bebyggda gård". Tilltomten
hörde en den 4 december 1706 densamma tillagd och utsynt
intaga av stadens mark på Skräcklan.

Tack vare de noggranna uppgifterna om tomtens storlek
och läge kan man med tillhjälp av 1699 års karta över Väners
borg med den till kartan hörande tomtägareiängden genast
fastställa, att Nils kopparslagares gård var belägen i nord

Östra hörnet av den ovan angivna gatukorsningen och närmast
skulle motsvara de nuvarande tomterna n:ris 18 och 19 i
kvarteret Häggen, vilka sedan mitten av ]700-talet utgjorde
tomten nr 50 i kvarteret Rosen.

Nils kopparslagare synes hava dött något av de sista åren
på 1730-talet. Rörelsen fortsattes av änkan med sonen Nils
som gesäll, men denne synes hava vanskött sig och hant
verket och skilt sig från modern och drivit egen rörelse i kon
kurrens med henne.

Den 17 maj 1742 anmälde kopparslagaren mäster Nils Berg""
mans änka Ingeborg Andersdotter fÖl' borgmästare ocl] råd,
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att hon ville upphöra med sin verkstad och gesällers hållande
och ville uppdraga rörelsen åt sin gesäll L o r e n t z D a f
g å r d. Vidare heter det i protokollet: "Bemälte gesäll an
mälde nu, det han i anseende till magistratens och borgerska
pets för tvänne år sedan till honom utfäste loven förmodar,
det honom nu lämnas det begärda tillståndet att få sig här i
staden nedsätta, helst han nu ock därom är kommen överens
med sin mästarinna, hos vilken han arbetat sedan förstnämnda
tid, d. v. s. från 1740 i september. Och som vid efterse..:nc1e
i protokollerne befanns, att ovannämnde gesäll Dafgård har
för detta hos magistraten och borgerskapet denna sin begäran
anmält och jämväl då fått tillstånd, så har magistraten ej
underlåta bort att honom härmed bevilja att få sig här i sta""
elen nedsätta och kopparslagarehantverket idka, så snart han
för en riktig mästare erkänd är och han burskap vunnit, var
till magistraten vill hava honom Dafgård hos det lovliga kop
parslagareämbetet i Stockholm i bästa måtto befordrat:'

Därmed var kopparslagaregesällen Dafgård bliven bofast i

Vänersborg, och hans ättlingar hava sedan i mer än tvåhundra
år levat och verkat i staden.

Var kom Lorentz Dafgård ifrån? Detta skulle vara av in-o
tresse att veta, men därom upplysa de gamla handlingarna
intet. ctt är visst. lian var en invandrare i staden och kom
från början alldeles säkert från Skåne, och hans stamfader
var med visshet dansk till börden. Detta säger oss först och
främst det i Sverige egendomliga efternamnet, som är aven
typ, som först på senare tid vunnit burskap här i landet, men
däremot sedan mycket lång tid kommit till användning i Dan
mark och Norge. Namnet Dafgård är ju av alldeles samma
typ, som just i vår tid kommit så på modet: man gör sin gårds
namn till sitt efternamn t. ex. Bramstorp, Domö, Rubbestad"
Kan man då i Danmark finna någon gård eller ort, som heter
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Dafgård? Ja, efter något letande träffar man på namnet D a u
g a a r d på kartan över JylIand. Daugaard är nu ·en s. k.

landsby med järnvägsstation på linjen Vejle -- liorsens ocli

ligger .cirka en mil nordost om staden Vejle på Vejlefjordens
norra sida.

Där har man således efter aHt att döma att söka släktens

vagga. Det har funnits och finnes ännu personer i Danmark,
som bära namnet Daugaard eller Davgaard. Men man behÖ
ver naturligtvis icke förutsätta släktskap mellan dem och med
lemmarna av Vänersborgsläkten. Det kan ha varit flera sins
emellan ej befryndade ynglingar från Daugaard, som, då de gi
vit sig ut i livet, antagit sin födelsebys namn till efternamn.
Men det är å andra sidan ingalunda helt uteslutet, att någon
av de danska Daugaardsläkterna och de svenska Dafgårdarn<]
äro aven och samma stam.

En bondeson lians Daugaard var först tulltjänsteman och
senare köpman i Randers, som ju ligger i närheten av den

fÖrut nämnda byn Daugaard. lians son Jacob Brögger
Daugaard, född 1796, död 1867, blev biskop i Ribe ]850. lian
hade i sitt gifte med amtsprostdottern Cathrine Kruse endast
ett barn, en dotter, som, född år 1831, gjorde sig känd som
författarinna och var bosatt i Ribe. En Petrine Daugaard var
gift med hotellägaren Peder Johannes Jensen. Dessa hade
sonen Jens Daugaard Jensen, född 1871, den bekante direk
tören i styrelsen för de danska kolonierna på Grönland.

I bÖrjan av 1700-talet finna vi Daugårdar i Sverige, närmare

bestämt i .fulltofta socken i nordöstra Malmöhus län. Kloc
karen i .fulltofta och Espinge församlingar L a r s L a r s s o n
D a u g å r d dog i .fulltofta 43 år gammal den 13 juni 1714. I

sitt gifte med Anna Persdotter hade han bl. a. sonen ]i e n r i k,

klockare efter fadern och död i .fulltofta 53 år gammal 1750.

I dennes gifte med Eleonora Glasen från Malmö hade han åtta
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barn, födda 1720-37, bland dem L a r s, född 1722, som blev
student i Lund 1740 men sedermera kornett vid Skånska ka
valleriet och dog 1794 i Västra Vrams församling. lian blev

1755 efter Kungl. Maj:ts särskilda tillstånd gift med en adlig
frÖken, Dorotea Bagge af Berga, och han hade med henne fle
ra barn. Åtminstone en av sönerna, A d o l p h, född 1768, ef
terlämnade avkom!1ingar.

Kopparslagaren Lorentz Dafgårds samband med dessa
Skåne-Dafgårdar är outrett, men ej otänkbart. Ett stöd för
samhörigheten utom efternamnet lämnar det i Skånesläkten
förekommande förnamnet Lars, som ju är samma namn som
Lorentz. Det är att antaga, att kopparslagaren aldrig själv
använde förnamnet Lorentz, utan att detta ej är annat än en
hÖgtidligare skrivform, som av präster och andra myndighets
personer ansetts mera passande än det enkla Lars.

Även i England har påträffats en Daugård. En "li. Dau
gård" har jämte andra församlingsmedlemmar undertecknat
en framställning den 14 ju'li 1711 från svenska församlingen i
London till konungen i Sverige.

Vi skola nu återgå till Vänersborg och vår kopparslagare
Lorentz Dafgård. Som medgesäll hos änkan Ingeborg Berg
man hade han som förut nämnts hennes son Nils Bergman.
Denne fortsatte ju till en början faderns yrke och finnes i man
talslängden för 1740 upptagen såsom ägare av tomten nr 50

i kvarteret Rosen. lians verksamhet i yrket blev dock eJ
långvarig. Den 18 november 1749 anmäler inför magistraten
gossen Lars Nilsson, att han, under de tre år han varit i lära
hos kopparslagaren Bergman måst till kläder och uppehälle
gÖ>ra ända på sitt arv, och att Bergman på slutet själv över
givit sitt hantverk och numera seglade Rå skutor. Lars be
gärde därfö,r, att magistraten ville tillåt0. honom att giva sig i

skomakareIära. Nils Bergman bodde dock fortfarande kvar
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i staden, men hade flyttat till fastigheten nr 33 i kvarteret Ro
sen, sedermera kallad nr 56. lian var gift med Brita Ambjörns
dotter, och makarnalievde ännu 1763 men återfinnas ej i

mantalslängden för 1770. Nils Bergmans broder Bengt är
i magistratens protokoll den 8 mars 1760 nämnd såsom
krögare åt ö'lbryggaren Petter Falk. Om den tredje brodern
Anders har man inga underrättelser.

Nils Bergman d. ä:s dotter Anna Nilsdotter var gift med
skräddaren lians Dahl, vilka makar avleda kort efter var
andra på hösten 1742. I landsarkivet i Göteborg finnes en
räkning undertecknad med båda namnen Lorentz Dafgård och
Lars Dafgård - troligen avseende en och samma person -

däri fordras ersättning för utgifter för makarna Dahls begrav
ning.

Att Lorentz Dafgård fått betaila begravningen av makarna
Dahl kom sig av att han blivit svåger med skräddaren Dahl.
Lorentz hade nämligen ingått giftermål med den andra dot
tern till Nils Bergman d. ä. Elisabet, och efter sitt gifte över

tagit svärfaderns gård. Enligt mantalslängden för år 1744

ägde han nämligen fastigheten nr 50 i kvarteret Rosen och be
talade då skatt för sju fönsterlufter och dessutom för en peruk,
vilket väl tyder på ett visst välstånd. lian höll också två
gesäller.

Burskap som kopparslagaremästare erhöll han emellertid
först den 20 maj 1745. I mantalslängden för år 1750 är han

antecknad som gift och ägare av nr 50 i kvarteret Rosen,
svärfaderns gård.

Den 25 september 1752 beviljades inteckning i mäster
Lorentz' fastighet mr 200 rdr, som han fått låna ur stadskas
san till sitt hantverks upphjälpande, och den 2 juni 1755 be

gärde han att till fåns ur stadskassan erhålla 300 dIr smt, som
han utfäste sig att betala åter med sex procent ränta efter



Larsmässomarknaden i Karlstad. lian skulle främst använda
pengarna till inköp av koppar. Som kopparslagaren Dafgård

-- heter det i protokollet -- var ägare till så mycken egen
dom, att den betydligt översteg värdet av lånet, beviljade
magistraten och stadens äldste hans låneansökan. lian sy
nes ha skött sina affärer ordentligt, ty den 5 december 1755
får han ett nytt lån till februari månads slut nästkommande
år. Det antecknas då, att hans gård var ointecknad.

Det stundade emellertid svåra tider för kopparslagarna, och
det hängde ihop med frågan om den s. k. husbehovsbränne
rifrågan. Efter den svåra missväxten år 1756 genomdrev
hattpartiet förbud mot enskildas brännvinstillverkning. Alla
brännvinspannor skulle avlämnas till kronobetjäningen för att
fÖrseglas eller att förvaras på säkert ställe inom lås och bom.
Kopparslagarna förbjödos att tillverka och försälja brånnvins
redskap, och för den, som ville avyttra sina pannor till kro
nan såsom skrot, var ett pris av 20 öre silvermynt utsatt per
mark koppar, att omedelbart utbetalas av lantränterierna.
Man kan få en föreställning om brännvinstillverkningens ut
bredning i Sverige vid denna tid, då man hör att ej mindre än
169.132 stycken brännvinspannor avlämnades till offentligt
förvar. Deras sammanlagda kopparvikt uppgick till 1.700.000
kilogram. Det fanns på den tiden i Sverige och Finland om
kring 3 millioner invånare. Det blir ej mer än 17 eller 18 per
soner om varje brännvinspanna. Allt brännvin tillverkades
ju på denna tid av spannmål, och det var flera hundratusen
tunnor spannmål, som årligen förvandlades till brännvin.för
budet mot husbehovsbränningen hade ju för många katastro
fala verkningar. LÖnnbränningen tog naturligtvis också duk
tig fart, men man lyckades dock uppehålla förbudet till år
1762.

Den 20 mars 1758 begärde Lorentz Dafgård att till sin
närings förstärkande -få idka bryggeri, varemot stadens bryg--
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gare opponerade sig. Magistraten frågade Dafgård, om han
ville avsäga sig kopparslagareyrket. Men det ville han ju ej.
lians ansökan blev avslagen. lian återkom i augusti samma
år med sin anhållan och påvisade, att hans hustru och barn
lede nöd genom bristen på arbete, och magistraten beviljade
denna gång hans ansÖkan på villkor, att han ej finge taga
mer än fyra öre s:mt för kannan av svagdricka.

Stadens bryggare motsatte sig dock i en skrift den 15 sep
tember 1759, att Dafgård skulle få brygga och i sitt eget hus
själv utskänka dricka och yrkade, att särskild krögare skulle
fÖrordnas för att utskänka av Dafgård tillverkad dricka. Ma
gistraten ändrade dock ej sitt beslut i vidare mån, än att det
stadgades ett vite av 10 dir för Dafgård, därest han bryggde
annat än svagdricka av ordinär. beskaffenhet.

Dafgård synes ej ha ställt sig detta stadgande till efterrät
telse, ty den 1 oktober 1759 anmäldes han av byfogden fÖr att
han försålt s. k. fyrastyversdricka - tydligen en starkare
sort - i stället fÖr trestyversdricka. Dafgård erkände för
seelsen men sade sig av okunnighet och enfald hava trott, att
det varit hans skyldighet gÖra denna bättre dricka. lian slapp
emellertid med varning. Genom beslut den 10 september 1760
blev han dock tvingad att anlita särskild krögare, vartill för
ordnades änkan Maria Wall. Krögaretavla skulle hos henne
uppsättas.

Även om Lorentz Dafgård fick driva sitt hantverk under
ganska svåra förhål.Janden och säkerligen hade en ganska
knapp utkomst, fortfm han dock att vara en betrodd man.
Enligt stadens ekonomiprotokoll tillhörde han den kommunala
myndighet, som kallades "stadens äldste", en föregångare till
både drätselkammare och stadsfullmäktige. lian ägde alltjämt
sin svärfaders forna gård, fastän den nu kallades nr 73 i kvar
teret Rosen. Trots nummerändringen är det säkerligen sam
ma gård, som förut kallats nr 50, ty på 1750-talet hade efter del-
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ning av åtskilliga större tomter skett en genomgripande om

numrering av stadens fastigheter. I mantalslängder från bör
jan av 1760-talet står Lorentz Dafgård som ägare av Rosen nr
73, och hos honom äro då upptagna de vuxna, d. v. s. mer än
15-åriga barnen J o h a n n a och T h o m a s.

Man vet ej Lorentz Dafgårds dödsår, men aven anteckning
i stadens dombok framgår, att bouppteckning efter honom
fÖrrättats den 4 april 1764. I mantalslängden för år 1765,
upprättad den 30 och 31 oktober 1764, står änkan Elisabet Daf
gård upptagen som ägare av nr 73 i kvarteret Rosen och hos
henne den vuxna dottern ti e l e n a. Lorentz har tydligen
avlidit under tiden efter mantalskrivningen på hÖsten 1763
men före april 1764.

Vid sin död stod Lorentz Dafgård i skuld till stadskassan för
lån å sammanlagt 338 dir smt., och magistraten lät för lånets
betalning utlysa auktion på sterbhusets fastighet. Men den
14 december 1765 inbetalades 200 dir och ställdes borgen fÖr
100 dir, så att därefter endast 38 dIr återstod av skulden, var
tör auktionen blev inställd.

Änkan är i mantalslängden fÖr år 1770 antecknad som
ägare av gården nr 73 i kvarteret Rosen. tion uppgives då ha
tre ej namngivna barn under 15 år samt hade gesäll. Hon
finnes också i mantalslängden fÖr 1780 i samma fastighet, där
också då var mantalsfÖrd ogifte flottkarlen A n d e r s Daf
gård och antecknad J o h a n Dafgård, vilken senare dock
angives vara flyttad till Rosen nr 33.

Till rådhusrättens sammanträde den 23 april 1783 låta
spannmålsmätaren N i c l a s Dafgärd och sadelmakaren
Thomas Dafgård jämte handskmakaren J o n a s A p e l r o t h
-- gift med K a j s a L i s a Dafgård ~-- ingiva en skrift, där de
begära, att som deras moder skall låtit fÖrleda sig att bort
testamentera sin fasta egendom, få förbehålla sig öppen talan
uti vad dem kunde angå och önskade detta till protokollet,
vilket av magistraten beviljades.
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Lorentz Dafgårds änka Elisabet Bergman avled den 6 juli

1796 i en ålder av 82 år och skulle således ha varit född 17l:::
och möjligen tvillingsyster till kopparslagaren Nils Bergman
d. ä:s förenämnda dotter Anna. lion har drivit mannens yrke
till 1781 och även svagdricksbryggeriet.

Den 12 oktober 1799 handlägges vid rådhusrätten ett mål
emellan korpralen J o h a n M a g n u s R o s e n d a h I och
avlidna änkan Elisabet Dafgårds övriga arvingar, bland vilka
namnges endast dottern M a r i a, änka efter skomakaremäs
taren J a c o b B r u s e.

Sammanställer man de fÖrut lämnade uppgifterna om
Lorentz Dafgårds och Elisabet Bergmans barn, blir resultatet,
att i äktenskapet funnits döttrarna Johanna, lieiena eller Lena,
Kajsa Lisa och Maria samt korpralen Rosendahls till namnet
okända hustru jämte sönerna Thomas, Anders, Johan och
Niclas.

Om dottern J o h a n n a vet man intet och ej heller något
om Rosendahls hustru, men det kan möjligen tänkas, att det
är en och samma person.

L e n a Dafgård blev gift med klockaren i Vänersborg P e r
p a I k, och efter dennes död 1780 gifte hon 1783 om sig mecl
flottkarlen B e n g t K j e II b e r g. lian dog i Vänersborg
som änka 1808 och uppgives då ha varit 64 år gammal. lion
skulle således varit född 1744. lion ägde 1780 nr 68 i kvar

teret Rosen.
K a j s a L i s a hlev den 8 december 1778 gift med handsk

makaren Jonas Apelroth, som dog 1813 i en ålder av 75 åL
rian hade förut varit gift med Cajsa Greta Dahlberg, som dog
den 26 april 1778. Kajsa Lisa Dafgård dog 1809.

NI a r i a blev 1779 gift med skomakaremästaren Jacob Bru

se, som var son till skomakaremästaren W i I h e l m B r L1 s e
och Cajsa Sundberg och fick burskap i Vänersborg 1778. lian
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dog i juni 1791 och hans änka, då kallad lVlaja Greta Dafgård,
avled 1796 i en ålder av 44 år och skulle således varit född
1752.

T h o m a s Dafgård var 1770 gesäll hos sadelmakaren Olor
Wennerberg d. ä. och fick burskap som sadelmakarmästare
1775. tian ägde 1780 den gamla släktgården nr 73 i kvarteret
Rosen, men 1798 och 1800 gården nr 135 i samma kvarter.
Gården nr 135 såldes 1801 för skuld. Thomas Dafgård var gift
med Kajsa Lisa Sundberg, dotter till glasmästaren A n d e r s
S u n d b e r g. Kajsa Lisa Dafgård, född Sundberg, avled den
1 april 1826 och var då änka. När Thomas avled har icke
kunnat fastställas.

A n d e r s Dafgård var till yrket flottkarl. tian var gift tV[1
gånger, första gången med borgaredottern Maria Ek, dotter
till järndragaren S ven E k. tion dog den 4 mars 1786

endast 26 år gammal. Anders gifte redan i november samma
år om sig med jungfru Catharina Dahllöf, antagligen en brors

dotter till dåvararande kollegan vid Vänersborgs skola, seder·
mera kyrkoherden i Mellby O l o f D a h Il Ö f, som vid lys
ningen uppträdde som hennes giftoman. Det har ej kunnat
fastställas, när Anders Dafgård och hans hustru avlidit.

J o h a n Dafgård blev den, som fortsatte faderns yrke.
tian fick burskap som kopparslagare 1781. tian var gift två
gånger. Den fÖrsta hustrun är till namnet okänd. 1784 gifte
han om sig med Anna Catarina Kock, dotter till färgaren
Peter Kock. Johan Dafgård dog den 18 januari 1813 i
en ålder av 64 år och skulle således varit fÖdd 1749.

N i c l a s Dafgård kanas först flottkarl och sedan spann
målsmätare. tian ägde 1780 gården nr 61 i kvarteret Rosen
och var gift med Anna Maria Lindgren, som dog i oktober
1789 i en ålder av 42 år. tian gifte 1790 om sig med Brita
liwalström, som var född i Karlstad 1769 och dog 1817. Nic
las flyttade till faderns gård, den gamla Bergmanska gården
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in 73 i kvarteret Rosen, där hans moder kvarbodde. Där dog

han 1808.
Och därmed har redogörelse lämnats, så långt det kunnat

ske, för kopparslagaren Lorentz Dafgård och hans barn.

Lorentz Dafgårds ättlingar i senare led äro spridda på flera
platser i landet. Ätskilliga hava dock som bekant kvarstan
nat i Vänersborg. Pör övrigt finnes släkten representerad i
Stockholm, Göteborg och Ludvika samt på flera ställen på Dal
och i Stockholmstrakten.

Jag hoppas få tillfälle att en annan gång framlägga redo··
gÖrelse för familjemedlemmarnas levnadsöden även beträf
fande de senare släktleden fram till våra dagar.

Pör denna gång vill jag endast publicera en släktledning för
den, som i dag i åttonde led i Vänersborg representerar den
där sedan mera än 200 år oavbrutet verksamma gamla borgar··
familjen:

L L o r e n t z D a f g å r d.
Kopparslagaremästare.

Fick burskap i Vänersborg 1745.
Död 1764 eller 1765.

Oift m. Elisabet Bergman,. f. 1714, d. 1796.

Son:

II. Johan Dafgård.
Kopparslagaremästare.

F. 1749, d. 1813.
Iiustrun i 1. g. till namnet okänd.

(Gift 2. 1784 m. Anna Catharina Kock.)

Son:

III. O l O f D a f g å r d.
Iiattmakaremästare.

F. 1775, d. 1821.
Gift m. Caisa Flax, f. 1789, d. 1850.
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Sun:

IV. O il S t a f D a f g å r d.
Först hattmakare-, seda)l slaktaremästare.

F. 1815, d. 1859.
Gift m. Maria Stina Eriksson, f. 1813, d. 1886.

Son:

V. O il S t a f W i l h e l rn D a f g å r d.
Slaktare.mästare.

F. 1844, d. 1910.
Gift m. Maria Matilda Andersson, f. 1843, d. 1906.

Son:

VI. C a r lOt t o D a f g å r d.
Charkuterifabrikör och handlande.

F. 1876, d. 1934.
Gift m. Johanna Gustava Olsson, f. 1863, d. 1928.

Son:

VII. K a r l O il S t a f tf a r r y D a f iS å r d.
Charkuterifabrikör och handlande.

F. 1906.
Gift m. Märta Paulina Olsson, f. 1911.

Son:

VIII. B e n iS t tf a r r y D a f g å r d.
F. 1939.

BERTEL lfALLBERG.
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Då landshövdingen ville
flytta från Vänersborg.

Några anteckningar till länets äldre historia.

Älvsborgs län fick den 4 september 1680 den omfattning, det
ännu har. Nämnda dag uppdrog konung Karl XI åt landshöv
dingen i dåvarande Älvsborgs län Henrik von Vicken att hand

hava ledningen även över Dalsland, vilket "grefskap" då till
hÖrde Rutger von Aschebergs generalguvernemente, som he
stod av Skåne, Halland, Göteborg och Bohuslän. Dalsland
hade fÖr Övrigt året fÖrut avskilts från gamla Älvsborgs län,

vars hövding residerade i Göteborg och vars område omfat
tade ej allenast nuvarande Älvsborgs län utan även Göteborg
med kringliggande landsbygd.

Den förste landshövdingen i det sålunda ombildade Älvsborgs
län var följaktligen den tyskfödde krigsbussen lienrik von Vic
ken l

), vilken kommit i svensk krigstjänst under Karl X Gustavs
polska krig, avancerat till överste och kommendant i Hälsing··
borg och Halmstad och därefter blivit landshövding i Kalmar
Hin. Han stod tydligen väl hos Karl XI att döma av ordalydel··
sen i hans "vocation" på landshövdingeämbetet i Älvshorgs
Hin - daterad den 22 oktober ]679 --, där det heter:

Carl etc. Wår ynnest etc.
Vid den förändringen, som Wij för Wår tjänst hafva gott

och nödigt funnit att företaga med Calmare och Cronobergs
läner, i det \Vij dem bägge under een mans direction och

l) 1624 i Preussen, d. 1690.

16



upsikt sammandragit och generailöjtnanten MÖrner1
) under C<l

racter af guvernör anförtrott hafve, hafve "Vij icke mindre
varit betänkte, huru I däremot på annat sätt åter måtte verkel.
accommoderas; och såsom Elfsborgz län genom denne muta
tionen kommer att vacera, som erfordras att åter blifva med
en skickelig man och Landshöfding fÖrsedd; alltså hafve Wij
eder person för den nit och trogne försorg, som I alltid till
Wår tjänst och dess befrämjande ervist hafve, därtill utsett
och fÖrmedelst detta förordnat samt Eder denna Wår nådiga
disposition tillika uptäckia och tillkänna gifva \Velat med
nådig vilje, att I Eder densamme till effterrättelse ställen och
med ovanbem:de generallöjtnant Mörner i så måtto kOl"feS
ponderen, att vid detta ombyte) å en eller arman ort Wår
tjänst icke må bliva försummat och tillbakasatt. förblifve
Eder i det öfrige med all kungl. nåde etc.

C a r o I u s.

v. Vicken var tydligen inte riktigt nöjd med sin förflyttning',
enligt vad som framgår av ett kungabrev den 12 november

1679, vari det heter:

Wij hafve bekommit Edre tvenne bref af den 2 och 4 hujus
och se däraf, hurusåsom I söke attafbedja den med Eder per
son gjorde förändring, både för den omöjelighet, som I före
ställe, att kunna vid närwarande Edert slätta villkor trans
portera Edert husväsende, såsom ock, att I förmene därige
nom bliva desgraderader. Såsom Wij nu sådant ombyte i
anledning av den dessein Wij fattat hafve, att lägga Calmar
och Cronobergs län tillsamman under ett gouvernemente
gott funnit; kunnandes det ej till Eder förklening lända; efftel'
Wij Eder alle villkor, som I vid landshöfdingetjänsten i Cal
mare haft hafve, åtnjuta låta vele; skolandes I ej heller de
pendera under det gouvernemente, som Wij fältmarskalken
Aschenberg updragit hafve. Altså emedan Wij uti samma
wår förordning ingen ändring göra kunna, så förmode "Vij l
warde Eder sådan wår disposition underdånigst behaga låta
och de av Eder anförde svårigheter möjeligst söka uthur wä
gen rödja; viljandes Wij Eder därutinnan på allt görligt sätt

1) Friherre lians Georg M., L 1623, d. 1685, landshÖvding i Älvsborgs
län 1676--1679.

2) Är 1677 utnämndes v. Vicken till landshÖvding i Kalmar län, men
vid ankomsten dit fann han ingen instruktion, då fÖreträdaren tagit den
med sig (Sörndal: Den svenska länsstyrelsen, s. 49).
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i nåder assistera, efter lOss till Eder sublevation vid hanJen
gifva kunne.

Trots dessa konungens löften måste v. Vicken under hela
sin landshövdingetid kämpa med ett besvärligt bostadspro
blem. Ursprungligen blev Borås residensstad, men sedan
staden lucianatten 1681 härjats av en vålds~m eldsvåda, höll
han mest till på sitt eget säteri .Fänneslunda i .Fänneslunda
socken, beläget mellan Borås och Ulricehamn.

I maj 1683 hade återuppbyggandet av det eldhärjade Borås
hunnit så långt, att v. Vicken kunde till konungen avlåta föl··
jande skrivelse:

Stormechtigste Konungh, Allernådigste Herre.
Eders Kong!. Maij:t gifwer Jagh uthij största Underdånig

heet till förnimma, hurusåsom Staden Boeråhs nu mehra be
gynner merkeligen uti dess bebyggiande tilltaga, så att Jagh
håppas, att han inom kårt och fM åhr, icke allenast lär kom
ma i sitt förra Ståndh, uthan och till een god dehl fÖrbättradt
blifwa, warandes och een Platz till ett Crone- och Residents
huus för Landzhöfdingerne afstucken, effter som man, för
Påsten och andre Eders Kongl. Maij:tz beställningars skull,
nödwändigt uthij Staden residera måste, så frampt all ting
med behÖrig efftertryck eliest skall förrättat blifwa; Och som
Jag gierna skulle see, att ett slijkt huus blefve upbygdt, hwil
ket och lätteligen kunde skee, om Eders Kongl. Maij:t aller
nådigst täcktes därtill samtyckia, att hwar boildegård een
Timberstock, l bräde och 10 st. taakspåån till samma bygg
ningh contribuerade. Så hafwer Boeråhs sigh tillbudit, till
underdånigst tacksäijelse för dhen stoora Nådh och wällgiär
ning, som Eders Kong!. Maij:t dhem allernådigst bewist, att
willia samma huus upbyggia låta. Altså hafwer iagh intet un
derlåta kunnat Eders Kongl. Maij:t detta mitt underdånige
förslagh att föredraga: Afwachtandes Eders Kong!. Maij:tz
allernådigste willia och Swaar häröfwer, på det man tijdigh
anställning giöra och sine messures dereffter må taga kunna:
Befallandes Eders Kongl. Maij:t för det öfrige uthij dhen hög
stes protection och fö;rblifwer

Eders Kong!. Maij:tz
Aller Underdånigste och Ödmiukaste tienare

5: v: Vicken.
Öreby d. 20 Maij A:o 1683.
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Den framlagda planen vanrt dock icke konungens gillande,
vilket meddelades i ett brev, daterat den 24 maj 1683, vilket
lyder:

Wij hafve bekommit Edert underdånige bref av d. 20 hujus.
At Staden Borås begynner så märkel. at tilltaga i byggning
en är Oss heelt kiärt, ser och fuller gierna at en Platz är af
stuckin till et Crone- och Residencehuus och att dhensamme
med så god menage lärer kunna upbyggias; Men som \Vij
hålle betänkeligit at nu för tijden låta besvära Allmogen meel
något timbers och bygningz wärkes frambförsel, emedan dhe
med månge och store Contributioner och uthlagor äro grave
rade; Ty måste därmed anstå till frambättre. liwilket län
der Eder till nådigt swar.

I Carl fredrik Corins arbete: Vänersborgs historia, del 1'),
skildras v. Vickens vidare besvärligheter med bostadsfrågan
under 1680-talet. först den 25 augusti 16892

) fattade konung··
en sitt slutliga avgörande i frågan, vilket han från tIÖijentorp
meddelade i ett så lydande brev:

Såsom Wij befinne, att Wår tiänst mycket därigenom lijder,
att Eder intet är ti:llordnat något vist Residence, hwarest I må
gen kunna hafwa Eder Landtbetiänterne såsom Landz Cam
mereraren och Secreteraren när tillhanda; Alltså hafwe Wij
för nödigt eracldat att denominera orthen därtill i Wenners
borg; Och är fördenskuld härmed till Eder Wår Nådige Vil
Iia och befallning, att I inkommen hoos Oss med ett project
til en därtill tiänlig, intet mycket widlÖfftig, utan sådan, hwar
med I jämte betiänterne någorlunda mågen kunna wara be
hulpne, samt en förteckningh hwad en sådan byggning kan
komma till kåsta, skolandes densamme sedan af Stadzens
medell blifwa upsatt, hwarpå I icke allenast hafwen att drifwa,
utan ock sedan densamme är kommen till. sin fullbordan, där
utinnan att taga Edert tillhåld ock Residence tillijka med be
tiänterne, på det alt må wara tilhopa, ock W år tiänst sålun
da med så mycket större promptitude blifwa förrättad, som
elliest af det härtills fÖrelupne drÖgzmåhlet, att l wistatz på
Alfwen") ock betiänterne långt därifrån, somofftast har måst
försummas.

") S. 152 ff.
2) Jfr lialIberg: Anteckningar om landssekreterare och landskamrera··

re i Älvsborgs län (V. S. G. 1939, s. 3).
:J) Alfhem i SkeppIanda socken (i närheten av nuvarande Alfhems sta·

tian å B. J.), vilken gård v. Vicken även ägde.
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KOI1ungen var tydligen angelägen, att hans beslut skulle ge~

nomföras utan dröjsmål, och gav den 16 september s. å. från
Kungsbacka följande något fräna order:

Emädan \,yij fast ogärna hafwe måst förspöria, att ett och
annat i länet är blifwit efftersatt af Wåre ankommande ordres
till Wår otiänst, af det tillfälet, att betiänterne warit långt
bårta wistandes ifrån dhen orth derest J hafft Edert tillhåld;
Ty hafwe Wij till förekommande af slijk oreda hereffter i nå
der godt funnit Eder här medh I nåder att anbefalla, det l
ställe Edre Saker så att I nestkommande Januarij månadh
medh Wederbörande landsbetiente, såsom lands Secretera··
ren och bokhållaren, hwilka altijdh böra wara Edher wijcl
handen, kunne boflyttia in i Wenersborgs Stadh; efftersom
wij Edher och dem i nåder wehle bestå nödigh hushyra, till
dess den Eder tillordnade byggningen kan blifwa färdig, att l
och dee densamma kunna komma till att beboo.

v. Vicken utverkade emellertid uppskov med utflyttningen
till Vänersborg till maj månad 16901

). lian kom dock aldrig
att bosätta sig i den nya residensstaden, ty "den 11 april be
hagadhe Oudh till hädhan kalla Landz-liöfdingen Fiken, som
skiedhe i Westerrgiötlan och Elfsborgs Län på sin gåårcl".2)

Den förste landshövding, som bosatte sig i Vänersborg, var
v. Vickens efterträdare Lars Eldstierna3

), Kong!. Majts förste
handtlangare wid militiens underhålds redressement och ånyå
inretning4

)", som han själv kallade sig i sin meritförteckning.
lVänersborgs "Körkobok" finnes om honom fÖljande anteck
ning: "1690 den 24 juni kom den liögvälborne") lierren och

1) Corin, a. a., s. 153.

2) Carl XI:s Almanacksanteckningar, utg. av HildelJrand, s. lR2.

B) f. 1626, d. 1701.

4) D. v. s. indelningsverket.

") En sanning med modifikation, då han var av ofrälse hörd, ehuru
adlad 1662.
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Landshöfdingen öfwer Elfsborgz län Lars Eldstlerna med hela
sitt tIof hit till Staden, hwaräst Residenzhuset samma sommar
begynte bygas och det uth af Stadsens medel". tian stan
nade inte länge i Vänersborg. En anteckning i död- och be
gravningsboken för 16931

) förmäler, att hans son Carl Eld
stierna begrovs "den 11 Septembris uthi Sahl. Pastoris tir
Lars Ounnari Scharini graf iempte altaret wid södra sUdan,
dock uthan lijkpredikan och all solennitet för dess Herr fa
clers hastiga kallelses skull af Kongl. Majestet till att wara
Landzhö,fding öfwer Östergiöthland."

Om Eldstiernas efterträdare såsom landshövding i Älvs
borgs län säger en annan anteckning från 1693 i nyssnämnda
"körkobok": "tIögvälborne tIerr Landzhöfdingen David Mack
lier2

) med sin Orefvinna Eleonor Aschenberg3
) och hela hofwet

ankom d ... Decembris ifrån MaMmö, där han warit Commen·,
dant, Öfwerste och vice Oouverneur".

Under Eldstiernas tid synes byggandet av residenset icke
ha bedrivits med någon större energi. Macklier ägnade dock
tydligen byggnadsfrågan mycket stort intresse, att döma av

den livliga skriftväxling, som under de närmaste åren ägde rum
mellan konungen och honom i denna fråga. I slutet av 1690
talet var residenset i Vänersborg säkerligen fullbordat. Un
der sin ämbetsutövning hade emellertid Macklier kommit till
den uppfattningen, att Vänersborg vore mindre lämpligt så
som residensstad. Sina synpunkter på frågan sammanförde
han i ett - den 5 december 1699 daterat - "Allerunderdanigst
memorial af hwad skiähl Residentzet i Elfsborgs Lähn
syhnes att böhra transporteras till Oiötheborgh igen". Han
skriver:

1) liallberg: Vänersborgs kyrkas död- och begravningsbok 1690-,1700,
s. 5I.

2) F, efter 1644, d. 1708,

3) F. 1663, d. 1739, dotter till fältmarskalken Rutger von Ascheberg,
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l.

Wähnersborgh är belägit allerytterst och i ändan på detta
Lälm, så att dhe af Allmogen och andre, som kunna hafwa
dheras ansökningar och beswär att angifwa, icke allenast haf
wa een lång och illack wäg, hälst när dhe icke skole reese
omkring på store Landswägen, såsom serdeles ifrån Red-
wägz, Kindz och Marckz Härader, hwilka äre både stoore,
och eHiest sträckia sig emot Jönkiöping, Vernemo och på sij
da om Halmstad, uthan och har heela Landet sin handel på
Giötheborgh, till nödwändigt huusbehofz inkiÖp av Pisk, Sait
och andre sådane wahror, då Allmogen des uthan alt stadigt
dijt införer Beck, och eHiest hwariehanda victualie Pertzedlar
till Sahlu, och med samma reesa kunne angifwa sine beswär
och utan någon mÖda och omkåstnadt i så måtto och alla be
skied der på, som lijkwist dhe samma esomofftast hafwa ringa
saker at föredraga, merkeligen kunne understödias, till att så
ledes befrijas att förutom sin reesa till Oiötheborg, reesa se
dan derifrån och hijt till \\Tähnersborg, som är fram och till
baka 15 mijhl, och så ringa saker mästedehls förutan deras
tijdspillan, een slijk omkåstnadt icke kunna meritera, men dhe
lijkwähl eIliest till nöije kunne blifwa behulpne, hwilket och
deruthaf kan aftagas, att alla Landzwägar löpa till OiÖtheborg
uti heela detta lähn, men till' Wähnersborg ingen mehr än den
som kommer derifrån och lÖper uthmed Oiötha EIf, så att den
som här har något att bestella måste antingen åth Oiöthe
borg och denne wägen, eller in i Scharaborgs Lähn till en
god dehl och sedan hijt i detta Lähnet igen, men der geen
wägarne skole brukas, som icke kan skie, annorledes än med
rijdande och gående, öfwer alla korsswägar, kiärr och moras,
skier det om Sommaren, då tort är, icke uthan största lijfzfah
ra att kunna framkomma, hwarföre och betienterne, som
esomofftast för dheras ombetrodde Embethes förrettningar
skole sig här infinna, måste häruthinnan draga både serdeles
möda och omkostnadt, wahrandes elliest detta Lähn belägit
nästan omkring Oiötheborg, så att nederst ifrån Kind, och
öfwerst -ifrån Redwägz häradt, är nästan lijka långdt som öf
werst ifrån Dahls Land, och således å begge sijdor ungefähr
17 mijhl, faller fördenskull Allmogen oppe i Lähnet mycket
swårt, som kan betarfwa något werke och timber till huus
bygningar, och torre Eekar till Jordeträn, såssom och tillå
teligit swediande, på dhe orther det kan skie, sampt rödia och
rensa muhlbethet, att effter dhe der på gifne Kong!. resolutio-
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ner, reesa om dess erhollande een så lång wäg, icke härhoos
fÖrtijgandes att med Påstens ankomst och afgående, effter
dess nu wahrande inrettning, många pressante ährenders fÖr
rettningar på denne orthen komma till att längTe uthdrage
tijden, än det i Giötheborg kan skie och wärckstellas, hviiket
sielfwa beskaffenheten med Påsten wijdare gifwer wid han
den.

2.

I händelse att något fienteligit sig här på Grthen tilldraga
skulle, så står detta Lähnetz Cantzlij och Cammarsaker i
stÖrsta fahra, efftersom Wähnersborg är een öppen fläck, och
så när till Norska gräntzen belägen, så att ett partie af fien
den kan dem lätteligen öfwerrumpla och borttaga eller för
bränna, som det skiedde i sidsta Krijget att ett partie gick
in på Dahls Land, och brände nästan Trediedehlen af heela
Landet, warandes icke längre herifrån än 11/4 mijhl. Skulle
heremot någon reflexion kunna dragas på dhe här i Staden
opsatte Residentzbygningarne, så äre dhe opbygde icke af nå
gon Cronones eenskiHte medell utan af Stadens inkomster,
som öfwerskutit delwas Stat, sedan betienterne undfått dheras
löhn, kunnandes dhe ändå komma till nytta, såssom till Råd
stugu, Accijse CammaT, Jembwäh1 huus fö:r Borgmästaren
att boo uthi, samt till kiällare och Wärdzhuus, såssom och till
Tyghuus för Wästgiötha Dahls Regemente, att hafwa gewähr,
ammunition och Tält uthi, som det och nu till een dehl bru
kas till.

3.
FÖruthan det att Elfsborgs Lähnss Landtrenterij är i Giö

theborg, som esomoftast förorsakar stort hinder, då man be
höfwer hastige beskied och underrettelser af Räntmästaren,
att man dermedh måste dröija till dess som Påsten går eller
och sända någon Express dijt neder med någre dagars för
lopp, innan som man swar kan få tillbaka, Så ähr och uti
Kiäl,iar tIwalifwen under Kongzhuset, Cassan för Elfsborgs
Lähns och Westgiötha Dahls. Infanterie Regementers medell,
så att hwar gång när dhe samme antingen skole insettas, uth
tagas, eller Cassan inventeras, måste Landzhöfdingen som är
anbefalt att hafwa den eena Nyckelen dertill, med stoor om
kåstnadt och tUdspillan, samt Kong!. Maij:tz tienstz försetti
ande, reesa dijt neder, och Iiwalfwen sampt Kistorne, som
desse medel äre förwarade uthi, både öpna och tillsluta.



4.
Alla bythessgodzen1

), om hwilkas angifwande så strenge
!igen är anbefalt, äre alle belägne i dhe kring Oiötheborg Si
tuerade Härader, som Marck, Kind, Oiäsene, Redwäg, Ähs och
Vy"eens Härader, fallandess altså Landshöfdingen omöije!igit
att hafwa på dhe förordnade Landtmätare een sådan opsicht,
som Elliest kunde skie der han wore dem något närmare, och
kunde genom påsten, effter sakens beskaffenheet, eller and··
re tienlige MedelI dem offtare påminna och obligera dem till
deras ombetrodde ämbetens SkyUdigheet. Och är Jembwähl
i desse Härader till att finna emoth 300:de Odeshemman, hwar
emot på Dahls Land intet öfwer Twenne, och dhe andre kring
\Vennersborg belägne Härader, fast ringa Odeshemman, stå
till att finna; Ty wore för Kong!. Maij:tztienst nyttigast, att
Landzhöfdingen bodde närmare wid slijke Grther som sig
största swagheeten befinner, dem wid hwariehanda tillfelle
att kunna ophielpa och understödia, hwarwid och märckeligen
det stoora underslef kunne betagas, som skier med Eekeskog
och annat wärckes bortförande från Bollebygdz, Marckz och
Kuhlingz Härader, af Hallandsfarare och andre, hwarÖfwer
wid sidste Rixdag är wordet klagat, hwilket alt bättre kunne
hämmas der Landzhöfdingen bodde i neigden, och på Jägeriej
och Skogzbetienterne, hwilke alle boo der nedre i ofwan
bem:te Härader, kunna hahva ett waaksamt öga, hwilket nu
i Wennersborg icke med så gott efftertryck kan låta sig giÖra,
wahrandes åthskilliga flere Skiähl herwid att anföra, för hwil-·
ka man fÖl' widlytigheet skull welat inneholla.

Men Mack!ier var tydligen inte riktigt säker på att hans

sålunda framförda synpunkter utan vidare skulle påverka hö

ga vederbörande i önskad riktning. Därför avsände han sam

ma dag, som han avlåtit nyssnämnda memorial, även en an

nan skrivelse, fast av helt olika slag. Den var avfattad på
franska och saknade annan överskrift än "Monsieur", men
var synbarligen riktad till referendarien Christian von

1) D. v. s. gods, som kronan vid .iordabyten Överlåtit ocb som berÖr
des av reduktionen 1655 och 1680.
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Schantz1
), en sekreterare Kungl. Maj :ts Kansli. Den lyder

översHttning2
) :

Bäste lierre.
Ehuru jag icke har förmånen att vara närmare känd av

Eder, vågar jag dock hoppas, eftersom jag sedan länge Atnjutit
Eder lierr broders, Louis de Schantz, speciella vänskap, att
detta skall tjäna mig såsom introduktionsbrev att vinna även
Eder vänskap och att jag tack vare den skall kunna vårda mig
om provinsen Elfsborgs bästa och om dem, som höra hit. Och
enär ett mycket gynnsamt tillfälle att lyckas ernå detta just
nu erbjuder sig, eftersom min gamle hedersvänIierr General
de Schonleben har bestämt beslutat, då han framförde sina
ödmjuka nyårsönskningar till lians Maj:t, att verkligen taga
avsked, likväl med villkor, såsom han själv sagt mig, att stan
na kvar på sin post ända till medio av maj på grund av trans-o
portsvårigheterna, så tvivlar jag alls inte på att de andrag
na skälen, om de med Eder vanliga skicklighet framläggas
infÖr lians exc. Greve Piper"), skola visa sig förtjäna hans
övervägande, så betydelsefulla och välgrundade som de 2.ro,
mot vilka skäl man skulle kunna framdraga det hindret, att,
som jag ej längre är i m:Hitär tjänst., det skuHie iLla anstå mig att
residera i en garnisonsort, men- som min företrädare, avlidne
Herr ilendrich Falckenberg,') som aldrig varit militär, värdigt
uppfyllt sina plikter som Guvernör över hela provinsen Elfs
borg - med rekrytutskrivningar och andra därmed samman~·

hängande uppgifter -- kanske också jag skall kunna gå i land
med dem efter att hava tjänat som officer i 25 år, och tjänat
under denna tid i främmande land, kommenderat en bataljon
västgötar i slaget vid Lund och ett av de KongLgardena i
drabbningen vid Landskrona och sedan varit överste j 14 år
i följd och de senaste två åren fört befäl såsom vice-guvernÖr
i Skåne och kommendant i Malmö, så att om lians Maj:t fun
ne för gott att till det uppdrag jag innehar av hans nåd och
godhet lägga förmånen aven syssla av militär karaktär. jag
skall med Guds hjälp kunna komma till rätta med densamma.
då så påfordras, lika väl som mina kamrater, som åtnjuta en
dylik förmån, på vilken jag tack vare Edra bona officia kanske

1) F. 1655, d. 1702.
") För denna översättning stannar jag i tacksamhetsskuld till fil. mag.

im Märta Peterson.
3) Karl Piper, i. 1647, d. 1716.
1) F. 1634, d. 1692, landshövding i Älvsborgs gamla län 1674--1676.
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skall få tillfälle ge bevis, då jag inte tvivlar på att Eder sed
vanliga skicklighet, applicerad på rätt tid och ställe, skaIJ
framkalla till min favör den ynnest och välvilja med vilken
lians Exc. Greve Piper har sedan länge hedrat mig, en sak
för vilken jag skall visa min erkänsla genom en liten
"reconnaissence" av 100 "Escus en espece'''), och skall jag inte
underlåta att ge bevis på min ödmjukaste och undergivnaste
tacksamhet åt den Herre, som benäget vill intressera sig för
mig och åt vilken jag samtidigt framlämnat ett brev inne
hållande min ödmjuka anhållan, liksom över huvud taget alla
subalternernas, medan jag åt mig själv reserverar äran att
kunna framföra mina lyckönskningar vid nya årets bÖrjan.
Jag ber Eder vara övertygad, att Ni kan utjämna för mig de
svårigheter, som kunna möta, och ge mig tillfälle att erkänna
mig vara med full tacksamhetsskuld Min Herres ödmjukaste
och lydigaste tj8.nare

D. Macklier.
från Venersborg d. 5 dec. 1699.

Jag har för avsikt att med Guds bistånd begiva mig till
Stockholm efter Julhelgen, där jag hoppas kunna klart bevisa
rättmätigheten i min begäran och muntligen försäkra Eder
om mina ödmjuka tjänster.

De i brevet antydda förhållandena tarva någon förklaring.
Med "General de Schonleben" avsågs den då 86-årige lands
hövdingen i Göteborgs och Bohus län Johan Benedikt von
Schönleben2

). Denne hade sitt residens på Bohus fästning.
Samtidigt som han var landshövding, förde han såsom guvernör
"ett absolut kommando" över de i GÖteborg förlagda trup
perna. Mackliers avsikter voro ganska dubbelbottnade. lian
ville ha kvar landshövdingeämbetet i Älvsborgs län men resi··
dera i Göteborg; syftet med bosättningen i Göteborg var att
komma åt guvernörskapet och därigenom det omedelbara be
fälet över Göteborgsgarnisonen.

Macklier lyckades emellertid icke vinna gehör för sina pla ..

1) Uppenbarligen en föga diskret "handtryckning".
2) f. 1613 i Tyskland, d. 1706, landshövding i Göteborgs och Bohus län

1682-1700, gift i sitt 2:a gifte med en faster till Mackliers maka och sys
ter till Rutger von Asclleberg.
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ner hos höga vederbörande. Vånersborg förblev residensstad
för Älvsborgs län, alla Mackliers förflyttningsförsök till trots.
Till Schönlcbens efterträdare som både landshövding och
guvernör med residens i Göteborg utnämndes amiralen Erik
C:. "bl- dl),jJo a .

Så slutade det första försöket att flytta länsresidenset från
Vänersborg.

1) f. 1647, d. 1725; blev 1711 suspenderad frän sina ämbeten.

RAGNAI~ FALK.
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fl RSK RÖN I K fl 1946.

Ja, så är det jul igen, och här sitter vi för att beundra var

andra och vår barndoms stad.
Det är något särskilt med barndomens stad och barndomens

jul. Har julesnön någonsin synts Er vitare än här, ha jullju
sen brunnit klarare, ha klockorna ringt samman till julbön me
ra malmfyllt än här, och ha stjärnorna någonsin tindrat med
en sällsammare glans än över Eder barndoms jular? Och

inte heller kan väl dagens skyltfÖnster mäta sig med gångna
tiders. Med vilken förväntan gingo vi inte från skyltfönster
till skyltfönster söndagen före jul. Det var små fönster och
skumma fönster, om vi jämför med dem vi nu ägna ett för

strött intresse. I guldsmed Holms fönster hamrade en liten
tomte oförtrutet år efter år på en gyllne ring, i Almlöfs träng
des stinna vinflaskor med russin, nötter och apelsiner, vid
apotekshuset lyftes vi upp mot ett fönster bräddfyllt av lek

saker, och hos Bräutigams radades marizipangrisar och chok

ladtomtar upp i imponerande led. Men så kom den nya tiden
-- världskrigens och krångelsveriges -; fönstren blevo stör

re, ljusare, lyxigare men fattigare och mera opersonliga. Ock
så staden har blivit ljusare, neonbelysningarnas dekorativa
slingor konkurrera med ljusguirlanderna över gatorna, och
Lucia, "glorisk i sin högtidsskrud", som en skald så vackert
sagt, skrider genom staden som en amerikansk pinuppa och
skapar julpreludiernas västgÖtaklimax. I allt detta moderna
jul-tingeltangel lyser den s. k. kommunala julgranen i förnäm
avskildhet på torget. Men den tänds inte förrän julafton exakt
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kl. 16,45 tut! 1)etta anser dock stadens köpmån vara Tör sent.
Och då inställer sig frågan: "Är julen endast ett affärsintres
se?", vilken framkastats i E. L. A. aven behärskat upprörd
insändare. Om jag är rätt underrättad, ansågs frågan vara av
sådan betydelse, att stadsfullmäktige tagit den under omprÖv
ning och givit insändaren rätt i, att åtändningen av granen
är en "traditionsrik och vacker inledning å julfirandet". Så
nu blir det som det har varit, och "krassa merkantila intres
sen" ha icke fått spoliera denna speciellt vänersborgska på
lysning av julefridens inträdande. Med tal av prosten och
sång av "Sjung, sjung".

En nyhet för året i stadens julfirande är den officiella jul··
tomten. Mot en moderat taxa kan man få hyra en jultom
te - ring så kommer han - och han övertar, har jag läst,
"den oftast av äldre famHjemedlemmar tidigare beklädda,
rätt så besvärliga funktioner". Tiderna gå framåt, t. o, m.
jultomten blir officiell, och det skall bli en rätt unik upplevel
se, när om några år jultomtarne bilda fackförening. 0, forna
tiders jular!

Jo, nog förändras mycket, men våren rår man inte på. Vå
ren är alltid lika ny, fylld av nuet och framtidsdrÖmmar, av
vårtal och sång. Flickorna kuttrar och huttrar i nya vår··
dräkter, vita och blå mössor sättas på ungdomliga ännen, vå
ren hälsas från läroverkstrappan och andra upphöjda ställen
och "Vintern ra ..." ljuder nu som på kvartettsångarnas tid
över staden. Den enda fromma önskan jag skulle ha beträf
fande vårfirandet är, att inte musikpaviljongen i piantaget må
tas i anspråk för så upphöjda ändamål som att hälsa våren.
Detta förfärliga skygge står fortfarande kvar. Finns det ingen
pyroman i staden? Det räcker till ett valborgsmässobåL En
nyhet på det sångliga vårfirandets område kan noteras. Man
sjunger nu också "Wein, Weib und Gesang"! Enligt vad jag
inhämtat, lär det "ha låtit mycket bra och kanske också träf··
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fat valborgsmassostamningen rLHt vär;. bet ar så sant som
det är sagt.

Det är nog bara våren, som alltid blir sig lik. Allting för
ändras och fÖrnyas. Till och med en så vördnadsvärd insti
tution som stadsfullmäktige. Det är inte bara det, att nu på
nyåret blir det en hel del nya namn, varav många kvinnliga,
i församlingen; man har också bytt sammanträdeslokal och
flyttat från stadshuset Ull läroverket. Stadens tyranner ha
tagit skrivsalen i besittning, och där samlas nu en gång i må
naden vad staden har ypperst av klokskap och insikter. Den
dagen förekommer nog inget fusk i lokalen. Ämnena, som
skall behandlas, har man fått ta del av i god tid, åsikterna
och synpunkterna på ämnenas behandling likaså. Att sedan
högern anser ett, socialdemokraterna ett annat och folkpar
tiet något mitt emellan, det är en sak, som inte förändrar det
faktum, att fusk inte skulle löna sig. Ätminstone inte om man
trivs i församlingen och vill sitta där mer än fyra är.

Vad sker nu i skrivsalen andra tisdagen i varje månad? Ja,
förutom vad jag tidigare berättat om den kommunala julgra
nen, så är det nog en hel del. Men utsocknes, som jag nume
ra är, måste jag erkänna, att jag vet rätt litet om alla de beslut,
som fattats, men att de äro många och betydelsefulla, tvekar
jag inte om. Staden blir snyggare, men därfÖr kanske inte
alltid vackrare, gatorna blir fortfarande allt bättre och bättre.
för de gamla byggs pensionärshem, och för de yngsta ordnas
lekplatser och daghem. Men något, som man inte lyckas med,
tycks vara att få brofästet för den nya bron färdigt. Det tycks
vara något av ett tantalusarbete, såvida det inte är blåsutbor
na som saboterar det hela. Eller Odet. för det är väl inte
någon slags sabbatssabotör, som på det sättet löser sitt fri
tidsproblem. Om det nu skulle vara så, att på sista tiden pal
lisaderna kommit bort - jag har inte vågat mig ut för att
kontrollera saken i detta gråkalla annandagsväder--, så tar
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jag tillbaka ungefär alltsammans. Men de här raderna ha jH

i alla fall gjort tjänst som fylle i krönikan.
Gamla hamnkanalen har förändrats. Nu ligger småbåtar

idylliskt sida vid sida, där förr stockholmsbåtarne lade till,
nyfiket beskådade av stadens förstärkta ledighetskommitte
med "Snetjäften" och "Kalle potäta" i spetsen. Det var som
om en fläkt från stora världen för en kort stund svepte Över
staden, när alla dessa resenärer från fjärran länder kastade
förstrÖdda blickar ut över den församlade menigheten, innan
de fortsatte färden på "Sveriges blåa band". Nu puttrar i
stället aktersnurror in i kanalen med fläktar från Ursand, Ta
kan och Timmervik.

En gång drog jag i ungdomligt oförstånd i härnad mot
Skräcklans omdaning. Jag och många med mig ville bevara
Skräcklan i någorlunda orört skick. Men borgmästare San
elen drev sin vilja igenom, och han lyckades göra Skräck
Ian till en park och en promenad, som vi alla kunna vara stol
ta över att äga. Rudolf Sanden är icke mer men har vid
Skräcklans strand rest sig ett äreminne, som skall leva ho
nom efter.

Om det till äventyrs skulle vara någon vänersborgare, som
inte skulle känna sin stad, så kan denna okunnighet numera
avhjälpas. "Känn din stad" lyder parollen, och under sak
kunnig ledning föres den fåkunnige omkring till fängelse,
sinnessjukhus, bryggeri och torrmjölksfabrik. Och ut i sta
dens stora skogar, där vännen Westerberg hoppar omkring
på tuvorna och talar om bonitet och återväxt lika sakkunnigt
som en norrländsk brukspatron.

Vi ska få en stor fin oljeledning från Uddevalla över Vä
nersborg och uppåt landet. Naturligtvis ska den gå från Ud
devalla och inte från Göteborg, fast hamndirektör Oswalcl
sagt, att oljan skall hämtas, där oljan finns. Inte visste vi
förut, att det fanns oljefyndigheter i Göteborg, men det är ju
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överraskande tider vi lever i, så det kanske inte drÖjer länge,
innan en skog av borrtorn reser sig på Hisingen och i Mast
hugget.

PÖl' att inte släppa kontakten med fjärran länder och för
att jag, liksom kungen, ska kunna konstatera, att förhållandet
till främmande makter är gott, har Gillet utsänt en värderad
broder till Konungarnes Konung, lians Majestät liaile Selassie
i Addis Abeba. Det är vår förhoppning, att Sune Wetter
lundh där kommer att organisera ett Addis Abebas Söners
Gille, och vi ska sedan med uppmärksamhet följa detta vårt
brodergilles förehavanden. Om Sune skulle få tid över, kan
han säkert ge liaile en hel del goda råd, huru förvaltningen
av Etiopien ska organiseras. Med gillets internationella verk
samhet obekanta personer påstå t. o. m., att detta skulle vara
hans huvudsakliga uppgift. liuru därmed än må förhålla sig,
kommer Sune Wetterlundh säkert att skilja sig från sina upp
gifter med heder.

På torget har det blivit en brunn. Vad ska man nu säga om
den? Med hänsyn till de vänersborgare i förskingringen, som
inte haft tillfälle att se konstverket men möjligen läser denna
krönika, när den kommer i tryck, ska jag försöka att ge en
beskrivning. Ur ett rektangulärt kar reser sig en pelare, P<l

vars krÖn en båt (möjligen skuta, kanske bojor t) balanserar.
Omedelbart under båten framspringa kraftiga vattenkaskadrar,
varom mera sedan. Båtens konstruktion är märklig såtillvida,
att såväl bogspröt som mast äro kraftigt överdimensionerade.
På vådlig seglats i denna båt befinna sig en äldre och en yng
re jätte, båda av mänskligt utseende, ivrigt spejande nedåt
Edsgatan efter en rådig vandrare, som kunde framskaffa en
stege (eventuellt den från Sparrebystens avtäckning) och
hjälpa ner dem på terra firma. De böra då placeras på be
tryggande avstånd från brunnen, då ovan nämnda vatten
kaskader visat sig vara "nog så opålitlig och vid ett tillfälle
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ollisorgsfullt nedstänkt kringstående åskådare". Och liksom
polisen Dahlgren på sin tid, så tar inte heller vattenmassor
na hänsyn till person. Varom kunnat läsas i Orönköpings
Veckoblad och den övriga pressen.

Min son har tjuvläst i manuskriptet och frågar, varför jag
ska vara så elak, när jag skriver. På detta svarar jag, att
den man älskar den agar man, och tillägger med hänsyftning
på vad som sagts om brunnen, att om tycke och smak ska man
inte diskutera. Så, käre vänersborgare i förskingringen, lita
inte på min beskrivning utan res hit och se själv!

Så har jag då kokat den vanliga soppan på de lokala nyhe
ternas spik, och det återstår bara att i korthet omnämna in
och utrikes nytt.

I september gick svenska folket till val. En del vann och
en del förlorade, men ingen tycks vara riktigt nöjd. Så man
börjar redan tala om 1948 års val. Då ska samtliga partier
tydligen visa, vad de verkligen förmår.

En höstdag kort efter valen gick Per Albin liansson ur ti
den. Folkhemmets fader, statsmannen och arbetarehövding-·
en följdes till den sista vilan av blågula och röda fanor och
ett helt folks saknad. Svårt blir det att fylla tomrummet ef
ter den mannen.

En gammal vis fransman påstod, att "de onödiga lagarna
försvaga de nödvändiga". Sanningen av den satsen har på
sistone blivit uppenbar i vårt land, och vi har upptäckt, att
vi bor i Krångel-Sverige. Det är visserligen ingen nyhet,
det har vi nog haft på känn i många år nu, inte minst under
kristiden, men det är särskilt värdefullt, att upptäckten gjorts
av dem,som Segerstedt brukade kalla för översåtarna. Stats
rådet Danielsson har med friskt mod påtagit sig uppgiften att
rensa upp i den svenska byråkratiens Augiasstall. Måtte nu
bara inte beslutsamhetens friska färg gå i eftertankans kran
ka blekhet över.
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Handelsförbindelserna ha börjat återupptagas, och vi drän··
kas snart i plastics, pälsar och rysk kaviar. Statsrådet Myr
dal har, liksom tidigare i befolkningsfrågan, "nytänkt" de han
delspolitiska problemen, och kommit fram till rätt förbluffande
slutsatser, som vi inte här ska gå in på. Men att han säkrat
importen av pälsar och kaviar, ska han naturligtvis hållas
räkning för av dem, som efter att ha blivit käUbeskattade av
Wigforss ha en slant över.

.Ej ens morgonrodnaden av den fagra nya värld, som skulle
byggas upp ur spillrorna av den gamla, kan ännu skönjas.
Freden har ännu ej blivit definitiv, imperialismen är icke död,
den har endast fått ändrad mantalsskrivningsort, och dikta
turer frodas fortfarande, även om de klädas i demokratiens
kapprockar. .En fÖrmodligen symboliskt tänkt handling har
man emellertid lyckats med: i stället för N. F. ha vi fåttP. N.
Det är helt enkelt genialt, att markera avståndstagandet från
det gamla, genom att låta två bokstäver byta plats. Men i
övrigt fortsätter trätan om vetorätt, avrustning och Gud vet
allt. Det är en förvirrad vädd vi lever i, och det är svårt
att bringa reda i begreppen. Det är faktiskt hopplöst att spilla
ord på allt det storpolitiska trasslet under året. Och julen är
ju en fridens högtid, så vi låter väl Bevin och Byrnes och
Molotov och vad de nu heter, aUa dessa stora, träta sig trötta,
och lever på hoppet, att världen åtminstone inte ska bli sämre
under det år som kommer.

Och slutligen: Måtte julen ha varit god och det nya året bli
gott för gillets medlemmar och för vår hemstad!

Vänersborg den 26 dec. 1946.
ELOV NORDEN.
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MINNESRUNOR 1946.

De gå bort, den ene efter den andre av dem, som för gilleskrivaren
och hans generation under uppväxtåren på ett alldeles särskilt sätt in
gingo i och satte färg på stadsbilden i vår goda stad. Sålunda har lieman
nen i år skördat fyra gamla vänersborgare, vilka alla livet igenom förblevo
sin födelsestad trogna.

f. Lokföraren AXEL BROBECK avled i Väners
borg den 3 februari 1946. lian föddes i Väners
borg den 16 mars 1874. Endast 16-årig anställdes
han vid Uddevalla-Vänersborg-lierrIiunga järn·
väg, där han i vederbörlig ordning passerade gra
derna och med 1916 års ingång betroddes med
med den ansvarsfyllda posten som lokförare.
lian avgick med pension år 1934. Ordning, reda
och plikttrohet karakteris!eTade Brobecks länga
tjänstetid vid järnvägen. lian var en man, som
väl visste, vad han ville, men uppträdde försynt
och korrekt mot dem, som tänkte annorlunda än

han. Naturen och dess skönhet fängslade honom mycket. Brobeck var i
mycket en intressant personlighet. -- lian inträdde i Vänersborgs SÖners
Oille år 1933.

f. Bryggeriägaren OSKAR JULIUS OLSSON av
led i Vänersborg den 4 mars 1946. lian föddes i
Vänersborg den 12 april 1881. I unga år över
tog han av sin fader det Eliassonska svagdricks
bryggeriet, som han under lång tid drev, tills
rörelsen år 1930 överläts i andra händer. Olsson
hörde till de stilla i samhället. I yngre år var
han en framgångsrik skytt. lian efterlämnade
minnet aven gladlynt, oförarglig människa. -
Olsson blev medlem av Vänersborgs SÖners Oi1lc
redan år 1909.

35



Byggmästaren RICKA"RD GULLBRANTZ avled
i Vänersborg den 30 september 1946. f1an föddes
i Vänersborg den 10 februari 1871. Efter att i
yngre år hava praktiserat i yrket, etablerade han
sig på äldre dagar som egen företagare och har
under årens lopp uppfört ett flertal byggnader
inom staden, särskilt i det södra området. Med
Gullbrantz har en hantverkare av den gamla
goda stammen gått ur tiden. Gladlynt, humoris
tisk och slagfärdig hörde han till dem, som man
gärna råkade och pratade med. Med honom har
stadsbilden förlorat en av sina mest markanta

profiler. - Gullbrantz inträdde i Vänersborgs Söners Gille först år 1941.

f. Lokföraren ALFRED JOflANSSON avled
Vänersborg den 5 november 1946. f1an föddes i
Vänersborg den 16 maj 1867. Sin långa arbetsdag
började han vid Vänersborgs mekaniska verk
stad, varifrån han vid 16 års ålder flyttade över
till Uddevalla-Vänersborg-f1errliunga järnväg.
Efter att snabbt hava passerat graderna fyllde
han - efter vad han själv påstod - längre än
någon annan i landet det ansvarsfulla värvet som
lokförare. f1an pensionerades år 1931 efter hela
48 års tjänstetid. Johansson var av gammalt
gott kärnvirke. Lyhörd för allt, som rörde sig i

hemstaden och omvärlden, var han från starten med i lokmännens organisa
tion och järnvägsmännens kamratförening. Den senares sammankomster
försummade han aldrig. Även andra föreningar såg i honom en trofast
medlem. Utrustad med en rikt flödande poetisk ådra föredrog han vid
högtidliga tillfällen med djup inlevelse och kärleksfylld entusiasm sina
dikter till arbetets ära och hemstadens skönhet, och gripande var hans
skaldeskildring i denna krets av "Den sista signalen" från den älskade
{mghästen. Den nya tiden med el-lok och annat otyg gillade han inte.
En lycklig omständighet gjorde, att gilleskrivaren fick glädjen komma
den gamle hedersmannen rätt nära. Vi bevara alla efter honom minnet
aven god vänersborgare. - Johansson blev medlem av Vänersborgs
Söners Gille år 1930.

Gunnar lfjorth.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,
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somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ned.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djzm och lång.

Domnande kvällsvind söver dem,

susar sin vaggande sång.
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V änersborgs Söners Gilles styrelseR

berättelse för år 1946.

S tyreIsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1946:

Inom sig har styrelsen för sagda år utsett: till andre ålderman handels
trädgårdsmästaren Anton Thernquist, till gilleskrivare taxeringsl!lten
denten Gunnar Iijorth och till kassafogde bankkassören Primus Anderson.
Styrelsen har under året haft 7 sammanträden.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 26 mars och till
högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 39 av Gillets med
lemmar infunnit sig. Förste åldermannan höll därvid föredrag över
ämnet: "Ur Tidning för Wenersborgs Stad och Län åren 1829--1830".

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin femtonde årgång
och tillställts samtliga medlemmar.

Ur "Knut Iiernströms Understödsfond" hava utdelats 3 julgåvor. Däre
mot har ur "Major Oscar Wenerströms Understödsfond" ej heller år 1946
någon utdelning kunnat ske.

Medlemsantalet utgjorde vid 1946 års utgång 377, varav 8 ständiga med
lemmar. Under året hava 4 ledamöter avlidit, 1 avförts på grund av
stadgeföreskrift och 27 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med tillhörande fond hänvisas till fas
tighetsföreningens särskilda styrelseberättelse.

Över Gillets kassor och fonder lämnas fö!.iande redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behåiining från år 1945 360: 34
Inträdes- och årsavgifter 1.468: -
Försålda årsskrifter 38: -
Gåvor 90:-
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14: 11 1.610: 11

Kronor 1.970: 45
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Inkassering av årsavgifter .
Bidrag till kostnaden för årsskriften .
Kostnader i samband med gillestämmor ..
Lokalhyror .
Inköp av fotografier .
Kransar och blommor .
Bankfack .
Annonser .
Trycksaker .
Porto och telefon m. m. . .

Behållning till år 1947: Innest. i bank .
Kontant i kassan ..

101: 70
406: 79
56: 80

181; 25
23: 50
40;
10:
26: 88
97: 27
70:60 1.014:79

896: 21
59 : 45 955: 66

~-------

Kronor 1.970: 45

2. VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES föRSKÖNINGSfOND:

Behållning från år 1945 3.575: 49
Gåva 25:-
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89: 43 114: 43

1 'r,:

Behållning till år 1947: Innest. i bank

Kronor 3.689: 92

Kronor 3.689: 92

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES fOND:

Behållning från år 1945 .
Ra'1nta .

Kronor

563: 83
14:07

577: 90

Behållning till år 1947: Innest. bank. . Kronor 577: 90

4. KNUT IiERNSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1945 .
Ränta " .

2.055: 
84: 27

Utdelade Julgåvor .
Kostnad vid utbyte av obligationer .

Behållning till ål' 1947: Obligationer .
Innest. i bank

Kronor 2.139: 27

80:-
18: 74 98: 71

2.000: -
40:53 2.04C1:53

Kronor 2.139: 27

39



5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1945 3.891: 21
Ränta' 142: 5.3

Kronor
Kostnad vid utbyte av obligationer .
Behållning till år 1947: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 1.996: 29
----

4.033: 74

37:45

3.996: 29

Livränta .
Kostnad vid utbyte av obligationer .

Behållning till år 1947: Obligationer .
Innest. i bank .

Kronor 4.03.3: 74

6. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1945 3.116: 70
Ränta " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 123: 35

-------_.

Kronor 3.240: 05
Kostnad vid utbyte av obligationer . . . . . . . . . . . . . . . . 37: 45
Behållning till år 1947: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 1.202: 60 3.202: 60

Kronor 3.240: 05

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1945 11.176: 04
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501: 16

Kronor 11.677: 20

300:-
187: 10 487: 10

10.000:-
1.190: 10 11.190: 10

Kronor 11.677: 20
8. 25-ÄRSMÄNNENS FOND:

Behållning från år 1945 .
Annonser i årsskriften 350: -
Bidrag till kostnaden för årsskriften 406: 79
Ränta " 9: 88

Kronor
Ärsskriften 1946 .
Behållning till år 1947: Innest. i bank .

Kronor

635: 04

766: 67

1.401: 71

756:79
544:92

1.401: 71

ANTON TfJERNQUlST.
BROR FOC/(.

Vänersborg den 18 februari 1947.

BERTEL fJALLBERG.
GUNNAR fJjORTfJ.

!3RUNO STERNER.

4Q

PRIMUS ANDERSON.
/(URT fJALLBERG,



Gran s knin gs b e rätte l s e.

U ndertecknade, vid ordinarie gillestämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1946 års räken··
skaper och förvaltning, avgiva följande granskningsberättelse:

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och övriga
handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med omsorg
och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bokförda
samt att utgifterna äro behörigen bestyrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika fon
ders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda räkenska
perna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet för
1946 års förvaltning.

Vänersborg den 19 mars 1947.

THORSTEN GULZ.

G r a n s k n i n g s m ä n.

-- ""."" _.-

ERIK CARLSSON.

Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1946.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
l1ärmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet under
år 1946:

Räkenskaperna utvisa följande:

ÅLDERDOMSHEMMET:

VINST- och fÖRLUSTKONTO:

Inkomster:

Hyrors konto .
Årsavgifters konto .

Utgifter:

Löners konto .
Bränsle konto .
Ljus konto .
Yattenavgifters konto , .

3.916: --
352: -- 4.268:--

Kronor 4.268:-

1.548: 
1.185: 28

274: 88
39:-
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RenhålInings konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 67: -
Reparationers konto 358: 05
Försäkringsavgifters konto . . .. 121: 79
Skatters konto 286: 34
Räntors konto . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . 18: 14
Diverse omkostnaders konto . . . . . . . . . . . . 129: 75
Inventariers konto (avskrivning) 102: 16
Reservfondens konto 15:-

--------------

Kapital konto (ökning under året) .
4.145:39

122:61

Kronor 4.268: p-

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:

Fastigheters konto .
Bränsle konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

den 1/1

47.000: 
706:

2.043: 26
50:
98: 10

168: 70

den 31/12
47.000: -

577: 50
1.941:10

50:
174: 40
160: 67

Kronor 50.066: 06 49.903: 67

1.735: 
1.300: 

47.031: 06

S k u l d e r:
Reservfondens konto .
Låne konto .
Kapital konto . .

---

Kronor 50.066: 06

1.750:
1.000: -

47.15.3: 67

49.903: 67

SYSK.ONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS

DONATION:

Behållning från år 1945 . .. . . . .. . . . .. 27.504: 73
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 90.3: 98

Kronor
Livränta .
Behållning till år 1947: Obligationer 20.200:-

Utestående lån .. 1.000: -
Innest. i bank.. 6.396: Il
Kontant i kassan 332: 50

28.408: 71

480:-

27.928: 7l

Kronor 28.408: 7l
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Av redogörelsen framgår, att ålderdomhemmet det gångna året kan
uppvisa ett - om än ringa - driftsöverskott. Styrelsens förra året ut
talade förhoppning om balans i räkenskapen har alltså infriats. Emeller
tid har styrelsen vid hemmets drift att brottas med betydande svårigl1eter,
vartiJJ kommer, att detta efter 25 års tillvaro ännu icke kan anses ens i
ringa omfattning hava tiJJgodosett de syften, som uppsattes vid hemmets
tillblivelse. Styrelsen har också under övervägande förslag, som skulle
komma att med hänsyn tiJJ tidens krav bättre tiJJgodose det ändamål, som
varit avsett med de i ålderdomshemsfastigheten nedlagda donationsmedlen.
Efter ytterligare utredning har styrelsen för avsikt att framlägga förslag
i ämnet för Gillet och fastighetsföreningen.

Det ur Eliassonska fonden tiJJ ålderdomshemmet utgivna lånet har ned
amorterats till 1.000 kronor.

Vänersborg den 18 februari 1947.

ANTON TlfERNQUIST.

BROR FOCK.

BERTEL lfALLBERG.

GUNNAR lfjORTlf.

BRUNO STERNER.

PRIMUS ANDERSON

KURT lfALLBERG.

Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.
U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening ut
sedda att granska föreningens räkenskaper för år 1946, få härmed avgiva
följande berättelse:

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genomgångna
räkenskaperna, vilka av oss bestyrkas.

Vi tiJJstyrka, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet för 1946
års förvaltning.

Vänersborg den 19 mars 1947.

TlfORSTEN GULZ.

R.evisorer.

-- -:- ,,-----

ERIK CARLSSON.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångår vid utgången

av år 1946.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Pörsköningsfond
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Jiernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs donation .
25-årsmännens fond .

Alderdomshemmet .
Syskonen Ingeborg och Gottfrid .Eliassons donation

955: 66
3.689: 92

577:90
2.040: 53
3.996: 29
3.202: 60

11.190: 10
644: 92 26.297: 92

47.153: 67
27.928: 71 75.082: 38

Kronor 101.380: 30

-- ...:---
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1946.



Medlemmar.
ALMGREN, BOO, Köpman, Jonsered .
ALMQVIST, HARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, SVEN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK T., Garveriarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Rättare, Vänersborg .
*ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. Överpostiljon, Uddevalla ..
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Syssloman, Borås .
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, 1:e Reparatör, falun .
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
"'ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, förman, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg. Gillets

kassafogde .
ANDERSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Socialombudsman, Sala .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Håbygård .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall .
BACK, HENRIK, Konditor, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, AIingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Vänersborg .
*BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
"BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medfe;m .
BENGTSSON, HJALMAR Sjukvårdare, Vänersborg .
*BERG, fRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, fil. mag., Vänersborg .
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96 46
1931 46
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13 46
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1896 32
1901 30
1897 46
1902 28
1896 43

90 45
82 06
85 30
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1905 :'\3
1884 08
1911 32



BERGLuND, FOLKE, Sjökapten, Vänersborg .
*BERGLUND, fRITIOf, Handlande, Vänersborg .
BERGLUND, GÖSTA, Övermaskinist, Vänersborg .
BERGMAN, AXEL, Handlande, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Landskamrerare, falun .
BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BERRMAN, GÖSTA, folkskollärare, Göteborg .
BIEL, GÖSTA, Rederitjänsteman, Lerum .
*BIEL, CARL, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, JOHN, fastighetsägare, Vänersborg .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
':'BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
*BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
BROBECK, AXEL, f. d. Lokförare, Vänersborg t .
''BROBECK, KARL, Kamrerare, falun .
BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Skara .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Provinsialläkare, Umeå .
CEDERGREN, RAGNAR, Avdelningschef, Göteborg .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
"DAfGÄRD, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
DAfGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, frisörmästare, Vänersborg .
*DAHLLÖf, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
*DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DAHME, ALGOT, Tekniker, Vänersborg .
*DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DANELIUS, KARL, f. d. förste provinsialläkare, Växjö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .
*DINNETZ, fRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAf, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
*DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
*EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Vara .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EDLUND. HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EK, HARALD, Löjtnant, Uddevalla , , " ..
*EKBERG, HJALMAR, Civilingenjör, Stockholm .
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ELfMAN, NILs-oLof, Fil. mag., Stockholm .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingeniör, Lidingö .
ENGLUND, GUNNAR, Tjänsteman, Stocksund .
ENGLUND, NILS, Med. lic., Vänersborg .
*ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
"ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
"ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
"ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Handelsresande, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
'FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
'FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
FOGELSTRÖM, FOLKE, Överlärare, Hökedalen .
'FRISERG, KNUT, Apotekare, Storvik .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Karlshamn .
FRÖBERG, HENRIK, Reparatör, Vänersborg .
FRÖJD, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg .
*GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
GLASSELL, LENNART, Boktryckare, Vänersborg .
*GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn .
GULLBRANTZ, HELGE, Murare, Vänersborg .
GULLBRANTZ, RIKARD, Muraremästare, Vänersborg t .
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, Kapten, Vänersborg .
GUSTAFSSON, EDVARD, Studerande, Vänersborg .
GUSTAFSSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAVSSON, OLOF, Försäliningschef, Uddevalla .
GUSTAFSSON, PER ARNE, Sjökapten, Vänersborg .
"GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
HAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
*HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
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HALL, [fELOr:, Iiandlande, Vänersborg , ,.,.,., .
*IiALLBERG, ANDERS, Riksbanksrevisor, Göteborg .
*IiALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping. Gillets förste

ålderman .
*IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Bisittare

i Gillets styrelse, Gillets arkivarie .
*IiALLONQVIST, KNUT, Iiandlande, Vänersborg .
IiALLONQVIST, UNO, Studerande, Vänersborg .
HALLQVIST, ERIK, Stationsföreståndare, Lilleskog .
IiALLQVIST, TAGE, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Skövde, ständig medlem ..
HANSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg .
*IiANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
IiANSSON, VICTOR, f. d. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .,
IiASSELBERG, GÖSTA, Fil. lic. Uppsala .
IiASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
IiEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare, Vänersborg .
IiEGARDT, GUSTAF, l:e Stadsläkare, Västervik .
liELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
IiELLSTRÖM, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg. Gille-

skrivare " .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
JANSON, HOLGER, Socialvårdssyssloman, Partille .
JANSSON, OTTO, 1:ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Lasarettsunderläkare, Vänersborg .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALFRED, f. d. Lokförare, Vänersborg t .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
"JOHANSSON, AXEL, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg ..
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
*JOIiANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg
*JOHANSSON, HARRY, Drätselkassör, Vänersborg .
JOHANSSON, IiARRY, Frisörmästare, Vänersborg '"
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, IiILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
*JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .,. " .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
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JOHANSSON, KARL Wo, Reparatör, Vänersborg . oo. ooooo
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg oo. ooooooooo
JOHANSSON, OSCAR, Övermaskinist, Mölndal oo. o. oo. oooo
JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud oo. o. oo. o.
*JOHANSSON, VIKTOR, f. do Stationskarl, Vänersborg o .
JOHANSSON, AKE, fotograf, Vänersborg ooo.. oo. o o. oo
JOHNSSON, HERMAN, f. do Stationsinspektor, Göta .. oo. ooo
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg o' o oo .
*JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg o o o oo
JONSSON, ERIK, Studerande, Vänersborg . oo. o o o. o.. o
JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg oo. oooo.. oooo. oo
JONSSON, JOHAN, Intendent, Örebro oooooo. o.. o. o... oo.. o.
JONSSON, OLOf, Studerande, Vänersborg oooo...
"JONSSON, ROBERT, Sjökapten, Vänersborg . oooo. o. o. . ..
"JÖNSSON, GUSTAf, Hamnfogde, Vänersborg oooo. oo.. o. o
KAHNBERG, KNUT, Akeriägare, Vänersborg o" oo o.
KALTOfEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg .. o o..... o
CARLSSON, ALBERT, Handlande, Vänersborg o" . o.. o.. o. o
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .. oo.. o .
CARLSSON, EINAR, Akeriägare, Vänersborg . oo. o. o o
CARLSSON, ELOf, Disponent, Vänersborg, ständig medlem oo
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg oo... oooooooo... oo
*CARLSSON, GUNNAR, fabrikör, Vänersborg . o... ooooo. o
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .. ooo. o. oooo. o
CARLSSON, JOHN Vo, f. do Bokbindaremästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL, f. do Trafikchef, Norrköping .. oooooooooo
*CARLSSON, CARL, f. do Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem ooo. oo... ooo.. ooo. oooooo.. o. o.... o... o.
*CARLSSON, CARL ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg . o
CARLSSON, CARL-GUSTAf, fabrikör, Vänersborg .... o· ..
CARLSSON, MELKER, l:e Kansliskrivare, Vänersborg oo. ooo
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg . oo. o oo.. o
"CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg oo oo.
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg oo. ooooooooo.. o.
KRAffT, fELIX, Smedmästare, Trollhättan oo.. ooooooo. oo
CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg o. o. oo
CHRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg .
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg o.. ···
*LARN, GILLIS, Apotekare, Göteborg o.. ooo. ooooo.. ooo. oooo
*LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg oo. o. ooo. o oo .
LARSSON, BO, Kontrollant, Uddevalla .
*LARSSON, ERNfRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAf, Landskanslist, Vänersborg .
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LARSON, tIILMER, försäljningschef, Vänershorg ....
LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .,.
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg ,.
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg '" "
LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .. , ,., ,' ..
LIND, OLOV, Civilingeniör, Karlstad , , , ..
LIND, SVEN, försäIiningschef, Vänersborg , .. , .. , .. ,
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg , ..
LINDEDAL, LUDWIG, Kamrerare, Storängen '. . ., ..
*LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrerare, Göteborg .
"'LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg , .
"LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
"LINDQVIST, GUSTAf, f. d. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg
LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLf, Länsassessor, Karlskrona .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg
LINDSTRÖM, ALLAN, l:e Byråingeniör, Stockholm
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockholm .
LJUNGGREN, ERIK, Handlande, Vänersborg .
*LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
*LUNDBLAD, OLOf, f. d. Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOf, Godsägare, Bernshammar .
*LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg , .
LUNDBORG, EVERT, Kontorist, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Studerande, Vänersborg .
"LUNDGREN, NILS, Överpostmästare, Stockholm .
"LUNDGREN, THOR, Postkontrollör, Västerås , ..
"LUNDIN, GUSTAf, Byråingeniör, Stockholm , .
LUNDIN, IVAR, frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg , .
LUNDIN, OTTO, frisörmästare, Åmål .
''LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MAGNI, GÖTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MALMSTRÖM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
*MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAf, Handelsresande, Vänersborg .
MOGREN, fRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg .
*NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Dekoratör, Vänersborg '" .
*von NOLTING, OLOf, Disponent, Trollhättan .
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·NORDeN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla. Gillets flrönike-
skrivare .

NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Studerande, Vänersborg .
NORDFELDT, AKE, Konditor, Vänersborg .
NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta .
*NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö .
*NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
':'NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg .
"NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
"OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLeN, OLOF, Ingeniör, Vänersborg .
OLSSON, ALBERT, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Förman, Uppsala .
"OLSSON, OSCAR JULIUS, f. d. Bryggeriägare, Vänersborg t
"OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro .
PAULSSON, KNUT, Häradsskrivare, Ulricehamn .
PETRe, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
*PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
"PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg. Er-

sättare i Gillets styrelse. Gillevärd .
PR.lESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
"RAHM, HJALMAR, Bankkamrer, Borås .
RAHNE, KARL, Folkskollärare, Trollhättan .
REHMAN, MAX, Stadssekreterare, Vänersborg .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg . .
ROLANDER, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg .
ROSLIN, HENRY, Handlande, Vänersborg .
ROSLIND, GUSTAF, Materialförvaltare, Vänersborg .
RUTGBRSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg . .. '"
I-(YME, HENRY, Kamrerare, Göteborg .
"RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig

medlem .
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Tranås, ständig med-

lem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, ERIK, Landsfogdeassistent, Gävle .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
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SANDBESRG, NILS, rit lic., Vänersborg . .
"'SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
"af SANDEBERG, fREDRIK, Kammarherre, Moholm .
"af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg .

SANDIi, LARS-GUNNAR, Studerande, Uddevalla .
"SCHMIDT, OTTO, Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .

SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
"STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse .
STERNER, NILS, Farm. kand., fränsta .
SUNDBORG, OLOf, Direktör, Stockholm .
"'SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Egendomsmäklare, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
"SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
"SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Bruksbokhållare, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
"SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .. . .
SVÄRD, GUSTAf, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Handelsbiträde, Göteborg .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
"von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SÄfSTRÖM, PER-OLOf, Studerande, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Grevc, FÖrvaltare, Vänersborg .
TAUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, Karlskrona .
*THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg. Gillets andre ålderman .
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THERNQUIST, OLE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
"THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
THlMGREN, HUGO, Apotekare, Sunne .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
TfBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TORSTENSSON, KARL, Stationsinspektor, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
"TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Karlstad .
TÖSSBERG, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg .
*WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem ..
WALLIN, JONAS, i. d. Rådman, Vänersborg .
*WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRÖM, IiJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRÖM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vargön .
WALLSTRÖM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Göteborg .
WEINSTaCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .
WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Studerande, Vänersborg .
"WENNERGREN, ANDERS, f. d. Boktryckare, Vänersborg ..
WERNER, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, OLOV, Handels föreståndare, Vänersborg .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, Handlande, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Stockholm .
VESTERLUND, STIG, Gasmästare, Vänersborg .
VY ESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SUNE, Länssassessor, Addis Abeba .
"WmOM, TOR, Major, Stockholm .
WIJKSTRÖM, ERNST, Tygförvaltare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WIKSTRÖM, CARL-HELGE, Ekon. stud., Vänersborg .
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
"WaLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg ..... . ..... o o o •

1911 1930
1899 19
1901 2S
1898 28
1906 42
1897 34

82 (07) 43
99 43

1905 18
07 29

1880 29
1904 41
1889 08
1858 1937

92 16
88 44
94 44

82 44
1916 42

08 42

1891 26
1931 46

1875 08

81 34

1909 32

1892 30

79 '37
1913 46

10 40
15 43
12 38
05 34
08 36

04 28
1885 06

89 37
89 26
94 28

1923 46

08 35
1889 35

9.3 19



WOLGAST, TOR, folkhÖgskollärare, Bräkne-Hoby ,
WREDBERG, BIRGER, FrisÖrmästare, Vänersborg .. , .
ÅKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, SkÖvde , .
ÅKESSON, NILS ERIK, fänrik, Borås .
ÄSTRÖM, fJALAR, Ombudsman, Vänersborg ' " .
ÅSTRÖM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg , .
ÖBERG, LENNART, Handelsbiträde, Vänersborg ., .. , .

., = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 381.

1891 (18)45
96 43
92 26

1922 46
1893 33
1902 42

20 43

Tillkomna under år 1947:

JOHANSSON, ARVID, LokfÖrare, Uddevalla 1897
JOHANSSON, GUNNAR, Maskinmästare, GÖteborg .. . . . . . . 83
CARLSSON, BERTIL, Vänersborg, ständig medlem 1944
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem 39
CARLSSON, LENNART, Vänersborg, ständig medlem 44
STIGfELDT, WILHELM, Underinspektor, GÖteborg ..... . .. 1885

Styrelsen är tacksam för uppgi!'t å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföräl7ll·
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde, som tillhandalzåller
blanketter för intriidesanmälningar.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1947

St yr e l se.
liALLBERG, BERTEL, Borgmästare, f ö r s t e å I d e r m a Il

1942.
THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, A n d r e

å I d e r m a n 1944 (1925).
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, G i Il e s k r i var e

1944 (1933).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, K a s s a f o g d e 1944.
fOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
HALLBEC(G, KURT, Drätselkontorist, B i s i t t a r e 1944.

PETERSON, HAI~RY, Handelsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944.
KAI~LSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a r e 1944.

Be r e d n i n g s n ä ro n d.
GlLLESKRIVAREN.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumlärare.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, A r k i var i e.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, G j Il e v ä r d.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist.

Årsskriftsnärond.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

Krönikeskrivare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
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Räke n sk a p s gr a n s k are.

CAI<LSSON, CARL ERIK, f. d. Boktryckare.
GULZ, THOI<STEN, Avdelningschef.

LUNDBORG, EI<IC, Handlande, E r s ä t t a re.
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Eric Gustaf Gyllenheim.

En av Vänersborgs stora donatorer.

H äradshövdingen och tituläre generalauditören Eric Gustaf
Gyllenheim har fått sitt namn för alltid inskrivet i Väners
borgs hävder genom de betydliga donationer han genom tes··
tamente gjorde till olika institutioner inom staden. Till sta
dens lärdomsskola donerade han sitt omfattande bibliotek m.
m., som dock tyvärr nästan utan undantag gick upp i lågor
vid stadens brand år 1834. Men hans donation till förökande
av biblioteket finnes alltjämt i behåll och tjänar sitt ändamål.
Huvuddelen av sina tillgångar anslog han till understÖd åt
elever vid stadens folkskola. Och alltjämt utdelas avkast
ningen av denna donation liksom ock avkastningen aven av
honom inrättad fond för andr8. fattiga späda barns försÖrjning.

Staden visade sin uppskattning av donationerna genom att
å donators och hans faders grav å stadens nuvarande äldsta
begravningsplats uppresa en ståtlig minnesvård, som alltjämt
hålles i ett prydligt och värdigt skick. l

)

Gyllenheims levnadsöden torde emellertid vara så gott som
alldeles okända för stadens nuvarande befolkning, och det
har därför synts lämpligt att i denna årsskrift meddela en

1) Huruvida det verkligen är staden, som rest minnesvården, kan nu
mera icke utredas, men traditionen uppgiver så. Jämför dock föreskriften

i Oyllenheims testamente, nedan s. 31 angående gravvå,rden.



kortfattad levernesbeskrivning om en av vårt samhälles
störste välgÖrare, vars minne förtjänar att alltjämt hållas
levande i tacksam hågkomst.

*

GyUenheims föräldrar och förfäder.

Eric Gustaf Gyllenheim fick detta sitt efternamn, då han år
1821 upphöjdes i adligt stånd. lians borgerliga namn var
dittills I n g m an.

Släkten Ingman leder sitt ursprung till en antagligen från
Liege (Liittich) eller från Sachsen till Sverige inkallad lod
och grytstöpare - en Grapengiesser - M a t h i a s M i s c h,
som sedermera omkring 1650 anställdes vid Svartå bruk i
Karis socken i Nylands län i Finland. lian hade fem söner,
som efter namnet på faderns gård, Ingvaldsby i förenäl11nda
socken, kallade sig I n g m a n. En av sönerna, M a t h i a s,
blev handelsman och ägare av Mörby gård i Pojo socken.
En annan, A n d e r s, blev kronobefallningsman (kronofogde)
i Raseborgs västra härad i Nyland, där han avled på Norrby
gård 1728. lian gifte sig i november ]696 med C at a r i n a
E l i s a b e t S t r e fl! g, dotter av tullinspektoren Elias Streng
och lieiena Leander, vars fader var lagläsaren Elias Leander.

Unq.er de svåra krigsoroligheterna i Finland 1713 flyktade
kronofogden med sin familj till Sverige, och några av haliS
barn förblevo där vid föräldrarnas återflyttning till f"inland
eller återvände till Sverige vid vuxen ålder. Sonen f r e d·
r i k, född 1698, var vid sin död 1759 borgmästare i Borås.
Sonen A n d e r s, född omkring 1700, avled 1761 såsom borg
mästare i Vänersborg. Sonen E l i a s M a g n u s, född 1704,
blev kammarrevisionsråd och adlad med namnet N o r d e n
s t o l p e samt är bekant såsom grundare av Rörstrancls

4



porslinsfabrik. Under föräldrarnas vistelse i Sverige föddes
1713 sonen J o n a s, kronofogde i Dalslands söd ra fögderi
och död 1786.1

)

I sitt äktenskap med landskamreraren Jonas Höks dotter
A n n a S o p h i a H ö k hade borgmästaren Anders Ingman,
som innan han blev borgmästare i Vänersborg varit lands
kamrerare i Älvsborgs län2

) och fått assessors titel, sÖnerna
J o n a s, född 1734 och död 1808 såsom häradshövding i Skå

ne, och A n d e r s F r e d r i k, fÖdd 1741 och död 1819 så
som stadssekret~rare och rådman i Vänersborg. Den sist··
nämnde var sedan 1769 gift med M a r i a M a r g a r e t a
O y j l e n b e r g, född 1745 och död 1780, dotter av kapte
nen i hessisk tjänst, kornetten vid Bohusläns dragonrege
mente Erik Svante Gyllenberg (ad!. ätten nr 1030) och Chri··
stina Sabina Virgin.

I Anders f'redrik Ingmans äktenskap föddes tre barn, en son
och en dotter, som avledo i späd ålder, och sonen E r i c O u s
t a f, den 29 april 17733

), föremålet för denna levnadsteckning.

I skolan och vid akademien.
Eric Gusltaf var 1783 elev i kollegans klass i Vänersborgs

skola och tillhörde rektorsklassen åren 1785-1790. Där hade
han sedan 1787 intagit platsen som primus. Under hans sista
skoltermin hade rektorsklassen visserligen endast sju lärjung-

1) Om åtskilliga av familjen Ingmans i Sverige bosatta medlemmar

lämnas utförligare upplysningar i en släktutredning i form av bilaga till

denna levnadsteckning.
2) Jfr "Anteckningar om landssekreterare och landskamrerare i Älvs

borgs län" i V. S. G. Årsskrift 1939 s. 18 ff.
3) Enl. inskriptionen på hans gravsten. Årtalet stämmer med uppgif

terna i Elgenstiernas Ättartavlor, och Almqvist: rörteckn. över studen
ter, som avlagt jur. ex. i Lund 1749-1813, men vid sin död 1825 23/9
säges han ha varit 53 år 3 månade,r: gammal. rödelse- och dopbok för

Vänersborg saknas för l700-talet före 1777.
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ar - Eric Gustaf Ingman, Isak Kullberg, Johan Eric Ryberg,
Olof Dahlbom, Olof SöIlscher, Johan Jacob Eurenius och David
Iiultman - men den förstnämndes p1lacering främst bland
dessa, vad kunskaperna beträffade, säger oss dock något om
den unge Eric Gustafs håg och fallenhet för studier, så myc
ket mera som man vet, att åtskilliga av hans klasskamrater
gjorde sig bekanta för kunskaper och gott förstånd. Särskilt
gäller detta Isak Kullberg, borgareson från Vänersborg, som
slutade sina dagar som kyrkoherde och prost efter att ha va
rit docent i Lund och lektor i matematik i Skara samt bena
dad med professors titel.

I januari 1791 utfärdade skolans rektor för den sjuttonårige
ynglingen Ingman sin rekommendationsskrivelse till universi··
tetets rektor i Lund och redogör då utförligt fÖl' de kunskaper,
som Eric Gustaf inhämtat. Rektor Salmenius säger sig hava
icke endast i skolan undervisat ynglingen, utan även privat
informerat honom. I teologien hade han läst B e n z e l i i
.E p i t o m e R e p e t i t i o n i s utantill både på latin och
svenska och blivit flitigt övad i C a t e c h e s e n, varvill
man egentligen haft till ögnamärke att bibringa honom ett
redigt begrepp och förstånd uti kristendomskunskapen, där
han också vid alla tillfällen avlagt ett nöjaktigt besked. Uti
p l e n i n g e r s L i Il a L o g i k hade han läst det förnämsta.
V o s i i R h e t o r i k hade han läst två gånger jämte P r o
s o d i e n och S t r e l i n g s G r a m m a t i k. I latinet hade
han genomgått C o r n e l i u s N e p o s hel och hållen samt
C i c e r o s D e S e n e c t u t e och D e A m i c i t i a och
även flera av C i c e r o s O r a t i o n e r jämte C il r t i i tred··
je och fjärde böcker och tre elegier ur O v i d i i L i b e r
T r i s t i u m. lian hade dessutom under de senaste åren skri
vit 231 stycken latinska stilar. Vidare hade ynglingen i fran
syskan genomgått F en e lon s T el em a q u e och samme
auktors V i e d e s a n el' e 11 s P h il o s o p h e s samt i någ-



ra år skrivit franska excercitier. I tyskan hade han läst
S t r ii d s b e r g s G r a m m a t i k, G e Il e r t.SI B r e f och
Vol t a i r e s C a r l X I I : s li i s t o r i a på egen hand. Vad
beträffade historia hade han studerat Vol t e m a t s S t a
t e r s li i s t o r i a och L ö n b o m s I n l e d n i n g, där han
inhämtat statskunskapen, och i geografien genomgått fler3
gånger li ii b n e r s lärobok och T u n e l d s G e o g r a
p h i e, därvid anlitande lantmäterikontorets karta över
Sverige. Inom räknekonsten var han hemma i regula de tri
och hela och brutna tal samt kunde intresseräkning, rabatt
räkning och regula societatis. lian hade slutligen också övats
i författanidet av brev, intyg och räkningar.

Kunskap i dessa ovan angivna stycken var således vad som
fordrades och ansågs tillfyllest för den, som på denna tid
skulle anses mogen för att från skolan övergå till de akade
miska studierna, d. v. s. vad Eric Gustaf Ingman enligt sin
rektors intyg kunde, det var vad som fordrades för en dåtida
studentexamen, om man haft någon sådan.

Efter redogörelsen för sin elevs vetande på olika områden
skriver slutligen rektorn, att jämte intyg om ett sedigt, dyg
digt och stadigt uppförande kunde denne hederliga yngling
givas det förtjänta vitsord, att han utmärkt sig framför and
ra genom flit och kvickhet, varför han med den liögstes mil
da bistånd önskades framgång och på det ömmaste rekom
menderades.

Eric Gustaf blev också i januari 1791 inskriven såsom stu
dent av Västgöta nation vid Lunds universitet, där hans fa
der begynt sina akademiska studier 1756.

Eric Gustaf var tydligen redan i unga år en mycket ordentlig
man, ty han har noga förtecknat de olika persedlar, han för
de med sig från hemmet, och även fört bok över sina utgifter
under vistelsen vid akademien. Avskrift av det omtalade re
kommendationsbrevet från rektorn och förteckningarna över
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den unge studentens olika tillhörigheter samt hans räkenska
per under Lundatiden hava för några år sedan påträffats i

Vänersborgs rådhusarkiv bland handlingar, som tillhört fa
dern, rådmannen Anders Fredrik Ingman. De gamla hand
lingarna ge oss en ganska intressant bild av kunskapsmåttet
hos en dåtida student och visa oss också, hm'u en sädan av
god och välsituerad familj var ekiperad och levde i slutet av
I700-talet.

Ett icke föraktligt bibliotek Ultgjorde en huvuddel av vael
elen blivande akademiska medborgaren lastade på den kärra,
som skulle föra honom ut på hans första långresa. Förutom
naturligtvis en bibel, en psalmbok och en lagbok medfÖrde
han ett flertal lexikon och för övrigt tydligen alla de böcker,
som han använt under de senaste årens skolstudier, och åt
skilliga andra böcker, tillhopa 31 volymer. Av intresse hade
varit att i förteckningen finna något av den dåtida skönlitte
raturen, men den saknas helt och hållet.

Från kultmhistorisk synpunkt är det då av mer intresse
att studera förteckningen på hans kläder. lian kom tydligen
från ett förmöget hem, ty hans garderob fÖrefaller att hava
varit mer än vanligt välförsedd. Främst upptages en tyd
ligen ganska elegant svart dräkt med kappa och skärp. Vi-
dare en sjÖgrön frack, en grå korderojsklänning - d. v, s.
kostym -, en "moskovs"-klädesjacka med väst och byxor,
en blå melerad jacka, en ljusblå syrtut, en svart manchester
klänning och en brun nankinsdräkt. Dessutom förfogade han
ejver ett par svarta tygbyxor, en röd scharlakansväst, en vit
bomullsväst, en grå riddräkt, en vingåkersrock och en vitgrå
kapprock. Av skodon hade han ett par nya stöfletter, ett par

förskodda och ett par gamla stövlar, två par nya skor, ett
par gamla "pampoUlcher" och ett par gamla "calocher."

Förutom en nattröja av' svanboj hade han 15 nattskjortor,
4 par fina överskjortor, 9 omgångar nattkappor och muddar,
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6 spännhalsdukar och 5 långhalsdukar, en näsduk av hollands

lärvt, ett halft dussin näsdukar, vita och röda av lärvt, och

ett dussin bomuillsnäsdukar. Vidare hade han ett svart och
ett rött silkeskläde, 4 nattmössor, 5 handdukar, 2 par vita
silkesstrumpor, ett par svarta sådana, 4 par bomullsstrum
por, ett par blågrå och ett par grå strumpor, ett par blå och
vita redgarnsstrumpor och 5 par ullstumpor. Slutligen hade

han ett halft dussin servetter och ett gammalt blaggarnsla
kan, tydligen använt till packlakan, ett paraply, två hattar,
ett par vita, två par bruna och ett par svarta handskar samt
ett par blåa fingervantar.

Under rubriken S a k e r uppräknas fÖrst ett silverfickur,
ett par sko- och ett par knäspänncn av messing och ett hals
duksspänne av silver samt två hattspännen av stål. lian med
förde också en silvermatsked, en tennskål, en kniv och en
gaffel samt en tunna att förvara bröd Uiti, säkerligen fylld vid

avresan från hemmet. Bland diverse småsaker märkas en
värja, cn puderpung, en ljussax, en grön ögol1skärm, en

ecritoire -- d. v. s. en låda för skrivsakel' -, en papperssax,
en pennkniv och en mindre sådan med messingsfoclral, cn
liten engelsk sax, cn spegel med draglåda, en friserkam, en
finare sådan av elfenben, en plånbok och en taskbok, ett
eldstål, en vaxstapel av järn, en linjal, sko- och klädesbors
tar, en täljkniv, en stövelknekt och två hänglås. Slutligen
finnas antecknade den stora kofferten och enspännarevagnen,
på vilken han färdats till Lund och som med sin tillhörande

piska stod kvar där till hemfärden.
Mcd alla dessa sina tillhörigheter installerade sig dcn unge

studenten i ett hos "madame Berggren" förhyrt rum, för vil

ket han betalade i hyra 10 riksdaler banco för terminen för
utom särskild ersättning för uppassning och sänglinnc. tIan
intog också sina middags- och aftonmåltider hos madame
Berggren, och hans räkenskaper utvisa, att han för en period
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av 12 dagar betalade för måltiderna 2 rdr 20 skillingar b:co.
lVlorgonmåltiderna skötte han själv genom att köpa sig ett
stop svagdricka för 2 sk. och skorpor för 3 sk., som äro ofta
återkommande utgiftsposter i räkenskaperna. Där förekom
mer dock även en och annan post av lättsinnigare natur: fru
kosterat för 16 sk.; I bouteillc Pounch 1 dir 16 sk.; förlorat på
lanter1

) 8 sk. etc. tIan skriver brev hcm och betalar 12 sk.
i postpengar. tIan köpcr puder för 18 sk. och ett hårband för
~ sk. Over sommaren 1791 reste han hem, och hemresan kos
tade 34 rdr 28 sk. tIan hade haft 200 dir med sig och fick
sedan ytterligare pengar, så att hela vårterminen kostade ho
nom 405 rdr. Ibland besökte han sin farbroder häradshöv
dingen på Araskog, och umgicks naturligtvis med dennes sö
ner, hans båda kusiner Carl Anders och Johan, vilka båda

voro studenter i Lund samtidigt med Eric Gustaf.
lians studietid vid akademien blev ej lång, ty redan på hös

ten 1791, således efter endast två terminers studier, under
gick han examen juridicum enligt 1749 års examensstadga
vid offentligt förhör inför fakulteten, där examinationen sköt
tes i de s. k. grundvetenskaperna av professor Lars Peter
Munthe och i den svenska lagfarenheten av professor Lars

Tengwall.

Ingman-Gyllenheim som ämbetsman.

Efter sin på ett år fÖrvärvade juridiska examen blev Eric
Gustaf Ingman 1792 auskultant i Göta liovrätt och tjänstgjor
de sedan hos lantdomarc. Så t. ex. var han 1795 förordnad
att i stället för häradshövdingen A. F. Palm hålla Lane härads
sommarting. Äret därpå förordnades han till vice häradshöv
ding, men lämnade sedan lantdomarebanan och begav sig till
Stockholm, där han 1797 förordnades till e. o. kanslist i justi·

') Ett kortspel: "knekt".



tierevisionsexpeditionen och samma år utnämndes till krigs
fiskal vid flottan. Enligt 1803 års krigs- och civilkalen
der var han då advokatfiskal vid Stockholms Escaders civil
stat och krigsfiskal för Flottornes ärenden i Kongl. Krigshov
rätten. .Han måtte ha gjort sig bekant som en driftig och dug

lig tjänsteman, ty vid 1809 års riksdag hade han fått det makt
påliggande uppdraget att vara sekreterare i beviJJningsut
skottet.

Om lngmans liv i Stockholm utanför tjänsten vet man fÖr
övrigt intet. Att han med intresse följde händelserna inom
litteraturen och konsten kan man se av hans boksamling, där
man senare finner många av tidens litterära produkter re
presenterade liksom ock kataloger från bokauktioner och
konstuitställningar under hans Stockholmstid. 1803 intogs han
i FrimurareIogen S:t Erik och synes - också att döma av
hans boksamling - varit en intresserad frimurare.

Man kan nog antaga, att det varit hans i riksdagens bevill
ningsutskott förvärvade inflytelserika vänner, som lagt sig
ut för honom, då han den 31 juli 1811 benådades med full
makt på häradshövdingeämbetet i Tössbo och Vedbo härad på
Dal.

Dal med sina fem härad - utom de båda nämnda, som bil
dade landskapets norra fögderi, Nordals, Sundals och Valbo
härad, som utgjorde det sÖdra fögderiet - var en enda dom
saga till år 1770, då de båda fÖgderierna gjordes till var sin
domsaga. Den siste häradshövdingen i den odelade domsa
gan var från 1761 Otto Iierman de Frese, och han behöll
vid delningen TÖssbo och Vedbo härad, under det att Johan
rredric Flach blev häradshÖvding i Nordals, Sundals och
Valbo härad till år 1807, då han tillbytte sig den norra dom
sagan av sin son Fredrik Ferdinand f'lach, som då var hä.,.
radshövding där sedan 1803. Johan Fredrik Flach avled 1810,
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och det var honom som Eric Gustaf Ingman efterträdde som
häradshövding.

Under dagarna den 15-18 oktober 1811 höll Ingman på
tingsstället Torpane sitt första ting i Tössbo härad. Dombo
ken börjar med en enkel anteckning om att han uppläste sin
fullmakt och lyste tingsfrid. Det var tydligen redan omo
dernt att, såsom fÖrut i äldre tider brckat ske, i domboken
lämna referat av ett av den nye häradshövdingen hållet läng
re tillträdestaI. Man får ju ej ens veta, om Ingman höl! nå

got sådant. Det kunde kanske annars givit oss några syn

punkter på hans personlighet. I november månad samma år
under icke mindre än ] 1 dager i fÖljd höll Ingman sitt första

ting med Vedbo härad på cappellansbostället Brötegen i Ste

neby socken "i anseende till tingsbyggningens i Alltorp för
fallna och obrukbara tillstånd". Tillträdesceremonien är i
domboken lika knapphändigt refererad som i Tössbo.

Ingman var bosatt och hade sitt l<:ansli --- om man nu kan
tala om något sådant på den tiden, då protokollen brukade
uppsälttas, utskrivas och expedieras redan vid påg,'lende ting,
under det man ännu var kvar på tingsstället - i Vänersborg,

där han bodde med sin gamle fader i den gård, som denne
låtit bygga upp i stället för den år 1777 nedbrunna gamla

släktgården.

Det kan väl antagas, att det var ur en ganska fridsam till
varo, som Ingman 1814 rycktes, då han det året förordnades
till tjänstfÖrrättande generaJaUiditör vid armen. På våren
1813 hade kronprinsen Kar! Johan i spetsen för svenska trup
per landstigit i svenska Pommern för att deltaga i kampen
mot Napoleon, och efter det kriget i Tyskland bragts till slut,
fördes de svenska trupperna mot Norge. Ingman fick först
tjänstgöra vid fältmarskalken general von Essens arme 0:.;11

sedermera under Karl Johans befäl följa armen i Norge, där
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fientligheterna snabbt avslutades genom konventionen i Moss
den 15 augusti 1814.

Några underrättelser om hu.r Ingman förvaltade general
auditörsämbetet har man ju ej. Det enda uttalande om honom
i denna hans egenskap, som jag påträffat, finnes i ett brev1)

från Skara den 24 september 1814 från Clas Livijn till Loren<>
zo liammarskjöld. Livijn, som var auditör vid Skaraborgs
regemente, säger; att han vid upplösningen av general San
dels stab hoppats att få gå hem, men fick stanna till följd av
åtgöranden av "den nuvarande generalauditören (en av ex

cellensen dertill förordnad häradshöfdinge), som är ungefär
hwad salig Landerbeck i Upsala ej wille wara i Consisto
rium". Vad det var som Nils Landerbeck, född 1735, död
1810 som professor i matematik vid Uppsala universitet, icke
ville vara i konsistoriet, har jag ej fått något belägg på. Men
man kan ju tänka sig, vad det kan ha varit. Och att Livijn
avsett att uttrycka sig fö,raktligt om Ingman, är väl säkert

lians uppfattning om Ingmans sätt att förvalta generalau
ditörsämbetet delades emellertid ej av Ingmans höga förmän.
På fÖrslag av fältmarskalken von Essen tillades lngman efter
fredsslutet genom beslut i statsrådet den 17 januari 1815 gene
ralauditörs rang, heder och värdighet.

Det var en mycket förnämlig utmärkelse, som i ett slag för··
de Ingman till 14. klassen av den då ännu i stora delar gäl
lande 1714 års rangordning med rang mellan Överste och
överstelöjtnant, före hovrättsråd och kammarråd m. fl. och
skyhögt över häradshÖvdingekollegorna, som fÖrst genom
Kungl. brev 1855 upptogos i 31. rangklassen med rang mel

lan major och kapten.
Så återgick Ingman till sin häradshövdingesyssla, men han

hÖ'lI sina mäktiga förespråkare i kunskap om sin existens i den

1) Brev från fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814 utg. av

Johan 1VI.ortensen Sthlm 1909 s. 253.
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DEN INGMAN-GYLLENfiEIMSKA ORAVSTENEN.

(Inskriptionen lyder: "Här rivila Rådmannen herr A. F. INOMAN, född
d. 14 decemb. 1740, död d. 2'6 april 1819, samt Dess Son Oeneral
Auditeuren och Härads höfdingen Ii:r ERIC GUST. GYLLENtlEIM,

född d. 29 april 1773, död d. 23 sept. 1825.
Wish. B. 3 C. 1. v."
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avlägsna landsorten och hevarade tydligen hos dem både an
seendet och gunsten, ty den 11 december 1821 blev han upp
höjd i adligt stånd med namnet G y Il e n h e i m och följande
år introducerad på riddarhuset under nr 2290. Vid valet av det
adliga namnet har han väl haft i tankarna sin adliga moders
namn G y Ile n b e r g. lians adliga vapen visar en genom en
vågrät skura på mitten delad sköld, i vars övre, blåa fält synes
en gyllene stjärna och i det undre, gyllene fältet ett avväg
ningsinstrument i silver. Avvägningsinstrumentet användes
emellanåt i heraldiken som symbol för domareverksamheten.

Alltjämt bosatt i Vänersborg framlevde Gyllenheim efter allt
att döma sitt liv i frid och lugn, och synes utom sin tjänst icke
innehaft några offentliga uppdrag med undantag av att han
sedan 1816 var ledamot av länets år 1812 bildade hushåll"
ningssällskaps arbetande utskott. Som ledamot av ridder
skapet och adeln bevistade han 1823 års riksdag. lian upp
trädde som motionär och debattör och höll t. ex. den 12 juli
1823 vid behandlingen av frågan om inlÖsandet och utrivan
det av vissa vattenverk ett långt anförande, där han med väl
talighet ·och kraft stred för den privata äganderättens okränk
bara helgd.

Gyllenheims. död och begravning.
Gyllenheim avled i sin födelsestad den 25 september 1825.

Dödsorsaken var enligt anteckning i stadens dödbok lungsot.
lian är begravd på Vänersborgs nuvarande äldsta begrav
ningsplats, där en ståtlig vård av rÖd kalksten utvisar hans
och hans faders gemensamma lägerstad.

I Wenersborgs Tidningar, som utkom en gång i veckan,
läser man ej förrän i numret fÖl' den 13 oktober tillkännagi
vandet, att "Konungens Troman, General-AuditÖren och liä
rads-liÖfdingen öfwer Wedbo och TÖssbo liäraders Domsaga
åDahlslands, Wälborne lierr Eric Gustaf Gyllenheim" avlidit
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den 23 September 1825 uti en ålder av 53 år och 3 månader.

Tidningen upplyser också, att vid begravningen i Vänersborgs

kyrka den 30 september 1825 hans vapen blivit vederbörligen

krossat, men nämner ej, vem som utförde den hÖgtidliga
ceremonien. I samma tidningsnummer läses också en dikt

om tre strofer till Gyllenheims minne. De två sista stroferna
ge oss några upplysningar om Gyllenheims person:

"Adel war han, rättwis, kallet trogen,

Wänlig ock, i råd båd vis och mogen.
Religionen godt i hjertat skref,
Stilla fram sin bana han sågs wandra,
Ej man hörde honom andra klandra,
Men den klandrades förs war han bIet.

Lifwets sköna sida blott han ana
Fick. Så enslig gick hans lefnadsbana,
Den ej gjordes ljuf af kärleken.
Men han flera sanna vänner hade,
Som till trogen vänskap agtning lade.
Sådan kärlek dör ej äfwen den."

Författaren har ej satt ut sitt namn och är okänd. Man
kan misstänka kollegan vid stadens skola Bengt Erik Båldl),

bland vars efter hans död till trycket befordrade dikter dessa
strofer dock ej återfinnas. Båld dog emellertid redan den 1

november 1825, således endast en månad efter Gyllenheim,
och för övrigt visa hans tryckta dikter på ett något förnäm

ligare versifikatoriskt handlag än dessa sorgeverser förete.

Såsom av den ovan citerade dikten redan framgått avled

Oyllenheim ogift. Om man får döma av titlarna på ett par
i hans bibliotek befintliga böcker, synes han ha hyst en viss

misstro till den äktenskapliga lyckan. Man finner i hans bok-

1) Om denne se V. S. G. Årsskrift 1934 s. 15 ff.
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samling verk, på vilkas titelblad man läser sådant som L e s
D eg o u t s d e M a r i a g e och D e f ö r n ä m l i g a s t e
ordsakerne till missnögde och olycklige
ä g' t e n s k a p.

Efter det han på allvar slagit sig ned i fÖdelsestaden levde
han i gemensamt hUiShåll med fadern, som ju var änkling sedan
1780 och vars enda i livet varande barn han var. I(edan i fa·
derns livstid hade han genom överlåtelse från denne blivit

ägare till släktens gamla fastighet i staden, och där tillbragte
far och son från 1811 - med avbrott endast fÖl' generalaudi
törens vistelse i fält under 1814 - sina dagar, till dess fadern

nära åttioårig dog 1819.

GyHenheims eiterlämnade egendom.
Bouppteckningen upprättades den 16 november oeh fÖljande

dagar 1825, och bouppteckningen såsom gällande en adels

mans bo ingavs sedermera till Göta hovrätt, i vars arkiv den
således är bevarad. Bouppteckningen utvisar en tillgångs
summa av 22.594 riksdaler bcmco och en skuldsumma på 3.147
rdr beo. I kontanter fanns vid dÖdsfallet 577 rdr bco i gång

bara sedlar och mynt samt 31 specieriksdalrar a 2 rdr 24 skil
ling beG. Av fast egendom ägde Gyllenheim bebyg:;da tom

terna n:ris 71-75 i kvarteret Kransen och obebyggda tomter
na 76 och 77 i samma kvarter, allt värt 6.968 rdr beo, samt
landerilägenheten fredrikslund om 33 1/4 tunnland jord med

~lbyggnader jämte 3/4 av Nygårdsängen, där det också fanns
byggnader. Till fast egendom räknades även så kallade fräl
seräntor. Sådana ägde geneoralauditÖren av 3/4 mantal Norre
Torp, 1/4 mantal NybÖle och 1 mantal Edslingetorp, alla tre
räntorna tillsammans värclerade till 2.335 rdr ·beo.

r bouppteckningen påträffar man också en så jämförelsevis
modern sak som aktier, varav Oyllenheim ~igde två i GÖta Ca
nalbo!ag och en i -rroUhätte Slusswerk. Utestående ford-
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ringar funnas hos fränden kapten Gyllenberg å 666 rdr bco,
hos ÖverstelÖjtnanten NarIin, hos lÖjtnanten Rothkirch, bok
bindaren Westerberg, ÖverstelÖjtnanten Modenswärd m. fl.,
allt jämte aktierna upptaget till 1.159 rdr bco. Bland osäkra
fordringar finner man en på 1.000 rdr bco hos fÖrre landshöv
dingen Plach.1

)

Under rubriken "Guld" nämnes fÖrst ett briljanterat ur med
två urnycklar och två sigiller, allt värderat till 150 rdr bco.
Det fanns ytterligare två guldur samt åtskilliga prydnadssa
ker, såsom medaljonger, pennfodral, kråsnålar och spanskt
rör med guldknopp, allt värderat till 229 rdr bco.

Silvret upptager i bouppteckningen ett betydligt utrymme:
29 matskedar, 42 gafflar, 18 dessertskedar, 30 knivar med sil
verskaft, 3 soppslevar, 1 kaffekanna om 36 lod, 1 tekanna om
41 lod, 2 sockerskålar om 80 lod, 1 sockerask om 24 lod, ljus
saxar, saltkar och 18 buteljetiketter av silver jämte mycket
annat. Det hela utgjorde en betydande sarnIing, säkerligen
vackert silver från slutet av 1700-talet, i bouppteckningen vär
derat till 1.096 rdr bco, en summa som i vår tid säkerligen
skulle tiodubblas. Utom det gamla silvret fanns en hel del
plätersaker, också de av stort värde. Man skulle gärna nu

1) Carl Georg Flach, f. 1778, d. 1846, var son till Gyllenheims företrä
dare såsom häradshövding fredrik ferdinand f. lian var major med över
stelöjtnants karaktär, då han som belöning för sin verksamma del i Västra
Armens revolution år 1809 blev vice landshövding i Älvsborgs län 1817.
Trots sina kända dåliga iUffärer, för vilka han upprepade gånger fick hjälp
av Carl Johan, blev han ordinarie landshövding 1820. På grund av alltmer
tilltrasslade affärer -- det påstods t. o. m., att han lånade pengar av upp
bördsmännen i länet - måste han 1825 taga avsked och levde sedan linder
svåra förhållanden, till dess han 1840 lyckades återvinna höga vederbö·
randes bevågenhet 'genom en av honom utgiven skrift, där han stödde och
lovprisade regeringens åtgärder i den då så särskilt brännande frågan om
privilegiet för Nya Trollhätte Canal-Bolag. lian belönades 1841 med den
indräktiga sysslan som tullinspektor vid Blockhusudden, där han efter
trädde kungamakaren Carl Otto Mörner.
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vilja taga i närmare ögnasikte "en plateau med spegelglas i tre
avdelningar med nio porcellainsdockor" t. ex.

Glas förekom i betydande mängd, slipat, oslipat och "ritat",
d. v. s. graverat Bland porslinet fanns en ostindisk Pounch
Bål, värderad till 20 rdr bco. Åtskilliga andra ostindiska pjä
ser fÖrekommo, såsom ostindiska "spottkrukor". Linne och
duktyg fanns det mycket av, dock endast en större damastduk

med tillhörande 24 servietter, men 15 enklare dukar och 92
servietter. Sängkläderna äro, som alltid förr brukades i bo
uppteckningar, angivna till sin vikt, och avdelningen uppvisar
50 nummer. Kopparkärl finnas av alla slag från "en soldats
drickesHaska" till den stora vattentunnan i köket.

Av mera intresse än dessa olika slags husgeråd, som hittills
nämnts, äro mÖblerna. Tyvärr äro de i bouppteckningen icke
förtecknade rum för rum, så att man kunnat få upplysning om
hur herr generalauditörens bostad var disponerad, de särskil
da rummens olika användning och mÖblernas fördelning i de
tjugo rum, som bostaden bestod av.

Boet var synnerligen välförsett med möbler, tydligen till
stor del bestående av från föräldra- och farföräldrahem, kan
ske också morföräldrahem, ärvda saker - en del betecknas
i bouppteckningen såsom "urmodiga" - förutom vad general
auditören själv skaffat sig för sin bekvämlighet och såsom 01
fer åt en ny tids smak Möblerna äro minutiöst förtecknade
i den ovanligt detaljerade bouppteckningen.

Den såsom dyrbarast ansedda pjäsen synes ha varit en ch if

fonier av mahogny, upptagen till 33 rdr 16 skill. bco eller dub
belt så mycket som styckepriset för i bouppteckningen före
kommande kor. Dessutom fanns ytterligare en chiffonier av
ek, flera gammalmodiga fanerade byråar och ytterligare and
ra sådana pjäser. Man finner också ett flertal skåp, t. ex. två
pelarskåp av mahogny, ett skänkskåp med glasdörrar samt
ett par bokskåp. Av bord redovisas ett fullkomligt otal. för··
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utom matbord av olika storlekar och träslag funnas ett flertal
s. k. U~bord och spelbord av mahogny, al och alm, sybord av
alrot, runt läsbord med hyllor och skrivbord av mahogny med
lådor och fack. Av soffor av olika slag funnas ej mindre än
tio, flera klädda med cattun eller skinn eller svart och gul sitz.
Sofforna kompletterades av. ej mindre än 52 stolar, klädda med
sitz eller läder, därav flera karmstolar och s. k. kullerstolar.

Bland alla dessa möbler hade generalauditÖren vägletts av
ljusen i två kristallkronor, en större och en mindre, samt från
ljusen i spegellampetter och många ljusstakar av silver, tenn
och marmor, de senare av bouppteckningsvärdet att dÖma hÖgt
skattade. Skenet från talgljusen hade återstrålat från många
speglar med förgyllda ramar och hade också belyst vad som

\.

för övrigt funnits att se i de många rummen: förgyllda bords-
studsare - därmed avses säkerligen skålar på höga förgyll
cla bronsfötter -~, pendyler med slagverk och klockor med lac
kerade fodral och andra enklare väggur, tavlor i förgyllda
ramar, en större oljefärgstavla .- tyvärr angives i bouppteck
ningen varken motiv eller upphovsman -~, tvenne "lerportrai

ter", föreställande generaIauditÖren och hans fader, Kron··
Printzens Portrait, en bronserad gipshild samt mohognyscha
tuH med "ritade" flaskor.

Av andra fÖremål finnas en del, som kanske säga oss nå
got om generalauditörens intressen och vanor - men det kan

ju också vara frågan om arvegods - t. ex. tre laxgarn, två
hagelgevär, en studsare och en lodbössa med hagelpung, två
fioler, fem sjöskumspipor med silverbeslag, tre lerpipor, to

baksskrin och tobakspung samt spelmarker. Uppseendeväc··
kande hÖgt värde -- 16 rdr 32 sk. bco - är åsatt en engelsk
barometer, som ansågs lika mycket värcl som en "mahognybi·
rau" och som också enligt testamentet skulle överlämnas till

stadens läroverk. Den är upptagen under rubriken "Diverse",
en avdelning som rymmer i det närmaste 300 olika poster.
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En intressant avdelning av bouppteckningen upptager ge"
neralauditärens garderob. Förteckningen över denna börjar
med två uniformsfrackar med broderade kragar, två äldre och
två yngre blåa frackar samt fortsätter med två svarta frackar,
en äldre och en yngre brun frack, en blå och en brun klädes
syrtut, en grön bonjourrock, en blå klädeskappa med svart
skinnfoder, en vadmalssyrtut, en syrtut av spräcklig camelott,
en mängd långbyxor av olika tyg, uniformshattar och vanliga
hattar, skodon och ett flertal par galoscher. Man finner vi
dare, att generalauditören var försedd med sjutton västar, men
hade endast sju lärftsnattskjortor. lian hade också sju fina
Överskjortor och åtta par yllekalsonger, tretton par långa nll··
strumpor och fem par sådana av linne, aderton lärftsnäsdukar,
men därtill tre av cambrick, tretton stycken tresnibbshaJsdl1
kar, nitton lösa halskragar samt ett flertal sidenskärp och
yllebälten. lian innehade slutligen en svart sidenkappa med
skärp och chapeau-bas-hatt.

Bouppteckningen upptager också kreatur, åkerbruksred
skap, spannmål och foder på egendomen Fredrikslund, bland

annat tre hästar och nio kor samt två par oxar. De senare
voro värderade till 40 rdr bco paret, under det att hästarna
upptagits till 16 dIr 32 sk. bco stycket, för övrigt samma värde
som på korna.

"Böcker enligt särskild förteckning" äro värderade till 607
rdr 36 sk. bco.

Begravningskostnaderna hade gått till 346 rdr 29 sk. bco.
Oguldna skatter redovisades med 125 rdr bco. Bouppteck
ningens och testamentets ingivande till hovrätten hade dragit
den betydliga kostnaden av 200 rdr bco .- beloppet var emel
lertid av Oyllenheim själv fastställt i testamentet - och arvo
det för själva bouppteckningsförrättningen och bevakningen
av testamentet hade debiterats med det avsevärda beloppet

21



1.286 rdr 4 sk. 3 runstycken bco, också enligt fÖreskrift i testa

mentet.
::~

I Wenersborgs Tidningar fÖl' den 10 november 1825 finnes
infÖrt tillkännagivande, att den 28 i samma månad skulle
offentlig auktion äga rum för försäljning av Oyllenheims cfter
lämnade egendom, bestående av fastigheter, lösegendom och
kreatur. Av fastigheterna nämnes främst den av 4116 tomter,
nris 71~75 i kvarteret Kransen, bestående fastigheten med

därå uppfört, för 6.394 rdr bco brandförsäkrat trähus i två vå
ningar, vari dock ena hälften av övervåningen icke var inredd.
Byggnaden i övrigt innehöll utom kök, kontor och gardero
ber 20 rum, flera försedda med porcellains-kakelugnar. tIu
set, som beskrives såsom liggande vid Residensgatan, nära

stadens torg, säges vara i gott stånd, och det påstås, att det
erbjöd en vacker utsikt mot sjön Vänern och kringliggande

trakter av Dalsland och Västergötland. Byggnaden var om

given av trädgård med fruktträd. På tomten funnas flera ut
hus såsom stall, vagnbod, fähus, loge med lada, drängstuga,
bodar och redskapshus. Utom denna fastighet utbjudes till
salu ett mindre, å andra sidan Kronogatan beläget envånings
trähus samt lägenheten Oropebron med åbyggnader samt 2/3
av betes- och campementsplatsen Nygårdsängen.' ) Vidare
uppräknas i annonsen guld, silver och möbler m. m. utan när...
mare specifikation samt kreatur. Slutligen utbjudes på arren·
de stadslägenheten Fredrikslllnd med Vårtäppan, tillsammans
33 tunnland med man- och ladugårdshus och övriga åbygg-·
nader jämte där befintliga smedjeredskap.

Tomterna 71-75 motsvarade hela norra hälften av det nu
varande byggnadskvarteret Poppeln och begränsades såle-

1) Västgöta-Dals reg:tes gamla övningsplats invid staden.
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des i väster av .Hamngatan, i norr av Kronogatan och i Öster
av Residensgatan. Tom'terna 76-77, som hörde tillsammans
med 71--75, lågo i det på andra sidan Kronogatan belägna
kvarteret nu kallat Pilen, mitt för tomterna 72--73, vilket för
hållande kanske kan tagas som ett ytterligare bevis för att
alla tomterna en gång hört direkt tillsammans och därmed fÖr
att Kronogatans västligaste sträckning är en jämförelsevis sen
gatubildning.

Tomterna 71-75 hade under 1700'-talet beteckningen 19--22.
Tomterna eller åtminstone de flesta av dem hade ägts redan
av Oyllenheims farfader borgmästaren Anders Ingman, som i

mantalslängden fÖr år 1760 är antecknad som ägare av dessa
tomter. tian synes 1755 ha Övertagit dem efter sin avlidne
svärfader landskamreraren Jonas Hök, som 1713 av befall
ningsmannen Anders Marcus köpt fyra tomter med åbyggna
der, "belägna mellan Lars Kinckels och Nils Kopparslagares
tomter", Enligt. 1699 års stadskarta med tillhÖrande tomtäga
refÖrteckning ägdes de tomter, som senare innehades av fa

miljen Ingman, av rådmannen Daniel Jonsson Ekman, gift med
Elisabet Marcus, och hans son rådmannen Anders Ekman.
Borgmästaren Ingman, har troligen nybebyggt tomterna, ty
]757 fick han lån på 300 dIr av stadskassan i anledning av
ifrågasatt nybygge, och 1760 fick han för sitt bygge av sta
den låna 36 tunnor lim (kalk).

Efter borgmästarens död år 1761 ägdes huvuddelen av tom
terna eller 19-21 av hans änka, under det att hennes son
stadssekreteraren och rådmannen Anders fredrik Ingman ägde

n:ris 17-18. Den senares hus brann upp i den stora eldsvådan
den 24-25 september 1777, och han uppbar i brandskadeer
sättning 1.600 dIr s:mt för byggnaden och 2.348 dir s:mt fÖr
lÖsÖre eller tillsammans 664 dIr specie. , Ännu 1785 ägdes
tomterna 17-21 av änkeassessorskan, och fÖrst vid hennes
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död 1791 övergingo samtliga tomter sonen Anders fredrik
lngmans ägo.

Den till den 28 november 1825 utlysta auktionen förde ej till
resultat beträffande huvudfastigheten, för vilken antagligt an
bud icke gavs, och ny auktion på fastigheten utsattes till den
8 februari 1826, då den också såldes till kammarherren C. G.
von Qvanten, som fick fastebrev den .5 december 1826.1

)

Protokoll från auktionen på fastigheterna och lösegendomen
äro tyvärr icke bevarade, ej heller boutredningsmännens re
dovisningar till verkställande av Oyllenheims testamente, för
vars innehåll nu skall lämnas redogörelse.

Gyllenheims testamente.
Det är Eric Gustaf Gyllenheims testamentariska dispositio

ner, som bevarat hans namn åt eftervärlden. Då hans testa-o
mente - så betydelsefullt för Vänersborgs stad och så upply
sande om Gyllenheims personlighet - förut icke blivit tryckt
annat än i ofullständiga utdrag, har det synts lämpligt att här
fullständigt återgiva det intressanta aktstycket:

1) Sedan fastighetens byggnader i 1834 års förödande eldsvåda avbrun
nit, såldes tomten av v. Q. för 500 rdr bco till handlanden Johannes Spaak
och hans hustru Amalia Iiasselgren (fastebrev 1841 13/12). t'astigheten, som
efter den av eldsvådan föranledda tomtregleringen fått numren 59--63 och
d~l räknades för 3 1/2 tomt, var ännu obebyggd, då makarna Spaak år 1847
för 1000 rdr bco sålde den till landssekreteraren C. O. Almqvist, som upp
förde den ännu befintliga byggnaden. Almqvists sterbhusdelägare sålde
1876 fastigheten för 18.000 kronor till häradshövdingen O. Richter (lagfart
[876 23/10), som var ägare till 1901, då han sålde fastigheten, som sedan
på få år gick i flera händer och efter exekutivauktion 1909 köptes av bok
handlaren Georg Bergius. B. sålde fastigheten 1919 till häradshövdingen
C. E. Lagergren, då fastigheten för femte gången sedan 1755 kom i domare
händer, där den ännu är.
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T E S T A M E N T E.

Under ännu fortfarande önskan att bidraga till allmänt bästa
och ärwen till gagn för det samhälle, inom hwilket min lefnacl
tagit sin början och tilläfwentyrs jemwäl nalkas sitt slut,
samt till något wedermäle af min wälwilja och erkänsla tm

dem, som mig derti! förbundit, har jag, såsom min yttersta
wilja, welat förordna som följer:

l : o. Till hvenne mostrar, boende i Bohus Län: fru Oillblad1
)

och hennes Syster Fröken Ewa Sabina Oyllenberg2
) gifwer

och testamenterar jag härmedelst af min qwarlåtenskap Ett

tusende Riksdaler Banco hwardera, samt derjemte till den

förra mitt briJlanterade Guldur med widhängande kedja och
Carniolnyckel, och till den senare min Kaffekanna o·::;h grädd

skål ar silfwer.

2 : o. Till mina Cousiner fru Eckerström:J) i Jönköping och

hennes syster frÖken Maria Gyllenberg'l) Trehundra Trettio

Tre R.iksdaler 16 sk. Banco hwardera, med det Wilkor, att

0111 Fru EckerstrÖm med döden afgår före sin Syster, så skall

1) Anna Elisabeth Gyllenberg, f. 1750, d. 1829, på Sjörits i foss s:n,
Sohusl., g. 1781 m. possessionaten, ägaren av Sjörits Nils Oillblad, f. 1726,
d. 1802. lion testamenterade markegångsvärdet av 6 t:r råg och 6 t:r korn
;ilt årligen utgå av Sjörits för utdelning åt fattiga i foss s:n samt till
skolundervisning fÖr fattiga barn. Ännu 1840 hade Foss ingen annan skola
än den av donationen bekostade.

2) Eva Sabia (iyllenberg, l. 1748, d. ogift 1829 på S.iörits.

3) Cat1wrina Charlotta Gyllenberg, f. 1774, d. 1842, dotter av lärstyr
mannen (kallas amiralitetslöHnanten) Gustaf Bernhard O. (broder till Qyl
lenheims moder) och Anna Sofia Ingman (syster till Qyllenheims fader).
Catharina Charlotta gille sig 1813 m. perukmakaren och rådmannen i .Jön
kiiping .J Öns Eckerström, f. 1770, d. 1829, i dennes andra gifte. I Svensk
Sliiktkalender 1938 kallas hon Oyllenborg och uppgives vara< född 1793. I
t:lgenstiernas Ättartavlor, där hon kallas Carolina Charlotta, är hennes
gifte och dödsår ej kända: "Levde ogift 1805 i Vimmerby."

J) Maria Eleonora Oyllenberg, L 1773, d. Ogift 1834 i Jönköping.
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den henne tilldelte ofWänberörde andel tillfalla denna senare,
oeh i hwilket afseende det skal! åli?J!,a Fru EckerstrÖm eller
hennes man att ställa behörig säkerhet wid begagnandet af
detta förordnande.

3: o. Till förenämnda Cousiners Syster Son Sven FrödeW)

Tre Hundra Trettio Tre Riksdaler 16 Sk. Banco, som skola
anwändas till ärhållande af en Under Officers plats eller an
nan honom passande befa Hning till utkomst.

4 : o. Till lierr Capitainen och Riddaren J. Gyllenberg"): Fem

hundrade Riksd. Baneo i tilHÖrsigt af det benägna biträde wid
utredningen af mitt sterbhus, som af omständigheterna påkal
las kan, samt till hans äldste son mitt repeterur med slät Ould
urnyekel; Till den yngre 2:ne mine Carniolpitschafter och
min Carniolring; Till den Yngste: En Ducat och efter mig WCl

rande Silfwer I(iksdalrar.
5: o. Till Stadsfiskalen M. BeekmanH

): Yemhundrade Riksel.

Baneo samt min Mahogny Chiffonier med förbehåll att biträ··
da i allt hwad han kan wid boets utredning.
6: o. Till Enke Fru Ahlbom,l) född lngman: Twå!mndrade

I?iksdaler Baneo.

1) Son till Sofia Christina OyllenlJCrg, f. 1769, g. mo kryddkramhandla
lcn i Stockholm Svcn r'rödell, som i Ättartavlorna kallas jOrydelL

2) Kan ej vara någon annan än kaptenen 0_0_ från 1828 majoren i armen
-- jonas Oylienberg, f. 1782, d. 1838, som var syssling till Gylienheim. lian
fick 1814 medalj fÖr tapperhet j fält efter affären vid lsebro i Norge. An
tagligen hava sysslingarna under det norska fälttåget knutit närmare för
bindelse med varandra. Jonas O. hade tre söner: Nils Gustaf, f. 1816, d.
lfi88, Carl .Johan, f. 1817, d. 1872, och Erik Albert Ludvig, f. 1822 d. 1860.
från dessa härstamma alla nu levande medlemmar av ad!. ätten Gyllen
berg.

H) Mathias Beclunan, f. 1793, d. 1861, g. m. Anette Christina Ullman,
tillhörde liksom Gyllenheim en förnämlig gammal Vänersborgssläkt.

4) Maria Catharina Ah/bom, född lngman 1735, var dotter till krono
fogden, tituläre ÖverauditÖren Anders lngman, knsin till Oyllenheim. .I'v'aria
Catharina var gift m. kaptenen Carl Ahlbol11 å Assmundebyni Brålanda
s:n.
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7: o. Till Mamsell Cajsa Maja Ingman1
): Twåhundrade Riks

daler Banco samt min Silfwer Thekanna, mitt Mahogny Sy
bord och min kråsnål af Guld.
S : o. Till gamla Jungfru Lindmark Etthundrade Trettio Tre
Riksdaler 16 Sk. Banco.
9 : o. Till Torparen Petersson på fredrikslund Etthundrade
l~iks(l. Banco, hwarförutan han till ärsättning för sina ford
ringar äger att bekomma Etthundrade Trettiotre Riksd. 16
Sk. Banco.
10 : o. Till min Torpares Abrahams wid Grop Bron fyra barn
hwardera Trettiotre Riksd. 16 Skill. Banco.
Il : o. Till min f. d. dräng Peter Eriksson Trettiotre Riksd.
16 Sk. Banco.
12 : o. Till min nuwarande dräng dubbel contant lön emot
hwad betingadt är för nästkommande år samt dessutom lik
som allt husfolket sorgkläder.
13 : o. Till i tjenst warande jungfru Johanna Andersson: Ett
liundrade Riksdaler Banco jemte dubbel lön för nästa år.
1 4 : e. Till förut i min tjenst warande pigan Juliana Jäger
ström: Ett Jiundrade Riksdaler Banco.
] 5 : o. Min Pendui gifwes till Altorps Tings Sal, att der, till
minne af mig, uppställas.
j 6 : o. Mitt Bibliotek med dertill hörande Plancher, Tableauer,
Chartor och mitt Diplome, samt skåp och hyllor jemte min
engelska Barometer och mitt runda läsbord, öfwerlåtes efter
upprättadt Inventarium till Wenersborgs Trivial Schola att
med full eganderätt förblifwa under R.ectors wård; med \vil
kor att samma BibJiothek af härwarande Läse Sällskap och
andre ortens af Rector godkände låntagare må begagnas, och
i sådant ändamål en gång i weckan hållas öppet till utlåning.

1) Dotter till kämnärsl10tarien i Vänersborg Jonas Ingman och !msin
till Gyllenheim. CaisaMaia Ingman var född 1794 och blev 1827 gift med
spegelfabrikÖren i V. Johan fredrik Sellberg, f. 1793, d. 1852.
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Detta Bibliothek skall förwaras ischolans BibJiotbeksrum helt

och ostyckadt, utan annan förändring än det utbyte af dup··

lettcr, som kan ega rum, och wid Nlidsommar årligen inven··
1Cras af r~ector Schola; i nänvaro af stadens Pastor och
Borgmästare. Och icke allenast för att bestrida kostnaden
för Bibliothekets nödiga inbindning och fÖrbättring hwad
som kan deri felas, utan ock att j någon mån Öka detsamma
med sådane böcker och Litteraira arbeten, som kunna anses

ega classiskt wärde, anslås egandc fr~ilseräntorna af ett !jer..

dedels mantal N y b ö l e och 'frefjerdedels dito N o r r a
T o r 11 i Sundahls härad, e n T r o Il Il ä t t e C a n a l - a c t i c
och å t t a G ö t h a C a n a l s A c t i c r, hwilka frälseränto1'
och Actier alldrig få förwandlas, utan afkomsten till detta än

damål anwändas. - Blifwande Rector Scholec i personligt be
talningsanswar för hwad som wid inventeringen af Bibliothe
ket möjeligen kan finnas fÖrskingradt.
l 7 : o. Min stadsegendom, Fredrikslund kallad, jcmte änge·
lyckan Wårtäppan, utgörande tillsammans omkring 33

land tillika med åbyggnader och den der befintlige Smedje
redsskap, utarrenderas först på fem år, under hwilken tid af
komsten skall anwändas till samme egendoms förbättring och
sådane byggnaders uppsättande som executorerne finna nö
dige och lämplige. - Derefter bÖr besagde egendom på längre
tid efter Executorernes godtfinnande utarrenderas, och hela af
kastningen deraf årligen för all framtid anwändas till hjelp
för Tio fattige och i härwarande Lancaster-Schola underwi
sade barn, fem af hwartdera kÖnet, som uppnått fjorton års
ålder och helst sådana som bestämma sig för sin framtid till
handtwerk, slöjder eller jordbruk. Och derest af en eller
annan orsak Lancaster··Scho1Ee Inrättningen härstädes skulle
kormna att upphöra, Öfwerilyttas och utdelas förenämnde Sti
pendiimedel under lika wilkor och föreskrifter till barn, som
blifwit undenvisade och utgått ifrån härwarande Trivial

Schola.
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j 8 : o. All min öfriga egendom, löst och fast, skall försäljas

till det pris, som Executorerne finna antagligt, och hwad
deraf samt af mina fordringar kan, sedan gäld och skuld be
tald är, utgöra ett återstående Capital, det bör af t:xecutorer
ne anwänclas till inköp af motsvarande frälseräntor eller i brist
deraf Trollhätte Cana1 Actier, hwilkas årliga afkomst jemte den
årliga frälseräntan af E el s l i fl g e t o r p, ett helt mantal i

Sundähls härad. skall an wändas och ofÖrwandladt tillhanda
hållas för ett eller flera eller oägta späda, fattiga barns för
sÖrgning, intill dess sådana uppnått fjorton års ålder. Börandes

sådana barn äfwensom förut omnämnde Stipendiisökande från

Lancaster-5jcholan, 0111 de äro fÖdde i Wenersborg eller hom
ma ifrån Tössbo eller Wedbo häraders Domsaga, hafwa före
träde framfÖr andre medsÖkande, såwida behof och serdeles

ömmande omständigheter häruti icke påkalla undantag.
l 9 : o. Dispositionen af de i 17 :de och 18:de puncterna om·

rÖrde fonder, såwäl som utnämnande af de barn, som c1eraf
böra komma i åtnjutande, öfwerlåtes åt Stadens Borgmästare)
Pastor och Rector Scholce, om hwilkas nitfulla omsorg till be
fordran af det ChristeEga ~indamålet testator wågar gÖra sig

förwissad, under Önskan tillika att hwad af dem iförberÖrda
måttowarder til1gjordt, må med församlingen årligen wid

'Nalborgs messo sockenstämma blifwa communiceradt, etter
uppläsande af twänne Testaments puncter, hwarpå deras
~ltgärd sig grunda r; då deras redovisning och församlingens
yttrande dcrÖfwer äfwcn torde få åtfÖlja kyrkoräkenskaper

na till gemensam revision. HÖrandes dessutom i Weners
borgs- eller Provinstidningen kungöras h wilka fÖr året till

Stipendiitagare bJifwit utniirnnde.

2 O: o flerr Asessoren i Kongl. Götha Hofrätt Fredrik Sö

derblom') anmodas att i minnet af den wänskap, hwar-

") Daniel Fredrik SÖderblom, f. 1780, stud. i Lund små1. 1797, död 1843.
Vice president i Göta hovrätt.
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inect han behagat omfatta mig, ifrån lierrar Executores Tes
tamcnti emottaga och i Kong!. tIof Rätten ingifwa såwäl den
öfwer mitt Bo skeende upptekning som ock detta mitt Testa
mente samt ärlägga lÖsen för Protocolls Utdraget derölwer,
hwaremot honom tillerkännes Twåhundrade Riksdaler Banco.
2 1 : o. I känslan af den mångåriga wänskap och förtroende,

hwarigenom jag funnit mig på ett angenämt sätt förenad
med Herr Lagman Almqvist1

) och lierr KammarRättsRådet
och Riddaren Rinman") uppdrager jag dem härmedelst, med
fullkomlig tillförsigt om bifall, executionen af detta Testa
mente, samt dessutom förrätta Bouppteckningen i mitt Sterb
hus, hwarfÖre de skola njuta sex procent af hela min behållna
förmögenhet beräknad för anslagne Fastigheter efter upp
skattningswärde, de bortgifne LÖsörepersedlar efter boupp
teckningswärde och af det öfriga efter försäljningspris; dock
skola af desse sex Procent derjemte bestås och utgöras alla

omkostningar till stämpladt papper för Bouppteckningen och
Testamentet samt Bewillningen för de ofvan gjorde Testa
mentsanslag, hwarå en sådan afgift lagligen eger rum. Ändte
!igen under inträffande af den möjeliga händelse att någon
dera af Herrar Executorer genom afflyttning ifrån orten eller
annat laga fÖrfall skulle hindras ifrån uppfyllandet af min ytt
rade önskan, så må honom obetaget wara att i fortsättning af
det gifne förtroendet nämna sin efterträdare.
22 : o. Widare anmodas Herr Capitain Gyllenberg att i sam

råd med Herrar Executorer utlåta sig och afgÖra, huru och
på hwad sätt de till Fru EckerstrÖm, hennes Syster och deras
Systerson anslagne medel böra utlemnas och till de af mig

1) Harald Almqvist, f. 1773, landssekreterare i Älvsborgs län 1805, lag
mans titel 1811, häradshövding i Åse m. fl. härad i Skaraborgs län, men
alltjämt boende i Vänersborg. Död där 1849.

2) Christian Ludvig Rinman, f. 1770, landskamrerare i Älvsborgs län
1809-1835. Kammarrättsråds titel 1815. Död på Lilla flöghult i Torps
s :n, Dals!., 1854.
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ofwan anwiste ändamål anwändas; och sist, under önskan att
mitt stoft måtte förwaras bredwid min Salige faders, gihvcr
jag åt bemälte lien Capitain det ömma uppdrag, att han i
Öfwerläggning med Herrar Testaments Executorerne wiIIe
föranstalta om en enkel och anspråkslös grafsten Öfwer min
faders och mift liwiIorum.

Wenersborg den 6:te october 1824.

E. G. OYLLENliEIM.

Att detta förordnande är af Herr General Auditeuren E. O.
OylIenheim i begges wår närwaro på en gång, med sundt för
stånd och af fri. wiIja upprättadt och af honom egenhändigt
underskrifwet, bestyrka såsom tillkallade wittnen

G. SANDMARK.~)

De GyHenheimska donationernas öden.
Som avslutning av denna levnadsteckning över Eric Gustaf

Gyllenheim skall här nämnas några ord om de förhållanden,
under vilka hans donationer till allmänna ändamål fortfarande
efter snart 125 år tjäna dessa.

*

Den till tingshuset i Alltorp skänkta pendylen finnes alltjämt
bevarad och har nu sin plats i Vedbo härads tingshus i
Bengtsfors. Pendylen är ett förnämligt prov på den kände
och produktive urmakaren Per Iienrie BeurIings (f. 1'763 eller

J764, d. 1806) säkra smak och stora yrkesskicklighet.

1) Johan Florens Ståhl, f. 1757, stud. i Lund små!. 1775. Jur. ex. 178L
Lantr~!ntmästare i Älvsborgs län. Avsked 1828, död i Vänersborg 1831.

2) Glldmund Sandmark, f. 1783, stud. i Lund små!. 1804. Med. d:r 1813.
Provinsialläkare i Vänersborgs distrikt 1815. Regementsläkare vid Väst··
täta-Dals reg:te 1828--48. Däd i Vänersborg 1850. En av stadens dona
torer.
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Över den till Vänersborgs läroverk skänkta boksamlingen
upprättades katalog, och efter Gyllenheims död utgavs 1839
från trycket (Johan Qwist i Wenersborg) "f'örteckning Öfwer
Böcker, Chartor, Tabeller och TaHor, som af General
Auditeuren m. m. E. O. Gyllenheim blifwit skänkte till We
l'ersborgs Lägre Lärdomsskolas Bibliotek", med Bihang n:o
1: "Böcker skänkte af Regementsskrifvaren, fält Cammere
raren D. Rådberg den 19 december 1821 och den 14 Maj 1829",
samt Bihang n:o 2: "fÖrteckning på de böcker, som af Rector
Schoh Mag. A. Salmenius bHfwit skänkte till Wenersborgs
Lärdoms Scholas Bibliothek den ] september 1827". Av
denna katalogs1

) 64 sidor upptagas 59 av den Oyllenheimshl
donationen. Den synes ha omfattat 936 "volymer", därav
dock ett hundratal småskrifter jämte kartor och tavlor. För·
utom vad som angives i testamentet synas nämligen några
tavlor från det Gyllenheimska hemmet ha åtföljt donationen
till skolan eller möjligen förvärvats dit genom inköp.

K a r t o r n a, under vilken rubrik man finner också sådana
bildverk som "Le leu de Sages" och "Le leu des Amours"
samt den fÖrut omtalade "Les Degouts de Mariage", utgjordes
i övrigt huvudsakligen av I-Iermelins Svenska Kartor samt
av väg- och postkartor Över Sverige, frankrike och Tysk
land. Man finner också MarcHi karta över Vänern av år
1773.

Till T a b e 11 e r räknas sådant som "Andelig Spegel" och
"Tabell öfwer de till Phi]osophien hörande Wettenskaper",
"Tabell öfwer Miltalet mellan svenska och finska städer" och
'Tabell för fastigheters wärdering" jämte en "Plan för Globc

Compagniet".

1) Av katalogen torde utom Kungl. Bibliotekets exemplar finnas be
varat endast ett enda exemplar, läroverksbibliotekets eget, som skolans
HUV. rektor Bo V:son Lundqvist älskvärt låtit tillhandahålla mig i Linkö
pings Stiftsbibliotek.
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T a v lot n a bjuda oss mer av intresse. Då man läser
förteckningen över dessa, kännes det ledsamt, att "En liten
Teckning föreställande aflidne Rådman Ingman" med glas och
ram och "Twå Portraiter, af Leer, föreställande aflidne Gene
ral Auditeuren och Dess Fader" icke längre kunna tjäna till
illustrerande av denna lilla minnesteckning. De finnas ej
mera, varom mera nedan. Bland tavlorna uppräknar katalo
gen också "En Chil1esisk Tafla på glas fÖreställande en män
niska och en häst". "Ett gammalt Portrait i olja" väcker också
ens nyfikenhet, som ej kan stillas. För övrigt synas tavlor
na bestått av kopparstick. Porträtten av den berömde tyske
filosofen Johan August Eberhardt (f. 1739, d. 1809), av Voltaire
och Magnus Stenbock, alla med glas och ram, voro säkerligen
kopparstick.

Under rubriken T i Il ä g g upptager katalogen donators
adelsdiplom, det runda läsbordet, hyllor och bokskåp, en
lyfttrappa, en runstav skuren på käpp, en engelsk barometer
och en termometer.

B ö c k e r n a äro i katalogen icke ordnade efter sitt inne
håll utan äro på tidens maner redovisade in f o l i o, in q u a 1'

t o, in o c t a v o och in d UI o d e c i m o. Folianterna voro
sex: "fieimskringla" från 1697, "Wästgötha Lagbok" från 1663,
"Wilkina Saga" och "Niflunga Saga" från 1715, Cedercronas
"Wapenbok" från 1746, "Kungl. Maj:ts Förordning om f'yra
Riddare-Orden från 1798" samt en "Samling av domar Odl ut-
slag" i manuskript.

Böckerna i övrigt utgöras främst aven icke föraktlig sam
ling av juridiska verk, bestående av mer än 150 volymer av
såväl svenska som utländska författare, en samling av stort
intresse såsom redovisande en tydligen vaken och av sitt kall
intresserad svensk domares yrkesbokförråd för 125 år sedan.

Den svenska skönlitteraturen från Gyllenheims egen och
hans faders tid är väl representerad. Man finner samlade ar-
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beten och enskilda verk av Adlerbeth, Creutz, Franztn, Gyi
lenborg, Iia11man, Kellgren, Kullberg, fru Lenngren, Leopold,
Lidner, Lindegren, Mörk, fru Nordenflycht, Oxenstierna, Silf
verstolpe, Stenhammar, \Vallenberg, Wallmark m. fl. Bland
den rikligt företrädda - med ej mindre än 384 volymer 
franskspråkigiahtteraturen tträffar man fÖrst Diderot's och
d'Alambert's mäktiga "Encyclopedie" i 36 volymer med
plancheband, Voltaire i den samlade Baselupplagan 1784
90 i 71 volymer, 37 volymer Rousseau jämte ett flertal märk

ligare författare från 1700-talet.
I övrigt förekomma en mängd praktiska handledningar. så

som tidstypiska handböcker för bruksbetjänter, getherdar,
brunnsgäster och silkesmaskodlare, avhandlingar om åskle
dare och telegrafer jämsides med sådana verk som Bartholins
"Philosophiska Bref om Själens tillstånd wid Kroppens död"
och "Försök till wederläggning af Jungs Förklaring öfwer Jo
hannes Uppenbarelse".

Katalogen är mycket svåröverskådlig, ty frånsett den gjorda
uppdelningen av böckerna efter storlek, äro de i katalogen
tydligen upptagna efter som dc händelsevis stada i hyllorna,
så att man t. ex. påträffar juridiska verk på ett flertal skilda
ställen i katalogen.

Så gott som undantagslöst synes den stora och förnämliga
boksamlingen gått sin förstörelse till mötes vid stadens näs
tan totala förintelse genom brand år 1834.

Uti av särskilda sakkunniga den 28 februari 1923 avgivet
"Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbib
liotek" (Stockholm 1924) omtalas i redogörelsen för Väners
borgs läroverks bibliotek den gyl1enheimska donationen, som
säges ha omfattat omkring 860 arbeten jämte en mängd små

skrifter, kartor och tavlor. Det uppgives där, att vid 1834 års
eldsvåda av gyllenheimska donationen räddades omkring 245
arbeten, över vilka förteckning finnes i biblioteket. Dessa
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uppgifter äro icke till alla delar riktiga. Vid 1834 års brand

räddades så gott som intet av den gyllenheimska donationen.

I~ubriken till den i betänkandet omtalade förteckningen -

underskriven den 18 november 1834 av borgmästaren J. M.

Bergius och vice pastorn i staden Anders Sjöberg - lyder:

"Förteckning öfwer de wid eldswådan i Wenersborg för der

warande Lärdoms-Skolas Bibliothek bergade Böcker och

andra tillhÖrigheter." Förteckningen, som upptager 245 bok

verk, utger sig således icke för att vara en fÖrteckning över
vad som bärgats av den gyllenheimska donationen utan av

ser överhuvudtaget vad som räddades av skolans hela biblio

tek. Att så är fÖrhållandet visar också själva förteckningen

vid en jämförelse med 1829 års tryckta katalog över den

gyllenheimska samlingen. Det är endast några stycken bÖc

ker i förteckningen, vilkas titlar återfinnas i katalogen, och
dessa böcker kunna ju vara sådana, som funnits både i skolans

tidigare boksamling och i donationssamlingen. Förteckningen

upptager emellertid utom de 145 böckerna också bl. a. en ba

rometer och ett porträtt av Magnus Stenbock, och om dessa

fÖremål torde man med hänsyn till deras förekomst i 1829

års katalog med visshet kunna påstå, att de härstammat från

Gyllenheims donation.

De till bibliotekets förkovrande donerade aktiebreven i

Trollhätte- och Göta Canalbolagen finnas fortfarande i be

håll. Frälseräntorna av Nyböle och Norra Torp äro sedan
länge avlösta och förvandlade till penningkapital. Biblio

teksfondens kapitalbehållning utgjorde den 30 juni 1947 kro

nor 10.236:24, av vars avkastning enligt Kungl. Maj:ts beslut

vid avlÖsningen av !frälseräntorna 20 procent årligen skall

läggas till kapitalet. Återstoden användes alltjämt till förkov

rande av läroverkets bibliotek, man får antaga endast med

"sådana bÖcker och litteraira arbeten, som kunna anses ega

c1assiskt wärde."
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De enligt 17 och 18 punkterna i testamentet donerade fon··
derna till meddelande av understöd till fattiga, i lancastersko
lan undervisade barn, som uppnått 14 års ålder, samt för
späda fattiga barns försörjning utgöras numera, sedan frälse
räntan av Edslingetorp blivit avlöst och lägenheten Fredriks
lund med Vårtäppan enligt Kungl. Maj:ts itillstånd år 1904
blivit för 15.000 kronor fö,rsåld, av tvenne aven särskild sty
relse förvaltade fonder, vilkas räkenskaper föras av kyrkoher
den i staden. Den för barn över 14 år avsedda fonden uppgick
den 1 januari 1947 till 18.890 kronor 94 öre och fonden för yng
re barn till 29.314 kronor 20 öre. Sammanlagt utdelades un
der år 1946 understÖd med 1.430 kronor.

* '* *

Eric Gustaf Gyllenheims levnadsÖden äro på intet sätt så
märkliga, att de påkalla eftervärldens uppmärksamhet i vi
dare kretsar. tians levnadslopp är ju uteslutande av lokal
historiskt intresse. Men detta kan ej sägas vara alldeles obe
tydligt. Redan hans egenskap av medlem aven gammal Vä

nersborgssläkt, som i mer än 100 år där varit verksam och
intagit en ansedd ställning, gör Gyllenheim förtjänt av ett
visst intresse, och det sätt, på vilket han förfogat över sin
förmögenhet till fromma för sentida inbyggare i fädernesta
den, har varit anledning nog att försöka klarlägga och fram··
ställa Gyllenheims levnadsöden.

BERTEL HALLBERG.
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BILAGA.

Släkten INGMAN i Sverige.
Släkten INOMAN, ursprungligen härstammande från Tysk

land eller Belgien, har fått sitt egentliga hemvist i finland,
där den talrikt fortlever och särskilt haft många representan
ter inom akademiskt bildade kretsar. I LAOUS' Å b o a k a
d e m i s s t u d e n t m a t r i k e I och CARPELAN's Ii e 1
singfors universitets studentmatrikel lö28
- l 852 återfinner man ej mindre än 34 studenter med nam
net Ingman.

Professor AXEL BEROfiOLM behandlar i sitt 1901 på fin
ska språket utgivna släkthistoriska verk S il k u k i r j a
("Släktbok") utom den stora släkt INOMAN1

), varav en gren
på Karl XII:s tid överflyttade till Sverige och vars där bosatta
ättlingar gjorts till föremål för den här föreliggande släktsam
manstälIningen, ytterligare tre - mindre omfattande-- släk
ter med samma namn. Det förefaller dock troligt, att aHa
dessa fyra släkter i själva verket ha gemensamt ursprung
eller i varje fall stå i släktsamband med varandra.2

)

Den svenska grenen av Bergholms "huvudfamilj" Ingman
behandlas av honom ganska summariskt, och han upptager
överhuvudtaget icke mer än medlemmarna av den första
svenska generationen, kronofogden ANDERS INOMANS (d.
1728) i Sverige bosatta sÖner och deras närmaste avkomlingar.

Några kortfattade upplysningar om de svenska släktmed
lemmarna finner man hos SJÖSTRÖM: Ve r m l a n d s N a-·
t i o n i L u n d (1908) och V ä s t g ö t a N a t i o n i L il n el
(1911), till vilka här åtskilliga tillägg kunnat göras. Den kände
bygdeforskaren A. O. BÖRDtI har i tidningen E l f s b o r g s

1) Den mest kände medlemmen av denna släkt torde vara LAURI .10-
IiANNES INGMAN, f. 1868, d. 1934, teol. d :r, professor, Finlands :stats-
minister 1918-19 och sedermera j flera omgångar kyrka- och unucrvis
ningsminister, till dess han 1930 blev I~inlands ärkebiskop.

2) I tidskriften GENEALOGICA (lifars) 1919 har Stig Lund publice
rat några kompletterande uppgifter till Bergholms tab. 46 om släkten
Ingman.
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l ä n s A n n o n s b l a d 1944, nr 103, publicerat en uppsats
om släkten Ingman i Sverige, särskilt dess på Dal bosatta
medlemmar.

Vad som här nu meddelas utgör en sammanställning av
från skilda tryckta källor hämtade uppgifter, kompletterade
med sådana från församlingsböcker, bouppteckningar, man
talslängder och dombö,cker m. m., samt avser huvudsakligast
tiden fÖre år 1800. Nu i Sverige levande personers med nam·
net Ingman samhörighet med den här ifrågavarande släkten
har tillsvidare måst lämnas outredd.

Redogörelsen för de i Sverige bosatta medlemmarna av
släkten är således ofullständig, särskilt i nämnda avseende.
1\1en även i åtskilliga andra stycken skulle utredningen säker
ligen kunnat fullständigas. Jag har dock av flera skäl ansett
försvarligt och lämpligt att i det föreliggande skicket publicera
mina anteckningar som en bilaga till uppsatsen om Eric Gus
taf Ingman-Gyllenheim.

BERTEL lfALLBERG.

T a b. 1.

MATS MISCH hette en från vallonska Plandern eller
Sachsen till Sverige i mitten av 1600-talet inkallad lod- och
grytstöpare, som på 1650-talet Överflyttade till Pinland och

där hade anställning vid Svartå bruk i Karis s:n i Nylands
härad. Av namnet på den gård i Karis, där han var bosatt
.~ Ingval1sby ~ togo sig hans söner efternamnet INGMAN.

lians hustrus namn är okänt.

Barn:
L MATIiIAS, se tab. 2.
2. ANDERS, se tab. 3.

3. ERIK, d. 1728; kronofogde i Raseborgs västra fögderi
(Sukukirja tab. 39).

4. HENRIK, d. 1740; rådman i Ekenäs (Sukukirja tab. 47).
5. JOHAN, häradsskrivare? i Raseborgs fögderi.
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T a b. 2.

MATHIAS (son av Mats Misch, tab. 1), d. 1740; handels
man och senare ägare av Mörby rusthållsgård i Paja s:n
(Sukukirja tab. 7).

O. m. Margareta Oroat

Barn:
1. GABRIEL, häradsskrivare (Sukukirja tab. 8).
2. EVA MARIA, f. 1707, d. 1782; g. m. sergeanten Johan Otto

Poeder.
3. SIGFRID, f. 1709, d. 1769, student j Aba, ny!., 1728; kyr

koherde i Pojo och fr. 1758 i Ekenäs (Sukukirja tab. 10).
4. BRITA MAI~OAR.ETA, f. 1'71 O, d. 1769; g. m. rådmannen i

Ekenäs Erik \Vulff.
5. HENRIK, f. 1711, d. 1768, stud. i Åbo, ny1., 1729; rusthållare

(Sukukirja tab. 14).
6. CARL, f. 1713, d. 1782; gårdsfogde, sedermera postmästare

i Ekenäs (Sukukirja tab. 37).

HeNRIK INGMAN disputerade 1740 21/5 under Johannes BrowalIii
presidium "De euripis--vulgo MahlstrÖmen". Den tryckta disputationen
är försedd med åtskilliga dedikationer, först till "nobilissimo atque
gerisissimo domino Carolo Klick ad legionen pedestrem provinciae
abcensis chiliarchae locum tenens, mecenato magno", d. v. s. till Överste··
lÖjtnanten vid Äbo läns infanteriregemente Ca,r! Klick (f. 1685, d. 1759).
Därefter riktar sig respondenten på tyska språket till "dem Iioch-l:dlen
I-Ierren Hr ANDReAS INGMAN, wohlbetrautem Gouvernements-Cammcrier
in vVenersburg, wie auch dem wohledlen Herren Hr eLIAS MAClNUS
TNCilVlAN, wohlbetrautem Casseur bey der König!. Banque in StockiJOlm
und dem wohledlen Iierren tIr fI<IeDRICli INGMAN, wohlbetrautem
Ampts-Vogte der Vogteyen Acker und Dagö in Oripsho!m". Dessa tre
herrar kallas för respondentens "allerseits hoclJgeehrtesten Vettern une!
respect. Patronen."

Med inledningsorden "Iiochwerthen Kleeblatt" följer så en på tyska
språket avfattad hyllningsdikt till dem undertecknad: "Untertähnigster und
gehörsamster Diener und Vetter Iienricus lngman". Härefter följer på
svensk vers dedikation til] "handelsmannen wälädle och wälachtade lir
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NIATlilAS INGMAN, min hÖgtärade käre fader," till respondentens bröder
GABRIEL INGMAN, praetm territorialis, SIGf'RID INGMAN, sacce]]anus
och rector scholae i Ekenäs, och CARL INGl'VlAN, inspectoT praediorum
fogelöÖ in Ostrogothia.1

) Dedikationerna avslutas med en sådan till han
delsmännen i Ekenäs Johan Lilia och Lars fiielmerus.

Tab. 3.

ANDERS INOMAN (son av Mats Miscb, tab. 1.) var krono··

befallningsman (kronofogde) i Nylands södra fÖgderi eller
Raseborgs västra härad, då han under de svåra krigsorolig:
beterna 1713 med sin familj flyktade till Sverige. lian och

hans hustru återvände till finland, där han avled 1728 på

Norrby i Snappertuna kapellförsamL av Karis s:n. Åtmins
tone fyra av hans barn förblevo i Sverige.

Oift 1696 i nov. m. CATliARINA ELISABETli STRENO,
clotter av tullinspektoren Elias Streng och .Helena Leander,
som var lagläsaren Elias Leanders dotter.

Barn:
L FREDf\IK, f. 1698, se tab. 4.

2. CATIiARINA, f. 1700, d. 1772 27/4; g. m. landsfiskalen i

Ny!ands län GUSTAf lOliAN BLÄfIELD, f. 1696, d.
17.54.

.3. ANDERS, f. c:a 1700, se tab. 6.
4. ELIAS MAGNUS, f. 1704, d. 1773, kammarrevisionsråd,

adlad NOI<DENSTOLPE, bekant såsom grundare av
Rörstrallds porslinsfabrik. Angående hans gifte och
ättlingar se EIgenstiernas Ättartavlor.

1) Praetor territorialis : kronobefallningsman ; praedium: lantgods. Nå
gon g~lrd med namnet fogeHi (fågelö) finnes ej i Östergötland, men flera
sådana j Södermanland och en på Lovö j Sthlms 1., alla relativt obetyd
liga, samt en på Torsö i Vänern, utgörande västra delen av den stora ön.
ett betydande gods om 9 mantal, unde:r 1600- och lIOO-talen äKt av ätten
Posse. Kan O s t r o g o t h i a vara felskrivning eller misstag fÖr Ves t
rogothia?
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5. JONAS, t 1713, se tab. 9.

6. KI~ISTINA.

7. ANNA MARIA, g. efter 1738 m. köpmannen KAI~L ACIiI<E
NIUS i Iielsingsfors.

8. SOfTA, g. efter 1738 m. häradsskrivaren liOÖK.

Ta b. 4,

.FREDRIK (son av Anders lngman, tab. f. 1698, d. 1'159

13/1 i Borås, "så när 6] år"; var mÖnsterskrivare vid Armfeltska

armen 1718, utnämndes 1727 27/4 till kronofogde i Akers och

Daga h:ds fögderi i Gripsholms län och bodde i Mariefred;

sökte 1731 Ull 1 och 1734 1/3 lanclskamreraretjänsten i SÖder
maniands län. Utnämnd till borgmästare i Borås 1743, till

trädcle 1744. Riksdagsman för Borå's 1746--47 och 1755-56.

Gift m. ELSA BEATA SPRINGEh~, f. 1695 (Borås hflgd),

död i Borås 1762.1
)

Barn:
l. ANDERS. "fierr Anders lngman" är antecknad i Borås hflgd

hos fadern endast år 1746. Student i Uppsala sörml. 1742

22/2. Skrivare i kammarkollegium.")

2. CARL FREDRIK, se tab. 5.

3. BAI~BRO CATI-IARINA, f. 1721 (Borås hflgd), d. efter 1771;
g. 1760 i Eskilstuna efter lysning i Borås i början av året

m. komministern i eskilstuna BENGT TI-IOMASSON

CARELIUS, f. i l"rustuna c:a 1700, d. 1771, i dennes 3.
gifte (g. L m. Karin (?) Geting).

") Stod hon i, släktskapsförhållande till den från de s. k. principalatsstri··
dema vid 1742--43 års riksdag bekante grosshandlaren i Stockholm
Christopher Springer?

2) lian kan mÖjligen vara identisk med den Anders fredrik Ingman, som
var bokhållare å byteskontoret i kammarkollegium, då han 1759 30/ lO
skriver ang. kammartÖrvanttjänst och 1761 9/4 ang. kronofogdetiänsten i
f'rösåkers och Nordinghundra fögderi. (Befordringsakter, R, A.).
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4. ANNA MARIA, d. 1802 19/4 på Kumla iIiärad, SödermanI.
1., nära 79 år; g. 1746 6/5 i Borås m. bokhållaren PETlf:I(

tIEDENSTRÖM.1
)

5. ULRIKA BEATA, f. 1731 (Borås hflgd), d. i Göteborg 1800;

g. 1755 18/9 i Borås m. komministern i GÖteborgs dom-

kyrkoförs. fil. mag. LARS NORDBLOM, f. i Getinge

1726 10/8, d. i Göteborg 1807 W/W.

6 tIEDWIO SOPtIIA, f. 1732, d. 17589/9; g. 174925/6 i Borås
m. språkrnästaren i Uppsala, hovjunkaren CARL OUS

TAF MANNERCRANTZ i dennes 1. gifte.

7. CfiARLOTTA FREDRICA, f. 1737 (Borås hflgd). Bodde
ogift i Borås med modern 1761.

T a b, 5.

CARL FREDRIK (S011 av Fredrik Ingman, tab. 4.) d.

l777 20/5, stud. i Uppsala 1742 22/2, sörml., samtidigt med

brodern Anders. Notarie i Södra kämnärsrätten i Stockholm
och i poliskollegium.

Hans hustru, som var dÖd före mannen, är till namnet

okänd.

Barn:
L FREDRIK, f. 1'151, handelsbokhållare i Lissabon.

2. REATA ELISABETH, L 1752 i Stockholm, d. 1827 8/6 i
Eksjö, ogift. Vistades 1777 i Växjö. Inflyttade 1806

från Vreta Kloster till Linköping, där hon inköpt gården

nr 34 S:t Kors kvarter (Storgatan 60). 180'7 inflyttade

också dit mamsell Beata Sophia Chytraeus, mamsell

1) tIedenström var länsmansson från tjärad: stud. i Uppsala, sörml.,
1735 men lämnade studierna o. blev ledamot aven skådespelartrupp, som
uppträdde på marknader; återvände emellertid till ordningen och slutade
sina dagar som kronofogde i Akers o. Daga fögderi (L a g e r h o l m:
Sörml. Nä<T'kes Nat. i U.L
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Helena Sophia WilIkommen och fröken Sophia Charlotta
Tllam med 4 pigor. Mamsell Ingman flyttade till j;!ve
stad, Österg. L, 1811 25/9 tillsammans med mamsell
Chytraeus. Mamsell Willkommen återflyttade till Vreta
Kloster och frÖken Tham försvinner ur hflgdn. l Ä1ve
stad bodde Beata Elisabet I. hos friherrinnan Christina
Elisabet Gyllencreutz på Karlshovs säteri till 1816, då
hon flyttade till Eksjö.

30 ELIAS, L 17550
4. LOVISA CATHARINA, L 1761.
5. MARIA ULRIKA, f. 1763.

De tre sistnämndas Öden äro okända.

T a b, 6.
ANDERS (son av Anders Il1.\~man) tab. 3.), f. c:a 1700, men

säges ock vara född 1683. E. o. kammarskrivare i kammar
kollegiets andra provinskontor och- i kammarrevisionen J733

3/4. Landskamrer i Älvsborgs län 1734 9/5 med assessors ti
tel från 1741 31/12. Borgmästare i Vänersborg 1752. I~iks

dagsman för staden l7.55-56 och 1760--62 men måste på
grund av sjukdom återvända hem i april 1761. DÖd 1761 29/6.

Om borgmästaren Ingman se COr~IN: Vänersborgs Iiistoria I och
HALLBERG: Anteckningar om landssekreterare och landskamremre i
Älvsborgs län (V. S. O. Årsskrift 1939).

Han var en mycket dugande ämbetsman och får det vitsordet, att han
"ansenligen förbättrat stadens inkomster och ådagalagt en besynner-·
lig omsorg, möda och flit för det, som länt till stadens förmån". JIilen
han fick röna mycket motstånd i sin ämbetsutövning, särskilt från sta-o
dens hantverkare, som ansågo, att han icke tillbörligt tillvaratog deras
intressen. Han förekommer i mantalslängden för år 1740 med två drängar,
två pigor och ägde då gården nr 36 i kvarteret Kransen. Som Jands
kamrerare hade han åtnjutit räntan från Åsaka Tholgå1rd, numera kal··
lat Storegården, samt av Lerurns Uppgård i Väne-Åsaka s :n. lian ägde
lantgården Lockered vid VänCirsborg med tegelbruk, kvarn vid Göta älv
och säteriet Bryggurn i Västra Tunhems s:n. 1754 23/9 inger ha;} till
rådstuvurätten sitt och sin hustrus testamente. De hade egendom både
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i staden och på landet, förvärvad under' äktenskapet med undantag av
den lilla del de ärvt efter hustruns moder Sofia Äkerblom Testamentet
innehöll, att alla deras barn skulle ärva lika och jämnt taga arv, dotter
så god som son. Då han 1755 23/6 valdes till riksdagsman med dagtrakta
mente av 5 dIr samt 150 daler till resekostnader, stäl1des också till han,;
förfogande under riksdagen 1.200 dIr "för en eller annan stadens ange·
lägenhets utförande", vilket nog betyder, att pengarna skulle användas
till mutor. 1755 23/1 fick han vid rådstuvurätten uppbud å en del i en i
stadskyrkan belägen, murad och med en uthuggen täljsten betäckt grav,
som han för 33 dl,r inköpt, och 1756 13/2 sökte han lagfart å framlidne
komministern Anders Almgrens i stadskyrkan vid västra dörren på högra
sidan om ingången belägna, något upphöjda, murade och kringbyggda
grav, som han på offentlig auktion inropat för 44 dir. 1757 byggde han
sig ett nytt hus och fick för ändamålet lån ur stadskassan. Husbygget
syftes ha pågått ännu 1760, ty då får han låna 36 tunnor lim, d. v. s.
kalk.

Gift m. ANNA SOPIiIA HÖK, f. 1711, d. 1"191 3/6, dtr av
landskamreraren i Älvsborgs län, assessorn Jonas flök och
Sofia Åkerblom.

Barn:
1. JONAS, f. 1734, se tab. 7.

2. ANDERS FREDRIK, f. 1740, se tab. 8.

3. ANNA SOPtHA, f. 175(0), d. 1777 20/2, 27 år gJ. gift 1768
m. sin svåger amiralitetslöjtnanten GUSTAF BERN··
IiARD GYLLENBERG, f. 1743 1/12, d. omkr. 1780.

4. ANNA MARIA, f. 175(6\ i Vänersborg, d. 1810 26/10, 74 år
gl., g. m. barnhusinspektören, handelsmannen i Uddevalla
JOIiAN ANDERS DAHL, död i U. 1793 23/8, 63 år gl, i
dennes 2. gifte. Makarna Dahl-Ingman levde skilda, och
i bouppteckningen efter mannen nämnes ej hustrun annat
än som fordringsägare hos mannen. tion nämnes ej
heller i arvskiftet efter honom.

S. SOPIiIA CATtlAI::(INA, dÖd fÖre 1776, g. efter 1763 3/S m.
amiralitetslöjtnanten JOrIAN AXEL SJOBEl(G i dennes
2. gifte. (rIan var g. 1. m. Eva Elisabet Holmdorff, dÖd
i rIåby (Sunnerviken) 1760 30/6, och gifte sig 3. 1776
30/1 i Spekeröd m. Maria Christina "Westergren). Sjö..
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berg avled i Uddevalla 1804 1/2, 74 år g!. Makarna Sjö
berg-Ingman vora 1764 bosatta i fierrestads s:n, Lane
h:d, Bohus!'

Tab, 7.

JONAS (son av Anders Ingman, tab. 6), f. 1734 i Väners

borg, d. 1808 4/5 på sin gård Araskog i Brandstads s:n; stu-·

dent i Lund 1755 28/2; examen JUIridicum 1756 1/6. Auskultant

i Göta hovrätt 1756 6/7. Häradshövding i Färs och Frosta h:d

i Skåne (var detta 1765); hade lagmans titel 1790 men ej 1789.

Gift m. HELENA ULRIKA ENOESTROM, f. 1742, d. 1786 i

Lund, dtr av notarien i Göta hovrätt, v. häradshövdingen Carl

E. och Anna Helena Junbeck.

Barn (alla födda på Fogdarp i Bosjöklosters s:n):

1. ÄKE, f. 1768 23/9, d. 1827 11/5 i Lund. Inskriven ss. stud.

v. univ. i L. 1773 (vid 5 års åder). Student, skän., 1782.
Jur. ex. 1784 17/12. Amiralitetsfiskal. Akademinotarie

Lund 1794. Akademisekreterare där 1821.

lian bevistade som amiifalitetsfiskal kriget mellan svenska och ryska
flottorna i Östersjön samt finska och viborgska vikarna. Därvid utförde
han som aktar målet mot fänriken Peter SandelI eller Zandel rörande Ör
logsskeppet Enighetens och fregatten Zemirs olyckliga öde vid utbryt
ningen frän Viborg 1790. lian var kusin med akademikanslern greve Lars
von Engeström, vilket förklarar, att han, ehuru han ansågs o,dugIig till
tjänsten, kunde till akademisekreterarebefattningen förbigå en föTtjänt med
sökande. I Esaias Tegners brev finner man flera uttalanden om han'i
oduglighet som akademisekreterare.

Gift i Lund 1813 m. INGRID MARGARETA MAUVl, f.

i Lund ]79], d. där ]831, dtr av skräddaren Peter Malm.

Makarna Ingman-Mam voro barnlösa.

2. JONAS THEODOR, f. 1769 27/6, d. 1789 9/9 genom drunk

ning vid Älvsborgs fästning. Sergeant vid Bohusläns

dragonreg:te 1783 20/3; stabskornett 1783 214.
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3. JOtIANNA ULRICA, f. 1770, d. 1814. Gift på fogdal"p 180!
m. tullförvaltaren i Iiälsingborg, Nyköping och Iialmstad
ISAC OLOF GRANBOM, f. 1757, d. 1821.

4. CARL ANDERS, f. 1772 16/4, d. 1843 1/2 å Serafimerlasa
rettet i Stockholm. Inskriven ss. stud. vid univ. i L. 1773
(vid 1 års ålder). Student, skän., 1790. Jur. ex. 179L
Kvartermästare vid Södra skånska kaval1erireg:tet. Kap
ten i armen. Ogift.

5. ELIAS MAGNUS, f. 1774 212, d. 1838 24/1 i Uddevalla.
Kadett vid amiralitetet 1790 13/2; stabsfänrik m. ser
geants indelning vid Bohusläns dragonreg :te s. å. 25/3;

löjtnant utan lön 1796 30/10; fänriks indelning 1799 3/6.

Avsked 1803 8/6.

Gift .1802 24/6 på Ammenäs i Forshälla s:n, Bohuslän,
m. änkan MARGARETA LINDSTEDT, f. 1774 24/10 i
Göteborgs domkyrkoförs., d. 1844 14/6 i Uddevalla, dtr
till sjÖkaptenen Jacob L. och Margareta Chewitz. .Mar
gareta Lindstedt hade tidigare ~ från 1793 -~ varit gift
m. bataUonspredikanten vid Bohusläns reg:te Daniel '1'0
ren, f. 1765 i Strömstad, student i L. 1782, död på Amme
näs 1796 16/12.' )

6. JOHAN FREDRIK, f. 1776 11/1, d. 1813 23/6 i Stockholm.
Inskriven ss. stud. vid univ. i L. 1785 (vid 9 års ålder).
Student, skån., 1789. Jur. ex. 1798. Kanslist i jus titie
reVISIonen; e. o. kanslist å krigsfiskalskontoret; ordi··
narie där 1801. Avsked 1805 m. vice advokatfiskals titeL

') En!. Holmberg: Bohusläns Historia. 2 upp!. 1I: s. 254 har den av Ves
tin målade altartavlan i Uddevalla kyrka bekostats av Margareta Ingman.
f. Lindstedt, som för ändamålet donerat 3.000 rdr rmt. I Skarstedt:
Uddevalla kyrko- o. skolminne, s. 390, omtalas en donation å 1.000 rdr rmt
av Margareta Ingman, f. FEHMAN. Uppgiften 0111 att hon varit född I".
beror på en förväxling m. hennes syster Catharina (l761~1788), som var
g. m. sekreteraren Gabriel Johan Fehman (l750~1828).
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Kallas också sekreterare

ogift.
krigshovrätten. Han var

Tab. 8.
ANDERS FREDRIK (son av Anders Ingman, tab. 6), f. 1740

14/12, d. 1819 20/4 i Vänershorg; student i Lund, västg., 1756

och i Uppsala 1758 8/6. Jur. ex. Auskultant i Göta hovrätt
1760 20/2. Vice häradshÖvding. Var 1775 stadsnotarie

Vänersborg och kallas 1777 stadssekreterare där; erhöll 1786

8/4 burskap att idka handel och skutrederi; valdes till rådman

1786 24/4. Ägde] 798 tomterna 70--75 i kvarteret Kransen i

Vänersborg.
Anders Fredrik Ingman fick såsom representant för sin stad spela en

aktiv roll i: samband med den sista påhälsning av fientliga trupper, 'som
Vänersborg haft. I spetsen för 2.500 man beridna trupper jämte artilleri
satte sig den 3 oktober 1788 den danske generalmajoren von Mansbach
i besittning av Vänersborg och dess stora och viktiga kronomagasin. Efter
en expedition till Åkerström vid Trollhättan återvände danskarna till sta
den, men huvuddelen av trupperna avtågade ganska snart till Dal, kvar··
lämnande posteringar vid hmar och tullportar samt manskap för furagering
på den kringliggande landsbygden. Den 4 no,vember bröt återstoden av
den fientliga hären upp mot Uddevalla. Före avfärden meddelade den
danske generalmajoren stadens magistrat prinsens av liessen befallning,
att staden skulle utgöra en brandskatt av 12.000 riksdaler specie. Maghtra
ten, som varken hade vilja eller förmåga att prestera den begärda sum
man, avsände sedermera tre deputerade till Uddevalla för att hos prin
sen anhålla om förskoning eller åtminstone uppskov. De tre deputerade
voro rådmännen Ingman oeh Söllscher samt borgaren Norrman. De lingo
löireträde hos prinsen, som dekreterade, att Vänersborg genast skulle be
tala, 8.000 rdr sp. De deputerade förbjödos att lämna Uddevalla. Råd
man Söllscher lyckades emelleTtid fly till Göteborg, vilket föranled
de prinsen att bestämma, att Uddevalla och Vänersborg skulle som
contribution och brandskatt gemensamt erlägga 50.000 rdr sp. att be
talas inom fyra månader. Både Ingman och Norrman skulle medföras
såsom gisslan Hll Norge. De blevo uppkallade på Uddevalla rådstuga och
befallda att för Vänersborg utfärda förbindelse på 8.000 rdr sp. Men de
funno utväg "att retirera sig ut ur staden genom de danska vaktposterna
till Lilla Edet, där de såga. sin säkerhet."

Gift 1769 18/7 i Västra Tunhem m. sin svägerska MARIA

MARGARETA GYLLENBERO, f. 1745, d. i Vänersborg 1780
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20/2, dtr av kaptenen i hessisk tjänst, kornetten vid Bohusläns
dragonreg:te Eric Svante Gyllenberg och Christina Sabina
Virgin.

Barn:
!. I::I~IC GUSTAF, f. ] 773 29/4, d. 1825 23/9; ogift. HäradshÖv

ding i Tössbo och Vedbo h:ds domsaga, titulär general
auditör, adlad 1821 med namnet OYLLENliEI M.

2. CARL FREDRIC, död 1777, 4 1/4 år gammal.
3. ANNA CHRISTINA, dÖd 1781 3/3, 10 mån. gammal.

Tab. 9.
JONAS (son av Anders Ingman, tab. 3), f. 1713, d. 178(i

11/6 på Ekarebol. tian var 1738 kontorsskrivare vid länsstv
relsen i Vänersborg och var då invecklad i de religiÖsa sepa
nItistoroligheterna i staden, vilka på sin tid väckte mycket
uppseende och föranledde vidlyftiga rättegångar. Var] 745
14/3 häradsskrivare, då han skrev till kammarkollegium an
gående landskamreraretjänsten i Älvsborgs län; föreslogs 1752

30/6 av landshövdingen att förestå samma tjänst; blev krono
fogde i Södra Dals fögderi 1756 29/3 och erhÖll senare lands
kamrerares titel. 1773 upptäcktes vid inspektion av justitie
kanslern J. V. Lilliestråle oegentligheter i hans ämbetsförvalt··
ning. "Hela landsdelen har över denne mannens vrånghet och
egenl'lytta suckat och klagat", skriver Lilliestråle i sin rap
port. Ingman blev häktad men senare frigiven mot borgen.
lian blev dömd till böter och ersättning, att mista tjänsten
samt att stå tjuvsrätt och kyrkoplikt. Domen överklagades,
och det dröjde ända till 1777, tills han blev definitivt avsatt.
lian ägde Ekarebol i Bolstads s:n 1769-1781.

Gift m. MARIA SANDBERG, f. 1715 (i Grinstad?), d. 1783.

.Hon kallas också Maria Torbjörnsdotter och var en av del
tagarinnorna i de separatistiska oroligheterna i Vänersborg.

49



Barn:
L ANDER.S, f. 1744, se tab. 10.
2. CAR.L JOIiAN, f. 1747 27/5, d. 1813 7/3 i Vänersborg av vat

tusot. lian är den under namnet INOMAN-MANDER

FELT bekante politiske äventyraren, vars växlingsrika

liv skildrats av Fröding i "Ingman-Manderfelt, en även
tyrare från gustavianska tiden" (Sthlm 1900.

Redan under studenttiden i Abo och Uppsala hade han framträtt som
vitterlekare och blev ledamot av både UWe Dulei, Appolini Sacra och
Göteborgs vitterhetssamhälle. Under tjänstgöring vid svenska beskick
ningen i Petersburg gjorde han 1778 sig skyldig till stöld av ett parti
ryska hovet tillhöriga gulddnsor och ,rymde till Norge, där han dock lyc
kades knyta fördelaktiga förbindelser och komma sig upp både ekonomiskt
och socialt. tIan antog namnet Manderfelt och flyttade 1788 till KÖpen··
hamn, där han etablerade sig som verksam spion för Sverige mot Dan
mark och för Danmark mot Sverige med goda inkomster från båda håll.
Av svenske konungen erhöll han 1790 fullständig nåd för sina gamla fÖr
brytelser och begåvades med titeln av "Iantråd". Sedan emellertid hans
både politiska och ekonomiska ställning i Danmark blivit ohållbar, åter
flyttade han till Sverige, där han sedan slutet av 1790-talet uppehöll sig
omväxlande på Ekareb01, som han 1803 lyckats helt tillösa sig av sina
sYskon, i Göteborg där han var borgare, affärsman och arrendator av
stadens slussverk och kvarn, och i Vänersbmg, där han verkade som tid
ningsutgivare ("Den owäldige granskaren"), ständigt intrigerande och
agiterande, så fort tillfälle bjöds. tIan skulle trots sin stora och allmän t
bekanta ohederlighet vara fullständigt glömd, om han icke genom sin i
Köpenhamn 1790 utgivna och kort därefter av Gjörwell i Sverige publice-·
rade skrift "Falsk Politik" lyckats få Kellgren och Thorild i harnesk
mot varandra i en uppmärksammad litterär fejd, vars larm ljuder särskilt
starkt och kvickt i Thorilds "En Critik öfver Critike,r", där L-M. höjes till
skyarna, under det att Kellgren i Stockholmsposten (1791 n :,ris 8 o. 9) fun
liit hans skrift vara en tom och oredig deklamation och Leopold i "Den
nya lagstiftningen i snillets värld" saH honom i bredd med Bjugg och l'Iall'
vin Bager.

Gift L 17837/11 i Iiedrum i Norge m. INGEBORG AKJ:
LEYE, f. 1741, d. ]800 2/6 i Vänersborg, dtr av danske
kommendörkaptenen Jens Verner A. och Marthe Eruun.
Ingeborg blev 1763 g. m. den mycket förmögne ägaren
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av Possums järnverk lierman LövenskioId, från vilken
hon blev skild. I många år var hon sedan "til aJmindelig
forargeIse" erkänd älskarinna åt greve Christian Conrad
Danneskiold-Laurwig och levde hos honom till hans dÖd
1783. lion gifte sig då med Ingman-Manderfelt, som
en tid varit något slags intendent hos greven. Denne
hade testamenterat henne 13.000 rdr, och L-M. och hans
maka förde några år stort hus i sitt eleganta hem i
Kristiania, tills de 1788 flyttade till Köpenhamn').

Gift 2. 1801 4/6 i Göteborg m. handelsmannen Henry
Greigs änka JOIiANNA CIiARLOTTA LAUTERBACtr
- h011: var vid omgiftet 51 år gl. -, d. i Göteborg 1816.

I.-M:s båda äktenskap voro barnlösa.

3. ANNA SOFIA, f. 1750, gift 1796 i april m. stadskassören i
Vänersborg, tituläre landssekreteraren JOHAN O. f'l(lD
STEDT, f. 174(5), d. 1810 29/1 i dennes 2. gifte enligt
Kungl. Maj :ts särskilda tillständ, enär han förut varit
gift med hennes yngre syster; se nedan.

4. MARIA, f. 1755, drunknade 1793 9/10 i Göta älv med en dot
ter och två pigor. Gift m. ovannämnde Pridstedt i hans
1. gifte.

b. JONAS, f. 1759, se tab. 12.

T a b. tO.

ANDERS (son av Jonas lngman, tab. 9.), f. 1744, d. 1816, bi
trädde från 1768 fadern i tjänsten, tidvis såsom vikarie, och
blev jämte fadern åtalad och ådömd ersättningsskyldighet.
lian blev dock senare benådad och erhöll överauditörs titel:
bodde först på Ekarebol, som han övertagit av fadern 1781,
och senare på Södra Strätet.

1) Norsk Biogr. Lex. (1923), där Ingeborgs dödsår felaktigt uppgives
till 1804.
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Livet på Ekarebol, under den tid Ander's L bodde där med sin talrika
familj, skildras utförligt av P. Wahlström i hans år 1800 utgivna "Bref
till en vän under en Resa i Landsorterne".

Gift m. BRITA CHRISTINA EKELUND, f. 1748, d. 1820 på
Södra Strätet, dotter av kyrkoherden i Frändefors, prosten,
riksdagsmannen, fil. magistern Peter Olavi Ekelund och hans
1. hustru Anna Catharina RoselL

Barn:
L JONAS PETER, f 1772 3/6 på Ekarebol, död 1833 17/4

Flo s:n, Skarab. L; gjorde en sjöresa till Frankrike och
Spanien 1787-88; kadett vid amiralitetet 1789; tjänst
gjorde sedan vid flera lantregementen och blev 1811
regementskvartermästare vid Västgöta Dals reg:te och
s. å. kapten i reg:tet; var 1809 och 1810 kommendant i
Vänersborg; avsked 1816; bodde därefter 1817 å Ans
gården, Lidköping, 1828 Håberg och Sjöryd per Väners
borg, 1833 Håberg, Långebacken och Vänersborg. Ogift?
(Noreen: tlallands reg:te s. 461.)

2. CARL OLOF, f. 1773, se tab. 11.
3. MARIA CATHARINA, f. 1775 9/4 på Ekeruld i Erikstads

s:n, Älvsb. L; g. m. kaptenen CARL EMANUEL AIiL
BOM, döpt 1776 6/9 i Brålanda, Älvsb. 1., d. 1821 3113 på
Assmundtorp i Brålanda s:n. Hans änka levde 1839 (Brå
landa hflgd).

4. ANNA BEATA, f. 1776, d. i Vänersborg 1828 13/7; g. 1809

24/12 i V. m. fältrevisorn CARL GUSTAF KEPPE, död
i V. 1820 9/4, 35 år g1.

Anna Beata ägde Ekarebol från 1805, då hon fick gården i gåva av
farbrodern Ingman-Manderfelt, säkerligen för att undanhålla den hans
fordringsägare.

5. BRITA CHRISTINA, f. 1778.
6. ANDERS, f. 1782, d. i Vänersborg 1820 27/9 av rödsot; ogift;

kallas fältkommissarie.
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7. INGEBORG FREDRIKA, f. 1785.

8. ERIKA SOFIA, f. 1793.
De tre yngsta döttrarnas levnadsöden äro t. v. okända.

T a b. 11.

CARL OLOF (son av Anders Ingman, tab. 10), f. 1773 18/2 i

Bolstads s:n; fick burskap som handlande i Göteborg 1806

20/6; förvaltade för farbrodern Ingman-Manderfelt den av
denne arrenderade Göteborgs stadskvarn men försattes i kon
kurs och var sedan en tid handlande i Vänersborg, där han
fick burskap 1814 31/10; kallas avskedad fältkoillmissarie
och omtalas 1837 17/10 i Vänersborg som "fältkommissarien
Carl Ingm3n i Stockholm". I Stockholms mantalsregister för
åren 1835--38 har han och hans familj icke anträffats.

Gift 1804 21/10 i Stafnäs prästgård, Värm1. 1., m. SARA

HÖGWALL, f. 1784 18/12, dotter till kyrkoherden Per Ii. och

Maria Lovisa, lierweghr.

Barn:
1. CliARLOTTA, f. 1805 20/12 i Göteborg.

2. CARL WILHELM, f. 1808 4/12 i Vänersborg; artillerist v.
Svea artillerireg:te 1835; avsked 1838.

3. BROR ANDERS EDWARD, f. 1810 10/8 i V.
4. SARA, f. 1812 3/6 i V.
5. laBAN AUGUST, f. 1814 16/10 i V., d. 1853 8/1, ogift, på

garnisonssjukhuset i Stockholm av "chronisk alcohol
sjukdom"; studerade i Skara skola vt 1826-ht 1830: L
konstapel vid Svea artillerireg:te 1833; degraderad till
menig artiJIeris:t "på gruind av oordentligt uppförande".

6, ANNA EBBA CHRISTINA, f. 1820 11/1 i V.

T ab. 12.

JONAS (son av Jonas Ingman, tab. 9), f. 1759, d. 1794 2/10
Vänersborg; genomgick Skara skola och gymnasium; stud.
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i Lund, värm!., 1777; jur. ex. 1782. Var notarie vid kämnärs·
rätten i V., då han 1785 9/2 med bibehållande av notarietjäns-
ten valdes till kämnär; erhöll 1790 20/12 häradshövdings titel;
ägde n:ris 23-24 i kv. Kransen, som enl. bouppteckning efter
honom var bebyggd med manbyggnad, innehållande förstuga,
förmak, fyra små kamrar, kök, skafferi, sängkammare och två
vindsrum, samt ladugård och stall, fähus, loge och foderrum,
ved- och vagnsskjul jämte trädgård och till tomten hörande
område av stadens donationsjord. Boet avträddes till urarva
konkurs. Tillgångarna uppgingo till 1.002:16 dIr och skulder
na till 1.300:27 dIr.

Gift 1785 28/3 m. CIiRISTINA eLISABET PERMAN, f. 1'7Ei9
i V., d. 18297/9 i V., 69 år g!., dotter av borgmästaren i V. Mag
nus Perman och Anna Catharina Svinlmvud.

-Barn (enda efterlämnade):
CAn-IARINA MAI~IA (Cajsa-Maja), f. 179420/1, gift 1827 15/9

m. spegelfabrikören JOI-IAN FREDRIK SELLBERG, f.
1793 8/4 i Sundals-Ryr, d. 1852 7/4 i Vänersborg.

----··------x----~--
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PERSONREGISTER TILL SLÄKTTABELLERNA.
(Siffrorna hänvisa till tabellnumren.)

Ahlbom, C. E. . o. 10 lngman, Anna Ma,ria, d. 1802 4
Ake!eye, Ingeborg . . . . . . . . . . . . 9 , d. 1810 6

, J. V. 9 , Anna Sofia, f. 1750 9
Blåfield, G. .I. 3 " ,d. 1777 .. 9
Browallius, .I. . . . . . . . . . . 2 , August, se Johan August.
Carelius, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,Barhl"O Katarina 4
Chewitz, Margareta 7 , Beata, se Anna Beata.
Chytrceus, Beata Sofia 5 , se Ulrika Beata.
Dahl, J. A. 6 , Beata Elisabet 5
Danneskio!d-Laurwig, C. C. 9 , Brita Christina 10
Ekelund, P. O. 10 , Bror Anders Edward .. 11
Engeström, L. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,Charlotta, f. 1805 .... 1\

, tlelena Ulrika 7 , Charlotta fredrika" f.
fehman, G. J. 7 1737 4
f,ridstedt, J. O. . . . . . . . . . . . . . . 9 , Ebba, se Anna Ebba
Geting, Karin . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kristina.
Granbom, L O. '1 , Edward, se Bror Anders
Greig, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Edward.
Gyllenberg, G. B. .. .. . .. .. .. . 6 , Elias, f. 1755 .. .. .. .. 5

,Maria Margareta o. 8 , Elias Magnus, f. 1704 .. 3
, S. . .. . .. .. . . . . 8 ,f. 1774 7

Gyllenheim, E. G. 8 ,Elisabet, se Beata Elisa-
Gylle:ncreutz, Charlotta Elisabet 5 bet.
tIedenström, P. 4 ,Erik Gustaf . . . . . . . . . . 8
Herweghr, Maria Lovisa 11 , Erika Sofia o. 10
Hielmerus, L. 2 , fredrik, f. 169(8) 4
Holmdorff, Eva Elisabet 6 ,f. 1751 5
tIögwall, p. o................... Il , se Anders fred-

,Sara o. 11 rik.
Hök, Anna Sofia 6 , se Johan fred-

" ,.I. 6 rik.
lngman, Anders, d. 1728 . . . . . . 3 ,se Karl fred-

,d. 1761 ...... 6 rik
,stud. 1742 l.( • fredrika, se ChMlotta
,f. 1744 lO fredrika.
"f. 1782 10 ,se Ingeborg
,fredrik 8 fredrika.
, se Bror Anders ,Gabriel . . . . . . . . . . . . . . 2

Edward. ,Gusta.f, se Erik Gustaf.
, se Karl Anders. ' tIedwig Sofia . . . . . . . . 4

, Anna Beata . . . . . . . . . . 10 ,tlenrik 2
, Anna Ebba Kristina. 11 , Ingeborg fredrika 10

" ,Anna Kristina 8
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Linköping: Mantalslängder, husförhörslängder; L. A. Vadstena.
Stockholm: Passiournal, mantalslängder, husförhörslängder för Svea

artillerireg :te; Stadsark. Sthlm.
Uddevalla: församlingsböcker, L. A. Gbg.
Vänersborg: Domböcker (Göta hO'vr. arkiv); församlingsböcker (L. A.

Gbg); Mantalslängder (Kammararkivet); Borgarmatrikel
(Rådhusarkivet i Vbg).

Älvestad: Iiusförhörslängder; L. A. Vadstena.

*
I~egister till befordringsakter ; Kammararkivet.
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ÅRSKRÖNIKfl 1947.

D et är inte lika lätt för mig att skriva en krönika från
Vänersborgs horisont som för frÖken Ada A:son Susegård
att skriva "Eau de Grönköping". I moltsats till den aktade
kollegan befinner jag mig inte inom horisontlinjen och saknar
förstahandsuppgifter. Visserligen läser jag med största be
hMlning stadens tidning, men anteckningsbok eller sax :är
inte alltid till hands, och minnet har som bekant sina brister.
för att bättra vad sålunda brast i mina kunskaper om vad
sig i staden tilldragit under det gångna året, ringde jag vän
nen Gunnar Iijorth och meddelade honom min avsikt att resa
upp till Vänersborg i nämnda vällovliga syfte. Jag hade när
mast tänkt mig en pratstund på ungefär tu man hand, men,
storvulen som han är, kallade gilleskrivaren ihop berednings
nämnden. Här, tänkte jag, måtte det bli stoff till ett par tre
krönikor, när man får tillgång till så ypperliga bygdernedde
lare. Men jag misstog mig. Dels blev beredningsllämnden
mycket sparsamt representerad - enligt uppgift med laga
förfall -, dels var det mycket litet jag fick reda på. Det är
ju nämligen inte i det lysande sällskapet Par Bricole jag
varje år brukar trampa i klaveret som krÖnikeskrivare ntan
i Vänersborgs Söners Gille. Antingen hade Hjorth kallat fe!
beredningsllämnd - det är ju inte så gott att hålla reda på
alla- eller missuppfattade de närvarande bröderna situa
tionen, för det blev mest P. B. av det hela. Lugn, gode här
närvarande bricollister, det var inga ordenshemligheter, så
vitt jag förstod. Som sagt, utbytet var således ringa för min



del med undantag för Harry Petersons omfattande och sak
kunniga utredning angående förhål1andet mel1an innehållet i
diverse flaskor och de påsmetade etiketterna. Huru intres
sant denna utredning än var, har jag tyvärr glömt det mesta,
och strängt taget hör det inte hit. Det enda jag kommer ihåg
är, att Harry var ense med mig om, att Punsch 47 inte är
fullt så avskyvärd som etiketten.

Ja, Punsch 47 ger mig i al1a fall denl tillfredsställelsen, att
jag kan komma in i de 'stora sammanhangen och lämna bered
ningsnämndens okunnighet åt dess Öde. En parentes: l\tlecl
öde avser jag ingalunda, att denna lysande nämnd inte skulle
omväljas; bort förfärliga tanke! Slut på parentesen. Åter
kny,tande mina utläggningar till meromtalade etikett förefal
ler den miig vara ett led i sparsamhetskampanjen. Kanske
inte därför att den måste vara oerhört billig i framställning
-- liksom flaskans innehåll - utan fastmer genom sin av
skräckande verkan. Man köper väl hellre en zebra än en
sådan flaska. Detta med zebra är slagordet fÖr dagen. "Köp
inte en zebra!" är årets motsvarighet till "en svensk tiger"
för några år sedan. Därmed menas, att man ska spara. Men
spara lagom; i annat fall får man straffskatt. Spara dess··
utom inte på rysk kaviar; den måste vi äta; annars blir rys
sarne ledsna, och vi svenskar vill ju så gärna hålla oss väl
åt alla håll. Men vi ska spara på papper och på elström och
på mycket annat, som vi aldrig skulle drömt om att spara på
under kriget. Men något som inte ska sparas på är ord. Ty
vi ska väl ta lärdom av alla dessa visa herrar, som styra län
der och riken runt om i världen och som träffas än här och
än där för att bygga en ny värld. Dessa herrar prata till den
grad, att man misstänker, att deras lÖner bli bestämda med
hänsyn till det antal ord de prestera i sina många och långa
tal. Orden ha blivit ersättning fÖr handling, som överallt ly
ser med sin frånvaro, och så ser det ut i världen, som det
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gör. Och är det någon, som vill handla, så finns det specia
lister på det lilla ordet nej, och bland dessa nejsägare leder
kamraterna Molotov och Gromyko överlägset. Om de åt
minstone ville använda det ryska ordet "nitjevo", det reder
sig väl, kunde ju alltid Marshall eller annan nappa på det och
försöka reda upp kaos utan deras medverkan. Men nej ska
det vara.

I detta sparsamhetens år är Sparbanken i Vänersborg på
passlig nog att fylla 125 år. Något annat jubileum här i sta
den är jag inte underrättad om. Kungen har emellertid re
gerat i 40 år, vilket inte är dåligt gjort, när man blir kung
vid 49 och still going strong. Han är värd vår honnör, den
femte Gustaf och den femte Bernadotte.

Härom året firade vi här i Vänersborg ett märkligt jubileum:
det var hundra år sedan staden hade en borgmästarinna.
Nlycket över hundra år blev inte den epoken i stadens histo
ria, om det nu ska kallas för epok. Den nye borgmästaren,
Jarl Prom, har emellertid en fru, en mångkunnig husfru att
döma av den utmärkta tidningen Husmodern. Och om den
nye borgmästaren berättas det i stadens tidning, att hans
första offentliga framträdande skedde vid kröningen av årets
Lucia, då han med känsloburen stämma talade om ljusdrott··
ningen, om morkret i världen och om dem, som levererat
hennes smycken och klädning, vilken sistnämnda arrangörer
na åstadkommit genom att "kontakta" frÖken Krantz. Ja, se
det var en uppgift i Lilla Paris.

Det är inte bara i Vänersborg det är pomp och ståt. Även
i London har det festats. Där hette inte föremålet Lucia utan
elisabeth, arvtagerska till den brittiska kronan. Hennes bröl
lop med löjtmmt Mountbatten firades med all kunglig festivi
tas och fick särskild glans av gammal fin engelsk tradition
och gamla drottning Marys hatt. Sverige deltog litet vid
sidan av genom att skicka över ett landslag, som vann tre
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segrar och spelade en oavgjord match mot Englands starka
elvor. Potbollselvor. Med engelskt sportmansbip tog man
nog förlusterna med ro. Merry old England har i dessa da··
gar användning fÖr både sportmanship och andra goda egen
skaper, då det gäller att komma på fötter igen efter krigets
påfrestningar och förlusten av juvelen i den brittiska kraneuL
Efter 20 års upprepade fastor har nämligen Oandhi lyckats
svälta fram oberoende och inbÖrdeskrig i Indien.

Pör de vänersborgare, som inte ha Oandhis smak för fas
tor, - lätt räknade skulle jag tro - lockar frimurareIogens
restaurant med nyrenoverade lokaler, 'som bJevo färdiga i
så god tid, att logens -- fortfarande hoppas jag --- utmärkta
julbord kan serveras i värdj,g ram. Den, som alltjämt älskar
att till maten tära sitt quantum satis, må dock taga sig i akt
för den kommunistiske ledamot i stadsfullmäktige, som lär ha
onda planer i det avseendet, möjligen med undantag rör
vodka. Låt oss emellertid hoppas, att stadens fäder icke för
menas att tömma en skål, när den restaurerande rådhussalen
skall invigas någon gång nästa år. Invigningen av drätselkon·
torets lokaler skedde väl under enklare former antar jag, men
en uppiggande kurragömma kunde man alltid anordnat där
med deltagande av drätselkammarledamÖter och tjänstemän.
Enda sättet att lära sig hitta i alla små rum och korridorer
tycker den, som trampat i de gamla lokalerna i femton år.
Men annars var de nya lokalerna finfina, och det är inte utan
att jag är avundsjuk på vännerna och gillebröderna Max och
Kurt och Allan och Sven och alla de andra, manfolk som
lwinnfolk.

Det byggs. Sakta men säkert, förefaller det. Prästgårds
bygget och brandstodsbolagets nya fastighet ha verkat halv
färdiga rätt länge nu. Men bron är färdig. Och Primus har
talat om, att han provgått. Den höll. På senare tider har
Vänersborgs gator blivit utmärkta. Men den uppfattningen
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delar inte Bnino Sterner. Han tycker det gravs fÖr mycket
i Gasverksgatan. lian bor där. Men: de här grävningarne har
kanske med omläggninigen av avloppssystemet att göra.
Gamla hamnkanalen har blivit så fin nu, att kloakerna ska le
das bort därifrån och i stället tÖmmas i badvattnet vid liolm
ängen.

För badande vänersborgare är det annars välordnat. Till
den härliga sandstranden vid Ursand kommer man nu mecl
skeppet Pose:idon, men om det låga vattenståndet i Vänern
håller i sig, får man kanske fortsätta uppåt Takan till, om
man vill ha annat än fotbad och inte är intressserad av att
bygga sandfästningar. Vid Jakoben är det väl ännu tillräck
ligt djupt fÖr den, som vill kasta sig huvudstupa i böljorna.
Och skulle doppet bH ofrivilligt, finns det numera ett livrädd
ningssällskap, har jag hört av beredningsnämnden. Antagli
gen är någon av dem med i sällskapet, annars hade dom
nog aldrig talat om det.

Nordstaden saneras. Där ska skaffas luft och ljus och sol
genom öppna stråk från norr till söder. Annars tycker man
kanske i sitt ofÖrstånd, att Sandelhielms brandgator tjänade
ungefär samma uppgift, men felet var måhända, att de gick
från öster till väster, och hade de bibehållHs, så hade det ju
inte blivit någon sanering. Åtminstone hade ingen märkt det.
Jag skyndar mig genast att rätta vad jag skrivit, norr-söder
är naturligtvis det rätta, om man viH ha sol. Men för mig
gäller det ju att få ihop så mycket som möjligt av så litet som
möjligt, så därför får fadäsen stå kvar - men med rättelse.
Till saneringen hör väl också den nya bilparkeringen, S0111

lär skaffa det allmänna en hel del bötesinkomster. I detta
sammanhang kan nämnas, att byggnadsstyrelsen vill lägga
vissa trafikanordningar i Plantaget. Ja, varför inte, om det
är enda sättet att få bort Sparrebysten.

På kulturfronten finns en del att anteckna. Musiklivet
blomstrar som alltid i staden, som utom egna förmågor fått
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höra bl. a. världens enda hovsångarpar Beyi'on-H:ertzberg
och någon, som heter Cassado, som jag skam till sägandes inte
vet om han spelar eller sjunger. Men berömd lär han van.
Operan har varit här med "Barberaren". Till denna förnäm
liga föreställnling inbjÖd skofabriken sina anställda. Förlåt en
försynt fråga: Skulle inte "Läderlappen" passat bättre? Mel
lan teatern och läroverket är steget numera inte så långt,
som man skulle kunna tro. Där har blivit en ny rektor, Bo
V:son Lundqvist, och vill det sig riktigt väl, kanske han glä
der elever och vänersborgare i övrigt som Josephine i det
inte obekanta spexet "Napoleon". Med Gunnar som förförisk
lillefar Alexander.

Apropå teater så ska Pållan Brunius avgå om ett hal vår
som chef för Dramaten. Hennes efterträdare blir Ragnar Jo
sephson - kanske en teaterchef. "Kanske en diktare" måtte
Svenska Akademien i det längsta säga om sina eventuella no
belpriskandidater, för de aderton förefaller inte säkra på sa
ken, innan vederbÖrande uppnått en högst aktningsvärd ålder.
Förra året var det Hesse, i år Gide, båda har både sin första
ungdom och sin bästa produktion ganska långt bakom sig.
Nåja, medelåldern i akademien är ju också rätt hÖg, så skynda
långsamt anses väl var en god regel.

Vet herrarne, att en av de aderton i somras besökte Våners
borg? Jo, Bo Bergman var här, och efter besöket skrev han
en artikel i Dagens Nyheter-- "Tankar på ett hotellrum"
tror jag han kallade den. Han hade en del vackra saker att
säga om staden och han påstår, att ingenstans i landet har
han sett så många svalor svirra omkring i skyn som just här.
"Tankar på ett hotellrum" är ju en hygglig titel på ett litterärt
alster, men så hör ju Bo Bergman till den gamla skolan. Så
här låter det annars bland boktitlarna under året: "Varför
blommar inte mandelträdet?" frågar en nyupptäckt förm{lga,
och en annan svarar "Ingenting ovanligt". På "Feberfötter"
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smyger en kvinnlig fyrtiotalist omkring och skriver vers,
under det att Sven Stolpe är "Lätt, snabb och öm" och Olle
liedberg har beslutat "Bekänna färg". "Statt upp, min äls
kade!", uppmanar Alice Lyttkens (antagligen sin man advo
katen), men en annan författare har inte fullt så världsliga
önskningar; han hoppas få "Kanske en ståplats i himlen".
Uppfinningsrikedomen är som synes hÖgt utvecklad i den mo
derna litteraturen.

Sedan Blåsut blev inkorporerat förefaller vänersborgarnas
intresse för Dalbobergen ha avtagit högst avsevärt. Lydells
Skogshyddan ligger där tillbommad och otillgänglig. När
Skogshyddan kom till, lär tlalvord på sitt grandiosa sätt ha
hävdat tre särskilda skäl, varför Skogshyddan skulle ligga
just på denna plats. Nu finns det säkert lika många skäl fÖr
rivning. Ska den aldrig mera öppnas, så borde den inte
stå där som en vålnad från gångna dagar, då bekvämligheten
visserligen var mindre men trevnaden oändligt mycket stör
re. Därmed är inte sagt, att Skräcklestugan skulle vara en
dålig ersättning; tvärtom, den har säkert många fördelar
framför gamla Skogshyddan. Men, som sagt, har Skogshyd
dan tjänat ut, så vore det väl skäl att låta den försvinna lik
som den gamla hederliga dansbanan i Dalaborg fått göra. Låt
Dalbobergen bli en naturpark och ägna omsorgerna åt Birger
Sjöbergs väg och Skräcklan! Om det är något man skulle
önska, när det gäller den välskötta Skräckleparken, så vore
det, att den förskräckliga sockeln Hll soluret byttes ut - den
ser ut, som vore den hämtad ur en gravvårdskatalog. Men
någon skönhetsfläck ska det kanske vara.

Någon synlig skÖnhetsfläck på folkhemmet finns det snart
inte mera. Polkpensioneringsfrågan har lösts, barnbidrag-en
har kommit, och riksdagsmännen har fått sina pensioner.
Waldemar Svenson i Ljungkile, som är en krlitisk herre, är
dock inte nöjd och har bl. a. upptäckt en ful fläck: ordcnsvä-
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sendet. Pör honom är allt lullull på klädedräkten skönhets
fläckar i ett demokratiskt samhälle, och så motionerade han
om ordnarnas avskaffande. Men se det ville inte riksdagen
vara med om. Så än finns det hopp, go vänner, att Ert rock
slag kan prydas med en vase eller ännu finare sak vid sidan
om gillets tjugofemårsmärke. Detta särskilt sagt med tanke
på Gunnar Iijorth, som i dag når ett av sina drömmars mål:
att ur åldermannens hand mottaga sitt tjugofemårsmärke.
Men han har slitit och arbetat så fÖl' oss allesammans i gillet,
att han gott kunde fått dispens för de felande åren för länge
sedan.

Spara papper! Med nÖje efterkommer jag uppmaningen
och sparar nästa ark. Därmed besparar jag också bröderna
obehaget att lyssna till denna stereotypa årskrönika. Detta är
den tjugonde jag skrivit, och jag beundrar Ert tålamod, som
i tjugo års tid kunnat med hibehållen fattning åhöra dem

utan att begära mitt huvud på ett fat. Iieder åt så behärs
kade män! Och gott nytt år allesammans!

Vänersborg den 26 dec. 1947.
ELOV NOR.DEN.
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M I N N E S R U N O R 194. 7.

"Bort gå de, stumma skrida de, en efter en, till skuggornas värld."

Allhärjaren har under det gångna året skördat ej mindre än åtta med
lemmar av vårt gille, vilka alla på skilda sätt gjort rika insatser i sam
hällslivet och hedrat sitt vänersborgska ursprung. Några vora också
med starkt personliga band knutna vid de här församlade gillebröderna.

Stationsinspektoren CARL TtIORSTENSSON av
led i Vänersborg den 20 januari 1947. lian fÖd
des där den 8 februari 1882. Efter skolstudier an
ställdes han år 1910 vid Uddevalla-Vänersborg
-ilerrliunga jLirnväg och var under 25 [as tid
stationsskrivare vid Vara station, tills han [If 1938
utnämndes till stationsinspektor i födelsestaden.
Tl1O'fstensson var en idealisk stins, populäf --- j

ordets vackra bemärkelse - s[lväl hos allmänhe·
ten som hos järnvägsfolket till följe sin kUlInig
het, sin alltid tillmötesgående välvilja och sin
outsinliga humor. Under sin Vara-tid togS hans

csedvanliga arbetsförmåga även i anspråk för skilda offentliga värv. 
Calle Thorstensson tillhörde Birger Sjöbergs vänkrets och förde från gla
da ungdomsår lutan och visan med sig ut i livet. Som historieberättare
var han hartnär ouppnådd. tIan var en glädjespridare av stora mått, städ
se med hjärtat på rätta stället. - Thorstensson inträdde i Vänersborgs
Söners Gille redan år 1907.
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f. Lasarettsvaktmästaren GUSTAf LINDQVISt
avled i Vänersborg den 16 april 1947. lian var
född i Vassända-Naglum den 3 september 1874.
Efter att i ungdomsåren hava ägnat sig åt mili·
täryrket anställdes Lindqvist år 1898 Selsom
vaktmästare å härvarande lasarett och fick under
en mer än 37-årig väl vitsordad tjänstetid bevitt
na denna sjukvårdsinrättnings väldiga expansion.
Sin åtminstone under tidigare år knappt tillmätta
fritid ägnade han hemmet och arbetareföreningen,
där han också verkade träget. från gemensam
ma år på Storgatan 5 bevarar gilleskrivaren tack··

samt minnet aven vänsäll och hjärtevinnande hedersman. - Lindqvist
invaldes i Vänersbo'rgs Söners Gille år 1920. lian var en trogen besökare
av våra stämmor.

Drätselkassören HARRY JOliANSSON avled i
Vänersborg den 26 april 1947. Han föddes där
den 13 november 1896. Efter skolstudier anställ
des han på Vänersborgs tändsticksfabriks kontor,
varifrån han för c:a 25 år sedan flyttade till sta
dens drätselkontor, där han avancerade till drät··
selkassör. Han var en plikttrogen och samvets·
grann tjänsteman. Sin arbetskraft, alltför tidigt
bruten genom sjukdom, ställde han ocksA till
skilda sammanslutningars förfogande och var be-
rodd ordförande i kommunaltjänstemannaföre

ningen. - liarry Johansson sökte alltid mCel
sitt glada och vänliga sätt vara alla till lags, och han lyckades därmed.
lians tapperhet inför ett ogunstigt öde var beundransvärd. - Johanssoll
inträdde år 1919 i Vänersborgs Söners Gille där han, särskilt såsom ener
gisk värvare av nya medlemmar, också gjorde verksamma insatser.

Handlanden OSCAR NYBERG avled i Göta den
2 juni 1947. lian föddes i Vänersborg den 4
oktober 1875. Efter läroverksstudier i födelsesta··
den reste Nyberg 19-årig ti1l Sydvästafrika, där
han anslöt sig till en forskningsexpedition, som
utrustats av den kände vänersborgssonen och
forskningsresanden Axel Ericsson. De JO ~tren i
Afrika '1101'0 äventyrsfylJda. Är 1905 hemkommen
tiJI Sverige slog han sig ned i Göta, där han
sedan dess drivit affärsrÖrelse. Oscar Nyberg
medförde från sin afrikavistelse rika samlingar,
som han i sitt hem trofast vårdat. tIan beskrive~;

som en gladlynt och vänsäll man. - Nyberg inträdde i Vänersborgs Sö
ners Gille år 1923 och skulle alltså i år hava filldelats 25-årstecknet
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f. Riksbanksrevisorn ANDERS liALLBERG avled
i Uppsala den 22 juni 1947. lian föddes i Väuers
bOTg den 31 januari 1882 och var äldste son tW
detta gilles stiftare, stadskassören ferdinanu
liallberg. Efter läroverks- och handelsstudier in
trädde tIallberg i Sveriges Riksbanks tjänst OClJ
verkade i olika befattningar vid avdelningskon
toren i Vänersborg, Karlstad, Uppsala och Kal··
mar, tills han år 1938 utnämndes till revisor vid
Göteborgskontoret. lian hade i år pensionerats
och åter slagit sig ned i Uppsala, där döden av
bröt hans otium. ,-- Anders liallberg fick i rik

måtto del av det liallbergska gemytet. lian var en trogen son av sin
födelsestad, inträdde i Vänersborgs Söners Gille som en av de första
år 1905 och satt i den första styrelsen som "anordnare" eller, som det
nu heter: gillevärd.

Redaktören ERIK NYBLOM avled i LidingÖ den
19 september 1947. lian föddes i Vänersborg den
29 september 1873 och var son till den för äldre
vänersborgare välkände överläraren Gustaf Ny
blom. Efter studier vid födelsestadens läroverk
och i New York samt ett kortare gästspel i
landsortspressen kom Nyblom redan år 1898 til!
Dagens Nyheter, som han tjänade med den äran
i nära 50 år. Signaturen "Mae" VM all round
och har karakteriserats som en av den svenska
pressens förnämligaste pennor. lian blev en ny
skapare. "föreningen av respektlöshet och takt,

c,v mänsklig förståeise och frihet från servil banalitet var hans styrka som
reporter, och det var något nytt i svensk journalistik, när seklet var
ungt." - Nyblom inträdde år 1919 i Vänersborgs Söners Gille, vars års-o
skrift också fått förmånen av hans högt skattade medarbetaIskap.

l:e Stadsiiikaren GUSTAF tLEGARDT avled i
Västervik den 30 oktober 1947. lian föddes i
Vänersborg den 9 maj 1903, avlade student
examen vid härvarande läroverk 1921, blev med.
kand. i Uppsala 1925 och med lic. i Lund 1930.
cfter mångsidig vidare läkarutbildning valdes
liegardt år 1935 till 1:e stadsläkare i Västervik,
där han även kom att beklädas med ett flertal
offentliga uppdrag. -- liegardt var en skicklig
läkare och en god människa. från gemensamma
barndoms-, uppväxt- och studieår bevarar jag
minnet av honom som en vänfast, varmhjartad
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och vidsynt kamrat, vars livstråd blott alltför tidigt avklippts av lieman
nen. -- liegardt inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1928.

f. Översten CARL AUGUST RYRBERG avled i
Stockholm den 4 november 1947. lian var född
i Vassända-Naglum den 1 augusti 1874. Efter
läroverksstudier här blev han militär, passerade
graderna vid gamla Västgöta-Dals regemente och
vid intendenturkåren, där han år 1923 blev över
ste och år 1928 gick på övergångsstat vid den
stora regementsdöden. - Ryrberg var en man
av sällsynt resning och räknades till de kända
stockholmarna. Inom vår stockholmska broder
sammanslutning Vänersborgs skolpojkar var han

.,:"iden ledande och vi råkade honom såsom sådan
vid stadens 300-årsjubileum. -- Ryrberg invaldes i Vänersborgs Söner:;
Gille år 1919.

GUNNAR HJORTH.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ner.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är dJup och lång,

Domnande kvällsvind söver dem,

susar sin vaggande sång.
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse
berättelse för år 1947.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gille får hä,rmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1947:

Gillet har undeIf året varit samlat till årsstämma den 24 mars och till
högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 44 av Gillets med
lemmar infunnit sig. Förste åldermannen höll därvid föredrag över ämnet:
"Gästgivare, krögare och källa,rmästare i det gamla Vänersborg."

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin sextonde årgång och
tillställts samtliga medlemmar.

Ur "Knut flernströms Understödsfond" hava utdelats två julgåvor, ur
"Major Oscar Wenerströms Understödsfond" en och ur Gillets allmänna
kassa två julgåvor.

Medlemsantalet utgjorde vid 1947 års utgång 379, varav 10 ständiga med
lemmar. Under året hava 8 ledamöter avlidit, 2 avförts på grund av stad
geföreskrift, 4 utträtt ur Gillet och 16 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med tillhörande fond hänvisas till fastig
hetsföreningens särskilda styrelseberättelse.

Över Gillets allmänna kassa och öVifiga fonder lämnas följande re
dogörelse:

1, ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1946 955 :66
Årsavgifter' 1.875:-
Försålda årsskrifter . . . . . . . .. . . . . . 36:-
Försålda 25-årsnålar 9:-
Ränta o. . . . . . . . 14:95 1.934:95

Kronor 2.890:61
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Bidrag till kostnaden för årsskriiten 270:-
Julgåvor . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . 60:-
Kostnader i samband med gillestämmor 55:15
Lokalhy,ror 174 :25
Kransar och blommor " , .. . . . . . . . 273:40
Bankfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:-
Annonser...... 21:60
Trycksaker 45:55
Porto och telefon m. m. 171 :90 1.081 :85

Behållning till år 1948: Innest. i bank '" .~.~.~1.-CC2c-I3=-:=-1l

Innest. å postgiro.. 4:30
Kontant i kassan .. 591 :35 1.808 :76

Kronor 2.890:61

2. VÄNEI(SBmwS SÖNERS GILLES FöI(SKÖNINGSFOND:

Behållning från år 1946 .
f(änta .

3.689:92
92:22

Kronor 3.782:14

Behållning till år 1948: Innest. bank. " . .. Kronor 3.782:14

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBOIWARES MINNES fOND:

Behållning från år 1946 .
Ränta .

Kronor

577:90
14:42

592:32

Behållning till år 1948: lnnest. bank. . . . .. Kronor 592 :32

4. KNUT liERNSTI(ÖMS UNDEI(STOOSf'OND:

Behållning från år 1946 .
Ränta .... i •..• " .." ••• ........••..•••..•..•. • •.

2.040:53
66:45

Kronor 2.106 :98

Julgåvor 50:--
Behållning till år 1948: Obligationer 2.000 :--

Innest. i bank 56 :98 2.056 :98

Kronor 2.106:98
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5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES fOND:

Behållning från år 1946 .
Ränta .•..........................................

3.996:29
110:10

Behållning till år 1948: Obligactioner
Innest. i bank

Kronor 4.106:39

2.000:-
2.106 :39 4.106 :39

Kronor 4.106:39

6. MAJOR OSCAf~ WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1946 3.202:60
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 :28

Kronor 3.292:88

Julgåva " " . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 25:-
Behållning till år 1948: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 1.267 :88 3.267 :88

Kronor 3.292:88

7. WILliELM och NORA MALMBEROS DONATIONSfOND:

Behållning från år 1946 11.190:10
Ränta 3.30:-·

Kronot 11.520:10

Omgravering av Brättestenen 575:-
Behållning tilI år 1948: Obligationer 10.000:-

Innest. i bank...... 945:10 10.94;;:10

Kronor 11.520:10

8. 25-ÄRSMÄNNENS fOND:
Behållning från år 1946 .
Annonser i årsskriften 400:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 270:-
Ränta ,.......... 18:39

Kronor

Ärsskriften 1947 .
Behållning till år 1948: lnnest. i bank .

Kronor

644:92

688:39

1.333:31

670:
663:31

1.333 :31
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Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman handels
trädgårdsmästaren Anton Thernquist, till gilleskrivare taxeringsintenden
ten Gunnar Iiiorth och till kassafogde bankkassören Primus Anderson.

Styrelsen har under året haft 6 sammanträden.

Vänersborg den 10 mars 1948.

ANTON THERNQUIST.

BROR FOCK.

BERTEL HALLBERG.

GUNNAR HJORTH.

BRUNO STERNER.

PRIMUS ANDERSON.

KURT HALLBERG.

Gran skningsberättelse.
Undertecknade, vid ordinarie gillesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1947 års räken
skaper och förvaltning, avgiva följande granskningsberättelse:

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och övriga
handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med omsorg
och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bokförda
samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen Över Gillets och dess olika fon
ders ställning är fullt i Överensstämmelse med de oss fÖrelagda räkenska
perna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet för
1947 års fÖrvaltning.

Vänersborg den 22 mars 1948.
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4.146:-
388:- 4.534:-

Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1947.

S tyreisen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. bir
härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet under år
1947:

Räkenskaperna utvisa följande:

ÅLDERDOMSHEMMET:

VINST- och FÖRLUSTKONTO:

Inkomster:

Iiyrors konto .
Inträdes- och årsavgifters konto .

-====---
Kronor

Utgifter:

Löners konto 1.520:~

Bränsle konto 1.199 :46
Lius konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 :46
Vattenavgifters ,konto , .. . 39:-
I~enhållnings konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 :43
Reparationers konto 426 :04
försäkringsavgifters konto 98 :83
Skatters konto 277:-
l<äntors konto' 10 :07
Diverse omkostnaders konto 197 :20
Inventariers konto (avskrivning) 97 :05
Reservfondens konto 20 :-

Kapital konto (ökning under året) .

Kronor

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

4.534:- -

4.194 :54

339:46

4.534:--

den l/l den 31/12
Tillgångar:

Fastighetens konto .
Bränsle konto .
Inventariers konto .
ObHgationers konto .
Ban,kräkningars konto .
Kassa konto .

47.000:
577:50

1.941 :10
50:

174:40
160:67

47.000:
670:

1.844:05
50:-

284:30
414:78

Kronor 49.903 :67 50.263: 13
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Kronor

Skulder:
Reservfondens
Låne konto
Kapital konto

konto 1.750:
1.000:

47.153 :67
----

49.903:67

1.770:
1.000:

47.493:13

50.263: 1.3

SYSKONEN INGEBORG och GOTTf'RID ELIASSONS

DONATION:

Behållning från år 1946 .
Ränta .. , " .

27.928:71
913:21

Kronor 28.841 :92

Livränta , < • • •• • • • • •• • • • • • • •• • 480:-
Behållning till år 1948: Obligationer .... 20.200:--

Utestående lån.. 1.000:-
Innest. i bank .. 7.136 :92
Kontant i kassan 25:-- 28.361 :92

Kronor 28.841:92

Såsom av redogörelsen framgår har ålderdomshemmet även under år
1947 lämnat driftsöverskott. Förräntningen av det i rörelsen nedlagda
betydande kapitalet är emellertid ringa. Styrelsen överväger därför fort
farande förslag, som syfta till ett bättre tillgodoseende av de ändzllnåI,
som avsetts med de i ålderdomshemsfastigheten nedlagda donations
medlen.

Styrelsen föreslår, att reservfonden genom överföring av kapitalmedel
uppbringas till stadgeenligt maximibelopp 10.000 kronor.

Inom sig har styrelsen för år 1947 utsett: till vice ordförande handels
trädgårdsmästaren Anton Thernquist, till sekreterare taxeringsintendenten
Gunnar Hjorth och till kassör bankkassören Primus Anderson.

Styrelsen har under' året haft 7 sammanträden, varjämte annat samråd
skett.

Yänersborg den 10 mars 1948.

ANTON TliERNQUlST.

BROR. fOCK.
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KURT liALLBERG.



Rev isionsberättelse.

U ndertecknade, av Vänersbmgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper för år 1947, få härmed avgiva föl
jande berättelse:

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilka av oss bestyrkas.

Vi tillstyrka, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet för 1947
års förvaltning.

Vänersborg den 22 mars 1948.

TlfORSTEN GULZ.

Revisorer.

ERIC CARLSSON.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1947.

Allmänna kassan 1.808 :76
Vänersborgs Söners Gilles försköningsfond 3.782:14
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond 592:32
Knut liernströms Understödsfond 2.056 :98
r-Ijalmar A. Lindedals Minnes fond . . . . . . . . . . . . . . 4.106 :39
Major Oscar Wenerströms Understödsfond 3.267 :88
Wilhelm och Nora Malmbergs donation 10.945:10
25-årsm~;innens fond 663:31 27.222:88

Älderdomshemmet -49.263 :13-
::3yskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons donation 28.361 :92 77.625:05

Kronor 104.847 :93
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1947.



Medlemmar.

ALMGREN, BOO, Köpman, Borgholm .
ALMQVIST, HARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, SVEN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Rättare, Vänersborg .
*ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. Överpostiljon, Uddevalla ..
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Syssloman, Borås .
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, l:e Reparatör, Falun .
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
*ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Elektriker, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg. Gillets

kassafogde .
ANDERSSON, RAGNAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, RICHARD, Snickare, Vänersborg ..... ' , ..
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg ., ..
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt. Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Hudiksvall .
BACK, HENRIK, Konditor, Vänersborg . .
BACKMAN, GUNNAR, Bankkassör, Arvika .
''BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, AIingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Vänersborg .
~BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
*BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medf.em .
BENGTSSON, HJALMAI~, Sjukvårdare, Vänersborg .. ,.,.,
*BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, Fil. mag., Vänersborg , .

80

Födelse· !n!rä-
år desår

1908 194.1
1894 38

96 46
1931 46

16 45
17 43
01 30

1897 40
96 30
97 42
78 07

1901 32
13 46
10 29

1896 43
96 45
81 09
97 38
92 42
78 06

98 18
1919 35
1874 47
1918 45
1896 32
1901 30
1897 46
1902 28
1896 43

90 45
82 06
85 30
78 19

80 15
1905 33
1884 08
1911 32



BeRGLUND, fOLKe, Sjökapten, Vänersborg .
';'BERGLUND, f'RlTIOF, Handlande, Vänersborg .
BERGLUND, GOSTA, Övermaskinist, Vänersborg .
BI::RGIvlAN, AXeL, Handlande, Vänersborg .
BI'I(OSTRÖNI, AXEL, Landskamrerare, Falun .
m~ROSTROM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro

Bl-:RGSTIWM, TOI<STEN, Tandläkare, I-Iälsingborg .
BeRI<MAN, GöSTA, folkskollärare, Göteborg ". . .
BIEL, GÖSTA, Rederitjänsteman, Lerum . ..
'!3lEL, CMZL, L d. SjÖkapten, Vänersborg .
I3.JÖRNDAtiL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg

IIJl!:cniÖr, Vänersborg ...
BOROLlNO, CM(L. rHiradsskrivare, Stockholm
130TI-IEN, JOIiN, Fastighetsägare, Vänersborg
BOTtiEN, CARL, LÖjtnant, Sundsandvik .
':BRAND, ERNST, Ingeniör, t1älsingborg .
"BRAND, TtlURE, I-Iandelsresande, Lidköping .
':SROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
':'~!<OMAN, LASSe, Läroverksad.iunkt, Skara .. . . . . . . . . .. .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
CEDEhWREN, GÖSTA, Provinsialläkare, Umeå .
CEDERGI<eN, RAGNAR, Avdelningschef, GÖteborg .
CeDERGReN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
"DAFGÄI<D, AXeL, KÖpman, Vänersborg .
DAFGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
*DAI-ILLOF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
"DALQUIST, GeORG, Grosshandlare, Alingsås . . . . .. . .
DAliLSTROM, PAUL, Lokförare, liudiksvall .
"DAtILSTROM, WERNER, tiandIande, Karlsborg .
un.""",L., ALOOT, Tekniker, V~inersborg , .
'DANf~LIUS, KARL, f. d. I'Örste provinsialläkare, Växjö
DE SOURG, MATS, Rektor, Södertälje , .
"DlNNETZ, fRITZ, Snickaremästare, Vänersborg , .
DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
*DYMLlNG, RICHARD, Konsul, Stockholm .
"EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Vara .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
eDLUND. I-IARRY, Målaremästare, Vänersborg , .
EK, tIAI~ALD, Kapten, Uddevalla .

1910 1945
1884 21
1920 43
1898 46

92 26
1906 23

12 29
10 43
11 46

1874 15
88 .'37

]918 47
1888 32

75 26
73 34
80 21
82 06
86 19

1906 23
04 31

1898 45
1905 30

07 30
11 30

1891 21
1906 30
1896 30

62 db
80 09
95 47

91 15
1909 39
1869 23

84 30
95 2]
86 32
91 32
68 19
70 15
94 28
99 30

1905 46
19 44
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"EKBERG, HJALMAR, Civilingenjör, Stockholm .
ELFMAN, NILS-OLOF, Läroverksadjunkt, Abrahamsberg .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingeniör, Lidingö .
r:NGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Stocksund '"
ENGLUND, CLAES, Vänersborg .
ENGLUND, NILS, Lasarettsunderläkare, Vänersborg .. "'
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
"'ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
"'ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .

"ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
;'ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Iiandelsresande, Vänersborg .
FAGERSTI~ÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .. ' '" ..
FALK, RAGNAR, Länsassesso,r, Vänersborg .
*FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
"fOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
fOGELSTRÖM, fOLKE, Överlärare, Barkarby .
*fRlBERG, KNUT, f. d. Apotekare, Storvik .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Karlshamn .
FRÖm, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Uddevalla .
"GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
GLASSELL, LENNART, Boktryckare, Vänersborg .
"GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTl, GUNNAR, Godsägare, LiIlebyn .
GULLBRANTl, HELGE, Murare, Vänersborg .
GULl, THORSTEN, Avdelningschef, Kapten, Vänersborg .
GUSTAFSSON, EDVARD, Studerande, Vänersborg .
GUSTAFSSON, GÖSTA, tiandeIsbiträde, Uddevalla .
GUSTAFSSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER ARNE, Sjökapten, Vänersborg .
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1872 1922
1919 44

03 42
06 30
12 30
l" 42.J

43 4'[

09 30
39 ,n

1880 19
89 21

1913 46
1889 19
1912 46

08 43
1883 19

78 21
1907 46

20 46
02 <~

u;)

1890 47
66 06

88 07
1901 40
1877 09

87 43
96 24
97 41

1911 30
15 34
17 4(;

1889 08
93 43

1910 46
1884 07

79 07
96 36

1913 44
05 28
23 4lJ
11 4'1
11 38
18 42



"GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
HAGBORG, ArmE, Handlande, Vänersborg .
*HAGBORG, WALTER. Handlande. Vänershorg .
ITALL, liELGE, liandiande, Vänersborg .
·:·tIALLBERO, ANDERS, Riksbanksrevisor, Götehorg t . . .
"liALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping. Gillets förste

ålderman .
"'IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Bisittare

i Gillets styrelse. Gillets arkivarie . .
"HALLONQVIST, KNUT, Iiandlande, Vänersborg .
liALLONQVIST, UNO, Studerande, Vänersborg .
liALLQVIST, l~RIK, Stationsmästare, Lilleskog , .
HALLQVIST, TAGE, Studerande, Vänersborg .
liAMMARSTOM, UNO, Kapten, Umeå. ständig medlem
HANSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg .
*HANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
"iiANSSON, VICTOI<, Begravningsentreprenör, Vänersborg ..
tiASSELBERG, GÖSTA, fil. lic., Uppsala .
liASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare, Vänersborg .
liEGAI'(DT, GUSTAf, l:e Stadsläkare, Västervik t .
BELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRÖM, RAGNAR, liandlande, Vänersborg .
"IUORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg, Gille-

skrivare .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersborg .
JANSON, liOLGER, Socialvårdssyssloman, Partille .
JANSSON, OTTO, l :ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Lasarettsunderläkare, Vänersborg .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOIiANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .
JOHANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar .
"JOIiANSSON, AXEL, förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
*JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Maskinmästare, Göteborg
"JOI-IANSSON, HARRY, Drätselkassör, Vänersborg t .
JOIiANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, IiILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
*JOHANSON, tIUGO, Konditor, Norrköping .

1893 1919
1908 30

01 17

1910 41
1882 Of

86 06

93 [6

95 21
1925 45
1893 30
1926 45
1899 28

89 38
72 07
78 23

1909 42
01 36

1874 44
1907 34

03 28
06 29

1898 30
1905 43

02 23
81 30

1912 35
1885 38
1913 30
1898 26

97 47
71 29
84 11

1903 30
1896(15)45

87 19
83 47
96 19
99 30

1903 28
1891 42

92 20

83



JOHANSSON, HUOO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
JOHANSSON, KAI~L, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOtIANSSON, OSCAR, Övermaskinist, Mölndal .
JOHANSSON, OTTO, trovmästare, Mellerud .
*JOtrANSSON, VIKTOR, f. d. Stationskarl, Vänersborg .
JOtrANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JOtrNSSON, HERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta .
JONSSON, ANDERS, tIandiande, Vänersborg .
"JONSSON, EMIL, trandiande, Vänersborg .
JONSSON, ERIK, Studerande, Vänersborg .
JONSSON, trELGE, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, JOHAN, Intendent, Örebro .
JONSSON, OLOF, Studerande, Vänersborg .
':'JONSSON, ROBERT, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
"JÖNSSON, GUSTAF, Drätselkassör, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, f. d. Handlande, Vänersborg .
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Vänersborg, ständig medlem .
CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
*CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
CARLSSON, JOHN V., f. d. Bokbindaremästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping .
*CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem .
*CARLSSON, CAI~L ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg ..
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, LENNART, Vänersborg, ständig medlem .
CARLSSON, MELKER, 1:e Kontorssk,rivare, Stockholm .
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg .
"CARLSTRÖM, NILS, Avdelningschef, Hälsingborg .
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg .
KRAFfT, FELIX, Smedmästare, Trollhättan .
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CfiRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
CIiRISTENSSON, PER, Glasmästare, Vänersborg .
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg .
"LARN, GILLIS, Apotekare, Göteborg .
"'LARSON, AXEL, liandiande, Vänersborg .
''LARSSON, BO, Verkmästare, Norrköping . o o. ooo
*LARSSON, ERNFRID, f. d. 1:e Postiljon, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAf, Landskanslist, Vänersborg ... o.. . ..
LARSON, fiILMER, Försäljningschef, Vänersborg oo, .
LARSSON, liJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Väncrsborg o o.
LAURELL, JOliNNY, liandiande, Vänersborg .. o , o .
"LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg o .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Gävle o .
LIND, SVEN, Försäljningschcf, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, liandcIsbiträde, Väncrsborg o o..
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö o. o..
LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen o .
"LINDEDAL, SIGURD, Bankkamrcrare, Göteborg .
"LINDGREN, JOliAN, Byggmästare, Vänersborg o' .
"LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
'LINDQVIST, GUSTAF, f. d. Las.-vaktmästarc, Vänersborg l-
LINDQVIST, liAKAN, Kyrkoherde, Långarcd .
LINDQVIST, ROLf, Länsasscssoor, Karlstad .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg .

LINDSTRÖM, ALLAN, l:e Byråingcniör, Stockholm .
LINDSTRÖM, liARALD, Boktryckare, Stockho,lm o.. ·
LJUNGGREN, ERIK, liandIande, Vänersborg o ••••••• o.. o..
"LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Väncrsborg o •••••••••••

"LUNDBLAD, OLOF, f. d. Lasarettsöverläkare, Väncrsbo.rg ..
LUNDBLAD, OLOF, Godsägare, Bernshammar .
*LUNDBORG, ERIC, liandiande, Vänersborg o ••••••••••••••

LUNDBORG, EVERT, liandIande, Vänersborg .. o o .
LUNDBOl<G, STEN, Studerande, Vänersborg .
"LUNDGREN, NILS, Övcrpostmästare, Stockholm o.
"LUNDGREN, TliOR, Postkontrollör, Västerås o .
1;.LUNDIN, GUSTAF, Byråingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg o .
LUNDIN, JOliN, Rcparatör, Jönköping oo .
LUNDIN, KNUT, Apotekarc, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Amål .
"'LUNDIN, W ÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MAGNI, GÖTE, Handlandc, Vänersborg .
l'VI.AGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg .

1912 1933
17 39
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1884 14
90 19

1922 46
1881 07

92 30
1892 4'. ~

1903 30
05 30
08 46

1881 ;n
~0

1920 45
13 40
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1899 47
69 31
82 06
80 14
77 14
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1914 37
11 35
10 35
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1873 39
98 35
84 19
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1907 28
1888 07
1921 42

25 42
1889 19

83 19
92 19
94 30
99 30
98 26

1901 39
1890 19
1905 46
1892 44
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ivlAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm " .
MALMSTRÖM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
"MILLlNG, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLlNG, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg .
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg .
"NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Dekoratör, Vänersborg . . .
"'von NOLTING, OLOf, Disponent, Trollhättan .
'NORDeN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla. Gillets krönike-

skrivare , .
NORDfELDT, JOHN, Ingeniör, falun .
NORDfELDT, PER-OLOV, Studerande, Vänersborg . .
NORD'FELDT, ÅKE, Konditor, Vänersborg .
"NYBERG, OSKAR, Handlande, Göta -r , , .
*NYBLOM, ERIK, Redaktör, Lidingö t .. , , .
"NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
"NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg .
*NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
"OLLeN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLLeN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg , .
OLSSON, ALBERT, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg , .
OLSSON, GUSTAf ADOLf, frisörmästare, Finspång
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Förman, Uppsala .
*OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro ,
PETRe, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
*PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
·PETERSON, HARRY, liandelsföreståndare, Vänersborg. Er-

sättare i Gillets styrelse. Gillevärd , .. , ..
*PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad .

"'RAHM, HJALMAR, Bankkamrer, Borås .
RAfiNE, KARL, folkskollärare, Trollhättan . .
REHMAN, MAX, Stadssekreterare, Vänersborg .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .,.
ROLANDER, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
fWLANDER, CARL-liENRIC, liandIande, Vänersborg .
ROSLlN, HENRY, Iiandlande, Vänersborg .
ROSLlND, GUSTAf, Materialförvaltare, Vänersborg .
RUTGERSSON, CIiARLES, förman, Vänersborg .
*RYRBERG, KARL AUGUST, Överste, Stockholm, ständig

medlem t .., , , , , .
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RÖTTLE, IUALMAR C:SON, Direktör, Askersund, ständig
medlem .

SAliLIN, ANDEf<S, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAtiLIN, ERIK, Landsfogdeassistent, Gävle .
SAI-ILlN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBERG, AXEL. Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, fil. lic., Göteborg . .
"SANDBERG, WILriELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
"'af SANDEBERG, fl~EDRIK, Kammarherre, Moholm .
"'af SANDEBERG, WILLIAM, Major, Göteborg . .
SANDl''!, LARS-GUNNAR, Studerande, Uddevalla .
"SCI-lNllDT, OTTO, f. d. Sotaremästare, Lidköping " .
SCr-IRÖDER, KARL GUSTAf, Provinsialläkare, Tanumshede
SELLSTRÖM, IVAR, liotellägare, Lödöse . .
SJÖSTAD, RAGNAR, Elektrotekniker, Vänersborg .
SJÖSTRÖNI., GUSTAf, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKOGI-l, PER, Målare, Vänersborg .
SKÄRBERG, OSKAR, Kontorist, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
"'STERNER, BRUNO, frisörmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse .
STERNER, NILS, farm. kand., fränsta .
STEl(NEI~, SVEN-AXEL, Landskontorist, Vänersborg .
STlGfELDT, WILHELM, Undminspektor, Göteborg .
STRÖM, liILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOf, Direktör, Stockholm .
':'SUNDELlUS, GOTTfRlD, Handlande, Vänersborg .
SUNDELlUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg
SUNDELlUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
*SWEDBEI(G, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
"SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAf ADOLf, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Bruksbokhållare, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
"SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAf, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Linköping .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
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1909 34
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81 42
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96 36
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1887 G7

96 44
95 37
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16 42

87



von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
':'von SYDOW, fRcDRIK, Advokat, Göteborg .
VOll SYDOW, GERIiAf<D, Landsfogde, Göteborg
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, NorrkÖping .
::: j.i, f STRÖ M, PEI\-OLOI", Studerande, Vänersborg .
TAUBE, EDVAIW, Greve, fÖrvaltare, Vänersborg
TAUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, Karlskrona ..... . .....
"THERNQUIST, ANTON, tlandelsträdgårdsmästare, Väners-

borg. Gillets andre ålderman .
TtlERNOUIST, OLE, Trädgårdsmästare Väncrshorg
':TtIERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås . .
Tt!IlVlGREN, IiUGO, Apotekare, Sunne " .
TtfOlVlSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TliUNBcr\G, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg
TIBBLlN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TtJORSTENSSON, CARL, Stationsinspektor, Vänersborg 1' ..
TRÄDEGARD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
':TULLBEJ~G, INGE, Tjänsteman, Stockholm, stärulig medlem
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Karlstad .

TÖSSBEI<G, ERIK, Slöjdlärare, Vänersborg . .
W AHLQVIST, AKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg .
*WALLlN, GUNNAR, Ingenjör, Angelholm, ständig medlem ..
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .

'WALLSTRÖM, El<NST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRÖM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRÖM, JOHNNY, BruksbokhålJare, Vargön .

WALLSTRÖM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, KIl . . .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Göteborg '"
WEINSTaCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .

WELANDI:R, GUSTAl", Banktjänsteman, Vänersborg .
\VENNBERG, LARS, Studerande, Vänersborg .

*WENNERGREN, ANDERS, f. d. Boktryckare, Vänershorg .

WERNEI\, ERIK, f. d. Boktryckare, Väncrs1Jorg .

WERNER, OLOV, tIandelsfÖreståndare, Vänersborg .

WEST, JOIiN, Läroverksadjunkt, Göteborg .

WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg .
'vVESTERLUND, EINAl<, Exekutor, Vänersborg . .

WESTERLUND, KARL-cRIK, Stabsredaktör, Stockholm .
VV ESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTtIALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .

WETTERLUNDH, SUNE, Länsassessor, Acldis Abeba
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"WlBOM, TOR, Major, Stockholm .
WIJKSTRÖM, ERNST, Tygförvaltare, Karlsborg .
WIKSTROM, fOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WIKSTRÖM, CARL-HELGE, Ekon. stud., Vänersborg .
VICTORIN, OLOf, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
"WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg _.
WREDBERG, BIRGER, fr'isörmästare, Vänersborg .
ÄKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
AKESSON, NILS ERIK, fänrik, Borås .
ASTRÖM, fJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÄSTRÖM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg _.

,"~ = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 387.

1885 1906
89 37
89 26
94 28

1923 46

08 35
1889 35

93 19
96 43
92 26

1922 4G
1893 33
1902 42

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde, som tillhandahåller
blanketter för inträdesanmälningar.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1948.

Styrelse.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, f ö r s t e å I d e r m a Il

1942.
TtIERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, A n d r e

å I d e r m a n 1944 (1925).
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, G i Il e s k r i var e

1944 (1933).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, K a s s a f o g d e 1944.
fOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
HALLBERG, KURT, DrätseJkontorist, B i s i t t a r e 1944.

PETERSON, HARRY, liandejsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944.
KARLSON, VALTER, Handlande, E r s ä t t a r e 1944.

Be r e d n i n g s n ä m n d.
GILLESKRIVAREN.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, A r k i var i e.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör.
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare. G i I J e v ä r d
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist

Års skriftsnäm n d.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
liJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

Krönikeskrivare
NORDeN, ELOV, Stadskamrerare.
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Rö ke nsk ap s grans kare.

CARLSSON, CARL ERIK, f. d. Boktryckare.
GULZ, TIiORSTEN, Avdelningschef.

LUNDBORO, ERIC, Iiandlande, E r s ä t t a r e.
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SPARBANKEN I VANERS80RG
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Några personliga Vänersborgsminnen
från 1890m talet.

Greve ROBERT MÖRNER. (1895),

som älskvärt ställt efterföliande minnesanteckningar till förfogande fÖi
publicering i V. S. G:s årsskrift, föddes den 28 februari 1866 i Stock
holm. !fans föräldrar voro sekreteraren i Kungl. Statistiska Centralby
rån,. filosofie doktorn greve Carl Robert Stellan Mörner och dennes ma
ka ,Sara Lovisa Ulrika Fries, dorter till professorn Elias Fries. Robert
Mömer inskrevs som student i Uppsala 1885 och studerade 1885-~86 vid
akademien i Lausanne. lian blev volontär vid Södermanlanas regemente
1886, genomgick krigshögskolan 1892-94, blev kapten i regementet 1904
och tog avsked 1905. Sin egentliga och stora livsgärning har greve Mör
ner utfört i den svenska folkhögskolans tiänst, frän det han 1895 blev
andre lärare vid /llvsborgs läns folkhögskola, till dess han 1928 lämnade
befattningen som rektor för Birka folkhögskola i ÅS, Jämtland. lian har
varit verksam som föreläsare och även funnit tid att vid sidan av sin
lärargärning ägna sig ät ett rikt författarskap, där hans stora beläsenhet
och livliga intresse för mänsklighetens stora frågor kommit till synes
och även blivit högt skattade. Greve Mörner är sedan flera år bosatt i
Strängnäs.
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Nära 2 km sydost om Vänersborg ligger Torpa gård. flit
kom jag torsdagen den 24 oktober 1895 och tillträdde plats
som lärare vid den av Sanfrid Welin nyupprättade Elfsborgs
läns folkhÖgskola. Jag var löjtnant vid SÖdermanlands rege
mente. Men då min militära tjänstgöring i regel endast be
stod i att göra sommarens "möte" på Malma hed, hade jag
beräknat att få vintrarna disponibla fÖr folkhögskolearbete,
Så nära som Torpa låg Vänersborg, kom jag snart i livlig
förbindelse med den goda staden, lärde känna många männi··
skor, fick många vänner och hade många trevliga upplevel
ser. Därom skall jag nu berätta. Men jag förutsätter där
vid inte, att jag skall lyckas få varje detaljuppgift alldeles
korrekt, varje episod inpassad i sitt rätta sammanharig eller
varje omdöme fullt rättvist. Jag tror dock, att jag i det sto
ra hela skall kunna ge en något så när riktig bild av vissa
människor och förhållanden liksom av mina egna upplevelser

1890-talets Vänersborg.

tl ö s t t e l' m i fl e fl 1 8 9 5.
Folkhögskolestyrelsens ordförande var regementsläkaren

d:r Karl Bylund, och hans hem torde ha varit det första, som
jag 'gästade. Den 7 november var jag där på "en kopp the kl.
1/27 i all enkelhet och utan frack". Där röktes, dracks punsch
och spelades kort (vilket jag inte kunde), vari även de flesta
av damerna ivrigt deltoga. Jag fann sedan, att detta var al!
mänt bruk i Vänersborg. Den 60-årige d:r Bylund var en
myndig man, och jag kom honom aldrig nära, ehum både han
och doktorinnan voro mycket vänlIga mot mig. Dottern Anna
och jag funno varken då eller senare någon mark för gemen
samma intressen. Däremot blev jag så småningom god 'län

med sonen lijalmar ("Lal1e"), en idrottsintresserad under!Öjt
nant vid Västgöta-Dals regemente. lian slutade sina dagar
som syssloman vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
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Mitt intimaste umgänge blev snart familjen Nordin. f'red·
rik Nordin, född 1852, medlem av folkhögskolans styrelse,
var rektor fÖl' det stora dövstuminstitutet. Det var en blid
och stillsam man. Han spelade fiol, och en stråkkvartett ha
de ofta spelaftnar i det Nordinska hemmet. Jag tror, att de

FRU LISA ANREP-NOI~DIN,

tre andra herrarna vora läroverksadjunkten d:r Anders Johan
Conrad Piscator, tandläkaren Adolf Karlsson och möjlig'en
musikdirektören Lennart Hjorth. Pru Elisabet ("Lisa") An-·
rep-Nordin, som så småningom blev min Vänersborgstids
närmaste förtrogna, var mannens kontrast, något korpulent,
vanligen glad och humoristisk men ombytlig och med krav på
omväxling. Som internationellt känd specialist pä undervis-
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ning av barn med dubbla lyten fann hon gärna anledning till
utrikes resor. Lisa Nordin, vilkens mor var fÖdd Mörner,

var min brylling. lion var en skicklig pianist, och vi spelade

ofta a quatre mains, mest operaouvertyrer ("Den stumma från

Portici" var vårt bravurnummer). Makarna hade tre söner
och en dotter. Sonen Birger blev sedan en framstående mu
sikdirektör i Göteborg.

Elisabet Anrep-Nordin var föreståndarinna för det på egen
domen Fredriksberg utanför Vänersborg belägna Skolhemmet
för blinda dövstumma, hennes egen skapelse. l detta skol··
hem hälsade jag på' flera gånger och blev god vän med de
trevliga lärarinnorna, systrarna Fredrika och Anna Nordin
samt Amy Floden och Astrid l(innman. Den hurtiga, blomst-o
rande Fredrika, som vanligen kallades "Dika", bIev senare
gift med länsbokhållaren Sander lielIman, sedan häradsskri

vare i SkÖvde. Anna blev gift med dövstumiäraren Mads

Madsen, senare rektor i Örebro, och mor till den kände radio··

regissören Lars Madsen. Astrid Kinnman var dotter till en

dövstumiärare och mycket rar. tIon blev gift med den verk

samme och duktige direktören Georg Clarin och n1O'ttog mig

ett tiotal år efter min Vänersborgstid som gäst i sin lilla vack
ra villa utanför SOllefteå, när jag var där som föreläsare. Syst.
rama Nordin hade en mycket yngre syster Maja, som hade
plats hos rektor Nordins, med vilka de mellertid inte alls voro

släkt; namnlikheten var rent tillfällig. Maja blev sedan gift

med domkyrkokomministern Gustaf Priman i Uppsala

Så gott ja'g kunde bekantade jag mig också med några av

barnen i skolhemmet och förvärvade tillgivna vänner i den

16-årige Johan Nilsson och den 9-åriga flin Klasdotter. Dc

vara under av intelligens och hade, tack vare Lisa Nordins

överlägsna undervisningsmetoder, lärt sig att stå i levande
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kontakt med sin omgivning. Man samtalade med dem genom

att teckna bokstäverna med fingrarna, under det att den till

talade, som ju inte kunde se detta, med ena handien kände

vad man tecknade och med den andra tecknade själv. Elin

var så ivrig, att hennes små fingmr 'gingo som lärkvingar.

Johan kunde t. o. m. genom att känna på ens mun och hals

uppfatta ett långsamt tal och själv tala begripligt. Både Elin
och Johan undervisades i folkskorans vanliga läroämnen. När

Johan fick veta, att jag var från en gård på södra stranden

av Yngaren, pekade han ut platsen på en stor reliefkarta,

som hängde på väggen. Johan blev som äldre litet besvär

lig, särskilt då han blev kär i husmodern vid skolan och fri
ade till henne. Elin var en liten sÖt, nästan alltid leende

flicka med, trots sin blindhet, stora, stråJlande klarblå ögon.
lion dog vid unga år. - Plera av barnen voro icke blinda

dövstumma, Ultan blinda sinnesslöa. De kunde dock vara
partiellt begåvade. Lilla Lisa var musikalisk, hade en vac

ker sångrÖst och var mycket förtjust, när hon fick sjunga till
pianot. lion sjöng, litet koketterande, "Gläns över sjö och

strand" - första 'gången jag hörde denna vackra sång. Det

gick mycket glatt och muntert till i skolhemmet, och blarnen

verkade helt obesvärade av sina defekter.

Den familj, som jag näst efter Nordins, mest umgicks med

var liellgrel1s. Kyrkoherden Olaes Teodor liellgren, f. 1853,
inspektor för Lisa Nordins skolhem, var också medlem av

folkhögskolans styrelse. Det var en vacker man med ung

domligt utseende och ovanligt fräsch hy. lian vm glad och
hjärtlig, vältalare både i predikstol och kateder, med gott in

nehåll och sonor stämma. Gammal skaradjäkne och utmärkt

anekdotberättare drog han 'gärna historier om Skaragymna

siets lärareoriginaL lians fru, den 48-åriga Sophie, född von
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Koch och något befryndad med mig, var lång och mager, myc
ket snäll och vänlig mot mig men allvarlig, kanske en aning
butter. Själv lugn, flärdfri, huslig och hemkär utlät hon sig
om den oroliga Lisa Nordin: Jag skulle vilja predika för l1en-

KYRKOliEJ:mE c. T. tJELLGREN med familj.

ne över texten: "Bliv i ditt land och föd dig redliga". Iiell
grens hade förutom en fosterdotter två egna flickor, av vilka
den äldre, den söta, pigga, tillgivna skolflickan Agnes var en
av mina främsta favoriter.

Den 21 november uppvaktade jag, paradklädd, Överste Otto
Wilhelm Löwenborg, chef för Västgöta-Dals regemente, vars
regementsexpedition var fÖrlagd till Vänersbopg. Han var
typen fÖr en hederlig, plikttrogen krigsman av gamla stam
men. Både han och hans fru Agda, född JägerschiÖld, hÖrde
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till de stilla i landet, litet stela men mycket vänliga. Med de
ras tre söner I.:;'redrik, Arvid och lJugo, hade jag varit skol
kamrat i Uppsala. Fredrik, nu löjtnant vid Smålands Grenad
jär:kår, adjutant vid krigsskolan på Karlberg och nygift, bod
de naturligtvis på Karlberg. tian hade varit min klass-, stu·
dent- och Karlbergskamrat, därtill stenograf och medlem av
den av mig grundade stenografiska skolföreningen Iris. Vac
ker och finhyllt spelade han primadonna i den lilla teaterfÖre
ning, som vi hade i skolan. Arvid, löjtnant vid Västmanlands
regemente, var sjukgymnast i Borås och Hugo --- "Löwis" -
var som nybakad underlÖjtnant vid Kronobergs regemente

nyss återkommen till föräldrahemmet. Som en liten söt 10

års gosse hade han lärt stenografi för mi'g. Nu såg han fin och
vek ut och verkade något vemodig. Det konstaterades snart,
att han var lungsiktig, och han hade inte många år kvar att
leva. På en bal i Vänersborg hörde jag honom yttra: "Ja,

nu skall man ta sig en slapp pas-de-quatre på gravens brädd,"
LÖwenborgs hade också två döttrar, Anna och Agda, behag-
liga, mycket väluppfostrade flickor. Anna, som för tillfället
inte var hemma, hade varit läskamrat med mina två äldsta
systrar och konfirmerats tillsammans med dem av docenten,
sedermera ärkebiskopen Johan August Ekman i Uppsala.

Vid min uppvaktning för översten blev jag bjuden på supe
redan till samma dags afton tillsammans med några andra
0fficerare. Jag fann mig mycket väl till rätta i sällskapet,
ehuru där varken röktes, dracks punsch eller spelades kort.

Söndagen den I december, Oscarsdagen, hade III. Arme-
fördelningens officersförening möte på stadshotellet i Väners
borg. Vi ringo höra ett par intressanta föredrag och aväta en
lcstli,g middag (pris 12 kr.). Menyn var följande: Smörgås
bord -- Juliennesoppa -- tIelleflundra med capris - Blandat
kött med legymer - Fågel med sallad - Olasspudding _.

frukt. Och vinerna: Sherry - Bordeaux - .llochheimer -
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Bourgogne - Champagne - Sherry - Port. Till middagen
spelade regementsmusiken: fIohenthal, marsch av Unrath 
Ouvertyr till Regementets dotter av Donizetti - Melodie
bouquette ur Boccaccio av SUiPpe - Poutpourri ur Mignon av
Thomas - Wien bleibt Wien av Kral. På kvällen gavs den sed
vanliga Oscarsbalen, helt lysande med närmare ett hundratal
uniformerade deltagare. Jag dansade bl. a. med' Anna och
Agda Löwenborg (den förra nu hemkommen), Eva Tottie, f.

Mannerstråle (från forsbacka på Dalsland, något befryndad
med mig), Elin Petersson och Gunhild Jonsson (bäde ]:a vals
och cotillon) samt fru Anna Silfwerbrand.

Elin Petersson, dotter till en kaptensänka, var en glad, hur
tig och rejäl flicka, med vilken ja,g sedan dansade några

gånger. Många år senare återsåg jag henne på det stora ho
tellet i Saltsjöbaden som något slags värdinna, en uppgift, för
vilken hon syntes mig som klippt och skuren.

Gunhild Jonsson var en liten rar, ett par och tjugo års flic

ka, täJnkande och varmhjärtad, med vilken konversationen inte
bara blev kallprat utan även kurnde röra sig om religiösa och
sociala frågor. tIon var förlovad med jägmästaren Carl Rein··
hold tIullström, vilken emellertid under de tre vintrar, jag var
i Vänersborg, hade tjänstgöring på annat håll, varför jag var
ofÖrhindrad att ägna Ounhild min dyrkan. Jag gjorde snart
visit i hennes hem, blev vänligt motta'gen och tillbragte då
och då~ en afton där. Fadern, Wilhelm Jonsson, hade varit
kapten vid VästgÖta-Dals regemente och var nu a'gent för
försäkringsaktiebolaget Skandia, en godhjärtad och humoris
tisk man. frun - fÖrnamnet har jag glömt - var en fyllig,
fryntlig och hemtrevlig gumma. Och så hade Gunhild två
mycket yngre systrar, äldst den sockersöta Sigrid.

fru Anna Silfwerbrand var norska, född Sanne, kvinnligt
mjuk och beha'glig. Jag hörde knappast någon av traktens
fruar så prisas som hon. tIennes man, majoren Emil Silfwer-
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brand, hade varit kapten vid Västgöta-Dals regemente. lian
hade ett gott hjärta men var för övrigt sin hustrus kontrast,
en ståtlig karl, gammal knekt till själ och sätt och svår "norsk
ätare", nåigot som den lilla frun fick finna sig i.1

) Silfwerbrands

voro barnlösa. De ägde och bebodde den lilla idylliska gården

Sandgärdet vid Rånnum och hade vid mina utflykter med

elever bevisat både dem och mig mycken vänlighet. Majoren
påstod, med en menande sidoblick på sin Anna, att han trott
det vara beväringar, som "skulle ut i norska kriget" (den s.

k. militärpromenaden mot Norge), när han så'g oss tåga upp på
gårdsplanen.

På Vargön utanför Vänersborg bodde som disponent för

pappersmassefabriken Axel Wilhem liåkansson, f. d. kapten

vid Södermanlands regemente. lian hade lämnat regementet

omedelbart före min officersutnämning, att jag fått "ärva"
hans rum i officersbryggnaden. lians fru var född Tottie,

syster till ingeniör Tottie på Porsbacka. De voro mycket älsk

värda mot mi'g och bjÖdo mig några gånger. Men intim blev

jag aldrig med familjen.

tIos ingeniören Alfred Engelbrechtsson på Karten eller Kar

tened vid Rånnum hälsade jag ofta på, mest i samband med
studieutflykter i trakten. I-Ian var en något till åren kommen
änkling, glad och språksam. Ehuru f. d. stor industriidkare
sade han sig egentligen endast ha varit "mjölnare" och var

enkel och flärdfri i allt. tIushålleti sköttes aven medelålders

fröken Anna Äkerblad, snäll och omtänksam och en utmärkt
värdinna. Ingeniören hade en liten förtjusande sÖt och rar

sexårig dotter Maria, som han kallade sin "lilla piga". Det
gick mycket glatt till i detta hem. Många släktingar komma

på besök, och då lektes och dansades med de små barnen -

1) Då hans fru frågade honom, om han ej någon gång skule besöka

hennes hemland Norge, svarade han: "Gärna~ i spetsen för mitt kompani."
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ingeniören i teten. Den 17 december voro han, fröken Åker
blad och lilla Maria inne i Vänersborg, där vi åto middag till-
sammans på Stadshotellet och sedan festade på Engströms
konditori. Den gamle ingeniören äktade 1899 frÖken Aker
blad. Iion blev änka 1911 och dog i Stensjön i Småland 194Z.

Lilla Maria blev 1920 gift med speditÖren vid Skandinaviska
Jutefabriken i OskarsstrÖm Carl LejdstrÖm, en änkeman av
gammal dalasläkt. tlon har fyra styv~;öner och en egen son,
som är radioingenjÖr. De bo nu i Ätran i fIalIand.

Ännu ~;n fjärde familj i Rånnumstrakten hälsade jag pa l-

bland;. kyrkoherden Blomqvist i Västra Tunhems pr~istgärd,

och rÖnte där mycken vänlighet. Teol. el:r Johan Blomqvist
var bortåt 30 år äldre än ja'g och en mycket lärd man, sorn
fortfarande gick upp i sina studier. 1'. Ö. var han godmodig

och språksam, gemytli'g och humoristisk. .lians fru liedwig,

född SJÖsteen, var mycket beläst, fint bildad och fin i både
uppfattning och sätt. Vi komma dock inte sällan i dispyt, d{\
"doktorinnan" med h~lnfÖrelse omfattade tidens liberala ide

er, under det att jag såsom gammaldags och konservCltiv
tyckte, att allmän rÖsträtt och "Qvinnans emancipation" va
ra samhällsomstörtande påhitt.

Jag bodde ute på Torpa och var för frukostar och aHon
måltider inackorderad hos föreståndaren men gick efter
förmiddagslektioncrna dagligen in till Vänersborg och åt
middag på Stadshotellet, vanligen i sällskap med Carl Gustaf

Löwegren, en 'äldre löjtnant vid Västgöta-Dals regemente,
och Wolmar Silfwersparre, en ännu äldre vice häradshÖvding,
advokat och notarie vid Vänersborgs drätselkammare. Jag
fann båda något tråkiga, och så torde även de ha funnit mig.

Under mina tre vänersborgsvintrar gåvos där många kon
serter, soareer, aftonunderhållningar och i synnerhet teater
föreställningar, de senare i rent otrolig mängd, ofta flera i

samma vecka. Endast en mycket ringa del av dessa hade
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jag tillfälle att frekventera. Staden ägde en relativt rymlig

teatersalong med parkett och två rader. Någon gång i
december uppfÖrde ett gästande teatersällskap "Herr Sena

torn", ett synnerligen roligt tyskt lustspel och väl spelat.
I-Iändelsen försiggår i Hamburg, och motivet är senatorsiamil
jens hÖgfärd. En ung man, som fÖrlovat sig med dottern i
huset, kringgärdas med ett otal fÖreskrifter om vad som pas
sar eller icke passar honom i hans nya ställning som sena·
torns måg, Till slut ~;ör Histmannen revolution och driver

dc högfärdiga svärföräldrarna till en mera okonstiad syn p2i
människorna och tillvaron.

V å l" t e r ffi i iI e il 1 8 9 6.

På Karlsdagen, den 28 januari, brukade alltid doktor Karl
Bylunds familj ha någon tillställning. Nu var det "Souper med

dans" med början kl. 7 och hämtning kl. 1. Naturligtvis frack

som alltid, då ej annat särskilt angavs. Jag dansade bL a.
med Anna och Agda Löwenborg, Elin Petersson, Ounhild Jons

son (cotiljong) och Elsa von Nolting, en grann 11 års flicka,

ovanligt stor och kraftig för sin ålder, dotter till disponenten

för Vänersborgs tändsticksfabrik,

En söndag tog jag en långpromenad och tittade in hos

några vänner i Österled: Håkanssons på Vargön, Silfwer

brands på Sandgärdet, där jag blev bjuden på middag, Engel

brechtssons på KaI'tene, och denna gång; föreståndaren för

skogsskolan, jägmästaren Lars Johan Hallgren på Berga

gården, vilken varit mycket tillmötesgående vid mina studie
utflykter på Iiunneberg.

Lektor Olof (OUe) Örtenblad var en vän till mig och famil

jen sedan min skoltid i Uppsala, då han undervisade mina
systrar i franska. lian var hÖgt bildad och ovanligt trevlig

att umgås med, men försynt och anspråklös. lians fru Sissi,

född Byström, var vacker, begåvad och behaglig. De hade
två flickor, Stina och Ounhild, för vilka de i början av feb-
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ruari ställde till en barndans. Jag var med, ombedd att kom··
ma dit mest för att spela dansmusik. Äldsta dottern Stina.
var en ovanligt hurtig flicka och duktig skidlöperska.

Den 3 februari kom Emil Iiiertstedts teatergrupp till Väners
borg och uppförde Madame Sans Gene med Signe Wideil
i titelrollen. Signe Widell, som jag kände något sedan hen
nes Stockholmstid, var käck och trevlig och en högst akt
ningsvärd människa. Nu tyckte jag visserhgen, att hon inte
lyckades så bra med sin roll. Det var ett visst vemod Över
hennes spel, som varken passade hennes eget eller Madame
Sans Genes psyke. Detta hindrade inte, att jag skickade in en
blomsterbukett till henne. En annan av aktriserna kände jag
också, Elsa Friberg. lian var av god familj, och med henne
och hennes syster Ellen hade jag dansat på Karlbergsbaler.
Nu återupplivade jag bekantskapen och sällskapade både med
henne och hennes väninna Göta Söderström, ja, även med den
mycket stilige Gunnar Klintberg, som spelat greve Neipperg
i pjäsen. På Kondis bjuder jag dem på bakelser och cham
pagne, och med Elsa Friberg gör jag en skridskotur på
Vänerns is.

Den 8 februari köpte jag i David Johanssons manufaktur
affär underkläder för 30 kronor. lien Johanson blev tydligen
högst belåten. Han skulle ha supebjudning i sitt hem den da
gen och bad mig vara välkommen. Jag accepterade. Under
kläderna tyckte jag nog hade varit något dyra, men vid den
utmärkta supen åt jag mig till en hög rabatt. David och flel
mi Johansson vara relativt unga och hade ett litet flickebarn,
som hette Karin. De varo snälla och vänliga och bjödo mig
under de följande vintrarna ofta till sina afton samkväm.

Den 15 febmari var jag hos kapten Jonsson på e. m. bjuden
"att se på en större, intensiv barnfröjd".

Den 21 februari var jag av apotekaren Axel Unger bjuden
till kl. 4 att "äta en enkel midda'g tillsammans med ett par
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unga läkare. VardagsdräkC' Apotekaren var en urban och
~~emytlig herre. Fru Signe var en av "de tre vackra systrar··
na Wallman", själv en verklig skönhet, därtill rar och behag
lig men något naiv.

Till Nordins behövde jag inte bjudas. Dit gick jag ofta nå
gon stund efter midda'gen och spelade a .quatre mains med
Lisa eller med äldste sonen, gymnasisten GÖsta. En afton
togo Nordins mig med till doktor Piscator, änkling, barnlös
och mycket hjärtlig. Där fick jag nöjet att höra den Nordin·
ska stråkkvartetten med pianoackompangemang.

Några medlemmar av Vänersborgs "familjer" hade bildat
ett "Societetsbolag" eller en "Societetsklubb", vars styrelse
några gånger under vintern anordnade en s. k. familiesoare
i stadshus- eller societetssalongen, en helt billig tillställninj!;
(inträdesavgift 1 krona). Det var dans för ungdomen och
kortspel för de äldre, vanligen därtill någor; muntration av
växlande slag. Salongen tillhörde sbdshotellets festvåning,
och den som ville kunde gå ned i hotellets restaurant och su
pera (pris 2:50). Lördagen den 29 februari var den första

för året. Ett par hundra personer, ungefär dubbelt så mycket
herrar som damer, deltogo. Där var kvartettsång och solo
sång, rådmansfru Carlberg(förnamnet har jag glömt) bjöd på
fÖrstklassig pianomusik och den 27-årige Albert Reuterskiöld,
fredriksbergs ägare, roade oss med trollerikonster.

Vid en stor middag hos Håkanssons på VargÖn (kl. 4; hämt
ning kl. 10; frack) träffade jag löjtnant Axel Koch, en min
kamrat från både Karlberg och Krigshögskolan, snäll, hygg
lig och anspråkslös. Nu var han regementsadjutant vid Väst
göta regemente men vistades för tillfället i sitt fÖräldrahem,
Nygård, en vacker herrgård vid foten av liunneberg. lians
töräldrar voro också med på middagen och bådo mig vara
välkommen till Nygård. Axels mor, Pauline Tauvon, hade
varit en av min mammas flickvänner i Uppsala, och hos hen-
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ties föräldrar hade mina fÖräldrar rönt mycken 'gästfrihet i
Stockholm. Axels syster Gerda blev sedan gift med Wilhelm
l~appe, omsider generallöjtnant, en god vän till mi'g under vår
g'emensamma löjtnantstid i Stockholm. Deras son Axel är
nu domkyrkokomminister i Strängnäs och bor en minuts väg
från mitt hem.

I medlet av mars var jag fÖl' första gången bjuden tili fa·
miljen friman: Supe, vacker pianomusik och särdeles hem
trevligt. Den 62-årige fritiof Friman var provinsialläkare,
hjärtegod och torrolig, men blandade in en del kraftuttryck i

konversationen, som nog inte gillades av hans fromma familj.
Den brunö'gda doktorinnan Anna,. f. Nordienström, var ljuv

lig som en madonna. De hade två barn, Gustaf och l]sa.
Gustaf, f. 1876, studerade i Uppsala till präst, varför han säl
lan var hemma. Han blev omsider domkyrkokomministcr i

Uppsala och gift med den förut omtalade Maja Nordin. Den
renhjärtade, hurtiga, älskliga Elsa, nu en 14-årig skolflicka.
höll jag för prima inter pares bland Vänersborgs skolflickor.
Hon var en av mina bästa elever i skidlöpning. Elsa blev lä
rarinna vid flickskola 1905~18 och sedan, efter utbildning
vid Samariterhemmet, diakonissa i Uppsala.

Lördagen den 21 mars blev det åter familjesoare: 9 par j

rococokostymer, herrarna i röda frackar.

! Vänhem, en vacker stenvilla strax utanför staden, bodde
häradshövdingen Carl Algot Strandmark, bror till fÖrestån··
daren för Hallands folkhögskola Johan Edward Strandmarlc
Där var jag bjuden pä: midda'g den 30 mars och hade mycket
trevligt i ett sällskap av både äldre och yngre gäster. Sång
och musik Övades flitigt. Häradshövdingen och hans fru voro
fina älskvärda människor, hemmet elegant och samvaron kul
tiverad. Där var ett förtjusande knippe av fem flickor, alla j

skolåldern. Den äldsta, Viola, hade nyss fyllt 13 år; hon blev
gift Apelstam och bosatt i Halmstad.
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fram på vårsidan började jag se mig om efter en bostad i
Vänersborg och kom därvid i beröring med landskamrera
ren Olof Henrik Wibom, som hade en passande lägenhet att
hyra ut. Dit blev jag bjuden på spelparti den 31 mars (kl.
1/27, ej frack). Jag kunde inte spela kort och brukade vid
de ofta förekommande spelpartierna, ensam bland herrarna,
sitta och prata med de damer, som inte spelade kort. Men här
spelade a Il a, även ungdomarna. Jag måste dock bekänna
att jag en gång under mina tre vänersborgsvintrar försökte
mig på kortspel och verkligen lyckades - förlora 80 öre.

Med flera av de redan nämnda familjerna fortsatte jag mitt
umgänge. Så t. ex. med Silfwerbrands (stor middag, majo
rens födelsedag, mest gammalt folk, jag yngst), liellgrens
(supe med otroligt många gäster), Löwenborgs (en mindre
supe), Nordins (påskafton, flera ·gäster, bl. a. de glada lära··
rinnarna från Fredriksberg) och Örtenblads (mycken och
vacker sång, bl. a. duetter av värden och värdinnan).

Den 12 april ombads jag att "göra familjen Carlberg nöjet
att tillbringa aftonen hos dem i aU enkelhet". Då jag aven
turisttur i Dalsland var förhindrad att komma, fick jag ny
inbjudan dit den 24 och var då där. Rådmannen och Vasa··
riddaren Anders Carlberg var en högt aktad och mycket be
trodd man i staden och hans fru, som sagt, känd som en
framståiende pianist.

Förutom med familjerna sällskapade jag med några "lös
hästar". Vi träffades i Stadshotellets kafe, ibland. efter mid
dagen vid en kopp kaffe med avec, än oftare på kvällarna
vid ett glas punsch. Stundom skämtade vi med de två vack
ra och trevliga flickorna i kafeet, kamraterna mest med den
beundrade Greta, jag hellre med den anspråkslösa 18-åringen
Maja Jacobsson. Den senare återsåg jag efter några få år i
Östersund. Där hlevhon gift med stadskamreraren Erik
Lönnborg och allmänt uppskattad för sitt strålande humör,
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sin praktiska duglighet och sina energiska sociala insatser.
Några gånger så'g jag mina ungkarlsvänner på en bättre

middag i restaurangen. Sådana sällskapsvänner voro bl. a.
löjtnanterna Hjalmar Bylund ("Lalle"), Hugo LÖwenborg
("Löwis"), Tell Schmidt, Carl AUigust Ryrberg, jägmästaren
Henrik Julius ("Julle") och musikdirektören Lennart Hjorth,

alla hyggliga och aktningsvärda unga män. Stundom drog
denna: samvaro liksom de många bjudningarna i stadens fa
miljer så långt ut på tiden, att jag tog rum på Stadshotellet
och först följande morgon gick ut till Torpa. Allt detta var
mycket ofÖrståndigt. Genom mitt överdrivna deltagande i sta

dens sällskapsliv förlorade jag en dyrbar tid, som jag mer
än väl behÖvt till fÖrberedelser för mitt skolarbete och icke
minst till sömn.

Det fanns ett barnhem i Vänersborg, som jag en eller an
nan gång besökte, men jag kan nu efter 50 år inte erinra mig
av vad art. Det torde ha varit något slags daghem eller små
barnsskola. Det annonserades i tidningarna om "terminens
början" och om "inskrivning" av barn, och på söndagarna
var barnhemmet stängt. På min fÖdelsedag den 28 februari
(30 år) var jag där och bjöd alla barnen på fyllda semlor med
mjölk.

En vacker afton i senare delen av april samlade jag ihop
några musikaliska herrar, främst fredrik Nordin och hans
stråkkvartett, på Strömsborg, ett trevligt utvärdshus vid ka
nalen, där vi i ett privat rum åta, drucko och gjorde musile
I kafeet uppträdde en högväxt, mycket stilig man, k()styme~

rad som italiensk herde med ett fårskinn över axeln, tillsam
mans med en ung, brunhyad och mörkögd kvinna i italiensk
dräkt. Mannen, som bar ett italienskt namn, jag vill minnas
något som BeIIio eller dylikt, sjöng italienska sånger och
ackompagnerade sig på något stränginstrument. Vi toga in
dem i vårt rum. En i vårt sällskap, som kunde italienska,
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sade sig kunna intyga, att kvinnan, som dock var mycket få
mäld, var äkta italienska men var osäker på mannen. Denne

talade eller var åtminstone nårgot hemmastadd i svenska,
danska, tyska, franska, italienska och ryska!. Till min fÖr

våning återsåg jag denne man följande år på den stora ut

ställningen i Stockholm (1897), där han i "Gamla Stockholm"

hade en mycket frekventerad italiensk taverna. Efter utställ

ningen upptäcktes emellertid, att han var en - norrman, som

dragit vida omkring i värden! - När vi gingo från Ströms
borg sent på natten, strålade himlen i ett av de praktfullaste
norrsken jag nå'gonsin sett - detta i april.

Den 28 april slutade kursen på Torpa. Jag hade då hyrt
rum hos Wiboms fr. o. m. den l oktober men fick genast flyt
ta in mina saker och ordna i den nya bostaden, varför jag

kvarstannade några dagar i Vänersborg. Den 6 maj reste
jag. Min Vänersborgssejour var slut för den gången.

fl ö § tt e r ID i n el n 1 8 l) 6.

När jag lÖrdagen den 24 oktober 1896 återkom till Väners
borg, tog jag in i min hos landskamreraren Wibom hyrda bo

stad, en mÖblerad dublett i nr n i kvarteret Liljan vid Vall
gatan. Den var hyrd för ett år fr. o. m. l oktober för ctt be

lopp av 300 kronor. Den låg en trappa upp på vindens norra

(enligt kontraktet; jag skulle vilja säga östra) gavel. Det
yttre mycket stora rummet med två fönster använde jag till

arbets- och sällskapsrum, det inre medelstora, med ett föns·
ter, till sovrum. l:<'önstren vette åt flickläroverkets gård, där
ja,g kunde se småflickorna leka och de stÖrre promenera på
rasterna. Till mitt möblemang hörde en stor ställning med
armar på olika höjd för krukväxter. Sådana kÖpte jag, och
de prydde sällskapsrummet riktigt bra. Jag hade en städer
ska, Augusta Jonsson, en medelålders, mycket snäll, ordentlig
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och trevlig människa. Nu helinackorderade jag mig för ma
ten å Frimurareiogens restaurang, billigare och mera anspråk
lös än Stadshotellets. Som bordskamrat hade jag vanli'gen
vice häradshövdingen Knut tIaij, advokat och e. o. landskon
torist. Något vidare intim med honom blev jag inte, men
han var snäll och språksam. Jag fick nu ofta gå ut till Torpa
två gånger om dagen, vilket blev 3/4 mil per dag.

Ibland hade jag små enkla aftonbjudningar för de familjer,
med vilka jag umgicks. Augusta var mig därvid till god hjälp.
Jag hade också något litet egen servis, som så småningom
kompletterades 'genom presenter av min mamma.

tios. Strandmarks på Vänhem var jag den 7 november på
"enkel middag utan frack", hos Wiboms på stor bal (kL 7--0
den 26 november till ära fÖr två norskor, som de hade besök
av, fröknarna Solem och Florelius. I medlet av månaden var
jag på spelparti, fÖrst hos handlanden Otto Dymling, sedan
hos disponenten Wilhelm von Nolting och hans maka, fÖdd
Brattberg. Från intet av dem bevarar jag något som helst
minne, och inte vet jag, hur jag blev bekant med Dymlings.
Förbindelsen med Noltings hade gått genom dottern Elsa,
som jag dansat med. Det var en tidigt mognad flicka med
en viss värdighet i sättet. tian blev gift med en officer tIjal
mar Grafström, sedan överste, och ,gick ur tiden, medan jag
skriver detta (1947).

Till förmån för stadens "Flygelfond" ,gåvas två soareer på
teatern, lördagen den 14 och söndagen den 15 november. De
vom talrikt besökta och blevo mycket uppskattade. Pro
grammet upptog piano- och stråkmusik, solosång, en teater
pjäs och två tablå!er, allt av amatörer. I teaterspelet var jag
med. Det var en fransk· komedi, "En äkta man på glödande
kol" av EUlgene Grange. Den var kvalitativt så underhaltig,
att dess uppförande nästan stötte på skanda1. Vem som tagit
initiativet till SOm"en, valt pjäsen och svarade för ledningen,
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vet jag inte. Vi övade oss för en utmärkt instruktör, som lär
de oss att undvika amatörers vanligaste fel och spelet giCk

bra. De två manliga huvudrollerna innehades lustigt nog av
Niklas Bergius och mig. Vi hade råkat i delo med varandra
ifråga om leveranserna från hans faders bokhandel, och vi
skulle vara rivaler i pjäsen. Jag föreställde en rädd stac
kare, Bergius en överlägset säker herre. Nu var Bergius
själv en ovanligt fin och försynt man. En recensent, f. Ö. väl
villig, i Elfsborgs Läns Annonsblad anmärkte, att vi bort byta
roller. Men jag hade utan invändning tagit den roll, som till
delats mig.

Tablåerna vara två: "PaUls efter dansen" och "Shakespeare
vid drottning Elisabeths hov". - Här minns jag särskilt den
fascinerande uppbareIsen av Eleonore af Sandeberg som
drottning Elisabeth av England. Den 21-åriga fröken af San··
deberg var dotter till en kapten, som dött för många år se
dan, och modern, Jane, f. Dickson, levde tillbakadraget i Vä
nersborg. Jag ägnade Eleonore af Sandebepg en nästan vörd
nadsfull beundran för hennes aristokratiskt fina utseende och
sätt, vari, syntes det mig, hon överträffade de andra Väners
borgsflickorna. lion blev 1904 gift med läkaren vid Väners
borgs lasarett Olof Lundblad, som en gång varit en av mig
högt skattad klasskamrat.

På vinden hos Wiboms och motsatt gavel mot min bodde en
medelålders lärarinna, fröken Ada Rosengren. tIan var myc
ket snäll, teosofiskt troende, något romantiskt anla;gd och
skicklig pianist. Mycket beläst höll hon fÖreläsningar vid det
s. k. Ar'betarinstitutet, stundom om städer och trakter, som
hon aldrig besökt, men så målande, att man uppfattade allt
som personliga minnen. Den 28 november föreläste hon på
detta sätt om "Madrid, Spaniens huvudstad."

Två familjesoareer på Stadshotellet var jag med om den
na termin och ingick dessutom i den förra vintern bildade
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föreningen "folkdansens Vänner", i vars lekstuga jag deltog

och lärde mig några av de stundom ganska svåra danserna.

V å r t e r m i n e n 1897.

När jag från en skidtur i Dalarne och Norge den 11 januari
1897 återkom till Vänersborg, fann jag stadens familjer uppe i

en sannskyldIg kalasperiod och deras ungdomar nästan i dans
yra. "folkdansens Vänner" hade från föreningen "Philocho···
ros" i Uppsala fått en instruktör, kandidat Iiolmgren, som kom

mit på nyåret och nu skulle sluta sin kurs om ett par dagar.
Det dansades varje dag både före middagen och på aftonen.

Jag kom genast in i virveln, var med om danskursens sista
aftonlektioner, kort därpå på bal hos Byluncls, den 13 på släd-·
parti, därvid jag körde fÖr Agda Löwenborg, och den 16 på

ett "enkelt spelparti" hos Da:vid Johanssons.
Landskamrer Wiboms hade en dotter vid namn Gerda.

Egendomligt nog kunde vi inte tåla varandra. Vi retade var
andra idelIgen, inte med något smågnabb utan hjärtligt ilskna

båda två -- dumt av mig! Med den snälle, lugne, anspråklöse
landskamrer Olof Iienrik Wibom kom jag väl överens och

något så när med hans fru Hulda, f. Andersson, som var myc
ket kritisk. Wiboms hade tre unga söner, av vilka den mel

lersta, Ivar, låg vid sjökrigsskolan. Åke, den äldste, sjÖng
bra, ehuru han stammade något i talet, och fick, ehuru ännu

endast gymnasist, uppträda som kuplettsångare i familjen och

på soareer. Han blev därav något bortskämd och hade ett het
sigt lynne. Den Il-årige Tor, var sn~ill och skÖtsam, hÖrde tm
mina elever i skidlöpning och blev med tiden major ocb en
känd "olympisk" idrottsledare.

Torsdagen den 4 februari var ja-g på aftonbjudning (från

kl. 5, klädsel rock) hos familjen Cassel på Överby, omkring;

6 km söder om Vänersborg. Min middagskamrat Knut Iiaij

hade flera i traktel1 bosatta syskon, som jag så småningom
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lärt känna. \Volrath liaij, kapten vid VästgÖta-Dals rege
mente, bodde på syskonkretsens fädernegård Onsjö, Ali, kap
ten vid Bohusläns regemente, i Uddevalla, lienrik, löjtnant vid
Västgöta-Dals regemente, på Niklasberg vid Vänersborg,
Lotten, Adelaide och Anna på Onsjö och Ebba, 'gift med ma
joren vid Västgöta-Dals regemente Thorsten Cassel, på grann
gården Överby. Bröderna voro ståtliga karlar, muntra och
musikaliska, majoren mycket stilig och den 29-åriga fru Cas
sel en strålande skönhet och förtjusande värdinna. De flesta
av syskonen vora nu samlade på Överby. Det var en myc
ket trevlig afton med bl. a. sång och musik. Två av bröder
na sjöngo med stor bravur kupletter ur Prihetsbröderna. -- En
annan gång - jag minns ej alls vilken vinter - var jag bju
den på bal till liaijs pål Onsjö. Det var 'gott skidföre, och med
balskorna i ett paket löpte jag i frackkostym de sex kilome
terna till Onsjö, helt lugnt för att icke svettas. Och så till
baka på natten i samma dräkt och samma spår.

En ny vän hade jag sedan fÖrra terminen förvärvat i den
21-årige Elof Berggren, som på senhösten hemkommit från
Karlber·g och i december utnämnts till underlöjtnant vid
Bohusläns regemente. lian var son till kronolänsmannen
August Duo Berggren i Trollhättan, som dock vid den tiden
blott hade en dublett där för sin expedition, medan familjen
eljest bodde i Vänersborg. Elof var trevlig på alla sätt.
Bland alla mina ungkarlsvänner kom ja'g snart att hålla mest
av honom. Vid mina skidutflykter blev han den bäste kam-o
raten. Vi skidade omkring i Dalbobergen, en gåing tvärs över
södra Dalsland till Uddevalla. Elof slog sig sedan på att stu
dera Ryssland, där han besökte vitt skilda trakter, såsom
Moskwa, Krim, Kaukasien, Turkestan och Sibirien. tian
blev lärare i ryska vid Krigshögskolan (1910-20), hade hand
om svenskbybornas hemfärd, blev major vid Västgöta rege
mente och fick överstelöjtnants avsked, Elof äger och bebor
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nu den vackra gården Johannelund på Äkers-Runö, där han
mest sysslar med silversm~de.

Elof var äldst i en stor syskonskara. Där var brodern Tell,
som sedan blev 'gymnast i U. S. A., samt systrarna Ingrid,
EIin, Gunla, Gerda, Märta och Greta. Gunla, 14 år och en
duktig skidlöperska, stod mig närmast. Alla dessa pigga,
brunÖgda syskon voro gränslöst rara, naturliga och flärdfria.
De voro synnerligen väl uppfostrade av sin präktiga mannna
Gerda, född DahllÖf, dotter till den frisinnade och klarsynte
riksdagsmannen Johan fredrik Dahllöf på Strömsberg vid
Trollhättan. De åtta barnen vora fÖdda under loppet av 13
år och så jämnålriga, att alla flickorna under ett par år stodo
samtidigt uppta'gna i flickskolans katalog. Alla flickorna ble
vo gifta: Märta med en köpman, de andra fem med var sin
ingenjör, Gerda fÖrst sedan hon några år varit lärarinna vid
teosofskolan i Point Loma i Californien. Tre av ingenjörerna
varo anställda i Vattenfallsstyrelsen, bland dem Ounlas man,
Gillis Hansson, efter vilkens fÖrnamn hennes barn kalla sig
GiIlenius. Gunhl bor nu som änka med sonen Leif, amanuens
i kammarkollegium, på LidingÖn. Sonen Inge, Leifs tvilling
bror, är underläkare vid Mora lasarett och dottern Mapgit är
bosatt i Örebro.

Nyåret 1897 hade jag helt oväntat fått order att den 31 mars
inställa mig vid militärskolan i Norrköping för att' under 4
månader föra befälet över Södermanlands regementes dit fÖr ..
lagda korpralskola. Det var med hänsyn till mina bostads··
förhåHanden ett streck i räkningen. Jag hade hyrt min du
blett för ett år fr. o. m. den l oktober 1896. Nu fick jag bGtala
hela årshyran, 300 kronor, för att endast bo där i fyra måna

der. Den 26 februari reste jag från Vänersborg. r'Öre avre
san ställde jag om att barnen å Barnhemmet skulle få fylida
semlor med mjÖlk på lördagen den 27 i stället fÖl' på sönda
gen, min födelsedag, då hemmet var stängt.
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"ö s t t e r m i n e n 1897.

först den 13 oktober, sålunda efter 7 1/2 månaders frånva
ro, återkom jaK till Vänersborg. Här var allt sig likt. "folk
dansens vänner" hade flitiga Övningar. f'öreningen hade
lekstuga en gång i månaden, då vi voro klädda i folkdräkter,
jag i en vacker dclsbodräkt. Vid en soare på teatern under
Lennart Hjorts ledning sÖndagen den 31 oktober till förmån

för "flygelfonden" uppträdde vi offentligt. Programmet var
f Ö. mycket omväxlande med sång, pianomusik av fru Carl
berg och dans av mycket unga vänersborgare i prydliga
rococodräkter. Till sist "lekstuga". Publiken tyvärr fåtalig,

Jag hade den makalösa turen att hela vintern igenom utan
kostnad få disponera en Bliithnerflygel. Den tillhörde över
stelöjtnanten Nils Selander vid Västgöta-Dals regemente.
som jag en eller annan gång träffat lInder min Stockholmstid,
en inom huvudstadens musikliv mycket känd person. Han
tjänstgjorde för tillfället på Karlberg och hade då inte bruk
för sin flygel, varför han lånade ut den åt mi'g. följden blev,
att jag denna vinter spelade piano ganska flitigt. l=<'röken Ada

Rosengren, min "vindskamrat" varr vänlig ;nag att erbjuda
mig gratislektioner i pianospelning. Jag tog tacksamt emot,
men lektionerna bleva inte ,många,

På iörslag av Lisa Nordin höl! jag denna termin i DÖvstums
institutets gymnastiksal en danskurs med en stor grupp av
institutets elever. Jag övade dem 2 a3 gånger i veckan, egent
ligen endast pojkarna; flickornas steg kunde jag inte. Men jag
fick hjälp av den unga fröken Ellen Cedergren. Eleverna varo
mycket roade. Den 12 december avslutade vi kursen med en
lekstuga. Vi hade inbjudit ungdomar från läroverket och
fJickskolan, så att dövstumma flickor dansade med hörande
pojkar och tvärtom --- enda möjligheten att få de dansande
paren att följa musiken. Det blev 35 a 40 par och de hade
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riktigt muntert. Jag trakterade hela sällskapet med saft. ka
kor, marmelad och karameller för 13 kr. 75 öre. Ellen Ce
dergren, dotter till en affärsman i staden, var späd, litet blek,
gränslöst snäll, varmhjärtad och kvinnligt ljuv.

Lasarettsläkaren dr Leonard Grundberg, som jag rådfrågat
någon 'gång, riksdagsman och mycket betrodd, hade en gång
vänligheten aH bjuda mig hem på supe. Grundbergs vara
förmögna och hade ett magnifikt hem. - Att jägmästaren
Erhard Rupert och fru Ida Björklund bjödo mig hem till sig,
ehuru jag inte gjort visit där, satte jag stort värde på, då det
var en fin familj, som sällan hade några bjudningar. De hade
en son, den exemplariske gymnasisten Fredrik och tre rara,
minderåriga döttrar. - Söndagen de 28 novenrber hölls ter
minens första famiUesoare, "icke i baldräkt, däremot gärna i
fantasi- eller nationaldräkt."

Med många pojkar i högre allmänna läroverket stod jag
på mycket god fot, mest kanske för att jag lärt dem att an
vända skidor och även skaffat dem sådana. Måndagen den
j 3 december blev jag bjuden på Luciabal i läroverkets gym
nastiksal (kl. 6-11,30), bjudningen utfärdad av gymnasister
na Gerhard tIalleT, Gunnar Mcllen och Gösta Amep-Nordin.
Både av pliktskyldig hÖvlighet och av egen böjelse bjöd jag
först upp lektorsfrun Sissi Örtenblad. F. Ö. dansade jag bl.
a, med Elsa Friman, Agnes Hellgren, Gunla och Ingrid Berg
gren och Estrid Wassberg. Den senare var en mycket hurtig

och trevlig flicka, jag vill minnas från Trollhättan, en av
mina bästa skidelever.

V å r t e r m i n e n 1 8 9 8.

När ja'g efter julferierna återkom till Vänersborg den 9 ja
nuari, voro flera supecr, middagar och baler redan avverkade.
efter några dagar var jag på supe hos Strandmarks och som
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vanligt umgicks jag i vardagslag med Nordins, Iiel1grens, fri

mans och Jonssons samt mera sporadiskt med flera av
dem, som jag förut nämnt.

Söndagen den 16 januari hade jag en mycket innehållsrik
och trevlig da-g. På f. m. red jag ut ett .par timmar med
löjtnant Tell Schmidt, som då höll ridhus i Vänersborg. Pä

e. m. reste jag med Gunhild Jonsson och hennes lilla syster
Karin per järnväg till Lilleskog, varifrån vi gingo till liall·,

grens på Bergagården och toga dem med oss till Engelbechts
sons på Kartene, där den snälla frÖken Äkerblad bjöd på en
improviserad supe. - Den 23 januari hade Skyttegillet, som
det årligen brukades, en barnbal i Stadshussalongen med jul
gransplundring m. m. 120 barn deltaga. Dc 220 vuxna, som
också voro med, kvarstannade därefter och fortsatte att dan
sa (jag spenderade 5 kronor på buffen), och belåtenheten var

allmän.
En dag i början av februari var jag bjuden till tIallgrens

på jakt tillsammans med hans spänstiga, jaktvana dotter Anna
och jägmästaren Sten'berg. Jag sköt också själv en hare.
Återkomna kl. 5 till Bergagården fingo vi middag, varefter jag

återvände till Vänersborg. Där hann jag vara med om en vac
ker konsert av fru Scharwenka och fröken Agda Lyzel1,
etter vilken kapten Ragnar Almqvist vid Västgöta-Dals rege

mente, med vilken jag haft en livförsäkringsaffär, tog mig hem

till sig på supe.

Med förbigående av flera andra bjudningar må nämnas en

hos kaptenen vid Västgöta-Dals regemente Sandy Tham och
hans glada, att inte säga muntra fru Anna, född NaH och Dag.
Där hade jag föregående år ett par gånger varit på spelparti.

De hade inga egna barn men en fosterdotter, Karin Bohlin,
cn av mina favoriter. Till hennes nöje hade de nu barnbal.

Bjuden dit, var jag, som meningen var, danslärare och munt

rationsråd.
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Lördagen den 26 februari hade gymnasisterna åter bal, och
jag var bjuden dit. Jag dansade med bl. a. fru Sissi Ortenblad

och hennes dotter Stina, Gunla Berggren, Elsa Priman, Prida
Engström och en fröken Sanne från Uddevalla, vars familj
jag ofta gästat. -- Vid denna tid gick den sedermera så be
römde skalden Birger Sjöberg i läroverket men var ännu

inte ens gymnasist, och jag hade in-gen ,aning om hans existens.

I sina "Pridas Visor" hämtade han ju flera typer och situatio
ner från sitt "Lilla Paris", Vänersborg. I~ådman Albert Carls

son - inte nämnd här fömt- uppgavs ha varit den rådman,
han syftat på i visan "På begäran", och värdshuset var
Strömsborg. Lustigt nog syntes mig Prida Engström, som

jag mindes henne, när Pridas Visor utkomma, nästan som
prototypen för Sjöbergs Prida. lian var konditorsdotter och
serverade själv i konditoriet, finhyllt rosaskär, ljusblåögd
och barnslig. H.on var med på ett par familjesoareer med sin
lilla snälla mamma. Då j3'g märkte, att någon av de tongi

vande flickorna i "societeten" inte tyckte, att Prida riktigt hör-'
de dit, roade det mig att särskilt flitigt dansa med henne.

I febmari detta år kom jag för första gången i berÖring med
stadsingenjÖren Lindeberg och hans familj. Sannolikt vore
de nyinflyttade. Varken hans eller fruns förnamn kan jag nu
erinra mig. Det var mycket intelligenta, bildade och sympa
tiska människor. Jag blev en -gång bjuden dit, kanske mest

för att få se på fruns tavlor. lion var en skicklig målarinna,

utbildad i Paris. Det mesta var raskt målat, luftigt, naturligt

och träffande. Väggarna i hemmet vora nästan täckta av

hennes egna tavlor, de flesta utan ramar.

Under alla tre vintrarna brukade ja-g hjuda gossar och flickor
in på konditoriet (hos Prida Engström), när jag h2lndelsevis rå
kade träffa dem ute i närheten av kondis. Mest var det slnåflic
kor som t. ex. flickorna Strandmark, Karin Bohlin och Karin

Johansson, ibland några äldre som t. ex. Elsa Priman och hen-
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nes väninna Bertha Ericsson, en apotekaredotter, som sedan
blev gift med min gode vän kyrkoherden i Katrineholm dr Ema
nuel Morbeck. Sista vintern nådde min frikostighet kulmen
med en konditoriräkning på 24 kr. 18 öre. Utgifter för social
verksamhet hade jag däremot ytterst sällan, och någon kyrko
kollekt tycktes jag aldrig ha gett, ehuru jag varje vinter var
några gånger i högmässan. Ja'g kan inte heller minnas, att
det upptogS någon kollekt i kyrkan.

På min fÖdelseda,g den 28 februari 1898 (32 år) uppvaktades
jag i morgonstunden av 14 flickor i åldern 9-13 år. De om
bådos att återkomma till en kopp kaffe kl. 6 på kvällen, och
till dess bjöd jag också 8 läroverkspojkar i samma ålder. Det
blev en munter tillställning. Avsiktligt var föga ordnat i för
väg. Gossarna fingo koka kaffe på ett primuskök och slå upp
en låda med födelsedagspresenter. Det som här intresserade
dem mest var en mycket läcker, av min syster Gcrtrud Viotti
i Uppsala lagad sockerkaka. Under tiden dukade flickorna
kaffebordet med bakelser och småbröd från konditoriet. På
kaffet följde ett glas svenskt vinbärsvin. Så lektes pantlekar,
beskådades kuriosa och dansades till kl. 1/2 9 efter min musile
Då serverades the och påhredda smÖrgåsar. Sedan en del
sparade dekorationer letats fram, avslöts festen med kottil
jong. Av mina unga gäster erinrar jag mig ingen särskilt
utom två bröder liEeger från Lilla Edet, där fadern ägde ett
pappersbruk, vackra, prydligt klädda, väluppfostrade små
kavaljerer. Den äldste, Emil, 12 år då, blev 1905 löjtnant vid
]. Svea artilleriregemente, sedan major i finska armen och
slutligen överste i den litauiska. Den yngre Agnar blev
affärsman. Båda äro nu döda sedan flera år tillbaka. - Som
vanligt hade jag tidigare på dagen trakterat barnen i barn
hemmet med fyllda semlor och mjölk (6 kronor) och själv åsett
proceduren.
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J den mån som snöförhållandena det tilläto, brukade jag
samla skolungdomen till övningar i skidlöpning eller små
skidutflykter. Denna termin ordnade jag också två skid
tävlingar, båda i längdlöpning. Den första, fredagen den 25
februari, gällde en 9 kms bana från flickskolan fÖrbi Torpa
till Brinkebergskulle och åter. Deltagarna voro 15, 14 pojkar
och en flicka. Svenska föreningen för skidlöpningens främ

jande hade till pris skänkt ett par utvalda torneåskidor och
sex exemplar av föreningens årsskrift, och jag hade komplet
terat med några småpris. Prisdomare voro lektorerna Olof

Örtenbilad och Emil Solander samt lÖjtnant fIjalmar Byluncl,
På kvällen utdelade lektor Örtenblad i flickskolans av intres
serade fyllda stora sal under humoristiska inpass priserna.
Egentliga pristagare blevo Gösta Hallgren (l:a pris), Stellan
Koch, Folke Loftman, Herbert Kjellber'g, Arvid Nordin och
Herbert Breithaupt Meyer. A Il a de övriga erhÖllo små extra
pris, nämligen Fredrik Björklund, Fredrik Bruno, Carl Ryding,
Anders Carlquist, Gunla Berggren, Gustaf liåkansson, Iiugo

Mtiller, Hartwig Linder och t. o. m. Knut Åkerström, som gått
vilse och efter växlande öden och äventyr återkommit efter
2314 timmar.

Den andra tävlingen fredagen den 8 mars erbjöd val av tre
banor: 1) till Torpa och åter, 4 km., 2) till Brinkebergskulle
och åter, 9 km., 3) till Onsjö och åter, 12 km. Antalet tävlan
de var 53. Prisdomare vora lektor Örtenblad, doktor 10ns
.son och löjtnant Löwenborg. Prisutdelning förrättades lik
som förra gången i flickskolan. Pristagare blevo: 1) På 4
km:s banan (av 13 pojkar, alla under 14 år, och 7 flickor) Olof
Iiedenlund, C. G. Nilsson, Agnar Iiceger, Inga Carlqvist, Si~~

ne Lewerth, Stina Ortenblad, Tor Wibom, Erik Andersson,
Gerda Berggren och Karin Bohlin. 2) På 9 km:s banan:
Anders Carlqvist, Herndahl, Gunla Berggren, Erland Nlontell
(sedermera landssekreterare i Östersund), Gustaf Håkansson,
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Harald Koch, Hugo Miiller och Herbert Breithaupt Meyer. 3)
På 12 km:s banan (av 12 pojkar och en fliCka) Erik Hallgren,
IiaraId Noren, Folke Loftman, D. Noren och Anna Noren. De
flesta prisen voro penningpris.

Anna Löwenborg var sedan föregående år ogift med kapte
nen vid Västgöta Dals regemente Charles Emil Lindencrona
i Vänersborg. Den 10 mars var jag i deras hem, inbjuden "att
tillbringa aftonen" hos dem. -- En av mina närmaste grannar
på Vallgatan var jägmästaren Edward Stuart. lian hade en

liten snäll S-års gosse - Bertil -, som jag ofta träffade ute

på gatan och skämtade litet med. Jägmästaren var en stor

kraftig karl; hans fru Tolla, f. von Hennings, som skickat upp
Bertil med blommor till min födelsedag, var rar och vänlig.

De bjödo mig den 24 mars på en mycket fin s. k. "enkel supe"

("sällskapsdräkt"). - Bertil hlev omsider kapten vid Skara
borgs regemente.

Söndagen den 13 mars företog jag en skidfärd till Trollhät
tan tillsammans med Elsa friman, Gunla, Ingrid och Elin
Berggren samt Anna och Harald Noren. Elsa använde därvid
långa, smala löpskidor, som hon hade på långlån av mig. Hon
var den enda av mina skidelever, som jag trodde om att kunna
manövrera sådana, de andra hade terrängskidor. Hemfärden
på kvällen blev i hög grad mödosam genom inträffande tövä

der och ett miserabelt före - blandad snö och lera. Doktor
innan Friman sände mig den 22 mars ett kort "med vänJi,gt
tack för Grevens ridderskap under Trollhättefärden" och till

fogade orden: "Glöm ej alldeles bort oss, beder en tacksam
Mamma".

I ett brev från doktorinnan, skrivet midsommardagen sam
ma år, rapporterar hon litet från Vänersborgslivet: "Här är

sig allt likt". Dagen förut hade friman varit i en familj på

"storsupe, där det arbetades vid 3 a 4 spelbord sjelfva mid
sommarafton". Och vidare: "Elsa har i vår fått velocipecl,
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som f. n. är hennes hela verld, dock har hon hittills åkt san
sadt. Lisa Nordin åker också velociped med stor förkärlek."

I brev av den 4 juli meddelar mig fru Ida Björklund, vilka
prövningar deras son, min unge vän Fredrik, ,genomgått. "lian
har varit sjuk sedan den 9 maj. Det börjqde med enbart feber,
och han låg till sängs i 14 dagar först. Gick så, ehuru ej fe··
berfri den 31 maj upp i den muntliga studentexamen, som han
tog med heder (AB). I skrivningarna hade han också lyckats
ganska bra (3 AB, ett Ba). Emellertid fortfar hans feber och

visade sig slutligen bestå i lungsäcksinflammation. Ännu är
han ej feberfri och har svårt att återfå krafter och hull." -- De
snälla vänliga flickorna Björklund mötte jag en sommarda'g
flera år senare på Åreskutan. '.'

Palmsöndagen den 3 april förlovade jag mig med slÖidlä
rarinnan Svea Palm i Borås. Kursen på Torpa slutade den 6.
Över påsken var min fästmö här, och vi gjorde visit hos de
familjer, med vilka jag umgåtts mest. Kort därpå, sannolikt
den 13 april, lämnade jag Vänersborg och återkom först den
12 september för att ta hand om mina tillhörigheter och göra
upp resterande affärer. Jag skulle nämligen, liksom folkhög
skolan, flytta till Herrljunga. Naturligtvis tar jag in i min
dublett, som jag hyrt till den 1 oktober. En dag möter jag pä
gatan (nära kondis) Agnes HelIgren och hennes goda vän Olga
Olsson jämte ett par småflickor och bjuder dem i Engströms
konditori på några avskedsbakelser för 1 kr. 80 öre. Den 16
september får min präktiga Augusta sitt sista arvode, och jag
reser till Herrljunga. Den 20 viges jag i Borås vid Svea Palm.
Min Vänersborgstid är slut.

Ädla människor hade jag mÖtt under mina tre V~\nersborgs

vintrar, trofasta vänner hade jag vunnit, vackra impulser ha
de jag fått, goda nÖjen hade ja'g upplevat. Men naturligtvis
präglades sällskapslivet här liksom mest Överallt aven hel
del ytlighet. Och den nervÖsa iver, varmed jag kastat mig
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WIBOlVlSKA VILLAN PÅ lS90-TALET.
(På trädgårdsgången Åke, vid verandaräcket Gerda och sittande

på l:lrrappan med sin velociped Tnr Wibom.
I bakgrunden flickskolan.)



"

in i detta sällskapsliv, hade hindrat mig fran att sköta mitt
skolarbete så samvetsgrant som jag bort. Det skulle dröja
ännu många år, innan jag insett k o n c e n t r a t i o n e n s
nödvändighet och lärt något av dess svåra konst.

Strängnäs i februari 1948.

ROBERT MÖRNER.

N A M N R E O I S T :E R.

Detta register är i fråga om titlar samt födelse- och dödsår ofullstän
digt beträffande åtskilIiga i uppsatsen nämnda personer. Införskaffandet
av erforderliga uppgifter för kompletteringar har visat sig medföra så
stor tidsutdräkt, att man måst avstå därifrån.

Sid
ALMQVIST, RAGNAR, överstelöjtnant, f. 1854, d. 1930 27
ANDERSSON, ERIK, (Bankdirektören Erik A:son Ollen), f. 1885 30
ANREP-NORDIN, ARVID, f. 1881, emigrerade till U. S. A. . JO

BIRGER, fil. d:lfi, musikdirektör, f. 1888, d. 1946 fl

GÖSTA, f. 1879, emigrerade till U. S. A 15, 26
APELSTAM, C. O., se Strandmark.
BELLIO, sångare, restauratör i Stockholm , 18, 19
BERGGREN, AUGUST DUO, kronolänsman, f. 1844; g. 1874 m. Gerda

Maria DahlIöf, f. 1848 , 23, 24
CH., se nedan.
ELIN, f. 1880; g. 1903 m. ingenjören Per David ferIl-
holm, f. 1875 24, 31
ELOF, överstelöjtnant, f. 1875 23
GERDA, f. 1884; g. 1913 m. ingenjören A. V. M. Fick,
f. 1874, d. 1925 , 24, 30
GRETA, f. 1888; g. 1911 m. l:e byrådirektören A. V.
Gustrin, f. 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24
GUNLA, f. 1882; g. m. ingenjören GilIis Hansson, f.

1880 .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .... 24, 26, 28, 30, 31
INGRID, f. 1878; g. 1907 m. ingenjören Gunnar Thun-
ström, f. 1876 24, 26, 3]
MÄRTA, f. 1886; g. 1914 m. köpmannen Ch. Berggren,
f. 1881 " , 24
TELL, sjukgymnast i U. S. A., f. 1876 24, .30
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B:ERGius, NiKLAS, folkhögskollärare, f. 1811, d. 1941 21
BJÖRKLUND, ERHARD, jägmästare, f. 1845, d. 1939; g. 1878 m. Ida

Miltopceus, f. 1853, d. 1947 26, 32
FREDRIK, f. 1879, d. 1902 som jur. stud. 26, 30 32

BLOMQVIST, JOHAN, teol. d:r, kyrkoherde, f. 1838, d. 1920; g. m.
Hedwig Sjösten, f. 1833, d. 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12

BOHLIN, KARIN - adoptivdotter till översten Sandy Tham - f. 1886;
g. 1909 rn. majoren Gunnar Ro~dahl, f. 1883 27, 28, .30

BRAUN, C. H. A., se HaiL
BREITHAUPT-MEYER, HERBERT, agronom, f. 1885 30, 31
BRUHN, HELGE, se Olsson.
BRUNO, FREDRIK, byggnadschef i Iiudiksvall, f. 1882 30
BYLUND, KARL, regementsläkare, stadsläkare, f. 1835, d. 1907; g. 1868

m. Lotten Holmström, f. 1849, d. 1933 4, 13, 22
ANNA, f. 1876; g. 1904 m. notarien i Göta hovrätt Wilhehn
Laven, f. 1870, d. 1929 " " 4
HJALMAR, major, sjukhusintendent, f. 1870, d. 1938 .. 4. 18, 30

CARLBERG, ANDERS, rådman, f. 1851, d. 1920; g. 1878 m. ElIen An·
dersson, f. 1852, d. 1936 15, 17, 25

CARLQVIST, ANDERS, ingenjör v. Stockholms stadsingenjörskon-
tor, f. 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
INGA 30

CARLSSON, ALBERT, rådman, f. 1849, d. 1912 ',' 28
CASSEL, THORSTEN, överstelöjtnant, f. 1847, d. 1942; g. 1890 m. Ebba

Iiaij, f. 1868 22, 23
CEDERGREN, ELLEN - dotter till handlanden Adolf Emanuel C. o~h

Augusta Fr'edrika Lidberg - f. 1872, d. 1949 2:3, 26

CLARIN, GEORO, se Kinman.
DAHLLÖF, .l. f., ägare av Torsered vid TrolIhättan, riksdagsman, f.

1810, d. 1868 24
DYMLING, O. H., handlande, f. 1815, d. 1900; g. 1853 m. Therese Ma ..

thilda Ag,LeH, f. 1833, d. 1920 20

EKMAN, JOHAN AUGUST, ärkebiskop, f. 1845, d. 1913 9
ENGELBRECHTSSON, ALFRED, ingenjör, fabriks disponent, ägare av

Kartens egendom, f. 1834, d. 1911; g. I. m. Ag
nestia!lgren, f. 1832, d. 1886, 2. rn. Anna Aker··
blad, f. 1861, d. 1942 11, 12, 13, 27
MARIA, f. 1889; g. m. speditörlen Carl Axel
Lejdström, f. 1868 11, 12

ENGSTRÖM, fRID A - dotter till konditorn fritz E. -- f. 1879; g. m.
sjökaptenen Sven Prcesto 28, 39

ERIKSSON, BERTtiA, dotter til! apotekaren i Mora Antipas E. och
Edla Maria Öhman; g. 1909 m. kyrkoheTden fil. d:r Emanuel
Morbeck, f. 1875 29
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fERNHOLM, P. D., se Berggren.
FICK, A. V. M., se Berggren.
FLODEN, AMY, lärarinna vid dÖvstumskolan i Vänersborg 6
FLORELlUS, frÖken, norska 20
FRIBERG, ELSA, skådespelerska 14

", ELLEN 14
FRIMAN, FRITJOF, provinsialläkare, f. 1833, d. 1901; g. 1876 111. Anna

NordenstrÖm, f. 1854 16, 27, 31
CARL GUSTAF, dornkyrkokomminister i Uppsala, f. 1877,

se Nordin ' 16
ELSA, diakonissa i Uppsala, f. 1881 16, 26, 28, 31

GILLENIUS, INGE 24
LEIF 24

.. MARGIT.) ..; ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24
GRAFSTRÖM, HJALMAR, s'e v. Nolting.
ORUNDBERG, LEONARD, lasarettsläkare, f. 1842, d. 1925 26
GUSTRIN, A. V., se Berggren.
H.A:GER, AGNAR, ingenjÖr, f. 1886, d. 1929 29, 30

EMIL, Överste i lettisk tjänst, f. 1885, d. 1922 29
HAll, ADELAIDE, f. 1857; g. 1900 m. godsäga:n,n C. H. A. Braun 23

All, kapten, f. 1851, d. 1906 23
ANNA, f. 1862; g. 1898 m. landssekreteraren O. A. C. Hammar,
f. 1851, d. 192'1 , 23
EBBA, f. 1868; g. 1890 m. Öv;erstelöjtn. Thorsten Cassel (se denne) 23
HENRIK, lÖjtnant, f. 1861, d. 1902 . 23
KNUT, v. häradshÖvding, advokat, f. 1866, d. 1921; g. 1905 m.
Agnes Malm, f. 1882 20, 22
LOTTEN, f. 1852, d. ogift 1926 23
WOLLRATH, kapten, f. 1849, d. 1918 23

tIALLER" GERHARD, l:e bokhållare v. S. J:s huvudverkstad i Öster-
sund, f. 1878 26

HALLGREN, LARS JOHAN, jägmästare, f. 1839, d. 1907; g. 1874 m.
Lydia Charlotta Lennqvist, f. 1845, d. 1927 13, 2i'
ANNA, kontorsbiträde i domänstyrelsen, f. 1878 27
ERIK ! , 31
GÖSTA, jägmästare, f. 1877, d. 1928 _ _ 30

tIAMMÅR, O. A. C., se Haii.
liANSSON, GILLIS, se Berggren.
tiEDENLUND, OLOF, f. 1885 . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ... .. 30
HEDIN, S. G., se Sanne.
IiELLGREN, CLAES THEODOR, kyrkoherde, f. 1850, d. 1912; g. 1884

m. Sophie v. Kock, f. 1847, d. 1913 7, 8, 17, 2'7
AGNES, f. 1886; g. 1911 m. kraftverksdirektören Axel
Nordell, f. 1881 26, 32
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HELLMAN, SANDER, se Nordin.
I1ERNDAHL, HARALD, hospitalsläkare, f. 1884 : 30
IUERTSTEDT, EMIL, teaterdirektör 14
HJORTH, LENNART, musikdirektör, 1864, d. 1904 5, 18, 25
HOLMGR.EN, kandidat " 22
HULLSTRÖM, CARL REINHOLD, jägmästare, f. 1862, d. 1925; g.

1899 m. Gunhild Jonsson, f. 1873 10
HÅKANSSON, A. W., kapten disponent v. Vargöns bruk, L 1848, d. 1909;

g. 1879 m. Emma Christina Ulrica Tottie, f. 1857 11, 13, 15
GUSTAF, f. 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30

JAKOBSSON, MAJA, anställd vid stadshotellet i V.; g. m. stadskamre-
raren i Östersund Erik Lönnborg 1"1

JOHANSSON, DAVID, handlande, f. 1850, d. 1903; g. 1882 m. tlelma
Krumlinde, f. 1862 14, 22
KARIN, f. 1887 14, 28

JONSSON, GUSTAF, kapten, försäkringsman, f. 1843, d. 1909; g. 1872
m. Ida Karin Charlotta Ryding, f. 1851, d. 1913 10, 14, 27
GUNIiILD, se Hul!ström 10, 13, 27
KARIN, kansliskrivare; f. 1888 27
SIGRID, f. 1886; g. 1908 m. civiling. Wilfrid Ullman, f.1883 10
OSCAR, läroverksadjunkt, f. 1865, d. 1936 30
AUGUSTA, städerska 19, 20, 32

JULIUS, HENRIK, jägmästare, f. 1870 18
KARLSSON, ADOLF, tandläkare, f. 1867, d. 1922 5
KINMAN, ASTRID -- dotter t. dövstumiäraren SV'en K. och Ragnhild Eb-

ba Maria Freltenborg - f. 1880; g. m. direktören Georg Clarin G
KJELLBERG, HERBERT, forstmästare, konsul, f. 1882 30
KLINTBERG, GUNNAR, skådespelare, f. 1870, d. 1936 _ 14
KOCK, AXEL, överste, f. 1867 15, 16

" GERDA, f. 1871; g. 1899 m. generallöjtnanten C. W. Rappe, f.
1863, d. 1939 16

HARALD (HARRY?), kommendörkapten, f. 1883 31
PAULINE, f. Tauvon, f. 1841, d. 1928 15

" STELLAN, ingenjör, f. 1881 30
LAVEN, WILHELM, se Bylund.
LEJDSTRÖM, CARL AXEL, se Engelbrechtsson.
LEWERTH, SIGNE - dotter t. bergsingenjören, jälrnhandlaren J. \V.

L. och Helena Maria Elisabet Schliiter - f. 1882; g. 1906 m. ve-
terinären Hugo MilIler, f. 1883 30

LINDEBERG, ANDERS HERDER, stadsingenjör, f. 1857, d. 1928; g. 111.

Nea Grenander, f. 1869 . . _., 28
LlNDENCRONA, CHARLES-EMIL, major, f. 1854, d. 1910; g. 1897 m.

Anna Löwenborg, f. 1870 , , . .. . 31
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LINDER, IiARTWIG 30
LOFTMAN, FOLKE, major, f. 1881 :;0, 31
LUNDBLAD, OLOF, lasarettsläkare, f. 1867, d. 1948; g. 1904 m. Eleonore

af Sandeberg, f. 1876, d. 1937 21
LYZELL, AGDA, pianist 2';
LÖNNBORG, ERIK, se Jakobsson.
LÖWEGREN, C. G., major, f. 1860, d. 1919 12
LÖWENBORG, O. W., överste, f. 1839, d. 1904; g. 1866 m. Agda Maria

Jägerskiöld, f. 1843 8, 9, 17
AGDA, f. 1876; g. 1904 m. häradshöveI. E. G. Iij. Pe-
terson, f. 1866. d. 1936 9, 10, 13, 23
ANNA, f. 1870, se Lindencrona •........... 9, 10, 13, 31
ARVID, gymnastikdirektör, generalkonsul, f. 1868, d.

1931 9
FREDRIK, överste, f. 1867, d. 1938................... 9
HUGO, löjtnant, f. 1874, d. 1899 9, W. 30

MADS EN, MADS, se Nordin.
" LARS, radioregissör, fi. 1904 (;

MELLEN, GUNNAR, försäkringsinspektör, f. 1878, d. 1937 26
MONTELL, ERLAND, landssekreterare, f. 1879 .30
MORBECK, EMANUEL, se Eriksson.

MULLER, HUGO, se Lewerth '" .30, .31
MÖRNER, ROBERT, se Palm.
NILSSON, C. G. . 30

JOHAN, elev vid skolhemmet för blinda dövstumma 6, '{
v. NOLTING, WILliELMj disponent, f. 1840, d. 1930 ~ & • •• 20

ELSA, f. 1885; g. 1904 m. översten Hjalmar Grafström,
f. 1866 '" 13

NORDELL, AXEL, se Hallgren.

NORDIN, FREDRIK, dövstumskolerektor, f. 1852, d. 1920; g. 1879 m.
Elisabet Amev, f. 1857, d. 1947 .. 5, 6, 8, 15, 17, 18, 25, 27, 32
ANNA, f. 1872; g. 1902 m. dövstumskolerektOofn Mads Mad-
sen, f. 1869 6

fREDRIKA - dotter t. l:e läraren vid Hudiksvalls folksko-
lor Olof N. -; g. 1899 m. häradsskrivaren S.Hellman, f. 1861 G

MAJA; g. m. domkyrkokomministern Gustaf Friman, se denne 6

NOREN, ANNA, f. 1877; g. m. godsägaren Oscar Samuelson 31
DANIEL, f. 1883 (död) 31
HARALD, f. 1881, grosshandlare 31

OLSSON, OLOA, f. 1885, d. 1930; g. 1905 m. kaptenen Helge
Bruhn, f. 1875 ,. 32

3,S



PALM, SVEA -- dotter t. telegrafassistenten J. B. P. och tfilma Maria
Löfgren-, f. 187'2; g. 1898 m. folkhögskolerektorn greve Ro-
bert Mörner, f. 1866 32

PETEI~SSON, EUN - dotter t kaptenen K. P. f. Petersson och Tekia
Holmström - f. 1877 10, 1.3

PISCATOR, CONRAD, m. d:r, läroverksadjunkt, f. 1833, d. 1903; g.
1879 m. Svea Rydeberg, f. 1845, d. 1893 5, 15

f'RJESTO, SVEN, se Engström.
PAPPE, CURT WILHELM, se Koch __ 15

AXEL, domkyrkokomminister, f. 1904 16
I~EUTERSKIÖLD, ALBERT, godsägare, f. 1869, d. 1931 15
I~OMDAHL, GUNNAR, se Bohlin.
ROSENGREN, ADA, f1ickskollärarinna, f. 1856, d. 1939 21, 25
[\YDlNG, CARL, kontrollör, f. 1882 30
RYRBERG, CARL, AUGUST, överste, f. 1874, d. 1947 18
af SANDEBERG, JANE, f. Dickson, f. 1844, d. 1936; g. 1867 m. kapte-

nen f. A. D. af S., f. 1831, d. 1884 21
ELEONORE, se Lundblad 21

SANNE, (GUNtfILD ISABELL?) - dotter t. gmsshandlaren J. N. S.
och Ida Christina Zetterberg - f. 1877; g. 1910 m. professorn
Sven Gustaf Hedin, f. 1859, d. 1933 28

SCHARWENKA, pianist 27
SCHMIDT, TELL, generalmajor, f. 1863, d. 1934 18, 27
SELANDER, NILS, överste, f. 1845, d. 1922 25
SILfWERBRAND, EMIL, major, f. 1844, d. 1931; g. 1877 m. Anna

Sanne, f. 1857, d. 1926 10, 11, 13, 17
SILfWERSPARRE, WOLMAR, v. häradshövding, advokat, f. 185U,

d. 1920 12
SJÖBERG, BIRGER, skald, f. 1885, d. 1929 28
SOLANDER, EMIL, lektair, f. 1858, d. 1933 30
SOLEM, fröken, norska 20
STENBERG, MAURITZ, jägmästare, f. 185,,; g. 1899 m. Marianne

Eriksson fr. Rydboholm 27
STRANDMARK, CARL ALGOT, häradshövding, f. 1846, d. 1914; g.

1882 m. Tekla Stenfeldt, f. 1854, d. 1919 .. 16, 20, 26, 28
JOHAN EDWARD, folkhögskolerektor, f. 1845, d.1925 16
VIOLA, f. 188,,; g. 1910 m. hovrätts.rådet C. O. Apel-
stam, f. 1882, d. 1925 16

STUART, EDWARD, jägmästare, f. 1850, d. 190,,; g. 1890 m. Tolla v.
Hennings, f. 1860, d. 1942 ,,1

" BERTIL, kapten, d. 1891, d. 194" 31
SÖDERSTRÖM, GÖTA, skådespelerska 14
rIiAM, ALEXANDER (SANDY), öV1erst!e, f. 1857, d. 1920; g. 1887 m.

Anna Natt och Dag, f. 1862 27
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THUNSTRÖM, GUNNAR, se Berggren.
TOTTIE, FREDRIK REINHOLD,bergsing'eniör, f. 1862, d. 1912; go 1889

mo Eva Mannerstråle, f. 1867, do 1935 oooooo. o o o' 10, 11
ULLMAN, WILFRID, se Jonsson.
UNGER, AXEL, apotekare, fo 1851, do 1919; g. 1888 mo Signe Wallman,

f. 1866, d. 1939 . o o o. oo ooo ooooo. oo. ooo 14, 15
'vVASSBERG, ESTRID .. oo. o ooo.. o o o. oo.. o o. , oooo 26
WELIN, SANFRID, folkhögskolerektor, museiintendent, f. 1855 o. oo 4
WIBOM, OLOF HENRIK, landskamrerarre, f. 1834, do 1909; go 1875 mo

fiuIda Andersson, f. 1853, do 1934 o. oooooo 17, 19, 20, 23, 25, 27
GERDA, f. 1877; g. 1914 mo kaptenen Nils Åstrand, f. 1885 . o 22
IVAR, kommendörkapten, f. 1883 . oo oooo... ooo.. oo..... o 22
TOR, major, f. 1885 . o.. oo. oooo.. oo oo.. oo.. o.. oo.. o 22, 30
ÅKE, sjukgymnast, f. 1879, do 1907 .. oooooooo.. ooo. oooo 22, 28

WIDELL, SIGNE, skådespelerska, f. 1867, d. 1922 oooo.. ooo..... oooo. o 14
VIOTTI, GERTRUD, dotter till fil. d:r greve Carl Robert Stellan

Mörner och Saira Lovisa Ulrika Fries, f. 1868; go 1895 mo rektorn
Johan Daniel Viotti, f. 1865, do 1912 o 29

AKERBLAD, ANNA, f. 1861, do 1942; go m. ingenjören Alfred Engel-
brechtsson (se denne) .. oooo. ooooo o. oo.. oooooo. o 11, 12, 27

AKERSTRÖM, KNUT, emigrerade till Uo So Ao .. oooooo.. oo.... o.. o.. 30
ÅSTRAND, NILS, se Wibomo
ÖRTENBLAD, OLOF, rektor, fo 1854, do 1936; go 1884 m. Cecilia By

ström, t. 1862 . o... ooooo... ooo.. oo... o 13, 17, 26, 28, 3e
GUNDEL, f. 1890; go 1925 mo sjökaptenen S. 00 Steu-
wall, f. 1886 oo o oo o o oooo. oooo. o 13

Bo lfo
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Anteckningar om bokbindare
i Vänersborg.

C. M. Carlander i sin S ven s k a B i b l i o t e k o c h E x
L i b r i s (2. upp!. 1904) meddelar i del IV:2 en förteckning

över "Bokbindare i Sverige 1400~1900". Där finner man an
givna, några bokbindaremästare, som haft sin verksamhet för
lagd till Vänersborg, med magra notiser till deras levnadshi

storia.

K. O. Cedergren i sin Ur V ä n e r s b o r g s s t a d s h ä v
d e r (1926) lämnar i avdelningen "Skråmästare och skråäm
beten i Vänersborg" (sid. 359 ff.) några kortfattade uppgifter

om i Vänersborg i äldre tider verksamma bokbindare. .Enda
källan för dessa uppgifter synes ha varit stadens bevarade
borgarmatrikel, upplagd 1752, och Cede:rgrens uppgifter om

fatta därför, fÖmtom namnlistan, ej mera än åirtalen för bur
skaps vinnande och upphörande samt de ytterligare anteck

ningar, t. ex. om flyttning till annan ort, som äro gjorda i

borgarmatrikeln.
Det här fÖljande är ett fÖrsök att med tillhjälp av anteck

ningar från Vänersborgs domböcker, församlingsböcker och
mantalslängder i någon mån komplettera Carlanders och Ce
dergrens uppgifter.

Den 24 november 1730 anmälde bokbindaren mäster C l a e s
F r e n d b e r g för borgmästare och råd i Vänersborg, att fac
torn och handelsmannen Anders Marcus' hustru madame
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.Ellika Puncke gjort sig skyldig till olaga självpantning gente

mot mäster Prendberg. Välborne Herr Cedererona - antag

ligen dåvarande löjtnanten vicl Bohusläns regemente Johan

Ulric Cedercrona-- som logerade hos madame Puncke, hade

s~int bud till bokbindaren, att han vilIe ha nå~gra psalmböcker
till påseende, och mäster Prendberg hade skickat åtskilliga

sådana med sin lärgosse till Cedererona. Då lärgossen var

på hemväg med de osålda bÖckerna, hade madamen passert
honom och sagt, att även hon vore spekulant på en psalmbok,

men "då det var så nära emot aftonen och hon ej rätt kunde
se", hade: hon omhändertagit alla åtta psalmböckerna för att

- som hon sagt -- bestämma sig under morgondagen. När

mäster Prendberg den dagen infunnit sig hos henne, hade han

fått det överraskande beskedet, att madamen tänkte behålla

alla böckerna, till dess hon av l"rendberg finge 11 daler för

hushyra, som han var skyldig henne. Prendberg, som vid

rätten uppgav, att han icke vore: skyldig mer än 3 daler, be

stred att madamen på detta sätt kunde få taga sig rätt, och

självpantningen blev också av rätten förklarad för olaglig.

Detta är den första notis i Vänersborgs bevarade handlingar

man har om fÖrkomsten av i Vänersborg bosatta bokbinda

re. Man ser av redogÖrelsen för madame Punckes kontrovers

med Prendberg, att han ej blott var bokbindare utan även bok
handlare. Att även få sälja bÖcker var länge en alldeles sär
skild och värdefull förmån, som fÖljde med bokbindareyrket.

Ingen annan än bokbindare fick försälja bÖcker och alma
nackor. På detta privilegium hade bokbindama senast den
17 december 1720 erhållit kunglig konfirmation under hänvis
ning till den skråordning, som utfärdats den 27 juni samma
år. Det var huvudsakligen biblar, psalmböcker och alma
nackor, som utgjorde bokbindarnas handelslager.



Claes frendberg hade vunnit burskap som mästare i Vä-
nersborg 1726' ). lian kan med visshet antagas ha varit sta
dens förste bokbindare, ty av stadens i länsräkenskapernCl
ingående inkomstredogörelser framgår, att under HOO-talets
första fjärdedel stadens marknad i september ---- den s.
Morsmässomarknaden - besöktes av bokbindare-bokhandla
re från andra orter, vilket man ej brukade tillåta, därest mark

nadsorten var försedd med egen bokbindare2
). Vid 1706 års

marknad betalades ståndpengar av "Töres bokbindare", som
väl är densamma som bokbindaren i Göteborg Tyds Bassel-·
gren (burskap 1697) och av "mäster DitloI bokbindare", som
väl torde vara identisk med bokbindaren i GÖteborg Georg
Detlof Warnke (burskap 1695), och vid 1723 års marknad beta
lades ståndpengar av bokbindaren "Mäster Dryselius", som
icke kan vara någon annan än bokbindaren i Jönköping Christo·
per Dryselius (död 1732), och av "Johan GÖrgen Lang", som
väl är densamma som bokbindaren i GÖteborg Johan Geor,g
Lange (burskap 1718, död 1769).

frendberg var kanske icke fÖdd i Vänersborg - hans namn
tyder snarare på en härstamning från grannförsamlingen Frän
defors -- men han hade sin släkt i staden. 1731 är han jämte
sin broder Anders Andersson, snickare i staden, och sin syster
hustru Anna Andersdotter stämd till rådstuvurätten angåen
de ett lån åt deras avlidna syster Gunla Andersdotter. Sam

ma år hade Claes Frendberg köpt fastighet i staden av visi
teuren (tulltjänstemannen) Lars TidstrÖms änka Elin Gerdin
och övriga. sterbhusdelägare.

frendberg synes ha dÖtt något av de sista åren på 1730

talet, den 27 november 1738, då hans änka l n g e b o r g
F r e n d b e r g omtalas, och i den på hösten 1739 upprättade

1) Detta, är den enda uppgiften om honom hos Carlander, som ej an
ger någon källa för densamma. f. är okänd för Cedergren.

2) Hr. ang. bokbindaren Wjnberg~ marknadsresor sid. 46.



mantalslängden är änkan upptagen med anteckning, att bon
vore "helt fattig och med ringa förtjänst". lian ägde dock
fortfarande fastighet, i mantalslängden kallad nr 9 i kvarte
ret Rosen. Såsom änka måste hon jUl hå'lla gesäll, som stod
för rörelsen.

lios mannen hade varit anställd gesällen J o h a n L i n d
h o l m. lians namn är bevarat åt eftervärlden genom att han
var den förste som blev föremål för myndigheternas upp
märksamhet bland de medborgare i Vänersborg, som på 1730
talet voro inblandade i de av borgmästaren Daniel Lenbergs
son prästmannen Christian Ulric Lenherg ledda, religiösa se
paratiströrelserna, som föranledde vidlyftiga och långvariga
rä ttegångar' ). I september 1736 anmälde kyrkoherden i
Vänersborg prosten Jacob Ahlberg till konsistoriet, att bok
binda,regesäl1en Lindholm "utlåtit sig i irriga meningar om
Gud och den aHmänna gudstjensten", Od1 Lindholm blev kal
lad till svaromål inför konsistoriet men inställde sig icke och
lämnade staden. lian kan vara den Johan Lindholm, som
enligt CarIander 1740 var bokbindaremästare i Skenninge.

Den 27 november 1738 infann sig vid rådstuvurätten i Vä
nersborg efter laga stämning Ulppsyningsmannen och byfog
den i Vänersborg Anthon Porthuneijer såsom fullmäktig för
directeuren och boktryckaren i Skara lierman Arnold Möl1er,
vilken av Frendbergs änka fordrade betalning för allehanda
böcker, som hon till sin verkstads underhåll från år 1735 und
fått till värde av 248 daler. Avbetalningar hade dock gjorts
med 165 daler, så att sku'tJden nu vore endast 83 daler, som hon
mångfaldiga gånger blivit krävd på. Iiustru Ingeborg, som
själv var närvarande vid rätten, erkände sin skuld, men sade
sig omöjligen så hastigt kunna betala den, förrän hon fått be
söka några marknader under nästinstundande år och där av-

') Se Bergstrand: Separatistiska oroligheter i Skara stift under biskop
Schyllbe\rigs episcopat. Lidköping 1902..
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sätta det gods hon hade i beredskap. MölIers ombud nekade
emellertid allt uppskov, och Ingeborg dömdes att betala.

Vid ett senare tillfälle anmälde hennes gesäll B e 11 g t

B e r g s t r ö m för rätten, att handelsmännen Carl Liedholm
och Bengt von Sol1en tagit sig före att sälja almanackor,
varigenom änkan Frendberg i sin lilla näring mycket lider.
Då Liedbioms och von Sollens beteende strävade mot kungliga
förordningen, anhöll gesällen, att magistraten ville sådant
på tjänligt sätt förekomma. Magistraten resolverade, att då
i staden funnes bokbindare, som hade sin verkstad i full gång,
så tillkomme det endast denne att sälja böcker och almanac
kor, helst sådant icke hÖrde till kramhandel. Därför skulle
byfogden med en stadstjänare gå omkring till alla handlande
här i staden och förbjuda dem vid 40 dalers vite att försälja
böcker eller almanackor eller sådant, som en bokbindare
egentligen tillhörer.

Bergström synes ha lämnat Ingeborg och ersatts aven
annan gesäll, som hette J o h a n K i e Il m a n,l) och den 31
maj 1742 anhåller denne att få nedsätta sig i staden såsom
bokbindare, eftersom hans mästarinna nu med döden är av··
gången och således i staden numera ingen bokbindare finnes.
KielIman hade redan av vederbÖrande arvingar tillhandlat
sig hantverksredskapen. Ansökningen blev beviljad på vill
kor, att Kiellman skulle avlämna skriftlig fÖrbindelse, att han
skulle föra ett stilla och hederligt leverne samt bliva en fli
tig hantverkare.

Magistraten hade tydligen en viss erfarenhet av Kiellmans
uppförande, och han synes icke heller ha hållit sina löften,
ty 1744 är han åtalad för att ha slagit sönder sex fönster hos
skräddaren Erik Edman. I mantalslängden för år 1750 är han

1) Ej hos Carlander men hos Cedergren, som säger att K. omtalas så
som borgare i V. ännu 1761.

45



antecknad som boende i nr 2 kvarteret Biomman, dit hart
fiyttat från nr 13 i kvarteret Rosen, men synes senare ha bli
vit ägare till den sistnämnda fastigheten. 1751 omtalas han
såsom förande ett "ostyrigt och oroligt leverne". I mantals·
längden för 1760, upprättad på, hÖsten 1759, är antecknat, att
han nyligen avlidit, och den 10 september 1760 besiUtar magi
straten, att hans verktyg skulle säljas på auktion.

KielIman var gift med Greta Kruse, och hans son Wilhelm
antogs ]762 til'l lärgosse hos skomakaren Friman.

KielIman synes ha upphört med sitt hantverk före sin död,
ty 1751 antogs till bokbindare i Vänersborg A n d e r s W i n
b e r g, som blivit mästare under Göte'horgs ämbete 17361

)

och fått burskap där den 5 april 1737.
Vid ankomsten till Vänersborg köpte Winberg gård av

stadssekreteraren RoselI för 600 daler, som han fått låna av
kofferdiskepparen Michael Pettersson i Göteborg. Winberg
hade lämnat fordringsäKare efter sig i GÖteborg, bl. a. bok··
bindaremästaren Johan Georg Lange. Denne krävde \Vin
berg vid rådstuvurätten i Vänersborg enligt skuldsedlar från
1749 och 1751 på tillsammans 190 daler och fick lör beloppet
inteckning i Winbergs fastighet. \Vinberg begärde förgäves,
att han till säkerställande av sin dotters mÖdernearv skulle
få före Lange inteckna fastigheten för 500 daler. 1756 gjorde
Winberg konkUifs, och hans hus såldes till skomakaremästaren
Anders Friman.

Winberg måtte dock ha fått möjlighet att fortsätta sitt hant
verk och reste även omkring på marknader. Men 1757 var
han kallad till magistraten för att delgivas förbud från magi··
straten i FalkÖping att besöka Bartholomeima,rknaden (den
24 augusti där, enär man nu blivit med egen bokbindare för··
sedd.

l) Enda uppgiften hos Carlander cch Cedergr'en förutom att W. 1751
flyttade till Vänersborg.
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Winberg synes av naturen ha varit en ganska bråkIg per

son, och hans ekonomiska motgångar gjorde honom säkerli
gen icke fogligare. Då man den 15 februari 1755 skulle votera
en löneförhöjning åt den då ännu mycket populäre borgmäs
taren Anders Ingman -- fÖrhållandet ändrade sig senare --, så
bifölls det framställda förslaget av alla närvarande av bor
gerskapet utom Winber'g. Borgmästaren frågade honom ome··
delbart och offentligen om anledningen, och då tog Winberg
till orda "med mycken vanvÖrdig iver". lians tal gick ut
på att borgmästaren låtit en bokbindaregesäll arbeta i staden,

varav Winberg i strid mot skråordningen blivit förfördelad i
sin näring. Winbergs uppträdande väckte förargelse icke
endast hos bmgmästaren utan också hos det trogna bOl·ger··

skapet, som övervägde "om icke Winberg som en fridens
störare borde uteslutas ur det bor>gerliga samhället". Win··
berg fick böta för oanständigt uppförande mot borgmästaren
och blev därefter en av dennes bittraste vedersakare, i syn
nerhet sedan han i brist på medel fått sina böter för "sido
vördnad och åthävor" förvandlade till 14 dagars fängelse.

Winberg ansågs tydligen ej kunna som ensam bokbindare
nöjaktigt betjäna allmänheten, och den al juli 1754 antogs där
för till hokbindare gesällen E l i a s B e r g g r e n1

), som
kunde uppvisa betyg från Göteborg, JÖnköping, Växjö m. fl.
städer. Secbn han uppvisat mästarbrev från Stockholm, fick
han den 16 september J755 avlägga borgareed, då magistra
ten förmanade honom att flitigt besöka marknader för sin
bä ttre utkomst.

Berggren avled emellertid redan 1756, och då antogs den 7
oktober till bokbindare vid sidan av Winberg gesällen J o
h a n S t r Ö m2

) från Stockholm, Winberg protesterade ocb

1) Ej hos Carlander men hos Cedergren.
2) En Johan Ström omtalas av Carlander som bokbindare i Stockholm

1762. Omnämnes ej av Cedergren.
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pastod, att då han 1751 blev bokbindare i staden, hade han fått
löfte, att ej någon mer bokbindare skulle antagas. Vid hans
protest fästes ej avseende, dels emedan han uppgivit all sin
egendom till sina borgenärer och de'ls för det han varit dömd
för missfirmelse mot magistraten.

StrÖm fick lån av stadskassan 1756 till understöd i sitt yr
ke, men han synes ej ha bedrivit någon verksamhet i Väners
borg, i vars handlingar han icke återfinnes i vidare mån, än
som framgår av det föregående

Det förefaller som om \Vinberg efter Berggrens död åter
varit ensam bokbindare i staden och att detta förhållande be
stått till 1764, då M a t h i a s S a l v i U Si) fick burskap som
bokbindare i Vänersborg. lian hade 1763 blivit mästare un
der Göteborgs skrå.

Den 27 mars 1764 begärde Salvius att till sitt hantverks
bedrivande få nedsätta sig i staden och vinna burskap. Sta··
dens äldste hade ej något att erinra mot bifall, "så mycket
mindre som den i staden varande mäster Anders Winberg är
till sin förmögenhet så av sig kommen, att han på intet sätt
utan annans förlag kan med bokbinderiarbete betjäna sta
dens invånare, ultan dessa i den delen hava mycken olägenhef'.

Salvius ägde gården nr 58 i kvarteret Rosen. lian avled
den 9 mars 1776, och boet avträddes till urarvakonkurs. An-·
kan kunde ej betala hushyran och icke ens begravningskost
naderna. Salvius var gift med Maria Magdalena Wallmall.
I äktenskapet föddes barnen Dorotea Margareta, död 22 år
gammal 1789, Birgitta Maria, Anna Catarina, död 32 år gam
mal 1813 och gift med (artilleri-)konstapeln Lundqvist, samt
Johanna Sofia.

1) Carlander säger om S. endast, att han 1762 blev mästare V.
Omnämnes av Cedergren.
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Efter Salvius' död 1776 synes hans änka trots sin fattigdom
ha fortsatt bokbinderirörelsen med Anders Öhrwall såsom
föreståndare fÖl' verkstadenl).

A n d e r s Ö h r w a 11 var fÖdd i Halland 1750 och blev
bokbindaremästare i Göteborg 1775 samt fick burskap som
mästare i Vänersborg 1781. Han var då sedan 1778 28/4 gift
med Salvius' änka, som dog 35 år gammal 1779 26/1. Ohr
wall gifte om si'g med Brita Hallgren. Enligt mantalsläng
den för år 1780 ägde Öhrwall gården nr 58 i kv. Rosen och
hade hos sig sex barn under 15 år, alla säkerligen hans styv_o
barn. Han ägde 1793 gården nr 33 i kv. Rosen och 1804 går
den nr 104 i samma kvarter. Det är förmodligen fråga om sam
ma fastighet, som efter införandet av genomgåencie husnum
rering fÖr hela staden fått nytt nummer.

Anders Ohrwall avled i Vänersborg den 29 april 1813, och
hans änka Brita Hallgren, som fortsatte hans rörelse, avled
den 31 januari 1822. Hon ägde nr 104 i kv. I(osen och beta
lade åtminstone 1819 alltjämt avgift för borgerlig naring.

Av makarnas barn var Sofia fÖdd 1783 och Anna Christina
1787. Den sistnämnda blev gift med hökerihandlanden An.
ders Söderström i Vänersborg, född år 1782. tIon dog som
änka 1834 21/1.

S o f i a Ö h r w a li l fick genom kommerskollegii resolu
tion den 26 maj 1823 tillstånd att fortsätta sin avlidne faders
bokbinderi, som efter hans dÖd drivits av änkan. tian omta
las 1831 såsom död. Hon hade såsom gesäll G il S t a f f r e d·,
r i k L i 11 d s k o g2), som sade sig ha varit anställd hos Sofia

Öhrwall i 11/2 år, då han 1829 fick eget burskap och den 26

maj s. å. avlade borgarred. Den 1 maj 1830 anmäler han till

1) Carlanders enda uppgift om Ö. med tillägg, att han "ej fÖrekommer
efter: 1800." Omnämnes av Cedergren.

2) Ej hos Carlander men hos Cedergren.

49



magistraten, att han till boktryckerikonstförvanten S ven
N o r d s t r ö m upplåtit sina borgerliga rättigheter på fem
års tid mot 30 riksdaler riks'gälds om året.

Lindskog flyttade år 1831 till Kristianstad.

Varken Sofia Öhrwall eller Lindskog var tidvis ensam
bokbindare i staden. Den 12 september 1818 erhöll bokbin
daren G u s t a f We s t e r b e r·g1

) burskap i Vänersborg.
rIan hade blivit gesäll 1807 och blev mästare under ämbetet
i Linköping den 31 januari 1818. I Vänersborg, där han bod
de hos sämskmakaren Lindstrand i nr 243 i kv. Liljan, hade
han ingen framgång utan gjorde konkurs 1826 och blev stru
ken ur borgarmatrikeln. lian förekommer nämnd i bokbin
dareämbetets i Linköping handlingar sista ,gången den 22 maj

1830.

I 1819 års taxeringslängd för Vänersborg finnes upptagen
"bokbindaren Florens änka" utan påförd skatt, men några
ytterligare upplysningar om henne och hennes man ha icke
påträffats.

M a g n u s L u n d b e r g2) fick burskap i Vänersborg så··
som bokbindare den 12 januari 1823. lian var född i Lund
1781 och dog i Vänersborg ogift den 15 november 1839 i fat
tigdom.

Den 19' november 1836 hade han till magistraten anmält,
att han till förenämnde boktryckerikonstförvanten Sven Nord
ström utarrenderat sina borgerliga rättigheter såsom bokbin
dare på fem års tid mot årligt arrende av 20 rdr.

1) Ej hos Carlander men hos Cedergren.
2) lias Cedergren. Carlander har födelse- och dödsåret. En bokbin

daregesällMagnus Lundberg har 1801 undertecknat stambok för bok·
bindaregesäller i Lund (William Karlson : Bokband och bokbindare l

Lund - 1939).
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Den 7 juni 1834 fick J o h a n fl e n r i k M ö Il e r bur
skap såsom bokbindare i Vänersborg. lian var född i Norr
kÖping den 22 september 1805 och hade enligt Carlander bli
vit mästare i Stockholm 1822. Vid sin ansÖkan om burskap
i Vänersborg uppvisade han emellertid gesällbrev av den 12
juni 1826 från ämbetet i Norrköping och uppgav också, att
han varit gesäll i åtta år. lian sökte samtidigt burskap i
Karlstad, varför hans ansökan i Vänersborg ej kunde avgöras"
innan han fö,retett bevis från Karlstad att han vore fri från
alla förpliktelser där. 1834 utövades bokbindareyrket i Vä
nersborg av Magnus Lundberg och Sven Nordström, den se
nare såsom arrendator. De hördes över Möllers ansökan, men
hade intet att erinra mot bifall.

Möller anmälde den 5 september 1840, att bokbindarehant
verket nu i nio månaders tid dagligen utövats av konstfÖrvan
ten Nordström, som tre gånger varit därfÖr lagförd och två
gånger pliktfälld. Möller begärde, att magistraten skulle Wg
ga beslag på Nordströms verkstad och lager, särskilt på 50
stycken "Petit-Psalmböcker" med spännen och 11' större
psalmböcker från Jönköpings tryckeri, vilka Nordström på
följande dag ämnade salufÖra i Trollhättan. Magistraten fann
sig icke vara behörig att besluta om beslag, utan hänvisade
Möller till Konungens Befallningshavande.

Bakgrunden till Möllers aktion mot Nordström utgjorde det
förhållandet att Nordströms arrendetid utgått och att han där
för ej längre var behörig att utöva bokbindareyrket. Nord-
ström hade den 4 januari 1840 anmält, att bokbindaren Mag
nus Lundberg, vars bokbindarerättighet han arrenderat, av
lidit den 15 november 1839, men att Nordströms arrendetid
utgick först den 26 december 1839. Då han omÖjligen kunnat
medhinna att fullgöra alla de beställningar han haft inne före
arrendetidens utgång, begärde han tillstånd att tillsvidare få
fortsätta med yrket. Men detta avslogs av magistmten.
Nordström fick sedermera 1841 burskap såsom fodralmakare.
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Möller fick 1841 lagfart på de i nordöstra hörnet av Sunds··
och Edsgatorna belägna, efter den stora branden år 1834 obe
byggda tomterna 224 och 225 i kvarteret Liljan med 45 alnars
längd efter Södra Sundsgatan (en äldre beteckning på nuva
rande Sundsgatan för att skilja den från Norra Sundsgatan,
ett tidigare namn på nuvarande Kronogatan) och 35 alnar lång
efter Edsgatan. lian hade köpt tomterna [Ör 402 rdr rgcJs
av Carl O. Dahllöf, som hade fastebrev av den 28 januari
1828 å tomterna, som då kallades n:ris 238 och 239 enligt
äldre nummerordning.

Mäller uppsade sitt burskap som bokbindare 1857, men
hade nog då ej på flera år utövat yrket. 1852 kallas han dock
alltjämt bokbindare men 1860 handlande. lian hade nämligen
etablerat sig som handelsman i manufakturbranschen i ganska
stor stil och drev länge en lönande rÖrelse, som sedermera
övertogs av Wilhelm tiasselgren. Möner var ledamot av
stadens äldste och kassör i Fabriks- och Hantverksföreningen,
vid vars stiftande 1847 han varit en av initiativtagarna. lian

var också medlem av stadens brandstodskommitte.
Möller avled i VänersboPK den 18 november 1870. Sedan

den 10 juli 1836 var han gift med svarvaremästaren Peter
Grönings änka Johanna Jansson, fÖdd på Dal 1791 och dÖd i

Vänersbon~ den 27 oktober 1861.

Den 2 november 1840 begärde bokbindaren J o h a n J o n s
s o n burskap i Vänersborg.. Han var född den 30 november
1814 och hade i fem år arbetat hos bokbindaren C. G. Luck1

)

i Stockh01m och Ii. J. forssdahl i Västerås.
Magistraten heslÖt, att stadens bokbindare Möller skulle

höras över Janssons ansökan. Möller hade många invänd"·
ningar att: göra mot de av J. åberopade kompetensbevisen
och anfÖrde också, att i staden ej kunde existera mera än

l) = J. G. Linck?
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en bokbindare, samt åberopade, att bokbindarna Westerberg,
Lindskog och Lundberg alla på kort tid blivit utfattiga och ej
kunnat betala sina utskylder och andra pålagor.

Jonsson fick burskap, men MöBel' fick rätt i sina spådomar

om Jonssons framtid. Redan den 8 april 1843 anmälde Jons
son, att han ville flytta från staden, enär han omöjli,gen kunde

försörja sig. lian fick intyg, att han fullgjort sina borgerliga

plikter, och avsked från sitt burskap.

Enligt anteckning f stadens borgarmatrikel avled Jonsson
1844 på rikshospitalet i Kristiania.

lian var gift med Inga tIellik, född den 14 augusti 1821 av

arbetskarlel1 Anders tIellik och Lisa Eriksdotter Utby. Ma
karna Jonsson hade dottern Emma Charlotta, född i Väners
borg den 1 december 1842.

Den 4 november 1844 begärde J ö n s L a g e r l Ö fl) bur

skap såsom bokbindare i Vänersbor'g. tIan utövade då yr

ket i Åmål, där han fått burskap den 11 oktober 1838. Möl

ler, som hördes över Lagerlöfs ansökan, hade intet att erinra
mot bifall, och den 11 januari 1845 avlade Lagerlöf ed såsom
borgare i Vänersborg. tIan hade icke större framgång än
sina företrädare Westerberg, Lindskog, Lundberg och Jonsson,
utan måste redan 1847 avträda sin egendom till konkurs.

Lagerlöf var född den 18 oktober 1816 och gift med Maria
Lisa Lindgren, fÖdd i Åmål den 10 januari 1820. Makarna hade

harnen Georg Leopold, född i Åmål den 14 september 1839

och Bror Johan Oscar, född i Åmål den 3 augusti 1842.

Den 21 februari 1848 hade C a r l W i l h e l m tI u l t

b e r g2), född i Stockholm den 14 januari 1815, med företeen
de av betyg från Göteborgs domkyrkoförsamling och gesäll-

J) lios Cedergren. Ar hos Carlander nämnd som bokbindare i Åmål
j fÖrra hälften av ISOO-talet men ej i V.

") Ej hos Cedergren eller Ca;rlander.



brev från Stockholm av den 1 maj 1834 begärt burskap som
bokbindare i Viinersborg. Magistraten gav honom det beske-,
det, att han för att till beskådande vara tillgängligt hade att
inlämna något av honom förfiirdigat arbete, hörande till det
hantverk han ville utöva, vilket arbete borde vara av den
beskaffenhet, att omdöme om sökandens skicklighet därpå
kunde grundas. Det skulle åtföljas av intyg av tvänne oväl
dige och trovärdige personer, att lIultberg själv detta arbete
förfärdigat. mirefter skulle Iiultberg Överlämna ansÖknings
bandlingarna till härvarande hantverksförening, som inom en
månad därefter hade att avgiva yttrande till magistraten.

Redan den 22 februari hade H. till magistraten överlämnat
tvenne inbundna böcker, bestående aven "praktbibel" och
Norbergs postilla, åtföljda av intyg av bokbindaremästarna i
Göteborg A. Petersson och Ad. Edlund, att H. själv verksällt
inbindningen. Han företedde också intyg från sekreteraren hos
hantverksföreningen, att han vid anställd examen befunnits
kunna skriva och räkna Quattuor Species i enkla tal, samt
att föreningen intet hade att erinra mot bifall till ansökningen.
först den 15 maj voro bokbinda,ren Möller, kopparslagaren
Grundqvist, skomakaren Liljeblad och målaren Hellström
uppkallade för att såsom skådemästare infÖr magistraten ytt
ra sig över Hultbergs mästarprov. Då de intet hade att er
inra, beslöt magistraten, att mästarebrev för H. skulle utfär
das. Vad sedan ansÖkningen om burskap beträffade, så
skulle ma:gistraten senare kalla stadens äldste för att höras
över ansökningen i denna del. Äntligen den 10 juli hade sta
dens äldste förklarat sig intet ha att erinra, och Hultberg fick
avlägga såviil tro- och huldhetsed som borgaireed, och hans
llamn inskrevs i horgarematrikeln.

Den procedur, fÖr vilken här redogjorts, stödde sig på
stadigandena i 1846 års fabriks- och hantverksordning, vari
genom skråväsendet upphävts, men burskapstvång och mäs-



tareprov bibehållits för dem, som önskade driva hantverket
med verkstad och lejd arbetskraft. Som man ser, var det
fortfarande fÖrenat med många formaliteter att förvärva rätt
att driva sitt hantverk.

Hultberg uppsade sitt burskap redan 1851 och avflyttade

från staden.

Den 19 november 1849 anmälde sig A n d e r s P e t t e r
B o h l i ni) att idka bokbindareyrket i Vänersborg. lian var
fÖdd i staden den 23 juli 1828 av bleckslagaremästaren Anders
Bohlin och dennes hustru Anna Brita Kunckel och var gift,
först med Lovisa tiansson och efter hennes död med Dorotea
Gjöthberg, som då var änka efter slaktaremästaren Carl Otto
Gård. Bohlin hade 1860 två gesiHler, NystrÖm och C. T.
Asp, men bokbindareyrket måtte ändock ej ha varit särskilt
lönande, ty 1856 anmäler Bohlin, att han vid sidan av bokbin
deriet ville idka tillverkning av mössor. Bohlin avled 1884.

1859 fick Bohlins gesäll C a r l T h e o d o r A s p2) etable

ra sig som egen bokbindare. Han var född i Jönköping den
15 oktober 1835 och synes ha bedrivit sin rörelse endast en
kortare tid.

I Tidning för Wenersborgs stad och län den 3 mars 1860

annonserar bokbindaren G u s t a f V'; i b e r g, att han med
vederbörligt tillstånd utövade bokbindareyrket i f. d. Nord
qvists hus vid Sundsgatan, men i magistratens handlingar har
ej kunnat återfinnas någon hans anmälan om yrkets utövande.
lian blev sedermera ägare av fastigheten nr 150 i kv. Rosen,
där han ännu 1906 bedrev en ganska omfattande rörelse. lian
var fÖdd i Slädene, Skaraborgs län, den 23 JUIIi 1836 och dog i
Vänersborg den 30 mars 1914, ogift. lians bokbinderirörelse

1) Ej hos Cedergren eller Carlander.
2) Ej hos Cedergren. En bokbindare C. Asp i Jönköping 1868 hos

Carlander.
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fortsättes ännu (1949) av hans medhjälpare sedan många år,
bokbindaremästaren A n d e r s S a h l i n, som är född den 14

november 1881.

1867 anmälde bokbindaren O s c a r E val d E d s t r ö m,

att han Övertagit Bohlins verkstad. Edström var född i Lena
den 8 juli 1842, son till kansliskrivaren i Vänersborg Johan

Edward EdstrÖm och dog i Vänersborg den 25 oktober 1874.
lian var gift med Augusta Kristina Lundgren, född i V. 1841

6/7. Makarna vara harnlÖsa.

1869 hade bokbindaren A n i a n L u d v i g B a r k s t e d t
anmält sig ämna utöva yrket i Vänersborg. fIan var född där
den 26 januari 1844 och son till den bekante festorganisatörell
och tillfällighetsskalden Zacharias Ludvig B. och hans hustru
Sofia Sahlberg. A. Barkstedt avled den 28 oktober 1898.

1875 anmälde bokbindaren K a r l fl j a l m a r S u n d

b e r g, att han ,ämnade utöva yrket i Vänersborg. Även han

var född i Vänersborg, den 7 maj 1846, och var son till sadelma

karen Johan Petter Sundberg och Jacobina Nordström. lian
hade lärt yrket hos bokbindaren Edström. Sundberg, som var
gift med Charlotta Karlsson, född i Bokenäs 1853 14/8, dog

den 19 juni 1916. lians son E r i k Ii a r a l d S u n d b e r g

fortsatte rörelsen ännu på 1920-·talct.

Sedan 1922 bedriver Erik August Nikolaus BjÖrn
d a 11 l bokb'inderirörc1se i Birger Sjöbergs födelsehus, Krono

gatan 16. Biörndahl,. som föddes i Vänersborg den 23 april

1888, började 1902 som lärling hos d:r Knut Barr i det av

Vänersborgs-Postcn då drivna bokbinderiet, arbetade 1910'-

12 hos Sundberg och Sahlin och har häftat denna årsskrift
sedan dess första början.

BEJ<TEL lfALLBEJ<G.
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HaHe~ och Hunnebergo

Många främlingar, som första gången passerat dalgången

mellan .Halle- och .Hunneberg, ha för mig uttalat sin förvåning
över den säregna och vackra naturen där. Men vägen går
också mellan ett par av Sveriges egendomligaste berg med
branta, på långa sträckor nästan lodräta bergvaggar, med

rasbälten nedanför och platåartade upptill. Väl träffar man
på lodräta bergväggar - även med större höjd över omgiv
ningen - uppe i fjällen, men den rika vegetationen av träd
och hÖgre biuskar saknas där, liksom också den övre plana
ytan. Ett mera kargt och ogästvänligt intryck blir därför
följden. Som exempel på ett dylikt berg kan nämnas Kaise
pakte i Torne lappmark, 2S km. öster om Abisko. Riksgräns

banan passerar där ganska nära en dylik bergvägg.
Halle- och .Hunneberg i-iro som nämnt fristående platåberg,

Oenomsnittshöjden är blott 135 m. Över havet och 90 I11. Övet
Vänerns yta. .Högsta punkten på lialleberg, 155 m. Över ha
vet, finnes strax sÖder om Skytteklev och hÖgsta punkten
på tIunneberg, 154 m. över havet, 2,3 km. söder om l~'lo klev"

båda punkterna således i bergens östra kanter.
Uppe på bergen äro nivåskillnaderna ej större än i vilken

skog som helst, och detta är anledningen till namnet platå
berg. Här och där finnas sänkor eller klyftor, som ottast
uppta'gas av smärre sjöar eller myrar. Dc klyftor, som Liro

belägna i bergens kanter, äro i allmänhet jämnlÖ,pande med
kanterna. Så är även fallet med de Öppna klyftor på lialle
berg, som kallas "Onda Ilålor". En stor sänka, som ej är
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vattenfylld, ha vi i södra delen av tlunneberg. Antagligen
är bottnen så full av sprickor, att vattnet sÖker sig ned 'ge
nom dessa och kommer fram vid bef'gfoten som källor. Dy.
lika träffar man fÖr övrigt på litet varstans runt båda bergen.
Ibland kommer vattnet fram direkt ur hälleberget, t. ex. vid
foten av tlalleberg, cirka 100 m. väster om Munkesten. Den
na källa lär för övrigt ha starkt radiumhaltigt vatten.

Båda bergen ha på långa sträckor nästan lodräta sidor
("hammare") av upp till 45 m. hÖjd över rasbältet (jfr Vä
nersborgs kyrktorn, som är 40 m. högt).

tlalleberg
är uppdelat i tre partier: tIäcklan, det egentliga tlal1eberg och
tlallesnipan. Dalen mellan de fÖrstnämnda kallas Draget
och dalen mellan de båda sista Ovandal eller Övendalen. Upp
till berget leder blott en riktig kÖrväg: genom Storegårdsklev
vid Vargön. fÖl' övrigt finnas vägar, fastän knappast körba
ra, åtminstone inte för bilar, vid Björndalsklev (vid Lille
skog) och Skytteklev (på östra sidan). Till fots kan man ta
sig upp på åtskilliga andra ställen, t. ex. vid sydvästra tläck
lan, Björkås, Ug'gledalen, Britas slag, Ovandal och Svallklev.
En alpinist kan förstås nog klättra upp litet varstans.

På IiaIleberg finns blott en sjö, den vackra långsträckta
Iiallsjön, som har sitt avlopp åt väster och vid bergbranten
bildar Lindåsfallet, även kallat Brudslöjan. Vid riklig vatten

föring är detta fall synligt till staden som en vit strimma på
bergväggen. Bäcken fortsätter sedan till Vänern, där den

faller ut cirka 1 km. väster om badplatsen vid Nordkrokerl.

tl u n n e b e r g.
fem körvägar leda upp på berget, och pål många ställen

kan man utan större svårighet ta sig upp, eftersom lodräta
bergväggar ej ha så stor utsträckning som på tlalleberg.
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20 sjöar finnas på berget. Den mest kända och lättast tiil
gängliga av dem är EldmÖrjan, som mottager tillilöden från
nå'gra av de andra sjöarna och numera genom en sprängd 1<:a

nal avflyter till StubbsjÖn och därefter bildar ett vackert
vattenfall i flera terrasser vid Bykiev. NedanfÖr berget kallas
avloppet Bastån, som utfaller i Göta älv cirka 1 km. söder
om Vargön. förr var Eldmörjan större, och avloppet gick då
åt norr vid Kvarnbacken, något väster om ÄrdalskIcv. l~uj

ner efter en kvarn finnas här fortfarande. enligt Linne skulle

vid hans besök här ha funnits flera kvarnar. KvarnsjÖn i
söder avrinner till Björkeån. Några av de mindre sjöarna,
t. ex. IgelsjÖn, sakna synligt ovanjordiskt avlopp.

Det kan vara skäl att påpeka, att ordet "klev" vid dessa
berg användes i annan betydelse än på Kinnekulle, där ordet
är liktydligt med brott. Här menar man en plats, där man
kan ta sig upp. Troligen kommer det av ordet 'kliva'. På

Kinnekulle kan man möjligen i stället härleda ordet av 'klyva'.

Bergens geologiska byggnad.
Den urbergsyta av gnejs, på vilken bergen troligen vila.

finner man vackert utbildad som ett tydligt s. k. peneplal1
vid Nordkroken, särskilt framträdande vid lågvatten. en
lika vacker gnejshäll ser man i Trollhättan, något söder om
Järnvägsstationen och synlig från tåget.

Liksom i de övriga Västgötabergen ha vi underst en sand
sten av kambrisk ålder. Denna sandsten är mestadels dolcl av
nedrasade block från bergens övre delar eller av lösa jord
lager, men på några sWllen når den högre nivå och blir synlig,
t. ex. vid Bykievs vattenfall, vid Storeklev i södra delen av
Iiunneberg och vid skogsvägen mellan Grytet och Skytteklev.

Ovanpå sandstenen ligger ett mäktigt lager av alunskiffer
med inbäddade klumpar av orstenskalk. Dessa lager fram
träda tydligt vid de kalkbrott, som finnas här och där, t. ex.
vid Nygård.



I de övriga VästgÖtabergen komma sedan lager av ortho
cerkalk och lerskiffer, men dessa saknas ifialle- och Iiunne
berg,

Ovanpå dessa bergarter ligger diabas, här kallad trapp,
Den vilar direkt på alunskiffern, men i de övriga Västgötaber
gen på lerskiffer. Trappen bildar här ett mycket mäktigare
lager än på Kinnekulle.

I gnejsen saknas alltid fÖrsteningar.
I de övriga Västgötabergen har man i sandstenen funnit

mycket sparsamma rester av brachiopoder (armfotingar), och
vid Byklev lär man ha gjort ett enda liknande fynd. Brachio
poder påminna till det yttre om små musslor men äro blott av

lägset besläktade med dem. I ringa artantal leva de ännu
kvar i våra hav.

lorstenskalken träffar man däremot rätt ofta på brachio
poder och trilobiter, ett slags kräftdjur, som äro något grå
sU'ggsliknande. De äro nu fullständigt utdöda.

TRILOBIT,
2 ggr förstcAring.

GRAPTOLITER
1/2 naturlig storlek.

I alunskifferns Övre lager vid Mossebo finner man rätt myc
ket graptoliter, en annan utdcld djurgrupp. De bevarade res
terna utgÖras av små sågbladsliknande bildningaL Djuren
ha levat i kolonier med ett litet djur vid varje sågtand.
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Iiur ha dessa berg uppkommit, kan man fråga sig, Gnejsen
bortse vi då ifrån. Sandstenen och alunskiffern äro lagrade
och innehålla lämningar efter havsdjur. Trappen har cläre-,
mot tydligen varit en smält massa; den är en vulkanisk eller
eruptiv bergart. I oktober 1909 fann professor Otto Norden-·
skjöld mellan Källshagen och Mariero, således strax öster om
Vänersborg, en spricka i gnejsen fylld med likadan sandsten"
som påträffas nte vid bergen. En liknande bildning hade tidi
gare påträffats i Ämålstrakten och sedermera har man funnit
sådana på flera ställen runt Vänern. Således kan man förstå,
att sandstenen och naturligtvis också alunskiffern en gång
haft mycket vidsträcktare utbredning än i nutiden. De ha se
dan förstörts genom vittring. IVästgötabergen ha de däre
mot bevarats på grund av det skydd, som den hårda trappen
där lämnat. Denna är, som nämnt, en vulkanisk bergart, men
den har av allt att döma inte stelnat uppe på jordytan, d. v.
s. det har troligen inte varit fråga om ett vulkanutbrott i van
lig bemärkelse. Man tänker sig i stället, att den flytande
massan trängt upp ett stycke blott och trängt sig mellan några
berg!a,ger. De övre ha då troligen här utgjorts av ortho
cerkalk och lerskHfer, möjligen ännu flera lager, vilka alla
lyfts upp och sedan fÖrstörts liksom aHa lagrade bergarter i

omgivningen. Den starkaste fÖrstöringen har inlandsisen
åstadkommit. Under istiden ha således bergen fått sin nuva
rande form. De få jökelrepor man kunnat iakttaga visa, att
ismassan i stort sett rÖrt sig; från nordost till sydväst. Når

ismassorna glidit fram genom dalen mellan de båda bergen,
har därför nötningen blivit starkare på fIunneberg än på nal
leberg. Detta förklarar den påfallande olikheten mellan
liallebergs sydsida och liunnebergs nordsida,.

En senare, postglacial, bildn i l1'g, fast av ringa omfattning,

kan vara värd att nämna. Vid grävning i närheten av Eld
mörjans nordvästra ända har man funnit lämningar av havs-

61



snäckor och havsmusslor av samma slag som i skalgrusban
karna vid Uddevalla. Alltså måste hela berget varit nedsänkt
under havsytan efter istiden. Åtskilliga fynd av havsdjur, t.
o. m. valdjur, på flera ställen i ÖstergÖtland, Västergötland
och södra Dalsland tyda på att ett brett sund förbundit Skage
rack med Östersjön.

En ännU! senare bildning ha vi .i rullstensfältet vid Kvilla,
en strandvaH, bestående av enbart rundade block av huvud
sakligen sandsten, kvartsit och trapp. Tyvärr är det något
spolierat 'genom att stenar använts som vägbyggnadsmaterial.

Bergarterna5 användning.
Sandsten lär ha brutits vid Byklev för användning vid byg

gandet av Trollhätte kanal och Karls grav samt vid Grytet
som vägbyggnadsmaterial omkring år 1920.

Viktigare är då orstenskalken, som länge brutits här och
där fÖr kalkbränning. Till slutet av 1700-talet använde man
ved som bränsle, men på grund av den stora vedåtgången
Övergick man då till alunskiffer, som man ändå måste bryta
samtidigt. Det är visserligen ett dåligt bränsle men' tillräck
ligt bra för ändamålet. Genom denna kalkbrytning ha de
många grottor uppkommit, som man ser på åtskilliga ställen.

Trappen slutligen är mörk och hård, och man tycker, att
den borde kunna få användning som s. k. svart granit, vilken
den för övrigt med avseende på samr:lansättningen är besläk··
tad med, men de ofta förekommande sprickorna omöjliggöra
dess bearbetning. Denna egenskap samt bergens tvärbranta
sidor är orsaken till de oftast mycket obetydliga ras, som
ibland äga rum, i synnerhet på: vårsidan vid tjällossningen
och vilka under årtusendenas lopp givit upphov till rasbältena
nedanför bergen. Ett stÖrre sådant ägde rum i slutet av mars
1930 mellan Grytet och Skytteklev, då sto,ra block av flera
tons vikt störtade ned och åstadkomma förödelse bland trä-
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den nedanför. Lyckligtvis vora inga hus i vägen. Den 17
april 1942 sent på eftermiddagen uppstod ett ras i eH kalk
brott nära Tunhems kyrka och senare på kvällen samma dag
ett stort ras i de s. k. Holsbrotten vid Berghem, några 100
meter norr om kyrkan. Hela taket i några grottor störtade
in, varvid det uppstod en ordentlig förkastningsspricka ovan
för, ännu synlig på långt håll från vägen mellan Forstena
och Bryggum. Vid raset blev Goodtemplarhuset allvarligt
skadat, och där förlagda militärer rusade ut i tron, att det
var ett bombnedslag. Det instörtade partiet var l()Oc--150

m. i längd och 20~40 m. i bredd, således åtskilliga 1.000 ku
bikmeter. Påföljande dag, den 18 april, inträffade ett nytt
ras i ett kalkbrott å Nygårds egendom, varvid två stenarbe
tare dÖdades.

Djurvärlden.
Bland däggdjuren är naturligtvis älgen det mest anmärk

ningsvärda. Iiunneberg anses ha världens rikaste älgbestånd,
d. v. s. vad antalet djur per ytenhet beträffar. Vid en jakt
på 1890-talet, då! kejsar \Vilhelm II var med, nedlades icke
mindre än 55 älgar. Men äIgen är ej någon gammal Iiunne
bergsbo. Först på 1860-talet blev älgen bofast här, sedan
björnen och vargen blivit utrotade. Den sista björnen i dessa
trakter sköts 1851 i närheten av Hunneberg. Vargen utrota
des först i början av 1860-talet, men ännu på 18?O-talet lär
en eller annan varg ha varit synlig.

Lodjur funnos så sent som på 1870- och 1880-talen.
.En mård - fÖr övrigt den enda jag sett - iakttog jag i när

heten av Skytteklev våren 1915.
Rådjur äro tämligen talrika.
Räven är också vanlig, kanske mest nedanför ber,gen i de

många gömslen, som bildas av de nedrasde blocken. Där
håller också grävlingen till.

63



Av fåglar kunna nämnas: korp, fiskgjuse, pilgrimsfalk och
tornfalk. FÖrr fanns även tranan på Iiunneberg. En rätt an
senlig hägerkoloni håller till strax nedanför Iiunneberg i när
heten av Mosseho sedan några år tillbaka.

Av lägre djur må blott nämnas hasselsnoken, som finns
här och där i rasbältet nedanför ber'gen. Jag tror mig också
ha sett den grönfläckiga paddan på liallebergs' men då jag ej
kunde tillvarataga exemplaret, är jag ej säker på bestäm··
ningen.

Växtvärlden,

Uppe på bergen är det nästan blott barrskog med dess van
liga undervegetation. Samma omdöme kan fällas om de rätt
talrika myrarna. I dalen, som skiljer l1äcklan från det övriga
Iial1eberg, finnes dock ett ganska rent bokskogsbestånd, ocl!
utmed vägen från Byklev till Bergagården på liunneberg fin
nas också en del bokar. Iiösten 1948 var det gott om fullt ut
vecklade bokollon där. Ofta äro annars ollonen tomma. Lin
ne omtalar i sin "Västgötaresa" bokens förekomst med orden:
'\växte ofwanpå Iiunnebärg tämmelig mycken dock mest på
nordwästra sidan". De nu därstädes förekommande bokarna
äro säkerligen mycket yngre.

Eftersom Linne kommit på tal, kan det nämnas, att han pi'!
Iiunneberg för första gången fick ögonen öppna för skillnaden
mellan vanlig ek och vinterek. Vidare fick han här för första
gången se berg-johannesÖrt (tlypericum l11ontanum) och som
fÖrsta svenska lokal för stor häxört (Circc:ea lutetiana) näm
ner han Fristorp, där den fortfarande förekommer. En annan
växt, som han omtalar som sällsynt annorstädes, är stor fel
knopp (Sedum rupestre). Men vi lämna Linne och tala om
några andra växter.

lOvandalens västra del förekommer ett ovanligt vackert
bestånd av foderbräken eller strutsbräken (Struthiopteris).
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Vidare fanns vid Fristorp fÖrr en mycket sällsynt växt, ärt
vicker (Vicia pisiformis). Den tycks vara försvunnen där se
dan några årtionden, men år 1937 fann apotekare GÖsta Svens-

BRÄKENBE.STÅND lÖVENDALEN.

son den på en ny lokal i rasbältet nedanför Häcklan. Den
är numera fridlyst. Ytterligare en fridlyst växt finns Hal-·
leberg, Ijällarv (Cerastium alpinum). Den upptäcktes

fJÄLLARV (Cerastium a]pinum).

av sedermera professorn Lindberg i Helsingfors, men det finns
ingen upp,gift om att någon sett den sedan, förrän den i 932

återfanns av dåvarande eleven vid härvarande läroverk Roll
Santesson, numera fil. lic. Denna växt är egendomlig så till-
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vida, att den är en ren fjällväxt, som är allmän på fjällen från
nordvästra Dalarna och norrut. Dessutom finnes en obe
styrkt uppgift, att den för länge sedan skulle vara funnen i

nordvästra Västmanland. tIallebergsförekomsten är således
rent isolerad, och troligen är växten här en relikt från tiden
närmast efter det bergen höjt sig över havet och då landisens
rand låg några få lO-tal mil längre norrut. Klimatet torde då
således ha varit ungefär som fjällklimatet i våra dagar.

en annan relikt är dvärgbjÖrken (Betula nana), som lär
fortfarande leva kvar på Jonstorpsmossen (enligt uppgift av
jägmästare Axel Olsson). Tidigare har den funnits på några
andra lokaler på tIunneberg. Denna förekomst är dock ej så
märkvärdig, då dvärgbjörken, som är allmän från norra Värm
land och norrut, därjämte finns här och där även i våra trak
ter, t. ex. i edsväratrakten, på Tingvalla mosse och i ed.

en i botaniskt avseende intressant plats är också urskogs
området nedanför tIalIeberg mellan Nordkroken och tIalIe
snipan med en stor rikedom av mindre vanliga växter. Det
vore hÖgeligen önskvärt, om hela detta område kunde frid
lysas.

JOSEF SJÖGREN.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 1.

Hur museet kom till.

framlidne dr. K. O. Cedergren författade år 1924 en histo
rik Över Vänersborgs museum, vilken trycktes och utgavs av
stadsfullmäktige. I samvetsgrant hopsamlade protok:ollsut-·
drag skildras här museets tillkomst och utveckling. Men dr.
Cedergren är tveksam om upprinningen: " När första ideen

till ett museum i Väncrshorg tog fast form är hÖljt i dunkel.
Ur detta dunkel lysa dock till mötes två namn nämligen Iijal

mar A. Lindedal och Axel W. Eriksson."

fÖrmodligen har Lindedal berättat för Ceder'gren, att han
sammanträffade med sin barndomsvän vid ett av den sena
res besök i Vänersborg. Därvid omtalade Eriksson, att han i

Damara land i Sydahika hade en storartad fågelsamling,

hopbragt under hans elefant- och strutsjakter. "När jag cn
gång blivit ihjältrampad aven elefant eller fallit offer för en

infödings spjut eller en mördande feber, bliva nog dessa sam
lingar ett rov för termiter eller samvetslösa äventyrare."
Lindedal föreslog honom att skänka samlingen till födelsesta
den Vänersborg. Med glädje tog Eriksson fasta på Lindedals
förslag. Detta samtal ägde rum 1875.

Det är ovisst, om denna händelse givit uppslag till upp··

förande av museibyggnad - något som Lindedal senare
hävdat. I varje fall får man ej glömma, att Johan Adolf An
c1ersohn i sitt den 1 sept. 1875 daterade testamente föreskri
vit, att "Stadsfullmäktige ega pröfva och bestämma om hvall
som i mitt bo kan bland konstsaker, böcker och taflor lämp
ligen böra tilldelas Venersborgs stads Iiögre elementarläro
verks museum - - _'l. (Vänersborgs Privilegier och dona-
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tioner, s. 53.). Men det är oklart, om ordet "museum" här av
ser museisamling eller museibyggnad.

Erikssons samlingar hemsändes sedermera och erbjödos till
läroverket. Men dess rektor tvekade två gånger att mot
taga dem, enär läroverket saknade utrymmen, som kunde
göra samlingarna tillgängliga för en större allmänhet. Dc
fingo därför nedpackade föra en ambulerande tillvaro på
diverse magasin och vindar här i staden. Genom ett gåvo··
brev av den 12 juni 1883 bekräftar Eriksson sin donation "till
min fÖdelsestad Wenersborg och dess högre elementarläro
verks museum."

Dr Cedergren återger i historiken en redovisning av ett be
lopp å kr. 4.533: 14, som Axel Eriksson troligen 1882 överläninat
till Lindedal för fåglarnas uppstoppning och deras uppmonte··
ring i ett blivande museum. Redovisningen lämnas av Linde
dal 28 april 1884 till Adolf Andersohn, som kvitterar "för musei
räkning". Detta är första gången Johan Adolf Andersohn
nämnes i detta sammanhang, och man frågar vilket museum,
som han hade hand om.

För att få nännare upplysningar om strävandena att grun
da ett museum i Vänersborg har författaren låtit genomgå ett
antal årgångar av Tidning fÖr Wenersborgs stad och län.
(Detta namn förkortas i fortsättningen till, som tidningen för
kortat nämner sig själv, Länstidningen.) Och nu kom även
fÖrklaringen till några glasbehållare med frö (Se sid. 70), som
förvaras på museet men saknar härkomstuppgifter. D. v.
s. av etiketterna framgår, att de tillhöra Westra Sveriges
Lantbruksmuseum-- en för oss okänd företeelse.

På uppmaning av landshövding Sparre hade lantbruksingen
jör Zetterlund i Örebro skrivit en uppsats om produktion och
insamlandet av utsäcIesfröer, vilken publicerades i Länstid
ningen 10 juH 1879. I ett i Länstidningen 14 juli 1879 infört
upprop till länets lantbrukare manade landshövding Sparre
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dem att insamla spannmåls-, skogs- och trädgårdsfrö. lian

hemställde även till de båda hushållningssällskapen att för
anstalta insamlande, undersökande och utställande av inom
länet producerade frösorter vid nästkommande års lantbruks·

GLASBEHÅLLARE MED FRÖ.
Fl ån det omkring 1880 i Vänersborg

inrättade Vestra Sveriges
Landtbruks-M useum.

utställning i Borås samt vid den internationella lantbmks
och industriutställningen i Bryssel, som även skulle anordnas

1880.
Länstidningen påminner 9 okt. 1879 om denna insamling,

som hus!lållningssällskapen tagit hand om. tlär framhålles
också, att Älvsborgs län tagit initiativet i denna sak.

I artikeln "Ytterligare om svenskt utsädesfrö" citerar Lins··
tidningen 10 nov. 1879 utdrag ur ett cirkulär av bestyrelsen
för Västra Sveriges Lantbruks- och industriutställning i Borås.
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Av detsamma framgår, att landshövding Sparre genom utställ
ningen vill befrämja en svensk fröexport.

Aven notis i Länstidnill'gen 22 jan. 1880 synes, att frÖutställ
ningen i Boråls skulle få rikskaraktär och att i samband där
med rikets frökontrollanter skulle "sammankallas till en så
kallad kongress".

Lantbruksrnötet i Borås ägnas naturligtvis stor uppmärk
samhet i Länstid'llingen, där första gången 15 april 1880

"Vestra Sveriges lantbmksmuseum" synes i en rubrik. I
notisen berättas, att ett kommerseråd i Berlin vid sommarens
lantbruksmöte i Borås ämnade "utställa en samling vid hum
leodlingen brukliga redskap, vilka sedermera komma att
överlämnas till ovannämnda påtänkta museum".

Av allt att döma skulle utställarna vid fröutställningen
överlämna sina kollektioner till det nya museet, vilket, sä
kerligen genom landshövding Sparres åtgöranden, förlagts till
Vänersborg.

Länstidningen bevakade lokalpatriotiskt museets intressen,

såsom synes i notis 26 aug. 1880:

VESTRA SVERIGES LANTBRUKSMUSEUM i Väners
borg röner fortfarande uppmuntran, säger tidningen Nerike
och fortfar: liandelsträdgårdsmästaren N. P. Jensen i liel
singborg bereder för detsamma en större frÖsamlinf?:. De
flesta. wisa sig mycket beredwilliga och tillmötesgående.
:Ett undantag utgör dock Göteborgs och Bohus läns trädgårds
förening, som återtagit ett willkorligt löfte att dit skänka sin
utställning i Borås. Denna utställning ådrog sig icke så hed
rande uppmärksamhet i Borås, som man bort kunna w~inta,

alldenstund penna s w e n s k a trädgårdsförening endast ut
ställde u t l ä n d s k t frö, ej undersökt. Den kunde sålun
da omöjligen få mer än silfwennedalj, och häri tros oginhe
ten mot landtbruksmuseet hafwa sin orsak. Att den för
sin utställning kunde få ens silfwermedalj, synes wara wäl
liberalt.

Och av Länstidningen 25 okt. 1880 framgick, att intresset
fortfarande varit levande:
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VESTRA SVERIGES LANTBRUKSMUSEUM, som är för
lagdt hit till staden, har i dessa dagar fått flera wärdefulla bi
drag.

Från den framstående handelsträdgårdsmästaren N. P.
Jensen i Iielsingborg, hwilken, såsom wi en gång fÖrut nämnt,
gifwit löfte om bidrag till museet, har nu fÖrsta sändningen
anländt, bestående uti 24 olika sorter handels- och träd
gårdsfrö.

Enligt Nerikes Allehanda har museet widare ifrån den be
rÖmde handelsträdgårdsmästaren G. J. BÖgh i t-rorsens (Dan-
mark) genom direktör Zetterlund - i Örebro fått såsom gåfwa
mottaga en större mÖnstersamling af tillhopa 55 nummer.

I en årskrönika över 1880 års utveckling nämner Läns
tidningen 10 jan. 1881 även att "det i sammanhang med landt

bruksmötet i Borås inrättade Westra Sweriges landtbruks
museum fÖrlades till residensstaden här i länet."

Museet har redan fått en position i samhället, Länstid'ningen
13 jan. 1881:

Vestra Sveriges Landtbruksmuseum här i staden är till
gängligt för allmänheten alla dagar i andra wåningen å resi
denset, midt för landskontorets lokal.

Museets samlingar hafwa i dessa dagar Ökats med den
från Örebro hitkomna sändningen, skänkt af handelsträd
gårdsmästaren J. G. Bögh, Iiorsens (Danmark), omfattande
55 nummer. Denna samling har genom den af direktör Zet
terlund kostnadsfritt werkställda undersÖkningen, hwar före
kostnaden enligt taxan uppgår till 660 kr., fått ett ganska wä
sentligt ökat wärde.".

Och dess ställning stabiliseras än mera, Länstidningen 17
:ian. 1881. Norra delen av länets frÖodlare.förening höll sitt
årsmöte i Vänersborg den 11 jan. 1881:

Till föreståndare för Westra Sweriges landtbruksmuseum,
som härefter kommer aH stå under föreningens tillsyn, utsågs
sekreteraren i slöjdföreningen landskontoristen Ax. Salen.

Vid detta tillfälle beslöt fÖreningen hos hushållningssäll
skapet anhålla om 750 kronor, bl. a. till "museets vård och
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underhållning m. m." Denna ansökan hifölls även, och he
loppet höjdes dessutom, Länstidningen 31 jan. 1881:

fRÖODLINGSPÖRENINGEN hade anhållit om ett anslag å
750 kr. till bestridande af sina första utgifter, däri äfwen inbc
räknadt, som det hette i föreningens skrifwelse, "hwad som
utgifwits för landtbruksmuseet härstädes."

Med anledning härar hade förwaltningsutskottet, som på
framställning af landshöfdingen grefwe Sparre af hushåll
ningssällskapets medel förskotterats större delen af hwad
som tills dato utgifwits för berörda museum, tillstyrkt bewil
jande af det nu begärda ansla,get under den förutsättning att
de sålunda förskotterade medlen skulle, enligt skrifwelsens
oförtydbara mening, komma att till hushållningssällskapet åter
betalas. Sådan war emellertid icke föreningens afsigt, enligt
hwad ett par af dess tillstädeswarande medlemmar upplyste,
för att bringa saken på det klara föreslogs derföre att höja
det begärda anslaget till 900 kronor, hwilket förslag af säll
skapet bifölls.

Museets verksamhet forts3itte, Länstidningen 23 febr. 1882:

VESTRA SVERIGES LANTBRUKSMUSEUM. Sekretera
ren i länets fröodlil1'gsförening, Löjtnant WillL Jonsson på
tiult, har till museet förärat en samling fröer och spannmåls··
slag från Böhmen, tillsammans 27 nummer.

Detta museum, som i rikhaltighet ännu står ensamt i \v~\rt

land, är anordnadt och för allmänheten alla da,gar och alla ti··
der på dagen tillgängligt. Lokalen är tredje wåningen i re
sidensbyggnaden, midt emot landskontorets embetslokal.

Så kommer äntligen i Länstidningen 11 dec. 1882 ett upprop
till förmån fÖl' ett museum:

Sedan flera år tillbaka hafva insamlingar skett för åstad
kommande vid Wenersborgs elementarläroverk af ett n a t u r
vet e n s k a p l i g t o c h k o n s t h i s t o r i S k t m u s e
u m. Den förra afdelningen innehåller redan en stor mängd af
Sveriges foglar oeh af mineralier, hvarjemte en infödd '-IVe
nersborgsho, handlanden Axel Ericsson, nu i Damara, har
hitsändt, för att till museum öfverlemnas, en särdeles dyrhar
samling af Afrikas foglar, med löfte att fr8mdeles öfvers~ind(,

jemväl däggdjur från denna verldsdel. En rikhaltig samling
af olika sädes- och frösorter från Sverige, Norge och D:1n-
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mark är jemväl till bildande af ett landtbruksmuseum skänkt
af utställare vid frökongressel1 i Borås. Till den konsthisto
riska afdelningen åter har en samhällsmedlem testamemerat
en dyrbar samling af taflor och andra konstföremål.

PROV PÄ MODELLER r'IzÄN

SLÖJDSKOLAN ! VÄNERSBOl~G,

ett utslag av den "slöjd och konst
färdighet" tiden strävade att be
främja. - Till hÖger gaveln till en

"lejonsoffa".

Nyttan af sådane samlingar är uppenbar med afseende å
dels det naturvetenskapliga studium, hvartill jordbruket nu
mera är att hänföra, dels de anlag för slöjd och konstfärdighet,
för hvilka detta läns innevånare af ålder gjort sig kända, och
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för utbildning hvaraf smak och konstsinne i första runmict er
fordras. Men till förvarande af dessa skatter saknas för när
varande en lämplig byggnad. En del af dem är samman··
trängd i en sal uti gamla skolhuset; landtbruksmuseet på re
sidenset. De sist ankomna föremålen hafva af brist på ut
rymme ej kunnat uppställas, och för de testamenterade S;1111

Iingarne finnas alldeles intet utrymme.
En lämplig plats för en museibyggnad erbjuder sig i den

östra plantagen midt emot läroverkshuset, der utrymme för
tillbyggnad, i mån af behof, förefinnes.

Kostnaden för en så,dan byggnad, beräknad att inrymma
de kända eHer för den närmaste framtiden beräknade föremå···
len, antages komm:1 att uppgå till 40 a 50.000 kronor, hvaraf
omkring en tredjedel genom enskild frikostighet redan åstad
kommits.

Läroverkets gynnare och forne lärjungar samt vänner af or
ten och dess näringslif inbjudes vördsamt att för insamlande
af återstående erforderliga beloppet teckna bidrag, större eller
mindre, hvilka benäget torde insändas till undertecknad Adolf
Andersohn, som redovisar medlen.

Vänersborg den 7 decemher 1882.

E r i c

O. S a n d b e r g
t. f. Borgmästare

Karl Bylund
Med. Doktor

J. O. C a r I b e r g
Fabriksidkare

Albert Carlsson
l?ådmCln

Sparre

G. T h. B e r g m a n
I<cctor Scholae

Adolf Andersohn
f. d. Iiandlande

O. Ii. D y m l i 11 g
liandiande

E. l" r i b e r g
liandlande.

Uppr~innillgen synes vara fyrfaldig: läroverkets eget tör

undervisningen behövliga museum, Axel W. Erikssons afrr··
kanska fåglar, Johan Adolf Andersolms till läroverkets mu

:,eurn lämnade gåvor och de i hans bostad Kungsgatan 25 be..

fintliga och tydligen för museet ämnade samlingarna samt slut
ligen det i residenset förvarade lantbruksmuseet. I uppropet

spåras även landshövding Sparres intresse för länets slöjd.
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Uppropet mottoJ;s med varma lovord och fick bästa tänk
bara stöd i Länstidningen 14 dec. 1882, där man återigen räk
nar med museet sålsom en befintlig reaMet:

Med verklig tillf'redställelse har man funnit, att ett upprop
nu entHgen utgåitt till allmänheten för insamling af en fond til!
uppförande af en museibyggnad härstädes. Att aldrig ett
mera befogadt upprop sett dagens ljus torde wara obestrid-·
ligt för en hwar, som känner de förhållanden, som frammanat
det.

För mången är det kanske ännu okändt, att elementarläro
wel1ket i Wenersborg redan eger ett museum, som ingalunda
är obetydligt, och att det för den intresserade allmänheten hål
les öppet och är wälwilligt tillgängligt hwarje söndag kl.
1/2 1-1122 midd. Blotta omnämnandet häraf bör dock wara
tillräckligt att förmå åtminstone Wenersborgs publik, som i
allmänhet gör anspråk på aH wara konstälskande, att besöka,
omhulda och genom gåfwor af lämplige föremål rikta och för
Öka det, så att det än ytterligare winner i storlek och wärde.
Uttrycket "många bäckar små göra en stor å" har härwidlag
sin fullaste tillämpning, ty en enig samwerkan och en allmän
offerwillighet af de många kunna naturligen åstadkomma nå
got mera storartadt, än hwad enskilda och splittrade krafter
kunna Köra. Äfwen i sitt nu befin:tliga skick eger likwäl, som
sagdt, museet icke så få samlingar af framstående egenskaper.
Främst härwid står den wackra fogelsamlingen, innehå:llande
nästan alla arter af Sweriges foglar. Så de af hand!. Ad.
Andersohn skänkta wärdeiuil1a samlingarne af mineralier.
bland hwilka finnas flera rariteter, som till och med saknas i
större utländska museer, af hemfÖrda konstföremål från Pa
lestina och öfriga orientaliska länder m. m. Beklagligt nog
hafwa dock dessa och andra samlingar icke kunnat inrym
mas i den nya lärowerksbyg'gnaden, emedan denna är full
ständigt upptagen för skolans öfriga ändamål. Pör den skull
hafwa de tills wida,re måst inhysas i det gamla lärowerket i
en sal, som dertill icke alls är lämplig,hwarförutan den omöj
ligen tillåter musei widare tillökning och utwidgning. Wid
tanken härpå kan man icke annat än wara hr grefwe Spmre
och fÖrslagsstäIlaren samt öfriga undertecknare af uppropet
till lärowerkets gynnare samt forne och nuwarande lärjungar
tacksamme, för att de framkommit med detsamma.

Wid genomläsandet af uppropet finner man genast, att ögon
blicket för dess utfärdande iir lyckligt waldt. för museet
förestår nämligen en mångfaIldig tillökning, i det att nu fråd

7q



twänne håll till detsamma blifwit skänkte samlingar, hwilka
båda äro i sitt slag ytterst :ramsnående, särdeles dyrbara
och wackra. Den ena är från ',är i staden bördige handlan
den och elefantjägaren Axel El 'ksson, numera bosatt i Da
maraiand i Afrika, som till enskild person härstädes öfwersändt
en på det högsta praktfull samling af afrikanska foglar, för
att, som skett, med warm hand gifwas till hans födelsestad
och "Wenersborgs museum", derigenom för alla tider fästan
de sitt namn wid den skola, han som yngling tillhört. Denna
samling innehåller icke mindre än omkring 1200 exemplar och
omfattar omkr. 450 olika arter af hwilka bland de mest kände
märkas pelikanen. flamingon, härfogdeln Ibis, papegojor, ga
mar, honungsfoglar o. s. v. Men icke nog härmed: ty herr
Eriksson har godhetsfullt gifwit löfte att framdeles öka. dessa
föremål med exemplar ur Afrikas däggdjurs-fauna., såsom le
jon, leoparder etc. Den andra samlingen, såwäl i konstnärligt
som i pekuniärt hänseende af ett mycket stort wärde, kommer
att till museet testamenteras af en aktad och framstående
samhällsmedlem, som ännu önskar wara okänd. Denna utom
ordentligt wackra samling består af omkr. 700 nummer taf..
lor, deraf omkr. 150 oljemålningar, flera i original af både äld
re och yngre mästare, samt dessutom en stÖrre mängd af pre
tiosa, bestående af antika och moderna konstföremål.

Sedan dessa samlingar blifwit införlifwade med lärower··
kets museum, bllir detta utan twifwel ett af de mest wärde
fulla, som finnes wid något af lärowerken i wMt land.

liwilken wiktig betydelse sådant måste innebära fÖr här
warande skola och samhälle ligger i öppen dag. Pör skolan
ligger den framförallt deri, att ungdomen naiturligen helst
will idka sina studier, i synnerhet konstnärliga, der hwarest
tillfälle erbjuder sig att i rikt mått wid' betraktandet af dessa
konstens och naturens skiftande alster, få inhemta och utwidga
sitt wetande. Lärjungarnes antal och lärowerkets anseende
måste derigenom betydligt ökas och skolan i fÖljd deraf fort
farande draga till sig de bästa lärarekrafter, på detta sätt
winnande en allt mera bemärkt och framstående plats inom
landet. FÖr samhället är dess betydelse icke mindre. Den
icke minsta uppgift, som nämligen ett museum har att lösa,
är att förvandla och skapa allmänheten till en konstpublik i
detta ords egentliga betydelse. Ögat och tanken hos den
utom konst och wetenskap ståJende individen warda wid ett
åter och åter uppenbaradt betraktande af de olika föremålen
alltmer skärpte, känsliga och klarseende, småningom fat
tande hwad konsten hjuder och lär. Volymer skulle kunna
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skrifwas derom, till hwilket ändamål ett museum tjenar föt
ett samhälles innewånare, men i få ord sagdt detta: det odlar
smaken, förädlar själen, renar och mildrar sederna samt
höjer tank,en Öfwer det låga och materiela. Att uppropet
ställts till länets innewå:nare och forne lärjungar är fullt rik
tigt, ty lärowerket ifråga står öppet fÖr all den hildningssö
kande ungdomen i Elfsborgs län och för den, som derstädes
redan fönvärfwat sitt wetandes skatter, bör det wara kärkom
met att wid tanken härpå och på sin ungdoms lyckligaste da
gar få bidraga till detta museum som i all framtid skall warda
till gagn och nytta fÖl' icke blott deras efterkommande utan
äfwen för nya uppväxande slägten. Om samtliga för den all
männa bildningen nitälskande personer efter råd och lägen
het räcka företaget en hjelpsam hand, skall det snart nog kun
na warda en werklighet. Mera wiss härom skulle man wara
om I ä n e t s o c h I a n d e t s t i d n i n g a r i s i n a s p a l·
t e r a f t r y c k t e u p p r o p e t o c h g å f w e d e t, s o m
d e t f ö r t j e n a r, s i t t war m a f ö r o r d, ty många
af denna skolas forne lärjungar och af detta läns söner ~iro

witt spridda både in- och utrikes och skulle derförutan eljes
blifwa i fullständig okunnighet dcrom.

Måtte nu snart i Wenersborg den byggnad rcsa son1
skal! inncsluta "wcnersborgs museum"!

Insamlingen stöddes genom olika anordningar. l(e<1an n~is

ta månad, dcn 29 jan. 1883, aviseras en "fest för alla", som

skarpskyttebefälet i slutet av februari kommer att "i stadshu

sets festivitetsvåning föranstalta". Behållningen kommer att

oavkortat tillfalla museibyggnadsfonden, varför man söker få

lokal, belysning, musik o. s. v. gmtis för att inskränka omkost
naderna.

Själva insamlingen bedrives med största energi, och i ovan

nämnda artikel i Länstidningen kan man i fråga om museet

icke underlåta att ånyo påminna om den stora vigt, som i ett
sådant ligger för läroverkets och stadens framtid. Då, såsom
vi förut nämnt, detta museum genanT dc skänkta dyrbara sam
lingarne af taflor, konstföremål och afrikanska foglar m rl1.
blir ett af de mest framstående vid något läroverk i riket,
men en lämplig lokal för dessa samlingar saknas, bör livar
och en efter förmåga lemna sitt bidrag, på det att museibyg
naden med första måtte blifva en verklighet. I främsta rum
met har man naturligen skäl att fordra, att de, som antingen
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genomgått härvarande läroverk, eller de, som därstädes
hafva sina sÖner, skola visa en större offervillighet i detta
afseende. Till vår ledsnad hafva vi dock fÖrnummit, att en
mindre del af desse, ehuru de egt eller ega sin rikliga utkomst
inom samhället, nekat att lemna sitt understÖd till det nyttiga
företaget. Glädjande att nämna är likväl, att de flesta haft
öppen blick fÖr det vackra företagets vigt och värde och för
den skull med nöje gifvit sina icke obetydliga bidrag. Att
så äfven vidare skall ske pål de nu cirkulerande listorna, äro
vi så öfvertygade om, att vi anse det vara öfverflödigt att
härom gifva någon påstötning. Likväl skulle vi vilja till sta
dens damer och till skolungdomen framföra den hemställan,
att äfven de vidtoge lämpliga åtgärder till sakens förverkli
gande, såsom fÖranstaltande af bazarer, sällskapsspektakel o.
d., för att med behållningen deraf 'gifva sin tribut till ett före
tag, som äfven bör ligga dem varmt om hjärtat.

Under den närmaste tiden koncentrera sig Länstidningens
notiser på den beramade festen,som omtalas i entusiasmerande
ordalag, Den 5 mars 1883 återfinnes nedanstående annons:
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Efter resten berättar Länstidningen 12 mars 1883, att "cn
gemytlig stämning" var "rådande under hela festen från bör

jan till slut". Sån,g och musik voro utmärkta. "Den af 'Anna
A.' för detta tillfälle författade prologen, som war af ett till
talande innehåll, framsades med god deklamation." - "Stor-
mande munterhet väckte de humoristiska sångerna." "Vin

terträdgården besöktes flitigt. I ett af rummen hade arran
görerna af en ringa del af hr A. Wo Erikssons afrikanska sam
lingar anordnat en wacker utställning. Denna som innehöll

såwäl fåglar som ~igg, horn och pilar etc., wäckte ell berätti··
gad uppmärksamhet."

Men insamlingsarbetet fortsattes, troget understött av Läns

tidningen. l~ubrikerna äro i regel omv~ixlande "Venersborgs
museum" och "Museifrågan"o Så skriver Länstidningen 19

april 1883;

Af en dansk tidning, "Valkyrien", utgifwen i San francisko
och redigerad af en hr VV. C. Kreutzmann, hafwa wi warit i till
Wlle att se ett i dagarna hit anländt nummer, dateradt freda
gen den 23 Mars 1883. I detsamma finnes fullständigt införc1t
det upprop, som af komiterade för det blifwande museet här
städes till allmänheten uWirdats. I följd af det intresse, som
således i denna aflägsna ort i en annan werldsdel wisats wårt
museum, finna wifördenskull en osökt an!lcdnil1'g att åter
påminna om denna för orten och länet wikhga angelägenhet

I fortsättningen åberopar man exempel från Göteborg)

Malmö och Chicago. Men tillämpningen uteblir icke:

En så hög tanke hysa wi äfwen om vår stads och wårt läns
samt lärowerkets fome lärjungar, hwarhelst de än finnas, att
wi tro det de gerna skola lemna sin skärt och icke' på skäl
af de "obotfärdigas" förhinder undandraga sig. Mer än be
klagligt skulle wara, om wi misstO'ge oss om allmänhetens
offerwillighet härutinnan, ty frånwaron af denna skulle möjli
gen kunna medföra en obotlig skada för staden och lärower
ket. liwarthän wi härmed syfta, torde wara lätt förstådt. !
wår grannstad Uddevalla arbetas nämligen med stor ihärdig-
het på att erhålla ett högre elementarlärowerk och detta,
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enligt hwad det förspörjes, med framgång. All konkurrens
~jr nyttig, ja nödvändig, och så äfwen på detta område, men
det erfordras alltid, om täflan skall lyckas, att kunna mÖta
sin medtäflare med minst lika -goda wapen, som denne eger.
Då Uddevalla har ett utmärkt museum, och wi nu äfwen
na förwärfwa ett, som blir ännu mer framstående, lloppas v/j
att tillfälle för dess winnande icke skall få gå oss ur händer··
i följd af en alltför långt drifwen sparsamhetskänsla, som i
detta fall icke alls är på sin plats. Wi wåga derfÖre fortfa ..
r,mde tro. att en hwar skall gerna efter råd och lägenhet samt
efter bästa fÖrmåga werka för fÖretagets framgång.
kunna och bÖra äfwen wåra damer gifwa en god hjelp genom
anordnande af basarer wid lämpligt tillfälle, så ock skolung·
domen, som wid snart blIfwande examina bör kunna fÖran·
stalta något inkomstbringande festarrangemang, såsom kon
sert eller dylikt, samt landstinget, hwilket, då fröutställning
o. d. kommer att i lokalen inrymmas, utan hvifwel med
nÖje skänka fÖretaget sitt kraftiga understöd.

Låtom oss icke glömma, att "många bäckar små göra en
stor å", och att den mindre bemedlades bidrag mottages lika
tacksamt som den förnlJögnes stora!

Insamlingens resultat blev ioke så gott som man beräknat.
Dr Cedergren citerar i sin historik en den 24 okt. 1883 clag-·
tecknad skrivelse från Johan Adolf Andersolm till stadsfull

mäktige med bL a. följande rader:

Redan under december månad förlidet år utfärdades en in-·
bjudning till stadens och ortens innevånare, för åstadkom
mande av bidra'g till museibyggnad vid härvarande
Elementarläroverk. Men som denna inbjudning ej rÖnt den
framgång man vågade hoppas; har jag dock för min deJ ej
21nnu Öfvergifvit hoppet af denna saks fÖrverkligande; än
nu kunna vidare medel insamlas, och vad därefter kommer
att återstå är jag villig att av egna medel bestrida.

Från stadens sida fordras ej annat än upplåtande aven
lämplig byggnadsplats; ty nämnda museibyggnad kommer att
efter dess fullbordande, gravationsfri, överlåtas på staden.
som nu och feir all framtid varder befriad från dess underhåll.

I en annan samtidig skrivelse fÖreslog A., "att såsom bidrag
till den av mig tilltänkta mUtScibyggnaden måtte av flickskolans

medel tillsläppas 10.000 kronor."
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flickskolans styrelse opponerade sig genast mot detta för
slag. Styrelsen disponerade inte mera än 10.000 kronor,
varav sparbanken anslagit 6.000 kronor och stadsfullmäktige
4.000 kronor. Men Andersohn räknade tydligen med att flick·
skolan tillfälligt skulle avstå detta belopp, då han tidigare in·,
för stadsfullmäktige lovat, att ett betydligt större belopp
skulle få användas av hans donationsfonds räntemedel till
flickskolans nya byggnad.

Andersolms fÖrsJag remitterades till drätselkammaren och
behandlades vid stadsfullmäktiges sammanträde 23 nov., då
en kommitt{~ tillsattes för utredning av frågan.

Vid nämnda sammanträde anhöll A., enligt Länstidningen
26 nov. 1883, "att få fullmäktiges yttrande om de önskade
gravationsfritt emotta'ga för stadens räkning såsom skänk
nämnda byggnad jämte de samlingar af konstsaker och den
under hans wård warande :Erikssonska från Afrika hitsända
fogelsamling, hwilket erbjudande med tacksamhet af stads··
fullmäktige emottogs, hwarförutom, på hr Andersons framstäl·
lan, uppdrogs åt förutnämnda komite att inkomma med vtt
rande Öfwer den lämpligaste platsen för museibyggnadel1."

Det belopp av 10.000 kronor, som A. anhållit om, utgjode

en del av ränteavkastningen av den fond, som A. 1874 done
rat till staden. Kommitterade tillstyrkte därfÖr framställ
ningen och fÖres!ogo vidare, att tomt för museet skulle upp
låtas i Östra delen av det öster om läroverket belägna skol
plantaget. Detta blev även stadsfullmäktiges beslut, och den
6 juni 1884 beslutade man hos Kungl. Maj:t anhålla om
icindring av stadsplanen härfÖr. Framställningen bifölls den
25 sept., och den 3 okt. kunde stadsfullmäktige utse kommit
terade fÖr uppfÖrande av museibyggnaden. Sammankallande
var Johan Adolf Andersohn. Under tiden sökte man håIla
allmänhetens intresse vid liv. I Länstidningen 25 febr. 1884
finnes en utförlig beskrivning över Adolf Andersohns samling"
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ETT BESÖK I HR ADOLF ANDERSOHNS MUSEUM fÖr
tjenar wäl att gÖras, ty säkerHgen är det få samlingar i wårt
land, som på wissa områden äro så wäl försedda som denna.
Tafwelsamlingen, hwilken tÖrhända dock är den minst intres-
santa, innehåller likwäl dukar af stort wärde och en del af
mycket hög ålder. Så t. ex. finnes ett på femtonhundratalet
målladt porträtt af en venetiansik doge, hwilket porträtt af
riksrådet K. O. Tessin hemförts till Swerige. Af på ben må
lade miniatyrporträtt finnes en synnerligen dyrbar, wacker
och rikhaltig samling. Bland taflorna må äfwen nämnas ett
litet porträtt måladt på pergament, en konst, som nu är utdÖd.
Samlingen af porsliner må man med allt skäl kunna beteck
na som museets perja. Här finnas de dyrbaraste och wack
raste saker i denna \väg man ge rna will se, såwäl sachsiska
som orientaliska och kinesiska porsliner äro synnerligen wäl
representerade. Dessa saker har herr A. med stor kostnad
lyckats samla från alla möjliga hMl. Bland annat finnes en
liten kinesisk urna, hwilken är synnerHgen dyrbar och säll
synt, såsom wisande prof på en numera i Kina utclÖd gren af
konstindustri. Sådana pjeser som denna uppköpas nu för hÖ
ga pris af kinesiska regeringen. Af den rikhaltiga sachsiska
porslinssamlingen nämna wi tre små miniatyrgrupper, för
hwilka hr A. warit bjuden ett pris af 500 kronor. Från Ori
enten finnes en stor samling fotografier och kuriosa. Af ryska
allmogearbeten i trä har herr Emil Scherman hitskickat en
wacker samling. fornnordiska stensakel' och alster af gam
malnordisk skicklighet finnas ärwen. Den zoologiska sam
lingen wisar en mängd owanligt wackra horn af ren, elg, bi
sonoxe m. m. tIärwid må äfwen nämnas ett owanligt wac
kert, Öfwer fem fot långt, exemplar af swärdshajens fruktans
wärda wapen, ett exemplar så stort och wälhehållet, ;:tt s~i

kerligen få museer kunna uppwisa något wackrare. från
herr A. Eriksson i Afrika har anländt en stor samling foglar
(hwaraf stÖrsta delen afsändts till Uppsala för att uppstoppas
af universitetets konservator, hr Kolthoff) och skinn. Af fog-
lame har herr A. uppskickat några dublettexemplar till riks
museum och af dessa funnos åtskilliga som detta museum ej
förut egt. Att widaI-e uppräkna det rikt försedda museets
alla wärdefulla saker skulle fÖra oss alItfÖr långt; wi tillråda
hwar och en att göra detsamma ett besök; man är alltid w2i1
kommen.

lir A. har, som bekant, skänkt alla sina samlingar till We·
nersborgs samhälle, och det är i sanning fÖrundranswärdt att

få' af stadens inwånare tagit notis om alla de konstskatter,
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som genom en enskild mans storartade frikostighet kommit
wårt samhälle till godo, då cleremot flere främmande konst
kännare wid besök derstädes lemnat museet det amplaste er
kännande. lir A. har äfwen lofwat att uppföra en särskild
museibyggnad, och när elementarskolans fÖrutwarande sam
lingar samt de hr A. fÖrut skänkt lärowerket jemte de nu un
der hans wård warande sammanslås, kommerWenersborg
att få ett museum af bortåt 15.000 nummer, något som wäl
få af wåra landsortsstäder kunna skryta med.

Och en månad tidigare hade man i Länstidningens minnes
lista börjat infÖra följande: "Museet hålles öppet hvarje sön
dag kl. 1/2 1-1/22 e. m."

Den 13 nov. 1884 kunde Länstidningen meddela:

VENERSBOROS MUSEUM har i da,garne riktats med annu
en wärdefull gåfwa, i det att från Afrika till hr tIj. A. Linde
dal härstädes anländt en ytterligare sändning af foglar att till
detta museum fÖräras. Bland dessa foglar, som samtlige äro
från de trakter af det inre Afrika, hwilka ständigt hemsÖkas
af febrar och af hwilka flere hittills aldrig ',;varit beträdde af
någon hwit man, finnas flere som ega en egendomlig skapnad,
warande särdeles sällsynta och rara. Härigenom har den
förut skänkta utomordentli,gt wackra och dyrbara samt om·
kring 1.200 exemplar omfattande afrikanska fogelsamlillgen
wunnit en tillökning af framstående wärde.

Ofwerskridande den aflägset boende Wenersborgarens _nO

hr Axel W. Eriksson -- förbud att publicera ofwannämcle gåf
wa, wilja wi härmed till en och hwar framhålla den warm·,
hjertade gifwarens exempel till mångfaldig efterföljd. Som
kändt är, mottagas alla för museet lämpliga gåfwor af dess
stiftare, hr J. Ad. Anderssohn härstädes.

När nu planerna på själva byg'gnadens uppfÖrande tagit fas
tareform, måste man även tänka närmare på samlingarna,
som skulle förvaras i museet. Möjligen var clet av denna
anledning, som Lindedal i april 1884 till Adolf Andersohn Över·
lämnade Axel W. Erikssons gåvomedel. Andersolm tyckes
numera helt ha tagit hand om museifrågan.

De afrikanska fåglarna skickas till Gustaf Kolthoff i Upsala
för konservering, och K. skickar i dec. 1884 ett lovordande in-
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tyg (avskrivet i Cedergrens historik s. 10), som användes
även i Länstidningens propaganda för museet. Intyget ger
Länstidningen 12 jan. 1885 "En osökt (l!nledning" att åter be
handla "Venersborgs museum". Man konstaterar, att tid
ningens egna entusiastiska omdömen nu överträffats och fort
sätter:

"Med fog framhåller ock hr Kolthoff, att det måste glädja
hvarje för naturvetenskaperna intresserad svensk man, att en
sådan samling hamnat i vårt land. Som kändt är, har herr
Eriksson i öfver 20 års tid genomkorsat södra Afrika i alla
riktningar och under sina elefant- och strutsjagter mecl förkär
lek studerat ornithologien, icke skyende någon möda eller

CINNYRIS ERIKSSONI, ERIKSSONS tIONUNGSFAGEL,
uppkallad efter Axel W. Eriksson.

kostnad för att göra sin fogelsamling fullständig. Samtidigt
har han riktat museerna i Cape-Town och London med såda··
ne sällsynta foglar som Chaetops pycnopygius, det af hr E.
upptäckta vackra species af solfogeln, som af professor l~o

land Trimen i Cape efter dess upptäckare benämts Cinnyris
erikssoni, m. fl. Utan hr Erikssons frikostighet hade nog icke
vårt land erhållit en sådan samling, ty utrustandet af en
långvarig expedition till södra Afrikas så ogästvänliga trak-
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ter, hvilka dessutom under en stor del af året hemsökes af
mördande febrar, skulle utan tvifvel hafva kräft så stora offer,
att vårt land icke velat gifva dem." IieH andra förutsätt
ningar finnas i "de större europeiska kulturländerna" framför
allt "det nyss enade och mäktiga Tyskland". Men även i vårt
land ha mecenater uppträtt.

Med dessa ord inledes en rekommendation av ett i dagens
tidning infört upprop" till landets invånare", "i synnerhet de,
hvilka genomgått härvarande elementarläroverk", om bidrag
till Vänersborgs museum.

Opposition mot museisträvandena förekom stundom och
bemöttes nu av tidningen:

Emedan vi hört det yttrandet, att vår stad skulle vara för
liten för att ega specialsamlil1'g - museet kommer dock att
utom fogelsamlingen omfatta mångfaldiga andra föremål,
hvarom mera här nedan, -- få vi afgifva den fÖrklaring, att
vi anse detta ej vara förhållandet, ty, förutom det att tidsan
dan tvärtom är sådan, att hvarje ort är angelägen om att för
värfva och behålla allt, som för orten är säreget och märkvär
digt, se vi sedan länge, huru man utomlands är ifrig i och gör
allt fÖl' att just vinna framstående specialsamlil1'gar.

Efter åberopande av emopeiska exempel fortsätter Länstid

ningen:

PÖl' vår stad, som i merkantilt hänseende icke har någon lius
framtid att hoppas på, måste omordade museet blifva ar en
ganska stor hetydelse. Att vi härvid icke öfverdrifva, torde
älven framgå af ett från herr KolthoH erhållet enskildt brer,
lIvari omnämnes att professorerna och ornithologerna i Up
sala särdeles intressera sig för Erikssonska fogelsamlingen,
som räknar öfver 1.200 exemplar.

Venersborgs museum kommer ock, som vi härofvan om
nämnt, att omfatta andra stora och värdefulla samlingar. Så
kommer bland annat herr J. Ad. Andersohns dyrbara till Öfver
3.000 exemplar upgående samling af taflor, etnografiska fö
remål och lmriosa att dermed förenas. Iiärförutan hafva
flere personer redan insändt värdefulla föremål, såsom pro-
fessor Nordenskiöld dylika från Grönland och Island, under
det att andra gifvit löfte att, så snart museet är uppfÖrdt,
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rikta det med lämpHge gåfvor, hvaraf professor Veit Wittrock
lofvat skänka och uppställa samlingar af Sveriges fauna, re
daktör J. Enander i Chicago att hitsända indianföremål jemte
fornsaker från tiden före emopeernas invandring i Mexiko
etc.

Med dessa samlingar förenade kommer Venersborgs mu-,
seum att intaga ett mycket framstående rum. FÖl' den skull
vilja vi ock uppmana hvar och en att i sin mån verka och
arbeta för dess förverkligande och bidraga dertill, att den bli
vande museibygnaden erhåller ett fullt värdigt skick. Vi få
icke begära, att denna börda skall läggas på förslagsställaren
allena. lika litet som vi med likgiltighet böra bemöta ett fö
retag som med visshet skall bmva en heder för vårt samhälle.

Inom parentes kan nämnas, att lantbruksmuseet fortfaran
de var i verksamhet. Länets norra fröodlingsfÖrening har,
enligt Länstidningen 15 jan. 1885, utställning av 7] olika frö·
sorter i lantbruksmuseet å residenset.

De flesta frÖprofven syntes vara ganska vackra och det
bästa af desamma kommer att utskickas till utställningen i
Budapest.

Utställningen kan beses hvarje förmidda!g.

De enträgna vädjandena om bidrag till museet komplette
rades med andra anordningar. Länstidningen 2 mars åter
ger ett av 15 personer underteckna!t upprop angående en mu
seifest den 21 samma månad för att "söka bereda stadens och

ortens invånare ett til1fälle att icke blott genom en materiel
hjelp understödja företaget, utan äfven visa ett fÖrtjent er
kännande åt Herr Andersohns i så många afseenden ådaga
lagda välvilja mot samhället ---~ ~."

.En påminnelse om "Museibazaren" var införd i Länstidningen

19 mars, och den 23 mars kunde tidningen lämna ett referat.
där de i annonsen utlovade förlustelserna recenserades. BL

a. skrevs här:
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Liksom fjolårets bazar ,gästades af varietesällskapet "Chiln",
hade man i år nÖjet få se och hÖra det verldsberömda sällska
pet "Pschut" i dess utomordentliga prestationer i den hÖgre
varietestilen. Mest tycktes en visa för dagen, behandlande
"de lokale forhold" här på platsen, samt en vid sällskapet an-

Al'·JNONS I TIDN!NG !~ÖR WENERSBORGS STAD OCli LÄN
DEN 2 MAI~S 1885.

ställd "lustig kopparslagare" slå an. Tre till trängsel besÖkta
"representationer" gåfvos.

Festen afslöts vid H-tiden på aftonen, då de öfverblifna sa
kerna hlifvit bortauktionerade. Brutto-inkomsten utgjorde
omkring 1350 kronor.

I(itningarne till museibygnaden funnas anslagna å stora sa
lens vägg och tycktes vara ganska vackra.
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Det förefaller som om strävandena för museet vore en hela

samhällets angelägenhet. Våren 1885 anordnades inte endast

den nu refererade festligheten till förmån för museet. Även

stadens goodtemplare anordnade en fest. Länstidningen be··

rättar 9 mars, att i beslut härom fattats av logen "på förslag

av slaktare E. A. Eriksson", broder till Axel W. Eriksson.

en påminnelse om festen lämnar Länstidningens 2 april och

den 7 april referat. I"eslcn "erbjÖd ett både rikt och omväx

lande program" med h~Hsnil1gstal, sång och musik.

Främsta uppmärksamheten ådrog sig likväl ett ar döfstum
läraren J. O. Wallin hållet föredrag Öfver museernas betydel
se. I ett populärt anförande framställdes härvid, att vår tid
är realistisk eller kräfver att på nära håll se tingen
de äro, och att museerna, der konstens och naturens alster
sammanföras, ~iro de platser, som kunna uppfylla vi lI1,orc Ii

härför. Nyttan och nödväncHgheten museerna som ~skåd

ningsmatcriel vid all undervisning, som derigenom blir prak·
tisk, framhÖlls med kraft och belystes med flere munterhet
väckande anekdcter. Vidare framhÖlls af talaren museernas be··
tydelse för utvecklingen af skÖnhetssinnet, smaken o. s. v
Till sist framförde tal. ett varmt tack till gooc1tcmp1arnc,

sedan de nu I1jelpt sig sielfva, älven ville hjclpa andr:L
gifvande härmed ctt godt och vackert föredÖme.

Festen besÖktes av endast ca 300 personer, varför det eko

nomiska resultatet ej kunde bliva så lysande. Men anordnar·

na kunde ändå "med glädje se på sitt bidrag till realiserande aj

Venersborgs museum:'

Och många bidrag behövdes också, ty nu hade byggnadsar·

betena börjat.

Redan den 5 mars meddelade Länstidningen, att "DEN NYA
MUSEIBYGGNADEN härstädes lär, enligt i dag fattadt beslut,

komma att uppbyggas af byggmästaren Kriiger i Göteborg."

r Cedergrens historik, s. 22, har det den 13 mars daterade kon-
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traktet avtryckts. Arbetet bÖrjar omedelbart, ty Länstid
ningen meddelar den 16 mars: "PLATSEN FÖf( MUSEL

BYGGNADEN har nu börjat att afröjas. Så snart träden
blifvit undanskaffade skoja grundlä'ggningsarbetena taga sin
början."

Trots det penningskrävande byggnadsarbetet sökte man

öka museets samlingar, vilket framgår av följande notis i
Länstidningen den 9' juli 1885:

"fÖR VENERSBORGS MUSEI TAfVI::LSAMLlNG är för
500 kronor inköpt en oljefärgstafla med motiv från ]önkö
pings hamn. Taflan är målad af artisten Valfrid Nelson, som
under några veckor för studier uppehåHit sig i våra trakter."

Den 14 september omtalas, att museet "erhållit ett minne
från Iiunnebergsjagten i en stor elgtjur, skjuten af -grosshand
laren Oskar Dickson".

Byggnadsarbetet hade fortgått, och den 10 sept. 1885 kunde
Länstidningen meddela, att museet är uncler t3k, "men blir
icke för sitt ändamål fullt färdigt och inredt förr än nästa års
höst. Uppfördt i 2:ne våningar fÖrutom källarvåningen, lof

var det att blifva en verklig prydnad för staden".
Penningbchovet var givetvis stort Tyvärr kan man icke

anlita stadens annars uppoffrande sparbank, då reservfonden
icke uppnått la-gstactgad storle1c Men man väntar bidrag av

landstinget och åberopar, att resp. landsting lämnat anslag till
museerna i Uddevalla och VäxjÖ. I~ör det senare museet ha
de i. Ö. föregående månad landshövdingen Gunnar Wcnner

berg m. fl. utfärdat ett högstämt och detaljrikt upprop, som
Länstidningcn citerar i Vänersborgs museum tillämpliga

delar.

Till 188S års landsting i Älvsborgs län insändes även genom
Konungens befallningshavande ansökan om ett bidrag av
10.000 kr. till museibyggnaden, under villkor att i museet
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24.916:44
3.26f5:.30

2:80

skulle inrymmas en försäljnings- och utställningslokal för inom
länet tillverkade slöjdalster.

Denna formulering har förmodligen tillkommit efter anvis
ningar av landshövding Sparre. Finansutskottet ställde sig
emellertid avvisande och avstyrkte framställningen, vilken
även avslogs av landstinget.

Länstidningen kommenterar avsla,get 24 sept.:

"Denna utgång af frågan borde anses nedslående för oss
venersborgare, men vi få trÖsta oss med att den man, som sagt
a i detta för vår stad storartade företag äfven har makt och
vilja att säga b, d. ä. att fullborda hvad han så frikostigt till
generationers nytta påbörjat."

Nlen pengarna måste anskaffas, och därför utfärdades '1
dec. 1885 ett nytt upprop om insamling. Det hade samma ly··
delse, som det 3 år tidigare utfärdade, med det tillägget, att
Kolthoffs förut nämnda intyg avtryckts.

Aven våren 1886 anordnades "en liten tillställning med ta
blåer, sällskapsspektakel m. m.". Behållningen blev natur
ligtvis ej betydande - beloppet nämnes icke -, och snart
måste museets grundare säga b. Det skedde i en skrivelse
till stadsfullmäktige 12 nov. 1886, avtryckt i Cedergrens his
torik s. 23, med begäran att av sin fond få disponera 20.000
kronor.

Såsom förut berörts hade Adolf Andersohn redan år 1874
till Vänersborgs stad donerat 100.000 kr. men förbehållit sig,
att il3n vid behov skulle få använda halva ränteavkastningen.
Vid den utredning, som Drätselkammaren nu lät utföra, visade
det sig, att hela r~il1tebehållningen uppgick till Y3.0S7 kr. 2,1

öre. Andersolms h~ilft skulle alltså utgöra 46.528:62, av vilket
belopp dock utbetalats:

till fJickskolebyggnaden .' .. , , ..
"museiplantaget " .
" omkostnader för fonden ., .

28.184:54
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Av Andcrsohns del av avkastningen skulle alltså återstå
18.344:Db. Men inom kort skulle till betalning förfalla ränte-·
medel till ett belopp motsvarande skillnaden mellan begärda

JOHAN ADOLf ANDERSOI-IN.

Oljemålning [873 av E. Perseus i Vänershorgs museum.

och beviljade beloppet. Drätselkammaren tillstyrkte därför,
att den begärda summan sKulle utbetalas, så mycket mera
som de skulle "användas ett samhället allmännyttigt
ändamåL" Stadsfullmäktige beviljade även Andersohns fram
ställning.
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Några uppgifter om museets imedningsarbeten finnas icke

bevarade. Sannolikt ha de stått under Andersolms direkta led
ning, och handlingarna ha sedermera fÖrkommit.

Så inträffar en sorglig händelse< I Länstidningen 23 ma,j
1887 läses:

SJUKDOlVISFALL. tIerr J. Ad. Andcrsohn, Vänersborgs
donator, träffades i fredags morgon af ett slaganfall. Den sju··
kes tillstånd, som i går var något förbättradt, är i dag betänk·
ligt.

Tidningens nästa nr, den 26 maj, meddelar, att är något
bättre, men farhågor hysas ännu för hans tillstånd.

Den 27 maj il'iled Andcrsolm. I Länstidningens långa och
varmt uppsl,attanue nekrolog tecknas hans levnad
Sedan han slutat sin affärsverksamhet i Vänersborg, fÖretog
han resor flera år i fÖljd, i synnerhet till "österlanden"., "livar
han kom, gjorde han rikliga inkÖp af etnografiska konst·· och
slöjdalster, hvilka han under de korta uppehållen i hemmet
ordnade och redan nu mognade hos honom tanken på ctt mu
seum i Venersborg, hvilken tanke än ytterligare stärktes se
dan den hekante Afrikaresanden Axel Eriksson till ett muse
um i sin fÖdelsestad skänkt den stora afrikanska fogelsam
Ung, som törhånda är den fuHständigaste som finnes."

De ständiga uttalandena om museets betydelse fÖl' slöjdun
dervisningen få delvis sin förklaring däri, att ,ohan var en

ifrare fÖl' slÖjdundervisningen och har under många år varit
en synnerligen nitisk medlem af teckniska skolans styrelse."
Aven i Övrigt visade han sitt intresse, men "FÖrverkligandet
af tanken på ett museum hiirstädes var emellertid fortfarande
hans älsklingsid6, för han arbetade med den honom
medfödda sega kraften och energien. Från alla håll samlade
han museiföremål och sökte intressera allmänheten Iör
museet."

När nu museibyggnaden stod färdig och "dess upphofsman
ändtligen skulie fått se sin käraste tanke fullbordad, kom dö·
den emellan."
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Under dödsboets utredning uppstod slitningar, och man be
farade Överklaganden samt ansåg sig ej kunna fÖretaga något,

förrän testamentet vunnit laga kraft.

Museets afrikanska samlingar hade under året erhållit ett
värdefullt tillskott från Axel W. Eriksson, som "från Kap
hitsändt omkring 600 afrikanska foglar, en samling fogelägg,
samt några djurskinn. Bland foglarna som omfattar ungefär
180 arter, finnes flere ytterst sällsynta exemplar, som museet

icke förnt äger. främst bland dessa ställer hr Eriksson den
vackra tÖrnskatan (Linarius atricroceus), mycket liknande L
atrococineus och af hviJken förut icke finnes något mer kämit
exemplar än ett enda i museet i Kap."

Af dessa samlingar, som redan äro hit anlända, får dock
museet icke för närvarande taga andra än de arter, som icke
förut finnas, samt dubletter, om så erfordras. "Samtlige dc
äfrige föremålen skola i museet förvaras tills hr Eriksson

framdeles återkommer hit, då nere af dem behöfvas för att
med visshet bestämma de arter, som ännu äro obestiimbara.
Utan tvifvel torde det nu dröja länge innan nya underrättelser
ingå från hr Eriksson, som under sin nu påbörjade långvariga
och farliga färd följes af vårt samhälles varmaste välöns!\'o
ningar." (Länstidnil1'gen 9 juni 1887.)

Läroverksadjunkterna von Jiackwitz och Bergin samt bank,·

bokhållare Iij. A. Lindedal ordnade den afrikanska samlingen

i en av museets salar och kunde hösten 1888 meddela stads
fullmäktige, att arbetet verkställts. Av brist på tillräcklig
litteratur hade ett fåtal av fåglarna icke kunnat med säker
het bestämmas. Man redovisade dock 16 mindre däggdjur.
849 fåglar av 346 arter, en större ödla, 5 skallar och en ägg
samling. Då från södra Afrika äro för närvarande kända 812
arter men museet endast har 346, funnes Uitrymme för kom
plettering. Eriksson hade emellertid på senare tiden' skickat

flera stora sändningar fågelskinn med önskan om komplette-
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ring av museets samlingar. Ovanstående uppgifter ha läm-

nats av Länstidningen 19 nov. som slutligen meddelar,
att fågelsamlingen är för allmänheten tillgänglig efter tillsä-
ge!se hos vaktmästaren.

Ordnandet _av den kulturhistoriska avdelningen icke
lika snabbt. Man hade avvaktat utgången av klagotiden över
Andersohns testamente, och då någon klagan icke förts, mo
tionerade herr Bergin vid stadsfullmäktiges sammanträde i
nov. ]888, att samlingarna måtte ordnas och uppställas i mu-
seeL

AndersollIls samlingar "halva på utredningsmännens upp
drag genomgåtts af artisten t(. Callmandcr från Oöteborg,
som utgallrat de föremål, som anses tjänliga för museet, och
katalO'giserat dem.' Det skall säljas på auktion."
(Länstidningen 19 nov, 1888).

Gallringen utfördes emellertid högst otillIredssHillande. Vä··
nersborg museum fick sålunda vårvintern 1949 såsom testa
mentarisk gåva en av Georg Engelhart Schröder omkring
1715 utfÖrd oljemålning. Denna målning återfinnes som nr 60R
i en katalog Över Andersohns tavelsamling och har av allt
att döma sålts på sterbhusets auktion, I A:s katalog står an
tecknat att målningen tillhört Stockholms slott.

Utredningsmännen i boet, d:r Bylund och rådman Carls-·
son, utsågas nu av stadsfullmäktige att tillsammans med hrr
13ergin, von Iiackwitz och Lindedal samlingarna.
Samtidigt beslutade stadsfullmäktige skriva tm läroverkskol
legium och fråga, "om ej äfven läroverkets samlingar borde
inrymmas i den nya museibyggnaclen."

Kollegiets svarsskrivelse föredrogs i stadsfullmäktige 7 jan.
1889. "Kollegium tillstyrkte förflyttningen under följande

villkor: att skolans samlingar ej sammanblandades med dc
äfrige, utan för skolans räkning fÖrvarades i särskilda skåp,
att skolans lärare och lärjungar få hjtt tillträde till museet,
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att brandförsäkringen å samlingarne besÖrjes af staden, att

rektor blir själfskrifven ledamot af den blifvande museistyrel

sen, hvarförutom kollegium väljer ännu en ledamot af nämnda

styrelse samt att staden bekostade samlingarnes flyttning

från den gamla till den nya lokalen." förslaget mötte opposi··

tion från ledamöter, som bävade för att staden skulle ådraga

sig framtida kostnader. en av dem förklarade, att hans "fram

tidstanke med museet vore att ingå till k. m:t med begäran
om att få mot öfverlämnande af detsamma tillbyta sig gamla

läroverkshuset, hvilket, om gymnastikhuset flyttades örver

till prästtomten, af staden kunde disponeras och möjligen an

vändas till bostad för kyrkoherde och rektor. t~rågan bord

lades." Märkas bÖr att man till bostad ville använda den
byggnad, som, enligt Länstidningen 26 nov., vid stadsfullmäk·
tiges sista sammanträde aven talare ansetts "helt och .hållet
olämplig fÖr det föreslagna ändamålet (d. v. s. till flickskola),
emedan densamma wore så fuktig, att barnens hälsa skulle
taga skada".

en fördel med ovannämnda byte vore även, att "vården
av samlingarna" kunde anförtros läroverkets vaktmästare,
för vilken bostad funnes i museet.

Vid frågans förnyade behandling beslutade stadsfullmäktige
godtaga kollegiets villkor "med undantag för assuransen vil
ken borde bestridas av skolans medel." (Uinstidningen 12

febr. 1889.)

Trots att de kulturhistoriska samlingarna äm1U icke ordnats,
kunde museet sända en samling; ryska spetsar till fiandarbe
tets Vänners utställning i Arvfurstens palats i Stockholrn.
Spetsarna vara av två slag, det ena breda från Nischnij-Nlw/
garad, det andra smalare från ,guvernementet Wiätka. De

hade skänkts aven svensk ingenjör, som någon tid vistats i

Ryssland.
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"livems är Venersborgs museum och hvem äger att tillsätta
dess styrelse?" Med dessa ord inleder en insärndare i Läns
tidningen 12 mars 1889 en artikelserie om Vänersborgs mu
seum.

Då det visat sig, att man till och med inom stadsfullmäktige
stått undrande och spörjande härom, kräver frågan här ovan
en utredning och ett svar. (Insändaren har som si·gnatur ,~ * 'l',
bakom vilken säkerligen lij. A. Lindedal döljer sig. Den
initierade framställningen tyder härpå).

HJALMAR A. LINDEDAL.

Inledningsvis skildras Axel W. Erikssons livsöde, huru han
år 1864 vid 18 års ålder for till Afrika och huru han där ska
pat sig en oberoende ställning. Vid ett besök i hemlandet
efter tio års frånvaro kom han.

att berätta, att han dels själf under sina talrika jagtex··
peditioner och dels genom särskildt legda jägare gjort allt
för att öfverkomma så många exemplar som möjligt af Syd
Afrikas rika fauna och att han därigenom förskaffat sig en
i alla afseenden dyrbar fågelsamling, förvarad i hans nya
hem Omaruru i Damm"a. Sedan han dit återvändt, tog
undertecknad sig friheten föreslå, att samlingen blefve skänkt
till härvarande läroverk, hvars lärjunge han varit. Detta för
slag vann icke blott hans bifall, utan utlofvade han äfven en
stÖrre summa till samlingens uppstoppning och uppställning,
såvida läroverket anskaffade en lämplig lokal. Som dock
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läroverket aldrig uppf.yllde detta villkor, så kunde heller ald
rig fågelsamlingen blifva dess egendom.

När herr J. Ad. Andersohn några år därefter af insändaren
fick kännedom om fågelsamlingen och dess öde, mognade hos
honom - just i följd af hr E:s föreskrift - ideen att bygga
ett prydligt museum åt så väl denna samling som hans egna
talrika samlingar, Huruvida han förut för de senare tänkt att
bygga ett museum är obekant, men om så varit, tyckes han
allt dittills hafva öfvergifvit denna tanke. lielt annat bIer
fÖrhållandet nu, då han kunde visa på hen E:s i så många
afseenden värdefulla samling och med denna som en skÖld
framför sig kunde träda infÖr allmänheten och söka intressera
den för ändamålets vinnande. fÖl' den skull bIef herr E., då
han ånyo gästade Sverige år 1883, underrättad om den fÖr
ändrade situationen och utsatte han äfven därför i sitt då
öfverlämnade gåfvobref, att hans samling skulle tillhöra Ve
n e r s b o r g s s t a d o c h e l e m e n t a r l ä r o v e r k.

livad beträffar de efter herr A. efterlämnade samlingarne
hade han, beklagligt nog, icke vid sitt plötsliga frånfälle efter
lämnat några tydliga föreskrifter eller gjort någon föränd
ring i sitt tolf år förut upprättade testamente, som föreskref,
att skolan ägde rätt att ur hans samlingar taga hvad som för
dess museum vore lämpligt. Härvid är likväl att observera,
att vid testamentets upprättande intet Venersborgs museum
fans, att herr A., hvars plan med all sannolikhet var att öfver
lämna museet fullt färdigt till staden, till en och hvar yttran
de, att museet skulle blifva stadens egendom och att staden
icke för detta skulle betungas med några utgifter, att mu
seets grundtomt är stadens samt att allmänhetens bidrag äro
skänkte till Venersborgs stad och icke till skolans museum.
Ett ytterHgare bevis fÖl' att äfven herr A:s samlingar skulle
tillhöra staden och läroverket, men i främsta rummet staden,
är att det just var herr A., som hade uppsatt herr E:s gäfvo··
bref, och icke kunde han för den ena samlingen IMa föreskrif··
va något som icke skulle gälla för den andra eller hans
egen. För äfrigt bör väl i detta fall donators blotta önskan,
äfven om denna blir förenad med en utgift, som dock -- må
man aldrig glömma det! -- i rikligt mått blifvit staden godtgjord
och snart ännu rikligare kommer att blifva den godt'gjord ur
Andersohnska donationsfonden, väga så tungt, att den för mu
seets framtid blir lag.

Skulle, såsom föreslagits, samlingarne ställas under skolans
vård, skulle detta för museet innebära en icke ringa fara.
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Under skolans nuvarande styrelse kan en sådan omöjligen
komma i fråga, men hvad framtiden kan bära i sitt sköte är
för ovisst, för att ett fÖrhastande bör få ske. Skolans angelä
genheter handhafvas nämligen af dess kollegium, om hvars
åtgÖranden den utanför stående sväfvar i en fullständig okun
nighet. Genom museets öfverlämnande till skolan skulle där
för staden icke blott berÖfva sig kontroll utan skulle antagligen
äfven eforus och domkapitlet i Skara, hvilka äro härvarande
elementarläroverks .11' högsta myndighet, äfven blifva hÖgsta
myndighet för en Venersborgs stad tillhörig egendom. Om
så blefve, skulle detta i sin ordning kunna föranleda till många
obehag och förvecklingar, hvilka naturligen försvinna, om
stadsfullmäktige tillsätter en styrelse, om skolan däri blir re
presenterad och skolan således i den kan bevaka sina rättig
heter.

Å andra sidan sedt kan det icke gerna nekas, att det i hög
grad skulle vara orättvist att, som en talare inom stadsfull
mäktige yttrat, icke låta skolan i afseende å museet "få in hela
handen". Denna orättvisa framgår mer än tydligt af det fö
regående, ty s k o 1a n ä g e r d e 1 i s a m l i n g a r n e
och detta ä:nnu mer, då! dess egna samlingar enligt beslut blif
va fÖrenade med museets. Förhållandet mellan staden och
skolan ordnas för den skull och med fullt fog bäst på så sätt,
som ock af kollegium och rektor föreslagits, eller att kollegium i
den blifvande styrelsen, hvilken ju af stadsfullmäktige kan
bestämmas t. ex. till 5 a 7 personer, får säte och stämma ge
nom två sina medlemmar, af hvilka rektor är en. Tanken, som
herr A. hyste, att stadsfullmäktiges och drätselkammarens
ordförander samt stadens borgmästare skulle vara själfskrifne
ledamÖter i museistyrelsen, kan icke vara att förorda, ty des
sa platser kunna ju framdeles blifva besatta med personer,
som icke alls intressera sig fÖr museet och dess väl.

I andra artikeln, den 15 mars, skildras inledningsvis J. Ad.

Andersohns besvikelser och det motstånd han mötte under
sina strävanden för mUlseet.

Sedan tanken att bygga ett museum btlifvit ett oryggligt be
slut, vände sig herr A. till länets dåvarande höfding med an
hållan, att denne måtte ställa si'g i spetsen för företaget. Som
var att vänta, gick grefve Sparre, som alltid hade sitt läns
bästa för ögonen, genast in på nämda fÖrslag, men, storslagen
som vanligt, fö,rkastade han herr A:s blygsamma plan att
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uppföra ett hus för 30,000 kr., hvaraf den senare fÖrbundit sig
att tillskjuta hälften. Ett för bortåt dubbla summan borde an
skaffas, emedan det icke skulle afse det närvarande utan äfven
framtiden, och garanterade grefve S. fÖr en lycklig utgång.
Härefter, sedan så blifvit planeradt, riktades till allmänheten
det bekanta uppropet, dlateradt den 7 dec. 1882 - - - --o

Uppropet mottogs av många med varmt intresse, och in
sändaren nämner "den alltid frikostige mecenaten Oscar
Dickson, Aug. Abrahamson, kapten Berg m. fL" samt de tidi
gare omnämnda festarrangörerna.

På andra håll och där man minst hade väntat det rönte det
blott liknöjdhet och köld. Obehagligt berörd häraf fortsatte
likväl herr A. sitt värk, men råkade härunder för en ingången
borgen förlora en mycket stor summa, hvilket tvang honom
att med ökad energi vända sig mera direkt till stadens inne
vånare. PÖr denna sin hänsynslöshet, som det kallades, fick
han uppbära mycket obehag, som han dock, då han icke vil
le yppa skälet fölr sin enträgenhet, bar med någorlunda jämn
mod."

I fortsättningen redogöres ingående för olika förslag till
plats för museibyggnaden och iordningställande av den ut··
sedda tomten. I samband med beskrivningen av museibygg
naden nämnes, att byggmästare A. Kriiger uppfÖrt även mu
seet Valand i Göteborg, "vilket dock är större."

Samlingarna skildras utförligt, och bÖrjan göres med de afri
kanska fåglarna, vilka ställts upp i den sal, där de fortfaran
de förvaras. Det ekonomiska värdet anges av insändaren till

lägst 100.000 kronor.

I fråga om Andersohnska samlingen nämnes endast enstaka
fÖremål, bl. a. tavlor av svenskarna liörberg, Marcus Larsson,
Vickenberg o. a.

Srrutligen ;beröras museets eknomiska villkor. Det hade
till och med sagts, att museet skulle bliva "en kräfta" för sta
den. Men det anses icke så farligt, "ty skillnaden i inkoms
ter och ut,gifter om året kan icke bliva mer än högst 750 kr.'·.
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I alla ekonomiska funderingar om museet synes det vara en
utgångspunkt, att stadens skattemedel icke skola tagas i an
språk.

Ordnandet av Andersohns samlingar blev mycket tidskrä
vande. Erikssonska samlingen ordnades i huvudsak av von
liackwitz, och detta skedde snabbt och på ett sätt, som ännu
icke krävt någon nämnvärd ändring. Men när det gällde att
ordna den kulturhistoriska samlingen, behövdes åtskilligt
längre tid. Arbetet rönte härvidlag icke odelad uppskatt·
ning. Länstidningen 22 nov. 1889 kla'gar sålunda över att för
en del målningsarbeten hantverkare infÖrskrivits från Udde
valla, då arbeten kunnat utföras av stadens målare.

Missnöjet Över att museet icke öppnades, tog sig uttryck i

en ordrik och delvis skarp insändare i Länstidningen 15 juli
1890. Särskilt klandrades här läroverksadjunkten P. O. Bergin,
"som åtagit sig hufvudbestyret med samlingarnas uppsättan··
de", och den utfÖrda gallringen av Andersohnska samlingarna.

Insändaren besvarades i Länstidningen 25 juli 1890 av Iij.
A. Lindedal, som i nästan allt gav insändaren rätt. Redaktio
nen tackade fÖr L:s svar och underströk önskemålen ytterliga
re. Lindedal anmärkte framför allt på att Bergin hängt tavel
samlingen i norra Övre salen i st. f. i vestibulen, vilket musei-·
kommitten beslutat. Man räknade nämligen med att den norra
övre salen kunde behÖvas fÖr tillfälliga konstutsäIlningar.
"Detta ingick äfven i ursprungliga planen för museet och den
planen är sågad, att den icke bÖr glömmas."

"Äntligen!" börjar Länstidningen en artikel om Vänersborgs
museum den 30, jan. 1891. Museet har nu ordnats och öppnas
snart fÖr allmänheten. Tidlningen presenterar därfÖr sam
lingarna på ett detaljerat sätt. Inledningsvis nämnes, att he
dern fÖr museets tillkomst i fÖrsta rummet tillfaller "den nu
mera aflidne J. Ad. Andersohn". "I andra rummet och i jäm
bredd" med honom står Axel W. Eriksson. Bland övriga
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~ivare av fÖremål nämnes "generalkonsul O. O. von Heiden
stam i Alexandiria, ingeniör E. L. Albert å StrÖmsberg vid
Trollhättan samt professor A. e. NordenskiÖld".

Den första avdelningen, som skildras, är tavelsamlingen,
vilken utökats genom Nationalmusei år 1887 lämnade deposi
tion och vilken tydligen utverkats av Andersohn. Länstid
ningen riktar anmärkningar mot hängningen, som ej enhgt
Andersohns Önskan koncentrerats till hallen.

Därnäst presenteras Erikssonska fågelsamlingen och "Ele
mentarskolans samlingar", båda i samma lokaler som nu. Äl
gen och älgkalven förvaras i ett av smårummen, men äro
olyckligvis mindre väl uppstoppade. Men varför måste tid
ningen omtala, att arbetet utfÖrts i Uddevalla?

Vid beskrivningen av den egyptiska samlingen får man veta,

att denna är skänkt av 'generalkonsulO. O. von Heidenstam,
förutom den stöne kistan, "som herr v. H. förmått den itali·
enska konstsamlaren Pugioli i Alexandria att förära museet",

Den mineralogiska samlingen, i samma rum som nu, har
grundlagts av Andersohn, men "är i betydlig mån riktad af
professor NordenskiÖld med malmer och skiffer, samlade på
dennes GrÖnlandsfärder, samt af ingeniör Albert med dito

från Ryssland."
De Andersol1l1ska samlingarna upptaga trenne salar i övre

våningen. Porslinssamlingen ådrager sig måhända den störs
ta uppmärksamheten, men man nämner även "det finfina lilla

skåpet i svart och guld, som tillhört Karl XV", och åtskilligt
av kuriosasamlingen. Slutligen beskrives ingenjör Alberts
ryska samling och lantbruksmuseet, varefter ordnandet av
konstsamlingen ånyo kritiseras. Den kommitte, som haft hand
om samlingarnas ordnande, säges nu bestå av VOI1 Hackwitz,

som utsetts av läroverkets kollegium, samt Bergin och Linde
dal, vilka utsetts av stadsfullmäktige.
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Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 20 febr. 1891 redo
visade kommitterade för sitt arbete, vilket de nu avslutat.
1\hlseet kund:e öppnas, trots att katalog icke upprättats,
vilket skulle kräva mycket, arbete "och draga ut på tiden".
Orsaken till dröjsmålet med samlingarnas ordnande uppgavs
bero på att bl. a. särskilda montrer tillverkats efter från Na
tionalmuseum erhållna modeller.

"Stadsfullmäktige beslöto att för museet tillsätta en styrel
se af fem personer, af hvilka nämde korporation utser tre le
damÖter och lärovärkskollegium en, hvarjämte rektor är själi
skrifven ledamot. Styrelsen utser inom sig en eller två inten
denter att utöva närmaste tillsynen äfver museet.

Till styrelseledamöter utså!gos af ·stadsfullmäktige borg
mästaren Sandberg, lärovärksadjunktenBergin och bankbok
hållaren Lindedal.

Styrelseledamöterna valdes för tre åt att utgå en hvarje
år med början fÖr den som erhållit lägsta röstetalet."

Läroverkets kollegium valde läroverksadjunkten von I-Iack
witz, varjämte rektor O. Th. Ber'gman var själfskriven leda
mot.

Sedan styrelsen nu tillsatts, hoppades Länstidningen, att
museet "snarast blir tillgängligt för allmänheten. Iafseende
härå vilja vi erinra om stiftarens, framI. Joh. Ad. Andersohn,
vid flerfaldiga tillfällen uttalade åsikt, att detsamma i görli-,
gaste måtto skulle blifva utan afgift upplåtet allmänheten.
Vi förmoda att styrelsen med behjärtande häraf går i författ
ning om att museum en Il två gånger hvarje vecka kommer
att utan erläg'gande af inträdesafgift hållas Öppet för en hvar,
som vill bese diet."

I fråga om inträdesavgiften följde styrelsen icke helt Läns·
tidningens önskemål. Den 10 mars meddelade tidningen, att
museet tills vidare skulle hållas öppet tisdagar och fredagar
kL 11-1 mot en avgjft av 25 Öre pr person samt söndagar kl.
1--3 avgiftsfritt. "Dock kommer att under de första sönda-
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game upptagas en afgift af 10 öre (!) för att hindra en allt för
stark tilllströmning och däri'genom möjligen uppkommande
trängsel och skadegörelse, ett beslut som vi anse vara all-

ANNONS I TIDNING fÖR WENERSBORGS STAD OCIi LÄN
DEN 13 MARS 1891.

deles i sin ordning. Sedan den första nyfikenheten blifvit till
fredsstäld kommer ingen afgift att om söndagame upptagas."

Så kunde då museet slå upp portarne den 13 mars 189L

NILS Fl/AN SFENSSON.

Med förestående uppsats av landsantikvarien N. I. Svensson inledcr

iiänersborgs Söners Gille ett samarbete med stadens museum. Fullg6ran

del' av denna nya uppgift för årsskriften är värdigt Gillets ändamål.

Det är Gillet angeläget att på detta sätt få stöd}a museets för llemstaden

oell bygden viktiga verksamhet.

ÅRSSKRIFTSNÄMNDEN.
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ÅRSKRÖNIKfl 1948.

V ovv!" sa' Gunnar, "Vovv!", sa' Folke och även jag "vov
vade". Denna ritual, som tillämpas vid inn1U'ndi'gande av hem
brygd punsch, utövades onsdagen den 20 december i huset
nr I! vid Korsgatan här i staden vid ett relativt givande infor
mationsmöte angående händelser och förhållanden ii staden
anno 1948. "Allting är relativt", sa' min gamle matematik
lärare David Martin, redan innan :Einstein fått nobelpriset
för den upptäckten, och när jag säger relativt givande, så är
det mot bakgrunden av förra årets informationsmöte, vars
resultat var omvänt proportionellt mot antalet deltagare.
Detta med informationsmÖten är, som tidigare framhMlits,
vid upprepade tillfällen beroende på det absurda förhållanJet,
att krönikeskrivaren är bosatt annorstädes än på platsen för
handlingen. Av anledningar, vilka icke här skola redovisas
men i vilka glömskan spelar en framträdande roll, har jag
dessutom uraktlåtit att prenumerera på lokaltidningen :E. L.
A., och hänvisas därför under året till de lösnummer, som
sporadiskt inköpas av min fru. Under året har av någon un
derlig ödets skickelse dessa lösnummer lagt huvudsakligen vid
korrespondenser från Brålanda och Väne Åsaka, i och för sig
synnerligen intressanta men föga lämpade för mina behov.
Innan jag drar ulndan ridån för denna årskrÖnika, är det på
sin plats att jag, liksom det brukas i enklare svenska filmer,
framför ett tack till dem, som lämnat värdefullt bistånd vid
verkets tillkomst - i detta fall i ingressen omnämnda tven-
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ne herrar. Däremot kan jag inte som i amerikanska filmer ut·
lärda någon garanti för att personer och händelser, som om··
nämnas i denna krÖnika sakna förebilder i verkligheten. De
meningar däremot, som eventuellt komma att uttalas, stå
emellertid helt författarens räkning. MissnöJesyttringar
böra därför riktas till mig och inte till mina interlokutörer.

l senast inköpta lösnummer upptäcker jag, att E. L. A. måt
te sakna korrespondent i Uddevalla. Inte ett ord om grann
stadens 450-årsJubileum. Och ändå var Oscar Andersson där
med adress och vas och blommor och utmärkt ta!. Bland öv
riga prominenta personer märktes tre statsministrar, ett
statsråd och en landshövding. Men som sagt, inte ord där
om i E. L. A. Och ändå lär vi väl få gemensam gräns vid
Risån, vad det lider. Vilket inte torde bli fallet mellan Väners
borg och Väne Åsaka, såvida inte staden fortsätter att uppslu
ka landskommuner i samma takt som hittills. I så fall kan det
kanske tänkas bli bondeförbundsmajoritet i stadsfullmäkti,ge.

Ska man tro Bruno Sterner, torde det emellertid inte
vara nödvändigt att inkorporera ytterligare jordbruksbygd,
för den h~~ndelse det är försÖrjningssynpunkter, som anlägges
på frågan och därvid då särskilt potatisodlingen. Dylik od
ling lär med fördel kunna bedrivas i östra Gasverksgatall, som
har vissa naturliga förutsättningar att omedelbart tas i bruk
som potatisåker. man; jag vet inte, för, uppriktigt sagt,
de gator jag trafikerat på senare tid äro ovanligt förnämliga
trafikleder. Och jag har jämförelsemateriaL

Trots byggkvoter och dylika mindre trevligt trassel byggs
det alltjämt nya hus av skiftande storlek och för olika ända
mål. En del tas i brnk utan ceremonier, en del invigas av
stadens hargmästare, vars ämbetsbörda därmed ökats, så att
tiden inte medger Luciakröning. Denna fÖrrättades i år med
den äran a v lektor Munthe --- ingen behÖver därefter sväva i
okunnighet om Luciamytens uppkomst. För att återknyta till
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redogörelsen för byggnadsverksamheten bör det omnämnas,
att posten flyttat in i nya fina lokaler med stort an tal expedi
tionsluckor, av vilka de flesta lär ståta med anslaget "stängt",
trots att allmänhteen får stå på post i kön för att inte missa
chansen att inom föreskriven tid utfå barnbidrag eller inbetab
B- och C-skatter. Detta sker dock antagligen i två olika luckor,

staten ger i den ena och tar i den andra. I samma hus ut
minuteras de alkoholhaltiga drycker, som enligt förljudande
ska få köpas fritt, när de rusdryckssakkunniga - majoriteten
i kommitten kan nog knappast kallas sakkunnig, om man ska
vara petnoga - bli färdiga med sitt betänkande. Måhända
är det därför, som systembola'get u!tvidgat lokalerna.

Telegrafverket har köpt gamla slöjdskolan, vartör det inte
drÖjer länge innan riksbanken sitter ensam i sitt hus vid
Hamngatan. Man kan väl inte föru:tse, att riksba1\:en behöver
utvidga sina lokaler; det förefaller i vart fal! föga troligt, då
ju den svenska kronan blir mindre och mindre, såvida inte

nye riksbankschefen Böök uppe i Stockholm finner på nagot
botemedel, som återställer kronans värde och fyller valven
med valutor. Men det återverkar väl inte på v~inersborgs

kontoret i högre grad, än att Flensburg få sina åtrådda

bibliotekslokaler i samma hus.

Sparbanken gör en del av insättarnas pengar räntebärande
genom att bygga om sitt hus och göra tre våningar av tidi
gare två inom samma byggnadskropp, ett utmär\<t exempel
på sund sparsamhet.

Den sal, där rätt skipas och visa beslut fattas - nämligen

rådhussalen - står nu färdig efter genomgripande

nad. Här b~inkas nu magistrat med nyvalda nfimndemän och
stadens fullmäktige i skinnklädda stolar, medan fru Justitia
blickar ner på församlingen. Både magistraten och stadsfull·
mäktige ha lyckligtvis ordförande, som inte fÖrsvinner i den

hÖga stol, som krönes av stadens vapen. Och slutligen mÖ-
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tas forntid och nutid på de etsade fönster, där klaffbron och
domarringen vid Storegården skyddar stadens styresmän för
profan insyn.

Elektrifieringen av Herrljungabanan fortskrider, stolpar har
rests och. Edsbron ska höjas. I samband därmed har man
kommit på den iden att Södra Järnvägsgatan borde avskaffas
- huruvida trafiken till och från fastigheterna skulle ombe
sörjas med helikopter har jag inte fått riktigt klart för mig,
men det har mindre betydelse nu, eftersom kungen anser att
gatan bör vara kvar. Och därmed får väl Väg och Vatten
och byggnadsnämnden nöja sig till ·glädje för Viktor liansson
m. fl. medlemmar i Vänersborgs söners gille. När vi nu syss
lar med stadsplanefrågor, kan det förtjäna påpekas, att Bel
fragegatan skall utläggas i andre åldermannens trädgård.

Omgivningen kring 'gamla svängbron - vad den nya bron
kallas vet jag inte - börjar att återta ett hyfsat utseende. Till
Ströms'borg kan man åter gå den gamla vana vägen, men
skulle förtäringen för en och annan giva anledning därtill, finns
fortfarande möjligheten att återvända bakvägen, som får an
ses vara mindre riskfylld men däremot salmar alla skönhets
värden.

Den tiden är förbi, när eldsvådorna till stor glädje för det
unga Vänersborg kungjordes genom kanonskott, och Krös
Erik gjorde övningshopp i brandsegel på torget. Inte heller
behöver "Kalle Trollhätta" kila utryckningsbilen i förväg och
visa var brandposterna är till finnandes. Nu ska det bli fast
brandkår för att bekämpa den rÖde hanen. Trots att den
gamla kåren skÖtt sig finfint och sagde hanes framfart be
tydligt minskat detta år. Enligt uppgift ur tillförlitligaste
källa - d. v. s. Mångberg - har ,det bara varit 60 utryck
ningar 1948 (noteringen per 20/12) mot 143 förra året.

Det talas om att vattnet vid"Jakoben" inte skulle passa att
bada i, och man ifrågasätter att avlysa holmen som badplats.
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Iiade "Kalle Brebis" levat nu, skulle han säkert ansett detta
vara ett så graverande ingrepp i stadsbornas fri- och rättig
heter, att han inte lämnat någon möda ospard för att få vatt
net godkänt som badvatten. Om det fortfarande finnes såda
na "Jakoben"-entusiaster låter ja'g vara osagt, men säkert är,
att något av det gamla Vänersborg försvinner, när allt badliv
vid Skräcklans stränder upphör. Jo, jag vet, att det finns ett
bad, där gamla kallbadhuset låg, men det blir aldrig detsamma
som Skräcklans nordsida. Så nu blir vänersborgarna hänvi
sade att buss- eller Poseidon-Iedes ta sig till Ursand och bada
strandbad. Vilket ingalunda bör vara att förakta.

Vårt sändebud i Addis Abeba, Sune :Wetterlundh, har åter··
vänt men fått sådan smak för sydligare nejder, att han beger
sig till Malmö som t. f. landssekreterare. Innan dess och i
anslutning till denna stämma har han lovat ge oss några glimtar
från Abessinien. Om han därmed kommer att animera andra
av gillets medlemmar att erbjuda sina tjänster hos det svensk
sinnade etiopiska majestätet återstår att se.

GIllets angelägenheter har skickligt handlagts av styrelsen
vid två sammanträden och dessutom ha ett par, men knappast

flera, av de gemena medlemmarna varit närvarande vid års
mÖtet och beviljat styrelsen ansvarsfrihet förr sköttes den
uppgiften av gamle Isidor Dahlqvist; hans mantel har nu ax
lats av folke Wikström. Med ett så obegränsat fÖrtroende
bör styrelsen med förtröstan motse omval inom några mi
nuter.

Omvald blev också president Truman, fast ingen annan än han
själv trodde det möjligt, och Gallup fick stå där med skammen
och Dewey. Vem som segrade i andrakammarvalen i höst, där
om tvista fortfarande Erlander och Ohlin. Men Erlander är
statsminister, och i kanslihuset regerar dessutom Wigforss och
alla de andra kända herrarna samt fru Karin Kock. Och i
konseljen presiderar Gustaf, Sveriges, Götes och Wendes nit-
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tioårige monark. Det är bara Ojöres som fått nog av folkhus
hä'Hning och bila:terala handelsavta,! och tagit sin Mats ur

skolan. f"ör den minskade import och ökade export, varom
man drömmer, sörjer i stället Kinna-Eriksson --- en syssla,
som ingen lär avundas honom.

Vi reformerar och planerar allt vad vi hinner. Barnbiclrar;
och hÖjda folkpensioner äro redan verklighet, sjukvådsväsen
det ligger i stÖpsleven och likaså skolväsendet. liär ska bE
medborgarskola - varför duger nu inte den gamla hederliga
ben2imningen folkskola? --, alla tar realexamen, fÖregången
och efterföljd av kategoriklyvningar härs och tvärs. Landet

skall därefter kunna sätta rätt man på rätt pla,ts i alla situa
tioner; specialiseringen blir så högt uppdriven, att allmän
bildningen kanske får sitta emellan. Måtte bara inte svenska
folket efter skolreformen bli en samling rohotar -- hÖgcf
fe!diva men enkelspåriga. Nu ska jag inte fortsätta med skol
väsendet en rad längi'e, för jag har antagligen redan presterat
sådana klavertramp, att gillesbrodern och sekreteraren i skol··

kommissionen Stellan Arvidson, om han läser det här, kan
begärat sitt utträde ur gillet med hänvisning till krönikeskri
varens ovederhäftiga skriverier. Vilket vore mycket beklag
ligt --- inte bam för femmans skull.

Viirlden utanför våra gränser är full av oro. Europa är en
häxkittel, där maktbegär, imperialism och ideologier blandas

till en farlig brygd. I Tyskland pågår det kalla kriget mellan
Öst och väst, och någon fredlig lösning kan icke skÖnjas. I
Kina får marskalk Chiang Kai-shek vika för de kommunistiska
truppernas anstormning. Marskalk Tito lurpassar i Jugosla··
vien och franco i Spanien.

I Palestina strider alltjämt judar och araber. fridsfurstar
ha aldrig varit väl sedda i det heliga landet, därom fick vi
en smärtsam påminnelse, när budet nådde oss, att Folke Ber
nadotte fallit för en judisk mördarligas kulor. Julbudskapet
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om frid på jorden och människorna en god vilja förblir genarn
tiderna en utopi, för vars förverkligande många ädla män
offrat sina liv.

Vi firar julen mot bakgrunden aven värld i upplösning, re

sultatet av vettvilli,ga och hänsynslösa ledares fÖrakt för män

niskovärdet. Om morgondagen veta vi intet. Låt oss dock

hoppas, att denna morgondag måtte bli ljusare, än vad oros-
molnen båda; det är den [ned vilken
tar denna krÖnika annandag jul 1948.

ELOV NORDEN.

III





M I N N E S R U N O R 1 9 4 8.

"Bort gå de, stumma skrida de,
en efter en, till skuggornas värld."

Liemannen har i år skördat fyra av våra gillesbröder. De hade alla
passerat livets solhöjd och, var i sin stad, i sin gärning gjort sin l1em
"tad heder.

f. Telegrafkommissarien AXEL JOtlANSSON av
led i Kalmar den 20 januari 1948. lian var född
i Vänersborg den 21 september 1871 och avlade
studentexamen vid härvarande läroverk 1891.
Efter ytterliga.re utbildning antogs han påföljande
år till e. o. assistent vid telegrafveirket och
befordrades redan 1903 till telegrafkommissa
rie, först i Enköping och 1907 i Lysekil, vari
från han 1912 förflyttades till Umeå för att år
1923 tillträda befattningen som telegrafkoll1wis
sarie i Kalmar, där han verkade till år 1937, då
han avgick med pension. Under sin 45 år långa

telegrafmannabana gjorde den dugande tjänstemannen rika insatse.r i sitt
verks väldiga utbyggnad. Med nit tog han vara på telegrafverkets in
tressen, samtidigt som han gick allmänheten tillhanda med råd och dåd.
Pör kommunala o. d. angelägenheter synes Johansson ej hava haft in-
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~resse. Stillsam och lugn till sitt sätt beskrives han såsom varmt avhål·
len av dem, med vilka han kom i beröring. - Johansson inträdde i Väner,,
borgs Söners Gille först år 1929.

Majoren WILLIAM af SANDEBERG avled i GÖ·
teborg den 30 mars 1948. Född på Sjötorps
egendom i Västergötland den 25 november 18H
blev han student vid VänersbO'fgs högre all·
männa läroverk år 1892. Tre år senare under
löjtnant' v'id Göta artilleriregemente, passerade
han där graderna, mr att år 1924 avgå ur aktiv
tjänst med majors grad. Efter avskedstagandet
ägnade sig af Sandeberg åt skilda allmänna värv.
Sålunda var han i många år ordförande i taxe
ringsnämnde,r och allmänt ombud hos sparbanker
i Göteborgs och Bohus län. Han erterlämnar ett

aktat minne... - Af Sandeberg var en av våra allra äldsta medlemmar och
inträde i Gillet redan i dess begynnelsei eller år 1907.

f. Lasa,rettsläkaren OLOF LUNDBLAD avled i
Vänersborg den 27 maj 1948. Han var född i
Uppsala den 28 juli 1867, blev student i Malmö
år 1885, med. kand. i Lund 1892 och med. lic.
1896. Efter tjänstgöring vid skilda lasarett kom
Lundblad till Vänersborg såsom vikarie för den
mångårigt tjänstledige lasarettsläkaren Leonard
Grundberg och blev år 1907 själv innehavare av
den länge odelade lasarettsläkartjänsten vid Vii
nersborgs lasarett, vilken tjänst !Ian innehade i
25 år. D:r Lundblads läkargärning är oss alla
så välbekant, att den här icke tarvar närmare

heskrivning. Den ädle mannens och skicklige läkarens gärning och per··
son har överallt och hos alla väckt beundran och tacksamhet. - Olof
Lundblad har skänkt glans åt det samhälle, där han satts att verka. Vä
nersborgs Söners Gille hedrade !Ionom år 1919 med medlemsskap och
detta redan innan våra stadgar uttryckligen medgav inval av andra än
här födda eller fostrade.
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f. Stationsföreståndaren HERMAN JOliNSSON
avled i Göta den 29 november 1948. lian iöddes
i Stora Mellby den 3 juli 1871 men kom i unga
år till Vänersborg. Är 1897 anställd vid Gerg
slagsbanan befordrades johnsson tV[l år senare
till stationsförman och år 1910 till stationsföre
ståndare i Prässebo, varifrån han år 1914 ior
flyttades till Göta, där han tjänstgjorde till in-
trädd pensionsålder. Johnsson ver~(ade även un
der många år som kontrollör vid brännvmstiIJ·
verkningen vid Göta sulfitbrännerL -- lian in
trädde i Vänersborgs Söners Gille år 1927.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra, då sol gått ner.

Skuggorna breda sig om dem,

vilan är djup och lång,

Domnande kvällsvind söver dem,

Sllsar sin vaggande sång.
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse
berättelse för år 1948.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva, följande be
rättelse över verksamheten under år 1948:

Gillet ha,r under året varit samlat tiII årsstämma den 31 mars och till
högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 52 av Gillets med
lemmar infunnit sig. Förste åldermannen höll därvid föredrag över ämnet:
"Intervju med stadssekreteraren Gudmund Persson om fölrhåIIandena i
Vänersborg på 1650-talet."

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin sjuttonde årgång och
tillställts samtliga medlemma,r.

Ur "Knut tlernströms Understödsfond" hava utdelats två julgåvor, ur
"'Major Oscar Wenerströms Understödsfond" likaledes två julgåvor och
ur GiIIets allmänna kassa en julgåva,.

Medlemsantalet utgjorde vid 1948 års utgång 383, varav 10 ständiga
medlemmar. Under året hava 4 ledamöter avlidit, 2 avförts på grund
av stadl:'ef:öreskrift, l uttlrätt ur GiIIet och 11 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med tillhörande fond hänvisas till fas
tighetsföreningens särskilda styrelseberättelse.

Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande redo··
görelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning f:l'ån år 1947 1.808 :76
Arsavgifter 1.491:-
Försålda årsskrifterl 43:-
Försålda 25-årsnålar 12:-
:Ränta '" . . . . .. . . . .. 22:94 1.568:94

Kronor 3.377:70

116



Bidrag till kostnaden för årsskiriften 749:-
Julgåvor .. . ... ... . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . 50:-
Inköp av fotografier 27 :30
Kostnader i samband med gillestämmor 79:-
Lokaahyror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174:25
Kransar och blommor 168 :50
Bank~ack " . . . .. . . . 10:--
Annonser 13:32
Trycksaker .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . 41:-
Porto och telefon m. m. 239 :15 1.551 :52

-----
Behållning till år 1949: Innest. i bank .... 1.178:95

Innest. å postgiro.. 2:90
Kontant i kassan .. 644:33 1.R26:18

Kronor 3.37'l :7U

::: VÄNERSBOROS SÖNERS GILLES FÖRSKÖNINOSrOND:

Behållning från år 1947 3.782:14
Ränta ' " ,. 94:55

Kronor 3.876:69

Behållning till år 1949: Innestående i bank .. Kronor 3.876:69

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGAl\ES MINNES rOND:

Behållning frår. år 1947 .
Ränta .,'" '. ' .

Kronor

592:32
14:80

607:12

Behållning till år 1949: Innestående i bank .. Kronor 607:12

4. KNUT IiERNSTRÖMS UNDERSTÖDSrOND :

Behållning från år 1947 .
Ränta :- .

2.0.'56:98
66:74

Kronor 2.123 :I2
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Julgåvon ",'" T , " ., . . . . . . . . . . .. . . . 55:-
Behållning till år 1949: Obligationer 2.000:--

Innest. i bank 68 :72 2.068 :72

Kronor 2.123:72

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1947 4.106:3Y
Kursvinst 5:-
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 :05 139 :05

Kronor 4.245 :44

Kostnader vid obligationskÖp 26:---
Behållning till år 1949: Obligationer 4.000:-

Innest. i bank 219 :44 4.219 :44

Kronor 4.245 :44

6. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1947 3.267:8&
Kursvinst , . . . . . 2:50
Ränta 102:35 lfJ4:85

------

Kronor 3.372:73

Kostnader vid obligationsköp .
Julgåvor .

Behållning till år 1949: Obligationer .
Innest. i bank .

13:-
50:-- 63:-

3.000:-
:309:73 3.309:7"

Kronor 3.372 :73

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1947 1O.945:tG
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 322:44

Kronor 11.267 :54

Stipendier till elever vid folkskolan 100:--
Behållning till år 1949: Obligationer 10.000:-

Innest. i bank 1.167 :54 11.167 :54

Kronor 11.267:54
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8. 25-ÅRSMÄNNENS fOND:

Behållning från år 1947 663:31
AnnonseIf! i årsskriften 400:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 749:-
Ränta , . . . . . . . . .. .. . 19:32 1.168:32

Kr'onor

Årsskriften 1948 .
Behållning till år 1949: Innestående i bank .

1.831 :63

1.149:--
682:63

Kt1'onor 1.831 ;63

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman handelsträd
gårdsmästaren Anton Thernquist, till gillesskJrivare taxeringsintendenten
Gunnar tIiorth och till kassafogde bankkassören Primus Anderson.

Styrelsen har under året haft 5 sammanträden.

Väne'1'sborg den 4 mars 1949.

ANTON THERNQUlST.

BROR FOCK.

BERTEL HALLBERG.

GUNNAR HJORTH.

BRUNO STERNER.

PRIMUS ANDERSON.

KURT HALLBERG.

Gransknin gsb erät tel s e.

U nde-rtecknade, vid ordinarie gillesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få, efter fullgjord granskning av 1948 år,
räkenskape'r' och förvaltning, avgiva föUande granskningsberättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och övriga
handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna __ blivit förda med omsorg
och noggrannhet, latt inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bokförda
samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess fonders
ställning är fullt i ,överensstämmelse med de oss förelagda räkenskaper
na, och dess riktighet bestyrkes till alla dela,!'.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsirihet
för 1948 års förvaltning.

Vänersborg den 8 mars 1949.

THORSTEN GULZ. ERIC CARLSSON.

G r a n s k n>i n g s ID ä n.
-- -:- ---
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V änersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1948.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet under
år 1948:

Räkenskaperna utvisa följande:

ALDER,DOMSHEMMET:

VINST- och fÖRLUSTKONTO:

Inkomster:

Iiy,rors konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.126 :--
Inträdes- och årsavgifters konto ..... " . .. 370:- 4.496:

Kapital konto (minskning under året) . . . . . . . . . . . . . . 701 :05

Kronor 5.197 :05

U t g il t er:

Löners konto .
Bränsle konto .
Ljus konto .
Vattenavgifter'S konto '" .
RenhålInings konto .
Reparationers konto .
försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Räntors konto .
Diverse omkostnaders konto .
Inventariers konto (avskrivning) .

1.548:
1.164:66

124:19
39:
52:56

1.504:05
129:45
395:

16:44
121 :55
102:15 5.197:05

Kronor 5.197:0;;

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:

fastighetens konto .
Bränsle konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

den 1/1

47.000:
670:

1.844:05
50:

284:30
414:78

den 31112

47.000:
430:-

1.941 :45
5U:
80:78
59:85

Kronor 50.263: 13 49.562 :08
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Skulder:

Låne konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto .

1.000:- 1.000:-·
1.770:- 10.000:

47.493: 13 38.562 :08
____-_c----=---=..-=---=---=-- _

Kronor 50.263: 13 49.562 :08

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRJD ELJASSONS

DONATION:

Behållning från år 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.361:92
Kursvinst , , " . .. . .. . . .. . 12:50
Ränta 976:39 988:89

Kronor 29.350:8i

546:14

28.804:67

66:14
480:-

25.200:
1.000:
2.579:67

25:-

Kostnader vid obligationsköp .
Livränta .

-::::--=-=-:,---
Behållning till år 1949: Obligationer ....

Utestående lån
Innest. i bank
Kontant i kassan

----,:=-='----

Kronor 29.3.'iO :81

Av redogörelsen framgår, att de sista årens överskott å ålderdomshems..
rörelsen ånyo förbytts i driftsunderskott, närmast beroende på betydande
reparatiouer under året. Det är emellertid uppenbart, att även vid fnllbe~

läggning av ålderdomshemmet räntabiliteten med nuvarande bundna hy··
ror och stigande omkostnader är ringa om ens någon. Tiden synes där·
för styrelsen nu vara inne att vidtaga åtgärder fÖl' ett bättre tillgodo..
seende av syftet med de i ålderdomshemsfastighetennedlagda donations
medlen. Styrelsen hemställer förty om Gillets bemyndigande för styrel·
sen att antingen uthyra fastigheten till enskild pensionats- e. d. rörelse
eller, därest gynnsamt plr'is kan erhållas, försälja densamma.

I enlighet med Gillets beslut har föreningens reservfond numera upp
bringats till stadgeenligt maximibelopp.

Inom sig har styrelsen för år 1948 utsett: till vice ordförande handels
trädgårdsmästaren Anton Thernquist, till sekreterare taxeringsintenden.
ten Gunnar Hjorth och till kassör bankkassören Primus Anderson.
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Styrelsen har under året haft 5 sammanträden, varjämte annat sam
råd skett.

Vänersborg den 4 mars 1949.

BERTEL HALLBERG.

ANTON THERNQUIST.

BROR FOCK.

GUNNAR HJORTH.

BRUNO STERNER.

PRIMUS ANDERSON.

KURT HALLBEIW.

Revis ion sh e rätte Is e.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper fur år 1948, få härmed avgiva föl
jande berättelse:

.Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilka av oss bestyrkas.

Vi tillstyrka, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet för 1948
års förvaltning.

Vänersborg den 8 mars 1949.
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.Revisorer.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1948.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles förskönings!ond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Iiernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understöds!ond .
Wilhelm och Nara Malmbergs donation .
25-årsmännens fond .

ÅJderdomshemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Syskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons donation

-- -:--~

1.826: 18
3.876:69

607: 12
2.068:72
4.219:44
3.309:73

11.167:54
682:63 27.758:05

48.562:08
28.804:67 77.366:75

Kronor 105.124:80
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1948.



Medlemmar.

ALMGREN, 1300, Köpman, Borgholm .
ALMQVIST, IiARRY, Byråföreståndare, Vänersborg .
ALMQVIST, IiENNING, Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, SVEN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm < ••••••

ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, fRITIOf, Rättare, Vänersborg .
*ANDERSSON, GOTTfRID, f. d. Överpostiljon, Uddevalla ..
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GÖSTA, Syssloman, Borås .
ANDERSSON, JOIiN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOIiN, l:e Reparatör, Falun .
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
*ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Installatör, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, förman, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankdirektör, Göteborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg. Gillets

kassafogde .
ANDERSSON, RAGNAR, Iiandlande, Vänersborg .
ANDERSSON, RICIiARD, Snickare, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDREASSON, IiARRY, Arkitekt. Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Stockholm < • • • • • • • • •• <

BACK, IiENRIK, Konditor, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, Bankkassör, Arvika .
*BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Vänersborg < ••

~BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
*BECKEMAN, KNUT, f. d. Iiamnkapten, Uddevalla, ständig

medte'm < ••••••••••••••••••• < ••••••••••• < •

BENGTSSON, flJALMAI~, Sjukvårdare, Vänersborg .
"BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, FiL lic., Väncrsborg .
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Födelse- Inträ-
år desår

1908 194.1
1894 :38

96 46
1931 46

16 45
17 43
01 30

1897 40
96 30
97 42
78 07

1901 32
13 46
10 29

1896 43
96 45
81 09
97 38
92 42
78 06

98 18
1919 35
1874 47
1918 45
1896 32
1901 30
1897 46
1902 28
1896 43

90 45
82 06
85 30
78 19

80 15
1905 33
1884 08
1911 32



BERGLUND, fOLKE, Sjökapten, Vänersborg , .
*BERGLUND, fRITIOf, Handlande, Vänersborg .
BERGLUND, GÖSTA, Övermaskinist, Vänersborg .
BERGMAN, AXEL, Handlande, Vänersborg .
BERGMAN, KARL-ERIK, Handelsbiträde, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Landskamrerare, falun .
*BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg :.
BERRMAN, GÖSTA, folkskollärare, Göteborg .
RIEL, GÖSTA, Rederitjänsteman, Lerum .
*BIEL, CARL, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, JOHN, fastighetsägare, Vänersborg .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik ,.
*BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg ,.
*BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping .
*BROBECK, KARL, Kamrerare, falun .
*BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Skara , .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
CEDERGREN, GÖSTA, Provinsialläkare, Umeå .
CEDERGREN, RAGNAR, Affärschef, Göteborg .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
;'DAfGARD, AXEL, Köpman, Vänersborg .
DAFGARD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Teknolog, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, frisörmästare, Vänersborg .
*DAHLLÖf, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
"DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, PAUL, Lokförare, Iiudiksvall , .
*DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DAHME, ALGOT, Lärare, Vänersborg ,.
"DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växjö .
DE BOURG, MATS, Rektor, Södertälje .
*DINNETZ, fRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
*DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
*EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Vara .

1910 45
1884 21
1920 43
1898 46
1920 48
1892 26
1906 23

12 29
10 43
11 46

1874 15
88 37

1918 47
06 48

1888 32
75 26
73 34
80 21
82 06
86 19

1906 23
04 31

1898 45
1905 30

07 30
11 30

1891 21
1906 30

24 48
1896 30

62 !l6
80 09
95 47
91 15

1909 39
1869 23

84 30
95 21
86 32
91 32
68 19
70 15
94 28
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EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EDLUND. HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
LILARD, REINliOLD, Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Umeå oooooo. o
~EKBERG, HJALMAR, Civilingenjör, Stockholm . o. ooo.... oo
ELFMAN, NILS-OLOF, Läroverksadjunkt, Abrahamsberg oo..
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg . ooo... oo... o
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda o. ooo. oo oooo.. o. oo..
ELOW, STIG, Ingeniör, Lidingö o o.. o. o.. o oo .
eNGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Stocksund o .
ENGLUND, CLAES, Vänersborg oo.. o. o.. o o. o.
ENGLUND, NILS, Lasarettsunderläkare, Vänersborg ooooo.. o
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .. o o
*ERICSSON, AXEL, f. do Bagaremästare, Vänersborg oooo..
"ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .... o.. oooo.. o
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg o. oooooo.. oo
*ERIKSSON, ERNST WO, tIandIande, Vänersborg oo. ooo.. o...
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg . oo.. oo o.. o
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg . o. o.. o. oooo. o. o
*ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .. oo o o .
"ERIKSSON, LARS, f. do Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg . o..... o. o. ooo
ERICSSON, STIG, Handelsresande, Vänersborg .. oo. o. oooo.
FAGERSH(ÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .. oo. o
fALK, I~AGNAR, Länsassessor, Vänersborg oo o.. o
*FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm . o oo ooo .
*f'OCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse o. o oo o o .
"FRIBERG, KNUT, f. do Apotekare Stockholm .. o o. o.
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
*FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Karlshamn o oo.
fRÖ ID, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg o o..
GADDE, ELOf', Järnhandlare, Vänersborg oo .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg o.. ..
GEMVIK, OLOF, Direktör, Uddevalla o oo oo
*OILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg ooo o.
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg o .
OLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
*GRUNDBERO, HADAR, Godsägare, Askersund o o. o..
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby o' o. o.. o. oo.
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn oo..
GULLBRANTZ, HELGE, Murare, Vänersborg .
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, Kapten, Vänersborg .
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1899 30
1905 46
1894 48
1919 44-
1872 22
1919 44

03 42
06 30
12 30
13 42
43 47

09 30
39 47

1880 19
89 21

1913 46
1889 19
1912 46

08 43
1883 19

78 21
1907 46

20 46
02 35

1890 47
66 06

88 07
77 09
87 43
96 24
97 41

1911 30
15 34
17 4fi

1889 08
93 43

1910 46
1884 07

79 07
96 36

1913 44
05 28



(lUSTAfSSON, EDVARD, Studerande, Vänersborg .
(JUSTAfSSON, GÖSTA, Iiandelsbiträde, Uddevalla .
GUSTAf'SSON, HOLGER, Landskontorist, Vänersborg .
(lUSTAfSSON, PER ARNE, Sjökapten, Vänersborg .
'GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
liAGBORG, Al(NE, tfandlande, Vänersborg .
"IiAGBORG, W ALTEI(, Handlande, Vänershorg "".
j-TALL, tIELGe, Handlande, Vänershorg ,.
"'tIALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping. Gillets förste

ålderman .
"'r-IALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Bisittare

i Gillets styrelse, Gillets arkivarie , .
"HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
I'IALLONQVIST, UNO, tIalldlande, Vänersborg ..
IiALLQVIST, ERIK, Stationsmästare, Lilleskog .
tIALLQVIST, TAGE, Studerande, Vänersborg .
I-IAMMAI<STRÖM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
liANSSON, EINAR, Lokfö,rare., Uddevalla .
l-IANSSON, KNUT, Lagerföreståndare, Vänersborg ..
"'tIANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
':liANSSON, VICTOl';:, Begravningsentreprenör, Vänersborg ..
tIASSELBl-:I(O, GÖSTA, fil. lic., Uppsala .
HASSELLUND, .NILS, Lantmäteriassistent, Kinna . . .
fiEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare, Vänersborg .
fjELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg . .
l-IELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTROM, RAGNAR, j-Iandlande, Vänersborg .
·:'H.lORTli, GUNNAR Taxeringsintendent, Vänersborg, Gille-

skrivare , .
fiOl\STER, t-JUGO,f'risörmästare, Vänersborg .
JANSSON, ADOLV, R~ldmall, Vänersborg .
JANSON, HOLGER, Socialvårdssyssloman, Partille
J ANSSON, OTTO, l :ste Expeditionsvakt, Vänersborg .
JENNISCliE, BENGT, Lasarettsunderläkare, Vänersborg .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
.I OHANSSON, ARVID, LokfÖrare, Uddevalla .
JOIiANSSON, AXEL, f. d. Telegrafkommissarie, Kalmar t ..
"JOHANSSON, AXEL, Förman, Vänersborg .
JOIiANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
.I OHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
"JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänershorg .
JOHANSSON, GUNNAl<, Maskinmästare, Göteborg .

1923 46
11 4'1
Il 38
18 42

1893 19
1908 30

01 17

1910 41

1886 06

93 16
95 21

1925 45
1893 30
1926 45
1899 28

97 48
89 38
72 07
'18 23

1909 42
01 36

1874 44
1907 34

06 29
1898 30
1905 43

02 23
1894(28)48

81 30
1912 35
1885 38
1913 30
1898 26

97 47
71 29
84 Il

1903 30
1896( (5)45

87 19
83 47
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JbIiANsSON, IiARRY, Prisörmastare, Vänersborg .
JOIiANSSON, IiENRY, Iiandelsbiträde, Vänersborg .
JOIiANSSON, IiILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
•JOIiANSON, rIDGO, Konditor, Norrköping .
JOIiANSSON, IiUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ..
JOIiANSSON, IiUGO, Inspektör, Stockholm .
JOIiANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOIiANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., ReparaW,r, Vänersborg .
JOIiANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOIiANSSON, OSCAR, Övermaskinist, Mölndal .
JOIiANSSON, OTTO, Iiovmästare, Mel1erud .
JOIiANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Väncrsborg
"JOIiANSSON, VIKTOR, f. d. Stationskarl, Vänersborg .
JOIiANSSON, AKE, Fotograf, Vänersborg .
JOIiNSSON, IiERMAN, f. d. Stationsinspektor, Göta t .
JONSSON, ANDERS, Iiandlande, Vänersborg .
•JONSSON, EMIL, Iiandlande, Vänersborg .
JONSSON, ERIK, Studerande, Vänersborg .
JONSSON, IiELGE, Iiandlande, Vänersborg .
JONSSON, JOIiAN, Intendent, Örebro .
JONSSON, OLOF, Studerande, Vänersborg .
"JONSSON, ROBERT, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
"JÖNSSON, GUSTAF, Drätselkassör, Vänersborg .
KAIiNBERG, KNUT, Akeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CIiARLES, Advokat, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, f. d. Iiandlande, Vänersborg .
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Vänersborg, ständig medlem .
CARLSSON, EINAR, Akeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSON, ERIC, Iiantverksföreståndare, Vänersborg .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg .
'CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör,. Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
CARLSSON, JOIiN V., f. d. Bokbindaremästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping .
'CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem .
*CARLSSON, CARL ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg ..
CARLSSON, CARL-GUSTAF, fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OrrO, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
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CARLSSON, LENNART, Vänersborg, ständig medlem .
CARLSSON, MELKER, l:e Kontorsskrivare, Stockholm .
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg .
*CARLSTRÖM, NILS, Kamrer, Hälsingborg ,
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg _..
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Trollhättan ,.
CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
CHRISTENSSON, PER, Vänersborg ,
LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg .
*LARN, GILLIS, Apotekare, Göteborg .
*LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg _ .
*LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
"LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postilion, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist; Vänersborg .
LARSSON, lfILMER, Försäljningschef, Vänersborg .
LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg '
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg , .
"LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Gävle .
LIND, SVEN, Försäliningschef, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen .
*LINDEDAL, SIGURD, f. d. Bankkamrerare, Göteborg .
"LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
*LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Länsassessor, Karlstad _ .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, l:e Byråingeniör, Stockholm .. , .
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockholm .
LJUNGGREN, ERIK. Handlande, Vänersborg .
*LUNDBERG, ERNST, Kontorschef, Vänersborg .
*LUNDBLAD, OLOF, f. d. LasarettsÖverläkare, Vänersborg t
LUNDBLAD, OLOF, Godsägare, Bernshammar .
*LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Studerande, Vänersborg .
"LUNDGREN, NILS, Överpostmästare, Stockholm .
*LUNDGREN, THOR, f. d. Postkontrollör, Västerås .
"LUNDIN, GUSTAF, Byråingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, FrisÖrmästare, Vänersborg .
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LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, frisörmästare, Åmål .
"LUNDIN, WÅRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MAGNI, GÖTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR. Direktör. Vänersborg .
lvlAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MALMSTRÖM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
*MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MJLLING, GUSTAf, Handelsresande, Vänersborg .
MOGREN, fRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg .
*NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Dekoratör, Vänersborg .
*von NOLTING, OLOF, f. d. Disponent, Trollhättan .
'NORDeN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla. Gillets krönike-

skrivare , " .
NORDfELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Studerande, Vänersborg .
NORDTELDT, ÅKE, Konditor, Vänersborg .
"NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandla,re, Vänersborg .
"NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg .
'NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
'OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg .
*OLLEN, OLOf, Ingeniör, Vänersborg .
OLSSON, ALBERT, Lasarettsvaktmäst'are, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbitiräde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, frisörmästare, finspång
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
*OLSSON, VERNER, Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGaT, Köpman, Örebro .
*PETRe, ERNST, Redaktör, Väneu-sborg .
*PETTERSSON, ALGaT, Chaufför, Vänersborg .
*PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg. Er-

sättare i Gillets styrelse. Gillevärd .
*PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
*RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
RAtlNE, KARL, Folkskollärare, Trollhättan .
REHMAN, MAX, Stadssekreterare, Vänersborg .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg .
ROSLIN, IiENRY, Handlande, Borås .,. . .
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ROSLIND, GUSTAF, Materialförvaltare, Vänersborg
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
ROTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Askersund, ständig

medlem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAliLIN, Erw<, Bitr. landsfogde, Karlstad .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg .
*SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
"'af SANDEBI:RG, n:.EDRIK, Kammarherre, Moholm .
"'af SANDEBERG, \VILLIAM, Nlajor, Göteborg t .
SANDH, LARS-GUNNAR, Studerande, Uddevalla .
"SCHMIDT, OTTO, f. d. Sotaremästare, Lidköping .
SCHRÖDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede
SELLSTRÖM, IVAR, Iiotellägare, Lödöse .
SJÖSTAD, J~AGNAR, Installatör, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
"SKÄRBERG, OSKAR, Konespondent, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
*STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse .
STERNEI~, NILS, Farm. kand., Aspuddel1 .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskontorist, Vänersborg .
STIGFELDT, WILHELM, Underinspektor, Göteborg .
STRÖM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Stockholm .
*SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Ombudsma,n, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
*SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Kontorist, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
*SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Bruksbokhållare, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg , .
*SVENSSON, WERNER, Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRO, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAf, Verkmästare, Stockholm .
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1874 08
1911 30
1899 19
1901 28
1898 28
1906 42
1897 34

99 43
1905 18

07 29
1880 2lJ
1904 41
1889 08
1858 37

92 16
88 44
94 44
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1916 42
08 42
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1931 46
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83(08)48
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1913 46
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SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Linköping .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
*von SYDOW, fREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
:3ÄfSTRÖM, PER-OLOf, Studerande, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, förvaltare, Vänersborg .
TAUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, Karlskrona .
*THERNQUlST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg. Gillets andre ålderman .
THERNQUlST, OLE, Trädgårdsmästare, Vänersborg
*THERNQUlST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
THIMGREN, HUGO, Apotekare, Sunne .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
TIBBLIN, IiUGO, Konditor, Vänersborg .
TRÄDEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
"TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Stockholm .
TÖSSBERG, ERIK, f. d. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg .
*WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem ..
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg .
*WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRÖM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRÖM, JOIiNNY, Bruksbokhållare, Vargön .
WALLSTRÖM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Göteborg .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .
WELANDER, GUSTAf, Banktjänsteman, Vänersborg .
\VENNBERG, LARS, Studerande, Vänersborg .
*WENNERGREN, ANDERS, f. d. Boktryckare, Vänersborg ..
WERNER, ERIK, f. d. Boktryckare. Vänersborg .
WERNER, CARL I\;UDOLf. f. d. Kontorist, Grästorp .
WERNER. OLOV, Handelsföreståndare, Vänersborg .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, Verkmästare, Vänersborg .
WESTERLUND. EINAR. Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND. KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm .
WESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTIiALL, BO, Rådman, Vänersborg ....•.•.•..... , .••••
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WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SUNE, Landssekreterare, Malmö .
*WIBOM, TOR, Major, Stockholm .
WIJKSTRÖM, ERNST, Tygförvaitare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövstumiärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, HELGE, Kapten, Jönköping .
WIKSTRÖM, CARL-HELGE, Ekon. stud., Göteborg .
VICTORIN, OLOf, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
"WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, frisörmästare, Vänersborg .
ÄKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÄKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Borås .
ÄSTRÖM, fJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ASTRÖM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 387.

1908 36
04 2-'u

1885 06
89 37
89 26
94 28

1923 46
08 35

1889 35
93 19
96 4.3
92 26

1922 4()

1893 33
1902 42

Tillkomna under år 1949:

BÄCKELIN, GÖSTA, Konsertsångare, Stockholm " 1903
EOl:I~SSCN, ANDERS, järnvägstjänsteman, Vänersborg 0.3
S YLV/AN, GUNNAR, lektor, Hälsingborg 02
THÖRNQUIST, KARL H. f. d. Handlande, Öxnered 1884

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde, som tillhandahåller
blanketter för inträdesanmälningar.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1949.

S t yr e l se.
IiALLBEr;~G, BElUEL, Borgmästare, f' ö r s t e å l d e r m a il

1942.
ILJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, A n d,['e

ålderman 1949 (1933).
ANDE!~SON, PRIMUS, Bankkassör, G i l l e s k r i v a r\ e

1949 (1944).
tIALLBERG, KUIU, Drätselkontorist K a s s a f o g d e 1949 (1944).
fOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
KARLSON, VALTER, I-landiande, B i s i t t a r e 1949.

PETERSON, IiARI~Y, Hanc1elsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944.
LUNDBOI(O, ERIC, r!andJande, E r s ä t t a r e 1949,

B e r e d n i n g s n ä m n d.
GILLESKRIVAREN.
WIKSTRÖM, fOLKE, Dövsturnlärare.
IiALLBERG, KURT, Drätselkontorist, A r k i var i e.
PETERSON, HARRY, Hanc1els!öreståndare, G j Il e v ä r el.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
GUSTAfSSON, PER EDWARD, Landskanslist
SAHLlN, STEN, Bokbindare.

Årsskriftsnämn
I-IALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
WIKSTRÖM, fOLKE, DövstumIärare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
H.JORTI-I, GUNNAR, Taxeringsintendent
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.

Krönikeskrivare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
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Rö ke n ska p s gran s k are.

CARLSSON, CARL ERIK, f. d. Boktryckare.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, E r s ä t t a r e.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETSFÖRENING
U. P. A. 1949.

Styrelse.
HALLBERG, BERTEL, BOTgmästare, °r d f Ö r a n d e 1942.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, V i c e ° r d f ö r a n d e

1949 (1933).
ANDERSSON, PRIMUS, Bankkassör, S e k f' e t e r a r e 1949 (1944).
tIALLBERG, KURT, Drätselkontorist, K a s s Ö il' 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsflörvalta;re 1949.
f'OCK, BROR, Sparbankskassör, L e d a m o t 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Ledamot 1942.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, S u p p I e a n t 1944.
~UNDBORG, ERIC, Handlande, S u p p I e' a n t 1949.

Revisorer.
CARLSSON, CARL ERIK, f. d. Boktrycka're.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef.

ANDERSSON, JOtIN, Grosshandlare, S u p p I e a n t.
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SPARBANKSliUSET I SITT NYA SKrCK.

SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD AR 1822

En av
landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring Kr. 35.000.000:-

Reserverade medel omkring 1.500.000:-
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VANERSBORGS BRY(*GEI~I
Grundlagt 1852

Ägare: AB. Pripp & Lyckholm, Göteborg

Tjllverknjng: Alla slags malf- och jeiskedrycker



I<IRUDDS AKTIEBOLAG
ETABl. 1917

VjO~ERSBORG

Tel. 8&3, 8&4 Växel.

TILL VERKAR:



och

med förstklassig
stil och passform

jus! så som Ni

önskar dem

tillverkas av:

KO N FEKT lON
VÄNERSBORG

Säljas j ledande Dam- och
Herrkonfekfionsaffärer



TENGGRENSTORPS TEGELBRUK
TAKTEGEL, MURTEGEL,

MANGHALSTEGEL

OCH DRANERINGSROR

SLÄ"PVAGNAR, CAMPINGVAGNAR

Ul f &C:o AKTIEBOl AG
VANERSBORG TEL. 1251 VAXEL



A.-B.
Nabbensbergs Tegelbruk

Vänersborg Tel. 5 I

I MÅNGHÅlSTE~trE~I-1
I Volymvikter l.0 - 1.2 1

Hög värmeisolering

Hög tryckhållfasthet



Vänerns Motorverl<stad
Vänersborg

Tel. 533 och 13 25 (växel)

Tillverkning av

Motorvinschar

Båtmotorer

Ankarspel

Stationära motorer

Gjutgods

•



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1950

N i t t o n d e å r g å n g en

TIDSKRIFT FÖR

VÄNERSBORGS MUSEUM

Vånersborg
C. W. Carlssons Eftr:s Boktryckeri

1950





Anteckningar om Vänersborgs skola
i äldre tider.

I.
Om den äldsta skolestuvan och dess efterföljare.

Skolmästaren vid Vänersborgs skola filosofie magistern
Johannes Rydlhenius hÖll äntligen efter lång väntan i sin hand
fullmakten på kyrkoherdetjänsten i Järpås i Kållands
hälrad. Järpås var ett s. k. regalt pastorat, och Kungl.
Maj:t själv skulle utnämna kyrkoherde där, efter det Rydhe
nius egen svåger Iiaraid UlIenius> år 1714 diärifrån blivit trans
porterad till Timmele pastorat, Men Kunglig Majestät låg j

fält sedan många år och befann sig nu hos turken. I Demo
tika var också fullmakten för Rydhenius år 1714 underteck
nad. Det hade tagit tid att få den därif.rån, först till
Stockho,lm och sedan till domkapitlet i Skara. Nu i mars
1715 hade den ändå hunnit till Vänersborg, bara några må
nader innan Rydhenius den 1 maj skulle tillträda tjänsten.

Magister Johannes var fÖdd 1677 i flo, där hans fader.
prosten Anders Rydhenius, .var kyrkoherde. Johannes hade
blivit student i Uppsala 1697 och magister där 1707. Redan
1709 var han välbeställd skolmästare i Vänersborg. 1712
hade han låtit prästviga sig, och nu, 1715, stod han i begrepp
att tillträda kyrkoherdetjänsten i läirpås. Där fick han emeller
tidl ej verka länge, ty han dog redan 1716. Sedan 1709 var han
gift med Gunhilda Rhodin, dotter av kyrkoherden Peter
Rhodin i Råda.



Magister Rydhenius hade således i sex år varit skolmästare
Vänersborg, då han 1715 skulle lämna sysslan i andra

händer.
I anledning av hans avgång förordnade landshövdingen An

ders Sparrfeldt, att dessfÖrinnan syn skuJle hållas på skolmäs
taregården, och magistraten förordnade rådmännen Bengt
Valtinson och Michael Wallman samt notarien Petter Björk
man att med biträde av de byggnadskunnige borgarna Sven
Eriksson, Torsten snickare, Olof Bonde och Hans på Holmen
hålla avträdessyn på skolmästaregården, som omfattade både
bostad fÖr skolmästaren och själva "Skolestuvan."

Den 28 april 1H5 sammanträdde synemännen på ort och
ställe. Skolmästaregården var belägen i nordöstra hörnet av
nuvarande Stora Plantaget, således i hÖrnet av Kyrkogatan
och Drottninggatan. Enligt 1699 års karta med tillhÖrande
beskrivning var tomten 46 alnar l:ång utmed Kyrkogatan och
20 alnar bred utmed Drottninggatan.

Enligt syneprotokollet, som finnes bifogat länsstyrelsens
verifikationer till kronoräkenskaperna för år 1715 och däri
genom fortfarande finnes bevarat i kammararkivet (Älvs
borgs läns verifikationer 1715 Band 2 fol. 6321), började sy
neförrättningen med att Rydhenius tillspordes, om något in
ventarium blivit upprättat, då han tillträdde skolmästaresyss
lan. Men det konstaterades, att någon syn då ej hållits, och
att man därför ej kunde vinna någon underrättelse om det
ståndi, som gården på den tiden varit i.

Synemännen besiktigade därefter huset med dess inven
tarier och började i ett utrymme, som kallas "en stuga invid
Östra gaitan", d. v. s. Kyrkogatan, för att sedan fortsätta rum
efter mm. Man kan väl antaga, att den gamla traditionella
synegången, som brukade ske medsols, tillämpades, och däri
genom kan man få en viss föreställning om rummens läge i
förhållande till varandra.
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"Stugan", d. v. s. rummet vid Östra gatan, tydligen tillhö
rande skolmästarens boställsvåning, som dessutom bestod av
en kammare och kÖk, säges vara försedd med sex fönster.

Därmed kan ej menas sex väggöppningar fÖr fÖnster, utan var
och en sådan får antagas hava varit försedd med vad' vi skulle
kalla två fÖnsterhalvor, som var och en innehöll två fönster
rutor. Det fanns således tre fÖnster i vår tids mening i rum
met. En av fönsterrutorna befanns " all'deles breckelig", och
dess ersättande beräknades kosta 2 öre. Till fönstren hörde
fönsterskruvar, tydligen att användas fÖr fönsterluckornas
tillskruvande. Fönsterluckor voro nödvändliga både för att
skydda de dyrbara rutorna mot åverkan och kanske främst
för att hålla ute vinterkylan. Det antecknades, att fÖnster
karmarna suttit i ett annat äldre hus, innan de kommit till
användning i skolhuset. De biefunnos nu vara något bräck
liga. I rummet fanns en spisel, d. v. s. en öppen sådan, fÖr
sedd med spjäll. Både spiseln och spjället antecknas vara
"behållna", d. v. s. i godtagbart skick. I rummet fanns ett
runt bord på fot, som lämnades utan anmärkning. Två dör
rar omnämnas, en låsföifsedd dörr till själva stugan och en
dörr till ,kammaren. Det antee:knas, att knutfodringen var
bräcklig och behövde bättras med fem brädler och tjugo spi,.
kar, som tillhopa med beräknad arbletslön ansågs kosta 18
öre. Även golvet var i dåligt skick och skulle lagas med
tre bräder, vilket med spik och arbetslön skulle kosta 12 öre.

Bredvid "stugan" fanns en inredd kammare med fyra föns
ter - d. v. s. i vår mening två - med luckor och fönster
skruvar. Spiseln i kammaren med sitt spjäll ansågs "be
hållen". I kammaren fanns ett litet runt, fastspikat halvbord,
en gammal ståndsäng och en gammal bokhylta, allt tydligen
till skolhuset hörande inventarier. En d!örr ledde till köket.

I köket fanns naturligtvis spisel med järnstöd, spjäll och
bakugn. Ät gården redde från köket en gammal ekedörr,



som ansågs bräcklig, och en dÖrr till "förstugan", om ej detta,
vilket fÖrefaHer troligt, är felskrivning för kammaren. l kÖ
ket var ett "contoir" av bräder uppsatt, brukat till källare.
Köket var fÖrsett med ett fönster med luckor och järngalIer.
Tre rutor voro söndriga och skulle kosta 6 Öre. Golvet var
i dåligt skick och skulle bättras med tjugutvå bräder, vilket
med spik skulle kosta 21 öre, vartill kom den beräknade ar
betslÖnen 2 Öre.

Därmed var synegången i skolmästarens boställsvåning av
slutad, och man fortsatte till "skolestu.van". Den ha,de en
ligt vårt sätt att räkna fem fÖnster, därav två försedda med
luckskruvar. EJ mindre än 11 rutor befunnos bräckliga, och
en fönsterbåge 'måste ersättas. Den öppna spiseln behÖvde
kalkslås. Från skolsalen ledde tre dörrar, en försedd med
lås, till förstugan, en utan lås till köket och en, försedd med
klinka, till gården. Golvet var a,jlldeles odugligt, så att för
detsamma fordrades 6 timmerstockar till underrede för 1 da
ler 4 öre, 5 tolfter bräder och 300 spik, vilket allt beräknades
draga en kostnad av 5 daler 14 öre jämte arbetslön 1 daler
28 öre. Dessutom beräknades för fyllning i skolestuvan
väl under det nya golvet - 2 daler.

I skolsalen funnos två gamla bord, en bräde-räknetavla, en
mindre sådan, en gam'mal ljuskrona, bänkar till skolbarnen
och ett gammalt "fÖrsäte", som väl är liktydigt med kateder.

Synemannen hade så hunnit tillbaka till förstugan. Det
talas O'm att denna var fÖrsedd med dörr, och att där eller i
förstugans närhet fanns ett utrymme, som kallas för "sånhus",
vad det nu kan vara. Från fÖrstugan ledde till vinden en
trappa, som skuHe repareras ·för 8 öre.

Vinden över h u s e n, som diet heter i protokollet, trots
att det ej gärna kan rÖra sig om mera än en enda byggnad,
var "tråssad", dl. v. s. försedd med golv, och där fanns en
i tre avdelningar indelad sädesbinge.



Vad byggnadens yttre· beträffar hade man ju förut vid be
siktnrngen av skolmästarens bostad antecknat, att knutfod
ringen var bräcklig, och i avseende å husets yttre föreskrevs
dessutom endast, att taket skulle repareras med hjälp av tre
pund näver, som kostade 18 öre, vartill kom arbetslön 6 öre.

Utefter de båda angränsande gatorna voro uppförda gamla
plank, som voro i dåligt skick, så att de skulle lagas med 7
tol'fter brädi.er till 24 öre tolften. Spikåtgången för planken
beräknades tHI 168 stycken till 18 öre hundradet. Arbetslö
nen ansågs bli 2 daler, och dessutom fordrades fem vra1l::
blåekar, tydligen till stolpar och sex stycken ribbor.

Av uthusbyggnader, som tillhörde staden, talas endast om
ett gammalt skjul, som var fäst i Sang Per Wennerstens hus,

d. v. s. i grannhuset västerut vid Drottninggatan, men herr
magistern hade på tomten på egen bekostnad uppbyggt ett
fähus av "skifte", d. v. s. bräder lagda kant mot kant mellan
uppstående stolpar, med vilken byggnad dock synemännen
ej togo någon befattning Magistern hade också enligt vid
synetillfället företedd räkning, lydande å 16 dater, bekostat
den gärdesgård inne på tomten, som väl skilde själva skol
husbyggnaden från fähuset och andra tillhÖrande byggnader,
och denna gärdesgård skulle enligt vad protokollet visar nu
inlösas, diock ej med mera än 10 daler.

Syneprotokollet, som visar, att husets iståndsättande be
räJknats draga en kostnad av sammanlagt 26 daler 15 öre fÖr
utom ersättningen fÖr den fÖrenämnda gärdesgården på 10
daler, är försett med landshövdingen Sparrfelts resolution
den 24 maj 1715, att stadskassören Johan Fagerdahl hade att
utbetala den beräknade summan fÖr reparationen av skolhu
set, som, sedan reparationen vore behörigen förrättad, skulle
skolmästaren "tillinventeras och av honom och diess successo
rer vid makt hållas".
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Allra sist finnes på protokollet antecknat kvitto av M. Wall
man och N. Kiellman, att de av stadskassören mottagit 26 da
ler 15 Öre. Om ersättningen för gärdesgården talas icke.

* * *

Den skolbyggnad, som var föremål för den ifrågavarande
synen, var icke så gammal. från stadens flyttning från
Brätte till den dag år 1676, då danskarna intogo och härjade
Vänersborg, hade man troligtvis icke hunnit att skaffa sig nå
got skolhus, ty enligt en räkenskapsanteckning från 1671 upp
bar då borgaren Anders Barck av staden 9 dakr s:mt, för det
skolmästaren satt uti hans gårdi år 1666. Och då stadens in
byggare efter 1676 års katatrof först flera år därefter kunnat
återvända. till sin härjade stad och begynna dess återuppbyg
gande, så hade nog skolhusbygget fått komma i allra sista
rummet vid planerandet av byggnadsföretagen . Det synes
ha dröjt ända till 1690-talet, till dless något sko,lhusbygge
kommit till stånd.

Den 5 februari 1693 hade borgmästaren Anders Iiielhnan
sammankallat borgerskapet på rådstugan för att delge dem
landshÖvdingens - han hette då Lars Eldstierna - befall
ning, att borgerskapet skulle nu strax låta upp'bygga nödigt
skolehus eller köpa en därtill tjänlig gård i staden. Men mot
detta protesterade borgerskapet hÖgeligen, icke mot själva
saken, men mot sättet för anskaffande av de fÖr företaget er
forderliga medlen. Det var nämligen avsikten, att skolhus
bygget skulle bekostas genom en uttaxering för ändamålet.
Borgerskapet beropade sig på Kungl. Maj:t resolutioner, som
fÖreskrevo, att sådana publike byggnader skulle bekostas av
stadens medel, d. v. s. av stadens inkomster av järnfrakter
na m. m., "varande borgerskapet diärtill nu för tiden alldeles
ofÖrmÖgne att av deras egna medel en sådan byggning uti



dessa svåra contributionstider åstadkomma", heter det i
magistratens protokoll. Borgmästaren lovade att författa en
supplik till tians Nåde med bön, att han måtte dem från den
na bördam förskona.

Saken synes också ha fått vila, men i 1699 års r.äkenskaper
för staden (Länsräkenskapernas verifikationer fal. 3481-2)
finnes en räkning på skolhusbyggnaden. Man hade då tyd
ligen inkÖpt en redan befintlig byggnad - densamma,som
var föremål för syn år 1715 -, ty i räkningen talas om repa
rationen av tolv fönsterkarmar, som flyttats från ett annat
hus. Man hade hatt utgifter för tre dÖrrar med karmar, för
beslag till sex dÖrrar, för nya golv och ny vindstmppa, fÖr 60
tolfter bräder och 6.000 spik, för leraioch sand, för 1/2 skepp
pund näver samt för 1.000 st. torv till skolans torvning och
kostnad för samma torvs läggande på taket.

Det synes ha varit en ganska omfattande reparation, och
man blir därför förvånad, då man i stadens dombok den 13
november 1709 läser, att den nye skolmästaren magister Ryd
henius då ingav en skriftlig påminnelse om "skolehusets an
gelägna reparation". Borgerskapet ställde sig emellertid
mycket tillmÖtesgående och lämnade herr magistern uppdrag
att själv skaffa murmästare och snickare samt andra hantver
kare, som tarvades för att fÖrfärdiga vad som nödvändigt prö
vades, varefter på magisterns attest assignation skulle gi

vas till betalning.
Men även denna reparation måtte ej ha blivit särdeles

grundlig, ty vid prostvisitation i Vänersborg den 17 maj 1713
antecknas efter fÖrhÖret i skolan till protokollet, att "fönst
ren på skolan voro mest söndrige, taket helt odugligt och
snart ingenstädes droppefritt, emedan ingen låter sig mera
därom nu för tiden vårda." Det är väl därför att antaga, att
skolhusets tillstånd varit ungefär likadant som denna beskriv
ning visar, då den besiktning hölls, för viliken redogjorts så-
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som inledning till denna uppsats om Vänersbrorgs skolhus
byggnader i äldre tider.

Den 19 maj 1,729 ingav höglärde herr 'magistern Chri
stopher Rydell, som då varit skolmästare i Vänersborg sedan
1723, till magistraten ett memorial angående skolhusets brist
fällighet, vilket föranledde magistraten att förordna rådman
nen Johan Anders Ludolph samt handelsmännen Olof Ahlqvist
och Johan Tenggren, de båda sistnämnde såsom represen
tanter fÖr den institution, som kallades "stadens äldste", att
besiktiga skolhuset och noga anteckna bristfälligheter och
uppskatta kostnaden fÖr nödiga reparationer.

Någon grundlig sådan har ej heller nu ägt rum, ty den 26
januari 1754 omtalas, att magistraten erbjudit dåvarande rek
torn Carl Fägersten att tillsvidiare få nyttja "stadens neder vid
sjön nybyg~d!a gård", tills man framdeles kunde få uppbyggd
en ny skolbyggnad, men att herr rektorn "icke särdeles funnit
sig därmed nögd", varför magistraten beslutat, att det gamla
skolhuset skulle taglas i närmare ögnasikte fÖr att få utrönt,
huruvida detsamma med någon dräglig reparation kunde stå
att hjälpa. Borgmästaren Ingman med rådmannen AhJqvist,
snickaren Krigsberg och 'borgaren Sundberg skulle verkställa
besiktningen.

DessIa synemän tillkallade sedermera bonden Börje Eriks
son från Ale härad såsom en erfaren timmerman (Aleborna
voro särskilt kända fÖr sin skicklighet som timmermän) att
besiktiga skolhuset, och den 21 september 1754 inberättar
Börje, att han efter noggrann undersökning av skolhusets be
skaffenhet befunnit detsamma till syllar, fönsterposter, spislar
samt särskilt V'ad beträffade södra väggen vara så alldeles
förruttnat och förfallet, att det ej kunde med reparation hjäl
pas och i stånd sättas. Magistraten besliöt då att framdeles
upptaga frågan om skolehusets nybyggnad.
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Senare i september samma år voro stadens äldste samman
kallade, och det konstaterades under över:Iäggningarna, att
då enligt verklig erfarenhet diet icke vore mycken åtskillnad i
kostnaden mellan trä- och stenhus, särskilt om man brukade
aH gÖrlig försiktighet och sparsamhet, varför det till uppbygg
nad stående skolhuset skulle uppfÖras av sten.

Den 28 februairi 1755 var man emellertid färdig att riva
upp detta kloka beslut. Borgmästaren framhöll, hur nÖdigt
och angeläget det vore, att stadens skolhus, som vore i ett slätt
tiHstånd, bleve ersatt med ett nytt hus, då skolbarnen eljest
komme att taga ska'da till hälsan. Det beslÖts också. att byg
get skulle igångsättas under instundande vår,men att huset
skulle byggas av trä. Man hade nämligen räknat ut, att man
skulle kunna kostnadsfritt få erforderligt timmer från krono
parken Iiunneberg. varom man också beslÖt att göra ansö
kan. Åtgången beräknades mI 16 tolfter moget hustimmer.
Den 10 april fick man emellertid landshövdingen greve Mör
ners besked, att timmer ej kunde tillhandahållas. enär krono
parken Iiunneberg märkeligen avtagit i anseende till d'et
oundgängliga behovet för angränsande skoglösa hemman, och
har stadlens framställning för Övrigt icke kunnat bifallas, enär
Kungl. Maj:t gerIOm nådigt brev den W juni 1753 befallt, att
alla publika byggnader skulle uppfÖras av sten efter av Kungl.
Maj:t godkända ritningar.

Man beslöt då att tillsvidare som bostad för rektorn och lo
kal för skolundervisningen upplåta "stadens hus vid sjön".
som därför skulle medl nödigt gårdsrum inplankas. Rektorn
hön sig emellertid trots detta kvar i sin bostad i det gamla
skolhuset, men efter hållen brandsyn där inberättade murmäs
taren Anders Söderberg, att de bägge skorstenspiporna voro
på vinden alldeles sönderfaUna, så att i spisarna icke utan
vådligt äventyr kunde eldas, och magistraten .fann därför nÖ
digt att genom byfogden o<.;h stadstjänaren anmoda magister
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Pägersten atthäidanefter icke elda i spislarna och snarast flyt
ta till stadens gård vid sjÖn.

Sedan magistern flyttat dit, - både han och collegan Wen
nerlund voro för år 1760 mantalsskrivna i nr 10 kv. Kransen -,
befanns emellertid! att utrymmet där icke räckte till både för
bostad åt honom och mI skolrum, och den 8 november beslöt
man att fÖrhyra rum för själva skolundervisningen i framlid
ne fänriken Carl Ekmans hörnegård vid torget, där man för
hyrt den stora salen och kammaren mot 20 dalers årlig hyra
från nästkommande Hindersmässotid (den 19 januari).

1757 hade man tagit nävern av taket på det gamla, dåmera
oanvända skolhuset, och den befanns så dålig, att det ej kun
de lÖna sig att auktionera bort den, varförd'en under hand
överläts tm rådman Lorich fÖr 8 daler. Rivningen av det
gamla skolhuset hade tydligen börjat, och det var på den
gamlia skolhustomten som det nya huset skulle uppfÖras.

Detta, som dock slutligen blev uppfÖrt av sten, var fär
digt 1760, men togS icke i bruk förrän från vårterminen 1761.
Den 12 januari 1761 begärde skolans rektor - då utnämnd
till kyrkoherde i Rackeby - magister Pägers.fen, att magi
straten måtte tillse, att det nYia skolhuset bleve försett med
sådana bord och bänkar, som vore nödiga till skolungdomens
betjänande. De bord och bänkar, som funnits i det gamla
skolhuset, hade nämligen blivit fÖrsåldla. Rektorn begärde
vidare, att fönstren i det nya skolhuset skulle förses mecl
luckor, på det att han under den återstående dieten av vintern
kunde vara någorlunda bärgad för köld och väder från de
otäta fönstren, en begäran, som ju ej utgjorde något gott be
tyg åtcJIet nya huset.

Skolhusfrågan synes emellertid nu ha varit ordnad för en
ganska lång tid. Ty man ser sedan i stadens handlingar icke
på länge talat om stadens skolhus. I oktober 1773 betalas för
sex fönsterluckor med vattenlister på skolhuset, och den 14



januari 1774 far murrnästaren Anders Watz betalning för
rappning samt lagning av dörrar på skolhuset. Den 6 juli
1776 anmäler dåvarande rektorn magister Östman, att vid
brandsyn den i hans dagliga rum stående kakelugnen blivit
förklarad oduglig, varför materialskrivaren Dahlbom fick ma
gistratens order ,att ombestyra nedtagning och omsättning av
kakelugnen. Den 18 juni 1777 får dåvarande rektorn magister
Tengborg tHIstånd att till Mikaelitid (den 29 september) gra
tis få disponera skolhusets vindskammare, som de senare åren
varit bebodd la,v kollegan Erland KielIberg.

Natten menan den 24 och 25 september 1777 hemsÖktes sta
den aven mycket fÖrödande eldsvåda - ej mindre än 52 av
stadens hus brändes - och denna härjade också det jämfö
relsevis nya skolhuset.

I sin redogörelse tm examen vid skolan 19 december ]777
skriver rektor Jonas Tengborg, att genom branden såväl hans
som hans ämbetsbroders magister Salmenius lektioner blivit
avbrutna. Då reparationerna på stadens fattighus, som bli··
vit destinerat till interims-skola, icke kunnat fullföljas, så ha
de rektorn ensam måst .från den 27 oktdbier tiJiI höstterminens
slut på en trång kammare sköta båda klasserna. All nöjak
tig flit hade använts, men då rektorn måst dela sin tid mellan
så många disciplar - de voro 5 i rektorsklassen och 13 i kol
legans klass - som varit av olika "profecter", så hade han
måst ge· efter på fordringarna, vilket borde likaså billigt ur
säktas, som det aV' rektor otvunget vidginges.

Det brandskadade skolhuset blev emeHertid snart nog re
parerat. Den 29 juni ]778 anvisas 183 rdr 8 skilling därför, och
den 2 oktober samma år rapportera rådmannen Eric Adolph
Fahl~gren, färgaren Tropp och materialskrivaren Dahlbom, att
de enligt order besiktigat skolhuset och funnit det, utom be
träffande rappningen, i alla delar vara i fullkomligt stånd uti
allt vad på entreprenören ankommit. På hösten var skolan
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åter i gång i sitt gamla hus och den 15 november, då man l
stadlen på ett vidlyftigt och ståtligt sätt firade kronprins Gus
tafs födelse, deltog också skolan genom att i tre av skolhu
sets fÖnster anordna illuminerade transparanger med sinnri
ka inskrifter, naturligtvis avfattade på latin.

Entreprenören hade dock tydljgen icke åtagit sig att ut
föra alla erforderliga arbeten, ty ännu 1780 betalas för 700
taktegel till skolhuset och för teglingen av hela taket på bå
da sidor, för upphuggning av "ryggaref" (?), för fjärbräder
och vindskidor, fÖr murning aven mellanmu:r och en dubbel
kakelugnspipa, fÖl' ett dubbeH mellanskrank av bräder med
dÖrr och tvenne sittbäJnkar samt för uppsättning av tvenne
kakelugnar.

Under skolhusets reparation hyrde man från Mickelsmäs
san 1779 till vårfrudagen 1780 för skolans behov två rum och
andra utrymmen i Rådman Fahlgrens husi för 5 rår 16 sk.
Man hade vårterminen 1779 i kollegans klass 18 och i rektors
klass 9 elever.

1825 b~ev skolhuset åter underkastat en grundlig repara
tion tack vare vikarierande rektorn, regementspastorn Da
niel :Peter Lundblads nitiska plådr;ivande. flan :ställde sig
själv som entreprenör f;ör airbetena, som medfÖrde förlust
för honom. Det säges i en minnesteckning Över honom, att
det varit hans förtjänst, att skolhusbyggnaden efter repara
tionen fick "ett artistiskt skönt ,utseende." Någon avbildning
av huslet är tyvärr. icke bevarad.

Den 5 juni 1830' inger vice rektorn magister Pehr Selander
en skrift till magistraten, däri han yrkade, att på skolhusets
vind skul1'e inrättas ett särskilt rum för lärdomsskolans bib
liotek. lian påminde också om att han redan i augusti 1828
påvisat behovet av stolar fÖl' lärarna, ett behov som dock nu
något minskat, sedan apotekaren forshcell med berömlig fri
kostighet till skolan skänkt en antik, vä:l konditionerad stol
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till stora samlingsrummet. Selander erinrar också i sin skri
velse om att skolans "gymnastik" bÖrjat att fÖrfalla, så att
den fÖr barnen vore högst vådlig och i sitt nuvarande skick
åstaclkomme icke obetydliga oIyckor. lian frågar, om denna
byggnad nu skall nedrivas, inhägnas eller repareras och med
lagligen dokumenterad lärare fÖrses. Magistraten beslÖt, att
skrivelsen skulle Överlämnasi mI lancasterdirektionen med
begäran att under reparationen av skolhuset få flytta skolans
bibliotek tm lancasterskolan. Beträffande stolarna skulle
från rådman Werlin inkÖpas tre sådana! fÖr 3 rdlr stycket under
fÖrutsättning, att de skulle vara med färg anstrukna. Vad be
träffade gymnastiken så skuHe då den för det närvarande i
brist på lärare icke kunde begagnas, från allmänna socken
stillmman inhämtas besked, om gymnastiken skulle försäljas
eliler nedtagas fÖr att tillsvidare läggas i förvar. Det rörde
sig tydligen icke om en byggnad, där gymnastik utövades,
utan om vissa fÖr gymnastiken avsedda uto:mhus. uppställda
redskap och ställningar.

Den 28 augusti 1830 anmälde Selander, att reparationen av
skolhuset icke hunne att avslutas före hÖstterminens början,
och man beslöt att i rådhuset för skolundervisningen upplåta
sessionssalen, så fort som lagmansrätten slutat sina samman
träden.

Men skolhuset blev som vanligt endast nÖdtorftigt repa
rerat, och snart nog gjorde sig säkerligen åtskilliga bristfäl
ligheter påminta. En del sådana voro naturligtvis orsakade
av skolungdomens eget slarv och okynne, t. ex. då det gällde
söndierslagna fönster. Den 24 januari 1832' sk:river magistra
ten till rektor Selander: "lias magistraten har blivit företedd
en till rigtigheten bestyrkt räkning för i skolhuset insatte
fensterrutor till be~opp af ej mindre än 16 rdr 16 s. riksgälds,
derföre godtgörelse af stadskassans medel blifwit fordrade.
Magistraten, som ej anser stadskassan skyldig bestrida en så-
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dan utgift, får för den skuld underrätta Tituius, att inga kosf
nader wid skolen erkännes till godtgÖrande af församlingen,
som icke efter fÖregången besigtning prÖfwas församlingen

til'lkomma, och att endast de fensterrutor, som genom owä
der eller under tillfälliga händieiser utom skolungdomens wål

lande kan hafwa blifwit söndrige eller utslagne, af försam

lingen ersättas."
Men snart,stundade för staden betydligare utgifter för sko

lan än dem, som hänförde sig till några sönderslagna fönster.

Den 4 oktobier 1834 härjades stadien åter aven våldsam eld

svåda, som utplånade största deil1an av stadens bebyggelse.

Bland de eldhärjade byggnaderna befann sig också skolhu

set. Det var visserligen brandfÖrsäkrat, och staden uppbar
i brandskadeersättning 2.000 rdr banco eller 3.000 kronor, men

beloppet rä'ckte ej till uppfÖrande av nytt skolhus, och det
fanns naturligtvis i en så i grunden förödd stad många bygg
nadsfÖretag, som måste gå· före skolhusbygget, så att frågan

om skdl'husets återuppförande fick vila i flera år.

Den 13 oktober 1834 hade magistraten aH yttra sig över
rektor Selanders hos konsistoriet i Skara gjorda anhållan, att

han och skolans tvenne kollegor måtte erhålla tillåtelse att på
ett års tid avflytta från s'taden, enär skolhuset vore uppbirunnet
och någon 'l'okal för skolan ej vore att tillgå i staden. Magi
straten yttrade, aH då något skolhus icke kunde bringas i
ordning förrän till 1835 års hösttermin, så hade magistraten

intet att erinra mot den av stadens lärare begärda permissio
nen.

Den gamla skolhustomten, där skolan varit förlagd i nära
150 år, frilades efter branden helt för att ingå i den stora öppna

plats mellan Kungs- odh Drottninggatorna, som sedermera

efter dess ordnande till park fick namnet "Stora Plantaget".
Till tomt för det nya skolhuset utsågs en plats vid Drottning
gatans östra ända i hörnet av Östergatan, och där uppfördes
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under åren 1841-1843 en för den tiden ståtlig skolbyggnad,
sam i något förändrat skick ännu kvarstår och fortfarande
begagnas som annex till högre allmänna läroverket. Det nya
huset uppfördes i två våningar, varav den övre också innchöH
boställsvåning för rektorn.

GAMLA LÄROVERKET.

Undervisningen låg naturligtvis icke alldeles nere under ti
den efter branden, tills det nya skolhuset stod färdigt, men
det är icke närmare känt, var skollokal'erna då vora inrättade,
antagligen i spridda, förhyrda rum i de efter branden kvar
stående byggnaderna. 1838 hade man sammanlagt 40 elever
i skolan, som då var organiserad som en lägre lärdomsskola
i tre avdelningar, av vilka var och en var delad i en övre och
en nedre "ordning".

Redan innan det nya skolhuset var byggt, hade stadens
skola år 1839 ombilda,ts till en s. k. <wologistskola med fyra
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klasser, och genom de skolreformer, som sedermera i rask
följd genomfördes - 1849 gjordes skolan till ele'mentarskola,
dock endast med reallinje. och denna ej helle.' fuUs:tändig,
1858 blev skolan fuLlständigt reallämverk och 1868 tillkom
fuiHständig latinlinje - blev det nya skolhuset snabbt alldIe
för trångt och otillräckligt. "Wenersbiorgs-Posten" den
() juni 1866 omtalar angående årsexamen vid läroverket, att
"flyttningen", som i anseende till skoUokalens trånga utrym
me förut måst avkunnas ute under bar himmel å skolgården,
i år försiggått i kyrkan.

1867-69 uppfördes det nu i bruk varande läroverkshuset,
som påbyggdes' med en tredje våning 1933--35.

* * *

Det är min avsikt att i en kommande uppsats behandla så
vällärarepersonalen vid stadens skola i äldre tider som sko
lans olika organisationsformer och den undervisning, som där
lämnades.

BERTEL lfALLBERG.
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Teatern i Vänersborg under min skoltid
1888-1896.

Den i Vänersborgs stadshotell inrymda teatern, fullbordad
och invigd 1869, gällde länge som en av de vackrare i lands
orten.

Scenen hade nog behöft ett större {djup och maskineriet
blev väl med tiden en smula omodernt, men mot dekora tio
nerna fanns ingenting att anmärka. De hade målats av den
på sin tid uppskattade dekorationsmålaren G. O. H. Mimer i

Stockholm och utgjordes av följande:
en pelarsal,
två salongs- och två enklare rumsinteriörer,

en stads- och en landskapsdekoration, den senare med
variation i fonden av ett blånande hav.

Dessutom funnos givetvis en del andra rekvisita. Ridån
var målad i rött i traditionell stil.

Salongen var dekorerad i vitt och guld med målningar

i tidens fantasistil; väggarna voro i mörkbrun ton. Med par

kett och två rader rymde salongen - enligt uppgift i We
nersborgs-Posten den 9 augusti 1869 - något över 600 åskåda

re, de 200 ståplatserna inräknade. Utsålt hus inbragte ur
sprungligen 645 rdr. Ståplatserna på parkett begagnades an
märkningsvärt flitigt av skolungdomen. Teaterintresset bland

denna var nämligen på min tid betydande. Den kärlek till tea
tern, som följt mig genom livet, har - jämte så mycket
annat - grundlagts under skolåren i Vänersborg.

Teatern blev 1910 utsatt för en eldsvåda, och den renove-
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ring och vitmening, som därefter företogs, var ej lyckad. De

resande sällskapen, som fäst sig vid den gamla färgrika in
teriören, voro ej nöjda därmed. Albert Ranft hade enligt
uttalande i sina memoarer en viss klockarkärlek till teatern

och staden sedan sin första sejour därstädes hos Magda von

Dolcke. När han 1884 blivit direktör för eget sällskap, för
lade han sitt första uppträdande till Vänersborg. Ranft be
klagande vid en sejour, "att den vackra teatern undergålt en

sådan vandalisering". Sedan 1940 framstår den emellertid

i nytt, förbättrat och värdigt skick.

Biljettpriserna voro låga, som ,man nu ser det. Första par
kett kostade 1 :25, andra parkett och ståplatser på parkett
l :00 kr. På första raden - där stadens honoratiores sutto

- betingade platserna på första bänk 1 :50, övriga bän~plat

ser och ståplatser 1 :25 kr. På andra raden eller "hyllan",
som den gemenligen kallades, voro priserna respektive 75,
50 och 40 öre. Dessa priser höjdes sällan, men höjningar
förekommo dock. När Emil von der Osten i maj 1890 be

sökte staden, föregången av ett något förstorat rykte, och

där bl. a. framträdde i sin mest populära roll som Otto KoJbe

(titelrollen) i "Familjens olycksfågel", voro priserna höjda

med i genomsnitt 25 öre per plats. Ungefär samma var för

hållandet, då August Lindberg i september 1895 framförde
"Per Gynt". Till följd av de dryga kostnaderna för denna re
presentation voro priserna höjda med 25 öre på parkett och

andra raden samt med 50 öre på första raden. Eljest föran

ledde uppförandet av även stora utstyrsel- och succestycken
såsom "Ljungby horn" och "Madame Sans-Gene" ingen höj
ning av biljettpriserna.

Läroverksungdomen åtnjöt en uppskattad förmån: två

skolungdomar - en större och en mindre, i allmänhet uttytt:

en gymnasist och en i de lägre klasserna - gingo på en bil

jett. Då jag i början av skolåldern var tämligen liten till väx-
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ten, blev jag bland min äldre broders1
) kamrater en ganska

eftersökt p a y i n g g u e s t. En teaterafton på parkett, där

skolungdomen höll till, kostade alltså denna 50 öre. Om tea
tern ej besöktes i målsmans närvaro, måste rektors tillstånd
inhämtas, något som åtminstone för mitt vidkommande ald
rig avslogs. En enda gång gavs dispens härifrån. Det var,

då "Madame Sans-Gene" uppfördes. Rektor hade efter en
morgonbön tillkännagett, att tillstånd ej behövde begäras i
fråga om denna pjäs. Jag vill t. o. m. minnas, att rektor 

den ganska fruktade, vördnadsvärde Gustaf Thiodolf Svante
Bergman - med en kort motivering uppmuntrade de mera

försigkomna eleverna att se den pjäsen. Han var lärare i hi

storia på gymnasiet.

Vänersborg hade alltså en vacker teater, och de sällskap,

som vid denna tid besökte staden och där gåvo både allvar..

liga och uppsluppna stycken, varo nästan undantagslöst ve

derhäftiga och ansedda. Fr. o. m. hösten 1892 återkommo en

eller flera gånger årligen (vanligen flera gånger) turneer, ut

sända eller ledda av Albert Ranft, som snart härefter fick sin

verksamhet väsentligen förlagd till Göteborg. Bland andra
teaterdirektörer, som ofta gästade staden med sina sällskap,
må nämnas Axel Collin, August Lindberg, Wilhelm Rydberg

och Hjalmar Selander. Lindbergs sällskap stod i särklass.

Här om någonstädes rådde "hög och sann konstnärlig anda".

Selanders sällskap åtnjöt likaledes högt anseende. I hans
skola (ordet bör tagas bokstavligt) gingo många, som under
det nya seklet skulle räknas till scenens stora: Gösta Ekman,

Ivan Hedqvist, Gerda Lundequist o. a. Repertoaren, som bjöds,

var naturligtvis brokig, det ligger i sakens natur, men den till

tvingar sig respekt, när man nu ser tillbaka. Under hösten

1888-våren 1896 gåvos (i tidsföljd) av Shakespeare "Så tuk-

1) Sedermera postmästaren i Göteborg Einar elic:e~on.
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tas en argbigga", "Köpmannen i Venedig", "Othello" och

"Hamlet" samt av Ibsen "Kärlekens komedi", "Gengånga
re", "Hedda Gabler", "Samhällets pelare", "Byggmästar Sol

ness", "Lille Eyolf" och "Per Gynt". Talpjäserna i övrigt
förete ju en växlande lista från skådespel som Echegarays

"Den store Galeotto" och Sudermanns "Ära" över Frans lIed

bergs "Bröllopet på Ulfåsa" och vonWildenbruchs "Tofslär

kan" till så lätta ting som "Löjen och tårar" och "öregrund

östhammar", båda bearbetningar efter tyska original. Med
operor var det mera klent beställt (dock gavs "Konung för
en dag" två gånger), medan en mångfald operetter spelades.

Trots en sådan repertoar, som kunde tillfredsställa mycket

växlande anspråk, var Vänersborg under min skoltid knappast
en god teaterstad. "Fåtalig publik", "glest besatt salong" äro
uttryck, som i olika variationer tämligen ofta gå igen i teater

recensionerna från början av 1890-talet. När "Gengångare"

uppfördes i maj 1890, var det nära att föreställningen måst
inställas av brist på publik, vilket i tidningen1

) förklaras med

hristfällig annonsering - det verkliga skälet var ett annal

- och när operetten "Mikadon" gavs i februari 1892 med ly
sande uppsättning (Jenny Carlbergs sällskap), heter det i re
censionen, att stycket hade förtjänat "mångdubbelt" större
publik. Då Selander i maj samma år uppför Otto Benzons
"En skandal", skriver anmälaren : "Var är publiken? Här

är ett erkänt framstående sällskap med en utmärkt repertoar,

de bästa alster av både inhemska och främmande författare,
som på andra ställen lockat fulla hus, men här stå bänkarna
tomma. Vår stad har ej något gott namn om sig i teatervärl
den." I tidningen för den 20 maj 1895 heter det: "Väners-

1) Med tidningen avses här och i det följande "Tidning för Weners

borgs stad och län". De citerade tea!terrecensionerna äro också, när

annat icke anmärkts, hämtade ur denna tidning,
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horg börjar bliva ett otacksamt fält för (teater)konstens
utövare, ty i regel betäcka inkomsterna icke kostnaderna.
Därför torde nog med tiden gedigna nöjen här bli tunnsådda."

De sista orden torde väl dock mera få tolkas som ett agitato

riskt hot från tidningens sida för att driva på teaterintresset.
För min del måste jag säga, att mitt minne icke vitsor

dar uppgifterna om fåtalig salong, men detta kan måhända
hero på att skolynglingen av förklarliga skäl drogs mot mera
muntra och populära pjäser, vilka väl i allmänhet fånga pu
blik i Vänersborg som annorstädes.

Å andra sidan talas i recensionerna, om goda, mycket goda
och utsålda hus. "Lapp på luckan" erkännes dock vara en
sällsynt företeelse.

Måhända är det under intrycket av mindre fördelaktiga

sejourer för teaterledarna som Stadshotellets innehavare i
mars och april 1894 annonserarl), att teatern ställes h y r e s

r r i t t till förfogande för "gott sällskap, som vill giva före..

ställningar där".
I det följande kommer jag ofta att citera teaterrecensio

nerna. Vem var recensenten? Någon tvekan råder nog icke
därom att redaktör Arvid Georg Lindqvist, en kulturellt och

socialt intresserad man, under de första åren (av dem det
här gäller) skrivit recensionerna, men Lindqvist avled redan
i slutet av 1891. Sedan är det ovisst. Men recensentens
andliga fysionomi är ganska klar. Han är utpräglad moralist.
Trots detta har han överseende med de lätta franska komedi
erna på grund av deras kvickhet och är innerst inne en be
undrare av dem. Däremot ringaktas de tyska lustspelen, vil
kas dialog synes honom för tung. Mot de moderna drama
tikerna är han i allmänhet skeptisk; Gustaf af Geijerstam
t. ex. gillas icke alls. Inför Ibsen står han oförstående, något
som flera gånger tar sig kostliga uttryck.

1) Annons var införd i ett flertal Stockholms- och större landsorts
tidningar.
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Allt detta tyder på att recensenten (möjligen var det mer

än en) var en något äldre man. Vem var han? Tidningens

utgivare var sedan mars 1893 läroverksadjunkten fil. d:r
Andreas Sahlen, som då också blev dess redaktör. Mitt min

ne av honom är knappast sådant, att det inbjuder till tro på

hans lust eller fallenhet för teaterrecensentens yrke. Men det
finns inte många andra att gissa på. Jo, den mångintressera

de dövstumIäraren Jonas \Vallin, men hans medarbetarskap

i tidningen upphörde vid 1893 års utgång.

H ö s t e n 1 8 8 8.

Höstsäsongen 1 88 8 inleddes av direktör F r i t h i o f

C a r l b e r g med två sejourer, 3--8 och 14-15 oktober.

Under mellantiden spelade sällskapet i Uddevalla. Det var
ett antal lättare stycken, som uppfördes och som i allmänhet

tyckas ha slagit an. "Jorden runt på 80 dagar" i Jules Ver

nes egen dramatisering av den berömda romanen och C. Mil

löckers "Tiggarstudenten" gjorde den största lyckan; det sto

ra reseäventyret gavs två kvällar å rad för stor publik.

"Jorden runt på 80 dagar", där John \Vahlbom - en av

sällskapets bärande krafter - gjorde Passepartout och di
rektör Carlberg den flegmatiske Phileas Fogg, blev mitt förs

ta verkliga teaterminne. Stycket gavs nu med åtskilliga ute
slutningar, men det märkte ej den unge åskådaren, det var
äventyr nog ändå. Och dock faller det starkaste intrycket
från denna kväll utanför scenen. Teatern var ju belägen i
hörnet av Kuugs- och Kyrkogatorna, och efter föreställningens

slut gick jag den senare gatan hem, ty det var på den jag
bodde (hos "gummorna Braunerhielm")", som det hette på

") Ankefru Ulla Braunerhielm, f. Eiserman, och hennes dotter Hulda
B. hade ett inackorderingshem for skolpojkar, som där åtnjöto en vänlig
men ganska: sträng tillsyn.
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AffISCH till "KONUNG fÖR EN DAG",
GIVEN DEN 30 OKTOBER 1888.
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skolpojksspråket). Hunnen mitt för kyrkan, får jag höra ett
förfärligt oväsen, som jag tyckte inifrån helgedomen. För

skräckt tog jag till flykten och hejdade mig först, när jag

kommit upp i rummet som delades med min bror. Då fick
jag förklaringen. Det var kyrkväktaren, som ropat ut tiden.

Det bruket fanns alltså kvar i Vänersborg ännu vid slutet av
1880-talet.

Längre fram i månaden kom C. J. F r ö b e r g s s ä lI
s k a pi) till staden och gav två föreställningar (30-31 ok

tober), därvid framfördes A. Adams populära opera "Ko

nung för en dag" och Pehr Staaffs (broder till Karl Staaff)
lustspel "En sommarsaga", som gycklade med dagens tllll
strider. Båda föreställningarna voro talrikt besökta. Egen
domligt nog .bevistade jag dem båda.

"Konung för en dag" var den första opera jag upplevde, och

jag tror, att den med sin mera enkla musik och naiva hand
ling väl lämpar sig som infartsport till operavärlden. På mig

gjorde operan ett överväldigande intryck, och jag har sedan

aldrig kunnat höra den utan att minnas den första kvällens

Nemea, som sjöngs av fru Augusta Högfeldt-Åberg. Fru
H.-Å. var en god koloratursångerska och hörde dessutom till

de aktriser, som äro högst intagande att se på - för att citera

recensentens ord i annat sammanhang. Gustaf Henriksson,

en utmärkt tenor, som tidigare tillhört och snart återgick till

Stockholmsoperan, sjöng Zephoris parti, och konung Mossul
spelades aven med tiden mycket känd aktör, Axel Ringvall.
Föreställningen stod alltså på ett högt plan.

Beträffande "En sommarsaga" kan man fråga, vad jag
hade där att göra. Förmodligen hade jag värvats av någon
äldre gymnasist. Tullstriderna kunde ju inte intressera, och

1) Namnet var ett firmanamn. Carl Johan f'röberg, som startat och
i många år lett sällskapet, avled 1884. Ledningen över'gick då till sonen
Mauritz (Murre) f'röberg. Sällskapet hade mycket gott anseende.
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den mycket omdebatterade bad- och avklädningsscenen läm
nade mig helt oberörd, fastän jag minns den. Tidningens an
mälare fann den för övrigt vara "på det hela taget tämligen
oskyldig, men betydligt rolig". Utförandet av pjäsen var syn
nerligen gott. Särskilt Axel Ringvall, August Wahlgren, fru
Bertha Ringvall och fröken Jenny öhrström få beröm för
sitt spel.

Därefter var det tyst och stilla på teatern ända till annan··
dag jul. Då gavs en "Jul-Soire" av s u j e t t e r f r å n
S t o c k h o l m ~ som det stod i annonsen ~, därvid tre
små enaktare uppfördes. Det hela var tydligen av enkell
slag.

1 8 8 9.

WILHELM RYDBERG,
1850-1915.

I mitten av april 1889 hade. direktör VV i l h e l m R y d
b e r g en ganska framgångsrik sejour (15~26 april), därvid
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mestadels tyska lustspel framfördes. Bland dessa må näm·
nas "Askungen" av R. Benedix, som gavs två aftnar, och

"Krig i fred" av G. von Mosenoch F. von Schönthan, av vil

ka särskilt det sistnämnda vunnit popularitet både i Stodz

holm och i landsorten. Sällskapet rälmade två unga förmå

gor, som snart skulle göra sig ett namn på scenen, Hilda

Borgström och Albin Laven. Den förra lovordas mycket för
sitt spel i "Askungen", där hon återgav Elfrida, den förbisedda

eleven i en flickpension, som gör en storartad social karriär.

Utom spelet framhålles hennes utmärkta diktion. Laven be
römmes för elegans i sitt framträdande och för ,friskt och
hurtigt spel, särskilt som stabsläkaren von Schäfer i "Krig i

fred".

Den pjäs jag såg var av helt annat slag, men jag var fullt

belåten; det var Frans Hedbergs sagolustspel "Hin och små

ländingen". Stycket var nytt. Det hade skrivits 1888 för

Djurgårds- och Södra teatrarna i Stockholm och där blivit

en otvetydig publikframgång. Direktör Rydberg hade förviir

vat ensamrätten för styckets uppförande i landsorten, och
uppsättningen var påkostad med nya dekorationer av Carl

Grabow. Det var för övrigt en jubileumsrepresentation med

anledning av styckets uppförande för 50:de gången av säll

skapet under pågående säsong. Gamle-Erik (Hin) spelades

av John Lindhagen, Gunnar Rask eller smålänningen av G.

A. Borgström och Elna av Sigrid Eklöf (senare känd under·

namnet Eklöf-Trobäck). Scenen, då den underjordiske po
tentaten spränges fram ur trollstenen, var "ej oäven" enligt

tidningens kritiker; den var överdådig tyckte .jag och de ung

domliga kamrater jag stod ibland. För övrigt har det sitt
aktuella intresse, att den framtidsbild, som gavs i pjäsen, av

såg Stockholm 1950. Stycket gick två aftnar å rad för myc

ket goda hus.
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Efter mitten av maj kom A n n a P e t t e r s s o n-turIll~n

(från Vasateatern) och lyste för en kväll (20 maj). Det var

ett par mindre operetter, som då .uppfördes, bl. a. "Kolhand
larne' av J. Coste, där Anna Pettersson hade en av sina mest

populära roller som kolhandlardottern Therese, men recen

senten lämnade teatern "med betydligt svikna förväntningar".

Han fann styckena mer än lovligt tarvliga. Han medgav, att

fröken Pettersson och Mauritz Grunder varit i sitt slag ut

märkta, men "ett par piffigt sjungna visor äro för litet för

en teaterkväll". Bifallet var emellertid livligt, och fröken

Pettersson (senare gift Norrie) inropades upprepade gånger.

Hösten 1889 förekom ingen teaterföreställning. Men VIS

sångaren Carl Nyman från Victoriateatern i Stockholm gav
i oktober på teatern en "Populär Humoristisk Gottköps-Soiree

med 15 nummer". Han fick lovord i tidningen. ~ I novem

ber annonseras i denna om uthyrning av teatern.

1 8 9 O.

I slutet av januari 1890 ryckte direktör A x e l C o Il i Il

in på teatern med sitt under hösten föregående år nybildade
sällskap. Han stannade en vecka (27 januari~2 februari) och
spelade alla kvällar utom en. Publikfrekvensen var god. Man

gav en del ganska omsorgsfullt valda lustspel av;främmande

ursprung. Samtliga berömmas i tidningen, särskilt kome

dien "Lejon och rävar" av Emile Augier, som riktade sig mot

hörssvindel, kokottväsen o. a. Stycket betecknas som bril
jant; det hade slagit an även i Stockholm. Catherines roll ut
fördes av Agda Mayer, en begåvad och skicklig komedienne,
som en tid därefter gifte sig med dramatikpedagogen Frans

Envall. Därjämte bjöds på två äventyrsdramer, "Den puckel

ryggige" av Paul Feval och "De tre musketörerna" efter Alex-
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andel' Dumas d. ä:s roma.h samt som främsta nummer Sha
kespeares "Så tuktas en argbigga".

"Den puckelryggige", som varit en kassapjäs både i Köpen
bamn, Stockholm och Göteborg, gjorde givetvis intryck, ej

AXEL COLLlN,
1849-1922.

minst på den talrikt närvarande skolungdomen. Det val' en
rafflande pjäs, tillagad efter gammalt recept med bortrövade
harn, lönnmord och mera sådant men gjord aven fransk kock,
som .kunde sin sak. Titelrollen, Henri de Lagardere, spelades
av direktör Collin. Denne var en mångsidig och dugande skå
despelare, och hans framställning i vissa scener har etsat sig

fast i minnet. Han fick mycket beröm i tidningen för sitt
måttfulla spel.

Man hör ibland, att en skådespelare inte är vuxen sin upp
gift. Det kan nog mången gång med samma rätt sägas om
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flSkårlaren och gallde sakert mig, då jag bevistade uppforaIi

det av "Så tuktas en argbigga". Och dock tror jag inte,
att aftonens teaterbesök var helt bortkastat. Collinska säll
skapets uppförande av Shakespearedramat var erkänt gott.

Direktören brukade själv spela Petruchios (tuktomästarens)

roll men hade nu lämnat denna i händerna på en debutant,

vilket gav åt kvällen ett särskilt intresse. Debutanten var
en teologie studerande, som därtill i flera år tjänstgjort som

predikobiträde, Johan Strömberg. Han blev slutligen fram

gångsrik ägare och ledare av Folkteatern i Stockholm. Den

33-årige debutanten fick ett lyckligt mottagande. "Det var

ungdomligt liv och friskhet i hans framställning" skriver re

ce!:senten, "hans Petruchio var en anmärkningsvärt god
prestation". Catharina-argbiggan spelades av Ellen Ädelstam,

en klok och ansvarsmedveten skådespelarska med god scen
vana. Anmälaren var emellertid ej fullt nöjd med henne i

denna roll; han ansåg, att övergången från den ohämmat häf
tiga kvinnan till den undergivna hustrun ej fick en nog ny
ansrik markering.

Den 10 februari återkom det Collinska sällskapet för en

dag och gav det dystra dramat "Therese Raquin" i Zolas egen
dramatisering av romanen med samma namn. Huvudrollen

innehades av Agda Mayer, som lyckades väl även i: den tra

giska stilen. Andra roller gjordes av så goda skådespelare

som Gottfrid Sjöberg och Amelie Tune.

Den 12-16 maj gästade A u g u s t L i n d b e r g teatern,

där han gav några delvis lysande föreställningar. Sällskapet

bestod av mycket goda krafter, av vilka de främsta voro Julia

Håkansson och Tore Svennberg; andra voro Oscar och Sig

rid Eliasson, Lotten Sedig och Signe Widell. Lindbergs be
tydelse för den svenska landsortsteatern kan knappast över
skattas. Hans föresats var - och han genomförde den 
att på landsortens scener ge dramatiskt fullödiga pjäser i god
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regi av goda skådespelare. Naturligtvis maste ett och annal
lättare stycke komma med, men han fön aldrig undan för

den dåliga smaken. Det lätta godset utgjordes denna gång
framför allt av den befängda farsen "Duvals skilsmässa" av

AUGUST LINDBERG,
1846-1916.

A. Bisson och A. Mars, ett av tidens mest populära lustspel.

Lindberg spelade själv den stackars Duval, som skiljer sig
från sin fru för att bli kvitt svärmodern, men i sitt nya äk·
Lenskap icke blott får igen henne utan till på köpet får sin

f. d. fru till svärmor.

Tyngdpunkten vid Lindbergs besök var framförandet av
två Ibsendramer, "Kärlekens komedi" och "Gengångare".

Lindberg var den förste, som bragte dessa dramer på svensk

scen. I "Kärlekens komedi" utmärkte sig nu särskilt Svenn

berg och fru Håkansson som Falk och Svanhild, medan Guld-

32



sfad spelades av Lindberg. Framförandet av det morka dra

mat "Gengångare", som blottar så mycket elände, hade haft
sin märkliga förhistoria. Dramat utkom 1881 och väckte

som bekant en oerhörd förbittring. Ingen vågade spela det,
varken i Sverige eller i utlandet. Men August Lindberg våga

de. Urpremiären, ägde rum i Hälsingborg i augusti 1883
under stark spänning. Lindberg segrade, kvällen blev en

succe. Vid framförandet i Vänersborg spelades fru Alving av
Julia Håkansson, hennes son Osvald av August Lindberg,

snickar Engstrand av Konstantin Axelsson och Regina av

Anna Rustan. Alla voro enligt den samtida kritiken utmärkta

i sitt spel. Särskilt berömdes Lindberg, som återgav Osvald

utan att offra för mycket åt det patologiska, Axelsson, som av
den haltande och skenhelige Engstrand gjorde en utomordent

ligt lyckad typ, och den intelligenta och täcka Anna Rustan,

vilken som Regina nästan överträffade sig själv - ingen annan

hos oss har i varje faU överträffat henne i den rollen. Enligt

affischen framfördes "Gengångare" på begäran, vad nu det
betydde. Och ändå var det nära, att föreställningen måst in

ställas av brist på publik. Denna var fåtalig, heter det i tid

ningen, som skyller på bristande annonsering. Skälet var ett

annat. Dramats innehåll var otäckt, tyckte man, sådant bor

de icke spelas. Och så uteblev man ;demonstrativt. Övriga

föreställningar voro emellertid väl besökta trots de höjda bil

jettpriserna.

Mot slutet. av maj spelade E m i l von d e r O s t e n s

turne två kvällar (22-23 maj) på väg,till Kristiania. Von der

Osten var född i Tyskland men hade tillbragt en del ung

domsår i Göteborg, där han avlagt styrmansexamen. Som

kungl. sachsisk hovskådespelare kom han 1885 åter till Sveri

ge, närmast genom förmedling av Carl Snoilsky, som vid

denna tid uppehön sig i Dresden. Första kvällen gavs tumens
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clou, ett lustspel av O. Justinus "Familjens olycksfågel", vari
von der Osten hade en, av sina glansroller (titelrollen). Rol
len var skriven för honom, och han utvecklade i denna hela

sin naturliga charm i mycket .skiftande känslolägen. Sådant

slog an även på oss unga, och bifallet var livligt från alla

delar av publiken.

Hösten 1890 var VV i l h e m R y d b e r g ensam om att

vädja till teaterintresset i staden. Sällskapet, som nu hade en
delvis annan sammansättning än vid föregående besök,
stannade nära två veckor (24 oktober--3 november), och

man spelade i genomsnitt varannan dag. Besöket var fram

gångsrikt. Efter den sista representationen skrevs det i tid

ningen, att direktör Rydbergs sejour varit "för publiken

angenäm och för honom själv, efter vad vi ha anledning tro,

tillfredsställande".
Vid förra besöket (våren 1889) hade "Hin och smålän

dingen" givits som jubileumsföreställning, det var då 50:de

gången sällskapet uppförde stycket. Det gavs även vid detta be

sök - inför nästan utsålt hus --- och nu för 100:de gången. Sa

golustspelet, som det kallades, hade sålunda ej förlorat något

av I sin dragningskraft. Dess författare Frans Hedberg fick

av direktionen mottaga ett lyckönskningstelegram i anled

ning av dagens betydelse. Hins roll utfördes nu av Richard

Forsslund, en mycket vederhäftig skådespelare, och smålän
ningens av direktör Rydberg. En ung och vacker skådespe

lersim Gabrielle Kindstrand spelade Elna naturligt och inta

gande. Hennes bild i trasig kjol står tydlig för mig än i dag.

Bland skolans ungdom väckte hon entusiasm. Hon bodde i

det då s. le. Shermanska huset i hörnet av Kyrko- och DroU
ninggatorna. De mera försigkomna gymnasisterna prome
nerade flitigt framför huset för att om möjligt uppfånga en
skymt av den beundrade. I juni 1891 gifte hon sig i Sunds-
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vall med den finländske skalden och författaren K. A. Tavast

stjerna.

En annan pjäs - den gavs två gånger inför mycket goda

hus - var Frans Hedbergs dramatisering av Emilie Flygare

Carlens roman "Ett köpmanshus i skärgården". Uppsätt

ningen var tidstrogen och vårdad. Stycket börjar med en

likplundring. Dess bov (likplundraren) köpman Wilhelm

Holt är kompanjon med den hederlige Åke Hjelm, som på

smutsiga vägar göres misstänkt för dådet. Holt avslöjas

emellertid i sista akten med dess domstolsscen, och den oskyl

digt misstänkte får sin upprättelse och belöning. Rollistan

var lång, och de flesta .av sällskapets krafter voro i elden.

Naturligtvis tillhörde flera av dessa den gamla skolan såsom

Thure Holm, som gjorde styckets bov. Det var i egentlig

mening t e a t e r den tiden på de tiljor, som föreställa värl

den. Stycket gjorde emellertid lycka, och både gamla och

unga åskådare voro nöjda. Dygden fick ju sin belöning.

Hjelms roll utfördes av Gustaf Carlsen och fru Hjelms av

fröken Ursile Bohlin.

Utom dessa mera vidlyftiga pjäser gåvas en del lustspel, där-

ibland tre svenska, nämligen "Gräsänklingar" av Frans Hed

berg (Hedberg spelades nu mycket) samt de två enaktarna

"En räddande ängel" av Anne-Charlotte Edgren och "Mellan

barken och trädet" av Ernst Lundqvist. I de båda sistnämn

da hade Gabrielle Kindstrand de bärande rollerna som back

fisclIen Gurli resp. Ella. Hon utförde dem på ett sätt, som

vann anmälarens höga gillande. Ä ven "Gräsänklingar", ett

stycke vars kvickhet man numera har svårt att uppskatta,

slog an. Den danska chansonettsångerskans roll hade fallit

på fru Hulda Rydbergs lott, och hon gjorde den bra nog,

fastän det var klent med sången, som det står i recensionen.

Rollen var ursprungligen skriven för den danskfödda skå-
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despelerskan Helga Adamsen (senare gift Hoving) , som däri
haft mycken framgång på Djurgårdsteatern i Stockholm.

1891.

Direktören J u l i u s S e l a n d e r (ej släkt med Hjalmar
Selander) hörde, som man sade, till Roms första befolkning,
d. v. s. han hade tillhört den första uppsättningen på kapten

Anders Lindebergs 1842 grundade teater vid Kungsträdgården

i Stockholm (sedermera Dramatiska teatern). Efter växlan
de öden bereste han under senare år landsorten med ett säll

skap på några få personer och gav blott en föreställning på

varje plats, då några små pjäser av ringa dramatiskt värde
uppfördes. Han åtnjöt emellertid en viss popularitet bland

den breda publiken. Den 22 februari 1891 gästade han Vä

nersborg. Bland pjäserna ingick "Gustaf III på besök hos

spåkvinnan Arvedsson". Julius Selander förde sig med myc

ken grandezza på och utom scenen. Så ock i nämnda pjäs,

där han gjorde Gustaf III. Resurserna voro emellertid be

gränsade, och av ekonomiska skäl spelade han tjusarko

nungen i mycket blanka -- galoscher.

I mitten av mars anlände F r ö b e r g s k a s ä Il s k a p e t,
som stannade nära två veckor (1:3-24 mars) och troget sina

traditioner gav övervägande operetter, bl. a. J. Offenbachs

"Sköna Helena", som i tidningen fick betyget "något vågad

och mycket kvick"l), samt "Läderlappen" av J. Strauss d. y.

I allmänhet spelade man för goda hus. Sistnämnda stycke

kunde stoltsera med "lapp på luckan". Musiken sköttes av

en sällskapet medföljande pianist, biträdd av unga musici

från staden.

1) Ang. den tidningspolemik, som i anledning av denna operett upp
stod efter teaterns invigning 1869, se Vänersborgs Historia II (1834---1944J
av Gösta Hasselberg, GötebOl'g 1944, s. 306.
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Regin betecknas som den bästa möjliga, och ensemblen

var mycket god. Bland de uppträdande må nämnas Mauritz

och Johan Fröberg, Axel Lindblad, Axel Ringvall, som na

turligtvis gjorde Calchas i "Sköna Helena", Augusta Hög

feldt-Åberg och Hulda Nordin (sedan gift med den kände

teaterdirektören Emil Strömberg). I recensionerna var man

inte fullt nöjd med herr Ringvall: hans sång var väl kuplett
artad och han bölade gärna i stället för att tala. Men det

medges, att han var en mycket god aktör. Åt Herr Lindblads
utmärkt vackra tenor gavs fullt erkännande. Själv såg jag

ingen av dessa operetter. Jag var 14 år, och min bror lät för
stå, att jag var väl ung för att sälla mig till operettens dyr
kare. Men själv gick han dit.

Den 26 april kom A u g u s t L i n d b e r g och lät under

en vårkväll Ibsens "Hedda Gabler" kasta sin dystra skugga
över scen och salong. Det var den enda föreställningen 
blixtturneernas tid var inne. Jörgen Tesman spelades av Os

car Eliasson, Hedda Tesman, f. Gabler, av Julia Håkansson,
Fru Elvsted av Sigrid Eliasson, assessor Brack av August Lind

berg och Ejiert Löfborg av Emil Hjertstedt (i st. f. Tore

Svennberg, som insjuknat). Publiken var djupt gripen och
tillika tacksam enligt tidningens ord.

Artister från S ö d r a t e a t e r n i Stockholm gåvo den

11 maj komedien "Min kusin" av H. Meilhac. Komedien

ifråga, som vill vara en sedesskildring och en samhällssatir,

plöjer ganska djupt i de mänskliga svaghetsschakten. Tid
ningens kritiker erkänner den goda tendensen men finner
skildringen väl ohöljd. Han skriver: "Stycket rör sig om för

hållanden, som för något så när normala sedebegrepp äro ab

solut anstötliga, men det ytterst vågade ämnet är behandlat
med fransk esprit och spiritualitet, som kommer åhörarna
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att skratta mera än rodna." Bland de uppträdande nämnes
särskilt fru Sophia Christiernsson, gift med regissören Hen

rik C., författaren av det populära lustspelet "Gurli". Hon
får erkännande för ett fint och behagligt spel och för sin

talang att halka över de mest vågade replikerna. Andra age
rande voro Mauritz Grunder och Constance Gottschalk. Pjä

sen vann bifall av publiken.

I slutet av maj (29 maj) nådde J u l i a H å k a n s s o n

o c h T o r e S ven n b e r g på en blixtturne staden. Det

blev en föreställning, därvid uppfördes "En ny roll",

proverb i 1 akt av Wilma Lindhe, och den danske författaren

och teaterledaren Einar Christiansens nyss utkomna lustspel

"Skvaller" (Folkesnakp). Det uppburna konstnärsparet fyll

de helt aftonen. Endast i "Skvaller" förekom en tredje och

tämligen obetydlig roll. Publiken var emellertid fåtalig på

grund av allt för stark konkurrens med det härliga sommar

vädret.

Den 7 och 8 juni gåvo medlemmar av L i n d b e r g s k a

s ä Il s k a p e t i Göteborg två föreställningar, därvid pro

grammen utgjordes av Hennequins och Millauds "Niniche"

med musik av M. Boulard och ett lustspel av Frans Hedberg,
"Våra flickjägare". De bärande krafterna voro båda afinar

na den då mycket firade Gerda Grönberg och Oscar Eliasson.

I "Niniche" spelades alltså titelrollen av den förra, medan den

senare gjorde en distingerad greve Corniski. Gunnar Lund
herg var badaren Gregoire. Naturligtvis gjorde Gerda Grön
berg furor som Niniche, låt vara att man inte sade om henne

som i Sölvesborg om Anna Rustan: "Se fröken Rustan i

1) Christiansen var också en berömd boksamlare. De auktioner (nov.
1939 och febr. 1940), vid ;vilka hans samlingar såldes, kommo att bilda
en gränslinje. Det var nämligen fr. o. m. dessa auktioner, som priserna
här i Norden för originalupplagor av eftersökta författare stego till de
fantasip,riser, som ännu i stort sett gälla.



Niniche och sedan dö!" För kvällen spelade fröken Rustan

blygsamt en kammarjungfrus roll.

Höstsäsongen inleddes detta år redan den H augusti med

ett besök av E n g e l b r e c h t - L u n d b e r g - t u r n en,

som dock ej förmådde samla publik, "ty hela stan ligger ju vid

badort". Det var några småpjäser, som uppfördes, bl. a.

"Sista varvet" av Julius Lehmann, däri särskilt direktör \Vil

liam Engelbrecht och hans fru Anna-Lisa Hwasser-Engel

brecht (dotter till den berömda skådespelerskan Elise Hwas

ser) gjorde sig fördelaktigt gällande. Båda hade tidigare till
hört Nya (sedan Svenska) teatern i Stockholm. Anna Lund
berg - sedan känd för sitt paradnummer i "Pariserpojken"

- sjöng "förtjusande" ett parti ur "Stabstrumpetaren".

Mot mitten av oktober (11 oktober) återkom Julius

S e l a n d e r för en kväll med sitt lilla sällskap och sina

små pjäser. Till en av dessa "Karl XV i vardagslag eller ett
äventyr på Ulriksdal" kunde han annonsera: genomsedd och
gillad av Hans Maj:t Konung Oscar II.

Den egentliga spelterminen började först i slutet av okto
ber och fortgick till mitten av november (28 oktober-H no

vember), dock med uppehåll 3-9 november, då A x e l C o I

l i n s sällskap beträdde tiljorna. Man gav en del lustspel,

bl. a. "Den vilda jakten" av Ludwig Fulda. Var det titeln
som lockat mig dit, blev innehållet kanske en besvikelse. Den
vilda jakten avsåg nämligen vinnandet av namn och rykte:

ett par äkta makar, en vetenskapsman och en skådespelerska,

hålla på att glida från varandra under den jakten, men allt
ordnar sig med hjälp aven klok mellanhand. De stora llllm

ren voro Johan Börjessons romantiska skådespel "Erik XIV"

och två Shakespearedramer "Köpmannen i Venedig" och
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"Othello". I det förstnämnda stycket gjordes Erik XIV (med

god mask) av Sigge Malmgren, en rutinerad skådespelare,
dock något för stereotyp, Göran Persson av Axel Collin och

Karin Månsdotter av fru Jenny Hjorth, även hon uppskattad

av publik och kritik, där hon uppträtt. Antonio (titelrollen)

i "Köpmannen i Venedig" utfördes av Hj. Sjöberg fint och

sympatiskt, Shylock av Axel Collin ~ en som fullgod ansedd

prestation ~ och Portia av Enen Ädelstam med sedvanlig ru
tin. Uppsättningen av dramat prisas som mycket omsorgs

full. I "Othello" var Malmgren moren, Collin gjorde Jago

och fru Hjorth Desdemona. Den senare synes denna gång

ej ha räckt till för uppgiften. Den stora repertoaren var

alltså under denna sejour väl företrädd. "Erik XIV", som
jag bevistade, var starkt deklamatorisk, men sådant slog an
på ett ungdomligt sinne. Publikfrekvensen vid sällskapets
föreställningar var växlande, men på det hela taget ganska

god.

1892.

Våren 1892 var det livligt på teaterfronLen i Vänersborg.

De gästande sällskapen och turneerna vara många, och sam
manlagda antalet föreställningar översteg 20. Första besö
kare var J e n n y C a r l b e r g, som stannade en halv må

nad (10~-24 februari); maken Frithiof Carlberg, som tidigare
varit sällskapets ledare, hade avlidit 1891. Utom de gamla
sångspelen "Värmländingarne", som gavs med lapp på luckan

och som jag nu såg för första gången, och "Öregrund-uöst

hammar" ..- saligt i åminnelse ~ spelades idel operetter:

"Tiggarstudenten", "Lilla helgonet" m. fl. Sällskapets prima

donna var fru Edith Stenfelt, som vann publiken med en vac

ker, väl behandlad röst och behagfullt spelsätt. Vid sidan
av henne stod maken, Fredrik Stenfelt (tenor), som lämnat

de akademiska studierna för teatern. Han hade debuterat
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på Operan 1887 som Leopold i "Judinnan" och tillhörde tiden
före och efter olika sällskap i huvudstaden. Andra bärande
krafter voro Amelie Jacobi - sedan gift med skådespelaren

Konstantin Axelsson - samt Oscar Ahlborn och Frithiof Hell

ström. Orkestern utgjordes av musici från staden under led

ning av sällskapets musikdirektör. Denne fick lovord i tid

ningen för det resultat, som nåddes.

Den 27 mars var stor maskerad på Stadshotellet, an'ange
rad av hotellets innehavare Victor Lindberg., På maskeraden

uppträdde en balett-ensemble av utländsk extraktion med det

förnämliga namnet Excelsior. Före maskeraden gav ensem

blen ett par uppvisningar i societetssalongen, där servering vid

småbord hade ordnats, alltså ren variete. Även teatern ställ
des emellertid till förfogande, och ensemblen utförde där un

der medverkan av Berkos kapen, som nu spelade i staden,
olika baleHnummer under tre aftnar (20, 21 och 25 mars)

med för var gång minskad publikanslutning.

Efter en längre intervall kom så H å k a n s s o n - S ven n 
b e r g - t u r n cn och gav den 6 maj dels en liten läcker fransk

komedi "En omvändelse", dels G. Giacosas berömda faruilje

tragedi "Stulen lycka". I densenal'e rör det sig om eH hem

lingt ID en a g e il t r o i s, där konflikten tillspetsas och får

sin lösning under loppet av ett dygn. Konstnärsparet hylla

des här som annorstädes. Medagerande voro bl. a. Oscar

Eliasson med fru och Konstantin Axelsson.

Få dagar därefter ryckte H j a l ID a r S e l a n d e r s ak

tade sällskap in och spelade varje kväll under tiden 10--18

maj inför någorlunda goda hus men ej mera. Det är nu tid

ningen frågar: Var är publiken?l) Dock, stadens publik räck
te icke till att fylla salongen kväll efter kväll halvannan vec-

1) Se sid. 22.
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ka i sträck. Samspelet var som alltid hos Selanders förträff

ligt, och sällskapet kunde verkligen tillfredsställa även högt
ställda fordringar. Till ensemblen hörde denna gång sådana
förmågor som Albert Ranft (han var fästad vid sällskapet

IiJALMAR SELANDER,
1859--1828.

spelåren 1890-91 och 1891-92 och mötte här sin blivande

hustru Lisa Gottschalk), den borne komikern Jean Sandberg,
Signe Widell och Agda Ma,yer. Repertoaren upptog Otto

Benzons skådespel "En skandal", där Ranft hade en av sina
glansroller den tiden, .samt flera svenska lustspel, delvis med
satirisk tendens, såsom "Aldrig i livet" av G. af Geijerstam,
"Ett lysande parti" av P. Staaff och "Skandalen i natt" (otro

liga förvecklingar) av Knut Michaelso1!.

"Aldrig i livet" handlar om en författare, som troddes vara

död. Han hade haft svårt att göra sig gällande, men nu sle-
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tas förläggarna om hans Inanuskript. Så kom han plötsligt

tillbaka och, allt var vid det gamla. Uppslaget var sålunda

lyckat, men stycket saknade esprit, menade tidningens kriti

ker, som spådde att det aldrig i livet skulle draga publik.
Den pjäs, med vilken sejouren inleddes och avslutades, var
H. ,Sudermanns "Ära", som alltså gick två gånger. Selander
gjorde här greve von Trast-Saarberg - den roll, vari Gus

taf Fredrikson firat så lysande triumfer - och Ranft spe
lade Robert Heinecke.

Den 2 juni gavs för ovanlighetens skull en opera och där

tillingen mindre än Gounods "Faust". De agerande vora
artister från S t o r a. t e a t e r n i G ö t e b o r g (lyr. avd.).

Det var en bedrövlig föreställning med starka beskärningar

(ingen Valentin)! och endast pianoackompanjemang. Ej

heller kulisser hade medförts. I tidningen heter det: "Vä

nersborgarna älska varmt och innerligt sina gamla minnen,

men att återse det odödliga blå rummet som Fausts studer

kammare, därtill förvandlat genom en bok på ett bord. , " kan

inte gärna väcka några, uppfriskande känslor". Det vore

bäst att tiga om hela föreställningen, fortsatte anmälaren,
att tala om den kunde ha sina risker, "ty det finns folk, som

ha skrattat ihjäl sig för mindre".

Den 8 juni uppförde artister från S t o r a T e a t e r n i Gö

teborg (dram. avd.) Gustaf af Geijerstams "Svärfar", en täm

ligen munter skildring av stockholmare på sommarnöje.
Faustföreställningen var i gott minne, och publiken uteblev

i stor utsträckning. Staden låg ju också ganska öde och tom.

Tidningen var ej nöjd med prestationerna på scenen - och i

allmänhet ej heller med Geijerstam som dramatiker. "De

uppträdande tillhörde tydligen ej Göteborgsteaterns kärntrup

per", slutade recensenten. Denna dom var knappast rättvis.
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Bland kvällens agerande befunno sig så säkra och prövade

skådespelare som fru Linda Boström, Titi Michal och -

Victor Lundberg.

Vårsäsongens sista föreställning, (18 juni) gavs av F i n s
k a G ä s t s p e l s t u r n e n. Det var direktören för Svens-
ka teatern i Helsingfors August Arppe, som kommit över med

ett garde företrädesvis unga förmågor, däribland flera riks

svenskar. Samspelet var gott och sällskapet blev överallt

väl mottaget. Inför en ganska talrik salong framfördes G.
von Numers', stillsamma komedi "Bakom Kuopio", däri

Arppe gjorde en kostlig figur av pastor Jussilainen - en
finländsk Bengtzentyp har det sagts.

Höstsäsongen varslades redan den 12 augusti. Då gav näm
ligen L i n d e n - t u r n e n en operaafton. Programmet

upptog "Hin ondes lärospån" av August Söderman, scen ur
andra akten av Bizets "Carmen" med Mathilda Jungstedt

Linden som Carmen och M. Bratbost som Don Jose samt
fjärde akten av Verdis "Trubaduren". Aftonens glansnum
mer var givetsvis scenen ur "Carmen", vilken opera ju i vårt

land är I intimt knuten till fru Jungstedts namn. De övriga

uppträdande voro Emil Linden och fru Hanna Heintz. Re

censenten är entusiastisk.

Den l och 2 september bjöd A u g u s t L i n d b e r g s
sällskap på två. föreställningar av ganska olika valör enligt

anmälarens uppfattning. Först uppfördes en komedi av

Alex. Dumas d. y., "Damernas vän", som utom kvickheten

tillskrives förtjänsten att "hela tiden hålla sig inom anstän
dighetens gräns". Operetten "Miss Helyett" av Edm. Audran,
som gavs andra kvällen, förklaras däremot vara "slipprig

utan att ha den nödiga fernissan av kvickhet". I komedien
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spelade August Lindberg den kloke och skeptiske de Ryons.
Spelet får beröm, men anmälaren har en ,rolig anmärkning:

rösten är alltid Hamlets. Det egentliga intresset samlade

sig kring fru Augusta Lindberg, f. Blomstedt, som med talang

och god karakterisering återgav Jane de Simeroses mera käns

losamma roll. Som Joseph hade Vänersborgspubliken för

första gången tillfälle att se den blivande teaterdirektören

Knut Lindrothl), en av landsortsscenens främsta prydnader i

hÖrjan av det sekel, som väntade. Miss Helyetts lekfulla parti i

opeeetten med samma namn sjöngs av fru Anna Lundberg och

målaren Landrin av Emil Adami. Salongen hade sålunda

skäl till belåtenhet. Publiken var dock ej säedeles stor nå
gondera aftonen.

Mot mitten av september kom H j a l m a r S e l a n d e r s

sällskap på två dagars besök (11-12 september). Första af

tonen spelades "Storstadsluft" av G. Kadelburg och O. Blu
menthal, vari både storstads- och småstadslivet gisslades.
Särskild uppmärksamhet bland oss unga tilldrog sig "grill
jannen" Bernhard Gempe, som gjordes tämligen godmodigt

av Thure Holm. Grilljannetypen, mer eller mindre genom

förd, var ej sällsynt nu näe man nalkades f i n d u s i ec l e.
I Stockholm var typen bliven på sitt sätt populär genom ku

plettsångaren Sigge Wulff. Den sympatiske ingenjör Flem

mings roll utfördes av Bror Olsson, som snart skulle väcka
allmännare uppmärksamhet bl. a. som Napoleon i "Madame

Sans-Gene" (på Dramatiska teatern i Stockholm). En an

nan roll i stycket uppbars av Gerda Lundequist. Båda nam

nen vittna om vilken god skola det Selanderska sällskapet var.

Till ensemblen hörde också Georgina Hjorth (sedan fru Carl

~) Såsom bilaga 2 till denna! skildring är fogat ett faksimil av Lind
roths l'Ör tiden typiska kontmkt med Aug. Lindberg. Av dåtida kontrakt,
avseende landsortens skådespelare, torde numera ej många finnas i
behåll.
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BarckIind). Stycket gavs för gott hus och vann mycket bi

fall. Följande afton, som bjöd på "Hennes nåds barn", ett

lustspelav E. von Wolzogen och W. Schumann, var salongen

glest besatt. "Skada", skriver tidningen, "ty sällskapet förtjä

nar att ständigt spela för fulla hus".

Sedan blev det ett uppehåll på nära tre månader. Den 9
11 december gav A l b e r t R an f t några väl iscensatta

föreställningar, bl. a. "För tidigt", proverb i en akt av An
ders de Wahl, och "Tofslärkan" av E. von Wildenbruch,

vilken senare pjäs erbjöd ett ej ringa socialt intresse. "För
tidigt" handlar om återseendet mellan två barndomsvänner
och vänskapens övergång till kärlek. Tidningens kritiker

kallade stycket en liten värmande sak: "Det ger en skön vila

att få se något av livets poesi bland all den enerverande

och mustiga realism, som nu blivit modern på scenen". Rol

lerna utfördes av författaren och fru Eliasson.
"Tofslärkan" var onekligen ett realistiskt drama. Fabriks

ägaren Langenthai med utpräglat sociala intressen vill göra

den älskliga fabriksflickan Lena, kallad Tofslärkan, till sin

hustru, och hon flyttas över i salongerna för att uppfostras.

Hans halvbror Herman, som är av annan typ, vill också vin

na Lena men för /helt annat syfte. Lena längtar dock åter

till sitt hem och till barndomsvännen, den unge och luicke

arbetaren Paul. Dessa roller innehades i nämnd ordning af

Gustaf Ranft, fru Eliasson, Albert Ranft och Anders de ·Wahl.
"Utförandet måste vinna bifall av även de strängaste granska
re", var tidningens omdöme. Särskilt lovord fick de "Wahl

för sitt stumma spel. Jag minns honom väl. En ung och
betagande medlem av sällskapet var Helfrid Sundqvist, mera
känd under namnet Helfrid Lambert. i
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1 8 9 3.

Även 1893 bjöd på en operaafton. S ven s k a o p e r a

t u r n e n gav den 17 januari en konsertavdelning jämte två

komiska operor, vardera i en akt, "En sömnlös natt" av J.

Offenbach och "Den sköna Galathea" av Fr. von Suppe. Tur

nen bestod av Anna Pettersson-Norrie, Mathilda Jungstedt
Linden, Emil Linden och G. A. Lund med kapellmästaren B.

Fexer som ackompanjatör. Teatern var "ovanligt väl besatt"

trots ,betydligt höjda biljettpriser, men det var kallt både ute

och inne. Man huttrade av köld i salongen "oaktat överroc

kar, pälskappor, galoscher och vantar". Fru Jungstedt var

förkyld och torde knappast ha blivit bättre efter den kvällen.

Redan dagen efter inledde E m i l von d e r O s t e n en

tredagarssejour (18-20 januari). Utom en repris av det Os

tenska slagnumret "Familjens olycksfågel" spelades "Ed
mond Kean" av Alex. Dumas d. ä. och "En trevlig smekmå
nad" av F. Brentano och J. Keller. Kylan var fortfarande

besvärande i salongen, vilket inverkade menligt på publikfre

kvensen. I "Edmond Kean" tolkade von der Osten såsom titel

rollens innehavare det lättrörda och skiftande konstnärslyn

net, en uppgift, som låg särskilt för honom. Det sätt, varpå

han löste den, får beröm i tidningen. Den sista pjäsen vann
där föga erkännade i fråga om såväl innehåll som framfö

rande. Bland sällskapets medlemmar befunno sig direktör

och fru Rydberg.

I början av mars kom A u g u s t L i n d b e r g på ett

kort besök (4-5 mars). Ej heller han kunde glädja sig åt
någon större publikanslutning. Första aftonen uppfördes ett
lustspel av Chr. Boeck, "Storstadshem" (Et köbenhavnsk

Hjern). Den av hustrun kujonerade byråchefen Widman
spelades med en viss värdighet i förnedringen av Victor
Lundberg. Måhända, blev hans uppgift lättare därigenom att
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den behagliga Anna Rustan utförde fru vVidmans roll.
Bland övriga uppträdande var Axel Hansson, som ett tiotal

år därefter omkom i Hornba2k genom en drunkningsolycka,
som väckte förstämning i hela landet. Påföljande afton var
ägnad L. Dietrichsans skådespel "En arbetare". Det hade
rönt hedern att 1881 uppföras i Berlin till firande av hund
raårsdagen av George Stephensans födelse. Dramat, som är
en hymn till arbetets ära, handlar nämligen om Stephenson.
Dennes roll ,uppbars av Aug. Lindberg, som däri inlade den
medvetna överlägsenhet, trosvisshet och. energi, som bör ha
präglat den unge uppfinnaren. - "Den inbillade sjuke" av
Moliere var annonserad men inställdes. De föregående aft
narnas publiksiffror voro kanske inte uppmuntrande.

WILLIAM ENGELBRECIiT,
1855-1904.

Mot slutet av mars följde en längre teatersejour, då
E n g e l b r e c h t - t u r n en spelade 26 mars-5 april. Man

gav bl. a. ett par stycken med ganska allvarlig tendens, "Cora-
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lies son;; av Alb. Delpit, som tar upp till behandling den

skamfläck, som anses vidlåda ett oäkta barn, och "Kärlek"

av Edv. Brandes, där frågorna om uppfostran och ungdo

mens nöjeslystnad skärskådas, vidare Topelius' skådespel

"Efter 50 år" och ,Ibsens "Samhällets pelare". Sällskapets

bärande krafter voro William Engelbrecht och fru Anna-Lisa

Hwasser-Engelbrecht. Den senare blev med tiden tämligen

fet, till förfång, för illusionen, men hade sin styrka i den var

ma rösten. Det har sagts, att hon talade vackrare_~~ någon

annan svensk scenisk konstnär i sin generation. 1 En god skå

despelare var också Emil Wetterstrand. Herr och fru Engel
brecht hade huvudronerna i både "Coralies son" och "Kär

lek". I "Samhällets pelare", som gavs inför ej särdeles väl
hesatt salong, uppbar herr Engelbrecht rollen som den mäk

tige men moraliskt underminerade kommunalpolitikern kon

sul Bernick.

Ännu ett Ibsendrama bjöds denna vår. Den specielle lb

sentolkaren A u g u s t L i n d b e r g s s ä Il s k a p spelade

den 27 april "Byggmästar Solness" inför någorlunda gott hus

trots bristande annonsering - någon annons hade icke hun
nit,inflyta i tidningen. Det starkt symboliska dramat med sin

som alltid hos Ibsen mästerliga dialog följdes av de närva

rande med spänt intresse. Solness med sin sammansatta na

tur av I tyranni och svaghet, hårdhet och känslosamhet tol

kades av Lindberg Den åldrande Solness fruktar ungdomen

men ryckes med av den käcka Hilde \Vangel, därför att hon

11'01' på honom. Hilde Wangel spelades av Hilda Borgström
med en inlevelse, som enligt tidningens ord förvärvade hen

ne "hedershorgarrätt inom teatervärlden". Hennes spel i

denna roll ansågs allmänt förJen lysande prestation. - Under

vårterminen 1893 besökte jag ingen gång teatern. Det torde
sammanhänga med att jag nu jämte ,andra elever vid läro-
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verket åtnjöt konfirmationsundervisning av lektorn, seder

mera domprosten i Skara Edvard Wermcrantz. Denne var

en strängt ortodox teolog och sträv konfirmationslärare.

Höstsäsongen var föga livlig. Den begränsades till novem

ber, då sammanlagt åtta föreställningar gåvos. Först inträffade

medlemmar av f. d. C o Il i n s k a s ä Il s k a p e t (1-12

november) och framförde huvudsakligen folklustspel: "Värm

ländingarne", som alltjämt hade en dragningskraft, vidare

Joh. Jolins "Löjen och tårar", Fr. Hodells "Andersson, Petters

son och Lundström" samt Aug. Blanches "Herr Dardanell och

hans upptåg på landet". Repertoaren var sålunda enkel. Spe

gick i allmänhet bra och "för var och en efter bästa för
let gick i allmänhet bra och "för var och en efter bästa för

måga", som det heter i tidningen. Sällskapet förfogade emel
lertid över en del sceniska förmågor med god sångröst. En

av dessa var den sedan mycket populäre operettskådespelaren

Birger Schiiekel', en annan :Gottfrid Sjöberg, som var en ut

märkt aktör men i likhet med flera andra av sina kollegor

den tiden övergick till varieten, som nu stod i kurs. Sjöberg
slutade som källarmästare i Luleå.

Några av kupletterna i "Löjen och tårar" sjöngos länge

bland skolungdomen. Särskilt erinrar jag mig brukspatron

Olifants (Gottfrid Sjöberg) kuplett om samvetet. Däri före
kom bl. a. en liten fröken Rosenhull, som i kyrkan ser sig

uppmärksammad aven beundrad löjtnant och då böjer sitt

huvud till bön:

Sin psalmbok sluter hon - och gör sin bön,
vad bedjerskan syns nunnefrom och skön.
Då viskar s a m vet e t så tyst:
"Vem har du, nu i tanken kysst?
För kärlekens små r e n d e z - v o u s
din himmel gäckar du".
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Huvudrollerna i pJasen, kyparen Ferdinand och Agnes

Brand, spelades av herr Schiicker och fru Jenny Hjorth, vilka

också gjorde Erik och Anna i "Värmländingarne".

Trots gynnsamma förhållanden - första gästspelet för

säsongen, och mörk november - förmådde sällskapet icke

draga publik, "men de få trösta sig med att de varken voro

de första eller de sista, som måste lämna ,vänersborg med
mager börs", skrev tidningen.

De två sista dagarna i månaden (29-30 november) stodo
artister från S t o r a t e a t e r n i G ö t e b o r g , (direktion

Albert Ranft) för rusthållet. Man uppförde två lustspel

"Orientresan" av O. Blumenthal och G. Kadelburg samt "Ett

ungkarlshem" av Knut Michaelson. 'Någon recention före

kom icke i tidningen.

1 8 9 4.

Vårsäsongen 1894 var särskilt mager med endast sex före
ställningar. Den 24 februari spelade artister från S t o r a

t e a t e r n i G ö t e b o r g (direktion Albert Ranft) det nu

mycket populära lustspelet "Charleys tant". Stycket har ju

en stark smak av studentspex och är som komedi mera bur~

lesk än fin. Anders de vVahl, som i unge lord Bobberlys roll

spelade "tanten", ryckte emdlertid aUa med sig såväl på

scenen som i den fullsatta salongen. De medagerande, bland

vilka må nämnas Oscar Byström och Axel Hansson såsom

de båda andra Oxfordstudenterna, voro förträffliga och bi

fallet var starkt. För oss studiosL saknade det ej intresse, att

de Wahl samma dag varit gäst hos lektor Olof örtenblad,

efter vad det berättades.

I mitten av april gjorde M a u r i t z F r ö b e r g s vältrim

made sällskap en kort visit (13--15 april). Man gav för

mycket goda hus "Konung för en dag",---- med Axel Ringvall
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som konung Mossul, Emilia Lund som Nemea och Emil

Adami som gäst i Zephoris roll - samt "Madame Angots

dotter", komisk opera av Ch. Lecocq (två aftnar). I den

senare firade Gerda Grönberg triumfer som M:lle Lange, den

listiga och bedårande I älskarinnan. Fröken Gränberg "lägger

publiken för sina fötter var och i vad hon uppträder", skrev

tidningens kritiker. Men han tillade, att någon barnpjäs var

Angots dotter icke och lovade återkomma.

Han återkom i tidningens ledare för den 24 april 1894.
Man hade - heter det här -- lagt märke till det ingalunda
glädjande förhållandet, att ungdomskontingenten vid teater

föreställningar under senare tid varit i jämnt stigande. "Det
kan alldeles bestämt icke vara gagnande, att ungdom under
konfirmationsåldern - och för resten åtskilliga år därefter

- gång på gång se slippriga operetter och modern vidrig

realism med lättsinniga attityder, dräkter och gester samt

tvetydiga yttranden. - - - 'Madame Angots dotter', 'Sköna
Helena', 'Skandalen i natt' m. fl. äro helt visst icke. nyttiga för
omoget folk att se uppföras". Ledarskribenten uppmanar

därför föräldrar och målsmän att med noggrannhet välja nö

jen för ungdomen och att icke i strid mot skolföreståndares
önskan låta de unga bevista olämpliga teaterföreställningar.

Det var inte många operetter jag såg under min skoltid, så

vitt jag kan erinra mig endast "Tiggarstudenten" och "Mika
don", vilka knappast varit skadliga. Att rektor, såsom av

tidningens ledare synes framgå, i allmänhet varit emot skol

ungdomens bevistande av operettföreställningar förefaller

mig ganska sannolikt.

Den 10-11 juni ägde ett länge annonserat och säkerligen

efterlängtat evenemang rum. K u n g 1. D r a In a t i s k a
t e a t e r - t u r ne n uppförde då två komedier, "Dubbelspel"

av O. Blumenthal och "En, parisare" av Edm. Gondinet. I den
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senare hade Gustaf Fredrikson en av sina glansroller som

Brichanteau, pariservivören, som passerat sin första ungdom

men bevarat hjärtats värme och genom kärleken till en ung

kvinna förvandlas till en lycklig äkta man och god samhälls-

medlem. Fredrikson hade 1887 firat sitt 25-årsjubileum såsom

skådespelare i den rollen. Utom Fredrikson uppträdde bl. a.
Oscar Breckström, Lotten Seelig, Karin Swanström och

Theida Åhlandel'. Förväntningarna voro stora och svekos ej.
"Njutningsrikare aftnar ha icke på länge beretts vår stads

publik", skriver tidningen. Parkett och första raden voro

båda föreställningarna fullbesatta.

Ett annat och längre gästspel bestods på hösten samma år.
Då anlände på återresa från Norge \V i Il i a m P e t e 1'

s e n s d a n s k a s ä Il s k a p och gav under tiden 24--30

oktober ett antal föreställningar, mestadels operetter. Säll

skapet, som medförde egen orkester, var 20 man starkt. Man
spelade alla dagar utom en, men, detta blev tydligen för myc

ket, och egentligen gott hus var det icke någon gång. Säll

skapet och ej minst orkestern fick emellertid beröm. Röst

resurserna synas i allmänhet ha varit goda, särskilt på mans

sidan. De operetter, som slogo mest an" voro "Resan till

Kina" af J. Offenbach och "Bellevilles mö" av C. Millöeker.

Publiken rycktes med av det. lätta danska lynnet. "Allt
lämpade sig synnerligen vill för den danska gemytligheten

med mindre pryderi än hos oss cirklade svenskar", heter det

j den fÖrsta recensionen. - En fÖreställning med"Jeppe
på berget", som annonserats till den 4 november, blev möj
ligen inställd. Någon recension fÖrekom i varje fall icke i

tidningen.

300-årsminnet av Gustaf II Adolfs fÖdelse högtidlighölls

runt om i Sverige den H december 18~4. I Vänersborg var

denna dag de centrala delarna av staden rikt illuminerade,
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skolungdomen anordnade ett fackeltåg m. m. Den foster

ländska stämningen hade väckts under förberedelserna och

härav begagnade sig A x e l C o Il i n, som nu bereste den

svenska landsorten med Gustaf III:s skådespel "Gustaf Adolf

och Ebba Brahe", vilket uppfördes som "Dramatisk minnes
fest". Den 25 november spelade hans sällskap i Vänersborg.

Direktör Collin uppbar Gustaf Adolfs roll och fru Olga Lund
ström Ebba Brahes. På dekorationer och dräkter hade ned

lagts både kostnader och omsorg. Salongen var fylld till sista

plats, därvid ungdomen var rikt företrädd. Spelet gick emel

lertid tungt; det var mest deklamation, och föreställningen

blev därför mera tråkig än underhållande. Mest lyckad var

avslutningen, en Gustaf Adolfs-tablå, som gav konungens his

toria i några väl valda bilder. "I regel", slutade tidningen sin

recension, "bruka våra landsortstrupper förtjäna flera lagrar

än kontanter, men direktör Collin har valt den bättre delen

och nöjer sig med kontanterna".

Ett utstyrselstycke, som lät mycket tala om sig och som

i Stockholm ,och Göteborg gått för pukor och trumpeter,

var "Ljungby horn". Albert Ranft hade på Folketheatret i

Köpenhamn sett sagospelet "Et Folkesagn" - som företedde

stor likhet. med den gamla sagan om Ljungby horn och pipa

- och med klar blick för styckets möjligheter låtit Frans
Hedberg göra en bearbetning därav. Så uppstod "Ljungby

horn", som artister från S t o r a t e a t e r n i G ö t e b o r g

(direktion Albert Ranft) uppförde runt om i landet. I slutet

av året nådde stycket Vänersborg, där det gavs lem aftnar

å rad, 26-30 december, därav två aftnar för fullsatt salong

och de övriga .för goda eller ganska goda hus. Stadens pu
blik räckte dock ej till härför, utan extratåg hade ordnats

från orter utmed järnvägslinjen Herrljunga - Uddevalla

(dock ej från sistnämnda stad). Mottagandet var sålunda
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ytterst gynnsamt. Uppsättningen var också praktfull och den
av Nicolai .Hansen (efter Emil Hartmann och Niels Gade)

arrangerade orkestermusiken slog mycket an. Bland de
många uppträdande nämnas särskilt Agda Mayer som fru
Ingrid Trolle till Ljungby, Edla Hamberg som Hildur (den
av trollen bortbytta Birgit Trolle) och Justus Hagman som
trollet Didrik. Då den sistnämnde nu var hindrad att upp

träda, utfördes hans roll av Fritz Strandberg, en utmärkt

skådespelare. "Ljungby horn" .är det enda teaterstycke, som
getts i Vänersborg fem aftnar å rad.

1895.

Det Ranftska sällskapet spelade även nyårsdagen 1895, då
två farser uppfördes: "En trevlig betjänt" aven fransk för
fattarfirma och "Den tvivlande Thomas" av C. Laufs.

"Andras affärer" av Gustaf af Geijerstam hade annonserats
till påföljande dag, men föreställningen inställdes.

Den 10 januari återkom William Petersen med

sitt danska sällskap men gjorde en dålig affär, trots de upp

sluppna stycken, som bjödos: "Niobe" av två bröder Paulton
och "Den nye bibliotekarien" av G. von Moser. Föreställ
ningen hade enligt tidningen förtjänat ett bättre hus.

Men stora saker väntade. Den 17 januari .gästades staden
av G a l e o t t o - t u r n en, vars bärande namn var Emil
Hillberg. Det stycke, som framfördes, var "Galeotto" (eg.
Den store Galeotto) av den spanske diktaren Jose Echegaray.

Hillberg hade vid premiären på Dramatiska teatern i Stock
holm oktober 1888 utfört Don Manuels roll och rönt mycket

erkännande. Dramat blev vinterns stora succe på huvud

stadsscenen. Det är djupt tragiskt. Galeotto är det lättsinni

ga förtalets hydra, som dryper sitt gift i allt och förorenar
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allt, även det renaste förhållande. Ett sådant existerar mel

lan Don Manuels hustru Dona Julia och den unge - av Don
Manuel halvt som son omfattade - skriftställaren Ernesto.

Det är vänskapsförhållandet dem emellan, som nerdrages
och vållar tragikenl). Hillberg utförde sin gamla glansroll

som Don Manuel, Karin Swanström var Dona Julia och Axel

Hansson Ernesto. övriga uppträdande voro Axel Collin, fru

Clara Gardt och (lustigt nog) Anton Gambetta Salmson.

Stycket fick ett utomordentligt varmt mottagande, och Hill
berg blev mycket hyllad av publiken.

Nästa teatersensation var uppförandet av Ibsens nyss full
bordade skådespel "Lille Eyolf". Det gavs den 5 februari av
A l b e r t R a n f ts sällskap med Julia Håkansson och Tore

Svennberg som gäster. Som den grosshandlare i dramatik

han var, hade Ranft rest till Kristiania och direkt av förfat

taren (för 3000 kronor) köpt ensamuppföranderätten i Sve

rige. Ibsen hade varit älskvärd och bjudit på en pjoHer.

Skådespelet är naturligtvis tragiskt. Lille EyoIf, som genom

en olyckshändelse blivit krympling, drunknar och föräldrar

na den allvarlige Alfred Allmers och hans blodfulla huslru
Bita ge varandra skulden för både det ena och det andra.

Men stycket får ändå ett relativt lyckligt slut. De ensam

ställda vilja i fortsättningen leva för omhändertagande av

Jnissgynnade barn. Allmers roll utfördes av herr Svennherg,

1) En översättning a,v dramat i originalets versmått av K. A. Hagherg
utkom först 1902. Det gavs nu i en prosabearbetning av Paul Lindat!.
en annan prosabearbetning hade gjorts av den från Vänersborg härstam
mande skådespelaren .Eric Zachrison och framförts i landsorten av Lot
ten Dorsch, därvid Zacl1rison utförde Ernestos roll. Eric Zachrison (1850
-1909), som 1877 debuterat på Dramatiska teatern i Stockholm som
liärved Boson i "Bröllopet på Ulfåsa" och därefter en tid tillhört sagda
scen, var en utmärkt skådespelare och blev sedan mycket populär i
landsorten. fIam uppträdde icke i Vänersborg under de år, so~ här be
handlas.
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Ritas av fru Håkansson och Eyolfs av den då elvaåriga
Karla Strandberg. Övriga roller innehades av Sigrid EIlas

son, Julia Magnusson och Albert Ranft (nämnda efter roller

nas betydenhet). Bifallet var trots tragiken livligt. Själv

ser jag ännu för mig Eyolfs stora allvarliga ögon i ett blekt

ansikte och hör fru Ritas i första akten två gånger till man·
nen fällda, häftiga replik: "Du hade champagne, men du rör

de den inte". Det var som vinandet aven skarp klinga.

Några dagar därefter kom E m i l L j u n g q v i s t (tidi

gare regissör hos Ranft och av honom mycket uppskattad)

med sitt nybildade sällskap och framförde under tiden 10--

EMIL LJUNGQVIST,
1849-1913.

18 februari några pJaser av mera lättsmält innehåll. Säll

skapets stora trumf var "Tsarens kurir", en dramatisering

av Jules Vernes roman, given i praktfull uppsättning. Detta
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stycke var annonserat att inleda sejouren. Men det rasade
snöstorm i Västergötland, tåg kommo ej fram, och kulisser
na fastnade på vägen. Det var ett ganska hest sällskap, som

i stället.fick börja med de för Vänersborgspubliken välkända

lustspegeln "Stabstrumpetaren" och "Niobe". Som efterpjäs

gavs två aftnar Emil Norlanders revy "På Fejan", som ha

de förstärkts med diverse lokala kupletter. Revyns egentliga

dragningskraft var emellertid en "bländande serpentindans"

med den tjusande fru Jenny Tegner, född Lindelöf, som Ser

pentina.

"Tsarens kurir" uppfördes sedan två kvällar å rad, sista

kvällen under nästan stormande bifall. Det var det mest prakt

fulla äventyrs- och utstyrselstycke (Ljungby horn inräknat),

som dittills givits i svensk landsort. Vad fick man då se
och vad var det, som fängslade ej minst oss unga? Det var
enligt tidningen följande: "Det ståtliga kejserliga palatset,

den pittoreska marknaden i Nischni Novgorod med sina dan

serskor, schackrare, judar och allmoge, bergspasset i Ural med
sitt dystra landskap, med ljungeldar, åska, skott och björn

jakt, telegrafstationen i Kolivan, där kriget rasade utanför

och en bomb inkastas, som spränger huset i spillror, och så
det mest praktfulla och glänsande av alltsammans, Emirens
läger med krigare i lysande rustningar, balett i .bländande
belysning o. s. v." Det var onekligen en hel del.

Kuriren spelades av Carl Frank. Den, som tilldrog sig
största intresset och bifallet, var dock herr Ljungqvist såsom

den franske journalisten, listig, oförskräckt och ädelmodig.
Han kom alltid fram först till telegrafen. För att utestänga
konkurrenterna och vinna tid i avvaktan på det, som skulle
hända, började han sina rapporter med 1 Mosebok 1 kap.: I
begynnelsen skapade Gud

Den återstående delen av säsongen hade föga att bjuda. I
början av mars anlände Conrad Landegrens mindre



uppskattade sällskap och gav (3 och 10 mars) "Hin och små
ländingen" och "Värmländingarne". Förstnämnda pjäs möt

tes än en gång av bifall, men uppförandet av den senare be

tecknas i tidningen såsom mycket svagt, och publiken var

fåtalig: fullsatt hylla, gles parkett och tre personer på första

raden.

Sedan var det tyst på teatern ända till den 18 maj,

då F o l k t e a t e r - t u r n en från Stockholm uppförde "Li
ten Karin", lantliv under skämt och allvar med sång och dans

av kapellmästaren C. G. R. Littmarck (text och musik). Det

var alltså ett svenskt original. Föreställningen var ej sär

skilt lyckad, om ock Oscar Textorius som byskomakaren Pehr

förmådde hålla skrattmusklerna i rörelse, så länge han vi

sade sig på scenen. Sången får emellertid erkännande. Den

var vacker och anslående. Birger SchiickeI' var med. Ett an

nat namn på affischen, som man stannar inför, är Ernst Fast

bom, den blivande revyskådespelaren och författaren aven del

på sin tid mycket populära folkskådespel.

Höstsäsongen fick en grandios upptakt tack vare A u g u s t
L i n d b e r g, som med ett väl sammansatt sällskap gav fem

föreställningar den 15-19 september. Början gjordes med

Frans Hedbergs skådespel "Bröllopet på Ulfåsa" (Hedbergs

främsta sceniska skapelse) med musik av Aug. Söderman.

Emil Asplind, en ståtlig skådespelare som vanligen fick stor

männen på sin lott, framställde Birger Jarl, men spelet var

denna gång något matt. övriga uppträdande få beröm. Fru

Augusta Lindberg uppbar Sigrid den fagras roll med ett fint
och nyansrikt spel, varåt apparitionen gav tillbörlig relief.

Själv var Lindberg priorn Botvid, som han förlänade den
humoristiska anstrykning rollen krävde. De båda blivande
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teaterdirektörerna Knut Lindroth och Carl Deurell fram

trädde som Bengt lagman och Härved Boson, medan

häraren av ett annat känt teaternamn, fru Lotten Dorsch,

spelade den senares husfru Manghild. Salongen var full

satt, bifallet "livligt och berättigat".
Efter ett engelskt folkskådespel med social tendens fram

fördes så "Per Gynt", "Hamlet" och Fedora", sistnämnda

stycke en tragi-komedi av V. Sardou. Musiken till "Per Gynt"

utfördes av Västgöta-Dals regementes musikkår (12 man)
samt Ingstrupska kapellet (9 man) under ledning av direk
tör Mraz. Till följd av de dryga kostnader uppsättningen

dragit voro biljettprisen höjda. Stämningen i salongen var

emellertid matt, och varken Lindbergs tolkning av huvud
rollen eller den vackra Griegska musiken förmådde hålla in

tresset vid makt. "Detta torde herr Ibsen vara god ur
säkta, det är i alla fall ett faktum", skriver anmälaren.
Denne var ej nöjd med dramat, som han hänför till de minst

njutbara. i den Ibsenska produktionen. Och han tilläg

ger: "Hade publiken icke befarat, att bifallet kunnat
skrivas på styckets konto (!), skulle med all säker

het herr Lindberg blivit föremål för en entusiastisk

hyllning, icke allenast för sitt konstnärliga spel utan även för

den möda och de kostnader han nedlagt på att låta .dramat

framträda i all sin möjliga glans". Solveigs roll utfördes
av fröken Roda Berggren (sedan gift med bankiren Philip

Geber) och knappstöparens av Axel Hultman. Båda lovor
das för sitt spel. Trollen i Dovregubbens sal voro många

och statister hade anlitats från staden. Det var unga och
friska viljor, som medhaft punsch för att styrka sig till de

sceniska prestationerna. Följden blev - berättar en av säll
skapets ännu levande aktörer - att trollen voro mer än nö

digt livliga.
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Herr Lindbergs Hamletframställning har än mer fullän

dats, heter det efter framförandet av Shakespearedramat,
det har kommit mera lugn i hans uppträdande. Lindbergs

Hamlettolkning underströk starkt det veka draget i danaprin

sens natur. De medspelande få i allmänhet beröm, fru

Dorsch som drottningen, fröken Berggren som Ofelia och

herrar Lindroth och Hultman som Horatio resp. Förste död

grävaren. Herr Asplind var konungen och Deurell Vålna

den.

"Fedora" var en av Sarah Bernhardts livpjäser, där hon

i titelrollen kunde ge fritt utlopp rör de starka lidelserna från

hängiven kärlek till glödande hat. Fru Lindberg framställde

nu Fedora och hänförde, enligt tidningen, publiken med sitt
starka spel. Salongen var emellertid tämligen fåtaligt besatt,

då pjäsen annonserats väl sent.

H j a l m a r S e l a n d e r, som nu en . tid haft stående

teater i Malmö, spelade två kvällar: den 20 november med

dramatiska avdelningen av sitt sällskap och.2 december med

den lyriska. Första aftonen gåvos Johan Bojers skådespel

"En moder" och Ernst Lundqvists komedi "Ett litet troll". Sa

longen var endast någorlunda fylld. Kombinationen av ett ska
kande drama (som "En moder") och ett uppsluppet lustspel

tilltalade ej recensenten men har onekligen klassiskt ursprung,

och bägge pjäserna slogo an. Fru Selander får erkännande
för sitt spel i så skiftande uppgifter som änkefru Kraft

(modern) i den förstnämnda .och f. d. balettdansösen i den

senare, där huvudrollen ("trollet" Elsa) fick ett sympatiskt
utförande av fröken Georgina Hjorth. - Johan Strauss'

muntra operett "Zigenarbaronen" gavs inför totalt utsålt

hus och under stormande bifall. Någon detaljerad recension

ges ej i tidningen, men bland de uppträdande vora flera kän
da artister, såsom Axel och Bertha Ringvall, Theodor Ull-
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man, Emilia Lund och Anna Fernqvist, den senare med tiden

en uppskattad operasångerska under namnet Anna Bartels.

Längre fram mot månadsskiftet (29~30 november) gav

R a n f t - H j e r t s t e d t - t u r n en två föreställningar, då
lustspelen "Cornelius Voss" av F. von Schönthan och "Sena

tor Anderson" ~ av samme författare med hjälp av

G. Kadelburg framfördes. Salongen, som var be
låten med prestationerna, var fåtalig båda aftnarna. Det

var den stundande, ivrigt motsedda Oscarsbalen (på

Stadshotellet), som kastade sin skugga framför sig. Sällska
pet räknade många förmågor, bland vilka må nämnas John

\Vahlberg, Judith Lindenau och Agda Mayer, vilka ofta spe

lat i staden. Nya bekantskaper voro Gunnar Klintberg,

Hugo Rönnblad och fru Ingeborg Rönnblad (syster till Axel
Hansson), den senare en tjusande företeelse enligt tidning

ens vittnesbörd.

Annandag jul stod den ,gamle Thaliatjänaren J u l i u s S e

l a n d e r med sitt lilla men honetta sällskap på scenen och

framförde åter sina obligatoriska småpjäser. Stämningen i

salongen var glad och bifallet uppmuntrande, skriver tid

ningen.

1 8 9 6.
Direktör A x e l C o Il i n besatt en viss smartness. Han

hade visat det i samband med Gustaf Adolfs-jubileet 1894,

och han visade det vid sitt besök i Vänersborg den 20-··-2()
januari 1896. De rojalistiska känslorna voro alltid starka i
staden, och till Konungens födelsedag den 21 januari annon
serade sällskapet en Festföreställning, som inleddes med en

hälsningssång "Till Kungen", framsagd av direktören, var
efter följde Johan Börjessons historiska äventyr "Ur Karl

62



XI1:s ungdom". Denna gång .skördade Collin icke blott kon

tanter1
) tack vare välbesatt salong, utan också erkännande.

"Sedan folksången utförts av musikkapellet, framträdde di

rektör Collin i högtidsdräkt och framsade sin hälsningssång

till kungen. Det var en storslagen hyllningssång i vackra,

värdiga ordalag". Framförandet betecknas som mästerligt

och var det säkerligen, ty direktör Collinvar en driven skå

despelare. Pjäsen förklaras vara ett mycket lämpligt val för

aftonen, och om utförandet "är icke annat än gott att säga".
Leopold Edin gjorde Karl XII, Hilda Hellström hans unga

förälskelse klockardottern Anna från Salem, direktör Collin
var Carl Piper och Thor Böttger Bengt Oxenstierna. L"pp
sättning och dräkter voro prydliga, heter det i tidningen vi

dare, bifallet starkt och ihållande.

De övriga föreställningarna voro mindre talrikt besökta.

Detta förklaras med att inledningsprogrammet (två engelska
lustspel) varit föga lyckat. Det brast i uppsättningen, och
"det första intrycket har en avgörande inverkan för de kom

mande besöken". Man tycker annars, att den därpå följan

de festföreställningen skulle ha omstämt sinnena. Mycket

lovord vad både pjäs och spel angår fick framförandet av

Frans Hedbergs lustspel "En fiffig spekulation". Föreställ

ningen blev en avgjord framgång, säger tidningen och menar,

att sällskapet borde ha inlett sejouren därmed.

Vårsäsongens clou var "Madame Sans-Gene" av V. Sardou

och E. Moreau, som med utomordentlig framgång givits i
Stockholm med Ellen Hartman i titelrollen. Föregången allt

så av ett stort rykte, nådde komedien länsstaden med
H a n f t - H j e r t s t e d t - t u r n en början av februari

och gavs där två aftnar å rad (3-4 fe1lruari) för fullsatta

1) Jfr sid. 54. - Samma föreställning upprepades i Uddevalla den 23
januari.
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hus - första aftonen var salongen i det närmaste utsåld i
förköp. Pjäsen krävde en lysande ram och fick det också:

dekorationer och kostymer voro i högsta klass. Titelrollen,

hertiginnan - f. d. tvätterskan, spelades av Signe Widell och

hennes make, marskalk Lefebvre, av Thure Holm; Carl Frank

var Napoleon, John vVahlbom Fouche, Judith Lindenau en

ståtlig drottning av Neapel och Ingeborg Rönnblad en för

tjusande prinsessa Elise, alla väl kända för publiken. Bifalls

yttringarna voro intensiva, och fröken \Videll hyllades med

inropningar och blommor.

Den 25 februari framfördes så av A l b e r t R a n f t

t u r n en A. Pineros tragedi "Tanquerays andra hustru".

Det skedde enligt tidningen inför "mycket gott hus, men ej

mer"; priserna voro höjda med 50 öre på parkett och första

raden. Paula, Tanquerays hustru i andra giftet, har ett mörkt

förflutet. Som tecken på försoning vill hon vinna styvdot

tern Ellen men möter en instinktiv motvilja. När Ellen får

en friare, som visar sig vara en av Paulas ,forna älskare, tar

denna sitt liv. Paula blev i Julia Håkanssons skickliga tolk

ning en intressant upplevelse, där längtan efter aktning och

kärlek fick gripande uttryck. Tore Svennbergs virila konst

närsskap kom däremot ej fullt till sin rätt vid återgivandet

av Tanquerays sentimentala och veka temperament. Ellens

roll gjordes av Constance GottschaUe Flera av de medver
kande voro utmärkta skådespelare såsom Oscar Eliasson,

William Engelbrecht, Amelie Tune och Julia Magnusson.
Bifallet var starkt.

Några veckor därefter gav E m i l L j u n g q v i s t s säll

skap ett antal föreställningar, 9--15 mars. Sällskapet var

fördelaktigt känt från en föregående sejour (med "Tsarens

kurir" på programmet), repertoaren upptog glada och popu-
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lära stycken. Trots detta uteblir publiken i stor utsträck

ning, klagar tidningen för den 12 mars och säger det nu va

ra "mycket vanligt, att teatersällskap komma från fullsatta

salonger i våra grannstäder och här i residensstaden få nö

ja sig. med halva hus". Det synes dock ha blivit bättre i fort-

sättningen. l

Början gjordes med "Doktor Ståhl" av den tyske lustspels
författaren A. l'Arronge. Recensenten är moralisk. Han

skriver: "Doktor Ståhl är ett ganska gott lustspel med oför

därvad moral och idel hederligt ,folk, vilket kan vara ganska

nöjsamt att förnya bekantskapen med i vår blaserade tid".
Till innehållet påminner stycket om "Enparisare": En ung

och lättsinnig baron gifter sig in i en rik familj och förvand

las till en god och duglig medborgare. Det är doktor Ståhl,

som åstadkommer undret. Spelet var gott på alla händer.

Nästa program var "Krig i fred" aven tysk författarfirma,

en komedi om fältmanöver och inkvartering, som givits någ

ra år förut av Rydbergska sällskapet. Det samlade nu ett

välbesatt hus, och de uppträdande, särskilt direktör Ljung
qvist som löjtnant Reif von Reiningen, ägnades nästan ova
tionsartat bifall., Däremot var i varje faH recensenten mind
re nöjd med "Texas Jim", en amerikansk fars med sång och
dans, som under namn av "Texas Jack" dragit fuHa hus på
Djurgårdsteatern i Stockholm föregående sommar. Det var

väl mycket av larmande scener, men den ungdomliga delen av
publiken torde ha känt sig tillfredsställd.

"Niniche" synes ha blivit inställd, förmodligen efter upp
görelse med Anna Lundbergs sällskap, som annonserat våde

villen-operetten till framförande en vecka senare. Som av

slutning på sejouren spelades "Värmländingarne". Det Ljung

qvistska sällskapets program var sålunda tämligen enkelt och

lättfattligt. Några särskilt stora förmågor räknade det ej,
men samspelet var förträffligt. Till de bärande krafterna
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hörde bl. a., utom direktören, Emil \Vetterstrand, Olivia
Strömberg och fru Jenny Tegner. Ljungqvist själv var dock

mera regissör ,och finansman än skådespelare. När han drog
sig tillbaka från teaterverksamheten, var han smått förmö
gen. Dock torde han icke ha samlat sina pengar i den egent

liga landsorten utan som direktör för Folkteatern i Göteborg.

Han hade gått i Ranfts skola.

Några dagar därefter gav A il n a L u n d b e r g - t u r n cn,

två föreställningar 18--19 mars. Första kvällen gavs som

förpjäs "Det är bara mamma", komedi av E. de Najac, varpå
följde turnens egentliga dragplåster "Pariserpojken" av Bayard

och Vanderburch, en gammal pjäs, som nu upplevde en re

nässans tack vare fru Lundbergs spel i titelrollen. Tidningens

kritiker gick, som han skriver, med en något reserverad håll

ning till föreställningen, enär "turneer icke alltid bruka va

ra just så genomgående gedigna utan leva uteslutande på
ett ener två namn". Men den reserverade hållningen rase

rades genast. Turll(~ns sammansättning var nämligen god.

I den första pjäsen spelade fru Lundberg graciöst och inta

gande Volsy, en bortskämd flicka, som nog älskar sin man,

men rakt inte kan överge sin snälla mamma. I "Pariserpoj
ken" tog hon publiken på nåd och onåd som Joseph, en söt
liten slyngel, som dock har hjärtat på rätta stänet, och sjöng

bl. a. Marseljäsen. Lika gynnsamt utfön icke omdömet om
"Niniche". Naturligtvis var fru Lundberg charmant som

grevinnan Corniska (Niniche), i vilken dräkt hon än uppen

barade sig, och hon gav rollen med en lagom tillsats av an
ständig variete, men anmälaren saknade i spelet den omedel

bara friskhet, som han väntat. Publikens bifall uteblev
emellertid icke. Direktrisen-primadonnan hade samlat kring

sig en stab av dugande skådespelare, som verksamt bidra

ga till det lyckliga resultatet och bland vilka särskilt förtjä-
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na nämnas Sigge och Jenny Malmgren samt Fritz och Vir

ginie Strandberg.

I mitten av maj anlände J u l i a H å k a il s s o n och To

r e S ven n b e r g med sällskap. Det blev endast en före

ställning (14 maj) med två franska lustspel "Bonjeans gif

termål" av okänd författare och "En omvändelse" av Ch. de

Courcy (övers. av fru Håkansson). Det i många avseenden

rikt utrustade konstnärsparet blev varmt hyllat nu som tidi-

gare.

Därmed var vårsäsongen 1896 avslutad. Några veckor
därefter lämnade jag skolstaden och har sedan ej varit i till

fälle att beträda dess teater.

På hösten ägde ett evenemang rum. I september 1896 gäs
tade nämligen Knut Almlöf för första gången Vänersborg,

där han uppträdde tre aftnar, bl. a. som advokaten Knifving

i Frans Hedbergs pjäs med sanllua namn, en roll vari han

ofta blivit avbildad. Evenemanget faller utanför mina teater

minnen, men det bestyrker min uppfattning om scenens

betydelse i en landsortsstad som förströelse, incitament och

hildningsmedel.

ÅKE EU/ESON.

K ä Il o r.
Annonser och recensioner i Tidning för Wenersborgs stad och län

samt i Kungl. Biblioteket bevarade teateraffischer.
Den beskrivande teaterlitteratur.en (även den bibliografiska) har an

vänts, i mån den avser de här behandlade åren samt de därunder upp
trädande artisterna och uppförda pjäserna.

Därutöver ha många värdefulla upplysningar meddelats av teaterdirek
tÖren Knut Lindroth.
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Bilaga 1.

Pjäser givna på Vänersborgs teater
hästen 1888-våren 1896.

H ö s t e n 1 8 8 8.

Frithiof CarIbergs sällskap o

3/10 Reservsoldatens bröllop" Lustspel med sång i 4 akter
av E. Zell.

4/10 Oxtorgsgatan 44. Lustspel i 4 akter av Fr. Hedberg.
5/10 Preciosa. Homantiskt skådespel med körer, melodra

mer och danser i 4 akter av P. A. Wolff; musik av
C. M. von Weber.

7/10, S/W Jorden nmt på 80 dagar. Dramatiserat reseäven
tyr med sång och dans i 14 tablåer av J. Verne och
A. Dennery. \

14/10 Tiggarstudenten. Operett i 3 akter; musik av C. Mil-
läcker. .

15/10 Gubben i månen.. Lustspel med sång i 5 akter av C.
Costa och E. Jacobson; fri bearb. av A. Bosin och
E. vVallmark.

Fröbergska sällskapet.

~~O/10 Konung för en dag. Komisk opera i 3 akter, avdela
de i 4 tablåer; musik av A. Adam.

31/10 En sommarsaga. Lustspel i 4 akter av Pehr Staaff.

Sujetter från Stockholm.

26/12 Julsoare: Jultankar i Rom av C. Snoilsky, deklama
tion. - En, dag under smekmånaden. Komedi i 1 akt
av G. Horn. - Hund och katt Komedi i 1 akt, från
franskan av Th. Priening. - Min dagbok. Äkten
skaplig bagaten med sång i 1 akt av L. T.
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1889.

Wilhelm Rydbergs sällskap.

15/4, l(1/4 Hin och småländingen. Sago-lustspel rned sång
i 4 akter och 1 förspel av Fr. Hedberg; musik av
Carl Baum.

17/4, 21/4 Askungen. Skådespel i 4 akter av R. Benedix.
22/4 Herr Registratorn. Lustspel med sång i 3 akter, fri

bearb. efter A. l'Arronge och G. von Mosel' av S.
Kinmansson.

24/4 En rikskurtisör. Lustspel i 4 akter av G. von Moser.
26/4 Krig i fred. Lustspel i 5 akter av G. von Mosel' och

F. von SchÖnthan.

Anna Pettersson-turnen.

20/5 Fritz och Lisa. Operett i 1 akt; musik av J. Offen
bach. -~ AHa möjliga medel. Skämt i 1 akt av E. La
biche. ~ Kolhandlarne. Operett i l akt; musik av
J. Coste.

1890.

Axel CoUins sällskap.

27/1 Trassliga härvor. Lustspel i 3 akter, efter främman
de ide av Axel C-n.

28/1 Så tuktas en argbigga. Komedi i 5 akter av W.
Shakespeare. ,

29/1 Våra fruar. Lustspel i 5 akter av G. von Mosel' och
F. von SchÖnthan.

iH/l Lejon och rävar. Komedi i 5 akter av E. Augier.
1/2 Den puckelryggige. Äventyrsdrama i 9 tablåer av P.

Feval.
2/2 De tre ,musketörerna. Skådespel i 8 tablåer och pro

log av Alex. Dumas d. <l.

10/2 Therese Raquin. Drama i 4 akter av E. Zola.

August Lindbergs sällskap_

12/5 Kung Midas. Skådespel i 4 akter av G. Heiberg.
1;5/5 Tjuvskyttar. Lustspel i 4 akter, fri bearb. från tys

kan av Oscar vVijkander.
14/5 Kärlekens komedi. Komedi i 3 akter av H. Ibsen.
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15/5

Hi/5

22/5

23/5

I telefon. Bagaten i) akt av Ernst Ahlgren (Victoria
Benedictsson) . -- Duvals skilsmässa. Fars i :3 akter av
A. Bisson och A. Mars. ,
Gengångare. Familjedrama i 3 akter av H. Ibsen.

Emil von der Ostens sällskap.

Familjens olycksfågel. Lustspel i 3 akter av O. Jus
tinus.
Ett kinkigt u.ppdrag. Lustspel i 1 akt, från franskan.
-- David Garrick. Lustspel i 3 akter (efter en fransk
komedi) av Th. W. Robertson.

Wilhelm Rydbergs sällskap.

24/10 Petermans flickor. Lustspel i '" akter av C. Laufs.
26/10 Hin och småländingen. Sago-lustspel lned sång i 4

akter och 1 förspel av Fr. Hedberg; musik av Carl
Baum.

27/10 Namnkunniga fruar. Lustspel med sång i ~3 akter av
F. von Schönthan och G. Kadelburg.

29/10 En räddande ängel. Proverb i 1 akt av Anne Char
lotte Edgren. - Gräsänklingar. Lustspel med sång i
3 akter av G. af Geijerstam.

31/10, 2/11 Ett köpmanshus i skärgården. Skådespel i 4
akter, efter Emilie Flygare-Carlens roman, av Fr. Hed
berg.

:3/11 Mellan barken och trädet. Proverb i 1 akt av Ernst
Lundqvist. - Salig Toupinel. Komedi 1.3 akter av A.
Bisson.

189 L

Juliu.s Selanders säHskap.

22/2 Gustaf Hl på besök hos spåkvinnan Arvedsson. Histo
risk teckning. i 1 akt. - En brottslig betjänt. Lust
suel i 2 akter av A. Dum och H. Chivot. - Fredri.k och
Christine. Komedi i 2 akter av E. Scribe och J. H.
Dupin. - Karl XV i vardagslag ener Ett äventyr på
UlriksdaI. Komedi i 2 akter.
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Fröbergska sällskapet.

li~/3, 15/3 Jorden nmt på 80 dagar. Dramatiserat reseäven
tyr med körer och kupletter i 15 tahlåer av J. ,Verne
och A. Dennery.

Hi/,) Mikadon eller En dag i Titipu. Operett i 2 akter; ,mu
sik av A. Sullivan.

18/3 FarinelH. Operett i 3 akter; musik av H. Zumpe.
1g/3 Den sköna Helena. Operett i 3 akter; musik av J.

Offenbach.
20/3 Fatinitza. Operett i 3 akter; musik av Fr. von Suppe.
21/i~ Läderlappen. Operett i 3 akter; musik av J. Strauss

d. Y"
2 ft/3 Bergliot. Dikt av Ej. Ejörnson;musik av Edv. Grieg.

Utföres i kostym av norska skådespelerskan (gäst)
Fredrikke Jensen. - Elfte I budet. Lustspel i 3 akter,
fri bearb. från tyskan av Fr. Hedberg.

August Lindbergs sällskap.

26/4 Hedda Gabler. Skådespel i 4 akter av H. Ibsen.

Artister från Södra teatern i Stockholm.

11/5 Min kusin. Komedi i 3 akter av H. Meilhac; musik av
Bj. Hallden.

Turne Håkansson-Svennherg.

29/5 En ny ron. Proverb i 1 akt av \Vilma Lindhe.~

Saga (av H. C. Andersen) berättas ;;lV fru Håkansson.
..~ Skvaller. Lustspel i 2 akter av Einar Christiansen.

Medlemmar av August Lindhergs sällskap.

7/6 Niniche. Operett i 3 akter; musik av M. Boulard.
8/6 Våra flickjägare. Lustspel med sång i 4 akter ,av L.

Treptow, bearb. av Fr. Hedberg.

Engelbrecht-I,undberg-turnen.

11/8 Exemplets makt. Komedi i 1 akt av H. Meilhac och
L. Halevy. - Sista varvet. Episod i 1 akt af J. Leh
mann. - Trumpetarens fästmö. Monolog med sång
ur Stabstrumpetaren. - Förlåt mig! Komedi i 1 akt
av Emilie Lundberg. - Fin du siede. Parodiskt till
fällighetsskämt med sång.
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11/10

28/10
29/10

30/10

31/10
1/11
2/11

10/11
11/11

Julius Selanders sällskap.

Samma program som den 22/2 1891.

Axel CoHins sällskap,

Den vilda jakten. Lustspel i 4 akter av L. Fulda.
Köpmannen i Venedig. Skådespel i 5 akter av \V.
Shakespeare.
I sömnen. Skämt i 1 akt av Julius Rosen. - Troll
sländan. Lustspel i 3 akter av H. Meilhac och L.
Halevy.
Erik XIV. Sorgespel i 5 akter av Joh. Börjesson.
Othello. Skådespel i 5 akter av W. Shakespeare.
Richard Sheddan. Komedi i 4 akter av A. LanglC.
Farligt folk. Lustspel i 3 akter A. l'Arronge.
Fromont och Risler. Komedi i 5 akter av A. Daudet
och A. Belot.

l 8 9 2.

Jenny Carlbergs sällskap.

10/2 Tiggarstudenten. Operett i 3 akter; musik av C. MiI
löcker.

12/2 Stackars Jonathan. Operett i :3 akter; musik av C.
MiHöcker.

14/2 Stabstrumpetaren. Lustspel med sång i 4 akter av 'V.
Mannstredt och F. Anthony, övers. och lokalis. av Fr.
Hedberg.

15/2 öregrund-östhammar. Lustspel med sång i 3 akter (5
tablåer) av H. Wilken och O. Justinus, övers. och
lokalis. av S. Kinmansson.

17/2, 23/2 LUla Helgonet. Komedi-operett i 4 akter; musik
av M. Herve.

21/2 Värmländingame. Tal-, sång- och dansspel i 6 avdel
ningar av F. A. Dahlgren; musik av A. RandeL

22/2 Mikadon. Operett i 2 akter; musik av A. Sullivan.
24/2 ViHars dragoner.. Opera-comique i ;') akter; musik av

Aime Maillart.

Håkansson-Svennberg-turnen.

6/5 Stulen lycka. Skådespel i 3 akter av G. Giaeosa.-
En omvändelse. Komedi i 1 akt av Ch. de Courey.
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16/5

17/5

13/5
1'1/5
15/5

Hjalmar Selanders sällskap.

10/5, 18/5 Ära. Skådespel i 4 akter av H. Sudermann.
11/5 Ett silverbröllop. Lustspel i 3 akter av Emma Gad.
12/5 Jag gifter mig med min dotter. Lustspel i 1 akt av

A. J. Gross von Trochau. --- Aldrig i livet. Lustspel
i 3 akter av G. af Geijerstam.
En skandal. Skådespel i 'l akter av Otto Benzon.
Ett lysande parti. Lustspel i 5 akter av Pehr Staaff.
Amor och Psyke. Lustspel i 2 akter av G. af Geijer
starn. -- Tokerier. Fars i 3 akter av C. Laufs.
Slmndalen i natt. Komedi i 3 akter av Knut Midla
elson.
D-uvals skilsmässa. Fars i 3 akter av A. Bisson och
A. Mars.

Artister från Stora teatern i Göteborg (lyr. avd.).

2/6 Faust. Opera i 4 akter; musik av Ch. Gounod.

Artister från Stora teatern i Göteborg (dram. avd.).

8/6 Svärfar. Lustspel i 4 akter av G. af Geijerstam.

Finska gästspelsturnen.

18/6 Bakom Kuopio. Lustspel i 3 akter av G. von Numers.

Turne Linden.

12/8 Hin ondes lärospån. Opera-comique i ,1 akt; musik av
Aug. Söderman. -- Carmen, scen ur andra akten;
musik av G. Bizet. - Trubaduren, fjärde akten; mu
sik av G. Verdi.

August Lindbergs sällskap.

1/9 Damernas vän., Komedi i 5 akter av Alex. Dumas
d. y.

2;9 Miss Helyett. Operett i 3 akter; musik av Edm.
Audran.

Hjalmar Selanders säHska!l.
11/9 Storstadsluft. Lustspel i 4 akter av G. Kadelburg och

O. Blumenthal.
12/9 Hennes nåds barn. Lustspel i 4 akter av E. von \\T01

zogen och W. Schumann.
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9/12

10/12

11/12

För tidigt.
Gendarmen.
Debrit.
Tofslärkan.
bruch.
Detektiven.

Albert Ranfts sällskap.

Proverb i 1 akt av Anders de \Vahl.
Komedi i 3 akter av A. Decourcelle och

Skådespel i 4 akter av E. von \Vilden-

Lustspel i 3 akter av Pehr Staaff.

1893.

Svenska Opera-turnen.

17/1 Konsertavdelning. - En sömnlös natt. Operett i 1
akt; musik av J. Offenbach. - Den sköna Galathea.
Komisk mytologisk opera i 1 akt; musik av Fr. von
Suppe.

Emil von der Ostens sällskap.

18/1 Edmond Kean. Komedi i 5 akter av Alex. Dumas
d. ä.

19/1 Familjens olycksfågel. Lustspel i 3 akter av O. Jus-
tinus. I

20/1 En trevlig smekmånad. Lustspel i 3 akter av F. Bren
tano och J. Keller.

August Lindbergs sällskap.

4/3 Storstadshem, Lustspel i 4 akter av Chr. Boeck.
5/3 En arbetare. Skådespel i 3 akter av L. Dietrichson.

Engelbrecht-turnen.

26/3 Efter 50 år. Skådespel i 3,akter med prolog av Zach.
Topelius.

27/3 De .otäcka karlarne. Lustspel i 4 akter av Jul. Rosen.
29/3 Samhällets pelare. Skådespel i 4 akter av H. Ibsen.

2/4 Coralies son. Komedi i 4 akter av Alb. DelpiL -
Prins ,Kille och fröken Wira. Fars-operett i 1 akt;
musik av J. Offenbach.

3/,1 Den ondes besegrare. Folkkomedi med sång i.4 ak
ter av Th. Overskou.

5/4 Kärlek. Skådespel i 4 akter av Edv. Brandes.
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27/4

1/11

;~/11

5/11

k{/11
11/11

12/11

August Lindbergs sällskap.

Byggmästar Solness. Skådespel i 3 akter av H. Ibsen,

Medlemmar av L d. CoHinska sällskapet.

Sodom ,och Gomorra. Lustspel i 4 akter av J. B. von
Schweitzer, bearb. av C. J. Fahlcrantz.
Löjen och tårar. Teckningar ur Stockholmslivel i
10 tablåer med kupletter och körer, bearb. från
tyskan av Joh. JoHn.
Värmländingarne. Tal-, säng- och dansspel i (j av
delningar av F. A. Dahlgren; musik av A. Randel.
Villervallan. Komedi i 5 akter av Aug. von Kotzebue.
Andersson, Pettersson och Lundström. Folklustspel
med sång i 7 tablåer av Fr. Hodell.
Herr DarrlanelI och hans, upptåg på landet., Lustspel
i 4 akter med körer och kupletter, bearb. från tyskan
av Aug. Blanche.

Artister från Stora teatern i Göteborg.
(Dir. Albert Ranft.)

29/11 Orientresan. Lustspel i 3 akter av O. Blumenthal och
G. Kadelburg.

BO/11 Ett ungo.kadshem. Komedi i;) akter av Knut Michael
son.

1894.

Artister från Stora teatern i Göteborg.
(Dir. Albert Ranft.)

24/2 Charleys tant. Lustspel i 3 akter av Brandon Thomas.

Fröbergska sällskapet.

1:-\;4, 15/4 Madame Angots dotter. Opera-comique :3 <lk
ter; musik av Ch. Lecocq.

lVi Konung för en dag. Opera i 3 akter; musik av A.
Adam.

K. Dramatiska teater-turnen.

10/6 Dubbelspel. Lustspel i 4 akter av O. Blumenthal.
11/6 En parisare. Komedi i 3 akter av Edm. Gondinet.
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24/10

25/10.

26/10

28/10

29/10

30/10
4/11

25/11

William Petersens danska sällskap.

Clairette i dragonlägret. Operett i 4 akter; musik
av V. Roger.
Livet på landet. Folkkomedi i 5 akter efter Fritz

Reuter av P. Fristrup.
Resan tm Kina. Operett i 3 akter; musik av J. Ofl'en
bach.
En börsbaron. Lustspel med sång i 5 akter av Rich.
Schröder. ,
Bellevilles mö, Operett i 3 akter; musik av C. Mil
löcker.
På besök i Paris. Vådevill i 3 akter av J. L. Heiberg.
Jeppe på berget. Komedi i 5 akter av L. Holberg.
- Duvals skilsmässa. Fars i 3 akter av A. Hisson och
A. Mars.

Axel ColHns sällskap.

Gustaf Adolf och Ebba Brahe. Skådespel i 3 akter av
Gustaf III.

Artister från Stora 'l'eatern i Göteborg.
(Dir. Albert I(anft.)

26/12-30/12 Ljungby horn. Romantiskt sagospel i 5 akter
av E. Collin, V. östergaard och A. Ibsen, fri bearb.
av Fr. Hedberg; musik av E. Hartmann och N. Gade,
arr. av Nicolai Hansen.

1895.

Artister från Stora Teatern i Göteborg.
(Dir. Albert I(anft.)

1/1 En trevlig betjänt. Komedi av L. F. Clairville och
B. O. Gastineau. - Den tvivlande Thomas. Fars i 3
akter av C. Laufs.

William Petersens danska sällskap.
10/1 Niobe. Fars i 3 akter av H. och C. A. PauHon.-

Den nye bibliotekarien. Lustspel i 4 akter av G. von
Mosel'.

Galeotto·turnen.

17/1 Galeotto. Drama i 3 akter och prolog av Jose
Echegaray.
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Albert Ranfts sällskap.

5/2 Lille Eyolf. Skådespel i
r
3 akter av H. Ibsen.

Emil Ljungqvists sällskap.

10/2 Stabstrumpetaren. Lustspel med sång i 4 akter av
VV. JVIannstredt och F. Anthony, övers. och lokalis. av
Fr. Hedberg.

11/2 Niobe. Fars i 3 akter av H. och C. A. Paulton.
På Fejan. Revy med kupletter, körer och danser i 1
akt av Emil Norlander.

12/2, 13/2 Tsarens kurir. Dekorationspjäs i 5 akter (10
tablåer) av J. Verne och A. Dennery.

17/2 Charleys tant. Lustspel i 3 akter av Brandon Tho
mas. - På Fejan, se 11/2.

18/2 Panelhöns. Lustspel i 4 akter av G. Kadelburg och
O. Blumenthal.

Conrad Landegrens sällskap.

3/3 Hin och småländingen. Sago-lustspel med sång i 4
akter och 1 förspel av Fr. ,Hedberg; musik av Carl
Baum.

10/3 Vär'mländingarne. Tal-, sång- och dansspel i 6 akter
av F. A. Dahlgren; musik av A. Randel.

18/5

15/9

16/9

17/9

18/9
H)/9

20/11

Folkteater-turnen.

Liten Karin. Lantlig operett i 3 akter, text och musik
av C. G. R. Littmarck.

August Lindbergs sällskap.

Bröllopet på UIfåsa. Skådespel i 4 akter av Fr. Hed
berg; musik av Aug. Söderman.
Tatlows hemlighet. Folkskådespel i 4 akter av H. A.
Jones.
Per Gynt. Dramatisk dikt i 5 akter av H. Ibsen; mu
sik av Edv. Grieg.
Hamlet. Sorgespel i 5 akter av \V. Shakespeare.
Fedora. Drama i 4 akter av V. Sardou.

Hjalmar Selanders sällskap.

En moder. Skådespel i 1 akt av Johan Bojer. - Ett
litet troll. Lustspel i 3 akter av Ernst Lundqvist.
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Turne Ranrt-Itjertstedt.

29/11 Cornelius Voss. Lustspel i 4 akter av F. von SchÖn
than.

~m/11 Senator Anderson. Lustspel i 3 akter av F. von
Schönthan ,och G. Kadelburg.

Hjalmar Selanders sällskap"

2/12 Zigenarbaronen. Operett i 3 akter; musik av J.
Strauss d. y.

Julius Selanders sällskap.

26/12 Samma program som den 22/2 och 11/10 1891, utom
att komedien Fredrik och Christine nu ej spelas.

V å r en 1896.

Axel Collins sällskap.

20/1 En nyårsnatt. Skådespel i 1 akt av R. Benedix. 
En liten skatt. Lustspel i 3 akter av Aug. Harris.

21/1 Ur Karl XH:s ungdom. Historiskt äventyr i 5 akter av
Joh. Börjesson.

22/1 En fiffig spekulation. Lustspel i 4 akter av Fr. Hed
berg.

26/1 Syrsan. Skådespel i 5 akter av Charlotte Birch
Pfeiffer.

Turne Ranft--Hjertstedt.

3/2, 4/2 Madame Sans-Gene. Komedi i 4 akter av V. Sanlou
och E. Moreau.

Turne Albert Ranft.

25/2 Tanquerays andra hustru. Skådespel i 4 akter av
A. Pinero.

Emil Ljungqvists sällskap.

9/3 Doktor StåhI. Lustspel i 5 akter av A. l'Arronge.
10/3 Krig i fred. Lustspel i [) akter av G. von Mosel' och

F. von Schönthan.
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12/3 Texas Jim (Jad{). Amerikanskt lustspel i Ll akter
av Charles Kjerulf.

15/3 Värmländingarne. Tal-, sång- oeh dansspel i 6 tablå
er av F. A. Dahlgren; musik av A. Randel.

Turne Anna Lundberg.

18/3 "Det är bara mamma". Komedi i 2 akter av E. de
Najae. - Pariserpojken. Komedi i 2 akter .med ku
pletter av Jean Bayard oeh Emile Yanderbureh.

19/3 Niniche. Operett i 3 akter; musik av M. Boulard.

Turne Håkansson-Svennberg.

14/5 Bonjeans giftermål. Komedi i 2 akter, övers. från
franskan. - En omvändelse. Komedi i 1 akt av
Charles de Courey.

* * *

Anmärkningar.

för en del pjäser, som ej föreligga i tryck, ha fÖrfattarnamn ej kunnat
anges.

Sådana stycken som t. ex. "Jorden amt på 80 dagar" och "Värmlän
dingarne" gåvas ofta i sammandraget skick. I dylika fall har titeltexten.
du affisch finnes bevarad, återgivits ef'ter denna.
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Bilaga 2.

01[,.111111 ",,,"'rteckllade, Aug. Lindberg å ena sidan och ~Jt: ..J(;~~

å mu/ra sidau. har f,J/jl/1,,/e kOlItmkt Uif"il afs/utadt.

§ 1. Jai/, Aug. Lindberg, fJl(/ai/erar /ti;,.,ned .~.. 4'~.~

att under tiden ji'ån den / &. ~?r lR9!i till oelt med den /Z-.~

JRf(} som ~t1<-~~ tjenstgöra vid den eller de scener, dcr jag

för god! jim/N att gifm teatraliska ,.epresentatione,..

<~ 2. Jag,

furltiml(')' mi.'/ att ujJptl'iida i alla tal- oclt s((1lfJ-rolle'F sarnt stU1JlnUl partier, SO'in 'lnig an-

förtros, iif/'('lIsom i körer, danser, tablåer m, 111:, lIVarje1llte ja.'} till ovi/korlig efterle/nad uude,'-

kastar mig det reg/ellltnte, sam åtfölje,' detta kontrakt,

§ 3. Vid teatem a"slii/da sujetter förbinda sig vidare:

ult p/i. egen bckof:tuwl h/lila 8'ig '/ned alla fOr scenen behöjUga civila ltUitle1" tillika med chaussurr, huttar

och handskar meJ Iwad mera till eivil driigt llörer. D/i Jcremot kostynt l'tjurdras erhillles sådan ur
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teaterns garderob, meJ wulan/ag aj jiitjalUte persedlar, som det åtigge,' den spelande att sjelf anskaffa:

svarta knäbyxor,. ~varta och /wita silkes· sam-t kulörta bomullsstrumpor,' kyllerstöjlar, bottmoller, läder·

och srarta sammetsskor ,. sko· och knäspännen jemte skorosor aj alla slag samt kyllerhanclskar, krås och

manschetter.

Damm'na:

aU på egen bekostnad hålla sig med alla för scenen behQjliga civila kläder tillika med chaussure, !Iattar och

handskar med hvad mera till civ-il drågt hörer. Härifrån undantages endast ka'rlkläder, !wilka,

då sådana etjordras, erhållas frän teate'i'ns garderob,

§ 4, För de förbil1delser, u~u~u~

sig sålundilåtagit, betalar jag, Aug. Lindberg, uu~...~~

Sl:-----------u~uuwu:=u~<.~.,u~~,u

§ 5. Lönen utbetalas i tvenne hill/ter, den 15 och den sista dagen i "varje månad.

Vid inträjjande resor erlullles fri I'esekostnad.

§ G, Skulle under kontraktstiden kunglig sorg eller farsot intrujJa, hVaI'igenom säll-

skapets verksamhet afbrytes, erhålles under den till nämnda omstiindighefer fortfara, endast

half ajlöning. IntriijJa åter omsWndigheter, SOlIl helt och luUlet oll/öjliggöra företagets! vidm'e

existens, så upphör detta kontrakt genast å ömse sidor till all krait och I:erkan; dock 'skall den

faststälda lönen utbetalas intill den dag, å "vilken siWskapet upplöses.

§ 7, Med förestående kontrakt, hvaraf tvenne lika lydande exemplar blifvit upp-

riittade, af !/Vilka hvardera kontrahenten ett till si,q tagit, förklara vi oss undertecknade el

ömse sidor belåt1lC; och fö,'binder ja,q, ~.

mig sMskildt att, derest genom n,itt eget JÖI'vållande min tjenstgöring vid teatern sku/le före
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el/el' uncier den öjt'erenslcomna ticien uppltöra, tilllwrr /lug. Lindberg eller ilans rättsinneltajvare

genast utbetala en summa, motsvarande den ajlöning och iffdga förmåner, till hvilka jag på

grund af detta kontrakt skulle Iwfv" varit berättigad för den åteTstående kontraktstiden.

Tillägg:

18.9

REGLEMENTE.

§ 3.

När från scenen något tillkinnagifvande för publiken skall
ske, verkställes sådant utan invändning af teaterl'egisl!ör, inspi·
cient eller af den aktör, som derom undfår tillsägelse.

§ 5.·

Vid för sen inställelse till representation, hvarigenom dess
början fördröjes eller fortgång störes, plikte den skyldige 25
kronor.

§4.
För sen inställelse till kollationering eller repetition be

lägges med plikt af 1 krona, Mvellså för tidigt a:fl.ägstJande från
samma arbeten; fullkomligt uteblifvande derifrån med plikt af
2 kronor. Sker sådant uteblifvande bevisligen uppsåtligt, ökas
plikten till 5 kronor.

För försummelse vid generalrepetition betalas dubbel plikt,
och ,må ingen från sådan repetition afiägsna sig utan att förut
hos direktören eller regissören ha gjort sig underrätta~, huru~

vida nagon omtagning af det repeterade skall ega. rum. Den,
som saknas vid omtagningen, plikte 5 kronor.

§ l. II
Hvarje Yid tentenl anstäld person skall. efter tillsägelse ,.;,i

och utan särskildt arvode derför, infinna sig till repetition senast

ått, d:1:: r:;: 1::::~:::::::I~:::Ö::rj::~ noggranuhet, punKt. 1

1

[,'

lighct och efter bästa förmåga uppfylla de skyldigheter, de vid
densamma g-cnom kontrakt sig åtagit; efterkomma dc tillsägel~ ii
ser, föreskrifter och råd, hvilka af direktören eller den sceniske Ii
regissören varda dem meddelade, såväl i afseende på talangens I
förkofran, som i allt annat som med teatern eger gemenskap; l!
emot sina kamrater, så inom som utom tjensten iakttaga ett r

skickligt och an~tändigt uppförande; i rätt tid infinna sig till l,,!

speUakler, konserter, repetitioner, kollationeringar, öfningar samt
vid alla andra tillfällen, bvilka för öfrigt i afseenrle på. deras ii,
tjenstebefattning kunna ifrågakomma, och i allmänhet vinn- :1
lägga sig om allt, som kan bidraga till teaterns framgång.

!I
Ii
ii
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Vid fullkomligt uteblifvande, som v,åUar spektaklets in
ställande eller förändring, vare den felande skyldig genast godt·
göra direktören all den skada och förlust, som honom derig!:nom
tillskyndats, hvarjemte den felande genast kan från teatern skiljas.

§ 6.

För försummad entre under representation pliktas 5 kro
nor, om den felande har roll, och 3 kronor, di frågan är om att
fylla korist~ eller stum plats å scenen.

§ 7.

Den, som ej vid utsatt första generalrepetition kan sin
roll utantill, pliktar från 5 till 10 kronor, och fördubblas plik~

,ten, om han eller hon ej kan via sista generalrepetitionen; dock
mil. dct ankomma. på den sceniske styresmalmen, som i mån af
rollens vigt och omfattning bestämmer pliktbeloppet, att vid
särskilda. sig företeende omstä.ndigheter förordna om befrielse
från sådan plikt.

§8.

Ingen må. vägra att vid representation bruka. den kostym,
som för rollen blifvit fÖreskrifven, ellp,r att i fullständig kostym
och grimerad uppträda å utsatt generalrepetition i kostym, vid
äfventyr att plikta 10 kronor. Vägrar någon att sådan skyldig~

het fullgöra, tillämpas pliktbestämmelsen i § 5, och den som
begagnar å scenen annan kostym, än som blifvit föreskrifven,
pliktar för bmrje gång 10 kronor.

§ 9.
Rvar och en vid representation tjcnstgörande lir skyldi~

att senast kl. 1 e. m. å spektahldagen tillse, att dess drägt och
reqvisita liro i l.rederbörlig ordning, samt att genast tillsäga om
hva.d deri kan fattas. Utskrifning af bref och handlingar, bvilkn.
skola ä scenen uppläsas, skall den, till hyars roll de höra, sjelf
ombesörja; likaså. fl'Untimmel'shandarbeten af vanligt slag, när
sådana för begagnande -å scenen erfordras. Uraktlåtenhet häraf,
hvarigenom störande af spektaklets jämna gång orsakas, bcläg~

ges med plikt af 5 kronor.



§ 10.
Den som utan laga. förfall afhaner sig fritn tjenstgöring,

utan tillstånd af direktören bortreser från staden eller utöfn~r

tillåtelsen fördröjer sil'! återkomst, vägrar att spela en roll, som
honom ,eller henne af den sceniske styresmannen tilldelas, eller
att utföra annan scenisl. tjenstgörillg, som honom eller henne
kontraktsenligt åligger, plikte för hyar gång 25 krollor.

Laga förfall, som berättiga till afhu.llande från tjcnstgö·
ring äro: vederbörligen af läl,areattest styrkt sjukdom; hllelse
inför rätta; rnilitärtjenst; samt föräldrar,';, barns eller makes död,
hvilka trenne sistnämnda fall berättiga till åtta'dagars befrielse
från uppträdande å scenen.

Hvarje förfall bör genast, äffcn om tjenstgöring för dagen
ej är hestämd, llOS direktören eller regissören frllmälas vid äfven~

tyr af plikt från 2 till 5 kronor.

§ 11.
Sjukdom, som förhindrar tjell~tg0ringell, skall ruco. liikarc'

betyg styrkas, såvida den· engageraue BIljetten vill uppbära lön
under sjukdomen. Varar denna längre än en månau, :i.tlljutes
half aflöning. Skulle sjukdomen eller otjenstbarlleteLl fortfara
två månader eller derutöfver, eger direktören rätt att upph~tf\-a

kOlltraktet, ät\-en om den deruti bestämda engagementstiden då
icke skulle harva tiUändagått.

Den sig såsom sjuk angifvit och dock utan tlireUörells
vetskap och läkarens särskilda fi5reskrift utomhus befinnes, liE k
tar 10 kronor.

§ 12.
För högljudt samtal, buller och stoj Ii seenell eller i Jr.ss

närhet vid repetition, fortsatt oaktadt tillsägel,;e, pliktas 2 kro
nor; för störande oljud vid representation 10 Imma!', . SImIle
högljudt gräl eller llandgripligheter uppstå ml'llaJl h'å eller flere
af teaterns medlemmar under pågående repetitiOll, vare ~ig ii.
scenen eller i klädlogerna, pliktar hvardera fl krOllor; \'i(j re
presentation fördubblas plikten.

§ 13.

Om någon bcfinncs-'vara af starka drycker iifverlnstau, så
att han ej Hall sitt parti utfijra utan stömlll.le af r;tyckets gallg,
eller i sitt öf\'crlasbde tiHst.lnd ej kun tillåtas Vii scenen upp-
träda, Vliktc 50 hollor och ansvare ucre!;t spektaklets
inställande eller fl'}I:indring deraf vallils, pil flir ,<Idallt fall
i § 5 förcskrifvel',

§ 14.
Inga fl'äUllllanUe personer må under repetition ellel' rc

}Jresentation cga tillträtle \"are sig å teatems scen eller i kHid~

logerna, och må ej heller förtärande af mat, öl eller starka dryc
ker å. dessa ställen ega rum under repetition (·lIer rep~esetlta

tion, :l<'ör föreelse häremot eger direktören rätt att ålägga plikt
från 2. till 10 kronor.

Huudal' få icke medtagas il scenen eller i klä/nogerna.
Alt tobaksrökllil~g är vid af m)"nlligheterna utsatt vite fÖr

bjuden i k)iidlogel'lla och andra till teatern hömlHle lägenheter
samt A spenen viu andra tillfällen, än då sådant j rollen fiire
skrifves.

§lo.
Den, som tillåter sig att i otid jttra omdömen om till

uppförande afsedda arbeten eller att utsprida menliga yttran
den om förmän, kamrater eller verksamheten inom teatern, skall,
ändock det skett af oförständ och utan afsigt att skaua göra,
för hvarje gång plikta från 5 till 20 krollfJ"

§ 16.
Alla teatern tillhöriga kläder, attributer, pjeser, roller

eller stämmor m. m.• som den anstlilda personalell begagnar,

böra sorgfälligt värdas j och om de genom någons iÖl'VA1tande
skadas eller förkomma, skola de af den felaktige ersättas.

Dell, som utan direktörens medgifYände utlånar något af
teaterns tillhörigheter, ehvad det vara må, pliktar, utom gäldan
det af skadan, 10 krattor,

§ 11.
Den, som i andra fall, än här ofvan säges, lIti sin befatt

ning visar försumlighet, eller vårdslöshet, pliktar för hvarje
gång [) kronor.

Förhåller någon sig oredligt, eger direktören att den·
samma från teatern skilja.

§ 18.
Hvarje t-eaterns medlem åligger att vid alla tillfällen visa

direktör eller regissör all aktning och höfiighet samt i tjens ten
uppmärksamhet och lYllnad. Skulle någon med ord eller hand
ling piL ett otillbörligt sätt förgå sig mot sina förmän, vare han
eller· hon skyldig att erlägga första gången 10 kronor och, om
det förnyas, för hvarje följande gång 20 kronor.

Skulle någon, trots varningar och plikt, uPllrepade gånger
förgå sig, eger direktören rätt att honom eller hellne genast från
teatern I>kilja,

Alla i detta reglemente bestämda plikter ocll ersättnings
belopp skola nästföljande aflöningsdag från den felandes afiöning
ufdragas; 'Den sålunda möjligen blif'vande pliJdkasslln reyideras
vid hVllrje :spelårs slut af tvenne sällskapets,medlemmar, valda
af sujetternå, och öfverlemlllJ,S derefter af direktören, mot be·
hörigt qvitto, tm "De sceniska artisternas Understödsfond".

§ 19.

Utan direktörens särskilda tillstålld eger ingen vid teatern
anstätd person rättighet att åtaga. sig annan befattning, derar
hinder för tjenstgörningcn vid teatern b.n vållas.

Ej må någon af teaterllS personal undel' kontraktstiden
å andra teatrar upptIäda ('ller vid kon~cl'ter eller soal"\~er bi.
träda utan sär~Idldt tillstånd af direktörell. BrJtcr någon här
emot, plikte han för hvarje gr.ug 100 kronor och lian, om hall
eller hon mer än en gång dermed bctri'ules, fråll teatenl ee
ua.!>t skilja!;

Filr lien händelse J.irektul'('!l på derom gjoru fmfn"täl!
ning bifaller en begäran ll.tt vid teatel'll an~tiild fjujett l1l~ltte fl~

uppträda å alman -teater, medv('rkll. vid konsert eller ~<.JurC ellel"
allllun offentlig fiil'l!~til.llning ~ eJ hvad art Ul'n ,·alfl llli, - "l,all
afgift erliiggas i enlighet meJ !leJal! ~taJga.ue grunder:

för biträde uJ eb liUjctt kr. 20: _
" två sujetter " 30: -
., tre ell el" Hera l:ill-jetteI " 5u;-

Dessa afgifter, l:iom tillfalla. "De ticelli:;.!;a artisternas Ull·
derstödsfond", skola erläggas inllall den i fraga varande före·
ställnlngon eger rum och sändas af direktören omedelbart till
styrelsen för ll)'ssnitilluda ulluer:;tödsfund.

Är den, som anordnar förestiillningen. sjelf anstäld vid
teatern, må han eller hon med inbetalningen lJjuta anstånd till
dagen efter föreställningen, Men sker illbeta!llingen ej da, inne
hålles bel(ivpet af hans eller hennes löneförmåner.

§ 20.
Förutom fÖl'estiiende allmänna bestämmelsel gälla sär·

skildt for r~gissör, inspicient, ol'kesteranförare, muskinmästare,
gasmiistul'e och gurderobsförvaltal'e de instruktioner, som af
direktören meddelas.

Dc vid teatern mot fast lllånaJ~lön anstältle dekorations
arbetarne äro pligtige att dagligen infinna sig till fjenstgörillg
De sortera ninnast l.mder maskiulnästurcn, men ara uno.er ge·
neralrepetitien och pågående rt'preselltatioll äfven skylilige att
utföra de göromål, tillhörande teaterverksamhetell, som åläggas
dem af regissören.

curEB01W. .A LIlHlyrtll ,t SÖJler~ Bukl"vd;eri 1:f9l.
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Vänersborgs Döttrars Gille.

Den 29 december 1949 innehöll Elfsborgs läns Annonsblad
ett upprop av fröken Anna Eriksson om bildande av ett Vä
nersborgs Döttrars Gille. Beslut i ämnet fattades vid ett tal
rikt besökt möte redan påföljande dag. Därvid tillsattes en in
terimsstyrelse, som skulle utarbeta förslag till stadgar m. m.

Döttragillet konstituerades så vid nytt sammanträde den 11
januari 1950, varvid stadgar antogos och styrelse valdes.

Enligt stadgarna har gillet till ändamål att bereda kvinnor,
födda i Vänersborg, tillfälle att sammanträffa, att förden
skull anordna gillesstämmor med samkväm två gånger år
ligen, varav vårstämma under maj och höststämma under de
cember, att i årsskrifter publicera uppsatser, som kunna be
fordra kännedom om gångna generationers kvinnoinsatser
till stadens fromma och för dess hjälpverksamhet, att genom
mottagande och fÖrvaltande av donationer verka för gillets
bästa samt att i ideellt syfte ivra för stadens väl och förskö
ning.

Styrelsen utgöres för år 1950 av:
l:a åldermor: fröken Anna Eriksson,
2:a " : fru Ellen Hansson,
kassafogde: fröken Greta Olsson,
l:a gilleskrivare : fru Agnes Svärd,
2:a " : fröken Ingrid Petre,
gillevärdinnor : fru Elsa Engqvist och

" Greta Ljunggren.
Ersättare: fru Ingeborg Schalin,

" Märta Svensson och
" Karin Granberg.

Gillet har redan över 200 medlemmar.
Den 9 maj höll Vänersborgs Döttrars Gille sin första vår

stämIna i stadshotellets festvåning, synnerligen talrikt besökt
och efterföljd av angenämt samkväm.

Vänersborgs Söners Gille hälsar med tillfredsställelse till
komsten av ett stadens döUragille och önskar systergillet all
framgång i de syften, som för båda gillena äro i huvudsak
gemensamma.

84



VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 2.

Museets textilier.

Vid Vänersborgs museum utfördes hösten 1948 en katalogi

sering av det textila materialet. Varje föremål numrerades,

varvid numret skrevs med märkbläck på bomullsband, som

fastsyddes på föremålet. Endast i undantagsfall skrevs num

ret direkt på föremålet. De beskrivande kataloglapparna

gjordes mycket utförliga. Förutom alla tillgängliga uppgif

ter ha hänvisningar till den litteratur, som använts, anteck

nats. Hyllor och backar i det skåp, som samtidigt byggdes, num

rerades. Sedan föremålen lagts in på sina platser, upprälta
des magasinslistor. För att underlätta arbetet med föremå

len har på kataloglapparna angivits numret på den back eller

hylla, där föremålet förvaras.

Vid grupperingen av föremålen har den sedvanliga indel

ningen i allmoge- och högreståndsföremål använts. Detta

stötte dock på en del svårigheter. I samlingarna ingår näm
ligen ett stort antal föremål, som kommit från borgerskapets

hem. Tack vare att nästan samtliga föremål inom denna

grupp skänkts till museet under senare år, har det varit möj

ligt att åtminstone kunna angiva dem som använts i Väners

borg. Då nästan samtliga äro maskintillverkat handelsgods,
har det givetvis ej gått att fastställa, var de tillverkats.

Då det gällt att ortsbestämma föremålen inom allmoge
och högreståndsavdelningarna, har själva samlingarnas ka
raktär lagt hinder i vägen. Vid undersökningen återfanns
nämligen rester av två olika numreringar, äldre än den

numrering, vilken gjordes 1904 på museet. På ett par av
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plaggen sutto nummerlapparnapvanpå varandra. Ortsupp

gifterna ha därför angivits med största reservation.

En stor grupp av allmogeföremålen kommer med största

sannolikhet från sydöstra Sverige. Bland dessa förekomma
några serier av föremål, som tyckas vara sammanbragta för

att visa den gradvisa utvecklingen av ett plagg. En helt an
nan karaktär ha föremålen från Västergötland och Dalsland.

Här har det inte varit frågan om att bilda instruktiva serier
utan att bevara föremål från en gången tid. Då de flesta äro
gåvor, har en någorlunda säker ortsbeteckning kunnat åstad
kommas.

Den borgerliga gruppen är både intressant och roande.
Pärlbroderade urdynor vid sidan av fina broderier och ut

sökta föremål i elfenben för kvinnornas sybord ge en talande

bild av smakförbistringen under decennierna runt sekelskif
tet. Endast ett fåtal klädesplagg finnas i denna grupp.

Däremot utgöra gångkläder huvudparten av allmogefÖ
remålen. Vardagskläderna sletas upp till sista tråden eller
syddes om till barnen, och det vi ha bevarat äro delar till
fest- eller söndagsdräkten. I museets ägo finnas brudgums
skjortor, troligen från sydöstra Skåne, vilka ge en god fÖre
ställning om det arbete och den omsorg, som lades ned på
ett enda plagg. En intressant serie bilda några liv till kvin
nodräkten. Materialet är ylle- eller sidendamast med kant
ningar i siden och sammet. De silverspännen, som från bör

jan voro avsedda att hålla samman livet, finnas här i olika

utvecklingsstadier från verkliga häktor till maljor av rent

dekorativ art.
Ett livstycke är i ovanligt hög grad försett med silver

smycken. På vardera axeln finnes ett hängsmycke gjort av
silvermynt från slutet av 1600-talet. Utmed framkanten fin

nas tre par maljor, och alldeles i nederkanten, där kjollin

ningen har varit fäst, fyrkantiga silverbleck, ett på vardera
sidan. Samtliga smycken äro försedda med lösa "löv".
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En annan serie, som omfattar fyra stycken brudiister, är
troligen från Värend. Den äldsta är daterad 1783 och den

yngsta 1830. Två äro odaterade, men av utförandet att dÖma
tillhöra de tiden omkring 1800. Dessa lister illustrera tydligt

nog dräktskickets begynnande upplösning. Detalj erna ägna

des inte längre samma omsorg som tidigare.

Huvudparten av föremålen från Västergötland och Dals
land utgöras av bindmössor och handskar. Av bindmössorna

BINDMÖSSA
Onv. nr 405).

HANDSKAR
(inv. nr 378).

äro de flesta av den typ, som voro tillverkade för avsalu.

Några äro dock av broscherat siden och en av ljusblått tjockt
siden med broderier i elfenbensfärgat silke. Troligen har ty

get från början varit en elegant robe, som sytts om till olika

småföremåL Antalet större klädesplagg är i denna grupp

beklämmande litet. Några skinnplagg, livstycken till kvinno

dräkten och västar tiU mansdräkten, är aUt. En fårskinns

päls uppges ha använts aven försäljare på Vänersborgs torg
så sent som på 1870-talet. En av västarna är av rutigt halv-
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MANSVÄST
Onv. nr 5125/6; fr. Högsäter, Dalsta;nd).

ylletyg. Den är skuren som vår tids storvästar. De mycket
små men mycket vackra mässingsknapparna ha av förslit
ningen att döma suttit i mer än ett plagg, innan de syddes
fast i den här västen.

PENNINGPUNG
Onv. nr 6371 G; dat. 1782, fr. Borås).



En roande samling föremål äro några penningpungar. De

äro samtliga av skinn med byglar av mässing. Flera av dem

ha sinnrikt konstruerade lönnlås. Några äro daterade.
Samtliga de typer av textilier, som ingingo i stugans drag

ning, äro representerade i samlingarna. Två vackra ryor äro

de förnämsta i denna grupp. De flätade listerna äro typiska

RYA
(inv. nr 5053; fr. Rommele, Västergötland).

för Västergötland. Flera av dem äro mycket väl gjorda.

Deras ursprungliga längd går ej att bedöma, men den längsta

i museets ägo är 327 cm lång. Av dynvaren är det två, som
tilldrar sig intresset. Det ena har en ordinär framsida av röl

lakan, under det att baksidan har en del mycket ålderdomliga

ornament i röllakan och krabba. Det andra visade sig ha dels
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ett framstycke av röllakan och under det ett starkt förslitet
men mycket vackert av flamskväv. De båda långdynorna gö

ra verkligen skäl för namnet, då den ena är 202 cm och den

andra 338 cm lång. Den sistnämnda har baksida av sämskat

skinn med initialerna A B P perforerat.

I museets ägo befinna sig några praktfulla röllakanstäcken,

av vilka ett är daterat 1791. En serie hängk!äder är troHgen

från sydöstra Sverige. De äro vävda i opphämta och krabba
snår. Ett undantag finnes, nämligen eH broderat hängkläde,
men det hör ingalunda till de bättre arbetena.

LIVSTYCKE
(inv. nr 429; har tillhört en släkt Moberg i Uddevalla;

gåva av fr. Selma Moberg, Älvsåker, Trollhättan).

Det förnämsta föremålet i allmogegruppen är en takduk i tre
våder, troligen från Västergötland. Takduken är helt av knu
tet nät med tre trädningar. Mittvåden har ett mönster, en

stjärna, omgiven aven S-kantig inramning, upprepat uhned

hela längden. De båda sidovåderna ha olika figurmotiv, det

ena ställt ovanför d~t andra. Ehuru den är skadad i kanter-
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na på ett par stänen, torde den dock ha kvar sina ursprung

liga mått. Ett fragment aven annan takduk har som mönster
det s. k. liljekorset.

Gruppen av högreståndsföremål är liten men utsökt. Klä
desplaggen äro samtliga modeplagg. De äro sydda av fint
siden och dekorerade med eleganta broderier. De tillhöra så

gott som samtliga senare delen av 1700-talet. Två par brode

rade atlasskor äro kanske de vackraste med sina ljusa färger
och rika mönstring. Ett vitt matlasserat livstycke till en
kvinnodräkt har tyvärr blivit ordentligt upplagat, innan det
kom i museets ägo. Detta är så mycket mera skada, då det i

sitt nuvarande skick ger intryck av att vara från tidigaste

1700-talet. Så mycket mera givande var undersökningen av
ett sidentäcke. Det är troligen sammansytt av två s. IL stubbar.
På baksidan är det klätt med ett synnerligen vackert kattun.
På ett stycke, som skarvats i, står tryckt "Isaac de Bruun
Ano 61".

Sidenplånböckerna, som också tmhör~ denna grupp, äro

av ojänmare kvalitet, då de troligen äro verkliga handarbe

ten. De flesta äro försedda med initialer och årtal samt

små deviser j stil med denna: Prenez ce don de ton amie. Två

äro dock endast sede1pärmar. De äro broderade på utsidan

som plånböckerna, Incn på insidan är tryckt "Sveriges Rikes

Ständers Riksg. Contoir Sedel".

Då undersökningen av det utländska materialet, vilket till
största delen utgöres av den s. k. ryska samlingen, började,
väcktes genast misstankar om att det rörde sig om souvenir

köp. Dessa ±"ingo stöd av de tyskspråkiga tidningar från St.

Petersburg, som hittades uppstoppade i ett par pälsklädda

dockor. Naturligtvis kan det tänkas, att donator under sin

vistelse i Ryssland läst denna tidning och sedan använt den

vid packningen. Men dockorna äro för påkostade för att vara

leksaker och ha just den ytliga likhet med en pälsdräkt, som

91



en souvenir anses böra ha. Vad de övriga föremålen beträffar,

förhåller det sig troligen på samma sätt.

Ett mycket tålamodsprövande arbete blev katalogiseringen
av det material, som kommit från Egypten. Som enda hjälp

medel funnos ett bra förstoringsglas och en hundraljuslampa.
Endast en analys gjordes med benäget bistånd av Vänersborgs

SIDENPLÄNBOK
(inv. nr 484).

apotek. Det gällde att fastställa, huruvida fibrerna i några
av fragmenten voro animaliska. eller vegatabiliska. Samtli
ga fragment sutto fastnålade på kartong. De löstogos och

lades in menan cellofanskivor, vilka klistrades igen med spe
ciena klisterremsor, för att i möjligaste mån utestänga luften.
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Detta arrangemang är långt ifrån tillfredsställande men var

det enda tänkbara, innan en egyptolog fått undersöka dem.

De flesta av fragmenten torde tillhöra koptisk tid. Endast ett
par fragment med otroligt fin textur kunna vara från äldre

tid. De övriga äro delar av gravkläden eller gobelinvävda
prydnader, som troligen stamma från hellenistisk tid. En

liten barntunika är det enda hela föremålet. Tyvärr befinna

sig de flesta av de gobelinvävda fragmenten i ett bedrövligt
tillstånd. Endast om man har god kännedom om denna slags

textilier och sett välbevarade exemplar i utländska museer,

kan man ana sig till, hur vackra de varit.

De egendomligheter i samlingens sammansättning, som

voro besvärliga hinder vid katalogiseringen, äro utan bety

delse, då den betraktas som studiematerial. Att i samma

museum kunna visa prov på textil handaskicklighet från så

olika länder som det gamla Egypten och Sverige under de
senaste tretusen åren, från vävnader, framställda på enkla
handvävstolar, till vår tids maskintextilier, är inte så allde
les vanligt. Vill man så se dessa samlingar i förhållande till

de föremål från stenåldern, som i original eller kopia befinna

sig i museets ägo, samt den stora samlingen av bruksvaror
och redskap, så får man en god bild av hur rika museets
samlingar äro.

KAJA STRÖMBERG-LINDE.
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VÄNERSBORG fRÄN DALBOBERGEN OMKRING 1840.
EfteI1 en skiss av okänd hand, enligt uppgift en skånsk militär på resa trån Skåne norrut längs västkusten. Originalet skänkt till

Vänersborgs Söners Gille av kammarherre f. af Sandeberg.



o ••

flRSKRONIKfl 1949.

En annan - det är som bekant vänersborgska och betyder

jag - en annan tror inte längre på protokoll. I varje fan inte

på gillets. Men hur ska det kunna bli annat än underliga pro

tokoll, när förste åldermannen bor i Linköping, andre ålder

mannen ännu inte fått de gråa tinningarnas charm (inte ens

måne) och krönikeskrivaren bor i Uddevalla. Dessutom hålls

det sammanträden i korridoren, enligt vad Kurt Hallberg med

indignerad stämma meddelat. Det bedrivs antagligen kon'i

dorpolitik. Mot bakgrunden av dessa förhållanden är det ju

knappast underligt, att min avsägelse som krönikeskrivare
inte ens antydes i protokollet. Därför, käre bröder, har jag
fått lida smälek och begabbelse av min familj, när jag åter
fattar pennan för att skriva ännu en krönika, mig till skam

och Er till föga uppbyggelse. För detta usla protokolls skull

står jag nu här för 22:a gången med en krönika i näven.

Varför kunde jag inte besparats nesan, att mina krönikor
skulle överleva salig Ofvandahl?

Trots ofullständiga protokoll och korridorpolitik ska sty

relsen inte klandras allt för mycket. Den har under året

gjord en dygd av nödvändigheten och genom utarrendering
mot en skälig penning officiellt låtit ålderdomshemmet bli
vad det länge varit - Pensionat Gillet.

Som sagt, jag återkommer för 22:a gången, stadens tid

ning återkommer numera varannan dag. Nyhetstjänsten f'ör-
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bättras i vår goda stad och varder ytterligare förbättrad, när

petmojen om någon tid får premiär. Även bildreportaget
har moderniserats. Bland de piggaste bilderna är den, som

visar, hur "länsarkitekten bereder sig aU ge Lucia en kyss".

Ska jag komma med någon anmärkning, skulle det vara, aU
det inte blev ett helt bildsvep, så man kunde studerat hans

teknik vid utförandet av dådet.

Nu faller julregne t så vackert över nejden, regndropparna
strilar över fönsterrutan och vattnet porlar i stuprännorna.
Det är ingen gammaldags borgerlig jul med snöflingor och

bjällerklang, det är en tidsenlig jul, en praktisk jul, som fyller

våra vattenmagasin och håller elransoneringen på avstånd.

Och julklockorna i guirlanderna på Edsgatan riskerar inte att
mörkläggas, men tyget blir sorgligt vått.

Så här i juletid, när vi tänder granar och tomtebloss och
papperskarameller, blir brandkåren aktuell. Den har blivit

fast under året, men inte så fast, få vi hoppas, att den inte
sliter sig lös för ett rådigt ingripande, när julfirandet så kräver.

Och även om den gamla branddammen vid Lyckhem ska fyl

las igen, så finns det säkert tillräckligt med vatten och skum
släckare för julbehov.

De gamla husen försvinna utan den röde hanens hjäip.

Trots byggkvoter och annat trassel byggs .det nytt år från år.

Slöjdskolan lämnar plats för telegrafverkets nybyggnad,

gamla dövstumskolan mittemot försvinner, och ett nytt barn
hem har uppförts på det gamlas grund. Materialgården flyt
tas och ersättes aven nybyggnad för vattendomstolen, som
väl därmed blir bofast i Vänersborg. Som sagt, det rivs och
det byggs och det flyttas. Men Sparre står kvar och "Big Ben".

Milles, som varit på besök i staden, lär ha dragit ner sin bred
brättade hatt som skygglapp, när han passerade dessa utsökta

bidrag till stadens förskönande. Om skygglappen även er

fordrades för torgbrunnen låter jag vara osagt.
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Skogshyddan, som länge stått som ett med åren allt meta
fallfärdigt minnesmärke över ett gånget skede i stadens liv.

har åter kommit till heders. Skogshyddan och Dalaborg, två
tillflyktsorter, där idyllen blommade, när seklet var ungt, kan
nog aldrig bli, vad de ien gång varit. Tiden har ridit förbi
dem. Men i de gamla trädens susning däruppe förnimmer

man en återklang av Sjöbergs "Den första ,gång jag såg Dig".
Ofta nedtystad av synkoper från Folkets Park, där den nya

tiden klingar ut i "Sweetheart, kiss me good night" och kan
ske även i valsen med den oöverträffat sinnessvaga texten 
"Nidälven".

Ångloken på U. VV. H. J. tillhöra också snart det förgångna.
Den 1 januari .1950 börjar eldriften för fullt, och bör det bli
god fart både till Uddevalla och Herrljunga. Såvida man

inte med hänsyn till traditionen skall fortsätta med de långa
uppehållen i öxnered. Kommer dom bort och Järnvägssty
relsen i sin godhet dessutom ville ordna förbindelse med
"Göteborgaren" över Herrljunga, då har nog Kungl. Styrelsen

allas vår välsignelse.

I residenset härskar en ny hövding, Arvid Richert, en
Il'långförfaren gentleman och diplomat, )vars intressen även
sträcker sig till stadsfullmäktige i residensstaden. Nyligen
var han intresserad åhörare vid den betrodda församlingens
överläggningar, och därvid lär emellanåt ett diplomatiskt le
ende lekt på hans läppar. Varför log landshövdingen?

Det vad dock allvarliga frågor, som behandlades. Bland
annat trädfällning i plantaget och pilsnerrättigheter. Yxan
gick i båda fallen, nio träd ska fällas och en pilsnerrättighet
indragas. Till trädfällningen återkommer jag senare, och

beträffande pilsnern skall endast antecknas, att en ärad med

lem av fullmäktige motiverade indragningen med att det
skulle vara bara förmögna som handlade i den affären. Var
det då herr Landshövdingen log?

Stadsfullmäktige tycks inte sätta sin tro till det gamla ord-
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språket, att det är så väl sörjt, att träden icke växa upp i him

len. Det är bättre att vara på den säkra sidan och låta yxan

gå. Om jag här skulle häckla detta beslut, skulle den snus

förnuftige genast invända, att planmässig trädfällning är bätt

re, än att låta höststormarna sköta saken. Det är naturligt

vis riktigt men icke förty: det var trevligare, när försynen
fick ingripa och gallra; ;vi och träden böjde oss för det ound

vikliga. Vad ska det nu komma i stället? Nio friska telning

ar påstå en del, små bersåer här och där säger andra. Ut

gången avvaktas med spänning. Men när man nu ändå ska
iväg till plantaget med yxor och andra verktyg, varför inte
ta musikpaviljongen också. Nordanvinden rår visst inte på

den, varför ett behjärtat ingripande från de styrandes sida

skulle hälsas med tillfredsställelse och försona oss med träd

fällningen.

Ännu har förslag inte väckts om borttagande av mandrå
paren. I motsats till musikpaviljongen bryter den inte stilen

i det gamla plantaget, så vi får i ödmjukhet be, att den får bli
kvar. Studenterna ska väl också i fortsättningen ha något

att dansa ikring efter uppnådd mogenhet. De nya studentkul
larna synas för övrigt gå ut ,med högsta betyg i gymnastik,

varför mandråparen numera äntras av hurtfriska studenter

och studentskor, som lär hänga i knävecken på kandelaberns

armar. Vilken syn för "vän av ordning" och "moralens väk

Lare"! Själv har jag tyvärr inte haft nöjet vara åsyna vittne.

Apropå gymnastik; vi har haft en Lingiad i Stockholm i år.
I strilande regn visade gymnaster från alla världens hörn,

hur gamle Per Henrik Lings "armar uppåt sträck" och "knä

na böj" ser ut i modern utformning. Och huruledes hus

mödrar av olika åldrar och skapnad gör svikthopp. Jag är
inte säker på, att Ung och vår ,egen gamla Tell vVarodell

skulle blivit entusiastiska. Detta antagande gäller även de

gymnastiska övningarna i mandråparen.
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Folkhushållningskommissionen sjunget pil sista versen, och
Karin Kock blir nog snart arbetslös. Det är väl knappast mer

än kaffet, som hon nu behöver ägna sina omsorger, men det
tycks vara trassligt nog. Tänk bara, vilka sömnlösa nätter

hon bör ha haft för julkaffets skull! Det måtte inte vara
lätt att vara kvinna och behöva ransonera sina medsystrars

kaffetårar.

Nu kunde fru Kock med rätta ha skyllt på devalvering och
valuta, och i de fallen är hon väl inte direkt ansvarig. Det var

i stället en herre, som hette Hall, finansminister efter Wig

forss, men nu ingenting. Han försvann lika fort, som han

kom. Det hade inte med valuta och devalvering att göra,

det rörde sig visst om målningsarbete. Tack vare detta skö

ter nu den mångkunnige Per Edvin Sköld rikets finanser 

och en hel del till.
Om regeringen sålunda fått en rätt man på rätt taburett,

så hal' också Svenska Akademien placerat rätt man på en av

sina stolar. Harry Martinsson har luffat vägen från KLock·
rike till vattenglaset på börssalen .och torsdagsluncherna på
Den Gyldene Freden. Och så får han dra sitt strå ur stacken,
när det gäller att kora nobelpristagare nästa år. 1949 fanns

det ingen, som nått tillräckligt mogen ålder för att man

:skulle kunna enas om en värdig kandidat till litteraturpriset.
Måtte man nu inte ta Fredrik Böök nästa år. Då bleve vi
ledsna både pånenna och på andra sidan sundet.

Frånsett Bööks fadäs med Victoria Benedictson och Georg

Brandes har det varit rätt lugnt på den litterära fronten.
Stormen kring "Rain" har bedarrat, och litteraturen håller

sig på de gamla kända stigarna kring pornografiens gräns

marker.

Från nöjesfronten rapporteras både applåder och viss

lingar. Ett svenskt filmhelgon har fallit i armarna på Rosse
lini, Joe Walcott har slagit Tandberg knock out, Paul Robe-
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son har sjungit bättre än han pratade politik, och svensk film

synes ha lämnat pilsneråldern men visar en viss olust att

lämna sängkammaren.

Utom Folke Wikström är det ytterligare ett par prominenta

personer, som passerat anmärkningsvärda åldersstreck.

Churchill har fyllt 75, och hans vapenbroder i kampen mot

Hitler, lillefar Stalin, de 70. Västdemokratiernas grand old

man firade sin bemärkelsedag i all enkelhet, folkdemokra

tiernas härskare firade sin med en pomp och ståt, som värl
den sällan skådat. Devota hyllningar och gåvor i massor

bringades självhärskaren i Kreml från proletärer i alla län
der. Men alla gåvorna måste ha förbleknat, när Sven Lasse
Linderot frambar sin i Småland extrabeställda bäddsoffa,
klädd i gult och blått. Närmare det sublima är det väl rätt

svårt att komma.
Låt oss lämna storpolitiken därhän; om den begriper vi i

de djupa leden intet. Den skötes nog ,vår bön förutan, och
vi må bara hoppas, att inte lösningen blir ett nytt 1989. Då

först kommer man att kräva helhjärtad medverkan av de dju

pa leden.

Och så är jag tillbaka, där jag började: protokollet. Högi
värderade gilleskrivare och granskningsmän, se nu till att

protokollet blir i sin ordning, så att jag slipper ännu en gt1ng
förstöra julen för Er och mig själv med en årskrönika, som
överlevt sig själv. Inför detta avsked och inför det stundan
dehalvsekelskiftet önskar jag Er inte bara ett gott nytt år

utan många goda år under det halvsekel, som nu bryter in.

Vänersborg den 26 dec. 1949.

ELOV NORDEN.
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MINNESRUNOR 1949.

"Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld."

Ater ett år har gått, sedan vi sist vora samlade till högtidsstämma.
Stora luckor j våra leder ha uppsått, i det liemannen under det gångna
året skördat icke mindre än 10 gillesbröder, somliga i sina bästa: år;
andra ha fått välförtjänt vila efter väl förrättad arbetsdag.

Godsägaren GUNNAR GULLBRANTZ, som wled
den 5 januari 1949 i sitt hem i Qvantenburg, var
född i Vänersborg den 25 november 1896. -
Efter avslutad skolgång ägnade sig G. åt bok
tryckaryrket. lian övertog med tiden tillsam
man med en komp,anjon Västgöta-Dals Boktryc
keri, det företag i vilket han haft anställning.
Ar 1928 bytte han om yrke och blev lantbrukare.
Qvantenburgs gamla anrika fideikommiss, som
han då övertog, blev den plats, där han utförde
sin livsgärning. Jordbruket hade länge lekt
honom i hågen, och med brinnande iver gick

han in för sitt nya yrke. På kort tid kom egendomen upp i verklig kul
tur, och han tillvann sin berättigad uppmärksamhet bland jordbrukets män
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i Dalsland. - Utom sin dagliga gärning hann han' även med en del all
männa uppdrag. - Gullbrantz inträdde i Vänersborgs Söners Gille' 1936.

Frisörmästaren liUGO liJ. IiORSTER avled i
Vänersborg den 3 april 1949. lian var född där
den 20 juli 1894. - Ii. lärde frisöryrket i fäder
nestaden och konditionerade' sedan en tid i
Stockholm. Efter återkomsten därifirån startade
han tillsamman med frisörmästaren Lundin fir
man Lundin &. Larsson, ur vilken firma han se
dermera separerade för att driva egen rörelse.
- Inom Idrottsföreningen Kamraterna i Väncrs
borg har li. nedlagt ett intresserat och för före
ningens gagnande arbete. - Mest känd torde li.
vara under signaturen "Godis". lian var en ut

märkt skribent och var referent för flera tidningar. BI. a. Göteborgs
Postens idrottsreferat voro undertecknade "Godis". lian hade en vass
och satirisk penna, vilket han vid Hera tillfällen visat i sina Vänersborgs
revyer. lian hade sin egen syn på livet, såg och tog vara, på de rolig
heter, som förekomma i en småstad. lian var cynisk och hård på ytan,
men de, som kände honom närmare, veta att han var en mycket godhjär
tad natur. - liorster inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1928.

Rådmannen JONAS WALLIN avled den 1 maj
1949. lian var rödd den 17 juni 1858 i .Hirbo
socken på Dal. .- Efter avlagd studentexamen i
Vänersborg år 1881 och utbildning till dövstum
Iärare fick Wallin anställning vid härvarande
dÖvstul11skola, där han verkade först som lärare
och sedermera under åren 1918-26 S0111 rektor.
- Utöver sin dagliga gärning hann Jonas Wal
lin med en otrolig mängd allmänna uppdrag.
Att här räkna upp alla skulle föra alltfÖr Wngt.
Iiau var hl. a. stadsfullmäktig, kyrkorådsleda-
mot och kyrkovärd, ordfr(irande i fattigvårdssty

re!sen, föreståndare' för Slöjd- och Tekniska Skolan, brandchef och ord
fÖrande i brandstyreisen för att ej tala om det otal kommith~er och nämn
der, där W. var självskriven ledamot. lian tillhörde sparbanksstyrels,en,
var en av grundarna av den frivilliga fattigvå,nden och valdes år
1920 till rådman. Inom Vänersborrgs Arbetareförrening har han ned-
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lagt ett för föreningen synnerligen gagnande arbete. Sällskapet Väners
horgs Par Bricole hade i VV. en av sina mest hängivna medlemmar. Sin
födelsebygd och sitt dalsländska landskap höll han alltid högt, och vad
var naturligare, än att, när Dalslands Gille bildades, han blev dess förste
ordförande. - Detta är' endast ett litet axplock av allt, vad J onas Wallin
hunnit med. Både andlig och lekamlig spänst kännetecknade allt, vad
W. företog sig, och detta i förening med okuvlig energi och hans stora
hjälpsamhet mot alla gjorde, att skulle något göras, var W. självskriven.
- På grund av sina stora insatser om staden invaldes Wallin till lnedlem
i Vänersborgs Söners Gille år 1937.

fastighetsägaren JOliN BOTliJ::N avled i Vä
nershorg den 27 maj 1949. lian var född där
den 8 juli 1875. - År 1907 inköpte B. liakeruds
egendom i frändefors, som han med stor fram··
gång brukade till 1927, då han sålde egendomen
och bosatte sig i sin fädernestad, vid vilken han
var varmt f'ästad. John Bothen var till sin per
sonliga läggning en vänsäll och skämtsamt lagd
man och hehöll sitt gosselynne ännu vid fram
skridna år. - Bothen inträdde i Vänershorgs
Söners Gille år 1926.

Lasarettsvaktmästaren ALBERT OLSSON avled
i Vänersborg den 8 juni 1949. lian var född där
den 21 oktober 1889. Efter att tidigare ha haft
olika anställningar blev O. antagen till vakt
mästare vid härvarande lasarett den 1 maj 1920
och blev förste vaktmästare 1935. O. till vann
sig på sjukhuset ,ett synnerligen stort förtroende
såväl hos ledningen som hos personalen på grund
av sin stora pålitlighet och plikttrohet. Alla de
ansvarsfyllda uppdrag, som anförtroddes honom,
utförde han på ett mönstergillt sätt. - Olsson
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1944.
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förre maskiningeniören OLOf OLLeN avled i
Vänersborg den 2 augusti 1949. lian var född i
Motala den 8 februari 1882 men kom i unga år
till Vänersborg. - Efter studier vid härvarande
läroverk och Borås tekniska läroverk utexami
nerades han därifrån 1901 som ingeniör. O.
innehade år 1903 anställning hos Nydqvist &.
liolm i Trollhättan och kom år 1905 till F. R.
Cedervall i Göteborg. Efter att ha vistats vid
Middlesbrough Maskinverk i England ansUiJldes
han vid falu Vagn verkstäder år 1907 och se
dermera vid Statens .l ärnvägar i Stockholm samt

slutligen vid U. V. li. J. år 1908, där han kvarstannade till pensionstagan..
det. Bland järnvägens folk åtnjöt O. högt anseende som en plikttrogen,
dugande och särdeles human verkstadschef. - Ingeniör Ollen var inne
havare av Vänersborgs guldsmedsaffär, vilken rörelse under hans ledning
tagit en betydande omfattning. - O. tillhörde på sin tid drätselkammaren
och fungerade som huvudman hos Sparbanken i Vänersborg. -Själv uuk
tig seglare nedlade han ett intresserat arbete inom Vänersborgs Segelsäll
skap. -n Till det yttre kärv och reserverad va r han inom sig synnerligen
godhjärtad, och sin geneliositet i det tysta har han många gånger doku
menterat. Den vackra gruppen vid näckrosdammen på Skräcklan vittnar
bl. a. därom. - Ollen blev medlem av Vänersborgs Söners Gille år 1924.

Köpmannen ERNST W.ERlKSSON avled i Vä
nersborg den 31 augusti 1949. lian var född där
den .3 juni 1889. - Efter grundlig skolning i
köpmannayrket öppnade E. egen firma, 1915.
Genom energi och vaken blick utvecklade han
sin rörelse till den största på platsen. Ej endast
den egna rörelsen blev föremål för E:s stora
köpmannagärning. Köpmännens gemensamma in
tressen låg honom synnerligen varmt om hjärtat.
Därav hans mångåriga och dugande ledamot··
skap i Västergötlands Köpmannaförbund, Väster
götlands Specerihandlareförbund, Köpmannaför

bundets Understödskassa, Solstickef'onden m. m. E. var huvudman i Spar
banken och tillhörde Odd fellow och Sällskapet Vänersborgs Par Bricole,.
lian var med år 1914 och stiftade Vänersborgs Roddklubb, och i förening'en
Gamla Roddare fungerade han som ordförande från föreningens bildande.
- Ernst W. Eriksson åtnjöt inom köpmannakretsar det allra största för-
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troende och förlänades köpmännens högsta utmärkelsetecken. Ernst W.
Eriksson var en köpman i detta, ords bästa betydelse. - Eriksson inträdde
i Vänersborgs Söners Gdlle år 1919.

Apotekaren GILLIS LARN avled i Göteborg den
21 september 1949. lian var född i Vänersborg den
12 maj 1884, där han avlade studentexamen 1905.
L. blev farm. kand. 1909 och avlade apotekare
examen 1916. - Ären 1906-08 var han elev på
apoteken Valen i Göteborg och fIiorten i Örebro
och hade därefter anställning på apoteket i Vä
nersborg åren 1909-13 samt 1916-36. Sist
nämnda år erhöll han privilegiet på apoteket i
Gränna och fick 1942 transport till apoteket M.å
sen i Göteborg. - Under sin tid i Gränna var L.
ledamot av stadsfullmäktige, ordförande i styrel

sen för Gränna högre folkskola, ol1dförande i direktionen för stadens kris
tidsförbund Samt revisor för stadens räkenskaper. - Apotekare Lam var
en synnnerligen stillsam olch fridfull människa, som man med fullt för
troende kunde vända sig till. -- Larn inträdde i Vänersborgs Söners Oille
år 1914.

Rådmannen ADOLF JANSSON avled i Väners
bOr'g den 20 oktober 1949. lian var född där
den 30 juni 1881. - J. ägnade sig från ungdo
men åt skomakareyrket och blev med åren egen
mästare. - Ett brinnande studieintresse förlä
nade honom ansenliga kunskaper på skilda om
råden. Är 1915 intr'ädde han som ledamot av
stadsfullmäktige och blev år 1924 dess vice ord
förande, men lämnade fullmäktige år 19,'3:2, då
han blev vald till rådman. Är 1937 erhöll han
befattningen som bostadsinspektör för staden.
Bland hans övriga kommunala uppdrag må näm

nas ledamotskap i dI'ätselkammaren, pensionsnämnden, hälsovårdsnämnden,
byggnadsnämnden, brandstyreisen och stadsbibliotekets styrelse. lios Spar
banken i Vänersborg blev han huvudman år 1925, suppleant i styrelsen år
1936 och ordinarie styrelseledamot år 1937. - Adolf Jansson var en ärlig
man, som aldrig dagtingade med sin övertygelse; sina uppdrag fullgjorde
han med största noggrannhet och intresse och har på de poster han ställts
nedlagt ett värderat och framsynt arbete. -- Jansson inträdde i Väners
borgs Söners Gille år 1930.
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Skorstensfejarmästaren OTTO SCHMIDT <wled
i Lidköping den 8 december 1949. Han var född
i Vänersborg den 23 juni 1864. - Redan som
lO-åring började S. sin bana och sa ttes i so(are
lära i Vänersborg. Vid 21 års illder blev han
ordinarie skorstensfejarmästare i LidkÖping och
i denna tjänst kvarstod han sedan oavbrutet i
62 ilr. - fädernestaden låg dock S. varmt 0111

hjärtat, och det torde vara rätt många jular
han firat här. Då hade vi alltid nÖjet se honom
hos oss på hÖgtidsstämman. - Schmidt inträdde
i Vänersborgs Söners Gille år 1919.

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

Skuggorna breda sig om dem,
vilan iir djzm och lång,
Domnande kvällsvind söver dem,
susar sin vaggande sång.



Vänersborgs Söners Gilles styrelse
berättelse för år 1949.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse över verksamheten under år 1949:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 21 mars och till
högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 49 av Gillets medlem
mar infunnit sig. förste åldermannen höll därvid föredrag över ämnet:
"Carl XI i Vänersborg".

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin adertonde årgång
och tillställts samtliga medlemmar. Gillet har därvid inlett samarbete
med stadens museum, och årsskriften är numera publikation för detta.
Den första uppsatsen i museets skriftserie har behandlat museets till
komst.

Ur "Knut Iiernströms Understödsfond" hava utdelats två julgåvor, ur
"Major Oscar Wenerströms Understödsfond" likaledes två julgåvor och
ur Gillets allmänna kassa tre julgåvor.

Medlemsantalet utgjorde vid 1949 års utgång 386, varav 10 ständiga
medlemmar. Under året hava 10 medlemmar avlidit, 2 avförts på grund
av stadgefiöreskrift, 1 utträtt ur Gillet och 16 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med tillhörande fond hänvisas till fas
tighetsf!öreningens särskilda styrelseberätielse.

Över Gillets allmänna kassa och öv,riga fonder lämnas följande redo
görelse:

l. ALLMÄNNA KASSAN;

Behållning från år 1948 1.826:18
Inträdesavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17;-
Ärsavgifter " '" 1.910:-
försålda årsskrifter " .. " '" 35:-

25-årsmärken 12:-
Ränta 34:10 2.008:10

Kronor 3.834;28
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Överfört till fastighetsföreningen 392:-
Lokalhyror 174:25
Kostnader i samband med gillestämmor .. 148:90
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1.361 :20
Julgåvor 115:-
Kransar m. m. 193:75
Inköp av fotografier 29:80
Bankfack 10:-
Annonser 12:83
Trycksaker m. m. . , , . .. . . . 49:85
Porto, telefon m. m. 197:20
Diverse 5:- 2.689:78

-----
Behållning till år 1950: Inncst. i bank .... 1.035:80

å postgiro 7:90
Kontant i kassan.. 100:80 1.144:50

Kronor 3.8.34:28

2. VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND:

Behållning från år 1948 3.876:69
Ränta , . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 96:90

Kronor 3.9'7J :59

Behållning till år 1950: Innestående i bank Kronor 3.973:59

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1948 .
Ränta , .

Kronor

Behållning till år 1950: Innestående i bank Kronor

4. KNUT IiERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND:

Behållning från år 1948 .
Ränta .

607:12
15:17

622:29

622:29

2.068:72
6,':20

Kronor 2.135 :92

Julgåvor .•. , , " . 60:--
Behållning till år 1950: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank .. 75:92 2.075:92

K·ronor 2.135:92
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5. HJALMAR A. UNbEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1948 .
Ränta .

4.219:44
125:61

Behållning till år 1950: Obligationer
Innest. i bank

Kronor 4.345 :05

4.000:-
345 :05 4.345 :05

Kronor 4.345 :05

3.309:73
97:78

3.407 :51

50:--Julgåvor , , " , " , ., '
Behållning till år 1950: Obligationer...... 3.000:-

Innest. i bank .... 357 :51 3.357 :51

6. MAJOR OSCAR WENERSTRÖMS UNDERSTÖDSfOND:

Behållning från år 1948 .
Ränta ...•.. 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kronor

Kronor 3.407 :51

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATIONSfOND:

Behållning från år 1948 11.167 :54
Ränta .. j ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 328 :46

Kronor 11.496:--

Stipendier till elever vid folkskolan 100:-
Behållning till år 1950: Obligationer 10.000:-

Innest. i bank .... 1.396:- 11.396;-

Kronor 11.496:---

8. 25-ÅRSMÄNNENS fOND:

Behållning från år 1948 682:63
Gåva av Gösta fröberg .. , .. " , .. . 100:-
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 :39
Annonser i årsskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500:-
Bidrag till kostnaden fÖT årsskriften .... 1.361 :20 1978:59

Kronor 2.661 :22

Årsskriften 1949 .
Behållning till år 1950: Innestående i bank

1.861 :20
800:02

Kronor 2.661 :22
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Inom sig har styrelsen för aret utsett: til! andre ålderman taxeringsin
tendenten Gunnar Hjorth, till gillesskrivare bankkassören Primus Ander··
son och till kassafogde drätselkontoristen Kurt liallberg.

Styrelsen har under året haflt 10 protokollförda sammanträden.

Vänersborg den 8 mars 1950.

GUNNAR HJORTH.

BROR. FOCl(.

BER.TEL HALLBERG.

PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER..

l(UR.T HALLBF;R,G.

VALTER l(AR.LSON.

Gran s knin g s b erät t els e.

U ndertecknade, vid ordinarie gillesstämma utsedda granskningsmän för
Vänersborgs Söners Gille, få efter fullgjord granskning av 1949 års rä
kenskaper och förvaltning avgiva följande' granskningsberättelse:

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och övriga
handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med omsorg
och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning bokförda
samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Den av styrelsen lämnade redogörelsen över Gillets och dess olika
fonders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss förelagda räken
skaperna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Vi hemställa, att styrelsen tacksamt måtte beviljas full ansvarsfrihet
för 1949 års förvaltning.

Vänersborg den 15 mars 1950.
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Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1949.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsföre:ning u. p. a. får
härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet under
år 1949:

Räkenskaperna utvisa följande:

ÅLDEIWOMSHEMMET:

VINST- och FÖRLUSTKONTO:

Inkomster:

Hyrors konto 4.187:25
Inträdes- och årsavgifters konto.......... 392:~ 4.579:25

~~---

Kapital konto (minskning under året)............ 445:97

Kronor 5.025:22

Utgifter:

Löners konto .
Bränsle konto .
Ljus konto .
Vattenavgifters konto .
RenhålInings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Räntors konto ; .
Diverse omkostnaders konto .
Inventariers konto (avskrivning) .

1.570:~

1.252:22
368:10
39:~

82:50
408:50
74:38
682:~

23:05
429:37
96:10 5.025:22

Kronor 5.025:22

IN- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Tillgångar:

Fastighetens konto .
Bränsle konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

den l/l

47.000:~

430:~

1.941 :45
50:~

80:78
59:85

den 31/12

47.000:-

1.825:35
50:~

82:7"
675:62

Kronor 49.562:08 49.633:70
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1.000:-
517 :59

1O.QOO:
38.1l6:11

49.6,33:70

1.000:-

10.000:
38.562:08

49.562:08

Sk u l d e r:
Låne konto .
Restantiers konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto .

----------
Kronor

SYSKONEN INGEBOR.G och GOTTFR.JD ELlASSONS

DONATIONSFOND:

Behållning från år 1948 .
Ränta .

28.804:67
958:39

Kronor 29.763:06

Livränta '" .,.................................... 480:-
Behållning ti1l år 1950: Obligationer 25.200:-

Utestående lån 1.000:-
Innest. i bank . . . . . . . . . . 3.058 :06
Kontant i kassan 25:- 29.283:06

Kronor 29.763:06

I syfte att äntligen nyttiggöra de i Gi1lets fastighet nedlagda dona
tionsmedlen har styrelsen, i enlighet med bemyndigande vid senaste års
stämma, med utgången av år 1949 avvecklat sin ålderdomshemsrörelse,
som även under sistlidna år lämnat drifitsunderskott. Då en försäljning
av fastigheten av skilda skäl synts styrelsen icke vara att föredraga, har
styrelsen efter' anbudsflörfarande upplåtit fastigheten - med undantag
av för Gi1let nödiga utrymmen - ti1l enskild pensionatsdrift, därigenom
ti1lgodoseende ett för staden efter hand alltmera trängande behov av ytter
ligare rum för resande. liyresavtal har sålunda för tiden ti1l den 1 ok
tober 1955 träffats med ålderdomshemmets föreståndarinna på villkor,
vilka få anses skäliga och för Gillet förmånliga. Det är styrelsens för
vissning, att Gi1let genom den skedda dispositionsförändringen inom kort
skali bliva i ti1lfälle att genom direkta understöd åt behövande bättre
ti1lgodose ett av sina betydelsefulla syften.

I samband med driftsomläggningen har fastigheten undergått vissa av
gällande föreskrifter betingade omändringar, varjämte oljeeldning inrät
tats i densamma.

Till frågan om formen för fastighetens och Eliassonska donationens
fortsatta förvaltning får styrelsen sena,re återkomma.
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fnom sig har styrelsen för år 1949 utsett: till vice ordförande taxe
ringsintendenten Gunnar Hjorth, till sekreterare bankkassören Primus An
derson, till kassör drätselkontoristen Kurt fiallberg och till fastighetsför·
valtare handlanden Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, varjämte
annat samråd skett.

Vänersborg den 8 mars 1950.

GUNNAR lfJORTlf.

BROR FOCl(.

BERTEL lfALLBERG.

PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER,.

l(URT lfALLBERG.

VALTER l(ARLSON.

Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles fastighetsförening utsedda
att granska föreningens räkenskaper för år 1949, få härmed avgiva föl
jande berättelse:

Räkenskaperna äro förda med god ordning och reda samt utgifterna
styrkta med behöriga verifikationer.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i ftull överenstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna, vilka av oss bestyrkas.

Vi tillstyrka, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet för 1949
års förvaltning.

Vänersborg den 15 mars 1950.

TlfORSTEN GULZ.

R e v i s o ce r.

ERIl( CARLSSON.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid~utgången

av år 1949.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut fIernströms Understödsfond .
fIjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs donationsfond .
25-årsmännens fond .

1.144:50
3.973:59

622:29
2.075:92
4.345:05
3.357:51

11.396:
800:02 27.714:88

Ålderdomshemmet ...•.......................•.... 48.116:11
Syskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons donation 29.283:06 77.399:17

Summa Kronor 105.114:05
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1949.



Medlemmar.

ALMQVIST, HARRY, Ombudsman, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, SVEN, Med. stud., Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Rättare, Vänersborg .
•ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. överpostiljon, Uddevalla ..
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Syssloman, Borås .
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOIiN, Linjeförman, Karlskrona: .
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
·ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Installatör, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, f. d. Bankdirektör, Göteborg .
*ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg. Gilleskri-

vare .
ANDERSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, RICHARD, Snickare, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg .
ANDER.SSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt. Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARVIDSON, STELLAN, Rektor, Stockholm " .
BACK, HENRIK, Konditor, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, Bankkassör, Arvika .
'BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås .
BARKSTEDT, SIGURD, Apotekare, Vänersborg .
*BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
*BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medte'm .
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
"BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, Fil. lic., Vänersborg .
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Vänersborg .
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födelse- Inträ·
år desår

1894 1933
96 46

1931 46
16 45
17 43
01 30

1897 40
96 30
97 42
78 07

1901 32
13 46
10 29

1896 43
96 45
81 09
97 33
92 42
78 06

98 18
1919 35
1874 47
1918 45
1896 32
1901 30
1897 46
1902 28
1896 43

90 45
82 06
85 JO
78 19

80 15
1905 33
1884 08
1911 32

10 45



*BERGLUND, FRITIOF, Handlande, Vänersborg .
BERGLUND, GÖSTA, Övermaskinist, Vänersborg .
BERGMAN, AXEL, Iiandlande, Vänersborg .
BERGMAN, KARL-ERIK, Handelsbiträde, Vänersborg .
BERGSTRÖM, AXEL, Landskamrerare, Falun .
*BERGSTRÖM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BERRMAN, GÖSTA, Folkskollärare, Göteborg .
RIEL, GÖSTA, Rederitjänsteman, Lerum .
'"BIEL, CARL, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORGLING, CARL, Häradsskrivare, Stockholm .
BOTIiEN. JOHN, Fastighetsägare, Vänersborg t .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
*BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
"BRAND, THURE, tIandelsresande, Lidköping .
*BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
*BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Skara .
BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
CEDERGREN, GÖSTA, ProvinSialläkare, Umeå .
CEDERGREN, RAGNAR, Affärschef, Göteborg .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
"DAFGÄRD, AXEL, Köpman, Vänersborg .
DAFGARD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Teknolog, Vänersborg .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
*DAHLLÖF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås .
'DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås .
DAHLSTRÖM, PAUL, Lokförare, Nyköping .
"'DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg .
DAHME, ALGaT, Ämneslämre, Vänersborg .
*DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växjö .
DE BOURG, MATS, f. d. Rektor, Södertälie .
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
*DYMLING, RICHARD, Konsul, Stockholm .
*EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Vara .
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EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EDLUND. HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
f. ILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Umeå .
"'EKBERG, HJALMAR, Civilingenjör, Stockholm .
ELFMAN, NILS-OLOF, Läroverksadiunkt, Bromma .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingeniör, Lidingö .
ENGLUND, GUNNAR, FörsäIiningschef, Stocksund .
ENGLUND, CLAES, Studemnde, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Vänersborg .
ENGLUND, NILS, Läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
"ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg .
"ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
*ERIKSSON, ERNST W., Handlande, Vänersborg t .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
"ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby .
"ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Handelsresande, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg .
*FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
*FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
*FRIBERG, KNUT, f. d. Apotekare Stockholm .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
*FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Karlshamn .
FRÖID, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Uddevalla .
*GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
*GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
*GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, GUNNAR, Godsägare, Lillebyn t .
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GULLBRANTZ, HELGE, Murare, Vänersborg .
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, Kapten, Vänersborg .
GUSTAFSSON, .EDVARD Studerande, Vänersborg .

GUSTAFSSON, GÖSTA, Handelsbiträde, Uddevalla .
GUSTAFSSON, HOLGER. Landskontorist, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PER ARNE, Sjökapten, Vänersborg .
·GUSTAFSSON, PER EDWARD, Landskanslist, Vänersborg ..
HAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
*HAGBORG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALL, HELGE, Handlande, Vänersborg .
*HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping. Gillets förste

ålde.rman .

*HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg. Gillets
kassafogde och arkivarie .

*HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg .
IiALLQVIST, ERIK, Stationsmästare, Lilleskog .
HALLQVIST, TAGE, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, EINAR, Lokfö'rare, Uddevalla " .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
*HANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm .
'IiANSSON, VICTOR, Begravningsentreprenör, Vänersborg ..
tiASSELBERG, GÖSTA, fil. lic., Uppsala .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare, Vänersborg .
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRÖM, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
*IiJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg. Gil-

lets andre ålderman .
HORSTER, HUGO, frisörmästare, Vänersborg t .
JANSSON, ADOLV, Rådman, Vänersbor'g t .
JANSON, GÖSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .
JANSON, HOLGER, Socialvårdssyssloman, Partille
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Lasarettsunderläkare, Vänersborg .
JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .
*JOHANSSON, AXEL, f. d. förman, Vänersbor'g .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
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JOHANSSON, EMIL, Handlande, Väne.rsborg oooooooooooooo
JOHANSSON, GUNNAR, Maskinmästare, Göteborg oooooo. o
JOHANSSON, HARRY, frisörmästare, Vänersborg oooooooo
JOHANSSON, HENRY, Handelsbiträde, Vänersborg .. ooooo.
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .. o. o.
-JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .........•.. o...
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm ..... o.... oo .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg oo
JOHANSSON, KARL Go, Snickare, Vänersborg . oo o .
JOHANSSON, KARL Wo, Reparatö>r, Vänersborg oo. oooooo.
JOHANSSON, KJELL, Siukvårdare, Vänersborg o .
JOHANSSON, LARS-OLOf, Lagerbiträde, Vänersborg
JOHANSSON, OSCAR, Övermaskinist, Mölndal o. oo. " oooo.
"JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud ooooo. o.. o... o
JOHANSSON, TRYGGVE, Siukkassetiänsteman, Vänersborg
"JOHANSSON, VIKTOR, f. d. Stationskarl, Vänersborg .. o.
JOHANSSON, ÅKE, fotograf, Vänersborg o. o. o o
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg . o oo .
"JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg . oo o .
JONSSON, ERIK, Studerande, Vänersborg o .
JONSSON, HELGE, liandlande, Vänersborg oo o..
JONSSON, JOHAN, Intendent, Örebro o .
JONSSON, OLOf, Handlande, Vänersborg .. o. o.. o. o .
"JONSSON, ROBERT, f. d. Siökapten, Vänersborg .
"JÖNSSON, GUSTAf, Drätselkassör, Vänersborg o o.
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg '" o o .
KALTOfEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg .. o .
CARLSSON, ALBERT, f. d. Handlande, Vänersborg .. ooo .
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Vänersborg, ständig medlem . o.. oo..
CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg o. o .
CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSON, ERIC, tIantverksföreståndare, Vänersborg .
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg o o oo .
"CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg o oo. o.. oo
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, tiollywo,od (Uo S. A.) o. o.. o
CARLSSON, JOHN V., f. do Bokbindaremästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL, f. do Trafikchef, Norrköping .. o .
"CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, stän-

dig medlem ... , o.... , . , . , oo.. o, . , . o.•....... , .....
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*CARLSSON, CARL-ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg ..
CARLSSON, CARL-GUSTAf, fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, stälUlig

medlem .
CARLSSON, LENNART, Vänersborg, ständig medlem .
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg. Bisittare i Gil-

lets styrelse .
*CARLSTRÖM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIIiLSTRÖM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg .
KRAffT, fELIX, Smedmästare, Trollhättan .
UiRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
CHRISTENSSON, PER, ServitÖr, Vänersborg .
LAGERGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
*LARN, GILLIS, Apotekare, Göteborg t .
*LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
*LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
*LARSSON, ERNfRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg .
LARSSON, GUSTAf, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, tIILMER, försäljningschef, Vänersborg .
LARSSON, tIJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
"LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Gävle .
LIND, SVEN, försäljningschef, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen .
*LINDEDAL, SIGURD, f. d. Bankkamrerare, Göteborg· .
*LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
*LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLf, Länsassessor, Karlstad .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg .
LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Göteborg .
LINDSTRÖM, HARALD, Boktryckare, Stockholm .
LJUNGGREN, ERIK. Handlande, Vänersborg .
*LUNDBERG, ERNST, f. d. Kontorschef, Vänersborg .
LUNDBLAD, OLOf, Godsägare, Bernshammar .
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg. Ersättare i Gil-

lets styrelse .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
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LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
*LUNDGREN, NILS, Överpostmästare, Stockholm .
*LUNDGREN, THOR, f. d. Postkontrollör, Västerås .
"LUNDIN, GUSTAF, Byråingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
*LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm .
MAGNI, GÖTE, Handlande, Vänersborg .
.MAGNUSSON, ARNE, Sekreterare, Enskede .
MAGNUSSON, CARL EDGAR. Direktör. Vänersborg .
IvlAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MALMSTRÖM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
*MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg .
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg .
*NILSSON, DAVID, Lektor, -Skara .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Handlande, VänersbMg o •••••••••••••

"von NOLTING, OLOF, f. d. Disponent, Trollhättan .
*NORDEN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla. Gillets krönike-

skrivare '" ., , .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Stockholm .
"NYSTRÖM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg .
*NYSTRÖM, JOHN, Köpman, Göteborg .
*NYSTRÖM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
*OLLEN, ERIK, Sparbanksdirektör, Vänersborg o o

"OLLEN, OLOF, Ingeniör, Vänersborg t .
OLSSON, ALBERT, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg t .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg o o ••••••••••••••••••••

OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg o •

OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg o ••••••••••• o o

*OLSSON, VERNER, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, Örebro . o" o .

*PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
*PETTERSSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg o ••••••• o •• o

PETERSON, AXEL, Skofabriksal1betare, Vänersborg .
*PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg. Er-

sättare i Gillets styrelse. Gillevärd .
*PR..LESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås o •••••••••••••• o
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RAtiNE, KARL, f. d. Fokskollärare, Trollhättan .
REIiMAN, MAX, Stadssekreterare, Vänersborg .
REYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg .
ROSLIN, HENRY, Handlande, Borås ..
ROSLIND, GUSTAF, Materialförvaltare, Vänersborg
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RÖTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Askersund, ständig

medlem .
SAfILIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, ERIK, Bitr. landsfogde, Karlstad .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg .
*SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg .
*af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherl'e, Moholm .
SANDH, LARS-GUNNAR, Studerande, Uddevalla .
*SCHMIDT, OTTO, f. d. Sotaremästare, Lidköping t .
SCHRÖDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede
SELLSTRÖM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
SJÖGREN, JOSEF, f. d. Läroverksadjunkt, Vänersborg .
SJÖSTAD, RAGNAR, Installatör, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg ..
SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
SKOGSTEDT, MELKER, .Bokhållare, Stockholm .
*SKÄRBERG, OSKAR, Ko,rrespondent, Trollhättan .
STENSTRÖM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
*STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg. Bisittare i

Gillets styrelse .
STERNER, NILS, Farm. kand., Aspudden .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskontorist, Vänersborg .
STIGFELDT, WILHELM, Undelfinspektor, Göteborg .
STRÖM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG. OLOF, Direktör, Stockholm .
*SUNDELIUS, GOTTFRID, liandIande, Vänersborg .
SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg .
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg .
*SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Kontorist, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
*SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg .
SVENSSON, auSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan .
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SVENSSON. GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Bruksbokhållare, Vargön .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
"SVENSSON, WERNER f. d. Bankrevisor, Vänersborg .
SVÄRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Linköping .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SÄFSTRöM, PER-OLOf, Ingeniör, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, BERTIL, fastighetsförvaltare, Vänersborg ..
TAUBE, EDVARD, Greve, förvaltare, Vänersborg .
TAUBE, fREDRIK, Greve, Kapten, Karlskrona .
*THERNQUIST, ANTON, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsmästare, Vänersborg
*THERNQUIST, njvE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TliIMGREN, HUGO, Apotekare, Sunne .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
'TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Stockholm .
THÖRNQUIST, KARL, f. d. Handlande, Öxnered .
TÖSSBERG, ERIK, f. d. Slöjdlärarel, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg .
*WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig medlem ..
WALLIN, JONAS, f. d. Rådman, Vänersborg t .
*WALLSTRÖM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRÖM, IiJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRÖM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vargön .
WALLSTRÖM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Göteborg .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .
WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Studerande, Vänersborg .
*WENNERGREN, ANDERS, f. d. Boktryckare, Vänersbnrg ..
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1912 42
1889 26

96 36
1910 36
1887 07

96 4·1
95 37

1910 33
16 42
09 30

1896 20
99 26
99 45

1902 49
24 42
02 49
16 46
09 35

1874 08
1911 30
1899 19

97 34
1901 23
1898 28

99 43
1905 18

06 42
07 29

1884 49
80 29

1904 41
1889 08

58 37
92 16
88 44
94 44
82 44

1916 42
08 42

1891 26
1931 46
1875 08



1881 34
83(08)48

1909 32
1892 30

79 37
1913 46

10 40
[2 38
05 34

08 :16
04 2'-'u

1885 06
89 37
89 26
94 28

1923 46
08 35

1889 35
93 19
96 43
90 49
92 26

1922 4()
1893 33
1902 42

WERNER, ERIK, f'. d. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL RUDOLF, f. d. Kontorist, Grästorp .
WERNER, OLOV, liandelsföreståndare, Vänersborg .
WEST, JOIiN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNtIARD, f. d. Verkmästare, Vänersborg
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm .
VvESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg .
WESTtIALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, tIalmstad .
WETTERLUNDtI, SUNE, Landssekreterare, Malmö .
*WIBOM, TOR, Major, Stockholm .
WIJKSTRÖM, ERNST, TygförvaItare, Karlsborg .
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare, Vänersborg .
WIKSTRÖM, tIELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTRÖM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg .
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILIiELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg .
*WOLGAST, KURT, Direktör, liälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg o •••••••

WÅRNE, ALBIN, :f"olkskol1ärare, Vänersborg .
ÅKERSTRÖM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde o •••••••••••

ÅKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Borås : .
ÅSTRÖM, PJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRÖM, IiELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 396.

Tillkomna under år 1950:

ALFREDSSON, KJELL, Tegelbruksarbetare, Vänersborg 1916
ALFREDSSON, OLOV, Textilarbetare, Vänersborg , 21
BORG, FRITZ, f. d. liälsovårdstillsyningsman, Trollhättan.. 1881
DAr'GÅRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig medlem 1939
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg 24
liÖGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . 04
JatIANSSON, GOTTtIARD, Slussvakt, Trollhättan 1899
J OtIANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänershorg.... 94
LEWERTIi, IiARALD, Advokat, Göteborg 94
LIND, LARS, Vänersborg 1944
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . 24
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SAHLlN, PER-ANDERS, Vänersborg ..... , , .. ,...... 1945
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg 18
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg 39

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressföränd
ringar torde benäget insändas till gillets kassafogde, som tillhandalldller
blanketter för inträdesanmälningar.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1950.

Styrelse.

HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, F ö r s t e å I d e r m a n
1942.

HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, A n d r e å I d e r m a n
1949 (1933).

ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, G i II e s k r i var e 1949
(1944).

liALLBERG, KURT, Drätselkontorist, K a s s a f o g d e 1949
(1944).

FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
KARLSON, VALTER, Handlande, B i s i t t a r e 1949.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, E r s ä t t a r e 1949.

Beredningsnämnd.
OILLESKRIVAREN.
SAliLIN, STEN, Bokbindare.
KARLSSON, VALTER, Handlande, a i 11 e v ä r d.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, A r k i var i e.
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare.
THERNQUIST, OLE, Trädgårdsmästare.
LIND, SVEN, Försäljningschef.

År s skrift snäm n d.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist.
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Räke n skap s gra nsk are.

ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Dr,ätselbokhållare.

LIND, SVEN, försäljningschef, E r s ä t t a re.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETSFÖRENING
U. P. A. 1950.

Styrelse.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, O r d f ö r a n d e 1942.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, V i c e O r d f ö r a n d e

1949 (1933).
ANDERSSON, PRIMUS, Bankkassör, S e k r' e t e r a r e 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, K a s s ÖIP 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, f a s t i g h e t s fl ö r val t a r e 1949.
fOCK, BROR, Sparbankskassör, L e d a m o t 1936.
STERNER, BRUNO, frisör;mästare, L e d a m o t 1942.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, S il P P I e a n t 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, S il P P I e, a n t 1949.

Revis orer.
ANDERSSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Drlätselbokhållare..

LIND, SVEN, försäljningschef, S il P P I e a n t.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORG

GRUNDLAGD

ÄR 1860



SPARBANKSIiUSET I SITT NYA SKICK.

SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD ÅR 1822

En av
landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring ... ...... Kr. 38.000.000:
Reserverade medel omkring fl 1.500.000:-



SVE SKA
NDElSBA KEN

En orrens hank För orrens hehov

men genom sjna 300 kontor
dessutom j värdeFull kontakf

med hela landets nän"ngsfjv.



JORDBRUKARBANKEN
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster



V· ~~E·~-R--Q-B·;IO'I·~G· S-~II~Y-G·--(·~E~DI·~ A--~ Å_ ~ -- .- • ~.1- - •...- _-.~ ~ llJ ~_~- -. fl _ JLl:L,
Grundlagt 1852

Ägare: AB. Pripp & Lyckholm, Göteborg

Tj/lverknjng: Alla slags ma If- och lä'skedryc ker



I<IRUDDS AKTIEB lAG
ET ABl. 1917

VÄ N E;R S BO RG
Tel. 2982 el. 2984

TILL VERKAR:



TENGGRENSTORPS TEGELBRUK
TAKTEGEL, MUR TEGEL,

MANGHALSTEGEL

OCH DRifNERINGSRÖR

SLÄPVAGNAR, CAMPINGVAGNAR

WUlF & C:o AKTIEBOLAG
VÄNERSBORG TEL. 1251 VÄXEL



I A...B.
Nabbensbergs Tegelbruk

Vänersborg Tel. 5

I MÅNGHÄLSTEGEL I
I Volymvikter 1.0 - 1.2 _~__J

Hög värmeisolering

Hög tryckhållfasthet



och

med förstklassig
stil och passform

jus! så som Ni

önskar dem

tillverkas av:

KO N FE KTI ON
VÄNERSBORG

Säljes i ledande Dam- och
Herrkonfek!ionsaffärer



Vänerns Motorverkstad
Vänersborg

Tel. 533 och 1325 (växel)

Tillverkning av

Motorvinschar

Båtmotorer

Ankarspel

Stationära motorer

Gjutgods



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
19 51

Tjugonde årgången

VANERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1951





Jonas Wallin.
In memoriam.

Det var i sanning en sällsam ödets nyck, att vår gamle gil
lesbroder, förre rektorn och rådmannen J o n a sV'! a Il i n,
fick sluta sin långa och gagnerika livsvandring i begynnelsen
av den dag, som i detta land anses alldeles särskilt symboli
sera vårens inbrott i naturen och i människornas hjärtan. På

morgonen den 1 maj 1949 utsläcktes en livslåga, som flam-

Efter en parentation över .Tonas Wallin, Sällskapet Vänersborg:>
Par Bricoles förutvarande styrande mästare, hällen i sällskapet den
15 oktober 1949.



lUat rikt och välsignelsebringande till båtnad för maI1l1eri
själv, för hans närmaste, för alla denl han ägnat sin tjänande

verksamhet, och sist för det samhälle och de institutioner, sarn

haft förmånen och dragit nytta av hans rikt utrustade person.

Jonas vVallin var sannerligen ingen "dussinmänniska". Ge

nom sin personlighet, sin okuvliga energi och sin strålande

arbetsglädje blev han en centralfigur, och där han var nwd,

hände det alltid något. Anda till de sista månaderna av sin

långa levnad utrustad med en sällsynt god hälsa, bar

han inom sig en livslust, som annars hör våren och ung

domen till. Och ung till sinnet kände sig Jonas vVallin, så

länge han levde.

När jag nu går att för gillesbröderna teckna minnet av vår

oförgätlige broder, är det så mycket lältare, som jag i stora

delar kan låta Jonas Wallin själv tala. Betecknande för ho

nom och för hans omtänksamhet efterlämnade han ål sina

närmaste en levnadsteckning, som välvilligt ställt:-; till milt

förfogande. Vår bortgångne gillesbroder berättar alltså för

oss i valda delar om sitt liv:

"Jag är född den 17 juni 1858 i Töftesäter, Järbo socken,
Dalsland, och son till hemmansägaren Gabriel Andersson och

hans maka i andra giftet Sofia Jonasdotter från ForsehoI

i Örs socken, Dalsland. Min far härstammade från Edstena
släkten i Högsäters socken, vilka kallades "Brättarna"; av
vilken anledning är mig obekant. Min mor härstammade ge

nom sin far, kyrkovärden Jonas Jonasson i Forsebol, från den

storvulna och kraftiga Håbolssläkten, vilken jag uppenbarligen

icke kroppsligen ärvt men som gått galant ändå.
Min far hade genom självstudier skaffat sig ganska omfat

tande kunskaper, och genom insikter i lagar och förordningar
hade han många förtroendeuppdrag inom och utom sock

nen, däribland som kommunalordförande och landstingsman,
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och var ortsbornas rådgivare i tvistiga frågor. Han var varm

djurvän och naturbeundrare samt hade sinne för humor.

Han åtnjöt allmän vördnad och obegränsad respekt genom

sin personlighet. Ehuru han icke använde hestraffningar mot

oss barn, visade vi honom absolut lydnad i förening med var

maste tillgivenhet.

Av min mor, som dog när jag var oIllkring 7 är gammal,

minns jag endast klart, aU hon var snäll och låg länge sjuk,

då hon såg blek och avtärd ut. Jag hade två syskon, Lotta

och Karl, båda döda, och fyra halvsyskon - far var gift tre

gånger -, därav en lever, den yngste, Adolf Gabrielsson i

Skällsäter.

Folkskoleundervisningen på landsbygden val' under mina

barna- och ungdomsår mycket knapphändig. .Tärbo socken
hade endast en lärare men intet skolhus, varför skolan var

ambulerande, d. v. s. flyttade omkring i socknen, som var

uppdelad i rotar, fyra vill jag minnas, och undervisning be

drevs 2-3 månader årligen i varje rote. Lokalen utgjordes

av något ledigt rum i en bondgård. Några omfattande kun

skapsmått kunde, som man förstår, icke medhinnas, trots att

läraren var nitisk och dräglig. Det val' läsning, skrivning,

räkning och katekes, vilken senare grundligt pluggades in,
för att barnen skulle vara kunniga vid konfirmationen.

Som far själv hade ökat sina kunskaper på egen hand, såg

han gärna, att jag läste vad jag kunde komma över. .Tag

smet då upp på klädkontoret och läste, för att få vara i fred

och lugn, och därför kallades jag på spe för "kontoristen".
Det blev dock icke så många timmar, ty far hade föl' princip,

att barnen skulle tidigt vänjas vid strängt arbete för att bliva

dugliga. När jag kom upp i lO-årsåldern, fick jag under vå

ren och skördetiden stiga upp samtidigt med drängarna och

torparna kl. !1 för att deltaga i jordbruksarbetet och hålla på

till kl. 8 och 9 om kvällarna. Ibland var jag så trött, all jag
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var på väg att falla handlÖs!, men respekten för far och hÖg
färden att icke vara sämre än de andra tvingade mjg aH hålla

mig uppe. Men så fide man berÖm såsom "en hel karl".

Vissa tider på vintern var det föga bättre. Man måste upp

vid 6-tiden och följa med drängarna till den ganska långt

bort belägna skogen för att fälla träd och först på aftonen

komma hem med stocklassen. Ofta blev matsäcken frusen.

Men allt detta hårda arbete tycks på mig icke ha haft några

menliga följder.

När jag blivit konfirmerad, hlev jag erbjuden plats som

"bodbetjänt", d. v. s. handelsbilräde~ varmed jag syss!lade

något över två år. Under senare delen därav hade jag plats

ej långt från komministern i Hännelanda socken, sedermera

kyrkoherden i Högsäters pastorat J. H. Edgren, och när jag

fick höra, att han tog emot pojkar för undervisning, gav min

far tillåtelse, att jag fick läsa tÖr honom två gånger i veckan.

Jag slutade då som bodbetjänt och flyttade hem, men fick

då en mils väg att gå. Till kamrater hade jag två bussiga

och präktiga pojkar \VoUcher, som båda blevo järnvägsmän,

den äldste så småningOln stationsinspektor i GÖteborg. - -

Varifrån härleder sig namnet \VaUin '? När jag skulle in i

läroverket, var det hos rektor och lärare en Önskan aU f:\

utbytt mängden av son-namn mot andra. Som jag beundra!

J. O. \Vallins psalmer och annal han skrivit, log jag det nam

net, vilket giHades. På den tiden var det namnfrihet.
Tack vare Edgrens undervisning blev jag intagen i lärover

kets 2:a klass vårterminen 1875. Under sommarlovet läste

jag på egen hand :3:e klassens kurs och fick på hösten upp

flyttning tiU 4:e klassen. Studentexamen avlade jag 1881.

Jag hade alltså vunnit 2 1/2 1.11', vilket väl behövdes vid min

ålder.

Under första året bodde jag och grannpojken Anders

Angren, vilken dog som kyrkoherde i Filipstad, tillsammans i
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ett litet rum med 2 sängar, ett bord, 2 stolar, ett tvättställ och

var vår matkista. l-lyran var 5 kr. per person i månaden. Vi

fingo mat hemifrån 1-2 gånger i månaden, allteftersom det

var ärende till staden, och den bestod av hrÖd, smÖr, ost,
fläsk, fårbogar, korv m. m., vilket ju allt var gott och väl,

men mot slutet av ransoneringstiden kunde det hliva histert
nog, då brödet var mögligt och suglet (sovlet) härskeL Till

mjölk och divel'se andra nödvändighetsvaror fingo vi pengar.

Givetvis tröttnade vi på att äta matsäck i vårt rum dag ut

och dag in. Denna utfodring var dock vanlig på den tiden

bland bondpojkar.

När jag efter 11/2 år kom upp i 5:e klassen, skaffade jag

mig helinackordering mot ~m kr. i månaden hos en änkefru

Nordahl, med vars mig jämnårige son Axel jag delade rum.

Hon var en hjärtans snäll människa och likaså Axel, varför vi

trivdes galt tillsammans. Han blev ganska tidigt handelshi

träde, men vi voro vänner och höllo ihop, så länge han levde1).

Orsaken till att jag vågade mig på helinackordering val', att

jag läste med pojkar i de lägre klasserna. Till enhÖrjan hade

jag i ersättning 5 kr. pr ämne och termin -- säger 5 kr.-,

men jag hade många pojkar vissa terminer, ända till l:!.

Mina egna läxor fick jag slå i mig på kvällar och tidigt på

morgnar, ty skolan hörjade en kvart före kl. 7. På så sätt
och genom att under sommarlovet taga anställning som in

formator för att "läsa upp" pojkar, som inte fått "flyttning",

slog jag mig fram och var utan skuld vid studentexamen.

Som jag var en av de äldre och nog bland de ordentligaste

bland kamraterna, efter vana från hemmet, blev jag redan

i 4:e klassen utnämnd till fÖrste ordningsman, vilket förtro

ende jag åtnjöt genom hela skolan. Det vore mycket att be-

1) Carl Axel Mauritz Nordahi var född i Vänersborg den 8/6 18(j(!,
blev föreståndare för Systembolagets i V. utminutering och avled
den 1/5 1935, samma vårdag som sin barndomsvän.



rätta från skolan, om dess lärare, däribland roande original,

och lärjungar, men det bleve alldeles för långt och utgör en
historia för sig.

Nog var man glad åt "studentens lyckliga da'r", men nu

kom allvaret och bekymren. Vad skulle fortsättningen bli?
Inga tillgångar och ingen att låna av för längre studier. Min
önskan hade hela tiden varit att bliva jurist, väl ett arv efter
min far, ~ ~ ~ Att han icke var blott bonde utan även skriv

karl, har han markerat på sitt porträtt, med jordbruksred

skap i ena handen och skrivdon i den andra. (Tidstypiskt!)

De unga juristerna hade på den tiden icke blott universi

tetsstudierna utal1 därtill flera års lönlös möda hos härads

hövdingar. Så funderade jag på att bliva ingenjÖr, som tog

mindre tid och sålunda 'mindre kostnader och gav mÖjlighet

'lill snarare inkomst. Under det jag grubblade på den svar··
lösta frågan, kom direktör Sven Kil1ll1an och frågade, om jag

ville vikariera vid dövstumskolan under höstterminen. Nå,

lönen lämnade en slant över, om jag levde sparsamt, och nå
gOll annal1 utväg stod mig för resten inte till buds för tillfäl

let, och så kunde jag möjligen. tjäna något på privatlektioner.

Så fick jag andrum att planera.

Jag fick så småningom intresse för undervisningen, och

när Kinman upplyste om att det var en kort och billig ut
bildning för att bliva dövstumIärare, ty det fordrades blott

folkskollärareexamen, som en studen t på den tiden kunde

absolvera på en termin, och två år på Manilla, där man. erhöll

i årligt bidrag 500 kr. och fri bostad, så bestämde jag mig för

den banan.

Vårterminen 1882 avlade jag folkskolHirareexamen i Karl

stad, kom på höstterminen till Manilla och blev vårterminen

J88·1 dqvstumlärare. Hösten samma år antogs jag som lära

re vid Älvsborgs läns dövstumskola i Vänersborg, vilken 18m

utvidgades till Fjärde distriktets dövs tWl1skola. Efter att
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hava haft några förordnanden blev jag rektor 1918 och av

gick med pension 1926.

Som nog lite var förslår, ar dövstumundervisning mycket
pressande och tålamodsprÖvande, men rektor Nordin hade

en beundransvärd förmåga aH ingjuta glädje, trevnad, god

kamratanda och sammanhållning inom lärarekåren, vilket

mycket underläLlade arbetet. Ingen kår torde ha verkat un

der så angenäma förhållanden. Det var allt emellanåt fest

ligheter, då var och en efter sin förnlåga sökte bidraga till att
göra sammankomsterna roande, trevliga och underhiHlan

de. Det skrevs och föredrogs lustiga dikter, sjöngs, berätta

des och även dansades. Heldor Nordin var musikalisk och

lyckad poet, vilket kan sägas även om flera inom kåren."

(Man kan ta för givet, aU Jon~s vVallin inte heller var overk

sam. Därom vittna ett antal efterlämnade dikter m. m.)

"Efter eH i\r blev jag ordinarie lärare med 1.500 kr. jämte

i~ ålderstillägg a iWO kr. efLer resp. 5 år, vartill kom fri bo
stad om 2 rum och kök. Det var ingelunda lysande men nå

gorlunda' tillfredsställande eHer den tidens löneskalor. När

skolan 1891 ändrades till distriktsskola, utsattes jag föl' den
hårda behandlingen och grämelsen alt fråntas ålderstilläggen

och gå ned från 2.400 kr. till på nytt 1.500 kr. ilön. Jag hade

då till på köpet familj. Del blev alt gripa in på skarpen med

lektioner, avlönade uppdrag och inackorderingar. Jag slet

ganska ont och hade ofla slora bekymmer, särskilt när mina

barn skulle få utbildning för sin framtid. Men med ihärdig.

het klarade jag mig sil småningom. - - --- - .,

Jonas "Vallin synes ha gift sig och saU ho tämligen snart

efler att år 1885 ha blivit ordinarie dÖvsLumlärare. "Uostad

gick lätt aU få på den Liden," säger han, "och även möbler

och övriga husgerådsaker, blott man hade pengar".
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"När mina barn voro färdiga och flugit ut ur boet, var och

en på sitt håll, kunde jag bÖrja göra besparingar, lack vare

till hU\'udsaklig del mina bifÖrljänster, rör a tt trygga min ål

derdom. Utan besparingarna hade jag måst inskränka mitt

levnadssätt på äldre dagar och ej kunnat hjälpa andra, vilket

jag gjort i ganska stor lllslriickning. Om jag kan bedöma
mig själv, har jag aldrig levat snålt och knussligt utan sökt

vara lika god som andra och utan tvekan påtagit mig utgif
ter, när så anselts bÖra ske. E t t I i v u t a n g l ä d je o c h

v ä n n e r s k u Il e i n t e h a vas t o r t v ä r d e, och

många vänner hal' jag hart i alla samhällsklasser."
Jonas \Vallill slutar sin levnadsbeskrivning med följande

ord: "Jag är lacksam fÖl' aU jag alltid haft ett gott och trev..

Hgt hem tillsammans med godhjärtade, duktiga och represen

tativa ledsagarinnor och skÖtsamma barn sam t att jag haft

krafter i behåll på gamla dagal'."

Vid levnadsbeskrivningen är fogad en förteckning över vad

Jonas "Vallin verkat under siU arbetst'yllda liv. Det skulle

givetvis föra alldeles för långt alt söka redogöra fÖl' allt, som

han hunnit med. En karl Översikt bör dock lämnas.

Inom sitt yrke studerade Jonas \Vallin år 1\)01 med stats

stipendium dövstmllundervisningen i Danmark och Tyskland.

Han val' ledamot av Svenska dÖvstumiäraresällskapets styrel

se 1\)08-1\12:3 och dess sekreterare 1\n:;--1U18, fungerade

som sekreterare för dÖvstum sektionen vid de nordiska döv
stumskolekongresserna i KÖpenhaull1 18\)8, i Stockholm l\)(.m

och i Helsingfors 1m2 och var ledamot av kommitten fÖl' ut

redning om föreläsningar för dÖvstumma.
En verksanihet vid sidan av den vanliga gärningen, som sy

nes hava särskilt intresserat Jonas \iVallin, var Slöjd- och

Tekniska skolan häl' i staden, där han var lärare vid tekniska
avdelningen 1885--1\120, föreståndare för hela skolan 1888- .
1920 och för slöjdskolan lV20-~l\136 samt ordförande i sty-
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relsen för den nya Lärlings-· och yrkesskolan 1!i23~1!)2!) och

dessutom sekreterare i bilda styrelserna.

Av kommunala befattningar och uppdrug !Jade han under

årens lopp ett otal, och del ~ir n~istan I~i[[are alt Lala om, vilka

förtroendeuppdrag han i n t e haft. Han var ledamot av

stadsfullmäktige 18!H~lU21, var vice ordfÖrande 1!H7--1U20

och ordförande 1\)21, då ledamolskape! av fullmäktige upp
hörde i och med alt .J onas \Va Hin (tillsammans med lands

tingsdirektÖren Eskil Eriksson) blev rådman, vilken befall·

ning han innehade till l UiHi, dt! sysslan hlev littera L I drät

selkammaren sall han bara Ivt! :'\1', UnO--11, och säger sig -

underligt nog ~ hava avsagt sig uppdraget "av brist på lid".

En betydande insats gjorde han i fa tLigvärdsstyrelsen, som han

tillhÖrde 18!H~1!}2(), d~irav som vice ordfÖrande 1U04~lD20

och ordförande 1!l21~lU2() smnt dessutom som kassÖr IDO:>

n-1912 och 80m sekreterare 1!l12--1926. Han hann med aH

vara ordfÖrande i nykterhetsnämnden 1m-1-1!IH), i pensions

nämnden från dess tillkomst 1mi~ 1i1lUHS, i styrelsen fÖl'

flickskolan 1U22-19in och des8u tom i en rad olika kommit
teer; han var ledamot av taxeringsnämnden 18H5~lm6, av

badhusstyrelsen lD04~lm7 och aven mängd andra styrelser,

kommitteer och utredningar och val' åren lm7~lmm, dfl lwn

var 81 år, stadens ombud vid U. V. IL .I.:s bolagsstämmor. -

Ä ven hos kyrkan var han verksam. tian var sålunda ledamot

av kyrkorådet 18!)7~1:li~D, av skolrådet 18!)7--1!H3 och av

den då inrättade folksko!estyrelsen 1\}1:~~1!}29, i den senare

tillika vice ordfÖrande; han blev ledamot av kyrkofullmäktige

vid denna institutions tillkomst 1\)i~2 och salt två perioder til!

år lH38, då han fyllde 80 :'\r, men var likväl fullmäktiges

sekreterare 1936e-1940. Han var kyrkovärd 1930~193H och

nedlade stora fÖrtjänster om kyrkogårdarnas ordnande oeb

urnlundens tillkomst och hann dessutom med en hel del kyrk-

liga utredningar.
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Stadens brandkår tillhörde han ända från 1885, då han blev

avdelningschef och ledamot av styrelsen för borgarbrandkå

ren; han blev vice brandchef 1D01 och var brandchef 1906

1918. Han satt som ordförande i brandstyreisen från dess

tillkomst 1901) ända till 1!J!10, då han var 82 år, och skapade

den halvfasta brandkåren, som tillkom 1m1, då vattentornet

påbyggdes till dubbel höjd och stadens vattenledningar 01111a

des till grövre dimensioner. För sina kommunala insatser

har Jonas \\TaHin nyligen hedrats med att Vänersborgs stad

uppkallat en av sina nya gator efter honom.
Men det räckte inte med allt detta. Hos Sparbanken i Vä

nersborg var han huvudman HI01-193!Y och var där styrelse·

suppleant 1901)-1915, styrelseledamot 1\J15-193D och ordfö

rande 1935--·1936. Han var en av stiftarna 1892 till föreläs

ningsinstitutet samt styrelseledamot och sekreterare 1892-

1909, då han blev hedersledamot; var där också föreläsare.

Hos Älvsborgs norra slöjdförening var han styrelseledanwt

1905--1D35, därav som sekreterare f rån UlmJ, kassör från

1920 samt slöjdinspektör och kursledare från 1921; var dess

utom utställningskommissarie 1924, 1!J26 och 1928. Han var

med och grundade ett sommarsanatorium i Dalbobergen, vH··

ket år lUll övertogs av landstinget; han var dess syssloman
1914 -1U29.

IVänersborgs Arbetareförening inträdde Jonas 'ValEn re·

dan i dess begynnelse eller då han hitkom från Manilla 1884,

blev ledamot av dess styrelse 1885, var sekreterare 1887, vice

ordförande 1888-1890 och ordförande 1891-HI02 samt var

vid sin död fortfarande ordförande i pantlåneaffärens styret

se sedan 188{i eller i - 63 :elr! Hedersledamot av arbetarefÖ

rcningenblev han vid sin avgång som ordförande lD02.

Jonas vVallins verksamhet fÖl' de nÖdställda är känd och

omvittnad. Sålunda ledde han från år HJ05 en stor nödhjälps··

insamling fÖl' Dal och Väne härad, som inbragte i säd och
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Joder hela vagnslaster samt i penningar cirka 100.000 kronot'.

Fonden förvaltas sedan år 1!:J28 av hushållningssällskapet,

men dessförinnan sköttes ekonomien av Jonas vVallir,L

- Mest känd har han dock blivit för sitt arbete fÖl'

stadens fattiga. Han var en av initiativtagarna till den frivil

liga fattigvården, som började sin verksamhet 1905. Den har
han såsom ordförande och verkställande ledamot skött ända

till sin död, och det kom då på min lott att överUinma ett ej

föraktligt kapital till dem, som skola fullfÖlja Jonas vVallins

arbete för "den tysta nÖden". Många vi.ilsigna härutinnan

hans minne.

Man frågar sig, hur en människa kunnat räcka till fÖl' allt

detta och mycket mera till, som jag här ej kan redogÖra fÖl'.

Jag måste dock nämna, att Jonas vVallin fÖrfattat en mängd

minnesskrifter och historiker åt skilda institutioner. Givet

vis tillhörde han ett stort antal enskilda fÖreningar och säll

skap, som alla fingo draga nytta av hans eminenta förrnäga

som ledare, talare och fÖrnÖjare. Han mottog en rad utmär"

kelser; blev vasariddare HH4 och fick guldmedalj fÖl' medbor·

gerlig förtjänst 1927.

Inom ordenslivet ägnade han sig synnerligast åt Sällskapet

Vänersborgs Par Bricole, och åt detta gav han sig helhjärtat.

Han inträdde i sällskapet redan 1892, och hans insatser där

blevo betydande. Efter att hava under årens lopp beklätt

ett antal ämbeten blev han sällskapets styrande kansler 1916,

dess deputerade styrande mästare 1919 och fungerade som

styrande mästare arbetsåret 1944/45. Par Bricoles ideal -

fÖrdolda för en omvärld -- stämde väl överens med Jonas

vVallins. -- Även åt Vasaorden av Amerika ägnade han under

senare år sina krafter och sitt intresse.

I Vänersborgs Söners Gille inträdde Jonas vVallin år
1937, sedan gillet Öppnat sina portar även fÖl' bemärkta ut

bÖrdingar. Även oss ägnade han sin arbetshåg och broderlig·
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het, och vårt arkiv blev särskilt fÖremål for hans verksani
hetslust. Gillet tackar honom för detta och hyllar den store
främjaren av vår stad.

Vad var naturligare, än att, när ett Dalslands Gille bildades
i Vänersborg, Jonas \Vallin blev dess förste ålderman och

livgivare.

Så står Du då levande i minnet inför oss, käre Jonas \Val

lin! På ett alldeles särskilt sätt band Du gången tid samman
med nutid. Dina insatser i detta samhälle äro förvisso bestå

ende. Med dem har Du skapat Dig ett minnesmärke av var

aktigt slag.
Du var som få!

GUNN.4R HJORTH.
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Karl XI i Vänersborg.

Karl XI, Karl X Gustafs och Hedwig Eleonoras av Holstein·

Gottorp enda barn, föddes den 24 novembee 1655. Vid fa

derns död 1660 var han således endast fyra år. Regerings

makten utövade under hans minderårighet av änkedrott

ningen och de fem höga riksämbetsmännen, till dess hau,

strax efter det han fyllt 17 år, under då pågående riksdag,
den 18 december 1672 själv övertog regeringen.

Den unge konungen tillträdde landets styrelse under myc

ket brydsamma förhålhnden. Förmyndareregeringen hade

fört en vinglig och ganska ohederlig utrikespolitik, EOlU salt

landet i beroende av utländska makter och som nu hotade aU

åstadkomma svåra förvecklingar, ja, landets indragande i krig.

Detta var så mycket farligare, som landets förvaltning be

fann sig i stor oreda. Penningnöden var så stor, att man sak

nade medel till de nödvändigaste utgifterna. Nödläget hade

föranlett regeringen att med Frankrike ingå, ett nesligt sub-o

sidiefördrag, som förband Sverige att ställa sin krigsmakt på

Frankrikes sida. 1672 överfÖll Ludvig XIV Holland, .och det

tecknade sig till ett allmänt europeiskt krig. Så gott som

hela Europa ställde sig på Hollands sida mot Frankrike, och

dess ende och svage bundsförvant var Sverige.

Under sommaren 1673 företog Karl XI en längre resa till

rikets västra och södra orter. Han kallar i sina egna anteck
ningar denna resa för sin Eriksgata. Men syftet torde främst
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ha varit -- kanske icke så mycket för den unge, oerfarne och

för allvarliga ting ännu skäligen ointresserade konungen, som

för de höga herrar, som åtföljde honom - att inspektera för

svaråtgärderna i dessa delar av landet, som man nu förutsåg

skulle bli särskilt hotade vid det till synes alldeles oundvik
liga kriget. Det var därjämte meningen, att man, utom fäst
l'lingar och försvarsanordningar, skulle taga kännedom om

olika projekt till upphjälpande av rikets trassliga affärer.

De ekonomiska förhållandena i landet vara, som sagt, be

drövliga. Väderleken var ogunstig, skörden slog fel, och

pengar fattades överallt, så att ämbetsmännen icke kunde ut·
få sina löner. Att konungen med stort följe företog en så vid

lyftig resa, sågs av den stora allmänheten, som betraktade re

san som. en ren förlustelseresa, med mycket oblida ögon. Man
kan i Catharina \Vallenstedts brev1

) till sin man, ambassad

sekreteraren Edward Ehrensten, som j september 1672 med

grevarna Per Sparre och Klas Thott avrest till England och

Holland för att medla fred emellan dessa makter, läsa om
hennes förtrytelse över konungens beslutade resa, som beräk
nades i dessa onda tider taga så lång tid som fyra månader.

Dyrt skulle det bli med drottningen och 400 il 500 personer i

följet. "Det blir en skadlig resa fÖl' många människor och

fördärvar mångens lön och välfärd", skriver hon. "Konungens

bortovaro lärer komma att ske under mångens tårar". På
hösten 1673 underrättar hon mannen om att man hoppals

snart få se konungen åter i Stockholm men att han insjuk

nat i mässlingen och låge sjuk i ett slätt kvarter i Pilkrog.

Hon hoppas, att majestätet, sedan han tillfrisknat, måtte håJla

sig hemma, ty landet hade illa farit av hans resa.2 )

1) Ellen Fries: Teckningar ur svenska adelns familjeliv i gamla
tider, 3 upp!. 1910, I: 186-187.

2) Konungen var äntligen åter i Stockholm den 3 december 16n.
(F. F. Carlson: Sveriges historia under konungarne af pfalziska
huset, II: 414).
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Konungens resa varade i fem månader och gick Över Närke

och Västergötland till de nyerÖvrade provinserna i sÖder.

Färden gick över Finnerödja med nattkvarter i Stora Lassåna,

där den gamla kungsg.'lrden stod kvar vid 1600-talets slut, och

med nästa nattkvarter i Hova. l
) Den Hi juni lö7;) hade be

fallning utfärdats till Översten Fredrik von BÖrstell att den
9 juli med sitt regemente ~ Skaraborgs -- vara tillstädes

fÖl' att uppvakta Hans Majestät i Skara. Regementet hade

till det högtidliga tillfället beviljats medel till nya fanor, men

dessa blevo ej färdiga fÖrrän följande åreP). Konungen med

sin svit har väl sedan uppehållit sig på olika platser i Skara··

borgs län, till dess han den 22 juli höll sitt intåg i Vänershorg.

* * *

Det var säkerligen ett lysande fÖlje, som med den 17-årige

konungen i spetsen i juli 1673 drog genom landet. Konungens
moder änkedrottningen deltog i färden och flera höga office

rare och civila ämbetsmän. Konungen var naturligtvis där..,

jämte omgiven aven stor del av den hovstat, som enligt en

fÖrteckning från början av lö70-talefB) ansågs anstå en svensk

konung. I hans stora följe 1673 funnos säkerligen bl. a.

både kammarherrar och hovjunkare, pager, kammartjänare,

livknektar och lakejer, trumpetare och pukslagare, köksmäs

tare och mästerkockar, pastejbagare, kökspojkar, kettilsku
rare och stekvändare förutom konungens hovpredikant, liv
läkare och hovapotekare.

Men även personer, som i regel ej tillhörde konungens om

givning och saknade militära eller höga civila befattningar,

fann man på denna resa i hans fö1je. En av dessa var sekre-

]) Neander: Finnerödja (19H), s. 44.
2) Bensow: Kungl. Skaraborgs regementes historia, II: 163.
3) Loenbom: Upplysningar i Swenska Historien, III: 111.
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teraren i riksarkivet Johan Hadorph1
), sedermera riksantikya

rie, som skulle vara ,till hands för att meddela upplysningar

om alla mötande "ålderdomsminnen" och märkvärdigheter.

En annan var dåvarande ritaren vid AntiqvitetscolIegiet, seder
mera assessorn Elias Brenner, som under färden avritade i

Västergötland, Halland och Skåne befintliga märkvärdigheter.
Hadorph och Brenner arbetade sedan gemensamt på en bok,

som skulle inrymma teckningar och beskrivningar av sevärd

heter från denna färd, men verket blev aldrig fullbordat.

Vänersborg ansågs alltjämt, trots att Bohuslän sedan ett

par årtionden var införlivat med det svenska väldet, vara en
från försvarssynpunkt viktig gränsor!, vars militära anlägg

ningar därför skulle underkastas inspektion. Bohuslän var ju

icke att lita på i händelse av ett krig med Danmark, och till
norska ,gränsen var det ju ej så många mil. Konungen och

hans följe dröjde kvar i Vänersborg ända till den 28 juli,

då resan fortsattes till Göteborg. Dit kom man den 2 augusti

och stannade där till och med den 9 augusti.
Denna Karl XI:s resa synes vara endast flyktigt omtalad i

den tryckta litteraturen2 ). Om vistelsen i Göteborg har man
åtskilliga underrättelser hos göteborgshistorikerna Berg, Frö

ding och Almqvist, men om besöket i Vänersborg vet man ej
mycket. Stadens egna handlingar äro ju till största delen för

lorade genom eldsvådor, och vad som finnes i behåll, t. ex.

de i Göta hovrätts arkiv förvarade avskrifterna av domböc
kerna, där på denna tid i viss utsträckning även magistrats-

l) Sv. biogr. lexikon VI: 206. Schiick: Johan Hadorph, s. 109.
Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor I: 614.

2) Resan omtalas av Carlsson i Sveriges Historia under konungar··
ne af pfalziska huset, II: 406.

Man skulle tro, att någon upplysning om resan möjligen kunde
vara att hämta ur de brev - befordrade till trycket 1845-46 av
Etienne Gaulois -Isom den från januari 1673 till 1682 i Sverige verk-
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ärenden protokollfördes, lämna inga upplysningar. Under

juli och augusti månader 1673 finnas protokollförda endast
två sammanträden, den 10 juli och den 14 augusti. Den först··
nämnda dagen finnes antecknat, att med en exekution för bö

ter skulle anstå "till.Hans Kongl. Maj :tz lyckelig~ afresancie,

efter här i staden nu mycket angeläget förefaller att förrätta

dageligen till H. K. Maj :tz ankompst." Det är den enda notis
i 1673 års dombok, som har något samband med konungens

besök i staden.

Karl XI förde ganska noggranna, men mycket kortfattade
anteckningar i sina almanackor om sina dagliga fö,rehavanden,
men tyvärr äro hans almanackor icke bevarade fö,r år 1673,

varför man ej ur denna källa kan hämta någon upplysning

om hans vistelse i Vänersborg den 22~28 juli 1673.

Man vet att meningen varit, att konungen skulle från V~i

nersborg taga närmare kännedom om det till nytt liv väckta
förslaget om en kanal mellan Vänern och Västerhavet. Den

25 juni 1673 hade brev avgått till borgmästare och råd i Vä

nersborg, att man skulle skaffa två stora och en mindre båt
till Bosjön (nu kallad Boteredsjön, invid öxnerecl), genom

vilken kanalleden skulle gå. Båtarna anskaffades också, men

samme franske ambassadören, generallöjtnanten och markisen Isa.
de, Feuquieres skrev till Ludvig XIV och sina vänner. F. gjorde sig
nämligen ,känd för sitt påträngande och efterhängsna sätt mot Karl
XI och sina ivriga försök aU ständigt få vistas i konungens närhet.
Den 8 juli 1673 skriver han, att Karl XI "i övermorgon" anträder
en stor resa, som skulle vara tre månader, men att konungen avvi
sat F:s förslag att få medfölja på resan. Han deltog dock i den
senare, delen av resan. Den 28 augusti skriver han från Hälsingborg,
att Karl XI den dagen avrest därifrån och rekommenderat F. att
bege sig till Malmö. Den 7 september skriver F. från"Malmö. Den
1 november meddelar han (tydligen från Stockholm), att konungen
inom åtta dagar vore att vänta åter från sin resa. Detta synes vara
allt, som de i urval tryckta breven berätta om 1673 års kungliga
resa. Hoppet att i F:s brev finna några notiser om Karl XI:s besök
i Vänersborg svikes således totalt.
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de kommo ej tIll användning, ty någon besiktning av den till·
tänkta kanalen blev aldrig vid konungens besök utförd. J )

Det var väl/främst åt de militära anläggningarna i Väners

borg med omnejd" som Karl XI vid sitt besök skulle ägna

sitt huvudsakliga intresse. Redan i samband med förhand
lingarna om Brätteborgarnas flyttning till Huvudnäs, där den

nya staden Vänersborg skulle anläggas, hade man den G

april 1641 bestämt, att den nyanlagda staden skulle förses

med fortifikationer och ett citadell, och dessa anläggningar
kommo också, fastän i blygsam skala, till stånd i förra hälf

ten av 1640-talet. Men redan 1644 stormades staden av Han
nibal Sehested och br.ändes. Då danskarna återvände följan

de år och försökte en ny stormning av citadellet, blevo de

dock efter tre misslyckade försök att intaga staden tillbaka
drivna, vilket väl tyder på att fästningsverken icke blivit så
illa åtgångna vid den förra stormningen utan kunnat snabbt
iståndsättas. Efter freden i Brömsebro hade man tappat det
mesta intresset för befästningarna i Vänersborg, som ej läng
re utgjorde gränsort, och befästningsverken vara på 1660-talet
i mycket dåligt skick. 1664 anslogs dock 100 daler för deras
nödtorftiga iståndsättande, och man höll alltjämt i skansen en
liten garnison. Kommendant var Per Larsson StöHenhielm

från 1646 till sin död 1668, då han efterträddes av majoren

Erik Land, snm var kommendant till 1675. Garnisonen he

stod i mitten av 1660-talet aven löjtnant, 2 fältväblar, 4 un
derofficerare, 3 korpraler, 1 trumslagare, 1 mönsterdräng och

51 gemena soldater. I staden fanns också ett större krono

rnagasin.
På sin ifrågavarande resa åtföljdes Karl XI bl. a. av gene

ralkvartermästaren Jacob Stae! von Holstein, som hade sär
skilt uppdrag att studera försvarsanordningarna på de orter,

1) Hemgren : \Venersborgs Historia, Vänersborg 1859, s. 50.
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som berördes av konungens resa. Efter besöket i Vänersborg
utarbetade han ett betänkande, daterat november 1673, däri

han fÖrklarar, att bl. a. Vänersborgs befästningar icke behöv·
de iståndsättas. Men ett nÖdtorftigt underhåll torde dock

ha beståtts, och den lilla garnisonen hölls med växlande styr

kor kvar i den s. k. Skansen.

Bland verifikationerna till Älvsborgs läns räkenskaper år

1673 finner man några uppgifter om Karl XI:s vänersborgs
besök nämnda år 1 ) • Det gäller en sådan detalj som leveranser

na till det kungliga köket. Dessa verifikationer utgÖras näm
ligen av de båda kronofogdarnas eller som det då hette befall~

ningsmännens i Väne m. fl. härads fögderi O lo f T h o r s

s o n s och hans kollegas i det fÖgderi, som hela Dal då ut
gjorde, E r i k B e n g t s s o n L i d e m a n s fÖrteckningar

över de "pertzeler", som de var från sitt fögderi på befall

ning levererat tin "den Rongliga Hofförtähringen uthi Wän
nersborgh ifrån den 22 julii till den 28 ditto".

Det var ej litet, som hade gått åt, och även om konungen

naturligtvis vid sitt bord haft många gäster från staden och

bygden, så framgår av dessa förteckningar, att konungens

följe måste hava varit ganska talrikt.

Ej mindre än 7 oxar, 19 kalvar, 50 får och 14 lamm hade

slaktats. och använts under de sju dagarna, förutom 13 gäss,

117 höns, 26 kycklingar och en enda hare. Utom det färska

köttet hade man använt 31/4 lispund (c:a 30 kg.) fläsk, 10

lispund torkat oxkött och 1 lispund gåsfläsk. Av fisk hade
åtgått 2 1/4 stycken färska laxar, 1/2 tunna sill och 1 val (80

stycken) saltlångor. Till fisken kanske man i detta samman

hang kan få. räkna de 54 tjog kräftor, som kokats fÖl' ko

nungens bord.

1) Älvsborgs läns verifikationer år 1673: II, fal. 1586 och 1593
(Kammararkivet) .
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Av hröd hade åtgått 181/2 lispund torrt sådant, och för

bakning av färskt bröd och fÖl' matlagning hade man använt

141/2 lispund vetemjöl, 17 lispund och 3 skäppor rågmjöl,

2 kannor korngryn, 6 kannor jäst, 1/2 tunna smÖr (1 tunna

smÖr innehÖll 48 kannor 1), tydligen nedsaltat dylikt, och 111/2
lispund annat smör, uppenbarligen färskt sådant.

För att bereda maten i Övrigt hade åtgått 41/2 lispund
grovt salt, 24 kannor mjölk, 38 tjog ägg och 9 kannor ättika.

Törsten släcktes med tillhjälp av 17 tunnor öl, d. v. s.
800 kannor eller c:a 2000 liter, vilket ju motsvarar en dags

åtgång under 7 dagar av inemot 300 liter, som även med den
tidens konsumtionsförmåga bort räcka för en ganska stor
mängd personer. Vinet, som säkerligen också dracks i ganska

stora mängder, hade väl kungen försiktigtvis tagit med sig

från Stockholm. Slutligen upptages i förteckningen också 1/2

lispund talgljus och 8 kannor färska körsbär jämte trädgårds

kryddor och "rötter", till ej angivna myckenheter, samt slut

ligen ved och brännkol för kÖket och bageriet.

Av de fÖl' åtskilliga av "pertzelerne" angivna pris kan in··

hämtas, att en oxe kostade 9 3/4 daler, en gödkalv 3 daler, en

vanlig kalv lö öre, ett lamm 10 Öre, en gås 8 öre, en kanna

mjÖlk 2 Öre och .en kanna körsbär 4 Öre.

Båda fogdernas räkningar sluta tillsamman på 325 daler,

d. v. s. värdet av mer än 30 slaktoxar.
Vad man åt och drack vid Kad XI:s bord iVänersborg,som

maren 1673, är således nästan det enda man vet om detta

konungens besÖk i staden.

Karl XI återvände redan 1675 till Vänersborg, och om detta
hans andra besök har man fylligare underrättelser såväl

genom hans egna dagboksanteckningar som av de notiser,

som kunna hämtas ur anteckningar, fÖrda av den konungen

åtföljande hovpredikanten doktor Haqvin Spegel.
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Konungens egna almanacksanteckningar föreligga i tryck
i olika editioner och redaktioner. Huvuddelen är tryckt re

dan 1809 av Carl Gustaf Nordin och sedermera 1918 av Sune

Hildebrand. Dessutom finnas spridda almanacksanteck
ningar, tryckta i Loenboms Upplysningar till Swenska Histo
rien (1679) och Historiskt Archivum (1775). Spegels dagböc
ker äro senare utgivna av Sune Hildebrand 1923.

"Anno 1675 (den 18 october, som war om Måndagen, reste

iagh ifrån Stockholm och kom den 4 November till 'Väners
borg. Anno 1676 den 29 Februarii drogh iagh ifrån Wäners

borg till Stockholm". Med dessa kortfattade ord återger
Loenbom konungens anteckningar om sin långa resa och sin

långa vistelse i Vänersborg under vintern 1675-1676.
I augusti 1675 hade den länge väntade krigsförklaringen

från Danmark kommit, och olyckorna hade följt slag i s,lag.
Holland hade förklarat krig, den svenska hären hade den 18

juni 1675 blivit slagen vid Fehrhellin, och nu intogos alla

Sveriges besittningar i Tyskland. Flottan hade den ena mot

gången efter den andra. Det var för att ordna försvaret i

Bohuslän och förbereda ett planerat infall i Norge som ko

nungen för lång tid slog sig ned i Vänersborg, där han över

vakade och ledde ett provisoriskt iståndsättande av stadens be
fästningsverk. Resan dit företogs över KungSÖl', där ko
nungen mönstrade trupper, som skulle föras till Vänersborg,

och vidare över Jönköping och Falköping samt därefter med

anhalter i Ulfstorp och på kungsgården Forsstena i Västra
Tunhems socken.

Vid konungens ankomst till Vänersborg utgjorde ,stadens

garnison av 300 soldater, varjämte man förfogade över ej

mindre än 70 kanoner. Man hade redan länge betydligt för
stärkt garnisonen, som utgjordes av en del av överste Jern

skölds regemente (Västgöta-Dals), 75 man under befäl av

en löjtnant med erforderligt underbefäl, och sedan 1674 var
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där också förlagd en avdelning av artilleriet i Jönköping. Ar

tilleristerna synas ha haft det besvärligt, ty 1674 skriver lands
hövdingen Henrik Falkenberg från Göteborg till artillerilöjt·

nanten Börje Kloo i Vänersborg, att artillerifolket där, sedan

deras avlöning från Jönköpings län upphört, lede stor nöd

i denna hårda tiden, så att hungern går dem hårt på, varför,

på det att, innan vidare secours (hjälp) för dem kommer, icke

några alldeles fördärvas, Börje Kloo av den spannmål, som
fanns i magasinet i Vänersborg åt de 170 artilleristerna skulle

tillhandahålla 45 tunnor råg och 85 tunnor korn.

Konungen åtföljdes, som förut nämnts, av Haqvin Spegel,

och denne antecknar i sin dagbok, att konungen under sin vis

telse i Vänersborg med stor flit och omsorg tillsåg fästningens

reparation och truppernas fördelning samt inrättandet av

nödiga magasin. Konungen hade, skriver Spegel, intet annal

tidsfördriv än dagliga hekymmer om hur den förestående ex

peditionen skulle företagas och hur de redan begynta olyckor

na skulle kunna botas.

Om lördagarna brukade konungen resa ut till Forsstena

för att bese sina hästar, vilket var hans enda rekreation efter

hela veckans stora och trägna besvär.

Avbrott i enformigheten bereddes dock av de många besök
av högre militärer och diplomater, som under dessa oroliga
tider uppsökte konungen i Vänersborg. Då man hetänker med

vilken svit av uppvaktande och tjänare sådana herrar på den

tiden reste, förstår man, att det måste ha varit mycket liv

och rörelse i Vänersborg vintern 1675~-l()76.

Den 26 november 1675 anlände fältmarskalken Gustaf Ba

ner för att biträda konungen i utarbetandet av planerna för

fiendens tillhakaslående. Den 8 december ankom general

guvernör Fabian von Fersen från MalmÖ för att avlägga rap

port om tillståndet i Skåne. Den 13 december ankom till Vä··

nersborg den bekante Jörgen Krabbe. Han var son av danske



ståthållaren i Norge Ivar Krabbe men blev efter RoskiIdefre

den svensk undersåte och var en av de mest betydande stor

männen i Skåne. Under det pågående kriget försökte han

emellertid på allt sätt att skydda sin egendom i Skåne, och

då krigslyckan ju lång tid syntes svika den svenske konungen,

inlät sig Jörgen i landsförrädiska stämplingar, som ledde till

att han anklagades och dömdes den 6 november 1676 att

mista liv, ära och gods, vilken dom dock ej verkställdes förrän

i januari 1678.

Den 15 december ankom kungl. sekreteraren Johan Rosen

marck från Pommern med den sorgliga underrättelsen, aH

staden Wismar blivit intagen av danskarne. Den 22 i samma

månad anlände generalmajoren von Giese och översten för

Smålands kavalleriregemente Fredrik von Buchwaldt, båda

från Pommern.

I november hade konungen gjort en resa till Göteborg, där

han tillbragte tiden från den 7 till den 23 november.

Julhelgen tillbragte konungen i stillhet och andakt och vi

sade - skriver Spegel - till allas förundran ett sådant sin··

nets temperament, aU ingen kunde märka någon nedslagen

het, trots att så många onda tidender och händelser förekom

mit. Det är väl att antaga, att han under helgdagarna besÖk

te gudstjänsterna i stadens kyrka. Där fanns i varje fan tiH

hans begagnande en särskild "konungs-stol".

Sin lediga tid i december använde konungen aU utfärda åt

skilliga "Ordningar, som skulle observeras uti det stundande
fälttåget". En Qwarters-Ordning är daterad i Vänersborg den

12 december 1675 och en "Kongl. Maj :t8 Tåg-Ordning för dess
Landt- och Siö Militz sampt Artillerie-Folck" utfärdades i
Vänersborg den 15 i sanlIna månad.

Den 14 januari 1676 ankom till konungen greve Bengt

Oxenstierna för aU erhålla instruktion för sin ambassad till

Nimwegen. Dagen därpå anlände riksrådet Tord Bonde och
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den 21 kom sekreteraren Nils Lillieroth från Stockholm "til
att giöra Hans Maj:t een underdånig berettelse om affairer
ne" - han hade varit svensk kommissionssekreterare i Frank

rike och återvände därifrån 1675. Den 29 januari anlände
slutligen greve Axel Oxenstierna och den 1 februari kom ko

nungens halvbroder greve Gustaf Carlsson från Pommern.

Den 7 februari 1676 reste konungen till mönstring i Lid··
köping, och efter sin återkomst därifrån mottog han den 17
februari i Vänersborg greve Gabriel Mörner. Den 19 och

20 februari avtågade en del av artilleriet med ammuni

tion till Malmö, och den 29 avreste konungen själv till Stock

holm.

Det hade naturligtvis berett svårigheter att i den lilla sta

den finna bostäder åt konungen och hans stora fÖlje av både

militära och civila ämbetsmän, men bostadsfrågan löstes däri
genom att konungen lät uppföra tvenne byggnader, som be
boddes av konungen och hans uppvaktning. Byggnadspiat··

sen tillhandahölls av stadens förnämste borgare ..Daniel Jons

son Ekman. Daniel hade varit bosatt i Vänersborg åtminsto

ne från 1665 och var gift med Elisabet Marcus, dotter till
bagaremästaren och storköpmannen i GÖteborg Anders Mar

cus. Daniel dreven betydande handel i öppen ,bod och där

jämte omfattande exportaffärer med järn, sågade trävaror,

sågblockar, master och spiror, som han uppköpte ,omkring

Vänern, huvudsakligen i Värmland och sålde över Göteborg.

Daniel ägde dels den tomt, som senare på en karta från 1699
betecknas med nr 2 i kvarteret nr I och begränsades av nu

varande Drottninggatan, Hamngatan, Kronogatan och Resi

densgatan, dels gemensamt med sin son Anders Ekman den

obebyggda tomten nr 3 i samma kvarter. Det torde lha varit

på en av dessa tomter, som Karl XI lät uppföra sin proviso

riska bostad i Vänersborg.
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Dagen före sin avresa från staden undertecknade konungen

ett brev, varigenom han till Daniel Jonsson utan vederlag

överlät de å dennes tomt uppförda byggnaderna och visade

honom jämväl sin ynnest och hevågenhet genoHl att göra ho-

KAllL XI I VÄNEHSBOHG 1676.
(Väggmålning i Vänersborgs h. allm. läroverks aula av vänersborgs

födde konstnären Gustaf Hallen, bekostad av rådmannen
Jonas Wallin och utförd sommaren HI45.)

nom till innehavare av den stadskällare, sonl konungen för

ordnat skulle inrättas i staden till de resandes och frärnman

des commoditet. För sin källarrörelses räkning fick Daniel

dessutom tillstånd att tullfritt utrikes ifrån införa ö åmar (mer

än 940 liter) rhenskt, 12 oxhuvuden (mer än 2800 liter)

franskt vin och 15 fat (mer än 2350 liter) mumma.
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De rådande krigsförhållandena gjorde emellertid att Daniel

Jonsson icke kunde begagna sig av det honom givna införsel

tillstånd, och så sent som 1682 skriver Kungl. Maj:t till gene

ra1tullförvaltningen, att Daniel Jonsson skulle ha ännu två års

frihet för tull;för sex åmar rhenskt, 12 oxhuvuden franskt vin

SaInt 15 fat mumma, som han i krigstiden icke kunnat införa.

Den ved, som bönderna i trakten väl fingo köra in till sta

den för uppvärmning av den kungliga bostaden i Vänersborg,

förslog ej, utan för kökseldningen fick man taga till i staden

upplagda sågeblockar, som tillhörde handelsmannen Albert

Niebuhr i Göteborg. Enligt landshövdingens resolution den 6

april 1676 får Niebuhr betalt med 15 daler 21 1/3 öre för

311/12 toUter sågeblockar, som tagits till bränsle i KungL

Maj :ts kök i Vänersborg.

Karl XI återkom redan den 2B april 1676 till Vänersborg.

Han kom då närmast från 1VIariestad och Lidköping, stanna

de i Vänersborg endast över den 30 april och 1 maj och reste

redan den 2 maj till Göteborg.

Midsommardagen år 1676 lyckades norrmännen under Gyl

denlöwe genombryta svenskarnas försvarslinje vid Karlsgrav

och efter fyra timmars strid gå över Göta älv. Vänersborg

måste uppgivas, och Gyldenlöwe höll staden besatt till den
10 september, då fienden avtågade efter att ha lagt fästnings

verken i ruiner och avbränt hela staden utom kyrkan, "som

expres blef conserverad", rapporterar Gyldenlöwe \ till sin

överste krigsherre. Staden stod sedan så gott som övergiven

av sina till andra orler flyktade inbyggare i flera år och fÖrst
1680 återtog livet där någorlunda normala former att döma

av stadens domböcker, som visa att rättskipningen i staden

legat helt nere efter kapitulationen till 1680. Då rådde änt
ligen åter fred för Sveriges del. Krigstillståndet mellan Sve-
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rige och Holland hade visserligen upphört i och med aH

Frankrike slutit fred med Holland, som sedan dess iakttagit

neutralitet mot Sverige, men även därefter hade det funnits

tillräckligt med fiender kvar. Till fÖljd av sin allians med

Frankrike var Sverige på en gång i krig med Spanien, tyske
kejsaren, Brandenburg, två särskilda Liineburgerfurstar, bis

kopen av Miinster och främst och påtagligast med DanmarlL

Slutstenen i fredsfÖrhandlingarna, som här ej är anledning

att behandla, lades genom freden med Danmark i Lund den

26 september 167~J, en fred som i själva verket endast inne

bar en bekräftelse av det fredsfÖrdrag, som Ludvig XIV re

dan den 2 september i Paris ingått med Danmark fÖl' Sveri··
ges räkning. Så mycken makt hade Frankrike tillvällat sig

Över Sverige till Karl XI:s stora förtrytelse.

. . .
På sommaren 1685 uppehÖll sig Karl Xl åter i västra Sve

rige och den 1 augusti ankom han Ull Vänersborg från

Alingsås. Han åt den dagen middag hos landshövdingen Da

vid Macklier på dennes boställe Forstena och mönstrade den

3 augusti Mackliers regemente samt Älvsborgs och Västgöta

Dals regementen. Den 4 augus,tj besåg konungen Trollhätte

fallen och den 5 exercerade han regementena. Den 6 på mid

dagen for han till Läckö och efter det han tillbragt en natt i

LidkÖping, fortsatte han till Stockholm.

Den 31 augusti 1689 reste konungen från Höjentorp till
Vänersborg och mÖnstrade där utanför staden - väl å Ny

gålrdsängen, som sedan 1685 anvisats till övningsplatsiför
Västgöta-Dals regemente och förblev så till 1862 - de 300

man av David Mackliers regemente, som varit kommenderade
på hefästningsarbeten i Marstrand. Från Vänersborg reste

konungen, åtföljd av sin blivande måg, prins Fredrik av Hol

stein-Gottorp, för att hese TrollhättefaUen och for därifrån till

Uddevalla.



Den 31 juli 1691 anlände konungen åter till Vänershorg

denna gång från Karlstad. Han hade den dagen ätit middag
hos överstelöjtnanten Göran Ulfsparre på Nordkärr i/Holms
socken på Dal. Den 1 augusti exercerade konungen i Väners
borg Västgöta-Dals regemente och "läth dhem giöra doubb

leringarne och handgreppen." På förmiddagen ankom även

general Ascheberg till staden. Den 3 och 4 exercerades åter

regementet före konungens avresa till Bohus och Göteborg.
Detta synes ha varit Karl XI:s sjätte och sista besök i Vä

nersborg. Hans svåra sjukdom hindrade honom att under de

senare, åren av sin levnad vistas så mycket på resor. Han

led av magkräfta, och den 5 april 16\:17 slutade han sin av

ihärdigt arbete och svåra bekymmer fyllda levnad. Han var

vid sin död ej mer än 41 år gammal.
BERTEL HALLBERG.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 3.

Vänersborgs Museum
under 60 år.

I. Styrelsen.

Såsom framgick av uppsatsen "Hur museet kom till" l )

föreslogs, att museistyrelsen skulle bestå av 5 ledamöter, ;~

valda av stadsfullmäktige, läroverkets rektor såsom självskri

ven ledamot och en ledamot vald av läroverkets kollegium.

I enlighet med detta förslag valde stadsfullmäktige den 29

februari 1891 till ledamöter av museets första styrelse borg

mästaren G. Sandberg, läroverksadjunkten P. G. Bergin samt

sparbanksbokhållaren Hj. A. Lindedal. Läroverkets rektor

var då G. Th. Bergman, och kollegiet hade valt läroverksad
junIden G. von Hackwitz som sin representant.

Museistyrelsen hön sitt första sammanträde den 6 mars

1891, alltså en vecka innan museet öppnades för allmänheten,

och man hade givetvis i början åtskilligt att beställa med frå

gor om museets öppethållande, inträdesavgifter, ekonomi

o. s. v.
En detaljerad översikt över styrelseledamöterna samt deras

mandattid återfinnes vid slutet av denna uppsats.

Vid en genomgång av museistyrelsens protokoll förefaller

det, som om man under museets första decennium framför
allt begränsade sig till de administrativa åtgärderna.

I viss mån kanske antalet styrelsesammanträden under

olika år kunna giva någon vägledning angående verksamhe-

1) Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1949, s. 97.
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tens livaktighet. Under 1800-talet hålles endast ett eller högst

två sammanträden årligen för de nödvändigaste åtgärderna

- åren 1898 och 1899 inte något enda sammanträde. Vid

1900-talets början sker en förändring och åren 1907-19m~

hånas inte mindre än 8 sammanträden varje år. Orsaken

härtill var tydligen, att museistyrelsen fått två nya ledamöter,

rektorn Fredrik Nordin och läroverksadjunkten Josef Sjögren.

Under de följande åren minskar antalet styrelsesammanträ

den och omkring 1930 är det endast ett sammanträde årligen.

Därefter följer åter en ökning, delvis beroende på av krigs

hotet föranledda åtgärder.

Som synes av förteckningen efter denna uppsats, har man
dattideni regel varit ganska lång. Hekordet torde innehas av

läroverksadjunkten Josef SjÖgren, ledamot av styrelsen H)07

1949, alltså över 40 år.

II. Byggnaden.
I ovannämnda uppsats om museets förhistoria angavs, att

byggnadsnämnden godkänt de av byggmästaren A. Kriiger i

Göteborg uppgjorda ritningarna. I skrivelse till byggnads

nämnden den 10 mars 1885 uppgives icke arkitektens namn,
endast "hosföljande ritningar". Vid byggnadsnämndens sam

manträde den 13 mars uppgives heller icke arkitektens namn,

men den ännu bevarade ritningen är signerad "A. Kriiger,

Febr. 1885".

De här avbildade ritningarna visa, hur man tänkte sig an

ordningarna i museet . I källarvåningens sydöstra hörn fin
nes ett rum för konservator, och vidare är ingången till käl

larvåningen förlagd till södra gaveln. Bl. a. i detta avseende

frångick man ritningarna vid byggnadens uppförande. Vakt

mästarebostaden försågs med direkt ingång till köket i södra

partiet av den utskjutande östra väggen, varjämte källarvå

ningens norra och södra rum försågas med ingångar från
öster.
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Några nämnvärda ändringar i museibyggnaden ha ej heller

senare företagits annat än ifråga om rummens disponerande.

Ett undantag är den på ritningen angivna mellanväggen i bot

tenvåningens sÖdra utställningsrum. Där beräknades en av

delning för museets frösamiing, genom mellanvägg skild
från ett bokrum. Denna mellanvägg borttogs sedan, och hela
salen användes för den naturhistoriska avdelningen.

För övrigt kan man i protokollsboken följa reparationer
och smärre förändringar. Särskilt beredde fuktförhållande

na i källarvåningen museistyrelsen mycket besvär, något

som ännu ej är helt tillrättalagt. De mest omfattande repa·
rationerna ägde rum åren 1923-192,1 samt 1946-1947 och

1951.

III. Samlingarna.

De ofta återkommande tidningsartiklarna och notiserna un

der förarbetena till museet lysa nu nästan helt med sin från

varo. Under 1890-talet återfinnes i Tidning för Wenersborgs
Stad och Län endast 3 notiser, som gälla museet, ett par av

dem omnämnda här nedan.

De vid första sammanträdet utsedda intendenterna hade ju
redan utfört sitt insamlingsarbete, och för dem återstod det

förvaltande arbetet. Styrelsen hade tydligen även en myc

ket hög uppfattning om samlingarnas syfte. Man ville, såsom

synes av nedan återgivna citat, icke heblandasamlingarna med

alltför obetydliga eller ovärdiga föremål.

N a t u r Oh;i s t lO l' is k ai , s ,a m J i 11 ,g, a r n a.

Bland de sparsamma förvärven under 1890-talet fäster mun

särskild vikt vid den tillökning av den afrikanska samlingen,
som ägde rum 1892. I ortstidningen skrives här:

Venersborgs Museum har ånyo blifvit tiktadt med flera
värdefulla föremål och är det härvid den afrikanska sam
lingen, som hlifvit ihågkommen. Den nyligen från Afrika
återkomne hr Reinh. Eriksson medhade nämligen för aU
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skänkas till museet från hr Axel W. Eriksson: ett leopardskinn
för uppstoppning, tvänne särdeles vackra horn efter sable
antilop, ko och tjur, samt skallar af lejon, leopard och vild
svin, samt från hr Axel Wedherg, äfvenledes bördig från
Venershorg och en af hr E:s jägare: rent aluvial-guld från
Kapguldfältet i Transvaal, guldkvarts från Zoutpansberg i
d:o, en stensamling från diamantfälten vid floden Vaal och eH
fågelnäste, gjordt aven väfvarefågel.

I likhet med hr Axel E., hvars stora mecenatskap och rika
gåfvor till vårt museum äro så väl kända, har äfven hr \V.
förut ihågkommit museet.

På samma gång vi omnämna ofvanstående, och uttala sam
hällets tack till de frikostiga gifvarne, taga vi oss friheten
att rikta en uppmaning till både forna, nuvarande och blif
vande lärjungar vid härvarande lärovärk att, då så finnes till
fälle, förära museet lämpliga föremål. öfver hela jordklo
tet, snart sagdt, finnes venersborgare kringspridda och om
de, i likhet med hrr E. och W. tänkte på stadens museum
med gåfvor, skulle detta genom allas enighet snart nog kunna
blifva något storartat äfven i de afdelningar, som nu äro
mindre och obetydliga.

Ovannämnda gåva var tydligen naturhistoriska avdelning

ens förnämsta förvärv under denna tid.

Under förberedelserna till museet hade förhandlingar på

hörjats med Göteborgs museum om utbyte aven del dubletter

i afrikanska fågelsamiingen mot ett eller flera föremål, som

vore lämpliga för Vänersborgs museum. De afrikanska fåg

larna hade tydligen skickats från Vänersborg på 1880-talet.
Ar 1906 var det fråga om att Vänersborgs museum skulle få

en samling skandinaviska havssnäckor som byte, men detta

förslag realiserades tydligen icke. Är 1907 återupptogos för

handlingarna med Göteborg av den nye intendenten för na

turhistoriska samlingen, läroverksadjunkt Josef Sjögren, som

efter överläggningar med professor L. Jägerskiöld ifrågasatte,

att Vänersborgs museum skulle få en zebra. Denna levere

rades dock först 1907.

För övrigt sÖkte man på bästa sätt utöka samlingarna, men

av utrymmesskäl måste en viss begränsning ske. Är 1908
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1891-1907
1907-1949
1949-1951

avböjde t. ex. museistyrelsen erbjudande om inköp aven
elefant.

Bland de olika samlingar, som tillfÖrts museet, kan den
märkliga Ehrenströmska äggsamIingen år 1920 nämnas.

Intendenter ha varit:

läroverksadjunkten Gustaf von Hackwitz ..
" Josef Sjögren .

" Carl G. A. KIingberg

K u l t u r h i s t o r i s k a a v d e l n i n g e n.
Icke heller denna avdelning utmärktes av någon större an

skaffning. FÖorsta gången ett föremål, tillhÖorande densamma,

omnämnes i ortstidningen är den 28 augusti 1898, då följande
notis återfinnes:

Venersborgs museum har af ing. C. P. Sandberg å Björk
ås bekommit en mer än vanligt intressant gåfva. Denna ut
göres nämligen af den ryktbare jägaren G. Lloyds rullspÖ
och fiskväska, som han begagnade vid sina otaliga fiske
färder.

Som Lloyd under större delen af sitt Iif var bosatt i Ve
nersborg och dess omgifning, är det troligt att flera minnen
af den väldige jägaren och fiskaren finnas i orten och skulle
det för museet vara värdefullt, om dessa blefve skänkta dit
till dess samlingar.

En märkbar förändring iakttogs" då den framstående forn
forskaren, rektorn Fr. Nordin, invaldes i styrelsen. Till att
börja med hade den gamla styrelsen tydligen svårt att accep

tera Nordins insamIingsprinciper, vilket framgår av ett pro
tokollfört beslut år 1905:

Rektor Nordin föreslog, att styrelsen borde förflytta en
å åkrarne vid Brätte befintligt gammal grafsten till museet.
Som museet icke har plats för sådana föremål och som ste
nen icke var rest öfver någon framstående eller historiskt
känd person, ansåg sig icke styrelsen kunna bifalla förslaget.

Under senare år vann dock Nordin framgång, och proto
kollen fyllas sida efter sida med föremålsförteckningar med
anledning av Nordins eller hans medhjälpares inköp. Bland

3~



medhjälparna märktes under senare år särskilt herrar G. M.
Blomkvist, L. Th. Langer och F. G. Lönnerblad.

En ytterst viktig fråga upptogs år 19m, nämligen utarbe

tandet aven katalog över museets samlingar. Efter en del

förhandlingar med dåvarande amanuensen P. G. \Vistrand' vid

Nordiska Museet utarbetades en katalog sommaren 1904 av

lektorn Abrahaul Ahlen. Kostnaden för utarbetandet hade

uppgått till 400 kronor, och förhandlingar bÖrjade genast

angående tryckning av densamma, vilket under fÖljande år

skedde i Vänersborg, där billigaste anbud erhölls. Vid kata

logens utarbetande uppdelades föremålsbeståndet på trettio

avdelningar, där numreringen i varje avdelning började med 1.

Märkningen skedde genom påklistring av lappar. Följden

är, att museet nu har en skål med bortfallna lappar och en

mängd omärkta föremål, något som nödvändiggör en omka

talogisering av museets samlingar. Tyvärr försvåras detta av
att efter katalogens tryckning inga åtkomsthandlingar be

varats.

Katalogiseringsfrågan ägnades även i fortsättningen stort

intresse från rektor Nordins sida, och vid upprepade tillfällen
anställdes på hans förslag ovannämnde Langer att katalogi

sera nyförvärv.

Särskilt stort tillskott erhöll museet omkring 1912, då hus

hållningssällskapen i länet i Vänersborg anordnade en histo

risk utställning. Museistyrelsen sökte på bästa sätt bevaka

museets intressen och drog sig icke ens för att gå i personlig

borgen för behövliga inköpssummor.

Under de senare åren' i det första decenniet minskades an

skaffningen, men ett betydelsefullt fÖrvärv gjordes 1908, då

godsägaren Hans Ahlmanns omfattande samling från Backa
i Nödinge socken donerades till museet. Styrelsen förpliktade

sig därvid den 23 januari, att denna samling för framtiden,

enligt givarens föreskrifter, skulle förvaras och utställas

samlad.



1891-1914
1914-1920
1920-1941
1941-

Åtskilliga fynd tillkommo även genom rektor Nordins ar
keologiska grävningar.

Vid denna tid sökte man i protokollen tydligen omsorgsfullt

redogöra fö,r varje gåva och inköp, en princip som för övrigt
fortfarande tillämpas. Under år 1907 anmäldes sålunda en

gåva av 5 medaljer för skiffertiIlverkningen vid Hällani Gun

narsnäs socken, och härigenom får man en ytterst intressant

belysning aven numera utdöd industri i Dalsland.

Nyförvärven skulle placeras i museet och för att vinna ut

rymme beslutade styrelsen den 23 januari 1808 ,att låta den

på planritningen markerade frÖsamlingen försvinna i ett ma

gasinsutrymme. I samband härmed uppstod frågan om äga
re till frösamlingen, och efter utredning konstaterades, aH

den skänkts till museet såsom grundplåt till ett lantbruksmu

seum. Det var de naturhistoriska samlingarna, som fingo
taga detta utrymme i anspråk, och det är betecknande, att
man vid följande sammanträde beslutar anskaffa ett skåp för
björnen.

En ny stegring i föremålsanskaffningen inträffade i början
av 1920-talet, då museet genomgick sin stora reparation och
fältläkaren K. G. Cedergren särskilt arbetade för museets
hantverkshistoriska och arkeologiska samlingar. Framför
allt bör man härvid tänka på depositionen år 1923 av Ceder
grens stora arkeologiska samling och gåvan samma år av fru

Emelie Appelbergs omfattande samling. Vid samma tid till
kommo även en deposition från kyrkorådet i Vänersborg

samt gåvan av färgaren Söderbergs tryckplattor. D:r Ceder
grens ovannämnda samling skänktes efter hans dÖd till mu
seet av fru Elsa Cedergren år 1942.

Intendenter ha varit:
läroverksadjunkten P. G. Bergin " .
rektorn Fr. Nordin .
fältläkaren K. G. Cedergren .
landsantikvarien N. L Svensson .
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IV. Utställningar ID. ID.

Redan under 1890-talet uppläts museet vid tre olika till

fänen för konstutställningar. Den första i raden av utställare

var Frans Timen. I regel tog museet ingen lokalhyra men

fick i ett fall löfte om 10 % provision, vilket medfÖrde en in
komst på kronor 4:55.

Denna del av verksamheten tycktes dock icke på något

sätt ha utgått från styrelsen och låg även nere i flera decen

nier. Under de senaste åren har samarbete inletts med

Göta-Älvdalens Konstförening, som utan kostnad erhåller lo

kal på museet för sina utställningar. Inträdesavgifterna till

falla dock museet. Det är i regel 4 utställningar per

år, som anordnas av konstföreningen. Dessutom kan mu

seet mottaga även andra utställare men har då förbundit

sig att rådgöra med Göta-Älvdalens Konstförening. Utställ

ningarna ha givetvis inverkat förmånligt på museets besöks

statistik.
Museistyrelsen har vid olika tillfällen sökt ägna uppmärk

samhet även åt museet icke berörande kulturhistoriska frågor.

Ar 1942 tog styrelsen sålunda initiativ till insamling för den

utgrävning av Brätte, som sedan ägde rum till Vänersborgs

300-årsjubileum. Fynden från utgrävningen ha tillfallit mu

seet. Däremot kan museet icke räkna med några fynd med

anledning av år 1949 väckt förslag om anordnande av ett

kulturreserverat i närheten av fängelset.
I de tidigaste protokollen skymtar ibland meddelande om

skrifter, som sänts från andra museer, men museet hade ty

värr icke någon skrift att lämna i utbyte. En utomordent

lig hjälp för museet och kraftig förbättring av dess möjlig

heter att erhålla ett fackbibliotek har därför erhållits, då

Vänersborgs Söners Gille år 1949 började låta museet få

icke mindre än 100 exemplar av gillets årsskrift att använda

såsom bytesexemplar. I gengäld skall museet till gillet år-
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1885-1908

1908-1935

1935-1951
1951-

J. A. Dahlgren .

Oscar Magnusson .

Karl Oskar Andreasson .

ligen leverera en uppsats med anknytning till museet. Detta
samarbete med Vänersborgs Söners Gille är för museet myc

ket betydelsefullt ur olika synpunkter.

Vaktmästare ha varit:

rrh. Larsson ' .

V. Ekonomi.

Under de första åren av museets tillvaro anlitades över

skottet av Axel W. Erikssons gåvomedel för upprätthållande

av museets drift och i fortsättningen av 1890-talet fick man

tydligen årets brist såsom lån av stadsfullmäktige, eftersom
Adolf Andersolms donation ännu ej lämnade någon avkast

ning. Åren 1891 och 18Y~$ upprättades budget för museet,

men sedan upphÖrde denna åtgärd. FÖrst från 1918 upprät
tades regelbundet budget för museet. År 1891 uppgick den

samma till 'kronor 949:28, år 1893 till 700, år 1918 till 2.225

och år 1950 till 14.700 kronor.
Under de första årtiondena lämnades dock inga anslag till

museet av utdebiterade medel, endast Andersohnska fondens

räntemedel kommo till användning. Första gången staden

lämnade anslag av utdebiterade medel var år 1941, nästa

gång 19'13 samt därefter 1946 och följande år.

NILS IVliN SVENSSON.
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Bilaga.

JvlUSEETS STYRELSE HAR UTGJORTS AV FöLJA.NDE PERSONER:

"
"

"
"

a) Självskrivna såsom läroverkets rektorer:
rektorn G. Th. Bergman 1891-1900

" N. Lindskog 1900--1909
L. G.Mellen 1909-1m3
A. Emmelin 1913-191~)

E. Lundberg 1919-1947
B. V:son Lundqvist... .. .. .. .. 1947-

b) Valda av läroverkets kollegium:
läroverksadjunkten G. von Hackwitz .

" J. Sjögren .

C. G. A. Klingberg

1891-1907
1907-19/19

1949-1951

c) Valda av stadsfullmäktige:
borgmästaren G. Sandberg .
läroverksadjunkten P. G. Bergin .
bankkamreraren Hj. A. Lindedal .
rektorn Fr. Nordin .
fältläkaren K. G. Cedergren .
lantbruksingenjÖren B. E. Hildebrand
folkskolläraren Y. Näsström .
förmannen Hj. Nyman .
landsantikvarien N. L Svensson .
leg. läkaren L H::eger ,
rektorn E. Lundberg .
överläkaren A. Grönberg .

1891-1H03
1891-1914
1891-1927
1903-1920
1914-1941
1920-193:3
1927-1935
1933
1935--1947
1942-
1947-1950
1951-

ORDFöRANDE HAVA VARIT:

rektorn G. Th. Bergman .
" N. Lindskog .
" Fr. Nordin .

fältläkaren K. G. Cedergren , .
rektorn E. Lundberg .

" B. V:son Lundqvist .

1891-1900
1900--1909
1909-1920
1920-1941
1941--1950
1951-
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ETT lOO-ÅRSMINNE.

LANDSHöVDING PAUL SANDELHlELlVI,

Vänersborgs stads återuppbyggare efter branden 11134,
avled i kolera den 17 oktober 11150 och iiI' begravd

å kyrkogården nr 2, troligen i en massgrav.



(I ••

ARSKRONIKA 1950.

När jag nu efter en vintrig solskenspromenad nmt Skräck
Ian, som bjöd på ett strålande panorama över Vänersborgs

viken, på juldagsmiddagen -- ty när skulle jag annars hinna

med det? - sätter mig till vid skrivmaskinen för att påbör

ja årets krönika, fylles jag 1) aven djup beundran av förmå

gan hos vår väderlekstjänst"som senast på julaftonen för

Vänerlandskapen förutsåg mulet väder, regn och rusk under

helgen, 2) aven viss bävan inför den självpåtagna uppgif

ten att söka sammanfatta, vad sig i världen, landet, staden

och gillet tilldragit under de~ snart gångna året. För det hör

närmast "skam" till att komma efter Dig, käre. vän Elov Nor

den, med Dina 22 årskrönikor och Din benådade fÖrmåga aH

- mer eller mindre sanningsenligt - nida Din omvärld och

Dina vänner inom och utom gillet, med eller utan mustasch.

Och nog tycker jag, att Du kunde orkat med 25-talet kröni~

kor fullt.

Du trodde i Din sista kröpika inte på våra protokoll. GÖl'

det, Elov; särskilt på dem som ännu ej kunnat tiHrättaskaf~

fas! De förtiga Din avsägelse av krönikörskapet. Förstår

Du då inte, att detta var ett utslag av ren självbevarelsedrift:

vi v i Il e ha Dig kvar som vår krönikeskrivare - gärna

på livs lid och i medvetande av att Uddevalla dock endast är

vår för- och hamnstad. Men när vi efter "avhyvlingen" i
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fjolårets krönika inte kunde annat än -- på mitt ,underfun

diga förslag - uppdraga åt årsskriftsnämnden (1) att omhän

derhava bestyret med 1950 års krönika, förstår Du kanske

nu, att detta skedde i vetskap om att - Du tillhör årsskrifts

nämnden. När Du likväl framhärdat och inte varit karl nog

att utstå en smula smälek och begabbelse av Din familj, som
Lö. - jag vet deH- nu saknar de högst angenäma krönike

förberedelserna, och då jag trots valhänta försök att få andra

medlemmar av årsskriftsnämnden att axla Din kappa, har

jag, på det att gillebröderna inte må sakna någon ingrediens

i den traditionella annandagjulmötesmenun, beslutat göra så
gott jag kan för att fylla behovet. Och jag gör det gärna,

mest därför att jag i år verkligen har litet på hjärtat att säga

bröderna.
Först är det mig då en mycket kär plikt att i denna kröni

ka och därmed också i vår årsskrift till Dig, Elov Norden, rik

ta gillets och alla dess medlemmars varma tack inte bara fÖr

alla Dina härliga krönikor utan också för all annan ospard
möda, som Du under många år nedlagt för Ditt gille. Många

initiativ har Du tagit, som varit gillet till stort gagn, och
många äro de mera triviala sysslor, Du som gilleskrivare

och som god gillebroder utfört till gillets bästa och brödernas
trevnad. Jag glömmer i detta sammanhang inte heller den
gärning Du utförde, när gillets "unga garde" en gång i tiden

pockade på representation i den inre konklaven. Genom en

mångfald vittnesbörd står det klart för mig, att i vårt tack
instämma många gillet utomstående beundrare av Din krö

nikekonst. Tag nu inte allt detta som ett avsked, ty så var
det inte menat, utan vässa pennan och kom igen!

Nu har det hänt. Med stöd av gillets bemyndigande ned
lade styrelsen med utgången av 1949 ,gillets ålderdomshems

verksamhet. Från och med år 1950 har gillets fastighet på vill

kor, som få anses förmånliga, uthyrts till pensionatsrörelse,
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och därmed har ålderdomshemmet blivit, vad det val länge

varit redan i gillets regi: Pensionat Gillet. Rätt snart efter

hemmets tillkomst visade det sig, att tiden och utvecklingen

löpte ifrån oss. Samhället övertog alltmera ålderdomsvår

den, det blev allt svårare att få rummen uthyrda och, när så

folkpensionerna förbättrats och pensionärshemmen tillkom
mo, blev situationen ohållbar. Nya vägar måste sökas. Det

är nu styrelsens avsikt aU för gillet snarast framlägga förslag
om att fastighetsföreningen omändras till en stiftelse för di

rekta ålderdomsunderstöd.

När gillet år 1921 för 10.000 kronor av Vänersborgs stad
inköpte det gamla epidemisjukhuset, överenskoms att, därest

gillet framdeles skulle använda fastigheten för annat anda
mål eUer på annat sätt än som ålderdomshem, gillet skulle

vara pliktigt att till staden därutÖver utgiva ytterligare 30.000

kronor, som intecknats i fastigheten. Då staden enligt

gillets stadgar är dess "universalarvinge", har styrelsen i den

uppkomna situationen ingått tiU stadsfullmäktige med fram

ställning, att staden ville efterskänka sin sagda fordran. Drät

selkammaren hemställde om bifall härtill, men stadsfullmäk
tige återremitterade ärendet, uppenbarligen för bibehållande

av garanti, att gillet inte försäljer fastigheten.

Redan d:r K. G. Cedergren väckte på sin tid. frågan om

hugfästande av minnet aven av vår stads största välgörare,

landshövding Sandelhielm, som väl får anses vara stadens
återuppbyggare efter den stora branden år 1834. Tanken
uppstod då, att gillet, som - med hänsyn till att gillets ål
derdomshem allltjämt skall fortleva som en penningsstiftelse,

fortfarande knuten till ifrågavarande fastighet-- icke anser
sig nu betalningsskyldig fÖl' stadens inteckning, likväl skulle

överlämna 30.000 kronor till staden att användas till ett min
nesmärke över landshövding Sandelhielm, givetvis under för
utsättning att gillet befriades från inteckningen. Såsom gi-
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ven plats för detta tänktes planen framför länsresidenset, där··
ifrån S. kunde blicka mot sin stora brandgata, torget och
plantagen. Tyvärr har det visat sig, att varken den nuvarande

landshövdingen - ej heller hans bäda föregångare - eller

byggnadsstyrelsen, som omhänderhar förvaltningen av kro··

nans hus, Önska en sådan lÖsning. Planen om ett minnes

märke över landshövding Sandelhielm torde alltsä få för

verkligas i ett annat sammanhang.

Hösten lH50 besöktes landshövding Richert av väl' store
bildhuggare, professor Carl Milles, som ju till svenska staten

donerat sin Millesgård på LidingÖ vid Stockholm. I sällskap

med stadsfullmäktiges ordfÖrande, vär gillebroder Oscar An
dersson, gjordes en rundvandring genon'l staden, som vann
Milles' stora gillande. Väl önskade professorn den vanpry

dande musikestraden och den d:o kiosken i stora plantagd

all världens väg, men i stort seHvar allting gott. Framför

residenset ville han gärna se placerat ett av sina verk, och

han tänkte sig närmast en apoteos till hästen, människans

främste hjälpare genom tiderna. Han inbjÖd landshövdingen

och stadsfullmäktiges ordförande att i Millesgården skåda, vad

han hade att erbjuda. Han ställde även i utsikt en donation
av ett mindre konstverk till prydande av platsen framför kyr

kan, dock under förutsättning av ytterligare trädgallring till

friläggande av den vackra kyrkofasaden. I samband härmed
borde även undersökas, om icke den vanprydande putsen på
kyrktornet kunde avlägsnas.

Så bar det sig, att undertecknad, som råkade i annat ärende

hefinna sig i kungl. huvudstaden, blev Oscar Andersson fÖlj

aktig till Millesgården, denna underbara anläggning för allt

Sveriges folk, där vi upplevde några oförglömliga tinnnar till-·

sammans med den store konstnären. Väl funno vi - i likhet
med landshövdingen - den tilltänkta hästen tilltalande, men

den hade ju som ide rätt fÖga samband med just vår stad.
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Däremot funno vi i vardande ett annat konstverk, föreställan

de S:t Martin, "barmhärtighetens apostel". Riddaren sit
ter till häst, och den hästen företer ett linjespel, som är syn
nerligen vackert och aUs ej för tankarna på den för förste ål

dermannen välkände Folke Filbyte!'s bärare. S:t Martin själv·

ses med sitt svärd klyva manteln och dela ut den till de fat

tiga. Väl är riddarens lekamen späkt, men det höves ej en
barmhärtighetens apostel aU vara vid gott hull. Konstverket
utgör en vacker symbol, som väl passar in med ett av gillets
syften.

Styrelsen har behandlat frågan och enhälligt beslutat till

styrka, att 30.000 kronor överlämnas till staden för förvärv

av detta Milles konstverk att placeras framför residenset un
der förutsättning, att avtal träffas med staten att konstverket
för all framtid skall vara stadens egendom, att stadens inteck
ning i gillets fastighet återlämnas samt att gillets namn kny

tes till donationen. Meningen är alltså, att konstverket, som

kommer att kosta c:a 50.000 kronor och skall placeras på en

marmorkolonn av ·lämplig höjd, skall förvärvas av staden

och gillet i samverkan. Drätselkammaren har förklarat sig i

princip vilja gå in för saken. Om allt går, som det nu är

tänkt, skulle konstverket kunna avtäckas redan nästa år vid
Milles' återkomst från sin sista Amerikaresa och staden sedan

vara en sevärdhet rikare.

I vår stad har givetvis under det gångna året hänt en hel
del, varom de närvarande och årsskriftens övriga läsare för

stås äro underkunniga genom E. L. A., som ju är "vår andes

stämma i världen". Kanske dock inte allas. Staden växer.

Det byggs, men ändå är bostadsbristen skriande. En hel
del folk bor provisoriskt, bl. a. på Vänersborgs Söners Gille,
förlåt - Pensionat Gillet. Det rivs också gamla hus. Sålun

da har Wibomska villan ingärdats av ett stort nybygge och

försvinner inom kort. Vidare rivs i dagarna den gamla slöjd-
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skolan för att ge plats åt den nya telefonstationen, som lär

bli landets modernaste tillsvidare. Man lär komma att själv

kunna koppla sig ända till Göteborg med dess omgivning3r.

Lasarettet har fått en ny stor och välkommen paviljong -

av landstinget invigd långt innan den var färdig - ävensom

nya bostadshus. Belfragegatan har framdragits till Edsvägen

och blivit en mycket dyr gata. Den fyller dock ett länge

närt behov och är såtillvida förträfflig. Gatubiten är emeller

tid ett skolexempel på hur trafikfrågor icke bÖl' lösas. Re

dan på 1910-talet planerades bebyggelsen söder om järnvä

gen. Först nu, när 1/3 av stadens befolkning bor där, löses

tillfartsfrågan. Undra sedan på att det blir dyrt.

Sedan nyåret rusa de elektriska tågen gellOm järnvägsdiket.

I samband med elektrifieringen har Edsbron höjts och bred

dats, och södra infarten erbjuder nu en rätt pampig anblick.

Runt kyrkogården nr 1 har dragits en stenmur. Tyvärr har

därvid en vacker trädrad måst offras, men man vänjer sig

vid allt. Knappast dock vid att Södra Järnvägsgatan igen

lägges. Det är ett hån mot den enskilda äganderätten och

mot dem, som där byggt och bo.

Det har också valts nya stadsfullmäktige. 1930-talets sys

tem med 15-15 har nu upprepats i ett med 20--20, med vad

detta innebär av vågmästeri och kohandel. Som väl är av
göras dock de allra flesta kommunala frågorna Över parti
gränserna.

Gamle kung Gustaf har gått ur tiden. En kulen söndags

morgon i slutet av oktober halades flaggan på halv stång
på Drottningholms slott, som också sett honom fÖdas. Den

folkkäre monarken följdes till sitt sista vilorum i Riddar

holmskyrkan av ett enigt folks tacksamhet för en exceptio

nellt lång och sällsynt gagnerik konungagärning. På Sve

riges urgamla tron har uppstigit Gustaf VI Adolf, mött av fol
kets förtroende efter en väl kvalificerande kronprinstid. Ko-
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nungens framträdande för folket, väl förmedlat av radio och

press, har stärkt detta förtroende. Han förkroppsligar på ett
utomordentligt sätt sitt valspråk: Plikten framför allt!

Sverige är ett lyckligt land. JaväI! Det torde dock numera
stå klart för de flesta, att standarden i det svenska folkhem

met uppskruvats väl mycket. Vi ha ej råd till den, åtminsto

ne inte ännu. Väl förklarade det ledande partiet vid höstens
valrörelse, att det klarat krisen. Några frågade: Vilken kris?
Kvar står dock, att krisen först nu blivit verkligt akut. Pri

ser och löner uppskruvas nu växelvis så, att balans.en försvin

ner och att de svenska varorna förlora sin konkurrenskraft.

Svångremmen får dragas åt.

Sedan Svenska Akademien i år lyckats få tag i ett par litte
raturpristagare, varav en filosof från England och en farma
re från Missisippi, har nobelstiftelsen med pomp och ståt och
stort uppbåd av f. d. nobelpristagare firat 50'-årsjubih~et av

Emanuel Nobels stolta skapelse. Därmed hade också televi

sionen sitt första framträdande i Sverige.

Det har regnat som aldrig förr denna höst. Lantbruket,
inte minst i dessa trakter, har lidit svåra skador. Det gick
så långt, att gammal grund givit vika. Så rasade en morgon

ett stort jord- och lersjak med tillhörande bebyggelse vid Sur

te ut i Göta älv och stängde av denna, till aU lycka utan allt
för stor människospillan. Svensk företagsamhet och teknisk

förmåga firade en stor triumf vid skadans avhjälpande.

Inom kort var älven uppmuddrad, ny järnväg och landsväg

dragna och boningshus byggda. Heder åt sådant!

Ute i värden ser det hemskt ut. Krigsguden stack aldrig

sitt svärd i skidan år 1945, då den eviga freden traktatsenligt

skulle ha inträtt. Än här och än där har han dykt upp och

vållat död och förintelse. Senast vid midsommartid fram
trädde han i det arma Korea, som nu hotar att hli ett nytt

Sarajewo och Polen. Människorna vill nog fred, men det
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ser ut, som .Olll några få på vår jord, liksom alltid i historien,
skulle topprida de andra. Bakom allt står makthegär och

traktan efter hegemoni. Vetenskapens landvinningar vändas
till förgörande förstörelsemedel. Vad andlig och lekamlig
odling strävsamt och under lång tid bygger upp, förstöres i

nästa tidsskede så fort och så effektivt som möjligt. Det
hela är minst sagt meningslöst. Axel Oxenstierna hade så

rätt: Man vet ej, med hur liten klokskap världen styres.
Det här hlev visst till sist en klagovisa och knappast någon

krönika. Det är också allt skäl i världen att just nu, mina
bröder, önska Eder, vår stad och vårt land och hela mänsk
ligheten ett g o t t nytt år!

Vänersborg den 26 december 1950.

GUNNAR HJORTH.
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MINNESRUNOR 1950.

"Bort gå de, stumma skrida de, i
en efter en, till skuggornas värld."

Ett år har åter flyktat, sedan vi sist voro bänkade till högtids
stämma. I våra leder hava uppstått tomrum efter bortgångna gille
bröder. Under året hava fyra ryckts bort av dödens okuvliga hand
för att icke mera återkomma.

Fastighetsägaren KARL WILHELM JOHANS
SON, född i Vänersborg den 20 augusti 1886,
avled den 3 januari 1950. - J. var från unga
år anställd vid Vänersborgs Tändsticks
fabrik, där han kvarstannade ända till den
sammas nedläggande år 1932. Han tjänst
gjorde som reparatör, och det ,plikttrogna
sätt, på vilket han fullgjorde sina åliggan
den, samt hans duglighet gjorde, att han till

i vann sig både ,.ledningens och sina arbCts-

I,kamraters bevågenhet. Under senare tid
ägnade han sig helt åt skötseln av sin fastig

het. - Johansson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1930.

F. d. konsuln RICHARD DYMLING avled den
24 mars 1950. - D. var född i Vänersborg
den 22 juli 1868 och son till en! av stadens
på den tiden mest bemärkta köpmän, Otto
H. Dymling. Efter studentexamen i födelse
staden 1887 genomgick D. Handelshögskolan
i Antwerpen. Dymling praktiserade en tid
som förberedelse till egen verksamhet, vilken
han fann i firma Jacob Versteegh, som han i
över fyra decennier lett, först i Härnösand

. och sedan i Stockholm. I den förstnämnda
staden var han nederländsk vicekonsul. Ric-
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hard Dymling var styrelseledamot i flera norrländska trävarubolag
samt ordförande i styrelsen för Sjöförsäkring A.-B. Ägir. - Konsul
Dymling hyste hela livet varmt intresse för sin födelsestad, och Vä
nersborgs Söners Gille ihågkom han vid flera tillfällen med ansen
liga penninggåvor. - Dymling inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1919.

Direktören MAGNUS HANSSON avled den 18
april 1950. - H. var född i Vänersborg den
19 juni 1872 och kom i unga år till Stock
holm, där han arbetade inom klädesbran
schen. Efter anställning i olika firmor blev
han 1914 chef för Drags A.-B:s avdelnings
kontor i Stockholm, där han verkade, tills
han 1945 avgick med pension. - Hansson
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1907.

Typografen ERNST LUDVIG CARLSSON av
led den 27 november 1950. - C. var född i
Vänersborg den 3 december 1896. Efter av
slutad skolgång ägnade han sig åt boktryc
lwryrket och gjorde sina första lärospån hos
C. W. Carlssons Eftr. i hemstaden. Efter lär
lingstiden fick C. anställning hos Oscar Isac
sons Boktryckeri A.-B. i Göteborg och var
anställd där till sin bortgång. Han var an
sedd som en synnerligen skicklig och plikt
medveten yrkesman. - Carlsson inträdde i
Vänersborgs Söners Gille år 1940.

PRIMUS ANDERSON.

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

Skuggorna breda siy om dem,
vilan är djup och lång.
Domnande kvällsvind söver dem,
susar sin vaggande sång.



Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1950.

StyreIsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse över verksamheten under år 1950:

Gillet har under året varit samlat till· årsstämma den 28 mars och
till högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 47 av Gillets
medlemmar infunnit sig. Förste åldermannen höll därvid föredrag
över ämnet: "Några bilder från Vänersborg på 1860-talet."

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin nittonde årgång
och tillställts samtliga medlemmar. Samarbetet med ,stadens muse
um har fortsatt.

Såsom av fastighetsföreningens årsberättelse framgår har Gillet
erbjudit sig att till Vänersborgs stad Överlämna 30.000 kronor såsom
bidrag till kostnaderna för ett konstverk av Carl Milles, avsett att
placeras å planen framför länsresidenset.

Av sin under året avlidne medlem konsuln Richard Dymling har
. Gillet enligt testamente bekommit 2.760 kronor. Om dessa medels
disposition kommer styrelsen att sedermera framlägga förslag.

Framlidna fröken Anna Elvira Särnblom i Grästorp har till Vä
nersborgs församlings kyrkoråd överlämnat 5.000 kronor, varav rän
tan eller del därav skall använda.s till en jul- eller sommarfest för
pensionärerna å Vänersborgs Söners Gilles ålderdomshem. Då Gil
lets ålderdomshemsrörelse numera nedlagts, lärer donationen få
komma att användas för motsvarande ändamål vid Vänersborgs stads
ålderdoms- och pensionärshem.

Ur "Knut Hernströms Understödsfond" hava iUtdelats två julgåvor,
ur "Major Oscar Wenerströms Understödsfond" likaledes två julgå
vor: och ur Gillets allmänna kassa fyra julgåvor.

Medlemsantalet utgjorde vid 1950 års utgång 404, varav 12 stän
diga medlemmar. Under året hava 4 medlemmar avlidit, 1 avförts
på grund av stadgeföreskrift och 19 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med! tillhörande fond hänvisas till
fastighetsföreningens särskilda styrelseberättelse.

över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:
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1. ALLMÄNNA KASSAN:

1.144:50

" 2.142:96

Kronor 3.287 :46

Kostnader i samband med gillestämmor
Bidrag till kostnaden för årsskriften ..
Julgåvor .
Kransar m. m. . .
Inköp av fotografier .
Bidrag till besök från vänorten Herning
Bankfack .
Trycksaker m. m. . .
Porto, telefon m. m. . .
Diverse .

Behållning till år 1951: Innest. i bank
Innest. å postgiro
Kontant i kassan

253 :55
1.361 :82

135:
236:35

4:40
50:
10:
85:-

251:
22:55

450:76
2:90

424:13

2.409 :67

877 :79

Kronor 3.287 :46

2. VÄNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKÖNINGSFOND :

Behållning från år 1949 3.973:59
Ränta .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 99 :32

Kronor 4.072 :91

Behållning till är 1951: Innest. i bank Kronor 4.072 :91

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBOHGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1949 .
Hänta .

Kronor

Behållning till år 1951: lnnest. i bank Kronor

4. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND :

Behållning frän år 1949 .
Räntor .

Kronor

622:29
15:55

637 :s:!

637:84

2.075 :92
67 :4(j

2.143:38



Julgåvor 60 :--
Behållning till år 1951: Obligationer .. 2.00():-

Innest. i bank 83 :38 2.083 :38

Kronor 2.143 :38

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1949 .
Räntor .

Kronor

4.345:05
129:-

4.474:05

Behållning till år 1951: Obligationer
Innest. i bank

4.000 :-
474:05 4.474:05

Kronor 4.474 :05

6. MAJOR OSCAR WENERSTHöMS UNDERSTöDSFOND :

Behållning från år 1949 .
Räntor .

Kronor

Julgåvor .
Behållning till år 1951: Obligationer 3.000 :--

lnnest. i bank 376 :65

Kronor

7. WILHELM och NaRA MALMBEHGS DONATION:

Behållning från år 1949 .
Häntor .

Kronor

3.357 :51
99:14

3.456:65

80:-

3.376:65

3.456 :65

11.396:
334:'15

11.730:45

Stipendier till elever vid folkskolan
Behållning till år 1951: Obligationer

Innest. i bank
10.000:
1.630 :45

100 :--

11.630 :45

Kronor 11.730:45

8. 25-ÅRSMÄNNENS FOND:

Behållning från år 1949 800 :02
Gåva: . Minne av den 3 april 1850 •... 100:-
Hänta , 20 :08
Annonser i årsskriften 500:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1.361 :82 1.981 :90

Kronor 2.781 :92
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Årsskriften 1950 .
Behållning till år 1951: Innestående i bank .. ..

Kronor

9. KONSUL RICHARD DYMLINGS DONATION:

Enligt testamente .
Ränta .

Kronor

1.861 :82
920:10

2.781 :92

2.760:~

40:25

2.800:25

I6ehållning till år 1951: Innest. i bank Kronor 2.800 :25

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman taxe
ringsintendenten Gunnar Hjorth, till gilleskrivare bankkassören
Primus Anderson och till kassafogde drätselkontoristen Kurt Hall
berg.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Vänersborg den 7 mars 1951.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

BERTEL HALLBERG.

PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER.

KURT HALLBERG.

VALTER KARLSON.

G r a n s k n i n g s b e r ä tt e l s e.
Undertecknade, vid ordinarie gillestämma utsedda gransknings
män för Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning un
der år 1950, få .efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse:

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och
övriga handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda
med omsorg och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig
ordning bokförda, samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Kassabehållningen pr 31/12 1950 har av oss kontrollerats utan
anmärkning. '

Likaså har fondernas innehav av obligationer inventerats och be
funnits överensstämma med räkenskaperna.

Den av styrelsen lämnade sammanställningen över Gillets och dess
olika fonders ställning är fullt i överensstämmelse med de oss före
lagda räkenskaperna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke förefinnes,
hemställa vi, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet för
1950 års förvaltning.

Vänersborg den 20 mars 1951.
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Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1950.

StyreIsen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförcning H. p. a.
får härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet
under år 1950:

Rakenskaperna utvisa följande:

ÅLDERDOMSHEMMET:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Inkomster:
Inträdesavgifters konto 27:-
Arrende konto 4.146:- 4.173:-

Kapital konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 :88

Utgifter:
Löners !wnto .
Vattenavgifters konto .
Henhällnings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Räntors konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

Inventariers konto (avskrivning)

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTO:

Tillgångar:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

Kronor

Kronor

200:
52:
64:50

2.955 :78
108:78
195:15
216:-

48:32

Kronor

den 1/1

47.000:
1.825:35

50:
82:73

675:62

49.633:70

5.090:88

3.840:53

1.250:35

5.090:88

den 31/12

60.000:
500:
50:

955:51
299:77

61.805:28
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13.400:
10.000:
38.405:28

61.805:28

517:59
1.000:

10.000:
38.116:11

49.633 :70

Skulder:

Restantiers konto .
Låne konto .
Heservfondens konto .
Kapital konto .

----------
Kronor

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRlD ELlASSONS

DONATION:

Behållning från år 19'19 .
Räntor '" .

Kronor

Livränta (4 månader) .
Behållning till år 1951: Obligationer 25.200:-

Utest. lån .. 3.400 :-
Innest. i bank 1.456 :57
Kont. i kassan 41 :83

Kronor

29.283:06
975:34

30.258:40

160:--

30.098:40

30.258:40

Den av Gillet godkända uthyrningen av ålderdomshemmet för pen
sionatsändamål, vilken trätt i kraft från och med 1950 års ingång,
synes hava slagit väl ut. Uppenbarligen har genom tillkomsten av'
nya resanderum i staden ett synnerligen trängande behov tillgodo
setts. Pensionat Gillet har blivit populärt bland resande och turis
ter.

Av de med omläggningen av driften förenade kostnaderna, mellan
15.000 och 16.000 kronor, hava cirka 3.000 kronor ansetts motsvara
eftersatt underhåll och påförts första årets driftskonto. Uppkom
met driftsunderskott motsvaras aven välbehövlig nedskrivning av
ålderdomshemsfastighetens inventarier. Ett belopp av l:i.OOO kro
nor har täckts genom uppskrivning av fastighetens värde. Ett be
tydande övervärde torde likväl förefinnas.

Såsom närmare framgår av andre åldermannens årskrönika för
det gångna året, har aktualiserats frågan om skyldighet för Gillet
att till staden i enlighet med föreliggande köpeavtal på grund av
driftomläggningen erlägga ytterligare 30.000 kronor för ålderdoms
hemsfastigheten. Gillet, som visserligen anser sagda omläggning till
en understödsstiftelse, alltjämt knuten till fastigheten, vara betingad
av tidsförhållandena ocp som förty ej anser sig pliktig. att nu gälda
sagda belopp, har likväl beslutat att till staden inbetala detsamma
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för att användas till förvärv av ett konstverk av Carl lVIilles, dyme
delst tillgodoseende ännu ett av Gillets syftemål, stadens förskönan
de. Stadsfullmäktige hava nyligen beslutat i enlighet med förslaget
och anslagit ytterligare för ändamålet erforderliga med"el. Konst
verket är under gjutning och torde komma att uppställas nnder
sensommaren innevarande år. -- För beloppets betalning erforder
liga medel torde få upplånas ur Eliassonska donationen och amor
teras enligt plan, varom styrelsen sedermera kommer att framlägga
förslag.

Inom sig har styrelsen för år 1950 utsett: till vice ordförande
taxeringsintendenten Gunnar Hjorth, till sekreterare bankkassören
Primus Anderson, till kassör drätselkontoristen Kurt HaUberg och
till fastighetsförvaltare handlanden Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd skett.

Vänersborg den 7 mars 1951.

BERTEL HALLBERG.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER.

KURT HALLBERG.

VALTER KARLSON.

R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

U ndertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening ut
sedda att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år
1950, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse:

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda; alla inkomster
äro i vederbörlig ordning bokförda och samtliga utgifter bestyrkta
med verifikationer.

Kassabehållningen pr 31/12 1950 har av oss kontrollerats utan an
märkning.

Föreningens obligationsinnehav har likaså inventerats och befun
nits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning - med den under året verkställda drifts
omläggningen - har handhafts på bästa sätt.

Föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna.
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Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke framkom
mit, hemställa vi, att fastighetsföreningens styrelse tacksamt bevil
jas full ansvarsfrihet för 1950 års förvaltning.

Vänersborg den 20 mars 1951.

ALLAN HEDEN.
R e v i s o r e r.

JOHN ANDERSON.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1950.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond ..
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond ..
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond ..
Wilhelm och Nora Malmbergs donation
25-årsmännens fond .. , .
Konsul Richard Dymlings donation .

Ålderdomshemmet .
Syskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons

donation .......•....................

877:79
4.072:91

637:84
2.083:38
4.474:05
3.376:65

11.630 :45
920:10

2.800:25

48.405:28

30.098:40

30.873 :42

78.503:68

Summa Kronor 109.377 :10
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1950.



Medlemmar.

ALFREDSSON, KJELL, Tegelbruksarbetare, Vänersborg
ALFREDSSON, OLOV, Textilarbetare, Vänersborg ....
ALMQVIST, HARRY, Ombudsman, Vänersborg
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg
ALMQVIST, SVEN, Med. stud., Vänersborg o •••••••••

ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDEHSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Rättare, Vänersborg .
*ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. överpostiljon, Uddevalla
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg
ANDERSSON, GöSTA, Syssloman, Borås .
ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Karlskrona
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
*ANDEHSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg
ANDERSSON, OSCAR, Installatör, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg .
•ANDERSON, PRIMUS, f. d. Bankdirektör, Göteborg ..
•ANDEHSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, gille-

skrivare .
ANDERSSON, HAGNAH, Handlande, Vänersborg
ANDERSSON, RICHAHD, Snickare, Vänersborg .
ANDEHSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
AHVIDSSON, BIHGEH, Schaktmästare, Köping
AHVIDSON, STELLAN, Rektor, Stockholm ... o •••• o.

BACK, HENRIK, Konditor, Vänersborg o •••••••••••••

BACKMAN, GUNNAR, Bankkassör, Arvika o.
·BAHKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås ..
BAHKSTEDT, SIGUHD, Apotekare, Vänersborg
*BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
*BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla,

ständig medlem .
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
*BEHG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg o •••••••••••
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Födelse- Inlrå-
år desår

1916 1950
1921 50
1894 38
1896 46
1931 46
1916 45
1917 4a
1901 30
1897 40
1896 30
1897 42
1878 07
1901 3~

1913 46
1910 29
1896 43
1896 45
1881 09
1897 38
1892 42
1878 OG

1898 18
1919 35
1874 47
1918 45
1896 32
1901 30
1897 46
1902 28
1896 4'·';)
1890 45
1882 OG
1885 30
1878 19

1880 15
1905 33
1884 08



BERGGREN, ERIK, Fil. lic., Vänersborg .
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Vänersborg .
*BEHGLUND, FIUTlOF, Handlande, Vänersborg
BEHGLUND, GÖSTA, övermaskinist, Vällersborg
BEHGJViAN, AXEL, Handlande, VänersboTg .
BEHGMAN, KARL-ERIK, Handelsbiträde, Vänersborg
*BERGSTRÖ:VI, AXEL, Landskamrerare, Falun .
*BERGSTHöM, GUNNAH, Tandläkare, Örebro .
BEHGSTRöM, TOHSTEN, Tandläkare, Hälsingborg
BERRMAN, GÖSTA, Folkskollärare, Göteborg .
BIEL, GÖSTA, Rederitjänsteman, Lerum .
*BIEL, CAHL, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
EJÖHNDAHL, EIUK, Bokbindaremästare, Vänersborg ..
BODEN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
BOHG, EINAH, Handlande, Vänersborg .
HOHG, FRITZ, f. d. Hälsovårdstillsyningsman, Troll-

hättan .
BORGLING, CAHL, Häradsskrivare, Stockholm
BOTHEN, CAHL, Löjtnant, Sundsandvik .
'BRAND, EllNST, Ingeniör, Hälsingborg .
*BIlAND, TH URE, Handelsresande, Lidköpil1g
'BHOBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
*BHOMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Skara .
BDGLEH, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
CEDEHGREN, GöSTA, Provinsialläkare, Umeå .
CEDEHGREN, RAGNAH, Affärschef, Göteborg .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
CEGHELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
*DAFGÄRD, AXEL, Köprt,an, Vänersborg .
DAFGÄRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .

DAFGÄRD, HARHY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHL, LENNAHT, Bergsingeni'Ör, Finspång .
DAHLIN, EIUK, Frisörmästare, Vänersborg .
'DAHLLöF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås
*DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås
DAHLSTRöM, PAUL, Lokförare, Nyköping .
*DAHLSTRöM, WERNER, Handlande, Karlsborg
DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Vänersborg .
*DANELlUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växjö
DE BOURG, MATS, f. d. Rektor, Södertälje .
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DJNNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .

1911 32
1910 45
1884 21
1920 43
1898 4G
1920 48
1892 2G
190G 2:1
1912 29
1910 43
1911 4(j
1874 15
1888 37
1918 47
190() 41'

1881 50
1888 3:':
lS7:l 34
1880 21
18S2 OG
188G Hl
1906 23
1904 31
1898 45
1905 3(;
1907 30
1911 30
191G 4(J
1891 21

1939 5\1
190G 3ll
1924 48
1896 :10
18G2 OÖ
1880 09
1895 47
1891 15
1909 39
1869 23
1884 30
1895 21
1886 32

65



bINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
'DYMLING, RICHARD, Konsul, stockholm -r .
'EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Väners-

borg .
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Vara .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EDLUND, HAHRY, NIålaremästare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Umeå .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
'EKBERG, HJALMAR, Civilingenjör, Stocliholm .
ELFMAN, NILS-OLOF, Läroverksadjunkt, Bromma
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingeniör, Lidingö .
ENGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Stocksund .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .
ENGLUND, NILS, Läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
'ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg ..
'ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERIKSSON, CAHL, Boktryckare, Mjölby .
'ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg ..
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Handelsresande, Vänersborg
FAGERSTRöM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg .
'FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
'FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg, bisittare

i Gillets styrelse .

*FRIBERG, KNUT, f. d. Apotekare, Stockholm .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
'FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Karlshamn .
FRöID, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Uddevalla .
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1891 32
1868 19

1870 15
1894 28
1899 ,30
190;3 4G
1903 49
1894 48
1919 44
1924 5n

1872 . 22
1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1880 19
1889 21
1913 46
1912 46

1902 50
1908 4".j
1883 19
1878 21
1907 46
1920 46
1902 35
1890 47
1866 OG

1888 07
1877 09
1887 43
1896 24
1897 41
1911 30
1915 3'1
1917 46



*GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
GLASSELI., LENNART, Typograf, Vänersborg .
'GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
'GRUNDBERG, PEl{, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, HELGE, Murare, Vänersborg .
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, Kapten, Väners-

borg, gillets arkivarie .
GUSTAFSSON, EDVAHD, Facklärare, Hässleholm
GUSTAFSSON, GöSTA, Handelsbiträde, Uddevalla ....
GUSTAFSSON, HOLGEH, Landskontorist, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, PER AHNE, Sjökapten, Vänersborg ....
'GUSTAFSSON, PER EDWAHD, Landskanslist, Väners-

borg .
HAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
'HAGBOHG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALL, HELGE, Handlande, Vänersborg .
'HALLBEHG, BEHTEL, Borgmästare, Linköping, gillets

förste ålderman .
'HALLBEHG, KUHT, Drätselkontorist, Vänersborg, gil-

lets kassafogde .
'HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg
HALLQVIST, ERIK, Stationsmästare, Lilleskog
HALLQVIST, TAGE, Studerande, Vänersborg .
HAMMAHSTHöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig jmedlem
HANSSON, EINAR, Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
'HANSSON, MAGNUS, Direktör, Stockholm t .
'HANSSON, VICTOR, Begravningsentreprenör, Väners-

borg .
HASSELBERG, GöSTA, Fil. lic., Uppsala .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare, Vänersborg .
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRöM, RAGNAH, Handlande, Vänersborg .
* HJOHTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg,

gillets andre ålderman .
HOLM, HERBEHT, Handelsbiträde, Vänersborg
HöGBERG, BIRGEH, Sjökapten, Göteborg .
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
.IANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia)

1889 08
1893 43
1910 46
1884 07
1879 07
1913 44

1905 28
1923 46
1911 47
1911 38
1918 42

1893 19
1908 30
1901 17
1910 41

1886 06

1893 16
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
1899 28
1897 48
1889 38
1872 07

1878 23
1909 42
1901 36
1874 H
1907 3,t

1906 29
1898 30
1905 43

1902 23
1903 50
1904 50
1920 50
1902 49
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JANSON, HOLGER, Socialvårdssyssloman, Partille .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Lasarettsunderläkare, Vänersborg
* JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping
JOHANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .
•JOHANSSON, AXEL, f. d. Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg
,JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussvakt, Trollhättan
JOHANSSON, GUNNAR, Maskinmästare, Göteborg .
.TOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
* JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
JOHANSSON, JOHN, Förman, Vänersborg , .
.JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL W., Reparatör, Vänersborg t .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg
JOHANSSON, LARS-OLOF, Lagerbiträde, Vänersborg ..
JOHANSSON, OSCAR, övermaskinist, Mölndal .
* JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Väners-

borg .

,JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg
'JOHANSSON, VIKTOR, f. d. Stationskarl, Vänersborg
JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg .
•JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, ERIK, Studerande, Vänersborg .
.TONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, JOHAN, Intendent, örebro .
JONSSON, OLOF, Handlande, Vänersborg .
•JONSSON, ROBERT, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
•JöNSSON, GUSTAF, Drätselkassör, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN,CHAHLES, Jur. kand., Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, f. d. Handlande, Vänersborg
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg .
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1912 3t;
1909(30)49
1913 30
1898 26
1897 47
1884 11
1903 30
1896(15)45
1887 Iv
1899 50
1883 47
1899 30
1891 42
1892 20
1900 30
1908 44
1891 50
1899 35
1897 23
1886 30
1910 42
1917 49
1385 44
1888 25

1900 !18

1894 50
1880 22
1908 34
1915 ;)5
1877 06
1924 4!i
1912 45
1882 45
1923 45
1877 12
1898 19
1894 44
1911 39
1878 35
1912 42
1944 47
1900 44



CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig
medlem 0 o. o. ooooooooo. oo. o. oooooooo

CARLSSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, ERNST, Typograf, Göteborg t oooo.. o. oo
• CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg ooooO' oo
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg oooooooo
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood (U. So A.)
CARLSSON, JOHN Vo, f. d. Bokbindaremästare, Väners-

borg ooooo o.. oooo ooo.. oo. oO" o. oo.
CARLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping o. oooo
• CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Väners-

borg o. oO" oo.. oooo oooooo. oo. ooo
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg

ständig medlem .. oo. oooo.. o. o. o .
'CARLSSON, CARL-ERIK, f. do Boktryckare, Vänersborg
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ooo.
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, stän-

dig medlem o •• O' ooo.. ooo o. o o
CARLSSON, LENNART, Vänersborg, ständig medlem ..
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg, bisittare

i gillets styrelse, gille värd o o. o ooooo
'CARLSTRöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg oo. o. o....
KIHLSTRbM, LARS, Lagerförman, Vänersborg
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg . o .
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Trollhättan .. o .
CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg. o
CHHISTENSSON, PER, Servitör, Vänersborg oo o..
LAGEHGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg o o. o
*LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd oo.. o oo
'LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg ..
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSON, HILMER, Försäljningschef, Vänersborg
LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg. o o .
'LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .. o o .
LIND, LARS, Vänersborg oo. o. ooo oo. o o
LIND, OLOV, Civilingeniör, Gävle o. ooo. oo o. o.. o.
LIND, SVEN, Försäljningschef, Vänersborg o. o. o.
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg o. oo..
LINDBEHG, GEOHG, Distriktschef, Malmö o... o. o...
LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen ooo.

1904 30
1897 48
1896 40
1876 19
1905 38
1896 49

1867(06)43
1873 2lJ

1878 19

1897 32
1885 08
1909 30

1939 47
1946 47

1905 30
1893 Hi
1907 49
1877 42
1902 30
1912 33
1917 39
19B 34
1890 19
1902 46
1881 07
1892 30
1892 42
1903 30
1905 30
1908 46
1894 50
1881 2:3
1944 50
1920 45
1913 40
1912 42
1899 47
1869 :u
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LINDEDAL, SIGURD, f. d. Bankkamrerare, Göteborg ..
'LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg .
•LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Länsassessor, Karlstad .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg
LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Göteborg .
LINDSTRöM, HARALD, Boktryckare, Stockholm
LJUNGGREN, ERIK, Handlande, Vänersborg .
'LUNDBERG, ERNST, f. d. Kontorschef, Vänersborg ..
LUNDBLAD, OLOF, Godsägare, Bernshammar .
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg, ersättare

i gillets styrelse .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
'LUNDGREN, NILS, överpostmästare, Stockholm .
*LUNDGREN, THOR, f. d. Postkontrollör, Västerås .
*LUNDIN, GUSTAF, Byråingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
'LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
*LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Sekreterare, Enskede .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg ..
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
*MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg
MOGREN, FIUTZ, Byggnadssnickare, Vänersborg
*NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg . " .. " .
*von NOLTING, OLOF, f. d. Disponent, Trollhättan
'NORDEN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Stockholm
•NYSTRöM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg ..
*NYSTRöM, JOHN, Köpman, Göteborg .
'NYSTRöM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
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1882 06
1880 14
1877 14
1914 37
1911 35
1910 35
1908 ;~o

1873 39
1898 35
1884 lY
1907 28

1888 07
1921 42
1925 42
1912 49
1889 19
1883 19
1892 19
1894 30
1899 30
1898 '26
1901 39
1890 19
1905 46
1913 49
1892 44
1892 42
1901 44
1896 HJ
1902 3"1• u

1901 46
1885 HJ
1924 50
1890 37
1908 41
1877 HJ
1901 16
1949 50
1921 43
1925 43
1874 07
1870 19
1872 0'1



'OLLEN, ERIC, f. d. Sparbanksdirektör, Vänersborg ..
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång ..
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
'OLSSON, VERNER, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, örebro .
'PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
'PETEHSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg
•PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg,

ersättare i Gillets styrelse .
'PRlESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
'RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
RAHNE, KARL, f. d. Folkskollärare, Trollhättan .
REHMAN, MAX, Stadssekreterare, Vänersborg .
HEYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg ..
ROSLIN, HENHY, Handlande, Borås , .
nOSLIND. GUSTAF, Materialförvaltare, Vänersborg
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Askersund, stän-

dig llledlem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg
SAHLIN, ERIK, BUr. landsfogde, Karlstad .
SAHLIN, PER-ANDERS, Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg .
•SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg
'af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Uppsala ..
SANDH, LAHS-GUNNAR, Ingeniör, Uddevalla .
SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanums-

hede .
SELLSTRöM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
* SIVBÄCK, KNUT, f. d. Kontorschef, Dals-Hostock .
SJöGREN, JOSEF, f. d., Läroverksadjunkt, Vänersborg
SJöSTAD, RAGNAR, Installatör, Vänersborg .
SJöSTRöM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Väners-

borg .
SJöö, ANDI-.;RS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg
SKAGSTEDT, MELKER, Bokhållare, Stockholm .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .

1885 19
1900 42
1929 48
1897 44
1902 34
1886 20
1891 31
1897 24
1889 09
1898 49

1901 16
1875 23
1900 20
1883 35
1891 46
1888 31
1909 46
1921 4fi
1906 31
1907 41
1903 4:1

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50
1913 3t)
1886 30
1911 34
1881 18
1884 06
1924 45

1897 28
1872 28
1889 26
1880 49
1896 30

1900 30
1914 42
1914 45
1908 44
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'SKÄRBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan .
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg .
STENSTRöM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
'STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bi-

sittare i Gillets styrelse .
STERNER, NILS, Apotekare, Änge .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskontorist, Vänersborg ..
STIGFELDT, WILHELM, f. d. Underinspel<tor, Göteborg
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Stockholm .
'SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg
SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg ....
'SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg
SVENSSON, ALF, Kontorist, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
'SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan
SVENSSON, GöSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
•SVENSSON, WERNER, f. d. Bankrevisor, Vänersborg
SVÄHD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Linköping .
SVÄHD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
'von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAH, Lektor, Hälsingborg .
SÄFSTRöM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Väners-

borg .
TAUBE, EDVAHD, Greve, Förvaltare, Vänersborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Karls-

l,rona .
'THERNQUIST, ANTON, f. d. Handelsträdgärdsmästare,

Vänersborg .
THEHNQUlST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgärdsmästare, Väners-

borg .
'THERNQUlST" TUVE, Textilingeniör, Borås , .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .

1896 24
1918 50
1905 30

1887 08
1922 41
1923 47
1885 47
1897 47
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1873 19
1923 48
1916 43
1883 15
1881 42
1912 42
1896 3H
1910 30
1887 07
1896 44
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42

1902 49
1916 4G

1909 35

1874 08
1939 50

1911 31)
1899 Hl
1897 34



THIMGREN, HUGO, Apotekare, Sunne .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
'TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig

medlem .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Stockholm
THöRNQUIST, KARL, f. d. Handlande, öxnered .
TöSSBERG, ERIK, f. d. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg
•WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig

medlem r •• : •••••••••••••••••••••••••••••••••

'WALLSTRöM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRöM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vargön .
WALLSTRöM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, KH .
VVEINSTOCK, ERLING, Kassör, Göteborg .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .
'WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
WENNBERG, LARS, Studerande, Vänersborg .
'WENNERGREN, ANDERS, f. d. Boktryckare, Väners-

borg .
WERNEH, EHIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CAHL HUDOLF, f. d. Kontorist, Grästorp ..
WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Vällersborg
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTEHBERG, BERNHARD, f. d. Verkmästare, Väners-

borg .
WESTEHLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm
WESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg ..
WESTHALL, BO, Hådman, Vänersborg .
WESTHALL, CUHT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SeNE, Landssekreterare, lYIalmö .
'WIBOM, TOR, Major, Stockholm .
WIJKSTRöM, ERNST, Tygförvaltare, Karlsborg .
'WIKSTRöM, FOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg
VICTOHIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, CAHL, Gasverksarbetare, Vänersborg
'WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .

191H 2°()
1898 21'.)

1899 43

1905 18
1906 42
1907 29
1884 49
1880 29
1904 41

1889 08
1892 Il;
1888 44
1894 44
1882 44
1916 42
1908 42
1891 2Ö
1931 46

18'75 OS
1881 34
1883(08)48
1909 32
1892 30

1879 37
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 3G
1904 28
1885 01)
1889 3'7
1889 26
1894 28
1923 4li
1908 35
1889 35
1893 19
1896 L13
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WÄRNE, ALBIN, Folkskollärare, Vänersborg .
*ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde
ÅKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Borås .
ÅSTRöM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar: 403.

Tillkomna under år 1951:

1890
1892
1922
1893
1902

411
26
46
33
42

ALFREDSSON, I GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg 1922
ANDERSSON, EIUC, Förrådsarbetare, Vänershorg 1915
ANDERSSON, NILS, Vaktmästare, Vänersborg 1922
GALLE, KJELL, Handlande, Vänersborg 1911
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg 1911
KOHP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg 1907
KORP, HELGE, Fabrikör, Vänersborg . . . . . . . . . . . . .. 1910
KOHP, HEHBEHT, Fabrikör, Vänersborg 1917
KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg 1915
KOHP, TOHSTEN, Fabrikör, Vänersborg 1908
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg 1919
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg ... '. . . . . . . . . .. 1919
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg .. 1909
SUNNEHDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg 1908
SöDERLUND, GUSTAV, Maskinist, Vänersborg 1901
TIBBLIN, ARNE,. Brevbärare, Vänersborg 1925
WAHLIN, CARL-VIKING, Studerande, Vänersborg 1932
WILHELMSSON, BERTIL, Hadiomontör, Enskede 1924
ZETTERBEHG, FOLKE, Handlande, Vänersborg 1922

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till
medlemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om
adressförändringar torde benäget insändas till gillets kassafogde,
som tillhandahåller blanketter för inträdesamnälningar.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1951.

S t Yr e l se.

HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, F ö r s t e å l d e r m a n, 1942.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, A n d r e å I d e r m a n,

1949 (1933).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, G i Il e s k r i var e 1949

(1944) .
HALLBERG, KURT, DrätseIkontorist, K a s s a f o g d e 1949 (1944).
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
KARLSON, VALTER, Handlande, B i s i t t a re 1949.

PETEHSON, HAHHY, HandeIsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944.
LUNDBOHG, ERIC, Handlande, E r s ä t t a r e 1949.

Be r e d n i n g s n ä m n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindare.
KARLSON, VALTER, Handlande, G i Il e v ä r d.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, A r k i var i e.
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Försäljningschef.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.

HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
WIKSTRöM, FOLKE, DövstumIärare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent.
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare.
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R ä k e n s k a p s g r a n s k a r e.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare.

LIND, SVEN, FÖrsäljningschef, E r s ä t t a r e.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETSFÖRENING
U. P. A. 1951.

Styrelse.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, O r d f Ör a n d e 1942.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, V i c e O r d f Ör a n d e

1949 (1933).
ANDEHSON, PRIlIiIUS, Bankkassör, S e k r e t e r a r e 1949 (HJ44).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, K a s s ö r 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, F a s t i g h e t s f Ör val t a r e

1949.
FOCK, BROR, SparbankskassÖr, L e d a m o t 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, L e d a m o t 1942.

PETERSON, HARHY, Handelsföreståndare, S u p P l e a n t 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, S u p P I e a il t 1949.

Re vi s o re r.
ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare.

LIND, SVEN, Försäljningschef, S u p P l c a'n t.
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ETT 30-ÅRSMINNE

LANDSHöVDING K. S. HUSBEHG

inviger den av Vänersborgs Söners Gille
vid Brätte resta mi nnesstencn

Söndagen den 11 juli 1920.

(T. v. lsidor Janson, t. h. Edwin Anderson.)
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Vänersborgs Döttrars Gille 1951.

Styrelse.

ERIKSSON, ANNA, Fröken, F ö r s t a å l d e r m o r.
HANSSON, ELLEN, Fru, A n d r a å l d e r m o r.
OLSSON, GRETA, Fröken, K a s s a f o g d e.
SVÄHD, AGNES, Fru, F ö r s t e g i Il e s k r i var e.
PBTRE, INGHID, Fröken, A n d r e g i Il c s k r i ".a r c.
ENGQVIST, ELSA, Fru, G i Il c v ä r d i n n a.
LJUNGGHEN, GHETA, Fru, G i Il e v ä r d i n n a.
ANDEHSSON, MAUD,Fröken, G i Il e v ä r d i n n a.
GRANBERG, KAHIN, Fru, G i Il e vä r d i n n a.

SVENSSON, M.~RTA, Fru, E r s ä t t a r e.
LIND, INGA, Fru, E r s ä t t a r e.
TIDSTRAND, ELIN, Fru, E r s ä t t a r e.
JOHANSSON, GRETA, Fru, E r s ä t t a r e.

Beredningsnämnd.

HEDEN, ADA, Fru.
THEHNQUIST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GEHTHUD, Fru.
LAHSSON, SlGRlD, Fröken.
DAHLSTHöM, STINA, Fröken.

Siffergranskare.

JOHANSSON, HILMA, Fru.
BERGGHEN, GEHTRUD, .Fröken.

JOHANSSON, HUT, Fröken.
ERLANDSSON, HELGA, Fröken.

Gillet har c:a 200 medlemmar.



AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORO

ORUNDL.L\OD

ÅR 1860



SPARBANKEN IVÄNERSBoRG
GRUNDAD AR 1822

En av
landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring......... Kr. 39.000.000:
Reserverade medel omkring " 1.500.000:-



SVENSI<A
HA DElSBA KEN

En ortens bank {ör ortens behov

men genom sina 300 kontor

dessutom j värdeFull kontakt

med hela landets näringsliv



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster.



VANERSBORGSBRYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: AB. Pripp & Lyckholm, Göteborg

Tillverkning: Alla slags malf- och Iiiskedrycker



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABl. 1917

VÄNERSBORG
Tel. 2982 el. 2984

TILLVERKAR:

9aJJZkaJ7J7o~ 9rdkte~

~Jazer och 9JdlSar



TAKTEGEL,

MURTEGEl,

MÅN6HÅlSTEGEl

och

DRÄNERINGSRÖR

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

~rt1500

"en vagn med mervärde,

wUl f &C:o AKTIEBOl AG
VANERSBORG TEL. 11251 VAXEL



A.-B.
Nabbensbergs Tegelbruk

Vänersborg Tel. 100 05

l MÄNGHÅLSTEGEl l
_____ VolymvIkter 1.0 - 1.2 --~

Hög värmeisolering

Hög tryckhållfasthet



ock

med förstklassig
stil och passform

just så som Ni

önskar dem

tillverkas av:

KO N FEKT lON
VÄNERSBORG

5iiljes i ledande Dam- och
Herrkon fekfionsa((iirer



INNEHÅLLS FÖR TECKNING

1947-1951.

1947 (16:e årgången).
KOPPARSLAGAREN LORENTZ DAFGÄRD OCH HANS BARN.

au borgmästaren Bertel Hallberg .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;~.

DÄ LANDSHöVDINGEN VILLE FLYTTA FRÄN VÄNEHSBORG.
Några anteckningar till länets äldre historia. av länsasses-
sorn Ragnar Falk . . . . . . 1ö.

ÄRSKRöNIKA 1946. av stadskamreraren Elov Norden. .. 28.
Minnesrunor 1946 35.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1946 .. 38.
Medlemsförteckning för år 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.

1948 (17:e årgången).
ERIC GUSTAF GYLLENHEIM. En av Vänersborgs stora dona-

torer. av borgmästaren Bertel Hallberg . ;t
SLÄKTEN INGMAN I SVERIGE. Bilaga till föregående, jämte

liällförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.
ÄRSKRöNIKA 1947. av stadskamreraren Elov Norden 59.
Minnesrunor 1947 67.'
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1947 .. 71.
Medlemsförteckning för år 1947 79.

1949 (18:e årgången).
NÅGRA PERSONLIGA VÄNERSBOH.GSMINNEN FRÄN 1890

TALET. av f. d. rektorn greve Robert Mörner (med naml1-
register av B. H.) 3.

ANTECKNINGAR OM BOKBINDARE i VÄNEH.SBORG.av borg-
mästaren Bertel Hallberg 41.

HALLE- OCH HUNNEBERG. av f. d. läroverksadjllnkten Josef
Sjögren 57.



HUR MUSEET KOM TILL. Vänersborgs Museums skriftserie 1.
av landsantikvarien Nils Ivan Svensson 67.

ÅRSKRöNIKA 1948. av stadskamreraren Elou Norden 105.
Minnesrunor 1948 113.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1948 .. 116.
Medlemsförteckning fÖl' år 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125.

1950 (19:e årgången).
ANTECI(NINGA.H OM VXNEHSBOHGS SKOLA I ÄLDHE TI

DER. 1. Om den iildsta skolestuvan och dess efterfÖljare.
a" borgmästaren BertPl llallberg . . . . . . . ~.

TEATERN I VXNEHSBOHG UNDEH MIN SKOLTID 1888-1896.
av fil. d:rn Åke Eliaxson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.

PJÄSEH GIVNA PÅ VÄNERSBOHGS TEATEH HÖSTEN 1888
VÅREN 1896. Bilaga till föregående, jämte engagemangs-
kontrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.

VÄNEHSBOHGS DÖTTHAHS GILLE. En hälsning ... . . . . . . . 84.
MUSEETS TEXTILIEH. Vänersborgs Museums skriftserie 2.

au fru Kaja Strömberg-Linde 85.
VÄNERSBORG FHÅN DALBOBEHGEN OMKBING 1840. Efter

en skiss av okänd hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.
ÅRSKRöNIKA 1949. av stadskamreraren Blov Norden 95.
Minnesrunor 1949 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1949 .. 107.
MedlemsfÖrteckning för år 1949 115.

1951 (20:e årgången).
JONAS \VALLIN. In memoriam. au taxeringsintendenten

Gunnar Hjorth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
KAHL XI I VÄNEHSBORG. au borgmästaren Bertel Hallberg .. 15.
VÄNERSBORGS MUSEUM UNDEH 60 ÅR. Vänersborgs Museums

skriftserie 3. au landsantikvarien Nils Ivan Svensson 31.
ETT 100-ÅHSMINNE. LandshÖvding Paul Sandelhielms dÖd. 44.
ÅRSKRöNIKA 1950. au taxeringsintendenten Gunnar Hjorth. . 45 .
.Minnesrunor 1950 53.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1950 .. 55.
Medlemsförteckning för år 1950 63.
ETT 30-ÅHSMINNE. Brättestenens invigning. .. . . . . . . . . . . . . 77.
Vänersborgs Döttrars Gille 1951 78.





VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1952

Tjugoförsta årgången

VÄNERSBORG
C W CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1952





Om Svenska Hanclelsbankens
fastighet i Vänersborg

(tomten nr 1 i kvarteret Näckrosen).

Om man skall försöka att skriva en stadsfastighets historia,
har man naturligtvis en mycket god hjälp av sådana kartor
över staden, där dess tomter äro till läget angivna. Tyvärr
är det bevarade kartbeståndet för Vänersborg ganska ringa
och även glest fördelat över århundradena. Mellan åren 16~)\)

och 1787 finnes ingen karta bevarad, där de särskilda tomter
na äro angivna. Men vissa upplysningar om tomterna och

deras ägare kunna ju utom från kartor hämtas ur de beva
rade mantalslängderna och ur rådhusrättens protokoll.

Hegeringens avgörande år 1642, att staden Brätte skulle flyt

tas till Huvudnäs, där den skulle återuppstå under namnet Vä
nersborg, hade föregåtts av ett beslut den 15 april 1641, vari
genom generalkvartermästaren Olof Hansson örnewinge be

falldes att taga Huvudnäs ägor i ögnasikte samt "avdela landet

och så beställa, att där kunde vara dessein (plan) för dem

som där vilja bygga." Att detta uppdrag också blivit utfört,
kan man sluta sig till av att i Brätte stads räkenskaper för år
1641 finnes upptagen en utgift på ;-1 daler för öl, varmed

generalkvartermästaren undfägnats vid sitt besök i staden.

Huruvida någon stadsplan med å karta angivna tomter också

av örnewinge blivit upprättad är emellertid osäkert. Åtmins

tone finnes ej någon sådan karta bevarad, och örnewinges fö'r
rättning kanske endast gällde ett utsättande direkt på marken

av lämpliga tomter. Men i en skrivelse den 20 mars 1656 talas

3



Öln 39 av stadens tomter ~ dock icke hebyggda ~ som måste

slopas för hefästningarnas hyggande, vilket ju kan tyda på att

en karta Över stadens tomter då funnits.

Den äldsta till vår tid hevarade kartan Över staden med
dess tomter är, som nämnts, upprättad år 1699 och är utförd

av lantmätaren Bo Kempenskiöld. På denna karta äro tomter

na hetecknade med för hela staden genomgående numrering,

slutande med nr 231 som sista tomtnumreU) Till kartan hör
också en förteckning över tomternas ägare.

Av kartan framgår, att stadsplanen var inrättad efter dåtida

ideal i fråga om stadsanläggningar: gatorna äro linjeraka och

skära varandra i räta vinklar. De olika hyggnadskvarteren, som
utgöras av kvadrater, äro i mÖjligaste mån på samma sätt in

delade. Byggnadskvarteren synas ha varit 150 alnar eller 90
meter i fyrkant. Varje hyggnadskvarter var indelat i en öst
lig och en västlig hälft, kongruenta till indelningen: i norr tre

lika stora tomter, i sÖder likaledes tre lika stora tomter och i

mitten tre tomter, som hade sin sträckning i väster~ öster

och således voro långa och jämförelsevis smala i motsats till

de i kvarterens norra och sÖdra delar belägna tomterna, vil

kas längd in mot kvarterens inre endast ohetydligt översteg

deras bredd mot gatan. Varje hyggnadskvarter innehöll så

ledes som regel 18 tomter, 9 i väster och 9 i öster.

Enligt denna karta med dess tomtägarefÖrteckning mot

svarades den nuvarande tomten nr 1 kvarteret Näckrosen ~
Svenska Handelsbankens tomt ~ av kartans tomt nr 85, en

del av tomten närmast Öster om denna utmed Kungsgatan -

nr 86 -- och en del av tomten nr 84 eller den nordvästigaste,

långsmala tomten inom kvarteret med front mot Edsgatan.

1) Kartan finnes avbildad i V. S. G:s årsskrift 1935, sid. 36, och
reproduceras här ånyo.
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I det följande skall göras ett försök att för huvuddelen av

tomten Näckrosen 1 eller tomten nr 85 enligt 1699 års karta

följa dess ägarelängd genom tiderna, även om på grund av det

Torgef
vars ö(Jtro
hö/O vor be-
b el

Nuvaranoe

I<v. Reseelon

Nuv. Slara Plonlogel
heN hebyggf li111834

Nuvarande Kungsgolan

85 86 9:} 94

64 9E

83 91

82 go

79 80 8/ 87 88 89

Kyrkor;

Nuvarande

Av. LövAojan

Nwl<v. SIppan

Nuvarande .5un dsgolon

I Nuv. Av. Noss/on

De lafj av Bo f(ernpensx 100ds Aarla 1699 med
nuvarande xv. NocJ.<rasen i bildens mill.
Enligt L,'ndCJAogs korta 1787 voro kvorferefs fomter
i hvvvdsak aTöröndrode.

bristfälliga källmaterialet ganska stora luckor icke kunna ut

fyllas.

Tomten nr 85 - således tomten i sydöstra hörnet av Kungs

gatans och Edsgatans korsning - ägdes 1699 av LARS
BARCK, som tillhörde en av Vänersborgs mera framträdande

släkter, representerad redan i Brätte och fortlevande långt in

på 1700-talet med talrika medlemmar bland borgmästare och
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rådmän. Lars Barck var gift med Christina Tenggren, antag

li:~en en syster till kyrkoherden i Råda, Skara stift, Petrus
Tenggren, vars hustru Brita Wallman var av gammal Brätte

Vänersborgssläkt. Lars Barck levde ännu 1708 men var
död på hösten 1709.

Under 1700-talets första årtionden lämna stadens mantals

längder inga upplysningar om vilka av de i längderna upptag
na borgarna som varit ägare till vissa tomter, ty några tomt

nummer äro ej alls angivna i längderna. Och dessa äro ej

heller upprättade efter "geografiska" synpunkter, utan perso

nerna upptagas i längden efter heder och värdighet i sam

hället. Man börjar med herr landshÖvdingen,. följd av lands

sekreteraren och landskamreraren och fortsätter med kyrko

herden, borgmästaren och alla rådmännen o. s. v., utan all

hänsyn till varest i staden de ha sina hus, slutande med sta

dens kronobåtsmän och bönderna i stadens landsbygdsdel.
Från slutet av 1730...talet blir emellertid staden officiellt in,..

delad i fyra kvarter, kallade Kransen, Rosen, Liljan och Blom
man, de båda fÖrstnämnda belägna norr om Kungsgatan,
Kransen väster och Rosen Öster om Edsgatan, och de båda sist

nämnda kvarteren söder om Kungsgatan, Liljan öster och

Blomman väster om Edsgatan. Från den tiden upprättas

mantalslängderna kvartersvis efter tomtnumren. Varje kvar

ter hade sin särskilda nummerföljd, bÖrjande för alla fyra
kvarteren i korsningen av Kungsgatan och Edsgatan. Det .är

att märka, att såväl Östra delen av Torget som Stora Plantaget

i dess helhet voro bebyggda ända till 1834.

Huvuddelen av den nuvarande tomten nr 1 i kvarter;et Näck

rosen fick då beteckningen tomten nr 1 i kvarteret Liljan, vil

ket den sedan hade, till dess man vid upprättandet av 1787 års

karta på nytt införde en för hela staden genomgående tomt
numrering, ett förhållande som sedan bestod, till dess den nu-
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varande ordningen med tomtnummer inom varje byggnads
kvarter blev i lag föreskriven.

Enligt mantalslängden för år 1740 ägdes Liljan nr 1 ay

handelsmannen JONAS \VIKMAN. Hur denne åtkommit tom

ten, har icke kunnat utredas. Han förekommer, ogift, i
mantalslängden för 1720 och omtalas 1746, men nämnes den

31 oktober 1747 såsom avliJden. Han var gift med Brita
Starck aven gammal Vänersborgsfamilj. Som änka ägde hon

fastigheten åtskilliga år in på 1750-talet.

Efter änkan Wikmans död finner man såsom innehavare av

gården Liljan nr 1 och skattskyldig för densamma antecknad

målaremästaren CARL GUSTAF SANDBERG, som var gift

med makarna Wikmans dotter Christina. Sandberg hade

blivit mästare i Göteborg 1756 och fick burskap i Vänersborg
1758. Hans hustru Christina Wikman avled redan 1764, och

änkemannen, som dog först 1805, sjuttio år gammal, hade då
hunnit att gifta om sig två gånger. En syster till Sandbergs

hustru var gift med borgaren Bengt Holst, och deras dotter

Brita Christina gifte sig 1771 med föraren Arvid Buus. Dessa

sistnämnda makar synas efter Christina Wikmans död genom

arv ha varit de verkliga ägarna av Liljan l, ty 1773 är det
ARVID BUVS och hans hustru BRITA CHRISTINA HOLST,

som sälja gården Liljan nr l, "på hörnet", till handelsmannen
PEHR HALL. Köpeskillingen var 12,00 daler silvermynt.

Hall hade varit handelsbetjänt - han kallas också källarebe
tjänt - hos handels- och rådmannen Bruse, och hade

1772 fått burskap å timmerhandel och hushandel, det senare

väl betydande handel i öppen, fast bod. Han var gift med en

dotter till kyrkoherden i Blomskog, prosten Nicolaus Sörström

(f. 1712, d. 1781). Pehr Hall blev en av stadens mera bety

dande handelsmän, och mantalslängderna visa, att han utom
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med piga höll sig med icke mindre än tre drängar. Han till

hörde "stadens äldste", en institution som kan räknas som

ursprunget både till drätselkammaren och stadsfullmäktige.
Hans handelsrörelse i Liljan nr 1 hade hunnit att få ganska

stor omfattning, då fastigheten härjades av eld år 1777 vid
den stora eldsvåda, som då övergick stora delar av staden.

Byggnaderna på tomten ansågos då ha varit värda 1600 och

Halls förstÖrda lösegendom 5422 daler silvermynt. Hall lät

emellertid skyndsamt uppfÖra en solid nybyggnad av s t e n,
ett förhållande som i flera år förskaffade honom viss skatte

lättnad, en förmån som införts till uppmuntrande av stenhus

byggen. Effekten var dock icke stor, ty av stadskartan av år

1787 finner man, att kyrkan, residenshuset, kronobageriet och
skolhuset voro de enda stenhusen i staden utom handelsman

nen Hall hus. 1782 inköpte Hall handelsmannen Johan Fäger

ströms till borgenärernas förnÖjande uppgivna fastigheter Lil

jan nr 2, 3 och 4. Liljan nr 2 lades till hörntornten, men de

andra båda inköpta fastigheterna såldes efter kort tid till han

delsmannen Fredrik Berg.

Halls ekonomiska ställning blev emellertid mer och mer

undergrävd, säkerligen främst till följd av de rådande svåra

skördeförhållandena i landet. Efter de goda åren 1776-1779

följde år 1780 en knapp årsväxt och därpå flera dåliga år i

omedelbar följd. I vissa delar av Sverige, däribland landska
pen omkring Vänern, rådde verklig missväxt. Regeringen

måste förklara all från utlandet kommande spannmål tullfri,

och spannmål från kronobrännerierna utlånades till allmogen.

Under sin inspektionsresa fann justitiekanslern 1782 en svår
hungersnöd rådande på Dal, förvärrad genom försumlighet hos
länsstyrelsen, som ställdes under åtal. Allmogen livnärde sig

på ben, mäsk, agnar och hackelse av långhalm. "Att folk sväl

ter ihjäl är snarare allmänt än sällsynt". Missväxten 1783 blev

allmän och svårare än någonsin. På nyåret 1784 blev nöden
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allt bittrare. Den ovanligt stränga och långvariga vm
tern 1784 ökade eländet. Vintern fortfor till april må

nads slut. Sjöfarten på insjöarna kunde börja först i
juni. Halmtaken användes till föda åt kreatur och människor.

Det var under dessa svåra år, som potatisen erövrade sin ställ
ning som ett viktigt födoämne. Den hade förut betraktats

med misstro. Men nöden hade ingen lag; man fick lov att för

söka äta potatis. Ljusningen i skördeförhållandena kom först

1789 med en god skörd. Ett sådant tillstånd i landet måste ju

kraftigt återverka på handeln och näringarna. Affärsmännen

saknade köpare, och deras ställning blev undergrävd. Otaliga

konkurser inträffade bland stora och små. Det stora Plom
grenska affärshuset i Stockholm gjorde konkurs och följdes

senare av det mäktiga Sahlgrenska huset i Göteborg, som miss

lyckades i försöket att återupprätta balansen genom en stor

exportaffär på Norra Amerika oeD. måste sättas under admi
nistration.

Pehr Halls handelsrörelse led mycket av de svåra tiderna,
och han gjorde också misslyckade affärer. Då och då tar han

upp nya lån mot pant av sin fastighet. 1785 hade han genom

handelsmannen i Göteborg Henry Greig låtit i Elbing inköpa

873 tunnor råg för 2120 rdr specie, varå han skulle betala 1/2

procent ränta i månaden samt dessutom alla fraktkostnader

m. m. Såsom säkerhet hade han pantsatt sitt stenhus i Väners

borg, ett område av Skanshålorna med där befinHiga åbygg

nader och fyra åker- och ängstegar i Torpa samt dessutom
halva hemmanet Närsidan i Laxarby socken och räntan av

hemmanen Berg, Galthögen och Flatebyn i samma socken

jämte fyramansskutan Stina Kajsa med sitt tacklage och tre

mansskutan Tornan förutom en andel i skutan Enigheten. Då

Greig begärde inteckning för sin fordran, åberopade Hall, att

han ännu ej vore återställd från en lång sjukdom, varför han
ville ha uppskov, men Greigs ombud, hökerihandlaren
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Söllscher, medgav endast åtta dagars anstånd. Då Hall sedan

förklarar sig, åberopar han, att Greig fått salubrev på skutor

na och att Hall därmed hade betalt en betydlig del av sin skuld
samt att det fattats några tunnor råg i leveransen. Men den 2

mars 1785 beviljades inteckning för hela skulden, dock icke i

åker- och ängslyckorna såsom varande stadens donationsjord.

Hall hade också upplånat pengar av sin svärfader, prosten

Sörström, och av landshövdingen i länet von Törne, som emel

lanåt fungerar som långivare åt stadens borgerskap mot god

ränta.

Den 28 mars 1787 blev Halls med stenhus bebyggda gård

Liljan nr 1 och 2 såld på auktion för betalning av ägarens
skulder, och gården blev för 1008 rdr 16 öre specie försåld till
landshövdingen MIKAEL von TöRNE (f. 1726, d. 1796,

landshövding i Älvsborgs län 1775--1785).
Om Hall är i stadens borgareiängd antecknat, att han avflyt

tat från staden 1788.

Landshövdingen och hans fru Jeanette Hiärne (f. 1747,d.

1803) sålde sedermera Liljan nr 1 och 2 till landskameraren,

assessorn DANIEL WILHELM WIKSTRöM (landskamrerare i

Älvsborgs län 1779-1796; föde1se- och dödsår äro okända)

och hans hustru Wilhelmina af Dittmer (f. 1769, d. 1846).

Genom köpebrev 1798 sålde dessa gården för 3000 rdr specie

till majoren vid Bohusläns regemente CONRAD 'VILHELM

von DöBELN (f. 1745, d. 1804). Enligt det för honom utfär

dade fastebrevet bestod gården av den hörntomt, som då kal

lades nr 2~6 och större delen av den öster därom vid Kungs

gatan belägna tomten nr 227. Tomten nr 226 -- hörntornten

- var 50 alnar mot Edsgatan och 281/2 alnar mot Kungsga

tan. Tomten nr 227 var 188/9 alnar bred mot Kungsgatan.
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von Döbeln sålde fastigheten till konstrnästaren eller inge
nieur mecanicus vid Trollhätte kanal ELIAS SCHWEDER (f.
1756, d. 1809), som 1805 erhållit burskap i Vänersborg på

skutrederi och salthandel och bodde omväxlande på sitt bo
ställe Hult vid Trollhättan och i Vänersborg. Schweders änka

Dorothea Gustafsson (f. 1777, d. 1835) utbjuder enligt annons

den 11 februari 1830 i Wenersborgs Tidning gården i staden

till försäljning. Den beskrives i annonsen som ett tvåvånings

stenhus vid en av stadens vackraste platser vid torget, innehål
lande 9 rum, 5 i övre och 4 i nedre våningen. Till gården hör

de också 40 tunnland jord å Torpa. Någon försäljning kom

dock ej tillstånd, och 1834 vid den stora eldsvådan, som Över

gick stÖrre delen av staden, avbrändes gården ånyo och fÖr

Övrigt hela kvarteret. Huset var då brandfÖrsäkrat för 2300

riksdaler banco.

Genom köpebrev den 13 november 1834 sälja Dorothea

Schweder och hennes barn tomterna nr 226 och 227 eller 1 2/3
tomt i Liljan med avbrända hus för 2000 riksdaler banco

(3000 kr.) till handlanden GUSTAF JONSSON, som får faste
brev den 22 februari 1835.

Gustaf Jonsson var fÖdd i Vänersnäs 1808 och son till

bouteilleuren vid Ostindiska Kompaniet, sedermera possessio
naten Lars Jonsson (f. 1766, d. 1844) och Elisabet Agrell (f.

1782, d. 1856), rådmansdotter från Vänersborg. Gustaf Jons

son hade i sju år varit i handel hos sin morbroder, handels

mannen Fredrik Agrell, då han 1830 fick burskap i Väners

borg såsom handlande. Han ägde vid branden 1834 de å tor

get belägna fastigheterna 2, 3 och 4 i kvarteret Kransen. Han

gifte sig 1838 i Vänersborg med fröken Johanna Mathilda
Kafle (f. 1817, d. 1891).
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Gustaf Jonsson uppförde ett nytt hus på tomternä nr 22ö
och 2271 ) och drev där stor handelsrörelse, som han emeller

tid synes redan 1843 hava överlåtit på OTTO HARTWIG DYM

LING, som den 15 april nämnda år anmälde sig ämna ut
öva handelsrörelse i fastigheten. Dymling (f. 1815, d. 1900)

Handlanden Gustaf Jonsson och hans hustru Thilda, f. Kafle.

blev en mycket betydande man i staden. Han var gift med
Therese Agrell (f. 1833, d. 1920), dotter till handlanden Fred

rik Agrell och brorsdotter till Lars Jonssons hustru.

1) Arkitekten J. C. Kemners planritning av byggnaden finnes i

Hasselberg : Vänersborgs Historia 11, s. 29, och återgives här efter

denna illustration.
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Kemners planritning till den efter 1834 års
brand uppförda byggnaden.
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Under Dymlings tid härjades fastigheten 1860 för tredje
gången av eldsvåda men iståndsattes omedelbart. Dymling

nyinredde då sin affär på ett ståtligt sätt, som blir föremål

för ett beundrande omnämnande i stadens tidning: "Ägaren
av butiken, herr O. H. Dymling, har med ospard möda och

Handlanden O. H. Dymling (på äldre dagar) och hans hustru

Therese, f. Agrell.

kostnad låtit iordningställa densamma efter mönster från GÖ..

teborg och utlandet. Fönstren äro höga och nedgå mot golvet.

bestående av ett enda glas, hämtade som vi tro från Böhmen.

I fönsternischerna äro anbragte utåt lutande bord, på vilka

prover av de varor, som finnas till salu, äro smakfullt ord··
nade. Inuti företer den rymliga butiken, som är inrättad i
två rum, mycken ordning och smak såväl i tapetseringen som

15



uti det betydliga varulagrets anordnande, så att envar, som

älskar ordning och skick, skall finna ett nöje uti att besÖka

detta nya etablissemang, vilket till alla delar synes uppfylla

en senare tids fordringar."
Dymling överlät 1880 sin handelsrörelse till Gustaf Jons

sons son handlanden Eric Jonsson och handlanden David

Edward Johansson, vilka den 23 augusti 1881 till handelsre

gistret anmälde, att de under firma Dymling & C:o idkade

speeeri-, manufaktur- och klädeshandel.

Gustaf Jonsson hade avlidit år 1878. Utom affärsfastigheten

i staden och vissa ägor där ägde han också egendomen Karten

i Västra Tunhems socken. Såsom arvingar efterlämnade han

fem barn: grosshandlaren Axel Jonsson i Göteborg, handlan

den Eric Jonsson i Vänersborg, majoren vid GÖta Artilleri

regemente Oscar Jonsson, kaptenen vid VästgÖta-Dals rege
mente Wilhelm Jonsson och änkefru Augusta "Wahlgren, fÖdd

Jonsson, änka efter grosshandlaren Richard vVilhelm \Vahl
gren i Göteborg. Enligt 1880 fÖrrättat arvskifte skulle Kar

ten jämte vissa ägor i staden tillfalla änkan och fastigheten
i staden tillkomma barnen. Dessa överenskommo, att stads

fastigheten, då betecknad med nr 212--2141 ) efter en tiU följd

av branden 1834 verkställd reglering och omnumrering, skulle

mot lösen överlåtas å ERIC JONSSON.

Eric Jonssons och David Johanssons gemensamma affärs

rörelse upphörde ganska snart. Johansson övertog ensam ma

nufakturhandeln, och Eric Jonsson avflyttade till Stockholm,

där han verkade såsom fÖrsäkringsinspektör.

Den 18 augusti 1888 anmälde Johan Alfred Almlöf och

Oscar August Tenggren, att de i bolag övertagit den i fastighe-

1) Tomtdelen nr 214 bestod av 50 kv. alnar, köpta 1861 från

handlanden Abraham Spaak.

16



Fastigheten Näckrosen 1 mot Kungsgatan resp. Edsgatan

(i bÖrjan av 1900-talet).
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ten bedrivna specerihandelsrörelsen, s,om fortsattes under

firma Almlöf & Co. 1902 utträdde Tenggren ur firman.

Då Eric Jonsson avled ogift i Stockholm 1906, var fastighe
ten taxerad till 64.400 kronor. Genom köpebrev den 19 no
vember 1906 sålde syskonen fastigheten till nyssnämnde

JOHAN ALFRED ALlVILöF (f. 1858, d. 1911) fÖl' 80.000

kronor.
Redan den 10 november 1908 sålde emellertid Almlöf fastig

heten för 110.000 kronor till godsägaren W. C. Kjellherg å
Margreteberg, som därvid uppträdde för Enskilda Banken i Vä
nersborg, till vilken han också omedelbart för samma köpe

skilling överlät fastigheten.
Almlöf fortsatte dock sin handelsrörelse i huset något år,

men sedan han som delägare upptagit Johan Reinhold Johans
son, utträdde han själv ur firman och levde sedan som privat
man i Vänersborg. Han var sedan 1906 gift med Frida Björk

lund, numera omgift med köpmannen Thure Brand i Lid
köping.

Vänersborgsbanken lät riva all bebyggelse på tomterna och
uppförde där 1919 det nu befintliga ståtliga bankpalatseP) efter

ritningar av professor Ivar Tengbom. Vid Vänersborgsbal1

kel1s uppgående i Svenska Handelsbanken överläts också fas
tigheten enligt kontrakt den 26 mars 1943, och Handelsban

ken erhöll lagfart den 30 juni 1943 å den fastighet, vars öden

vi här följt under tvåhundrafemtio år.

BERTEL HALLBERG.

1) Se annonssida slutet av årsskriften.
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V änersborgs Bokhandel
speciellt i äldre tider.

Att få tag i nyutkomna böcker var i äldre tider en besvärlig

historia. Förläggarna sålde sina böcker häftade direkt till kö

pare och bokbindare bundna böcker på samma sätt. På den

na handel hade vederbörande monopol.

Läskunnigheten var på den tiden ej allmän, och detta

var väl den viktigaste orsaken till att det ej fanns någon ord

nad bokhandel. Dock förekom det, att en eller annan person

köpte upp böcker för att sedan resa omkring och sälja dem på

marknader. Vid frihetstidens början fanns det därjämte tre

riktiga bokhandlare i Sverige, två i Stockholm och en i Göte

horg. Deras affärer tyckas ha fört en tynande tillvaro

och upphört inom kort att döma av att deras annonser snart

fÖrsvunno från tidningarna, men andra kommo till i stället

även på andra orter i riket. Dessutom började böcker säl

jas i enskilda personers hem och särskilt hos präster och

lärare samt i varjehanda butiker, L ex. hos kryddkrämare. i

järnaffärer, på apotek o. s. v.

Att även de som kallade sig bokhandlare förde åtskilliga för

en bokhandel fullkomligt främmande varor även längre fram

i, tiden, framgår aven till Förlagsföreningen år 1848 insänd

19



skrivelse från skalden Orvar Odd, i vilken han citerar en räk

ning, som han mottagit från stadens "bokhandel" (tydligen av

ses Hälsingborg, där skalden bosatte sig år 1847):

1847 maj 2 1 ex. Frithiofs saga

" 17 2 skålpund krakmandel

juni 4 1 låda apelsiner

" 11 Fru Knorrings Kusinen1C
aug. 1 l låda cigarrer

2 1 fjärding såpa

1 ex. Nya testamentet.

Se VI så på förhåUandena i Vänersborg, så lär en bok

handel ha grundats här av Adolf Bonnier år 1832 (Svensk

Bokhandelsmatrikel fÖl' år 1931). Enligt K. G. Cedergren (se

Elfsborgs Läns Annonsblad den 1 juni 1932) skulle affären

öppnats den 6 juni 1932. Emellertid nämner en senare bok

handlare G. G. Norlin (Schiick sid. 386), att den förste bok

handlaren var Per Selander. Troligen var bokhandeln här

blott en filial till Adolf Bonniers affär i Göteborg och Selander

Bonniers ombud här. Om denne Selander har inhämtats

(Skara stifts herdaminne), att han var född 1795, kollega och

rektor vid läroverket, sedermera kyrkoherde i Ljung och

kontraktsprost. Han blev avsatt år 1856 och dog år 1863.

Redan 1834 övertogs bokhandeln av E. N. Holmgren, som

hade öppen bod, men platsen för denna har ej kunnat utrÖ
nas, liksom ej heller några data fÖl' denne Holmgren. Han

överlämnade också affären redan fÖljande år till nyss nämnde

G. G. Norlin, född den 3 juni 1804 och kollega vid läroverket.

Han hade dock i början ej Öppen butik utan sålde böckerna i

sin bostad i fältkamrer D. Rådbergs hus vid torget, vilket fram

går av de annonser, som voro införda i nästan varje nummer

av Wenersborgs Weckoblad. Detta hus har numera adress

nummer Drottninggatan 12 och äges av (i. NystrÖm. Norlin
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tycks ha haft rätt så många böcker till salu, eftersom annon

serna alltid vara olika till innehållet. Som prov kan anföras
nedanstående annons i nämnda tidning för den 27 dec. 1844.

Många annonser voro mycket längre än denna och han

annonserade också om Lånebibliotek. Den 23 sept. 1847 till

kännagavs det också, att Jönköpings Tändstickor funnos till

salu hos G. G. Norlin.

År 1843 anhöll en studerande P. G. Ågren hos FörlagsfÖre

ningen att få bliva dess kommissionär i st. f. Nordin, mot vilken

framställdes den anmärkningen, att han var svår att anträf

fa och att han om somrarna var horta längre tider. Norlin

tycks emellertid ha fått reda på denna skrivelse och avsände

därför ett brev till Förlagsföreningen med anhållan att få ha

bokhandeln kvar. Den 19 april antogs dock en ny kommis
sionär, men ej den nämnde Ågren, utan en herr Karström, som

dock avsade sig uppdraget för att i stället övertaga bokhan-



deln i Mariestad. Norlin fick då fortsätta verksamheten, se

dan han lovat att skaffa sig öppen bod och biträde. Han blev

sedermera efter nära enhällig kallelse kyrkoherde i Åsle,

men innan han tillträdde tjänsten, avled han här i Vänersborg

i kolera den 27 okt. 1850.

Affären (Jverlogs då av farmacie kandidat F. A. Zcttergren,

född d. 15 maj 1818. Denne var teckningslärare vid lärovcr-

DROTTNINGGATAN 12
(före senaste ombyggnaden).

ket sedan 1842 och hade därjämte en tid varit Norlins biträde

i bokhandeln. Han flyttade rörelsen till Drottninggatan 18

till den lokal, som nu innehaves av Frisks konditori. Även
han annonserade ganska flitigt i stadens tidning om nyinkom

men litteratur. Han var en synnerligen ~od tecknare och be-



skrives som en liten, mycket gemytlig man Jued stort anseende
i staden. Han deltog också mycket i det kommunala livet. Han

dog 1889 i leverkräfta, men bokhandeln lämnade han många

år tidigare, nämligen år 1873, då den övertogs av Axel Kris
toffel' Polheimer, född i Skinnskatteberg d. 29 jan. 1836. Han

flyttade affären till det hus, Drottninggatan 12, där redan Nor

lin hade bokförsäljning. Bokhandeln disponerade då hela ned

re botten i denna byggnad.

INTERIöf{ AV BERGIUS' BOKHANDEL.

Det säges om Polheimer, att han personligen ej val' så värde

rad som företrädaren, bl. a. därför att han pratade för mycket,
ofta rätt osammanhängande och oredigt. Som delägare hade
han Helena Charlotta Pettersson under åren 1879-1886.

Sistnämnda år avflyttade han till Åmål, och rörelsen över

togs då av Karl Sigfrid Alm, född d. 16 nov. 1861 i Finska för
samlingen i Stockholm och avflyttad till Uppsala år 1887.

Några andra upplysningar om honom ha ej stått att erhålla.
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Fastän Alm flyttade från Vänersborg år 1887, stod han dock

kvar som bokhandelns innehavare till år 1889, då affären över
togs av Olof Georg Bergius, fÖdd i Forshälla d. 5 juni 183H.

Han var tidigare lantbrukare och hade bl. a. ägt Hvena i Brå··

landa. Han flyttade bokhandeln till Kungsgatan 3, där den

alltjämt är belägen. Som goda medhjälpare i affären hade
han bl. a. sonen Niklas under åren 1900-1906 och 1914--·

NUVARANDE AFFÄHEN
(före senaste omändring).

1919 samt dottern Ruth under åren 1906--1914. Sonen Niklas
var en mycket boksynt man, som studerat i Uppsala och seder

mera vistats en tid i en katolsk klosterskola i Belgien. Där

jämte var han några år lärare vid Brmmsviks folkhögskola.

Sedan flyttade han till Kungälv, där han levde en privatmans

lugna liv under sina återstående dagar. O. G. Bergius avled

1920, men bokhandeln hade han lämnat redan föregående
året, då den övertogs av E. B. Gallander, född d. 28 dec. 1882.
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År 1922 övergick äganderätten till ett aktiebolag med
Gallander kvarstående som föreståndare och Inez Lewenha
gen, sedermera fru Wennberg, som verkställande direktör. År

1929 lämnade Gallander helt verksamheten, och affären över

togs då av nuvarande innehavaren bokhandlaren Sten Wenn

berg, född i Skara den 11 maj 1895. Hans maka Inez, född

Lewenhagen, är alltjämt verksam i affären och sköter dess
bokföring.

JOSEF SJöGREN.

Använda källor:

Schiick, Henrik, Festskrift, författad på uppdrag av P. A. Norstedt
& Söner i anledning av dess 100-årsjubileum 1923.

Warholm, J. W., Skara stifts herdaminne 1867-1874.
Svensk bokhan deIsmatrikel 1931.
Wenersborgs Weckoblad, diverse årgångar.
Elfsborgs Läns Annonsblad 1932.
Vänersborgs församlings kyrkoböcker.
Dessutom muntliga uppgifter av ett par äldre vänersborgare.
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Fig. 1.

HöGANÄS-SVÄRDET.



VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 4.

Ett märkligt järnsvärd från Höganäs
i Skåne.

Ett i sin arl myt:kel märkligt järnsvärd förvaras i Väners

bOl"gS museum. Svärdet tillfördes museet med framlidne fält

läkaren K. G. Cedergrens samling såsom nr 1, järnåldern, och

skall enligt bestämd uppgift ha funnits 1!)13 i en förstörd

gravhög vid Höganäs i Skåne.

Svärdet är i det stora hela väl bibehållet, fig. 1, särskilt vad

beträffar klingans nederdel, som har en svartbrun mattblank
yta Ined relativt få korrosionsspår. Klingans överdel är

något mera anfrätt och likaså en del av fästet. Hela svär

det är 43,5 cm långt, och klingan har en längd av 33,5 cm.

Den har sin största vidd, 4 cm, vid nedre delen, c:a en tred·

jedel från spetsen räknat. Överdelen synes ha varit något in

svängd. Den smalaste delen av klingan torde ursprungligen
ha varit 3,4 cm bred, men på grund av rostfrätning är bred

den numerra blott 3 cm. Klingan är vid nederdelen 7 mm

ljock, vid överdelen (j mm. Klingan avsmalnar så småning

om mot spetsen, som är något trubbig och har en bredd av

[) mm. Den är för övrigt tunn och ganska vass. Klingan är

på båda sidor försedd med en ganska kraftig mittvulst med

tämligen plan översida och med en största bredd av c:a 6 mlJl.

Dessa vulster, som avsmalna mot spetsen och alldeles upp

höra på ett avstånd av 8,5 cm från denna, äro avgränsade

genom c:a 5 mm breda fåror.

Det framgår såväl genom en företagen röntgenundersökning,

utförd genom AB. T~kniska Röntgencentralen, fig. 5, som ge-
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nom en skada på fästet, Hg. i~, att klingan är försedd med en
genom hela fästet gående tånge med fyrkantigt tvärsnitt sam l

att handtaget består av tre lösa delar, nämligen hjaltet eller
paeerstången, kavlen eller handtaget samt ändknappen. l1jal

tet har i tvärsnitt en rektangulär form, och det avsmalnar

något mot vardera ändan samt har på undersidan en rektan

gulär urtagning. Dess längd är 5,3 cm och största bredden

1,5 cm Vid mittpartiet är tjockleken UJ cm och vid ändarna
1,l cm. Det är tydligt, att tången förts igenom det vid

hjaltets mittparti befintliga hålet och att hjaltet tillika vilar

på trappstegsliknande urtagningar hos klingan. Det bör näm
nas, att på röntgenfilmen framträder på hjaltets ena sida i

något ljusare skuggning en svagt markerad enkel spiralslinga.

Detta innebär, att på hjaltet måste finnas en inläggning av

en tätare metall än järnet, som fö,re konserveringen doldes

av överliggande rostlager. Det har lyckats fotografen Ekberg

i Stockholm att genom ett speciellt förfarande göra röntgen

bilden av denna spiralslinga tydlig på en fotokopia, fig. ll.

Sedan en del rost avlägsnats från hjaltets yta, framträdde

rester av denna inläggning, som synes bestå av silver eller

någon mycket ljus bronslegering. Tyvärr äro resterna så obe

tydliga, att de icke tillåtit någon närmare undersökning, och

större delen av den inlagda metallen synes ha förvandlats till

en oxid eller sulfid med samma färg som järnet och icke iakt

tagbar för blotta ögat. Efter en utförd konservering fram

träda emellertid de bevarade partierna av denna spiralformiga

inläggning ganska tydligt, fig. 4. Själva kavlen är ihålig,

vilket framgår såväl av det skadade partiet som av röntgen
undersÖkningen. Tvärsnittet är tämligen runt eller rundovalt.

Kavlen har på mittpartiet en runt om gående ansvällning och
är i tvärsnitt tämligen rund. Längden är :3,2 cm, största
diametern hos mittpartiet är 2,3 cm. och hos ändarna 2 cm.

Kavlen uppvisar på ena sidan en rätt egenartad längsgående



skarvliknande kant, beståencle aven annan metall än järn, och

som vid analys visat sig bestå av brons och i själva verket

utgör en lÖdfog. Upptill ger denna skarv intryck av att be-

Fig. 2. Fig. B.
Detaljer av fästet till järnsvänl, Höganiis, Skåne.

(Viinersborgs museum).

stå av två på kant ställda och intill varandra lagda koppar
eller bronsbleck, men nedtill förenas dessa bleck till ett; på

bilden fig. 2 markeras dessa bleck av de ljusa vertikala ran

de1'11a på kavlens mittparti. Vidare finnes vid det sönder-
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rostade mittpartiet en mindre anhopning av koppar elIet

brons, fig. 2-fig. 3. Denna metallmassa går delvis fritt i
dagen men ligger till större delen under järnhandtaget och

Fig. 4.
Detalj av fästet till järnsvärd med inläggninar i koppar och

silver, Höganäs, Skåne. (Viinersborgs Museum).

och synes fÖl' Övrigt sträcka sig fram mot den ifrågavarande

skarven.
Huru skola vi nu fÖrklara denna skarv? Den enda mÖjlig

heten synes mi'g vara att tolka den som en lödfog. Man hal'
sålunda förut format till handtaget av järn genom smidning,
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vilket troligen icke varit alltför lätt, eftersom jårnhlecket ut·

sprungligen torde ha haft en ansenlig tjocklek. Antagligen

har denna smidning utförts över ett särskilt format städ, och

Fig. 5.
HÖntgenfoto av fästet till järnsvärd, HÖganäs, SI,äne.

(Vänershorgs museum).

troligen har böjningen av blecket skett samtidigt. Därefter

har man lött ihop järnbleckets kanter med koppar, sålunda

en sla.gs hårdlödning. Detta torde ha skett på så sätt, att

man först placerat två metallremsor eller ett omböjt metall

bleck emellan järnbleckets kanter och pressat ihop dessa.
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Sedan har man upphettat framför allt området omkring kon

taktställena så starkt, att i första hand kopparn råkade i
smältning och förenade sig med järnet. Detta förfaringssätt

användes ännu i dag, då man genom hårdlödning önskar mera
varaktigt förena t. ex. kanterna hos två järnbleck. Under
förhistorisk tid hade man givetvis inte liksom i våra dagar

svetslågan för att nå fram till den behövliga värmegraden,

utan man fick nöja sig med blästern. Givetvis kunde då

uppvärmningen bliva något olikartad. Detta synes även ha

varit fallet beträffande det här i fråga varande handtaget

Fig. 6.
RÖntgenfoto av parerstången till järnsvärd, utvisande rester efter

spiralformig silverinläggning, HÖganäs, Skåne.
(Vänersborgs museum). Foto Ekberg.

Såsom framgår av fig. 2, har ifråga om kavlens överdel vär

men icke varit tillräckligt hög för att låta de båda koppar
blecken flyta ihop. Detta framgår även av röntgenfotot fig.

5, där den vita ojämna linjen betecknar mellanrummet me!··

lan de båda kopparblecken, medan de närmast intill liggande

svarta strimmorna beteckna själva blecken. Hos kavlens ne

derdel synas emellertid de båda kopparblecken ha flutit, tillsam··

mans, ng. 2, vilket även framgår av röntgenfotot ng. 5, där vi
kunna iakttaga endast en enda svart strimma. Härvidlag har

man sålunda haft en ti.llräcklig hög värmegrad, så att de båda
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köpparblecken kunnat smälta och förena sig både med var
andra och med järnbleckets kanter. Den anhopning av kop

par, som finnes vid det sönderrostade partiet på kavlens in-

Fig. 7.
Detaljer (tvärsnitt) av fästet till järnsvärd, Höganäs,

Skåne. (Vänersborgs museum).

sida, utgör med största sannolikhet smältmassa från lödfo··

gen, som vid upphettningen runnit ut på fästets insida. På

grund av att koppar och järn här legat intill varandra, har

genom vattnets inverkan, då svärdet hamnade i jorden, upp-
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kommit ett elektriskt spänningstillstånd, och detta torde ha

befordrat rostbildningen i så hÖg grad, att järnet på detta

ställe totalt frätts sönder. Det har visat sig efter konserve

ringen, att man även försett handtaget med inläggningar, syn··

barligen av koppar eller en kopparliknande legering och i

form av horisontella, smala lameller, fig. 4.

Det torde vara ganska sannolikt, att man, först sedan

kavlen blivit fullständigt färdig, trätt den på tången, och

efter sedan man fästat hjaltet vid klingan. Troligen har detta

Fi.g. 8.
Mikrofotografisk fÖrstoring (X 15) av ett parti av

JcJingan lill järnsvärd, HÖganäs, Skåne.
(Vänersborgs museum).

trängts på klingan, ty det finnes inga rester efter någon nit.

Däremot kan kavlen genom hårdlÖdning möjligen med koppar

ha fästats vid hjaltets överdel. På röntgenfotot, fig. 5, kan

nämligen urskiljas en tämligen skarpt avgränsad, smal, svart

strimma i skarven mellan kavlen och hjaltet, vilket måste

innebära, att här befinner sig ett tunt lager aven metall,

tätare är järnet.

Ändknappen är numera genom rost så sammankittad med
kavlen, att inga skarvar äro urskiljbara. Vid röntgenfoto

graferingen ha emellel'tid skarvarna mycket tydligt kunnat

iakttagas, fig. 5, och det framgår, att den i längdsnitt syn-
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barIigen ovala andknappen genom ett hål har tratts på tången,
så att den kom att vila på kavlens överdel, jfr teckningen
fig. 7. Tången vidgar sig något mot änden, och detta antyder,

att man stukat den för att få en fast förankring av ändknap

pen och kavlen. Knappens ändar avslutas med vingliknande

utsprång. Med största sannolikhet utgöra dessa rester efter

något slags antenner, som brutits av eller rostat sönder.

En spektroskopisk undersökning av svärdet ha!' utföds

gellOm försorg av docenten Sture Landergren vid Sveriges

Geologiska Undersökning, och därav framgår att klingan

består av ett järn, som är relativt starkt kopparhaltigt. Un

dersökningen har sålunda givit följande procentvärden :

--~-------~- ~---;-- --;----c-

1 __~_t~l~n I fe I Co I Ni I Cu I Sn I Pb I As I

I
I Klingan !lom-o,l <0,01 0,1-1 g~~~~; 11<0,;~~,01 0,-1~---= I - '1

1

<0'01
grund-

I Kavlen [0,01-0,1 <0,01 0,1-1 massa 1<0'01 <0,01 0,1--1 - I - <0,01

1~~d~l1eta~~J<0,_01_~ 0,0IO,01-~~_ < 0,0 l < 0,01 g,;;~~s~ 1-10 1
0- 0,1 1<0,01

En metallografisk undersökning av svärdet har utförts av

professor Axel Hultgren vid Tekniska Högskolan i Stockholm.

Enligt professor Hultgren visas klingans struktur i fig. 8 (X

15), fig. !} (X 500) och fig. 10 (X 75). Fig. 8 visar ett tvär

snitt av klingan (X 15), vars ulHh'e parti består av finkornig

ferrit och små cementitpartiklar, jf!'. även fig. H (X 500).

motsvarande en kolhalt av c:a 0,5 %. Det övre partiet, jfr

även fig. 10 (X 75), består av grovkornig ferrit, med ringa

mängd cementit och med talrika, långsträckta inneslut

ningar bestående av oxid och troligen silikat. I fig. 10 ses

även det grå ytskiktet av korrosionsprodukt, med små öar

av icke angripen cementit. Klingan har sålunda smitts, san

nolikt vid hög tempel~atur, att dÖI~a av inneslutningarnas

form. Den ojämna kolhalten kan innebära, att olika ärrwen
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hopvällts. Fig. 11 visar ett tvärsnitt (X 100) av handtaget

(kavlen) invid en lödfog. Det mörkgråa, ojämna partiet

längst ned består av ett ytskikt av grå korrosionsprodukt

Fig. 9.
Mikrofotografisk förstoring (X 5()() av ett parti av

klingan till järnsvärd, Höganäs, Skåne.
(Viinersborgs museum).

på järnet. Det vita, ojämna mittpartiet utgör en del av järn·

hlecket, och det övre, större, linsformade, tämligen ljusa om··

rådet består aven gjuten bronslegering (lödmetall) med den

tritstruktur. Denna struktur torde ha uppkommit därige

nom, att ett stycke lödmetall, bestående aven kopparlege-
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Fig. 10.
Mikrofotografisk förstoring (X 75) av ett parti av

klingan till järnsvärd, Höganäs, Skåne.
(Vänersborgs museum).

F1g. il.
Mikrofotografisk förstoring (X HJO) av ett parti av

kavlen till järnsvärd, Höganäs, Skåne.
(Vänersborgs museum).
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Fig. 12.

Järnsvärd från Sjögestad, Vreta klosters sn,
östergötland (Statens historiska

museum 11299).



ring, anbragts vid det omböjda järnbleckets fog, varefter upp

hettning skett, tills lödmetallen smält och upplöst en del

av det angränsande järnet.

Ett annat svärd, som det kan vara lämpligt att behandla

detta samanhang, är ett sedan länge väl känt vapen, tig.

12. Det tillhör Statens historiska museums samlingar och

Fig. 13.
Mikrofotografisk förstoring (X 15) av ett parti av

klingan till järnsvärd, Sjögestad, Vreta
klosters sn, östergötland (Statens

historiska museum 11299).

hittades av stenarbetaren E. R. Wärn under en stenhäll en

fot under jordytan i början av februari månad 1901 vid läns

mansbostället Sjögestad i Vreta Klosters socken i östergöt

land. Svärdet är starkt angripet av rost, framför allt klingans

eggar och tångens överdel. Ytan uppvisar likaledes talrika

gropar efter korrosionen. Svärdet har en bred, flat grepp

tunga med profilerade, ytterst svagt upphöjda kanter. Grepp

tungan är försedd med ett antal nithål, avsedda för nitar,

vilka haft till ändamål att fästa ett handtag av trä, horn eller
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ben, som omslutit grepptungan. Mitt på tångens bredaste

parti finnes sålunda ett dylikt nithål. Vid tångens Övre än

de finnes ett likartat nithål vid ena kanten, och ett dylikt tor

de ha funnits vid motsatta kanten. Slutligen finnes vid tång
ens nedre del ett liknande nithål vid vardera kanten, och i ett
av dessa kvarsitter en kopparnit. Samtliga nithål ha en dia
meter av c:a 5 mm. Tången har en längd av 13,7 cm. Klingan

har ett spetsovalt tvärsnitt och saknar rygg i egentlig mening.
Den är relativt bred vid mittpartiet, c:a 4,4 cm, och avsmalnar

så småningom mot spetsen. OvanfÖr mittpartiet är klingan

något insvängd och har där en bredd av c:a 3,8 cm, medan den

längst upp vid tången har en bredd av c:a 6 cm. Vid Över

delen är klingans stÖrsta tjocklek 0,9 cm fÖl' att så småning

om avtunna mot spetsen, där tjockleken är omkring 1 mm.

Hela svärdet har en längd av 82 cm.

En spektroskopisk undersÖkning har utfÖrts även ifråga om
SjÖgestadsvärdet, och därav framgår att järnet är förhållan

devis rent. Undersökningen har givit fÖljande värden:

I Ti I V I Mn I Fe I Co I Ni ! Cu I Sn I Pb I As
1

grund-
I

Klingan 0,01-0,1 <0,01 0,01 massa <0,01 <0,01 <0,01 - < 0,01 <0,01
1

I Kopparnit spår - spår - spår 1<0,01 grund- 0,01 0,01-0,1 -
Imassa

Båda svärden torde ha förfärdigats av terrestriskt järn, efter

som den låga kolhalten torde utesluta användningen av meteo

ritjärnl). Även Sjögestadsvärdet har blivit underkastat en

metallografisk undersökning.

Fig. 13 visar ett tvärsnitt av klingan (X 15). Strukturen är

finkornig med undantag för två parallella stråk, det ena vid

1) Sture Landergren, On the geochemistry of swedish iron orcs
and associated rocks (1948), s. 125.
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eggen (till hÖger på bilden), där mycket stora kristallkorn

av ferrit, d. v. s. praktiskt taget rent järn, fÖrekomma. Vid

ena kanten (nedre partiet på bilden) är kolhalten relativt

hög, ca 0,7 %. Fig. 14 visar detta kolhaltiga parti i stor för
storing (X 1200), och där uppträder även lamellär perlit, d.

Fig. 14.
Mikmfotografisk förstoring (x 1200) av ett parti av

klingan till järnsvärd, Sjögestad, Vreta
klosters sn, östergötland. (Statens

historiska museum 11299).

v. s. en blandning av ferrit och cementit, det senare bestående

av järnkarbid, FeaC (med ö,7 % C). Fig. 1ö (X 1200) frän

ett närliggande parti utvisar, att ferriten innehåller rännor,

löpande på ett visst avstånd från perliten. Härav framgår, att

högsta temperaturen vid sista upphettningen i detta fall legat

vid c:a 750 il 780°. Fig. 15 visar ett parti av den grovkorniga

strukturen (X 200) med lägre kolhalt, ca 0,1-0,3 %. Under

sökningen visar, att klingan smitts. Ojämnheten i kolhalt kan

bero på att järnmassan v:arit olikartad, möjligen även på att
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Fig. 15.
Mikrofotografisk förstoring (X 2(0) av ett parti av

klingan till järnsvärd, Sjögestad, Vreta
klosters sno (Statens historiska

museum 11299).

Fi,g. 16.
Mikrofotografisk förstoring (X 120()) av ett parti av

klingan till järnsvärd, Sjögestad, Vreta
klosters sn, östergötland. (Statens

historiska museum 11299).



två eller flera råämnen hopvällts. Inga tecken på härdning
ha kunnat iakttagas.

Av de här nämnda svärden tillhör Sjögestadsvärdet avgjort

den kultur, som vi efter en fyndort Hallstatt i österrike bruka
benämna hallstattkulturen. Dylika svärd, s. k. hallstatt
svärd, äro mycket sällsynta i Norden. Jag känner, förutom

Sjögestadsvärdet, endast ett exemplar från Waldhusen vid

Liibeck i Schleswig-Holstein, funnet jämte en s. k. kropfnål
av brons och ett bronsbleck i en grav. Under senare tid har
publicerats ett fynd från 'Wales i sydvästra England vid Llyn

Fawr, Rhigos, Glamorganshire, med ett fragment av ett hall

stattsvärd av järn av mycket hög kvalitet med delvis bevarat

handtag av ben och med upphöjda ränder på klingans sidor.
I Brandenburg, Hannover och Schlesien förekomma enstaka

dylika svärd. Mera talrika bliva de givetvis i Tjeckoslovakiet,

österrike (Hallstatt) och i SydtyskIand. En särskilt stor an

hopning finnes i Hessen, närmast i Niainomrädet. LÖstfrankrike,

med tyngdpunkt i Cöte d'Or-området, finnes ett 30-tal exem

plar!). Det är sannolikt, att de nordeuropeiska hallstatt··

svärden av järn utgöra importföremål söderifrån, kanske när

mast från Hessen och östfrankrike. Cöte d'Or-området i östra

!) A. Rieth, Die Eisentechnik der Hallstattzeit, Mannus-Bilcherci
70 (1942), översiktskarta över svärd.

E. Sprockhoff, Die gennanischen Griffzungenschwerter (1931), s.
45, 113, karta Taf. 31.

Dechelette, Manuel d'Archeologie III (1927), karta.
F. Henry, Les Tumlllus du Departement de la Cöte d'Or (1933):

s. 45 ff.
O. Crawford och H. Wheeler, The Llynfawr and other Hoards of

the Bronze Age, i Archaeologia 71, s. 133 f.

Cyril Fox och H. A. Hyde, A second Cauldron and an Iron Sword
from the Llyn Fawr Hoard, Rhigos, Glamorganshire, The Antiqua
ries Journal 1939, s. 369 ff.
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Frankrike är rikt på järnmalm, som är av ganska ren beskaf

fenhetl), och det behöver sålunda inte vara omöjligt, att Sjö

gestadsvärdet, som ju består av mycket rent järn, också fram

bringats inom detta område och att det via Weser exporterats

norrut.

Svärdet från Höganäs, till vilket jag icke funnit något di

rekt motstycke, kan synas närmast tillhöra det yngre haIlstatt

skedet och det torde under alla omständigheter få betraktas
som ett importföremåI. Det må gärna erkännas, att framför

allt klingan och i någon mån handtaget har vissa likheter med

den romerska gladius från det första århundrandet efter

Kristus. 2 ) Dessa gladius synas emellertid alla sakna den fyr

kantiga urtagning på parerstången eller hjaltet, som är utmär

kande för Höganäs-svärdet. Jag anser det därför mera sanno

likt, att svärdet tillhör förromersk tid och att det bör dateras

före det skede, som vi benämna la tenetiden3 ). Det skulle

sålunda tillhöra hallstattskedet. Svärdet utgör ett typiskt

stickvapen, och med sin kraftiga klinga och sitt funktions..

mässigt och solitt gjorda fäste skiljer det sig från de flesta

av den yngre hallstattkretsens praktdolkar och svärd, vilka

vanligen ha relativt breda och tunna blad, ibland mera rappir
artade4 ). Ett fåtal korta antennsvärd från österrike, Syd
tyskland och östfrankrike ha emellertid klingor, som likna

Höganässvärdet5 ). Fästena hos ifrågavarande svärd besta

dock mestadels av brons, och dessa fästen äro, i de fall då de

äro bevarade, formade på annat sätt. Mera jämförbara, utan

I') Enl. benäget meddelande av docent S. Landergren.
2) Althertiimer unserer heidnischen Vorzeit, Bd 4, TaL 52.
3) Efter en fyndplats La Tene i Schweiz.
4) A. Rieth, a. a., fig 30-37, 40, 41.
5) Hieth, a. a., fig. 35:7, 40.
v. Sacken, Das Grabfeld von Hallstatt, Tar. VI :2, 3, 5.
Dechelette, Manuel III (1927), fig. 280:3, 282:2.
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att direkt överensstämma, äro fåstena hos en d.el trollgen senå
hallst.attdolkar och -svärd, vilka ha sin tyngdpunkt i Väst

europa, närmast östfrankrike och Spanien1). Jag känner

dock ett järnsvärd från ett la tene-gravfält vid La Osera, Avila

i Spanien, som med avseende på såväl klingan som fastet rätt
mycket överensstämmer med vårt svärd. Men det spanska

svärdet har en mycket rikligare inläggning av silver och kop

par än det svenska. 2 ) Jag har emellertid en känsla av att

Höganäs-svärdet snarare hör hemma inom den östra hallstatt

kretsen eller kanske hellre bortom denna. Det kan inte bort

resoneras, alt vi måste ha ett mycket tidigt centrum för

järnutvinning i Östra Alpområdet och på norra Balkan. Jag

är i detta fall av samma mening som Witter och Richardson,

då de framhålla, att den äldsta järnutvinningen torde vara ba

serad på bergartsmalm och att den måste ses i samband med

bergsbruk på koppar. Detta skulle i så fall ha skett i sådana

trakter, där både koppar- och järnmalm finnas tillsammans.

Det skulle då vara frågan om lätt reducerbara malmer, så

som järnspat eller siderit, limonit och i viss mån pyrit.

H::ematitmalmer torde väl knappast ha kommit till använd
ning på detta tidiga stadium. Den här antydda kombinationen

av koppar- och järnmalmer finnes både i östra Alpområdet

samt i Främre Orienten, där framför allt Syrien~-Palestina

och Kara-Daghmassivet äro gynnsamt ställda. I östra Alpom

rådet åtföljes den där befintliga kopparkisen ofta av järnspat,

1) Dechelette, a. a., fig. 281, 282:7, 28(j.

E. Cartailhac, Materiaux pour l'histoire primitive et naturelle de
l'homme, 14 (1879), s. 483, fig. lG7, s. 487, fig. 17G-I77, Taf. X-XL

A. Bertrand, Les ccltes (1894), s. 85, fig. 34 :(j.

2) Dr. H. Klumhach vid Hömisch - Germanisches Zentralmuseum
i lVIainz har benäget gjort mig uppmärksam på detta fynd; jfr
"Adquisiciones del Museo arqucoJÖgico nacionaJ (1940-1945) ", Mad ..
rid 1947, s. 52 fL, TaL XII.
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a.ntingen den ena insprångd i den andra eiIer håda förekoni

mande i samma gångart. Då kopparsmältarna i dessa trak

ter under förhistorisk tid smälte sin kopparmalm, torde det

ha försiggått så, att malmen först rostades för att så mycket

som möjligt befrias från svavlet. Vid denna procedur utdrevs
samtidigt större delen av den vid järnet bundna kolsyran hos

den ibland medföljande järnspaten, och härigenom gavs möj

lighet att vid tillräckligt hög temperatur erhålla förutom kop··
par även en mer eller mindre ren järnsmälta som bottensats i

ugnen. Detta var emellertid möjligt blott ifråga om ugnar,

som hade en viss minimihöjd och vidd. Det var givet, alt

denna i bergsmännens ögon besynnerliga slutprodukt, vars

egenskaper man inte närmare kände lill, så småningom bÖr

jade väcka uppmärksamhet. På grund av det i järnsmältan

befintliga svavlet blev vid upprepad upphettning och bear
betning det erhållna järnet sprött och fÖga användbart. Men

otvivelaktigt konnno bergsmännen så småningom på den tan

ken att använda den på kopparkis fria järnspatmalmen för

utvinning av den nya metalle.n. Man erhöU då ett slags mjukt

smidesjärn, som dock på grund av sin konsistens just inte

syntes lämpa sig för annat än smycken]). Det var först mol

slutet av bronsåldern, då den förefintliga kopparmalmen av

vissa orsaker började minska eller bliva mera svårtillgäng

lig, som nÖden tvingade bergsmännen att ägna mera upp

märksamhet åt järnmalmen och järnet. Koppartillgångarna

kunna ha blivit allt för svårarbetade eller de kunna ha tagii

slut. Å andra sidan kunna också klimatiska företeelser hå
spelat in. Den under bronsålderns senare del tilltagande ne-

1) H. Craigh Richardson, Iron prehistoric and ancient, American
Journal of Archaeology 3S (1!J44), s. 555 ff.

W. Witter, Uber die Herkunft des Eisens, Mannus :~4 (1942), s.
7 ff., n f.

.T. Forbes, Metallurgy in Antiquity (1950), s. 396.
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derbörden i Europa och Icke minst i Alpområdet torde näm

ligen ha förorsakat en betydande stigning av grundvattnet i

koppargruvorna, och detta synes vid en viss tidpunkt ha gjort

slut på kopparutvinningen i dessa trakter 1 ). Det torde emel

lertid ha dröjt en avsevärd tid, innan järnet kunde utvinnas i

någon större mängd och innan man genonl härdning och reg

lering av kolhalten lyckades få fram en metall, som var jämn
bördig med och överlägsen bronsen. Det är av intresse att
konstatera den höga kopparhalten, omkring 1 %, hos. Höga

näs-svärdet. En så hög kopparhalt torde knappast kunna före

komma hos järnmalm i allmänhet. ytterligare en del konti

nentala hallstattfÖremål ha vid analys visat sig innehålla

koppar upp till O,ti~ %. Det kan nämnas, att de tunna järn

bleck, vilka finnas som heläggning på df~ runda bronsskivorna

i det märkliga fyndet från Hassie i Glanshammar socken i
Närke, ävenledes blivH undersökta i detta sammanhang, och

de bestå av precis samma slags järn som Höganäs-svärdet

och ha samma höga kopparhalt. Av de hittills undersökta

järnmalmerna i Tyskland innehålla endast de i Siegerland be

fintliga järnspat- och brunjärnsmalmerna en viss ringa kop

parmängd, och de synas ha börjat bearbetas först under

la tene-ti(2 ). Enligt S. Landergrens uppfattning måste sär

skilda omständigheter föreligga, för att järn skall få en kop-

1) H. Gams och R. Nordhagen, Postglaziale Klimaänderungen und
Erdkrustenhewegungen in lVlitteleuropa (1923), s. 216, 304.

A. Rieth i lVIannus 30 (1938), s. 562 ff.
K. Zschocke och Ernst Preuschen, Das urzeitliche Bergbaugebiet

von lVIiihlbach bei Bischofshofen, lVlaterialiell zur Urgeschichte öster
reichs 6, s. 140, 143.

E. Gersbach, Ein Beitrag zur Ulltergliedcrtmg der jiingerell Urnen
felderzeit (Hallstatt B) im Haume der siidwestdeutsch-schweizer
ischcn Gruppe. Einundvierzigstes.Tahrhuch der Schweizerischcu
Gesellschaft fUr Urgcschichte H151, s. 181'i, not. 79.

2) Rieth. a. a., s. 148 fr.
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parhalt av omkring 1 %. Enligt min mening skulle den höga

kopparhalten hos svärdet ifråga kunna förklaras så, att jär

net blivit utsmält i ugnar för kopparsmältning av här ovan

antydd art och där både koppar- och järnmalmer förekolIllnit

tillsammans.
Att järnet tidigt varit känt som en märkvärdig och dyrbar

metall inom det Östra Medelhavsområdet och i Främre Orien
ten veta vi genom enstaka fynd samt genom de bevarade tex··

terna, men jag vill poängtera, att vi därför icke kunna tala

om någon järnålder i egentlig mening. Under dessa tidiga

skeden uppträder järnet i form av smycken eller som material

för kultföremål och praktvapen. Det synes vinna terräng myc
ket långsamt, och det är betecknande fÖl' nästan alla länder,

att metallen ifråga, då den inom respektive land blivit något

mera vanlig, uppträder i typer, som tillhöra bl'Onsåldem. AH
döma av de undersökningar, som utförts aven del äld,'e järn

fynd, synas dessa i de flesta fall bestå av meteoritjärn, vilket

också antydes av texterna. Det främreorientaliska namnet pfl

järn, p al' z i Il u, och möjligen även det grekiska s i d e r o s

kunna åsyfta himmelskt järn. I ett fåtal fall ha emellertid ana

lyserna utvisat terrestriskt järn. Då dylikt .läm kommit till an

vändning, härrör det troligen från ytligt liggande och lätt redu

cerbara bergmalmer, såsom limonit och siderit. Forskningen

har ännu inte kunnat med säkerhet avgöra, när ett järn kom

mit från en bergmalm eller en myrjärnsmahn, men för min

egen del anser jag det vara mest sannolikt, att ifråga om den
äldsta järnutvinningen myrjärnsmalmen kommit fÖrst i andra

rummet.

Mesopotamien torde väl närmast ha fått sitt järn norrifrån,

sålunda från Armenien, Transkaukasien och Kaukasus. l

Karabagh-distriktet finnas nämligen, förutom stora mängder

av magnetitmalmer, även pyritmalmer, och likartade malmer

finnas nära Urmiasjön. I förbigående kan nämnas, atti dessa
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distrikt finnas aven kopparmalmer, vilka torde ha bearbetats

under förhistorisk tid. Stora lager av magnetitmalmer finnas

vidare i Kubanområdet. I Mesopotamien ha järnfragment fun
nits i kungagravarna från Ur, och under Hammurabi-tiden

omnämnes järnet som en kostbar metall. I EI-Amarnabreven

talas om praktdolkar av järn, inlagda med guld och halvädel

stenar. I förbigående kan nämnas en dolk från den hurrittiska

kulturen (1600-1875) med en klinga av brons men med fäste

av järn. Till och med så sent som i slutet av HOO-talet f. Kr. om
nämner Tiglatpileser l (1115-10Y3) en spjutspets av järn så

som ett särskilt förnämligt vapen. j\nnu i mitten på 800-talet

uppräknas järn i tributlistorna efter vikt och tillsammans med

guld, silver och koppar. Mot slutet av 8:e århundradet f. Kr.

synes emellertid järntillverkningen ha blivit vanlig, om vi få

döma efter det förråd av råämnen av järn med tillspetsade
ändar, som påträffats i Sargons palats vid Khorsabad och

som enligt en källa i vikt uppgår till icke mindre än 160.000

kg (enligt en annan uppgift 150.000 kg) l).

I Syden och Palestina framträda de äldsta vittnesbörden

om järnet icke före det 19:e århundradet, och såväl litterära

uppgifter som själva fynden upplysa om, att det är fråga om
uteslutande praktföremål och smycken. Ett vackert prov häl;

på utgÖr den märkliga yxan från Ugarit, daterad till senare

hälften av det 2:a årtusendet f. Kr. Den har en klinga av järn

och ett utomordentligt vackert arbetat skafthålsparti av

brons, som gjutits på klingan. Denna består icke som tidigare

l) S. Przeworski, Die MetalIindustrie Anatoliens in der Zeit von
1500 - 700 vor Chr. (1939), 140 fr.

W. Witter, a. a., s. 45.
R. J. Forbes, a. a., s. 445 ff, 466.

O. Montelius, Die 1ilteren Kulturperioden im Orient und in Europa
Il (1916-1923), s. 142 f.

49



antagits av terrestriskt järn, utaIi av ett slags meteorjärn, kal

lat atascite. Omkring år 1200 f. Kr. börjar emellertid i Syrien

uppträda en del bruksföremål av järn i gravar och boplatser,
och en del av dessa föremål ha former, tillhörande bronsål
dern. I en del fall kan brons och järn ingå i samma föremål, t.
ex. ett bronsbetsel från Tell-el-Fara med kindstänger av

järn. Under 1100- och 100G-talet börja bruksföremål av järn

uppträda framför allt i filisteerna tillhöriga boplatser, och

brons- och järnföremål förekomma jI ungefär lika proportio

ner, men från och med 900-talet äro järnföremålen i majori

tet. Sannolikt torde detta järn härröra från inhemska käl

lor, ty det har funnits smältugnar, som kunnat dateras ända

tHlbaka till 1100-talet f. Kr. Palestina och Syrien äro mycket

rika på lågvärdiga malmer. Bl. a. finnes limonit nära Nahr

el-Kelb och Beyrut slUmt nära Jordan, och på dessa platser

ha även funnits rester efter gamla gruvor. Rika järnmalms

lager ha påträffats nära Alexandria, och gruvor ha funnits

vid Germanica nära staden Doliche, som ansågs vara "järnets
födelseort". Frågan om Palestinas äldsta järnålder är myc
ket viktig och skuUe behöva utredas närmare. Betydelsefull

är framför allt frågan om filisteernas förhållande till den

äldsta järnhanteringen i dessa trakter. Det torde väl numera

få anses som säkert, att dessa filisteer, som hade krigiska även

tyr med egypterna, i själva verket tillhört den Hlyriska folk

stammen. De kunna sjövägen ha kommit till Mindre Asiens

kust, och de torde ha utgjort en del av de folkvandringsskaror

på norra Balkan, vilka orsakat den doriska vandringen1 ) •

1) Przeworski, a. a., s. 141 f.
Witter, a. a., s. 63 ff, 52 ff, abb. 5.
Forbes, a. a., s. 432, 385.

G. Bonfantes, Who were the Philistines'! American Journal of
Archaeology 51 (1946), s. 251 ff.

Cl. F. A. Schaeffer, Ugaritica, Missions de Ras Schamra, III (1939).

50



Inom det hettitiska väldet synes järnet ha varit känt re

da~ fÖre år 2000 f. Kr., men endast ett fåtal smärre fÖremål

ha påträffats, och i de bevarade texterna äro de omtalade järn

föremålen vanligtvis hänförda till kulten. Det under 1200

talets förra del skrivna brevet från kungen av Kizzuwadna till

Hattusil III (1283-1260) ger emellertid en antydan om, att

järnet nu blivit något vanligare, men det synes fortfarande

betraktas som en lyxmetall. Det är först efter hettiterväldets

fall omkring 1200 f. Kr., som vi kunna tala om en begyn
nande järnålder. I förbigående kan nämnas, att det framgår

genom von der Ostens grävningar vid Alishar, att i där befint

liga lager IV och V, vilka av Osten dateras såsom posthettitis

ka och väl närmast tillhörande frygerna, det förekommer tre

gånger så mycket järn, som i föregående hettitiska lager. På
100~ och 900-talet förekomma sålunda järnföremål, imite
rande bronsålderstyper, och nu börja även åkerbruksredskap

göras av järn. Först under det 8:e århundradet inträder
emellertid fullständig järnålder. I Mindre Asiens kärnland

finnas talrika järnmalmsförekomster, dock mest bestående av

hrematit men några av pyrit. Det kan nämnas, att järngruvor

omtalas av de klassiska författarnal) .

I Transkaukasus härröra de äldsta järnföremålen i form av

smycken från sena bronsåldersgravar och daterade till 1200

talet. Något senare under 1100- och 1000-talet uppträda en

del järnvapen såsom spjutspetsar och knivar av bronsålders

typ. I Kobanområdet förekommer det äldsta järnet mera

s]Jarsamt och användes som inläggningsme~all på bronser.

Under 800-talet börjar järnet i Kaukasområdet aU bliva något

vanligare, och det uppträder oftast i former, som stå brons-

1) Przeworski, a. a., s. 149 ff.
Witter, a. a., s. 56 ff.
Forbes, a. a., s. 450 ff, 386.
Oriental Institute of the University Pub!' Chicago, Nr IV, s. 234.

51



åldern nara. I flera fall ha påträffats järnföremål med orna
mentala detaljer i brons, t. ex. järnsvärd med fästen av brons.

Först under skytisk tid kunna vi dock tala om, att en verklig

järnålder inträder i dessa trakter 1
).

I fråga om Iran förefaller det, som om de äldsta järnfö,re

målen i form av dolkar och spjutspetsar samt armband och

fingerringar skulle uppträda jämförelsevis sent, t. ex. vid

Tepe Giyan (1400-1100). I yngre gravar från 800-talet

förekommer ett något större antal järnsaker, och många före

mål bestå av såväl brons som järn, t. ex. dolkar med klingor

av järn och fästen av brons. Särskilt från Luristan känna vi

flera föremål, hos vilka bruksdelen är förfärdigad av järn,

medan andra delar bestå av brons, t. ex. svärd och dolkar med

klingor av järn och fästen av brons, hackor och yxor med

klingor av järn och skaftholkar av brons samt nålar av järn
med bronshuvuden. Samtliga dessa föremål torde tillhöra förs

ta fjärdedelen av det fö,rsta förkristna årtusendet. Dessa med

brons försedda järnföremål försvinna, så snart järnproduktio

nen blir mera allmän, vilket sker under 700-talet. Inom detta

område har påträffats gamla gruvor och smältplatser vid

Tabriz och Elburz. Såväl hrematit- som limonitmalmer fin
nas på flera ställen, t. ex. vid Demawend, Damghan, Semnan,
Sharud, Kuh-i-Benan och Carmani'32 ).

Beträffande Egypten synes det, som om järnet där skulle

ha gjort sig gällande mycket sent fastän man haft kun

skap om metanen på ett mycket tidigt stadium. Järnfrag

ment och halssmycken av guld- och järnpärlor uppträda redan

i fördynastiska gravar. Från gamla riket finnas endast ett

fåtal delvis osäkra järnföremål i gravarna. Under nya riket

l) Przeworski, a. a., s. 139.
Forbes, a. a., s. 442, 386.
2) Przeworski, a. a., s. 13S.
Forbes, a. a., s. 387.
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synes järnet ha börjat spela en något större roll, och en del

fynd finnas i form av praktvapen och smycken samt ett och

annat bruksföremål. Först under den saitiska perioden, så

lunda under 600-talet f. Kr., börjar järnet bliva mera vanligt i

Egypten. Av hieroglyftexterna att döma synes egypterna ha
fått en del järn från hettiterna. Senare kan möjligen en del

järn ha kommit från Nubien. Under ptolemeisk tid, 200-talet

f. Kr., ha vi de äldsta proven på en inhemsk järnutvinning vid
Memphis, Daphnre och Naukratis. Egypten är endast spar

samt försett med lätt reducerbara järnmalmer, och här kan

nämnas limonHförekomster vid Wadi Marwat. I förbigående

kan framhållas den av Quiring framförda hypotesen, att egyp

terna på ett tidigt stadium skulle ha fått järn genom att smälta
den alluviala, haematitrika Nilsanden. Har så varit fallet,
torde emellertid denna järntiIIverkning icke ha spelat någon

praktisk rolF).

På Cypern uppträder under 1200-talet f. Kr. järnet som lyx
metall. Under de båda århundradena efter 1200 förekomma

en del smärre järnföremål i gravarna, men det är först efter

omkring år 1050 f. Kr. som järnfynden börja framkomma

något rikligare och ibland i former tillhörande brönsåldern.

På Cypern finnas järnmalmsförekomster, däribland limonit

nära Soli, Paphos och Tamassos, och det finnes lämningar

efter gamla järngruvor2 ) •

I fråga om Grekland och den grekiska övärlden fÖl'(~ligger

omkring år 2000 f. Kr. närmast på Kreta en del järnfynd mest

l) Przeworski, a. a., s. 142.
Forbes, a. a., s. 384, 425 ff.
Quiring i Zeitschr. f. prakt. Geologie 41 (1933), s. 128 ff.
Witter, a. a., s. 19.
2) Przeworsld, a. a.,s. 142.
Forbes, a. a., s. 385, 456.
E. Gjerstad, The Swedish Cyprus Expedition, IV:2 (1948), s. 131,

137, 427, 459.



aV meteorjärn och bestående av klumpar av obearbetat järn.

Möjligen tillskrev man detta järn magisk betydelse. Förhål

landevis sent (1500-1200) framträda smyckeföremål av järn,

mest i form av ringar och kultföremål. Ä ven under sub

mykensk tid, sålunda i slutet av 1l00-talet, synes järnet åt

minstone på det grekiska fastlandet ha använts mest som

smyckemetall. Under århundradena därefter - sålunda un

der geometrisk tid - får emellertid järnet större betydelse

som bruksmetall, och då förekomma spjutspetsar och svärd,
en del av mellaneuropeisk typ, samt hackor och yxor, de

flesta av bronsålderstyp. Järn- och bronsföremål av samma

typ kunna förekomma i samma fynd. I Makedonien förelig

ger fynd från denna tid framför allt i västra delen, de flesta

från gravar och boplatser invid Vardar. Flera föremål äro

av typer från Donau-området. Först under 700-talet börjar

emellertid järnet uppträda något rikligare i dessa trakter, var

vid icke minst torde ha inverkat den livliga industri, som de

grekiska kolonierna utvecklade på Mindre Asiens och Italiens
kuster. Kreta är fattigt på järnmalm, men däremot äro flera

av de andra öarna ganska rika på järn, och det är troligt, att

grekerna hämtade sitt mesta järn från dem. I Macedonien fin

nas en del järnmalmsfyndigheter, men vi veta icke, i vilken

grad de bearbetats av grekerna1) .

Beträffande Mellan- och Nordeuropa, som i detta samman

hang intresserar oss mest, äro förhållandena mera svåröver-

1) Przeworski, a. a., s. 143.
Forbes, a. a., s. 385, 455 ff.
Montelius, La Grece preclassique (1924), PI. 14: 10-12.
M. N. Valmin, The Swedish Messenia Expedition (1938), s. 371 ff,

PI. XXX.
W. Kraiker och K. Kiibler, Kerameikos l, Die Nekropolen des 12.

bis lO. Jahrhunderts, (1939), s. 16, 20, 39 f, 47, 102, 106 f, Taf. 76.
J. L. Myres, Who were the Greeks? (1930), s. 433 ff.



skådliga och de kronologiska bestämningarna svårare att fast

ställa. Detta gäller icke minst norra delen av Balkan, där

sannolikt de folkrörelser började, vilka fått namn av den do
riska vandringen och som omkring 1200 f. Kr. orsakade en
sådan omvälvning av Medelhavsvärlden och Främre Orienten.

Det är otvivelaktigt, att de tre stormakter, nämligen det

hettitiska imperiet, det mykenska väldet och Egypten, vilka
under det 14:e och de två första tredjedelarna av det 13:e år

hundradet f. Kr. behärskade särskilt den östra Medelhavsvärl

den, i viss mån balanserade varandra. Frånsett små kontro

verser mellan de mindre buffertstaterna, åtnjöt särskilt Grek

land och öarna med Mykene som centrum en lugn tid ~v

kulturell uniformitet med vidsträckta handelsförbindelser
framför allt med Egypten samt med kolonierna på Sicilien

och i södra Italien. Detta framgår icke minst genom den

mykenska keramiken och dess utbredning. Med hettiterna

voro de grekiska kontakterna kanske icke fullt så intima, och

dessa torde kanske ha varit mera av diplomatisk än av mer

kantil art. Det kan synas, som om man borde ha gått till
mötes en lång tid av välstånd och lycka. Men så fön slaget

snabbt och obevekligt, då folkskarorna från norr både till

lands och till sjöss trängde fram såväl över den grekiska halv

ön och dess kuster som till Mindre Asien. Av de arkeologiska

fynden att döma synas redan några årtionden före 1200 f.

Kr. förtrupperna ha nått fram till det egentliga Grekland.

Mykene synes till en början ha värjt sig med framgång, men
det hettitiska väldet så när som på några rester övermanna
des troligen efter mycket kort tid och kollapsade omkring

eller något efter 1200 f. Kr. Invasionen rullade sedan vidare

genom Syden och Palestina mot Egypten, som endast med
svårighet kunde försvara sig. Texterna ge endast tillfälligt

vis kunskap om inkräktarna, vilka synas ha färdats i stammar
eller i etniskt avseende sammanhängande grupper, t. ex. fili-
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sh~erna i Palestina. På det grekiska fastlandet föll den ena

staden efter den andra, till sist även Mykene. Endast Athen

synes ha undgått förstörelse. Det är troligt, att Troja även
under det här ifrågavarande skedet varit ett slags nyckelpunkt,

och möjligen har Troja VII:b närmast motsvarat det här

ifrågavarande händelseförloppet. Detta lager VII:b ha vissa

forskare indelat i ett äldre och ett yngre, varav det sistnämnda
innehåller buckelkeramik, likartad med motsvarande hos

den s. k. lausitzerkulturen, som fått namn efter en fyndplats
Lausitz i Tyskland. 1 )

Vi kunna nu fråga oss: Huru voro dessa nordliga folk be

skaffade, vilken kultur hade de vid övergången mellan brons

och järnåldern och i vilket förhållande ha de stått till hallstatt

kulturen och järnets första framträdande? Dessa frågor ärq
mycket svåra att besvara, eftersom det ännu finnes allt för

många okända faktorer att räkna med, och vi skola här en

dast beröra några huvudpunkter. Det är givet, att de närmast

boende folken, t. ex. i Makedonien, blevo mest delaktiga av

Medelhavskulturen, men även norrut uppträder framför allt

mykensk keramik, och det torde vara ganska sannolikt, aU

det mykenska riket haft intresse av den inom Hallstattområ

det tillvaratagna kopparn. En av de främsta orsakerna tm

den doriska folkvandringen kan ha varit den under bronsål

derns senare del framträngande lausitzerkulturen, som åt
minstone till sin väsentliga del anses ha uppburits av illyrier

na. Anledningen till deras framträngande kan ha berott på

1) J. F. Daniel, The Dorian Invasion, American Journal of
Archaeology 1948, s. 107 ff.

J. L. Caskey, Notes on Trojan Chronology, American Journal af
Archaeology 1948, s. 119 ff.

W. Kraiker och K. Kubler, Kerameikos I (1939), s. 163 ff.
N. G. L. Hammond, Epirus and the Dorian Invasion, The Annual

of the British School at Athens XXXII (l931i32), s. 131 ff, 164 ff.
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tryck från andra folk eller på överbefolkning. Få vi döula

av språkforskningens resultat, som även i viss mån understöd

jes av arkeologiska fynd, så ha illyriernas vandringar satt

spår efter sig såväl västerut som sÖderut i Jugoslavien och i

östra Italien. Dessa illyrier ha i sin tur dragit med sig eller
oroat andra folk, och det har sålunda på många håll uppstått

blandkulturer och starka motsättningar. Dessa kulturförhål

landen ha av forskningen tills dato endast delvis kunnat klar

läggas. Under alla omständigheter synes Donauområdet ha

spelat en stor roll, och därifrån ha utgått inflytelser såväl till
Nord- som Sydeuropal).

Beträffande indelningen av skedena vid bronsålderns slut

och järnålderns början framförallt i Mellaneuropa ha svårig

heter gjort sig gällande. Som känt är har Reinecke indelat

den mellaneuropiska bronsåldern i fyra delar, nämligen A,

B, C och D, samt den efterföljande äldsta järnåldern likale

des i fyra avsnitt, sålunda Hallstatt A, B, C och D. Det har

emellertid visat sig att Hallstatt A och B icke utgÖr någon

järnålder i verklig mening. Själva gravfältet vid Hallstatl

synes också börja först under ett framskridet skede av

hallstattiden. Jan Filip har framfört en hypotes, till vilken

även Behn synes vilja ansluta sig, då han söker draga konse

kvenserna för Hallstattområdets del av Åkerströms sena da

tering beträffande den geometriska stilens uppträdande i

Italien, nämligen att hallstattkulturen icke skulle utgöra någon

1) W. Kimmig, Beiträge zur Friihphase der Urnenfelderkultur am
Oberrhein, Badischen Fundberichten 17 (1941-47), s. 148 ff.

J. Pokorny, Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier (1938), s.
30· ff.

R. Pittioni i ovan anförda arbete, s. 191 ff, 220 ff.
A. Furumark, Det äldsta Italien (1947), s. 157 ff.
G. v. Merhardt, DonauIändische Beziehungen der friiheisenzeit

lichen Kulturen Mittelitaliens, Bonner Jahrbiicher 147 (1942), s. 1 fL
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homogen kultur, tillhörande ett särskilt folk, utan snarare ett

komplex av hestämda stil- och dekorationselement, vilka voro

förhärskande i Europa vid övergången fill järnåldern. Hall

stattkulturen skulle sålunda utveckla sig rikast, där de olika

inflytandena korsade varandra och olika stamförskjutningar

ägde rum1). Den här anförda tankegången är intressant och

kan i vissa fall vara tillämplig. Det förefaller mig emeller

tid vara rimligt att fortfarande tänka sig Hallstatt och Östra
Alpområdet som den viktigaste eller en av de viktigaste kärn

områdena med en av i huvudsak keltisk-illyriska stammar

sammansatt befolkning eller kanske snarare ett härskande

överskikt. Ett viktigt underlag fÖr den i detta område blomst

rande kulturen torde ha varit först kopparbrytningen, men

säkerligen har så småningom saltutvinningen kommit att spela

en betydande roll.

Childe och Hawkes ha fÖrsökt lösa de här ovan angivna

kronologiska svårigheterna genom att så att säga fÖrlänga

bronsåldern med två perioder, nämligen E och F, och ha för

övrigt gjort en indelning av bronsåldern, som något avviker

från Reineckes. Beträffande dessa två sista av bronsålderns

perioder skulle E motsvara en något modifierad Hallstatt A och

F en något modifierad Hallstatt B. Under hänvisning till den

italienska kronologien har Hawkes daterat E till tiden 1000~

750 f. Kr. och F till tiden 750-640 f. Kr. Reineckes Hallstatt

C, som skulle inleda den egentliga järnåldern i Mellaneuropa,

1) Reineeke, Die Alterthumer unserer heidnischen Vorzeit, V
(1911), s. 231 ff.

Jan Filip, Die Urnenfelder und die Anfänge der Eisenzeit in Böh
men (1936-37), s. 152.

Fr. Behn, Zur Zeitstellung der Hallstattkultur, Arbeits- und
Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalspflege (1951), s.
57 ff.

Å. Åkerström, Der geometrische Stil in Italien (1943), s. 124 ff,
145 ff.



vill han i likhet med Dechelette hellre benämna Hallstatt I,
och den skulle dateras till tiden 640-500 f. Kr., medan Rein

eckes Hallstatt D skulle benämnas Hallstatt II och dateras till

550-400 f. Kr. Hawkes har även försökt ställa Nordeuropas

bronsålder i samband med det här angivna kronologiska

schemat, och han har bl. a. låtit Montelius period III omfatta

senare delen av Mellaneuropas bronsålder D samt förra delen

av bronsålder E, och han har daterat detta skede till 1050

800 f. Kr.; Montelius period IV skulle omfatta senare d~len

av Mellaneuropas bronsålder E och förra delen av bronsålder

F med en datering av ungefär 800-700 f. Kr.; Montelius period

V skulle omfatta senare delen av Mellaneuropas bronsålder F
samt Hallstatt I och kunna dateras 700-550, medan slutligen

Montelius period VI skulle omfatta Hallstatt II och kunna da

teras till tiden 550-4001 ). Det kan vara av intresse att här

nämna en av Hencken gjord undersökning rörande utbred

ningen i Europa av de s. k. HerzsprungsköIdarna, till vilka

även skulle höra det svenska exemplaret från Spannarp i Hal

land. Dessa sköldar karakteriseras aven v-eller u-formig or

namentdetalj, troligen en reminiscens från mykenska och även

senare sköldars urtagning i ena kanten (titthål?). Hencken

daterar dessa sköldar till ett skede motsvarande Childes-Haw

kes bronsålder E, som också han i Nordeuropa låter motsvaras

av Montelius period IV, men han vill låta denna period sluta om

kring 800 f. Kr. och icke 700, som Hawkes vill göra gällande2 ).

1) V. G. Childe, The Final Bronze Agc in the Near East and in
Temperate Europe, Proceedings of the prehistorie society for 1941'1,
s. 177 ff.

C. F. C. Hawkes, Middle Europe, Italy and the North and West,
Proceedings of the prehistorie society for 1948, s. 196 ff.

2) H. Heneken, Herzsprung Shields and Greek Trade, American
Journal of Archaeology (1950), s. 295 ff.

A. J. B. Wace, Mycenae, an archaeological history and guide
(1949), fig. 82.



Jag är här icke i tiollfälle att närmare ingå på det berättigade

eller icke berättigade beträffande den absoluta kronologi, som

uppställes av de här nämnda forskarna, främst Hawkes, men

jag skulle vilja hänvisa tiU den varning, som framföres av
Furumark, att icke uppfatta Benacci-gravarna som Italiens

äldsta järnåldersfynd1). Givetvis kan Childes och Hawkes

uppställning vara värdefull som en arbetshypotes, och den kan

synas lösa vissa svårigheter, som äro förbundna med Reineckes

system. Problemet är emellertid svårlösligt beroende på den

heterogenitet, som utmärker "Hallstatt-tiden", och jag tror,

att alla de mer eller mindre olikartade särkulturer, vilka upp

stodo under de här ifrågavarande oroliga århundradena, ge

nomgående måste bliva föremål för undersökning såväl i

Nord- som Mellaneuropa, innan en hållbar kronologi kan

upprättas. Delvis har ett sådant arbete utförts av österrikiska

och tyska forskare beträffande urnefältkulturen2
). En annan

svårighet, som ofta inte nog beaktas ifråga om den absoluta

kronologin, är också att rätt kunna beräkna den tid, som åt

går, när hevisligen en fornsaksform har vandrat från Syd

eller Mellaneuropa till Nordeuropa; denna vandringstid kan

givetvis variera beroende på föremålets art.

Det är för närvarande svårt att utröna, om och i vilken ut

sträckning de doriska folken känt till järnet vid sitt uppträ

dande på den grekiska halvön omkring 1200 f. Kr. Som

nämndes användes järnet i Grekland på det stora hela

taget som smyckemetall under så gott som hela det andra

årtusendet f. Kr. Först under protogeometrisk tid, så

lunda efter omkring år 1100 f. Kr., ha vi enstaka järn

svärd, betecknande nog av mellaneuropeisk form, såväl i

1) Furumark, Det äldsta Italien (1947), s. 137.
2) K. Willvonseder, Das Urnenfeld von Wells (G.-ö.), Archre··

ologica Austriaca VII (1950, och där citerad litteratur.
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Grekland sorn på Balkan. Inom ll.Orra Halkan äro järl1~

fynd från bronsåldern sällsynta. Vid Cucuteni i: Ruma

nien ha funnits några sylar av järn tillsammans med brons
ålderskeramik och i en bronsåldershÖg från Bulgarien har på

träffats en flat järnring. Däremot synas fynd av denna art

saknas under det extremt oroliga llOO-talet och en del av 1000

talet. FÖrst under geometrisk tid synas säkra järnåldersfynd

uppträda. I Bosnien - Herzegovina, framför allt i Sava-o

bäckenet, uppträda järnåldersfynden mera plÖtsligt och äro

av något senare datum. Under det äldre skedet bestå fynden

från dessa lämningar mest av bronsföremål, av vilka flera

äro av former från Donau-området. Möjligen hör till detta

äldre skede en del järnslagg; funnen på en boplats vid

Vardaroftsa. Men senare under 700- och 800-talet f. Kr. blir

järnet ganska vanligt, även i form av vapen. Från boplatsen vid

Chauchitsa kan sålunda nämnas ett antennsvärd med klinga

av järn och fäste av brons. I Bosnien och Herzegovina samt

i närgränsande trakter, d. v. s. i norra lllyrien, ha undersökts

gravar och boplatser framför allt vi,d Sava och dess bifloder,

t. ex. Glasinats (med omkring 20.000 gravar), Donja Dolina,

Sanskimost, Santa Lucia m. fl. Vid Sanskimost har man fun

nit rester efter kupolformade ugnar för smältning av järn

malm. De flesta fynden, bland dem antennsvärd, visa att järn

ålderskulturen här uppträder relativt sent och att de äro starkt

påverkade av Hallstatt. De synas uppträda ganska plötsligt

och visa inga övergångar från bronsålderstyper. Senare ut
bildas i detta östliga område en särskild svärdform, nämligen

det eneggade kroksvärdet av järn. Ä ven gravskicket, en bland

ning av brandgravar och skelettgravar, liksom själva skelett

materialet Överenstämmer med motsvarande från Hallstattom

rådet. Som Casson framhållit föref'aller det sålunda, som om

fynden utmed Sava skulle vittna om en mera sekundär pene

tration, i tiden senare än den huvudström av invandrare, som
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ganska snabbt skulle ha tagit sig traITI utmed huvudfarleden
Morava-Vardar. Bland de fynd, som uppträda på Balkan un

der det här ifrågavarande skedet, böra ytterligare nämnas täm

ligen ofta förekommande hästbetsel och beslag till dylika, fÖr

färdigade såväl av brons som av järn. De anses häntyda pli

ryttarens äldsta uppträdande i Europa och ha satts i förbin

delse med vissa i Ungern framträdande och ursprungligen

från Sydryssland och Kaukasus kommande ryttarfolk,traker-

kimmerier 1 ) •

Ifråga om hallstältkulturens kärnområde äro järnföremål

sällsynta såväl under Reineckes Hallstatt A som B. Under

Hallstatt C börjar dock järn förekomma, men ännu användes

i stor utsträckning brons vid vapentillverkningen, och under

fÖrra delen av Hallstatt C göras t. ex. svärden övervägande

av brons. Först under senare delen av skedet förfärdigas

svärden vanligen av järn och dessa bliva då i allmänhet längre

än bronssvärden. Detta sammanhänger med att en ny teknik

nu börjar göra sig gällande, nämligen smidning i egentlig

mening, fÖl' vilken bronsåldersgjutmästaren tidigare stod

främmande Det förnämsta verktyget blir sålunda hamma

ren och städet. I detta sammanhang kan nämnas, att i en hus
lämning från Noreia hittades jämte smärre järnföremål och

keramik från yngre hallstattskedet även rikligt med järnslagg

samt ett avlångt halvfabrikat av järn. Ett intressant belägg
är likaledes fÖrekomsten av järnslagg som magringsmedel i

1) Rieth, a. a., s. 7 ff, 136.
S. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria (1926), s. 142 ff., fig.

50, s. 299 ff.
W. Heurtley i The annual of the British School at Athens XX VIl

(1925-26), s. 64.
J. Davies i The annual of the British School at Athens XXVliI

(1926-27), s. 197 ff.
F. Altheim och E. Trautmann, Italien und die dorische Wander

ung (1940), s. 36 ff,
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en del lerkarl från yngre hallstattid. Först under Reineckes

Hallstatt D kan man säga att järnet börjat slå igenom, men

ännu under detta skede förfärdigas smycken av järn, vilka
äro kopior av bronsåldersformer1 ) • Av våra undersök

ningar torde sålunda framgå, att de doriska folken vid sina

framstötar mot Grekland möjligen kunna ha känt till järnet,

men att de dock icke praktiskt utnyttjat detsamma. Kanske

har detta helt enkelt berott på att de ännu vid denna tidpunkt

hade gott om brons, och för övrigt torde deras bronssvärd

rent vapentekniskt ha varit överlägset det samtida mykenska.

Detta utesluter icke, att till Balkanområdet kunnat kom

ma vissa impulser rörande järnhanteringen från Mindre~c_

Asien och icke minst från Kaukasus längs vägen norr "om

Svarta havet.
Beträffande Italiens järnålder ha de senaste forskningarna

visat, att den börjar i mellersta delen av landet och bra myc

ket senare, än vad som tidigare antagits, sålunda vid mitten

av 600-talet. Det har också visat sig, att järnåldern här upp

träder ganska plötsligt och att den sammanhänger med in

kommandet av ett nytt folk, tyrsenerna.2 )

I Mellan- och Nordeuropa har funnits en hel del järn

föremål i fynd tillhörande varierande skeden av bronsål

derns kulturmiljö. På grund av gynnsamma lagringsförhåll
anden ha framför allt i de schweiziska pålbyggnaderna kun

nat tillvaratagas smycken av järn samt bronser, inlagda med

l) Rieth, a. a., s. 18 ff, 76 ff.
w. Schmid, Norisches Eisen (1932), s. 172 ff.
M. Hell, Ein Beitrag zur Geschichte des Eisens, Germania 15

(1931), s. 68 f.
2) A. Furumark, Det äldsta Italien (1947), s. 68, 101, 161.
Å. Åkerström, Der geometrische Stil in Italien (1943).
G. Säflund, Bemerkungen zur Vorgeschichte Etruriens, Sturli

etruschi 12 (1938).
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järn av bronsålderstyp och tillhörande Reineckes Hanstatt

A och B. Enstaka järnsvärd med bronsfästen samt bronssvärd,

inlagda med järn av antenntyp samt av s. k. mörigen- och

auvergniertyp, ha likaledes funnits i Schweitz, SydtyskIand

och Böhmen. Även i Nordeuropa har vid flerfaldiga till

fällen funnits järn i förbindelse med bronsåldersfynd, dels

i form av smycken, dels som inläggningar på bronser. Jag

vill t. ex. erinra om en rakkniv av brons från Jylland med ett

inlagt vågformigt band av järn och likaså ett hängkärl av
brons från Härnevi i Uppland, hos vilket man praktiskt för

stått att utnyttja järnet i form av kärnstöd. Även då jär

net användes helt som material för vapen och verktyg bibe

höllos under detta skede bronsålderns formerl).

Det är för närvarande mycket vanskligt att bedöma, vari

från det järn kommit, som uppträder i de olika nord

och mellaneuropeiska bronsåldersfynden. De tidigaste smyc

kena av järn från Mellaneuropa kunna givetvis ha kom

mit från Medelhavsområdet, men senare, då även vissa

1) H. N. Rainbow i The Arch. .TournaI S5 (192S), s. S5.
V. G. Childe i Proceed. of the Soc. of Ant. of Scotland 72 (1937

--38), s. 39.
H. Henc!{en i Proceed. of the Hoyal Irish Academy, 53 C (1950),

s. SS.
Mahr i Proceed. of the Hoyal Irish Academy 42 C (1944), s. 24.
Hieth, a. a., s. 7, fig. 2, 8.
SprockhoH, Die germanischen VollgriHsclrwerter der jiingeren

Bronzezeit (1934), s. 29, 40,61, 104 f, 130, 135, TaL 1(;:3, 25:12, 2(;:2,
4, 6, 27:7.

P. Weiershausen, Vorgeschichtliche Eisenhiitten Dcutschlands
(1939), s. 5, 1S2, 217.

E. Vogt, Der Beginn der Hallstattzeit in Schweiz; Vierzigstes .Tahr
buch der schweizerischen Gesellschaft fUr Urgeschichte (1949-50),
s. 214 H, TaL XXV.

S. MUller, Sönder,jyllands Bronzealder, Aarbl2lger 1914, fig. ;1\J
40.

A. Oldeberg, Metallteknik under förhistorisk tid II (1943), s. 19·t
f, fig. 3S3.
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nyttosynpunkter börjat göra sig gällande och VIssa lo

kala former börja uppträda, anser jag, som förut nämnts,

att vi måste räkna med utvinning av järn på ett ganska

tidigt stadium och då ur bergmalm i samband med kop

parsmäItning. Den trakt, som skulle komma i fråga, tor

de väl närmast ha varit Hallstatt och östra Alpområdet
samt möjligen även det ännu föga undersökta och på så

väl guld som koppar och järn uppfyllda området norr

om Donau, på gränsen mellan Bayern och Böhmen, vilket ut

gjod en del av det forna Lausitzer-områdctJ).

Det är sannolikt, att under senare delen av hallstattskedet

också de lokala järnmalslagren i Syd- och Västtyskland, i

Schweiz och i östra Frankrike torde ha bÖrjat bearbetas.

Indirekt framgår detta genom den ovan anförda stora an

hopningen av järnsvärd i dessa trakter. Smältugnar för

järnmalm, tillhörande hallstattkulturen, ha endast indirekt

kunnat konstateras. Sålunda hittades vid Dollnstein i Mittel

franken en del järnslagg, en lerpip och hallstattkeramik. Av

intresse i detta sammanhang är ett fynd från en gravhög från

Schlatt i Baden, tillhörande det yngre hallstattskedet. Den

innehöU fÖrutom föremål av guld, brons och järn även ett

asklager med träkol och järnslagg. Det har inte kunnat ut-'

rönas, huruvida man under hallstattiden börjat utnyttja myr
järnsmalmerna. Vi ha nämligen ännu allt för få analyser,

och vi kunna, som förut framhållits, ännu icke fullt säkert

avgÖra, huruvida ett järnfÖremål härrÖr från en bergartsmalm
eller en myrjärnsmalm2 ).

Först i och med början av la tene-tiden kunna vi tala om

att järnåldern Mellaneuropa kommer till sin fulla utveck-

1) Witter, a. a., s. 7;) ff.
2) G. Kraft och W. Rest Badische Fundbcriehtc III (1936), s.

40G fl'.
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ling. Vapen och redskap göras nu allmänt av järn, och det

fÖrefaller, som om även Nordtysklands järnmalmstillgångar
börjat utnyttjas. Enligt de undersökningar, som \Veiers

hausen utfört, synes härvidlag järnglans (Roteisenstein) i
första hand ha kommit i fråga. Det är möjligt, att denna

järnutvinning hos de keltisk-illyriska folken under yngsta

hallstattid och framför allt under la tene-tid skett i viss mån

så att säga "industrimässigt", om vi rätt få tolka den anhop

ning av vissa råämnen av järn med tillspetsade ändar, som

påträffats inom övre Rhenområdet och i östra Frankrike.

Dylika finnas även inom nordiskt område, men endast en

staka, och de torde ha förts genom handeln norruF). Inom

det germanska bondeområdet torde emellertid en mera hus

behovsmässigt driven järntillverkning ha ägt rum. Den malm,

som härvidlag kommit till användning, torde väl närmast

ha varit myrjärnsmalmen, vars tillväxt befordrades av del

nu inträdande fuktiga klimatet. I Danmark anses denna

järnutvinning ha börjat under det 4:e förkristna århundra

det, i Norge under 200-talet f. Kr. och i Sverige troligen un

der sen la tene-tid2 ). Under alla omständigheter torde kel

terna ha varit germanernas läromästare beträffande järnhan·-

l) M. Hell, Ein Beitrag zur Geschichte des Eisens, Germania 1;3
(1931), s. 68.

G. Kossinna, Die Anfänge der Eisengewinnung und der Eisenbe
arbeitung, Mannus, Erg. Bd. 8 (1931), s. 15.

P. Weicrshausen, Vorgcschichtliche Eiscnhiitten Dcutschlands
(1939), s. 194 ff, kartan fig. 64.

2) J. Bqzlndsted, Danmarks Oldtid III (1940), s. 35, 84 ff, fig. 24:
i, 66:b.

G. Hatt, Nye iagttagelser vedrl'lrende Oldtidens .lernudvinding
i Jylland, Aarbl'lger 1936, So 23, 26, 31.

To Dannevig Hauge, Blesterbrug og myrjern (1946), so 212.
Jo Nihlen, Studier rörande äldre svensk järntillverkning (1932).

So 55, 133.
Jo Nihlen, Äldre järntillverkning i Sydsverige (1939), so 62, 120.
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teringen, liksom illyrerna varit detsamma för kelterna En

antydan härom utgör namnet på järn hos de olika folken:

illyriska i s a r n o n, keltiska e s a r n o, forngermanskt

språk i sa r n a, gammal-isländska i s a r n, j a r nI).

Jag h:ar här ovan sökt skissera fram en bakgrund till de

förhållanden, som voro förhärskande i Mellaneuropa vid

bronsålderns slut och under den efterföljande tiden och jag

har sökt belysa den rörlighet och de än flytande än skarpt

differentierade kulturgränser samt de stora motsatser och

stilförändringar, som utmärkte skedet. Just i en dylik miljö

kunde utbildas, vi kunna kalla dem, experimentformer lik

artade med Höganässvärdet. Jag skulle vilja tro, att detta

framskapats inom ett gränsområde till det egentliga: Hallstatt

området, förslagsvis under Reineckes Halls.tatt D, i ett område

mellan östra Alpområdet och nordvästra Balkan, där brons

ålderstraditionerna ännu voro starka men där man dock var

väl insatt i järnteknikens konst, och i ett område, där man

haft beröring med såväl mörigen- som antennsvärden. En

mellaneuropeisk grupp av antennsvärden har ju en utpräglat

östlig utbredning, och det förefaller som om nämnda område

varit utgångspunkt för spridningen av vissa stora järnfö

remål. Tångens trappstegsliknande utformning vid ba

sen hos Höganässvärdet kan möjligen antyda till och med

en sen del av Hallstatt D, eftersom vissa la time-svärd kunna

ha en likartad utformning, fastän hörnen äro avrundade2
).

I förbigående kan nämnas, att några av Ginters anförda sky

tiska järndolkar från Orenburg-distriktet i Sydryssland med

1) HoIder, Altkelt. Sprachschatz (1904), s. 75.
Walde, Vergleich. \Vörterbuch der indogermanischen Sprachen

I, s. 4.
Rieth, a. a., s. 137.
2) R. Popov i Bulletin de l'institut archeologique bulgare V (192S

-29), s. 273 ff., fig. 145.
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rak parerstång och antennformig ändknopp ha en viss likhet

med vårt svärdl).

Det kan nämnas, att på åtskilliga ställen inom Östeuropa

ha ifråga om vapen framkommit diverse hybridformer. Ett

prov på en dylik utgör t. ex. en bronsdolk från Gammon, Kr.

Ratibor i Schlesien, funnen jämte en bronskniv av 5:e periods

typ med ringformig skaftände. Dolken har ett jämnbrett,

synbarligen massivt bronsskaft, ornerat med runda bucklor

i relief. Fästet slutar med en halvrund knopp och på gränsen

mellan klingan och fästet sitter en kraftigt utformad rak

parerstång. Jag känner inga liknande dolkar2 ).

Jag skulle i deUia sammanhang även vilja omnämna det

märkliga fyndet f['ån Vrhpolje i Krain, vilket utom diverse

föremål, däribland spjutspetsar av järn och hallstattkeramik

med punkterade meandermönster, även innehöll ett brons

svärd aven något modifierad mörigentyp, vars relativt korta

klinga mycket väl överensstämmer med Höganässvärdet och

vars på klingan pånitade fäste av brons, åtminstone vad for

men beträffar, har en överraskande likhet med Höganässvär

dets fäste. Genom orneringen på en gravgodset tillhörande

bronsskål har fyndet daterats till tidigast 7:e förkristna år

hundradet. Två likartade bronssvärd finnas från Steiermark.
Som Reinecke framhåller, lever sålunda kvar genom århund··

raden inom ett begränsat och relativt avskilt område ett slags

mörigenform, som tidigare tillhört den sydtyska urnefält

kulturen. Ytterligare kan nämnas några i närgränsande

trakter uppträdande sena avkomlingar av mörigenformen,
nämligen två svärd med klingor av järn och bronsfästen, det

ena från Hivoli Veronese nära Etsch's framträngande ur AI-

l) Ginters, Das Schwert der Skythen und Sarrnaten in Siidruss
land (1928), Tat'. 23 :g.

2) Rasche, Neue Ergebnisse liber die Vorgeschichte Oberschle
siens, Nachrichtenblatt fUr deutsche Vorzeit 17 (1941), Tat'. V.
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perna, det andra från bayerska Schwaben1
). Beträffande

Höganässvärdets silverinläggning kan nämnas, aU dylika in

läggningar av silver eller ljus brons på järn fÖrekomma i

flera fall i Mellaneuropa inom hallstattkulturen, vilket Rieth

utfÖrligt påvisat. Vanliga äro inläggningar av smala lamel

ler, ofta bildande vinkelmÖnster, och de lamellformade inlägg

ningarna av koppar på HÖganässvärdets handtag kunna möj

ligen räknas till samma kategori. Däremot förefaller det,
som om spiralinläggningar skulle vara mindre vanliga hos den

egentliga hallstattkretsens svärd. Men givetvis är spiralen

icke okänd som orneringsmotiv inom området både vad be
träffar bronser och lerkärP), och detta motiv kan möjligen

utgöra ett arv från äldre målad bandkeramik samt keramik

med i1nlagda mÖnster3 ), vilka förekomma icke minst inom syd

östeuropeiskt område. Av större intresse i detta sammanhang

äro emellertid de spiralinläggningar i silver, vilka förekomma

på en del guldkärl, tillhörande ett skattefynd från Valcitran i

Bulgarien och daterat till 9:e eller 8:e århundradet f. Kr. 4 ). Vad

beträffar den mellaneuropeiska vapentekniken under här ifrå

gavarande skede, finnes tyvärr icke mycket skrivet, som mera

ingående behandlar de olika vapnens konstruktion. Sålunda
går Rieth i sitt arbete endast i förbigående in på handtagens
utformning hos hallstattdolkarna. Dessa handtag synas

vara förfärdigade såväl av brons som av järn, och Rieth an
tyder i några fall, att de förfärdigats i flera delar, vilka
svetsats eller nitats ihop med grepptungan. 5

) Hårdlödning

1) P. Reinecke, Eine Spätform des Mörigenschwertes, Germania
23 (1939), s. 18 ff., fig. 1-3.

2) Pescheck, Bemalte Keramik vor 2.500 .Tahren (1944-47), TaL
8:4, 10:9.

3) M. Wosinsky, Inkrustierte Keramik (1904), Taf. IV, IX, X, XlI,
XHI, LXX, LXXXIV m. fl.

4) P. Reinecke, Ein neller Goldfund aus Bulgarien, Germania 1925,
s. 50 ff.

5) Rieth, a. a., s. 106, 111 ff.
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av silver- och guldfÖremål voro emellertid kända redan
under 4:e årtusendet f. Kr. i Mesopotamien samt något sena

re inom Östra Medelhavsområdet, och inom den etruskiska
kulturen kände man till konsten att hårdlÖda brons. Jag

har fÖrut antytt möjligheten av att ett Statens historiska mu

seum tillhörigt hallstattsvärd av brons i gammal tid blivit

lagllt genom hårdlödning med en silverlegering, och vi veta
med säkerhet, att en grekisk amfora av driven koppar blivit

hårdlödd med silver. Likaledes omllämner Maryon några

bronser från yngsta bronsålder, vilka blivit lagade genolll

hårdlödning. Av intresse äro de av Maryon åberopade upp

gifterna av Herodotus och Pausanias beträffande en till temp··

let vid Delphi överlämnad offergåva, bestående av ett ställ

av järn från 500-talet f. Kr., vars delar enligt uppgift skulle

ha fÖrenats med tillhjälp av hårdlödningl).

1) A. Oldeberg, Metallteknik under förhistorisk tid II (1943), s.
216.

E. Pernice, Untersuchungen zur antiken Toreutik, Jahresheften
des österreichischen archäologischen Institutes VII (1904), s. 164 f.

H. Maryon, Metalworking in the ancient world, American Journal
of Archreology (1949), s. 111 ff.

Herodotus I, 25.
Pausanias X, 16.

ANDRK4S OLDEBERG.
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ÄRSKRÖNIKA 1951.

D et här var då rakt inte meningen. När vi i fjol - för

andra gången -~ uppdrog åt årsskriftsnämnden att ombesÖrja
Hl51 års krönika och till yttermera visso däri invalde en ny

Jnedlem, var nog avsikten den, att bestyret med krönike

skrivandet skulle övergå till någon annan eller eventuellt bli

fÖremål för något slags cirkulationssystem. Jag ska inte gå

in alltfÖr mycket på orsakerna till att det bbvit, som det blev.

Alltnog: i stället fÖl' någon annan blev det - "en annan", som

Elov Norden på sitt spirituella sätt började en av sina berÖmda
krÖnikor.

Dock; just nu fick jag en snilleblixt. liur skulle det vara,
om Gillet varje år utsåg ett offer att fÖljande år skÖta krÖni
skapet? Gärna med en ersättare. FÖl' säkerhets skull! Sedan

kanske "en annan" skulle gå lite säkrare.

Eftersom jag vid det här laget hunnit att i någon mån av

reagera mig de mindervärdeskomplex, som i skilda riktningar

rÖrt sig inom mig med avseende å nyssbemälde Nordens av

mig i fjol lovordade fÖrtjänster som tidnidare -- nytt ord, pro

fessor östergren ! -, och som jag även i år har en del saker
att säga gillebröderna, griper jag mig med betydligt lätta.re

sinne verket an. Pass på! -- KrÖnikan kan bÖrja.

När jag i går kväll satt och hÖrde konungen tala till utlands

svenskarna i radion, slog det mig - fÖl' vilken gång i ord
ningen, vet jag inte - vilken förträfflig monark vi fått på

Sveriges gamla tron. Finns det egentligen någon svensk, som

kan så vackert, så konkret och så verksamt formulera, vad vi

svenskar i skilda situationer vill ha sagt? Jag bortser därvid

inte från att en mild försyn utrustat Gustaf VI Adolf med en
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stämma och en förmåga att behandla vårt modersmål, som

mången avundas honom. Korrekt och lojal är vår konung,

men han är mycket mer än så. När han uppfyller sitt val
språk, kännr varje undersåte, att hjärta och förnuft leder

pliktuppfyIleIsen.

När Gustaf VI Adolf bestigat sina fäders tron, blev en av

hans första uppgifter att inspektera sitt kansli. Sin huvud

stad behövde han ej besöka; den kände han och den honom.

Sin Eriksgata började han i Uppsala, landets kulturhärd. Se

dan styrde han kosan till Västergötland. Det är lindrigt sagt,

att uppskattningen härav är stor. Nog visste vi förut, att vår
landsända ~ landskapet "på Dal" inbegriper jag däri ~ är

förnämlig, men nu ha vi fått kungsord på det.

Och givetvis kom han först till Vänersborg. Det var mån

dagen den 13 augusti. Som den folklige monark han är, före
tog han resan i kavaj, men vår stad hedrade han med blan··

kaste cylinder och oklanderlig jaquette. Förstås! Vädrets

makter var just ej nådiga den dagen. Mellan ett par skurar

tog staden emot på torget, där en hederstribun uppförts.

Oscar Andersson, van sedan 300-årsjubileet, hälsade konungen

på sitt utmärkta sätt, och konungen svarade, initierat som

alltid, och minde bl. a. om sitt senaste besök vid nyssnämnda

tillfälle. Så steg han ned bland allt folket, hälsade på gamla

fru Jönsson, Alma Borgstedt, Manne Johansson och många

andra gamla vänersborgare, på en skäggig hemvärnsman, pa
skolbarnen, på musikfanjUIlkare Hermansson och hans klämmi

ga stadsmusikkår, och det var många, många andra, som inte

tvättade höger hand på flera veckor efter den "couren"! Så
följde inspektion av länsstyrelsen och av landstinget, varpå sta

den gav lunch på stadshotellet för majestätet. Dessemellan

hann konungen ~ extra ordinem och under ett veritabelt sky

fall ~ med att besöka kyrkan och ånyo se på von Rosens

underbara altartavla. Efter lunchen tog konungen emot en
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ansenlig mängd högre och lägre kommunala och andra hono
ratiores, med vilka han otvunget talade, gärna med handen

i byxfickan. Det kanske var det sistnämnda, som gjorde allt

så gemytligt. Så for han till Trollhättan, och på kvällen var

det middag för en mycket utvald samling gäster på residenset,
åtföljd aven synnerligen angenäm mottagning för en betyd

ligt utÖkad församling från stad och nejd. Därunder skedde

en medborgaruppvaktning med sångarhyllning från Fisktorget.

Där stod konungen på balkongen i duggregn - han avböjde

paraply --- och åhörde i strålkastarbelysning några av Erik

Alvin arrangerade Fridas visor. Nog är vår kung särskilt po

pulär i Vänersborg efter det besöket, och vi tacka honom i

underdånighet för allt han därunder skänkte oss.

Om också kungabesöket varit den allt överskuggande hän
delsen i vår stad under det snart tilländalupna året, har givet

vis en hel del annat hunnit hända. Undan för undan tillföres

staden en ny sevärdhet. Man har anlagt en promenadväg

längs Dalbostranden, som nu hunnit en god bit på väg mot
Sprängningarna. Den tänkes i en framtid utdragen ända till
Ursand, stadens nya friluftsbad - om det nu någonsin blir

det. Stadens verkligt stora fråga, avloppsfrågan, väntar ännu
på sin lösning. Den måste dock snarast lösas, kosta vad det
vill. Det är en skam, att man inte för kloakers skull skall

kunna bada någonstans i denna vattenomflutna stad. ÄtskiHigt
har det byggts i år, men likväl är bostadsbristen alltfort skri

ande. Inga träd synas under året ha fällts i plantaget, vilket

torde vara - Döttragillets förtjänst; däremot har Södra Järn

vägsgatan nu - definitivt? - igenlagts, vilket icke skall för

gätas. Där har blivit en ljuvlig skidbacke. Tjänlig även för

brandbilar? Och andra fordon! I östlig riktning. (Tyst,
min mun!)

Staden har instiftat sin egen förtjänstmedalj till belönande

av insatser och arbete under lång tid till stadens fromma. Me

daljen, som håller 31 mm i diameter och är försedd med mur
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krona, bandhållare och band i stadens färger, bär på åtsidan

en bild av stadens vapen och på frånsidan överst "Vänersbol'gs

stad", därunder mottagarens namn och nederst orden "För
gagnelig gärning", omfattade aven eklövskrans. Den utde

lades för första gången vid stadsfullmäktiges sista samman
träde för året den 11 innevarande december till fyra stadens

trotjänare, f. rektorn Ernst Lundberg, f. poliskonstapeln
Anton Lundgren och f. verkmästaren A. B. \Vesterberg, samt-

liga förtroendemän, samt kommunalarbetaren Ferdinand

Apell. Tyvärr saknades i medaljörenas rad stadens mång

årige stadssekreterare, vår gillebroder Max Rehman, som under

året avlidit. I tacksamt minne bevara vi dessa trotjänares in

satser till vår stads fromma.
Nu är han där. Jag menar: Carl Milles konstverk S:t Mar

tin står nu framför residenset. Den 12 december överlämnade

-- efter ett som alltid träffsäkert högtidstal av Oscar Anders
son - konstnären själv sitt verk till Vänersborgs stad. Och

den blide professorn önskade därvid, att den gamla sägnen om

S:t Martin som barmhärtighetens apostel måtte till en efter

värld bära tanken på det godas seger här på jorden.

Vad sägs nu om detta sista tillskott till stadens förskönande?

Om själva konstverket lärer väl omdömet vara tämligen en

hälligt: Det är ett smycke, varöver vänersborgarna böra vara

tacksamma. Men hur är det med infattningen? Här gå

åsikterna isär, och bland de goda vänersborgarna synes till

dels ha utbildat sig en opinion, som tyvärr kommit att gå ut

över själva konstverket, vilket är högst beklagligt. Man anser

för det första, att konstverket är för litet. Jag kan i detta

sammanhang upplysa om att enligt den ursprungliga överens··

kommeIsen konstverket skulle ha blivit större. Orsakerna

till förminskningen undandra sig mitt bedömande. Jag tror

emellertid, att felet till största delen ligger i omgivningen. Vi

hade från början tänkt oss en mindre stensättning i gräsmat-



CARL MILLES SKULPTUB
"S:T MAHTIN".
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tan omkring postamentet, eventuellt med några stengångar
framifrån och från sidorna. Kronan, som ju äger marken,
har j. stället -- för dyra pengar - låtit ersätta gräsmattan med
en stensättning, låt vara av i och för sig vacker oxbergssten,
men av sådan pompös dimension, att verkan av konstverket i
avsevärd mån förtages. Och torgets stenöken har härigenom

förstorats. Men härom mera i det följande.

Man synes i sin upprördhet ha velat lägga skulden bl. a.

på min ringa person och t. o. m. varit oförsynt nog att till
vissa smeknamn på konstverket knyta mitt namn. Det är

oförsynt, därför att man varit ute i ogjort väder - förlåt vit
sen! Sedan Oscar Andersson och jag såsom representanter för
staden resp. gillet hösten 1950 på inbjudan av professor Milles

besökte Millesgården och framlagt våra rön för stadens myn

digheter och gillet, vilka därefter fattat sina beslut, ha vi intet
haft att skaffa med den närmare utformningen. Vad vi sågo
då, var en modell i lera, några decimeter hög. Gjutningen av
konstverket skedde först nyligen, och jag tror inte, att någon
vänersborgare sett konstverket i slutligt skick, förrän det upp

sattes på sin plats. Och statens myndigheter hava icke ens
tillfrågats om residensplanens omändring. Det hör nämligen
till historien, att stadens byggnadsnämnd enligt lag icke har
att taga befattning med kronans allmäna fastigheter.

Postamentet har försetts med en inskription, som skulle hava
placerats på dess baksida. Genom något misstag har emeller
tid stenhuggeriet placerat inskriften på alltför iögonfallande
plats på postamentets norra sida. Även detta är beklagligt.

Man har slutligen ondgjort sig över att gillets namn knutits
till konstverkets tillkomst. Har då gillet alls intet gjort i

detta sammanhang? Jag hänvisar till vad jag härom anförda i
förra årets krönika. Vår ålderman m. fl. juridiska auktori

teter går i god för att gillet i c k e var s k y l d i g t att nu

utgiva de 30.000 kronorna. När vi likväl gjorde det, torde vår

medverkan till konstverkets tillkomst vara ganska klar.
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Sådant misstänkliggörande av värt gilles goda avsikter ~

helst när det framföres genom oansvariga tidningsinsändare

under anomymitetens insegel ~ stärker just ej viljan till nya

insatser. Skam dock den som fäster sig vid bagateller! I detta

sammanhang vill jag tacka redaktionen av E. L. A., som väg

rade taga in de allra värsta utgjutelserna, vilka dock vunnit

spridning i staden genom smygande skvaller.

Man vänjer sig vid allt. Ska vi inte komma överens om att

se tiden an'! En vacker dag kanske man konuneI' under fund
med, aU det hela är rätt gott. Jag vet, att mången redan kom

mit till den slutsatsen.

Jag talade nyss om vårt stora torg, stadens naturliga trafik

centrum. Det är krafter i rörelse för att få bilar och bussar

förlagda till annan plats. Man har talat om järnvägsplanen,
om småskoletomten, om Fisktorget och om "sanden" norr om

Dalbobron. Givetvis bör man avvakta resultatet av igångsatt

trafikteknisk utredning av frågan. Det torde dock ej vara för

mätet att konstatera, att få städer ha det så lyckligt ställt som

Vänersborg, som just i skärningen mellan trafiklederna har

en stor öppen plats, vars tidigare uppgift som handelsplats al1t

mem avtar. Är det verkligen meningen att slutligt markera

torgets egenskap av steril stenöken? Estetismen får ej tillåtas

göra sig bred på det levande livets bekostnad. Är det pulserande
rande livet något oskÖnt? Nej! För mig ha t. o. m. farande
bilar och bussar skönhetsvärde. Men en stenöken -- omÖjligt!
Hm' skuHe det vara med folkomröstning?

Blickar vi så ut (}ver omvärlden, så är först att notera, att

Sverige fått en rödgrön regering. Det betyder, att socialdemo

krati och bondeförbund i och för regeringssamverkan ingått

ett till synes något omaka äktenskap, om vars hållfasthet

framtiden får bära vittne. Det såg ut att resultera i en omför

delning och sänkning av de direkta skattcl'l1a, ity att en kom

mitt(~ nyss framlade fÖrslag om sådana glädjande nyheter.
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Det kOin som en balsam på såren, helst som stadens fullmäk

tige för nästa år beslutat en kommunal skattehöjning med inte
mindre än 2:50. Men nämn den fröjd, som varar beständigt.

Redan har den allsmäktige Per Edvin Sköld förklarat, att det
näppeligen finns rum för några skattesänkningar! Och se'n

har väl Sveriges Riksdag inget annat att göra än att säga ja

och amen.
Ett annat resultat av det gröna inslaget i regeringen synes

vara den rådande gröna vintern. Tänk att ha så stor makt!
Efter en sval och solfattig sommar kom en torr och långvarig

höst, som nu synes hava övergått i rena våren.

Ute i våra landskommuner är det uppbrottsstämning. Den
nya kommunindelningen träder i kraft på nyåret. Slutstäm

mor ha hållits, medel konsumerats och fina bilder influtit i
E. L. A. Det är en epok i svensk historia, som går mot sitt

slut. Den nya tiden slår också här igenom.

Ute i den stora världen är det sig likt. Koreakriget fort

sätter, och i Panmunjong är det rammelbuljong. Old ~Winnie

Churchill har återtagit ledningen av The Great Empire och

hans utrikesdepartement kan åter kallas Edens lustgård. Båda
resa inom kort tiU U. S. A., vars presjdent alltmera över

går till att bliva hela världens -- troman. Till Stalins och

Wysjinskis stora förtret. Vad det blir av det hela, vet ingen.

Ett vet vi dock: det är inte så, som vi vanliga dödliga vill ha

det på vår jord.
Vi vill dock tro, att goda makter är i rörelse. Om än livet

synes vara ett rävspel, vill vi dock inte förtvivla. Ska vi inte

ta fasta på det och önska varandra och hela mänskligheten Ett

Gott Nytt Är!
Vänersborg den 26 december 1951.

GUNNAR HJORTH.
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MINNESRUNOR 1951.

"Bort gå de, stumma skrida de,
en efter en, till skuggornas värld."

Bort hava de gått ur våra ledel', lämnande tomrum efter sig, svån.
att fylla. Nio av våra gillebröder hava under det gångna året gått
över gränsen till en bättre tillvaro för att där få njuta evig ro och
vila. Äter hava vi ställts inför detta ständigt återkommande "Var
för", på vilket vi människor aldrig få något svar. De äro dock ej
borta ur vårt medvetande. Minnet av dessa män och deras gärning
skall ständigt leva kvar bland oss.

Köpmannen EMIL JONSSON, Vänersborg,
född därstädes den 22 augusti 1877, avled
den 12 februari 1951. - Jonsson fick efter
avslutade skolstudier först kondition hos då
varande handlanden A. Zachau, en av stadens
på den tiden mest betydande firmor, vilken
han senare i kompanjonskap övertog under
firma Jonsson & Ullgren. Sedan han överlå
tit nämnda firma, biträdde han sin maka i
dennas affärsverksamhet, Alma Ekströms Eftr.
Gammal medlem i Vänersborgs Köpmannafö
rening har han tagit livlig del i köpmännens

branscharbete. - J. ägde en omfattande beläsenhet på skilda kultur
områden, och för sin hemstads utveckling hyste han ett mycket
starkt intresse. Hans minne för gamla händelser i stadens historia
och människor, som här levat och deras släldförhållanden, var hart
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när otroligt. Emil Jonsson var en god och vanlig människa, och
bland en äldre generation vänersborgare finns många vänner, som
i minnet tacksamt bevara hans stilla, försynta och tillmötesgående
personlighet. --- Emil Jonsson inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1906.

F. d. boktryckaren ANDERS WENNERGREN,
Vänersborg, född i Vänersnäs den 19 decem
ber 1S75, avled den :n mars 1951. - Wenner
gren började sin yrkesbana vid unga år hos
kaptenen C. W. Carlsson, som då innehade
boktryckeri i Vänersborg. Är 1909 övertog W.
jämte fyra kamrater nämnda boktryckeri
under firma C. W. Carlssons Ertr., i vilket
företag han till för några år sedan kvarstod
som delägare, då han på grund av åldersskäl
drog sig tillbaka. - W. ägde ett mycket liv
ligt yrl,esintresse och deltog i den första fack
sammanslutningen i staden. Inom Väners

borgs Arbetareföremng har namnet Anders Wennergren ett synner
ligen uppskattat värde. Tillhörande föreningens allra äldsta med·
lemm3r har han inom olil,a styrelser nedlagt ett gagnbringande ar
bete, vilket fick sin belöning, då han erhöll Patriotiska sällsImpets
guldmedalj. Bl. a. fungerade han under omkr. 50 år som föreningens
bibliotekarie, och beläst man, som han var, nedlade han ett stort och
intresseraC'arbete inom Vänersborgs Arhetareinstitut, vilket har W.
att tacka för sitt bestånd och utveckling i många avseenden. _.
'V. var en godhjärtad människa med idel vänner, och hans minne
skall länge bevaras i tacksam hågkomst.-- Anders Wennergren in··
trii<lde i Viinersborgs Söners t,iHe år 1I:1Ol'l.

F. d. stationskarlen VIKTOR JOHANSSON, Vii
nersborg, född därstiidcs den 25 juni lS80, av
led <len 27 april 1951. - Johansson tjänstgjor
de från tidig ungdom vid Uddevalla-Väner,;
borg-Herrljunga järnviig, där han gjort sig
känd som en plikttrogen och samvetsgrann
järnviigsman. - Sin fritid ägnade J. helt å!
fiske. Passionerad fiskare tillbragde han så
gott som all sin lediga tid vid och på vattnet.
Få kände som han fiskarnas vanor, när och
var det nappade bäst. J. var en av stadens
mest framgångsrika laxfiskare, och legio äro

de laxar, gammelgäddor och annan fisk, som fastnat i hans garn.
Viktor Johansson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1922.
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Handelsträdgårdsmästaren ANTON THERN
QUIST, Vänersborg, född därstädes den 20
augusti 1874, avled den 12 juni 1951. -
Thernquist, som i yngre år hade tänkt bli
militär, övertog vid faderns, P. T. 'fhernquist,
död den av honom drivna handelsträdgårdsan
läggningen. Det torde icke ha varit endast
omtanken om levebrödet som sådant utan
fastmer den stora kärleken till Floras väna
barn och intresset för allt vad blommor och
växtlighet gällde, som gjort honom till en
sällsport skicklig örtagårdsmästare och före

gångsman inom trädgårdshanteringen med växthusodling som särskilt
omhuldad specialitet. Genom idogt arbete ocll omtanke utvecklade
han rörelsen till en inom fackmannakretsar som mönsteranläggning
ansedd trädgård, kombinerad med en särdeles välkänd blomster
affär. -- Inom yrkeskretsen såg man upp till den välbalanserade, all
tid moget övervägande föregångsmannen och anförtrodde honom uno
der många år ledningen av dess facksammanslutning. Men 'fh:s
goda föredöme och rättrådighet räckte till icke endast för den gär
ning. som låg honom närmast om hjärtat. Vällersborgs Fabriks- och
Hantverksförening hade i honom en synnerligen verksam kraft,
så ock köpmännens lokala organisationer, där man hade stOl'
nytta av Th:s alltid noga övervägda råd. - För Vänersborgs Söners
Gille hyste 'fh. stort intresse och Gillet har i honom i egenskap
av andre ålderman haft en synnerligen stor tillgång. Särskilt gäller
detta då närmast som rådgivare både i råd och dåd vid skötseln och
förvaltningen av Gillets fastighet. Det blev en stor saknad, då han
av åldersskäl frånträdde denna befattning. - 1 Sällskapet Vänersborgs
Par Bricole beklädde 'fh. med den äran en hög ämbetsmannapost.
Vasalogen i Vänersborg hade i honom en för dess syften varmt hän·
given medlem. - Av alla högt skattad på grund av sina i alla skif
ten omutliga krav på llederlighet och rättvisa var Th. den personifie
rade anspråkslösheten, som aldrig ville lysa utåt. - Anton 1'herl1
qnist inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1!W8.
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Boktryckaren CARL FREDRIK ERIKSSON,
Mjölby, född i Vänersborg den 19 november
18S3, avled också han den 12 juni 1951. --
Eriksson gjorde sina första lärospån hos Bagge
& Petterssons boktryckeri i hemstaden, varifrån
han flyttade till Mjölby, där han sedan många
år drev egen rörelse. E. var en mycket all
mänintresserad man och livligt engagerad i
föreningslivet. Vänersborgs Söners Gille lik·
som sin hemstad besöl,te han ofta. Hans glad
lynta och jovialiska personlighet bevaras i
ljus hågkomst av många vänner från ung

domsåren. - Carl Eriksson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år
1919.

Konditorn HENHIK BACK, Vänersborg, född
därstädes den 22 april 18YG, avled den 22 juni
1951. - Sin första yrkesutbildning erhöll Back i
den gamla ansedda finnan Fritz Engströms kon
ditori i hemstaden och praktiserade sedan i
Trollhättan, Sollefteå, Karlshamn m. n. platser,
innan han år 1924 öppnade egen rörelse i Vii
nershorg. -- B. var en framsynt man, som väl
visste att följa med tidens växlingar, och Backs
konditori har under hans yrkeskunniga ledning
vuxit ut till ett av stadens mest välsorterade,

vilket tillvunnit sig ett berättigat anseende. - Yrket krävde helt sin
utövare, och det var icke mycket vid sidan av, som tiden medgav
honom aU utrMta av föreningsarbete. En stilla och försynt, av aHa
uppskattad personlighet har gått bort, långt innan arbetsdagen enligt
mänskligt mått borde vara lyktad. -- Henrik Back inträdde i Viiners
borgs Söners Gille år 1943.

F. d. trafikchefen CARL CAHLSSON, Norrkö
ping, född i Vänersborg den S maj lS7:i, avled
den 27 juli 1951. -- Carlsson avlade ingen
jörsexamen vid Chalmers högre avdelning
1897. Samma år kom han till Kalmar, där
h~.m deltog i byggandet av Kalmar-Berga,
Kalmar-Torsås och Östra Blekinge järnvä
gar. Han utförde arbetsritningarna till Sala
-Gysinge-Gävle järnväg, där han 1901 an
ställdes som baningenjör. Efter fem år fick
han en liknande befattning vid Stockholm
Hoslagens järnvägar och genomförde där en
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1'ad moderniseringar och utbyggnader. Till Norrköping kom han
1908, då han blev verkställande direktör, trafikchef och ingenjör vid
Vikbolandsbanan. Han utförde den nya bangården i Norrköping.
Under ett 20-tal år var han medlem av Järnvägsföreningens styrelse
och av Järnvägarnas arbetsgivareförening. - Carl Carlsson inträdde
i Vänersborgs SÖners Gille år 1929.

Stadssekreteraren MAX HEHlVIAN, Vänersborg,
född i Halmstad den 31 augusti 1891, avled
den lO septemer 1951. - Hehman avlade stu
dentexamen vid hemstadens läroverk 1909
samt reservofficersexamen 1911. Samma år
blev han underlöjtnant i Västernorrlands
regementes reserv och sedermera löjtnant i
Bohusläns regementes reserv. Efter en tvåårig
länsstyrelsetjänstgöring avlade H. kansliexamen
1914 och fungerade 1914--15 som uppbÖrdsin
spektÖr i GÖteborg. Till stadskassör i Väners
borg antogs H. 191(1, vilken tjänst vid drätsel-
förvaltningens i stadens omorganisation den 1

januari HJ37 fÖrvandlades till stadskamrersbefattning. Sekreterare j

drätselkammaren blev R. 1918 och i stadsfullmäktige 1920. För
några år sedan ändrades titeln stadskamrer till stadssekreterare.
R. har vidare varit sekreterare i hälsovårdsnämnden, ordförande i
taxeringsnämnden 1917--HJ25, överförmyndare i staden 1925-1\J35,
tillhörde någon tid Riksbankens lokalstyrelse samt beklädde fortfa-
rande posterna som revisor i Sparbanken och i Bostadskreditkassan.
-- Sedan år 1944 var han ordfÖrande-mästare i Frimurareiogen Häta
Vinkeln. - Max Behman invaldes i Vänersborgs Söners Gille år
194G.

Byggmästaren JOHAN LINDGREN, Väners
borg, född därstädes Hi maj 1880, avled den
9 oktober 1951. - Lindgren innehade under
en lång följd av år tillsammans med sina brÖ
der byggnadsfirman Bröderna Lindgren. Han
har gjort sig känd som en mycket skicklig
yrkesman. --- Livligt intresserad av sång och
musik tillhörde han de numera avsomnade
Vänersborgs Kvartettsångarsällskap och Mu-
sikföreningen Linnea. Han var medlem av
Vänersborgs Arbetareförenings nöjesbestyrel·
se, där han nedlagt ett mycket intresserat och
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uppskattat arbete. - Johan Lindgren inträdde i Vänersborgs Söners
Gille år 1914.

PRIMUS ANDERSON.

Sida lJid sida falla de.

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade.

andra, då sol gått ner.

Skuggorna breda sig om dem,

lJilan är djup och lång,

Domnande IwällslJind SÖlJer dem,

susar sin lJaggande sång.



Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1951.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille far härmed avgiva följande
berättelse över verksamheten under år 1951, Gillets 46:e arbetsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 28 mars oeh
till högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 55 av Gil
lets medlemmar infunnit sig. Förste åldermannen höll därvid före
drag över ämnet: "Spridda bilder ur livet i staden på 1670-talet."

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin tjugonde år
gång oeh tillställts samtliga medlemmar. Samarbetet med stadens
museum har fortsatt.

Det med Gillets medverkan av staden förvärvade konstverket S:t
Martin, "barmhärtighetens apostel", som fått sin plats framför läns
residenset, avtäektes av konstnären, professor Carl Milles, den 12
deeember. Härom läses närmare i 1951 års krönika.

Ur "Knut Hernströms Understödsfond" hava utdelats två julgåvor,
ur Major Oscar Wenerströms Under'stödsfond" likaledes två jul
gåvor och ur Gillets allmänna kassa sex julgåvor.

Liksom tidigare har ur "Wilhelm och Nora Malmbergs Donation"
utgått stipendier å tillhopa 100 kronor till elever vid stadens folk,
skolor.

Medlemsantalet utgjorde vid 1951 års utgång 417, varav 12 stän
diga medlemmar. Under året hava 9 medlemmar avlidit, 1 utträtt
ur Gillet och 27 tillkommit.

Beträffande ålderdomshemmet med tillhörande fond hänvisas till
fastighetsföreningens särskilda styrelseberättelse.

Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1950 , ,....... 877 :79
Årsavgifter 2.160:-
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 :60
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -:15 2.186 :75

Kronor 3.064:5<1



Kostnader i samband med gillestämmor
Bidrag till kostnaden för årsskriften ..
Julgåvor .
Kransar m. m. . .
Bankfack '" .
Trycksaker m. m. . .
Porto . " .
Diverse " " .

Behållning till år 1952: Innest. i bank ..
Innest. å postgiro

162:10
994:70
315:
267:-
10:-
62:

223:10
45 :75 2.079 :65

982:44
2:45 984:89

Kronor 3.064:54

2. VÄNEHSBORGS SöNEHS GILLES FöHSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1950 4.072 :91
Ränta 122 :16

Kronor 4.195 :07

Behållning till år 1952: Innest. i bank.. Kronor 4.195:07

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1950 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1952: Innest. i bank ., Kronor

4. KNUT HERNSTHöMS UNDEHSTöDSFOND:

Behållning från år 1950 .
Häntor . " '" .

Kronor

637 :8,1
19:11

656:95

656:95

2.083:38
68:30

2.151 :68

Julgåvor " 60:--
Behållning till år 1952: Obligationer.. 2.000:-

Innest. i bank 91 :68 2.091 :68

Kronor 2.151 :68

5. HJALMAH A. LlNDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1950 .
Räntor " .

Kronor

4.474 :05
134:81

4.608:86



Behållning till år 1952: Obligationer ..
Innest. i bank

4.000:-
608 :86 4.608 :8G

Kronor 4.608 :86

6. MAJOH OSCAH WENEHSTHöMS UNDEHSTöDSFOND:

Behållning från år 1950 .
Häntor
Julgåvor .

Kronor

3.376:65
101:61
100:---

3.478:26

Behållning till år 1952: Obligationer ..
Innest. i bank

3.000:-
378:26 3.378:2(j

Kronor 3.478 :26

7. WILHELM oeh NOHA MALMBEHGS DONATION:

Behållning från är 1950 .
Räntor .

Kronor

11.630:45
348 :70

11.979:15

Stipendier till elever vid statens folkskolor 1(JO :--
Behållning till år 1952: Obligationer " HU)OO:-

Innest. i bank 1.879 :15 11.879 :15

Kronor 11.979 :15

8. 25-ÄHSMÄNNENS FOND:

Behållning från år 1950 920 :10
Försålda 25-årsteeken 12 :-

årsskrifter 15;-
Annonser i årsskriften . . 550 :-
Bidrag till kostnaden för årsskriften.. 994 :70
Hänta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27:71 1.599 :41

Kronor 2.519:51

Ärskriften 1951 .
BehåHning till år 1952: Innest. i bank .

Kronor

1.544 :70
974:81

2.519:51
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9. KONSUL RICHABD DYMLINGS DONATION:
Behållning från år 1950 .
Bänta .

Kronor

2.800 :25
84:-

2.884:25

Behållning till år 1952: 1I1l1est. i hank Kronor 2.884 :25

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman taxe·
ringsintendenten Gunnar Hjorth, till gilleskrivare bankkassören Pri
mus Anderson och till kassafogde drätselkontoristen Kurt Hallberg.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.

Vänersborg den 4 mars 1952.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

BERTEL HALLBERG.

PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER.

KURT HALLBERG.

VALTER KARLSON.

Gransknings berä t telse.

U ndertecknade, vid ordinarie giIlestämma utsedda gransknings
män för Vänersborgs Sö·ners Gilles räkenskaper och förvaltning
under år 1951, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och öv
riga handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med
omsorg och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ord
ning bokförda samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Kapitalbehållningen pr 31/12 1951,Kr, 31.653 :92, har av oss
kontrollerats utan anmärkning, varvid även fondernas innehav av
obligationer inventerats och befunnits överensstämma med räken
skaperna.

Den av styrelsen lämnade sammanställningen över Gillets och dess
olika fonders ställning är i full överensstämmelse med de oss före
lagda räkenskaperna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke förefinnes,
hcmstä lla vi, att styrelsen tacksamt beviljas full ansvarsfrihet för
1951 års förvaltning.

Vänersborg den 17 mars 1952.

ALLAN HEDf:N. JOHN ANDERSON.

G r a il s k n i n g s m ä n.



Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings
styrelseberättelse för år 1951.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u. p. a.
fär härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet
under år 1951:

Häkenskaperna utvisa följande:

ÄLDERDOMSHEMMET:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Inkomster:

Inträdesavgifters konto .
Arrende konto .

26:-
5.500 :- 5.526 :-.

Kronor 5.326:-

2.919:11

225:--
2.381 :89

5.526:--··

:WO:
59:25

Ul32 :SI
167:30
3S4:01
243:-

32:74

Inventariers konto (avskrivning) .
Kapital konto .

-------
Kronor

Utgifter:

Löners konto .
Renhällnings konto .
Heparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Räntors konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

IN- och UTGÄENDE BALANSKONTO:

Tillgångar:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Restantiers konto .
Kassa konto .

Kronor 61.805 :28 88.307 :92
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Skl1lder:

Låne konto .
Heservfondens konto .
Kapital konto .

13.400:- 43.400 :-_.
10.000:- 10.000:-
38.405 :28 34.907 :92

Kronor 61.805 :28 88.307 :02

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRlD ELIASSONS
DONA.TION:

VINST- och FöHLUSTKONTO:

Inkomster:

Il.äntors konto

Utgifter:

Kursförlust konto .
Diverse konto .

Kapital konto

Kronor

900:
16:50

Kronor

1.103 :6·1

1.103:6·1

916:50

187:1-1

1.103:64

IN- och UTGÄENDE BALANSKONTO:

Tillgångar:

Låne konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

den 1/1 den 31/12

3.400:- 23.400 :--
25.200 :-- 5.200 :--

1.456 :57 1.685 :5'1
41 :83

Kronor 30.098 :40 30.285:5<1

Skulder:

Kapital konto

Kronor

30.098 :40

30.098 :40

30.285 :54

30.285 :54

Det för gäldande av Vänersborgs Söners Gilles bidrag till Milles
konstverket framför länsresidenset genom förtida infriande av fas
tighetsföreningens förbindelse till Vänersborgs stad av den 15 de
cember 1921 att erlägga ytterligare 30.000 kronor för ålderdoms
hemsfastigheten erforderliga beloppet har åstadkommits genom dels
ett inteckningslån hos Sparbanken i Vänersborg å 10.000 kronor,
dels ett lån å 20.000 kronor hos Eliasonska fonden.

Sedan det kommit till styrelsens kännedom, att taxeringsvärdet å
föreningens fastighet torde komma att vid nu pågående allmänna
fastighetstaxering höjas från 47.000 kronor till 85.000 kronor, har
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styrelsen beslutat att i förevarande bokslut uppskriva fastighetens
värde till sistnämnda belopp. Ett avsevärt övervärde torde likväl
förefinnas.

Styrelsen hemställer om godkännande av ifrågavarande åtgärder.
För utbetalningen ur Eliassonska fonden av ovannämnda lån

hava försålts obligationer för nominellt 20.000 kronor, tillhöriga
Gillets understöds- m. fl. fonder och löpande med 3 % ränta, var
efter dessa ersatts med Eliasonska fonden tillhöriga 3 1/2 % obliga
tioner. Genom försäljningen uppkommen kursförlust har påförts
Eliasonska fonden, då denna under en följd av år erhållit högre av
kastning än Gillets övriga fonder, vilkas avkastning i stället i fort
sättningen ökas. Eliasonska fonden kommer att för framtiden gott
skrivas oförändrad ränta.

Då förvaltningen av Gillets fastighet genom en särskild ekonomisk
förening i fortsättningen synes komma att skattemässigt bliva oför
delaktig, får styrelsen hemställa om föreningens bemyndigande att
eventuellt likvidera föreningen och överföra fastigheten direkt i Gil
lets ägo eller till en för ändamålet bildad stiftelse.

Inom sig har styrelsen för år 1951 utsett: till vice ordförande tax
eringsintendenten Gunnar Hjorth, till sekreterare bankkassören Primus
Anderson, till kassör drätselkontoristen Kurt Hallberg och till fas

'tighetsförvaltare handlanden Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden, var
jämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 4 mars 1952.

BERTEL HALLBERG.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER.

KURT HALLBERG.

VALTER KARLSON.

Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening
u. p. a. utsedda att granska föreningens räkenskaper och förvaltning
för år 1951, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda; alla inkomster
äro i vederbörlig ordning bokförda och samtliga utgifter bestyrkta
med verifikationer.
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Kapitalbehållningen pr 31/12 1951, Kr. 75.193:46, har av oss
kontrollerats utan anmärkning, varvid även fastighetsföreningens
och Syskonen Eliassons donations innehav av obligationer invente·
rats och befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens fÖrYaltning .- däri inbegripet under året vidtagna
reparations- och förbättringsarbeten - har handhafts på bästa sätL

Föreningens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna.

Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke framkom
mit, hemställa vi, att fastighetsföreningens styrelse tacksamt bevil
jas full ansvarsfrihet för 1951 års förvaltning.

Vänersborg den 17 mars 1952.

ALLAN HEDEN.

R e v i s o r e r.

JOHN ANDERSON.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1951.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond ..
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond ..
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar \Yenerströms Understödsfond ..
Wilhelm och Nora Malmbergs donation .
25-årsmännens fond .
Konsul Richard Dymlings donation .

984:89
4.195:07

656:95
2.091 :68
4.608:86
3.378:26

11.879 :15
974:81

2.884:25 31.653 :92

Ålderdomshemmet 44.907 :92
Syskonen Ingeborg och Gottfrid Eliassons

donation o. 30.285 :54 75.193:46

Summa Kronor 106.847:38
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1951.



Medlemmar.

ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg
ALFHEDSSON, KJELL, Tegelbruksarbetare, Vänersborg
ALFREDSSON, OLOV, Textilarbetare, Vänersborg ....
ALMQVIST, HAHHY, Ombudsman, Vänersborg
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg
ALMQVIST, SVEN, Med. stud., Vänersborg .
ANDEHSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg
ANDEHSSON, AHNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDEHSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, VänersDorg
ANDEHSSON, EHIK, Elektriker, Göteborg .
ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDEHSSON' EIUC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
ANDEHSSON, FHITlOF, Rättare, Vänersborg .
*ANDEHSSON, GOTTFRID, f. d. överpostiljon, Uddevalla
ANDEHSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg
ANDEHSSON, GöSTA, Syssloman, Borås .
ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg
ANDEHSSON, JOHN, Linjeförmall, Karlskrona
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
*ANDEBSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg
ANDERSSON, NILS, Vaktmästare, Viinersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Installatör, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg .
*ANDEHSON, PHJMUS, f. d. Bankdirektör, Göteborg ..
*ANDERSON, PHJMUS, Banl,kassör, Vänersborg, gille-

skrivare .
ANDEHSSON, HAGNAH, Handlande, Vänersborg
ANDEHSSON, RICHARD, Snickare, Vänersborg .
ANDEHSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg
ANDERSSON, TOHSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDREASSON, HAHHY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSSON, BlHGEH, Schaktmästare, Köping
AI{VIDSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
BACK, HENIUK, Konditor, Vänersborg 'f .
BACKMAN, GUNNAH, Bankkassör, Arvika .
'BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås ..
BAHKSTEDT, SIGUHD, Apotekare, Vänersborg
*BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
*BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla,

ständig medlem .
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Födelse- Inträ-
år desår

1922 1951
1916 50
1921 50
1894 38
1896 46
1931 46
1916 45
1917 4:3
1901 :jO

1897 40
189(j 30
1915 51
1897 42
1878 07
1901 32
1913 46
1910 29
1896 43
1896 45
1881 09
1922 51
1897 38
1892 42
1878 OG

1898 18
1919 35
1874 47
1918 45
1896 32
1901 30
1897 46
1902 28
1896 4:3
1890 45
1882 OG
1885 30
1878 19

1880 15



BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
'BERG, FRITZ, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, Fil. lic., Vänersborg .
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Vänersborg .
'BEHGLUND, FRITIOF, Handlande, Vänersborg
BEHGLUND, GöSTA, övermaskinist, Vänersborg
BERGMAN, AXEL, Handlande, Vänersborg .
BEHGMAN, KAHL-EHIK, Handelsbiträde, Vänersborg
'BEHGSTRöM, AXEL, Landskamrerare, Falun .
'BEHGSTHÖl'iI, GUNNAH, Tandläkare, örebro .
BEHGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg
BEHRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg .
BIEL, GöSTA, Hederitjänsteman, Lerum .
'BIEL, CAHL, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
BJöRNDAHL, EIUK, Bokbindaremästare, Vänersborg ..
BODEN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
BORG, ElNAH, Handlande, Vänersborg .
HORG, FRITZ, f. d. Hälsovårdstillsyningsman, Troll-

hättan .
BORGLlNG, CAHL, Häradsskrivare, Stockholm
BOTHEN, CAHL, Löjtnant, Sundsandvik .
'BUAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
'BRAND, THURE, Handelsresande, Lidköping
'BHOBECK, KAHL,Kamrerare, Falun .
'BHOMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Skara .
BOGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
CEDEHGREN, GöSTA, Provinsialläkare, Umeå .
CEDERGREN, HAGNAH, Affärschef, Göteborg .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
'DAFGÅHD, AXEL, Köpman, Vånersborg .
DAFGÅIlD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig

medlenl " " .

DAFGÅRD, HAHHY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHL, LENNAHT, Bergsingeniör, Finspång .
DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
*DAHLLöF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås
'DALQUIST, GEOHG, Grosshandlare, Alingsås
DAHLSTRöM., PAUL, Lokförare, Nyköping .
'DAHLSTRÖM, WERNER, Handlande, Karlsborg
DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Vänersborg ., .
'DANELlUS, KAHL, f. d. Förste provinsialläkare, Växjö
DE BOUHG, M.ATS, f. d. Hektor, Södertälje .

1905 33
1884 08
1911 32
1910 45
1884 21
1920 43
1898 46
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1910 43
1911 46
1874 15
1888 37
1918 47
1906 48

1881 50
1888 32
1873 34
1880 21
1882 Oli
1886 19
1906 23
1904 31
1898 45
1905 30
1907 30
1911 30
1916 4!J
1891 21

1939 5il
1906 31l
1924 48
1896 30
1862 OÖ
1880 09
1895 47
1891 15
1909 39
1869 23
1884 311
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*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
'EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Väners-

borg .
EDLUND, AXEL, Handelsresande, Vara .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EDLUND, HAlmy, Målaremästare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Umeå .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
'EKBERG, HJALMAR, Civilingenjör, Stockholm .
ELFMAN, NILS-OLOF, Läroverksadjunkt, Bromma
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingeniör, Lidingö .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg ..
ENGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Stocksund .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .
ENGLUND, NILS, Läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
'ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg ..
'ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
'ERIKSSON, CARL, Boktryckare, Mjölby t .
'ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg ..
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Handelsresande, Vänersborg
F AGERSTRöM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg .
'FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm .
'FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg, bisittare

i Gillets styrelse .

'FRIBERG, KNUT, f. d. Apotekare, Stockholm .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
'FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Karlshamn .
FRöiD, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
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1895 21
1886 32
1891 32

1870 15
1894 28
1899 30
1903 46
1903 49
1894 48
1919 44
1924 5\1
1872 22
1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1880 19
1889 21
1913 46
1912 46

1902 50
1908 4".J
1883 19
1878 21
1907 4ti
1920 46
H.102 35
1890 47
1866 OG

1888 07
1877 09
1887 43
1896 24
1897 41
1911 30



GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Handlande, Vänersborg .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Uddevalla .
, GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
GLASSELL, LENNAHT, Typograf, Vänersborg .
'GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
*GRUNDBERG, PEl{, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, HELGE, Murare, Vänersborg .
GULZ, THOHSTEN, Avdelningschef, Kapten, Väners-

borg, gillets arkivarie .

GUSTAFSSON,EDVARD, Facklärare, Hässleholm
GUSTAFSSON, GÖSTA, Handelsbiträde, Uddevalla ....
GUSTAFSSON, GUSTAV, f. d. Gruvfogde, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, HOLGEH, Landskontorist, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, PER AHNE, Sjökapten, Vänersborg ....
*GUSTAFSSON, PER EDWAHD, Landskanslist, Väners-

borg .
HAGBOHG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
*HAGBOHG, W ALTER, Handlande, Vänersborg .
HALL, HELGE, Handlande, Vänersborg .
*HALLBEHG, BEHTEL, Borgmästare, Linköping, gillets

förste ålderman .
*HALLBEHG, KUHT, Drätselkontorist, Vänersborg, gil-

lets kassafogde .
*HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg
HALLQVIST, EHIK, Stationsmästare, Lilleskog
HALLQVIST, TAGE, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Umeå, ständig .medlem
HANSSON, EINAR, Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
•HANSSON, VICTOH, Begravningscntreprenör, Väners-

borg .
HASSELBERG, GÖSTA, Fil. lic., Uppsala .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, I(inna
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare, Vänersborg .
BELLMAN, EINAH, Glasmästare, Vänersborg .
BELLMAN, ERIK, Glasmästare, Väncrsborg .
HELLSTHÖM, HAGNAH, Handlande, Vänersborg .
, HJOHTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg,

gillets andre ålderman .
HOLM, HERBEHT, Handclsbiträde, Vänersborg

1915 34
1911 5l
1917 46
1889 08
1893 43
1910 46
1884 07
1879 07
1913 44

1905 28
1923 46
1911 47
1896 51
1911 38
1918 42

1893 19
1908 30
1901 17
1910 41

1886 06

1893 16
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
1899 28
1897 48
1889 38

1878 23
1909 42
1901 36
1874 H
1907 3·1
1906 29
1898 30
1905 43

1902 23
1903 50
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HöGBERG, BIRGEH, Sjökapten, Göteborg .
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
.1ANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia)
JANSON, HOLGER, Socialvårdssyssloman, Partille .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Lasarettsunderläkare, Vänersborg
•JEHNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping
JOHANSSON, AHVID, Lokförare, Uddevalla .
•JOHANSSON, AXEL, f. d. Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHAHD, Slussvakt, Trollhättan
.JOHANSSON, GUNNAH, Maskinmästare, Göteborg .
JOHANSSON, HAHRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
•JOHANSON, HlJGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
JOHANSSON, JOHN, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .,
JOHANSSON, KAHL Go, Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg
JOHANSSON, LAHS-OLOF, Lagerbiträde, Vänersborg ..
.JOHANSSON, OSCAR, övermaskinist, Mölndal .
•JOHANSSON, OTTO, Hovmästare, Mellerud .. oo.. o.
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Väners-

borg o o .

JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg
•JOHANSSON, VIKTOB, f. d. Stationskarl, Vänersborg i"
JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg o.. o.. o.
•JONSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg t .
JONSSON, ERIK, Studerande, Vänersborg o .
.JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg o .
.JONSSON, JOHAN, Intendent, örebro o o.
JOHNSON, CABL, f. d. Handlande, Vänersborg .. o .
JONSSON, OLOF, Handlande, Vänersborg o
•JONSSON, ROBERT, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
•JöNSSON, GUSTAF, Drätselkassör, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CHAHLES, .lur. kand., Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, f. d. Handlande, Vänersborg
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1904 50
1920 50
190::l 49
1912 3;)
1909(30)49
1913 30
1898 26
1897 47
1884 11
1903 30
1896(15)45
1887 1\J
1899 50
1883 47
1899 30
1891 42
1892 20
1900 30
1908 44
1891 50
1899 35
1897 28
1910 42
1917 49
1885 44
1888 25

1900 ·18
1894 50
1880 2~

1908 34
1915 35
1877 (Hi
1924 4G
1912 45
1882 45
1871 (19) 51
1923 45
1877 12
1898 19
1894 44
1911 39
1878 :i5



CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Vänersborg, ständig medlem .,
CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig

medleIn .
CARLSSON, EIUC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
'CARLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood (U. S. A.)
KAHLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg ....
CAHLSSON, JOHN V., f. d. Bokbindaremästare, Väners-

borg .
CAHLSSON, CARL, f. d. Trafikchef, Norrköping t
'CAHLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Väners-

borg .
CAHLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg

ständig medlem .
'CARLSSON, CAHL-ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg
CAHLSSON, CAHL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ....
CAHLSSON, CAHL-OTTO, Studerande, Vänersborg, stän-

dig nIediem .
CARLSSON, LENNART, Vänersborg, ständig medlem ..
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg, bisittare

i gillets styrelse, gillevärd .
'CARLSTHöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg .
KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, HELGE, Fabrikör, Vänersborg .
KOHP, HEHBEHT, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, TOHSTEN, Fabrikör, Vänersborg .
KRAFFT, FELIX, Smedmästare, Trollhättan .
ClIHISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg ..
CHRISTENSSON, PER, Servitör, Vänersborg .
LAGEHGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
'LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmiistare, Målsryd .
'LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg ..
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSON, HILMER, Försäljningschef, Vänersborg
LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .

1912 42
1944 47
1900 44

1904 30
1897 48
1876 19
1905 38
1896 49
1911 51

1867(06)43
1873 29

1878 19

1897 32
1885 08
1909 30

1939 47
1946 47

1905 30
1893 Il}
1907 49
1877 42
1907 51
1910 51
1917 51
1915 51
1908 51
1902 30
1912 33
1917 :19
191<1 34
1890 Hl
1902 46
1881 07
1892 30
1892 42
1903 30
1905 30
1908 46
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LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
•LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, LARS, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Gävle .
LIND, SVEN, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen .
LINDEDAL, SIGURD, f. d. Bankkamrerare, Göteborg ..
'LINDGREN, JOHAN, Byggmästare, Vänersborg t
'LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, Hl\.KAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Länsassessor, Karlstad .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg
LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Göteborg .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Handlande, Vänersborg ..
LINDSTRöM, HARALD, Boktryckare, Stockholm
LJUNGGREN, ERIK, Handlande, Vänersborg .
LUNDBEHG, EHNST, f. d. Hektor, Vänersborg
•LUNDBERG, ERNST, f. d. Kontorschef, Vänersborg ..
LUNDBLAD, OLOF, Godsägare, Bernshammar .
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg, ersättare

i gillets styrelse .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ANTON, f. d. Poliskonstapel, Vänersborg
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
'LUNDGREN, NILS, överpostmästare, Stockholm .
'LUNDGREN, THOR, f. d. Postkontrollör, Västerås .
'LUNDIN, GUSTAF, Byråingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
'LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
'LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Sekreterare, Enskede .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg ..
M.AGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
'MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg
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1894 50
1881 2:3
1944 50
1920 ·'15
1913 40
1912 42
1899 47
1869 31
1882 06
1877 1-1
1877 14
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1873 39
1898 35
1882 51
1884 Hi
1907 28

1888 07
1921 42
1925 42
1880 51
1912 49
1889 19
1883 19
1892 19
1894 30
1899 30
1898 26
1901 39
1890 19
1905 46
1913 49
1892 44
1892 42
1919 51
1901 44
1896 19
1902 33
1901 46



'NILSSON, DAVID, Lektor, Skara .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
'von NOLTING, OLOF, f. d. Disponent, Trollhättan
'NORDEN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Stockholm
'NYSTRöM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg ..
'NYSTRöM, JOHN, Köpman, Göteborg .
•NYSTRöM, RICHAHD, Handlande, Vänersborg .
'OLLEN, ERIC, f. d. Sparbanksdirektör, Vänersborg ..
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång ..
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
'OLSSON, VERNEH, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, örebro .
'PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg , .
•PETERSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg
'PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg,

ersättare i Gillets styrelse .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
'PRJESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
'RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
RAHNE, KARL, f. d. Folkskollärare, Trollhättan .
RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, MAX, Stadssekreterare, Vänersborg t .
HEYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg ..
ROSLIN, HENHY, Handlande, Borås .
nOSLIND. GUSTAF, Materialförvaltare, Vänersborg
RUTGERSSON, CHAHLES, Förman, Vänersborg .
RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Askersund, stän-

dig medlem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg
SAHLIN, ERIK, Bitr. landsfogde, Karlstad .
SAHLIN, PER-ANDERS, Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg .

1885 ln
1924 50
1890 37
1908 41
1877 1!J
1901 16
1949 50
1921 43
1925 43
1874 07
1870 19
1872 07
1885 19
1929 48
1897 44
1902 34
1919 51
1886 20
1891 31
1897 24
1889 09
1898 49

1901 16
1914 51
1875 23
1900 20
1883 35
1913 51
1891 46
1888 31
1909 46
1921 41i
1906 31
1907 41
1903 43

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50
1913 36
1886 30
1911 34
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'SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg
'af SANDEBEHG, FREDRIK, Kammarherre, Moholm ..
SANDH, LARS-GUNNAR, Ingeniör, Uddevalla .
SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanums-

hede .
SELLSTRöM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
•SIVBÄCK, KNUT, f. d. Kontorschef, Dals-Rostock .
SJöGREN, JOSEF, f. d. Läroverksadjunkt, Vänersborg
SJöSTAD, RAGNAR, Installatör, Vänersborg ... " ...
SJöSTRöM, GUSTAF, Bokhandelsmedhjälpare, Väners-

borg .
SJöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg
SKAGSTEDT, MELKER, Bokhållare, Stockholm .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
•SKÄRBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan .
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg .
STENSTRöM, LARS, Landskanslist, Vänersborg .
•STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bi-

sittare i Gillets styrelse .
STERNER, NILS, Apotekare, Änge .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskontorist, Vänersborg ..
STIGFELDT, WILHELM, f. d. Underinspektor, Göteborg
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Stockholm .
•SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg
SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg ....
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg ..
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
'SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg
SVENSSON, ALF, Kontorist, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
•SVENSSON, AXEL, Järnhandlare, Vänersborg
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan
SVENSSON, GöSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
•SVENSSON, WERNER, f. d. Bankrevisor, Vänersborg
SVÄRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Linköping .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
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1881 18
1884 06
1924 45

1897 28
1872 28
1889 26
1880 49
1896 30

1900 30
1914 42
1914 45
1908 44
1896 24
1918 50
1905 30

1887 08
1922 41
1923 47
1885 47
1897 47
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1873 19
1923 48
1916 43
1883 15
1881 42
1912 42
1896 3li
1910 36
1887 07
1896 44
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20



*von SYDOW, GERHARD, Landsfogde, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SÄFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Vänersborg .
SöDERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Väners-

borg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Förvaltare, Vänersborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Karls-

krona .
*THERNQl'IST, ANTON, f. d. Handelsträdgårdsmästare,

Vänersborg t .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
*THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare,Vänersborg " .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
THIMGREN, HUGO, Apotekare, Sunne .
THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg
TRÄDEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
*TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig

medlem .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Stockholm
THöRNQUIST, KARL, f. d. Handlande, öxnered
TöSSBERG, ERIK, f. d. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLIN, CAHL-VIKING, Studerande, Vänersborg
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg
*WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig

medlem, .
*WALLSTRöM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRöM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vargön .
WALLSTRöM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Göteborg .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .
*WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
WENNBERG, LARS, Studerande, Vänersborg .
*WENNERGREN, ANDERS, f. d. Boktryckare, Väners-

borg t .
WERNER, ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL RUDOLF, f. d. Kontorist, Grästorp ..

1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1901 51

1902 49
1916 4fi

1909 35

1874 08
1939 50

1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
1901 28
1898 28

1899 43

1905 18
1906 42
1907 29
1884(19)4J
1880 29
1932 51
1904 41

1889 08
1892 1(;
1888 44
1894 44
1882 44
1916 42
1908 42
1891 26
1931 46

1875 08
1881 34
1883(08)48
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WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Vänersborg
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, f. d. Verkmästare, Väners-

borg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm
WESTERLUND, SVEN, Landskontorist, Vänersborg ..
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SUNE, Landssekreterare, Malmö .
'WIBOM, TOR, Major, Stockholm .
WIJKSTRöM, ERNST, Tygförvaltare, Karlsborg .
•WIKSTRöM, FOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTHöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, BEHTIL, Hadiomontör, Enskede
WILHELMSSON, CAHL, Gasverksarbetare, Vänersborg
'WOLGAST, KUHT, Direktör, Hälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
WÄRNE, ALBIN, Folkskollärare, Vänersborg .
ZETTERBEHG, FOLKE, Handlande, Vänersborg
*ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktrycliare, Skövde
ÅKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Borås .
ÅSTRöM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg

innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 426.

Tillkomna under år 1952:

1909
1892

11179
1913
1910
1912
1905
1908
1904
1885
1889
1889
1894
1923
1908
1924
1889
1893
1896
1890
1922
1892
1922
1893
1902

32
30

37
46
40
38
34
36
28
06
37
26
28
46
35
51
35
19
43
4tl
51
26
46
33
42

ANDEHSSON, VIKTOR, Sjukvårdare, Vänersborg 1909
DIEDEHOTH, ERNST, Typograf, Vänersborg 11193
FORSS, ERIC, Kammarskrivare, Trelleborg , 1910
HALL, KAHL-EHIK, Förrådsarbetare, Vänersborg 1912
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg 1924
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg 1910
LUNDIN, lVAIl, Frisör, Vänersborg " .. , 1919
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg 1921
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg 1924
NYSTIlöM, ÅKE, Handlande, Vänersborg , 1916
OLLEN, BERTIL, Bryggmästare, Lidköping 1914
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PALMSTRö;\I, NILS, Fabrikör, Vänersborg . . . .. . . . .. 1910
POllNCETTE, ERIC, Kassör, Kamla. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1904
SJöLING, LAHS-GöSTA, Montör, Vänersborg 1926
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg 1933
TRÄDEGÄRD, JAN-EHlC, Studerande, Vänersborg 1937
VESSBY, ENAH, Studerande, Vänersborg 1939
VESSBY, SIGVAHD, Linjearbetare, Vänersborg 1917

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas tiiI
medlemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om
adressförändringar torde benäget insändas till gillets kassafogde,
som tillhandahåller blanketter för inträdesanmälningar.
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VÄNERSBORG S sO NERS GILLE 1952.

S t yr e l s e.

HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, F ö r s t e å l d e r m a n, 1942.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, A n d r e å l d e r m a n,

1949 (1933).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, G i Il e s k r i var e 1949

(1944).
HALLBERG, KUUT, Drätselkontorist, K a s s a f o g d e 1949 (1944).
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
KARLSON, VALTER, Handlande, B i s i t t a r e 1949.

PETERSON, HAUHY, Handelsföreståndare, E r s ä t t a r e 19-14.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, E r s ä t t a r e 1949.

B e r e d s k a p s n ä ro n d.
GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindare.
KARLSON, VALTER, Handlande, G i Il e v ä r d.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, A r k i var i e.
HEDeN, ALLAN, Drätselbokhållare.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Försäljningschef.

Å r s s k r i f t s n ä ro n d.

HALLBERG, BERTEL, Borgmästare.
WIKSTRöM, FOLKE, Dövstumiärare.
NORDeN, ELOV, Stadskamrerare.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent.
HEDeN, ALLAN, Drätselbokhållare.
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Rök e n s k a p s g ron ska re.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Drätselbokhållare.

LIND, SVEN, Försäljningschef, E r s ä t t a r e.

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FASTIGHETSFÖRENING
U. P. A. 1952.

S t yr e l se.
HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, O r d f ö r a n d e 1942.
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, V i c e O r d f ö r a n d e

1949 (1933).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, S e k r e t e r a r e 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, K a s s ö r 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsförvaltare

1949.
FOCK, BROR, Sparbankskassör, L e d a m o t 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, L e d a m o t 1942.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, S il P P l e a il t 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, S il P P l e a il t 1949.

R e vi s o r e r.
ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Drälselbokhållare.

LIND, SVEN, Försäljningschef, S il P P l e a il t.
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Vänersborgs Döttrars Gille 1952.

Styrelse.

ERIKSSON, ANNA, Fröken, F ö r s t a å l d e r m o r.
HANSSON, ELLEN, Fru, A n d r a å l d e r m o r.
SELNEHT, MAUD, Fru, K a s s a f o g el e.
SVÄHD, AGNES, Fru, F ö r s t e g i Il e s k r i var e.
PETRf:, INGRID, Fröken, A n d r e g i Il e s k r i var c.
ENGQVIST, ELSA, Fru, G i Il e v ii r d i n n a.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, G i Il e v ii r d i n n a.
GHANBERG, KAHIN, Fru, G i Il e v ii r d i n n a.
DINNETZ, ANNA, Fröken, G i l l e v ii r d i Il il a.

SVÄHD, MARGIT, Fröken, E r s ii t t a r e.
PETRE, ASTHID, Fröken, E r s ii t t a r e.

Beredningsnämnd.

HEDEN, ADA, Fru.
THERNQUIST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GERTHUD, Fru.
PETRE, CAHIN, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

TIDSTRAND, ELIN, Fru, E r s ii t t a r e.
JOHANSSON, GRETA, Fru, E r s ii t t a re.

Siffergranskare.

LAGERGHEN, HVTH, Fröken.
SÄRNEH, RUTH, Fru.

GULZ, (iRETA, Fru, E r s ii t t a r e.
ZACKHISSON, ELSA, Fru, E r s ii t t a r e.

Gillet har c:a 300 medlemmar.
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SPARBANKEN IVANERSBORG
GRUNDAD AR 1822
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landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring............ Kr. 43.000.000:
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Ur Vänersborgs stads domböcker
1671- 1675.

I.

Trolldom.

Trollkonorna voro i särskilt livlig verksamhet på 1670-talet.

Man försökte hålla efter dem så skarpt som möjligt genom

noggranna undersökningar och anställande av rättegång':lr

emot dem. Hundratals kvinnor straffades hårt för trolldom,
som ansågs vara till fullo bevisad, mången gång med tillhjälp

av grym tortyr, och åtskilliga fingo offra sina liv på häxbålen.
Sommaren 1669 började de förberedande rannsakningarna om

trolldom i Bohuslän, och sedan pågingo trolldomsrannsak·

ningarna där till 1671. Den 17 januari 1672 avrättades 8 troll
packor på gården Vik i Skee socken och den 22 i samma må

nad avrättades 3 i Krokstad. Icke mindre än 21 personer blevo

avrättade i Bohuslän i januari 1672. En del blevo lindrigare

behandlade än andra. Den som ångrade sin troUdomssynd

förskonades från elden och skulle "allenast" halshuggas och
nedgrävas på rättareplatsen.

Det var således en mycket allvarlig sak att bli misstänkt

och angiven för trolldom, men det var också en allvarlig sak

att framkasta beskyllningar för trolldom. Trolldomen hade
många former, och det behövdes ej mera, än att man gjort

sig skyldig till en obetänksam åtgärd eller ett obetänksamt ut
talande med vidskeplig anstrykning, för att man skulle kunna
bli stämplad som trollkona.
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ben 19 juni 1671 stod Lars Gudmundssons hustru tilltalad

vid rådhusrätten i Vänersborg för en svår beskyllning, som

hon utkastat mot bonden Sven Olofssons hustru i Onsjö. Den

åtalade hade nämligen påstått, att Svens hustru skurit naglar

na av siU döda barn för att tillvarataga dem. Det säges ej ut

tryckligen, vad en sådan åtgärd kunde innebära. Men det be
hövdes ej, ty till vad skulle av ett dött barn tagna naglaT
användas, om icke tiIl troIldom? Det visste ju alla, vilken
stor magisk kraft som bodde i döda människors naglar.

Det var tydligt, att det rÖrde sig om trolldom, åtminstone om

förberedelse till sådan. Beskyllningen var sålunda grov. Men

sedan vid rätten Lars Gudmundssons hustru förklarat, aU

hon med bondens hustru icke visste annat, än det ärligt och

redligt vore, så nöjde sig rätten fÖrståndigt nog med att för
klara, att den som hädanefter förekastade bondens hustru
denna sak, skulle bliva straffad.

Den 17 oktober 1671 var Jöns i Espered av Olof \Vinter

dragen inför rätta för det Jöns beskyllt Hans Juthes hustru att

hava "gjort ont" på Olof \Vinters hustru, då denna var säng

liggande sjuk. Att "göra ont" betydde att Öva trolldom. Som

vittnen åberopades Nils Larsson och Sven Olofsson, som skulle
hört Jöns' yttranden.

Nils bekände på sin själs salighet, att Olof \Vinters hustru

en morgon frågade, om Jöns ville stå vid de orden han förut

sagt om Hans Juthes hustru. Därtilr1 hade Jöns svarat, att han

stode vid sina ord och att han visste, att det var Juthes Marga

reta, som gjort ont på hustrun. Sven Olofsson hade hört
endast en del av samtalet och hade icke hört något namn

nämnas.
Jöns bekände härefter, att han beskyllt Margareta, men han

sade, att han vid tillfället varit mycket drucken och att han i
själlva verket om Margareta icke visste annat än det som vore

ärligt och redligt.
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Rätten fann, att Jöns i Espered framkastat en grov beskyll
ning, men med hänsyn till hans fylleri vid tillfället och hans

avbön, så dÖmdes han efter det 31 kapitlet i rådstuvuhalken aU

höta 12 marker och föreskrevs, att den som hädanefter före
vitade Margareta denna sak, skulle efter lag bliva avstraffad.

Men domen fick ett oväntat efterspel. När borgmästaren

uppläst domen, ställde sig - heter det - Olof \Vinters hustru,

som saken intet angick, obeskedlig och ohövlig inför rätten,

sägandes sig icke kunna vara nöjd med domen. Hon slog hän

derna HlIhopa framför rätten och förklarade sig vilja ha

domen annorlunda, "om hon så skulle krypa" till hovrätten.

Ordhavande borgmästaren befallde byfogden att sätta henne
på arrestkammaren, sedan det antecknats, att hennes man

styrkt henne i hennes ondska.

Rätten meddelade emellertid genast dom emot henne, där

man säger sig ha haft orsak att låta henne för domkval plikta

40 marker silvermynt, men för särdeles considerations skull

sattes botcn till 20 mark för ohövlighet och obeskedlighet.

Den 18 mars 1G72 beklagade sig för rätten Anders Månssons

hustru över att Grels Andersson i hennes mans frånvaro icke
allenast kallat denne för en "fockzswantzare" utan också henne

själv för en hora, tjuv och trollkona. Hon anfÖrde dock själv

till Grels' försvar att han vid tillfället varit drucken. Då Grels

av rätten frågades, om hennes påståenden voro sanna, svarade

han: ".1a, så har jag skällt dem, och det skall jag försvara."

Han började därefter med den värsta beskyllningen mo!
hustrun, den att hon v()re en trollkona, och upplyste därom:

Anders Månssons hustru hade tagit Grels' hustrus mjölkbytta
och mjölkat Grels' ko en pingstafton. Därefter hade kon icke

mera mjölkat, och Grels hade måst byta bort kon. Ana an

giverskans grannar skällde henne för trollkona, sade han.

Dagens förhandlingar slutade med att angiverskan fick böta

3 mark för det hon smädat Grels inför rätta.
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Den 21 mars 1672 företogs målet ånyo, och då hördes vitt

nen. Hustru Gunborg Andersdotter berättade, att för en tid

sedan, då de mjölkat sina kor, hade Gunborg fått mera mjölk
än Anders Månssons hustru. Denna hade då sagt, att hädan··
efter skulle (iunborg inte få så mycket mjölk, och sedan hade

hennes ko fått ont i juvret och ej mjölkat. Någon tid efteråt

begärde Anders Månssons hustru att få plantor av henne, men
det fick hon inte. Då blev hon vred och påminte Gunborg om
hennes yttrande om kon, att den skulle sluta att mjölka.

Anders Månssons hustru hade emellertid svarat, att kon mjöl

kat dåligt, fÖl' att hon fått beta på främmande gräs.

Henrik Roth fick avlägga ed på boken, d. v. s. lagboken,

och omtalade, att han var skyldig Anders Månssons hustru 2

daler kopparmynt för öl, och att hustrun, då hon en gång för

gäves krävt honom på betalning, tagit aska ur spiseln och slagit

honom i bröstet med. Det kunde ju ej gärna varit annat än

trolldom.
Anna Jakobsdotter vittnade, att Anders Månssons hustru en

gång sagt till henne, att hon skulle få något att bHa på. Och

strax därefter hade Annas man rymt från henne. Men hon

sade sig dock intet annat veta om hustrun, än det som vore

ärligt och redligt.

Saken uppsköts ytterligare, för att Grels skulle skaffa sig
klara skäl, och målet återupptogs först den 10 april 1673.
Borgmästaren frågade då parterna, om de kunnat förlikas,

men Grels svarade, att han ej gärna kunde erbjuda Anders

Månssons hustru förlikning, då dennas man en gång skällt

Grels för tjuv. Anders Månsson bestred, att han använt ordet
tjuv, men skälm hade han kallat Grels och därvid erinrat
honom om att han rymt ur kronans tjänst. Denna rymning
medgav nu Grels inför rätten, men åberopade, att han "satt

och sont" för sin förseelse. Om troJldomsbeskyllningen var

det vid detta rättegångstillfälle ej tal, och rätten utsatte målet
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till en annan gång för att parterna å ömse sidor skulle skaffa

sig vittnen.
Målet förekommer emellertid ej vidare i domboken, och

saken synes ha fått rinna ut i sanden. Detta kan kanske för

Idaras av att Anders Månsson rymde från staden, sedan han

blivit tilltalad fÖl' lägersmål med en soldatänka.

Skomakaredrängens käpp.

Skomakaredrängen Bengt Rafwelsson var ingen vanlig

skomakaredräng. Han var Torsten skomakares änkas högt

betrodde fö,reståndare för den rörelse hon fortsatte efter man·

nen, och han hade änkans stora förtroende och kanske mera.

Han förde hennes talan vid rätten, då så behÖvdes, och fick
för sina tjänster av änkan förmåner, som mycket förargade
matmoderns närmaste släktingar. Att han var betydligt upp
höjd över vanliga skomakaredrängar och gesäller försökte
han bl. a. visa genom att vid sina söndagspromenader i sta

den uppträda svängande en elegant käpp, ett smalt spanskt

rör, en utstyrsel som naturligtvis väckte en viss uppmärk

samhet och även förargelse.
En söndag år 1669, då Bengt vandrade omkring i staden

med sin fina käpp, mötte han den myndige borgmästaren
Jacob Fransson Schröder, som vid sidan av den kunglige
justitieborgmästaren Claudius Kloot förestod stadsborgmäs··
tare- eller som det också kallades commercieborgmästareäm

betet.
Schröder hade säkerligen förut hört talas om och sett Bengt

RafwelsSlons käpp. Nu stalnnade borgrnäistaren framför
Bengt och bad att få se på käppen. Då han fått den i sin
,hand, sade borgmästaren, att den käppen passade honom bra
mycket bättre än den passade Bengt, och därmed gick borg··

mästaren sin kos med käppen,
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Bengt var ej belåten med att på det sättet ha mist sin fina

käpp och krävde den flera gånger fÖrgäves åter. Slutligen

anmälde han saken för rådhusrätten, där dock borgmästaren
Kloot anvisade honom att begära formlig stämning å Schrö

der. Men det ansåg Bengt obehÖvligt.

Han tog i stället till en utväg, som skulle visa sig ganska

farlig. Han tog det djärva steget att anmäla Schröders till

tag för själva guvernören i Älvsborgs län Per Sparre, som

residerade i Göteborg. Borgmästaren hade, säger Bengt

i sin klagoskrift till guvernören, våldsamlingen avhänt honom
hans egendom.

Då Schröder erfor detta, svarade han med att instämma

Bengt till rådhusrätten för falsk beskyllning: han hade bli

vit utropad för en rövare.

Målet var första gången före vid rättens sammanträde den

4 december 1671. Bengt tillfrågades, om han med vittnen

kunde styrka, att borgmästaren med våld tagit käppen ifrån

honom. "Ja men", svarade Bengt och sade sig vilja höra

Jon Böcker och Anders Eriksson som vittnen. Den sistnämn

de var tillstädes. Han hördes utan edgång och hade intet

annat att berätta, än att han vid mötet mellan borgmästaren

och Bengt sett käppen i borgmästarens hand och att han

inte kunde säga, om borgmästaren av ondo tagit käppen,

vilken borgmästaren dock tagit med sig, då han avlägsnade sig.

Den 7 december återupptog rätten till behandling den stora

beskyllning, som Bengt påbördat borgmästaren. Då vittnade

Jon Böcker efter avlagd ed å bok, att han såg, då borgmästa
ren mötte Bengt och denne hade käppen i handen. "Lät

mig si på den käppen", hade borgmästaren sagt. Bengt hade

överlämnat käppen, sedan borgmästaren förklarat, att käp

pen passade honom bättre än Bengt. Jon hade icke sett, om

borgmästaren med gewalt tagit käppen.
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Anders Eriksson fick nu med ed bekräfta sin utsaga vid
förra rättegångstillfället och berättade vidare, att han sett,

att borgmästaren hade övertagit käppen och gått sin kos

med den, men han hade icke kunnat se, att de rycktes om

käppen.

Borgmästaren bestred bestämt, att han rövat käppen, och
målet uppskÖts för att man skulle höra Per Nilsson SOIn

vittne. Men innan detta beslut meddelades, frågades Bengt.

om han skyllde borgmästaren för en rövare. "Ja men",

sade Bengt, "han rövade min käpp på gatan, och jag har ej

kunnat få den åter trots trägen begäran." Borgmästaren

bad i anledning av detta yttrande, att Bengt "skulle spara sin

sanning", och upplyste att borgmästaren nu icke visste, vart
käppen tagit vägen, ty den var oduglig och sprucken i ändan.

Då det genom Bengts egen bekännelse var utrett, att han

gjort sig skyldig till grova skällsord mot borgmästaren, åla··

des han att ställa "löfte" för sig till nästa rådstugudag eller

ock skulle han själv Vara i löfte. Det betydde,att han måste

skaffa borgensmän för sin inställelse vid nästa rättegångs

tiJMälle eller, om han ej kunde göra detta, i stadens häkte
avbida målets fortsatta handläggning.

Vilket som blev fallet framgår ej av protokollet.

Den 12 december 1671 fortsattes rättegången. Då hördes
Per Nilsson, som berättade: Då borgmästaren mötte Bengt

vid Anders Segolssons hÖrne, sade han till Bengt: "Lät mig
si på den käppen". Bengt överlämnade käppen till borg

mästaren, som hade sagt, att den passade bättre än den pas

sade Bengt, varefter han gick sin kos med käppen. Men

det hela hade skett med vilja och vänskap, och borgmästaren

hade icke ryckt käppen ur Bengts hand.

Borgmästaren Kloot Ullfrågade Bengt, om han instämt

SchrÖder i saken, vilket Bengt sade sig ej ha gjort, utan en

dast anmält förhållandet på rådstugan vid ett tillfälle, då han
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i ett mål varit åtalad för sidovördnad mot SchrÖder. Bengt

vidhöll alltjämt, att borgmästaren rövat käppen ifrån honom

trots vittnenas berättelser, som han själv säger vara emot

honom. Rätten antecknade härefter till protokollet, att

Bengts onda uppsåt vore ådagalagt genom att han ex propo

sito framhärdade för ett så ringa tings skull, varefter målet

utställdes till vidare avdömande.

Under ganska lång tid efter detta besluts meddelande letar
man förgäves i domboken efter målet. Borgmästaren Kloot
sköt tydligen på saken, säkerligen i hopp att hans värda borg

mästarekolleg,a skulle låta saken rinna ut i sanden, vilket

man tycker skulle ha varit ganska förståndigt. Men den 20

maj 1672 begärde borgmästaren SchrÖder rättens dom på

den grov,a beskyllning, som Bengt Rafwelsson påbördat ho

nom. Bengt var då förekallad för rätten och tillfrågades,

om han ville åberopa ytterligare skäl och vittnen till att be

visa sin beskyllnings riktighet. Sedan han nekande besvarat
frågan, concluderade rätten, d. v. s. beslöt och avkunnade
dom. I denna fastställdes först, att Bengt gjort sig skyldig

till en grov och ärerÖrig beskyllning, och detta för ett så
ringa ting som ett spanskt rör, varom han genom sin skrift
liga klagan otillbörligt besvärat Hans Excellens guvernören.

Inför denne hade Bengt beskyllt SchrÖder för att hava med
våild tagit käppen ifrån honom, ett påstående, som han ocksii

åtskilliga gånger inför rätten vidhållit. Bengt hade således
av argsinnighet och av uppsåt med animo injuriandi beskyllt

borgmästaren Schröder för att vara en rövare. Tre vittnen

hade dock med ed å lagboken intygat, att SchrÖder icke med
gewa,~t utan med Bengts oonsen,tz erhåWot käppen. Bengt

dömdes därför fÖl' sina förevitelser och grova beskyllningar

att efter lag böta 40 mark. Men domen avslutas med all

Schröder fÖrpliktas att betala Bengt för käppen med 2 mark

silvermynt.
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Så hade man då äntligen kommit Ull ett slut i den långsamma

processen. Den rÖrde ju icke någon riksviktig angelägenhet,
men den saknar icke intresse därigenom, att den berättar fÖl'

oss om en svunnen tids egenartade fÖrhållanden och rätts
uppfattning.

Om ett par hantverkare.

Den 29 oktober 1673 uppkom fÖl' rätten Johan skräddare
och besvärade sig högeligen över skräddaregesällen Johan

E.riksson, som han instämt med påstående, att Johan Eriksson
bevisligen arbetade för egen räkning såsom skräddare hos
t. ex. Daniel Jonsson och Sven speleman. Därigenom gjor

de han Johan skräddare intrång i hans näring. Rätten för

bjöd gesällen att efter denna dag arbeta hos någon, men för

det han redan gjort förskonades han denna gången. Därest

han vidare ville bruka sitt hantverk, så måste han fÖrfråga
sig hos magistraten och sÖka dess tillstånd.

Den 25 november 1673 hade Påvel Eriksson instämt Johan
smed för en låse, som han för år och dag sedan beställt hos

honom att elaga men som han ännu icke erhållit. Johan smed

svarade, att låsen vore bortkommen. Rätten fann detta på

stående vara en fåfäng undskyllan, ty klagomM hade ofta

fÖrekommit, huru bedrägligt Johan smed umgicks med sitt

hantverk, så att ingen fick sitt beställda arbete fullbordat
utan tvång. Rätten antecknar också, att man hos Johan be
ställt för stadens räkning ett arbete för stadens arrestkam··
mare, som han ännu icke gjort färdigt. Dessutom hade han

gjort sig skyldig till försummelse med ställandet av stadens

urverk på rådhuset.

Efter detta blev rättens dom, att Johan smed skulle flytta
från staden, därest ytterligare klagomål mot honom inkommc.



Och för det att han ställt sig ohövlig inför rätten, skulle han
sättas i fängelse på ett dygn.

Barnuppfostringsmål.

Byfogden Hans Torbjörnsson anklagade den 6 mars 167;3

Johan Jacobsson för det han haft lägersmål med Agneta
Gunnarsdotter. Hon säges vara född i Värmland. Lägers

målet skuI'le ägt rum för fyra år sedan. Johan nekade allde

les och angav såsom rätte barnafader Olof Torbjörnsson, som

varit tuUknekt i Vänersborg men nu bodde i Örebro. Agneta
vidhöll med gråtandes tårar, att ingen annan vore barnafa

dern än Johan. Hon hade barnet med sig vid rätten, och
rätten antecknar, att det är mycket likt Johan. Agneta sade
sig ingalunda åstunda äktenskap med Johan, men han borde

bliva pålagd att föda och försörja barnet enligt lag. Det vik
tigaste för henne var dock att "hon kunde komma i kyrkan"

d. v. s. få stå uppenbar kyrkoplikt för att sedan åter bliva

upptagen i församlingens gemenskap.

Rätten beslöt, att Johan Jacobsson den 17 mars 1678 med

tolfmannaed skulle befria sig från Agnetas anklagelse, d. v. s.

han skulle till rätten medföra elva bofasta män, som med

ed skulle intyga, att Johan vore trovärdig, och att man därför

borde lita på hans bestridande av byfogdens och Agneta:>

påståenden.

Den 17 mars finnes dock ej något antecknat om målet,

och det synes ej ens ha vari,t rättegångsdag den dagen. Den

21 april var emellertid Johan uppkallad för rätten, som till

frågade honom, om han hade sina lag- och edmän med sig.

Han svarade "trotsligen", att han inte ämnade gå någon ed
och för övrigt inte kunde skaffa några lagmän. Rätten finge

göra med honom, vad den ville. Det antecknas, att han

contumaciter braverade rätten dess givna besked. Han blev
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därför omedelbart satt i arrestkammaren till sakens utförande

nästa rådstugudag.
Den 24 april avgör rådhusrätten målet. Rätten finner

i sin dom denne Johan Jacobsson icke vara oskyldig till

Jönskaläget, ehuruväl han på den tiden varit en övermagf',

ty barnet synes vara likt honom. Han dömdes därför till

saken, enär han icke med edgång sig purgerat. Han borde

böta, men efter han är en fattig dräng och icke har något
att böta med, så skall han plikta med fängelse "på några

dagars tid". Agneta hänvisades till "det vyrdiga ministeri

um" för att undergå kyrkoplikt. Om underhållet åt barnet

är det icke tal i domen.

Nils Jonsson rymmer ur bulten.

På 1670~talet funnos i Vänersborg två bråkmakare, som

gåvo stadens domstol mycket arbete. Den ene, Anders Barck,
var en av stadens mäktigaste borgare - han var bl. a. kyrko

värd -, tillhörde en av stadens förnämsta familjer och drev

stor rörelse med timmer och järnhandel. Hans oförsonliga

fiendskap med borgmästaren Kloot tog sig uttryck i en oänd

lig serie av trakasserier mot borgmästaren, men om dessa

skall här icke ordas. Den andre bråkmakaren, Nils Jonsson,
var en långt mindre betydande man, men han bedrev ganska

stor handel bil:. a. med tjära och förde också han en mängd

processer. Hans grova och våldsamma uppträdande, hans

häftiga lynne och hans allmänna oregerlighet åstadkom slut

ligen hans fall och snöpliga flykt från staden. Det är om

denna slutakt i hans liv som borgare i Vänersborg, som här

skall berättas.
Den 1D oktober 1671 upplästes i rätten ett brev från Hans

höggrevliga excellens rikskansleren till Nils Jonsson. Den

21 september hade Nils överlämnat brevet, som handlade
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om hans klagomål mot rådmannen Samuel Eriksson för det
denne "kommit honom från all kredit och välfärd". Nils
hade skrivit till rikskansleren, att han i saken mot Samuel

ej kunnat komma till sin rätt i Vänershorg fÖr det medhåll,

som Samuel hade i rådet. Rikskansleren hade i sin svars
skrivelse fÖrordnat, att rådhusrätten skulle upptaga Nils

Jonssons sak och infordrat rådets fÖrklaring.

Då Nils Jonsson framlämnat rikskanslerens brev till borg
mästaren, hade denne erinrat honom, att han ju ingått fÖr

likning med Samuel Eriksson, och fÖrklarat, att någon ny
handläggning av saken inte kunde fÖretagas. Då nu Nils
Jonsson framgav brevet i rätten, så intygade rådet, att fÖr
likning i saken träffats redan den 19 december 1670, och
Samuel Eriksson redogjorde för förlikningens innehåll. Den
hade gått ut på, att Samuel skulle tillhandahålla Nils pengar

mot säker borgen. Då sådan borgen icke erbjudits, hade Nils
ej kunnat få låna några pengar, och det var detta han kla

gade över. Nils hade attackerat Samuel till hans ära genom

att förklara honom icke vara värdig att sitta med ärliga män

på rådstugan. Han hade också nattetid "gjort gewalt" på
Samuels hus, skrikit och ropat utanför hans fönster och
slagit i väggarna. För detta passade nu Samuel på att fram

ställa yrkande om bestraffning' fö,r Nils.

Rätten beslöt först att svara rikskansleren. Trots den
underdåniga respect rätten hade för rikskanslerens rekom

mendation att åter upptaga saken mellan Nils och Samuel,
så då dem emellan träffats fÖrlikning infÖr rätten, ville rät
ten låta alldeles bliva vid fÖrlikningen, som borde ha samma
kraft som en dom i avdömd sak.

Vad sedan beträffade Samue1s ansvarsyrkande mot Nils,

så utställdes därmed, tills rätten bleve mera complet - det

var utom Samuel endast två rådmän i rätten - och de från

varande rådmännen komme hem.
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Den 7 december behandlades ett nytt mål mot NUs JonssÖ1L

Han hade infunnit sig hos borgmästaren Kloot och begärt

utdrag av protokollet i ett mål mellan Anders Eriksson och
Bengt Rafwelsson under uppgift, att han vilIe bliva advokat
i målet. Borgmästaren hade avrått honom från att åtaga

sig detta och sagt, att uppdragsgivarens sak redan vore fär·

dig för avgörande och att det funnes tre fiasta vittnen i sa

ken. Nils hade då sagt, att Jacob Fransson och Henrik

Hansson väl kunde vittna, men det tredje vittnet, stadsskri
varen ~Wilhelm Lind, halle han ej fÖl' god, ty han hade pro

tocollerat om Nils som en tjuv och skälm. Borgmästaren
hade svarat: "Du är för grov i dina ord. Du måste kunna

f()I'svara din egen sak, innan du skall vara procurator för en

annan. Minns du icke, att du har skällt Samuel Eriksson

och sedan stadsskrivaren ? Minns du icke, att du bitit av
ett finger på Jon Barck?" "Den saken är förlikt," sade Nils,

men borgmästaren påpekade, latt rättens sak därmed ej vore

eftergiven. Nils hade slutligen yttrat, att borgmästaren
ville döma honom som en avundsman. Då hade borgmästa

ren beflaIlt den närvarande stadstjänaren att sätta Nils på
arrestkammaren, men Nils sprang på dÖrren och slapp

stadstjänaren ur händerna.
Nu berättade stadstjänaren Anders fÖl' rätten, latt han i

går hö,rt, hur Nils Jonsson skällt borgmästaren och råd för
tjuvar och skälmar och det i, flera personers närvaro.

Borgmästaren hade också kallat Jon Barck till rådstugan
och frågade honom, om han ingått förlikning med Nils för det
denne bitit av honom fingret. Jon nekade till detta och be
gärde rättens, dom på Nils.

Nils sattes nu fängslig för det han den 6 december på tor-,
get och gatorna gräseligen skrikit och ropat samt fÖl' smäd··

liga yttranden mot rådet. Han skuLle till en början för

skrikandet och ropandet hållas i fängelse på vatten och bröd
i två dygn.
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Vid nasta rattegångstillfälle hlev Nils upphavrl utur fan

geI:set och hlev hårdeligen tilltalt för sina stora insolentier

till Guds förtörnelse. Han bad rätten om förlåtelse och

lovade att alddg mer gÖra så. Men han nekade alldeles till

"skället" mot magistraten i allmänhet och borgmästaren
Kloot enskilt. Han undskyller sig med att han varit mycket
drucken. Men rätten fann klara vittnen finnas på hans star
ka ord och skällsmål. Därför "lades han åter i fängelset till

rättens vidare förklaran".

Fängelset var säkerligen beläget i rådhusets källarvåning.
Det rådde en bister vinter, som självfallet gjorde en vistelse
i den icke uppvärmbara källaren ganska outhärdlig. Den 8

december beslöt rätten, att "Nils Jonsson skall tagas utur

kistan och sättas i bult i byfogdens hus för den starka köl

dens skull". Bulten var ett par väldiga fotbojor av järn, i

vilka brottslingens fötter voro låsta och som hade sådan

tyngd, att han ej kunde förflytta sig med bulten om fötterna.

Vid rättens sammanträde den 12 december blev byfogdell

Holger Bengtsson av herr ordhavande borgmästaren hårdeIi

gen tilltalad för det han, som haft Nils Jonsson i sitt förvar

uti sitt hus, där han suttit i bul1en, icke aktat bättre på Nils,
än att denne kunnat slippa ur fängslet och hemligen bort

löpa.

Under rannsakningen med byfogden framgick, att under sist·

lidna natten, som var en söndagsnatt, hade några av Nils

Jonssons vänner, bland dem kronobåtsmannen Johan Johans

son, samlats hos byfogden, där de flitigt pokulerat med den
fängslade. l byfogdens närvaro hade båtsmannen dragit
stövlarna av Nils, som därmed fått större rörelsefrihet i bul
ten. Båtsmannen hade sedan avlägsnat sig, men efter en
stund hördes ett gräsligt oväsen med skrikande och ropan
de utanför borgmästaren Kloots hus. Ett bud kom också
strax till byfogden, att han genast skulle låta fasttaga frid-
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störaren. Det var Johan smed, som borgmästaren skickat,

och han skulle övertaga bevakningen av Nils Jonsson, medan

hyfogden gav sig ut j. staden för att återställa ordningen.
Det tog rätt lång tid, innan byfogden med stadstjänarnas
hjälp fick fast den skyldige, och det befanns ingen annan vara

än båtsmannen Johan Johansson, som insattes i stadens arresI

kammare på rådhuset. Då hyfogden kom tillhaka till sitt
hus och sin fånge, var denne där alltjämt i gott förvar och

byfogden firade sin lyckade expedition genom att med fången
och Johan smed tömma ytterligare två kannor öl, varefter
han lade sig att sova och Johan smed avlägsnade sig. Då

byfogden vaknade vid 5-tiden på morgonen, var fången
borta. Han hade trängt benen ur hulten och kommit sin väg.

Byfogden insattes för sin försummelse och oaktsamhet på

stadens arrestkammare, där han skulle sitta, till dess han
ställde nöjaktig borgen för sig och han Nils Jonsson uppspanat

och hämtat tillbaka.

Byfogden synes ha lyckats skaffa borgen, ty den 14 decem
ber befalldes han att skyndsamt indriva vissa utestående

skatter. Han blev emellertid kort därefter avsatt från sin

tjänst, varom dock intet är antecknat i domboken. Men av

protokollet för den 15 januari 1672 framgår, att han då kallas

förre byfogden och att han visat försumlighet i sin tjänst

även i andra avseenden, ty han står då tilltalad för att han
icke redovisat mantalspengarna och krigshjälpen. Han er

kände, att han förskingrat pengarna och att han icke kunde
återbetala dem. Han sattes åter på arrestkammaren till dess

han betalade eller ställde borgen.
Den 1 april 1672 var Holger Bengtsson kallad till rätten.

För honom upplästes Nils Jonssons till hovrätten ingivna
klagopunkter emot magistraten jämte hovrättens åläggande
för magistraten att med all flit låta efterslå och fasttaga
Nils. Genom fÖrhör med Holger utreddes, huruvida Nils
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skrivit sina klagopunkter, medan han ännu satt i byfogdens

hus. Det gällde att få fram, vem som kunnat vara hans då-o
hge rådgi~are, men Holger hade ej sett honom skriva, och

han hade ej haft besök av andra än sin fader och rådmannen

Nils Nilsson Werme.

Den 15 juli 1672 står förre byfogden Holger Bengtsson

inför rätten och får befallning att betala de penningar, som
han förslösat under sin byfogdetid. Han svarade, att han

hade fordran hos Olof Kinkel. Denne var tillstädes och sade

sig istället hava pengar att fordra av Holger men lovade att

taga Holger i sin tjänst som båtsman. Sedan han med sitt
arbete betalt' vad han var skyldig Kinkel, åtog sig denne. alt

redovisa återstoden av Holgers inkomst till avbetalning av

hans skuld till stadskassan. Vid detta lät rätten tillsvidare

bero.

Därmed försvinner Holger Bengtssons namn ur domboken,
och ej heller Nils Jonsson hör man vidare talas om.

Hur många skäppor kalk skall det gå på en tunna?

Vid rättens sammanträde den 17 juni 1672 besvärade borg·

mästaren Jakob Fransson Schröder och kyrkovärden Anders

Segalsson sig på egna och kyrkans vägnar över borgaren i

Lidköping Per Larsson, för det han förfarit bedrägligt vid en

kalkleverans till kyrkan. Det gällde en post på 20 tunnor.
Man hade kommit överens om att det "gamla målet" med (i

skäppor på tunnan skulle användas vid leveransen. Men när

Anders Segolsson vid kalklastens ankomst till Vänersborg

låtit mäta kalken, hade den befunnits vara allenast 11 1/2
tunna i stället för 20 tunnor. Per Larsson hade fått betalt
för 20 tunnor.

Per Larsson medgav, att det varit överenskommet, att "del
gamla målet" skolat användas med 6 skäppor på tunnan, men
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han hade inte på sin skuta medfört annat målkäd än det nya.

Han hade inte heller räknat pengarna, som han fått i betal

ning.

Men Anders. Segolsson säger, att han genast vid upptäckten

krävt Per Larsson på att återfå betalningen fÖr 81/2 tunna,
som felats. Först under gårdagen hade Per bekvämat sig att
återbetala de för mycket uppburna pengarna.

Rätten fann, att Per handlat svikligt och bedrägligt. Den

levererade kalken konfiskerades till kyrkan, och Per Larsson

skulle återbetala vad han uppburit.

Fänrikens sillaffärer.

Vid rättens sammanträde den 22 maj 1671 fordrade fänriken

BÖrje Kloo, att rådmannen Samuel Eriksson skulle förpliktas
att betala honom 136 riksdaler 12 öre silvermynt enligt sin

obligation, d. v. s. skuldsedel, den28 oktober 1669. Avobliga
tionen framgick, att beloppet utgjorde betalning fÖr 30 tunnor

sill, som Samuel köpt av fänriken och fÖrbundit si,g att betala

med hälften "vite söndagen l)" 1670 och med den andrahälf
ten vid vänersjöfartens början samma år. Då nu Samuel för

länge sedan sålt sillen och belalningsdagarna likaledes för

längesedan voro förlidna, ville fänriken äntligen ha sin betal
ning.

Samuel bestred kravet och åberopade två intyg, det ena av
den 11 februari 1670 av två köpmän i örebro Mathias Nilsson
och Johan Arvidsson, som intygade, att av dem från Samuel

inköpta 11 tunnor sill varit alldeles, bortskämda och för
härskna. Det andra intyget var utgivet den 9 mars 1671, ocksa

av två örebroköpmän Erik Klemetsson och Olof Spongius.
som intygade att av dem från Samuel inköpta 5 tunnor sill

varit förskämda, odugliga och förruttnade.

l) Första söndagen i fastan.
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Fänriken invande, att det ålegat Samuel att, därest sillen

befunnits, felaktig, föra den åter till fänriken, som då skulle

återtagit sillen.
Målet, vid vars handläggning borgmästaren Kloot förde ordet

samt rådet bestod, förutom av Samuel Eriksson, av rådmännen

Henrik Hansson och Erik Bark, uppsköts på obestämd tid,
" tills rådet bleve mera complet".

Den 19 juni företogs målet åter. Fänriken upplyste då, att

de till Samuel sålda 30 tunnorna sill, tagits ur ett sillparti om
5 läster sill, som han köpt av tullnären Anders Persson, och

påstod, att de 30 tunnorna varit goda. Samuel åberopade de

förut ingivna intygen. Målet uppsköts ytterligare "för särdeles

orsakers skull". Dessa orsaker angivas icke.

Den 20 juli utlovar emellertid Samuel, att han den dagen

skall hetala sillen, och målet avskrevs såsom förlikt.

Tvist om ett segel.

Rådmannen Henrik Hansson hade vid Mickelmässan 1672 av

Henrik Klasson lånat ett segel att användas vid en färd tin
Lidköping. Till rättens sammanträde den 7 april 1673 hade

Henrik instämt rådmannen med påstående om ersättning för

~eglet, som vid återställandet varit så fördärvat, att han ej

vilIe taga det igen.
, Rätten ålade Henrik Klasson att vid 2 dalers vite påföljande

morgon klockan 8 lägga ut seglet på torget, där rådet ville be

siktiga seglet och nästa rådstugudag giva besked i saken.

Något sådant vidare besked finnes dock ej antecknat j dom

boken, varför det får antagas att parterna förlikts.

Störd griftero.

Den 14 augusti 1673 klagade Måns Börjesson och hans två
bröder Över att rådmannen Henrik Hansson, som låtit upp-
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mura en grav på kyrkogården, gjort detta på den plats, där
deras saliga moder ligger begraven, och att vid arbetet med

rådmannens grav deras moders lik blivit skadat, så att det på

två ställen blivit avhugget. Rätten· fÖrordnade två personer

att bese vad som med liket passerat är, varefter rätten vilIe

meddela dom i saken.

Saken synes emellertid icke ha blivit fÖremål fÖl' rättens

vidare behandling.

Ett gästabuds efterspel.

Under julhelgen lön hölls ett stort gästabud hos Arvid
Bryngelsson. Bland de fÖrnämare gästerna voro fänriken Börje

Kloo och borgaren Olof Kinkel; bland de mindre fÖrnäma var

Olof Winter. Denne senare uppträdde under gästabudet myc

ket obehärskat och utfor i grova smädelser mot de närva

rande. Kloo och Kinket anmälde honom till åtal fÖl' detta hans

uppförande, och den 16 januari 1673 fÖrekom målet vid rätten.
Angivarna upplyste, att \Vinter skällt allesamman, som i

huset voro, för prackare och skälmar "och hÖll ingen excempt",

d. v. s. gjorde icke undantiag för någon. Kinkel hade belt

honom tiga, men Winter hade svarat, att de voro alla lika goda.

En av de närvarande, Sven Olofsson, hade velat handgripligen

tukta \Vinter, och det hade sett ut, ·som om ett svårt tumult

skolat utbryta, men detta blev "förtagit och hävit". Olof \Vin

ter fortsatte emellertid med sitt skällsmål, så att fänriken och
Kinket ansett sig böra "gå på dörren", då de sådana ärerörige

ord icke kunde lida. De begärde nu, att Winter skulle straffas.

\Vinter hade vid rätten intet annat att säga, än att han vid

tillfället varit mycket drucken och icke visste sig hava talat

med någon annan än Lars Persson. Han bad om förlåtelse

och lovade att aldrig göra så mer.
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Rätten uppsköt målet till nästa rådstugudag. Men Olof

';Vinter skulle ställa borgen för sig, att han då skulle campa··

rera (komma tillstädes). Han hade vid ett föregående tillfälle,

då han varit kallad till ratten, hållit sig undan.
Målet företogs ånyo den 21 januari. Då antecknas endast

:att vittnena i målet ej infunnH sig, trots att rätten en god

stund väntat på dem. FÖr Olof 'Vinters inställelse vid rätten
vid målets blivande handläggning hade Anders Nilsson och

Olof Andersson gått i borgen.
Först den 7 april handlägges målet åter. Då hÖrdes vittnen

efter avlagd ed å bok. Mårten Eriksson, Lars Persson och

Sven Olofsson berättade, att då Olof 'Vinter brukade munnen
i gästabudsstugan, så hade kvinnfolken hett honom tiga, men
han fortsatte att ropa, att de vara skälmar alla, som vara till
städes. Winter åberopade sitt berusade tillstånd, men fän
riken och Kinkel erinrade honom om att de förgäves bett
honom tiga.

Rättens dom innehöll, att man rätteligen skolat låta honom

plikta för smädelse mot en var person, som deltagit i gästa··
budet, men för hans fattigdoms skull modererade rätten för
honom så, :aU han allenast för nio personer, fänriken och
Kinkel inberäknade, skulle böta 6 mark enligt 31 kapitlet råd

stuvubalken och stadslagen. Hur rätten heräknat de smäda
des antal till just nio omtalas icke.

BERTEL HALLBERG.

(Senare delen av uppteckningarna införes i nästa årsskrift.)
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Eric Josias Sparre
som lagstiftare och straffrättslig

författare.

Bland landshövdingarna i Älvsborgs län under 1800-talet in

tar Eric Josias Sparre en avgjord särställning. Få länschefer

ha som han gripit in i händelsernas gång och med olika medel

sökt leda utvecklingen in på banor, ägnade att ge snabba och

imponerande slutresultat - en allmän uppryckning av länets

olika delar. För eftervärlden har Sparre därför främst lipp~

fattats som den kraftfulle samhällshyggaren, den man som
tidigt och klarsynt såg järnvägarnas betydelse för den ekono

miska utvecklingen.
Ur lokalhistodsk synpunkt, för invånarna i Älvsborgs län i

allmänhet och för vänersborgarna i synnerhet, framstår

Sparre som den järnvägshyggande landshövdingen. Man be

höver i detta sammanhang bara erinra om hans medverkan vid

byggandet av linjerna Varberg--Borås-Herrljung'a och Borås

-Svenljunga, som gynnade del} södra länsdelen samt linjen

Uddevalla - Vänershorg - Herrljunga, genom vars byggande

Sparre ville slå ett släg för bättre kommunikationer åt länets

residensstad.

Granskas hans insatser ur vidare aspekter, träder hans med

verkan i riksdagen i förgrunden. Även där lade han i dagen

stort intresse för kommunikationsfrågorna, och han blev en

både stridbar och framgångsrik representant för västra

Sverige. Sparres mångsidighet g:av emellertid till resultat, att
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han livligt engagerade sig i de dagsaktuella spörsmålen i riks
dagen, framfÖr allt i den debatt och den utredningsverksamhci

inom lagstiftningens område, som pågick under större delen
av 1800-talet. Och man kommer här in på ett område, där

Sparres kunnande gjorde honom speciellt skickad att utforma

nydaningsarbetet.

Sparre deltog i samtliga ståndsriksdagar under åren 1844-

1866, var 1866-69 ledamot av Första kammaren och från 1870

fram till sin död år 1886 ledamot av Andra kammaren. Under
perioderna 1848-1872 och 1874-77 var han därjämte ord
förande i lagutskottet, en post som gav hOllOm en mycket
framskjuten position i riksdagen.

Den bild eller, om man så vill, den personkaraktäristik av

Sparre, som tecknats härovan, är den allmänt gängse. Man

möter den exempelvis i Nordisk Familjebok, vars tredje upp

laga innehåller de beskrivande orden "ämbetsman" och "poli
tiker". Men man kunde lika gärna tillagt "författare" och

därvid gjort Sparre större rättvisa, eftersom hans författar

skap inte bara var kvantitativt omfaltande utan även kvalita··

Uv! ganska betydelsefullt. Det märkliga är emellertid, att

Sparres författargärning merendels råkat i glömska, och om

den över huvud taget nämnes, så blir det i mycket kortfattade

ordalag. Sparres levnadstecknare, prosten L. M. Engström i

Bolstad, nöjer sig sålunda merl ett omnämnande på ett tiotal

rader under rubriken "Författaren" i sin biografi "Eric Josias
Sparre". Det förefaller onekligen anmärkningsvärt att Eng

ström ej behandlat Sparres författarskap utförligare, eftersom

åtskilliga sidor i biografien ägnas åt detaljerat penetrerande

av händelser, vilka i eftervärldens Ögon te sig tämligen futila

vid sidan av Sparres fÖrfattargärning.

De ämnesområden, som Sparre behandlade i sitt författar

skap, kan- med bortseende från hans akademisk'a specimina,
indelas i två grupper. Den ena omfattade juridiska spörs·
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mål, den andra praktiska frågor rörande olika järnvägsföre
tag. Om de senare kan tilliäggas, att det var ganska vanligt

under järnvägsbyggandets dagar. att initiativtagarna till en

järnväg sökte vinna den allmänna opinionen för sin sak ge

nom att i ströskrifter argumentera för de fÖrdelar, som skulle

GREVE ERIC SPARnE.
1816-1886.

erhållas genom det tilltänkta järnvägsbygget. Ett förfarings
sätt som flitigt begagnades av järnvägsplancraren Sparre!

För en jurist med Sparres kynne - en kombination av både

beläsenhet och blick för de rent praktiska detaljerna - faller

det sig ganska naturligt att meddela sina synpunkter i bunden

form, tillgängliga fÖl' en större publik. Sparres juridiska för··
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fattarskap visar också, att han även inom detta område Vlll'

en mångkunnig man: ämnesbeh::mdlingen avslöjat' god förtro
genhet med såväl straffrättens som civilrättens problemställ
ningar.

1848 utkommo tvenne skrifter på P. A. Norstedt & Söners
förlag i Stockholm, vilka h\ade Sparre till upphovsman. Den

ena med titeln "Om Penitentiär-Systemet. Sammandrag af

förhandlingarne vid Kongresserna i Frankfurt am Main och

Briissel, åren 1846 och 1847.", den andra med titeln "Om Kri

minal-Lagstiftning.". Dessa framställningar tillhöra otvivel

aktigt de mera betydelsefulla inläggen i den straffrättsliga de

hatt, som ägde rum vid 1800-taJets mitt, varför det kan ha sitt
intresse att i koncentrerad form ge en antydan om deras inne

håll, detta så mycket mer som diskussionen om brott och

straff hundra år efter det att Sparre utgav sina båda skrifter

ingalunda har avstannat utan tvärtom pågår med oförminskat!
intensitet.

För att rätt kunna förstå Sparres insatser inom rätLsveten

skapen måste med några ord bakgrunden till hans författar

skap beröras.

Vid denna tid var gällande rätt detsamma som de lagregler,
vilka funnos sammanfattade i 173l l års lag. Om detta Jagverk

har sagts, att dess genomförande "innebar ett nationellt stor
verk" (E. Marks von Wiirtemberg). Och det ligger inga över

ord i denna karaktaristik, bara ett enkelt konstaterande. 1731

års lag är en bland de ypperligaste lagsamlingar som någonsin
utgivits från trycket -- såväl i Sverige som annorstädes.

Men även den bästa lagbok blir efter hand föråldrad; eH

samhälle befinner ju sig merendels i utveckling framåt, och

ändrade förhållanden kräva nya lagregler. Vad beträffar 173,1

års lag gjorde sig en revision märkbar i början av 1800~talet,

och den grundlagsstiftande riksdagen 1809 fick behandla

motionsvis väckta frågor om utarbetande aven helt ny lagbok.

26



Den debatt och det utredningsarbete, som motionerna gåvo
upphov till, resulterade i att en lagkommitte tHlsattes, som
började sitt arbete år 1811. Denna lagkommitte, vilken som
ledamöter räknade tidens mest framträdande jurister, arbe
tade under växl!ande former under flera decennier, och avläm
nade tvenne stora och betydelsefulla lagförslag, vilka inta en
märkesplats i vår rättshistoria - trots att de aldrig upphöjdes

till lagar i ursprungligt skick. Ar 1826 framIades fö,rslag till

allmän civillag, och sex år senare avlämnades kriminallags-·

fö'rslaget.

Genom motstånd - både aktivt och passivt -~ från VIssa

konservativa jurister, främst den dåvarande justitiestatsminis

tern Rosenblad, förhalades remissbehandlingen av de båda lag

förslagen, så att det ej blev möjligt att som propositioner före
lägga dem riksdagen för granskning under 1830-talet. Under

tiden förmärktes ett allt mer påtagligt missnöje med dennn

förhalningspoHtik både inom riksdagskretsar och bland de

mera framstegsvänliga runt om i landet. Den starkt liberalt

betonade kronprins, Oscar, sedermera Oscar I, utgav anonymt
skriften "Om Straff och Straffanstalter" år 1840, som kom aH
bli mycket flitigt diskuterad. I avvaktan på lagfÖrslagens
genomförande beslutade riksdagen 1840-41 om byggande av

cellfängelser på olika håll i landet, och det kan parentetiskt

nämnas, att den nuvarande fångvårdsanstalten i Vänersborg är

ett resultat av detta riksdagsbeslut. Anstalten hörjade bygga~

1848 och togs i bruk i maj månad 1851, då den ersatte det in

tilliggande lilla kronohäktet, som alltjämt finns kvar - för
modligen ett av stadens allra äldsta, stenhus.

För att påskynda arbetet med den planerade kriminallagen
tillsattes 1841 ,en lagberedning, som fick till uppgift att överm'

beta och sedan framlägga ett antagbart förslag till allmän

kriminallag. I november månad 1844 var 'lagberedningen kIm'

ined sitt arbete och avlämnade förslag till straffbalk, ett fÖor-

27



slag söm i huvudsak 'byggde på det lagfÖrslag, som lagkom··
mitten överlämnade 1832. Proposition avläts nästan omedel

bart till den då arbetande riksdagen, som emellertid ej hann

granska förslagets detaljer före riksdagsavslutningen våren
1845, Innan ständerna åtskildes, beslöto dock tre stånd, adeln,

borgarståndet och bönderna, att antaga förslagets huvud

grunder.

När riksdagen nästa gång sammanträdde hösten 1847, hade

den politiska vinden vänt, och i riddarhuset och bland präster

na var en påtagligt konservativ uppfattning förhärskande.

Den politiska strömkantringen gick i första hand ut över dl'

på nytt framlagda lagförslagen rörande straff och verkställig

het av straff. I remissdeh'lttell utsattes de för stark kritik,

bland annat i riddarhuset, där den bekante L. F. Rääf från

Småland temperamentsfullt angrep förslagen. I den därpå

följande utskottsbehandlingen inträffade händelser, som läto

mycket tala om sig och förorsakade utskottsordföranden,

greve Eric .Tosias Sparre, mycket klander. Sparre tillhörde

den starkt konservativa gruppen bland adeln och hade nu, ge··
nom sin ätts nummer på riddarhuset, automatiskt tillträtt ord

förandeposten i lagutskottet, som hade att behandla de fram

lagda lagförslagen. Till dessa var han en avgjord motstån

dare, och när sedan utskottsbehandlingen drog långt ut på

tiden, antogs det bero på -- förmodligen icke utan orsak--

ordförandens bristande goda vilja. När riksdagen led mot sitt

slut, var utskottet klart med sitt utlåtande, som utmynnade i
lagförslagens godkännande, ehuru dessa föreslogos ändrade pa
flera punkter. Åtskil.liga reservationer följde utlåtandet, däri
bland en från Sparre, som tillstyrkte avslag på lagarna och

hemstäUde om vissa partiella reformer.
Vid lagförslagens behandling i riksdagen - endast några da

gar innan avslutningen - inträffade den unika händelsen, att

ingen talare uppträdde till förnlån för varken propositionen
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eller utskottets förslag. De enda som yttrade sig 'Vora riddal'
hushögerns ledare, A. von Hartmansdorff, och Eric Sparre.

Den förre yrkade bifall till ordförandens reservation, och

ordföranden själv, d. v. s. Sparre, uttalade i ett längre, mycket

polemiskt anförande den historiska skolans betänkligheter mot

ny lagstiftning inom straffrättens område. Ett av de bärande

argumenten mot en förändring av gällande lag var, att denna

var hela folkets egendom och som sådan förankrad i folkmed
vetandet på ett alldeles särskilt sätt. En ändring skulle bryta

kontinuiteten, något som borde undvikas.
Slutresultatet blev, att propositionen föll såväl i riddarhuset

som i prästeståndet. Borgarståndet beslöt l'ägga lagutskottets

betänkande till handlingarna, och bondeståndet, som tidigare

beslutat återremiss till utskottet, blev aldrig i tiJilfälle att

fatta något definitivt beslut före riksdagens avslutning. De
mångåriga ansträngningarna att helt reformera Missgärnings

balken i 173Ll års lag och i anslutning därtill knyta en lag onl
verkställighet av straff hade nu misslyckats på ett sådant sätt,

att reformvännerna inte gärna kunde återkomma med nya,

stora lagförslag. I fortsättningen kom man därför att beträda

de partiella reformernas väg, vilket gav bättre resultat.

*
Som framgått av skildringen härovan spelade Sparre en

ingalunda oväsentlig roll i det öde, som drabbade lagbered··

ningens strafflagsförslag, och med hänsyn till den kritik, som

Sparre utsattes för i samband med riksdagsbehandlingen av

dessa frågor, faller det sig därför ganska naturligt, att han ville

skriftligen redovisa sina synpunkter på hi,thörande problem,

allrahelst som han hade varit svensk delegat vid de två kon

gresser utomlands, där straffve:rkställighetsfrågorna stått pR

dagordningen. Sparres båda bidrag till den straffrättsliga de..

hatten synas också ha förelegat i tryck våren 1848 -- fÖrmod-
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ligen någon tid innan lagförslagen skulle behandlas fiv stän
derna.

Den tidigare nämnda skriften "Om PenHentiär-Systemet"
innehåller referat av de yttranden, som de olika ländernas re··

presentanteI' fällde i diskussionerna, och en granskning av fram

ställningens innehåll ger vid handen, att Sparre synes sakligt
och objektivt ha redogjort för vad som förekom. Det var som
tidigare nämnts två kongresser, den första i Frankfurt am
Main i september 1846 och den andra i Briissel vid samma tid

påföljande år, och Sparre upplyser härom, att den senare räk

nades som en fortsättning på den förra.

nll förhandlingarna i Frankfurt am Main hade kommit re

presentanter från flertalet europeiska stater, jurister, läkare,

fångvårdsmän och präster, reformvänner likaväl som motstån··

dare till de nya förslagen. Från Sverige deltog förutom Sparre
även revisionssekreterare Netzel. Som ordförande fungerade

geheimerådet Mittermaier, en berÖmd tysk rättsvetenskaps

man.

Så gott som samtliga deltagare i förhandlingarna berättade,
att i deras respektive länder fängelsereformer antingen genom·
förts eller voro planerade, varvid undantagslöst det s. k. Fih

delfia-systemet kommit till användning, d. v. s. inneslutning i

enrum under såväl arbete som fritid, både dag och natt. Er
farenheterna sades vara goda, disciplinen hade blivit bättre,
hälsotillståndet bland de intagna var gott, och fallen av "van
sinnighet" voro relativt fåtaliga.

När representanter från land efter land stått upp och vits-o

ordat sina erfarenheter från de pågående reformerna, uppstod
givetvis frågan, huruvida det skulle lämnas någon skildring av
det aktuella tillståndet i Sverige. Då Sparre fruktade, att

ingen svensk skulle gripa tillfället, gjorde han en förfrågan hos

presidiet i saken. Och han berättar själv härom: "Referen
ten, hvars nationella stolthet reste sig vid tanken, att från
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Sverige inga meddelanden skulle lemnas öfver våra fål!gelse

reformer, frågade derefter presidenten, om någon Svensk be

gärt ordet; och då denne dertill svarade nej och tillade en upp

maning till referenten att meddela upplysning Öfver de åtgär

der, som inom Sverige voro vidtagne i afseende å fängelsere

formen, fö'rklarade referenten att, i händelse icke någon annan

anmälde sig, han vore villig att, ehuru oförberedd, lemna dessa

upplysriingar. Något sednare uppropad af ordföranden, yttrade

han, - - - att i Sverige de nuvarande fängelserna, inrättade
efter det gamla systemet, i afseende på fångarnes moralitet

(visat) samma menliga resultater som åtskilliga föregående ta

lare från andra länder vitsordat der var:a fallet; att man kände

och erkände det trängande behofvet af en förbättring; att, med

anledning deraf, ständerna lemnat till konungens disposition
en högst betydlig summa för uppbyggandet af nya fängelser;

att man redan börjat arbetet; att ett förslag till ny strafflag

blifvit ständerna förelagd t (jämför ovan, lagförsJaget förkla

rat vilånde sedan riksdagsavslutningen 1845); att man vore

böjd för det Pennsylvaniska systemet eller ensamhetsfängel··

set, efter hvilken princip de nyuppfÖrda fängelserna vora in

rättade j, flera städer, dem referenten uppgaf till namnet

"
De olika kongressdeltagarnas inlägg präglades av tolerans,

vidsyn och sann humanism, och ett uttalande från ordföran
den, geheimerådet Mittermaier -- detaljerat återgivet av Sparrt'

- lämpar sig utmärkt som illustration till detta omdöme:

"Talaren nekade icke att under sednare tider strafflagsstift

ningen gjort framsteg; men, fÖl' att tala uppriktigt, vore han

ingalunda beundrare af dessa framsteg. Hvad skulle man

länka om en läkare, som nyttjade en enda "universel panad",

med hvilken han ville kurera alla sjukdomar, under det han

endast fÖrändrade färgen, så alt han gaf åt några patienter
röd, åt andra blå, åt andra hvit mixtur af samma innehåll.
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Och hvad skulle mlan vidare säga, om denne läkare, efter aH

en gång hafva mot en viss sjukdom å en patient användt detta

läkemedel, som visade sig kke hafva bolat det onda, företoge

sig att, vid fall af recidiv, föreskrifva samma läkemedel endast
i fördubblad dosis, 3:e gången en tredubbel, o. s. v. Det vore
just hvad lagstiftarna för närvarande gjorde. Om lagen för

en förbrytelse bestämde 2 års fängelse, så stadgades för förny

else af samma förbrytelse 4 års fängelse, och så fortgick
man konsekutivt, till dess man hann till fängelse på lifs

tiden. För att kunna rätt använda ett läkemedel erfordra
des ovillkorligen att känna det onda man ville bota. Likasom

läkaren studerar hvarje serskild sjukdoms art och väsende,

sjuklingens natur och temperament, så måste också lagstifta

ren undersöka hvarje brotts egendomli,ga art, dess rot, och

med afseende derå bestämma straffet. Läkarekonsten hade i
sednare tider gjort stora framsteg medelst tillhjelp af anato

mien. Lagstiftaren borde ock företaga sig en moralisk dissek

tion af brotten för att kunna göra verkliga framsteg och

hålla streck med läkarekonsten." Så långt Sparre och hans

referat av Mittermaier. Inom parentes sagt, så torde detta

uttalande ha förvånansvärt sto!r aktualitet ännu i våra dagar -

alla fängelsereformer till trots.

Kongressen gjorde en rad uttalanden, antagna av de närva

rande delegaterna, och man fastslog bland annat, att "Ensam ..

hetsfängelse bör tillämpas på dömda förbrytare i allmänhet med

alla de mildrande eller försvårande modifikationer som kunna
föranledas af förbrytelsernas olika natur, fångarnes individu
ella olikheter och deras uppförande; det bör tillämpas på det

sätt, att hvarje fånge användes till nyttigt arbete; alt han

hvarje dag kan röra sig i fria luften, att han klan deltaga i den
religiösa, moraliska och skol-undervisningen ---- _".
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Kongressen i Briissel år 1847 utgjorde som förutnämnts en

fortsättning på den föregående i Frankfurt am Main, och i stort
sett förefaller det, som om de tidigare deltagarna infunnit sig

även i Briissel. Sparre noterar denna gång, att det anlänt en

representant från "Norra Amerika".
Man diskuterade vid dessa förhandlingar fängelsebyggnader

nas konstruktion, religiös eller världslig personal vid fångvår

den samt en del frågor rörande ensamhetsfängelsets tillämp

ning. Det visade sig nämligen, att de vid föregående kongress

antagna resolutionerna icke alltid vunnit genklang i respektive

deltagares hemländer, varför vissa problem upptogos till för

nyad behandling.

Av Sparres skildring att döma vora debattinläggen i Briissel

inte lika intresseväckande som vid den förra sammankomsten,
och man får onekligen den uppfattningen, att det förelåg vissa

svårigheter att nå ett resultat, som 'alla kunde enas om. Särskilt

förefaller det ha stått strid mellan de engelska och franska

delegaterna om cellstraffets tillämpning.

Sedan Sparre avslutat skildringen från Briisselkongressen
fortsätter han sin framställning i "Om Penitentiär-Systemet"

med att behandla en rad praktiska spörsmål rörande straff

verkställighet. Sparre tillkännager i detta sammanhang sin

uppfattning om den empiriskt grundade erfarenhetens värde
framför teoretiska spekulationer, eller för att citera hans egna
ord: "Referenten torde böra ursäkta sig, att han, i strid med

öfligt bruk, nämnt praxis i första rummet, och i det sednare
theorien eller vetenskapen. Han tror sig redan hafva tillkänna

gifvit, att han (var) långt ifrån att underkänna vetenskapens

höga vigt i fråga om reformer; men han förstår dermed prak

tisk vetenskap, som utgår från ett noggrannt studium af verk

ligheten, och som på kännedomen af konkreta fall, men icke

på abstrakta deduktioner bygger sitt system." Tydligare kan

knappast en den praktiska handlingens man uttala sig.
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Ehuru Sparre hekänt siu uppfattning orri praktikens före

träde framför teorien, försmår han icke den senare, och han

avslutar skriften "Om Penitentiär-Systemet" med följande

ord: "Sedan vi sålunda redogjort för erfarenhetens läror,

återstår oss att angifva resultaterna af vetenskapens, forsk
ningar, för att erfara i hvad mån dessa öfverensstämma med
de förra. Vi skola slutligen, i sammanhang härmed, kasta en

blick på den positiva rätten eller kriminal-lagstiftningen".

I inledningen till sin framställning "Om Kriminal-Lagstift

ning" säger Sparre, "att en sådan jemförelse af theori och
praxis är den enda säkra vägledning vid förbättringar i sam..
hällsinstitutionerna. Det gäller, om icke företrädesvis, likväl i

väsentlig mån kriminal-rätten." Och Sparre lämnar sedan en

ingående redogörelse för straffrättens teori, grundad på tidens
teoretiker och stÖdd av ett otal källhänvisningar. Särskill
flitigt hänvisar han till den tidigare nämnde Mittermaier, som

tillhör den s. k. historiska skolans mera framträdande repre

sentanter.
I kapitlet "Om den positiva straffrätten, och reformer i den

samma" utvecklar Sparre de skäl, som enligt hans uppfattning
omöjliggöra ett genomförande på en gång aven strafflagsre
form, vi,lken han karaktäriserar som "experimental lagstift
ning". Sparre erkänner givetvis, att "en gammal lag kan

hafva sina brister och ofullkomligheter." Men dessa över

skylas och förgätas enligt hans uppfattning av sådana ting som

"vana, gammal häfd och det sunda menniskoförståndet". Och
Sparre betonar särskilt, att rätten i Sverige mer än i något
annat land är folkets egendom, varför man noga bör betänka

sig, "innan man förändrar detta hos folket inplantade rätts

system".
Kapitlets slutord utmynna också i en rekommendation att i

framtiden gå de partiella reformernas väg: "Om lagkomitell
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år 1815 tänkt på denna utväg, så stode vi ej på den punkt,der
vi för närvarande befinna oss och på hvilken vi, genom sträf

vandet att på en gång omfatta för mycket, måhända ännu

länge nog komma att stadna, juslgenom deras fel, hvilka mot~

sätta sig partiella reformer."

Skriften avslutas sedan med några omdömen angående

"Strafflagens förhållande till Rättegångsordningen", och Sparre

omtalar i detta sammanhang, hur han tänkt sig den inbördes

ordningen bland de diskuterade reformerna: "Rättegångens
organisation är basen för hvarje framtida lagstiftning; derföre

måste början göras med processen. När den är färdig kan

man gå till strafflagen".

*
Det blev också de partiella reformernas väg, som lagstiftar

na i fortsättningen kommo att vandra. Under 1850-talet an.·

tog riksdagen av regeringen framlagda propositioner rörande

sträff fÖl' stÖld, snatteri och rån, fÖrfalskning och bedrägeri

samt mord, dråp och annan misshandel jämte bestämmelser

om verkställande av frihetsstraff. Genom dessa lagar infÖrdes

latitudsystemet vid straffrnätningen, och straffarbete blev den
huvudsakliga påföljden vid dessa brott.

GellOm dessa reformer fick man tvenne straffsystem, ett

som gällde vissa slags brott och ett helt annat fÖl' de återstå
ende, en situation som i längden blev ohållbar. Förslag fram

lades därfÖr av regeringen år 1861 rörande ny strafflag, och

vid riksdagsbehandlingen påföljande år yttrade lagutskottet -

där Sparre alltjämt var ordförande -, "att det äldre straffsys

temet redan vore så gott som undanträngt av ett nytt, om

vars företräden erfarenheten redan lämnat tillförlitliga vits

ord. Övergången till en helt ny brottmålslag vore därför icke

förenad med någon vådlig rubbning, och ingen borde skäligen

kunna hysa tvekan att i denna del av lagstiftningen utplåna
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de ännu aterst~ende sp~ren av ett redangenomg~ngetkultur
stadium." Otvivelaktigt har Sparre dikterat lagutskottets ut

låtande, och de tankegångar, som här utvecklas, överensstämma

ju också väl med vad han tidigare yttrat -- i både tal och

skrift.
Ständerna godkände efter vissa ändringar det framlagda lag

förslaget, och den 16 februari 1864 utfärdades den strafflag,

som i stort sett varit gällande äada till våra dagar. Efter drygt

fem decenniers mödosamt arbete hade strafflagsreformen änt

ligen bringats i hamn. Som framgått av skildringen härovan

tog Eric Josias Sparre verksam del i detta arbete från 1840

talets slut fram tiU dess fullbordande, och hans insatser kunna

i vissa avseenden onekligen sägas ha varit avgörande för ar

betets utformning. Med fullt fog kan Sparre karaktäriseras
som konservativ i sin syn på reformerna, men han såg också

djupare än många av hans samtida, när han ville att brotts

lighetens orsaker skulle göras till föremål för studium, innan

man bestämde sig för vilka reaktioner samhället skulle med
dela.

NILS PÅRUD.
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Morfar berättar.

Minnen från ett dåtida försörjningshem.

Jag sitter en kväll och berättar, hur det var i min barndom

och ungdom, när min ena dotter säger: "Varför kan du inte
skriva ned lite av dina minnen? De kan säkert bli till glädje

både fÖr oss och våra barn, ty tänk, hur annorlunda allting

måtte ha varit för en 50-60 år sedan." - "Ja, nog var det
annorlunda på många sätt," svarade jag. Och så kom dessa

anteckningar till.

Jag föddes och växte upp på en stor fattiggård i en väst
svensk stad, där far var föreståndare och mor föreståndarinna.
Anstalten grundades 1880, låg 1 km utanför staden och ansåg.,

då högst modern. Far var då 39 år och mor 34. De hade

ingen som helst utbildning för sina ansvarsfulla uppgifter

utom den erfarenhet, som far fått som ledamot av stadens fat

tigvårdsstyrelse. Här ute skulle de ta hand om 80-talet
"hjon", som man på den tiden kallade understödstagarna.

Och vilken sammansättning! Kropps- och sinnessjuka av alla
grader och typer, alkoholister och på annat sätt förkomna,

gamla utslitna stackare och barn. Här skulle de beredas vård

och sättas till nyttigt arbete och detta på en tid, då arbetsterapi
var ett okänt begrepp och dessutom med utomordentligt små

möjligheter ifråga om lokaler och ekonomi. Tjänarstaben ut
gjordes aven dräng, och några år senare tillkom en "piga'".

Anstalten, som fastän utdömd sedan 40 år ännu står kvar, sak··

nade vatten, avlopp och telefon, upplystes aV fotogenlampor
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och var inredd med rum för 6--8 personer. Vår bostad ut
gjordes av två små rum på nedra botten, och här fick famil

jen, som 1880 hade fem barn, tränga ihop sig, samtidigt som

far hade sitt kontor i ena rummet. De sinnessjuka måste pla

ceras bland de övriga, tills far efter åtskilliga år fick inreda
ett par rum i andra gårdsbyggnader för deras räkning. Och

ändå farins det åtskilliga, som måste betecknas som våld··

samma. Till gården hÖrde ett jordbruk, som vid starten låg

i lägervall och som skulle skÖtas av gårdens arbetskrafter
Djurbesättningen utgjordes av 2--3 hästar, ett 20-tal kor och

ett 40-tal svin. En del av jorden stod på grund av sitt läge

vid den stora älven tidtals under vatten, varför far byggde

vallar, dikade och pumpade ut vattnet med en vinddriven pump,

tillverkad på gården. För att få skydd mot den hårda nordan

vinden planterades barr- och lövträd mot älven.

Ja, sådana voro de yttre betingelserna vid mitt barndoms

hem. Och nu till det inre livet. Tidigt fick vi deltaga i arbets
livet såväL inom- som utomhus och ta ansvar för både oss

själva och andra. Och aldrig kunde det falla oss in att sätta

oss på våra höga hästar gentemot gamla och unga, som omgav

oss. Nej, där härskade jämlikhetens och fÖrdragsamhetens

ande i fullaste mått. Redan under skoltiden fick vi börja så

smått. Far förde en omfattande bokföring - dubbla itali

enska -, och vid denna fick vi göra våra första lärospån av

denna art. Kassaavslutning och revision skedde varje månad,

och vid det årliga bokslutet skulle allt stämma på öret. Vi

kunde ibland få hålla på i dagar och veckor för att hitta en
fÖrlupen lO-öring. Blev det så bråttom utomhus, så var det

fÖl' oss poJkar att rycka ut till gÖdsel- eller vedkörning,

sådd och skörd. Veden hämtades vintertid från den närmaste
kronoparken, och det var ett friskt liv. Från hÖslåttern minns
jag hur jag i sjuttonårsåldern skulle fÖrsÖka håna jämna steg

med en 70-åring, som hade de rätta takterna vid lien, men bet
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gick jag. Och så var det mjölkkörning till sta'n och kvarn
och sågskjutsar samt hämtning av understödstagare m. m.

Som 14-åring gick min dagsavlöning till hela 25 öre för alt

så småningom stiga till 50 och 75 öre. Drängen hade 1 kr.

om dagen, men jungfrurna fick länge nöja sig med 10 kr. i

månaden. De arbetsföra understödstagarna fick flitpengar.

Jag nämnde tidigare arbetsterapi, och den tillämpdes på alla,
som kunde göra nytta för sig, men aJdrig i form av kommen··
dering. Där fanns snickare och smed, skomakare och skräd

dare, målare och kammakare. Man redde drev och spritade
fjäder åt stadsborna. Kvinnorna hjälpte till med tvätt, bak

och slakt, sömnad och sjukvård, allt efter vars och ens förut
sättningar. En av männen hade full sysselsättning med vat
ten- och gödselkörning. Dricksvattnet hämtades i en tunna
från staden, annat vatten från älven. Vid stadens s. k. stiftel,·

ser sköttes renhållningen av gårdens folk liksom den varje
vecka återkommande sopningen av torget och de g'ator, som
begränsade stadens planteringar, d. v. s. endast den halva,
som låg därintill. Och här fick vi också hjälpa till, bl. a. för

att lära oss att ej skämmas för något slag av ärligt arbete.

Allt mjukt bröd bakades hemma i bagarstugan 2 a 3 gånger

i veckan och utfördes av jungfrm'na samt någon av de kvinnliga
understödstagarna. Brödet hade formen av rågsiktskakor.

Brödet liksom all annan mat var lika fÖl' alla. Enda undan

taget var vid jul, då mor bakade lite småbröd o. d., samt vid
slakten, då det kunde vankas lite extra. Detta hindrade inte

att de intagna t lod d e, att allt, som avvek från det vanliga,
var avsett för föreståndarefamiljen. Jag minns särskilt en

sådan episod: Mor hade kokat lite sylt, och detta hade upp

täckts aven skara getingar, som bokstavligen lade sig i saken.
När mor skummade syltgrytan, fÖljde fÖrstås getingarna med

och hanmade tills vidare i en burk i köket. Där upptäcktes
den aven nyfiken kvinna, som tog det för något extra gott och



satte i sig det hela. M,en döm om hennes känslor, när hon upp

lystes om misstaget!

Anstaltens tvätt försiggick i tvättstugan i ett av uthusen.

Som älvvattnet inte lämpade sig vid sköljningen, kördes tvät

ten jämte tvätterskor in till staden till den s. k. sköljflotten i

hamnen, där även stadsbornas tvätt fick sin sista behandling.

Vår och höst var det 5tors1akt på kor och svin. Resultatet

hamnade i stora saltkar, sedan en del undantagits i färskt till
~tånd. Det säger sig själv, att särskilt det salta kÖttet näppe

ligen skulle senterats av vår tids människor, men man hade

inte så stora fordringar då för tiden.

Mathållningen var också efter tidens sed enkel och enformig.

Till frukost serverades alla dagar välling av skummjölk samt
sill och bröd. Middagen på söndagarna utgjordes av färsk

soppa. De övriga dagarna växlade man mellan salt soppa,
ärter och fläsk, kål med kött eller fläsk samt sill och potatis.

Dessutom fick man mjukt eller hårt rågbröd. Aftonvard fick

endast de, som arbetade utomhus, och den utgjordes av smör

gås och mjölk, ost och spickeskinka. Kvällsmaten var stående

rågmjölsgröt och mjölk samt bröd. När sillen gick till, köpte
far ibland färsk sådan samt brisling, som saltades ned. Mall

bedrev en rätt betydande odling av vitkål. En del av denna

hackades och packades i tunnor till s. k. surkål. Som ett

exempel på priserna omkring sekelskiftet kan nämnas, att
kostnaden för mathållningen höll sig i 25-30 Öre per dag och

person.

En sommardag utspelades i det stora köket en drastisk epi

sod. Fattiggården hade ofta besök av luffare, vilka, om de

uppträdde hyfsat, alltid kunde påräkna ett mål mat och logi i

en lada. Den dag, som här avses, kom ett lag på fyra stycken

och pockade på mat, ja, satte sig vid matbordet utan vidare.

Kokerskan, som var ett resolut kvinnfolk, blev arg, tog en

efter en i kragen och langade ut dem i den vinkelbyggda för-
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stugan. Gårdens drängar, som var på ingång, fattade genast

situationen och befordrade dem så småningom ut på gården.

När de så kom på fötter, hördes en av dem utbrista: "Där var
det en dj-a ordning!"

Jordbruket på gården, som omfattade omkring 40 tunnland
Öppen jord, sköttes aven il två drängar jämte arbetsföra bland
de intagna. Arbetsdagen ringdes in kl. 7 med en vällingklocka
och ut kl. 7 på kvällen med en middagsrast på en timme och
en rast för aftonvard. Under den brådaste tiden fick man lära

sig att rÖra på armar och ben utan att någon kOl'nmenderade,

ty det fÖll ingen in att maska med arbetet, som gick med lust
och glädje i bästa kamratskap. När skörden var klar, tog man

itu med tröskningen. Tröskverket drogs med en s. k. vand
ring, där dragkraften var två hästar, som kördes runt omkring
vandringen. En man matade in säden i tröskverket, och sedan
fordrades 3 il 4 fÖl' framforsling av säden och bortforsling av

halmen. Säden kördes så småningom till kvarnen för att

malas till mjöl. På vedbacken var alltid några gubbar i far

ten med sågning och huggning av ved. Till vinterns arbeten

hörde hemkörning av ved från kronoparken. Där skulle ve

den, mest s. k. långved, först köras från hugget ut till någon

av vägarna. När man så körde hem, tog man fullt lass. När

man skulle ned för det s. k. klevet, som ledde ned från berget,
måste man bromsa med kättingar kring slädmedarna. Även

timmer köpte man från kronoparken. Detta forslades så till

sågen för att förädlas till plank och bräder. Under min upp

växttid utökades gårdens byggnader betydligt. Så tillkom
en större uthuslänga med snickarebod, stall m. m., en källare,
ett svinhus av sten i stället för det gnmla trähuset och en sta

tarbyggnad. I det gamla svinhuset hade vi som pojkar be

drivit en lönande jakt på stora feta råttor, en jakt som skedde
med råttfällor av olika typer, med salongsgevär, ja, t. o. m.

med blotta händerna. Men så betalades också en råttsvans

med hela 5 Öre.
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Kostnaderna för dessa byggen måste ha blivit ganska ringa,
ty arbetet utfördes av gårdens folk, Här hade bL a. gamle
LilJa sin chans. Han var en s. k. aleknopp, d. v. s. byggnads
snickare från Ale härad, och en härdad en. Det berättades,
att L. vid ett bygge, där man hunnit upp till rumshöjd, slog
vad om en liter brännvin för den, som först hann ned till
marken. Kamraterna skyndade till stegarna, men L. tog helt

resolut ett språng från ställningen och vann vadet. Och ändå
måste han vid tillfället varit bortåt 60 år och därtiLl halt.

På tal om arbeten fanns där en smed, som tidvis på grund

av tungsinne lade undan allt arbete men som andra tider ut

vecklade både energi och skicklighet. På grund av hans

sjukdom måste far kunna konsten att lirka sig fram, och
denna konst måste odlas beträffande de flesta understödsta
garna, ty de hade ofta de mest underliga ideer. Så t. ex. jung
fru Lampa, som ej kunde förmås att ta på sig ett nytt klädes
plagg. Därför måste mor för det första välja ett plagg, som

såg ut att vara begagnat, och sedan hitta på någon passande

historia för att få henne att ta emot detsamma. Skomak~rn

och kammakarn utövade sin yrken på rummet nr 7, som
dessutom härbärgerade fyra andra gubbar. Om skomakarn
minns jag en historia: På fattiggården fanns bl. a. en mor

mon, vilken som proselyt försökte värva L:s äkta hälft. När
detta kom till mannens kännedom, tog han uppgörelsen med
rivalen i egna händer, i det han gav mormonen ett par rejäla
örfilar, åtföljda av ett klart påpekande, att han för sin egen

välfärds skull borde sluta upp med omvändelsepropagandan.

Och det hjälpte.
Kammakaren D. tiHverkade inte bara kammar utan dessutom

en mängd andra saker av horn och ben, såsom skohorn, korv

horn, skedar m; m., vilka han sålde på lö,rdagarna på stadens
torg. När han så kom hem, redovisade han för affärerna, var

vid han fick behålla en viss procent. Ibland gick affären bra,
ibland var marknaden, som D. uttryckte sig, "flau".
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Från rummet nr 7 har jag ett hemskt minne. Där bodde

bL a. en bergsprängare L., som just inte hörde till de lätt

skötta. Vid det tillfälle, som här avses, hade något gått
honom emot, varför han beslöt att ta en gruvlig hämnd. Han

satte sig nämligen i sin säng meden dynamitpatron i mun
nen, utan att kamraterna i rummet märkte något av det hela.
Resultatet blev naturligtvis fruktansvärt: När vi kom upp på
rummet, satt L. där utan huvud.

Så primi.tiva som möjligheterna till en god sjukvård voro,
då fattiggården kom till, är det givet, att svårigheterna skulle
bli mycket stora att ordna denna sida av vården, framför allt

på grund av klientelets olikartade beskaffenhet. För kvinnor
na avdelades tvenne sjukrum i bottenvåningen. Märkvärdigt

nog behövdes ingen sådan anordning för männen, som också

voro i minoritet, eftersom endast fyra rum avdelats för dem

mot sex på kvinnosidan. Härtill kom två mindre vindsrum,

där man försökte placera gifta par, då sådana funnos. Allra

värst blev det att ordna vården av de sinnessjuka. Att börja
med måste de placeras bland de övriga vårdtagarna, men

detta gick ej så länge. Far lät då inreda en gammal stuga

med fem celler av plank för de oroligaste och för sådana som
smutsade ned. Någon sköterska fanns ej under de första 10

åren, utan vården skÖttes av mor med hjälp av någon duktig

kvinna bland de intagna. Efter några år växte antalet av

denna sjukkategori, och därför inreddes en ny avdelning i
ett av uthusen, och därtill fick man en särskild sköterska,

som avlönades med hela 200 kr. per år. Givetvis hade man
också tiHgång till läkare, i ett att stadsläkaren kom ut vissa
dagar samt då något särskiH svårt fall inträffat. Från den
tid, då de sinnessjuka måste vårdas bland de övriga, har jag

en lustig episod. Bland de sjuka var en man, som trodde
sig vara Karl XV och som också av de flesta behand~ades

med tillbörlig vördnad, och våldsam i egentlig mening var
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han ej. En dag kom fattigvårdsstyrelsens ordförande, en

överstelöj tnant, på hesök. Vid den rond, SOl11 han gjorde i

sällskap med far, kom man även till H. M:t. Denne tyckte

tydligen inte om k6garens uppträdande, varför han drog sitt

träsvärd och röt: "Vet du inte vem du talar till och varför gör

du inte halt och front'?" Ordföranden drog sig förskräckt

bakom far och sade: "Kom, herrn, så går vi!" Bland de våld

sammaste var en trädgårdsmästire J., som tillhörde den

periodiska typen. Under sina lugna perioder var han den

mest stiI:lsamma och arhetsvilliga människa, sonl kan tänkas.

När han kände, att en orosperiod var i antågande, bad han far

att låsa in honom, och sedan kunde han rasa i ett par veckor.
Gamla Mina var ofta tvär och besvärlig, men man kunde

linda henne om fingret genom att berömma hennes långa koJ

svarta hår och vackra händer. "Säger du det", sa' hon, och

hela ansiktet sken upp.

Den tidens sätt att se på sinnessjukdomens problem av

speglades tydligt, när tanklösa stadsbor kom ut och bad "att
få se på dom galna", vilket uppväckte vår odelade harm.

Allt emellan gäUde att ta hand om ett eller flera barn,

som följde sina mödrar till anstalten. Det var i regel sådana,

som i kyrkoböckerna infördes under den på den tiden vanliga

beteckningen: Fadern okänd. Åt barnen måste då skaffas
fosterhem, och detta kom också att vila på far. De flesta pla··
cerades på sÖdra Dalsland, fars födelsebygd, och de var allt

fort föremål för förestådareparets intresse och omsorg. Många
äro de, som vid vuxen ålder betygat, att de i far och mor sett

sina verkliga föräldrar. En del av barnen fick dock stanna

på fattiggården kortare eller längre tid, ty barnhem voro på

den tiden sällsynta. Dessa blevo våra lek- och skolkamrater,
och det föll oss aldrig in att behandla dem på annat sätt, även

om åtskilliga av dem måste betecknas som problembarn.
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I slutet av SO-talet råkade far i stora sv:'\righeter, när det

gällde att skaffa tillfällig plats åt en mängd stackare, som en
ligt då gällande stränga bestämmelser utvisades från Norge,

även om de vistats där i många år. Om denna utvisning
skedde över Dalsland, förpassades de utan vidare till residens

staden. Som de ej kunde placeras på länsfängelset, åkte de

ut till fattiggården, där man genom förhör fick söka utröna
deras hemortskommun, vilken fick stå för deras omhänder
tagande. Den var i många fall svår att fastställa, särskilt

om vederbörande hade bakom sig en lång norgevistelse. Vid

den tid, som ovan nämnts, blev antalet av denna kategori

så stort, att allvarlig platsbrist uppstod. Far uppsökte då

landshövdingen och delgav honom sina bekymmer. Som den

praktiske man han var, funderade han ett slag och sa' sen:

"Lät dem rymma, men säg inte att jag har gett detta råd."

Hur kunde nu detta innebära någon lösning? Jo, när de förr

eller senare infångades, var det vederbörande kronolänsmans

plikt att utföra utredningen om hemortsrätt.
Här är några typer ur det skiftande klientelet. Till den

kverulanta typen hörde förre bokhållaren J. Fastän far på

alla sätt försökte göra, vad han kunde för J., blev denne ald

rig nöjd. Inte hjälpte det, att han .placerades i ett av små

rummen, och när far försökte använda honom vid bokfö

ringen, ställde J. till med så mycket förtret och trassel, att

han snart måste avkopplas. Han kunde aldrig förlika sig

med att från bokhåHarebefattning ha hamnat på en fattig··

gård.

En oförargligare typ var gamle Olle. Dåliga ben hade han

och ett utseende, som var allt utom tindragande. Icke

förty hade han en viss framgång hos det motsatta könet. En

julafton blev det, sedan de fått några supar, ett envig mellan

Olle och rivalen Lars, som hade ett försprång, vad kroppskraf

ter beträffar. När far på grund av oväsendet kom upp pä
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deras ruIh och uppmanade Olle att stiga upp från golvet,

där de låg, svarade han: "Ja ä inte kar te, herrn, ja ä inte
kar te." Lars höll honom nämligen med sina kraftiga ar··

mar sO/m i ett skruvstäd. Men i kampen om det efterträdda

fÖremålet avgick Olle till slut med segern.

Ett tragiskt livsÖde hade Elisabet L. FÖdd av välsituerade

föräldrar, som gett henne en god uppfostran, råkade hon i

händerna på en samvetslös förfÖrare, som drog ned henne, så
att hon till slut med sina två utomäktenskapliga barn hamna

de på fattiggården. Jag minns, att hon hade en driven hand

stil, varför far i bokfÖringen fick användning fÖl' henne en

tid. På fattiggården blev hon bekant med en snäll och be

skedlig skomakare. Det blev giftermål av, och paret flyttade

till staden, där hon bidrog till familjens uppehä~le med ren

skrivning. Fast hon strävade redligeh, kunde hon aldrig för
lika sig med sitt hårda Öde.

En helt annan typ var den robusta Sara, som kom ditut j

sällskap med sina fyra barn, alla med olika fäder. Hennes

stor kroppskrafter fick man användning för i ladugården och

i tvätten. Barnen utackorderades, som det då hette, i foster

hem. Fastän de sålunda ej hade något prima påbrå, artade
de sig bra och skapade sig så småningom egna goda hem,
vilket kan anföras som bevis för att arvsanlagen inte betyder

allt för danande av goda människor. Som ett bevis för det

goda fÖrhållandet mellan föreståndarparet och deras skydds

lingar kan nämnas, att dessa barn ofta hälsade på därute på
fattiggården. Ja, t. o. m. efter fars och mors bortgång har
det hänt, att en av mina systrar fått påhälsning både av dem
och andra av saIhma kategori.

Bland de barn, som omhändertagas, må antecknas ett fall.

En kvinna, som först setat på spinnhus, kom sedan till läns

fängelse för någon fÖrseelse. Ilär fÖdde hon en gosse, som
omhändertogs av fattigvården. Efter placering i olika foster-
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hem hamnade han hos en fiskare några mil från staden. Denne

gosse stod upptagen i kyrkoboken över obefintliga, ty han

hade ej blivit kyrkoskriven och döpt. Vid 12 års ålder kom

han till fattiggården, då fosterhemmet ej fyllde måttet.

Trots den fattigdom, i vilken han levat i fiskarehemmet, läng-

DEN GAMLA FATTIGGArmEN PÄ HOLMÄNGEN.

fade han tillbaka dit och rymde flera gånger. Han fick nu

gå i skola, konfirmerades och fick så småningom plats i ett

lantbrukarehem i grannsocknen.

Den andliga vården sköttes av stadens präster. Oftast var

det kyrkoherden som officierade. Med den högkyrkliga lägg
ning, som denne prästman hade, tillät han inte de fri,religiösa
i staden att göra intrång på hans ämbetsområde. Dessa guds
tjänster voro just ej populära bland föremål'en för den andliga
omsorgen. Man accepterade dem som ett slags omväxling eller

som något oundvikligt.
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Den som tilläventyrs föreställer sig, att vi ungdomar ej hade

några större möjligheter till nöjen och förströelser, misstar

~ig grundligt. Tvärtom torde få ungdomar haft våra chanser.

Genomgående principer var dels att arbetet skulle gå före
nöjena, dels att vi skulle roa oss själva och under ansvar,

både vad uppslag och genomförande beträffar. Ja, dessa våra

nöjen blev snart så kända i staden, att ungdomar därifrån

sökte sig ut till oss, och sålunda bildades ett ungdomslag, som

höll samman ett tiotal år. Under somn'laren gjorde vi ntfär
der på älven och Vänern och till lands i höskrindor. Vinter

tid gick vi på skridskor och åkte kälke, och vi pojkar prövade

även skridskosegling. På kvällarna måste vi givetvis hålla

oss inomhus, och då utfylldes tiden med lekar, sång och dans

samt hemmngjord teater. Då höll vi oftast till i matsalen

och någon gång på ett spannmålsloft. Våra nöjen syntes på

intet sätt väcka ond blod hos gårdens egentliga invånare.

Tvärtom gladde de sig med oss. Under barnaåren hade pås

ken sitt särskilda behag, ty då måste vid ordna så att vi fick
den största påskelden i grannskapet. Fördenskull samlade vi
allt upptänkligt material: vass, gammal halm, ris och tjär
tunnor. Givetvis skulle midsommaren ha sin majstång med
dans. Och så gick tiden med omväxling mellan arbete och

nöjen, och snart stod vi en efter en färdiga att gå ut i livet.

Därvid uppstod en egendomlig siuation. Sedan vi fyllt sexton

år fick vi inte ens mot betalning för maten vistas i hemmet

mer under några korta ferieveckor. Detta tyckte vi var onö
digt hårt av fattigvårdsstyrelsen, och anledningen är svår att

förstå, men sådan var tiden. Kvar står dock till sist minnet

aven, så underligt det kan förefalla, ljus och lycklig barn
doms- och ungdomstid.

HJALMAR PEHRSSON.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 5.

Carl Gustaf Sandberg
och Anders Larsson Krok,

två Vänersborgsmålare från 1700-talet, som
tillhörde Göteborgs Stads Konst- och Målargille.

Tendensen att förknippa skråna och skråorganisationen med
medeltiden äger naturligtvis sin riktighet. Det är bara det, att

man då så lätt fö,rbiser, att åtminstone i Sverige skrånas

största blomstringstid faller långt efter medeltidens slut, näm
ligen framfÖraUt under 1700-talet.

Skråna eller, som de också kallades, ämbetena eller gillena

hade under gången tid mycket t;kiftande utseende och uppgif
ter. Tanken bakom organisationen var ju den, att varje yrkes
gren skulle ha sitt eget skrå eller gille, helst i varje stad.

Naturligtvis gick detta aldrig aH realisera. De små städerna

hade inte marknad för alla dessa ämbeten, men regeln blev
då, att de mästare, som tillhörde en viss yrkeskategori, sorte
rade under någon närbelägen stads gilles jurisdiktion. Fanns

icke något skrå i närheten, anslöt man sig till gillet i Stock

holm. Allt detta är välkända ting, men de ha här inlednings

vis framdragits för att förklara några speciella problem nedan.

År 1702 bildades i GÖteborg ett nytt skrå. Det 'var några

mästare inom målaryrket, som brÖto sig ur Stockholmsäm

betet och konstituerade "Götheborgs Stads Konst- och Måhlare

Gille". Titeln låter oss ana, att detta ämhete hade ambitioner.
Det var inte bara frågan om hantverksmässig målning. Man
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syftade helt enkelt til:l att bliva ett ~lags institution för målar

konst, en akademi. Initiativtagarna voro åldermannen Eric

Ericsson Griis, tysken Christian von SchÖnfeldt, sedermera

välkänd kyrkomålare, mäster Jonas Grope och ytterligare
tvenne mindre betydande mästare. Skrået hade från starten

stora svårighete att kämpaemoL Det var ju krigstid och nÖd

tid, och dessutom fanns i Göteborg endast en relativt begrän

sad kundkrets, åtminstone vad det gällde profanmåleriet.

Skråets ledare varo emellertid driftiga män, och snart nog hade

man fått kontakt med en alldeles speciell marknad, nämligen

med sockenstämmorna. Dessa hade sedan en tid tillbaka (ge

nom prästerskapets privilegier 1650) fått bevi;ljande och be

slutande myndighet. Kyrkorna hade efter detta oftast samlat

fonder, som man använde, först till iståndsättande av kyrkor

na, sedan till deras utsmyckande. Särskilt i Västsverige fick
detta utsmyckande en alldeles egen karaktär. När kyrkorna

voro reparerade och fÖrsedda med nya altartavlor, predik

s101ar o. s. v., fanns i denna del av landet ytterligare en upp

gift att utfÖra. De flesta kyrkor i Västsverige hade sedan

gammalt haft trätak, antingen välvt eller ,platt. Dessa inner

tak "formligen ropade" på någon slags dekor. Så kom det

sig, att sockenstämmorna med prästen -- pastor loci - i spet

sen sÖkte kontakt med mästare i Göteborgs målarskrå och

vice versa. Genom dessa stämmor fick målarna uppgiften att
inte bara förse kyrkorna med altartavlor m. m. utan även att

dekorera de stora innertaken. Efter slaget vid Poltava 1709 och

efter de svåra pest- och hungen'lren 1710-1711 låg visserligen

detta måleri en tid nästan helt nere. Men med frihetstiden

sköt kyrkomåleriet i Västsverige ny fart och sedan accelererade
det alltmera. När en kyrka blivit målad, skulle exemplet föl
jas av grannkyrkorna. Det var framför allt fråga om bildut

smyckning med motiv från bibeln och om ornament. Den
ökade efterfrågan gav möjligheter för en ständigt växande
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målarskara, men att alla dessa mästare skuDe vara bosatta i

Göteborg var ju omöjligt. Om de inte redan bodde i kring-

10 o

Fig. 1.

50 100

liggande städer, flyttade de ut. Götegorgsämbetets jurisdiktion

växte och växte, och till sist fanns målaremästare anslutna till

detta skrå, inte bara i Västsverige utan ända ned i Skåne och
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österut till Nyköping och norrut till Västerås, Filipstad och

Karh>tad (se fig. 1). Vnder loppet av cirka 100 år försågo

dessa målare över 500 kyrkor med dekorativa och figurala ul

smyckningar, förutom all profan målarverksamhet. Man kan

med fog lägga märke till denna nästan makalösa konstnärliga

kyrkliga aktivitet.
Mot slutet av l700-talet avtog av många orsaker detta

måleri. Så kommo t. ex. nya riktningar inom konsten, som
knappast förstodo eller gillade polykroma kyrkointeriörer,

och inom teologien arbetade neologien i sanllna riktning.

En tid inpå l800-talet var detta sätt att dekorera kyrkorna

helt övergivet. Då stod också den Göteborgska "skråaka

demien" inför sin upplösning. Strax efteråt var för övrigt

hela skråorganisationen ett avslutat kapitel. Men nog har

Göteborgs målargille skrivit ett märkligt blad i den väst

svenska kulturens historia.

Även Vänersborg hade mästare, som sorterade under Göte

borgs målarskrå, nämligen Carl Gustaf Sandberg och Anders

Larsson Krok. Tyvärr vet man ganska litet om dessa målare.

Sandberg har framför allt blivit känd såsom mästaren till

Åsbräcka kyrkas uppseendeväckande målningar.
År l74() hade Åsbräcka sockenstämma beslutat att låta för

se sin idylliska kyrka med invändiga målningar. Man hade

satt sig i förbindelse med en lämpHg målare. Det var Borås
mästaren Ditlof Ross, samme man som försett ett tort antal
kringliggande kyrkor med sådan målningar. Kontrakt hade

slutits, och för att vara riktigt säker hade man låtit utbetala
GO daler silvermynt i förskott till mäster Ross. Inte nog med

detta: man hade börjat förbereda målningarna, tagit ned en

del inventarier och uppsatt ställningarna. Men månad efter

månad gick, och ingen målare syntes till. Månaderna blevo
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år. Ställningarna började ruttna och falla ner, men mäster

Ross lyste fortfarande med sin frånvaro. Då tröttnade soc
kenstämman på att vänta. Man bröt kontraktet, och småning
om började man se sig om efter någon annan lämplig målare.

När nu Asbräckaborna sökte en annan mästare hade de en

sådan mycket närmare än i Göteborg eller Borås, nämligen i

Fig.2.
Målning i Åsbräcka kyrka, av C. G. Sandberg.

Vänersborg. Så kom det sig aU Vänersborgsmästaren C a r l

G u s t a f S a n d b e r g år 1761 kom att utföra de invändiga

målningarna i Åsbräcka kyrka. Han målade där på det tunn
välvda trätaket i skimrande djupa färger treenigheten, him

melen och helvetet samt på läktarbröstet en allegori över den

kristliga kärleken (fig. 2).

53



Alla som ser dessa målningar äro nog eniga om att det var

en stor lycka, att utvecklingen blev den antydda. Ditlof Ross

hade vid denna tid lagt sig till med ett schablonaktigt enkelt

och tämligen ok0J:.lstnärligt sätt att måla, som framgår av

många exempel. Sandberg hade veterligen aldrig tidigare

gjort någon kyrkomålning. Detta tvingade honom till att ar··

beta och nyskapa. Man är också allmänt ense om att dessa

Åsbräcka målningar äro bland de mest uttrycksfulla dekora

tioner, som överhuvud taget finnas från denna tid i denna del

av Sverige. Forskare ha till och med talat om Sandbergs

clairobskyr eller ljusdunkel i Asbräcka.

Det kan med fog anses som något aven tragedi, att denne

målare, som uppenbarligen hade sådana förutsättningar för

dekorativt kyrkomåleri, ej fortsatte på den i Åsbräcka inslagna

banan. Vad detta berodde på, veta vi ej. Kanske intresse

rade han sig mer fÖr andra uppgifter. Över huvud taget är

C. G. Sandberg en mycket litet känd personlighet. Det kan

vara av intresse att förs,öka få fram några data om honom.

Carl Gustaf Sandberg föddes enligt bördsbrevet den 22 feb

ruari 1729. Enligt samma källa var hans fader militär och bo

satt i SkÖvde. Han hette Gustaf Sandberg och var "fendrich".

Modern hette som flicka Magdalena Geting. När pojken vuxit

upp, kom han i målarlära hos Mäster Johan Risberg i Skövde.

Denne tillhörde också det Göteborgska målarskrået och hade

blivit mästare år 1744. Han var specialist bl. a. på kyrko

målningar men målade även profant. Det var 1748, som den

19-årige ynglingen inskrevs som lärgosse i det göteborgska

ämbetet. Lärotiden var enligt tidens sed en hård skola, rik

på prövningar. Efter fyra år, 1751, förmäler ett protokoll

av den 6 november, att mäster Rishergs lärgosse C. G. Sand

berg "nu sine läråhr redel:n utstått". Sedan han betalt re

spektive avgifter, blev han således denna dag "för en ärlig ge

säll erkänd", Till gesällens utbildning hörde som bekant
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vandringarna. Så kom det sig, att Carl Gustaf Sandberg en
tid framåt var på vandringar. Så småningom hamnade han

på ett eller annat sätt i staden Vänersborg, och då kände han

sig mogen för att taga det avgörande steget och söka bli

mästare. Den 4 oktober 1756 infann han sig i skrået i Göte
borg. Därvid uppvisade han ett tillståndsbevis av magistraten
i Vänersborg "at der i staden sig nedsätta och Målarehandt

werket idka, sedan han på Behörigt sätt fullgjort hwad lagen
i thy (fa.ll) föreskrifwer". Han betalade resp. avgifter och an

höll om att få genomgå prov för mästarvärdigheten, och ämbe

tet förklarade "fÖl' skäligt sådant bewilja". Man förelade honom

således en uppgift. I allmänhet brukade gesällerna få måla
något bibliskt motiv, t. ex. den följande söndagens text, men
Sandberg fick inte det, utan han "förelades... til Mästerstycke

att afmåla 22:dre stycket utaf Qvinti Horatii Flacci Emble

matibus, med inscription: Dieipiinre Animus a.ttentus". Måt

ten skulle vara "Sex quarter högt och Fem quarter bredt".

Efter ca tre veckor var Carl Gustaf Sandberg färdig för
slutprovet. Det var den 25 oktober 1756, som det företogs till

granskning. Skådemästarna, d. v. s. censorerna, voro redan

utsedda. Det var skråets tvenne bisittare Lars Holm och

Christian Drabb, men dessutom deltog även åldermannen Mäs
ter Johan Ross - en broder till ovannämnde Ditlof Ross -

samt dennes son Johan Ross junior och dertill "EmbetsRåd
mannen" Herr Johan Mellenberg. Det lär knappast varit

någon risk, att Sandberg skulle hava blivit underkänd i sitt
prov, ty det heter i protokollet, att "det befants wara wäl och
swarsgodt giordt"; "Ty blef det och gilladt samt Sandberg

för en ärlig Mästare erkänd och förklarad".

Carl Gustaf Sandbergs vidare öden äro till största delen

höljda i dunkel. Han nämndes då och då i protokollen. Han

har, tycks det, haft relativt många uppdrag i Vänersborg.

Han brukade hålla sig med en lärgosse eller en gesäll åt
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gången, men långa tider har han icke någon. Någon gång är

han i Göteborg, då oftast för att komma i kontakt med någon

gesäll, som han kan få till hjälp. Hans affärer tycks hava

varit i ordning. En och annan gång finner man, att han haft

skuld till skrået, men mycket snart betalade han sådana

skulder.

Man har det intrycket av Carl Gustaf Sandberg, att han

varit en lugn och harmonisk människa. Han var gift men hade

veterligt inga barn. Han blev ganska gammal och levde in på

I800-talet. IVänersborgs Död- och Begravningsbok finns för

den 2.6 april 1805 följande anteckning bland de avlidna: Sand

berg 70 målare i Staden änle!. ålderdom". Det kanske slut

ligen kan vara värt att framhålla, att uppgiften om hans ålder

icke är riktig. Enligt bördsbrevets uppgift måste Carl Gustaf

Sandberg varit 76 år vid sin död.

Om A n d e r s L a r s s o n K r o k veta vi ej heller så myc

ket. Hans bördsbrev finns liksom Sandbergs bevarat bland

skråhandlingarna i Göteborg, och enligt detta synes han varil:

född den 16 juni 1730. Hans tadel' var pastor och kaplan i

Gunnarsnäs socken i Dalsland och hette Lars Krok; hans mo

ders flicknamn var Helena' Söderberg. Båda voro emeller

tid döda, då Anders Larsson Krok den 19 juli 1740 sökte sitt

inträde i Göteborgs Målarämbete såsom lärgosse till den
kände målaren Lars Hasselbom.

Hasselbom hade blivit mästare år 1735 och var sedan detta

år bosatt i Åmål, men 1711 flyttade han till Lidköping och tog

då givetvis med sig sin lärgossC' Krok. Så gingo dennes läro

år, som i regel brukade vara il, 5 till 6 år. Därefter blev Anders

Krok gesäll, och han har säke'rligen som Sandberg varit på

gesällvandringar. Det dröjer niimIigen flera år innan vi åter-

56



finna honom. År 1749 sökte han mästarvärdighet och bevil

jades denna "til professionens idkande i vVennersborg", sonl

det heter. Därefter hade han sin huvudsakliga verksamhet

förlagd till denna stad. Men även han fick emellanåt dekora

tiva och figurala uppdrag i kyrkor. 1758 anlitades han såle

des av Högsäters sockenstämma i Dalsland för att måla kyr

kan. I kyrkoräkenskaperna 28 mars och 16 okt. 1758 heter

det: "Målaremästar Krok bekommit förskot til färgers inkö

pande 100:-" resp. "och målare Krok för kyrkans målning

130:- och 4:- för resepenningar". Dessa målningar äro fö·r ..

svunna med den gamla kyrkans rivning 1909, men i Antikva·

risk-topografiska arkivet i Stockholm finnes en handling, som

omtalar, att taket varit indelat med akantusslingor, att del

längs takets sidor varit figurfält med ornament och att ett av

motiven var uppståndelsen. Detta är ju alltför knapphändiga

upplysningar för att vi skola kunna bilda oss någon uppfatt··

ning om Krok såsom konstnär.

Emellertid finns det dessbättre även en kyrkornålning av

Kroks hand bevarad till våra dagar. Det är i Gunnarsnäs

kyrka, i vilken hans fader ju varit präst (fig. 3). Enligt upp

gift (av konservatorn) skall denna ha blivit målad ål' 1780 ay

Anders Krok. Målningarna framtogos ål' 1946 av konservator

aBe Hellström. En lång tid hade ju gått sedan Krok målat

Högsäter. Målningarna i Gunnnl'snäs, som visa längs takkan

ten 11 fält med växter och träd, omgivna av ornament, och

en mittmedaljong med Jehovah tecknet, omgivet av ängla

huvuden, äro förhållandevis spröda, och det dekorativa draget

dominerar över det figurala. De äro till skillnad från Åsbräc

kas oljemålningar utförda i limfärg med klara blå, röda och

gula nyanser mot helvit botten. Någon datering eller signatur

i själva taket finns icke. På det hela taget märker man i

Gunnarsnäs, att även om dessa målningar ha stort dekorativt
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värde, man passerat kulmen i fråga om detta kyrkomåleri

ur konstnärlig synpunkt.
Det är dock intressant att observera, att målningarna säker"

ligen gjort intryck i trakten. Enligt uppgift skulle Krok för-

Fig.3.

Detalj och del av takmålning i Gunnarsnäs kyrka,
av Anders Krok.

sökt att få förse den närliggande Järns kyrka med liknande

utsmyckning, men detta skulle icke blivit av. I stället blev

denna kyrka år 1804 försedd med direkt kopia av Gunnarsnäs

kyrkornålning, utförd aven målare Erik Ekström. Då när··

mar man sig Sllutet på denna målarepok.

Detta är icke Kroks enda kyrkornålningar. Han utförde

flera, bl. a. 1763 en utsmyckning av Kville kyrka i Bohuslän,

där han även arbetat med liknande motiv.

När Anders Larsson Krok dog är icke exakt bekant, men

man kan med skäl antaga att det var år 1792, då han uppgi

ves vara "afgången" ur det göteborgska ämbetet, vilken term

oftast brukar vara detsamma som "avliden".
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Såväl Sandberg som Krok hade sin huvudsakliga verksamhet

i själva staden Vänersborg. Det kan tänkas, att det där finns

bevarat något verk av dem under den vanliga titeln "okänd

konstnär". Det är nämligen ett faktum, att dessa skråmålare

oftast också voro profanmålare, t. ex. conterfejare, d. v. s.

porträttkonstnärer. Man kan kanske hysa misstankar om

någonting sådant åtminstone beträffande den dramatiske, ur

konstnärlig synpunkt mycket originelle Carl Gustaf Sandberg,

mer i varje fall än om den konventionelle A}1ders Larsson

Krok. Hur som helst är det tvenne intressanta pel~s'onligheter

vår stads kulturhistoria.

I borgmästare Bertel Hallbergs efterlämnade arkivalier \sy~

nes dessa uppfattningar få bekräftelse. Där finns nämligen

följande anteckningar angående en av bl. a. borgmästare

Anders Ingman begärd målning i residenset år 1756, att han

föreslagit till antagande till denna målning "en målaregesäH

vid namn Carl Gustaf Sandberg, som skall vara färdig i pro

fessionen både med överstrykningar som undermålningar på

väf till tapeter med mera, av vilka senare och dessa contrefait

målningar han så väl för herr greven som herr assessoren

skall tämmeligen vackra prov uppvist". Sandberg uppgives

också hava blivit antagen till sagda målnings verkställande.

I samma handlingar finnes beträffande Krok en uppgift

från 1755, att han fick betalt för att måla husnumren i staden,

vilket även bekräftar dennes mera hantverksmässiga verk

samhet.

SVEN AXEL HALLBÄCK.
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ÄRSKRÖNIKfl 1952.

Så ha vi nu åter en Annandag Jul, och gillebröderna ha

samlats för att åhöra diverse berättelser och idka omval och,

som man får hoppas, även idka angenäm samvaro till ett

stycke in på tredjedagen.

En tradition bjuder härvid, att bröderna, innan det ange

näma börjar, göra en resa bakåt i tiden för att se, vad sig

under året tilldragit haver. Ni ha själva valt er reseledare,

så beklaga er inte, utan följ mig bara och se på omvärlden

och Ginet med mina ögon.

En avgud i Moskva och hans profeter av såväl rysk som

av annan nationalitet arbeta energiskt sedan många år på

att breda ut ett slags freds- och lyckorike till världens alla

hörn, och i Tjeckoslovakien se vi ett exempel på lyckoriket,
samtidigt som vi bevittna den gamla historiska sanningen,

att revolutionen äter sina egna barn.

I Amerika har den internationellt välkände Eisenhower

valts till president, och vi ha bara att avvakta, vad generalen

kan åstadkomma som politiker.

England sjunger åter "God save the Queen", och gamle bull
doggen Churchill söker på sitt sätt bemästra inflationen och

varubristen, medan Frankrike byter konseljpresidenter och

det rika franska folket vägrar att hjälpa den fattiga franska

staten. Där är som på de flesta andra stäUen i världen en kro
nisk förtroendekris.

Den 13:e olympiaden har arrangerats av Finland och i viss
mån av Norge, och om våra olympiapojkars resultat kan
sägas, att det blev bättre, än man fruktat, men sämre, än man
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hoppats. Och därmed äro vi inne på Sverige och svenska

folkets öden under 1952.

Man kan fråga sig: Vad ha svenskarna skrivit och talat om,

vad har man diskuterat och dehatterat, vilka äro de personer

eller händelser, som mer än annat fångat svenskens intressen
under det gångna året? Är det riksdagsmannavalet eller den

stora spionprocessen, är det bostadsbristen eller grispremierna,
är det de mobergska "Utvandrarna", som blivit "Invand

rarna", är det byråkraternas och översåtarnas maktfullkom
lighet och undersåtarnas hjälplöshet, är det vädret och den

felslagna skörden eller är det kanske rent av Konungens 70
årsdag?

Nej, gode gillebrÖder, hur stora och viktiga dessa händel
ser i sig själva än kunna vara, ha de dock ställts på plats och

överskuggats av något, som i sin storslagenhet saknar varje

motstycke, något, på vilket dags- och veckopressen levt högt

och offrat tonvis med trycksvärta, något smn via radion nått

till slott och koja, som framkallat leenden och lÖjen, skratt

och tårar, det storvulna, som kort och gott kan sammanfattas

i ett enda enkelt tvåstavigt ord: Snoddas.

Och med detta förflytta vi oss raskt till Vänersboeg, ity alt

även vår stad har hedrats med ctt besök av haderiasångaren.

Enligt den alltid välunderrättade ELA utbröt i samband härmed

en Snoddaspsykos, som dock dess bättre kom av sig tack vare

GO-åringen Oskar Carlberg, vilken, enligt vad trovärdiga perso

ner meddelat, genom sitt hurtfriska och scenvana uppträdande

"stal filmen från huvudpersonen", som man säger i Hollywood.

Så om någl:)ll skall ha en staty, så - -- - -. Nej, inga mer
statyer nu på ett tag, det liksom bränns, när man talar om så
dant här i Vänersborg. Men trots eldfaran kanske jag blir

tvungen att återkomma och tala om statyer. vVedham och

hans eldfasta brandkår får väl släcka.
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Anna-Julias låga hus med de tre trappstenarna ett stycke

ut på trottoaren och den dunkeJgröna trädgården bakom det

konstfulla spjälstaketet har skattat åt förgängelsen. Väners
borg är en idyll fattigare. På tomten reser sig ett prydligt

HSB-hus i gult fasadtegel med en butik just i Anna-Julias
hörna. Och butiken har en trappsten ute på trottoaren, så

man kanske rent av kan tala om pietet. Om nu butiken också

säljer "sega gubbar", kolla och äpplen, så ha ungarna på Norra

Kyrkogatan fått samma fasta punkt i tillvaron, som deras far

och farfar en gång hade.
På tal om nybyggnader, så manifesteras de centrala myndig

heternas livskraft och tillväxt av två pampiga längor mitt

emot "Nye skolen" eller Norra Folkskolan som det heter på

nyvänersborgska. Den mest prominente och beryktade in

hysingen i palatset torde vägförvaltningen vara, ja, vatten
domstolen och lantmäterikontoret få ursäkta. Ryktet påstår,

att på gården skall ordnas parkeringsplats för på länets vägar

sönderkörda bilar, som där skola upps.tällas i avvaktan på ut

betalandet av ersättning för å nämnda vägar genom vägför

valtningens försorg åsamkade skador å fjädrar, stötdämpare,

kofångare m. m., under det att ägare eller förare av bemälda

fordon å länslasarettet av d:r Beckman få lever, hjärta, njure

och annat innanmäte sorterat och fastsytt på rätt ställe. Det

där blev något kurialt, men man bHr gärna konstig själv, när

man talar om myndigheter. Som alla förstå så ljuger ryktet

naturligtvis; en sådan parkeringsplats kan inte åstadkommas i

hela Storvänersborg, om vi så toge alla torg och idrottsplat

serna i Mariero och Blåsut samt hela Grunnebo hed till hjälp.
Nej, när nu vägförvaltningen fått bostadsfrågan så förstklas

sigt ordnad, så kunna vägtrafikanterna vara lugna. Vägarna

komma att fixas i ett nafs, som man säger. Man kan ju inte

gärna tänka sig någo'n bo i ett slott och härska över ett torp.

63



Vänersborg är en sjöstad, och vänersborgaren älskar sjön och

älven. I stilla sommarkvällar kan man vid"Andre vågbrytarn"

se Primus i sin vita lörja hala in präktiga abborrar, medan

motorbåtar med fiskesinnade besättningar stäva mot Norman

och östare och Posejdon med flaggspelet i topp dunkar iväg

på en månskenstur. För den mera ordnade rodden i sta'n

svarar Valter Karlson, och våra seglare visa med framgång

de vänersborgska färgerna vid rundningsmärken runt hela

Vänern.

Men Vänersborg är inte bara en sjöstad; den har på sista

tiden även blivit en hamnstad. Tack vare en ny kran och en

energisk hamnfogde har staden åter blivit något att räkna

med, när det gäller sjötransporter. Och det var inte en dag

för tidigt. Fortsätter Thure Blom på samma sätt något kvart

sekel framåt, så kan han räkna med att bli invald i VSG och

därmed adlad till vänersborgare, och det är ju alltid ett mål

att sträva emot.

Ett sådant adelskap förtjänar även byggnadschefen Nylen
att få. Det är få människor förunnat att själva skapa sig eH
bestående monument. Nylen är på väg att skapa sitt, sig själv

till heder och nu levande och kommande generationer väners

borgare tiH glädje och vederkvickelse. Jag talar om prome
nadvägen utmed Dalboiandet, som nu nått till Bastungens fyr.

Den är skön att vandra, vilken årstid eller vilket väder det än

är, och Du är där trygg för tidens plågoris: fartdåren. En

gästande gillebroder av äldre årgång, som behöver motionera

bort något av julmaten, vill jag rekommendera att göra turen.

Vid Djupedalen omtalar en originell vägvisare, att det är 1700
m. till Bastungen, och detta är de mest lättgångna 1700 m.,

som Du någonsin gått. I varje krök möter Dig en vacker och

välbekant utsikt eller en plats som väcker minnen från Dina
glada pojkår, och i sällskap med gamla glada minnen blir vä

gen aldrig lång. Och är Du en broder av yngre årgång, så
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tag gama med Din själs för tillfället mest iiiskade, ty för unga

par torde vägen uppfylla högt ställda krav, och på så vis kan
också Du, om Du skÖter Dig, ha glada minnen att sällskapa
med, när Du blir till åren kommen.

Detta var idyllen i vår tillvaro, men här händer också

ruskiga saker. Hundar badas i Plaskdammen! Om hunden

är det hästa hos människan, så kan man fråga sig: Vad gör

det sämsta hos människan i Plaskdammen? Jag ryser i kapp

med Axel Westedund, bara jag tänker därpå.

På talarn djur, så skall faunan på Halleberg berikas med
veronaibedövade kronhjortar. Ändamålet med kronhjortar

på berget torde vara att bereda älgjägare och jaktvårdskonsu
lenter tillfälle att få se älgar och kronhjortar så att säga sida

vid sida. Efter ett noggrant studium av skillnaden mellan ar

ternas färg, hornkronor, huvudresning och gångart torde be
Idagliga och pinsamma misstag under älgjakten kunna före

byggas.
Efter denna geografiska och biologiska utvikning fö-rflytta

vi oss åter ti:H Vänersborg. Här är bl. a. att notera, att skat

ten för nästa år blir ofÖrändrat hÖg, att Oscar Andersson varit

på middag hos Kungen på Stockholms slott som tack för senast
linder Eriksgatan samt att sex personer begagnat sig av sin

rätt att lämna statskyrkan. Pastor Bengt Swan~n svarar för,
att ett gott förhållande upprätthålles med våra nordiska grann

länder, enkannerligen med våra vänorter. Staden har valt sin

Lucia, som under solenna och värdiga former bekrönts och
beundrats. Beundra kan man dock ej det sätt, varpå läro

verksungdomen börjat fira Lussebrud. Mänga vänersborgare
ha med rätta retat sig över att behöva bli väckta klockan' halv
tre på natten aven skränande hop, som försökt sjunga "Sköna
Maj" och "Vi gå över daggstänkta berg", under det att en

missanpassad individ frenetiskt slår på en bastrumma. Jag

är ej den som klankar på de unga, men man tycker, att en
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blivande ljusets riddarvakt borde av målsmän och lärare

meddelas elementära kunskaper om bl. a. Adventet. Advent

är ingen karnevalstid. Kan rektor Lundqvist dessutom ordna

med att någon håller en populärföreläsning för hans adepter

om skillnaden mellan Sankta Lucia och Lussebrud, så skadar

det nog inte heller. Vi här i Vänersborg ha enligt tradition

alltid firat Sankta Lucia, och tänker fortsätta härmed.

Och nu till Gillet. Som vanligt är det mycket litet att till

lägga till det, som styrelse- och revisionsberättelserna ha att

säga. Beredningsnämnden har ej sammanträtt under året,

och det är mycket bra, ty krönikören, som av misstag ut

setts till arkivarie och som även är med i beredningsnämnden,

har ingenting gjort under året, och får på så vis ett om ock"ä

omor:aliskt stöd av Sven Lind och Sten Sahlin m. fl., som

heller ingenting gjort.

Gillets förhållande till syskonen är gott. Stora syster Dött

ragilllet växer och frodas och har en plats i våra hjärtan såväl

som i årsskriften, och småbröderna Kokhuspojkarna och

Östra Haga-Sjöhergetpojkarna understryka det faktum, att sta

den blivit så stor, att den håller sig med egna stadsdelsföre

ningar. Även ungdomarna äro välkomna i fami1ljekretsen och

önskas lycka och framgång.

Och nu kommer den, den sista och mest brännande frågan.

Jag har här tidigare skämtat och kanske också gycklat: nu

vill jag vara allvarlig, när jag går att tala om vår lille rid

dare av Barmhärtigheten, om S:t Martin.

Det har ryktats, att skaparen av S:t Martin skulle producera

sitt konstverk i serier och att exemplar därav skulle uppställas

i olika svenska städer. Om detta är sant, kan man fråga sig:

Är detta rättrådigt handlat mot Vänersborgs innevånare ellel'

mot de män av ideal och god tro - jag tänker här på Lands

hövdingen, Oscar Andersson och Gunnar Hjorth -, som förde

de preliminära förhandlingarna, eller mot de hedersmän, som
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staden utsåg att slutgiltigt föra frågan i hamn? Onekligen
hava dessa fått ett muntligt löfte om att konstverket skulle
uppställas endast på en enda plats till i världen: i Kansas City
i USA och där i ändrad form. För övrigt säger priset, att Vä
nershorg köpt ett original och ej en dussinvara.

Gillebröder! För att få svar på denna fråga och stilla min
oro gick jag i julnatten över det stora torget bort till ridda
ren, såg upp till honom och frågade: "Är det sant? Skall Du
rida ifrån oss? Du måste förstå oss. Den dygd och det ideal,
Du symboliserar, önska vi ut över hela världen, ut till alla
länder och alla folk. Men Dig själv, som vi lärt oss tycka om,
vill vi ha för oss själva och för alltid behålla här mitt ihland
oss. Rid ej i natt!"~ Och se! Riddaren sänkte sitt svärd, vred
huvudet först ut emot torget, som han famnade med sin blick,
höjde det sedan, såg mig in i ögonen och talade: "Jag har nu

i ett år stått här på min post. De blickar, som riktats mot
mig ha ofta varit kritiska, och de ord jag uppfångat, ha
stundom varit hårda, men jag tycker mig ha förmärkt, att, allt

eftersom tiden gått, blickarna ha blivit mildare och orden

mjukare. Det har förtalts mig, att vänersborgarna äro svåra
att vinna som vänner, men har man en gång vunnit deras
vänskap, så varar den i evighet. Din hälsning nyss gladde
mig mer, än Du anar. Häls~ dina bröder, att jag älskar
er stad, som jag nu vill kalla också min, att jag skall bemöda
mig om att vinna allas Edra hjärtan och att jag aldrig, aldrig
skall rida ifrån Er!" -- Och riddaren återtog sakta sin ställ

ning, och jag gick att bringa en riddersmans budskap till sta
dens folk.

Och med detta har jag fyllt min plikt som krönikör och som
budbärare c~ch har endast att önska S:t Martin och alla andra

gode och redlige vänersborgare, var de än bygga och bo,

ETT GOTT NYTT ÅR!

THORSTEN GULZ.
Vänersborg Annandag Jul 1952.
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MINNESRUNOR 1952.

"Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld."

Ett år har flytt. Det kommer aldrig åter,

ej heller våra gillebröder nio,

som under gångna året lämnat oss,

för att få njuta av den frid,

som för dem ständigt varar.

De hava fyllt den uppgift livet ställde på dem,

ej kanske lika lång för alla.

Vår livslängd är för oss förborgad,

en nådegåva som så många andra.

Dessutom är ett hopp oss givet:

vi skola mötas än en gång.

Ett evigt liv oss väntar i Hans' rike.

Till dess de skola leva kvar hos oss,

ej bland oss här, men ,j dem skola minnas.



Snickaren RICKARD ANDERSSON, född i Vänersborg den 6 augusti
1874, avled den 11 januari 1952. - A. var anställd hos Byggnads
firman Bröderna Lindgren och blev sedermera gårdskarl för den
Lindgrenska fastigheten vid Norra gatan. Lika stilla som han levat,
lika stilla gick han bort. - Richard Andersson blev medlem av Vä··
nersborgs Söners Gille år 1947.

Köpmannen THURE BHAND, född i Väners
borg den 28 juli 1882, avled i Lidköping den
16 maj 1952. -- Efter skolåren genomgick han
handelsskolor dels i Göteborg och dels i
Hamburg. Sedan skolstudierna avslutats,
blev han föreståndare för den av hans fader,
Pontus Brand, bedrivna firman Brand & An
dersson härstädes. När denna firma upp
hörde, öppnade han egen engrosaffär i Lid
köping, vilken rörelse han överlät år 1!J::! J,
då han blev representant för A.-B. Metall
manufaktur i Lidköping, vari han kvarstod,

tills han för ett år sedan på grund av sjukdom måste sluta med ar
Iletet. - Thure Brand var en i alla kretsar uppskattad personlighet.
Utrustad med en vacker stämma spred han glädje omkring sig. Nog
minns vi gamla vänersborgare hans framträdande i Halvord LydelIs
"Vänerns Drottning" för att nämna ett av de otaliga tillfällen, då han
här i staden låtit sin stämma ljuda. - Thure Brand inträdde i Vå
nersborgs Söners Gille år 1906.

Avläsaren HELGE HALL, född i Vänersborg
den 17 november 1910, avled den 24 juni 1952.
- Hall var sedan många år anställd vid Vä
nersborgs Elverk som avläsare efter att tidi
gare ha haft olika anställningar och bedrev
dessutom försäljning av varm korv. Hans
arbetsgivare vid Elverket lämnar honom goda
vitsord. - Sin största insats har H. gjort inom
idrottskretsar, där han, visserligen icke som
aktiv utövare av någon idrottsgren, men som
passiv, medverkat vid bildandet av såväl
föreningar som förbund inom distriktet och

därigenom gjort sig ett namn i idrottshistorien. - Helge Hall in
trädde i Vänersborgs Söners Gille år 1941.
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Sjökaptenen ROBERT G. JONSSON, född i
Vänersborg den 23 april 1877, avled den::J
september 1952. -- Efter avslutad skolgåns
och genomgången bokhållerikurs fick J. an
ställning å Vänersborgs hamnkontor. Från
början var det väl detta yrke, han hade tänkt
välja, men "edan han kommit i beröring med
sjöfolket, ändrades hans intressen, och hal!.
beslöt sig för det mera krävande sjömans
yrket. Han seglade, för att få sin utbildning,
på olika fartyg i såväl inril,es som utrikes
fart och avlade efter hemkomsten avgångs

examen vid navigationsskolan i Strömstad. Han fortsatte sedan i
hefälsställning som styrman eller chef på olika fartyg, tills han är
1917 anställdes som kanallots hos Vattenfall;styrelsen, ett uppdrag
som krävde ingående erfarenhet men vilket han fullgjorde på ett möns··
tergillt sätt. J. kvarstod i denna befattning till pensionsåldern, men
med den spänst och vigör, han var utrustad med, tjänstgjorde han
långt därefter som "extra", när så behövdes. - J. tillhörde sedan
lang tid Sällskapet Vänersborgs Par Bricole och Vänersborgs Arbe·
tareförening. Gillet låg alltid J. varmt om hjärtat, och så ofta han
för sin tjänst kunde och hans hälsa medgav, sågs han vid högtids-o
stämman. - Robert Jonsson var en rakryggad man, som icke svei,
de plikter, han åtagit sig. Till synes kärv och otillgänglig, kanske
en följd av den livets hårda skola, han genomgått på sjön, var han
innanför skalet en varmhjärtad människa och trogen vän. - Robert
Jonsson inträdde i Vänersborgs Söners Gille är 1912.

Verkstadsägaren KNUT ANDEHSSON, född i
Vänersborg den 6 februari 1881, avled den
18 oktober 1952.- Sin första anställning
hade A. hus "charkutare" Johan Jonsson.
Efter någon tid erhöll han anställning vid A.
F. Carlssons SIwfabrik härstädes men äter
gick till charkuteriyrket för att, efter att hava
varit anstälJd hos flera olika firmor, öppna
egen rörelse på Kronogatan. Denna bedrev
han till i början av 1920-talet, då han änyo
kastade om yrke och etablerade firman K.
Anderssons Verkstäder, vilken rörelse han

drev till sin bortgång. - A. hade äyen tid och lust att ägna åt annat
än sin dagliga gärning. Han tillhörde Vänersborgs Kvartettsångal'
sällskap under hela dess tillvaro som första tenor. Vänersborgs Ar
betareförenings nöjesbestyrelse hade under en lång följd av år i
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honom en intresserad ledamot. Så ock har han nedlagt ett stort ar
bete till Vänersborgs Hantverksförenings bästa. Vänersborgs Motor
håtsklubb räknade A. som en mycl,et verksam medlem, för att lll!

endast nämna en del av de sammanslutningar, där han verkat. Kam
ratföreningen Kokhuspojkarna var A. en av initiutivtagarna till, och
det blev hans sista gärning till medmänniskors nytta och nöje, på
vilket altare han offrat mycket både tid och arbete. - A. hade en
ljus syn på livet. Sällan såg man honom tappa humöret. Han såg
alltid någon ljuspunkt, som han kunde hålla fast vid. För Väners
borgs Söners Gille hyste A. det varmaste intresse, och få äro de hög··
tidsstämmor, han icke bevistat. - Knut Andersson inträdde i Väners
borgs Söners Gille år 1909.

Chefrnontörel! ERIK ANDERSSON, född i Vä
nersborg den 14 januari 1897, avled den 25
oktober 1952 i Göteborg. - A. började redan
som ung inom det elektriska facket och gjord~

sina första liirospån hos Nya Förenade Elekt
riska A. B:s filial i Vänersborg. Efter några
år blev han förflyttad till samma företag i
Stockholm. Sedan han fullgjort sin värnplikt,
återbördades han till fädernestaden, där han
fick anställning hos firman Albin Andell, men
kom efter någon tid till L. M. Ericsson i Gö
teborg, där han kvarstod till sin bortgång.

Han har gjort sig känd som en mycket skicklig yrkesman. - Erik
Andersson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1940.

Verkmästaren FELIX KHAFFT, född i Väners
borg den 15 augusti 1902, avled den 13 no
vember 1952, - K. började sin bana hos sin
fader, smedmästaren Gustaf Krafft, och över
tog vid dennes frånfälle rörelsen tillsamman
med sin broder. Ar 1937 separerade bröder
na, och Felix Krafft hade sedan anställnin.cj
hos firmorna Mala och Monsun i Väners
borg. Efter en kortare arbetsperiod i Lid
köping var han under tre år sysselsatt vi,t
Svenska Järnvägsverkstäderna i Landskrona
för att år 1946 öppna egen rörelse i TroH

hättan. Denna överlät han år 1950 och fick anställning hos Väners
horgs Armaturfabrik härstädes, där han kvarstannade, tills han på
grund av sjukdom måste sluta. - Felix Krafft inträdde i Vänersborgs
Söners Gille år 1930.
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F. d. redaktören SVEN FALK, född i Väners
borg den 2't september 1866, avled i Stock
holm den 29 november 1952. - Efter avlagd
studentexamen och studier vid Uppsala uni
versitet fick han, sedan han under några år
varit verksam inom andra företag, 1894 an
ställning vid Stockholms-Tidningen, först
som riksdagsreferent, därefter under åren
1898-1906 som nattredaktör och från 1907
som utrikesl'edaktör, vilken krävande befatt
ning han uppehöll ända till uppnådd pen
sionsålder 1930. F. var ledamot av fonden

för Lars Hiertas stipendiefond. - Sven Falk inträdde i Vänersborgs
Söners Gille år 1906.

Boktryckaren HARALD LINDSTRÖM, född
i Vänersbol'g den 12 april 1873, avled den 5
december 1952, - L. var son till vagnma
karemästaren Janne Jansson-Lindström
Vänersborg. Efter avslutad skolgång fick han
anställning som lärling vid Bagges Tryckeri i
Vänersborg år 1888 och gjorde där sina första
lärospån i yrket. År 1896 erhöll han anställ
ning vid KuugL Boktryckeriet P. A. Norstedt
& Söner i Stockholm, i vilket företag han
kvarstod till sin bortgång. L. var känd som
en synnerligen intresserad och duktig yrkes

man. - Sitt stora intresse för sjön, som han i så stor utsträckning
fick odla i hemstaden Vänersborg, tog han med sig till Stockholm,
där han i dess skärgård sökte och fick avkoppling från jäktet i stor
staden. - Harald Lindström inträdde i Vänersborgs Söners Gille ~)l'

1939.

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

Skuggorna breda sig om dem,
vilan är djup och lång.
Domnande kvä/lsuind söver dem,
susar Sill vaggande sång.

PRIMUS ANDERSON.
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1952.

StyreIsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse över verksamheten under år 1952, Gillets 47:e arbetsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 20 mars och
till höglidsstämma annandag jul. Till den senare hade 49 av Gillets
medlemmar infunnit sig. Andre åldermannen talade därvid "Om
landshövding Paul Sandelhielm, stadens återuppbyggare".

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 21:a årgång och
tillställts samtliga medlemmar. Det fortsatta samarbetet med stadens
museum har för året tagit sig uttryck i en omfattande uppsats av an
tikvarien vid statens historiska museum, fil. d:r Andreas Oldeberg,
om det i den cedergrenska samlingen ingående märkliga Höganäs
svärdet.

Ur "Knut Hernströms understödsfond" har utdelats en julgåva, nr
"Major Oscar \Venerströms understödsfond" likaledes en julgåva och
ur Gillets allmänna kassa ett understöd, varjämte Gillet deltagit i
riksinsamlingen till Konungens 70-årsgåva. För Gillets övriiga under
stödsverksamhet redogöres i "Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems" styrelseberättelse.

Liksom tidigare har ur "\Vilhelm och Nara Malmbergs donation"
utgått stipendier å tillhopa 100 kronor till elever vid stadens folk·
skolor.

Medlemsantalet utgjorde vid 1952 års utgång 426, varav 13 stän
diga medlemmar. Under året hava 9 medlemmar avlidit, 1 utträtt ur
Gillet, 4 avförts på grund av stadgcföreskrift och 23 tillkommit.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
"Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" särskilda sty
relseberättelse.

Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMXNNA KASSAN:

Behållning från år 1951 984:8G
Inträdesavgifter _. . . . . . . . . . . . 12:-
Årsavgifter 1.515:-
Räntor 22 :26 1.549 :26

Kronor 2.534 :Hi
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Gåvor < •••

Uppvaktningar .
Inköp av böcker .
Stämmo- och styrelseomkostnader .
Bankfack .
Porton .
Diverse .

200:
130 :10

36:70
89:55
10:-

269:95
58:70 795:--

Behållning till år 1953: Innest. i bank ..
å postgiro

Kontant i kassan

510:85
1.147:

81 :30 1.737:15

Kronor 2.534: 1;;

2. VÄNERSBOHGS SöNERS GILLES FöHSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1951 .
IUinta .

4.195:07
125:8;)

Kronor 4.320 :92

Behållning till år 1953: Innest. i bank.. Kronor 4.320 :92

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1951 .
Ränta .

656:95
19:68

Kronor 676:6:l

Behållning till år 1953: Innest. i bank.. kronor 676 :6il

2.091 :68
73:4i

2.165:09

60:--Jnlgåva .
Behållning till år 1953: Obligationer .. 2.000:-

Innest. i bank 105 :09 2.105 :09

4. KNUT HEHNSTRöMS UNDERSTÖDSFOND :

Behållning från år 1951 .
Räntor " .

Kronor

Kronor 2.165 :09

5. H.TALMAH A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1951 .
Häntor .

Kronor

4.608:86
143:51

4.752 :37
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Behållning till år 1953: Obligationer ..
Innest. i bank

4.000 :-
752:37 4.752:37

---"------

Kronor 4.752:37

(j. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND :

Behållning från år 1951 .
Räntor .

Kronor

3.378:2G
116 :37

3.494 :6;3

Julgåva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90:-
Behållning till år 1953: Obligationer .. 3.000 :-

Innest. i bank 404 :63 3.404 :6;~

Kronor 3.494 :63

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATIONS FOND:

Behållning från år 1951 .
Räntor .

Kronor

Stipendier till elever vid stadens folkskolor ....
Behållning till år 1953: Obligationer .. 10.000:-

Innest. i bank 2.183:84

Kronor

8. 25-ÅRS1\'1ÄNNENS FOND:

Behållning från år 1951 .
Försålda årsskrifter 10:-
Annonser i årsskriften (del) 250:-
lUnta . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 29 :22

Kronor

11.879 :15
404:(j9

12.283:84

100:-

12.183:84

12.283:84

974:81

289:22

1.264 :03

Behållning till år 1953: Innest. i bank
å postg.

Kont. i kassan

1.004 :03
105:
155:- 1.264 :03

Kronor 1.264 :03
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9. KONSUL RICHARD DYMLINGS DONATION:

Behållning från år 1951 .
Hänta " .

Kronor

Behållning till år 1953: Innest. i bank.. Kronor

2.884:25
86:52

2.970 :77

2.970:77

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman taxe
ringsintendenten Gunnar Hjorth, till gilleskrivare bankkassören
Primus Anderson och till kassafogde drätseIkontoristen Kurt HaH·
berg.

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.

Vänersborg den 18 mars 1952.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

PRIl'vllJS ANDERSON.

BRUNO STERNER.

KURT HALLBERG.

VALTER KARLSON.

G r a n sk n i n g s b e r ä t t e l s e.

U ndertecknade, vid ordinarie gillestämma utsedda granskningsmän
för Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning under år
1952, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och
övriga handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda med
omsorg och noggrannhet, att inkomsterna blivit i vederbörlig ordning
bokförda samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Kapitalbehållningen pr 31/12 1952, Kr. 33.417:43, har av oss kon
trollerats utan anmärkning, varvid även fondernas innehav av obliga
tioner inventerats och befunnits överensstämma med räkenskapern~l.

Den av styrelsen lämnade sammanställningen över Gillets och dess
olika fonders ställning är i full överensstämmelse med de oss före
lagda räkenskaperna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke förefinnes.
hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1952 års förvalt
ning.

Vänersborg den 19 mars 1953.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles

Ålderdomshems
(f. d. Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenings u. p. a.)

styrelseberättelse för år 1952.

Sedan styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening
u. p. a. övergått att bliva styrelse för Stiftelsen Vänersborgs Söners
Gilles Ålderdomshem, får styrelsen härmed avgiva följande berät·
telse över verksamheten under år 1952, stiftelsens första arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN:

VINST· oeh FöRLUSTKONTO:

Inkomster:

Arrende konto

Utgifter:

Julgåvors konto .
Löners konto .
RenhålInings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Räntors konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

Kapital konto

Kronor

1.080:
500:
15:

110 :50
121 :40

1.274:61
605:

58:85

Kronor

6.099:--

3.765:36

2.333:61

6.099:--

IN· oeh UTGÅENDE BALANSKONTI:

Tillgångar:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Restantiers konto .

den 1/1 den 31/12

85.000:- 85.000:-
100:- 100:--
50:- 50:-

3.109:32 110:86
48:60

Kronor 88.307 :92 85.260 :86
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Skulder:

43.400:--
354:40

10.000:-
31.506:46

l:l5.266:l:l6

43.400:-

10.000:
34.907:92

8l:l.307:92

Låne konto .
Restantiers konto .
Heservfondens konto .
Kapital konto .

~~~~~~~~~~~~~~-

Kronor

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRlD ELlASSONS

DONATION:

Behållning från år 1951 .
Häntor .

Kronor

30.285:54
1.001 :08

31.286:62

Behållning till år 1953: Fastighet. lån
Obligationer
Innest. i bank

23.400:~

5.200:~

2.6l:l6:62 :n.2l:l6:62

Krohor 31.286 :62

Vid sitt sammanträde annandag jul 1952 beslöt Vänersborgs Söner:.;
Gilles Fastighetsförening u. p. a. på styrelsens förslag att överlämna
samtliga sina tillgångar och skulder till en särskild, för förvaltning
av Gillets fastighet med tillhörande fond och för därmed förenad
understödsverksamhet bildad stiftelse, som erhöll namnet "Stiftelsen
Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem". Överlåtelsen skedde
retroaktivt, räknat från och med 1952 års ingång. För cnkclhetens
skull har i stiftelsens ovanstående första bokslut såsom ingående
balans upptagits fastighetsföreningans utgåcnde balansräkning för
år 1951.

Stiftelsen kommer att få vidkännas lagfartsstämpel å fastighets
överlåtelsen, men denna utgift kompenseras redan genom ett års
lägre utskylder.

Av fastighetens kapitalkonto framgår, att denna under år 1952 haft
att vidkännas en förbättringskostnad av kr. 5.735 :10, huvudsakligen
avseende pensionatsrummens försecnde med varmt och kallt vatten
samt därav föranledda efterarbeten. Pensionatet framstår nu som
fullt modernt.

Omläggningen av fastighetsdriften har nu resulterat i att stiftelsen
redan under sitt första verksamhetsar kunnat vid jultid verkställa en
icke ringa första gåvoutdelning. Det är mcd den största tillfreds
ställelse, som styrelsen noterar detta länge efterlängtade förhållande.
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Inom sig har styrelsen för år 1952 utsett: till vice ordförande tax
eringsintendenten Gunnar Hjorth, till sekreterare bankkassören
Primus Anderson, till kassör drätselkontoristen Kurt Hallberg och
till fastighetsförvaltare handlanden Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden, var
jämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 18 mars 1953.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER.

KURT HALLBERG.

VALTER KARLSON.

R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gille utsedda att granska
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räkenskaper och
förvaltning för år 1952, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande be
rättelse.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda; alla inkomster
äro i vederbörlig ordning bokförda och samtliga utgifter bestyrkta
med verifikationer.

Kapitalbehållningen pr 31/12 1952, Kr. 72.793:08 har av oss kon
trollerats utan anmärkning, varvid även fastighetens och Syskonel1
Eliassons donations innehav av obligationer inventerats och befunnit,;
iiverensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning - däri inbegripet under året vidtagna
förbättringsarbeten - har handhafts på bästa sätt.

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna
redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna.

Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke framkommit,
hemställa vi, att stiftelsens styrelse beviljats ansvarsfrihet för 1952
års förvaltning.

Vänersborg den 19 mars 1953.

ALLAN HEDEN.

Revisorer.

JOHN ANDERSON.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1952.

Allmänna kassan ' .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond ..
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond ..
Knut Hernström Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes Fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond ..
Wilhelm och Nora Malmbergs donation
25-årsmännens fond .
Konsul Richard' Dymlings donation .

Fastigheten .
Syskonen Eliassons donation .

1.739:15
4.320:92

676:ti3
2.105:09
4.752:37
3.404 :63

12.183:84
1.264 :03
2.970 :77

41.506:46
31.286:62

33.417 :4:3

72.793 :08

Summa Kronor 106.210:51
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STADGAR
för

Vänersborgs Söners Gille.

§ 1

Vänersborgs Söners Gille, som bildades den 27 december 1905, har Ändamål.

till ändamål:
att bereda söner av Vänersborgs stad tillfälle att sammanträffa,
att fördenskull anordna giHestämmor med samkväm minst två

gånger årligen, varav vårstämma under mars månad och högtids
stämma annandag jul,

att såsom särskild stiftelse handhava förvaltningen av Gillets fas
tighet med därtill hörande donationer,

att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra, vad för samhällets
och bygdens historia kan hava betydelse,

att i årsskrifter publicera uppsatser, som kunna befordra känne
domen om Vänersborg och dess omnejd,

att genom mottagande och förvaltande av donationer verka fö~'

Gillets bästa
samt att i ideellt syfte ivra för st.adens väl och försköning.

§ 2.

Medlemskap i Gillet erhålles efter anmälan hos styrelsen av varje
Medlemskap.

inom Vänersborgs stad född välfrejdad man.
Gillets styrelse kan till medlem antaga jämväl annan välfrejdad

man, som sedan barndomen tillhört samhället eller där fostrats.
Till medlem av Gillet kan ock, på styrelsens förslag, antagas så

dan välfrejdad man, som under en lång följd av år varit bosatt i Vii·
nersborg och därunder gjort särskilda insatser för staden eller Gillet.

Till hedersledamöter kunna på förslag av styrelsen väljas personer,
vilka gjort sig särskilt förtjänta om staden eller Gillet.

§ 3.

Vid inträde i Gillet betalar medlem en inträdesavgift aven krona. Avgifter.

Medlem erlägger dessutom en årsavgift, som årligen bestämmes
vid Gillets högtidsstämma.
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Medlem, som på en gång erlägger minst etthundra kronor, är från
vidare årsavgifter befriad.

Hedersledamot erlägger ingen avgift.

§ 4.

Uteslutning. Därest medlem underlåter att under två år i följd erlägga årsavgift,
avföres han ur Gillets matrikel.

Medlem, som i ord eller handling nedsätter Gillets anseende, må
av styrelsen ur Gillet uteslutas.

§ 5.

Styrelse. Gillets angelägenheter handhavas aven styrelse, bestående av förste
ålderman och sex bisittare jämte två ersättare för dessa. Ledamot av
styrelsen må endast den vara, som är född i Vänersborg.

Förste ålderman väljes för ett år, bisittare och ersättare för två
år, så att varje år utses tre bisittare och en ersättare. Därest bisittare
eller ersättare avgår under valperioden, verkställes nytt val för åter
stående tid.

Styrelsen utser inom sig andre ålderman, gilleskrivare och kassa
fogde.

Styrelsen är beslutmässig, då minst fem ledamöter eller inkallade
ersättare äro närvarande. Omröstning sker öppet, och avgöras alla
ärenden genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har tjänstgöran
de åldermannen utslagsröst.

Över styrelsens sammanträden föres protokoll, som regelmässigt
granskas vid nästpåföljande sammanträde.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för sin förvaltning, dock att för
fattat beslut endast de ledamöter bliva ansvariga, som deltagit be
slutet utan att till protokollet anteckna sin avvikande mening.

§ 6.

Räkenskaper. Gillets räkenskaper avslutas för kalenderår.
För varje år utses två räkenskapsgranskare jämte en ersättare för

dem.
Inom februari månads utgång varje år skola det gångna årets rå

l,enskaper avlämnas till granskarna, vilka hava att senast den 15 på
följande mars till styrelsen avlämna sin berättelse.

Berednings
nämnd.

§ 7.

För varje år utses sex ledamöter att jämte gilleskrivaren utgöra be
redningsnämnd.

Denna omhänderhar Gillets arId 'if och boksamling samt bereder
de ärenden, som till nämnden hänskjutas.
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Det ankommer på beredningsnämnden att anordna Gillets samman
komster.

Nämnden utser inom sig arkivarie och gillevärd.

§ 8.

För bestyret med Gillets årsskrift utses årligen en nämnd, bestå
ende av fem ledamöter.

Årsskrifts
nämnd.

§ 9.

Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen och delgives genom Kallelser.

annons i den eller de i Vänersborg utkommande tidningar, Gillet be-
stämmer. Kallelse skall utfärdas minst åtta dagar före stämman.

Extra stämma skall av styrelsen utlysas, då sådant för uppgivet
ändamål skriftligen påfordras av minst tjugo gillesmedlemmar.

§ 10.

Framställningar eller förslag från gillesmedlem skall för att kunna framställningar
.. . och förslag.

upptagas till behandling å stämma vara styrelsen skrIftlIgen tIll-
handa senast fjorton dagar dessförinnan.

§ 11.

Vid årsstämman behandlas styrelsens och räkenskapsgranskarnas Stämmor.

berättelser för det sistförflutna året samt beslutas om ansvarsfrihet
för styrelsen.

Vid högtidsstämman skall förekomma: runor över avlidna medlem
mar, årskrönika, val av förste ålderman, val av tre bisittare jämte en
ersättare, kompletteringsval, då sådant ifrågakommer, val av två rä
kenskapsgranskare jämte en ersättare, val av beredningsnämnd samt
val av årsskriftsnämnd.

Vid extra stämma må endast i kallelsen angivna ärenden upptagas
till behandling.

Alla val ske öppet, såvida ej sluten omröstning begäres.
Röstning med fullmakt må ej förekomma.
Vid varje stämma utses två medlemmar att jämte tjänstgörande

åldermannen granska protokollet.

§ 12.

SImIlI' förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar väckas, Stadgeändring.

har styrelsen att vid nästföljande ordinarie gillestämma däröver av-
giva yttrande.

För bifall till framlagt förslag erfordras samstämmiga beslut av
två på varandra följande stämmor, därvid vid den senare kräves två
tredjedelars röstövervikt.
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Stiftelse
och fonders

Gillets
upplösning.

§ 13.

För stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem samt för
förvaltningen av Gillets fonder gälla särskilda stadgar och regle
menten.

§ 14.

Uppstå förhållanden, som föranleda Gillets upplösning, erfordras
för beslut därom en röstövervikt av två tredjedelar bland Gillets vill
två på varandra följande ordinarie stämmor närvarande medlemmar.
Gillets behållna tillgångar skola i händelse av dess upplösning under
namn av "Vänersborgs Söners Gilles Minnesfond" överlämnas till
Vänersborgs stad för att, på sätt stadsfullmäktige efter magistratens
och drätselkammarens hörande besluta, användas till ändamål, för
vilka Gillet verkat.

(Senast ändrade vid gillestämmor den 26/12 1952 och 27/3 1953,)

STADGAR

för

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem.

§ L
Ändamål. Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem, som år 1952

bildats genom överföring av Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsföre
nings u. p. a. tillgångar och skulder, bar liksom denna till ändamål
att genom förvaltning av fastigheter och donationer lämna under·
stöd till behövande, främst åldringar, såväl män som kvinnor, dock
med företräde för i Vänersborg födda, i synnerhet för medlemmar
av Vänersborgs Söners Gille.

§ 2.

Ansvarighet. För stiftelsens förbindelser ansvara allenast dess egna tillgångar.

§ 3.

Styrelse. Stiftelsens angelägenheter handhavas av styrelsen för ideella före-
ningen Vänersborgs Söners Gille, som i denna egenskap består av
ordförande och sex andra ordinarie ledamöter jämte två suppleanter.

Ordföranden väljes för ett år, övriga ledamöter och suppleanterna
för en tid av två år.
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Av de vid det konstituerande sammanträdet valda styrelseledamö
terna utlottas vid nästpåföljande årsmöte tre ledamöter och en supp
leant, allt i enlighet med Vänersborgs Söners Gilles stadgar.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och
fastighetsförvaltare.

För sin förvaltning ansvara styrelseledamöterna gent emot stiftel
sen och Gillet en för alla och alla för en, dock att för fattat beslut
endast de ledamöter bliva ansvariga, som deltagit i beslutet utan att
till protokollet anteckna sin avvikande mening.

Stiftelsens firma tecknas gemensamt av ordföranden jämte sekre
teraren eller kassören.

§ 4.

Styrelsen sammanträder i regel en gång i kvartalet och dess- Styrelsens

emellan, så ofta omständigheterna sådant föranleda och styrelseleda- sammanträden.

mot sådant begär.

Styrelsen är beslutför, då minst fem ledamöter eller inkallade
suppleanter äro närvarande. Omröstning sker öppet, och avgöras
alla ärenden genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordfö
randen utslagsröst.

§ 5.

Stiftelsens räkenskaper avslutas för kalenderår. Räkenskaper.

Att granska stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning
utses varje år två revisorer jämte en suppleant för dem.

Inom februari månads utgång varje år skola det gångna årets
räkenskaper avlämnas till revisorerna, vilka hava att senast den 15
påföljande mars till styrelsen överlämna sin berättelse.

§ 6.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgöres av Vänersborgs Ansvarsfrihet.

Söners Gille vid dess årsstämma.

§ 7.

Stiftelsens reservfond må icke nedbringas under 10.000 kronor.

§ 8.
Skulle Gillet upplösas, skall stiftelsen överlämnas till Vänersborgs

stad för att, på sätt stadsfullmäktige efter drätselkammarens hörande
besluta, jämväl i fortsättningen användas för det ändamål, vartill
den dessförinnan verkat. Stiftelsens namn på därvid icke ändras.
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§ 9.

Övriga I övrigt skola de för Vänersborgs Söners Gille antagna stadgarna
bestämmelser. äga tillämpning.

(Antagna vid gillestämmor den 26/12 1952 och 27/3 1953.)

REGLEMENTE
för

Richard Dymlings Årsskriftsfond.

§ 1.

Fonden, vartill grundplåten, femhundra kronor, till Gillet donerat..;;
av konsuln Richard Dymling med anledning av hans 25-åriga med·
lemskap av Gillet, som ytterligare ökats med tvåtusensjuhundrasextio
kronor genom testamente av Dymling och till vilken skola läggas gå
vor från andra Gillets 25-årsmän, skall jämlikt beslut vid gillestämm:J.
den 29 mars 1944 tillsvidare disponeras för utgivandet av Gillets års
skrift.

§ 2.

För sådant ändamål äger årsskriftsnämnden att, sedan minst en
tiondel av fondens årsavkastning lagts till kapitalet, med återstoden
samt med av styrelsen till förfogande ställda medel bekosta utgivau
det av följande års årsskrift,

§ 3.

Ändring av detta reglemente beslutas i för ändring av Gillets stad
gar föreskriven ordning.

(Ändrat vid gillestämmor den 26/12 1952 och 27/3 1953.)
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V ÄN ERS BORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1952.



Medlemmar.

ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg
ALMQVIST, HARRY, Ombudsman, Vänersborg
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg
ALMQVIST, SVEN, Med. stud., Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, VänersDorg
ANDERSSON, ERIK, Elektriker, Göteborg t .
ANDERSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Jordbruksförman, Vänersborg ..
*ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. överpostiljon, Uddevalla
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg
ANDERSSON, GÖSTA, Syssloman, Borås .
ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Karlskrona
ANDERSSON, KAHL, Metallarbetare, Göteborg .
* ANDERSSON, KNUT, Verkstadsägare, Vänersborg t
ANDERSSON, NILS, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Installatör, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAH, Förman, Vänersborg .
* ANDERSON, PRIMUS, f. d. Bankdirektör, Göteborg ..
*ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, gille-

skrivare : .
ANDERSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg
ANDERSSON, RICHARD, Snickare, Vänersborg t .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg
ANDERSSON, TOHSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDERSSON, VIKTOR, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDHEASSON, HAHRY, Arkitekt, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIHGER, Schaktmästare, Köping
•AHVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
BACKMAN, GUNNAR, Banld,assör, Arvika .
'BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås ..
BARKSTEDT, SIGUHD, f. d. Apotekare, Vänersborg .
*BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
*BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla,

ständig medlem .
BENGTSSON, HJALMAH, Sjukvårdare, Vänersborg .
•BERG, FRITZ, f. d. Boktryckare, Vänersborg .
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BERGGREN, ERIK, Fil. lic., Vänersborg .
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Vänersborg .
*BERGLUND, FRITIOF, Handlande, Vänersborg
BERGLUND, GÖSTA, övermaskinist, Vänersborg
BERGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg "
BERGMAN, KARL-ERIK, Handelsbiträde, Vänersborg
*BERGSTRöM, AXEL, Landskamrerare, Falun .
*BERGSTRöM, GUNNAR, Tandläkare, Örebro .
BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg .
BIEL, GöSTA, Rederitjänsteman, LermTI .
*BIEL, CARL, f. d. Sjökapten, Vänersborg .
BJöRNDAHL, EIUK, Bokbindaremästare, Vänersborg ..
BODEN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BOHG, FRITZ, f. d. Hälsovårdstillsyningsman, Troll-

hättan " .
BORGLING, CAHL, Häradsskrivare, Stockholm
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
*BHAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
. BRAND, THUHE, Handelsresande, Lidköping t .
*BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
*BHOMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Skara .
BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
CEDEHGREN, GöSTA, Provinsialläkare, Umeå .
CEDEHGHEN, HAGNAR, Affärschef, örebro .
CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
*DAFGÄRD, AXEL, Köpman, Vänersborg .
DAFGÄHD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
DAFGÄRD, HAHHY, Charkuterist, Vänersborg .
DAHL, LENNAHT, Bergsingeniör, Finspäng .
DAHLIN, EIUK, Frisörmästare, Vänersborg .
*DAHLLöF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås
*DALQUIST, GEOHG, Grosshandlare, Alingsås
DAHLSTRöM, PAUL, Lokförare, Nyköping .
*DAHLSTRöM, WERNEH, Handlande, Karlsborg
DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Vänersborg .
*DANELIUS, KARL, f. d. Förste provinsialläkare, Växjö
DE BOURG, MATS, f. d. Hektor, Södertälje .
DIDEHOTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
*DINNETZ, FHITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
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DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
"EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Väners-

borg .
"EDLUND, AXEL, Direktör, Vara .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Umeå .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
"EKBERG, HJALMAR, Civilingenjör, Stockholm .
ELFMAN, NILS-OLOF, Läroverksadjunkt, Bromma
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingeniör, Lidingö .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg ..
ENGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Stocksund .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .
ENGLUND, NILS, Läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, Boktryckare, Göteborg .
"ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg ..
"ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
"ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg ..
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Bagaremästare, Vänersborg .
FAGERSTRöM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg .
'FALK, SVEN, Redaktör, Stockholm t .
"FOCK, BROR, Sparbankskassör, Vänersborg, bisittare

i Gillets styrelse .
FORSS, ERIC, Kammarskrivare, Trelleborg .
"FRIBERG, KNUT, f. d. Apotekare, Stockholm .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
'FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRöID, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
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GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Handlande, Vänersborg .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Uddevalla .
'GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
'GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
'GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, HELGE, Murare, Vänersborg .
"GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, Kapten, Väners-

borg, gillets arkivarie .

GUSTAFSSON, EDVARD, Facklärare, Hässleholm
GUSTAFSSON, 'GÖSTA, Handelsbiträde, Uddevalla ....
GUSTAFSSON, GUSTAV, f. d. Gruvfogde, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, HOLGER, Förste landskanslist, Väners-

borg ' .
•GUSTAFSSON, PER EDWARD, Förste landskanslist,

Vänersborg , .
HAGBORG, ARNE, Handlande, Vänersborg .
HAGBOnG, TonSTEN, Kamrer, Vänersborg, ständig med-

lem .
'HAGBOHG, WALTER, Handlande, Vänersborg .
HALL, HELGE, Handlande, Vänersborg t " .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
'HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping, gillets

förste ålderman .
'HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg, gil-

lets kassafogde .
*HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg
HALLQVIST, ERIK, Stationsmästare, Lilleskog
HALLQVIST, TAGE, Med. kand., Vänersborg .
'HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
•HANSSON, VICTOR, Begravningsentreprenör, Väners-

borg .
HASSELBERG, GöSTA, Fil. lic., Uppsala " .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare, Vänersborg .
HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
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HELLSTRöM, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
•HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Vänersborg,

gillets andre ålderman .
HOLM, HERBERT, Handelsbiträde, Vänersborg
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg .
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
.JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia)
JANSON, HOLGER, Socialvårdssyssloman, Partille .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg
•JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping
JOHANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .
•JOHANSSON, AXEL, f. d. Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg
.JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
'JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussvakt, Trollhättan
JOHANSSON, GUNNAR, Maskinmästare, Göteborg .
JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
•JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
JOHANSSON, JOHN, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
•JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg
JOHANSSON, LARS-OLOF, Lagerbiträde, Vänersborg ..
.JOHANSSON, OSCAR, övermaskinist, Mölndal .
•JOHANSSON, OTTO, f. d. Hovmästare, Mellerud .

.JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Väners-
borg ' .

JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg
.JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg .
.JONSSON, ERIK, Lagerbiträde, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, JOHAN, Intendent, örebro .
JOHNSON, CAHL, f. d. Handlande, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Handjande, Vänersborg .
•JONSSON, ROBEHT, f. d. Sjökapten, Vänersborg t .
•JöNSSON, GUSTAF, Stadskassör, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN,CHAHLES, Jur. kand., Vänersborg .
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CARLSSON, ALBERT, f. d. Handlande, Vänersborg
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BEllTIL, Studerande, Vänersborg, ständig

Inedlem .
CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig

medleIn .
CARLSSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
'CAHLSSON, GUNNAR, Fabrikör, Vänersborg .
CAHLSSON, GUNNAR, Kontorist, Vänersborg .
KAHLSSON, HEHMAN, Ingeniör, Hollywood (U. S. A.)
KAHLSSON, HILDING, Bagaremästare, Väncrsboi·g ....
'CAHLSSON, JOHN V., f. d. Bokbindaremästare, Väners-

borg .
'CAHLSSON, CAHL, f. d. Sanatorievaktmästare, Väners-

borg .
CAHLSSON, CARL ANDEHS, Disponent, Vänersborg

ständig medlem .
'CAHLSSON, CARL-EHIK, f. d. Boktryc1<.are, Vänersborg
CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ....
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, stän-

dig medlem .
CARLSSON, LENNART, Vänersborg, ständig medlem ..
KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg, bisittare

i gillets styrelse, fasfigl1etsförualtare, gilleuärd
•CARLSTRöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTHöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg
KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg .
KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, HELGE, Fabrikör, Vänersborg .
KOHP, HEHBEHT, Fabrikör, Vänersborg .
KOHP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg .
KOHP, TOHSTEN, Fabrikör, Vänersborg .
KHAFFT, FELIX, Smedmästare, Trollhättan t .
KHAFFT, GUNNAH, Verkstadsägare, Vänersborg
ClIHISTENSSON, CAHL-OTTO, Inköpschef, Göteborg ..
CHHISTENSSON, PEH, Servitör, Vänersborg .
LAGEHGHEN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
'LARSON, AXEL, Handlande, Vänersborg '"
LAHSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
'LARSSON, ERNFHID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg ..
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSON, HILMEH, Försäljningschef, Vänersborg
LAHSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg
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tARSSÖN, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
'LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Gävle .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Handelsbiträde, Vänersborg . . .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen .
*LINDEDAL, SIGUHD, f. d. Bankkamrerare, Göteborg ..
'LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Länsassessor, Karlstad .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg
LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Göteborg .
LINDSTRöM, BHOH OSKAR, Handlande, Vänersborg ..
LINDSTRöM, HARALD, Boktryckare, Stockholm
LJUNGGREN, EHIK, Handlande, Vänersborg .
LUNDBERG, EHNST, f. d. Rektor, Vänersborg
'LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdsassistent, Lilleskog ....
'LUNDBOHG, ERIC, Handlande, Vänersborg, ersättare

i gillets styrelse .
LUNDBORG, EVEHT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ANTON, f. d. Poliskonstapel, Vänersborg
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
'LUNDGREN, NILS, överpostmästare, Stockholm .
'LUNDGREN, THOR, f. d. Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
, LUNI1IN, GUSTAF, Byråingeniör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, IVAH, Frisör, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
'LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
'LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNVSSON, ARNE, Sekreterare, Enskede .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg ..
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg
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1905 30
1908 46
1894 50
1881 2:3
UHU 5:!
1944 50
1920 ·15
1913 ,10
1912 42
1899 47
1869 31
1882 OG
1877 14
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1873 39
1898 35
1882 51
1907 :!i!

1888 07
1921 42
1925 42
lSS0 51
1912 49
18S9 19
1883 19
InI 5:!
1892 19
1894 30
1919 5:~

1899 30
1898 26
1901 39
1890 19
1905 46
1913 49
1892 44
1892 42
1919 51
1901 44



'1\ULLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilia Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOGREN, FIUTZ, Byggnadssnickare, Vänersborg
'NILSSON, DAVID, f. d. Lektor, Skara .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
'von NOLTING, OLOF, f. d. Disponent, Trollhättan
'NORDEN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Stockholm
'NYSTHöM, RICHARD, f. d. Handlande, Vänersborg
•NYSTRöM, JOHN, Köpman, Göteborg .
'NYSTRöM, RICHARD, Handlande, Vänersborg .
NYSTRöM, ÅKE, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggmästare, Lidköping .
•OLLEN, ERIC, f. d. Sparbanksdirektör, Vänersborg ..
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg ; .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång ..
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
'OLSSON, VERNER, f. d. Bankkamrer, Vänersborg' .
OSCAR, ALGOT, Köpman, örebro : .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg , ..
PEHRSSON, HJALMAR, f. d. överlärare, Mora-Noret ..
*PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
•PETERSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg
'PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg,

ersättare i Gillets styrelse .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*PR.ESTO, OLE, Kapten, Halmstad .
PÅRUD, NILS, Kriminalassistent, Johanneshov .
*RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
HAHNE, KARL, f. d. Folkskollärare, Trollhättan .
RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
HEYNOLDS, ALDOR, Handlande, Vänersborg .
HOLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg " .
ROLANDER, CARL-HENHIC, Handlande, Vänersborg ..
ROSLIN, HENHY, Handlande, Borås .
HOSLIND. GUSTAF, Materialförvaltare, Vällersborg

1896 19
1902 33
1924 52
1901 46
1885 19
1924 50
1890 37
1908 41
1877 H}

1901 16
1949 50
1921 43
1925 43
1872 U7
1870 19
1872 07
1916 52
1914 52
1885 HI
1929 48
1897 44
1902 34
1919 51
1886 2u
1891 31
191U 52
1881(U7)52
1897 24
1889 09
1898 49

1901 16
1904 53
1914 51
1875 23
1923 52
1900 20
1883 :~5

1913 51
1888 31
19U9 4i5
1921 4fi
1906 31
1907 41
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llUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Askersund, stän-

dig medlem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg
SAHLIN, ERIK, Bitr. landsfogde, Karlstad .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBEHG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg .
•SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg
•af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Moholm ..
SANDH, LAnS-GUNNAR, Ingeniör, Uddevalla .
'SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanums-

hede .
•SELLSTRöM, IVAR, Hotellägare, Lödöse .
•SIVBÄCK, KNUT, f. d. Kontorschef, Dals-Hostock .
SJöGREN, JOSEF, f. d. Läroverksadjunkt, Vänersborg
SJöLING, LARS-GöSTA, Montör, Viinersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTAD, RAGNAR, Installatör, Vänersborg .
SJöSTRöM, GUSTAF, Handlande, Vänersborg .
SJöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Väncrsborg
SKAGSTEDT, MELKEH, Bokhållare, Stockholm .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
•SKÄRBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan .
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg .
STENSTHöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg ..
'STEHNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bi-

sittare i Gillets styrelse .
STERNEn, NILS, Apotekare, Änge .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskanslist, Vänersborg .
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Stockholm .
'SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg
SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg
SUNDELIUS, OSKAH, Poliskonstapel, Vänersborg ....
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg ..
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
'SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg
SVENSSON, ALF, Kontorist, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
•SVENSSON, AXEL, f. d. Järnhandlare, Vänersborg
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan
SVENSSON, GöSTA, Ingeniör, Vänersborg .
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1903 43

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50
1913 36
1886 30
1911 34
1881 18
1884 06
1924 45

1897 28
1872 2ti
1889 26
1880 49
1926 5:!
1933 5:l
1896 30
1900 30
1914 42
1914 45
1908 44
1896 24
1918 50
1905 3U

1887 08
1922 41
1923 47
1897 47
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1873 19
1923 48
1916 43
1883 15
1881 42
1912 42



SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
•SVENSSON, WERNER, f. d. Bankrevisor, Vänersborg
SVÄHD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Enskede .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
'von SYDOW, FHEDRIK, Advokat, Göteborg .
'von SYDOW, GEHHARD, Landsfogde, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SÄFSTRöM, PEH-OLOF, Ingeniör, Vänersborg .
SöDEHLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SöDERSTHöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Väners-

borg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsrmm, Göteborg .
TAUBE, FREDHIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
THERNQUlST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, AHNE, Brevbärare, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg _ .
'THIMGREN, HUGO, Apotekare, Sunne .
'THOMSON, YNGVE, Banktjänsteman, Vänersborg
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
THÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Studerande, Vänersborg
'TULLBEHG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig

Inedlem .
THUNBEHG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg
TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Stockholm
THöRNQUJST, KAHL, f. d. Handlande, öxnered
TöSSBERG, ERIK, f. d. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Studerande, Vänersborg
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg
'''VALUN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig

medlem .
*WALLSTRöM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, HJALMAH, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRöM, JOHNNY, Bruksbol,hållare, Vargön .
WALLSTRöM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil .
WEINSTOCK, EHLING, Kassör, Göteborg .

1896 36
1910 36
1887 07
1896 44
1895 37
l\HO 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1901 51

1902 49
1916 4(i

1909 35
1939 50

1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
HJO1 23
1l:l9S 2S

1899 43
1937 52

1905 18
1906 42
1907 29
1884(19)4J
1880 29
1932 51
1904 41

1889 08
1892 Hi
1888 44
1894 44
1882 44
1916 42
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WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnås .
'WELANDER, GUSTAF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
WENNBERG, LARS, Med. stud., Vänersborg .
WERNER, ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL HUDOLF, f. d. Kontorist, Grästorp ..
'VERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Vänersborg
VESSBY, ENAR, Studerande, V~inershorg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHAHD, f. d. Verkmästare, Väners-

borg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm
Vi'ESTERLUND, SVEN, Förste landskanslist, Vänersborg
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
'WETTERLUNDH, SUNE, Landssekreterare, Malmö
'WIBOM, TOR, Major, Stockholm .
WIJKSTRöM, ERNST, Tygförvaltare, Karlsborg .
'WIKSTRöM, FOLKE, DövstumIärare, Vänersborg .
'WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTHöM, CAHJ~-HELGE, Civilekonom, Göteborg
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, BEHTIL, Radiomontör, Enskede
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg
'WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
WÄRNE, ALBIN, Folkskollärare, Vänersborg .
ZETTERBERG, FOLKE, Handlande, Vänersborg
•ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde
ÅKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Borås .
ÅSTRÖM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg

innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 435.
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1908 42
1891 26
1931 46
1881 34
1883(08)48
1909 32
HI39 ~').~
1917 52
1892 30

H,79 ;17
1913 46
1910 40
191:2 3g
1905 34
1908 36
1904 28
1885 06
1889 37
1889 26
1894 2g

1923 46
1908 35
1924 51
1889 35
1893 19
1896 43
1890 49
1922 51
1892 26
1922 46
1893 3:3
1902 42



Tillkomna under år 1953:

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Väners-
borg 1925

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg 1919
ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg 1915
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg 1907
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg 1920
DALGREN, HUGO, Mätningsassistent, Vänersborg 1911
DAFGÅRD, HENRY, Charkuterist, Viinersborg 19lJ3
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg 1913
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Vänersborg 1Y22
HOLM, ALLAN, Kamrer, Vänersborg 1907
IDEBERG, GUNNAR, Ekon. stud., Vänersborg 1Y32
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg I9lJ5
JOHANSSON, KARL-EHIK, Typograf, Vänersborg In7
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg 1Y05
KOREN, GÖSTA, Kamrer, Trollhätt:m 1YO~

NORDGHEN, ALLER, Boktryckare, Vänersborg 1Y09
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg. . 1Y02
HYDING, ÅI{E, Målaremästare, Vänersborg 1Y20
TENGELIN, CARL, Fabrikör, Vänersborg . . . . . . . . . . .. 1Y16
'WALL, FRITlOF, Murare, Vänersbol'g 1Y12
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg...... 1Y04
WÄHNE, ORVAR, Kontorist, Vänershorg 1Y28

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till
medlemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om
adressförändringar torde benäget insändas till gillets kassafogde.
som tillhandahåller blanketter för inträdesanmälningar.
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vÄ NER SBORGS SÖNERS GILLE 1953.

Styrelse.

HALLBERG" BEHTEL, Borgmästare. F ö r s t e å 1 d e r m a n, 1942. t

HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, A n d r e å l d e r m a n,
1949 (1933).

ANDERSON, PIUMUS, Bankkassör, G i 11 e s k r i var e 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, K a s s a f o g d e 1949 (1944).
FOCK, BROR, Sparbankskassör, B i s i t t a r e 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, B i s i t t a r e 1942.
KARLSON, VALTER, Handlande, B i s i t t a r e 1949.

PETERSON, HARHY, Handelsföreståndare, E r s ä t t a r e 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, E r s ä t t a r e 1949.

Be r e d n i n g s n ä ffi n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindare.
KARLSON, VALTER, Handlande, G i Il e v ä r d.
GULZ, THORSTEN, Avdelningschef, A r k i var i e.
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Disponent.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.

HALLBERG, BEHTEL, Borgmästare. t
WIKSTRÖM, FOLKE, Dövstumiärare.
NORDEN, ELOV, Stadskamrerare.
HJORTH, GUNNAH, Taxeringsintendent.
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare.
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Rök e ns k ap s gran s ka r e.

ANDERSON, JOl-IN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare.

UND, SVEN, Disponent, E r s ii t t a I' e.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1953.

S t Yr e l se.

HALLBERG, BEHTEL, Borgmästal'e, O r d f ö r a n Il e 1942. t
HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, V i c e O r d f ö I' a n d e

1949 (1933).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassöl', S e k r e t e r a I' e 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Dl'ätselkontorist, K a s s ö r 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, F a s t i g h e t s f ö r val t a r e

1949.
FOCK, BROR, Sparbankskassör, L e d a m o t 1936.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, L e d a m o t 1942.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, S u p P l e a n t 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, S u p P l e a n t 1949.

R evi S ore r.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare.

LIND, SVEN, Disponent, S u p P l e a n t.

--- -:- ---
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Vänersborgs Döttrars Gille 1953.

Styrelse.

ERIKSSON, ANNA, Fröken, F ö r s t a å l d e r m o r.
HANSSON, ELLEN, Fru, A n d r a å l d e r m o r.
SVÄRD, AGNES, Fru, F ö r s t e g i Il e s k r i var e.
PETRE-STRöM, INGRID, Fw, A n d r e g i Il e s k r i var '2.

SELNEHT, :MA UD, Fru, K a s s a f o g d e.
ENGQVJST, ELSA, Fru, G i Il e v ä r d i n n a.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, G i Il e v ä r d i n n a.
GRANBERG, KARIN, Fru, G i Il e v ä r d i n n a.
DINNETZ, ANNA, Fröken, G i Il e v ä r d i n n a.

SVÄRD, MARGIT, Fröken, E r s ä t t a r e.
PETRE, ASTRID, Fröken, E r s ä t t a r e.

Beredningsnämnd.

HEDEN, ADA, Fru.
THERNQUIST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GERTRUD, Fru.
PETRE, CARIN, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

TIDSTRAND, ELIN, Fru, E r s ä t t a r e.
öBERG, ALVA, Fru, E r s ä t t a r e.

Siffergranskare.

SÄRNEH, RUTH, Fru.
FORSELL, GUNHILD, Fru.

GULZ, GRETA, Fru, E r s ä t t a r e.
ZACKRISSON, ELSA, Fru, E r s ä t t a r e.

Gillet har c:a 300 medlemmar.



AKT! EBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VANERSBORG

GRUNDLAGD

ÅR 1860



·.
SPARBANKEN IVANERSBORG

GRUNDAD AR 1822

--.. ------- En av

landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring Kr. 46.000.000:-
Reserverade medel omkring " 1.600.000:-



SVENSKA
HANDELSBANKEN

En ortens bank för ortens behov

men genom sina JOO kontor

dessufom i vdrdefull kontakt

med hela landefs näringsliv



VA··NE· ~~~B·O~~(~SB·R·YGGE·~RI. ..• A.~".1 . 1("- ~ J .. ~. ; >! !L~ .. .:Jr ~~.~. -J' - c ~ - .:.J - . _

Grundlagt 1852

Ägare: AB. Pripp & Lyckholm, Göteborg

Tillverkning: Alla slags malf- och Iiiskedrycker



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABl. 1917

VÄNERSBORG
Tel. 12982 el. 12984

TILL VERKAR:

9aJJZliaJ7J707~ 9rdlite~

c:lJlazer och 9JdlSar



fl.-B.
Nabbensbergs Tegelbruk

vänersborg Tel. 100 05

-MÄNGHÄLSTEGEL
'----- Volymvikter 1.0 ~ 1.2

Hög värmeisolering
Hög tryckhållfasthet



TAKTEGEL,
MURTEGEl,
MANGHAlSTEGEL
och
DRÄNERINGSRÖR

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

~t{1800

"en vagn med mervärde,

WUlF & C:o AKTIEBOLAG
VÄNERSBORG TEL. 120 50 VÄXEl



Vänerns Motorverkstad
Vänersborg

Tel. 105 33 och 113 25 (växel)

Tillverkning av

Motorvinschar

Båtmotorer

Ankarspel

Stationära motorer

Gjutgods



KOIIP & SöNERS
VEIIKSTIDEII
VÄNERSBORG Telefon 13920 växel

Tillverkar verktyg och maskiner för industri och hantverk.

Utför järnkonstruktioner, byggnadssmiden, grovplåtsarbeten m. m.

Svetsningar och reparationer.

Begär offert!





VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

ÅRSSKRIFT

1954

Tjugotreclje årgången

TIDSKRIFT FÖR

VÄNERSBORGS MUSEUM

VANERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1954





BER TEL HALLBERG
In memoriam.

När vi annandag jul i fjol hegingo vår högtidsstämma, s.ak·

nades vår förste ålderman i hrödrakretsen. Sedan några må
nader hade han varit svårt sjuk, och underrättelserna om hans
hälsotillstånd voro just ej de bästa. Det i utsikt ställda jul··

firandet tillsammans med syskonkretsen i Linköpingshemmet
måste inställas. I eH brev till mig så sent som den 10 decem

ber hade han dock talat med viss tillförsikt om den förestå··
ende j ulhögtiden, om några giHeangelägenheter oeh om vår

årsskrift, som ju var ett av hans verkliga "skötebarn". För

stämningen bland gillebröderna var djup och äkta, ty förste

åldermannen hade verkat och betydde så mycket för Väners

borgs Söners Gille. Han omvaldes givetvis för det kommande
arbetsåret som gillets förste ålderman, men alla hade på känn,
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att timglaset snart skulle vara utrunnet. Redan den 9 januari
1953 kom också budskapet, att borgmästaren i Linköping

Bertel Hallberg föregående natt avlidit.

Bertel Ferdinand Hallberg föddes i Vänersborg den 14 okto

ber 1886. Han var - som vi väl veta - son till vårt gilles

stiftare, stadskassören i Vänersborg Ferdinand Hallberg och

hans maka, född Danielsson. Efter studier vid härvarande

läroverk avlade han där mogenhetsexamen 1904 och juris

kandidatexamen vid Uppsala universitet 1909, varpå följde

tingsmeritering. Redan 1912 kom Hallberg till Linköping som

t. f. rådman, blev 1915 stadens sekreterare och ombudsman,

1918 tredje rådman, 1921 andre rådman och notarius publicus

samt 1935 förste rådman och inskrivningsdomare. Efter att
några år hava uppehållit ämbetet på förordnande, blev så
Hallberg 1938 borgmästare i Linköping. Vid sidan av tjäns

ten var han en följd av år först auditör och senare krigs

domare vid i Linköping förlagda truppförband. Åt de kom

munala frågorna i staden ägnade Hallberg stort intresse. Så

lunda var han 1932c-!18 ordförande i byggnadsnämnden, och

såsom sådan följde han intimt planläggningen och utform

ningen av alla de nya områden, som växt fram och bebyggts
under de båda senaste expansiva årtiondena, då Linköping

ändrade struktur från mera idylliska förhållanden till en stor

och modern industristad. Vid sidan hä rav var han ordförande

i stadens skönhetsråd. Han var vidare ordförande i styrel

serna för stadens museum, bibliotek, teater, konstförening och

andra kulturella institutioner. Även var han en följd av år

ordförande i Linköpingskretsen av RÖda Korset, så ock i cen

tralstyrelsen fÖl' östergÖtlands Enskilda Bank och i Svenska

Chokladfabriksaktiebolaget.

Dessa yttre data säga mycket men ej allt om mannen och

karriären, om den framstående ämbetsmannen och den all

mänintresserade kulturpersonligheten. Det kan i detta sam-
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manhang vara av intresse att taga del av det eftermäle, som

kom Hallberg till del i den lincopensiska ortspressen. Så

lunda skriver öSlgöta-Correspondenten:
Sitt intresse för fädernestaden V~inersborg behöll han ständigt;

det speglades både i hans eget omfattande bibliotek och i de stu
dier av genealogisk och rättshistorisk art, som han aldrig släppte
och vilkas resultat huvudsakligen föreligger i anteckningar. Men
han sysslade även med forskningar, som hans mannaålders verk
samhetsfält bragt hOllOm nära. Sålunda hade han bl. a. samlat
uppgifter om lagmän och häradshövdingar i östergötland från
äldsta tider, och ur gamla rättshandlingar framdrog han värdefulla
bidrag till Linköpings äldre topogrufi. Domstolsminnen från sin
egen tid hade han nedtecknat och därmed vid olika tillfällen
underhållit intresserade, och säkerligen kommer de att ha värde
även för framtiden.

Bertel Hallberg var en särpräglad personlighet, ett ldart intelIel,t,
en nitisk och r~ittrådig domare, som trots den uddighet han inte
gärna avlade ens vid domarbordet såg med förståelse och med
känsla på mänsklig skröplighC't och ofullkomlighet, en starkt kul
turellt inriktad man, lika hemmastadd bland stiftsbibliotekets
folianter och i rådhusarkivets gamla handlingar som i ungdoms··
v;innen Birger Sjöbergs eller Fritiof Nilsson Piratens brokiga värl·
dar, däl' fantasien sitter i högsätet, en bokviin i ordets fulla be
märkelse, sina vänners vän, men en miinniska, som inte tvekade
att i tal och skrift låta sarkasmen flöda över allt, som inte höll
måttet inför hans kritiska öga. Med en sådan läggning är det
klart, att han själv skulle bli föremål för skiftande omdömen.
Ingen bestrider dock den tungt vägande insats han under sin långa
tid som ämbetsman och medborgare gjort i sin stad och den rang
plats han diir intog som kulturpersonlighet. De, som kom honom
nära, kan vittna, att Bertel Hallberg också hade ett varmt hjärta,
som all hans spefullhet inte kunde dölja. Tomrummet efter honom
är stort.

Och tidningen östgöten sammanfattar sin minnesruna i föl
jande ord:

Det fanns drag av skepsis och ironi hos Bertel Hallberg, men
hans livsfilosofi var sund, hans slagfärdighet förträfflig och hans
humor förmäld med intelligent kvickhet. Han var en god män
niska, en förnämlig ämbetsman och varmt hängiven den stad han
tjänade med sitt livsverk.



FÖl' oss vänersborgare, enkannerligen fÖl' oss gillebröder,
framfÖr dock Bertel Hallberg - trots en mera än LlO-årig till

en annan stad knuten mannagärning --- såsom sällsynt rot

fäst i det samhälle, som sett honom födas och dit han, så ofta

han kunde det, sökte sig. Han framstår fÖl' oss vänersborgme

från uppvä'xtåren som en av kamraterna kring Birger Sjii
berg, från skoltiden som den minnesgode lärjungen vid vårt

läroverk, till vilket han Överlämnat resultatet av sina sällsport
fullständiga forskningar rÖrande äldre tiders läroverkselever,

och från mannaåldern som den outtröttlige utforskaren av

Vänersborgs stads historia i gångna tider. Han framstår fÖl'

oss gillebrÖder som den ansvarsmedvetne sonen till vår stif

tare, som den sakkunnige berättaren vid våra högtidsstämmor,

som den ständige medarbetaren i vår årsskrift och som den,

som efter fadern, Edwin Anderson och Karl Gustaf Cedergren
tog ledningen av vårt gille. Av stiftarna finnes ingen i livet,

och av dem, som vid den första hÖgtidsstämman år 1906 i

likhet med Bertel Hallberg togo säte och stämma i gillet, fin

nas nu endast 4 eller 5 i livet, samtliga bosatta på främmande

ort.
Trots att Bertel HaIIherg, först när han år 1942 blev gillets

förste ålderman, inträdde i gillets styrelse, ha väl få som han

genom åren verkat för Gillets syften. När det gällde omläggning

av den av fadern och övriga stiftare så omhuldade ålderdoms

hemsverksamheten, såg han klart, vad den nya tiden krävde,

och biträdde helhjärtat tillkomsten av gillets nuvarande under

stödsstiftelse. Jag vet ej, i vad mån Bertel Hallberg kan an
ses vara initiativtagaren till vål' årsskrift, men säkert är, att

han genom sin forskning och sitt fÖrfattarskap varit den verk·

lige tillskyndaren till årsskriften, som han nog ansåg vara det

centrala i gillets verksamhet Såväl i 19;30 års minnesskrift

som i varje årgång av årsskriften har han medarbetat, och

även nästa årsskrift konuneI' att innehålla ett postumt bidrag

6



av hans hand. Gillets beslut att årsskriften skulle utgöra tid

skrift för Vänersborgs museum hälsade han med största till
fredsställelse. Till museet har han överlämnat lOOO-tals an
teckningar om stadens äldre historia, och förvisso finnes här
ett rikt material för ytterligare historieskrivning. Bertel

Hallberg har under årens lopp till Gillets arkiv och bibliotek

skänkt en mängd böcker, handlingar m. m. Förvisso skulle

han nog ha sett, att gillets samlingar ordnats och bragts till

större tillgänglighet för därav intresserade. Även för gillets
ekonomiska förvaltning hyste vår bortgångne förste ålderman
stort intresse och gav oss övriga styrelseledamöter beredvil

ligt de råd, som i sådant hänseende äskades.
Åldermannens plats står åter tom. Den fjärde i ordningen

av gillets förste åldermän har lämnat oss. Liksom sin när

maste företrädare var Bertel Hallberg icke endast den själv
skrivne ledaren av vårt gille utan även mannen, som - för

att citera en tidigare minnestecknare - med outtröttlig fors
karhåg och kärlek till hembygden knÖt SaIl1man nuet med

länge sedan svunna tider. Saknaden är stor. Tacksamheten

är stor. Ansvaret är stort. Må det fÖrplikta oss att föra vårt
gille vidare på de vägar, som Bertel Hallberg och hans före

trädare utstakat.

över Bertel Hallbergs minne må läsas skaldens sköna ord:

Vad rätt du tänkt vad du i kärlek vill,
vad skiJnt. du drömt kan ej avliden härjas:
det är en skörd, som undan honom bärgas,
ty den hör evighetens rike till.

GUNNAR H.TORTH.

(Minnesruna vid högtidsstämman annandag jul 1953.)
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Ur Vänersborgs stads domböcker
1671 -1675.

II.

Borgmästarens friaregåva.

Den 17 juli 1671 företrädde inför rådhusrätten i Vänersborg

boktryckaren i GÖteborg mäster Amund Grefwe. Han upp
trädde såsom ombud för Johan de eouers hustru i StockholI.n,

och hans ärende var att för hennes räkning kräva borgmästa

ren Jacob Fransson Schröder på en guldring. Hustrun hade föl'

en lång tid sedan skänkt Schröder ringen, då han friade till

henne i LidkÖping. Då den tilltänkta fÖrbindelsen mellan

henne och borgmästaren inte konllnit till stånd, hade han åter

tagit sina gåvor till henne men underlåtit att återställa den

guldring, som han fått av henne, och den ville hon nu ha till·

baka.

Borgmästaren svarade, att han ingalunda olovligen lagt sig

till med ringen utan fått den "av en god vilja". Hon hade för

övrigt behållit några alnar klosterlärft, som han skänkt henne.
Det var 20 år sedan de bytt sina gåvor och fÖrhandlat om

äktenskap, och på denna långa tid hade hon icke återfordrat
guldringen, trots att de träffats både i Göteborg och Stock

holm. Därför bestred borgmästaren att återställa ringen på

andra villkor, än aU han också finge åter alla sina gåvor. Dess··

utom borde hon betala aUa d.e utgifter för resor och andra om
kostnader, som han haft under den tid han friat till henne.



Delta kunde ej var\l mer än rätt, enär hon visat sig så ostadig
och sin loven ej velat fullborda.

Något beslut i saken meddelades ej, och målet återfinnes

ej vidare i domboken.

Kyrkobuller.

En sträng rangordning rådde i staden. Val'j e medborgare

och hans hustru var noggrant värderad till förmögenhet och

anseende och tillerkänd den plats i rangrullan, som tillkom

mannen i förhållande till stadens övriga invånare. Rangrullan

utgjordes av kyrkans bänkellängd, en förteckning, enligt vilken

var och en hade sin särskilt angivna plats i kyrkan, sitt "stol

rum". Bänklängden upprättades och fastställdes av magi

stmten. Det förekom formliga processer om stolrummen, då

någon ansåg sig ha blivit placerad under sin rang.

Den 10 april 1673 anmälde rådmännen Lars Andersson och

Nils Nilsson Werme, att Hans Krabbe olovandes satt lås för

dörren till den bänk i kyrkan, där hans hustru cnligt bänkläng

den skulle ha sin plats. Dclta hade han gjort sent på påskaf

tonen, tydligen eftcr aftongudstjänstens slut. Då rådmännens

hustrur, som hade sina platser i samma bänk som Krabbens

hustru, infunnit sig till högmässan på påskdagen, funno de

Krabbens hustru sittande i den låsta bänken, och hon hade icke

släppt in dem. De kunde ju icke sätta sig i någon annan bänk,

ty om lediga platser funnits, kanske de hamnat på en plats,

som icke alls motsvarat deras rang. De hade därför måst

bevista högmässan, som säkerligen räckte några timmar, stå

ende utanför sin låsta bänk. Därrigenom hade de blivit tillfo

gade en svår skymf, och deras män fordrade upprättelse.

Hans Krabbe var kallad till förhör inför rätten. Han skyll

de på kyrkovärden, som tillåtit honom att förse bänken med

lås, och han hade bett kyrkovärden därom underrätta de övriga
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hustrurna, som hade plats i samma bänk. Men de båda råd

männen upplyste rätten om att Krabbens hustru varit miss

nöjd över att hon ej fått förnämligare plats än i den ifrågava

rande bänken, och att hon därför icke på trefjärdedels år varit

i kyrkan förrän denna påskdagen, då hon skaffat lås till bän

ken och därför åtminstone fått vara ensam där.

Rätten meddelade det beslut, att i femte kvinnfolksbänken

skulle vara placerade Hans Krabbes hustru, Lars Anderssons
hustru, Nils Nilssons hustru och Påvel Eriksons hustru. Lars

Andersson och Nils Nilsson erhöllo tillstånd att skaffa sig nyck

lar till det av Krabbe insatta bänklåset. Sven Nilsons hustru

och Jon Jonssons hustru skulle flyttas från femte bänken till

annan plats. Vad den i kyrkan åstadkomna förargelsen angick,

så uppsköts därmed till kyrkovärdarnas hemkomst.
Den 26 maj hördes kyrkovärden Anders Segolsson inför

rätten. Han sade sig ej ha haft med saken att skaffa. Han

blev befalld att anklaga Krabbe för det han genom sina åtgö

randen åstadkommit förargelse i kyrkan. Men målet synes

därefter icke hava återupptagits vid rätten.

*
Den H april 1674 besvärade sig Kristoffer Anderssons hustru

Margreta angående de skällsord och det övervåld, som Anders

Buus' hustru Karin gjort sig skyldig till mot Margareta i kyr

kan första söndagen efter nyårsdagen. Karin hade kommit

i kyrkan efter Margreta. De hade platser i samma bänk,
men Karin hade trängt sig före Margreta i bänken. Då

Margreta var äldre hustru än Karin, hade hon bett denna att

icke tränga sig. Då svarade Karin smädliga ord: "Du vill
att jag skall sitta neder om dig, fanen tage dig, din källare
hora !" Hon använde skällsord, som inte kunna återgivas,

och även uttryck, som äro alldeles obegripliga, men att deras

innebörd var synnerligen smädlig står utom allt tvivel. Karin
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bekände, att Margreta anvisat henne plats efter sig, men att

hon satt sig ovanfÖr Margreta. Då hade Margreta sagt: "Gud
förbarme sig Över dig, din såre!äpp!" samt mullrat med mun·

nen, vilket föranlett Karin att säga: "Menar du, att jag skall

sitta nider omkring dig, du din ... '1", tillfogande ett grovt

ord. Margreta åberopade som vittnen Mats spelemans hustru,
Per Olofsons hustru och Anders Hanssons änka, som hört
detta kyrkobuUer och skamliga tal. De slutlle citeras till rät
ten. Men målet förekommer ej vidare i domboken.

Samma dag den 9 april 1674 klagade en annan Margreta,

Margreta Jonsdotter, Sven Nilsson \Vermes styvdotter, emot

Jacob Hierpes dotter Lisbet för det denna uppträtt obeskedligt
i kyrkan på nyårsdagen. Margreta hade begått Herrans Hög

vÖrdiga Nattvard, och medan hon var framme vid "disken",

d. v. s. altarringen, så hade Lisbet högt sagt till hennes syster

Sara Jonsdotter: "Gud tröste den utskämda menniskan, som

går till nattvarden. Gud vet, med vad sinne hon kan gÖra

det." Hon hade även antytt, att Margreta varit inblandad i

ett besynnerligt uppträde, som också varit föremål för rättens

behandling, där Margretas sedliga eller rättare osedliga liv

varit under debatt. Lisbet åberopade som vittnen Malin

Barcks Kerstin och salig Nils TorbjÖrnssons Annika.

Lisbet berättade, att när hon kom till kyrkan, där hon skulle
sitta i samma bänk som Margret1a, hade denna icke velat

"tåcka sig". Då Lisbet emellertid knäfallit i bänken, hade

Margreta sagt: "Skall jag behöva sitta nedan en tjänsteflåtte
(hjon?)? Gud give, att fanen toge detta tjuvestycket ur sto

len." Och när Margreta gick fram till Guds bord, hade Lisbet
sagt till Sara: "Gud vet, med vad samvete Margreta kan gå
till Guds bord, hon som sitter i kyrkan och skäner på mig."

Då svarade Sara: "Din far var aldrig vid nattvarden här i
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kyrkan." Lisbet svarade, att därom kunde man ju fråga kyr
koherden. Saken skulle bero till en annan gång.

Den 13 april 1674 upptogs målet på nytt. Man konstaterade
då, att inga giltiga vittnen funnes på någondera sidan. Och
då Lisbet nu inför rätta alldeles nekar, att han påbördat
Margreta något, och Lisbet förklarade, att hon om Mar.greta
intet annat visste, än det som var ärligt, förklarade rätten, att

saken skulle bero, till dess Margreta framdeles kunde med vitt

nen överbevisa Lisbet.

Ett ölkalas.

En kväll i oktober 1671 voro Johan Olofsson, Jacob

Bryngelsson tullare, Påvel Eriksson och Johan guldsmed för

samlade hos tullnären Jöran Sandersson. Att denne själv be

drev ölförsäljning framgår ej av domboken, men sällskapet

ägnade sig i alla fall i hans hus åt öldrickande. ölet kan ju
ha varit inköpt och avhämtat från annat hån i staden. Då

tullbetjänten Håkan Månsson kom in i ölstugan, så sade Johan

Olofsson till honom, att han skulle "lägga ut" en kanna öl,

d. v. s. bjuda på en sådan. Håkan nekade att göra detta.

Johan hade då - enligt Håkans berättelse inför rätta den Hl

oktober 1671 - icke allenast fattat honom i håret utan också
tagit en besman och slagit honom tre s],ag i huvudet För
misshandeln yrkade nu Håkan, att Johan skulle bestraffas och

betala skadestånd.
Vittnen hördes: Jacob tullare vitsordade Håkans beskriv

ning om hur Johan Olofsson anmodat Håkan att utlägga en
kanna öl, vilken anmodan han upprepat i befallande ton.

Håkan hade slagit i bordet och sagt: "1 skolen intet tvinga

mig att utlägga någon ölkanna i min husbondes hus." Johan

och Håkan hade sedan fattat i varandras hår och hårdragits
på golvet, men de landr~ närvarande hade tagit isar depl.
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Jacob hade sedan för en stund gått ut i köket, och då han kom

in igen, så hade de båda antagonisterna varit i slagsmål, och

Johan hade slagit Håkan i huvudet med en besman. Håkan

hade högt beklagat sig över att han hl:ivit hanterad som en

skälm och en "hunsfutter." - Påvel Eriksson berättade, att

han icke varit närvarande vid den första sammandrabbningen,

nlen då Johan sedan suttit vid bordet och druckit tobak, hade

Håkan skällt Johan åtskilliga gånger, varefter Johan sprungit

från bordet mot Håkan. De "fattade ihop" med varandra i
håret, och Påvel, som ville taga frid mellan dem, föll under

dem, och medan han låg på golvet, slog Johan Håkan i huvu

det, men Påvel fick först senare veta, att slaget utdelats med

en besmaIl. - Johan guldsmed berättar ungefär detsamma

som Påvel. Guldsmeden hade velat stifta fred men blivit om

kullslagen på golvet. Han hade icke sett något slag utdelas,

ty då han kom upp från golvet, var besmanen redan tagen

ifrån Johan Olofsson. -- Tullnären Jöran Sanderssons dräng

Anders hade kOllllnit in först i slutet av parlamentet och sett

de församlade stå omkring Håkan. Men han hade sett, att

Johan slog Håkan tre slag i huvudet med en besman, som
drängen sedan fråntagit honom.

Tullnären upplyste, att Håkan var illa medfaren och att det

kunde vara fara för hans liv, och rätten beslöt, att Johan

Olofsson skulle ställa borgen för sin lagliga skyldighet att

vårda Håkans skada under natt och år.

Först den 7 april 1673 fortsattes handläggningen av målet.

Håkans skador hade visat sig icke vara så farliga. Enligt då

meddelad dom ålades Johan Olofsson att för ett köttsår och

tvenne blånader, som han tillfogat Håkan, böta 12 marker för

vartdera enligt 9 kapitlet sårsmålsbalken i stadslagen och att

i lytesbot enligt 8 kapitlet samma balk utgiva 6 marker silver

mynt, varjämte han skulle betala Håkan för sveda och värk
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och, rör det Håkan på 6 veckors tid icke kunnat förrätta sin

tjänst, ersätta honom med H daler silvermynt.

Gustaf Bagges vinåhma.

Detta mål visar, hur transporten från Göteborg till Värmland av
en halvåhma vin gick till. En åm eller en åhma, som det kallas i
domboken, rymde 60 kannor, d. v. s. 157 liter. På en åm gingo 4
ankare. I det här fallet rörde det sig om en "halvåhma". En åm
var en jämförelsevis liten kvantitet, ty man sålde också ett "oxhuvud"
vin 0111 90 kannor, en pipa 0111 ISO kannor och ett foder om 360
kannor, d. v. s. n1ira 1000 liter.

På Sjögerås i By socken på Värmlands Näs bodde ryttmäs

taren vid östgöta kavalleri Gustaf Bagge af SÖderby. Han var
fÖdd 1638 och dog 1682. Han hade gårdar också på andra håll

i landet. Bl. a. ägde han i Flundre härad en gård, som kallas
Skijntorp ~ antagligen samma fastighet, som numera kallas

Sjuntorp. Bonden där hette Jon.

Då Gustaf Bagge på hösten 1671 i Göteborg låtit inköpa en

haliv åhma franskt vin och skulle ha den hem till Sjögerås, så

fick hans bonde Jon i Skintorp med två sina grannar hämta

vinåhman i Göteborg, varifrån de sedan rodde vinfatet uppför
Göta älv via slussen vid Lilla Edet så långt de kunde, d. v. s.

till ÅkerstrÖm, där Trollhättefall<en hindrade vidare transport

vattenvägen. Där lastades vinfatet om och kÖrdes på Edsvä

gen till Vänersborg. Där inlades det i rådmannen Nils Nilsson
Wermes hus. Så småningom lastades sedan halvåhman på

Nils Wermes skuta och fördes till Sjögerås. Men då det kom

fram dit, befanns att av fatets innehåll endast omkring hälf

ten återstod och att det var borrat hål i fatet, ehuru det var

försett med "omslag", d. v. s. fÖrsett med något ytterhölje.

Gustaf Bagge nekade att taga emot vinfatet, och det återfördes

i befintligt skick till skutan, som fick fÖra det åter till Väners'

borg.
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Gustaf Bagge gjorde sIn bonde jon I Skintorp ansvarig för

vad som fattades i vinfatets innehåll, och Jon instämde råd

mannen Nils vVerme till rådhusrätten i Vänersborg. Inför

rätten påstod han den 21 november 1671, att han och hans

grannar, som hjälpt honom att frakta åhman till Vänersborg,

kunde med ed betyga, att halfåhman varit full, när den inlagts
i Nils vVermes hus. Denne hade då ej varit hemma, men hans

hustru var nu närvarande vid rätten och medgav, att vinfatet

varit fullt, då hon tog emot det. Jon ville inte påstå, att råd
mannen eller hans hustru orsakat minskningen i fatets inne

håll, l1len de måste i alla fall vara ersättningsskyldiga fÖl'

bristen.
Rådmannen fritog både sig och sin hustru. De kunde ju

icke veta, hur vinfatet blivit hanterat på skutan eller under
körningen från skutan till Gustaf Bagges gård. Skepparen på

skutan hördes av rätten och han intygade, att vinfatet genast

efter avlämnandet till Bagge åter körts till skutan, och att

fatet då icke varit fullt.

Rättens dom innehöll, att då vinåhman varit full, när deu
levererades Nils Wermes hustru i händer, så ålåge det Werme

att fylla åhman med så mycket franskt vin, som däri fattades,

"ty hand bör hand få" efter lag, och "söke Nils sin fångesman

det bästa han kan och gitter".

Rådmannen vände sig i sin tur mot sin skeppare Anders
Hansson och instämde honom till rådhusrätten den 12 decem

ber 1671. Skepparen erkände, att vinfatet varit fullt, då det

lastats på skutan. Rätten dömde skepparen att betala till

Werme det som på fatet felade, "och han söke sedan sina

båtsmän, som på skutan voro, det bästa han kan och gitter".
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Organisten och fiolisten.

Den äldsta kyrkan i Vänersborg var ej försedd med orgei

verk, men man höll sig ändå med en organist, en något miss

ledande benämning på den person, som beledsagade psalm

sången i kyrkan genom att, såsom det heter, "siunga på

violin". Den första organisten i den orgellösa kyrkan hette
Mathias Lamberlsson Gron. Då han avled år 1691 i en ålder

av något mer än 70 år, antecknar stadens kyrkoherde i för
samlingsboken, att mäster Mathias varit i kyrkans tjänst sedan

år 1649 samt aH han därförut innehaft organisttjänst i Borås

och Lidköping. Kyrkoherdens anteckning upplyser oss också

om att mäster Mathias var son till rådmannen i Skara Lam

bert Matsson och dennes hustru Kristina Jonsdotter, dotter

liU kyrkoherden i Vånga, och att hans farfar var borgmästa

ren i Skara Mathias Gron. Mäster Mathias fick såsom gam

mal kyrkohetjänt sitt sista vilorum i kyrkan vid sÖdra dörren.

Sin huvudsakliga inkomst hade Mathias genom att tillhan

dagå med musicerande vid borgerskapets bröllop och andra

festliga sammankomster. Därvid hade han dock konkurrens

med en annan fiolspelare i staden, Sven Bengtsson speleman,

med vilken han också emellanåt samarbetade, då de gemen

samt svarade fÖl' den musikaliska underhållningen vid borger

skapets festligheter. Sven hade, även han, en viss officiell

ställning såsom antagen till spelman i staden och var i den

egenskapen burskapsägande borgare.

Konkurrensen och även samarbetet fÖranledde tvistigheter

mellan de båda musikanterna, bl. a. om fördelningen dem
emellan av uppburen betalning. I bÖrjan av 1670-talet blev

stridigheten dem emellan så stor, att de drogo varandra inför

stadens domstoL

Vid rättens sammanträde den 14 september 1672 besvärade

sig organisten Mathias Lalnhertsson högeligen över "phiolis-
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ten;; Sven Bengtsson för det denne honom med hugg överfallit

och med olideHga smädeord överhopat. Sven Bengtsson kla

gade å sin sida över att Mathias gruveligen "iniurierat" honom

med förhånelse och förevitelser. Dessa hade gällt vissa ej
närmare angivna mörka punkter i Svens föregående liv å
audra orter, händelser för vilka han nu ansåge sig böra få

vara otadlad.
Vad som vid rätten förekommit mellan parterna, dä:rom

upplyser ej domboken. Men rätten förklarar, att man för

deras "exorbitantzier", begångna av den ene mot den andre,

med fog kunnat belägga dem med behöriga böter och plikt,

men då de nu inför rätten sökt bilägga sina tvistigheter med

"en vänlig composition", så hade rätten ansett sig kunna till

låta dem attfödikas på den "eonditionen", att "vilkendera som

den andre härefter offentligen med ord eller gärning över

faller eller vilkendera som befinnes otrogen vid penningars

delande vid deras gemensamma musicerande", skulle vara sin

tjänst förlustig och aldrig mera tillåtas att här i staden
musicera.

Redan den 29 oktob€r samma år stodo dock organisten
Mathias och phiolisten Sven åter såsom varandras motparter.
Mathias hade gjort sig skyldig till åtskilliga skällsord mot

Svens hustru. Målet fick vid detta tillfälle ej någon handlägg

ning utan uppsköts till den 4 november 1672. Vad som före

kommit mellan parterna är ej antecknat, men i sin dom er
inrar rätten om sHt beslut den 14 september. Med hänvisning
tiH detta säger sig rätten hava hoppats, att förlikningen skolat

bliva beståndande, men i stället hade man funnit Mathias och
Svens illviljande och ondskefulla art ånyo vara uppväckt ge

nom den tvedräkt och de beskyllningar, som åter förekommit.
Trots att rätten funnit, att det hela mest berodde på skvaller
och obetänksamhet, hade rätten haft stor orsak att exeqvera
sin resolution av den 14 september. Men då parterna även
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denna gång visat sig böjliga till en ståndaktig vänskap och

försoning och på båda sidor sagt sig om vederparten och hans

hustru icke veta annat iin det, som vore ärligt och redligt,

satte rätten nu ett vite av 40 daler silvenuynt för man och

hustru å vardera sidan att utgivas av den som hädanefter förc
kastade, förhånade eller beskyllde den andra för vad som före

kommit dem emellan. Skulle det visa sig, a tt den som bröte

mot förbudet, ej förmådde betala vitet, så skulle han plikta

med fängelse på vatten och bröd.
Om Mathias Lambertsson (iron finner man sedan inga upp

gifter i domboken, men Sven Bengtsson spelemans namn mö

ter man då och då i skilda sammanhang.

1673 försöker han - tydligen med åberopande av sitt yrke

som musiker - att bli befriad från att mottaga inkvartering

av garnisonsfolket, men rätten resolverade, att han vore att

anses såsom brukande borgerlig näring och att han därför ej
kunde bli befriad från inkvartering.

Den 14 april 1673 förekommer Sven i ett otrevligare sam

manhang. Välborne Hans Belfrage anmälde då, att ur hans

hus stulits ett stycke silketyg och att det nu hade befunnits,

att en mössa, som Anders Hanssons Anna sytt åt Sven Spele

mans piga, vore förfärdig,ad just av det stulna tyget. Pigan
hade sagt sig ha fått tyget till mÖssan av Sven spelemans

hustru, och resterna av tygstycket hade också anträffats i

Svens hus. Nu stod denne för rätta för olovlig befattning med

tjuvgods, men han förklarade, att han aven skräddare, som

sytt åt Belfrage, fått tyget till skänks till en mössa åt sin

lilla flicka. Målet uppsköts i 14 dagar, och till dess skulle Sven

skaffa skräddaren till rätten eller plikta fÖl' att han tillhand

lat sig tjuvgods.
Sedan detta väl tillkännagivits, yttrade borgmästaren Jacob

Fransson SchrÖder till Bengt de mystiska orden: "Det skall

bevisas, att ur en ärlig mans gård har burits säckar och annat."
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Sven Speleman svarade: "Vad kan det komma mig vid?" "Ja,

jag vet inte," sade borgmästaren. Sven utropade då: "Det skall

I aldrig bevisa eHer bestå." Då yttrade borgmästaren: "Om
icke fanen tager dig, så skall jag bevisa det." Sven blev upp

rörd och protesterade mot att bliva beskylld såsom tjuv. Men

rådet intygade, att borgmästaren inte skäm honom för en

tjuv utan talat hövligt tiU honom! Då Sven fortsatte att
"pocka och snorka" emot hr borgmästaren och gjorde honom

sidvördnad, så beslöts att han skulle insättas på arrestkam

maren och där avbida vidare besked, varom dock intet kan

inhämtas ur domboken.

Egenartade domar.

Båtsmannen Christopher Nilssons hustru hade gemensamt

med Kersti Bryngelsdotter bestulit en Boråsborgare på 25 riks

daler. Kersti hade rymt sin kos, men håtsmanshustrun fick

sin dom den 5 november 1674.
Rätten förklarar, att hon väl enligt straffordningens 9.

punkt bort betala tjuvnaden tredubbelt med penningböter,

men då hon är helt utfattig och intet har att böta med och

då arbete finnes att pålägga henne, så dömdes hon för sitt

tjuveri att sopa den stora vindbron varje lördag, intill dess

hon sig från bÖterna lÖs!. Men rätten tillägger i domen, att

om hon undandroge sig det före1!agda arbetet eller icke utförde

det med beskedlighet (ordentligt), så skulle hon vid rådstugu

dörren hudstrykas.
Enligt drottning Christinas straffordning den 18 maj 165;~

skulle tjuvar, som stulo för mindre än 60 dalers silvermynt

värde, första och andra gången de dömdes, böta tre gånger så

mycket som det stulnas värde. Hade tjuven intet att böta

med, skulle han slås i järn och arbeta fÖl' sitt brott. Kunde

ej arhete beredas honom, skulle han löpa gatulopp, en gång
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för varje 8:e daler s:mt av tjuvgodsets värde. För en tjuv

kona gällde, att därest hon ej kunde betala böterna eller ar
beta av dem, skulle hon hudstrykas. Den som sta} för mer
än 60 dalers värde eller stal för tredj e gången eller begick
kyrkstöld, skulle dömas till livet. - Hudstrykningen eller ris

slitningen var ett speciellt straff för kvinnor och motsvarade
spöslitningen för män. Vid hudstrykningen piskades den

brottsliga med ris på de blottade skuldrorna, som sedan 
det talas om 39 slag som ett vanligt antal slag - sköljdes fria
från blodet med 9 ämbar iskallt vatten. Männen rappades

med spö av björk eller annat smidigt träslag. Man slog all

tid med två spön på en gång i handen; därav talet om t. ex.

40 {XlI' spö, det största förekommande antalet. Kvinnan skulle

ej ha fullt så strängt straff, och man stannade därför vid 39!

slag av riset.
Det var ett sådant grymt och skamligt straff som båtsmans

hustrun undgick genom att hon i stället fick sig ålagt att sopa
vindbron.

Men den 4 februari 1675 finner sig rätten föranlåten att

upptaga målet till ny behandling. Man hade konstaterat, att

den dömda visat sig motvillig i fråga om sopningen av bron

och föraktat rättens besked. Och rättens beslut blev därför

. nu a tf hon skulle hudstrykas framför rådstugudörren.

Den 9 augusti 1675 var båtsmannen Johan Johansson till
talad för det han slagit ut två fönsterrutor i sin "cammerat"

Pelle Ambjörnssons hus. Rättens dom blev den, att därest

Johan icke hos glasmästaren ville betala ett par nya fönster
rutor åt Pelle, så skulle byfogden taga Johans egna fönster

ut ur hans vägg och sätta dem i Pelles vägg.
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I{nivskärning.

Den 13 oktober 167<1 voro bonden Erik på Boet och hans
son Nils ställda inför rådhusrätten i Vänersborg, tilltalade för

mot Bryngel Andersson i Säter förövad misshandel. Fältskä

ren mäster Timotheus Mylius intygade, att Nils med en
kniv skurit Bryngel en skåra i huvudet, en skåra i ryggen,

1 1/2 spannl ) lång, så att ledvattnet kommit ut, en skåra i ena

armen och en skåra, ett finger djup, i den andra armen, samt
att fältskären "befarade Bryngels liv".

Erik på Boet berättade, att Bryngel fattat honom i håret
och ryckt honom i skägget och dragit honom i golvet. Då
hade sonen kommit tin faderns hjälp och därunder tillfogat

Bryngel de angivna skadorna.
Rätten befallde Erik, att han skulle träffa födikning med

fältskären om barberarelönen (läkarearvodet) , och, i avbi

dan på att så skedde, fick Erik förbud att lämna staden, och

sonen sattes i fängelse.

Den 15 oktober begärde Erik, att hans son sku1'le lösgivas,

och åberopade intyg av fältskären, att Bryngel nu ej längre

svävade i livsfara. Erik ställde sig själv och tvenne andra
personer i horgen för att sonen, därest han släpptes, icke

skulle "gå undan", och rätten beslöt tydligen att lösgiva Nils.

Den 29 oktober återupptogs målet. Erik var tillstädes men

icke hans son. Bonden Olof i Hasselbacken hö,rdes som vittne
och berättade följande: Bryngel och Nils hade kaBat varandra
"kläkenamn". Bryngel hade slutligen tagit Nils i armen och

slagit honom i golvet med orden: "Ser du, jag aktar dig intet."
Då hade fadern, Erik på Boet, sprungit i håret på Bryngel sä

gande: "Aktar du inte honom, så skall du akta mig", och

medan de så hårdrogos, hade Nils stuckit Bryngel med kniven.

1) Ett spann = ett kvarter = 14,8 cm.
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Den 2 november meddelades dom. Nils dömdes enligt 7

kapitlet Såramålsbalken med wilja att böta 20 mark för varje

fullsår och att utge 12 mark i lytes bot enligt 9 kapitlet i
samma balk. Han skulle också betala Bryngel 2 riksdaler för

sveda och värk och 2 riksdaler för Bryngels kosthåll i barbe
rarens härbärge t två veckors tid samt ersätta mäster
Timotheus hans l'äkarelön med det belopp, varom de kunde

sämjas.

Fackföreningsrörelse på 1670-talet.

Den 15 december 1674 hade BÖrje Fyrhak instämt ett stort

antal av stadens formäil1 1). De hade, uppgav han, den :3

december tillfogat honom "gewalt och hugg" ombord på hans

egen skuta, som då legat vid Beckbrukslandet, d. v. s. i Vass
botten invid Kasens strand. En av formännen, Anders Lars

son, hade slagit honom två slag i ryggen med en yxhammare.

Två andra formän, Olof Jonsson och Nils Håkansson, hade

sparkat honom i huvudet och ansiktet, så att han tillföljd av

uppkommet blodflÖde ej kunnat se de andra, som varit i flock

och farnÖte med våldsverkarna. Olof Jonsson hade sedan fat
tat honom i håret och dragit honom baklänges på plikten och

sparkat honom i bröstet, ansiktet och huvudet, så att han fallit

ned på järnstängerna i skutans lastrum. Flera hade ropat, att

lIlan skulle kasta honom i sjÖn, men han lyckades blÖdande

taga sig in i kajutan. Då han efter en stund begivit sig ut

igen, hade man kastat en tom tjärtunna emot hans ben, så att

skinnet skrapats av, och han hade därför ånyo måst söka

skydd i kajutan. Då han sedan vågat sig ut därifrån, hade

Anders Håkansson sprungit emot honom med en höjd yxa,

1) Dessa, som burskapsägande borgare, utförde varutransporterna
för Vänersborgs lastageplats Korseberg förbi vattenfallen i Göta älv.
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varför Börje åter måst retirera till kajutan. Olof Jonsson
hade slutligen ropat, att Börje fått nog för denna gången och

att man borde låta honom vara i fred.
Borgmästaren började målets handläggning med att fråga de

tilltalade om anledningen till att de så illa hanterat Börje. De

svarade, att orsaken varit den, att Börje i nio dagar hållit sin
med järn lastade, från Värmland ankomna skuta liggande

vid stadslandet, och att de hela tiden förgäves fått vänta på det

dem enligt gällande bestämmelser tillkommande uppdraget

att köra hans järn fÖl' vidare befordran till Göteborg. När
de så erfarit, att han hemligen flyttat skutan till Beckbruks

landet, hade de fÖrstått, att han där ville lossa järnet och låta

bÖnder få kÖra det tin AkerstrÖm och således "snilla for
männens näring ifrån dem". Därför hade formännen sökt

upp Börje på hans skuta vid Beckbrukslandet fÖl' att få klar

het i saken.

Men Börje förklarade, att han av isen blivit hindrad att fÖra

skutan till Korseberg omedelbart efter dess ankomst till sta

den och att den därför blivit kvarliggande i avbidan på mild

väder. Den 3 december klockan :) om morgonen hade han

funnit, att vädret ändrat sig så, att han kunnat haförhopp

ning om att slå sig igenom med skutan till Korseberg för att

inlägga järnlasten i de där befintliga bodarne. Han hade där

fÖr på natten med en roddbåt fÖrsökt att bogsera skutan, men

isen hade varit fÖl' kraftig, och alldeles mot sin vilja hade hari

nödgats föra skutan till Beckbrukslandet, där han tänkt tills

vidare upplägga järnet i en bod fÖl' dess vidare transporte
rande genom formännen.

Formännen sade sig ej tro på denna förklaring och påstodo;
att det var tydligt att Börje hemligen velat skaffa järnet till

en plats, därifrån han med förbigående av formännen kunnat

låta bönderna köra järnet. De sade sig alltid komma väl till
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rätta med de övriga järnfactorerna1
) men icke med Börje.

Anders Larsson erkände, att han, innan han slagit till Börje
med yxhammaren, frågat honom, varför han lade skutan från

stadslandet. "Kanske du vill vägra oss att köra", hade han
sagt. "Och sedan slogo vi alla honom", bekände han.

Borgmästaren frågade, om Börje med Anders Barck, som

innehade Beckbruket, avtalat att få lägga järnet där. Det
hade han inte gjort, men Barckens tjänare Olof hade tre

dagar före det skutan förts dit lovat Börje att få upplägga
järnet i en bod vid Beckbruket. Detta stämde ju illa med
Börjes föregående berättelse, att väderleksändringen den ~{

december givit honom anledning att försÖka få skutan fram till
Korseberg, och att han under fö,rsöket att nå dit mot sin vilja
nödgats att föra skutan till Beckbruket. Rätten hade låtit by
fogden fråga Anders Barck om riktigheten av Börjes uppgif
ter, och i mannens frånvaro hade Barcks hustru förklarat,

att Börje icke fått något löfte att upplägga sitt järn vid Beck

bruket.

Den 18 december hördes alla de tilltalade formännen, som
ganska frimodigt bekände var och en sin del i misshandeln.

Börje begärde emellertid uppskov med målet för att skaffa'

sig advokat, och målet uppsköts på obestämd tid.
Först den 9 augusti 1675 upptages målet åter och då endast

för meddelande av dom. I denna finner rätten styrkt, att for
männen begått hemgång i Börjes skuta och därvid tillfogat
honom hugg och slag. Sex av formännen dömdes därför en
ligt 26 kapitlet Edsöresbalken "att böta edsöret", d. v. s. att

böta en var 140 marker, varav 60 marker tillföHo Börje som
målsägare, 40 marker konungen och 40 marker staden. Där
jämte dömdes formannen Anders Larsson för blånad med en
yxehammare till 12 marks böter samt Olof Jonsson och Nils

1) Göteborgsköpmännens ombud i Vänersborg.
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Håkansson vardera för blodvite till 12 marks höter enligt 9

kapitlet Såramålshalken med wilja ävensom Håkan Husman

för okvärdinsord enligt 31 kapitlet Rådstugubalken till 6 marks

böter. Men saken slutade också ganska illa för Börje, ty

rätten fann skäligt att enligt 10 kapitlet Konungsbalken döma
honom till 40 marks böter för det han emot förbud fört sku

tan från stadens grund och hemligen velat låta bönder få jär

net att köra, därmed velandes formännens näring försnilla.
10 kapitlet i Konungabalken lydde: Vilken som hryter ko

nungens dom eller hans ämbetsmäns, höte 40 mark, ko

nungens ensak. Hur Börje Fyrhaks förseelse kunde passa in
på detta straffbud kan bli föremål för tviveL

Något om bötesbeloppen.

I konung Magnus Erikssons stadslag från 1350-talet, som

ju fortfarande var i tillämpning på den tid, från vilken dessa

anteckningar stamma, vara bötesbeloppen angivna i den gamla

myntenheten m a r k, som troligtvis härstammade från ett

viktsystem, där en mark motsvarande en viss vikt silver. Så

småningom fick myntmarken en jämförelsevis fast indelning,

så att det gick 8 öre på marken, 3 örtug på öret och 8 pen
ningar på örtugen. I det dagliga livet blev dalern, senare

riksdalern, tidigt den allmänna myntbeteckningen. Från

l590-talet och ända till slutet av 1700-talet räknade man ·1
mark eller 32 öre på en daler.

Att fastställa ett värde i nutida mynt på dalern och därmed

på stadslagens mark just 1671--1675 möter stora svårigheter,

särskilt med hänsyn till myntvärdets oerhörda fall. En viss

ledning för uppskattning av de i dessa anteckningar angivna

bötesbeloppens storlek kan man få av de i dessa års domböc
ker på andra ställen nämnda priserna på åtskilliga förnöden

heter. 1673 betalade man i Vänersborg 93/4 daler för en oxe,
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3 daler för en gÖdkalv, 10 öre för ett lamm, 8 Öre för en gås,

2 öre för en kanna mjölk etc. Ett bötesbelopp på 140 mark
eller 35 daler motsvarade således värdet av mer än tre

slaktoxar.
BERTEL HALLBERG.
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Vänersborg som hamnstad.

En återblick och ett framtidsperspektiv.

I.

Den kända sentensen" Navigare necesse est, vivere non est
necesse" ~ att segla är nödvändigt, att leva är icke nödvändigt

-- kOllUneI' osökt i tankarna, när man närmare undersöker

Vänersborg i egenskap av hamnstad under gångna tider. För

dagens vänersborgare betyder sjöfarten ganska litet; endast

ett ringa antal äro direkt beroende av denna för sin bärgnings

skull. Sä har det dock inte alltid varit. För borgarna i Brätte

och sedermera i Vänersborg var sjöfarten ett livsintresse i flera

hundra är, och dess stora betydelse upphörde inte, förrän
järnvägarna i slutet av 1800-talet radikalt förändrade kom

munikationsförhållandena i västra Sverige.

Föreliggande framställning avser att ge en kortfattad över

sikt av sjöfarten ~ och med den sammanhängande spörsmål

~ i Brätte--Vänersborg. Tyngdpunkten har lagts på utveck·

lingen under de senaste 150 åren, vilka otvivelaktigt varit de

mest dynamiska nr Vänersborgs synpunkt.

Att den gamla marlmadsplatsen Brätte vid Vänerns sydspets

under 1500-talets senare del fick en allt mer ökad betydelse

sammanfaller med den utveckling, som den svenska järntill

verkningen undergick vid denna tid. Järnhanteringen blev till

följd av de dåtida produktionsförhållandena i Europa efter
hand en särdeles viktig exportindustri för Sverige. När sedan

en förskjutning inträdde i järnhanteringens lokalisering, från
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Uppland och Västmanland till Värmland,!) inträdde också ett

märkbart uppsving för Brätte. Värmlands viktigaste export

hamn var vid denna tid Älvsborg - sedermera Göteborg --,

och järnet måste på sin väg från de värmländska hyttorna till

hamnen vid Västerhavet passera Brätte, som till följd av

transportförhållandena blev en viktig omlastningsplats.

Vattenlederna utgjorde ju ända till långt fram i tiden de

bästa och många gånger de enda transportlederna, men stun

dom tvingade forsar och fall fram landsvägstransporter för
vissa sträckor. Så var fallet vid GÖta älvs övre lopp, eftersom

älven ej var segelbar förrän vid Akerström -- räknat norr

ifrån -, och detta gav upphov till den riksbekantH Edsvägen :

när de med järn lastade skutorna konunit till Brätte, vidtog

vägning och omlastning av järnet, som fördes på landsvägen
förbi trollhättefallen, varefter segelskutor ånyo togo hand om

godset.

Det är helt naturligt, att Brättes borgare togo livlig del i
både trafiken på Edsvägen och i vänersjöfarten, det senare
dock i stark konkurrens med de värmländska skepparna.

Hur många av stadens invånare, som direkt voro sysselsatta

med transporter på Edsvägen och i sjöfart, låter sig svårligen

beräkna, men sannolikt var huvudparten av den vuxna, man

liga befolkningen verksam inom det område, som samman
fattningsvis brukar benämnas samfärdsel.

Ett bevis för sjöfartens betydelse finner man sedan i det

förslag till stadsvapen, som brätteborna gjorde upp i samband

med flyttningen till Huvudnäs, där grunden till Vänersborg

som bekant lades i början av 1640-talet. Förslaget innehöll

en sjö och en bojort --- en fartygstyp av holländskt ursprung,

som var vanlig under 1500- och 1600-talen --, sinnebilder för

1) Eli F. Heckscher och Ernst Söderlund : Svensk industri i
historiskt perspektiv, sid. 31 (ingår i Sveriges industri, Sthlm 1948).
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den sjöfart, som skulle utgöra grundvalen för det blivande

stadssamhället. Förslaget fastställdes sedermera i det av
drottning Kristina den 1 februari 1644 utfärdade privilegie
brevet för Vänersborg.

Enligt nutida sätt att se på transporter förefalla de gods
mängder ringa, som passerade Vänersborg under 1600- och
1700-talen. Men med dåtida resurser utgjorde de säkert en
mycket kännbar belastning av transportapparaten, och klago
målen kommo tätt, både när det gällde Edsvägens dåliga be
skaffenhet och tillståndet vid lastageplatsen vid Korseberg.

Vid 1600-talets mitt utgjorde den totala svenska stångjärns
exporten cirka 12.000 ton årligen, och man kan uppskattnings-

vis beräkna, att ungefär en fjärdedel exporterades via Göte
borg. I Vänersborg omlastades med andra ord omkring 3.000

ton, en kvantitet som hundra år senare hade mer än tredubb
lats; under senare hälften av 1700-talet synes den i Väners

borg transiterade järnkvantiteten ha uppgått till cirka 10.000
ton. Ställer man sedan dessa uppgifter i relation till järnets
andel av Sveriges hela exportvärde, som vissa år under frihets
tiden uppgick till 75 %,1) så inses lätt den utomordentliga be

tydelse -- såväl ekonomiskt som militärt -, som Vänersborg

hade. Staden blev, fö,r att använda en modern term, en syn
ligen betydelsefull "flaskhals" vid järnets vandring från de

värmländska masugnarna till importörerna i England och på

kontinenten.

Den svenska järnexporten var och förblev genom århund
radena de maktägandes speciella Ögonsten. Men efter hand

som skogarna decimerades i England och även i södra och

mellersta Europa, uppstod efterfrågan på trävaror, främst

för skeppsbyggeriets räkning. Redan tidigt kommo därför de

västsvenska skogarna att exploateras, givetvis med hänsyn till
deras gynnsamma läge i förhållande till exportmarknaderna.

l) Heckscher och Söderlund a. a., sid. 33.
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För Vänersborgs del intog därför handeln med och befrakt·
ningen av trävaror en central pLats -~- vid sidan om järnet -,

och stadens borgare ombesörjde anskaffningen aven inte

ringa del av de trävaror, som skepp'ades till Göteborg för vi

dare export till utlandet. Timmerflottningen genom Karls

grav och Göta älvs övre lopp gav också arbete åt många av

stadens invånare.
En gren av trävaruhandeln, som var föremål för myndig

heternas alldeles särskilda intresse, var den s. k. mastehandeln,

vilket är förklarligt med hänsyn till de krigiska konjunktu

rer, som rådde under 1600- och 1700-talen. Handeln med

master var självfallet livligt eftersträvad av städerna, och Vä
nersborg lyckades år 1668 erhålla privilegium på denna han

del inom vänerbäckenet, i stark konkurrens med särskilt Karl

stad. Borgarna i Vänersborg ringo dock aldrig den nytta av
privilegiet, som de räknat med, till följd av det krig, som bröt

ut några år senare och vilket bland annat medförde Väners

borgs förstöring 1676. Det var som bekant den norske be

fälhavaren Ulrik Gyldenlöve, som på sin framryckning i Bo

huslän och Västergötland sommaren sagda år brände Vä
nersborg.

När TrollhäUe kanal etappvis öppnades för trafik i slutet av

1700-talet, förändrades vänersjöfartens betingelser. Den tid

och arbetskraftkrävande omlastningen av järnet upphörde i

stort sett, när Karls grav öppnades för trafik år 1778, och när
kanalen i sin helhet bÖrjade trafikeras, d. v. s. år 1800, för
svunno edskörslorna alldeles. Efter denna tidpunkt återstodo
endast järntransporterna till Uddevalla, som under 1700-talets
tidigare hälft varit ganska omfattande, ehuru de ingalunda

kunde mäta sig med de kvantiteter, som gingo till Göteborg.

Några siffror kunna belysa detta. År 1720, då trafiken ånyo

kommit i gång i full utsträckning efter det långvariga nor-
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diska kriget, gingo 10.m)5 skeppund till Uddevalla och 62.660
till Göteborg. Två år senare voro kvanfiteterna till de båda

städerna 17.759 respektive 51.92G.l) En utveckling av detta

slag utlöste naturligt nog klagomål från göteborgarnas sida,

som påstodo att uddevallaborna gynnades på deras bekostnad.

Den rivålitet, som alltjämt kan märkas mellan de båda väst

kusthamnarna, är således av gammalt datum.

Med tillkomsten av Trollhätte kanal upphörde Vänersborgs

privilegierade ställning som centrum för och dirigerande

kraft i transportorganisa tionen Vänern-Västerhavet. Väners
borgs borgare hade med fullt fog redan under kanalbyggets

gång pekat på, att de privilegier, som staden hade i fråga om

vänersjöfarten, skulle förlora sitt värde, när Vänern int,~

längre var en sluten enhet ur sjöfartssynpunkt. Utvecklingen

gav dem rätt: år 1803 raserades de gamla privilegier, som de
olika vänerstäderna haft, och all sjöfart på Vänern blev fri.

De farhågor man på vänersborgshåll haft beträffande sta

dens framtida existensmöjligheter, sedan edskörslorna -- sta

dens livsnerv - bortfallit, visade sig dock vara obefogade.

Med Trollhätte kanal fick vänersjöfarten ett märkbart upp

sving, och de städer, som i första hand drogo nytta härav,

voro Vänersborg och Karlstad. Beträffande Vänersborg kan
man otvivelaktigt säga, att kanalleden mellan Vänern och

Västerhavet gav staden möjlighet att fullt utnyttja den gynn

samma position, som det geografiska läget erbjöd.

Resenärer, som. besÖkt Vänersborg under 1700-talet, hade

uttryckt en befogad förvåning över att en plats med så goda

förutsättningar inte uppvisade en stadsbildning av mera dif

ferentierad ekonomisk struktur, än som var fallet. Represen

tativt för dessa uttalanden kan det sägas vara, som assessorn i

kommerskollegium J. J. Dragman nedtecknat i sin reseberät-

1) Carl-Fredrik Corin: Viinersborgs historia I, sid. 294.
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lelse från år 1760: "Vänersborg tycktes l' övrigt aga ett både'

hehageligt och fördelaktigt läge, men jag tyckte mig sakna den

handelsrörelse, som jag gjorde mig hopp om att vänta av den

sednare förmån. Jag fant ingenting betydande utom deras

sjöfart, så att besväret att emottaga och föra andras varor
tycktes gÖra hela rörelsen"J)

Som framgår av den tidigare skildringen utgjorde sjöfar
ten och transiteringstrafiken samt den med dessa verksam

hetsgrenar förenade faktorirörelsen de nära nog enda inkomst

källorna för Vänersborgs invånare under 1600- och 1700-talen.

~ågon industri i egentlig mening hade ej uppstått. Däremot

kan man redan iakttaga ett -låt vara blygsamt men med tiden

ökat - antal ämhets- och tjänstemän, vilket givetvis samman

hängde med Vänersborgs egenskap av residensstad. Att folk

mängden under sådana fö,rhållanden inte uppgick till mer än
ett drygt tusental personer vid 1700-talets mitt är därför för
ståeligt. Folkmängden befann sig dock j. tillväxt och synes

kunna uppskattas till cirka 1.300 il 1.400 personer vid århund
radets slut.2)

Med I80n-talets ingång började en helt ny epok i Väners

borgs sjÖfart: staden var inte längre isolerat belägen vid Sveri

ges största insjÖ utan stod nu i förbindelse med Västerhavet

genom Trollhätte kanal, vars slussportar bokstavligt talat öpp

nade nya och vidgade m,öjligheter för Vänersborgs sjöfart.

Som alltid, när händelser av omdanande karaktär inträffa,

1) Dragmans reseberättelse, kommerskollegiums arkiv.
2) I de äldre primäruppgifterna, som kontraktsprostarna insände

till tabellverket, gjordes ingen åtskillnad mellan städer och lands
bygd, varför inga säkra folkmängdsuppgifter finnas för de först
nämnda före år 1800, då en ändring vidtogs i detta avseende. Med
ledning av mantalslängderna kunna dock vissa ungefärliga uppgifter
erhållas för tidigare år.
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dröjde det någon tid, innan den vänersborgska sjöfarten hun
nit anpassa sig efter de förhållanden, Som uppstått genom ka

nalens tillkomst. En bidragande orsak till den relativa stag

nation, som inträffade i Vänersborg under 1800-talets första

decennium, var också det rådande utrikespolitiska läget. Den

av Napoleon påbjudna blockaden av det europeiska fastlandet

- kontinentalsystemet - reducerade den svenska järn- och

träexporten högst avsevärt. Detta påverkade givetvis vänersjö

farten i negativ riktning, eftersom denna traditionellt fraktade

just dessa varor·. Om vänerstäderna således inte drogo några

fördelar av den handelspolitiska situationen, gjorde Göteborg

det i desto högre grad. Kontinentalsystemet medfö'rde ett

enormt uppsving fÖl' denna stad, som fick tjänstgÖra som ne

derlagsplats för de varor från England och dess kolonier,

vilka senare vidarebefordrades till Tyskland via de södra

Östersjöhamnarna.

1800-talets första hälft var de stora kanalbyggenas tid i Sve

rige; århundradets senare del ägnades åt järnvägsbyggandet.

TiHspetsat skulle man kunna säga, att de fÖrra voro till av

gjord fördel för Vänersborg; de senare medförde om inte

precis nackdelar så i varje fall inga mera påtagliga vinster.

Kanalbyggandet kom relativt sent i gång här i landet och fick

därför inte alls samma betydelse på lång sikt som till exempel i

England, där man startat långt tidigare. Den Överskattning

av kanalernas nytta, som kännetecknade den svenska opinio··

nen, kommer framför aUt till synes beträffande Göta kanal,

som faktiskt bara fick uppleva en 30-årig högkonjunktur, d.

v. s. tiden från invigningen fram till västra stambanans öpp

nande år 1862.

Göta Kanals skapare, sjöofficeren Baltzar von Platen, hade

genom sin bosättning i vänersborgstrakten i slutet av 1700··
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talet!) kommit i kontakt med arbetena på Trollhätte kanal och

inspirerades av dessa i så hög grad, att han beslöt sig för att

ägna sig åt kanalbyggen i fortsättningen. På hans initiativ
och under hans ledning byggdes så Göta kanal. Västgätadelen
av kanalen öppnades för trafik år 1822, tio år senare var hela

sträckan färdig, och därmed hade ost- och västkust förenats
vattenvägen. Det projekt, som diskuterats ända sedan Hans

Bmsks och Gustav Vasas dagar, var nu genomfört.

Till denna kanalbyggnadsperiod kan man också räkna den

ombyggnad av Trollhätte kanal, som gjordes i början av 1840
talet under ledning av Nils Ericson och vilken blev färdig
1844.

Hade Vänersborg haft ett av naturen gynnat läge redan

tidigare, kan man otvivelaktigt säga, att staden efter kanaler

nas tillkomst fick en central betydelse, som den sannolikt inte
haft varken förr eller senare. Som kanalstation vid den livligt

trafikerade sträckan Göteborg-Stockholm kom Vänersborg

att räknas till de viktigare inlandshamnarna vid 1800-talets
mitt.

För en hamnstad är det självfallet en primär uppgift att till
handahålla en god och rymlig hamn. Några hamnanord

ningar i egentlig mening funnos inte i äldre tid i Vänersborg,

utan man hade nöjt sig med att uppföra lastbryggor vid de

platser, som ur sjöfartssynpunkt voro bäst belägna. Som
framgått av den tidigare skildringen funnos sålunda lastbryg
gor vid Korseberg under den tid edskörslorna pågingo. Seder
mera tillkommo även lastbryggor vid Sundet, som ju utgjorde

stadens egentliga hamn.
Efter tillkomsten av Trollhätte kanal kommo Vänersborgs

hamnbyggnadsfrågor i ett nytt läge. Sundet, d. v. s. segelle-

1) Tillsammans med en svåger, överste Erik Stjernsparre, hade
nämligen von Platen inköpt Frugårdens egendom i Vänersnäs soc
ken är 1798.
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den mellan Vänern och Vassbotten, hlev efter detta inte blott

en enskild hamnplats utan även - vilket var betydligt vikti

gare - en del av själva kanalleden. Det var under sådana

förhållanden rätt klart, att borgarna i Vänersborg inte en

samma ville bekosta uppförandet av kajer och andra anord

ningar för sjÖfartens behov utan i görligaste mån sökte över

vältra ansvaret för dessa anläggningar på kanalbolaget.
Det skulle föra fÖl' långt att här redogöra fÖl' stadens un

derhandlingar med kanalbolaget i dessa frågor. Det hela

resulterade i att staden på egen bekostnad fick påbörja kaj
byggena -- alla ansträngningar att få statsbidrag misslycka

des -, vilket skedde åren 1845 och 1846. I och med att Vä

nersborg fått en egen hamn, uppstodo också förutsättningar

för att uppbära hamnavgifter för de fartyg, som begagnade
densamma. Xven om stadens möjligheter i dessa avseenden

starkt beskurits genom tidigare överenskommelser med kanal

bolaget (vari staden avstått från de inkomster, som den ge

nomgående sjöfarten erbjöd, mot ett årligt vederlag av 2.000

rdr bco), inflöto dock en del medel, huvudsakligen i fonn av

varuavgifter fÖl' lossat och lastat gods. Eftersom dessa in

komster endast fingo användas fÖl' hamnens behov, skapades

ekonomiska förutsättningar för fortsatt utbyggnad av denna,

vilken ägde rum i slutet av 1850-talet. När dess arbeten voro

färdiga, fÖrfogade Vänersborg Över en ganska omfattande

hamnanläggning, som ganska väl tillgodosåg sjÖfartens. be

hov. Kajen - en murad stenkaj - sträckte sig från Krono

gatan i norr till nuvarande Verkstadsgränd i söder.

Till de anordningar, som uppfördes till sjÖfartens fromma,

kan även rälmas det år 1838 färdiga s. k. kokhuset, avsett för
besättningarna vid de i hamnen liggande fartygen, som där

kunde laga mat och torka kläder.
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Sedan år 1818 fämis det också ett sj()manshus i. Vånershorg,

där skeppare och besättningsmän på i staden hemmahörande

fartyg voro inskrivna.

.'.',o

Ungefär samtidigt som Göta kanal började trafikeras,

gjorde ångbåtarna sin entre i väner- och kanalsjöfarten. Nå
gon revolutionerande inverkan hade dessa kanske inte till en

början - segelfartygen behärskade sjöfarten ganska väl ännu

-, men det skulle efter hand visa sig, att ångfartygen varo
de gamla seglarna överlägsna i nära nog alla avseenden.

Det har tidigare antytts, vilken central plats Vänersborg
hade i det kanalsystem, som utbyggdes under 1800-talets

första hälft. Några uppgifter kunna belysa detta. Vid 1800

talets mitt passerade tolv ångfartyg i reguljär trafik förbi

Vänersborg; ett decennium senare hade antalet stigit till 3H.
Flertalet gingo i trafik antingen mellan Göteborg och väner

hamnarna eller också mellan Göteborg och Stockholm. Ka

nalångarna mellap väst- och ostkusten voro huvudsakligen av

sedda för passagerartrafik, men efter hand insattes även gods

fömnde ångbåtar på denna route.

Vänerstädernas flottor utgjordes vid denna tid nästan ute

slutande av seg<;lfartyg; ångbåtarna började inte på allvar
göra sig gällande förrän under seklets senare hälft men då

med desto större kraft.
Under 1820- och 30-talen hade Vänersborg tävlat med Karl

stad och Kristinehamn om ställningen som den ur tonnagesyn
punkt ledande vänerhamnen. Omkring år 1845 kom Väners

borg i jämnhöjd med dessa båda städer i fråga om samman

lagt lästetal och tog sedan ledningen för att behålla den i när

mare 50 år. Det var inte, förrän järnvägarna inträdde som kon

kurrenter till sjöfarten, som den vänersborgska hegemonien till

sjöss upphörde. Är 1880, när den vänersborgska handelsflot-
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tan var som störst, omfattade den 58 fartyg (varav sex ång

båtar) om sammanlagt 6.007 ton. l )

I samma mån som Vänersborgs betydelse växte inom väner
sjöfarten, ökades också det skeppsbyggeri, som fanns i staden,

och man kan tydligt urskilja en växelverkan mellan dessa
båda verksamhetsgrenar. De främsta skeppsbyggarna vara
Carl Johan Andersson, vars varv låg vid Tenggrenstorp, samt

G. V. Plate, vars skeppsbyggeri var förlagt till Tackjärns

backen.
Det av Andersson och Plate bedrivna skeppsbyggeriet var

förenat med rederirörelse i båda fallen, och en inte ringa del

av dessa fartyg voro insatta i utrikes fart och anlöpte mera

sällan Vänersborg.

De tidigare stapelvarorna järn och trä: utgjorde alltjämt
de betydelsefullaste posterna bland de skeppade godsmängder

na från vänerområdet, men från och med 1800-talets mitt

kom ett nytt godsslag med, nämligen havre. Det kan vara

skäl att något dröja vid denna epok, som för Vänersborgs del

medförde en kulmination av stadens sjöfart både absolut och
relativt sett. Den därefter följande tiden medförde en märk
bar tillbakagång, främst beträffande utrikessjöfarten men

efter hand även i fråga om den mera lokalt betonade.

Sverige hade i äldre tider i stort sett varit ett spannmåls

importerande land. Med undantag för den exportperiod, som
inträffade under Gustav Vasas tid (och som delvis också
gjorde sig gällande under 1600-talets första årtionden), över
vägde importen ända fram till 1840-talet. Det omslag, som
då kom - föranlett aven kraftigt stegrad export av havre -.,
betingades av flera orsaker. De omfattande nyodlingarna,

som ägde rum i Sverige under 1800-talets fÖorsta årtionden,

föranledda bland annat av skiftesväsendet, gynnade havre-

l) Gösta Hasselberg ; Vänersborgs historia II, sid. 166 ff och ÄO~.



odlingen, eftersom havre bättre passade för odling på nybru

ten mark än något av de övriga sädesslagen.

Det genom nyodlingarna ökade utbudet av havre förklarar

dock inte helt den snabbt expanderande exporten av detta sä

desslag. En bidragande orsak var utan tvivel den ökade efter

frågan, som uppstod i vissa av de europeiska industrilän

derna vid denna tidpunkt, särskilt i England, vars spannmåls

tullar avskaffades år 18"16. Det sätt, på vilket havreexporten

skedde, var också ägnat att stimulera odlarna. Förbindelser

na med de utländska kÖparna omhänderhades i stor utsträck

ning av större handelshus i vissa kuststäder, vilka kunde

garantera odlarna en kontinuerlig avsättning till merendels

ganska goda priser.

Havreodlingen var påtagligt jämnt fördelad på de syd- och

mellansvenska landskapen, men en tydlig koncentration till

trakterna kring Vänern kan dock urskiljas. Det var särskilt

Dalsland och delar av Skaraborgs län, som hade stor havre

odling. Det senare var givetvis ägnat att gynna Vänersborg,

som hastigt vann betydelse som centrum för spannmålshan

deln i södl'a vänerområdet.

Under 1850-talet ökades snabbt de utskeppade mängderna

spannmål -- nästan uteslutande havre - över Vänersborgs

hamn, och en inte ringa del gick på direkt export till framför

allt England. Den internationella prägel, som den väners

horgska handeln och sjöfarten fick i och med spannmålsexpor

ten, aktualiserade ett gammalt krav, som stadens borgare haft,

ända sedan Trollhätte kanal öppnades vid seklets början. Vä

nershorg saknade nämligen stapelstadsrätt, d. v. s. rätt att
idka handel med utlandet, vilket onekligen verkade hämmande

på utvecklingen. Planerna på ett förvärv av dylika rättigheter

togo efter hand fastare former, och i april månad 1856 ingav

magistraten stadens ansökan om stapelstadsrätt; i januari på-
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följande år beviljade Kungl. Maj:t Vänersborg stapelstadsrätt

under tio år framåt på vissa villkor.
Skall man göra en resume över den tioårsperiod, som Vä

nersborg hade rang, heder och värdighet att kallas stapel

stad, kan man inte undgå att märka, att de fÖrhoppningar,

som funnits beträffande Vänersborgs möjligheter att hävda
sig som sjöfartsstad i ett större sammanhang, endast delvis

blevo infriade.
Spannmålsexporten dominerade nästan helt stadens utrikes

sjöfart under dessa år; övriga exportvaror, såsom järn och
pitprops, hade inte på långt när samma omfattning, även om

de ingalunda voro betydelselösa.
Havreexporten kulminerade år 1861, då inte mindre än

205.997 kubikfot utskeppades från Vänersborg. Som järn··
förelse kan nämnas, att Göteborgs havreexport samma år upp

gick till 1.506.305 kubikfot och Uddevallas till 585.129.1) De
därpå följande åren sjönk utförseln av havre från Väners

borg och utgjorde endast 10.080 kubikfot år 1867 enligt tull
kammarens redovisning.

Som stapelstad hade Vänersborg huvudsakligen rollen av

exporthamn; under den korta tid, som rättigheterna inneha

des, hann aldrig någon import av betydenhet blomstra upp.

De med havre lastade fartygen togo emellertid ofta returlast i
form av stenkol från de engelska hamnar, där havren lossats,

och Vänersborg kunde härigenom notera en vissa år ganska

omfattande stenkolsimport. Någon större betydelse på lång
sikt fick dock inte importen av fossila bränslen. Den indu

striella utvecklingen hade ännu inte skjutit fart - för Väners

borgs vidkommande gjorde sig den industriella expansionen

starkast gällande årtiondet närmast före sekelskiftet -, och

1) Hasselberg a. a., sid. 215.
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detta hade givetvis till följd, att stenkolsbehovet var av ganska

måttligt omfång.
Sådana som förhållandena gestaltade sig för den väners

borgslul utrikessjöfarten under 1860-talets senare hälft - en

starkt reducerad spannmålsexport och en ganska blygsam im

port, bestående uteslutande av stenkol ---, kunde det självfallet

GAMLA HAMNEN MED UTSIKT MOT VASSBOTTEN
VID TIDEN Fön JXRNVÄGENS INVIGNING 1867.

I bakgrunden järnvägsstationen.
Foto: C. E. Kjellin.

ifrågasättas, om stapelstadsrätten borde bibehållas. De för
delar, som vara förknippade med rättigheterna, måste i varje

faH betalas ti-ll ett rätt högt pris; de direkta utgifterna för

stadskassan vara mångdubbelt större, än de inkomster man

hade. Nyttan av stapelstadsrätten låg naturligt nog på det in

direkta planet: det var en faktor av allmänt stimulerande

natur för handel och sjöfart. Det råder sålunda intet tvivel

om att stadens affärsmän och skeppsredare tjänade in inte

obetydliga fö,rmögenheter under denna tid. Den aktuella
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situationen bedömdes emellertid krasst realistiskt -- om än
en smula kortsynt - av stadsfullmäktige, som i maj månad

1867 beslöto att söka få stapelstadsrätten avvecklad. Detta

blev även Kungl. Maj :ts beslut några månader senare samma

år, och med ingången av år 1868 upphörde Vänersborg att

vara stapelstad.

GAMLA HAMNEN MED UTSIKT MOT DALBOREDDEN
vm SAMMA TID.

foto: C. E. Kjellin.

Avvecklingen av stapelstadsrätten får ses mot bakgrunden

av det här ovan antydda läget för stadens utrikessjÖfart; det

bÖl' sålunda framhållas, att den inrikes sjöfarten ingalunda

visade tecken till stagnation ännu. Två faktorer, som otvivel

aktigt påverkade stämningen i Vänersborg i negativ riktning

vid det aktuella tillfället, voro den internationella depression,

som inträffade 1866, samt den missväxt, som drabbade Sve

rige samma år, två tilldragelser, vilka även i sig själva hade en

kontraktionsverkan på den utrikes sjöfart, som blomstrat upp
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i Vänersborg. En händelse, som ser ut som en tanke, är aU

ungefär samtidigt, som stadsfullmäktige skulle taga ställning
till den fortsatta stapelstadsrätten, inlemmades Vänersborg i

det svenska järnvägsnätet: den 17 maj 1867 Öppnades näm

ligen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg fÖl' allmän

JÄRNVÄGSBHON öVER GAMLA HA.YINKANALEN
TVÅ DAGAR FöRE JÄHNVÄGENS INVIGNING.

Obs! byggnadsställningarna på järnvägsstationen.
Fote: C. E. Kj el!in.

trafik. Därmed inleddes en ny epok i Vänersborgs utveckling.

Det skulle efter hand visa sig, att det nya transportmedlet på

ett både radikalt och fÖl' staden ogynnsamt sätt skulle omdana

de kommunikationsfÖrhållanden, som varit rådande sedan flera
hundra år tillbaka och vilka utgjort grunden fÖl' stadens fram

åtskridande.

*
Som tidigare nämnts var den vänersborgska handelsflottan

som stÖrst omkring år 1880; efter denna tidpunkt reducerades



den hastigt, och vid sekelskiftet omfattade den endast elva

segelfartyg om sammanlagt cirka 800 ton.

Anledningarna till att Vänersborg så snabbt förlorade sin

ledande ställning på sjöfartens område, få främst sökas i det

nya kommunikationsläge, som uppstod efter järnvägarnas till-

RESIDENSBHON (VINDBHON) I GAMLA HAMNKANALEN
FöHE BHOBYGGNADEN 1872--1873.

I bakgrunden Kasen.
Foto: C. E. Kjellin.

komst. Redan vid fullbordandet av västra stambanan år 18ö~!

upphörde en inte ringa del av Göta kanals betydelse för den

genomgående sjöfarten. När sedan linjerna Uddevalla-Vä

nersborg-Herrljunga och Falun--Kil-Göteborg Öppnades för

trafik (den sistnämnda år 1879), försvunno nära nog helt de

gamla förutsättningarna för Vänersborgs sjöfart. Med den

sträckning de två senare banorna fingo, berÖvade de Väners··

borg såväl dess omland österut i Västergötland (Uddevalla··

banan) som det dalsländska omlandet (Bergslagsbanan, som

dessutom kom att passera ett stycke från stadens centrum).
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Det är mot denna bakgrund man får se den relativa stagna

tion, som gjorde sig märkbar i Vänersborg under 1800-talets

sista decennier. Att denna ej blev mera påtaglig var en följd av
att stadens industrier började expandera, varför tillskottet av

industriarbetare i viss mån uppvägde den nedgång, som in

träffade inom samfärdselns område. Se för övrigt tabellen
över befolkningsutvecklingen på sidan 48!

I sitt utmärkta arbete rörande Vänersborgs historia de se

naste hundra åren har Hasselberg pekat på ännu en orsak, som

skulle kunna förklara den inträffade nedgången i vänersborgs

flottans numerär. Hasselherg nämner sålunda redarnas kon··

servatism, vilken medförde att man inte i tid avvecklade se

gelfartygen och ersatte dessa med moderna ångbåtar, vilket
skedde i Karlstad och Kristinehamn. 1 ) Det förefaller inte

omöjligt, aU en dylik övergång skulle kunnat säkra en något

bättre position åt Vänersborg ur sjöfartssynpunkt, än som nu

blev fallet. Men det kan också ifrågasättas, om det verkligen

fanns några reella förutsättningar härför.

Tyvärr vet man mycket litet om relationerna - siffermäs
sigt sett - i fråga om den dåtida konkurrensen mellan järn

vägar och sjöfart. Man får dock en ganska god bild av det

aktuella läget för Vänersborgs del efter Uddevallabanans till

komst i den minnesskrift, som Thorburns Söners AB i Udde

valla utgav för ett par år sedan. Det bör parentetiskt fram

hållas, att den Thorburnska handelsfirman var ett av västkus

tens mera betydande handelshus under 1800-talets senare

hälft, speciellt inriktat på spannmå!.sexport, i synnerhet havre.

Under bokslutsåret 1871/72 anlände 26.624 ton havre till

Thorburns i Uddevalla via UWHJ, två år senare 27.348 ton

och 1875/76 inte mindre än 36.578 ton. All havre, som kom

till Uddevalla per järnväg, hade självfallet inte inlastats en-

1) Hasselberg a. a., sid. ;203 ff.
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hart vid stati{)ner på sträckan UddevaI1a-Herrljunga, aven

om huvudparten kom därifrån. För året 1875/76 var fördel

ningen denna: 9.809 ton kommo till Herrljunga från statio

ner i andra delar av västra och mellersta Sverige - till och

med från så långt bort belägna platser som Katrineholm -~

och 26.980 ton inlastades på linjen Herrljunga-Uddevalla.

Det var tydligen inte utan orsak, som befolkningen kallade

järnvägen för "havrebanan"!
Av intresse i detta sammanhang är att se, att en så pass be

tydande kvantitet som 7.297 ton sändes från Vänersborg till
Uddevalla med järnväg under bokslutsåret 1875/76. 1 ) Från
att tidigare ha utskeppat havre fÖl' direkt export till England
fingo nu spannmålshandlarna i Vänersborg fungera som mel

lanhänder åt det Thorburnska handelshuset i Uddevalla samt
för befordringen dit anlita järnväg. Man kan svårligen tänka
sig en mera r:adikal förändring av förhållandena!

Det anförda visar med önskvärd tydlighet, att det knap
past fanns något kvar av Vänersborgs en gång så omfattande
och för staden så betydelsefulla handelsområde i Västergöt

land. Utan att ha tillgång till något liknande siffermateriaI

angående transporterna på Bergslagsbanan kan man på goda
grunder antaga, att järnvägen även här i stor utsträckning
övertog de frakter, som tidigare varit förbehållna sjöfarten.

Generellt sett skulle man kunna formulera följande slut

sats: En ur ekonomisk synpunkt betydelsefull förändring,

som uppstod efter hand, som järnvägsnätet byggdes ut, var

att gamla handelscentra - resultatet av tidigare rådande kom

munikationsförhållanden- förlorade sin dominerande ställ

ning och överflyglades av platser, som antingen lågo vid järn

vägarnas ändpunkter eller som uppstodo vid s. k. järnvägs

knutar.

1) Bertil Thorhurn: Will:m Thorburns SÖner, sid. 111 ff.
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När Göteborg och Uddevalla med järnvågarnas hjälp kunde

utvidga sina uppland långt utöver de tidigare gränserna,

skedde detta sålunda på bland annat just Vänersborgs bekost

nad. Staden, som av ålder haft ett eget, ganska omfattande

omland, inlemmades nu i första hand i Göteborgs uppland.

För Vänersborg återstod efter detta ett handelsområde, som i

stort sett endast omfattade de närmast kringliggande sock

narna. l )

Det är under sådana förhållanden ingalunda ägnat att för

våna, att den vänersborgska sjöfarten krympte samman, som

den gjorde, och från att tidigare hava varit av provinsiell be

tydelse fick den efter järnvägarnas tillkomst blott en rent

lokal uppgift. En övergång till ångbåtar hade sannolikt dämpat

men ej förhindrat den nedgång, som inträffade efter 1880.

Ett stö,d för denna uppfattning får man osökt vid en jämfö

relse mellan Vänersborg, Lidköping och Mariestad beträffande

sjöfartens utveckling i dessa städer. De sistnämnda platserna

erhöllo järnvägsförbindelse senare än Vänersborg, nämligen

år 1874, Lidköping med Skara-Stenstorp och Mariestad med

Moholm. Dessa järnvägar voro emellertid smalspåriga och

för övrigt delar av ett ganska planlöst byggt nät av smalspårs

banor i Västergötland. Både genom sin sträckning och för

hållandevis ringa kapacitet kommo de därför att erbjuda sjö
farten avsevärt mindre konkurrens än järnvägarna i väners

borgsområdet. Sjöfartens ställning blev därför aldrig hotad i

Lidköping och Mariestad; den blev snarare ett oumbärligt

komplement till de ur transportsynpunkt underdimensione

rade järnvägarna i Skaraborgs län. Resultatet blev också, att

1) Sedan motorismen slagit igenom på 1920-talet, har Vänersborg
återvunnit en del av sitt forna omland - framför allt i Dalsland --,
tack vare att staden blivit utgångspunkt för ett stort antal bil- och
busslinjer.
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handelsflottorna i dessa städer - fill stor del hestående a\'

just segelfartyg - ökades till numerären och gingo om Vä~

nersborg i början av 1900-talet. Tidigare, d. v. s. under 1800

talet, hade både Lidköping och Mariestad spelat en mycket obe

tydlig roll i vänersjöfarten. Under 1900-talet har Lidköping väl

hävdat sin ställning som den ledande sjÖfartsstaden i södra

vänerområdet; både handelsflottan och de skeppade gods

mängderna ha nått betydande omfattning.

*

I det föregående ha de yttrat konturerna tecknats av sjöfar

tens utveckling i Vänersborg under 1800-talet, och dess domi

nerande betydelse för staden har belysts på skilda sätt. Att

exakt mäta denna betydelse är självfallet inte mÖjligt, men

man får ändock en ganska god uppfattning om densamma vid

ett studium av befolkningssiffrorna.

Det uppsving, som uppstod för den vänersborgska sjöfarten

under 1800-talets första årtionden, avspeglas ganska väl i be

folkningsutvecklingen. Vid århundradets ingång utgjorde

folkmängden 1.453 personer, femtio år senare hade denna för

dubblats, för att sedan mellan 1850 och 1860 ökas med ett

tusental personer, från 3.0G7 till 4.07G. Denna ökning var den

största under ett decennium under 1800-talet, såväl relativt
som absolut sett, och är givetvis en direkt följd av den högkon

junktur, som den vänersborgska sjöfarten upplevde vid denna

tidpunkt. Åren efter 1850 var ju som bekant havreexportens

gyllene tid.

Som framgår av tabellen på sidan 118, var den relativa folk

ökningen i Vänersborg från seklets början fram till 1870 större

än i övriga vänerstäder och absolut sett endast obetydligt

minde än Karlstads. Under dessa 70 år ökades befolkningen i

Vänersborg med 3.3G1 personer mot 3.443 i Karlstad.
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Efter 1870 inträdde en tydlig avmattning i befolkningsök

ningen i Vänersborg, och orsakerna till denna stagnation har

utförligt behandlats härovan. Inte förrän den industriella

expansionen åren närmast före och efter 1900 gjorde sig
gällande, kan en 111era påtaglig ökning av invånarantalet iakt

tagas. Denna blev dock av långt mindre omfattning än exem

pelvis i Karlstad och Kristinehanm.

Folkmängden i vänerstäderna under tiden

1800-1950.

Åmål Karlstad Kristine
hamn

Marie- Lid-
stad köping

1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950

Väners
borg

1,453
1.534
1.976
2.396
2.623
3.067
4.076
4.814
5.482
5.613
6.395
7.648
8.793
8.9,t2
9.144

15.655

842
843

1.1()0
1.302
1.450
1.329
1.629
1.687
2.454
2.756
3.351
4.288
5.655
6.764
7.081
8.071

2.165
2.219
2.583
2.G76
3.108
3.807
4.514
5.608
7.772
8.716

11.869
17.192
19.246
20.911
28.878
35.651

1.400
1.282
1.469
1.704
1.721
2.056
2.636
3.577
5.039
5.933
6.775
8.761

11.514
12.434
13.451
19.084

1.049
1.044
1.338
1.542
1.609
2.059
2.277
2.354
2.658
3.097
3.737
el.608
5.311
6.143
6.507
8.324

1.282
1.435
1.642
1.818
2.081
2.417
3.304
3.994
4.734
5.180
5.446
6.885
8.365
9.296

11.704
14.542

Anm.: Folkmängden avser slutet av respektive år.
Källor: Bidrag till Sveriges officiella statistik, A. Befolknings

stalistik 1816-1900.
Sveriges officiella statistik, Folkmängden inom administra
tiva områden 1910-1950.
Statistisk Tidskrift nr 138 år 190G.
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En narrnare analys av vänerstådernas befolkningsutveck

ling det senaste halvseklet faner utanför ramen för denna fram

ställning, då andra faktorer än sjöfarten och med den sam

manhängande verksamhetsgrenar ha påverkat händelseför··

loppet. För att möjliggöra jämförelser mellan städerna i
vänerområdet ha dock uppgifter Över folkmängden lämnats

fram till år H150.

*

Undersöker man så till sist de senaste årtiondenas sjöfart

visar det sig, att omsättningen i Vänersborgs hamn från aH

ha varit av ganska måttlig omfattning under 1920-talet succes

sivt sjunkit -- bortsett från något enstaka år - under hela

19:30- och W-talen. Bottenrekordet nåddes året 1949, (Ut

endast 3.021 ton samt 1.234 kbm sammanlagt lossades och
lastades i hamnen. l ) Under den hittills gångna delen av

1950-talet har trafiken åter utvecklats i gynnsam riktning, och
man har för åren 1951 och 1952 kunnat notera godsmängder,

som man inte haft motsvarighet till sedan 1920-talet. Ut

vecklingens förlopp framgår för övrigt av tabellen på sidan
50, som redovisar den totala godsmängden i ton respektive

kbm under åren 1921--1953.

Förhållandet att omsättningen i Vänersborgs hamn under

det senaste kvartsseklet sjunkit ned till en ren obetydlighet (se

utvecklingen fram till 1949), är beroende av ett flertalorsa··

ker. 2 ) Man kan i detta sammanhang skilja mellan faktorer av

allmänt omdanande beskaffenhet och sådana, som äro av

hängiga av speciellt lokala förhållanden.

l) Sveriges officiella statistik: Sjöfarten 1949.
2) Andra världskriget medförde som bekant en temporär nedgång

i den svensk sjöfarten, och detta förhållande avspeglas också i tra
fiken vid Vänersborgs hamn, som var synnerligen ringa under åren
1940~44. Att trafiken efter krigets slut inte återfick den volym,
som den haft före 19/10, måste emellertid betecknas som anmärk
ningsvärt
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Lossad~ och lastade varor i Vänersborgs hamn
under åren 1921-1953.

År

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

Ton

7.800
12.300
19.500
26.900
15.500
16.500
21.000
19.300
22.800
28.600
25.700
18.100
20.800
H.400
14.400
10.500
12.500
10.500
1:3.200

G.500
2.900
2.200
4.000
5.400

14.800
G.800
5.800
4.200
3.000
S.800

32.200
2G.700
17.800

Kbm

49.800
12.300
14.100
20.300
15.300
17.800
16.900
15.100
lG.800
20.300
14.500

6.500
5.800
5.500
S.100
4.400
3.100
5.100
2.800
6.000
3.200
3.500
1.500

900
1.100
3.900
2.000

500
1.200
1.500
1.200
5.200
1.000

50

Anm.: Summorna ha genomgående rundats av till jämna hundra
tal för att inte belasta tabellen med onÖdiga detaljupp
gifter.

Källor: Sveriges officiella statistik: Sjöfarten 1921-1951. För
åren 1952 och 1953 ha preliminära uppgifter lämnats av
hamnkontoret i Vänersborg.



Till den förra kategorien kan man rakna motorismen, som

efter sitt definitiva genombrott på 1920-talet effektivt kom··

mit att konkurrera med den lokalt betonade kust- och inrikes··

sjöfarten, främst beträffande styckegodset men även i fråga

om massgodset.

Till den senare kategorien kan man hänfö·ra den struktur

ella omdaning, som Vänersborg undergått under den hittills

gångna delen av 1900-talet. Från att vid sekelskiftet och de
närmast därefter följande årtiondena ha varit en relativt ut

präglad industristad har Vänersborg numera blivit en plats,
där förvaltning samt hälso- och sjukvård i hög grad dominera

samhällsbilden. Man får en god uppfattning av denna föränd

ring, om man ser till antalet industriarbetare per 1.000 av

medelfolkmängden, vilket var 172 år 1915, 157 år 1930 och

endast 88 år 1945.1
) På dessa 30 år har alltså det relativa an

talet industriarbetare sjunkit till ungefär hälften, vilket ganska

väl avspeglar den tendens, som gjort sig gällande.

Det är under sådana förhållnaden uppenbart, att den gods
volym, som maximalt kunde bli omhändertagen för sjötrans

port i Vänersborg, med nödvändighet måste bli ganska ringa.
Eller annorlunda uttryckt: den relativa tillbakagång, som

präglat industrien i Vänersborg det sista kvartsseklet, har

följts aven parallell nedgång i sjöfarten.

Det är särskilt en händelse, som bidragit till att ge utveck

lingen denna riktning, nämligen tändsticksfabrikens ned

läggande år 1932, viiket inom parentes sagt medförde synner

ligen djupgående verkningar i Vänersborgs ekonomiska liv.

Med tändsticksfabriken försvann stadens genom tiderna största

exportindustri, och självfallet kom dess upphörande att nega

tivt påverka hamnens omsättning. Tändsticksfabriken var

under en lång följd av år hamnens största trafikant; råvaran,

1) Sveriges officiella statistik: Industrien 1915, 1930 och 1945.
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d. v. s. timret, och bränslet, i det här fallet stenkol, kommo

i stor utsträckning sj ö,ledes till Vänersborg. Även tändstic

korna fraktades huvudsakligen med båt, mestadels till Göte··

borg, för vidare befordran till köpare runt om i världen. Hög··

konjunkturåret 1929 uppgick till exempel den utskeppade
kvantiteten tändstickor till 3.937 ton, tre år senare lastades

921 ton, därefter försvann detta godsslag helt.])

De lossade varorna i Vänersborgs hamn ha det senaste
kvartsseklet mest bestått av massvaror, såsom kol och koks,
sten, sand, cement, spannmål samt timmer, sågade trävaror
och ved. De lastade varorna ha nästan enbart bestått av tänd
stickor och spannmål. Fram till 1930-talets mitt ingick även

relativt mycket styckegods i trafiken, men efter hand som

konkul'l'ensen från lastbilarna skärptes, bortföll detta, och

numera har styckegodset i stort sett försvunnit.

*
Under 1900-talet har aven andra händelser inträffat, som

radikalt förändrat den vänersborgska sjöfartens betingelser.
Under seklets första två decennier blev Trollhätte kanal före

mål för en genomgripande om- och tillbyggnad, som fullbor

dades 1916. I och med detta flyttades den genomgående sjö
farten från Sundet med dess månghundraåriga sjöfartstradi

tioner till den nya kanalled, som byggts cirka 500 meter

längre västerut, den s. k. nya trafikkanalen. För de fartyg,
som voro destinerade till Vänersborg, utgjorde den gamla

hamnkanalen fortfarande den himpligaste tilläggsplatsen,

men efter 1945 upphörde även den att fungera som hamn

område.
Väinersborgs stad hade nämligen efter hand träffat överens

kommelse med Kungl. Maj:1 och Kronan - efter mycket

långvariga förhandlingar - beträffande de skyldigheter, som

]) Sveriges officiella statistile SjÖfarten H12!l och 1932.
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åvilade vattenfallstyreIsen i egenskap av huvudman för Troll

hätte kanal rÖrande den gamla trafikkanalen. Kontentan i

denna uppgörelse blev, att Vänersborg skulle återfå vissa land

och vattenområden, som tidigare upplåtits tHlkanalbolaget,

vars skyldigheter gent emot staden skulle upphöra i fråga om

den gamla hamnkanalen. Denna skulle stängas, i och med

NYA HAMNEN FRÅN JXRNVÄGSBHON MOT DALBOSJöN
med landsvägsbron, spannmålsilot,
torrmjölksfabriken och lyftkranen.

Foto: V. Tornberg,

att både järnvägsbron och Hesidensbron byggdes om till fasta

broar, och vidare skulle en ny och större Dalbobro byggas,
strax norr om den befintliga. Som kompensation för det

hamnomrfide, som staden förlorade, skulle ett nytt iordnings··

ställas på östra sidan av nya trafikkanalen, vartill statsbidrag

skulle utgå.

Detta stora byggnadsprogram har ännu så länge endast del

vis kunnat realiseras. Arbetet på en ny Residensbro påbör·

jades sommaren 1945, då alltså den gamla hamnkanalen



definitivt stängdes för sjöfarten (det kan parentetiskt näm·

nas, att det sista fartyg, som passerade genom hamnkanalen,
var skonerten Zeus av Vänersborg) . Den nya Residensbron
öppnades föl' trafik 1948; första etappen av hamnbygget vid

nya trafikkanalen -- omfattande en kaj längd av 110 meter
-- blev klar år 1945. Kajen har sedan försetts med en 5-tons

elektrisk lyftkran, järnvägsspår samt en bilvåg, och har så·

lunda erhållit moderna lossnings- och lastningsanordningar.

Vad som nä:rmast återstår i det tidigare nämnda byggnads

programmet är att förse hamnområdet vid nya trafikkanalen

med ytterligare 110 meter kaj, varigenom hela sträckan mel
lan den nuvarande Dalbobron och järnvägsbron blir ianspråk

tagen för hamnens hehov.
Vänersborg har genom detta fått två skilda hamnområden,

dels ett vid nya trafikkanalen, där det större vattendjupet

medger trafik med de största fartyg, som kunna trafikera
Trollhätte kanal, dels den del av gamla hamnkanalen, den
s. k. Norra kajen, som alltjämt står öppen för sjöfarten. Till
följd av det relativt ringa vattendjupet vid den senare kajen

kunna endast segelfartyg och mindre ångare lägga till där,
vilka på så sätt vidmakthålla de hundraåriga traditioner

Sundet har som segelled.

Som tidigare nämnts (och vilket för övrigt framgår av

tahellen på sidan 50) har den vänersborgska sjöfarten ökat
under 1950-talet jämfört med 1930- och 40-talen. Det är för

tidigt att med säkerhet yttra sig om orsakerna härtill, men

det förefaller troligt, att den nya moderna hamnen, som till
konnnit vid nya trafikkanalen, stimulerat framför allt tra~

fikanterna i stadens omgivningar att förlägga sina skepp

ningar till Vänersborg. Den ökning man kunnat notera i

den omsatta godsmängden härrÖr sålunda i stort sett från
en enda trafikant, nämligen \Vargöns AB, som 1953 svarade

för ungefär 50 % av godsomsättningen i hamnen. Trafi-
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kanterna i Vänersborg svarade för omkring en fjärdedel av

trafikvolymen sagda år, och den återstående fjärdedelen här-

Sjöfarten i vissa vänerhamnar år 1951.

Hamn

Vänersborg
Karlstad
Kris tinehamn
Otterbäcken ....
Mariestad
Hönsäter
Lidköping

Lossade och lastade· Ankomna och avgångna
varor. fartyg.

Ton Kbm Antal Nettoton

32.200 1.200 1.410 85.186
274.800 97.400 2.575 438.867
283.300 40.000 1.129 353.258
326.500 35.000 1.857 336.985

36.900 5.500 533 67.973
136.200 1.278 129.194
108.100 6.500 1.064 139.540

.4nm.: Endast de hamnar äro redovisade, för vilka sammanlagda
nettotonnaget av ankomna och avgångna fartyg under året
uppgått till minst 50.000 ton.
Summorna för lossade och lastade varor ha genomgående
rundats av till jämna hundratal för att inte belasta tabel
len med alltför många detaljuppgifter.

Vänerstädernas handelsflottor år 1951.
Ångfartyg Motorfartyg Segelfartyg Samtliga fartyg

(med hjälp-
maskin)

Antal Brutto- Antal Brutto- Antal Brutto- Antai Brutto-
ton ton ton ton·

Vänersborg 2 160 7 781 9 941
Åmål ...... 1 94 1 94
Säffle ...... 4 787 1 599 4 368 9 1.754
Karlstad 10 9.711 8 6.793 18 16.504.
Kristinehamn 6 22.864 1 92 7 22.956
i\lariestad 1 48 12 1.275 13 1.323
Lidköping .. 5 5.711 10 2.107 14 2.615 29 10.433

Källor till båda tabellerna: Sveriges officiella statistik, Sjöfarten 1951.
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rörde från omlandet i övrigt. 1 ) Stadens egen andel i ham

nens trafik är alltså. fortfarande påtagligt ringa, och något
annat hade knappast varit att vänta med hänsyn till den ut
veckling, som på senare år gjort sig gäHande och vars orsaker

berörts här ovan.

Den ökade trafiken de allra sista åren har även medfört

att en -- låt vara blygsam - utrikes sjöfart kunnat anteck

nas i Vänersborg. I utrikes fart ankomna och avgångna far

tyg utgjorde 1951 22 stycken om sammanlagt 4.706 nettoton.

Som jä,mförelse kan nämnas, att det totala antalet ankomna

och avgångna fartyg sanUlla år uppgick till 1.410 stycken om

sammanlagt 85.186 nettoton.2 )

Som avslutning på denna översikt rörande sjöfarten i Vä

nersborg under gångna tider lämnas slutligen några aktuella

uppgifter om sjöfart och handelsflottor i vissa vänerhamnal'
år 1951. Se tabelilerna på sidan 55.

Godsomsättnil1gen är som synes störst i Otterbäcken, Karl

stad och Kristinehamn, som uppvisa en imponerande trafik
volyrn --- även i jämförelse med åtskilliga ost- och västkust
hamnar.

Karlstad och Lidköping dominera för närvarande väner
sjöfarten med sina handelsflottor. Det bör nämligen fram

hållas, att flertalet av de fartyg, som äro hemmahörande i

Kristinehamn (vilka tillhöra Ånghåts-AB Ferm, som ingår
i Broströmskoncernen), äro av sådan storlek, att de näppe

ligen kunna deltaga i vänersjöfart.

Av tabellerna framgår också, att Vänersborg numera har

en föga framträdande position i den moderna sjöfarten på

Vänern. Stadens möjligheter att få en äJndring till stånd i

detta avseende skola redovisas i nästa avsnitt av framställ

ningen, som behandlar framtidsperspektivet.

1) Enligt uppgift från hamnkontoret (disponent Thure Blom).
2) Sveriges officiella statistik: Sjöfarten ~951,
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Den återblick på sjöfarten i Vänersborg som lämnats i

den föregående framställningen ger en naturlig bakgrund till

de förutsättningar, som man kan arbeta med i framtidsper

spektivet för Vänersborgs hamn. Här liksom på så många

andra områden gäller, att morgondagen är ett barn av dagen.
För att man skall kunna bilda sig en uppfattning om Vä

nersborgs möjligheter att i någon mån återvinna sin forna

ställning som sjöfartsstad av rang, är det därför lämpligt att

först undersöka det aktuella läget. Med utgångspunkt häri

från lämnas sedan förslag till åtgä:rder ägnade att förbättra

positionen.

Innan de aktuella problemen tagas upp till behandling, kan

det vara lämpligt att först beröra de faktorer, som bestämma
omfattningen av trafiken vid en hamn. Helt allmänt kan

sägas, att storleken av den trafik som äger nUl1 vid en hamn

är beroende d e l s av platsens egna behov, d e l s - vilket
oftast är det mest väsentliga .- av den efterfrågan på hamnka

pacitet, som kommer från ett större eller mindre område kring

själva hamnplatsen. Detta område har i denna framställ

ning benämnts omland eller uppland, fastän dessa termer

strängt taget inte äro helt synonyma. Det förutsätter också,

att det här rör sig om transporter, som antingen till följd av

sin natur bäst lämpa sig för sjötransport (häri inräknas ock
så de fall, där sjöfarten genom konkurrens slår ut andra

transportmedel) eller där denna ingår som ett led i en längre

transport, i vilken även andra kommunikationsmedel begag

nas. Av stor betydelse är givetvis också vederbörande hamns

förmåga att hävda sig i konkurrensen med andra hamnar. l
)

1) Jämför t. ex. Olov Hölcke: Y<lrutrafiken över Stockholms
hamn, sid. 5 fL
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Som redan tidigare framhållits, har Vänersborgs omland

krympt samman de senaste 75 åren till följd av ändrade kom·

munikationsförhållanden i västra Sverige. Vid 1800-talets

mitt tillhörde sålunda stora delar av Dalsland och de västra

delarna av Västergötland Vänersborgs uppland. Det är svårt
att exakt bestämma det nuvarande omlandets storlek utan en
mera ingående undersökning. Man synes dock kunna räkna

med att detta omfa.ttar huvuddelen av Nordals och Sundals

samt vissa delar av Valbo, Vedbo och TÖssbo härader, Västra
Tunhems kommun samt de västra delarna av Grästorps

kommun.

Vänersborgs omland utgöres med andra ord av ett ganska

bördigt jordbruksområde, vars kommuner i stort sett sakna

industrier. Det finns dock· ett betydande undantag, näm
ligen Västra Tunhems kommun med \Vargöns AB.l) De pro

dukter, som man har att vänta från ett dylikt område, bli

således alster från jord- och skogsbruk jämte vad som kan

utvinnas från eventuella mineralfyndigheter inom området i

fråga, i det här fallet kvarts från gruvorna i Fröskog. Vid

1952 års utgång hade det här skisserade omlandet en folk

mängd av omkring 24.200 personer. 2 )

Vad sedan beträffar själva staden Vänersborg (vars folk

mängd uppgick till 16.606 personer den 31/12 1952)2), har

redan tidigare framhållits, att den numera inte är någon ut

präglad industriort. Om man som mätare på industriens

betydelse tager antalet industriarbetare, finner man, att detta

i stort sett varit oförändrat under HIOO-talet. Antalet ut

gjorde nämligen 1.127 år 1910 respektive 1.247 år 19453 ),

1) Gerd Enequist: Yrkesgruppernas fördelning i Sveriges kom
muner år 1940, sid. 64 ff.

2) Sveriges officiella statistik: Folkmängden inom administra-
tiva områden 1952.

3) Sveriges officiella statistik: Industril(B 1910 och 1945,
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under vilken tid folkmängden däremot fördubblats. Expan

sionen är en följd av frammarschen inom andra verksam
hetsgrenar, främst förvaltning samt häl'so- och sjukvård. Den

på senare tid tillkomna televerkstaden har i viss mån stärkt

industriens ställning i Vänersborg, men å andra sidan seLt har

antalet anställda inom andra företag minskat, varfö'r netto
ökningen ej blir påfallande stor.

Därtill kommer, vilket är mycket betydelsefullt i detta

sammanhang, att de industrier, som finnas i Vänersborg,

d e l s i ovanligt hö,g grad äro hemmamarknadsindustrier,

d e l s ha en sådan produktionsinriktning, att varken råvaror

eller färdiga produkter lämpa sig för befordran sjöledes. Av
de branscher, som äro representerade, nämligen sko-, söm
nads-, livsmedels- och tegelindustrierna samt de mekaniska
och elektrotekniska verkstadsindustierna, är det väl endast

tegelindustrien, som skulle kunna tänkas använda sj ötrans

porter. Här synas emellertid lastbilarna numera ha vunnit

kampen om frakterna. Vad som ur sjöfartssynpunkt skulle
behövas som ett komplement till de redan befintliga indu··

strierna, är med andra ord en exportindustri (som a priori
kan antagas ha stort behov av sjötransporter) eller också en

sådan hemmamarknadsindustri, som är starkt beroende av
tillgången på sjökommunikationer.

De hamnar slutligen, som kunna konkurrera med Väners

borg, är västkusthamnen Uddevalla samt kanal- och insjö
hamnarna Trollhättan, Vargön och Lidköping. Man kan däre
mot inte säga, att Göteborg konkurrerar med Vänersborg av

den enkla anledningen, att staden med omgivande omland in

går i det stora och vittomfattande uppland, som Göteborg har.

Genom sitt läge vid Göta älvs utlopp i Västerhavet utgör Göte

borg den naturliga porten västerut för stora delar av mellersta

Sverige, samtidigt som Göteborg är landets viktigaste import

hamn vid sidan av Stockholm. När man därför talar om
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Vänershorgs omland, får man se detta begrepp relativt;
absolut sett ingår det i Göteborgs uppland.

Uteslutes således Göteborgs hamn ur konkurrenssynpunkt,

återstår i stället den närbelägna västkusthamnen Uddevalla,
vars uppland gränsar intill Vänersborgs. Tack vare utmärkta
jälrnvägskommunikationer behärskar Uddevalla inte hlott
stora delar av Bohuslän -- norr om staden --- utan även an

gränsande delar av Västergötland och Dalsland, beträffande

det senare landskåpet genom Lelångenhanan, som tillför
Uddevallas hamn stor trafik. 1 ) Förverkligas planerna P~l

denna järnvägs breeldande till normalspår, kOlluner detta alt
ytterligare befästa UddevaJlas ställning på Vänersborgs be

kostnad.
Nu bör det emellertid inte vara omöjligt att erövra en del

terräng - i bokstavlig mening -- från det uppland, som

Uddevalla har. Man behöver endast peka på skapandet av
en direktimport av fossila bränslen i Vänersborg, som skulle

kunna förse trakterna vid Vänerns sydspets med kol och

koks; för närvarande distribueras dessa bränslen i stor Ul"

sträckning av importörer i Uddevalla inom ifrågavarande OlTl

råde.

De tre hamnarna i Vänersborgs närhet, Trollhättan, Vargön

och Lidköping, erbjuda en konkurrens av något annat slag,

än vad Uddevalla gör. Eftersom dessa hamnar äro belägna

vid samma kanalsystem som Vänersborg, bli följaktligen

hamnarnas möjligheter likartade i flera avseenden, framför
allt beträffande tonnagets storlek. I detta hänseende hal'

exempelvis Uddevalla en påtaglig favör av sitt läge vid kus

ten, som möjliggör trafik med långt större fartyg än de,
som kunna passera TrollhäHe kanals slussar.

l) Ivan Lind: Västkusthamnarnas ekonomiska geografi, sid. 257
ff. Statens offentliga utredningar 1949: 21, sid. 299-300,
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Om man hortser från Vargon, som ar en renodlad industri·
hamn, avsedd alt betjäna det intilliggande industriföretaget,

erbjuda hamnarna i Trollhättan, Vänersborg och· Lidköping

likvärdiga alternativ för ett stort antal trafikant~r i södra

vänerområdet, eftersom avståndet mell~n dessa tre platser

ä,r relativt ringa. Utslagsgivande vid valet av hamn bli allt
så sådana faktorer som goda lossnings- och lastningsmöjlig
heter - d. v. s. stor hamnkapacitet ---, låga hamnavgifter,

god tillgång på upplagspIa tser och magasin o. d. Även före

komsten av goda järnvägskommunikationer är av betydelse,

och härvidlag ha Trollhättan och Vänersborg avgjorda för

delar genom sina normalspåriga, elektrifierade linjer; Lid

ki}ping har som bekant först på sistone erhållit normalspårig
järnväg, som dock tillsvidare inte kommer att elektrifieras.

Genom den moderna djuphamn, som Vänersborg erhållit
vid nya trafikkanalen, har staden konunit i paritet med grann
hamnarna Trollhättan och Lidköping, och Vänersborg synes
där'för ha utmärkta möjligheter att hävda sig i konkurrensen
gentemot dessa.

Denna översikt av den aktuella situationen för Vänersborgs

hamn har lämnats i två syften, dels för att få närmare preci

serat de redan nu föreliggande möjligheterna för en trafikök·

ning och dels för att kunna lämna förslag på åtgärder, ägnade
att öka hamnens omsättning på lång sikt.

En sammanställning över den redan nu möjliga trafiken,
grundad på kännedom om stadens och omlandets struktur, får
följande utseende:

L o s s a d e var o r:

Kol och koks, oljor, sten, lera, cement, gödningsmedel,
kraftfoder, metaller, maskiner samt inte specificerade råva
ror till områdets stora exportindustri (vVargöns AB).
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Lastade varor:
Spannmål, sågade trävaror, timmer, props, kvarts samt fär

diga produkter från det nyss nämnda industriföretaget.
Med denna sammansättning torde trafiken vid Vänersborgs

hamn kunna beräknas till cirka 20.000~-30.000 ton årligen

under normala konjunkturer. Antaganden av detta slag äro
givetvis vanskliga, men erfarenheten visar, att en trafik

volym av denna storlek kan betraktas som fullt realistisk

(se t. ex. trafikuppgifterna för åren 1951 och 1952 i tabellen

på sidan 50).

Eftersom en enda trafikant - vVargöns AB - de senaste

åren svarat för ungefär hälften av godsomsättningen i ham
nen, bJi. förhållandena i framtiden i hög grlld heroende av
dels företagets transportpolitik, dels dess av marknadsläget

betingade produktionsvolym. Men man synes dock kunna an

taga, att företaget även i fortsättningen kommer att anlita
hamnen i ungefär samma utsträckning som hittills; den fram
tida konjunkturutvecklingen är dock självfallet mera oviss.

Genom en målmedveten ackvisition hos trafikanterna både
i Vänersborgs omland och i trakterna utanför detta -- vilken

lämpligen bör bedrivas av speditionsfirma eller skepps

mäkleri; tyvärr saknar Vänersborg föl' närvarande special

företag i denna bransch - bör den ovan angivna trafikvoly

men kunna ökas med uppskattningsvis 10.000 ton årligen.

Det är särskilt den lastade varumängden, som borde kunna

ökas, vilken numera är förhållandevis ringa. lvlan kan i detta

sammanhang peka på två trafikantkategorier, som borde
kunna förlägga sina skeppningar tin Vänersborgs hamn. Häl'

åsyftas d e l s industriföretagen i övre Dalsland mellan Köp

mannebro och Lelången, belägna vid Dalslands kanal, d e l s

sågverk och trävanlfirmor i södra vänerområtlet, som bedriva

export av olika slags trävaror.
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Vad som i första hand behövs ar alltså ett organ, som kan

bedriva ackvisition för hamnens räkning, och det torde

knappast möta några svårigheter att antingen få någon in

tresserad person att starta en speditionsfirma eller få till stånd

en filial i Vänersborg av något· större företag inom spedi
tions- eller skeppsmäkleribranschen.

En trafikökning vid Vänersborgs hamn på lång sikt synes

endast kunna åstadkommas genom att särskilda åtgärder vid··
tagas, exempelvis:

1) Inrättandet aven direktimport av fossila bränslen.

Eftersom omlandet saknar företag av detta slag -- de när

maste kol- och koksimportörerna finnas i Uddevalla och Lid
köping ~, synes Vänersborg utan svårighet kunna bli om

rådets naturliga importhamn för dessa varuslag. Då även

Trollhättan saknar kolimport, synes avsättning kunna påräk

nas också på denna plats. Med hänsyn till utvecklingen inom

bränsleområdet förefaller det lämpligt att även planerna för

en oljehamn.

2) Lokalisering av exportindustri eller sådan hemma

marknadsindustri till staden, vars råvaror eller färdiga pro

dukter ~ helst båda delarna - skeppas över Vänersborgs

hamn. Man bör i detta avseende även medverka till att så··

dana handelsfirmor lokaliseras till staden, som bedriva affä··

rer med utlandet (av typ Trävarufirman Yxen och AB Vä

nersborgs Silos, vilka exportera trävaror respektive spann

mål).

3) Inrättandet aven tullanstalt i staden. Vänersborg till

hör nu Göteborgs tulldistrikt, vilket med fö,rdel skulle kunna

minskas så, att hamnarna Trollhättan, Vargön och Väners
borg finge bilda ett eget distrikt med tullkontor i Vänersborg.
Härigenom skulle hamnen tillföras en inte obetydlig trafik,
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särskilt styckegodstrafik, som hu går via andra hamnar eii
dast därför, att Vänersborg saknar tullanstalt. Det är fram
för allt Lidköping, som gynnas av detta sakernas tillstånd,
och en stor del av det gods, som nu går över Lidköping, tack
vare att denna stad har tullkammare, skulle i annat fall kunna

dirigeras via Vänersborg, som ju fartygen på sin färd mellan
utlandet och exempelvis de värmländska hamnarna under

alla omständigheter måste passera.

Förverkligas förslagen under 1) och 2), förstärkas därmed
också kraven på en tuHanstalt j VänersbOl'g.

När utbyggnaden av den moderna djuphamnen vid nya

lrafikkanalen blir klar, vilket den kan väntas bli innevarande

eller senast nästa år, synes man kunna uppskatta hamnens

totala kapacitet till omkring 75.000 ton årligen (inklusive tra

fiken vid Norra kajen vid gamla hamnen). 1944 års hamnut
redning beräknade, att gamla hamnen i Vänersborg hade en
sammanlagd kapaci,tet av ::W.OOO ton per år,1) vilket onek

ligen var en realistisk bedömning av de resurser, som då fun

nos. Med hänsyn härtill förefaller ett antagande om en drygt

fördubblad kapacitet mycket rimligt under nuvarande för

hållanden.
Som framgått av den tidigare framställningen, kan den

aktuella sjöfarten beräknas tillföra hamnen en omsättning

av mellan 20.000 och 30.000 ton årligen. Det finns med andra
ord gott om utrymme för en framtida trafikökning. Genom

planmässigt och målmedvetet arbete av hamnens målsmän

synes det finnas goda utsikter till att denna lediga kapacitet
blir ianspråktagen, varigenom Vänersborgs ställning som

hamnstad i motsvarande mån stärkes. De månghundraåriga

1) Statens offentliga utredningar a. a., sid. 78.
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traditioner, som Vänersborg har på sjöfartens område, höra

vara både förpliktande och stimulerande för den nuvarande

generationen vänersborgare i arbetet på att göra Vänersborgs

hamn till en levande hamn, där fartygen ligga tätt vid kajer

na och där vinschar och kranar förme(Ha en ständig ström

av varor till och från in- och utland.

NILS PÅRUD.

VÄNERSBORGS STADS VAPEN,
som symboliserar stadens egenskap

av sjöfarts- och hamnstad.
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ETT 200-ÅRSMINNE.

LÄNSRESIDENSET I VXNEHSBOHG
med vindbron och omgivning.

Efter en målning av O. Sf,arin från tiden
före 1834 års brand.

Residenset färdigbyggdes år 1754 efter ritningar (1751) av

den riksbekante arkitekten och överintendenten Carl Hårleman.

Det tillbyggdes åt norr år 1843 efter ritningar av P. Wall

ström, därvid huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende.

I dess mitt finnes i källaren alltjämt kvar den ursprungliga

byggnadens mot norr vettande fängelseglugg med tillhörande

galler.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 6.

Några anteckningar om Vänersborgs

Museums afrikanska däggdjur.

Den vackra afrikanska fågelsamJingen på Vänersborgs mu

seum tilldrar sig i regel så starkt besökarnas intresse, aU dessa
knappast lägga märke till aU den Erikssonska samlingen

också inrymmer åtskilliga stoppade smärre däggdjur och
jakUrofeer av större. Däggdjurssamlingen har ej heller va··

rit samlad på en plats utan inrymd här och där alltefter plats

och lägenhet; därtill kommer aU de flesta föremålen saknat

alla upplysningar såväl om namn som fyndort. Samlingen

har ej ens värit katalogförd i sin helhet. Detta har varit så
mycket mer aU beklaga, som åtskilliga av utställningsföre

målen varit både intressanta och unika; vid utställningen en

gång i museet voro säkerligen en del av smådäggdjuren helt

enkelt av vetenskapen okända eller obeskrivna lokalraser.

Under min g.anska korta tid som intendent för de natur

vetenskapliga samlingarna gjorde jag därför ett försök aU be

stämlml de olika arterna och sökte också spåra upp fångstdata.

Då djuren preparerats hos KoHhoffs välkända natura!iefirma,

vände jag mig därför i första hand till denna, i förhoppning
aU där finna de saknade kataloguppgifterna, men det visade

sig tyvärr aU alla papper från tiden ifråga voro förkomna;

först från senare tid hade funnits prepareringsdata, och dessa

hade i samband med firmans övergång i andra händer över

lämnats till Svensk ornitologisk förening. Ett fåtal av djuren
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äro verkligen försedda med uppgifter om fångstplats etc.

samt stundom också med ett nummer, likaså några av kra

nierna, men om dessa hörde till skinnen var oklart. Då man

vet, att Eriksson lämnade en stor del av sina fångster till South

African Museum i Kapstaden under perioden 1879~1899, där

de årligen presenterades i museets Reports, gjorde jag en för
frågan där, men med lika nedslående resultat. Museets diree
tor, Dr Keppel H. Barnard, som mycket välvilligt lämnade

alla upplysningar, skriver sålunda:

"The Eriksson collections were received before we kept

a proper register book of accessions, numbered in sequence.
The numbers mentioned in Your letter are not our S. A.

Mus. numbers; they would appeal' to be Eriksson's own num
bers, but we have no lists of the specimens he donated. -- -
--~ I am sorry I am not ahle giveYou any information abcml

Eriksson's collectians. This Museum moved inta its present
building in 1897, and in the process of moving much of the

correspendence with our collectars and donors, including Eriks

son, appears to have been lost. "Ve have only hvo autograph

letters from him, dated 1879 and 188G. The letter refers to

a brother accompanying him." Det gick sålunda ej att denna

väg spåra nummerföljden, som uppenbarligen funnits i Eriks

sons egna anteckningar, men det finns ju alltid en möjlighet,

att anteckningarna kunna dyka upp. Det återstod egentligen

endast att bland Vänersborgs Museums papper eller i Eriks

sons korrespondens påträffa upplysningar i saken. Från mu

seets sida tyckes emellertid intet ha gjorts att bevara original

handlingar från insamlingstiden, då förståelsen för betydelsen

av fångstdata helt synes ha saknats vid tiden ifråga~ man be

höver blott kasta en blick på v. Hackwitz' stora svenska och

exotiska insektssamlingar för att inse detta.

Ej heller Axel Erikssons son, kyrkoherde "\V::erneman, vi·

sade sig sitta inne med några upplysningar. Det enda som
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framkornmit är ett brev, som Fru Inga. Alvin, genom sm

mor nära befryndad med Eriksson, spårat upp och välvilligt

skänkt till museet. Det är skrivet av Eriksson "Ombord på

'Louis Alfred' 30:de graden sydlig latitud. Den 2:dre april

1887" och ställt till en familjens förtroendeman. Förutom

en del familjeangelägenheter lämnar det också en del intres

santa upplysningar om samlingarna och om förhållandet i

Sydvästafrika, som Eriksson åter var på väg att besöka, var

för det förtjänar att återges, ej minst som ett apropå till den

nutida spänningen därnere.

" -- - - Glad att höra att den lilla samlingen, som jag
sände förlidet år, framkommit uti godt skick, och att du varit
så god och sändt till Upsala de foglar och djur, som jag be
stämdt åt dervarande museum. Jag lemnade hos min vän
Ohlsson i Kapstaden, för att genast sändas till dig, fem lådor,
innehållande ungefär 600 foglar, 180 arter, en samling fogelägg
samt några djurskinn; i bland foglarna finnas åtskilliga arter,
som vi ej hafva fÖrut fått, och flera mycket rara ibland dem;
först ibland dessa är den vackra törnskatan, Laniarius
atricroceus, som är det andra exemplaret till vetenskapen
kändt, intet exemplar finnes i Europa, blott ett på härvarande
Kap-museet. Denna fogel liknar mycket Laniarius atrococ
cineus, skinande svart på rygg, vingar och hufvud, med en
hvit stripa längs vingen, men har hela kroppen orangegult
istället för crimsonröd, som är fallet med den vanliga arten.
Denna samling gifver jag ej till museet ännu, utan blott till
låtelse att taga allt, hvad det behöfver, icke allenast hvad arter
af foglar, som ej finnas förut, stoppade, utan äfven dubletter,
om så behöfs; rästen af foglarna får jag bedja dig att ställa
på något rum i museet, tills jag kommer hem, som flera af
dem behöfs för att med säkerhet kunna bestämma en del arter,
som äro tvifvelaktiga. Djurskinnen gifver jag till vårt mu
seum. Kranierna med undantag af leopardens tillhör skinnen.
Jag skulle också önska, att ingen utbytning av fogelägg göres,
förrän jag kommit hem. Jag hade tänkt på att conservera
några större rofdjur vid KrokodilfIoden, men kunde ej,
ehuru jag gjorde mitt bästa få några goda exemplar. Anti
loper derimot kunde jag fått nog af, men de äro så svåra och
kostsamma att transportera; dessutom fordras det mera pen
ningar, än ni kunna betala, att få dem väl uppsatta. Ledsen
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att underrätta dig, att för tillfället är jag oförmögen att gTfva
något bidrag åt museet, men hoppas att vara i tillfälle sända
hem något nästa år. Alla penningar, som jag kunnat afvara,
har jag nedlagt i denna expedition; rästen är satt åsides för
mina barn, och dem vill jag ej rÖra, som det kanske är allt,
hvad de komma att få efter min dÖd. En resande nu för
tiden går med sitt lif i handen uti det inre af landet, och får
vara beredd på att blifv:a mördad hvarje dag. Många sorg
liga händelser har tilldragit sig uti Damaralandet, Ovambo
land och andra delar af min gamla jagtmark, sedan jag sist
var där, och många af mina bekanta hafva fallit för infö
dingarna falskhet och grymhet. Samtidigt med ditt bref
fick jag flera ifrån alla delar i det inre, och innehållet af dem
aUa var blott mord, krig och röfveri. De flesta stammarna
i det inre behöfs tuktas upp riktigt, förrän de återigen skola
uppföra sig som människor.

Förlidet år uti November och i Januari detta år, var jag uti
Pretoria och lyckades sälja mina oxar tm slagtarne därstädes,
jag fick tämligen godt pris ungefär 100 kr. stycket."

Efter en berättelse om den stora guldrushen, som satt igång
som en föjd av föregående års fyndigheter, fortsätter han:

"Albert har jag ej sedt sedan den 1 :ste Maj förlidet år, men
jag hade bref från honon, sistlidne september månad. Det var
daterat sjÖn Ngami. Albert såväl som alla hans följeslagare
voro vid god helsa men hade gjort dåliga affärer; om han
lyckligt kommit igenom, så hoppas jag, att vi skola mÖtas
nästa vecka uti Walwich Bay."

Det för vårt ändamål viktiga i detta brev är att kranierna

verkligen uppges hÖra samman med skinnen, varigenom några

av dessa bli daterbara. Om några ytterligare uppgifter möJ

ligen stå att erhålla vid genomgång av materialet i British
Museum, har jag tyvärr ej haft tillfälle konstatera.

Själva däggdjurssamIingen kan närmast uppdelas under tre

rubriker: stoppade djur, kranier och trofeer. När man tager
allt tillsammans, visar det sig att samlingen ger ett ganska

gott tvärsnitt genom Sydvästafrikas däggdjursfauna. Ett 40
tal arter är ej så dåligt, och materialet förtjänar bli känt, så
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att det kan tagas med. vid bearbetningar av afrikamaterial

vid våra större museer.

Artbestämningarna i det följande äro närmast att betrakta
som preliminära, då man numera i de sydafrikanska dägg~

djursfaunorna, t. ex. G. C. Shortridge's "Mammals of South

\Vest Africa" (1934) eller Austin Roherts' "The Mammals of
South Africa" (1951) liksom i de talrika specialal'hetena delar

upp varje art i ett stort antal underarter och lokalraser, som
stundom kunna bestämmas med säkerhet, blott om man för
fogar över hela serier av skinn och kranier. Å andra sidan

kan en kommande noggrann jämförelse med exemplar i andra

museer kanske ge ganska noggrann fångstlokaler. Här ha

bestämningarna huvudsakligen skett efter Shortridges stora

arbete, då Roberts' senare ännu omfångsrikare ännu ej fanns

tillgängligt. Beträffande förekomstuppgifterna på de olika

djurarterna följes dock Roberts.

Då många av däggdjuren i samlingen ha en ganska intres

sant utbredning eller biologi lämnas i det följande några

uppgifter om de olika arterna, och det ä,r då naturligt att börja
med de högst stående, nämligen aporna, som i samlingen

representeras av

BIåapan, Cerecopithecus ~thiops (L.). Exemplaret är etikette

rat av Eriksson: "Botletle 27/10 1885. Den vanliga Transvaal
markattan." Även kranium finnes. Av de 6 underarterna

bebor C. ~. helvescens (Thomas) västra Ovamboland, Kunene

floden och Kaokoveld, varför det väl rör sig om denna.

Dessa apor uppträda oftast i små grupper upp till ett dussin
och håna till i akaciaträden längs vattendragen; ofta springa

de kring på marken för att vid fara fly upp i trädtopparna,

där de mycket effektivt dölja sig genom att draga samman

grenar kring sig, en egendomlighet som redan iakttogs 1782
av Le Vaillant. Då de leva av frukter och bär, äro de svåra
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skadedjur i infödingarnas odlingar. De uppges vara 8å

observanta, att en vaktande inföding blott behöver slumra

till ett slag, för att de skola hålla sig fmmme.

Till halvaporna hör den lilla grå galagon, Galago senegalensis

(Geoffroy) . "Tebra Country, c5. Iris bright chestnut brown,

stomach contained inseets. Nr 154." Denna lilla nätta varelse,

som livnär sig på frukter, bär och insekter, bygger ofta sitt

enkla ho uppe i akaciorna. I mörkret synas ögonen glöda

med rubinrött sken. Av de tre underarterna synes G. s.
moholi förekomma i Transvaal, granti kring Limpopo och

bradfieldi i Damara och Ovamboland. I Transvaal är galagon
skyddad. Ej sällan hållas dessa timida djur i fångenskap.

S:\IÄFLÄCKIG resp. ROSTFLÄCKIG GENETT.
Genetta feliua pulchra (Matschi) resp.
Gel1ctta rubiginosa albivcntris (Hoberts).

Bland rovdjuren märkas först och främst flera arter av

de smäckra viverridernas grupp, sålunda ett par exemplar av

den småfläckiga genetten, Genetta felina pulchra (Matschie),

som finnes i norra delen av Unionen från Oranje- och Kroko··

dilfloderna och norrut över Zambesi, och ett av den rost

fläckiga genetten, Genetta rubiginosa albiventris (Roberts),



som lever i norra Bechuanaland, Ngamiområdet och västerut

till Ovamboland. Genetterna äro kattliknande, nattliga djur,

som huvudsakligen leva av smågnagare, och då de även klättra

bra, överraska de ej sällan ruvande fågelhonor. Stundom göra

de skada i hÖnsgårdarna. På dagen ligga de dolda i hålor

och klippspringor.

Flera av de andra viverriderna äro emellertid dagdjur, som
huvudsakligen livnära sig av insekter och snäckdjur i akacia-o

bushen. Ofta får man se dem jaga i smärre grupper. Syste

matikerna uppdela dem i talrika svårskilda arter. I samlingen

märkas exemplar slank mungo, Myonax eauui (A. Smith),

"Omaruru 5/5 1875, vessla, iris gulbrunt, 9. No 49", dvärg

mungo, Helogale parvula (Sundevall) , och svart dvärgmungo,

Helogale parvula nero (Thomas). Ett par något större arter

äro den tvärrandiga sebramangusten, Mungos mungo (Gmel.),

som lever bland törnsnår, och den enfärgade rävmangusten,
Cynictis penicillata (G. Cuvier), vilken gräver invecklade
gångsystem på öppen mark. Båda djurarterna leva ofta i

ganska stora kolonier och hållas ofta tama, då de äro synner

ligen trevliga och pigga lekkamrater till barnen.

De större afrikanska kattdjuren företrädas på museet av

uppstoppade exemplar av lejon och leopard, men dessa ingå
ej i den Erikssonska samlingen utan ha senare erhållits genom
byte resp. köp. Emellertid finnas flera lejon och leopard
kranier, tyvärr dock utan uppgifter. Likaså finnas ett par
kranier av serval, Leptailurus serval (Schreb.), märkta
Limpopo 18/11 1885 och Botletle 20/9 1885, vilka väl torde
tillhÖra underarten limpopoensis (Roberts). Ett vackert

exemplar av den sydafrikanska vildkatten, kaffirkatten, Felis
ocreata (Gmel.), en synnerligen nära släkting till vår tam

katts stamform, den nubiska katten, skjutet vid Botletle River

18/8 1885, pryder också samlingen.
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Av hunddjur finnas stoppade exemplar av den fruktade och
avskydda hyenhunden, Lycaon pictus venaticus (Burchell),

och schabrakschakalen, Thos mesome]as (Schreb.). Den förra
var fordom vida spridd, och de utstuderat jagande flockarna
spredo skräck såväl bland vildnaden som bland husdjuren;
numera är den utrotad i de flesta bosättningsområden och
finnes blott kVar i fast stam i viltreservaten och i sådana vild

marker som kring Limpopo och i Kalahari.

Ett par typiskt afrikanska mårddjur äro ho:mmgsgrävlingen.
Mellivora capensis (Schreb.), (BotleHe 20/8 1885), bekant för
sin passion för vildhonung, och det afrikanska stinkdjuret

eller bandiUern, Ictonyx striatus (Perry). Den sistnämnda

påminner både ifråga om sin vackert svartvita päls och sina

stinkkörtlar om den amerikanska skunken men är ej närmare

besläktad med denna. Den är på det hela taget ett nyttigt

djur, som nästan uteslutande lever på möss och andra små
gnagare, även om den en och annan gång kan förgripa sig på

ungilöns. Jagad gör den bruk av sina fruktade stinkkörtlar

men låtsar sig därpå ofta vara död, så att angriparen med

vämjelse låter den ligga. BandiHern går emellertid lätt att
tämja och blir då helt oförarglig. Mången boer använder sig
aven sådan "muishond".

Även av smärre och medelstora gnagare finnes ett litet ur

val. Piggsvinet hör visserligen hemma i omgivningen men är

senare inköpt och av europeisk eller nordafrikansk proveniens.

En annan ganska stor gnagare, som emellertid tillhör den

Erikssonska samlingen, är sockerrörsråttan, Thryonomys

swinderianus variegatus (Peters) , som ej är ovanlig från de

östra provinserna och västerut över Natal och ZuluIand upp

för Zambesi och Limpopo. Den håller huvudsakligen till i

vegetationen längs stränder och vattendrag, varifrån den gör

härjningståg i sockerrörsfälten. Den är ett nattdjur, som för
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en helt vegetarisk diet. Av infödingarna är den ett mycket

eftersökt jaktbyte. Ofta fångas den i ett slags mjärdar, då

den ofta frigör sig ur andra fällor med kvarlämnande aven

extremitet. Jagad har den ett egendomligt sätt att blixt

snabbt förflytta sig i den täta vegetationen ett litet stycke
över marken.

Dagdjur äro däremot ekorrarna, av vilka det finnes flera

arter. En del leva i träden, såsom den strimmiga trädekor
ren, Funisciurus congicus (Kuhl) och den gråfotade trädekor

ren, Paraxerus cepapi (Smith). I brist på bättre få de ofta
hålla till i savannernas småträd, men ofta ser man dem också

samla frön och annan föda på marken. En del arter ha där-

DAMARA JORDEKOHHE.
Geosciurus princeps (Thomas).

emot blivit markformer, såsom Damara- eller Kaokoveldjord
ekorren, Geosciurus princeps (Thomas). (Omaruru l/T?
1880 d, Nr 153, 9 omärkt), vilken finnes i västra Damara

land och K.aokoveld. Dessa små trevliga varelser äro i aU··
mänhet tolererade av befolkningen, ehuru hälsovårdsmyndig

heterna ha ett horn i sidan till dem, då de ha visat sig kunna
sprida bubonpest liksom ökenlöparråttorna. Jordekorrarna
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leva ofta i kolonier på backig och kullig mark (enligt Roberts

även på plan mark); ofta leva de helt fredligt tillsamman

med manguster och surikater. Tack vare sina starka klor på
framfötterna äro de mycket skickliga grävare. Utvecklings

historiskt äro de ett intressant parallellfall Hll de nordafri·
kanska Xerusarterna, som blivit markformer i samband med

försvinnandet av tidigare skogsområden.
Typiska ökenformer äro de nyssnämnda ökenlöparråttorna,

som i talrika arter äro spridda över alla afrikanska ökenom-·

råden. En art, Gerbillus paeba swalius (Thomas et Hinton),

som finnes i Damaraland och platåområdet i norr till Kaoko

veld, har på senare tid ökat starkt i antal, då svartryggade

schakaler och andra smärre rovdjur mer och mer utrotats av

människan. ökenlöparråttorna leva solitärt i små hålor i san

den, vilkas mynningar rasa igen, så att de äro svåra att upp··

täcka. De äro nattliga men attraheras av ljussken, så att

man ofta får se dem studsa upp och ned på ett visst avstånd
från lägerelden. En annan art är den mera kortsvansade

Desmodillus auricularis (Smith), som är känd för att gardera

sina hålor med taggiga frön av "duhbeltje" (Tribulus

campestris), vilka också tjäna den som föda. Den finnes på

nästan all torr mark kring Oranjefioden och norrut genom

Kalahari och sydvästra Afrika upp till Ngmni och Ovambo

land. Mera lik våra vanliga småmöss är då den strimmiga

musen, Rhabdomys pumilis bechuanae (Thomas) (Omarurn

12/12 1879), som är mycket vanlig i narabuskar men som

även lär håna till på marken.

Så mycket mera egendomlig ter sig i stället damaraborr··

sorken, Cryptomys damarensis (Ogilby), som till hela sin

byggnad med de groteskt framskjutande framtänderna ger

intryck aven perfekt borrmaskin. Borrsorkarna finnas
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spridda i talrika arter och underarter snart sagt överallt, däl'
marken är lämplig fÖl' grävning; flertalet hålla till i torr
mark, men en och annan har specialiserat sig fÖl' fuktig.

Verksamheten kännetecknas av invecklade gångsystem och

stora fÖrrådsrum. Sannolikt uppvisa de också en viss social

DAMARA BOHnSOHK.
Cryptomys damarensis (Ogilby).

organisation. Den ovannämnda arten finnes från södra

Hhodesia och Bechuanaland till Damaraland och Kaokoveld.

I Kalahari livnär den sig till stor del på olika lökar och knö

larna aven gurkväxt, Citrullus nandinianus.

Den uppstoppade sebran, Equus burschelli (Gray), härstam

mar visserligen från Sydafrika men har kommit till museet

genom byte med Göteborgs Naturhistoriska Museum och har

avlidit i fångenskap.

Som av det tidigare anförda brevet framgår, ansåg nämligen

Eriksson det alltför dyrbart att söka anskaffa antiloper och

annat högvilt till museet. Av sådana djur finnes därför i
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övrigt vad man närmast vill betrakta som en samling jakt

trofeer. Av den afrikanska elefanten, som ännu finnes kvar

inom Kaokoveld och vid Etosha Pan, har museet ett par betar,

en fot och en sv:ans, av noshörning finnas ett par vackra horn

och av flodhäst ett par framtänder. Även dessa djur finnas
fortfarande kvar inom Erikssons gamla jaktområde. De

båda imponerande kranierna av vårtsvin, Phacochaerus
aethiopicus (Pallas), äro dock av betydligt större värde, då arten

numera anges utrotad. Ett mycket vackert inslag i samlingar

na utgöra de talrika antilophornen. Här skall blott ges några

korta notiser om varje art (måtten återfinnas i en särskild

tabell). Ofta är artbestämningen ganska besvärlig, då de in

dividuella variationerna givetvis äro stora, beroende icke en

dast på ras utan också på ålder och kön.

De flesta antiloperna tillhöra arter, som röra sig i ganska

öppen terräng men dock ej avvika alltför långt från vatten

hålen. Hit hör den strimmiga gnun, som visserligen är helt
utrotad längst söderut, men ännu finnes från Oranje- och

Vaalfloderna norrut upp i Angola och Tanganjikaområdet.

Ännu är den vanlig i Etosha Pan. Kaphartebesten har utveck

lingen gått mera illa åt; den finnes nu blott på privategen

domar i Oranjefristaten, Natal och Griqualand. Ungefär

samma öde har drabbat bläsbocken, som förr var mycket all

män, och i något mindre utsträckning sassabyn, vilken ännu
finnes i de nordligare vildmarkerna. Liknande levnadssätt

föra också den vackra, rakhornade beisan eller gemsbocken,

den svarta hästantilopen, vars horn beskriva en vacker båge,

och den med något robustare horn försedda hästantiIopen.

Alla tre äro med rätta fruktade för sina vassa horn och sin

ganska aggressiva läggning. Museet äger en märklig horn

uppsättning av beisa, där ena hornet är trångt spiralvridet,

medan det andra är rakt.
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Den kanske allra vackraste hornkronan äges av kudun.
Kudun är en antilop, som trots sin stora hornkrona föredrager

mera skogig terräng. Snabbt och elegant tränger den sig fram
även genom tät akaciaskog. I Kriigerparken tillhör kudun de

mest eftersökta kameramålen. Kudun finnes ännu kvar vid

Kalaharigränsen upp till Angola. Liknande terräng upp
skattar även älg- eller elandantilopen. Ehuru den förr var

mycket vanlig, är den nu utrotad på de flesta ställen, vilket

är så mycket mer att beklaga, som den är ett fredligt djur,
som utmärkt hade ägnat sig för tämjning.

överallt inom lägre områden, där vatten ej var alltför av

lägset, fann man förr impalan strövande, men nu är den be

tydligt sällsyntare. Möjligen tillhöra museets horn under

arten Aepyceros melampus petersi, som just är känd från

Kaokoveld och Kuneneområdena.

Många antiloper äro mer eller mindre bundna till fuktig

mark. Mycket vackra, lyrformigt böjda horn har letjevatten

bocken, som till stor del håller till vadande i sumpmarker vid

övre Zambesi och Okovangofloden, där den strövar i små
flockar. Det är egendomligt nog blott hanarna, som äro för

sedda med horn. Som regel ha annars båda könen horn; ofta,

som hos elandantiloperna, ha honorna längre och smalare,

hanarna kortare och robustare.

Medan de större antiloperna äro väl företrädda, äger museet

blott ett fåtal horn av smärre arter, däribland av springbocken,

som förr fanns i enormt antal i hela Sydafrika men nu är in
skränkt till Kalahariområdet.

Museets intressantaste art är emellertid en av dessa småan

tiloper, den lilla Damara Dik-Dik-antilopen, Madoqua eller
Hhynchotragus damarensis, som beskrevs 1880 av Giinther

efter ett av Eriksson skjutet exemplar. Detta typexemplar
finnes nu på British Museum, enligt vad det vill synas utan

lokaluppgift. Vänersborgsexemplaret kan därför mycket väl
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vara en s. k. co-typ. Märkligt är att Charles Andersson redan

långt tidigare levererat ett exemplar ti]] South African

Museum, men detta synes ej ha tilldragit sig något intresse.
Arten finnes utbredd från norra Damaraland och Kaokoveld

DA:vIAHA DIK-DIK-ANTILOP.
Rhynehotragus damarensis (Giintller).

till Kunene. Blott hanarna ha små horn. Djuren hålla till
i torr buskmark och komma fram på aftonen för att beta.
På natten stå de spanande efter fiender på bestämda ställen,
lätt igenkännliga på spillningshögarna. Skulle fara hota

störta de in i för dem välkända taggiga busksnår. Nästan
alla odlare skydda dem, och även buschmännen sägas låta
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dem gå fria på grund av någon Övertro, som måhända har

sin orsak i deras egendomliga läten. På något avstånd kan
det låta, som om de samtalade med varandra.

CARL G. fL KLINGBERG.

Anm. De efter de latinska djurnamnen inom parentes angivna
namnen angiva den, som satt släktnamnet.

Vänd!
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VÄNERSBORGSMUSEUMS HORNSAMLlNG.

M å t t u P P g i f t e r.

BlLAG/t .

Noshörning .

Bechuanaoxe .
Kudu, Strepcicerus strepcicerus (Pallas)

Beisa, Oryx gazella (L.) .

Impala, Aepyceros melampus (Licht.) d ..
d ..

Springbock, Antidorcas marsupialis (Zimm.)
Sassaby, Damaliscus lunatus (Burchell) ..
Kaphartebest, Alcelaphus caama caama

(G. Cuvier) d
9

Strimmig gnu, Gorgon taurinus taurinus
(Burchell)

Hästantilop, Ozanna equina (Desm.) ....

Svart hästantilop, Ozanna grandicornis
(Herman)

Reedbuck (?) .

Letjevattenbock, Oreotragus leche (Gray)

Sing-Sing (?) .

Elandantilop, Taurotragus oryx (Pallas) d
((

9
Bläsbock (?)

1) 160 cm mellan hornspetsarna.
2) Ena hornet spiralvridet.
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Längd Rakt mått
N:r efter från bas Omkrets

i saml. kurvaturen tiWspets vid basen
cm cm cm

A 1007 102 97 GO
A 1008 87 78 59
A 1009 111 45 1 )

A 1010 108 97 27
A 1011 112 9:l 25
A 1012 lOG 91 25
A 1013 100 gG 17
A 1014 94 90 17
A 1015 97 94 lG
A 1017 94 94 1(2 )

A 1071 55 44 1:-\
A 1072 .50 42 13
A 1073 37 26 18
A 1074 30 23 18
A 1075 53 35 27
A 107G 54 31 27
A 1077 47 33 18
A 1078 52 24 28
A 1079 50 22 29
A 1080 58 47 17
A 1081 57 48 18
A 1082 85 G7 23
A 108:l G8 58 Hi
A 1084 27 22 13
A 1085 GO 48 18
A 108G G4 51 20
A 1087 60 58 19
A 1088 59 50 28
A 1089 82 79 19
A lll90 74 73 IG
A lOgI 35 27 12



ÄRSKRÖNIKA 1953.

Gillebröder l

Gillets krönika bör ju referera och kommentera de händel

ser, som ägt rum i vår stad, och notera de förändringar, som

skett i vår omgivning. Men för att få fond och kulisser till

dessa vänersborgska spektakel brukar krönikan enligt tradi

tion också med några ord omnämna de dramer och farser.

som spelas på den stora världsscenen.
Det stora Skådespelet under året har England bestått med

kröningen av dess unga drottning i Westminster Abbey. Se

dan kröningen väl var överstånden, utsändes till krönikören

och andra bemärkta personligheter runt om i Europa tecknings··

listor med vädjan om bidrag till Abbeyns restaurering. "Se

det var en kröning, det," skulle H. C. Andersen ha sagt.

I Korea sÖker man med bl. a. svenskt bistånd· att förm~t

krigsfångar att återvända hem, vilket tycks vara svårare än

att ta fångar. En ny och ovanlig aspekt i krigens stora tragedi.

Det stora spelet om freden, som. borde vara ett idyllens her

despel, har blivit ett drama, som Malenkov och hans gossar

på alla vis söka göra till ett spex.

I Amerika pågår ett olustigt skådespel, som osÖkt för tan

ken till medeltidens trosförföljelser och där pjäsen verkar

översatt och bearbetad av Göbbels och Himmler. Som regis

sör och huvudrollinnehavare uppträder en herre, som heter

Mc earthy. Och detta i Frihetens land! Gillebröder! Teckna

ett bidrag till Frihetsgudinnans restaurering!
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Från Amerika kan vidare noteras, att Kinsey kommit med
en ny rapport och bestseller, som här med viss tvekan place

ras bland tragedierna, åtminstone med tanke på den ameri

kanska kvinnan.

I Sverige ha tre stora processer tilldragit sig allmänhetens

stora intresse. En inrikesminister, en domare och en biskop

ha ställts inför rätta, varvid en glömt, en icke ville komma

ihåg och en inte kunde komma ihåg.

1944 års nykterhetskommitle har efter tio års tänkande av

givit ett betänkande. Över och om betänkandet ha 164 myn

digheter och institutioner, c:a fyra millioner enskilda samt

en finansminister yttrat sig. Tyvärr lär finansministern fä
sista ordet, som vanligt, och svenska folket få betala, som

vanligt.

I Vänersborg går livet sin gilla gt~ng. I Plantaget känner sig

Vänersborgaren åter hemma, sedan kanonerna kommit på sin

plats och inga träd under året fällts. På Norra gatan däre

mot fick ett av de underbara hagtornsträden offras för att

hereda plats åt en flaggstång. KungL Byggnadsstyrelsen bör

bland övriga anteckningar om Vänersborg notera, att träd

ej opåtalt huggas ned här i staden. För övrigt kunde flagg

stången mycket väl ha placerats inne på gården bland spette

kakesofforna, därmed intet ont sagt om flaggstången.

Ett nytt hotell om 25 rum har under året blivit färdigt

Hotellet är beläget vid gamla hamnkanalen och heter Grand.

Bland övrig byggnation måste nämnas den helt nya stadsdel,

som vuxit upp på Reuterskiöldska jorden, samt det nya vat

tenverk, som under hösten påbörjats.

Vid rivning av ett gammalt gårdshus vid Kungsgatan mitt

för kyrkan har en ganullai vinkällare påträffats. Källaren

dateras till tiden före 1776 års brand och är därmed den äldsta

byggnaden i staden. Försök att bevara källaren pågår.
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Den sista riktiga kullerstensgatan är nu ett minne blott. Det
bley Magasinsgatan. För några och trettio år sedan fanns

bara kullerstensgator här i staden. Tiden och utvecklingen

rider fort.

Museet har under året fått ett nytt "inre liv", om uttrycket

nu kan tillåtas om ett museum. Förtjänsten härav ligger hos

den nye energiske landsantikvarien och museiintendenten Sven

Axel Hallbäck. Det är intressant att bevittna, att kulturen kan

göra reklam för sig och på ett vettig sätt använda pressen för

att tjäna sitt syfte. När kulturens företrädare bildligt talat

kastar av sig i skjortärmarna för att gå en match för vårt

museum, blir det något amerikanskt över bilden. Väners

borgarna och ej minst Gillet följer utvecklingen med intresse

och säger: Go on, Mr Hallback, good luck!

På tal om kultur och matcher, så har läroverket fått Sune

Lundgren till rektor. Han är infödd vänersborgare och yet

också en del om både kultur och matcher. Också till honom

säga vi: Lycka till!
Sladsmusikkåren har firat sitt 25-årsjubileum och kan med

stolthel och heder se tillbaka på sin verksamhet. Otaliga hög

tidsstunder har kåren skänkt de musikintresserade väners

borgarna och bidragit till att vidmakthålla stadens goda

musikanseende.
Högtidsstunder har också en liten sångare skänkt väners

borgarna. Det är en näktergal, som slagit sina drillar ute vid

öxneredssjön. Hoppas att han och hans familj återkomma,
för aU i sinom tid också kunna fira 25-årsjubileum.

Statistiska centralbyråns Årsbok för Sveriges kommuner
meddelar bl. a., att Vänersborg har 16.{,06 innevånare samt att

dess areal till största delen har karaktären av åker. Det sist

nämnda har nog centralbyrån fått om bakfoten från någon

nybyggare i Reulerskiöldska staden. Alldeles grundlöst är det

nog inte, ty där lär vara bottenlöst. Nylen och drätselkam-



maren lovar dock göra vad dom kan. Både med åkrarna och

centralbyråkraterna.

Så här vid juletid blir man snäll. Om det beror på det

"hiskeliga fläskätandet" (uttrycket kommer från profeten

Saxon) , vill jag lämna därhän, men här skulle faktiskt på tal

om byråkrater sagts något om drätselkammarens kamp för

torgets ordnande. Stadens styrande vet, vartiH torget skall

användas och hur detta lämpligen skall ordnas, men Kungl.
Byggnadsstyrelsen vet ingenting eller i varje fall bara, hur det

inte skall ordnas. Man tänker osÖkt på den gamla definitio

nen på en professor: En professor är en herre, som tycker
annorlunda. Men drätselkammaren får väl ta av sig i skjort
ärmarna och gå en match. När julmaten sjunkit undan.

Heja DK!

Men nu ska vi vara snälla.

Och medan vi äro snälla passa vi på att tacka för det

gångna året och önska varandra ett Gott Nytt Är.

Vänersborg den 26 december 1953.

THORSTEN GULZ.
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_--'1.1 __r
MINNESRUNOR 1953.

"Bort gå dc, stumma skrida de,
en efter en till skuggornas värld."

Åtel' äro vi församlade för aU hålla högtidsstämma. Ä ven i år hav;]
vi att notera en stark decimering av våra leder. Ej mindre än 10
av våra gillebröder, däribland vår avhållne förste ålderman, ha va
lämnat oss för att icke mera återvända. De hava fullgjort sin arbets
dag och konulla att i våra hävder efterlämna bestående minnen.

Borgmästaren BEH.TEL HALLBEHG hal' redan parenterats av andre
fllderrnatlllcn.

Kaptenen OLE PRAESTO, född i Vänersborg
den 16 oktober 1875, avled i Halmstad den
27 februari 1953. -- Praesto blev löjtnant vid
Hallands regemente 190'1 och kapten 1915.
Han tjänstgjorde vid Generalstabens topogra
fiska avdelning 1903-1905 och var kontrollör
vid briinnvins- och maltdryckstillverkningen
1903-1914. Sistnämnda år blev han chef för
Svensk Filmindustris biografer i Halmstad,
en syssla som han skötte ända till 1945. P.
var kommissarie för Halmstadsutställningen
1929. Han var under åren 1927-1928 sekre

terare i Hallands turisttrafikförening samt restaurantchef på Turist
hotellet i Marstrand. - Praesto inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1923.

87



f. d. Förste provinsialläkaren KARL DANE
LJUS, född i Vänersborg den 7 augusti lö6ll,
avled i Växiö den 3 mars 1953. - Efter 1898
avlagda medicinska examina och förordnan
den som militärläkare, provinsialläkare ocll
lasarettsläkare blev Danelius 1902 bataljons
läkare vid Jämtlands Fältjägare och seder
mera vid Västgöta regemente samt 1904 vid
Karlskrona Grenadjärregemente. Är 191~'

blev han regementsläkare i fältläkarkåren
och fyra år senare provinsialläkare i Karl&-
krona distrikt. Ären 1923-1934 var han

förste provinsialläkare i Kronobergs län. D. var ordförande i Karls
krona läkareförening och sekreterare i Blekinge läkareförening samt
under en tid ordförande i Kronobergs läns läkareförening. Dane
lius inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1923.

Hovmästaren GUSTAV DINNETZ, född i Vä
nersborg den 21 november 1886, avled i
Stockholm den 15 mars 1953. - Sin yrkesut
bildning fick Dinnetz på Hasselbacken, Ope
rakällaren, Fenix och Sturehof i Stockholm.
Under åren 1920-1925 innehade han Restau··
rant LiJjeborg i Trelleborg och var under
många år hovmästare på Restaurant Tegner i
Stockholm. - Dinnetz inträdde i Vänersborgs
Söners Gille år 1932.

f. d. Bankrevisorn WEHNER SVENSSON, född
i Vänersborg dcn 20 juli 1887, avled den 15
april 1953. - Svensson avlade studentexamen
i Vänersborg 1906, och efter att ha genom·,
gått Göteborgs Handelsinstituts fackkurs er··
höll han anställning vid dåvarande Enskilda
Banken i Wenersborg, numera Aktiebolaget
Svenska Handelsbanken, där han avancerade
till föreståndare för revisionsavdelningen, i
vilken befattning han kvarstod till uppnådd
pensionsålder. - S. var en friluftsmänniska.
Hedan från unga år var han aktiv utövare av

olika idrottsgrenar och tillhörde Vänersborgs Idrottsförening och
Vänersborgs Hoddklubb. Vänersborgs Motorbåtsklubb hade i honom
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en av sina mest intresserade medlemmar. Inom Sällskapet Väners
borgs Par Bricole innehade han under flera år en högre ämbetsman
nabefattning. - Svensson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år
1907.

Sjökaptenen KAHL BIEL, född i Vänersborg
den 13 november 1874, avled den 5 maj 1953.
-- Biel var en synnerligen berest man. Ifrån
unga år stod hans hag till sjön. Efter studier
vid härvarande läroverk gick han till sjöss
vid 15 års ålder och seglade för om masten
på svenska, norska och engelska fartyg. 189;j
avlade han styrmansexamen i Göteborg och
följande år sjökaptensexamen. 1896 med
följde han Andn\es expedition till Spetsber..
gen som matros på Virgo. B. kom 1906 till
Transatlantic, där han tjänstgjorde som 1:e

styrman på Bia till 1908, då han blev befälhavare. I denna befatt·
ning kvarstod han till 1936, då han avgick med pension. Lugn och
trygg, säker och målmedveten i alla väder var han under sin aktiva
sjötjänst och erhöll som erkänsla för sina insatser hos bolaget den
förnämliga Emmerymedaljen. - Biel inträdde i Vänersborgs Söners
Gille år 1915.

f. d. Försäljningschefen GEORG DAHLQVIST,
född i Vänersborg den 2 september 1880, av
led i Alingsås den 5 juni 1953. -- Dahlqvisl
flyttade i 20-årsåldern till Alingsås, där hau
efter olika anställningar blev föreståndare för
Nääs Konsumtionsförening. År 1932 fick han
anställning vid A. B. Lidköpings Konfektyr
industri i Lidköping, och när firman flyttade
till Alingsås, blev han försäljningschef vid
Svenska Suchard A.B. och Systerholaget 10.
K., i vilken befattning han kvarstod till upp-
nådd pensionsålder 1949. D. var en av ini

tiativtagarna till Alingsås Konstförening, vars förste ordförande han
var. I Alingsås Fabriks- och Hantverksförening var han sekreterare
och under senare år dess ålderman. Han tillhörde Frimurareorden,
Odd Fellow och Tempelriddarorden. Från trycket har han utgivit
"Sanningstrådar i aforismform" i fem delar. - Dahlqvist inträdde i
Vänersborgs Söners Gille år 1909.
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Fabrikören GUNNAR CARLSSON, född i Vä
nersborg den 9 december 1876, avled där
städes den 5 augusti 1953. - Carlsson var
son till grundaren av A.B. A. F. Carlssons
Skofabrik. Som deliigare i det gamla familje
bolaget tog han verksam del i fabrikens fram
gångsrika utveckling, så länge krafterna stod,)
honom bi. -Carlsson inträdde i Väners
borgs Söners Gille år 1919.

f. d. Bokbindaremästaren JOHN VALFRID
CAHLSSON, född i Vänersborg den 11 okto
ber 1867, avled den 14 augusti 1953. 
Carlsson lärde bokbindareyrket hos bokbin
daren Karl Sundberg i Vänersborg. Omkring
sekelskiftet fick han anställning som förmau
och föreståndare för A.B. A. F. Carlssons
SIwfabriks kartongfabrik och avgick med
pension först i 70-årsåldern från denna be
fattning. C. tillhörde under någon tid stads
fullmäktige och var en synnerligen intresse··
rad medlem av Vällersborgs Fabriks- och

Hantverksförening. Inom sångarkretsar var J. V. Carlsson under
många år aktiv som andre tenor. Han var livligt intresserad av fä
dernestaden oeh dess utveclding och hade ett utpräglat minne för
händelser och människor l staden. Dessa sina minnen har han del
vis nedskrivit och har samlat en hel dcl fotografier från det Väners
borg som gått. Dessa handlingar äro till största delen i Gillets ägo,
för vilket vi äro synnerligen tacksamma. - Carlsson inträdde i Vä

nersborgs Söners Gille år 1906.

Ombudsmannen HARRY ALIVIQVIST, född i
Vänersborg den 9 september 1894, avled den
10 september 1953. - Efter avlagd student
examen vid härvarande läroverk och juridis..
ka studier i Uppsala etablerade han sig i
fädernestaden som fastighetsmäklare, vilken
verksamhet han bedrev till sin bortgång. __o

Almqvist inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1938.
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra, då sol gått ner.

Skuggorna breda sig om dem,
vilan är djup och lång.
Domnande kvällsvind söver dem,
susar sin vaggande sång.

PRIMUS ANDERSON.
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Vänersborgs Söners

styrelseberättelse för

Gilles

år 1953.

S tyreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva fÖljande
berättelse över verksamheten under år 1953, Gillets 48:e arbetsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 27 mars och
till högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 59 av Gillets
medlemmar infunnit sig. Gillebrodern Nils Pårud höll därvid före
drag om "Sjöfarten på Vänern i gångna tider".

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 22:a årgång och
tillställts samtliga medlemmar. I Vänersborgs museums skriftserie
har för året införts en uppsats om Carl Gustaf Sandberg och Anders
Larsson Krok, två Vänersborgsmålare från 1700-talet, av n'useets nye
intendent, landsantikvarien Sven Axel Hallbäck.

Ur "KnutHernströms understödsfond" har utdelats en julgåva,
och ur "Major Oscar \Venerströms understödsfond" likaledes en
julgåva. För Gillets övriga understödsverksamhet redogöres i "Stif
telsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomsh ems" styrelseberättelse.

Liksom tidigare har ur "'Vilhelm och Nora .Malmbergs donation"
utgått stipendier till elever vid stadens folkskolor, numera med ett
till 150 kronor höjt belopp.

Medlemsantalet utgjorde vid 1953 års utgång 445, varav 13 ständiga
medlemmar. Uilder året hava 10 medlemmar avlidit och 29 till
kommit.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas HH
"Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" särskilda
styrelseberättelse.

Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas fÖljande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSA;'\!:

Behållning från år 1952 1.7:39:1:>
Inträdesavgifter 17:~

Årsavgifter 2.925 :--
Porton 174 :25
Räntor 9 :36 3.125:(j l

Kronor 4.864 :76
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Bidrag till årsskriftskostnader .
Uppvaktningar .
Inköp av böcker .
Sthmmo- och sammanträdeskostnader ..
Bankfack .
Trycksaker m. m. . .
Porton .
Diverse , .

Behå lIning till år 1954: Innest. i bank ..
å postgiro

Kontant

3.199:45
521 :70
271 :20
134:75
15:

277:50
218:75

13:20

201 :81
6:
5:40

4.651 :5;>

213:21

Kronor 4.864 :7G

2. VÄNERSBOHGS SöNEHS GILLES FÖRSKöNINGSFOND:

Behållning från år HJ52 .
Hänta .

Kronor

4.320:92
129:60

4.450 :52

Behållning till år HJM: Innest. i bank.. Kronor 4.450 :52

3. NAMNKUNNIGA VÄNEHSBOHGAHES MINNESFOND:

Behållning från år 1952 .
Hänta .

Kronor

676:68
20:2~

696:91

Behållning till år 1954: Innest. i bank.. Kronor 696:91

4. KNUT HERNSTHÖMS CNDEHSTÖDSFOND:

2.178:8G

60:---

2.105:09
73:77

Behållning från år 1952 .
Häntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 19M: Obligationer .. 2.000:-

Innest. i bank 118:86 2.118:8G

Kronor 2.178:81)

5. HJALMAH A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1952 .
Häntor - .

Kronor

4.752::17
162:85

4.915:22
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Behållning till år 1954: Obligationer ..
Innest. i bank

4.00Ö:~

915 :22 4.915 :22

Kronor 4.915 :22

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND :

Behållning från år 1952 .
Räntor .

Kronor

3.404:63
117:17

3.521 :80

Julgåva .
Bf'hållning till år 1954: Obligationer .. 3.000:-

Innest. i bank 431 :80

90:--

3.431 :SO

Kronor 3.521 :80

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1952 .
Räntor .

12.183:84
413:6;)

Kronor 12.597:4!1

. StipendIer till elever vid stadens folkskolor ....
Behållning till år 1954: Obligationer.. 10.000:-

Innest. i bank 2.447:49

Kronor

150:--

12.447 :49

12.597:4!)

8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKHIFTSFOND:

överfört Konsul Richard Dymlings
donation. . .. . .

överfört 25-årsmännens fond
2.970 :77
1.264 :03 4.234 :80

4.251 :98

20:
61 :50

100:
250:
500:-

1.363:70
121 :03

1.835:75
till kostnaden fÖl' årsskriften

Gåva (Nils Carlström) .
Försålda årsskrifter .

särtryck .
Annonser 1952 (återstod) .

1953 .
till kostnaden fÖl' årsskriftenBidrag

1952
Bidrag

1953
Räntor

Kronor 8.486:78
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Behållning till år 1954: lnnest. i bank
Kontant

'1.199 :45
Kostnad för årsskriften 1952

1953
2.335 :15
1.863:70

4.187:33
100:- 4.287 :33

-----------------~--

Kronor 8.486 :78

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman
taxeringsintendenten Gunnar Hjorth, Iill gilleskrivare bankkassören
Primus Andc'rson och till kassafogde drätselkontoristen Kurt Hallberg.

Styrelsen har under året haft (j protokollförda sammanträden.

Vänersborg den 18 mars 1954.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER.

KURT HALLBERG.

"VALTER KARI,SON.

Gr an s knings b e rö t tels e.

U ndertecknade, vid ordinarie gillestämma utsedda granskningsmän
fÖl' Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning under år
1953, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

Vid genomgången av Gillets räkenskaper, balansräkningar och
övriga handlingar har ådagalagts, att räkenskaperna blivit förda
med omsorg och noggrannhet, alt inkomsterna blivit i vederbörlig ord
ning bokförda samt att utgifterna äro behörigen styrkta.

Kapitalbehållningen pr 31 dec. 1953, Kr. 32.561 :34, har av oss kon
trollerats utan anmärkning, varvid även fondernas innehav av obliga
tioner inventerats och befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Den av stYI"elsen liimnade sammanstiillningen över Gillets och dess
olika fonders ställning iiI' i full överensstämmelse med dc oss före
lagda räkenskaperna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke förefinnes,
hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1953 års fÖr
valtning.

Vänersborg den 24 mars 1954.

ALLAN HEDJ'.:N. JOHN ANDEHSON.

G r a n s le n i n g s m ä n.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1953.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över stiftelsens verksamhet
under år 1953, stiftelsens andra arbetsår:

Häkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN:

VINST- och FöHLUSTKONTO:

Inkomster:

Arrende konto
Riintors konto

Kronor

6.:iOO:-
39:91

6.339:91

6.339:91

3.924:95

1.110:--
1.:i04 :!)fi

33:65
123:05

1.733:
76:25

75:~

1.519:
:150:

15:-

Understöds konto ~.-.-.-.-.-.:-:-

Kapital kOllto .
-------
Kronor

Utgifter:

Fastighetens konto (avskrivning) .
Häntors konto .
Löners konto .
Henhållnings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTI:

Tillgångar:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

den 1/1 den 31/12

85.000:- 85.000 :---
100:- 100:-
50:- 50:-

110:86 1.059 :42
15:---

Kronor 85.260 :86 86.224 :42
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43.400:-
55:

10.000:
32.769:42

86.224:42

43.400:-
354:40

10.000:
31.506 :46

85.260 :86

Skulder:

Låne konto " " .
Restantiers konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto .

--------------
Kronor

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELl.4.SS0NS

DONA_TION:

Behållning från år 1952 .
Räntor .

Kronor

31.286:62
1.048 :05

32.334:67

Behållning till år 1954: Fastigh:s lån
Obligationer
Innest. i bank

23.400 :
5.200:
3.734:67 32.334:67

Kronor 32.334 :67

I föregående års styrelseberättelse omförmäld lagfartsstämpel för
den skedda fastighetsöverlåtelsen har icke behövt utgå.

Stiftelsen har tillerkänts skattefrihet för sin verksamhet, givetvis
dock ej för den uthyrda fastigheten.

Stiftelsens understödsverksamhet har under året varit av ungefär
samma omfattning som föregående år. Det är styrelsens förhopp
ning, att densamma skall kunna inom kort avsevärt utvidgas. Emeller
tid böra fastighetens lån hos Eliassonska donationen efter hand
amorteras.

Inom sig har styrelsen för år 1953 utsett: till vice ordförande
taxeringsintendenten Gunnar Hjorth, till sekreterare bankkassören
Primus Anderson, till kassör drätselkontoristen Kurt Hallberg och
till fastighetsförvaltare handlanden Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden, var
jämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 18 mars 1954.

(;UNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

PRIMUS ANDERSON. KURT HALLBERG.

BRUNO STERNER. VALTER KARLSON.
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Re v i s i o n s b e r ä t t e 1s e.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gille utsedda att granska
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räkenskaper och
förvaltning för år 1953, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande be
rättelse.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda; alla inkomster
äro i vederbörlig ordning bokförda och samtliga utgifter bestyrkta
med verifikationer.

Kapitalbehållningen pr 31 dec. 1953, Kr. 75.104:09, har av oss
kontrollerats utan anmärkning, varvid även stiftelsens och Syskonen
Eliassons donations innehav av obligationer inventerats och befun
nits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss ge
nomgångna räkenskaperna.

Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke framkom··
mit, hemställa vi, att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för
1953 års förvaltning.

Vänersborg den 24 mars 1954.

ALLAN HEDEN. JOHN ANDERSON.
R e v i s o r e r.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1953.

32.561 :3,1

75.104:09

107.665:43Kronor

42.769:42
32.334:67

213:21
4.450 :52

696:91
2.118:86
4.915 :22
3.431 :80

12.447:49
4.287 :33

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond ..
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond ..
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes Fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond ..
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålder-
domshem .

Syskonen Elia"sons Donation .
---------
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1953.



Medlemmar.
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg
ALMQVIST, HARRY, Ombudsman, Vänersbol'g -r .
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg
ALMQVIST, SVEN, Med. kand., Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg
ANDERSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Jordbruksförman, Vänersborg ..
*ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. överpostiljon, Uddevalla
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Vänersborg
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDEHSSON, JOHN, Linjeförman, Karlskrona
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
ANDERSSON, KAHL-ERIK, Sparbankskamrer, Väners-

borg .
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg ..
ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAH, Installatör, Vänersborg .
ANDEHSSON, OSCAH, Förman, Vänersborg .
*ANDERSON, PRIMUS, f. d. Bankdirektör, Göteborg ..
*ANDEHSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, gille-

skrivare .
ANDERSSON, HAGNAH, Handlande, Vänersborg
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg
ANDEHSSON,TOHSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDEHSSON, VIKTOH, Ombudsman, Vänersborg .
ANDHEASSON, HAHHY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGEH, Schaktmästare, Köping
•ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .

BACKMAN, GUNNAH, Bankkassör, Arvika .
'BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, Alingsås ..
BARKSTEDT, SIGURD, f. d. Apotekare Vänersborg .
*BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
*BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla,

ständig medlem .
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födelse- Inträ-
år desår

1922 1951
lS94 3S
1896 46
1931 4(j
1916 45
1917 43
1901 30
1915 51
1896 30
1897 42
1878 07
1901 3~

1913 46
1910 2!)
1896 43
1896 45

1925 53
1919 53
1915 53
1922 51
1897 38
1892 42
1878 06

1898 18
1919 35
1918 45
1896 32
1909 52
1901 30
1907 5:~

1897 46
1902 23
1890 45
1882 OG
1885 30
1878 19

1880 15



BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
. BERG, FRITZ, f. d. Boktryckare, Vänersborg .
BERG, GUNNAH, Boktryckare, Vänersborg .
BERGGREN, ERIK, Fil. lic., Vänersborg .
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Vänersborg .
*BERGLUND, FHITIOF, Handlande, Vänersborg
BERGLUND, GöSTA, övermaskinist, Vänersborg
BERGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg ..
BERGMAN, KAlU~-ERlK, Handelsbiträde, Vänersborg
*BEHGSTRöM, AXEL, Landskamrerare, Falun .
*BEHGSTHöM, GUNNAH, Odont. d:r, örebro .
*BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .,
BERRMAN, GÖSTA, Folkskollärare, Göteborg .
BIEL, GöSTA, Hederitjänsteman, Lerum .
*BIEL, KARL, f. d. Sjökapten, Vänersborg 'f .
BJöRNDAHL, ElUK, Bökbindaremästare, Vänersborg ..
BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet .
BORG, EINAH, Handlande, Vänersborg .
BOHG, FRITZ, f. d. Hälsovårdstillsyningsman, Troll-

hättan .
BORGLING, CAHL, Häradsskrivare, Stockholm
BOTHEN, CAHL, Löjtnant, Sundsandvik .
*BRAND, EHNST, Ingeniör, Hälsingborg .
*BROBECK, KARL, Kamrerare, Falun .
*BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Skara .
BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
CEDEHGHEN, GÖSTA, Förste provinsialläkarc, Karls-

krona .
CEDEHGREN, RAGNAR, Affärschef, örebro .
CEDEHGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNAHT, Bergsingeniör, Finspång .
DALGHEN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg .
DAHLIN, EHIK, Frisörmästare, Vänersborg .
*DAHLLöF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, Alingsås
*DALQUIST, GEORG, Grosshandlare, Alingsås t .
DAHLSTHöM, PAUL, Lokförare, Nyköping .
*DAHLSTRöM, WERNER, Handlande, Karlsborg
DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Vänersborg .
*DANELIUS, KAHL, f. d. Förste provinsialläkare,

Växjö t , , .
'DAFGÅRD, AXEL, Köpman, Vänersborg .

1905 33
IBM OS
1920 53
1911 32
1910 45
1884 21
1920 43
1898 40
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1910 43
1911 46
1874 15
1888 37
1918 4';
1906 48

1881 50
1888 3"
1873 34
1880 21
1886 19
1906 23
1904 31
1898 45

1905 30
1907 30
1911 30
1916 49
1924 48
1911 53
1896 30
1862 06
1880 09
1895 47
1891 15
1909 39

186~ 23
1891 21
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DAFGÄRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig
medlem .

DAFGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DE BOURG, MATS, f. d. Rektor, Södertälje .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
'DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, GUSTAF, Hovmästare, Stockholm t .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
'EDLUND, ANDERS, f. d. Skofabriksarbetare, Väners-

borg .
'EDLUND, AXEL, Direktör, Vara .
EDLUND, BERTIL, Kansliskrivare, Nya Varvet .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg ., .
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås .
EK, HAHALD, Kapten, Linköping .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
'EKBERG, HJALMAR, Civilingenjör, Stocliholm .
EKBLAD, BERTIL, Butiksföreståndare, Vänersborg .
ELFMAN, NILS-OLOF, Läroverksadjunkt, Bromma
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg ..
ENGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Söderhamn
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .
ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, Boktryckare, Göteborg .
'ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg ..
'ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg
J':RIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
~RICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .......................•...............
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
'ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg ..
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
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1939 50
1906 30
1903 53
1898 5:3
1884 30
1893 52
1895 21
1886 32
1891 32

1870 15
1895 28
1899 30
1903 46
1903 49
1894 48
1919 44
1924 5/1
1872 22
1916 53
1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 5:!

1880 19
1889 21
1913 46
1912 46

1902 50
1908 43
1878 21
1907 46
1920 46
1902 35



FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg .
*FOCK, BROR, f. d. Sparbankskassör, Vånersborg, bi-

sittare i Gillets styrelse .
FORSS, ERIC, Kammarskrivare, Trelleborg .
*FRIBERG, KNUT, f. d. Apotekare, Stockholm .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, Handlande, Vänersborg .
'FHöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FHöID, AHVID, Förman, Våncrsborg .
GADDE, ELOF, Järnhandlare, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlarc, Väncrsborg .
GEMVIK, OLOF, Dircktör, Stockholm .
'GILLBEHG, EWALD, Handlandc, Vånersborg .
GILLBLAD, GUNNAH, Heparatör, Göteborg .
GLASSELL, LENNAHT, Typograf, Vånersborg .
*GRUNDBEHG, HADAB, Godsågare, Askersund .
'GRUNDBEBG, PEH, Godsågare, Gråveby .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vånersborg .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Viincrsborg, gillets arki-

varie .
GUSTAFSSON, EDVARD, Arkiteid, Göteborg .
GUSTAFSSON, GUSTAV, f. d. Gruvfogde, Upperud .
GUSTAFSSON, GöSTA, Köpman, Stockholm .
GUSTAFSSON, HOLGER, Förste landskanslist, Väners-

borg .
•GUSTAFSSON, PER EDWARD, Förste landskanslist,

Vånersborg .
HAGBERG, .IAN, Kalkylator, Vänersborg .
HAGBORG, ARNE, Möbclhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GöBAN, Studcrande, Vänersborg, ständig

medlem .
HAGBOHG, TORSTEN, Kamrer, Vånersborg, ständig med-

lem .
'HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
*HALLBERG, BERTEL, Borgmästare, Linköping, gillets

förste ålderman i" .
*HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg, gil-

lets kassafogde .
'HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg
HALLQVIST, ERIK, Stationsmästare, Lilleskog
HALLQVIST, TAGE, Med. kand., Vänersborg .
'HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem

1890 47

1888 07
191U 52
1877 09
1887 43
1896 24
1897 41
1911 30
1915 34
1911 51
1917 46
1889 08
1893 43
1910 46
1884 07
1879 07
1913 44

1905 28
1923 46
1896 51
1911 47

1911 :18

1893 19
1922 53
1908 30

1941 5:3

1931 52
1901 17
1912 52

1886 06

1893 16
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
1899 2~
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HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
•HANSSON, VICTOR, Begravningsentreprenör, Väners-

borg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare, Vänersborg .
*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRÖM, RAGNAH, Handlande, Vänersborg .
'HJOHTH, GUNNAH, Taxeringsintendent, Vånersborg,

gillets andre ålderman .
HOLM, ALLAN, Kamrer, Vänersborg .
HOLM, HEHBEHT, Handelsbiträde, Vänersborg
HUHTIG, EHNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg .
IDEBEHG, GUNNAR, Ekon. stud., Vänersborg .
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
.IANSON, GÖSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia)
.rANSON, HOLGER, Socialvårdssyssloman, PartilIe .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg
'JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping
,1OHANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .
•JOHANSSON, AXEL, f. d.Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg '"
'JOHANSSON, EMIL, Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussvakt, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Maskinmästare, Göteborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
'JOHANSON, HlJGO, Konditor, Norrköping .
JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
JOHANSSON, JOHN, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KAHL-EIUK, Typograf, Vänersborg .
'JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg
JOHANSSON, LARS-OLOF, Lagerbiträde, Vänersborg
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1924 52
1897 48
1889 38

1878 23
1909 42
1901 36
1874 4-l
1907 :J4
1906 29
1898 30
1905 43

1902 23
1907 53
1903 50
1923 5~

1904 50
1932 53
1920 50
1902 49
1912 35
1909(30)49
1913 30
1898 26
1897 47
1884 11
1903 30
1896(15)45
1887 19
1899 50
1883 47
1905 53
1899 30
1891 42
1892 20
1900 30
1908 44
1891 50
1899 35
1927 53
1897 28
1910 42
1917 49



JOHANSSON, OSCAR, övermaskinist, Mölndal .
•JOHANSSON, OTTO, f. d. Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Väners-

borg .
JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg
.JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, ERIK, Lagerbiträde, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, JOHAN, Intendent, Örebro .
JOHNSON, CARL, f. d. Handlande, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Handlande, Vänersborg .
•JöNSSON, GUSTAF, Stadskassör, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CHAHLES, Jur. kand., Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, f. d. Handlande, Vänersborg
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem · .
CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig

medlelll .
CARLSSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
'CAHLSSON, GUNNAH, Fabrikör, Vänersborg -;- .
CARLSSON, GUNNAR, Förrådsförvaltare, Vänersborg ..
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood (U. S. A.)
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg ....
'CARLSSON, JOHN V., f. d. Bokbindaremästare, Väners-

borg t .
'CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Väners-

borg .
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg

ständig medlem .
'CARLSSON, CARL-ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg
CAHLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ....
CAHLSSON, CAHL-OTTO, Studerande, Vänersborg, stän-

dig medlem .
CAHLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
KARLSON, VALTEH, Handlande, Vänersborg, bisittare

i gillets styrelse, [astighelsfijrvaltare, gillevärd
'CARLSTHöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg

1885 44
1888 25
1905 53

1900 48
1894 50
1908 34
1915 35
1924 46
1912 45
1882 45
1871(19)51
1923 45
1898 19
1894 44
1911 39
18i8 35
1912 42

1944 47
1900 44

1904 30
1897 48
1876 In
1905 3H
1896 49
1911 51

1867 (06) 4:3

1878 HI

1897 32
1885 08
1909 30

1939 47

1946 47

1905 30
IS93 1()

1907 49
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KLINGBERG, EMIL, Reparatör, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollh1ittan o •••••••••••••••

KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg o •••••••••••••••

KORP, HELGE, Fabrikör, Vänersborg o •••••••••••••

KORP, HERBERT, Fabrikör, Vänersborg o •••••••••••

KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
ClIRISTENSSON, CARL-OrrO, Inköpsehef, Göteborg ..
CHRISTENSSON, PER, Servitör, Vänersborg .
LAGEHGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
'LARSON, AXEL, f. d. Handlande, Göteborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Mälsryd o •••••••••••••••

'LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg ..
LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSON, HILMER, Försäljningschef, Vänersborg
LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg
LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
'LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Gävle .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg o •••••••

LINDBEHG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen .
'LINDEDAL, SIGUHD, f. d. Bankkamrerare, Göteborg ..
'LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Länsassessor, Karlstad .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg
LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Göteborg .
LINDSTRöM, BHOH OSKAH, Handlande, Vänersborg ..
LJUNGGHEN, EHIK, Handlande, Vänersborg .
LUNDBEHG, EHNST, f. d. Rektor, Vänersborg
'LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdsassistent, Lilleskog ....
, LUNDBOHG, EHIC, Handlande, Vänersborg, ersättare

i gillets styrelse .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ANTON, f. d. Poliskonstapel, Vänersborg
LUNDGHEN, AHVID, Sekreterare, Enskede .
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1877 42
1908 53
1907 51
1910 51
1917 51
1915 51
1908 51
1914 52
1912 33
1917 39
19B 34
1890 19
1902 46
1881 07
1892 30
1892 42
1903 30
1905 30
1908 46
1894 50
1881 23
unu 52
1944 50
1920 15
1913 40
1912 42
1899 47
1869 31
1882 06
1877 14
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1898 35
1882 51
1907 2ö

1888 07
1921 42
1925 42
1880 51
1912 49



'LUNDGREN, NILS, överpostmästare, Stockholm .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
'LUNDGREN, THOR, f. d. Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
'LUNDIN, GUSTAF, Förste byråingeniör, Stockholm ..
LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, IVAR, Frisör, Vänersborg .
LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönl,öping .
'LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
'LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg ..
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
'I\HLLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg
NAREMAHK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
'NILSSON, DAVID, f. d. Lektor, Skara .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg .
NILSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
'von NOLTING, OLOF, f. d. Disponent, Vänersborg .
'NORDEN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Stockholm
NOHDGREN, ALLEH, Boktryckare, Vänersborg .
'NYSTRöM, GEOHG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg ..
'NYSTHöM, JOHN, Köpman, Göteborg .
'NYSTRöM, RICHAHD, f. d. Handlande, Vänersborg ..
NYSTRöM, ÅKE, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggmästare, Lidköping .
'OLLEN, ERIC, f. d. Sparbanksdirektör, Vänersborg ..
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång ..
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
'OLSSON, VERNER, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, örebro .

1889 19
1913 53
1883 19
19~1 5~

1892 In
1894 30
1919 52
1899 30
1898 26
1901 39
1890 19
1905 46
1913 19
1892 44
1892 42
1919 51
1901 44
1896 19
1902 33
19~4 5~

1901 46
1922 ~')

;)u

1885 19
1924 50
1890 37
1908 41
1877 lu
1901 16
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1874 07
1870 19
1872 07
1916 ":'f);)w

1914 52
1885 19
1929 48
1897 44
1902 34
1919 51
1886 20
1891 31
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PALMSTRöM, HElUmIlT, Cementgjutare, Vänersborg ..
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, f. d. överlärare, Mora-Noret ..
'PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
'PETERSON, ALGOT, ChauffÖr, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg
•PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg,

ersättar~ i Gillets styrelse .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
'PRA<:STO, OLE, Kapten, Halmstad i" .
PÅHUD, NILS, Kriminalassistent, Stockholm .
'RAHM, HJALMAR, BankdirektÖr, Alingsås .
RAHNE, KARL, f. d. Folkskollärare, Trollhättan .
HAPP, NILS, FrisÖrmästare, Vänersborg .
HEYNOLDS, ALDOR, f. d. Handlande, Viinersborg .
HOLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg ..
HOSUN, GEOHG, Förrådsförvaltare, Vänersborg .
ROSLIN, HENHY, Handlande, Borås .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
HYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
HöTTLE, HJALMAR C:SON, DirektÖr, Bromma, stän-

dig medlem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg
SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
SANDBEHG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg .
•SANDBEHG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg
'af SANDEBEHG, FHEDRIK, Kammarherre, Moholm ..
SANDH, LAHS-GUNNAH, Ingenjör, Uddevalla .
'SCHHöDEH, KAHL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanums-

hede .
'SELLSTHöM, IVAH, Hotellägare, Lödöse .
'SIVBXCK, KNUT, f. d. Avdelningschef, Dals-Hostock ..
SJöGHEN, JOSEF, f. d. Läroverksadjunkt, Vänersborg
SJöLING, LAHS-GöSTA, Montör, V;iuersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTAD, RAGNAR, Installatör, Vänersborg .
SJöSTHöM, GUSTAF, Handlande, Vänersborg .
SJöö, ANDEHS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg
SKAGSTEDT, MELKER, Bokhållare, Stockholm .
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1902 53
1910 52
1881(07)52
1897 24
1889 09
1898 49

1901 16
Hl04 5:.J
1914 51
1875 23
1923 52
1900 20
1883 35
1913 51
1888 3l
1909 40
1921 4fi
1907 41
1906 31
1903 43
1920 5:3

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50
1913 36
1886 30
1911 34
1881 18
1884 06
1924 45

1897 28
18n 215
1889 2()

1880 49
1926 5').-
1933 5~

1896 30
1900 30
1914 42
1914 45



SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
•SIURBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan .
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg .
STENSTRöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg ..
•STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bi-

sittare i Gillets styrelse .
STERNER, NILS, Apotekare, Änge .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskanslist, Vänersborg .
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Stockholm .
•SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg
SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg
SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg ....
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg ..
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
'SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg
SVENSSON, ALF, Kontorist, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
'SVENSSON, AXEL, f. d. Järnhandlare, Vänersborg
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan
SVENSSON, GöSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövstumiärare, Vänersborg .
• SVENSSON, WEBNER, f. d. Bankrevisor, Vänersborg t
SVÄllD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Enskede .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
'von SYDOW, GEHHARD, överdirektör, Stockholm .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SÄFSTHöM, PEH-OLOF, Ingeniör, Norrköping .
SöDERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Väners-

borg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsmnn, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö
TENGELIN, CABL, Fabrikör, Vänersborg .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .

i908 44
1896 24
1918 50
1Y05 :m

1887 08
1922 41
lY23 H
1897 47
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1873 19
1923 48
1916 43
1883 15
1881 42
1912 42
1896 36
1910 36
1887 07
1896 44
1895 37
1YI0 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 4:2
1901 51

1902 49
1916 415
lYOY 36
1916 53
1939 50

1911 30
1899 19
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TIBBLiN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
'THIMGREN, HUGO, Apotekare, Sunne .
'THOMSON, YNGVE, Sparbankskassör, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Studerande, Vänersborg
'TULLBERG, INGE, Tjänsteman, Stockholm, ständig

medlem .
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg
'TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma ..
THöRNQUIST, KARL, f. d. Handlande, öxnered
'TöSSBERG, ERIK, f. d. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Studerande, Vänersborg
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg
WALL, FRITIOF, Murare, Vänersborg .
'WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig

medlem .
'WALLSTRöM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRöM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vänersborg
WALLSTRöM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Vänersborg .
WEINSTOCK, ERLING, Kassör, Göteborg .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .
'WELANDER, GUSTAF, f. d. Banktjänsteman, Väners-

borg .
WENNBERG, LARS, Fil. stud., Vänersborg .
WERNER, ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL HUDOLF, f. d. Kontorist, Grästorp .,
WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Vänersborg
VESSBY, ENAR, Studerande, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg '" .
WESTERBERG, BERNHARD, f. d. Verkmästare, Väners-

borg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm
WESTEBLUND, SVEN, Förste landskanslist, Vänersborg
WESTHALL, BO, Bådman, Vänersborg .
WESTHALL, CUBT, Länsassessor, Halmstad .
'WETTEBLUNDH, SUNE, Landssekreterare, Malmö

110

1925 51
1897 34
1907 5a
19U1 2S
1898 28

1899 43
1937 52

1905 18
1901 5:~

1906 42
1907 29
1884(19)49
1880 29
1932 51
1904 41
1912 5:>

1889 08
1892 lIj

1888 44
1894 4t
1882 44
1904 5:{
1916 42
1908 42

1891 26
1931 4ö

1881 34
1883(08)48
1909 32
1939 52
1917 52

1892 30

1879 37
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1904 28



*WIBOM, TOR, Major, Stockholm , .
WIJKSTRöM, EHNST, f. d. Tygförvaltare, Vänersborg ..
'WIKSTRöM, FOLKE, f. d. Dövstumlärare, Vänersborg
'WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTHöM, CAHI_-HELGE, Civilekonom, Göteborg
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, BEHTIL, Hadiomontör, Enskede
WILHELMSSON, CAHL, Gasverksarbetare, Vänersborg
'WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg .
WREDBERG, BIHGER, Frisörmästare, Vänersborg .
WÄRNE, ALBIN, Folkskollärare, Vänersborg .
WÄRNE, ORVAH, Kontorist, Vänersborg .
ZETTERBERG, FOLKE, Handlande, Vänersborg
•ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde
ÅKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Borås .
ÅSTRöM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTHöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg

innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 455.

Tillkomna under år 1954:

:1885
1889
1889
lS\)4
1923
1908
1924
1889
1893
1896
1890
1928
1922
1892
1922
1893
1902

06
37
26
2S
46
35
51
35
19
43
49

51
26
46
33
42

ALBREKTSSON, ERIK, Tillskärare, Vänersborg . . . .. 1894
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg 1916
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg 1914
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund 1910
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg 1906
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg " 1899
BERGER, HAHRY, Disponent, Vänersborg 1904
BJöRNBEHG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg 1927
BJöRNBERG, SVEN, Målare, Vänersborg 1929
BRIGELIUS, GUNNAH, Försäljningschef, Göteborg 1919
BÄCKSTRöM, TORSTEN, Åkeriägare, Vänersborg 1907
EHRLING, HAGNAR, Fil. kanel., östra Grevie 1926
GHANSTHöM, ANDEHS, Fabrikör, Vänersborg .. , . . . .. 1906
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg 1897
GHANSTHöM, HOLAND, Hörentreprenör, Vänersborg .. 1901
GULZ, LENNAHT, Studerande, Vänersborg 1939
HJELM, AXEL H., Köpman, Vänersborg 1885
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg 1895
JAHN, GöSTA, Agron. stud., Vänersborg 1927
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg 1910
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CARLSSON, BERTiL, Lagerchef, Vänershorg 1914
CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg 1900
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Vänersborg 1919
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg 1905
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg . . . . . . . .. . . 1908
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg 1904
LABSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg 1912
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .. 1911
LIND, HÅKAN, Vänersborg 1948
LINDEN, OSKAR, Handlande, Vänersborg 1902
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg . . . . . . . . .. 1914
PAULSSON, ELlVIEH, Musiker, Vänersborg 1909
PÅBUD, PAUL, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg 1896
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg 1908
SVANBEHG, NILS, Förman, Viinersborg 1909
THIMGBEN, HALDOR, Direktör, Stockholm 1904
WASSENIUS, GUSTAF, Verlunästare, Vänersborg 1907
WERNEB, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg 1908
VÄNERHALL, BAGNAR, Förste taxeringsrevisor, Väners-

borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1919

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till
medlemmar av gillet, Dylika uppgifter samt meddelanden om
adressförändringar torde benäget insändas till gillets kassafogde,
som tillhandahåller blanketter för inträdesnnmälningar.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1954.

Styre l s e.

HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, f. d. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936\.
ANDERSON, PRIMUS, BankkassÖr, Gilleskrivare 19 L19 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkonlorist, Kassafogde 1949 (1944).
STERNER, BHUNO, Frisörmästare, Bisittare 1942.
l\AHLSON, VALTEH, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Bisittare 195 L1.

PETEHSON, HARHY, Handelsföreståndare, Ersättare 1944.
LUNDBORG, EHIC, Handlande, Ersättare 1949.

Be r e d n i n g s n ä ID n d.

GILLESKRIVAHEN.
SAHLIN, STEN, Bokbindare.
KAHLSSON, VALTEH, Handlande, Gillevärd.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Arkivarie.
HEDJ~N, ALLAN, Stadsbokhållare.
THERNQUTST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Disponent.

Å r s s k r i f t s n ä: ID n d.

WIKSTHöM, FOLKE, Dövstumlärare.
HJOHTH, GUNNAH, Taxeringsintendent.
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare.
FALK, HAGNAR, Länsassessor.
p ÅHUD, NILS Kriminalassistent.
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Räk e n s k ap s gran s k a r e.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HED}<~N, ALLAN, Stadsbokhållare.

LIND, SVi:':N, Disponent. Rrsiiltare.

STIFTELSEN VANERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1954.

S tyr e l se.

HJORTH, GUNNAR, Taxeringsintendent, Ordförande 1954 (1933).
FOCK, BROR, f. d. Sparbankskassör, Vice ordförande 1954 (193G).
ANDERSON, PRIlVIUS, Bankkassör, Sekreterare 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Kassör 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastiglzetsförvaliare 1949.
STERNEH, BHUNO, Frisörmästare, Ledamot 1942.
GULZ, THOHSTEN, Driftschef, Ledamot 1954.

PETERSON, HARHY, Handelsföreståndare, Suppleallt 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, SlIpplea17t 1949.

Revis O re r.

ANDEHSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare.

LIND, SVEN, Disponent, SlIppleant.
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Vänersborgs Döttrars Gille 1954.

Styrelse.
ERIKSSOK, ANKA, Fröken, FÖrsta äldermor.
HANSSON, ELLEN, Fru, A.ndra åldermor.
SVXHD, AGNES, Fru, FÖrste gilleskrivare.
PETRf::-STRöM, INGRID, Fru, Andre gitleskrivare.
SELNERT, MAUD, Frll, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gitlevärdinna.
L.TUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
GRANBERG, KARIN, Fru, GillevärdiIZl1a.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gitlevärdinna.

SVXRD, MARGIT, Fröken, Ersättare.
PETRi':, ASTRID, Fröken, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
THERNQlJIST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GEHTRUD, Fru.
PETIm, CAIUN, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

TIDSTRAND, ELIN, Fru, Ersättare.
öBEHG, ALVA, Fru, Ersättare.

Siffergranskare.
SXRNER, RUTH, Fru.
FOHSELL, GCNHILD, Fru.

GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.
ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har c:a 300 medlemmar.
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AKTIEBOLAGET

A. f. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORG

GRUNDLAGD

ÅR 1860



SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD AR 1822

En av
landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring Kr. 50.000.000:-
Reserverade medel............... " 1.650.000:-



SVENSKA
HAN DELS BANI< EN

En or/ens bank för ortens behov

men genom sina 300 kontor

dessutom i viirdefull kontakt

med hela landets niiringsliv



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster.



VANERSBORGSBRYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: AB. Pripp & Lyckholm, Göteborg

T i IIve r kfl i fl g: AIIC!.. S Iag s ro a I (~ o c h m Iij S ke dFy C ~. c;. r.



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABL. 1917

Tel. 12982 el. 12984

VÄNERBORG

TILL VERKAR

9anzkaJ7Po~ 9pd/ite~

c:lJkzzep oeh- qz]aclkaj7j7oP



fl.-B.
Nabbensbergs Tegelbruk

vänersborg Tel. 100 05

MÅNGHÅLSTEGEL :
.~- Volymvikter 1.0 - 1.2 J

Hög vä:rmeisolering
Hög tryckhållfasthet



TAKTEGEl,
MURTEGEL
MÅNGHÅlSTEGEl
och
DRÄNERINGSRÖR

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

~{{1800 f\

"en vagn att lita på,

wUl F & C:o AKTIEBOl AG
VÄNERSBORG TEL 120 50 VÄXEl



KORP ~ SöNEIIS
VED STIDER
VA'NERSBORG Telefon 13920 växel

Tillverkar verktyg och maskiner fÖr industri och hantverk.

Utför järnkonstruktioner, byggnadssmiden, grovplåtsarbeten m. m.

Svetsningar och reparationer.



Vänerns Motorverkstad
Vänersborg

Tel. 105 33 och 113 25 (växel)

~

Tillverkning av

Motorvinschar

Båtmotorer

Ankarspel

Stationära motorer

Gjutgods



Edsgatan 7 Tel. (växel) 13840

GRUNDAD 1902

FÖRSÄLJER ------·------·-----1
Hansa-Borgward och !

DI(W bilar

Husqvarna, NV och

Triumph motorcyklar

CRESCENT och HUSQVARNA

cyklar och mopeder

Välsorterat lager av reservdelar och tillbehör

Erkänt förstklassig bil- & cykelverkstad



Granström
BIL- & MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3

Telefon 121 80 (växel)

Auktoriserad återförsäljare för

SCANIA-VABIS

WILLYS - OVERLAND

VOLKSWAGEN

& Söner A.-B.
RÖRLÄGGERI

Residensgatan 25

Telefon 12498

Utför värme-

och sanitäranläggningar,

Oljeinstaiiationer,

Medlem av Rörledning.firmorna.

Riksorgani.ation.



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT

1955

Tjugofjärde årgången

TIDSKRIFT FÖR

VÄNERSBORGS MUSEUM

VÄNERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1955





Vänersborgs Söners Gille

ägnar denna jubileumsskrift

åt minnet av

Axel W. Eriksson,

vänersborgssonen,

upptäcktsresanden,

m useidona torn.



"VITE HöVDINGEN".

Axel Wilhelm Eriksson som storviltjägare i Sydafrika (Angola) 1894.



VITE HÖVDINGEN
av

Andrew E:son Wrerneman
Kyrkoherde emeritus



Till minnet av

min Far.



FÖRORD.
"Under sitt korta liv hann Charles John Andersson göra geogra

fiska upptäckter i södra Afrika, som i betydelse blott stå tillbaka för
David Livingstones", skriver Sydafrikas grand old man general
Smuts om den bekante björnjägaren Lloyds son, Carl Johan
Andersson. Dennes tragiskt korta liv ändades under en expeditioll
upp mot Cunenefloden 1867, varvid Andersson själv intygat, att hans
unge svenske medhjälpare Axel Eriksson, liksom den förre från
Vänersborg, hade varit honom till ovärderlig hjälp och glädje.

I två år hade Axel Eriksson varit i Anderssons tjänst och stod llll

vid blott tjugoett års ålder ensam i vildmarken. Men den unge
vänersborgaren var rätt man på rätt plats, och i denna bok, i vilken
lwns son rest sin far ett äreminne, berättas om, hur Axel Eriksson
själv arbetade sig fram till en ställning som en mycket höU1
aktad ornitolog, forskningsresande och affärsman, på sin tid "den
främsta auktoriteten på allt, vad som rörde Damara- och Ovambo
landen i sydvästra Afrika", såsom tidskriften "South Africa" skriver.

Jämsides med Charles John Andersson bidrog Axel Eriksson i
väsentlig mån att göra det svenska namnet aktat och ärat i Sydafrika,
och det synes mig vara ett synnerligen berömvärt företag att genom
denna biografi låta den svenska allmänheten få uppfattning om en
duktig svensk pioniärs gedigna karaktär och ta del av hans spän
nande levnadsöden.

BERTIL HANSTRöM.
Professor i zoologi vid Lunds

universitet.



8



I.

Inledning.

I sin bok "Med blåjackorna till Kap" skriver dåvarande
skeppsprästen på pansarkryssaren Fylgia -- Bengt Wallman

-- bland annat ungefär följande:

"Vad var det för en makt, som förde Charles Andersson ut
från det fagra Värmland till att dö i den afrikanska vildmar

ken, fattig och utsliten efter ett äventyrligt liv långt borta

från hemtraktens susande skogar, i vilka han under ungdoms
åren älskade att ströva? Vad var det för en makt, som korn
gamle naturforskaren och storviltjägaren Axel Eriksson att

genomkorsa Sydvästafrika under ständiga faror med bössan i

hand, och som drog hans son, den i hela Sydafrika berömde
landskaps- och djurrnålaren Axel Eriksson junior, åter dit

ner, ehuru denne kanske i Tyskland, där han några år stude

rade vid konstakademierna i Berlin och Dusseldorf, hade kun
nat bliva en konstnär av rang? Vilken makt är det slutligen,

som styrt stegen för alla andra svenskar, vilka till ett antal

av över 3 millioner vistas utanför Sveriges gränser, som förl
dem från hemlandets trygga möjligheter till äventyrets osäkra
våga - vinna?

Månne icke det gamla vikingablodet, som vi alla i oroliga
stunder känna sjuda och koka i oss, när vi se segel svälla eller
höra bragder förtäljas! Månne det icke är detta, som kom

mer många av oss att lyssna till kampens lurar och välja faran
och nöden framför stugans ombonade frid!
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Men vad är det då för en makt, som lockar fram gråten och

värken i hjärtat igen hos sonen i främmande land och väc
ker en obeskrivlig längtan tillbaka hos den, som e j k a n få
komma hem? Är det icke månne detta, att vi också ha ett
stänk av odalbonden i oss?

Hälften viking, hälften. odalman, se där, svensk, ditt ödes

lag; mellan dessa ytterligheter skall du kastas, med dessa skall

du kämpa, ty de äro ditt eviga arv."
Under det att Charles J. Anderssons levnadsöden äro rela

tivt väl kända i vårt land, har däremot Axel Erikssons namn
och livsgärning icke kommit till den svenska allmänhetens
kännedom så, som Önskvärt vore. Hans minne bör dock icke
falla i glömska utan ägnas en tacksamhetens hyllning för hans
goda och ädla svenskmannagärning.

Axel Wilhelm Erikssons biografi tecknas i det följande san
sat och verklighetstroget, då sanning är sällsammare än dikt
och journalistisk polityr här överflödig.

II.
Ungdomsåren.

Axel Vlilhelm Eriksson föddes den 24 augusti 1846 i ett

enkelt borgarhem i Vänersborg. Efter studier vid födelse
stadens högre \:Lllmänna läroverk, vars fem första klasser han
genomgick, måste den unge Axel på grund av de knappa eko

noutiska förhållandena i hemmet avbryta studierna för att ute

i världen själv söka sörja för sig och bryta sig en bana i livet.

Växlande öden gick ynglingen nu till mötes, hårt fick han ar

beta, ont slet han och hamnade slutligen som skogselev vid

Mölnbacka i Värmland.
Redan i skolåldern visade han en utpräglad kärlek till na

turen samt håg för jakt och friluftsliv. Knappast en dag för

gick, som han icke, då tid från studierna det medgav, strövade
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omkring i skog och mark på upptäcktsfärd efter fåglar och
insekter. Av skolkamraterna kallades han därför också "na

turforskaren", men icke kunde väl varken han själv eller
kamraterna då ana, att han i framtiden skulle bliva en verklig

forskare i natl!rens värld.

LLEWELLYN LLOYD. CHARLES J. ANDERSSON.
fotos: Mauritz furst, Göteborg.

Så randades äntligen den dag, då den unge västgöten fick
styra sin färd ut till Sydafrika, sina drömmars land, för alt

där få tillfredsställa sin längtan efter jakt och äventyr och sin

åstundan efter att samla och konservera fåglar och insekter.

Axel Erikssons varma intresse för naturen och djuren och
hans skicklighet som skytt hade gjort, att han under sin skol

tid kommit i kontakt med den kände björnjägaren och excent

riske engelsmannen Llewellyn Lloyd, så småningom blivit
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dennes högmhand och följt honom på hans jaktfärder. Av

Lloyd lärde sig den unge Axel också att konservera fåglar och
uppnådde däri stor skicklighet.

Då Llewellyn Lloyds son, den ryktbare naturforskaren och

upptäcktsresanden Carl Johan Andersson, en av afrikaforsk
ningens främsta pionjärer, Öns

kade sig en duglig och pålitlig
svensk jaktkamrat och konser
vator under sina jakt- och
forskningsexpeditioner i Syd

afrika, tillskrev han sin fader
härom. Denne erbjöd då den
unge Axel Eriksson detta upp
drag, vilket med glädje och
tacksamhet motto:g,s av den
jaktälskande och äventyrslyst
ne ynglingen.

Den 19-årige Eriksson av

reste i slutet av år 1865 till Syd
afrika, det land där han sedan

skulle tillbringa återstoden av
sitt skiftesrika liv.

AXEL W. ERIKSSON
vid utresan till Sydafrika 1865.

Foto: Olle Presto, Vänersborg.

III.
Första upptäcktsresan.

Efter en besvärlig, omkring tre månader lång färd med ett

segelfartyg framkom Axel W. Eriksson till Kapstaden. Där
efter följde han Charles Andersson på dennes sista upptäcks

resa genom DamamIand och Ovamboland upp mot Kunene

floden.
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Som skicklig skytt och konservator avseglade Axel \V.
Eriksson med Charles J. Andersson jämte den av Andersson

för expeditionen även anställde svenske sjökaptenen T. G. Een
med skonerten "Telegraph" från Kapstaden den 2 maj 1866.
Den 9 maj landsteg Andersson i \Valwkh Bay tillika med sina
två svenska medhjälpare. Sedan Andersson anställt ännu
några vita män och negrer samt förhyrt dragoxar för resan
inåt Damaraland, anlände den anderssonska expeditionen till
Otjimbingue i slutet av maj.

Förhållandena voro vid denna tid oroliga i Damaraland, där
den fruktade hottentotten, den hänsynslöse Samuel Afrikaner
i spetsen för sitt vilda rövarband skoningslöst härjade, mör
dade och plundrade.

Under vistelsen i Otjimbingue fullbordade Andersson sin be
römda karta över Damaraland, arbetade med sina ornitologis

ka forskningar och samlade material till ett arbete om Dama·
ralands däggdjur.

Eriksson företog under tiden flera jaktexpeditioner från
Otjimbingue till olika delar av Damaraland, varunder han

sköt och konserverade ett stort antal fåglar för Anderssons
räkning. Bland dessa fåglar befunno sig flera nya arter, vil

ket gladde Andersson mycket.
I mitten av september 1866 sände Andersson från Otjimbin

gue en expedition till Ovamboland för att därstädes i Ondonga
uppköpa elfenben av elefantjägarna. I spetsen för denna ex
pedition stodo T. G. Een och Axel \V. Eriksson. Efter 42 da
gars färd, däri inberäknade rastedagar, framkom expeditio

nen i slutet av oktober till Ondonga, dit Andersson sedermera

själv anlände i mars månad 1867. Under hela sin resa från

Otjimbingue hade han emellertid lidit aven svår magsjukdom

och var vid ankomsten till Ondonga mycket avtärd, sjuk och
svag.
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Även i Ovamholand hade Eriksson för Anderssons räkning
och till dennes synnerliga glädje skjutit och konserverat ett

stora antal sydafrikanska fåglar.
Det blev nu bestämt, att Een med det uppköpta elfenbenet

skulle från Ondonga över Walwich Bay resa till Kapstaden
för att där försälja det medförda elfenbensförrådet. Eriksson

skulle kvarstanna hos Andersson för att med honom söka nå

fram till KunenefIoden.
Een, som i början av april månad 1867 lämnade Ondonga,

framkom i mitten av juni samma år till Kapstaden, där det
medförda elfenbenet försåldes.

Sjukdom m. m. uppehöll Andersson i Ondonga till andra
veckan i maj 1867. Därefter anträdde Andersson och Eriksson
expeditionen upp mot Kunenefloden.

Denna expeditions förlopp och det tragiska slutet av den

samma skildras utförligt i Erikssons brev till Anderssons
änka angående hennes makes död.

Den sista anteckning, som finnes i Anderssons dagbok, är
följande:

"Juni 1867. Måndagen den 18 (21). Axel stötte på ett lejon,

en stor hanne, i morse, när han förföljde en sårad fågel. Det
är det andra lejonet han sett här - han har turen att alltid

träffa på så många djur. Han säger, att lejonet icke tog den
ringaste notis om honom och på samma sätt nonchalerade

bösskottet."

Lika fast och prydlig som alltid är Charles.J. Anderssons

handstil vid nedskrivandet av denna hans sista dagboksan
teckning, och fortfarande förtäljer han om fåglar samt visar

sitt välvilliga intresse för sin unge assistent, Axel W.

Eriksson.

Fredagen den 9 juli 1867 avled den hjältemodige och ädle
Charles John Andersson i norra Ovamboland icke långt från
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gransen till Angola, sedan han med kärleksfull omsorg vår

dats av sin unge vän Axel.
Innan Andersson dog, skrev han ett avskedsbrev till sin

hustru, i vilket det bl. a. heter: "Axel Eriksson har varit en
underbart duktig yngling, och utan honom hade jag dukat

under för länge sedan."
Om Charles Anderssons död och begravning berättar Axel

Eriksson följande:
Det hade varit några av de mest vemodsfyllda stunderna i

mitt liv. Min avhållne chef, Charles Andersson, låg på sin
dödsbädd uppe i norra Ovamboland, ej långt från sina dröm
mars mål, floden Kunene.

Några dagar före sin död sade han till mig: "Axel, nu är
allt slut." Därefter bad han mig läsa några psalmer, avsedda
för döende. I vår svenska psalmbok letade jag då reda på
några dylika psalmer, som jag läste för honom. "Så vacker
den svenska psalmboken är," yttrade han sedan, varpå han
tillade: "Nu är jag nöjd att få dö'. Jag lider så fruktansvärt.
På Guds barmhärUghet förlitar jag mig."

Tredje dagen därefter, fredagen den 9 juli 1:867, slutade han
sitt självuppoffrande och strävsamma liv, så fyllt av lidanden
och motgångar. Ett ädelt hjärta hade brustit.

Ung, blott 20 år gammal, stod jag där ensam tillika med
några negertjänare ute i vildmarken med min avlidne väns
stoft. Allt ansvar och alla omsorger vilade nu på mi,g.

Det var i solnedgången, som Charles Andersson utandades
sin sista suck.. Jag beslöt att invänta månens uppstigande
och att redan samma natt tåga vidare för att möjligen i dag
ningen följande morgon hinna fram till ovaquambihövdingen
Naumi, på vilkens område jag hoppades få begrava min vån.

Denna nattliga begravningsfärd genom en av Ovambolands
vildmarker, med månens bleka, spökaktiga sken över nejden
och med hyenornas och schakalernas hemska tjut i natten
minnes jag ännu med en känsla av skräck.

Vid middagstiden nästa dag framkom jag till ovaquambi
stammens första byar, där jag beslöt begrava Charles Anders
son. Men hövdingen Naumi förbjöd mig att göra detta så
nära kraalerna, troligen på grund av vidskeplig fruktan. Jag
nÖdgades därför vända tillbaka samma väg, som jag kommit,
och efter ungefär tjugo minuters färd fann jag en lämplig
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plats mellan två träd. Där grävde jag med möda graven il den
hårda och leriga marken, endast med tillhjälp aven yxa och
en bleckbunke, som jag hade till mitt förfogande.

Det var en gripande akt i all sin enkelhet, då jag i Sydafri
kas jord sänkte ned min avhållne, faderlige vän till gravens ro
efter alla de livets stormar, som han måst kämpa sig igenom.

PLATSEN FöR C. J. ANDEHSSONS GRAV,
OKUAMBl, OVA'VIBOLAND.

De gamla negrerna Shirongo och Tschimanda, vilka som ynglingar
närvarit vid Charles J. Anderssons begravning, stå på platsen. .ED
stor termitstack döljer till vänster stumpen efter det ena trädet; det

andra till höger är nedbränt. _H' Ur "Lyckan min motståndare".

För att hindra de vilda djuren från att ofreda graven över
täckte jag densamma med taggiga buskar.

Fram mot kvällen, innan jag med oxvagnen startade från
Charles Anderssons nyredda grav, hade negrerna siktat en
stor hjord hartbestantiloper. .Tag lät då de sorgsna tankarna
på min faderlige väns död vika för tillfället, tog mitt gevär
och ammunition, gick ut på jakt och lyckades fälla åtta av
antiloperna.
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Övaquambinegrerna, SOlll varit mig behjälpliga vid charles
Anderssons begravning, och infödingarna i kraalerlla runtom
fiugo därefter med mig dela det rika bytet.

Sålunda ordnade jag med en hederlig begravningsmiddag
efter min avhållne, bortgångne chef.

IV.

Köpmansfursten och storfarmaren.

Vite hövdingen.

Charles Andersson hade i sitt testamente tilldelat Axel
Eriksson några gevär och en del ammunition. Nu börjar
Eriksson utrusta egna jaktexpeditioner och i kompanjonskap
med sin vän, sedermera svenske generalkonsuln i Kapstaden,

Anders Ohlson startade han ett mycket stort affärsföretag i
Kaplandet, Stora Namaqualand, Damaraland och Ovamboland,

där han dreven omfattande handel med elfenben, strutsfjädrar
och boskap m. m.

J. von Moltke skriver i South-West Africa Annual 1948,

följande:
"Hade Axel W. Eriksson icke varit en modig och hand

lingskraftig man, hade håh säkerligen aldrig blivit köpmans

fursten i länderna norr om Oranjefloden och söder om Cunene,

och hans kompanjon Anders Ohlson, Kapstaden, hade icke
kunnat inför Angra Pequena Commission uppgiva, att deras

affärer i Stora Namaqualand, Damaraland och Ovamboland
uppgiugo till en årlig omsättning av f: 200.000 *)

Axel W. Erikssons och Hendrik van Zyls namn skola alltid
stå djupt inristade i Syd-\Väst Afrikas historia."

Eriksson kunde tidvis i Damaraland och Ovamboland ha u,te
ända till sextio oxvagnar med handelsvaror, varje vagn värd

*) Enligt dåvarande växelkurs vara f: 200.000 = omkring 3.600.000
sv. kr.
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omkring 10.000 kronor. Han ägde fem stora farmar, spddda
över ett ofantligt vidsträckt område i Sydafrika. En av dem

t. ex. omfattade 1 svensk kvadratmil och födde omkring 600
kreatur. Stora kreaturshjordar drev han med sina vita och

svarta tjänares hjälp från Sydvästafrika till Kaplandet och
Transvaal. Stundom utgjordes dessa hjordar av ända upp till

4.000 kreatur.
Han omnämnde vän, dåvarande generalkonsuln i Kapsta

den, Anders Ohlson yttrade vid ett tillfälle: "Axel Erikssons
största lycka var att såväl med goda råd som genom pekuniäm
understöd gagna sina medmänniskor. På så sätt kom han att
till stor del skänka bort sin betydande förmögenhet."

Med sina stora jaktexpeditioner trängde Axel \V. Eriksson

ända upp till Kongoflodens källor och förvärvade sig ett berii.t
tigat rykte för sin redbarhet och sitt stora mod.

Av infödingarna betraktades han som en mäktig hövding,
och de kallade hOl10m Karrivappa Katitti, "Vite hövdingen".

Bland damarafolkens hövdingar var hans anseende så stort,
att man städse vände sig till honom i tvistiga frågor.

Damarastammarnas hövdingar erbj ödo vid ett tillfälle Axel

'V. Eriksson att bliva konung över Damaraland. Han tackade
dem för deras stora förtroende, men klok och sansad, som Vite

hövdingen var, avböjde han dock det ärofulla uppdraget.

v.
Riddersmannen utan fruktan· och tadel.

Människovännen.

Axel W. Eriksson var en riddersman utan fruktan och tadel.
Som ett exempel på hans mod kan följande episod anföras:

År 1890 skulle Eriksson söka att åt ett engelskt bolag för·
värva mineralrättigheter utefter Okavangofloden, där han
före 1887 drivit en betydande handel och varit god vän med
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hövdingarna därstädes. Infödingarna hade dock sedan den ti

den mördat flera av de vita och även några av Erikssons män,
varför ingen vit därefter vågat sig till dessa trakter. Förli

tande sig på sitt anseende bland negrerna, begav sig emeller

tid Eriksson dit, paddlade över floden i en kanot, omsvärmad

KANOTFÄHD PA OKAVANGOFLODEN.

Foto: M. O-g.

aven mängd farkoster, fullastade med beväpnade och blod
törstiga negrer. Själv hade Eriksson blott en negertolk i sitt

sällskap och var beväpnad end.ast med ett par små pistoler.

Icke ett hår blev krökt på hans huvud, och av hövdingarna er
höll han de önskade rättigheterna.

Den gode och människovänlige Eriksson behandlade neg
rerna och hottentotterna såväl som de föraktade buschmännen

med klokhet och människokärlek. Följande exempel belysa

detta:
En buschman hade stulit en kviga från en av Erikssons

kreatursposter i Damaraland och fördes av Erikssons trogne
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tjänare hereronegern Botep med ett rep till Eriksson, som saH

i en gräshydda, där han på en hartbesthud sorterade struts
fjädrar. Botep frågade: "Karrivappa, vad ska vi göra med
tjuven?" Säkert hade han väntat det lakoniska svaret: "Skjut
honom!" Men Eriksson svarade helt godmodigt: "Först och
främst lös repet från buschmannens hals, ge honom så ett or
dentligt mål mat, ty den stackaren var nog bra hungrig, då
han stal kvigan. När han ätit sig mätt, skall du ge honom
tobak och sedan skall du säga till honom att sluta upp med
sporten att stjäla mina kreatur."

Vid ett tillfälle gick Eriksson förbi en hottentottkvinna, viI··
kens ansikte var hemskt vanställt av syfilis,. En annan
europe skulle troligen med avsky vänt sig bort från den stin
kande och vämjeliga varelsen. Men Eriksson, full av med
lidande, gick fram till den starkars hottentottkvinnan, tog

upp en sovereign, ett eng~lskt guldmynt, värt 18 kronor under
normala fö,rhållanden, och gav henne samt talade vänligt med

henne.
I ett brev från Omaruru, daterat den 22: nov. 1879, skriver

Axel V·/. Eriksson hem till de sina i Vänersborg följande:
Här i Damaraland ha vi nu haft tre torkår i följd. Föreställ

Er tre hela år utan regn och med en hetta av ända till 42 o

Celsius i skuggall. Allt är förbränt av den glödande solen.
Buskar, träd och all annan vä'xtlighet har dödats av den inten
siva solhettan. En förfärlig hungersnöd råder här. Män
niskor och djur dö i tusental av hunger och törst. Varje dag
samlas utanför mitt handelsfaktori skaror levande skelett av
bergdamaraer, buschmän, hottentotter m. fl. för att av mig få
mat till att nödtorftigt uppehålla livet med. Redan har jag
givit dem kött, mjöl och ris m. m. för tusental kronors värde,
men sorgligt nog är det mig omöjligt att r,ädda livet på alla.

Man förvånar sig icke över, att Axel VV. Eriksson var all
mänt avhållen av infödingarna, som på samma gång hyste
stor respekt för den "Vite hövdingen".
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En svensk sjöofficer, som under några års tid vistades hos
Eriksson i Sydafrika, kallar honom "mannen med den oböj
liga viljekraften, han som förstod skaffa sig aktning såväl hos

det tyska guvernementet som hos den portugisiska styrelsen

och landets infödingar, mannen med det goda hjärtat, han
som visade barmhärtighet mot alla, icke minst mot de armas

te och aldrig begärde någon återtjänst."

Under den svår boskapspesten i Sydafrika 1897 vaccinerade

Eriksson själv frivilligt och på egen bekostnad åtskilliga tusen
av de inföddas kreatur, vilkas liv han därigenom räddade.

Vad detta innebar för de eljest hjälplösa och hårt prövade in

födingarna, är lätt att inse.
Eriksson var känd och avhållen av alla, där han drog fram

i Sydafrika. Vita, damaraer, ovamboer, hottentotter och busch

män, alla kände, hÖgaktade och höllo av Karrivappa Katitti,

"Vite hÖvdingen". Och han svek heller aldrig någons förtro

ende och vänskap.

VI.

Ornitologen, upptäcktsresanden och politikern.

Vid sidan av sina stora affärsföretag ägnade sig Axel Vl.
Eriksson med synnerligt intresse åt ornitologiska studier och
blev med tiden en i Sydafrika och England välkänd ornitolog.

Roland Primen, F. L. S., F. Z. S. och chef fÖr South African
Museum i Kapstaden, skriver om Eriksson följande i Procee

dings of the Zoological Society of Lond~n den 16 maj 1882:
Mr. Axel VV. Eriksson, väl känd sedan åratal tillbaka som

den nu avlidne Charles John Anderssons följeslagare och som
forskningsresande i Damaraland och Ovamboland, har nyligen
utsträckt sina upptäcktsresor till KunenefIoden och till den
portugisiska l;lesittningen Mossamedes. Sjukdom samt de
osäkra förhållandena i vissa delar av de områden, som han
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genomrest, ha lagt stora hinder i vägen för arbetet med hans
vetenskapliga samlingar. Dock har han lyckats samla ett stort
antal fågelskinn, och då han nyligen gjorde ett kort besök i
Kapstaden, skänkte han med sin sedvanliga frikostighet en del
av sina nya förvärv till South African Museum.

I Damaraland sköt Eriksson några exemplar av den sälJ.
synta Chaetops pycnopygius (Selat.), men de flesta fågelar
terna lyckades han förvärva i Bibana och SheUa i portu
gisiska kolonin Mossamedes. Bland dessa arter märkas sär
skilt Caprimulgas fossii (VelT.), Corythaix Livingstonii ((~.

H. Gray), Chlorocichla occidentalis (Sharpe), PhyIlostrephus
fulviventris (Cab.) och andra species av intresse. Även lyc
kades Mr. Eriksson skjuta en Cinnyris, som synes vara förut
okänd, och vilken jag föreslår skall benämnas Cinnyris Eriks
soni till ära åt dess upptäckare, som under så många år gjort
den afrikanska ornitologin värdefulla tjänster.

Eriksson var, såsom av det föregående synes, en framstå

ende ornitolog och konservator, för vilket han också fick

erkännande inom den vetenskapliga världen. Dessutom före

tog han åtskilliga för vetenskapen värdefulla forskningsresor i
det då föga kända Ovamboland samt öppnade handels- och
forskningsvägar från Kaplandet landvägen till Portugisiska

Västafrika från Mossamedes, Angola, genom Ngamiland och
Bechuanaland till Transvaal samt längs Okavangofloden och
till Libebe i Caprivi Strip vid gränsen till Cubango och Nord

Rhodesia.

På Sydafrikas karta har Axel Eriksson genom sina upp

täcktsfärder ristat in sitt namn. Så ha flera platser där upp

kanats efter honom, såsom Eriksson's Vlei, Eriksson's Water
hole, Eriksson's Kolk m. fl.

Den i London utgivna, välkända tidskriften "South Africa"

skriver om Axel VV. Eriksson i en sex spalter lång artikel den

5 maj 1894 bland annat följande:
Mr. Axel V\T. Eriksson, den främste nu levande auktoriteten

med avseende på Damaraland och Ovamboland, passerade
London för några få dagar sedan för att göra ett kort besök i
Sverige, hans födeIseland. Mr. Eriksson är affärsman, jägare
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och upptäcktsresande och genom sin starka personlighet och
och sin rättrådiga behandling av infödingarna har han tillvun
nit sig allmän aktning i Sydafrika, långt innan de europeiska
stormakterna började staka ut sina kolonigränser på Afrikas
karta.

CINNYIUS ERIKSSONl
den Erikssonska fågelsamlingen i Viinersborgs museum.

Foto: V. Tornbeq;, Vänersborg.

"Men of the Times", en i Kapstaden välkänd periodisk

skrift, innehöll i början av september 1912 en artikel om Axel

Wilhelm Eriksson, vari det bl. a. heter:

Mr. Eriksson utövade stort inflytande över negerhövdingar
na och förmådde dem att ställa sina områden under brittiskt
protektorat. Mr. Palgrave, kolonialkommissarien, som under
rättades härom, underhandlade med Kapregeringen i omskriv
na fråga, och regeringen samtyckte till förslaget.

Plötsligt inträffade emellertid ministärombyte i Kaplandet,
och den nya Sc:anlen-Merriman-ministären ansåg sig icke
kunna för Kapkoloniens räkning Övertaga Damaraland. Un
der dessa förhållanden trädde den brittiska riksregeringell
emellan och utsände tvenne depescher, den senare i form av
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ett ultimatum, att i händelse Kapregeringen icke snarast möj
ligt fattade ett avgörande beslut angående övertagandet av
Damaraland, detta område skulle öv'erlämnas åt tyskarna,
som hade åtskilliga handelsfaktorier och missionsstationer i
landet. Då svaret på riksregeringens depescher icke blev till
fredsställande, annekterades följaktligen Damaraland år 1881
av Tyskland.

Mr. Eriksson blev så missräknad över den slutliga utgången
av dessa underhandlingar, på vilka han nedlagt så mycket upp
offrande arbete, att han för en tid slog sig ned i den portugi
siska kolonin Angola.

När Eriksson vid ett tillfälle besökte sin gamle kompanjon

och vän Anders Ohlsson, som då var Sveriges generalkonsul i

Kapstaden och mångmiljonär, fick han ett elegant gästrum

med en dyrbar säng, försedd med spiraIfjäderbotten, mjuk

madrass och sidentäcke m. m. Van vid fältlivet som Eriksson

var, kunde han dock icke sova i en dylik bädd. Då betjänten

följande morgon kom in med thebrickan till gästen, fann han

till sin stora häpnad honom liggande på golvet, insvept i en

filt och med ena handen till huvudgärd.

Sådan var .naturmänniskan,vildmarksjägaren och forsk·

ningsresanden Axel 'V. Eriksson, som trivdes bäst, då han på

sina jakter och resor satt med sina negertjänare kring läger

elden och småpratade med dem i all gemytlighet.

VII.

Donatorn.

Axel W. Eriksson var även en frikostig donator.

Genom ett gåvobrev av år 1883 skänkte han den på sin tid

troligen fulltaligaste samlingen i världen av afrikanska fåglar

från västra och mellersta Sydafrika till sin födelsestad Väners

borgs museum jämte en större penningsumma till fåglarnas

uppstoppning och uppmontering.
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Bland dessa fåglar märkas sä:rskilt de ytterst sällsynta
Cinnyris Erikssoni, av vilken fågelart det i hela världens

museer endast lär finnas fyra exemplar och två av dem i Vä
nersborgs museum, samt den lika sällsynta Laniarius atro-

IKTERIöR FRÅN VÄNERSBORGS MUSEUM MED ERIKSSONS
FÅGELSAMLING.

Foto: V. Tornberg, Vänersborg.

croceus, den svarta, guibrÖstade törnskatan, skjuten vid Mat
labasfIoden i Transvaal den 1/110 1886 på ungefär samma
plats, där Eriksson omkring tio år förut fäUt ett dylikt

exemplar.

Även till Lunds entomologiska museum och till Uppsala

universitets zoologiska institution har Eriksson donerat av

sina sydafrikanska insekts- och fågelsamlingar liksom till

Riksmuseum i Stockholm, dit han skänkt den av honom
skjutna, mycket sällsynta Mach::erhamphus alcinus Anders

soni, en egendomlig släkting till vår bivråk.
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Om denna fågel skrev den framstående engelske ornitologen

John Henry Gurney i Norwich på sin tid följande:
Det är icke blott en ny art, utan sannolikt ett nytt släkte.

Det är verkligen en märklig fågel med en nattskärras gap, en
ugglas näbb, en falks vingar, med ben och fötter som en med-

OMARURU-FLODEN (ÄVEN KALLAD ElSIE)

med den beryktade Omaruru kopje (kägelberg) i bakgrunden.

lem av de australiska Ieracidea och för övrigt lik en vråk. Jag
anser, att denna fågel är den intressantaste nyhet bland rov
fåglarna, som någonsin kommit i mina händer.

Göteborgs Naturhistoriska museum kan också framvisa en
rätt vacker samling sydafrikanska fåglar, skjutna av Eriksson.

Till åtskilliga 'Utländska museer, såsom South-African
Museum i Kapstaden och British Museum i London, donerade
Eriksson också frikostigt tusentals konserverade sydafri·
kanska fåglar och insekter, som han hopbragt under sina
många afrikanska jakt- och forskningsexpeditioner. I årsre

dogörelserna från South-African Museum i Kapstaden fram

hålles Eriksson under 1879'---1899 åter och åter som en av
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museets frikostigaste donatorer av sydafrikanska fåglar och
insekter samt erkännes med stor tacksamhet som en av dess
främsta gynnare.

Utrymmet i denna biografi medgiver icke att in extenso

citem omnämnda årsredogörelser.

Erikssons förnämsta jaktmarker, när det gällde att skjuta

och konservera sydafrikanska fåglar" vora floderna Omarunl
iDamaraland, Ehanda och Evary i Ovamboland, Kunene på
gränsen till Angola, Okavango i Bechuanaland SaInt Limpopo
och Matlabas i Transvaal. Den yppiga vegetationen utmed
dessa floders stränder och därvarande laguner utgjorde till

håll för skaror av olika slags fåglar. Där sköt och konserve
rade Eriksson under årens lopp tusenden och åter tusenden
fåglar, som han sedan frikostigt donerade till ett flertal
svenska och utländska museer. För sin privata del tog han

dessutom undan en mycket fulltalig och vacker samling av
sina skjutna sydafrikanska fåglar.

VIII.

}'ågelvännen.

Axel W. Eriksson var icke blott en framstående ornitolog;

han var även en varm fågelvän. Därom vittnar bl. a. ett brev,

som han skrev från sin farm Aukas i Damaraland den 28 no

vember 1898.
Min nuvarande huvudstation är Aukas, belägen i nordvästra

hÖrnet av Damaraland, ungefär 2 svenska mil norr om Groot
fontein, som är centrum fÖl' koppar- och blyg;ruvorna här
uppe. *) Aukas är en utmärkt plats fÖl' kreatur och hästar,
men en febertrakt, ohälsosam och farlig för icke acklimatise
mde vita människor. Då här dessutom är gott om giftiga

*) I detta distrikt ligger på Hoba West farms ägor världens
,största kända meteorsten, som uppskattas till 60 tons vikt.
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ormar och skorpioner, gäller det att vara försiktig. Vid mitt
boningshus i Aukas finnes en gyttjig vattensänka med om~

kring 75 meters diameter. I dess västra hörn får den tillflöde
av vatten från två källor, ur vilka vårt dricks- och kokvatten
hämtas. Mitt i denna vattensänka höjer sig en lerbank, be
vuxen med gräs och vass.

Det är förvånansvärt att se, vilket stort antal vattenfåglar,
som dväljes i min lilla "fågelsjö". Där finnas skaror av
beckasiner, rödbenor, snäppor, sumphönor, vipor och änder
samt hägrar och tranor. Vilket rikt fågelliv, vilken mångfald
av fågelläten l Härom dagen räknade jag endast änderna, som
då uppgingo till omkring 40 stycken. Dessutom komma dag
ligen stora flockar duvor och stäpphöns hit för att släcka sin
törst.

Det är en glädje för mig att på lediga stunder stå där vid
min lilla "fågelsjö", mata mina fågelvänner och studera det
rika fågellivet. Jag önskar, att jag kunde lämna affärslivet
för att helt få ägna mig åt forskningar i Syd-Afrikas
ornitologi.

Mina kära fåglar här äro fridlysta. Ingen får skjuta dem,
kasta sten på dem eller skrämma dem.

Norrut från min "fågelsjö" vidtager en parkliknande skog,
och söderut utbreder sig en vidsträckt slätt, bevuxen med låga
buskar. Från. mitt boningshus se vi ofta strutsar därute på
buskslätten.

IX.

Ä ventyr med ormar.

Min första närmare bekantskap med Sydafrikas ormar
gjorde jag i mitten av oktober 1866. Tillsammans med min res
kamrat T. G. Een var jag då på väg till Ondonga i Ovambo
land, där Een av elefantjägarna skulle uppköpa elfenben åt
Charles J. Andersson, som vid den tiden vistades i Otjimhin
gue, Damaraland. Själv skulle jag under denna expedition
skjuta och konservera fåglar för Anderssons räkning.

På vår färd hade vi hunnit fram till den lilla märkliga sjön
Otjikota, som kanske rättare borde kallas ett större vattenhål.
Dess diameter var omkring 200 fot. Sjöns vatten var sött och
rätt gott. Den ena halvcirkeln av densamma hade en lätt till-
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ganglig strand, under det den andra omgavs av lodräta klipp
väggar. Framkomna till den lilla sjön, skyndade Een och jag
att taga ett svalkande bad i denna, medan våra negertjänare
försiktigt avstodo från detta nöje. Hade vi vetat, vad vi sedan
fingo se, skulle ä'ven vi ha följt negrernas kloka exempel.
Sjön utgjorde nämligen ett tillhåll för en mängd rödbruna, tre
fot långa ormar. Efter den upptäckten fÖrlorade vi all lust
till vidare badning i Otjikotas frestande vatten.

På tal om ormarna i Aukas vill jag nu berätta ytterligare
några äventyr, som jag haft med dylika både där och i andra
delar av Sydvästafrika.

En av mina bekanta i Grootfontein, en boer vid namn
Minnie, kom en dag på besök till mig i Aukas. Han stannade
över natten hos mig, och jag lät honom ligga svalt i min egen
stora vagn. Tidigt följande morgon gick jag för att väcka
min gäst. Jag öppnade vagnstältets förklaff, och till min för
färan såg jag en stor orm ligga på filten över Minnies mage.
Min gäst låg, som väl var, försänkt i djup sömn. Försiktigt
smög jag mig från vagnen, hämtade en bastant påk, återvände
till vännen Minnie, öppnade ljudlöst igen förklaffen till vagns
tältet och gav ormen ett dråpslag. Med ett vilt skrik rusade
Minnie upp och stirrade på mig ihed ögon fulla av fasa. Han
trodde nämligen, att jag gripits av vansinne. Men när han
såg den dödade ormen, förstod han sammanhanget och tackade
mig hjärtligt för att jag räddat hans liv. Hade Minnie rört
på sig, innan jag hunnit återvända, så hade ormen säkerligen
bitit honom, och min oxvagn fått tjänstgöra som likvagn.

Den i Sydafrika mest fruktade ormen är mamban, en med
flera arter där allmänt förekommande giftsnok, vilkens bett
är ofelbart dödande. Giftmängden hos denna orm är visser
ligen ytterst ringa, blott ett par droppar, påstås det, men de
räcka för att döda ett dussin människor. Mamban uppnår en
längd av mer jin två meter och ringlar sig med över marken
högt upplyftat huvud otroligt snabbt fram. Av boerna hal'
jag hÖrt, att mamban kunnat fÖrfölja häst och ryttare långa
sträckor, och att de endast i fyrsprång kunnat undfly den
snabba ormen.

I motsats till de flesta andra ormar, som vanligen blott
hugga i självfÖrsvar, kan mamban vara mycket aggressiv.
Två gånger har jag själv blivit anfallen av den svarta mam
ban. Vid båda dessa tillfällen gick jag ett gott stycke fram
för min oxvagn, då jag blev angripen av odjuren. Ena gången
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sprang min oxvägnsdrivare mig tillmötes och lyckades med
sin långa spannpiska träffa ormen i sista stund. Andra
gången hann jag hoppa upp på vagnen, varifrån jag med ett
hagelskott dödade mamban.

I februari 1895 hade jag på resa från Kunene till On
donga på grund av vattenbrist måst avvika från den vanliga,

BlTSCHMANFAMIL.I.

kortare vägen och i stället fä,rdas med mina oxvagnargenom
det s. k. buschmanveldtet med dess taggiga buskar, törnsnår,
enstaka träd och på spridda tuvor växande magra gräs.
Emellertid påträffas här och där små källsprång och vid dessa
en och annan buschmanfamilj, som livnär sig nödtoftigt av,
vad den karga natl)ren förser den Ined. Överallt i det tröst
lösa landskapet ströva dessa buschmanfamiljer omkring, sö
kande efter föda. Rotknölar, lökväxter, vildhonung, fågelnäs
ten, grodor, ödlor, ormar och i snaror fångade eller med gift
pilar skjutna djur, allt förtäres begärligt. Intet försmås.

Jag lyckades få en buschman och hans hustru till vägvisare.
Sida vid sida gingo de tysta framför första oxvagnen. Ehuru
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jag försåg dem riktigt med föda, spejade de dock ständigt i
grästuvorna efter rotväxter, vilka de med den spetsiga käpp,
som buschmännen alltid medföra, fort och behändigt grävde
upp och omedelbart förtärde utan att rengöra dem från jord
och sand.

Buschmannens hustru uppgav plötsligt ett rop och sprang till
ett hål i marken samt började där kratsa undan jorden. Hon
hade nämligen sett en orm slingra sig ned i hålet, och som
soppa på ormkött är en delikatess för dessa infödingar, ville
hon ej låta denna läckerhet gå sig ur händerna. Efter en kort
stund skrek kvinnan åter till. Hon hade blivit huggen i han
den av ormen, som var en svart mamba, och blott några
minuter därefter låg hon i krampryckningar.

Rasande rusade då hennes man fram till hålet, fortsatte att
med sin spetsiga käpp gräva sig ner till ormen, lyckades fånga
och dÖda den, dock först sedan även han fått mambans dödan
de bett. Det dröjde knappt en kvarts timme, innan de två
ormbitna lågo livlÖsa på marken, varefter jag fortast möjligt
lät mina tjänare nedmylla de båda döda.

x.
Storviltjägaren berättar.

Som storviltjägare i Sydafrika upplevde Axel W. Eriksson

många spännande äventyr. Anspråkslös och fÖrsynt som han

var, talade han ytterst sällan därom, men lyssnade däremot

gärna till andras jakthistorier. Kring den muntert flamman~

de lägerelden kunde han dock någon gång, där han satt med

sin kära snugga i mungipan och en mugg hett, starkt kaffe

framför sig, komma i berättaretagen, och då fick man lyssna

till några av hans många upplevelser i jaktens värld, där han

mer ån en gång varit nära att få sätta livet till.

Enkelt och okonstlat kunde han så berätta bland annat

följande:

Som 20-åring, omkring ett år efter min ankomst till Syd
afrika, blev jag överfallen aven leopard och var nära att
slitas sönder av det rasande vilddjuret.

En dag tog jag nämligen mina jakthundar med mig i
Otjimbingue och gick ut på fågeljakt. Plötsligt gjorde hun-
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darna ståndskall framför ett busksnår. Genast sprang jag
dit och fann en leopard redo till språng mot mi.g. Ung och
oerfaren i de afrikanska jaktmarkerna, sköt jag i min jakt
iver obetänksamt nog ett hagelskott ur min fågelbössa mot
leoparden. Med ett enda språng var denne över mig, kas
tade mig baklänges på marken och högg sina skarpa tänder i
min högra arm, som genomborrades. Blixtsnabbt angrepo
emellertid mina präktiga jakthundar leoparden, ryckte och
sleta honom bakåt samt hindrade honom därigenom från att
komma åt min strupe. Slutligen nödgades vilddjuret, sårat
som det var, släppa sitt tag i mig och åter sÖka skydd i busk
snåren, dock först sedan det dödat två av hundarna. Själv
lyckades jag, ymnigt blÖdande ur såren, mycket illa tilltygad,
med händer och armar sönderbitna och med bröstet sönder
klöst av leopardens skarpa klor, ta mig tillbaka till lägret.

Det tog lång tid, innan jag blev återställd från mina farliga
blessyrer, och hela mitt liv igenom ha de djupa och stora
ärren på mina händer, armar och bröst burit vittne om det
fruktansvärda äventyret, som kunnat få ett tragiskt slut, om
icke mina trogna jakthundar räddat mitt liv. Några negrer
dödade emellertid efteråt leoparden, som av hundarna blivit
kvarhållen i snåren.

*
Vid en av mina elefantjakter gjorde jag en märklig iaktta

gelse, som vittnar om elefanternas stora föräldrakärlek.
En gång red jag upp en stor elefanthjord ute på jaktfältet,

men hade olyckligtvis då nyligen i fÖljd av klimatfebern för
lorat min bästa jakthäst, så att den häst, som jag för tillfället
red, icke var van vid elefantjakt. Som jaktoffer utsåg jag en
hane med stora betar. Emellertid litade jag icke på min häst
och vågade därför icke stiga ned på marken vid skottets av
lossande utan sköt, sittande i sadeln. I samma ögonblick som
skottet brann av, stegrade sig hästen, varför kulan förfelade
sitt mål och i stället träffade och krossade nacken på en ung
elefant, som fÖll död ner.

Hela hjorden flydde utom en stor hona, som rusade fram tiII
den fallne och sökte med sina betar få honom upp igen. Tyd
ligen var den skjutne elefanten hennes unge. Trots den stora
fara, som hon själv utsatte sig för, arbetade hon oförtrutet
med att söka få den fallne åter på benen.
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Jag fick ingen tid att tanka på hennes Sorg, ty såsom jag
väntat, gjorde den flyende elefanthjorden snart helt om och,
bildande en halvcirkel, kom den i språngmarsch rusande för
att anfalla mig. I sporrsträck måste jag rida från platsen för
att rädda livet. Efter en längre skarp ritt märkte jag, att för
följandet upphört, och att elefanterna vänt om.

Men bakom den flyende hjorden upptäckte jag tre elefanter,
tryckta tätt intill varandra och skridande sakta framåt. Då jag
kom dem för nära in på livet, sprungo de båda yttersta sin
väg, under det att den mel~ersta fön till marken. Fram
kommen till den fallne, finner jag genast, att det var den av
mig nyss dödskjutne unge elefanten.

De två sist .flvende elefanterna, med all säkerhet den döde
elefantungens fÖräldrar, hade sökt, bärande den döde emellan
sig, föra denne med på sin flykt.

*

För att belysa vilken fara, som kan vara förenad med en
elefantjakt, vill jag berätta ett äventyr, som en gång vid en
dylik hände min bror Carl. Nyligen kommen till mig härute
i Afrika, blev bror Carl, då han företog sin första elefantjakt,
så ivrig, att h~n glömde all försiktighet. I sporrsträck rider
han i sällskap med sina negertjänare hän efter en uppjagad
elefanthjord, kastar sig, kommen i dess närhet, av hästen,
springer därefter framåt några meter och skjuter sedan så en
av elefanterna. i hjorden. Denne vänder genast heltom och
går vredgad till anfall mot min bror, som förbrinnande livet
måste söka uppnå sin ridhäst och genom en skyndsam flykt
rädda sig. Han springer som en riktig marathonlöpare, men
snubblar och faller omkull.

Den rasande elefanten, som nu var hack i häl efter min bror,
springer rakt över honom, så att han låg mellan dennes ben. På
sin vänstra sida hade bror Carl sitt jaktgevär, vars kolv var
försedd med ett tjockt järnbeslag. Elefanten trampade på
geväret, så att kolven vred sig runtom.

I sitt uppretade tillstånd såg elefanten nu endast jakthästen
och rusar mot denne, som han med snabeln lyfter upp i luften
och därefter krossar till döds mot marken. Därefter vänder
han om till sin hjord, men utrustad med svag syn, liksom alla
elefanter äro, såg han icke min bror, som springande lyckades
rädda sig till de längre bort stående jaktvagnarna. Om ele-
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fanten darunder fått syn på bror Carl, hade den oviIlkorligeli
trampat sönder honom, så att det endast återstått en våt fläck.

Elefanterna ha en mycket dålig syn, men en fin hörsel och
en ännu finare lukt. Att komma på en elefant i vinden är
omöjligt.

VATTENFALL I KUNENEFLODEN (ANGOLA).

År 1887 slog jag vid ett tillfålle läger i Ovamboland, söder
om Kunenefloden. Sedan jag fått lägret i ordning, ämnade
jag rida över till det portugisiska området för att hälsa på be
kanta därstädes.

Flera gånger fÖrut hade jag lägrat på denna plats och där
vid besvärats aven gammal lejonhane, som bitit och rivit
ihjäl åtskilliga av mina oxar och mjölkgetter. Jag hade dock
aldrig lyckats oskadliggöra det djärva och listiga rovdjuret,
som plägade gömma sig i vassruggarna längs Kunenefloden.

För aH skydda min vid oxvagnen kvarlämnade dyrbara jakt
häst, "Kaffer", vidtogos alla möjliga försiktighetsmått. Från
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vagnens vänstra stång runt olIl vagnen slogs en stark 21/2
meter hög kraal av de skarpaste och starkaste tÖrnträd, SOIn

kunde uppletas, lämnande en mycket smal ingång till inhäg
naden vid den högra stången. Jag gav mina tolv negertjänare
order, att de under den stundande natten skulle sova utmed
den smala ingången, och att en av dem skulle ha ett laddat
Martini-Henrygevär bredvid sig. Vid vagnens ena bakhjul
bands Kaffer, och i hans omedelbara närhet skulle vagnsdri
varen och hans hustru ligga, under det att en av mina svenska
medhjälpare skulle vila i själva vagnen.

Utanför inhägnaden placerades mina 40 oxar, av vilka lejo
net kunde få hålla till godo med en, om det hade lust.

Natten blev månljus och klar och, såsom vanligt i Afrika,
icke ett moln skymde bort himlen. Lejonet kom, men det
ratade oxarna, som det passerade förbi utan att röra dem.
Sedan går det in i det smala gången, som var så trång, att
dess tassar ovillkorligen måste ha vidrört de där sovande
ovamboernas fötter, och gör så ett språng mot min favorit-
häst. .

Emellertid hade gamle Kaffer observerat lejonet, som han
med bakhovarna ger en kraftig: spark. Lejonet hinner likväl
att med högra framtassen riva upp hans ljumske. Kaffer bör
jar nu att sparka vilt omkring sig, och vid detta oväsen vakna
alla i lägret. Negertjänarna rusa upp, och den med geväret
ger genast eld mot lejonet, som försvinner och sedan dess
aldrig mer varit synligt. Troligen hade det blivit dödligt
sårat.

Ett lejon, som sårats till döds, kan det oaktat springa en
längre vägsträcka, innan det stupar.

Inom Gambostammens område, beläget i portugisiska be
sittningen Angola, slog jag en afton läger och lät göra en
stark kraal kring detsamma, icke därför att jag var rädd föl'
lejonen, men för att mina kreatur icke skulle skada infö
dingarnas grÖda.

Just som jag hade lagt mig, hörde jag våra hundar göra ett
visst argt skällande, som de endast plägade göra, då en stor
fara var för handen. Vid min fråga, vad som stod på, fick
jag till svar, att en leopard bitit en av negerpojkarna i lägret.
Upplyst om, att pojken endast var lindrigt skadad, lade jag
mig åter att sova.
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I daggryningen lät jag sadla några av mina hästar för att
rida över till en elefantjaktavdelning, som tillhörde mig och
som jag icke besökt under ett halvårs tid. På några tiotal
meters avstånd från kraalen märktes spår aven lejonhona.
Nu förstodo vi, vem som skadat negerpojken under den för
flutna natten.

Efter ett par timmars ritt framkomma vi till mina elefant
jägare, och efter ytterligare några timmar anlände även min
oxvagn och negert1änarna. Så snart vagnen anlänt, frågade
jag efter den skadade gossen och fann honom nästan sanslÖs,
med ena ögat utrivet och huvudskålen invid detta bräckt, så
att hjärnan här låg blottad. Alla ansågo, att intet kunde gö
ras för pojken, men min plikt likmätigt uppbjöd jag all min
förmåga för att rädda honom.

För den skull anlade jag ett linnefÖrband om hans huvud,
som tryckes hårt tillsammans, och baddade det med kallt
vatten. Denna behandling fortsattes, och inom en månads tid
var gossen till allas fÖrvåning fullkomligt återställd, dock
med förlust av det utrivna ögat.

Vad som räddade pojken undan lejonets klor var, att odjuret
blev skrämt av negertjänarna, som rusade upp vid det förut
omnämnda ilskna hundskallet. Lejonet hade nämligen ämnat
kasta sitt offer på utsidan av kraalen, men vid kastet slant
gossen ur dess klor, emedan det endast fått fäste i hans ena
öga och den skÖra huvudskålen, som gick sönder. Negerpoj
ken slungades så in bland kreaturen av lejonet, som skynd
samt tog till flykten.

XI.

Möte med Vite hövdingen.

När Axel W. Eriksson försommaren 1894 gjorde ett kort
besök i Sverige, sammanträffade han med Kongo-fararen, då

varande löjtnanten vid Västgöta-Dals regemente Peter
Möller. Ett vänskapsband knöts dem emellan, och de beslöto

att åter mötas, men då i Sydvästafrika.

Den 8 augusti 1895 landsteg Peter Möller i sjÖstaden Mossa
medes, portugisiska Angola, efter en 33 dagars sjöresa från
Portugal. I slutet av september samma år hade han på sin
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expedition till det inre av Sydvästafrika hunnit till Humbe i
Angola, då ryktet spred sig, att Karrivappa Katitti anlänt tiII
KunenefIoden och slagit läger på dess södra strand, en dags
ritt från Humbe.

Ett sammanträffande med Axel W. Eriksson var desto
kärare fÖl' Peter MöIler, då Eriksson givit honom rekommen
dationer, som varit MöIler till stor hjälp på hans påbÖrjade
sydvästafrikanska resa.

Möller satte sig upp i sadeln på sin ridhäst och, åtföljd av ett
par av sina spårare, red han så fÖl' att besÖka sin landsman
och vän. Kunenefloden var vid denna årstid grund och lätt
att övervada.

Ur Peter Möllers bok "Resa i Afrika" anfÖras i det följande
några sammanfogade brottstycken från hans skildring av mö
tet med Axel W. Eriksson vid Kunene och färd med honom:

På sandbankarna kring floden sköt jag tvenne präktiga
sporrvingade gäss (Plectropterus gambensis), stora som sva
nar, med delikat köU; med dessa bakom sadeln gjorde jag på
eftermiddagen mitt inträde i Erikssons läger.

I denna trakt, som eljest är en fullkomligt obebodd vild
mark, rådde nu liv och rörelse. Förutom Erikssons två vag
nar sågos vagnar tillhöriga tre boer-familjer, vilka under
Erikssons beskydd gjort resan hit genom Ovambo-stammarna.
Här funnos nu omkring 600 oxar och kor, getter och får samt
hundar och åtskilliga hästar. Infödingar av Humbe-stammen
hade kommit hit, och nya flockar av dem anlände alltjämt;
dessutom hade, fÖrutom jag, en kolonist från Katekerou in
funnit sig. Över lägret spredo sig akaciaträdens höga, glesa
kronor, och framför detsamma utsträckte sig Kunenes nu till
stÖrre delen torra och grönskande flodbädd, väl en kilometer
bred, översållad med i grupper betande boskap. Längst bort
reste sig de höga vassruggarna, mellan vilka vad som fanns
kvar av floden nu flöt. Bakom lägret åt söder vidtog den
stora Ödemark, som skiljer Ovambo-stammarna från Hum
be, ett farligt område att kampera i för de där kringsmygande
hoskapstjuvarnas skull men känt för sin rikedom på vilt av
alla slag.
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I detta viltfält stannade jag nu tillsammans med Eriksson,
och vi gjorde härunder åtskilliga lyckade jakter. Mest skötos
den stora, vackra roan-antilopen, som i smärre flockar talrikt
förekommer här, och dessutom palla och hartbest.

Lejonen voro särdeles talrika omkring lägerplatsen, och
färska spår syntes dagligen. En natt kommo två stycken in i

ETT STATLIGT PAR.
foto: S. A. R. & H.

lägret Deras spår utvisade, att dc varit alldeles inpå våra
vagnar och ej mer än 10 eller 15 steg från den plats, där vi
sova. Ä ven där lejonen, såsom här, allmänt förekomma, är
det ytterst sällan man får se dem om dagen. I gryningen
draga de sig in i täta, mörka snår, och skulle någon människa
under dagen komma i deras närhet, veta de att göra sig osyn
liga på ett fast otroligt sätt. Flera gånger följde vi deras spår
långa vägar in i törstfälten och kÖrde upp dem ur deras läger,
men vi lyckades aldrig få något inom skotthåll. De smögo sig
undan som ormar i det höga gräset, och jakthundarna,som vi
sökte hetsa på dem, blott reste borsten och slokade svansen
mellan benen; de vågade ej följa spåret av djurens konung.
Det är i allmänhet endast när lejonet hlivit sårat eller retat,
Sam det under dagen anfaller människor; sedan det fått vana
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på människokött, är det emellertid fruktansvärt såväl natt
som dag.

Under sin mångåriga vistelse i Sydvästafrikas jaktfällt har
Axel Eriksson haft många äventyr med lejon, och själv har
han skjutit flera. En gång t. ex. träffade han på en jakt en
flock av åtta lejon, av vilka han med sina jägares tillhjälp
dödade fyra. Som utrymmet på vagnarna var knappt, togos
ej ens skinnen av, utan bestarna fingo ligga som de lågo.

Vid ett annat tillfälle sårade en av hans jägare ett lejon,
som genast anföll och kastade sig rytande över mannen.
Denne, en tapper inföding av zulu-blod, lyckades sparka av
sig lejonet, som nu högg tag i hans hÖgra ben. Under tiden
hade mannen fått sin assegaj i ordning, och under ett högt rop:
"Nu skall du se, vilken tjur jag är", stÖtte han denna mot
lejonet, men den veka spjutspetsen böjde sig utan att allvar
ligt skada djuret, som nu het av karlens arm och tilltygade
honom förskräckligt, innan från vagnen tillskyndande folk
hunno dÖda odjuret. Den svårt sargade mannen dog kort
efteråt.

Den styrka lejonen ådagalägga, när de angripa sina offer,
är ofantlig. Sålunda hände det, att lejon en natt smögo sig in
i Erikssons läger och dödade tre stora dragoxar så fort och
tyst, att ingen märkte någonting, förr än efteråt. Lejonen
hoppa nämligen upp på oxens manke, hugga fast ena ramen
i hans nos och rycka därefter hans huvud bakåt med sådan
kraft, att nacken knäckes och oxen dör omedelbart. Det
tycktes, som om lejonen vid det nämnda tillfället dödat drag
oxarna endast av okynne, eller också hade de funnit deras
kött för magert, ty efter att hava bitit djuren i ljumsken och
ätit litet av innanmätet, lämnade de sitt byte.

Elefanter finnas ännu talrikt norr om Kunene och
dess bifloder, men som dessa djur på senare åren, sedan
boerna kommit till Angola, varit utsatta för mycken förföljel
se och i följd härav blivit försiktiga och skygga, äro de svåra
att komma åt. De hålla sig vanligen ganska långt från när
maste vatten i det inre av tjocka, snåriga skogar, belägna på
högplatåerna, och då de bliva förföljda, taga de sin tillflykt
till milsvida törnsnår, så gott som ogenomträngliga för män
niskor och hästar. Hava elefanterna varit jagade förut, gå de
ned till vattenställena blott varannan eller var tredje natt,
släcka sin törs.t samt spola vatten över sig och återvända i god
tid före dagbräckningen till sina snår.
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Som det nu var min avsikt att någon tid uppehålla mig i
Kunenes flodområde och sedermera draga söderut genom
Ovamboland och Damaraland, och då Eriksson först skulle
ned till Mossamedes och sedan tillbaka hit för att före regn
tiden ävenledes anträda resan söder ut, stämde vi möte i
Humbe vid jultiden. Eriksson drog alltså norr ut, under det

KUNENEFLODEN
i närheten av Karrivappa Katittis läger december 1895.

att jag slog läger i ett rikt jaktfält, två dagsmarscher norr om
Humbe upp efter Kakolavarfloden vid Ochikoussi.

Omkring -mitten av december hade jag nöjet att på utsatt
plats träffa F;riksson, som kommit åter från sin resa till
Mossamedes och i vilkens sällskap jag nu skulle färdas genom
Ovamboland till ökentrakterna på gränsen till Damaraland.
Den 16 december på morgonen stodo vi färdiga att övervada
Kunene. Vi hade nu fyra vagnar med åttio dragoxar, vidare
omkring trehundra nötkreatur, får, getter, hästar och hundar,
som Eriksson ämnade taga med sig till Damaraland. Att föra
allt detta över en strid flod av mer än hundra meters bredd,
där botten numera, sedan regnen fallit, ej kunde nås, var ett
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ganska svårt fÖretag. Vi började med att lasta ur vagnarna,
varefter allt bagage, vapen, ammunition m. m. fördes i infö
dingarnas kanoter över till andra stranden.

Sedan vi fått sakerna över, kom turen till vagnarna, som
måste dragas .över av det simmande spannet. För att hålla
krokodilerna på avstånd lossas fÖrst några skott i flo-

AXEL W. ERIKSSON VADAR MED EN AV SINA OXVAGNAR
äVEH KUNENEFLODEN.

Foto: P. Möller.

den, därefter drives spannet under ursinnigt piskande
och hojtande ned i vattnet, varvid fÖrsta oxspannet ledes i
en lång lina av ett par män, som simma främst. Kons··
ten är nu att få oxarna att följa sina ledare utan att trassla in
sig i spannremmen och att hålla den rätta riktningen, så att
strömmen ej får makt med dem. Går allt som sig bö,r, så fly
ter vagnen efter de simmande oxarna, och man uppnår lyck
ligt den andra stranden. Värre var att få över all den åter
stående boskapen med kor och kalvar. Dessa delades i tvenne
flockar, och efter ett styvt arbete lyckades vi få dem över, så
när som på en kviga, vilken drunknade och fördes bort av
strömmen. FÖrst sent på aftonen hade vi allt på sandbankar
karna på flodens södra strand. När vi fÖljande dag stuvat
våra saker in i vagnarna, anträdde vi färden mot Ovamboland.
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Vi följde under de första dagarna Kunene uppåt genom ett
slätt land, tätt bevuxet med mapoaniträd med törnsnår och
varjehanda andra buskar som undervegetation. Här och
där funnos smärre slätter med meterhögt gräs. Detta område
mellan floden och ovambostammarnas land öster ut är allde
les obebott samt ett av de bästa jaktfälten i Sydafrika. Vi be··

JAKTVAGN MED DET FöRSTA AV DE TJO OXPAREN.
Foto: p, MöBer.

gagnade oss härav för att förse oss med torkat kött. På en
eftermiddg fälldes tre roan-antiloper, två pallas och en
steenbok.

Lejonen voro även här talrika. Vid ett tillfälle, då spå
rarne återvände för att hämta en skjuten antilop till lägret,
hön en flock av nio lejon på att äta av djuret. Lejonen voro
vid dåligt lynne, röto och visade sina fruktansvärda tänder,
så att männen funno för gott att lämna dem i fred. Dagen
därefter, då en av männen än en gång återvände för att hämta
sin hatt, vilken han som fågelskrämma hängt i ett träd för
gamarnas skull, fann han att lejonen rivit hatten i små hitar.

Infödingar, som färdas till och från Ovamboland genom
dessa trakter, hava för att skydda sig mot lejonen byggt ställ
ningar i träden, där de tillbringa natten.
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Vi tillbringade julaftonen i vildmarken. Redan då var jag
rätt mycket angripen av klimatfeber.

Från Kunene fortsatte vi därefter åt sydost genom ett allt
glesare bevuxet land, där vagnshjulen ofta sjÖnko djupt ned i
den lösa sanden. Med fym till fem timmars mellantid på
träffade vi smärre dammliknande vattensamlingar, där uppe
håll gjordes för att låta boskapen beta och dricka. Natten
efter den tredj e dagen, sedan vi lämnat Kunene, uppnådde vi
de första ovambobyarna på Oukuanjama-stammens område.

Som Erikssons namn står i högt anseende hos alla ovambo-·
och damarafolken, med vilkas hövdingar han haft mångårig
beröring, visade man oss ett vänskapligt sinnelag. Vi kunde
mot torkat kött få tillbyta oss hela vårt behov av hirs och
korn samt något mjölk.

I början av januari 1896 ställde vi färden mot sydost. Vi
lämnade nu Aukuanjamas land och drogo in i den obebodda
vildmark, som ligger däremellan och Oukuambi. På femte
dagen sedan vi lämnat Oukuanjama, körde vi in bland
Oukuambi-byarna och lägrade under några glesa träd utanför
hövdingen Nezumbos by.

Sedan vi under två dagar färdats genom ett steppartat, för
torkat landskap, anlände vi till Oundounga-stammens om
råde. Efter några dagars vistelse i Oundounga varo Eriksson
och jag färdiga att lämna denna del av Ovamboland. Våra
vägar skildes här. Eriksson skulle färdas åt sydost över
Amutoni och Grootfontein till Aukas i Damaraland, där han
äger stora jardområden och dit han skulle fÖra all den med
havda boskapen fÖl' att utplanteras. Min väg gick söder ut
genom Damaraland över Oumaruru ned till Walfish bay, min
landresas sydliga slutpunkt.

Sedan Axel Eriksson och jag skakat hand för sista gången,
smällde piskorna, och våra vagnar rullade i väg åt olika håll.
Det var nu mörkt, stjärnorna började glänsa över den tysta,
vida öknen, som utbredde sig framfÖr oss, bakom oss hÖrdes
ännu larmet från hövdingen Kambondes by, och från sidan
fÖrnams då och då det bortdöende bölandet av Erikssons bo
skap; en och annan pisksmäll skar skarpt genom luften, och
rullande! av Erikssons vagnar blev allt svagare.

Vi gingo skilda öden till mötes, och jag tänkte med saknad
på Karrivappa Katitti, som bevisat mig så mycken hjälpsamhet
och vänskap.
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XII.

Axplock ur en afrikaresandes brev.

Axel Wilhelm Eriksson förde en mycket omfattande affärs-,

privat- och vetenskaplig korrespondens, dels på engelska och'

och dels på svenska. Under sina långa och många färder och

expeditioner i Sydafrika satt han ofta uppe om nätterna och

skrev samt lät posta sina brev, så snart någon postförbindelse

uppnåddes. Så småningom blevo hans ögon överansträngda,

och under de sista åren av sitt liv nödgades Eriksson att an

ställa en privatsekreterare, som efter hans diktamen nedskrev

breven.

Här nedan följer utdrag ur en del av Axel vY Erikssons

brev. Alla privata meddelanden äro så vitt möjligt uteslutna

ur breven, som enligt utgivarens avsikt endast ha till uppgift

att giva en bild av Axel 'V. Eriksson som storviltjägare, orni

tolog, entomolog, "köpmansfurste" och människovän. Av
breven och deras överskrifter framgå dessutom i någon mån

Axel 'V. Erikssons färdvägar i Afrika och tidsföljden för de

samma.
l de på svenska skrivna breven har stavningen modernise

rats för underlättande av läsningen, och de eneglska breven ha

översatts till svenska.

*
Utdrag ur Axel W. Erikssons brev från Ondonga, Ovambo

land, den 24 juli 1867 med anledning av Carl Johan Anders

sons död den 9 juli 1867:

Då herr Andersson icke hörde något vidare från bangarris
negrerna, och ingen annan utväg återstod för honom, beslöt
han, nedbruten av sjukdom som han var, att återvända till
Ondonga. På fjärde dagen nådde vi den första av ovaqua
nyamastammens byar, men infödingarna nekade att visa oss
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vågen till hövdingens boning, och vi blevo därför nödsakade
att själva söka finna vägen med tillhjälp av kompassen. Efter
sex dagar anlände vi slutligen till hövdingen Typandekkas
palissadomgivna bostad. Då var herr Andersson fullkomligt
utmattad, varför jag genast i vagnen ordnade hans bädd, från
vilken han sedan aldrig blev i stånd att resa sig utan min
hjälp.

En av stammens huvudmän kom strax efter vår ankomst
över till oss för att besöka herr Andersson, som begärde att få
träffa hövdingen Typandekka själv, med vilken, som han sade
till mannen, han var mycket missbelåten.

Icke förrän åtta dagar senare uppenbarade sig hövdingen,
som då såg rädd ut och ej vågade komma i närheten av det
träd, under vilket vi lägrat, utan satte sig ned på något av
stånd därifrån. Jag lade några skinn på marken framför höv
dingen och därefter bar jag varsamt dit min stackars chef,
under det tårarna runno nedför mina kinder, medan jag bar
honom som ett barn på mina armar. Herr Andersson yttrade
endast f.öljande ord till Typandekka: "Se, vad ditt folk har
gjort! Jag skall låta Naumi, Chicongo och Kamaherero få
kännedom om detta." Därpå bad han mig bära sig tillbaka till
vagnen.

Den tredje dagen efter vår ankomst till Typandekkas by
sade herr Andersson till mig: "Axel, min sista stund är nära."
Följande dl;lg, den 27:de juni, kallade han på mig och skrev
därefter sitt avskedsbrev till sin hustru. Han nämnde därpå
prisen på en del föremål, som skulle säljas och varnade mig
för att lämna Damaraland, förrän jägarna begivit sig västerut.

Dagen efter Typandekkas besök fortsatte vi färden, sedan
jag först sökt ordna herr Anderssons bädd i vagnen så be
kvämt som möjligt. Det oaktat jämrade han sig, varje gång
vagnen skadade till på vägen.

Tidigt på tredje dagen, då jag hjälpte honom, där han låg i
sin bädd, tycktes något brista i hans mage, och han blev plöts
ligt sämre. Ett slags grönt slem började rinna från hans mun.

Han sade då: "Nu, Axel, är det snart slut med mig." Där
på bad han mig läsa några psalmer, som passade, för en döen
de, vilket jag också gjorde. Då jag läst om dem tvenne gånger,
yttrade han: "Hur härlig är icke den svenska psalmboken!"
Så forsatte han: "Hälsa Een och säg honom, hur ledsen jag
är att ej få träffa honom mer." Slutligen sade han: "Jag är
nu nöjd att dö; jag lider så gränslöst."
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Följande dag tycktes herr Andersson våra något hättre, och
dagen därpå lämnade vi tidigt på morgonen den sista av
ovaquanyamabyarna. Samma dags afton blev herr Anders
son mycket sjuk, och hela den natten och följande dag rann
oupphörligt det förut omnämnda slemmet ur hans mun. Han
var nu ytterligt svag. Senare på aftonen begärde han likväl
litet föda, som jag genast anrättade, och varav han även åt
något. Men knappt hade en kvarts timme födlutit, förrän
han avled.

Som jag icke ville begrava herr Anderssons kvarlevor på en
plats, vilken jag senare ej kunde återfinna, färdades jag vidare
i månskenet med min döde vän i vagnen och anlände nästa
dag fram emot aftonen till den första av ovaquambibyarna.
Här beslöt jag att reda min chefs grav. När hövdingen
Naumi ville icke samtycka till, att herr Anderssons kvarlevor
blevo jordade så nära hövdingens bostad, varför jag nödgades
återvända ungefär tjugo minuters väg. Där, till höger om
vägen, fann jag mellan två träd en sista viloplats för min väns
stoft. Jag hade blott en yxa och en bleckbunke att gräva gra
ven med, och denna grävdes i hård, lerig mark *) .

När jag efteråt frågade hövdingen Naumi, varför han skulle
befalla mig att begrava min vän så långt bort i vildmarken,
ville han sända några av sitt folk för att öppna graven och
föra herr Anderssons stoft till en närmare byn belägen plats,
men detta tillät jag naturligtvis icke.

Omaruru den 27 november 1876.

Det var inga uPP!lluntrande underrättelser hemifrån an
gående de tryckta tiderna i Sverige. Samma förhållanden
råda emellertid för närvarande i hela världen. Orsakerna här
till tyckas ligga i faran och oron för ett allmänt europeiskt
krig.

Även här i Sydafrika äro tiderna dåliga. Så har priset på
på strutsfjädrar och elfenben fallit betydligt, och nötboska
pens värde har sj unkit med nära 50 %.

För Kap-marknaden har jag nu avsatt bortåt 3.000 slaktdjur.

*) Se foto sid. 16.
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Bror Albert är fortfarande ute på en jaktexpedition, och
från honom väntas inga nyheter på länge.

För att upphandla strutsfjädrar hefinner sig hror Carl nu
på en affärsresa inåt Damaraland. Så snart regnet faller,
ämnar han bege sig ut på elefantjakt.

Inom en månad förväntas Wedberg, en av mina svenska

AXEL W. ERIKSSONS HANDELSFAKTORI I OMARURU
(DAMARALAND)

med boningshuset, där författaren föddes.

medhjälpare, hit från sjön Ngami. Han lär ha varit mycket
sjuk i klimatfeber, men jag har hört, att han nu åter är frisk.

*
Omaruru den 14 februari 1877.

Sedan jag sist träffade bror Albert, har han skjutit 48 stor
viltdjur.

Bror Carl lämnade Omaruru för några månader sedan, ut
rustad av mig med en vagn, förspänd med sexton dragoxar.
Dessutom lät jag hOllOm låna en av mina ridhästar, försåg
honom rikligen med proviant och gav order till sex av mina
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negertjänare att medfölja honom på färden. Något över 3.000
skålpund handelsvaror sände jag också med honom. Ända
målet med denna resa är elefantjakt och varuutbyte med in
födingarna. Sedan Carls start härifrån har jag icke hört
något från honom.

Efter en nio månaders strapatsrik färd återkom Wedberg
från sjön Ngami några dagar före nyår. Som han vid sin
återkomst hit ivrigt åstundade att få deltaga i elefantjakten,
sände jag honom för en vecka sedan tillika med mina för
trupper av elefantjägare inåt jaktmarkerna.

Om några dagar beger jag mig själv ut på en större jakt
expedition, vilken jag förberett under en längre tid. Jakten
är emellertid icke uteslutande ändamålet med denna min
färd, utan jag ämnar också försöka öppna handelsförbin
delse med libebestammen, som bor nordväst om sjön Ngami.

Från libebeexpeditionen hoppas jag återkomma med stora
boskapshjordar. Men kommer tsetseflugan i min väg, då
stryka kreaturen åt, och allt är förlorat. Tsetseflugan är näm
ligen boskapens dödsfiende.

Däremot tror jag, att jakten skall bliva desto mer spännan
de och vinstgivande, då jag är väl utrustad med präktiga jakt
hästar, dyrbara gevär och många infödda jägare, duktiga kar
lar, liksom födda till jakt.

Icke förrän nästa år kan jag åter låta höra av mig.

Omaruru den 22 november 1879.

InOlll en månad inträffar hos oss i Sydvästafrika den syd
afrikanska midsommaren, men huru olik den svenska ljuvliga
blomstertiden!

Här i Damaraland ha vi nu haft tre torkår i följd Allt är
förbränt av den glödande solen. Buskar, träd och all annan
växtlighet har dödats av den intensiva solhettan.

I Omaruru har jag en mycket artrik och vacker samling av
sydafrikanska fåglar, som jag under årens lopp skjutit och
konserverat, och som kostat mig mycket arbete och penningar.

Om jag donerar densamma till Vänersborgs museum, kan
man då giva mig vederhäftig garanti, att omskrivna samling
där kommer att uppsättas och vårdas omsorgsfullt?
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Man kan knappast föreställa sig något gryrnmare och met
omänskligt, iin när en negerstam underkuvat de andra stam
marna och gjort dem till sina slavar.

Så ha hereroerna gjort med bergdamaraerna, hottentotterna
och buschmännen. De ha frånrövat dem all deras egendom,
deras boskapshjordar och jaktmarker, de ha tagit ifrån dem

HEREHO-BY l\mD KVINNOR OCH BARN.

vattenkällorna, som de andra stammarna utvalt, och då de
arma varelserna, som nu tvingats livnära sig av kåda, vild
honung, myrlarver, gräshoppor, grodor, ormar och ödlor samt
av rötter och vilda frukter, komma för att vid något vatten
drag söka släcka sin törst, bliva de utan barmhärtighet mör
dade av hereroerna, som endast skona deras barn för att av
dem göra slavar åt sig.

Hereroerna, som nu äga oerhörda rikedomar av boskaps
hjordar, ha blivit så stolta och Övermodiga, att det för närva
rande är nästan omöjligt leva här i Damaraland tillsammans
med dem. I sitt högmod kalla de oss vita "omotuos",
d. v. s. slavar, och behandla oss hänsynslöst. Men med säker-
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het skall den tid komma, när hereroerna av europeiska trupper
skola bli tuktade för sin maktlystnad och sitt övermod, och då
komma de att förlora sina miljoner kreatur.

HöVDINGEN CETEWAYO.
Foto: James E. Bruton. Cape TOWl1.

Zulukriget är nu slut efter engelsmännens seger vid Ulundi.
Zuluerna ha kämpat hjältemodigt och hade de haft lika goda
vapen och samma utbildning som de engelska soldaterna, så
hade troligen engelsmännen behöft tredubbla sina truppstyr
kor för att besegra dessa sina fiender.

Jag är en av de få vita, som fått äran att sammanträffa
med zuluhövdingen Cetewayo och samtala med honom.
Cetewayo är en mycket intelligent, kraftig och reslig man med
ett präktigt utseende och en nobel hållning. Ett fotografi av
honom bifogas detta brev.

*
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Ömaruru den 1 maj 18M.

Det gläder mig hÖra, att rektor Bergman antagit mitt för
slag angående den förut onlskrivna donationen av'" min syd
afrikanska fågelsamIing till Vänersborgs museum. I början
av nästa år skall jag hemsända min omnämnda fågelsamling.

FLAMINGOER I LAGUNEN vm WALWICH CWALVIS) BAY.
Foto: M. O-g.

,
:....... '

Hoppas att den bUr monterad aven skicklig specialist. Skulle
emellertid medel därtill saknas, är jag villig att hjälpa Vä
nersborgs museum med en gåva på 5.000 kronor för detta
ändamål.

Det var uppmuntrande att läsa om Nordenskölds genialiska
och djärva bragd, Nordostpassagens besegrande. Denna
forskningsbragd skall nog väcka avundsjuka hos mången
engelsman, som tror sin nation vara bäst och modigast av alla
till sj öss.

Jag är tacksam för att det senaste året varit ett tämligen gott
regnår.
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Priset på elfenben har nu stigit med 3 kronor per skålpund,
och jag har lyckats sälja hela återstoden av det gamla lagret.
Men som mycket av mitt lagrade elfenben måst avyttras un
der de dåliga tiderna, så har jag gjort en kännbar fÖrlust,
ehuru långt ifrån så stor, som jag trott.

Bror Albert och \Vedberg hade ämnat företaga en resa hem
till Sverige, men då inget fartyg avgår från vValwich bay+')
förrän under j uli månad och de sålunda först i september
skulle kunna anlända till Norden, ha de på grund av fruktan
fÖl' hÖstkylan och vinterkölden därhemma beslutit uppskjuta
sin planerade hemfärd till nästa år.

Båda skola nu åtfölja mig på min upptäcktsresa till de hit
tills outforskade trakterna kring nordÖstra delen av Kunene
floden.

Framför vänligen en varm hälsning från mig till min f. d.
rektor vid Vänersborgs högre allmänna läroverk, doktor
Hultström. Kärt skulle det för mig bliva att ännu en gång
få återse den gamle hedersmannen, innan han lälnnar denna
världen.

Hälsa även varmt från mig till rektor Bergman.

Omaruru den 12 juli 1881.

Nu för tiden lever jag ett kringflackande Hv i Sydvästafrika,
härtill tvingad av de oroliga förhållandena i landet Ständigt
måste jag rida till det inre av Damaraland och Ovamboland
för att övervaka mina olika jaktlag. Vid varje jaktvagn har
jag vanligen tolv pålitliga och skickliga skyttar, väl beväpnade
med de bästa gevär, som finnas att köpa.

Tiderna härute i Sydvästafrika äro, som förut nämnts, för
närvarande oroliga. Man kan icke längre som förr klä av sig
på kvällen och tryggt gå till vila. Nu däremot får man ofta
söka vila fö-r natten med kläderna på och med patronbältet
om livet. Men jag trivs med detta strapatsfyllda liv.

*) Platsens ursprungliga engelska benämning var Walwich Bay,
vilket namn sedermera ändrats till Walfish Bay och Walvis Bay.
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Inom den närmaste framtiden skall jag företa en expedi
tion genom Damaraland, Ovamboland och Angola för att däri··
genom söka öppna väg för handelsförbindelse genom Syd
afrika från Kaplandet till Portugisiska Västafrika. Det är
troligt, att infödingarna under denna min färd skola angripa

JAKTLÄGEH..
Foto: P. Möller

expeditionen, men jag fruktar dem icke, ty jag har med mig
ett stort antal goda skyttar, försedda med modernaste skjut
vapen. Under denna expedition hoppas jag kunna ytterligare
föröka min sydafrikanska fågelsamIing.

Engelsmännen krig med boerna i Transvaal berör icke oss
här i Sydvästafrika. För min del anser jag, att boerna med
rätt försvara sitt land. De nederlag, som de skjutskickliga
boerna tillfogat engelsmännen, borde bringa de senare till
eftertanke.

Men boerna å sin sida ha gjort ett stort misstag därigenom,
att de isolerat sig och icke velat samarbeta med de sydafri
kanska kolonierna. Boerna själva äga nämligen varken för
måga eller medel att tillvarataga Transvaals alla resurser.
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Mossamedes den 1 oktober 1881.

Till Mossamedes anlände jag fö,r några dagar sedan. Min
800 engelska mil långa färd hit från Omaruru har gått över
all förväntan bra, tack vare infödingarnas respekt för oss och
fruktan för våra Martini-Henry-gevär.

Här har jag blivit synnerligen väl bemött av portugiserna,
från guvernören till den enklaste arbetaren. Med den gäst
frihet, som är ett nationaldrag hos portugiserna, har man mot
tagit mi'g. Så t. ex. tog det tre timmar att avsmaka alla de
lukulliska rätterna vid en lunch, som jag inbjudits till hos
guvernÖren i Mossamedes. Emellertid njuter jag icke av dy
lika festmåltider, isynnerhet som jag i likhet med många
andra "kringstrykare" i Sydafrika fått mina matsmältnings
organ i olag. Nyligen har jag så haft ett anfall av dysenteri,
vilken sjukdom härute kräver många dödsoffer.

KNIVNÄBBSVRÅK.
(Machaerhamphus alcinus An
derssonL) Hona, skjuten ay
Axel W. Eriksson vid Omaruru

den 12 januari 1880.

Min omskrivna sydafrikanska fågelsamling torde
från mig överlämnas till Vänersborgs museum.

Dock undantages från sam
lingen den ytterst sällsynta
Machaerhamphus Anderssoni,
såsom varande en allt för stor
raritet att förvaras i ett litet
landsortsmuseum. Av denna
fågel finnas nämligen i hela
världen förut endast tvenne
exemplar kända, som båda
hamnat i England. Den om
nämnda fågeln är till storleken
som en hök. På ryggen är den
hrun, undersidan är vit med
bruna fläckar. Den har ett
stort gap, men besynnerligt li
tet näbb. Kring fågelns ena ben
har jag fäst en beskrivning av
densamma. Detta det tredje
kända exemplaret av Machaer
hamphus Anderssoni, skall till
sändas Riksmuseum i Stock
holm såsom gåva från mig.

som gåva

Foto: Riksmuseum, Sthlm,
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Iakttag största försiktighet vid omskrivna fågels ö;versän
dande till Riksmuseum, så att fågeln ej på något sätt skadas,
ty det torde bliva nästan omöjligt att komma över ett nytt
exemplar.

I mitten av nästa år skall jag till Vänersborgs museum
sända en check på 9.000 kronor i och för den Sydafrikanska
fågelsamlilngens uppstoppning och montering av sakkunnig
person. I följd av oroligheterna i Damaraland och Ovambo
land har jag endast lyckats göra några få nyförvärv till min
fågelsamling, men jag hoppas på bättre resultat under min
återfärd.

Angola är ett härligt land. En person med klokhet, energi
och kapital skulle här kunna förtjäna förmögenheter.

Med framgång skulle här odlingen av bomull, kaffe och
sockerrör kunna bedrivas, men portugiserna själva sakna
energi och medel därtill. Därför äro de också mycket ange
lägna om att få utländsk arbetskraft och kapital placerade i
Angola.

*
Kapstaden den 23 mars 1882.

Allt, vad jag företagit mig under de senaste 18 månaderna,
har misslyckats. Dessutom har jag de sista 9 månaderna
v:olrit sjuk i dysenteri, denna de varma ländernas förfärliga
plåga. Därtill har jag tillika med min expedition på återfär
den från Mossamedes till Omaruru blivit angripen av de fient
ligt sinnade infödingarna, av vilka 40 stupade vid ett anfall
mot oss för sex veckor sedan. Lägg till allt detta mina förlus
ter på omkrin,g 400.000 kronor, så kan man i sanning säga, att
lyckan varit min motståndare. Det har sannerligen icke varit
sötebrödsdagar för mig under sist förflutna år.

Hit till Kapstaden anlände jag för 8 dagar sedan för att här
söka läkarehjälp.

Om några dagar ämnar jag återvända till Mossamedes för
att därifrån till England avsända mitt förråd av elfenben och
strutsfjädrar.

Det är ävel) min avsikt att företaga en större elefantjaktex
pedition i Angola, där elefanter tyckas förekomma talrikt.
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Därefter skall jag låta överfÖra alla mina kreatur och övriga
handelsvaror till Transvaal för att därstädes säljas.

Trots alla förluster och motgångar är jag dock glad över,
att jag genom min senaste expedition lyckats öppna handels
förbindelse landvägen från Kaplandet till Portugisiska Väst
afrika.

foto; Olle Presto, Vänersborg.

AXEL W.ERIKSSON 1883.

I och för affärers avslutande
och för att representera vår
firma befinner jag mig för när
varande i London.

Min dag här är så olik mitt
enkla vildmarksliv därute i
Sydvästafrika. På grund av att
jag kommer i säng mycket
sent, stiger jag upp först om
kring kl. 9 på morgonen och
äter så frukost kl. 10. Där
efter bär det av till Findley,
Durham & Brodie's kontor' i
och för affärer. Kl. 2 e. m. ser
veras lunch, till vilken drickes
champagne. Därpå fortsättas
affärerna till kl. 6 e. m., då vi
gemensamt intaga middag, var
vid serveras bordeauxvin, sher
ry och champagne. Teaterbe
sök kl. 8 på aftonen med åtföl
j ande supe och så i säng vid
ett- eller tvåtiden på natten.

Jag trivs ej med detta Hv men är därtill tvungen under min
Londonvistelse. Får jag någon tid över på mitt dagspro
gram, går jag helst till British Museum, där finner jag ro och
tillfredsställelse.

London den 21 juni 1883.

*
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Lissabon den 3 juli 1883.

För närvarande befinner jag mig i Portugals huvudstad,
Lissabon. Jag försummade ångbåtslägenheten från England
till Sydafrika och blev därfÖr tvungen att resa landvägen ge
nom Frankrike, Spanien och Portugal fÖl' att från Lissabon
färdas med en portugisisk ångare till Mossamedes. Resan
genom Väst- och Sydeuropa har varit åtskilligt besvärlig och
icke utan obehagliga äventyr, men jag är dock glad över, att
jag åtminstone något litet lärt känna de länder, som jag nu
senast genomrest.

I världsstaden Paris besökte jag Quartier latin och de rika,
världsberömda museerna, samlingarna och biblioteken. För
min personliga del föredrar jag London framfÖr Paris, kanske
därför att jag icke behärskar franska språket.

Tulltjänstemännen i Paris ville lägga beslag på min utrust
ning av gevär och pistoler, men slutligen lyckades jag efter
mycket bråk att få allt igenom den franska tullen. Vid första
tullstationen i Spanien beslagtogos emellertid alla mina vapen,
och jag blev nödsakad att fortsätta järnvägsresan utan dem.
Framkommen till Madrid, uppsökte jag svenska legationen,
där ministern, en synnerligen hjälpsam och välvillig diplomat,
som lär ha stort inflytande i spanska regeringskretsar, lovade
mig att göra allt, vad i hans förmåga stod, för att jag skulle
få mina vapen med mig ut till Sydvästafrika. Det är rätt be
svärligt att resa i södra Europa med dess länders passtvång
och restriktioner. Under min järnvägsresa mellan spanska
gränsen och Madrid Öppnade man en av mina kappsäckar och
bestal mig på omkring 1..500 kronor i engelska pund-sterling.
Den sporten lär man visst utöva rätt ofta på de spanska järn
vägarna, så det gäller att se upp vid dylika resor. Lyckligtvis
hade jag i min plånbok tillräckligt många f-sedlar för att
ta mig fram till Lissabon, varifrån jag måste telegrafera till
mina agenter i London för erhållande av 2.000 kronor i
engelskt mynt i och för ångbåtsbiIjetter från Lissabon till
Mossamedes m. m.

Spanjorerna tyckas vara ett vackert folk, resligare än frans
männen, men de föreföllo mig lättjefulla och nöjeslystna. 1
Madrid åsåg jag en tjurfäktning. Det var sex omgångar, men
efter den fjärde tjurens dödande avlägsnade jag mig, då jag
icke längre stod ut med att åse all denna omänskliga grym
het och detta hjärtlösa djurplågeri. Tjurarna voro mycket
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uppretade, vilda och snabbfotade. Tjurfäktarna utmärkte sig
för kallblodighet, mod, vighet och skicklighet i sitt grymma
och blodiga yrke. Det upprörde mig djupt att se och höra,
huru åskådarna, däri inberäknade de spanska damerna och
harnen, klappade i händerna och skrattade åt en stackars häst,

PBACA DE DOM PEDBO IV.
Det moderna Lissabons centralpunkt.

som med av tjurens horn uppristad buk släpade inälvorna på
marken, med ryttaren ännu på sin rygg, och sedan det arma
djuret stupat och icke mer förmådde att resa sig, blev slaget
med tjocka käppar. Och så det råa jublet och skränet, då den
stackars, av lansar och med hullingar försedda spjut sargade,
av smärtorna vansinnige tjuren till slut av matadoren fick
dödsstygnet. En skamfläck för civilisationen är det, att dessa
grymma, omänskliga och förråande tjurfäktningar tillåtas!

I dag har jag sett mig om i Lissabon, som är en av världens
vackraste huvudstäder. På båda sidor om Tejos härliga flod-
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stränder, i synnerhet på den norra, höja sig l Jamna, breda
terrasser från vattnet stadens vitrappade byggnader ända upp
till kullarna, som begränsa synranden. Några av de mest

FllNCHAL.
Foto: Associated Screen News.

dominerande bland dessa många ståtliga byggnader äro kunga
borgen med underbar utsikt över staden och inloppet, det syn
nerligen vackra vakttornet på en bergudde i Tejo samt i fÖr
staden Belem den storslagna, av granit och vit marmor upp
förda kyrkan och det arkitektoniskt sköna klostret. Särskilt
intressant för mig var det att besöka arsenalen, där såväl
äldre som nyare vapen förvaras.
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VEGETATIONSBILD
FRÄN S:T THOME.

Mossamedes den 13 augusti 1883.

Efter 3 dygns sjöresa anlände jag till Mossamedes den 6
dennes. Färden hit från Lissabon har varit mycket intressant.

Först anlöpte vi den natursköna ön Madeiras vackra huvud
stad Funchal. Genom färgkontrasten mellan det blåa havet,
de vita husen och vegetationens grönska får landskapet här
en mycket vacker ton över sig. Öns klimat är underbart
härligt.

Därpå angjorde vi den klippi··
ga och sterila ön Saint Vincent,
vars goda hamn, Porto Grande,
utgÖr en betydande kolstation
fÖl' ångare till och från Afrika
och Sydamerika.

Vår ångare fortsatte så till
S:t Thiago, den sydligaste av
Kap-Verdeöarna, där vi besågo
huvudstaden Praia, säte för
guvernören. I det inre av ön
växa dadelpalmer, kaffebuskar
och sockerrör.

Nästa hamn vi anlÖpte var
Bolama, huvudstaden i Portu
gisiska Guinea. Här regnade
det oavbrutet dag och natt, och
man måste gå i gyttja upp till
knäna. Platsen är feberalstran
de och klimatet livsfarligt.

Ön Principe i Guineabukten uppnådde ångaren på tionde
dagen, sedan vi lämnat S:t Thiago. Till en höjd av omkring
1.000 meter reser sig ön ur havet med branta spetsar och top
par. Den är klädd av härlig och rik vegetation med yppig
tropisk urskog av olika trädslag och bladväxter, såsom höga
palmarter, kautschukträd, banan m. m., allt invävt med rikt
grönskande lianer, orkideer och andra parasitväxter. Kaffe,
kakao och palmkärnor äro öns viktigaste produkter.

Blott en dagsresa förde oss vidare till den under ekvatorn
liggande ön S:t Thome, pärlan bland P,ortugals kolonier. ön,
som är av vulkaniskt ursprung, når en höjd av mer än 2.000
meter ö. h. S:t Thome är liksom Principe klädd av yppiga
tropiska urskogar, som dock mer och mer få vika för kaffe-
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och kakaoplantager. Då klimatet på ön är osunt, kunna
europeer leva blott på de högre belägna platserna.

Så ångade vi på nytt söderut mot Afrikas fastland och kas
tade härnäst ankar på redden av hamnplatsen Banana, en i
högsta ohälsosam plats med för europeer dödande klimat.
Den ligger på en låg sandhalvö vid norra sidan av Kongoflo
dens mynning. Där finnas tre handelshus, ett belgiskt, ett
engelskt och ett franskt, som göra stora affärer med elfenben.
gummi och palmolja m. m. Ehuru endast dessa trenne om
nämnda europeiska handelsfirmor existera i Banana och där
städes icke bedrivit sin verksamhet under synnerligen många
år, finnes dock på denna hälsofarliga ort en stor kyrkogård
med en mångfald gravar. Jag inhämtade upplysningar om
åldern på de döda och fick då veta, att de flesta voro nnga
kontorister under 30-årsåldern.

I en av de nyaste gravarna ligger min vän kapten Thure
Ben begraven. Enligt ett kontrakt på tre år änmade han med
följa Henry Stanley på dennes nya Kongo-expedition. Men
på utresan feån Belgien till Kongo insjuknade Een, sedan far·
tyget lämnat Gabun i Västafrika, enligt skeppsläkarens attest
i "remittent feber", och då s/s Biafra den 18 april 1883 ank
rade i Kongoflodens mynning, hade han gjort sin färd över
tidens gräns in i evighetens värld. Hur underligt och vemo
digt kändes det icke alt stå där på kyrkogården i Banana vid
den lilla kullen över stoftet av Thure Een, min förste fänl
kamrat i Afrika.

Sedan följde vårt faetyg utefter Angolas kust, mot vilken
dyningen från atlantiska oceanen fräste vit och våldsam, och
ankrade utanför handelsfaktoriet Ambriz, den enda plats, där
jag icke gick i land, då jag tyckte, det var tillräckligt för mig
alt från ångaren se denna hälsofarliga ort, där ett europeiskt
harn icke kan leva, och en vit barnaföderska vanligen dör i
barnsäng tillika med det nyfödda barnet.

S:t Paolo de Loanda, den portugisiska kolonien Angolas
huvudstad och säte för generalguvernören, blev nästa hamn,
som vi anlöpte. Denna stad är välbyggd, har åtskilliga stOl'
slagna byggnader och verkar renlig.

Sista hamnen, där vi kastade ankar före Mossamedes, var
Benguela, en osund plats, som av portugiserna kallas för "dö
dens gap".

62



Ungefär 300 engelska mil väster om sjön Ngami den 29
januari 1884.

I förrgår hann jag upp min trupp av folk och kreatur, som
skall färdas med mig över den mörka sydafrikanska kontinen
ten från väster till öster.

Hälften av min förra expedition till Transvaal mötte för
lidet år 1 dagsresa från sjön Ngami en hord av omkring 5.000
matabeler, som lik en hop blodtörstiga tigrar ögonblickligen
dödade mina färgade kreatursvaktare och rövade bort 450 av
mina kreatur. Vid oxvagnarna togo de dessutom alla kläder,
som de kommo över, men tillfogade icke mina vita medhjäl
pare någon kroppslig skada.

Jag tror, att vi för närvarande äro utom all fara för rövar
banden från västkustens stammar. Det största bekymret ut
gör nu frågan angående de svarta tjänarna, som äro oumbär
liga för expeditionen. De äro nämligen rädda för att avlägs
na sig så långt från sitt land och tillika frukta de för att få
dela samma öde som sina kamrater, vilka medföljde förra
expeditionen.

Alla ha vi haft feber och äro,mer eller mindre sjuka.
Framför oss ligga blott osunda trakter och- tre av de värsta
febermånaderna, februari, mars och april. Febern har helt
och hånet tagit bort den överflödiga fetma, som jag lade mig
till med under mitt senaste besök i Europa. Detta är emel
lertid endast en fördel, emedan jag nu är mycket lättare för
en häst att bära och kan uthärda solen och hettan bättre.

Så snart jag konuner fram till Ostafrika, skall jag skriva
och lämna underrättelser om, huru färden avlupit.

Kapstaden den 30 augusti 1884.

Min senaste expedition till Transvaal är nu genomförd, och
om en veckas tid beger jag mig dit för att där försälja något
mer än 1.300 kreatur, som jag lyckats föra över från väst
till ostkusten av Afrika. På vägen över den sydafrikanska
kontinenten till boernas land förlorade jag olyckligt nog om
kring 1.200 av mina kreatur, varav ungefär 750 dogo i lung
pest och 450 bortrövades från mig aven 5.000 man stark
matabele-arm(~.
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Trots alla mina förluster, motgångar, prövningar och stra
patser i Sydafrika kan jag dock icke och vill heller icke läm
na de svartas världsdel och skiljas från det fria vildmarks-
liv, som jag här fÖl'. Jag är lycklig med mitt liv bland de
primitiva men dock kloka negrerna och med min gärning
bland tam- som vilddjur. Jag passar icke fÖl' Europa, ej heller
Europa för mig.

Zeerust, Transvaal, den 23 januari 1885.

Sedan jag lämnade Kapstaden, har jag varit uppe i Mata
beleiand fÖl' att där sÖka återfå mina 450 kreatur, som mata
belerna rÖvade från mig, men jag misslyckades i dessa mina
ansträngningar. Jag var emellertid glad att slippa undan
med livet.

Matabelerna, en gruppzuluer, som under sin hövding Mosi
likatze år 1837 grundade ett mäktigt rike i Mashonaiand mel
lan Zambesi och Limpopo, äro Sydafrikas grymmaste och
starkaste negerstam. De äro mycket krigiska och tappra och
företaga sig nästan ingenting annat än att röva och mÖrda
bland alla de andra stammarna. Hela befolkningen i ett om
råde, som är åtskilligt stÖrre än Sverige, ha de nu så gott
som fullständigt utrotat.

Under denna färd har jag skjutit och konserverat ett antal
sydafrikanska fåglar, men blott få av dessa tillhÖra arter,
som jag icke förut påträffat.

Min hälsa är fÖl' närvarande tämligen god. Visserligen har
jag nyss haft tre feberanfall, men som jag bÖrjar bli van vid
klimatfebern, ligger jag nu i allmänhet blott en eller ett par
dagar vid varje attack.

*
Kimberley diamantfält den 22 maj 1885.

Hit till diamantgruvorna i Kimherley samlas tusentals män
niskor från världens alla delar. Somliga av dem lyckas väl,
många leva upp sitt lilla kapital och få sedan svälta, då för
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dem här ej finnes något arbete. Andra åter föröva brott, och
så befolka de fängelserna, under det att åtskilliga begå själv
mord.

DEN STOHA DIAMANTGRUVAN I KIMBEHLEY.
foto: S. A. R. & H.

Jag har litat för mycket på människors ärlighet, och följ
den därav har blivit, att europeer här ute i Sydafrika nu be
dragit mig på omkring 500.000 kronor. Men hädanefter skall
jag försöka att vara på min vakt!
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England har i år annekterat Bechuanaland, som gränsat'
intill matabelernas rike. Länge kommer det nog icke att
dröja, förrän pyssl)ämnda aggressiva zulustam företager ett
rövar- och mordangrepp över gränsen in på det av engelsmän
nen annekterade området, och då blir matabelernas välde förr
eller senare krossat av de engelska trupperna.

Under mina fågeljakter i Transvaal har jag nu lyckats
skjuta och konservera flera arter, som icke förekomma i Väst
afrika, och bland dem ett par mycket sällsynta fåglar.

I morgon ämnar jag återvända till Limpopo-floden, om
kring 450 engelska mil härifrån. Med oxvagn kommer det
att åtgå 30 dagar för mig att nå mitt mål. Under denna min
färd kommer jag att passera igenom f. d. boerrepublikerna
Stellaland och Goshen, som engelsmännen under Sir Charles
Warren förra året ockuperade.

*
Kapstaden den 4 mars 1886.

Sedan jag sist skrev, har jag företagit en längre resa för
att möta en av mina expeditioner under ledning av bror
Albert, som var på väg med en trupp kreatur från Ovambo
land. Lyckligtvis påträffade jag expeditionen 200 engelska mil
nordväst om sjön Ngami och 110 engelska mil från närmaste
vattenställe och förde den igenom törstfältet, dock icke utan
förluster. Vi förlorade nämligen åtskilliga av kreaturen och
230 får, som dogo av törst.

Bror Albert och jag äro nu båda i Kapstaden, men återvända
om några dagar för att bege oss ut på en ännu längre expe
dition till trakterna öster om Portugisiska Västafrika i ända
mål att jaga elefanter och uppkÖpa elfenben. Det kommer
att bliva en mycket intressant färd, och vi ämna framtränga
till områden, där ingen vit man varit förr. Jag har hört för
täljas, att där skall finnas gott om elefanter. Om terrängen
blott tillåter oss att använda våra ridhästar, så bör denna
elefantjakt komma att ge rikt utbyte, då elfenben nu betalas
med 9 kronor per skålpund, och en medelstor elefanthane läm
nar omkring 100 skålpund.
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Affärslivet här i Sydafrika liksom överallt i världen är nU
fÖl' tiden mycket tryckt, och stor fattigdom råder på många
håll. Våra handelsvaror stå för närvarande så lågt i pris, att
det icke lönar sig att göra affärer med dem. Ofantliga för
mögenheter ha här gått förIomde. Många sydafrikanska ban
ker ha gjort konkurs tillika med en mängd bolag och företag.
Ull och strutsfjädrar kunna nu knappast säljas till 75 % under
de gamla priserna. Det enda, som står i högt pris, är elfen
ben, tl'Oligen därfÖr att det icke mer finnes att komma över
i Sydafdka.

Glädjande höra, att Vänersborgs museum nu är under eget
tak, och att de av mig donerade fåglarna blivit väl uppstoppade.
Jag skickar snart hem ännu en sändning till museet. Den
innehåller flera nya och intressanta arter, och jag önskar, att
även dessa fåglar uppstoppas aven skicklig specialist.

Skulle det saknas medel därtill, underrätta mig då därom.

*
Ombord på skonaren Louis Alfred, ~W :de graden sydlig

latitud, den 2 april 1887.

Efter avresan från Kapstaden förra året har jag gjort för
beredelser för min stora jaktexpedition till en av Kongoflo
dens källor i trakterna nordost om Portugisiska Västafrika.

Jag har färdats omkring i Transvaal, Oranjefristaten och
Bechuanaland, där jag besökt kung Khamas land. Kung
Khama, en 57 års man, den västbechuanska bamangwato
stammens hövding, är en märklig regent. Sitt folk styr han
med kraft, stränghet och klokhet. Vidskepelse och trolldom,
negerfolkens fördärv, undertrycker han och förbjuder dess
utom, att europeiska spritdrycker införas bland hans under
såtar. Khama, som är en avgjord kristen, ivrar mycket för
sitt folks kristnande samt för västerländsk bildning och under
visning bland bamangwatonegrerna. Flera skolor har han
låtit öppna bland sitt folk och en ståtlig kyrka har han tagit
initiativet till att uppföras i sin huvudstad Serowe, som ligger
vackert planlagd mitt i en jämförelsevis bördig trakt. Serowe,
som troligen är den stÖrsta infödingsstaden i Sydafrika, har
ett invånarantal av omkring 25.000 personer. Ursprungligen
levde bamal1gwatofolket i Shoshol1g-dalen, men sedan el1gels-
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männen annekterat Bechuanaland, flyttade kung Khama sm
huvudstad först till Palapye och sedan till Serowe.

Om ingen olycka händer, som tvingar mig att i förtid åter
vända, så konlIuer min ovan omnämnda jaktexpedition att
bliva en både lång och intressant färd, som enligt min plan
skall kräva ungefär tre års tid att genomföra. Först skall re
san gå genom Damaraland och Ovamboland och sedan Över
Kunene-Jloden vid Humbe för att därefter fortsätta åt nord
ost till för de vita nästan okända trakter vid Kassai, en av
Kongoflodens källor.

Olyckligtvis få vi under denna expedition icke blott den
gamla fienden klimatfebern att bekämpa, utan även Sydväst
afrikas, särskilt Ovambolands och Humbes, infödingar, som
under de tre år, jag vistats i Sydostafrika, blivit mycket fient
ligt sinnade mot de vita och mördat åtskilliga av mina be··
kanta, både affärsmän och missionärer.

Nu gäller det, om mitt inflytande bland dessa negerstam··
mar är lika stort som förr, eller om jag måste strida mot
dem. Att kämpa mot ett eller två hundra negrer vågar jag
med mitt folk, men att ta upp kampen mot bortåt tjugotusen
fiender, om de slå sig tillsamman, det är lönlöst. Själv skall
jag icke ofreda någon, men blir min expedition angripen, skola
vi kämpa, så länge vi äga en enda gevärskula kvar. Mitt
hopp är dock, att Gud, som hittills bevarat mig under alla
faror här i Sydafrika, också allt framgent så skall göra.

Under denna jaktexpedition hoppas jag få ett rikt byte av
elefanter och komma över nya arter av fåglar för min syd
afrikanska fågelsamling. Det gladde mig höra, att den fågel
samiing, som jag hemsände till Vänersborg förlidet år, fram
kOIllIl1it i gott skick, och att till Uppsala sänts de exemplar,
vilka jag donerat till därvarande museum. Från Kapstaden
har jag nyligen avsänt till Sverige något över 700 sydafri
kanska fåglar samt en samling fågelägg. Bland dessa fåglar
finnas åtskilliga arter, som äro mycket sällsynta, och vilka
Vänersborgs museum icke förr erhållit.

Först och främst vill jag då nämna den ytterst rara, vackra
gulbröstade törnskatan, Laniarius "atrocroceus", som jag sköt
den 1 oktober fÖrra året vid Matlabasfloden i Transvaal på
ungefär samma plats, där jag omkring tio år fÖrut fällt en
dylik fågel, och som, så vitt man nu vet, är det andra inom
vetenskapliga kretsar kända exemplaret. Det fÖrsta har jag
donerat till Kapstadens museum. Laniarius "atl'ocroceus" är
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SKOGSTERRÄNG VID STRANDEN AV ONGUEDIVAFLODBÄDDEN
(OVAMBOLAND).

foto: f. ms.
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glänsande svart på huvud, rygg och vingar med en vit strimma
längs de senare. Men till skillnad från den vanliga rödbrös
tade törnskatan, Laniarius atrococcineus, har den hela under
sidan av kroppen orangegul.

I januari innevarande år gjorde jag en resa till Pretoria,
Transvaals huvudstad. Transvaal, som varit ett så fattigt
land, att stora skaror av boerna emigrerat därifrån och ämnat
så göra, har helt oförmodat blivit ett rikt och betydande land,
sedan guldfyndigheterna vid \Vitwatersrand upptäcktes förra
året. Massor av människor från alla delar av världen ha nu
strömmat till de nyupptäckta guldfälten för att där söka vinna
förmögenheter eller erhålla inkomstbringande arbete. Om
kring 140 guldbolag med sammanlagda kapital av bortåt
540.000.000 kronor ha redan bildats i Sydafrika. Affärsvärl
den i Transvaal har härigenom fått ett betydligt uppsving.

Förlåt mig, att detta brev blivit nästan oläsligt skrivet, men
fartyget håller på att rulla förfärligt i den nu rådande våld
samma stormen.

\Valwich Bay den 27 februari 1888.

Efter en ritt på omkring 200 engelska mil framkom jag i
förrgår hit till Walwich Bay.

Den sistförflutna sommaren -- här i Sydafrika infalla som
marmånaderna under december, januari och februari - har
jag tillbragt med jakt i Humbe-distriktet, Angola, samt på och
längs floderna Kunene, Ehanda, Evary och Okavango, utefter
vilken senare jag företagit en 15 dygns färd.

Längs Okavangofloden, som för tillfället var mycket vat
tenrik, var en härlig vegetation med stora träd och tjocka
busksnår. Men trakten var mycket hälsofarlig och feberalsl
rande. Man liksom insöp febergiftet med varje andedrag, och
alla, som medföljt mig på denna färd, äro sjuka, så ock jag
själv. Mitt blod har blivit så förgiftat, att jag genom att nu
under två dagars tid inandas den friska havsluften fått hela
min kropp full av bölder. Jag har t. ex. en på höger hands
pekfinger och är knappast i stånd att skriva detta brev.
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Förberedelserna för min elefantjakt- och handelsexpedition
till Portugisiska Västafrika ha krävt mycket stora utgifter, och
detta företag har hittills, långt ifrån att giva mig någon vinst,
tvärtom gått med förlust. Elefanterna äro även i dessa trak
ter nästan utrotade. Visserligen fingo vi upp några elefant-

TIDIG TORGDAGSMORGON l PRETORIA VID 1880-TALETS SLUT.

hjordar och lyckades fälla 26 elefanter, men detta betalade
icke omkostnaderna för expeditionen. Mina ursprungliga jakt
planer ha därför måst ändras. l nästa månad har jag stämt
möte med bror Albert, som för närvarande fortsätter med jak
ten. Så följas vi åt till sjön Ngami, där Albert vänder om och
längs Okavangofloden åter beger sig till elefantjakten i Portu
gisiska Västafrika.

Själv fortsätter jag till Transvaal med 2.000 nÖ1tkreatur, som
jag lyckats uppköpa under min senaste handelsexpedition.
Omkring hälften av dessa boskapshjordar utgöres av slakt
oxar, som jag ämnar sälja, och den övriga delen är avelsdjur,
vilka jag behåller.

Guld har senaste tiden blivit funnet av de vita på åtskilliga
platser i Damaraland. Detta har uppretat infödingarna mot
tyskarna, som vilja utnyttja landets resurser även i om-
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nämnda hänseende. Jag befarar, att krig inom kort skall
bryta ut mellan negrerna och tyskarna, och då beklagar jag
de stackars vita, som falla i infödingarnas händer. Såväl
Damaraland som Namaqualand äro sedan tre år tillbaka under
tyskt välde, vilket jag förgäves kämpat emot. Jag är mycket
missnöjd över, vad som under senaste åren skett med Dama
raland och har ingen lust att längre stanna kvar i denna del
av Sydafrika.

Så snart tillfälle ges, ämnar jag till Sverige översända ytter
ligare tvenne lådor sydafrikanska fåglar, av vilka jag skjutit
och konserverat en stor del under min senaste jaktexpedition.
Var mycket aktsam även om dessa fåglar. Utan att på något
sätt yvas, vill jag dock i sanningens intresse fästa uppmärk
samheten på, att mina sydafrikanska fågelsamlingar, hop
bragta under mer än två decennier och med mycket arbete
och stora kostnader, troligen för närvarande utgöra världens
fulltaligaste och vackraste fågelsamling från västra och
mellersta Sydafrika. Jag värderar den till lägst 36.000 kronor.

I denna sista sändning finnas många sällsynta arter, som en
ornitolog skulle hava intresse av att studera, särskilt lärk
arterna *). Tag ur sändningen för Vänersborgs museum,
vad som saknas i min födelsestads sydafrikanska fågelsamIing,
och förvara sedan återstoden av fåglarna i de tvenne lådorna
för min räkning, tills jag framdeles åter avlägger ett besök i
milt kära fosterland. Skulle jag emellertid avlida innan dess,
livet hämte i Sydafrika är nämligen ytterst farofyllt, överläm
na då vänligen Inin omskrivna senaste sydafrikanska fågel
samling som en gåva från mig till Hiksmuseum i Stockholm.

*
Pretoria den 1 maj 188H.

I mars månad förlidet år lämnade jag Damaraland med
mina boskapshjordar, bestående av omkring 2.000 kreatur.

Det var ett mycket torrt år i Sydafrika, mina kreatur ledo
svårt av törst, och jag kOIJ:1 Ined dern till sjön Ngami på stora
omvägar och med mycken möda. Jag lyckades att med mina

*) En av omniimnc!a liirkarter fick sedermera sitt namn, efter
Eriksson, dess upptäckare, och benämnes numera: Certhilauda
albofasciata Erikssoni (Hariert.)
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boskapshjordar på vägen till Transvaal konuna undan fyra
rövarband av infödingar, som försökte plundra min expedi
tion. Infödingarna i det inre av Sydvästafrika äro nu för
tiden mycket fientligt sinnade mot de vita. Under denna min
färd tvärs över Sydafrika har mitt liv svävat i ständig fara.
Många av mina gamla bekanta och jaktkamrater hava fallit
offer för infödingarnas blodtörst och plundringar.

Endast i ett enda fall har jag kommit i tillfälle att straffa
dessa mord- och rovlystna vildar. Det var för två år sedan,
då bror Albert och jag tillika med våra jägare överrumplade
och sköto femton av ett rövarband buschmän, som dödat en
vit man vid namn R. de 'Iai och därefter rövat bort hans om
kring 100 kreatur och 800 får. Från bror Albert har jag ny
ligen fått brev, vari han meddelar, att våra planer i Portu
gisiska Västafrika blivit omintetgjorda genom hottentottrö
vare, som slagit sig ned i mitten av det område, där vi ämnat
jaga elefanter. Dessa "khoisan", som de själva kalla sig, äro
ungefär 500 Hum starka, goda skyttar och väl beväpnade.

Till Limpopo-floden vid Transvaals gräns framkom jag först
i mars innevarande år i stället för juli förra året, såsom jag
ursprungligen beräknat.

För närvarande befinner jag mig i Pretoria, Transvaals hu
vudstad. Nu har jag sett, vad guld kan göra. Då jag fÖl' tre
år sedan uppehÖll mig här i landet, var Transvaal bankrutt
mässigt och de flesta av dess innevånare fattiga. Transvaal
regeringen kunde då icke ens betala sina riksdagsmän deras
arvoden, men nu är det helt annorlunda. Guvernementet har
i dessa landets högkonjunkturstider överflöd på penningar.
Stora städer med praktfulla byggnader växa upp som svampar
ur jorden, välmågan är allm.än, och alla människor, som vilja
arbeta, ha goda fÖrtjänster.

Inom några dagar hoppas jag av härvarande regering er
hålla tillstånd att tullfritt införa mina 2.000 kreatur i Trans
vaal, detta som erkänsla för de tjänster, som min tappre bror
Albert och jag i gången tid gjort transvaalboer i nöd, då vi
med risk för vår egendom och våra liv hjälpte dem under
brydsamma och farofyllda tider.

*
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Okavangofloden, omkring 200 engelska mil norr om sjön
Ngami, den 4 augusti 1890.

Tillsammans med min medhjälpare 'iVedberg anlände jag
till \Valwich Bay den 15 sistförflutna mars månad. Sedan
våra från Kapstaden medförda handelsvaror avlastats från
fartyget, begåvo vi oss med de väntande oxvagnarna upp till
min gamla handelsstation i Omaruru.

Efter en månads byteshandel med negrerna hade jag en
boskapshjord, som uppgick till 2.200 oxar. Enligt min plan
följde jag sedan mina boskapshjordar till sjön Ngami, vari
från Wedberg övertog ledningen av expeditionen för att föra
den till Transvaal, dit jag hoppas, att den utan allt för stora
förluster skall framkomma i slutet av nästa år, sedan den
drivits genom tö,rstfälten mellan Botletle och Limpopofloden.
Själv har jag från sjön Ngami fortsatt norrut längs Okavango
floden för att av infödingarna i dessa trakter söka erhålla
handels- och mineralrättigheter. Men risken med denna min
expedition har varit mycket stor, då klimatet här är synner
ligen feberalstrande, och negrerna i dessa nejder liksom på
många anda orter i Sydafrika äro falska och blodtörstiga.
Dock trives jag bättre med detta riskfyllda liv i det inre av
Sydafrika än att vistas i något av landets kulturcentra med en
civilisation på gott och ont.

Engelsmän, tyskar och portugiser bilda nu för tiden bolag
efter bolag för att beröva infödingarna i Sydafrika deras land.
De infödda, som börjat förstå detta, bereda sig på motstånd och
uppköpa alla skjutvapen och all ammunition, som de kunna
komma över. De äro i allmänhet skickliga skyttar, och ett
krig mellan dem och de vita kommer att medföra stor man
spillan å båda sidor. Krig menan infödiligarna och de vita
blir här förr eller senare oundvikligt.

Under denna min expedition hoppas jag få tid och tillfälle
att utöka mina sydafrikanska zoologiska samlingar med
mindre djur, fåglar, fjärilar och skalbaggar.

En del större antiloper hade jag även velat konservera, men
detta är mig icke möjligt, då de skulle upptaga allt för stora
utrymmen i mina oxvagnar.

*
74



OKAVANGOFLODEN.
foto: M. O-g

STHANDPAHTI VID OKAVANGOFLODEN.

foto; M. Q-g.
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Marseille farm, Krokodilfloden, den 6 augusti 1891.

Som detta brevs överskrift anger, befinner jag mig för när
varande på min farm Marseille i västra Transvaal. Denna
farm, som jag inköpte för två år sedan, är belägen vid Kroko
dilfloden, tre svenska mil öster från Maricoflodens inflöde i
ovannämnda flod. Marseille farm omfattar en areal av l
svensk kvadratmil och kan föda ett stort antal kreatur. Ehuru
farmen varit i min ägo under två år, har jag dock varken
haft tid eller tillfälle att vistas på densamma mer än samman
lagt en vecka. Jag har förvaltare anställd på Marseille farm.

Nu står jag i begrepp att fö,retaga en handelsexpedition till
MashonaIand, men hoppas återkomma hit om två månader.

Den största fara, som jag förra året utsatts för, var under
en expedition utefter Okavangofloden för att därstädes söka
åt ett engelskt bolag förvärva mineralrättigheter. Före 188'7
hade jag i dessa trakter drivit en betydande handel, stått på
god fot med infödingarna och varit vän med deras h6vdingar.
Negrerna i omskrivna orter ha dock sedan den tiden mördat
flera av de vita och även åtskiIIi,ga av mina män, bland dem
en amerikan vid namn Thomas, varför ingen vit därefter
vågat sig till dessa nejder.

Förlitande mig på mitt anseende bland infödingarna, begav
jag mig emellertid dit,. paddlade över floden i en kanot, om
svärmad aven mängd farkoster, fullastade med beväpnade
och blodtörstiga negrer. Själv hade jag blott en negertolk i
sällskap och var beväpnad endast med ett par små pistoler.

Icke ett hår blev krökt på mitt huvud, och av hÖvdingarna
erhöll jag de önskade rättigheterna.

Kanske att jag framdeles återvänder hem till Sverige och
bosätter mig där för mina barns skull. Men bäst trives jag
dock i det inre av Sydafrika med mina ornitologiska forsk
ningar och studier och bland mina negertjänare, borta från
civilisationens jäkt och affärsbekymren. Spartanskt enkelt
leva vi då av köttet efter det storvilt, som jag och mina in
födda jägare lyckas fälla. Anrättningen av detta oftast magra
och torra kött är ganska smaklös. Det halstras blott över
lägerelden. Sakna vi kaffe, gräva vi upp rötterna av vissa
träd, rosta därefter dessa rötter och koka vårt kaffe av dem.
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Visserligen blir smaken på denna dryck något hitter, men
när man har vant sig därvid, så får det duga.

Mitt nöje under dessa viloperioder är att gå omkring bland
mina boskapshjordar, dragoxar samt ridhästar och se till,
att de få så gott bete som möjligt. Jag utökar då också mina
samlingar av sydafrikanska fåglar och insekter, känner mig
fri och lycklig Och saknar icke yttervärlden.

Nog är det sant, att man under sex månader av året lider
mer eller mindre av klimatfeber, men man vänjer sig med
tiden därvid, så vida man icke går en för tidig död till mötes.

*

Marseille farm, Kmkodilfloden, den 25 juni 18H2.

I september månad förra året utbröt en pestartad sjukdom
bland min boskap här på Marseille farm. Hittills har den
krävt omkring 600 offer bland mina kreatur. 'Det enda, som
hjälpte något mot denna svåra plåga, var att ständigt byta om
betesfält för djuren. Men detta var ingen lätt sak, då krea··
turens antal ursprungligen uppgick till ungefär 3.000. Nu
synes epidemin vara över för denna gång, men den har föror
sakat mig mycket stora förluster.

Icke nog med förlusten av de omnämnda 600 kreaturen,
utan tillfället att med god förtjänst avyttra de återstående
2.400 har gått mig ur händerna. Förlidet år voro nämligen
affärsutsikterna i Mashonaiand ytterst förmånliga. Men pt\
grund av kreaturssjukdomen bland min boskap kunde jag icke
tillgodogöra mig denna högkonjunktur. Nu ha emellertid
förhållandena i Mashonaiand förbytts i lågkonjunktur på
grund av överspekulation, och penningbristen därstädes är
stor.

Inga guldfält, som löna sig att bearbeta, ha hittills där på··
träffats, vilket man hade hoppats.

Även i Transvaal äro tiderna numera tryckta, och boerna
emigrera i stora skaror västerut. Med min senaste expedition
härifrån till Angola följde tjugo vagnar emigrerande boer
familjer.

Denna min omkring 300 svenska mil långa färd från far
men Marseille i Transvaal till Mossamedes gick genom Kala-
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hariöknen, förbi sJon Ngami, genom Damaraland, Ovambo
land och Angola. Den s. k. Kalahariöknens norra del är dock
ett steppland, och Kalaharis skogsbälte erbjuder t. o. m. en
leende och lummig landskapsbild med en mångfald av exo
tiska träd, såsom solfjäderpalmer m. fl.

Faro- och riskfylld, som vanligt, var denna resa. En
dylik färd kan under svåra förhållanden ta ända till bortåt

HAST MED OXVAGNAHNA CNDEH RESAN.

två år, ja, i mer än ett fall har den aldrig kunnat fullbordas
på grund av död genom törst eller överfall av infödingarna.
Själv lyckades jag denna gång genomföra resan på endast sju
lnånaders tid, men detta blott till följd av att jag väl kände
till dessa trakter sedan mina föregående jaktexpeditioner där·
städes. Rätta sättet att färdas genom Kalahari, i synnerhet
om man därvid driver stora boskapshjordar, är att vänta, tills
regnperioden börjat på allvar, och sedan färdas med regnet.

I början av år 1882 hade infödingarna omkring 400 eng.
mil norr om sjön Ngami överfallit, dödat och plundrat en
tysk vid namn \Veswaisel och en skotte, vilkens namn var
Faraday. Amerikanen Thomas, som år 1887 var i min tjänst,
blev sedermera även han mördad av negrerna i dessa trakter.

Sju boervagnar med emigranter från Transvaal hade ny
ligen färdats samma väg. Infödingarna hade då skjutit på
dessa vagnar och dödat flera av boernas kreatur samt hotat
med att fÖljande morgon i samlad trupp anfalla boerna. Dessa
flydde emellertid hals över huvud, efterlämnande en stor del
av sin boskap som byte åt negrerna.

Jag beslöt att göra upp räkningen med omnämnda negrer.
Innan jag framkom till deras område, måste jag dock först
med min straffexpedition vada över en bred flod, i vilken
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vattnet nådde oss upp till armhålorna. Infödingarna öppnade
därunder en häftig skottlosning mot oss men· flydde därefter,
och vi intogo sedan deras kraaler utan större motstånd. Fem
av dessa kraaler lät jag mitt folk bränna ned, och i en av dem
hittades den post, som Faraday senast erhållit och varigenom
jag kunde identifiera honom.

Min avsikt var att statuera ett varnande exempel. Hade
min expedition nu passerat utan att bestraffa negrerna, hade
denna resroute allt framgent förblivit en dÖdsfälla för de
vita.

Vår sydafrikanska vinter är nu som strängast. Det är kallt
att sova ute i fält, då kylan nattetid sjunker ända till minus
fl o Celsius. Men om dagarna ha vi sommarvärme. Denna
temperaturskillnad är farlig för hälsan.

Flyttfåglarna lämnade oss redan i början av april månad
för att bege sig norrut till Europa.

Min sydafrikanska insektsamling, som icke är obetydlig,
ämnar jag själv föra med mig till Vänersborgs museum, då
jag, såsom jag hoppas, inom några år kommer att avlägga ett
besÖk i Sverige. Jag skall göra mitt bästa för att under nästa
regnperiod fullständiga densamma.

*
Marseille farm, Krokodilfloden, den 19 december 1892.

Här i Transvaal ha vi i år varit svårt hemsökta av gräs
hoppor, denna förfärliga landsplåga. Den art, som nu här
jat hos oss, är den röda eller egyptiska gräshoppan. Äggen
läggas i augusti och september samt utkläckas i oktober un,.
der regnperiod. Tre il fyra veckor gamla, äro de utkläckta
gräshopporna små och till färgen bruna och kallas av boerna
"voetgangers" (fotgängare), emedan de ännu icke uppnått
flygstadiet. De äro då relativt oskadliga. Men sedan ving
arna utbildats, bliva de rÖdaktiga och kallas "rooi boiches"
Crödtröjor). Då börja de sitt fÖrÖdelseverk på allvar.

I maj förra året mötte jag i Damaraland väldiga svärmar
flygande gräshoppor. Innevarande år ha gräshopporna varit
ännu talrikare. I oÖverskådliga, milslånga, täta massor har
jag sett dem komma flygande eller hoppande. De flygande
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gräshoppsvärmarna förmörka solen, sa långt man kan se, och
luften fylles med rasslet av deras vingar. Där de draga fram,
förinta de allt ätligt, som kommer i deras väg. Gräs och
gröda, såväl som buskarnas och trädens blad, allt förtäres
av de glupska skadedjuren. Ingenting kan stoppa deras för
ödande härjningar. Ingen, som nu ser de svarta markerna,

INFöDINGAHNA FYLLA BEGHtLIGT SINA MAGAH
MED GRXSHOPPOH.

Foto: M. O-g.

skulle kunna tro, aU de nyligen vara betäckta av saftigt grönt
gräs.

Gräshopporna förorsaka oss, som bliva utsatta för deras
plundringar, ofantliga förluster och skador. När gräshopp
svärmarna slå sig ned för att sova över natten, sitta de i
tjocka lager. Tidigt om morgnarna äro de så stelfrusna av
kölden, att de icke kunna röra sig, och fångas då av infö
dingarna, som begärligt äta dem.

På Marseille farm har jag gott om villebråd såsom kudu,
vildbest, impala, buskbock, springbock, duicker m. m. Men
man måste emellertid vara van jägare för att kunna fälla de
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skygga djuren. Så snart antilopen får jägaren i sikte, ilar den
nämligen blixtsnabbt in i de täta tÖrnsnåren, som med sina
skarpa törnen riva sönder jägarens ansikte, händer och kläder
och jakthästens hud samt kunna skada både ryttarens och
riddjurets ögon. Nu måste jägaren i sporrsträck rida utefter
törnsnåren och söka följa det flyende villebrådet, ofta med
verklig livsfara, då hästen i den gropiga terrängen mången
gång gör en kullerbytta med den påfö'ljd, att ryttaren flyger i
luften med gevär och ammunition. Skymtar den bortilande
antilopen fram i någon öppning i törnsnåren, måste skytten
genast hoppa av hästen och ta tillfället i akt att söka skjuta
djuret.

*
Marseille farm, Krokodilfloden, den ~) juli 189~~.

Sorgligt var det att i brev hemifrån läsa om lektorskan R:s
tragiska slut. En sådan djup, sann kärlek hör man aldrig
talas om härute i Transvaal. Bland boerna är det sedvanligt
att dryfta frågan om vem mannen efter hustruns dÖd skall
gifta sig med, innan hon hunnit avlida eller åtminstone samma
dag, som hon blivit begraven. Enligt lag får en änka här
icke gifta om sig förrän 9 månader efter makens frånfälle.
Men om hon dock vill ingå nytt äktenskap före omskrivna
tidsperiods utgång, måste hon förete intyg från läkare, att
hon icke är i grossess. År 1885 färdades jag med en av mina
oxvagnar ned till Kimberley. På vägen dit rastade jag vid
ett tillfälle under några timmars tid i närheten aven farm.
som ägdes aven av mina boerbekanta. Hans hustru bjöd
mig på kaffe, och vi sutto där samspråkande i all hemtrevnad,
innan jag fortsatte min färd. Icke fullt två månader därefter
passerade jag på hemvägen åter samma farm och fann då
till min förvåning, att hustrun var död och begraven, och man
nen redan omgift.

I Pretoria, som jag åter besökt, var kampanjen om presi
dentvalet i full gång. Kalvinisternas kandidat var Kriiger,
under det att luteranerna agiterade för Joubert. Stäm
ningen var orosmättad. Skulle de båda partierna dumdristigt

81



hog stalla till oroIlgheter i Transvaal, år jag övertygad om, att
engelsmännen toge tillfället i akt att annektera landet.

Även i år hava gräshopporna i Transvaal utfört sitt för
ödelseverk på gräs, gröda, växter och träd. På väg från
Pretoria till min farm Marseille färdades jag för en tid sedan

CHURCH STHEET EAST r PHETOHIA vm 1890-TALETS BöRJAN.

igenom en över tre svenska mil lång gräshoppsvärm. Luften
och marken voro så överfyllda av dessa skadeinsekter, att
mina hästar blott med möda kunde fås att gå igenom dem.
Hur många år å rad skall väl Sydafrika härjas av dessa fruk
tansvärda skadedjur?

Sydafrika är ett underligt land! Antingen kan man icke få
en droppe vatten att släcka sin törst med, eller ock är man i
fara att drunkna på torra lånd. I Johannesburg lära hästar
ha drunknat på gatorna. Här hos oss har Krokodilfloden
svämmat över sistI. februari, och denna översvämning föror
sakade även mig på Marseille farm stora skador. Vi ha haft
fullt upp med arbete att röja bort lämningarna efter de två
hus, som översvämningen förstörde på farmen. Ett tredje
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hus står kvar, men kan icke rymma oss alla, då det blott
innehåller två rum.

Flyttfåglarna komma hit till Marseille farm i oktober må
nad och lämna oss i början av april för sin långa färd mot
norr. Den enda av våra i Sverige förekommande flyttfåglar,
som jag sett häcka här i Sydafrika, är vakteln. Två vita stor
kar stannade även kvar hos mig över förra vintern. De voro
mycket tama och plägade dagarna igenom stå där på ett ben
och med blicken intresserat följa våra åtgöranden på farmen.

Jag är mycket orolig för min
senaste Angola-expedition, som
.i ag nog blir nödsakad att söka
upphinna och bistå. Förhållan
det är nämligen, att portugiska
regeringen i Västafrika är upp
bragt över, att jag sålt gevär
och ammunition till ovambo
erna, som de vilja underkuva
men nu icke våga ge sig i strid
med. Enligt min mening har
Portugal mer än nog kolonier
i Afrika, varför ovamboerna
böra få behålla sitt land.

*
Ombord å S/S S:t Thome, på

resa från Lissabon till Mossa
medes, den 29 juni 1894.

Foto: K. & A. Wikner, Vänersborg.

AXEL W. ERIKSSON 1894.Mer än vanligt vemodigt kän··
des det denna gång vid avre
san från Sverige att skiljas från
mina älskade, från goda vänner
och från vårt kära fosterland. Kanske detta avsked var det
sista? Men det tjänar ingenting till att hänge sig åt sorgsna
tankar. Bäst att frimodigt och lugnt gå framtiden tillmötes
och överlämna allt åt Försynen.
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En veckas tid stannade jag i London. Jag tog tillfället i
akt att där i världens största museumstad åter bese Natural
history museum's storslagna samlingar av såväl forn- som
nutidens djur. De paleontologiska samlingarna, särskilt rika
på däggdjur och reptiler, voro synnerligen intressanta. Un
der min rundvandring i detta världsberömda museum över
väldigades jag av känslan av Skaparens oändliga storhet och
min intenhet.

Med D:r P. Bowdler Sharpe, världens troligen främste nu
levande ornitolog, hade jag ett samtal i British museum of
natural history angående mina sydafrikanska fågelsamlingar,
av vilka en del återfinnes i omskrivna museum.

Den 16 juni lämnade jag London och anlände den 19
i samma månad till Lissabon, varifrån jag efter fyra dagars
uppehåll fortsatte min resa med ångaren S:t Thome. Mitt
intryck av portugiserna är, att de äro ett artigt, gästfritt och
vänligt folk. De portugisiska tullmyndigheterna förefalla mig
dock vara onödigt mycket om sig och besvärliga.

Här ombord äro vi 230 passagerare, av vilka mer än hälften
utgöres av portugisiska soldater och officerare. Soldaterna
äro i allmänhet småväxta och spensliga, och få av dem ha
den militäriska hållning och gång som våra svenska gymna
sister efter skolexereisen. Officerarna äro verkliga gentle
män.

Maten ombord är förträfflig, ehuru jag icke tycker om all
oljan, som användes i snart sagt varje rätt.

En verklig plåga för mig är att dagligen behöva sitta ned
vid middagsbordet i två timmars tid mellan kl. 5-7 e. m. för
att äta och dricka, under det att ett musikkapell spelar taffel
musik. Jag längtar åter ut till det fria och obundna livet i
Sydafrikas inre, där man äter för att leva och icke lever för
att äta.

Ända sedan vi lämnade Lissabon, ha vi haft mycket vackert
väder. Som vår ångare nu går i god passadvind, är det ingen
fara för stormar, innan den anlöper Mossamedes, dit vi hoppas
framkomma omkring den 20 inst. juli.

*
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Otjimbingue den 7 juni· 1895.

Till Mossamedes framkom jag i slutet av juli månad förlidet
år. Färden därifrån fortsattes med oxvagn över kustbergen
till den lilla staden Chibea, där förberedelserna för min expe
dition avslutades.

Under min vistelse i Chibea anlände bror Albert dit från
Ovamboland. Han var sjuk och hostade förfärligt men var
ändock vid gott humör. Vi gjorde upp en plan att mötas vid
Kunenefloden. Albert fortsatte norr ut till sitt hem i Lubango,
och jag tog vägen åt söder till Humbe.

Tio dagar efter det vi skilts åt, fanns Albert icke mer i livet.
Han avled nämligen i Lubango den 16 september. De, som
sågo honom dö, beundrade hans stora mod och lugn inför
döden. Vid full sans ända tills några minuter före slutet,
mötte han döden oförskräckt, såsom han alltid varit i livet.
Det är mycket tomt efter min redbare och rakryggade käre
broder. Den 7 september lämnade jag med min expedition
Chibea, tog vägen över Humbe till Kunenefloden, som över
vadades, och på vars andra strand jag den 1 oktober lät slå
mitt läger på en vidsträckt platå omkring 15 minuters väg
från floden. Rätt länge dröjde det, innan jag i mitt läger vid
Kunene fick budskapet om Alberts död.

Kort därefter begav jag mig ut på elefantjakt, slet ont,
hungrade och törstade, red omkring i den svårtillgängliga ter
rängen, såg dammet, där elefanterna drogo fram, ryka upp i
luften och törnbuskarna röra sig i de för en människa och en
häst ogenomträngliga törnsnåren, där elefanterna dock kunna
springa igenom, men fick icke en enda elefant inom skotthåll.
Uttröttad och uthungrad, red jag tillbaka till mitt läger och
fortsatte kort därefter till oukuanjana- och oukuambistam
marna i och för uppköp av boskap.

Under min bortovaro från Kunene-lägret begagnade sig om
banjastammen en natt av tillfället att röva bort min boskap,
500 kreatur. Mina svenska medhjälpare lyckades dock under
hot om ett stort anfall mot omskrivna stam att förmå dess
hövding att återlämna den bortrövade boskapen, av vilken
blott några få kreatur saknades.

Julen firade vi i lägret vid Kunenefloden. Den 3 januari i år
bröto vi upp från Kunene för att i korta dagsmarscher söka
vattenställen för den stora boskapshjorden, då inget regn ännu
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fallit. Enligt naturens ordning inträder regnperioden här i
november eller december, men i år började regnet falla först i
slutet av mars månad. Sedan dess ha vi emellertid fått till
räckligt med nederbörd, gräset växer, och min boskap har bete
och vatten.

Jag har varit i \Yalwi'ch Bay, där jag inköpt 18.000 skålpund
livsförnödenheter och handelsvaror för min nya expedition till

FRÅN LÄGHET VID KUNENEFLODEN DEC. 189 ft
T. v. vid bordet Axel W. Eriksson.

Angola, Ovamboland, Damaraland och Transvaal, till vilket
senare land jag även denna gång hoppas kunna överföra om
kring 2.000 kreatur.

Tyskarna i Sydvästafrika ha nu tack vare sina moderna va··
pen och sina väl övade trupper lyckats besegra den tappre
hottentotthövdingen Hendrik \Yitbooi, som under åren 1892-
1894 förde en seg kamp mot dem. Ännu ha tyskarna dock
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icke inlåtit sig i strid med hereroerna, som nog komma att
vålla dem mycket bekymmer.

/\..ukas den 28 september 189ll.

AXEL ERIKSSON JUN., "DER MALER SDDWESTAFRIKAS",
med hustru, hundar och kattor på trappan till manbyggnaden å sin

faders farm Vogelstruyskraal vid Omarnnlfloden (Damaraland) .

Boskapspesten, d. s. rinderpest, kom till Nordafrika för sju
år sedan, som det påstås med en av slaktoxarna till de itali
enska trupperna i Somaliland. Utan tvivel är det samma sjuk
dom, som på 400-talet e. Kr. med hunnernas invasion spred sig
över hela Europa och sedan dess med kortare eller längre
mellantider där rasat, mer eller mindre våldsamt. Enligt be
räkningar krävde sålunda denna boskapspest under första
hälften av 1700-talet icke mindre än ungefär 200.000.000
offer i Europa. Detta fruktansvärda plågoris har under denna
senaste epidemi utrotat bortåt 95 procent av all boskap samt
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tvåklövat villebråd utefter hela Ostafrika och i det inre av
kontinenten längs Nilen och Zambesi. Nu har boskapspesten
utbrett sig även i Transvaal samt Kapkolonien och därstädes
anställt stor förödelse.

Guvernementen i Sydafrika ha offrat flera millioner pund
sterling i och för boskapspestens utrotande, men dessa an·
strängningar hava hittills icke krönts med någon framgång.
Sjukdomen sprider sig tvärtom alltmer och härjar för närva
rande i trakterna kring sjön Ngami samt hotar Damaralan<1.
Tyska regeringen i Sydvästafrika vidtager visserligen alla för
siktighetsmått för att hindra boskapspestens spridande dit,
men troligt är, att den misslyckas i följd av de många antilop
hjordar, vilka föra smittan med sig överallt, där de draga
fram.

Skulle emellertid sjukdomen komma till oss här i Damara
land, då måste troligen de flesta vita lämna detta land, eme
dan där ej idkas något åkerbruk, utan befolkningen livnär sig
av boskapsskötsel och handel.

Otrolig låter väl den prisstegring på kreatur och kött, vilken
inträtt på grund av boskapspestens förödande härjningar. En
oxe, som före sjukdomens början betingade ett pris av 80
kronor, betalas nu med 4 il 500 kronor, om den genomgått
boskapspesten och således för framtiden är immun för den
samma. Ett kilo oxkött kostar nu i Johannesburg 8 kronor.

På min farm Marseille vid Krokodilfloden i Tranvaal har
boskapspesten hittills skördat omkring 1.450 av kreaturen och
sålunda förorsakat mig en förlust på bortåt 126.000 kronor.

*
Aukas den 23 augusti 1897.

Den 22 sisU. april kom en neger till mitt läger i Omaruru
med underrättelsen om, att boskapspesten nått Grootfontein.

Dagen därefter lämnade jag till häst Omaruru och efter en
mycket ansträngande ritt framkom jag på nionde da,gen till
min farm Aukas, hungrig och uttröttad. Min därvarande bo
skap var då redan angripen av rinderpesten, men jag lyckades
rädda nära 900 av mina 1.700 kreatur genom användande av
professqr Kochs serum ur galla av kreatur, som dött i pesten.

Därefter reste jag den 16 juli till Omaruru i en lätt kärra,
dragen av fyra hästar. Förbud var nämligen av tyska rege-
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FINSKA KYHKAN OCH MISSIONSSTATIONEN IONDONGA
(OVAMBOLAND).

Foto: F. ffiS.
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ringen utfärdat å alla vägar att medföra oxar; endast hästar
eller åsnor finge användas som dragare.

Genom tidningarna i Omaruru fick jag den nedslående
underrättelsen, att professor Kochs serum tjänade som skydd
blott under några få månader. Denna underrättelse var för
mig så mycket mer nedslående, som jag genom boskapspesten
redan förlorat över 2.200 kreatur här och i DamaralaIHi.
Emellertid befanns denna farhåga ogrundad, enär det hittills
visat sig, att endast ett ringa fåtal av de med serum behand
lade djuren ånyo angripits av sjukdomen eller på annat sätt
dukat under.

I början av denna månad red jag från Aukas till Ondonga i
och för uppkÖp av livsmedel för mina tjänare och mig själv.
Jag fann då snart, att boskapspesten härjade på det mest för-o
färliga sätt bland ovambostammarnas kreatur. Över allt lågo
döda djur. Oaktat hungersnöd rådde även i Ovamboland, voro
de finska missionärerna där barmhärtiga nog att låna och
sälja till mig 20 säckar korn och bönor av senaste skörden i
landet. Vnder de 8 dagar jag fick vänta på vagn fö,,-' provi-
antens transport erbjöd jag hÖvdingen i Ondonga min hjälp
för att ympa en del av hans boskap, men han avböjde detta er
bjudande. Nära nog hela hans stora uppsättning av boskap
gick sedan fÖrlorad.

Från Ondonga red jag till Oukuanjama, där jag genom
seruminsprutningar lyckades rädda flera tusen kreatur åt in
födingarna.

Prisen på livsförnödenheter här i landet ha på grund av bo
skapspestens förödande härjningar samt de senaste två årens
missväxt stigit oerhört. Nästan överallt råder hungersnöd.
Det är mycket sorgligt att allestädes och i synnerhet i det inre
av landet se nÖdlidande och utsvultna människor.

Genom de millioner kreatur och större villebråd, som bo
skapspesten dödat, ha förfärliga sjukdomar brutit ut bland
befolkningen, särskilt bland de undernärda infödingarna, vilka
i massor dö av tyfus och andra sjukdomar. Då jag nu senas!
färdades genom Damaraland, påträffade jag ytterst få friska
människor. Klimatfebern har i våra trakter varit synnerligen
svårartad under sista regnperioden, och 30 tyska soldater ha
dött i densamma. Här i Aukas ha vi alla vari,t sjuka, flera av
oss mycket allvarligt.
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HöVDINGEN KAMBAZEMBE I OT.JIHON.JUPA MED FAMILJ,
Axel Erikssons gode vän och Damaralands rikaste hövding.

91



Som exempel på, vilka oerhörda förluster boskapspesten
dragit med sig, kan nämnas, att min gode vän hövdingen
Kambazembe i Otjironjupa, Damaraland, har förlorat omkring
190.000 av sina 200.000 kreatur.

*
Marseille farm, Krokodilfloden, den 14 juni 1898.

Efter en veckas vistelse i Kapstaden avreste jag därifrån den
25 sistl. maj med järnväg till Bechuanaland och på kvällen den
28 anlände jag till den lilla järnvägsstationen Palla Road, som
är belägen 38 engelska mil från Krokodilfloden och 56 mil
från Marseille farms boningshus.

Natten tillbringade jag på golvet i stationshusets anspråk
Iösa väntsal med min kappsäck till huvudgärd och min Över
rock som täcke. Det var kallt, och jag frös, men stationsmäs~

taren, till hörden norrman, lade vänligen på mig en av sina
rockar.

Följande morgon försökte jag få en neger att visa mig vä
gen ned till Krokodilfloden, men ehuru jag erbjöd honom en
rundHg ersättning, var han dock ej villig därtill. Jag slängde
då min överrock över axeln, tog min kappsäck i ena handen
och begav mig så mot floden, följande ett vagnsspår, som sta
tionsmästaren visat mig.

Klockan var då 8 på morgonen, men först kl. 10 på kvällen
framkom jag till Barolongs vattenhål, mycket trött, hungrig
och halvdöd av törst. Jag kastade mig genast på knä ned i
gyttjan och drack begärligt det kalla vattnet, tHIs min törst
släckts. Sedan jag tänt en eld, lade jag mig ned på marken
bredvid den, svepte min överrock om mig och somnade, ut
tröttad som jag var.

Tidigt morgonen därpå fortsatte jag min vandring till Kro
kodilfloden, där jag på Frances farm till min stora glädje
sammanträffade med min f. d. bokhållare svensken Cederherg,
en duktig och redhar man, som nu tjänstgör som förvaltare
på omnämnda farm. Där blev jag vänligt bemött, åt ordent
lig mat, drack kaffe och mjölk, så mycket jag förmådde, sov
över natten i en bekväm säng och fortsatte därefter vand
ringen till min 18 engelska mil därifrån belägna farm
Marseille.
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Vid min framkomst dit anträffades icke min förvaltare,
afrikanen C., en bekväm herre, som fÖl' det mesta sköter sina
egna angeläg~nheter och sin hälsa. Han var sedan tre må··
nader tiHbaka med sin familj bortrest på en rekreationsfärd
och hade helt enkelt utan min vetskap lämnat farmens skötsel
åt negrerna.

KHANFLODEN VID HöGVATTEN l NÄHHETEN AV USAKOS.

Foto: S. W. A. A.

Det är väl, att jag gjorde denna inspektionsresa. Allt på
Marseille farm är vanskött.

Dagen efter min ankomst till farmen lät jag sadla en av
ridhästarna och red förvaltaren till mötes. På femte dagen
efter starten påträffade jag honom och hans familj, nu stadda
på återresa till Marseille farm. Ridande följde jag deras vagn
från den 5 till den 12 juni, men som min förvaltare reser be
kvämt och makligt, tröttnade jag därvid. Den 12 på morgo
nen sadl'ade jag därfÖr min häst, lämnade sällskapet, red hela
den dagen och halva fÖljande natt samt framkom till bonings
huset å min farm kl. 1 på natten den 13 juni. Livet är för
kort att spillas bort, såsom omskrivne fÖrvaltare gör.
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Ehuru Marseille farm har givit rik avkastning, uppvisar för
valtarens redovisning dock blott skulder. Inkomsterna har
han använt för sin egen del. Jag är nödsakad att göra slut
på dessa för J:.llig ruinerande förhållanden.

Snarast möjligt måste jag i och för affärer resa till Rusten
burg och Pretoria och därifrån med järnväg till Kapstaden,
varifrån jag i juli månad skall fortsätta med ångaren Leutwein
till vValwich Bay.

Grootfontein den 16 oktober 1898.

Från Walwich Bay startade jag den 21 sisU. augusti. På
vägen därifrån till Usakos angrepo en natt mina hundar Nel
son och Miss en mycket stor rate!' eller afrikansk honungs
grävling. Vi måste skynda till hundarnas hjälp, emedan
ratein, angripen, är en fruktansvärd motståndare, vilkens bett
och stora, skarpa klor äro livsfarliga. Då den dessutom är
seglivad, är det icke lätt att döda den. Det tog en halv timme,
innan jag kunde fälla det rasande djuret med ett skott i nosen,
den enda plats, där man kan döda det. Lyckligtvis hade rateln
icke lyckats mer än att bita sönder en sko för en av mina ne
gertjänare och riva i trasor byxorna på en annan.

Vid min ankomst hit till Grootfontein mötte mig Tom, en
av de infödda jägarna vid mina kreatursposter iDamaraland.
Han berättade, att under min resa till Transvaal mina neger
tjänare vid omskrivna kreatursposter lyckats skjuta åtskilligt
storvilt, för det mesta hartbest, vildbest samt roan- och eland
antiloper.

Eland är vår största och matnyttigaste antilop. Endast
köttet aven fullvuxen elandtjur i god kondition kan väga upp
till 1.400 skålpund, och den har dessutom en otrolig mängd
fint, gott fett, mest på bröstet och kring hjärtat. Jag har sett
detta fettlager ända till 12 tum tjockt på bröstet aven eland,
och fettet kring djurets hjärta kan väga omkring 30 skålpund.

Mina kreatursvaktare hava under min bortovaro även dödat
-1 leoparder och lyckats fälla 10 strutsar, de flesta just i rätta
jaktsäsongen, då fjädrarna äro som vackrast.

Ett stort antal hungrande infödingar ha samlats vid mina
kreatursposter i Damaraland för att få mjölk samt kött efter
våra slaktdjur och det skjutna storviltet. Jag är just icke glad
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däröver, emedan dessa infödingar, då de bliva allt för utsvult
na, röva bort åtskilli'ga av mina kreatur för att slakta och för
tära dem. Men det är ingenting att gÖra däråt. Att se de stac
karna dö av svält kan jag icke, och dessutom ha vi ju haft
stora affärer tillsammans, innan rinderpesten tog all deras
boskap.

EHONGOBEHGEN vm lTSAKOS (DAMAHALAND ).

Foto: S. W. A. A.

Klimatfebern har denna gång envist plågat mig ända från
första attacken i Angola den 7 december förlidet år. Sedan
dess har jag månatligen haft minst två anfall av densamma.
Den svåraste attacken fick jag samma dag, som jag startade
resan hit från \Valwich Bay. I flera timmar låg jag då sans
lös, vårdad aven välvillig tysk.

Mina ögon äro numera mycket överansträngda och svaga.
Om dagarna är jag överhopad av gÖromål och måste därför
använda nätterna för min korrespondens och ser då blott vid
starkt ljus att skriva. Minst 50 brev måste jag skriva under
de närmaste nätterna.

95



Walwich Bay den 4 augusti 1899.

Femtiotre år gammal är jag nu, men jag tror knappt, att
många unga, vita män härute kunna utstå de strapatser och
umbäranden, som jag har genomgått och alltjämt får upp
leva.

OUTJO VATTENFALL (DAMARALAND).

SisU. juli insjuknade jag i en farsot, som här rasar, och i
vilken åtskilliga dÖtt. Läkarna kaHa den malariafeber med
bronkit, men själv misstänker jag, att det är influensa. Två
dagar måste jag intaga sängen, men ansåg mig därefter icke
längre kunna slösa bort tiden på detta sätt. Mina affärer
måste tillses. Jag steg upp från sjukbädden, lät sadla mina
två ridhästar och med en efterryttare red jag från Outjo till
Aukas, en vägsträc~a på omkring 200 engelska mil. Under
åtta dagars tid fÖrtärde jag så gott som ingen föda utan drack
endast te.

På grund av överansträngning och i följd av brist på till
räcklig sÖmn lider jag numera stundom av yrsel, som dock
går Över efter någon kort vila.

*
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Aukas, Damaraland, den 11 oktober 1900.

Starten av min expedition' till det inre av landet för att av
infödingarna köpa upp gummi blev fördröjd i följd av den
försenade ankomsten av mina från England inköpta bytes
varor. Expedi·tionen, bestående av tre vagnar med handels-

OT.JIHONJUPA ELLER STOHA WATERBEHG (DAMAHALAND),
där allting växer i överflöd, blommar prunka i regnbågens alla färger

och varma kiillor rinna fram ur taffelberget.

varor, anförtrodda åt mina vita och svarta medhjälpare, star
tade emellertid härifrån Aukas den 1 sist!. september och bör
återkomma hit inom 18 månader. Omkostnaderna för denna
expedition blevo mycket dryga, och jag hoppas, att detta fÖre
tag icke misslyckas. Det är dessutom åtskilligt bekymmer
samt och förenat med stora kostnader att ordna med hushåll
för alla mina medhjälpare, som stundom uppgå till 14 vita
och en stor skara svarta. Tidvis har jag måst anställa flera
infödda kockar.

För icke länge sedan inköpte jag av tyska regeringen i Syd
västafrika i och för min boskap i denna del' av Sydafrika ett
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stort jordområde på 20.000 tunnland. Denna egendom, kallad
Steenbokfontein, är belägen alldeles intill Etosha Pan och har
två stora källor tillika med åtskilliga mindre samt kommer
säkerligen framdeles att hliva mycket värdefull. *)

På Steenbokfontein farm finnes gott om storvilt av alla slag.
Men beklagligt nog hava lejon under sista t1den blivit allt för
talrika där. I flockar på 8 till 10 ströva de omkring på far
men, och man hör ofta deras rytanden. Nyligen ha de där
dödat en ridhäst för kapten Arvid Wester, som från Sverige
kommit hit ut till mig för att jaga lejon. Emellertid hoppas
jag och mina jägare så småningom kunna skjuta en stor del
av dessa rovdjur på Steenbokfontein.

Under senaste tiden har en elakartad influensaepidemi rasat
här i våra trakter. Av mina tjänare ha 90 % varit sjuka, och
9 av dem ha dött i sjukdomen, som även krävt många
offer i kringliggande nejder. Åtskilliga av mina medhjälpare
äro fortfarande sjuka i influensa.

Vi äro nu inne i den mest kritiska årstiden i Sydvästafrika.
Fälten ligga här brunbrända av den glödande solen. Inget
regn faller, och markerna äro uttorkade. Skaror av hungriga
negrer, hundar, svin, höns och ankor springa dagligen efter
mig för att få föda. Innerligt hoppas jag, att regnet snart bör
jar falla.

Inom kort ämnar jag företaga en handelsexpedition till
Ovamboland men hoppas återkomma hit till Aukas i slutet av
januari nästa år.

Kriget mellan engelsmännen och boerna i Transvaal fort
sätter aUtjämt. Väl vore, om det snart toge ett slut, fred
slötes och ordnade förhållanden åter inträdde i omnämnda
del av Sydafrika.

*
Aukas, Damaraland, den 2 april 19m. * * )

Som jag skrev i mitt förra brev hem, är det gott om stor
vilt men även om lejon på min farm Steenbokfontein, vilken

') Steenbokfontein ingår numera som en del i Sydvästafrikanska
djurreservatet n:r 2.

• *) Axel Wilhelm Eril{ssons sista brev till sina anhöriga i Sverige.
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jag inköpte i, september förlidet år. För några veckor sedan
skadade och dödade ett hanlejon och två honor en natt några
av mina kreatur på omskrivna farm. Nästa morgon följde
mina negertjänare spåren efter dessa rovdjur och lyckades
skjuta hanen. Men just som besten skulle utandas sin sista
suck, kastade han sig över en av mina infödda kreatursvaktare,

VILDFIKONTRXD I OKUAMBI, OVAMBOLAND,
som är ett vackert land med böljande sädesfält, yppig tropisk
växtlighet, vitt skuggande fikonträd och majestätiska palmer.

Foto: F. ms.

som han bet mycket svårt och säkerligen skulle ha dÖdat på
fläcken, om icke lejonet varit dödligt sårat, så att det dog
ovanpå negern.

I början av nästa år kommer jag att företaga en expedition
lill Transvaal och därvid medföra så många oxar, som jag
lyckas hopbringa. Mina kor och kalvar lämnar jag då kvar
här på Aukas farm, emedan jag icke kan medtaga dem i fö,ljd
av den ytterst hÖga tull, som tyska regeringen i Sydvästafrika
har pålagt exporten av kor och kvigor. Denna tull utgör näm
ligen 108 kronor för varje dylikt djur.

För närvarande ha vi här på farmen en synnerligen väl
kommen regnperiod med all den välsignelse, som den medför
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för grödan och kreaturen. Vnder de senaste två månaderna
har det varit få dagar utan nederbörd.

Rinderpesten härjar nu igen i D...amaraland sedan maj
månad förlidet år. Den har rasat även i våra trakter, men på
Aukas farm ha vi lyckligtvis undsluppit densamma.

Skriv snarast möjligt till mig, så att brevet hinner nå mig
före innevarande års slut, då jag, som redan nämnt är, i
januari nästa år ämnar åter börja marschen tvärs över Syd
afrika.

Jag känner mig rätt kry och stark, men mina ögon äro myc
ket svaga, varför jag icke vågar anstränga dem med brev
skrivning och läsning. Min sekreterare har skrivit detta
brev efter min diktamen.

XIII.

Epilog.

På sina större expeditioner plägade Axel W. Eriksson åtföl

jas av några vita medhjälpare och ett femtiotal infödingar,

vilka tjänstgjorde som jägare, kreatursvaktare, tjänare, koc

kar, vagnsledare, med uppgift att efterse, att vägen eller

vagnspåret ej förlorades ener, där ingen väg fanns, själva välja

sådan, och förmän för oxvagnarna, drivarna, som körde vag

narna och hade ansvaret för desamma.
Den 30 maj 1901 hade Axel W. Eriksson på en resa från sin

20.000 tunnlands farm Steenbokfontein vid Etosha Pan i Syd

västafrika hunnit fram till Ourupapa ungefär ett par timmars
ritt från Grootfontein iDamaraland.

När läger slagits på omskrivna plats, fick Eriksson emeller
tid en svår hjärtattack. Från den tyska militärförläggningen i

Grootfontein tillkallades en fältskär vid namn Schmitt, men

denne kunde icke rädda livet på Eriksson, som samma dag,

den 30 maj 1901, avled i fÖljd av sin hjärtåkomma, vilken för
värrats genom klimatfeber och överansträngning.
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Några av den bortgångnes vänner förfärdigade pietets

fullt åt honom en vacker kista, negrerna grävde en grav, och

jordfästningen förrättades på holländska av boern Joubert,

som ägde en farm i grannskapet.

Förutom officianten närvoro vid begravningen den avlidnes

broder Reinhold, vänersborgaren Oscar Nyberg, dansken

Simens, tysken Sobelewsky, boerkommendanten Lombard,

chefen för tyska militärstationen i G-rootfontein, kapten Volk

mann, några tyska soldater och negertjänarna.

Efter jordfästningen sjöngs en begravningspsalm, och så

var den enkla men stämningsfyllda akten till ända.
Axel Wilhelm Erikssons stoft hade vigts till gravens ro

långt borta från älskat fosterland i Afrikas jord, det Afrika,

där han utfört en livsgärning, som hedrat det svenska namnet.

*
Vad blev i Afrika Din levnads lott '!
Den blev väl ofta kamp och möda blott!
Men dock därute ifrån fosterjord
med Dig blev svensk mans bragd och ära spord.

SOLNEDGÅNG ÖVER ETOSHA PAN.
Fällande vildfåglar.
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F. ms.

M. O-g.

S. A. R. & H.

S. W. A. A.

Bildförkortningar :

Finska missionssällskapet.

Margareta Oldevig.

South African Railways and Harbours Admi

nistration.

South West Africa Al1lmal, 1948.

Rättelser:

Sicl, 14 rad 3 står: stora; skall vara: stort.
1S S står: Han; skall vara: Hans.
20 S står: svår; skall vara: svåra.
22 23 bör stå kommatecken efter: Väslafrika
41, bildtexten, står: 1895; skall vara: 1894.
44 rad 16 står: Aukuanjamas; skall vara: Oukuanjamas.
45 21 står: eneglska; skall vara: engelska.
47 14 står: När; skall vara: Men.
61 3 står: 3; skall vara: 32.
62 ;) står: högsta; skall vara: högsta grad.
85 :H står: oukuanjana-; skall vara: oukuanjama-.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 7.

Årsredogörelse

för

Vänersborgs museum 1954.

Vänersborgs museum har under året besÖkts av c:a 9000
personer, varav 4311 betalande. Av de icke betalande utgÖres
ett stort antal av skolbarn. Vidare ha studiecirklar, konferen
ser, sammanträden m. m. hållits i museet.

I samarbete med GöLa Älvdalens konstförening ha sju ut
ställningar hållits, av vilka fem visats under våren och två
nnder hösten. Dessutom har i museets regi arrangerats en
expose med djur i naturlig miljö, kallad "Det vildas rike".

ökade anslag ha möjliggjort omfattande renoveringar och
restaureringsarbeten. Som donation erhöll museet från Älvs
borgs läns nOlTa Hushållningssällskap en källarbyggnad tillika
med en penningsumma, som tillsammans med gåvor från in
tresserade möjliggjorde kälIarbyggnadens överflyttande till
IHuseets bottenvåning, där den numera användes som utställ
ningslokal. I samband med detta företogs grundliga repara
tions- och målningsarbeten i källarvåningen. För aU erhålla
en mer ändamålsenlig expedition överflyttades gamla expedi
tionen till f. d. geologiska samlingarna, vilka t. v. maga
sinerats.

Den berömda afrikanska fågelsamiingen har d e l s veten
skapligt närmare undersökts och fÖrsetts med namn i enlighet
med modern nomenklatur, d e l s genomgripande renoverats,
varvid bl. a. elljus installerats i samtliga montrar. För att få
rätt namnbestämning ha e:a 200 fåglar identifierats vid
British Museum i London. .

Museets kulturhistoriska och konsthistoriska avdelningar ha
genomgåtts av fackmän. En del svårt skadade konstverk ha
därefter renoverats, såsom ett porträtt av Drottning Christina,
3 kinesiska konstverk, en oljemålning från Italien samt por
trätt av Gustav I, Lovisa Ulrika (2 st.) och Adolf Fredrik.
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På byggnadens östsida har i gammal stil placerats förgyllda
bokstäverna MUSEUM, och även över portalen har en mindre
skylt med samma inskrift anbragts.

Ett antal donationer har kommit museet till del, (kronolo
giskt uppräknade) såsom av Herman \Vähring, öxnered, Vai
borg Andersson, Vänersborg, Julius V. Nordberg, Vänersborg,
fru Judith Larsson, Vänersborg, fröken Gun Lindqvist, Restad,
Richard Nilsson, Dals-Grinstad, familjen Koch, Nygård, Einar
Egnell, Trollhättan, John Eriksson, Vänersborg, Åke Grooth,
SjÖtorp, W. Paalzow, Vänersborg, C. A. \Viberg, Mellerud,
fröken Anna Brobeck, Vänersborg, Stig Weister, Vänersborg,
fru A. Haij, Vänersborg. En fÖl' museet mycket värdefull
gåva i form av några originalbrev av L. Lloyd och Charles
Andersson har överlämnats av forstmästare Axel Geijer, Eks-
härad. .

Bland förvärvade föremål må särskilt nämnas "den eng·
strömska fornsakssamlingen", inköpt av herr Karl Engström,
Vänersnäs, omfattande c:a 500 nummer. Ett antal antika sil
verskedar har även inköpts.

En storartad donation har museet fått mottaga av Kungl.
Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien i form av ett
betydande antal av akademiens skrifter.

Den 30 augusti 1954 bildades Föreningen Vänersborgs Musei
Vänner av intresserade med Landshövding Arvid Richert som
ordförande. Härvid visades åter efter restaurering ett antal
av museets konstverk, främst porträttet av Drottning Christina.

Museet har bl. a. haft såsom gäster Historiska Föreningen
och Geografklubben från GÖteborg.

Vänersborg i april 1955.

RA.GNAR FALK.

/ SVEN A.XEL HALLBÄCK.

Då minnesteckningen över Axel W. Eriksson berör ett Väners
borgs museum närliggande ämne, införes i år såsom bidrag från mu
seet endast dess årsredogörelse.

R ed.
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.HRSKRöNIKA 1954.

Förmodligen studerar bröderna Ciillets årsskrifter, illte

endast den senaste utan även de gamla. Om någon broder tiII

äventyrs ej tillägnat sig denna goda vana, vill jag på det var
maste rekommendera vederbörande att snarast börja stude

randet. Läs då också Elov Nordf'lls långa rad av krönikor och
Du får återigen tillfälle att njuta av hans stil och framför aUt
hans formåga att på pricken tala om vad som sker i det SOUl

synes ske, antingen det nu gäller Hitler, Roosevelt, Anton

Lundgren eller ELA!

Tyvärr har denna gåva ej blivit mig beskärd, varför jag här

på bästa sätt får försöka skildra, vad som synes ske, och åt brö
derna Överlåta att begrunda, vad som verkligen sket' eller hm'

skett.
Vädden synes vara uppdelad i olika läger, även kallade

block och efter väderstrecken betecknade med Öst och väst.

Uttrycken härledes från en herre, som heter Culbertson, och

förekommer i ett spel, som heter bridge. Mitt på bridgebor

det mellan öst och väst står en herre, som heter östen Unden

och som av okänd anledning blivit utrikesminister utan att

besitta de mest elementära kunskaper i poker. Han höjer ett

varnande skolmästare-, fÖrlåt: professorsfinger mot väst, var
efter han sticker över åt öst och inbillar sig få kika i korten.
När han sedan kommer hem, visar han sig företräda tredje

ståndpunkten, som ej bör förväxlas med Tredje Riket, som var
någonting helt annat.

Nord vid det globala bridgebordet representeras av Nord
polen, som på sista tiden blivit strategiskt brännhet och där,
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tack vare SAS, Nordens statsministrar blivit nästan lika hem
tama som på Harpsund, och syd av Sydamerika, där Peru in
bjudit till högt spel genom att kapa en hel valfångarflotta.

öst-väst har spelet: väst spelar som vanligt med upplagda

kort, och öst synes ha alla trumf på hand. Sista sticket blir
en vätebomb, och se'n går hela världen hem, påstår pessimis

terna..~ Fan tro't, sa Rellingen.

Ernest Hemingway blev årets Nobelpristagare i litteratur.

Till Svenska Akademiens hemliga tillfredsställelse var han ej

i tillfälle att personligen avhämta den välförtjänta belöningen.

Han påstås nämligen ej vara riktigt rumssnygg enligt strängt

akademiska normer. Tur kanske, ty alltid törstige vagabon

den Hemingway i frihet på Nobel-barnkalas-galan kund(~

kanske fått Älmeby et consortes att underkänna Akademiens

kompetens och kraftigt påyrka, att litteraturpriset i framtiden

skulle utdelas genom Kontrollstyrelsen. Dom saknar ju som
hekant heller inte vanan vid höga priser.

På tal om Älmeby, så har gÖteborgarna mycket att lära. Det

är konstigt, att göteborgarna inte begriper, att systembolagets

filialer i Göteborg inte skall ligga, där det passar göteborgarna

utan där det passar stockholmarna. Nu är emellertid göte

borgarna ett egendomligt släkte, och känner jag dem rätt, så

tar de saken i egna händer och lägger alla sina filialer ute pä

Brännö. Och river bryggan. Så att inte Kontrollstyreisen kan

komma i land och titta på hanteringen.

Svenska folket åker till Norge och köper mal'garin och soc

ker. Statens Priskontrollnämnd, som påpassligt följer utveck
lingen, har genom upprepade, kraftiga sänkningar av person

bilpriserna skapat mÖjligheter fÖl' ett större antal medborgare

att deltaga i de givande livsmedelsresorna. Man måste verk
ligen ge PK en honnör för dess sinnrika och finurliga sätt aU

sänka hushållskostnaderna i Sverige.
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Militärmusiken motsvarar ej ungdomens smak, varför in

strumentbesättningen hastigt skall moderniseras. Beslutet
må vara riktigt, men motiveringen är felaktig. På min tid

motsvarade marscherandet och exercerandet inte heller ung

domens smak, men då var det ingen, som tog någon hänsyn

och moderniserade.
Vänersborg har under året haft en total solförmörkelse. Sot,·

förmörkelsen har naturligtvis också gått fram över andra or,·

ter i Sverige och på jordklotet, men jag skall i fortsättningen

försÖka hålla mig till Vänersborg. Trots att vädret var mulet,

fick man uppleva ett grandiost och oförglömligt skådespel.

En sakta framsmygande skymning övergick på ett ögonblick i

mörker, fågelsången tystnade, endast några fågelungar ropade
hjärtskärande på sin moder, fyrarna utIned segelleden tändes
och naturen såväl som människan hön andan. Plötsligt syntes
en smal, ljus rand över Dalbobergen; den blev bredare; den
utsände strålknippen, först litet trevande, sedan mera målmed
vetet; snart nådde de upp i zenit, och ljuset kom tillbaka lika
fort som det hade vikit. Naturen återgick till sin gamla rytm;
endast människan stod där, något handfallen och liten. Som
sagt: något man aldrig glömmer.

I Vänersborg ligger torget, där det låg förra året, och lika
obebyggt. På dess västra sida bor Länsstyrelsen, som med
Länsarkitekten vakar över torget. Och över alItsamman vakar
\Vassenius i ELA. Åt vännen \Vassenius får vi önska ett långt
och stridbart liv.

öster om torget ligger fortfarande Plantaget, där mig veter
ligt under året inga träd fällts, och i Plantaget står en ny mu
sikestrad, som invigdes av välsjungande Sjung-Sj ung på själva
Valborgsmässoaftonen.

Medan vi ändå befinner oss på stadens centrallinje, fortsät
ter vi österut och noterar, att kyrkan och församlingen fått en

ny herde i Bengt Swarl~n, att läroverket är trångbott och omo

dernt och att museet -- - -. Ja, vad skall en enkel krönikör
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Sedan krÖnikÖ
han ge en mera

säga om museet? Alla stora tidningar, som ha en kulturav

delning (och det tror ju alla stora tidningar att de ha), tycks
ha en pressattache ackrediterad vid museet. Dessa press
attacheer med vidhängande pressfotografer kastar sig, handlöst

och energiskt ö,ver allt, som HalJbäck daIJ1lnar fram från

källare och vindar. Vad som varit mest värdefullt ener sensa

tionellt undandrar sig mitt hedömande; dock torde fyndet av
porträttet av Guldkungens från Norden dotter, Vänersborgs
gnmdläggarinna, ha satt myror i huvudet på historiker och
konsthistoriker med den nya och viktiga frågan: Var Drott
ning Kristina ljus eller mÖrk? Jag för min del har satt ett
kryss på kupongen: Hon var cendre.

Och nu till Gillet: Som bröderna vet, så är Gillet en förnäm
lig institution. Dess fastighet och fonder skötas väl, dess för

hållande till samhäIIe och organisationer är gott, och dess års··
skrift är ej endast efterlängtad av bröderna utan även upp

märksammad och efterfrågad bland kretsar långt utanför

Vänersborg.

Hur åstadkommes nu detta goda resultat?

ren numera även är bisittare i styrelsen, kan

insides upplysning i ärendet:

Alla frågor i styrelsen väckes av Åldermannen. Sedan en

fl'åga väckts, utser Åldermannen sig själv att utreda frågan.

Resultatet framlägger Åldermannen sedan infö'l' styrelsen.

Därvid belyses frågan uttömmande ur dess ekonomiska, juri

diska, sociala och historiska synvinklar samt dess verkningar

för dagen och för framtiden. När detta är gjort, genomdisku

terar Åldermannen med sig själv alla frågans pro och contra.

Då Åldermannen inte lider av personlighetsklyvning, kan en

uppmärksam bisittare redan nu ana, hur frågan kommer att

avgöras. Efter diskussionen fattar alltså Åldermannen beslut,

som omedelbart klubbfästes. Efter detta ajournerar Ålder

mannen sig själv för att för Gillesskrivaren diktera, vad som
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beslutats. Det finns nämligen ingen gillesskrivare i världen,

som kan följa med, när Åldermannen är i farten. När proto
kollet sedan är skrivet, fortsätter sammanträdet enligt ovan,

Den näst viktigaste personen i styrelsen är Gillevärden. Han

svarar för förfriskningarna. Alla i styrelsen använda vishy
vatten utom Bruno Sterner, som med Åldermannens livliga

ginande blandar med sockerdricka. "Det tar bort syrlighe

ten", påstår Åldermannen. För en gång skull har Ålderman

nen fel, gudskelov! Bruno är Bruno, även om han spädes på

med sockerdricka.
övriga styrelseledamöter bildar en --- får jag hoppas - vär

dig och förtroendegivande bakgrund till de ovan nämnda och

gör bokstavligen skäl för benämningen bisittare.
"Beredskapsnämnden"*) har under året ej behövt sam

mankallas, vilket också vittnar om stYI'elsens, enkannerligen

Åldermannens, förmåga att bemästra alla uppkomna spörs

mål.
Härmed må nog vara sagt för denna gång om Gillet och om

allt det andra.

Om nu gillebröderna också ville rycka upp sig och ej av
gammal slentl"ian mumla "omval", när ny krönikör skall väl

jas för nästa år, så kanske bröderna, även vad krönikan beträf
far, med lugn förtröstan kan se fram mot 50-årshögtidsstäm
man nästa år. **)

Med denna vädjan ber jag att få önska samtliga en god fort
sättning på julglädjen och ett

GOTT NYTT ÅR!

Annandag Jul 1954.

THORSTEN GUl.Z.

*) Jfr. feltrycket i årsskriften 1952, sid. 106.
* *) Krönikeskrivaren blev omvald. (Red:s anm.)
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MINNESRUNOR 1954.

"Bort gå de, stumma skrida de,
en efter en till skuggornas värld."

De ha gått bort för att icke mera återvända. Ätta av våra gillebrö
der ha under det gångna året gått över gränsen till en bättre värld
för att där finna välförtjänt vila efter en lång och väl tillvaratageil
arbetsdag. Vi få icke beklaga oss Över deras bortgång; det vore att
missunna dem den lön för lång och trogen tjänst, de så väl gjort sig
förtjänta av.

f. d. Häradsskrivaren LEOPOLD DAHLLöF,
född i Vänersborg den 26 augusti 18(i2, avled
i Alingsås den 9 januari 1954. - Efter avlagd
studentexamen i Väncrsborg 1882, kameral
examen i Lund 1887, tjänstgöring vid länssty
relsen i Xlvsborgs län och cn tid såsom kro
nofogde, blev han 1896 häradsskrivare i Kul
Hngs fögderi, vilken befattning han innehade
till 1931. - D. var ordförande i taxerings
nämndcr i c:a 30 år, ledamot av prövnings
nämnder i ett lO-tal år, huvudman i Sparban-
ken i Alingsås 191(i-1929, styrelseledamot i

samma bank 1923--1929 och tillhördc styrelscn för System A. B. i
AHngsås 1920-1930. Är 1916 blev han H. V. O. -- Leopold Dahllöf
var en kunnig och dugande tjänsteman och mycket beläst. Till det
yttre verkade han kärv, men med ett gott hjärta, hjälpsam mot be..
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hövande och trofast vänskap. - Dahllöf inträdde
Söners Gille år 1906.

Vänersborgs

Ingenjören GUNNAR WALLIN, född i Tegne
by församling (på Orust) den 13 augusti 1889,
avled i Ängelholm den 1S januari 1954.
- W. tillbragte barnaåren i Vänersborg, där
han studerade vid läroverket, varefter han
fortsatte sina studier vid bergskolan i Filip
stad och utexaminerades från dess högre ay
delning 1909. -- Under åren 1909· -1914 hade
VY. olika anställningar i Vänersborg och
Vargön. Sistnämnda år begav han sig till U.
S. A., där han praktiserade på olika platser,
för att sedan återvända till hemlandet 1919.

Återkommen tillträdde han en anställning vid Knisslingeverken, d,ir
han kvarstannade till 1921, då han tillsammans med en kompanjon
startade den elektriska installationsfirma, som han sedan, efter kom
panjonens utträde, ensam bedrev till sin bortgång. - 'V. var en
mångsidig man, och att här räkna upp alla de allmänna uppdrag, som
han hade, skulle föra alltför långt. - Idrotten har i alla tider varit
han stora intresse. Redan som 16-åring var han med och bildade
V. 1. F. och var 1912--1913 sekreterare i Västergötlands Idrottsför
bund. Sedan han bosatt sig i Ängelholm, fick han en hel del uppdrag
inom idrottskretsar och tilldelades för sina förtjänster Riksidrottsför
bundets guldmedalj. - Livligt intresserad av det kommunala arbetet
har W. tillhört ett stort antal styrelser och nämnder i Ängelholm,
bl. a. drätselkammaren och fattigvårdsstyrelsen. År 1929 blev han
ledamot av stadsfullmäktige. Inom Ängelholms Fabriks- och Hant
verksförening har han nedlagt ett stort och intresserat arbete, där han
vid sin avgång blev hedersordförande. -- Utrustad med okuvlig
energi nedlade W. stort intresse i allt, vad han företog sig. Hans
största insats för allmännyttiga ändamål torde vara organiserandet av
Finlandshjälpen i Ängelholm med omnejd, då på endast 45 dagar in··
samlades nära 115.000:- kronor i kontanter förutom en oräknelig
mängd lårar med kläder m. m. Han tillerkändes för detta Finlands
Vita Bos. - Trots sitt myckna arbete i det allmännas tjänst hade
Gunnar Wallin ändå tid över åt sina vänner, vilka satte stort värde på
honom för han gedigna personliga egenskaper. - vVallin inträdde j

Vänersborgs Sönel's Gille år 1908.
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f. d. Korrespondenten KNUT NILSSON, född
i Vänersborg den 8 september 1890, avled i
Göteborg den 17 mars 1954. - N. avlade real
skoleexamen i Vänersborg 1907 och genom
gick därefter Filip Holmqvists Handelsinsti
tut i Göteborg. Efter att ha haft anställning
på olika kontor i Göteborg fick han anställ
ning hos Paul Berghaus & Co. A.B. i Göte
borg 1913, där han kvarstannade till upp
nådd pensionsålder 1953. Han förvärvade
sig med tiden gedigna kunskaper i tyska,
engelska och franska och skötte den u1-.

liindska korrespondensen för bolaget. - N. hade alltid ett stort in
tresse för idrotten. Det som dock låg Knut Nilsson närmast om hjär
tat var litteraturen, och han hade ett relativt stort bibliotek. För GiJ
let och framförallt dess årsskrift hyste han stort intresse. - Nilsson
illtriidde i Vänersborgs Söner Gille år 1937.

f. d. Kemikaliehandlaren RICHARD NY
STRöM, född i Vänersborg den 8 april 1872.
avled i Vänersborg den 22 mars 1954. - Efter
slutad skolgång och mekanisk utbildning gick
N. till sjöss och seglade omkring åtskilligt,
tills han åter gick i land för att i Göteborg
avlägga maskinistexamen vid Chalmers. Efter
någon tid övertog han en elektrisk firma i
Göteborg, och därmed var sjölivet slut. Fir··
man överläts sedermera, och N. återvände
till fädernestaden, där han blev medarbetare
i brodern Georg Nyströms järn- och färg

handel. År 1923 övertog han Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
och drev denna rörelse, tills en svår sjukdom för alltid bröt hans
krafter. -- N. tillhörde Sällskapet Vänersborgs Par Pricole och var
en av dess äldsta medlemmar Han var en stor friluftsmänniska, och
sin fritid tillbragte han med ett friskt och härdande liv i skog OC!l

mark samt på sjön, hans gamla ungdomskärlek. - Richard Nyström
ägde humorns goda glimt i ögonvrån och förskaffade sig många vän
ner, som satte stort värde på honom. - Nyström inträdde i Väners
borgs Söners Gille år 1907.
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f. d. Bagaremästaren AXEL ERICSSON, född
i Vänershorg den 29 april 1880, avled i V~i

nersborg den 4 september 1954. - E. var son
till bagaremästaren J. E. Ericsson, hos vilken
han grundligt lärde sitt yrke. År 1904 öpp
nade han eget bageri vid Sundsgatan i samma
fastighet, där rörelsen fortfarande bedrives
men nu med affären mot Edsgatan. Rörel
sen överläts 1937 till sönerna Nils och Bror.
-- Med E. gick en av stadens mest ansedda
hantverkare ur tiden. Bland stadens yrkes
män var han högt aktad och beklädde undel'

ett lO-tal år posten som ordförande i Trollhättans och Vänersborgs
Bageriidkareförening. Vänersborgs Fabriks- och Hantverksförening
hade i honom en intresserad medlem. Han tillhörde även L O. G. T. 
En trivsam och vänsäll man gick bort med Axel Ericsson, och mång'J
sakna nog den jovialiske berättaren om gamla Vänersborg, både sta
den och dess utveckling, som låg honom varmt om hjärtat. 
Ericsson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1919.

f. d. Skofabriksatbetaren ANDERS EDLUND,
född i Vänersborg den 29 juli 1870, avled i Vä
nersborg den 11 oktober 1954. - E. fick i unga
år anställning vid A.B. A. F. CarIssons Skofa
brik, där han kvarstannade till för omkring 15
år sedan, då han uppnådde pensionsåldern. 
Inom Vänersborgs Arbetareförening har E.
nedlagt ett mycket intresserat arbete i egen-
skap av medlem av nöjesbestyrelsen inom
föreningen. För sitt nit tilldelades han före
ningens förtjänstmedalj i silver. - E. tjänst
gjorde under en längre tid som vaktmästare

vid härvarande teater. Hans stora hobby var fiske och då i synner
het laxfiske. Det torde icke vara få laxar, som i Anders Edlund mött
sin baneman. "- Edlund inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1915.
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f. d. Brukstjänstemannen KNUT SIVBÄCK,
född i Vänersborg den 7 juli 1889, avled i
Dals-Rostock den 1 december 1954. - S. var
son till skomakaremästaren Anders Svensson
här i staden. Efter avlagd studentexamen vid
härvarande läroverk 1909 och fullgjord värn
plikt genomgick han Göteborgs Handelsinsti
tut. År 1913 fick han anställning vid Wargöns
A.B., där han avancerade till chef för spedi
tionsavdelningen, i vilken befattning han
kvarstod till uppnådd pensionsålder 1949. -
Efter slutad tjänstgöring vid bolaget bosatte

sig Knut Sivbäck i Dals-Rostod" där han bodde vid sin bortgång. -
Sivbäck inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1926.

f. d. Handlanden FRITIOF BERGLUND, född i
Vänershol'g den 13 oktober 1884, avled i Vä
nersborg den 13 december 1954. -- Efter av
slutad skolgång gick B. till sjöss, till att börja
med till främmande länder (Frankrike och
England), men övergick sedan till vänertra
ken. Då fadern öppnade en speceriaffär,
blev dd slut med sjölivet, och sonen placl~

rades bakom disken, en betydligt tryggare
och lugnare sysselsättning Så småningom
fann sig B. tillrätta med detta arbete och
ägnade sig helhjärtat å detta sitt nya yrke.

År 1904 övertog han själv affären, vilken han drev framåt, tills han
år 1947 överlämnade densamma för att få njuta välförtjänt vila.
Berglund tillhörde stadens mest kända äldre affärsmän. Han var
1906 med och bildade den gamla Speceri- och :Minuthandlareföre
ningen, där han nedlade ett intresserat arbete. :Med sitt glättiga
och vinnande sätt, alltid beredd att hjälpa andra, förskaffade sig
Fritiof Berglund många vänner. - Berglund inträdde i Vänersborgs
Söners Gille ål' 1921.

PRlAlUS ANDERSON.
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Sida vid sida [alla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra, när sol gått ner.

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och läng.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande Såll(/.

(Anita Hallden,)



In memoriam.

ANDREW E:SON WJERNEMAN.

Just i pressläggningsögonhlicket ingår meddelandet, att kyrko
herden emeritus Andrew E :son Wrerneman i Torbjörnstorp avlidit.

W., som föddes i Omaruru (Damaraland) i Sydvästafrika den 18
sept. 1876, var son till upptäcktsresanden Axel \V. Eriksson, vars
minne han så vackert tecknat i denna jubileumsskrift. Efter läro
verksstudier i Vänersborg, där han hos släktingar delvis tillbragte
sin uppväxttid, avlade han mogenhetsexamen i Ystad 1896. Han stu
derade några nr i Uppsala, ägnade sig därefter åt militäryrket men
gick senare in vid Statens järnvägar. Heslusten låg honom dock i blo
det, och han begav sig ut till Kina som missionär 1903. Återkommen till
Sverige 1912 prästvigdes han i Skara 1914 och hade sedan flera
missiv inom stiftet, blev 1918 vakanskomminister i Norra Ving, 1920
komminister i Händene och 1936 kyrkoherde i Gudhems pastorat, där
han 1947 pensionerades.

W. gladde sig mycket åt att hans minnesteckning över fadern
skulle utgivas genom Vänersborgs Söners Gille i fädernestaden med
dess museum, för vilket fadern betytt så mycket, men han fick ej
uppleva detta. Han hann dock granska korrekturet till minnesteck
ningen. Gillet tackar honom varmt för hans bidrag till jubileums
skriften.
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V änersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1954.

Styreisen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse över verksamheten under år 1954, Gillets 49:e arbetsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 31 mars och
till högtidsstämma annandag jul. Till den senare hade 75 av Gillets
medlemmar infunnit sig. Gillebrodern Nils Pårud höll därvid före
drag över ämnet "Fängelser och fångvård i Vänersborg under gången
tid".

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 23:e årgång och
tillställts samtliga medlemmar.

Ur "Knut Hernströms understödsfond" har utdelats en julgåva och
ur "Major Oscar '''enerströms understödsfond" likaledes en julgåva.
För gillets övriga understödsverksamhet redogöres i "Stiftelsen Vii
nersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" styrelseberättelse.

Liksom tidigare har ur "'Wilhelm och Nora Malmbergs donation"
utgått stipendier till elever vid stadens folkskolor, varjämte ur fon
den anslagits gåvor dels till Stadsmusikkåren i samband med dess 25
årsjubileum, dels till Vänersborgs museum såsom bidrag till kostna
derna för flyttning dit aven i huset Kungsgatan 19 påträffad vin
källare.

Medlemsantalet utgjorde 1954 års utgång 4157, varav 15 ständiga
medlemmar. Under året hava 8 medlemmar avlidit, 2 avförts på
grund av stadgeföreskrift och 52 tillkommit.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
"Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" särskilda
styrelseberättelse.

Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 19.53... . . .. . . 213:21
Inträdesavgifter ·49 :--
Avgifter av ständiga medlemmar 200 :-
Årsavgifter 2.375:-
Frivillig avgift 10:-
Erlagda porton m. m. 193:30
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :83 2.831 :13

Kronor 3.044 :3·i
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Stämmo- och sammanträdeskostnader
Extra stämmokostnader (2 år) .
Bidrag till årsskriftskostnader
Inköp av böcker .
Uppvaktningar .
Bankfack .
Trycksaker m. m. . .
Porton .
Diverse " .

226:95
295 :75

1.676 :35
25:25

213:55
15:

110:
223:10
11:- 2.796:9!)

Behållning till år 1955: Innest. i bank
å postg.

Kontant

236:39
5:
6:-

Kronor

247:39

3.044:34

2. VÄNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND :

Behållning från år 1953 .
Hänta '" '" .

Kronor

4,450 :52
133:50

4.584:02

Behallning till år 1955: Innest. i bank.. Kronor 4.584:02

3. NAMNKUNNIGA VÄNEBSBOBGAHES MINNES FOND:

Behållning från år 1953 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1955: Innest. i bank.. Kronor

4. KNUT HERNSTHöMS CNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1953 .
Räntor .

Kronor
Julgåva .
Behållning till år 1955: Obligationer . . 2.000:-

Innest. i bank 133:07

Kronor

5. HJALMAB A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1953 .
Bäntor .

Kronor

69() :91
20:88

717 :79

717 :79

2.118 :86
74:21

2.193:07
60:-

2.133:07

2.193:07

4.915:22
152:76

5.067 :98
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Behållning till år 1955: Obligationer ..
Innest. i bank

4.000:
1.067 :98

Kronor

5.067:98

5.067 :98

6. MAJOR OSCAH WENEHSTHöMS UNDEHSTöDSFOND:

Behållning från år 1953 .
Räntor .

Kronor

Julgåva " .
Behållning till år 1955: Obligationer . . 3.000:-

Innest. i bank 449:78

Kronor

7. WILHELM och NORA MALMBEHGS DONATION:

Behållning från år 1953 .
Räntor .

Kronor

3.431 :80
117:911

3.549:78

100:--

3.449 :78

3.549:78

12.447 :49
411 :22

12.858:71

Stipendier till elevcr vid statcns folk-
skolor .

Gäva till stadsmusikkåren .
" Väncrsborg museum

Inköp av särtryck av årsskriftcn ....

Behållning till år 1955: Obligationer ..
Innest. i bank

150:
100:
300:
250:-

10.000:
2,(158 :71

!l00:--

12.058 :71
~"""--------

Kronor 12.858:71

8. HIGHARD DYMLINGS ÅHSSKIUFTSFOND:

Behållning från år 1953 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.287 :3:1
Försålda årsskrifter 47:50
Annonser i årsskriften 19M 650;-
Allmänna kassans bidrag till denna .. 1.676 :35
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 :50 2.502 :;3ij
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Kostnad för årsskriften 1954 .
Behållning till år 1955: Innest. i bank 4.'158 :33

Kontant 5:-

Kronor

6.789 :68

2.326:35

4.463 :33

6.789:68



Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman spar
bankskassören Bror Fock, till gilleskrivare bankkassören Primus
Anderson oeh till kassafogde drätselkontoristen Kurt Hallberg.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden,

Vänersborg den 9 mars 1955.

BROR FOCK.

BRUNO STERNER.

GUNNAR HJORTH.

PRIMUS ANDERSON.

VALTER KARLSON.

[<.VRT HALLBERG.

THORSTEN GULZ.

G r a n s k n i n g s b e r ä t t e l s e.
Underteckllade, vid ordinarie gillestämma utsedda granskningsmän
för Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning under år
1954, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet, och
kapitalbehållningen pr 31 dec. 1954, Kr. 32.722:07, har av oss kon
trollerats utan anmärkning, varvid även fondernas innehav av obliga
tioner inventerats och befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Den av styrelsen lämnade sammanställningen över Gillets och
dess olika fonders ställning är i full överensstämmelse med de oss
förelagda räkenskaperna, och dess riktighet bestyrkes till alla delar.

Då äVl'n i Övrigt någon anledning till anmärkning icke förefinnes,
hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1954 års för
valtning.

Vänersborg den 14 mars J955.

ALLAN HEDf:N. .JOHN ANDERSON.

G r a n s k n i n g s m ii n.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1954.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva följande berättelse över stiftelsens verksamhet under år
1954, stiftelsens tredje arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Inkomster:

Arrende konto
Räntors konto

Kronor

(i.300 :-
95:98

6.395:98

3.531 :50

1.800 :.. 
1.064:48

6.395:98

1.519:
325:-

45:75
776:
125:80
708:-

31 :95

Understöds konto .
Kapital konto .

---------
Kronor

Utgifter:

Räntors konto .
Löners konto ., .
RenhålInings konto . .
Heparationers konto .
FÖrsäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTI:

86.224 :42 85.858 :gO

den 1/1 den :H/12Tillgångar:

Fastigheters konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

Kronor

85.000:
100:
50:

1.059:42
15:-

85.000:-
100:
50:-

708:90
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42.000:-··
25:

10.000 :-
33.833:90

85.858:90

43.400:-
55:-

10.000:
32.769 :42

86.224 :42

Skulder:

Låne konto .
Restantiers konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto .

---------------
Kronor

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION:

Behållning från år 1953 32.334:67
Räntor 1.079 :58

Kronor 33.414 :25

Behållning till år 1955: Fastigh:s lån
Obligationer
Jnnest. i bank

22.000:
5.200:
6.214 :25 33.414:25

Kronor 33.414 :25

Å fastighetens lån ur Eliasonska fonden har under ål'et avbetalats
1.300 kronor, huvudsakligen tack vare att stiftelsen numel'a icke har
att gälda annan skatt än för fastigheten.

Stiftelsens understödsverksamhet hal' under det gångna året kunnat
väsentligt utökas.

Inom sig har styrelsen för är 1954 utsett: till vice ordförande
sparbankskassören Bror Fock, till sekreterare bankkassören Primll~

Anderson, till kassör drätselkontoristen Kurt Hallberg och till fastig
hetsförvaltare handlanden Valter KarlsoII.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 9 mars 1955.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

BRUNO STERNER.

PRIiVIUS ANDERSON.

VALTER KARLSON.

KURT HALLBERG.

THORSTEN GULZ.
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Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, av Vänersborgs Söners Gille utsedda att granska
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räkenskaper och
förvaltning för år 1954, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande be
rättelse.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda, och kapitalbe
hållningen pr 31 dec. 1954, Kr. 77.248:15, har av oss kontrollerats
utan anmärkning, varvid stiftelsens och Syskonen Eliassons dona
tions innehav av obligationer inventerats och befunnits överens
stämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna

redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss
genomgångna räkenskaperna.

Då även i övrigt någon anledning till anmärkning icke framkom
mit, hemställa vi, att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för
1954 års förvaltning.

Vänersborg den 14 mars 1955.

ALLAN HEDEN. JOHN ANDERSON.
H. c v i s o r e r.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1954.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försl\öningsfond
Namnkunniga Vänersborgares NIinnes fond
Knut Hernströms Undcrstödsi'ond .
Hjalmar A. Lindedals Minncs Fond .
'Major Oscar Wenerströms Understödsfond ..
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation ..
Richard Dymlings Årsskriftsfond .

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålder-
domshem .

Syskonen Eliassons Donation .

247:39
4.584 :02

7L7:7!l
2.133:07
5.067 :98
;i.449 :78

12.058:71
4.463 :33

43.833:90
33.414:25

32.722:()7

77.248 :15
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1954.

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till
medlemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adress
förändringar torde benäget insändas Ull gillets kassafogde, som Ull·
handahåller blanketter för inträdesanmälningar.
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Medlemmar.

ALBREKTSSON, ERIK, Tillskärare, Vänersborg .
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg
ALMQVIST, SVEN, Med. kand., Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
* ANDERSSON, AXEL, Sanatorievaktmästare, Vänersborg
ANDERSSON, EINAH, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
* ANDEHSSON, EHIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Jordbruksförman, Vänersborg ..
'ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. överpostiljon, Uddevalla
ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Vänersborg
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
'ANDEHSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Karlskrona
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Väners-

borg .
ANDEHSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg ..
ANDEHSON, NILS, Disponent, Vanersborg ' .
ANDEHSSON, NILS, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg .
ANDEHSSON, OSCAR, Installatör, Vänersborg .
'ANDEHSON, PRIMUS, f. d. Bankdirektör, Göteborg ..
•ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, gille-

skrivare .
ANDERSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg
ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
* ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping
* ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, Banklmssör, Arvika .
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Födelse- Inträ-
år desår

1894 54
1922 51
1916 5'1
1896 46
1931 46
1916 45
1917 4:3
1901 30
1914 54
1915 51
1896 30
1897 42
1878 07
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45

1925 53
1919 5:~

1915 53
1922 51
1892 42
1897 38
1878 06

1898 18
1919 35
1918 45
1896 32
1909 52
1906 54
1901 30
1907 53
1897 46
1902 2~

1899 54
1890 45



*BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, AIingsås .. 1882 06
*BARKSTEDT, SIGURD, f. d. Apotekare, Vänersborg .. 1885 :W
*BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stocll.holm 1878 19
'BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla,

ständig medlem 1880 15
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg 1905 33
'BERG, FRITZ, f. d. Boktryckare, Vänersborg IBM U8
BEHG, GUNNAH, Boktryckare, Vänersborg 1920 53
BEHGEH, HAHHY, Disponent, Vänersborg 1904 54
BEHGGREN, EIUC, Fil. lic., Göteborg 1911 32
BEHGLUND, FOLKE, Sjökapten, Vänersborg . . . . . . .. 1910 45
*BEHGLUND, FRITIOF, Handlande, Vänersborg "f 1884 21
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö. . . . . . . . . . . 1920 43
BEHGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg .. 1898 46
BERGMAN, KAHL-ERlK, Handelsbiträde, Vänersborg 1920 48
*BERGSTRöM, AXEL, Landskamrerare, Falun 1892 26
*BERGSTRöM, GUNNAH, Odont. d:r, örebro 1906 23
*BEHGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .. 1912 29
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg 1910 43
BIEL, GöSTA, Hederitjänsteman, Lerum.............. 1911 46
BJöHNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg 1927 54
BJöRNBERG, SVEN, Målare, Vänersborg 1929 51
BJöHNDAHL, ElUK, Bokbindaremästare, Vänersborg .. 1888 37
BLOMGHEN, GUNNAH, Stenhuggarmästare, Vänershorg 1912 54
BODf:N, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet 1918 47
BOHG, ElNAH, Handlande, Vänersborg 1906 48
BOHG, FRITZ, f. d. Hälsovårdstillsyningsman, Troll-

hättan . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 50
BORGLING, CAHL, f. d. Häradsskrivare, Stockholm 1888 32
BOTHf:N, CAHL, Löjtnant, Sundsandvik 1873 34
'BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg 1880 21
BRIGELIUS, GUNNAH, Försäljningschef, Göteborg 1919 54
*BROBECK, KAHL, f. d. Kamrerare, Falun.. . . . . . . . . .. 1886 1H
*BHOMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum 1906 23
BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg 1904 31
BÄCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg 1898 45
BÄCKSTRöM, TOHSTEN, Akeriägare, Vänersborg 1907 54
*CEDEHGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Karls-

krona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 30
*CEDERGHEN, HAGNAH, Affärschef, örebro 1907 30
*CEDERGREN, STIG, Stadsombudsman, Gävle 1911 30
CEGHELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg 1916 49
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Finspång 1924 48
DALGHEN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg 1911 53
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'DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
'DAHLLöF, LEOPOLD, f. d. Häradsskrivare, AIingsås -r
DAHLSTRöM, PAUL, Lokförare, Nyköping .
'DAHLSTRöM, WERNER, Handlande, Karlsborg
DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Vänersborg .
'DAFGÅRD, AXEL, Köpman, Vänersborg .
DAFGÅRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig

medlenl .
'DAFGÅRD, HARRY, Charkuterist, Vunersborg .
DAFGÅRD, HENHY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÅRD, SVEN, Köpman, Vara .
'DE BOURG, MATS, f. d. Rektor, Södertälje .
DIDEROTH, EHNST, Typograf, Vänersborg .
•DINNETZ, FHITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
'EDLUND, ANDEHS, f. d. Skofabriksarbetare, Väners-

borg -i' .
'EDLUND, AXEL H., Direktör, Vara .
'EDLUND, BERTIL, Kontorsskrivare, Trollhättan
EDLUND, HARHY, Målaremästare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDEHS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås .
EK, HAHALD, Kapten, Linköping .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
'EKBERG, HJALMAH, Civilingenjör, Stockholm .
EKBLAD, BEHTIL, Charkuterist, Trollhättan .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
'ELOW, PEH, Sparbankskamrer, Brålanda .
'ELOW, STIG:, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, HandeIsbiträde, Vänersborg ..
ENGLl'ND, GUNNAR, Försäljningschef, Söderhamn
ENGLUND, CLAES, Studerande, Väncrsborg .
ENGLUND, MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .
'ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, Boktryckare, Göteborg. " .
ERICSSON, ANDEHS, Studerande, Vänersborg, ständig

medleln .

'ERICSSON, AXEL, f. d. Bagaremästare, Vänersborg -r
'ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, 13HOH, 13agaremästare, Vänersborg
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
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1896 30
1862 05
1895 47
1891 15
1909 39
1891 21

1939 50
1906 30
1903 5:~

1898 53
1884 :W
1893 52
1895 21
1891 32

1870 1",,}
1895 28
1899 30
1903 46
1903 49
1894 48
1919 44
1924 511
1872 22
1916 ..,'L.
1919 44
1903 42
1906 :;0
1912 JO
1916 51
1913 1"l __ ..,j

1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 5:2

1944 54

1880 HI
1889 21
1913 46
1912 46



ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, VänerS-
borg .......................•...............

ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOY, Studerande, Vänersborg, stän-

dig medlem .
'ERIKSSON, LARS, f. d. Skolvaktmästare, Yänersborg ..
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
EIIHLlNG, RAGNAH, Fil. kand., Östra Grevie .
F AGEHSTRöM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg .
'FOCK, BROR, f. d. Sparbankskassör, Vänersborg, gillets

andre ålderman .
1<URSS, EH.IC, TullIwntro[Jör, Trelleborg .
'FRIBERG, KNUT, f. d. Apotekare, Stockholm .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, f. d. Handlande, Vänersborg
•FRäBERG, GäSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRäID, ARVID, Förman, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Köpman, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Sportbandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GElVlVIK, GäSTA, Köpman, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Stockholm .
• GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAH, Reparatör, Göteborg .
GLASSELL, LENNAHT, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRöM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg .
GHANSTRäM, AXEL, Direktör, Vänersborg " .
GRANSTRäM, ROLAND, Hörentreprenör, Vänersborg ..
'GRUNDBEHG, HADAH., Godsägare, Askersund .
'GRUNDBERG, PEH, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, bisittare i

gillets styrelse, gillets arkivarie .
GUSTAFSSON, EDVAHD, Arkitekt, Göteborg .
GUSTAFSSON, GUSTAV, f. d. Gruvfogde, Upperud .
GUSTAFSSON, HOLGER, Förste landskanslist, Väners-

borg .
•GUSTAFSSON, PER EDWARD, Förste landskanslist,

Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Vänersborg .
*HAGBORG, ARNE, l\!Iöbelhandlare, Vänersborg

1902 50
1908 4"

1939 54
1878 21
1907 4G
1920 46
1926 54
1!l02 35
1890 47

1888 O?
1910 52
1877 09
1887 43
1896 2:1
1897 41
1911 30
1!J15 34
1911 51
1911 47
1917 46
1889 08
1893 43
1910 46
1906 54
1897 ~).t

1901 54
1884 07
1879 07
1913 H
1939 5·-1

1905 23
1923 46
1896 51

1911 :;S

1893 19
1922 53
1908 30
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HAGBORG, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig
nledlem .

HAGBORG, TORSTEN, Kamrer, Vänersborg, ständig med-
lem .

'HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
*HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg, gil-

lets kassafogde .
*HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg
*HALLQVIST, ElUK, Stationsmästare, Lilleskog .
HALLQVIST, TAGE, Med. kand., Vänersborg .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten. Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
*HANSSON, VICTOR, Begravningsentreprenör, Väners-

borg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala " .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare, Vänersborg .
*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
'HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg, .
HELLSTRöM, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
HJELM, AXEL R., Köpman, Vänersborg .
*HJOHTH, GUNNAH, Taxeringsintendent, Vänersborg,

gillets förste ålderman .
HOLM, ALLAN, Kamrer, Vänersborg .
HOLM, HEHBERT, Handelsbiträde, Vänersborg
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, BIHGER, Sjökapten, Göteborg .
IDEBERG, GUNNAH, Ekon. stud., Vänersborg .
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
.1ANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia)
JANSON, HOLGEH, Socialvårdssyssloman, Partille .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JAHHED, KAHL, Byggnadsarbetare, Vänersborg
JARN, GöSTA, Agron. stud., Vänersborg .
*JENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg
*JEHNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping
JOHANSSON, AHVID, Lokförare, Uddevalla .
*JOHANSSON, AXEL, f. d. Förman, Vänersborg .
*JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg
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1941 5a

l!:)31 52
1901 17
1912 52

1893 16
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
18!HI ~I)

1944 5~

1897 48
1889 38

1878 23
1909 42
1901 36
1874 4-1
1907 34
1906 29
1898 30
1905 43
1885 54

1902 23
1907 53
1903 50
1923 53
1904 50
1932 53
1920 50
190~ 49
1912 3;)
1909(30)49
1895 54
1927 54
1913 30
1898 26
1897 47
1884 11
1903 30



.JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänershorg .
* JOHANSSON, EMIL, f. d. Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, EVEHT, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussvakt, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Maskinmästare, Göteborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg
* JOHANSSON, HAHRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
• JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
'JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, JOHN, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL-EHIK, Typograf, Vänersborg .. , .
* JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg
JOHANSSON, LARS {)LOF, Lagerbiträde, Vänersborg ..
JOHANSSON, OSCAR, övermaskinist, Mölndal .
* JOHANSSON, OTTO, f. d. Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Viinersborg
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Väners-

borg .
JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg
JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, BENGT Ho, Arkivarie, Saltsjö-Duvnäs .
JONSSON, EHIK, Lagerbiträde, Vänersborg .
.10NSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg .
.10NSSON, JOHAN, Intendent, örebro .
JOHNSON, CARL, f. d. Handlande, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Handlande, Vänersborg .
'JöNSSON, GUSTAF, Stadskassör, Vänersborg .
KAHNBEHG, KNUT, Äkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, f. d. Handlande, Vänersborg
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig

lnedlem .
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg .
'CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .

1896(15)45
1887 19
1910 M
1899 50
1883 47
1905 53
1904 54
1899 30
1910 54
1891 42
1908 44
1892 20
1900 30
1891 50
1899 35
1927 53
lH97 2H
1910 42
1917 49
1885 44
188H 25
1905 53

1900 48
1894 50
1908 34
1915 35
1930 M
1924 46
1912 45
1882 45
lH71 (19) 51
1923 45
1898 19
1894 44
1911 39
1878 3~

1912 42
1914 54

1944 47
1900 44

1904 30
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CARLSSON, ERiC, lIantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, GUNNAR, Förrådsförvaltare, Vänersborg ..
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood (U. S. A.)
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg ....
'CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Väners-

borg .
CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg

ständig medlem .
'CARLSSON, CARL-ERiK, f. d. Boktryckare, Vänersborg
'CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ....
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, stän-

dig medlem .
CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, NILS-ERiK Sjöingeniör, Vänersborg .
'KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg, bisittare

i gillets styrelse, {astighels{örvaltare, gillevärd
'CARLSTRöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg
KLINGBERG, EMIL, f. d. Reparatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, HELGE, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, HERBERT, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg " .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
ClIRiSTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg ..
LAGEHGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
'LARSON, AXEL, f. d. Handlande, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Mälsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
'LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg ..
'LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, HARHY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LAHSON, HILMER, Försäljningschef, Vänersborg
'LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
'LARSSON, RAGNAH, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg
LAUHELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
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1897 48
1905 38
1896 49
1911 51

1878 HI

1897 32
1885 08
1909 30

1939 47
1900 54

1946 47
1919 54

1905 30
1893 16
1907 49
1877 42
1905 54
1908 53
1907 51
1910 51
1917 51
1915 51
1908 51
1914 52

1912 33
1914 34
1890 19
1908 54
1902 46
1904 M
1881 07
1892 30
1912 54
1892 42
1903 30
1905 30
1911 54
1908 46



LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
'LIND, ERIK, Boktryckare, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HÄKAN, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg .
UND, OLOV, Civilingeniör, Örebro .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen .
'LINDEDAL, SIGURD, f. d. Bankkamrerare, Göteborg ..
LINDEN, OSKAH, Handlande, Vänersborg .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
'LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Länsassessor, Karlstad .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg
'LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Göteborg .
LINDSTRöM, BROR OSKAH, Handlande, Vänersborg ..
LJUNGGREN, ERIK, Handlande, Vänersborg .
LUNDBERG, EHNST, f. d. Hektor, Vänersborg
"LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdsassistent, Lilleskog ....
'LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg, ersättare

i gillets styrelse .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, GVSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg ..
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ANTON, f. d. Poliskonstapel, Vänersborg
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
•LUNDGREN, NILS, överpostmästare, Stockholm .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
'LUNDGREN, THOR, f. d. Postkontrollör, Viisterås .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
'LUNDIN, GUSTAF, Förste byråingeniör, Stockholm ..
'LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, IVAR, Frisör, Vänersborg .
•LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
'LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Ämål .
'LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg ..

1894 50
1881 2:3
uno 52
1948 54
1944 50
1920 45
191:{ 40
1912 4'.'
1899 47
1869 31
1882 ()(j

1902 54
1914 54
1877 14
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1898 3r,,)
1882 51
1907 28

1888 07
1921 42
1900 54
1925 42
1880 51
1912 49
1898 54
1889 19
1913 5')

"1883 19
1921 52
1892 In
1894 30
1919 52
1899 30
1898 26
1901 39
1890 19
1905 46
1913 49
1915 5·!
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MAGNlJSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänershorg ..
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MAGNUSSON, ÄKE, Typograf, Vänersborg .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
"MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg
MOLLBERG, RUNE, Handelsbiträde, Vänersborg .
NAREMARK, YNGVE, Radiotelmiker, Vänersborg .
"NILSSON, DAVID, f. d. Lektor, Skara '" .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, KNUT, Korrespondent, Göteborg t .
NILSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg . " .
"von NOLTING, OLOF, f. d. Disponent, Vänersborg .
*NORDEN, ELOV, Stadskamrer, Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Stockholm
NORDGREN, ALLEH, Typograf, Vänersborg .
*NYSTHöM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg ..
"NYSTRöM, JOHN, Köpman, Göteborg .
*NYSTRöM, RICHAHD, f. d. Handlande, Vänersborg t
NYSTRÖM, ÄKE, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggmästare, Lidköping .
*OLLEN, ERIC, f. d. Sparbanksdirektör, Vänersborg ..
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång ..
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
*OLSSON, VERNER, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
OSCAR, ALGOT, Köpman, örebro .
PALMSTHöM:, HEHBERT, Cementgjutare, Vänersborg ..
PALMSTRÖM:, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAl7LSSON, ELMEH, Musiker, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, f. d. överlärare, Mora-Noret ..
*PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
*PETERSON, ALGOT, Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg
*PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg,

ersättare i Gillets styrelse .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Kriminalassistent, Stockholm .
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1892 44
1892 42
1919 51
1901 44
1896 19
1902 33
1924 5~

1901 46
1925 54
1922 53
1885 19
1924 50
1890 37
1908 41
1877 lv
1901 16
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1874 07
1870 19
1872 07
1916 52
1914 52
1885 19
1929 48
1897 44
1902 34
1919 51
1886 20
1891 31
1902 5"a
1910 52
1909 54
1881(07)52
1897 24
1889 09
1898 49

1901 16
1904 52
1914 51
1923 52



PÄRUD, PAUL, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg
'RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
RAHNE, KARL, f. d. Folkskollärare, Trollhättan o o o o ••

RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .. o ••••••••• o •

REYNOLDS, ALDOR, f. d. Handlande, Vänersborg .. o •

ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .. o •••

ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg o

ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg o •

HOSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .. o o o o ••

ROSLIN, HENHY, Handlande, Borås . o •••••••• o •••••

RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg o o o

RYDING, ÄKE, Målaremästare, Vänersborg o •• o o

•RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, stän-
dig llzcdlcm o •••• o ••• o o o • o •••••••• o • o •

SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg
SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå o'' o o •••

SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg o • o o •

•SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg o •

SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg o o o •

• SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg
•af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Moholm . o

SANDH, LARS-GUNNAR, Ingeniör, Uddevalla . o •• o • o o

'SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanums-
hede .. o ••• o •••••••••• o ••• o •• o •• o o o o •••• o ••

•SELLSTRöM, IVAR, Hotellägare, Lödöse o o o

'SIVBÄCK, KNUT, f. d. Avdelningschef, Dals-Rostock t
SJöGREN, JOSEF, f. d. Läroverksadjunkt, Vänersborg
SJöLING, LARS-GöSTA, Montör, Viinersborg o o • o o

SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
'SJöSTAD, HAGNAR, Installatör, Vänersborg o. o ••••

'SJöSTHöM, GUSTAF, Handlande, Vänersborg . o ••••••

SJöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm . o

SKOGH, PER, Målare, Vänersborg o •••• o ••••••••••••

•SKÄRBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan . o ••

SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg ..... o ••

• STENSTRöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg ..
•STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bi-

sittare i Gillets styrelse .. o •••••••••••••••••

STERNER, NILS, Apotekare, Malmö o •• o •• o. o •••••••••

STERNER, SVEN-AXEL, Landskanslist, Vänersborg ... o

STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .... o o o • o o o o

1896 54
1900 20
1883 35
1913 51
1888 31
1908 54
1909 46
1921 41i
1907 41
1906 31
1903 43
1920 53

1877 30
1881 36
1909 34
1945 51)
1913 3H
1886 30
1911 34
1881 18
1884 06
1924 45

1897 28
1872 28
1889 26
1880 49
1926 50}.~
1933 52
1896 30
1900 30
1914 42
1914 45
1908 44
1896 24
1918 50
1905 30

1887 08
1922 41
1923 47
1897 47
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STRÖM, NILS-ERIK, Vaktmästare, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Stockholm .
'SUNDELIUS, GOTTFRlD, Handlande, Vänersborg
'SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg
'SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg ....
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg ..
SUNNEHDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SVANBEHG, NILS, Förman, Vänersborg .
'SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg
SVENSSON, ALF, Kontorist, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Montör, Vänersborg .
'SVENSSON, AXEL, f. d. Järnhandlare, Vänersborg
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
SVÄllD, AXEL, Skofahriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Enskede .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
'von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
'von SYDOW, GEHHARD, Över'direktör, Stockbolm .
von SYDOW, CHRISTIAN, Dir'ektör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SÄFSTRöM, PER-OLOF, Ingenjör, Norrköping .
SöDER LUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SöDERSTHÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vliners-

borg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlskoga .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänershorg .
'THERNQCIST, OLE, Handclstriidgårdsmästare, Väners-

borg .
'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås
TIBBLIN, AHNE, Brevbärare, Vänersborg .
TlBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg . ..
TIDSTHAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänershorg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Stockholm .
'THIMGREN, HUGO, Apotekare, Sunne .
'THOMSON, YNGVE, Sparbankskassör, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
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1911 54
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 54
1873 19
1923 48
1916 43
1883 15
1881 42
1912 42
1896 3t;
1910 36
1896 44
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 fJ:~

1901 51

1902 49
1916 4f)

J909 35
1916 fi:l
1909(30)5t
1939 50

1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
1907 53
1904 54
HJUl 23
1898 28

1899 43



TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Studerande, Vänersborg
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig

medlem .
'fHUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg
*TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma ..
THöRNQUIST, KARL, f. d. Handlande, öxnered
. TöSSBERG, ERIK, f. d. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Studerande, Vänersborg
WAHLQVIST, ÅKE, Polisöverkonstapel, Vänersborg
WALL, FRITIOF, Murare, Vänersborg .
*WALLIN, GUNNAR, Ingeniör, Ängelholm, ständig

medlem t .
*WALLSTRöM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
W ALLSTRöM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vänersborg
WALLSTRöM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Vänersborg
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Strängnäs .
*WELANDER, GUSTAF, f. d. Banktjänsteman, Väners-

borg .
WENNBERG, LARS, Fil. stud., Vänersborg .
WERNER, ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL RUDOLF, f. d. Kontorist, Grästorp ..
WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Vänersborg
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg
VESSBY, ENAR, Studerande, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
*WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, f. d. Verkmästare, Väners-

borg .
WESTERBOM, KLAS, f. d. Byggnadsarbetare, Vänersborg
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm
WESTERLUND, SVEN, Förste landskanslist, Vänersborg
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
'WETTERLUNDH, SUNE, Landssekreterare, Malmö
*WIBOM, TOR, Major, Stockholm .
WIJKSTRöM, EHNST, f. d. Tygförvaltare, Vänersborg ..
'WIKSTHöM, FOLKE, f. d. Dövstumlärare, Vänersborg
'WIKSTHöM, HELGE, Kapten, Stockholm .

1937 52

1905 18
1901 5:3
1906 42
1907 29
1884(19)49
1880 29
1932 51
1904 41
1912 5:>

1889 08
1892 16
1888 44
1894 44
1882 44
1907 54
1904 53
1916 42
1908 42

1891 2(j

1931 46
1881 34
1883(08)48
1909 32
1908 5tl
1939 52
1917 52
1892 30

1879 37
1885 54
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1904 28
1885 06
1889 37
1889 26
1894 28
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1923 46
1908 35
1924 51
1889 35
1893 i§
1896 43

1919 M
1890 49
1928 53
1892 26
1922 46
1893 3:i
1902 42

\VIKSTltöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede
WILHELMSSON, CARL, Gasverksarbetare, Vänersborg
·WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg , " .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg ....
VXNERHALL, RAGNAR, Förste taxeringsrevisor, Vä-

nersborg " .
WXRNE, ALBIN, Folkskollärare, Vänersborg .
WXRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
•ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde
ÅKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Borås .
ÅSTRöM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg

innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 495.

Tillkomna under är 1955:

ALEXANDERSSON, ZAID, Ingeniör, Vänersborg 1924
ALFREDSSON, EVEHT, Konditor, Hedemora 1914
ALMSTRöM, NILS, Provinsialläkare, Gnosjö 1910
ANDEHSON, ALLEH, Skolvaktmästare, Vänersborg 1909
ANDERSSON, CARL W., Handlande, Vänersborg 1893
ANDERSON, CHHISTER, Studerande, Vänersborg . . . . .. 1945
ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg ....•. 1912
ANDERSSON, TOHSTEN, Kontorsskrivare, Vänersborg 1914
AHVIDSSON, BERTIL, Skoindustriarhetare, Vänersborg 1912
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Stockholm 1902
BENGTSSON, RAGNAH, Linjeförman, Trollhättan 1903
BERGEH, GUNNAH, Studerande, Vänershorg, ständig

medlem 1943
BODEN, KARL, f. d. Hantverksföreståndare, Vänersborg 1885
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm 1923
,BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm 1914
CEDERHOLM, ÅKE, Avdelningschef, Uddevalla........ 1913
DAHLGREN, ARNE, Kontorsskrivare, Vänersborg 1918
DAHLGREN, STIG, Omnibusägare, Vänersborg 1917
DAHLLÖF, AXEL, Kassör, Vänersborg 1911
DAHLLöF, HAHRY, Polisassistent, Uddevalla 1909
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg 1920
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EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg 1903
ERIKSSQN, ALLAN, l:e Postiljon, Vänersborg 1913
ERICKSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg 1904
ERICSSON, EHIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg . . 1901
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .... 1913
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .. 1909
ERICSSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg 1906
ERICSSON, TAGE, Äkeriägare, Vänersborg 1911
FALK, HARRY, Handlande, Vänersborg 1906
FUHBO, EVERT, Skolvaktmästare, Vänersborg 1910
GILLBERG, ÄKE, Expeditionsvakt, Vänersborg 1920
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg .. 1918
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg o' 1909
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg o. ••• 1912
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Vänersborg 1913
HAMMAH, GUSTAV, Köpman, Vänersborg 1904
HAMMAH, HENRY, Handlande, Lysekil 1915
HEDBEHG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla '" 1899
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg... . . 1900
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala 1902
HERNEK, AXEL, Kapten, Uddevalla.................. 1919
HERNEK, CARL-ANDERS, Arkitekt, Uddevalla 1926
HÄGNEFORS, ERNST, Löjtnant, Uddevalla 1921
JANSSON, KAnL, Faktor, Vänersborg o............... 1900
.IARHED, SUNE, Kontorist, Vänersborg o' ••••••••••• , 1920
JOHANSSON, BERTIL, Snickare, Vänersborg 1916
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg 1918
.JOHANSSON, JENS, Omnibusägare. Väne,rsborg 1923
.TOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersb.()rg 1910
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg 1902
CAHLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg 1910
KARL~SON, CLAES, Köpman, Vänersborg 1908
CAHLSSON, HOBERT, Charkuterist, Vänersborg 1894
CLAE~SON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg 1916
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .. 1913
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg 1910
LARSSON, GÖSTA, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem 1936
LARSSON, NILS, Kommunalarbetare, Vänersborg 1918
LARSSON, OSCAR, Journalist, Vänersborg 1908
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .. 1908
LAHSSON, ROLF, Äkeriägare, Vänersborg 1921
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg 1906
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LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg 1914
LlNNAHSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg o..... 1912
LUDWIGSSON, EVERT, Fabrikör, Vänersborg 1913
LUNDIN, PER, Vänersborg 1953
LöFQVIST, STEN, Handlande, Vänersborg o........... 1912
MADSEN, LARS, Regissör, Lidingö 1904
j\10BERG, ERIK, Köpman, Vänersborg o............... 1919
MOSSBERG, AHNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .... 1905
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg. . 1899
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg 1921
NOHDGHEN, HAHHY, Typograf, Uddevalla . . . . . . . . .. 1906
NORDGREN, KARL, Målaremästare, Vänersborg 1897
NOHDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg o. 1908
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg o......... 1910
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg o... 1901
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla.............. 1915
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla................ 1910
PETTERSSON, KAHL, Kriminalöverkonstapel, Lidköping 1902
RAHM, HAHRY, Sjukvårdare, Vänersborg 1914
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg 1923
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg 1913
SKöLDEBORG, HARALD, Snickare, Trollhättan o' 1896
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora o............... 1905
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg 1909
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg 1918
SVÄRD, IVAH, Köpman, Trollhättan ..... o ••••••• o' ••• 1916
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg 1922
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg o......... 1915
WASSENlUS, KENNETH, Studerande, Vänersborg .... 1941
WASSENlUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .. 1908
\VENNBERG, .fOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg 1907
WETTEHLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan o... 1905
ÅBERG, BEHTIL, Brukstjänsteman, Vargön .. o.... o.... 1900
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg o............. 1920
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1955.

S t yr e l s e.

H.JORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, f. d. Sparbankskassör, ,4ntire ålderman 1954 (1936\.
ANDEHSON, PRIMUS, BankkassÖr, Gilles!criuare 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, ](assa{ogde 1949 (1944).
STEHNER, BHUNO, Frisörmästare, Bisittare 1942.
KAHLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Bisittare 1954.

PETERSON, HAHHY, Handelsföreståndare, Ersättare 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Ersättare 1949.

Be r e d n i n g s n ä: ffi n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gilleuärd.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, ilrkiuarie.
HEDI<::N, ALLAN, Stadsbokhållare.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Disponent.

Å r s s k r i f t s n ä: ffi n d.

WIKSTHöM, FOLKE, DövstumIärare.
H.JOHTH, GUNNAH, Landskamrerare.
HEDI<::N, ALLAN, Stadsbokhållare.
FALK, RAGNAR, Länsassessor.
PÅRUD, NILS, Kriminalassistent.
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Rök en sk ap s gran s k are.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare.

LIND, SVEN, Disponent, Ersättare.

---.---

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1955.

Styrelse.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordförande 1954 (1933).
FOCK, BROR, f. d. Sparbankskassör, Vice ordförande 1954 (1936).
ANDERSON, PRIlVIUS, Bankkassör, Sekreterare 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Kassör 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, FastighetsförvalLare 1949.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Ledamot 1942.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Ledamot 1954.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Suppleant 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Suppleant 1949.

R e vi s o rar.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare.

LIND, SVEN, Disponent, Suppleant.

(Årtalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)
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Gillets styrelse

år 1955.

Sittande: f. sparbankskassören Bror Fock (andre ålderman), land,;
kamreraren Gunnar Hjorth (förste ålderman) och bankkassören
Primus Anderson (gilleskrivare) .

Stående: handlanden Valter Karlson, (fastighetsförvaltare, gillevärd) ,
frisörmästaren Bruno Sterner (bisittare), drätselkontoristen Kurt
Hallberg (kassafogde) och driftschefen Thorsten Gulz (bisittare,
arkivarie) .
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Vänersborgs Döttrars Gille 1955.

Styrelse.
ERIKSSON, ANNA, Fröken, Första åldermor.
HANSSON, ELLEN, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Förste gilleskriuare.
PETRE-STRöM, INGRID, Fru, Andre gilleskriuare.
SELNERT, MAUD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gilleuärdil1l1a.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gilleuärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gilleuärdinna.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Gilleuärdil1na.

SVÄRD, MARGIT, Fröken, Ersättare.
PETRE, ASTRID, Fröken, Ersiittare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
THERNQUIST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GERTRUD, Fru.
PETRE, CARIN, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

TIDSTRAND, ELIN, Fru, Ersiittare.
ÖBERG, ALVA, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SÄRNER, RUTH, Fru.
FORSELL, GUNHILD, Fru.

GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.
ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersiittare.

Gillet har c:a 300 medlemmar.



ANNONSER.





AKTIEBOLAGET

Ä. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORG

GRUNDLAGD

ÅR 1860



SPARBANKEN IVÄNERSBoRG
GRUNDAD ÄR 1822

En av
landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring Kr. 57.000.000:-
Reserverade mede!... " 1.700.000: -



SVENSKA
HANDELSBANKEN

En orkns bank För orrens behov

men genom sina 300 kontor

dessutom i värdeFull kontakt

med hela landefs näringsliv



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster.



VANERSBORGSBRYGGERI
Grundlag t 1852

Ägare: AB. Pripp & Lyckholm, Göteborg

Tillverkn ing: Alla slags ma I{- oeh leiskedTre ker



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABL. 1917

Tel. 12982 el. 12984

VÄNERSBOR G

TILL VERKAR

9aJ1ZkaJ7FO~ 9pdhte~

~hzepoch qjJ~dkaJ7J70r



fl.-B.
Nabbenbergs Tegelbruk

vänersborg Tel. 100 05

!-~frNTHlTSTEGETl
--~----- VolymvIkter 1.0-1.2 -----------

Hög tryckhållfasthet
Hög värmeisolering



---------

TAKTEGEl,
MURTEGEl,
MANGHAlSTEGEl
och
DRÄNERINGSRÖR

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

~
combi

OG. bilar i en

Generalagent för Sverige:

_ e'egant familjebil
med Isabellas alla förnämligaftgen.
skaper och därtill ett jättestort
bagageutrymme - den idealiska
vagnen med plats för allt och alla.

- praktisk skåpvagn
Några enkla handgrepp gör
lsabell~ Combi till en rymlig och
representativ distributionsvagn
som lastar ca 500 kg.

WUlF &GO. AKTIEBOLAG, VÄNERSBORG



IlIJRP K SöNEDS
VERKSiXDER

VA."NERSBORG Telefon 13920 växel

Tillverkar verktyg och maskiner för industri och hantverk.

Utför järnkonstruktioner, byggnadssmiden, grovplåtsarbeten m. m.

Svetsningar och reparationer.



Vänerns Motorverkstad
Vänersborg

Tel 10533 och 11325 (växel)

~

Tillverkning av

Motorvinschar

Båtmotorer

Ankarspel

Stationära motorer

Gjutgods



Edsgatan 7 Tel. (växel) 13840

GRUNDAD 1902

FÖRSÄLJER -------------------------,

IIansa-Borgward och

DK-W bilar

Husqvarna, NV och

Triumph motorcyklar

CRESCENT och HUSQVARNA

cyklar och mopeder

Välsorterat lager av reservdelar och tillbehör

Erkänt förstklassig bil- och cykelverkstad



Granström & Söner A.-B.
BIL· & MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3
Telefon 121 80 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

RÖRLÄGGERI
Residensgatan 25

Telefon 12498

Utför värme-

och sanitäranläggningar

Oljeinstallationer

Medlem av RörledningsFirmornas

Riksorganisation.



ERIKSSONS
BllFÖ RSÄlJNING Al-BI

VANERSBORG

Telefon växel 12060

• Popular AngIia Prefect Consul Zephyr-Six
• Taunus 12 MTaunus 15M
• Vedette
• Mainline Customline Fairline
• Mercury lincoln
• Fordson Major

Traktorer

Auktoriserad

Försäljare

Reservdelslager - Bilservice



Wälj

General Motors
bilar

~_ _~ H____ ~_~_~H____ ~·__ I

OPEL

VAUXHALL

CHEVROLET

BUICK

KVALITETSPROO UKTER!

Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401



VÄNERSBORG TROLLHÄTTAN

L_!'uktoriserad VOLVO-återförsäljare

Vänersborg : Lilla Vassbotten

UTST1\ LL N IN G, kontor, bilverkstad,

reservdelslager, bensinstation (Nynäs)

tel. 121 00 (växel)

Trollhättan: Drottninggatan 21

UTSTALLNING och försäljningskontor

tel. 151 91, 1bb 58

Reservdelslager tel. 151 92

Verkstad " 159 91



~
I

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
Nyhets- och Annonsblad fIlr Elfllborga län

VÄNERSBORG

I ortspressen kommer Eder annons bäst till

sin rätt, ty ortstidningen har mycket god

täckning. Ortens tidning är som regel den

första man läser. Hela familjen läser den,

icke minst husmor - hemmets finansminister.

Allt som står i ortstidningen blir läst - även

annonserna. Budskapet blir trott - man har

förtroende för vad som står i "sin egen

tidning". Man följer hela annonskampanjen

- de flesta läsarna är fasta prenumeranter.

70 å,-J



taS
Vänersborg

Rekomm den eras!



Det goda bordet

i den trevna miljön

med de facila priserna

får Ni på

Frimurareiogens Restaurang
Kungsgatsn 21

Tel. 10017



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

Harry Falk A.-B.
Tel. 103 19

Leveranser från egen

tankanläggning

i Vänersborg.



VANERSBORG
Tel. 12236

Eldningsoljor

Tel. 12532

OljeeldningsinstaIlationer



försäkring och övriga sakförsäkringar såsom

vatfenlednings- och inhrotfsförsäkringar.

ansvarighefs-, skogshrand-, traktor- och

cykelsföldförsä"kringar m. Il. meddelas fill

låga premier. Om så önskas uffä"rdas a1lf

på eft gemensamf försäkringshrev. Efterhör

våra premier hos närmasfe omhud eller

å vårt kon for.

Vi feckna även försäkringar inom sfäderna.

ÄLVSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 100 73



Den största skjortnyheten på 20 år

Nu antiigen ar problemet löst med en lättarbetad

krage, som tål kokning och som ar lätt att stryka

utan blåsor och veck. Everform heter skjortan med

denna drömkrage - ett fynd för herrarna och dagens

glädjeämne för alla husmödrar, som tidigare fruktat

skjortstrykningen just för kragens skull.

NYA ~
&III V VÄNERSBORG AB



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

KÖTT. FlASK,

CHARKUTERIVAROR

egna tillverkningar

AllT I VILT och DJUPFRYST

KONSERVER och GRÖNSAKER

REKOMMENDERAS

Kungsgatan l Tel. 101 03 - 122 53



HUVUDAFFAR:
Sundsgatan 13. Vänersborg

Tel. 10741,10742

FILIALER:

Sandelhielmsgatan 18
Tel. 10942

Hedmansgatan 2
Tel. 14180

CHARKUTERIFABRIK:

Fredriksbergsgatan

Tel. 12590

Egna fillverkningar av kvaldefsvarar



av allmänt förtroende för våra

KONDITORIVAROR
förpliktar till

h ö g k l a s s i g framställning av

konditorivaror och konfektyrer

med användande av markna-

dens förnämsta ingredienser.

Nordfeldts Konditori
EDSGATAN 12 B, VÄNERSBORG

Telefoner:

Konditoriet, Edsg. 12, 101 10

filialen, Hedmansg. 3, 10915

Cafeet, Edsg. 12, 13301



Allt för
hemmet i
MÖBLER
MATTOR
TYGER
m. m.

MöBELTJINS1
"-- den sorterade möbelaffären -

Edsgatan 43
inpå gården

VANERSBORG

Egen tapetserareverkstad

utför stoppning och omklädsel
av alla slag.



UNIVERSALS
Vänersborg

Basaravdelning
Tel.: 12850, 13461, 10694

Kontor och utställning: EDSGATAN

Lager: Belfragegatan 17

Ledande firma inom branschen -- Allt för

festarrangörer - Leveranser till alla folk

parker över hela landet - Fullständig ser

vice för Barnens Dag och liknande fest

ligheter med bl. a. försäljningskiosker i alp

stugemodell, dekorerade i trevliga färger

Alla slag av festtillbehör
Låneservice Artistförmedling

Ring eller gör oss ett besök!

Rekvirera vår basarkatalog !



Del hör bJ/ gammal god hanlverkssed
att prestera ett förstklassigt och gediget arbete.

Därför kan Ni alltid med förtroende vända Er

till mig, när det gäller

Kvalitetsmålning
inomhus, utomhus, skyltar, möbler

allt inom branschen

Il

Axel Sandbergs Målerifirma
Innehavare av Statens Mästarbrev

VÄNERSBORG
Vallgatan 30 Tel. 10895



Kvalitetsvaror

i UR, GULD, OPTIK

CRosfinds

Roslinds Hörna Vänersborg

Uravdeln.

tel. 14285

Optisk avdeln.

tel. 14284

Guldvaruavdeln.

tel. 10383

Kvalitetsvaror

i LjfDER och PARFYM

(lO .. f
j/as/~an~

Roslinds Hörna Vänersborg

tel. affär 11388 tel. kontor 10383



Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos

LUNDBORGS

ERIC LUNDBORG HERREKIPERING

Allt fler och fler inser

fördelen av att göra

sina inköp i

Konsum Vänersborg

Alla är välkomna

att medverka i

konsum
Vänersborg



VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI
(Hellman 8t C:o)

Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Verkstad och lager:

Vassbotten, Tel. ankn.

fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,
Butiksrutor, Bilglas, fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Olassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,
fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

Sjöström & CO.
LILLA VASSBOTTEN

Tel. 10254 - 13254



När det gäller

• Ost
.. Charkuterivaror
.. Kaffe
• Konserver av alla slag

finner Ni den största sorteringen hos

GE T E Livsmedel
Sundsgatan 15, Vänersborg

Tel. 10567

AUG. ANDERSSON
Kolonialvaror en gros

VÄNERSBORG

Tel. växel 12110



I(örkort
och Trafikkortsutbildning

erhålles snabbt och med modernt undervisnings
material vid

AHLINS BILSI(OLA
Edsgatan 25 - VÄNERSBORO

Tel. Kontoret 117 35 Tel. Bostaden 10735

Bosättningsmagasin

Vänersborg

Tel. 10253

Rekommenderas.



Vänersborgs Elektriska
Kommanditbolag
VÄNERSBORG

Edsgatan 15

Tel. 10370

UTFÖR: Elektriska anläggningar för

Belysning och Kraft

FORS1UJER: Alfa slag av Elektrisk material,

Motorer, Armatur, Kylskåp,

Värmeapparater, Dammsugare,

m. m.

A. SlÖDEN
Byggnadslirtna

fredriksbergsgatan 9 a

Tel. 11647

• Ny- &. ombyggnader

.. Reparationer

• Värderingar

VÄNERSBORO



armatur

spLsar
vattenvärmare

tvättmaskiner

strykmaskiner

kylskåp
installationer

Sundsgatan 14 Tel. 10279 Vänersborg

TRYCKSAKER
för hemmet

föreningen

eller affären

levereras av

oss snabbt

och välgjort

Telefon

10911



Edsgatan 13 VANER8BORG Tel. 10220, 13220

Allt för modern heminredning

1------------------

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Åke Nyström Tel. 10299

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör.



Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063

K va lifef5 frye ksa ke r

av alla slag

Bergs Tryckeri
I VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI I

Telefon 10002, 13302



VINEHSI OHGS MALEHIA\FFIII
Verkstad Sundsgatan 7 Tel. 10341 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av
M Å L N I N O S A R B E T E N av

Nybyggnader
Reparationer

Skylt- och Möbelmålning

Infordra offert!

•
Försäljer:

OLJOR, F;lRGER, LACKER, PLASTFA'RGER m. m.

----- Rörledningsfirma --

I 'I R. R. medlem I

Tel. 110 85



A.-B. Vänersborgs
Järnhandel

Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel

Sjöstads Elektriska
.+ ~•••(l-.~..~••••••••••~•••-eo ~•••••••••••

Edsgat. 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. material, armatur, kylskå.p,

dammsugare m. m.



Dahlin & Johansson

Åke Eriksson

Gunnar Friberg

Ivar lundin

Herrfrisersalongerna
i VÄ"NERSBORG

Rekommenderas

Knut Olsson

Kurt Olofsson

Nils R.app

John R.ydberg

Birger Wredberg

C)Jänersborgare .I
Det finns ännu ett mindre antal av

Birger Sjöberg,
Syntaxupproret
i första upplagan

Vänersborgs Bokhandelsaktiebolag
STEN WENNBERG



SYFABRIKEN
A. W. Thuren
Vänersborg Tel. 10572

Trikå- och
kortvaror

Madrasser,
täcken och fi Itar

KUNGS RADIO B.

Allt i Radio, Musik, Grammofonskivor
och Service.

~---------~~"--"--"""--~---

Högtalaranläggningar uthyras

Tel. 10543



Rydings Måleria är
BOSTAD:

Edsgatan 65

Telefon 115 96

VERKSTAD:

Residensgatan 33

Telefon 131 25

Utför allt inom yrket

Andersson, larsson & COn Aktiebolag
VANERSBORG - Telefon 10669, 11269

Trävaror

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

Eldningsoljor

Hyvleri lT

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Koks



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vä nersborgs Gul dsmedsaffär
..............................~••+•••••••~••••••••••••••+•••••

Eds~atan 18 VA'NERSBORG Telefon 10226

Vänersborgs Nya 8leck- &
Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer.

Lilla Vassbotten, Vänersborg. Telefon 10996



Målerifirman

ALLAN SVANBERG
vjlNERSBORG

Rekonlmenderas!

Tel. Verkstad 14446

Bostad 105 42

Onskar Ni elIgall armhandsur

köp då elI Ct~RTINA hos

E. S~ll~~ll~ Ur~n~r
Edsgatan 17, Tel. 101 89 VÄNERSBORG

l-- .__----=



SAH LI NS
BOKBINDERI
-----~---------~._--

Kronogatan 31 Tel. 10821

HSB

Grundat 1860

I en utveckling, som kommer att kräva

mer av enskilt ansvar vid bostadens an

skaffning och vård, är bostadsrättslä

genheten den rätta bostaden.

Lös Eder bostadsfråga genom

VANERSBORG



Till söner i Vänersborgs gille
Jag till Eder säga nu ville
Om det gäller kostym eller rock
Och om ni är smal eller tjock
Vi säkert har en som skall passa
Både Er smak och Er kassa.

Till Vänersborgs döttrar jag säger
Om mer eller mindre Ni väger
Skall Ni ha dräkt eller kappa
Adressen till oss icke tappa
Ni om detta ej längre skall kivas
I våra kläder Ni säkert skall trivas.

'~orain5
VÅ·NERSBORG

VARUMAGASINET VÄNERSBORG
------------------0

! Slöjd, I-Iusgeråd, Leksaker, I
i Presentartiklar, Barnvagnar I

Tel. 10783

I ~ I Thure Carlssons Cykelaffär
I "5 I EDSOATAN 37 - TEL 117 24

<I>

Scoater:
Motorcyklar:

Mopeder:
Cyklar:

VESPA" GOGGO " N. V.
APOLLO • N. V. " MAICO " N. S. U.
" ADLER

APOLLO • N. S. U. - CRESCENT
APOLLO - HERMES - CRESCENT

SPORTARTIKLAR

Frukt- & Grönsaksaffär
G. Ljunggren Tel. 10671 Vänersborg

REKOMMENDERAS!



BE KEM S
Färg-, Tapet-, Kemikalia- &Sjukvårdsaffär

Rekommenderas

Billengrens
Herrekipering -- Herrkonfektion

Tel. 11010 VÅ"NERSBORG

E. G. ENGQVIST
SKOAFFÄR

Vid behov aven god sko vill vi rekommendera oss.
Vi har många goda fabrikat

ARISTOKRAT, LÖfSKO, ANSONIA m. fl.
Tel. 10505 VÄNERSBORG

VÄNERSBORGS

"'/H/I1H/'~

Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder m. m.



I Tel. 109061

Cykel- & Sportaffär
V;iNERSBORG

BENSINSTATION
ö. Vägen

AXEL LINDBERG

Tel 10963

Bensin, lättbentyl, Smörjoljor,
Fullständig service.

Havannamagasinet
Edsgatan 10

Tel. 10250

Rekommenderas

finner Ni lättast i

PORSLINSLAGRET
Residensgatan 15

VÄNERSBORO

Tel. 10928



GOSS- & FLlCKKLÄDER
VJi.NERSBORG

Välsorterad

specialaffär i

I Allären för ung dom l

ERIKSONS
EKIPERING

HERREKIPERING - KONFEKTION
VÄNERSBORG

Vänersborgs Läderaffär
Rekommenderas

Tel. 107 51

Spar tid 

Handla snabbt

m:lNi~jfWW~~ Självbetjäning



Berthel Andreen
JARN- & MASKINAFFAR

Sundsgatan 23
Tel. 10084

Eric Larson
BOSÄTTNINGS- & SPORTAFFÄR

Rekom menderas

AUt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFF;lR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

..................................................................................

Edsgatan 17 Tel. 10432



ANDERSSON & FAGERSTRÖMS
ELEI(TRISKA

Utför alla slag av

elektriska anläggningar

Tel. 106 09 - 13491

Q R··Oc~E-:"Il'.TDAHL~~~ . ~ ..... ~.
Bilsadelmakeri & Tapetserareverkstad
Tel. 10685 Bostaden 12623

Bilklädslar, mattor, suffletter,
repara tioner.

Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.

Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till
VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär
Fullständig service

Gaddes Sport & Vapen
Kungsgatan 5 Tel. 11612

BILFRAKT
(Inneh. Allan Nilsson)

Drottninggatan 24
Vänersborg

Telefon 11740

Utför TRANSPORTER av alla slag,

såväl kortare som längre. Även pack

ning och emballering av bohag.



förenade Bil
Aukt. försäljare av

De Soto, BMW, Ritey, Wolseley,
Morris-Commercial, Morris,

Leyland, MG.

Södergatan 22, VÄNERSBORG, Tel. 145 65

Radio- & El-Service
Hamngatan 9 Tel. 11667, bostad 127 34 VÄNERSBORG

INSTALLERAR

REPARERAR

fÖRSÄLJER ALLT

ELEKTRISKT

till alla i marknaden förekommande märken
i lager för omgående leverans.

Se vår utställning, Ha.mnga.ta.n 9.

~,o~.'.G"""G. Rörledninlysfirman VSP
'O"'t'-D\ O')·
"'. • VÄNERSBORG TEL. 11461
."'........,.~ Specialaffären för oljebrännare och tillbehör.

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 25 Vänersborg Tel. 101 76

Rekommenderas



Vänersborgs Cementgjuteri
!
I

i---------

rekommenderar

sina välkända betongvaror

De goda kakorna
kommer enligt 50-årig tradition

från

Signe Frisks Konditori

"5 Ö N E R N A"
• hälsas även välkomna som kunder

Jonsson & Ullgrens Eftr.
Tel. 10038 Kungsgatan 7, Vän ersborg

Specerier - Konserver

Valborg Andersons
_ CIGARRAFFÄR -

Kungsgatan 7 VÄNERSBORG Tel. 101 29
Goda cigarrer och cigalTcigarretter

såväl in- som utländska
i största sortering.

TOBAK TIDNINGAR



Fönsterglas i olika tjocklekar för nybyggen
och reparationer.
inramningar. Bi/rutor.

ljungströmers Glasmästeri
Kronogatan 42
Tel. 10797

Vänersborg
Bostaden 146 79

När det gäller
Herrkläder och
Gosskläder

går vi till

1I
fa/lon~rYists
( HERR- OCH 60SSEffIPERING!

VÄNERSBORG
Tel. 10386

TROllHÄTTAN
Tel. 10623

A. BÄCKLUND
BILLACKERING

VÄNERSBORG

VERKSTADEN:
Vallgatan 23
Tel. 10656

BOSTADEN:
Kyrkogatan 42 B

Tel. 11165

Förstklassigt arbete av fackmän

-------------------1

Björndahls Bokbinderi..........................................................................
Nygatan 14 a (Obs. ny adress)

Tel. 13729

Rekommenderas



ALMA E[(STRÖM & Co.
Kungsgatan 7 VÄNERSBORG Tel. 10086

i KAPPOR, DRÄKTER, KLÄNNINGAR
l_samt allt i dambranschen

1--------------1

Affärs-,

[(ontors-,

Familje-

TRYCKSAKER

C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri
VA"NERSBORG

Kyrkogatan 21 Tel. 10251





VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

ÅRSSKRIFT
1956

Tjugofemte årgången

TIDSKRIFT FÖR
VÄNERSBORGS MUSEUM

VÄNERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1956





Gamlestadshemmanen.
Anteckningar om Brättes privilegier och

donationsjord.

Brättes första kända privilegiebrev utgöres aven skrivelse av
hertig Karl från år 1603. Brevet finns i från varandra i stilistiskt
och redaktionellt hänseende delvis något avvikande versioner publi
cerat hos Hallberg, Lunden och Barck-Holst samt i Stadshisto
riska institutets samling av privilegier m. m. för Sveriges städer.!)

Enligt en anteckning i Riksregistraturet skulle brevet vara utfär
dat den 30 april 1603. Samtliga författare äro dock ense om att
originalet säkerligen haft det datum, som angives i flertalet källor,
nämligen den 21 apriJ.2)

Det ifrågavarande privilegiebrevet utgör svar på en framställning
från borgerskapet i Brätte om erhållande av ökat utrymme för
staden.

Enligt den likalydande version av brevet, som återgivits av Hall
berg och av Barck-Holst,3) donerades till staden "Cronegården
Amennerödth benemndt Gunnerstorp enn gårdh och Wassende enn
gårdh" i Vassända socken och Väne härad. Hos Lunden återgives
motsvarande text på följande sätt: "Cronegårdenn Amennerödt, be
nämndt Gunnerstorp, enn gårdh, och Wassende, enn gårdh."4)
Stadshistoriska institutet publicerar två olika versioner av brevet.

1) Hallberg, Om staden Brätte i Västergötland, Linköping 1922, s. 16 f,
Lunden, Edsvägen och Brätte i Vänersborgs söners gilles årsskrift 1944, Väners
borg 1944, s. 93 f, samt Det forna Vassända-Naglum och Brätte stad, Trollhättan
1954, s. 197 f, Barck-Holst, Brätte stad och dombok, y stad 1944, s. 235, Stads
historiska institutet, Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer,
fjcirde delen (omfattande tiden 1592-1611), Stockholm 1946, s. 312 f.

2) Se härom närmare Barck-Holst, a. a. s. 59, och Stadshistoriska institutet,

s. 312.
3) Riksarkivet: Städers akter: Vänersborg.
4) li.ven Lunden hänvisar till Städers akter. R. A.
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Enligt den ena1
) donerades till Brätte "cronegården Ammeröö bene

nempd, Gunnarstorp een gård och Wasenda een gård." Enligt den
andra2

) omfattade donationen "cronegården Amennerödt bene
nempd, Gumerstorp een gård och Wasenda een gård."

Som synes, kan någon tvekan råda om huruvida Gunnarstorp
var samma fastighet som kronogården Ammenerödt eller en särskild
gård, eller m. a. o. huruvida denna första kända donation till Brätte
omfattade två eller tre gårdar.

Enligt Hallberg omfattade donationen tre gårdar.3
) Barck-Holst

uppger på ett ställe, att Brätte genom det nu ifrågavarande privile
giebrevet erhöll "gårdarna Amnered och Vassända" men på ett
annat - sannolikt i anslutning till Hallberg - att "kronogården
1/2 mt!' Amnered samt egendomarna 1/2 mt!' Gunnarstorp och 1/2
mtl. Vassända" donerades vid åsyftade tillfälle. 4

)

Som av det följande framgår, erhöll Brätte senare en skattegård
med liknande namn som '~Ammenerödt". Möjligheten av samman
blandning av dessa båda gårdar i olika redovisningar över dona
tionsjorden kan icke helt uteslutas. 5

)

I Brättes andra privilegiebrev, varom närmare i det följande,
"confirmeras" först Brätte stad de tidigare donerade kronogårdarna,
"som äre Amunderydh Gunnerstorp och Wässende".

I Vänersborgs första privilegiebrev, utfärdat av drottning Kris
tinas förmyndare den 1 februari 1644,6) "confirmeras'" Väners
borgs stad de tidigare donationerna till Brätte, "som äre

1) Riksregistraturet 1603, fol. 85 r.

2) Riksarkivet, från den s. k. Tidösamlingen.
3) A. a. s. 17; samma mening har Kungl. Ortnamnskommitten, Ortnamnen i

KIvsborgs län, Stockholm 1906, s. 140, Lunden, a. a-n s. 23 f resp. s. 152 f (jfr
dock privilegiebrevets lydelse hos denne), Corin, Vänersborgs historia I, Göteborg
1944, s. 41, S:lmt Stadshistoriska institutet, s. 729.

4) A. a. s. 33 resp. 59 f; (se även sid. 61 f.)
5) Jfr. Hemgren, Wenersborgs historia, Vänersborg 1859, s. 5 o. 23 f, J. D.

Bergström, Venersborgs stads historia, Göteborg 1895, s. 7, (Vänersborgs) Stads
fullmäktiges handlingar rörande disposition av stadens donationsjord, Vänersborg
1896, s. 6 och 22, Vänersborgs privilegier och donationer, Göteborg 1908, s. 24
samt Lindedal, Vänersborgs historia, Vänersborg 1927, s. 37 f (lantmätaren Hans
H. Lindskogs beskrivning över Vänersborg 1787).

6) Riksregistraturet, fol. 148 r.; detta privilegiebrev har veterligen ej publi
cerats.
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Anunderijdh, Gunnarstorp, Wäsende - -; Jtem den Skattegården
Anundarijdh - -".

I sina notiser rörande gårdar i Vassända1
) upplyser Lunden, att

Anders Torson år 1611 var ägare till"Amnered (Amunds röjning)"
och att "Erik på Asset" år 1639 hade Amnered fritt skatte. Vidare
uppgives, att hemmanet år 1603 donerades till Brätte stad. Uppen
barligen måste emellertid här avses den ovannämnda skattegården
med liknande namn, vilken först senare donerades. Under Gårdar i
Naglum2

) nämner Lunden "Anered ('Anunds röjning')", vilken
i tiondelängden för år 1546 skall ha skrivits "Amundaryd". Om
denna gård upplyses bl. a., att densamma på 1640-talet var anslagen
till en kronans skogvaktare och att den 1646 köptes av Lennart
Torstensson.

Ä Fe1terus' karta av år 1661 över Vänersborg3
) är en av ägorna

under Amnered betecknad "Croneparten" och en annan "Skatte
parten".

Gunnarstorp eller Gumerstorp har även skrivits "Knustorp",
"Knusboll" och "Kunnsboll".4) Om gården "Knutsbol" uppger Lun
den5 ) bl. a., att densamma på 1580-talet kom i Hogenskild Bie1kes
besittning och att den i likhet med dennes egendomar i övrigt för
brutits under kronan år 1600, varefter den år 1603 donerades till
Brätte under namnet Gunnarstorp eller liknande.

I Alvsborgs läns jordebok för år 1877, Väne härad, Vassända
Naglums socken, upptages som donerat till Vänersborgs stad bl. a.
under Kronohemman under enskild disposition "Amundared N:o
1, 1/2 mt!." och "Knutsbol N:o 1, 1/2 mtl", under Skatteegendomar
"Amundared N:o 2, 1/2 mtl." samt under Kronoegendomar under
enskild disposition "Vassända 1 mtl."6).

För åsikten att tre gårdar donerades enligt 1603 års privilegie
brev synas alltså övervägande skäl tala, framförallt uppgifterna i

1) Det forna Vassända-Naglum och Brätte stad, s. 39.
2) Nyss a. a. s. 66.
3) Kungl. Lantmäteristyrelsens akt n:r 0/206 11.

4) Stadshistoriska institutet, s. 313.
5) Nyss a. a. s. 47.
G) Stadsfullmäktiges handlingar rörande disposition av stadens donationsjord,

s. 22 f.
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de senare privilegiebreven samt jordebokens redovisning. Dock må
framhållas, att oklarheter i donationsurkunderna ej torde ha varit
sällsynta samt att donationshemmanen redan tidigt uppgått i en en
het, vederbörande stads donationsjord. Någon möjlighet att särskilja
de i 1877 års jordebok redovisade fastigheterna torde sålunda ej ha
förefunnits.

För alternativet, alltså att kronohemmanet Amnered och Gun
narstorp (Knutsbol) varit samma fastighet, synes framförallt tala den
antydan om förekommande gårdatalsräkning, som kan utläsas av
brevet i ett par av dess versioner. (X "en gård" och y "en gård")I).
Möjligen kan grundforskning på denna punkt ge ett definitivt svar i
frågan.

De enligt 1603 års brev donerade hemmanen "unnas" och "efter
låthas" staden att "niuthe, bruke och obehindrat beholle in till thess
wij stadhen med privilegier, mere wilkor och frijheter framdeles
kunne benådhe och betänckie". För hemmanen skulle årligen erläg
gas en avgäld av 30 daler penningar.

I upplåtelsen innefattades hemmanens alla rättigheter, även skog,
vatten och fiske.

Kndamålet med upplåtelsen angavs allmänt till "meere förbett
ring och uthryme" för staden.

Nästföljande privilegiebrev för Brätte - frånsett ett kungligt brev
den 1 maj 1606, enligt vilket staden erhöll privilegium på en fri
marknad samt rätt till sakörespenningar2

) -, utfärdat av Gustaf
II Adolf, har tidigare publicerats av Hallberg, Lunden och Barck
Holst efter en i Riksregistraturet för år 1619 intagen handling.S

)

1) Sådan räkning har stundom förekommit: Thulin, Om mantalet I, Stock-
holm 1890, s. 26 H; jfr Lunden, senast a. a., s. 44: "en gård KälIshagen och två
gårdar Torpa", s. 47: "1/2 gård Knutsbol" och s. 66: "1/2 gård i Anerud",
Stadshistoriska institutet, s. 409, (donationsbrev den 15 oktober 1606 till Sigtuna):
"Wjby 3 gårdar, Gunterbacka itt torp, Humperbo itt torp"; jfr även 1644 års
privilegiebrev för Vänersborg: "Torpa ett hetJ!t, Kälshagen ett halfft, Börd:
holmen et fierdedeels och HuHwudhnääs öön ett ottondedcels hemman."; jfr
dock häremot återigen formuleringen i Gustaf II Adolfs privilegiebrev för
Brätte, citerad i det följande.

2) Återgivet hos Stadshistoriska institutet, s. 402 f.
3) Hallberg, a. a., s. 20 H, Lunden, a. a-n, s. 96 H resp. 200 f, o. Barck-Holst,

a. a., s. 237 fE.
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Denna är daterad den 16 december 1619. Samtliga nämnda för
fattare, ävensom Lindedahl och Corin1), hänföra också detta privi-.
legiebrev till angivna datum. Hemgren uppger emellertid, att bre
vet utfärdats den 4 januari 1620, och Bergström, att detsamma ut
färdats under sistnämnda år. Z

) Barck-Holst nämner särskilt, att
dateri.ngen angivits till den 4 januari 1620 såväl i "Städers akter:
Vänersborg" i Riksarkivet som i "Sandbergs Samling" i Kammarar
kivet men att Riksregistraturet har brevet intaget under den 16
december 1619.3

)

I samband med en nyligen verkställd juridisk utredning åt Väners
borgs stad har emellertid erhållits avskrift aven handling hos Riks
arkivet med rubriken: "Privilegium för Brätte Stadh Gifwidt uthl
Stockholm den 4. ]anuarij Ahr 1620."4) Denna handling skiljer sig
stilistiskt och redaktionellt i åtskilliga hänseenden från den tidigare
publicerade av år 1619, men även betydelsefulla sakliga skiljaktig
heter förefinnas, vilka synas väl motivera att även densamma
publiceras.5

)

I såväl 1619 som 1620 års handlingar "samtyckes och konfirme
ras" till en början Brätte stad de kronogårdar, som donerats av Karl
IX. I 1619 års version sker detta under förbehållet: "dock så de
der aH skole åhrligen vthgöra Penningar 30 Rijkz Dr." I 1620
års handling är reservationen i sak likalydande med det undantaget,
att beloppet är satt till 18 riksdaler. Som ovan nämnts, utgjorde
avgälden enligt 1603 års brev 30 riksdaler.

Enligt båda handlingarna doneras därefter till Brätte skattegår
den Anunderydh6

). 1619 års handling fortsätter omedelbart där
efter: "1 lijka måtto och så en Chrone gårdh stoore Asperydh be:dt

1) Lindedal, a. a., s. 12; Corin, a. a., s. 41; obs! jfr. dock s. 426 (noter till
kap. 3).

Z) Hemgren, a. a., s. 5, Bergström, a. a., s. 6. Se även Lindedal, a. a., s. 37
(Lindskogs beskrivning 1787).

3) A. a., s. 62; en redogörelse för de olika arkivsamlingarna har lämnats av
Herlitz i Svenska stadsförbundets tidskrift för år 1920, s. 352 H.

4) Riksregistraturet för år 1620, fol. 9 v; handlingen har tillställts staden av
arkivforskaren Anton Olsson, Stockholm, vilken anlitats för källforskning i vissa
hänseenden för ovannämnda utredning.

5) Se bilaga.
6) Se härom närmare i det följande.
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der aH de åhrligen skole vthgöra - - - Rijkz Dr." I 1620 års
version har satsen följande lydelse: "1 Iijka motto ochså en Crono
gårdh store AHeridh b:dh med sampt et Cronetårp Korssberga b:dh
der af dhe Åhrligen skole Utgöra 16 Rdl:."

Såväl Hallberg som Lunden och Barck-Holst framhålla uttryck
ligen, att avgäldsbeloppet är utelämnat i 1619 års handling. l) Den
sistnämnde författaren lämnar emellertid i samband därmed den
ytterst intressanta upplysningen, att av ett Kungl. brev den 4
november 1620 framgår, att avgälden, som före år 1620 varit 30
daler per år, höjts till 34 riksdaler per år, vilket sistnämnda belopp
som synes exakt motsvarar summan av de båda beloppen i 1620 års
handling. Enligt denna har alltså avgälden enligt 1603 års privi
legiebrev reducerats till 18 riksdaler, varjämte ny avgäld med 16
riksdaler för donationen av kronogården Stora Asperyd och krono
torpet Korsberga tillkommit.

I såväl privilegiebrevet av den 1 februari 1644 som privilegie
brevet den 12 november 1646 för Vänersborg konfirmeras Väners
borgs stad de egendomar, som Karl IX och Gustaf II Adolf givit
åt Brätte. 2

) I 1644 års brev omnämnes bland dessa "Solberga torp",
I brevet från 1646 heter det "Korsberga Torp".3) Att Korseberg
hört till Brättejordarna synes ställt utom allt tvive1.4

) Hallberg,
som stöder sig på 1619 års version av privilegiebrevet för Brätte,
framhåller, att Korsberga torp icke omnämnts i vare sig Karl IX:s
eller Gustaf II Adolfs privilegiebrev. Som framgår av citatet ur
1620 års handling, fylles emellertid även denna lucka av sistnämnda
version av Gustaf Adolfs privilegiebrev.

1) Hallberg, a. a., s. 21, Lunden, a. a-n, s. 96 resp. 200, Barck-Holst, a. a,

$. 63.
~) Det förstnämnda brevet är utfärdat av drottning Kristinas förmyndare,

det senare av drottningen själv efter uppnådd myndighetsålder; enligt Her1itz,
Svensk stadsförvaItning på 1830-talet, Stockholm 1924, s. 84, plägades alltifrån
konung Kristoffers tid t. o. m. Karl XI:s bekräftelse på äldre privilegier givas
vid varje nytt trontillträde; jfr Gustaf Il Adolfs bekräftelse av Karl IX:s
privilegier för Brätte enligt den tidigare redogörelsen.

3) Vänersborgs privilegier och donationer, s. 9.
4) Se Vänersborgs privilegier och donationer, s. 12, Stadsfullmäktiges hand

lingar rörande disposition av stadens donationsjord, s. 6 o. 20.
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Bland sakliga skiljaktigheter mellan 1619 och 1620 års handlingar
märkes vidare, att hela sista satsen av femte punkten i 1619 års
handling angående handelsmonopol för Brätte i Väne härad saknas
i 1620 års handling. Den närmare innebörden härav skall emeller
tid icke här behandlas.

I 1619 års handling finns en vidlyftig punkt efter den sjunde
("Till thett Sidtste" etc.), enligt vilken Brättes invånare tages i
konungsligt beskydd, samt en ytterligare avslutning, i vilken ståt
hållare och befallningsmän anmanas att beskydda och försvara sta
dens invånare "wedh denne deres wälfågne privilegier, dem wij oss
wele förbehollet hafwa, effter tijdzens lägenheet att förändra och för
bättra". I 1620 års handling sker i motsvarande hänseende endast
en underförstådd hänvisning till någon standardformulering ("Till
det sidste, så tage wij och etc. etc. etc. etc. actum ut supra."). Ome
delbart efter sjunde punkten i 1620 års brev förekommer emeller
tid i förhållande till 1619 års ett tillägg, vilket synes vara av stort
intresse: "Hwilke alla företaide privilegier och frijheter wij oss
och nu alltijdh wele förbeholled hafwe, eHter som tijderne wårt
wälbehagh och förb:te wåre undersåters tarfwer och lägenheter
kunne lyda och medgifwa, till att förendra, förbättra och för
minska" (kurs. här). Redaktionellt ingår detta tillägg i punkten 7,
som behandlar frågan om stadspräst i Brätte, men synes på grund
av formuleringen avse samtliga förestående privilegiepunkter. Oav
sett hur därmed förhåller sig, kan den standardformulering, till
vilken 1620 års handling i slutet hänvisar, ej gärna ha varit lika
lydande med den avslutning, som återgives i 1619 års version. I
fråga om den reservation, som sålunda gjorts i 1620 års handling,
vore en jämförelse med ungefär samtidigt utfärdade privilegiebrev
för andra städer otvivelaktigt av intresse. l)

I det föregående har med "1619 års handling" avsetts det privi
legiebrev, som tidigare publicerats av Hallberg m. fL I samband
med förevarande undersökning har emellertid framkommit ytter
ligare en version av 1619 års brev.2) Denna, som även bär datum

l) En komparation försvåras av att Stadshistoriska institutets utgåvor av stä
dernas privilegier m. m. hittills (aug. 1955) ej fortsatts för tiden efter 1611; den
intresserade är alltså ännu hänvisad till direkt arkivforskning eller undersökningar
i ev. särutgåvor av olika städers privilegier.

2) Riksregistraturet, foJ. 457 v.
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den 16 december 1619, är i allt väsentligt likalydande med den av
Hallberg m. fl. återgivna med det undantaget, att jämväl "ett
Chronetorp Korsberga be:dt" doneras till Brätte. Däremot angives
avgälden för Karl IX:s donationer oförändrat till 30 riksdaler, och
är avgälden för de nya donationerna likaledes ej ifylld.

Vid granskning av de olika kända versionerna av Brättes andra
privilegiebrev erhålles onekligen bilden, att brevet överarbetats
upprepade gånger. Det tidigare publicerade brevet av 1619 fram
står därvid som ett första koncept. I den nyss omnämnda andra
handlingen från år 1619 har donationen utökats med Korsberga
torp men slutlig ställning till avgäldernas storlek ej tagits. I 1620
års handling slutligen synes brevet ha erhållit sin definitiva utfonn
ning. På nu föreliggande marterial torde ej rätt gärna kunna antagas
annat, än att 1620 års handling återger det verkligen utfärdade
privilegiebrevet och att detta alltså i enlighet med äldre uppgifter
rätteligen bär datum den 4 januari 1620. Om emellertid en ev.
blivande komparativ undersökning rörande den i 1620 års handling
intagna allmänna reservationen (se ovan) skulle ge till resultat, att
en dylik vore enastående och sannolikt ej förekommit, står möjlig
heten öppen, att det verkligen utfärdade brevet haft den lydelse, som
den sistnämnda av 1619 års handlingar utvisar med justering och
komplettering av avgäldsbeloppen.

De genom 1620 års brev gjorda nya donationerna, skattegården
Amunderyd, kronogården Stora Asperyd och kronotorpet Korsberga,
skulle Brätte äga "niuta och beholla". Skattegården Amunderyd
uppläts under reservationen "at dhe äganden till Skattegården Arfs
och byrdes rätten förnöja och betala.'>])

För nutida betraktelsesä.tt kan synas märkligt, att kronan ansåg
sig kunna bortgiva en skattcgård, låt vara under villkor om avlös
ning av "ägandens" rätt till densamma. Aganderättsbegreppet hade
emellertid under äldre tid ej den bestämda utformning som i nutidens
juridiska språk. Kronans rätt till grundskatt eller "ränta" från ett
skattehemman ansågs innebära en rättighet i avseende å detta, ofta
bcn8.mnd ränterätt eller ränteäganderätt. Skattebondens rätt benämn
des stundom bördsrätt, skatterätt eller skattemansrätt. Som framgår

1) Samma formuleringar i 1619 års handlingar.
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av 1620 års brev, betecknades skattebonden i detta som ägare och
hans rätt till hemmanet som arvs- och bördsrätt. Under 1600-talet
- och även senare - gjordes emellertid även gällande, att skatte
bondens rätt överhuvud ej innebar äganderätt utan endast en ärftlig
besittnings- eller nyttjanderätt och att äganderätten till skattejord
tillkom kronan i dess egenskap av ränteägare. Därjämte utforma
des den bekanta läran om den delade jordäganderätten: äganderät
ten ansågs delad mellan kronan såsom innehavare av ränterätten
och besittaren såsom innehavare aven ärftlig nyttjanderätt. Över
huvud torde rättsuppfattningen i berörda frågor ha varit labil un
der 1600-talet och även större delen av 1700-talet. I de skif
tande uppfattningarna, om vilka en antydan här sökt göras, åter
speglas bl. a. tidsskedets ståndsstrider. Genom Gustaf III:s "frihets
brev för skattebonden" den 21 februari 1789 fastslogs emellertid
principen, att skattebonde över sitt hemman hade äganderätt av
samma natur som frälseman över frälsehemman. Från denna
utgångspunkt skedde därefter utvecklingen till äganderätt av nutida
kvalitet. 1

)

Innebörden av att skattegården Amunderyd donerades till Brätte
måste i belysning av det nu sagda tolkas så, att Brätte erhöll kro
nans ränterätt under villkor, att skattebondens rätt till hemmanet
avlöstes av staden.2 ) Resultatet av denna transaktion bör ha blivit"
att hemmanet ifråga finge innehavas av staden utan skyldighet att
betala ränta eller avgäld till kronan3

). Med hänsyn till det nu be
rörda villkoret lär skattegården Amunderyd ej vara att hänföra till
donationsjord i egentlig mening. 4

)

1) Unden, Svensk sakrätt II:1, Lund 1951, s. 44 H och där gjorda hänvis
ningar, }. E, Almquist, Till frågan om skattebondens jordäganderätt under
perioden 1719-1789 i Minnesskrift ägnad 1734 års lag II, Stockholm 1934, s. 97
H. - Under berörda skede ansågs någon principiell skillnad mellan - enligt
nutida betraktelsesätt - privaträttslig arrendeavgift eller avgäld och oHentlig
rättslig skatt eller ränta ej förefinnas.

2) Jfr att vid försäljning av kronojord till skatte "bördsrätten" ansågs
överlåtas.

B) Märk att avgälden 16 riksdaler enligt 1620 års brev skulle utgå endast fÖl
Stora Asperyd och Korsberga, vilka vora kronoegendomar.

4) Prawitz, Tomter och stadsägor, Stockholm 1954, s. 13 H.
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Upplåtelserna skedde "medh utmark åker, engh, skogh, mark,
strömmar, qvarner, fiskewatn och andre tillägor".1)

I Vänersborgs privilegier och donationer2
) uppgives, att till

Vänersborgs donationsjord räknas jämväl lägenheten Stora Nygårds
ängen, utan att dock känt är, huruvida denna lägenhet, som ligger
intill hemmanet Korseberg, tillhör detta eller annorledes i egenskap
av donationsjord disponeras av staden. Stora Nygårdsängen har
emellertid med största sannolikhet varit en äga under Korseberg och
sålunda tillhört Brättejordarna.3 )

Andamålet med 1620 års donation angavs allmänt "till Stadzens
gemene bäste förkofring och förbättringh". Däremot fick den done
rade egendomen ej användas, "som här till mångh annorstädes i
Rijket skedt är, till någre priwats Perssoners nyto" .4)

Vissa förvaltningsföreskrifter lämnades därjämte i syfte att säker
ställa ändamålet med donationen.

I dessa har man uppenbarligen tänkt sig, att vissa delar av dona
tionsjorden - betesmarker, skog och fiskevatten - skulle begag
nas av stadens borgare som allmänning, varvid nyttjaren skulle till
stadskassan erlägga viss avgift. Därjämte skulle staden äga befogen
het att till individuell disposition upplåta "wreter och täppor" på
donationsjorden. Dylika upplåtc1ser skulle antecknas i stadens
tä.nkebok med angivande av vretens belägenhet samt längd och
bredd. För upplåtelsen skulle årlig avgäld erläggas till staden.
Aven vissa särskilda nyttigheter - ev. kvarnställen och ålfiske m. m.
- fick upplåtas till enskildas disposition, likaledes mot avgifts
skyldighet.

l) I sak likalydande i 1619 års handlingar. - Om även jakträtten medföljt
1603 och 1620 års donationer ,ir ovisst men synes i belysning av tidsskedets
dominerande uppfattning om rätten till jakt föga sannolikt. Därest emellertid
donationerna omfattat även sådan rätt, torde denna ha gått förlorad genom 1664
års jaktstadga. Först genom 1808 års jaktstadga torde städerna i allmänhet ha
erhållit jakträtt (se härom en av förf. verkställd utredning, stencil n:r 231/1953:1
i Vänersborgs stads arkiv).

2) S. 24.
:l) Se närmare en av förf. verkställd utredning härom (stene. n:r 304/1954:1

i Vänersborgs stads arkiv).
4) l sak likalydande i 1619 års handlingar.
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I Vänersborgs första privilegiebrev, vilket som förut nämnts ut
färdades av drottning Kristinas förmyndare den 1 februari 1644,
konfirmerades Vänersborg rätten till de donationshemman, som av
Karl IX och Gustaf II Adolf givits åt Brätte. Som villkor före
skrevs, dels att Vänersborgs stad skulle till kronan erlägga samma av
gäld som Brätte tidigare utgivit, dels att skattebondens rätt till skat
tegården Amunderyd skulle avlösas av Vänersborg. Bekräftelsen upp
repades i drottning Kristinas eget privilegiebrev för Vänersborg den
12 november 1646.1

) I dessa båda brev lämnades motsvarande för
valtningsföreskrifter som i 1620 års privilegiebrev för Brätte.

Brättehemmanen - eller Gamlestadshemmanen, som de stundom
kallades - övergingo alltså därmed till Vänersborg.

Vid undersökning av spörsmålet med vilken rätt en stad i dag be
sitter donationsjord måste principiellt särskiljas dels frågan om den
ursprungliga upplåtelsens rättsliga kvalitet, dels frågan om vilka för
ändringar av denna, som sedermera kunna ha ägt rum. Sådana för
ändringar kunna ha skett genom senare privilegiebrev eller lag
stiftning.

Följande huvudtyper av upplåtelser från kronan till städerna av
donationsjord anses ha förekommit, nämligen
1. donationer under "fullständig allodialrätt" , varmed skall förstås

sådana fall, i vilka vederbörande stad erhållit uttryck
lig befogenhet att avhända sig jorden,

2. donationer "till evärdlig ägo eller egendom" men utan angiven
sådan befogenhet,

3. donationer med ständig nyttjanderätt samt
4. donationer med nyttjanderätt "på behaglig tid".

I fallet 1 anses äganderätten till jorden ha övergått på staden ge
nom upplåtelsen. Om så även skett i fall 2 anses tveksamt. Kungl.
Kammarkollegium håller dock före att de använda ordalagen i sist
nämnda grupp böra tolkas så, att äganderätten övergått jämväl här,
I fallen 3 och 4 anses äganderätten till jorden ha kvarblivit hos kro
nan. I de fall, i vilka äganderätten övergått på vederbörande stad,

1) Vänersborgs privilegier och donationer, s. 9 f. Skattegården Amunderyd var
alltså då ej ännu inlöst till staden, vilket överensstämmer med Lundens förut
nämnda uppgift, att (ett) Amnered år 1639 innehades av "Erik på ~sset".
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är äganderätten dock belastad med s. k. ändam&lsbestämmelse.
Upplåtelse med nyttjanderätt lär ha varit vanligast (omkring 80 %

av alla fall). Avgörande för klassificeringen är tolkning av dona
tionsurkunderna i varje enskilt fall. Härvid böra uttryck som
"unnas och efterlåtas att njuta, bruka och behålla" tolkas som av
seende nyttjanderättsupplåtelse. Ordet "behålla" anses böra tyda
på att ständig nyttjanderätt avsetts, även om nämnda uttryck stun
dom förstärkts med tillägget "evärdligen". Vinnes ej genom tolk
ningen säker upplysning, bör anses att endast nyttjanderätt blivit
upplåten1

).

Som förut nämnts, "unnades och efterläts" Brätte enligt 1603 års
brev de däri donerade gårdarna "till att njuta, bruka och obehindrat
behålla" in till dess ytterligare privilegier kunde komma att med
delas. I 1620 års brev bekräftades, som likaledes förut nämnts, de
till Brätte tidigare gjorda donationerna. Dessa sägas emellertid där
vid hava "efterlåtits till evärdlig egendom".2) De nya donationsgår
darna enligt samma brev skulle staden äga "njuta och behålla", var
jämte tämligen hårt begränsande förvaltningsföreskrifter lämnades.
Uppmärksammas bör även det allmänna förbehållet i 1620 års brev
att "förminska" privilegierna. I de förutnämnda privilegiebreven
för Vänersborg sägas likväl de av både Karl IX och Gustaf II Adolf
donerade hemmanen ha "efterlåtits Brätte till evärdliga ägor".
Enligt bekräftelsen i sistnämnda privilegiebrev skulle Vänersborgs
stad äga "njuta, bruka och behålla" Brättehemmanen till "utrymme,
mulbete och fiskvatten" och "efter själva brevens innehåll". Som
förut framhållits, skulle avgäld utgå, varjämte förvaltningsföreskrif
ter lämnades. Enligt drottning Kristinas resolution och förklaring
den 24 december 1652?) hade Vänersborgs stad anhållit om förbätt-

1) Karnmarleollegii betänkande rÖrande den till städerna och Arvika kÖping
av kronan donerade jord, Stockholm 1898, s. 20 H, Nothin, Städernas särskilda
skyldigheter och rättigheter i fÖrhållande till staten, Stockholm 1922, s. 134,
136, 191, 205 H, !'rawitz, a. a., s. 13 f, Olsson-Kaijser, Kommunallagarna, Stock

holm 1954, s. 75.
~) "Evärdliga ägor" enligt 1619 års versioner av brevet.
a) Kammararkivet: Reduktionskollegii akt n:r 355; :iven - i en något annor

lunda version - tryckt i Vänersborgs privilegier och donationer, s. 13 f; jfr Corin..
a. a., s. 115.
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ring av de villkor, under vilka "Espered och Amunderyd" innehades.
Resolutionen lyder: - - "så frampt Staden b:te twenne hemman
nu hafwer i possession under behagligh tijdz willkor, då will Kongl:
M:tt - dhem under Stadhen, till dess gemene bästa ewärderligen
skänkt och gifwit hafwa, qwitt och fritt för der afgående vthskylders
ehrläggiande." (Kurs. här).l)

Att med tillämpning av de principer, som enligt ovan anses böra
anlitas vid tolkningen av donationsurkunderna, avgöra, till vilken
dera gruppen av upplåtelser Brättehemmanen böra räknas, är uppen
barligen ej så lätt. Mot de äldre brevens formuleringar stå tolk
ningarna i de senare och mot dessa stå återigen bekräfte1sernas åter
hänvisningar till de äldre breven.

Enligt Corin voro Brättehemmanen ursprungligen donerade blott
på behaglig tid. 2

) Sammanställningen av de olika urkundernas for
muleringar ger emellertid knappast belägg för denna uppfattning.
Under hänvisning till 1646 års privilegiebrev för Vänersborg hänför
Kammarkollegium Brättehemmanen till gruppen 2, alltså donationer
"till evärdlig ägo" men utan angiven befogenhet till avhändelse. il )

Det synes kunna ifrågasättas, huruvida icke de motsägande urkun
derna rörande Brättehemmanen återspegla både den tidigare berörda
labiliteten i 1600-talets jordäganderä ttsuppfattning och det för
hållande, att donationsjordupplåtelserna i verkligheten anknutit till
de former, i vilka jordupplåtelser från kronan i allmänhet plägade

1) Enligt drottning Kristinas resolution och förklaring den 29 mars 1647 hade
staden begärt, att "Korssbärgh och Torp, - - -som förr hafwa legat under
gamble Staden Brätte" måtte underläggas Vänersborg. I original (Riksregist
raturet fol. 646 r) lyder resolutionen: "Så will Kongl. Maij:tt hafwa Staden
samme ägor och lägenheeter nådigst för undt, medh lijka condition och wilkor,
som the andra Brätte ägorne Staden tillförende förunte ähro." IVänersborgs
privilegier och donationer, s. 12, återgives resolutionen i sak likalydande, dock
med den betydelsefulla skillnaden, att i stället för "Brätte ägorne" står "nye
ägorne". Jfr Corins tolkning med utgångspunkt från den sistnämnda versionen,
a. a., s. 115. - "Korsberga Torp" hade Vänersborg emellertid erhållit redan
genom privilegiebreven 1644 och 1646 (1647 års resolution var kanske ett sen
kommet separat svar på en tidigare framställning).

2) A. a., s. 115.
B) A. a., s. 23. Jfr s. 21, &ir (de nya) donationerna till Vänersborg r:iknas till

den ytterst fåtal iga gruppen 1.
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ske: Med formuleringarna i såväl gruppen 2 som 3 har måhända
åsyftats upplåtelse av samma kvalitet som vid försäljning av krono
jord till skatte, d. v. s. en motsvarighet till skattebondens arvs- och
bördsrätt, vare sig denna uppfattats som odelad äganderätt, endast
besittningsrätt eller del av äganderätt. 1

)

Enligt Gustaf III:s försäkran den 23 februari 1789, § 4, för rikets
borgerskap och städerna i allmänhet skulle "de städerna donerade,
förlänta och under namn av stadsjord begrepne ägor - - orubbade
vid städerna bibehållas och förbliva."2) Rörande innebörden av
denna försäkran ha yppats olika meningar. Enligt Kammar
kollegium har kronan genom densamma "otvivelaktigt för all fram
tid frånsagt sig rättigheten att återtaga den donerade jorden".
Detta gäller även sådan, som upplåtits endast "på behaglig tid".
Dylika upplåtelser ha genom 1789 års försäkran "blivit upphöjda
till oåterkalleliga förläningar".3) Häremot har Nothin anfört, att
det synes tvivelaktigt, om man med denna försäkran avsett, att stä
derna skulle erhålla en annan och bättre rätt till stadsjorden, än de
förut innehade. 4

) Senare författare ha emellertid anslutit sig till
den av Kammarkollegium hävdade meningen. 5

) För denna mening
synes, förutom ordalagen i författningen, tala även den omständighe
ten, att 1789 års försäkran hade samma politiska bakgrund som det
förut omnämnda, två dagar tidigare utfärdade "frihetsbrevet för
skattebonden", nämligen Gustaf III:s statsvälvning med de ofrälse
ståndens understöd. I linje härmed ligger onekligen antagandet, att en
kvalitetsförskjutning av även städernas rätt avsetts. 6

) Om den förmo
dan angående innebörden av vissa donationsjordsupplåtelser, för

1) jfr innebörden av donationen av skattegården Amunderyd enligt det före
gående. jfr även formuleringen av bördsrättsförsäljningar från kronan enligt
1582 års bördsrättsplakat: "njuta, bruka och behålla till evärdlig ägo" (J. E.
Almquist, Om ärftlig besittningsrätt till jord före det sjuttonde seklets slut,
Uppsala 1929, s. 107).

2) Författningen är tryckt hos bl. a. Olsson-Kaijser, a. a., s. 72 f.
3) A. a., s. 24 o. 94.
4) A. a., s. 206 f.
5) Prawitz, a. a., s. 13 o. 15, Olsson-Kaijser, a. a., s. 72 o. 75 f, Nils Nilsson

Stjernquist, Riksdagen och kronans fasta egendom, Lund, 1950, s. 22.
H) jfr här även Lagerroth, Indelnings- och grundskatteväsendets avveckling,

Malmö 1927, s. 81 f.

16



vilken ovan givits uttryck, är riktig, har denna förändring tydligen
i vissa fall kunnat ske från samma rättsliga utgångsläge som i fråga
om skattejorden.

Städerna anses i nutiden inneha sina donationsjordar med ägande
rätt eller ständig besittningsrätt. l) Skillnaden mellan dessa båda
rättstitlar torde emellertid i verkligheten vara obetydlig.2

) Vad
särskilt angår Brättehemmanen, böra dessa i enlighet med Kammar
kollegii uppfattning anses innehavas av Vänersborg med äganderätt.
Denna är dock belastad med vissa inskränkningar ifråga om ända
mål och disposition.3

)

I 77 § av 1809 års regeringsform stadgas bl. a., att de menigheter,
som efter dittills gällande författningar inneha eller nyttja kronans
lägenheter, "må njuta laglig rätt därå till godo". Därmed har åsyf
tats att gentemot riksdagen, som enligt paragrafen äger föreskriva
grunder för förvaltningen av kronojord, säkerställa vissa redan före
1809 upplåtna rättigheter till sådan jord.4

) För upphävande av
dylika rättigheter - i den mån desamma äro av ständig natur 
kräves grundlagsändring.")

Enligt 114 § regeringsformen skola "de forna riksståndens privi
legier, förmåner, rättigheter och friheter - - -, där de ej ägt
oskiljaktigt sammanhang med den stånden förut tillkommande
representationsrätt, och således med denna upphört, fortfarande
gälla". Frågan huruvida till dessa ståndsprivilegier skola räknas

jämväl städernas privilegier, har varit föremål för omfattande ut-

l) Prawitz, a. a., s. 15, Olsson-Kaijser, a. a., s. 75. Undantag härifrån torde
dock få göras för sådana jordar, som efter 1789 upplåtits på behaglig tid,
(Kammarkollegium, a. a., s. 24).

2) Kammarkollegium, a. a., s. 94.
:J) Fortfarande kräves Kungl. Maj:ts tillstånd för staden till avhändelse av

donationsjord; tillstånd plägar meddelas bl. a. under föreskrift att inflytande
köpeskillingar skola tillföras en särskild fond, som förvaltas av drätselkammaren
jämte en av länsstyrelsen utsedd person (Kungl. brev den 20 september 1919);
undantag från dessa bestämmelser bör i princip göras för skattegårdenAmunde
ryd (se ovan); detta undantag har emellertid knappast någon praktisk betydelse
på grund av svårigheten att fastställa belägenheten av denna gårds ägor.

4) Malmgren, Sveriges grundlagar, Stockholm 1951, s. 83, Nilsson-Stjernquist,
a. a., s. 127 H.

5) Jfr Malmgren, a. a., s. 84 f.
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l'edningar. Nothin har kommit till den slutsatsen, att s~ ej är för
hållandet, mellan Sundberg hävdar den motsatta åsikten, Sundbergs
mening delas av Malmgren, Nilsson-Stjernquist och Olsson-Kaijser. 1

)

Det skydd, som enligt ifrågavarande bestämmelse förlänas stånds
privilegierna, innebär (efter representationsreformen 1866) att änd
ring eller upphävande av desamma ej må ske utan genom Konungens
och riksdagens sammanstämmande beslut jämte bifall av adels- resp.
kyrkomöte ifråga om adelns och prästerskapets privilegier. Grund
lagsskydd i den meningen, att ändring eller upphävande av privile
gierna kräver grundlagsändring, har alltså ej givits. I fråga om stä
dernas privilegier innebär stadgandet endast, att dessa undantagas
området för Konungens uteslutande lagstiftningsmakt.

I fråga om städernas rätt till sådana donationsjordar, vilka inne
havas med nyttjanderätt och till vilka äganderätten alltså kvarligger
hos kronan, synes Nilsson-Stjernquist anse, att såväl 77 som 114 §§
äro i princip tillämpliga. Dock anser han rimligt, att 114 § i dess
egenskap av specialstadgande tillerkännes vitsord framför de gene
rella bestämmelserna i 77 §.2) Denna tolkning medför emellertid
för städernas del uppenbarligen ett skydd av lägre valör ifråga om
nämnda donationsjordar. Malmgren hänför städer med donations
jordar till de menigheter, som omfattas av stadgandet i 77 §.3) Mej
denna tolkning skulle alltså städernas privilegier i allmänhet åtnjuta
skydd enligt 114 § men ifråga om nu berörda donationsjordar jäm
väl enligt 77 §. Härvid uppkommer emellertid den inkonsekvensen,
att donationsjordsupplåtelser med nyttjanderätt förlänas starkare
skydd än upplåtelser med äganderätt. (För dessa senare kan endast
åberopas 114 §). Detta förhållande finner måhända sin förklaring
i Kammarkollegii uppgift, att enligt tidigare gängse uppfattning all
donationsjord tillhörde kronan och att det först genom kollegii ut
redning (1898) klarlades, att kronan i en del fall avhänt sig även
äganderätten till donationsjord.4

) Då grundlagarna emellertid som

1) Nothin, a. a., s. 157-193, Sundberg, Städernas privilegier och § 114
regeringsformen i Svenska stadsförbundets tidskrift 1922, s. 130 ff, Malmgren,
a. a., s. 118, Nilsson-Stjernquist, a. a., s. 131, Olsson-Kaijser, a. a., s. 72 o. 75 f.

2) A. a., s. 128 o. 130 f. Se även Olsson-Kaijser, a. a., s. 72.
3) A. a., s. 83. Se även Prawitz, a. a., s. 15.
4) A. a. s. 94.
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bekant skola tolkas efter sin ordalydelse, torde man fä räkna med
denna inkonsekvens.1)_2)

Frånsett Korseberg med Stora Nygårdsängen ligga Brättes gamla
ägor samlade i ett komplex sydväst om sjön Vassbottens sydspets.
I detta ingår emellertid ej endast de kända donationshemmanen utan
även det område, som Brätte innehaft före 1603 års privilegier, och
den jord, som staden därefter själv eventuellt kan ha förvärvat,
den s. k. odaljorden.3

) Då därtill kommer att olika fastighetsbe
teckningar varit i bruk vid skilda tider, föreligga uppenbarligen svå
righeter att särskilja områdena för de donerade hemmanen. 4

)

I fastighetsboken för Vänersborg redovisas följande berörda stads
ägor som donationsjord, nämligen n:ris

1+2+3+4
3 A
5+6+7+11
7 A
7 B

1 mtl litt F Espered
avstyckning från 1 + etc.
1 1/4 mtllitt E Amnered och Brättehaga
avstyckning från 5 + etc.

d:o

1) Försåvitt icke den meningen, att 16 § regeringsformen förlänar grundlags
skydd åt all egendomsrätt, är den riktiga. Se härom bl. a. Malmgren, a. a., s. 2 t
H, Sundberg, Om expropriations-, rekvisitions- och förfoganderätt i Förvalt
ningsrättslig tidskrift 1945, s. 321 ff, H erlitz, Svenska statsrättens grunder, Stock
holm 1948, s. 301 H.

2) Rättsfrågan, som här berörts tämligen utförligt, är ingalunda av enbart
teoretiskt intresse. I Nothins utredning berördes bl. a. frågan om eventuell åter
vinning till kronan av städernas donationsjordar (a. a., s. 205 H); enligt notis
i Förvaltningsrättslig tidskrift 1955, s. 182 H, har chefen för finansdepartemen
tet nyligen tillkallat särskilda sakkunniga för ytterligare utredning i samma frå
gor, som Nothin behandlat; i notisen återgives bl. a. Nothins slutsats: "Med
undantag för donationsjordarna eller vissa av dem kunde städerna icke göra
anspråk på att några åt dem upplåtna förmåner på grund av sin natur vore
orubbliga." (Kurs. här).

3) Säkert är att Brätte redan före år 1590 ägt ett självständigt stadsområde;
se Barck-Holst, a. a., s. 60, Hallberg, a. a., s. 9 H, Lunden: Edsvägen och Brätte,
s. 16 ff, 23, o. Erik B. Lundberg, Brätte, en arkeologisk-topografisk översikt, i
Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1944, s. 105 H.

4) Se Hemgren, a. a., s. 23, Stadsfullmäktiges handlingar rörande disposition
av stadens donationsjord, s. 20 (Förste lantmätaren A. F. Hjorths utredning),
Hallberg, a. a., s. 18 och Lindedal, a. a., s. 38 (lantmätaren Hans H. Lindskog).
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9 + 12
9 A
13
13 A
13 B
14
21 + 23
21 A
23 B
24

1/8 mtllitt B Grönlid
avstyckning från 9 + 12
1/4 mtllitt A Knutsbol
avstyckning från 13

d:o
Borgmästarehagen
1/4 mtl Gatan
avstyckning från 21 + 23

d:o samt
Gamla Båtishagen.

De utgrävda delarna av Brättes tätbebyggelse äro belägna å stads
ägan n:r 14, vilken därför måste antagas helt eller delvis motsvara
det ovannämnda äldsta stadsområdet. Täckning för uppgiften, att
detta utgör donationsjord i egentlig bemärkelse, finns emellertid en
ligt den föregående redogörelsen ej.

Med ledning av Kiempenskiölds karta över Vänersborg av år
16991

) och övriga senare redovisningar av stadsjorden kunna jämväl
följande stadsägor antagas ha ingått i Brättes område, nämligen
n:ns

8 + 17 + 18 + 20 + 22

18 A
20 B
10

15
16 + 19
16 A

delar av Skräddarehagen, Kullen och
Tegen
avstyckning från 8 + etc.

d:o
delar av Tegen, Gatan, Kullen, Grönlid
samt Amnered och Brättehaga; område
för Bergslagsbanan
Nya Båtishagen
Tegen samt

avstyckning från 16 + 19.

1) En äldre kopia av kartan förvaras å stadsingenjörskontoret i Vänersborg.
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I vad mån dessa sistnämnda stadsägor kunna utgöra donations
jord är f. n. ej känt. 1

)

I fastighetsregistret för Vänersborg redovisas de uppräknade stads
ägorna med en sammanlagd areal av c:a 465 hektar. Därav belöper
på de i fastighetsboken som donationsjord angivna stadsägorna c:a
426 hektar. Härtill kommer emellertid ytterligare Korseberg med
Nygårdsängen, som i förste lantmätaren A. F. Hjorths donations
jordsutredning 1895 upptogs till c:a 98 hektar.2)

Enligt fastighetsboken innehaves fortfarande c:a 404 hektar av
Brättes stadsjord av Vänersborgs stad.3

)

Brättejorden är alltså fortfarande till övervägande delen i Väners
borgs stads hand. Det är emellertid länge sedan de i donationsbre
ven givna förva1tningsföreskrifterna tillämpats. Skogsmark för
valtas för stadens samfällda räkning aven särskild skogsnämnd;
åker- och betesmark har utarrenderats till enskilda personer.4

) Ut
vecklingen har här i stort sett följt samma linjer som i flertalet
andra städer och är delvis resultatet av den s. k. arrendeprincipens

1) För den intresserade vore otvivelaktigt en forskningsuppgift att söka fast
s611a de kända donationshemmanens belägenhet; i fastighetsregistret för Väners
borg redovisas åtskilliga lantmäteriförrättningar rörande de uppräknade fastig
heterna och i arbetsmaterialet från dessa förrättningar kunna åtskilliga upplys
ningar vara bevarade. - Rörande speciellt stadsägorna n:ris 15 och 24 (Nya
resp. Gamla Båtishagen) ha vissa utredningar tidigare skett (Lantmäteristyrelsens
d:nr 294/1944 och Advokatfiskalsämbetets vid Kammarkollegium d:nr 5/1944),
Enligt dessa borde n:r 15 betraktas som donationsjord men ej n:r 24 (jfr
fastighetsbokens redovisning).

2) Stadsfullmäktiges handlingar rörande disposition av stadens donationsjord,
s. 20-21.

3) Espered var under senare delen av 1600-talet i enskild hand men återgick
sedermera till staden (Corin, a. a., s. 116 H).

4) De till jorden hörande fiskevattnen ha av stadens myndigheter ställts till
allmänhetens förfogande att nyttjas för sportfiske. Rätten härtill är ej begränsad
till stadens egna medborgare och avgift utgår ej, varför genom upplåtelsen när
mast synes ha konstituerats en s. k. allemansrätt, vilken alltså har annan inne
börd än den i donationsbreven förutsatta allmänningsrätten mot avgift för
borgare i Brätte.
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L:S.

genombrott i början och mitten av 1800-talet. 1
) I fråga om skogs

vården har ändringen sin grund i särskild lagstiftning.

Tillägg:

Sedan uppsatsen avfattades i augusti 1955, har motion väckts i
Riksdagens andra kammare (n:r 39/1956) om upphävande av 114
§ Regeringsformen. Vidare har den av Kungl. Maj:t år 1950 till
satta donationsjordsutredningen i början av år 1956 avgivit ett be
tänkande om städernas donationsjord (SOU 1956:7). I detta mär
kes särskilt, att utredningen anslutit sig till den meningen, att Kungl.
Maj:t och kronan år 1789 för all tid frånsagt sig rätten att återtaga
den donerade jorden (s. 64). Utredningen föreslår antagande aven
så lydande lag: "Beträffande den till städerna av kronan donerade
jord skall - även i de fall då detta icke följer av bestämmelserna i
donationsurkund - så anses såsom hade jorden tiI1fallit staden med
äganderätt och rätt för staden att utan särskilt bemyndigande av
hända sig densamma".2)

WALDEMAR ASTRÖM,

Bilaga.

Privilegium för Brätte Stadh
Gifwidt uthi Stockholm den 4.
]anuarij Åhr 1620.

Wij Gustaf Adolph. Göre wetterIigitt att effter dett Rumett
och stäIIett der Brätte Stadh är begynt och funderet en ser
deles beqwem och Läghligh Ortt är, måst för alle dhe torfftige
Lägenheter skull som dem kan behöfwe, och wij och gerna såge at
den så wäl som andre Städer I Rijkedh motte tillwäxa, och särdeles

l) Se härom närmare H erlitz, Svensk stadsförva1tning på 1830-talet, s. 208
H. Av lantmätaren Hans H. Lindskogs beskrivning över Vänersborg av år 1787,
varav extrakt är infört hos Lindedal, a. a., s. 37 H, framgår, att Stora Espered
och Amunderyd redan då brukades av "Landtbönder" mJt avgift till staden.
Se även Hemgren, a. a., s. 23, och Bergström, a. a" s. 9.

2) Jfr. s. 19, not. 2).
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med handell och wandell förmehras, effter som och förhopligitt
är med tiden skall skee kunna när dess Inwånare medh särdeles pri
vilegier frijheter och andre flere wilkor och lägenheter såsom andre
wåre Städer I Rijkedh försedde och försörgde blifwe. Derföre hafwe
wij af synnerligh gunst och nådig affection som wij till förb:te
Stadz Inwånare icke mindre än till alle andre wåre Undersåtar
i alla motto drage, så wäl som och för deras ödhmiuke bön och an
sökningh skulldh nådeligen låthett oss behaga dem medh effer:ne
privilegier att benåde. Först wele wij här medh hafwe samptychtt
och confirmeret Brätte Stadh dhe Crone gårdar, som /: Cristeligh
och höglofligh hoos Gudh i Äminnelsse :/ wår Salige Käre Her Fader
Konungh Carll: dem till Utrymme, Mulbete och fiskewatn med
sitt konnungzlige bref hafwer effterlåtet till Ewärdeligh ägendom
effter brefzens lydelsse att beholle som äre Amunderydh Gunners
torp och Wässände doch så att dhe der aff skole Ährligen utgöre
Penning:r 18 Richsd:. Dernest efter för:de gårder liggia för nähr
inn på Staden så att borgarne der Staden tillwäxer och förmehres
icke effter Tarfwen Uthrymme, Wedhhygge eller andre Commodi
teter hafwe kunne, derföre hafwe wij högb:te wår S: Her Faders
lägenheter i så motto ökt och förbättradt, at de och den Skatte
gården, som nest Staden är belägen Amunderydh b:dh till Stad
zens ägor måga niuta och beholla, derh så at dhe äganden till
Skattegården Arfs och byrdes rätten förnöja och betala. I lijka
motto ochså en Cronogårdh store Afferidh b:dh med sampt et
Cronetårp Korssberga b:dh der af dhe Ährligen skole Utgöra 16
Rdl:. Och skole fördenskull för:te Lägenheter medh utmark åker,
engh, skogh, mark, strömmar qwarner, fiskewatn och andre till
ägor, som wij dem härmed privilegiere icke som här till mångh
annorstädes i Rijket skedt är, till någre priwatz Perssoners nyto an
wä.nde och häfdade blifwe, Uthan till Stadzens gemene, bäste för
kofring och förbättringh, I så motto at dhe som willia nyttia
Stadzens Uthmarkerz fäbete, wedehygge fiskerij åkerbruk, att de
åhrligen gifwe för hwart nööth en viss lego i Peng:r Så och accor
dera medh Staden, om ett wist at gifwa för dedh andre brukedh
effter som dett är stoon eller nyttigdt till, Och der någen effterlåtes
at taga Wreter och täppor in på Stadzens Utmark, att dedh blifwer
i Stadzens tenckebook inskrifwedh, och wreetens läglighet bredd och
längd förteknad, och at der af Ährligen göres skatt och rättighet
till Staden. Och hwar på förb:te Agor, Strömmar funnos antera
Miöl, Sågeqwarnar, hambrar ålefiske kunne sättias uthij, att dhe
måge uthi lijka motto under wisse conditioner Utfåes wisse Borgare
att byggias och ded der aff görs kommer menige Staden till bästa.
Till det 3:e Så gifwer wij dem macht och tillstånd, att de ef:r
denne dagh Sweriges Stadz Lagh niuta och bruka måge, der effter
Borgemestere och Rådhmän wälia, så och andre Embeten effter

23



tarffwen tillsättia, så som och Uti alle förefallande saker effter Stadz
lag döma och ransaka, handell och wandel sijn emellan och med
andre drijfwa, doch der hoos serdeles i acht hafwandes, att wår
Köphandels ordinantie icke öfwerträdes. Till det fierde, Effter de
och framdeles alltijdh som bruke1igit är, deras fäItta dommar så
wäl som och contracter, fullrnachter Pass och andre certificatier
moste der så behöfwes medh Stadzens insegle bekräffta derföre
gifwe wij dem till Stadzmerke dedh de uthi deras Stadz Signete
föhra och bruka måge, Nembligen en Strömmande Forss, som
emellan tu bergh faller och flyter, effter som sielfwe afritningen
Utwijser. Till det 5:te skall dem och fritt och effterlåtedt wara at
dhe iemte Göteborgzboor, och andre alle wåre Städer i Wästergöt
landh, Upå daal och annorstädes medh alla frija marknadz Platzer,
och eliest allestädes handle och wandle måge förb:de wår ordinantie
och andre wåre Städers särdeles gifne privilegier Uthan skade och
förfångh. Till dett Siette effterlåthe wij dem och at dhe Åhrligen
om Mathius messa om hösten en egen marknad wedh Amule Backe
i Tijssbo härad för sig halla måge, förutan den marknaden som der
sammastädes om Påfwelssmesso holles och aff andre besökies. Till
det siunde. Effter de här till dagz ingen egen kyrkio herde haHt
hafwer, derföre så hafwe wij dem effterlåtedt, at den som nu uthi
Wassendhe Sochn Kyrkioherde är, eller framdeles kan till ordnes
skall, ochså her effter deras Prest wara och blifwa, Och på dedh
han sig deste bättre der uthi må kunna bestå, Så skall han icke deste
mindre Wässende Kyrkia som en annexam der under beholla, så
at han af Staden och Sochnen sitt uppehälle må hafwa och be
komma, och sedan så mycket lättare en Caplan kunna holla. Hwil
ke alla företalde privilegier och frijheter wij oss och nu alltijdh
wele wele förboholledh hafwe, effter som tijderne wårt wälbehagh
och förb:te wåre undersåters tarfwer och lägenheter kunne lyda
och medgifwa, till att förendra, förbättra och förminska. Till
det sidste, Så tage wij och etc etc etc etc. actmn ut supra.

Rätt avskrivet ur i riksarkivet förvarat riksregistratur för år
1620, intygas

Stockholm, Riksarkivet den 30 sept. 1953

Ex officio

H. APPELGREN
Registrator
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Några anteckningar om förhållandena
i Vassända församling

under 1700-talet.

Det fanns på 1700-talet en prästman i Vassända församling, vars
namn var Torstan J. Wassenius. Utan att ha tillgång till några mera
utfödiga upplysningar om hans person kan man konstatera med
ledning av hans författarskap, att det här utan tvivel är fråga om
en märklig personlighet - en föregångsman inom ett alldeles speci
ellt område.!)

Kyrkoherde Wassenius' ur eftervärldens synpunkt mest värde
fulla insatser ha gjorts inom bcfolkningsstatistiken, och bakom hans
siffror och ta:beller över folkmängdens förändringar inom försam
lingen skymtar ett rikt och levande intresse för församlingsborna:,
förhållanden.

När man skall bedöma Wassenius' demografiska författarskap,
måste man hålla i minnet, att hans debut på detta område gjordes
redan innan Svenska Tabellverket startat sin verksamhet, vilket
som bekant skedde år 1749. Sagda år genomfördes också i Sverige
den första verkligt ordnade folkräkningen i världen. Den tabellkom
mission, som då började arbeta - med de båda astronomerna Pehr
Elvius och Pehr Wilhelm Wargentin som drivande krafter - utgör
en första början till det som sedermera har utvecklat sig till ett stat-

1) Wassenius omnämnes i Gustaf Lundens "Det forna Vassända-Naglum
och Brätte stad" sid. 51 och 241.

Enligt Lunden föddes Wassenius å Mankärr år 1693 och dog den 5 oktob~r

1765, drabbad av ett hastigt slaganfall på väg till gudstjänst i kyrkan. Lunden
talar i sitt ovan anförda arbete om Wassenius som komminister, medan denne i
Vetenskapsakademiens handlingar har titeln kyrkoherde; förf. har i föreliggande
uppsats använt den senare titeln utan att fördenskull vilja ta ställning till vil
ken som är den rätta.

Wassenius beskrives av Lunden som "en för sin tid lärd man, intresserad bl.
a. även för bygdens fornminnen och historia". Om hans författarskap säger
Lunden, att han från trycket utgav ett flertal avhandlingar i skilda spörsmål,
dock utan att särskilt nämna Wassenius' insatser inom befolkningsstatistiken.
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ligt ämbetsverk, som huvudsakligen sysslar med befolkningsstate
stik, nämligen Statistiska Centralbyrån.

Källmaterialet för den befolkningsstatistik, som började organi
seras i Sver,ige vid 1700-talets mitt, hämtades från de kyrkoböcker,
vilka prästerskapet enligt bestämmelserna i 1686 års kyrkolag voro
skyldiga att föra. Det är därför inte ägnat att förvåna, att en för
sin församling intresserad prästman som Wassenius sysslade med
befolkningsstatistiskt författarskap.

I en liten uppsats, som utkom från trycket år 1762 - kallad
"Förtekning På Födda Barn, Vigda Brude-par och Döda Männi
skor, uti Wassenda Församling vid Venersborg, på de 40 sistledna
åren" - skriver kyrkoherde Wassenius bland annat följandel).

Är 1746, då Wassenius varit präst i Vassända i 25 år, inlämnade
han till stiftets dåvarande biskop, doktor Daniel Juslenius, några
anmärkningar om församlingens tillväxt och folkökning genom
födda och vigda samt avtagande genom döda under den tid han
verkat i församlingen. Dessa "anmärkningar", som Wassenius
blygsamt kallar sina statistiska uppgifter, vidairebefordrades av
biskop Juslenius till högre ort och infördes efter hand i Kungl.
Vetenskapsakademiens handlingar2). Det sena're skedde, utan att
Wassenius blivit underrättad därom i förväg, varför han med all
sannolikhet blev både förvånad och glad över den ära, som veder
farits honom i och med att hans "anmä1rkningar" blivit tryckta.
Wassenius meddelar vidare, att dessa hans första statistiska skild
ringar blivit "af höga öfverheten nådigt ansedde". Att så blev
fallet är ingalunda ägnat att förvåna, eftersom de framlades vid
en tid, då den svenska befolkningsstatistiken ännu befann sig i sitt
vardande. Som praktiskt exempel på vad kyrkoböckernas uppgifter
kunde användas till efter bearbetning, hade Wassenius första lilla
uppsats otvivelaktigt stor betydelse.

Parentetiskt kan nämnas, att Kungl. Vetenskapsakademien, i vars
skriftserie Wassenius' båda befolkningsstatistiska arbeten blevo

1) Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar För Är 1762 Vol. XXIII
sid. 313 H.

2) Kong!. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar För Är 1747 Vol.
VIII sid. 261 H.
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publicerade, hade börjat sin verksamhet den 2 juni 1739, och bland
initiativtagarna funnos några av tidens bemärkta män: Linne, AI
strömer och Celsius. Bland medarbetarna i 1747 års handlingar

DEN AKTUELLA SIDAN I VETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR
FRÄN ÄR 1762 MED INLEDNINGEN TILL WASSENIUS' UPPSATS.

(Förminskad storlek.)

- i vilka Wassenius' första uppsats blev återgiven - återfinner
man flera representanter för frihetstidens intellektuella elit, bl. a.
Linne, Triewald och Hårleman. Den sistnämnde var som bekant
arkitekt, upphovsman till 1754 års residensbyggnad i Vänersborg.

Wassenius konstaterar i fortsättningen i sin skrift, att femton
år hade gått, sedan han offentliggjorde sina första statistiska upp-
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gifter år 1746, vilka omfattade tiden 1721-1745. Eftersom hans
krafter voro i avtagande, trodde han sig inte hinna fram till ytter
ligare tjugofem år räknat från 1746, varför han nöjde sig med att
sammanställa uppgifter från 1721 till 1761. För att, som han säger,
"undfly vidlyftighet", samlas uppgifterna i femårsperioder. Mo
tiveringen för detta tillvägagångssätt kan vara av intresse att stude
ra. Wassenius säger bland annat: "Ty det ena året kan händelsevis
vara nog skiljaktigt ifrån det andra, hvad antalet af födda och
döda uti en liten Församling angår: men när några de närmaste åren
läggas tilsamman, ärsätter det ena årets öfverskott det andras brist,
så at summorna falla jämnare, och visa renare ordning uti Folk
hopens tilväxt." En iakttagelse, som är lika korrekt som skarp
sinnigt formulerad.

I sin lilla skrift lämnar Wassenius uppgift om antalet födda barn,
ingångna äktenskap och antalet döda, fördelade dels med hänsyn
till kön och civilstånd och dels med hänsyn till åldern vid dödstill
fället.

Framställningen kompletteras vidare med en rad anmärkningar,
i vilka Wassenius lämnar intressanta upplysningar om förhållan 
dena i församlingen, och till dessa återkommer förf. längre fram.

Studerar man tabellen över födda barn, finner man, att hela an
talet levande födda uppgick till 2.692 under den 40-årsperiod,
som Wassenius' undersökning omspänner. Av dessa utgjordes 1.356
av pojkar och 1.336 av flickor. Antalet utomäktenskapliga barn
var mycket ringa, endast 41, d. v. s. ungefär 1,5 % av hela antalet.
Som jämförelse kan nämnas, att i våra dagar utgör antalet utom
äktenskapliga barn 9 a 10 % av hela antalet levande födda i Sverige.

Giftermålsfrekvensen i Vassända församling förefaller ha varit
relativt hög under den del av 1700-talet, som Wassenius' undersök
ning omfattar. Antalet ingångna "Hjonelag" - för att citera den
ålderdomliga termen - utgjorde sammanlagt 664 under tiden 1721
-1761. Under samma period upplöstes 612 äktenskap genom
döden.

De av Wassenius upprättade dödlighetstabellerna erbjuda även
åtskiMigt av intresse. Vad först beträffar sammanställningen av
döda efter kön och civilstånd finner man där, att av 2.194 döda ha
1.093 varit män och 1.101 kvinnor. Eftersom man inte vet något
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om fördelningen av män respektive kvinnor inom befolkningen,
säga dessa tal inte så mycket. Det förefaller dock ha rått balans
inom populationen; möjligen kan det ha funnits ett mindre kvinno
överskott.

En faktor, som man Hr håtlla i minnet vid demografiska analy
ser av gångna tider, är det aktuella utrikespolitiska läget. Den tid
rymd, som Wassenius' undersökning omfattar, utgjorde i stort sett
en fredsperiod i Sveriges historia. Krigshandlingarna inskränkte sig
till det ryska kriget 1741-42 och det s. k. pommerska kriget 1757
-62. Verkningarna av det sistnämnda kriget faller delvis utanför
den aktuella undersökningsperioden - vilken, som redan tidigare
nämnts, sträcker sig fram till 1761 -, men det kan framhållas, att
mycket höga dödlighetssiffror förekomma under femårsperioden
1741-45. Sambandet mellan de senare och det ryska kriget är
påtagligt.

Vad som eljest frapperar vid en granskning av \Vassenius' sam
manställningar över dödligheten i fÖrsamlingen, är den höga barna
dödligheten. Födelsetalen lågo ju i regel mycket högt i forna tider,
men de stora årskulilar man då hade decimerades snabbt genom den
omfattande dödligheten under barnens första levnadsår. Späd
barnsdödligheten var skrämmande stor, och man får en realistisk
uppfattning om dess verkningar, när man finner, att av 2.194 döda
inte mindre än 963 dogo före fyllda 10 år, d. v. s. cirka 43 0/0. Det
hade här varit av mycket stort värde, om Wassenius hade redovi
sat något mer detaljerade siffror, t. ex. dödligheten fram till 1 år,
mellan 1 och 5 år samt mellan 5 och 10 år, varigenom man klarare
hade kunnat se den faktiska spädbarnsdödlighetens omfattning.
Som materialet nu presenteras synes man endast kunna göra det
antagandet, att flertalet av de barn som dött sannolikt inte över
levt de fem första levnadsåren.

Enligt den populära uppfattningen skall ju tillståndet i Sverige ha
varit mer än miserabelt vid Karl XII:s död 1718: fattigdom och
elände, en skriande brist på folk i de produktiva åldrarna; kvar
skulle endast ha funnits barn, kvinnor och åldringar. Att dessa
föreställningar äro överdrivna och i flera avseenden sakna verklig
hetsunderlag har gång efter annan påvisats av forskare, som sysslat
med utvecklingen under årtiondena efter Karl XII:s död.
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Med ledning av Wassenius' tabeller över dödligheten, framför allt
den där de döda redovisas med hänsyn till åldern vid dödstillfället,
finner man, att den folkliga traditionens uppfattning i berörda
frågor inte får något stöd i de uppgifter, som kunna hämtas ur den
tillgängliga befolkningsstatistiken från Vassända.

Under femårsperioden 1756-60 dogo i Vassända församling 23
personer, som voro mellan 70 och 80 år gamla, 14 som voro mellan
80 och 90 år, och 2 som hade uppnått 90 års ålder. Det innebär,
att ifrågavarande personer skulle ha varit i åldrarna mellan 25'
och 35 år - flertalet av dem i varje fall - vid Karl XII:s död.
Jämför man dessa uppgifter med motsvarande från seklets början
finner man, att under perioden 1726-30 dogo 16 personer, som
voro mellan 70 och 80 år gamla, 12 som voro mellan 80 och 90 år,
och inte mindre än 11, som uppnått 90 års ålder. Antalet döda
över 70 år har sålunda under bådade nämnda perioderna varit sam
manlagt 39. Eftersom församlingens numerär ökat från den första
perioden till den sista med i runt tal 28 %, synes man med fog kunna
anta, att dödligheten har minskat eller, omvänt uttryckt, att livs-o
längden har ökat.

Vad man här har kunnat konstatera på grundval av detta be
gränsade material stämmer för övrigt med vad man eljest vet om
befolkningsutvecklingen under 1700-talet: medellivslängden ökade
efter hand men uppgick det oaktat inte till 40 år vid århundradets
slut. Numera utgör den som bekant omkring 70 år - som synes
en högst avsevärd skillnad.

De "anmärkningar", som Wassenius har fogat till sina statistiska
uppgifter, inleder han med fÖljande ord:

"At uti denna lilla Wassenda Församling, som består allenast
af 44 mantal, på sist1edna 40 år, blifvit til verlden födde, til 2818,
och däribland med lif 2692 själar: så at om man viI dela och be
räkna lika och jämnt til alla åren, blifva 70 Barn i genom til hvart år,
och af de lefvande födda 67 til hvart; och ändå några öfver."

Under den tid Wassenius verkat i församlingen, har dennas folk
mängd ökat mycket kraftigt, från knappt 1.600 personer år 1721
till 2.121 personer 40 år senare. Denna storartade folkökning är
- vilket också Wassenius med all rätt framhåller - i huvudsak
resultatet av födelseöverskottet inom församlingen; inflyttnings-

30



överskottet är tämligen obetydligt. Födelseöverskottet anger Wasse
nius till 498 personer, och därav följer att inflyttningsöverskottet
inte uppgått tiM mer än 25 a 30 personer. Det tyder på att lands
bygdsbefolkningen varit påtagligt stationär under 1700-talet - i
varje fall om man skall döma efter förhållandena i Vassända.

Som redan tidigare nämnts var antalet utomäktenskapliga barn
mycket ringa i relation till det totala antalet födda barn. Att man
vid denna tid såg mycket strängt på hithörande problem fralllgår
av Wassenius' kommentar: "At på de sista 20 åren af förenämnda
tid, sedan pliktpallen afskaffades, hafva 30 oäkta barn blifvit
födda, och således nästan 3 gånger så många, som på de näst före
gående 20 åren, då dessas antal var allenast 11 st."

Wassenius berättar vidare, att av 39 tvillingpar, som blivit
födda under hans 40 år i församlingen, vora endast 6 par alltjämt
i livet. Som en kuriositet meddelar han, att det två gånger har hänt,
att båda tvillingarna aVllidit på en och samma dag.

Beträffande dödligheten konstaterar Wassenius, att 1742 varit
det svåraste av de år han tjänstgjort i församlingen, då inte mind
re än 108 personer avledo. Det lägsta antalet döda noterades 1728
med endast 29 dödsfall. Att dödligheten var ovanligt stor just 1742
kan sannolikt sättas i samband med det ryska kriget 1741-42
och de återverkningar, som detta gav upphov till.

Wassenius har även gjort en sammanställning över vilka orsa
ker, som vå:llat döden i de olika fallen. I denna tablå dominera
givetvis sjukdomar av skilda slag, främst barnsjukdomar, därnäst
i storleksordning kommer "Bröst-sjuka och Lung-sot", d. v. s. tbc,
och sedan följa en lång rad epidemiska sjukdomar. Anledningen
till att de sistnämnda krävde så stor tribut i form av människoliv
kan tillskrivas både den låga hygieniska standarden och de små
möjligheter man hade att effektivt taga hand om och vårda dem,
som redan insjuknat.

Det är självfallet inte blott sjukdomar som kunna vålla döden
utan även olyckshändelser och liknande ting. Man finner sålunda,
att 40 personer ha drunknat, med andra ord i genomsnitt en varje år.
Antalet är onekligen stort, och det troliga är väl, att de drunknade
varit sjömän, som omkommit vid fartygshaverier på Vänern. Med
all sannolikhet har ett inte ringa antal personer hemmahörande
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i Vassända deltagit i sjöfarten p& Vänern och i timmerflottningen i
Göta älv - två vid denna tid mycket riskfyllda verksamhetsområ
den -, och det är förmodligen detta, som avspeglas i Wassenius'
statistik.

De som nu klaga över tidens ondska och den ökade våldsmentalite
ten kan upplysas om, att tillståndet ingalunda synes ha varit bätt
re för något hundratal år sedan. Därom vittnar följande rubrik i
Wassenius' tabeH: "Slagne til dÖds af människor - 3". Den
effektivitet, med vilken rättsväsendet arbetade, talar också sitt
tysta språk: "Lidit döds-straff - 2".

Tre personer hade - för att citera Wassenius - blivit "Slagne
til döds af kreatur". De närmare omständigheterna kring dessa
olyckshändelser voro följande:

"1) En Nämdeman, som af en Hästs hastiga pålöpande med et
järnlass vardt så svåra stött i sidan, att han däraf dödde.

2) En Man, som af en Tjur, den han från marknaden skulle hem
leda, blef så slängd och kastad, at han satte lifvet ti1.

Och 3) en Hustru, som af en Tupps eller Hanes huggande i
högra knäet bereddes til at komma härifrån.".

Den skildring, som lämnats i det föregående av Wassenius' lilla
uppsats från år 1762, har syftat till att öka kunskaperna om livet
i Vänersborgs grannkommun Vassända under gången tid. Efter
världen har stor anledning att vara kyrkoherde Torstan J. Wasse
nius tacksam för att han under sin långa tjänstgöring i Vassända
församling samlade och lät tiH trycket befordra de statistiska upp
gifter, vilka här refererats och kommenterats. Genom dessa har det
blivit möjligt att få en bild - låt vara begränsad och i mångt och
mycket ofullständig - av förhållandena i en landsbygdsförsam
1ing i frihetstidens Sverige.

Tyvärr veta vi mycket litet om mannen bakom verket, författa
ren till den befolkningsstatistik från Vassända, som här har presen
terats. Så mycket torde dock kunna sägas, att kyrkoherde Torstan
J. Wassenius synes ha varit en god representant för det tidevarv,
som ibland kallas Sveriges vetenskapliga storhetstid.

NILS PÄRUD.
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Vänersborgs Söners Gille 50 Är.*')

När jag nu går att för gillebröderna och tillstädeskomna gäster
skildra Vänersborgs Söners Gilles historia under de gångna 50 åren,
har jag den stora förmånen aven fyllig och mycket välskriven
skildring av de 25 första åren. Den bär Elov Nordens signatur och
är införd i Gillets minnesskrift år 1930. Men han hade i sin tur
Halvord LydeIls och Hjalmar Lindedals utomordentligt utförligz,
protokoll och årsberättelser att ösa ur, vilket förhållande på intet säu
förringar Elovs insats, ty han har på ett utmärkt sätt sammanställt
och levandegjort gillets tillkomst och utveckling. För de följande
åren saknas tyvärr delvis protokoll, och den främsta källan utgöres
av de på senare tid allt utförligare styrelseberättelserna. I stor
utsträckning får de personliga hågkomsterna av denna tid bilda
underlag för historieskrivningen.

I slutet av 1890-talet fanns i Vänersborg en informell samman
slutning, som av medlemmarna kallades "Vä.nersborgspojkarna".
Så småningom blev det en institution, att man - hemmavarande
och hitresta -, sedan hemmanplikterna vederbörligen uppfyllts,
samlades till ett festligt samkväm på Stadshotellet någon av jul
dagarna. Så fällde -- enligt Halvord LydelI - stadskassören
Ferdinand Hallberg tredjedag jul 1904 de förlösande stifte!seorden:
"Tänk om vi vänersborgspojkar kunde träffas var ju!!" Det var i
"ett större sällskap af inom staden Wenersborgs kommun födde
män, däribland sådana som under julen vistades i fädernestaden".
Som alltid, då något skall ske, tillsattes en kommitte, bestående av
Hallberg, sparbankskassören Hjalmar Lindedal, direktören Edwin
Anderson och privatläraren Halvord Lyddl, som blevo Gillets stif
tare. Dessa fyra sammanträde strax före jul 1905 tillsammans med
lasarettssysslomannen Gabriel Ljung, underlöjtnanten Gustaf CarI
berg och juris studeranden Bertel Hallberg, varvid uppgjordes föl
jande förslag till stadgar för den blivande föreningen:

'f) Förste åldermannens högtidstal vid jubileumsstämman annandag jul 1955.
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Stadgar för Wenersborgs Söners Gille.

§ 1.

Gillets ändamål är

att bereda inom och utom Wenersborgs stad boende medlemmar tillfälle
att sammanträffa;

att för den skull anordna sammanträde med festligt samkväm eller utflykt
två gånger årligen, nämligen dels annandag jul, dels vid midsommartiden;

att i ideala syften verka för staden Wenersborgs väl, dock utan att gillet som
sådant direkt ingriper i kommunalpolitiken;

och att samarbeta för gillesmedlemmarnes bästa.

§ 2.

Medlemsskap inom gillet kan erhållas af hvarje inom Wenersborgs kommun
född, välfrejdad man efter anmälan hos styrelsen.

Till hedersledamöter kunna på förslag af styrelsen väljas personer inom eller
utom gillet, hvilka gjort sig särskildt förtjenta om staden eller gillet.

Medlem, som på ett eller annat sätt nedsätter gillets anseende, må ur gillet
uteslutas.

§ 3.

Årsafgiften, tre (3) kronor, erlägges till kassören under årets lopp, mom
juni månads utgång.

Hedersledamot betalar ingen afgift.
Medlem, som på en gång betalar minst femtio (50) kronor, är från vidare

årsafgifter befriad.

§ 4.

Gillets angelägenheter handhafvas utan arvode af en styrelse, som består af
fem personer, bland dessa ordföranden, en sekreterare, en kassör och en an
ordnare, hvilka alla väljas af gillet vid årssammanträdet, annandag jul.

Ordföranden väljes af gillet hvarje år.
De öfriga väljas för fyra år i sänder, skolande dock valet första gången

ske så, att en ledamot afgår vid slutet af hvarje bland åren 1906, 1907, 1908

och 1909.
Alla val ske med acklamation, såvida ej sluten omröstning fordras af en af

medlemmarne.
För beslutsmessighet fordras, att tre ledamöter af styrelsen äro närvarande.
Styrelsen öfvervakar räkenskapernas förande och är gemensamt ansvarig för

medlen.
Arbetsåret är kalenderår. Inom februari månads utgång hvarje år skola det

gångna årets räkenskaper vara afslutade och aflemnade till af gillet utsedda
tvenne revisorer, som utan arvode inom fjorton dagar skola däröfver avlemna
berättelse. Denna berättelse föredrages vid gillets årssammanträde annandag
jul.
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§ 5.

Uppstå förhållanden, som föranleda gillets upplösning, skall därför fordras
en majoritet af två tredjedelar af gillets å decembermötet närvarande medlemmar.

Kvarvarande medel skola i så fall öfverlämnas för allmännyttigt eller väl
görande ändamål inom Wenersborg.

§ 6.

Andl'ing af des;;a stadgar eller tillägg därtill må föredragas endast: vid sam
manträdet i december.

Tredjedag jul den 27 december 1905 sammanträdde så efter hög
tidlig kallelse 24 välborne vänersborgare å Stadshotellet under ord
förandeskap av Hallberg och med Lydell som sekreterare. Man be
slöt bilda "Vänersborgs Söners Gille". Stadgeförslaget antogs utan
vidare, dock med det tillägget - på förslag av löjtnanten Hjal
mar Bylund -, att en inträdesavgift av 1 krona skulle erläggas av
varje nytillträdande medlem. Till gillets första styrelse valdes Hall
berg, ordförande, Lydeli, sekreterare, Lindedal, kassör, Anderson,
tiIIsvidare utan funktion (han synes först 1908 ha blivit vice ord
förande), och riksbankstjänstemannen Anders HaIIberg, anordnare.
Vid sammanträdet föreslog ingenjören Axel Törnros, att medlem
marna skulle till Gillets samkväm kunna inbjuda "hvar och en så
dana goda vänner från annan ort, som såsom gäster befunne sig
hos dem". Häremot restes av löjtnanten Ole Presto sådant mot
stånd - han förmenade, att sådant skulle "förrycka gillessamman
komsternas afsedda karakter" -, att frågan bordlades. Efter sam
manträdet blev det festligt samkväm med supe och både aIIvarliga
och mera humoristiska tal. Till den animerade stämningen bidrog
enligt protokollet källarmästare C. J. Anderssons "utmärkta an
ordningar, såväl beträffande supen som i den med svenska flaggor
och stadens vapen prydda salen". - Jag har velat utförligt dröja
vid detta gillets konstituerande sammanträde för att i minnet åter
kalla tillfället hos den i dag närvarande endel) av de två kvar
levande, som bevistade den första gillestämman.

Gästfrågan togs åter upp vid den första högtidsstämman annan
dag jul 1906. Då var inte Presto närvarande, och man beslöt en
hälligt, att gillemedlemmarna skulle tiII gillets samkväm var och en

1) Kammarherre Fredrik af Sandeberg.
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få inbjuda "sådana manliga personer, som såsom gäster befinna sig
hos dem under julen". Och så har sedan dess förblivit. - Vid stäm
man upptogs till behandling ett förslag aven gillebroder - Axel
F. Ericsson i Newcastle-upon-Tyne -, att gillet skulle så ombildas,
att även inom Vänersborg födda kvinnor skulle kunna kallas till
medlemmar. Det blev en längre diskussion, under vilken gillebrö
derna C. A. Ryding och J. V. Carlsson, den senare förmälande att
"motsatsen innebure ett tillbakasättande av kvinnan", understödde
förslaget, medan bröderna Edwin Anderson och Amandus Hulten
uppträdde emot detsamma, "andragande en del praktiska skäl",
och brodern Per Engström förklarade, "att kvinnorna hade sina
egna områden att verka på" och att således om ett tillbakasättande
ej kunde bliva tal. Frågan bordlades, och vid högtidsstämman 1907
beslöts - gudskelov! - enhälligt att avslå förslaget, därvid dock
- på riddersmannen Lindedals förslag - det blev till protokollet
antecknat, "att åtgärden hvarken fick eller ens kunde betraktas
som ett tillbakasättande af kvinnan". - Vid 1906 års stämma
väcktes också förslag, "att manliga personer, som ehuru ej födda
inom Wenersborg, dock hit inflyttat under sin barndom och hade
sina barndomsminnen förknippade med minnet av Wenersborg samt
för öfrigt vore särskildt intresserade af vårt samhälle, skulle kunna
vinna medlemsskap, dels genom ansökan hos styrelsen, dels genom
kallelse". Efter beredning av styrelsen, dit frågan hänvisades, beslöt
gillet vid 1907 års högtidsstämma enhälligt, att medlemsskap även
skulle kunna erhållas av "manliga personer, som, ehuru ej födda
inom Vänersborg, dock hit inflyttat under den tidiga barndomen".

Denna Gillets exklusiva karaktär av sammanslutning mellan
"söner av Vänersborg" har bibehållits genom åren. Visserligen har
- i samband med stadens inkorporeringar - de som äro födda eller
fostrade inom de införlivade områdena beretts möjlighet att av
styrelsen inväljas som medlemmar, och väl kan genom beslut år
1935/36 till medlem av gillet, på styrelsens förslag, intagas "sådan
v21frejdad man, som under en lång följd av år varit bosatt i Vä
nersborg och därunder gjort särskilda insatser för staden eller gillet".
Men genom den stränga begränsningen av sistnämnda möjlighet till
inval, 25 år, har dock bibehållits, vad stiftarna en gång avsett. I
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detta sammanhang vill jag citera Norden i hans krönika vid tiden
för stadgeändringen:

Vä.nersborgs Söners Gille är icke avsett för en liten klick utan
är en samlingsplats för alla redliga vänersborgare, oavsett yrke
eller politiska åsikter. Såvitt jag kan förstå är det detta, som utgör
gillets berättigande: inom gillet äro vi alla rätt och slätt väners
borgare. Här ger sig den gamla tvistefrågan av sig själv: vem är
vänersborgare? Ja, det finns de inom gillet, som inte under några
förhållanden vilja erkänna någon annan som vänersborgare, än den
som har papper på att han är född här. Om detta är den för
härskande uppfattningen, får väl diskussionen angående stadgeför
slaget om en stund lämna besked, men jag har en känsla av att
styrelsen och arbetsutskottet komma att beskyllas för att försöka
öppna gillets portar på vid gavel. Detta från dem, som nog helst
i gillets stadgar skulle se en motsvarighet till den tyska arierpara
grafen (1). Vi skulle då bli tvungna att anhålla om prästbev.is
av dem, som önska bli medlemmar. Måtte aldrig ett sådant löjets
skimmer någonsin komma att vila över Gillet!

Vid 1918 års högtidsstämma väckte Lydell - som den iderike
man han var - följande motion:

Då en del fäder redan som medlemmar inskrifvit sina yngre poj
kar, kunde, synes det mig, anledning finnas att inom Gillet bilda
en ungdomsförening. Jag föreställer mig, att om bildandet af en
sådan ungdomsförening annonserades, en hel mängd pojkar skulle
anmäla sig.

Gillet äger inom sig flera personer, lämpliga att leda en sådan
förening, att anordna lärorika och roliga utflykter m. m., teater
tablåer om vintern m. m., hvilka mycket väl kunna anordnas så
att de verka för lokalpatriotismen. Så t. ex. hafva herrar Linde
dal och Isidor Janson verkat bland ungdomen för skjututbildning,
B. Fock m. fl. för idrott o. s. v.

Jag föreslår, att Gillet genom annons söker göra klart för sig,
om bildandet af en ungdomsförening inom Gillet skulle mötas med
en någorlunda talrik anslutning därtill.

Frågan bordlades och behandlades sedan av styrelsen, som - då
hade Halvord gått ur tiden - uttalade, att "då nutidens ungdom
vore i hög grad upptagen av medlemsskap i en mångfald föreningar,
det icke vore lämpligt att bilda en ungdomsförening inom gillet". Vid
1919 års stämma blev motionen också avslagen, men styrelsen fick
i uppdrag "att söka anordna några lekdagar eller lekstunder (1)
under året för barn, om styrelsen så fann lämpligt och om den
härtill kunde anskaffa en 'parktant' (!) eller annan dugande per-
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son som ledare." - Jag nämner detta för att visa, att det minsann
ej var så lätt på den tiden för ungdomen att göra sig gällande i
gillet. Det behövdes krafttag till sådant, och i slutet av 1920-talet
lossnade det. Det visade sig snart, att samarbetet med de unga i
gillets ledning gick alldeles förträffligt, och nya vindar började
blåsa. Men nu börjar visst de där ungdomarna själva på att
bli gamla!

Gillets styrelse bestod, som tidigare nämnts, från början av 5
ledamöter utan suppleanter. Ordförande valdes varje år, medan
de övriga hade fyraåriga mandattider så, att en avgick - och meren
dels återvaldes - årligen. Först år 1918 -. i samband med då
skedd stadgerevision - utökades styrelsens antal till sju jämte två
suppleanter. Ordföranden skulle fortfarande väljas varje år. De
övriga fingo treåriga mandattider, så att varje år skulle väljas två
ledamöter. Suppleanterna skulle utses varje år. Redan år 1921
befanns detta system olämpligt och - utan formlig stadgeändring
- fingo såväl styrelseledamöter - utom ordföranden - som supp
leanter tvååriga mandattider så, att varje år skulle väljas tre leda
möter och en suppleant. Så har alltsedan dess skett.

I syfte att bringa gillets organisation till överensstämmelse med
de gamla skrågillena beslöts år 1932 - f. ö. på under~ecknads för
slag -, att styrelsens benämningar skulle fr. o. m. år 1933 vara:
förste och andre ålderman, gil1eskrivare, kassafogde och bisittare.
Suppleanterna blevo ersättare, revisorerna granskningsmän och jus
teringsmännen granskare.

Den särskilda befattningen som anordnare inom styrelsen synes
ha upphört med år 1920. Anordnaren hade under senare tid haft
biträde aven nöjeskommitte, som emellertid synes hava upphört
i samband med 1918 års stadgerevision. Behov förelåg emellertid
aven sådan institution inom gillet, som skulle handha bestyret
med gillets tillställningar. Ar 1927 beslöts också tillsätta en nöjes
bestyrelse, bestående av 4, senare 5 ledamöteL Denna bestyrelse
ombildades år 1931 till ett arbetsutskott om 7 ledamöter, som skulle
dessutom handha vården av gillets arkiv och samlingar ävensom
bereda de ärenden, som styrelsen till utskottet hänsköt. I samband
med ny stadgerevision år 1935 kom utskottet att få den mera
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adekvata benämningen beredningsnämnd. - År 1931 tillkom även
en redaktionsnämnd om 5 ledamöter, till vars uppgifter jag i det
följande skall återkomma. Den omdöptes vid 1935 års stadge
revision till det mera lämpliga årsskriftsnämnd. - Gillet och sty
relsen har till sitt biträde även haft tillfälliga kommitteer.

Under Ferdinand Hallbergs spirituella ledning och med de båda
eldsjälarna Hjalmar Lindedal som penningvårdare och Halvord
LydelI som hävdatecknare utvecklades gillet efter utstakade linjer
såväl till medlemsantal som i fråga om ekonomi och innehåll. 
Den förste av gillets stiftare, som gick bort, var Lyddl, som avled
år 1919 och efterträddes av Lindedal, vilken i sin tur som kassör
ersattes med kassören Isidor Janson, som inträtt i gillet år 1908.
- Redan påföljande år (1920) gick Hallberg ur tiden och efter
träddes av Edwin Anderson, som ledde gillets öden längst av alla
till sitt frånfälle år 1935, då han i sin tur ersattes med fältläkaren
Karl Gustaf Cedergren, som inträtt i gillet år 1906 och år 1920
efterträtt Anderson som gillets vice ordförande. Cedergren avled
år 1941 och efterträddes då som gillets förste ålderman av borg
mästaren Bertel Hallberg, som inträtt i gillet redan vid dess stif
tande och som avled år 1953. - På sin post som gillets andre ålder
man ersattes Cedergren av Isidor Janson, med bibehållande av
kassörskaper. Då Janson år 1943 avled, efterträddes han som andre
ålderman av handelsträdgårdsmästaren Anton Thernquist, som in
trä.tt i gillet år 1908 och som, med hänsyn till att förste ålderman
nen bodde i Linköping, fick sköta "hemmaarbetet". Thernquist
lämnade styrelsen år 1948. - Som den siste av gillets stiftare avled
Lindedal år 1928 och efterträddes då som sekreterare av stadsbok
hållaren Elov Norden, som inträtt i gillet år 1916 och som avgick
ur styrelsen år 1943 i samband med sin avflyttning till Uddevalla.
-- Till män, som alla varit personligheter med resning och
höga ideal och trofast verkat för gillets framgång, står gillet i
den största tacksamhetsskuld. Genom sin gärning ha de alla skrivit
sina namn i gillets historia.

Gillestämmor ha regelbundet hållits annandag jul, åtföljda av
måltider med samkväm, vilka förstnämnda - att döma av Lydells
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uttalande - till en början synes ha varit åtskilligt lukullisl"a.
Lydell konstaterar nämligen, att med första världskriget och den
därpå följande svåra tiden gillets tillställningar måst göras enklare.
och anordnade för sina damer en "fete dansante & musicale", och
år 1912 tog julstämman också form av danstillställning med flera
tal, sång och framförande av Halvord Lydells odödliga "Vänerns
Drottning" till musik av Elis Ullman, musiklärare vid läroverket.
Sådana julfester med damer anordnar gillet numera regelbundet vart
5:te år. Särskilt högtidlig var givetvis jubileumsfesten år 1930, då
gillet fyllde 25 år med högtidlig kantat av gillebrodern Lasse
Broman, även den tonsatt av Ullman, och med instiftandet av gillets
veteranmärke, som upptager stadens vapen och gillets namn och
tilldelas dem, som under 25 år tillhört gillet.

Med gillets stadgeenliga sommarutflykter har det varit si och så:
Endast några sådana under gillets tidigare år äro att notera. Gil
let har i stället sökt sig andra vägar. Sedan år 1913 sammanträder
emellertid gillet till vårstämma för räkenskapsgranskning och bevil
jande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Gillets julstämmor kom mycket snart att berikas med inslag av
mera intellektuell karaktär. Redan vid 1908 års nyss berörda hög
tidsstämma med damer höll dåvarande kandidaten Bertel Hallberg
sitt första föredrag inför gillet om det gamla Brätte. Föredrag
hölls då också av rektorn Fredrik Nordin om medeltida gillen.
Denna tradition har så gott som oavbrutet vidmakthållits, och
flitigast har därvid varit Bertel Hallberg. Han hade alltid något i
fickan, när han kom hem till jul. Vid sin bortgång efterlämnade
Hallberg en mycket stor samling manuskript, som donerades till
stadens museum, där de nu äro föremål för registrering och bear
betning för publicering efter hand.

Till de intellektuella inslagen vid våra högtidsstämmor hör ock
så sekreteraren/gilleskrivarens årskrönikor. Redan vid 1906 års
stämma förelåg Halvord Lydells berättelse om vad sig i gillet, hem
staden och yttervärlden tilldragit, givetvis sett ur hans "iderika och
bisarra" synvinkel, för att tala med Lindedals ord. Från LydelIs
sekreteraretid föreligger en fullständig räcka av sådana krönikor,
en smått underbar läsning, som tiden icke medgiver mig att närmare
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ingå på. Lindedals årsberättelser voro mera sirliga och avhand··
lade mest skötebarnet: ålderdomshemmet. Och så kom Elov
Norden! Det är icke för mycket sagt, att hans krönikor blivit väl
så legendariska som Lydelk

Allteftersom liemannen därtill gav anledning, innehöllo årskrö
nikorna parentationer över avlidna gillebröder. Fr. o. m. 1920,
då Lydell gått bort och Lindedal tillträtt, ha nekrologerna/minnes
runorna varit separata.

Redan år 1904 väckte Lindedal tanken på ett gillets ålderdoms
hem, "där de gamla efter fullgjort livsverk, befriade från bekym
ren för det dagliga brödet, skulle kunna mot en billig penning få
i lugn och ro tillbringa sin levnads afton". För dess förverkligande
räknade man på medlemmarnas givmildhet, och man räknade ej
fel. Under årens lopp inflöto frikostiga donationer, även från
utomstående, men världskrig och svårigheter kommo emellan. När
så stadens gamla epidemisjukhus våren 1919 blev disponibelt, lyc
kades gillet på Edwin Andersons förslag a v staden förvärva denna
fastighet, som omändrades fÖr sitt nya ändamål. Det hela gick löst
på över 80.000 kronor. Den l april 1922 stod ålderdomshemmet
fä.rdigt. Dock, redan då hade samhället börjat mera effektivt ta
hand om åldringsvården, och gillets ålderdomshem blev aldrig, vad
det var avsett till. Under en följd av år drevs det i gillets egen regi
som ett pensionat för både äldre och yngre, ofta med stora under
skott, som fingo täckas med medlemsavgifter. Först år 1946 upp
togs frågan om rÖrelsens avveckling, och efter en omfattande moder
nisering är numera "hemmet" sedan år 1950 uthyrt till pensionats
rörelse, i samband varmed den år 1921 bildade fastighetsföreningen
omvandlats till en stiftelse, som synes komma att äntligen förverk
liga det med alla influtna donationer avsedda syftet. Redan nu
utdelar stiftelsen årligen understÖd med c:a 2.000 kronor. Vid si
dan av stiftelsen har gillet dessutom flera understödsfonder.

År 1938 erhöll gillet sin hittills stÖrsta donation. Lektorn Gott
frid Eliasson och hans syster Ingeborg hade nämligen testamenterat
sin kvarlåtenskap till ålderdomshemmet. Efter realisation av fas
tigheten Kronogatan 14 uppgår nu den Eliassonska fonden till in
emot 35.000 kronor.
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I gillets nu gällande stadgar har en central uppgift för gillet
numera blivit "att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra, vad
för samhällets och bygdens historia kan hava betydelse," samt "att
i årsskrifter publicera uppsatser, som kunna befordra kännedomen
om Vänersborg och dess omnejd." - Gillets arkiv är tämligen om
fattande och har utställts - förutom vid högtidsstämmor - vid
stadens jubileumsutställningar åren 1920 och 1944. Det är gillets
förhoppning, att vid en utbyggnad av stadens museum ett Väners
borgsrum skall kunna ställas till förfogande för gillets samlingar,
där dessa kunna bli tillgängliga för beskådande och forskning. 
I samband med gillets 25-årsjubileum år 1930, som firades med
både minnesskrift och kantat m. m., beslöts - på förslag av Elav
Norden - utgivande av sådana årsskrifter, som nyss nämnts. Den
första utkom 1932; nästa innebär ett 25-årsjubileum. Ärsskrifterna,
som omfattats med mycket stort intresse av gillets medlemmar och
även rönt uppskattning i den kulturella världen, ha som medarbe
tare haft en lång rad gillebröder och andra författare. Särskilt
böra i detta sammanhang nämnas gillets förutvarande åldermän
fältläkaren K. G. Cedergren och borgmästaren Bertel Hallberg samt
Birger Sjöbergs uttolkare lektorn August Peterson. -- I samband
med stadens 300-årsjubileum ägnades 1944 års skrift åt Brä.ttemin
net, och innevarande ( jubileumsskrift har ägnats minnet
av museets store befrämjare, upptäcktsresanden Axel W. Eriksson.
- Årsskriften har blivit efterlängtad, inte minst av gillebröderna i
fÖrskingringen. Det är inte gillets avsikt att med sina årsskrifter
konkurrera med den utomordentliga historik, som Vänersborgs stad
med anledning av sitt 300-årsjubileum utgav. I sin årsskrift vill
gillet fastmera söka berika historieskrivningen i detaljer, som lämp
ligen icke kunnat behandlas av hrr Corin och Hasselberg, och dess
utom föra läsaren ut på främmande områden, där vänersborgssöner
verkat med den äran.

Gillet årsskrift är numera - sedan 7 år - tidskrift även för
Vänersborgs museum, som årligen däri inför uppsatser rörande
museet o;:;h om sådant, som ligger museets verksamhet nära. Gillet
gläder sig mycket åt detta samarbete. I gillets årsskriftsnämnd
sitter museistyrelsens ordförande som ledamot.
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Ett viktigt ändamål för gillets verksamhet är stadens förskönande.
Det första skötebarnet var Skräcklan och dess uppordnande. Från
gillets första år kan noteras anskaffandet - för 12 kronor! - av
två soffor vid strandstigen samt grundandet av gillets Skräcklefond,
vartill grundplåten -- 10 kronor - stante pede donerades aven
gillebroder, snart ökad med ytterligare donationer. Aven ordnandet
aven lekplats blev så småningom en gillets uppgift. Senare tog
staden själv hand om SkräckIan, som ju blivit en pärla för alla
vä.nersborgare och turister. - Gillet framlade förslag om uppsnygg
ning av och soffor vid hamnen och i stadens planteringar. Härtill
hade dock gillet inga medel, varför det fick stanna vid den goda
viljan. - LydelIs dröm var ett minnesmärke över drottning Kristina,
och en liten fond åstadkoms för ändamålet. Emellertid hade väl Kris
tina, hur märklig än kan synas vara, föga med Vänersborgs tillbli
velse att skaffa, varför planerna på hennes hugfästande förföllo. 
Är 1920 lät gillet under stora högtidligheter resa en minnesvård
vid Brätte, till vars utgrävning gillet hade anslagit medel. Stenen
renoverades år 1947. - När det år 1950 gällde att pryda vår stad
med ett konstverk av Carl Milles, kom gillet att däri taga en syn
nerligen aktiv del. Härom står att närmare läsa i 1950 och 1951
års krönikor. - K. G. Cedergren väckte på sin tid tanken på ett
minnesmärke över Vänersborgs återuppbyggare, landshövdingen
Paul Sandelhielm. Denna fråga väntar ännu på sin lösning.

Gillets medlemsantal överskred ZOO-strecket år 1919, steg till 300
år 1935, 400 år 1950 och 500 i början av jubileumsåret 1955 för att
vid jubileet uppgå till cirka 600.

Avslutningsvis må citeras E. L A:s vackra hyllning vid gillets
50-årsjubileum:

Av ovanstående redogörelse för det jubilerande Gillets verksam
het framgår, att det är en mycket erkännansvärd gärning i den goda
samhällsandans tjänst, som utförts under det gångna halvseklet.
Den har stärkt samhörigheten mellan alla dem, som sedan längr'ö:
tid bygga och bo i Vänersborg och här utföra sin dagliga gärning,
och verksamt bidragit till att utjämna många motsatser, som eljest
skulle ha gjort sig breda. Gillet är också föreningslänken mellan
vänersborgare i förskingringen. Flertalet av dem ha väl inte till
fälle annat än någon enstaka gång besöka Gillets sammankomster,
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men de som kommit bära med sig därifrån rika minnen av håg
komster från ungdomens dagar, vilka bli vackrare och dyrbarare,
ju längre en människa förunnas att leva. Och för dem går också
tankarna, särskilt i juletid, varmare än någonsin till den stad, som
sett dem födas och där de trampat ut barnskorna. Dessa känslor
hör också till de arvedelar, som inte kunna gå förlorade, hur dagar
na och stunderna än växla och skrida.

De hör det oförgängligas värld till.
GUNNAR HJORTH.

Vänersborgs Söners Gilles styrelse under 50 år.

Ordförande - Förste åldermän:

Stadskassören Ferdinand HaJIberg .
Direktören Edwin Anderson .
Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren .
Borgmästaren Berrel Hallberg _ _ __ .
Landskamreraren Gunnar Hjorth __ _ _

Vice ordförande - Andre dldcrmiin:

Direktören Edwin Anderson __ .... . .. _. _ _. _
Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren _. _ __ _. __ .
Kassören Isidor Jansson _ _.. .
Handelsträdgårdsmästaren Anton Thernguist '" _ _ _..
Taxeringsintendenten Gunnar Hjorrh __ __ .
Sparbankskassören Bror Fock _ __ .

Sekreterare - Gilleskrivare:

Privatläraren Halvord LydelI " _ .
Sparbankskamreraren Hjalmar A. Lindedal _.. < _ ••• __ •••••••

Stadsbokhållaren Elov Norden ..... < __ •• __ ••••••••••••••••••••••

Taxeringsintendenten Gunnar Hjorrh _.. _< •••••••••

Bankkassören Primus Anderson < ••••••••••••• < < ••••••••••

Kassör - Kassafogde:

Sparbankskamreraren Hjalmar A. Lindedal < •• < •••••• < <

Kassören Isidor Janson < •••••••••• < • < ••••••••••••

Bankkassören Primus Anderson < •• _ • _ ••••••• _ •• < • < < < ••••• < •

Drätselkontoristen Kurt Hallberg < •••••••••••••••••••••• < • < ••
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1921-35
1936-4\
1942-53
1954-

1908-20
1921-35
1936-43
1944--48
1949-53
1954-

1905-19
1919-28
1929-43
1944-48
1949-

1905-19
1920-43
1944-48
1949-



Anordnare:

Riksbankstjänstemannen Anders Hallberg .
Notarien Benel Hallberg .
Löjtnanten Gustaf Hal!berg .
Bokhandelsmedhjälparen Nils Kral! .
Regementsläkaren Karl Gustaf Cedergren .

Övriga - Bisittare:

Direktören Edwin Anderson .
Lektorn Gottfrid Eliasson .
Kassören Isidor Janson .
Hamnkaptenen Frans W. Jönsson .
Verkmästaren Robert Nilsson .
Byggmästaren John Lindgren .
Handelsträdgårdsmästaren Anton Thernquist .
Länsbokhållaren Gunnar Hjorth .
Sparbankskassören Bror Fock .
Frisörmästarern Bruno Sterner .
Drätselkontoristen Kurt Hal!berg .
Handlanden Valter Karlson .
Driftschefen Thorsten Gulz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Suppleanter - Ersättare:

Hamnkaptenen Frans W. Jönsson .
Verkmästaren Robert Nilsson .
Handelsträdgårdsmästaren Anton Thernquist .
Apotekaren Gillis Larn .
Ingeniören Fritz Lundvik .
Slaktaremästaren Otto Dafgård .
Trävaruhandlaren Carl Pehrsson .
Frisörmästaren Bruno Sterner .
Drätselkontoristen Kurt Hallberg .
Bankkassören Primus Anderson .
Handelsföreståndaren Harry Peterson . .
Handlanden Valter Karlson _ .
Handlanden Eric Lundborg

1905-10
1911

1912-14
1915-18
1919-20

1905-07
1919-21

1919
1920-32
1921-24
1922-41
1925-43
1933-43
1936-53
1942
1944-48
1949
1954-

1919
1919-20
1920-24

1921
1922

1923-34
1925-32
1933-41
1935-43
1942-43
1944
1944-48
1949-
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BESTÄMMELSER

för utclelanclet av

VANERSBORGS SONERS GILLES MEDALJ.

§ 1.

Vänersborgs Söners Gilles medalj, som instiftats i samband med gillets 50
årsjubileum, kan tilldelas

1) medlem, som efter fyllda 18 år tillhört gillet i 50 år;
2) medlem, som - utan att uppfylla under 1) stadgat villkor - under av

sevärd tid nedlagt särskilda förtjänster om gillet;
3) den som - utan att vara medlem av gillet - genom gärning av synnerlig

vikt hedrat staden eller gillet.

§ 2.

Beslut om utdelande av Vänersborgs Söners Gilles medalj fattas av gillets
styrdse.

(Antagna vid årsstämma den 28 mars 1955.)
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 8.

Kuriositeter och rariteter
i

Vänersborgs Museum.

D e n s. k. v i n k ä Il a r e n.

Hösten 1953 företogos å Hushållningssällskapets fastighet vid
Kungsgatan i Vänersborg röjningsarbeten å en på gården befintlig
träbyggnad. Sedan denna nedrivits, påträffades inbyggd i densamma
en på marken stående murad källare. Byggnaden var aven så ovan
lig konstruktion och beskaffenhet, att den genast väckte stor upp
märksamhet. Givetvis hade man vetat om att en källare funnits i
träbyggnaden, men att den haft detta utseende framgick först sedan
den frilagts. Landsantikvarien kallades till platsen och gjorde en
första undersökning av källaren. Tillsammans med museistyre1sens
ordförande, länsassessorn Ragnar Falk, genomgicks sedan hand
lingar och insamlades muntlig tradition angående byggnaden, var
vid följande framkom:

Källaren hade under 1800-talet använts av ett affärshus, Bröderna
Pettersson, såsom lagerlokal för vinfat. På senare tid hade dock
källaren använts såsom lagerlokal för varjehanda gods. Byggna
dens hela konstruktion vittnade om att den måste varit specialbyggd
för ett visst ändamål, t. ex. såsom vinkällare. Beträffande dess
historia ha följande synpunkter framkommit.

Vinkällaren hade blivit utsatt för en våldsam eldsvåda, vilket
framgick av utvändiga brandskador å densamma. Fackmän från
Vänersborgs brandkår uppskattade temperaturen till minst 1000 o

C. En genomgång av handlingarna visade, att den eldsvåda, det
här måste röra sig om, är 1834 års brand. Då skadorna voro helt
utvändiga, måste således käl1aren ha stått över denna brand, även
om den i sammanhanget blivit reparerad, vilket tydligt framgick
vid detaljundersökningen. Den närmast föregående branden i Vä
nersborg år 1777 berörde märkligt nog icke just denna fastighet, en-
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1igt vad assessor Falk framdragit. Elden passerade väster om fas
tigheten och nådde aldrig fram till densamma. Källaren måste så
ledes härstamma från tiden före 1834, men hur gammal den är kan
man på detta sätt ej nå närmare klarhet om. Ytterligare bevis
material måste förebringas.

År 1742 fick Vänersborg en ny kyrkoherde, Sven Elgh. Denne
köpte år 1744 den fastighet, på vilken källaren låg. I handlingarna
finnas sedan en lång tid inga notiser angående fastighetens vidare
öden. Icke förrän år 1772 finner man, att kyrkoherden då verk
ställde en betydande inteckning i fastigheten.

År 1784 i november händer nästa märkliga tilldragelse. Då
övertogs fastigheten av Vänersborgs kyrkliga myndighet och blir se
dermera mellan åren 1784 och 1834 kyrkoherdeboställe i staden
Vänersborg. Detta var efter den stora branden. Samtidigt med
detta, närmare bestämt 1783-1784, uppfördes Vänersborgs nya
kyrka. Kan någon av de nämnda tidpunkterna passa in såsom lämp
lig tid för källarens uppförande, 1744, då kyrkoherde Elgh övertog
fastigheten, 1772, då fastigheten intecknades eller 1784, då Väners
borgs församling övertog fastigheten? Man måste gå ytterligare ett
steg för att nå klarhet.

Materialet till vinkällaren utgöres av dels natursten, dels tegel.
Teglet är av tre slag; taket av tegelpannor (taktegel) av handslagen,
ålderdomlig typ, vidare tegelstenar av mindre storlek, s. k. holländskt
tegel, samt i tunnvalvet tegel av större slag. Allt teglet är hand
slaget.

En undersökning gav vid handen, att Vänersborgs kyrka år 1690
täckts med taktegel. Detta hade emellertid blivit så tungt, att taket
hotade störta in, varför detsamma åter fick nedtagas och försäljas
till privatperson. Det är möjligt, att de stycken av taktegel, som in
gå i källaren, kan ha härrört ifrån kyrkans gamla tegeltak, då givet
vis många tegelpannor skadats vid nedtagandet av kyrkotaket. Det
s. k. holländska teglet giver ytterligare och säkrare dateringspunkter
för källarens tillkomst. Denna typ av tegel framställdes nämligen
i samband med kanalbygget. Kanalbygget i trakten igångsattes 1750,
och slussen Greve Tessin vid Brinkebergskulle invigdes år 1752
(V. H. I s. 345). Därefter vilade kanalbygget, tills Gustaf III åter
satte igång detsamma med slussarna vid Brinkebergskulle och Åker-
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ström. I november 1777 fullbordades Gustafs slussar och 1778
Karls Graf (dito s. 347). Den 2 maj 1778 seglade de två första
järnlastade skutorna genom slussarna. 1780 nämnes i handlingarna
rådman Lindqvists tegelbruk utanför staden, och 1780-1784 iord
ningställdes lastageplatsen vid Gropbron. Därefter var kanalbyg
get i trakten tills vidare avslutat.

Man får av det nämnda en ganska trolig bild av källarens till
komst. Givetvis kunna äldre partier ha ingått i densamma, men det
sannolika byggnadsåret är 1783-1784, då församlingen övertog
fastigheten. Då behövde man också ett större förvaringsrum för
pastoratets nattvardsvin. I samband med den nya kyrkans till
komst anlade man källaren och tog då det material man lättast
kunde komma åt, natursten, gammalt taktegel från kyrkan, men
dessutom förefaller det, som om man skickat ut några vagnar för att
hämta av det överblivna s. k. holländska tegel, som fanns kvar se
dan slussarna färdigställts. Där fanns gott om råvaror, och detta
förklarar den rikliga förekomsten av holländskt tegel i murarna.

Vid branden år 1834 skadades, som redan nämnts, källaren, och
troligen skadades den då så svårt, att taket avbrändes. Det fanns
nämligen i byggnaden fragment efter trätak med rakt bjälklag,
som visade sig vara utsatt för brandskador. I samband med repa
rationerna efter denna brand har troligtvis källarens tunnvalv in
lagts med den speciella typ av tegel, som ingår i detsamma.

En sammanfattning av källarens byggnadshistoria blir då följande:
1. Källaren innefattar eventuellt rester aven äldre byggnad.
2. Källarens uppbyggnadsperiod infaller med all sannolikhet

under åren 1783-1784 i samband med kyrkobygget.
3. Efter 1834 års brand verkställdes en grundlig reparation av

källaren, varvid det nya stenvalvet inlades.
Detta är vad man i närvarande stund kan våga anföra.

K r i s t i n a - k o n t e r f e j e t.

I "Förteckning öfver de kulturhistoriska samlingarna i Väners
borgs museum" .. , "af Abraham Ahlen" år 1904 finnes i avdel
ning XIX TafvelsamIingen som nr 6 upptaget "D. Beck. Porträtt
af drottning Kristina; sign. David Beck jun." (s. 123). Att detta
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portrått, som dock sedan gammalt är känt på Nationalmuseum,
icke väckt större uppmärksamhet, torde få sin förklaring därav,
att den ursprungliga bilden av drottningen i sen tid blivit över
målad på relativt okänsligt sätt med färger i gulaktig ton. Därtill
bidrog kanske även "konterfejets" ringa storlek, 32 X 24 cm.

Under hösten 1953 genomgingo några fackmän samtliga konst
verk, som för närvarande befinna sig i Vänersborgs museum. Där
vid kom också Kristinaporträttet att granskas. Ett noggrant be-,
siktigande gav vid handen, att porträttet måste vara övermålat.
Det sändes efter detta till konservatorn A. Hällström, Göteborg,
som fick fram originalmålningen genom att avlägsna övermål
ningen. Verket fick härigenom en helt annan färgskala än tidigare
med bakgrunden i djupt blågrått. Samtidigt fäste Hällström upp
märksamheten på en liten papperslapp, som varit fästad vid mål
ningen, så lydande: "Detta Original-Portrait är af David Beck
som vistades i Sverige 1647-51 såsom Drottning Kristinas Hof
Porträtt-målare. David Beck tillhörde Flamländska och Hol
ländska Skolorna. Född 1621, död 1656", En uppfriskning av
inskriptionen å baksidan av ekpannåen gav till resultat, att där står:
"DAVID BECK pinx"; ej "jun", såsom antagits i katalogupp-·
giften.

Framtagandet av originalbilden samt signeringen väckte en viss
uppmärksamhet, som fick en livlig diskussion till följd. Trenne
möjligheter ha framförts beträffande målningen:

Den är 1) ett originalverk av David Beck,
2) en replik efter ett original, utfört av David Beck,
3) ett skolarbete av den beckska skolan.

David Beck utförde ett antal porträtt av drottning Kristina.
Det var en stor händelse, när drottningen skulle målas, med bety
dande arrangemang. När ett porträtt målats, fick detta sedan bli
utgångspunkten för repliker, som även de utfördes av samme mäs
tare efter originalbilden. David Becks porträtt ha numrerats. Man
talar således om hans Kristinaporträtt nr 2 etc.

Denna målning ansluter sig till David Becks Kristinaporträtt
nr 1. Nu är det ett faktum, att man endast känner till detta por
trätt genom repliker och kopparstick. Originalbilden är försvun
nen. Kan Vänersborgsbilden vara originalet?
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Intendenten Nordenfalk och konservatorn Jaensson vid National
museum, som sett bilden, mena, att detta icke är fallet. Företrädare
för konsthandeln och andra kännare mena, att det väl är möjligt.
Det obetydliga formatet och en "tunnhet" i färgen skulle enligt de
förstnämnda omöjliggöra antagandet om originalbild. De senare
peka på djupheten i färgen, likheten och det levande återgivnads
sättet. Dessutom trycka de på "signaturen".

Denna hindrar icke, att det kan vara en målning av typ nr 2, en
replik. Sådana utfördes ju, och några finnas bevarade, dock veter
ligen ingen med en liknande påskrift som vänersborgsmålningen.

Nu har emellertid en forskare velat hävda, att signaturen på
konstverkets baksida icke är en egentlig signatur och icke är, vad
man vill kalla, "äkta". Den skulle, menar han, ha tillkommit på
i700-talet eller senare. Då skulle verket vara ett skolarbete eller
elevarbete efter David Beck. Andra hävda ivrigt verkets original
värde och mena, att detta skulle vara en "bortförklaring, som minst
sagt verkar tvivelaktig" .

Så har diskussionen varit het kring porträttet. Här skall ingen
bestämd mening framföras angående verkets härkomst. Däremot
kan man konstatera, att alla forskare och kännare, som sett "väners
borgskonterfejet", äro eniga angående det konstnärliga värdet av
tavlan. Alla ha uttryckt sin beundran för konstverket och dess
skönhet. Vänersborgs museum kan med glädje inräkna det bland
sina verkliga dyrgripar. Det må sedan bli en senare fråga att få
klarhet i frågan om konstverkets ursprung.

SVEN-AXEL HALLBA'CK.

Knipskraken.

Det med all säkerhet sällsyntaste föremålet bland de svenska
djuren är ett exemplar av knipskraken, d. v. s. en bastard mellan
knipa och salskrake. Fågeln är skjuten vid anafors, några km.
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sydost om staden, av framlidne godsägaren E. Carlström och över
lämnades till museet i slutet av år 1910, kort innan Carlström
avled. Det blev därför ej möjligt att få närmare uppgift om tid
punkten, när och under vilka omständigheter fågeln blev skjuten.
Vänner till den avlidne meddelade dock, att den sköts något av
de första åren på 1900-talet.

Fyndets värde framgår därav, att blott åtta exemplar av denna
bastard äro kända, och av dessa ha tre erhållits i Sverige. Det
första härstammar från Kalmarsund (1881), det andra från Gränsö
i östergötland (1891). Båda förvaras i Uppsala universitets zoolo
giska museum. Vänersborgsexemplaret är det tredje svenska fyn
det. Av de utländska fynden ha två gjorts i Danmark (1843 och
1885), två i Tyskland (1825 och 1887) och ett i Italien (1921).
Huruvida de tyska exemplaren fortfarande äro i behåll efter bomb
ningarna under andra världskriget är ej bekant.
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Alligatorn.

Bland de svenska (?) djuren ha vi vidare en annan raritet, som
dock hellre bör kallas ett kuriosum, nämligen en alligator, kanske
den enda som fångats i Sverige.

När jag kom till Vänersborg 1907 och blev medlem av museisty
re1sen, berättades det för mig, att den lilla alligatorn (circa 1 m.)
blivit fångad i Karlsgrav av ett par skolpojkar.

Då Turistföreningens årsskrift för år 1924 kom ut, fick jag där
läsa en artikel av dåvarande rektorn vid Uppsala högre allmänna
läroverk Alfred Nordfelt och med rubriken "Min barndoms Halle
berg". I den talar förf. om, att det var han och en sedermera
i Afrika avliden kamrat, som i medio av 1880-talet fingo se
en krokodil komma uppkrypande ur vattnet och bege sig upp i
en ärtåker. Med hjälp av ett par karlar lyckades de döda odjuret,
som sedan uppstoppades och överlämnades till läroverkets museum.

När rektor Nordfelt några år senare besökte Vänersborg i egen
skap av censor vid studentexamen, berättade han, att ägaren till
krokodilen anmälde sig, när nämnda årsskrift kommit ut. Det var
professorn S. E. Henschen i Stockholm. På hemresa från en studie
färd till Amerika hade han medfört en levande alligator, som han
ämnade använda för någon vetenskaplig undersökning, men på
kanalfärden Göteborg-Stockholm försvann djuret.
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Leoparden.

En person vid namn John Ahlgren från Tengene-trakten vistades
i Kongo i början av 1910-talet. I närheten av hans vistelseort här
jade då en leopard, som bl. a. dödade två kvinnor, och det an
ställdes därför en jakt, varvid nämnde Ahlgren nedlade ett dylikt
djur. Skinnet sändes sedan till konservatorn Kihlen i Göteborg för
montering, och när djuret blivit färdigmonterat, skickades det till

Ahlgrens föräldrahem, vilket dock var en mycket olämplig förva
ringsplats, trångt som det var där. Är 1913 kom det därför en an
hållan från en närboende att få deponera leoparden på Vänersborgs
museum, och denna anhållan beviljades naturligtvis. Ar 1921 skrev
dock ägaren från Antwerpen och erbjöd museet att få köpa djuret.
Efter någon underhandling gick också museistyre1sen med på att
förvärva leoparden för 400 kr.

Djuret är utmärkt monterat. Den enda anmärkning, som kan
göras, är att öronen äro något skamfilade, vilket dock enligt Kihlen
ej är att undra på, då herr Ahlgren ej haft annat än grovt salt
som konserveringsmedel, och även en van konservator lyckas ej
alltid att få öronen erforderligt bevarade.

54



Lönnstammen.

Ett naturföremål med enbart lokalt intresse är en tvärsektion av
en lönnstam. Det träd, varifrån detta prov härstammar, växte på
sin tid alldeles utmed gatulinjen å tomten med adressnummer Öster
gatan 23. Då läroverkets gamla gymnastikbyggnad mittemot
nämnda tomt brann ned trettondagsafton 1917, blev denna lönn
jämte ett par andra träd brandskadade, varvid barken på den sida,
som vette mot eldhärden, dog bort, så att någon tjocklekstillväxt ej
där kunde äga rum, men motsatta sidan förblev frisk. Här
tillväxte stammen i tjocklek, och de nybildade delarna sträckte sig
för varje år en obetydlighet över den döda veden. Om några årtion
den hade säkerligen denna övervallning utbrett sig och dolt del:
skadade stället, men år 1948 fälldes träden på grund av nybyggnad
å tomten, och en anhållan gjordes då att få ett tvärsnitt av ett av
de skadade träden överlämnat till museet. På denna sektion kan
man räkna, att det just är 31 årsringar utanför den brandskadade
delen.

JOSEF SJÖGREN
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Årsredogörelse

för

V änersborgs museum 1955.

Vänersborgs museum har under år 1955 haft ungefär oförändrad
besökssiffra, ej fullt 9000 personer, varav 3350 betalande. Antalet
besökande skolklasser har under året varit betydligt större än under
föregående år. Vidare ha studiecirklar, konferenser och samman
träden av skilda slag hållits i museet.

r samarbete med Göta Alvdalens Konstförening ha fem konstut
ställningar hållits, två under våren och tre under hösten. Dessutom
har ABF och Konstfrämjandet arrangerat en konstutställning
under våren, Vänersborgs Ungdomsråd en utställning av barnteck
ningar och Vänersborgs Fotoklubb en fotoutställning. I museets
regi har arrangerats en sommarutställning med titeln "Ryskt - en
utställning av gammalryska spetsar, textilier, husgeråd, hantverk,
fiske- och fångstredskap, kuriosa m. m." ur museets samlingar samt
en djurutställning, "Det vildas rike, II", omfattande ett afrikanskt
landskap och ett nordiskt kustlandskap med djur i naturlig miljö.

Okade anslag ha möjliggjort omfattande inventerings- och
restaureringsarbeten i museet. Genom Stadsfullmäktiges tillmötes-
gående har under fyra månader kunnat anställas dels en extra
amanuens, kand. Ulf Erik Hagberg, Uppsala, dels också museets
f. vaktmästare, Oscar Magnusson, för att uteslutande sysselsättas
med inventering, katalogisering och renovering av museets sam
lingar. Kand. Hagberg har i en längre rapport i detalj redogjort
för detta arbete, som i stort sett omfattar katalognumren 1-8000.
r samband med detta har ett helt nytt kortsystem upplagts för
museets samlingar genom dir. Ivarsson, AB Åtvidabergs Industrier.
Detta system har remitterats till Nämnden för de centrala muse
erna i Stockholm och har av denna godkänts. Samtidigt har museet
genom Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen erhål!it tvenne halvtids
anställda arkivarbetare, som utan kostnad för museet arbetat å ena

56



sidan med uppordning av museets klipp- och fotoarkiv, å andra si
dan med utskrivning av nämnda kortregister. Sedermera har en av
dessa arkivarbetare, med. kand. K. Sopov, erhållit arbete i den
öppna marknaden, varefter den andra, fru K. Tengström-Vuskovic,
heltidsanställts. I samband med inventeringen har också ett mycket
stort antal av museets föremål genomgått en grundlig renovering
av konservator Erik Akerblom, Vänersborg.

De ordinarie anslagen ha också möjliggjort omfattande restau
reringar och renoveringar. Museets öst- och sydsida har översetts,
varvid samtliga fönsterkarmar erhållit plåtbeslag. Samtliga dörrar
och portar ha målats, taket har översetts och nymålats och ett or-
dentligt avlopp för regnvatten installerats. .

I museets inre ha tre salar försetts med linoleummattor, nämligen
den egyptiska samlingen, samlingen för nordiska djur och den arke
ologiska samlingen. Salen med den nordiska djursamIingen har
dessutom elektrifierats. Aven i källaren ha en del el-installationer
verkställts. Museets vackraste sal, porslinssalen, har dels försetts
med ett praktgolv i renässansstil i ek och valnöt, dels också omorga
niserats och försetts med en ny monter för silversakerna. I den
kulturhistoriska avdelningen ha fem konstverk renoverats av kon
servator David Sundbaum, Göteborg. Dessutom har en pendyl i
empirestil renoverats av konservator Äkerblom. Allmogesam
lingarna ha genomsetts, "uppluckrats" och uppsnyggats. Arbetet
med den afrikanska fågelsamIingen har under året avslutats. Slut
ligen har i samband med den nämnda inventeringen en grundlig
vindsröjning verkställts, varvid ändamålsenliga hyllor m. m. ord
nats. Tyvärr är museets magasinsfråga icke löst härmed. Den
byggnad, som museet förfogar över såsom magasin vid Östergatan,
är långtifrån lämplig såsom sådan; otät, i hög grad fallfärdig och
eldfängd (gammalt torrt trähus). Smärre förändringar och förbätt
ringar ha även här verkställts. Den av ]önköpings museum utlå
nade ryska farkosten har genom stort tillmötesgående av boktryckare
Fritz Berg, Vänersborg, utan kostnad för museet magasinerats i ett
honom tillhörigt uthus.

Ett antal donationer ha kommit museet till del under året, näm
ligen av (kronologiskt uppräknade) direktör B. Whitefield, Väners
borg, fröken Lilian Söderwall, Stockholm, fröken K. Johnsson, Vä-

57



nersborg, lantbrukare G. A. Johansson, Åsteboberg, läroverksad
junkt Nils Flensburg, Vänersborg, doktorinnan Camille Jennisches
arvingar, fru Victoria Ostergren, Solna, herr Nils Mattsson, Väners
borg, konstnären Kr. I. Anderberg, Klippan, herr Julius V. Nord··
berg, Vänersborg, fröknarna Ebba och Ester Olsson, Vänersborg,
Blekinge museum, Karlskrona, herr Bo Eklund, Vänersborg, fru
Gerda Åstrand, Vänersborg, kommendörkapten Gustaf W:son Lillie
höök, Stockholm, fru Aina Hårde, Vänersborg, fröken Anna Bro
beck, Vänersborg, friherrinnan Thema von Rosen, Oreberg, samt
herr Oliver Kollen, Rådanefors.

Bland nyförvärven kunna nämnas en klocka, inköpt av herr
Julius V. Nordberg, Vänersborg, en sköld, ett elefantspjut och en
hövdingespira från Tanganyikaterritoriet, inköpta för 300 kronot"
av lantbrukare G. Kjellberg, Främmestad, samt en gammal socker
klinga, inköpt av lantbrukare G. A. Johansson, Åsteboberg.

Museet har under året anlitat Vänersborgs Vaktbolag för bevak
ning av museet. I samband härmed har ett nytt lås insatts i dör
ren till huvudentren.

Vid Vänersborgs Musei Vänners årsmöte den 19 mars 1955 gavs
en konsert med intim musik aven ensemble från Vänersborg. Här
vid bringade Göta Alvdalens Konstförening, Föreningen Vänersborgs
Musei Vänner och styrelsen för Vänersborgs museum den avgående
landshövdingen Arvid Richert sin hyllning och överlämnade till ho
nom såsom gåva en miniatyr av den s. k. Fridastatyn.

Den 1 november gästades museet av dirigenten m. m. vid Göte
borgs Orkesterförening, Sixten Eckerberg, som därvid gav en piano:
konsert.

Vänersborg Januan 1956.

RAGNAR FALK.
ordf.

/ Sven-Axel Hallbäck.
sekr.
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Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsredogörelse för 1955.

Sedan föreningen bildades den 20 augusti 1954, har medlemsan
talet undan för undan ökats, och föreningen hade således vid års
skiftet 8 ständiga och 87 enskilda medlemmar.

Styrelsen har under perioden haft två sammanträden.
Den har utgjorts av följande ledamöter: landshövdingen Arvid

Richert, ordförande, redaktören K. G. Wassenius, v. ordförande,
bankdirektören M. Hahnsjö, kassaförvaltare, fru Marianne Fahl
crantz, landskamreraren Gunnar Hjorth, centraldispensärläkaren
Erik Salander, ombudsmannen Fjalar Åström samt landsantikvarien
Sven Axel Hallbäck, sekreterare.

Styrelsen har anslagit 525 kronor till renovering av i museets ägo
befintliga konstverk.

Föreningen har medverkat till en studiecirkel om modern konst
i museet.

Föreningen har bidragit med 200 kronor till minnesgåvan - en
miniatyr av Fridastatyn - till landshövdingen Arvid Richert.

Föreningen har i stort sett haft ett gott år, även om en något liv
ligare verksamhet skulle ha varit önskvärd. Föreningen har emel
lertid under perioden gjort en del erfarenheter, som man för fram
tiden skall skriva sig till minnes.

Vänersborg den 24 april 1956.

K. G. WASSENlUS.
v. ordf.

! Sven-Axel llallbäck.
sekr.

59



ÅRSKRÖNIKA 1955.

Ute i världen bland de stora har under större delen av året härs
kat en solig stämning, som blivit kallad den Nya Geneveandan.
Hemma i Sverige har vi också haft det soligt och molnfritt.

Den Nya Geneveandan utbyttes mot slutet av året aven frän
atmosfär, och hemma i Sverige fick vi en frän efterräkning på det
soliga och molnfria. Utan att återigen stöta mig med excellensen
Unden skulle jag vilja fråga moskoviterna: "Vem åstadkom egent
ligen den dåliga andedräkten ute bland de stora?", och utan att
stöta mig med Vår Herre skulle jag vilja fråga Norup: "Behövde
räkningen verkligen bli så hög, och när kan den anses slutbetald?"
Frågorna är retoriska och tarvar alltså inga svar.

I England har en liten prinsessa varit på vift. Efter att ha levt
i idyllisk avskildhet i damtidningarnas innerspalter åkte den unga
damen och hennes partner plötsligt via den kolorerade veckopres
sens bildreportage fram till de stora drakarnas rubriksidoL Engelska
kyrkan hade börjat tala om moralen och plikten. Vilken ställning
man än intar till förhållandet mellan prinsessan och den frånskilde
översten, så har man anledning notera: Det finnes en kyrka till i
världen, utom den katolska, som har bestämda normer i berörda
frågor och som också har män, som vågar hävda dem. Aven på
högsta ort.

En viss badfilm har givit stoff till debatter i utlandspressen an
gående den svenska bad- och sexmoralen. Krönikören, som hyser
ett stort intresse för vår vänersborgska moral, har utrustat sig med
en präktig kikare och ett frejdigt forskarsinne och med dessa attribut
forskat i Vänersborg med omnejd för att komma frågan, så att
säga, in på bara benen. Här kan rapporteras att något sensationellt
underlag för omoraliska romaner eller dito filmer ej finnes att hämta
vare sig på Ursand eller Skräcklan. Hur förhållandena gestaltar
sig i Gestad under badsäsongen har forskaren här ingen anledning
att gå närmare in på. (AJdermannen bor i Gestad på sommaren!)
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För en del år sedan hade Sverige simmande, löpande, sjungande
o. s. v. ambassadörer ute på turneer i vida världen. Dessa har nu
avlösts av två ambassadriser, Alva Myrdal och Anita Ekberg. Vad
den förstnämnda har att komma med vet inte jag och förmodligen
ingen annan heller, och vad den sistnämnda har att visa upp vet alla
människor. Från Miss Anitas exhibition i Rom har försports, att
De Sju Kullarnas stad kände sig alldeles tillplattad, något som ej
ens de riktiga vandalerna kunde åstadkomma.

Som tack för titten sände de artiga italienarna några av sina mest
högbarmade donnor till Sverige, Dessa anlände till Stockholm unge-
fär samtidigt med årets Nobelpristagare. Ingen bland den s. k.
breda publiken eller dess press ägnade sig åt dessa släta vetenskapare,
vars namn aldrig strålat från en filmscreen. Och dock fanns
bland denna elit åtminstone en, som sysslat en hel del med hormoner.
Men man kan ju inte begära, att de glupska autografjägarna, som
sökte sluka italienskorna på Stockholms central, skulle ana, hur
mycket kurviga kvinnofigurer och hormoner har gemensamt.

För många svenskar och svenskor har 1955 varit Det Stora Året
Då Spriten Blev Fri. De som med denna spritfrihet menar, att vi
lyckligt förlösts från en dyrbar och tillkrånglad byråkrati, har vår
fulla sympati. De som däremot i gärning visar, att ransoneringens
avskaffande bör utnyttjas till omåttligt umgänge med sprit, måste
betänka, att Almeby ännu är i sina bästa år och att den enda mino
ritet, som kan få rätt i det här landet, är nykteristerna, även när
de råkar ha fel. Pilsner säljs nu i de flesta butiker, utan att Sverige
går mot sin undergång av den anledningen. För något år sedan var
det ett annat ljud i skällan, om jag inte alldeles missminner mig.

Nästa stora fråga under året har varit höger·· eller vänstertrafik.
En klar majoritet har uttalat sig för vänstertrafikens bibehållande,
och därmed torde frågan vara bordlagd för de närmaste åren. Dock
skulle man vilja se den svensk i närbild, som hädanefter kan se en
norrman i vitögat och tala om brödraskap och nordiskt samarbete.
Antingen är han mer än lovligt naiv, eller också är han ute för att
mucka gräl.

Sverige har blivit ryktbart som bilstöldernas land. Vi lever i ett
tjuvsamhälle ... Små gulliga gossar stjäl bilar på löpande band, sät
ter personliga rekord i dårkörning och kvaddade bilar och kommer
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upp i summor av 100.000 kr. och mer pr man och år i förstörda
värden utan att behöva ersätta ett enda öre. Samhället, det vill säga
vi, har inte resurser att stoppa djävulsleken, heter det. Har däremot
en sportstugeägare byggt en veranda till sin stuga eller en liten
egnahemsägare smällt upp ett skydd för sin ägandes bil på sin ägan
des tomt, utan att i underdånighet ha rullat sig för myndigheterna j

sådär tre-fyra år, då saknar samhället sannerligen inte resurser.
Med lagen, eller rättare sagt förordningarna, bakom sin rygg träder
samhället i fiskaliskt nit och med uppborstade knävelborrar fram
och släpar brottslingen inför domstol, där han ålägges att nedriva
vad han uppbyggt samt att ersätta samhället för de skador han ge
nom sina händers verk har åstadkommit. Skadorna värderas efter
en mycket saftig prislista. Hur vore det, om de herrar, som nu
ansa och vårda biltjuvarna, bytte jobb med dem som ha hand om den
s. k. byggnadsregleringen? Jag bara frågar.

Efter dessa små glimtar på omvärlden tar vi oss en titt på vår
egen stad och förhållandena där.

I Alvsborgs län har Mats Lemne blivit hövding, och som sådan
får vi hälsa honom välkommen som vänersborgare. Hur länge han
vill förbli vänersborgare, bestämmer han själv, men hur länge han
får, tycks statsrevisorerna vilja bestämma. Vilket är ofint gjort,
både mot Herr Lemne och mot en så fin residensstad som Väners
borg. Men det ordnar sig väl; det är inte första gången länsstyrel
sen flyttas till Borås eller Uddevalla eller Mölndal eller Munkedal
eller andra omöjliga orter. Detta säger jag ej endast för att lugna
Bröderna utan fastmer för att trösta och stärka Åldermannen.

Vänersborg har under året beriktats med en staty och ett monu
ment, båda på Skräcklan. Statyn är rest till Birger Sjöbergs ära och
föreställer hans sångmö Frida. Platsen, som utsetts av K. G. Wasse
nius, är välbelägen, och den väna flickan, som drömskt blickar ut
över vattnen, uppfyller i varje fall vanliga människors uppfattning
om god konst. Invigningen ägde rum en solig försommarafton och
gav en högtid och stämning, som man gärna behåller i sitt minne.

Om det förut nämnda monumentet talar jag med största mot
vilja. Monumentet är rest över den tanklösa vandalismen och be
står aven bekvämlighetsinrättning med vidhängande kiosk. Hur
man kan ha mage att på detta sätt våldföra sig på en av stadens
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vackraste utsikter, är en gåta. Vi här vår stad är lyckligt
lottade, som har gator, mynnande ut mot stora vatten, med per
spektiv och utblickar av största skönhet. Den vackraste utsikten
har man på Kyrkogatan uppe från staden ut mot Vänern, en ut
sikt som man med glädje och stolthet visat för gäster och främlingar.
Denna utsikt är nu störd genom nyssnämnda byggnad, som sticker
fram som en ful och onödig kuliss i panoramat. Hela eländet
kunde ha avstyrts, om byggnaden dragits fyra meter tillbaka.
Arkitekturen tillhör ju de sköna konsterna. Det kanske inte kunde
skada, om arkitekterna därför också ibland tänkte på, hur deras
mästerverk tog sig ut med hänsyn till omgivning och bakgrund.

För resten står kåken s n e t t.
För att fortsätta med arkitekturen, så har hushållningssällskapets

nya byggnad tagits i bruk under året. Expertisen betygar, att bygg
naden är ändamålsenlig och up to date, men på en förbipasserande
gör den ett dystert och beklämmande intryck, och fasaden kan
endast glädja en yrkesskicklig tegelbrännare. Men kanske har de
tillståndsgivande myndigheterna givit sin sanktion med biavsikten,
att byggnaden skulle skrämma det klientel, som går krogrond mellan
Stadt och Logen. I så fall har vi fått ytterligare ett monument.
Som minner om svunna tider. Krogronderna slutade nämligen den
3 oktober 1955.

Stadens nya vattenverk är nu i funktion. Vänersborg var föru':
känt för bl. a. sitt goda dricksvatten. Den brygd, som nu serveras
ur vattenkranarna, lämpar sig utmärkt, när man skall dra i snöret,
och kan på sin höjd duga till bad- eller rakvatten. Till bordsvatten
duger den ej. Blir den inte snart bättre, får nog nykterhetsnämn
den tala med Nylen, om inte vänersborgarna över lag skall bli till
vanda öl- och groggdrickare. Mjölken? Ja, den kan ju också ta
smak av vattenledningsvattnet.

Och nu till den nya brandstationen: Den lär representera det se
naste på området, vilket man livligt får hoppas. Något bör man ju
få för pengarna även i tider som dessa. Själva invigningen skedde
under ett högtidligt och ivrigt bollande, där den ene med största
högaktning överlämnade brandstationen till en annan, som lika hög
aktningsfullt mottog densamma för att i nästa ögonblick med en
flott gest skicka skänken vidare till nästa o. s. v., tills brandstatio-

63



nen slutgiltigt hamnade i Kihlströms säkra händer. Jag kan aldrig
släppa tanken på vad som skulle hända, om någon passning i detta
finurliga bollspel skulle gå fel. Om Landshövdingen t. ex. skänkte
brandstationen till Borås stadsfullmäktige eller Oscar Andersson gav
den åt, låt oss säga, Biografen Stjärnan. Men sådant inträffar
aldrig. Herrarna är pålitliga och vältränade och vet, hur bollen
skall spelas, och det är därför, som de i tidens fullbordan får ord
nar och medaljer.

Ja, mina Bröder! Detta var, som om "Vän av ordning" eller
"Arg skattebetalare" lättat sitt hjärta i ELA:s insändarespalter. Men
fullt så dystert, som det kanske låter, har året inte varit, även om
mången retar sig på dåligt dricksvatten och en felplacerad in
rättning för behövande. Det finns också lite på plussidan.

En hel del gator har enkelriktats, och detta har medfört, att de
dagliga krockarna i bankhörnet försvunnit. Visserligen har en och
annan haft svårt att lotsa sitt fordon till bolaget, men detta besvär
smälter som snö i solsken inför den vänlighet och perfekta betjä
ning, som numera bestås av "utminuterarna". Aven "utskänkarna"
har fått något vänligt och tjänstvilligt över sig, vilket man med
glädje noterar. Medan man talar om vänlighet, skulle det vara
roligt att kunna säga något i den vägen om bebyggelsen i Reuter
skiöldska staden, men det finns gränser. Huvudsaken är, att de
många familjer, som där fått tak över huvudet, trivs med sin om
glvmng.

Trivs med sin omgivning gör också de gäster, som övernattar på
Pensionat Gillet. Får man tro de lovord (och det gör man ju så
gärna, vad det nu kommer sig), som i bunden och obunden form
och på skilda tungomål präntats i gästböckerna till Väncrsborgs
och dess innevånares pris och ära, så bor vi i en intressant stad, en
idyll, en storslagen stad, en drömmande oas, en gammal stad, en ros
och en pärla. Vi är glada, hjälpsamma, vänliga, hurtiga, språk
kunniga och underbart sköna. Det sistnämnda gäller egendomligt
nog bara damerna. Att bröderna inte kommit med på ett hörn,
när det gäller de yttre egenskaperna, kanske verkar något för-
bryIlande men kan naturligtvis förldaras antingen som ett förbi
seende eller beroende på att mestadels manliga poeter hållit i pen
nan. Hur därmed förhåller sig är en bisak; huvudsaken är, att
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man av OjaVIga vittnen fått svart p~ vitt på hur bra och fint VI
har det och vilka förträffliga och stiliga människor vi i verklig
heten är. I själ och hjärta har man haft allt det här på känn,
ända sen man gick i kolt, men, som sagt, det är alltid intressant att
få sådant bekräftat av skarpsynt och omdömesgillt folk. Det står
ingenstans i gästböckerna, att vänersborgaren är egenkär och skryt
sam, vilket påpekas till ev. avundsjuka grannars upplysning.

Och medan Bröderna rätar på ryggarna och spänner ut bröst
korgarna, kan här meddelas att Åldermannen även i år på ett ut
märkt sätt skött Gillets angelägenheter, och att Valter Karlson
som fastighetsförvaltare reparerat och underhållit fastigheten och
som gillevärd underhållit Åldermannen och bisittarna.

Beredningsnämnden har under året sammanstrålat ett otal gånger
och därvid bl. a. handlagt denna kvälls arrangemang. Hur kväl
len kommer att avlöpa står alltså i vida fältet. Beredningsnämn
den ber i förhand om överseende och en mild dom.

Och därmed, ärade gäster, mina Damer och Bröder, ber jag få
tillönska er alla en god fortsättning på julen och i sinom tid

ETT GOTT NYTT ÅR!

Vänersborg den 26 december 1955.

THORSTEN eULZ.
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MINNESRUNOR 1955.

"Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en till skuggornas värld."

Ett år har snabbt runnit undan, sedan vi sist vora samlade. Återigen ha
vi fått påminnelser om att vi här på jorden icke ha någon varaktig stad. Sex
länkar i vår kedja av gillebröder ha ryckts bort och lämnat stora tomrum efter
sig. Vi sända dem en tacksamhetens tanke för den tid vi haft förmånen att
räkna dem som medlemmar och önska dem en stilla frid, sedan de nu gått
bort.

f. d. Gruvfogden GUSTAV GUSTAVSSON, född i
Vänersborg den 13 april 1896, avled där den 12
januari 1955. - Efter avslutad skol6ång genomgick
han Tekniska Skolan i Vänersborg. Han hade se
dan anställning vid olika vägbyggen, tills han 1926
emigrerade till Spetsbergen för att 1928 flytta till
Canada, där han stannade i 18 år och hade anställ
ning som gruvfogde. Under sin vistelse i Canada
genomgick han under 3 år en bergsskola. Efter en
gruvolycka 1939 kunde han icke längre kvarstanna
i sitt yrke utan fick anställning som förman vid
olika vägbyggen i Alaska. G. återvände till hem

landet och fädernestaden 1946 och arbetade på olika platser, tills sjukdom
hindrade honom från arbete. - Gustavsson inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1951.
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f. d. ]ärnhandelsmedhjälparen AXEL SVENSSON,
född i Vänersborg den 5 augusti 1883, avled där den
6 mars 1955. - S. erhöll sin första anställning hos
järnhandlare Lewerth här i staden redan vid 13 års
ålder. När sedan firman övergick i Eskilstunaboden,
innehavare Chr. O. Gadde, förblev han denna firma
trogen till uppnådd pensionsålder. Sin på en lång
och rik erfarenhet inom branschen grundade känne
dom om allt, vad järnvaror hette, ställde han till
kundernas förfogande och kunde ge goda råd vid
inköp såväl om varans kvalitet som användning.
Hans vänliga och goda sätt rönte också varm upp

skattning. - Svensson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1915.

Socialvårdssysslomannen HOLGER JANSON, född 1

Vänersborg den 31 oktober 1912, avled i Partille den
3 december 1955. - Efter år 1932 i Vänersborg av
lagd studentexamen diplomerades han från Social
institutet i Stockholm. - Sedan J. under en tid haft
anställning vid socialvårdsbyrån i Uddevalla, till
trädde han 1946 befattningen som socialvårdssysslo
man i Partille, där han kvarstod till sin bortgång.
Grundligt insatt i sitt yrke åtnjöt han allmänt för
troende. - Janson inträdde i Vänersborgs Söners
Gille år 1935.

Hotellägaren IVAR SELLSTRöM, född i Väners
borg den 4 december 1872, avled i Lödöse den 1
mars 1955. - S. ägnade sedan ett flertal år åt bageri
verksamhet i Lödöse, där han dessutom till sin bort
gång bedrev hotellrörelse. - Sellström inträdde i
Vänersborgs Söners Gille år 1928.
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f. d. Bankdirektören PRIMUS ANDERSON, född i
Vänersborg den 23 augusti 1878, avled i Göteborg
den 17 december 1955. - A. var son till bankdirek
tören Edwin Anderson, en av Gillets stiftare. Efter
år 1896 i Vänersborg avlagd studentexamen och se
dan han 1897 genomgått Göteborgs Handelsinstitut,
fick han anställning vid Göteborgs Handelsbank i
Göteborg, inom vilken bank han 1917 avancerade
till direktör med funktion som kassadirektör, i vilken
befattning han kvarstod till uppnådd pensionsålder.
- A. var en försynt man, som med sin tillbaka
dragna läggning stilla gick sin väg fram genom livet.

För sin hemstad hyste han de varmaste känslor. - Anderson inträdde i Väners
borgs Söners Gille år 1906.

senast var han här
år 1930.
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f. d. Rektorn MATS de BOURG, född i Vänersborg
den 5 augusti 1884, avled i Södertälje den 17 decem
ber 1955. - B. avlade studentexamen i Vänersborg
1902 och folkskollärareexamen i Strängnäs 1920.
Han var lärare vid Solbacka läroverk 1912-1919
och kom 1920 till Södertälje som folkskollärare vid
Södertälje folkskola. Han blev rektor vid Södertälje
högre folkskola 1936 och kvarstod som sådan till
uppnådd pensionsålder. Under ett flertal år var han
även rektor vid Södertälje anstalter för yrkesunder
visning. - För sin fädernestad hyste han det var
maste intresse och besökte den om möjligt varje år;

somras. - de Bourg inträdde i Vänersborgs Söners Gille

PRIMUS ANDERSON.

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

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

(Anita Hallden.)



Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1955.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följand~

berättelse över verksamheten under år 1955, Gillets 50:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 28 mars

och till högtidsstämma annandag jul. Den senare, till vilken infun
nit sig 100 gillebröder, hade karaktären av jubileumsstämma med
därpå följande högtidsmåltid jämte dans och underhållning. Till
jubileumsfirandet hade som gäster inbjudits representanter för Vä
nersborgs stad, Vänersborgs museum och Vänersborgs Döttrars
Gille. Till högtidsmåltiden hade gillebröderna med damer och gäster
i stort antal mött upp. Vid jubileumsstämman föredrog förste
åldermannen en 50-årshistorik och utdelades för första gången den
av Gillet med anledning av jubileet instiftade hyllningsmedaljen till
fem 50-årsveteraner1), tre om Gillet särskilt förtjänta gillebröder2)

och en person, som inlagt synnerliga förtjänster om staden3
). Gillet

blev vid stämman föremål för blomsterhyllning av Vänersborgs
stad, varjämte Vänersborgs Döttrars Gille överlämnade till Gillet
en vacker ordförandeklubba. Från borgmästaren Bertel Hallbergs
dödsbo överlämnades en gåva av 500 kronor, som tillförts årsskrifts
fonden, och från Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Äldersdoms
hem en åldermanskedja såsom erkänsla för gillestyrelsens förvalt
ning av stiftelsen och tidigare fastighetsföreningen. För dessa gå
vor frambär styrelsen Gillets varma tacksamhet.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 24:e årgång,
som erhållit karaktären av jubileumsskrift och ägnats minnet av

vänersborgssonen och upptäcksresanden Axel W. Eriksson.

1) F. d. bankkamreraren Sigurd Lindedal och kammarherren Fredrik af San
deberg, vilka inträtt i gillet vid dess stiftande, samt f. d. järnhandlaren Georg
Nyström, f. d. bankkamreraren Ludvig Barkstedt och majoren Tor Wibom, vilka
inträtt i gillet under år 1906. Av dessa var endast af Sandeberg i tillfälle att vid
jubileumsstämman personligen mottaga medaljen. Denna skulle även ha tilldelats
f. d. bankdirektören Primus Anderson, som emellertid avlidit kort före stämman.

:.J) F. d. sparbankskassören Bror Fock, stadskamreraren Elov Norden och
landskamreraren Gunnar Hjorth.

3) Stadsfullmäktiges ordförande, förmannen Oscar Andersson.
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Ur "Knut Hernströms Understödsfond" har utdelats en julgåva
och ur "Major Oscar Wenerströms Understödsfond" likaledes en
julgåva. För Gillets övriga understödsverksamhet redogöres i "Stif
telsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" styrelseberättelse.

Liksom tidigare har ur "Wilhelm och Nora Malmbergs Dona
tion" utgått stipendier till elever vid stadens folkskolor, varjämte
ur fonden vid jubileumsstämman till Vänersborgs Musikförening
överlämnats medel till täckande av föreningens återstående skuld
å stadens nya konsertflygel. Dessutom har med fondens besparade
räntemedel bekostats anskaffandet av de nya medaljerna, nytt för
råd av 25-årstecken och kopior av brandbrev från tiden före 1834
års brand.

Medlemsantalet utgjorde vid 1955 års utgång 583, varav 16
ständiga medlemmar. Under året ha 7 medlemmar avlidit l ) och
103 nya gillebröder tillkommit.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
"Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" särskilda
styrelseberättelse.

Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMANNA KASSAN:

Behållning från år 1954 .
Inträdesavgifter 96:-
Avgifter av ständiga medlemmar 200:-
Årsavgifter 2.715:-
Frivillig avgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:-
Uttagna porton 252:65
Ränta 2:70

Kronor

247:39

3.276:35

3.523 :74

70

Sammanträdeskostnader .
Jubileumskostnader .
Miniatyrmedaljer .
Uppvaktningar .
Bankfack .
Skrivmateriel och trycksaker .

l) Därav en troligen red an under år 1954.

191 :85
1.149:70

156:25
282:
15:
7:50



Porto och telefon .
Diverse .

Behållning till år 1956: Innest. i bank .
å postg.

Kontant

303:65
45:-

294:75
1.072:50

5:54

Kronor

2.150:95

1.372:79

3.523:74

2. VKNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1954 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1956: Innest. i bank Kronor

3. NAMNKUNNIGA VKNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1954 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1956: Innest. i bank........ Kronor

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1954 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1956: Obligationer 2.000:-

Innest. i bank 138 :52

Kronor

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1954 .
Räntor .

Kronor

4.584:02
160:27

4.744:29

4.744:29

717:79
25:01

742:80

742:80

2.133:07
75:45

2.208:52

70:--

2.138:52

2.208:52

5.067:98
162:63

5.230:61

Behållning till år 1956: Obligationer .
Innest. i bank .

4.000:
1.230:31 5.230:61

Kronor 5.230:61
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6. MAJOR OSCAR WENERSTRtlMS UNDERSTtlDSFOND:
Behållning från år 1954 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1956: Obligationer 3.000:-

Innest. i bank 470:29

Kronor

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:
Behållning från år 1954 .
Räntor .

Kronor

3.449:78
120:51

3.570:29

100:-

3.470:29

3.570:29

12.058:71
387:64

12.446:35

10.000:-
270:08 10.270:08

Stipendier till elever vid stadens folkskolor ..
Gåva till Vänersborgs Musikförening .
Medaljer .
25-årsmärken .
Kopior av äldre brandbrev .
Porto och frakt .

Behållning till år 1956: Obligationer .
Innest. i bank

150:
340:02
612:50
750:
318 :75

5:- 2.176:27

Kronor 12.446:35

8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND:
Behållning från år 1954 4.463:33
Gåvor . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 510:-
Försålda årsskrifter . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 105:50
Ränta 158:13 773:63

Kronor 5.236:96

Behållning till år 1956: Innest. i bank .
Kontant .

5.231 :96
5:-

Kronor

5.236:96

5.236:96

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:
Enligt testamente .
Ränta
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Behållning till år 1956: lnnest. bank

Kronor

Kronor

5.000:
128:32

5.128 :32

5.128:32



KURT HALLBERG.

THORSTEN GULZ.

JOHN ANDERSON.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman spar
bankskassören Bror Fock, till gillesskrivare bankkassören Primus
Anderson och till kassafogde drätselkontoristen Kurt Hallberg.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 24 januari 1956.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK. PRIMUS ANDERSON.

BRUNO STERNER. VALTER KARLSON.

Gran sk nings berätte l s e.

Undertecknade, som utsetts att granska Väner.sborgs Söners
Gilles räkenskaper och förvaltning under år 1955, få efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess olika fonders ställning är i full överensstäm·
melse med de oss förelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapi·
talbehållningen per den 31 december 1955, tillhopa kronor
38.334:66, har av oss kontrollerats utan anmärkning. Fondernas
innehav av obligationer ha inventerats och befunnits överensstämma

med räkenskaperna.
Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning förefinnes,

hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1955 års för·
valtning.

Vänersborg den 5 mars 1956.

ALLAN HEDEN.

G r a n s k n i n g s m ä n.

73



Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1955.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hem får härmed avgiva följande berättelse över stiftelsens verksam·
het under år 1955, stiftelsens fjärde arbetsåIr:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

l n k o m s t e r:

Arrende konto
Räntors konto

Anslag från Eliassonska donationen

6.741 :
125 :41 6.866:41

5.000:-

Kronor 11.866 :41

U t g i f t e r:

Räntors konto .
Löners konto .
RenhålInings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Diverse omkostnaders konto .

Kapital konto

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTI:

T i Il g å n g a r:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

1.532:50
325:

75:45
3.101:28

125 :80
642:10

Kronor

den 1/1

85.000:
100:
50:

708:90

5.802:13

3.914:28

11.866:41

den 31/12

85.000:
100:
50:

1.898:1 g
700:-

Kronor 85.858:90 87.748:18
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.------------

S k u l d e r:
Låne konto .
Restantiers konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto -

42.000:
25:

JO.OOO:

33.833 :90

40.000:-

10.000:--"
37.748 :18

Kronor 85.858 :90 87.748 :18

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRlD ELlASSONS DONATION:
Behållning från år 1954 33.414:25
Räntor 1.123 :98

Kronor 34.538 :23

Anslag till ålderdomshemsstiftelsen 5.000:-
Behållning till år 1956: Fastighetens lån.... 20.000:-

Obligationer 5.200:-
Innest. i bank 4.338:23 29.538 :23

Kronor 34.538 :23

KURT HALLBERG.

THORSTEN GULZ.

BROR FOCK.

BRUNO STERNER.

Under året har påbörjats utbyte av fönstren i ålderdomshems
fastigheten, varjämte ny diskbänk anordnats i köket.

Såsom bidrag till senare års betydande ändringsarbeten i fastig
heten har av Eliassonska fondens räntemedel anslagits 5.000 kro
nor, i samband varmed emellertid avbetalats 2.000 kronor å stiftel
sens skuld till fonden.

Stiftelsens understödsverksamhet har under det gångna året kun
nat ytterligare utökas.

Vid gillets 50-årsjubileum överlämnades från stiftelsen en ålder
manskedja i silver såsom erkänsla för det bestyr, som gillets styrel
se haft med stiftelsens och tidigare fastighetsföreningens förvalt
nmg.

Inom sig har styrelsen för år 1955 utsett: till vice ordförande
sparbankskassören Bror Fock, till sekreterare bankkassören Primus
Anderson, till kassör drätselkontoristen Kurt Hallberg och till fas
tighetsförvaltare handlanden Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 24 januari 1956.
GUNNAR HJORTH.

PRIMUS ANDERSON.

VALTER KARLSON.
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Revi s i o n s b erät tel s e.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räken
skaper och förvaltning under år 1955, få efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogö'relsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss
genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbe
hållningen per den 31 december 1955, tillhopa kronor 77.286:41,
har av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Sysko
nens Eliassons donations innehav av obligationer ha inventerats
och befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Då ej heller i övrigt nå,gon anledning till anmärkning framkom

mit, hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1955 års
förvaltning.

Vänersborg den 5 mars 1956.

ALLAN HEDEN. JOHN ANDERSON.
R e v i s o r er.

Sammanställning

över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången
av år 1955.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs donation .
Richard Dymlings Ärsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons donationsfond .

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshem ..
Syskonen Eliassons donation .
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1.372:79
4.744:29

742:80
2.138:52
5.230:61
3.470:29

10.270:08
5.236:96
5.128:32 38.334:66

47.748 :18
29.538:23 77.286:41

Kronor 115.621 :07



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1955.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ingeniör, Gävle .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora .
ALFREDSSON, GÖSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Viinersborg .
ALMQVIST, HENNING, Folkskolliirare, Vänersborg
ALMQVIST, SVEN, Med. kand., Vänersborg .
ALMSTRöM, NILS, Provinsialläkare, Gnosjö .
ANDERSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma .
* ANDERSSON, AXEL, Sjukhusvaktmästare, Vänersborg
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, EHIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
* ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Jordbruksförman, Vänersborg ..
* ANDERSSON, GOTTFRID, f. d. överpostiljon, Uddevalla
ANDERSSON, GUSTAF, Heparatör, Vänersborg
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Vänersborg
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
* ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Viinersborg .
ANDEHSSON, JOHN, Linjeförmall, Karlskrona
ANDEHSSON, KAHL, Metallarbetare, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Väners-

borg .
ANDERSSON, CARL W., Handlande, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg
ANDERSSON, LENNART, Liiderhandlare, Vänersborg ..
ANDEHSON, NILS, Disponent, Vimersborg .
ANDERSSON, NILS, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, GÖtebOl'g .
ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1955) .
ANDEHSSON, OSCAH, Installatör, Vänersborg .
* ANDEHSON, PHIMUS, f. d. Bankdirektör, GÖteborg,

innehavare av gillets medalj (1955) -r .
•ANDEHSON, PHIMUS, Bankkassör, Viinersborg, gille-

skrivare .
ANDEHSSON, RAGNAH, Handlande, Viinersborg
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg
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födelse- Inträ-
år desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1916 5·1
1896 46
1931 46
1910 55
1909 5;3
1916 45
1917 43
1901 30
1914 54
1915 51
1896 30
1897 42
1878 07
1901 3~

1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45

1925 53
1893 55
1945 55
1919 53
1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38

1878 06

1898 18
1919 35
1918 45



ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde " 1896 32
ANDERSSON, TORSTEN, Kontorsskrivare, Vänersborg 1914 55
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg 1909 52
ANDHE, HARALD, Kamrer, Vänersborg 1906 54
'ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg 1901 30
ANDHEASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg 1907 53
ARVIDSSON, BERTIL, Skoindustriarbetare, Vänersborg 1912 55
ARVIDSSON, BIHGER, Schaktmästare, Köping 1897 46
•ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm. . . . . . . 1902 23
BACK, EVERT, Tillskärare, Vänersborg 1918 55
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg 1899 54
BACKMAN, GUNNAR, Bankkassör, Arvika . . . . . . . . .. 1890 45
'BARKSTEDT, LUDVIG, f. d. Bankkamrer, AIingsås,

innehavare av gillets medalj (1955) 1882 06
'BARKSTEDT, SIGURD, f. d. Apotekare, Vänersborg .. 1885 30
'BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm 1878 19
*BECKEMAN, KNUT, f. d. Hamnkapten, Uddevalla,

ständig medlem 1880 15
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg 1905 33
BENGTSSON, RAGNAR, Linjeförman, Trollhättan 1903 55
. BERG, FRITZ, f. d. Boktryckare, Vänersborg UlM OS
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg 1920 53
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem 1943 55
BERGEn., HAHHY, Disponent, Vänersborg 1904 54
BERGGREN, EIUe, Fil. lic., Göteborg 1911 32
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Hälsingborg 1910 45
BERGLUND, GÖSTA, Sjöingeniör, Malmö. . . . . . . . . . . . . . 1920 43
BERGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg ., 1898 46
BERGMAN, KAHL-EHIK, Handelsbiträde, Vänersborg 1920 48
'BERGSTRöM, AXEL, Landskamrerare, Falun 1892 26
'BEHGSTRöM, GUNNAH, Odont. d;r, Örebro " . .. 1906 23
'BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .. 1912 29
HEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg , .. 1!J02 55
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg , H110 43
BIEL, GöSTA, Rederitjänsteman, Lerum.............. 1911 46
BJöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg 1927 54
BJöRNBEHG, SVEN, Målare, Vänersborg 1929 54
BJöRNDAHL, EHIK, Bokbindaremästare, Vänersborg. . 1888 37
BLOMGJmN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänershorg 1912 54
BODEN, KARL, f. d. Hantverksföreståndare, Vänersborg 1885 55
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm '" 1923 55
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm.................. 1914 55
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BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, f. d. Hälsovårdstillsyningsman, Troll-

hättan .
BORGLING, CARL, f. d. Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
'BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRIGELIUS, GUNNAH, Försäljningschef, Göteborg .
'BHOBECK, KARL, f. d. Kamrerare, Falun .
'BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
*BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKLUND, AXEL, lVIålaremästare, Vänersborg .
BÄCKSTHöM, TORSTEN, Akeriägare, Vänersborg .
*CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Karls-

krona .
*CEDERGREN, RAGNAH, Affärschef, Västerås .
*CEDEHGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDEHHOLM, AKE, Avdelningschef, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Finspäng .
DAHLGREN, ARNE, Kontorsskrivare, Vänersborg
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
DAHLGREN, STIG, Omnibusägare, Vänersborg .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Kassör, Vänersborg .
DAHLLöF, HARRY, Polisassistent, Uddevalla .
DAHLSTRöM, PAUL, Lokförare, Nyköping .
*DAHLSTRöM, WERNER, Handlande, Karlsborg
DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, lVIålaremästare, Vänersborg ..
*DAFGÅRD, AXEL, Köpman, Vänersborg .
DAFGÅRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem , .
'DAFGÅRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg , .
DAFGÅRD, HENRY, Charkuterist. Vänersborg .. , .
DAFGÅRD, SVEN, Köpman, Vara .
. DE BOVRG,MATS, f. d, Hektor, Södertälje;' .
DIDEHOTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
'DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
'EDLUND, AXEL H., Direktör, Vara .
*EDLUND, BERTIL, Kontorsskrivare, Trollhättan
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
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1918 47
1906 48

1881 50
1888 32
1873 34
1880 21
1919 54
1886 1~

1906 23
1904 31
1898 45
1907 M

1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 40
1924 48
1918 55
1911 53
1917 55
1896 30
1911 55
1909 55
1895 47
1891 15
1909 39
1920 55
1891 21

1939 50
1906 30
1903 53
1898 53
1884 30
189:1 52
1895 21
1891 32
1895 28
1899 30
1903 46



EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Sundbyberg .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
'EKBERG, HJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
'ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda .
'ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbitriide, Vänersborg ..
ENGLUND, GUNNAH, FÖrsäljningschef, Söderhamn
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .
'ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, l\;ILS TURE, Studerande, Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, Boktryckare, Göteborg .
ERIKSSON, ALLAN, l:e Postiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig

mediCIn .

'ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg
ERICKSSON, ERIC, HörmontÖr, Vänersborg .
ERICSSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
EHIKSSON, HENHY, Landstingsassistent, Vänersborg ..
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Studerande, Vänersborg, stän-

dig medlem .

'ERIKSSON, LAHS, f. d. Skolvaktmästare, Vänersborg ..
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand .
F AGEHSTHöM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
FALK, HARRY, Handlande, Vänersborg .
FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg .

1903 55
1903 49
1894 48
1919 ·H
1924 5H
1872 22
1916 53
1919 44
1903 42
1906 :50
1912 JO
1916 51
1913 4:.':
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 5~

1913 55

1944 54
1889 21
1913 46
1904 55
1901 55
1912 46
1913 55

1902 50
1909 55
1908 4*~

1939 M
1878 21
1907 4(i
1920 46
1906 55
1911 55
1926 54
1902 35
1906 55
1890 47
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'FOCK, BROH, 1". d. SparbankskassÖr, Vänersborg, gillets
andre ålderman, innehavare av gillets medalj
(1955) .

FORSS, ERIC, Tullkontrollör, Trelleborg .
'FRIBERG, KNUT, f. d. Apotekare, Stockholm t (1954)
FRIEDLÄNDER, BIRGER, f. d. Handlande, Vänersborg
'FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRöID, ARVID, Förman, Vänersborg .
FURBO, EVERT, Skolvaktmästare, Vänersborg .
'GADDE, ELOF, Köpman, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GÖSTA, Köpman, Stockholm .
GEMVJK, OLOF, Direktör, Stockholm .
'GJLLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBERG, ÅKE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAH, Reparatör, Göteborg .
GLASSELI., LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRöM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg .
GRANSTRÖM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTRÖM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg ..
'GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund .
'GRUNDBERG, PER, Godsägare, Gräveby .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
'GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, bisittare i

gillets styrelse, gillets arkivarie .
GUSTAFSSON, EDVARD, Arkitekt, Göteborg .
GUSTAFSSON, GUSTAV, f. d. Gruvfogde, Upperud t ..
GUSTAFSSON, HOLGER, Förste landskanslist, Väners-

borg .
'GUSTAFSSON, PER EDWARD, Förste landskanslist,

Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg ..
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg ..
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Vänersborg .
'HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg
HAGBORG, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem ·.·.······ .
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Norrköping, ständig

medlem .
'HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg
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1888 07
1910 52
1877 09
1887 43
1896 24
1897 41
1910 55
1911 30
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46
1889 08
1920 55
1893 43
1910 46
1906 54
1897 54
1901 54
1884 07
1879 07
1913 44
1939 54

1905 23
1923 46
1896 51

1911 :18

1893 19
1918 55
1909 55
1922 53
1908 ::lO

1941 53

1931 52
1901 17
1912 52



•HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg, gil-
lets kassafogde .

HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
*HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg
*HALLQVIST, ERIK, Stationsmästare, Lilleskog .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Lindesberg .
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Göteborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
< HAMMARSTRöM, UNO, Kapten. Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
< HANSSON, VICTOR, Begravningsentreprenör, Väners-

borg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala '"
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna
HEDBEHG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla .
HEDBERG, AXEL, f. d. Vaktmästare, Vänersborg .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla .
HEDEN, ALLAN, Stadsbokhållare, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
*HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg, .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, RAGNAH, Handlande, Vänersborg .
HERNEK, AXEL, Kapten, Uddevalla .
HERNEK, CARL-ANDEHS, Arkitekt, Vänersborg .
HJELM, AXEL H., Köpman, Vänersborg .
*HJORTH, GUNNAH, Landskamrerare, Vänersborg, gillets

förste ålderman, innehavare av gillets medalj
(1955) .

HOLM, ALLAN, Försäljningsassistent, Vänersborg .
HOLM, HEHBERT, Handelsbiträde, Vänersborg
HURTIG, EHNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Löjtnant, Uddevalla .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
.JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia)
JANSON, HOLGER, Socialvårdssyssloman, Partille -r ..
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
1913 55
1904 55
HI!)9 2M
1924 52
1897 48
1889 38

1878 23
1909 42
1901 36
1899 55
1874 4-1
1919 55
1907 34
1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1905 43
1919 55
1926 55
1885 54

1902 23
1907 53
1903 50
1923 5~

1921 55
1904 50
1932 53
1920 50
1902 49
1912 35
1900 55
1909(30)49
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JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg
JARHED, SUNE, Kontorist, Vänersborg .
JARN, GöSTA, Agronom, Brålanda .
'JENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg
*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping
JOHANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .
. JOHANSSON, AXEL, f. d. Förman, Vänersborg .
*JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg
.JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, BEHTIL, Direktör, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Snickare, Vänersborg . ..
•JOHANSSON, EMIL, f. d. Handlande, Vänershorg .
JOHANSSON, EVEHT, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHAHD, Slussvakt, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, f. d. Masldnmästare, Göteborg ..
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg
*JOHANSSON, HAHRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
*JOHANSON, HUGO, Konditor, Norrköping .
k JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, JENS, Omnibusägare, Vänersborg
JOHANSSON, JOHN, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL-ElUK, Typograf, Vänersborg .
*JOHANSSON, KARL G., Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg
JOHANSSON, LARS ()LOF, Lagerbiträde, Vänersborg ..
JOHANSSON, OSCAR, f. d. övermaskinist, Mölndal .
*JOHANSSON, OTTO, f. d. Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, HOLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg .
JOHANSSON, THYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Väners-

borg .
JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg
.JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, BENGT R., Arkivarie, Saltsjö-Duvnäs .
.JONSSON, ERIK, Lagerbiträde, Vänersborg .
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1895 5'1
1920 55
1927 54
1913 30
1898 26
1897 47
1884 11
1903 30
1896 (Hj)45

1912 55
1916 55
1887 19
1910 54
1899 50
1883 47
1905 53
1904 54
1899 30
1910 54
1891 42
1908 44
1892 20
1900 30
1918 55
1923 55
1891 50
1910 55
1899 35
1927 53
1897 ~8

1910 42
1917 49
1885 44
1888 25
1905 53
1902 55

1900 48
1894 50
1908 34
1915 35
1930 54
19~4 46



JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, JOHAN, Intendent, örebro .
JOHNSON, CARL, f. d. Handlande, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Handlande, Vänersborg .
•JöNSSON, GUSTAF, Stadskassör, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, f. d. Handlande, Vänersborg
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig

lnedlem .
CARLSSON, EINAR, Åkeriägare, Vänersborg .
'CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, GUNNAR, Förrådsförvaltare, Vänershorg ..
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood (U. S. A.)
KARLSSON, HILDING, Bagaremiistare, Vänersborg ....
'CARLSSON, CARL, f. d. Sanatorievaktmästare, Väners-

borg .
CARLSSON, CARL ANDEHS, Disponent, Vänersborg

ständig medlem .
'CARLSSON, CARL-ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg
'CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ....
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, stän-

dig medlem .
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, NILS-ERIK Sjöingeniör, Vänersborg
CARLSSON, ROBERT, Charkuterist, Vänersborg
*KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg, fastig-

hetsförvaltare i gillets styrelse, gille värd
*CARLSTHöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTHöM, LAHS, Lagerförman, Viinershorg
CLAESSON, CAHL-EHIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CAHL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg
KLING, VALDElVIAH, Elinstallatör, Vänersborg .
KLINGBEHG, EMIL, f. d. IleparatÖr, Vänersborg
KNUTSSON, GUNNAH, Verkmiistare, Viinershorg .

1912 45
1882 45
1870(19)51
1923 45
1898 19
1894 44
1911 39
1878 35
1912 42
1914 54

1944 47
1900 44

1904 30
1897 48
190() Sil
1896 49
1911 51

1878 HI

1897 32
1885 08
1909 30

1939 47
1910 55
1900 54
1908 55

1946 47
1919 54
1894 55

1905 30
lli93 Hi
1907 49
1916 55
1913 55
1910 55
1877 42
1905 54

85



KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, HELGE, Fabrikör, Gustafsfors .
KORP, HERBERT, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg ., .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg ..
LAGEHGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
'LARSON, AXEL, f. d. Handlande, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
'LARSSON, ERNFRID, f. d. l:e Postiljon, Vänersborg ..
'LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, GÖSTA, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, Försäljningschef, Vänersborg
'LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
LARSSON, NILS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Journalist, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
'LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Äkeriägare, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
LBWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
'LIND, ERIK, f. d. Boldryckare, Vänersborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HÄKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg .
UND, OLOV, Civilingeniör, örebro . .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg .
LIND, ÄKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Viinersborg .
LINDBEHG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
'LINDEDAL, LUDWIG, f. d. Kamrerare, Storängen .
'LINDEDAL, SIGURD, f. d. Bankkamrerare, Göteborg,

innehavare av gillets medalj (1955) .
LINDEN, OSKAR, Handlande, Vänersborg .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
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1908 53
1907 51
1910 51
1917 51
1915 51
1908 51
1914 52
1912 33
1914 34
1890 19
1908 54
1922 16
1904 M
1881 07
1892 30

1936 55
1912 54
1892 42
1903 30
1918 55
1905 55
1905 55
1905 30
1921 55
1911 54
1905 46
1894 50
18tH 23
1906 55
UHO 5~

1948 54
1944 50
1920 45
1913 40
1914 55
1912 42
189fJ 47
1869 ;H

1882 05
1902 54
1914 54



LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg ..
LINDGREN, GÖSTA, Handlande, Göteborg .
'LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg .
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Länsassessor, Karlstad .
LINDQVIST, SVEN, Drätselkontorist, Vänersborg
'LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Vänersborg .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Handlande, Vänersborg ..
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg .
LJUNGGREN, ERIK, Handlande, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Fabrikör, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, f. d. Rektor, Vänersborg
. LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdsassistent, Lilleskog ....
'LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg, ersättare

i gillets styrelse .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg ..
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ANTON, f. d. Poliskonstapel, Vänersborg
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
'LUNDGREN, NILS, f. d. överpostmästare, Stockholm ..
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
'LUNDGREN, THOR, f. d. Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
'LUNDIN, GUSTAF, Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisör, Vänersborg .
'LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
'LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
'LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Kontorist, Vänersborg .
'LUNDIN, WÄRNER, Byrådirektör, Stockholm
LöFQVIST, STEN, Handlande, Vänersborg .
MADSEN, LARS, Regissör, Lidingö ,
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg ..
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg ..
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .

1893(19)55
1919 55
1877 14
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1912 55
1898 35
1913 55
1882 51
1907 28

1888 07
1921 42
1900 54
1925 42
1880 51
1912 49
1898 54
1889 H)
1913 53
1883 19
1921 52
1892 l!)

1919 52
1894 30
1899 30
1898 26
1901 39
1953 55
1928 55
1890 19
1912 55
1904 55
1905 46
1913 49
1915 54
1892 44
1892 42
1919 51
1901 44

87



'MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Viil1el-sborg
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, V:inersborg
MOLLBERG, RUNE, Handelsbiträde, Vänersborg .
MOSSBERG, AHNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .,
lVIOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Viinersborg .,
NAREMARK, YNGVE, Hadiotekniker, Viincrsborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
'NILSSON, DAVID, f. d. Lektor, Skara .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Viinersborg .
NILSSON, RAG~AR, Handlande, Vänersborg .
, von NOLTING, OLOF, f. d. Disponent, Vänersborg .
'NORDEN, ELOV, Stadskamrerarc, Uddevalla, inne-

havare av gillets medalj (1955) .
~ORDFELDT, JAN ERIK, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Götcborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Väncrsborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NORDGREN, KARL, lVIålaremästare, Vänersborg .
NORDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
'NYSTRöM, GEORG, f. d. Järnhandlare, Vänersborg,

innehavare av gillets medalj (1955) .
'NYSTRöM, JOHN, Köpman, Göteborg .
NYSTRöM, ÅKE, Handlande, Viinersborg .. , .
OLLEN, BERTIL, Bryggmästare, Lidköping .
'OLLEN, ERIK, f. d. SparbanksdireJ,tör, Vänersborg ..
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Viinersborg .
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare" Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträdc, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång ..
OLSSON, CAHL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
'OLSSON, VERNER, f. d. Bankkamrer, Vänersborg .
, OSCAR, ALGOT, Köpman, örebro .
PALMSTRÖM, HERBEHT, Ccmclltgjutare, Vänersborg ..
P ALMSTRöM, NILS, Fabril,ör, Vänersborg .
PAeLSSON, ELMEH, Musiker, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, f. d. överlurare, Mora-Noret .,
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla .

88

1896 HI
1902 33
1924 f>:!
1919 55
1901 41;i

1925 5·1
1908 55
1899 55
1922 53
1921 55
1885 19
1924 50
1908 41
1877 HI

1901 Hi
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1906 55
1897 55
1908 55

1874 06
1870 19
1916 -')

;)~

1914 52
1885 19
1910 55
1901 55
1929 41\
1897 44
1902 34
1919 51
1915 55
1886 2u
1891 31
1902 53
1910 52
1909 54
1881(07)52
1910 55



'PETRE:, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
·PETERSON, ALGOT, f. d. Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg
*PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg,

ersättare i Gillets styrelse .
PETTERSSON, KARL, Kriminalöverkonstapel, Lidköping
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÅRUD, NILS, Byråassistent, Stockholm .
PÅRUD, PAUL, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg
HAHM, HARHY, Sjukvårdare, Vänersborg .
*HAHM, HJALMAH, Bankdirektör, Alingsås .
HAHNE, KARL, f. d. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
HEYNOLDS, ALDOR, f. d. Handlande, Vänersborg .
HOBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
HOLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg ..
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
ROSLIN, GEOHG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
*ROSLIN, HENHY, Köpman, Borås .
RUTGERSSON, CHAHLES, Förman, Vänersborg .
HYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
•HöTTLE, HJALMAH C:SON, Direktör, Bromma, stän-

dig medlem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg
SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindare, Vänersborg .
• SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg .
• SANDBERG, WILHELM, f. d. Brevbärare, Vänersborg
•af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Uppsala,

innehavare av gillets medalj (1955) .
SANDH, LAHS-GUNNAR, Ingeniör, Hägersten .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
·SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanums-

hede .
•SELLSTRöM, IVAR, Hotellägare, Lödöse 'j' .

SJöGREN, JOSEF, f. d. Läroverksadjunkt, Vänersborg
SJöLING, LARS-GöSTA, Montör, Vånersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
• SJöSTAD, RAGNAR, Elinstallatör, Vänersborg

1897 24
1889 09
1898 49

1901 16
1902 55
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1913 51
1888 3l
1908 54
1909 46
1921 41;
1923 53
1907 41
1906 :H
1903 43
1920 53

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50
1913 3(;
1886 30
1911 34
1881 18

1884 05
1924 45
1913 55

1897 28
1872 28
1880 49
1!J26 fl')

1933 52
1896 ::lO

89



'SJöSTRöM, GUSTAF, Handlande, Vänersborg .
SJöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm ..
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
'SKÄRBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKöLDEBORG, HARALD, Snickare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg .
'STENSTRöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg ..
'STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bi-

sittare i Gillets styrelse .
STERNER, NILS, Apotekare, Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, LandskanslIst, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
STRöM, NILS-ERIK, Vaktmästare, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Stockholm .
'SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg
'SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg
'SUNDELIUS, OSKAR, Poliskonstapel, Vänersborg ....
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg ..
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVEBT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
'SWEDBERG, CARL AUGUST, Dlrektö", (iöteborg
SVENSSON, ALF, Kontorist, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg .
'SVENSSON, AXEL, f. d. Järnhandlare, Vänersborg -;- ..
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan
SVENSSON, GÖSTA, Ingeniör, Vänersborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, DövstumIärare, Vänersborg .
SVÄllD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVÄHD, IVAH, Köpman, Trollhättan .
SVÄHD, TAGE, Avdelningschef, Enskede .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
'von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
'von SYDOW, FHEDRIK, Advokat, Göteborg .
'von SYDOW, GERHAHD, överdirektör, Stockholm .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SÄFSTHöM, PER-OLOF, Ingeniör, Norrköping .
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1900 30
1914 42
1914 45
1908 44
1896 24
1896 55
1918 50
1905 30

1887 08
1922 41
1923 47
1908 55
1897 47
1911 5'1
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1873 19
1923 48
1916 43
188:~ 15
1881 42
1912 42
1896 36
1910 36
1896 44
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 2()

1899 45
1902 49
1924 42



SöDERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg ....
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Väners-

borg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlskoga .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
*THEHNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTHAND, EHIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Stockholm .
*THIMGHEN, HUGO, Apotekare, Kristinehamn .
*THOMSON, YNGVE, Sparbankskassör, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Väners-

borg .
TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Studerande, Vänersborg
*TULLBEHG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig

medlem .
THUNBEHG, EINAH, Bankvaktmästare, Vänersborg .
THUNBEHG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBEHG, HJALMAH, Skofabriksarbetare, Vänersborg
THlJNBLAD, AH.NE, Handlande, Vänersborg .
*TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma ..
THöRNQUIST, KAHL, f. d. Handlande, öxnered
. TöSSBEHG, ERIK, f. d. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Studerande, Vänersborg
WAH LQVlST, ÅKE, Polisassistent, Vänersborg .
WALL, FHITIOF, Murare, Vänersborg .
* WALLSTHöM, EHNST, Postt,jänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRöM, JOHNNY, Bruksbokhållare, Vänersborg
WALLSTRöM, WIKTOR, f. d. Posttjänsteman, Kil ....
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg
WASSENIUS, KENNETH, Studerande, Vänersborg .
WASSENIUS, CUHT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg ..
WEDELFOHS, GUNNAR, Civilingeniör, Vänersborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .

1901 51

1902 49
1916 46
1909 35
1916 53
1909(30)54
1939 50

1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
1907 53
1904 54
1901 28
1898 28

1899 43
1937 52

1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55
190'7 29
1884 (19) 49
1880 29
1932 51
1904 41
1912 53
1892 16
1888 44
1894 44
1882 44
1907 54
1941 55
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42

91



'WELANDER, GUSTAF, f. d. Banktjänsteman, Väners-
borg .

WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
WENNBERG, LARS, Fil. stud., Vänersborg .
WERNER, ERIK, f. d. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL HUDOLF, f. d. Kontorist, Grästorp ..
WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan
WEHNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg
VESSBY, ENAH, Studerande, Vänersborg .
VESSBY, SfGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
'WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHAHD, f. d. Verkmästare, Väners-

borg .
WESTEHBOM, KLAS, f. d. Byggnadsarbetare, Vänersborg
WESTERLUND, AXEL, Hälsovårdsinspektör, Vänersborg
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktöt', Djmsholm
WESTEHLUND, SVEN, Förste landskanslist, Vänersborg
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, I{onditor, Trollhättan
-WETTERLUNDH, SUNE, Landssekreterat'e, Malmö
'WIBOM, TOR, Majot', Stockholm, innehavare av gillets

medalj (1955) .
WIJKSTRöM, EHNST, f. d. Tygförvaltare, Vänersborg ..
'WIKSTRöM, FOLKE, f. d. DövstumIärare, Vänet'sborg
'WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTHöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, BERTIL, Hadiomontör, Enskede
WILHELMSSON, CARL, f. d. Gasverksarbetare, Väners-

borg .
'WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
VÄNERHALL, HAGNAH, Förste taxeringsrevisor, Vä-

nersborg .
WÄRNE, ALBIN, Folkskollärare, Vänersborg .
WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
."'BERG, BERTIL, Bt'ukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
'ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde
ÅKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Solna .
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1891 2fj
1907 55
1931 46
1881 34
1883(08)48
1909 32
1908 M
1939 52
1917 52
1892 30

1879 :17
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 :18
1905 34
1908 35
1905 55
1904 28

1885 06
1889 37
1889 26
1894 28
1923 46
1908 35
1924 51

1889 35
1893 19
1896 43

1919 51
1890 49
1928 53
1900 55
1920 5:3
1892 26
1922 4f)



ÅSTRöM, F.TALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg

innehavare av gillets 2.1-årstecken.

Antal medlemmar under året: 590.

1893
1902

33
42

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till
medlemmar au gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adress
förändringar torde benäget insändas till gillets kassafogde, som till
handahåller blanketter för inträdesanmälningar.
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1956.

Styre l s e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, f. d. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936\.
ANDERSON, PRIMUS, BankkassÖr, Gilleskrivare 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, [(assafogde 1949 (1944).
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Bisittare 1942.
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Bisittare 1954.

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Ersättare 1944.
LUNDBORG, ERIC, Handlande, Ersättare 1949.

B e r e d n i n g s n ä ffi n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLrN, STEN, Bokbindare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gi1levärd.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Arkivarie.
HEDEN, ALLAN, Kyrkokamrer.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Disponent.

Å r s s k r i f t s n ä ffi n d.

WIKSTRöM, FOLKE, DövstumIärare.
HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
HEDEN, ALLAN, Kyrkokamrer.
FALK, RAGNAR, Länsassessor.
PÅRUD, NILS, Byråassistent.
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Råk e n !il k ap s gran ska re.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Kyrkokamrer.

LIND, SVEN, Disponent, Ersättare.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1955.

Styrelse.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordföl'ande 1954 (1933).
FOCK, BROR, f. d. Sparbankskassör, Vice ordföl'ande 1954 (1936).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Sekretel'are 1949 (1944).
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Kassör 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, FasUghetsförvaUare 1949.
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Ledamot 1942.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Ledamot 1954.

PETERSON, HARHY, Handelsföreståndare, Suppleant 1944.
LUNDBOHG, ERIC, Handlande, Suppleant 1949.

R e vi s o re r.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Kyrkokamrer.

LIND, SVEN, Disponent, Suppleant.

(Artalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)
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Vänersborgs Döttrars Gille 1956.

Styrelse.
ERIKSSON, ANNA, Fröken, Första åldermor.
HANSSON, ELLEN, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Gilleskrivare.
SELNERT, MAUD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gillevärdinna.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru.

SVÄRD, MARGIT, Fröken, Ersättar-e.
PETRf:, ASTRID, Fröken, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
THERNQUIST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GERTRUD, Fru.
PETRf:, CARIN, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

TIDSTRAND, ELIN, Fru, Ersättare.
öBERG, ALVA, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SÄRNER, RUTH, Fru.
FORSELL, GUNHILD, Fru.

GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.
ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har c:a 300 medlemmar.

---:---



ANNONSER.





AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORG

GRUNDLAGD

AR 1860



....

SPARBANKEN IVANERSBORG
GRUNDAD ÅR 1822

En av
landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring Kr. 60.000.000:-
Reserverade medel... 1.830.000: -



SVE SKA
HANDElSB NKEN

En or/ens hank lör orfens hehov

men genom sina 360 kontor

dessufom j värdefull kontakt

med hela landefs näringsliv



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster



VANERSBOI-tGS BRYGG~~RI
Grundlagt 1852

Ägare: AB. Pripp & Lyckholm, Göteborg

Tj //ve r kfl j fl g: M aIf- o ch Ii;i s kedr y c ke r



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABL. 1917

Tel. 12q 82 el. 12984

VÄNERSBORG

TILLVERKAR

9anzhaJ7J7o~ 9rälde7~

~fåzep och ~adkaJ7J7or



fl.-B.
Nabbenbergs Tegelbruk

Vänersborg Tel. 100 05

MÅNGHATsT EGELI
'------~- Volymvikter l.O--1.2-~-~--~

Hög tryckhållfasthet
Hög värmeisolering



TAKTEGEL,
MURTEGEl,
MANGHAlSTEGEl
och
DRÄNERINGSRÖR

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

~
combi

... bilar i en

Generalagent för Sverige:

_ elegant familjebil
med Isabe'las alla förnämliga egen
skaper och därtill ett jättestort
bagageutrymme - den idealiska
vagnen med plats för allt och alla.

- praktisk skåpvagn
Några enkla handgrepp gör
isabell, Combi till en rymlig och
representativ distributionsvagn
som lastar ca 500 kg.

WULF &CD. AKTIEBOLAG, VÄNERSBORG



KDIIP K SöNE8~;
VEIIKS,~rX][)EH
VÄ"NERSBORG Telefon 13920 växel

Tillverkar verktyg och maskiner för industri och hantverk.

Utför järnkonstruktioner, byggnadssmiden, grovplåtsarbeten m. m,

Svetsningar och reparationer.



Vänerns Motorveri<stad
Vänersborg

Tel. 10533 och 11325 (växel)

~

Tillverknin8" av

.ZVlotorvinschar

Båtmotorer

Ank,arspel

Stationära motorer

Gjutgods



Edsgatan 7 Tel. (växel) 13840

GR UNDAD 1902

FÖRSÄLJER -~----~-----~--------I

Hansa-Borgward och I

DI(V bilar

Husqvarna, NV och

Triumph motorcyklar

CRESCENT och HUSQVARNA

cyklar och mopeder

Välsorterat lager av reservdelar och tillbehör

Erkänt förstklassig bil- och cykelverkstad



Granström & Söner A.-B.
BIL· & MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3

Telefon 12180 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

RÖRLÄGGERI
Residensgatan 25

Telefon 124 98

Utför värme.

och sanitäranläggningar

Oljeinstallationer

Medlem av Rörledningsfirmornas

Riksorganisation.



ERIKSSONS
BilfÖRSÄLJNING A.-8.

:'1'ii,I,
liil
illll

I

VANERSBORG

Telefon växel 120 bO

" Popular lnglia Prefeet Consul Zephyr-Six
• Taunus 12 M Taunus 15 M
• Vedette
• Mainline Customline Fairline
• Mercury lincoln
• Fordson Major

Traktorer

Auktoriserad

Försäljare

Reservdelslager - Bilservice



Wälj

General Motors
bilar

OPEL

VAUXHALL

CHEVROLET

BUICI(

KVA LIT ETSPRODU KTE R

Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401



anersborg

Rekom menderas l•



VÄONERSBO.RGS SÖNER

och DÖTTRAR

GILLAR

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
Nyhets- och Annonsblad ~r Elfsborgs lan

Residensstadens I

liv- och husorgan I



Det goda bordet

i den trevna miljön

med de facila priserna

får Ni på

Frimurareiogens Restaurang
Kungsgatan 21

Tel. 10017



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

Harry Falk A.-B.
Tel. 103 19

Leveranser från egen
tankanläggning

i Vänersborg.



VANERSBORG
Tel. 12236

Eldningsoljor

Tel. 12532

Oljeeldningsinstallationer



W!id behov av brand- och övriga sak-

försäkringar, vänd Eder med förtroende

till länets eget försäkringsbolag.

ÄLVSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 10073



Den största skjortnyheten på 20

Nu äntligen är problemet löst med en lättarbetad
krage, som tål kokning och som är lätt att stryka
utan blåsor och veck. Everform heter skjortan
med denna drömkrage - ett fynd för herrarna
och dagens glädjeämne för alla husmödrar,
som tidigare fruktat skjortstrykningen just fö!'
kragens skull.

oar

~'./J~~W~~V~ÄvN"ERSBORGAB



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

KOTT. FLASK,

CHARKUTERIVAROR
egna tillverkningar

ALLT I VILT och DJUPFRYST

KONSERVER och GRONSAKER

REKOMMENDERAS

Kungsgatan 1 Tel. 101 03 - 12253



HUVUDAFFi\R:

Sundsgatan 13, Vänersborg

Tel. 10741, 10742

FILIALER:
Sandelhielmsgatan 18

Tel. 10942

Hedmansgatan 2

Tel. 141 80

CHARKUTERIFABRIK:
Fredriksbergsgatan

Tel. 12590

Egna tillverkningar av kvalife/svarar



NORDFELDTS
!(ONDITORI

rekommenderar

Frida-glass

Frida-bakelse

Frida-tårta

Frida-brickor

Beställ och vi skickar

Telefon 101 10



- den sorterade möbelaffären -

Edsgatan 43 VÄNERSBORG
inpå gården

Allt för hemmet i
MÖBLER, MATTOR, TYGER m, m,

Egen tapetserareverkstad

utför stoppning och omklädsel
av alla slag



Kvalitetsvaror

i UR, GULD, OPTIK

CR O S Ii fl dS

Roslinds Hörna

Uravdeln.

teL 14285

Vänersborg

Optisk avdeln. Guldvaruavdeln.

tel. 142 84 teL 1DB 88

Kvalitetsvaror

i LÄ'DER och PARFYM

Roslinds Hörna Vänersborg

tel. affär 11388 tel. kontor 10383



UNIVERSAL
Basaravdelning Vänersborg

Tel.: 134 öl, 12850, 14850, 10ö 94
Kontor och utställning: Belfragegatan 17

Ledande firma inom branschen - Allt för fest
arrangörer - Leveranser till alla folkparker över
hela landet - Fullständig service för Barnens Dag
och liknande festligheter med bl. a. försäljningskiosker
i alpstugemodell, dekorerade i trevliga färger.

Alla slag av festtilIbehör.
Låneservice. Artistförmedlin g.

Ring eller gör oss ett besök!
Rekvirera vår basarkatalog!

Gillebrodern

hosbäst•sIg

LUNDBORGS
ekiperar

ERIC LUNDBORGS HERREKIPERING



VÄNERS80RGS GLASMÄSTERI
(Bellman & C:o)

Affär:

Edsgatan 10, Tel. 101 28

Verkstad och lager:
Vassbotten Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,
Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,
Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

TRYCKSAKER
för hemmet

föreningen

eller affären

levereras av

oss snabbt

och välgjort

Telefon

10911



AUG. ANDERSON
Kolonialvaror en gros

vilNERSBORG

Tel. växel .121 10

el!) .. f
-IUohmers cltr.

Bosättn ingsmagasin

Vänersborg

Tel. 10253

Rekommenderas



armatur

sp"sar

vattenvärmare

tvättmaskiner

strykmaskiner

kylskåp

installationer

Sundsgatan 14

I(örkort

Tel 10279 Vänersborg

och Trafikkortsutbildning

erhålles snabbt och med modernt undervis
ningsmaterial vid

AHLINS BILSI(OLA
Edsgatan 25 - VÄNERSBORG

Tel. Kontoret 117 35 Tel. Bostaden 107 35



Vänersborgs Elektriska
Kommanditbolag
VÄNERSBORG

Edsgatan 15

Tel. 10370

UTFÖR: Elektriska anläggningar för
Belysning och Kraft

FÖRSÄLJER: Alla slag av Elektrisk material,
Motorer, Armatur, Kylskåp,
Värmeapparater, Dammsugare
m. m.

A. SJÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan 9 a

Tel. 11647

VÄNERSBORG

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar



Sjöström & Co.
LILLA VASSBOTTEN

Tel. 10254 -- 13254

Allt fler och fler inser

fördelen av att göra

sina inköp i

Konsum Vänersborg

Alla är välkomna

att medverka i

konsum
Vänersborg



Edsgatan 13 vANERSBORG Tel. 10220, 13220

r
I Allt för modern heminredning

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063

-------------------1

Sjöstads Elektriska
.................................................................................
Edsgat. 35 VÄNERSBORO Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. material, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.



Affärs-,

[(ontors-,

Familje-

TRYCKSAKER
C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri

V;fNERSBORG

Kyrkogatan 21

GETE-lIYS

Tel. 102 51

SUNDSGATAN 15 .- TEL. 10567

Specialiteer:
KAFFE - OST - DELIKATESSER - MARGARIN

av högsta kvalite i lös vikt

GETE- FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt 

Alla dagsaktuella
FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER



Målerifirman................................................

ALLAN SVANBERG
VÄNERSBORG

Tel. Verkstad

Bostad

Rekommenderas!

14446

10542

Mäklarfirman

KJ Ell SUNDELI US
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner, Boutredningar m. fl. uppdrag.

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten~

skapsförord m. m.

Ombud för Städernas Försäkringsbolag
- -----------_..__._---------_.~--------- ----

Telefon 100 90

Drottninggatan 40, Vänersborg



Andersson, Larsson &Co. Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄ VAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite ffi. ffi.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks

VXNEIlSB DIlGS MALEIlIJ\FFXIl
Verkstad Sundsgatan 7 Tel. 103 41 - 112 25

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN av

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

Infordra offert!

..
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.ffi.



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär............................................................
Edsgatan 18 VJlNERSBORG Telefon 10226

Vänersborgs Nya Bleck- &
Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer.

Lilla Vassbotten, Vänersborg. Telefon 10996



Rydings Måleriaffär
BOSTAD:

Edsgatan 65

Telefon 115 96

VERKSTAD:

Residensgatan 33

Telefon 131 25

Utför allt
.
lnOm yrket

Rörledningsfirma

rR. R. medlem I

Tel. 110 85



SYFABRIKEN
A. w. THOREN
Vänersborg Tel. 105 72

Trikå- och
kortvaror

Madrasser,
täcken och fi Itar

K va filets lrycksa ke r

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI --I

Telefon 100 02, 133 02



SAHLINS
BOKBINDERI

Kronogatan 31 Tel. 108 21

HSB

Grundat 1860

l en utveckling, som kommer att kräva
mer av enskilt ansvar vid bostadens an
skaffning och vård, är bostadsrättslä
genheten den rätta bostaden.

Lös Eder bostadsfråga genom

VANERSBORG



Västergötland
................................................................................

En utmärkt vacker presentbok.

666 bilder, 542 sidor.

Klotband 60: -, halvfr. band 78:-.

VÄNERSBORGS BOKHANDELS Al-B.
VÄNERSBORG

KUNGS RADIO AB.

Allt i Radio, Musik, Grammofonskivor
och Service,

--~-~-------~~~-

Högtalaranläggningar uthyras

Tel. 10543



Mopeder:
Cyklar:

EDSGATAN 37 - TEL. 11724

Scooter: VESPA - GOGGO - N. V.
Motorcyklar: APOLLO - N. V. - MArCO - N. S. U.

- ADLER

APOLLO - N. S. U. - CRESCENT
APOLLO - HERMES - CRESCENT

SPORTARTIKLAR

= Thure Carlssons Cykelaffär
c.:>
.~

=
"'"

BECKEMANS
Färg-, Tapet-, Kemikalie- &Sjukvårdsaffär

Rekommenderas

Billengrens
HERREKIPERING HERRKONFEKTION

Tel. 11010 Vänersborg

7 7..,~VL~
"':7f~~""'llt. eJ I

Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder m. m.



Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

BENSINSTATION........................................

ö. Vägen

AXEL LINDBERG

Tel. 10963

Bensin, Lättbentyl, Smörjoljor.
Fullständig service.

Välsorterad

specialaffär i

GOSS- & FLlCKKLÄDER

VÄNERSBORG
Affären för ungdom

ERIKSONS
EKIPERING

HERREKIPERING - KONFEKTION

VÄNERSBORG



Berthel Andreen
JÄORN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

Tel. 10084

AUt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFF;iR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

ANDERSSON & FAGERSTRÖMS
ELEKTRISKA_

Utför alla slag av

elektriska anläggningar

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

Se IlOSF~NDAHI_<i
Bilsadelmakeri & Tapetserareverkstad
Tel. !06 85 Bostaden !26 23

Bilklädslar, mattor, suffletter,

reparationer.

Läderarbeten.
Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till
VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär
Fullständig service

Gaddes Sport & Vapen
Kungsgatan 5

BILFRAKT
(Inneh. Allan Nilsson)

Tel 11612

Drottninggatan 24
Vänersborg

Telefon 11740

utför TRANSPORTER av alla slag,

såväl kortare som längre. Även

packning och emballering av bohag.

Radio- & El-Service
Hamngatan 9 Tel. 11667, bast. 12734 Vänersbarg

INSTALLERAR

REPARERAR

FÖRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 25 Vänersborg Tel. 101 76

Rekommende ras



Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar
sina välkända betongvaror

-------~ ----------- --

Spar tid 
Handla snabbt

rnIRllN~lrWYJ~~ Självbetjäning

SIGNE FRISKS
KONDITORI

Rekommenderas

Björndahls Bokbinderi........................................................................
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D å Vänersborgs SÖners Gilles årsshift nu utkommer med sm

tjugofemte årgång, vill årsshiftsnämnden med några ord berÖra

denna händelse i gillets historia.

Knappast trodde väl de, som för 25 år sedan inledde årsskrifts

arbetet, att de därvid framförda fromma önskningarna för fram

tiden skulle i så rikt mått gå i uppfyllelse.

Årsskriftsnämnden riktar nu gillets varma tack till alla dem, som

under årens lopp medarbetat i årsskriften. Det har regelmässigt

skett utan ersättning, enbart av intresse för staden och gillet.

l förvissning, att årsskriften varit till glädje och nytta för gille

bröderna och övriga läsare, vågar nämnden hoppas, att årsskriften

även i fortsättningen skall kunna fylla sin uppgift som förmedlare

av kännedom om vår stad och vårt gille.

Vänersborg i november 1956.

ÅRSSKRIFTSNAMNDEN.
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En tillfällighetspoet i Vänersborg

i mitten av l800-talet.

År 1838 lämnade en ung man, musikkorpral i Andra gardets
musikkår och underlärare i regementets musikskola, sin tjänst i
Stockholm och styrde kosan mot Vänersborg, där han blivit antagen
till "hautboist vid Westgötadahls regemente". Förlusten aven ung
hustru och det betungande arbetet vid gardet gjorde honom, som han
själv säger i sin dagbok, "beslutsam för att lämna det bullrande
lifvet i huvudstaden och sätta mig i stillhet och ro uti Wenersborgs
stad eller såsom det heter i Hönsgummans visa: 'derför jag min
rygg åt världen vände, smög mig obemärkt ut i en vrå. ..' ".

I Västgöta-Dals regemente kom den unge musikern, vars namn
var Zacharias Ludvig Barkstedt, att tjänstgöra till år 1865 och be
stred under kommenderingen på Fyen år 1848 musikdirektörsbefatt
ningen vid sitt regemente. Vid avskedet från den ort, där regemen
tet varit förlagt, fick Barbtedt såsom ett tack för sina musikaliska
insatser av ortens damer mottaga en gåspenna i silver. Följande
år erhöll han av konung Oscar I tvenne dukater i guld för texten
till en "Vapensång" för regementet. Samtidigt tilldelades regementets
musikdirektör O. H. Bergqvist, som skrivit musiken därtill, fyra
dukater i guld. Vid sin avgång ur tjänsten 1865 sökte och erhöll
dåvarande fanjunkaren och svärdsmannen Barkstedt befattningen
som hamnfogde i Vänersborg.

Redan som yngling - han var född 1810 i Katarina församling
i Stockholm och blev tidigt föräldralös - hade han haft turen att få
sin håg för studier uppmärksammad och fått mottaga enskild under
visning av lärare vid gardets skola, bl. a. av den "godmodige och
fridsamme" Anders Unger - sedermera kontraktsprost i Karlstads
stift. Det var vid denna tid som han enligt dagboken fick"det be
synnerliga infallet att rimma", blev av Unger även undervisad
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versbyggnad och genom honom bekant med skalderna C. F. Dahl
gren1

) och G. G. Ingelman2
).

Barkstedts vittra intressen blevo snart uppmärksammade i hans nya
hemort, och redan 1839 skrev han såsom ordensskald invignings
sången för den i Vänersborg då bildade logen av Sällskapet Par
Bricole. Texten är skriven till melodin Fredmans sång nr 3. I den
gamla bok, som under namn av "Rosor i Bacchi tempel" ligger
framför mig, äro många av visorna skrivna till melodier ur Fred
mans epistlar och sånger. Här finnes prologer och hyllningsdikter
avsedda för högtider inom Par Bricole, bröllops- och begravnings·
dikter, kantater och hymner för kyrkliga högtider, impromptun,
marschsånger m. m. I ett litet brev, skrivet på violett papper med
en utmärkt handstil, ber landshövdingen greve Eric Josias Sparre':)
"herr Fahnjunkaren" att skriva några verser, som passa till en mid
dag, som skall givas som "Extra Landsting". Det var 1864 som
"Inbjudning till Extra Landsting", en sju strofer lång dikt, lästes
upp. De två första stroferna lyda:

Till extra ting jag bjuder fram
men ej till tvist om folk och staten.
Vårt plenum här blir muntert glam
och protokollerna - ä' faten.
Om dem man fritt må diskutera....
men "innehållet observera",

Motioner flitigt litas an
men blott för gommen och för magen.
Och den som vill, om han så kan,
må motionera hela dagen.
Nu en motion jag börjar väcka:
glöm inte bort att törsten släcka.

I ett senare brev med anhållan om verser för en liknande middag
skriver landshövding Sparre: "Herr Fahnjunkare! Skrif mig några
glada verser till Landstingsmiddagen. Tacka Gud att vi nu efter
det sista grabbtaget äro af med jernvägsstriderna. Nu är det hus-

1) F. 1791, d. 1844.
2) F. 1788, d. 1844.
3) F. 1816, d. 1886,
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slöjden, arbetarebildningen, arbetarfrågan, som blir hufvudfrågan."
En av stroferna i detta "Extra Landsting" lyder:

Vår tid den spekulerar i
att korna mjölka med machiner,
hvar la'gård skall ha mejeri
och tjernan skall gå med turbiner.
Kan man ej få "på fars vis" smör och ostar
åt oss - och tionde åt våra prostar!

I "Sång vid första bantåget till Uddevalla 1866" skämtar skal
den med de farhågor och onda aningar, som hade gripit en och
annan av vänersborgarna inför det i deras tycke riskabla företaget:

Svårare seglats ej hafvet gifver,
än den man på jernväg pröfva får.
Mången bums i evigheten klifver
der, om hjulet halkar ur sitt spår.
Skalden fritt må konstens magt besjunga,
när uti kupen han hvilar tryggt.
Uddeval1a-Wenersborg-Herrljunga
jernväg lär dock sjelfva hin ha byggt.

Hur den kröker sig i tusen bugter
genom dälder, skogar, buskar, snår,
öfver himmelshöga viadukter - - 
der på djupet mörksens ande rår.
Kallar krigets gud mig - fruktar fanken 
står mot kulor, vadar uti blod;
men att färdas öfver Risåbanken1

),

dertill fordras mer än menskligt mod.

Mossebo2
) i tiden aldrig duger,

der skall tåget en gång få sin graf.
Ty om geografien icke ljuger,
var den förr en vik af Ålands haf.
Vågar man dock färden alla dagar,
ej betänker vådan af ett fall,
mins, att "engång på naturens lagar
alla jernvägsbankar ramla skal1."

1) Gränsen Bohuslän-Västergötland.
2) Vid Flo mosse.
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Ett särskilt starkt intresse ägnade Barkstedt den s. k. Frivilliga
brandkåren, där han under en följd av år var kassÖr. Vid flera
tillfällen har han strängat sin lyra till dess lov, bl. a. i Frivilliga
brandkårens marsch, som ger en ganska målande bild aven brand
natt i småstaden:

När tornklockan sjunger med klagande ljud
och larmskotten dåna i natten
och himmelen klär sig i flammande skrud
och tusende ropa på vatten,
då rycka vi modigt med fanorna fram
och kämpa mot lågor i rök och i damm.
Gif plats för de unga - ur vägen madam,
se tecknet vi bära på hatten!

Fort slangarna hop, upp med strålen mot sky,
kläm till så i knuten det brakar!
I vågor skall dränkas, om icke de fly,
de röda eldsprutande drakar,
formera vår kedja och hand ifrån hand
låt böljan få släcka den törstiga brand.
Storpumparna gnissla allren ner vid strand,
hör på hur i muren det knakar.

Är 1874 gjorde ångbåten Södra Dal sin provtur över Vänern och
händelsen celebrerades med strofer i bästa Bellmansstil (melodi;
Fredmans Epistel nr 48):

Over böljan spegelklar
ångarn framåt ilar.
Ej machinen kraften spar,
Ej propellern hvilar.
Färden gäller Sikhalls näs 
"Udden"l) re'n i fjerran ses.
Värdens fröjd i ögat läs....
Vid sitt glas han smilar.

1) Gällenäsudde.
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Skutan skall nog sta SIg bra
Stibergs kommissioner
skall åt henne flitigt dra
rika provisioner.
Säger afund: "Södra Dal
är för gammal, bräcklig, skral" - - 
Gif den, som för sådant tal,
på hans permissioner!

Väpna ögat med lorgnett,
utåt Wenern blicka!
Segel invid segel tätt
gladt för vinden nicka.
Sikhall står i sommarskrud,
prydd med vimplar som en brud.
Nu är hela lagets bud:
Värdens skål att dricka!

Men gamle Z. L. Barkstedt vore ej tillfällighetspoet, om han ej
otaliga gånger i ömsom kruserliga, ömsom skalkaktiga strofer hyllat
det väsen han nämner "Qvinnan". Hon må heta Julie, Hilma eller
Louise, så nalkas skalden henne med ett fång av de skönaste bloms
ter han kan hopleta i sin poetiska lustgård. Så heter det i ett
Impromptu:

Bäcken som i dalen flyter
och sin väg bland blommor bryter,
rosorna på Iifvets stig,
fogelns sång i lundens sköte,
våren som oss går till möte,
allt påminner oss om dig!

Tag vår varma hyllning gerna,
dagens sol och nattens stjerna,
allt fördunklas utaf Dig!
Mannens högsta skatt på jorden,
väna qvinna uti Norden,
din är skålen innerlig!

Men i "Täcka könets skål", troligen föredragen vid en av sam
mankomsterna i Par Bricole, skriver skalden, efter en hyllnings
mättad första strof, med gammal aldrig döende misstro:
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H varför ej de skönas skara
räkna uti vårt förbund?
Jo, uppå dess purpurmun
då ett lås ju måste vara.

En av de mest graciösa dikterna, där tonen från sjuttonhundra
talet ännu dröjer kvar, är en liten strof, tillägnad "Mamsell
Mathilda" :

Att hafva barn och vara flicka
är visst ej mycket passande.
Likväl du flera har, förtjusande och kvicka,
som, afunden till trots, dig största heder ge.
Nå, rodna ej! Blif ej af harm betagen,
för det jag sagt vad hela staden vet.
De troget följa dig, ja, mitt på ljusa dagen.
Förgäves nekar det din ljufva blygsamhet.
Men på de söta små man redan namnen vet:
De 'ystra Löjena, de lekande Behagen.

I dikten "Qvinno-Emancipation" den 20/3 1873 ljuder andra
toner, som visar att den vördnadsfulla och dyrkande inställning till
kvinnan, som ovan citerade dikter bära vittne om, gälla den sedan
århundraden fastställda typen för "en sann qvinna". Försöker hon
tränga in på mannens arbetsområden, vilken företeelse i mindre skala
började duka upp vid denna tid, ställes hon på plats, visserligen
i skämtsamma vändningar men dock så, att man märker strävheten
bakom orden. Här följa några strofer:

Ja, qvinnan är som förr nog huld och söt,
men lappa, sticka strumpor, koka gröt,
det är hvad hon numera icke vill,
nej gubevars: "det hörer mannen till".

Wisst går ännu hon sträckt i krinolin
med barmen snörd och med chignon af lin,
men snart nog drar hon modigt byxor på,
och då först kommer toffeln rätt att gå.

Sen lär hon chirurgi och medicin,
kam'raln, filosofin, teologien.
Hon skall bli doktor, vidtberömd och stor,
bli prost och fogde och få postkontor.
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Nå mannen då jo vänta får Ni se!
Han köksa skall och ackuschörska bli,
skall baka, laka, stryka, nysta garn,
och om det kniper skall han - - föda barn.

Sedan dessa prov på Z. L. Barkstedts rimsnideri ha redovisats,
kanske det kan ha sitt intresse att vända sig till andra områden av
hans verksamhet i Vänersborg, då denna alltid stod i intim relation
till stadens liv. Intresset för teater och musik har ju gamla anor i
Vänersborg, och sedan det s. k. Societetshuset blivit uppfört år
1843,1) där vid behov teaterföreställningar kunde äga rum, to;
teaterlivet riktig fart. I sin dubbla egenskap av teaterrecenscent och
impressario eller vad man nu skulle kunna kalla "nöjespappa" kom
Barkstedt att stå i livlig brevväxling med teaterfolk, som vid denna
tid turnerade i landsorten. I ett brev från år 1876 anhåller Magda
von Dolcke att få hyra teatern från den 1 februari till den 1 mars.
"Underrätta mina goda Venersborgare om att jag engagerat ett stort
sällskap, de flesta af Herr Lindmarks2

) sujetter samt hela ham
attiralj." Hon berättar vidare om vänersborgare, som varit i
Stockholm, såsom "Herr Strömmers"S) och "Doktor Bylund"4)
Källarmästare Strömmers hade enligt teaterdirektören Smitt5

) i
"Teatern förr och nu" ett mycket gott rykte bland den tidens teater·
folk, då han alltid stod färdig att hjälpa med råd och dåd i besvärliga
situationer. Från den kände göteborgaren Aron Jonason6

) före
ligger en förfrågan om möjligheten att få till stånd ett "något så
när tryggande abonemang" för artister vid Nya Teatern i Göte
borg, vilka skulle företaga en "konstresa". Han ber även Broder
Barkstedt uppspåra anekdoter om den gamle björnjägaren Lloyd7)
på anmodan av redaktör Hodell i skämttidningen Nisse.

1) Huset förstördes genom eldsvåda 1860, och på tomten uppfördes det nu-
varande Stadshotellet med tillhörande teater.

2) Carl Otto Lindmark, teaterdirektör, f. 1830, d. 1901.
3) A. F. Strömmers, källarmästare. Han anlade 1871 "Strömsborg".
'1) Karl Bylund, stads- och regementsläkare, f. 1833, d. 1907.
5) Isac Fredrik Smitt, f. 1820, d. 1896.
6) Aron Jonason, tidningsman och fotograf, f. 1838, d. 1914, Göteborgs

vitsens skapare.
7) Llewellyn Lloyd, f. 1792 i England, d. 1876 i Vänersborg.

9



Tiden omkring 1800-talets mitt kännetecknades också av ett liv
ligt intresse för sällskapsspektakel, uppförda dels inom familjerna i
staden, dels vid välgörenhetstillställningar. Härvid uppträdde Bark
stedt såsom förträfflig arrangör av tablåer samt författare av pro
loger och sketcher men verkade även såsom skådespelare. På hans

BARKSTEDT I P. B:s ORDENSSKRUD.

initiativ hade 1862 en teaterdirektion tillsatts inom Par Brico1elogen
med honom som sekreterare, och många av hans små pjäser uppför
des i anslutning till logens fester. I Bellmansforskaren Arvid Stål
hanes bok om vår store sångare, utkommen 1947, ägnas ett särskilt
kapitel åt Bellman såsom figurerande i ett antal teaterstycken av
olika författare. Här omnämnes att samma dag, den 17 november
1874, då Par Bricole i Stockholm firade lOO-årsdagen av ordens in
stiftelse genom att framföra en pjäs av Johan Jolin1

), benämnd "Par
Bricoles födelse", uppförde dotterlogen i Vänersborg hamnfogde

1) Johan Jolin, skådespelare och författare, f. 1818, d. 1884.
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Barkstedts stycke "På källaren Tre Remmare", "vilken bagatell",
säger Stålhane, "skriven aven amatör, faktiskt i sin nyktra realism
hör till det bästa i genren. Bellmansporträttet är mänskligt."
Denna lilla pjäs, blott 14 sidor stor, får även mycket goda lovord
av den framstående teaterförfattaren Herbert Grevenius. Stycket
skildrar ett sammanträffande mellan skalderna Bellman, Hallman
och KexelI på krogen Tre Remmare vid nuvarande Regeringsgatan i
Stockholm. Det hela är friskt och okonventionellt behandlat, och
Birger Schöldström, den kände stockholmspublicisten,1) som fått
mottaga ett exemplar, tackar förbindligast: "Stycket är lagom långt
och lagom bacchanaliskt."

I sin bok "Teatern förr och nu" berättar teaterdirektören Smitt,
hur Par Bricolelogen i Vänersborg firade sällskapets sekularfest. l
teatersalongen - den nuvarande lokalen - som var klädd med fanor
och grönt och där "en storartad belysning gjorde effekt", voro trenne
gipsmedaljonger av Bellman, Hallman och KexelI, omgivna av
blommor och krukväxter, uppsatta. I pjäsen medverkade Smitt
samt skådespelarna Wallin och Schmidt. Festen fortsatte under tal,
skålar, sång och musik till inemot kl. 4 på morgonen. Middagen var
alltigenom utmärkt, men så var det också källarmästare Strömmen,
som stod för tillrustningen. Och då man hade undrat, om det
gick an att dricka skålen för konungen i punsch, upplyste källar
mästaren, att han bekostade den skålen - i champagne!

Barkstedt var ju från början musiker till professionen och fast
han under senare år, tyngd av många göromål, ej kom att själv ägna
sig åt något instrument, gjorde han en insats i stadens musikliv ge
nom sin verksamhet som konsertarrangör och musikrecenscent.
Många av hans efterlämnade brev bära vittne om den rad av kon
serter, som under årens lopp planerades och gåvos i Vänersborg.
Conrad Nordqvist2

), sedermera hovkapellmästare och känd som
kompositör av Karl XV:s sorgmarsch, skriver sålunda och ber sin
"Ovanlige uppriktige Vän" att annonsera en konsert på teatern i
juli 1875. Han biträddes aven sångare samt kapellmästaren vid

1) F. 1840, d. 1910.
2) F. i Vänersborg 1840, d. 1920; blev vid 8 års ålder musikelev vid Västgöta

Dals regemente.
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Operan Joseph Dentel). Ett brev från Dente, där han tackar för
de lovord, som i tidningen slösats på hans konst, andas en djup be
svikelse över Marstrand, där konsertturnen upplöstes, sedan en kon
sert givits i Gustafsberg. "Hela orten utandas tråkighet och leds
nad", säger han. "Bäst därföre att göra Fine, som det heter på
musikerspråket."

Från början av 1870-talet föreligga många brev från sångerskor,
som anhålla om hjälp med annonsering och "puffar" i tidningen för
sina kommande konserter. Den mest kända av dem är Signe
Hebbe2

). Hennes konsert gavs i september 1875, och i ett brev till
Barkstedt samma år sänder hon sitt porträtt som tack för hjälpen.
Programmet upptog bl. a. Aria ur Faust, "I ungdomens vår" av
Durand och "Dagsländor" av Hallström. I september samma år till··
skrives Barksteclt aven svensk sångerska, Victoria Bunsen, bosatt i
London men tillbringande somrarna jämte sin syster Felicia, som
var pianist, i det högt älskade Lysekil. Efter anhållan om hjälp
med sin planerade konsert i Vänersborg tillägger hon: "Förargligt
att Hebbe skall gifva consert förut, måtte det ej blifva för nära var
andra. Vi tala ofta om Herr Barkstedt och den älskvärda fröken
Victorine (Z. L. B:s dotter) - vi drucko bådas Eder skål i går på
en trevlig ostronsupe som tillställdes av major Klaus." Denne major,
som tycks ha varit fröknarna Bunsens trogne riddare, var bosatt i
England men hade förälskat sig i Sverige och beslöt så småningom
att köpa skogar där. Fröken Victoria Bunsen, "den svenska contra
alten" som hon kallas i engelska tidningar, tycks av breven att döma
ha gjort täta konsertresor i Sverige och Danmark och rönt sto,.
framgång. För sina övningar under vistelsen i Lysekil förde hon
alltid med pianot från London. De gynnsamma recensioner, som
hon erhöll under sina turneer i Norden, översattes flitigt för engel
ska och irländska tidningar, och på så sätt blev den anspråkslöse
musikanmälaren Barkstedt i Vänersborg citerad i bladen i främman
de land. När sommaren i Sverige nalkades sitt slut, stega fröknarna
Bunsen ombord på det stora fartyget Rollo, "som i morgon tidigt
gör sin sista resa till Hull för vintern; bra hemskt är det att resa

1) Violinist, f. 1838, d. 1905.
2) Operasångerska, f. 1837, d. 1925.

12



över Nordsjön denna tid", står det i ett brev. När man tänker på
fartygets namn och den ofta stormiga överfarten, vill man gärna
skänka en suck av medlidande även åt pianot, som med tiden blev
något aven sjöbuss. Efter en svår resa, som varade i sex dygn
skriver fröken Victoria: "Nu äro vi installerade för vintern i vårt
engelska hem. Den tjocka dimman har ett dystert inflytande på
sinnet, då man kommer från Sveriges klara luft, men man säger här:
'tiden är penningen och penningen är allt,' och för penningen måste
man då insupa denna svarta fog."

Fröken Bunsens brev äro lockande att citera, då de innehålla myc
ket, som är typiskt för den tid hon levde i. Insprängd i den idylliska
och stundom naiva tonen finnes dock en energi och framåtanda,
som bereder väg för henne under hennes sångarfärder. Innan hon
gav sig av på resan till Danmark, där hon gjorde stor sucd~s och
blev inbjuden att sjunga för de kungliga på Fredensborgs slott, skrev
hon till Barkstedt och bad om ett introduktionsbrev till den danske
skriftställaren Erik Böghl). Denne vistades i mitten av 1800-talet
någon tid i västra Sverige och fick då många vänner bl. a. i Väners
borg och Åmål. I Vänersborg tycks han ha tecknat av och målat
porträtt aven del kända personer, och jag har i ett Vänersborgshem
sett ett av Bögh signerat porträtt. På väggen i mitt eget hem hänger
ett konterfej aven prudentlig gammal 1800-tals herre med poli
songer och värdig min. Bilden föreställer Z. L. Barkstedt och kan
möjligen vara målad av Bögh.

Genom sitt flitiga medarbetarskap i Tidning för Wenersborgs stad
och län kom Barkstedt att träda i förbindelse med publicister, skrift
ställare och förläggare företrädesvis i Stockholm och Göteborg. Så
föreligger bl. a. brev från Birger Schöldström, den flitige uppteck
naren av personhistoriska anekdoter och minnen, många muntra
och kvicka biljetter från skådespelaren och pjäsförfattaren"Jo Jo",
alias Johan Jolin, samt affärsbrev från förläggare. I ett dylikt brev
tackar Oscar Lamm för "de favorabla omdömen, som tilldelats mina
små förlager" . Bland de gamla breven ligger en diger epistel på fyra
sidor från Vänersborgs store donator Johan Adolf Andersohn2),

där denne i tunga och siratliga vändningar inför sin "Heders Bro-

1) F. 1822, d. 1899.
2) F. 1820, d. 1887.
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der" klagar över människornas växande materialism och för övrigt
utvecklar sin levnadsfilosofi. Brevet är dagtecknat den 28 mars
1870.

Vid denna tid var Barkstedt sedan ett decennium tillbaka ständig
medarbetare i Tidning för Wenersborgs stad och län och blev tid
ningen trogen till sin död i november 1877. Många av de gamla
glada vännerna från symposier i Par Bricole och klubbaftnar på
GästgivaregårdenI) voro då borta, och i visorna från senare år
har en ton av vemod insmugit sig.

I dödsrunan över Z. L. Barkstedt skrives bl. a.: "Om dragen i
denna nekrolog blifva något tunga och runan kommer att sakna den
vanliga versen, så ligger skulden däri, att Zach. Ludvig Barkstedt
vid sin bortgång ur tiden sistlidna fredagsafton tog med sig tid
ningens lättaste penna och ende poetiska medarbetare." Minnes
runan ger även den bortgångne betyget att ha varit en oumbärlig
spiritus rector, som gav samkvämen huvudparten av "deras
estetiskt-festliga karaktär och innehåll."

Dagen efter Barkstedts död flaggade ång- och segelfartyg i ham
nen på halv stång, en hyllning för den bortgångne hamnfogden.
Men tillfällighetspoeten, den ömsom yre och lekfulle, ömsom svår
modige, lever kvar i Par Bricoles arkiv och i några från trycket ut
givna och numera svåråtkomliga skrifter, bl. a. "Lyriska försök"
(J. A. Dahlbergs officin, Wenersborg 1840) och "På källaren Tre
Remmare", tryckt hos Bagge och Pettersson, Wenersborg 1874.

Det starkaste intryck, man får vid läsningen av Z. L. Barkstedts
rimmerier, är nog bristen på originalitet, i all synnerhet beträffande
de rent lyriska dikterna. Men formell begåvning och fyndighet kan
man ej frånkänna honom. Man spårar också en viss naturkänsla i
hans vers, även om de bilder ur naturen, han så flitigt och ledigt
använder sig av, ha ett starkt släkttycke med dem, som användas
som ett commune bonum i all vers av mindre poeter under 1800-
talet. Akta känsla, framför allt inför vänskapen, lyser dock ofta
fram hos honom.

1) Nuvarande FrimurareIogen.
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På försättsblaclet i första delen avllans"$trödda skrifter" har
han präntat följande rader av Lidner:

"Tro ej att jag med snille skryter.
Av känsla blott jag lyran tar."

MARGARETA BARKSTEDT.

ZACHARIAS LUDVIG BARKSTEDT, född i Stockholm den 16 augusti
1810, var son till Zacharias Magnus Barckstedt, född i Gränna 1775. B. in
trädde vid 13 års ålder i Andra Gardets musikskola och fick under sin vistelse
vid skolan tre gånger mottaga distinktionstecknet för flit och hedrande uppfö··
rande. 1835 blev han underlärare vid regementets musikskola, tog 1837 avsked
från gardet och blev samma år antagen till oboist i Västgöta-Dals regementes
musikkår. Han fick 1839 sergeants grad, blev 1842 fanjunkare och 1844 "för-
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ordnad aktor Inför krIgsrätt';. 1859 korades han til1 svärdsman och tog 1865
avsked från krigsmakten för att bli hamninspektor i Vänersborg.

Bland B:s civila uppdrag kan nämnas funktionen som kassör i Frivilliga
brandkåren och i Skarpskytteföreningen intill 1866 samt ledamotskap i sundhets
nämnden.

B. avled i Vänersborg den 16 november 1877.
Efter den första hustruns död i Stockholm 1838 ingick B. 1843 i Väners

borg äktenskap med Anna Sofia Sahlberg, född i Vänersborg 1818, död 1894,
och hade med henne sex barn, av vilka tre nådde mogen ålder, däribland bank
kamreraren Herman Gottfrid Barkstedt, f. 1854, d. 1939, fader till bankkam
reraren Ludvig Barkstedt, f. 1882, apotekaren Sigurd Barkstedt, f. 1885, och
artisten Elis Barkstedt, f. 1888, vilka alla fyra varit medlemmar av Vänersborgs
Söners. Gille.
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Järnvägen
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga

1867--1957 1
).

J a, vi kom där ett gäng med spadar och spett,
och vi börja' en pingst i vårt anletes svett.
Och vi sträckte en vall och vi spände en bro,
där älven går vit i en stupande mo..
Det var lustigt om kvällen med slagsmål och rus;
vi sovo på vallen i midnattens Ijus.

Ur Sigfrid Siwertz' "Rallaresång».

Det första järnvägsförslag, som Sveriges riksdag fick taga ställ
ning till, framfördes av direktören Gustaf af Uhr på riddarhuset år
1829 - samma år som den legendariska järnvägstävlingen ägde rum
vid Rainhill i England, där som bekant John Ericsson och Robert
Stephenson tävlade - och gällde en "jernrailväg" mellan Vättern
och Hjälmaren. Det av af Uhr framlagda förslaget tog sikte på
att gottgöra det misstag, som enligt mångas uppfattning hade be
gåtts i och med att Göta kanal dragits mellan Vättern och öster
sjön i stället för mellan Vättern och Hjälmaren2

).

1) Föreliggande uppsats avser att i korthet skildra förhållandena kring
UWHJ:s tillkomst och särskilt de insatser, som i samband därmed gjordes av
landshövdingen Eric Josias Sparre. Eftersom banans historia utförligt skildrats
dels vid järnvägsbolagets 60-årsjubileum 1923 - i en minnesskrift av Jonas
Wallin - dels vid Vänersborgs stads 300-årsjubileum 1944 - i den av Gösta
Hasselberg utgivna stadsskildringen -, har denna uppsats avsiktligt begränsats;
det har dock varit angeläget att med en kortare historik påminna om att 90 år
förflutit sedan järnvägen öppnades för trafik.

Det är artikelförfattarens förhoppning att till 100-årsjubileet 1967 kunna
framlägga en utförlig ekonomisk-historisk skildring av järnvägen med särskild
hänsyn tagen till framför allt tvenne spörsmål: finansiella problem vid banans
byggande och drift samt näringslivets utveckling· i trafikområdet kring järn
vägen.

2) Riksdagen 1828-1830, Riddarhusprotokoll, Häfte XVIII, sid. 190-194.
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Den uppfattning om järnvägarnas roll som trafikförmedlare, som
kom till synes i af Uhrs projekt, skulle bli bestämmande för järn
vägsplanerarnas handlande ett tjugofemtal år framåt i tiden. Man
uppfattade nämligen inte järnvägarna som ett självständigt trafik
medel utan som ett komplement till vattenvägarna, och de järn
vägsplaner, som efter hand började framläggas, gingo därför ut på
att förbinda olika sjösystem med varandra.

De första järnvägsprojekten fingo sålunda oftast karaktären av
"kanaler på torra land" för att citera en ekonomisk-historiker1

)

Ett utmärkt exempel härpå erbjuder den tilltänkta banan mellan
Köping och Hult, vilken skulle förbinda Mälaren med Vänern.
Denna linje var nämligen den enda i det system av privatbanor,
framlagt år 1845 av järnvägsentusiasten framför andra, greve Adolf
Eugen· von Rosen, vilken verkligen blev kostnadsberäknad. Det
lyckades dock aldrig von Rosen att uppbringa erforderligt kapital
till hela detta järnvägsbygge, och lastageplatsen Hult vid Vänern
- en av de första planerade järnvägsorterna i Sverige - har där
för genom ödets ironi förblivit järnvägslös.

Den förste, som radikalt tog avstånd från detta betraktelsesätt,
var översten i flottans mekaniska kår, friherre Nils Ericson, utfor
maren av det svenska stambanenätet i södra och mellersta Sverige.
Grundtanken i Ericsons järnvägspolitik var att skapa ett statsägt
järnvägsnät, vilket, i stället för att taga hänsyn till den aktuella
efterfrågesituationen i fråga om transporter, genom sin sträckning
genom på kommunikationer vanlottade områden på lång sikt skulle
ge upphov till helt nya transportbehov. Det var denna tankegång,
som Ericsons motståndare sedermera formulerade i slagordet "skräck
för vattenleder och städer".

I och med att riksdagen 1853-54 godkänt det framlagda rege
ringsförslaget om att stambanelinjer skulle anläggas genom statens
försorg, medan däremot utförandet av andra banor än stamlinjerna
skulle bero av det enskilda initiativet - ehuru med möjlighet till
statsbidrag -, var marken jämnad för Ericson. Eller som en tidi-

1) Kurt Samuelsson, "Nils Ericson och järnvägarna", Dagens Nyheter dc'l
4 december 1956.
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gare järnvägshistoriker uttryckt saken: "Rosens period var slut,
Ericsons skulle börja."l)

Resultatet av Nils Ericsons insatser lät inte heller vänta på sig.
Sedan Ericson den 22 januari 1855 erhållit regeringens fullmakt
att leda utförandet av statens järnvägsbyggnader, kunde arbetet på
både västra och södra stambane1injerna påbörjas redan på våren
samma år. Sju år senare, den 4 november 1862, invigdes stambanan
mellan Stockholm och Göteborg, och därmed hade - efter många
och långa strider om banans sträckning - den första längre järn
vägslinjen i Sverige blivit klar för trafik. Den samtidigt påbörjade
södra stambanan, d. v. s. linjen Malmö - Falköping, fullbordades

o otva ar senare.
Genom riksdagens beslut 1853-54 hade möjligheter öppnats för

den enskilda företagsamheten att bygga järnvägar, som kunde
komplettera de statliga stambanorna, och efter prövning i varje
särskilt fall skulle statsunderstöd kunna utgå till byggandet av så
dana järnvägar. Ungefär vid samma tidpunkt som det statliga
stambanebyggandet tog sin början, påbörjades också några privat
banor i Bergslagen, avsedda för lokdrift. Smalspåriga järnvägar 
- med hästar som dragkraft -- hade nämligen byggts redan tidigare,
särskilt i Värmland. Den mest bekanta av dessa är Fryksta-Klan
älvs järnväg, öppnad för trafik så tidigt som 1849.

Ar 1856 kunde de första enskilda normalspårsbanorna invigas,
nämligen linjerna Nora-Ervalla och Örebro-Ervalla, den sist
nämnda avsedd att ingå som en länk i det stora järnvägsprojektet
Köping-Hult. ]ärnvägsbyggandet fortsatte i Bergslagen, och
1857 var sträckan Ervalla- Arboga färdig och två år senare linjen
Gävle-Falun.

Tanken på att förbinda Vänern med Västerhavet med en kommu·
nikationsled via Vänersborg-Uddevalla är mycket gammal, och
de äldsta planerna härstamma från senare hälften av 1600-talet.
Kanalförslaget Vänersborg-Uddevalla, till vilket riksrådet Clas
Stiernsköld anges som upphovsman och vilket skall ha förelagts

1) Aran Rydfors, "Politisk historik", Statens Järnvägar 1856-1906, Del T,

sid. 59.
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Kårl XI i samband med dennes eriksgata 1673, har som bekant inte
förlorat sin aktualitet ännu. Till följd av 1950-talets två stora
raskatastrofer i Göta älv står förslaget alltjämt som ett alternativ
till Trollhätte kanaf.l)

Den tilltänkta kanalleden mellan Vänersborg och Uddevalla får
ses mot bakgrunden av det förändrade läge, som uppstod i och med
att Bohuslän genom freden i Roskilde 1658 blev en del av det
svenska riket. En kanal med denna sträckning hade en påtaglig
rikspolitik funktion att fylla genom att fastare binda samman
Bohuslän med det övriga Sverige - dess lokala betydelse som
transportväg för vänerbäckenets produkter kom sannolikt i andra
hand, även om den senare uppgiften var betydelsefull nog.

Den penningknapphet, som till följd av de krigiska konjunkturer
na i så hög grad kom att prägla senare delen av den karolinska tiden,
omöjliggjorde alldeles ett så vidlyftigt företag som en Uddevalla
kanal. Den redan tidigare påbörjade Trollhätteleden absorberade
både intresse och tillgängliga medel. Under 1700-talet bedrevs, med
åtskilliga avbrott, arbetet på detta kanalföretag, vilket resulterade
i att kanalen kunde öppnas för trafik år 1800.

Projektet om en Uddevalla-kanal var därmed inte avfört från
dagordningen. I samband med diskussionen om Trollhätte kanals
utbyggnad på 1830-talet - föranledd av det förhållandet, att den
senare färdigställda Göta kanal hade slussar, som medgåvo trafik
med större fartyg än Trollhätteleden - framfördes det alternativa
förslaget att bygga en helt ny kanal mellan Vänersborg och Udde
valla. Dåvarande majoren Nils Ericson, den sedermera så fram
gångsrike järnvägsbyggaren, lät år 1834 utarbeta ett betänkande
med kostnadsberäkningar för en Uddevalla-kanal, grundat på om
fattande terrängundersökningar. Det Ericsonska förslaget stötte
emellertid på hårt motstånd i Storamiralsämbetets tredje avdelning,
dit det skickats på remiss från Kungl. Maj :t. Därmed var också
projektets öde beseglat den gången.

1) Claes Krantz, "Trehundraårigt alternativ", Göteborgs Handels- och Sjö
fartstidning den 6 juli 1957.

Förslag till kanalled mellan Vänern och Kattegatt öfver Vänersborg och Udde
valla, Stockholm 1909, sid. 1 H.
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Som inledningsvis framhållits hade de första svenska järnvägs
planerna karaktären av ett slags substitut för de kanaler, som man
helst velat bygga men vilka man inte hade möjlighet att utföra. Det
är därför helt naturligt, att sträckan Vänersborg-Uddevalla, som
redan vid järnvägarnas tillkomst varit diskuterad som kanalled se
dan lång tid tillbaka, snabbt kom i åtanke för ett järnvägsbygge.
De trafikantgrupper, som hade intresse av förbättrade kommunika
tioner mellan Vänern och Västerhavet, voro självfallet även villiga
att stödja planerna på en järnväg mellan Vänersborg och Uddevalla.

Utvecklingen från kanal till järnväg framstår ganska tydlig, om
man ser till det faktum, att just den tidigare nämnda linjen Köping
-Hult samt linjen Vänersborg-Uddevalla äro de första järnvägs
projekten i Sverige, vilka blevo föremål för mera detaljerade under
sökningar. l

)

Upprinnelsen till den tilltänkta banan mellan Vänersborg och
Uddevalla kom från Värmland, där bruksägarna gärna ville ha
andra och bättre förbindelser med Saltsjön för sin järn- och trä·
export till England, än vad Trollhätte kanal kunde erbjuda. Pla
ner av detta slag kunde givetvis också påräkna stöd från engelskt
håll, och det blev även engelska ingenjörer, som år 1840 gjorde en
första undersökning av möjligheterna att bygga en järnväg mellan
Vänersborg och Uddevalla. Man kom så långt att en fullständig
plan utarbetades med kostnadsberäkningar för banan i fråga, men
bygget strandade på kapitalbrist och till stor del även på grund av
motstånd från inflytelserika göteborgsköpmän, som sågo sin eko
nomiska ställning hotad.

Nästa initiativ i järnvägsfrågan kom från Uddevalla, där det
fanns ett livligt intresse för en direkt kontakt med Vänernområdet,
framför allt med hänsyn till den stora betydelse, som havreexpor
ten från denna stad började få. Och denna havre hämtades till stor
del från just vänerlandskapen.

År 1846 utarbetade sålunda den preussiske ingenjören König en
ny plan för en järnväg mellan Vänersborg och Uddevalla, med en
spårvidd av 5 engelska fot och kostnadsberäknad till 2.242.000 rdr
rmt. Det förefaller troligt, att det är detta järnvägsprojekt, som av
speglar sig i den Thorburnska handelsfirmans i Uddevalla räkenska-

1) Rydfors, a. a., sid. 45.
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per - vilket företag bedrev omfattande havreexport -, då man i
bokslutet för år 1847 upptar en mindre tillgångspost kallad "Udde
valla & Venersborg Railway"l).

Aven denna gång stannade järnvägsplanerna på papperet och
kunde aldrig föras ut i verklighetens värld. Orsakerna härtill sy
nes ha varit desamma, som fingo det tidigare projektet att rinna ut
i sanden, nämligen brist på erforderligt byggnadskapital och mot
stånd från göteborgshåll.

Det dröjde några år innan planerna på att bygga järnvägar i
vänersborgstrakten på nytt togos upp. När så skedde, emanerade för
slaget från Vänersborg, och förslagsställare var landshövdingen j

Alvsborgs län, greve Eric ]osias Sparre.
Sparre hade redan tidigare visat starkt intresse för järnvägsfrågor,

och endast en kort tid efter det att han som 42-årig assessor i Svea
hovrätt blivit utnämnd till landshövding i Alvsborgs län i slutet
av år 1858, ryckte han in som ordförande vid en bolagsstämma med
intressenter i järnvägsföretaget Borås-Herrljunga.

Planerna på att förbinda Borås med en lämplig plats vid västra
stambanan hade avancerat ganska långt under senare hälften av
1850-talet, men så uppstodo svårigheten att erhålla statslån till järn
vägsbygget. Framlagda förslag i denna riktning biträddes nämligen
inte av riksdagen i början av år 1858. Dessa motgångar ledde tiH
att en stor del av aktietecknarna drogo sig tillbaka, och intresset
för järnvägen höll på att ebba ut. Det var i detta dödläge, som
Sparre ingrep och blåste nytt liv i järnvägsprojektet. Genom hans
kraftfulla insats skapades de nödvändiga förutsättningarna för
jä.rnvägsbygget, och på bolagsstämma den 4 oktober 1861 beslöts
byggandet aven järnväg mellan Borås och Herrljunga med 4 fots
spårvidd (1,217 m). Som överingenjör för arbetet skulle kaptenen
Claes Adelsköld fungera. Anläggningsarbetet gick snabbt, och
knappt två år senare, den 30 juli 1863, kunde järnvägen öppnas för
trafik i närvaro av konung Carl XV.

Anledningen till att Borås-Herrljunga j~i.rnvägs tillkomst skild
rats i korthet här ovan förklaras bäst genom konstaterandet, an
denna bana spelade en avgörande roll för den tilltänkta linjen från
Uddeval1a-Vänersborg mot västra stambanan i två avseenden,

1) Bertil Thorburn, Will:m Thorburns Söner, Uddevalla 1951, sid. 11 O.
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nämligen dels i fråga om valet av slutpunkt vid stambanan, dels be
träffande spårvidden.

När väl arbetet på länets första järnväg påbörjats, tog Sparre
den 29 januari 1862 ett initiativ, som skulle medföra det definitiva
genombrottet för järnvägsbyggandet i vänersborgsområdet. Det
skedde genom inbjudan till ett möte i Vänersborg denna dag för
överläggning om en bana mellan Vänersborg och västra stambanan.
Närvarande var bland andra kaptenen, sedermera majoren Claes
Adelsköld, Boråsbanans byggherre och Sparres tekniske rådgivare
i järnvägsfrågor. Många järnvägsentusiaster hörsammade kallelsen,
och de församlade mötesdeltagarna beslöto uttala sig för en järnväg
Vänersborg-Grästorp-Håkantorp. Att man valde denna sträck
ning berodde på att intressenter i Lidköping arbetade för en linje
från Lidköping via Håkantorp till Herrljunga eller Vårgårda, be
roende på vilken plats Boråsbanan skulle anknyta vid stambanan.
För vissa förberedande undersökningar för en bana Vänersborg
Herrljunga (alternativt Vårgårda) krävdes minst 1.500 rdr, enligt
vad Sparre framhöll, och detta belopp erhölls genom teckning bland
de närvarande.

Det tidigare diskuterade förslaget om en järnväg mellan Väners
borg och Uddevalla togs också upp till debatt vid mötet. Man an
såg sig nu kunna utföra arbetet till lägre kostnader än 1846 - då
König gjorde sin undersökning - eftersom man under tiden erhållit
större erfarenhet av företag av detta slag.

Den 23 april samma år hölls ett nytt möte i järnvägsfrågorna,
denna gång i Lidköping. Enligt de kostnadsberäkningar, som
framlades vid detta tillfälle, skulle en normalspårig järnväg Lid
köping-Håkantorp-Vårgårda kosta 2.285.000 rdr och sträckan
Vänersborg-Håkantorp 1.916.000 rdr.

Städerna Uddevalla och Vänersborg kunde utan större svårigheter
vinnas för det planerade järnvägsprojektet. På båda platserna var
man emellertid i första hand mest intresserad aven förbindelse mellan
Vänern och Västerhavet - fortsättningen till stambanan ansåg man
sålunda i Vänersborg skulle mera gagna Uddevalla än Vänersborg.
Denna uppfattnings riktighet skulle den kommande tidens händelser
besanna i hög grad, och detta bidrog sannolikt till att i Vänersborg
skapa en viss om inte fientlig så i varje fall kylig inställning till nästa
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decenniums stora järnvägsförctag i vänersborgstrakten, nämligen
Bergslagsbanan.

Sommaren 1862 började Sparres ansträngningar att skaffa kapi
tal till det planerade järnvägsföretaget krönas med framgång. Den
7 juli beslöt Uddevalla på allmän rådstuga att genom aktieteckning
bidraga med 300.000 rdr till en linje Uddevalla-Vänersborg. En
månad senare, den 9 augusti, hölls allmän rådstuga i Vänersborg,
varvid frågan om stadens medverkan i järnvägsföretaget behandla
des. Trots att sympatierna till en början vora störst för en bana
mot Uddevalla utan anknytning med stambanan, lyckades Sparre
vinna gehör för sitt betydligt mera omfattande förslag. Rådstugan
beslöt sålunda att teckna aktier för 300.000 rdr i en järnväg från
Uddevalla till Herrljunga (eller Vårgårda) över Vänersborg. Sam
tidigt gjordes en hänvändelse till Uddevalla att ändra sitt tidigare
fattade beslut till att gälla hela linjen Uddevalla-Herrljunga, vil
ket bekräftades av Uddevalla på allmän rådstuga den 11 augusti.
Sedermera höjde Uddevalla sin insats till 500.000 rdr genom stads
fullmäktigebeslut den 11 maj påföljande år.

Hade det gått jämförelsevis lätt att erhålla ekonomiskt stöd från
de båda städer, som skulle beröras av den planerade järnvägen, blev
det avscvärt svårare att vinna landsbygdens medverkan. Vid ett
möte sommarcn 1862 på Restad, till vilket Sparre hade samman
kallat representanter för de områden, gcnom vilka järnvägen skulle
gå fram, framträdde den .ene talaren efter den andre med argument
mot järnvägsprojektet. När mötet skulle avslutas, yttrade Sparre,
som en längre stund varit liksom halvsovande och frånvarande:
"Aro herrarna nu ense med mig om saken, så torde ni, när ni kom
ma hem, meddela edra vänner och bekanta vad jag sagt och vad
jag nu säger, nämligen att jag ämnar genomdriva denna järnvägs
byggna.d såsom varande Olll1dgängligen nödvändig för utvecklingen
av det läns näringar, som konungen anförtrott mig. Säg detta till
alla ni träffa, och i första rummet hoppas jag på cdert eget bistånd
med aktieteckning, när det kommer till stycket."

Adelsköld, som var närvarande vid sammankomsten och som
återgivit händelseförloppet i sin memoarskildringl), konstaterade,

1) Claes Adelsköld, "Utdrag ur Mitt Dagsverks- och Pro Diverse-Konto",
Stockholm 1899-1901, del II, sid. 438 H.
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att det såg föga hoppfullt ut, när ombuden avlägsnade sig. "Asch",
svarade Sparre, "det betyder mindre än intet vad de där krabbsal
tarna tänka och tycka, det var de allra värsta motståndarna till järn-
vägen jag sammankallat, och nu få de något att skrävla om. Sa
ken kommer på tal, och så går den. - Och nu ska' Ni genast göra
upp ett kostnadsförslag och en plan till det hela, så att jag kan
väcka motion vid riksdagen om statsbidrag till järnvägsanlägg
ningen".

Som framgår av Sparres här ovan citerade yttranden, var hans
avsikter med järnvägslinjerna Borås-Herrljunga och Herrljunga
Uddevalla i första hand inte att lösa de rent lokala transportbe
hoven; han syftade vida längre, nämligen till att förbättra hela lä
nets kommunikationer. Detta ansåg han bäst ske genom att för
binda industristaden Borås med residensstaden Vänersborg och
hamnstaden Uddevalla, varigenom länets södra delar erhöllo direkta
förbindelser med Västerhavet. Sparres planer sträckte sig emeller
tid längre än så. Den tredje och avslutande länken i hans system
av länsjärnvägar - som dock aldrig kom till utförande på det sätt,
som Sparre hade tänkt sig - utgjorde en linje från Vänersborg eller
lämplig plats på banan Vänersborg-Uddevalla till Fredrikshald i
Norge, med en planerad fortsättning till Kristiania. Den senare
linjen, som inte blott skulle medfört bättre kommunikationer för
norra länsdelen utan även fört de båda unionsrikena närmare var
andra, är ett utmärkt exempel på det vida perspektiv, som Sparre
anlade på jä.rnvägsbyggandet. För Vänersborgs del finns det anled
ning att beklaga, att den sistnämnda banan inte kom till stånd, efter
som den hade kunnat göra Vänersborg till slutstation för en mellan
riksbana med de fördelar, som detta otvivelaktigt hade medfört.

En järnvägslinje från Borås till Saltsjön med den sträckning, som
Sparre önskade giva den, var givetvis ägnad att radikalt förändra
den rådande situationen på transportväsendets område i södra
vänerbäckenet. Vid de två tidigare tillfällena, när planerna på en
järnväg mellan Vänersborg och Uddevalla diskuterats, hade - som
framgått av skildringen här ovan - det göteborgska motståndet i
förening med TrolJhätte kanalbolagets protester bidragit till att
hindra företagets realiserande. Det är därför inte ägnat att förvåna,
att projektet även denna gång möttes av häftiga gensagor från Göte-
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borg, för vilken stad den nu föreslagna banan skulle medföra större
olägenheter ur ekonomisk synpunkt än enbart en linje Vänersborg
-Uddevalla. Göteborgsintressenas talan fördes främst av Göte
borgs Handels- och Sjöfartstidnings stridbare redaktör Sven Adolf
Hedlund. Tonen i göteborgspressen blev tidvis ganska frän, och
attackerna riktade sig i första hand mot järnvägens tillskyndare,
landshövding Sparre, vars energiska arbete i järnvägsfrågan blev
en tacksam måltavla för tidningsmännens skriverier. Tidningarna i
Vänersborg och Uddevalla blevo dock ej svaret skyldiga. De gingo
till motangrepp, varvid man särskilt vände sig mot den egoism som
gjorde sig gällande i Göteborg och vilken tog sig uttryck i ett mot
arbetande av andra platsers utveckling.

Sedan städerna Vänersborg och Uddevalla genom sina beslut
om aktieteckning jämnat vägen för det fortsatta arbetet på järnvä
gens förverkligande, utsändes den 23 augusti 1862 inbjudan till
teckning av aktier i en järnväg mellan Uddevalla, Vänersborg,
Håkantorp och Herrljunga. Inbjudan var undertecknad av lands
hövdingen Sparre samt av ett antal aktiva järnvägsintressenter,
bland vilka särskilt kan noteras representanterna för städerna Vä-
nersborg och Uddevalla, för den förstnämnda staden rådmannen
J. Börjesson, kammarherren C. E. C. Kuylenstjerna, bokhandlaren
F. A. Zettergren, handlaren L. J. Brun och fabrikören J. G. Carl
berg, för den sistnämnda borgmästaren o. E. Sandegren, härads
hövdingen A. Rosenqvist samt grosshandlarna L Kullgren, \Yl. Thor
burn och B. J. Hasselgren.

Aktieteckningen omfattades emellertid inte med något större in
tresse från privat håll, bortsett från vissa teckningar, gjorda av
invånarna i Vänersborg och Uddevalla, varför de kommitterade i
mitten av december månad 1862 sände ut en uppmaning om ökad
aktieteckning. Redovisning av teckningsresultaten begärdes till den
2 januari 1863, då en sammankomst skulle äga rum i Vänersborg i
järnvägsfrågan. Avsikten var att vid detta tillfälle bringa spörs
målet om järnvägens byggande till ett avgörande.

Närvarande vid detta möte voro järnvägsintressenter från Udde
valla, Vänersborg och Lidköping samt från berörda landsbygdsom
råden i Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Sammankomsten
inleddes med ett anförande av Sparre, vari denne redogjorde för de
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ekonomiska problemen i samband med järnvägens byggande och
drift. Enligt de av Adelsköld gjorda beräkningarna skulle kostna
derna för en 8 3/4 mil lång järnväg med en föreslagen spårvidd av 4
engelska fot (1,217 meter) bli 4.860.000 rdr. Av denna summa hän
förde sig 2.800.000 rdr till sträckan Herrljunga-Vänersborg och
2.060.000 rdr till linjen Vänersborg-Uddevalla. Till följd av ter
rängens beskaffenhet skulle alltså den senare sträckan bli betydligt
dyrare än den förra räknat per bankilometer.

Sedan Sparre lämnat den nämnda redogörelsen för de ekono
miska förutsä_ttningarna för järnvägen, delvis formad till en verk
lig skönmålning av det nya trafikmedlets fördelar, vidtog en tre
timmar lång debatt, där flertalet röster höjdes för projektets reali
serande. När diskussionen avslutats, frågade Sparre de närvarande,
om de voro villiga att bilda ett järnvägsbolag, vartill svarades ja. Det
beslöts vidare, att bolaget skulle få namnet Uddevalla-Vänersborg
-Herrljunga järnvägsaktiebolag, att koncession skulle sökas jämte
fastställelse av den bolagsordning, som antagits på förslag av Sparre.

En gammal tvistefråga aktualiserades vid mötet, föranledd av
underrättelser från lidköpingsombuden. Dessa meddelade näm-
ligen, att staden Lidköping beslutat bygga en järnväg från Lidkö
ping till Håkantorp och att 100.000 rdr anslagits för ändamålet
samt att statslån skulle sökas för resterande del av byggnadskostna
den. Nu ville ombuden från Lidköping, att denna anslutningsbana
skulle få ingå i det nyss bildade bolaget, så att båda banorna finge ge
mensam ledning, en anordning som säkert skulle varit till gagn ur
ekonomisk synpunkt för bägge järnvägarna men vilken dock inte om
fattades med något intresse av Sparre. Orsaken härtill får väl närmast
sökas i det förhållandet, att det gällde ett företag, som inte alls be
rörde hans län. Den v;lckta frågan kunde emellertid ej tagas upp
till behandling på mötet, eftersom den inte varit upptagen på kallel
sen till detta, och den förefaller sedan ha avförts från dagordningen.

Vid det konstituerade mötet tillsattes även en interimsstyrelse,
i vilken Sparre blev ordförande. S0111 representanter för Uddevalla
ingingo grosshandlarna B. J. Hasselgren, L Kullgren, Robert Thor
burn och H. Engelke och för Vänersborg kammarherren C. E. C.
Kuylenstjerna, bokhandlaren F. A. Zettergren och musikdirektören
O. H. Bergqvist. Vidare invaldes i styrelsen tre representanter för
Skaraborgs län och en för Dalsland.
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Som nämnts uppgick den beräknade anläggningskostnaden för
järnvägen till 4.860.000 rdr. Av detta belopp hade Sparre räknat med
att erhålla två tredjedelar eller 3.240.000 rdr som statligt lån, medan
återstoden, 1.620.000 rdr måste anskaffas genom aktieteckning. Det
blev nu en angelägen uppgift för interimsstyrelsen att genom inten
sifierad teckningsverksamhet bland allmänheten i järnvägens trafik
område anskaffa den erforderliga summan.

Redan innan det konstituerande sammanträdet hållits i Väners
borg, hade motioner ingivits till riksdagen - dagtecknade den 29
november 1862 - om låneunderstöd för en bana från Herrljunga till
Uddevalla över Vänersborg. Motionärerna voro fyra, nämligen
landshövdingen Sparre hos Ridderskapet och adeln, rådmannen J.
Börjesson från Vänersborg och borgmästaren G. Rhodin från Hjo
- vilken senare också hemställde om lån till järnvägen Lidköping
Håkantorp - i Borgareståndet samt lantbrukaren Olaus Eriksson
från Bohuslän i Bondeståndet.

Vid utskottsbehandlingen av de väckta motionerna visade det sig
snart, att statsbidrag kunde påräknas för linjen Uddevalla-Väners
borg - däremot inte för hela sträckan Herrljunga-Uddevalla.
Inför detta sakernas tillstånd gällde det för Sparre att genom tak
tiska åtgärder vinna ständernas medverkan i lånefrågan, och nu
kom hans mångåriga riksdagserfarenhet väl till pass. Sedan år 1844
hade Sparre bevistat samtliga ståndsriksdagar.

Som ett led i sin strävan att påverka och vinna opinionen - en
kannerligen den i riksdagen - för den tilltänkta järnvägen hade
Sparre givit ut en liten skrift "Om Låneunderstöd till en bibana
från Uddevalla öfver Wenersborg till Herrljunga", tryckt i Stock
holm 1863 hos P. A. Norstedt & Söner. Skriften, som omfattar 24
sidor, innehåller även utdrag aven bilaga, författad av Adelsköld,
samt en karta över föreslagna kommunikationsleder inom Alvsborgs
län!) .

1) Eftersom Wallin i det inledningsvis nämnda arbetet återgivit Sparres skrift
in extenso - Jonas Wallin, Uddevalla-Vänersborg-HerrIjunga Järnvägsbolag
1863-1923, sid. 34 ff -, refereras dess innehåll endast helt summariskt här.

Sparre inleder sin skrift med konstaterandet, att tanken på en kommunika
tionsled mellan Vänersborg och Uddevalla är gammal, och erinrar om såväl de
tidigare kanalprojekten som de första järnvägsplanerna. Han övergår sedan till
att diskutera den nytta den föreslagna järnvägen skulle skänka och har sam-
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Vid ståndens behandling av lånefrågan uppstodo långa debatter,
och när sedan dessa fattade skiljaktiga beslut - endast Ridderskapet
och adeln stödde oreserverat Sparre -, blev läget rätt komplicerat.
Den uppkomna situationen var emellertid inte i och för sig ogynn
sam för Sparre, eftersom den gynnade ett taktiskt spel av det slag,
som han så väl behärskade. Sparres ansträngningar resulterade
i att Ridderskapet och adeln beslöt inbjuda de andra stål1den till
sammanjämkning av de skilda meningarna i lånefrågan. Aktionen
lyckades och i början av juli månad 1863 beviljade ständerna det
begärda lånet mot en räntefot av 4 %, 1 % amortering samt med
3 års rämefrihet.

Genom det statliga lånet hade järnvägens förverkligande kommit
närmare, men det återstod ännu många hinder att övervinna. Den
fortsatta aktieteckningen ingav bekymmer, och Sparre gjorde nu allt
för att värva aktieägare. Han lät exempelvis sända ut tecknings
listor till länets kronofogdar, häradsskrivare, kronolänsmän, kommu
nalnämndsordförande och andra i liknande ställning, för att dessa
skulle påverka allmänheten till teckning. Härigenom åstadkomma:,
också ett stort antal teckningar, vilka emellertid i många fall verk
ställts av obemedlade personer, som saknade alla förutsättningar att
infria de gjorda åtagandena. Det visade sig sedermera, att dylika
aktier, träffande kallade "backstugusittaraktier", uppgingo till ett
sammanlagt belopp av omkring 150.000 rdr.

De första planerna på en järnväg mellan Vänersborg och Udde
valla hade som bekant sin upprinnelse i Värmland. För att vinna
värmlänningarnas medverkan till den planerade järnvägen sändes
en delegation till Karlstad sommaren 1863. Resultatet blev dock
inte alls vad man räknat med, då de värmländska bruks- och skogs
ägarna visade ett ganska svalt intresse för järnvägsprojektet: deras
aktieteckning stannade vid den blygsamma summan 1.100 rdr.

Med ingången av år 1863 hade en ny kommunal samfällighet till
kommit, nämligen landstingen. Sparre var givetvis inte sen att vädja

manfört argumenteringen i nio punkter. I dessa behandlas sålunda vänenrafiken,
Värmland och handeln med Norge, städerna Vänersborg och Uddevalla, V,ister
göt1and, Dalsland och Bohuslän, skärgårdsfiskets behov av goda transporter,
nöden i fabriksdistrikten i södra länsdelen samt trafikinkomsterna.
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om ekonomiskt stöd hos de av jarnvagen berörda landstingen. Alvs
borgs lan anslog också - efter motion av bokhandlaren F. A. Zetter
gren i Vanu'sborg - redan samma år 200.000 rdr till aktieteckning,
och bakom detta för jarnvagen lyckliga beslut anar man Sparres
stora auktoritet. De båda andra landstingen, Skaraborgs lans och
Göteborgs och Bohus läns, avslogo framställningar om aktieteckning
både detta och påföljande år. Först år 1865 beviljade landstinget
i Skaraborgs lan 50.000 rdr till aktieteckning - ursprungligen hade
200.000 rdr askats, men detta belopp blev som synes kraftigt
reducerat.

Den 25 september 1863 skulle bolagsstamma hållas, till vilken
tidpunkt det gällde att om möjligt anskaffa den resterande delen
av erforderligt aktiekapital. Dittills hade teckningar gjorts för cirka
1.425.000 rdr; den behövliga summan uppgick som tidigare namnt~

till 1.620.000 rdr, varför det fattades knappt 200.000 rdr. För
handlingarna vid denna viktiga bolagsstämma - man var nu
tvungen att komma till ett avgörande för att aktieteckningen skulle
bli fullgjord inom föreskriven tid - gingo inte i samförståndets
tecken, utan man tog på nytt upp gamla tvisteämnen, såsom spår
vidden, banans strackning, de beraknade trafikinkomsterna etc.
När diskussionen förklarats avslutad, frågade Sparre, om någon
kunde uppdriva det resterande beloppet på omkring 200.000 rdr.
Då ingen svarade, kom Sparres förlösande besked: "Tja! Då tecknar
jag dem väl sjalv, ty järnvag ska' vi ha, mina herrar!"1) Darmed var
jarnvagsprojektet klart att bringas till verkstallighet, vilket enligt
de i koncessionen givna bestammelserna skulle ske senast den 1 maj
1864.

Vid bolagsstamman valdes vidare styrelse, vilken fick följande
sammansattning: landshövdingen Sparre, ordförande, grosshandla
ren R. Thorburn från Uddevalla, verkstallande direktör och vice
ordförande, grosshandlaren L Kullgren från Uddevalla, musikdirek
tören O. H. Bergqvist från Vanersborg, och possessionaten J. Carls
son från Levene, de tre senare ledamöter med titeln direktör.

Slutgiltigt beslut om banans strackning över Håkantorp eller
Annestad - som var det kortare och något billigare alternativet 
fattades inte vid den har ovan namnda bolagsstamman utan först

1) Adelsköld, a. a., sid. 444.
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den llnövember året därpå. Anledningen till uppskovet var att
man ville avvakta utgången av 1864 års förhandlingar i Skaraborgs
läns landsting. Som tidigare nämnts avslogos de framställningar om
aktieteckning, som gjordes detta år, och hade inte staden Lidköping
i detta läge inträtt med en aktieteckning på 10.000 rdr, hade banan
sannolikt dragits den kortare vägen via Annestad. Genom Lidkö
pings ingripande fastställdes sålunda att linjen mellan Vänersborg
och Herrljunga skulle gå över Håkantorp.

Med bolagsstämman i september 1863 hade betingelser skapats för
arbetets påbörjande. Det dröjde dock några månader innan det
första spadtaget togs på järnvägen, främst beroende på svårigheterna
att bedriva anläggningsarbeten vintertid. Arbetet igångsattes där
för påföljande vår, den 27 april i Vänersborg, två dagar senare i
Uddevalla. På båda platserna inleddes arbetet med stora festlig
heter, som av samtida skildringar att döma inte lämnade något öv-
rigt att önska i fråga om högstämd patriotism och optimistisk yra. 1

)

För Vänersborgs del började högtidligheterna med en ceremoni, för
lagd till området strax intill södra tullen, där man röjt upp en plan
på f. d. Almqvistska trädgårdens tomt2

). Med Sparre i spetsen toga
medlemmarna i järnvägsbo1agets styrelse de första spadtagen på
järnvägen, varefter arbetet fortsattes av järnvägsarbetarna. Senare
samma dag intogo järnvägsintressenterna en gemensam måltid å Nya
sällskapets lokaler i Vänersborg. Efter denna gjordes en båttur till
Brinkebergskulle och vid återkomsten till staden styrdes färden till
värdshuset Kasen, där sexa intogs. Programmet var som synes om
fattande, men det var också en av alla efterlängtad händelse, som
nu kunde firas.

Det förekom givetvis tal, sång och musik i samband med festlig
heterna, och vad beträffar sångerna kan antecknas, att två enkom

1) Tidning för Wenersborgs Stad och Län nr 33 den 29 april 1864.
2) Det område, som avses, är det som låg söder om nuvarande kvarteret

Violen, d. v. s. Edsgatan 2. Namnet på gården, vilken tidigare kallad,;s
d'Orchimonts gård (efter dåvarande innehavaren generalmajoren Wilhelm
Albrecht d'Orchimont), emanerar från lagmannen Harald Almqvist, som var
ägare till landeriet·· några decennier under 1800-talets förra hälft. Jfr vidare
"Lagmannen Harald Almqvists Levernesbeskrivning", Vänersborgs Söners Gilles
årsskrift 1937, sid. 3 H.
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för tillfället skrivna hyllningssånger föredragas, båda av märket
Z. L. B. I

).

Vid anläggningsarbetena på järnvägen fungerade majoren Claes
Adelsköld som överingenjör och kaptenen J. Vestman som arbets-
chef. Linjen mellan Herrljunga och Salstad, där terrängen i stort
sett är jämn, beredde inte järnvägsbyggarna några svårigheter. Där
emot fanns det åtskilliga tekniska problem att lösa vid utförandec
av sträckan Salstad-Uddevalla, såsom passagen över Flo mosse,
övergången över Göta älv, bangårdsanläggningen i Vänersborg och
banvallen över sjön Vassbotten samt infarten till Uddevalla med
dess starka lutning. Adelsköld löste emellertid de förelagda upp
gifterna på ett utmärkt sätt. Hans skicklighet kom särskilt till sy
nes, när det gällde konstruktionen av bron över Göta älv. Denna
bro byggdes av stål - ett dittills oprövat material vid byggandet
av järnvägsbroar - med bågarna vända nedåt, vilket gav bron ett
originellt utseende.

Arbetet på järnvägen förlöpte enligt de uppgjorda beräkningarna.
I oktober månad 1866 var sålunda bandelen Salstad-Uddevalla
färdig och redan den 3 januari året därpå kunde hela sträckan mellan
Herrljunga och Uddevalla trafikeras. Den 17 maj 1867 hade aktie
ägarna inbjudits till en invigningsresa, vilken avslutades med en fest
middag i Herrljunga, och järnvägen öppnades nu för allmän trafik.

Man hade ursprungligen tänkt anordna en högtidlig invigning av
banan i september 1867 med närvaro av konung Carl XV, men med
hänsyn till monarkens vacklande hälsa fick denna plan skrinläggas.
I st~i.1let anordnades ett festtåg den 16 september mellan Vänersborg
och Uddevalla för ledamöterna i f\.1vsborgs läns landsting, som då
voro samlade till session i Vänersborg.

I samband med de skilda invigningsfest1igheterna - sannolikt
ordnade för att öka allmänhetens intresse för järnvägen - blev i
synnerhet Sparre föremål för vältaliga hyllningar. Som framgått
av den tidigare skildringen kan järnvägen i hög grad sägas vara

.--~

l) Bakom denna signatur döljer sig skalden och fanjunkaren 2acharias Ludvig
Barkstedt, som intog en framträdande plats i stadens oHentliga liv - framför
allt nÖjesliv -- vid 18DD-talets mitt. Se vidare Margareta Barkstedts uppsats
i denna årsskrift och Bene] Hallberg, "En maskeradbal i Vänersborg år 1849",
Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1939, sid. 46 H.
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resultatet aven mans arbete. Utan Sparres okuvliga energi är det
föga troligt, att järnvägsfrågan för berörda trakter bringats till lös-
ning på sätt som nu skedde. Sparres tal om järnvägen som "sin
järnväg" är därför inte utan berättigande.

När den med så stora förväntningar emotsedda järnvägen mellan
Herrljunga och Uddevalla började trafikeras visade det sig snart,
att den som trafikmedel skulle komma att spela en alldeles själv
ständig roll med verkningar, som dess tillskyndare aldrig räknat
med. Den till följd av sjökommunikationerna gynnade ställning,
som Vänersborg haft i århundraden, försvann efter hand med järn
vägarnas tillkomst. Som kanalstation hade Vänersborg genom sitt
läge vid Vänerns sydspets blivit något av ett kommunikationscent
rum för den inländska sjötrafiken. Då järnvägarna kommo, ledde
de trafiken andra vägar - förbi Vänersborg -, och när sedan sta
den gick miste om möjligheten att bli järnvägsknut - korsningen
mellan Herrljunga-Uddevallalinjen och Bergslagsbanan -, blevo
verkningarna av det nya kommunikationsmedlet snarast negativa
för Vänersborgs del.

Under årtiondena närmast före järnvägens tillkomst hade Väners
borg varit centrum för en livlig spannmålshandel med en icke obe-
tydlig export, framför allt av havre, över stadens hamn. Denna
handel upphörde givetvis inte, i och med att järnvägen anlades, men
järnvägen kom att gynna Uddevalla på Vänersborgs bekostnad, och
belysande för utvecklingen är den fördubbling av spannmålsexpor
ten över Uddevalla hamn som ägde rum åren närmast efter järn
vägens öppnande. l)

I Uddevalla dominerades spannmålshandeln av det Thorburnska
handelshuset, vilket som redan tidigare nämnts tagit aktiv del i
järnvägsplanerna (se sid. 21) och som även stött UWHJ genom aktie
teckning. I den skildring av handelshuset, som Bertil Thorburn
ägnat detta i anledning av bolagets hundraåriga tillvaro - och vil
ken har den betecknande underrubriken "Ett blad ur den svenska
havreexportens historia" -, redogör Thorburn för järnvägens stora

l) Gösta Hasselberg, Vänersborgs Historia, Del II, sid. 226.
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betydelse för företagets transporter. Som ett exempel härpå näm
ner han, att firman köpte järnvägsvagnar för 60.000 kronor - för
att hjälpa det kapitalfattiga järnvägsbolaget -, vilka i första hand
skulle användas för företagets egna havretransporter. Omfattningen
av dessa kan bäst belysas med några uppgifter, hämtade ur Thor
burns arbete. Bokslutsåret 1871/72 anlände sålunda 26.624 ton
havre till det Thorburnska handelshuset över UWH], 1873/74
27.348 ton och 1875/76 inte mindre än 36.789 ton. Av den sist
nämnda kvantiteten kommo ca 9.800 ton via Herrljunga och 26.980
ton från stationer på linjen Herrljunga-Uddevalla. I fråga om
de senare kan noteras, att de största mängderna komma från Vara
(7.773 ton), Grästorp (5.259 ton) och Vänersborg (7.297 ton). Att
en så betydande kvantitet havre lämnat Vänersborg med destina
tion Uddevalla synes inte kunna tolkas på annat sätt, än att stadens
köpmän nu fungerade som mellanhänder åt exportfirman i Udde
valla - med andra ord en radikal förändring av den tidigare rå
dande situationen, då havreexporten i stor utsträckning gick direkt
över Vänersborg. Enligt Thorburn kallades UWH] "havrebanan",
ett namn som avslöjar åtskilligt om den roll, som dessa transporter
spelade för både järnvägen och bygderna runt omkring denl).

Ett av Sparres motiv för järnvägens byggande var som bekant,
att den skulle stimulera näringslivet genom att möjliggöra bättre
och billigare transporter. Att de genom järnvägen ökade avsätt
ningsmöjligheterna för spannmål förbättrade jordbrukets lönsamhet
är uppenbart, vidare att industriens råvaru- och bränsleförsörjning
tack vare järnvägen kunde tillgodoses snabbare och till lägre kost
nader än tidigare. I dessa avseenden infriades förväntningarna
otvivelaktigt: järnvägen blev en stimulerande faktor i bygdens
ekonomiska liv av det slag, som dess tillskyndare hoppats på.

För de båda städerna Vänersborg och Uddevalla blev utgången
- som framgått av skildringen här ovan - delvis en annan, än
den man räknat med. För Uddevallas del medförde järnvägen en
avsevärd utvidgning av stadens omland österut mot Herrljunga 
till vilket havretransporterna utgöra en utmärkt illustration -,
samtidigt som Vänersborgs dominans i detta område minskades,
sannolikt inte lika mycket som Uddevallas ökade men tillräckligt

1) Thorburn, a. a., sid. 111 H.
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myckedör att bli fullt påtaglig. Farhågor för en dylik utveckling
hade, som tidigare framhållits, inte saknats i Vänersborg, men att
de skulle besannas i så hög grad hade säkerligen ingen väntat.

I inledningen till denna uppsats berördes den framför allt under
1830- och 40-talen gängse uppfattningen om järnvägarnas roll som
ett komplement till trafiken mellan skilda vattensystem. Den om
lastning i Vänersborg från båt till järnväg och vice versa, som Sparre
och många med honom rälmade med, baserades på nämnda förut
sättning. Från denna utgångspunkt är det riktigt, att man knappast
kunde tänka sig en sträcka, som bättre lämpade sig för en järnväg)
än det ungefär 2,5 mil långa avståndet mellan Vänerns sydspets och
Uddevalla. Efter järnvägens öppnande gjorde också järnvägsbo
laget ansträngningar för att få till stånd en omlastning i Vänersborg
och lyckades även teckna kontrakt med Edsvalla bruk i Värmland
om en sådan trafik. Denna blev emellertid inte långvarig, och även
senare omlastningar - från andra industriföretag - blevo av rätt
blygsam omfattning.

Helt naturligt sågs varken själva järnvägen eller dess omlast
ningal' i Vänersborg med gillande av det bolag, som administrerade
TrolIhätte kanal och vilket ju tidigare haft en kritisk inställning
till järnvägsprojektet såsom sådant. För att möta konkurrensen från
järnvägarna - inte blott UWHJ utan även västra stambanan och
längre fram också Bergslagsbanan - tvingades efter hand kanalbo
laget tillgripa motåtgärder i form av reducerade taxor.

Den stora omlastning i Vänersborg, som stadens köpmän och
järnvägsbolaget hoppats på och kanalbolaget fruktat, blev aldrig
förverkligad. Järnvägens inflytande kom i det aktuella fallet lik
som i så många andra att koncentreras dels till banans replipunkter,
Herrljunga vid stambanan och Uddevalla vid havet, och dels till
de stationssamhällen, som så småningom började växa upp utmed
linjen.

I den av Sparre utgivna skriften i järnvägsfrågan uttalades
en optimistisk syn på järnvägens bärighet, säkerligen äkta, vil
ken givetvis var ägnad att påverka ständernas ställnings
tagande i lånefrågan. Det skulle emellertid visa sig, att
denna uppfattning inte hade fog för sig, i första hand till
följd av att inkomsterna blevo mindre än beräknat. Någon ut-
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delning till aktieägarna kunde sålunda inte lämnas under de 33 första
åren - d. v. s. under den tid järnvägen var smalspårig. Efter om
byggnaden till normalspår ökades trafikinkomsterna, och år 1901
kunde utdelning ske för första gången med 3 %. Därefter har ut
delning ägt rum med varierande procentsats (mellan 3 och 6 %)
fram till förstatligandet år 1940 med undantag för åren 1925, 1926,
1931-1936 och 1939.

I den här ovan lämnade skildringen av Uddevalla-Vänersborg
-Herrljunga järnväg har huvudvikten lagts vid händelserna i
samband med järnvägens tillkomst. järnvägens verkningar ha också
behandlats, ehuru långt mindre utförligt, än vad detta betydelse
fulla ämne kan giva anledning till. järnvägens utveckling, från
privatägd smalspårig linje till elektrifierad statsbana, har däremot
knappast alls berörts. Avslutningsvis skall därför data lämnas för
några viktigare händelser under den nittioåriga trafikperioden.

Som förut nämnts byggdes jä.rnvägen med den för svenska för-
hållanden ovanliga spårvidden av 4 engelska fot, eller 1,217 m,
samma spårvidd som den några år tidigare fullbordade linjen
mellan Borås och Herrljunga hade. Under de första åren av järn
vägens trafikerande voro olägenheterna med den från statsbanenätet
avvikande spårvidden relativt obetydliga. Kostnaderna för om
lastningen ökade dock efter hand, särskilt sedan Bergslagsbanan
öppnats för trafik år 1879. När frågan om ombyggnad av Borås
banan aktualiserades i början av 1890-talet, insåg ledningen för
UWHj, att den måste följa exemplet, om järnvägen inte skulle bli
helt isolerad. Ombyggnadsarbetet, som skedde i etapper, ägde rum
åren 1898-1899. Själva spåromläggningen utfördes i augusti
september 1899, och den 1 september detta år var den 92 kilometer
långa linjen klar för normalspårstrafik. Kostnaderna för ombyggna
den uppgingo till omkring 620.000 kronor, vilka täcktes genom
statligt lån.

Nästa genomgripande händelse är utan tvekan järnvägens för
statligande år 1940. Statens övertagande av banan hade diskuterats
redan på 1880-talet, den gången föranledd av frågan om övergång
till normalspår. Den aktion, som gjordes av landstingen i KIvsborgs
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och Skaraborgs län år 1886 för att åstadkomma statsinlösen, ledde
emellertid inte till något resultat.

Under 1930-talet var som bekant frågan om statens övertagande
av ett större antal enskilda järnvägar föremål för debatt. En år
1936 tillsatt utredningskommitte avgav två år senare ett betänkande,
i vilket ett förstatligande av de enskilda järnvägarna rekommende
rades som den bästa lösningen av järnvägarnas organisations- och
rationaliseringsproblem1

). I den proposition till 1939 års riksdag,
som Kungl. Maj:t framlade, hade de ledande principerna i betän
kandet accepterats, och riksdagens beslut den 17 maj samma år gick
- med vissa ändringar - i samma riktning.

För UWHJ:s del blev frågan om statsinlösen aktualiserad snabbare
än väntat. Statens transportkommission ställde nämligen i oktober
1939 fordringar på järnvägens förstärkning för att möjliggöra trafik
med tyngre tåg i samband med av andra världskriget föranledda
planer att bygga ut Uddevalla hamn. Kostnaderna för dessa ar
beten beräknades till cirka 700.000 kronor, ett belopp som järnvä
gens styrelse under då rådande förhållanden näppeligen kunde
uppdriva på egen hand. Det hela ledde till att styrelsen började
förhandla med representanter för Kungl. Järnvägsstyrelsen om järn
vägens förstatligande. Resultatet blev ett avtal om statsinlösen,
som sedermera godkändes på extra bolagsstämma den 24 februari
1940. Den i ärendet framlagda propositionen godkändes av riks
dagen den 18 maj 1940, som anvisade 1.058.000 kronor för köpets
genomförande. Den 1 juli 1940 övergick banan i statens ägo, och
en ny epok i järnvägens historia kunde börja.

Som ett led i strävandena att rationalisera järnvägsdriften har
elektrifieringen intagit en framträdande plats under de senaste år-o
tiondena. I och med att staten övertog linjen Uddevalla-Väners
borg-Herrljunga skapades förutsättningar för övergång till eldrift
även på denna sträcka, ehuru arbetet till följd av materialknapphet
inte kunde bringas till utförande förrän åren närmast efter andra
världskrigets slut. Elektrifieringen fullbordades hösten 1949, och
invigningståget passerade mellan Herrljunga och Uddevalla den

1) 1936 års ]ärnvägskommitte, "Betänkande rörande åtgärder för enhetlig
görande av det svenska järnvägsnätet.", Statens offentliga utredningar 1938;
28.
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12 december 1949. Därmed hade ett märkligt kretslopp slutits:
Den järnväg, som en gång icke utan svårighet haft att passera
över fallen i Göta älv vid Huvudnäs, kunde nu hämta energi för
trafiken från dessa vattenfall.

Om järnvägarnas betydelse har en historiker träffande sagt föl
jande, vilket också gäller den bana, som skildrats här ovan:

"Det var som en modern saga, detta teknikens triumftåg genom
de gamla bondebygderna, och järnvägarnas tillkomst har kanske
betytt mer än något annat för det moderna Sveriges fram- och
tillväxt." 1)

NILS pARUD.

1) Ingvar Andersson, Sveriges historia, Sto~kholm 1953, 4 uppl., sid. 388.
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Vänersborg på 1l00-talet. (Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift
1943.)

Gustaf Odencrantz. (Linköpings biblioteks handlingar, band 4:1,
1944.)

Några bilder ur Vänersborgs stads historia. Tal vid stadens 300
årsjubileum den 21 juni 1944. (Vänersborgs Söners Gilles Års
skrift 1945.)

Kommentar till "Till och från skolan" av domprosten Gustaf Lizell.
(Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1945.)

Kommentar till"Plantagefunderingar, en skolpojksdikt från 1890
talets Vänersborg". (Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1945.)

Ur Vänersborgs första tidning. (Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift
1946, tidigare i Elfsborgs läns Annonsblad 16/6 1944.)

Kopparslagaren Lorentz Dafgård och hans barn. (Vänersborgs
Söners Gilles Årskrift 1947.)

Eric Gustaf Gyllenheim. En av Vänersborgs stora donatorer. (Vä
nersborgs Söners Gilles Årsskrift 1948.)

Om Bernhard Risbergs släkt. (Linköpings biblioteks handlingar,
band 4:2, 1949.)

Henrik och Olga Aberg samt deras Linköpingsfond för stödjande
av filantropiska och kulturella strävanden. (Linköpings biblio
teks handlingar, band 4:2, 1949.)

Anteckningar om bokbindare i Vänersborg. (Vänersborgs Söners
Gilles Årsskrift 1949.)

Anteckningar om Vänersborgs skola i äldre tider. (Vänersborgs
Söners Gilles Årsskrift 1950, tidigare i Länstidningen 16/2 1937..~
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Karl X l i Vänersborg. (Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1951,
tidigare i Länstidningen 2/1 1929.)

Om Svenska Handelsbankens fastighet i Vänersborg (tomten nr 1 i
kvarteret Näckrosen). (Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1952.)

Ur Vänersborgs stads domböcker 1671-1675. l. (Vänersborgs
Söners Gilles Årsskrift 1953.)

Ur Vänersborgs stads domböcker 1671-1675. Il. (Vänersborgs
Söners Gilles Årsskrift 1954, posthumt.)

RAGNAR FALK.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 9.

Museets egyptiska samlingar.

I Väncrsborgs museums hittills enda utgivna katalog - den al'
år 1904 - förtecknas ej mindre än 30 avdelningar av de mest
skilda slag. Därvid är att märka, att i denna siffra ej ingår de
varierande naturhistoriska samlingar, som finns i museet. Som
n:r 30 redogöres för museets egyptiska samling. Denna avdelnin:;
upptar 70 nummer, varav dock flera utgör täcknummer för en grupp
föremål. Märkligt nog finns inga som helst uppgifter om hur sam
lingen kommit att hamna i Vänersborg och i museet där utom en
kortfattad notis i förordet, där det heter: "Kammarherren m. m.
O. G. v. Keiderstam, t. f. generalkonsul i Alexandria år 1886, har
skänkt den dyrbara egpyptiska samlingen..." I sitt arbete "Väners
borgs museums historia" har doktor K. G. Cedergren anfört en del
uppgifter, som delvis står i motsatsförhållande till de ovannämnda.
Han skriver: "Om den von Heidenstamska donationen av egyptiska
fornsaker, en samling till vilken få svenska museer kunna uppvisa
något motstycke, är mycket litet känt. Den skedde före museibygg
nadens tillkomst och har skett direkt till Adolf Andersohn och på
hans initiativ. Handlingarna angående densamma hava blivit förstör
da liksom så mycket annat av Andersohns bervväxling." I uppsatsen
"Hur museet kom till" kompletterar N. I. Svensson dessa senare
upplysningar 1

): "Vid beskrivningen av den egyptiska samlingen
får man veta, att denna är skänkt av generalkonsulO. G. von
Heidenstam, förutom den större kistan, som herr v. H. förmått
den italienske konstsamlaren Pugioli i Alexandria att förära mu
seet". Källa för detta uttalande är en artikel i Länstidningen den
30 januari 1891, alltså i samband med museets invigning. Kata
logens namn "v. Keiderstam" är alltså felaktigt, och årtalet, 1886,
som nämnes i sammanhanget, är missvisande. Samlingarna bör ha
skänkts redan före detta år enligt vad som även framgår av under
handlingarna vid museets uppförande.

1) Årsskriften 1949, s. 102.
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Det är mycket tänkbart, för att inte säga troligt, att man kan
finna ytterligare några uppgifter om dessa samlingar på andra håll,
och kanske kan på så sätt denna delvis olösta fråga få sin lösning i
framtiden. I skrivande stund bör emellertid vittnesbördet aven
muntlig tradition (bestyrkt bl. a. av museets förre intendent Josef
Sjögren) läggas till vad som ovan sagts angående samlingarnas upp
komst. Enligt denna berättas, att stadens store donator Adolf An
dersohn, som var synnerligen intresserad av resor, på en av sina
vidsträckta färder även kom att besöka Egypten. Därvid skall
han ha träffat svenske generalkonsuln i Alexandria och för denne
på ett så entusiasmerande sätt berättat om strävandena att söka
åstadkomma ett museum i Vänersborg, att von Heidenstam, som
var en ivrig samlare, kommit på tanken till den storartade dona
tionen.

Tiden har gått sedan dess. Vänersborgs museum har haft myc
ken glädje av sina egyptiska samlingar. Forskare har studerat dem,
allmänheten har beundrat dem. Detta har icke hindrat, att något
hemlighetsfullt och gåtfullt på äkta egyptiskt sätt vilat över kollek
tionen. Olösta frågor har återstått både beträffande själva till
komsten av samlingarna och beträffande de enskilda föremålen
Utan tvekan har i detta sammanhang den s. k. prinsessmumien spe
lat huvudrollen. Historien om denna är väl värd att berätta.

Som n:r 1 i katalogen nämnes: "Målad sarkofag, hvari en
mumie." Detta - att det i den lilla förnämliga mumiekistan i
samlingen skulle förvaras en riktig, äkta mumie - har retat ny
fikenheten under museets hela verksamhetstid. Efter långa tiders
polemik i tidningspressen, i vilken bl. a. framskymtar ett visst "riks
intresse" för saken, återspeglad t. ex. av följande tidningsrubrik:
"Lokalpatriotism ger Vänersborg prinsessmumie" eller följande ut
talande: "Prinsessmumier från så gammal tid, som det här är fråga
om, är synnerligen ovanliga, och det är inte troligt att det i väners
borgsfalIet är en sådan", var man år 1948 färdig för en röntgenun
dersökning av mumiekistan.

Den med stora förväntningar motsedda undersökningen gav dock
knappast de resultat man hade anledning att vänta sig vare sig i
positiv eIIer negativ riktning. Fotografierna blev helt enkelt så
otydliga, att man icke med bestämdhet kunde uttala sig om det
verkligen rörde sig om en äkta mumie eller om ett falsifikat. Då åter-
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stod endast en sak att göra: man måste linda av svepningen för oku-o

lärundersökning. Denna undersökning skedde även år 1948. Proto
kollet förvaras i museets samlingar och ger belägg för det stora in
tresse man hade för saken. Proceduren är uppdelad i nio punkter,
och resultatet blev ganska överraskande. När man kommit så långt,
att man sökte efter kraniet, rann det sand ur svepningen. Man
kunde efter avslutad undersökning summera följande slutsatser;
"Sedan museistyrelsen nu fått närmare upplysningar, har man låtit
ett par sakkunniga utföra en preliminär undersökning. Det visade
sig härvid" att mumien är en under sen tid gjord förfalskning, men
att de linnevävnader, som använts till hölje, tydligen äro av äkta
gammalt datum och möjligen från århundradena kring Kristi
födelse."

Så enkelt lät sig dock ej denna segslitna fråga lösas. Den
dök snart upp på ett nytt sätt. En tidningsrubrik kan var"
signifikativ: "Vänersborgsmumien mannekäng, äkta men utan ben
och knotor." Och artikeln börjar så: "Vänersborgsmumien är ingen
riktig mumie utan något betydligt finare, nämligen en skyltmumie
- den enda i vårt land. Sådana mumier stod uppställda i
mumiefieringsverkstäderna, för att de som beställde mumiefiering
skulle få en uppfattning om priser och utförande. Några mänsk
liga rester finns inte innanför bindorna, utan fyllningen ut
göres av sågspån och grus, omtalar docent E. Akmar i Uppsala..."
Docent Akmars minst sagt uppseendeväckande teori har som vänt:1t
ej fått stå oemotsagd, och inte minst från de sakkunniga, som öpp
nat kistan, opponerades starkt mot detta sista påstående. Docent
Akmar har i olika sammanhang hävdat sin uppfattning och även
kommit med en del ytterligare kommentarer väl värda att fram
dragas i detta sammanhang. Han säger: "Mumien såg dagen ljus
i gravstaden Thebe, där eliten av mumiefieringsarbetare fanns. Hur
den sedan kommit till Vänersborg är ännu ej klart. Vägarna ha
varit slingrande och tiden lång. Kistan tillhörde på sin tid en
kvinna med namnet Utest-Minn. Namnet finns på locket inramat
av Horus' fyra söner, som flankerar inskriften i varje hörn. Horus
gestalterna symboliserar uppståndelsen och förekommer ofta pa
mumiekistor. .. Dessutom kan man avläsa kvinnans stamträd p;l.
locket, där både hennes barns och mors namn finns." Ja, så är allt
så fortfarande frågan delvis öppen.
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FRÄN MUMIEUNDERSöKNINGEN.
"Mumien" i kistan.
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Detta var litet om samlingarna; nu till problemet med deras
exponering. Hur skulle dessa egyptiska samlingar kunna exponeras
på bästa tänkbara sätt? De ha visats tidigare dels i källaren men
dels också i det lilla kabinett, som är t. v. om utgången. Man har
dock ej varit nöjd med dessa placeringar, som knappast givit konst
verken och övriga föremål full rättvisa. Under vintern 1955-56
har stora förändringar vidtagits med samlingarna. Förre lands
antikvarien N. L Svensson var på sin tid sysselsatt med att söka
åstadkomma en modernisering, men hans sjukdom kom att lägga hin
der i vägen för planernas förverkligande. Nu tog museistyre1sen åter
upp tanken. Principiellt ansåg man, att samlingarna ej gjordes rätt
visa i den trånga lokalen med de omoderna montrarna. Under
tecknad fick i uppdrag att dels kontakta fackmän för en veten
skaplig översyn av beståndet, dels utarbeta ett nytt exponerings-
förslag. Således kom det sig, att intendenten vid Egyptiska museet
i Stockholm docent Sten VI/. \YJångstedt besökte Vänersborgs museum
för en grundlig genomgång av museets egyptiska samlingar. Docent
Wångstedt kunde med sin sakkunskap rätta till en del misstag i den
gamla inventarieförteckningen, så att en helt ny, modern och kom
plett inventarieförteckning nu finns. Dessutom bistod han
råd och dåd vid planeringen av samlingens då förestående nya
uppställning. Av särskilt intresse var kanske även att taga del av
docent Wångstedts uttalande om samlingarnas värde. r-Ian fram-
håller deras genomgående goda kvalitet och pekar - förutom på
ett antal värdefulla och sällsynta föremål - särskilt på den ovan
ligt stora och representativa kollektionen av textilier, till vilken en
ligt honom ej. ens Egyptiska museet i Stockholm kan uppvisa en
motsvarighet.

Efter denna vetenskapliga genomgång av samlingarna kunde ett
helt nytt förslag för samlingarnas uppställning framläggas, som
museistyre1sen godkände. Förändringarna är nu helt genomförda
och består huvudsakligen i följande: Samlingarna har åter flyttats
ned i källarvåningen, där två mindre rum friställts för desamma.
Härvid uppstod en mycket kinkig fråga av tekniskt slag, som absolut
måste lösas, innan överflyttningen kunde ske. Källaren måste
göras fuktfri. Sedan vissa utdikningsarbeten utförts, anbragtes
slingor från museets värmesystem i murar, väggar och i katafalker
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på ett sådant sätt, att en varmluftscirkulation alltid skulle ske inom
lokalerna. Genom detta system har också all fukt försvunnit och
ingen som helst källarlukt har sedan dess kunnat förnimmas. För
hållandena har garanterats absolut säkra för föremålens förvaring.

PTAH-SOKAR-OSIRIS,
egyptisk dödsväktare.

I det yttre av de två rummen visas i väggfasta montrar bruks
och konstföremål från Egypten. Rummet avskiljes från det inre
genom en portal, som uppförts helt i egyptisk stil. Det inre rum
met har fått karaktären aven gravkammare, och här förvaras de
båda mumiekistorna i var sitt gravvalv. Men dessutom exponeras
även här ett antal föremål samt för övrigt några prov på de ovan··
nämnda textilierna. Slutligen förbindes detta rum med den övriga
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källaren genom en smal öppning, vangenom cirkulationsvisning av
samlingen kan bli möjlig.

Det är, som man kan förstå, ett omfattande arbete som genom
förts. Själva arrangemangen i montrar har delvis utförts av fil.
kand. E. Nordahl, (som i sin examen även har egyptologi som ett

PORTALEN TILL MUSEETS EGYPTISKA GRAVKAMMARE.

ämne.) Murningsarbetena, som varit mycket omfattande, har ut
förts av murarmästaren Karl Boden. På sitt karakteristiska och
oefterhärmliga sätt har han löst problemet att förvandla en tidigare
skräpgarderob till en egyptisk gravkammare. Hans prestation har
rönt stor uppskattning. Målningsarbetet, som omfattar dels vanlig
vägg- och golvmålning, dels konstnärlig dekorering i "hieroglyfstil"
av väggarna m. m., har på ett mycket förtjänstfullt sätt utförts av
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konstnären Arnold Axelsson. Samtliga figurer på väggarna, som
också inhuggits i relief, är hämtade från museets egna samlingar. Så
ledes prydes den nämnda portalen in till gravkammaren av tvenne
gravväkterskor, som "lånats" från den stora sarkofagen.

Det var inte utan en viss stolthet, som museistyre1sen kunde in
viga de nyrenoverade och nyexponerade egyptiska samlingarna 
Ull bland museets främsta sevärdheter - den 24 april år 1956. Ja,
t. o. m. från själva landet Egypten har intresse visats, och de
egyptiska myndigheterna har via Svenska utrikesdepartementet be
gärt detaljerade upplysningar om Vänersborgs museums egyptiska
samlingar i samband med liknande förfrågningar till andra museer
och samlingar, som äga rika kollektioner från de gamla faraonernas
land.

SVEN AXEL HALLBACK.
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Årsredogörelse
för

Vänersborgs museum 1956.

Vänersborgs museum har under 1956 haft ett synnerligen livligt
verksamhetsår. Besökssiffrorna, 9.924, varav 3.605 betalande, giver
vid handen, att museet - om man till denna siffra lägger olika till
fälliga besök, expeditionsbesök etc. - för förmodligen första gången
sedan sin tillkomst haft över 10.000 besökande. Antalet besö
kande skolklasser har även procentuellt stigit högst avsevärt och
under året har museet således haft besök av inte mindre än 4.408
skolelever med 210 lärare. Dessutom har - såsom föregående år
- studiecirklar, konferenser och sammanträden av skilda slag hållits
inom museets väggar.

Icke mindre än elva utställningar ha under året arrangerats, av
vilka fem ordnats i samarbete med Göta Alvdalens konstförening.
Av de övriga ha ytterligare två varit konstutsällningar, nämligen
"Grafik och lyrik", arrangerad i samarbete med Folket i Bild och
A. B. F., samt "Nordisk konstutställning", anordnad i samarbete
med Föreningen Norden. En dockutställning, "Dockor från hela
världen", tillkom i samarbete med Fredrika Bremer-förbundet. De
tre resterande utställningarna, "Det vildas rike II", sommarutställ
ningen, omfattande orientalisk konst, konsthantverk och vapen, samt
"Från istid till järnålder", ha hållits i museets egen regi.

Genom stadsfullmäktiges tillmötesgående med extra anslag har
- som under år 1955 -- en extra amanuens kunnat anställas, fil.
kand. Else Nordahl, under sammanlagt fyra månader. Amanuens
Nordahi har haft hand om den från föregående år påbörjade in
venteringen av museet. Betydande delar av den mycket omfattande
fornminnesavdelningen har kunnat systematiskt inventeras, kata
logiseras och antingen magasineras eller utställas. Förutom detta
arbete har amanuens Nordahl, bl. a. i egenskap av egyptolog, biträtt
vid ordnandet av den egyptiska avdelningen. Under landsantik-
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variens bortovaro vikarierade amanuens Nordahi med Riksan
tikvarieämbetets medgivande. Slutligen har fröken Nordahi arran
gerat den ovannämnda utställningen "Från istid till järnålder" med
föremål ur museets fornminnesavdelning. Till denna utställning
har hon också utarbetat en omfattande katalog, som utgivits av
trycket.

Museets flaggstång har under året blivit reparerad.
Det från tidigare år påbörjade renoverings- och förnyelsearbetet

inom museet har fortsatts med kraft. Framförallt har uppmärksam
het ägnats museets källarvåning. Ny trappa till denna har installe
rats. Förutom en allmän uppsnyggning, omfattande bl. a. målning
av golv och i viss mån v~i.ggar och tak, har här en helt ny egyptisk
avdelning kunnat . Genom ett enkelt arrangemang kunde
tvenne mindre rum friställas för dessa värdefulla samlingar. I det
yttre av dessa exponeras i väggfasta montrar av teakträ med blå in
vändig klädsel och med indirekt ljus egyptiska bruksföremål och
konstverk. Det inre rummet har ombyggts till en gravkammare i
tidig egyptisk stil med valv och pelare. En port vaktad av tvenne
gravväkterskor, leder in tifl kammaren, vars väggar även smyckas av
figurer och hieroglyfer, hämtade från museets egna samlingar. I
denna gravkammare, som försetts med modern konditionering, för
varas museets tvenne mumiekistor och dessutom bl. a. i montrar prov
på textilier, fragment av kistor m. m. Murningsarbetet har utförts
av murarmästaren Karl Boden, Vänersborg, vilken även tillverkat
den nya spisen i den s. k. soldatstugan, och målningsarbetet - så
väl hantverksmålningen som den konstnärliga utsmyckningen
av konstnären Arnold Axelsson, Uddevalla.

Genom tillmötesgående av stadens myndigheter har magasinsfrå
gan, som varit mycket provisoriskt ordna,d, fått en tillfällig lösning.
Vissa lokaler i gamla materialgården ha upplåtits till magasin för
museets räkning. Dessa utrymmen äro ur många synpunkter myc
ket bättre än det tidigare upplåtna magasinet vid östergatan. En
första systematisk indelning av de nya magasinslokalerna har påbör
jats. Aven om magasinsfrågan genom denna lösning tillfälligt ord
nats, har den dock ej härigenom helt bragts ur världen. Utrym
mena ifråga komma eventuellt att i framtiden återtagas av myndig
heterna, om nybygge å tomten skulle bli aktuellt. Dessutom är
magasinet ifråga ej försett med någon uppvärmning, varför endast
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för temperaturväxlingar okänsliga föremål kunna magasineras. En
definitiv, rationell lösning av denna fråga står följaktligen fortfa
rande på museets önskelista.

Vissa renoveringsarbeten ha utförts för museets räkning. Konser
vator Hjalmar Gustafsson, Stockholm, har således renoverat fem
tavlor och konservator Olle Hellström, Skara, har omhänderhaft
restaureringen av ett antal värdefulla speglar och lampetter. Viss
konserveringstjänst har utförts av konservator Erik Åkerblom, Vä
nersborg. - Museets myntsamlingar ha blivit systematiskt genom
gångna och katalogiserade. Arbetet har på ett mycket förtjänstfullt
sätt utförts av f. landssekreteraren Erik Åman, Stockholm.

Beträffande personalfrågan kan framhållas, att landsantikvariens
nya anställningsförhållanden genomförts under året, vilket bl. a.
innebär, att staten numera svarar för 90 % av hans lön mot tidi
gare 66 2/3 0J0. I gengäld har staten förbehållit sig viss förtursrätt
betro vissa arbetsuppgifter. Vidare kan påpekas, att den tidigare
rit- och skrivbiträdestjänsten hos Kulturminnesrådet för Alvsborgs
län övertagits av staden och uppflyttats till en kontorsbiträdestjänst.
Vaktmästaretjänsten är oförändrad. Den av staten avlönade arkiv
arbetaren är fortfarande heltidsanställd vid museet. Museets städ
fråga är oförändrad. - För bevakning anlitar museet liksom före
gående år Vänersborgs Vaktbolag.

En rad donationer ha under året berikat museets samlingar. De
äro skänkta av (kronologiskt uppräknade) herr J. V. Nordberg, Vä
nersborg, konstnären Henry Myhren, Fagerfjäll, herr O. Engström,
Vänersnäs, herr S. A. Ek, Vänersborg, herr Åke Lundsgård, Väners
borg, fru Agnes Haij, Vänersborg, ingenjör B. Ransed, Vänersborg,
herr Erik Sundberg, Vänersborg, fru Karin Tell, Kungälv, bokbin
dare Anders Sahlin, Vänersborg, herr Gustaf Magnusson, Lilleskog,
herr Johan Alsterberg, Vänersborg, fru Agnes Granström, Väners
borg, fr. Hildur Wiberg, Stockholm, fru Inez Dragstedt, Sundals
Ryr, fröken Selma Wikner, Vänersborg, herr och fru Erik Larsson,
Vänersborg, länsassessor Ragnar Falk, Vänersborg, herr Gustaf Jo
hansson, Borås, herr Fritz Borg, Trollhättan, samt konstnären Börje
Sandelin, Stockholm.

Bland nyförvärven bör särskilt framhållas två handgjorda maski
ner för tillverkning av halmhylsor, som för 200 kronor inköpts av
herr J. V. Nordberg, samt två förnäma bokverk, skänkta av Före-
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ningen Vänersborgs Musei Vänner, vilken även bekostat restaurering
av icke mindre än fem museet tillhöriga konstverk.

Vid "vännernas" årsmöte den 24 april invigdes den egyptiska
avdelningen. Förfriskningar hade till detta tillfälle donerats. Den
omtalade kortfilmen "Bronsålder" av Lars Krantz och Andrej
Gavrjusjov visades, och i ett kåseri berättade den sistnämnde om
filmens tillkomst.

Vänersborg i januari 1957.

RAGNAR FALK.
ordf.

/ Sven Axel Hallbäck.
sekr.

Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsredogörelse för 1956.

Föreningen har under året kunnat stabilisera sin verksamhet.
Medlemsantalet har varit

ständiga medlemmar " . . . . . . . . . . 8
stödjande medlemmar:

företag 5
enskilda 5

övriga medlemmar . . . . . 59
s. k. familjemedlemmar 20

Summa 97

I styrelsen har såsom ordförande efter f. landshövdingen Arvid
Richert, som avböjt återval, inträtt landshövdingen Mats Lemne.
För övrigt har styrelsen haft samma sammansättning som under år
1955. Tre sammanträden har hållits.

På sammanträde den 22 mars beslöt styrelsen att av influtna av
gifter från de $. k. ständiga medlemmarna bilda en grundfond.
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Vid sammanträdet den 24 april konstituerade styrelsen sig i sam
band med föreningens årsmöte. Detta, som hölls i samband med
Göta Alvdalens konstförenings årsmöte, fick en värdig och lyckad
utformning. Museets nya egyptiska avdelning invigdes, en förnäm
lig utställning av svensk-fransk konst visades med bl. a. verk av
Picasso, Leger, Villon, GAN, Griinewald, Jolin m. fl. En annan
huvudpunkt var visandet av den omtalade kortfilmen "Bronsålder",
som kommenterades av dess regissör ingenjör Andrej Gavrjusjov.
Till årsmötet hade förfriskningar donerats, vilka serverades i mu
seets nyrenoverade källarlokaler. Vid årsmötet uppdrogs åt styrel
sen att närmare utreda och precisera föreningens verksamhetsformer.

Med anledning av detta sammanträdde styrelsen den 15 oktober.
Därvid tillsattes en kommitte, som fick till uppgift att intensifiera
medlemsvärvandet samt att stärka kontakterna med andra organisa
tioner och myndigheter. Denna kommiw~ har sedan tagit kontakt
med en rad vänersborgsorganisationer, som alla ställt sig synnerligen
välvilliga till föreningen och dess verksamhet. Kommitten har ock
så fått i uppdrag att utarbeta ett "önskeprogram" för museets del,
omfattande åtgärder, som kunna komma ifråga för hjälp och stöd
från föreningens sida.

Styrelsen har anslagit medel till förvärv av tvenne bokverk till
museets bibliotek.

Vänersborg i januari 1957.

MATS LEMNE.
ordf.

/ Sven Axel Hallbäck.
sekr.
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ÅRSKRÖNIKA 1956.

Rock'n-roll är dagens melodi och attityd. Ryck och slit, stampa
och tjut, kasta din vän och partner högt upp i luften men fråga ej
efter hur han faller; vänd dig till en annan, använd armbågarna,
kasta, slän g, vråla, slåss!

Adlof Hitler är förklarad död. Av domstol. Lägg inget över
jordiskt i "förklarad". De som tro på själavandring ha blivit starka
i tron och styrkta i sina teorier, då de sett diktatorstelningen Nasser
resa sina kycklingsfjädrar och gala sig hes på massmöten. Förunder
ligt förresten vad diktatorsnamnen ligga väl på tungan: Hitler,
Franco, Tito, Nasser, Kadar. Lätta att uttala på alla språk och
svåra att glömma, även om man så gärna vill. Malenkov, Molotov,
Bulganin, Chrusjtjov fordra faktiskt litet tankeverksamhet vid ut
talet, men de stå ju mera som sinnebilder för nutidens hårdaste,
råaste och blodigaste diktaturbegrepp: Sovjet. Och medan F. N.
producerar resolutioner, ha förtryckta folk från östersjön till Svarta
havet lärt sig uttala ordet Sovjet mellan sammanbitna tänder.

Rock'n-rollen går vild och otyglad. USA kastar sin partner Eng
land-Frankrike högt i luften och frågar ej efter, hur den faller, och
Sovjets rock'n-roll i satellitstaterna såväl som i hemlandet är en
svältens, koncentrationslägrens och mordens dance macabre. Och
medan den civiliserade världen håller andan inför nästa världskrig,
har den nyligen omvalde presidenten för världens största demokrati
släppt tumgreppet i golfklubban och samlat sig till en storstilad stats
mannagärning genom att anbefalla en dags världssorg.

Låt oss lämna helheten och bland detaljerna söka några ljus
punkter!

Automationen har blivit ett begrepp, som mer och mer sysselsätter
människornas fantasi och som lovar en ljusare och bättre framtid.
Skarpa hjärnor ha räknat ut, att om fred och arbetsro får härska
på vår jord, så kommer levnadsstandarden att fördubblas inom
tjugo år. Se, det är ju alltid något att glädjas åt!
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Glädjas göra också alla veckotidningar åt den unga och sköna
furstinnan av Monaco, född Grace Kelly. Och ännu gladare är
monegaskerna både åt sin stiliga furstinna och åt den lyckliga till
dragelsen, som väntas inom den furstliga familjen. Ty kan tronfölj
den tryggas, få monegaskerna fortsätta sin bekymmeriösa och skatte
fria tillvaro som innevånare i en fri stat. Och både det där med
skattefrihet och fri stat är något att hålla tummarna för i tider som
dessa.

1956 har varit ett olympiskt år med vinterspel i Cortina, ryttar
spel i Stockholm och sommarspel i november i Melbourne. Om
spelen kan sägas att Ryssland vann, närmast följt av USA, samt
att de länder, som av hederlighet eller fattigdom hålla på amatör
bestämmelserna, i fortsättningen inte ha mycket att hämta vid dessa
spel.

Samtidigt med ryttarspelen i Stockholm hade Sverige ett offi
ciellt besök av Storbritanniens regerande drottning, åtföljd av gemål
och söt syster-prinsessa. Besöket inramades med all den pomp och
ståt, som Sverige kunde åstadkomma för att hedra representanten
för en av den fria världens största demokratier. Några små fadäser
inträffade dock: bl. a. ramlade två hästgardister av sina höga häs
tar framför drottningens vagn, och ett kvinnligt statsråd med stela
leder sökte sätta sig på sina höga hästar. Men det var ju ryttar
spel, och i det senare fallet kanske tillfället ansågs lämpligt att
motionera en gammal käpphäst.

På tal om officiel1a förbindelser hedrades Sovjet med besök av
statsråden Erlander och Hedlund. Därom är intet att säga.
Dock torde det, som därefter skett och sker i Ungern, Polen och
Rumänien, öppnat ögonen både på regeringen och den breda
massan i Sverige. Kanske börjar man se med andra ögon på rys
sarnas kapning av svenska fiskebåtar, nedskjutning av flygplan,
fallet Raoul Wallenberg och spioneriverksamheten från Sovjets
stockholmsambassad. Att betrakta och behandla diktatorerna i
Kreml och deras hantlangare som vanliga människor går tydligen
inte.

r år har det varit riksdagsmannaval. Följer man noga med i
pressen, så finner man, att alla partierna vunnit valet. Några
vunno mandat, några prestige och samtliga goda förutsättningar
för nästa val. Så skal1 det låta. Friden och endräkten är full-
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ständig, och arbetet på Helgeandsholmen behöver ej störas av n~got

skelande på valmän och annat ovidkommande.
Det första spritfria året är tillända. Det blev tyvärr värre än

man fruktat. Tidningarna och allmänheten ha bombarderats med
statistik om sålda litrar och omhändertagna fyllerister. Statistiken
är ordentligt bearbetad och uppställd med jämförelser mellan må
nader, kvartal och halvår och procenttalen uträknade med två
decimaler. Landsändar, län och städer ställas emot varandra som
i den värsta serietabell. Statistiken talar ett hemskt språk men nå
gon hjälp för den på fältet arbetande nykterhetsvårdande persona
len har den knappast varit. Mindre arbete med siffrorna och litet
mera hjälp till socialvårdare och polis kunde kanske mildrat eländet.
Nya System AB i Vänersborg sålde sprit under det gångna motboks
fria året för 5.300.000 kr. Vi behöva bostäder, skolor, sjukhus, för
att inte tala om fängelser, industrin och lantbruket behöver pengar
för investeringar och rationaliseringar. För fem millioner kronor per
år skulle man kunna åstadkomma en hel del i våra trakter.

Vänersborgs gasverk har upphört, och därmed är en epok i sta
dens affärsverksamhet avslutad. Affären gick dåligt mot slutet, och
ingen torde nu sakna gasen. Men gamla vänersborgare minnas nog,
kanske med vemod, vilket kolossalt steg utvecklingen tog den dag,
då gasen blev belysningsmedlet i kyrkan, i skolorna och på gatorna.
Vad vi nu avfärdar med en axelryckning var en gång höjden av
modernitet och framåtskridande. Sic transit gloria mundi!

Bland de i staden verksamma hembygdsvårdande föreningarna
intager Dalslands Gille en framskjuten plats. Föreningen har under
året invigt sin hembygdsgård, Dalbogården, en ståtlig och stilren
1700-talsbyggnad, vackert belägen i Dalbobergen. Vänersborgaren i
gemen har en liten vrå i sitt hjärta reserverad för Dalsland och dals
länningarna, och Dalslands gille önskas all framgång i sin kultur
vårdande uppgift.

Våra förbindelser med Dalsland mera bokstavligt talat skulle ju
bli bättre genom den högbro över trafikkanalen, som planerades
redan i början av 1940-talet. Modellen till denna högbro presen
terades för allmänheten vid jubileumsutställningen 1944, och frågan
ansågs då ganska given och självklar. Efter 14 års utredningar, be
tänkande och utlåtande ha experterna funnit, att den absolut bästa
förbindelsen mellan Vänersborg och Dalsland är vägen över Troll-

61



hättan, Öxnered och Katrineda1. Ha vi gjort vad vi kunnat för
att ändra på denna intelligenta slutsats? Vi ha hårt dömt de män
eller den man, som en gång omintetgjorde Bergslagsbanans plane
rade sträckning genom Vänersborg. Hur komma vi att dömas?
Att bron dessutom har ett rent lokalintresse för Vänersborg behöver
väl inte påpekas. Fråga annars de ca 3.000 vänersborgare, som
bo på Blåsut, i Botered eller Öxnered och som äro direkt beroende
av broeländet. De få gå upp 10 min. tidigare varje morgon och få
sin middagsrast minskad med 15-20 min. varje dag under åtta
månader pr år. Det gör över 100.000 timmar pr år, utom all jäkt
och osäkerhet.

Vänersborg skall åter bli militärstad. Enligt beslut kommer Udde
valla fo att flyttas hit, så snart lokaler och bostäder kunna ställas
till förfogande. Och därmed är cirkeln sluten, för vilken gång i
ordningen är omöjligt att säga. Studerar man Vänersborgs historia
så finner man, att så snart krigsmoln stiger vid horisonten, så kom
mer militärerna till Vänersborg som flugor till en sockerbit, antingen
det gäller tillfällig garnisonering, permantent förläggning eller uppe·
hållsplats för staber eller t. o. m. högkvarter. Måtte vi denna gång
få behålla militärerna, de äro hjärtligt välkomna. Och så få vi
hoppas, att deras ankomst hit ej bådar nya ofärder med krig och
nöd för land och folk.

Med detta, mina bröder, vill jag ända mitt enkla bokslut för ett
år, som ej går till hävderna som ett av mänsklighetens lyckligare,
och önska er alla

ETT GOTT NYTT .lIR!

Vänersborg den 26 december 1956.

THORSTEN GULZ.
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MINNESRUNOR 1956.

"Bort gå dc, stumma skrida de,
en efter en till skuggornas värld."

Annandag Jul har för oss vänersborgssöner blivit en samlingens dag, då VI

dragas till vår födelsestad på något förunderligt sätt. Vi vill hem! Dessa
våra sammankomster ge oss något att vänta på år efter år, då vi får återknyta
de gemensamma banden med något, som vi sätta det allra största värde på,
antingen vi ha förmånen att ha vår dagliga gärning förlagd till födelsestaden
eller vi äro bosatta på någon annan ort. Det är hemmet, som är grunden
till allt, som våra tankar kretsar omkring.

Under det gångna året ha 7 av våra gillebröder gått bort för att icke mera
deltaga i vår samling här på Gillestämman, men de ha gått till det hem, där
vi alla skola samlas för alltid. Vi sända dem en tacksamhetens tanke för den
tid, vi fått räkna dem som medlemmar av vårt Gille, och önska dem en frid,
SOll1 varar evinnerligen.

Vaktmästaren NILS-ERIK STRöM,
född i Vänersborg den 4 augusti
1911, avled i Vänersborg den 3 mars
1956. - Ström inträdde i Väners
borgs Söners Gille år 1954.

OSCAR,
15 mars

19 januari
Väners-

Grosshandlaren ALGOT
född i Vänersborg den
1891, avled i örebro den
1956. - Oscar inträdde
borgs Söners Gille år 1931.
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Reparatören GUNNAR GILLBLAD,
född i Vänersborg den 2 juli 1893,
avled i Göteborg den 29 mars 1956.
_. Gillblad intl',idde i Vänersborgs

Söners Gille år 1943.

Konditormästaren HUGO JOHANS
SON, född i Vänersborg den 11 sep
tember 1892, avled i Norrköping den
15 september 1956. - Johansson in
trädde i Vänersborgs Söners Gille
år 1920.
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f. d. Kamreraren LUDVIG LINDE
DAL, född i Vara den 17 decem
ber 1869, avled i Stockholm den
20 maj 1956. - Lindedal inträdde
Vänersborgs Söners Gille år 1931.

Skoind.-arbetaren KARL JOHANS·
SON, född i Vänersborg den 31
januari 1899, avled i Vänersborg den
1 oktober 1956. - Johansson in
trädde i Vänersborgs Söners Gille
år 1935.



Byggmästaren KNUT LINDGREN,
född i Vänersborg den 14 maj 1877,
avled i Vänersborg den 12 december
1956. - Lindgren inträdde i Väners
borgs Söners Gille år 1914.

PRIMUS ANDERSON.

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

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

(Anita Hallden.)
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Gjllehröderl

Gillet äger ett betydande antal överexemplar av tidigare år·

gångar av årsskriften. Dock äro årgångarna 1932 och 1934 helt

utgångna, och av årgång 1935 finnes endast ett mindre antal

exemplar.

Den som önskar komplettera sm årsskriftsserie med äldre år

gångar kan hänvända sig till Gillets kassa fogde (drätselkonto

risten Kurt Hallberg, Kyrkogatan 27, Vänersborg). Priset är

3 kr/st.

Under 1930-talet upplades en porträttsamling över Gillets med

lemmar. Denna kommer nu att fullständigas och vidareföras.

De gillebröder, som veta med sig icke hava överlämnat sitt foto-

grafi till porträttsamlingen, torde snarast möjligt göra detta. Det

gäller framför allt alla, som under de 20 senaste åren inträtt i

Gillet.

Fotografi bör förses med uppgift om namn och födelsetid.

STY R E LS E N.

66



Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1956.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse över verksamheten under år 1956, Gillets 51 :a
arbetsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 27 mars
och till högtidsstämma annandag jul. Till den senare, vilken av
hölls å Frimurarelogens festsal med ty åtföljande sedvanlig julrnål
tid, hade infunnit sig 59 gillebröder. Vid högtidsstämman utdelades
- förutom vederbörliga 25-årstecken - Gillets hyllningsmedalj till
fem 50-årsveteraner1

) och till en om Gillet särskilt förtjänt gille
broder2

). I samband med stämman höll gillebrodern Nils Pårud
föredrag över ämnet: "Eric ]osias Sparre som järnvägsbyggare."

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 25:e årgång,
vilket alltså innebar ett nytt jubileum i Gillets historia.

Ur "Knut Hernströms understödsfond" har utdelats en julgåva
och ur "Major Oscar Wenerströms understödsfond" likaledes en
julgåva. För Gillets övriga understödsverksamhet redogöres i
"Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" styrelsebe
rättelse.

Liksom tidigare har ur "Wilhelm och Nora Malmbergs dona
tion" utgått stipendier till elever vid stadens folkskolor.

Medlemsantalet utgjorde vid 1956 års utgång 580, varav 19
ständiga medlemmar. Under året ha 7 medlemmar avlidit och 4
nya medlemmar tillkommit.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
"Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" särskilda
styrelseberättelse.

1) Fd. överpostiljonen Gottfrid Andersson, Uddevalla, fd. godsägaren Per
Grundberg, Bromma, fd. förste postiljonen Ernfrid Larsson, Vänersborg, gods
ägaren Hadar Grundberg, Askersund, och köpmannen Eric Lundborg, Väners
borg, vilka inträtt i Gillet under år 1907.

2) Frisörmästaren Bruno Sterner, bisittare i Gillets styrelse, vilken inträtt
i Gillet år 1908.
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Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMli.NNA KASSAN:

Behållning från år 1955 .
Inträdesavgifter , . . . . . . . . . . . 4:-
Avgifter av ständiga medlemmar . .. . . . . . . . 300:-
Ärsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.505:-
Frivillig avgift . .. . .. . . . . . .. . . . . . . ... . . . . 10:-
Försålda miniatyrmedaljer . . . . . . . . . . . . . . . . 25:-
Uttagna porton 219:35
Ränta. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 24:74

1.372:79

3.088 :09

Kronor 4.460:88

Sammanträdeskostnader .
Miniatyrmedaljer .
Uppvaktningar .
Trycksaker o. d. . .
Porto och telefon .
Diverse .

Behållning till år 1957: Innest. i bank
å postg.

Kontant .

267:70
29:40

329:40
204:
311 :45
101 :70

1.314 :78
1.811 :05

91 :40

1.243 :65

3.217:23

Kronor 4.460:88

2. Vli.NERSBORGS SöNERS GILLES FöRSK\t!NINGSFOND:

Behållning från år 1955 .
Ränta .

4.744:29
61:29

Kronor 4.805:58

Behållning till år 1957: Obligationer .
Innest. i bank .

4.000:
805 :58 4.805:58

Kronor 4.805 :58

3. NAMNKUNNIGA Vli.NERSBORGS MINNES FOND:

Behållning från år 1955 .
Ränta .

742:80
27:82

770:62

770:62

Kronor

Behållning till år 1957: Innestående i bank .... Kronor
--------
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4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND :

Behållning från år 1955 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1957: Obligationer........ 2.000:-

Innest. i bank 154 :55

Kronor

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1955 .
Räntor .

Kronor

2.138:52
76:03

2.214:55

60:-

2.154:55

2.214:55

5.230:61
142:32

5.372:93

Behållning till år 1957: Obligationer .
Innest. i bank .

5.000:
372:93

Kronor

5.372:93

5.372:93

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1955 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1957: Obligationer 3.000:-

Innest. i bank 492 :97

Kronor

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1955 .
Försålda 25-årstecken .
Räntor .

Kronor

Stipendier till elever vid stadens folkskolor .
Behållning till år 1957: Obligationer........ 10.000:-

Innest. i bank 484:80

Kronor

3.470:29
122:68

3.592:97

100:-

3.492:97

3.592:97

10.270:08
7:50

357:22

10.634:80

150:-

10.484:80

10.634:80

69



8. RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1955 .
Försålda årsskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 :75
Annonser i 1955 års årsskrift 3.290:-
Räntor 59:64

Kronor

5.236:96

3.373:39

8.610:35

Tryckning av 1955 års årsskrift .
Författarhonorar .

Behållning till år 1957: Obligationer .
Innest. i bank .
Kontant .

4.790:12
900:60

2.000:
869:93
50:-

Kronor

5.690:72

2.919:63

8.610:35

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1955 .
Ränta .

Kronor

5.128:32
208:51

5.336:83

Behållning till år 1957: Innestående i bank Kronor 5.336:83

Då 1955 års jubileumsskrift utkom först i samband med 50
årsminnets firande i december 1955, kunde densamma likvideras
först under år 1956. K ven 1956 års årsskrift utkom på grund av
särskilda orsaker så sent, att årsavgiftsuppbörden för året kunde
avslutas och tryckningskostnaderna likvideras först under år 1957 J

då jämväl annonsuppbörd skett. Detta har föranlett, att reglering
av förhållandet mellan Allmänna kassan och Dymlingska årsskrifts
fonden kan ske först innevarande år, vid vars utgång sistnämnda
fond kommer att vara återställd till sitt rätta kapital. Av angivet
skäl utvisar Allmänna kassan vid 1956 års utgång en exceptionellt
stor behållning.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman f.
sparbankskassören Bror Fock, till gilleskrivare bankkassören Primus
Anderson och till kassafogde drätselkontoristen Kurt Hallberg.
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Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 28 februari 1957.

GUNNAR HlORTR.

BROR FOCK.

BRUNO STERNER.

PRIMUS ANDERSON.

VALTER KARLSON.

KURT HALLBERG.

THORSTEN GULZ.

G r a n s k n i n g s b e r ä t t e l se.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners
Gilles räkenskaper och förvaltning under år 1956, få efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess olika fonders ställning är i full överensstäm
melse med de oss förelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapi
talbehållningen pr den 31 december 1956, tillhopa kronor 38.555:14,
har av oss kontrollerats utan anmärkning. Fondernas innehav av
obligationer har inventerats och befunnits överensstämma med
räkenskaperna.

Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning förefinnes,
hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1956 års för
valtning.

Vänersborg den 1 mars 1957.

ALLAN HEDEN. lOHN ANDERSON.

G r a n s k n i n g s In ä n.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1956.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hem får härmed avgiva följande berättelse över stiftelsens verk
samhet under år 1956, stiftelsens femte arbetsår.

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Inkomster:

Arrende konto
Räntors konto

8.064:
188:05

Kronor 8.252:05

Utgifter:

Understöds konto .
Kapital konto (årets överskott) .

Räntors konto .
Löners konto .
RenhålInings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

1.650:
325:

74:85
2.613:21

126:20
596:
118 :70 5.503:96

2.050:
698:09

Kronor 8.252:05

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTI:

den 31/12

85.000:
100:
50:

3.843:02
49:25

89.042:27

den 1/1

85.000:
100:
50:

1.898 :18
700:-

87.748:18

Tillgångar:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

--------
Kronor
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Skulder:

Låne konto .
Utestående skulders konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto .

40.000:-

10.000:
37.748:18

40.000:
596:

10.000:
38.446:27

Kronor 87.748:18 89.042:27

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION:

Behållning från år 1955 .
Räntor .

29.538 :23
928:97

________HO
O
---

Kronor 30.467 :20

Behållning till år 1957: Fastighetens lån
Obligationer
Innestående i bank ..

20.000:
8.200:-
2.267 :20 30.467 :20

Kronor 30.467 :20

Under året har skett övergång från gas- till elvärme, varjämte
utbytta fönster målats och staketet reparerats.

Stiftelsens understödsverksamhet har under det gångna året varit
av ungefär samma omfattning som föregående år. Stiftelsens eko
nomiska ställning tillåter en ökad understödsverksamhet. Styrel
sen vill därför uppmana gillebröderna att giva styrelsen tillkänna
uppkommande fall av hjälpbehov. Det är alls icke nödvändigt,
att alla understöd skola lämnas vid jultiden.

Inom sig har styrelsen för år 1956 utsett: till vice ordförande
f. sparbankskassören Bror Fock, till sekreterare bankkassören Primus
Anderson, till kassör drätselkontoristen Kurt Hallberg och till
fastighetsförva1tare handlanden Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 28 februari 1957.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

BRUNO STERNER.

PRIMUS ANDERSON.

VALTER KARLSON.

KURT HALLBERG.

THORSTEN GULZ.
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Revi s i on sh e rät t e l s e.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räken
skaper och förvaltning under år 1956, få efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbe
hållningen pr den 31 december 1956, tillhopa kronor 78.913:47, har
av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Syskonen
Eliassons donations innehav av obligationer har inventerats och be
funnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning framkom

mit, hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1956 års
förvaltning.

Vänersborg den 1 mars 1957.

ALLAN HEDEN.

R e v i s o r e r.

JOHN ANDERSON.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1956.
Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbel'gs donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons donationsfond .

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem:

Fastigheten .
Syskonen Eliassons donation .
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3.217:23
4.805:58

770:62
2.154:55
5.372:93
3.492:97

10.484:80
2.919:63
5.336:83 35.555:14

48.446:27
30.467:20 78.913 :47

Kronor 117.468 :61



V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1956.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ingeniör, Gävle .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora .
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, SVEN, Med. kand., Lund .
ALMSTRöM, NILS, Provinsialläkare, Gnosjö .
ANDERSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma .
"ANDERSSON, AXEL, Sjukhusvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
"'ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, Jordbruksförman, Vänersborg .
"'ANDERSSON, GOTTFRID, fd. överpostiljon, Uddevalla, inne-

havare av Gillets medalj (1956) ••••••••••••••••••••••

';'ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
<'ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Karlskrona o o

ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg o o o •• o ••• o o o o o

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg . o o o

ANDERSSON, CARL Wo, Handlande, Vänersborg o o ••• o o o o o o •

ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg o o •• o • o o • o o o

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg o ••• o o. o

ANDERSON, NILS, Disponent, Strömstad .. o o • o o • o • o o o o •• o o o •

ANDERSSON, NILS, Vaktmästare, Vänersborg . o o o o o o o o • o • o o o •

ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg o •• o o o •••• o o

ANDERSSON, OSCAR, Förman, Vänersborg, innehavare av gillets
medalj (1955) o. o o o o • o o o o o o o •• o o o o •••• o o • o' o o o o •• o' •

ANDERSSON, OSCAR, Installatör, Vänersborg .. o o o •••••• o o • o o

"'ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, gilleskrivare o'

ANDERSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg ..... o o. o.' o

ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg .. o • o o • o

"'ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde o o • o ••• o • o o o o o

ANDERSSON, TORSTEN, Kontorsskrivare, Vänersborg o o • o o o o o

ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg o o •• o o o o o o • o

ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .. o • o • o ••• o o ••• o o •••
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födelse- Inträ-
år desår

1894 51
1924 55
1914 55
1922 51
1916 54
1896 46
1931 46
1910 55
1909 55
1916 45
1917 43
1901 30
1914 54
1915 51
1896 30
1897 42

1878 07
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1925 53
1893 55
1945 55
1919 53
1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38
1898 18
1919 35
1918 45
1896 32
1914 55
1909 52
1906 54



"ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVIDSSON, BERTIL, Skoindustriarbetare, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
"ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"-BARKSTEDT, LUDVIG, fd. Bankkamrer, Alingsås, innehavare

av gillets medalj (1955) .
"-BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
"-BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm .
"BECKEMAN, KNUT, fd. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medlem .
BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, Linjeförman, Trollhättan .
"BERG, FRITZ, fd. Boktryckare, Vänersborg .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
"-BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Göteborg .
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Hälsingborg .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg .
BERGMAN, KARL-ERIK, Handelsbiträde, Vänersborg .
"BERGSTRöM, AXEL, Landskamrerare, Falun .
"-BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro .
"BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg _ .
BIEL, GöSTA, Rederitjänsteman, Lerum .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg .
BJöRNBERG, SVEN, Poliskonstapel, Vänersborg .
BJöRNDAHL, ERIK, Bokbindarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg _
BODEN, KARL, fd. Hantverksföreståndare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
':-BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
"BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRIGELIUS, GUNNAR, Försäljningschef, Göteborg .

1901 30
1907 53
1912 55
1897 46
1902 28
1918 55
1899 54
1890 45

1882 OS
1885 30
1878 19

1880 15
1905 33
1903 55
1884 08
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1910 45
1920 43
1898 46
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1912 54
1885 55
1923 55
1914 55
1918 47
1906 48
1881 SO
1888 32
1873 34
1880 21
1919 54
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"BROBECK, KARL, fd. Kamrerare, Falun .. oo.. o o o .
"'BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .. o o o.
"BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg ..... ooo o. ooo.
BKCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg ooo. o. o ooo'
BKCKSTRöM, TORSTEN, Akeriägare, Vänersborg o .
"'CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Karlskrona oo
"'CEDERGREN, RAGNAR, Affärschef, Västerås . o.... o. oo. o. o
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle . o.. o. oooo.. o. o... o.
CEDERHOLM, AKE, Avdelningschef, Uddevalla o o" oo.
CEGRELL, ELOF, Klontorschef, Vänersborg ooo o ooo..
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Finspång o oo. oo.. oo
DAHLGREN, ARNE, Kontorsskrivare, Vänersborg o.. oo
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg oo.. oooo o
DAHLGREN, STIG, Omnibusägare, Vänersborg .. oo. oo .
"DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg o. o... ooo.. o. ooooo
DAHLLöF, AXEL, Kassör, Vänersborg . o. o.. o. o. ooo. oo... o..
DAHLLöF, HARRY, Polisassistent, Uddevalla .. o.. oo.. oo. oooo
DAHLSTRöM, PAUL, Lokförare, Nyköping o. o.... o... oo. oo..
"DAHLSTRöM, WERNER, Handlande, Karlsborg . oo. oooo. ooo
DAHME, ALGOT, Kmneslärare, Vänersborg oo... o.. oo. o.. oo..
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg o. oooooo
"'DAFGARD, AXEL, Köpman, Vänersborg ooo. o o o
DAFGARD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
"DAFGARD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg . o o. o.. oo..
DAFGARD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg o. ooo.. o. oo
DAFGARD, SVEN, Köpman, Vara . o.. o.. ooo oo. oo.. o. oo..
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .. o.. o.. o. ooo.. o..
"DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg . o.. oo. o... o. o
"'DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm o.. o.. oo. o.. ooo.
"'EDLUND, AXEL Ho, Direktör, Vara . o.. ooo.. oo. oo. o. o. ooo
"EDLUND, BERTIL, Kontorsskrivare, Trollhättan . o. o. ooo. o..
EDLUND, HANS, Ingeniör, Vänersborg o. o. oooooo... oo. oooooo
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg o. o. oooo. o.. oo
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg oo. oo. oo..
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg o oo.. ooo
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås . ooo. o oooooooo. o
EK, HARALD, Kapten, Sundbyberg ooo. o ooo oo... ooooooo
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg oo. o o.. o. o. oooooo .
*EKBERG, HJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .. oooo. o.. o. o.
EK13LAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan oo. ooo. oo.. o. ooooo
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma o.. oo... oo.. oo.. o...
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg oo oooo.. o.
"ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda oo. ooo. oo oo. oo..
"ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall ... o. ooo.. o... oo. oooo. oooo
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .... oooooo
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1886
1906
1904
1898
1907
1905
1907
1911
1913
1916
1924
1918
1911
1917
1896
1911
1909
1895
1891
1909
1920
1891
1939
1906
1903
1898
1893
1895
1891
1895
1899
1934
1903
1903
1903
1894
1919
1924
1872
1916
1919
1903
1906
1912
1916

19
23
31
45
54
30
30
30
55
49
48
55
53
55
30
55
55
47
15
39
55
21
50
30
53
53
52
11
32
28
30
56
46
55
49
48
44
50
22
53
44
42
30
30
51



ENGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Söderhamn .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"-ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, Boktryckare, Göteborg .
ERIKSSON, ALLAN, 1:e Postiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"-ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICKSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GOSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem .
"-ERIKSSON, LARS, fd. Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Äkeriägare, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand .
FAGERSTROM, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
FALK, HARRY, Handlande, Vänersborg .
FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg , ..
"-FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vänersborg, gillets andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
FORSS, ERIC, Tullkontrollör, Trelleborg .
FRIEDLKNDER, BIRGER, fd. Handlande, Vänersborg .
"FROBERG, GOSTA, Apotekare, Vänersborg .
FROID, ARVID, Förman, Vänersborg .
FURBO, EVERT, Skolvaktmästare, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
"-GADDE, ELOF, Köpman, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GOSTA, Köpman, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Stockholm .
"GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GILLBLAD, GUNNAR, Reparatör, Göteborg t .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .

1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 52
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1904 55
1901 55
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1878 21
1907 46
1920 46
1906 55
1911 55
1926 54
1902 35
1906 55
1890 47

1888 07
1910 :'2
1887 43
1896 24
1897 41
1910 55
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46
1889 08
1920 55
1893 43
1910 46

79



GRANSTRöM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
"'GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund, innehavare av

Gillets medalj (1956) .
"'GRUNDBERG, PER, fd. Godsägare, Bromma, innehavare av

Gillets medalj (1956) .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
"'GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, bisittare i gillets

styrelse, gillets arkivarie .
GUSTAFSSON, EDVARD, Arkitekt, Göteborg .
GUSTAFSSON, HOLGER, Förste landskanslist, Vänersborg .
"'GUSTAFSSON, PER EDWARD, Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Malmö .
"~HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Norrköping, ständig medlem ..
"HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
"HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg, gillets kassa-

fogde .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
"'HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg .
"HALLQVIST, ERIK, fd. Stationsmästare, Lilleskog .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Lindesberg .
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Göteborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
"'HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
"'HANSSON, VICTOR, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla . o. o o
HEDBERG, AXEL, fdo Vaktmästare, Vänersborg o ooo.. o. o
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla ooo o.. o o.
HEDEN, ALLAN, Registrator, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg oo.. oo oo
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg oo. o. o. ooo
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1906 54
1897 54
1901 54

1884 07

1879 07
1913 44
1939 54

1905 28
1923 46
1911 38

1893 19
1918 55
1909 55
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1901 17
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
1913 55
1904 55
1899 28
1924 52
1897 48
1889 38
1878 ')"_:J

1909 42
1901 36
1899 55
1874 44
1919 55
1907 34
1900 55
1906 29



':'HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
HERNEK, AXEL, Kapten, Uddevalla .
HERNEK, CARL-ANDERS, Arkitekt, Uddevalla .
HJELM, AXEL R., Köpman, Vänersborg .
"'HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, gillets förste

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
HOLM, ALLAN, Försäljningsassistent, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Handelsbiträde, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HAGNEFORS, ERNST, Löjtnant, Uddevalla .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
JANSON, GöSTA, Konsul, BarranquiIla (Colombia) .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg , .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Kontorist, Vänersborg .
JARN, GöSTA, Agronom, Brålanda .
"jENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg .
"jERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .
"JOHANSSON, AXEL, fd. Förman, Vänersborg .
"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Snickare, Vänersborg .
"JOHANSSON, EMIL, fd. Handlande, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussvakt, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, fd. Maskinmästare, Göteborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
"JOHANSSON, HUGO, Konditor, Norrköping t .
"JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, JENS, Olllnibusägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg .

1898 30
1902 55
1905 43
1919 55
1926 55
1885 54

1902 23
1907 53
1903 50
1923 53
1921 55
1904 50
1932 53
1920 50
1902 49
1900 55
1909 (30)49
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1898 26
1897 47
1884 11
1903 30
1896 (15)45
1912 55
1916 55
1887 19
1910 54
1899 50
1883 47
1905 53
1904 54
1899 30
1910 54
1891 42
1908 44
1892 20
1900 30
1918 55
1923 55
1891 50
1910 55

SI



JOHAN'S50N, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg t
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ... o' o.. oooo
'f JOHANSSON, KARL Go, Byggnadssnickare, Vänersborg . o. o' o. o
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg oooo. oo.
JOHANSSON, LARS OLOF, Lagerbiträde, Vänersborg .... oo..
JOHANSSON, OSCAR, fdo Overmaskinist, Mölndal .. oooo. oo.
""JOHANSSON, OTTO, fdo Hovmästare, Mellerud .. o. oooooo. o
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg . ooooo
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg o..... ooo.. ooo
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg . oo.
JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg o. oo
JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg . oo. oo. o. o..... o. oo.
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg ooo. o. oooooo. oo.
JONSSON, BENGT R., Arkivare, Saltsjö-Duvnäs o oo. o. o.. oo
JONSSON, ERIK, Lagerbiträde, Vänersborg oo oo. oo..
JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg oo. o. ooo.. oo.. oo..
JONSSON, JOHAN, Intendent, Orebro o oo o.
JOHNSSON, CARL, fd. Handlande, Vänersborg oo
JONSSON, OLOF, Handlande, Vänersborg oo. o.. oo oo o
"JONSSON, GUSTAF, Stadsbokhållare, Vänersborg .. oo oo. oo
KAHNBERG, KNUT, Åkeriägare, Vänersborg oo oooo .
KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg o. o o. oo .
CARLSSON, ALBERT, fd. Handlande, Vänersborg . oo. o. o. oooo
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg oo... ooooooooo
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg ooo. o. o. ooo. o. oo
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig medlem oo
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg o oo
"CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg o. o. ooo.
CARLSSON, GUNNAR, Förrådsförvaltare, Vänersborg o .
N.ARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood (U. S. Ao) o o
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg ... o. o.. oo
"-'CARLSSON, CARL, fdo Sanatorievaktmästare, Vänersborg
"'CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem . ooo oo.. o. o o oo oo o.
"CARLSSON, CARL-ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg . ooo..
"CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg oo..
CARL5S0N, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem o o oo o. oo o.. o' ooo o
CARLS50N, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg ... oooo. o. ooo.
CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg oo. oooo. o. oo. oo. oo
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg o o o.
CARL5s0N, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg oo..... o... o
CARLSSON, ROBERT, Charkuterist, Vänersborg .... o.. ooooooo
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1899 35
1927 53
1897 28
1910 42
1917 49
1885 44
1888 25
1905 53
1902 55
1900 48
1894 50
1908 34
1915 35
1930 54
1924 46
1912 45
1882 45
1870 (19)51
1923 45
1898 19
1894 44
1911 39
1878 35
1912 42
1914 54
1944 47
1900 44
1904 30
1897 48
1905 38
1896 49
1911 51
1878 19

1897 32
1885 08
1909 30

1939 47
1910 55
1900 54
1908 55
1946 47
1919 54
1894 55



*KARLSON, VALTER, Handlande, Väriersborg, /astighersför-
valtare i gillets styrelse, gillevärd .

"CARLSTRöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTRÖM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .' .
KLING, VALDEMAR, EIinstallatör, Vänersborg .
KLINGBERG, EMIL, fd. Reparatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, HELGE, Fabrikör, Gustafsfors .
KORP, HERBERT, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LAGERGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
"'LARSON, AXEL, fd. Handlande, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .......................•.
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
"LARSSON, ERNFRID, fd. l:e Postiljon, Vänersborg, innehavare

av Gillets medalj (1956) .
"LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg .
LARSSON, GöSTA, Teknolog, Vänersborg, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, Försäljningschef, Vänersborg .
"LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
LARSSON, NILS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Journalist, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"'LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Stationsskrivare, Stockholm .
LARSSON, ROLF, Akeriägare, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
"LIND, ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HAKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Örebro .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg .

1905 30
1893 16
1907 49
1916 55
1913 55
1910 55
1877 42
1905 54
1908 53
1907 51
1910 51
1917 51
1915 51
1908 51
1914 52
1912 33
1914 34
1890 19
1908 54
1922 46
1904 54

1881 07
1892 30
1936 55
1912 54
1892 42
1903 30
1918 55
1908 55
1908 55
1905 30
1924 56
1921 55
1911 54
1908 46
1894 50
1881 23
1906 55
1910 52
1948 54
1944 50
1920 45
1913 40

83



LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
'T:INDEDAL, LUDWIG, fd. Kamrerare, Storängen t .
':-LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) _ .
LINDEN, OSKAR, Handlande, Vänersborg _.. _ .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
LINDGREN, GöSTA, Handlande, Göteborg .
':'LINDGREN, KNUT, Byggmästare, Vänersborg t _.
LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Långared _ .
LINDQVIST, ROLF, Taxeringsintendent, Gävle .
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg .
':-LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Vänersborg .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Handlande, Vänersborg .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg .
LJUNGGREN, ERIK, Handlande, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Fabrikör, Vänersborg _ .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg _ .
"LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdsassistent, LiIIeskog .
"LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg, ersättare i gillets

styrelse, innehavare av Gillets medalj (1956) .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ANTON, fd. Poliskonstapel, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
"LUNDGREN, NILS, fd. överpostmästare, Stockholm .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
"LUNDGREN, THOR, fd. PostkontroIIör, Västerås .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, GUSTAF, Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Frisör, Vänersborg .
"LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
"LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
"LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Amål .
LUNDIN, PER, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Kontorist, Vänersborg .
"'LUNDIN, WKRNER, Byrådirektör, Stockholm .
LöFQVIST, STEN, Handlande, Vänersborg .
MADSEN, LARS, Regissör, Lidingö .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
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1914 55
1912 42
1899 47
1869 31

1882 05
1902 54
1914 54
1893 (19)55
1919 55
1877 14
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1912 55
1898 35
1913 55
1882 51
1907 28

1888 07
1921 42
1900 54
1925 42
1880 51
1912 49
1898 54
1889 19
1913 53
1883 19
1921 52
1892 19
1919 52
1894 30
1899 30
1898 26
1901 39
1953 55
1928 55
1890 19
1912 55
1904 55
1905 46



MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMSTRöM, WILHELM, Kppman, Vänersborg .
"MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet .
MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Handelsbiträde, Vänersborg .
MOSSBERG, ARNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, Poliskonstapel, Vänersborg .
"'NILSSON, DAVID, fd. Lektor, Skara .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
"'von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsås ............•.
':'NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla, innehavare av

gillets medalj (1955) .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NORDGREN, KARL, Målaremästare, Vänersborg .
NORDGKEN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"'NYSTRöM, GEORG, fd. Järnhandlare, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1955) ...............•...........
"NYSTRöM, JOHN, Köpman, Göteborg .
NYSTRöM, ÅKE, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggmästare, Lidköping .
"OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
"OLSSON, VERNER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .
"'OSCAR, ALGOT, Köpman, örebro t .

1913 49
1915 54
1892 44
1892 42
1919 51
1901 44
1896 19
1902 33
1924 52
1919 55
1901 46
1925 54
1908 55
1899 55
1922 53
1921 55
1925 56
1885 19
1924 50
1908 41
1877 19

1901 16
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1906 55
1897 55
1908 55

1874 06
1870 19
1916 52
1914 52
1885 19
1910 55
1901 55
1929 48
1897 44
1902 34
1919 51
1915 55
1886 20
1891 31

85



PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, fd. överlärare, Mora-Noret .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla .
"PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg ' .
"'PETERSON, ALGOT, fd. Chaufför, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"'PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, ersättare

i Gillets styrelse .
PETTERSSON, KARL, Kriminalassistent, Lidköping .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PARUD, NILS, Byråassistent, Stockholm .
PÅRUD, PAUL, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
"REYNOLDS, ALDOR, fd. Handlande, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
"ROSLIN, HENRY, Köpman, Borås .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
*RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Vänersborg .
"'SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Fil. lic., Göteborg .
"SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
"af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Uppsala, innehavare

av gillets medalj (1955) .
SANDH, LARS-GUNNAR, Ingeniör, Hägersten .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
"'SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede ..
SJöGREN, JOSEF, fd. Läroverksadjunkt, Vänersborg .
SJöLING, LARS-GöSTA, Montör, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
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1902 53
1910 52
1909 54
1881 (07)52
1910 55
1897 24
1889 09
1898 49

1901 16
1902 55
1904 52
1914 31
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1913 51
1888 31
1908 54
1909 46
1921 46
1923 55
1907 41
1906 31
1903 43
1920 53

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50
1913 3r-,

1886 30
1911 34
1881 18

1884 05
1924 45
1913 55
1897 28
1880 49
1926 52
1933 52



"SJöSTAD, RAGNAR, Elinstallatör, Vänersborg .
"SjöSTRöM, GUSTAF, Handlande, Vänersborg .
Sjöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg . .
"'SKKRBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKöLDEBORG, HARALD, Snickare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg .
"STENSTRöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg .
"'STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bisittare i Gillets

styrelse, innehavare av Gillets medalj (1956) .
STERNER, NILS, Apotekare, Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskanslist, Vänersborg .
STRöM, GaSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
STRöM, NILS-ERIK, Vaktmästare, Vänersborg t .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Stockholm .
"SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg . . .
"'SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg .
"SUNDELIUS, OSKAR, 1:e Poliskonstapel, Vänersborg ; ..
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg .
SUNNERDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
"SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg , .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GOSTA, Ingeniör, Väne~sborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman,Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVKRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVKRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVKRD, IVAR, Köpman, Trollhättan .
SVKRD, TAGE, Avdelningschef, Enskede .
SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"'von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
"'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
'·'von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Stockholm .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SKFSTROM, PER-OLOF, Ingeniör, Norrköping .
SöDERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SODERSrRöM, BERTIL, Fastighetsförva1tare, Vänersborg " .

1896 30
1900 30
1914 42
1914 45
1908 44
1896 24
1896 55
1918 50
1905 30

1887 08
1922 41
1923 47
1908 55
1897 47
1911 54
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1873 19
1923 48
1916 43
1881 42
1912 42
1896 36
1910 36
1896 44
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1901 51
1902 49
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TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlskoga .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
"THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
':'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås ,.
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg , ,.
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg , , .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .. , .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Stockholm .
"THIMGREN, HUGO, Apotekare, Kristinehamn .
':'THOMSON, YNGVE, Sparbankskassör, Vänersborg , ,
TRli.DEGARD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ., ..
TRli.DEGARD, JAN-ERIC, Studerande, Vänersborg .
"'TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vånersborg " .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg , .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
"TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THORNQUIST, KARL, fd. Handlande, Oxnered .
"TOSSBERG, ERIK, fd. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Studerande, Vänersborg , ..
WAHLQVIST, AKE, Polisassistent, Vänersborg , ..
WALL, FRITIOF, Murare, Vänersborg .
"WALLSTRaM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg , .
WALLSTRaM, HJALMAR, Smörjare, Vänersborg .' , .
WALLSTRaM, JOHNNY, fd. Bruksbokhållare, Vänersborg .
WALLSTRaM, WIKTOR, fd. Posttjänsteman, Kil , .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg , .
WASSENIUS, KENNETH, Studerande, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg ' ..
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Vänersborg , ..
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand , , , ,
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg , "
WENNBERG, LARS, Fil. stud., Vänersborg , , .
WERNER, ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg , .
WERNER, CARL RUDOLF, fd. Kontorist, Grästorp .
':'WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan , ..
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Studerande, Vänersborg .. , .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
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1916 46
1909 35
1916 53
1909 (30)54
1939 50
1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
1907 53
1904 54
1901 28
1898 28
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 SS
1906 42
1915 55
1907 29
1884 (19)49
1880 29
1932 51
1904 41
1912 53
1892 16
1888 44
1894 44
1882 44
1907 54
1941 SS
1908 SS
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
1907 55
1931 46
1881 34
1883 (08)48
1909 32
1908 54
1939 52
1917 52



"·WEST, JOHN, Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, fd. Verkmästare, Vänersborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm .
WESTERLUND, SVEN, Förste landskanslist, Vänersborg .
WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
"·WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö .
"·WIBOM, TOR, Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIJKSTRöM, ERNST, fd. Tygförvaltare, Vänersborg .
"·WIKSTRöM, FOLKE, fd. Dövlärare, Vänersborg .
"·WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg .
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede .
WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
"WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
VÄNERHALL, RAGNAR, Förste taxeringsrevisor, Vänersborg "
WÄRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
"·ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .
ÅKESSON, NILS ERIK, Löjtnant, Solna .
ÅSTRöM, FJALAR, Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTR0M, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .

". =, innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 587.

Tillkomna under år 1957:

1892 30
1879 37
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 J6
1889 37
1889 26
1894 28
1923 46
1908 35
1924 51
1889 35
1893 19
1896 43
1919 54
1890 49
1928 53
1900 55
1920 55
1892 26
1922 46
1893 33
1902 42

ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .
FAGERSTRöM, RUNE, Apotekare, Uddevalla .
FERM, RUNE, Poliskonstapel, Vänersborg .

1903
1911
1921
1929

57
57
57
57
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HEDEN, LASSE, Vägmästare, Vänersborg .
JAKOBSSON, NILS, Brädgårdsförman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
LARSSON, STIEG, Studerande, Vänersborg .
LIND, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
NORDBERG, JULIUS V., fd. Charkuterist, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PETERSON, AXEL GUNNAR, Telearbetare,Vänersborg .
ROSLIND, GUNNAR, Juvelerare, Vänersborg .
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla .
SCHöNDELL, SIGVARD, Montör, Vänersborg .

1934
1908
1896
1910
1935
1930
1921
1892
1910
1917
1916
1923
1916

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressförändringar
torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1957.

S t Yr e l s e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936).
STERNER, BRUNO, fd. Frisörmästare, Bisittare 1942.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Bisittare 1944.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Kassafogde 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Gilleskrivare 1957 (1954).

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Ersättare 1944.
SAHLIN, .STEN, Bokbindaremästare, Ersättare 1957.

B e r e d n i n g s n ä ID n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
HEDEN, . ALLAN, Registrator, Arkivarie.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Disponent.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.

År s s k ri ft s näm n d.

WIKSTRöM, FOLKE, fd. Dövlärare.
HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
HEDEN, ALLAN, Registrator.
FALK, RAGNAR, fd. Länsassessor.
PÅRUD, NILS, Byråassistent.
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Räk e n sk ap s gran skare.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Registrator.

LIND, SVEN, Disponent, Ersättare,

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1957.

S t Yr e l s e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordförande 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vice ordförande 1954 (1936).
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Ledamot 1942.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Ledamot 1944,
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Kassör 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsförvaltare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Sekreterare 1957 (1954).

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Suppleant 1944.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Suppleant 1957.

Revis O re r.

ANDERSON, JOHN, Grosshandlare.
HEDEN, ALLAN, Registrator.

LIND, SVEN, Disponent, Suppleant.

(Årtalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)



Vänersborgs Döttrars Gille 1957.

Styrelse.
ERIKSSON, ANNA, Fröken, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
SELNERT, MAUD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

SVÄRD, MARGIT, Fröken, Ersättare.
PETRE, ASTRID, Fröken, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
THERNQUIST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GERTRUD, Fru.
PETRE, CARIN, Fru.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

t:5BERG, ALVA, Fru, Ersättare.
JACOBSSON, LISA, Fröken, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUTH, Fru.
FORSELL, GUNHILD, Fru.

GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.
ZACK.RISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har c:a 300 medlemmar.

93





AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

GRUNDLAGD

ÅR 1860



SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD AR 1822

E n a V=~==:=:=::::==

landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring Kr. 70.000.000:-
Reserverade medeL................. 1.930.000.-

:...---- 1



SVENSI<A
HAN ElSB NKEN
En ortens bank för ortens behov

men genom sina 360 kontor
dessufom i värdefull kon/akf

med hela landets näringsliv



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster



VA_Nl~~RSB()RGS BRYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: AB Pripp & Lyckholm, Göteborg

Tillverkning: MaJf- och Leiskedrycker



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABL. 1917

T"I. 129 82 "I. 129 84

VÄNERSBORG

TILLVERKAR

9anzkajJjJo~ 9rd/ite~

qg!åzer och qgadliapFor



A...B.
Nabbenbergs Tegelbruk

vänersborg Tel. 100 05

Volymvikter 1.0-1.2

Hög tryckhållfasthet
Hög värmeisolering



TAKTEGEL,
MURTEGEL
MÅNGHÅLSTEGEl
och
DRÄNERINGSRÖR

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

~
combi

Generalagent för Sverige:

_ elegant familjebil
med Isabellas alla förnämliga egen
skaper och därtill ett jättestort
bagageutrymme - den idealiska
vagnen med plats för allt och alla.

- praktisk skåpvagn
Några enkla handgrepp gör
Isabell1 Combi till en rymlig och
representativ distributionsvagn
som lastar ca 500 kg.

WULf &CD. AKTIEBOLAG, VÄNERSBOR6



Edsgatan 7

FöRSÄLJER

TeL (växel) 13840

GRUNDAD 1902

Hansa-Borgward och

Austin bilar

Husqvarna, NV och

Triuntph motorcyklar

CRESCENT och HUSQVARNA

cyklar och mopeder

Välsorterat lager av reservdelar och tillbehör

Erkänt förstklassig bil· och cykelverkstad



Wälj

General Motors
bilar

OPEL

VAUXHALL

CHEVROLET

BU/CK

KVALITETSPRODUKTER

AUTOMOBILFIRMAN

lBlIBl~IIDIEIBl~1l l[IlIBlIb~IE !]]t
Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401



Granström & Söner Am-B.
BIL· & MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3

Telefon 12180 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA - VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

RÖRLÄGGERI
Residensgatan 25

Telefon 124 98

Utför värme-

och sanitäran!äggningar

Oljeinstallationer

Medlem av Rörledningsfirmornas

Il iksorganisation.



VÄNERSBORGS SÖNER

och DÖTTRAR

GILLAR

ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD
Nyhets. oell IItlO;onsblad ~r Elfsborgs Jan

• I
Residensstadens I
liv- och husorgan I

,



Vänersborg

Rekomm den eras I.



Det goda bordet

i den trevna miljön

med de facila priserna

får Ni på

Frimurareiogens Restaurang
Kungsgatan 21

Tel. 10017



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

Harry Falk
Tel. 103 19

A.-B.

Leveranser från egen

tankanläggning
i Vänersborg.



VÄNERSBORG
Tel. 12236 Tel. 12532



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

ÄLVSBORGS LÄNS BRANOSTODS80LAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 13845



Ni

trIvS

med

CARL

Se på stil och linjer i bröst och rygg,
som ger kavajen ledig "rytm".
Se på märket. Det är en TIGER.
Det säger: mest såld i Sverige - och
Carl är en av favoritmodellerna.
Därför kan vi säga: Carl ska Ni ta.
Då blir Ni nöjd.



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

Kungsgatan 1

KOTT, FlASK,

CHARKUTERIVAROR

egna tillverkningar

AllT I VilT och DJUPFRYST

KONSERVER och GRONSAKER

REKOMMENDERAS

Tel. 101 03 - 12253



HUVUDAFFAR :
Sundsgatan B, Vänersborg

Tel. 10741, 10742

FILIALER:
Sandelhielmsgatan 18

Tel. 10942

Hedmansgatan 2

Tel. 141 80

CHARKUTERIFABRIK:
Fredriksbergsgatan

Tel. 12590

Egna tillverkningar av Kvalitetsvaror



KONDITORI

____ m~__ Tel. 101 10 och 109 15 ~---



MiiBELTJINST
- den sorterade möbelaffären -

Edsgatan 43 VANERSBORG
inpå gården

Allt för hemmet i
MÖBLER, MATTOR, TYGER m. m.

Egen tapetserareverkstad

utför stoppning och omklädsel
av alla slag



Kvalitetsvaror

UR, GULD, OPTIK

LRosLinds
Roslinds Hörna Vänersborg

Uravdeln. Optisk avdein. Guldvaruavdeln.

teL 142 85 teL 14284 teL 10383

Kvalitetsvaror

i LÄDER och PARFYM

() (] fl
"-Väskan

Roslinds Hörna

teL affär 11388

Vänersborg

tel. kontor 103 83



UNIVERSAL
Basaravdelning Vänersborg
Kontor och utställning: Belfragegatan 17
Tel.: 13461, 12850, 14850, 10694

Ledande firma inom branschen - allt för fest

arrangörer - Leveranser till alla folkparker över

hela landet - Fullständig service för Barnens Dag

och liknande festligheter med bl. a. försäljningskiosker

i alpstugemodell, dekorerade i trevliga färger.

Alla slag av festtilIbehör
Låneservice. Artistförmedling.

Ring eller gör oss ett besök!

Rekvirera vår basarkatalog!

Gillebrodern
ekiperar sig bäst hos



VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI

Edsgatan 10, Tel. 101 28

Affär:

(Hellman &: C:o)

Verkstad och lager:
Vassbotten Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,

Konst, Hantverk, Presentartiklar.

TRYCKSAKER
för hemmet

föreningen

eller affären

levereras av

oss snabbt

och välgjort

Telefon

10911



Förenade Kolonial
i Vänersborg AB

Tel. 121 30 (växel)

Bosätt" ingsma gas in

Vänersborg

Tel. 10253

Rekommenderas



armatur

spLsar

vattenvärmare

tvättmaskiner

strykmaskiner

kylskåp

installationer

Sundsgatan 14 Tel. 102 79 Vänersborg

Försäljer:

Uppköper:

Ved, kol, koks, antracit, agakoks,
Nynäs eldnigsoljor.

Hästtagel, kotagel, Systembolagets

flaskor, vax, stickylle, lump, säck

lump.

UppköpeT och försäljer: skrot och metaller.

SJÖSTRÖM &
VASSBOTTEN,VÄNERSBORG

Tel. 102 54, 13254

C:o



Allt fler och fler inser

fördelen av att göra

sina inköp i

Konsum Vänersborg

Alla är välkomna

att medverka i

konsum
Vänersborg

Edsgatan 13 VÄNERSBORG

Allt för modern heminredning

Tel. 10220
13220



Vänersborgs Färg.. & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299

Sjöstads Elektriska..................................................................."............
Edsgatan 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

utför: AHa slag avel. installationer

Försäljer: El. material, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.



Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063

Affärs-,

[(ontors-,

Familje-

TRYCKSAKER
C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri

VÄNERSBORG

Kyrkogatan 21 Tel. 10251



GETE-lIYS
SUNDSGATAN 15 - Tel. 10567

Specialiteer :

KAFFE - OST - DELIKATESSER - MARGARIN
av högsta kvalite i lös vikt

GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt 

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER - FRUKTKONSERVER

Målerifirman
ALLAN SVANBERG
VÄNERSBORG

Rekomnlenderas !
Tel. Verkstad 144 46

Bostad 105 42



Andersson, larsson & CD. Aktiebolag
VANERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, lVIasonite m.· m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

Mäklarfirman

Kol I<oks

KJELL SUNDELIUS
FÖRlVIEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTl\LLER: Auktioner, Boutredningar m. fl. uppdrag.

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Ombud för Städernas Försäkringsbolag

Telefon 100 90

Drottninggatan 40, Vänersborg



Verkstad Sundsgatan 7 Tel. 10341 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

Infordra offert!

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

ffi. ffi.

Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär
..............................* .
Edsgatan 18 VANERSBORG Tel. 10226



Vänersborgs Nya Bleck- &
Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg. Telefon 109 96

Rydings Måleriaffär
BOSTAD:

Edsgatan 65

Telefon 11596

VERKSTAD:

Residensgatan 33

Telefon 13J 25

Utför allt inom yrket



Rörledningsfirma

I R. R. medlem I

Tel. 110 85

A. SJÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan 9 a

Tel. 11647

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar

VÄNERSBORG



SYFABRIKEN
A. w. THOREN
Vänersborg Tel. 105 72

Trikå- och
kortvaror

Madrasser,
täcken och filtar

K va Ijlelslrycksaker

Bergs Tryckeri
I VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI

Telefon 100 02, 133 02



SAHLINS
BOKBINDERI

Kronogatan 31 Tel. 10821

Grundat 1860

1----------,----------------1

HSB

l en utveckling, som kommer att kräva

mer av enskilt ansvar vid bostadens an

skaffning och vård, är bostadsrättslä

genheten den rätta bostaden.

Lös Eder bostad~fråga genom

VANERSBORG



KUNGS RADIO AB.

Allt i Radio, Musik, Grammofonskivor
och Service

-

I Högtalaranläggningar uthyras:

Tel. 10543

Spar tid ~

Handla snabbt

iiil.!

IEffillN~! WYJ~~ Självbetjäning



T a garna en kaka till

men ta den från

Tel. 10654

G. Krafft,
Smide & Mek. Verkstad

Lilla Vassbotten

VÄNERSBORG

UTFÖR ALLA SLAG AV

Järnkonstruktioner
Byggnadssmiden
Gas- o. El. svetsning
Reparationer
Mekaniska arbeten

TELEFON: Verkstad 10853

Bostad 10574



Thure Carlssons Cykelaffär
EDSGATAN 37- TEL. 11724

Scooter: VESPA - GOGGO - N. V.

Motorcyklar: APOLLO - N. V. - MA/CO - N. S. U.

- ADLER

Mopeder: APOOLO - N. S. U. - CRESCENT

Cyklar: APOLLO - HERMES - CRESCENT

SPORTARTIKLAR

Körkort och Trafikkortsutbildning
erhålles snabbt och med modernt undervis

ningsmateriel vid

AHLINS BILSI(OLA
Edsgatan 25 - VÄNERSBORG

Tel. Kontoret 11735 Tel. Bostaden 10735

BECKEMANS
Färg-, Tapet-, Kemikalie- &Sjukvårdsaffär

REKOMMENDERAS

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg



Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder m. m.

Tel. 10906
----~--.- -_....._--'

Cykel- & Sportaffär
VXNERSBORG

8ENSI NSTAT lON
•••••••••••••4.~......O••••••••••••••••••

Ö. Vägen

AXEL LINDBERG

Tel. 10963

Bensin, lättbentyl, Smörjoljor,
Fullständig service.

1--------------------1

Välsorterad

specialaffär i

GOSS- & FLlCKKLÄDER

VXNERSBORG '---Aff~"-f·~· d .. -:
I aren or ung om



Berthel Andreen

Sundsgatan 23

Tel. 10084

Allt som fordms i en välsortemd

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 102 98

ANDERSSON & F'AGERSTRÖMS

ELEI(TRIS[(A

Utför alla slag av
ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

S",,-~'1. -i~::»(-)-~E~-.:'1'"~t[!Lr T 4~ Q _o ~ ~, Å ..ILIA. "i\...JI.IH~~

Bilsadelmakeri & Tapefserareverkstad
Tel. 106 85 Bostaden 126 23

Bilkli:,dslar, mattor, suffletter,

reparationer.

Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

KUNGSGATAN 5 Tel. 11612

Radio- & El-Service
Hamngatan 9 Tel. 11667, bost. 12734 Vänersborg

INSTALLERAR

REPARERAR

FÖRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 25 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar
sina välkända betongvaror



ALMA EI(STRÖM & Co.
Kungsgatan 7 VANERSBORG Tel. 10086

KAPPOR, DRÄKTER, KLÄNNINGAR I

samt allt i dambranschen

SIGNE FRISKS
KONDITORI

REKOMMENDERAS

Björndahls Bokbinderi
...................~ -& o o•••••••••.........

Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1958

Tjugosjunde årgången

TIDSKRIFT FÖR
VÄNERSBORGS MUSEUM

VA.NERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1958





Vänersborg sett med främlingars ögon.

Du Vänersborg, jag mycket älskar dina gröna träd
och Vänerns vackra blåa våg och Skräcklans gula säd.
Och bak det helas milda skönhet bergens jättar två,
som fulla utaf gran och älgar resas dimmigt blå.

I mina tankar står du liuf liksom en sagostad
i skymnings srund med tegeltak, staketers långa rad.
Och så ditt torg med dufvor sex, som invid pumpen gå,
och din fabrik, som trotsig piper middag klockan två.

Ovanstående dikt ger ej uttryck åt någon främlings intryck av
vår kära stad; det är tvärtom en infödd vänersborgares hängivna
känslor för födelseorten, som vi där möta, och inte vilken väners
borgare som helst. Det är Birger Sjöberg, som så inleder en av
sina många dikter om Vänersborg; den har citerats efter Aug.
Peterson i hans "Vänersborg i Birger Sjöbergs diktning"::-). De första
stroferna i dikten ha dock tyckts mig vara en lämplig introduk
tion till de omdömen om staden, som vi på de följande sidorna i
utdrag komma att få ta del av, omdömen av resenärer, både svens
kar och utlänningar, som under tidernas lopp passerat Vänersborg
och som sedan i tryckta skildringar av resan redovisat sina intryck
av staden. Tanken på denna översikt rann upp, då jag hösten
1956 för annat ändamål gick genom Det Kongelige Biblioteks i
Köpenhamn rikhaltiga samlingar av reseskildringar och topografisk
litteratur. Jag fann då, att även vårt lilla Vänersborg förvånans
värt ofta nämndes vid sidan av sin mera namnkunniga granne
Trollhättan. Fortsatt genomgång av samlingarna av reselitteratur
i de större svenska biblioteken, Kungl. biblioteket i Stockholm och
universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala jämte Stadsbiblioteket i
Göteborg ha givit en rätt fyllig bild av företrädesvis forna tiders
Vänersborg. Nu för tiden ha inga resenärer tid att skriva några
böcker om sina färder; nu gäller det att fortast möjligt avverka så

'f) I V. S. G:s årsskrift 1940 sid. 66 f. (Red:s anm.).



minga städer och landskap för att inte säga länder som möjligt.
Bilen ger inte på samma sätt som hästdroskan möjlighet till begrun
dande av vad man ser och framför aIIt inte tid till nedtecknande
av reseintrycken. Resebeskrivningen är liksom brevskrivandet en
konst stadd i utdöende - tråkigt nog. Men nu är ej tid att medi
tera om dylika ting. I stället skola vi ta del av de mer eIIer mindre
vänliga saker, som resande haft att säga om vår stad under dess
mer än 300-åriga historia.

En engelsman, S. M. Henry Davis, säger i sin 1887 utgivna bok
"Norway nights and Russian days", att Sverige för de flesta rese
närer är en parentes meIIan Norge och Ryssland; den parentesen
omfattade Stockholm - Göta kanal - Dalsland. Om man skulle
överflytta denna kanske mer elaka än vänliga tanke om Sverige
på Vänersborg, kanske man kunde säga, att Vänersborg är ett nöd
vändigt bindestreck mellan TrolIhättan och Vänern (för kanal
resenärer) eIIer ett komma (för skjutsbytande landsvägsresenärer).
Tråkigt nog för vårt självmedvetande är det nämligen ytterst få,
som besökt vår stad för dess egen skuII; det är delvis nödtvungna
uppehåII under kanalresan eller ett besök under genomresan till
Norge eller helt enkelt någon Trollhätteresenärs önskan att få se en
av Europas största insjöar, som gjort att Vänershorg blivit förevigat
i någon reseskildring.

Låt oss börja från början. På 1600-talet hade staden besök av
många ovälkomna "gäster" under de talrika gränsfejderna. Redan
grundläggningsåret 1644 blev den förstörd under den s. k. Hanni
balsfejden, och samma öde mötte den några och 30 år senare, 1676, i
Gyldenlövefejden. Fredligare resenärer ha senare gjort staden den
äran av sina besök. Under en resa i västra Sverige besåg över
bibliotekarien i Uppsala, sedermera biskopen i Linköping Erik
BenzeIius Vänersborg "ifrån Hunneberg", hur nu detta gick till.
Det var år 1706, den 4 juli, då BenzeIius besökte prästen i Tun-·
hem, Asmund Skarin. Härifrån och tiII långt in på 18aD-talet
skuIIe man nog för nästan varje år kunna leta fram något om
nämnande av Vänersborg i reselitteraturen, även om notiserna ofta
äro kortfattade och många byggnader eller lokaliteter i staden stän
digt återkomma (landsvägsbron tiII Dalsland tycks sålunda ha gjort
ett outplånligt intryck på de flesta). Ett urval av de talrika skild-
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ringarna -- de äro faktiskt rätt många, trots Carl Fredrik Corins
påstående i Vänersbargs historia, att "det är ytterst sällsynt, att
man får en bild av hur stadens utseende uppfattades med främ
lingsögon" - får ge oss åtminstone några resenärers syn på staden.

Fransmannen Aubery de La Matraye passerade den 3 mars 1715
"Wenesborgh, en liten stad i Dalsland". Han konstaterar kort och
gott, att den liksom de andra städerna runt Vänern inte är be
aktansvärd för något annat än för dess läge vid Vänern och
för handeln med järn och trä. Denne fransmans skildring är
märklig så tillvida, att den är en av de få utländska från
förra hälften av 1700-talet, som berör Sverige. La Motraye vista
des hela fem år i landet och hade alltså god tid att sätta sig in i
svenska förhållanden, vilket hans digra verk, mest behandlande
historiska förhållanden, i två delar vittnar om.

Tvenne kända reseskildrare från 1700-talets mitt äro de nästa
besökarna i Vänersborg. Professorn i Åbo Pehr Kalm passerar
staden två gånger under sin "Wästgötha och Bahusländska resa".
Första besöket, den 16 juli 1742, ger ej anledning till några kom
mentarer; vid återresan från Bohuslän får däremot Kalm vid in
farten genom södra tul1porten se de kända inskriptionerna, som
författades av borgmästaren Daniel Lenberg. På yttersidan läser
han:

"Ehur' man färdas kring til fot, i vagn, til häst
Et Värdshus verlden är, och menniskan der en gäst."

Insidan pryddes av följande tänkvärda ord:
"Ehvart man resa tänkt är bäst sig Gud befalla:
Här utgår vägen åt Bohus och Uddevalla."

Man kan väl med Måns Mannerfelt i hans "Västgötavägar" (2)
utgå från att dessa ord ha en allmängiltig betydelse och ej få tol
kas så, att man bör anbefalla sig i Guds händer, därför att det
barkar iväg åt Uddevalla. Liknande inskriptioner prydde ju de
två andra tullportarna.

Den 23 juli 1746 kom så Carl von Linne på sin Wästgöta-resa till
staden. Rånnums bro omnämnes av honom liksom av de flesta, som
kommit från Tunhemshållet; om själva staden, där Linne fann "rätt
vacker tobak" och där han övernattade före avresan till Dal, säger
han: "Wenersborgs stad war ej synnerlig stor, låg på et jemnt fält
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wid södwästra sidan af Wenern, där landet något litet sköt ut åt
sjön, så att Wenern täckte staden på norra sidan; Wassbottens wiken
stötte in åt landet på wästra sidan, til hela quarts längden. Et
skönt torg war här i staden, och gatorne woro räte, brede och ljuse.
Staden tyktes nu wara i tiltagande, emedan åtskillige nye bygg
ningar dels hades under händer, dels nyligen woro förfärdigade, och
desse woro långt präktigare än de äldre. Här i staden war lands
höfdingesäte, men staden war ej befäst."

Två år senare, 1748 på sommaren, företog vetenskapsakademiens
sekreterare Pehr Elvius på offentligt uppdrag en resa för att under
söka möjligheterna att anlägga en kanal tvärs genom Sverige. Den
28 juni befinner han sig i Vänersborg, där han uppvaktar lands
hövding Axel Roos angående Eds-slussarna. Efter att ha i sin resebe
rättelse redogjort för Karls grav, lastageplatser, Vänersjöfarten
m. fl. allvarliga ting berättar Elvius som avslutning på Vänersborgs
besöket följande mera lustiga historia:

"Uti Wenersborg blef upwist af en hustru et helt cristall ölglas
af 3 tums diameter, och 4 tum högt, som hon tillika med sin man
Anders Svedberg funnit uti et intestinum af en oxe, filsen':-) kallad,
då samma oxe slacktades förlcdit år, åtta dagar för jul. Oxen war
köpt uti en gård Scarebo benämd, 3 mil ifrån Venersborg, derest
glashandlare, som fara omkring landet, pläga hafwa sit tilhåld. Så
ledes är det troligit, at detta glas, inhwefwat med halm, hade blif
vit förgätit på något ställe, der oxen det kunnat öfwerkomma, och
det således slukat uti sig.

Man blef också warse hos Fendrik Ekman et ölglas af samma
storlek och ritning, som han wid Bertilsmässtiden sig tilhandlat af
en sådan glashandlare. Man hade ej märkt något fel hos oxen,
som war ärnad til dragoxe, för än åtta dagar förr än han slack-·
tades, då han började blifwa dufwen och hade mistat all matlust."

Man behöver väl ej påpeka, att Elvius "såväl i fram som i åter
resan til Wenersborg hade tilfäl1e at betrakta den bekanta Rånums
bro,öfwer det första höga fallet af Götha EH." Han hade tidigare
också omtalat att "straxt utanför landshöfdinge residencet uti

,:.) Enligt prof. T. Johannisson egentligen ett nordbohuslänskt dialektord hi:

bladmagen.
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Wenersborg går den stora bron öfwer Wassbotnen, som ej annat
är än en wik af Wenern, til Dalsland". Två välkända ingredienser
i Vänersborgsskildringar alltså.

En herre, som betytt mycket för stadens utseende, överinten
denten Carl Hårleman, besökte vid ett par tillfällen kring 1750
Vänersborg. Ur hans resebeskrivningar (numera stora rariteter på
bokmarknaden) hämtar jag följande (om resan 1749): "Wi an
lände sedan wid Rånums herregård, och ankommo derifrån land
wägen till Wennersborg, d. 9. September, hwarest tyde1iga lem
ningar än ses af de werk och vallar, år 1676 förstörde och ödelagde
blefwo. Staden är både gladt och wäl belägen, och torde nu wid
Trollhättans öpnande se sig mer winna, än den i första påseende
kanske förmodat. Här råkade wi åter, dagen derefter, på en
marknad derest en myckenhet föl, utan twifweI med tiden ärnade
til olyckeliga Eds-hästar, tillika med et stort antal oxar ifrån Dahl.
blefwo nog dyrt försålde. Silkestyger, så Ost-Indiska som andra
främmande, Iemnades åter till billigare pris, än hwartill de i Stock
holm eller Götheborg kunna erhållas. Med Alingsås til1werkningar
hade wi den fägnad, att tillika se åtskillige bodar wäl och ömnogt
försedde. Det stora, med nijo ugnar och tilhörige tork-ugnar samt
många bottnar försedde, nya, wäl och starkt byggde Cronobageriet,
sågo wi til större delen färdigt, samt det nyttiga och wackra, Crono
och Krigs-magazinet aldeles fullä.ndat."l) Den 21 augusti 1750
avlåter Hårleman vid ett besök hos greve Ekeblad på Stola (ett
vanligt rastställe för finare resenärer på den tiden) ett brev till
presidenten i Kammarkollegium, greve Carl Piper; hans uttalande
rörande vänersborgarnas matvanor är värt att notera.

"Skulle Herr Grefwen wäl kunna förestäUa sig, at uti Wenners
borg, det wi i går lemnade, och därest Inwånare äga den förmon,
at bo så nära til den härliga Wennern, fisk är nästan mer sälsynt.
än på något annat ställe? Hwad annan orsak tiI en sådan brist, än
at antingen fiskeri-wetenskapen der är obekant, eller ock, at desse
kreatur, medelst fångande under lek-tiden, och just då de borde
skonas, hwilket missbruk dock både lag och Gudstienst här til dags

1) Den omnämnda marknaden är den vid mormässan, som började den 8
september. De "olyckeliga Eds-hästarna" har som bekant Linne träffande be
skrivit och avbildat i sin "Wästgöta resa". Kronobageriet blev färdigt 1752.

7



hos oss gillat, så blifwit utödde, at nu föga mer deraf är at
tilgå? Eller at redskaperne och näten, som brukas, äro så fine, at
intet lif deraf undanslipper, och slägtet dymedelst efter handen
måste aldeles förswinna. Det förra synes endast böra tilskrifwas
Stadsens Politie, emedan en så angelägen Stads handtering på alt
görligt sätt borde och kunde upmuntras, och sålunda tilgång skaf
fas på en slik oumbärlig Wara; det senare, bristen på sunda för
ordningar och alfwarsamma påbud, som förbjuda alt fiskande un
der förmerings tiden, samt et noga utstakande af rätta fiske-tiden
för hwarje slags fisk, och utmärkande på redskapens byggnad, mas
kornas storlek och widd med mera."

Litet längre fram i brevet meddelar han rörande residenset (detta
var hans egentliga ärende i staden den gången):

"Landshöfdinge sätet i Wennersborg, ej längesedan af trä upfört,
men äfwen så illa bygdt, som sådant ämne ifrån dylikt bruk borde
aldeles wara utdömt, är redan i det förfallna stånd råkat, at med
första behöfwa blifwa med en waraktig byggnad ärsatt. Wi af
mätte fördenskull grunden, som syntes wara förswarlig och kunna
tåla en swårare åbyggnad."2)

Astronomen Bengt Ferrner företog åren 1758-62 en utrikes resa,
som i början berörde våra trakter; han kommer från Åmål och gel'
oss i ett brev daterat Vänersborg 4 september 1758 sin syn på sta
den och trakten:

"3 sept. 1758: Strax efter middagen komma vi till Vennersborg,
hvarest vi på Källaren råkade assessor Angersten från Bergs Collegio
och BruksPatron Carl U. Uggla hvilke öfvertalte oss att gjöra sig
följe till BruksPatron Nils Kock på Kållerö för att bese manufactur
Smidet derstädes. Sedan vi som hastigast gjordt vårt besök hos
Landshöfdingen Råfeit, som viste oss höfiighet, samt en gros be
sedt Vennersborgs stads belägenhet, hvilken ligger vid Södra ändan
af Sjön Vennern och dess enda naturliga utlopp Götha Eif, före
togs resan till nyss nämda bruk 1 1/2 mil vester ifrån staden.

Vennersborg har, som berättades, tillförne haft starkare handel
än nu med timmber, bräder, jern och mera. Jag kan för vissa 01'-

2) Residensets huvudbyggnad i Hårlemans utförande blev färdig 1754, södra
flygeln 1780, norra 1786. Efter att ha förstörts vid 1834 års brand äro j.J
flyglar numera, som alla veta, åter uppförda.



saker skull ej sättja tro till denna berättelse, L1tan håller den med
skäl misstänkd. Staden är ibland de medelmåttiga svänska städer
och hafver en artig belägenhet: Sjön Vennern på norra sidan, Götha
E1f på den östra och på den västra lilla sjön Vassbotn, hvarutur
en canal Carls graf kallad, ledes i en rätt 1inia vid pass en half
mil till Götha E1f, som der kröker sig ända åt västern. Staden
tillika med dess nog vidsträckta egor är således på alla sidor med
vatn omgifven.

Vägen emellan Vennersborg och Kållerö, som till en del består
af allmänt bekanta elaka Edsvägen, hvarpå föres ej allenast allt
vermelandsjernet utan äfven en myckenhet andra varor, var så
svår att änskönt vi reste kl: 4 1/2 e:m: från staden med 4 hästar
för vagnen, hunne vi ej fram förr än kl: emellan nijo och tijo om
afton, då vi blefve väl emottagne och fägnade af BruksPatron
Kock och dess fru Ullholm."

Klagan över dåliga vägar är tydligen ej av färskaste datum.
Mot slutet av 1700-ta1et sätter så resandeströmmen till de på

gående sluss- och kanalarbetena vid Trollhättan in på allvar. Aven
Vänersborg får då mer eller mindre frivilliga besök av resenärer,
som lockats till Sverige av ryktena om de pågående arbetena.
Många kommo med båt till Trollhättan och gjorde kanske däri
från en utflykt till Vänern. Landsvägsresenärer från Stockholm
avveko vanligen redan i Tunhem till de större sevärdheter, som
fallen utgjorde; de som kommo från Uddevalla togo av vid AJmås.
En och annan förirrar sig dock till Vänersborg. Så gjorde en fransk
sjömilitär, Daniel Lescallier, som 1775 på väg från Lidköping till
Trollhättan kommer till vår stad Över den oundvikliga Rånnums
bron och finner att "Wcnnersborg är en ganska betydande ort
med god planläggning och vackra byggnader - fast i trä. Lik
som i andra svenska småstäder finner man där en air av trevnad
och nätthet, dock utan all lyx." Han ger sig också tid att konsta
tera ett större antal båtar i hamnen, vilket knappast nästa besökare,
den danske ämbetsmannen och författaren August Hennings kan
ha gjort. Han uppehöll sig en natt vintern 1778 i Vänersborg och
gjorde därifrån en utflykt till Trollhättan - det motsatta var det
vanliga. En mindre vanlig väg till staden kommer vice stadsarki
tekten i Stockholm, Erik Palmstedt, som 1780 på hemväg från en
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utrikes resa följer Bohussidan upp till Vänersborg. Han finner
att "staden är 4kantig nog, widlyftig med breda och rätta gator
men byggnaderne nog glise efter den senare cldswådan. Lands
höfdingehuset är af sten, rätt wacken och beläget wid torget som
ar ganska ston, et och annat stenhus synes utom detta. Kyrkan
är efter wådelden än ej uppbygd, de öfrige husen äro merendels
af 2ne wåningar mäst täckte med tegel men någre med grå skiffer
från Wärmeland".

Om stadens betryckta ekonomiska läge efter Trollhätteledens
öppnande 1778 vittnar den tyske nationalekonomen Biisch, som i
en skildring av resan 1780 säger: "Vänersborg är i viss mån stapel
staden för de varor, vilka över Vänern föras ned till Göteborg.
Vi trodde oss alltså finna en stad i ansenligt uppsving. Men vi
fingo knappast det intrycket. Dock har den brunnit för icke så
många år sedan och lider väl ännu av följderna".

Denna branda) nämnes också av protokollsekreteraren, seder
mera kanslirådet Linnerhielm, som åren 1787-96 företog åtskillig'l
resor i vån land. Sina intryck från dessa resor redovisade han ;
brev, som trycktes i olika omgångar och nu äro stora dyrgripar.
I ett brev, daterat Eksjö den 8 september 1787, säger han om
Vänersborg:

"Från Trollhättan reste vi till Wenersborg. Vi passerade här och
där täcka ställen, särdeles i nejden af Rånnums Herregård, herr
Directeuren af Ditmer tillhörig, en fjerdedels mil från Staden.
Under en hög Bro af träd, hvars ansenliga och driftigt uppförda
Hvalf tvärt öfver Strömmen ses aftaget i Grefve Dahlbergs Verk,
forssar Götha Alfven här i ett häftigt fall. De stockar, som med
strömmen skola nedflyta till Trollhättan, störtade djupt i fallets
böljor, och uppreste, ett långt stycke nedanföre, sina ändar ur det
hvita hvirflande skummet. Wenersborg är en täck Stad. Sista eld
svådan har där, som på andra ställen, varit en verksam, fast be
dröflig orsak till vackra Hus och rätare Gator. Landshöfdinge
Huset är ett ansenligt Corps de Logis med tvänne flyglar, af sten.
I ena flygeln är Lands-Canzli och Lands-Contoir. Belägenheten är
vacker: å ena sidan mot Torget och å den andra mot Wenern, som
nu flöt lugn och spak och lifvades af en mängd lastade Jakter

a) Branden den 24/25 september 1777 avses.
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eller Båtar. Till ena sidan ses ock en lång Bro öfver Sjöviken Wass
botten, som communicerar med Dahls-Land, hvilket icke långt häri
från tager sin början. Stads-Kyrkan är nyligen byggd och blott
för 2 år sedan invigd. Om dess smak tillhör ej mig att tala:
men at hon är mörk, kan jag intyga, som vid det klaraste solsken
fann henne dunkel och skum. Med Läktare rundt omkring tyck
tes man haft all omsorg ospard att bortskymma ljuset. Altartaflan,

RÅNNUMSBRON
enligt Eric Dahlberghs "Suecia antiqua et hodierna".

förmodligen af en Ambets-Målare och icke af en Konstnär, ger
tillkänna Korsfästelsen. Att säga: föreställer, vore olämpligt; men
korsfäst är visst denna Gud-Människo Lekamen. Ofver saknaden
af prydnader i Kyrkan får man icke undra, emedan dess inkomster
varit ganska små. Genom ett oförmodligt tillfälle fick jag af Kyr
kans Räkenskaper inhämta, att Håfven somliga söndagar ej in
bragt mer än 14 sk. och aldrig hunnit äfver 1 R:d på den största
högtidsdag."

En som ej som många andra frestades att göra en avstickare till
vår stad var den venezuelanske generalen Francisco de Miranda,
som i sina strävanden att få andra länders hjälp till en resning mot
spanjorerna i Sydamerika reste omkring i hela Europa. Efter ett be
sök i Ryssland kom han i september 1787 över Norge till Udde
valla och därifrån via Almås till Trollhättan.

Under det sista decenniet av 1700-talet komma resenärer av
många nationaliteter till staden. Den franske historikern Boisgelin
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de Kerdu, som i januari 1791 gör en utflykt från Trollhättan, av
färdar Vänersborg på några rader med ett omdöme, som går ut
på att staden - förutom den omständigheten att den är stapel
plats för järn -, inte har något av intresse att bjuda en främling.
1785 får staden fint besök. Hertigen av Chartres, Ludvig Filip,
sedermera kung av Frankrike, passerar under en av sin landsflykts
många resor på väg till Norge. Vad han ansåg om Vänersborg
förmäles ej. Holländaren Meennan, som i augusti 1797 kommer
ridande från Trollhättan över Tunhem-Rånnum, säger dock sin
oförgripliga mening. Trots residenset och det stora torget är staden
enligt honom en tämligen eländig plats med obetydliga hus. Ett
par tre raka gator korsas av ungefär lika många; huvudgatan leder
till en med jord övertäckt stenbarriär med vindbrygga närmast resi
denset. Där ha vi Dalslandsbronl

De närmast gästande utlänningarna äro mycket vänligare i tonen.
Den tyske skriftställaren Kiittner kommer under en resa 1798 i juli
månad till Vänersborg, varifrån han gör utflykter till Kinnekulle.
Jag citerar: "Vi kommo till Vänersborg, där jag tog en promenad
såväl i själva staden som vid sjön Vänern. Staden har en ansenlig
handel. Den är den trevligaste jag sett i Sverige efter Göteborg och
är full av bra, vackra hus, som dock alla äro av trä. Slottet (d. v. s.
residenset) är av sten och är en mycket ansenlig byggnad i enkel
stil. Torget är stort och gatorna breda. Vi bodde hos en krämare
Vennerberg, vilken dock, som inte ovanligt är i Sverige, samtidigt
drev värdshusrörelse för rika resande. Vi hade det bra hos honom.
Köket var visserligen svenskt, som det överallt är. J ag tycker inte
om det men det är inte svenskarnas fel utan mitt. Kort sagt, jag
vill inte efterlikna fransmännen, som överallt klaga över dålig mat,
eftersom den ej är anrättad på franskt vis." En fransk officer La
Tocnaye, som åren 1798--1800 företog upprepade resor i Sverige,
gjorde som Erik Benzelius 1706; från Hunneberg besåg han 1798
Vänersborg, som han på grund av läget vid sjön jämförde med
Geneve. Göta älv företer också, menar han, liknelser med Rh6ne;
skillnaden är bara den, att svenskarna äro mera företagsamma än de
som bo vid Rhone. När skall Frankrike, Schweiz och Savoyen göra
något liknande de stora arbetena vid Trollhättan? slutar han sin
meditation. Nästa år i juni kommer den engelske arkeologipro-
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fessorn Clarke fr~n Cambridge på besök. Han finner staden liten;
husen äro dock nätta och bättre byggda än några andra utom i
Göteborg. Torget är stort, och det första som möter en sjöresenär
är residenset. Om Vänern säger han, att dess stränder ej, som han
trott tidigare, äro sanka och dyiga. En uppfriskande simtur i det
klara vattnet till en av de små holmarna kom aptiten att växa på
Clarke och hans sällskap. Maten föll dem dock icke i smaken på
grund av "sockret som blandats i vår föda; svenskarna äro ju så
förtjusta i sötsaker, både här och annorstädes, att de inte kunna
dricka ens Rhenvin utan socker". En biffstek gick ej att få tag
på och inte ens den minsta lilla bit fårkött fanns att uppbringa; så
besöket slutade ej så bra som det började. Clarke fortsätter sedan
österut och glömmer förtreten över maten vid åsynen av Kttestupan,
domarringen vid Hästevadet och andra fornminnen i trakten kring
bergen; han rastar vid Hallby på Vänersnäs, där alldeles nyss grun
den till en medeltidskyrka grävts fram.

Innan 1800-talets första resenärer få komma till tals, skola vi som
en motsats till de föregående i stort sett positiva omdömena arr:
Vänersborg (bortsett från maten) lyssna till vad en elak stock
holmare har att säga om staden eller rättare sagt vänersborgarna.
I ett "Bref till en vän under en resa i landsorterna" säger författa
ren, möjligen en Pehr Wahlström: "Vid middagstiden (någon dag
sommaren 1799) ankom jag till staden W -, som blott ligger tre
mil härifrån (Uddevalla?) Jag måste der vänta på häst, och gick
imedlertid att besöka min vän G-, hvilken du känner af de vackra
bref jag från honom fått och som en helgedom fÖrvarar. Han var
bortrest. För att fördrifva min ledsnad deröfver, gjorde jag ett
slag omkring staden, som har en ganska skön belägenhet. De ny
fikna W-borna fingo derigenom godt tillfälle att bekika min
lilla person, och jag att hemta ämne för satiren från några dussin
verkliga carrikaturer, som svärmade omkring mig på alla gator.
I förtroende sagt, min vän, är ingen ting löjligare och osmakligare,
än den misslyckade efterhärmning af hufvudstadens ton och moder,
som herrskar i större delen av våra småstäder..."

Den tyske professorn Ernst Moritz Arndt, en av de mångordigaste
resenärerna i Sverige, kom under sin resa 1803-04 inte ens i när
heten av Vänersborg, vilket kanske är att beklaga; kanske var det
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väl fÖr Vänersborg. Ty hÖr, vad han har att säga om Skara, som
han, trots att han bodde hos Per Tham på Dagsnäs, endast passe
rade på väg till Kinnekulle utan att ens titta in i domkyrkan: "Jag
tror ej att någon av biskopsstäderna i riket kan vara sämre än Skara.
Den liknar alldeles en liten bondby." Vad skulle omdömet ha blivit
om Vänersborg?

Nästa besökare i staden var också en tysk professor, geologen och
mineralogen Johann Friedrich Ludwig Hausmann från Göttingen.
Han hade i mitten av augusti 1806 Vänersborg som utgångspunkt
för utflykter till bergen (Halle- och Hunneberg alltså). Den vänliga
staden vid Vänerns majestätiska vattenspegel, som han säger, räknar
som ett genomsnitt fÖr åren 1801-1805 1437 invånare och består
av låga trähus, som till större delen endast äro målade en gång, som
det brukar vara i mindre svenska städer. Gatorna äro breda, regel
mässiga och välstädade, konstaterar han, och det gör också den
spanske militären Vargas-Bedemar, som slutade som museichef i
Danmark. Han passerar den 14 mars 1810 på väg från Trollhättan
till Norge, och just gatorna är det enda anmärkningsvärda han
finner. Jo, läget vid sjön är ju vackert också. Han undrar, om det
är kontrasten till Trollhättan eller den känsla av tomhet, som ofel
bart följer på starka skönhetsintryck, som gör att omgivningarna
tyckas honom vara ofruktbara och övergivna, att invånarna verka
nyfikna och lata. "I fråga om kultur har åtminstone trakten inget
att komma med." Hårda bud; man får hoppas, att Uddevalla, dit
han begav sig från Vänersborg, passade bättre.

För året 1811 har jag noterat tvenne svenska besökare, Johan
Wilhelm Palmstruch och sextonårige greven Carl Rudenschöld.
Den förre har visserligcn ej i någon efterlämnad resebeskrivning
uttalat sig om Väncrsborg, men förtjänar ändock att nämnas. För
alla botanikvänner är hans namn för evigt förknippat med hans
"Svensk botanik", i sitt fullständiga skick om 11 band en av den
svenska bokmarknadens största dyrgripar. Palmstruch, som var
en brorsons sonson till grundaren av den första banken i Sverige,
den från Riga inflyttade Johan Palmstruch, var egentligen militär
och deltog med utmärkelse i slaget vid Svensksund. Han tog dock
avsked från militärtjänsten och ägnade sig helt åt naturstudier.
Under en av sina många resor avled han i vår stad den 30 augusti
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1811 vid blott 41 års ålder; han är också där begravet Om han
fått leva, kanske sentida blol1lsterintresserade vänersborgare kunnat
få läsa om botaniska rariteter (det finns sådana) i staden och dess
omgivningar. Det skulle ha behövts, ty växtvärlden är dåligt be
lyst i reseberättelserna. Ynglingen Rudenschöld företog våren 1811
tillsamman med två bröder och deras informator en resa, som
huvudsakligen berörde västra Sverige. Han får själv tala ur sin
dagbok, om vilken utgivaren i Arte et marte 1916 säger, att "den
är omsorgsfullt förd och minner om tidsskeden, då ej allt var S2.
jäktande som nu och då man ännu hade tid att i lugn och ro be
grunda och skriva ner sina intryck." Vad skulle denne utgivare
säga om vår tids jäkt - blott 40 år senare. Greve Rudenschöld
alltså:

"Ifrån Trollhättan fora vi kl. 4 om eftermiddagen, då vi varit
där ifrån kl. 9. Vägen var därifrån i början ful, men innemot Weners
borg är det vackert. Flera vackra herrgårdar fora vi förbi såsom:
Stenfors (Forstena), Nygård, Rånnum och t5hnafos, hvilket låg på
andra sidan om elfven. Annu närmare Wenersborg foro vi öfver
ett mycket häftigt och stort vattenfall; det var obegripligt huru
den bron kunde stå i det häftiga fallet, då hon till och med var af
träd. Kl. 6 om aftonen komma vi till Wenersborg. Wi gingo
straxt till en magisterns gamla vän, som bodde där i staden. Han
var så artig och bjöd magistern och Torsten 4

) att ligga hos sig öfver
natten, och hade äfven velat, att vi skulle ligga där alla, om han
endast haft rum. Thure och jag gingo tillbaka till gästgivaregår
den, där vi fingo ett mindre godt nattqvarter, ty rummet, som vi
hade, var icke allenast mycket mörkt och otrefligt, utan äfven
utanföre ett annat rum, där det också var resande. Om morgonen
kl. 4 blefvo vi väckta af Dahlslands Regementes musik5

), som blåste
reveillen utanföre behälhafvarens fönster, hvilken bodde midt emot
gästgifvaregården. Aldrig har någon musik gjort mera intryck på

4) Greve Torsten Rudenschöld blev senare känd som stor främjare av folk
undervisningen. Han bodde på Läckö.

5) Västgöta-Da!s regemente måste avses; det hade sin övningsp!ats på Ny
ghdsängen vid nuvarande Gropbron till 1865, då det flyttade till Grunnebo
hed.
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mig än den, som d& väckte mig6
). Sedan om törmiddagen bes~go

vi kyrkan, hvilken var vacker; den liknande de Danska kyrkorna
däruti att det var lecktare rundt omkring alla väggarna, likväl intet
med flera våningar såsom i Köpenhamn. En dum inrättning var
med predikstolen i denna kyrka, nemligen att han stod på lektaren,
intet längre fram om lektaren än att de som sutto på lektaren kunde
läsa prestens concept. Sedermera gingo vi rundt omkring staden
för att bese honom, då jag på ett ställe fick se en lustig inscription.
Det var en handelsman, som hade låtit sätta öfver sin port: Nyttig
för samhället. En annan löjlig inscription talte magister Otterborg
om hade setat på tullporten, men var nyligen borttagen. Han lät
på detta viset: Den här far in och ut, han må sin själ befalla, ty
här går vägen ut till Bohus och Uddevalla.7

) Dagen därpå, som
var en söndag, foro vi från Wenersborg."

Regementet eller åtminstone militären omnämnes även aven tysk
turist och skriftställare Hallberg-Broich, som 1817 kommer förbi på
väg till Norge och finner en vacker stad på 1500 invånare; militärer
voro där inkallade till vårexercis, som han säger. Senare på året
kommer den tyske teologiprofessorn Schubert från Greifswald.
Han har lämnat en mycket utförlig skildring av både Vänersborg
och allt annat han sett i Sverige. Han får själv berätta:

"Den mycket jemna vägen från Almås till Venersborg går förbi
den nybyggda vackra kyrkan Gustaf Adolf, som är gemensam för
Vassända och Naglums församlingar - och nära Venersborg sta
dens nyss anlagda begrafningsplats. I Venersborg tillbragte jag
natten i den rätt beqväma gästgivaregården, som arrenderas af en
Tysk, vid namn Berndt.

Venersborg är en treflig ort, till större delen bebygd med trähus,
som stundom omvexla med trädgårdar. Torget ~ir en stor regel
mässig fyrkant, som prydes af Landshöfdingens ståtliga boställs-

6) Sentida sömniga svenska krigare, som väckts av ilskna signaler från en
lika sömnig trumpetares instrument kanske ej ha samma mening om denna form
av musik. Rudenschöld blev dock senare kapten vid Västgöta regemente; detta
förklarar väl hans åsikt om reveljen. Han fick två söner, som båda blevo
elever vid Vänersborgsläroverket.

7) Ett typiskt exempel på hur lätt ett citat förvanskas. Jämför versens
riktiga lydelse hos Kalm ovan s. 5.
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byggnad, uppförd af sten och beskuggad af träd, jemte en stor
kyrka, som omgifves af en till spassergångar förvandlad kyrkogård.
Gatorna äro raka, breda och väl stenlagda. Det rymliga rådhuset,
bygdt af trä, rjenar äfven till ett offentligt sällskapshus, der om
vintern dansassembleer gifvas och en klubb har sina sammankomster.
Stadens läge vid Venerns södra ända, utmed Götha Elf och Troll
hättan, är ganska vackert. Ofver ett trångt sund mellan Venern
och den lilla insjön Vassbotten är här, nära gränsen af Dalsland,
en vindbrygga, som står i förbindelse med en 300 famnar lång sten
bro. År 1815 var invånarnes antal 1870.

Staden utgör ett pastorat, hvartill äfven landsförsamlingarne Vas
sända, Naglum och Ryl' höra med 2474 invånare. Pastoratet räknar
således ett antal af 4344 (år 1810 endast 4000), som bo på en ut
sträckning af 1 1/2 mil i längden och 1 1/2 mil i bredden.

Staden Wenersborg bygdes på dess nuvarande plats år 1642, sedan
den förut under namn af Brätte haft ett ganska ofördelaktigt läge
vid södra ändan af förut nämnde sjö Vassbotten. Den drifver kom
missionshandel, men sysselsätter sig ännu mera med åkerbruk,
emedan jordmånen är särdeles god. Stadens xrarium har betydliga
inkomster af genomgående varutransporter. Ganska naturligt före
ställer derföre stadens vapen ett skepp med fulla segel.

Venersborg tjemc till vapenplats under de sista fälttågen mot
Norrige. Sedan 1752 är här en stenbyggnad för kwnobageriet, som
anses för den bästa af detta slag i Sverige.

Af publika inrättningar äger staden ett Pedagogium (nyligen för
vandladt till en Trivialskola) med 2 lärare (1 Rektor och en
Kollega; den förre bor i skolhuset); ett Länslasarett, ett Länshos
pital (dårhus med rum för 9 till 10 vansinniga), 1 Läns- och 1
stadsfängelse (det sednare i rådhuset). Ett kurhus för veneriska
sjuka inrättades 1817."

Vänersborgsskildringen avslutas med en lång redogörelse för" det
1812 stiftade lantbrukssällskapet".

Som omväxling till alla professorer skola vi nu lyssna till vad
"en kjöbenhavnsk snedkersvend" har att säga om vår stad. Denne
köpenhamnare - Hansen hette han - kom till fots från Norge
över Svinesund. Utanför Vänersborg fick han natthärbärge på ett
icke närmare angivet ställe hos ett par, där hon var köpenhamnska
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och han stralsundare. Hansen får fortsätta själv: "og da han (man
nen i familjen alltså) havde Bekjendtskab i Vennersborg gav han mig
et Brev med til en Instrumentmager Dauw, hvor han troede jeg
fik Arbeide, som ogsaa blev Tilfaeidet, med den Bön, at besöge ham
om Söndagen, hvis jeg kom i Arbeide. Jeg har ikke forglemt det;
men tilbragt mange glade og lykkelige Timer i deras og deres Börns
Selskab. Byen var den skjönneste af dem jeg dengang havde set,
naest mit Födested. Det är Landshövdingssaedet for Amtman
den. Jeg besåg det Märkvärdiga Thn ... Jeg forlod Vennersborg,
for at reise til Gothenburg ... 1\Taeste Aften naaede jeg Staden, som
efter min Tanke skulle vaere mindre end Vennersborg! Nej heri
feilede jeg storligen - Denne Stad er meget omtalelsevaerdig, og
mere end dobbelt saa stor som Vennersborg..."

Onekligen ett rätt smickrande omdöme om Vänersborg år 1822.
En skotte, William Rae Wilson, som sommaren 1824 besökte vår

stad, är också mycket vänlig. Han kom lätt uppskakad vägen över
Rånnumsbron efter att just på själva bron ha mött en fångtransport.
"Staden är", säger han, "fastän den ej är stensatt, mycket nätt och
har ett vidsträckt torg. Husen - i trä - vara nymålade i olika
färger och såga på något avstånd ut som leksaker; de över dörrarna
placerade lamporna, också de prydligt målade och uppsatta, så att
de kastade ljus både över gatan och husen, gåva det hela ett behag
ligt utseende. Kyrkans tak är täckt med skiffer och tornet klätt
med koppar. Med hänsyn till detta materials hållbarhet är det för
vånansvärt att det ej kommit till användning i större utsträckning i
England." Stadens tämligen nybyggda kyrka, som Linnerhielm ej
hade mycket till övers för, kunde alltså 40 år senare tjäna som möns
ter för engelska kyrkor. På gästgivaregården, som föreföll impo-
sant och trevlig för att vara i "en så avlägsen trakt", blev han väl
mottagen av gästgivaren, en tysk vid namn Mora BerndS) och hans
irländska hustru. Han blev grundligt utfrågad men fick även veta
åtskilligt om staden, om att det startats en insamling för att få till
stånd en skola t. ex.9

) Trots allt vänligt bemötande kunde ej Wil
son förmås att stanna till middagen, där värden lockade med en

8) Av Schubert 1817 kallad Berndt. Han skrev sig själv Mora Berend.
9) Måste avse lancasterskolan, som låg i nuvarande plantaget vid Drottning-

gat:ll1.
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delikat biff. Det skulle varit Clarke, som 1799 så bittert klagade
över köttbristen.

Skalden Karl August Nicander företog 1824 som informator för
några uppsalaynglingar en fotvandring genom stora delar av mel
lersta och södra Sverige. På väg från Uddevalla till Trollhättan
kommer han - efter att i förbifarten ha tittat in i Vassända
Naglums kyrka - den 5 augusti till Vänersborg: "Aftonen var
sällsynt skön. Snart sågo vi Venerns strand och Domen, ff Veners
borgs kyrka upplystes af den nedgående solen. På den spegellugna
Karls Graf flöto stilla tvänne fartyg, dem vi sågo passera slussen,
och så vandrade vi in förbi stadens vackra kyrkogård och stadna
de, efter ett fruktlöst försök att få quarter hos en fru Britsk, på den
stora, prydliga Gästgifvaregården, som ligger vid torget. .., We
nersborg besågs på morgonstunden. Landshöfding Flach är ej i
staden. Inga märkvärdigheter finnas där: men staden är välbygd
och har ett skönt läge. Dess handel är god, men kunde blifva
bättre och hade säkert blifvit det, om ej Götheborgs innevånare
förhindrat detta ingrepp i deras intresse."

En okänd engelsk resenär två år senare, 1826 alltså, finner den
lilla stadens hus nätta och Vänerns stränder branta och klippiga.
En som däremot ej blev imponerad av vår största insjö, var tysken
Häring: "Själva Vänern - vi besågo den vid den lilla staden We
nersborg - uppfyllde ej alla förväntningar. En vacker, klar, stor sjö,
en vidsträckt blå yta med öar, skär och klippstränder men utan for
mer, som fängslade ögat. Den lilla Vänerflottan i en insjö och
tanken på detta innanhavs oerhörda utsträckning torde ge det dess
största tjusning." Detta var 1827. Skotten Inglis är av samma
åsikt ungefär (också 1827): "Då jag hade en viss nyfikenhet att
få se Vänern, denna stora insjö, fortsatte jag (från Trollhättan) till
Wenersborg, som är beläget vid sjöns utlopp och för sin egen skull
ej värt att uppmärksammas aven resenär. Sjöns stränder, åt
minstone i närheten av Wenersborg, äro inte särdeles intressanta;
där fanns intet att se utom en vidsträckt vattenyta, som livades av
så få segel, att en känsla av dysterhet snarare än någon annan
känsla framkallades av att se så mycket vatten, som var till så liten
nytta. Utsträckningen av min resa till Wenersborg försköt min
återfärd långt utöver tiden för den middag, som väntade mig."
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Vi få hoppas, att han ändock fick någon delik.at måltid som plåster
på såren.

Den store jägaren och friluftsmannen Llewel1yn Lloyd, som dog
i Vänersborg den 17 februari 1876, nämner i sina "Anteckningar un
der ett tjugoårigt vistande i Skandinavien" inte ett ord om Väners
borg mer än att han på väg från Värmland for tvärs genom staden
och slog upp sitt tält vid Rånnum, som sedan utförligt beskrives.
Själv blev han däremot ofta omnämnd av andra resenärer.10

)

Den 30 juni 1828 passerade Uppsalaprofessorn Adolf Törneros sta
den. Denne, som är mest känd för sina elegant utformade brev, där
han bl. a. fint återger stämningar från sina många resor i landet, upp
skattade tydligen Vänersborg: "Söndagen om morgonen voro vi
åter på väg. Största märkvärdigheten på denna dagsresa var Halle
berg och Hunneberg, mellan vilka vi passerade såsom ned på en
gruvbotten med de resligaste bergsväggar på sidorna. Nära Vä
nersborg foro vi över Göta älv, som majestätiskt dansar fram ur
Vänern. Själva staden är prydlig och livas av stark handel. Vid
skeppsbron, som vimlade av fartyg, märkte man, att man befann
sig på en av världshandelns stråkvägar; ty här passerar fram allt
det järn, som Värmlands många och stora bergslager sänder till ut
länningen. I en plågsam värme foro vi igenom den smalaste land··
tungan av 1\.lvsborgs län. Bohuslän tog snart emot oss i sina skugg
rika dalar..."

Detta torde vara den enda gång vår stad nämnts i samband med
världshandeln. Men vad skola vi. sentida västgötar säga om hans
karakteristik av västgöten; jag kan ej låta bli att citera en passus ur
ett brev den 23 juli 1828: " ... Men så är västgöten: vars förstånd är
lika grunt, som hans matjord, ävensom hans lynne är lika löst och
lätt, som hans sandmylla. För vad man beder honom, är han fär
dig med ett färmt: Ja!, om det ock skulle överstiga hans krafter.
Ingenting finner han omöjligt; men verkställigheten blir ock där
efter. Hellre än att göra en gjord gärning, el. v. s. grundligt och

10) Att han indirekt också blev av stor betydelse för Vänersborg är välbe
kant; han blev ju fader till Afrikaresenären Carl Johan Andersson. Denne
tog med sig en annan vänersborgare tiII Afrika - Axel W. Eriksson, genom
donationer av pengar och samlingar en av dem, som verksammast bidragit till
skapandet av stadens museum.

20



dugligt med ens, underkastar han sig det omaket, att göra om den
hundrade gånger, och ser därvid så fryntlig ut, att han avväpnar
åskådarens förtrytelse." Elakt men erkännsamt i grund och botten
kanske.

Resenärerna dugga nu tätt. En engelsk baron, Charles Anderson,
har i sin dagbok för den 16 juli 1829 noterat: "Trollhättan, We
nersborg, Munkesten; reste hela natten, passerade Lidköping, stan
nade i Mariestad." Vad såg han av Vänersborg "by night"? I en
ljus sommarnatt kunde väl staden vara nog så inbjudande. En dansk
präst, Edouard Mau, kommer strax efter denne engelsman (i
augusti). Hans synnerligen uppskattade ord om staden och trak
ten må citeras:

"Wenersborg har en saare indtagende Beliggenhed ved den sydlige
Ende af Wenern, som her danner en Bugt, med deilige, skovklxdte
Strande. Denne Stad, som er Sxdet for Landshovdingen i Elfsborg
Lehn, har omtrent 1600 Indvaanere, der drive Agerdyrkning og
betydelig Fragthandel, hvortil Stadens fordee1agtige Beliggenhed
giver den en beqvem Leilighed. Det er den venligste og vakkreste
af de Smaastxder, jeg endnu har truffet i Sverrig. Gaderne ere
brede og Iige, men, som Stxderne i AlmindeIighet i denne Deel af
Landet, bebyggede med Trxhuse, hvilke for Resten havde et hygge
ligt Udseende. Torvet (ved hvilket Gjxstgivergaarden ligger)
danner en stor og rege1mxssig Fiirkant; det er godt brolagt og om
givet af anseelige Bygninger, blandt hvilke isxr maa nxvnes Lands
hovdingens Residents. Det er et stort Steenhuus med 2 Floibyg
ninger, af et Iive1igt Udseende, beskygget af en Rad Lindetrxer,
som her gjore en fortrxffelig Virkning, da de Iangtfra ikke skjule
Bygningens venlige Udvortes. Wenersborg er ogsaa Sxdet för det
i Aaret 1812 oprettede Landhuusholdningsselskab for Elfsborgs
Lehn. Dette Selskab skal allerede i denne korte Tid have virket
meget tiI en forbedret Agerdyrkning og opmuntret Kunst- og Huus
flids Fremme.

Den Kjorsvend (skjutspoike), vi fik i Wenersborg, vxkte i Sand
hed min Opmxrksomhed ved sine loierlige Manerer og sit hele
Udvortes, fra Ansigtstrxkkene til det tykke Skjodskind, han havde
for Maven, hvilket sidste gjorde, at jeg tog ham an for en Sko
magerdreng. Paa mit Sp0rgsmaal herol11 svarede han mig meget
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naivt, at det var almindelig Brug blandt Almuen i denne Egn,
og jeg saae det senere bekrxftet overalt hvor jeg kom frem i Vester
Gothland. Det var mig en ligesaa besynderligt og uvant SYll,
som de grove, gule Straahatte, jeg overalt saae at vxre i Brug
blandt Qvinderne i denne Provinds. Den vester-gothlandske
Bonde er i Almindelighed af en stxrk Legemsbygning, med et mun
tert Wxsen, der vidner om Tilfredshed med sin Stilling.

Den Deel af Wenersborg-Omegn, vi passerede, har en venlig og
indtagende Charakteer. De vilde Steenklipper er her forsvundne,
og ideres Sted trxffer man deilige Skovpartier og frugtbare Korn
marker. Den venlige Egn oplives af en Mxngde skjönne Herre
sxder, Kirker og landlige Gaarde. I det Fjerne skuer man de
skovbevoxede Halle- og Hunnebjergen."

I motsatt riktning - från bergen alltså - går postmästarens i
Vimmerby, T. G. Rudbecks, resa 1831. Efter att ha lämnat Fal
köping, som han liksom Falan i dess helhet finner "utarmadt och
otrefligt", kommer han "Från skärselden til himlen, från FalkÖping
till Wenersborg, nemiigen relatift till bådas ... belägenhet och yttre.
Förgården till himlen är Halle- och Hunneberg, emellan hvilka
vägen till den sednare slingrar sig ... Närmare staden omgifves
vägen af landtställen, och Wenern utbreder allt mer och mer sin
spegel, omkransad af skär, löflundar och holmar. Ankomsten
skedde dock så sent till staden, att jag ej förrän följande dagen
kunde bese den. Staden har en ganska skön belägenhet, vackra
byggnader, ehuru af trä, och ett slott, långt vackrare än det i
Götheborg, ehuru den för öfrigt ej kan jemnföra sig dermed. Från
andra sidan af den långa Dalbobron, som förbinder Westergöth
land och Dalsland, ser man staden framför sig på andra sidan elfven
med sitt residens, sin hamn och, längre bort till höger, de vallar som
förut utgjort Wenerns borg och hvarpå nu, för att fullborda det
krigiska af taflan, tvenne trumslagare öfvade sig. J]) Från denna
punkt har man äfven ett skönt perspektiv af stadens hufvudgat<l
genOm den i form af stadsport uppförda vindbryggan. Såsom en
egenhet, hvilken jag ej förr någonstädes kan påminna mig hafva
sett, föreföll mig det hvälfda trädtaket i stadens kyrka. För öfrigt

11) Detta är alltså Skansen, fastigheterna Edsg:n3.n 2.
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VKNERSBORG SETT FRÅN DALBOBERGEN VID ISOD-TALETS BORJAN.

Akvare!lerad och laverad blyertsteckning i Västergötland, museum i Skara. Den har tillhört godsägaren L. W. Kyl
berg på Såtenäs, men det är ovisst, om K. själv utfört arbetet. Färger: bergen i bakgrunden blå, klipplandskapet i för-

I~ grunden gråbrunt, stadspartiets byggnader gråbruna med trädgrupper i blått, vattnet laverat i svaga blågrå toner.
w

(Foto Lindhe, Lidköping, 2 1)2 ggr förminskat.)



är den ljus och vacker. En annan kuriositet, hvilken jag till och
med förmodar det stadsboerne själfve ej veta af att de då ägde, eller
kanhända ännu äga, är att Sevelin12

) säkert härifrån tagit modellen
till sin granna kyparefigur i '15 år i Paris', eller sådan han först
framträder der med rödt knollrigt hår och gröna sammetsbyxor;
men denna i sitt slag märkvärdiga person kunde så mycket mindre
undgå att väcka min uppmärksamhet, som det var den första, hvil
ken här i staden mottog mig. ... "

1833 får staden besök aven mera sällsynt gäst, åtminstone vad
nationaliteten beträffar. Polacken Alexander Przezdziedcki kom
mer landvägen från Åmål och får alltså först se staden från Dalbo
bergen: "Till slut visade sig sjön på nytt och på den som på en
ö Vänersborg, staden, till vilken förde en 800 fot lång jordvall.
De vita vackra byggnaderna lysa i fjärran och spegla sig i sjön,
vatten, och för ett bedraget öga visa de sig som i en majestätisk
parad. Men i verkligheten långt därifrån. Husen äro inte stora
eller konstnärliga. Blott residenset höjer sig över de andra. Det
finns en mängd fruktträd i staden, vilket gör anblicken synnerligen
angenäm."

Vi äro så framme vid det stora olycksåret 1834. Innan staden
den 4 oktober lades i ruiner genom den förödande eldsvådan, be
söktes den aven engelsk konstnär, Edward Price, som vandrade
dit från Trollhättan. Han fann dock allt platt och ointressant och
återvände skyndsammast till utgångspunkten. En annan resenär,
Henri Twining, beklagar mycket att han, genom att han fick res
sällskap med andra till Uddevalla, därigenom gick miste om till
fället att få se Vänersborg. Det kanske var tur fÖr honom. Han
hade kanske blivit lika besviken som engelsmannen IngJis ovan,
han som gick miste om middagen i Trollhättan.

I de följande reseskildringarna dominera hänsyftningar på bran
den. Jag vill börja med en mycket utförlig skildring av staden
och dess olyckor; den är lämnad av Magnus Manin af Pontin,
medicinalråd och livmedicus. I band 2 av sina Samlade skrifter,
som bland mycket annat behandlar hans många resor kors och tvärs
genom landet - oftast i furstligt sällsl(ap -, säger Pontill, (det
är obekant, vilket år som avses): "Jag nalkas då Halle·· och Hunne-

12) Sevelin var en känd skådespelare i Stockholm.
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berg, der inga frukter äro att söka; men jag ser på andra sidan det
numera uppblomstrande Wenersborg, - och hvilka tidsbilder möta
mig ej här! De komma mig att glömma både Körsbärs- och andra
regioner. Min Gud hvad jag 1814 frossade i vällefnad och nöjen
der13

); och 20 år derefter fick jag tänka mig all stadens glädje och
trefnad pestdöd eller förbränd! Då väcktes jag åter ur min prosaiska
slummer, och en enda tanke, som flög genom både hjerta och
hufvud, fattade mig i hågen:

Skynda, trösta den som lider,
Om ock endast med en sång!

Den gaf mig mod, så att jag ej kunde neka mig bidraga med det
mynt jag hade, till ett här beslutadt välgörande företag.

Äret 1834 har blifvit nämndt: och huru många äro ej de som
ännu rysa för de skräckhändelser man då fick öfverlefva! Choleran
lik en osynlig elektrisk urladdning, som träffade med död, hvem
som stod i dess väg; och hvad denna icke utödde i det fordna trefna
Wennersborg, fullbordade Elden att förstöra. Då beslöt ett väl
välligt Sällskap i Stockholm, att genom en Kantat på Riddarhus
Salen, samla några medel tilI lindring åt de mest nödlidande. Här
till fordrades Ord, och man uppmanade mig att uttrycka hvad en
välgörande publik borde känna. Jag undandrog mig icke och gör
det icke än i dag, att framlägga hvad jag då sammansatte i et,
meddelande, som bör visa, att jag icke sktifvit blott för hofvets
glada firanden af värderika fosterländska händelser, eller för Ab.
demiers fester, såsom åren 1829- och -32."

Så följer diktverket Äret 1834, Skaldestycke med introduktioll,
recitativ, hymn och kupletter. Det skulle föra för långt att här
citera hela dikten, av vilken (enI. Pontin) vid soireen i Stockholm
introduktion och recitativ deklamerades av herr Alm1öf, solo
stycken sjöngos af fru Berwald med musik af KongI. Hof-Capell
mästaren och Riddaren J. Berwald.14

) Den passus, som efter en

]3) 1814 passerade Pontin staden på väg till Uddevalla; han reste med
drottning Charlotta, Carl XIII:5 gemål, vilkens Jivsmedieus han då var.

H) Mycket kända förmågor medverkade alltså vid framförandet. Herr
Almlöf var den store skådespelaren vid Kungl. teatern Nils Vilhelm A.; J.
Berwald, kusin till tonsättaren Frans Berwald, var hovkapellmästaren Johan
Fredrik B., gift med den nämnda fru Mathilda Charlotta B., f. Cohn. Den fri-
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lång inledning och en skildring av kolerans härjningar berör själva
branden, lyder:

Hymnen tystnat. - Qvällen är så tyst.
Solen Wenerns vestra bölja kysst,
Och den södra sluter in i famnen
Idog stad, lik refvadt skepp i hamnen.
Blott den sorgsne räknar urets slag;
Mörkret är för honom minnets dag.
Van han hör, att olycksklockan klämtar.
Kanske något grafvens offer än!
Mörka grafvens? Nej! - Ett ljus-sken flämtar,
Blodrödt upp mot himmelen. -
Hvilka moln af rök och lågor
Hvirfla liksom elfvens vågor,
När de brutit sluss och damm!
Ren ur elden släpas fram
Sjuklingar och barn och gamla,
Innan tända taken ramla. -
Arma folk! fly från din borg!
Vida verlden blir ditt torg,
Lifvet, - allt hvad du kan berga.
Ty bland lågorna, som härja,
Fåfängt du om räddning bad.
Redan af den forna Stad
Endast Herrans Tempel än står åter,
Som en husvill skara fristad ger.
Der, på bönens bänk hon dignar ner,
Och der Messan hördes, barnet gråter.

POlltin slutar sedan:
"Skynda trösta den som lider
Om ock endast med en sång.

villiga hjälpverksamheten i landet, sedan olyckan blivit känd, tog sig många
uttryck, varav soireen är ett; vidare startades insamlingar av tidningarna; tryck
alster såldes till förmån för de olyckliga. Jag har t. ex. i min ägo ett ex. av
"Signor Formica. Novell av Hoffman." På titelbladet säges, att den "säljes
till förmån för de brandskadade i Wenersborg", pris 24 sk. b:co.
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Så slutade mma sista ord i Wennersborg, det märkvärdiga,
olycksdigra året MDCCCXXXIV. Annorlunda är det nu, sedan
staden som en Phoenix, --:- om just ej med fjädrar af guld och
purpur, enligt grekiska fabeln, - föryngrad uppstigit ur askan,
att ej på 500 år af eld hemsökas. Frikostighet och smak hafva för
enat sig om, att göra den nybyggda staden glad och inbjudande,
på breda, räta gator, omgifna af trefliga om ej praktfulla hus, men
i regelbundna qvarter, som fått intaga en fri utsigt åt hafvet,
Wenern."

Endast ett halvår efter eldsvådan kommer en engelsk fotvand
rare, Edward Landor, efter en promenad från Trollhättan på 10
engelska mil "till Wenersborg, som nu erbjuder en ömkansvärd an
blick. Det hade bränts ner aven vådeld; eftersom alla hus voro
av trä, hade elden hastigt spritt sig till alla delar av staden, av
vilken endast en liten del var oskadd. Svarta ruinhögar mötte ögat
överallt; här och var stack någon bit aven tegelmur eller en en
sam skorstenspipa upp. Mitt i denna förödelse stod kyrkan orörd
kvar; det såg ut som om de obarmhärtiga lågorna hade stötts bort
av platsens helighet, ty de hade stormat an från alla håll men pas
serat utan att våga förgripa sig på den. Svedda stammar av träd,
som förlorat alla sina grenar, syntes överallt och en fasansful:! tyst
nad härskade ostörd i denna stad av ruiner och aska. I utkan
terna hade redan några hus reparerats och andra höllo på att
resas." Denna målande skildring av förödelsen står i bjärt kontrast
till omdömen från många hurtfriska resenärer, som med branden
på behagligt avstånd i tiden tala om att "staden nu är mycket vac
kel', emedan den haft turen att bli nerbränd", som det brukar heta.
Landor fortsatte sedan - trodde han - till Uddevalla men ham-
nade via Dykalla (Dykällan) i Becker Foss (Bäckefors), där han
träffade landsmän.

En allt tätare skara resenärer kommer sedan förbi vår stad i
dess eländiga tillstånd. Den 31 augusti 1835 passerar den nord
amerikanska skalden Longfellow med båten "Amiral von Platen".
Han säger: "Stannade i Vänersborg vid Vänerns utlopp. Staden
i ruiner - den förstördes totalt förra sommaren genom eldsvåda;
knappt ett hus finns kvar. De hålla nu flitigt på med återupp
byggandet; om ordet flitig kan användas 0111 svenskarna. PÖl' min
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del såg jag dem aldrig arbeta. De stå alltid still. Vi hade knappt mött
en enda båt i kanalen; i Wenersborg fanns det då femtio eller mer;
alla lågo för ankar". Det var inte snällt sagt om svenskarna; ändock
hade en fransman 1798 tyckt, att de vara företagsamma.

Den danske skalden Blicher konstaterar 1836, att "det er en
ganska liden Flekke; dog for st0rste delen med ret smukke Steen
huse - de gamle Trxhuse var nogle Aar tilbage afbrxndet".
Dalbobron kommer också med på ett hörn. Samma ingredienser
återfinnas i en fingerad reseskildring från 1836 av tysken C. F.
Kauffmann. Han daterar dock branden till 1831 och bättrar på
skildringen av denna med omnämnandet av att t. o. m. fartygen
i hamnen brändes ner till kölen.

1837 bjuder på många resenärer. Den tyske skriftställaren Heil
bronner t. ex. övernattade ombord på båten i slussen vid Brinke
bergskulle och finner sedan på den fortsatta färden "den vackra
lilla staden Wenersborg strålande mot sig i morgonsolen". Andra
vägen - över sjön alltså - kommer en engelsk lärare Downes i
sällskap med bL a. "Baron N", Rysslands minster i DanmarkIG).
Denne omtalar för sitt ressällskap, att den stad de nu se fram
för sig, är helt olik den han för några år sedan for genom på väg
till Trollhättan. "Och", säger Downes, "husens fräscha utseende
vittnar vältaligt om förödelsens fullständighet". Av en holländsk
läkare, Dassen, som reser landsvägen över Rånnum, får 1837 års
Vänersborg det betyget, att "den goda planläggningen och vackra
trähusen gör den till en i sin art skön plats, som kan tacka sitt läge
vid Vänern för att den är en livlig handelsplats".

En av de mera kända danska reseskildringarna från vårt land.
G. F. Ursins "Reise i Sverrig Aar 1838", berör också Vänersborg
i all korthet. Ursin övernattar där och "kunde endvidere tage den
ret nette By i t5iesyn, som efter Branden 1834 atter reiser sig af
sin Aske." Branden kommer igen (1839) hos engelsmannen
Bremner, som träffade sin landsman Lloyd i Göteborg och som,
när han kommer till vår stad efter att ha passerat Lloyds hem
vist i Rånnum, "finner gatorna överhopade med byggnadsmateriaL
av vilka hela kvarter med nya hus tycktes kunna byggas upp. Här

15) Enligt Almanach de Gotha för d. å. "Baron de Nicolaii".
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och där längs gatorna resa sig vita trädstammar utan bark eHer
löv - precis som svedda av blixten". Vederbörande visste inte
då, att staden härjats av eld. På grund av de talrika eldsvådorna
i svenska städer med träbebyggelse hade det, säger han, utfärdats
förbud mot rökning på gatorna. Tvenne andra resenärer från
samma år kunna vi notera, båda intressanta, var och en på sitt
sätt. Tyske prästen A. Dreising hör till dem, som lättvindigt av
färda branden. Han övernattar ombord i hamnen. "De svenska
städerna", säger han, "se alltid nya ut, emedan de brinna ner ofta.
Så var också fallet med Wenersborg. Det ödelades av eld för 10
år sedan (dåligt underrättad) och nu hade man byggt upp det
massivt igen. Husen i Sverige byggas i regel av kanthuggda bjäl
kar och skilja sig därigenom från de ryska, som bestå av rund
timmer. De första äro utvändigt klädda med bräder och målade
i en brunröd färg. Taket består likaledes av bräder med ett under
lag av björknäver och är överdraget med en svartfernissad papp;
så dylika hus se verkligen prydliga ut".

Den tyske juristen Strombeck ägnar sig inte så mycket åt hus
byggnadsstil som åt stadens vackra damer: "Klockan var omkring
5 på e. m. (den 21 augusti) då vi anlände tiH Wenersborg, beläget
nära vid sjöns utlopp genom Götha df. Efter en eldsvåda, som
för några år sedan alldeles ödelade den 1ilh staden, utom dess af
sten byggda kyrka, reser den sig ur askan mycket skönare, än den
fordom varit. Jag gick i land, genomströfvade den lilla staden,
hvars nya torg hade ett gladt, nästan residenslikt utseende, och sökte
en barberare, men till min förundran måste jag höra, att, ehuru
Wenersborg är Landshöfdingesäte, äger en bokhandel, till och med
en politisk tidning, saknar det likväl en sådan hedersman. Man
sade mig, att det endast funnos barberare uti Sveriges större städer,
och jag måste då, till min stora ledsnad, hafva tålamod till Göthe
borg. Deremot tycktes Wenersborg icke hafva någon brist på vackr~\

och eleganta damer, hvartill jag sluter deraf, att visst ett helt dussin
af dem inskeppade sig på vår Daniel Thunberg för att begifva si.g
till Trollhättan. Vårt trånga fördäck tycktes hastigt förvandladt
i en brunnssalong. Jag hade icke trott, att de parisiska moderna,
som man i alla Europas större städer ser uti nipperhandlares föns·
ter, hunnit sprida sig ända till Wenerns strand. Vi tyskar, hvars
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toiiett genom Fyra dagars kanal resa, råkat i oordning, höllo oss pi
afstånd från de vackra svenskorna, hvilka dessutom endast tycktes
förstå sitt modersmål."

Bristen på barberare påtalas av senare resenärer också; även de
vackra damerna skola vi finna omtalade litet längre fram. Den
dåtida vänersborgsungdomen var tydligen klädmedveten och detta
passade ju inte alltid besökarna; se den ovan citerade Wahlström.

En amerikansk präst, Robert Baird, må avsluta raden av rese
närer på 1830-talet. Denne fann behag i stadens centrala parti 
kyrkan med dess omgivande vackra träd, torget och däremellan
den med god smak arrangerade men inhägnade motsvarigheten till
vårt nutida "plantage". Han reste med båt, med "Daniel Thun
berg", ett fartyg som liksom dalslandsångaren "Laxen" ofta före
kommer i reseskildringarna.

Med flytetyg av ett eller annat slag ha ju de flesta besökarna
kommit till staden, t. o. m. med kanot, som vi skola få se. Den
kände tecknaren och litografen Carl Johan Billmark yttrar i ett
av sina bildverk "Från Stockholm till Götheborg" (1841): "Wid
Wenersborg har man ändtligen slutat den långa farten öfver
Wenern; man inträder åter från den stora sjöromanens gebit till
den lilla smånätta barkarollens, det är samma nöje med afdrag af
den högtidligare genrens dyningar och sjösjuka. Wenersborg är
i sitt nyuppbyggda skick en rätt putsad och anständig stad; men
man kan icke ha tid att sitta ned öfveral1t, hvar det är städat och
putsadt här i världen, och man får göra sin ursäkt öfver visitens
fransyska beskaffenhet."

En tysk jurist, Wedderkop, som samma år kommer från Dals
landssidan, är mycket poetisk: "Djupt där nere ligger den härliga,
azurblå Vänern för våra fötter; på en landtunga, som sträcker sig
ut i det blå i vällustigt behag, ligger den förtjusande staden Väners
borg med sina vackra byggnader, kyrkor (så!) och gator; en lång
(2000 fot) stenbro går som ett pannband över Vänern. Här ett
segel, där ett och där och där åter ett. Som vita svanar sträcka
de över den blå vattenspegeln. Och bakom staden höjer sig lod
rätt - som ur vattnet - Halleberg och ... Hunneberg". Men
säg den glädje som varar beständigt! Samma berg "kan man inte
med bästa vilja i världen kalla annat än ett par kullar", säger nästa



år (1842) den tyska grevinnan Ida Hahn-Hahn. Och Vänersborg
är "en liten landsortstad". Damen får dock en skrapa för sitt
"dåliga humör som förleder henne till orättvisor av alla de slag" av
en resande landsman, Schmidt, som 1853 finner, att vid "Weners
borg börjar nu ett paradis, den inbrytande dagen rullar upp na
turens allra största skönheter för oss". Det låter bättre för en
lokalpatriot.

På sommaren 1842 hölls ett skandinaviskt naturforskarmöte i
Stockholm; detta förorsakade en strid ström av resenärer förbi Vä
nersborg. Jag nämner två: den leidensiske professorn van der
Hoeven konstaterar på väg till mötet, att den nordiska långa skym
ningen möjliggjorde läsning kl. 10 på kvällen, när han satt om
bord på båten i stadens hamn. Fransmannen Clausade passerar
med "Amiral von Platen" på hemvägen och finner hamnen full av
skepp - en vanlig syn, förklaras det för honom. Han meddelar
de vanliga uppgifterna om staden men tillägger, att "det stora
torget, som bildar nästan hela staden, skulle märkas i vilket land
som helst."

I augusti samma år skreven svenska, Marie Louise Forsell från
Trollhättan, ett brev som berör residensstaden eller åtminstone
dess ungdom. Landshövding Sandelhielm träffade hon vid fallen
och "skådade hans Fru, en vacker människa med de bjärtaste röJa
rosor på kinderna..." Men hon skådade annat också: "Vid Troll
hättan fingo vi sällsamt nog en erinring om Blå porten genom en
mängd cigarrökande unga eleganter och en mängd eleganta da
mer - de flesta voro visserligen endast Vänersborgs-boer, men
många utlänningar funnos äfven ibland dem. Då de från den
stora platsen utanför värdshuset vid den lilla bron öfver kanalen
vandrade framåt, ägde scenen en förvånande likhet med en Djur
gårds-scen."

Många mångordiga resenärer pocka ännu på uppmärksamhet, så
de mer fåordiga få vika undan. Må endast holländaren Nolet de
Brauwere van Steeland säga sin mening från 1843, att "stenbron
över Vassbotten till Dalsland är det enda märkvärdiga, som finns
att se här." Det var han ju inte den förste att konstatera! Tysken
Volk, som nästa år hedrade staden med ett besök, bereder den myc
ken plats i sin skildring. Början var kanske inte den bästa; han
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blir inte så litet irriterad över att ej kunna bH av med sitt sex
dagar gamla skägg; det fanns ju ingen barberare i staden. Han
hade alltså intet annat att göra än att gå ner i sin trånga hytt och
skriva ner vad han visste om staden (och det är inte så litet) i ett
öronbedövande larm från lossningen. Klockan i kyrkan förkun
nar småningom spöktimmans inträde, regnet öser ner, och genom det
lilla kajutfönstret tittar Volk ut över det oroliga, svagt upplysta
vattnet. Han vaknar vid fortsatt regn, skägget är alltså ännu
en dag längre och söndagen är förstörd, tycker han, ty han vill,
som de gamla, även utvändigt ikläda sig en ny människa, när
vilodagen kommer. Men hur skall man kunna det, när skägget
bara växer och växer; och naturen har ju inte själv iklätt sig finare
kläder. Ja, det var dystert det hela! Emellertid blev båtens av
gång uppskjuten undan för undan, så Valk blev i tillfälle att
konstatera, att staden i sin regelbundenhet, med sitt omåttligt stora
torg, sina promenader och planteringar trots allt var en mycket
vacker del av Sverige. Omgivningarna med det så sägenomspunna
Halleberg gjorde till slut försoningen med trakten fullständig.

Nästa besökares entre i staden är inte utan sina poänger. Det
är den tyske skalden Laube, som tillsammans med sitt ressällskap
råkar i ett animerat gräl med deras norske körsven angående lämp
ligaste vägen från Uddevalla till Trollhättan. Kusken segrar till
slut och för dem 1845 in i "en öppen vit stad med breda, raka
gator vid sjöns flacka, föga tilltalande strand; naturligtvis är den
vit och regelmässig; den är ju nerbränd. Runtom vattenyta och
platt jord." Den norske kusken kunde tydligen ej väcka det rätta
intresset för vår stad, men han kunde föra resenärerna till Troll
hättan och det var huvudsaken för dem. Två andra resenärer
samma år må observeras. Den förste, tysken Boas, kommer någon
gång på sommaren norrifrån över Vänern i hällande regn. Detta
kunde dock ej avhålla honom från en promenad "i den vita lands
ortsstaden. Den består av ett onödigt stort torg, till vilket några
obetydliga gator anknytas. I ena ändan av torget vackra allecr
och en snövit kyrka; den andra omges av sobra tvåvånings hus,
som äro målade i brokiga färger. Man höll just veckomarknad i
staden och folket rörde sig så glatt och obesvärat i blötan som om
de voro vana vid den". Det vom de kanske; men vi sena tiders



barn kunna ju ibland undra, om det n~gonsi.n regnat så mycket
och så länge som de senaste åren. Den andre besökaren, också
en sjöfarare, fast åt motsatt håll, var österrikiskan Ida Pfeiffer; hon
kom i beckmörka natten den 4 sept. och for vidare i mörker men
fann ändock, att hon landade vid "den obetydliga lilla staden Wen
nersborg". Det uttalandet grundar sig åtminstone ej på självsyn;
fru Pfeiffer är ju dock inte ensam om att anamma andras åsikter
om saker och ting. Det gör man dess värre litet till mans. Så
hon må varda förlåten. En annan nattlig besökare, engelsman
nen Colton fick 1846 "vid en anhalt frampå småtimmarna i We
nersborg" så trevliga nya reskamrater, att den fortsatta färden blev
ett vackert minne. Skall Vänersborg ta åt sig äran av det?

Men vi kunna tydligen underhålla vårt sällskap. En kanal
resenär sommaren 1856, J. F. Andersson, nämner från ett besök
den 12 juli en hel musikkår, som gick ombord i Vänersborg och
spelade till medresenärernas förnöjelse. Var det Stadsmusikkårens
föregångare? Men låt oss lyssna:

"Vi hade lämnat Venerns stora fält bakom oss och voro vi i
dess vestra ända, der vi landade vid Vennersborg, som är huvud
staden i sitt län och utmärker sig (prisad vare den sista eldsvå
dan) för en ordnad och väl utförd plan i anläggning samt byggna
dernas nätta och smakfulla utseende; flera hus af gul Flensburger
sten med svarta fogningar äro här uppförde, och fenster-rutorna till
och med i de mindre husen voro hvita glas med sina nätta gardiner
der innanför. Torget genomskär hela staden, dock är på detsamma
den enda kyrka här finnes, enda lämningen efter stadens brand,
hvilken i en mera smaklös, gammal stil afbryter mot de öfrige
vackra byggnaderna. Här finnes en jernbro, genom hviIken far
tygen gå och hvilken bro, uti linie med en annan af sten, går öfver
sjön till det på andra sidan belägna Dahlsland. Sedan jag gjort en
liten rund i staden, var tid på att åter gå ombord. Flera af passa
gerarna afgingo här, men en ny laddning af dylika intogos; en del
för att göra en lusttur till Trollhättan på den vackra söndagsmor
gonen och en annan del för att medfölja till Göteborg, hvaribland
den sednare befann sig en musik-korps, hviIken ofta trakterade
oss med sin musik och som genom sina toner kanhända kunde fått
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sjelfva elfvorna på Götha-elf att dansa, om icke underverkens tid
varit förflutna."

Vid representanten för 1847 års besökare skall jag dröja litet
längre och med tanke på hans nationalitet citera utförligare. Det
ar den ryske författaren Grot, som ger oss en fin skildring från ett
besök i komminister Fredrik Rådbergs hem. 16

)

"Vid Göta älvs utlopp ur Vänern ligger residensstaden Väners
borg. Den häststation, där jag logerade, ligger vid en stor öppen
plats, som på alla sidor är omgiven av tvåvåningshus. Nästan hälf
ten av densamma är planterad med träd, i vars mitt kyrkan höjer
sig. Denna stad har alltid tillhört de städer, som äro bäst byggda
i Sverige, men särskilt har den vunnit i detta avseende efter eld~

vådan, som förintade större delen av de gamla husen år 1834. Ur
sprungligen låg Vänersborg 5 verst härifrån; där finns till denna
dag återstoden av den gamla staden; på den nuvarande platsen till
kom den under drottning Christina. En lång bro, vars längd är över
300 svenska famn, för över viken Dalbotten i Dalslands län.

Nästa morgon gick jag till prästen, till vilken jag hade rekom
mendation från Stockholm. Husvärden var uppe på vinden och
letade bland gamla böcker. Snart kom han dock ned, rörande sina
ben med all möda, i morgonrock och jättestora kängor. Han tog
emot mig mycket vänligt. - 'Jag trodde nästan jag inte skulle få
träffa Er', sade jag till honom; 'jag förutsatte, att Ni också var i
Skara på prästmötet?' - 'Inte kan jag det,' svarade han, 'jag är
så sjuklig, jag lider redan i flera år av gikt - det är väl tillräck
ligt många där utan mig'. När jag efter ett ganska långt samtal
tänkte att gå, frågade han mig, om jag inte ville se kyrkan och
skolan, ropade på sin son och bad honom vara min vägvisare. Den
unge Frithiof är från slutet av förra året inskriven vid Uppsala
universitet, men enligt bruket, som är ganska utbrett i Sverige, läser
han under första året efter inskrivningen hemma; han använder detta
år i synnerhet för att läsa gamla språk, då dessa vid Vänersborgs

16) Det är denne i stadens historia välkände prästman som avses. Han ut
nämndes till komminister 1835 och dog (i kolera) 1853. Dottern Fredrika
Augusta föddes 1827 och dog 1845. "Den unge Frithiof" var sedermera
lektorn vid stadens läroverk Carl Frithiof Rådberg, född 1830, död 1892. Han
tillhörde också som lärjunge läroverket 1841-46.
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läroverk intar en underordnad plats. Detta läroverk är huvud
ligen ägnat åt undervisningen av matematik och nya språk; dock
förenas med dessa också andra ämnen av den allmänna elementära
utbildningen; gamla språk undervisas endast åt dem, som så önskar.
Den fullständiga kursen sträcker sig över 10 år; efter avslutandet
av kursen kan eleven avlägga examen för inträde i universitetet.
Jag kunde inte se läroverkets inre, för att han, som innehade nyck
larna, inte fanns hemma; - vi gick till kyrkan. Frithiof - en
mycket tillbakadragen och rar ung man -- läser så flitigt, att hans
föräldrar ofta måste rycka bort honom från hans arbete, med makt.

Till följd av prästens trängande inbjudan återvände jag till ho
nom. Han bad mig att stanna och äta middag hos dem, men, efter
som jag hade tänkt att åka iväg med ångbåt, vars ankomst vänta
des från timme till timme, kunde jag endast mottaga frukost
inbjudan. Den snälla prästfrun visade oss till bordet, där olika
maträtter var dukade, men själv satt hon vid sidan (ej till bords).
Jag frågade, om de hade flera barn, och rörde därmed vid ett ömt
ställe i deras hjärtan; föräldrarnas ögon fylldes med tårar, och jag
fick höra, att de för ett år sedan hade förlorat sin 19-åriga dotter.
Frithiof stod tyst vid fönstret - jag bytte fort samtalsämne.

Vi satt igen i gästrummet, och tjänsteflickan kom in med kaffe,
då prästens hustru halvhögt meddelade, att ångbåten redan hade
kommit. Jag ville ge mig av med detsamma. 'Nej', sade präst
frun, 'Ni måste absolut tömma Er kopp, desto mera, som dessa
kringlor äro från Arboga, som är känt för sina kringlor, liksom
för sitt öl.' Det var ingenting att göra; jag uppfyllde värdinnans
önskan, och efter att ha hjärtligt tackat dessa snälla människor för
deras gästfrihet, skyndade jag mig tillsammans med Frithiof tiH
häststationen. En stark gubbe kastade mina saker på kärran och
körde dem över torget till ångbåten. Vi med Frithiof gick efter
honom. Snart fick jag syn på båtens rykande skorsten, men knappt
hann vi se den helt, förrän den gick. '" jag blev försenad. På
gästgiveriet mötte jag en annan resande, som hade drabbats av sam
ma öde, och han sade till mig, att vi genast skulle åka till Åker
ström, då kunde vi lätt få tag i båten, som skulle vara omkring
tre timmar i kanalens slussar ..."
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En "bengalisk ingenjör" George Atkinson ger 1848 Gustaf II
Adolf äran av att ha byggt staden. Han kände nog inte till slaget
vid Liitzen, eller också tänkte han på Göteborg, dit han var pi
väg. Det gjorde åtminstone riddarhuskanslisten och skalden Gud
mund Silverstolpe. Följden aven kanalresa, som denne någon
gång på 50-talet företog blev några litterära aforismer, där det
om vår stad kort och gott heter: "Wenersborg. Göteborg i soc
kerbagare-miniatyrarbete."

Av den täta skaran besökare under 1850-talet skall jag börja
med engelsmannen Charles Henry Scott, som visserligen rätt ut
förligt uppehåller sig vid staden och dess historia alltfrån Brätte och
framåt men som ändock till slut säger: "Vårt besök i staden var
kort - en omständighet, som inte alls är att beklaga, ty där fanns
inget som kunde ge valuta för den förlorade tiden". Detta var i
juni 1850. Samma månad nästa år besökte en italiensk naturvetare
Filippo Parlatore i sällskap med den kände botanisten lektor C.
Hartman våra trakter. Italienaren beskriver staden rätt utförligt
med utgångspunkt från olycksåret 1834; hans skildring av vår
stad är en av de ytterst få på italienska.

En fransman och en engelsrr..an passerar 1854. Fransmannen, som
kommer i augusti månad detta år, heter Jacques Boucher de
Perthes. Hans bestående intryck av staden är fängelsebygg
naden på sin höjd. "Det som slår mig först är en stor och vacker
byggnad, som synes vara den förnämsta i staden eller dess biskops
palats. Men långt därifrån; det är fängelset. Det är inte den första
stad i Norden, där jag märkt denna uppmärksamhet mot fångarna.
De inhysas som prinsar; om dessa behandlas med samma lyx,
det vet jag ej, men det vet jag, att fängelset. där det nu finnes ett
sådant, utgör vederbörande stads stolthet." Vad skulle denne
fransman säga om han fått se vår tids moderna fångvårdsanstal
ter? Engelsmannen Hill "hade inte tillfälle att se det inre av sta
den, men detta kunde ej att döma av det yttre vara särdeles in
bjudande." Han såg några hus emellertid, av trä, utslängda liksom
aven slump här och var eller vid några breda, oregelbundna gator.
Och just gatornas regelbundhet är ju något som observerats av de
flesta! Ett typiskt exempel på hur omdömena växla.
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1856 följde den franske författaren Charles Edmond med en av
Napoleon III utsänd expedition till de nordiska farvattnen. Han
säger om Vänersborg, att det är en "leende liten stad, som bebos av
en vacker befolkning av rent skandinaviskt blod". Detta är nog
enda gången som vänersborgarnas rasförhållanden påtalas. En
annan författare, tysken Miigge, förefaller det, som om efter bran
den 1834 något riktigt stort vore i verket med stora stenhus, maga
sin, regeringsbyggnader m. m. "Men nej", säger han, "här bo blott
några tusen människor, av vilka dock många tjänat sig rika genom
träaffärer; det syns på de många olika lantegendomarna i närheten
av staden."

En tysk geograf, Ziegler, som 1857 reser förbi, gör tvenne intres
santa iakttagelser. Han påpekar, att man vid återuppförandet av
staden efter branden använde sig av det s. k. svenska byggnads
sättet, d. v. s. man fyller i sten och murbruk i det skal av bräder,
som sedan bilda väggarnaY) Vidare berättar han att "här finns
en stor tändsticksfabrik, i vilken det inrättats arbetarbostäder. Ar
betarna kunna i fabrikens matsal äta för en billig penning. Alla
i fabriken arbetande barn erhålla daglig undervisning i läsning och
skrivning aven därtill anställd lärare".18) Lärare är också nästa
besökare, som får komma till tals; han heter Brandes och är ej
dansk, som man skulle kunna tro, utan tysk. Han säger inled
ningsvis, att "Wenersborg är en vänlig och regelmässigt byggd ort,
som Upsala och Gefle, fast mindre." En promenad i staden gel'
honom en uppfattning om torget, om plantaget med kyrkan, om
gatorna och låter honom på avstånd se små sommarhus i det nu
nuvarande Blåsut. Hamnen ägnar han särskilt intresse; han fin
ner det påfallande, att det, trots den livliga verksamheten där,
härskar lugn och stillhet; "man hör inte ett ord, inte ett ljud; vilket
larm, vilket skrikande och grälande rådde däremot i Genuas hamn
- men svenskarna äro inga italienare, de tycka om lugn."

Men detta lugn var tydligen för påfrestande för Longfellow
ovan! Denne motsäges också av ett par engelska baptistledare,

17) Åtskilliga sådana "gjuthus" finnas kvar, t. ex. fastigheterna Kungsgatan
21, där Frimurarelogens restaurant är inrymd, och Sundsgatan 10, Lindbergska
bageriet.

18) Dessa något överraskande uppgifter äro faktiskt riktiga. Det är fab
rikören Robert Bergmarks fabrik som avses.
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Steam och Hinton, som 185~. tycka att vänersborgarna äro arbet
samma. Deras landsman Horace Marryat hann vid en kort mellan
landning 1860 med mycket. "... Efter en kort stund ankra vi vid
Wenersborg, en regelbunden, välbyggd stad, en Phoenix bland de
många sådana, som träffas i Sverige och som under de sednare
åren stigit upp ur sin aska. Vi stannade blott en halftimma, men
hade tid att trycka handen på och tala med Mister Lloyd, hvilken
vi funno väntande på skeppsbron, - att betrakta ankomsten af
en båt, klädd med gröna grenar och liknande ett flytande träd
samt bemannad med tio flickor, ordentliga "Sjöfröknar", - samt
strax före affärden, att beundra de väldiga proportionerna af en
Dalbohund19), ett verkligt lejon till storlek, men from och vänlig.
Derpå bar det af igen."

Vi skola så lyssna till en svensk telegrafkommissarie Bäckman,
som under en resa i Västergötland sommaren 1860 även kom till
Vänersborg.

"Denna lilla vackra stad, af hvilken vi här lemna en afbildning
från hamnsidan, ligger vid slutet af den så kallade Dalboviken,
Wenerns sydvestligaste spets, emellan den så kallade Carls graf och
Götha elfs utlopp ur Wenern, samt uti en serdeles naturskön trakt.
Det på planschens mellanplan framstående palatslika huset är resi
denset, och den framför befintliga bron är en vindbro, hvars fort
sättning av sten kallas Dalbobron, och leder eller, rättare sagt, ledde
öfver till Dalsland, den tid vattnet var ännu högt uti Wenern. Det
har nu under några år dragit sig allt mera tillbaka, så att den väldiga
stenbron, en af de längsta i Sverige, står helt och hållet på torra lan
det, och Dalbobönderna hafva redan under loppet af flera år tagit
sig en ny väg på de uttorkade sandfälten, omkring 20 a 30 famnar
framom bron, för genhetens skull.

Den resaride öfverraskas genast vid ankomsten till Wenersborg
utaf dess reguliera och vackra byggnadssätt, samt af dess rika och
storartade plantager. I fråga om sådana äro nemligen Weners
borgsboarna verkliga engelsmän, och det kunde inte skada att
Stockholms stenälskande drätselkommission reste dit ner för att se,
huru treflig en stad kan blifva, om man låter Guds fria och glada

19) Dalbohunden anses vara ursprunget till S:t Bernhardsrasen. Se "Hem
bygden" 1955.



natur få en fristad emellan husen och på de öppna platserna.
Wenersborg har intet mindre än 3:ne större planteringar, en fram
om och två bakom kyrkan, som står midt på en öppen plats vid
norra ändan af staden, då icke räknade de nya plantager, som om
gifva residenset. Inte nog dermed, en af dess hufvudgator, den så
kallade Edsgatan, är planterad med träd vid sidorna, som en
boulevard, och gatorna äro alla breda och väl underhållna, samt

HJULÅNGARE I HAMNEN 1850.
Efter teckning av F. A. Zettergren.

husen jemnhöga och putsade. Med ett ord, det hela inger en tref
nad och ett behag, hvarutaf man annars icke blir bortskämd i våra
svenska småstäder.

Den lilla staden har dock undergått många och svåra olyckor,
innan den uppnått denna prydlighet, och det är isynnerhet efter
den sista svåra branden på 1830-talet, som den fått sitt nuvarande
utseende. Efter denna (omfattande vådeld) har Wenersborg fastställt
en byggnadsordning, som borde tjena alla andra städer till föresyn,
nemiigen att den inom hvarje qvarter lemnar en fri och öppen



plats emellan egendomarne, hvilken antingen planteras med träd
eller också begagnas till gård, men icke får bebyggas. Dess gator
äro breda, och om eld utbrister skall olyckan vara serdeles envis,
om någon större olycka skall kunna uppstå. En obehaglighet medför
likväl detta byggnadssätt, och det är den att Wenersborg är kanske
den blåsigaste stad i hela vårt land. Hela Wenern ligger nemiigen
på från ena sidan, och man kan räkna de dagar om året, då icke
nordan- eller östanvindarne sopa dess gator och bita innevånarne i
deras kinder och händer.

Wenersborgs kyrka är icke serdeles utmärkt hvarken i storlek
eller byggnadsstil; dess vackra och fria läge skulle förtjena en mera
storartad tempelbyggnad. Dess torn är dock ute på Wenern ett
för seglarne välkommet sjömärke, och var det förut ännu mera,
innan det svåra inloppet till staden gjorde en fyr nödvändig på
Dalslands-kusten. Wenersborg har en liflig handel och skeppsfart
på städerna kring Wenern samt äfven på Göteborg; och på sednare
tider har härstädes inrättats ett skeppsvarf, från hvilket flera vackra
fartyg utgått, bland andra briggen "John Ericson", hvilket fartyg
serdeles fördelaktigt vittnade om varfvets duglighet. Genom ång
båtsfarten mellan Stockholm och Göteborg företer Wenersborgs
hamn en serdeles liflig anblick, ithy att ingen dag förgår under som
maren, då icke minst två a tre ångbåtar lägga till vid dess vackra
och nyligen färdigbyggda stenkaj. Staden har ett ganska vackert
societetshus med theater, och till bevis på att glädjen trifves väl
inom det lilla samhället, må nämnas att Par Brikol derstädes har en
dotterloge.

Med ett ord, det lilla Wenersborg är en ganska behaglig vistelse
ort, och det är kanske icke så utan skäl som dess innevånare ibland
med en viss stolthet påminna oss om att deras stad kallas "lilla
Stockholm". Emellertid medgaf tiden mig för denna gång endast
ett få timmars uppehåll i den glada staden."

Två timmar skulle egentligen också nästa besökare ha stannat i
staden. Det var engelsmannen Morgan, en präst från Cambridge,
som 1862 kom kanalvägen från Trollhättan och fick göra det sed
vanliga uppehållet i Vänersborg. Han finner, "att staden till största
delen består av ett stort torg, som omges av bra hus. Några få
gator gå utmed detta och en av dessa hade en fin stensättning.
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Stora torg för avhållande av marknader äro en nödvändighet i
svenska städer, så få som de äro och så långt ifrån varandra som
de ligga." Så följer en lång utredning om svenska marknader och
lantmännens produkter på dessa. Att han kunde sända ett tele
gram från stadens telegrafstation till en vän i Wales väckte hans
stora förundran. Inte fullt så glad blev han över att kaptenen upp
sköt avresan på grund av att det blåst upp på Vänern och att han
därför ville bespara damerna bland passagerarna obehaget aven
resa i den gropiga sjön. "Ty uppskovet kunde väl ej bero på ett
kalas i staden, i vilket kapten deltog och till vilket stadens och
traktens sköna damer sades vara inbjudna? Han kom tillbab
kl. 2 på natten och stack omedelbart till sjöss - trots blåsten."
Se det var en galant kavaljer det - åtminstone mot stadens sköu
heter. Dessa observerades även av holländaren Theden van Ve1zen
1864, fast den sköna anblicken stördes aven drucken man, som
försökte tränga sig ombord. Hans avresa skedde i ösregn, och
ett sådant tvingade också en engelsk kanotande jurist Macgregor
att lämna sin farkost och äta middag i Vänersborg i nådens år
1866. Till året före daterar sig en nätt skildring av författarinnan
Marie Sofie Schwartz. Tvivelmål har yppats rörande äktheten
av hennes "På Götha kanal" men hon säger i varje fall:

"Kl. omkring tre voro vi i Wenersborg. Betty L,20), vår bästa
vän och kamrat, var ju från Wenersborg, och derför var staden
af stort intresse för undertecknad. H vilken skada att Betty icke
nu bodde der; jag hade då fått träffa henne. Fartyget gick genom
en bro, som jag tror kallas Dalbron, och så lade det till. En qvart
{ingo vi äfven dröja här, för att taga staden i betraktande. Ifrån
hamnen presenterar den sig ganska fördelaktigt, med det slottslika
landshöfdingeresidenset liggande midt för densamma. Wenersborg
är en vacker stad, som har breda, ljusa, med träd planterade gator
och prydliga hus. För att komma till kyrkan, hvars inre vi lik
väl icke fingo se, gingo vi öfver en inhägnad promenad, rikt plante
rad. - Ängaren kallade oss tillbaka och vi skvndade ner till den, be
låtna med det lilla vi sett af Bettys födelsestad ... "

Många resenärer sågo inte ens så mycket som fru Schwartz; gingo
de ej av båten, blev det bara den oundvikliga Dalbobron som upp-

20) Vem denna Betty L. kan ha varit, är omöjligt att säga.



märksammades; vågade sig någon förbi residenset, kunde ej torget
undgås. Det är också ett ofta återkommande tema i 1800-talets
skildringar. En tysk Alfred Fich dekreterar sålunda - som resul
tat av ett besök i juli 1868 - "att märkvärdigheter av något slag
finns där inte; det skulle i så fall vara marknadsplatsen, som ifråga
om ytinnehåll står få torg i världens huvudstäder efter21

). Men
från månaden innan, den 28 juni närmare bestämt, ha vi en myc
ket roande skildring av vår stad i samband med ångaren "Laxens"
första tur på den då just färdiga Dalslands kanal; landshövding
Sparre hade gått ombord vid Brinkebergskulle för att följa med
på invigningsresan. Viktor Sjöberg heter han, som för pennan:

"Vid 3-tiden på e. m.lägger 'Laxen' till Wenersborgs hamnbrygga,
å hvilken en stor massa menniskor samlat sig för att beskåda den
nya båten ... en del äta middag å båten andra 'klifva' i land för
att kasta en blick på den lilla staden, om hvilken en satirisk rese
beskrifvare en gång yttrat att 'sta'n tror sig vara minst lika stor
som Stockholm, men hela befolkningen får rum på - torget'.
Oafsedt det elaka i skämtet ligger deri en viss portion sanning, ty
torget är lika stort och rymligt som vackert. Vi äro nog lyckliga
att genast finna en vänlig cicerone i den fryntlige broder, som för
hvarje Göteborgs-brikollist är bekant under signaturen Z. L. B.22

)

Först tages det i hörnet af Kyrko- och Kungsgatorna under bygg
nad varande ståtliga stadshuset i ögonsigte. Detta som uppföres af
byggmästare A. Kriiger i Göteborg kommer att bli 4 våningar högt
och inrymma rådhus- och societetsloka1, gästgifvaregård, stads
källare samt en teaterlokal med 2 logerader och rymmande c:a 500
personer. Det synes bli uppfördt i en enkel men vacker stil och
skall enligt kontraktet vara färdigt l:sta Oktober 1869. Staden
har vidare under byggnad en elementarskolbyggnad, som kommer
att ligga särdeles lämpligt på en öppen plats på andra sidan om
kyrkan, en friskola, hvartill medlen lära sammanskjutits redan vid

21) Vad säga våra arga konkurrenter i detta avseende, lidköpingsborna, om
detta yttrande? De få trösta sig meden artikel i GT av den 20/1 1957, där
det om torget i Lidköping säges, att den och den ses "sneddande över världens
största torg".

22) Signaturen Z. L. B. är musikfanjunkaren Zakarias Ludvig Barkstedt. (Se
uppsats i V. S. G. Årsskrift 1957).
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sista stora reformfesten, samt ett folkskolhus. Lägger man härtill
hvad den nya jernvägen, plus thy åtföljande präktiga stations
hus, måste tynga på debetsedlarne, så torde man kanske befogadt
kunna utbrista: 'O Wenersborg, tu äst ingalunda then minste bland
städer' - åtminstone hvad kommunalskatt angår. Men tider ilar.
'Laxen musicerar', som dess artige kapten uttrycker sig, hvarje
gång han följande pligtens bud till damernas förtviflan måste låta
signalpipan ljuda, och vi hinna endast som hastigast öfvertyga
oss om, att det famösa korset på stadens kyrka ändtligen fått fast
plats och under den forcerade marschen ner till hamnbryggan göra
en annan mindre angenäm upptäckt. Det är eljest icke vår vana
att lägga sten på börda, men härvidlag måste vi öppet erkänna,
att Wenersborg åtminstone i ett hänseende liknar, ja, till och med
öfverträffar Stockholm, nemiigen i gatornas stenläggning. Vi
trycka vår vän och cicerones hand till afsked och gå ombord. Kloc
kan är fyra på eftermiddagen, då ångfartyget lemnar Weners
borg ... "

Den 29 juli nästa år, 1869 alltså, lämnar en annan sjöresenär
staden - per kanot; Baden-Powell hette han, ej scoutgeneralen,
men en släkting. Han hade haft otur med vädret liksom den
tidigare omnämnde kanotisten. Och det hade också den blide
skalden och tullförvaltaren Elias Sehlstedt. Flera mindre reseskild
ringar äro insprängda i hans visor; från en restur från Stockholm
till Göteborg, Kanaliter (i Svea 1870), hämtar jag följande om
Vänersborg: "Solen började nu skina fram mellan molnen, och en
gladare stämning förspordes bland passagerare, isynnerhet som tor
net af Wenersborgs kyrka fjerran vid horisonten tillvinkade oss
tröst och hopp att snart vara inne i den vänliga stadens lugnare
hamn. Wenersborgs belägenhet är täck mellan det väldiga Halle
berg på ena och Dalslandet på den andra sidan. Vi gingo i land
för att räta ut benen. En väldig sjöbuss mötte jag, då jag vek om
ett gathörn. Jag hoppade till af pur respekt.

Se, hvilken buse till sjökapten!
Skäggig som skogen och brun som tjära.
Svart som beck är hans ögonsten

43



och munnen skapad att svära.
Blårandig tröja och eldröd duk,
Hållning och skick en båtsman värdigt;
Utspända kindben på sjömansbruk
med två tuggbussar! Porträttet är färdigt."

Fortsättningen kunde lika gärna gälla år 1956 eller 1957 eller vad
sägs: "Vädret är kyligt och regndusket särdeles efterhängset.
Ytterrock och galoscher i juni månad, jo det tacklar! Det tycks
ej vara någon reda med solen i år. Gud låte henne bättra sig fram
på sommaren; men det är ingen säkerhet. Usch!"

En tysk med svensk moder, Hasemann-Arzberg, är en av de få
tågresenärer till staden, som skrivit ner sina intryck av denna. Han
kommer dit från Herrljunga den 13 augusti 1871 och blir visad till
nuvarande stadshotellet aven "Studiosus ph'losophia: Upsaliensis."
Hotellet finner han bra liksom maten. En promenad nästa mor
gon vid Vänerns strand ger anledning till jämförelse med Boden
sjön; endast den omständigheten, att han ej kunde hitta en skyddad
plats att ta av sig på, avhöll honom från att bada i det 15-gradiga
vattnet. Feta harar, fin råg och andra vackra jordbruksprodukter
minner oss om den tid, då ännu Skräcklan var odlad mark. Efter
diverse besvärligheter med ångbåtsbiljetten ("Wadstena" hette
båten) fick vår man en grundlig svensk middag, som beskrives
ytterst ingående. Där är smörgåsbord, olika spritsorter, sköldpadd
soppa, lax och hallon och "stenhårt, pepparkaksfärgat egendomligt
bröd. Brödet är antagligen till för att svenskarna skola ha något
att göra i väntan på de olika rätterna, ty pratsjuka äro de inte.
Säkert är att våra nordiska släktingar måste ha ärvt bättre tänder
från sina förfäder och en tigers bitkraft," säger han. Det var då
det; nu skulle nog inte svenskarnas tänder tåla sådana kraftprov.
Aven Hasemann råkar på en tvivelaktig figur, "en stor buse", men
han visade sig vara tysk och då blev han genast mindre busaktil?;.
Annars är det påfallande, hur ofta diverse skumraskfigurer om
nämnas i reseskildringarna. Det är väl en eller annan mindre väl
polerad hamnarbetare, som jagar upp fantasien hos besökarna.

En verkligt mystisk historia berättar en fransman, Cortesi, som
med en reskamrat kommer till staden i januari 1873. Han åkte
släde, förstås, och skulle byta släde i Vänersborg. Kamraten går
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och väntar på torget; han f~r vänta länge. Till slut kommer släd
hämtaren rusande med håret på ända, slänger sig i den gamla släden
och kör ifrån staden över Dalbobron i rasande fart. Först vill han
ej tala om vad det är fråga om, men till slut kryper det fram, att
han sett Satan förfölja sig på en av stadens gator. De bereda sig
att övernatta i det fria i kylan, störs av ylande från vargar och
väcker genom skrämskott åt dessa bestar en gammal soldat, som
kommer till deras räddning från sitt torp. Först när de efter tre
veckor kommo till Uppland, hade han lugnat sig. Vad såg han
tro? Någon av de omtalade hemska busarna, som i en livlig fan
tasi blev till Satan?

Cortesi fick väl ej det bästa intryck av vår stad i varje fall, och
det fick inte heller en holländsk statstjänsteman, Quarles van
Ufford, som 1872 blev utsatt för regelrätt utpressning vid sitt be
sök. "Wenersborg är det enda ställe i Sverige, der vi hade att
beklaga oss öfver hvad man kallar 'prejeri'. Vi ankommo om afto
nen och ämnade följande middag resa vidare, hvarföre vi genast
beställde ett åkdon för att tidigt följande morgon fara till Troll
hättan. Man begärde 25 riksdaler, hvilket vi funno vara bra myc
ket, då vi visste att för hela färden fram och tillbaka blott behöf
des fyra timmar. En engelsman, som vi träffade i hotellet, sade oss
också, att priset förr varit 15 riksdaler. Det var dock nu ej tid
att få något annat åkdon, utan vi måste t;nderkasta oss detta prejeri."
Ja, det kunde tydligen vara dyrt att resa även i den gamla goda
tiden, även om nu detta var ett - för Vänersborg tråkigt
undantag.

Mer nöjd med staden förefaller den franske historikern Vandal
vara. Han kommer 1876 från Dalslands kanal och säger, att "Vä
nersborg är en stad på landet; den består av hus, som äro utslängda
på en riktig prärie. Gatorna äro alleer, de öppna platserna gräsmat
tor, gatukorsningarna prydas av boskapshjordar." Det låter onek
ligen lantligt och är förvisso - möjligen med undantag för gatukors
ningarnas prydnad - sant. Mitt i denna lantliga idyll finner
Vandal dock ett komfortabelt hotell med en mycket älskvärd värd,
som till hans oförställda förvåning hälsar honom på klingande
franska och hans engelska och tyska reskamrater på deras moders
mål. Inför detta under till mångspråkig hotellvärd väntade sig



ressällskapet en trevlig afton med diskussioner på vars och ens eget
språk. Men därav vart intet. Han hade uttömt hela sitt ordför
råd med välkomsthälsningarna. För nästa resenär, som yttrat sig
om vår stad, ungraren Halasz Mihaly, hade väl ej heller hotellvär
dens ordförråd räckt till. Han reser 1879 kanalvägen från Göte
borg och har som resultat av sin resa åstadkommit den förmodligen
enda existerande beskrivningen av staden på ungerska, en beskriv
ning vari de vanliga lokaliteterna ingå. De låga rödmålade trä
husen tilltalade honom särskilt.

Nästa år vid midsommartiden övernattar en österrikare vid
namn Streicher på hotellet, dit han förts aven Axel S. (ibland
kallas han Axel S-n), en vänersborgare, som hade en bror, också
han med namnet Axel, i Göteborg. Vilka kunna nu dessa bröder
ha varit? Vår tyske resenär var god vän med den Axel, som bodde
i Göteborg och hade träffat brodern Axel S. vid "världsutställ
ningen, dit han sänts som representant för hantverksföreningen".
I augusti samma år (1880 alltså) passerade dansken Gudmund
Höyer. Som fartygets uppehåll skulle vara helt kort, hann han
ej med mer än att ila till en ölhall nära hamnen23 ) för att få en
porter. Nu lyckades han ej i sitt vällovliga förehavande, då en
ofin vänersborgare, som tycktes ha ännu mer bråttom än han själv,
lade beslag på den för honom avsedda portern. Han lyckades dock
tillskansa sig en flaska för att avnjutas ombord.

Resandeströmmen börjar nu att glesna eller rättare sagt reseskild
ringarna bli mer tunnsådda. En belgisk läkare Schoenfe1d konsta
terar 1883, att det bara tar några timmar att komma från Troll
hättan till Vänersborg. Turisterna föredra ändock att stanna i den
förstnämnda staden. Själv tyckte han, att eftersom han ändock
var i Trollhättan, så var det inte mycket annat att göra än att fort
sätta till Vänersborg. Tysken Kaiser får 1884 vid Vänersborg, "en
av de minst berömda städer, som vi lmmmo till under vår långa
resa", dock se Vänern. Alltid något! En fransman Chibret låter
1885 blicken förlora sig ut över sjöns ofantliga vattenspegel. Mer
vältalig är amerikanen Sumner, som i en skildring av sin resa 1885
ägnar flera sidor åt vår stad, fast han inte är direkt vänlig. Det

23) Han talar om det välvda taket i ölhallen, så det måste väl vara någon
lokal i det Paalzowska huset. som avses.
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börjar inte bra, när han säger, att den en och en halv timma, som
kanalbolaget ger resenärerna här, den skulle han ha föredragit att
ha fått i Motala eller Vadstena. I varje fall ger sällskapet sig iväg
för att se på staden, "om vilken kapten alldeles riktigt säger, att
den består aven kyrka, en marknadsplats och ett vattentorn, som
kan beses från utsidan. Långt innan man når Vänersborg, där
vi hade hoppats få besöka en yrkesskola, synas kyrktornet och det
höga av tegel byggda vattentornet stirra mot en med ett allvarligt
"Vad komma Ni hit för?" T. o. m. Bxdeker är inte snäll. Han
säger enligt en i sällskapet: "Staden har ofta bränts ner och består
nu av ovanligt breda gator". Resultatet av 1 1/2-timmas-expeditio
nen blev ju inte heller det bästa. På torget var det ingen rörelse,
kyrkan var stängd och vattentornet var stängt. Vid kyrkan träffa
de de på en liten flicka, som föreföll att kunna engelska - hon sade
en mening nämligen på detta språk; men sedan var det också precis
som med hotellvärden ovan slut med färdigheterna. Frimurar
nas restaurant fick ett besök, som blev en titt bara, då sällskapet
blev snäst aven kvinnlig tjänsteande. Overhuvud säger Sumner,
att de inte såga till en enda vänersborgare mer än de två nämnda.
Man kan fråga sig, hur detta är möjligt; det är väl bara en överlägsen
amerikanares syn på en svensk småstad. Ar det inte en ödets ironi,
att detta turistsällskap lämnade staden med en fråga till kaptenen
om vad det var för "en sömnig håla" han fört dem till - en håla,
som snart (den 6 december) skulle se den man födas, som skulle bli
mer berömd än någon i sällskapet och som skulle göra hålan känd
över stora delar av världen - Birger Sjöberg.

En hastig överblick över besökare från slutet av iSOO-talet ger
oss namn som engelsmannen Wood, tysken C. G. Miiller och ameri
kanen Kimball. Wood får se staden sent en kväll och finner den
i upplyst skick vara ljus och trevlig i allt det omgivande mörkret;
tysken åker tåg förbi men skulle gärna ha velat titta närmare på
den för insjöfarten så betydelsefulla staden, av vilken han nu bara
skymtar den mastrika hamnen. Kimball fick som· ett länge bestå
ende minne aven halvtimmas promenad på stadens kullerstensgator
ont, mycket ont i fötterna. Han kommer alltså ihåg den på sitt vis.

Så ha vi svensk-amerikanen C. A. Swensson, präst, lärare och
författare. Från en av sina många resor i det gamla landet berättar
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han i boken "1 Sver{ge" om ett besök i Vänersborg 1890. Jag
citerar rätt utförligt på grund av hans iakttagelser rörande väst
götens natur:

"Men vi äro redan framme vid Venersborg. Floren och jag
tänkte då strax på allas vår vestgöte Enander,24) numera professor
vid Augustana college i Rock Island och af presidenten Harrison
en gång utnämnd till amerikansk minister i Köpenhamn, fastän den
äreplatsen ej kunde intagas i följd af en farlig och ihållande sjuk
dom. Vestgötarna äro i Amerika kända som ett duktigt, sparsamt
och pålitligt folk. Nog tycker man ofta om att påminna dem om
det gamla prutningssystemet ... Prof. Enander har ofta med sitt
skälmska leende sagt mig: 'Jak låter inte pruta mä mek.' Det
är alltid roligt att höra landskapsmål, i synnerhet af en bildad man.
. . . På prutningssystemet skulle vi ögonblickligen få se ett exempel.
En gammal gumma kom ombord och hade en tolf års flicka i säll
skap. Hon såg kaptenen och ropade: 'Go'a kapten, vell han inte
låta mek och tösa här följa mä för åtta kroner?' Men kaptenen
var obeveklig. Han ville hafva fullt pris. Jag skall aldrig glömma
den sorgsna, förtviflade uppsyn gumman då fick, medan hon tog
flickan vid handen och gick mot landgången med de orden: 'Ja,
då få vi la cedera't.' Men hon följde nog med ändå, och kaptenen
berättade dagen efteråt, att hon hade godt om pengar, när de verk
ligen måste fram. Men i alla fall må man ju säga: heder åt vest
götarnas sparsamhet!

Venersborg såg ut att vara en treflig stad. Den ligger vid Venerns
sydliga del och är rätt gammal. Sveriges småstäder hafva tur
att brinna upp; och den nu nämnda utgör intet undantag. Det
skedde 1834, och tack vare den eldsvådan är nu Venersborg en
vackrare och mera regelbunden stad, än den annars varit. Befolk
ningen utgöres af omkring 6000 personer, ifall jag fått reda på
sanningen och det ej varit något prutande med i beräkningen .. ."
Nej, på det viset pruta vi väl inte!

1900-talet bjuder inte på många resenärer, åtminstone inte P~t

många, som i tryck redovisat sina intryck av Vänersborg, eller skali

24) Denne Johan Alfred Enander föddes 22/5 1842 i Härja i Skaraborgs
län; han tillhörde Vänersborgs läroverk 1866-69; utvandrade 1869 till
U. S. A.



jag - för att vara på den säkra sidan - säga inte många, som i
bokform berättat om resor med anknytning till vår stad. En
holländare Gunning vistas 1905 en längre tid hos prosten d:r Johan
Blomqvist i Västra Tunhem, vilken socken han beskriver utförligt.
Den 13 juni beger han sig till Vänersborg, som han tycker ha be
handlats mycket kort och missvisande av B~deker; denne nämner
nämligen inget om stadens storartade centrala parti. Gunning sä
ger desto mer och uppehåller sig särskilt vid paret Anrep-Nordin
och dövstumsskolan, som han anser vara föredömligt ordnad.

En norrman Sverre Halse, som skrivit en hel serie böcker med
titeln "Med bestefar till London", till Stockholm etc., säger i den sist
nämnda genom sitt språkrör Petter om byen Vänersborg att "det
er en vakkel' by med massor av snökvite hus like ved vattnet. 
At det kan v~re så vakkert noe sted, beste-far! - Ja, du sier noe
Petter, og så er Vänersborg, lik Karlstad, en sjöby". Just det,
läget vid vattnet betyder onekligen mycket för en stads utseende,
och i det avseendet hör inte Vänersborg till de sämst lottade.

Jag har så kommit till det sista vittnesbördet i denna långa rad.
En amerikanska med det svensk-klingande namnet ]ohanna Ander
son har i sin bok"Aren't grandmothers cry-babies? and impressions
of Sweden" givit en skildring av vår stad, som den tedde sig 1948
i september; vad omfånget beträffar är det väl endast den tyske
professorn Schubert från början av ISOO-talet, som kan mäta sig
med henne. Med hänsyn till att besöket ligger så nära i tiden, har
det tycks mig onödigt att citera; jag nöjer mig med att referera.
Torghandeln imponerar storligen på vår svensk-amerikanska och
föranleder en lång beskrivning liksom skolväsendet gör det. Snygg
heten på alla gator gör ett outplånligt intryck på henne. Att inte
ens barnen kasta papper och annat skräp på gatorna - hon såg
inget i den vägen åtminstone - får henne att fråga, hur man bär
sig åt. Dum fråga tydligen, ty man tittade på henne, som om hon
frågat, hur man får folk att andas. Karvar in namn på väggar,
gör man inte heller! Det var väl dock alltför snällt sagt; hon hade
tydligen inte varit uppe i något svenskt utsiktstorn. Skolvakt
mästare Aller Andersson visar henne beredvilligt omkring på
Skräcklan (näckrosdammen är avbildad i boken) och på Folkets
Park (hon tycks sammanblanda dessa två) och ger henne en över-
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blick över den svenska socialv~rdeh. jå, non hade tydligen gott ut
byte av sin vänersborgsvistelse25

).

* * *

Må denna teckning ur Strix 1906: nr 16, markera, att vi kommit
till resans slut. Den ger en god illusion av det lugn och den ro.
som onekligen präglade forna tiders resande. Där var ingen gas
pedal i botten, inte; hästens trägna lunkande bestämde takten.
Men det fanns ändock de som tyckte, att det gick för fort; hör bara,
vad tysken Treskow säger om sin resa i Sverige 1832: "Klockan
mellan 1 och 2 om morgonen, d. v. s. på ljusa dagen, lemnade vi
vattenfallen i Götha Elf och flögo fram mot Wenern. Med skäl
kanmankal1a resandet i Sverige ett flygande, ty det vore knappt
möjligt att till och med bevingad kunna komma fortare fram. Ofta
är det den resande nästan för fort, och han finner det begripligt,

25) Hon lär också: ha intervjuns i ELA, fast jag ej lyckats belägga detta.
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att man 1 Ryssland ger postiljonen en drickspenning före atresari,
på det han icke må köra så fasligt fort, under det man i nästan alla
andra länder använder sina penningar för att just ernå mot
satsen...." Vad skulle han ha sagt om vår tids fartvidunder?

Många omdömen om vår stad ha vi fått taga del av på de före
gående sidorna. En del vänliga, en del elaka. Somliga tyckte, att
kyrkan var ljus och stor, andra att den var liten och mörk; gator
na finna de flesta breda och raka, vilket inte hindrar en och annan
att anse dem smala och krokiga; staden i sin helhet tycks vanligen
ljus och trevlig, men den får också heta sömnig håla. Vad skall
man tro? Låt oss med den förra året bortgångne Hugo Swensson
i hans "Utböling i Västergötland"26) betänka att "två människor
uppleva inte samma sak på samma sätt, inte ens två västgötar".
Hur skall man då kunna begära att få fram ett enstämmigt ytt
rande om staden från den hundrahövdade skara, som här passerat
revy. Det är individer av alla de nationaliteter, som kommit till
tals, var och en med sin speciella syn på vad de sett. Vi få trösta
oss med, att de flesta ändock funnit sig väl tillrätta i staden trots
kullerstensgator, hemska busar, dåligt väder och andra vedervärdig
heter.

Då det skulle föra för långt att här förteckna alla de över 100
arbeten, som mer eller mindre utförligt citerats ovan, vill jag hän
visa den intresserade läsaren till Samuel E. Brings "1tineraria
Svecana"27). De böcker och uppsatser, som ej återfinnas i denna
utmärkta hjälpreda för den topografiskt intresserade, ha utförligare
omnämnts i texten.

NILS SANDBERG.

26) Dem som ännu inte läst Swenssons smått raljerande men innerst inne
erkännsamma skildring av Vänersborg, rekommenderar jag att snarast göra det.
"Utböling i Västergötland" skulle naturligtvis väl ha försvarat sin plats i denna
uppsats men har utelämnats, då jag försökt hålla mig till reseskildringar
enbart.

27) Bring, Samuel E., Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över
resor i Sverige fram till 1950. Stockholm, tro Uppsala 1954. (Svenska biblio
tekariesamfundets skriftserie. 3.)

51





Ur
"Rese-Journal maji månad år 1820

af O. Ch. Ekmanl)".

Från Täng till Grästorp, 1 118 mil. Vägen mycket kal och sten
bunden. Här hölls ting med Wiste härad. Äfven i Västergöth
land köra bönderna helst med kärror. Dålig gästgifvaregårJ.
- Från Grästorp till Munkesten, 1 1/2 mil, dålig gästgivaregård men
god väg. Det namnkunniga Hunneberget ligger på venstra sidan
och Wenern på den högra, och just vid foten af Hunneberget
ligger Munkesten. Hunneberget ser ut som Colonner och gamla
Slotts Ruiner, och ligga små snygga hus vid dess fot, och på ber
get äro 24 sjöar. Det var det vackraste man kan föreställa sig.
Här brännes kalk. En skjutspojke följde efter min vagn, som var
så full, att han föll flera gånger ur kärran och visste hvarken
hvart han var eller hur han kommit ut. - Från Munkesten till
Wenersborg, 1 mil. På v?gen passerar man långs utmed Hunne
bergee), som räcker ända upp till skyarna, och var på det högsta
stället en så kallad ättestupa, der våra förfäder kastade sig utför,
då de blefvo ledsna vid lifvet. N edanför berget stå flera branta
stenar. Vid Götha Elfs öfverfan betalas 4 skilling riksgälds i
Bropenningar. Kl. 7 eftermiddagen anlände jag till Wenersborg,
målet för min resa denna gång. Jag logerade in mig på Gäst
gifvaregården3

), som är rätt god och ungefär på samma fot som
nya Värdshuset i Malmö. Jag fick ett skönt rum nemligen sjelf··
vaste trakteursrummet eller der the drickes vid Assembleer. - I
afton råkade jag fendrich Lundblad 4).

Den 6:te Lördag. Äfven i dag är det kallt och blåser. I dag
har jag gjordt visiter hos Lagman Almqvist5

) och doctor Sand
mark6 ) m. fl.. Här råkade jag Thure Knoch, som är sig alldeles
lik. Ett sällskap Thalia7) är här inrättadt, som på en sällskaps

Noterna ha sammanförts å sid. 55 H.
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Theater uppför hvar 14:e dag Commedier. Sällskapet består af
80 a 100 personer. I staden skall vara mycken disharmoni emel
lan invånarna, så att den skall vara delad i 4:ra partier, hvarförc
man aldrig skall våga i sällskap hvarken lasta eller berömma nå··
gon utan att stöta på patrouille. Man skall lefva här för godr
pris, ty Dahlsland skall förse staden med en mängd matvaror. Sta
den är täck. Har många vackra byggningar, bland dem Landshöf
dinge Residenset. Ligger wid sjön Wenern. Har sluss, vid hvilken
den så kallade Carls graf ligger. Danssalen besågs, som är vacker
och mycket rikt meublerat med de allervackraste Lampetter. I
eftermiddag spelte jag, Häradshöfding Åkerman och Knoch virag
terna (vingt-et-un?) på mitt rum ända tills kl. 1/2 11 em. Det
regnade starkt i eftermiddag.

Den 7:e söndag. Sedan det regnat hela natten, blef det i dag
skönt väder. I förmiddags var jag i kyrkanS), som är simpel men
snygg. Till middag var jag bjuden till stadens Borgmästare Lag
man KruIl9

), der Lagman Almqvist med fru1o
) och Borgmästar~

Arseniusll ) från Alingsås voro. Kl. 5 reste jag från Wenersborg
till Dykälla, 1 1/4 mil. Vägen backig och utsigten enformig.
Dålig gästgifvaregård. Nära staden sågs en gesell så full att han
stod orörlig på hufvudet (sic!)12).

Den 13 Lördag. Vädret vackert. På f. m. mönstrades i Ostebyn
(i Brålanda socken), och derifrån reste vi till Ofverste Haijl3) på
Eefors (i Erikstads socken), der vi spisade en förträfflig middag och
drucko tappert, och derifrån reste vi till Dykälla, der mönstring
hölls på e. m., och sedan till Wenersborg. På Dykälla sjöng håll·
karlen med en sådan ton, att jag trodde, att han blåste på Clari
nette. Hela vägen var slätt. Nu var jag ur Dahlsland, en ort,
varjag alltid med nöje skall påminna mig. Vid min ankomst till
W:borg emottog jag tre bref från min älskade hustru 14

) och flera
från mina vänner.

Den 14 söndag. I dag låg jag länge och pratade med Ofverstc
Lieutnant Norlin15

). Frukost spiste jag hos Doctor Sandmark,
och till middag var jag bjuden hos Lagman Almqvist, der jag kom
i sällskap med major Ehrengranat16), Baron Sinclair m. fl. Mvc
ken artighet visas mig här i W:borg. I eftermiddag spelte ra.g,
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Knoch och H:höfd. Åkerman "vingt-et-un". Kl. 7 e. m. gick
jag på en Assemble, som var tillställd af Westgötha-Dahls Rege
mentes Officerare17

), som i dag ingick till Befälsmöte här i staden.
Mamsellen Vikström18

) dansade bäst, men någon utmärkt VaC

ker flicka var här i mitt tycke icke. Wenersborgs Pittscherstickare19
)

påstodo i förmiddags, att de skulle visa mig flera flickor, som
voro vackrare än fru Auditörskan Kru1l20

). Väl framvistes åt
skilliga, men till deras stora harm casserade jag dem allesammans.
På det att alla Damerna som voro i öfverflöd skulle få dansa,
spe1tes hvarje quadrille 2 tourer mindre än vanligt. Musiquen
(Regements) var förträfflig. Salen upplystes af 7 Ljuskronor och
14 Lampetter. En miniature liknar den fullkomligt Regements
salen i Malmö i alla afseenden. På dörrarna står måladt med
bokstäfver, som utvisar serskildt ingång för Damer och Herrar,
men ingen skillnad kunde jag upptäcka i Entreen. Här åt jag
a la Carte, som jag aldrig förr smakat.

Den 15 måndag. Vädret kulet. I dag tog jag afsked med den
beskedlige öfverste-Lieutnant Norlin. Kl. 9 reste jag från W:borg
för att hålla mönstring i Sollebrunn21

).

Noter.

1) Författare till resejourn 'lIen var läkaren och fornforskaren Otto Christian
Ekman, född i Malmö 1791, död i Kalmar 1866. Han tillhörde en gammal
skånsk släkt, blev student i Lund 1810 och disputerade pro gradu 1819. Efter
tjänstgöring såsom militärläkare och stadsläkare i Malmö samt t. f. provin
sialläkare i Malmöhus län blev han utnämnd till provinsialläkare på öland
1822, fick transport till Växjö distrikt 1824 och slutligen till Kalmar distrikt
1827. Jämsides med sin mycket uppskattade gärning som läkare ägnade han
sig åt fornforskning. Han utövade även ett vidlyftigt författarskap i medi
cinska, arkeologiska och andra ämnen. Förutom den här publicerade rese
journalen, som avsåg en generalmönstring av Västgöta-Dals regemente, har han
även författat en lägerjournal från ett storläger på Ljungbyhed 1819 (publi
cerad i Malmöhus fornminnesförenings årsskrift 1944).

2) Författaren har tydligen inte klart för sig, att JlCt var två berg, Hunne
berg och Halleberg.
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3) Gästgivaregården låg i nordöstra hörnet av torget, som på denna tid
var bebyggt å sin östra hälft. Under sin fortsatta resa säger Ekman vid sitt
besök i Lerum: "Förut förskräcktes man för priserna i Göteborg, men nu
var priset här så billigt, att det ej kostade stort mer }n hälften mot det (gäst
gifvaren) Mora Berend tager i Vänersborg."

4) Anders Peter Lundblad, f. i Lund 1797, d. i Vänersborg 1850, började
sin officersbana vid Södra Skånska infanteriregementet och blev 1814 fänrik
vid Västgöta-Dals regemente, där han kvarstod till 1828, då han blev post
inspektör i Vänersborg. Han var även boktryckare och utgivare av "Nya
Wenersborgs Tidning". L. var engagerad i förspelet till den s. k. duellen i
Lockerudsskogen 1816, då kaptenen vid Västgöta-Dals regemente frih. Gustaf
Salomon von Köhler blev ihjälskjuten av kaptenen vid samma regement~

Zacharias Johan Sabelfelt. - Det kan i detta sammanhang nämnas, att Ekmal1
1819 såsom läkare assisterat vid en duell mellan en svensk och en dansk
officer på Saltholm (en liten dansk ö i öresund), där dansken blev sårad och
fick den första vården av Ekman. - Lundblad och Ekman, båda skåningar,
hade säkert träffats tidigare.

5) Harald Almqvist, f. 1773, d. 1849, se V. S. G:s årsskrift 1937, sid. 3 h.

6) Gudmund Sandmark, f. i Sandsjö s:n, Kronobergs län, 1783, d. i Vä
nersborg 1850, var regementsläkare vid Västgöta-Dals regemente och läkare
vid Vänersborgs "lasarett och curhus". Han grundade genom testamente "Sand··
markska Stiftelsen" i Vänersborg, avseende "uppförande av sunda och tjänliga
bostäder åt åldriga och torftiga, till arbetareklassen hörande personer."

7) Sällskapet hade bildats 1818, och åt det hade upplåtits lokal i rådhus
salen, där scen för tillfället uppsattes. "Vad säger nuvarande rådhusrätt om
att dela rum med teatergudinnan?" frågar Bertel Hallberg i V. S. G:s årsskrift
1946, sid. 27.

8) Om kyrkan säger författaren i samband med ett besök i Alingsås, där
"kyrkogården är rätt vacker, och liksom \1(Tenersborgs kyrkogård liknar den
en vacker trädgård."

9) Jonas Krull, f. Vänersborg 1753, d. där 1835, se V. S. G:s årsskrift
1937, sid. 17, not. 1).

10) Greta Almqvist, f. Krull 1785, d. 1870, var dotter till borgmästaren Jonas
Krull och Cajsa Greta Hök, dotter till borgmästaren i Vänersborg Reinhold
Hök.

11) Kristian Arsenius, f. i Tryde, Kristianstads län, 1759, död i Alingsås 1828,
var borgmästare i Alingsås, tidigare auditör vid Västgöta-Dals regemente.

12) Ekman anträdde nu mönstringsresan genom Dalsland och besökte åter

Vänersborg under sin fortsatta resa.
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13) Magnus Albrekt Haij, f. 1776, d. 1847, var major vid Västgöta-Dals
regemente och blev överste i armen. Haij var ordförande i den krigsrätt, som
hade att handlägga målet angående duellen i Lockerudskogen.

14) Petronella Ekman, f. Malmgren 1797, d. 1837, var dotter till brygga
ren och skomakaren i Malmö Lars Malmgren och Kjersti Malm.

15) Elias NorIin, f. 1781, d. 1865, var major vid Västgöta-Dals regemente.
Under 1808-09 års krig var han adjutant hos översten A. F. Skjöldebrand
(den kände memoarförfattaren). 1817 begärde han och fick avsked med
överstelöjtnants n.h.o.v. Norlin hade i landshövdingens ställe förrättat gene
ralmönstringen och gjorde resan tillsamman med Ekman. Han var gift med
bruksägaren på Kristinedal i Fröskogs s:n Christoffer Sahlins dotter Sofia
Elisabet, och de hade på sin gård Hängele i Tösse s:n tagit emot författaren.
- Norlin var i tjänst vid Västgöta-Dals regemente vid tiden för officers
duellen, och enligt hans dotters uppgift var duellen, som han i högsta grad
ogillade, anledningen till att han begärde sitt avsked som officer.

16) Axel Vilhelm Ehrengranat, f. 1786, d. å Sandgärdet i Västra Tun
hems s:n 1861, blev sedermera överste och chef för Västgöta-Dals regemente.
Han var gift med borgmästaredottern Charlotta Sofia Krull och således svåger
med lagman Almqvist.

17) Troligen försiggick den i "Officershuset", nuvarande "Skansen", d. v. s.
Edsgatan 2. Detta hus var 1820 alldeles nyuppfört och ägdes då av Västgöta
Dals regementes officerskår. Sedermera övergick det i dåvarande översten,
sedermera landshövdingen och generalmajoren Wilhelm Albert d'Orchimonts ägo
och inköptes 1835 av lagmannen Harald Almqvist.

18) Emilia (Emelie) Wikström, f. 1798, d. 1879, var dotter till brukspatro
nen Johan (Jean) Wikström, f. 1760, d. 1818, och rådmansdottern Carolina
Charlotta Bah tman, f. 1765, d. 1833. Makarna Wikström hade ytterligare 2
dörrar, men dessa vom vid denna tid gifta. Emelie blev 1821 gift med lag
mannen i Värmland Anders Ortendahl, och bland hennes barnbarns barn äro
professorerna Bertil, Axel och Gerda Boethius.

lll) "Pitscherstickare" = sigillgravör (av pitscher eller pitschaft, varmed
menades ett sigill eller graverat signet, som kunde hängas i klockkedjan).

Enligt Svenska Akademiens ordbok användes i början av 1800-talet "pit
scherstickare" skämtsamt även om "någon mycket fin och sipp man".

20) Anna Helena Krull, f. Palm 1799, d. 1877, var dotter till regements
pastorn vid Västgöta-Dals regemente, sedermera kontraktsprosten, kyrkoherden
i Rölanda pastorat Arnold Palm och Sofia Agrell, handlaredotter från Vä
nersborg, och gift med auditören vid Västgöta-Dals regemente Johan Mikael
Krull, f. 1784, d. 1839, son till borgmästaren Jonas Krull. - Ekman hade några
dagar tidigare varit gäst i makarna Krulls hem på Ättersrud i Brålanda s:n,
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och i hans dagbok heter det: "Här blef jag mycket vänligt och gästfritt
emottagen. Frun förenar behag med den allra största skönhet".

21) Ekmans fortsatta resa gick till Alingsås och därefter till Göteborg. På
sista skjutshållet före Alingsås såg han enligt Journalen "byen Lena, på hvars
fäldt det namnkunniga slaget stod mellan Svenskar och Danskar, hvaröfve~

det bekanta verset blifvit författadt:
Contigit in Lenum, duo danskir lupa for enum.
Af swenskum swenum toko dorsum verbere plenum."

Vilket betyder:
"Det hände vid Lena. Två danskar lupo för en.
Af svenska svenner fingo de ryggen full med stryk.

Xnnu står en mängd branta stenar på heden, och är slaget i friskt minne
hos Allmogen." Här har han emellertid blivit lurad av skjutsbonden. Slaget
vid Lena 1208 mellan svenskar och danskar stod inte vid detta Lena utal]
vid Kungslena, som ligger sydöst om Skövde.

RAGNAR FALK.
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När August Strindberg reste

förbi Vänersborg.

I skaran av resenärer, som under tidernas lopp tagit vägen för
bi Vänersborg, har det funnits många markanta profiler: kungar
på väg till eller ifrån sina krigiska hantverk, ämbetsmän på in
spektion, vetenskapsmän på upptäcktsfärd, författare och littera
törer, som samlat stoff till nya skrifter, för att blott nämna några
kategorier.

Att göra en längre resa före bilismens och de expressbetonade
tågens tidevarv - d. v. s. på den tiden, när turister i tusental ännu
inte hade börjat röra sig likt lämmeltåg inom och mellan länderna
- var ju ingalunda ett enbart angenämt företag, framför allt inte
i vårt land med dess stora avstånd. Den resande var då långt mer
än nu beroende av platser, där nattkvarter kunde beredas, och
dagsetapperna blevo helt naturligt mycket kortare än med våra
dagars kommunikationer. Och eftersom själva resandet var föga
bekvämt, blevo uppehållen längre; man studerade orten och trak
ten, och i inte så få fall blevo intrycken bevarade till eftervärlden i
form av brev, dagboksanteckningar eller liknande.

Ett utmärkt exempel på en resenär med god iakttagelseförmåga
och stilistisk talang från en tid, när en resa var en händelse, er
bjuder Carl von Linne. De skildringar av det svenska landskapet,
som han skrivit, äro inte blott en mycket nöjsam lektyr utan även
arbeten av stort kulturhistoriskt värde. 1

) Carl von Linne gjorde
som bekant sin resa i Västergötland vid 1700-talets mitt. Ungefär
150 år senare reste en annan av tidens kända män förbi Vänersborg,
nämligen författaren August Strindberg.

1) Se exempelvis Carl Linnreus; "WKSTGöTA-RESA", nytryck av original
upplagan 1747, Uppsala 1928, sid. 229 H, där Vänersborg med omgivningar
behandlas. - Jfr sid. S f i denna årsskrift (red:s anm.).
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Strindberg var ju under stora delar av sitt liven farande sven 
långt mer än de flesta av sina samtida - och det är ju i och för
sig föga märkligt, att han även gästat västra Sverige och Väners
borg. Att Strindberg besökt dessa trakter torde emellertid inte
vara så allmänt känt, varför det kan vara skäl att stanna något
inför denna resa, som företogs hösten 1890.

Strindberg hade, när han återvände till Sverige 1889, flera år
varit bosatt utomlands - de två åren närmast före återkomsten i
Danmark - och skrev under denna tid några av sina kanske mest
kända verk, såsom "Tjänstekvinnans son", "Hemsöborna" och
"Fröken Julie".

Vid tiden för Strindbergs återvändande till Sverige hade hans
äktenskap med Siri von Essen, vilket ingicks 1877, råkat i en all
varlig kris. Det upplöstes sedermera genom skilsmässa 1891. Det
olyckliga familjelivet gav hos Strindberg upphov till en påtaglig
rastlöshet, och hans kringflackande liv år 1890 får uppenbarligen
ses mot bakgrunden av hans tragiska personliga förhållanden. In
ledningen till ett brev, avsänt till en hyresvärdinna, ger en karak
teristisk bild av hans situation vid denna tid: "Stadd på resor i
Sverge ...".2)

Resorna skedde emellertid inte på måfå. Strindbergs avsikt var
nämligen att samla material till ett planerat, geografiskt betonat
arbete.3

)

Man har med fullt fog kallat Strindberg en av de stora brev
skrivarna i svensk litteratur, och den samlade utgåva av hans brev,
som för närvarande är under utgivning, har ofantligt mycket att
säga om Strindbergs personlighet. 4

)

Vid genomgång av de Strindbergsbrev, som förvaras i Kungl.
Biblioteket i Stockholm, fann artikelförfattaren - i samband med

2) Brevet, som är ställt till Enkefru Cedergren, Jakobsberg (innanför Horns
tull), Stockholm, är dagtecknat Lund den 1 oktober 1890 och tillhör Kungl.
Biblioteket i Stockholm.

3) Resultatet återfinnes under rubriken "Svensk natur" i "Prosabitar från
1890-talet", Del XXVII i Strindbergs Samlade skrifter, Stockholm 1921, där
även ett avsnitt om Västergötland förekommer (sid. 38 ff).

4) I serien Strindbergs Brev - utgivna av Torsten Eklund - ha hittills
sex volymer utkommit, omfattande brev skrivna 1858-januari 1888. Stockholm
1948-1958.
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en helt annan undersökning - det brev, som vittnar om besöket i
Vänersborg. Brevet ifråga bör lämpligen återges in extenso, efter
som det är ett utmärkt exempel på den för Strindberg typiska brev
skrivarstilen: humoristisk men samtidigt klart egocentrisk.

Brevet lyder alltså som följer:

"Hygglige Varburg!

Efter att ha 'gjort' Bohuslän ända in i Svinesund (deribland
seglat från Lysekil till Grebbestad för 25 kronor under hopp att
Soten skulle rädda mig från besväret att fortsätta den löjliga kam-
pen för en obehaglig tillvaro) och derefter forcerat Dalsland til1
Venersborg, der Halle- och Hunneberg dyperade mig fullständigt,
störtar jag med uttömda resurser upp till Stockholm.

Vill du nu göra mig den sista tjensten som det heter, och med
begagnande af ditt sociala anseende i den otäcka staden, söka för
må portieren på Göta Källare att köpa en kryddbolår: i den in
stufva beskedligt hela min qvarlåtenskap, bestående af en vaxduks
nattsäck, böcker, fotografiplåtar och 2 st. ilgods som troligen rese
upp många kronor på returer tack vare vissa fruntimmers fram
stående arrangemangsförmåga.

Hvarför jag besvärar dig med detta skräp, är derför att Herrar
Drängar på Göta K. oaktadt öfverflödiga drickspengar syntes
s-a uti mina order om returer, hemtningar och dylikt, hvarför
jag fick slita 6 vidriga dagar i Lund.

Emellertid när låren är spikad skulle den helt enkelt fockas af
på en af 'Strindbergs Kanalbåtar' (och ej lastångare) med påskrift
Aug Sbg adr: C. O. Sg. Riddarholmen. Aktas för väta och stötar.
(Frakten naturligtvis obetald!)

Kanske hela affären uppgår till en femma som jag förmodar du
med någon svårighet uppfångar i det snåla Göteborg.

Och till sist ett tack för vistelsen i Gbg, min vördnad till Fruen.

Din mycket förbundne

August Strindberg.

Venersborg d 21 oktober 1890."
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Deiaktuella brevet5 ) kräver n~gra förklarande kommentarer, och
de följa här.

Adressaten, den "Hygglige Varburg", som Strindberg kallar
honom, är en kamrat från Uppsala, vars bekantskap Strindberg
gjorde 1870 under det andra och sista försöket som studerande vid
akademien, ett försök som, i likhet med det första, blev resultat·
löst ur examenssynpunkt. Det kan vidare tilläggas, att Warburg
var en av de gamla studiekamrater, som Strindberg stod i mer eller
mindre ständig brevkontakt med under en lång följd av år och
som i sin egenskap av förtrolig vän fick mottaga åtskilliga tempe-·
ramentsfulla epistlar från Strindbergs hand. G

)

Att Strindberg tog tillfället i akt och gjorde en segeltur i den
bohuslänska skärgården är rätt naturligt, då han sedan ungdomen
var väl förtrogen med skärkarlsliv efter upprepade vistelser i den
stockholmska skärgården; Kymmendö, Dalarö och Sandhamn äro
aktuella namn i detta sammanhang. Eftersom denna segling ägde
rum på hösten - i mitten av oktober - kan den självfallet ha
varit förknippad med vissa risker. Det förefaller dock mindre
troligt att den skulle ha utgjort ett mera allvarligt menat själv
mordsförsök - de inledande raderna i brevet illustrera i själva
verket Strindbergs önskan att tilltvinga sig omgivningens uppmärk
samhet, vilket bland annat tog sig uttryck i ständigt återkommande
självmordsplaner.

Om den strindbergska självupptagenheten har Martin Lamm
träffande sagt: "Då han i sina tryckta verk porträtterar sig själv
- det finns som bekant ingen modell som han hellre tecknar - in
tager han framför allt två älsklingsattityder: den pessimistiske
cynikern eller den oförskyllt lidande martyren. Naturligtvis åter-

5) Tillhör Kungl. Biblioteket i Stockholm och ingår i den s. k. Warburgska
samlingen.

G) Karl Johan Warburg, 1852-1918, litteraturhistoriker och tidningsman.
Warburg har - förutom ett stort antal litteraturhistoriska specialarbeten - till
sammans med Henrik Schiick utgivit det kända verket "Illustrerad svensk littera
turhistoria".

Vid tiden för Strindbergs västsvenska resa hade Warburg, tidigare bibliote
karie vid Göteborgs Museum (vars bibliotek i viss mån kan sägas vara en före
gångare till Göteborgs Stadsbibliotek), tillträtt en professur vid Göteborgs Hög
skola i estetik samt litteratur- och konsthistoria.
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komma de också i breven.';' Om de senare konstaterar Lamm vi
dare: "Egocentriker förblir Strindberg även i breven, som bara i
enstaka fall handla om adressatens angelägenheter."7) Som fram
gått av citatet här ovan jäva.r det aktuella brevet på intet sätt
Lamms karakteristik; brevet bestyrker tvärtom riktigheten av hans
bedömning av Strindbergs författarskap.

Av intresse är Strindbergs påstående, att Ha.lle- och Hunneberg
"dyperade" honom fullständigt. Aven om yttrandet kan hänföras
till den typ av känslobetonade överdrifter, som han gärna gjorde
sig skyldig till, är det dock en verkligt berest man som fäller det.
Under sin långvariga utlandsvistelse på 1880-talet var hart tidvis
bosatt i Schweiz - bland annat vid Vierwaldstättersjön - och bör
sålunda ha varit ganska van vid åsynen av märkliga och djärva
bergformationer. Trots detta ha de båda västgötabergen tydligen
gjort intryck på honom.

Tyvärr får man inte veta något om Strindbergs syn på själva
staden Vänersborg, där han av allt att döma har tillbringat en
eller annan dag. Hans tystnad på denna punkt kan kanske tolkas
så, att Vänersborg i varje fall inte har påverkat honom i negativ
riktning, ty hade detta varit fallet, hade det sannolikt skymtat
fram i brevet. Frånvaron av kommentarer från Strindbergs sida i
detta avseende kan lämpligen jämföras med hans invektiv i fråga
om Göteborg, som inte blott kallas "den otäcka staden" utan även
"det snåla Göteborg".8)

I brevet får som synes Warburg instruktioner om hur han skall
förfara med de effekter, som Strindberg till följd av ett ogunstigt
öde tillfälligt har förlorat ur sikte på Göta Källare i Göteborg.
Sedan väl hans tillhörigheter skaffats till rätta och blivit placerade

7) Strindbergs Brev, Del I, Stockholm 1948, sid. XI.
8) När Strindberg gjorde sin genomresa, hade Vänersborg omkring 5.600 in

vånare. Den stad Strindberg besökte bör ha haft mycket gemensamt med den
sekelskiftesidyll, som Birger Sjöberg skildrat i "Fridas visor", där skalden i före
talet tecknar denna bild från Lilla Paris en höstdag: "Vild i sin fägring var
Lilla Paris, då hösten lösgjorde sina brandgula blad, då den mörkt svallande
sjön skrämde in i hamnen skutor och galeaser, då de små ångarna trängdes
där, oroligt rykande med skorstenarna, då stormen ven och regnslöjorna stodo
täta över' gatorna, över parkerna ochkdng dei1' dunkla, med sprutkna grav-
stenar överströdda Kolerakyrkogården." .
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l en "kryddbol&r", skulle denna sändas till Stöckholm med en av
"Strindbergs Kanalbåtar". Som bekant var August Strindbergs
fader, Carl Oscar Strindberg, ångbåtskommissionär i Stockholm.
Efter faderns död 1883 hade firman övertagits aven av August
Strindbergs bröder. Företaget var av betydande omfattning
framför allt innan konkurrensen från järnvägarna gjorde sig gällan
de '- och befraktade inte blott fartyg i kanal- och kustfart
utan stundom även båtar, som trafikerade utländska hamnar.

Att Warburg utförde "den sista tjensten", som Strindberg bad
honom om, framgår av ett senare brev från samma höst. I ett post
skriptum till detta brev9 ) - vilket är undertecknat "Brevik,
Vermdö den 19 november 1890" - skriver nämligen Strindberg
följande:

"Många tack för räddningen af mina spridda tillhörigheter från
Göta Källare!"

"Kryddbolåren" med sitt brokiga innehåll hade nått adressaten,
och den västsvenska resan fick sålunda ett lyckligt slut.

NILS PÅRUD.

9) Tillhör Kungl. Biblioteket i Stockholm och ingår i den s. k. Warburgska
samlingen.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 10.

Museet och dess utställningar.

Sedan gammalt räknar man med två grenar i ett museums verk
samhet: dels en inre, omfattande själva exponeringen av de perma
nenta avdelningarna, dels en yttre med tillfälliga utställningar, stu
dieverksamhet o. dyl. Man torde nog utan överdrift kunna påstå,
att i äldre tider den förra grenen helt dominerade. Men på se
nare tid har emellertid en förskjutning långsamt ägt rum till vad
man skulle vilja kalla ett jämviktsläge. Redan vid Vänersborgs
museums tillkomst':-) organiserades i stort sett de permanenta sam
lingar, som fortfarande visas. Givetvis har en del förändringar
genomförts. Vissa avdelningar har sålunda kommit att magasi
neras, några andra att framtagas. En del lokala förändringar har
också företagits, men i stort sett har dock den från början genom
förda dispaneringen bibehållits. Strävan beträffande denna del av
verksamheten har varit att alltmer genomarbeta de olika avdel·
ningarna och att åstadkomma allt vackrare exponeringar. För
några av dessa avdelningar har tidigare redovisats i denna tid
skrift, senast den egyptiska samlingen.

Vad det gäller den yttre verksamheten, har givetvis tillfälliga
utställningar arrangerats under museets hela tillvaro. Det ligger
dock i tiden, att detta slag a\ museal verksamhet undan för undan
alltmer intensifieras. En blick på museets utställningsprogram de
senaste åren bekräftar detta. Det kan kanske därför vara av in
tresse att här lämna en liten översikt över verksamheten på detta
område.

Ett önskemål har varit att nå samhällets alla medlemmar. Där
för har sammansättningen av utställningsprogrammen gjorts så
skiftande som möjligt, och i stort sett kan man indela utställningarna
i tre grupper: barnutställningar, sommarutställningar - inriktade
på att dra turister till museet - och övriga utställningar, i huvud
sak konstutställningar.

".) Om denna se V. S. G:s årsskrift 1949, sid. 67 H.

65



Bamutställningarna har koncentrerats till jultiden. Tanken har
varit att genom en mer fantasieggande exponering visa museets
bestånd av uppstoppade djur och därigenom ge barnen en egen liten
utställning i samband med de stora familjehögtiderna kring års··
skiftet. Landskapsdekorationer har byggts upp för att bilda en mer

DEN SKRKCKINJAGANDE LEOPARDEN PÄ JAKT

afrikalandskapet vid utställningen "Det vildas rike" julen 1955.

eller mindre naturtrogen omgivning till de djur, som flyttas ur sin
onekligen tråkiga exponering i "glasburarna". Sålunda arrange
rades julen 1954 för första gången en sådan utställning, "Det vildas
rike", som sedan återkommit i olika former. Premiären visade ett
fjällandskap med djur i vinterdräkt och ett sommarlandskap, hu
vudsakligen med storskogsfauna. Är 1955 kom turen till etc
svenskt kustlandskap och ett afrikanskt savannlandskap, det sista
ett tacksamt område med tanke på museets många afrikanska djur,
både fåglar och fyrfotingar. Är 1957 samlades museets kustfåglar
kring ett uppbyggt fågelberg, och i den andra delen av salen val'
det höststämningar i ett högmosseiandskap. Dessa utställningar
har alla kombinerats med en pristävling för barnen, där det gällt
att upptäcka så många djur som möjligt - djuren var i en del faU
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mer eller mindreförsåt1igt dolda i ';vegetatlonen,j - och namnge
dessa. Priserna har utgjorts av uppstoppade djur. Uppskattningen
av dessa utställningar har varit stor. Det har visat sig, att barnen
- och även hela familjer - med glädje kommit till museet och med
största intresse tagit del av utställningarna. Tävlingsbidragen har

FRÅN DOCKUTSTli.LLNINGEN 1956.

varit många, och bidrag har kommit inte bara från vänersborgare
utan också från tillfälliga besökare från många skilda håll i landet.

Julen 1956 hölls emellertid ingen sådan utställning. Då för
sökte sig museet på en specialutställning, kallad "Från istid till
järnålder", som ville visa den arkeologiska utvecklingen i våra
trakter. Utställningen var ordnad dels på skärmar med text, bil
der och föremål monterade på dessa, dels också genom ett kuliss
landskap med Halle- och Hunneberg i bakgrunden och en stenål
dersboplats i förgrunden. }\ven till denna utställning var en pris
tävling knuten; nu gällde det att finna olika stenåldersredskap.
Utställningen rönte - liksom de tidigare nämnda - stort intresse
och överflyrtades efter visningen i Vänersborg till Trollhättan, där

61



den under i stort sett en hel termin utnyttjades av stadens folksko
lor i historieundervisningen.

En annan utställning, som även var av stort intresse för barnen,
var en stor dockutställning, "Dockor från hela världen". Den ar
rangerades i samarbete med Fredrika Bremer-Förbundet i staden,
och det huvudsakliga materialet hade ställts till förfogande av fru
Signhild Häller, Göteborg. Under en vecka 1956 besöktes denna
färgglada och roliga utställning av inte mindre än cirka 2000 per
soner.

I motsats till vad som är förhållandet vid de flesta museer har
det visat sig, att besöksfrekvensen vid Vänersborgs museum varit
lägre under sommaren än under det mörka halvåret. Detta sam
manhänger väl med att staden inte är någon stor turiststad och med
det faktum, att alla större konstutställningar etc. hålles under
vinterhalvåret.

För att stimulera till flera besök under sommaren har Väners
borgs museum på sitt progr::.m upptagit anordnandet av speciella
sommarutställningar. Början gjordes 1955 med en utställning av
ryska föremål under namnet "Ryskt", och där visades gammal
ryska spetsar, textilier, husgeråd, hantverksföremål, fiske- och
fångstredskap, kuriosa m. m. Dessa ryska samlingar hade som så
mycket annat i museet på grund av platsbrist måst ligga magasine
rade. Utställningen tilldrog sig stor uppmärksamhet i vida kretsar
och besöktes inte minst av fackmän. - En liten episod kan i sam
band med denna utställning förtjäna omtalas. Vid påsktiden 1956
kom till museet en forskare hån Hälsingborg. Han frågade efter
den ryska utställningen, som han hade läst om i pressen, och tog
fram ett klipp ur Svenska Dagbladet, där det stod att "den ryska
utställningen hade öppnats". Han hade sparat några dagar av sin
semester enkom för att resa upp till Vänersborg för att se de ryska
s9.mlingarna. Man kan förstå hans grämelse och besvikelse, när
han erfor, att utställningen endast visats under sommaren året för·
ut. Men naturligtvis fick han ändå tillfälle att bese de magasi
nerade föremålen, så resan hade inte varit alldeles förgäves.

Denna första sommarutställning efterföljdes aven år 1956 arran
gerad utställning av exotiska föremål, då bl. a. kinesiska och japan
ska bruksföremål, målningar, möbler och vapen visades. 1957 anord-
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nades två utställningar under sommaren, dels en fotoutställning,
"International Exhibition of Modern Photography", i samarbete
med Vänersborgs Fotoklubb och dels en utställning aven del av
museets vapen, vilka genomgått renovering. Den förnämliga foto
utställningen, som förmedlat~ genom Värmlands museum i Karl-

FRÄN VAPENUTSTKLLNINGEN SOMMAREN 1957.

stad, tilldrog sig stort intresse, då ju fotografering både som hobby
och konst tillvunnit sig ett allt starkare intresse. Här fick man
se hur motiven behandlades av fotografer från olika håll i världen:
från Kina, USA, Frankrike, England, Italien, Tyskland, Jugoslavien
m. fl. länder samt Sverige, som representerades av ett 60-tal bilder.
- Vapenutställningen omfattade två avdelningar, en med svenska
vapen, eldvapen och blanka vapen, och en med exotiska vapen, där
bl. a. de afrikanska avrättningsvapen väckte intresse och förfäran.

En titt i museets utställningsprogram de sista åren ger dock vid
handen att tyngdpunkten i utställningsverksamheten ligger på vår-
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och höstutställningarna, framförallt då konstutställningarna.
samarbete med Göta Alvdalens Konstförening har under många år
skiftande slag av konst, svensk och internationell, visats. Dessa är
väl alltför välkända för att närmare behöva refereras här. Stora
framgångar har utställningar som av Einar Nerman, Carl Oscar
Borg, Carl Kylberg, Svensk-Fransk konst, Tysk Nutidskonst,
Halmstad- och Arildsgrupperna m. fl. blivit, förutom givetvis mera
lokalt betonade utställningar av göteborgs-, götaälvdals- och dals
landskonstnärerna. En hel del utställningar har också arrangerats
i samarbete med Nationalmuseum, Riksförbundet för bildande
konst, Folkrörelsernas Konsdrämjande m. fl. organisationer.

Vi vill sluta denna översikt med en blick på ett par utställningar,
som kombinerats med speciella arrangemang s. k. konstveckor eller
konstkurser.

Halmstad-gruppen ställde ut i museet i oktober 1955, och kring
denna stort upplagda utställning anordnades en konstkurs om mo-
dernt måleri i allmänhet och Halmstadgruppen och surrealismen
i synnerhet. "På upptäcktsfärd i en ny verklighet" var det adekva
ta namnet på kursen, och konsthistorikern och författaren Sandro
Key-Åberg medverkade under veckan som föreläsare. Han demon
strerade även utställningen. Föredrag med ljusbilder samt diskus
sioner med anknytning till de utställda verken var huvudpunkter
na i det digra kursprogrammet på 5 kvällar. Utställningen och
föreläsningarna besöktes flitigt, och många fick säkerligen en god
inblick i det moderna måleriets historia, fick vidgade perspektiv
på konsten i allmänhet och dc olika stilriktningarnas uppkomst etc.

Framgången med denna konstvecka, som i sin utformning var
ett nytt drag i utställningsverksamheten, sporrade till nya tag, och
hösten 1957, när en annan "grupp" anmälde sitt intresse för ett lik
nande arrangemang, fick viinersborgspubliken stifta bekantskap
med Arildsgruppen, en konstnärssammanslutning med huvudstation
i Malmö. Denna gång lades programmet upp mera skiftande.
Konstnärerna själva medverkade, och kända debattörer inbjöds.
Så inleddes veckan med en debatt mellan konstnären Bxngt Dim
ming och Ny Tids konstkritiker Gösta Andren över temat "Konst
nären och kritikern". Det blev en utomordentligt intressant kväll
med en av de roligaste och innehållsrikaste debatter, som hållits i
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museet. Filmförevisningar har tidigare anordnats j museet - bl. et,

vid Musei Vänners årsmöten - och i denna konstvecka inlades nu
en kväll med filmer om Goya, van Gogh och Picasso. Fil. kand.
C. G. Forsberg, som då tjänstgjorde som amanuens vid museet för
att handha den fortlöpande lllventeringen, kommenterade filmerna

ENTREN VID LIONS CLUBS TAVELUTSTKLLNING I MARS 1957.

ur konsthistorisk och allmän synpunkt. Filmprogrammet blev så
uppskattat, att en extra kväll i all hast fick anordnas. Aven i
läroverket och flickskolan visades och kommenterades filmerna.

Ett mycket uppskattat inslag i arrangemangen kring denna skåne
grupps utställning var kaffeserveringen i museets hemtrevliga
källarvåning. Två kvällar den veckan fylldes källaren av konst
diskuterande människor, och debattens vågor gick höga vid borden.
Genom sådana arrangemang känner sig besökarna hemma i museet
på ett helt annat sätt. Man kommer och trivs, lämnar konventio
nerna hemma och tar det goda humöret med sig. De erfarenheter,
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som gjorts under dessa utställningar, kommer i framtiden att an
vändas för liknande arrangemang.

Kanske skall till sist också ett par andra lyckade utställningar
nämnas, vilka får räknas in under rubriken "övriga". Det är
Lion's Clubs utställning i mars 1957, "Min bästa tavla", som an
ordnades som ett led i kampanjen att få nya bältespännare i musei
parken. De livaktiga "lejonen" ville göra en utställning av den
konst, som finns i vänersborgshemmen, och många anmälningar in
kom, så många t. o. m., att samtliga användbara utrymmen i mu
seet fick tas i anspråk. Det säger sig självt att utställningen blev
synnerligen skiftande - och framförallt svårhängd! - men som
helhet var den mycket lyckad och inbringande en god slant till
den s. k. "Bältespännarefonden".

I oktober samma år invaderades museet av länets slöjdkunniga
folk med hemslöjdskonsulenten Ingrid Wikmar-Seklis i spetsen.
Norra Klvsborgs Slöjdförening fyllde 90 år, och jubileet celebre
rades med en pampig utställning, ett arrangemang som blev en
verklig succe. Förutom allt det vackra som visades förekom ock
så demonstration i olika slags handarbeten av äldre och yngre da
mer i hembygdsdräkter, vissång på öppningsdagen samt kaffe i
källaren under hela veckan. Så gott som varje sal i museet visade
slöjdalster, och förtjusningen var allmän. Dock händer det ju all
tid, att någon inte är glad: två damer kom t. ex. och ondgjorde sig
över att de inte kunde se fågelsamlingarna. Fågelmontrarna var
nämligen överhängda med ryamattor!

Denna översikt har velat visa Vänersborgs Museums önskan att
med intressanta, omväxlande och stimulerande arrangemang ge pu
bliken något värdefullt, något givande och bestående. Ibland lyc
kas det över förväntan, ibland lyckas man kanske mindre. Men
det kommer alltid att vara museets strävan att genom nya ideer
och grepp söka fortsätta på den inslagna vägen: att göra Väners
borgs museum till ett levande museum.
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Sankt Mikael.
Ett medeltida emaljbeslag i Vänersborgs Museum.

"Emaljerat bronsstycke, hvarå
synes en beväpnad man, som upp
stiger på en fågel. Fyrkant med
hål vid vänstra kantens öfra och
nedra hörn". Så beskrives i 1904
års tryckta katalog över Väners
borgs Museum ett av de föremål,
som från läroverkets samling
kommit till museet och samman
förts med dess förhistoriska sam
lingar.

Emaljbeslaget är medeltida.
Den avbildade beväpnade man

nen är Sankt Mikael, och djuret, på vilket han uppstiger, synes mig
vara en mer fisk- än fågelliknande drake. Arkeänge1ns Mikae1s
strid med draken framställes såsom den skildras i Uppenbarelse
boken, där ärkeängelns och det godas seger så beskrives: "Och den
store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas
Djävul och Satan och som förvillar hela världen; han blev ned
kastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom."
(Upp. 12:9.)

Den lilla plattan är 4 X 3 cm och är utförd i s. k. gropemalj,
email champIeve. I bronsplattan har fördjupningar grävts med
en gravstickel, så att de avbildade gestalternas konturer utgöres
av kvarstående ryggar av brons, medan de nedsänkta ytorna fyllts
med emalj av olika färger. Sankt Mikae1s gestalt fyller med en
kraftig diagonalrörelse hela den lilla rektangeln. Arkeängeln står
med ryggen mot åskådaren, iförd en veckrik kolt, vilken numera
saknar emaljinläggning. Sankt Mikael skall trampa på den under
honom stående draken, över vars kropp det högra benet hänger
ned. I höger hand har han svärdet, som upptar benets diagonal-
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rörelse. Denna kraftiga rörelse motverkas av drakkroppens rörel·
seriktning och ängelns raka vänstra arm, på vilken han bär en
rund sköld. Draken ser ut som en stor fisk med "påsatta" lustiga
fötter; därav den tryckta katalogens tal om fågel. Odjuret är
försett med ögon, öron och käft i röd emalj. Det vänder sig upp
mot Sankt Mikael, medan denne vrider sitt huvud och blickar upp
mot Herren efter kraft. Kring Sankt Mikaels i relief framställda
huvud finns spår aven gloria.

En djupblå emalj bildar grundtonen. Mot denna har den gylle
ne glorian och emaljplattans tre förgyllda sidor bildat effektfull
kontrast. Drakens buk- och nackpartier är vitgråa, medan ryggpar
tiet mjukt övergår i den blå grundtonen. Färgklickar utgör de
röda emaljögonen samt ärkeängelns sköld, som är utförd i rött,
grönt och gult.

Sankt Mikaelsemaljen var med på Göteborgsutställningen 1923.
I katalogen upptas den som nr 434 och med proveniens från
Tengene kyrka, Viste härad i Västergötland. I en uppsats i
"Vadsbobygden" 1930 behandlar Holger Arbman Tengeneemaljen
i samband med en del andra västgötska emaljarbeten från tidig
medeltid. Från Sandhems kyrka, Vartofta härad i Västergötland,
har vi ett processionskrucifix med emaljinläggningar. Krucifixet
består av ett träkors, överklätt med förgyllt bronsbleck och besau
med färgrika stenar. Härpå är bronsplattor och bronsbleck med
emaljinläggningar fästa. Det är som beslag till ett processions
krucifix av denna typ, som den lilla plattan från Tengene sanno
likt tjänat. Det har varit fäst med stift i de två hålen på ena
sidan, som saknar den förgyllda bård, som löper längs de övriga
tre sidorna. Möjligheten finns även, att Tengenebeslaget varit fäst
vid pärmen till en helig bok. På en bokpärm eller ett processions
krucifix har det införts här i landet, sannolikt från Rhen- eller
Maasområdet. Det står stilistiskt nära mäster Godefroid och hans
skola, som verkade i Maasområdet under 1100-talets mitt. I syn
nerhet inom den del av området, som upptas av biskopsdömet
Liege, blomstrade metallhantverket, vars emaljarbeten gott kund.::
mäta sig med de mer uppmärksammade alstren från Köln och
Limoges. (Falke-Frauberger: Deutsche Schmelzarbeiten, 1904.)

ULF ERIK HAGBERG.

74



Årsredogörelse
för

Vänersborgs museum 1957.

Vänersborgs museum har år 1957 haft ett rekordår. Besökssiff
ran har nu för första gången officiellt överstigit 10.000. 10.431
personer har nämligen under året besökt museet. Av dessa har
4.987 varit betalande, 3.536 utgjorts av skolklasser med lärare,
1.908 övriga gratisbesök, varav bl. a. 750 studiebesök m. m. och
778 medlemsbesök.

Elva utställningar har arrangerats, av vilka fyra i samarbete
med Göta Alvdalens konstförening, en i samarbete med Lions Club,
en i samarbete med Vänersborgs Fotoklubb, en i samarbete med
Alvsborgs läns norra slöjdförening och de övriga fyra i museets egen
regi. Utställningsprogrammer har sett ut som följer:
t. o. m. 16/1: Från istid till järnålder. (I museets regi.)
17-24/2: Gunnar Olausson. Konstutställning. (Göta Alvdalens

konstförening.)
3-10/3: Min bästa tavla. (I samarbete med Lions Club för

"bä1tespännarefonden".)
24-31/3: Tysk nutidskonst. (Riksförbundet för bildande konst

och Göta Alvdalens konstförening.)
24/4-5/5: Britta EmanueIsson - Eric Hedquist. Konstutställ

ning. (I museets regi.)
juni-augusti: Sommarutställning: Svenska och exotiska vapen.

(I museets regi.)
21/7-4/8: Internationell fotoutställning. (I samarbete med Vä

nersborgs Fotoklubb.)
5-13/10: 90 år med hemslöjden. Jubileumsutställning. (Alvs

borgs läns norra slöjdförening.)
27/10-3/11: Alvar Lundin. Konstutställning. (Göta Alvdalens

Konstförening.)
10-17/11: Arildsgruppen. Konstutställning och konstvecka.

(Göta Alvdalens konstförening, Norra Alvsborgs Bildningsför
bund och Musei Vänner.)

26/12-: Det vildas rike III. Julutställning för barn. (I museets
regi.)
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Som framgår av övcrsiktcn har utställningssäsongcn varit mycket
skiftandc, och ävcn om konstutställningarna varit i majoritet, har
ävcn andra slags utställningar kunnat visas. Såsom cn nyhet fö:'
utställningsverksamheten må nämnas, att den första utställningen,
Från istid till järnålder, fortsattes såsom vandringsutställning till
Trollhättan, där den utnyttjades i undervisningcn. Ett myckct ston
antal skolbarn besåg i Trollhättan denna utställning.

Genom Stadsfullmäktiges tillmötesgående har även undcr år 1957
cn cxtra amanucns kunnat anställas, fil. kand. Claes-Göran Fors
berg. Hans uppgifter har dels varit att fortsätta det katalogise
ringsarbetc, som nu under flera år pågått på museet, dels utarbeta
en plan för museets arkeologiska avdelnings nya exponering med
huvudsikte på pedagogisk och vetcnskaplig inriktning, dels också
biträda i övrigt museal verksamhet. Kand. Forsberg tjänstgör
fortfarande.

Fortsatta renoverings- och förnye1scarbeten har med kraft genom
förts. Sprickbildningar i rökstocken har lagats, en del innertak har
reparerats. För övrigt har ansträngningarna koncentrerats till att
iordningställa ett bibliotek och studierum i museet. Museistyrel·
sen har länge hyst planer att på något sätt tillmötesgå det bety
dande intresse för studieverksamhet, som allmänheten - inte mins;;
från kringliggande landsbygd - visat för museet. Till detta ända
mål har den tidigare expeditionslokalen, norra kabinettet vid en
tn~n, omskapats till ett trivsamt och värdefullt bibliotek och studie
rum. Samarbete har härvid skett med Ätvidabergs AB och dess
vänersborgsdirektör Gunnar Haase samt med Vänersborgs Stads
bibliotek. På så sätt har studieplatser till ett antal av cirka åtta
kunnat iordningställas, ett arrangemang som redan livligt upp
skattats av besökande. Förverkligandet av detta speciella rum är
en viktig länk i museets yttre verksamhetskcdja. Biblioteket har
sedan ordnats av fru Anna Liss, som tillfälligt knutits till museet.
Stor glädje har museet i detta sammanhang haft av de bytesförbin··
delser, som med Vänersborgs Söners Gilles årspublikation tidigare
inletts med föreningar och organisationer.

Aven det tidigare påbörjade magasineringsarbetet har under året
fortsatts med betydande insatser både ifråga om arbetsprestationer
och kostnader. Således har fokalerna i gamla materialgården stä-
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dats, uppsnyggats och målats. Vissa inredningsarbeten har dess
utom påbörjats och en viss magasinering genomförts. Samtidigt
har evakueringen från magasinet vid Östergatan påbörjats. Som
framgår av tidigare berättelser betraktar dock museistyrelsen maga
sinsfrågan som endast temporärt löst genom dessa åtgärder, då lo
kalens framtida öden synes vara ovissa och då den av många skäl
ej kan anses såsom lämpad för permanent magasinering.

Vissa renoveringsarbeten har utförts för museets räkning. Såle
des har ett betydande antal j~irnföremål konserverats genom Skara
museum. Konservator David Sundbaum har renoverat en oljemål
ning av Gottfrid KneIIer (elev till Rembrandt) i museets ägo. Vissa
aI1mogeföremål har även beretts konservering genom konservator
Erik Åkerblom. Vaktmästare Karl Andreasson har desslikes ut
fört arbete med renoveringar och konserveringar, bl. a. i form av
tavelramskonservering. För fortsatt utbildning i konserverings
tjänst och magasineringsverksamhet har vaktmästare Andreasson
beretts tillfälle till en tids studier vid svenska, danska och tyska
museer. Kven de naturhistoriska samlingarna har varit föremål för
översyn.

Beträffande personalfrågorna har i stort sett inga större föränd
ringar inträffat. Museistyrelsen har dock beslutat att för sin del
uppflytta sekreterartjänsten i högre lönegrad. Som framgått av vad
ovan sagts har också fru Anna Liss tiIIfäIIigt knutits till museet så
som arkivarbetare på halvtidstjänst. - För bevakning anlitar
museet som tidigare Vänersborgs Vaktbolag.

En rad donationer har kommit museet till del under året, näm
ligen av (kronologiskt uppräknade) Mr. Frederic Lehndbergh, Los
Angeles, fru Agnes Haij, Vänersborg, doktor Claes Hommerberg,
Falsterbo, herr Yngve Bryeker, Uddevalla, länsassessor Ragnar
Falk, Vänersborg, herr Julius V. Nordberg, Vänersborg, förste
landskanslist Holger Gustafsson, Vänersborg, Fastighetskontoret.
Vänersborg, herr Oskar Wikström, Tösse, herr Stig Högberg, Vä
nersborg, herr Lennart Andersson, Vänersborg, fru Ulla Fager,
Vänersborg (deposition), Göteborgs museum, Göteborg, herr Karl
Arveblad, Vänersborg, Nordiska museet, Stockholm, Naturhisto
riska museet, Göteborg (deposition), Vänersborgs Husmoderföre
ning, Vänersborg, herr Folke Tengeland, Tengene, herr Olof Ljung,
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Dals Rostock, herr Gunnar Johansson, Töftedal, fröken Elsa Alm
gren, Fröskog, fru Gunhild Himmelstrand, Vänersborg (t), förmed
lad genom fröken Anna Brobeck, Vänersborg, redaktör Yngve
Stridh, Göteborg, distriktslantmätare Gunnar Höglund, Väners
borg, agronom Herbert Breithaupt-Meyer, Vänersborg, fru Anna
Deshayes, Vänersborg, fröken Anna Brobeck, Vänersborg, herr
Sven Acke Ek, Vänersborg, och fru Ellen Svedberg, Eskilstuna.

Bland nyförvärven bör särskilt framhållas två allmogebonader,
tillsammans värda 1.500 kronor, som skänkts till museet av Före
ningen Vänersborgs Musei Vänner.

Som framgår av vad ovan sagts har 1957 varit ett livfullt, in
spirerande och stimulerande år för Vänersborgs museum, fyllt av
sjudande verksamhet och stort intresse inte minst från allmänhe
tens sida, som alltmer synes ha funnit sig tillrätta i museet.

Vänersborg i januari 1958.

RAGNAR FALK.
Ordf.

Sven Axel Hallbäcle.
Sekr.

Föreningen Vänersborgs l\'I:usei Vänners årsredogörelse för 1957.

Medlemsantalet har under året något ökats och överstiger nu
hundratalet.

I styrelsen har såsom ordförande efter landshövding Mats Lemne,
som avböjt återval, direktör Hilding Ström inträtt. Styrelsen i
övrigt består av: vice ordförande landskamrerare Gunnar Hjorth,
skattmästare bankkamrer Bertil Edwall, sekreterare landsantikvarie
Sven Axel Hallbäck samt styrelseledamöter utan funktion stads
bibliotekarie Kerstin Berglund, dispensärläkare Erik Salander, om
budsman Fjalar Åström och arkitekt Per Molnit.

Arbetsutskottet har haft följande sammansättning: fröken Kerstin
Berglund samt herrar Per Molnit, Stig Kjöllerström, Sven Axel
Hallbäck och Sven Malm.
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Styrelsen har haft tre sammanträden, den 15 april, den 26 april
och den 7 november. Det under året tillsatta Arbetsutskottet har
dessutom haft sammanträde den 24 oktober.

Föreningen har deltagit i anordnandet av två större evenemang
under året. Årsmötet den 26 april hölls i samarbete med Göta
Alvdalens Konstförening och länskommitten för rikstävlingen Min
Hemsocken. Cirka 150 personer var närvarande. Efter för
handlingarna utdelades priserna i rikstävlingen Min Hemsocken för
distriktet; vidare invigdes det nyinredda biblioteket och studierum
met. Efter förfriskningar i källarlokalerna gavs sedan i urpremiär
valda delar av Erling Zachrissons Dalslandsfilm. - Under hösten
arrangerade föreningen i samarbete med Göta Alvdalens Konst
förening, Norra Alvsborgs Bildningsförbund och Arildsgruppen
under tiden 10-17 november en konstvecka i anslutning till
Arildsgruppens utställning. Cirka 1000 personer besökte de olika
arrangemangen. Programmet för konstveckan var: söndagen den
10 vernissage med demonstration av konstnären Runo Anders
son, på kvällen debatt mellan konstnären Bxngt Dimming och
kritikern Gösta Andren med temat Konstnären och kritikern. Tis
dagen den 12 visade och berättade konstnären Runo Andersson hur
ett grafiskt blad kommer till. Torsdagen den 14 var anslagen :h
film: fil. kand. Claes-Göran Forsberg kommenterade och visade
filmer om Fransisco Goya, Vincent van Gogh, filmen om Picassos
Guernica samt en experimentfilm, Norman McLarens Fiddle-dee-de.
Efteråt följde diskussion kring kaffeborden i museets källarlokal.
Fredagen den 15 visades på grund av det stora intresset åter de
nämnda filmerna. Konstveckan avslutades söndagen den 17 med
en diskussion över ämnet "Konstnären och publiken".

Slutligen kan nämnas att föreningen dels överlämnat såsom gåva
till museet två synnerligen vackra allmogebonader till ett värde av
1.500 kronor, dels också beslutat stödja museets påbörjade renove
ring av den förhistoriska samlingen.

Ett arbetsprogram med en "önskelista" för verksamheten har ut
arbetats och godkänts.

Vänersborg i JanuarI 1958.

HILDING STROM.
Ordf.

S'1Hn Axel Hallbäck.
Sekr.
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ÅRSKRÖNIKA 1957.

Krönikören sitter vid sitt skrivbord och försöker att i minnet
återkalla det märkliga året 1957. Som fjärilar fladdrar tankarna
fram och tillbaka mellan årstiderna och väderleken, mellan de
stora braksensationerna och de små vardagligheterna, över hela det
gångna årets brokiga örtagård. Och fjärilarna återvänder från
blomstren och brännässlorna och serverar krönikören litet honung
och mycket gifter och säger: Varsågod, blanda och ge!

Man behövde sannerligen en Sputnik för att få litet avstånd och
perspektiv på det hela och komma bort från de allra värsta bland
fjärilarna.

Sputnik var det, ja! Ryssarna blev alltså de första, som nådde
ut i rymderna. Och inte bara en gång utan två, och senaste gången
t. o. m. med en hund som levande last. Prestationen är märklig
och länder de ryska vetenskaparna och teknikerna till stor ära.

Av begåvning, instinkt eller kanske av brist på begåvning delade
sig mänskligheten med avseende på Sputnikarna raskt i tre grup
per: de som tror, att kriget nu är oundvikligt och att jordens under
gång är nära, de som betraktar Sputnik I och II som ett slags dub
belupplagor av Dan W~rn och därför rusar ut morgon och kväll
för att få se en skymt av drömmilar'n, och slutligen de som tycker
synd om hunden.

Det finns förstås också en fjärde åsikt, som omfattas av ett fåtal
tänkare och filosofer, men sådana har man ju inte tid att ta på ali
var. Deras resonemang, om jag fattat det rätt, lyder dock i myc
ket korta drag sålunda: Däruppe i rymden är tyngdlagen och
många andra lagar och krafter, som reglerar vårt liv här på jorden,
upphävda eller satta ur funktion. Om begreppet hastigheten, en
ligt jordiska mått, kan tänkas upphävd, följer att tiden också blir
upphävd. Men om tiden ej finns, så finns inget åldrande och ingen
död, och då skulle människorna materiellt ha nått den evighet, som
siare och profeter besjungit och beprisat i tusende år. Ryssarna
skulle med andra ord ha gläntat på dörren till evigheten. Tanken
är svindlande.
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Personligen har jag ocks;i mycket sv&rt att förlika mig vid synen,
där två björnaktiga ryssar (dom är alltid minst två) som vakt
havande keruber med ett bleklagt njet avvisar en inresesökande
gillebroder. Ty skall ryssarna sköta gränskontrollen vid det nya
paradiset, så blir det nog lika svårt att vinna inträde där, som till
de paradis de skapat på jorden. Ungern, t. ex.

Detta om ryssarna och de högre rymderna, och nu tillbaka till
jorden.

En sammanslutning, som förkortat kallar sig FAO och som t. o. m.
har ett högkvarter i Rom, sysslar bl. a. med att räkna hästar och
åsnor. Huruvida de också räknar får framg;ir inte av rapporterna,
men troligtvis är nattsömnen god, varför fåren får leva oräknade
och mera p;i en slump. FAO meddelar nu högtidligt, att de funnit,
att antalet hästar här på jorden kraftigt minskar, under det att
åsnorna bara ökar och ökar. Nyheten är ingen nyhet för den som
uppmärksamt följt utvecklingen ute i världen och härhemma. Den
kortörade arten har ökat mest, och vad den åstadkommer är häp
nadsväckande. Vad sägs t. ex. om förslaget, att alla fröknar skall
kallas fruar? Detta föranledde naturligtvis omedelbart alla fruar
att resa sig som en man med begäran att få kallas herr. Varpå
ovannämnda kortörade dekreterade, att herrarna i fortsättningen
skall bära handväska. Kan bröderna för sin inre syn se Ålder
mannen komma allvarligt stegande Kungsgatan fram, kokett
svängande en ostronfärgad handväska istället för en rejäl oxläders
portfölj, som vid behov kan härbergera fyra helbuteljer upprekla
merat lättvin eller annat drickbart av oreklamerade märken? Jag
kan det inte.

Vår gamle bekanting Almeby har ;iter dykt upp i rampljuset.
Denna gång fick han till uppgift att minska eller helst avskaffa allt
krångel på byggnadsfronten, och det kan man nog säga, att går
hans förslag igenom, så blir massor av viktigpettriga åsnor avstängda
från statliga och kommunala havrekrubbor. Dom får väl försöka
att försörja sig på arbete i fortsättningen. Många anser nog, att
Almeby hade en lätt match, då han ju anses vara expert på krångel,
men det förringar på intet sätt hans krafttag.

Och härmed lämnar vi åsnorna och talar om något annat. Om
brödernas tankar i fortsättningen ändå skulle råka snudda vid åsnor,
så är det förlåtligt.
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Fr&n den 1 juni blev telefon och porto dyrare, och frh 1955
höjes skatten med 90 öre till 10,50 och landstingsskatten med 70
öre till 3,90. Om något år kommer de flesta städer att ha skatter
på 20 kr och däröver, påstår experterna, så det är bara att tacka
och se glad ut.

Glada såg emellertid inte de resenärer ut som försökte få sig
en kopp kaffe på Skräcklestugan i sommar. I andanom ser jag
Halvord LydelI på sin Parnass, hur han vässer sin penna och på
ren och oförfalskad svenska meddelar de ansvariga sin oförblom
merade mening om den rätta tidpunkten, då reparationer och till·
byggen av sommarkafeer skall äga rum.

Sveriges kyrkomöte har haft att ta ställning till frågan, om
kvinnorna skall predika i kyrkorna också. Står kyrkligheten i
någorlunda proportion till allmänhetens visade intresse i denna
fråga, så behöver inte biskoparna misströsta.

I början av juni ägde en raskatastrof rum i Göta älv vid Göta.
Tillsamman med den ovanligt regniga sommaren och hösten åstad
kom detta bland mycket annat, att Vänern steg över sina bräddar.
Någon gång i början av november avläste jag Vänerns vattenstånd
till 45,32 m. Vid detta tillfälle var vattnet några dm från kajkan
ten, och utanför Strömsborgs södra veranda hade en präktig sjö
bildats.

Götaraset medförde, att den gamla frågan om en kanal från Vä
nersborg till Uddevalla åter aktualiserats. Vid denna frågas be
handling kunde man nog väntat ett något mera aktivt intresse från
Vänersborgs stad. Men det kanske sent omsider kommer. Heja,
Oscar Andersson!

En influensa, kallad asiaten, har svårt härjat i landet. Väners
borg har kommit lindrigt undan, men så lägger sig inte våra pojkar
i första taget för vilken liten utlänning som helst. Och för flickorna
svarar Döttragillet.

Från regeringssidan kan anmälas, att centerforwarden Hedlund
och hans föreningskamrater beslutat sig för att bryta den röd
gröna kombinationen och i fortsättningen spela i det egna laget
Vilket säkert kan behövas, då laget ligger illa till i tabellen. Men
med den hedlundska taktiken och finurligheten måste laget anses
farligt, både för serieledarna och konsumenterna. Serieledarna ver
kar något tröttkörda, och laget har försvagats genom att flera av
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de gamla stjärnorna lagt porttöljerna - eller kanske man skulle
säga bollskorna - på hyllan och ägnat sig åt mindre jäktade syssel
sättningar. Detta om detta.

Nu skulle här också sägas något om skördekatastrofen, om pen
sionsomröstningen, om mutmålen, som blivit på modet, och om norr
mannen Mykle, som påstås vara författare och som också blivit
på modet, men även en krönikör har sin begränsning.

Huseby- och Sellingmålen har avlöst rättegångsreferaten om råd
mannen Lundqvist som följetong i tidningarna, och den ende som
vill behålla Vänersborg som residensstad tycks vara vännen och
gillebrodern, stockholmaren Werner Lundin. Heja, Werner!

Vänersborg har kommit in i ett slags "på stäl1et marsch"-tempo.
Personligen har jag ingenting mot sovande idyller; Marstrand, öst
hammar och Trosa är nog bra på sitt sätt, när man söker vila och
avkoppling, men det skulle nog glädja många, om någon enda här
i staden ville visa litet friska tag och framåtanda, om inte annat
så bara för att retas. Det kan komma något gott av sån't ocksa.
Heja gil1ebröder, stadsful1mäktige, drätselkammare och ungdomar!
Gärna i omvänd ordning.

!nvånareantalet uppgick vid årsskiftet til1 17511 personer. Då
man talar om landsbygdens avfolkning, kan vi med handen på hjär
tat svära oss fria. Den lilla befolkningsökning vi haft svarar vi
själva för. Vad landsbygden bidragit med i denna sak är på sin
höjd den mjölk, som spädbarnen i förekommande fal1 kan ha be
hövt som utdrygning av det moderliga kosthållet. Bara nu inte
något ljushuvud tar detta påpekande som anledning till att motio
nera om mejeriets och "Torrmjölkens" förflyttning till annan ort.
Detta var inte snällt sagt, och det vet jag, att åldermannen också
menar, men det är gjort "i krigarens vällovliga avsikt o. s. v."
och "den man älskar o. s. v."

N u talar vi om Gil1et. Gillet är som vanligt välskött, och vem
som svarar för detta och hur det sker är förut rapporterat. Här
har ingen förändring skett. Dessbättre.

Årsskriften blev i år något försenad, men orsaken härtill kan
årsskriftredaktören förklara bättre än jag. Har bröderna förresten
tänkt på, vilken förtjänst man har på att vara med i Gillet? För
den lilla årsavgiften av fem kronor får bröderna en årsskrift, som
bara i trycknings- och distributionskostnader kostar en femma. Dess
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verkliga värde är svårt att fastställa, men inom området kunnigt
folk har nämnt höga tvåsiffriga belopp, och de verkliga experterna
och finsmakarna sväva ej på målet, då de instämma häri.

Som bröderna dessutom vet, så bidrager Gillet i år liksom tidi
gare med tre kronor till den julmåltid, vi inom en stund här gemen
samt skall avnjuta. Då vidare alla dessa förtjänster, som bröderna
har från Gillet, är skattefria (jag har det från högsta toppen inom
Gillet), så kan ju de mera affärsbegåvade bröderna raskt räkna
ut, hur många årskort man behöver lösa för att leva glatt och
skattefritt under 1958.

Och medan bröderna rynkar sina breda och höga tänkarpannor
och framletar Arthur Lundgrens och Albin Wärnes goda råd i
multiplikationstabellens praktiska tillämpning, ber jag att få passa
på och önska alla en god fortsättning på julen och

ETT GOTT NYTT AR!

Vänersborg annandag jul 1957.

THORSTEN GULZ.



_"1-r
MINNESRUNOR 1957.

"Bort gå de, stumma skrida de,
en efter en till skuggornas värld."

Gillebröder!

Under det snart förgångna året ha ej mindre än 12 gillebröder gått bort och
lämnat tomrum i brödrakretsen. Några vora mycket kända personer i vår hem
stad, några stodo oss - och mig personligen - mycket nära. Om alla är det
vittnat, att de redligen fyllt sitt värv och därigenom hedrat den stad, som sett
dem födas eller där de verkat.

Apotekaren HUGO THIMGREN, född i Timmele
den 22 juni 1901, avled å Mössebergs kuranstalt den
20 februari 1957. - Th. kom till Vänersborg 1911,
genomgick läroverket härstädes och avlade student
examcn 1920, ägnade sig omedelbart åt apotekar
banan, tjänstgjordc under studictidcn vid apoteken i
Vänersborg och Uddevalla och blev efter avlagd
apotckarexamen 1931 förste man och diskchef vid
apotcket i Vänersborg. 1946 blcv han apotckare j

Sunnc och erhöll 1955 privilcgict å apoteket i Kristi
nchamn, en bana som blott alltför tidigt bröts a')
ctt hjärtlidande. Han innehade under en följd av

år fö~troendeuppdrag inom apotekarnas sammanslutningar. - Th. hade många
strängar på sin båge. Om honom kan med fog sägas, att han i sällspord
grad var vänsäll. I yngre år var han en framstående idrottsman och idrotts
lcdare. Han spred också glädje som dråplig revyskådespelare. Han var mitl
studentkamrat och som sådan oförglömlig. - Hugo Thimgren inträdde
Vänersborgs Söners Gille år 1928.
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Bryggeriarbetaren AXEL FAGERSTRöM, född i Vä~

nersborg den 8 oktober 1902, avled i Vänersborg den
24 april 1957. - Efter slutad skolgång anställdes F.
vid Vänersborgs Bryggeri, som han kom att tjäna som
något av ett allt i allo. Men Axel var en mångsidig
man. Begåvad med en aldrig sinande energi, upp··
slagsrikedom och organisationsförmåga ägnade han
nästan all sin fritid åt ideella ting. Varmt intresse
rad av sång och musik blev han en av stiftarna till
Sångsällskapet Sjung - Sjung, där han under mer än
30 år nedlade ett stort och oegennyttigt arbete som
sångare, styrelseledamot och glädjespridare. Han var

cn högt skattad medlem och tjänsteman i Sällskapet Vänersborgs Par Bricoie.
Aktiv brandman under en lång följd av år i Vänersborgs borgarbrandkår var
han dess kamratförenings ordförande och som sådan betrodd förtroendeman i
avtalsfrågor. Han var ålderman i den av honom stiftade sångarorden BK.
- Axel Fagerström inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1935.

Landskanslisten BENGT CARLSON, född i Väners
borg den 21 mars 1912, avled i Vänersborg den 8 juni
1957. - Efter studentexamen vid härvarande läro
verk 1936 och en kortare tids tjänstgöring vid doma
rekansliet här i staden anställdes C. 1938 som lands
kanslist vid länsstyrelsen, där han verkade på skilda
avdelningar, senast inom civilförsvaret. Behäftad
med svårt lyte och under senare år svårt sjuk käm
pade han tappert mot ett ogunstigt öde. - Sin lisa
fann C. i radion, och han blev en verkligt skicklig
radiospecialist, som knöt förbindelser över hela vårt
jordklot, vänner som gjorde sig särskilt påminta, när

hans sändare för alltid tystnat. - Bengt Carlson inträdde i Vänersborgs Söners
Gille år 1942.

Kontrollören OLOF VICTORIN, född i Vänersborg
den 28 oktober 1908, avled i Vänersborg den 18 juni
1957. - Efter vid härvarande läroverk avlagd real
examen bedrev V. handelsstudier och anställdes 1929
vid Wargöns Aktiebolags kontor, där han genom
skicklighet och plikttrohet och sin försynta personlig
het åtnjöt allas aktning och förtroende. - V. hade
stora bokliga intressen. Inom Vasaorden kom han
att göra en insats för uppehållande av kontakten
med svenskarna i Amerika. - Olle Victorin inträdde
i Vänersborgs Söners Gille år 1935.
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Fd. verkmästaren BERNHARD WESTERBERG, född
i Lids församling i Sörmland den 2 februari 1879,
avled i Vänersborg den 19 juni 1957. - Efter skol
utbildning och några års anställning vid tändsticks
fabriker i Södertälje och Västervik kom W. 1910 som
verkmästare till Vänersborgs tändsticksfabrik, där
han blev en mycket skicklig arbetsledare, kanske
stundom sträng men alltid rättvis. Han förblev på
sin post, tills fabriken 1932 nedlades med anledning
av Kreugerkraschen. - Men en vittfamnande man
som W. räckte till för mycket mera. Sedan han 1915
blivit stadsfullmäk tig, började ett arbete för vår stad,

som blev mycket omfattande och varade över tre decennier. Det är lättare att
nämna de styrelser och nämnder, där W. inte satt, överallt verksam. Särskilt
bör nämnas hans insatser i arbetslöshetstider och för stadens skogar. Under en
följd av år var han vice brandchef. - Skytterörclse och landstorm samt för
säkrings- och sjukkasseverksamhet fyllde också hans tid. Sist och inte minst
skall nämnas hantverket, dess organisationer och utställningar. överallt räckte
han till. Utrustad med en berghälsa höll han ut långt över de 70 åren. - För
sina förtjänster om vår stad invaldes A. B. Westerberg i Vänersborgs Söners
GiIle år 1937.

Bankkamreraren AXEL MILLING, född i Väners
borg den 20 januari 1896, avled å Vänersborgs lasarett
den 29 augusti 1957. - Redan i mycket unga 1r
inträdde M. i dåvarande Vänersborgsbankens tjänst
och tjänstgjorde sedermera vid ett flertal av bankens,
numera Svenska Handelsbankens kontor, sedan 1955
som kontorsföreståndare och kamrer i Lilla Edet.
Han var en plikttrogen och samvetsgrann bankman,
som genom sitt tillmötesgående sätt tillvann sig kund··
kretsens förtroende och aktning. - Under sin väners
borgstid inlade M. stora förtjänster inom idrottsrörel
sen. - Axel Milling inträdde i Vänersborgs Söners
Gille år 1919.
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Fd. chauffören ALGOT PETERSON, född i V;i
nersborg den 26 mars 1889, avled i Vänersborg dea
19 september 1957. - P. anställdes redan 1911 vid
det Sjöstrandska bryggeriet och övergick sedan auto
matiskt i det nybildade Vänersborgs Bryggeris tjänst.
Detta ägnade han sedan troget sina tjänster, tills han
1948 förtidspensionerades på grund av ohälsa. _.
Algot var en i hemstaden mycket känd person. l
yngre dagar var han en framgångsrik roddare, med
lem av Larson-laget, och hörde som sådan till de
säkra pojkarna. - Algot Peterson inträdde i Väners
borgs Söners Gille redan år 1909 och skulle nästa
år ha medaljerats.

Fd. kontoristen KARL OLSSON, född i Vänersborg
den 7 februari 1902, avled i Vänersborg den 14 ok
tober 1957. - Efter i hemstaden avlagd realskole
examen anställdes O. vid A. F. Carlssons Skofabrik.
För några år sedan förtidspensionerades han på grund
av ohälsa. Han efterlämnar minnet aven duktig
tjänsteman, som stilla och tyst gick sin väg genom
livet. Karl Olsson inträdde i Vänersborgs Söners
Gille år 1934.

Vaktmästaren AXEL ANDERSSON, född i Väners
borg den 14 maj 1901, avled i Vänersborg den 7
november 1957. - A. började som elektriker hos
Nils Wahlqvist, kom sedermera till lasarettet som bi
träde och blev för ett antal år sedan vaktmästare vid
Dalbobergens vårdhem. - A. hörde till de stilla i
samhället. Sina sysslor skötte han plikttroget. Han
;ilskade sången, och jag minns, hurusom de båda i
år bortgångna Axlarna Andersson och Fagerströ111
vid en av våra tidigare högtidsstämmor underhöllo
bröderna med gluntsång. - Axel Andersson inträdde
i Vänersborgs Söners Gille år 1930.



Fd. järnhandlaren GEORG NYSTRöM, född i Vä
nersborg den 2 oktober 1874, avled i Vänersborg den
18 november 1957. - Efter slutad skolgång gav sig
N. in på den bana, som skulle bli hans yrke: järn
handeln. 1903 övertog han den järnhandel vid torget,
som tidigare innehafts av Hedman, Dahllöf och Lind
qvist. Det var hos N., som Birger Sjöberg en gång
gjorde sina lärospån som tapethandelsbiträde. Redan
år 1931 - endast 57-årig - drog sig N. tillbaka
och överlät sin rörelse i andra händer. - N. gillade
ej offentliga uppdrag. Han levde för sina affärer,
de sina och en stor vänkrets. Han blev också ett

vandrande lexikon för den som ville höra om gamla tiders Vänersborg. Tyvärr
ha dessa minnen ej blivit upptecknade. - Georg Nyström inträdde i Väners
borgs Söners Gille redan år 1906 som en av de första efter stiftarna och erhöll
gillcts hyllningsmedalj år 1955 vid 50-årsjubilect.

Fd. boktryckaren ERIK LIND, född i Vänersborg den
28 februari 1881, avled i Vänersborg den 19 decem
ber 1957. - I mycket unga år började L. ägna sig
åt det yrke, som skulle bli hans livskall, i det han an
ställdes hos dåvarande boktryckaren, kaptenen C. W.
Carlsson, där han insattes i "konstförvantens" intc
alltför lätta yrke. 1909 övertog han tillsammans
med fyra kompanjoncr, alla medlemmar av V. S. G.,
boktryckeriet och tryckte under årens lopp många
årgångar av denna årsskrift. Aven sedan tryckeriet
överlåtits i andra händer, ägnade han företaget sina
tjänster. En mycket skicklig yrkesman har med L.

gått ur tiden. Dryga 60 år av sitt liv ägnade han boktryckarkonsten. - Per
sonligen var han en stilla och försynt man, utrustad med fin humor. Hans
intrcsse för vårt Gille och för hemstaden var oändligt. Jag gömmer i tacksamt
minne många samtal på tryckeriet. Arbetareföreningen ägnade han också sitt
intresse, och hans insatser där belönades med föreningens förtjänstmedalj. 
Erik Lind inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1923.
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L'lndskanslisten GUSTAF LARSSON, född i Vaners·
borg den 23 oktober 1892, avled i Vänersborg den 26
december 1957, för blott några timmar sedan. - Efter
i hemstaden avlagd realskoleexamen blev L. biträde å
kronolänsmans- och kronofogdekontor. Vid fögderi.·
förvaltningens omorganisation anställdes han 1918
såsom landskontorist i J\lvsborgs län, överflyttades
1921 till landskansliet och blev ordinarie landskans
list 1924. Gustaf Larsson var min förste arbetskam
rat på länsstyrelsen. - I yngre dagar var idrotten L:s
stora intresse, och han uträttade mycket för 1. F.
Kamraterna. Musiken var ett andra intresse, och

den äldre generationen erinrar sig säkert det av L. grundade "SpiskrokskapeIIet".
Han var en vänsäll man, som stilla gick sin väg genom livet. - Gustaf Larsson
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1930.

Vänersborg annandag jul 1957.

GUNNAR HJORTH.

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

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

(Anita Hallden.)
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Vönersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse, för år 1957.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse över verksamheten under år 1957, Gillets 52:a
arbetsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 20 mars
och till högtidsstämma annandag jul. Till den senare, vilken av
hölls i Frimurarelogens festvåning med ty åtföljande sedvanlig jul..
måltid, hade infunnit sig 70 gillebröder. Vid högtidsstämman ut
delades - förutom vederbörliga 25-årstecken - Gillets hyllnings
medalj till tre 50-årsveteraner1

) och till en om Gillet särskilt för
tjänt gillebroder2

). I samband med stämman höll gillebrodern Nils
Pårud föredrag över ämnet: "Frågan om en kanal mellan Väners
borg och Uddevalla."

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 26:e årgång.
Ur "Knut Hernströms understödsfond" har utdelats en julgåva

och ur "Major Oscar Wenerströms understödsfond" likaledes en jul
gåva. För Gillets övriga understödsverksamhet redogöres i "Stif
telsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshems" särskilda styre1se
berättelse.

Liksom tidigare har ur "Wilhelm och Nora Malmbergs donation"
utgått stipendier till elever vid stadens folkskolor.

Medlemsantalet utgjorde vid 1957 års utgång 588, varav 20
ständiga medlemmar. Under året ha 12 medlemmar avlidit, 1 med
lem avförts på grund av stadgeföresktift och 21 nya medlemmar
tillkommit.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
"Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshems" särskilda
styrelseberättelse.

1) Fd. boktryckaren Fritz Berg, fd. boktryckaren Carl-Erik Carlsson och
handlanden Ewald Gillberg, vilka inträtt i Gillet under år 1908.

2) Drätselkontoristen Kurt Hallberg, Gillets kassafogde, son till Gillets
stiftare.
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Over Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMKNNA KASSAN:

Behållning från år 1956 .
Inträdesavgifter . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 2:-
Avgifter av srändiga medlemmar . . . . . . . . . . 100:-
Medlemsavgifter föt· år 1956 (rest) 355:-

" " 1957 (del) 2.025:- 2.380:-

3.217:23

Försålda miniatyrmedaljer .
Uttagna porton .
R,inta .

Bidrag till årsskriftskostnader .
Sammanträdeskostllader .
Uppvaktningar .
Trycksaker .
Porto oeh telefon .
Diverse .

Behållning till år 1958: Innestående i bank ....
å postgiro

Lån till stiftelsen .
Kontant .

Tillgångar Kronor

Avgår skuld till Dymlingska fonden Kronor

18:75
256:75
79:74

Kronor

3.155:72
390:35
328:10
80:

302:90
82:20

496:39
1.813:

866:66
309:87

3.485:92

1.770:72

2.837:24

6.054:47

4.339:27

1.715:20

Kronor 6.054:47

2. Vl\NERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1956 .
Räntor .

Kronor

4.805:58
184:20

4.989:78

Behållning till år 1958: Obligationer .
Innestående i bank

4.000:
989:78

Kronor

4.989:n

4.989:78

3. NAMNKUNNIGA VKNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1956 .
Ränta .

Kronor

92

770:62
29:51

800:13



Behållning tit! år 1958: Innest&ende i bank

Kronor

4. KNUT HERNSTROMS UNDERSTODSFOND:

Behållning från år 1956 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1958: Obligationer . . . . . . . . 2.000:-

Innestående i bank .. 176 :52

Kronor

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1956 .
Räntor .

Kronor

800:13

800:13

2.154:55
82:57

2.237:12

60:60

2.176:52

2.237:12

5.372:93
205:91

5.578:84

Behållning till år 1958: Obligationer .
Innestående i bank

5.000:
578:84

Kronor

5.578:84

5.578 :84

6. MAJOR OSCAR WENERSTROMS UNDERSTODSFOND :

Behållning från år 1956 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1958: Obligationer........ 3.000:-

Innestående i bank 526 :83

Kronor

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1956 .
Räntor .

Kronor

3.492:97
133:86

3.626:83

100:-·-

3.526:83

3.626:83

10.484 :80
398:97

10.883 :77

Stipendier till elever vid stadens folkskolor .,
Fondernas utskylder .

Behållning till år 1958: Obligationer .
Innestående i bank

150:-
242:- 392:-

10.000:-
491:77 10.491 :77

Kronor 10.883:77
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8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIf'TSFOND:

Behållning från år 1956 .
Försålda årsskrifter 30 :25
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1955 2.450:72
Annonser i årsskriften 1956 2.630:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1956 705:-
Räntor 134:16

Kronor

Tryckning av 1956 års årsskrift .
Behållning till år 1958: Obligationer 2.000:-

Fordran å Allmänna kassan 1.770:72
Innestående i bank 1.714 :04

Kronor

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1956 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1958: Innestående i bank

Kronor

2.919:63

5.950:13

8.869:76

3.385:-

5.484 :76

8.869:76

5.336:83
248:15

5.584:98

5.584:98

5.584:98

Mellanhavandet i fråga om 1955 och 1956 års årsskrifter mellan
Allmänna kassan och Dymlingska fonden har numera kunnat reg
leras, varigenom den senare återställts till sitt rätta kapital. Emeller
tid har även 1957 års årsskrift försenats, vilket föranlett att 1957
års medlemsavgifter endast delvis kunnat inkasseras under året samt
att såväl 1957 års annonsuppbörd som likvideringen av kostnaderna
för 1957 års årsskrift kan ske först under år 1958. Det är styrel
sens livliga förhoppning, att det skall lyckas årsskriftsnämnden
att utgiva 1958 års årsskrift i sådan tid - helst i omedelbar an
slutning till årsstämman i mars -, att såväl 1957 som 1958 års
medlemsavgifter och årsskriftskostnader hinna i sin helhet redo
visas i 1958 års bokslut.

I enlighet med Gillets beslut har gemensam räkenskap numera
upplagts för Gillets fonder med undantag av Danielssonska fonden,
som ännu ej erhållit reglemente, och Eliasol1ska fonden, som till..
hör Ålderdomshemsstiftelsen. övriga fonder, vilkas medel äro pla-



cerade - förutom i bank - i obligatIoner med skilda avkastnings
räntor, ha för året gottgjorts enhetlig ränta med c:a 3,83 0/0.

Allmänna kassan och de av Gillets fonder, som ej äro under
stödsfonder, beskattas numera för sina ränteinkomster. Under året
erlagda utskylder ha i sin helhet avförts å Malmbergska fonden.
Styrelsen kommer att närmare undersöka det berättigade i denna
beskattning.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman f. spar
bankskassören Bror Fock, till gilleskrivare driftschefen Thorsten
Gulz och till kassafogde drätselkontoristen Kurt Hallberg.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 18 februari 1958.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

KURT HALLBERG.

BRUNO STERNER.

VALTER KARLSON.

PRIMUS ANDERSON.

THORSTEN GULZ.

Granskningsberätt else.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles
räkenskaper och förvaltning vnder år 1957, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess olika fonders ställning är i full överensstäm
melse med de oss förelagda räkenskaperna. Som framgår av sty
relseberätte1sen har gemensam räkenskap upplagts för fonderna,
vilket noteras med tillfredsställelse, framtida granskningsmän till
glädje och överskådligheten i räkenskaperna till fromma.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapi
talbehållningen per den 31 december 1957, tillhopa Kronor
40.348:81, har av oss kontrollerats utan anmärkning. Fondernas
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innehav av obligationer har inventerats och befunnits överenS
stämma med räkenskaperna.

Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning förefinnes,
hemställa vi att styrelsce1 beviljas ansvarsfrihet för 1957 år för
valtning.

Vänersborg den 15 man 1958.

ALLAN HEDEN. JOHN ANDERSON.

G r a n s k n i n g s m ä n.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1957.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över stiftelsens verksamhet
under år 1957, stiftelsens sjätte arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Inkomster:

Arrende konto .
Räntors konto .

Kapital konto (årets underskott)

8.480:49
173 :75 8.654:24

4.311 :62

Utgifter:

Kronor 12.965:86

Räntors konto , .
Löners konto .
RenhålInings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

Understöds konto

1.845 :86
300:

83:15
7.664:05

129:
811 :

132:80 10.965 :86

2.000:-

9f.

Kronor 12.965 :86



iN- och UTGÅENDE BALANSKONTi:

Tillgångar:

Fastigheters konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Kassa konto .

den l/l
85.000:

100:
50:

3.843 :02
49:25

den 31/12
105.000:

100:
50:

870:36
9:95

Kronor 89.042:27 106.030:31

Skulder:
Låne konto .
Utestående skulders konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto .

40.000:
596:

10.000:
38.446:27

40.866:66
1.029:

10.000:
54.134:65

Kronor 89.042:27 106.030:31

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID EL/ASSONS DONATION:

Behållning från år 1956 30.467 :20
Räntor 1.254:43

Kronor 31.721 :63

Behållning till år 1958: Fastighetens lån ....
Obligationer
Innestående i bank ..

20.000:
8.200:-
3.521 :63 31.721 :63

Kronor 31.721 :63

Under året har enligt uppgjord plan ytterligare fönster utbytts och
målats, varjämte varmvattenberedaren utbytts mot ny sådan. Under
sommaren överlät fru KaroIina Håkansson sin pensionatrörelse till
fru Ingeborg Larsson. I samband härmed lät styrelsen - delvis
i samverkan med den nya arrendatorn - renovera bostadslägen
heten. Viss annan reparation har dessutom utförts.

Stiftelsens understödsverksamhet har under det gångna året varit
av oförändrad omfattning.

Fastighetens värde har uppskrivits till det nya taxeringsvärdet.
Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande f. spar

bankskassören Bror Fock, till sekreterare driftschefen Thorsten
Gulz, till kassör drätselkontoristen Kurt Hallberg och till fastig
hetsförvaltare handlanden Valter KarIson.
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Styrelsen har under !het haft 5 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 18 februari 1958.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

KURT HALLBERG.

BRUNO STERNER.

VALTER KARLSON.

PRIMUS ANDERSON.

THORSTEN GULZ.

Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Alderdomshems räken
skaper och förvaltning under år 1957, få efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrf'lsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbehåll
ningen per den 31 december 1957, tillhopa Kronor 95.856:28, har
av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Syskonen
Eliassons donations innehav av obligationer har inventerats och
befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning - med under året vidtagna, ganska
omfattande reparationsarbeten - har handhafts på bästa sätt.

Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning förefinnes,
hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1957 års för
valtning.

Vänersborg den 15 mars 1958.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1957.

Allmänna kassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.715 :20
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond 4.989:78
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond 800:13
Knut Hernströms Understödsfond 2.176:52
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond 5.578 :84
Major Oscar Wenerströms Understödsfond 3.526:83
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation 10.491 :77
Richard Dymlings Årsskriftsfond 5.484:76
Laura och Ester Danielssons Donationsfond.......... 5.584:98 40.348:81

--'-~---

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem:
Fastigheten .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.134 :65
Syskonen Eliassons donation 31.721:63 95.856:28

Kronor 136.205 :09
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REGLEMENTE
för

LAURA OCH ESTER DANIELSSONS UNDERSTODSFOND.

§ 1.

Fonden, vartill grundplåten, femtusen kronor, till Gillet testamenterats av
systrarna Laura och Ester Danie1s<on, skall enligt donatorernas vilja användas
"till att sprida extra julglädje bland pensionärerna å Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshem".

§ 2.

Så länge Gillets fastighet ej användes för ålderdomshemsändamål, äger sty
relsen att, sedan en tiondel av fondens årsavkastning lagts till kapitalet, an
vända återstoden för att bereda pensionärerna å Vänersborgs stads vårdhem
extra julglädje enligt socialnämndens närmare bestämmande, dock så att sta
dens vårdkostnader ej därigenom minskas.

§ 3.

Kndring av detta reglemente be:;iutas i för ändring av Gillets stadgar före
skriven ordning.

(Antagna vid årsstämma den 24 mars 1958.)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1957.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ingeniör, Gävle .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora .
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN Med, kand., Lund .
ALMSTRöM, NILS, Provinsialläkare, Gnosjö .
ANDERSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma .
"'ANDERSSON, AXEL, Sjukhusvaktmästare, Vänersborg t .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
"ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, jordbruksförman, Vänersborg .
"'ANDERSSON, GOTTFRID, fd. överpostiljon, Uddevalla, inne-

havare av Gillets medalj (1956) .
"'ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
"'ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Strömstad .
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL W., Handlande, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg .
ANDERSON, NILS, Disponent, Strömstad .
ANDERSSON, NILS, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .
ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
"'ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, bisittare i

Gillets styrelse .
ANDERSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg .
"'ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDERSSON, TORSTEN, Kontorsskrivare, Vänersborg .
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Födelsc- Inträ-
år desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1916 54
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1909 55
1916 45
1917 43
1901 30
1914 54
1915 51
1896 .30
1897 42

1878 07
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1925 53
1893 55
1945 55
1919 S,)

1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38

1898 18
1919 35
1918 45
1896 32
1914 55



ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
"ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVIDSSON, BERTIL, Skoindustriarbetare, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
"'ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg oo.. , o
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .. o o..
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika o .
"'BARKSTEDT, LUDVIG, fd. Bankkamrer, Alingsås, innehavare

av gillets medalj (1955) o oo.. o.. oo " .
"'BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .. o o
"'BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm . o. o... o. oo oo. o
"'BECKEMAN, KNUT, fd. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medlem .. o o. o oO" ooo" ooo, .. ooo'
"'BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg o... o.....
BENGTSSON, RAGNAR, Linjeförman, Trollhättan oo. o. oooo.. o
"BERG, FRITZ, fd. Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) o" o. o o oo .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg o.. o. o. o. o. oo. o
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg oo o' o'
"'BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Göteborg o .
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Hälsingborg o .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg .
BERGMAN, KARL-ERIK, Handelsbiträde, Vänersborg . o' oo' .
"'BERGSTRöM, AXEL, Landskamrerare, Falun o .
"'BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro o.. oo .
"BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg o .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg o..
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg o .
BIEL, GöSTA, Rederitjänsteman, Lerum o. o o o..
BjöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg o.. o .
BjöRNBERG, SVEN, Poliskonstapel, Vänersborg o .
BjöRNDAHL, ERIK, Bokbindarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, KARL, fdo Hantverksföreståndare, Vänersborg o
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .. o .
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem oo.. o .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet, ständig medlem .. o o
BORG, EINAR, Handlande, Vänershorg oo.. oo o .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstil!syningsman, Trollhättan .
"BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .

1909 52
1906 54
1901 30
1907 53
1912 55
1897 46
1902 28
1918 55
1899 54
1890 45

1882 05
1885 30
1878 19

1880 15
1905 33
1903 55

1884 08
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1910 45
1920 43
1898 46
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1912 54
1885 55
1923 55
1914 55
1918 47
1906 48
1881 SO
1888 32
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BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
"BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg .
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg .
"'BROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun .
"'BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
"BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BKCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
BKCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
"'CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Linköping .
"-CEDERGREN, RAGNAR, Affärschef, Västerås .
"'CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Avdelningschef, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Hofors .
DAHLGREN, ARNE, Kontorsskrivare, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
DAHLGREN, STIG, Omnibusägare, Vänersborg .
"DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Kassör, Vänersborg .
DAHLLöF, HARRY, Polisassistent, Uddevalla oo. o.. o.
DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping .
"DAHLSTRöM, WERNER, Handlande, Karlsborg oo..
DAHME, ALGOT, Kmneslärare, Vänersborg o .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg o
"DAFGÄRD, AXEL, Köpman, Vänersborg oo. o.. o. o .
DAFGÄRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
"'DAFGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg ., oo o.
DAFGÄRD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg o o..
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
"'DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
"'DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm o .
"'EDLUND, AXEL Ho, Direktör, Vara .
"EDLUND, BERTIL, Kontorsskrivare, Trollhättan o o.
EDLUND, HANS, Ingeniör, Vänersborg o o
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg oo .
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Borås o o .
EK, HARALD, Kapten, Sundbyberg .. o o. o..
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg o o .
*EKBERG, HJALMAR, Civilingeniör, Stockholm . o .
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan oo
ELFMAN, NILS..OLOF, Rektor, Bromma o. o o .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Väncrsborg .. o o .

104

1873 34
1880 21
1919 54
1886 19
1906 23
1904 31
1898 45
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1924 48
1918 55
1911 53
1917 55
1896 30
1911 55
1909 55
1895 47
1891 15
1909 39
1920 55
1891 21
1939 50
1906 30
1903 53
1898 53
1893 52
1895 21
1891 32
1895 28
1899 30
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49
1894 48
1919 44
1924 50
1872 22
1916 53
1919 44
1903 42



"ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda .
"'ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
ENGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Söderhamn .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"'ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, Boktryckare, Göteborg .
ERIKSSON, ALLAN, l:e Postiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"'ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICKSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .,
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem .
"'ERIKSSON, LARS, fd. Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand .
FAGERSTR0M, AXEL, Bryggeriarbetare, Vänersborg "! .
FAGERSTR0M, RUNE, Apotekare, Uddevalla .
FALK, HARRY, Handlande, Vänersborg .
FALK, RAGNAR, Länsassessor, Vänersborg .
FERM, RUNE, Poliskonstapel, Vänersborg .
"-FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vänersborg, gillets andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
FORSS, ERIC, Tullkontrollör, Trelleborg .
FRIEDLKNDER, BIRGER, fd. Handlande, Vänersborg .
"FR0BERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FR0ID, ARVID, Förman, Vänersborg .
FURBO, EVERT, Skolvaktmästare, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
"'GADDE, ELOF, Köpman, Vänersborg .
GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .

1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 52
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1904 55
1901 55
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1878 21
1907 46
1911 57
1920 46
1906 55
1911 55
1926 54
1902 35
1921 57
1906 55
1890 47
1929 57

1888 07
1910 52
1887 43
1896 24
1897 41
1910 55
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
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GEMVIK, GöSTA, Köpman, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Stockholm .
"GILLBERG, EWALD, Handlande, Väne~sborg, innehavare av

gillets medalj (1957) . .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTROM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTROM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
"GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund, innehavare av

Gillets medalj (1956) .
"GRUNDBERG, PER, fd. Godsägare, Bromma, innehavare av

Gillets medalj (1956) - .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
"-GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare .
GUSTAFSSON, EDVARD, Arkitekt, Göteborg _ _ .
GUSTAFSSON, HOLGER, Häradsskrivare, Åmål .
"'GUSTAFSSON, PER EDWARD, Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Malmö .
"HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Norrköping, ständig medlem ..
"HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
*HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Vänersborg, gillets kassa-

fogde .. innehavare av gillets medalj (1957) .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
"HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg .
""HALLQVIST, ERIK, fd. Stationsmästare, Lilleskog .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Lindesberg .
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Göteborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
"'HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem '" .
"'HANSSON, VICTOR, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala .
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1911 47
1917 46

1889 08
1920 55
1910 46
1906 54
1897 54
1901 54

1884 07

1879 07
1913 44
1939 54
1905 28
1923 46
1911 33

1893 19
1918 55
1909 55
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1901 17
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
1913 55
1904 55
1899 28
1924 52
1897 48
1889 38

1942 57
1878 23
1909 42



HASSELLUND, NILS, Lanrmäteriassistent, Kinna o .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla o. oo.. ooo
HEDBERG, AXEL, fd. Vaktmästare, Vänersborg . o. o.. o .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla .. ooo..... oo. o. o. o..
HEDEN, ALLAN, Registrator, Vänersborg, gillets arkivarie , .
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Vänersborg .. o. o. o. ooo o.
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg oo .
"'HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg o. ooo.. oo oo..
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg oo , o. oo.
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala oo ooo , . o.
HELLSTRöM, RAGNAR, Handlande, Vänersborg o.. , .. o
HERNEK, AXEL, Kapten, Uddevalla o. o oo o, oo. , oo.
HERNEK, CARL-ANDERS, Arkitekt, Uddevalla o"
HJELM, AXEL Ro, Köpman, Vänersborg o o. o o. o
"'HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, gillets förste

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) o' o. oo..
HOLM, ALLAN, Försäljningsassistenr, Vänersborg oo oo.
HOLM, HERBERT, Handelsbiträde, Vänersborg o. ooo. o. o
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg . o.' oo....
HKGNEFORS, ERNST, Kapten, Uddevalla .. o. o oo.. o..
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg ooo. o o. o
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg o .
JAKOBSSON, NILS, Brädgårdsförman, Vänersborg o.. oo.
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda o oooo. oo o
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) o.. o .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg o o. oo
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .,. o o .
jARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .. oo o. o, , o.
jARHED, SUNE, Kontorist, Vänersborg ooo. oo. o. o. o .
jARN, GöSTA, Agronom, Brålanda oo o o.. o .
"'jENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg .. , .
""jERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .. oo , . o .
JOHANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .. oo o o. o.
""JOHANSSON, AXEL, fd. Förman, Vänersborg . o. o o oo
""JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg ,. o .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg oo. o. o.. o. oo
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg O" oooO' •

JOHANSSON, BERTIL, Snickare, Vänersborg .. o.. o o.
"JOHANSSON, EMIL, fd. Handlande, Vänersborg oo. , oo
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg oo. , o. oo
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussvakt, Trollhättan o. o.. oo. oo
JOHANSSON, GUNNAR, fd. Maskinmästare, Göteborg . o. o.. o.
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg ooo .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbctare, Vänersborg .. o., .
"JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg ... ,. o....

1901 36
1899 55
1874 44
1919 55
1907 34
1934 57
1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1905 43
1919 55
1926 55
1885 54

1902 23
1907 53
1903 50
1923 53
1921 55
1904 50
1932 53
1908 57
1920 50
1902 49
1900 55
1909 (30)49
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1898 26
1897 47
1884 11
1903 30
1896 (15)45
1912 55
1916 55
1887 19
1910 54
1899 50
1883 47
1905 53
1904 54
1899 30
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JOHANSSON, HARR Y, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .
""JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, JENS, Omnibusägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, fd. Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
"JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OSCAR, fd. Övermaskinist, Mölndal .
""JOHANSSON, OTTO, fd. Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg .
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Stockholm .
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg .
JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, BENGT R., Arkivare, Saltsjö-Duvnäs .
JONSSON, ERIK, Lagerbiträde, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg .
JONSSON, JOHAN, fd. Intendent, Örebro .
JOHNSSON, CARL, fd. Handlande, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Handlande, Vänersborg .
""JöNSSON, GUSTAF, Stadsbokhållare, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Äkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg .
CARLSSON, ALBERT, fd. Handlande, Vänersborg .
CARLSSON, BENGT, Landskanslist, Vänersborg t .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg .
"'CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, GUNNAR, Förrådsm~stare, Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood, (U. S. A.) .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg .
"CARLSSON, CARL, fd. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
"CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
"'CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-

havare av gillets medalj (1957) .
"'CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, V:inersborg .
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1910 54
1891 42
1908 44

1900 30
1918 55
1923 55
1891 50
1910 55
1927 53
1897 28
1910 42
1885 44
1888 25
1905 53
1902 55
1923 57
1900 48
1894 50
1908 34
1915 35
1930 54
1924 46
1912 45
1882 45
1870 (19)51
1923 45
1898 19
1894 44
1911 39
1878 35
1912 42
1914 54
1944 47
1900 44
1904 30
1897 48
1905 38
1896 49
1911 51
1878 19

1897 32

1885 08
1909 30



CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, ständig med-
lem .

CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Äkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
CARLSSON, ROBERT, Charkuterist, Vänersborg .
"'KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg, /astighets/ör-

valtare i gillets styrelse, gillevärd .
"CARLSTRöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KLINGBERG, EMIL, fd. Reparatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, HELGE, Fabrikör, Gustafsfors .
KORP, HERBERT, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"'CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LAGERGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
"LARSON, AXEL, fd. Handlande, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
"LARSSON, ERNFRID, fd. 1:e Postiljon, Vänersborg, innehavare

av Gillets medalj (1956) .
"LARSSON, GUSTAF, Landskanslist, Vänersborg t .
LARSSON, GöSTA, Teknolog, Vänersborg, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, Försäljningschef, Vänersborg .
""LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
LARSSON, NILS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Journalist, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Stationsskrivare, Stockholm .
LARSSON, ROLF, Äkeriägare, Vänersborg .

1939 47
1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54
1894 55

1905 30
1893 16
1907 49
1916 55
1913 55
1910 55
1877 42
1905 54
1908 53
1907 51
1910 51
1917 51
1915 51
1908 51
1914 52
1912 33
1914 34
1890 19
1908 54
1922 46
1904 54
1910 57

1881 07
1892 30
1936 55
1912 54
1892 42
1903 30
1918 55
1908 55
1908 55
1905 30
1924 56
1921 55
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LARSSON, STIEG, Studerande, Vänersborg . . . . . .. . .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
"'LIND, ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg t .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg .
LIND, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, örebro .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg .
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) .
LINDEN, OSKAR, Handlande, Vänersborg .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
LINDGREN, GöSTA, Handlande, Göteborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Taxeringsintendent, Gävle .
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg .
"LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Vänersborg .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Handlande, Vänersborg .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg .
LJUNGGREN, ERIK, Handlande, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg .
"LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog .
"'LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg, ersättare i gillets

styrelse, innehavare av Gillets medalj (1956) .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ANTON, fd. Poliskonstapel, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
"LUNDGREN, NILS, fd. överpostmästare, Stockholm .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
"LUNDGREN, THOR, fd. Postkontrollör, Västerås .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, GUSTAF, ByrådirektÖr, Stockholm .

110

1935 57
1911 54
1908 46
1894 50
1881 23
1906 55
1910 52
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1912 42
1899 47

1882 05
1902 54
1914 54
1893 (19)55
1919 55
1921 57
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1912 55
1898 35
1913 55
1882 51
1907 28

1888 07
1921 42
1900 54
1925 42
1880 51
1912 49
1898 54
1889 19
1913 53
1883 19
1921 52
1892 19



LUNDIN, IVAR, Frisör, Vänersborg ,." ; .
"'LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
"'LUNDIN, JOHN, Reparatör, jönköping .
"LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Ämål o.. oo , o
LUNDIN, PER, Vänersborg oo... o.' o. O" oo. o' o. o. oo, ooo
LUNDIN, PER OLOF, Kontorist, Vänersborg .... o o O' •

"'LUNDIN, WÄRNER, fdo Byrådirektör, Stockholm , oo.. O' •

LtlFQVIST, STEN, Handlande, Vänersborg o ooo o.. o.. oo.
MADSEN, LARS, Fil. mago, Lidingö o, o o.. oo .
MAGNI, GtlTE, Handlande, Vänersborg o o o.. o. o. o. o
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg o.. o o..
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg o o' o
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg o. o
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm oo... oo o o o , oo ooo

MAGNUSSON, ÄKE, Typograf, Vänersborg . o oo oo o o o. o oo • o o. o

MALMSTRöM, WILHELM, Kppman, Vänersborg o. o oo oo o • o o •

"MILLING, AXEL, Banktjänsteman, Lilla Edet t o o... oo •• o •• o o

"MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg o o o ••• o o. o o o

MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg o o • o o oo • oo o o o o oo

MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg ooo o o o oo o o o oo. oo. oo oo,
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg o o o o o o. oo. oo

MOLLBERG, RUNE, Handelsbiträde, Vänersborg o • o • o o o o o. oo
MOSSBERG, ARNE, Kommunalarbetare, Vänersborg oo o ooo oo oo
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg ooo o oooo

NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg ... o o.,. o o ••

NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg o o o ooo ooo oooo o oo • o oo o o
NIKLASSON, MATS, Poliskonstapel, Vänersborg . o o • oo. o oo o • o o
"'NILSSON, DAVID, fdo Lektor, Skara . o ooo o.. o o o o o oo , • o o • , o
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg o o o o. o oo ooo • ooo o

NILSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg oooo o o. o o o ooo • o o

"von NOLTING, OLOF, fdo Disponent, Alingsås oo o o oo o oo ooooo

NORDBERG, JULIUS VO, fdo Charkuterist, Vänersborg o o oo o • o o
"'NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla, innehavare av

gillets medalj (1955) oo o. oo o o ooooo o o o o. o o oooo ooo o oo o.
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun o •• ' o o oo. o. o o o oo

NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun o o • ooo •• o oo ••• o o • o o • o o
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg " o oo o o o • o • o o •

NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg o' o o • o • o o o •• oo • o

NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla . o o o oooo.. o. o o o.
NORDGREN, KARL, Målaremästare, Vänersborg oo o o oo o. o o oo o ,

NORDGR'EN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg o o o o o o • oo ,

"NYSTRöM, GEORG, fdo järnhandlare, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (1955) t . ooo • o oo ooo o oo o , o o o o •• o o oo

"'NYSTRöM, JOHN, Köpman, Göteborg . oo o o o o • o o oo • o o o. o oo
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1894 30
1899 30
1898 26
1901 39
1953 55
1928 55
1890 19
1912 55
1904 55
1905 46
1913 49
1915 54
1892 44
1892 42
1919 51
1901 44
1896 19
1902 33
1924 52
1919 55
1901 46
1925 54
1908 55
1899 55
1922 53
1921 55
1925 56
1885 19
1924 50
1908 41
1877 19
1892 57

1901 16
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1906 55
1897 55
1908 55

1874 06
1870 19
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NySTRÖM, ÅKE, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggmästare, Lidköping .
"OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, V;inersborg .
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, CARL, Kontorist, Vänersborg t .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
"'OLSSON, VERNER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALIvIAR, fd. överlärare, Mora-Noret .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla .
"PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Telearbetare, Vänersborg .
"PETERSON, ALGOT, fd. Chaufför, Vänersborg t .
PETERSON, ARVID, Montör, Var,ersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
':'PETERSON, HARRy, Handelsföreståndare, Vänersborg, ersättare

i Gillets styrelse .
PETTERSSON, KARL, Kriminalassistent, Lidköping .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsäg~.re, Vinninga .
PÅRUD, NILS, Byråassistent, Stockholm .
PÅRUD, PAUL, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg .
"'RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, A1ingsås .
RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
"REYNOLDS, ALDOR, fd. Handlande, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
':'ROSLIN, HENRY, Köpman, Borås .
ROSLIND, GUNNAR, Juvelerare, Vänersborg .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
'fRöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .
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1916 52
1914 52
1885 19
1910 55
1901 55
1929 48
1897 44
1902 34
1919 51
1915 55
1886 20
1902 53
1910 52
1909 54
1910 57
1881 (07)52
1910 55
1897 24
1917 57
1889 09
1897 57
1898 49

1901 16
1902 55
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1913 51
1888 31
1908 54
1909 46
1921 46
1923 55
1907 41
1906 31
1916 57
1903 43
1920 53

1877 30



SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Vänersborg .
"'SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
SANDBERG, NILS, Bibliotekarie, Göteborg .
"'SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
"af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Uppsala, innehavare

av gillets medalj (1955) .
SANDH, . LARS-GUNNAR, Ingeniör, Hägersten .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
"'SCHRÖDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede ..
SCHÖNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla .
SCHÖNDELL, SIGVARD, Montör, Vänersborg .
SJÖGREN, JOSEF, fd. Läroverksadjunkt, Vänersborg .
SjÖLING, LARS-GöSTA, Montör, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
"'SjÖSTAD, RAGNAR, Elinstallatör, Vänersborg .
"SjÖSTRÖM, GUSTAF, Handlande, Vänersborg .
SjÖÖ, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
"'SKARBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKÖlDEBORG, HARALD, Snickare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg .
"'STENSTRÖM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg .
"'STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bisittare i Gillets

styrelse, inneha'vare av Gillets medalj (1956) .
STERNER, NILS, Apotekare, Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskanslist, Vänersborg .
STRÖM, GöSTA, Konditor, Hedemora ., .
STRÖM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Bromma .
"'SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .
"'SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg .
"SUNDELIUS, OSKAR, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg .
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
"SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg .
SVENSSON. GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan .

1881 36
1909 34
1945 50
1913 36
1886 30
1911 34
1881 18

1884 05
1924 45
1913 55
1897 28
1923 57
1916 57
1880 49
1926 52
1933 52
1896 30
1900 30
1914 42
1914 45
1908 44
1896 24
1896 55
1918 50
1905 30

1887 08
1922 41
1923 47
1908 55
1897 47
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1873 19
1923 48
1916 43
1881 42
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SVENSSON, GÖSTA, Överingeniör, Göteborg , .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVKRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVKRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVKRD, IVAR, Köpman, Trollhättan .
SV1'i.RD, TAGE, Avdelningschef, Enskede .
SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
':'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
':'von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Stockholm .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SKFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Norrköping .
SöDERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva!tare, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlskoga .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
':'THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
':'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Stockholm .
"THIMGREN, HUGO, Apotekare, Kristinehamn t .
"THOMSON, YNGVE, Sparbankskassör, Vänersborg .
TR1'i.DEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRKDEGÅRD, JAN-ERIC, Studerande, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vånersborg .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
"TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THöRNQUIST, KARL, fd. Handlande, öxnered .
"TöSSBERG, ERIK, fd. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Studerande, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Polisassistent, Vänersborg .
WALL, FRITIOF, Murare, Vänersborg .
"WALLSTRöM, ERNST, Posttjänsteman, Göteborg , .
WALLSTRöM, HJALMAR, fd. Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRöM, JOHNNY, fd. BruksbokMIIare, Vänersborg .
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1912 42
1896 36
1910 36
1896 44
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1901 51
1902 49
1916 46
1909 35
1916 53
1909 (30)54
1939 50
1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
1907 53
1904 54
1901 28
1898 28
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1884 (19)49
1880 29
1932 51
1904 41
1912 53
1892 16
1888 44
1894 44



WALLSTRÖM, WIKTOR, fd. Posttjänsteman, kl! .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, KARL GUSTAF, fd. Chefredaktör, Vänersborg ..
WASSENIUS, KENNETH, Studerande, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Vänersborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Fil. stud., Vänersborg .
WERNER, ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL RUDOLF, fd. Kontorist, Grästorp .
"WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Studerande, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
"WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBERG, BERNHARD, fd. Verkmästare, Vänersborg t ..
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm .
WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköping .
WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
':'WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö .
':'WIBOM, TOR, Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIJKSTRöM, ERNST, fd. Tygförvaltare, Vänersborg .
"WIKSTRöM, FOLKE, fd. Dövlärare, Vänersborg ., .
':'WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Civilekonom, ·Göteborg .
VICTORIN, OLOF, Kontrollör, Vänersborg t .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede .
WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
':'WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
VKNERHALL, RAGNAR, Förste taxeringsrevisor, Vänersborg .,
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WKRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
"ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde .

1S82 44
1907 54
1890 57
1941 55
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
1907 55
1931 46
1881 34
1883 (08)48
1909 32
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
1879 37
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1889 37
1889 26
1894 28
1923 46
1908 35
1924 SI
1889 35
1893 19
1896 43
1919 54
1890 49
1928 53
1900 55
1920 55
1892 26
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AKESSON, NILS, ERIK, Kapten, Solna .
'fASTRöM, FjALAR, fd. Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 600.

Tillkomna under år 1958:

1922
1893
1902

46
33
42

AHLM, ALLAN, järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
MILLING, TAGE, Lagerförman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vii.nersborg .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF, järnvägstjiinsteman, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WIDQVIST, LARS, Kontrollant, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Köpman, Vänersborg .

1923 58
1923 58
1925 58
1921 53
1932 58
1916 58
1931 58
1923 58
1904 58

1946 58

1940 58
1917 58
1925 58
1912 58
1919 58
1913 58

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressförändringar
torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1958.

Styre l s e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936).
STERNER, BRUNO, fd. Frisörmästare, Bisittare 1942.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Bisittare 1944.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Kassafogde 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Gilleskrivare 1957 (1954).

PETERSON, HARRY, Handelsföresråndare, Ersättare 1944.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Ersättare 1957.

Be r e d n i n g s n ä m n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
HEDEN, ALLAN, Registrator, Arkivarie.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Disponent.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.

Arsskrift s nä~n.d.

WIKSTRöM, FOLKE, fd. Dövlärare.
HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
HEDEN, ALLAN, Registrator.
FALK, RAGNAR, fd. Länsassessor.
pÅRUD, NILS, Byråassistent.
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Räk e n s k ap s gran skare.

LIND, SVEN, Disponent.
ANDERSSON, LENNART, Lädcrhandlare.

ANDERSSON, GöSTA, Lasarcttssyssloman, Ersättare.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1958.

S t Yr e l se.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordförande 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vice ordförande 1954 (1936).
STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Ledamot 1942.
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Ledamot 1944.
HALLBERG, KURT, Drätselkontorist, Kassör 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsförvaltare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Sekreterare 1957 (1954).

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Suppleant 1944.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Suppleant 1957.

Revis O re r.

LIND, SVEN, Disponent.
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.

ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Suppleant.

(Ärtalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)



Vänersborgs Döttrars Gille 1958.

Styrelse.
ERIKSSON, ANNA, Fröken, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SV1i.RD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
HANSSON, ELLEN, Fru, Andra gilleskrivare.
SELNERT, MAUD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

PETRE, ASTRID, Fröken, Ersättare.
AHLIN, ANNA-LISA. Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
THERNQUlST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GERTRUD, Fru.
PETRE, CARIN, Fru.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

OBERG, ALVA, Fru, Ersättare.
JACOBSSON, LISA, Fröken, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
S1i.RNER, RUTH, Fru.
FORSELL, GUNHILD, Fru.

GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.
ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har c:a 300 medlemmar.
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AKTIEBOLAGE~f

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

GRUNDLAGD

ÅR 1860



SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD AR 1822

En av
landets äldsta sparban ker

Insatta medel omkring Kr 72.000.000:-
Reserverade medel cirka " 2.034.000:-



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster



VANERSBORGSBRYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: AB Pripp &. Lyckholm, Göteborg

Tillverkning: Ma/f-_och Lijskedrycker



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABL. 1917

T,,1. 12982 "I. 12984

VÄNERSBORG

TILLVERKAR

9JaJ7ZlioPFO~ 9Jpdkte~

c::?lJläzer oeli~qgadhaFFor



A.-B.
Nabbensbergs Tegelbruk

vänersborg Tel. 100 05

: MÄNGHÄLSTEGEL i
I I
'-~--~------ Volymvikter 1.0~ 1.2 .--------------'

Hög tryckhållfasthet
Hög värmeisolering



ärför
valde vi Isabella

Vi har tittat på
nan man köper
Isabella. vm Ni

allt i bilväg; - det skall man göra in
Vi har valt och vrakat. .. Det blev en
veta val'för '?

JAG ville ha en kvalitetsvagn som man kan lita på, mo·

dernt konstruerad, snabh och vägsäker, representativ, rym·

lig och gärna sportig. En hil man trivs med, trevlig att

köra, lätt att sköta. Ekonomisk i drift och underhåll och

med högt andrahandsvärde

JAG ville ha en vacker hil
mcd elegant inredning och
god plats {(jr ungar och
hagage. Skön att åka i~

trafiksäker och lättmanöv·
rerad men ändå inte dyr.

VI ville ha
en husvass
kärra 
precis sonl
BeHan, tio
dernas åk.

Vi valde rätt. Isahella är

• marknadens mest ekonomiska vagn i förhållande till prestanda, storlek oeh pris.

• bek\'ämare än någon annan hil i samma prisklass taek "vare större utrymme och
bättre fjädring.

• trafiksäkrare genonl Överlägsna accelerations-, väg- och hromsegenskaper.

• en verklig kvalitet~va~n med högt anf1rahandsvärdf':.

WULF & C:O AKTIEBOLAG
VXNERSBORG.



Edsgatan 7

GRUNDAD

FÖRSALJER

Tel. (växel) 13840

1902

~och

Austin bilar

Husqvarna, NV och

Triumph motorcyklar

CRESCENT och HUSQVARNA

cyklar och mopeder

I

Välsorterat lager av reservdelar och tillbehör

Erkänt förstklassig bil- och cykelverkstad



Wälj

General Motors
bil ar

OPEL

VAUXHALL

CHEVROLET

BU/CK

KVALITETSPRODUKTER

AUTOMOBILFIRMAN

IEnm~IIDIEill~ i lKiillIInlffilE iIEt
Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401



Granström & Söner A.-B.
BIL· & MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3
Telefon 12180 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

RÖRLÄGGERI
Residensgatan 25

Telefon 124 98

Utför värme-

och sanitäranläggningar

Oljeinstallationer

Medlem av Rörledningsfirmornas

Riksorganisation.



VÄNERSBORGS SÖNER

och DÖTTRAR

GILLAR

ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD
Nyhets- ocb Annonsblad (ör Elfsborgs lan

I '
I Residensstadens!
; liv- och husorgan
L ~ ~.__------.------i



Vänersborg

Rekommend e r a s I.



Det goda bordet

i den trevna miljön

med de facila priserna

får Ni på

Frimurareiogens Restaurang
Kungsgatan 21.

Tel. 10017



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

Harry Falk A.-B.
Tel. 103 19

Leveranser från egen
tankanläggning

i Vänersborg.



VÄNERSBORG
Tel. 12236 Tel. 125 32



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

ÄLVSBORGS LÄNS 8RANOSTODSBOlAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 138 45



Ni

trIvS

med

CARL

Se på stil och linjer i bröst och rygg,
som ger kavajen ledig "rytm".
Se på märket. Det är en TIGER.
Det säger: mest såld i Sverige - och
Carl är en av favoritmodellerna.
Därför kan vi säga: Carl ska Ni ta.
Då blir Ni nöjd.

:......_----------------------_---:



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

KOTT, FlASK,

CHARKUTERIVAROR

egna tillverkningar

Kungsgatan 1

ALLT I VILT och DJUPFRYST

KONSERVER och GRONSAKER

REKOMMENDERAS

Tel. 101 03 - 122 53



HUVUDAFFAR:
Sundsgatan 13, Vänersborg

Tel. 10741, 10742

FILIALER:
Sandelhielmsgatan 18

Tel. 10942

Hedmansgatan 2

Tel. 141 80

CHARKUTERIFABRIK:
Fredriksbergsgatan

Tel. 12590

Egna filJverknjngar aV KValde/svarar



KONDITORI

Tel. 101 10 och 109 15



Kvalitetsvaror

UR, GULD, OPTIK

Roslinds Hörna Vänersborg

Uravdeln. Optisk avdein. Guldvaruavdeln.

tel. 142 85 teL 142 84 teL 103 83

Kvalitetsvaror

LÄDER och PARFYM

Roslinds Hörna Vänersborg

tel. affär 11388 teL kontor 10383



KUNGS RADIO AB.

Allt i Radio, Musik, Grammofonskivor
och Service

Högtalaranläggningar uthyras
'------~-~-------------------

Tel. lOS 43

Gillebrodern
ekiperar sig bäst hos



VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI

Edsgatan 10, Tel. 101 28

Affär:

(Hellman & C:o)

Verkstad och lager:

Vassbotten Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,

Konst, Hantverk, Presentartiklar.

'---------------------- ----------------------

TRYCKSAKER
fär hemmet

foreningen

eller affären

levereras av

oss snabbt

och välgjort

Telefon

10911

:4.cJliRI * v·
~ 0t-
, t'l"J

~
(fl

I:C
O
i=
Cl

*



Förenade Kolonial
i Vänersborg AB

Tel. 121 30 (växel)

(};Q .. f
-IUohmers cltr.

Bosättningsmagasin

Vänersborg

Tel. 10253

Rekommenderas



FörsCiIjer:

Uppköper:

SJÖSTRÖM & C:o
VASSBOTTEN, VÄNERSBORG

Tel. 102 54, 132 54

Ved, kol, koks, antracit, agakaks,

Essa eldningsoljor.

Hästtagel, kotagel, Systembolagets

flaskor, vax, stickylle, lump, säck

lump.

Uppköper och försäljer: skrot och metaller.

A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel



Allt fler och fler inser

fördelen av att göra

sina inköp i

[(onsum Vänersborg

Alla är välkomna

att medverka i

konsum
Vänersborg

Edsgatan 13 VÄNERSBORG

Allt tör modern heminredning

Tel. 10220

13220



Vänersborgs Färg- & Kemikaliaffär
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299

Sjöstads Elektriska.................................................................................
Edsgatan 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. material, armatur, Ityiskåp,

dammsugare m. m.



Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063

Affärs-,

Kontors-,

Familje-

TRYCKSAKER
C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri

VÄNERSBORG

Kyrkogatan 21 Tel. 10251



Vår affär har blivit TOPPMODERN

sjiilvva Ishu fjk.
Hos oss finner Ni trivsel. Ni kan själv välja

i hyllor och ställ vad Ni söker i modern

KONFEKTION,

Klänningstyger och Gardiner.

CRagnar CYLi/sson~
Tel. 10494 VÄNERSBORG Edsgatan 21

Målerifirman
ALLAN SVANBERG
VÄNERSBORG

Rekommenderas!
Tel. Verkstad 14446

Bostad 105 42



Andersson, larsson &G:o Aktiebolag
VANERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för bvggnadsändamål

Eldningsoljor

Mäklarlirlnan

Kol I<oks

KJEll SUNDEllUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTKLLER: Auktioner, Boutredningar m. fl. uppdrag.

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Ombud för Städernas Försäkringsbolag

Telefon 100 90

Drottninggatan 40, Vänersborg



VXNEHSIOHGS MALEHIAFFXH
Verkstad Sundsgatan 7 Tel. 10341 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

Infordra offert!

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m. m.

Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär.............................................................
Edsgatan 18 VÄ'NERSBORG Tel. 10226



Vänersborgs Nya Bleck- &

Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer

Lina Vassbotten, Vänersborg. Telefon 10996

Rydings Måleriaffär
BOSTAD:

Edsgatan 65

Telefon 11596

VERKSTAD:

Residensgatan 33

Telefon 13125

Utför allt inom yrket
--------------------



Rörledningsfirma

R. R. medlem I

Tel. 110 85

A. SlÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan 9 a

Tel. 11647

VÄNERSBORG

., Ny- och ombyggnader

«& Reparationer

• Värderingar



SAHLINS
BOKBINDERI

Kyrkogatan 30 Tel. 108 21

HSB

VÄNERSBORG

Grundat 1860

l en utveckling, som kommer att kräva

mer av enskilt ansvar vid bostadens an

skaffning och vård, är bostadsrättslä

genheten den rätta bostaden.

Lös Eder bostadsfråga genom

VÄNERSBORG



K va Jitets tryck sa ke r

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI

Telefon 100 02, 133 02

1------------------------1

Gunnar Krafft

Smides- & Mek. Verkstad
Lilla Vassbotten

VÄNERSBORG

UTFÖR ALLA SLAG AV

Järnkonstruktioner
Byggnadssmiden
Gas- o. El. svetsning
Reparationer
Mekaniska arbeten

TELEFON: Verkstad 10853
Bostad 10574



UNIVERSAL
Basaravdel n ing Vänersborg

Kontor och utställning: Belfragegatan 17

Te!.: 13461, 12850, 14850, 10694

Ledande firma inom branschen - allt för fest
arrangörer - Leveranser till alla folkparker över
hela landet - Fullständig service för Barnens Dag
och liknande festligheter med bl. a. försäljningskiosker
i alpstugemodell, dekorerade i trevliga färger.

Alla slag av festtilIbehör
Låneservice. At tistförmedlin g.

Ring eller gör oss ett besök!

Rekvirera var basarkatalog!

Säj hara

Yngves
onl radion krånglar

det räcker

y ngves Radioservice
Tel. 135 34



m
GETE-lIVS

SUNDSGATAN 15 - Tel. 10567

Specialiteer :

KAFFE - OST - DELIKATESSER - MARGARIN
av högsta kvalite i lös vikt

GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt 

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER - FRUKTKONSERVER

Om Ni står,

Så sätt Er.

i begrepp att köpa ett piano,
en radio, en radiogrammo
fon eller grammofonskiva,

i förbindelse med

STIGLAN0,
Edsgatan 20, Vänersborg,
tel. 103 11.
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Thure Carlssons Cykelaffär
EDSGATAN 37 - TEL. 11724

Scooter: VESPA-N. V. - N. S. U .

Motorcyklar: APOLLO - N. V. - N. S. U.

Mopeder: APOLLO - N. S. U. - CRESCENT

Cyklar: APOLLO - HER MES - CRESCENT

SPORTARTIKLAR FISKREDSKAP

Körkorts- och Trafikkortsutbildning
erhålles snabbt och med modern

undervisningsmateriel vid

AHLINS BILSI(OLA
Edsgatan 25 - VÄNERSBORG

Tel. Kontoret 117 35 Tel. Bostaden 107 35

BECKEMANS
Färg-, Tapet-, Kemikalie- &Sjukvårdsaffär

REKOMMENDERAS

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg



Ewald Gillbergs
Tobakshandel

Vånersborg Tel. 101 83

Tel. 10906

Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

BENSINSTATION........................................
Ö. Vägen

AXEL LINDBERG

Tel. 10963

Bensin, Eldningsoljor, Smörjoljor.
Fullständig service.



Berthel Andreen

Sundsgatan 23

Tel. 10084

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

I ANDERSSON & FAGERSTRÖMS
ELEKTRISKA

Utför alla slag av

ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

Bilsadelmakeri &. Tapetserareverkstad
Tel. 106 85 Bostaden 126 23

Bilklädslar, mattor, suffletter,

reparationer.

Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

KUNGSGATAN 5 Tel. 116 12

Radio- & EI- Service
Hamngatan 9 Tel. 11667, bast. 12734 Vänersbarg

INSTALLERAR

REPARERAR

FÖRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

1---

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 25 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvsror
'----- ~__~. .~_._.._u __. ~_~__



ALMA EI(STRÖM & C:O
Kungsgatan 7 VKNERSBORG Tel. 100 86

KAPPOR, DRÄKTER, KLÄNNINGAR
samt allt i dambranschen

SIGN E FRISKS
KONDITORI

REKOMMENDERAS

BILFR
(Inneh. Allan Nilsson)

K T D~~ttninggatan 24

VANERSBORG

Telefon 117 40

Utför TRANSPORTER av alla slag,

såväl kortare som längre. Även pack

ning och emballering av bohag.

Vittvätt - Stärkning - Strykning

SPECIAL- TVÄTTEN
Tel. Vänersborg 12755



Vänersborgs läderaffär
Rekommenderas

Tel 107 51

Björndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS



VÄNERSBORGS SÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1959

Tjugoåttonde årgången

TIDSKRIFT FÖR

VÄNERSBORGS MUSEUM

VANERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1959





Birger Sjöberg i rampljuset.

När Birger Sjöberg avled den 30 april 1929, var han inte bara
nedbruten aven svår och efterhängsen influensa; ekonomiska be
kymmer hade knäckt den 44-årige skalden och försatt honom i
misär och depression. I feberyrsel av den lunginflammation, som
slutligt släckte hans livslåga, och under långa stunder av medvets
löshet förmådde han inte uppfatta, att han tilldelats Samfundet
De Nios stora pris på 10.000 kronor. Via hans hemadress i Ramlösa
nådde detta meddelande för sent sjukrummet på stadshotellet i
Växjö. Året innan, då samma pris delats mellan Pär Lagerkvist
och Ludvig Nordström, uttalade Birger Sjöberg sin besvikelse över
att ha blivit förbigången. "Nästa år är det för sent att ge det
till mig", hade han då sagt.

"Fridas bok" kom ut 1922, och det artade sig redan från början
till succe. Året efter gjorde Birger Sjöberg en landsomfattande
turne med visaftnar, och denna "eriksgata med Frida" gjorde honom
ännu mera känd och uppskattad. När så "Kvartetten som spräng
des" kom 1924, befästes Birger Sjöbergs popularitet och berömmelse
ytterligare. Men när diktsamlingen "Kriser och kransar" gavs ut
1926, hade idyllikern och komikern Birger Sjöberg demaskerat sig
på ett chockerande sätt genom det förvirrande intryck, som dikterna
i denna märkliga bok gjorde. Det var i dessa dikter ett direkt av
ståndstagande från det som skapat hans berömmelse: "Ara med
lögn är given".

"Fridas bok" och "Kvartetten" hade givit honom mycken ära och
en icke föraktlig rikedom, och Birger Sjöberg hade 1923 slutat sin
anställning som redaktionssekreterare på Helsingborgs-Posten för
att ägna sig åt författarskap. Men succeförfattaren hade också
överhöljts med tiggarbrev och hade frikostigt delat med sig av sina
pengar, så att han istället drog på sig skulder.

Ensam - som han ville vara - och förödmjukad av att ha satt sig
i skuld dog Birger Sjöberg. De ekonomiska bekymren hade stäckt
hans skaparkraft och arbetsro, och tre eller i varje fall två större
arbeten låg halvfärdiga, kontrakterade av Bonniers förlag. Två



romaner skulle heta "Provins-Petter" och "Profeten Julius". De
manuskripten ligger nu bland Birger Sjöbergs cirka 13.000 efter
lämnade manuskriptblad, delvis osorterade, i Göteborgs stadsbiblio
tek. Med tanke på det intresse forskningen på senare år fattat för
Birger Sjöberg och hans verk, får man hoppas och anta, att i varje
fall några av dessa manuskript i en eller annan form snart kommer
ut i tryck. Ett större verk om vissa motiv i Birger Sjöbergs dikt
ning med titeln "Lilla Paris' undergång" utges under innevarande
år av vår väl f. n. flitigaste Birger Sjöbergs-forskare, docenten Gun
nar Axberger.

Mänskligt att döma borde Birger Sjöbergs situation, vad det
gäller ekonomin, efter bara något år ha varit en helt annan, än den
tedde sig våren 1929. Nu, 30 år efter sin död, måste Birger Sjöberg
räknas till vårt lands bestsellerförfattare, och hans böcker har nått
upplagesiffror, som fåtalet svenska författare med en numerärt så
ringa produktion kommit upp till. Sammanlagt har Birger Sjö
bergs skrifter hittills (april 1959) utgivits i cirka 164.000 exemplar.
"Fridas bok" har utkommit i 31 upplagor, "Kvartetten som spräng
des" i 27. "Kvartetten" har också översatts till tyska, holländska,
danska och finska. Åtskilliga av Fridavisorna har dessutom blivit
översatta till olika språk.

Härtill kommer att dessa båda verk förekommit som film tre
gånger, som radiospel fem gånger och i ett 20-tal scenversioner.
Uruppförandet av "Kvartetten" på Dramaten i Stockholm blev en
dundersucce, som spelade in långt över 260.000 kronor brutto åt
teatern, där pjäsen gavs 156 gånger och stod på repertoaren i två
års tid. En sådan framgång hade nationalscenen dittills aldrig
upplevat och endast ett ytterst fåtal gånger därefter. Med all sin
frodiga gemytlighet har den matglade växelryttaren Karl Ludvig
dukat sitt dignande smörgåsbord för teaterpubliken i Stockholm och
Köpenhamn, Oslo och Helsingfors, Uppsala och Malmö, Göteborg,
Odense, Aarhus, Hälsingborg, Vänersborg och en lång rad andra
platser. Och den förtjusande Frida - som blivit något aven visans
"Miss Sverige" - har med sin romantiske och poesidrömmande
vän både svärmat i en av de tio första svenska ljudfilmerna och stått
på de båda Kungliga teatrarnas spelprogram.
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Här nedan skall göras ett försök till översikt över de föreställ
ningar som givits av Birger Sjöbergs dramatiserade verk, "Kvartet
ten som sprängdes" och "Fridas visor". Av naturliga skäl tas här
endast med de rent "professionella" scenframförandena; åtskilliga
amatörensembler har säkerligen också försökt sig på dessa popu
lära pjäser, framförallt då "Fridas visor". (Det har i vår uppgetts
att man i turistfrämjande kretsar i Vänersborg planerar något
slags "Lilla Paris-spel" i likhet med så många andra städers
krönikespel eller sommarunderhållning. Man vill önska ett dylikt
företag all lycka men vill hoppas, att man då också sätter in verk
ligt goda krafter, skolade scenartister, som både blir dragplåster och
en garanti för fina prestationer. Därmed intet illa sagt eller tänkt
om alla skickliga och förtjänstfulla amatörartister i Vänersborg!)

"Kvartetten som sprängdes" hade sin urpremlar på Dramatiska
teatern i Stockholm lördagen den 5 januari (trettondagsaftonen)
1935. Det blev en mycket populär premiär, och över hövan sann
spådd blev den recensent som uttryckte en förmodan, att "här hade
nog Dramaten satt upp en föreställning som säkerligen skulle komma
att stå kvar på programmet över tjugondag Knut". Först den 24
januari 1937, alltså en bit på andra sidan tjugondag Knut två år
efteråt, gavs den sista föreställningen! Då hade "Kvartetten" som
nämnts spelats 156 gånger. På Dramaten ansåg man vid den här
tiden, att gavs en pjäs 25 gånger, var det mycket bra, och med
50 föreställningar var det en stor succe, något som man inte allt
för ofta upplevde.

Scenversionen av "Kvartetten" hade gjorts av Birger Sjöbergs
bror, tidningsmannen Gösta Sjöberg, i samarbete med teaterskriben
ten Guido Valentin. De hade ställt samman "13 glada bilder",
vilka under tre och en kvarts timma utspelade sig i Krutsta'n med
omnejd under seklets andra decennium. Händelserna utspelade sig
bl. a. hos Karl Ludvig, i familjen Äviks hem, i Logen .i\delstjär
nan, hos handlanden Borg, på en kyrkas orgelläktare o. s. v. För
regin svarade Rune Carlsten, och dekorationerna hade gjorts av
Sven Erik Skawonius.
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Den obestridlige centralfiguren i "Kvartetten" är ju den matäls
kande och jovialiske Karl Ludvig, och han hade fått en kongenial
tolkare i skådespelaren Carl Barcklind, som tydligen gjorde en
lysande scenprestation. Cello - som ju delvis är Birger Sjöbergs
alter ego - journalisten med poetdrömmar, blyg och romantisk,
spelades av Anders Henrikson. Första fiolen, den charmige "lands
ortscasanovan", framställdes av Sture Lagervall, altviolinisten
Bratscha av Ivar Kåge och hans dotter Electrical girl av Marianne
Löfgren. I familjen Å vik spelades unga Märta av Renee Björling,
plåtslagerifabrikören själv av Olof Winnerstrand och fru Å vik av
Frida Winnerstrand. Den grammatikaliske och humorfrie ingenjö
ren Planertz framställdes av Sven Bergvall, redaktör Foge! av
Torsten Winge; handlanden Borgs roll innehades av Olof Sandborg,
Karl Ludvigs värdinna fru Tillberg spelades av Ellen Borlander,
och Maria Schildknecht gestaltade "Skräcktanten".

Vid den 25:e föreställningen (27 januari 1935) gjorde Inga Tid
blad ett "inhopp" och ersatte Marianne Löfgren som Electrical girl.
Och när pjäsen togs upp efter sommaruppehållet den 13 augusti
1936, ryckte Uno Henning in som en ny ordinarie Cello. Samtidigt
övertog Tyra Dörum rollen som fru Tillberg, och Hjördis Petter
son blev Skräcktanten.

Recensenterna i stockholmstidningarna hade anledning att strö
åtskilligt med rosor efter urpremiären, och vi skall här göra några
utdrag av det som sades.1

)

I Dagens Nyheter skrev Bo Bergman bl. a.:
"Småstaden lyste från möbler och tapeter, från kostymer och

sällskapsvanor, och en verklig praktbild i komisk satir blev recep
tionen i Kdelstjärnan, strålande i sin idiotism. - - ~ Herrarna
hade fått de feta rollerna: Att Carl Barcklind med sin jovialiska
konst skulle göra en förträfflig Karl Ludvig, optimismens och
smörgåsbordets primus inter pares, som intet växelrytteri kunde
kasta ur sadeln, det var lätt att säga på förhand. Cello är ju ett
stycke självporträtt av författaren; Anders Henrikson gjorde ho
nom till den blygaste journalist i världen, blek av de älskandes
blekhet. Sture Lagerwall väckte syn- och hörbarligen damvärldens
förtjusning."

1) De recensioner ur DN, SvD, St-T och AB, som här citerats, publicerades
den 6 januari 1935.
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CARL BARCKLIND

sin klassiska roll som Karl Ludvig vid Dramatenföreställningen 1935. Här
gestaltar han rollfigurens förtjusning inför ett dukat bords läckerheter.
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Och Olof Winnerstrand, som ju annars på scenen oftast har något
engelsk aristokratiskt över sig, "hade här förvandlat sig till en ge
mytlig svensk småborgare, en härdad plåtslagerifigur med nerstru
ken lugg och långa mustascher".

Författarkollegan Anders österling delade i Svenska Dagbladet
Bo Bergmans förtjusning. Sedan han berört svårigheterna att
överflytta "Kvartetten" - "vår enda humoristiskt inspirerade ro
man i modern tid" - till scenen, konstaterade österling, att det
hela blivit ett "lätt och lekande divertissement, som roar genom
sin idylliska nationalfärg och i bästa fall också ger en fläkt av
romanens djupare kända trevnad, en påminnelse om hjärtelaget i
Karl Ludvigs värld":

"De mest lyckade avsnitten äro interiören från konditoriets kråk
vinkel, där Första fiolen har sitt romantiska rendez-vouz med El
ectrical girl, och vidare den scen, där Karl Ludvig i baissens mörka
dagar författar bönebrevet till skräcktanten med sina vänners bi
stånd - - -." Carl Barcklinds "fete och godmodige kamrer är
själva styckets genius; en höjdpunkt av nationellt skämtlynne når
han i den scen, där han komponerar matsedeln för den stora supen
med anledning av kvartettens finansiella räddning".

Herbert Grevenius i Stockholms-Tidningen däremot var inte fullt
så övertygad eller nöjd med vad bearbetarna åstadkommit:

"Spelet var segt som kåda, löst hopfogat med klipp ur Läns
Kuriren, vilka projicerades på scenen mellan bilderna och förstärkte
den lösa tråcklingen." Pjäsen gav emellertid "skräckinjagande na
turtrogna interiörer från småborgerlig svensk vardag".

"Hela pjäsen var upplagd som en serie hederliga svenska vykort",
skrev P. G. Peterson i Aftonbladet men fann, att Grönköpingsluften
hade överdrivits en smula; även om han tyckte att "Kvartetten"
i sin sceniska form var "mindre en pjäs med dramatisk nerv än en
samling illustrationer till romanen, en bilderbok, där författarens
intentioner tillvaratagits med fin förståelse...".

"Kvartettens" framgång på nationalscenen noterades i så gott som
hela den svenska pressen, i större och mindre provinstidningar, i vec
kotidningar och tidskrifter. I Göteborgs Handels- och Sjöfartstid
ning skrev märket A. B-r. (Aug. Brunius?) en utförlig och uppskat
tande recension några dagar efter premiären, och Edvard Alkman
hade en stor och positiv artikel på andra sidan i Göteborgs-Posten
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den 11 januari 1935. Också den ledande danska tidningen Politiken
hade en recension på sin teatersida den 21 januari.

I Vecko-Journalen den 20 januari skrev Erik Lindorm under
rubriken"Julgransplundring på Dramaten", Kar de Mumma (Erik
Zetterström) var recensent i Strix, och i Idun skrev Carl Björkman
en recension, kallad "Glädjens blomster". Inte ens Idrottsbladet
(vars redaktör Torsten Tegner ju inte saknar vittert påbrå) var utan
recension av denna julpjäs.

Den 23 januari kunde Lidingö Tidning berätta, att filmrättig
heterna till succepjäsen sökts av flera filmbolag, att underhandlingar
förts om uppföranden på stadsteatrarna i flera städer runt om i
landet och att teatrar både i Oslo och Köpenhamn anmält intresse
för att sätta upp "Kvartetten".2)

Det stora intresset kring "Kvartetten" speglas också i en rad ar
tiklar omkring romanen och dess författare. "Dikt och verklighet
bakom Birger Sjöbergs 'Kvartett' " hette en stor artikel i Svenska
Dagbladet (13 januari 1935), där signaturen Quelqu'une (Märta
Lindqvist) behandlade personerna i den roman som blivit "den
yppersta syntes av svenskt småstadsliv från seklets början, som
någonsin framställts på en scen". Artikeln ger i stora drag alla de
numera ganska välkända interiörerna om verkligheten bakom ro
manens stora persongalleri och mångfald miljöer, vilka framställes
så sällsynt levande av aktörerna på scenen. "Och kanske förkla
ringen till detta liv på scenen och i scenerierna äro just det att
figurerna äro så levande själva, så alltigenom äkta, att man tror
sig se verkliga människor tagna mitt i deras vardagsliv. Kr detta
kanske rent av förhållandet?"

Så var ju också verkliga förhållandet, och flera av personagerna
hade promenerat direkt från verkligheten rakt in i boken och pjä
sen. Inte minst gällde detta Karl Ludvig, som direkt är kopierad
på Birger Sjöbergs skolkamrat och ungdomsvän, Konstantin Brobeck
- den "ständige vänersborgaren" vare sig han bodde i Hälsingborg

2) Att just Lidingö Tidning var så välinformerad om dessa nyheter kan
ses mot bakgrunden, att Gösta Sjöberg sedan flera år varit bosatt på Lidingö.
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eller Stockholm. Denne hade själv många gånger varit i den unika
situationen att få se sig själv spelas på en teaterscen!'3)

Driften med ordensväsendet i "Kvartetten" föranledde en enkät
i Dagens Nyheter (15 januari 1935), då en rad kända ordensbröder
fick uttala sig om logelivet i verkligheten och det som skildrades i en
festlig karikatyr i pjäsen. Bland annat var Carl Barcklind inter
vjuad, och det visade sig, att han själv var pamp i ett par större
ordenssällskap. En av aspekterna på ordenslivet speglades bl. a.
i artikelns rubrik "Logen är äktenskapets bästa säkerhetsventil"!

Karl Ludvigs pregnanta provinsdialekt var också föremål för
olika uttolkningar. En grupp riksdagsmän hade inbjudits övervara
en Dramatenföreställning, och i Göteborgs Morgonpost (28 januari
1935) berättades det, att både östgötar, värmlänningar, västman
länningar och västgötar kände igen dialekten från sina respektive
prOVll1ser.

Efter den ovanligt framgångsrika upptakten på Dramaten var
det så dags för resten av landet att få glädjas åt "Kvartetten som
sprängdes". Våren 1935 inledde Martin Sterners teatersällskap en
riksturne i folkparkerna, vilken sträckte sig över sommaren och en
bit in på hösten. Turnen startade med premiär i Västerås den 18
maj, och sista föreställningen gavs förmodligen den 2 september.
Det var genom denna turne som också Vänersborg fick till
fälle att se "Kvartetten" i en mycket talrikt besökt och väl motta
gen föreställning. Turneledaren själv, Martin Sterner, hade Karl
Ludvigs roll, som Cello framträdde Olle Florin, Första fiolen spe
lades av Leon Morello, Mårta Ävik av Mårta Malmborg, Electrical
girl av Margit Wärne, Fabrikör Ävik av Helge Gustafsson, Skräck
tanten av Tyra Eriksson o. s. v. Turnen besökte ett 30-, 40-tal

3) Konstantin Brobeck har för förf. berättat, att han sökte läkare i Stock
holm, där han då bodde, strax efter nyår 1925 för att få bot för en förkylning.
När doktorn undersökt honom sade han:

- Det är rent märkligt så herrn påminner om en person i en roman jag just
läst under julen. (Så gick doktorn och hämtade "Kvartetten som sprängdes".)
Både herrns dialekt och goda humör påminner om den där Karl Ludvig här i
boken.

- Ja, dä ä la inte så k&nstigt, sade Brobeck. För dä ä ja som ä Karl Ludvig!
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platser och omväxlade med att förutom "Kvartetten" också spela
ett par mindre lustspel, "Gamla Djurgårdsstaden" och "En hederlig
skojare".4)

Julen samma år togs "Kvartetten som sprängdes" upp av Stads
teatern i Hälsingborg. Den hade premiär på Annandagen och gavs
sammanlagt 37 gånger, inräknat fem föreställningar i Malmö 18
22 mars. Här spelades alltså Birger Sjöbergs stycke delvis på
"hemmaplan" - han hade ju bott drygt 20 år i Hälsingborg, och
flera personer och händelser hör bevisligen hemma i denna stad 
även om det allra mesta kan identifieras i Vänersborg. Karl Ludvig
spelades här av Frans O. öberg, Cello av Sten Lindgren, Första
fiolen av Ivar Wahlgren, Electrical girl av Maj Törnblad, Märta
Åvik av Märta Dorff, Fabrikör och fru Åvik av Robert Johnson
resp. Elsa Carlsson, Bratscha av Manin Ericsson, Redaktör Fogel
av Otto Landahi etc. Premiären ägnades givetvis stort och tillbörligt
intresse i stadens tre tidningar jämte de båda ledande malmötid
ningarna. Helt nöjd med skådespelarprestationerna var man inte,
utan genomgående framfördes önskan om att vissa bärande roller
borde ha lagts i säkrare händer. Men överens var tydligen både
publik och kritik, att "Kvartetten" bjöd mycken trivsel med plats
både för löjen och tårar - och en och annan scen att lokalpatrio
tiskt jämföra med verkligheten.

På nyårsdagen 1936 satte Torsten Hammaren och Sandro Malm
quist upp "Kvartetten" på Stadsteatern i Göteborg. Som Karl Ludvig
spelade här Nils Lundell, Tore Lindwall gjorde rollen som Cello med
Karl-Magnus Thulstrup som Första fiolen, medan Anna Lindahl spe
lade Electrical girl och Gun Hallnäs Märta Åvik. Ludvig Genzel
hade Fabrikör Åviks roll med Göta Hoving som fru Åvik, Redaktör
FogeI gjordes av Harry Ahlin, Skräcktanten av Lillie Wästfelt,
Planertz av Torsten Bergström. Benkt Åke Benktsson hade rollen som
överkonstapel Björk, och Albin Lindahl spelade gubben Borg. Dess-

4) Det har tyvärr visat sig omöjligt att få föreliggande uppgifter om denna
trirne bekräftade, varför förf. måste reservera sig för eventueila felaktigheter om
tider och personer. Endast några av turnemedlemmarna är i livet, och de som
tillfrågats har fått lita till minnet och till ofullständiga anteckningar.
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utom medverkade bl. a. John Ekman, Sven Milliander, Kolbjörn
Knudsen och Börje Mellvig. Aven om premiären på "Kvartetten"
inte var Göteborgs Stadsteaters allra bästa föreställning, så var det
dock "en av teaterns trevligaste", påpekade Elis Anderson i Göte
borgs-Posten i sin recension den 2 januari 1936, samma dag f. ö. som
tidningarna översvämmades med nyheten om Överfallet på den
svenska Abessinienambulansen. Han trivdes de fyra timmar före
ställningen räckte och antog, att publiken skulle tycka lika myc
ket om pjäsen som en av dessa hjältar tyckte om smörgåsbordet.
Recensenten i Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning (samma dag)
H. S-m. var däremot inte lika belåten, även om han föll till föga
för Nils Lundells Karl Ludvig, som närmast blev "en torrolig och
småslug herre". Och recensionen fick följande knorr på svansen:
"Birger Sjöbergs ande var närvarande i ungefär lika hög grad som
den snö som föll i fjol"! Men populär blev förvisso "Kvartetten"
bland göteborgarna; 67 föreställningar gavs, och pjäsen gick för
sista gången som matine den 19 april 1936.

På hösten det året var det dansk urpremiär för "Kvartetten, der
sprxngtes" på Odense teater. Det var den 1 september 1936, och
inte mindre än 32 föreställningar gavs, innan pjäsen lades ned den
18 oktober. Folket i H. C. Andersens stad visade sin uppskattning
och förståelse för Birger Sjöbergs vänliga och älskvärda stycke, och
pjäsen gjorde stor lycka. Föreställningen karakteriserades i tid
ningarna som en underhållande tidsbild med tacknämliga roller för
skådespelarna. "Kvartetten" var öppningsföreställningen i direk
tör Helge Rungwalds första säsong på Odense teater. Teaterdi
rektören själv spelade Cellos roll, som Karl Ludvig sågs Max Iben
feldt, som Första fiolen Georg Philipp, medan Jessie Rindom spe
lade Märta Åvik och Elsa Kourani gjorde Electrical girl o. s. v.

Hösten 1936 spelades enligt uppgift också "Kvartetten" på Casino
Teatret i Köpenhamn. Några närmare detaljer om föreställningar
na där har tyvärr inte stått att få.

Nästa scenuppsättning av "Kvartetten" ägde också rum på främ
mande botten. Det var i Oslo, där Nationaltheatret den 14 maj
1937 hade premiär på "Kvartetten som ble sprengt". Där blev
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det emellertid inte någon framgång för den svenska succepFsen,
som endast gavs 10 gånger på den norska scenen. Det var Agnes
Mowincke1 som hade gjort iscensättningen, och på rollistan stod
flera kända norska skådespelare. Karl Ludvig spelades av Egil
Hjorth-Jenssen, Cello av Henrik Anker Steen, Första fiolen av
Tore Foss, Electrical girl av Göril Havrevold, Märta Å vik av Ada
Kramm och Plåtslagare Å vik av Harald Stormoen. Dessutom
medverkade Jens Bolling, J. Holst Gensen, Emma Juel, Alfhild
Stormoen, Aagot Nissen m. fl.

Aven nästa gång som "Kvartetten" framfördes på scenen, var
det utanför Sverige, nu i Helsingfors på Svenska Teatern, Finlands
svenska nationalscen. Premiären ägde rum den 11 april 1939, och
pjäsen gavs 17 gånger med sista föreställningen den 19 maj. Här
var det den muntre Axel Slangus som gestaltade Karl Ludvig, Cello
spelades av Halvar Lindholm, Första fiolen av Erik Lindström,
Märta Å vik av Märta Laurent och Electrical girl av y rsa Cannelin.
I rollen som Fabrikör Å vik framträdde Gunnar Wallin, som fru
Å vik sågs Arna Högdahl, och Planertz' roll spelades av Runar
Schauman. Bland övriga bemärkta finländska scenartister var
också Ture Aara, Sven Relander, Minkie Brejlin, Oscar Tengström,
Reinhold Weckström m. fl. Föreställningen regisserades av Gustaf
Nessler. Både i svensk- och finskspråkiga tidningar fick pjäsen
en synnerligen god kritik.

Det skulle sedan ta nästan 10 år innan Birger Sjöbergs "Kvartett"
åter spelades på teater. Den 29 december 1948 gavs den åter på
en stockholmsscen, denna gång på Stockholmsteatern, som höll till
på Cirkus på Djurgården. Denna teater, som var en ganska kort
varig företeelse i huvudstadens teaterliv, hade bl. a. Barbro Koll
berg i ledningen, och hon var gift med "Kvartettens" ene bearbetare
Guido Valentin. Rollen som "smörgåsbordsstrategen" Karl Ludvig
hade här lagts i händerna på Stig Järrel - som tidigare under hösten
spelat Hamlet på samma scen! Två av dem, som medverkat vid
"Kvartettens" urpremiär på Dramaten 1935, spelade också med här:
Sven Bergvall som Planertz och Marianne Löfgren som fru Å vik.
Barbro Kollberg gjorde rollen som Electrical girl, och Arnold Sjö-

13



strand framställde Cello, medan Åke Engfeldt spelade Första
fiolens roll och Bibbi Lindquist var Märta Åvik. Edvin Adolph
son spelade Fabrikör Åvik, Sten Lindgren Handlanden Borg, och
Martin Ljung gjorde en psykologiskt fin - men föga "uppknäppt"
- överkonstapel Björk. För regin stod Gunnar Skoglund. Pjäsen
gavs endast en månad trots god tillslutning av publik, men nästa
premiär väntade.

Åtskilliga pressrosor ströddes för "Kvartetten". Sten Selander
i Svenska Dagbladet fann att dekorationerna "mindre strök under
småstadscharmen är den småborgerliga stillösheten i interiörerna
från seklets början, men eljest var tonen i pjäsen inte illa
träffad...". Och järrel var strålande: "Redan uppsynen av hans
trinda matvrak talade om att denne aldrig ansåg att ett smörgås
bord kunde bli för stort; och hela gestalten fullkomligt sken av naiv
godhjärtenhet." Herbert Grevenius i Stockholms-Tidningen var
mera reserverad: "När det skrattades, skrattades det kolossalt,
men var det trots allt en publikframgång, så var den av det slag
som förr eller senare tar död på en teater." Och Ivar Harrie i
Expressen var upprörd och rubricerade sin recension "Helgerån på
Djurgården". Han menade att det borde vara "otillåtet att sätta
Birger Sjöbergs namn på de tretton löst hoptråcklade tablåerna,
som bara tar fasta på det sentimentala folklustspelets allra menlö
saste och banalaste motiv."!

Fyra jular senare tog Göteborgs Stadsteater på nytt upp "Kvar
tetten". Det var premiär Annandag jul 1951, och sammanlagt
gavs 46 föreställningar; den sista var en matine den 23 mars 1952.
Den här gången var det Carl Johan Ström, som gjort scenbilderna,
och Josef Halfen, som svarade för regin. Benkt-Åke Benktsson
hade lyfts upp i toppen och gjorts till en Karl Ludvig av monu
mental frodighet och i majestätisk korpulens, och hans västgöta
dialekt förankrade figuren på rätta västsvenska breddgrader. Carl
Hugo Calander hade rollen som Cello, Erland josephson gjorde
Första fiolen, Bertil Anderberg Redaktör Fogel, Harry Ahlin
Fabrikör Åvik och Karl-Magnus Thulstrup Ingenjör Planertz. Ulla
jacobsson spelade Electrical girl, och Märta Åviks roll gjordes av
Alva Berggren med Elsa Baude som fru Åvik. Dessutom spelade
Ludde Gentzel Konstapel Björk, Sven Milliander Bratscha och
Martin Ericsson Handlanden Borg (han var med i Hälsingborgs
uppsättningen som Bratscha).
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Inte mindre matglad var den churchillska nuna, som

BENKT-ÅKE BENKTSSON

visade upp som Karl Ludvig på Göteborgs Stadsteater 1951.
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I den elfte scenuppsättningen gick "Kvartetten" återigen utanför
landets gränser, och den 1 september 1954 var det premiär på
Aarhus Teater av "Kvartetten, der sprxngtes". Här uppfördes
pjäsen 13 gånger och mötte ganska ringa intresse från publikens
sida. Presskritiken var också negativ, och det hela blev ingen
succe. Här spelades Karl Ludvigs roll av Irwin Hasselman, Cello
av Gyrd Lofqvist, Första fiolen av Karl Erik Christophersen,
Märta Åvik av Jane ]eppesen, Electrical girl av Ruth Brejnholm
o. s. v. tlversättningen hade gjorts av Fleming Lynge - som även
hade gjort översättningen vid Odenseföreställningen 1936 - och
regin av Poul Petersen.

För den hittills sista scenversionen av "Kvartetten som sprängdes"
svarade Uppsala stadsteater, som gav pjäsen som julprogram 1957.
Premiären ägde rum Annandag jul, och det spelades sammanlagt
26 föreställningar i Uppsala och Gävle, sista gången den 19 januari
1958. Regissör var Ellen Bergman. Som Karl Ludvig framträdde
denna gång den gemytligt korpulente Alf tlstlund. Denne hade
f. ö. gjort några "inhopp" för Stig Järrel på Stockholmsteatern.
Cellos roll innehades av Ola Svenson, Första fiolens av Lennart
Lundh, medan de båda unga damerna Electrical girl och Märta Åvik
spelades av Kerstin Warte1 resp. Sissi Kaiser. Roland Söderberg gjor
de Fabrikör Åvik, Magnus Kesster Handlanden Borg och Gun Ro
bertson Skräcktanten bl. a. Denna föreställning fick utmärkt kritik
både i lokal- och stockholmspressen. Bl. a. ställdes tlstlund som
Karl Ludvig-tolkare jämsides med Carl Barcklind.5

) "Uppsala
ensemblens version av Romeo och Julia i Vänersborg tål att beskå
das", konstaterade en av anmälarna.

Den 19 oktober 1936 hade biograferna Astoria och Roxy i
Stockholm premiär på filmversionen av "Kvartetten som spräng-

5) Hr östlund har berättat, att han speciellt intresserar sig för svenska
dialekter och noggrant lärde in västgötska för sin uppgift som Karl Ludvig.
Förf. hade vid ett tillfälle häromåret möjlighet att sammanföra "modellen"
till Karl Ludvig - Konstantin Brobeck - med "scenkopian" Östlund, och
denne fick då fint betyg av "originalet" för sitt provinstrogna språk.
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des". Det var Europafilm som svarade för inspelningen med Arne
Bornebusch som regissör, och han hade använt Gösta Sjöbergs och
Guido Valentins manuskript. Ett par av skådespelarna från Dra
matenuppsättningen medverkande: främst Carl Barcklind i prakt
rollen som Karl Ludvig och Ivar Kåge, som här fått rollen som

KVARTETTEN PLUS KARL LUDVIG

Ur Europafilms inspelning från 1936.

Planertz. Cello framställdes i filmen av Helge Hagerman, Första
fiolen av Äke Engfeldt, Electrical girl av Birgit Rosengren, Märta
Ävik av Aino Taube, Fabrikör Åvik spelades av Nils LundelI,
Handlanden Borg av Sture Baude, Bratscha av Gideon Wahlberg
och Skräcktanten av Dagmar Ebbesen. Filmversionen skilde sig
från Dramatenföreställningen genom att filmen inrymde flera hän
delser och scener, medan andra scener förkortats. Filmens rollista
upptar också flera nya personer; bl. a. förekommer fröken Hanna
Tornej (spågumman), spelad av Lili Ziedner, jungfrun Alma
hos Å viks, Rut Holm, notischefen och hans kollega journalisten
Lööv, Arthur Cederborg resp. Eric Abrahamsson.

Att överföra ett populärt teaterstycke till film har väl oftast
bjudit på stora svårigheter och slagit mindre väl ut, men i detta
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fall tycks filmen har gjort stor lycka. Presskritiken var i det stora
hela mycket positiv. I Dagens Nyheter skrev Carl Björkman6 ):

"Filmen om den sprängda kvartetten bjöd på mycken munterhet
och åtskillig fyndighet i både ord och bild; så gott som hela kväl
len var det ett glatt och uppsluppet gästabud. Den som plante
rade de yppigaste glädjeblomstren var naturligtvis Carl Barcklind
som Karl Ludvig; han har nu en gång för alla blivit ett med denna
roll". I Svenska Dagbladet gav signaturen Eveo (E. V. Olsson)
detta omdöme: "Det är alltsammans en vederhäftighet och en vilja
att ge det bästa som väcker ens livliga sympati. - - - Aino
Taube har rätt förstått och rätt återgivit det väsentliga hos Märta
Å vik. Tacksammmare är Electrical girls roll, och Birgit Rosengren
gör den just med den riktiga känslan för flickans kvaliteter". Och
om Barcklind skrev Aftonbladets Filmson (Sven Jan Hansson) bl.
a. att hans "frodiga Karl Ludvig bär upp hela filmen med sitt strå
lande gemyt och sin triroliga västgötafilosofi. Han spelar med
hjärta och mage".

Fjorton år senare, 1950, gjorde Svensk Filmindustri en inspelning
av "Kvartetten" efter ett manus av Gustaf Molander och Gösta
Stevens, där också den förre stod för regin. Annandag jul 1950
var det premiär på Röda Kvarn i Stockholm på denna den andra
Kvartettenfilmen. Det var här en helt ny uppsättning skådespe
lare i rollerna, men kvar från 1936 års film var Dagmar Ebbesen i
sin gamla roll som Skräcktanten. Dagmar Löfgren, som 1935
gjorde Electrical girl på Dramaten, återkom här som nästa genera
tion i fru Åviks roll. En ny och bullrande gemytlig Karl Ludvig var
Adolf Jahr, som då nyligen gjort succe i en rad filmer som luffar
typen Janne Vängman. Han hade nu övertagit Karl Ludvigs stärk
saker och fick pinas under "disse sörjelige, sörjelige avmagrings
kurera". Några glimtar från Vänersborg hade här också kommit
med på filmrutorna - Karl Ludvig kommer stormande utför
trapporna till dåvarande postkontoret i Riksbankshuset.

En kvartett redan då uppmärksammade och sedermera berömda
unga svenska skådespelare var med som de båda unga paren i fil
men. Sven Lindberg hade fått Cellos roll, och Jarl Kulle spelade
Första fiolen, den gången med Anita Björk som sin "Fair lady" i
Electrical girls roll, medan Inga Landgre var en charmerande och

6) Här citerade recensioner publicerades i DN, SvD och AB den 20 okto
ber 1936.
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varmhjärtad Märta Å vik. Fabrikör Å vik spelades av Edvin
Adolphson (liksom på Stockholmsteatern), Gunnar Björnstrand
gjorde en perfekt ingenjör Planertz och Victor Sjöström tolkade
utomordentligt fint den gamle handlanden Borgs roll.

Om filmen skrev Carl Björkman i Dagens Nyheter7
), att det

stundom blev litet väl bråkigt, när både Adolf Jahr och Edvin
Adolphson "brassade på för fullt", men att det var en film med
det "överflöd av muntra situationer och pittoreska gestalter som
varje filmförfattare är på jakt efter - - - en film med mycket
gott julhumör, bullrande som en juldans, dignande av de kulina
riska läckerheterna, som hör till ett svenskt julbord". Svenska
Dagbladets recensent Lill (Ellen Liliedahl) fann, att filmen var
nästan kompakt idyllisk och hade "så mycken vänlighet och så
mycket gott humör att bara en kverulant skulle ha lust att knorra".
"Filmen har bokens idylliska tjusning", konstaterade Mikael Katz
i Expressen och var glad över att de som gjort filmen "fått med
det viktigaste av allt - atmosfären".

I sin fjärde uppenbarelse, radiospelets, debuterade "Kvartetten"
söndagskvällen den 2 oktober 1938. Radiobearbetningen hade gjorts
av Gösta Sjöberg, och Rune Carlsten var regissör. Sändningen
gick mellan - som det på den tiden hette - 8.30 och 10. Här var
det i huvudsak Dramatenskådespelarna från pjäsens urpremiär som
medverkade: Barcklind, Lagerwall, Henning, Kåge, Winge, Sand
borg, Winnerstrand, Bergvall, Marianne Löfgren, Renee Björling,
Tyra Dörum. Nya var Hilda Borgström som Skräcktanten och
Constance Byström, som gjorde den liksom i filmen nytillkomna
rollen som Hanna Tornej. Det var alltså en ny bearbetning med
hänsyn till det nya framställningsmediets möjligheter och visuella
begränsning.

Juldagen 1943 sändes åter "Kvartetten" i radio, nu som matine
kl. 15.20-16.50. För regin stod Lars Madsen, och radiobearbet
ningen var alltfort Gösta Sjöbergs. Karl Ludvigs roll innehades av
Stig Järrel, Cello spelades av Lars Ekborg, Första fiolen av Sven
Eric Gamble, Electrical girl av Jane Friedmann och Märta Åvik

7) De filmrecensioner, som här citerats, publicerades i DN, SvD och Expres
sen den 27 december 1950.
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av Ulla Sjöblom, medan Hjördis Petterson var Skräcktanten, Julia
Ca:sar var Fröken Tornej och Sven Bergvall Ingenjör Planertz o. s. v.

Med Ludde Gentzel som Karl Ludvig sändes söndagen den 25
november 1945 en göteborgsföreställning av pjäsen kl. 20-21.30.
Här var Tore Lindwall Cello, Första fiolen spelades av Karl
Magnus Thulstrup, Bratscha av John Ekman, Gertrud Fridh gjorde
Electrical girl och Margareta Bergfeldt Märta Åvik, medan Martin
Ericsson och Berta Hall hade rollerna som paret Åvik. Planertz
spelades av Yngve Nordwall, Fröken Tornej av Elsa Baude, Hand
landen Borg av Albin Lindahl, och Maria Schildknecht återupp
livade Skräcktanten från sin filmroll 1936. Som synes återfaller
flera roller på skådespelarna i den första göteborgsföreställningen
på Stadsteatern 1936.

Som en av de första svenska ljudfilmerna spelades 1930 en ver
sion av "Fridas visor" in av Svensk Filmindustri, och filmen hade
premiär på Röda Kvarn i Stockholm den 15 september detta år.
Så dags var givetvis varje ny svensk ljudfilm något aven sensa
tion, och SF inhöstade åtskilligt beröm för detta bidrag till
den inhemska filmrepertoaren. Einar Nerman hade tecknat en
romantiskt tilltalande affisch, och för att få upp stämningen i bio
grafsalongen lät man - på stumfilmsvis - Röda Kvarns orkester
spela en vals ur Jungfruburen av Schubert-Berte som uvertyr! I
filmen däremot var som sig bör Birger Sjöbergs egen "Den första
gång" signaturmelodi. För manus svarade Ragnar Hylten
Cavallius, och Gustaf Molander hade regisserat. Titelrollen spe
lades av Elisabet Frisk, och den andra huvudrollen, Fridas kaval
jer, spelades av Bengt Djurberg. Detta poetiska bodbiträde hade
givits namnet Åke Brunander - man vill livligt hoppas, att han
inte skulle räkna någon släktskap med Grönköpings hr postmästare
Brunander! En viktig person var Rådman, som hade Brinkman
som sitt borgerliga namn, spelad av Tore Svennberg. Han hade
också begåvats med en son, dessvärre något vanartig, vid namn
Hans och här gestaltad av Håkan Westergren. (Tydligen förelåg
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här en - medveten eller omedveten - sammanblandning med
fotografen och körledaren Brickman i Lilla Paris?) Och Åkes chef
i kryddboden (!) spelades av Sigurd WaIIen.

Filmen om "Fridas visor" mottogs med stor uppskattning. Stock
holms DagbladS) hade en stort uppslagen artikel på sin första sida
om evenemanget och ansåg, att man "fångat den rätta stämningen
under Lilla Paris sommarhimmel". Bland recensenterna skrev sig
naturen Jerome (Göran Traung) i Dagens Nyheter bl. a., att SF
lyckats att "inom ramen för troskyldig, blåögd, punschdoftande
svensk småstadsidyII (LiIIa Paris) troIIa fram en liten handling, som
håIIer åskådaren fängslad från början till slut". Lika positivt lät
det i Svenska Dagbladet, där signaturen Hake (Harald Hansen)
fäIIde omdömet: "Det kan betecknas som ett vågstycke att till fil
men överflytta Birger Sjöbergs Fridas bok - Svensk Filmindustri
har gjort vågstycket, och de smattrande applåderna efter ridåfaIIet
vittnade tillfullo om att försöket hade lyckats".

Två år efter Dramatens succeartade iscensättning av "Kvartet
ten som sprängdes" - och sex år efter filmen - tog man upp "Fri
das visor" på nationalscenen. Annandag jul 1936 var det ur
premiär på detta lustspel i 9 tablåer efter Birger Sjöbergs Frida
böcker. För dramatiseringen svarade också här Gösta Sjöberg.
Dekorationerna hade gjorts av Sven Erik Skawonius - liksom i
"Kvartetten" - och regissör var också nu Rune CarIsten. Musik
arrangemanget stod Erik EhrIing för.

Fridas visor
och Oscars fyra bekymmer

eller
En vecka i Lilla Paris

var den fullständiga titeln på lustspelet. Frida själv spelades av
Anna Lindahl, och hennes poetiske kavaljer, järnhandelsbiträdet
Oscar Andersson framställdes av Sture Lagerwall. Ivar Kåge
gjorde Fridas far, polisen Edlund, och Frida Winnerstrand hennes
mor, medan Gunnar Olsson spelade roIIen som fosterbrodern Edvin.
RoIIen som Rådman hade lagts på Sven BergwaI1; Dora Söderberg
var hans dotter Astrea; järnhandlare Kohlman spelades av Georg

S) Filmen recenserades i de nämnda tidningarna den 16 september 1930.
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Blickingberg, fotografen Brickman av Olof Winnerstrand, hans son
Hasse av Frank Sundström; den lynnige tenoren Gyllberg gjordes
av Torsten Winge, musiksergeanten Flon~ av Olof Sandborg;
Hjördis Pettersson spelade danslärarinnan fröken Glissander;
Marianne Löfgren hade rollen som fröken Svea på hotellet; smeden
Blomström gjordes av Josua Bengtson, Pudding av Nils Kihlberg,
och i rollen som Berättaren framträdde Gabriel Alw.

Detta var egentligen en talversion, och lustspelet upptog 33 av
visorna i Fridas bok och Fridas andra bok. Visorna förekom som
soloinslag eller ackompanjerade scenerna, vilka var förlagda till
1890-talet.

Någon framgång av samma format som "Kvartetten" blev aldrig
"Fridas visor"; pjäsen gavs 34 gånger och lades ned den 22 januari
1937 men räknades ändå till de mera populära på den kungliga
scenen.

Det rådde i förväg stort intresse för Dramatenpremiären på
denna nya Birger Sjöberg-pjäs. Affischer med Frida och Oscar
gungande i en roddbåt hängde ute över hela Stockholm, och en
enorm banderoll på Dramatens vägg mot Nybroplan bidrog också
till reklamen. Flera tidningar hade intervjuer med Frida - Anna
Lindahl och Gösta Sjöberg, och premiärdagen hade Nya Dagligt
Allehanda en stor artikel om Fridas visor av docent Jacob Kulling.
Och bland premiärgästerna, när Lilla Paris med pukor och trum
peter - d. v. s. mässingssextetten från "Hoppets Sköld" och kvar
tetten "Brödratoner" - drog in i huvudstaden, var både statsmi
nister Per Albin Hansson och Stockholms stadsfullmäktiges ordfö
rande Johan-Olov Johansson.

Recensenterna bollade med uttryck som "förträffliga småstads
porträtt i nittiotalskostym", "dramatiserad bokfilm" och liknande
men klandrade det förhållandet, att titelrollinnehavarinnan hade
så minimalt att säga och sjunga - hon skulle bara vara!

Bo Bergman skrev i Dagens Nyheter9
) bl. a.: "Miljön framträder

på scenen, sådan man känner den från förordet till första Frida
boken. - - - Vaudevilleformen har givit sig själv. Birger Sjö
bergs småstadslyrik med dess originella blandning av varm känsla,

9) De tidningar, som här citeras (DN, SvD och St-T), recenserade Dramaten
premiären den 27 december 1936.
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ANNA LINDAHL OCH STURE LAGERWALL

som Frida och Oscar på Dr'!maten 1936 i en av de mera välkända scenerna,
Frida i vårstädningen.
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piruetterande gyckel och vemodig självironi är anden som svavar
över det hela." -

Men Sten Selander i Svenska Dagbladet däremot var inte nådig;
som rubrik över sin recension hade han satt "Nitton roller söka
en pjäs på Dramaten"! Han konstaterade: "Där fanns nämligen
allt vad man rimligtvis kan begära aven teaterföreställning så när
som på en enda detalj: Själva pjäsen." Selander påpekar att varken
Fridavisorna eller miljön i Lilla Paris har något dramatiskt kynne
och menar, att det var "dilettantiska, otroligt naiva och valhänta
tablåer, som Gösta Sjöberg arrangerat kring sin bror Birgers visor".
Men ändå: "Charmen hos Birger Sjöbergs visor kom till sin rätt,
särskilt då de sjöngs av Gabriel Alw i berättarens roll med intelli
gens och takt. - - - Hela den svenska småstadens nittiotal stod
här upp från det döda i all sin stoppade, fotografibelamrade,
plyschklädda prakt. - - - Men vilken kväll skulle det inte
ha blivit om man bara fått Fridas visor föredragna med denna
skiftande bakgrund utan 'Lustspelet''', sammanfattade Selander.

Herbert Grevenius i Stockholms-Tidningen skrev bl. a.: "En tre
timmarsvecka i Li11a Paris, ett äventyr som lyckades över förväntan.
- - - Det bästa som kan sägas om dramatiseringen är, att den
lyckats fånga den svala lystern över det lilla Paris, som genom
Birger Sjöberg blivit vårt". Aven Grevenius pekar på de många
uppenbara dramatiska bristerna men menade, att "det gick en
och annan julängel genom salongen". Han fann också att Birger
Sjöberg talar här mera direkt till oss än i "Kvartetten". Som tids
bild hade pjäsen stora förtjänster. Det var "en hel liten svensk
kulturbild från folkhemmet Sveriges första trevande gryning, som
här växer fram", och den skildrade "borgerskapets skräck för mäs
ter Palm, för den spirande nykterhetsrörelsen, frihandlare och
rösträttigheter."

Man hade uppenbarligen lagt ned stor möda på att skapa en
genuin nittiotalsmiljö, och mycket beröm i pressen fick regissör och
dekoratör för dessa ambitioner. Interiörerna var perfekta, från
vykortspaletten på väggen hemma hos polis Edlund och den för
gyllda taklampan i gjutjärn med "prismorna kring lampans
rand...". T. o. m. en äkta fonograf med tratt från 1890 hade upp
letats i teaterns gömmor. Exteriörerna däremot var det starkt de
lade meningar om. Vänersborgs kyrka hade inkomponerats på en
stadsvy från - Arboga! Kvarteren kring Arbogaån hade alltså
fått låna drag åt Lilla Paris.

I likhet med Dramatens framförande av "Kvartetten" ägnades
också premiären på "Fridas visor" artiklar och kommentarer i en lång
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rad dags- och veckotidningar. Omdömena om detta Lilla Paris
evenemang skiftade, och till de missräknade hörde exempelvis skal
den och kåsören Erik Lindorm. I en artikel i Vecko-Journalen
med rubriken "'Va-du-vill' på Dramaten eller Fridas visor, som
kom bort" menade han, att "det myckna uppbådet på scenen
skymde bort Frida".

I kören av pressröster kring denna uppsättning av "Fridas
visor" hördes också Länstidningen i Vänersborg, där signaturen
"Scaramouche" (chefredaktören Ernst Wilck) den 25 januari 1937 i
ett stockholmskåseri uttryckte sin stora förtjusning över föreställ
ningen på Dramaten. "Publiken hade inte roligt på vänersborgar
nas bekostnad, utan med oss", underströks det för att motsäga ett
påstående, som gjorde gällande att man mer skrattat åt Lilla Paris
och förlöjligat dess borgare, än man hade roligt åt själva föreställ
ningen som sådan! "Scaramouche" yrkade också, att "Fridas visor"
skulle införlivas med nationalscenens fasta repertoar. Samma tan
kar hade chefredaktör Wilck framfört en intervju i Svenska Dag
bladet (den 24 januari 1937).

Samtidigt med Dramatens urpremiär i Stockholm var det också i
Hälsingborg premiär på Gösta Sjöbergs lustspel, vilket hade iscen
satts på Stadsteatern av Albert Nycop (26 december 1936). Som
Frida spelade här Märta Dorff, och Oscar gjordes av Ivar Wahl
gren. Martin Ericsson hade ifört sig polis Edlunds uniform, mo
dern spelades av Sif Ruud och fosterbrodern Edvin av Willie Sjö
berg, medan Robert Johnsson var Rådman, Maj Törnblad Astrea,
och Brickman och dennes son Hasse gjordes av Frans O. öberg
resp. Yngve Nordwall. Gyllberg spelades av Arvid Erwall, Flore
av Otto Landahi och järnhandlare Kohlman av Oscar Ljung, medan
Berättarens roll innehades av Nils Svanberg.

"Idyllen har trängts tillbaka av komiken, som flödar frodig och
riklig," hette det i Birger Sjöbergs förra tidning Helsingborgs-Pos
ten (28 december 1936). Men i övrigt var recensionen mycket posi
tiv, och man antecknade tacksamt - med hänsyftning på Birger
Sjöberg -, att "den svenska scenlitteraturen på ett års tid tillförts
två likartade alster av till uppkomsten och utformningen ganska
ovanligt slag".

I likhet med "Kvartetten" spelade Hälsingborgs Stadsteater ock
så "Fridas visor" i Malmö på Malmö gamla teater. "Fridas visor"
gavs sammanlagt 29 gånger: till den 10 januari 1937 i Hälsingborg
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och den 15-24 januari i Malmö. På båda platserna gjorde lustspelet
stor lycka och var publikdragande.

Ett par framträdanden med Birger Sjöbergs Fridavisor har också
gjorts i Stockholms gatukontors regi som underhållning i huvud
stadens parker. 1946 stod Frida på scenen i Observatorielunden,
då Helge Hagerman svarade för manus och regi och själv hade
"rollen" som Fridas vän, medan Eva-Lisa Lennartson gjorde Frida.
Dessutom medverkade Sigvard Wallbeck-Hallgren. "Premiären"
var den 15 augusti, och samma program gavs de närmaste dagarna
också på Fåfängan och i ]unotäppan. Det var här mest fråga om
en visafton.

Men 1956 kom gatukontorets parkavddning tillbaka med ett nytt
Birger Sjöberg-program, kallat "På begäran". Det var samman
ställt av skalden och Birger Sjöberg-forskaren Staffan Larsson och
skådespelaren Björn Berglund med Hampe Faustman som regissör.
Man hade premiär i Humlegården den 7 augusti, och programmet
gavs några veckor framåt. Som berättare hade inlagts "Ungkarl
Grå", en gestalt som Birger Sjöberg arbetat mycket på men aldrig
låtit framträda i tryck. Erna Groth gjorde Frida, och som hennes
vän uppträdde Anders Börje. Omkring dessa fanns mycket av
Lilla Paris-miljön med en mängd bifigurer. Staffan Larsson hade
haft ambitionen att pressa in både idyllen kring Frida och dess mot
sats i Kriser och kransar-dikterna i samma stycke, vilket emeller
tid inte blev så helt lyckat, enligt en ganska samstämmig press
kritik.

I sitt vårprogram 1958 hade Kungl. Operan med "Fridas
visor" på spellistan, och den 7 mars 1958 var det premiär på
Blancheteatern i Stockholm, Operans tillfälliga s. k. kammarscen.
Nu hade Gösta Sjöberg arbetat om sin talversion från Dramaten
föreställningen 1936 till en mera sångbetonad upplaga, och den
sattes upp i Bengt Lagerkvists regi. För dekor och kostymer sva
rade Eric Söderberg, och musikalisk arrangör var Folke Nilsson,
som också dirigerade musikanterna; "fem goda stråkar och ett
piano" efter förebild från utvärdshuset i Lilla Paris, där handlingen
utspelades. Rollistan upptog en rad av Operans mera kända unga
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artister med paret Busk Margit Jonsson och Ingvar Wixell som Frida
och Oscar. Med på scenen var även en genuin son av Lilla Paris,
den unge vänersborgsfödde operaeleven Bo Lundborg, som anför
trotts rollen som Fridas fosterbror Edvin. Fridas far spelades av
Georg Svedenbrant och modern av Anne-Marie Lagerborg. Den

FRIDA OCH OSCAR I OPERANS FORESTKLLNING 1958;

Busk Margit Jonsson och Ingvar Wixell på båtutfärd.

koleriske rådmannens roll gjordes av Sven Nilsson med Birgit Nor
din som dottern Astrea. Sångledaren och fotografen Brickman
gestaltades av Simon Edvardsen, och Olle Sivall var hans bråkige
herr son. Den tacksamma rollen som den egenkäre bokhållaren och
tenoren GylIberg gjordes med bravur av Sven Erik Vikström, och
Teddy Rhodin var en lagom spattig sergeant Flore. Jan Sparring
spelade smeden Blomström, Sven-Eric Jacobsson snickare Malm
lund; Tommy Johnson var Pudding; fröken Svea på Hotellet spela
des av Katarina Ericson och danslärarinnan Glissander av Gudrun
Henricson, järnhandlare Kohlman av Arne Tyren och boddrängen
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Lindgren av Arne Wiren, medan Anders Näslund hade Berättarens
sammanbindande roll.

Det skrevs många berömmande ord om Birger Sjöbergs viskonst i
Stockholms-tidningarna dagen efter premiären, även om man kanske
litet till mans bland recensenterna ansåg att det av skaldens broder

EDVIN, FRIDAS FOSTERBROR,

som spelades av vänersborgaren Bo Lundborg i "Fridas visor" 1958, föredrar
"På Richelieus tid" för den lyssnande Frida, Busk Margit Jonsson.

hade virkats litet väl valhänt på handlingens tråd. Busk Margit
Jonsson var den nättaste och vänast tänkbara Frida, och det be
klagades bara - alldeles som efter premiären på den andra kung
liga scenen, Dramaten 1936 - att rollen hade så små sångliga
uppgifter.

Gösta Sjöbergs dramatisering hade "bevarat allt det väsentliga av
visornas stämningar, och en acceptabel handling har det blivit",
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ansåg Folke Hähnel i Dagens Nyheter. IO
) "Kvartettövningen på

stadshotellet var väl kvällens höjdpunkt, framför allt tack vare
Sven Erik Vikström, som i Gyllbergs gestalt levererade ett nytt obe
talbart prov på sin satiriska människouppfattning. Att en tenor
kan se så mörkt på tenorer! Stor naturlighet och chosefrihet visa
de den unge Bo Lundborg som Fridas långe räkel till fosterbror."
Ingvar Wixell fick genomgående beröm för sin utsökta och för
tjänstfullt enkla tolkning av Fridavisorna. Kajsa Rootzen i Svenska
Dagbladet ansåg, att kvällens utbyte blev just att lyssna till hans
Oscar. "- - - han sjunger verkligen visor rakt igenom, förvisso
inte konstlöst utan medvetet artistiskt, men ändå lika rättframt som
ömsint...". Och hans moatje - som i verkliga livet är hans
hustru - fick följande rosor av Martin Strömberg i Stockholms
Tidningen: "Hon bar upp sina snålt tillmätta sångpartier så älsk
ligt och ödmjukt som man möter henne i Sjöbergs dikter". "Det
skall mycket till för att en publik i detta land skall sitta kallsinnig
inför Birger Sjöbergs visor", menade Alf Thoor i Morgon-Bladet:
"- - - Fridas visor representerar en ganska omistlig svensk
vistradition och lär oss därtill åtskilligt om oss själva". Litet för
mycket Grönköping har det emellertid kommit in i bilden genom
den här versionen, ansåg Thoor, som slutade med följande utmaning:
"Och så återstår bara att hoppas, att denna goda ide därmed inte
begraves. Ett riktigt sångspel kring Fridas visor är något att se
fram mot och önska. Visst måste det väl finnas en skrivare i detta
land med humor och fantasi, som vill göra något för Lilla Paris i
vårt hjärta".

"Fridas visor" gick 30 gånger på Operans kammarscen och lades
ned den 7 april 1958, tyvärr utan att ha blivit den framgång som
väl operaledningen hoppats. Men Fridaskaidens visor visade sig
vara en nyckel som alltfort förmådde öppna hjärtana på många
tacksamma åhörare, en nyckel som nog aldrig kommer att rosta.

"Kvartetten som sprängdes" och "Fridas visor" har kommit att
bli representanter för det genuint svenska. I dessa pjäser har var
dagen fått prägel av fest; det är väl också därför som dessa vänliga
och trivsamma produkter aven genial diktares hand så ofta dragits
fram i rampljuset, just när det varit helg.

(Birger Sjöberg har också gjort ett kort mellanspel som revyför
fattare, som han dock själv djupt grämde sig över och väl delvis

l0) Här citerade recensioner var införda i resp. tidningar den 8 mars 1958.
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blev upprinnelsen till "Blamageguden" i "Kvartetten". Det var då
han 1918 skrev kupletter för Karin Svanström-revyn i Hälsingborg.
Detta var visserligen Birger Sjöbergs första framträdande som vis
diktare - fyra år före "Fridas bok" - men det skedde anonymt,
även om anonymiteten nästan omgående blev avslöjad, och be
traktades väl av Birger Sjöberg inte som något annat än ett expe
riment. Därför finns det endast anledning att här helt kort antyda
denna diktarverksamhet, som ju inte faller inom ramen för denna
uppsats, även om kupletterna direkt var avsedda för scenen.)

Det var alltså "Fridas visor" och "Kvartetten som sprängdes" som
gjorde Birger Sjöberg berömd och uppskattad. Den samvetskris han
råkade in i, när han erfor att dessa, i hans tycke i grunden falska
verk skänkt honom ryktbarhet, gjorde att han tog avstånd från
dem. Hans husföreståndarinna Anna Rosdahl har berättat, att hon
inte fick nämna de båda första böckerna vid deras namn; "Num
mer 1" och "Nummer 2" skulle hon säga. Själv kallade Birger Sjö
berg "Fridas bok" för "Ungdomslätet" och "Kvartetten" för
"Buken frodas" för att därmed i självstraffarnit markera sitt förakt.

Den 28 november 1922 förelåg "Fridas bok" i bokhandeln. Den
hade tryckts i en första upplaga på 2.250 exemplar, vilket får betrak
tas som ovanligt mycket för en diktbok. En ny upplaga trycktes
redan i december, och under 1923 trycktes ytterligare sex upplagor.
Sammanlagt har "Fridas bok" utkommit i 31 upplagor med till
sammans 58.850 exemplar. 1924 utkom en praktupplaga, illustre
rad av Eigil Schwab, och den sista upplagan av "Fridas bok" tryck
tes så sent som 1953. Härtill kommer att boken också ingår i en
samlingsvolym med Birger Sjöbergs dikter i serien "Vår tids lyrik"
med 4 upplagor och 15.200 exemplar.

"Kvartetten som sprängdes" förelåg - likaså enligt uppgift från
Bonniers - i bokhandeln den 28 november 1924 i en första upplaga
på 2.300 exemplar. Också där rasade upplagorna iväg, och innan
årets slut hade 17 upplagor med 18.500 exemplar tryckts. Senare
har ytterligare 10 upplagor om 39.200 exemplar utkommit, till
sammans alltså 27 upplagor med 57.700 exemplar.

Första upplagorna av dessa böcker betingar nu höga priser; på
Stockholms bokauktionskammare inropades hösten 1958 ett exem-
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plar av "Fridas bok" i originalupplaga för 76 kronor. Bokhan
delspriset 1922 var kr. 6:50.

Diktsamlingen "Kriser och kransar" utkom den 3 december 1926
i en upplaga om 5.250 exemplar, en ganska fantastisk första upplaga
för en diktsamling, inte bara på den tiden. Ytterligare en upplaga

ANNA ROSDAHL,

Birger Sjöbergs förra husföreståndarinna, med porträttet med dedikation från
"redaktörn", som hon titulerade sin husbonde under 17 år i Hälsingborg.

i serien "Skrifter" utgavs 1929 med 3.000 exemplar. Dessutom in
går "Kriser och kransar" i den samlade Sjöbergsvolymen i "Vår
tids lyrik".

"Fridas andra bok" utkom den 21 november 1929, alltså efter
skaldens död. Den trycktes först i 6.000 exemplar och i en ny
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upplaga samma år ytterligare 2.000 exemplar, och samlingen finns
givetvis även med i "Vår tids lyrik".

Ännu en samling efterlämnade dikter "Minnen från jorden" ut
gavs den 27 november 1940 i en upplaga om 3.000 exemplar och
är även med i den nämnda samlingsvolymen.

Samtliga dessa böcker har kommit på Bonniers förlag.
1955 gav Folket i Bilds lyrikklubb ut en Birger Sjöbergsvolym,

"Syntaxupproret". Den var redigerad av Staffan Larsson och
trycktes i 8.000 ex. Och redan nästa år, 1956, kom på samma för
lag "Fridas tredje bok", ännu ett urval av Birger Sjöbergs efter
lämnade dikter. Den boken trycktes i 10.000 exemplar.

Ännu har med all säkerhet inte denne märklige diktare talat till
oss för sista gången. Glömd är han långt ifrån, fastän 30 år gått
sedan han lade sin skaldepenna ifrån sig. Mycket tyder på en
renässans för Birger Sjöbergs verk, och hans minne lever starkare
nu än säkerligen på många år. Ständigt är Birger Sjöberg lika
tidlöst aktuell, kanske främst genom "Kriser och kransar", som
var så chockerande, då den utgavs för 33 år sedan. Hans husföre
ståndarinna Anna Rosdahl har berättat, att då Birger Sjöberg sände
sitt manuskript till förlaget 1926, yttrade han: "Den här boken
kommer ingen att förstå nu, men Anna får vara med om att den
ska bli berömd om 25 år!". Denna diktsamling, vars förebud den
lyhörde kan förnimma både i "Fridas bok" och i "Kvartetten som
sprängdes", har också kommit att få ett oöverskådligt inflytande på
svenska lyriker ända fram till de yngsta i dagens unga diktar
generation.

I år har vi alltså kunnat fira 30-årsminnet av Birger Sjöbergs
död. Nästa år är det dags att celebrera 75-årsminnet av hans
födelse, den 6 december 1885. Kring de flesta av våra verkligt
stora diktare har skapats litterära sällskap med uppgift att främja
intresset för respektive författares gärning, att ge ut ännu opubli
cerade verk och att i skrifter och på annat sätt knyta an till forsk
ningen kring diktarens person och verk. Birger Sjöberg - en av
Vänersborgs namnkunnigaste söner - räknas till våra verkligt stora
skalder. Vore det inte en uppgift värdig Vänersborgs Söners Gille
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BIRGER SJöBERGS GRAVVÄRD.

Vänner av Birger Sjöbergs diktning reste minnesstenen på graven på Donations
kyrkogården i Hälsingborg. Tyvärr är den numera mycket illa medfaren; både

texten och lyran, komponerad av Eigil Schwab, håller på att vittra sönder.
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att till denne vänersborgssons 75-årsdag inspirera och verka för
att hugfästa hans minne med stiftandet av ett Birger Sjöbergs
sällskap?!

Vidare befinner sig minnesvården på Birger Sjöbergs grav på
Donationskyrkogården i Hälsingborg i ett bedrövligt skick. Denna
minnessten i röd ölandskalksten har dåligt stått mot väder och vind,
sedan den 1931 högtidligen avtäcktes på tvåårsdagen av skaldens
död. Något bör kunna göras för att ett mera bestående minnes
märke kan resas på Fridaskaidens grav, och även i det fallet bör
denna sak ligga vänersborgssönerna varmt om hjärtat. Det kan
f. ö. också nämnas, att ett konstverk med Birger Sjöbergs porträtt
i brons nu skall uppsättas på en central plats i Hälsingborg för att
hugfästa hans minne där.

Birger Sjöbergs anspråk på eftervärldens omtanke om honom var
ringa och ödmjukt. I slutstrofen till "Bleka Dödens minut" har
han försynt låtit en stilla önskan klinga fram, som kan tolkas sym
boliskt eller konkret:

Ja. .. Men har du en ros,
kan du lägga den hos
mig på kullen, när dock du går
vägen strax där förbi
under fåglarnas skri,
medan sommarn, den glada, rår.
Kan min ande med dimfingrar då
vänligt vinka - nog görer den sål
Som en fjäril, som vind
vill jag röra din kind
ibland kors och bland snäckor små.

STURE JOHANSON.
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Gamla protokoll berätta.
(Kåseri vid Stadsfullmäktiges ju/supe den 30 december 1957.)

Så här års, när återigen ett arbetsår snart nått sitt slut, är det
nog helt naturligt och ganska vanligt att man gör en återblick på
det år som gått, kanske i stilla eftertanke jämförande med tidigare
förhållanden i ena eller andra avseendet under närmast förflutna
år. Men varför inte för en gångs skull göra den återblicken än
vidare och gå än längre tillbaka i tiden?

Låt mig - mina damer och herrar - med hjälp av axplock ur
gamla stadsfullmäktige- och drätselkammareprotokoll för en stund
ta Er med till 1860-, -70-talets Vänersborg och dess - efter dåtida
förhållanden - mångskiftande kommunala verksamhet. I de
gamla protokollen möter man ofta ärenden, både kulturhistoriskt
intressanta och roande, och de stundom sirligt välformulerade
paragraferna berätta på ett utsökt sätt om livet i vår kära stad 
i fest som vardag, i helg som söcken.

Fest, var det, ja! Det kunde givas många anledningar till det.
Redan i stadsfullmäktiges tredje protokoll, det för den 20 januari
1863 (stadsfullmäktigeinstitutionen tillkom ju detta år, och man
hade inte mindre än fyra sammanträden första månaden), kan man
i § 2 läsa, hur fullmäktige på borgmästare A. W. Russbergs fram
ställning enhälligt lämnade sitt bifall till vissa arrangemang på
stadskassans bekostnad för firandet av Hans Maj:t Konungens höga
namnsdag, Carl-dagen den 28 januari, såsom "uttryck af kommu
nens kärlek och tillgifvenhet för en älskad Konung."

Enligt beslutet borde arrangemangen bestå av:
1. Utspisning, på Stadskassans bekostnad, åt stadens mest behö

vande fattige.
2. Illumination, på Stadskassans bekostnad, av allmänna platser,

varjämte Rådhuset borde ekläreras och förses med en passande
transparent, ävensom en dylik borde anbringas vid stora torget.

I sammanhang med detta beslut ville fullmäktige även önsk
ningsvis framställa, att enskilde, vid de större gatorna boende
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stadsinnevånarna, ville eklärera sina hus under tvenne tim
mar på aftonen, från kl. 5-7.

3. Anställandet aven bal i Nya Sällskapets lokal, "hvarvid kost
naden utöfver inkomsterna, i händelse någon brist komme att
uppstå, borde af Stadskassan likaledes godtgöras."

Ja, så valde man naturligtvis en kommitte för festligheterna, men
några dagar därefter - den 27 januari - kallades stadsfullmäk
tige till extra sammanträde, där ordföranden, den allmänt värde
rade bokhandlanden F. A. Zettergren, tillkännagav anledningen till
extra sammanträdet vara den, att hos deputerade för festligheterna
från flera håll gjorts framställning om inställande av den därvid
beslutade allmänna och önskningsvis framställda enskilda illumina
tionen av skäl, dels att Hans Maj:t Konungen i huvudstaden undan
bett sig den där tillämnade illuminationen, dels att den ihållande,
stormiga väderleken möjligen skulle kunna göra ett sådant arrange
mang av eldfarlig beskaffenhet. På grund härav inhiberades illu
minationen, och i stället beslöto fullmäktige att anslå pengar för
utdelning bland pauvres honteux.

I drätselkammarens protokoll för den 19 påföljande februari kan
man så konstatera, att hela kalaset kostade stadskassan 248 rdr.
rmt. 9 öre, och det får väl anses ganska blygsamt, även med hän··
syn till dåtida penningvärde.

Äret därpå - 1864 - högtidlighöll man den 4 november
50-årsdagen av unionen Sverige-Norge med Te Deum i kyrkan
samt festligheter för stadsinnevånarna, och påföljande år gavs det
ny anledning till fest. I stadsfullmäktiges protokoll för den 8
december 1865 läser man, hurusom från stadens riksdagsman, råd
man A. J. Landström, samma dag ingått telegram, att Kungl. Maj:ts
förslag till nationalrepresentationens ombildning (2-kammarsyste
mets införande) hade antagits av de fyra riksstånden, "och sedan
samtlige Fullmäktige från sina platser uppstigit, utbragtes af ordfö
randen ett Leve Konungen!, hvilket af Fullmäktige upprepades och
beledsagades med jublande och fyrfalldigt hurra!"

Stadsfullmäktige beslutade vidare att högtidliggöra ständernas
riksviktiga beslut genom att på stadskassans bekostnad anordna
utspisning åt stadens fattiga, anbringa marschaller å stadens gator
och allmänna platser närmast torgen och att praktfullt illuminera
staden tillhöriga offentliga byggnader samt "att en större, allmän
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koI1ation skaI1 arrangeras å Societetslokalen härstädes, deruti sta
dens samtlige och manlige medlemmar skuI1e inbjudas deltaga."
Stadens damer fick kanske inte vara med - det förmäler inte
historien!

Tro nu inte bara att myndigheternas beslut och protokoI1 enbart
rörde sig om festliga arrangemang. Nej, 1860-talets kommunala
liv och verksamhet här i staden präglades aven stark aktivitet på
en mångfald områden, och stadsfuI1mäktige och drätselkammare
hade under sina både långa och många sammanträden en mängd
s. k. stora ärenden att ta stäI1ning till och besluta i. Det var t. ex.
vid denna tid som det byggdes både nytt stadshus och ny läroverks
byggnad, två - som man förstår - jätteprojekt för sin tid. Om
stadshusbygget, som även uppmärksammades ute i landet, skrev
t. ex. Göteborgs-Posten bl. a. följande den 17 mars 1867:

"Det tillämnade stadshuset i Wenersborg.

Det utmärker sig för en sinnrik indelning och hushållning med
varje tum av det disponibla utrymmet, en större restaurations
lokal om 12 rum, hotell för resande med 25 rum, rådhusvåning
åt Kungsgatan med stort utrymme för alla avdelningarna av
stadens administration och förvaltning, societetsvåning med en
smakfull balsalong, användbar jämväl till konsertsal m. m., samt
en teater som måste bliva en prydnad för staden, med platser
ända upp till 5- a600 personer; därjämte synes kostnadsförslaget
fullständigt, till och med högt räknat, och upptager en summa
av 175.000 rdr."
Så långt Göteborgs-Posten. Allt som allt beräknades de totala

kostnaderna enligt byggnadskommitterades förslag till 201.150
rdr. rmt., men däri inbegripes då också kostnader för stallbyggnad,
dekorationer och maskineri till teatern, räntor under byggnadstiden
m. m. De årliga driftkostnaderna (räntor mest) beräknades upp
gå till 12.460 rdr., och häremot skulle bL a. svara hyresinkomster:
av hotell- och restaurationslokalerna beräknade till 6.000 rdr., av
societetsvåning med teater och balsalong, som beräknades ge 3.000
rdr., för att nämna de största posterna.

Teater nämnde jag. Man tycks från början ha varit mån om att
få en ändamålsenlig och trevlig teater med allt vad därtill hörer
av maskineri, dekorationer och inredning, även om man ibland
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inte var överens med en gång, hur allt borde vara. Så t. ex. hade
från början beslutats, att teaterns bänkar skulle vara klädda med
någon stoppning, men den 25 januari 1869 ändrade drätselkam
maren sig (dom tyckte stoppningen skulle komma att bli ovaraktig
och svår att underhålla) och beslöt i stället, att bänkarna "skulle
i sitsen på lämpligt sätt urhålkas samt målas med hvit oljefärg och
fernissas." Vad dom nu kunde mena med "på lämpligt sätt ur
hålkas"?

F. ö. ansågs nog hela hotell-etablissemanget tip-top, utrustat som
det var med sådana finesser som "ringverk" samt "språkrör" mellan
2:a och 3:e våningarna och köket för att snabbt kunna nå perso
nalen.

På tal om personalen så vill jag inte undanhålla en minst sagt
egendomlig motion vid stadsfullmäktiges sammanträde den 11
januari 1869 av kyrkoherden R. Warholm, som beträffande hotell
rörelsen bl. a. skriver:

"En ingalunda ovigtig del af dessa anordningar är inom afdel
ningen för restauration och rum för resande huru det blir ställt
med betjeningen. En hvar känner hvilka grundade anledningar
till missnöje som vanligen förefinnas med wärdshus der någon
betydligare rörelse drifves och med qvinnlig betjening. Jag får
derföre vördsamt föreslå att Stadsfullmäktige besluta att uppass
ningen inom afdelningarna för restauration och rum för resande
i Wenersborgs Stadshus skall bestridas med manlig betjening, utom
hvad som erfordras för renhållning, städning samt der qvinn
lig betjening påkallas af qvinnlig resande."

Motionen blev i befintligt skick utan yttrande överlämnad till
drätselkammaren.

Att frågan om hotellrörelsens utarrendering ansågs viktig för
står man av drätselkammarens protokoll den 29 oktober 1868, då
kammaren beslöt, att kungörelsen angående auktionen å gästgiveri
och stadskällarrörelsen skulle införas flera gånger, förutom i stadens
båda tidningar, även i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning och Malmö Snällpost samt i en hu
vudtidning i Köpenhamn och Hamburg. Men så var det också ett
fint hus, som rörelsen var inrymd i. Den förste källarmästaren
hette Lars Wellander, tillträdde 1 oktober 1869 och fick betala
6.000 rdr. om året i hyra med förbehåll, att han åtog sig "hålla
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en särskild skicklig person, som handhafver varmapparaten och
ångpannan."

Nå, det blev rätt mycket trassel både med den fina varmappa
raten och med källarmästaren (den förstnämnda tycks ha stannat
ideligen, och den senare stannade bara ett år!). Redan andra måna
den, i november 1869, varnades han av drätselkammaren, för att
han - enligt vad en anmälan från det kommunala utskänknings
bolaget givit vid handen - mot kontraktets bestämmelser hade
öppnat krogrörelse pil rum nr 23 i hotellet och där utskänkte supar
(större än 2 kubiktum!) och en ostsmörgås till ett pris av 6 öre eller
samma pris som bolaget tog för en 2-kubiktums-sup utan smörgås!

På tal om brännvin så klagade man ofta - och det med fog,
tycks det - över det dåliga nykterhetstillståndet i samhället. Men
det hindrar inte, att man gång efter annan i protokollen läser,
hur myndigheterna själva utanordnat medel till brännvin som nå
gon slags uppmuntran eller avlöningstillskott. Det var brännvin
till släckningsmanskap vid eldsvådor och till nattväktare under
kolerafarsoter, och det gick så småningom så långt, att stadens revi
sorer påtalade förhållandet. I revisionsberättelsen för år 1870, dag
tecknad den 18 mars 1872, anmärker revisorerna under punkt 12:
"Extra utgifterna vid Eldsvådan i maj förefalla revisorerna väl
dryga, så till exempel utdelades vid sprutan N:o 4 icke mindre än
15 kannor brännvin." (15 kannor utgör väl i det närmaste 40
liter!).

Och detta skedde alltså bara några år efter det stadsfullmäktige
den 21 februari 1866 avslagit fattigvårdsstyrelsens förslag om in
rättande av ett arbetshus - en korrektionsanstalt -, vars ända
mål skulle vara att till lämpligt arbete förmå sådana av stadens
obemedlade innevånare, vilka åtnjöto fattigunderstöd av stadskas
san men som - bl. a. just på grund av alkoholmissbruk - visade
liknöjdhet eller tredska att efter bästa förmåga själva bidraga till
sitt uppehälle. Tiden medger tyvärr inte att här närmare redogöra
för de utförliga och utomordentligt intressanta bilagor, som åtföljde
detta ärende i form av statförslag, beklädnadsstater för både man
ligt och kvinnligt klientel, spisordning m. m., men de lämna en 
jämfört med nuvarande förhållanden - säregen och nästan skräm
mande bild av den tidens socialvård. -- Stadens årliga kostnader
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för ett sådant arbetshus skulle belöpa sig på högst bortåt 7.000
rdr., men det tyckte stadsfullmäktige var för dyrbart, så förslaget
fick förfalla.

Ja, det var ont om pengar även på den tiden ibland. I september
1869 beslöt drätselkammaren att för bestridande av förestående ut
betalningar, till vilka tillgångar i Stadskassan saknades, i härvarande
Enskilda Bank under gemensam ansvarighet upptaga en växel å
10.000 rdr.

Än värre måste det naturligtvis ha varit för den enskilde. En
avlöning på 800 a 1.000 rdr. om året var riktigt storslagen, och
få kom upp till den. En städerska i början av 1860-talet hade för
det hon städade, eldade och skurade i förva1tningslokalerna mellan
25 och 50 rdr. om året, och övriga arvoden voro i klass härmed.
Sadelmakaren C. Nyström, som skötte omladdningen och tillsynen
av de två signalkanonerna i plantaget, uppbar i arvode härför 20
rdr. om året, och trumslagaren med det klingande namnet Kling,
som under den mörka årstiden (mellan 1 oktober och 1 april) varje
morgon kl. 5 och varje afton kl. 9 ombesörjde trumningen å sta
dens gator, åtnjöt för denna säregna men bland stadens befolkning
av allt att döma populära sysselsättning hela 7 rdr. 50 öre i må
naden (d. v. s. 25 öre om dagen). Riktigt bra betalt - men så
var det ju också ett slags säsongarbete! - Den där trumningen upp
hörde förresten 1872, då den ansågs onödig och åsamkade staden
en utgift på omkring 50 rdr. om året.

Det är kanske således inte att förvåna sig över, om de anställda
någon gång knorrade över betalningen, och år 1873, i december,
hittar man i drätselkammarens protokoll något som påminner om
en lönekonflikt. Det var stadens åtta gatuväktare, som dessutom
hade åtagit sig renhållningen av torg och allmänna platser mot en
ersättning för alla åtta av 268 rdr. om året. De krävde nu löneför
höjning med 50 010; i annat fall ville de uppsäga sitt kontrakt.
Drätselkammaren bjöd nytt kontrakt med 40 rdr. om året till
var och en, 320 rdr. inalles alltså, men på nytt sammanträde
sade sig gatuväktarna icke vilja antaga den av kammaren erbjudna
förhöjningen utan fordrade 45 rdr. vardera. (Hela skillnaden
mellan parternas bud rörde sig således om 40 rdr. om året!) Sedan
drätselkammaren förklarat sig ämna ordna renhållningen på annat
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sätt, beslöto dock gatuväktarna vid sin nästa inställelse att återgå
till arbetet på kammarens villkor, och så var den konflikten ur
världen.

Men var det å ena sidan låga löner, så var det också å andra sidan
helt andra priser den tiden. Jämför t. ex. nuvarande utrednings
kostnader vid något större nybyggnadsprojekt med det arvode, som
arkitekten P. U. Stenhammar i Stockholm år 1867 betingade sig
för uppgörande av huvudritningar och kostnadsförslag till nytt läro
verk, omändring av gamla läroverket samt ny gymnastikbyggnad.
För hela detta byggnadsprogram, som gick löst på c:a 140.000 rdr.,
skulle han ha 730 rdr., och då ingick även resekostnaderna. För
samtliga detaljritningar och tillsyn över byggnadsföretaget begärde
han 2.600 rdr. Och hyrorna se'n! När stadshotellet här skulle
öppna sin verksamhet år 1869, föreslog drätselkammaren följande
hyror i gästgivaregården, som då skulle uthyras till bostadslägen
heter: för 7 rum och kök i undre våningen i stora byggnaden 500
rdr. pr år och för andra våningen i samma fastighet, centralt be
lägen, 8 rum och kök - 400 rdr. pr år!

Ja, detta var lite plock ur diverse handlingar, sammanställt utan
alla anspråk på fullständighet eller disposition - kanske lite väl
mycket om en del och ingenting om det mesta. Tag emot det för
vad det är menat att vara: lite småprat i största allmänhet om
vad de gamla protokollen berätta.

Jag skall sluta med en liten historia:
Hamnuppbördsmannen i Vänersborg i mitten på 1860-talet 

vi kan kalla honom"J. H." - hade gjort sig skyldig till flerfaldiga
försummelser och förseelser i tjänsten och vid flera tillfällen fått
mottaga drätselkammarens varningar härför. Nu var det så igen,
och i drätselkammarens protokoll för den 6 april 1865 återgives föl
jande, onekligen något förbluffande situationsbild:

Genom budskickning anmodad att sig härstädes infinna för att
meddela åtskillige erforderlige upplysningar angående hamn
räkenskaperna för nästl. år, lät hamnuppbördsmannen J. H. med
budet, stadsvaktmästaren G. Dahlbäck, lemna det öfverraskande
svar, att han vore förhindrad att nu, klockan omkring half sex
e. m., inställa sig, emedan han hade för afsikt att på aftonen be
vista en sammankomst i Sälskapet Par Bricol!
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Det kan tilläggas, att H. blev entledigad från sin befattning och
inlämnade några dagar senare egen ansökan därom.

ALLAN HEDEN.
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En gammal hemindustri i Vänersborg.

När den som skriver dessa rader växte upp eller så där för om
kring 60 år sedan, fanns tre tunnbindare i staden, som då inte hade så
stort invånareantal. En av dessa hette Johannes Nordberg och
föddes i Uddevalla år 1829. Efter sina gesällår slog han sig ned
i Vänersborg och sysslade med tunnbinderi. Det blev svårt för de
tre tunnbindarna att i längden klara sig, delvis beroende på att
laggkärl började tillverkas lite varstans, vilket förorsakade kon
kurrens. Knappt om slantar var det också, och vem som helst hade
inte råd att köpa laggkärl, som för det mesta tillverkades av
ekträ. Nordberg, som hade tre pojkar och två flickor, hade ju en
ganska stor familj att försörja. Det gällde att skaffa sig andra
möjligheter för att kunna existera.

Nu fogade sig händelserna så, att fabrikör A. F. Carlsson började
få allt bättre fart på sin skotillverkning. Det blev en del avfalls
läder över, som eldades upp, då ingen annan användning fanns för
det. Detta observerade Nordberg, och detta blev orsaken till att
han funderade ut, att detta avfall kunde användas på bättre sätt.
Härmed var iden given till uppfinningen av de lädermattor, som
förr användes utanför dörrar, på postkontor och butiker m. m. på
spridda ställen i vårt land. Avfallslädret stansades ut på skofa
briken i tre olika mönster, och tråden, varpå bitarna skulle trädas,
var galvaniserad. En särskild maskin hade Nordberg konstruerat
för krökning av trådarna. Sedan tillverkades ett s. k. mattbord.
I detta sattes de krökta trådarna, och en stång höll fast trådarna
på mitten.

Det skulle taga allt för lång tid att redogöra för alla detaljer i
arbetet, varför kan nämnas att Nordbergs hustru, Anna Maria,
satt på ena sidan av mattbordet och hade de olika lädersorterna
i tre fack. Varje hög med bitar måste vara lika, varken lägre eller
högre, och mättes efter en mall på 1 tum. Sedan bitarna blivit
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uppmätta, sträcktes dessa över till barnen, som satt på andra sidan
mattbordet och i sin tur trädde bitarna på trådarna. Ingen fick
vara fumlig; då hade man inte kommit långt med mattor, som
kunde vara 5 meter långa och 1,5 höga. Allt var handarbete, där
tusentals och återigen tusentals bitar måste sammanfogas.

Arbetslokalen fick man ha i köket, och utrymmet, det som blev
över, fick användas både till sov- och matplats. Någon 8 timmars
arbetsdag var aldrig att tänka på; det gällde att hålla ut, och lö-

ANNA MARIA NORDBERG.

nen för arbetet var liten. Många gånger satt jag, mina syskon
och mor, som aldrig tröttnade på att berätta ur sitt liv, rikt på ar
bete, strävan och upplevelser, bland annat från sina tjänsteår hos
landshövdingen greve Sparre på Restad. Hon försökte på alla sätt
att genom sin goda berättarförmåga och sitt minne berätta om
fäderna, hur de kämpade sig fram i svåra tider, som för många av
nutidsmänniskorna är helt okända. Tröttheten tog ibland över
handen, och vi somnade med våra läderbitar i händerna. Då
väckte oss mor och sade: "Nu får I sätta 'blonkepinnar' i ögona."
'Blonkepinnarna' bestod aven tändsticka, som bräcktes på mitten.
Den bräcka, som uppstod, trycktes mot ögonlocket, stickan böjdes
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tillbaka, så att den blev hängande, och var gång man gjorde ett
blinkande, nöp stickan till, så att man vaknade.

Varje lördag, då ett antal mattor var färdiga, fick dom antingen
bäras eller köras på en dragkärra, som kostade 25 öre att få låna,
till skofabriken.

Denna hemindustri höll på i ett la-tal år. Maskinen, varmed
trådarna kröktes, överlämnades till skofabriken, som själv fort
satte tillverkningen en tid. Än i dag kan man få se dessa mattor,

Prov på hur den gamla mattkonsten såg ut. Mattan är avsedd att ligga utan
för köksdörrar eller trappor. Mattan på bilderna är en av de första som till
verkades, och det är inte alldeles omöjligt, att den som skriver dessa rader varit
med och satt ihop den. Det är en otrolig slitstyrka i en dylik matta; trots att

den är 60 år, håller den lika länge till.

som ännu är i bruk, sedan den första tillverkningen skedde här i
staden. Efterapningar har gjorts på andra platser, och det berättas
om att det bl. a. varit fångarbete. Även i Småland har mattill
verkning förekommit. Numera tillverkas mattor av bildäck
o. s. v. Allt är emellertid efterapningar efter den gamla hemindu
strin, som en gång i världen var den första i vårt land. När dessa
mattor tillverkades, sades "att de blir outslitliga", och i detta torde
ligga en stor sanning; 50 år för en golvmatta är en lång tid.

JULIUS V. NORDBERG.
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Gillebroder!

När Du får årsskriften i Din hand, tänker Du då

på att den är en länk mellan Dig och Gillet och Din

kära stad?

Vad vet Du om Vänersborg ? Kan Du visa en främ

ling omkring här och peka ut och beskriva dess sevärd

heter? Kan Du Din stads historia, som inom parentes

är mer fängslande, än man kan ana? Om inte, lär Dig

allt detta och verka för att denna stad, som Du förvisso

anser underbarast bland alla städer i Svea rike, blir känd

och uppskattad av främlingen! Visa honom och lär ho

nom njuta av vår stads charm och skönhet!

Och Du Gillebroder i förskingringen! Propagera för

Vänersborg ! T ala om för Din omgivning, vad vår stad

har att bjuda av sevärdhet och naturskönhet! Berätta

om Skräcklan och allt det andra! Gör Vänersborg till

ett populärt resernål !

Allt detta är Du skyldig Din gamla hemstad!

VÄNERSBORGS TURISTFRÄMJANDE.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 11.

Gamla hus i Nordstaden.

Lyckligvis har det funnits människor, som genom fotografering
och teckningar av äldre byggnader samt annat, som har med en
gången tid att göra, sökt bevara resterna av ett kulturskede, som
aldrig mera kommer att återuppstå. Många av Nordstadens gamla
hus, låga och oansenliga, har tjänat ut och gått mot förintelse. För
den, som sett de gamla kåkarna, kände människorna, som bodde
där, träffade dem dagligen, utbytte hälsningar och tankar i en tid,
då fattigdomen var förhärskande, men som hade en annan rikedom
i lugnet, som inte finns i vår tid, blir denna återblick en hållpunkt
i tillvarons jäkt och rastlöshet.

Den första teckningen (bild 1) är sedd från Loviseberg, har min
broder Carl Nordberg till upphovsman och visar till vänster hus-

Bild 1.

knuten av det Staakska huset, som ännu står kvar i hörnet av
Vall- och Nygatorna. K.arl Petter Staak var tysk och fabricerade
kakel och krukor m. m. men upphörde därmed i slutet på förra
seklet. Intill ovannämnda hus ligger ett litet skjul och intill detta
en större byggnad, som tillhörde Staak, och där var bränneriet in
rymt för de varor som skulle brännas. Återigen ett litet skjul och
en större och mindre byggnad, som tillhörde målare F. J. Fröberg.
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Dessa två hus är borta. Maria Thomaeus ägde det lilla huset,
som har spetsigt tak och ligger rakt fram och gränsade intill gamla
idrottsplatsen. Det är rivet för länge sedan. I huset med vind
flöjeln bodde en skicklig s1uäddare, som hette Pettersson, med
dottern Berta och sin trätgiriga hustru. Över dem bodde Maria
Lilja, som levde på lite torghandel. Byggnaden var ganska lång och
inhyste en stor familj samt några mindre. Huset, som ligger längst
tillhöger, var Matilda Nilssons hus, "Pressare-Tildas" som det
kallades efter hennes man, som varit pressare hos färgare Söder
berg. I detta hus föddes undertecknad. Det låg inte så långt från
sjön med fri sikt över det vida vänervattnet, långt innan någon
människa kommit på iden att plantera skog på området, som för
övrigt utgjordes av åkerjord och låg blottat för alla himmelens
vindar. Det var dock en lantlig bild, när Gustaf Andersson, kallad
"Rättar'n", gick där och plöjde, sådde och skördade, när mognads
tiden var inne. Sedan skörden bärgats, gick kreaturen på bete.

Väster om Midsommarviken låg två byggnader på den s. k.
Skräcklelyckan (bild 2, även den tecknad av Carl Nordberg). Någon

Bild 2.

gång år 1884 försålde dåvarande ägaren Bengt Eriksson, ett tomt
område till en kakelugnsmakare C. J. Olsson, som uppförde en stuga,
vilken stensättare Anders Fager år 1893 inköpte jämte tillhörande
jord. På höger hand ligger Skräcklelyckans manbyggnad. Båda
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byggnaderna hade varit värda att bevaras som hembygdsmuseum.
Då hade glansen över Skräcklan fått behålla sin naturlighet, men
undan för undan rubbas ett av naturen danat och egendomligt ut
format strandparti för att till sist raderas ut; ett misstag som
aldrig går att rätta till.

Den tredje bilden, som är något skamfilad, visar det Hafven
strömska huset, som låg nära Nygatan mitt emot goodtempiarnas
gård. Detta låga hus utsattes ofta för nordanstormarna och snön,

Bild 3.

som vräkte in ifrån Vänern. Vissa vintrar snöade det så våldsamt,
att hela kåken täcktes med snö och ungarna åkte kälkbacke från
taket och in på goodtemplaregården, över Nygatan och ett högt
staket. De som bodde i huset hade sina träskovlar inne i farstugan
för att ha dem till hands, så att de kunde skyffla sig väg. Där
de två kvinnorna står, låg en brunn, där många hämtade vatten
för husbehov. Så skedde även från Loviseberg, som hade kreatur.
Vägen, som går förbi stugan, fortsatte förbi husen på bild 1. Tid
vis liknade denna vid regnperioder mera ett dike än en väg. Ingen
människa brydde sig om att de, som skulle vägen fram, gick i
smörjan över skorna.
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De gamla husen i Nordstaden fick ge vika för en ny bebyggelse,
och de enkla människor, som en gång färdades på de enkla vägar
na och stigarna och bodde i småstugorna, har funnit den vila, som
är varje människa beskärd.

JULIUS V. NORDBERG.
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Årsredogörelse

för

Vänersborgs museum 1958.

Vänersborgs museum har åter i mycket haft ett rekordår såväl
vad beträffar arrangemang som besökssiffror. Under året har inte
mindre än 13.945 personer besökt museet, en mycket betydande ök
ning jämfört med fjolårets rekordsiffra 10.431. Av besökarna har
6.872 utgjorts av betalande, 5.300 av skolklasser med lärare, 993
av medlemmar, 300 i samband med studiecirkelbesök m. m., 150 av
gruppbesök av föreningar, 140 i samband med årsmöten och 190
övriga gratisbesökare på tisdagarna. - 711 ärenden har diarieförts
för museets räkning.

Tio utställningar har arrangerats, nämligen
t. o. m. den 11/1: Det vildas rike III. (l museets regi.)
9-16/2: Olle Larsson. Konstutställning. (l samarbete med Göta

.KIvdalens Konstförening.)
23-30/3: Rudolf Flink och Lars Svan. Konstutställning. (l sam

arbete med konstföreningen.)
27/4-4/5: Fransk grafik. Konstutställning. (l samarbete med

konstföreningen och Riksförbundet för bildande konst.)
2/7-4/8: 12 internationella fotografer. Fotoutställning. (l sam

arbete med Vänersborgs Fotoklubb.)
14-21/9: Johan Heurlin. Konstutställning. (l samarbete med

konstföreningen.)
28/9-3/10: Ingegerd Dalin, Konstutställning. (l samarbete med

konstföreningen.)
26/10-9/11: Vänersborg igår, idag, imorgon. Stads- och bygg

nadsutställning. (l samarbete med Sparbanken i Vänersborg.)
16-23/11: Göta Alvdals-konst. Konstutställning. (l samarbete

med konstföreningen.)
30/11-7/12: Norsk Sörlandskonst. Konstutställning. (l samar

bete med konstföreningen.)
Fortsatt samarbete har, som framgår av ovanstående, hållits med

Göta .KIvdalens Konstförening och med Vänersborgs Fotoklubb.
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Nytt samarbete inleddes under säsongen med Sparbanken i Väners
borg.

Utställningarna har som synes varit av skiftande slag, även om
konstutställningarna som vantigt dominerat. Särskilt bland ut
ställningarna under året bör framhållas exposen "Vänersborg igår,
idag, imorgon", som blev en framgång, som överträffade högt
ställda förväntningar.

Genom tillmötesgående från Stadsfullmäktige har även under
år 1958 extra amanuens kunnat anställas för viss tid, fil. kand.
Claes-Göran Forsberg, som även tidigare tjänstgjort på museet.
Genom donationer och anslag har under året - bl. a. genom plane
ringarbete m. m. av amanuensen - museets fornsakssamlingar kun
nat beredas en helt ny permanent utställning i östra salen i andra
våningen. Den nya exponeringen har väckt såväl allmänhetens som
fackmännens erkänsla och lovord.

Några större utvändiga reparationer har icke utförts under året.
Fortsatta strävanden att på ett ändamålsenligt och tillfreds

ställande sätt ordna museets magasinsfråga har pågått under året.
Så har t. ex. icke utställda fornföremål beretts välordnat och kata
logiserat magasin i museets källare. Dessutom synes genom sta
dens myndigheters försorg museet äntligen få tillgång till ett stort
magasin med centralvärme, i och med att staden upplåtit civilför
svarets f. d. lokaler i Kronogatan 68. Under år 1959 skall dessa
magasinslokaler tagas i bruk och inredas.

Under året har genom konservator Beda Westman, Skara, en
del konserveringar utförts, huvudsakligen av järn-, trä- och läder
föremål.

Beträffande personalförhållandena kan nämnas, att museet VISS

tid under året genom tillmötesgående av Kungl. Arbetsmarknads
styrelsen utan kostnader fått disponera ytterligare en arkivarbets
tjänst på heltid. Tillfällig extra arbetskraft har också anlitats,
nämligen dels herr Julius V. Nordberg för visst arbete med museets
magasin och dels fru Anna Liss för fortsatt biblioteks- och arkiv
arbete.

En rad donationer har ingått under året, nämligen av (krono
logiskt uppräknade): AB Billingsfors-Långed, Svenska Turistföre
ningen, arkitekt Per Molnit, Vänersborg, f. landsantikvarien Nils
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Ivan Svensson, Vänersborg, Borås Museum, Lions Club, Väners
borg, Doktor och fru B. Jennische, Vänersborg, lasarettsläkare
Albert Grönberg, Vänersborg, fru Agnes Haij, Vänersborg, med.
lic. T. Fredbärj, Stockholm, fr. Lilian Engström, Göteborg, över
lärare och fru Hj. Persson, Mora-Noret, sjökapten och fru G.
Larsson, Vänersborg, herr K. Särner, Stockholm, prosten Helan
ders sterbhus, Vänersborg, Göteborgs Museum, Aug. Abrahamsons
stiftelse, Nääs, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, fr. Annie Karlin,
Vänersborg, samt herr Oskar Engström, Vänersnäs, och direktör
Håkan Ekman, Göteborg.

Ekonomiska bidrag har lämnats av bl. a. AB Diabas, Södertälje,
Frändefors kommun, apotekare och fru G. Fröberg, Vänersborg,
rådman och fru G. Holst, Vänersborg, doktor och fru C. G. Ing
varsson, Vänersborg, disponent Gustaf Johansson, Borås, lektor
Carl Munthe, Vänersborg, konditor och fru Å. Nordfeldt, Väners
borg, Sparbanken i Vänersborg, doktor Sven Thunström, Väners
borg, Wargöns AB, Vargön, Vänersborgs Boktryckeri, Vänersborgs
Musei Vänner, medlemmar i Vänersborgs Rotary, Vänersborgs Sö
ners Gille, samt Västra Tunhems kommun.

Bland nyheterna bör särskilt framhållas ett konstförvärv, en
oljemålning av Otto Hesselbom - Utsikt från Vingenäsbergen 
som genom donationer och bidrag från museets vänförening inför
livats med samlingarna. Den lilla men mycket stämningsfulla bil
den måste sägas vara synnerligen typisk för konstnären.

En remarkabel händelse i museets historia inträffade i juni, då
Svenska Museimannaföreningen hade förlagt sitt vårmöte till Vä
nersborgs museum den 7 och 8 denna månad. Programmet var i
korthet följande:

Välkomsttal av museistyrelsens ordförande, rektor Lundgren;
därefter styrelsesammanträde och mötesförhandlingar. Landsantik
varie Hallbäck höll föredrag om hembygdsgårClarna och demonst
rerade museet. Efter lunch reste mötet till Dalsland för att bese
olika platser, varefter Vänersborgs stad på kvällen bjöd på mid
dag å Strömsborgs restaurant.

På söndagen gjordes en rundtur i staden samt besök vid Brätte
och Halleberg. Därefter reste deltagarna till Alingsås, där sam
manträde hölls med styrelsen för Landsantikvarieorganisationernas
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Samarbetsråd samt årsmöte för nämnda organisation. KIvsborgs
läns landsting stod sedan som värd för middagen på Alingsås
stadshotell.

Vänersborg januari 1959.

SUNE LUNDGREN.
Ordf.

Sven Axel Hallbäck.
Sekr.

Vid Brätte berättade förste antikvarie Karl Alfred Gustawsson för deltagarna
i museimannamötet om de markvårdsexperiment som pågår där. Det är dr
Gustawsson som står mitt i gruppen och demonstrerar den gamla rådhuskällaren.
Mannen t. h. i den ljusa rocken och med armen i sidan är riksantikvarien

Bengt Thordeman.
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Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsredogörelse för 1958.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande direktör Hilding Ström, v. ordförande landskamre

rare Gunnar Hjorth, kassaförvaltare bankkamrer Bertil Edwall
(efter 1/7 vakant), sekreterare landsantikvarie Sven Axel Hallbäck
samt utan funktion fröken Kerstin Berglund samt herrar Stig Kjöller
ström, Sven Malm, Per Molnit, Erik Salander och Fjalar Åström.

Arbetsutskottet har bestått av fröken Berglund samt herrar
Hallbäck, Kjöllerström, Malm och Molnit.

Som revisorer har länassessor Torsten Bredin och riksbanksdirek
tör Erik Lindgren fungerat med landstingskamrer Sten Swaf(~n som
suppleant.

Årsmötet hölls fredagen den 2 maj i museet. Efter stadgeenliga
förhandlingar orienterade sekreteraren årsmötet om den nyinrättade
fornsakssamlingen, som kostat c:a 15.000 kronor att arrangera.
Invigningen av denna nya fornsal förrättades därefter av museisty
relsens ordförande, rektor Sune Lundgren.

Sedan årsmötet besett samlingen, höll rektor Ingvar Sahlin vid
Geijerskolan i Ransäter ett inspirerat föredrag, betitlat "Sången
genom tiderna". Hans framställning illustrerades på ett strålande
sätt aven välsjungande kör från Geijerskolan. Årsmötets deltagare
bjöds även på förfriskningar i museets källarlokal. I samband
med årsmötet hade även en utställning av fransk grafik anordnats,
vilken mötesdeltagarna under kvällens lopp hade möjlighet att be
se. C:a 75 medlemmar var närvarande.

Föreningen har under året ställt 1.500 kronor till museistyrel
sens förfogande, vilka medel bl. a. använts såsom bidrag till in
rättandet av den ovannämnda fornsakssamlingen.

Slutligen kan också nämnas, att genom insats från föreningens
sida och genom donationer av enskilda museet beretts tillfälle att
inköpa ett värdefullt konstverk av Otto Hesselbom - motiv: en
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utsikt från Vingenäsbergen i Dalsland mot Vänern - ett vackert
och representativt konstverk från länet.

Vänersborg i januari 1959.

HILDING STRöM.
Ordf.

Sven Axel Hallbäck.
Sekr.
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ÅRS KRÖNIKA 1958.

Får man sälja pannbiff på torget? På denna subtila, för att ej
säga delikata fråga har drätselkammaren grundligt tuggat. Med
full förståelse för korvätares önskan om variation på dieten har
ärendet också med tillstyrkan överlämnats till länsstyrelsen för av
görande. Som var och en förstår, är länsstyrelsen att betrakta som
part i målet. Vid ostliga vindar kommer nämligen ett aptitretande
stekos att tränga in till assessorer och revisorer, och följderna här
av kan en utomstående ej bedöma. Nu är endast att hoppas att
pannbiffstekandet på torget trots eller tack vare nyssnämnda följ
der må tillåtas, så att Lilla Paris, utom sitt tycke, också får en
doft, som minner om dess sydligare och något större namne, ity
att där också steks pannbiff på torgen.

En viss välvilja från höga vederbörande i residenset kan ju också
förväntas, om man betänker, att kronan står på restlängd sedan
början på 1700-talet för oguldet arrende för residenstomten. Resi
denset är nämligen byggt på stadens mark, och med ett så billigt
arrende som förslagsvis trettio riksdaler pr år skulle arrendesum
man i dag med ränta på ränta och med en räntefot av blygsamma
3 % röra sig om den nätta summan av 1,634,761 kr. När nu
drätselkammaren gått i författning att reglera denna stadens ford
ran på kronan, så har S:t Martin, vår lille Riddare av Barmhärtig
heten, fått ett ord med i laget, dels som staty på residenstomten,
dels som symbol för en vacker mänsklig egenskap. Och riddaren
är den fattiges vän, och den fattigaste bland de fattiga är ju staten;
och när riddaren resolverat, att staten skall erhålla tomtmarken
utan vederlag, så har vi endast att böja oss inför det visa beslutet.
Men det vill jag ha sagt: Herr Sträng skall vara försiktig! Skall
Vänersborg utom reningsverk, vattentorn och högbro också bygga
skolor och idrottshall, så kan det hända, att vi blir de fattigaste,
och då kanske S:t Martins bud går åt andra hållet nästa gång.

Nygårdsängen är ett annat markområde, som kommit att stå j

blickfånget. Kn så länge är det bara vattnet utanför strandkanten,
som staden kastat sina ögon på, men frågan är väl, om inte också
lerhålorna är av vitalt intresse. Som gammalt militärt övningsfält
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har området hävd, och sedan nu fru Thorsson et consortes bestämt
motsatt sig att Sverige skall försvaras med de modernaste vapen
som finns, så återstår endast att ta upp armestabens senaste giv,
d. v. s. armborstet. Och då måste varenda man beväpnas med
armborst och gå in i hemvärnet, och det är här som Nygårdsängen
kommer in i bilden. Jag kan i andanom se Primus Anderson och
Kurt Hallberg, hotfullt svängande med armborstet, göra framryck
ningar i lervällingen och Bror Fock kuta med rapporter till ålder
mannen, som naturligtvis blir utropad till överste och som i bak
grunden står och med tumnageln prövar, om strängen på arm
borstet är stämd i rätt ton. Att studera svenska språkets möjlig
heter vid den efterföljande persedelvården skulle också kunna ha
sina poänger.

"Tullen" har skattat åt förgängelsen. På dennas tomt jämte de
båda väster därom liggande skall uppföras en fyramillionersbygg
nad. I denna skall, bland många andra, även polisen få tak över
huvudet, vilket betyder att alla dess olika avdelningar äntligen bli
samlade på ett ställe. Om sedan polisen bland all annan modernitet
också blir utrustad med ett litet, litet gammalmodigt björkris och får
tillstånd att vid behov använda det på ungdomliga ryggslut, så
kanske sabeln och battongen så småningom kan läggas på hyllan
och frid och trivsel härska såväl i staden som på Forsane. Polisens
betydelse i samhället har ökat med den stegrade ungdomsbrottslig
heten och framför allt sedan trafikskadorna blivit vår folksjukdom
nr 1. Såväl för ungdomarna som för vår senaste folksjukdom an
ser allt fler och fler, att björkriset kan vara en god och billig medi
cin, som skulle bota många och framför allt förhindra ytterligare
nedsmittning.

En rivning av huset Drottninggatan 12 för att bereda plats åt
ett varuhus har tillsvidare stoppats av riksantikvarien. Det är synd
om Vänersborg, att diverse myndigheter så förälskat sig i torget
och dess omgivningar, att stadens planering och förnuftiga utveck
ling gång på gång skall stoppas. Men skam den som ger sig! Vi
stänger av alla gator, som leder till torget, förklarar det för ett
friluftsmuseum och säljer biljetter till folk, som kan vara roade
av att titta på härligheten. 50 öre titten kan det väl alltid vara
värt att se på Drottninggatan 12 och 50 öre för att se på torget.
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Priset förefaller facilt. Eller vad tycker Riksantikvarien och Kungl.
Byggnadsstyrelsen? Vi ska ju leva, vi också. Vänersborgarna är
experter på Vänersborg, så konstigt det nu än kan låta uppe i
Stockholm, och ingen skall beskylla oss för att sakna känsla för
vad gammalt och fornt är. Men någon måtta får det vara. Att
bevara en bebyggelse, som tillkommit som ett hafs- och rafsverk
efter den stora branden 1834 kan ju inte vara vettigt. Och torget
har tjänat ut som militär paradplats och som mötesplats för stads
bors och bönders affärstransaktioner. Den moderne lantbon lik
som stadsbon önskar göra sina inköp i stora och välsorterade, cen
tralt belägna och lokalt sammanhållna affärer och varuhus. Och
dessa skall ligga runt torget! Och torget skall betjäna den mer
och mer växande trafiken! Punkt! Men en hemsk tanke slår mig:
Kanske myndigheternas intresse för vårt torg ligger djupare. Ny
ligen lästes i ELA, att fångarna i landets fängelser skall få TV
apparater. Vågar man tänka sig, att myndigheterna i Stockholm
bedriver ett slags samarbete, som i detta fallet skulle gå ut på att
visa Vänersborgs torg för internerna? Därmed skulle fångarna,
förlåt, internerna få torgskräck, vilket är raka motsatsen till cell
skräck. De internerade skulle med andra ord skrämmas att älska
sina celler så till den milda grad, att ingen skulle rymma, och sta
ten skulle göra stora besparingar. Tanken är god, men vi
protesterar på det bestämdaste mot att bli inblandade. För resten
kostar det en krona titten, och med det antal fångar vi har i
Sverige för närvarande - och mera lär vi få - blir det ingen
billig affär för staten.

Vänersborgs gator kostar en million kronor om året i nyanlägg
ning och underhåll, men så är de också i stort välskötta. Deras
längd uppgår till 103 km, och när man hör denna imponerande
siffra, kan man inte nog förvånas över att det skall vara så svårt
att hitta en parkeringsplats på Edsgatan. Varför envisas alla
människor att ställa sina urmodiga åkdon just dar man själv skall
parkera sin senaste årsmodell? Någonting för psykoanalytiker att
skriva avhandlingar om.

Sven Axel Hallbäck har med den äran varit arrangör och värd
för Svenska Museimannaföreningens vårmöte, som förlagts till Vä
nersborg. Vidare har han ordnat ett otal utställningar och vis-
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ningar, som alla blivit publikframgångar av stora mått. "Väners
borg i går, i dag, i morgon" var en fullträff, och den stora publik
anslutningen visar, vilket intresse vänersborgarna hyser för stadens
historia och dess framtida utveckling. Museet har under sin inten
dent blivit en modern och levande institution.

57.000:- kr blev nettot på Barnens Dagsfestligheterna i början
på september. Sven Thunström höll som vanligt i trådarna. Om
hans förmåga att samla förmågor berättas sagor, och hans hemliga
metoder att tjusa väderleksgudarna har blivit en legend, som tan
gerar det ockulta. Om krönikören hade lika mycket att säga
till om, som han hoppas, att bröderna tror, att han har, så skulle
Barnens-Dagsgeneralen snarast bli adlad till vänersborgare, d. v. s.
bli invald i Gillet. Men stadgarna - - -! Vi få se.

1958 har varit ett valår. Först ett extra val i juni och sedan ett
ordinarie i september, och för att riktigt inpränta, att det var val
år, så kom valen Jonas med sina 55.000 kg och ockuperade Fisk
torget. "Dä va fesk, dä!" skulle nog Ture-Fredrik ha sagt om
världens största däggdjur.

Sveriges lag i VM-turneringen i fotboll har gett Brasilien en ny
helgdag. Och "brassarna", som det sedan dess så familjärt heter,
har som motprestation öppnat sina portar på vid gavel för allt
svenskt, vilket betyder, att svenska varor är på modet därnere just
nu. För svensk export och därmed för svensk sysselsättning mot
tages detta med största tacksamhet i dagen läge. Amerikaner,
japaner och tyskar ser ej med blida ögon på detta ogenerade sätt
att bedriva handelspolitik med fotbollslag. I synnerhet tyskarna
måste känna sig något konsternerade, då samma blågula elva i sam
ma turnering höll på att bryta både handels- och vänskapsförbin
delserna med Das Vaterland. Men det kanske berodde på att
Axbom mycket diplomatiskt släppte fram Brasiliens hy Garrincha
i det ena fallet och att Hamrin odiplomatiskt nog ordnade till med
mål på tyskarna. Lange och Unden kan få en hel del bekymmer
med våra nya handelsattacheers praktiska tillämpning av den högre
diplomatien.

Ryssen Boris Pasternak utsågs till årets nobelpristagare i littera
tur. Hela världen fick återigen bevittna, hur perfekt en diktator
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och hans redskap fungerar, när en människa "frivilligt" tvingas
att avsäga sig något.

Prinsessan Ingeborg, Västergötlands hertiginna, har avlidit, och
på Petri stol har en ny påve tagit plats efter den lärde och rak
ryggade Pius XII. Tyvärr blev det återigen en italienare. Hade
det blivit en amerikan, som faktiskt många trodde, så hade den
ryska stingsligheten kanske vänt sig mot Rom och USA och låtit
det fattiga Finland vara ifred. Och för Finland kan det nya året
bliva ett prövningens år.

Och därmed har krönikören givit sig in på att sia om framtiden,
vilket ju är att falla i andras ämbete. Och sådant skall en krönikör
inte låta förleda sig till.

Därför kan det kanske anses lämpligt att här sätta punkt och
som vanligt önska bröderna

ETT GOTT NYTT AR!

Vänersborg Annandag Jul 1958.

THORSTEN GULZ.
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_111--r
MINNESRUNOR 1958.

"Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en till skuggornas värld."

Gillebröder!

Under det snart förgångna året ha ej mindre än 15 gillebröder gått bort
och lämnat tomrum i brödrakretsen. Några av dem voro mycket kända per
soner i vår stad, några tillhörde vårt gilles äldsta medlemmar. Om dem alla
är det vittnat, att de redligen fyllt sitt värv och därigenom hedrat den stad,
wm sett dem födas eller där de fostrats eller verkat.

Advokaten CHARLES KALTOFEN, född i örebro
den 28 augusti 1911, avled i Vänersborg den 5
februari 1958. - K. kom i unga år till Väners
borg och genomgick härvarande läroverk, där han
blev student 1930. Efter jur. kand.-examen vid
Uppsala universitet 1937 och tingstjänstgöring i Nor
dals, Sundals och Valbo domsaga startade han 1941
egen advokatrörelse här i Vänersborg, vilken han be
drev till sin död. - K. hörde till de stilla i samhället
men var intresserad ordensbroder. Hans gedigna per
son ingav förtroende hos omgivningen. - Charles
Kaltofen in valdes i Vänersborg Söners Gille år 1939.
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Civilingeniören HJALMAR EKBERG, född i Väners
borg den 16 maj 1872, avled i Stockholm den 20
februari 1958. - E. genomgick läroverket härstädes
och blev där student 1891. Efter civilingeniörsexamen
vid Tekniska högskolan tjänstgjorde han i 25 år som
konstruktionsingeniör hos den kände uppfinnaren och
industrimannen d:r Gustaf de Laval och därefter en
lika lång tid som bibliotekarie hos Ingeniörsveten
skapsakademien. - E. var mycket hängiven sin fö
delsestad, som han ofta besökte. - Hjalmar Ekberg
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1922.

F. köpmannen WARNER DAHLSTRöM, född i
Vänersborg den 28 maj 1891, avled å Mariestads lasa
rett den 7 april 1958. - D. kom att tidigt ägna sig
åt köpmannens yrke och bedrev under en lång följd
av år handelsrörelse i Karlsborg ända till år 1952,
då han slog sig ned i Töreboda. - Aven D. var med
starka band fästad vid sin födelsestad. - Wärner
Dahlström inträdde i Vänersborgs Söners Gille redan
år 1915.

Direktören AXEL H. EDLUND, född i Vänersborg
den 29 juli 1894, avled i Vara den 10 maj 1958. 
Aven E. ägnade sig tidigt åt köpmannayrket och var
i många år anställd hos kolonialvaruföretaget Ciar
holm & Bergman AB, senast som chef för Nya Han
dels Aktiebolaget, Carl Arfvidsson, i Vara. - E. var
även verksam i branschorganisationer samt kommu
nalt intresserad. Han grundade Vara rotaryklubb. 
Axel Edlund inträdde i Vänersborgs Söners Gille år
1928.
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F. direktören BENNO BECKEMAN, född i Väners
borg den 6 oktober 1878, avled i Stockholm den 26
juni 1958. - Efter skolgång i hemstaden och handels
studier i Göteborg övergick B. snart till studier i
teckning och målning vid konstskolan Valand i Göte
borg. Emellertid blev det kamerakonsten, som kom
att fånga hans intensiva intresse. Efter närmare ut
bildning, bl. a. i Tyskland, startade B. 1910 sin kända
fotoaffär vid Drottninggatan i Stockholm, senare om
bildad till aktiebolag. - B. hörde till de kända stock
holmarna, men hela sitt liv var W. C. Beckemans son
hängivet fästad vid sin födelsestad. Han bar alltid

vårt gilles veteranmärke. - Benno Beckeman inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1919.

F. vaktmästaren AXEL HEDBERG, född i Väners
borg den 9 december 1874, avled i Vänersborg den
1 juli 1958. - H. var först anställd vid stadens gar
veri men övergick sedan till fiskhandelsrörelse för att
slutligen under c:a 30 år verka som vaktmästare vid
Vänersborgs lasarett. - H. var intresserad medlem
av Vänersborgs Arbetareförening. - Axel Hedberg
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1944.

F. dövläraren FOLKE WIKSTRöM, född i Götlunda
i Närke den 28 november 1889, avled i Vänersborg
den 5 september 1958. - W. kom i unga år till Vä
nersborg och genomgick härvarande läroverk, där
han blev student 1909. Efter några års studier vid
Uppsala universitet avlade W. folkskollärareexamen
vid seminariet i Växjö och dövstumiärareexamen å
Manilla. 1918 antogs han till ämneslärare vid döv
stumskolan i Vänersborg, där han verkade till sin
pensionering 1954. W. var läroboksförfattare och
tidigare verksam i yrkessammanslutningar. - Kom
munalt intresserad var W. stadsfullmäktig i Väners

borg ett par valperioder. Han var med och grundade stadens hemvärn och var
under många år dess chef. I sällskapet Vänersborgs Par Bricole beklädde W.
under en lång följd av år olika befattningar, senast som styrande mästare under
10 år till år 1955. - Folke Wikström invaldes i Vänersborgs Söners Gille år
1926. Under många år var han verksam medlem av gillets berednings- och års
skriftsnämnder. Han är oförglömlig.
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F. poliskonstapeln ANTON LUNDGREN, född i Ör
i Dalsland den 6 december 1880, avled i Vänersborg
den 20 juli 1958. - L. inträdde i Vänersborgs polis
kår 1906 och tjänstgjorde där till sin pensionering.
- Som kommunalman kom L. att göra betydande
insatser. Redan 1915 blev han stadsfullmäktig och
tillhörde bl. a. drätselkammaren under långa perio
der. 1919 blev han landstingsman och var under åt
skilliga år sjukvårdsberedningens ordförande. Talang
fullt och rakryggat utförde L. sin kommunala gärning,
grundad på ingående studier av de föreliggande frå
gorna. - Anton Lundgren invaldes i Vänersborgs
Söners Gille år 1951.

F. lektorn DAVID NILSSON, född i Vänersborg den
3 augusti 1885, avled i Skara den 2 augusti 1958. 
N. genomgick härvarande läroverk, där han tog stu
dentexamen 1904. Efter akademiska studier vid Upp
sala universitet blev N. där fil. d:r 1912. Han ut

nämndes 1915 till lektor i biologi och geografi vid
Skara läroverk, i vilken befattning han kvarstod till
sin pensionering 1951. - I många år var N. ledamot
av Skara stads hälsovårdsnämnd. Inom Skaraborgs
läns naturskya.dsförening var han i decennier en le
dande kraft. - N. var varmt hängiven sin födelse
stad. - David Nilsson inträdde i Vänersborgs Söners
Gille år 1919.

Direktören KURT WOLGAST, född i Vänersborg
den 8 juli 1893, avled i Hälsingborg den 15 septem
ber 1958. - Efter studentexamen 1912 vid lärover
ket härstädes och studier vid Göteborgs handelsinsti
tut ägnade sig W. åt rederinäringen. Han var an
ställd vid olika rederier i Hälsingborg, senast vid AB
Transmarin, där han i många år var ekonomidirektör,
tills han i somras pensionerades. - Vid Hälsingborgs
handelsgymnasium var han under åtskilliga år lärare
i stenografi och maskinskrivning samt senare under
20 års tid kassaförvaltare. - W. tillhörde kretsen
kring Birger Sjöberg. - Kurt Wolgast inträdde i
Vänersborgs Söners Gille år 1919.

65



F. godsägaren PER GRUNDBERG, född i Väners
borg den 16 maj 1879, avled i Stockholm den 24 sep
tember 1958. - Efter skolgång i födelsestaden ägna
de sig G. åt jordbruksnäringen. Han praktiserade
på åtskilliga gårdar, tills han för många år sedan in
köpte Äkerby gård vid Gräveby, som han brukade
till 1950, då han slog sig ned i Kppelviken. - Under
sin tid i Gräve hade han många kommunala förtro
endeuppdrag. - Per Grundberg inträdde i Väners
borgs Söners Gille redan år 1907 och erhöll gillets
medal j år 1956.

Typografen GUNNAR ÄKERSTROM, född i Vä
nersborg den 23 december 1892, avled å Lidköpings
lasarett den 9 oktober 1958. - Efter skolgång i fö
delsestaden kom Ä. att ägna sig åt typografyrket.
För c:a 30 år sedan anställdes han vid Skaraborgs
läns Annonsblad i Skövde, där han verkade till sin
död. - Vänsäll och trivsam hörde Ä. till de stilla
i samhället. - Gunnar Äkerström inträdde i Väners
borgs Söners Gille år 1926.

F. bankkamreraren VERNER OLSSON, född i Vä
nersborg den 2 september 1886, avled i Vänersborg
den 22 oktober 1958. - Efter studentexamen i fö
delsestaden och handelsutbildning i Göteborg anställ
des O. i unga år hos dåvarande Enskilda Banken i
Vänersborg, som senare uppgick i Svenska Handels
banken. Under många år tjänstgjorde han som låne
kamrer till sin pensionering för några år sedan. 
O. var en mångsysslare, som med kunskap och vid
syn, klart intellekt och gott omdöme samt en viss
originalitet tillvann sig aktning och förtroende i vida
kretsar. Under en lång följd av år var han stads

fullmäktig och ledamot av ett otal styrelser och nämnder; Under en tid var
han ordförande i stadens drätselkammare. - Från sin tidiga ungdom medlem
av Vänersborgs missionsförsamling tillhörde han i 45 år dennas styrelse. och var
under en följd av år söndagsskollärare och församlingens kassör. - Verner
Olsson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1920.

66



F. bruksbokhållaren JOHN WALLSTRöM, född i
Vänersborg den 17 april 1894, avled i Vänersborg
den 25 december 1958. - Efter skolgång i födelse
staden anställdes W. tidigt vid Vargöns Aktiebolag,
där han verkade, tills han nyligen pensionerades. 
W. var en tid ordförande i Tjänstemannaföreningen
i Vargön. Varmt fosterländsk tillhörde han hemvär
net från dess stiftande. - Johnny Wallström inträdde
i Vänersborgs Söners Gille år 1944.

F. bankkamreraren LUDVIG BARKSTEDT, född i
Vänersborg den 28 september 1882, avled i Alingsås
den 26 december 1958. - Efter studentexamen i fö
delsestaden 1901 genomgick B. Göteborgs handels
institut och var några år anställd vid Enskilda Ban
ken i Vänersborg. 1906 blev han kamrer hos Alingsås
Sparbank och verkade där i 30 år. - Mångårig med
lem av stadsfullmäktige i Alingsås var B. en av de
drivande krafterna i stadens kulturella liv, särskilt i
vad gällde teater och musik. Intresserad sångare var
han med om att starta Västergötlands Sångarförbund
och deltog i flera av Svenska Sångarförbundets

sångarfärder. - Hela sitt liv med starka band fästad vid den stad, som såg ho
nom födas, inträdde Ludvig Barkstedt som en av de första i Vänersborgs Söners
Gille redan år 1906 och erhöll gillets medalj år 1955.

Vänersborg annandag jul 1958.

GUNNAR HJORTH.

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

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

Anita HaHden.)



Vänersborgs Söners Gilles

styrelseberättelse för år 1958.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse över verksamheten under år 1958, Gillets 53:e arbetsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 20 mars och
till högtidsstämma annandag jul. Till den senare, vilken avhölls
i Frimurarelogens festvåning med ty åtföljande sedvanlig julmåltid,
hade infunnit sig 60 gillebröder. Vid högtidsstämman utdelades
- förutom vederbörliga 25-årstecken - Gillets hyllningsmedalj
till en om Gillet särskilt förtjänt gillebroderl). I samband med
stämman höll gillebrodern Nils Pårud föredrag över ämnet: "Be
folkningsutvecklingen och bebyggelsen i Vänersborg."

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 27:e årgång.
Ur "Knut Hernströms understödsfond" har utdelats en julgåva

och ur "Major Oscar Wenerströms understödsfond" likaledes en
julgåva. För Gillets övriga understödsverksamhet redogöres i "Stif
telsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" särskilda styrel
seberättelse.

Liksom tidigare har ur "Wilhelm och Nora Malmbergs donation"
utgått stipendier till elever vid stadens folkskolor.

Gillet har ur sin allmänna kassa lämnat stadens museum bidrag
till kostnaderna för uppordnande och modernisering av museets
fornsakssamling.

Medlemsantalet utgjorde vid 1958 års utgång 592, varav 23
ständiga medlemmar. Under året ha 15 medlemmar avlidit, 4 med
lemmar avförts på grund av stadgeföreskrift och 23 nya medlem
mar tillkommit.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
"Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems" särskilda
styrelseberättelse.

1) Bankkassören Primus Anderson, bisittare Gillets styrelse, förutvarande
gilleskrivare och kassafogde.
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Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1957 .
Inträdesavgifter (resterande) 18:-
Avgifter av ständiga medlemmar. . . . . . 350:-
Medlemsavgifter för år 1957 (rest) .. 780:-

" " 1958 (del) 2.755:- 3.535:-

Uttagna porton . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 342:05
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 :02

Overskott .

Kronor

1.715:20

4.350:07

866:66

6.931 :93

Bidrag till årsskriftskosrnader .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar .
Gåva till museet .
Trycksaker .
Porto och telefon .
Diverse .

Behållning till år 1959: Innestående i bank ..
å postgiro

Kontant

1.433:
419:30
556:75
500:
212:
319:60
166:15

3.244:45
16:30
64:38

Kronor

3.606:80

3.325:13

6.931 :93

2. VÄNERSBORGS SONERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1957 ..
Räntor .

Kronor

4.989:78
183 :67

5.173:45

Behållning till år 1959: Obligationer .
Innestående i bank ..

4.000:
1.173 :45

Kronor

5.173:45

5.173:45

3, NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1957 .
Ränta .

Kronor

800:13
29:46

829:59
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Behållning till år 1959: Innestående i bank

Kronor

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1957 .
Räntor .

Kronor

Julgåva o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Behållning till år 1959: Obligationer 2.000:-
Innestående i bank.. 186:05

Kronor

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1957 .
Räntor .

Kronor

829:59

829:59

2.176:52
80:13

2.256:65

70:60

2.186:05

2.256:65

5.578:84
205:34

5.784 :18

Behållning till år 1959: Obligationer
Innestående i bank o.

5.000:
784:18

Kronor

5.784 :18

5.784:18

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1957 .
Räntor o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1959: Obligationer 3.000:-

Innestående i bank .. 556:66

Kronor

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1957 .
Räntor

Kronor

70

3.526:83
129:83

3.656:66

100:-

3.556:66

3.656:66

10.491 :77
386:21

10.877:98



Stipendier till elever vid stadens folkskolor ..
Fondernas utskylder .

Behållning till år 1959: Obligationer
Innestående i bank ..

150:-
49:- 199:-

10.000:-
678 :98 10.678 :98

Kronor 10.877:98

8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1957 5.484 :76
Försålda årsskrifter 74:15
Annonser i årsskriften 1957 2.550:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1957 475:-
Annonser i årsskriften 1958 2.360:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1958 958:-
Räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 :86
Diverse 62:- 6.681 :01

Kronor 12.165:77

Tryckning av 1957 års årsskrift .
" 1958 " .

Fotografier m. m. . .

Behållning till år 1959: Obligationer
Innestående i bank ..

3.025:
3.518:

64:30

2.000:
3.558 :47

6.607:30

5.558:47

Kronor 12.165:77

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1957 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1959: Innestående i bank

Kronor

5.584:98
264:10

5.849:08

5.849:08

5.849:08

Gillets allmänna kassa företer ett överskott av kronor 866:66,
överensstämmande med under året guldet lån till ålderdomshemsstif
telsen. Styrelsen undersöker, varpå detta överskott beror.

Gillets fonder - med undantag av Eliassonska fonden, som till
hör nyssnämnda stiftelse -, vilkas medel äro placerade, förutom
i bank, i obligationer med skilda avkastningsräntor, ha för året gott
gjorts enhetlig ränta med c:a 3,68 Ofo.
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Allmänna kassan och de av Gillets fonder, som ej äro under
stödsfonder, beskattas numera var för sig för sina ränteinkomster.
Under året erlagda gemensamma utskylder ha i sin helhet avförts
å Malmbergska fonden.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman f. spar
bankskassören Bror Fock, till gil1eskrivare driftschefen Thorsten
Gulz och till kassafogde f. drätselkontoristen Kurt Hallberg.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden, var
jämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 6 mars 1959.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

KURT HALLBERG.

BRUNO STERNER.

VALTER KARLSON.

PRIMUS ANDERSON.

THORSTEN GULZ.

G r a n s k n i n g s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles
räkenskaper och förvaltning under år 1958, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen över
Gillets och dess olika fonders ställning är i full överensstämmelse
med de oss förelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapi
talbehållningen per den 31 december 1958, tillhopa Kronor
42.941:59, har av oss kontrollerats. Orsaken till det i styrelsebe
rättelsen omnämnda överskott i allmänna kassan, kronor 866:66,
är fortfarande under utredning. Fondernas innehav av obligatio
ner har inventerats och befunnits överensstämma med räken
skaperna.
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Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning förefinnes,
hemställa vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1958 års för
valtning.

Vänersborg den 31 mars 1959.

LENNART ANDERSSON.

G r a n s k n i n g s In ä n.

SVEN LIND.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1958.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten under år
1958, stiftelsens sjunde arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Inkomster:

Arrende konto .
Gåvors konto .
Räntors konto .

Kapital konto (årets underskott)

9.775:63
395:-
131:54 10.302:17

102:55

Kronor 10.404:72
Utgifter:

Räntors konto .
Löners konto .
RenhåIInings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

Understöds konto

2.054:09
300:
161:40

5.134:76
129:
456:
69:47 8.304:72

2.100:-

Kronor 10.404:72
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IN- och UTGÅENDE BALANSKONTI:

Tillgångar:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Utestående fordringars konto .
Kassa konto .

Kronor

Skulder:

Låne konto .
Utestående skulders konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto .

Kronor

den 1/1

105.000:
100:
50:

870:36

9:95

106.030:31

40.866:66
1.029:

10.000:
54.134:65

106.030:31

den 31/12

105.000:
100:
50:

1.099:88
46:33

106.296:21

40.000:
2.264:11

10.000:
54.032:10

106.296:21

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION:

Behållning från år 1957 .
Räntor

Kronor

Anslag till "De gamlas utfärd" .
Behållning till år 1959: Fastighetens lån 20.000:-

Obligationer 8.200:-
Innestående i bank .. 4.734 :26

Kronor

31.721 :63
1.312:63

33.034:26

100:-

32.934:26

33.034:26

Under året har matsalen - redan förut utnyttjad för uthyrning
- omändrats till två resanderum, i samband varmed en ny dörr
upptagits mot nedre korridoren och målning skett. Viss annan re
paration har dessutom utförts. Med arrendatorn har överenskom
mits om höjning av grundhyran.

Stiftelsens understödsverksamhet har under det gångna året nå
got utökats.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande
f. sparhankskassören Bror Fock, till sekreterare driftschefen Thorsten
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Gulz, till kassör f. drätselkontoristen Kurt Hallberg och till fastig
hetsförvaltare handlanden Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

PRIMUS ANDERSON.

THORSTEN GULZ.VALTER KARLSON.

Vänersborg den 6 mars 1959.

GUNNAR HJORTH.

BRUNO STERNER.BROR FOCK.

KURT HALLBERG.

Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räken
skaper och förvaltning under år 1958, få efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgiv
na redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss
genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbehåll
ningen per den 31 december 1958, tillhopa Kronor 96.966:36, har
av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Syskonen
Eliassons donations innehav av obligationer har inventerats och
befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning förefinnes,

hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1958 års
förvaltning.

Vänersborg den 31 mars 1959.

LENNART ANDERSSON.

R e v i s o r e r.

SVEN LIND.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1958.

3.325 :13
5.173 :45

829:59
2.186:05
5.784:18
3.556:66

10.678 :98
5.558:47
5.849:08 42.941 :59

64.032:10
32.934:26 96.966:36

Kronor 139.907:95

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem:
Fastigheten .
Syskonen Eliassons Donation .

---------
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1958.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, Tillskärare, Vänersborg o ••

ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg o o ••••

ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora .
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg o •••••••••

AHLM, ALLAN, järnhandelsbiträde, Vänersborg o •••••••• o •

ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Med. lic., Stockholm .. o • o •••••• o ••••••••

ALMSTRöM, NILS, Provinsialläkare, Gnosjö .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg o •••• o o •••

ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg o ••••••

ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg . o ••••••••••••••

ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg o •••••• o ••••

"'ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, jordbruksförman, Vänersborg o •••

"ANDERSSON, GOTTFRID, fd. överpostiljon, Uddevalla, inne-
havare av gillets medalj (1956) o • o ••• o ••••••••

"'ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund ..... o ••••••••••••••

"ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Strömstad . o ••••••••••••

ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg o •••••••••••••

ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ..... o •• o o ••

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .. o.
ANDERSSON, CARL Wo, Handlande, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg .
ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg .. o • o o ••••••••••• o ••

ANDERSSON, NILS, Handlande, Vänersborg .
ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg o

ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) . o o o •• o o •

ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg o' o ••• o •• o ••

ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg .. o •• o. o •• o o ••••••

"ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, bisittare i
gillets styrelse, innehavare av gillets medalj (1958) o o. o

ANDERSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg o ••••••••• o.
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födelse· Inträ-
år desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1896 30
1897 42

1878 07
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1919 53
1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38
1925 58

1898 18
1919 35



ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg .
"'ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDERSSON, TORSTEN, Kontorsskrivare, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
"ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
"'ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, LUDVIG, fd. Bankkamrer, Alingsås, innehavare

av gillets medalj (1955) t .
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
"'BECKEMAN, BENNO, Direktör, Stockholm t .
"'BECKEMAN, KNUT, fd. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medlem .
"'BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, Linjeförman, Trollhättan .
"BERG, FRITZ, fd. Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
"'BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Göteborg .
BERGLUND, FOLKE, Sjökapten, Hälsingborg .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg .
BERGMAN, KARL-ERIK, Handelsbiträde, Vänersborg .
"BERGSTRöM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
"BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro .
"BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg .
BIEL, GöSTA, Rederitjänsteman, Lerum .
BjöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg .
BjöRNBERG, SVEN, Poliskonstapel, Vänersborg .
BjöRNDAHL, ERIK, Bokbindarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, KARL, fd. Hantverksföreståndare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, LilIa Edet, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .

1918 45
1896 32
1914 55
1909 52
1906 54
1901 30
1907 53
1897 46
1902 28
1918 55
1899 54
1890 45

1882 06
1885 30
1878 19

1880 15
1905 33
1903 55

1884 08
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1910 45
1920 43
1898 46
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1912 54
1885 55
1923 55
1914 55
1918 47
1906 48
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BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
"BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
'-BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
"BRAND, ERNST, Ingeniör, Hälsingborg, ständig medlem
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg .
':-BROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun .
'-BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
':-BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BKCKLUND, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
BKCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
"CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Linköping .
':-CEDERGREN, RAGNAR, Affärschef, Västerås .
':-CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Avdelningschef, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Hofors .
DAHLGREN, ARNE, Kontorsskrivare, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
DAHLGREN, STIG, Omnibusägare, Vänersborg .
'-DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Kassör, Vänersborg .
DAHLLöF, HARRY, Polisassistent, Uddevalla .
DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping o o..
"DAHLSTRÖM, WKRNER, Handlande, Töreboda t .. o. oo. o..
DAHME, ALGOT, Kmneslärare, Vänersborg .. o .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
"DAFGÄRD, AXEL, Köpman, Vänersborg .
DAFGÄRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig medlem oo
"DAFGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg o o
DAFGÄRD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara o .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg oo o .
"DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg o .
':'DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm o o.
"EDLUND, AXEL Ho, Direktör, Vara t oo. o oo.. o. o..
"EDLUND, BERTIL, Kontorsskrivare, Trollhättan .. o.. " .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Vänersborg o .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg o.
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, Stadsfogde, Boås .
EK, HARALD, Kapten, Sundbyberg .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänershorg o .
':'EKBERG, HJALMAR, Civilingeniör, Stockholm .! . oo.. oo oo
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan . o .
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1881 50
1888 32
1873 34
1880 21
1919 54
1886 19
1906 23
1904 31
1898 45
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1924 48
1918 55
1911 53
1917 55
1896 30
1911 55
1909 55
1895 47
1891 15
1909 39
1920 55
1891 21
1939 50
1906 30
1903 53
1898 53
1893 52
1895 21
1891 32
1895 28
1899 30
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49
1894 48
1919 44
1924 50
1872 22
1916 53



ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma " .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
"'ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda o o.
"'ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall ooooooooooooo. oo ooo .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg . o' oooo .
ENGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Söderhamn . ooo .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .. oo.... o. oo.. oo. o
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"'ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg . ooooo.... o. oo..
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg . o.. oooooo. o
ERIKSSON, ALFRED, fdo Boktryckare, Göteborg oooo. o.. oooo. o
ERIKSSON, ALLAN, 1:e Postiljon, Vänersborg ooo. ooo .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"ERIKSSON, AXEL, Handlande, Vänersborg o o
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg . o. o. ooo.. o .
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .... o.. oo.
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg . o.... o.... o. o. ooo .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg '" o. O" ••

ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg . o.. o o..
ERICSSON, JOHN-OLOV, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem o o ••••

"ERIKSSON, LARS, fdo Skolvaktmästare, Vänersborg . o ooo
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg o .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .. oooo ooo o..
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg o ooo o. o
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg o. o o
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .. oo. oo o o .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg o o .
EHRLING, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand .
FAGERSTROM, RUNE, Apotekare, Uddevalla o
FALK, HARRY, Handlande, Vänersborg ..... o o o o .
FALK, RAGNAR, fdo Länsassessor, Vänersborg o' .
FERM, RUNE, Poliskonstapel, Vänersborg ... ooo.. o o oo
"-FOCK, BROR, fdo Sparbankskassör, Vänersborg, gillets andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) ooo. o. oo. o
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Borås o. oo. o. oooooo. ooo..... o...
FRIEDLANDER, BIRGER, fdo Handlande, Vänersborg .. oo.. oo
"-FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg o. o. o. o. oo. o.. o'"
FRöID, ARVID, Förman, Vänersborg o... o. o o oo. o.. o .
FURBO, E VERT, Skolvaktmästare, Vänersborg o. o.. o .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .. oo o.. oooo. o'"
"-GADDE, ELOF, Köpman, Vänersborg ooo o. o. o o .
"GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg o. oo. o ooo

1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 52
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1878 21
1907 46
1911 57
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1926 54
1924 57
1906 55
1890 47
1929 57

1888 07
1910 52
1887 43
1896 24
1897 41
1910 55
1917 56
1911 30
1915 34
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GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Köpman, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Stockholm .
·-GILLBERG, EWALD, Handlande, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1957) " ..
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRöM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörenrreprenör, Vänersborg .
"GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund, innehavare av

gillets medalj (1956) .
"-GRUNDBERG, PER, fd. Godsägare, Bromma, innehavare av

gillets medalj (1956) t .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
"GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare .
GUSTAFSSON, EDVARD, Bitt. länsarkitekt, Vänersborg
GUSTAFSSON, HOLGER, Häradsskrivare, Åmål .
"-GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Malmö .
"HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Norrköping, ständig medlem ..
"-HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
"'HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, gillets

kassafogde, innehavare av gillets medalj (1957) .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
"HALLONQVIST, KNUT, Handlande, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Handlande, Vänersborg .
"'HALLQVIST, ERIK, fd. Stationsmästare, Lilleskog .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Lindesberg .
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Göteborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
"HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem
"-HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
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1911 51
1911 47
1917 46

1889 08
1920 55
1910 46
1906 54
1897 54
1901 54

1884 07

1879 07
1913 44
1939 54
1905 28
1923 46
1911 38

1893 19
1918 55
1909 55
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1901 17
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
1913 55
1904 55
1899 28
1924 52
1896 48
1889 38

1942 57
1878 23



HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala o o .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna o. o .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla oooo .
HEDBERG, AXEL, fd. Vaktmästare, Vänersborg t .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla .
':'HEDEN, ALLAN, Registrator, Vänersborg, gillets arkivarie o .
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg o..
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala o..
HELLSTRÖM, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
HERNEK, AXEL, Kapten, Uddevalla o .
HERNEK, CARL-ANDERS, Arkitekt, Uddevalla o .
HJELM, AXEL Ro, Köpman, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .. o. o .
"HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, gillets förste

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) o ••

HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg o .
HOLM, HERBERT, Handelsbiträde, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Fartygritare, Göteborg o.. o .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg o..
HKGNEFORS, ERNST, Kapten, Uddevalla .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
JAKOBSSON, NILS, Brädgårdsförman, Vänersborg . o " o..
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
JANSON, GÖSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg o .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JANSSON, SVEN, Expeditionsvakt, Vänersborg .. o .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg .. o .
JARN, GöSTA, Agronom, Brålanda .
"JENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg .
':']ERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARVID, Lokförare, Uddevalla .
"JOHANSSON, AXEL, fd. Förman, Vänersborg .
':']OHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg o..
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg o .
"JOHANSSON, EMIL, fd. Handlande, Vänersborg o .
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg .. o .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg o .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussvakt, Trollhättan .
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1899 55
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1919 55
1907 34
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1900 55
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1902 55
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1919 55
1926 55
1885 54
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1902 23
1907 53
1903 50
1910 58
1923 53
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1932 53
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1920 50
1902 49
1900 55
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1920 55
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1903 30
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1912 55
1887 19
1910 54
1916 58
1899 50
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JOHANSSON, GUNNAR, fd. Maskinmästare, Göteborg .. oo....
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg ..... ooo. o
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg o.....
"JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .... o. o' oo
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla ooo..... o. o. oo. oo.''
JOHANSSON, HILMER, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Stockholm .. o' oo. o.
"JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg o. o o
JOHANSSON, JENS, Omnibusägare, Vänersborg o o. oo
JOHANSSON, JOHN, fd. Förman, Vänersborg o. oo .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg .. o o.
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg oooo .
"'JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg o. o.
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg oo .
JOHANSSON, OSCAR, fd. övermaskinist, Mölndal o
"JOHANSSON, OTTO, fd. Hovmästare, Mellerud '" o .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg o.
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg o. o .
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Stockholm oo o..
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg .
JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"'JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, ANDERS, Handlande, Vänersborg o .
JONSSON, BENGT Ro, Arkivare, Saltsjö-Duvnäs .
JONSSON, ERIK, Lagerbiträde, Vänersborg o o. o.. o
JONSSON, HELGE, Handlande, Vänersborg . o.. ooo.. o. o.. oooo
JONSSON, JOHAN, fd. Intendent, örebro oooo. o o. oo o
JOHNSSON, CARL, fd. Handlande, Vänersborg . oo o
JONSSON, OLOF, Handlande, Vänersborg o .
"'JöNSSON, GUSTAF, Stadsbokhållare, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Äkeriägare, Vänersborg .
KALTOFEN, CHARLES, Advokat, Vänersborg t o.. o
CARLSSON, ALBERT, fd. Handlande, Vänersborg oo
KARLSSON, BERTIL, Bilreparatör, Avesta .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .. o. , o' . o ooo'
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig medlem . o
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg o. o. o oo.. o
"'CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, GUNNAR, FörrådsP1~stare, Vänersborg o., ooo .
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood, (Uo S. A.) o
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg oo
"CARLSSON, CARL, fd. Sanatorievaktinästare, Vänersborg
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"CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig
medlem .

"'CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-
havare av gillets medalj (1957) .

"CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem .
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
CARLSSON, ROBERT, Charkuterist, Vänersborg .
"'KARLSON, VALTER, Handlande, Vänersborg, fastighetsfär-

valtare i gillets styrelse, gillevärd .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
"CARLSTRöM, NILS, Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KLINGBERG, EMIL, fd. Reparatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, HELGE, Fabrikör, Gustafsfors .
KORP, HERBERT, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg .
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg . . . . . . .. . .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"'CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
"LAGERGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
"'LARSON, AXEL, fd. Handlande, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
"'LARSSON, ERNFRID, fd. 1:e Postiljon, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1956) .
LARSSON, GöSTA, Teknolog, Vänersborg, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, fd. Försäljningschef, Vänersborg .
"LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
LARSSON, NILS, Skolvaktmästare, Vänersborg .
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1936 55
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LARSSON, OSCAR, Journalist, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
*LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, 1:e Stationsskrivare, Stockholm .
LARSSON, ROLF, Åkeriägare, Vänersborg .
LARSSON, STIEG, Kontorist, Vänersbrog .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Handlande, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg .
LIND, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, örebro .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg .
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) .
LINDEN, OSKAR, Handlande, Vänersborg .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Långared .
LINDQVIST, ROLF, Taxeringsintendent, Gävle .
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg .
<-LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Vänersborg .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Handlande, Vänersborg .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg .
LJUNGGREN, ERIK, Handlande, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg .
"LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog .
"LUNDBORG, ERIC, Handlande, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1956) .
LUNDBORG, EVERT, Handlande, Vänersborg .
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Handlande, Vänersborg .
LUNDGREN, ANTON, fd. Poliskonstapel, Vänersborg t .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
"LUNDGREN, NILS, fd. överpostmästare, Stockholm .
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LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
"LUNDGREN, THOR, fd. PostkonrrolIör, Västerås .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
':-LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
':-LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
':-LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
':-LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Kontorist, Vänersborg .
':-LUNDIN, WKRNER, fd. Byrådirektör, Stockholm .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Verkmästare, Avesta .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Stockholm .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMSTRÖM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
"MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Vänersborg .
MILLING, TAGE, Lagerförman, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Handelsbiträde, Vänersborg .
MOSSBERG, ARNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, 1:e Poliskonstapel, Vänersborg .
':-NILSSON, DAVID, fd. Lektor, Skara t .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Handlande, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
"von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsås .
NORDBERG, JULIUS V., fd. Charkuterist, Vänersborg .
"NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla, innehavare av

gillets medalj (1955) .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
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1892 44
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1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1906 55
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NORDGREN, KARL, Målaremästare, Vänersborg .
NORDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"NYSTRUM, JOHN, fd. Köpman, Göteborg .
NYSTRUM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTRUM, ÅKE, Handlande, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggmästare, Lidköping .
"OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
"OLSSON, VERNER, fd. Bankkamrer, Vänersborg t .
PALMSTRUM, HERBERT, Fabrikör, Vänersborg .
PALMSTRUM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, fd. Uverlärare, Mora-Noret .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla .
"PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Telearbetare, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Var~ersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, ersättare

i gillets styrelse .
PETTERSSON, KARL, Kriminalassistent, Lidköping .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga o .
PÅRUD, NILS, Byråsekreterare, Stockholm o o.. oooo .
PÅRUD, PAUL, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg . oooo .
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg ooo. oo.. o. o. o. oo .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .. o..... oo oo .
RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .. oo .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .. o o o .
"'REYNOLDS, ALDOR, fdo Handlande, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg . oo o .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .. o .
ROLANDER, CARL-HENRIC, Handlande, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg oo o .
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
"ROSLIN, HENRY, Köpman, Borås o .
ROSLIND, GUNNAR, juvelerare, Vänersborg o .
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ROSLIND, LARS-GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig
medlem .

ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig
medlem .

RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
':'RöTTIE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
"'SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Vänersborg, ersättare i gillets

styrelse .
':'SANDBERG, AXEL, Målaremästare, Vänersborg .
"'SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
"SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
"af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Uppsala, innehavare

av gillets medalj (1955) .
SANDH, LARS-GUNNAR, Ingeniör, Hägersten .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
SJöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SJöGREN, JOSEF, fd. Läroverksadjunkt, Vänersborg .
SJöLING, LARS-GöSTA, Montör, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
"SJöSTAD, RAGNAR, Elinstallatör, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg , .
':'SJöSTRöM, GUSTAF, Handlande, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
"SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede ..
"SKKRBERG, OSKAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, HARALD, Snickare, Vänersborg .
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla .
SCHöNDELL, SIGVARD, Montör, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Handlande, Vänersborg .
"'STENSTRöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg .
':'STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bisittare i gillets

styrelse, innehavare av gillets medalj (1956) .
STERNER, NILS, Apotekare, Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskanslist, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, Direktör, Bromma .
"SUNDELIUS, GOTTFRID, Handlande, Vänersborg .

1946 58

1940 58
1903 43
1920 53

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50

1913 36
1886 30
1911 34
1881 18

1884 05
1924 45
1913 55
1914 42
1880 49
1926 52
1933 52
1896 30
1917 58
1900 30
1914 45
1925 58
1908 44
1897 28
1896 24
1896 55
1923 57
1916 57
1918 50
1905 30

1887 08
1922 41
1923 47
1908 55
1897 47
1894 43
1890 19

89



"'SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg .
"SUNDELIUS, OSKAR, 1:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vänersborg .
SUNNERDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
"SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Handlande, Trollhättan .
SVENSSON, GOSTA, Overingeniör, Göteborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVKRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVKRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVKRD, IVAR, Köpman, Trollhättan .
SVKRD, TAGE, Avdelningschef, Enskede .
SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"von SYDOW, DANIEL, Kapten, Visby .
"von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
"von SYDOW, GERHARD, Overdirektör, Stockholm .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SKFSTROM, PER-OLOF, Ingeniör, Norrköping .
SODERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SODERSTROM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .
TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlskoga .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
"'THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
"THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
"'TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Stockholm .
"THOMSON, YNGVE, Sparbankskassör, Vänersborg .
TRKDEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRKDEGÄRD, JAN-ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vånersborg .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
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1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1873 19
1923 48
1916 43
1881 42
1912 42
1896 36
1910 36
1896 44
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1901 51
1902 49
1916 46
1909 35
1916 53
1909 (30)54
1939 50
1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
1907 53
1904 54
1898 28
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42



THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
"'TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THtJRNQUIST, KARL, fd. Handlande, tJxnered .
"TtJSSBERG, ERIK, fd. Slöjdlärare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Försäljningsassistent, Vänersborg ..
WAHLQVIST, ÅKE, Polisassistent, Vänersborg .
WALL, FRITIOF, Murare, Vänersborg .
"'WALLSTRÖM, ERNST, fd. Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, HJALMAR, fd. Smörjare, Vänersborg .
WALLSTRöM, JOHNNY, fd. Bruksbokhållare, Vänersborg t .
WALLSTRtJM, WIKTOR, fd. Posttjänsteman, Kil .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, KARL GUSTAF, fd. Chefredaktör, Vänersborg ..
WASSENIUS, KENNETH, Studerande, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Vaktmästare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandelsmedhjälpare, Malmö .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
"'WERNER, ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL RUDOLF, fd. Kontorist, Grästorp .
':'WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Studerande, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
"'WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg ,.
WESTERLUND, AXEL, l:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm .
WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköpmg , .
"'WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
"WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö .
"'WIBOM, TOR, Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) , .
WIDQVIST, LARS, Kontrollant, Vänersborg .
WIjKSTRöM, ERNST, fd. Tygförva1tare, Vänersborg .
"WIKSTRöM, FOLKE, fd. Dövlärare, Vänersborg t .
"WIKSTRtJM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Ekonomichef, Göteborg .. , .

1915 55
1907 29
1884 (19)49
1880 29
1932 51
1904 41
1912 53
1892 16
1888 44
1894 44
1882 44
1907 54
1890 57
1941 55
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
1907 55
1931 46
1912 58
1881 34
1883 (08)48
1909 ,2
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1889 37
1889 26
1894 28
1923 46
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WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede .
WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
"'WOLGAST, KURT, Direktör, Hälsingborg t .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
VÄNERHALL, RAGNAR, Förste taxeringsrevisor, Vänersborg ..
WÄRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, THORSTEN, Köpman, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
"ÅKERSTRöM, GUNNAR, Boktryckare, Skövde t .
ÅKESSON, NILS ERIK, Kapten, Solna .
"ÅSTRöM, FJALAR, fd. Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 607.

Tillkomna under år 1959:

ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
JOHANSSON, ARNE, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumentmakare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Televerksarbetare, Trollhättan .
JOSEFSSON, HELGE, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, ÅKE, Servitör, Vänersborg .
NYSTRöM, BO, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, PER-ÅKE, Studerande, Vänersborg .
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg .
TILLBJöRN, HARRY, Köpman, Vänersborg .
ULLGREN, CARL-OLOF, Ingeniör, Vänersborg .
ULLGREN, SVEN-OLOF, Studerande, Vänersborg .
WESTER, KARL-INGVAR, Bilreparatör, Vänersborg .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .

1924
1889
1893
1896
1919
1890
1928
1913
1900
1920
1892
1922
1893
1902

1930
1920
1905
1907
1896
1935
1937
1909
1914
1944
1949
1914
1915
1910
1943
1928
1903

';1

35
19
43
54
49
53
58
55
55
26
46
33
42

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressförändringar
torde benäget insändas till gillets kassa fogde.
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1959.

S tyre Is e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936).
STERNER, BRUNO, fd. Frisörmästare, Bisittare 1942. t
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Bisittare 1944.
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Kassafogde 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Gilleskrivare 1957 (1954).

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Ersättare 1944.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Ersättare 1957.

Be r e d n i n g s n ä m n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
HEDEN, ALLAN, Registrator, Arkivarie.
THERNQUIST, OLE, HandelsträdgårdsmästMe.
LIND, SVEN, Disponent.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
HEDEN, ALLAN, Registrator.
FALK, RAGNAR, fd. Länsassessor.
PÄRUD, NILS, Byråsekreterare.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
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Rök e nskap s gran sk are.

LIND, SVEN, Disponent.
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.

ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Ersättare.

---:---

STIFTELSEN VANERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1959.

Styrelse.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordförande 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vice ordförande 1954 (1936).
STERNER, BRUNO, fd. Frisörmästare, Ledamot 1942. t
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Ledamot 1944.
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Kassör 1949 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsförvaltare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Sekreterare 1957 (1954).

PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Suppleant 1944.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Suppleant 1957.

Re vi s ore r.

LIND, SVEN, Disponent.
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.

ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Suppleant.

(Årtalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)



Vänersborgs Döttrars Gille 1959.
Styrelse.

ERIKSSON, ANNA, Fröken, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
HANSSON, ELLEN, Fru, Andra gilleskrivare.
SELNERT, MAUD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA. Fru, Ersättare.
TENG, KAISA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
THERNQUIST, ANNA-STINA, Fru.
KARLSON, GERTRUD, Fru.
PETRE, CARIN, Fru.
öBERG, ALVA, Fru.

JACOBSSON, LISA, Fröken, Ersättare.
OLSSON, INGRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUTH, Fru.
FORSELL, GUNHILD, Fru.

GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.
ZACK;RISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har 290 medlemmar, varav 3 ständiga.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

GRUNDLAGD

ÅR 1860



SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD ÅR 1822

En av
landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring............ Kr 79.000.000:
Reserverade medel cirka ...... " 2.184.000:-



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIG ES KREDITBAN K
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster



VANERSBORGSBRYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: AB Pripp & Lyckholm, Göteborg

Tillverk_ning: M a If- och Läskc;drycker



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABL. 1917

Tel. 129 82 el. 129 84

VÄN ERSBORG

TILLVERKAR

9JaJJZ/iajJjJo0 9Jrdliter

qj]iazer och qj]adliappor



A... B. Nabbensbergs
Tegelbruk

Vänersborg

Tel. 10005



Generalagent: WULl' & Co AB, Vänersborg • Återförsäljare och service över hela landet.

elegant
rymlig
lättkörd
säker

Vid veckoslutet bär det av till landet. Då rattar mamma
Isabellan, pappa sitter bredvid och ungarna hnserar i haksätet.

Bellan är den idealiska familjebilen, tycker mamma,
otroligt rymlig och jättelätt att köra - och så

snygg sen! Just det, säger pappa, och dessutom
är den billig både i inköp och drift.



Edsgatan 7

GRUNDAD 1902

FÖRSÄLJER

Tel. (växel) 13840

~ och

Austin bilar

Husqvarna, NV och

Triumph motorcyklar

CRESCENT och HUSQVARNA

cyklar och mopeder

Välsorterat lager av reservdelar och tillbehör

Erkänt förstklassig bil- och cykelverkstad



Wälj

General Motors
bilar

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETS PRO D U KTER

AUTOMOBILFIRMAN

IIDIFl~IIDIEIFlIOO~ I[~IFlIt(ffiIE ~IIDo
Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401
16501



Granström & Söner A.-B.
BIL- &. MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3
Telefon 12180 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

RÖRLÄGGERI
Residensgatan 25

Telefon 12498

Utför värme.

och sanitäranläggningar

Oljeinstallationer

Medlem av RörledningsFirmornas

Riksorganisation.



VÄONERSBORGS SÖNER

och DÖTTRAR

GILLAR

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD

Residensstadens
liv- och husorgan



Vänersborg

Rekomm den eras I•



Det goda bordet

i den trevna miljön

med de facila priserna

får Ni på

Frimurareiogens Restaurang
Kungsgatan 21

Tel. 10017



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

Harry Falk A.-B.
Tel. 103 19

Leveranser från egen

tankanläggning

i Vänersborg.



VANERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

Grus
Caterpillar



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

ÄLYSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 138 45



-.-
Välj Er kostym

med blick för

minsta detalj!

Tiden är inne för kvalitetsköp.

Välj Er kostym såsom man väljer

en bil: med intresse för varje

liten detalj. Då väljer Ni Tiger.

Tiger-snitt betyder förnämsta

svenska design, och Tiger-snitt är

lika med omsorg om minsta de

talj, känsla för passform In

sydd trivsel. Här visar VI en

av de klassiska Tigermodellerna.

Kom in och prova, kom in och

välj kvalitet!



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

KOTT, FlASK,

CHARKUTERIVAROR

egna tillverkningar

ALLT l VILT och DJUPFRYST

KONSERVER och GRONSAKER

REKOMMENDERAS

Kungsgatan l Tel. 101 03 - 12253



HUVUDAFFAR:
Sundsgatan 13, Vänersborg

Tel. 10741, 10742

FILIALER:
Sandelhielmsgatan 18

Tel. 10942

Hedmansgatan 2

Tel. 141 80

CHARKUTERIFABRIK:

Fredriksbergsgatan

Tel. 12590

Egna hJlverkningar av Kvalifefsvaror



KONDITORI

-- Tel. 101 10 och 109 15 --



Kvalitetsvaror

UR, GULD, OPTIK

C)r(os/inds
Roslinds Hörna Vänersborg

Uravdeln. Optisk avdein. Guldvaruavdeln.

tel. 14285 tel. 14284 tel. 10383

Kvalitetsvaror

i LÄDER och PARFYM

C)Jäskan
Roslinds Hörna

tel. affär 11388

Vänersborg

tel. kontor 103 83



KUNGS RADIO AB.

Allt i Radio, TV, Musik, Grammofoner
och Service

Högtalaranläggningar uthyras

Tel. 10543

Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos



VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI
(Bellman & C:o)

Affär:

Edsgatan 10, Tel. 101 28

Verkstad och lager:

Vassbotten Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,

Konst, Hantverk, Presentartiklar.

TRYCKSAKER
för hemmet

föreningen

eller affären

levereras av

oss snabbt

och välgjort

Telefon

10911



Förenade Kolonial
i Vänersborg AB

CJ3öhmers e/tr.
Bosättn ingsmagasin

Vänersborg

Tel. 10253

Rekommenderas



SJÖSTRÖM & C:o
VASSBOTTEN, VÄNERSBORG

Tel. 102 54, 132 54

FörsäLjer:

Uppköper:

Ved, kol, koks, antracit, agakoks,

Esso eldningsoljor.

Hästtagel, kotagel, Systembolagets

flaskor, vax, stickylle, lump, säck

lump.

Uppköper och försäljer: skrot och metaller.

A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 -10287

En välsorterad järnhandel



Edsgatan 13 VÄNERSBORG

Allt för modern heminredning

Tel. 10220

13220

Vänersborgs Färg.. & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneb. Åke Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



Sjöstads Elektriska................................................................................
Edsgatan 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. material, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.

Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063



Affärs-,

Kontors-,

Familje-

TRYCKSAKER
C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri

VÄNERSBORG

Kyrkogatan 21 Tel. 10251

I centrum av "Lilla Paris" finner Ni de
välkända damernas affär.

Specialaffären för

Darn- och Tonårskläder,
Klänningstyger

och Gardiner

Cf2agnar C'fLiLsson-,
Tel. 104 94 Vänersborg Edsgatan 21



Målerifirman................................................

ALLAN SVANBERG
VÄNERSBORG

Rekommenderas!
Tel. Verkstad 14446

Bostad 105 42

Andersson, Larsson & C:o Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 112 69

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks



Mäklarfirman

KJELL SUNDEllUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner, Boutredningar m. fl. uppdrag.

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Ombud för Städernas Försäkringsbolag

Telefon 100 90

Drottninggatan 40, Vänersborg

VJiNEIlSiUllllGS MALEIlIAFFJiIl
Verkstad Sundsgatan 7 Tel. 10341 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär............................................................
Edsgatan 18 VANERSBORG Tel. 102 26

Vänersborgs Nya Bleck- &
Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer.

Lilla Vassbotten, Vänersborg Telefon 10996



Rydings Måleriaffär
BOSTAD:

Edsgatan 65

Telefon 115 96

VERKSTAD:

Residensgatan 33

Telefon 131 25

Utför allt inom yrket

Rörledningsfirma

I R. R. medlem I

Tel. 110 85



A. SJÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan 9 a

Tel. 11647

VÄNERSBORG

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar

SAHLINS
BOKBINDERI

Kyrkogatan 30 Tel. 10821

VÄNERSBORG
Grundat 1860



Syfabriken
A. W Thoren
Vänersborg Tel. 10572

....
:................·····•·:::::

Trikå och Kortvaror

Madrasser

Täcken och Filtar

I Vål1ersborg Bil-Aktiebolag
Tel. 12060 - astra Vägen 8

Växel

Mercedes..Benz

SAAB

Reservdelar Bilverkstad



UNIVERSAL
Basaravdelning Yänersborg

Kontor och utställning: Belfragegatan 17

Tel.: 13461, 128 50, 14850, 10694

Ledande firma inom branschen - Allt för fest
arrangörer - Leveranser till alla folkparker över
hela landet - Fullständig service för Barnens Dag
och liknande festligheter med bl. a. jörsäljningskiosker
i alpstugemodell, dekorerade i trevliga färger.

Alla slag av festtilIbehör
Låneservice Artistförmedling

Ring eller gör oss ett besök!

Rekvirera vår basarkatalog!

Säj ·hara

Yngves
om radion krånglar

det räcker

yngves Radio- o. TV
Residensgatan 23 Tel. 13534



~
GETE-lIVS

SUNDSGATAN 15 - TEL. 10567

Specialiteer:

KAFFE - OST - DELIKATESSER - MARGARIN

av högsta kvalite i lös vikt

GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt 

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER

Om Ni står

Så sätt Er
'

i begrepp att köpa ett piano,
en TV, en radio, en radio
grammofon eller grammo
skiva,

I i förbindelse med

STIGl AND,
Edsgatan 20, Vänersborg,

tel. 103 11.



HSB

I en utveckling, som kommer att kräva

mer av enskilt ansvar vid bostadens an

skaffning och vård, är bostadsrättslä

genheten den rätta bostaden.

Lös :Eder bostadsfråga genom

VANERSBORG

K vtJlj{efsfryckstJker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI I

Telefon 100 02, 133 02



Thure Carlssons Cykelaffär
EDSGATAN 37 - TEL 11724

Scooter:

Mopeder:

Cyklar:

SPORTARTIKLAR

VESPA - N. S. U.

APOLLO - N. S. U. - CRESCENT

APOLLO - CRESCENT

FISKREDSKAP

Körkorts.. och Trafikkortsutbildning
erhålles snabbt och med modern

undervisningsmateriel vid

AHLINS BILS/(OLA
Edsgatan 25 - VÄNERSBORG

Tel. Kontoret 11735 Tel. Bostaden 10735

BECKEMANS
Färg-, Tapet.., Kemikalie- &Sjukvårdsaffär

REKOMMENDERAS

Billengrens
HERREKIPERING - HERRKONFEKTION

Tel. 11010 Vänersborg
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Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder m. mi

Ewald Gillbergs
Tobakhandel

Vänersborg Tel. 101 83

I Tel. 10906

Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

AXEL LINDBERG

ö. Vägen Tel. 10963

Bensin, Eldningsoljor, Smörjoljor.
Fullständig service.



Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄ"R

Sundsgatan 23 Tel. 10084

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

ANDERSSON & FAGERSTRÖMS
ELEKTRISKA

Utför alla slag av

ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 TeL 10609 - 134 91

s~ ROSENDAHL
Bilsadelmakeri & Tapefserareverkstad
Tel. 10685 Bostaden ]2623

Bilklädslar, mattor, suffletter,

reparationer.

Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Kungsgatan 5 Tel 11612

Radio- & EI- Service
Hamngatan g Tel. 11667, bost. 12734 Vänersborg

INSTALLERAR

REPARERAR

FÖRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 25 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri
rekommenderar

sina välkända betongvaror



ALMA EI(STRÖM & C:O
Kungsgatan 7 VANERSBORG Tel. 100 86

KAPPOR, DRÄKTER, KLÄNNINGAR
I samt allt i dambranschen I

SIGNE FRISKS
KONDITORI
REKOMMENDERAS

BILFRA KT D:.ottninggatan 24 I
Vanersborg

(Inneh. Anan Nilsson) Tel. H740

Utför TRANSPORTER av alla slag,

såväl kortare som längre. Även

packning och emballering av bohag.

Vittvätt - Stärkning - Strykning

SPECIAL - TVÄTTEN
Tel. Vänersborg 12755



Vänersborgs läderaffär
Rekommenderas

Tel. 107 51

Gass.. & Flickkläcler
VÄNERSBORG

Välsorterad

specialaffär i

I Affären för ungdom I

Allt för Bosättningen
finner Ni lättast i

Porslinslagret
Residensgatan 15, tel. 10928

Vänersborg

Björndahls Bokbinderi....................."" .
Nygatan 14 a

TEL. 13729

RE KOM M E N DE RAS



VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

ÅRSSKRIFT
1960

Tjugonionde årgången

TIDSKRIFT FÖR
VÄNERSBORGS MUSEUM

VÄNERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1960.





Trumslagarpojken, som blev operachef.

TRUMSLAGARPOJKEN CONRAD NORDQVIST,
så som konstnären Hellström såg honom.

När Västgöta-Dals regemente under det dansk-tyska kriget 1848
kommenderades till Fyn för bevakning, medföljde en liten åttaårig
trumsIagarpojke. Under marscherna satt han och red på en trumma,

Uppsatsen återger i allt väsentligt det föredrag, som uppsatsens författare,
orkesterchefen vid Sveriges Radio Allan Stångberg, höll i radio den 19 januari
1959.

Det kan vidare framhållas, att Allan Stångberg har särskilt goda förut
sättningar att skildra Conrad Nordqvists liv och gärning, då han är gift
med en dotterdotterdotter till denne, harpisten i Kungl. Hovkapellet Anna
Stångberg. (Red:s anm.)



buren av mera till åren komna kolleger, och under inkvarteringarna
i de danska herrgårdarna spelade han fiol, fick sötsaker och skäm
des bort av de danska damerna. Så gestaltade sig Conrad Nord
qvists första besök i vårt södra grannland. Han skulle så småning
om återvända dit för andra gästspel och då såsom en av vårt lands
mest prominenta musikpersonligheter. Men det var säkert inga tan
kar i den riktningen, som fyllde åttaåringens sinne, då han, som
han själv berättat, från ett kyrktorn i örsted på Fyn kunde se,
hur man slogs på fastlandet.

Conrad Nordqvist föddes på landeriet Beateberg vid Vänersborg
den 11 april 1840. Hans musikaliska anlag tog sig tidigt uttryck
bl. a. på del: sättet, att han vid 4 års ålder avbröt sin far, när
denne övade fiol, med påståendet, att han spelade falskt. Fa
dern, som var vad man då kallade harmonist vid Västgöta
Dals regemente, reagerade på ett mycket lyckosamt sätt. Han bör
jade nämligen undervisa sonen i musik. Så kom det sig, att Con
rad Nordqvist några år senare stod uppställd med Västgöta
Dals regemente på exercisheden i Göteborg inför avfärden till
danska fejden. Fördelningschefen, den barske generalen greve
Löwenhielm, ville skicka hem pojken, men när han hörde, att
fadern stod i ledet, lät han dock gossen följa med. För den lille
musikeleven var det hela ett stort och - som det senare skulle
visa sig - ganska ofarligt äventyr. Han fick se sig omkring i
stora världen och kunde samtidigt förbättra sina musikaliska
färdigheter.

Kriget tog emellertid snart slut. Regementet återvände hem,
och Conrad Nordqvist fortsatte ännu någon tid musikstudierna
i hemstaden Vänersborg. Det var där han lade grunden till sitt
stora och mångsidiga instrumentala kunnande, som inte bara
omfattade militärkårernas vanliga blåsinstrument utan också
stråkinstrumenten och då speciellt fiolen och altfiolen. Inom
parentes sagt var Västgöta-Dals regemente det första i sitt slag
i Sverige, där musikeleverna övades i att spela stråkinstrument, och
det är därför inte förvånande, att förutom Nordqvist även Lars
Zetterqvist, en av sin tids främsta svenska violinister, fått sin
första skolning vid detta regemente.

År 1855, när Nordqvist var endast 15 år gammal, erhöll han
"i anseende till ovanlig skicklighet" oboistvärdigheten i musik-
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kåren. Med oboist avsågs ursprungligen, liksom ju också i våra
dagar, en oboespelare. Vid denna tidpunkt var dock oboist 
eller "hautboist" - en beteckning för musikunderofficerare i
allmänhet. Året därpå vann han inträde vid Musikaliska akade
mien i Stockholm, och nu följde framgångarna slag i slag. J-Ian
gjorde sig snart känd som en framstående kvartettspelare, och
som sådan blev han upptagen i huvudstadens förnämsta musika
liska kretsar. Han tillhörde en tid Ladugårdslandsteatern som
violinist, och år 1859, vid 19 års ålder, anställdes han i Kungl.
Hovkapellet såsom altviolinist. Med undantag för några kortare
perioder, bl. a. då han studerade utomlands, har för övrigt den
nordqvistska släkten alltsedan dess varit representerad i Hovka~

pellet, först genom dottern Anna Nordqvist, gift Lang, och se
dan av dennas dotter och dotterdotter, alla harpister.

Vid akademien tog Nordqvist organist-, musiklärare- och mili
tär musikdirektörsexamen med en poängsumma, som ännu ett
halvt århundrade senare var ouppnådd. Han kunde förstklassigt
spela snart sagt vilket instrument som helst. Så berättades det
t. ex., hur han vid ett sjukdomsfall överraskade kamraterna i
hovkapellet genom att helt oförberedd sätta sig ner och spela
första klarinettstämman i "Afrikanskan" av Meyerbeer.

För en yngling med en så glupande aptit på allt, som hade med
musik att göra, var det ju helt naturligt att också försöka sig
på komposition. Mera än enstaka försök blev det just aldrig,
eftersom de praktiska göromålen som dirigent och utövande ar
tist snart tog hela hans tid i anspråk. Att han emellertid även
på detta område ägde en betydande talang, vittnar följande
episod om. Andreas Randel, kanske mest känd för sin musik till
"Värmlänningarna", hade skrivit musiken till Johan Jolins "Ung
Hanses dotter", dock med undantag av ett stycke kallat Valde
marsdansen, vilken han som en liten uppmuntran uppdrog åt den
unge Nordqvist att komponera. Slumpen ville nu, att av hela
musiken just detta stycke slog mest an på publiken. Randel ville
då inte oförtjänt taga äran åt sig utan anmälde till operadi
rektionen, att det i själva verket var Nordqvist som kompone
rat det uppskattade stycket.
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Av Nordqvists fåtaliga kompositioner är det bara en, som man
ännu kan få höra och då så gott som uteslutande i samband med be
gravningar inom kungahuset eller försvarsmakten, nämligen den
sorgmarsch som skrevs till Karl XV:s begravning 1872. Att Nord
qvist också komponerat en stråkkvartett, torde inte många känna
till. Den skrevs under studietiden i Dresden och är tillägnad August
Söderman, som vid denna tid var kormästare vid operan.

Är 1862 bytte Nordqvist för första gången ut stråken mot takt
pinnen på operan. Det skedde på rekommendation av Ludvig
Norman och som så många andra fick han börja med att dirigera
balett. Två år senare blev han musikdirektör vid Jönköpings rege
mente och året därpå även vid marinregementet i Karlskrona. Ären
1867-68 vistades han med hjälp av statsunderstöd i Berlin och
Dresden för studier - svenska regeringen hade anslagit 500 kronor
för ändamålet - och 1872 besökte han Paris tillsammans med
kapellmästaren Josef Dente bl. a. för att inköpa nya blåsinstrument
åt hovkapellet. 1870, vid 30 års ålder, hade han blivit invald i
Musikaliska akademien, där han också blev lärare i harmoni, och
samma år flyttade han över från altfiolerna till första fiolstämman i
hovkapellet. l

) Där spelade han sedan till 1876, då han efterträdde
August Söderman som kormästare. Tre år senare, vid Ludvig Nor
mans avgång från förste kapellmästarebefattningen, avancerade
Norciqvist till andre kapellmästare, och därmed hade han de
finitivt tagt steget över från orkesterstolen till dirigentpulten.

Han var nu 39 år gammal och alltså inte längre någon yngling,
men detta utgjorde inget handikap. Tvärtom hade han genom sin
långa verksamhet som musiker skaffat sig ett kunnande och en
praktisk erfarenhet av orkesterarbete, som i fortsättningen skulle bli
honom till ovärderlig nytta. De svåra prövningar, som oftast möter
den oerfarne dirigenten, när han med taktpinnen som enda till
hygge ställs inför en rutinerad orkester, behövde Nordqvist inte

1) Nordqvist förlorade ej kontakten med födelsestaden trots framgångarna
i Stockholm och utlandet. Sommaren 1875 gav han en konsert på teatern i
Vänersborg tillsammans med kapellmästaren Josef Dente och en sångare. Se
vidare Margareta Barkstedt, som redovisar en brevväxling mellan Nordqvist
och musikfanjunkaren Zacharias Ludvig Barkstedt i uppsatsen "En tillfällighets
poet i Vänersborg i mitten av 1800-talet", V. S. G:s årsskrift 1957, sid. 11 f.
(Red:s anm.)
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frukta. Han kunde sin orkester utan och innan. Allt gick honom
också väl i händer, och när Dente 1885 drog sig tillbaka, nådde
Nordqvist den förnämsta ställning som en svensk musiker ansågs
kunna nå. Han blev förste kapellmästare vid landets enda opera
scen.

Om nu allt hade stannat därvid, hade Nordqvists fortsatta levnad
säkerligen fått ett behagligare förlopp, än vad som blev fallet, ty
han åtnjöt ett stort och odiskutabelt anseende som dirigent. Men
ödet ville annorlunda. I Norlinds och Trobäcks bok "Kungl. Hov
kapellets historia" skildras utvecklingen på följande sätt:

Alltsedan teaterkommitten 1880 tillsattes av riksdagen, hade hot
fulla moln samlats omkring de kungliga scenerna. Skulderna hade
under Edholms tid stigit till 350.000 kr. Under Westin och Willman
kunde visserligen några år en ringa vinst avsättas, men någon minsk
ning i skuldens storlek kunde ej förmärkas. 1888 gjorde riksdagen
till sist slag i saken och drog in hela sitt anslag samt överlämnade
teatrarna till privata entreprenörer. Dramatiska teatern övertogs
av ett konsortium, bestående av teaterns främsta sceniska artister.
Operan däremot lämnades åt Conrad Nordqvist personligen, som
således "detroniserade" Willman och övertog allt, både teater och
hovkapell som sitt eget.

Så blev den forne trumslagarpojken inte bara operakapellmästare
utan också operachef. Nu följde två år fyllda av framgångar, så
väl konstnärliga som ekonomiska. De konstnärliga framgångarna
kom inte som någon överraskning. Nordqvist hade som kapell
mästare vunnit många segrar, bl. a. vid det första svenska fram
förandet av Wagners "Mästersångarna" 1887. Som operachef kunde
han så 1890 presentera ytterligare tre sensationella nyheter, näm
ligen Delibes "Lakme", Mascagnis "På Sicilien" och Verdis
"Othello". Det var utspel, som fullständigt tog andan ur den stock
holmska operapubliken och som ekonomiskt resulterade i något som
i våra dagar närmast ter sig som en utopi: Operan gick med vinst!

Någon särdeles god affärsman var annars inte Nordqvist; i varje
fall inte när det gällde båtaffärer. Vid ett tillfälle långt senare
gjorde han nämligen ett gästspel i redarebranschen genom att bli
delägare i ett segelfartyg med det för en musiKer så lockande nam
net "Fidelio". Om man bortser från namnet, så hade båten san
nerligen inget gemensamt med Beethovens odödliga mästerverk.
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Den var tvärtom i så hög grad dödlig, att säljaren hade all möda
att hålla den flytande, till dess transaktionen var avklarad. Kort
därpå sjönk "Fidelio", efterlämnande en Nordqvist, som bokstavligen
talat kastat 10.400 kronor i sjön. Detta om båtaffärer.

Med operan hade Nordqvist bättre tur, och han gjorde sig åren
1889-90 rätt avsevärda inkomster. Men därmed var det också
slut på friden. Teaterns personal ville vara med och dela vinsten
och föreslog därför, att operan skulle drivas av ett konsortium på
samma sätt som Dramatiska teatern. Nordqvist gick med på för
slaget, varefter hans egen lön fastställdes till 9.000 kronor per år.
En stor förändring förestod emellertid för operan. Vi citerar ännu
en gång historieskrivarna Norlind och Trobäck:

Alltsedan SO-talets början hade det klagats över att den gamla
byggnaden ej längre var lämplig och att en ny byggnad borde re
sas. 1890 hade byggnadsfrågan skridit så långt fram, att man kunde
besluta om flyttning från den gamla teatern. Svenska teatern in
köptes av ett konsortium för att tjäna till bostad åt operan för den
tid, under vilken den nya byggnaden skulle resas. Den 30 nov.
lS91 gavs sista föreställningen i gamla operahuset, och sedan följde
en kort paus, innan föreställningarna kunde börja i den lånade
byggnaden. Intresset för operan var givetvis inte så stOrt i den
lilla teatern, och även flyttningen förorsakade stora extra utgifter.
Behållningen för spelåret 1891192 krympte följaktligen samman,
och personalen såg sig alltså berövad hela den stora vinst den hade
påräknat. Förbittringen var stor, och i juni 1892 tvang personalen
Nordqvist att avgå. Hovkapellet hade ej alls deltagit i hetsen mot
kapellmästaren och chefen samt helst sett, att han hade stannat kvar.
Nordqvist avgick emellertid såväl från teater som hovkapell, dock
med titeln "förste hovkapellmästare".

Här skulle berättelsen om trumslagarpojken, som blev operachef,
kunna sluta. Efter en lysande start som operachef hade Nordqvist
snart invecklats i stridigheter, där många intressen gjorde sig
gällande. Han fick kungens tillåtelse att avskeda alla, som inte
ville samarbeta med honom, men föredrog att själv dra sig tillbaka
från operan. Staten övertog nu ansvaret för teatern, och till ny
chef utsågs kammarherre Axel Buren. Det skulle emellertid snart
visa sig, att Nordqvist ännu hade mycket ogjort i svenskt musikliv
och inte minst inom operan.
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Under det han fortsatte verksamheten som organist i Storkyrkan,
en befattning som han innehade i hela 40 år, och som lärare vid
musikkonservatoriet, växte ropen på hans återinträde som dirigent
allt starkare, och i mars 1894 stod han så åter i spetsen för hovka
pellet vid en konsert med bl. a. Berwald och Stenhammar på pro
grammet, Stenhammar för övrigt i den dubbla egenskapen av ton
sättare och pianist. I ett brev till "Östgöta-Correspondenten" och
till "Nerikes Allehanda", daterat Stockholm den 18 mars, skildras
konserten på bl. a. följande sätt:

Gårdagens symfonikonsert på operan var en bemärkelsedag i huf
vudstadens musiklif, ty då anförde åter hofkapellmästaren Konrad
Nordqvist sitt gamla kära hofkapel1, efter att på grund av omstän
digheternas makt ha varit borta från anförareplatsen i snart två år.

Redan på morgonen dagen före konserten voro, som förr i värl
den, alla biljetterna till symfonien utsålda. Det väl valda program
met lockade, men ännu mer hade man samlats för att demonstrera.

Och det blef verkligen en demonstrativ hyllning, så kraftig och
högljudd, att eder brefskrifvare inom förra Nya teaterns murar
icke upplefvat något dylikt sedan oppositionsstormen för August
Strindberg under kvarstadsresan våren 1884.

Sedan publiken samlats och hofkapellets medlemmar, icke mindre
än 67 till antalet, intagit sina platser på scenen, inträdde hofkapell
mästaren Nordqvist, och sedan han framkommit till den lilla pallen
i spetsen för sin kår, började en applådåska, som knappt ville taga
slut. Först spelades Beethovens A-dur-symfoni nr 7. Man fick nu
åter se och beundra det lugna och behärskade, vid alla tillfällen på
p~ssliga sätt, hvarmed Sveriges främsta dirigent sköter takt
pl11nen...

Följde så en aria ur Berwalds "Estrella di Soria", sjungen af frö
ken Hulting, samt en konsert för piano (B-moll) med orkester af
den unga lofvande tonsättaren Vilhelm Stenhammar, som nyligen
gjort lycka i Berlin. Sist på programmet stod 3 satser ur Berlioz
"Faust", ett af hofkapellets bataljstycken under Nordqvists förra
ledning. De två sista satserna måste gifvas dacapo, till hvilket
kungen gav signalen. Efter styckets slut började för Nordqvist
en ovation, som blef en fullständig upprättelse för den så ovanligt
populäre musikern. Man satt kvar på sina platser, applåderna
smattrade oafbrutet i flere minuter, hurraropen blandade sig med
handklappningarne, och sedan Nordqvist, djupt rörd af den hyll
ning, som ägnats honom, dragit sig undan, nöjde sig icke publiken,
förrän han ånyo två gånger måste framträda inför den förtjusta
åhörareskaran.
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Två veckor senare kunde Nordqvist glädja sig över ännu en stor
framgång, denna gång i Köpenhamn. Han hade tidigare dirigerat
där, bl. a. i samband med svenska operans gästspel 1883, men nu
kom han för att slå ett slag för svensk musik. I sällskap hade han
Vilhelm Stenhammar, Tor Aulin och sångerskan, grevinnan Mathilda
Taube, och i kappsäcken låg framförallt partituret till Berwalds
"Sinfonie Serieuse". Framförandet av detta verk blev den allt
överskuggande händelsen vid konserten. En aria ur "Den berg
tagna" av Hallström och sånger av Lindblad och Söderman gjorde
inget starkare intryck på danskarna. Stenhammar, som spelade
sin första pianokonsert, betecknades såsom en utomordentligt lovan
de talang, om än för mycket påverkad av den tyska nyromantiken,
och Aulin sades ha gjort starkare intryck som solist än som ton
sättare med sin fiolkonsert i a-moll. Inför Berwalds symfoni var
dock kapitulationen fullständig. Redan i en förhandsnotis i tid
ningen "Politiken" hade symfonin omnämnts som ett av den svenska
musiklitteraturens yppersta verk, och i samma tidnings recension
av konserten stod bl. a. följande:

"Man maa naesten g0re Vold på sig selv for virkelig at tro, at
dette Arbejde er skrevet 1840, saa friskt og frit og maerkeligt nyt
klingende er det meste i det. Hele dets Bygning er af en Stor
ladenhed, der tydeligt r0ger et naert Slaegtskab med Musikens
st0rste Mester-Navne. Symfonien er tegnet og opf0rt med en
Cherubinis overlegne Kunst og minder paa ikke faa Punkter om
ingen ringere end selve Beethoven. Men dens allerst0rste Fortrin
er dog det udtryckkelige Personlighedspraeg, den har: sund, djaerv
og klog - i sin bestemt mandige Holdning saa fulstaendig fri for
F0leri, og dog med saa megen aegte digterisk Dybde i sig, att der
her ikke et 0jeblikk er Tale om T0rhed. En forunderlig Musik
begavelse, et klogt Hoved og et stort Hjaerte maa Berwald have
vaeret.

Saerlig betagende virker Symfoniens pragtfuIde, monumentale
f0rste Sats; men ogsa i de 0vrige var der saa megen stor og aegte
Sk0nhed, at man sent viI glemme dette Arbejde."

Den svenska konserten i Köpenhamn 1894 beskrevs i pressen som
en stor triumf:

Konungen, drottningen, kronprinsen och prinsessan Louise be
vistade konserten, och applåderna upptogos efter de flesta numren
från konungalogen ... Förste hofkapellmästare Nordqvists ledning
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var något af det mest verkningsfulla man bevittnat i denna väg
i Köpenhamn: små handrörelser, absolut frihet från allt effekt
sökeri, men med en beherskning ändå af det kolossala musikka
pellet, som man vore frestad att kalla hypnos.

Efter konsertens slut gav orkestern touche för den svenske gäst
dirigenten, som också fick mottaga en lagerkrans med band i de
svenska färgerna.

HOVKAPELLMl\.STAREN OCH OPERACHEFEN CONRAD NORDQVIST.

I Stockholm fortsatte Nordqvist att leda hovkapellets symfoni
konserter, där förutom välkända verk, såsom Beethovens symfonier,
även presenterades nyheter, såsom Brahms andra symfoni, Sindings
d-mall-symfoni, den unge Hugo Alfvens första symfoni och
Tjajkovskijs "Pathetique". Symfonier av Haydn och Mozart sak
nades inte heller, och enligt mångas mening var det just i dessa verk
som Nordqvists talang och kynne kom bäst till sin rätt.
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Den 1 december 1894 meddelade pressen, att konungen på Oscars
dagen personligen överlämnat en taktpinne av ebenholts med silver
beslag och försedd med inskription och namnskiffer till Nordqvist.
Trots att Nordqvist tydligen inte bara var folkets man utan även
kungens, dröjde det emellertid ända till 1897, innan Nordqvist åter
anförde en operaföreställning. När så äntligen skedde, möttes han
med samma bifall, som då han första gången efter tillbakaträdandet
ånyo ledde en symfonikonsert. Det var Rossinis "Wilhelm Tell"
som gavs, och såväl före som efter den berömda uvertyren hälsa
des Nordqvist med långa ovationer. Sedan ridån fallit efter slut
akten, måste han flera gånger framträda på scenen, där bland
andra solister och kör, d. v. s. samma grupper, som fem år tidigare
framtvingat hans avgång, nu uppvaktade med lagerkrans och rosor.
Så nyckfull kan alltså ödets gudinna vara, i varje fall när hon blan
dar sig i spelet på ömse sidor om operans kulisser. Nå, tvisten var
bilagd och Nordqvist återinsatt i de funktioner, som rätteligen till
kommer en förste hovkapellmästare.

Är 1899 ledde Nordqvist det första fullständiga framförandet av
Berwalds opera "Estrella di Soria", som ägt rum sedan premiären
1862, och år 1900 reste han åter utomlands med "Sinfonie Serieuse",
denna gång till Paris. Det var under världsutställningen, och kon
serten gavs med den berömda Konservatorieorkestern. Som solist
medverkade John Forsell, och programmet upptog uteslutande mu
sik av svenska tonsättare. Förutom Berwalds symfoni framfördes
Södermans "Tannhäuser-ballad" och "Offertorium", Rubensons tre
symfoniska småstycken, Normans uvertyr ur musiken till"Antonius
och Cleopatra", Hallens ballad "Skogsrået", Stenhammars "Florez
och Blanzeflor" och slutligen Alfvens "Preludium och fuga". En
fulltalig och festklädd publik fyllde den väldiga cirkelrunda fest
salen i Trocadero-palatset, och kung Oscar, som samma dag besökt
den svenska paviljongen på utställningen, bidrog till feststämningen
genom att övervara konserten. Aven detta gästspel resulterade i
en seger för svensk tonkonst, och liksom i Köpenhamn sex år tidi
gare var det återigen Berwalds verk som väckte det största intres
set hos åhörarna. Symfonin betecknades i en Paris-tidning såsom
ett arbete i klassisk stil, inspirerat av den tidige Beethoven. Upp
finningen befanns klar och logisk, utvecklingen lättflytande och
full av rikaste fantasi. Symfonin var programmets fullödigaste och
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intressantaste nummer, i det den avslöjade en storslagen begåvning,
skrev tidningen.

Nordqvist, som nu var 60 år gammal, fortsatte i ytterligare åtta
år som förste kapellmästare, innan han 1908 definitivt drog tig till
baka från operan. Han efterträddes av Armas ]ärnefelt, vars fru,
operasångerskan Liva ]ärnefelt, för övrigt är en systerdotter till
Nordqvist. Men inte heller efter detta tillbakaträdande blev Nord
qvist sysslolös. Musikaliska akademien var påpassligt framme och
anställde honom såsom lärare i orkester- och ensemblespelning, och
som kammarmusikspelare finner vi honom sommaren därpå i full
verksamhet vid de av apotekaren och musikälskaren Salomon Smith
anordnade kammarmusiksoareerna i Ystad. Där samlades eliten av
vårt lands kammarmusikspelare med Aulin och Stenhammar i spet
sen, och biljetter till konserterna såldes efter bästa festspelsmönster
såväl i Köpenhamn som i de större svenska städerna. På program
men stod bl. a. Beethovens kvartett opus 74, Brahms G-dursextett
och betecknande nog både Ess-durkvartetten och A-durkvintetten
av Berwald. Stenhammars och Aulins strävanden för att sprida
kännedom om Berwalds musik är ju väl omvittnade, medan däremot
Nordqvists insatser kommit en smula i skymundan. Nordqvist,
som en gång i tiden själv studerat komposition för Berwald, hyste
dock stor beundran för dennes musik, och det förefaller därför myc
ket troligt, att Nordqvist genom denna sin inställning tjänat som
impulsgivare åt de yngre musiker, som efter sekelskiftet så ivrigt
verkade för Berwalds musik. I varje fall hade både Stenhammar
och Aulin personligen bevittnat den stora begeistring, som "Sinfonie
Serieuse" väckte vid Nordqvists framförande i Köpenhamn 1894.

Som dirigent framträdde Nordqvist nu alltmera sparsamt, och
1915, på sin 75-årsdag, tog han avsked av Stockholmspubliken med
en konsert i Auditorium. Det var Konsertföreningens orkester som
spelade, och det mest anmärkningsvärda vid konserten var kanske,
att Nordqvist då framförde en av Romans sinfonior, den numera
så välkända Kyrkosymfonin i g-moll.

Att Nordqvist såsom nestorn i svenskt musikliv blev föremål för
stora hyllningar var självklart. Den ena lagerkransen efter den
andra överlämnades, och på podiets mitt bland mängden av mörk
grön lager glänste en altfiol av gyllene blommor från grevinnan
de Casa Miranda, mera känd under namnet Kristina Nilsson.
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Såväl andligen som fysiskt var Nordqvist ännu obruten. Olallo
Morales, sedermera Musikaliska akademiens sekreterare, har berät
tat, hur han dagen efter ett ganska ansträngande kommiwfsam
manträde träffade Nordqvist. Kry och pigg men inte utan en viss
förvåning i rösten berättade Nordqvist då, att han föregående kväll
känt sig en smula trött, men så hade han också efter sammanträdet
varit uppe i "Mazer" och spelat fem kvartetter. Episoden visar,
att Nordqvist fortfarande hade samma glödande musikintresse som
i sin ungdom, och vad märkligare är: intresset gällde inte bara den
musik, som han sedan länge var väl förtrogen med, utan också den
nya musiken, ja t. o. m. den radikalt nya. Vid en resa i Tyskland
hade han bevistat en konsert med musik av den Schönberg, som då
väckte ett sådant rabalder i konsertsalarna. En del visslade och en
del jublade, berättade Nordqvist, som erkände, att han själv hörde
till dem som applåderade, därför att han fann musiken ny och in
tressant.

När Nordqvist nästa gång fyllde jämna år, var det emellertid
sämre ställt. Han hade då inte längre hälsan i behåll utan låg svårt
sjuk på godset Charlottenlund i Skåne. Under ett besök hos Salo
mon Smith hade Nordqvist lärt känna den musikintresserade famil
jen Lachmann på godset Charlottenlund inte långt från Ystad. Han
gästade sedan ofta Charlotteniund, och det var där han i början
av år 1920 insjuknade i lunginflammation. På 80-årsdagen den 11
april var han visserligen feberfri men alltför trött för att kunna
glädja sig över hyllningarna, och endast fem dagar senare avled
han.

Sällsam är den nu lyktaae levnadssagan, skrev tidningen "Musi
kern", som den 1 maj utkom med svart sorgram kring första sidan.
Ja, det var en sällsam levnadssaga, alltifrån födelsen på landeriet
Beateberg 1840, över Västgöta-Dals regemente, Musikaliska akade
mien, Kungl. Operan och ända fram till den vårdag på det skånska
godset, då livslågan flämtade allt svagare och svagare, för att slut
ligen nästan omärkligt slockna. Så var detta märkliga musikeröde
fullbordat, och den sista förbindelselänken mellan Frans Berwalds
och Ludvig Normans tid och vårt eget århundrade borta.

ALLAN STÅNGBERG.
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En rabulistisk hovpoet hyllar
Carl XIV Johan.

Några jämförelser mellan kungabesök
i Vänersborg förr och nu.

När Sveriges konung i våra dagar besöker någon plats i landet,
hälsas han av medborgarna med den sakliga värdighet, som hör
till umgängesformerna i en modern demokrati. Som ett exempel,
bland de många som finns, kan nämnas det senaste kungabesöket i
Vänersborg sommaren 1951.

Efter tronbestigningen 1950 har Gustaf VI Adolf avlagt besök i
flertalet svenska landskap under former, som kan sägas utgöra en
det tjugonde århundradets variant av den Eriksgata, som en nyvald
konung företog under medeltiden. Som sig bör inledde Gustaf VI
Adolf sin rundresa i Uppland; sedan kom turen till västra Sverige
och enkannerligen Vänersborg.

Måndagen den 13 augusti 1951 anlände Gustaf VI Adolf till
Vänersborg med tåg från Hälsingborg över öxnered. Han välkom
nades på järnvägsstationen av landshövding Arvid Richert, presi
dierna i stadsfullmäktige och landsting, stadens borgmästare samt
högre tjänstemän vid länsstyrelsen och statsbanornas distriktskansli.
Ankomsten skedde klockan nio, och en timma senare ägde med
borgaruppvaktning rum på torget, vilken inleddes med tal av stads
fullmäktiges ordförande, förman Oscar Andersson. Detta tal be
svarades av konungen, som sedan gick runt och hälsade på en rad
äldre vänersborgare. Efter uppvaktningen på torget följde en bil
tur genom stadens centrala delar, och konungen hann beundra både
Skräcklan och kyrkan samt inspektera landstinget före den lunch,
som Vänersborgs stad gav på stadshotellet. Eftermiddagen ägnades
åt besök i Trollhättan. På kvällen gav landshövding Richert mid
dag på residenset för konungen jämte ett antal inbjudna gäster. När
middagen var över, blev det ännu en mottagning, under vilken ko
nungen fick tillfälle träffa representanter för staden och bygden.
Som sista punkt på dagens program följde en sångarhyllning. Un
der musikdirektör Erik Alvins ledning sjöng en större blandad kör
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- ett nittiotal sångare medverkade - två sånger ur Birger Sjö
bergs "Fridas bok". Från residensets balkong lyssnade konungen till
sångerna - utan paraply, trots att det regnade.

Efter besöken i Vänersborg och Trollhättan ägnade konungen
påföljande dag åt Dalsland. Sedan lämnade han - på morgonen
onsdagen den 15 augusti - norra delen av Elvsborgs län och begav
sig då i bil till Borås och södra hälften av länet. Under vistelsen
i norra länsdelen bodde konungen på residenset i Vänersborg, och
militär från Kungl. Elvsborgs regemente gick vakt.1) 2)

Den snabbteckning, som här har gjorts av ett aktuellt kungabe
sök i Vänersborg, ger bilden aven monark, som enkelt och flärd
fritt möter landets invånare, och de senare intar i sin tur en vän
ligt intresserad hållning utan några överdrifter, varken i fråga om
sympatier eller antipatier. Så har det inte alltid varit. Ser man
tillbaka på svunna tider, finner man att det då och då stått strid
kring konungens person. Vid sådana tillfällen skulle ett besök
som det nu skildrade ha kunnat medföra demonstrationer såväl för
som emot statsöverhuvudet. En belysande episod kan nämnas.

Samma år som första världskriget bröt ut inträffade en händelse,
som gav upphov till skarpa motsättningar mellan konungen och
delar av folket och vilken också resulterade i en konstitutionell
konflikt mellan konungen och ministären. Det var Gustaf V:s
s. k. borggårdstal den 6 februari 1914, som förorsakade krisen mellan
honom och den Staaffska ministären och ledde till att regeringen
Staaff avgick några dagar senare. Dessförinnan hade opinions
yttringar förekommit, som riktat sig till båda parterna i konflikten:
arbetardemonstration för ministären, studentuppvaktning för
konungen.

Går man längre tillbaka i tiden, till 1830-talet, finner man på det
inrikespolitiska planet förhållanden, som för nutida människor ter
sig ganska overkliga. Det rådde då strid mellan den konservativa
regeringen och den liberala oppositionen, som tidvis gav upphov till
mycket allvarliga situationer.

1) Elfsborgs Läns Annonsblad nr 93 och 94 den 14 och 16 augusti 1951.
2) Gunnar Hjorth, "Ärskrönika 1951", Vänersborgs Söners Gilles årsskrift

1952, sid. 71 H.
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Sommaren 1838 urartade motsättningarna mellan rabulistiska
element inom oppositionen och regeringen. Det uppstod vid några
tillfällen kravaller i Stockholm, vilka även krävde människoliv.
Händelserna 1838 får ses mot bakgrunden av den liberala opinio
nens allt ivrigare framförda krav på ökad ekonomisk frihet, vidgad
tryckfrihet och begränsad konungamakt. Den liberala pressen med
"Aftonbladet" och "Dagligt Allehanda" i spetsen gick till storms
mot Carl XIV Johans "allenastyrande" och gunstlingspolitik. Rege
ringen å sin sida sökte genom tryckfrihetsåtal och indragning av
tidningar hindra de misshagliga publicisternas verksamhet. Vid
regeringens aktioner mot pressen blev det framför allt hovkanslern
Jakob August von Hartmansdorff, som ådrog sig allmänhetens miss
nöje. Enligt då gällande lagstiftning hade nämligen hovkanslern
den funktion i tryckfrihetsmålen, som nu tillkommer chefen för
justitiedepartementet.

När de politiska motsättningarna blivit så tillspetsade, som de
var 1838, är det uppenbart, att det behövdes relativt litet för att
missnöjet skulle övergå i våldshandlingar och upplopp. Den di
rekta anledningen till oroligheterna i Stockholm sommarmånaderna
1838 framkallades av åtalet mot publicisten Magnus Jakob Crusen
stolpe. I början av år 1838 hade Crusenstolpe startat en tidskrift,
"Ställningar och förhållanden, behandlade i bref", i vilken han
kritiserade aktuella händelser i samhället. Nummer två av tidskrif
ten innehöll kvicka och elaka kommentarer kring en högre militär
utnämning, och Crusenstolpe beskyllde här regeringen för sabbats
brott. Beslutet hade nämligen daterats en söndag. Följden blev,
att Crusenstolpe åtalades för majestätsbrott, och den tillsatta juryn
förklarade honom skyldig. Svea hovrätt dömde så den 19 juni
1838 Crusenstolpe till 3 års fängelse.

Redan i samband med domens avkunnande förekom sympatide
monstrationer i rättsalen till förmån för Crusenstolpe. På kvällen
påföljande dag drog en stor folkhop fram mellan stadshuset på
Södermalm och justitiekansler Claes Ulrik Nermans bostad vid
Älandsgränd på Norrmalm, där fönsterrutorna krossades. Nerman
hade i egenskap av justitiekansler uppdragit åt stadsfiskal Johan
Gotthard Fredholm att väcka åtal mot Crusenstolpe, vilket givet
vis var ägnat att öka allmänhetens ovilja mot Nerman. Denne
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hade redan under sin tid som polismästare i Stockholm blivit im
populär bland huvudstadens befolkning, då han - som chef för
hemliga polisen - inte utan fog ansågs ha ett alltför stort infly
tande på den misstänksamme Carl XIV Johan. 3)

Den 19 juli 1838 uppstod nya oroligheter. Man väntade näm
ligen, att Crusenstolpe denna dag skulle föras över från stads
hushäktet på Södermalm till Vaxholms fästning, där han skulle
avtjäna sitt straff. En folkmassa hade redan på förmiddagen sam
lats utanför stadshuset, och de försök som gjordes att skingra mäng
den misslyckades. Mot kvällen blev stämningen bland demonstran
terna alltmer upphetsad, och bråket övergick i allmänt tumult
med stenkastning mot stadshuset. En tillkallad militärstyrka
tvingades öppna eld, varvid två personer dödades och fem blev
svårt sårade. Lugnet återställdes dock inte efter de blodiga kra
vallerna i juli. Nya tumult inträffade i slutet av augusti och bör
jan av september trots skärpt övervakning av ordningen och
stränga föreskrifter om hur den stockholmska allmänheten skulle
uppträda på gator och torg.4) 5)

Helt naturligt blev Carl XIV Johan påverkad av den ovilja
och det missnöje, som riktades mot honom sommaren och hösten
1838. I oppositionella kretsar hade redan tidigare talats om att han
borde abdikera till förmån för kronprinsen, sedermera Oscar L Hän-

3) Nerman, Claes Ulrik, född 1792, död 1852, avlade examen för inträde
i rättegångsverken i Uppsala och antogs 1813 till notarie i Göta hovrätt. 1827
utnämndes han till häradshövding i Nordals, Sundals och Valbo härads domsaga.
Tjänstgöringen där avbröts redan påföljande år, då han blev handsekreterare
hos greve Magnus Brahe, Carl XIV Johans vän och förtrogne. Nerman blev
1830 utnämnd till polismästare i Stockholm och sju år senare förordnad till
justitiekansler. I samband med regeringens ombildning 1840 entledigades
Nerman från justitiekanslersämbetet och utnämndes till landshövding i Kalmar
län. Från att ha varit en föga känd domare i en landsortsdomsaga blev Ner
man en vida beryktad och illa omtyckt polischef i Stockholm, nämnd som ett
av de mest typiska exemplen på den kungliga gunstlingspolitiken.

4) Ture Nerman, "Crusenstolpes kravaller", Stockholm 1938, sid. 15 H,
5) Nils Staf, "Polisväsendet i Stockholm 1776-1850", Uppsala 1950, sid.

392 H.
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delserna i samband med åtalet mot Crusenstolpe hade ytterligare
understrukit oppositionens kraft. Det är också förståeligt, att en
republikansk general, som genom val blivit konung i en konsti
tutionell monarki, kände oro inför en så häftig missbelåtenhet, som
utvecklades just 1838.6

)

Det politiska klimatet i Stockholm var och förblev bistert. Det
saknades med andra ord inte anledning att lämna Stockholm för
en vistelse i de delar av unionsriket, där stämningen var mera
rojalistisk än i huvudstaden. Carl XIV Johans beslut att göra ett
besök i Norge är därför inte överraskande. Den 6 december an
trädde han resan i sällskap med ett stort antal svenska och norska
hovmän, ämbetsmän och officerare. Bland följeslagarna märks så
lunda riksmarskalken greve Magnus Brahe, adjutanten major Carl
Erik Lagerstråle, förste livmedicus Eric af Edholm, ordonnansoffi
cerarna Hans Gram von Holst och Reinhold von Rosen, kabinetts
kammarherren Eric Lewenhaupt, t. f. kabinettssekreteraren Johan
Gustaf Paykull och andre sekreteraren Otto Gabriel Mörner, de
båda sistnämnda från Kungl. kabinettet.

Redan den 30 november, d. v. s. sex dagar före avresan, hade
kurirer utgått till landshövdingarna i berörda län med nådig be
fallning om hästars uppbådande. I det här fallet en ytterst viktig
detalj, ty utan erforderligt antal hästar vid varje anhalt skulle den
i förväg fastställda tidtabellen snart bringas ur funktion.

Enligt resplanen skulle färden gå över följande platser, där
nattkvarter var ordnat: Brandalsund (inte långt från Järna), Ny
köping, Norrköping, Ljung (strax invid Göta kanal, mellan Boren
och Roxen), Motala, Stjärnsund (söder om Askersund), Hova, Lid
köping, Vänersborg, Kvistrum (i Foss socken i mellersta Bohuslän),
Blomsholm (nära Strömstad), Fredrikshald och slutligen Kristiania.
Ankomsten till Kristiania beräknades inträffa den 21 december.
Man får en god föreställning om hur tidsödande en sådan här resa
var före järnvägarnas tillkomst, när man finner, att dagsetapperna
i regel omfattande 4 till 6 mil.7

)

6) Alma Söderhjelm, "Carl Johan", Stockholm 1939, sid. 409 H.
7) Skildringen av Carl XIV Johans norska resa 1838-1839 är baserad på

de notiser, som återfinns i "Post- och Inrikes Tidningar" för nämnda år. Se
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Carl XIV Johans ankomst till Vänersborg var aviserad att äga
rum lördagen den 15 december. Med hänsyn till den förödande
stadsbranden fyra år tidigare var av naturliga orsaker Vänersborgs
möjligheter att ordna ett storslaget mottagande något begränsade.
Återuppbyggnaden hade gått överraskande snabbt, men staden var
fattig och resurserna små.8) 9) Den goda viljan saknades dock inte,
och man sökte efter förmåga presentera den nyuppförda staden så
fördelaktigt som möjligt.

När konungen anlände till länsgränsen vid Munkesten omkring
halv sju på lördagsaftonen, mottogs han av landshövding Paul
Sandelhielm. De båda bergen på ömse sidor av vägen var upplysta
av starka eldar och brinnande tjärtunnor. Vattenfallet på Hunne
berg, ättestupan på Halleberg och fornlämningarna vid Hästevadet
var också upplysta av eldar, "hvilket allt gaf en vacker och högtidlig
anblick", för att citera "Post- och Inrikes Tidningar". Bron över
Göta älv var likaledes illuminerad, och där möttes konungen av
en trupp fackelförsedda unga tjänstemän och borgare till häst, vilka
ledsagade konungen och hans följe fram till staden. Vid östra in
farten var två upplysta kolonner placerade, och där hade stadens
magistrat, prästerskap och borgare samlats för att taga emot ko
nungen. Kyrkoherde Carl Adolf Carlsson och borgmästare Jonas
Magnus Bergius hälsade i korta tal konungen välkommen, och talen
besvarades av monarken.

I Vänersborg var Kungs- och Drottninggatorna, torget samt ga
torna kring residenset illuminerade, och vidare fanns transparanger
uppsatta på husen. Stadsborna hade gemensamt föranstaltat om
en sådan, vilken anbragts på residensbyggnaden, då staden allt
jämt saknade rådhus. Denna transparang visade i förgrunden

nr 286-302 år 1838 och nr 126-138 år 1839. I Vänersborg utkom vid den
aktuella tiden "Nya Wenersborgs Tidning", vilken tyvärr ej varit tillgänglig
hos Kungl. Biblioteket i Stockholm det senaste året på grund av ombyggna
den där. En lokaltidnings detaljrika skildring av kungabesöket saknas sålunda.

8) Gösta Hasselberg, "Vänersborgs historia II", Göteborg 1944, sid. 13 H.
9) Nils Sandberg, "Vänersborg sett med främlingars ögon", Vänersborgs

Söners Gilles årsskrift 1958, sid. 28 H.
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"fågel Fenix" över ruinerna aven nedbrunnen stad, bakom vilken
en ny stad syntes växa upp. Ovanför fanns en krönt sköld med
konungens namnskiffer, omgiven av hoppets och tacksamhetens
gemer.

Vid trappan till residenset välkomnades Carl XIV Johan under
kanonsalut av landshövding Sandelhielm med fru, generalbefälha
varen i tredje distriktet generallöjtnant Casimir Reuterskiöld, che
fen för Västgöta-Dals regemente överste Axel Vilhelm Ehrengranat,
landshövdingen i Göteborgs och Bohus län generalmajor Gillis
Edenhielm och biskop Carl Adolf Agardh i Karlstad jämte ett stort
antal högre civila och militära befattningshavare från staden och
landskapet.

Efter ankomsten till Vänersborg redovisar "Post- och Inrikes
Tidningar" följande omdöme om den fram till denna dag tillrygga
lagda sträckan av färden från Stockholm till Norge. Konungen
befann sig i högönsklig välmåga. Parentetiskt kan inskjutas, att
konungen var drygt 75 år gammal, när denna resa gjordes. Kven
om dagsetapperna var tämligen korta, bör en resa av detta slag
ha varit gansKa påfrestande för en person i hans ålder. Resan hade
till större delen varit gynnad av ett vackert väder, och vägarnas
beskaffenhet hade varit bättre, än vad man kunnat hoppas vid
en så långt framskriden årstid. Det senare har utan tvekan betytt
åtskilligt för det kungliga välbefinnandet.

Söndagen den 16 december åhörde konungen en gudstjänst på
förmiddagen. Sedan följde en rad mottagningar på residenset. Mili
tära, civila och kyrkliga förgrundsmän trädde fram och avlade
underdåniga uppvaktningar. Vidare gav konungen företräåe åt en
stor deputation, bestående av borgerskap och invånare från staden.
Talesmännen för Vänersborg betygade sin tacksamhet både för
den hjälp staden erhållit vid branden och för det kungliga löftet
att vid nästa riksdag göra framställning om nedsättning av räntorna
på det byggnadslån, som staden fått för återuppbyggnaden.

Därefter fick Vänersborgs kyrkoherde, Carl Adolf Carlsson,
nåden att avlämna en petition från stadens och traktens invånare
med avseende på den lägre lärdomsskolans omändring till en högre
apologisti. Det kan nämnas, att kyrkoherden var inspektor vid
lärdomsskolan. Huruvida denna framställning avgjorde skolans
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framtida ställning må lämnas därhän; skolan övergick emellertid
på hösten 1840 till att vara en fullständig apologisti. 10

)

När Carl XIV Johan lämnade Vänersborg på söndagen - det
skedde mellan klockan två och tre på eftermiddagen - hade en stor
menighet samlats, som hyllade konungen med hurrarop. Liksom vid
ankomsten markerades avfärden med kanonsalut, och konungen
eskorterades under den fortsatta resan mot Uddevalla av beridna
borgare.

Innan konungen tog farväl av Vänersborgs invånare, blev han
uppvaktad med en sång, särskilt skriven för detta tillfälle. Den
som uppträdde som hovpoet var karduansmakaren Petter Blomqvist,
en ytterligt särpräglad och bisarr hantverkare i staden, känd för
sin starkt kritiska inställning till allt vad myndigheter och ämbets
män hette. Inte utan fog kan sägas, att Blomqvist var en av de
mest aktiva politiska bråkmakarna i Vänersborg vid denna tid.
Det märkliga är emellertid, att han var en hängiven rojalist. Det
är det, som på ett så avgörande sätt skiljer Blomqvist från exempel
vis huvudstadens rabulister. Den påtagliga ovilja, som framför
allt befattningshavare i offentlig tjänst drabbades av, omfattade
aldrig konungens person. Den främste av alla män i staten, den
som hade att styra riket, och även gjoroe det, blott alltför allena
enligt mångas uppfattning, gick fredad för Blomqvists pamfletter.
Regeringsformens bud, att konungens majestät skulle hållas i helgd
och vördnad, sökte Blomqvist efter bästa förmåga följaY) 12) 13).

Hans sång bär ett vältaligt vittnesbörd om detta.14)

10) Jfr vad Hasselberg redovisar i sitt tidigare anförda arbete beträffande
den högre skolundervisningen, sid. 275 ff.

11) Hasselberg, a. a., sid. 44.
12) Hj. A. Lindedal, "Vänersborgs historia och Vänersborgs-historier", Vä

nersborg 1927, sid. 258-259.
13) Folke Wikström, "En rabulistisk karduansmakare i Vänersborg för

hundra år sedan", Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1938, sid. 3 ff.
14) Blomqvists poem återges här efter den version, som finns i "Illustrerad

Tidning" nr 11 den 12 mars 1864. Det framgår ej, varifrån denna tidning häm
tat dikten. I avsaknad av "Nya Wenersborgs Tidning" för den aktuella tiden
är det inte möjligt att avgöra, om den varit publicerad där. Det finns emeller
tid ingen anledning betvivla, att Blomqvist är upphovsman till dikten. Både
form och innehåll ansluter sig väl till liknande dikter, som Blomqvist skrivit.
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VID KONUNGENS RESA TILL NORR/GE.

Sjunges som gamla folkvisan: "Gustafs Skål! Den bästa Kung, som jorden egerl"

Åldrig Drott! - Som från dina östra Länder,
Reser bort, - till dess Västra stränder:
Må Du der; - Nöjet kring dig sprida,
Stjernor vida, - från Din sida, sig utsprida plä'r.

Store Drott! - Skydda Sanning, Rätt och Lagar!
Himlen blott, - räknat våra dagar:
Akta på! - Visa Männers Lära!
Låt Din Ara, - ej förtära, sig, - ell', stilla stå!?

Medan Du? - vistas uti Syskonlandet,
Bör Du ju, - fästa Brödrabandet!?
Makar har, - ofta skiljda tycken;
Dock ej tycken, - eller smycken, - skilja trofast Par.

Förr Du ung! - stridde uppå Hjeltefältet;
Fast nu tung; - Du dock spänner Bältet:
Lef Du sällt: - bland Olympens Gudar! -
Arans skrudar! - Sal'mons Brudar, - uti Stjernetält! ! !

B-t.

För sin insats som hovpoet blev Blomqvist för egen del hedrad
med en sång. Det är "Illustrerad Tidning", som lämnar denna upp
gift. Det förefaller troligt, att den stämning av fest, som kungabe
söket gav upphov till, påverkade sinnena även sedan konungen
lämnat staden. Det blev sannolikt samling till fortsatt firande un
der sällskapliga former, och det är väl då som Blomqvist blivit
hylIad. Sången, som tillägnades denne, utgör en parafras på hans
egen skapelse. Den har en lätt ironisk accent och tecknar ett

Signaturen "B-t" förekommer vidare som underskrift till en dikt, kallad "Her
rans Bön", tryckt hos Johan Qvist i Vänersborg 1838, vilken Blomqvist är
författare till.

Lindedal har känt till existensen av den dikt, det här är fråga om. I sitt
ovan anförda arbete, sid. 258, återger Lindedal slutet av första versen. Linde
dals version avviker dock något från den här återgivna. Jämför nedan:

Lindedal: Stjärnor vida/Kring din sida.
Illustrerad Tidning: Stjernor vida - från Din sida.
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tämligen respektlöst porträtt av den poetiske hantverkaren. Dik
ten lyder som följer. 15

)

TILL HERR KARDUANS- OCH VERSMAKAREN B-T.

Skalde - "Drott!",
Som till Sveas alla länder

Skickar "bort"
Ifrån Wenerns stränder

Dina rim,
Hvari nitet lågar,

Högt du vågar
Och ej frågar

Efter bark och lim.

Sångar - Drott!
Sjung om sanning, rätt och lagar!

"Himlen blott
Räknat våra dagar."

Akta på
Denna visa lära 

Det din ära
Går för nära

Att vid karet stå.

Men om ock
Garfveriet skall dig fästa,

Bör du dock
Se på landets bästa.

Utan knot
Kan din bark du stöta,

Skinnen blöta
Pennan sköta

Som en patriot.

Förr du ung
Tumlade kring vida fältet.

Nu du tung
Vid karet spänner bältet ....

Lef du sällt
Ibland skinn och hudar!

15) Återfinnes i det tidigare nämnda numret av "Illustrerad Tidning".
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Arons skrudar
Inga judar

Ha åt dig beställt.

Den sång, som Blomqvist hedrades med, är inte försedd med för
fattarnamn eller signatur i "Illustrerad Tidning". Dikten har en
formell elegans, som tyder på att författaren inte gått otränad till
uppgiften. Blomqvists raljerande skaldebroder bör följaktligen sö
kas bland någon av de tillfällighetspoeter, som just då levde och
verkade i Vänersborg.

I skaran av mer eller mindre talangfulla versmakare är det sär
skilt två, som i första hand synes kunna komma ifråga, båda mili
tärer, båda anställda vid Västgöta-Dals regemente. Det är
Zacharias Ludvig Barkstedt16

) och Wilhelm von Braun17), den
förre oboist, den senare fänrik.

16) Barkstedt hade lämnat tjänsten vid Andra gardets musikskola i Stock
holm 1838 och flyttat till Vänersborg, där han tillträtt en befattning som
oboist vid Västgöta-Dals regemente. En utförlig skildring av Barkstedts lev
nadsöde lämnas i Margareta Barkstedts uppsats "En tillfällighetspoet i Väners
borg i mitten av 1800-talet", Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1957, sid.
3 H.

17) Wilhelm August Detlow von Braun föddes den 8 november 1813 på
Bränningsås egendom i södra Västergötland och avled den 12 september 1860
i Uddevalla, på vars kyrkogård han vilar. Föräldrar var överstelöjtnanten
Christian Benjamin von Braun och dennes hustru Justina Katarina, född Militz.
Wilhelm von Braun började som femtonårig sin militära utbildning vid krigs
skolan på Karlberg, varifrån han utexaminerades 1834. Han blev samma år
fänrik vid Västgöta-Dals regemente, befordrad till löjtnant vid regementet 1839,
och kvarstod som sådan till 1846, då han begärde sitt avsked från militärtjäns
ten. Han började skriva vers redan under studietiden på Karlberg, medarbetade
som tillfällighetspoet i "Aftonbladet" i Stockholm under 1830-talet och utgav
1837 sin första diktsamling, kallad "Dikter", vilken blev en klar framgån>;.
Uppmuntrad av denna ägnade sig von Braun i fortsättningen mera åt författar
skapet och mindre åt militärtjänsten, vilken han vantrivdes med och som han
lämnade, missnöjd, utan utsikt till befordran. Wilhelm von Braun var en
produktiv författare. Han utgav flera diktsamlingar och ett stort antal poetiska
kalendrar samt skrev även prosaberättelser efter den egentliga debuten med
"Dikter". Wilhelm von Braun var en mycket populär skald, lättillgänglig för
den breda publiken, som uppskattade hans skämtsamma och humoristiska, ibland
något grovkorniga diktning. I eftervärldens ögon framstår han som en talang
full rimsmed men utan det djup och utan den originella lyriska begåvning, som
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Det är givetvis vanskligt att avgöra, om någon av de här nämnda
författarna är upphovsman till den skämtsamma hyllningen - det
kan självfallet finnas en tredje poet, blott inte lika känd för sena
tiders barn som Barkstedt och von Braun. Om man därför avstår
från spekulationer om vem den satiriske skribenten kan vara, kan
dock fastslås, att den vänersborgska miljön verkat inspirerande på
skalder av både större och mindre format.

Detta gäller otvivelaktigt den man, som utnämndes till "Skalde
Drott", den poetiske karduansmakaren Petter Blomqvist. Just år
1838 tycks hans inspiration ha flödat ovanligt rikt. Förutom det
alster, som blev föremål för tryckfrihetsåtal och vilket Folke Wik
ström skildrat i den här ovan nämnda uppsatsen, utgav Blomqvist
nämnda år ytterligare tre mindre skrifter eller broschyrer, för att
använda hans egen benämning. Samtliga är tryckta hos Johan Qvist
i Vänersborg. 1841 utkom två skrifter, den ena tryckt hos S. V.
Bagge i Uddevalla, den andra hos J. A. Dahlberg i Vänersborg.
Året därpå kom nästa verk, tryckt hos C. A. Strömberg i Väners
borg. År 1850 gav Blomqvist ut ett arbete med titeln "Monologer",
tryckt hos S. V. Bagge i Vänersborg, och med detta tycks han ha
satt punkt som publicist. Någon senare tryckt skrift finns näm
ligen inte bevarad i Kungl. Bibliotekets samlingar.

Blomqvist behandlar i sitt författarskap med förkärlek politiska
och religiösa problem. Hans diktning inrymmer prov på vacker
religiös lyrik, och frågan är, om han inte med dessa dikter lyckats
bäst som poet. En närmare analys av Blomqvists skrifter skulle
föra utanför ramen för denna uppsats. Det finns emellertid an
ledning återkomma till Petter Blomqvist, som är en fängslande
personlighet med sina många motsägelsefulla drag.

skulle ha kunnat ge honom en annan plats i vår litteratur än den som tidens
flyktiga berömmelse skänkte honom.

I övrigt hänvisas till den biografi, som Ture Nerman skrivit om Wilhelm
von Braun, vilken ger intressanta upplysningar om von Brauns syn på både
Vänersborg och skalden Blomqvist. (Ture Nerman, Wilhelm von Braun, Del
I och II, Stockholm 1937-1938.)
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Tidigare har skildrats hur Carl XIV Johan lämnade Vänersborg
under storslagna hedersbetygelser. Att vänersborgarna var ovanligt
fästade vid konungen råder det inte något tvivel om. Vid detta
besök, som genom omständigheternas makt kom att bli konungens
sista i Vänersborg, var stadens borgare helt naturligt angelägna om
att betyga sin tacksamhet för hjälpen vid branden 1834. Man antog
- med rätt eller orätt - att konungen personligen ingripit till
stadens förmån vid detta tillfälle.

Den kungliga välviljan kom även denna gång till uttryck på det
sätt, som då för tiden var sed: före avresan täcktes konungen skänka
300 r:dr b:co till stadens fattiga.

För att rätt återge stämningen i Vänersborg vid kungabesöket
bör lämpligen en representant för tredje statsmakten komma till
tals. Den 19 december 1838 sammanfattar stadens tidning 111

trycken från besöket på följande sätt.

Förtjusningen öfver att se den åldrige Monarken och hjelten vid
så utmärkt god helsa var här allmän, och uttryckte sig i mångfaU
diga, lifliga glädjeyttringar. Det bör ock för hvarje redlig Svensk
vara glädjande att finna, hurusom känslorna af beundran och
af tacksamhet emot Landsfadern icke kunnat hos landsortens inne
vånare försvagas, genom Stockholmska oppositionspressens och
dess anhängares försök att verka i motsatt rigtning. 18

)

Sedan Carl XIV Johan lämnat Vänersborg, gick färden mot
Bohuslän. Redan innan ressällskapet hunnit till Uddevalla, gjor
des dock ett uppehåll vid Almås gästgivaregård, där "frukost" in
togs. I Uddevalla inträffade konungen med svit vid sextiden på
söndagseftermiddagen. BesöKet där blev rätt kortvarigt, och resan
gick vidare till Saltkällan, där nattkvarter var ordnat hos överste
Carl Axel Åkerhielm. Den 21 december 1838 anlände Carl XIV
Johan till Kristiania. Den långa resan var slut, dess mödor och
besvärligheter till ända; angenämare uppgifter väntade nu unions
konungen i Norge.

När Carl XIV Johan påföljande år i maj månad anträdde åter
resan till Stockholm efter vistelsen i Norge, fick vänersborgarna inte

18) Citatet är hämtat ur "Post- och Inrikes Tidningar" nr 302 år 1838.
Då för tiden återgav tidningen i den icke-officiella avdelningen inrikes under
rättelser i form av klipp ur landsortspressen.
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glädjen att se honom. Denna gång tog han en annan väg och reste
genom Värmland, östra Västergötland, förbi Jönköping, Skänninge
och Västerås för att sedan via Stäket nå Stockholm. Den 16 juni
1839 kunde "Post- och Inrikes Tidningar" meddela i ett extrablad,
att konungen återvänt till huvudstaden och att den tillförordnade
regeringen därför upphört att fungera.

Tiderna förändras och vi med dem. Härvidlag utgör naturligt
vis inte sedvänjorna vid de kungliga besöken i provinsstäderna
något undantag. Invånarna i den nybyggarliknande stad, som
hälsade Carl XIV Johan välkommen, levde under helt andra vill
kor än de stadsbor, som tog emot hans sentida efterföljare på tronen
en sommardag 1951.

Det finns dock föreningsband mellan gårdagens samhälle och nu
tidens. Ett av dessa heter sång. Som en paradox kan antecknas,
att Gustaf VI Adolf vid sitt besök i Vänersborg hyllades med en
visa19), vars text talar om ting, vilka inte var utan realitet för den
förste av herrarna Bernadotte. Eller för att låna Birger Sjöbergs
ord, hämtade ur "Lilla Paris" i "Fridas bok":

Väl som är!
Lyckligt som är!
V år stad, till ytan lik Paris, har ej dess karaktär.
Skön till form
men fjärran all storm,
revolution, soldaters tramp och hopars vilda gorm.
Där släpas ej vid facklors brand
med blåst i yvigt hår
vår Rådman ut av bödelns hand
en natt när trumman går.
Lilla Paris,
Lilla Paris,
du ligger trygg och tindrande i sommarns friska bris.

NILS PARUD.

19) Arrangerad för blandad kör av musikdirektör Erik Alvin.
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Ett par unika V änersborgsbilcler.

I Nils Sandbergs uppsats "Vänersborg sett med främlingars ögon"
i Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1958, sid. 3 ff, finnes - å
sid. 23 - reproducerad en akvarellerad och laverad pennteckning,
föreställande Vänersborg sett från Dalbobergen vid 1800-talets
början. Originalet har tillhört godsägaren L. W. Kylberg på Såte
näs och ingår i de Kylbergska samlingarna i Västergötlands museum
i Skara. Bilden, som ställts till förfogande av Vänersborgs museum
genom dess dåvarande ordförande länsassessorn Ragnar Falk (med
lem av årsskriftsnämnden), återger på ett utomordentligt sätt Vä
nersborg sett från Dalbobergen vid ifrågavarande tid, så som det
beskrevs i av Sandberg publicerade resenärers uttalanden.

Denna teckning var inte känd, när Sandberg avlämnade sitt
manuskript. Det var i stället meningen, att uppsatsen skulle i detta
avsnitt illustreras med den bild, som här ovan återges men som ge
nom ogunstiga omständigheter då inte kunde anskaffas. I det
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läget tänkte sig uppsatsförfattaren och årsskriftsredaktören ånyo
publicera den skiss av okänd hand (enligt uppgift en skånsk militär
på resa från Skåne norrut längs västkusten), som i original skänkts
till gillet av gillebrodern kammarherre Fredrik af Sandeberg och
som återgivits i gillets årsskrift 1950, sid. 94. I detta sammanhang
passar jag på tillfället att rätta till ett beklagligt feltryck, som in
smög sig vid den Sandebergska skissens reproducering, då dess
tillkomst angavs till "omkring 1840". Det skall rätteligen vara
"omkring 1810", vilket bl. a. framgår av att residenset återges i sin
Hårlemanska gestalt före stadens brand 1834 och att staden fram
står i sitt tidigare skick.1) Nu fick vi emellertid, som sagt, den
Kylbergska pennteckningen att återge, och den var ju inte dålig, den
heller, kanske snarare bättre i det sammanhanget. Emellertid har
den här ovan reproducerade bilden en intressant förhistoria, som
jag inte vill undanhålla årsskriftens läsare och som kompletterar
de Sandbergska främlingsuttalandena, åtminstone in effigie.

Det finns i Skånings Åsaka (nära Skara) en fornforskare, som
heter Georg Borg, och han innehar en skissbok, som "ritades" av
prästen Johan Gustaf Thun. Denne var föda den 11 mars 1798 i
Medelplana och son till dåvarande adjunkten därstädes, sedermera
komministern i Husaby Lars Thun, född i Fägre 1752. Thun blev
- troligen efter studier vid Skara läroverk - student i Upsala 1817,
gifte sig 1827 med Fredrika Vilhelmina ]osefina Lindskog, dotter
till lektorn och domkyrkosysslomannen i Skara Peter Lindskog, blev
prästvigd i Skara 1821 och predikant i Händene (utanför Skara)
1826, 1840 komminister i Husaby, liksom fadern, men erhöll Kungl.
Maj:ts tillstånd att återlämna fullmakten. Man frågar sig, varför
Thun "ratade" prästtjänsten i den församling, där fadern verkat.
Thun dog 1843, endast 45 år gammaP)

Skissboken kom till under en resa, som Thun företog genom Väs
tergötland och Dalsland år 1833, alltså året före Vänersborgs stads
brand 1834. Den innehåller ett stort antal bilder från skilda plat
ser under resan, däribland den nu reproducerade. Denna bild åter
ger samma stämningar, som återfinnas på den Kylbergska teck
ningen och den Sandebergska skissen. Visserligen är proportionerna

1) Jfr V. S. G:s årsskrift 1954, sid. 66.
2) Warholm, Skara stifts herdaminne, Mariestad 1871.
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inte helt exakta, dock ej fullt så orimliga som på den Sandebergska
skissen. I detta hänseende är däremot den Kylbergska teckningen
fulländad. Så är den också utförd aven konstnär3

), och man skall
ju inte fordra alltför mycket av amatörer. Jag hoppas, att Fredrik
af Sandeberg inte tar alltför illa upp detta konstaterande. Gillet
är mycket tacksamt för hans donation.

Emellertid innehåller den Thunska skissboken ännu en bild från
besöket i Vänersborg, vilken publicerat här ovan och som jag an
ser vara utomordentligt intressant. Den återger den östra infarten
till Vänersborg på den tiden - alltså nuvarande östra vägen 
och torde vara den enda kända reproduktionen av detta stadsparti
före 1834 års brand. Jag skulle tro, att huset till vänster på bilden
är östra tullhuset, vilket som bekant - eftersom det var ett s. k.
gjuthus - överlevde branden och försvunnit först i de yttersta av
dessa dagar i samband med det pågående nybygget av det s. k. polis
huset. Hur märkligt stämmer inte vägslingan med Kungsgatans

3) Pennteckningen användes nu i reproduktion av Vänersborgs museum som
belöningsmedel för gjorda insatser för museet m. m.
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anslutning till östra vägen? Vi se också kyrkan i 1784 års utform
ning4

) och tomtområdet för nuvarande läroverket och museet.

En sen tids vänersborgare kan ha stor glädje av sådana fynd.

GUNN AR HJORTH.

4) Jfr Corin, Vänersborgs historia I, sid. 412.
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Skräcklan förr och nu.
En gammal Vånersborgspojkes minnen och funderingar.

Nutida skribenter beskriver Skräcklan som en plats med skräpiga
stränder, och man kan även få läsa om den illaluktande Mid
sommarviken.

Skräcklan förr måste av sådana orsaker, som att en stor del av
området bestod av jordbruk, givetvis ha haft ett helt annat yttre
utseende, men några andra ingrepp på själva naturen hade inte
blivit gjorda. En annan orsak till att det blev skräpigt var, att
garvarna på somrarna från garverierna körde ut avfall, som fors
lades rätt ned till Anders Fagers stuga och breddes ut på ett berg
till torkning. Det fanns också ett stort öppet dike, som gick i norr
och söder, på västra sidan om Loviseberg, som särskilt den varmare
årstiden gav ifrån sig obehagliga dunster. Detta var ett avlopps
dike från kloakerna, som ledde ned till sjön. I övrigt var stränderna
ganska rena från skräp. Båtägarna kunde väl vid vårtiden lämna
en del skräp efter sig, men det blev inga större massor. Det var för
övrigt inte så många som hade råd att hålla sig med båtar eller ekor
på den tiden.

På somrarna skar "Rättar'n" på Loviseberg vass till sina kor.
Han använde då en stor eka som stakades ut i vassen. Med skäror
eller en avbruten lie skars vassen av på så sätt, att en knippa lades
mot båtrelingen, varefter den kapades. Den avskurna vassen lades
tvärs över ekan, och sedan denna blivit färdiglastad, fördes den
mot land, varefter vassen kastades upp på ett berg och breddes ut
till torkning. Den torkade vassen användes sedan till föder.

Det fanns gott om fisk och sjöfågel utefter stränderna. Därför
fanns det också gott om folk, som både fiskade och jagade, och
ofta knallade jägarnas bössor inte långt från land. Utefter strän
derna satt långa rader med både äldre och yngre, som metade
med spön.

Vad i uppsatsens senare del anföres får stå för författarens egen räkning.
Skräckleparken i dess nuvarande utformning har dock blivit en stor turist
attraktion. (Red:s anm.)
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För oss pojkar gällde det att få låna en båt eller eka, då vi lade
ut våra långrevar på kvällarna efter 10-timmarsdagens slut. Vi be
hövde inte avlägsna oss så långt ifrån land; det fanns ganska gott
om fisk utanför vassen och mellan holmarna och skären. På morg
narna måste vi upp i tid och ta upp reven ur vattnet, ty kL halv
7 började vårt dagliga jobb, och innan det klockslaget måste vi vara
färdiga med våra fiskefärder. Det var roligt att vandra ner till
Skräcklan, då morgonsolen steg som en jätteboll i öster.

På åkrarna, som tillhörde Loviseberg och sträckte sig ända fram
mot vägen, som gick till Sjöberget, stod mognande gul råg med
starka inslag av blåklint, klöverängarna var fullmatade, och bland
rödkullorna vilade daggdroppspärlorna som kristaller i det spe
lande solljuset. På svirrande vingar uppe i det blå höjde lärkan
jubelfanfarer till en ny dag, en hymn till markens gröda och till
sitt lilla bo med ungar i, som låg gömt bland tuvorna. Och vinden
förde med sig doft från Lovisebergs stall och ladugård och gav illu
sion av landsbygd.

Människorna hade i de tidiga morgonväkterna ännu inte hunnit
vakna, inte ens "Rättar-Lina", som brukade stå på farstutrappan
och skrika till oss i tid och otid: "Vell I låta bli å gå ilöckera,
ongarl"

Några konstgjorda promenadvägar fanns inte. Man behövde ju
inte vara någon bergbestigare för att ta sig fram utefter skräckle
stränderna. Västerut, mot det s. k. "Alekärret" kunde det tidvis
vara vått, men det var ju bara att ta en omväg förbi den blöta
passagen.

Skräcklan var en tummelplats för ungdomen. Somrarna gav dem
tillfälle till fiske och bad. Man färdades omkring bland holmar
och manshög vass och vandrade utefter stränderna. Vintertid, då
isen lagt sig, började lekarna med att "springa vågspel", "slå kana",
gå på skridskor - för dem som hade några - och så den något
emellanåt hårda leken, som åtminstone i nordsta'n var känd under
namnet "barusk".

Ett annat skådespel, som hänförde alla, var årstidernas växlande
gång. Från stränderna kunde man iakttaga, när vårvindar och
strömmar bröt remnor i isens hårda bark; man väntade på att få
se den första röken från ångbåtarna långt i norr, och man betraktade
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FAGERS STUGA I VINTERSKRUD.

ANDERS FAGERS "BOMÄRKE" VID STUGAN.
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älgarnas vandringar från västgötasidan mot dalboIandet, kavande
sig fram ibland isflaken. Folk hade tid att se sig omkring och prata
med varandra. De gamla sjöbussarna, som befarit vidare och större
vatten, träffades gärna vid Anders Fagers stuga och förtäljde sina
upplevelser för varandra. - Vaknande vårdagar, när ångorna dall-

"TöSEVIKA" PÅ SKRKCKLAN,
förr en mycket omtyckt badplats.

rade över åkerjorden, spirande höstsäd, som letade sig fram ur
mullen, och vårbrukets igångsättande utefter skräcklestränderna
gav en annan bild av Skräcklan än nutidens.

Det kom emellertid andra tider. På den västligaste delen av
Skräcklan inplanterades skog, vilket under åren 1899-1900 ut
fördes med jägmästare E. Björklund som ledare. Planteringarna
fortsattes senare österut på de marker, som tillhörde Loviseberg.
Härefter började allt större förändringar på Skräcklan. Tomter
började säljas till husbyggen, en kanal förändrade delvis Skräck
Ians utseende åt "Parammen"l) till, och sedan har undan för undan

1) "Parammen" var det underliga namnet på ett skär, som numera ingår i
vågbrytaren till f. d. Tändsticksfabrikens hamnanläggning. Vad namnet kan
betyda eller hur det tillkommit har inte kunnat utredas. Möjligen har det ut

ländskt ursprung och kan ha hitförts av någon sjöman.
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MIDSOMMARVIKEN.

Det finns inget, som kan ersätta Midsommarviken, då den var vattenfylld, ej
heller Fagers stuga i den lummiga grönskan. - Midsommarviken lär enligt
ensägen ha fått sitt namn av att man rodde dit med björklöv, som försåldes
till stadsborna vid midsommartid. En annan sägen förmäler, att en piga skulle

ha drunknat där en misommarafton, varav viken skulle ha fått sitt namn.

Slaktare Ville Karlsson i sällskap med några pojkar håller på att meta vid
inloppet till Midsommarviken.
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platsens ursprungliga utseende till en icke obetydlig del förändrats,
- även om icke allt varit nödvändigt.

I och med att Vänersborgs stad omkring sekelskiftet förvärvade
de lyckor, som slaktare Gustaf Dafgård och Adolf Eriksson ägt, be-

DE FöRSTA HUSEN PÄ SKRKCKLAN.
Nederst den urschaktade tomten vid norra folkskolan.

stämdes att staden skulle inplantera skog och betala kostnaderna
för detta. "Krypskogen", som planterades, bestod av dvärgtall och
gran och var cirka 8 år gammal, då de första villorna började
byggas utefter norra Edsgatan. Detta skedde år 1908, då Edsgatan
på nämnda plats mest bestod av berg. De planterade granarna och
tallarna trivdes bra i den gamla åkerjorden och blev inte enbart
en tjusning för ögat, sedan de vuxit upp; de gav även skydd för
vinterns snöstormar, om också ett och annat träd blev sönderfläkt
av de tyngande snömassorna.

Några egentliga vägar fanns inte; det var i stort sett trampade
stigar, som slingrade sig fram genom den tätvuxna skogen. Ett
par uppröjda vägar fanns dock, varav en ledde till den lilla vackra
parkserveringen, som låg i närheten av den plats, där det nya
vattenverket nu är beläget.
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Hur underligt var inte detta att komma direkt från en stadsgata
och inom loppet av några ögonblick stå inne i en vildmarksidyll.
Och ännu i dag påträffar man människor, som med saknad erinrar
sig parken från den tiden, då den stod i sin friska grönska och
naturlighet, då ingen ännu kommit på den tanken, att den skulle få
vika för annat skogsbestånd.

NORRA EDSGATAN VID SEKELSKIFTET.

I åtminstone 30 år hade den sega krypskogen trotsat de hårda
vänervindarna och stått som en skyddande mur för de ytterst be
lägna villorna. Numera får man sätta upp snöskärmar ibland de
glesa träd, som inplanterats, för att skydda de kringliggande husen
för snö.2

)

Har parken blivit vackrare, sedan där blivit uppförd en kiosk
med pumpstation, som ligger långt ute i gatan? Parken krymper
ihop mer och mer. Ibland skall Skräcklestugan3

) byggas ut; ett

2) Dvärgtallarna hade i stor utsträckning angripits och dödats aven trä
insekt. (Red:s anm.)

3) Denna kaffestuga uppfördes år 1935 (i samband med Skräckleparkens
uppordnande) på platsen för Anders Fagers stuga.
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annat år gäller det parkeringsplatser, som skall utvidgas. För några
år sedan gav man sig på björkarna på Parkgatan, just där det var
dåligt med träd redan förut. Det lär emellertid ha varit en person,
som stoppat avverkningen. I de vackra björkarnas ställe skulle man
ha parkeringsplatser.

I östra delen av parken har man uppfört villor, och det har även
varit på tal att flytta några gamla hus inne i staden ned till par·
ken, hus som aldrig haft med Skräcklan att göra. Förra våren jäm
nades de gamla åkrarna ut i parken. Där förut en gammal man gick
och slog med lie, kommer nu en oljeosande, maskindriven gräs
klippare att gå fram.

De kända konturerna av "Parammen" får vi aldrig se mera i
dess ursprungstillstånd, ty när stickspåret lades ut från tändsticks
fabriken, blev berget övertäckt med sten och utgör nu en del av
banvallen. Från "!>arammen" har man börjat tippa ut sprängsten
i riktning västerut, och detta säges skola fortsätta till "Mörteberget".
Det anses praktiskt för dem, som vill ha sina båtar skyddade för
vinden, - men den tjocka vassen ger också lä. Denna sprängstens
barriär faller ändock som en skugga över det som var förut - den
fria sikten ända från strandlinjen och bort i norr mot oändlighe
ten - och förtar intrycket av det skapelsemoment, som skötte sig
själv och som ingen människa bort blanda sig i.

Elektriskt ljus har man monterat upp till Skräcklestugan på höga
stolpar. Det påstås även, att en rad med el-lampor skall uppmon
teras efter sjökanten, så att folk skall kunna se att promenera om
kvällarna!

När det talas om Skräcklans nedskräpning i gången tid, är detta
ett intet emot vad "tippen" ställt till med. Värre nedskräpning har
Skräcklan knappast varit utsatt för. Tippen har snart vuxit ut till
"Sotar'ns holme", och flera av de andra kända bergknallarna, som
hörde till skärgården, är för länge sedan gömda av avfalls'Produkter.

Gamla Skräcklan beskrevs som en plats, uppfylld av vrakdelar
och hästkadaver, som ibland fördes ned till stranden för att för
täras av kråkor. Detta måste ha legat långt tillbaka i tiden. I
min barndom var gamle slaktare Dafgård ägare till den sandgrop,
där norra skolan nu ligger. Här nedgrävdes häs'tkadaver till för
multning, varefter benen tillvaratogs; köttet ville ingen äta på den
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tiden. Vad vrakdelar beträffar, blev dessa inte liggande någon
längre tid på stränderna; det fanns gott om fattigt folk, som behövde
bränsle.

Det talades även om att hålor uppstått i sjöbottnen, då stadens
kakelmakare hämtade lera där, såväl västerut som borta vid Sjö
berget. Detta var ju ett ingrepp av människor, som gjorde att
dessa "ärr" uppstod.

Midsommarviken var lite skräpig, men det var inte av så farlig
beskaffenhet, som det ibland sagts. I viken nedlades så småning
om en kloakledning, som sedan igenfylldes med åtskilligt skräp.
Flera kloakledningar kom till utefter ständerna. Detta var ju nöd
vändigt, - men blev stränderna vackrare genom dessa kloaker, som
spydde ut sin galla och förorenade vattnet? Förr i världen hämtade
folk vatten, tvättade och sköljde kläder där nere. Vart har för
övrigt sjöfågel och fisk tagit vägen, som alltid höll till i strand
vassarna?

Och så till sist: kallkällan vid norra skolan, som blev dömd att
försvinna och som inkopplades i en avloppsledning från skolan.
Tänk vad traditioner och folkliv, som rört sig kring denna källa!
Denna märkliga, kristallklara vattenåder, som var så stark att,
då man grävde på skolgården vid gymnastiksalens södra ända, man
aldrig hann ned till ådern, emedan kraften hos denna var så stor,
att jordskorpan sprängdes med en knall och vattnet sprutade upp
i luften. Så har en av de arbetare berättat, som var med vid gräv
nlllgen.

Det har även skrivits om hur rusiga personer låg och sov nere
vid Skräcklan för ett 50-tal år sedan eller mera. Sådant inträffade
givetvis, men även vår tid har sina lyten. Numera finns ju park
vakt, som vakar över ordningen och renhållningen, men trots detta
har inbrott förekommit både i kiosken och i Skräcklestugan, för
att inte tala om en del ofog, som förekommit nattetid på andra
ställen i parken. Man hörde aldrig omtalas vare sig inbrott eller
sönderslagna fönsterrutor i Anders Fagers stuga! Mycket har skri
vits om att bevara "Skräcklans egen natur och okonstlacle skönhet",
och "att naturens egen röst bör avlyssnas och upplevas". Detta är
beaktansvärda ord, men det kan ifrågasättas, om naturens röst och
Skräcklans egen natur och okonstlade skönhet kunde göra sig
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bättre gällande än på den tiden, då de gamla stugorna, Skräcklans
manbyggnad och Anders Fagers4

), låg "inmejslade" i skräcklemiljön.
Skräcklan av i dag har undergått många förändringar, sedan

den första skogen inplanterades. Man får väl hoppas, att föränd
ringarna inte kommer att fortsätta. Människornas planritningar
stämmer inte alltid överens med naturens.

]. V. NORDBERG.

GAMLA IDROTTSPLATSEN PÄ SKRACKLAN
i vårvinterskick.

(Bilden tyvärr skadad.)

4) Se V. S. G:s årsskrift 1959, sid. 48 (bild 2)!
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Vänersborg i litteraturen.
I den av Carl-Fredrik Corin och Gösta Hasselberg 1944 utgivna

stadshistoriken över Vänersborg finns utförliga anvisningar på
litteratur, som i olika avseenden behandlar Vänersborg. De littera
turförteckningar, som de nyssnämnda författarna sammanställt,
omfattar skrifter, utgivna till och med år 1944.

Efter tillkomsten aven stadsmonografi av det slag, som Väners
borgs stad lät föranstalta om i anledning av stadens 300-årsjubi
leum, kan man tycka, att ämnet Vänersborg borde ha varit uttömt
för några år framåt. Så tycks emellertid inte ha varit fallet. Ett
stort antal arbeten har utkommit efter 1944, vilka i skilda avseen
den berör Vänersborg och som i åtskilliga fall ger värdefulla bidrag
till stadens historia, både nyare och äldre. Eftersom kännedomen
om dessa skrifter kanske inte är så allmän, har här gjorts ett för
sök att åstadkomma en bibliografi över vänersborgslitteratur tryckt
under åren 1945-1959.

Några ord om urvalet bör måhända sägas. Tidskriftsuppsatser
har - på grund av rent praktiska svårigheter - inte medtagits.
Parentetiskt kan emellertid framhållas, att forskningen kring Birger
Sjöbergs författarskap har avsatt ett flertal uppsatser i litteratur
historiska facktidskrifter. Vidare har sockenbeskrivningar uteslutits.
Det föreligger flera arbeten av denna typ, vilka behandlar kommu
ner i Vänersborgs närh.et och där staden till och från skymtar fram.
Det har dock inte ansetts motiverat att taga med dem i detta
sammanhang.

Några av de redovisade arbetena är samlingsverk - om Väster
götland exempelvis - där Vänersborg ägnas ett visst begränsat ut
rymme. Sidhänvisningar har inte lämnats, då det knappast torde
möta några svårigheter för en läsare att själv orientera sig.

Det kan också nämnas, att i de fall ett arbete utkommit i flera
upplagor, har det tryckår angivits, då den första upplagan kom
ut.

Som redan sagts här ovan, är detta ett försök till bibliografi över
vänersborgslitteratur, utgiven de senaste femton åren. Det innebär,
att det kan finnas - och säkert också finns - ytterligare ett an-
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tal arbeten, som har något att säga om Vänersborg. Med denna
reservation överlämnas förteckningen till läsarens granskning.

Ahlberg, Birgitta, Göta kanal. En färd med kanalbåt Göteborg-Stockholm.
Stockholm 1946.

Ahlberg, Birgitta, Vad skall jag se i Västergötland. Stockholm 1957.
Axberger, Gunnar, Lilla Paris' undergång. En Birger Sjöberg-studie. Studier till

ägnade Henry Olsson 18.4.1956. Stockholm 1956.
Bergman, Bo, Liv och läsning. Stockholm 1953. - Se kapitlet "Från ett hotell

rum"!
Bruce, Bertil, Kyrkliga klenoder. Väne kontrakt. Julhälsningar till försam

lingarna i Skara stift 1957. Skara 1957.
Guide. Svenska städer - Swedish towns. Stockholm 1956.
Hallbäck, Sven Axel, En konstnärs testamente. Julhälsningar till församlingarna

i Skara stift 1959. Skara 1959.
Hallström, Anders, Lilla Paris' kulisser. Motiv i Fridas visor. Lund 1955.
Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686-1915. Utgiven

av AB Svenska Tobaksmonopolet. Stockholm 1950. - Se avsnittet om tobaks
fabrikörer i Vänersborg!

Hedlund, Oscar, Yrkesförkovran och samhällstjänst. Fabriks- & Hantverksföre
ningen i Vänersborg 1905-1955. Vänersborg 1955.

Helen, Gunnar, Birger Sjöbergs "Kriser och kransar" i stilhistorisk belysning.
Stockholm 1946.

Kjellin, He/ge, Handel och sjöfart på Vänern under gångna tider. Från Vänern
till Västerhavet. Minnesskrift utgiven av O. F. Ahlmark & C:o Eftr. AB.,
Karlstad. Göteborg 1947.

Lankisch, Klaus, Der Verkehr auf dem Vänersee unter dem Einfluss der
wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin 1958.

Lidholm, Benjamin, Venerns Seglationsstyrelse. En historik. Lidköping 1956.
Linder, Erik Hj., Sommarresa till diktens städer. Malmö 1955. - Se kapitlet

"Lilla Paris"!
Logen Trygghet 75 år (av LO. G. T., Vänersborg). Vänersborg 1956.
Lunden, Gustaf, Det forna VassändaCNaglum och Brätte stad. Trollhättan 1954.
Meurling, Per, Tack för sist, rättvisa! Stockholm 1945.
Munthe, Arne, Släkten Ekman. Handelshuset Ekman & Co:s föregångare.

Göteborg 1958.
Paulsson, Gregor, Svensk stad. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet.

Del I, band 1. Stockholm 1950.
af Petersens, Hedvig, Om Birger Sjöberg. Malmö 1956.
Rosdahl, Anna, Mina minnen av Birger Sjöberg. Stockholm 1956.
Rudberg, Yngve, och Ernås, Ragnar, (i red.), Skara stift i ord och bild. Del

I-II. Stockholm 1948-1949.
Schiller, Harald, (i red.), Västgötaland. De vida vyernas landskap. Malmö

1947.
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Swanberg, Per Olof, och Curry-Lindahl, Kai, (i red.), Natur i Västergötland.
Göteborg 1951.

Svanberg, Victor, Lilla Paris och andra små städer. Svenska Turistföreningens
Årsskrift 1956. Stockholm 1956.

Svenska stadsmonografier. Vänersborg, Alingsås, Trollhättan, Ulricehamn, Åmål.
Stockholm 1959.

Swensson, Hugo, Utböling i Västergötland. Stockholm 1946.
Swensson, Hugo, (i red.), I Västergötland. Prosa och poesi. Uddevalla 1955.
Svensson, Johan, Minnen från min sjömanstid på Wänern och Wättern. Lid-

köping 1959.
Thorburn, Bertil, Will:m Thorburns Söner. Ett blad ur den svenska havreex

portens historia. Uddevalla 1951.
Wermelin, Per G., Wargöns Aktiebolag 1874-1949. Göteborg 1950.
Widell, Evaid, Vänersborgs Missionsförsamling 1876-1956. En minnesteckning.

Vänersborg 1956.
Widen, Albin, Carl Oscar Borg. Ett konsrnärsöde. Stockholm 1953.
Vänersborgs Döttrars Gille. Medlemsmatrikel. Vänersborg 1959.
Vänersborgs-Hanrverkaren. Jubileumsnummer. Utgivet med anledning av Fabriks-

och Hantverksföreningens 50-årsjubileum. Vänersborg 1955.
Vänersborgs Idrottsförening. 1906 - 6/11 -1946. Vänersborg 1946.
Vänersborgs Idrottsförening. 50 år. 1906-1956. Mellerud 1956.
Vänersborgs Rotaryklubb. Minnesskrift 21/9 1946. Vänersborg 1946.
Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1945-1959. Vänersborg 1945-1959.
Vänersborgs V. P.-kår 1936-1945. Alingsås 1946.
Västergötland. En rapsodi i färg - A rhapsody in colour. Stockholm 1953.
Västergötland. Malmö 1955.
Alvsborgs Läns Centrallasarett, Vänersborg. Ett 75-årsminne 1879 -1/10 -1954.

Vänersborg 1954.

NILS PARUD.
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Gillebroder!

När Du får årsskriften i Din hand, tänker Du då

på att den är en länk mellan Dig och Gillet och Din

kära hemstad?

Vad vet Du om Vänersborg? Kan Du visa en främ

ling omkring här och peka ut och beskriva dess sevärd

heter? Kan Du Din stads historia, som inom parentes

är mer fängslande, än man kan ana? Om inte, lär Dig

allt detta och verka för att denna stad, som Du förvisso

anser underbarast bland alla städer i Svea rike, blir känd

och uppskattad av främlingen! Visa honom och lär ho

nom njuta av vår stads charm och skönhet!

Och Du Gillebroder i förskingringen! Propagera för

Vänersborg ! Tala om för Din omgivning, vad vår stad

har att bjuda av sevärdhet och naturskönhet! Berätta

om Skräcklan och allt det andra! Gör Vänersborg till

ett populärt resernål !

Allt detta är Du skyldig Din gamla hemstad!

VÄNERSBORGS TURISTFRÄMJANDE.
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Vänersborgs enda tidning

fyller 75 år.

ELA:s GRUNDARE

FRU JOHANNA PETTERSON-PETRE.

Elfsborgs Läns Annonsblad, den enda tidning som i dag utges i
Vänersborg, firar i år sin 75-åriga tillvaro. 1885 startades nämligen
tidningen, och då utgavs några sporadiska nummer. Först 1886 ut
kom ELA regelbundet i Vänersborg med omnejd. Tidningen utger
i år sin 75:e årgång, och hela 1960 kommer att bli ett enda stort
jubileumsår för tidningens läsare. Många nyheter har också visat
sig i spalterna. De första jubileumsskyltningarna har redan passe
rat i tidningens respektive depeschfönster i Vänersborg och Troll
hättan. Största nyheten blir dock, att tidningen kommer att utöka
sitt format med en extra spalt per sida. På detta ytterligare ut
rymme hoppas vi kunna få plats med flera nyheter från Vänersborg
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och dess omgivning samt f. ö. från hela tidningens spridningsom
råde, som sträcker sig från en linje i höjd med Lilla Edet och upp
till norra Dalsland med Vänersborg som medelpunkt. Ett speciellt
jubileumsnummer kommer att utges.

Över 100 år inom samma familj.

75-åriga ELA utges av Pettersonska Boktryckeriet i Vänersborg.
Detta tryckeri startades i Skara år 1858 av konstförvanten Johan
Petter Petterson. J. P. Petterson kom då närmast från Göteborg
och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, där han tidigare haft
sin utkomst. I Skara inköpte han ett boktryckeri och startade
Pettersonska Boktryckeriet samt utgav Skara Tidning. Efter J. P.
Pettersons död 1863 tog hans efterlevande maka, vänersborgsfödda
Johanna Petterson, född Engman, hand om företaget. Under hen
nes regim utgavs från Pettersonska Boktryckeriet i Skara förutom
Skara Tidning även Skaraborgs Läns Tidning, Lidköpings Allehanda
och Elfsborgs Läns Annonsblad m. fl. här ej uppräknade tidningar.
Lidköpings Allehanda hade äldste sonen Karl startat, men då han
avled i unga år, knöts även detta tidningsföretag till tryckeriet i
Skara. - Familjen antog år 1886 släktnamnet Petre.

Första tiden trycktes ELA alltså på moderföretaget i Skara, men
efter en tid fick ELA egna lokaler i Vänersborg. Vid tidningsföre
taget i Vänersborg placerade fru Petterson-Petre sonen Mauritz
(Moje) Petre, medan lion själv och de bägge andra sönerna Knut
och Johan August (Janne) Petre skötte boktryckeriet och tidningar
na i Skara. År 1893 avled fru Petterson-Petre, och en tid efter
hennes död försålde sönerna skaraföretagen och ägnade sig därefter
enbart åt Elfsborgs Läns Annonsblad med Pettersonska Boktrycke
riet i Vänersborg.

Knut Petre, som var äldst, stod för böckerna, Janne Petre hade
hand om redaktionen och de tekniska avdelningarna, och Moje
Petre deltog i redaktionsarbetet och skrev i tidningens spalter. Knut
Petre drog sig dock snart tillbaka från arbetet, och Moje Petre ut
trädde ur firman. Kvar stod då Janne Petre, som på ett synner
ligen förtjänstfullt sätt skötte tidningen och oförtrutet arbetade på
dess vidare utveckling.
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Efter Janne Petres död 1918 fick hans son Ernst Petre rycka in
och ta hand om företaget.

Tidningsman i stället för ingenjör.

Ernst Petre stod vid faderns död i begrepp att resa till Stock
holm och Tekniska Högskolan för att där utbilda sig till ingenjör.

ELA:s ANSVARIGE UTGIVARE OCH CHEF SEDAN 1918

REDAKTöR ERNST PETRE.

Nu blev det i stället tidningsutgivning av, och Ernst Petre blev
redaktör, ombrytare, distributör och, där det f. ö. behövdes ett
handtag, där var han. Tidningen blev och är än i dag hans liv.
Han var en fordrande arbetsledare, men eftersom han aldrig spa
rade sig själv, fick han personalen med sig, och alla från den högste
till den lägste spände sig till det yttersta, när det gällde att få tid
ningen prydlig, läsvärd och spridd.

Knut Petn~ dog 1931 och Moje Petn~ 1935. Ernst Petre var nu
ensam kvar av den Petreska släkten i företaget, och han arbetade
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oavbrutet på tidningens fortsatta framgång. Hans arbetstid varade
i regel en stor del av dygnet, och han var i tryckeriet eller på
redaktionen vardag som söndag. Tidigt nog tog han ner sina tre
ättelägg Ingrid, Rolf och Astrid i tryckeriet, där de fick lära sig
typografiskt vett. Många söndagar, helgdagar och sommarlov gick
för barnens del åt för arbete i det tryckta ordets tjänst. Så små
ningom avslutade de sina studier på respektive skolor och kom
i tur och ordning med i det hetsiga arbetet på familjeföretaget.

Redaktör Ernst Petn~ har numera av hälsoskäl måst draga sig
tillbaka från det aktiva arbetet nere på officinen. Han står dock
kvar som ansvarig utgivare och medverkar varje nummer med en
egen sida i tidningen. Enda skillnaden är att han flyttat upp sin
redaktionella verksamhet till sitt eget skrivbord i sin bostad.

Fjärde generationen driver nu företaget.

Redaktör Ernst Petres barn driver numera företaget. Ingrid Petre
Ström står som chefredaktör, Rolf Petre som redaktör (han har dock
numera sin verksamhet mestadels förlagd till Lund) och Astrid Petre
som redaktionssekreterare. De yngsta "tidningsmännen" på det
Petreska släktträdet arbetar i takt med tidens krav på familjeföre
tagets utveckling.

Vid ett jubileum som detta ser man i regel tillbaka på de år som
gått. Man forskar i gamla papper och fotoalbum och får fram data
om de släktingar, som tidigare drivit företaget. Många episoder,
som berättats av "de gamle", har tecknats ned och kommer till en
del att redovisas i ELA:s jubileumsnummer. De blekta papperen be
rättar också om de goda medhjälpare, som under årens lopp arbe
tat på tidningens olika avdelningar. Man är därför tacksam givet
vis mot tidningens grundare och mot dem som drivit den vidare,
men man är också lika tacksam mot dem som på ett eller annat sätt
medverkat till tidningens framgång. Det är därför inte lätt att
peka på någon särskild, utan man får i stället sammanfattningsvis
säga, att varje kugge i det stora maskineriet är lika viktig för
att ett företag skall fungera gnisselfritt.

INGRID PETRE-STRÖM.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 12.

Museets fornsakssamling.

Det är allmänt känt, att området kring södra Vänern och övre
Göta Alv är ett av Västsveriges fornlämningsrikaste. Gynnsamma
omständigheter har inom. detta område skapat förutsättningar för
rikare bosättning under hela vår forntid. Ett av Västsveriges äldsta
fornfynd - den s. k. Hästefjordsharpunen - klargör för oss, att
människan funnits inom området åtminstone under 6.000 år, och
det är självklart, att hon kommit långt tidigare. Senare framväxte
här en speciell kultur, som aven del forskare fått namnet Södra
Vänerkulturen. Den baserades på den rikliga förekomsten av diabas
- en bergart, som visat sig ha mycket förnämliga egenskaper som
råvara för redskap. Kring Halle- och Hunneberg uppväxte så små
ningom en så rik redskapstillverkning, att man faktiskt talat om en
"förhistorisk industri". Mängder av fynd och dessas beskaffenhet
låter oss förstå, att åtminstone säsongvis yrkesfolk uppehållit sig
vid bergen och av diabasmaterial framställt både redskap och vapen
och halvfabrikat till dylika. Avsättningsområdet var relativt vid
sträckt, upp efter vänerstränderna in i Västergötland och Dalsland
samt nedåt Alvdalen. .Av det enorma fyndmaterialet att döma
måste det här röra sig om långvariga bruk och vanor. Man anar,
att denna stenkultur sker tvärs över sten- och bronsåldern och först
viker med den inbrytande järnåldern och mea de då förändrade för
hållandena, ej minst ur klimatologisk synpunkt. Aven i övrigt er
bjuder trakten rika fornfynd och talrika fornlämningar från hela
vår förhistoriska tid.

Vänersborgs museum har haft den oskattbara förmånen att bland
sina gynnare, intendenter och medarbetare ha en rad framsynta och
kunniga arkeologer. Där finns exempelvis rektorn Fredrik Nordin,
där finns intendenten Nils Ivan Svensson, men främst får man
kanske dock sätta fältläkaren K. G. Cedergren, som under många,
många år ne-dlade ett utomordentligt förtjänstfullt arbete på att i
första hand i fältet rädda och samla hop, vad som räddas kunde av
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traktens förhistoriska material till båtnad för museet. Är 1923
deponerade han sin stora samling till Vänersborgs museum, och efter
hans död år 1942 donerade densamma dit.

I de cedergrenska samlingarna ingår ett stort antal sammanhållna
boplatsfynd med noggrann angivelse av fyndplats, fyndförhållan
den och markbeskaffenhet, ett material som genom sin stora rike
dom intager en betydande plats i samlingen. Där finns också ett
stort antal föremål såväl från stenåldern i övrigt som från brons
och järnåldern av delvis utomordentligt hög kvalitet, där ett fler
tal viktiga former för redskap, vapen och smycken finns represen
terade. Den cedergrenska samlingens värde beror även till ej ringa
del på den noggranna katalog, som donator upprättat.

Härutöver har museet även en fint kompletterande fornsakssam
ling, som tillhört läroverket, samt dessutom ett antal föremål, som
kommit direkt till museet genom förvärv. Tidigare har dessa stora
och viktiga samlingar varit utställda i norra salen i museets andra
våning - ett stort rum med utmärkt ljus. Här har samlingarna i
sin helhet exponerats, vilket visat sig olämpligt, då materialet ge
nom sin rikedom har skänkt ett oöverskådligt och splittrat intryck.
Medel har saknats för att tidigare kunna modernisera utställningen.

En form av utställning, där i stort sett hela föremålsbeståndet
exponerats har använts inom flera äldre, mer vetenskapligt inrik
tade museer, som i första hand strävat efter att ge forskare lätt till
gång till studiematerialet.

På mer pedagogiskt inriktade museer - kanske främst Statens
Historiska Museum i Stockholm - har i stället ett urval av typföre
mål ställts ut på ett sådant sätt, att det tillsammans med bild- och
textmaterialet givit en lättillgänglig inblick i vad vi vet om hur
våra förfäder levat och verkat i förhistorisk tid. I detta fall maga
sineras på ett vetenskapligt sätt allt övrigt material.

Åren 1957-58 har en helt ny permanent fornminnesutställning
inrättats på Vänersborgs museum, varvid dessa senare, mera peda
gogiska principer följts. Planläggningsarbetet, som utförts av lands
antikvarien och amanuensen Claes-Göran Forsberg, har varit in
riktat på att i den nyordnade avdelningen utnyttja andra museers
erfarenheter (S. H. M., ]önköpings läns museum, Västergötlands
museum, Skara, Borgarsyssels museum i Sarpsborg m. fl.) samt
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att tillämpa dessa på det för just dessa samlingar lämpligaste sättet.
Avsikten har även varit att tillgodogöra sig de moderna rönen inom
museitekniken.

Den nya avdelningen har förlagts till östra rummet i andra vå
ningen, tidigare innehållande allmogesamlingar, vilka dels överflyt-

FtlRFATTAREN VID BILDVISNINGSAPPARATEN.

tats till källaren, dels till en del magasinerats. Renoveringen - ut
förd av byggmästaren Enok Svensson - har bl. a. bestått i att taket
sänkts, golvet försetts med plattor, helt ny inredning installerats.
En schematisk översikt över den geologiska utvecklingen gives å
norra väggen. Västra långväggen visar stenåldern, den östra brons
och järnåldern, den södra (och en del av den östra) medeltid och
"Brättetid".

Mitt i salen finns en fristående monter med modeller och å ena
kortsidan en specialkonstruerad bildvisningsapparat (se bild!) I
denna visas kartor m. m. för klarläggande av utvecklingen. Däri
genom har man sluppit att ha en mängd kartor på väggarna. Hela
rummet har modern ljusinstallation efter förslag av ingenjören Ing-
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var Jacobsson, Trollhättan. I salen finns också en modell i äkta
material av Halle-Hunneberg.

De företagna förändringarna har finansierats genom donationer
av följande företag och organisationer m. m.: AB Diabas, Söder
tälje, Wargöns AB, Vänersborgs Musei Vänner, Vänersborgs stad,
Vänersborgs Söners Gille och Västra Tunhems kommun.

Den nya utställningen har blivit en stor framgång, vitsordad av
fackmän och allmänhet. Genom den har ytterligare en bit lagts i
det stora museipuzzlet. Det är ledningens strävan att låta museets
samlingar mera komma till sin rätt: att giva forskarna tillgång till
materialet, att skänka besökaren en överskådlig och lättfattlig bild
över vänersborgstraktens rika och intressanta historia.

SVEN AXEL HALLBJfCK.
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Årsredogörelse
för

Vänersborgs museum 1959.

År 1959 har varit ett fortsatt gott och utvecklingsrikt år för Vä
nersborgs museum. Besökssiffran 10.091 innebär visserligen en
minskning i förhållande till föregående års rekordsiffra, som dock
hade sina speciella orsaker. I betraktande av att museet - på
grund av omfattande reparationer - tvingats hålla stängt under
relativt långa perioder år 1959, måste besökssiffran anses vara myc
ket tillfredsställande.

2.925
5.343

653
540
230
200
200

10.091

Sålda biljetter .
Skolklasser, elevantal .
Medlemmar av Musei Vänner och

Konstföreningen .
Årsmöten, föredrag .
Gruppbesök .
Specialutställning med barnkonst .
Tisdagar, fribesök .------

S:a

Museets diarium upptager för året 652 ärenden.

Nio utställningar ha arrangerats, nämligen
1-8/2: Fyra dalslänningar. (I samarbete med Göta Klvdalens

Konstförening.)
22/2-113: Konstnären och hans konst. (Konstföreningen.)
15-22/3: Paul Petersen. (Konstföreningen.)
31/3-12/4: Lars Norrman. (Vänersborgs Musei Vänner.)
22-26/4: Barnteckningar. (Lions Club.)
20/5-30/8: Rörstrand. Porslinsutställning. (Museets sommarut

ställning.)
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25/10-4/11: Ali Ben Salem, Tunisien. (Konstföreningen.)
15-22/11: Dalslands Konstförenings hästsalong 1959. (Konst

föreningen. )
26/12-: Museets Julutställning. Rosells träskulpturer: "Så var det

förr", Dockskåp och dockmöbler, Marionetteater.
Samarbete har alltså skett med Göta Älvdalens Konstförening,

Lions Club och Vänersborgs Musei Vänner.
Utställningarna ha varit av skiftande slag och omfattats med in

tresse aven glädjande talrik publik. I synnerhet sommar- och jld
utställningarna ha varit avgjorda framgångar.

Personalen har i stort sett varit oförändrad under verksamhets
året. Genom Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens fortsatta tillmötes
gående ha två arkivarbetare beretts anställning utan kostnader för
museets del. Genom stadsfullmäktiges välvilja har dessutom möj
lighet förefunnits att under viss tid anställa extra arbetskraft, frö
ken Elisabeth Nordström, som arbetat med inventering, konservering
och exponering av museets mynt- och möbelsamlingar. Visst sam
arbete har härvid inletts med Göteborgs etnografiska museum på
sätt som tidigare skett med exempelvis de egyptiska samlingarna
eller de sydafrikanska fågelsamlingarna. Genom etnografiska mu
seets bistånd kommer en helt ny och vetenskapligt korrekt katalog
att utarbetas över Vänersborgs museums etnografiska samlingar.

Under året har konservator Beda Westman, Skara, utfört för
museet mycket värdefulla konserveringsarbeten utan några kostna
der från museets sida. Hon kommer även att biträda vid genom
gången och exponeringen av museets textilsamlingar.

Förutom de ovannämnda renoveringsarbetena ha under året yt
terligare förnyelsearbeten utförts. Således har hela museets elektris
ka system, som delvis varit mycket föråldrat, omlagts och moderni
serats. Vidare har hela kontoret nyinretts med ändamålsenlig möble
ring och utrustning. Museets insektssamlingar ha genomgåtts av
konservator Johan Börjesson, som bl. a. justerat de mycket om
fattande fjäril samlingarna. Konservator Börjesson har desslikes på
börjat en genomgång av samlingen av nordiska djur och fåglar.

Ytterligare kan nämnas, att museets stora norra sal i övervå
ningen ommålats och renoverats. Ä ven i källaren ha vissa renove-
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rings'arbeten utförts. Vaktmästaren har under sommaren konserverat
en förhistorisk båt, hittad i och bärgad ur en dalsländsk sjö. Han
har dessutom utfört en del konserveringsarbete inom samlingarna.

Magasinen har även blivit föremål för personalens verksamhet,
och vissa magasinerings- och inredningsarbeten ha utförts.

I likhet med vad fallet varit tidigare har en rad donationer kom
mit museet till del, nämligen (kronologiskt uppräknade) från:
Direktör Håkan Ekman, Göteborg, fröken Anna Eriksson, herr
Julius V. Nordberg, Vänersborg, herr Emil Sandberg, Brålanda,
herr John Sjöblom, Vänersborg, f. d. byggmästare Johan Anders
son, ingenjör Karl Fredrik Nyström, Vänersborg, fru Gunvor Jo
hansson, Sundals-Ryr, verkstadslärlingen Arne Andersson, förman
Wests sterbhus, fröknarna Ebba och Ester Ohlsson, Vänersborg,
Sundsvalls museum, Sundsvall, fr. Anna-Lena Kasemo, Ånimskog,
AB Rörstrands Porslinsfabriker, Lidköping, folkskollärare Nils
Armini, Alingsås, dr Bengt Jennische, bokbindare Anders Sahlin,
Vänersborg, Herrljunga kommunalfullmäktige, Herrljunga, Norr
bottens läns Hembygdsförening, Luleå, TrollhättebygdenS' Fornmin
nes- och Hembygdsförening, Trollhättan, och herr Aksel Andersson,
Vänersborg. Bland dessa kan särskilt nämnas den omfattande dona
tionen av porslin, bruksföremål m. m., som skänkts av systrarna
Ebba och Ester Ohlsson.

En synnerligen förnämlig naturhistorisk raritet har också donerats
till museet, nämligen av konservator J. Börjesson, Fågelviken: en
kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus).

Ett praktfullt konstverk av Otto Hesselbom har under året de
ponerats i museets samlingar av grevinnan Margareta Danneskiold
Samsöe, Mellerud. Det är museiledningens stora förhoppning, att
detta underbara prov på den store dalsländske konstnärens mästar
skap för framtiden skall få stanna i samlingarna.

Anmärkningsvärt livlig måste slutligen också den sidan av mu
seets verksamhet sägas vara, som utgöres av studie-, konsultations
och institutionsarbetet. Ett stort antal föreläsningar ha hållits i mu
seet. Många ha sökt sig dit för bedömnings- och rådfrågningsären
den, och inte mindre än 74 forskare ha studerat, utnyttjat museets
bibliotek och arkiv och blivit föremål för handledning av museets
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personal, ett för museets vidkommande rekordhögt antal.

Styrelsen har under året varit oförändrad.

Vänersborg i januari 1960.

SUNE LUNDGREN.
Ordf.

Sven Axel Hallbäck.
Sekr.

Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsredogörelse för 1959.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordfö
rande länsassessor Torsten Bredin, v. ordförande dispensärläkare
Eric Salander, kassaförvaltare kamrer Tord Bjernudd, sekreterare
landsantikvarie Sven Axel Hallbäck samt landskamrerare Gunnar
Hjorth, landstingsassistent Stig Kjöllerström, sekreterare Sven Malm,
arkitekt Per Molnit, ombudsman Fjalar Åström och konstnärinnan
fru Brita Emanuelson.

Arbetsutskottet har bestått av fru Emanuelson samt herrar Hall
bäck, Kjöllerström, Malm och Molnit.

Som revisorer har riksbanksdirektör Erik Lindgren och lands
tingskamrerare Sten Swanfn fungerat med herr Hans Blixt såsom
suppleant.

Årsmötet hölls tisdagen den 31 mars i museet. Efter stadgeenliga
förhandlingar orienterade sekreteraren om verksamheten vid museet.
Ett viktigt skede i museets historia kunde nu anses avslutat i och
med att de större renoveringarna genomförts. Mycket vore dock
kvar att göra. Årsmötet anslog 500 kronor till renovering av fjäril
samlingarna, en renovering som genomförts av konservator Johan
Börjesson under hösten 1959.

Årsmötesdeltagarna - c:a 100 personer - besåg därefter bl. a. de
nyrenoverade kontorslokalerna och det nya elektriska systemet, var
efter förfriskningar intogs i museets källare. Därefter höll konst
nären Lars Norrman ett synnerligen inspirerat, humoristiskt och
intresseväckande föredrag med titeln "En konstnär reser till Pamir,
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världens tak". Samme konstnär hade vid detta tillfälle även en
förnämlig utställning å museet.

Föreningen har av Lars Norrman inköpt en litografiupplaga med
motiv från Vänersborg, "Vårvinterdag vid hamnen", som sedan för
~äljes genom föreningen. överskottet beräknas komma föreningen
och museet till godo.

Vänersborg i januari 1960.

TORSTEN BREDIN.
Ordf.

Sven Axel Hallbäck.
Sekr.

VANDRING 1 VÄNERSTAD
• EN BOK OM VÄNERSBORG •

Skisser, intryck och lite fakta från promenader

i och kring staden

Text

SVEN MALM

Teckningar

CARL-GÖRAN HAGBERG

112 sidor 40 illustrationer

Pris: 8 kronor

I bok- och pappershandeln samt genom Vänersborgs museum.

59



60

Konstnären LARS NORRMANS färglitografi
från VANERSBORG

"Vårvinterdag i hamnen"

En omtyckt gåva - Ett värdefullt konstverk

Säljes endast genom Föreningen Vänersborgs Musei Vänner,
adress Museet, Vänersborg

Pris kr. 100:- utan ram,
med specialram 115:-.

~ Postgiro 111312

Stöd Musei vänförening, och Ni stöder också Er hemstads museum!



ÅRSKRÖNIKA 1959.

Om man överrumplande och utan inledning så här i juletid skulle
kasta sig över bröderna med frågan: "Vad är ert starkaste minne
av det gångna året?", så skulle brödernas hjärnor efter några has
tiga kortslutningar förmodligen forma bilden av Chrusjtjov och
månraketen, lunikar och sputnikar, Erlander och Hjalmarsson och
annat käbbel, kanske bilden av Ingemar Johan&'son stående över
den slagne Floyd Patterson, varpå bröderna slutligen med en suck
skulle svara: "Den välsignat varma och goda sommaren." eller
"Den varma och förbaskat torra sommaren." Av den lilla nyansskill
naden i attributen till sommaren kan man då raskt sluta sig till om
vederbörande bor i innerstaden och helst sitter i Plantaget eller om
han äger eller brukar något slags mark, på vilken han till vardags
odlar sin kål.

Gamla grånade kolonister på Holmängen och ännu äldre
blåsutare är eniga om att de som hortikulturens avantgarde aldrig
upplevt en ojämnare kamp, än den de förde sommaren 1959, då de
med hjälp av ransonerade vattenkannor sökte rädda sina vinbärsbus
kar och spritärter. Understödet från det nya vattenverkets tunga ar
tilleri uteblev, och åtminstone på Blåsut härskar den bestämda upp
fattningen, att någon av illvilja glömt att ta bort mynningsblecken
på de grova kanonerna.

Hur härmed var och trots en långt driven sparsamhet med vatt
net, så har Vänern sjunkit oroväckande och är i dag endast 43,80
m. ö. h., vilket betyder att vattenmagasinet är betydligt under hälf
ten av det normala.

Med detta konstaterande kunde frågan om vatten och vattenverk
vara slutbehandlad, men allvarliga komplikationer har tillstött.
Vänersborgs Bryggeri skall upphöra att tillverka pilsner och annat
drickbart, vilket måste djupt beklagas ur många synpunkter och
speciellt under nuvarande omständigheter. Ty vad sker, om väners
borgarna under torra somrar - utom att tjuvvattna sina kaktusar,
"trän" som det heter på vänersborgska - också skulle smygdricka
ett glas vatten då och då?
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Men våra styrande, som tänker på allt, har förutsett dessa följ
der av Bryggeriets torrläggning och gått i författning om att snabb
uppföra ett vattentorn vid "Lugn och ro", och enligt rykten, som
kommit i svang söder om järnvägen, kan nybyggarna i reuter
skiöldska staden med förtröstan se fram mot kommande varma
somrar, även om de skulle råka bo ett par trappor upp i hyres
parallellepipederna.

Men vatten är ju inte bara livgivande för människor och grön
saker; det är ju också, för att citera greven Montgomery, "sån't man
omkommer i", och till den ändan har under året gjorts en stor sak
av mun-mot-mun-metoden. I press, radio och TV har instruerats
och demonstrerats, hur man på detta sätt kan rädda människor, och
vår goda stad är som vanligt med på galoppen. Strandpromenaden
vid Skräcklan håller nämligen på att byggas ut dels österut ned mot
älven och dels förbi Kokhuset. Där kommer bänkar och buskar att
utplanteraS', och meningen är, att ungdomar av båda könen under
ljuvliga månskenskvällar med böljeglitter och vågskvalp skall be
redas tillfälle att grundligt sätta sig in i den nya metoden.

På tal om TV, så har Vänersborgssändaren i Trollhättan kommit
igång under året, och det synliga beviset för vänersborgarnas skuld
sättning hos diverse TV-apparatförsäljare är den snårskog av an
tenner, som bekröner och bekransar vartenda helt och brutet tak
i staden.

Fortsätter TV-tittandet som det börjat, kan man dessutom räkna
med att svenska folket blir ännu mera tystlåtet och ordfattigt än
hittills, att meningar och åsikter framföras viskande och att det
vanligaste motargumentet vid uppkomna diskussioner blir ett vä
sande: "Tyysst". I brist på talföra gossar kommer riksdagen att
endast sammanträda till en kort vårsession och då mest se ut som
ett vaxkabinett. Sammanträden och årsmöten kommer att självdöo

Alltid något.
TV-utsändningar i Sverige är ju någonting nytt, och bland de

program, som hittills presenterats, är det endast ett, som nått den
verkliga toppen. Som alla här vet, syftar jag på det program i se
rien Litterära städer, som handlade om Lilla Paris. Här fick vi se
en söt och vän liten Frida vandrande omkring i ett sommarfagert
Vänersborg i sällskap med en snygg och sympatisk Birger Sjöberg.
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Deras promenader och båtutfärder ackompanjerades av Sjöbergs
musik, och rollen som Rådman sköttes med inlevelse av Oscar An
dersson. Aldrig under sin långa tid som stadsfullmäktiges ordföran
de har väl O. A. rutit så ilsket till någon av stadens tyranner, som
då han fick boven i dramat, spelad med bravur av källarmästare
Carl Bruzelius, att tiga och inte störa det på Rådmans begäran fram
förda solot Träumerei. Vänersborgs stad köper filmen.

Från idrottsfronten kan anmälas, att Sune Lundgren sitter som
ordförande i Västergötlands friidrottsförbund och att den sköt
samme och ambitiöse 400-m.-löparen Rune Eriksson hedrar sig
själv och VAlK i både nationella och internationella sammanhang.
Segelsällskapet har femtioårsjubilerat med regatta i dagarna tre.
Solen lyste på vita segel och färgrika spinnakrar, och man kan
riktigt se Albin Borg och Manne ve Broa i sin himmel, hur de gladdes
med seglarna åt de fina tävlingarna och de vänersborgska fram
gångarna. Lennart Ahlin tog SM i skeet, och Sveriges fotbollselva
slog Englands med 3-2 på självaste Wembley. På Randhemsvallen
i Vargön segrade Sverige över Norge i bandy med 6-3.

Men även för icke idrottsintresserade har året varit rätt så hän
delserikt. Ryssarna har skjutit en raket på månen och träffat Gub
ben i nian med en nia lågt till vänster, och amerikanarnas raketer
mot samma lysande mål har mycket ljudligt plaskat ned i Stilla
Havet, så ljudligt att det ekat i hela Ryssland. För att trösta det
kära amerikanska folket och sin käre, gamle vän Eisenhower mitt i
allt plaskandet, tog Krusjtjov tanten med sig och for över till USA.

Detta att Krusse med tsarinna och hovsvit och livvakt inte kom
till oss i stället och slog sig ned på Haga, retade så till den milda
grad Unden, att Erlander blev tvungen att sätta igång med förhör
och räfst i riksdagen, s. k. utrikesdebatt. Och slutet på examina
tionen blev: fy på varje liten elak gosse, som inte i allt tycker pre
cis detsamma, som professorn och kandidaten tycker, för då blir
det ingen skolresa till Amerika, inte, och hör sen!

Svenska språket berikas med nya ord, ofta av anglo-amerikanskt
ursprung, för att täcka nya tekniska termer och begrepp. Därom
är väl inte mycket att säga, då vi saknar bra svenska ord för dessa
nya företeelser. Men då man avskaffar gamla vedertagna ord och
sätter in andra istället för att förvilla begreppen, då måste man rea-
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gera. Att vara arbetslös heter enligt det nya språkbruket att vara
friställd. För den arbetslöse är och förblir arbetslösheten även i
fortsättningen en tragedi. Varför skall man då i något oklart syfte
försöka att göra dimma av alltsamman och genom klyschan "fri
ställd" få det att låta, som hade det med fria lördagar och härlig,
lång semester att göra.

Och skam går väl på torra land, när högre skatter kallas inkomst
förstärkning. Inkomst är något man har eller får, och skatter är
något man betalar. Sker detta senare med den betalandes mer eller
mindre fria vilja, kan det heta skatt eller skänk eller gåva eller
avgift; sker det mot hans vilja, kan det heta konfiskation, stöld,
rov eller plundring, men aldrig i livet "inkomstförstärkning". Sam
fundet för svensk språkvård får skärpa sig!

Efter dessa politiska och språkvetenskapliga rapporter skall VI

återigen bege oss till Vänersborg.
ELA, vår andes stämma i världen, har bytt dräkt och blivit en

bildtidning. Detta var kanske nödvändigt och inget att förvåna
sig över, då folk blivit bildbitna efter allt bläddrande i seriemagasin
och stirrande på TV-rutan, men jag vill fråga vänersborgarna: Var
för skrivs det inga insändare?!

Här skall byggas en fiskehamn vid Grönvik, men inte en insän
dare har talat om, att det inte finns en abborrpinne kvar på
"Grunnane", ett faktum som t. o. m. gamla förhärdade storljugare
tvingats erkänna; här byggs hus, som ser ut som sydfranska höns
avelsstationer, men inte en helårsprenumerant i östra Haga talar
om detta för läsekretsen. Och kyrktornet! Här går en sabotör och
stjäl urtavlorna och lämnar bara glaset kvar, och så glömmer han
till råga på allt att släcka ljuset, när han går, och tornet står där
med en blick så tom som Anna i Värmlänningarne i tredje akten
och tittar ut över staden, men inte en gång en lösnummerköpare
låter sin indignation flöda i en saftig insändare. Hur skall detta
sluta? Här öppnar man sin ELA med spänd förväntan tre gånger
i veckan men finner aldrig att läsekretsen med en antydan låter för
stå, att allt ej är som det borde vara. Struntar vänersborgarna i sin
stad?

Blir här ingen ändring med det snaraste, får väl ELA skicka
Nalle upp till drätselkammaren och be, att Karl Erikson går ut i
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Plantaget och fäller ett träd. Om inte livsandarna vaknar efter en
sådan hästkur och börjar att producera sig i spalterna, så är allt
hopp ute, och ELA kommer att sluta som ett boulevardblad i
Trollhättan.

Med detta hemska perspektiv för ögonen ber jag att få sluta
denna krönika och uppmanar bröderna att ilskna till, innan yxan
är satt till roten på trädet, och att ladda med nya patroner i kulspets~

pennorna och sedan göra klart för kreti och pleti, att här betar
inga bockar ostraffade i våra örtagårdar.

Men skriv för Höge Farao inte i Gillets namn. Gillet är nu så
gammalt och förnämt vordet, att det är otänkbart att Gillet annat
än på sin höjd moraliskt kan stödja bröderna i deras kamp för hur
staden skall danas och omdanas.

Och med dessa fina tips för brödernas fritidssysselsättning ber jag
att få önska en god fortsättning på julen och, om det ej anses för
mätet, såväl ELA som bröderna

ETT GOTT OCH INNEHÅLLSRIKT NYTT ÅR.

Vänersborg Annandag Jul 1959.

THORSTEN GULZ.
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1.11=-1]-
MINNESRUNOR 1959.

"Bort g!t de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld."

Gillebröder!

Under det snart förgångna !tret ha 11 gillebröder gått ur tiden och lämnat
tomrum i brödrakretsen. Några av dem vora i vår stad mycket kända män,
några av dem tillhörde våra äldsta medlemmar, en hade gjort särskilda insatser
inom vårt gille. Om dem alla har det vittnats, att de redligen fyllt sitt värv
och därigenom hedrat den stad, som sett dem födas eller där de fostrats och
verkat.

Fabrikören AXEL DAFGARD, född i Vänersborg den
29 april 1891, avled där den 16 februari 1959. 
D. startade 1919 en charkuterirörelse, som sedermera
utvidgades och fick betydande omfattning med
huvudaffär i huset Edsgatan 14, för några år sedan
överlåten. - D. var på sin tid mycket verksam inom
köpmanna- och hantverkskretsar. - Axel Dafgård
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1921.

Frisörmästaren BRUNO STERNER, född i Väners
borg den 2 maj 1887, avled där den 20 mars 1959.
- Efter utbildning i yrket öppnade S. 1917 en väl··
renommerad frisersalong i Wermlandsbankens då ny
byggda hus Edsgatan 20. För några år sedan sluta
de S. på grund av ohälsa sin rörelse och öppnade i
stället ett parfymeri i huset Södergatan 8. - S. var
i yngre år en drivande kraft inom Vänersborgs Rodd
klubb och Vänersborgs Segelsällskap. Med stundom
kärv rättframhet uttalade han sin oförytterliga me
ning om vad som hände omkring honom. - Bruno
Sterner inträdde i Vänersborgs Söners Gille redan
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år 1908. Han tillhörde gillets styrelse sedan 1942 efter att dessförinnan ha varit
ersättare i 9 år. För sina insatser för gillet erhöll han dess medalj 1956, året
innan han på grund av medlemsår skulle varit därtill berättigad. Vi sakna
honom mycket.

F. skolvaktmästaren LARS ERIKSSON, född i Väners
borg den 5 september 1878, avled där den 19 april
1959. - E. var under åren 1908-1940 vaktmästare
vid stadens norra folkskola och som sådan känd av
generationer elever. - E. var verksam nykterhetsvän
och medlem av logen Trygghet. God sångare tillhörde
han Vänersborgs Kvartettsångarsällskap från dess
bildande och tills det upphörde. - Lars Eriksson in
trädde i Vänersborgs Söners Gille år 1921.

Stadsbokhållaren GUSTAF JöNSSON, född i Vä
nersborg den 6 november 1898, avled där den 3 juli
1959. - Efter läroverksstudier fick J. anställning på
stadens hamnkontor hos sin fader, sjökapten Frans W.
Jönsson, Vid faderns död inträdde J. i stadens tjänst
som hamnfogde, blev 1948 stadskassör och 1956 stads
bokhållare, vilken sistnämnda tjänst för kort tid se
dan omändrades till stadskamrersassistent. - Gustaf
Jönsson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1919.

Byggnadssnickaren FRITZ MOGREN, född i Väners
borg den 19 maj 1901, avled där den 14 september
1959. - M. har beskrivits som en skicklig yrkesman.
Ohälsa bröt dock hans krafter. - Fritz Mogren m
trädde i Vänersborgs Söners gille år 1946.
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Målaren KARL NORDGREN, född i Vänersborg
den 25 november 1897, avled där den 21 september
1959. - Efter en tids vistelse på annan ort återvände
han till födelsestaden, där han verkade till sin död.
K ven N. skildras som en god yrkesman. - Karl
Nordgren inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1955.

F. postkontrollören THOR LUNDGREN, född i
Vänersborg den 10 januari 1883, avled i Västerås den
29 september 1959. - Efter studentexamen här blev
L. e. o. postexpeditör 1902, postexpeditör i Årjäng
1907 och i Vänersborg 1920, utnämndes till postassi
stent där 1925 och blev postkontrollör i Västerås
1933, där han verkade till sin pensionering. - Thor
Lundgren inträdde i Vänersborgs Söners Gille år
1919.

F. stationskarlen HJALMAR WALLSTRöM, född i
Vänersborg den 6 oktober 1888, avled där den 4 de
cember 1959. - Vid unga år gav W. sig in vid järn
vägen, som han tjänade i hela 48 år. - Hjalmar
Wallström inträdde i Vänersborgs Söners Gille år
1944.

F. överpostiljonen GOTTFRID ANDERSSON, född
i Vänersborg den 12 maj 1878, avled i Uddevalla den
11 december 1959. - A. inträdde i postverkets tjänst
1902 och blev ordinarie 1906. Härunder och seder
mera reste han på olika postlinjer, tills han befordra
des till l:e postiljon vid postkontoret i Uddevalla.
Efter något tiotal år blev han 1933 överpostiljon och
fick då återta reselivet på Herrljungabanan. - God
sångare liksom sin broder Albin var han livligt verk
sam inom Uddevalla sångsällskap, manskör och kyrko
kör, där han även framträdde som dirigent och som



barytonsolist i olika körverk. - Gottfrid Andersson inträdde i Vänersborgs
Söners Gille redan år 1907 och erhöll följaktligen gillets medalj år 1956.

F. kontoristen CARL RUDOLF WERNER, född i
Vänersborg den 16 oktober 1883, avled i Grästorp
den 19 december 1959. - W. gick militärvägen och
blev underofficer 1903, först vid Svea livgarde och,
från 1904, vid Västgöta regemente. 1908 övergick han
till reserven. Under 33 år var han anställd vid
Svenska Kullagerfabriken i Göteborg och pensione
rades 1947, då han slog sig ned i Grästorp. - W. in
trädde i Vänersborgs Söners Gille redan år 1908 men
utträdde vid sin avflyttning till Göteborg, för att
återinträda i gillet 1948 vid sin återkomst till våra
bygder.

F. reparatören EMIL KLINGBERG, född i Grästorp
den 23 maj 1877, avled i Vänersborg den 21 decem
ber 1959. - I 54 år var K. anställd vid A. F. Carls
sons Skofabrik, där han var något av ett faktotum.
- Mycket musikintresserad var K. medlem av den
kända musikkåren Göta. - Emil Klingberg invaldes

Vänersborgs Söners Gille år 1942.

Vänersborg annandag jul 1959.

GUNNAR HJORTH.

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

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

(Anita Hallden)
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Gillebröder!

Gillet äger ett betydande antal överexemplar av tidigare år

gångar av årsskriften. Dock äro årgångarna 1932 och 1934 helt

utgångna, och av årgång 1935 finnes endast ett mindre antal

exemplar.

Den som önskar komplettera sm årsskriftsserie med äldre år

gångar kan hänvända sig till Gillets kassafogde (handelsförestån

daren Harry Peterson, Nygatan 54, Vänersborg). Priset är 3 kr/st.

Under 1930-talet upplades en porträttsamling över Gillets med

lemmar. Denna kommer nu att fullständigas och vidareföras.

De gillebröder, som veta med sig icke hava överlämnat sitt foto

grafi till porträttsamlingen, torde snarast möjligt göra detta. Det

gäller framför allt alla, som under de 30 senaste åren inträtt i

Gillet.

Fotografi bör förses med uppgift om namn och födelse tid.

STY RE LS EN.
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Vänersborgs Söners Gilles

styrelseberättelse för år 1959.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följan
de berättelse över verksamheten under år 1959, Gillets 54:e arbets-
oar:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 31 mai'S och
till högtidsstämma annandag jul. Till den senare, som avhölls i Fri
murarelogens festvåning med ty åtföljande sedvanlig julmåltid,
hade infunnit sig 59 gillebröder, varav en ända från U. S. A. Stäm
man, vid vilken utdelades vederbörliga 25-årstecken, beslöt sådan
ändring av § 2, tredje stycket, i Gillets stadgar, att till medlem av
Gillet skall kunna, på styrelsens förslag, antagas även sådan välfrej
dad man, som under en lång följd av år - av Gillet tidigare be
stämd till minst 25 år - varit bosatt i Vänersborg med närmaste
omnejd och därunder gjort särskilda insatser för staden eller visat
särskilt intresse för Gillet. Stadgeändringen skall underställas även
stundande årsstämma. Efter högtidsstämman berättade gillebrodern
Nils Pårud om vänersborgska riksdagsmän i äldre tid.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 28:e årgång.
Ur gillets allmänna kassa har anslagits 500 kronor till Västgöta

i Göteborg nybildade nation och 100 kronor till "De gamlas utfärd".
Ur "Knut Hernströms understödsfond" har utdelats en julgåva och
ur "Major Oscar Wenerströms understödsfond" likaledes en julgåva.
(För Gillets övriga understödsverksamhet redogöres i "Stiftelsen
Vänersborgs Söners Gilles ålderdomshems" särskilda styrelseberät
telse.) Liksom tidigare har ur "Wilhelm och NoraMalrnbergs dona
tion" utgått stipendier, 150 kronor, till elever vid stadens folkskolor.

Gillets medlemsantal utgjorde vid 1959 års utgång 597, varav
26 ständiga medlemmar. Under året ha 11 medlemmar avlidit, 8
medlemmar avförts på grund av stadgeföreskrift och 24 nya med
lemmar tillkommit.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
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över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

"

Behållning från år 1958 .
Avgift från ständig medlem 100:-
Medlemsavgifter för år 1959 (del) 2.820:-

" " 1958 (rest) . . .. 35:-
" tidigare år . . . . . . . . . . . . 10:-
" år 1960 (förskott) 10:-

3.325 :13

2.975:-

Uttagna porton .
Likvid för miniatyrmedalj .
Ränta .

267:75
3:75

141:21 3.387:71

Kronor 6.712:84

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1959 .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar .
Gåva till Västgöta nation i Göteborg 500:-
Bidrag till "De gamlas utfärd" 100:-

Kostnad för ordnande av arkivet .
Trycksaker .
Porton .
Diverse .

Behållning till år 1960: Innestående i bank ..
Kontant .

1.033:36
400:05
826:40

600:

200:
130:
292:50
107:60

4.088:89
67:40

3.589:91

3.122:93

6.712:84Kronor

4.156:29
1.033 :36

Kr.
Avgår skuld till Dymlingska fonaen

----------

2. VÄNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1958 ..
Räntor .

5.173 :45
210:28

Kronor 5.383:73

Utskylder .
BeMllning till år 1960: Obligationer 4.000:-

Innestående i bank .. 1.332:73

51:-

5.332:73

Kronor 5.383 :73
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3. NAMNKUNNIGA VANERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1958 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1960: Innestående i bank

Kronor

4. KNUT HERNSTRtlMS UNDERSTODSFOND:

Behållning från år 1958 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1960: Obligationer 2.000:-

Innestående i bank 204:94

Kronor

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1958 .
Räntor .

Kronor

829:59
33:65

863:24

863:24

863:24

2.186:05
88:89

2.274:94

70:-

2.204:94

2.274:94

5.784:18
235:09

6.019:27

Behållning till år 1960: Obligationer .
Innestående i bank ..

4.000:
2.019:27

Kronor

6.019:27

6.019:27

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTtlDSFOND:

Behållning från år 1958 ...........................•..
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1960: Obligationer 3.000:-

Innestående i bank 601 :25

Kronor

3.556:66
144:59

3.701 :25

100:-

3.601 :25

3.701 :25
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7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1958 10.678:98
Återburen överskjutande skatt 120:-
Diverse . . . . . . . . . . 15:-
Räntor 434:11 569:11

Kronor 11.248 :09

Stipendier till elever vid stadens folkskolor ..
Utskylder .
Diverse .

Behållning till år 1960: Obligationer
Innestående bank

150:
221:-
-:60 371:60

10.000:-
876:49 10.876:49

Kronor 11.248 :09

8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1958 .
Försålda årsskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 :75
Annonser i årsskriften 1958 (rest) 200:-

1959 2.600:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1959 1.033 :36
Räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 :93

5.558:47

4.103:04

Kronor 9.661 :51

Tryckningskostnad för 1959 års årsskrift .
Fotografier m. m. . .
Utskylder .

Behållning till år 1960: Obligationer
Innestående i bank ..
Fordran å Allmänna

kassan .
Kontant .

3.633:60
144:90
37:-

2.000:
2.807:-

1.033:36
5:65

3.815:50

5.846:01

Kronor 9.661 :51

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1958 .
Ränta .

5.849:08
237:66

Kronor 6.086:74

6.086:74

6.086:74Kronor

Behållning till år 1960: Innestående i bank
----------
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Efter verkställd omplacering av Gillets obligationsinnehav ha
fonderna - med undantag av Eliassonska fonden, som tillhör ålder
domshemsstiftelsen - för året gottgjorts enhetlig ränta med c:a
4,06 0J0.

Arten av föregående år anmält överskott i Gillets allmänna kassa
har icke kunnat utrönas. Styrelsen har endast att tacksamt
konstatera detta opåräknade tillskott till allmänna kassan.

De fonder, som beskattas, ha numera påförts sina utskylder.
Äterbekommen överskjutande skatt för tidigare år har tillförts
Malmbergska fonden.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman f. spar
bankskassören Bror Fock, till gilleskrivare driftschefen Thorsten
Gulz och till kassafogde f. drätselkontoristen Kurt Hallberg.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

BROR FOCK.

V ALTER KARLSON.

Vänersborg den 24 februari 1960.

GUNNAR HJORTH.

PRIMUS ANDERSON.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON,

G r a n sk n i n g s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles
räkenskaper och förvaltning under år 1959, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess olika fonders ställning är i full överensstäm
melse med de oss förelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapital
behållningen per den 31 december 1959, tillhopa Kronor 43.953:60,
har av oss kontrollerats. Fondernas innehav av obligationer har
inventerats och befunnits överensstämma med räkenskaperna.
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Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning förefinnes,
hemställa vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1959 års för
valtning.

Vänersborg den 21 mars 1960.

LENNART ANDERSSON.

G r a n s k n i n g s m ä n.

SVEN LIND.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1959.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten under år
1959, stiftelsens åttonde arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Inkomster:

Arrende konto
Räntors konto
Anslags konto

10.368:
91:79

1.000:- 11.459:79

U t g i f t e r:

Räntors konto .
Löners konto .
RenhåIlnings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

Kronor 11.459:79

1.950:
300:
195:20

4.461 :20
129:
234:-
19:60 7.289:-

Understöds konto 2.550:-
Kapital konto (årets överskott) 1.620:79

Kronor 11.459:79
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den 31/12

105.000:
100:
50:

576:26

den 1/1

105.000:
100:
50:

1.099:88
46:33

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTI:

T i Il g !i n g a r:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bankräkningars konto .
Utestående fordringars konto .

-------------
Kronor 106.296:21 105.726:26

S k u l d e r:

Låne konto .
Utestående skulders konto .

40.000:
2.264:11

40.000:
73:37

Reservfondens konto .
Kapital konto .

10.000:
54.032:10

10.000:
55.652:89

Kronor 106.296:21 105.726:26

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION:

Behållning från år 1958 .
Räntor .

32.934:26
1.299:05

Kronor 34.233:31

överföring till Ålderdomshemsstiftelsen .
Behållning till år 1960: Fastighetens lån.. . .. . 20.000:-

Obligationer . . . .... . 9.200:-
Innestående i bank 4.033 :31

1.000:-

33.233:31

Kronor 34.233:31

Under året har renoveringen av fastigheten fortsatt, vaqamte
nytt staket mot grannfastigheten i söder - i samarbete med denna
- anbragts och gårdsplanen grusats.

Stiftelsens understödsverksamhet har under det gångna året av
sevärt utökats. Styrelsen uppmanar i detta sammanhang medlem
marna att för styrelsen anvisa fall, där understöd kunna vara på
kallade, även utan samband med julhelgen.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande f. spar
bankskassören Bror Fock, till sekreterare driftschefen Thorsten
Gulz, till kassör f. drätselkontoristen Kurt Hallberg och till fastig
hetsförvaltare köpmannen Valter Karlson.
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Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 24 februari 1960.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

VALTER KARLSON.

PRIMUS ANDERSON.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räken
skaper och förvaltning under år 1959, få efter fullgjort uppdrag av
giva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna
redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss genom
gångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbehåll
ningen per den 31 december 1959, tillhopa Kronor 98.886:20, har
av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Syskonen
Eliassons donations innehav av obligationer har inventerats och be
funnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Då ej heller i övrigt någon anledning till anmärkning förefinnes,

hemställa vi, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1959 års för
valtning.

Vänersborg den 21 mars 1960.
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SVEN LIND.



65.652:89
33.233:31 98.886:20

3.122:93
5.332:73

863:24
2.204:94
6.019:27
3.601 :25

10.876:49
5.846:01
6.086:74 43.953 :60

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1959.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem:
Fastigheten .
Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation .

---------

Summa kronor 142.839:80
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1959.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, Tillskärare, Vänersborg o. ooooooo. oooo
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg . o. ooo
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora oo. ooooo.. ooooo.
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg oooo o.
AHLIN, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem o .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg oo.' o. o... oo. oo.
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg . o. ooo.. oooooo
ALMQVIST, HENNING, Folkskollärare, Vänersborg . oo.. oooo.
ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum . o o. o.. o.. oo.. oo.
ALMQVIST, SVEN, Medo lic., Stockholm o oo. oo.. oo..
ALMSTRöM, NILS, Provinsialläkare, Gnosjö o. oo.. oo o.
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .. o. o .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg ... o o.
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma oo.. oo.. o. o. ooo.
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg ..... oo... o. o. o.
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg ooo. oo .
':'ANDERSSON, ERIK To, Förman, Vänersborg oo' o .
ANDERSSON, FRITIOF, Jordbruksförman, Vänersborg . oo. o. o'
"ANDERSSON, GOTTFRID, fd. överpostiljon, Uddevalla, inne-

havare av gillets medalj (1956) t ..
"ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .•.... o .
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Vänersborg . o o
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .. oo. o., o. o oo. o..
"ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg •.. o o oo
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Strömstad oo o .
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg oo o .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg o. oo .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg o" o
ANDERSSON, CARL Wo, Köpman, Vänersborg oo oo o..
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg o. oo. o. ooo..
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ... o... o.... o' oo
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg o. o. oo..
ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg .. oo o.. o oo
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg o.. o o.. o.. o .
ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .. o. o.. o .
ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare aV

gillets medalj (1955) o o • o "o .

ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg . o.. o. o o.
ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg o •• oo o .
"ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, bisittare i

gillets styrelse, innehavare av gillets medalj (1958) ....
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Födelse- Inträ·
år desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1896 30
1897 42

1878 07
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1930 59
1919 53
1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38
1925 58

1898 18



':'ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg o. o..
':-ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde . ooo o' o.,
ANDERSSON, TORSTEN, Kontorsskrivare, Vänersborg . o' .. o..
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg . o o... oo
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg oo o. ooo.
"ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg o o' o. o.
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg oooo o. o"
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping oo .
ARVIDSSON, CARL FREDRIK, fdo Skofabriksarbetare, Väners-

borg o o o o" ooo. _o_o" o ooo..
"ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm . _ o o
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta . ooo o oo..
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg . _o o. o' o' .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg _. o o .
BACKMAN, GUNNAR, fdo Bankkassör, Arvika o o o. o
"-BARKSTEDT, SIGURD, fdo Apotekare, Vänersborg oo. o.. o
"BECKEMAN, KNUT, fdo Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medlem o" o o oo o. oo.. o. oo. ooo.. o_o. oo
"BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg oo' o..
BENGTSSON, RAGNAR, Linjeförman, Trollhättan . o o. o. o.
':-BERG, FRITZ, fdo Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) ooo..... _... o., . oooooooo' .. ooo o..
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg oo. oo. o... o. o .
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg . o. oo o..• o.
"-BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Göteborg . oooooo" . o' . o. O" o. oo
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö o. o... ooo o o..
BERGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg o .
BERGMAN, KARL-ERIK, Handelsbiträde, Vänersborg .. o. oo. o. o
':-BERGSTRöM, AXEL, fdo Landskamrerare, Falun .. , o .
"BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro o' o .
"BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg . o. o. o.•. o
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg . o.... , ......•..
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg .............•.•
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund _ .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg ............•.
BJöRNBERG, SVEN, Poliskonstapel, Vänersborg .
BJöRNDAHL, ERIK, Bokbindarmästare, Vänersborg o" .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg o o.
BODEN, KARL, fd. Hantverksföreståndare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .. , oo.
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet, ständig medlem o. o .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg o..

1919 35
1918 45
1896 32
1914 55
1909 52
1906 54
1901 30
1907 53
1897 46

1885 59
1902 28
1920 59
1918 55
1899 54
1890 45
1885 30

1880 15
1905 33
1903 55

1884 08
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1898 46
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1912 54
1885 55
1923 55
1914 55
1918 47
1906 48
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BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
"BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
"BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
"BRAND, ERNST, Civilingeniör, Hälsingborg, ständig medlem .,
BRIGELIUS, GUNNAR, Dispc>nent, Göteborg .
*BROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun .
BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
*BOGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BACKSTRöM, TORSTEN, Åkeriägare, Vänersborg .
"'CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Linköping .
"CEDERGREN, RAGNAR, Affärschef, Västerås .
*CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÅKE, Avdelningschef, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Kontorsskrivare, Vänersborg , .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .. , .
DAHLGREN, STIG, Omnibusägare, Vänersborg ' .
"'DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg , .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg" ,., .. " , .. ,"
DAHLLöF, HARRY, Polisassistent, Uddevalla ,', .
DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping , .
DAHME, ALGOT, AmnesIärare, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg , .
"'DAFGÅRD, AXEL, Köpman, Vänersborg t .
DAFGÅRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .,
':'DAFGÅRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg '
DAFGÅRD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg , , .
DAFGARD, SVEN, Köpman, Vara .. , .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
*DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
"EDLUND, BERTIL, Kontorsskrivare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Vänersborg .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Sundbyberg .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
':'ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda .
"ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
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1881 50
1888 32
1873 34
1880 21
1919 54
1886 19
1906 (07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1924 48
1918 55
1911 53
1917 55
1896 30
1911 55
1909 55
1895 47
1909 39
1920 55
1891 21
1939 50
1906 30
1903 53
1898 53
1893 52
1895 21
1891 32
1899 30
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49
1894 48
1919 44
1924 50
1916 53
1919 44
1903 42
1906 30
1912 30



EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
ENGLUND, GUNNAR, Försäljningschef, Söderhamn ' .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':-ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, fd. Boktryckare, Göteborg .
ERIKSSON, ALLAN, l:e Postiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':-ERIKSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem .
ERICSON, KARL, fd. Förrådsförman, Vänersborg .
"'ERIKSSON, LARS, fd. Skolvaktmästare, Vänersborg t .
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
EHRLlNG, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand .
FAGERSTRöM, RUNE, Apotekare, Uddevalla .
FALK, HARRY, Handlande, Vänersborg .
FALK, RAGNAR, fd. Länsassessor, Vänersborg .
'}FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vänersborg, gillets andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Borås .
FRIEDLÄNDER, BIRGER, fd. Handlande, Vänersborg .
'}FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRöID, ARVID, Förman, Vänersborg .
FROID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .
FURBO, EVERT, Skolvaktmästare, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
"GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Köpman, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Stockholm .

1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 52
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1896 59
1878 21
1907 46
1911 57
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1926 54
1924 57
1906 55
1890 47

1888 07
1910 52
1887 43
1896 24
1897 41
1900 59
1910 55
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46
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':'GILLBERG, EWALD, Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets
medalj (1957) , , .

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRöM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
"GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, ALBERT, Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare .
GUSTAFSSON, EDVARD, Bitr. länsarkitekt, Vänersborg
GUSTAFSSON, HOLGER, Häradsskrivare, Åm:1l .
':'GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
"HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .,
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Norrköping, ständig medlem ..
*HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
"HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, gillets

kassafogde, innehavare av gillets medalj (1957) , .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
':'HALLONQVIST, KNUT, Köpman, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
*HALLQVIST, ERIK, fd. Stationsmästare, Grästorp .•.........•
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Lidköping .
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Göteborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Ume:1, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem .
"HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala .
HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, Bang:1rdsmästare, Uddevalla .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla .
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1920 55
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1897 54
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1884 07
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1913 44
1939 54
1905 28
1923 46
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1918 55
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1913 55
1904 55
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1942 57
1878 23
1909 42
1901 36
1899 55
1919 55



"-HEDEN, ALLAN, Registrator, Vänersborg, gillets arkivarie .
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HERNEK, AXEL, Kapten, Uddevalla .
HJELM, AXEL R., Köpman, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
"HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, gillets förste

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Handelsbiträde, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Fartygsritare, Göteborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HKGNEFORS, ERNST, Kapten, Uddevalla .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
JAKOBSSON, NILS, Brädgårdsförman, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Tegelmästare, Töreboda .
JANSON, GöSTA, Konsul, BarranquiIIa (Colombia) .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JANSSON, SVEN, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg .
JARN, GöSTA, Agronom, Trollhättan .
"jENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg .
"jERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARNE, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARVID, fd. Lokförare, Uddevalla .
"JOHANSSON, AXEL, fd. Förman, Vänersborg .
"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
"JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, ERNST, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussvakt, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, fd. Maskinmästare, Göteborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Modellör, Vänersborg .

1907 34
1934 57
1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1905 43
1919 55
1885 54
1932 58

1902 23
1907 53
1903 50
1910 58
1923 53
1921 55
1904 50
1932 53
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1898 26
1907 59
1897 47
1884 11
1903 30
1896 (15)45
1912 55
1887 19
1896 59
1910 54
1916 58
1899 50
1883 47
1905 53
1904 54
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':jOHANSSON, HARRy, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, BUGO, Inspektör, Stockholm .
"JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, JENS, Omnibusägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, fd. Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
*JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumentmakare, Vänersborg .
JOHANSSON, OSCAR, fd. övermaskinist, Mölndal .
"JOHANSSON, OTTO, fd. Hovmästare, Mellerud .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg .
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Stockholm .
JOHANSSON, SVEN, Televerksarbetare, Trollhättan .
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg .
JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg .
':jONSSON, ANDERS, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, BENGT R., Arkivarie, Solna .
JONSSON, ERIK, Lagerbiträde, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, JOHAN, fd. Intendent, örebro .
JOHNSSON, CARL, fd. Handlande, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
"JöNSSON, GUSTAF, Stadsbokhållare, Vänersborg t .
KAHNBERG, KNUT, Äkeriägare, Vänersborg .
"CARLSSON, ALBERT, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, BERTIL, Bilreparatör, Avesta .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg .
"CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, GUNNAR, FörrådsMästare, Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood, (U. S. A.) .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg .
"CARLSSON, CARL, fd. Sanatorievaktmästare, Vänersborg
':'CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
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1904 30
1897 48
1905 38
1896 49
1911 51
1878 19
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CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (U. S. A.)
ständig medlem .

"'CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-
havare av gillets medalj (1957) .

'fCARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem .
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
CARLSSON, ROBERT, Charkuterist, Vänersborg .
"KARLSON, VALTER, Köpman, Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i gillets styrelse, gillevärd .....•......................
CARLSSON, ÅKE, Servitör, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
'fCARLSTRöM, NILS, fd. Kamrer, Hälsingborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KLINGBERG, EMIL, fd. Reparatör, Vänersborg t .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
KORP, AXEL, Fabrikör, Vänersborg o •••••••• o •• o • o •• o •

KORP, HERBERT, Fabrikör, Vänersborg o •••• o. o o •••••••••• o

KORP, OLOF, Fabrikör, Vänersborg ... o • o ••• o o • o •••••••• o ••

KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg .. o •••••••• o •• o •• o ••

KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg . o ••••••••••••

"'CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
'fLAGERGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg o ••

'flARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg o •••••••••••••••

LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
'fLARSSON, ERNFRID, fd. 1:e Postiljon, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1956) .
LARSSON, GöSTA, Teknolog, Vänersborg, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, fd. Försäljningschef, Vänersborg .
'fLARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg o.
LARSSON, NILS, Skolvaktmästare, Vänersborg .... o •••••••••• o
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1939 47
1910 55
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1908 55
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1916 55
1913 55
1910 55
1877 42
1905 54
1908 53
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1890 19
1908 54
1922 46
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1881 07
1936 55
1912 54
1892 42
1903 30
1918 55
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LARSSON, OSCAR, Journalist, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"-LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, 1:e Stationsskrivare, Stockholm .
LARSSON, ROLF, Åkeriägare, Vänersborg , .
LARSSON, STIG, Tjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg , .
LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg ., .
LIND, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Örebro .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg .
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
*LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) ..
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Långared .
':-LINDQVIST, ROLF, Taxeringsintendent, Gävle .
'}LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg .
'}LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Vänersborg .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LJUNGGREN, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg .
*LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog .
'}LUNDBORG, ERIC, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1956) .
l.UNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg .
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
"LUNDGREN, NILS, fd. Överpostmästare, Stockholm •.......
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
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""LUNDGREN, THOR, fd. Postkontrollör, Västerås t .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
"LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
"LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
"-LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg _ .
"-LUNDIN, WARNER, fd. Byrådirektör, Stockholm .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Verkmästare, Avesta .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Stockholm o' ••••••••••

MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
"MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Lagerförman, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOGREN, FRITZ, Byggnadssnickare, Vänersborg t .
MOLLBERG, RUNE, Dekoratör, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg o •••••••••••••••

NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
"von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsås .
NORDBERG, JULIUS V., fd. Charkuterist, Vänersborg .
"NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla, innehavare av

gillets medalj (1955) o •••••••••••••••••••••••••••••••

NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NORDGREN, KARL, Målaremästare, Vänersborg t .
NORDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
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1921 43
1925 43
1909 53
1906 55
1897 55
1908 55
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NYSTRöM, BO, Studerande, Vänersborg .
"NYSTRöM, JOHN, fd. Köpman, Göteborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NYSTRöM, PER-ÄKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, ÄKE, Köpman, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Härnösand .
':'OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Maskinist, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementarbetare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, fd. överlärare, Mora-Noret .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla .
"PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Telearbetare, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vår:ersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, ersättare

i gillets styrelse .
PETTERSSON, KARL L, Kriminalassistent Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Byråsekreterare, Stockholm .
PÄRUD, PAUL, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
"RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
':'REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
*ROSLIN, HENRY. Köpman, Borås .
ROSLIND, GUNNAR, Juvelerare, Vänersborg .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
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ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig
medlem .

RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
':'RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .........................................••.
SAHLIN, ANDERS, Bokbindaremästare, Vänersborg .
':'SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Vänersborg, ersättare i gillets

styrelse .
"SANDBERG, AXEL, fd. Målaremästare, Vänersborg .
"SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
"SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
"af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Uppsala, innehavare

av gillets medalj (1955) .
SANDH, LARS-GUNNAR, Ingeniör, Hägersten .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
SJöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SJöGREN, JOSEF, fd. Läroverksadjunkt, Vänersborg .
SJöLING, LARS-GöSTA, Montör, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
"SJöSTAD, RAGNAR, Elinstallatör, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
*SJöSTRöM, GUSTAF, Köpman, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
*SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede ..
"'SKARBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, HARALD, Snickare, Vänersborg .
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsarbetare, Vänersborg .
*STENSTRöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg .
"STERNER, BRUNO, Frisörmästare, Vänersborg, bisittare i gillets

styrelse, innehavare av gillets medalj (1956) t .
STERNER, NILS, Apotekare, Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, Landskanslist, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, fd. Direktör, Bromma .
"SUNDELIUS, GOTTFRID, Köpman, Vänersborg .
*SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg .
*SUNDELIUS, OSKAR, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .

1940 58
1903 43
1920 53

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50

1913 36
1886 30
1911 34
1881 18

1884 05
1924 45
1913 55
1914 42
1880 49
1926 52
1933 52
1896 30
1917 58
1900 30
1914 45
1925 58
1908 44
1897 28
1896 24
1896 55
1923 57
1918 50
1904 59
1905 30

1887 08
1922 41
1923 47
1908 55
1897 47
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
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SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem .
SUNNERDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
~'SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Köpman, Trollhättan .
SVENSSON, GöSTA, överingeniör, Göteborg .
SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVÄRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVÄRD, IVAR, Köpman, Trollhättan ., .
':'SVÄRD, TAGE, Avdelningschef, Enskede .
SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags Näsby .
"von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
"von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Stockholm .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SÄFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Norrköping .
SöDERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva1tare, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .
':'TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
"THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
~'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
':'TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Köpman, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Stockholm .
"THOMSON, YNGVE, Sparbankskassör, Vänersborg .
TRÄDEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRÄDEGÄRD, JAN-ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vånersborg .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Köpman, Vänersborg .
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1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1873 19
1923 48
1916 43
1881 42
1912 42
1896 36
1910 36
1896 44
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1901 51
1902 49
1916 46
1909 35
1916 53
1909 (30)54
1939 50
1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
1907 53
1915 59
1904 54
1898 28
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 41
1915 55



"TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THöRNQUIST, KARL, fd. Köpman, öxnered .
':'TöSSBERG, ERIK, fd. Slöjdlärare, Vänersborg .
ULLGREN, CARL-OLOF, Ingeniör, Vänersborg .
ULLGREN, SVEN-OLOF, Studerande, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Försäljningsassistent, Vänersborg ..
WAHLQVIST, ÅKE, Polisassistent, Vänersborg .
WALL, FRITIOF, Murare, Vänersborg .
':'WALLSTROM, ERNST, fd. Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, HJALMAR, fd. Smörjare, Vänersborg "t .
WALLSTROM, WIKTOR, fd. Posttjänsteman, Kil .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, KARL GUSTAF, fd. Chefredaktör, Vänersborg ..
WASSENlUS, KENNETH, Studerande, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, 1:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandelsmedhjälpare, Malmö .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
"WERNER, ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg .
WERNER, CARL RUDOLF, fd. Kontorist, Grästorp "t .
"WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Studerande, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
"WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTER, KARL-INGVAR, Bilreparatör, Vänersborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, 1:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Djursholm .
WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköpmg .
"WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg .
WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
':'WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö .
"WIBOM, TOR, Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIDQVIST, LARS, Kontrollant, Vänersborg .
WIJKSTRöM, ERNST, fd. Tygförva!tare, Vänersborg .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
"'WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .

1907 29
1884 (19)49
1880 29
1910 59
1943 59
1932 51
1904 41
1912 53
1892 16
1888 44
1882 44
1907 54
1890 57
1941 55
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
1907 55
1931 46
1912 58
1881 34
1883 (08)48
1909 ,2
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
1928 59
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1889 37
1903 59
1894 28
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WIKSTRöM, CARL-HELGE, Ekonomichef, Göteborg ... , .. ".,
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede """"."."
':'WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg " ..
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg , , , , .. , , , , , ,
VÄNERHALL, RAGNAR, Förste taxeringsrevisor, Vänersborg .,
WÄRNE, ALBIN, fd, Folkskollärare, Vänersborg """""",.
WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan """""""",."
ZETTERBERG, THORSTEN, Köpman, Vänersborg ., ... ,'.""
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön ",.,"' .. ",., .. ,
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg "" ,.,.,."., .
ÅKESSON, NILS ERIK, Kapten, Solna , ' .. , .
·'ÅSTRöM, FjALAR, fd. Ombudsman, Vänersborg ,.
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg , , , . , ,

" = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 608.

Tillkomna under år 1960:

ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg , .
ARVIDSSON, UNO, Chaufför, Göteborg .. , .... """".",.
d'ORCHIMONT, CURT, Landsfogde, Vänersborg , .. , .. , .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg ",.,."" .. , .
JOHANSSON, EVERT, Kommunalarbetare, Vänersborg "., .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg , .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg ,." ..
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Bromma, ,.,
OLSSON, KARL-GUSTAF, Kontorist, Vänersborg ",., , .. ,
RAPP, HÅKAN, Köpman, Vänersborg ,., .. , ",.,.
THUNSTRöM, SVEN, Lasarettsöverläkare, Vänersborg , , , . , . , .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .. " ... "".,., .....

1923
1924
1889
1896
1919
1890
1928
1913
1900
1920
1922
1893
1902

1936
1927
1898
1908
1920
1928
1895
1905
1912
1912
1933
1898
1925

46
51
35
43
54
49
53
58
55
55
46
33
42

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressförändringar
torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1960.

Styre Is e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Bisittare 1957 (1944).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Bisittare 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Gilleskrivare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassafogde 1960.

SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Ersättare 1957.
LIND, SVEN, Disponent, Ersättare 1960.

Be r e d n i n g s n ä ffi n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
HEDEN, ALLAN, Registrator, Arkivarie.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdghdsmäst:l.re.
LIND, SVEN, Disponent.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.

Å r s s k r i f t s n ä ffi n d.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
HEDEN, ALLAN, Registrator.
FALK, RAGNAR, fd. Länsassessor.
PÅRUD, NILS, Byråsekreterare.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
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Räke nskap sgrans kare.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, GtlSTA, Lasarettssyssloman.

THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ersättare.

---:---

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1960.

S t yr e l se.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordfärande 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vice ordfärande 1954 (1936).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Ledamot 1957 (1944).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Ledamot, 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsfärvaltare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Sekreterare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassör 1960.

SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Suppleant 1957.
LIND, SVEN, Disponent, Suppleant 1960.

Revisorer.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, GtlSTA, Lasarettssyssloman.

THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Suppleant.

(Årtalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)



Vänersborgs Döttrars Gille 1960.
Styrelse.

ERIKSSON, ANNA, Fröken, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
HANSSON, ELLEN, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, K\assajogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA. Fru, Ersättare.
TENG, KAISA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
öBERG, ALVA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
HEDBERG, INGER, Fru.
PETRE-STRöM, INGRID, Fru.

JACOBSSON, LISA, Fröken, Ersättare.
OLSSON, INGRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SÄRNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har 282 medlemmar, varav 4 ständiga.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

1860 1960



SPARBANKEN IVÄNERSBoRG
GRUNDAD AR 1822

En av
landets äldsta sparban ker

Insatta medel omkring............ Kr. 83.000.000:
Reserverade medel......... ... ... ... " 2 335.000: -



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster



VANERSBORGS BRYGGERI
Grundlagt, 1852

Ägare: AB Pdpp & Lyckholm, Göteborg

Nederlag av Malf- och Låskedrvcker



KIRUDDS AKTIEBOLAG
ETABL. 1917

Tel. 129 82 el. 129 84

VÄNERSBORG

TILLVERKAR

9aJ:1ZliaFFo~ 9rd12er

~!azer ock r:?lJadliapFor



A... B. Nabbensbergs
Tegelbruk

Vänersborg

Tel. 10005



Vid veckoslutet bär det av till landet. Då rattar mamma
Isabellan, pappa sitter bredvid och ungarna huserar i baksätet.

Bellan är den idealiska familjebilen, tycker mamma,
otroligt rymlig och jätteliitt att köra - och så

snygg sen! Just det, säger pappa, och dessutom
är den billig både i inki>p och drift.

elegant

rymlig
lättkörd
säker

Gelleralagellt: WULF & CA AB, Vällersborg • Återförsäljare och service över hela lalldet.



A. J~ll. L~r~~~n~ M~~Kinalmr
Edsgatan 7 Tel. (växel) 138 40

GRUNDAD 1902

FÖRSÄLJER

~ och

Arabella bilar

Husqvarna, NV och

Triumph motorcyklar

CRESCENT och HUSQVARNA

mopeder och cyklar

Välsorterat lager av reservdelar och tillbehör

Erkänt förstklassig bil- och cykelverkstad



Wälj

General Motors
bilar

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETS PRO D U KTER

AUTOMOBILFIRMAN

~m~~mml~ ~&m~~m ~~o
Yänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401

16501



Granström
BIL- & MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3

Telefon 121 80 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

& Söner A.-B.
RÖRLÄGGERI

Residensgatan 25
Telefon 124 98

Utför värme-

och sanitäranlä9gningar

Oljeinstallationer

Medlem av Rörledningsfirmornas

Riksorganisation.



Från en blygsam början år 1885 har ELA vuxit ut till

traktens största lokaltidning, ja t. o. m. till

landets största varannandagstidning.

I medeltal utgår tidningen i en kontrollerad upplaga av

16.842 exemplar
och varje nr trycks i över 18.000 ex.

ELA läses i

74 Ofo av alla Vänersborgshushåll och till 77 °/0

inom det övriga spridningsområdet.

I Trollhättans stad täckes f. n. 15 Ofo av hus

hållen.

ELA:s spridningsområde sträcker sig från

Skålleruds kommun i norr till Södra Väne kom

mun i söder,

En annons HA läses och gör eFFekt.

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
Vänersborg Tel. 13940 (växel)



qi(LJs
"" Vänersborg

Rekommenderasl



Det goda bordet

i den trevna miljön

med de facila priserna

får Ni på

Frimurareiogens Restaurang
Kungsgatan 21

Tel. 10017



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

Harry Falk A.-B.
Tel. 103 19

Leveranser från egen
tankanläggning
i Vänersborg



VANERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12536

Grus

Caterpillar



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

1

ÄLVSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 13845



en suverän
strykfri

skjortnyhet

Libo Caravelle är en nyhet som verkligen ger Er full valuta för
pengarna. Materialet är nyloncharmeuse, det ojämförligt popu
läraste syntetiska skjorttyget, lättvättat och snabbtorkande.
Caravelle finns i vitt, grått och randigt.

Priset är endast .



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

KOTT. FLASK.

CHARKUTERIVAROR

egna tillverkningar

ALLT I VILT och DJUPFRYST

KONSERVER och GRONSAKER

RE.KOMME.NDERAS

Kungsgatan l Tel. 101 03 - 12253



HUVUDAFFAR:
Sundsgatan 13, Vänersborg

Tel. 10741, 10742

FILIALER:
Skansgatan 7

Tel. 10245

Hedmansgatan 2

Tel. 141 80

CHARKUTERlAFFAR :
Fredriksbergsgatan

Tel. 12590

Egna fillverkningar av Kvalifefsvarar



KONDITORI

-- Tel. 101 10 och 109 15 --



Bilen i
särklass

I varje Mercedes-Benz fin
ner Ni samma höga kvali·
tet i alla detaljer. Väg
hållning, komfort och sä·
kerhet är några av de egen
skaper, som gjort Merce
des-Benz till bilen i särklass.

MERCEDES-BENZ
- bilen som alla vill äga

VÄNERSBORG Bil A-B.• VANERS BORG

Ostra vägen 8. Vänersborg

Tel. 0521/12060



Rydings

Måleriaffär

VERKSTAD:

Residensgatan 33
Telefon 131 25

BOSTAD:

Edsgatan 65
Telefon 11596

UtfÖr allt inom yrket



SE BÄTTRE
med våra glasögon

HOR BÄTTRE

med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

lf20sfinds Optik
Specialoptiker

Edsgatan 16 Vänersborg tel. 14284

Kvalitetsvaror

i LÄDER och PARFYM

C)Jäskan
Roslinds Hörna

tel. affäT 113 88

Vänersborg

tel. kontoT 103 83



LUNDINS RADIO OCH TV
/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[1111111111111111[11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt i Radio, TV, Musik, Grammofoner
och Service

I Högtalaranläggningar uthyras I

Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos



vÄNERSBORGS GLA SMÄS TERI
(Bellman & C:o)

Affär:

Edsgatan 10, Tel. 101 28

Verkstad och lager:

Vassbotten Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,

Konst, Hantverk, Presentartiklar.

TRYCKSAKER
för hemmet

föreningen

eller affären

levereras av

oss snabbt

och välgjort

Petres Tryckeri
Södergatan 3

Tel. 139 40 (växel)



Förenade Kolonial
i Vänersborg AB

C};Q .. f
-lcJohmers Cfir.

Bosättn ingsmagasi n

Vänersborg
Tel. 10253

Rekommenderas



SJÖSTRÖM & C:o
VÄNERSBORG AB

VASSBOTTEN,VÄNERSBORG

Tel. 102 54, 13254

Försäljer:

Uppköper:

Ved, kol, koks, antracit, agakoks,
Esso eldningsoljor.

Hästtagel, kotagel, Systembolagets
flaskor, vax, stickylle, lump, säck
lump.

Uppköper och försäljer: skrot och metaller.

A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082-10287

En välsorterad järnhandel



Edsgatan 13 VXNERSBORG

Allt för modern inredning

Tel. 10220

13220

Vänersborgs Färg.. &Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Åke Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



Sjöstads Elektriska................................................................................
Edsgatan 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. material, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.

Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063



Affärs-,

!(ontors-,

Familje-

TRYCKSAKER
C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri

VÄNERSBORG

Kyrkogatan 21 Tel. 10251

I centrum av "Lilla Paris" finner Ni de

välkända damernas affär.

Specialaffären för

Dam- och Tonårskläder,
Klänningstyger

och Gardiner

W
Cf2agnar CfLi~son~

Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21



Målerifi rma n..................................................

ALLAN SVANBERG
VÄNERSBORG

Rekommenderas!
Tel. Verkstad 144 46

Bostad 105 42

Andersson, Larsson & C:o Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär............................................................
Edsgatan 18 V.L4.'NERSBORG Tel. 102 26

Vänersborgs Nya Bleck.. &
Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer.

Lilla Vassbotten, Vänersborg Telefon 10996



Mäklarfirman

KJEll SUNDEllUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner, Boutredningar m. fl. uppdrag.

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Ombud för Städernas Försäkringsbolag

Telefon 100 90

Drottninggatan 40, Vänersborg

VlNEIISBOHGS MALEHIA\fflH
Verkstad Sundsgatan 7 Tel. 10341 - 11225

Vi utför uuder ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.



Ämnar Ni köpa eller sälia

Fastigheter, Affärsrörelser eller Egendomar

Vänd Eder med förtroende till

Affärsförmedlingen

Sven B. Randhem
Vallgatan 15 A, Vänersborg

Tel. 10774

Av Handelskammaren auktoriserad Fastighetsmäklare

Förrättar Auktioner, Boutredningar m. m.

Rörledningsfirma

~R,_ medlem

Tel. 110 85



A. SJÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan 9 a

Tel. 11647

VÄNERSBORG

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar

SAHLINS
BOKBINDERI

Sandmarksgatan 16 B

VÄNERSBORG

Parti. och privatbokbinderi

Tel. 10821



Syfabriken
A. W Thoren
Vänersborg

·::
:•··•·•···•:•·:
i

Tel. 10572

Trikå och Kortvaror

Madrasser

Täcken och Filtar

[(ARNEUS & C:O
AKTIEBOLAG

Residensgatan 40

Vänersborg

Telefoner: 10583 - 11181



UNIVERSAL
Basaravdelning Yänersborg
Kontor och utställning: Belfragegatan 17

Tel.: 13461, 12850, 14850, 10694

Ledande firma inom branschen - Allt för fest
arrangörer - Leveranser till alla folkparker över
hela landet - Fullständig service för Barnens Dag
och liknande festligheter med bl. a. försäljningskiosker
i alpstugemodell, dekorerade i trevliga färger.

Alla slag av festtilIbehör
Låneservice Artistförmedling

Ring eller gör oss ett besök!

Rekvirera vår basarkatalog!

Säj bara

Yngves
om radion krånglar

det räcker

y ngves Radio- o. TV
Residensgatan 23 Tel. 13534



GETE-lIVS
SUNDSGATAN 15 - TEL. 10567

Specialiteer:

KAFFE - OST - DELIKATESSER - MARGARIN

av högsta kvalite i lös vikt

GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt 

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER

Om Ni står, i begrepp att köpa ett piano
en TV, en radio, en radio
grammofon eller grammo
fonskiva,

Sa° sOaOtt Er I i förbindelse med

STIGl AND,
Edsgatan 20, Vänersborg,

tel. 10311.



En säker väg till den egna bostaden
går genom HSB. Ordna Ert medlems
skap redan i dag. Ju tidigare Ni går
in som medlem och påbörjar insats
sparandet desto större chanser har Ni
att välja just den bostad som passar
Er. Ni får lägenhet i turordning och
med den kooperativa bostadsrättens
alla fördelar med medinflytande och
kontroll över boendekostnaden.

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Östra vägen 4, VäDersborg, tel. 117 93.

K valifefsfrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI

Telefon 100 02, 13302



Thure Carlssons Cykelaffär
EDSGATAN 37 - TEL. 11724

Scooter:

Mopeder:

Cyklar:

SPORTARTIKLAR

VESPA - N. S. U.

APOLLO - N. S. U. - CRESCENT

APOLLO - CRESCENT

FISKREDSKAP

Körkorts- och Trafikkortsutbildning
erhålles snabbt och med modern

undervisningsmateriel vid

AHLINS BILSI(OLA
Edsgatan 25 - VÄNERSBORG

Tel. Kontoret 117 35 Tel. Bostaden 107 35

BECKEMANS
Färg-, Tapet-, Kemikalie- &Sjukvårdsaffär

REKOMMENDERAS

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg



Möbler, Mattor, Gardiner, Sångkläder m. m.
1---------------1

Ewald Gillbergs
Tobakshanclel

Vänersborg Tel. 101 83

.1 Tel. 10906

Cykel.. & Sportaffär
VÄNERSBORG

AXEL LINDBERG

Ö. Vägen Tel. 10963

Bensin, Eldningsoljor, Smörjoljor.
Fullständig service.



Berthel Andreen
JÄRN.. & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23 Tel. 10084

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Andersson & Fagerströms
Elektriska
Utför alla slag av

ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

Se ROSENDAHL
Bilsadelmakeri &. Tapetserareverkstad
Tel. 10685 Bostaden 12623

Bilklädslar, mattor, suffletter,
reparationer.
Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Kungsgatan 5 Tel 11612

Radio- &EI- Service
Hamngatan g Tel. 11667, bast. 12734 Vänersbarg

INSTALLERAR

REPARERAR

FÖRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 25 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvaror



ALMA EKSTRöM & C:o A.-B.
Kungsgatan 7 VÄNERSBORG Tel. 10086

Kappor, Dräkter, Klänningar

samt allt i dambranschen

SIGNE FRISKS
KONDITORI

REKOMMENDERAS

BILFRAKT
(Inneh. Allan Nilsson)

Drottninggatan 24

VÄNERSBORG

Telefon 117 40

Utför TRANSPORTER av alla slag,

såväl kortare som längre. Även

packning och emballering av bohag.

Vittvätt - Stärkning - Strykning

SPECIAL - TVÄTTEN
Tel. Vänersborg 12755



Vänersborgs läderaffär
Rekommenderas

Tel. 107 51

Välsorterad

specialaffär i

Goss- & Flickkläder
I Affären för ungdom IVÄNERSBORG

1----------------1

HENRY DAFGÅRDS LIVSMEDEL
Residensgatan 24

VÄNERSBORG Tel. 12930

• KÖTT, FLÄSK
• Egna tillverkningar av charkuterivaror

• Stor sortering av KONSERVER

Biörndahls Bokbinderi....................................................................
Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS







VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

ÅRSSKRIFT

1961

Trettionde årgången

TIDSKRIFT FÖR
VÄNERSBORGS MUSEUM

VÄNERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1961.





Läsarfolk och troskamp i Vänersborg.

Nu för tiden tar man det som en självskriven sak, att oför
vitliga svenska medborgare oavsett tro och andlig övertygelse åt
njuter samma rättigheter och likställighet i alla avseenden, lik
som övriga medborgare. Går man bara kortare tid än 100 år tillbaka
i tiden, var förhållandet ett helt annat. De personer som slöt sig
till de fria andliga rörelser, som kring mitten av 1800-talet ledde
in fromhetslivet i nya banor, utanför Svenska kyrkan, utsattes
för till förföljelse gränsande trakasserier, både från rättsliga och
kyrkliga myndigheter. Förhållandena var på 1860- och 1870
talen enahanda över hela landet, och Vänersborg utgjorde inte
något undantag, då de första s. k. separatistiska sammankomsterna
ägde rum i staden.

I sitt nummer för torsdagen den 3 februari 1859 uttalar Tidning
för Wenersborgs Stad och Län en skarp varning mot "proselyt
makare i religionsväg", från vilka orten hittills varit tämligen
fredad. Tidningen omtalar, att två personer - kolportörer, av
vilka den ene dessutom var kopparslagaregesäll, "vilken jämte
proselytmakeriet kringgick och förtenade kopparkärl" - besökt
staden och hållit religionsföredrag nattetid. Som resultat därav
lär 18 personer ha döpts och blivit omvända. Vad dessa proselyt
makare förkunnade för lära var tidningen inte riktigt klar över.
Då de emellertid pläderat för månggifte, låg ju misstanken nära
till hands, att de var mormoner och förkunnade den lära som en
självutropad profet i Amerika lanserat 1830. Samtidigt misstänkte
man, att det kunde röra sig om en annan i Sverige nyligen utbredd
"villolära", baptismen, som för första gången förkunnades i lan
det 1848. Skribenten i vänersborgstidningen förklarar för sina
läsarel): "Baptismen är en lära full av villfarelser, som huvud-

1) Stavningen moderniserad här och i följande citat ur tidningar och brev.
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sakligen förkastar barndopet. Mormonismen är ett under de se
nare 30 åren tillkommet människopåfund. - - - Huru kan
man tänka sig det djuriska månggiftet värdigt människan, med
en tänkande själ och ett sunt förstånd." Det hänvisades vidare
till det så kallade Konventikelplakatet av den 12 januari 1726,2)
vilket stadgade böter upp till 300 riksdaler riksmynt för religiösa
sammankomster utanför kyrkan, och tidningen slutar med upp
maningen att ta Gustaf II Adolfs kamp vid Liitzen som förebild
i bekämpandet av de irrläror som nu nått även Vänersborg.

Bara en vecka senare kunde Tidning för Wenersborgs Stad och
Län lugna sina läsare med det hugnesamma meddelandet, att flera
av dem, som övergått till villolärorna, "krupit till korset" och
återgått till den lutherska läran, men manade ändå stadens och
traktens prästerskap till ökad vaksamhet. Detta var förmodligen
en välbefogad varning, ty tre år senare, den 19 maj 1862, inne
höll tidningen en notis om en mormonsammankomst på Fredriks
lund, där fyra mormonpräster deltagit. 1\ven i vissa dalslands
socknar, i Vassända och i Västra Tunhem missionerade mormo
nerna starkt vid denna tid. Vice pastorn A. P. Holmström i Vass
ända kunde rapportera till stiftsledningen i Skara 1865, att han
lyckats återföra de flesta till kyrkanS). Från Västra Tunhem lär
ungefär samtidigt inte mindre än 20 personer ha emigrerat till
USA, givetvis då med Salt Lake City i Utah - mormonernas
"heliga stad" - som mål.

En viss spridning nådde mormonernas lära i vårt land under
senare hälften av 1800-talet, men rörelsen fick inte tillnärmelsevis
det säkra fotfäste som de kristna, frikyrkliga rörelserna och är
numera i stort sett utan betydelse. Mormonismen har endast tagits
med i detta sammanhang för att bidraga till att ge en bakgrund
åt den osäkerhet de frambrytande fria religiösa rörelserna skapade,
och det stora behovet av ett djupare och allvarligare fromhetsliv,
än vad huvudparten av kyrkans präster ville verka för. Med da
gens mormonrörelse, som kallar sig "Jesu Kristi kyrka av Sista
Dagars Heliga", har den svenska frikyrkligheten intet att skaffa,
liksom den inte heller hade i dess begynnelse.

2) Detta hade upphävts redan 1858.
S) Arvid Norberg: "Den kyrkliga väckelsen i Skara stift. IL" 1944.
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ABRAHAM KIHLSTRöM

hörde till baptismens pionjärer
Vänersborg. Från slutet av 1860
talet ända fram till 1918 stod han

i församlingens ledning.

Väckelserörelsens genombrott var, som nämnts, en direkt följd
av enskilda människors behov aven andlig frigörelse, och stora
grupper människor fick uppleva, att deras andliga liv lyftes upp
på en högre nivå. Denna andliga frigörelselängtan förnams också
i Vänersborg och trakten däromkring, och även här uppstod smärre
grupper av "läsare"4). De trotsade konventikelplakatets stränga
förordningar och samlades till uppbyggelse, bönestunder och bibel
läsning. Så vitt man vet hölls den första fria, eller som den kalla
des "separatistiska", sammankomsten i Vänersborg på - en krog!
Den som förkunnade Guds ord var en baptistisk "sjömansilllsslO
när", som var född i Frändefors
men hade utvandrat till USA
och där kommit i kontakt med
baptismen. Erik Eriksson hette
den dalslandsfödde predikanten,
som var utsänd till sitt hemland
av det amerikanska missionssäll
skapet Seamens Friend Society i
New York.

Att Erik Eriksson kommit till
Vänersborg för att predika berod
de säkerligen inte i första hand på
att Vänersborg vid denna tid var
en betydande sjöfartsstad, utan
snarare på att en bror till honom
var bosatt där, handlanden Abra
ham Kihlström. Denne hade se
nare bl. a. diverseaffär vid Kro
nogatan 40, handlade en tid med
fisk och drev även bageri. Den
krog man samlades på låg inne
på gården, där nu Varmbadhuset
ligger vid Kronogatan, Carl Ry
bergs krog, och det skedde 1866.
Året efter bildades en baptist-

4) "Läsare" var till en början en förklenande benämning på dem som sam-
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församling i Vänersborg - stadens första frikyrkoförsamling. Det
var den 9 september 1867, och det var nio personer som ingick
i baptistförsamlingen. Bara nio år senare bildades en andra
- och större - friförsamling, då inte mindre än 65 andligen
väckta personer från vänersborgstrakten den 5 november 1876 be
slöt bilda en evangelisk-luthersk missionsförsamling, den nuvarande
Vänersborgs missionsförsamling. Den 4 september 1898 startade
Vänersborgs Frälsningsarmekår, och Vänersborgs metodistförsam
ling konstituerades den 27 januari 1905, medan Filadelfiaförsam
lingen bildades den 16 september 1923 som den femte i raden av
frikyrkliga församlingar i Vänersborg.

~:-

Aven om den om sex år 100-åriga baptistförsamlingen blev
stadens första och alltjämt fortlevande frikyrkoförsamling, hade
den en kort tid redan omkring år 1740 en föregångare av ganska
ovanligt slag. Den pietistiska5) fromhetsströmning, som blev en
revolutionerande väcke1se- och andlig förnyelserörelse i början av
1700-talet, hade också gripit en ung man, som 1735 fick präster
lig tjänst i Vänersborg. Christian Ulrik Lenberg var hans namn,
och han blev ledare för en radikalpietistisk friförsamling i Väners
borg 1738. Denna friförsamlingsbildning var den andra i sitt slag i
vårt land; det var egentligen bara i Stockholm det fanns en friförsam
ling av samma karaktär, och den hade bildats 1734, inspirerad
av ideer från en tysk pietistisk läkare och författare, Johan Kon
rad Dippel, som i slutet av 1720-talet besökte vårt land.

Kring pionjärförsamlingen i Vänersborg, vilken såväl kyrko
som lokalhistoriskt är en synnerligen intressant företeelse, har förre
pastorn i Vänersborgs missionsförsamling, Evald Widell, bedrivit
ingående studier. Den 12 oktober 1941 firades 200-årsminnet av
denna friförsamling med en högtidsgudstjänst i Missionskyrkan,

lades till bibelläsning och fria andaktsövningar. Senare betraktade "läsarna"
själva detta öknamn som en hederstitel.

5) Av "pietas" = fromhet.
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då föredrag hölls av pastor WideI16
), i vilket han gav en historisk

teckning av den radikalpietistiska församlingens uppkomst.
Christian Ulrik Lenberg var född 1711 och son till sedermera

borgmästaren David Lenberg i Vänersborg (han innehade den be
fattningen åren 1721-1751). Lenberg sökte prästtjänst i Väners
borg och blev adjunkt åt kyrkoherde Jakob Ahlberg 1735. Vid
komministervalet 1736 fick Lenberg samtliga avgivna röster. Han var
emellertid inte uppsatt på förslag, eftersom han var känd för sina
sympatier för den pietistiska väckelserörelsen. I februari 1738 krävde
kyrkoherde Ahlberg, att hans adjunkt skulle skiljas "från predik
stolen", och Lenberg blev också nekad att hålla avskedspredikan
till sina församlingsbor. Ahlberg rapporterade sedan till domka
pitlet i Skara, att Lenberg "hållit straffpredikningar över köttsliga
och ogudaktiga präster" samt dessutom "lärt privatim vid enskilda
sammankomster". Dessa sammankomster hade t. o. m. förekom
mit under aftonsången i kyrkan.

Kring den avsatte prästen samlades nu de pietistiska vännerna,
av vilka flera rönt påverkan aven vid denna tid stark andlig
rörelse i Främmestad. På hösten 1738 tog den pietistiska riktningen
i Vänersborg formen aven friförsamling med Lenberg som ledare.
Hur stor gruppen var vet man inte exakt; Widell uppger att
10-12 medlemmar är namngivna i rättegångshandlingar och andra
protokoll, men detta antal torde endast ha utgjort den inre kret
sen i församlingen. Dessa ledande personer kallades snart till för
hör inför kyrkorådet och sedan vid rådhusrätten, där de döm
des till 10 riksdaler vardera i böter för att de försummat guds
tjänster i kyrkan och för att de hållit enskilda andaktsövningar.
Detta senare betraktades som sabbatsbrott! En omfattande pro
cess mot pietisterna inleddes i februari 1739, och inte förrän den
14 juli 1741 avkunnades rådhusrättens slutdom, vilken löd på
landsförvisning för dem som inte var villiga att återgå till kyr
kans "rätta" lära.

Ett makabert efterspel fick den två år långa re1igionsfrihets
rättegången genom att en av friförsamlingens medlemmar avled.

6) Widell har bl. a. berört den radikalpietistiska friförsamlingen i Väners
borg i "Minnesskrift över Vänersborgs missionsförsamling 1876-1936", Alingsås
1936. Förf. har dessutom fått ta del av pastor Widells anteckningar i ämnet.
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Det var en kvinna, Kristina Bratt. Hon var av adlig börd och
begravdes i familjegraven i Vänersborgs kyrka, utan sedvanlig
kyrklig jordfästning. Då domen om landsförvisning fallit, avkun
nades samtidigt den domen, att Kristina Bratts kropp skulle grä
vas upp och begravas på "avsides" plats, utanför kyrkan. Ett
halvt år hade då förflutit efter dödsfallet.

Rådhusrättens dom blev ett dråpslag möt den fromma gruppen,
som härigenom hämmades kraftigt i sin verksamhet. Huvudpar
ten av medlemmarna ställdes genom domsutslaget under tvånget
att återvända till kyrkan. Genom personlig påverkan från biskop
Petrus Schyllberg i Skara förmåddes också Lenberg att lämna för-
samlingen, vilket medförde att denna strax därefter upplöstes.
Den herrnhutiska röre1sen, som vid denna tid nådde trakten kring
Vänersborg, torde ha medverkat härtill. Lenberg fick först adjunkt
tjänst i Nårunga men flyttade efter någon tid till Göteborg, där
han dock fortsatte att ordna fria andliga sammankomster, till myc
ken oro för de kyrkliga myndigheterna. Han avled i Göteborg
1746, 35 år gammal.

Widell hävdar, att Christian Ulrik Lenbergs stridbara och tros
vissa insatser i kampen för re1igions- och samvetsfrihet direkt kan
visa på en fortsättning i de fria andliga röre1ser, som drygt 100
år senare bröt fram i Vänersborg och vars frukter än i dag är
verksamma i staden:

Den lilla församlingens tillkomsthistoria och hjältemodiga kamp för per
sonlig, levande kristendom och andlig frihet är av den principiella innebörd
och det intresse, att en erinran härom är välmotiverad. Genom sin existens
och verksamhet har den lilla församlingen skrivit några betydelsefulla och
gripande blad i religionsfrihetskampens historia i vårt land. Och även om
församlingens verksamhetstid inte blev så långvarig - till följd av fruktans
värt motstånd och svåra förföljelser - så var dock de grundsatser och de
livssanningar, som församlingen kämpade för, ett andligt utsäde, som bar frukt
många årtionden framåt och som utgjorde den grund och det arv, varpå
det följande århundradets väckelse och församlingsbildning kunde anknyta till
och bygga vidare på.

Det kan sägas att direkta personliga band från 1738 års friför
samling i Vänersborg leder fram till missionsförsamlingen i dagens
Vänersborg. En av Lenbergs trognaste anhängare var kontors
skrivaren Jonas Ingman, som var bror till dåvarande landskam-
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reraren, sedermera borgmästaren i Vänersborg Anders Ingman
(vilken efterträdde David Lenberg och innehade befattningen åren
1751-1761). Jonas Ingman är mormors morfar till missionsför
samlingens nuvarande ordförande, försäljningschef Hilmer Larson!

Om läseriet och läsarfolket i Vänersborg under tiden mellan den
radikalpietistiska församlingens upplösning och den fria andliga
sammankomsten på Rybergs krog 125 år senare är tyvärr föga
bekant. 1866, samma år som baptisten Erik Eriksson predikade på
krogen - hans text var f. ö. liknelsen om den förlorade sonen 
var också några kolportörer och lekmannapredikanter verksamma
i Vänersborg. De var utsända av de s. k. traktatsällskap, som upp
stått genom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens verksamhet. Den
mest kände var en ung västgöte Carl Johan Lindberg, som med
tiden blev efterträdare till den "lågkyrkliga" väckelsens förgrunds
gestalt, C. O. Rosenius i Betlehemskyrkan i Stockholm, Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsens centralkyrka. En annan väckelseförkunnare
kom från grannskapet, den senare under namnet "Biskopen på
Dal" kände Gustaf Jansson från Bolstad. Jansson var en skräddare,
som blivit andligen väckt och omvänd genom inverkan av ett par
kolportörer - en baptist och en metodist - vilka 1865 vandrat om
kring i Frändefors och Bolstad och predikat. Ytterligare några läsar
predikanter, närmast från Göteborg, besökte redan år 1863 Väners
borg. De fria andliga sammankomsterna hölls i privata hem och
var till en början ganska fåtaligt besökta, men efterhand samla
des allt fler åhörare7

). En hel del oro åstadkom dessa läsarsamman
komster bland de kyrkolojala vänersborgarna, men kyrkoherde
Rickard Warholm tillgrep taktiken att ge dessa lutherskt inrik
tade läsare en viss frihet, mot det att han fick övervaka predikan
ternas förkunnelse. Därigenom ansåg han sig få garantier för att
dessa inte skulle utvecklas i sekteristisk riktning som baptisterna.
Det skulle också dröja något tiotal år, innan de slöt sig samman
organisatoriskt.

7) Se Widell, anfört arbete.
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Baptistförsamlingen hade under sina första år inte någon egent
lig predikant, men redan på hösten 1869 stationerades den förste
metodistpredikanten i Vänersborg - där det dock inte existerade
vare sig några metodister eller ännu mindre någon metodistför
samling. Denne metodist, som alltså var Vänersborgs förste fri
kyrkopastor, hette Gustaf Freden
gren, men hans verksamhetstid i
Vänersborg kom att räcka knappt
ett år, till sommaren 1870. Knap
past något är känt om Fredengrens
arbete i staden, annat än att han
hade lyckats samla en grupp på cirka
15 medlemmar kring sig. Inte förrän
1905 bildades metodistförsamlingen,
sedan man dock i viss utsträckning
sökt bedriva metodistisk verksamhet
i Vänersborg.

Väckelserörelsen fick under 1800-talets senare decennier en
nära nog lavinartad spridning runt om i landet. Trakten kring Vä
nersborg synes emellertid inte i så hög grad som andra delar av Väs
tergötland ha varit mottaglig för denna andliga rörelse. Stark ut
bredning fick den i Värmland, Närke, Dalarna, Småland, Skåne
o. s. v. Om väckelserörelsen skriver fil. d:r Alf Äberg8

):

Den bröt oemotståndligt fram över hela vårt land, ingen bygd lämnades obe
rörd, och i alla samhällsklasser fann den anhängare, hos knngahuset och hög
adeln lika väl som hos torparna och jordproletariatet. Lika märklig var en
annan olikhet mot föregångarna. Den nya väckelsen stod inte som tidigare
religiösa rörelser under prästerskapets ledning. Sin bästa jordmån fann den
hos de fattigare befolkningslagren, och sina flesta predikanter hämtade den hos
lekmännen. Det var denna djupa demokratiska förankring, som gjorde väckel
sen till den första stora folkrörelsen i vårt land.

De två andra linjer, vari folkrörelserna kanaliserades vid unge
fär samma tid, var nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. I flera

8) Alf Äberg m. fl.: "När väckelsen kom till byn". 1955.
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fall finns intima band mellan frikyrkoröreIse, nykterhetsrörelse och
arbetarrörelse, vilka även i viss utsträckning kom att komplettera
varandra. Det var exempelvis en frikyrkopastor, baptistpastorn
Olof Bergström i Göteborg, som 1879 bildade den första godtemplar
larlogen i Sverige. Och vid den stora sundsvallsstrejken - samma år
f. ö. - var det frikyrkligt verksamma arbetare som stod i främsta
ledet i kampen för arbetarnas rättigheter. Vänersborg fick sin
första godtemplarloge redan 1881 - ordenshusens lokaler har se
dan i viss utsträckning fått tjäna som gudstjänstlokaler, innan fri
kyrkoförsamlingarna under den första tiden fick sina lokalfrågor
ordnade. En nykterhetsorganisation på kristen grund är Blå Bandet,
och sedan många år finns en blåbandsförening i Vänersborg. Den
första fackföreningen organiserades 1893, men redan 1872 bevisade
skohantverksarbetarna sin sammanhållning genom att etablera en
strejk9

).

Vårt lands kanske främste kännare av folkrörelserna, fil. dr
E. H. Thörnberg, framhåller i fråga om frikyrkorörelsen 10

):

Väckelse- och frikyrkoväsendet öppnar folkrörelsernas historia i Sve
rige. I betydande måtto präglas hela folkrörelsekomplexets utveckling
av de religiösa väckelserna och den kyrkliga separatismen. På vårt
lands politiska liv har den fria religiösa verksamheten ovedersägligen
utövat ett starkt både formande och färgande inflytande. Och våra
evangeliserande företag i främmande land och världsdelar - denna missions
gärning, som utgör ett av det svenska småfolkets mäktigare och märkligare kraft
uppbåd sedan förra seklets mitt - har öppnat de hundratusende boningarnas
och stugornas fönster mot jordklotets skilda nejder, mot mänsklighetens skif
tande färger.

Läseriet uppstod till stor del som en reaktion mot kyrkans äm
betsmannamässigt uppehållna gudstjänstliv och mot sedligt lätt
sinne och ett ganska förödande superi. I Vänersborg, liksom över
allt annars, kunde man köpa brännvin i obegränsade mängder.
Både offentliga krogar och lönnkrogar var det gott om. En kring
resande positivhalare och trubadur i Vänersborg på 1850-talet
hade följande "lovsång" till staden på sin repertoar:

9) För kommande årgångar av Vänersborgs Söners Gilles årsskrift vore det
väl tänkbart, att även dessa båda folkrörelser kunde komma att skildras ur
Vänersborgssynpunkt.

10) E. H. Thörnberg: "Folkrörelser och samhällsliv i Sverige". 1943.
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Men tacka ·vet jag Vänersborg,
se där finns krogar vid alla torg,
ja, där glömmer man bort livets sorg
och stiger in på närmaste krogen.

Det var mot delvis den bakgrunden som läsarfolket i Väners
borg väcktes och sökte väcka sina, vid 1860-1870-talet, knappt
5.000 medvandrare i staden till insikt om livets djupare värden.
Detta kom dock inte att gå helt utan motstånd från den övriga
befolkningens sida. Speciellt baptisterna var svårt utsatta; själv
fallet var det i första hand deras traditionsbrytande och i mångas
ögon utmanande doplära man demonstrativt vände sig emot. Med
sin angla-amerikanska bakgrund och med sin doplära - som dock
i flera europeiska länder hade existerat minst lika länge som
lutherdom och reformert kyrka - stämplades baptisterna, till
sammans med metodisterna, som "främmande trosbekännare" från
svensk synpunkt sett, och övergång till deras samfund betraktades
som "avfall" från den evangelisk-lutherska läran. Delvis annor
lunda förhöll det sig med den friförsamlingsrörelse som samlades
kring P. P. Waldenström och hans närmaste män. Den var luthersk
och svensk-luthersk, betonar. kyrkohistorikern professor Gunnar
Westin11

).

Ett klipp ur Tidning för Wenersborgs Stad och Län för den 14
juli 1868 ger en intressant tidsbild och visar, hur man i allmänhet
såg på baptisternas seder och på "sekteristerna" själva. Det är
ett sorts kåseri med rubriken "Lite kallprat" och författat av sig
naturen "Kurre". Det framgår att skribenten bevistat en av
baptistförsamlingens dopförrättningar - den tredje efter försam
lingsbildandet i september 1867. I det här fallet ägde akten rum
vid Djupedalen lördagen den 12 juli 1868, förmodligen endast
ett litet stycke från den gamla landsvägsbron vid Djupedalsbäc
kens utlopp i Vänern, där vägen till Dal förr gick.

"Kurre" går först till angrepp både mot mormoner och baptister,
"vilka arbeta var på sitt håll att förvilla och i mörker insnärja
eller kvarhålla de enfaldiga". Utifrån denna ståndpunkt skildrar
han så vad han blev vittne till:

11) Gunnar Westin: "Den kristna friförsamlingen i Norden". 1956.
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Förliden lördag tillställde baptisterna å sin sida en av dessa vedervärdiga
ceremonier, som de kalla vederdöpning. Skyende för dagsljuset drogo dessa
vid midnattens skymning uppåt Dalbobergen, varest den "heliga akten" skulle
förrättas. De följdes emellertid på avstånd aven skara nyfikna. Framkomna
till Djupedalsbron avklädde sig dopförrättaren först sina vanliga kläder och
kastade över den nakna kroppen endast en toga; därefter framträdde de "om
vända" - en gumma från Dal med dotter och måg - samt avklädde sig
helt och hållet, förutom ett plagg, som av Bellman benämns "chauve souris"12),
varefter döparen, understödd av biträde, utförde i vattnet de båda kvinnorna
och sedan mannen, under det vederdöparen frammumlade en dopformel. Se
dan denna akt var försiggången och under det de omdöpte påklädde sig, bör
jade ett annat skådespel, som, i början komiskt, dock kunnat få ett tragiskt
slut. Åskådarne, förbittrade över denna all anständighet sårande ceremonien,
drevo nämligen vederdöparen och hans biträde ut i vattnet och var gång de
nalkades land blevo de mötte med stenkastning. Baptisternas matknyten
slungades långt ut i sjön, och hade icke ett par mera sansade personer till
kommit, skulle säkerligen tumultet slutat illa för de svärmiske anställarne
av upptåget.

Dessa fantaster, som affekteras av att vara så bibelsprängda, hava helt
och hållet förbisett den grund, varpå aposteln bygger hela den kristna kyrkan:
en Herre, en tro, ett dop.

Jag har måhända alltför mycket uttänjt denna epistel om läsarföljet, men
det har blivit gjort för att visa ihåligheten dessa sekters läror och
ceremonieler.

Så långt signaturen "Kurre" i Tidning för Wenersborgs Stad
och Län anno 1868. Varken läran eller "ceremonierna" var emeller
tid så ihåliga som kåsören profeterade om, eftersom församlingen
ju är verksam ännu närmare ett sekel efteråt. Om baptistförsam
lingens snara död siade tydligen också stadens prästerskap. I en
ämbetsberättelse från Vänersborg till prästmötet i Skara 1872
rapporterades det, att "de baptister som tidigare funnits hade upp
löst sin församling"13).

I en liistorik vid baptistförsamlingens 35-årsjubileum 1902 be
rör församlingens dåvarande pastor G. A. Gyllenhammar "några
mörka punkter i församlingens historia, som nödvändigheten
tvingat oss att vidröra"14). Det heter där bl. a.:

14) Ur Vänersborgs baptistförsamlings första protokollbok och matrikel;
tidigare ej avtryckt.

12) Egentligen "läderlapp": en sorts vid slängkappa eller liknande plagf';.
13) Arvid Norberg: "Frikyrklighetens uppkomst med särskild hänsyn till

Skara stift". 1953. Denna uppgift är således direkt felaktig.
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Under församlingens första tillvaro rcnte densamma svår fiendskap från
stadens högste prästman. Hans namn vilja vi ej nämna, han har gått att av
lägga räkenskap för den domare som är församlingens Herre. Mer än en gång
blevo medlemmarna uppkallade till förhör inför denne s. k. Herrens tjänare
och utsatta för grov brutalitet och otidigheter. K ven från allmänhetens sida
gjorde sig fiendskap gällande, dock från stadens sämre befolkning, naturligtvis.
Ofta blevo medlemmar på öppen gata utsatta för stenkastning och grövre
tillmälen. Denna fiendskap har dock under årens lopp försvunnit och, såvitt
man kan förstå, äga vi som baptister, såväl myndigheters som prästerskap~ts

och allmänhetens aktning. Vi äro åtminstone ansedda som vanliga människor'
(kurs. här.)

Det kan synas vara hårda ord och en kategorisk dom över en
präst i Svenska kyrkan. Den onämnde prästmannen kan inte vara
någon annan än kyrkoherden Rickard Warholm, som tjänstgjorde
i Vänersborg 1859-1879. Man kan på goda grunder anta, att
prästen handlade efter sin övertygelse och sitt samvete, samtidigt
som han såg det som sin ämbetsplikt att hålla sin stad ren från
villoläror. Ungefär samtidigt med bekymret med baptisterna fick
kyrkoherde Warholm också besvär med de läsare, som blev mis
sionsförsamlingens groningsgrund. Gruppen av dessa läsare blev
efterhand så stor, att hemmen inte räckte till för deras samman
komster och andaktsstunder. De begärde då hos kyrkoherden 
som också var stadsfullmäktiges ordförande under en tid - att
få använda sockenstugan i den då nybyggda folkskolan vid Ny
gatan-Edsgatan. Kyrkoherde Warholm kom givetvis i en svår
ställning: det gällde dels att undvika söndring bland hans egna
församlingsbor, dels att hålla den fria andliga verksamheten inom
för kyrkan önskvärda gränser. Warholm valde därför, som nämnts,
att behandla "sekteristerna" med mild hand, och ville därför inte
vägra att upplåta lokalen i skolhuset för de kolportörer och predi
kanter som besökte de troende vännerna i Vänersborg.

Åtskilliga kyrkolojala vänersborgare protesterade mot den väl
vilja deras kyrkoherde visade de illa tålda läsarna. Warholm för
svarade sig emellertid på kyrkostämmorna med att han genom sin
smidiga strategi fick möjlighet att både övervaka vad som före
kom på läsarnas gudstjänster, och genom att hålla dem med lokal
förhindra att de själva skaffade sig ett bönhus. Det förefaller dock
som om kyrkoherden snart måste vika för den kritik han utsattes
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för från läsarnas motståndare och drog efter en tid in tillståndet
att hålla fria andliga sammankomster i skolan. Detta fick också
den av kyrkoherden förutsedda följden, att läsarna 1876 bildade
en friförsamling och byggde ett missionshus. Detta uppfördes re-

MISSIONSHUSET,

som byggdes vid Norra järnvägsgatan 1877 och var Vänersborgs första
frikyrkolokaI. På dess plats står nuvarande Missionskyrkan.

dan 1877 vid Norra ]ärnvägsgatan, på samma plats där nu Mis
sionskyrkan ligger.

Genom att förhöra den "lågkyrkliga" läsargruppens gästande
predikanter hade kyrkoherde Warholm möjlighet att kontrollera
att dessa verkligen förkunnade en lära, som stämde överens med
den evangelisk-lutherska lära han själv förkunnade från sin egen
predikstol. Med baptisternas lära var förhållandet ett annat, och
därför krävdes ingripanden av hårdare slag mot dem. Det blev
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personliga förhör och hot om repressalier. Konventikelplakatet
hade visserligen upphävts 1858, men den nya förordning, som
trädde istället, var endast i vissa punkter något uppmjukad och
fortfarande långt ifrån religionsfrihetsvänlig. Warholm hade där
för lagen på sin sida i de aktioner han företog.

I november 1867, således endast två månader efter det att baptist
församlingen bildats, sände segelmakare J. A. Nordgren, vilken
var församlingens ledare den första tiden, en fem sidor lång rap
port till pastor Anders Wiberg i Stockholm15

), den f. d. statskyrko
prästen som blev Svenska baptistsamfundets organisatör och förste
egentlige ledare. Nordgren berättar i sitt brev om den lilla försam
lingen i Vänersborg, riktar en enträgen vädjan om ekonomisk hjälp
för att kunna bygga en kyrka och slutar med ett P. S., som med önsk
värd tydlighet visar den osäkerhet, som den lilla "separatist"
gruppen kände inför överhetens åtgärder och lagens bokstav:

Jag vill nämna, att vår pastor R. Warholm nyligen var på ett av våra möten
en söndag, och efter mötet blevo vi såväl som en annan gång hotade med stäm
ning, för att vi håller våra sammankomster. Men trots allt detta fortfar vi.
Vi äro tre här - jag och 2 :ne till - som tala Guds ord, och skall så gå, att
någon får träda i häkte, så fortsättes mötena av dem som äro fria. Dock för
tröstar jag på Herren, att han avvärjer alla hinder, fast Warholm går i husen
till dem som går på våra möten och förmanar dem, så är likaväl inte våra
möten mindre besökta, för vi har lika många åhörare som förr.

För detta krångels skull skulle vi vara Broder mycket tacksamma, om vi
kunde få med allra snaraste av Broder upptecknat de viktigaste av de para
grafer som vidrör oss, efter de beslut som fattades vid sista riksdagen. För här
finns ingen sådan bok att få köpa. Så får vi av Broder upptecknat det allra
viktigaste, så vi kan veta något litet om vad som är beslutat för oss baptister.
Jag beder vänligen, att om detta kunde med det första bliva oss veterligt, så
vore det bra.

Det var inte bara för gudstjänster och sammankomster myndig
heterna sökta lägga hinder. Främst de som slöt sig till baptisterna
och därmed bröt med den lutherska statskyrkan fick räkna med
att i vissa avseenden bli rättslösa och utsättas för synnerligen för-

15) I den s. k. "Wibergska brevsamlingen" på Betelseminariet i Stockholm;
ej tidigare citerad eller tryckt. Språk och stavning är för läsbarhetens skuI!
här något moderniserade och justerade.
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ödmjukande behandling. I december 1867 innehöll Tidning för
Wenersborgs Stad och Län en till tidningen insänd notis under
rubriken "Ang. giftermål med baptist":

Då även inom vår stad bildat sig ett baptistsamfund med icke ringa ut
sträckning, samt när vid härvarande rådhusrätt nästa måndag förekommer
ett mål som åtskilligt vidrör detta sällskap, skall det tvivelsutan intresser,l
en stor del av allmänheten att erhålla närmare kännedom om vidfogade
prejudikat.

I fortsättningen relateras så ett utslag tidigare på året, då pas
torsämbetet i Sköllersta i Närke vägrat utfärda lysning för en
hemmansägaredotter och hennes trolovade, en banvakt. Båda var
baptister, liksom den blivande brudens far, och denne hade för
domkapitlet i Strängnäs anmält prästen i Sköllersta. Denne hade
emellertid stött sig på 15 kap. 11 § i kyrkolagen, där det tydligt
stadgades: "Och skall ingen trolovas som icke kan Luthri
Catechimus och haver begått Herrans nattvard". Då baptisterna
firade nattvard i sin egen krets och hade "avfallit" från den
lutherska läran, ansågs prästen ha varit i sin fulla rätt, då han
hindrade giftermålet. Det blev alltså en prejudicerande dom.

Lysningsvägran blev därför ett effektivt vapen i kampen mot
"separatisterna". Åtskilliga baptister ingick i alla fall olagligt
äktenskap men löpte då risken att bestraffas för "osedligt le
verne", och deras barn stämplades som "oäkta". Tvångsdop före
togs likaså i stor utsträckning av baptisternas barn, och som er
sättning för förrättningen gjorde länsmän utmätning i fattiga
familjer. Dessa svårigheter kvarstod ganska länge, och inte förrän
1908 medgavs civiläktenskap eller den s. k. borgerliga vigseln16

).

Genom den nya re1igionsfrihetslag som trädde i kraft 1952 har
de frikyrkliga samfundens pastorer vigse1rätt, varför ingen som
helst åtskillnad nu råder i detta avseende. Från 1926 kan också
frikyrklig begravning äga rum utan att följa Svenska kyrkans
ordning.

När den borgerliga vigseln hade börjat tillämpas i april 1908,
var ett av de första brudparen hos borgmästaren i Vänersborg ett
ungt baptistpar. När de fått sitt äkta förbund lagligen stadfäst

16) Anda fram till 1880 upptog Svenska baptistsamfundets officiella
statistik och årsbok en kolumn "Aktenskap utan vigsel".
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på rådhuset, skulle en bröllopshögtid hållas i Elimkapellet. Då
brudparet vandrade Kungsgatan upp till sitt kapell, mötte de ett
par arbetskamrater till brudgummen, vilka kände till att han
hade vigts borgerligt. Detta var ju något främmande och okänt,
och man antog att det inte hade samma verkan att gå till borg
mästaren som att gå till prästen i kyrkan, varför de nygifta fick
frågan: "Hur många år tog ni det på?" Man hade alltså den
uppfattningen att en borgerlig vigsel bara kunde gälla vissa år,
helt efter brudparets egen önskan!

Det kan förmodligen anses, att allt för mycket utrymme här
ägnas åt motsättningarna mellan statskyrkan samt de statliga myn
digheterna och de fria andliga rörelsernas anhängare. Här är inte
meningen att trycka någon sorts martyrgloria på gångna tiders
läsare i Vänersborg, vilka fick utstå trakasserier och tråkigheter,
för att de hade en annan uppfattning om det andliga livet, än vad
den kyrkliga ordningen på den tiden föreskrev. Man kan emeller
tid inte underlåta att beundra det mod och den fasthet i överty
gelsen dessa människor ägde. Deras uppfattning om hur den kristna
gemenskapen skulle praktiseras och åtlydas, betydde mer för dem
än ett liv i bekvämlighet och bekymmersfrihet.

Den religionsförföljelse, som för 100 år sedan faktiskt förekom
i vårt land, gav på ett för Sverige föga smickrande sätt eko i ut
landet. Från exempelvis både USA och England sändes petitioner
till Karl XIV Johan med krav på benådning av svenskar som dömts
till landsförvisning för att deras trosuppfattning bröt mot den
lutherska statskyrkans. Den baptistiske pionjären F. O. Nilsson 
en sjöman från Halland, som blev grundaren av den första
svenska baptistförsamlingen 1848 - dömdes så sent som 1850 till
landsflykt. Inte förrän efter konventikelplakatets upphävande 1858
fick han möjlighet återvända till sitt hemland. Han blev då pastor
i den första baptistförsamlingen i Göteborg, och i maj 1867 döpte
han f. ö. vänersborgaren Lars Persson, ett halvår innan baptistför
samlingen i Vänersborg bildades. Under senhösten samma år besökte
F. O. Nilsson också sina trosfränder i Vänersborg.
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1880-talet blev i Sverige emigrationens tid, och en betydande
faktor var här det trängda läge, som den växande skaran av läsare
befann sig i. Ätskilliga tusental friförsamlingsmedlemmar sökte
sig under förra århundradets senare del över till friheten i USA.
Den som läst Vilhelm Mobergs utvandrarromaner har där fått en
utmärkt skildring av bakgrunden till de religiöst förföljdas ut
vandring. Förhållandena i Ljuders socken i Småland bör till stora
delar ha stämt överens med situationen i Vänersborg och trakten
närmast däromkring. Matrikeln för Vänersborgs baptistförsam
ling under dess första årtionde upptar anteckningen "utflyttad
till Amerika" för 12 av de under tiden 35 matrikelförda medlemmar,·
na. Ären 1867 och 1868 var svåra missväxt- och svältår, och till de
hårdast drabbade hungerområdena hörde just södra Dal och Vä
nersborgstrakten. Den första emigrationsvågen kulminerade år
1869 med att inte mindre än 39.064 svenskar då lämnade landet17).

Bland annat som en följd av denna emigration, som kom att ge
inspiration till utvandring till USA också in på 1900-talet, har
frikyrkligheten blivit en faktor till internationaliseringen av det
svenska samhället. Aven från Vänersborg når många band till kristen
verksamhet på andra sidan Atlanten. Redaktören fil. lic. Erland
Sundström, som sysselsatt sig åtskilligt med religionssociologi,
framhåller:

En baptist i Kråkvinkel kände sig inte längre som någon obetydlig skräddare
eller torpare, Han hade del i en världsomspännande miljonarme, vilken därtill
kunde rapportera oavbrutna segrar, Frikyrkligt självmedvetande stärktes på
detta sätt. Nya sånger, nya mötesformer, nya tonfall kom in i baptistkapell
och missionshus med hemvändande svenskamerikaner, vilkas guldplomber och
dubbla w i Swanson lockade med det främmandes tjusningI8).

Detta engagemang i en rörelse, som hade internationella kon
takter av vidaste omfattning - också genom offergåvor till mis
sionsverksamhet i Kongo, Kina, Spanien, Ryssland, Indien, Syd
amerika o. s. v. - stärkte efterhand läsarnas självkänsla. De
små troende grupperna i Vänersborg var långt ifrån isolerade;

17) Enligt Rutger Essens "Emigrationen från Sverige under 1800-talet"
"Svenskarna i Amerika. I." 1944.

18) Erland Sundström: "Trossamfund i det svenska samhället", 1952.
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baptister, metodister och frälsningssoldater var insatta i ett sam
manhang med trosfränder jorden runt, och missionsförbundarna
var inte heller de utan kontakt med likatänkande i andra länder.
Till den baptistiska världsgemenskapen i Baptist World Alliance
är nu 23 miljoner baptister anslutna, Metodistkyrkan räknar med
cirka 35 miljoner anhängare - då har man en frikostigare be
räkning, som upptar också dem som står som medlemmar i förbe
redande stadium - och i den internationella salvationistarmen är
gott och väl en miljon frälsningssoldater enrollerade. Svenska mis
sionsförbundet ingår med motsvarande samfund i Europa och
Amerika i en union av kongregationalistiska kyrkor, International
Congregational Council, som omfattar uppskattningsvis cirka 4
miljoner medlemmar.

En faktor som i hög grad bidrog till att omdana 1800-talets
svenska samhälle var den allt mer utbredda industrialiseringen.
Vänersborg fick genom kanalledens öppnande och efter 1834 års
förhärjande brand ett kraftigt uppsving som sjöfarts- och stapel
stad och var några decennier kring århundradets mitt domine
rande som hemort för fartygen i Vänerflottan. Därmed blomstrade
också bl. a. skeppsbyggeriet och handeln. 1866-1867 kom så
järnvägen, som delvis förändrade transport- och transitoförhållan
dena. 1848 fick Vänersborg sin första egentliga industri, tänd
sticksfabriken. Senare kom garverier, färgeri, bryggeri och på
1860-talet växte skoindustrin snabbt fram. Omkring sekelskiftet
var närmare 900 av stadens då drygt 6.000 invånare sysselsatta
som industriarbetare19

).

Detta uppsving för staden, och i samband därmed också den
begynnande utflyttningen från landsbygden, spelade självfallet en
stor roll för frikyrkoförsamlingarnas expansion. Också i så måtto
blev industrialiseringen en god jordmån för väckelserörelsen, som
att denna vände sig inbjudande till "dem som arbetar och äro be
tungade". Frikyrkligheten blev en gemenskapsfaktor av stort
värde och fick samtidigt också stor andel i demokratiseringen.

19) Gösta Hasselberg: "Vänersborgs historia. II". 1944.
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Vänersborgstrakten ligger religionsgeografiskt i ett gränsområde
mellan de starkt kyrkliga områdena i det gammalkyrkligt schar
tauanska Bohuslän och den i trakten kring Varaslätten förhärskande
kyrkliga fromhetsriktningen, konstaterar lundadocenten Berndt
Gustafsson i sin avhandling "Svensk kyrkogeografi". Mellan
västkustfromheten och västgötafromheten, båda med kyrklig be
toning, finns också "öar" av utpräglat frikyrklig dominans, dock
inte så långt västerut som i Vänersborgsbygden. Docent Gustafs
son påpekar också det intressanta sambandet mellan exempelvis
baptismens utbredning och vattendragen. Vatten är ju en viktig
faktor för tillämpning av det baptistiska döpelsesättet, och detta
kan då vara en förklaring till att baptismen hörde till pionjärrö
relserna för den fria andliga verksamheten i Vänersborg.

Vänersborgs baptistförsamling

bildades den 9 september 1867. Ledare för församlingen, som
kallade sig "Församlingen af döpta Christna i Wenersborg", blev
segelmakaren]. A. Nordgren. Denne hade några år vistats i USA,
och den 20 januari 1867 hade han slutit sig till en baptistförsam
ling i New York och döpts i Mariners Church. Nordgren åter
vände i mars samma år till Vänersborg, där han hade sin familj
och sin segelmakarverkstad. Han var också redare i mindre skala
i Vänersborg och ägde skonerten "Marie" på cirka 230 ton20

).

Förmodligen genom kontakt med Nordgren blev handlanden Lars
Persson, vilken dreven diverseaffär på Kronogatan 20, påverkad
av den baptistiska läran, och den 31 maj 1867 döptes han i baptist
församlingen i Göteborg. Persson var då 26 år och Nordgren 32.

Det fanns således två baptister i Vänersborg, när baptistförsam
lingen skulle bildas. Vid bildandet slöt sig ytterligare sju personer
till församlingen, sedan de döpts i Vänern - förmodligen någon
stans i närheten av Djupedalen. Bland dessa var handlanden Abra
ham Kihlström - enligt uppgift halvbror till Lars Persson - en
man som sedan skulle komma att bli församlingens ledare under
en lång tid. Kihlström var ju också bror till den "sjömansmlSSlO-

20) Hasselberg, anfört arbete.
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när" Erik Eriksson, som predikat i den tidigare omnämnda guds
tjänsten på Rybergs krog. Bland de nydöpta var också Kihlströms
maka och en kvinna, som senare blev Perssons hustru, samt en
hemmansägarefamilj från Gestad med 16-årig dotter. Familjen
emigrerade endast två år senare till USA. Bara en månad efter den

ELIMKAPELLET,
som uppfördes 1895. Bilden är från ett av de tidigare åren.

första dopförrättningen döptes den 6 oktober ytterligare tre per
soner, och församlingen bestod nu av 12 medlemmar.

Den lilla baptistgruppen i Vänersborg var under sitt första år
lierad med den 1861 bildade baptistförsamlingen i Göteborg, vari
från man fick visst ekonomiskt stöd samt även predikobesök.
Vid ett församlingsmöte den 7 november 1868 beslöt emellertid
den ettåriga församlingen, att den nu skulle stå på egna ben och
vara en från Göteborg fristående församling. Man drog upp rikt
linjer för församlingens organisation och ekonomi och utsåg Lars
Persson till föreståndare och ledare. J. A. Nordgren hade en må
nad tidigare flyttat till Göteborg.

Den första tiden höll baptisterna sina sammankomster i Nord
grens segelmakeriverkstad. Senare hyrdes bl. a. ett rum aven
kvinnlig medlem, som bodde i Sandmarkska stiftelsen på Gasverks
gatan. Från hösten 1869 och fram till 1874 fick man hyra en
lokal i gamla rådhuset hos en polis Ekberg. Det var i samma hus,
där numera Hushållningssällskapets fastighet ligger, vid Kungs
gatan-Kyrkogatan, sedan magistrat och rådhusrätt flyttat in i
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det då nybyggda stadshuset, nuvarande Stadshotellet. När den
gamla rådhusbyggnaden, där f. ö. stadens store donator, handlan
den Adolf Andersohn hade sin affär, försålts till Göteborgsbanken,
fick baptisterna flytta till övre våningen i gästgivaregården, den
nyligen rivna Frimurarelogen. Under 1880-talet fick baptistför-

INTERIöR AV ELIMKAPELLET,
sådant det såg ut under den första tiden i tidstypisk utformning med bl. a.

särskild plattform för sångarna nedanför talarstolen.

samlingen låna lokal av missionsförsamlingen i Missionshuset, som
byggts 1877 vid Norra ]ärnvägsgatan. I fortsättningen ambu
lerade baptisterna mellan lokaler, bl. a. i handlanden Tössbergs
hus vid torget och i en sal över Centralhotellet i hörnhuset Resi
densgatan-Sundsgatan, vilket ägdes aven baptist.

Den 18 augusti 1895 kunde församlingen flytta in i eget hus,
Elimkapellet vid östergatan 17, nuvarande Baptistkyrkan intill
Vattentornet. Redan 1887 hade Kihlström inköpt tomten i av
sikt att bygga ett kapell. I sitt ovan citerade brev till pastor Anders
Wiberg i Stockholm vädjade Nordgren mycket övertygande om
ekonomiskt stöd för ett kapellbygge. "Vår verksamhet går fram
åt här", rapporterade Nordgren. Han fortsatte: "Blott vi hade
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hus! För folket är sådana här, de måste få höra Guds ord i kyrkor,
då är det bra, men ska det höras i ett vanligt rum, så synes folket
att det icke är rätta platsen för Guds ord. - - - Jag hade
tänkt, om Bröderna i Stockholm såväl som de andra församlingarna
i Sverige på om än aldrig så ringa sätt kunde hjälpa oss här till

BAPTISTKYRKAN
vid vattentornet, sådant det forna Elimkapellet nu ser ut efter den genom

gripande ombyggnaden och renoveringen 1955.

hus! - - - Jag har även ämnat skriva till den amerikanska
församlingen i N ew York, där jag först blev upptagen och står
ännu skriven, att de ville ihågkomma oss lite. De gör så stora
uppoffringar alla år - och tror jag även de ville tänka på Herrens
verk här. Jag skulle så gärna, om det hade varit någon möjlighet,
börja bygga nästa sommar."

Nu gick det alltså inte så fort med det baptistiska kyrkbygget
i Vänersborg, som ledaren för den då bara två månader gamla för-
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samlingen så förhoppningsfullt hade önskat. Det skulle således
dröja 28 år, innan de fick hålla gudstjänst under eget tak. Vid
en gudstjänst i Göteborg 1890 upptog baptisterna där en kollekt
för kapellbygget i Vänersborg. Den kollekten inbringade 16 kro
nor och 50 öre och blev grundplåten till vänersborgsbaptisternas
kyrka.

BAPTISTKYRKANS INTERIöR
efter ombyggnaden. Kvar från den gamla interiören från 1932 finns

fondmålningen av Berndt Sörenson.

Efter invigningen har Elimkapellet renoverats, ombyggts och
förbättrats flera gånger. En genomgripande inre renovering före
togs 1932, och fem år senare drog man in centralvärme och för
bättrade lägenheterna. 1954 gjordes den största renoveringen, som
berörde de yttre och inre lokaliteterna och kostade 55.000 kro
nor. Samtidigt bytte man ut namnet Elimkapellet mot det mera
tidsenliga Baptistkyrkan.

Redan i januari 1869 bildades en syförening i församlingen, och
syftet var, att denna skulle bidraga till att stärka församlingens
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ekonomi. Det fanns åtskilliga kvinnliga medlemmar, vilka aktive·
rades i syföreningens arbete, men förtroendet att bli syföre
ningens ledare lades på broder Lars Persson! Söndagsskolverksam
heten startade också mycket tidigt. I augusti 1872 hade man be
sök av söndagsskolmissionären August Palm, utsänd av Nerikes
söndagsskolförbund. En protokollsanteckning från den 8 augusti
1872 omtalar, att Palm "muntrade församlingen, i det han väckte
bildandet av söndagsskolverksamhet". Och i ett brev till Wiberg
den 22 november 187321

), då Palm åter besökte staden och stod
beredd att resa vidare till Dalsland, rapporterar han, att den största
svårigheten för söndagsskolarbetet i Vänersborg var den bristande
förmågan att leda barnen i sång:

Här finns endast en liten söndagsskola med några få barn. Vi började
sjunga på vår lilla sal, men barnen förökar sig för varje kväll, att vi nödgats
hyra en annan (3 Rdr per kväll). Men jag vet ej hur det skal! gå, ty här
finns ingen, som kan undervisa, så att barnens intresse bibehålles. Och bibe
hålles ej detta, då är det slut, ty föräldrarna varken gå själva eller vilja till
låta barnen. Det är ömkligt här! Ingen verksamhet alls av något slag, med
undantag av vår. Här borde vi allvarsammare arbeta - - -.

Palm var starkt intresserad av sång och blev med tiden en inom
Baptistsamfundet drivande kraft för bl. a. körsång. Hans besök
i Vänersborg synes ha avsatt inspiration för söndagsskolan och
givit goda resultat, ty i ett församlingsmöte den 9 januari 1874
beslöts, att "söndagsskolan skulle icke allenast fortsättas utan även
med flit och vård skötas". Och så valde man A. Kihlström till
skolans föreståndare.

Den baptistiska verksamheten i Vänersborg spred sig efterhand
allt vidare omkring. Då församlingen bildades 1867, fanns det i
Älvsborgs län ytterligare en baptistförsamling, i Blidsberg. Totalt
fanns det i landet detta år 191 församlingar och cirka 7.500 bap
tister. Är 1890 bildades en dotterförsamling till Vänersborg, Store
gårdens baptistförsamling i Vargön22

). Den heter numera Salem-

21) I "Wibergska brevsamlingen", Betelseminariet.
22) I en tidig matrikel över Vänersborgs baptistförsamling står för år 1899

en personanteckning: "Levi Petrus Johansson, skomakare. Född i V. Tunhem
11 mars 1884, döpt i Vänersborg 12 febr. 1899. - - - Utflyttad till Norge
4 dec. 1900". Anteckningen har sitt intresse, genom att den 15-årige yngling,
som slöt sig till baptisterna i Vänersborg 1899, är den svenska pingströrelsens
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församlingen och är ansluten till Örebro missionsförening, en
baptistriktning som i mitten av 1930-talet lämnade Svenska bap
tistsamfundet. Ytterligare en s. k. dotterförsamling har utgått från
baptistförsamlingen i Vänersborg: Vara baptistförsamling, som bil
dades 1899. Vänersborgsbaptisterna hade då också byggt ett ka
pell i Essunga i Skaraborgs län.

Stora framgångar noterades i Vänersborg åren 1881 och 1882.
Sistnämnda året slöt sig 42 personer till församlingen.

Det är inte bara inom Vänersborgs stad som baptistförsamlingen
bedrivit verksamhet. Framförallt under ett tidigare skede ut
sträcktes evangeliseringsarbetet även till bl. a. Frändefors, Ge
stad, Vänersnäs, Flo, Västra Tunhem och Väne-Ryr. Från 1927
fick man en replipunkt i Kassaretorpet, där Betelkapellet, en till
gudstjänstlokal ombyggd konsumaffär, då togs i bruk. Här har
baptistförsamlingen fortfarande regelbunden gudstjänstverksamhet,
söndagsskola och ungdomsarbete. En utvidgning av detta arbete
är f. n. akuelL Under 1920- och 1930-talen bedrevs flitigt predi
koverksamhet också i Grunnebo, där församlingen i slutet av 1920
talet erhållit en lokal, den s. k. Missionshyddan, en f. d. gevärs
smedja invid den tidigare excercisplatsen. Förutom den ovan
nämnda, redan 1869 bildade syföreningen, som ännu är aktiv
som Baptistkyrkans kvinnoförening, samt söndagsskolan från 1872
bildades också en ungdomsförening 1898, som nu är under viss
reorganisation. En juniorförening startade 1927, och ända från
den första tiden och fortfarande har köpman Alf Svensson stått
i föreningens ledning. Under 1940-talet tillkom den scoutliknande
organisationen Goda Kamrater. I församlingens verksamhetspro-

ledare, pastor Lewi Pethrus. Hans föräldrar tillhörde också baptistförsamlingen
i Vänersborg och var med i den grupp, som bildade baptistförsamlingen i
Vargön (eller Storegården). Pastor Pethrus har i samtal med förf. berättat,
att han i januari 1900 fick anställning vid A. F. Carlssons skofabrik i Väners
borg men flyttade i slutet av samma år till Fredrikshald i Norge, dit hans
bror tidigare flyttat och tagit anställning vid en skofabrik. De flyttade senare
till dåvarande Kristiania, d. v. s. Oslo, då A. F. Carlsson övertagit en skofabrik
där.

Om sina minnen från baptistförsamlingen och tiden i Vänersborg har pastor
Pethrus berättat imemoarvolymen "Den anständiga sanningen", 1953.
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gram har sång- och musiklivet intagit en framträdande plats, och
f. n. finns musikförening samt blandad kör.

Den förste fast anställde pastorn i Vänersborgs baptistförsamling
var L. E. Dahlstrand, som anställdes 1882. Han flyttade efter
två år och efterträddes först 1893 av pastor Carl Eriksson, under
vilkens tid Elimkapellet byggdes. Åren 1901-1904 verkade pas
tor A. G. Gyllenhammar i församlingen, 1904-1906 O. Lars
son, 1906-1911 Jonas Lundell, och under tjugoårsperioden från
1911 till 1931 var G. E. Lagerqvist församlingens pastor, 1931
1936 Konrad Engwall, 1937-1938 Herbert Johnson, 1939-1942
Gunnar Wallbäck, 1942-1944 Ingemar Gällnö, 1945-1947 Gösta
Sandström, 1948-1952 Torvald Holm, 1953-1955 Eric Tull
berg och från november 1956 pastor Gotthard Domfors, vilken
dock i juni 1961 flyttar till baptistförsamlingen i Gagnef.

Vid årsmötet i år var antalet medlemmar 75. Sedan försam
lingens bildande för 93 år sedan har närmare 900 tillhört försam
lingen. Under dessa år har cirka 602.000 kronor insamlats för
missionsändamål, därav 31.500 kr. under fjolåret. I församlingens
båda söndagsskolor, i Baptistkyrkan och i Betelkapellet i Kassare
torpet undervisas cirka 80 elever. Juniorföreningen räknar 25
medlemmar och Goda Kamrater 40.

Församlingens ordförande är pastor Gotthard Domfors, vice
ordf. verkmästare Oscar Olsson, sekr. fru Ulla Wontell och kassör
köpman A. Joh. Johanson, som innehaft denna post under drygt
30 år. Köpman Alf Svensson och byggnadsingeniör Bertil Lund
quist fungerar som söndagsskolföreståndare, och i ungdomskom
mitten ingår Alf Svensson, fröken Ethel Sjölin, försäljningschef
Josef Pilfalk, köpman Gösta Bäckman och pastor Domfors. Till
skärare Alef Bäckelin är sedan länge ledare för sång- och musik
verksamheten. Ett par av de tidigare ledarna var bl. a. dennes bröder
Richard Bäckelin och sedermera operasångaren Gösta Bäckelin.

Vänersborgs missionsförsamling

räknar sin tillkomst från den 5 november 1876. Församlings
bildandet var en direkt följd av den kolportörsverksamhet, som
bl. a. dels från Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, dels av Göteborgs
missionsförening bedrevs i Vänersborg, då en växande skara läsare
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deltog i de fria andliga sammankomster, som från 1860-talet mer
eller mindre regelbundet fortgått. Genom både yttre och inre om
ständigheter stod det klart, att fastare former måste skapas för
denna verksamhet, och en grupp av de troende samlades november
dagen 1876 hos färgerifabrikören och handlanden Valfrid Andersson
i dennes bostad Kronogatan 10. Där beslöt man då att bilda Vä
nersborgs evangelisk-lutherska missionsförening, som senare ändrade
namnet till Vänersborgs missionsförsamling.

Detta konstituerande sammanträde leddes aven av de ledande
männen i en friförsamling av samma karaktär i Göteborg, A. L.
KulIgren. Han var då bötesexekutor vid Göteborgs rådhusrätt,
blev senare stadsfogde i Göteborg och var därför förtrogen med
de praktiska och juridiska förhållanden som var aktuella23

). Under
KulIgrens ledning antogs redan vid detta första sammanträde den
5 november 1876 stadgar för församlingen, och man drog upp rikt
linjerna för den kommande verksamheten. En verksamhetskassa,
som den lilla läsargruppen tidigare förvaltat, överläts på den ny
bildade församlingen o. s. v. Inte mindre än 65 personer slöt sig
till församlingen och antecknade sig vid bildandet för inträde.

Till ordförande i den nu fast organiserade evangelisk-lutherska
friförsamlingen utsågs fabrikören Valfrid Andersson, och till hans
ersättare valdes handlanden A. J. Olsson. Redan följande år
övertog Olsson ordförandeposten, och i två perioder, senast åren
1911-1920, innehade hans son, handlanden Emanuel Olsson, sam
ma förtroendeställning. A. J. Olssons sonson, framlidne gillebro
dern, bankkamreraren Verner Olsson, utförde under mer än 40
år en mycket betydande insats i Vänersborgs missionsförsamling,
bl. a. som kassör och söndagsskolföreståndare.

I den första styrelsen ingick förutom Andersson och Olsson ~
vilken f. ö. drev speceriaffär på Residensgatan - även skräddaren
J. Malm och lantbrukarna P. Månsson, Lerdalen, F. Samuelsson,
Helgestorp, och P. Svensson, Vassända.

23) Kullgrens maka, fru Olga Holmen-Kullgren, var känd sångför
fattarinna och skrev flera sånger, vilka medtagits i Svenska missionsförbundets
sångböcker. I den senaste utgåvan av dessa, "Sånger och psalmer", finns fem
av hennes sånger och en av hennes make. De gav också ut en samling "Sön
dagsskolsånger" i Göteborg 1876.
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Redan före församlingsbildandet hade de blivande församlings
medlemmarna bedrivit söndagsskolverksamhet, och även det arbetet
fick självfallet nu fastare form. En söndagsskolstyrelse tillsattes,
och i den ingick EmeIie Hammarström, Märta Pallin och Kristina
Åberg. Det var för övrigt hos fru Åberg, som bodde i hörnet
Residensgatan-Nygatan, man några år tidigare hade hållit fler
talet av de fria andliga sammankomsterna. Söndagsskola hölls
första tiden i några av församlingsmedlemmarnas hem.

A. J. OLSSON EMANUEL OLSSON VERNER OLSSON
far, son och sonson, vilka beklätt ledande poster mom

Vänersborgs missionsförsamling.

Som här ovan påpekats var det problemet att skaffa samlingslokal
för de allt fler, vilka sökte sig till de fria evangelisk-lutherska guds
tjänsterna, som bidrog till att missionsförsamlingen bildades och
att församlingen mycket snart byggde ett missionshus. Endast
ett halvår efter församlingsbildandet gjordes de första anstalterna
för ett bönhusbygge, och i mars 1877 inköpte A. J. Olsson för
församlingens räkning den tomt vid nuvarande Norra Järnvägs
gatan, där nu Missionskyrkan ligger. På hösten samma år var
missionshuset under byggnad. Trettondag jul 1878 invigdes det,
och Vänersborg fick sin första frikyrkliga gudstjänstlokal. Onek
ligen raskt marscherat av den knappast mer än ettåriga församlingen!
Självfallet låg det betydande uppoffringar och stora personliga
insatser bakom detta pionjärbygge.

Missionshusets tillkomst kom givetvis att betyda åtskilligt för
den unga missionsförsamlingen, som härigenom kunde stärka sin
ställning i staden. Samma år hade också Svenska missionsförbundet
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bildats och hade vid årsskiftet cirka 4.000 medlemmar och 21 för
samlingar. Under pingsthelgen fick man dessutom celebert besök i
missionshuset i Vänersborg - ingen mindre än biskopen i Skara
A. F. Beckman. Missionsförsamlingen hade inbjudit stiftschefen
till detta besök. Han var positivt inställd till de fria andliga rörel-

INTERIöR AV MISSIONSHUSET.
Bilden är tagen vid en skördefest, anordnad till förmån för byggnads

fonden för den planerade nya kyrkan. Vid bordet presiderar
i mitten pastor Bengt Finnström med maka.

serna stiftet, och för "sekteristerna" i Vänersborg gav biskops··
besöket i deras missionshus en ytterligare auktorisation åt deras
verksamhet. Vid det laget hade kyrkoherde Warholm flyttat från
staden, som domprost i Kalmar.

Denna första frikyrkolokal i Vänersborg var inredd som en enda
stor sal, där läktare löpte runt på tre sidor. Måtten var cirka
21 X 14 meter. Huset var inte vinterbonat, varför det givetvis
uppstod en del svårigheter vid gudstjänster vintertid. Efterhand
gjordes vissa förbättringar, men med åren växte kravet allt starkare
på en gudstjänstlokal, som var mer ändamålsenlig. Det var också
här i missionshuset, som de under 1880-talet tidvis hemlösa baptis
terna fick hålla till för sina gudstjänster, ett bevis redan då på den
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praktiska ekumenik som alltfort råder mellan de båda för·
samlingarna.

Under året 1914 påbörjades byggandet av den nuvarande Mis
sionskyrkan, som invigdes söndagen den 7 mars 1915. Högtidsgäst
och invigningstalare var lektor P. P. Waldenström, Svenska mis-

MISSIONSKYRKAN

vid Norra ]ärnvägsgatan invigdes 1915. Den har en tilltalande monumental
men enkel arkitektur.

sionsförbundets kraftfulle ledare och en av den svenska frikyrk
lighetens mest monumentala gestalter. Förberedelserna för detta
kyrkbygge - stadens största frikyrkolokal med nära 500 sitt-
platser - började redan kring sekelskiftet. Främsta inspirations
källan i det omfattande insamlingsarbete, som inbringade cirka
12.000 kronor, blev pastor Bengt Finnström, som kom till försam
lingen 1904. Missionskyrkan är ritad av vänersborgsarkitekten
Wilhelm Paalzow och kostade vid uppförandet 30.000 kr. Senast
under år 1950 utfördes en grundlig renovering av kyrkans interiör.
Samtidigt inreddes ändamålsenliga ungdomslokaler i källarplanet,
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och centralvärme drogs in. Denna ombyggnad belöpte sig på nära
45.000 kronor. Församlingen har också inköpt den angränsande
fastigheten, där man bl. a. har ytterligare lokaler för ungdoms
verksamheten.

Missionsförsamlingen är den enda av Vänersborgs frikyrkoför-

DEN MODERNISERADE INTERIöREN

av Missionskyrkan efter renoveringen 1955 visar en stilren och sober utformnin~

med nattvardsbord nedanför talarstolen. Fondmålningen är utförd av S. Wal1qvist.

samlingar, som driver egen ungdomsgård och sommarhem. Efter
att på 1930-talet ha hyn en gård vid Hästefjorden i Frändefors,
inköptes 1953 gården Karlsro vid Oxneredssjön. Dessförinnan hade
man då några år haft sommarsamlingar vid Mankärr i Oxnered.
Ungdomsgården Karlsro stod efter en omfattande ombyggnad klar
att tagas i bruk sommaren 1956. Till byggkostnaden, 75.000 kr.,
hade anslag utgått både från Vänersborgs stad och från Allmänna
arvsfonden. Karlsro inrymmer en större samlingssal, logement, ser
veringslokaler o. s. v.

I likhet med baptistförsamlingen har missionsförsamlingen haft
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verksamhetscentra även utanför Vänersborg. Regelbunden guds
tjänstverksamhet har förekommit bl. a. i Restad, öxnered och,
längre tillbaka, i Helgestorp, Lerdalen och Långemaden.

Den först anställde pastorn i Vänersborgs missionsförsamling var
Edvard Pohl, som tillträdde sin befattning 1884 och stod kvar till
1887, då han efterträddes av K. J. Wester, som flyttade 1891.
Efter honom blev det ett uppehåll på 13 år, innan församlingen
fick egen pastor igen. Under tiden var det predikanter från Väst
kustens missionsförening, d. v. s. den tidigare Göteborgs missions
förening, som bidrog med predikanter tillsammans med Värmlands
Ansgariiförening. Ären 1904-1911 var Bengt Finnström pastor
i församlingen, 1911-1917 Lars Breum, 1918-1922 L. S. Dahl
berg, 1922-1927 Axel Mouchard, 1928-1932 Verner Johansson
(Hernell), 1933-1945 Evald Widell, 1946-1950 Erik Alexan
dersson, 1950-1955 K. E. Nyvelius och från 1956 Robert Holm.

Församlingens styrelse har nuvarande ordföranden, försälj
ningschef Hilmer Larson, tillhört i närmare 45 år. Sedan 1926 har
han innehaft ordförandeposten, således i 35 år. Som vice ordfö
rande fungerar handelsresande Hadar Karlsson, sekreterare är av
delningschef Henry Larson och kassör kontorist Hugo Andreasson.
Söndagsskolföreståndare är Hadar Karlsson, ordförande i ung
domsrådet folkskollärare Karl-Erik Ericson, ledare för SMU
senior socialassistent Karl-Eric Hellåker, för SMU-pojkscout
Karl-Erik Ericson och för SMU-flickscout fröken Anja Kujala.
I de båda scoutavdelningarna finnes sammanlagt 138 medlemmar,
och i senior- och juniorföreningarna är medlemsantalet tillsammans
119. Söndagsskolverksamhet bedrivs förutom i Missionskyrkan
också i Norra folkskolan, i Mariero, öxnered och Sivikan med
sammanlagt mellan 400 och 500 elever. Juniorverksamheten star
tade redan 1916, och så tidigt som 1902 skedde en första omorgani
sation av den då i viss utsträckning redan existerande ungdomsverk
samheten. 1906 upplevde församlingen en andlig väckelse, som med
förde att bl. a. ungdomsföreningen tillfördes 102 nya medlemmar.

Vänersborgs missionsförsamling räknade vid senaste årsskiftet
204 medlemmar. Under församlingens drygt 80-åriga tillvaro har
över 1 miljon kronor insamlats för missionsändamål. Förra årets
insamlingssumma steg till över 78.000 kronor.
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Det sångliga och musikaliska inslaget i församlingen har aIItid
stått på hög nivå och varit av stor betydelse. Redan 1898 bilda
des en blandad kör, och ungefär samtidigt började man med
strängmusik, d. v. s. sång tiII huvudsakligast gitarrer, fioler, piano
och liknande. En manskör har också varit verksam under lång
tid; likaså har man en hornmusikkår, som framträtt både i Plan
taget med sommarkonserter och även medverkat i rikssamlingar,
som anordnats av Svenska missionsförbundet.

Frälsningsarmens kår

i Vänersborg hörde första gången av sig söndagen den 4 september
1898, då tre möten höIIs i nykterhetslogen Nyblommans lokal Öster
gatan 15. Talare vid denna gudstjänst var 25-åriga nyutnämnda kap
tenen Ida Strömrner, som blev befälhavare för den nyöppnade kå
ren. Som adjutant hade hon löjtnant Anna Lundberg.

Men redan 12 år innan Frälsningsarmen officielIt "öppnade
eld" i Vänersborg, hade ett salvationistmöte håIIits i staden. Det
var i början av år 1886, då den legendariska armepionjären, seder
mera frälsningsmajoren Hanna Andersson - "Bergsprängerskan"
kaIIad - talade vid två offentliga sammankomster, därav en i
Missionshuset. Då var Frälsningsarmen i Sverige knappt mer än
fem år gammal; det första armernötet hade håIIits i Stockholm
dagarna efter jul 1882.

Kaptenen Hanna Anderssons egen skildring av besöket i Vä
nersborg ger intressanta interiörer av hur man i skilda kretsar i
staden uppfattade kontakten med denna nya, militärt organiserade
väckelserörelse24

) :

Då jag häromdagen kom till Vänersborg för att hålla möten, var det ingen
som vågade ta emot mig, utom en yngling som bett mig komma dit25). Han
ha.de rest mig till mötes och skulle sammanträffa med mig en station före
Vänersborg, varest jag ock skulle byta tåg. Detta skedde så hastigt att han
ej såg mig. - - - Jag kom alltså ensam till Vänersborg och gjorde mitt

24) E. Malmström: "Femtio års fälttåg".
25) Enligt uppgift skulle denne yngling ha hetat Moen.
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första inträde hos en baptist26). Vårt första samtal blev förstås om titlar
och märken. Han sade till sin hustru att hon skulle gIva mig middag, men
hon var så rädd för mig att middagen blev inställd den dagen. Halleluja!
Det var otänkbart att få hålla något möte på lördagskvällen, men baptisten
kände sig så orolig över att hysa mig inom staden över natten att han måste
sammankalla sina vänner till ett enskilt möte på aftonen, då jag skulle tala
och man sedan skulle komma överens om vad som vore att göra. Omkring
100 personer vora närvarande. Staden äger ej mer än 150 troende kristna och
bland dessa är hälften baptister och hälften lutheraner.

Baptisterna hava av missionen hyrt missionshuset för varannan söndag och
varannan söndag äro de lutherska vännerna samlade där. Då jag nu stod upp
och sade att jag skulle hava ett möte, syntes de närvarandes sinnen av blotta
förskräckelsen spända till stor uppmärksamhet, men inom femton minuter
gräto nästan alla. Då jag slutat frågade jag, om någon ville giva Gud tack
för detta möte. Då stod den baptisten, som hyste mig, upp och sade: "Herren
vare evinnerligen tack och lov för detta möte. Sådant hade jag aldrig väntat
i kväll. Här har många fördomar ramlat och icke minst från mitt hjärta".

På söndagen kl. 11 hade jag möte för allmänheten. Det sades att 300 per
soner voro inpackade i den lilla salen, men mycket folk lyssnade utanför.
Då de för andra gången hörde mig tala, utlyste jag ett möte till kl. 7 em.
på samma ställe, men efter mötets slut samlade baptistpastorn styrelsen i
missionsföreningen och sade: "Vi böra icke förhindra denna kvinna att tala
i missionshuset i kväll". De utlyste möte för mig därstädes kl. 7 em. Omkring
800 personer vora närvarande, och lika flitigt som vi Armens folk vifta med
våra näsdukar, lika flitigt använde de här närvarande sina att torka tårar denna
afton27).

"Bergsprängerskan" var, vad man kallar, ett "resolut fruntim
mer"; hon var den första svenska kvinnliga frälsningssoldat som
blev officer och blev tidigt känd för sin förmåga att ha god hand
med bråkstakar, spelade både gitarr och fiol och sjöng med
dånande stämma. Smeknamnet lär hon ha fått för sin förmåga

26) Denne hette Hans Svensson, var byggmästare och bosatt i Björred vid
Ramnered men ägde flera fastigheter vid Sundsgatan i Vänersborg. Svensso 15

dotter, fröken Adina Hansson, Blåsut, har berättat för förf., att Hanna An
derssons uppgifter om den uteblivna middagen inte är riktiga. Det verkar
ju också orimligt, att man före och efter sammankomsten i Vänersborg pl
lördagskvällen skulle rest den bortåt en mil långa vägen mellan staden och
Björred. Svensson hade läst om "Bergsprängerskan" i någon tidning och an
såg, att hon borde få komma till Vänersborg och predika.

27) Man får här reservera sig för dc uppgifter kapten Andersson lämnar
om åhörarantaIet. Det förefaller orimligt att 800 personer skulle ha rymts i
det tämligen lilla missionshuset. Den lokal, vari man samlades vid lördags-
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att spränga sig igenom alla svårigheter, om de så vore väldiga
som berg. Under sitt besök i Vänersborg - hon var då knappt
30 år - fick kapten Andersson god användning för sina kunska
per i att få bråkiga individer lugna. I ett brev till Frälsningsarmens
högkvarter i Stockholm några veckor senare berättas om en väners
borgare - som då nyligen fått skylta i tidningen under rubriken
"Vänersborgs värste slagskämpe" - att han blivit omvänd genom
den kvinnliga salvationistkaptenens förkunnelse. Det sades om
mannen, att han "gång på gång var av polisen anklagad för fylleri
och gatuuppträden; han har mången gång fått sitta inom lås och
bom för sitt vilda liv. Farligt var att möta honom." Att denne
vildsinte vänersborgare kom på bättre tankar genom Frälsnings
armen, är ett typiskt exempel på Armens sätt att verka som social
faktor bland "samhällets olycksbarn". Redan i en rapport 1898
från den då några veckor gamla vänersborgskåren heter det, att
man arbetar troget och gör besök bland fattiga och sjuka.

När Frälsningsarmen blev bofast i Vänersborg i september 1898,
fanns det redan kårer i grannstäderna och i trakten; 1889 hade
kåren i Trollhättan öppnats, i Uddevalla 1894 och i Mellerud och
Vara 1897. Vänersborg kom således sist i raden, och man kan
förmoda, att det väl främst var salvationisterna i Trollhättan som
bidrog till att en kår bildades också i Vänersborg. Beklagligtvis
har kårens första soldatrullor förkommit. Enligt uppgift skall emel
lertid skofabriksarbetaren Gustaf Johansson ha varit kårens förste
fanjunkare. Han flyttade år 1902 till Oslo och senare till Kumla.
Av de övriga underbefälen de första åren vet man, att skattmäs·
taren hette Adolf Peters, och den förste sekreteraren var också
han skofabriksarbetare och hette Gustaf Svärd. Peters, som innan
han kom med i Frälsningsarmen var en skicklig illusionist och känd
trollkarl, emigrerade efter någon tid till USA. Hans omvändelse
väckte stor uppmärksamhet i staden.

kvällens och, söndagsförmiddagens gudstjänster, var den sal över dåvarande
Centralhotellet i hörnet av Sundsgatan-Residensgatan (nuvarande Kruuska
huset), som baptistförsamlingen hyrde. Huset ägdes av Hans Svensson. Vid
Hanna Anderssons besök lär det ha varit så många samlade i mötessalen, att
man utrymde rummen under, då enligt uppgift taket bågnade och man fruk
tade, att det skulle braka ned.
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I kårens andra rulla finns två namn från startåret, den nyssnämnde
Gustaf Johansson och en Karl Johansson; säkerligen var dessa två
bland de första frälsningssoldaterna i Vänersborg. En soldat från
1899 var Marina Larsson, som senare gifte sig med en av kårens första
befälhavande officerare, kapten Ernst Lundström. Fru Lundström,
som nu är 81 år och bosatt i Stocksund vid Stockholm, är förmod
ligen en av de få som minns de första mötena i den nybildade fräls
ningsarmekåren i Vänersborg. Hon blev soldat 1899, kom därefter
in på Krigsskolan i Stockholm 1902 och har sedan tillsammans
med sin make tjänstgjort både i USA, Kanada och vid kårer i
Sverige. Då det första mötet hölls den 4 september 1898, var
logen Nyblommans lokal till sista plats fullsatt, och fru Lund
ström omtalar, att hon fick stå utanför fönstret och se och lyssna,
så gott det gick.

Fridstörare infann sig ofta på mötena den första tiden, berättar
fru Lundström. En tjänsteman vid järnvägen var flitig besökare på
armernötena, och fastän han inte var omvänd, tog han parti mot
fridstörarna och steg gång på gång upp från sin plats på en av de
främsta bänkarna och tystade ned busarna. Det gavs också exempel
på uppskattning av Frälsningsarmen, och fru Lundström minns, att
studenterna vid några tillfällen kom och uppvaktade kårofficerarna
med sång.

Frälsningssoldaterna fick liksom de övriga läsarna utstå trakasse
rier och möta motstånd. Speciellt under Armens första år i Stock
holm uppstod ideliga bråk vid mötena. Polisen måste tillkalla mili
tärhjälp för att skingra skarorna av bråkmakare, vilka sökte hindra
att salvationisterna höll sina sammankomster. Förbud utfärdades
också mot att hålla frälsningsarmernöten efter mörkrets inbrott.

Om fridstörande element på Frälsningsarmens möten i Väners
borg är också omvittnat. En av kårens soldater från 1900 har be
rättat28

):

Vår divisionsofficer major Tubbin från Göteborg kom på besök. Vi hade
våra möten i lokalen, men majoren tyckte att vi var fega, som inte hade några
friluftsmöten. Försök hade väl gjorts att hålla sådana, men det var inte lätt.
Alltnog, tillsammans med majoren tågade vi upp till Dalaborg (invid nuvarande
Folkets park) och beredde oss att hålla ett möte där. Vi sjöng en sång eller

28) Enligt brev till förf. från sjukvårdare Allan Nyman i Vänersborg.
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två, men plötsligt började fridstörare rusa fram och kastade grus, stenar och
jordtorvor över oss. Den förste, som fick brått tillbaka mot staden, var vår
divisionsofficer, och även vi övriga måste hals över huvud ge oss iväg.

Att visa sig ute på sta'n iklädd Armens uniform var inte heller utan
komplikationer, och det kastades glåpord efter salvationisterna.

Från september 1898 och till 1904 hyrde Frälsningsarmen alltså
lokal hos nykterhetslogen Nyblomman, som tillhörde National
tempiarorden och låg vägg i vägg med det baptistiska Elimkapellet
vid östergatan, där numera en bilfirma har sina lokaler. Senare
hyrde man in sig i en lokal på
Kronogatan, där auktionskamma
ren var inrymd tills för några år
sedan. Där höll man till, ända
tills kåren, för första gången kun
de hissa den röda fanan med
"Blod och Eld" från egen fastig
het 1909. Den 22 oktober flyttade
man in i den nuvarande armeIo
kalen vid Gasverksgatan 28. Störs
ta delen av frälsningssoldaterna
var skofabriksarbetare, och då
byggnadsfrågan blev aktuell,
skänkte Skofabriken 100 kronor
till kåren för detta ändamål. Det
blev grundplåten till bygget, som
sedan dåvarande kårbefälhavaren
A. Johansson själv grävde grun
den till. Genom tillbyggnad utöka
des fastighetens lokaliteter 1914.

Redan 1902 startade söndagsskolverksamheten med sergeant An
na Haglund som ledare, 1908 invigdes de första juniorsoldaterna,
en hornmusikkår kom igång 1911 med Evald Nordgren som ledare,
Hjälptruppen startade 1916, Hemförbundet 1936 och Solstrålebri
gaden (scouter) 1944. Totalt omfattar kåren 54 vuxna medlem
mar. Söndagsskolan har ett 40-tal elever, och i det övriga ung
domsarbetet är ungefär lika många engagerade.

Sina största framgångar hade frälsningsarmekåren i Vänersborg
åren 1920-1921 samt 1950-1951. Vid den förra tidpunkten var
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kapten Eskil Hel1man29
) kårchef och vid det senare kapten Lizzie

Måårdh.
Det var en kvinna som införde Frälsningsarmen i Sverige, Hanna

Ouchterlony, och på det lokala planet står oftast kvinnor i främsta
ledet. De första representanterna för denna nya rörelse i Väners-

FRKLSNINGSARMENS KÅRLOKAL

vid Gasverksgatan byggdes redan 1909 och blev tillbyggd 1914.

borg var kvinnor, och en stor del av de drygt 60 kårofficerare, som
varit stationerade i Vänersborg, har varit kvinnor. Första kårbe
fälhavare var alltså Ida Strömrner, som kom 1898. Hon efterträd
des i april 1899 aven annan kvinna, Therese Eriksson. Samma år
kom också Ernst Lundström, 1900 P. Lundqvist, 1901 A. Hed
ström, 1902 A. Fredriksson och E. Mårdberg, 1903 H. Lagerberg
och E. Mattsson, 1904 J. L. Görling, 1905 H. Holm, 1907 A. Jo-

29) Hellman började ganska sent studera till präst och prästvigdes efter
fyllda 50 år. Han är numera pensionerad komminister, bosatt i Gnesta och
riksbekant som innehavare aven av vårt lands mest betydande samling biblar.
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hansson, 1909 E. Andersson, 1910 E. Jonsson, 1911 Amelia Sand
berg och Adrian Olsson, 1912 O. Liden, 1914 S. Höcken, 1915
A. Pettersson, 1916 Ida Jonsson, 1917 K. DahIen, 1918 M. Dahllöf
och F. Bergenlund, 1919 Eskil Hellman, 1921 Ida Samuelsson, 1922
Gurli Karlsson, 1923 Edvin Persson, 1924 Otto Ljungholm, 1925

BOTBKNKEN

hör till det typiska i fonden i alla frälsningsarmelokaler. Vända mot åhörarna
har sångarna och musikanterna under gudstjänsterna sina platser på stolarna

på plattformen under armeemblemet på fondväggen.

Evald Törnkvist, 1926 Fritz Johansson, 1927 Gullan Johansson,
1928 Edvin Andersson, 1929 Olga Ljungdahloch Signe Winther,
1930 Hedvig Lööv, 1931 Elin Eriksson, 1932 Cecilia Lindgren,
1933 Ida Andersson, 1934 Ester Rehnström, 1935 Emanuel Berg,
1936 Oscar Andersson, 1937 Signe Nilsson, 1939 Harry Ouchter
Jony, 1940 William Larsson, 1941 Algot Ahlsbäck, 1942 Axel
Sundin, 1943 Olle Carlsson, 1944 Anna Larsson och Eric Bonnevier,
1945 Jonas Ageheim, 1946 Elsa Oltäng, 1947 Marta Olsson, 1948
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Wiktor Ambrosius-Jansson, 1950 Lizzie Måårdh, 1952 Bengt Gus
tavsson, 1955 Britta Ljungdahl, 1956 Vera Nilsson, 1957 Anna-Lisa
Nilsson, 1958 Sture Kjellgren, 1959 Kerstin Olsson och från den 25
augusti 1960 Runa Borg. Denna upprälming gäller endast de befäl
havande officerarna; ett stort antal assistenter har arbetat vid dessas
sida under åren.

SOLDATER OCH OFFICERARE VID FRKLSNINGSARMEKÅREN

I VKNERSBORG 1902.

I övre raden fr. v. Gustaf Svärd, Johan Hallsten, Erik Åkerblom, Rikard
Gullbrand, Gustaf Karlsson och Gustaf Johansson. I andra raden hette mannen
längst t. v. Alm; sedan följer Karl Lindgren, Maria Johansson (Gullbrand),
Anna Kall samt Adolf Peters och hans maka. I tredje raden (sittande) Marina
Larsson (gift Lundström) och därefter de båda officerarna kapten Hedström
och löjtnant Olsson samt soldaten Olga Vesterbom. Sittande på golvet

Signe Linder.

Kapten Runa Borg och hennes assistent kapten Kerstin Nilsson har
som underbefäl i kåren Agnes Hansson, som är fanjunkare; Signe
Jakobsson är skattmästare, Maja Hedkvist sekreterare, Ingeborg
Brask hemförbundssekreterare, Viktor Johansson kvartersmästare
och Sonja Johansson ungdomssergeant.
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Sedan gammalt utgör Frälsningsarmens friluftsmöten ett upp
skattat inslag i gatubilden i Vänersborg, speciellt under de tider
då kårens hornmusikanter varit i verksamhet. Som regel förekom
mer någon mindre grupp salvationister med sång och musik på tor
get mellan kl. 9 och 11 på lördagarna under tiden april-oktober.

Metodistförsamlingen

i Vänersborg daterar sin tillblivelse till den 27 januari 1905. Då
besökte distriktsföreståndaren i Metodistkyrkan Gustaf Wagns
son30

) den lilla grupp metodister, som redan fanns i staden, och
organiserade "Metodist-Episcopalförsamlingen i Vänersborg", som
vid starten fick åtta medlemmar. I församlingens första styrelse in
valdes kanalvakten Simon Augustsson, lokalpredikanten Sven
Wallkvist och G. Johansson samt fru Selma Wallkvist, som var
föreståndare för både söndagsskolan och "fruntimmersföreningen".
Wallkvists, som tidigare varit baptister, flyttade i november 1905 till
Falköping. Till pastor i församlingen hade utnämnts en av den sven
ska metodismens pionjärer, den då pensionerade pastorn J. P. Lars
son. Som möteslokal hyrde man Ordenshuset vid Edsgatan.

När denna församling bildades, hade emellertid metodistisk verk
samhet pågått i Vänersborg under flera år. De flesta av den nya
församlingens medlemmar hade tidigare tillhört den år 1889 bil
dade metodistförsamlingen i Trollhättan, och Vänersborg räknades
som en s. k. utpost till trollhätteförsamHngen, som alltså hade an
svar för den metodistiska verksamhet som förekom i Vänersborg.
Men redan så tidigt som år 1869 hade den förste metodistpredikanten
framträtt i Vänersborg, där han hade stationerats av kyrkans ledning.
Han hette Gustaf Fredengren och var faktiskt den förste i Väners
borg permanent verksamme frikyrkopastorn. Visserligen utan för
samling att verka i.

Gustaf Fredengren var endast 24 år, då han kom till Vänersborg
som nyutnämnd metoclistpastor. Tidigare hade han varit lärare

30) F. ö. fader till bl. a. landshövdingen och goodtemplarchefen Ruben
Wagnsson.
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vid ett par läroverk i Uppsala men anslutit sig till den första svenska
metodistförsamlingen, den år 1868 bildade S:t Pauls metodistför
samling i Stockholm. Via en kort tid i Göteborg och Mönsterås 
där han av kyrkorådet blev förbjuden att predika och måste lämna
orten - kom han till Vänersborg den 1 oktober 1869. Här ver
kade han under nio månader och reste på sommaren 1870 till Filip
stad som pastor i metodistförsamlingen där. Pastor Fredengren
blev så småningom föreståndare för S:t Paulsförsamlingen i Stock
holm och var senare även under flera år föreståndare för metodis
ternas predikantseminarium.

Om den unge Gustaf Fredengrens verksamhet i Vänersborg är
mycket litet känt. Han var alltså predikant i staden, samtidigt som
baptistförsamlingen nyss hade startat sitt arbete och samtidigt med
att också en del av Fosterlands-Stiftelsens kolportörer började pre
dika här. Liksom baptisterna var han ju icke-luthersk och därför
"främmande trosbekännare" och bemöttes med åtskillig illvilja från
befolkningens sida. I en rapport om Fredengrens arbete heter det:
"Vänersborg var en mycken hårdarbetad plats, vadan resultatet av
den nio månader långa verksamheten ej blev synnerligen stort. Vid
avflyttningen därifrån fanns blott en klass med omkring 15 med
lemmar"31). Det uppges att Fredengren vid sin avresa från staden
som avskedshälsning från negativt inställda vänersborgare fick både
stenar och ruttna ägg efter sig.

Vad som blev av de 15 metodister pastor Fredengren samlat om
kring sig tycks inte vara känt. Inte heller vet man bestämt, om den
år 1905 bildade församlingen kunde betraktas som något resultat av
Fredengrens pionjärinsats 35 år tidigare. I en lista över utnämningar
inom Metodistkyrkan år 1871 finns för Vänersborg antecknat: "Att
besökas från Göteborg en gång i månaden". Det blev i viss mån en
regelbunden kontakt med den lilla metodistgruppen i Vänersborg
från den större gemenskapen i de båda metodistiska göteborgsför
samlingarna S:t Jakob och Emanuel. När metodisterna i Troll
hättan växt till och bildat egen församling, blev Vänersborg en ut
post. År 1903 rapporterade distriktsföreståndare Wagnsson bl. a.:
"1 Trollhättan har en kraftig väckelse pågått under året. 85 per
soner har ingått på prov och 40 i full förening. Kven i Vänersborg

31) J. M. Eriksson: "Metodismen i Sverige". 1895.
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har regelbunden verksamhet upptagits, som krönts med stor fram
gång. Hundratals åhörare har samlats för att lyssna till Ordets
predikan." Äret efter gör Wagnsson en anhållan, "att Vänersborg
måtte skiljas från kretsen eller att missionsanslag från yttre eller
inre missionssällskapet må göras, ty skall Vänersborg skötas av pas
tor från Trollhättan, inkräktar det på allt sätt på verksamheten
där ...".

Denna anhållan blev snart beviljad, och i oktober placerades pas
tor ]. P. Larsson i Vänersborg. Under en vistelse i USA hade Lars
son 1851 kommit i kontakt med metodismen på det flytande sjö
manskapellet "Bethelskeppet", där en svensk, O. G. Hedström, var
pastor. Larsson fick utbildning som metodistpastor och sändes
1855 till Danmark och Norge som metodistisk missionär. Han var se
dan också pastor i ett antal metodistförsamlingar i Sverige och
hade, innan han pensionerades, en tid också hand om de svenska
metodistpastorernas avlöningsmedel. Det var efter denna tjänst
han kom till Vänersborg 1904 och var då över 80 år.

Om sin entre i staden har]. P. Larsson själv berättat32
):

Fredagen den 21 oktober omkring kl. 9 em. anlände tåget som jag var med
till Vänersborgs järnvägsstation. Fru Wallkvist och Simon Augustsson mötte mig
och hälsade mig välkommen. De ledsagade mig till vännerna Wallkvists hem.
Hos dessa vänner har jag alltsedan bott. Söndagen den 23 oktober höll jag min
inträdespredikan, som började kl. 11 och hölls i en stor goodtemplarlokal. Kl.
5 var välkomstfest anordnad i Frälsningsarmens lokal. Herren var på ett för
nimbart sätt nära. Över 40 personer var närvarande på fm., och festen var
talrikare besökt.

Den nybildade metodistförsamlingen höll från 1905 sina guds
tjänster på skilda lokaler, på Frälsningsarmen, i Ordenshuset vid
Edsgatan och i blåbandsföreningens lokal vid Kronogatan. Den 1
juli 1910 flyttade församlingen in i en lokal, som ställts i ordning i
huset Kyrkogatan 11, och där höll man sina gudstjänster de när
maste elva åren. I oktober 1921 måste metodisterna lämna sin lokal
och flyttade då tillfälligt över till en lokal i Tekniska skolan. Re
dan 1919 hade emellertid en tomt i hörnet Kyrkogatan-Söder
gatan inköpts av församlingen, och i augusti 1921 började Metodist
kyrkan byggas. Pastor Karl West1und, som i 12 år var verksam

32) Återgivet i EIfsborgs Läns Annonsblad den 17 nov. 1955.
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METODISTKYRKAN
vid hörnet av Kyrkogatan-Södergatan stod klar 1923. Också den har en

dominerande utformning.
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som metodistpastor i Vänersborg, var den drivande kraften för kyrk
bygget, och den 7 februari 1922 kunde dåvarande metodistbisko
pen över Norden, Anton Bast, inviga Metodistkyrkan i Väners
borg. För kyrkans byggande hade församlingen bl. a. fått bety-

INTERIOR AV METODISTKYRKAN
med den karakteristiska utformningen av nattvardsbordet och av altarrunden

nedanför talarstolen. Fondmålningen är utförd av O. N. Kje!lgren.

dande ekonomiskt bidrag från moderkyrkan i USA. En omfattande
invändig restaurering av kyrkan gjordes 1957, då den som enda fri-
kyrka i Vänersborg även utrustades med piporgel.

Pastor J. P. Larsson efterträddes som pastor för församlingen på
sommaren 1905 av pastor John Adelbert. Efter honom kom 1907
-1908 Harald Raine, 1908-1911 Svante Svensson, 1911-1913
Hjalmar Andergren, 1913-1925 Karl West1und, 1925-1928 Hugo
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Magnusson, 1928-1937 Ruben Haglund, 1937-1942 Lars Pet
tersson, 1942-1944 Olof Hellberg, 1944-1947 Hugo Magnusson
igen, 1947-1949 Sixten Lindell, 1949-1953 Arvid Nordieng och
från 1953 pastor Gottfrid Eldh.

Vid årsskiftet 1960/61 räknade metodistförsamlingen 56 med
lemmar i s.k. "full förening" sanit åtta "provmedlemmar". Styrel
sen eller församlingsrådet, som det även heter, utgöres av pastor
Gottfrid Eldh, ordförande, muraremästare Karl Gustafsson, hr Karl
Andersson, fröken Ruth Larsson, fru Sally Errestad, kassör, fröken
Anna-Lisa Bergman, sekreterare, fröken Maj Berg, fru Elin Gustafs
son, fru Elin Johansson, sjuksköterskan Karin Bäckström och fröken
Helga Pettersson, som är systraföreningens ordförande.

Metodistförsamlingen i Vänersborg har sedan länge haft regel
bundna gudstjänster i Ramnered, där ett kapell invigdes påsken
1922, således strax efter det att kyrkan inne i staden tagits i bruk.
Församlingen bedriver söndagsskolverksamhet med cirka 40 elever
samt en juniorförening, som har 15 medlemmar. Redan från för
samlingens bildande samlades de kvinnliga medlemmarna i en
s. k. fruntimmersförening, vilken ännu fortlever som systraföre
ningen och arbetar genom församlingens båda syföreningar.

FiIadelfiaförsamlingen

i Vänersborg bildades som den yngsta av staden fem frikyrko
församlingar söndagen den 16 september 1923. Då samlades ett
30-tal personer från Vänersborg och Restad i Ordenshuset vid
Vallgatan och beslöt bilda en pingstförsamling, som fick namnet
Taborförsamlingen. Anda fram till år 1935 behöll församlingen
det namnet, men då ändrades församlingsnamnet till Filadelfia i
likhet med de flesta av landets pingstförsamlingar. Församlings
bildandet hade förberetts på en sammankomst redan den 11 sep
tember hos furir Gustav Borg på Petersberg, där 32 personer sam
lats och enhälligt uttalat sig för att bilda en "fri" församling33).

33) Knappast 60 år efter det den första "fria" församlingen bildats i Vä
nersborg, uppstod således kravet på en församling, som stod ännu mera "fri"
än de hittillsvarande frikyrkoförsamlingarna. Vid denna tid hade den starkt
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Förhistorien till denna nya frikyrkliga organisation i Väners
borg börjar redan 1919 på Restad, där en grupp likatänkande 
huvudsakligast sjukvårdare - hade slutit sig samman till guds
tjänster i "den nya rörelsens" anda. Man fick där disponera en
lokal inom sjukhusområdet, men en nackdel var att gudstjänster-:
na måste vara avslutade redan kl. 21, då det skulle vara tyst
inom sjukhuset. Senare flyttade man över till det av gruppen upp
förda Hebronkapellet i Brinkebergskulle. Gruppen på Restad hade
under flera år samlat in pengar just för detta ändamål och ar
renderade en tomt på det Haijska fideikommisset Onsjös ägor.
Filadelfiaförsamlingen i Vänersborg håller fortfarande gudstjäns
ter i Hebronkapellet och har söndagsskolverksamhet där.

En av de ledande inom den troende gruppen på Restad var
evangelisten i Helgelseförbundet H. F. Sahlström, som fick fungera
som predikant. Han nade också hjälp av evangelisterna Carl Lid
by, Arvid (Johansson) Bramvall, Gustaf Djurfeldt och Fredrik
Alm, vilka i början av 1920-talet fullgjorde sin värnplikt som
vapenvägrare på Hunneberg. Föreståndare för den nybildade
pingstförsamlingen i Vänersborg 1923 blev evangelist Lidby, och
till diakoner (med funktionen av församlingsstyrelse) utsågs Robert
Hägg, Sanfrid Andersson, Gustav Borg och Algot Johannesson.

Till en början höll församlingen sina offentliga gudstjänster i
Ordenshuset vid Edsgatan. Dopgudstjänster fick man ha hos
baptisterna och sedan i Vargöns Filadelfia. Är 1936 köpte man
för 15.000 kr. den nuvarande gudstjänstlokalen vid Nygatan 33
B, som då ägdes av biografen Stjärnan och tidigare hade uthyrts
som samlingslokal. En grundlig renovering företogs av lokali
teterna 1950, då man lade ned cirka 25.000 kronor på en in- och
utvändig ombyggnad. Filadelfiaförsamlingen har emellertid se
dan några år planer på att bygga en mer funktionsduglig kyrka

känslomättade andliga s. k. "nya rörelsen", som förts till Norden genom
metodistpastorn T. B. Barrat, vunnit allt större spridning i Sverige. Dess
främste förkunnare här blev dåvarande baptistpastorn Lewi Pethrus, vars för
samling, Stockholms sjunde baptistförsamling, FiladeIfia, genom divergerande
uppfattningar i vissa lärofrågor, blivit skild från Svenska baptistsamfundet.
Filadelfiaförsamlingen blev säte för den nya, stundom extatiska väckelserörelse,
som samlades i pingströrelsen.
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på den tomt i hörnet av Edsgatan-Nygatan som är i församlingens
ägo. För närvarande (när detta skrives i april 1961) är dessa pla
ner inte slutgiltigt fastställda.

Den förste predikanten i pingstförsamlingen i Vänersborg var,
som nämnts, Carl Lidby. Han efterträddes av Arvid Bramvall, där-

FILADELFIAFORSAMLINGENS NUVARANDE LOKAL
vid Nygatan ligger något unaanskymd. Om några år räknar dock församlingen

med att ha en ny modern och centralt belägen kyrka.

efter av Artur Nilsson och efter honom Axel Svenhard; 1935
1941 var Einar Abrahamsson pastor, åren 1942-1944 Ivar Bagler,
1945-1947 Paul Åsberg, 1947-1948 Bagler igen, 1949-1954
Sture Palmqvist och 1954-1960 Roland Magnusson. F. n. ar
Svante Nordahi vakanspastor, och i juni 1961 installeras pastor
Eskil Lind från Visby.

Någon direkt personlig anknytning till pingströrelsens lokala
utveckling i vänersborgstrakten har pastor Lewi Pethrus inte haft.34

)

34) Se. f. ö. not å sid. 26-27.
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Ganska nära pastor Pethrus' barndomshem i Storegården bildades
den 7 februari 1915 en pingstförsamling, Filadelfiaförsamlingen i
Vargön. Då församlingen byggde sitt kapell, fick man ett bidrag
från pastor Pethrus - en summa, som han erhållit vid överlåtande
aven sångsamiing. Den 21 maj 1949 uppgick Vargöförsamlingen
i Vänersborgs Filadelfia.

INV1'i.NDIGT
är Filadelfiaförsamlingens lokal moderniserad men rent och enkelt utformad

utan konstnärlig utsmyckning.

Vid senaste årsskiftet var församlingens sammanslagna med
lemsantali53. Under fjolåret hade närmare 60.000 kronor sam
lats in till verksamheten. En missionär i Tanganyika underhålles
helt av pingstvännerna i Vänersborg, och dessutom lämnas regel
bundna bidrag till ytterligare fyra missionärer i Kongo och Indien.
På fyra platser bedrivs söndagsskolverksamhet, förutom i FiladeIfia
i Vänersborg och Vargön också i Hebron i Restad samt i f. d.
kommunalhuset i Blåsut. Någon speciell form av organiserad ung
domsverksamhet har man ej, i likhet med övriga pingstförsamlingar.

Den nuvarande styrelsen utgöres av: ordförande pastor Svante
Nordahl, vice ordf. vaktmästare Henry Vänerlöv; dessutom am
bulansförare Emil Gustafsson, fabrikör Tage Gustafsson, fabriks
arbetare Gunnar Alfredsson samt pensionär Oskar Andersson.

51



De fem frikyrkornas folk i Vänersborg är numerärt ingen stor
grupp i staden - mellan 600 och 700 personer. Men genom sma
söndagsskolor och ungdomsverksamheten står man i kontakt med
inemot 2.000 vänersborgshem.

Procentuellt sett utgör frikyrkofolket i Vänersborg en genom
snittligt ordinär andel av stadens befolkning. Utslaget på hela
landets folkmängd har de fem i Vänersborg representerade fri
kyrkosamfunden 48,3 promille som riksmedeltal. I Vänersborg blir
andelen 47 promille, vilket således ligger något under riksmedel
talet.

Vänersborgs frikyrkofolk är representanter för fem av vårt lands
mest kända frikyrkosamfund. Det betyder inte att det är en sträng
inbördes uppdelning genom samfunds- och församlingsgränser
medlemmarna emellan. Frikyrkornas folk betraktas ofta - ut
ifrån sett - som en enda grupp, vilket i stor utsträckning bör till
lämpas också på de frikyrkliga i Vänersborg, som är samman
slutna organisatoriskt sett i en lokal frikyrklig samarbetskommitte.
Inom ramen för dessa gemensamma evangeliseringssträvanden fort
sätter man ett ekumeniskt samarbete, som inleddes redan ganska
tidigt på 1900-talet. Pingstförsamlingen deltar mindre aktivt här
vidlag, men mellan baptister, metodister, missionsförbundare och
frälsningssoldater råder regelbunden alliansverksamhet, som tar
sig uttryck i bl. a. gemensamma uppbyggelsekonferenser och mötes
serier vintertid. Sommartid är det de välkända alliansmötena, an
tingen i Plantaget eller också i badhusparken på Skräcklan o. s. v.
Man har också gemensamma söndagsskolkurser och liknande.

Numera är också det i början av denna uppsats relaterade spän
da förhållandet till svenska kyrkans präster under väckelserörel
sernas första tid i staden helt borta ur bilden. Likaväl som det
inbördes förhållandet mellan frikyrkoförsamlingarna präglas av
gemensam strävan och ett gemensamt ansvar, är relationerna till
statskyrkans prästerskap präglat av ömsesidig förståelse, aktning
och uppskattning. I en sammanslutning för stadens frikyrkopredi
kanter är Svenska kyrkans män gäster då och då.

Aven kommunalpolitiskt har frikyrkligheten i Vänersborg se
dan 1920-talet haft förespråkare i stadsfullmäktige och vissa
andra kommunala organ, där de haft tillfälle och möjlighet att
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föra fram kristligt-sociala och etiska synpunkter. Inte minst i
nykterhetsfrågor o. d. Den förste frikyrklige ledamoten i Väners
borgs stadsfullmäktige var metodistpastorn Karl Westlund, som
1919-1925 representerade frisinnade landsföreningen, nuvarande
folkpartiet. En mycket uppskattad och betydande insats under 25
år fick en av missionsförsamlingens förtroendemän, bankkamrer
Verner Olsson, göra. Redan 1927 blev han invald för högerpartiet
och satt med bland "stadens fäder" till år 1951. Hr Olsson be
klädde också posten som drätselkammarens ordförande åren 1937
1939 samt som vice ordförande och ordförande i dess finans- och fas
tighetsavdelning 1940-1951. En 30-årig fullmäktigetid har också en
annan av missionsförsamlingens ledande medlemmar, försäljnings
chef Hilmer Larson, som invaldes 1931. Han representerar folk
partiet. Hr Larsson fungerar sedan år 1955 som stadsfullmäktiges
vice ordförande och är dessutom ordförande i skolstyrelsen. Ytter
ligare två missionsförbundare sitter i fullmäktige, nämligen lager-o
förman Lars Kihlström, som är kristen socialdemokrat och in
valdes 1939, och handelsresande Hadar Karlsson, folkpartist,
stadsfullmäktig sedan 1951. Hr Kihlström är dessutom ordförande
i nykterhetsnämnden. .Aven baptisterna har haft en man med i
stadsfullmäktige, byggnadsingenjör Bertil Lundqvist, som åren
1951-1958 var invald som folkpartirepresentant. Utöver dessa
har ytterligare en frikyrkoman blivit invald i stadsfullmäktige,
byggmästare Enok Svensson, som tillhör Fribaptistsamfundet,
vilket dock inte har någon församling i Vänersborg. Hr Svensson är
folkpartist, invaldes 1951 och är bl. a. vice ordförande i drätselkam
maren och byggnadsnämndens vice ordförande. Pastor Evald Widell
har i 25 år varit ledamot i Stadsbibliotekets styrelse och dess ord
förande sedan ett årtionde tillbaka.

För den ytlige betraktaren kan det synas tillkrånglat och en
onödig uppdelning i så många skilda riktningar och kyrkor inom
kristen verksamhet. Vänersborg har ett ganska ordinärt genom
snitt av svensk frikyrklighet, även om denna uppdelning på fem
skilda församlingar inte är den mest rationella. Starka krafter är
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också på högsta nivå sedan flera år verksamma för att söka åstad
komma ett enhetligt frikyrkoförbund, en den svenska frikyrkan.
Tills det projektet blir genomfört, kan ännu många år återstå.
F. ö. råder en ädel strävan mot gemensamma mål. Den organisa-

Vänersborgs fem frikyrkor arbetar till väsentliga delar på en enad front.
På flera platser i staden möter man "De frikyrkligas anslagstavla", som här

får symbolisera gemenskapen kyrkorna emellan.

toriska uppdelningen har en stimulerande inverkan, det må gälla
kristen verksamhet, samhällspolitik eller andra livsområden.

Det må vara en son av "Lilla Paris" tillåtet att i detta samman
hang slutligen erinra om några diktrader av Birger Sjöberg, strofer
som kan sägas äga sin tillämpning också på de frikyrkliga försam
lingarnas strävan och mål i Vänersborga5):

a5) Ur diktcykeln "Konferensman"
1926.
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Till stoftets fattigspråk, till virrordskören
har lyssnaren den ädelblå parlören.

Ur klumpig lera stiger skönhets vilja.
På ler och längtan kan nog lyssnarn skilja.

Sex-sjuhundra människor i fem bönhus bland 18.000 medmän
niskor kan kanske tyckas bilda en "virrordskör". Det är dock
ingen tvekan om att de fem gruppernas medlemmar är förvissade
om att "Lyssnaren" - med stort L - kan tolka deras "fattig
språk" och att Han äger förmågan att se till deras mödas och
längtans uppsåt, att vilja ge sina medvandrare ledning mot värden,
som är av evighet och som är förmer än denna världen.

STURE JOHANSON.

För välvilligt, intresserat och stimulerande bistånd vid insamlandet av upp
gifter om församlingarnas verksamhet, personalia, m. m. i denna uppsats står
förf. i tacksamhetsskuld tiII bl. a. pastor Evald Widell, försäljningschef Hilmer
Larson, pastorerna Gotthard Domfors, Gottfrid Eldh och Svante Nordahl
samt sjukvårdare Allan Nyman, samtliga i Vänersborg.

Vällingby i april 1961.
Förf.

Svensk frikyrklighet.

Till de tidigaste yttringarna av svensk frikyrklighet, som har
direkt fortsättning ännu i våra dagar, hör den verksamhet som år
1830 inleddes i Stockholm av den engelske metodistprästen George
Scott. Han kom att ge impulser i andligt hänseende, som först
resulterade i den "lågkyrkliga" väckelse som fick sitt centrum i
Betlehemskyrkan (vilken revs vid den sanering som föregick det nu
varande Hötorgs-City), där så småningom Evangeliska Foster
lands-Stiftelsen fick en central med C. O. Rosenius som ledare.
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Scott blev genom ett pöbelupplopp regelrätt utkörd ur Sverige
1842, men hans förkunnelse hade redan kommit att bli aven av
görande betydelse för män, vilka sedan skulle bli pionjärer inom
svensk frikyrklighet, framför allt Missionsförbundets grundare
P. P. Waldenström och baptisternas ledare Anders Wiberg. Båda
dessa hade varit präster i Svenska kyrkan.

Folkväckelsen kom att grena ut sig i tre huvudriktningar: en
evangelisk-luthersk i Fosterlands-Stiftelsen och i Svenska missions
förbundet, en baptistisk-frikyrklig i Svenska baptistsamfundet, se
nare i pingströrelsen och i örebro missionsförening, samt en meto
distisk, dit då Metodistkyrkan hör men också Frälsningsarmen.

Beteckningen frikyrka anger, att den är oberoende av staten,
och i frikyrkans princip ingår frivillighetens ide: Individen tar
själv ställning till frågan om sitt medlemskap. Medlemmarna är allt
så frikyrkliga; benämningen "frire1igiösa" är både olämplig och
felaktig!

För att stärka den frikyrkliga gemensamhetsfronten slöt sig
1918 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionsförbundet
samman i Frikyrkliga samarbetskommitten, som nu omfattar åtta
frikyrkliga samfund. Utanför samarbetskommitten står pingströ
relsen och Frälsningsarmen.

Svenska baptistsamfundets första församling bildades 1848 i
Vallersvik i Halland. Initiativtagare till den församlingen var den
senare landsförvisade F. O. Nilsson. Baptistsamfundets ledare un
der de första decennierna var en f. d. statskyrkopräst från Hälsing
land, Anders Wiberg. Han grundade bl. a. samfundets predikant
och missionärsskola Bete1seminariet i Stockholm 1866. Nuvarande
ledare för· Svenska baptistsamfundet är missionsföreståndare Simon
öberg. Cirka 530 församlingar är anslutna till samfundet med till
sammans närmare 33.000 medlemmar. De svenska baptisterna be
driver missionsverksamhet i Kongo, Indien och Japan. Tidnings
organ är Vecko-Posten. Svenska baptistsamfundet ingår i Baptist
World Alliance, som har sin tyngdpunkt i USA.

Ordet baptist kommer av ett grekiskt ord, som betyder "döpare".
Baptisterna hyllar principen, att endast den som kommit till tro
skall döpas och därmed berättigas till medlemskap. I motsats mot
tidigare vinner nu den uppfattningen allt vidare insteg, att även
den som är personligt kristen men icke döpt, inbjuds till nattvarden.

Metodistkyrkan i Sverige grundades genom medverkan från
metodister i USA 1868, då S:t Paulsförsamlingen i Stockholm bil
dades som den första svenska metodistförsamlingen. En av den
svenska metodismens pionjärer var Victor Witting, som liksom åt
skilliga andra svenskar fått metodistisk fostran i USA. Med engelsk
metodism hade åtskilliga svenskar kommit i kontakt genom George
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Scott i Stockholm på 1830-talet. Metodistisk biskop för Sverige
- och den s. k. Nordeuropeiska xran, som bl. a. omfattar Norden
är f. n. den norskfödde Odd Hagen. Antalet metodister i Sverige
är drygt 11.000 och församlingarnas antal omkring 140. Vid
Teologiska skolan i överås vid Göteborg utbildas pastorer från
samtliga de nordiska länderna. Tidningsorgan är Svenska Sände
budet.

Metodisterna fick ursprungligen sitt namn genom att de prak
tiserade sitt kristna liv efter ett metodiskt sätt, som leder sitt ur
sprung till engelsmannen John Wesley i början av 1700-talet. Man
lägger stor vikt vid helgelsen. Medlemmarna får gå viss provtid,
innan de upptagas i s. k. "full förening". Läromässigt står man
nära den engelska anglikanska kyrkan, tillämpar barndop men
har en kyrkoorganisation, som skiljer sig från de övriga fri
kyrkorna.

Svenska missionsförbundet grundades 1878, då en grupp friför
samlingar inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen beslöt gå en egen
väg i bl. a. nattvardsfrågan. Missionsförbundets förste ledare blev
dåvarande kyrkoherden E. J. Ekman och vid sidan av honom lektor
P. P. Waldenström. Som samfundsbildning är Missionsförbundet
en inhemsk skapelse och har blivit vårt största frikyrkosamfund.
Missionsförbundet räknar bortåt 100.000 medlemmar och har 1.560
församlingar. Missionsföreståndare Gösta Nicklasson är den nuva
rande ledaren. En betydande yttre mission bedrivs i Kongo, Indien
och Japan. Pastorer och missionärer utbildas vid Teologiska semina
riet på Lidingö, där även infödda pastorer från Kongo studerar, vil
ket f. ö. också förekommer vid baptisternas Betelseminariet. Tidnings
organ är Svensk Veckotidning. Internationellt samarbetar Svenska
missionsförbundet med International Congregational Council.

Ur lärosynpunkt tillämpar Missionsförbundet en närmast luthersk
trosuppfattning, praktiserar både barndop och vuxendop, men per
sonlig avgörelse förutsätts för medlemskap.

Frälsningsarmen kom till Sverige 1882 genom Hanna Ouchter
lony, som då förde in den av William Booth i England 1878 grun
dade rörelsen i vårt land. Huvudsakligast inriktade man sig på
slumverksamhet vid sidan av kristen väckelseförkunnelse och sång.
Kommendör för Frälsningsarmen i Sverige är f. n. finländaren
Ragnar Ahlberg, och han "för kommando" över cirka 41.000
frälsningssoldater och övriga till Frälsningsarmens 475 kårer an
slutna. Tidningsorgan är Stridsropet. Officerarna får sin utbild
ning vid Krigsskolan i Stockholm.

Frälsningsarmen har uppstått ur engelsk metodism och har
militära insignier i stället för sakrament. Det internationella hög-
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kvarteret ligger i London. Liksom de svenska metodisterna ingår
Frälsningsarmens missionärer i den internationella kyrkans eller orga
nisationens missionsverksamhet.

Pingströrelsen i Sverige uppstod genom att en av baptistför
samlingarna i Stockholm, Filadelfia, 1911 lämnade Svenska bap
tistsamfundet, då församlingspastorn, Lewi Pethrus, hade en av
vikande uppfattning i flera lärofrågor, bl. a. angående nattvar
den. Genom en kraftig åderlåtning av främst Baptistsamfundet
växte rörelsen ganska snabbt och omfattar nu uppskattningsvis
mellan 90.000 och 100.000 anhängare i cirka 650 församlingar.
Någon enhetlig organisation eller ledning har man ej; försam
lingarna är i huvudsak fristående enheter. Den största försam
lingen är Filadeifiaförsamlingen i Stockholm med omkring 6.000
medlemmar. Rörelsens starke man är alltfort pastor Lewi Pethrus,
tidningsorgan är Evangeiii Härold och dagstidningen Dagen. En syn
nerligen omfattande yttre missionsverksamhet bedrives av de svenska
pingstförsamlingarna med missionärer i både Afrika, Sydamerika,
Indien o. s. v.

Ursprungligen uppstod pingströrelsen i Los Angeles 1907, och
de svenska pingstvännerna samarbetar internationellt med tros
fränder runt om i världen.

Utöver de fria trossamfund, som är representerade i Väners
borg och vilka härovan mycket summariskt presenterats, är ytter
ligare en rad samfund verksamma i vårt lands kristna liv.
Ett av de större är Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen; vidare Svenska
Alliansmissionen, örebro Missionsförening, Svenska Frälsningsar
men, Fribaptistsamfundet och Helgelseförbundet. Därtill kommer
också exempelvis Evangeliska Brödraförsamlingen och Adventist
samfundet.

I runt tal 60 av 1.000 svenska medborgare tillhör något tros
samfund. De egentliga frikyrkosamfundet redovisar en samman
lagd medlemskader om närmare 360.000, och man räknar med att
cirka en miljon svenskar på ett eller annat sätt är förbundna med
de fria kristna samfunden.

S. J-n.
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Några glimtar från Nordstaden
för 60 år sedan.

Det är mycket av folklivet i Vänersborg som gått förlorat genom
att de gamla traditionsbärarna aldrig kom i tillfälle att berätta
om vad som hände så där för en 7S a 100 år sedan. Mig veterligt
har det inte funnits någon här i staden, som avlyssnat och gjort
uppteckningar om de gamlas berättelser rörande den muntliga
eller levande traditionen, som den kallas. Nu finns inte så mycket
att fånga ifråga om seder och bruk och gammaldags folkliv i vår
stad; vi är ganska sent ute, och de som visste och ville berätta om
det vi nu fåfängt söker efter, vilar innanför "jämlikhetens portar".
Berättare av i dag bläddrar i minnenas ofta dunkla albumblad och
tankegömmor, som gör bilderna suddiga och otydliga. Jag tror
dock, att denna lilla uppsats inte skall avvika allt för mycket
ifrån verkligheten, så som jag erinrar mig människor och hän
delser under barnaåren.

Vid sju års ålder flyttade mina föräldrar ifrån den s. k. "Kråke
gården''''), som låg på Sundsgatan i södra staden, till Nygatan 37
i Nordstaden. Så var mina bröder och systrar återbördade till
den stadsdel, där vi alla var födda. Mina föräldrar var med de
första goodtempIarna i Vänersborg, och när de gifte sig, hade de
s. k. "goodtemplarebröllop", varvid de i present av dessa erhöll
ett par ganska stora, vackert ornamenterade ljusstakar. Som ett
tidstecken kan nämnas, att övriga hyresgäster sysslade med annat
än goodtempleri.

Värden, som ägde huset, var gammal, och enligt tidens sed
hade han en rätt stor trädgård med potatisland och fruktträd och
ganska många bikupor. När tiden var inne, rökades kuporna, som
därefter plundrades på sitt innehåll. Detta väntade vi barn på;
värden gav oss alltid smakbitar av "skotten". Så var dagen inne,

,:") Fastigheten Sundsgatan 13.
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då potatisen skulle rivas till mjöl. Då fick vi hjälpa till att draga
potatiskvarnen, som gick mycket tungt, inne i ett brygghus på
gården. Det malda tvättades och lades sedan ut i solen för att torka
till mjöl. Lite mjöl erhölls alltid för besväret med kvarndragningen.

Detta är Nygatan 37, sådant det var i sitt ursprungliga skick; numera är
det ombyggt. Längst t. h. står sergeanten Gustaf Adolf Hjorts hustru till

sammans med barn och barnbarn.

Tänk, vad allt förändrats på dessa 60 år! Mitt emot Nygatan
37 låg Lovisebergs gamla ladugård med tillhörande lada. Där
kunde man i tröskningstider få höra, hur slagan eller "prägeln"
dunkade ur kornet mot loggolvet. Tröskningen började tidigt om
morgnarna, och man lyste sig fram med lyktor. En av gubbarna,
som kunde sköta slagan på det rätta sätte, hette Anders Lust.
Han var även en mycket skicklig bergsprängare. I östra ändan
av ladan låg ett berg ända ut i Nygatan mot östergatan. Det var
alltid ett fasligt skramlande, när hästhovar och hjulskoningar
drog över detsamma. Men en vacker dag fick Anders Lust upp
draget att skjuta bort detta, vilket han också gjorde till belåten
het. Folk, som bodde i närheten, hade sina betänkligheter; det fanns
ju både väggar och fönster, som låg illa till, ifall skotten skulle
misslyckas. Allt gick dock vägen; de som var ledsnast var vi ungar,
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som vintertid miste vår backe, där vi slog kana och åkte kälke.
Visst var det kusligt många gånger i höstetid, då någon belys
ning ej fanns på närmare håll än hörnlyktan vid Vallgatans
goodtemplarhus. r trädgården utanför hördes ofta ugglans "klä
vitt", så att det skar i märg och ben. Vi får också komma ihåg,

Viigen ut till Sjöberget eller "H/Het", som gammalt folk kallade det, gick för
bi skräddare Åströms lilla hus åt höger. Bortom detta låg skoarbetaren Kulins
stuga, varav gaveln syns. T. v. ligger Anders Jonssons stuga, vilken är det end:!

av de gamla sjöbergshusen, som ännu står kvar i ograverat skick.

(Teckning av Carl Nordberg.)

att de gamla följde sina fäders tro; ugglan bådade dödsfall. Jag
vet ingen, som vågade sig på försöket att jaga iväg den skrikande
fågeln; den höll obehindrat på i hur många timmar som helst.
Ett annat tecken på människans dödlighet satte man tro till, då
hundarna ylade utanför något bostadshus. Det bådade död och
ofärd för någon av husets innevånare.

En händelse inträffade år 1904 under pågående gudstjänst i
kyrkorna. Det var söndag, och för en stund hade jag lämnat min
enkla träsoffa och krupit ner i far och mors stora gammaldags
säng. Ungefär en kvart över elva hörde vi ett dån, som i början
liknade det vanliga ljud, som uppstoa då häst och vagn körde
över bergknallen utanför. Men när huset började skaka, förstod
vi, sedan den värsta förskräckelsen lagt sig, att det måste ha varit
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ett jordskalv, och vi fruktade ett nytt. Några pojkar, som stod
och pratade vid Landgrenegården med ryggarna ställda mot väg
gen, fick en knuff, så att de flyttade sig ut på trottoaren. Det
var också detta skalv, som förorsakade att en av väggarna i Sun
dals-Ryrs gamla kyrka på Dal rämnade.

Några år före denna händelse blev det en förfärlig åsknatt, som
jag ännu har i minnet. Mina syskon och jag var inte så gamla,
och så länge far och mor inte visade någon rädsla inför ovädret,
kände vi oss trygga. Men knallarna ökade; det brakade och slet
i husets alla fogar. Till sist orkade inte fotogenlampan hålla sig
brinnande utan slocknade av trycket från blixtarna. En filt
hängdes upp framför fönstret för att dämpa trycket utifrån och
även ett täcke för att mildra blixtarnas hemska ljuskaskader,
som trängde in i rummet. Lampan slocknade gång på gång, och
tändstickorna måste ständigt vara till hands, för att vi skulle kunna
se oss omkring i lägenheten; ingen visste ju, om blixten antänt på
något ställe. Ännu ser jag efter 60 år gamla far och mor, som
hunnit att uppleva så mycket, i en svår situation hålla sig uppe
under denna fruktansvärda ovädcrsnatt, som höll alla människor
vakna.

En morgon avfyrades brandkanonerna i plantaget; elden var
lös. Min äldre bror sprang ut i den tidiga morgonen för att möj
ligen se efter var det brann. Röken slog emot honom, och han
kunde inte fatta annat, än att det var i ett skräddaremästare
Åström tillhörigt mindre hus som eld utbrutit. Detta hus låg efter
Sjöbergsvägen. Sedan han varit inne och meddelat oss detta,
kastade han lite kläder på sig och skyndade ut igen och fick då
se, att det var Ströms hus på Sjöberget som brann. Då var den
tidens brandmanskap redan i gång med släckningen. Utan att ge
mig i kast med detaljer vill jag endast omnämna, att två män
innebrändes, som senare obducerades i sprutboden, som låg mitt
emot logen vid Vallgatan. Vid detta tillfälle hade gatan delvis
avspärrats med rep och var under polisbevakning. Händelsen
timade antagligen år 1901.

Vi, som ännu gick i skolan, fick inte vara ute hur länge som
helst om kvällarna. Undantag gjordes i vissa fall, som t. ex. då
arbetareföreningen avslutade sina fester i Dalaborg för säsongen,
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varvid ett fyrverkeri avbrändes i en båt utanför Dalbobron. Ut
efter hela bron och stränderna vid Skogshyddan stod folk i massor
för att åse det fräsande fyrverkerispe1et. Jag var möjligen i e1va
årsåldern och hade sällskap med två flickor och en pojke, som vi
bodde grannar med. Vi tyckte det blev sent, varför vi begav oss
på hemväg, och just som vi skulle skiljas, rusade den första rake
ten upp mot den dunkla sensommarhimlen. Som vanligt hurrade
åskådarna för varje raket, som avbrändes. Raketen nummer två
kom med en ljusskärpa, som ingen människa skådat förut. He1a
rymden upplystes för några sekunder. Applåderna och hurraropen
hördes för ett ögonblick; sedan blev allt dödstyst. Ingen av oss
kom sig för att säga något, men luften skalv av den framiIande
himlakroppen, som var en meteor. Tysta och skrämda skildes
vi åt. Någon dag senare hittade vi på ett gärde en svart sten
med röda ränder i. Meningen var ju att visa denna sten för någon
lärd man, då vi antog att det möjligen kunde vara en spillra från
meteoren. Stenen blev dock liggande i en vedbod på Nygatan 37
och blev aldrig undersökt.

Efter dessa små händelser, nedskrivna ur minnet, vill jag övergå
till en del andra, kanske mindre kända förhållanden i staden. Det
har skrivits om att Loviseberg var den enda bebyggelsen norr om
Nygatan i öster, men det s. k. Hafvenströmska huset låg ju strax
intill Loviseberg, vars marker gränsade intill den låga stugan
(se bild 3 i V. S. G:s årsskrift 1959). I detta hus bodde svarvare
Hedberg, och vi på Loviseberg, vi var närmaste grannar. Hed··
berg var en ganska stor karl, och till sällskap hade han nästan
alltid en katt på axel. Kgaren till omskrivna hus hette alltså Haf
venström och hade en större fastighet på östergatan.

Nu gör vi en avstickare mot väster efter Nygatan ända ned
till det s. k. "Skvalpås", huset närmast kanalen. Det talas ofta
om att namnet Skvalpås uppkommit, genom att vågorna slog mot
stenfoten på skräddare Svenssons hus':'). Men traditionen har annat
att berätta. Det röda gårdshuset på Nygatan 3 lär ha varit upp
byggt på exakt samma plats, där Svensson senare uppförde sin
fastighet. Detta hus sägs delvis ha varit byggt på pålar, varvid
vågorna ständigt skvalpade underifrån till stor förtret för de inne-

"0) Svensson ägde fastigheten Nygatan 1.
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boende, som till sist tröttnade på detta, varför byggnaden flytta
des till sin nuvarande plats. Där hade charkuterist Jonsson sin
rörelse och senare hans måg Rickard Holm. Nu är vi nära Kok
huset, där sjömännen lagade sin mat i forna dagar, då skutorna
låg för ankar i hamnen och hindrades av hårt väder att fortsätta
sina resor. Att det blev luft i luckan vid sådana tillfällen, får
man ta för givet. Jag minns ett ordspråk, som ofta användes förr
bland folk och som löd så här: "Inget buller i kokhuset". Jag

vågar nog påstå, att detta här
ledde sig från den tid, då sjömän
nen rumsterade som värst i det
gamla kokhuset. Nära kokhuset
låg den s. k. Grönegången. Där
bodde Maja-Lisa, som hade resan
derum. Mitt emot fanns ett annat
logi, som en annan gumma ägde;
tyvärr har jag glömt hennes namn.
När de båda gummorna hade en
ledig stund, slog de sig ner på sina
trappor, tände sina kritpipor och
pratade med varandra tvärs över
den smala gången. Vatten fick

MAJA-LISA I "GRöNE GÄNGEN"? gummorna, liksom alla andra,
(Teckning av Carl Norclberg.) som bodde i den stadsdelen, häm-

ta från kallkällan vid gamla kallbadhuset. Träspänner och ok
måste ju användas. Den bifogade teckningen kan gott före
ställa Maja-Lisa. Hur intressant det än vore att stanna kvar
vid människor och minnen från "Grönegången" och dess omgiv··
ningar, måste jag ännu en gång återvända till östra ändan av
Nygatan.

Det talas om att Lovisebergs "löcker" var ett paradis för poj
kar. Jag kan inte helt instämma i detta, åtminstone inte under
den tid då Gustaf Andersson, kallad "Rättarn", innehade arrendet
på stället. Efter honom arrenderade slaktare Runo Dafgård både
marken och uthusen, stall och ladugård, av staden. Båda dessa
personer var mycket noga med att åkrar och ängar icke ned-
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trampades. Under tiden, då Dafgård arrenderade Loviseberg,
bodde vi där. Dafgård, som handlade inte blott med slaktdjur
utan även med livdjur, använde sig av det gamla stallet på Lovise
berg, där djuren inställdes under nätterna. De djur, som behövde
mjölkas, skötte min mor om; mjölken erhöll hon för sina besvär.

"HAGA SLOTT", ÅKARE HEDS STENHUS I öSTRA HAGA.
Fasaden låg mot Östergatan. Utanför se vi några av de kvinnliga invånarna
med en del barn, som då bodde i "slottet". Fr. v. står lokförare Holmgrens
äldsta dotter, vidare Klara Nilsson, Hilda Kahnberg, Tekla Andersson,
fru Johansson och fru Holmgren. Flickan i bakgrunden är Annie Holmgren.

Djuren gick i tjuder och måste flyttas emellanåt under dagens gång.
Detta hade jag fått på min lott, jämte utsläppande och intagande
av kreaturen på morgnar och kvällar. Ofta inträffade att både
kor och andra kräk blivit sålda såsom varande farliga för män
niskor. Jag erinrar mig en stor bagge, som stångat ihjäl en stallare.
Denne bagge skötte jag om en längre tid. För att klara mig an
vände jag mig av metoden att överrumpla honom med att få
tag i ett av hornen och molhålla honom.

Många minnen står ju kvar från gamla Loviseberg, men här
måste obevekligen sättas punkt, åtminstone för denna gång. Jag
vill bara tillägga, att mor dog år 1916, och med denna händelse
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splittrades de sista resterna av vårt hem. Vad som sedan hände
med Loviseberg vet jag inte mycket om; kontakten med hemsta
den bröts i nästan 35 års tid.

Något annat, som gällde Nordstaden, tror jag mig ur minnet
kunna så gott som - låt mig kalla det - kartlägga. Vad som

Tvåvåningshuset t. h. är nr 30 vid östergatan. Därifrån ser man så gott som
hela östra Haga framför sig, det verkliga som låg mellan östergatan och

Vallgatan och utefter Kronogatan.

är särskilt intressant är, när det skrives och talas om Östra Haga.
Var låg Östra Haga? Det finns ingen anledning att blanda in
goodtemplarhuset vid Vallgatan i nämnda område. Jag vill här
ur mitt eget minne och med ännu levande Östra Haga-pojkars
hjälp utstaka linjerna för Östra Haga. Åkare J. A. Heds tre
våningshus'c) låg mitt emot där Einar Pettersson nu har sin affär
i hörnet av Krono- och Östergatorna. Detta hus var det största,
som fanns i det "riktiga" Östra Haga. Folkhumorn hade döpt det till

'f) Fastigheten östergatan 27 B (Aspen 1) byggdes 1887 och revs i sam
band med nybyggnad 1949-50.
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"Haga slott". Om vi säger, att östra Haga låg mellan Vallgatan och
östergatan, en bit mot museet och knappt halva östergatan mot
norr, torde gränserna i det närmaste vara uppdragna för det egent
liga östra Haga. N amnet östra Haga omnämnes, när koleran
gick i staden, som en av de platser, som var mest utsatt för sjuk-

"Hårklipparns" hus t. v. och "Nubbe-smens" t. h., Nygatan 42 och 44.

domsfall. På i870-talet ägdes fastigheten Kronogatan 42 av tre
personer. En av dem hette Sjöström. Han tillverkade lerkärl,
pottor och spräckliga kakelugnar, som han även satte upp. Den
andra delägaren var knekten och gratialisten Loo. Tredje man i
bolaget kallades rätt och slätt "Ola i Haga". Han var grovar
betare och hjälpte bl. a. till i jordbruken.

östra Haga var en plats för sig själv. Så blev det i hela norra
staden. Jag skulle vilja säga, att ungdomarna hade var sina dist
rikt för sammanträffande. Dessa distrikt uppstod av sig själva.
Sålunda samlades vi från Nygatan 37 mot väster, ända upp till
"Kajsas hörne", som inrymde i den dåvarande fastigheten, utom
boningshus, även en speceriaffär och låg i korsningen av Ny- och
Kyrkogatorna. Där var ändpunkten för våra sammanträffanden
åt väster. En anhalt hade vi på Nygatan, där det fanns en gas-
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lykta vid det s. k. "Hårklipparns" hus, där vi ofta samlades. På
bilden av detta hus, ligger åt höger gaveln på ett hus, som i gamla
tider kallades "Nubbe-smens". Antagligen hade dessa namn upp
kommit av husägarnes yrkesutövning. Båda dessa hus ägdes se
dan av målare F. J. Fröberg. Där skuggan faller starkt på "Hår-

HUSET, DKR "SVEN TVÄGÄNGER" BODDE.
(Teckning av Carl Nordberg.)

klipparns" hus, gick en gränd ut mot gamla idrottsplatsen och
Skräcklan. Maria Thoma:us ägde fastigheten, vars knut skymtar
åt vänster, numera Glassells, och som ännu står orubbat kvar.
När vi gick till Skräcklan, använde vi oss av de vägar och stigar,
som gick från Loviseberg och Kyrkogatan. Både den sistnämnda
och astergatan slutade vid Nygatan. Andra gäng använde sig
av andra lika enkla gångbanor ner till bad- och fiskevatten. Så
lunda kan vi konstatera, att pojkarna samlades lagvis på fritiden,
sjöbergspojkarna för sig, likaså i astra Haga, vi på Nygatan höll
oss inom vårt distrikt o. s. v.

Strax söder om goodtemplarhuset vid Vallgatan låg ett litet
hus':-) som ägdes av två personer. På mitten av detta gick en gång,

'f) Huset Vallgatan 27 (Cedern 19) revs troligen 1909 för att ge plats
åt handlanden O. G. Svenssons (son till Qvarr) nybygge.
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som löpte rätt igenom hela huset. Denna hade till uppgift - har
det berättats - att var och en av ägarna fick sin egen ingång.
Jag tror, att denna även användes för att komma till uthusen;
man behövde då inte först gå ut på gatan. I denna låga koja
bodde en man vid namn Sven Svensson Qvart, kallad "Sven
Tvågånger". Detta tillnamn lär
han ha fått, genom att en annan
person, som även hette Sven,
skulle skilja dem åt. "Sven Två
gånger" levde så långt tillbaka,
att skeppsvarven var igång här i
staden. Hans egentliga sysselsätt
ning bestod i att driva eller
"dikta" nåtarna på segelfartygen,
som tillverkades på varven. Qvart
hade en yngre släkting i uppväxt
åren, som hette David. Han koka
de knäck, som han sedan sålde.
När vi fick tag på 2 öre, kanske
mera någon gång, köpte vi knäck
hos David. Makarna Qvart var
alltid pratsamma och vänliga mot
oss; de hade alltid rent och snyggt. Det var som om deras egna lugna
väsen vilade ut efter en lång arbetsdag och fyllde hemmet med ro
och trevnad. Det kan nämnas, att David började som kopparsla
garegesäll här i staden och slutade som egen företagare i Köpenhamn.

Så lämnar vi dessa människor och gör en titt över till motsatta
sidan av gatan. Där bodde Mathilda östling i ett litet hus. Hon
hade tre pojkar och en flicka. Pojkarna tillhörde gängen på Ny
gatan; någon kontakt med Östra Haga fanns inte.

Fotbollsintresset började sätta sina spår på folklivet här i sta
den. V. r. F. hade ju börjat med att förvandla "Robertska lyckan"
till idrottsplan. Pojkarna på Nygatan hade inte långt dit, och
förmodligen inspirerades vi av deras spelare, så att tanken bör
jade ta form på att ett pojklag borde bildas. Så skedde. Laget
fick heta Haga Bollklubb. Detta har inte något med Östra Haga
att göra. Namnet tog vi efter någon klubb; jag tror det var 1
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Göteborg. Det värsta problemet gällde anskaffande av pengar
till en boll. Nåja, vi lyckades till slut, och så kom bollen från
en firma i Göteborg. Med frakt och allt fick vi ut med kr. 8:50
i pengar, men vi hade en boll. Det blev en hård vinter det året
och mycket snö. En lördag efter slutat jobb började vi skotta

TYPISK GÄRDSBILD FRÄN öSTRA HAGA.
Inne på gården Kronogatan 47 låg det på bilden synliga huset, som ägdes
av nr 3 fr. v. i bakre ledet, Johan Egersson och hans hustru, som står t. h. om
honom. Nr 1 t. v. i bakre ledet är Tage Essenholm och nr 4 fr. v. i främre raden
är skolpojken Aller Andersson, numera skolvaktmästare i Vänersborg och

gillebroder.

av planen; dagen efter skulle vi sparka mot VIF:s 3:dje lag. Sön
dagen kom; det hade snöat under natten, och planen var väl
obrukbar, tänkte jag och stannade lugnt hemma. Men pojkarna
kämpade ut den första halvtiden; sedan kom de hem efter mig.
Skada att det inte fanns en själ, som kunde plåtat denna snömatch,
där våra ben emellanåt inte räckte till. Vem som vann minns
jag inte, men troligen var det VIF. Vad jag emellertid kommer
ihåg är, att Haga Bollklubb var det första pojklag, som fanns i
nordsta'n. Sedan vi i laget spelat bl. a. i Vargän och mot ett lag,
som pojkarna på Sjöberget satt upp, började andra vindar blåsa
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i H. B. Några av pojkarna i östra Haga önskade ga In i vårt
lag. Det beviljades men på ett villkor: att de erlade en mindre
summa för underhåll av fotbollen. De vägrade, och när de kom
till planen, då vi tränade, och utan vidare gav sig in i leken, då
hände något. En av våra pojkar fick tag på bollen och satte en
fällkniv i den. H. B. fanns inte längre till. Något lag i Nordsta
den, som kallade sig Vikingen har jag aldrig hört talas om, och
ingen annan i min ålder heller, som jag talat med. Men det sägs,
att långt efter vår klubb hade ett par lag bildats, som påstås ha
kallat sig "Tigern" och "Liljan".

Det har i vissa sammanhang skrivits om Gustaf Krafft och en
annan smed Blomstrand. Den senare säges haft sin smedja, där
Möbeltjänst på Edsgatan nu har sina lokaler. Att smeden Blom
strand bodde där är nog riktigt, men smedjan låg norr om den
Krafft var ägare av. Denna smedja revs för ett S-tal år sedan.
Det nyuppförda huset, som ligger närmast Gillets hus, är delvis
byggt på smedjetomten.

Efter denna något brokiga inventering från gångna tider och
ur minnet hämtade händelser, hoppas jag få återkomma vid annat
tillfälle.

JULIUS V. NORDBERG.
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BIRGER SJÖBERG-SÄLLSKAPET.

Efter inbjudan av Humanistiska Förbundet i Vänersborg stif
tades den 14 april 1961 vid ett synnerligen talrikt besökt möte i
läroverkets aula ett Birger Sjöberg-sällskap, som har till syfte
att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för skalden och
hans verk samt att främja forskningen om honom. Sällskapet
ämnar utge en skriftserie, vari kommer att publiceras dels artik
lar och uppsatser om Birger Sjöberg, bl. a. personliga minnen, dels
förut otryckta noveller, dikter m. m. av skaldens egen hand. Både
i privata samlingar och framför allt i Sjöbergsarkivet i Göteborgs
universitetsbibliotek finns ett rikt manuskriptmaterial, som därvid
kan utnyttjas.

I stiftelsens styrelse, som har landshövding Mats Lemne som
ordförande, återfinnas åtskilliga av det svenska kulturlivets spet
sar, såsom en av de aderton i Svenska akademien fil. dr Harry
Martinsson, skalden fil. dr Johannes Edfelt, Uppsalaprofessorn
Gunnar Tideström, Sjöbergskännaren fil. dr Gunnar Axberger och
skaldens vän chefredaktören Ove Sommelius. Sekreterare är Huma
nistiska Förbundets ordförande, lektorn Harald Nissen, och skatt
mästare l:e landskanslisten Per Edw. Gustafsson. Inom styrelsen,
däri även Vänersborgs Söners Gille är representerat, har utsetts ett
arbetsutskott, bestående av hrr Nissen och Gustafsson samt fil.
dr Nils Molin, och ett redaktionsutskott med hr Axberger samt
fil. lic:na L. H. Tunving och Ingemar Wizelius som medlemmar.

Medlemsavgiften är 10 kr för år (annan familjemedlem hälften).
Ständig medlem betalar 200 kr. Organisationer kunna inträda
som stödjande medlemmar mot en årsavgift av minst 50 kr. Säll
skapets postgirokonto har numret 574170.

Vänersborgs Söners Gille, av vilket Birger Sjöberg var heders
ledamot och som ingått som stödjande medlem i sällskapet, hålsar
dettas tillblivelse med stor tillfredsställelse och tillönskar sällskapet
all möjlig framgång.

GUNNAR H/ORTH

förste ålderman.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 13.

Museets tillbyggnad.

Den 13 mars 1891 invigdes Vänersborgs museum. Byggnaden
hade börjat uppföras 1885 helt enligt den tidens museitekniska
status.") Detta innebar bl. a., att man strävade efter att exponera
samtliga samlingar och följaktligen inkränka magasinsutrymmena
till minsta möjliga. Under många år fungerade sedan museet på
ett synnerligen lyckligt sätt.

Så småningom började emellertid andra vindar blåsa beträffande
uppfattningen om hur ett museum bör visas. Det blev alltmer
modernt att inskränka de utställda föremålen till de verkliga dyr
griparna och att följaktligen magasinera i allt större omfattning.
Situationen utvecklades efter hand för Vänersborgs museums
del därhän, att man insåg nödvändigheten av tillbyggnad. Under
1930-talet diskuterades ingående en sådan, och man räknade med
att den skulle få formen av två flyglar. En noggrann utredning
verkställdes av behoven, och man kom fram till en siffra av c:a
2000 m2 som önskvärd. Man underhandlade även med de stat
liga myndigheterna om statsbidrag. Enligt uppgift visade sig
dessa därvid positiva och ställde i utsikt upp till 90 Ofo stats
bidrag för den tilltänkta utbyggnaden. Under 1938 utfördes
även preliminära ritningar. Man började förbereda ombyggna
den. Då kom kriget 1939. För lång tid lamslogs att kulturell bygg
nadsverksamhet av detta slag, och de uppgjorda planerna fick följ
aktligen ställas på framtiden.

När kriget väl var över, hade museet i första hand behov av
en grundlig renovering. Undan för undan har därför sal efter sal,
våning efter våning genomgåtts, uppsnyggats och moderniserats.
Denna långa renoveringsperiod kan nu sägas vara avslutad i och
med 1960 - 61 års modernisering och konservering av museets trapp-

'f) Se Nils Ivan Svensson: Hur museet kom till. V. S. G:s årsskrift 1949,
sid. 67 H, och Densamme: Vänersborgs Museum under 60 år. V. S. G:s års
skrift 1951, sid. 31 H.
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hall. Därmed kommer åter frågan om museets tillbyggnad i blick
punkten.

Vänersborgs museum är numera även expeditionslokal för lands
antikvarien i KIvsborgs läns norra landsantikvariedistrikt. Arbets
bördan på denna sektor har på tio år ökat från c:a 300 till 2000
handlagda ärenden per år. En utökning av personalen har därför
varit nödvändig. Som kontorslokal har man tvingats använda en
tidigare utställningssal, som dock måste anses för liten och inte
fullt lämpad för sitt nuvarande ändamål. Magasinsfrågan har hela
tiden varit synnerligen brännande. Den har fått en tillfällig lös
ning, genom att staden för närvarande upplåter lokaler utanför
museet, en lösning som dock erbjuder många problem. Museet
saknar arkiv, något som blir allt mer kännbart, ju mer de hand
lagda ärendenas antal ökar. Museet har heller ingen hörsal och
modern utställningssal, vilket ävenledes visat sig vara en stor
nackdel vid de många välbesökta evenemang, som hålls i museet.
Vid krigsfara saknar museet även splitterfria skyddsrum, en sak
som kan bli ödesdiger. Dessutom finns ett påtagligt behov för ett
utökande av samlingarna från stad och trakt, t. ex. en exponering
av Birger Sjöbergs kvarlämnade föremål och personalia.

Allt detta och mycket mer har bidragit till att styrelsen för Vä
nersborgs museum i skrivelse till stadsfullmäktige erinrat om det
gamla projektet om museets tillbyggnad. StaClsfullmäktige har där
vid visat sig synnerligen välvilliga och föranstaltat om en utred
ning och om uppgörande av nytt förslag till tillbyggnad. Detta
som nu presenteras, är utarbetat av stadsarkitekten Victor Landen.
Eftersom förutsättningarna nu är något olika mot 1930-talets 
bl. a. på grund av det planerade läroverksbygget - har förslaget
koncentrerats till en utbyggnad åt öster. Utan att förändra den
gamla museibyggnaden vinnes härigenom erforderligt utrymme;
samtidigt kan man konstatera, att varken museibyggnadens exteriör
eller dess interiör förfulas. Det nya förslaget understryker istället
på ett förtjänstfullt sätt det horisontella och vilande i museets arki
tektur.

Förslaget har mottagits mycket positivt och accepterats av stads
fullmäktige, som nu i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställt om
största möjliga statsbidrag till projektets realiserande.
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öVERSIKTSPLAN.
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Det är museistyre1sens förhoppning, att tillbyggnaden skall kunna
genomföras samtidigt med läroverksbygget, så att museet skall
kunna bliva än mera effektivt och att hela det vackra området där
efter skall kunna ordnas på ett så tilltalande och värdefullt sätt
som möjligt.

Sven Axel Hallbäck.

FASAD MOT OSTER.

FASAD MOT SODER.
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Årsredogörelse
för Vänersborgs museum 1960.

År 1960 har för museets del varit gagnerikt. Besökssiffran
11.482 personer är rekordhög, om man tar i betraktande, att museet
under året varit stängt c:a 2 månader på grund av reparationer.

Sålda biljetter " . . . . . . . . . . . . . . . . 4.396
Skolklasser, elevantal, lUom länet 5.268

med 236 lärare
utom länet 472

med 27 lärare
Medlemmar av Musei Vänner och

Konstföreningen . . . . . . . . . . . . 493
Årsmöten, föredrag, gruppbesök ., 440
Tisdagar, fribesök 150

Summa 11.482

Museets diarium upptager för året 525 ärenden.

Tio utställningar har arrangerats, nämligen
-24/1: Museets nyårsutställning, omfattande Herman Rosells

träskulptur, marionetteater, film.
5-7/2: Axel Salto, grafik, keramik, textilier. (l samarbete med

ABF.)
21-28/2: Måleri och skulptur. Vandringsutställning nr 204. (l

samarbete med Göta KIvdalens Konstförening.)
6-15/3: Italienveckan. italiensk litteratur, konst, musik. (l sam-

arbete med Konstföreningen och Musei Vänner.)
27/3-3/4: Folke Ricklund, oljemålningar. (Konstföreningen.)
26/6-18/9: Sommarutställning av Birger Sjöberg-minnen.
23-29/9: Fria gruppen, elva utställare.
9-16/10: Ruben och Helga Wagnssons konst. (l samarbete

med Vänersborgs Godtemplarråd.)
23-28/10: Sixten Lundbom, olja, teckningar. (Konstföreningen.)
29/10-13/ 11 : Fotoutställning. (Vänersborgs Fotoklubbs jubi

leumsutställning.)
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Utställningarna, som varit synnerligen uppskattade, har sam
lat talrik publik. Stora framgångar har särskilt Nyårsutställ
ningen, Italienveckan och Sommarutställningen varit.

Beträffande personalen har under året följande förändringar
skett: Sekreterare Sven Malm åtnjöt tiden 15/6-14/9 tjänst
ledighet för journalistpraktik i Göteborg. Den 15/9 anhöll herr
Malm om entledigande från sin tjänst för genomgående av jour
nalistskola i Stockholm. Under tiden 16/9-31/12 har museet
icke haft någon sekreterare (kanslibiträde). I stället har fil.
stud. Margareta Dymling fungerat såsom amanuens. Fröken
Christina Bernstone, som innehaft halvtids arkivarbetaranställ
ning å museet, avslutade denna under augusti månad för fortsatt
utbildning. Från 1/9 har fröken Karin Karlberg tjänstgjort så
som heltidsanställd arkivarbetare utan kostnad för museet. I övrigt
har personalen varit oförändrad.

I fråga om reparationer har museet genom stort tillmötesgående
från stadsfullmäktiges sida kunnat påbörja en grundlig översyn av
fastigheten, såväl in- som utvändigt. Denna reparation pågår i
skrivande stund. Samtidigt har en grundlig renovering av salen
för nordiska djur påbörjats. Museets stuprännor, som varit helt
sönderrostade, har utbytts mot kopparrännor. I skrivelse till stads
fullmäktige har museistyrelsen aktualiserat den gamla frågan om
en eventuell tillbyggnad till museet. Frågan är nu under ut
redning.

Beträffande samlingarnas vård- och förkovran har fortsatt kata
logiseringsarbete utförts, främst genom amanuensen och vaktmäs
taren. I samband härmed har stora arbeten utförts för ordnande
av museets magasin, varvid även ytterligare extra arbetskraft an
litats. Under året har konservator Beda Westman, Skara, utfört
mycket värdefulla konserveringsarbeten utan kostnader för museet.

Inköp har skett bl. a. från hrr Leif Johansson, Vänersborg, Julius
V. Nordberg, Vänersborg, och Lennart Andersson, Vänersborg,
samt av tavla (Hesselbom) från Börjessons Konsthandel, Göteborg.

Museet har av intendent Benjamin Liedholm fått en laxbåt,
en av de sista som använts för detta fiske på Vänern.
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En deposition av ett konstverk av den engelske marinmålaren
H. S. Tuke ("Midsommarmorgon") har kommit museet till del under
cirka fyra månader.

Museet har under året dels omdisponerat de skyltskåp, som tidi
gare inretts på Vänersborgs lasarett, dels nyinrett ännu ett skåp.
Samlingarna där omfatta nu nordiska allmogesmycken, afrikanska
fåglar, textilier och mynt.

Museet har under året låtit trycka fyra olika vykort från sam
lingarna.

I likhet med vad som varit fallet tidigare har en rad donationer
kommit museet till del, nämligen (kronologiskt uppräknade) från
herr Arvid Bylund, N. Björke, hrr Arvid och Gustaf Dahlstrand,
Frändefors, herr Adolf Melin, Vänersborg, fru Karin Tell, Kung
älv, fru Elsa Hegethorn, Vänersborg, folkskollärare Erik L. Johans
son, Gåistad, Axel Rambergs dödsbo genom advokat Bertil Land·
berg, Vänersborg, läroverksadjunkt Birger och fru Hedvig Nilsson,
Vänersborg, Trollhättetraktens fornminnesförening, läroverksad
junkt Anders Edestam, Karlstad, herr Folke Tengeland, Grästorp,
rektor Erland Borglund, Dals Långed, dr. Albert Grönberg, Väners
borg, herr och fru Stigen, Färgelanda, sjukvårdare Sven Liven
stein, Uddevalla, herr Sven Johansson, Vänersborg, dr. och fru
C. G. Ingvarsson, Vänersborg, Sparbanken, Falköping, fröken Val
borg Anderssons sterbhus genom fröken Alma Larsson, Vänersborg,
bokbindare Anders Sahlin, Vänersborg, herr Karl Andersson, Vä
nersborg, fru Gerda Johansson, Vänersborg, herr Ossian Bengtsson,
Vänersborg, landsantikvarie Ingegerd Wallin, Borås, Svenska Han
delsbanken, Vänersborg, fröken Barbro Andersson, Uddevalla,
fröken Karin Johansson, Vänersborg, fru Dina Friedländer, Vä
nersborg, dövlärare Helmer Unander, Vänersborg, Östads kyrko
stiftelse, Östad, herr Nils Moss, Trollhättan, herr Julius V. Nord
berg, Vänersborg och fru Anna Lake, Vänersborg.

En ytterligare, mycket påtaglig ökning har skett, vad det gäller
forskarbesök vid museet. Under året har museet besökts av inte
mindre än 101 forskare.

Aven konsultationsverksamheten har ökat avsevärt. Studieverk
samheten har som tidigare varit livlig med föreläsningar, studiebe-

81



sök etc. Nämnas bör att museet alltmer utnyttjas av såväl läro
verk som flickskola både i grupp och enskilt, ett mycket glädjande
förhållande.

Styrelsen har i år bestått av rektor Sune Lundgren, ordförande,
lasarettsläkare Albert Grönberg, vice ordförande, centraldispensär
läkare Erik Salander, f. ombudsman Fjalar Åström, adjunkt Håkan
Noring, bankdirektör Karl Koch, kassaförvaltare, köpman
Lennart Andersson och landsantikvarie Sven Axel Hallbäck,
sekreterare.

Vänersborg i januari 1961.

SUNE LUNDGREN.
ordf.

Sven Axel Hallbäck.
sekr.

Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsredogörelse för 1960.

Styrelsen har under året varit densamma som tidigare, nämligen
ordförande länsassessor Torsten Bredin, v. ordförande dispensär
läkare Erik Salander, kassör bankkamrer Tord Bjernudd, sekre
terare landsantikvarie Sven Axel Hallbäck, landskamrerare Gunnar
Hjorth, landstingsassistent Stig KjöIlerström, sekreterare Sven Malm,
arkitekt Per Molnit, f. ombudsman Fjalar Åström och konst
närinnan fru Brita Emanuelsson.

Aven arbetsutskottet har varit identiskt med förra årets, nämligen
fru Emanuelsson, hrr Hallbäck, Kjöl1erström, Malm och Molnit.

Som revisorer ha riksbanksdirektör Erik Lindgren och landstings
kamrerare Sten Swan.~n fungerat med hr Manfred Emanue1sson
som suppleant.

Årsmötet höl1s i samarbete med Göta Alvdalens Konstförening å
Rånnums herrgård, Vargön, måndagen den 4 april. Dessförinnan
besöktes Folke Ricklunds utstäl1ning å museet samt de nyrenoverade
lokalerna därstädes. Ett fyrtiotal medlemmar närvoro vid årsmötet.
Efter detsamma inbjöds deltagarna till kaffe, smörgåsar och bak-
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verk. Redaktör Folke Edwards höll därefter ett synnerligen intres
sant och givande föredrag med titeln: "Att vara redaktör för en
konsttidskrift (Paletten)".

Ärets stora händelse för föreningen har annars varit den s. k.
Italienveckan å museet 6 - 15 mars. Programmet under denna
vecka med förnämliga föreläsningar och italiensk kultur, konst, lit
teratur och musik samt en konsert blev en betydande framgång
med tre helt fullsatta "hus" och med de övriga mycket välbesatta.
Från alla håll uttalades stor glädje över detta initiativ.

Föreningen har under året gjort en rad donationer, nämligen 500
kronor till museets fjärilsamlingar, 500 kronor till inköp av ornito
logiska fotoplåtar, 200 kronor såsom bidrag till förvärv aven Otto
Hesselboms-målning och 200 kronor att ställas till intendentens för
fogande i samband med uppvaktningar, telegram, representation etc.

Av den av konstnären Lars Norrman inköpta litoragrafiupplagan
med Vänersborgsmotivet "Vårvinterdag vid hamnen" har ytterligare
exemplar försålts.

Vänersborg i januari 1961.

TORSTEN BREDIN.
ordf.

Sven Axel Hallbäck.
sekr.
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Gillebroder!

När Du får årsskriften i Din hand, tänker Du då

på att den är en länk mellan Dig och Gillet och Din

kära hemstad?

Vad Vet Du om Vänersborg? Kan Du visa en främ

ling omkring här och peka ut och beskriva dess sevärd

heter? Kan Du Din stads historia, som inom parentes

är mer fängslande, än man kan ana? Om inte, lär Dig

allt detta och verka för att denna stad, som Du förvisso

anser underbarast bland alla städer i Svea rike, blir känd

och uppskattad av främlingen! Visa honom och lär ho

nom njuta av vår stads charm och skönhet!

Och Du Gillebroder i förskingringen! Propagera för

Vänersborg ! T ala om för Din omgivning, vad vår stad

har att bjuda av sevärdhet och naturskönhet! Berätta

om Skräcklan och allt det andra! Gör Vänersborg till

ett populärt resernål !

Allt detta är Du skyldig Din gamla hemstad!

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE.
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ÅRSKRÖNIKA 1960.

Hur skulle man som god västgöte börja denna krönika utan att
först tala om färgen på residenset. En västgöte börjar ju med de
stora och centrala problemen och övergår sedan, om han ids eller
orkar, till de något mindre och lättare frågorna för att slutligen
stanna viCl någon liten detalj. Detta kallas västgötaklimax.

Och vem vill här stå upp och påstå, att en svart Lumumba, en
röd Krusjtjov eller en vitskrudad Sixten Jernberg har något att be
tyda, ställd vid sidan av vårt skära residens.

Residenset har alltså bemålats skärt. Färgen är inte riktigt gris
skär, inte heller lingon och mjölk; den kallas slottsrosa, och detta
låter ju bestickande förnämt och vackert. Generellt kan ju sägas,
att alla färger är förnäma och vackra, var och en tagen för sig; det
är först, då de ställs sida vid sida, som disharmonier och omöjliga
kombinationer kan uppstå. Våra damer är i allmänhet väl bevand
rade i denna oskrivna färgkodex. Jag vill rekommendera bröder
na att ta med frun eller fästmön på en promenad längs jeten.
Be damerna låta blicken svepa från kiruddska syfabriken till Bryg
geriet! Fråga sedan, om den anblick husfasaderna utmed Hamn
gatan erbjuder verkar genomtänkt och harmonisk. Svaret kan en
dast bli ett: Nej, gräslig! Erkännas bör, att felet inte enbart är det
skära residensets, men dettas påträngande färg har liksom kommit
bägaren att rinna över.

För byggnadsnämnden måste det bli ett huvudbry att hålla i
alla glada gossar, som vill leka med färgpytsarna den dag, då be
byggelsen runt torget och utmed hamnen skall saneras och färg
sättas. Och denna sanering måste påskyndas med alla medel, sedan
nu residenset med sin pockande kulör framtvingat en helt ny in
ramning, i fråga om såväl färg som stil. Problemet hade varit enk
lare, mindre farligt och mindre brådskande med ett vitt residens.
Men kanske inte så roligt. För somliga.

Efter dessa funderingar om färgers betydelse för stadens framtida
utseende känner man kanske en önskan att för en stund få drömma
sig bort från alla påskbrevsfärgade fasader, och denna dröm kan lätt
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förverkligas, om man har Sven Malms och Carl-Göran Hagbergs
"Vandring i Vänerstad" inom räckhåll. Teckningarna i boken be
tonar det idylliska och är i svart-vitt, tack och lov! Den bör finnas
till hands i varje vänersborgshem, när man någon gång vill vila
sina ögon och sinnen. Vilket man troligtvis kommer att behöva,
då och då.

I Vänersborg har 1960 bland mycket annat också varit jubileer
nas år. Aldst bland jubilarerna var 100-åriga A. F. Carlssons Sko
fabrik. Detta gamla familjeföretag, som under det gångna seklet
betytt så mycket för stadens utveckling och dess innevånares bärg
ning, har också gjort namnet Vänersborg välkänt över hela vårt
land. För stora delar av vårt folk och även för många utlänningar
har faktiskt Vänersborg blivit ett begrepp, som innefattar det solida
och det hederliga tack vare företagets produkter och dess sunda
affärsprinciper. Jubileet firades som en luciafest i tidig morgon
stund med flammande marschaller och levande ljus, och bland de
inbjudna gästerna märktes också vår ålderman, bjuden just i egen
skap av sådan. Förklaringen till detta kom, då disponent Carl
Anders Carlsson, sedan gratifikationer utdelats till alla anställda
och pensionärer, till Gillet överlämnade en gåva av 20.000 kronor
att användas till stadens prydnad och försköning. Denna gåva
visar återigen den ställning och det förtroende Gillet åtnjuter i vårt
samhälle. Åldermannen tackade i ett kärnfullt tal för gåvan och
den hedersbevisning, som därmed visats Gillet.

Nästa jubilar i ålder räknat var också ett familjeföretag, det
75-åriga ELA. Alla här vet, att tidningen är välskött och att dess
inlägg väger tungt i debatterna om stadens väl och ve. Vi få ej
heller glömma den stora betydelse tidningen har för de väners
borgare, som tvingas att framleva sina liv i förskingringen och som
genom densamma kan hålla kontakten med hemstaden.

Vänersborgskretsen av Röda Korset, med gillebrodern Sven
Thunström som primus motor, har firat sin 25-åriga tillvaro och
som fyra i raden bland jubilarer kom Vänersborgs hem.värn med
sina 20 år. Elov Norden sade i denna sal Annandag Jul för 20 år
sedan: "Skulle ofreden nalkas våra landamären, stå vi dock icke
oförberedda. Igelkotten är beredd att låta den ovälkomne känna
taggarna". Dessa ord, uttalade det mörka året 1940, är lika sanna
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i dag som då, och kan gott tjäna som vinjett för hemvärnets upp
offrande arbete.

På Nobeldagen hade Vänersborg sin egen nobelfest, då 75-års
minnet av Birger Sjöbergs födelse firades. Stadens Birger Sjöbergs
pris om 2.500 kronor tilldelades därvid litteraturforskaren docent
Gunnar Axberger för hans studier i skaldens liv och dikt, dokumen
terat i boken "Lilla Paris' undergång". Festen ägde rum i Huma
nistiska förbundets regi och hade samlat stadens kulturella elit.

Med detta lämnar vi den solenna och kulturella avdelningen och
övergår till det lättare reportaget.

För att riktigt markera övergången, tror jag, att vi börjar med
reningsverket. Reningsverket har sitt så att säga huvudkontor för
lagt till "Tippen" med en filial på Fisktorget framför Residenset
- nu är jag där igen - men filialen går ej att måla, ty den är byggd
av natursten; tack snälle byggnadschefen! Reningsverket renar av
loppsvattnet, som bröderna naturligtvis redan gissat sig till, och
resultatet blir ett kristallklart och rent badvatten kring Skräcklans
stränder och skär. Tack ännu en gång!

Den nya Dalbobron börjar ta form. Fullt medveten om att ålder
mannen ej i alla avseenden delar krönikörens uppfattning om brons
betydelse ur kommunikationssynpunkt, vågar jag dock påstå, att
bron kommer att bli en turistattraktion av rang, minst en klass över
de nyinvigda Tjörnbroarna. Man är väl lokalpatriot. Men nu är
jag där igen: Ordna snarast stadens fasad västerut! !! (Tre utrops
tecken).

Att rena badvatten och ordna fasader m. m. kostar pengar, men
smakar det, så kostar det, och med detta talesätt i tankarna gick
stadens fäder åstad och höjde skatten med 50 öre. Totalt summa
kr. 16:55. Men vi får väl försöka ta igen något på turister och
badgäster.

I radion har gillebrodern Lars Madsen berättat om sjöfolk på och
kring Vänern. Hans erkända förmåga att få de utfrågade att verka
spontana och naturliga firade som vanligt stora triumfer, och krönI
kören har låtit sig berättas, att trakterna kring Sjöberget, östra
Haga och Gröne gången var totalt folktomma de kvällar program
met sändes. Som ögonvittne kan jag ej bestyrka detta, ty min familj
och jag satt också klistrade vid radioapparaten.
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På tal om radio, så har höstens riksdagsmannaval betecknats som
Sveriges första TV-val. Aven under valvakan medverkade TV, och
i detta program förekom två suspekta figurer, kallade Mina och
Mona. Det meddelades, att Mina och Mona skulle matas under
kvällens lopp, men ganska snart hade tittarna anledning misstänka,
att bemälda damer även drack en del till maten. Redan efter en
timme var saken klar: Mina och Mona var snurriga och måste av
kopplas, och Hyland och öman fick hjälpa sig fram bäst de kunde
med de gamla pålitliga räknesätten.

Sommarolympiaden i Rom gav ej de svenske några större fram-
gångar. Betydligt bättre gick det vid vinterolympiaden, men då
stod också den svenska truppen under mäktigt beskydd av sheriffen
i Squaw Valley, alias Harry "Ritar'n". Att finnar, norrmän och
ryssar kände sig mjuka och svaga i knävecken, när Harry gick om
kring och fingrade på sin sexpipiga och satte ögonen i vederbö
rande, förklarar ju tillfullo våra 7 medaljer.

Medan vi ändå befinner oss over there, kan anmälas att Kennedy
valts till president och att mrs Kennedy mycket påpassligt i samma
veva skänkte sin make en baby. Just detta gjorde att Kennedy vann
valet, påstår de initierade. Med detta faktum för. ögonen förblir
det en gåta, hur en man i Erlanders ålder kan vinna val på val i
ett land med världens lägsta nativitet.

Kung Baudouin av Belgien har funnit sin drottning, och bröllopet
ägde rum en hel torsdag. Den dagen vankades det inte ärter och
fläsk i svenska hem, inte; i lyckligaste fall blev det litet vidbränd
burkmat, ty bröllopet sändes i svensk TV.

Att titta på TV kan vara nog så behagligt, liksom att från en
fåtölj göra "Vandring i Vänerstad". Att göra denna vandring bok
stavligen har däremot sina besvärligheter, sedan alla tänkbara gång
banor och promenadvägar belagts med Diabasbolagets mest glas
skarpa grus. Vågar vi be Väderlekstjänsten om en kraftig tjälloss
ning och för säkerhets skull be Byggnadschefen hjälpa till att gruset
sjunker ned i underjorden, så att vänersborgarna slipper att planera
varje förflyttning och återigen kan börja flanera?

Om bröderna trots dessa inskränkningar i rörelsefriheten tänker
motionera ned julmaten, så har jag två mål att föreslå för promena
den. Gå först till FrimurareIogen. Detta är ej en uppmaning till
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krogsväng. Ta en sista ordentlig titt på byggnaden, som för dej
och de flesta andra av oss säkert rymmer många glada minnen.
"Logen" skaII nämligen rivas på nyåret, och du kommer aldrig
mera att sitta i matsalen och plocka i dej av Nisse Hanssons smör
gåsbord eIIer ha några glada giIIestämmor en trappa upp.

När du sedan samlat (lessa glada hågkomster och sorterat in dem
i ditt minnes kartotek, så sök upp någon av dina vänner bland
stadens fäder. Be honom följa med tiII nästa mål för promenaden:
södra Edsgatan. Be honom tänka sig gatan utan julgirlanger och
utan lindar. Be honom titta på aIIa sneda, ryggbrutna, tiII-, om
och påbyggda, omålade en- och tvåvåningshus. Fråga honom, om
han tror att alla stadens lyxbilar parkerade framför kåkarna kan
maskera förfaIIet lika bra som lindarna gör. "Trafiken"! säger han.
"Trafiken på Edsgatan går nog lika bra ännu många år, lika bra
som rikssexans genom Alingsås och 186:ans genom UddevaIIa." Men,
Broder, lägg dina ord väl, så du sparar krönikören obehaget att läsa
en gravskrift över faIIna lindar nästa gång vi träffas, och så bra,
att inte du och vi andra förlorar tron på de män vi valt att tänka
för oss.

Och med denna fromma uppmaning ber jag att få önska giIIe
bröderna en god fortsättning på julen och ett Gott Nytt År!

Vänersborg Annandag Jul 1960.

THORSTEN GULZ.
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MINNESRUNOR 1960.

"Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld."

Gillebröder!

Under år 1959 bortgick - efter vad som numera blivit känt - ännu en
av våra medlemmar, varför dödens skördar det året uppgick till 12 bröder:

F. lokföraren ARVID JOHANSSON, född i Väners
borg den 9 juli 1897, avled i Uddevalla den 22
februari 1959. - J. anställdes i unga år vid UVHJ:s
verkstad och blev sedermera eldare och lokförare.
För 30 år sedan placerades han i Uddevalla och pen
sionerades från SJ i april 1958. - Arvid Johansson
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1947.

Under det snart tilländagångna året ha - såvitt vi nu ha oss bekant - inte
mindre än 14 gillebröder gått ur tiden och lämnat tomrum efter sig i brödra
kretsen. Några av dem vora i vår stad mycket kända män, några av dem
hade en mer än 40-årig medlemstid, några hade gjort alldeles särskilda in
satser inom vårt gille. Om dem alla har det vittnats, att de redligen fyllt
sitt värv och därigenom hedrat den stad, som sett dem födas eller där de
fostrats eller satts att verka.

Civilingeniören LARS GUNNAR SANDH, född i
Borås den 2 april 1924, avled vid en tragisk flyg
olycka i Turkiet den 19 januari 1960. - Sin skoltid
tillbragte S. i Vänersborg, där han 1944 tog student
examen, varefter han följande år flyttade till Udde
valla. Efter avlagd ingeniörsexamen kom han 1951
till L. M. Ericsson och dess utlandsförsäljning. Un
der en tjänsteresa mötte han sitt öde. - Lars-Gunn<lr
Sandh invaldes i Vänersborgs Söners Gille år 1945.
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F. stationsmästaren ERIK HALLQVIST, född i Vä
nersborg den 27 september 1893, avled i Grästorp den
20 mars 1960. - H. anställdes i unga år vid UVHJ
och stationerades redan 1915 vid Lilleskogs station,
först som stationskarl och sedermera som stationsmäs
tare, tills han 1956 avgick med pension och bosatte
sig i Grästorp. - H. var en ståtlig och populär man,
välkänd särskilt i samband med kungajakterna på
HalJe- och Hunneberg, varom svenska guldmedaljer
och utländska nådevedermälen bura rikt vittne. 0._

Erik Hallqvist inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1930.

Bagaremästaren NILS ERICSSON, född i Vänersborg
den 10 februari 1907, avled där den 11 april 1960.
- Efter skolgång började E. 17-årig i yrket hos sin
fader Axel Ericsson och övertog 1938 ,tillsammans
med en broder faderns rörelse. Han tillhörde styrel
serna för sina yrkessammanslutningar. - Nils Erics
son inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1946.

F. länsassessorn RAGNAR FALK, född i Karlstad
den 14 augusti 1890, avled i Vänersborg den 11 april
1960. - Efter studentexamen i födelsestaden 1909 och
kansliexamen i Uppsala 1913 inträdde F. i landsstaten,
först i Värmlands län och 1917 i Alvsborgs län, blev
länsbokhållare 1918 och häradsskrivare i dåvarande
Väne fögderi 1927. Vid uppbördsväsendets omorgani
sation 1946 blev han länsassessor vid länsstyrelsen och
pensionerades 1957. - F. var en framstående forskare
i gamla handlingar och nedlade ett omfattande arbete
för Vänersborgs museum, vars styrelseordförande han
var i åtskilliga år. - Ragnar Falk invaldes i Väners

borgs Söners Gille år 1947 och var ledamot av dess årsskriftsnämnd från år
1954.
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F. chefredaktören KARL GUSTAF WASSENlUS,
född i Halmstad den 17 augusti 1890, avled i Vä
nersborg den 14 april 1960, underligt nog på dagen
lika gammal som sin vän Ragnar Falk. - Efter real
examen 1918 medarbetade W. i olika tidningar, blev
1917 redaktör för tidningen Trollhättan och 1923 för
Elfsborgs läns Annonsblad, från vilken sistnämnda
tjänst han pensionerades 1957. - I och utanför sitt
yrke kom W. att tillhöra ett stort antal sammanslut
ningar och styrelser. Han tillhörde bl. a. Sparbankens
i Vänersborgs styrelse sedan 1939, var dess ordförande
sedan 1954 och avgick från dessa uppdrag 1960. Hans

insatser för och inflytande i staden och bygden vora betydande. - Karl Gustaf
Wassenius invaldes i Vänersborgs Söners Gille år 1957.

Handlanden ERIC LUNDBORG, född i Vänersborg
den 6 januari 1888, avled där den 29 april 1960.
Efter utbildning i skrädderiyrket, bl. a. i Stockholm
och Köpenhamn, startade L. 1913 egen herrekipering
i Vänersborg, som han bedrev till sin bortgång. - L.
var livligt engagerad i skilda yrkessammanslutningar
och även i allmänna värv. I besittning aven vacker
och kultiverad barytonstämma var han verksam i
flera sällskap och körer, där han också framträdde
som uppskattad solist. - Eric Lundborg inträdde i
Vänersborgs Söners Gille redan år 1907 och erhöll
följaktligen dess medalj år 1956. Han var ersättare
i Gillets styrelse åren 1949-56.

F. köpmannen JOHN NYSTRöM, född i Väners
borg den 12 december 1870, avled i Göteborg den 6
maj 1960. - N. började i förvärvslivet som korres
pondent hos en exportfirma i Göteborg, flyttade så riJl
Stockholm men återkom till Göteborg under första
världskriget och var 1917-18 anställd hos stadens
livsmedelsnämnd. Han startade så 1919 tillsammans
med en kompanjon en engrosrörelse i kemisk-tekniska
artiklar, 1936 ombildad till aktiebolag. Efter kom
panjonens bortgång 1952 fortsatte N. ensam rörelsen
till 1955, då han drog sig tillbaka. - John Nyström
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1919.
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Kontoristen AXEL BERGMAN, född i Vänersborg
den 17 februari 1898, avled där den 12 juni 1960. 
Efter realexamen 1912 anställdes B. vid UVHJ men
övergick 1921 till AB A. F. Carlssons Skofabrik. 1946
öppnade han tillsammans med sin hustru egen affärs
rörelse men anställdes 1952 som kontorist vid Väners
borgs allmänna sjukkassa. - B. var aktiv inom hem
värnet och tidigare inom idrotten. - Axel Bergman
inträdde i Vänersborgs Söners Gille 1946.

F. handlanden BIRGER FRIEDLANDER, född i
Vänersborg den 10 juli 1887, avled där den 21 juni
1960. - Efter skolgång ägnade sig F. åt affärsrörelse
och bedrev under en följd av år torghandel med fisk,
ända tills ohälsa bröt hans krafter. - F. var i yngre
år en framstående roddare. - Birger Friedländer Jn

trädde i Vänersborgs Söners Gille år 1943.

F. posttjänstemannen VIKTOR WALLSTRt:5M, född i
Vänersborg den 29 april 1882, avled i Kil den 23 juli
1960. - W. började sin postala bana 1901 i födelse
staden men flyttade 1905 till Borås, där han blev or
dinarie brevbärare 1909 och pensionerades 1942, var
på han slog sig ned i Kil. Han fick uppleva textil
stadens expansion under dessa år och var en i Borås
mycket välkänd postman, sedan 1924 tjänstgörande
på postkontorets stora paketavdelning, dä'r alla post
orderfirmorna avlämnade sitt gods. - W. var bl. a.
ordförande åtskilliga år i sin yrkessammanslutning. 
Viktor Wallström inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1944.
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F. vaktmästaren CARL CARLSSON, född i Väners
borg den 27 juni 1878, avled där den 11 oktober 1960.
- Efter skolgång och anställning vid Lundviks meka
niska verkstad blev C. 1914 vaktmästare vid Dalbo
bergens sanatorium, där han pensionerades 1939. 
Utrustad med en mycket vacker tenorröst var C. 
liksom Lundborg - medlem i det gamla Kvartett
sångarsällskapet och av Par Bricole-kören m. fl. 
Carl Carlsson inträdde i Vänersborgs Söners Gille år
1919.

Stadskamreraren ELOV NORDEN, född i Vänersborg
den 22 februari 1901, avled i Uddevalla den 19 no
vember 1960. - Efter studentexamen 1919 i hem
staden och civilekonomexamen 1924 i Stockholm blev
N. sistnämnda år stadsbokhållare i Vänersborg och
1938 stadskamrer i Uddevalla. Vid sidan härav hade
han en mängd olika uppdrag. Han var ordförande i
Sveriges stadskamerala förening och hade där tidigare
i många år varit sekreterare och styrelseledamot. -
Elov Norden inträdde i Vänersborgs Söners Gille dr
1916, var såsom gilleskrivare medlem av Gillets sty
relse åren 1929-43, var därutöver krönikeskrivare

och medlem av beredningsnämnden ända fram till år 1949, medlem av årsskrifts
nämnden ända fram till år 1953, var initiativtagare till och årsskriftens re
daktör under de första åren och erhöll som en av de första gillets medalj för
ådagalagd förtjänst vid 50-årsjubileet 1955. - Elov var min gamle skolkam
rat och vän och en oförgätlig arbetskamrat under många gemensamma år i
Gillet. Hans insatser för detta skola aldrig glömmas.

Charkuteristen ROBERT CARLSSON, född i Väners
borg den 15 januari 1894, avled där den 13 decem
ber 1960. - Efter skolgång utbildade sig C. för
charkuteristyrket och bedrev tillsammans med en kom
panjon charkuterirörelse i hemstaden under ett 30-tal
år. - C. var intresserad medlem i stadens motorbåts
klubb. - Robert Carlsson inträdde i Vänersborgs Sö
ners Gille år 1955.
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F. handlanden KARL THöRNQVIST, född i Väners
borg den 20 januari 1884, avled i öxnered den 19
december 1960. - Efter skolgång och utbildning i
handelsyrket arbetade Th. under en följd av år hos
den kända firman Jonsson & Ullgren, varefter han
förviirvade och drev egen specerihandelsrörelse i öx
nered, som han för något år sedan överlät. - Karl
Thörnqvist inträdde i Vänersborgs Söners Gille år
1919.

Vänersborg Annandag jul 1960.

GUNNAR HJORTH.

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

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

(Anita Hallden.)
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1960.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse över verksamheten under år 1960, Gillets 55:e
arbetsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 23 mars
och till högtidsstämma annandag jul. Till den senare, som avhölls
i Stadshotellets festvåning, hade infunnit sig 47 gillebröder. Vid
stämman utdelades en jubileumsmedalj") och ett antal 25-årstec
ken till därtill berättigade gillebröder. Efter högtidsstämman före
drog åldermannen protokoll och krönika från stämmorna åren 1906
och 1910, alla författade av Halvord Lydell. Därmed skulle
inledas en tradition att årligen avlyssna vad som skrevs för
50 år sedan. Därefter samlades gillebröderna med sina damer och
representanter för Vänersborgs Döttrars Gille till den vart femte
år återkommande julfesten med åtföljande dans i societetssalen.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 29:e årgång.
Ur gillets allmänna kassa har anslagits 500 kronor till den ma

trikel över läroverkets elever, som kommer att utgivas i föreningen
Vänersborgs Skolpojkars regi och med gillebrodern, förre rektorn
Ernst Lundberg som redaktör, ävensom sedvanliga 100 kronor
till "De gamlas utfärd". Ur "Knut Hernströms understödsfond"
har utdelats en julgåva och ur "Major Oscar Wenerströms under
stödsfond" likaledes en julgåva. (För Gillets övriga understöcts
verksamhet redogöres i "Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles ålder
domshems" särskilda styrelseberättelse.) Liksom tidigare har ur
"Wilhelm och Nora Malmbergs donation" utgått stipendier, 150
kronor, till elever vid stadens folkskolor.

".) Till f. förmannen Axel Johansson, som inträtt Gillet under år 1911.

96



7,

623.

616.
15,

601,

Gillets medlemsantal utgjorde vid årets början 597.
Under året ha tillkommit 26

Ur Gillet ha på egen begäran utträtt . . . . . . . . . . . . . . 2
och på grund av stadgeföreskrift avförts . . . . . . . . . . 5

----~

varför medlemsantalet under året utgjort .
Under året ha avlidit .

varför medlemsantalet vid årets slut alltså utgjorde
varav 27 ständiga medlemmar.

Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLM1'i.NNA KASSAN:

Behlllning frIn Ir 1959 .
Avgift frln ständig medlem 100:-
Medlemsavgifter för Ir 1960 . . . . . . . . . . 2.870:-
Uttagna porton 347 :85
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 :90

3.122:93

3.451 :75

Kronor 6.574:68

4.820:85

1.753 :83

6.574:68Kronor

1.340 :13
850:15
750:66
600:-

30:22
32:

508:89
481 :75

19:50
30:

121:
56:55

1.774:53
869:-

2.643:53
889:70Avgår främmande poster

---------

Bidrag till kostnaden för Irsskriften 1960 .,
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar .
GIvor .
Böcker .
Arkivkostnader .
Trycksaker .
Porto och telefon .
Ränta .
Utskylder .
Gravkostnad .
Diverse .

Behlllning till Ir 1961: Innestående i bank ..
I postgiro

---,,--:-:-:c-:::-c-
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2. VJi.NERSBORGS SöNERS GILLES FÖRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1959 .
Räntor .

Kronor

Utskylder .
Behållning till år 1961: Obligationer 4.000:-

Innest~ende i bank 1.459:48

Kronor

3. NAMNKUNNIGA VJi.NERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1959 .
Ränta .

Kronor

5.332:73
175:75

5.508 :48

49:-

5.459:48

5.508 :48

863 :24
28:39

891 :63

Kronor

Behållning till år 1961: Innestående bank 891 :63
--------

891 :63

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1959 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1961: Obligationer 2.000:-

Innestående i bank.. 202:01

Kronor

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1959 .
Räntor .

Kronor

2.204:94
72:67

2.277:61

75:60

2.202:01

2.277:61

6.019:27
198 :34

6.217:61
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Behållning till år 1961: Obligationer
Innestående i bank ..

6.000:
217:61

Kronor

6.217:61

6.217:61



6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behlllning frin Ir 1959 .
Räntor .

Kronor

Julgiva .
Behlllning till Ir 1961: Obligationer 3.000:-

Innestlende i bank.. 619:35

Kronor

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behlllning frln Ir 1959 .
Räntor .

Kronor

3.601 :25
618:70

3.719:95

100:60

3.619:35

3.719:95

10.876:49
358:49

11.234:98

Stipendier till elever vid stadens folkskolor ..
Utskylder .

Behlllning till Ir 1961: Obligationer
Innestlende i bank ..

150:-
219:- 369:·-

10.000:-
865 :98 10.865:98

Kronor 11.234 :98

8. RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND:

Behlllning frin Ir 1959 5.846:01
Förslida Irsskrifter 110:50

särtryck (Aug. P.) 84:-
Annonser i Irsskriften 1960 . . . . . . . . . . . . . . 2.730:-
Bidrag till kostnaden för Irsskriften 1960 1.340:13
Räntor 192:70 4.457:33

Kronor 10.303:34

Kostnad för Irsskriften 1960 .
Utskylder .
Diverse .

Behlllning till Ir 1961: Obligationer
Innestlende i bank ..

4.070:13
57:
-:30

4.000:
2.175:91

4.127:43

6.175:91

Kronor 10.303 :34
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9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1959 .
Ränta .

Kronor

6.086:74
200:65

6.287:39

Behållning till år 1961: Obligationer
Innestående i bank ..

6.000:-
287 :39 6.287 :39

Kronor 6.287:39

10. AKTIEBOLAGET A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:

Gåva
Ränta

20.000:
47:50

Kronor 20.047:50

20.047:50Behållning till år 1961: Innestående i bank
---------

Kronor 20.047:50

Allmänna kassan utvisar för året ett underskott av c:a 1.370
kronor, vilket huvudsakligen föranletts av ökat bidrag till årsskrif
ten, merkostnaden för högtidsstämman på grund av julfesten och
engångskostnad för anskaffande av citografplåtar över medlem
marna. Vidare har Halvord LydelIs gravplats slutligt ordnats.

De gemensamt förvaltade fonderna (2-9) förete minskad ränte
avkastning. Denna är emellertid endast skenbar. Styrelsen har
nämligen under året inköpt nom. 10.000 kronor Svenska statens
5 1/2 Ofo obligationer av år 1960, å vilka första årsräntan utfaller
först i april 1961.

I samband med sitt 100-årsjubileum har Aktiebolaget A. F. Carls
sons Skofabrik till Gillet överlämnat 20.000 kronor att användas
för något Gillets ändamål, närmast stadens förskönande. För denna
storslagna donation frambär styrelsen Gillets varma tacksamhet. Det
skall bli styrelsen angeläget att på lämpligt sätt och i samråd med
stadens myndigheter söka förverkliga gåvan i enlighet med dona
tors intentioner.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andra ålderman f. spar
bankskassören Bror Fock, till gilleskrivare driftschefen Thorsten
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Gulz och till kassafogde handelsföreståndaren Harry Peterson.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden,

varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 28 mars 1960.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

VALTER KARLSON.

PRIMUS ANDERSON.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

Grans knin g s b erät t e l s e.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles
räkenskaper och förvaltning under år 1960, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess olika fonders ställning är i full överensstäm
melse med de oss förelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapital
behållningen per den 31 december 1960, tillhopa Kronor 63.520:69,
har av oss kontrollerats. Fondernas innehav av obligationer har
inventerats och befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Protokoll, förda vid styrelsens sammanträden samt Gillets stäm
mor, har för oss företetts.

Då ingen anledning till anmärkning förefinnes, tillstyrka vi full
ansvarsfrihet för 1960 års förvaltning.

Vänersborg den 14 april 1961.

LENNART ANDERSSON. G. ANDERSSON.

G r a n s k n i n g s m ä n.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1960.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten under år
1960, stiftelsens nionde arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN.

VINST- och FöRLUSTKONTO:

I n k o ms t e r:

Arrende konto .
Räntors konto .

10.368:-
140:07 10.508 :07

Kronor 10.508 :07

Understöds konto .
Kapital konto (årets överskott) .

Kronor

U t g i f t e r:

Räntors konto .
Löners konto ...................•........
Renhållningskonto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

2.100:
300:
245:70

2.042:01
200:
962:
23:80 5.873 :51

3.200:-
1.434:56

10.508 :07

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTON:

T i Il g å n g a r:

den 31/12
105.000:

100:
50:

2.917:81
27:-

den 1/1
105.000:

100:
50:

576:26

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bank konto .
Utestående fordringars konto .

-------------
Kronor 105.726:26 108.094:81
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Skulder:

40.000:
1.007:36

67.087:45

40.000:
73:37

10.000:
55.652:89

Låne konto .
Utestående skulders konto .
Reservfondens konto .
Kapital konto .

---------------
Kronor 105.726:26 108.094:81

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION:

Behållning från år 1959 .
Räntor .

33.233 :31
1,420 :01

Kronor 34.653:32

Behållning till år 1961: Fastighetens lån ....
Obligationer
Räntefordran
Innestående i bank ..

20.000:
9.200:

950:-
4.503 :32 34.653 :32

Kronor 34.653 :32

Under året har nytt staket mot Norra gatan utförts, varigenom
den under flera år pågående renoveringen av fastigheten får anses
avslutad. Denna framstår nu i vårdat skick.

Stiftelsens understödsverksamhet har under det gångna året ytter
ligare utökats. Styrelsen uppmanar i detta sammanhang ånyo med
lemmarna att för styrelsen anvisa fall, där understöd kan vara på
kallat, även utan samband med julhelgen.

Sedan - för 9 år sedan - Gillets gamla fastighetsförening över
gått till stiftelse, torde det vara onödigt med särskild reservfond.
Styrelsen har därför överfört reservfonden, 10.000 kronor, till kapi
talkontot och anhåller om årsstämmans godkännande härav. I sam
band härmed torde åt styrelsen givas uppdrag att avgiva förslag
till stadgar för stiftelsen.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande f. spar
bankskassören Bror Fock, till sekreterare driftschefen Thorsten
Gulz, till kassör handelsföreståndaren Harry Peterson och till fas
tighetsförva1tare köpmannen Valter Karlson.
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Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 28 mars 1961.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

VALTER KARLSON.

PRIMUS ANDERSON.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

R evi S ian sh erätt el s e.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räken
skaper och förvaltning under år 1960, få efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss
genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbehåll
ningen per den 31 december 1960, tillhopa Kronor 101.740:77,
har av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Syskonen
Eliassons donations innehav av obligationer har inventerats och be
funnits överensstämma med räkenskaperna.

Protokoll, förda vid styrelsens sammanträden, har för oss före-
tetts.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Fastigheten är försäkrad till betryggande belopp.
Då någon anledning till anmärkning ej förefinnes, tillstyrka VI

full ansvarsfrihet för 1960 års förvaltning.

Vänersborg den 14 april 1961.
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67.087:45
34.653:32 101.740:77

1.753:83
5.459:48

891 :63
2.202:01
6.217:61
3.619:35

10.865:98
6.175:91
6.287:39

20.047:50 63.520:69

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1960.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
Aktiebolaget A. F. Carlssons Skofabriks Donation .

-----
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem:

Fastigheten .
Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation .

Summa kronor 165.261 :46
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Cjllebröder!

Gillet äger ett betydande antal överexemplar av tidigare år

gångar av årssk~riften. Dock äro årgångarna 1932 och 1934 helt

utgångna, och av årgång 1935 finnes endast ett mindre antal

exemplar.

Den som önskar komplettera sm årsskriftsserie med äldre år

gångar kan hänvända sig till Gillets kassafogde (handelsförestån

daren Harry Peterson, Nygatan 54, Vänersborg). Priset är 3 kr/st.

Under 1930-talet upplades en porträttsamling över Gillets med

lemmar. Denna kommer nu att fullständigas och vidareföras.

De gillebröder, som veta med sig att icke ha överlämnat sitt foto

grafi till porträttsamlingen, torde snarast möjligt göra detta. Det

gäller framför allt alla, som under de 30 senaste åren inträtt i

Gillet.

Fotografi bör förses med uppgift om namn och födelse tid.

STY RELS EN.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1960.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora .
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Med. lic., Stockholm .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Mariestad .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
"ANDERSSON, ERIK T., Förman, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, ]ordbruksförman, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAV, Chaufför, Vänersborg .
"ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman, Vänersborg o

ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund o. o••.••• o• o• o••••••
"ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg ... oo••.• o••••
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Strömstad .. o• oo•• o•••••
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg . o. o••• o••• o. o
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg o •••••

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg ....
ANDERSSON, CARL Wo, fd. Handlande, Vänersborg . o.•• o••••
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg o • o ••••

ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg .
ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg o • o

ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) oo o .

ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg . oooo•• oo•••
ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg o •••••• o •
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födelse· Inlrå-
år desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1896 .30
1897 42
1908 60
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1930 59
1919 53
1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38
1925 58
1936 60



"ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, bisittare i
gillets styrelse, innehavare av gillets medalj (1958) .

'~ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Bräckan, Frändefors .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg .
"ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDERSSON, TORSTEN, Bokhållare, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARVIDSSON, CARL FREDRIK, fd. Skofabriksarbetare, Väners-

borg .
*ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
ARVIDSSON, UNO, Chaufför, Göteborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"'BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
"BECKEMAN, KNUT, fd. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medlem .
"BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, Linjeförman, Trollhättan .
"BERG, FRITZ, fd. Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem "
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
':-BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Rom (Italien) .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, AXEL, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg t .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Laxå .
"-BERGSTRöM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
"BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro .
"BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg .
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg .
BJöRNBERG, SVEN, Poliskonstapel, Vänersborg .
BJöRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
BJöRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, KARL, fd. Hantverksföreståndare, Vänersborg .

1898 18
1919 35
1918 45
1896 32
1914 55
1909 52
1906 54
1901 30
1907 53
1897 46

1885 59
1902 28
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1890 45
1885 30

1880 15
1905 33
1903 55

1884 08
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1898 46
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1885 55
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BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
"'BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
"'BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
*BRAND, ERNST, Civilingeniör, Hälsingborg, ständig medlem ..
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg .
"'BROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun .
':-BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
'}BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BKCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
"CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Linköping .
>;-CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Avdelningschef, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Viinersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Förste kansliskrivare, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
DAHLGREN, STIG, Omnibusägare, Vänersborg .
"'DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, HARRY, Polisassistent, Uddevalla .
DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping .
DAHME, ALGOT, Kmneslärare, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAFGÄRD, BENGT, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
'}DAFGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
'}DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
'~DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Drevviken .
d' ORCHIMONT, CURT, Landsfogde, Vänersborg .
'~EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Nacka .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Sundbyberg .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan .
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1923 55
1914 55
1918 47
1906 48
1881 50
1888 (09)32
1873 34
1880 21
1919 54
1886 19
1906 (07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1924 48
1918 55
1911 53
1917 55
1896 30
1911 55
1909 55
1895 47
1909 39
1920 55
1939 50
1906 30
1903 53
1898 53
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1899 30
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49
1894 48
1919 44
1924 50
1916 53



EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg 1916 60
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma 1919 44
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .. .. .. . .. .. 1903 42
"ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda 1906 30
"ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall 1912 30
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg . .. 1916 51
ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm.................. 1913 42
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg 1943 47
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem 1949 49
"ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg 1909 30
ENGLUND, NILS TURE, Studerande, Vänersborg 1939 47
ERIKSSON, ALFRED, fd. Boktryckare, Göteborg 1884 52
ERIKSSON, ALLAN, l:e Postiljon, Vänersborg 1913 55
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem 1944 54
':-ERIKSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg 1889 21
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . .. 1913 46
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .. .. 1901 55
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg 1912 46
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg 1913 55
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .. 1902 50
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg 1909 55
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg 1908 43
ERICSSON, JOHN-OLOV, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem 1939 54
ERICSON, KARL, fd. Förrådsförman, Vänersborg .,. . . . .. 1896 59
ERICSSON, NILS, Bagaremästare, Vänersborg t 1907 46
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors 1911 57
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg 1920 46
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg 1906 55
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg 1911 55
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg 1921 58
EHRLING, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand 1926 54
FAGERSTRÖM, RUNE, Apotekare, Uddevalla 1924 57
FALK, HARRY, Köpman, Vänersborg 1906 55
FALK, RAGNAR, fd. Länsassessor, Vänersborg t 1890 47
*FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vänersborg, gillets andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) 1888 07
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Borås 1910 52
FRIEDLKNDER, BIRGER, fd. Handlande, Vänersborg t 1887 43
"FRÖBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg 1896 24
FRöID, ARVID, Förman, Vänersborg 1897 41
FRöID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg 1900 59
FURBO, EVERT, Skolvaktmästare, Vänersborg 1910 55
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg 1917 56
"GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg 1911 30
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"'GADDE, NILS OLOF, Sponhandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Köpman, Vällingby .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
"'GILLBERG, EWALD, Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) " .
GILLBERG, ÄKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRöM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
*GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, ALBERT, Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
GRöNBERG, MATS, Civilingeniör, Stockholm .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare .
GUSTAFSSON, EDVARD, Bitr. länsarkitekt, Vänersborg
GUSTAFSSON, HOLGER, Häradsskrivare, Åmål .
"'GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
"HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Norrköping, ständig medlem ..
*HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
'-HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, bisittare i

gillets styrelse, innehavare av gillets medalj (1957) .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
"HALLONQVIST, KNUT, Köpman, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
'-HALLQVIST, ERIK, fd. Stationsmästare, Grästorp t .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Lidköping .
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Göteborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem
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1915 34
1911 51
1911 47
1917 46

1889 08
1920 55
1910 46
1906 54
1897 54
1901 54

1884 07
1895 59
1932 60
1913 44
1939 54
1905 28
1923 46
1911 38

1893 19
1918 55
1909 55
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1901 17
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1893 30
1926 45
1913 55
1904 55
1899 28
1924 52
1896 48
1889 38

1942 57



"HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala .
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla .
"HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg, gillets arkivarie
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Borås .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
;'HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg oo .
HJELM, AXEL Ro, Köpman, Vänersborg . o .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
':-HjORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, gillets förste

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Fartygsritare, Göteborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Kapten, Uddevalla o .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg oo o.. o
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
JAKOBSSON, NILS, Brädgårdsförman, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Tjänsteman, Göteborg .
]ANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg o
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg . ooo .
JANSSON, SVEN, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg ., o
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg " ooo,, " .. o., o .
JARN, GöSTA, Agronom, Trollhättan o' o.. oo' ooo. oo .
"JENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg .
"JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARNE, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARVID, fd. Lokförare, Uddevalla t .
"JOHANSSON, AXEL, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1960) o ••••••••••••

"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
':'jOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg .

1878 23
1905 59
1909 42
1901 36
1899 55
1919 55
1907 34
1934 57
1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1905 43
1885 54
1908 60
1932 58

1902 23
1907 53
1903 50
1910 58
1923 53
1921 55
1904 50
1932 53
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1898 26
1907 59
1897 47

1884 11
1903 30
1896 (15)45
1912 55
1887 19
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JOHANSSON, ERNST, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussmästare, Trollhättan o •••••••

JOHANSSON, GUNNAR, fd. Maskinmästare, Göteborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Modellör, Vänersborg o •••••••••••••••

'}JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, BUGO, Inspektör, Stockholm .
*JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvahmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, fd. Förman, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
'}JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumentmakare, Vänersborg .
JOHANSSON, OSCAR, fd. övermaskinist, Mölndal .
~'JOHANSSON, OTTO, Handlande, Mellerud .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg .
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Vällingby .
JOHANSSON, SVEN, Televerksarbetare, Trollhättan .
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg .
JOHANSSON, VALFRID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"'JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg .
"'JONSSON, ANDERS, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, BENGT R., Arkivarie, Solna .
JONSSON, ERIK, Ekedal, öxnered .
JONSSON, HELGE, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, JOHAN, fd. Intendent, örebro .
JOHNSSON, CARL, fd. Handlande, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
KAHNBERG, KNUT, Äkeriägare, Vänersborg .
'}CARLSSON, ALBERT, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Avesta o ••••••••

CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg .
'}CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
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1896 59
1910 54
1920 60
1916 58
1899 50
1883 47
1905 53
1904 54
1899 30
1910 54
1907 60
1891 42
1908 44
1900 30
1918 55
1891 50
1910 55
1927 53
1897 28
1910 42
1935 59
1885 44
1888 25
1905 53
1902 55
1923 57
1937 59
1900 48
1894 50
1908 34
1915 35
1930 54
1920 46
1912 45
1882 45
1870 (19)51
1923 45
1909 59
1894 44
1878 35
1910 58
1914 54
1944 47
1900 44
1904 30



CARLSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, GUNNAR, FörrådsM~stare, Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood, (U. S. A.) .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg .
"CARLSSON, CARL, fd. Sanatorievaktmästare, Vänersborg t .
<'CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (U. S. A.)

ständig medlem .
"CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-

havare av gillets medalj (1957) ..
"CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Studerande, Vänersborg, ständig med-

lem .
CARLSSON, KENT, Studerande, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg '" .
CARLSSON, ROBERT, Charkuterist, Vänersborg t .
"XARLSON, VALTER, Köpman, Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i giilets styrelse, gillevärd .
CARLSSON, ÅKE, Servitör, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
"CARLSTRöM, NILS, fd. Kamrer, Hälsingborg .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
"LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg .
"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .

1897 48
1905 38
1896 49
1911 51
1928 60
1878 19

1897 32

1906 59

1885 08
1909 30

1939 47
1952 60
1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54
1894 55

1905 30
1914 59
1915 58
1893 16
1895 60
1907 49
1916 55
1913 55
1910 55
1905 54
1908 53
1905 60
1908 51
1914 52
1912 33
1914 34
1890 19
1908 54
1922 46
1904 54
1910 57
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"LARSSON, ERNFRID, fd. l:e Postiljon, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (1956) .

LARSSON, GtlSTA, Teknolog, Vänersborg, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, fd. Försäljningschef, Vänersborg .
':-LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Journalist, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, l:e Stationsskrivare, Johannehov . _ .
LARSSON, ROLF, Åkeriägare, Vänersborg .
LARSSON, STIG, Tjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Karlstad .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, ersättare i gillets styrelse ..
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Telearbetare, Vänersborg .
"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) .
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
LINDGREN, GtlSTA, Byggnadssnickare, tlrebro .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Anten .
"-LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
"'LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg .
"LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Vänersborg .
LINDSTRtlM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg .
':'LJUNGGREN, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg .
':'LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, LiIIeskog .
"LUNDBORG, ERIC, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1956) t .
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1881 07
1936 55
1912 54
1892 42
1903 30
1908 S5
1908 SS
1905 30
1924 56
1921 55
1935 57
1911 54
1908 46
1894 SO
1906 55
1910 52
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1912 42
1899 47
1921 60

1882 OS
1902 54
1914 54
1893 (19)55
1903 SS
1921 57
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1912 55
1898 35
1913 55
1882 51
1907 28

1888 07



l.UNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg .
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
"LUNDGREN, NILS, fd. t:lverpostmästare, Stockholm .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
"'LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
"'LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
"'LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping .
"LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, WKRNER, fd. Byrådirektör, Stockholm .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, Gt:lTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Verkmästare, Avesta .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark ., .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MALMSTRt:lM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
"'MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Dekoratör, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Bromma .
NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .. , .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
"von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsås .
NORDBERG, JULIUS V., fd. Charkuterist, Vänersborg .
"NORDEN, ELOV, Stadskamrerare, Uddevalla, innehavare av

gillets medalj (1955) t .

1921 42
1900 54
1925 42
1912 49
1898 54
1889 19
1913 53
1921 52
1892 19
1919 52
1894 30
1899 30
1898 26
1901 39
1953 55
1928 55
1890 19
1904 55
1905 46
1913 49
1914 58
1915 54
1892 44
1892 42
1910 60
1919 51
1908 59
1901 44
1902 33
1931 58
1924 52
1919 55
1925 54
1899 55
1912 60
1922 53
1921 55
1925 56
1924 50
1908 41
1923 58
1877 19
1892 57

1901 16
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NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NORDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NYSTRöM, BO, Studerande, Vänersborg .
"NYSTRöM, JOHN, fd. Köpman, Göteborg t .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTRöM, PER-ÅKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
"OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg '" .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementarbetare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, fd. överlärare, Mora-Noret .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla .
"PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Telearbetare, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, gillets

kassafogde .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla .
PQUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÅRUD, NILS, Byråsekreterare, Stockholm, ständig medlem
PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
':'RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, HÅKAN, Köpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .

118

1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1906 55
1908 55
1944 59
1870 19
1928 58
1949 59
1916 52
1914 52
1885 19
1910 55
1921 60
1901 55
1929 48
1897 44
1912 60
1904 58
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1909 54
1910 57
1881 (07)52
1910 55
1897 24
1917 57
1897 57
1898 49

1901 16
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1933 60
1913 51



':·REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
··ROSLIN, HENRY, Köpman, Borås .
ROSLIND, GUNNAR, Optiker, Vänersborg .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem , ..........•..
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .. , .
RYDING, ÄKE, Målaremästare, Vänersborg , .
·'RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .
"SAHLIN, ANDERS, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
"SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .
"SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Vänersborg, ersättare i gillets

styrelse .
"SANDBERG, AXEL, fd. Målaremästare, Vänersborg .
"SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
"SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
··af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Uppsala, innehavare

av gillets medalj (1955) .
SANDH, LARS-GUNNAR, Ingeniör, Hägersten t .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
SJöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SJöGREN, JOSEF, fd. Läroverksadjunkt, Vänersborg .
SJöLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg ............•...
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
"SJöSTAD, RAGNAR, Elinstallatör, Vänersborg , .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .. '" .
"SJöSTRöM, GUSTAF, Köpman, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg , ..
"SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshede '.
"SKKRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, HARALD, Snickare, Vänersborg ,
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla ,
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsarbetare, Vänersborg .
"STENSTRöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg .
STERNER, NILS, Apotekare, Hohög ,

1888 31
1908 54
1909 46
1923 55
1907 41
1906 31
1916 57

1946 58

1940 58
1903 43
1920 53

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50

1913 36
1886 30
1911 34
1881 18

1884 05
1924 45
1913 55
1914 42
1880 49
1926 52
1933 52
1896 30
1917 58
1900 30
1914 45
1925 58
1908 44
1897 28
1896 24
1896 55
1923 57
1918 50
1904 59
1905 30
1922 41
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STERNER, SVEN-AXEL, Landskanslist, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg .
SUNDBORG, OLOF, ·fd. Direktör, Bromma .
"'SUNDELIUS, GOTTFRID, Köpman, Vänersborg .
<'SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg .
"SUNDELIUS, OSKAR, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem .
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
*SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, Köpman, Trollhättan .
SVENSSON, GöSTA, överingeniör, Göteborg .
"'SVENSSON, KNUT, Stadsförman, Vänersborg .
"'SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVKRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
SVKRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVKRD, IVAR, Köpman, Trollhättan .
"'SVKRD, TAGE, Avdelningschef, Farsta .
SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"'von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
"'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg .
"von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Vällingby .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SKFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Norrköping .
SöDERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .
"'TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Studerande, Vänersborg .
"'THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
"'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
"'TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Köpman, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
"'THOMSON, YNGVE, fd. Sparbankskassör, Vänersborg .
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1923 47
1908 55
1897 47
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1873 19
1923 48
1916 43
1881 42
1912 42
1896 36
1910 36
1896 44
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1901 51
1902 49
1916 46
1909 35
1916 53
1909 (30)54
1939 50
1911 30
1899 19
1925 51
1897 34
1907 53
1915 59
1904 54
1898 ~8



TRKDEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRKDEGÄRD, JAN-ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vänersborg '" .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Köpman, Vänersborg .
"-TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
THORNQUIST, KARL, fd. Köpman, öxnered t .
"'TOSSBERG, ERIK, fd. Slöjdlärare, Vänersborg .
ULLGREN, CARL-OLOF, Ingeniör, Borås .
ULLGREN, SVEN-OLOF, Studerande, Borås .
WAHLIN, CARL-VIKING, Handlande, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÄKE, Polisassistent, Vänersborg .
WALL, FRITIOF, Murare, Vänersborg .
"'WALLSTRöM, ERNST, fd. Posttjänsteman, Göteborg .
WALLSTRöM, WIKTOR, fd. Posttjänsteman, Kil t .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, KARL GUSTAF, fd. Chefredaktör, Vänersborg t ..
WASSENIUS, KENNETH, Studerande, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandelsmedhjälpare, Lund .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
"'WERNER, ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg .
"WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Studerande, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
"WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, 1:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark .
WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköpmg .
"WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg •...............
"'WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halm$tad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
"WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Mahnö .

1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1898 60
1884 (19)49
1880 29
1910 59
1943 59
1932 51
1904 41
1912 53
1892 16
1882 44
1907 54
1890 57
1941 55
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1881 34
1909 12
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28
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"'WIBOM, TOR, Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj
(1955) , " .

WIDQVIST, LARS, Kontrollant, Vänersborg .
WIJKSTRöM, ERNST, fd. Tygförvaltare, Vänersborg .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
"'WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Ekonomichef, Järnbrott .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede .
"WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
VANERHALL, RAGNAR, Förste taxeringsrevisor, Vänersborg ..
WARNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WARNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, THORSTEN, Köpman, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅKESSON, NILS ERIK, Kapten, Solna .
"ÅSTRöM, FJALAR, fd. Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .
öBERG, ERIK, Komminister, Vänersborg .

" = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 616.

Tillkomna under år 1961,

1885
1919
1889
1903
1894
1923
1924
1889
1896
1919
1890
1928
1913
1900
1920
1922
1893
1902
1913

06
58
37
59
28
46
'51
35
43
54
49
53
58
55
55
46
33
42
60

ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn .
NORDEN, BO, Fil. stud., Uddevalla .
TENG, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Surte .
TIBBLIN, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Jur. kand., Uppsala .
WELANDER, STEN, Landsfiskalsaspirant, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .

1900 61
1925 61
1934 61
1931 61
1913 61
1930 61
1935 61
1935 61
1939 61
1923 61

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressförändringar
torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1961.

Styrelse.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Bisittare 1957 (1944).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Bisittare 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Gilleskrivare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassafogde 1960.

SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Ersättare 1957.
LIND, SVEN, Disponent, Ersättare 1960.

Be r e d n i n g s n ä m n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
HEDEN, ALLAN Stadskanslist, Arkivarie.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästne.
LIND, SVEN, Disponent.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
HEDEN, ALLAN, Stadskanslist.
PÄRUD, NILS, Byråsekreterare.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSSON, STURE, Redaktör.
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Räk e n sk a ps gran skare.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman.

THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ersättare.

---:---

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1961.

Styrel s e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordfärande 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vice ordfärande 1954 (1936).
ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Ledamot 1957 (1944).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Ledamot, 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsfärvaltare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Sekreterare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassör 1960.

SAHLIN, STEN, Bokbindaremästare, Suppleant 1957.
LIND, SVEN, Disponent, Suppleant 1960.

Revisorer.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, GöSTA, Lasarettssyssloman.

THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Suppleant.

(Årtalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)
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Vänersborgs Döttrars Gille 1961.

Styrelse.
ERIKSSON, ANNA, Fröken, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
HANSSON, ELLEN, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, K'assafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA. Fru, Ersättare.
TENG, KAISA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
öBERG, ALVA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
HEDBERG, INGER, Fru.
PETRE-STRöM, INGRID, Fru.

JACOBSSON, LISA, Fröken, Ersättare.
OLSSON, INGRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har 280 medlemmar, varav 6 ständiga.
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INNEHÄLLSFÖR TECKNING
1957-1961.

1957 (26:e årgången).

EN TILLFKLLIGHETSPOET I VKNERSBORG I MITTEN AV 1800-
TALET. Z. L. Barkstedt. av fru Margareta Barkstedt 3.

J1I,RNVKGEN UDDEVALLA-VKNERSBORG-HERRLJUNGA 1867-
1957. av byråassistenten Nils Pårud 17.

BORGMKSTARE BERTIL HALLBERGS SKRIFTER. Försök till biblio-
grafi. av länsassessorn Ragnar Falk 40.

MUSEETS EGYPTISKA SAMLINGAR. Vänersborgs museums skriftse-
rie 9. av landsantikvarien Sven Axel Hallbäck 45.

Årsredogörelse för Vänersborgs museum 1956 m. m. 54.
ÅRSKRöNIKA 1956. av driftschefen Thorsten Gulz 5<).
Minnesrunor 1956 .. , , .. .. . .. . . . .. . . . .. . . . 6.3.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1956 67.
Medlemsförteckning för år 1956 75.
Vänersborgs Söners Gille 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.
Vänersborgs Döttrars Gille 1957 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.

1958 (27:e årgången).

VKNERSBORG SETT MED FRKMLINGARS öGON. av bibliotekarien
Nils Sandberg .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3.

UR "RESE-JOURNAL MAJI MÅNAD ÅR 1820 af O. CH. EKMAN.".
Utdrag med noter av länsassessorn Ragnar Falk 53.

NKR AUGUST STRINDBERG RESTE FöRBI VKNERSBORG. av byrå-
assistenten Nils Pårud 59.

MUSEET OCH DESS UTSTKLLNINGAR. Vänersborgs museums skrift
serie 10: 1. av landsantikvarien Sven Axel Hallbäck och sekreteraren
Sven Malm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.

SANKT MIKAEL. Ett medeltida emaljbeslag i Vänersborgs museum.
Vänersborgs museums skriftserie 10: 2. av fil. kand. Ulf Erik Hagberg 73.

Årsredogörelse för Vänersborgs museum 1957 m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.
ÅRSKRöNIKA 1957. av driftschefen Thorsten Gulz 80.
Minnesrunor 1957 85.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1957 91.
Reglemente för Laura och Ester Danielssons understödsfond 100.
Medlemsförteckning för år 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101.
Vänersborgs Söners Gille 1958 . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . .... ... 117.
Vänersborgs Döttrars Gille 1958 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119.
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1959 (28:e årgången).

BIRGER SJöBERG I RAMPLJUSET. av redaktören Sture Johanson .. 3.
GAMLA PROTOKOLL BERKTTA. av registratorn Allan Heden...... 35.
EN GAMMAL HEMINDUSTRI I VKNERSBORG. av Julius V.

Nordberg 43.
GAMLA HUS I NORDSTADEN. Vänersborgs museums skriftserie 11.

av densamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.
Årsredogörelse för Vänersborgs museum 1958 m. m. 51.
ÅRSKRt5NIKA 1958. av driftschefen Thorsten Gulz 57.
Minnesrunor 1958 62.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1958 68.
Medlemsförteckning för år 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.
Vänersborgs Söners Gille 1959 93.
Viinersborgs Döttrars Gille 1959 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.

1960 (29:e årgången).

TRUMSLAGARPOjKEN, SOM BLEV OPERACHEF. av orkesterchefen
Allan Stångberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

EN RABULISTISK HOVPOET HYLLAR CARL XIV JOHAN. Några
jämförelser mellan kungabesök i Vänersborg förr och nu. av byråsekre-
teraren Nils Pårud 15.

ETT PAR UNIKA VKNERSBORGSBILDER. av landskamreraren Gunnar
Hjorth '" . . .. . . . .. . .. .. . . . 29.

SKRKCKLAN Ft5RR OCH NU. En gammal Vänersborgspojkes minnen
och funderingar. av Julius V. Nordberg 3.3.

Vi\NERSBORG I LITTERATUREN. En fortsättning. av byråsekreteraren
Nils Pårud 43.

VKNERSBORGS ENDA TIDNING FYLLER 75 ÄR. av fru Ingrid Petre-
Ström 47.

MUSEETS FORNSAKSSAMLING. Vänersborgs museums skriftserie 12.
av landsantikvarien Sven Axel Hallbäck 51.

Årsredogörelse för Vänersborgs museum 1959 m. m. 55,
ÅRSKRt5NIKA 1959. av driftschefen Thorsten Gulz 61.
Minnesrunor 1959 ,................. 66.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1959 71.
Medlemsförteckning för år 1959 81.
Vänersborgs Söners Gille 1960 97.
Vänersborgs Döttrars Gille 1960 99.

1961 (30:e årgången).

LKSARFOLK OCH TROSKAMP I VKNERSBORG. av redaktören
Sture Johanson 3.

NÅGRA GLIMTAR FRÅN NORDSTADEN Ft5R 60 ÄR SEDAN.
av Julius V. Nordberg 59.
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Birger Sjöbergssällskapet 72.
MUSEETS TILLBYGGNAD. Vänersborgs museums skriftserie 13. av

landsantikvarien Sven Axel Hallbäck 73.
Årsredogörelse för Vänersborgs museum 1960 m. m. 79.
"Turistfrämjandet" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.
ÅRSKRONIKA 1960. av driftschefen Thorsten Gulz 85,
Minnesrunor 1960 90.
Styrelse-, gransknings- och revisionsberättelser för år 1960 96.
Årsskrift och fotografier 106.
Medlemsförteckning för år 1960 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107.
Vänersborgs Söners Gille 1961 123.
Vänersborgs Döttrars Gille 1961 125.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

1860 1960



••

SPARBANKEN IVANERSBORG
GRUNDAD ÅR 1822

En av

landets äldsta sparban ker

Insatta medel omkring Kr. 91.000.000:-
Reserverade medel............... 2.500.000:-



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDI1BANK

VÄNERSBORG

erbjuder Eder sina tjänster



V ÄNEI~SBOR(:i-S BRYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: AB Pripp & Lyckholm, Göteborg

Nederlag av MALT- och LÄSKEDRYCKER



KIRUDDS AK:TIEBOLAG
HASt. 1917

Tel. 12982 el. 12984

VÄNERSBORG

TILLVERKAR

9a7JZliaJ7FO~ 9rdider

c:lJfazer och ~aclliaFFor



fl.-B. Nabbensbergs
Tegelbruk

Vänersborg

Tel. 10005



i de belåtna Isabellaägarnas skara.
Ring oss om en provtur så Ni får be
kanta Er närmare med denna triv
samma och eleganta familjevagn.

WULF & Co AB
Vänersborg Tel. 12050

c......
III

ra
C
(II-



Edsgatan 7

FÖRSÄLJER

GRUNDAD 1902

Tel. (växel) 13840

~

bilar

Husqvarna och

Triumph motorcyklar

CRESCENT och HUSQVARNA

mopeder och cyklar

Välsorterat lager av reservdelar och tillbehör

Erkänt förstklassig bil- och cykelverkstad



Wälj

General Motors
bilar

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD
I ~

KVALITETS PRO D U KTE R

Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401

16501



Granström & Söner A ....B.
BIL- & MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3
Jelefon 12180 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

RÖRLÄGGERI
Residensgatan 25

Telefon 124 98

Utför värme-

och sanitäranläggningar

Oljeinstallationer

Medlem av Rörledningsfirmornas

Riksorganisation.



~._--~ ,~~?~.

Gör som jag... ti~

prenumerera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
Nyhets· och Anllonsblad fOr Elfsbl;lrg:; lan



Vänersborg

Rekommenderas!



et ~,--J ==::::=::::===::::=::::=====----

il IN! il IMI
•
•
•
•
•
•
Innehavare:

NILS B. HANSSON
(förut innehavare av

FRIMURAR.EL.OGENS RESTAURANG)



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

Harry Falk A.-B.
Tel. 103 19

Leveranser från egen
tankanläggning
i Vänersborg



VANERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

Grus

Caterpillar



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

ÄLYS80RGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A . VÄNERSBORG Tel. 13845



UJlJ' JlJJlJJUU'- . . . _o. ~

, w ~' _~ -

Sommarligast

av

sommarkläder

De förnämsta av de moderna
sommarkläderna - det gäller
mannens likaväl som kvinnans
garderob - är idag lätta, luftiga.
Så lätta som California-jackets ...
sommarligast av sommarkläder.

Tigers eleganta California-jackets
- i dunlätta stoffer, med mo
dern avfodring - är en av aktua
liteterna i vår rika vår- och som
markollektion. Välkommen in
och prova! Är lätt sommarklädsei
Er melodi, är California Ert
sommarlätta vaj



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

KOTT. Fli\SK,
CHARKUTERIVAROR

egna til/verkningar

AllT I VilT och DJUPFRYST
KONSERVER och GRONSAKER

REKOMMENDERAS

Kungsgatan 1 Tel. 101 03 - 12253



HUVUDAFFAR:
Sundsgatan 13, Vänersborg

Tel. 10741, 10742

FILIALER:
Skansgatan 7

Tel. 10245

Hedmansgatan 2

Tel. 14180

CHARKUTERIFABRIK:
Fredriksbergsgatan

Tel. 12590

Egna bi/verkningar av Kva/ifefsvaror



KONDITORI

Tel. 101 10 och 109 15



BI8aBBEI BBRZ@BBBCEDIS .Bmw;

= ~M llJ
.. c. ~.. ~. ~
~ ~

:I eJ; =® @
N •
iii ~

r4 ": En vagn med tradition. u ~
== Vilken Mercedes-Benz modell Ni än väljer kom- =:
llliiII mer Ni att uppleva samma tjusande känsla som liIIlI
~ Mercedes-ägare runt om i världen känner för sin .,
~ vagn: Glädjen över kvalitet och exakt precision, M
M' utsökt sadelmakeriarbete i hantverksklass, dis- ~
III kret, representativ elegans och trygghetskänslan M
@ att i varje situation helt kunna lita på sin vagn. '9
M Mercedes-Benz är, kort sagt, vagnen för Er som !:.1Ii

~ fordrar något utöver de vanliga. . . :;

= ~= ptlll.lPSONS =
M •
~ :",~. ~

:: I Vånersborg Bil-Aktiebolag !!
II Tel. 12060 - astra Vägen a ;;

MIRc:mDIS :11111 (;)R11\tlD11 BINZ



Rydings

Måleriaffär
VERKSTAD:

Residensgatan 33

Telefon 13125

BOSTAD:

Edsgatan 65

Telefon 11596

Utför allt inom yrket



MYRESJO-HUS.

Sedan mera än 2Oår bland de

ledande företagen i branschen.

Distriktskontor Storgatan 26, tel. 118 17

Distriktschef Nils Haglind, bostadstel. 14917.



SAAB 96

Unna Er en provtur i nya SAAB 96 - Ni

1:1 I
kommer att bli förtjust i SAABs enaståenIU ANA de vägegenskaper. Ta gärna hela familjen

_ med - SAAB 96 är 5-sitsig och det stora
__.....I bagageutrymmet har plats för hela famil·

jens bagage.

SAAB 96 - en familjebil med sportigt sting
\J'älkomna till en provtur i dag!

mlrJ..-motorl
Vänersborg

Kronogatan 7

Tel. 12981



SE BÄTTRE

med våra glasögon

HOR BÄTTRE
med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid

hos

lRosfinds Optik
Specialoptiker

Edsgatan 16 Vänersborg tel. 14284

Kvalitetsvaror
i LÄDER och PARFYM

C)Jäskan
Roslinds Hörna Vänersborg

tel. affär 11388 tel. kontor 10383



LUNDINS RADIO OCH TV
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt i Radio, TV, Musik, Grammofoner
och Service

I Högtalaranläggningar uthyras I

Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos



VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI
Affär:

(Bellman & C:o)

Verkstad och lager:

Edsgatan 10, Tel. 10128 Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,
Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,
Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

......................................................................................................

TRYCK-
saker

för hemmet

föreningen eller affären

levereras av oss

snabbt

och välgjort

Petres Tryckeri
Söderg. 3 Tel. 13940 (vx)



Förenade Kolonial

i Vänersborg AB.

Bosättn ingsmagasi n

Vänersborg
Tel. 10253

Rekommenderas



SJöSTRÖM & C:o
VÄNERSBORG AB

VASSBOTTEN,VÄNERSBORG

Tel. 102 54, 13254

Försäljer:

Uppköper:

Ved, kol, koks, antracit, agakoks,
Esso eldningsoljor.

Hästtagel, kotagel, Systembolagets
flaskor, vax, stickylle, lump, säck
lump.

Uppköper och försäljer: skrot och metaller.

A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel



Edsgatan 13 VÄNERSBORG

Allt för modern inredning

Tel 10220
13220

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



Siöstads Elektriska

Edsgatan 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.

1---------------------1

Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 136 73 - 10063



19 {~~~ 61
!.m~

c. W. Carlssons Eftr.
Boktryckeri

Kyrkogatan 21 Tel. 10251
VI\NERSBORG

Bok-, Accidens- och Reklamtryck

I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välkända damernas affär.

Specialaffären för

Dam- och Tonårskläder,

Klänningstyger
och Gardiner

Cf2agnar crLiLsson--,
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21



Målerifirman

ALLAN SVANBERG
VANERSBORG

Rekommenderas!
Tel. Verkstad 144 46

Bostad 105 42

Andersson, Larsson &C:o Aktiebolag
VANERSBORG - Telefon 10669, 112 69

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffä r............................................................
Edsgatan 18 VÅ'NERSBORG Tel. 10226

Vänersborgs Nya Bleck- &

Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg Telefon 10996



Mäklarfirman

KJELL SUNDELIUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner, Boutredningar m. fl. uppdrag.

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Ombud för Städernas Försäkringsbolag

Telefon 100 90

Drottninggatan 40, Vänersborg

VJ\\NEIISHOIIGS
Verkstad Sundsgatan 7

MALEHIA\FFJ\\H
Tel. 10341 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.



Ämnar Ni köpa eller sälia

Fastigheter, Affärsrörelser eller Egendomar

Vänd Eder med förtroende till

Affärsförmedlingen

Sven B. Randhem
Vallgatan 15 A, Vänersborg

Tel. 10774

Av Handelskamma,en aukto,ise,ad fastighetsmäkla,..

Förrättar Auktioner, Boutredningar m. m.

Rörledningsfirma

I R. R. medlem I

Tel. 11085



A. SJÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan 9 a VÄNERSBORG

Tel. 11647

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderinga.r

SAHLINS
BOKBINDERI

(etablerat 18&0)

I Parti- och privatbokbinderi

Sandmarksgatan 16 B Tel. 10821

VÄNERSBORG



UNIVERSAL
Basaravdelning Vänersborg

Kontor och utställning: Belfragegatan 17

Tel.: 13461, 12850, 14850, 10694

Ledande firma inom branschen - Allt för fest
arrangörer - Leveranser till alla folkparker över
hela landet - Fullständig service för Barnens Dag
och liknande festligheter med bl. a. försäljningskiosker
i alpstugemodell, dekorerade i trevliga färger

Alla slag av festtilIbehör

Låneservice Artistförmedling

Rekvirera vår basarkatalog!

Ring eller gör oss ett besök!

Säj bara

Yngves
om radion krånglar

det räcker

y ngves Radio- o. TV
Residensgatan 23 Tel. 13534



GE TE-liVS
SUNDSGATAN 15 - TEL. 10567

Specialiteer:

KAFFE - OST - DELIKATESSER - MARGARIN
av högsta kvalite i lös vikt

GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt 

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER

Om Ni står

Så sätt Er I

i begrepp att köpa ett piano,
en TV, en radio, en radio
grammofon eller grammo
fonskiva,

i förbindelse med

STIGl AND,
Edsgatan 20, Vänersborg,

tel. 10311.



En säker väg till den egna bostaden
går genom HSB. Ordna Ert medlems
skap redan i dag. Ju tidigare Ni går
in som medlem och påbörjar insats
sparandet, desto större chanser har Ni
att välja just den bostad som passar
Er. Ni får lägenhet i turordning och
med den kooperativa bostadsrättens
alla fördelar med medinflytande och
kontroll över boendekostnaden.

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Östra vägen 4, Vänersborg, tel. 11793.

K va life!sfrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI

Telefon 10002, 13302



[(ARNEUS & C:o
AKTIEBOLAG

Residensgatan 40

Vänersborg

Telefoner: 10583 ... 11181

ERleSSONS BRÖD
VÄNERSBORG

Tel. 10282



Stället där gästerna trivs!
Tel. 10258 Vänersborg Kungsgatan 3

1--------------,----------1

Go S s... & FI i ( k k I ä d e r

VÄNERSBORG

Välsorterad

specialaffär

Affären för ungdom I

1--------------,----------1

HENRY DAFGÅRDS LIVSMEDEL
Residensgatan 2'1

VÄNERSBORG

.. KÖTT, FLÄSK

.. Egna tillverkningar av charkuterivaror

• Stor sortering av KONSERVER

Tel. 12930



Scooter: V ESPA-N. S. U.

Thure Carlssons Cykelaffär
EDSGATAN 37 - TEL. 11724

Mopeder:

Cyklar:

SPORTARTIKLAR

APOLLO - N. S. U. - CRESCENT

APOLLO - CRESCENT

FISKREDSKAP

Körkorts- och Trafikkortsutbildning
erhålles snabbt och med modern

undervisningsmateriel vid

AHLli~S BILSI(OLA
Edsgatan 25 - VÄNERSBORG

Tel. Kontoret 11'1 35 Tel. Bostaden 10'1 35

BECKEMANS
Färg-, Tapet-, Kemikalie- &Sjukvårdsaffär

REKOMMENDERAS

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg



Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder m. m.

Ewald Gillbergs
Tobakshandel

Vänersborg Tel. 101 83

I Tel. 10906

Cykel... & Sportaffär
V.ÄNERSBORG

BENSINSTATION

ö. Vägen

AXEL LINDBERG

Tel. 10963

Bensin, Eldningsoljor, Smörjoljor.
Fullständig service.



Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

Tel. 10084

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Andersson & Fagerströms
Elektriska
Utför alla slag av

ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

S0 ROSENDAHT~
Bilsadelmakeri &. Tapetserareverkstad
Tel. 10685 Bostaden 12623

Bilklädslar, mattor, suffletter,
reparationer.
Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Kungsgatan 5 Tel 11612

Radio- & EI- Service
Hamngatan 9 Tel. 11667, bost. 12734 Vänersborg

INSTALLERAR

REPARERAR

FÖRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

ZETTERBERGS

SKOAFFÄR
Edsgatan 25 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri
I rekommenderar

I sina välkända betongvaror,
,



ALMA EKSTRÖM & C:o A.-B.
Kungsgatan 7 VKNERSBORG Tel. iOO 86
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Dalaborgs slottsruin.

Ett utflyktsmål för vänersborgarna.

Far man norrut Gestadvägen förbi landshövdingen Axel Roos'
gamla gård Lövås och vidare förbi Gestads och Bolstads kyrkor,
kan man komma över Dalberg~ån antingen via Åsebro eller över
Korpåsbron vid Högstorp. I båda fallen kan man komma till Dala
borgs slottsruin. I båda fallen passerar man också adliga ätten von
Qvantens forna fideikommiss Qvantenburg. Vägen över Åsebro är
något längre, men i gengäld kan man i förbifarten bese Grinstads
kyrka, som har en medeltida väggmålning (en labyrint som är något
unikt för en ~vensk kyrka) och som har det av Brånasmeden be
sjungna lutande tornet.

Kommen till Qvantenburg fortsätter man vägen åt nordost ett
stycke ut på slätten, där på höger sida en av Turistföreningen upp
satt vägskylt anger, att vägen tar av till Dalaborgs slottsruin, som
ligger på en klippudde i Vänern, Slottekullen kallad, några hundra
meter norr om Dalbergsåns utlopp i Vänern och med en underbar
utsikt över sjön.

Dalaborg hörde länge till de nä~tan glömda platserna. Först i
och med provgrävningen på ruinplatsen sommaren 1931 blev Dala
borg åter uppmärksammat. Väl ligger det gamla fästet något av
skilt, men ett besök där ger rikt utbyte av medeltida historia och
mycken skönhet.

H i s t o r i k.

Magnus Ladulås hade sönerna Birger, som blev kung, samt
Erik och Valdemar. År 1304 flyttade Birger till Visingsö och brö
derna till Kållandsö. Därifrån uppgjorde hertigarna planen att byg
ga Dalaborg och ~atte genast igång. Erik var den mest begåvade
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av dem och synes ha haft den största handlingskraften. Den äldsta
svenska rimkrönikan kallas Erikskrönikan, därför att den till stor
del handlar om hertig Eriks öden. Dalaborg uppfördes, för att brö
derna skulle ha ett fäste mot kung Birger. För denna borgs upp
förande plågades närboende allmoge med odrägliga bördor - så
formulerade en gammal historieskrivare det förhållande som på våra
dagars språk borde heta Dalaborg i grodperspektiv. Platsen för
bygget var väl vald. Kldre och nyare forskare anse, att "slottet"
uppfördes, där någon forntida bygdeborg legat. Två tidigare brand
lager på platsen tala för bebyggelser före det egentliga Dalaborgs
tillvaro (1304-1434). Man må erinra sig, att DalbergsånSl mynning
var Vänerns bästa naturliga hamn och att sedan urminnes tid (ända
t. o. m. 1850) drevs köpenskap på marknadsplatsen på åns nord
sida, ett område ej fullt en kilometer från utloppet ("Sträte mat
na"1).

Birger ämnade erövra Dalaborg och sände samma år åtta riddare
jämte en myckenhet knektar. Men hertigarnas befälhavare MatS' Ket
tilmundsson överrumplade och tillfångatog Birgers män. Detta gjor
de kungen illa till mods, och så uppbådade han folk i olika land
skap att följa honom mot Dalaborg. Det påstods, att han sålunda
fått ihop 10.000 man, däribland både hovmän och bönder, och
under marsken Tyrgils Knutssons befäl omringades huset. Men fog
den där fönlVarade sig manligen. Hertigarna hade ridit till Norge
efter hjälp. Med den norska hären kunde de bjuda motstånd. Dessa
truppanhopningar ha väl aldrig överträffats på Dal. Men genom
förmedling av svenska och norska herremän skedde en fredlig upp
görelse mellan bröderna 1305 i Gesäters socken.

Denna överenskommelse bröts dock. (Svenska historien visar,
att vid den s. k. Håtunaleken 1306 hade hertigarna övertaget,
men 1318 var det kungen som vid det s. k. Nyköpings gästabud
stod för våldsdåden.) I början av 1310 blev Dalaborg belägrat
av norske befälhavaren Holger Båt. Han blev slagen och hans
3.000 man skingrades av Dalaborgs kommendant eller fogde.
Hertig Erik var djupaS't sett upphovet till denna krigshandling,
eftersom han tidigare fallit in i Norge. - De oroliga hertigarnas

1) Jfr slutet av uppsatsen (red:s anm.)
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sorgliga öde i källarvalvet på Nyköpings slott 1318 innebar tyd
ligen en avspänning i Dalaborgs historia för en lång tid framåt.

Om livet i borgen vet man ingenting eller åtminstone ytterst
lite. Att den gav namnet åt ett särskilt förvaltningsområde kanske

KARTA öVER SLOTTEKULLEN.

(Bearb. av förf. efter Larsen.)

Bästa vägen upp till Slottekullen är inte den dubbelprickade utan den något
längre enkelprickade genom ravinen (vallgraven) till viken norr om rumen.

det passar att redan nu säga. Dalaborgs län omfattade provinsen
Dals östliga härader, Sundal, Nordal och Tössbo samt det stora
häradet Nordmarken i Värmland. Ett dokument från 1396 i ett
danskt arkiv har gett bevis för att just då fanns begreppet Dala-
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borgs län. Lignell hade vissa skäl att utsträcka tiden för läns
värdigheten till mellan åren 1287-1567. Man kan invända, att
först 1304 kom det ett s. k. fast hus på platsen. Strinnholm an
såg dock, att bebyggelsen och namnet Dalaborg voro vida äldre
men att hertigarna voro de sista som betjänade sig av ställets
betydelse ur krigföringssynpunkt. Något "länsresidens" kan här
aldrig ha kommit i fråga. 1930-talets undersökningar på platsen
gåvo vid handen, att Dalaborg främst var en soldatförläggnings
ort. Borgen hade till förfogande avelsgården Kambol (sedan 1778
kallas den Qvantenburg) och där uppföddes slaktdjur för det mili
tära kosthållet. Talrika fynd av djurben i Dalaborgs rasmassor be
kräftade detta, och benen hade för det mesta sågats av, för mär
gens skull. Under fredligare vakter på borgen fördrevs tiden med
brädspel och schack. Pärlor av ben kunna ha varit rester efter
något radband. Utan att dra några vidlyftigare slutsatser av detta
fynd och mena, att Dalaborg också var en kultplats, kan i sam
band härmed nämnas, att i en av grundstenarna på Slottekullens
platå finns inhugget ett likarmat kors, ett märke som torde haft
magisk betydelse.

Det enda skriftliga datum som är förknippat med Dalaborg är
den 30 mars 1388, "måndagen näst efter palmsöndag". Denna
tidpunkt har en viss betydelse i såväl svensk som nordisk histo
ria. Då vistades nämligen på Dalaborg marsken Erik Kettilsson
Puke. Såsom utredningsman efter den mäktige Bo Jonss'On Grip
hade Puke en vidsträckt befogenhet. Sagda dag skrev Puke ett
"öppet brev", där han godkände den överenskommelse som några
namngivna svenska herrar på palmsöndagen träffat med drott
ning Margareta av Danmark och Norge om att hon också skulle
bli "Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde". Begreppet
"brev" i äldre svenskt språkbruk får man nog inte alltid fatta som
ett skriftligt budskap, som genast befordrades vidare till en avläg
sen adressat - det kan lika väl ha betytt ett avtal eller en ut
växling av säkerhetsbestämmelser. Det har varit olika meningar,
huruvida Margareta vid tillfället var närvarande på Dalaborg
eller inte. Lignell antog, att valet skedde i Lödöse. Naturligtvis
kan detta vara riktigt men skulle i så fall vittna om en oerhört
snabb postförbindelse - nästan i modern mening - mellan de
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båda medeltida orterna Lödöse och Dalaborg. Från danskt håll
härstammade uppgifter ha gjort gällande, att Margareta person
ligen infunnit sig på Dalaborg. Hur som helst, Dalaborg hör sam
man med den medeltida nordiska unionens begynnelseskede. Säg
nen om "drottningen på Dalaborg", återgiven i Runa av Dybeck,
kan tänkas vara ett synnerligen förvanskat minne av unions
drottningen. Unionen hade dock sin väsentliga del i Dalaborgs
fall.

DALABORG PÄ 1920-TALET.

(Teckning av förf.)

öppningen motsvarar tredje stockkanalen på långsidans mur, angiven på
ruinplanen sid. 14.

Margareta förde en insiktsfull regering, vilket ej kan sägas om
efterträdaren (systerdottersonen) kung Erik av Pommern. Han
betraktade Sverige som ett danskt lydrike. Och hans fogdar i
de olika svenska landskapen gjorde vad de kunde för att bibringa
allmänheten denna uppfattning. "Fogdenästet" var ett namn,
som enligt gammal källa också hörde samman med Dalslands
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enda "slott". Engelbrekts resningskrig innebafför' denna bygdens
vidkommande, att väpnaren Peder Ulfsson Roos till Ervalla i
spetsen för värmlänningar och givetvis med tillslutning av dalbor
angrep och raserade Dalaborg. Det var 1434, troligen i s'eptember,
säger LignelI. Palle Jonsson hette den danske fogde som då inne
hade borgen. Segraren, Engelbrekts betrodde man, Peder Ulfsson,
var en svåger till den ökände bondeplågaren, fogden i Dalarna
Jösse Eriksson, mot vilken Engelbrekts resning i första hand riktat
sig!

Rimkrönikan - i det här fallet Karlskrönikan - skildrar slut
fasen i borgens historia. Peder och hans folk belägrade huset i
tre dagar. Han bad Palle upphöra med motståndet, men denne
ville ej. Från borgen sköts med "byssa" (kanoner) och pilar.
Det blev stor manspillan. Bondehären satte eld på huset. Då båd
Palle för sitt liv. Peder rådde honom att fly vart han behagade,
men han fick ej ta med några tillhörigheter.

När dädan den bullrande hopen skrider,
är Dalaborgs växlande saga all,
och Vänern går hög, mot klipporna brusar
ett dovt och skummande böljesvall,
och en klagande nordan i träden susar.

Den rimkrönikan, varur den versen är hämtad, är bara 45 år
gammal och skall beröras i ett senare såmmanhang.

Undersökningarna.

Förstörelsen av Dalaborg gjordes grundligt. Glömskan föll över
platsen. Att en del sten fördes därifrån till hjälp vid andra bygg
nader, kanske främst på Kambol och Slottsbacken, kan man ta
för givet. Det fasta huset på Slottekullen hade dock mindre om
fång, än de gamla forskarna menat. Sålunda ansåg Lignell, att
så gott som hela kullen var upptagen aven stor stenbyggnad.
Den grundmur som länge spårats på udden borde enligt denna
teori utgöra rest efter slottets östra gavel, men den befanns vid
utgrävningarna vara efter den västra långsidan. Det är kanske
onödigt att säga, att samtida skildringar av byggnadens utseende,
storlek och belägenhet saknas.
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Vissa kartografer från 1700-talet markerade på gårdskartor en
byggnadsgrund på norra åstranden mellan marknadsplatsen och
utloppet som "Dalaböi'g". Då: ... Richard Dybeck på 1840-talet
gjorde sin dalsländska forskarfärd, delade han i början dehna åsikt
men frångick den, sedan han av prosten Andel'sUgnell fått flera
"förträffliga munteliga efterrättelser".

BORGGÅRDEN MED TERRASSEN FRAMFöR BORGEN.

(Foto: D. F. H.)

Strax intill nyssnämnda byggnadsgrund och vinkelrätt mot denna
upptäche nuvarande markägaren (smeden Emil Nilsson, Qvanten
burg) hösten 1930 en annan företeelse i terrängen: en väldig
parallellognim, ungefär 120 meter lång, markerad av skönjbara
diken. Han meddelade denna upptäckt till den som skriver detta.
Med hjälp av hans nya avstyckningskarta var det tämligen lätt
att rita in den upptäckta figuren på en kartskiss. För Elfsborgs
Läns Annonsblads julnummer 1930 skrev jag en uppsats, "Var
låg Dalslandsfästet Dalaborg?", och till fil. lic. Hjalmar Larsen,
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som jag tidigare biträtt med uppgifter om Qvantenburg, skrev jag
i ett brev om Nilssons upptäckt, och detta brev visade Larsen
för dåvarande riksantikvarien. Ett påpekande, att ett halvt år
tusende gått, sedan Dalaborg raserades, sammanställdes - i upp
satsen och i brevet - med en vädjan att något borde göras före
den tidpunkten, d. v. s. 1934. Dalaborg fick sålunda något av
"dagsintresse". Det hjälpte. Riksantikvarien förordnade Larsen
att göra förberedande undersökningar på Slottekullen. Av Södra
Dals Fornminnes- och Hembygdsförening, inom vars verksamhets
område Dalaborg ligger, utbetalades ersättning till dem som ut
förde själva provgrävningen, och efter tio dagars kartläggning och
grävning i juli 1931 kunde borgruinens läge exakt bestämmas.
Larsen själv, hans syster fil. mag. Gerd Larsen och sedermera
landsantikvarien Claes Claesson utförde kartläggningsarbetet, me
dan ett annat tremannalag grävde ett schakt i Slottekullens längd
riktning. Dessa vora nyssnämnde smeden Nilsson, hans släkting
journalisten Carl Bohm samt undertecknad. Intresset för den histo
riska platsen och för grävningen steg i hast. Stora ressällskap kom
mo långväga ifrån hela sommaren. Jordbankarna längs schaktet
vora efter någon vecka tilltrampade nästan som gångstigar!

Det hann ej bli någon utgrävning till 500-årsminnet. Men då
hade vi på platsen en folkfest (den 7 sept. 1934), som skulle
kunna kallas en dalsländsk nationaldag under medverkan av lands
hövding Axel von Sneidern, kontraktsprost L. M. Engström, lands
antikvarie Nils Ivan Svensson m. fl. I procession gick man ut till
Slottekullen, medan musikkåren "Bäckefors grenadjärer" spelade
Engelbrektsmarschen. I sensommardagens bleka sol och vindstilla
nejd ljöd från festplatsen musik, kör- och unison sång; det var som
ett ymnighetshorn tömts ut över strand och sjö.

Efter åtskilliga underhandlingar lyckades landsantikvarie Svens
son få det därhän, att en vetenskaplig undersökning kom till stånd.
Åren 1938-39 utgrävdes och konserverades borgruinen aven
grupp på 24 vapenvägrande värnpliktiga från västra Sverige un
der ledning av fil lic. Bengt Söderberg. Grävningsledaren fastslog
i sin redogörelse för arbetet, att Dalaborg var "en helt ny typ av
medeltida fäste", som forskningen tagit itu med. Det var det första
i sitt slag som blivit utgrävt.
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Rekonstruktion.

Dalaborg var ett blockhus. En bred nästan rätvinklig mur var
grunden åt väster och norr, medan resten av huset vilade direkt
på klippan. Murens bredd tycks tyda på att här förekommit dubbla
timmerväggar med en gång emellan, d. v. s. skyttegal1eri. I grund
muren gjordes kanaler för stockar. Söderbergs teori är, att de hade

GOLVET I VASTRA DELEN AV KALLAREN.

(Foto: D. F. H.)

Längst t. h. avloppstrumman.

sin uppgift vid sammanhållningen mellan grundmuren och själva
huset. Eldstad av tegel fanns i nordöstra hörnet. Taket synes ha
varit täckt med näver och torv.

Källarens kullerstensgolv räcker ej ända ut till murarna. I sänkor
na mellan golvet och murarna låga tydligen trärännor, som ledde
den flytande orenligheten hän mot avloppstrumman i norra muren.
Under Dalaborgs 130-åriga tillvaro hade man hunnit att på kuller-
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S'tensgolvet undan för undan lägga tre trägolv, samtliga i underlag
av lera. Man gjorde så, då orenligheten blev för ymnig. Under
kullerstensgolvet förekomma två kollager, varav det nedre sträcker
sig under grundmuren. Två gånger tidigare - precis på samma ställe
- har det alltså varit bebyggelse på klippan!

Vad hade Dalaborg för vägförbindelser? Slottekullen är brant
och föga tillgänglig. Sjöbottnen omkring klippudden synes inte vara
lämplig för båtsamfärdsel. Jo, kanske på en enda plats, strax nedall
för nQrra muren. Traditionen menar, att båtar här skulle ha lagt
till. En ålderdomlig mast från någon för länge sedan sjunken b~t

har här iakttagits vid lågvattenstånd. Och i svackan i berget mell<\p
vattnet och muren kunde möjligen ha förekommit trappavsatser.
För att borgen snabbt skulle kUI:n~a få förbindelse med hamnen i
åmynningen måste väl någon rniJ:"lpr§ båt vara i beredskap, och de;n
borde i så fall ha varit förtöjq h~r, Frågan är emellertid, om en si
dan sjötrappa kunde föreko!TI!TIe ~trax invid borgens avlopps
trumma, Oklart är o<;kså med. en !TIurport. Vid Söderbergs grävni~g

visade det sig nämligen, att d~r !TIlJren slutade var tomrummet mot
berget fyllt med en kraftig lerll1a~sa.

De som besöka Slottekullen bruka ta sig fram genom att klättra
i bergskrevorna på halvöns sydsida. Men ,en transportväg kan §n
sådan stig ju ej kallas, Den allmänna tanken var den, att öv~r

ravinen ~ller vallgraven soll1 skiljer Slottelmllen från fastland~t
fanns en vindbro. Und~r Lar~ens grävning yisade sig att så ej varit
fallet. RavineI1s stora bredpRtrej~käl f?r ~~ vil1dbro. ()ch valleA,
som löper jämsides med ravinen, består ej' av ringmur med port
utan är i stället en obruten sandbank, som blivit påförd klippudden,
sedan en stor brand härjat hela Slottekullen. På bara klippan är
ett lager av kol och aska. (l provschaktet hade detta lager en mäk
tighet av 60 cm. - jag tog mått vid grävningen.) Ovanom kol
och asklagret är en ryggrad av mindre sten, som utåt ravinen sam
manhålles med gul lera för att .ej sanden skulle rasa ner. Palissa
der eller på folkmål skidgård, d. v. s. i sanden upprättstående
störar, torde ha gett vallen större försvarsduglighet. Under Söder
bergs grävning visade det sig, att på ravinens botten och uppåt
Slottekullens nordvästra sluttning gick .en gammal kör- .och ridväg,
lagd av kullersten. Ungefär på halvöns mitt anslöt ,den sig till
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borggården. Mellan denna och borgens västra sida har marken bli
vit påförd ett lager av blålera, som invid muren är ungefär halv
annan meter tjockt. För att försvåra fientliga framryckningar hälldes
vatten över detta lergolv, så att det blev halt.

Vägen från ravinen åt fastlandet går förbi en källartomt (se
sid. 5). Där var "fordom tegelbruk", enligt en karta 1781, men
under släkten von Qvantens tid å Qvantenburg fanns här en
källare, som förvarade potatis, avsedd för brännvinsbränneriet,
som låg nära nuvarande landsvägsbron över ån. I samband här
med kan uppmärksamheten fästas vid den kallkälla, som är be
lägen ett litet stycke från änden av södra sjöviken och strax i

TV1\RSNITT FRÅN PROVSCHAKTNINGEN.

(Av förf.)

skogsbrynet. I dess steninfattning läses: C. v. Quanten och C. v.
Scheiding Till Minne Upsat af c. v. WalIwijk 178U) Mellan dessa
platser ger man akt på några gamla grusgropar. Där påträffades
på 1800-talet kistor av kluvna ekstockar (varav ena halvan var
lock), omgärdade av upprättstående stenar. Någonstans i närheten
skedde en duell - strid med värja - sannolikt 1778, varvid en
officer von Scheiding från Nordkärr sårades och fick en tid vår
das å Qvantenburg.

1) överste Carl Jacob von Qvanten var den som förvandlade Kambol till
fideikommiss 1778 och kallade det Qvantenburg. Charlotta Magdalena von
Scheiding, född friherrinna, var hans fru. C. von Wallwijk var tydligen överstens
kusin.
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Vägen från Dalaborg åt fastlandet hade givetvis anslutning
till den gamla väg som spåras från ån ett stycke uppåt (vid Emil
Nilssons gård), fast sträckningen ej ännu är fullt klarlagd. Den
vägbiten, markerad genom kraftig eldning av berghällen, ledde till
hamnen och Kambols kungsgård (som var under arbete 1609-11).

lJ,P~mJII 19.)'8 al!' GlInnar Kor4son och .lJ.tny!JöoI>r6f.ry

O f _, ., 10 ROM

HJJDPL.ATÅ

PLAN /IV RU/IYEN

DAl.ABORG

-

Det s. k. Leijonskiöldska stenhuset, byggt aven av de generatio
ner Leijonskiöld som på 1600-talet ägde Kambol, förefaller vara
ett slags fortsättning av den påbörjade kungsgården. Men det är
en annan historia.

Endast omkring 150 fynd från Dalaborgs utgrävning har man
kunnat räkna, bestående av keramik, pilspetsar, sporrar, hästskor,
redskap, kökssaker, remsöljor, benpärlor (från något radband?),
schackpjäser, spelbrickor o. s. v., förutom mängder av djurben.
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Kraniet aven häst hittadeS' 1931 i längdschaktet på borggården,
men det var för skört att ta upp. De vid Larsens grävning funna
föremålen tillerkändes Södra Dals Fornminnes- och Hembygdsfö
renings samlingar i Mellerud, medan de vid Söderbergs grävning
påträffade tillförts Statens Historiska Museum.

Var det inget mer? Så har det frågats under åren, särskilt av
återvändande ortsbor i förskingringen. Frånsett sannolikheten att
Dalaborgs ruiner under tiderna genomletats av kringströvande
skattsökare, måste det ringa antalet fynd - och borgens enkla

FANTASIREKONSTRUKTION AV DALABORGS HUS.

(Teckning av Bengt Söderberg.)

byggnad f. ö. - ses i S'amband med bygdens avskilda läge. Dala
borg var "själsligt besläktat" med gränsprovinsen Dal. Och det
brottstycke medeltidshistoria, som här i all valhänthet blivit fram
ställd, får genom den karga andan över platsen sin givna ram.

Till jämförelse kan man tänka på andra svenska småborgar. Vid
VätternS' sydspets blevo för en del år sedan ett par sådana utgrävda.
Rikedomen av fynd var påfallande. Fästena i och för sig hade
nog inte haft något för krigföring särskilt utsatt läge, men de
många fynden i markerna runt om dem förklarades härröra från
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att de medeltida kungarnas eriksgata just rundade Vätterns syd
spets. Förnäma följen hade haft råd att slösa med mynt och värde
föremål inför en kungatrogen menighet. Eriksgatan hade sin be
stämda linje - men genom Dal gick den i varje fall inte.

Tradition och litteratur.

Dalaborgs'motivet i konsten, litteraturen och sägnen är ej heller
något vidlyftigare kapitel. Men det finns.

Carl Oscar Borg målade våren 1942 en duk (85 X 120), "Dala
borgs förstöring". I ett par brev skrev han, hur han "brottades"
med motivet. Han höll på med det i månadtal - "det är ingen
lätt sak och det är ju mycket möjligt att jag alls inte kan få
fram vad jag vill", heter det, och han befarade, att vissa skulle
säga, att "det bara är en illustration". Tavlan finnes i privat ägo
i Göteborg.

Den romantiska föreställning man själv en gång hade om Dala
borg kommer till uttryck i en dikt av Anders Olsson 1917 (några
rader äro förut återgivna i denna studie):

Dess tinnar sig spegla i Vänerns våg,
som sakta inunder klippan brusar. 
Det rider ur borgen ett ståtligt tåg,
och fanorna vaja och spelet susar.

Och vindbryggan gungar vid hovarnas tramp,
när i glänsande rustningar riddarna draga
med fröjd till ädel torneringskamp.
Vem skall bland de tävlande priset taga?

- När solen går ner vid västerns rand,
är dagens lysande spel tillända,
och segerpriset ur damernas hand
ta segrarna mot och mot borgen vända.

Att av poeten Olsson blivit forskaren Edestam innebär ju inte, ått
hans "hembygd" blivit torftigare!

"En natt vid Dalaborg" hette en liten bok, skriven 1869 aven
dalbo i Stockholm, redaktör John Neander. Han kallade den själv
en 'romantisk skildring'. Författaren hade efter vad det framgår,
särskilt av slutorden, själv besett Slottekullen, och i inledningen
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följer han noga Lignells uppgifter. F. ö. diktar han fritt en färd
över isen till Läckö en natt 1365. Tidpunkten, i april, är dock illa
vald. Trots föreställningen om forna tiders fimbulvintrar, förefaller
den långa slädfärden över Vänern vara ytterst riskabel. - Den
lilla upplysning Neander lämnar om ruinen Dalaborgs utseende på
1860-talet förefaller mig numera intressantast: "Vid östra sidan står
ännu en liten mur qvar och nere vid marken finnes i denna lem
ningar efter en mindre gång." Han torde mena den stockkanal som
ännu på 1920-talet observerades och tyddes som verk av människo
hand. (Annars föreföll det hela som enbart vildmark.)

Axel Lundegård ägnade unionsdrottningen en roman, där en del
dalsländska inslag förekomma. Redaktör C. J. Engström, som själv
var både vitterlekare och forskare, utom stor dalbopatriot, tillfrå
gade Lundegård om det faktiska underlaget "och fick besked av
honom, att han inte har haft några andra källor för Margareta än
Lignell". Enligt romanen skulle Margareta vara uppfostrad på
Nordkärr i Holm, som i boken tidsenligt kallas Nordhankja:r. Om
regentvalet 1388 säger Lundegård:

Från Akershus red hon sedan vid Påsketid till Nordhankja:r
och vidare till den gamle marsken på Dalaborg. Här mötte henne
sändemän från samma svenska herrar, som en gång hade trängt
kung Magnus och kung Håkan från Sverige. Nu korade de henne
till samma rikes fullmäktiga fru och rätta husbonde.

Richard Dybeck och - fyra decennier senare - Herman Hofberg
ha fått med ett par sägner från Dalaborg i sina tryckta samlingar:1

)

På Slottekullens yttersta klippavsats skönjes ett par jämnlöpande
sprickor, ungefär som hjulspår. Sägnen har här diktat om den elaka
drottningen eller prinsessan på Dalaborg som till straff blev i sin
vagn körd ned i djupet - där den vid klart vatten ännu lär synas.
- Slottsbon eller Slottebolle hade en gång varit i vall med sina häs
tar till Dalaberget, då han råkade ut för en svart karl, som bjöd
honom att bese bergaköket med dess förnämliga och lysande utrust
ning, berättar den andra sägnen. Bonden kunde inte motstå frestel
sen, utan då jätten ett tag var utom synhåll, nappade han till sig
en del kärl, tog dem i förskinnet och lade iväg men stannade lite i

l) Hj. Larsen återger dem i Dalia. Ett par sägenvarianter förekomma i
C.-M. Bergstrands sägensamIing.
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en sandgrop och räknade sitt byte. Då blev det en orm för vart
kärll Karlen sprang och ormarna kommo efter. Så snavade han på
en kullfallen trädstam och trodde det skulle bli slut. "Gud vare mig
syndare nådigl" ropade han. Men då försvann varenda orm.

Namnet Dalaberget i Dybecks och Hofbergs uppteckningar före
kommer ej annars - mig veterligt - i litteratur eller i folkmun.
Men det röjer sambandet med namnet Dalbergsån. Berget kan möj
ligen vara ett, som ligger mellan åmynningen och Slottekullen. Här
vidlag liksom lite varstans är ortens namnflora svävande. De "rik
tiga" namnformerna i "Ortnamnen i KIvsborgs län", platsernas be
teckning på kartor och hur namnen låta hos ortsbor eller hos sjö
män dra ej alltid åt samma håll - och det kan förbrylla en främ
ling. Lignell skrev regelrätt Daleborg. I Rimkrönikorna förekomma
både benämningarna Dalaborg och Dalahus; det senare förefaller
förnuftigt, med tanke på vad det var för slags byggnad. Vikarna
på båda sidor om halvön ha haft olika benämningar. Det är natur
ligtvis ej "fel" att kalla dem Norra och Södra Slottsvikarna. Men
allmännast torde kanske vara, att den från hamnen-åmynningen
för sjömän först synliga (den södra) rätt och slätt hetat "Slottevika"
(Slottsviken), medan viken bakom Dalaborg blev "bakare vika"
(Bakareviken). "Bakare" är folkmål för bakre, dess motsats är
"frammare", främre. Att holmen utanför den norra viken kallas
Bakareholmen eller Bakarn behöver ej betyda, att det är - enligt
Ortnamnen - en "bagare" det är fråga om. Viken kan ha gett upp
hov till namnet på holmen, ej tvärtom. Nu levande ortsbor mena
med "Slottevika" den norra, medan den södra viken blir "Kallkälle
vika" efter den förutnämnda kallkällan. Denna vik har åt ån till
en utbuktning som kallas Jans håla. Liket efter en skeppare Jan
på den utanför på S'käret förlista båten Adrian återfanns där. Man
har antagit detta hände för cirka 150 år sedan. Ett tiotal vrak har
f. ö. påträffats i denna vik. Landtungan söder om åmynningen heter
på någon karta Käringudden, på en annan Tavlenabben, beroende
på arten av de sjömärken som tid. efter annan satts upp där. Nu
mera är det en svart- och vitmålad trä-"käring". Sist kan nämnas
att Dalbergså också är ett annan namn på gården Strätet (vilket
betyder gata i en köpstad).

A. G. BÖRDH.
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Landshövding Lilliehorns
eftermäle.

I sessionssalen på länsresidenset i Vänersborg står sedan gammalt
en porträttbyst, som här ovan avbildas och som föreställer lands
hövdingen i KIvsborgs län friherre Johan Fredrik Lilliehorn. Det
är ovisst, om bysten är en kopia och vem konstnären är. Emellertid
har den en originell tillkomsthistoria, vilken fÖranlett denna min
nesteckning.

Johan Fredrik Lilliehorn föddes 1745 som son i första giftet till
kaptenen Samuel Carl Lilliehorn (f. 1715, t 1757), vilken var
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son till majoren vid Kalmar regemente Peter Berg (f. 1688, t 1753),
som av någon anledning 1719 adlats under namnet Lilliehorn och
som i ett andra gifte hade en son, konteramiralen Per Lilliehorn
(f. 1729, t 1798), vilken vid 1789 års riksdag tjänstgjorde som
ställföreträdande lantmarskalk men som sjöofficer sedermera blev
herostratiS'kt ryktbar.

Landshövding Lilliehorn blev efter tjänst vid hovet och inom
armen, där han befordrades till överstelöjtnant, 1785 utnämnd
till landshövding i Klvsborgs län. Om honom skriver hans lands
sekreterare, lagmannen Harald Almqvistl), att Lilliehorn var "en
för kunskaper, rådighet och erfarenhet både hos Regent och folk
högt aktad (och) ansedd Man". För sina förtjänster upphöjdeS' han
1800 i friherrligt stånd. Lilliehorn var bl. a. initiativtagare till
KIvsborgs läns hushållningssällskap, som dock tillkom först 1812
under efterträdaren friherre Lars Hiertas (f. 1762, t 1835) tid.
Av okänd anledning transporterades nämligen Lilliehorn 1809 till
landshövding i VäS'tmanlands län och avled i Västerås redan 1811.

Det kan - för kuriositetens skull - nämnas, att landshövding
Lilliehorn hade två bröder, Pehr Ulrik (f. 1752, t 1806), som blev
generallöjtnant, och Carl Pontus (f. 1758, t 1820), som avancerade
till överstelöjtnant och var väl anskriven hos Gustav III men som
grepS' av franska revolutionens frihetsideer och deltog i konspira
tionen mot konungen. Ehuru han avslöjade sammansvärjningen,
lyckades han ej avstyra mordet, blev dömd till döden men benå
dades till landsförvisning. Vid den nyvalde kronprinsen Karl Johans
besök i Hamburg 1810 begärde han ytterligare nåd, som dock av
visades. Han dog i landsflykt i Tyskland.

Lagmannen Harald AlmqviS'ts dotterdotterson, f. tullkontrollören
Manne Tistrand i Göteborg, som vid upprepade tillfällen visat ett
stort intresse för Vänersborgs Söners Gille och dess årsskrift, har
tillställt mig en hos boktryckaren P. Kindmark i Vänersborg år

l) Se "Lagmannen Harald Almqvists levernesbeskrivning" med noter av
Bertel Hallberg i V. S. G:s årsskrift 1937, sid. 24.

22



1807 tryckt dikt vid avtäckningen av förenämnda porträttbyst den
4 maj 1807. Den borde givetvis ha publicerats i samband med 150
årsjubileet, men - bättre sent än aldrig.

Vågar man tro, att dikten är skriven av Almqvist? Att hyllningen
är något devot, det låg i tiden. Dikten andas den tidens vånda
inför krig och belastningar, men den ger också uttryck för för
fattarens stora tacksamhet mot föremålet. Almqvist har i sin le
vernesbeskrivning betygat sin erkänsla mot sin landshövding för
dennes medverkan till Almqvists landssekreterareutnämning 1805.
Hyllningsdikten, som uppenbarligen utmynnade i en talkör eller
kanske rent av i en sångkör - vem var i så fall kompositören? -,
återges här efter originalet med textrubriken i faksimil:

o Du, för hviIken denna dagen
högtidIigad och helgad är!
Af tacksamhet och fröjd betagen
Dig denna krets sit Offer bär. 
Ja, glömmom, Vänner! tidens fasor
af krig och mord och nederlag
och nödens rop och tiggarns trasor 
och glädjoms, glädjoms blott i dag!
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Förtjensten sällan gäldad finner

sin fordran af en tacklös verId,

och sällan hitom griften vinner

den Dygdige en lön, sig värd;

Men Din den icke skulle blifva

förtjenstens, dygdens hvardags lott,

om våra hjertan kunde gifva,

hvad nu de kunna önska blott.

TiIfredsställd i medvetenheten

af uppfylld pligt som Höfdinge,

Tag dock emot af Tacksamheten

den lilla gärd, hon mäktar ge:

Din Buste skal våra barnbarn lära,

at Du var deras Fäders Far,

och Dina dygders minne bära

til sensta efterverIdens dar.

Än et står för vår önskan åter,

förr än i dag den nått sit mål:

det är, at Du Dig täckas låter

et Hyllnings-offer från vår bål:

Lef, utan oro, utan smärta,

ännu i många sälla dar,

tiI fröjd för hvarje redligt hjerta,

Lef, lef, vår Höfdinge, vår Far!

Chorus.

Lef, utan oro, utan, smärta m. m.

GUNNAR HJORTH.



Gillet för 50 år sedan.

Halvord LydelIs årskrönikor.

1906.

W. s. G. fyller i dag ett år!
Det är alltså ännu bara barnet, och som sådant en den vär~ta

skrikunge, man kan tänka sig, högst betydligt tagande och endast
sällan gifvande, och i detta senare fall ger det åt farbröderna en
dast litet glädje - som dessa få dyrt betala.

Men nu är det förstås så med barn, att blott de växa och frodas,
så gläder man sig åt dem, ty då ge de, tycker man, förhoppningar
om sig för framtiden.

Och då få de också uppföra sig litet pockande. Det här nöjde
sig inte med att ha bara de 24 farbröderna af i fjol, som skulle
sörja för dess årliga underhåll och då och då ge det litet extra
namnam, utan det fick tryckas 500 inbjudningsbref och lika många
program och stadgehäften, och så skrefvo vi till både Stockholm
och Göteborg och Malmö och Newcastle-upon-Tyne och många
andra ställen. Och det var så många, som skrefvo tillbaka och
svarade, så nu har barnet fått sina snälla farbröders antal nära
4-dubbladt, och flera komma oupphörligt.

Och att det blir väl tillgodosedt i både andligt och materiellt
hänseende, ser man däraf, att bland dessa befinna sig både lek
torer och slaktare och majorer och snickare och rådmän och garf
vare och jurister och fabrikörer och bryggare och bankdirektörer
o. s. v. och för att det inte skall bli öfveransträngdt, har man redan
skaffat det en privatlärare, som skrifver och läser det mesta åt det.

Inom vårt gille har sedan länge uttalats en önskan om publicering av
Halvord Lydells krönikor. Enligt gillets beslut har vid de senaste högtidsstäm
morna föredragits krönikan för 50 år sedan jämte några till. Början göres nu
med de sex första krönikorna.
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Barnet ville inte ha en liten vanlig barnkammare. Det vill ha hela
sta'n, och det fick sin vilja fram. Till lekplats utsågs Skräcklan, där så
många andra barn trifts bra, så länge vi kunna minnas, och därför
gingo vi, som utsett~ till vårdare af barnet, alla fem ut till Skräcklan
en vacker dag för att se till, hur man skulle ordna om åt det.

Två soffor hade vi köpt på en auktion för tillsammans 12 kro
nor, och det blir trefligt för tanterna nästa vår. Och på sofforna
skola barnets initialer, W. S. G., prydligt målas.

En snäll farbror sa' oss, att det behöfdes pengar, och så gaf han
oss 10 kronor som grundplåt till Skräcklefonden. Det var målare
mästare F. J. Fröberg.

Nu är det så, att om bara någon börjar en sak, så går det lätt
att fortsätta. En annan snäll farbror, grosshandlare Filip Slöör,
~kickade från Stockholm 100 kronor till den där Skräcklefonden,
som således nu uppgår till 110 kronor.

Hålla de bara på så där, så kunna vi snart göra en treflig strand
väg därute.1

)

Men när vi gingo där ute på Skräcklan, hade vi något allvarligt
i tankarna. Vi hade kommit att tänka på, att en så frisk unge som
vår kunde bli vådligt gammal. Och därför hade farbror Edwin
Andersson i riksbanken redan lemnat en grundplåt af 100 kronor
till ett ålderdomshem och sa', att han ska' göra så hvart år en
tid bortåt, och farbror Hjalmar Lindedal i sparbanken gaf också
100 kronor till den fonden och sade, att det ska' han göra hvar
gång, han firar silfverbröllop.

Nu tog den saken fart. Den snälle Slöör skickade 100 kronor
till detta också, och en farbror från Lilla Edet, direktör Oskar
Brobeck, också 100 kronor. Och alltså äro, när barnet fyller ett
år, redan 400 kronor samlade till dess ålderdomshem.

Och allmänna kassan har fått 20 kronor af grosshandlare A. O.
Wilson i Göteborg, och från en mycket intresserad farbror i Eng
land, som heter A. F. Ericson, har kommit ett vänligt bref, så,
som ni ser, saknar inte barnet huld och vård. Hvad det kan få
för födelsedagspresenter vet inte jag.

Wenersborg den 26 Dec. 1906.
HALVORD LYDELL.

1) Man var rätt så förutseende (red:s anm.).
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1907.

Nu är det jul igen! - för de flesta, och Gillet firar sin tredje
jul och fyller alltså 2 år. För sekreteraren i Wenersborgs Söners Gille
måste alla ideal om julen fara. Ty han skall tillse, att icke blott
han själf utan äfven de andra, särskilt kassören, skrifva rätt och
ha allting klaradt.

Nu är det så, att vår kassör är skald och skrifver versfötter.
Och en sådan kassör måste jag naturligtvis alldeles särskildt hålla
både mina egna och revisorernas ögon på.

Jag får bekänna, att som kassör är Hjalmar Lindedal hittills full
komligheten själf. Men när jag emottog revisorernas berättelse och
jämförde den med mitt skrifveri, tyckte jag först, att han hade 85
kronor för litet tillägg för år 1907 i ålderdomshemsfonden.

Se så där ja! tänkte jag. Nu blir här en skön vals för både
Hjalmar Lindedal och Bror Peterson och Axel Nordahl! Men det
var verkligen jag, som ett ögonblick ej besinnat att räkenskaperna
föras från och med 1:sta Jan. till nästa 1:sta Jan., under det att
årsberättelsen har sin period från jul till jul.

Hjalmar Lindedal och revisorerna hade på pricken rätt! Allt
stämde med mitt lika oförvitliga protokoll.

Se, förhållandet var det, att vi hade en så rolig sammankomst
förra julen, "mycket roligare än Par BricoIle", sade en av Farbrö
derna. Men det var förstås öfverdrift, beroende på en alltför pyra
midalisk lokalpatriotism. Men roligt var det ju att midt under festen
kom en gåfva från bryggaren A. Borg af 50 kr., en gåfva af 25
kr. från källarmästare C. J. Andersson och 10 kr. af Bror Peterson
till ålderdoms- .... nej, nu orkar jag inte för tusende gången det
långa ordet. Som Ni ser 50 + 25 + 10 = just de 85 kronorna och
ordentligt bokförda som hvar och en kan komma fram och se här.

Wid samma tillfälle stack lektor Wilhelm Peterson fram 100
kronor, som kom till mycken nytta, ja, jag tror nästan det gaf fart
åt tuberkulosvården här.

Ordföranden hade oss att hurra, och det skedde med kläm, värst
för Wille Peterson, därför att han gaf det mesta, och så var det
ju så märkvärdigt, att en skollärare inte var värre betyngd med
universitetsskulder, än att det gick för sig.
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Detta gjorde oss ordentligt populära här i stan. Här i Wenersborg
är bra ordnadt i en sak. Flera föreningar för välgörenhet finnas,
som bestå af både män och kvinnor: frivilliga fattigvården, arbe
tareföreningen, goodtemplarföreningen o. s. v. Men så finns det
en, som består af endast kvinnor, nämligen Syföreningen för sjuk
hjälp. Och det är så naturligt för kvinnan att syssla med den di
rekta hjälpen, allt under det hon får sitta och sy och sticka och prata.

Men så finns det också en, som består af endast män: Weners
borgs Söners odödliga Gille med medlemmar rundt hela jordbol1en
och oupphörligt tillväxande, 115 stycken i dag, men antagligen i
morgon den 26 december 1907 betydligt flera. Gillet samlar på
fonder. Och det är så naturligt för männen att komma tillsam
mans och samla till fonder och - slita för det sedan.

Och hör hvad vi fått i år:
Under detta år fingo vi först af en mystisk person, som ville vara

okänd, genom bokhandlaren G. Bergius 75 kronor till ålderdoms
hemsfonden, nej nu skrifver jag Å. F. hädanefter - jaja, lugna
er, inte i protokollet. Sedan mottogo vi 500 kronor af vår medlem,
den gamle Wenersborgspojken och apotekaren i Westervik Anders
Wiberg på hans 70-årsdag den 23 Januari, äfven detta till Å. F.
Hofintendenten Algernon Börtzell skickade 100 kr. till Å. F., Gene
ralkonsuln i Kapstaden, Syd-Afrika, A. Ohlsson 100 kr. också till
Å. F., murmästaren Wilhelm östberg härstädes 10 kr. till Skräcklan.

Litet längre fram på året sände fabrikör Henrik Hallgren, Göte
borg, 100 kr., däraf 50 kr. till Å. F. och 50 kr. till ständigt ledamot
skap. Boktryckaren E. D. Cederskog 100 kr. till Å. F. och slut
ligen revisionskommissarien R. Wide 50 kr. till Skräcklan.

Men vi ha inte fått endast pengar.
Af apotekaren C. Sandberg fingo vi två parksoffor, och då blef

Hjalmar Lindedal så glad, som om han fått dem själf.
Sammanfattar jag detta, så har alltså ålderdomshemmet fått 925

kr. och uppgår till 1.410:37 kr., skräcklefonden har fått 60 kr.
och uppgår till 170 kr., att märka dock, att ränta för detta år ej
ännu tillagts, hvadan beloppen vid årets slut äro något högre.

Ja, nu har jag berättat, hvad vi fått in. Det är bra behagligt för
en styrelse, som skall ha så mycket gratisarbete, när andra åt
minstone ge en hacka.
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Visserligen är det inte för mig enbart angenämt med alla de
donationerna. Exempelvis allt skrifvande jag hade med Wilh,
Petersons gåfva. Det skulle skrifvas till fria fattigvården, till
stadsläkaren och till doktor Helleberg i Trollhättan. Men allt gick
bra, och den utsedda kom till Trollhättans tuberkuloshem och
förflyttades hit till de under våren uppsatta barackerna i Conrads
dal. Hon lär ha mått bra af det.

Men besväret lönas rikligen därmed, att det ger glans åt vårt
Gille, så för all del genera er inte Vänersborgspojkar! Donera Ni!

Besväret lönas också rikligt genom åsynen av Hjalmar. När han
i styrelsen skall anmäla en donation, växer han minst en fot 
en för hvar hundralapp - och ser så strålande ut, att det smittar
oss alla, t. o. m. ordföranden, som dock har ett fasligt bekymmer
med att sammanhålla oss. Hjalmar är, som Ni vet, vår store ide
gifvare. Det var han, som skapade vår mest sammanhållande upp
gift, ålderdomshemsiden. Men som alla stora har han sina små
fel och svagheter.

Ni vet nog alla, att vår gamle medlem Ole Presto tycker mycket
om att bada vid Skräcklan. Visserligen är han ungdomlig, men vi
tyckte, att inte kan man säga, att han längre är någon grekisk yng
ling. Derför ville vi skyla honom litet, men Hjalmar, sekunderad
av E. A., valde inte platsen riktigt bra, så det få de flytta litet på
till våren. Eljest hade Hjalmar och Edwin Anderson skött sig, så
att vårt Gille fick heder af deras verksamhet på Skräcklan. Hela
sta'n gick ut och fick Wänerluft och berömde både väganläggning
och de trefliga sofforna. Då Hjalmar är het som Gustaf Adolf och
Edwin kall som Axel Oxenstjerna, ansågo vi, att de supplerade
hvarandra väl och valde dem att fortsätta på Skräcklan. Såvida
- det Hallmanska förslaget inte gör det omöjligt.

Jag får väl säga litet mer om Edwin. Han tyckte inte om, att
jag hade W. S. G.:s handlingar sammanblandade med matematiska
problemhäften och ritningar till allt möjligt, utan ville, att jag
skulle ha en stor dokumentslåda. En sådan beställdes, med W. S. G.
på locket, och jag är nöjd med saken. Den utgör i själfva verket
en inledning till mitt eget lifs eftermiddag.

Till tvenne bårar har Gillet sändt kransar under året. J)ess
medlem och donator Anders Wiberg afled den 13 Juni 1907, och
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borgmästaren i Westervik, A. Rune, förmedlade godhetsfullt öfver
lämnandet av Gillets krans. Den 1:sta augusti afled den gamle Re
gements- och Stadsläkaren Dr. Karl Bylund. På grund af hans nära
40-åriga nitiska omvårdnad såsom läkare af det ojämförligt stora
flertalet af inom staden födde från deras födelse, ansåg styrelsen
sig å Gillets vägnar böra hylla honom vid hans sista färd.

Frid öfver de aflidne; deras minne lefver!
På grund af den regniga väderleken kunde styrelsen ej anordna

någon sommarutflykt, och på grund af landssorgen ej heller någon
större festlighet nu. Men året har varit godt, och min tro är att
Gillet, sådant det nu är, gagnar vårt samhälle.

Wenersborg den 25 Dec. 1907.
HALVORD LYDELL.

1908.

Sekreteraren i en förening har ett göra, som i vanliga fall ingen
afundas honom. Han skall hålla reda på allt, som sker, och han
skall gå i ständig oro, att något sker, utan att han vet det och
får in det i en torr §. Men så har han vid årets slut en viss ersätt
ning däri, att han kan skrifva en årsberättelse, som ingen får
kontrollera, förrän efteråt. I denna kan han således få säga nästan
vad han vill.

En del saker är han visserligen tvungen att omnämna. När i
dag V. S. G. fyller tre år, måste jag gratulera oss till några under
året inkomna vänliga gåfvor. Det började under årsfesten förra
året: hundra kronor från vår store kvinnokurtisör A. F. Ericsson
i N ewcastle-upon-Tyne, sedvanliga hundra återigen af vår vice
ordförande, Edw. Anderson, och 50 kr. av - jag höll på att säga
vår lektor - jag menar naturligtvis Wilhelm Peterson.

Och så ser jag af protokollet, att jag själf gripits af gifmildhet,
i det jag afhänt mig 8 riksbankens obrutna femmor, men om jag
inte minns orätt, var det för att få se Hjalmar växa.

Det är hans ide med åldershemmet, som slukar alla dessa summor
årligen. Själf gör han inte annat än håfvar in, ja, d. v. s. hans arbete
där ute på Skräcklan får man väl ge ett visst erkännande. Bara
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han kunde ställa så, att små barn finge plaska och bada där i
S'amma glada ro, som han och Edwin Anderson lära hafva gjort
det i sin barndoms vår!

Nej, nu höll jag på att komma från ämnet, en ledsam sak för en
sekreterare liksom för en bagare. Vi ha fått mycket mera pengar,
d. v. s. Hjalmar har fått, ty inte får jag ens så mycket som se dem
en gång. Den mystiske mannen, som bokhandlare Bergius umgås
med, har gett Hjalmar 75 kronor. Det är en god tomte. Det vore
roligt, om fler än gubben Bergius umgickS' med sådana. Jo, det var
sant: Hjalmar är ju bekant med en sådan. Han fick 100 kr., som
ingen får veta hvem det var från. Men jag misstänKer, att det är
ett fruntimmer!

Mina årsberättelser lägga härmed bort titlarna med Oskar Bro
beck i Lilla Edet! I protokollet förekommer han som stadig gif
vare. Nu har han skänkt 100 kronor igen. Och kyrkoherde
Vindician Lindedal i Kinneklefva 50 kronor.

Detta allt utgör 615 kr. utom räntor på det, som var kassör för
står så bra att dra in.

Det vill verkligen synaS', som om Hjalmars ide med det där ålder
domS'hemmet vore något stort. När så många äldre månniskor, som
sett lifvets upp- och utförsbackar äro så intresserade. Nånå, Hjal
mar blir naturligtvis med tiden bjuden på ett extra kaiferep af hela
Gillet. Själf gör jag honom snart, såvida jag omväljes, den äran att
i årsberättelsen kalla honom bara Hj. L., ja, med tiden bara Hj!

Detta är i korthet, hvad jag måS'te säga. Jag behöfver väl näm
ligen inte berätta, hvad vi inte gjort. Sommarutflykten måste vi
inställa, enär alla söndagar voro upptagna af andra sällSkap, och vårt
Gille är så förnämt, att det ej kan gå i vägen för sådana.

Men för öfrigt har styrelsens medlemmar ej varit alldeleS' overk
samma. Jag har skött om en god del af stadens ära. En handtverks
förening och ett segel- och roddsällS'kap har jag haft ett fasligt sjå
att bringa på fötter. Och Edwin Anderson har förskönat en hel
stadsdel, som väl blir ännu skönare, när han får planterat där. Ord
föranden tänker snygga till litet vid sin gata, och efter hvad jag
hört kommer åtskilliga af vårt Gilles medlemmar att bygga och
stila upp Vänerdrottningen inte så litet, tills regementet kommer 
och Bergslagernas järnväg. Det är rätt, pojkar!
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Jag kan tala om, att sådana gillen som vårt äro ganska vanliga
i Tyskland. Jag hörde det av Thieryl), som talade om hur "poj"
karna" i hans fädernestad träffas hvarje jul och ha roligt och
skramla till hvarjehanda. "En mycket bra sak", sa' Thiery. Nåja,
det visste vi då förut, men det är ju liksom litet angenämt att få
veta det af en person, som varit all varlden rundt, särskildt som
vårt Gille har medlemmar i alla fem världsdelarna.

Under året har Gillet, enligt hvad som kommit till min känne
dom, förlorat fyra medlemmar, som med döden afgått. Dessa äro
majoren Julius Hallberg, Strömstad, kronofogden Ferdinand Lin
dedal, Borås, kassören Knut Carlström och handlanden Verner
Högvall härstädes. Frid öfver deras minne!

Jag afslutar mina rader i hopp om ett lyckosamt år 1909 för
Vänersborg, för V. S. G. och för samtliga desS' medlemmar.

Wenersborg den 26 Dec. 1908.
HALVORD LYDELL.

1909.
"Tänk om VI Vänersborgspojkar kunde träffas hvar jul." Så

lydde instiftelseorden, som vår ärade ordförande helt oväntadt fällde
- det blir i morgon fem år sedan. Vi hade af en ren händelse sam
lats på stadshusets kafe, några i sänder. Det var tisdag och tredje
dag jul, och väderleken var det ingen trefnad med, och om jag ej
minns orätt var klockan ungefär 7 e. m.

Och så var det året 1904, som kung Oscar hade fyllt 75 år uti,
Japan hade börjat grundklå Ryssland redan den 9 februari, maj
var förskräckligt kall, men sommaren ovanligt het och torr, så het,
att vi knappt kunde ta i virket, då vi byggde Skogshyddan2

). Så
nog blef den byggd av torrt virke! Den 10 juli på kvällen upplys
tes hela landet af den granna meteoren, som ni väl minns. I slutet
på augusti kom regn och åska, dånande skyfall, som blötte upp den
förtorkade jorden. I september hade jag litet tandverk, i oktpber,
hela oktober rådde det mildaste vackraste vårväder, så att träd
och buskar blommade på nytt. Den 23dje oktober inträffade den

l) T. synes ha varit verksam en tid vid läderfabriken.
2) Så nu vet vi, när den kom till (red:s anm.).
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stora jordbäfningen med centrum i Kristianiafjorden, i november
mildt vackert väder och Hallens Beethovenkonsert i kyrkan, det
var den 12 november, storartadt, med ödessymfonien. I december,
ja, i december, den 27de december instiftades Vänersborgs Söners
Gille!

Det var Ferdinand Hallberg, den store lokalpatrioten, som helt
plötsligt kläckte fram iden. Nå, jag var ju van, att betrakta Fer
dinand som en skojmakare, och det är ni väl allesammans, men, ja,
med ett ord, han är något djupare, än att man skulle kunna titta
ned i det i vardagslag. Han sekunderades genast och ifrigt af
Edwin Anderson och Hjalmar Lindedal. Där har ni alltså de tre
egentliga stiftarna. Jag kände mig litet tviflande i början, sär
skildt när ålderdomshemmet sprang fram ur Hjalmars idemaga
sin. Och jag undrar om inte A. G. Eliasson och Axel Törnros och
Prestoarna och allihop· tviflade som jag. Men de stodo på sig, och
nästa jul hade vi konstituerande sammanträde.

Det är i dag den 26 december 1909. Gillet fyller alltså fyra år,
och dess fjärde år började med danstillställning. J. V. Carlsson hade
ändtligen lyckats få fruntimmer med på gillefesten. Och fru Car1
berg spelade, Ullman spelade, Hoffman och Forsman och Birger
Nordin spelade.

Hjalmar var i sjunde himlen, ty man spelade hans och Conrad
Nordqvists marsch, men han var arg på mig, därför att jag låtit
uppföra "Vänerns Drottning" för handtverksföreningen. Men handt
verksföreningen blef förmögen, och det var jag glad åt. Ullman och
jag fingo lagerkransar, men det fick inte Hjalmar, ty han hade
inte talat om sitt dåd på förhand, som jag. Och så var Hjalmar
arg på mig för att jag hade bildat segelsällskapet. Äh, segelsäll
skapet är min stolthet, och jag kan väl inte tänka på Hjalmars
ålderdomshem hvar dag heller! Fastän nog skulle jag önska, att det
der hemmet blefve en snar verklighet. Tomt tror jag vi få av sta
den - jag har mycket starka anledningar att tro det sympatierna
ligga åt det hållet. Derför ber jag er pojkar - spara på punsch och
cigarretter och sådant och donera till ålderdomshemmet. Då blir
Hjalmar glad, och när våren kommer och vår nya sköna Blenda
klyfver vänervåg, köper Hjalmar segelsällskapskort för sig och sin
fru och Sigurd och den lilla söta svärdottern och hela den Linde-
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dalska ätten. Då blir jag glad och skrifver ett drama för hans
ålderdomshem.

Det var en gemytlig danstillställning förra året. Rektor Nordin
höll visserligen ett föredrag, men det föll i smaken, ty det var
intressant och handlade om gillen under medeltiden, så som det
kunde ha varit i Brätte.

Men vi fick pengar också. Julius Slöör hade skickat 100 kronor,
men de fingo vi skicka till fru Nordins blindhem genast. Men
Edwins 100 kronor, Gustaf Dafgårds 100 och de 75 från Edwins
tomte fick Hjalmar till hemmet.

Strax efter jul kom bud om den förskräckliga jordbäfningen i
Messina. Vilhelm Peterson skickade 40 kronor till de hemsökta, och
å utlagd lista ökades beloppet till 140 kronor. Jag skickade sum
man till kungl. utrikesdepartementet, Hjalmar tyckte just inte om,
att vi skickade mynt till Calabriens tåspets, och Bertel sa något
om positivhalare. Men Vilhelm hade tänkt på Hjalmars hem och
skickat 40 kronor till det också. För att inte Hjalmar skulle spricka.
Men tänk er Hjalmars känslor, om en vacker dag en liten svart
muskig italienare kom in med sitt positiv på hans gård och drar
"Hell Sverige"! Då växer han.

Nå, de 140 kronorna afgingo till kungl. majestäts minister i
Rom, det veta vi. Men sen veta vi intet. Jaja, ministern skickade
dem vidare förstås, men om det gick med dem som meningen var,
är väl inte så säkert. Ger ni till vårt hem däremot, då är det säkert.
Då komma de i en sparbanksbok, hvars nummer jag med ängslig
noggrannhet skrifver in i protokollet.

Den 18 juli fora vi ut med ångaren Necken, och våra fyra
brefbärare hade samlat oss. Men vi fingo dansa på akterdäck och
sjunga och vara glada på båten, ty det duggregnade hela tiden.
Så är det med ångbåtsutflykter.

Julius Slöör, som varit så snäll mot oss, fyllde 70 år i år, och vi
gratulerade och Hjalmar kvad något vackert. Det var då inte för
mycket förstås.

Under året har af döden skördats kapten Oscar Göthberg, äfven
som de gamla Vänersborgarna f. d. järnhandlanden Fredrik Hansson
och segelmakaren G. Lundberg, alla tre efter en längre tid af kraft
nedsättning och sjukdom. Hvile de i ro!
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År 1909 har varit ett mindre lyckosamt år för vårt land och äfven
för vårt broderland Finland. Storstrejken här och kränkningen af
Finlands nationalitet, som berör OS9 så nära, böra lära oss att sÖka bli
eniga sinsemellan till försvar mot tyranner utåt. För en sådan
sträfvan till enighet vare vårt Gille ett exempel!

Jag Önskar vår stad, vårt Gille och dess medlemmar ett lyckosamt
1910.

Vänersborg den 26 Dec. 1909.
HALVORD LYDELL.

191 Q.

Seså, nu är det den 26 december igen! Och jag skall nu åter skrifva
en kria, om det, som jag tycker är märkvärdigt bland allt det som
händt 1910.

Ja, 1910 har nu snart gjort sitt lopp arenan rundt och klarat
ganska svåra hinder och visat sig hafva varit en ganska styf
cirkussare.

Först fick man mot sig en hel hop kometer, däribland Halley's, som
omsvepte hela jorden med sin svans. Det gjorde ingenting, 1910
klarade det. För resten såg det just ingenting ut. En svag disartad
strimma på kvällshimlen. Blåsyran gjorde oss ingenting! Värre val
det med alla öfversvämningarna! Paris blef formligen dränkt all
deles i året9 början, och litet längre fram på våren blef Vänern
konstig och ville inte hålla sig i sin bassäng. Jag har aldrig sett
maken, han steg långt upp öfver våra jeteer och kajer. Och i
Värmland var han ännu besvärligare. Vänersborg ville ju förr så
gärna vara ett "lilla Paris", och nu gjorde det verkligen allvar
liga försök. Vårt segelsällskaps båthamn blef alldeles översvämmad.

Men cirkussarn 1910 klarade öfversvämningarna lika bra som
Roosevelts amerikanska försök att nypa till sig makten igen, ett
försök som 1910 sparkade åt sidan.

Sparkade! sa' jag. Ja, så går det, när man blir ordförande i Vä
nersborgs högaktade Idrottsförening och nu skött den ett år till
sammans med Wilhelm Fogelström och Gunnar Wallin och Bror
Fock och Sven Fock m. fl. samt fått ett stort idrottsfält under året
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just där vårt ålderdomshem egentligen skulle ligga. Men vi lägga
väl ålderdomshemmet bredvid. För att jag skall sitta där på ål
derns dagar och se de nuvarande idrottsynglingarnas söner sporta.
Då får jag studera idrottens verkningar i andra generationen.

Men cirkussarn sprang. Då togo portugiserna och kastade mot ho
nom det eländiga huset Braganza, och cirkussarn sparkade det gla
deligen öfver både Biscayaviken och Engelska kanalen. Jag hoppas
att inte 1911 och de följande åren släpper det tillbaka igen. Skol
pojkar få plågas nog med huset Bragal'lZa ändå.

Åhja! 1910 har skött sig. Tänk bara, hvad flygkonsten kommit
långt! Men det är många, som stupa på näsan, förstås. I själva
slutspurten, jag antar att det är slutspurten, gaf 1910 öfverhuset i
London en väldig spark. Det blir väl allt ett stort draghål efter det.
Åtminstone blåste det kraftigt ut äfver världen för 222 år sedan,
när en liknande tilldragelse egde rum i England. N u kommer väl
liberalismen att gå för styrbords halsar.

Styrbords halsar! sa' jag. Så går det, när man gör segelsällskap.
Och så har 1910 gjort mig till jaktegare, vårt segelsällskaps första
moderna utlottningsbåt. Tillsammans med Ture Brand, som får
vara skeppare.

För Vänersborgs Söners Gille har året varit både mörkt och ljust.
En stjärnenatt som Viktor Rydberg kallar medeltiden. Vid vårt
förra sammanträde kommo gåfvor till ålderdomshemmet och För
sköningsfonden. Femtio kronor från Axel F. Ericson i England,
femtio af vår Ordförande - han gick i sitt sextionde år, så det
skulle egentligen varit sextio kronor, men vi få väl förlåta, han
har många barn, som ska ha dyra privatlektioner - och trettio
kronor af vår trofaste, hembygdsminnesgode lektor Wilh. Peterson.

Det var ju en ljuspunkt alldeles i början. Men vår ordförande
tycker inte om, att det drickes champagne och sjunges "tre jäntor"
på Gillet. Se, jag skall säga, det är rätt svårt att styra det här
Gillet, där en del äldre ha ordenskraschaner och hofintendentstitlar
och de yngre äro översållade med skytte- och idrottsmärken.

Längre fram kommo flera ljuspunkter: 75 kronor af gubben
Bergius' tomte, 50 kronor af slaktaremästaren Karl Brobäck, 50
kronor af näktergalarne Anna och Martin Oscar och slutligen 100
kronor från våran muraremästare Wilh. östberg.
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Mästare! sa' jag. Ja, så säger man, då man är Fabriks- och Handt
verksföreningens sekreterare. Tack ska' i ha, gubbar, det är riktigt
roligt, att våra handtverkare hedra sig.

Det var litet mörkt på vårt Gilles himmel en månad ungefär.
Men den 5 februari hade en hop Vänersborgspojkar en hembygds
fest i Stockholm, som lyste litet. Det var John Hammar och Richard
Vide och vårt läroverksråd Nordfeldt och vår Mac, ja, ni vet väl,
Eric Nyblom, som voro inbjudare. Jag som sitter vid det proto
kollet hinner ju inte fara på sådant, och skulle det ske, så får jag
nog så att säga under bordet fia en liten vinkus om, att någon af
våra fonder växer litet af det. Men vi sände upp vår ordförande
att representera och sände telegram. Där voro 35 stycken af hvilka
jag här antecknar -'utom inbjudarne - Börtzell, Filip Slöör, Conrad
Nordqvist och Martin Oscar, enär dessas namn återfinnas i våra
revisionsberättelser.

Den femtonde oktober hade en yngre generation Vänersborgare
med Birger Nordin i spetsen en hembygdsfest i Stockholm, men
jag fick underrättelse för sent att kunna skicka telegram i Gillets
namn och i eget vågade jag inte - det är nu så besvärligt med de
här styre!seledamotskapen - men där skulle jag velat vara med.
Trifs så bra bland iderik ungdom, som ni vet!

Det var litet mörkt på vår hemstads himmel en tid. En natt, natten
till den 27 februari, upplystes den af det rosiga skimret af den elds
våda, som förstörde vår lilla vackra och kära teater. Där vi som
barn suttit med klappande hjärtan och väntat, att den vackra ridån
skulle gå upp. Där vi sett den glada Bocaccio och andra operetter
från andra kejsardömets dagar. Där vi sett den mörka lady
Macbeth, den slarfven Peer Gynt, Mäster Olof och Lycko Per, och
Kameliadamen och d'Artagnan, lady Marlborough och Regina von
Emmeritz och Jorden rundt.

Där jag dristat mig kreera den lilla prinsessan Vänersborg till
Vänerns Drottning och .

Jag tyckte mig se de brokiga gestalterna i lågorna. Kommen åter!
Vi måste ha er åter att upplysa äfven kommande generationers
fantasiEf.

Det är bestämt i våra stadgar, att vårt Gille ej skall blanda
sig i kommunalpolitiken. Men allting har en gräns och förhållan-
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den kunna inträffa, då undantag måste göras åtminstone i form
af en anmärkning. Eller, säg mig, är det inte väl mycket, att vi
skola ut med 77.000 kronor för att med lera fylla lilla Vassbotten
och detta bara för att göra den till en lämplig promenadplats åt
Hjalmar Pehrsson!

Nog är Hjalmar Pehrsson utmärkt på alla sätt och håller ord
ning i sin klass. Men man kunde väl nöjt sig med en mindre
staty på folkskolans gård. Hela Vassbotten! Det är väl ändå litet
för monumentalt tilltaget.

Det var litet mörkt på vår hemstads himmel! Litet kulet, bly
grått. Men då upplystes allt plötsligt! Ej af en blek komet med
blåsyra i svansen, nej, af en af dessa lysande meteorer, som blixt
likt belysa allt. Hon slog ned öfver Vänersborg och fäste sig med
sitt bedårande skimmer mot den svarta bakgrunden av Hjalmars
frack.

Inte Hjalmar Pehrssons. Nej vår kassör, Hjalmar Lindedals,
och hela vårt Gille är nobiliserat. Hjalmar var tillräckligt skytte
veteran för det, och nu är han riddare. Jag tycker mig nästan
se Hjalmar i rustning med ett par stora Fallströmsmustascher stic
kande ut ur hjälmgittret. Bara nu inte Hjalmar glömmer sin stora
ide: hemmet!

Vi skola i dag höra Bertel Hallberg tala om vår första borgmäs
tare, Hans Belfrage. Det är märkvärdigt hvad den vetenskapliga
forskningen kan ta reda på allting.

Förut har han talat om "Brättes grundläggande och undergång",
och nu har han börjat utreda den gamle borgmästarn. Det skall bli
roligt höra, hvad han afslöjar. Det är allt bra konstigt. Där kan man
ligga död och begrafven i 250 år, och så ta de itu med en värre
än då man lefde.

I år har vi här i Gillet att anteckna några bortgångna medlem
mar, nämligen telegrafkommissarien Olle Presto, f. lantbrukaren
Emanuel Carlström och våra donatorer Filip Slöör och Gustaf
Dafgård. Hvile de i frid, lefve de i våra minnen!

Vi måste mest sysselsätta oss med det lefvande och framtiden.
Det är litet ledsamt att Anders Hallberg går ut ur vår styrelse och
reser sin väg. När vår teater blir restaurerad, skulle hans obe-'
stridligen stora och för resten verkligen obestridda skådespelar-
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talang komma oss väl till pass, som den ock gjort för så mycket.
Men då vi nu gå förlustiga hans person och han reser till Upsala,
så vet han nog att han saknag. Blif pamp i Uppsala, Anders, och
låt kora dig till stadsfullmäktiges ordförande där 1913 i januari!

Mina medsöner i Gillet! Jag har den äran att önska Eder en
angenäm afton och ett godt nytt år.

Vänersborg den 26 Dec. 1910.

HALVORD LYDELL.

1911.

Seså, nu är det jul igen! Det där ordet "igen" tycks beteckna, att
man anser julen återkomma oftare än andra årshögtider. Ty ald
rig har jag hört någon säga: Nu är det midgommar igen. Ja, nu är
det emellertid jul igen, såvida julen 1911 kan kallas jul med alla
sina dimmor och sitt duggregn och inte ett dugg till tjäle i mar
ken och inte minsta tillgtymmelse till is på Vänern eller alla de
sjöar på östergatan, som jag "i skrifvande stund", d. v. s. kl.
1/21 denna annandag jul, ser genom gardinens mönster från mitt
hörnrum i Burmans landshöfdingehus.

För öfrigt har hela den nu gnart gångna 1911 :an varit ett mild
och värmeår. Bara två ordentliga frostdagar i januari, så att det
var jämt och nätt, att traftäflingarna kunde äga rum den 5 feb
ruari. Inte en enda kälkbacksdag på hela vintern, och redan den
1 mars var Vänern isfri ända till den 18 :de i samma månad, då
det blef 11 grader kallt och litet snart smältande is, ty redan den
24 mars började våren. Sommarens värmebölja glömma vi inte snart
- det var hett och torrt hela sommaren, ända till den 27 augusti,
då Gillet gjorde sin ångbåtsutflykt, till Sikhall. Då blef det för
stås regn. Jag tror dock, att de flesta tyckte utflykten varit rolig,
åtmingtone de som dansade i magasinet på Sikhall. Alla landtbruks
gubbar tyckte förstås, att vi kunde gjort den där utflykten tidi
gare för grödans skull, men det ska vi inte fägta oss vid, ty grö
dan blef bra, till den grad söp den under dagen upphettade mar
ken upp nattfukt.
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Det var en härlig sommar! De badande pojkarna på Skräck
lan, vårt Mölle eller Trouville, vår härliga friluftsplats, blefvo
chokoladbruna, medan Hjalmar på Gillets bekostnad bland annat
tog upp den där af alla människor så välsignade S-formiga vägen
genom skogen från Edsgatan ut till stranden. Tack Hjalmar! och
kanske vi ska tacka Edwin också. Det var då för väl att man
9lipper vända om, när man kommer ditut, och så blef det ju så
vackert. Hjalmar har visat svart på hvitt på, att det blott kostade
oss 21 kronor, så det var ju god valuta. Fortsätt bara, Hjalmar!
Särskildt med den där lekplanen, som vi talte om i fjol och på
styrelsesammanträdet. Så att småbarnen få sin lilla lott i Skräck
lan också. Hjalmar skall få ett par gungor af mig att sätta upp
där. Som jag ej fick ha kvar i museumparken - det var inte
gentilt nog med barnungar där bakom, ser Ni.

Förresten var det rätt roligt, att Hjalmar har fått att göra där
ute, så jag inte är ensam. Själf påtar jag i jorden och spränger
berg tillsammans med gubben Lust för att få ett idrottsfält där
ute - inte för Gillet förstås men för Gillesmedlemmar.

Hur kommer alltså lifvet på Skräcklan i en framtid att te sig?
Jo, det blir så här: Det lilla barnet ligger halfnaket, eller hvad
säger Hjalmar, på Hjalmars lekplan inne i skogen och rotar i
sanden eller gungar i mina gungor. När barnet blir litet större,
får det gå utanför inhägnaden och bada i sjön och solen, och
det får det sedan hålla på med hela lifvet, inte sant? Under tiden
uppnår barnet ynglingaåldern - flickorna få mammorna ta hand
om - och då är det moget att gå in som junior i Vänersborgs
Idrottsförening, d. v. s. det gör sitt inträde på mitt område af
Skräcklan. Det öfverger alltså Hjalmar och närmar sig mig. Jag
uppmuntrar det med små medaljer först och slutligen, när kron
prinsen m. fl. värdigas åse det, ger jag det silfverpokaler.

Emellertid inträffar att barnet inte längre känner sig nog be
kvämt att slå egna rekord, och då efterträder barnet Hjalmar och
mig och blir styrande på Skräcklan. Det utdelar då små pris till
andra barn, d. v. s. till dem som äro brunast på kroppen, simma
fortast eller hoppa högst eller slå Bror Focks rekord i 10.000
meterslöpningar.

Så småningom återvänder barnet dock till Hjalmars område,
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d. v. s. inte till sandhögarna utan till det andra området, ty jag
förmodar, att Hjalmar tar Edwin med sig och drifver igenom
att vårt ålderdomshem blir förlagt på Lovisebergl Det är det enda
rätta. Då~kan ju barnet få vara på Skräcklan all sin tid, och sedan
det varit ledamot i Styrelsen för ålderdomshemmet i många år,
afsäger det sig uppdraget för att i en af hemmets små vackra
lägenheter njuta sitt otium och gå omkring där och se hela sitt
lif oupphörlig repeteradt i alla dess stadier.

Nu har jag ändå inte sagt ett ord om att Hjalmar sitter och
råder på ett annat ställe där ute, nämligen skyttebanan. Men det
ser Ni väl tydligt, pojkar, att om bara nu Hjalmar kan sköta den
inre politiken, så att ej för många slitningar uppstå mellan partier
na på Skräcklan, så kan han ganska snart låta utropa sig till
konung eller kejsare av Skräcklan.

Tänk hvilken idealstat! Fosterländska föredrag bli onödiga, ty
det finns ju ingen möjlighet att få ens skymten af en tanke på att
inte älska ett så välordnadt land, och så vackert se'n.

Låtom oss bara inte glömma att betala kejsarenom skatt, pojkar!
Tre kronor om året skall Hjalmar den Store ha. Det är vår ära,
att så godt vi kunna bidraga till idealstatens å Skräcklan förverk
ligande. Enigheten ger en växande styrka, och de, som orka med
extrabevil1ning, helsas med hurrarop.

Sådan (lär extra bevillning påtager sig en och annan verkligen
då och då - som många gånger nämnts. Men då vi förra gången
voro tillsammans i lilla festvåningen, utföllo ett par gåfvor, som
ännu ej aftackats i min årsberättelse af helt naturliga skäl. Bok
handlare Bergius' tomte, eller om han nu skall anses vara Edwin
Andersons tomte, kom med 75 kronor igen, och Bror Peterson
kom in med två 50-lappar, en från bryggeriägaren K. G. Anderson,
som nu har Bliichersölet, hvilket själfva Richard Wide nu tycker
är bättre än Lyckholms, och en från C. O. Ericksson på Esset. Snälla
karlar! Åtminstone tycks Bror P. stå väl med dem. Och under året
kommo 50 kr. från vår gode Oscar Brobeck igen, de sista, ty han
har sedan gått från oss. Men så fingo vi dessutom 50 kronor från
Hjalmar och hans Olivia med anledning däraf, att de älskat hvar
andra i 30 år utom förlovningstiden, och gör mig detta alltså ej
mindre än 275 kronor, sedan jag sist satt och slarfvade ihop en
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så'n här berättelse. Det drar allt. Jag hoppas att ni ska i allt
större utsträckning gifva oss klingande bevis på den glädje ni kän
ner vissa jubileumsdagar i edra lif.

En sak, som händt detta märkvärdiga år 1911, berör vårt Gille
så, att jag måste berätta det här. Jag och den lilla fladdermusen
Nils Bergius sutto en afton i somras på Strömsborgs veranda, då
helt plötsligt Nils pekar uppåt himlen och säger: Hvad är det
för en märkvärdig konstellation? Jag ut på gårdsplanen och gran
skade himlen och säger: Vore det nu 1600-talet, skulle det allt
väcka ett visst uppseende. Det är nämligen den olycksbådande Sa
turnus och den bloddrypande Mars, som stämt möte vid den lika
ledes bloddrypande Aldebaran. Kan det vara möjligt, att den
stackars Marockokonflikten leder till krig?

Nå, efteråt veta vi, att det inte var långt borta, men blef dess
bättre ej af. I stället var det våra positivhalare, som vi skickade
140 kronor till härom året, då Messina gick under, och som nu
gripits av blodtörst. Och nu kasta de ut tusentals millioner på att
intaga Tripolis, förmodligen för att göra det till samma röfvar
näste som Calabrien.

Hade vi vetat det, så skulle vi allt behållit våra 140 kronor.
Hjalmar begrep det, ty han blef så arg, att han inte ville ha posten
i sina böcker, men vi andra voro så hjärtnupna. I Persien ha vi
haft det olycksbådande, som kunde förutspås, ty revolutionen i
Kina var bara förhållandevis blodig - olycksbådande är den väl
knappast.

Är 1910 var jlygåret först och främst, det var då man på allvar
började flyga i kapp med äfven snabbflygande fåglar. I år ha
förstås många fortsatt och brutit nacken af sig. Eljest är den här
1911 :an väl märkligast genom det liberala genomslaget i England
och Sverige, men det berör oss inte så mycket som flygningen. Ty,
tänk om man vill ha Lilla Vassbotten till flygfält! nu, sedan den
blifvit fylld med lera, så lerig, att Hjalmar Pehrsson inte prome
nerar där längre. Men den grönskar väl, medan man bygger den
nya bron på Dalbochaussen!

Inte tror jag, att den här berättelsen blifvit synnerligen rolig
att höra. Det är inte godt vara rolig, när det är så dimmigt
väder och så sjukligt i sta'n. Dessutom har jag nu gjort, som
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Edwin Anderson vill ha det - skrifvit med bläck direkt. Han tror
eljest, att jag aldrig renskrifver mina koncept, och han har kanske
tyvärr alltför rätt.

Men en sorglig afde1ning skall ju min berättelse ha - det är
den, där vi skola resa oss upp för att betyga vårt erkännande åt
våra under året bortgångna. I ljust minne skola kyrkoherden Vin
dician Lindedal i Kinne-Klefva och direktören Oscar Brobeck,
Lilla Edet, lefva bland oss. Deras namn finnas mångenstädes i våra
handlingar jämte anteckningar om deras minnesgodhet mot fäder
nestaden Vänersborg.

Då jag nu lägger ned pennan efter att ha skrifvit dessa enkla
och mindre väl formade meningar, sker det i hopp att vårt Gille
skall blomstra, att strider om sak ej skola bli till personliga
knuffar, att i vårt Vänersborg alltmer ords valör skall stå i direkt
proportion till den omdebatterade sakens vikt och att alla gerna
skola låta alla gladt lefva.

HALVORD LYDELL.

Privatläraren HALVORD LYDELL.

Gillets sekreterare 1905-1919.
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Gillebroder!

När Du får årsskriften i Din hand, tänker Du då

på att den är en länk mellan Dig och Gillet och Din

kära hemstad?

Vad vet Du om Vänersborg ? Kan Du visa en främ

ling omkring här och peka ut och beskriva dess sevärd

heter? Kan Du Din stads historia, som inom parentes

är mer fängslande, än man kan ana? Om inte, lär Dig

allt detta och verka för att denna stad, som Du förvisso

anser underbarast bland alla städer i Svea rike, blir känd

och uppskattad av främlingen! Visa honom och lär ho

nom njuta av vår stads charm och skönhet!

Och Du Gillebroder i förskingringen! Propagera för

Vänersborg ! Tala om för din omgivning, vad vår stad

har att bjuda av sevärdhet och naturskönhet! Berätta

om Skräcklan och allt det andra! Gör Vänersborg till

ett populärt resernål !

Allt detta är Du skyldig Din gamla hemstad!

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 14.

En märklig donation till museet.

Den 19 januari 1961 avled Marianne Warodell i Mariestad. Hon
var född vänersborgska, och fadern var Tell Warodell, kapten vid
f. d. Västgöta-Dals regemente och sedermera gymnastiklärare vid
Högre allmänna läroverket i staden. Modern var Anna Wersander,
dotter till bankdirektören fil. dr Lars Johan Wersander i dåvarande
Enskilda Banken i Wenersborg. Fröken Warodell var född den 7
januari 1896. Hon genomgick först Högre allmänna läroverket för
kvinnlig ungdom i Vänersborg och fortsatte vid Tekniska skolan
i Stockholm, där hon förvärvade kompetens som teckningslärarinna.
Hon anställdes som sådan i Växjö vid flickskolan, där hon tjänst
gjorde i många år. För att komma närmare föräldrarna i Väners
borg sökte hon sig så småningom över till Mariestads läroverk.
Under senare år var hon sjuklig och hade därför tidvis tjänstledig
het. Hon blev också förtidspensionerad.
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Som människa var fröken Warodell arbetsam och samvetsgrann
men kanske något inbunden, varför hon inte hade så stor vänkrets.
Men den människa, som en gång vunnit hennes förtroende, var
hon trofast tillgiven. Hon var dessutom rikt konstnärligt begåvad
och hade även starka litterära intressen.

Redan 1956 hade fröken Warodell upprättat sitt testamente, vari
Vänersborgs museum blev i hög grad ihågkommet. Enligt detsam-

ROKOKOBYRÅ FRÅN i700-TALETS MITT.

ma tillföll museet både möbler, husgeråd och konsthantverk. En
uppräkning av donationen finns införd på annan plats i denna
publikation. Här skall alltså endast några kortfattade kommen
tarer meddelas.

Bland möblerna finns en värdefull rokokobyrå från 1700-talets
mitt (se bild), men dessutom ingår en annan, större och pampi
gare byrå samt en chiffonje, vidare tre s. k. göteborgsstolar och
såväl en vägg- som en bordspendyl. Alla möblerna är förhållandevis

46



välbehållna med endast smärre skavanker, och de torde relativt
lätt kunna renoveras.

Silvret är av särskilt intresse (se bild). Det är dels fråga om
utsökta pjäser från 1700-talet, dels förnämliga ting från tidigt

OSTINDISKT PORSLIN
med blå (t. v.) och brun (t. h.) dekor.

1800-tal. Silvret torde utan gensägelse vara bland det värdeful
laste i donationen.

Bland andra mycket sällsynta och förnämliga föremål kan näm
nas två mässingskandelabrar.

K ven porslinet är förnämligt. Ostindiska pjäser med dekor i
blått och brunt är de kanske värdefullaste (se bild), och särskilt
de sistnämnda med en knapp dekor, koncentrerad till rand och
vissa blommotiv, är utomordentligt dekorativa. En samling tidigt
GuS'tavsbergsporslin hör också till de mera värdefulla inslagen.

Slutligen bör givetvis även framhållas det främsta konstverket,
en porträttmedaljong av Johan Tobias Sergel, föreställande en
okänd och signerad "Sergen 1806".
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Fröken Warodells donation till museet i Vänersborg är en av
de största och värdefullaste, som kommit museet till del. En
ligt uppgift skulle hon ha skänkt samlingen, då hon önskade

SVENSKT SILVER FöR 10.000-TALS KRONOR.

Pokalen t. v. från 1714 är utförd av stockholmsguldsmeden Daniel Löfling,
verksam 1709-1718. Den praktfulla skålen i mitten är från 1796 och signe
rad av silversmeden Jeremias Wallbom, Uddevalla. Ströskeden t. h. är av borås
smeden Hans Israel Lyberg från 1815. Fatet t. v. och skålen t. h. äro till
verkade 1843 av silversmeden A. T. Barkman, Varberg. Ringklockan slutligen

är av senare datum (1877).

att denna skulle återkomma till fädernestaden. Samlingen har
nämligen en gång prytt det warodellska hemmet i Vänersborg.

Under sommaren 1962 kommer donationen att bliva föremål för
en separatutställning i museets utställningssal.

Sven Axel Hallbäck.

Uppgifterna ovan är lämnade av forna klasskamrater till fröken Waro
dell. Fröken WarodeIls moder, Anna Warodell, var även litterärt intresserad
och skrev bl. a. dikter. Hon författade också en husmoderssång, som börjar: "Hell
Västgötabygd, våra förfäders mark..." (melodi: Finska rytteriets marsch).
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Årsredogörelse
för Vänersborgs museum 1961.

Året 1961 har för museets del varit ett mellanår. Det inleddes
med en rad omfattande inre och yttre renoveringar. Först den
12 mars kunde museet åter öppnas för allmänheten med den s. k.
franska veckan. Under den följande tiden hade museet en synner
ligen livlig säsong, men sedan läroverksbygget påbörjats, sjönk
besökssiffrorna mycket markant. Den väntade sommarturistström
men uteblev således nästan helt. I och med de stora kulvertgräv
ningsarbetena kring museet blev detta nästan helt isolerat. Sty
relsen fann då för gott att t. v. stänga museet, då det ansågs me
ningslöst att hålla vakt för det fåtal besökare, som ev. gästade
museet. I stället har museet efter telefonanmälan hela tiden varit
tillgängligt såväl för forskare som allmänhet. Att museet trots
des'sa yttre svårigheter besökts av över 5.000 personer måste be
tecknas såsom mycket tillfredsställande.

524

1.071
2.659

250
389
140

5.033

Sålda biljetter .
Skolklasser, elever och lärare .
Medlemmar av Musei Vänner och

Konstföreningen .
Folkskolans utställning

(fri entre) .
GruppbeS'ök, föredrag, kurser
Tisdagar, fri entre .---

Summa

Museet har varit stängt 1/1-12/3 och 20/9-31/12.
Museets diarium upptager för året 781 ärenden, en avsevärd

ökning från 525 ärenden år 1960.

Följande utställningar har under året arrangerats:
12-19 mars: Fransk kulturvecka med utställning av modern fransk

originalkonst, föreläsningar om fransk konst, litteratur, musik,
reseliv m. m., filmer. (I samarbete med Göta KIvdalens Konst
förening och Musei Vänner, Sparbanken och Norra Alvsborgs
bildningsförbund.) Besöksantal 1.312.
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26 mars-3 april: Alvar Lundin, oljemålningar och mosaiker. (l
samarbete med Konstföreningen.) Besöksantal 635.

13 april: Föreningen N orden, konstföredrag, årsmöte. Besöksantal
60.

2-3 juni: Folkskolans slöjdutställning. Besöksantal 250.
4-25 juni: Foto i färg. (l samarbete med Vänersborgs Fotoklubb.)

Besöksantal 182.
27 juni-15 september: Sommarutställning. Eigil Schwab, teck

ningar från Birger Sjöbergs Lilla PariS' (Fridas bok). Besöks
antal 340.

3-10 november: Tre konstnärer. (Christian Berg, Tor Bjurström,
Johannes Larsen). På Medborgarskolan i samarbete med Konst
föreningen. Besöksantal 424.

22-29 november: Stig Hertzman-Ericson, oljemålningar. (l sam
arbete med Konstföreningen.) Besöksantal 63.

15 december: Fredrika Bremer-förbundets julfest med bl. a. medel
tida bågdanser, utförda av elever vid flickskolan under ledning
av fru A.-M. Beckman, gymn.-dir. r. Nissen samt musikdirek
tör K. Lagerkvist. Besöksantal 50.

Särskilt väckte den franska veckan uppmärksamhet, faktiskt
långt utanför stadens gränser. Vid vernissagen var således bl. a.
franska kulturrådet i Stockholm Marcel Gigout närvarande. Pro
grammen under veckan blev mycket uppskattade, och veckan blev
synnerligen välbesökt och måste betecknas som en avgjord fram
gång. Aven fotoutställningen rönte uppskattning, fastän besöks
siffrorna av ovan angivna skäl var låga.

Beträffande personalen har under året fru Anne-Sophie Loo an
ställts såsom sekreterare (kanslibiträde) från den 16 januari. Fröken
Karin Karlberg tjänstgjorde under tiden 1/9 1960-15/8 1961 så
som statlig arkivarbetare utan kostnad för museet. Från den 13
november 1961 tjänstgör fru Anna Liss som halvtidsanställd arkiv
arbetare på samma villkor. l övrigt har personalen varit oför
ändrad.

De mycket omfattande renoveringsarbeten, som påbörjades under
1960, har fortsatts och avslutats under året. Hela museets inre
har genomgåtts. Framförallt har den stora trapphallen, som varit
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rätt skamfilad, fått en grundlig renovering. Aven ytterhallen, som
sedan länge varit i största behov av målning, har på liknande sätt om
setts, varvid bl. a. väggfälten fått en harmonisk marmorering.
Dessa arbeten avslutades den 11 mars.

Under sommaren utfördes vissa utvändiga målningsarbeten.
Bl. a. ommålades taket, fönstren, dörrarna m. m. Under den tid,
som museet varit stängt under hösten, har vaktmästaren utfört
en del renoveringsarbeten av skiftande slag.

Frågan om en tillbyggnad till museet har varit föremål för sta
demI intresse. Denna fråga vilar nu i avvaktan på statsmakternas
ställningstagande till ev. anslag.

Fortsatt katalogiseringsarbete har utförts. Biblioteket har helt
genomgåtts och moderniserats. I magasinen har desslikes betydan
de arbeten utförts. Vaktmästaren har dessutom utfört åtskilliga
konserveringsuppgifter, bl. a. av konstverk, möbler m. m.

Den utan gensägelse betydelsefullaste donationen för året - f. ö.
en av de största i museets historia - har gjorts av framlidna frö
ken Marianne WarodelI. Enligt testamente upptager den följande:
"En stor byrå i barock-rokoko, en chiffonje (empire), en förgylld
bordspendyl, en väggpendyl (1700-talet), 2 tvåarmade mässings
kandelabrar i empire, en porträttmedaljong av Sergel, 3 s. k. göte
borgss'tolar, några gamla silverpjäser: 3 bägare, en dopskål (sås
skål?), 2 ljusstakar, 1 liten bordsklocka, 2 toilettaskar m. silver
lock, 4 stora gamla silverskedar, 1 såssked, 1 strösockersked, en
samling gammalt Gustafsbergsporslin m. violett dekor, div. antika
glas, några ostindiska porslinspjäser m. blå och brun dekor, 1 bro
derad namnduk i ram, 2 kuddar i s. k. sammetssöm, ett brevscha
tull i mahogny, 1 toilettask i alabaster, 1 mindre rokokobyrå..."

För övrigt har även en rad andra donationer kommit museet till
del, nämligen (kronologiskt uppräknade) från fru Lake, Väners
borg, Julius W. Nordberg, Vänersborg, fil. dr Nils Dahlbeck, Göte
borg, med. dr Albert Grönberg, Vänersborg, fil. dr Albert Sand
klef, Varberg, redaktör Eric Jonsson, Uddevalla, kapten Nils
Åstrand, Vänersborg, snickare Karl Björklund, Vänersborg, Dals
lands Turisttrafikförening, Ed, fru Clara Berglund, Göteborg,
Mathilda och Gunnar Olsson, N. Björke, herr Sven Acke Ek, Vä-
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nersborg, major Einar Dahl, Vänersborg, fröken Karin Karlberg,
Åmål, herr Gunnar Johansson, Töftedal, herr Preben MårtenS'son,
Dals-Långed, fröken Ester Björklund, Vänersborg, herr Erik Wer
ner, Vänersborg, advokat Fredrik von Sydow, Göteborg, fröken
Svenny Svensson, Uddevalla, herr Karl Olsson, Frändefors, herr
Gustav Dahlstrand, Frändefors, konservator J. BörjeS'son-Eld, Fågel
viken, fru Martha Nycander, Lilla Edet, hemmansägare Gunnar
Johansson, Vänersborg, fröken Berggren, Vänersborg, och ryttmäs
tare Bertil Ekberg, Dagsnäs, Falköping.

Museet har verkställt utbyte av sina samlingar i skyltskåpen
på lasarettet.

Ytterligare ökning av /orskarbesäken har noterats, och under 1961
har Vänersborgs museum besökts av icke mindre än 112 forskare.

Kven konsultationsverksamheten har varit livlig med förfråg
ningar om framförallt konst, porslin, mynt och bruksföremål. Stu
dieverksamheten har också varit livlig. Såväl läroverket som flick
skolan har utnyttjat museets möjligheter för specialstudier, och även
folkskolorna i staden, dövskolorna, sinnessjukhusen m. fl. inrätt
ningar har livligt frekventerat museet. Två studiecirklar bör särskilt
nämnas: NTO-cirkeln "Lär känna Ditt museum", med ingående
föreläsningar, demonstrationer och övningar på museet, samt ABF:s
franska kulturcirkel, en fortsättning på den s. k. franska veckan.

Styrelsen har under året bestått av rektor Sune Lundgren, ordfö
rande med. dr Albert Grönberg, vice ordförande, bankdirektör Karl
Koch, kassaförvaltare, landsantikvarie Sven Axel Hallbäck, sekre
terare, samt centraldispenS'ärläkare Erik Salander, köpman Lennart
Andersson, läroverksadjunkt Håkan Noring och ombudsman Fjalar
Åström med lektor Rickard Hylbom och disponent Ragnar Karneus
som suppleanter.

Som helhet har alltså året trots betydande svårigheter varit
framgångsrikt och gagnerikt för museet.

Vänersborg i januari 1962.

SUNE LUNDGREN.
ordf.

Sven Axel Hallbäck.
sekr.
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Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsberättelse för år 1961.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
länsassessorn Torsten Bredin, ordförande, centraldispensärIäkaren
Erik Salander, vice ordförande, bankkamreraren Tord Bjernudd,
kassaförvaltare, och landsantikvarien Sven Axel Hallbäck, sekre
terare samt landskamreraren Gunnar Hjorth, landstingsassistenten
Stig Kjöllerström, redaktören Sven Malm, arkitekten Per Molnit,
ombudsmannen Fjalar Åström och konstnärinnan fru Britta Emanu
elsson.

Sedan kassaförvaltaren, hr Bjernudd, under året avflyttat från
staden, förordnades hr Kjöllerström att vara kassaförvaltare för
tiden intill nästa årsmöte.

Arbetsutskottet har bestått av fru Emanuelsson, hrr Hallbäck,
Kjöllerström och Molnit samt hr Enar Karlsson.

Revisorer har varit riksbanksdirektören Erik Lindgren och lands
tingskamreraren Sten Swan~n med sjukvårdaren Manfred Emanu
elsson som suppleant.

Föreningen har under året haft 164 betalande medlemmar.
Under året har styrelsen hållit 3 protokollförda sammanträden.
Årsavgiften har för enskilda medlemmar varit fastställd till 10

kronor samt för äkta makar 15 kronor tillsammans.
Föreningens årsmöte hölls i samarbete med Göta KIvdalens Konst

förening å Rånnums herrgård fredagen den 17 april 1961 med
cirka 65 personer närvarande. Dessförinnan hade föreningens med
lemmar besett konstnären Alvar Lundins konstutställning å museet.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds samtliga deltagare på kaffe.
Direktör Nils N:son Hasselskog höll därefter ett inspirerat kå
seri om sin fader, författaren Nils Hasselskog, och om livet i
Grönköping. Till sist visades den intressanta filmen om Döder
hultaren.

Årets största händelse för föreningens vidkommande var den
s. k. " franska veckan", som under tiden 12 - 19 mars anordnades
å museet i samarbete med A. B. F:s lokalavdelning i Vänersborg,
Göta KIvdalens Konstförening, Sparbanken i Vänersborg och Norra
KIvsborgs Bildningsförbund. Veckan inleddes med tal av bland
andra kulturrådet vid franska ambassaden i Stockholm Marcel Gi-
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gout, varefter ambassaden bjöd de närvarande på förfriskningar.
Ambassaden bidrog också med ekonomiskt stöd. VeckanS' program
var rikt och mångskiftande med givande föreläsningar om fransk
konst, litteratur, ekonomi, turistväsen och det franska köket. Ett
flertal föreläsningar beledsagades av instruktiva filmer. Veckans
höjdpunkt var en konsert av musikdirektör Carl Tillius under
mottot "romantiskt och expressionistiskt". Den franska veckan fick
under hösten en fortsättning genom en å museet anordnad mycket
välbesökt studiecirkel om fransk kultur, konst och litteratur.

Föreningen har under året såsom gåva till museet med anledning
av dess 70-årsjubileum överlämnat ett självporträtt av konstnären
Sten Teodorsson, inköpt för 450 kronor, samt vidare till museet
skänkt en modell av skulptören Axel Wallenbergs "Frida", inköpt
för 400 kronor.

Till sekreterarens förfogande för oförutsedda utgifter, uppvakt
ningar, telegram, representation m. m. har liksom tidigare S'tällts
ett belopp av 200 kronor.

Av konstnären Lars Norrmans färglitografi "Vårvinterdag vid
hamnen" har ytterligare ett antal exemplar försålts.

Höstens något minskade verksamhet har föranletts av att museet
en längre tid varit stängt på grund av pågående byggnation i mu
seiparken.

Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till sär
skild redogörelse av kassaförvaltaren.

Vänersborg i januari 1962.

TORSTEN BREDIN.
ordf.

Sven Axel Hallbäck.
sekr.
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ÅRSKRÖNIKA 1961.

Efter en mild och åtminstone för äldre gillebröder behaglig vin
ter bröt isen i kanalen upp redan i februari, och sjöfarten på Vä
nern kom i gång i början av mars. Vid samma tid berättade ELA
under fetstil, att vårt sjörika land visar tendenser att torka ut. Nå,
efter 1960 års rekordblöta tog man inte så allvarligt på spådomen
utan räknade med att torkan under alla förhållanden måste börja
med uppehållsväder, värme och sol, framför allt mycket sol. Och
så ställde man in sig på en sådan där riktig vänersborgssommar,
en så'n där då solen varje morgon från en molnfri himmel kikar
fram över Halleberg för att spegla sig i älven, då badvattnet vid
Ursand håller sig omkring 25 o och infödingar och turister söker
skugga under de lummiga träden i Plantaget och vid Skräcklestu
gan, då abborren "stått tätt" vid tlstaregrund och Långa Maja
och då gillebröder och andra förståndiga människor låter bilarna
stå och söker sig ned till sjön för att njuta av kvällens alla dofter
och av solnedgången över Dalbolandet och färgspelet över Gälle
udde och horisonten.

Ja, av allt detta vart intet! Sommaren blev rekordblöt, rekord
kall och den solfattigaste i mannaminne, och just nu svämmar alla
sjöar och vattendrag över sina bräddar. Malisen förtäljer, att
gossarna, som förutsade torkan, gått ut som frivilliga i Gazabatal
jonen och nu fotograferar sanddyner i Sinaiöknen.

Inte bara i Gaza finns det svenskar, som gör kontroll- och po
listjänst. I det grannlaga arbetet att reda ut trådarna i den kon
golesiska tragedins trasiga väv har svenskar fått offra liv och
blod. Den 19 september sänktes flaggan på Stockholms slott på
halv stång och förkunnade därmed landssorg. Budet kom, att en av
landets största söner, Dag Hammarskjöld, jämte åtta andra svens
kar stupat i Afrika i sitt arbete för fred i en splittrad värld. Dag
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Hammarskjöld fick en furstes begravning, och över nästan hela
världen böjdes huvuden i tacksamhet för vad han uträttat; mången
kanske också sänkte sitt huvud i bävan för en osäker framtid.

Och medan kampen om större och mindre intressen rasar vidare
på vår fattiga jord, har den första mänskliga astronauten lämnat
jämmerdalen, men konstigt nog frivilligt återvänt dit. Det blev
den ryske majoren Gagarin, efter framträdandet i TV att döma
en chosefri och sympatisk ung man, som fick ett överväldigande
mottagande efter sin visit i de högre luftlagren. - Rent paren
tetiskt måste här noteras det personliga mod, som ryssar kan
visa, bäst exemplifierat av höjdhopparen Brumel, som svingade sig
över världsrekordhöjden 225 cm, väl medveten om det öde i form
av omkramningar och pussar, som väntade honom vid återkomsten
till terra firma av den ryske regeringschefen och andra glestandade
partipotentater. - Gagarin blev en "Sovjetunionens hjälte", och
eftersom antalet sådana hjältar tycks vara konstant, måste någon
lämna båten, och det blev denna gång Stalin, som ströks från listan
och fick lämna sin viloplats i mauseleet på Röda torget.

Från det något snävare område, som Sverige utgör, kan bland
mycket annat noteras, att prinsessan Birgitta funnit sin prins och
att bildtidningen Se efter det unga parets smekmånad ej längre
kan anseS' som hovorgan, om den någonsin varit det. De i Se publi
cerade bilderna från smekmånaden vid Medelhavet har kraftigt och
med stor indignation fördömts av konkurrerande tidningar, som
saknar fotografer med teleobjektiv!

Från den tiden, då vi inte krusade vare sig ryssen eller påven,
har ett unikt minne fiskats upp ur Stockholms ström: regalskeppet
Wasa. Bärgningen av Wasa har betecknats s'om en bragd, och som
studieobjekt och museiföremål kommer skeppet att bli Sveriges
främsta turistattraktion.

I vår egen lilla stad händer också en del. Gamla hus, som tjä
nat ut, rivs ned, och nya moderna byggs upp. Det gamla gasverket
är ju borta, och i desS' ställe har ett hus i sju våningar blivit in
flyttningsklart under hösten. Stadshotellet håller på att grundför
stärkas, och om anledningen till detta tvistar de oinitierade. Vi, som
varit med, kan förtälja, att man på det stället inte slagit klackar
na endast i taket. Kyrktornets västsida fasadbelyses nattetid och
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Nya vårdhemmet har tillbyggtS'. Flickskolan har fått en paviljong,
och mitt emot "Anna-Julias hörne" har ett nytt bostadskomplex
vuxit upp. Det blir inget nytt stationshus, och när stadens fäder
fick klart besked i denna sak, satte man upp ny belysning på sta
tionsplan, så vi kan se den kära gamla byggnaden även efter
mörkrets inbrott. Den gamla bron över Nya kanalen håller ännu
stånd trots alla törnar och trots att den är krokig som ett fråge
tecken. Det nya läroverket håller på att sprängas in i Museiplan
taget, och vad därvid hänt eller kommer att hända får eventuellt
refereras, när resultatet bättre kan överblickas.

Staden styrs av stadens fäder. Och över stadens fäder styr gille
brodern Oscar Anderson, för 25:te gången omvald till ordföran
de. Och medan Oscar med oväld och nit med sin klubba stadfäster
visa beslut, klubbar små invanhoekopior av vänersborgssöner var
andra i skallen med mäktiga träsvärd. Och en vacker dag sitter
kanske en av dessa dagens små invanhoer i Oscar Andersons stol
och svingar klubban i Rådhussalen.

Med gillebröder, stadens fäder och små ivanhoer inräknade har
Vänersborg 8811 manliga innevånare. Till detta kommer 9680
kvinnliga. Dessa innevånare skattar för en inkomst av 112 milj.
kronor, vilket låter imponerande. Vad gör nu folk, när de inte
arbetar för att få inkomster för att kunna betala skatter? För
pengarna, som blir över, köps det förstås TV-apparater och bilar.
Man går på bio, teater och konserter. Och när man vill nöra sång
utöver den vardagliga, tar man hit Lunds studentsångare, som
sjunger, så att taket i aulan ramlar ned. Man ser Par Bricoles
teatertrupp framföra "Magister Bläckstadius", man bildar Birger
Sjöbergs-sällskapet, och man 100-årsjubilerar med Vänersborgs
skyttegille. När Västgöta regementes kamratförening har kamrat
möte på sin gamla kaserngård, går man dit och lyssnar till sam
lingssignalen och den gamla välkända regementsmarschen och häl
sar på gamla bekanta från anno dazumal. Naturintresserade kons
taterar, att gråsparven blivit sällsynt i staden, och finner förkla
ringen vara, att bilen trängt ut hästen. De havreätande hästarna
är nämligen endast tre till antalet. Hemma sitter några och fanti
serar om hur fin staden kommer att te sig nattetid, när alla gator
fått den nya fina belysningen, och någon undrar nog, om byggnads-
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chefen fått med alla centimetrarna på lastbilssläpen, då han ritade
den tvära kurvan, där Järnvägsbacken möter Hamngatan. Den
nordgående trafiken från Göteborg skall nämligen dirigeras denna
väg.

Vänersborgarna tillhör ett hederligt och ärligt släkte, om vi
får säga det själva. Visserligen kan någon ibland glömma att be
tala sin TV-licens, och ibland händer det, att någon genom oakt
S'amhet råkar skada lackeringen på sin grannes bil eller köra på
en felplacerad lyktstolpe. Men de stora syndarna inför borgmäs
tare Prom och gillebrodern Westhall finner vi bland utsocknes,
eller försöker åtminstone att få det därhän. T. ex. i det fall, som
började med att vänersborgarna verkade ovanligt barhuvade under
första halvåret. Framåt midsommartiden anhölls en till åren kom
men herre, som knyckt över tusentalet hattar och mössor, vilka
han sedan hamstrat i sin vänersborgslägenhet. Polisen - eller var
det kanske doktorn - påstod senare, att mannen hade visst sinne
för detaljer men ägnade sig helst åt huvudsaker. Vissa tider av året
bodde mannen i en socken utanför staden.

Ja, detta var ett kort sammandrag av vad sig tilldragit haver.
Naturligtvis skulle något också ordas om Gillet, men bröderna får
ju årsskriften. Och när bröderna läser årsskriften, kanske någon
också ville ägna en tanke åt det arbete, som ligger bakom densam
ma. Jag är ej den som här påstår, att vår ålderman inte hörs och
syns, när han arbetar. Men undantaget bekräftar regeln, och redi
geringen av årsskriften har mer och mer blivit ett enmansverk, i
all tysthet utfört av vår ålderman allena. I trettio år, d. v. s. sedan
årsskriften börjat utkomma, har han tillhört redaktionen, men de
sista åren har han i praktiken stått som ensam arbetande redak
tionsmediem. Hugade spekulanter på biträdande redaktörsposten
torde anmäla sig snarast.

Och nu, Gillebröder, är det hög tid för mig att sluta, och jag
gör det som vanligt med att tillönska Er alla en god fortsättning
på julen och Ett Gott nytt år!

Vänersborg Annandag Jul 1961.

TORSTEN GULZ.
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MINNESRUNOR 1961.

"Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld."

Gillebröder!

Det snart tilländagångna året har i fråga om dödens skördar varit något
mera skonsamt än de båda föregående, ity att antalet bortgångna gillebröder
- såvitt oss nu är bekant - inskränker sig till 10, varav ej mindre än 8
under första halvåret och endast 2 under det senare. Många av dem voro i
vår stad mycket kända män, åtskilliga hade en mer än 30-årig medlemstid,
en hade varit med från gillets början och en hade under en mer än 40-årig
medlemstid, fylld av intresse och omsorger om vårt gille, nått en alldeles
särskilt svårfylld plats i brödernas hjärtan. Om dem alla har det vittnats,
att de redligen fyllt sitt värv och därigenom hedrat den stad, som sett dem
födas och fostras eller där de satts att verka.

Civilingeniören HJALMAR LARSSON, född i Vii·
nersborg den 9 februari 1903, avled där den 14
januari 1961. - L. avlade studentexamen i hemsta
den 1922 och blev civilingeniör vid Chalmers i
Göteborg 1925. Efter en tids praktik vid Husqvarna
Vapenfabrik inträdde han i den av fadern grunda
de firman A. Joh. Larssons Maskinaffär i Vänersborg,
vilken han senare övertog tillsammans med bröder
och upparbetade till en omfattande och ansedd rö
relse. - L. var mycket allmänintresserad. Sålunda
var han i ett 20-tal år stadsfullmäktig och ledamot
av drätselkammaren m. fl. styrelser. 1\ven inom sitl

yrke var han mycket anlitad och var sedan 1952 ordförande i Fabriks- &

Hantverksföreningen. - Hjalmar Larsson inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1930.
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Kammarherren FREDRIK af SANDEBERG, född i
Vänersborg den 6 januari 1884, avled i Uppsala den
23 januari 1961. - Efter mogenhetsexamen vid läro
verket i födelsestaden 1903 och jur. kand.-examen i
Uppsala 1922, ägnade sig af S. först åt advokatyrket
ett lO-tal år. Redan på 1920-talet hade han inköpt
egendomen Lövås utanför Borås men förvärvade se
nare Moholms säteri, som han iståndsatte och där
sedan gammal förnäm herrgårdsku1tur återupplivades.
Af S. var kapten i reserven och blev 1932 kammar
herre vid hovet. På äldre dagar återflyttade han till
sitt kära Uppsala. - Som en av de första inträdde

Fredrik af Sandeberg i Vänersborgs Söners Gille vid dess stiftande år 1905
och mottog personligen gillets medalj vid 50-årsjubileet år 1955.

F. målarmästaren AXEL SANDBERG, född i Väners
borg den 5 augusti 1886, avled där den 29 mars 1961.
- Efter skolgång började han 1901 i målaryrket och
konditionerade i Vänersborg, Göteborg och Trollhät
tan, innan han 1924 blev egen mästare i födelsesta
den. S. var i yngre dagar en skicklig brottare. 
Axel Sandberg inträdde i Vänersborgs Söners Gille
år 1930.

Köpmannen ANDERS JONSSON, född i Väners
borg den 7 mars 1915, avled där hastigt den 3 april
1961. - Efter realskoleexamen i hemstaden prakti
serade J. i Stockholm inom textilgrossistbranschen
1945 övergick han till konfektionsbranschen och 1947
till familjeföretaget Alma Ekström & C:o i Väners
borg. Såsom skicklig dekoratör anlitades han som
lärare vid stadens yrkesskolor. Utåt framträdde han
som god skådespelare och skicklig teaterledare inom
särskilt Par Bricole. - Anders Jonsson inträdde i
Vänersborgs Söners Gille år 1935.
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Fabrikören HARRY DAFGÄRD, född i Vänersborg
den 15 april 1906, avled den 12 april 1961. 
Efter avslutad skolgång inträdde D. i sin faders, vår
gamle gillebroder Otto Dafgårds charkuterifirma,
som han vid faderns död 1933 övertog och driftigt
utvecklade och morderniserade. Han var mycket aktiv
inom skilda yrkes- m. fl. sammanslutningar. - Harry
Dafgård inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1930.

Boktryckaren ERIK WERNER, född i Vänersborg
den 29 juli 1881, avled där den 19 maj 1961. 
Efter skolgång i hemstaden började W. i boktryckar
yrket redan 1894 vid dåvarande Baggeska boktrycke·
riet och anställdes några år senare hos C. W Carls
sons boktryckeri, som han tillsammans med några
kamrater (och gillebröder) övertog 1909 och bedrev
till 1948, då företaget överlämnades i nya händer
W. var mycket aktiv medlem av Vänersborgs Ar·
betareförening och var dess biografföreståndare i
många år. - Erik Werner inträdde i Vänersborgs
Söners Gille år 1934.

F. förmannen ERIK T. ANDERSSON, född i Vassän
da-Naglum den 29 januari 1896, avled i Väners
borg den 22 maj 1961. - A. var i 43 år anställd
vid A. F. Carlssons Skofabriks garveri, där han under
de senare åren var arbetsledare. A. var under många
år kommunalt engagerad, bl. a. som ordförande i
stadens lönenämnd. - Erik T. Andersson invaldes
i Vänersborgs Söners Gille år 1930.
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Möbelsnickaren HARALD SKöLDEBORG, född i
Vänersborg den 9 april 1896, avled där den 17 juni
1961. - S. var under en följd av år anställd hos
Vänersborgs möbelaffär. Han var mycket intresse
rad av fackföreningsarbetet och sin fackförenings
ordförande i ett 20-tal år. - Harald Sköldeborg
inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1955.

Direktören HILDING STRöM, född i Göteborg den
5 oktober 1897, avled i Vänersborg den 23 augusti
1961. - S. kom i unga år till Vänersborg, där
han 1916 avlade studentexamen. Han avlade 1920
sjöofficersexamen men beviljades 1928 avsked ur
aktiv tjänst för att övertaga ledningen av familje
företaget Nabbensbergs Tegelbruk och senare även
Fridhems Tegelbruk. Från 1935 kapten i flottans re
serv fullgjorde han under krigsåren en ansvarsfylld
beredskapstjänstgöring. S. innehade många förtro
endeuppdrag inom sina yrkessammanslutningar och
var även engagerad i det kommunala arbetet, bl. a.

som stadsfullmäktig och landstingsman. - Hilding Ström invaldes i Väners
borgs Söners Gille år 1947.

Bankkassören PRIMUS ANDERSON, född i Vå
nersborg den 25 januari 1898, avled där den 3 no
vember 1961. - Efter studentexamen i hemstaden
1917 genomgick A. Filip Holmqvists handelsinstitut
i Göteborg och anställdes 1918 som banktjänsteman
hos Wermlands Enskilda Bank i Vänersborg i den
banklokal, som han blev trogen till sin död. Han
blev där kassör 1932 och behöll denna befattning
hos såväl Jordbrukarbanken som Sveriges Kredit
bank, som efter hand övertog ifrågavarande bank
rörelse.- Trofasthet, parad med varmhjärtad vän
lighet och helhjärtat tillmötesgående, präglade hans

gärning såväl privatim som i tjänsten och i alla de sammanslutningar, där han
var verksam. Skall något särskilt framhållas, är det hans brinnande nitälskan
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om Sällskapet Vänersborgs Par Bricole, där han torde bli legendarisk. - Primm
Anderson inträdde i Vänersborgs Söners Gille redan år 1918. Efter att ha till
hört gillets beredningsnämnd från dess tillkomst år 1931 och varit ersättare i
dess styrelse från år 1942, invaldes han som kassafogde i denna från år 1944,
var gilleskrivare åren 1949-56 och därefter bisittare till sitt frånfälle. FÖl
sina förtjänster om gillet erhöll han år 1958 gillets belöningsmedalj. - Primus
var oss mycket kär. Han var en sällsynt god människa. Hans minne skall leva.

Kven vår systerorganisation, Döttragillet, har sorg. Dess stiftarinna, fröken
ANNA ERIKSSON, har gått bort. Hennes nitälskan om sitt gille var oändlig,
hennes kärlek till sin hemstad utan gräns och hennes beundran av "Söners
Gille" stor och ofta uttalad. Vi kommo av naturliga skäl att ofta sitta tillsammans
vid våra gillens jubileer. Anna Eriksson var en mycket stimulerande åldermor

Vi lysa frid över våra bortgångnas minne.

GUNNAR HJORTH.

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

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

(Anita Hallden.)
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Vänersborgs Söners Gilles

styrelseberättelse för år 1961.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse över verksamheten under år 1961, gillets 56:e ar
betsår:

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 19 april
och till högtidsstämma annandag ju!. Till den senare, som av
hölls i Stadshotellets festvåning, hade infunnit sig 33 gillebröder.
Vid stämman utdelades ett antal 25-årstecken till därtill berättigade
gillebröder. Efter högtidsstämman föredrog åldermannen - i en
lighet med vad som inleddes föregående år - protokollet och krö
nikan från julstämman år 1911, båda författade av Halvord
Lydel!. Därefter samlades gillebröderna till julmå1tid och sedvan
ligt samkväm.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 30:e årgång.

Ur gillets al1männa kassa har anslagits 500 kronor till det under
året bildade Birger Sjöberg-sällskapet ävensom sedvanliga 100 kro
nor till "De gamlas utfärd". Ur Knut Hernströms understödsfond
har utdelats en julgåva och ur Major Oscar Wenerströms understöds
fond likaledes en julgåva. (För Gil1ets övriga understödsverksamhet
redogöres i Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems
särskilda styrelseberättelse.) Liksom tidigare har ur Wilhelm och
Nora Malmbergs donation utgått stipendier, 150 kronor, till elever
vid stadens folkskolor.

Gillets medlemsantal utgjorde vid årets början .
Under året ha til1kommit .
varför medlemsantalet under året utgjort .
Under året ha avlidit .
varför medlemsantalet vid årets slut alltså utgjorde .
varav 26 ständiga medlemmar.
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Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

över gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1960 .
Medlemsavgifter för år 1961 2.845:-
Resterande avgift för år 1960 . . . . . . . . 5:-
Likvid för försålt märke , . 3:50
Uttagna porton 438:40
Ränta ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120:48

Kronor

1.753 :83

3.412:38

5.166:21

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1961 ..
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar ., .
Gåvor .
Böcker .
Trycksaker och skrivmateriel .
Porton .
Telefon .
Ränta .
Utskylder .
Diverse , , .

Behållning till år 1962: Innestående i bank

2.712:25
393:45
555:85
600:-
30:

152 :81
442:95

4:20
75:
39:

110:56

Kronor

5.116:07

50:14

5.166:21

2. VXNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1960 .
Räntor .

Kronor

Utskylder .
Behållning till år 1962: Obligationer 4.000:-

Innestående i bank.. 1.639:91

Kronor

5.459:48
240:63

5.700:11

60:20

5.639:91

5.700:11
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3. NAMNKUNNIGA VANERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1960 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1962: Innestående i bank

Kronor

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1960 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1962: Obligationer 2.000:-

Innestående i bank. . 219:07

Kronor

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1960 .
Räntor .

Kronor

891:63
39:29

930:92

930:92

930:92

2.202:01
97:06

2.299:07

80:-

2.219:07

2.299:07

6.217:61
274:04

6.491 :65

Behållning till år 1962: Obligationer
Innestående i bank

6.000:
491 :65

Kronor

6.491 :65

6.491 :65

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1960 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1962: Obligationer 3.000:-

Innestående i bank. . 678 :89

Kronor
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7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1960 .
Räntor .

Kronor

10.865:98
478:94

11.344:92

Stipendier till elever vid stadens folkskolor ..
Utskylder .

Behållning till år 1962: Obligationer
Innestående i bank ..

150:-
147:76 297:76

10.000:-
1.047:16 11.047:16

Kronor 11.344 :92

8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1960 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.175:91
Försålda årsskrifter 179:50

särtryck (Aug. P.) . . . . . . . . . . . . . . 31 :50
Annonser i årsskriften 1961 .. .. ... . ... . .. 2.800:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1961.. .. 2.712:25
Gåva 15:-
Räntor . . . .. . . . .. 272:22 6.010:47

Kronor 12.186:38

Kostnad för årsskriften 1961 .
Utskylder .

Behållning till år 1962: Obligationer
Innestående i bank ..

5.512:25
64:28

4.000:
2.609:85

5.576:53

6.609:85

Kronor 12.186:38

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från å~ 1960 .
Räntor .

Kronor

6.287:39
277:13

6.564:52

Behållning till år 1962: Obligationer
Innestående i bank ..

6.000:
564:52

Kronor

6.564:52

6.564:52
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10. AKTIEBOLAGET A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:

Behållning från år 1960 20.047 :50
Ränta 963 :68

Kronor 21.011 :18

Behållning till år 1962: Innestående i bank 21.011 :18

Kronor 21.011 :18

Allmänna kassan utvisar för året ett underskott av cirka 1.700
kronor, vilket huvudsakligen föranletts av ökat bidrag till årsskrif
ten, och har vid årets utgång endast en obetydlig behållning. Gillet
har därför - på styrelsenS' förslag - beslutat en höjning av års
avgiften för år 1962 från 5 till 10 kronor. Detta har varit ound
gängligt för vidmakthållande av årsskriftsverksamheten i nuvaran
de omfattning och för bestridande av gillets allmänna omkostnader.

De gemensamt förvaltade fonderna (2.-9.) ha för året tillgodo
förts räntor med 4,41 %.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman f. spar
bankskassören Bror Fock, till gilleskrivare driftschefen Thorsten
Gulz och till kassafogde handelsföreståndaren Harry Peterson.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 23 mars 1962.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

VALTER KARLSON.

STEN SAHLlN.

Granskn ing sh erät tels e.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles
räkenskaper och förvaltning under år 1961, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:
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Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess olika fonders ställning är i full överensstäm
melse med de oss förelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med omsmg och noggrannhet. Kapital
behållningen per den 31 december 1961, tillhopa Kronor 64.243:29,
har av oss kontrollerats. Fondernas innehav av obligationer ha in
venterats och befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Protokoll, förda vid styrelsens sammanträden samt Gillets stäm
mor, ha för osS' företetts.

Då ingen anledning till anmärkning förefinnes, tillstyrka vi full
ansvarsfrihet för 1961 års förvaltning.

Vänersborg den 13 mars 1962.

LENNART ANDERSSON. G. ANDERSSON.

G r a n s k n i n g s m ä n.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1961.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten under år
1961, stiftelsens tionde arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN.

VINST- och FöRLUSTKONTO:

I n k o m s t e r:

Arrende konto
Räntors konto

10.620:
258 :27 10.878:27

U t g i f t e r:

Räntors konto .
Löners konto .

Kronor 10.878 :27

2.150:
300:-
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Understöds konto , .
Kapital konto (årets överskott) .

Kronor

Renhållnings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

92:30
1.160:70

55:
491:
29:24 4.278:24

3.650:
2.950:03

10.878 :27

IN- och UTGÄENDE BALANSKONTON:

den 1/1 den 31/12

105.000:- 105.000:-
100:- 100:-
50:- 50:-

2.917:81 5.160:50
27:- 54:-

108.094:81 110.364:50

40.000:- 40.000:-
1.007:36 327:02

67.087:45 70.037:48

108.094:81 110.364:50

Låne konto .
Utestående skulders konto .
Kapital konto .

----------
Kronor

S k u l d e r:

T i Il g å n g a r:

Fastighetens konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bank konto .
Utestående fordringars konto .

---------
Kronor

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRlD ELlASSONS DONATION.

Behållning från år 1960 .
Räntor .

34.653:32
1.473 :68

Kronor 36.127:-

Kostnaden för årsskriftens 30-årsregister .
Behållning till år 1962: Stiftelsens lån...... 20.000:-

Obligationer 9.200:-
Innestående i bank.. 6.496 :65

430:35

35.696:65

Kronor 36.127:-

Vid månadsskiftet augusti-september överlät fru Ingeborg Lars
son till fru Aina Andersson den i stiftelsens fastighet inrymda ho
tellrörelsen, vilken överlåtelse av styrelsen godkänts.

Fastighetens flaggstång, som blåst sönder, har under året för
nyats och kommer att åter resas instundande vår.
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Stiftelsens understödsverksamhet har ytterligare utökats. Sty
relsen uppmanar ånyo medlemmarna att anvisa den fall, där under
stöd kan vara av behov, även utan samband med julhelgen.

Det har ansetts lämpligt att - såsom erkänsla för den publici
tet stiftelsen åtnjutit i gillets årsskrift - låta Eliassonska dona
tionen bekosta tryckningen av årsskriftens 30-årsregister, som för
fattats av gillebrodern Nils Sandberg och utkommit under året.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande f. spar
bankskassören Bror Fock, till sekreterare driftschefen Thorsten
Gulz, till kassör handelsföreståndaren Harry Peterson och till fas
tighetsförvaltare köpmannen Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 23 mars 1962.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

VALTER KARLSON.

STEN SAHLlN.

R e v i s i o n s b e r ä t t e l se.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems rä
kenskaper och förvaltning under år 1961, få efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbehåll
ningen per den 31 december 1961, tillhopa Kronor 105.734:13,
har av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Sysko
nen Eliassons donations innehav av obligationer har inventerats
och befunnits överensstämma med räkenskaperna.

71



Protokoll, förda vid styrelsens sammanträden, ha för oss före-
tetts.

Fastighetens förvaltning har handhaftS' på bästa sätt.
Fastigheten är försäkrad till betryggande belopp.
Då någon anledning till anmärkning ej förefinnes, tillstyrka VI

full ansvarsfrihet för 1961 års förvaltning.

Vänersborg den 13 mars 1962.

LENNART ANDERSSON.

R e v i s o r er.

G. ANDERSSON.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1961.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
Aktiebolaget A. F. Carlssons Skofabriks Donation

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem:
Fastigheten .
Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation

50:14
5.639:91

930:92
2.219:07
6.491 :65
3.678:89

11.047:16
6.609:85
6.564:52

21.011:18 64.243:29

70.037:48
35.696 :65 105.734:13

Summa kronor 169.977:42
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1961.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora ..... o' o o ••••• o o

ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg . o o o' o o' o o

AHLIN, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ... o

AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg . o o •• o •• o o o o o" •

AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg . o o o •••••• o • o •

ALMQVIST, HENNING, fd. Folkskollärare, Vänersborg o o ••••• o

ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum o o •••• o ••••••••• o •••

ALMQVIST, SVEN, Med. d:r, Stockholm o.

ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Mariestad .. o ••• o •

ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg . o ••• o ••••

ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm o •••••••••

ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg o o •••

ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg o •••••••

"'ANDERSSON, ERIK T., fd. Förman, Vänersborg t .
ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .,. o

ANDERSSON, GUSTAV, Chaufför, Vänersborg o ••••••

"ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
"'ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg o

ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Strömstad . o' o ••••••••••

ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg . o •• o •••• o o •••

ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ... o ••• o.' o.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .. , o

ANDERSSON, CARL Wo, fd. Handlande, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg o ••• o •

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg .. o' o o"

ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg .. o •••••••••••••••• o

ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .. o •••••••••••••••• o

ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg o ••••

ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) o ..

ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg o' •• o o •• o

ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg o

ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg .
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födelse- Inträ-
år desär

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1896 30
1897 42
1908 60
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1930 59
1919 53
1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38
1925 58
1936 60



"ANDERSON, PRIMUS, Bankkassör, Vänersborg, bisittare
gillets styrelse, innehavare av gillets medalj (1958) t

':'ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Bräckan, Frändefors .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdssyssloman, Vänersborg .
"ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde ...........•..
ANDERSSON, TORSTEN, Bokhållare, Vänersborg ...........•..
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARVIDSSON, CARL FREDRIK, fd. Skofabriksarbetare, Väners-

borg .
"ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
ARVIDSSON, UNO, Chaufför, Göteborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
"BECKEMAN, KNUT, fd. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medlem ...........................................•
*BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, Linjeförman, Trollhättan .
"BERG, FRITZ, fd. Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) .

BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
':-BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Rom (Italien) .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Laxå .
"BERGSTRÖM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
"BERGSTRÖM, GUNNAR, Odom. d:r, Örebro .
*BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BERRMAN, GöSTA, Folkskollärare, Göteborg ...............•
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg .
BJöRNBERG, SVEN, Poliskonstapel, Vänersborg .
"BJÖRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg ....

1898 18
1919 35
1918 45
1896 32
1914 55
1909 52
1900 61
1906 54
1901 30
1907 53
1912 61
1897 46

1885 59
1902 28
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1890 45
1885 30

1880 15
1905 33
1903 55

1884 Oll
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
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BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, KARL, fd. Hantverksföreståndare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
"BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
"BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
"BRAND, ERNST, Civilingeniör, Hälsingborg, ständig medlem ..
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg .
*BROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun .
BROCKNER, TORSTEN, Kamrer, Västerås .
':'BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
*BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
*CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Linköping .
':'CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Avdelningschef, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Förste kansliskrivare, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
DAHLGREN, STIG, Omnibusägare, Vänersborg .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, HARRY, Polisassistent, Uddevalla .
DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping .
DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAFGÄRD, BENGT, Bilinstruktör, Vänersborg, ständig medlem ..
"DAFGÄRD, HARRY, Charkuterist, Vänersborg t .
DAFGÄRD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
"DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
'-DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Drevviken .
d' ORCHIMONT, CURT, Landsfogde, Vänersborg .
':'EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Nacka .
EDLUND, HARRY, Må!aremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .

76

1912 54
1885 55

1923 55
1914 55

1918 47
1906 48

1881 SO
1888 (09)32

1873 34
1880 21

1919 54
1886 19

1898 61
1906 (07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1924 48
1918 55
1911 53
1917 55
1896 30
1911 55
1909 55
1895 47
1909 39
1920 55
1939 50
1906 30
1903 53
1898 53
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1899 30
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49



EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Kapten, Sundbyberg .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
':'ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda .
*ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Med. stud., Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, fd. Boktryckare, Göteborg .
ERIKSSON, ALLAN, 1:e Postiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"'ERIKSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg "
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistenr, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Odont. kand., Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSON, KARL, fd. Förrådsförman, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Äkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÄKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand .
FAGERSTRöM, RUNE, Apotekare, Uddevalla .
FALK, HARRY, Köpman, Vänersborg .
"FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vänersborg, gillets andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Borås .
"FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRöID, ARVID, Förman, Vänersborg .
FRöID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .

1894 48
1919 44
1924 50
1916 53

1916 60
1919 44

1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 52
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61
1926 54
1924 57
1906 55

1888 07
1910 52
1896 24
1897 41
1900 59
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FURBO, EVERT, Skolvaktmästare, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"'GADDE, NILS OLOF, Sponhandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg ,.
GEMVIK, GtJSTA, Köpman, Vällingby .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
"GILLBERG, EWALD, Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRtJM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg .
GRANSTRtJM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTRtJM, ROLAND, Röremreprenör, Vänersborg .
"'GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund, innehavare av

gillets medalj (1956) .

GRtJNBERG, ALBERT, fd. Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
GRtJNBERG, MATS, Civilingeniör, Stockholm .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. stud., Vänersborg .
"GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare .
GUSTAFSSON, EDVARD, Bitr. länsarkitekt, Vänersborg
GUSTAFSSON, HOLGER, Häradsskrivare, Åmål .
"GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkr.1ästare, Vänersborg .
GtJTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
"HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GtJRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Norrköping, ständig medlem ..
*HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
'-HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, bisittare i

gillets styrelse, innehavare av gillets medalj (1957) .

HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
"'HALLONQVIST, KNUT, Köpman, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Lidköping .
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Göteborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
"HAMMARSTRtJM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Uddevalla .
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1910 55
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46

1889 08
1920 55
1910 46
1906 54
1897 54
1901 54

1884 07
1895 59
1932 60
1913 44
1939 54
1905 28
1923 46
1911 38

1893 19
1918 55
1909 55
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1901 17
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1926 45
1913 55
1904 55
1899 28
1924 52
1896 48



HANSSON, KNUT, fd. Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, örebro, ständig medlem ..
':-HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala .
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla .
HEDBERG, ÄKE, Konduktör, Uddevalla .
"HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg, gillets arkivarie
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Borås .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, AXEL R., Köpman, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
':-HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, gillets förste

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
HOLM, ALLAN, Kamrer, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Fartygsritare, Göteborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HKGNEFORS, ERNST, Kapten, Uddevalla .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg .
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
JAKOBSSON, NILS, Brädgårdsförman, Vänersborg ., .
JACOBSON, ROLF, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Tjänsteman, Göteborg .
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colambia) .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JANSSON, SVEN, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg .
JARN, GöSTA, Agronom, Trollhättan .
"JENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg .
':"]ERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARNE, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"JOHANSSON, AXEL, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1960) .
"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .

1889 38
1942 57
1878 23
1905 59
1909 42
1901 36
1899 55
1919 55
1907 34
1934 57
1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1905 43
1885 54
1908 60
1932 58

1902 23
1907 53
1903 50
1910 58
1923 53
1921 55
1904 50
1934 61
1932 53
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1898 26
1907 59

1884 11
1903 30
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JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg oo. ooooooooooooo
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg oo. ooooo. ooooooo
*JOHANSSON, EMIL, fdo Köpman, Vänersborg oooo. oooooo. oo
JOHANSSON, ERNST, fdo Kommunalarbetare, Vänersborg oooo
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg oooooooooooo
JOHANSSON, EVERT, Kommunalarbetare, Vänersborg oooooooo
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg oooooooooooooo. o
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussmästare, Trollhättan oooooooo
JOHANSSON, GUNNAR, fdo Maskinmästare, Göteborg oooooo. o
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg . oo. oooooo
JOHANSSON, GUSTAF, Modellör, Vänersborg oooooooooooooo. o
"JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg oooooo. ooo
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla oooooooooooooooooooo
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg ooooooooooooo. oo
JOHANSSON, HILMER, fdo Bryggeriarbetare, Vänersborg oooooo
JOHANSSON, BUGO, Inspektör, Stockholm oooooooooooooooooo
*JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg oo. o
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg ooo. ooo.. ooo
JOHANSSON, JOHN, fdo Förman, Vänersborg oooooo.
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg . o o. ooooo.. o.
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg . ooo.. ooo. o.
"jOHANSSON, KARL Go, Byggnadssnickare, Vänersborg . oo. o...
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg o.. ooo. ooooo. o
JOHANSSON, OLOF, Instrumentmakare, Vänersborg oooooooooo
JOHANSSON, OSCAR, fdo övermaskinist, Mölndal .... ooo...
"JOHANSSON, OTTO, Handlande, Mellerud ooooooo. oo. oo. o. oo
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg . oo.. o
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg o.. o.. o. o.. o..
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Vällingby ooo. ooooooooo. oooo
JOHANSSON, SVEN, Televerksarbetare, Trollhättan oooooooo. o
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassetjänsteman, Vänersborg o...
JOHANSSON, VALFRID, fdo Skofabriksarbetare, Vänersborg oo
"JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg ... oo. ooooooooooo.
"'JONSSON, ANDERS, Köpman, Vänersborg t oooo. oo. ooo. oooo
JONSSON, BENGT Ro, Arkivarie, Solna ooooooo. oooooo. ooooo..
JONSSON, ERIK, Ekedal, öxnered ooooooooo.. ooooooooooo... o
JONSSON, HELGE, Köpman, Vänersborg oooooooo... o. oooooo.
JONSSON, JOHAN, fdo Intendent, örebro ... ooooooo oo.. o
JOHNSSON, CARL, fdo Handlande, Vänersborg ooooooo o...
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg oooo. ooooo. o. oooo. oooo
JOSEFSSON, HELGE, Tegelbruksarbetare, Vänersborg oooo. o.. oo
KAHNBERG, KNUT, Äkeriägare, Vänersborg ooooooooo... o...
"CARLSSON, ALBERT, fdo Köpman, Vänersborg o. oooo. o.. oo..
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Avesta o. oooooo. oooooooo. oo
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg . oooooo.. oo. oo..
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1896 (15)45
1912 55
1887 19
1896 59
1910 54
1920 60
1916 58
1899 50
1883 47
1905 53
1904 54
1899 30
1910 54
1907 60
1891 42
1908 44
1900 30
1918 55
1891 50
1910 55
1927 53
1897 28
1910 42
1935 59
1885 44
1888 25
1905 53
1902 55
1923 57
1937 59
1900 48
1894 50
1908 34
1915 35
1930 54
1920 46
1912 45
1882 45
1870 (19)51
1923 45
1909 59
1894 44
1878 35
1910 58
1914 54



CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg .
"CARLSSON, ELOF, Disponent, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, GUNNAR, FörrådsMästare, Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Ingeniör, Hollywood, (D. S. A.) .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg .. , .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg .
"CARLSSON, CARL ANDERS, Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (D. S. A.)

ständig medlem .................................•..
"CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-

havare av gillets medalj (1957) ..
"CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem .
CARLSSON, KENT, Studerande, Vänersborg o •••••••••••••••••

CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Äkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg o •••••••••••••••••

KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg '" .
';'KARLSON, VALTER, Köpman, Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i gillets styrelse, gillevärd .
CARLSSON, ÄKE, Servitör, Vänersborg .
KARLSSON, ÄKE, Snickare, Vänersborg o •••••••••••••••••••••

':'CARLSTRöM, NILS, fd. Kamrer, Hälsingborg .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
':'CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
"LAGERGREN, SVEN, Mekaniker, Vänersborg .
"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg o •••••••••••••••••

LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd 'o ••••••••••••••••••••••

LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .

1944 47
1900 44
1904 30
1897 48
1905 38
1896 49
1911 51
1928 60

1897 32

1906 59

1885 08
1909 30

1939 47
1952 60
1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54

1905 30
1914 59
1915 58
1893 16
1895 60
1907 49
1916 55
1913 55
1910 55
1905 54
1908 53
1905 60
1908 51
1914 52
1912 33
1914 34
1890 19
1908 54
1922 46
1904 54
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LARSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
"LARSSON, ERNFRID, fd. l:e Postiljon, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1956) .
LARSSON, GöSTA, Civilingeniör, Hallstahammar, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, fd. Försäljningschef, Vänersborg .
"-LARSSON, HJALMAR, Civilingeniör, Vänersborg t .
LARSSON, OSCAR, journalist, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"'LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, l:e Stationsskrivare, johannehov .
LARSSON, ROLF, Åkeriägare, Vänersborg .
LARSSON, STIG, Tjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg ., .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Karlstad ., .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, ersättare i gillets styrelse ..
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Distriktschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Telearbetare, Vänersborg .
"'LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) ..
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
"-LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
"LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
"'LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg .
"'LINDSTRöM, ALLAN, Lektor, Vänersborg .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg .
"'LjUNGGREN, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg .
"'LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog .
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg .
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1910 57

1881 07
1936 55
1912 54
1892 42
1903 30
1908 55
1908 55
1905 30
1924 56
1921 55
1935 57
1911 54
1908 46
1894 50
1906 55
1910 52
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1912 42
1899 47
1921 60

1882 05
1902 54
1914 54
1893 (19)55
1903 55
1921 57
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1912 55
1898 35
1913 55
1882 51
1907 28
1921 42



LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
"LUNDGREN, NILS, fd. Overpostmästare, Stockholm .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
"'LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
"LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
"LUNDIN, JOHN, Reparatör, jönköping .
"LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, W.i\RNER, fd. Byrådirektör, Stockholm .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Verkmästare, Avesta .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
':'MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Dekoratör, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Bromma .
NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
"von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsås .
NORDBERG, JULIUS V., fd. Charkuterist, Vänersborg .
NORDEN, BO, Fil. stud., Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .

1900
1925
1912
1898
1889
1913
1921
1892
1919
1894
1899
1898
1901
1953
1928
1890
1904
1905
1913
1914
1915
1892
1892
1910
1919
1908
1901
1902
1931
1924
1919
1925
1899
1912
1922
1921
1925
1924
1908
1923
1877
1892
1931
1949
1921

54
42
49
54
19
53
52
19
52
30
30
26
39
55
55
19
55
46
49
58
54
44
42
60
51
59
44
33
58
52
55
54
55
60
53
55
56
50
41
5S
19
57
61
50
43
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NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NORDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NYSTRöM, BO, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTRöM, PER-AKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, AKE, Köpman, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
"'OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementarbetare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, fd. överlärare, Mora-Noret .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla .
*PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg o ••••••• o •••• o •

PETERSON, ARNE, Telearbetare, Vänersborg o ••••••

PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg o ••••••••

PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"'PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, gillets

kassa/ogde ..... o •••••••• o ••••• o o ••••••••••••••••••••

PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Kumla o •• o •••••••••••••••• o •••

POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PARUD, NILS, Byråsekreterare, Stockholm, ständig medlem
PARUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .. o •••••••••••••••

"RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, HAKAN, Köpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
':'REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
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1925 43
1909 53
1906 55
1908 55
1944 59
1928 58
1949 59
1916 52
1914 52
1885 19
1910 55
1921 60
1901 55
1929 48
1897 44
1912 60
1904 58
1919 51
1915 55
1902 ~3

1910 52
1909 54
1910 57
1881 (07)52
1910 55
1897 24
1917 57
1897 57
1898 49

1901 16
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1933 60
1913 51
1888 31
1908 54
1909 46



ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
"ROSLIN, HENRY, Köpman, Borås .
ROSLIND, GUNNAR, Optikermästare, Vänersborg .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem ........................................••..
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig med-

lem .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
*RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .........................................•••
"SAHLIN, ANDERS, fd. Bokbindarmästare, Vänersborg .
"SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .
':'SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Vänersborg, ersättare i gillets

styrelse .
':'SANDBERG, AXEL, fd. Målarmästare, Vänersborg t .
"SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
"SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
"af SANDEBERG, FREDRIK, Kammarherre, Uppsala, innehavare

av gillets medalj (1955) t .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
Sjöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SJöGREN, JOSEF, fd. Läroverksadjunkt, Vänersborg .
SjöLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
"SJöSTAD, RAGNAR, Elinstallatör, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
"SjöSTRöM, GUSTAF, Köpman, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg .
"SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Tanumshecle ..
"SKKRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKöLDEBORG, HARALD, Möbelsnickare, Vänersborg t .
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsarbetare, Vänersborg .
':'STENSTRöM, LARS, Förste landskanslist, Vänersborg .
STERNER, NILS, Apotekare, Hohög .
STERNER, SVEN-AXEL, Förste landskanslist, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, HILDING, Direktör, Vänersborg t .
SUNDBORG, OLOF, fd. Direktör, Bromma .

1923 55
1907 41
1906 31
1916 57

1946 58

1940 58
1903 43
1920 53

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50

1913 36
1886 30
1911 34
1881 18

1884 05
1913 55
1914 42
1880 49
1926 52
1933 52
1896 30
1917 58
1900 30
1914 45
1925 58
1908 44
1897 28
1896 24
1896 55
1923 57
1918 50
1904 59
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1897 47
1894 43
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"'SUNDELIUS, GOTTFRID, Köpman, Vänersborg .
"SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg .
"SUNDELIUS, OSKAR, 1:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem .
SUNNERDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg o •••••••••••••

~'SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg o •••••••••••••••

SVENSSON, GUSTAF ADOLF, fd. Köpman, Trollhättan o •••••

SVENSSON, GöSTA, överingeniör, Göteborg o •••••••••••••••

"'SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
~'SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVKRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"SVKRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SVKRD, IVAR, Köpman, Trollhättan .
"SVKRD, TAGE, Avdelningschef, Farsta .
SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••

"von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
"'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg o •••••••••••••••

'fvon SYDOW, GERHARD, överdirektör, Vällingby .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SKFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Norrköping .
SöDERLUND, GUSTAV, Charkuterist, Vänersborg . .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaitare, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .
"TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö .
TENG, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Landskanslist, Vänersborg .
"'THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersharg o •••

"THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Surte .
"'TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIBBLIN, LENNART, Kontorist, Vänersborg , , .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Köpman, Vänersborg :.
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
"'THOMSON, YNGVE, fd. Sparbankskassör, Vänersborg .
TRKDEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg
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1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1873 19
1923 48
1916 43
1881 42
1912 42
1896 36
1910 36
1896 44
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1901 51
1902 49
1916 46
1909 35
1913 61
1916 53
1909 (30)54
1939 50
1911 30
1899 19
1925 51
1930 61
1897 34
1935 61
1907 53
1915 59
1904 54
1898 28
1899 43



TRADEGÄRD, JAN-ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vänersborg .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Köpman, Vänersborg .
"TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
"TÖSSBERG, ERIK, fd. Slöjdlärare, Vänersborg .
ULLGREN, CARL-OLOF, Ingeniör, Borås .
ULLGREN, SVEN-OLOF, Studerande, Borås .
WAHLIN, CARL-VIKING, Handlande, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÅKE, Polisassistent, Vänersborg .
WALL, FRITIOF, Murare, Vänersborg .
"WALLSTRÖM, ERNST, fd. Posttjänsteman, Göteborg .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, KENNETH, Studerande, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
"'WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GÖSTA, Tingsnotarie, örebro .
WELANDER, STEN, Landsfiskalsaspirant, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
"'WERNER, ERIK, fd. Boktryckare, Vänersborg t .
"'WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Svetsare, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
"WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, l,e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark .
WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköpmg .
"WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg .
"'WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
':'WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö .
"WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .

1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1898 60
1880 29
1910 59
1943 59
1932 51
1904 41
1912 53
1892 16
1907 54
1941 55
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1881 34
1909 ,2
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
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WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnastiklärare, Vänersborg .
':-WIJKSTRöM, ERNST, fd. Tygförva1tare, Vänersborg .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
"WIKSTRöM, HELGE, Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Ekonomichef, Järnbrott .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede .
':'WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
VKNERHALL, RAGNAR, Bitr. länsrevisor, Vänersborg .
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WKRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, THORSTEN, Köpman, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ., .
ÅKESSON, NILS ERIK, Kapten, Solna .
"ÅSTRöM, FJALAR, fd. Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .
OBERG, ERIK, Komminister, Alingsås .

" = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 613.

Tillkomna under år 1962:

1919
1889
1903
1894
1923
1924
1889
1896
1919
1890
1928
1913
1900
1920
1923
1922
1893
1902
1913

58
37
59
28
46
51
35
43
54
49
53
58
55
55
61
46
33
42

6e

BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby, (U. S. A.) .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Komminister, Vänersborg .

1901 (24)62
1900 62
1909 62

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressförändringar
torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1962.

S t yr e l se.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Bisittare 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, GiUeskrivare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassa/ogde 1960.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Bisittare 1962.

LIND, SVEN, Disponent, Ersättare 1960.
THERNQVIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ersättare 1962.

Be r e d n i n g s n ä m n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästa.re.
LIND, SVEN, Disponent.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
HEDEN, ALLAN, Stadskanslist.
PÅRUD, NILS, Byråsekreterare.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSSON, STURE, Redaktör.
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Räk e n skap s gran s k ar e.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Ersättare.

---:---

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1962.

Styrelse.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ord/ärande 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vice ordfärande 1954 (1936).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Ledamot, 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighets/ärvaltare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Sekreterare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassör 1960.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Ledamot 1962.

LIND, SVEN, Disponent, Suppleant 1960.
THERNQVIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Suppleant 1962.

Revisorer.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Suppleant.

(Årtalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)



Vänersborgs Döttrars Gille 1961.

Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilieskrivare.
HANSSON, ELLEN, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, K'assafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gilievärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gilievärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA Fru, Ersättare.
TENG, KAISA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HED~N, ADA, Fru.
öBERG, ALVA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
HEDBERG, INGER, Fru.
PETRE-STRöM, INGRID, Fru.

JACOBSSON, LISA, Fröken, Ersättare.
OLSSON, INGRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har 280 medlemmar, varav 6 ständiga.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

Grundad 1860



SPARBANKEN IVÄNERSBORG
GRUNDAD ÅR 1822

~~~~ En av~~~;;;;;;;;;;;

landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring 0.0 "0 Kr. 100.000.000:-
Reserverade medel .. ..." 2.682.000:-



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDITBANK

VÄNERSBORG

erbiuder Eder sina tiänster



vANERSnOR(iS BRYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: AB Pripp & Lyckholm. Göteborg

Nederlag av MALT.. och LÄSKEDRYCKER



A.-B. Nabbensbergs
Tegelbruk

Vänersborg

Tel. 10005



Granström & Söner A.-B.
BI L- & M EK. V ER KS TA D
Kronogatan 3
Telefon 12180 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

RORLÄGGERI
Residensgatan 25

Telefon 124 98

Utför värme-

och sanitäranläggningar

Oljeinstallationer

Medlem av Rörledningslirmornas

Riksorganisation



Wälj

General Motors
bilar

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALI T ET S P RO D U KTE R

Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401
16501



_mBGBDIS BIIlI@IIIBOIDIS BIUIZ

= !:: I:
~ Im!
~ ~
im! l1J!
JOO ~

= :=; ~
~ ®
N ~
~ ~
~ ra
: En vagn med tradition II II II =
:1 Vilken Mercedes-Benz modell Ni an valjer kom- =
~ mer Ni att uppleva samma tjusande känsla som llIl'JI
g Mercedes-ägare runt om i världen känner för sin ~.

PC vagn: Glädjen över kvalitet och exakt precision, it'J
~ utsökt sadelmakeriarbete i hantverksklass, dis- ~
~ kret, representativ elegans och trygghetskänslan N
@ att i varje situation helt kunna lita på sin vagn. ®
~ Mercedes-Benz är, kort sagt, vagnen för Er som Ii
~ fordrar något utöver de vanliga. . . f1J!
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~ I Vänersborg Bil-Aktiebolag ~
; Tel. 12060 - OStl"8 Vågen II =
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duventus
• 4-dörrars, 5-sitsig familjevagn • goda utrymmen,

lyxutrustning • 72 eller 80 hk motor • toppfart

över 140 resp. 150 km/tim•• skivbromsar fram, så

kerhetsinredning • rostskyddad enligt ML-metoden

• en toppvagn från ett världsföretag, oslagbar även

när det gäller priset

_FIATDwlUlF~

WULF & Co. AKTIEBOLAG - Vl\NERSBORG



Väners60rg

8;;rs;; Ijer

IfllffilJr
och

~ lE IDJ ffiHlJJ Jr



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

1

ÄLVSBORGS LÄNS 8RANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 13845



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

våra representanter:

Sjöström & Co Vänersborg AB
Tel. 10254·13254

Harry Falk A.-B.
Tel. 10319

Leveranser från egna tankanläggningar i Vänersborg



VÄNERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

Grus

Caterpillar



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

KOTT, FlASK,
CHARKUTERIVAROR

egna tillverkningar

ALLT I VILT och DJUPFRYST
KONSERVER och GRONSAKER

REKOMMENDERAS

Kungsgatan l Tel. l Dl 03 - 122 53



-(C01tonova)

Nu hM den kommit - den nya
bomullsskjortan i sensationsmate
rialet Cottonova. Cottonova kan
tvättas för hand eller i maskin
och torkas direkt på gal je. Skjor
tan stryker sig själv medan den
torkar. Cottonova är precis lika
lättskött under skjortans hela livs
längd. Har Ni väntat på en
bomullsskjorta, som är lika lätt
skött som en syntetisk, så välj Cot
tonova i kvalitetstestad 100 %
bomull. kokbar men också

lätt att snabbtvätta
i tvättstället
fråga efter CottonoVilI



Rydings

Måleriaffär AB
VERKSTAD:

Residensgatan 33

Telefon 13125

BOSTAD:

Edsgatan 65

Telefon 11596

I

I

I

Utför allt inom yrket



HUVUDAFFJ\R:
Sundsgatan 13, Vänersborg

Tel. 10741,10742

FILIALER:
Skansgatan 7

Tel. 10245

Hedmansgatan 2

Tel. 14180

CHARKUTERIFABRIK:
Fredriksbergsgatan

Tel. 12590

Egna lillverkningar av Kvalitetsvaror



KONDITORI

Tel. 101 10 hoc 109 15



MYRESJO-HUS.

Sedan mera än 2O år bland de

ledande företagen i branschen.

Distriktskontor Storgatan 26, tel. 118 17.

Distriktschef Nils Haglind, bostadstel. 14917.



Vänersborg

Rekomm den eras l.



Tel. 10017

•
•
•
•
•
•
Innehavare:

ÖSTEN JOHANSSON



Gör som jag ...
prenumerera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
- landets största varannandagstidning.



SE BÄTTRE

med våra glasögon

HOR BÄTTRE

med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid

hos

Cf20sfinds CJptik
Specialoptiker

Edsgatan 16 Vänersborg tel. 14284

K valilelsvaror
i LÄDER och PARFYM

C)Yäskan
Roslinds Hörna Vänersborg

tel. affär 11388 tel. kontor 103 83



LUNDINS RADIO OCH TV
1111111111111111111111111111111111[11111111111111111111111111I1111I11I111I11111111I111111111I11111111I1I111I11111111111111111111111111111[11111111111111111111111111111111111111111111111[11111111[111[11111111111111111111II11I11I111I111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt i Radio, TV, Musik, Grammofoner
och Service

I Högtalaranläggningar uthy;as

Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos

:8LndliorgS



VÄNERSBORGS GLA SMÄsTERI

Affär:

(Bellman & C:o)

Verkstad och lager:

Edsgatan 10, Tel. 101 28 Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,

Konst, Hantverk, Presentartiklar.

---------------------------'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRYCK-
saker

för hemmet

föreningen eller affären

levereras av oss

snabbt

och välgjort

Petres Tryckeri
Söderg. 3 Tfn. 139 40 (vx)



C13öhmers Cjtr.

Bosättn ingsmagasi n

Vänersborg
Tel. 10253

R.ekommenderas

A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel



SJÖSTRÖM & C:o
VÄNERSBORG AB

VASSBOTTEN,VÄNERSBORG

Tel. 102 54, 132 54

Försäljer:

Uppköper:

Ved, kol, koks, antracit,
Esso eldningsoljor.

Hästtagel, kotagel, Systembolagets
flaskor, vax, stickylle, lump, säck
lump.

Uppköper och försäljer: skrot och metaller.



Edsgatan 13 VÄNERSBORG

Allt för modern inredning

Tel. 10220
13220

Vänersborgs Färg.. & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström

rekomlnenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



Siöstads Elektriska
Edsgatan 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.

Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063



allt i ett är den moderna form av
allsidigt försäkringsskydd som
Ansvar erbjuder sina försäkrings
tagare. Ansvars allt i ett - för
säkring för hemmet innebär att
vi samlat en rad önskvärda och
nödvändiga försäkringar i ett el~da

försäkringsbrev. Allt i ett för hem
met ger ersättning för skador på
personligt lösöre vid brand, vatten
utströmning, inbrott och under
resa. Dessutom ingår privat ska
deståndsförsäkring för hela famil
jen jämte olycksfall och polioför
säkring för maka och barn. Det
finns allt i ett försäkring för
hemmet, villan, sportstugan, fas
tigheten, affären, lantbruket etc.

ANSVAR
försäkringsbolag för helnyktra

Kontor: Drottninggatan 12, Tel. 11900 G. Håkansson

I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välkända damernas affär.

Specialaffären för

Dam- och Tonårskläder,

Klänningstyger
och Gardiner

CRagnar cniLssorL~
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21



Målerifirman

ALLAN ST'ltNBERG
VÄNERSBORG

Rekommenderas I
Tel. Verkstad 144 46

Bostad 105 42

Andersson, larsson & C:o Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 112 69

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär
Edsgatan 18 VA'NERSBORG Tel. 10226

Vänersborgs Nya Bleck- &
Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg Telefon 10996



Mäklarfirman

KJELL SUNDELIUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner, Boutredningar m. fl. uppdrag.

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Ombud för Städernas Försäkringsbolag

Telefon 100 90

Drottninggatan 40, Vänersborg

VJiNEIISB OIlGS MALEIIIAFFJiIl
Verkstad Sundsgatan 7 Tel. 103 41 - 112 25

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.



Ämnar Ni köpa eller sälia

Fastigheter, Affärsrörelser eller Egendomar

Vänd Eder med förtroende till

Affärsförmedlingen

Sven B. Randhem
Vallgatan 15 A, Vänersborg

Tel. 10774

Av Handelskammaren auktoriserad Fastighetsmäklare

Förrättar Auktioner, Boutredningar m. m.

Rörledningsfirma

R. R. medlem I

Tel. 11085



A. SJÖDEN
Byggnads'irma

Fredriksbergsgatan 9 a VÄ.NERSBORG

Tel. 11647

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar

SAHLINS
BOKBINDERI

(etable,at 1860)

I Parti- och privatbokbinderi

Sandmarksgatan 16 B

VÄNERSBORG

Tel. 10821



UNIVERSAL
Basaravdelning Vänersborg

Kontor och utställning: Belfragegatan 17
Tel.: 13461, 12850, 14850, 10694

Ledande firma inom branschen - Allt för fest
arrangörer - Leveranser till alla folkparker över
hela landet - Fullständig service för Barnens Dag
och liknande festligheter med bl. a. försäljningskiosker
i alpstugemodell, dekorerade i trevliga färger

Alla slag av festtilIbehör
Låneservice Artistförmedling

Ring eller gör oss ett besök!

Rekvirera vår basarkatalog!

Säj bara

Yngves
om radion krånglar

det räcker

y ngves Radio- o. TV
Edsgatan 20 Tel. 13534



BOKTRYCK

BROSCHYRER

KATALOGER

REKLAM

FOLDERS

BLANKETTER

c WCarlssons Eftr Boktryckeri
Kyrkogatan 21 Tel. 10251

~
GETE-lIYS

SUNDSGATAN 15 - TEL. 10567

Specialiteer:

KAFFE - OST - DELIKATESSER - MARGARIN
av högsta kvalite i lös vikt

GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt 

Alla dagsaktuella
FRUKTER - KONSERVER - FRUKTKONSERVER



En säker väg till den egna bostaden
går genom HSB. Ordna Ert medlems
skap redan i dag. Ju tidigare Ni går
in som medlem och påbörjar insats
sparandet, desto större chanser har Ni
att välja just den bostad som passar
Er. Ni får lägenhet i turordning och
med den kooperativa bostadsrättens
alla fördelar med medinflytande och
kontroll över boendekostnaden.

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Östra vägen 4, Vänersborg, tel. 11'193.

J(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI

Telefon 10002, 13302



[(ARNEUS & C:o
AKTIEBOLAG

Residensgatan 40

Vänersborg

Telefoner: 105 83 - n181

ERleSSONS BRöD
VÄNERSBORG

Tel. 10282



Stället där gästerna trivs!
Tel. 10258 Vänersborg Kungsgatan 3

JOHANSOHN & PETERSSON
10357 VÄNERSBORG

Lager: Östra Landsvägen, tel. 12614

SNICKERIFABRIK

Specialite: KOKSINREDEN

10320

TRÄVAROR - BYGGNADSMA TERIAl
PARKETTGOLV. Ensamförsäljare för TESTA-FONSTER



Thure Carlssons Cykelaffär
EDSGATAN 37 - TEL. 11724

Scooter:

Mopeder:

Cyklar:

SPORTARTIKLAR

VESPA - N. S. U.

APOLLO - N. S. U. - CRESCENT

APOLLO - CRESCENT

FISKREDSKAP

Körkorts- och Trafikkortsutbildning
erhålles snabbt och med modern

undervisningsmateriel vid

AHLINS BILSI(OLA
Drottninggatan 16 - VÄNERSBORG

Tel. Kontoret 11735 Tel. Bostaden 10735

Clarholm & Bergman AB

Vänersborg

BILFRAKT i Vänersborg A/B.
ALLAN NILSSON

Utför allt i lastbilstransporter kortare så väl som längre.

Försäliare för NYNÄS Eldningsolior

Ordertelefon 0521-11740



Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder m, m,

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg

I Tel. 10906

Cykel- & Sportaffär
VXNERSBORG

BENSINSTATION
~

Östra Vägen
AXEL LINDBERG

Tel. 10963

8ensin, Eldningsoljor, Smörjoljor,
Fullständig service.



Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAfFÄR

Sundsgatan 23

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFAR finner Ni hos

Tel. 10084

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Andersson & Fagerströms
Elektriska

Utför alla slag av
ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

Bilsadelmakeri & Tapetserarverkstad
Tel. 10685 Bostaden 12623

Bilklädslar, mattor, suffletter,
reparationer.
Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Gaddes Sport & Vapen

Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service
Kungsgatan 5 Tel 11612

Radio- & EI- Service
Hamngatan 9 Tel. 11667, bost. 12734 Vänersborg

INSTALLERAR

REPARERAR

FöRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 25 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar
sina välkända betongvaror



ALMA EKSTRöM & (:0 A.-B.
Kungsgatan 7 VANERSBORG Tel. 10086

Kappor, Dräkter, Klänningar

samt allt i dambranschen

SIGNE FRISKS
KON DtTORI

REKOMMENDERAS

Vittvätt ~ Stärkning - Strykning

SPECIAL-TVÄTTEN
Tel. Vänersborg 12755

Vänersborgs läderaffär

Rekommenderas

Tel. 10751



Välsorterad

specialaffär i

Goss- & Flickkläder
VÄNERSBORG

Affären för ungdom I

Henry Dafgårds Livsmedel
Residensgatan 24

VÄNERSBORG

• KÖTT, FLÄSK

• Egna tillverkningar av charkuterivaror

fl Stor sortering av KONSERVER

Tel. 12930

BECKEMANS
Färg-, Tapet-, Kemikalie- &Sjukvårdsaffär

REKOMMENDERAS

Biörndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS





VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

ÅRSSKRIFT

1963

Trettioandra årgången

TIDSKRIFT FÖR
VÄNERSBORGS MUSEUM

VANERSBORG
C. W. CARLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI

1963.





Arbetarrörelsens genombrott

i Vänersborg.

Den politiska arbetarrörelsen är i Vänersborg av något senare
datum än den fackliga. Visserligen gästade Mäster Palm redan i
början av 1890-talet staden, men av hans föredrag syntes intet
resultat. Föredraget hölls på "Lilla Amerika", sedermera fastig
heten Magnusberg söder om järnvägen, sedan Palm blivit förbjuden
att tala på torget.

Arbetarklassens inflytande i samhället var vid denna tid obe
fintligt, då den 100-gradiga röstskalan gjorde det möjligt för ett
fåtal större inkomsttagare och förmögna att avgöra varje val.
Som belysande exempel kan nämnas, att stadsfullmäktigevalet
1896 avgjordes av endast 31 väljare. Är 1902 röstade 179 per
soner, sålunda en betydlig ökning av intresset, kanske i viss mån
beroende på det stegrade samhällsintresset efter 1902 års poli
tiska storstrejk.

1909 års rösträttsform medförde den förändringen, att den 100
gradiga skalan slopades och ersattes av den 40-gradiga, vilket be
tydde, att ingen kunde få disponera över mer än 40 röster. Första
gången de nya rösträttsbestämmelserna tillämpades var 1910, då
"De moderata", d. v. s. högern, av 272 väljare fick 5409 röster
och erövrade 8 platser och "Reformvännerna", d. v. s. vänstern,
av 264 väljare fick 3101 röster och tog 5 mandat.

Mellan socialdemokraterna och liberalerna rådde sedan flera
år valsarnarbete, och 1908 valdes den första socialdemokraten,
skoarbetaren O. V. Lindberg, in i fullmäktige. Senare invaldes ge
nom samverkan med liberalerna poliskonstapeln Anton Lundgren
och grundläggaren Frans Fogelberg.
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År 1918 gick socialdemokraterna för första gången till val un
der egen partibeteckning och erövrade 4 mandat. Valda blev Anton
Lundgren, Frans Fogelberg, grundläggaren Hjalmar Nyman och
skräddaren Fjalar Åström.

Som bekant beslutade riksdagen år 1918 att införa allmän och
lika rösträtt i vårt land, och redan i mars 1919 företogs val efter
de nya bestämmelserna. Valets resultat blev 12 höger, 6 liberaler,
8 socialdemokrater och 4 vänstersocialister. Det hade beslutats i
riksdagen, att valet skulle gälla dels två år, dels fyra år. Från
socialdemokraterna valdes för två år Frans Fogelberg, Hjalmar
Nyman, läroverksvaktmästaren O. W. Skantz och barnmorskan
]osefina Lindberg och för fyra år Anton Lundgren, Fjalar Åström,
banvakten Gustaf Nilsson och reparatören A. F. Ramqvist.

Av skäl, som närmare redovisas under rubriken "Vänersborgs
arbetarekommun", framgår, att vänstersocialisterna snart försvann
ur stadsfullmäktige. Under någon period har kommunisterna varit
representerade i fullmäktige, men under senare år har även denna
grupp saknat representanter.

I stort sett kan sägas, att fördelningen av mandaten mellan
socialdemokrater och borgerliga varit ungefär hälften vardera,
även om vid något val vissa förskjutningar skett. Vid valet 1962
blev mandatfördelningen 21 socialdemokrater och 19 borgerliga.
Här bör kanske inskjutas, att vid inkorporeringen av Vassända
Naglum antalet fullmäktigeledamöter utökades från 30 till 40.

Vänersborgs Arbetarekommun.

De första åren avarbetarekommunens verksamhet är höljda i
dunkel, då inga protokoll eller anteckningar från denna tid finnes
bevarade. I arbetarrörelsens arkiv i Stockholm finns dock bevarat
ett brev från partiets agitator C. G. T. Wickman, varav framgår
att denne någon gång under år 1903 besökt Vänersborg och då
bildat en arbetarekommun. Korresponderande för denna skulle
ha varit en tändsticksarbetare C. J. Larsson.

Troligen har denna arbetarekommun aldrig kommit igång med
verksamheten, ty några rapporter eller övriga handlingar har inte
lämnats till partistyrelsen. I Ny Tid för den 11 april 1905 med-
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Trycket har lättat!
De irra järnårens grepp om mänsklighetens

strupe hålla på att släppa. Vad dessa hemska
år av lidanden och iörtrrck illrstört av kultur
och iramåtskridande skall åter brggas upp.

Ute i världen ialler det gamla iörtrrcket iör
iolkets mäktiga och starka kraiter. Vad som iör
något år sedan var utopier, håller på att bliva
verklighet. - Världskriget har, trots allt elände,
nöd och sorg, dock åstadkommit, att iolket iått
klart iör sig omöjligheten av, att längre låta den
gamla regimen ha maklen. Ä.ven i vårt land har
det gamla systemet iått ett grundskott. Rege
ringsåtgärderna i såväl rösträtts som arbetare
frågan borgar för att demokratien inom en nära
framtid blir det srstern, vareiter vårt land kom_o
mer att strras. Men -! Del gäller om sven
ska iolket också vill stå bakom de krav som
framföras av demokratiens män.

Svenska iolket kan inte göra detta på något
värdigare sätt, än att vid valen sluta upp kring
dem, som sl<rivit demokrati och framåtskridande
på sin fana. - Nu är tiden kommen, då folket
skall välja sina· representanler. Denna gång
gäller det stadsfullmäktige.

Del torde stå klart iör var och en, som något
följt med händelserna inom stadsfullmäktige här
i samhället, vilken politik som förts av de bor
gerliga partierna.

Det är verkligen på tiden, att Vänersborgs
arbetare och småfolk Dör klar sin ståndpunkt
till den nuvarande majoriteten inom stadsiull
mäktige.

Vid det slundande valet hoppas vi, att alla
som veta sin plikt mot nutidens stämningar,

fJALAR ÅSTRÖM

HJALMAR NYMAN

Socialdemokraternas och småfolkets valbyrå hålles öppen fredag
den 13 och lördag den 14 dec. meJ/an 6-9 e. m.

j Ordenshuset vid Edsgatan.

FöRSTA SIDAN AV 1918 ARS VALTIDNING.



delas i en artikel från Vänersborg, att ombudsmannen F. E. Elm~

gren skulle tala den 12 april och då söka bilda en arbetarekommun.
Elmgren uppger också i en rapport till partistyrelsen, att han bil
dat sådana i Vänersborg, Skövde, Lidköping och Skara med ome
delbar anslutning till partiet.

Troligen har arbetarekommunen bildats den 12 april 1905, ty i
skrivelse till magistraten begärde den nyvalda styrelsen att få ord
na l:a maj-demonstration till Karlsberg eller, som det nu heter,
Folkets Park. Av tidningsreferat framgår, att omkring 1.000 per
soner deltog med fem fanor och tre musikkårer. Detta var troligen
den första l:a maj-demonstration som hållits i Vänersborg.

Som tidigare framhållits är arbetarekommunens första verksam
hetsår höljda i dunkel, men från 1908 finns de flesta protokoll be
varade. Att dessa gamla protokoll är en intressant läsning behöver
väl inte särskilt framhållas, och de ger en många gånger både rö
rande och mäktig bild av arbetarnas försök att skaffa sig med
bestämmanderätt i samhället. Lokala orättvisor påtalades ofta, och
förslag till förbättringar var legio.

En intressant fråga dryftades på möte den 1 april 1908. Det var
Nykterhetsvännernas samarbetskommitte, som i skrivelse begärde
kommunens hjälp för att få bort pantlånerörelsen i Arbetareföre
ningen. Men detta ville kommunen ej vara med om, på bland an
nat följande skäl: "Om arbetareföreningens pantlåneverksamhet
skulle upphöra, skulle genast Frivilliga fattigvården söka få
den, för att med dessa blodspängar utöva välgörenhet. Hvilket
skulle bliva en ännu större skam."

Redan under de första verksamhetsåren hade man börjat ordna
för en "Folkets Park", och kommunstyrelsen var den ansvarige
för detta. Vid möte den 11 februari 1914 behandlades parkfrågan
och då resolverades, "att, som kommunstyrelsen har mycket ar
bete med möten och på Carlsberg, beslutades enhälligt att för år
1914 bevilja ett arvode å 25 kr. till varje styrelseledamot samt 20
öre i timmen till ordf. för varje timme han bevistar fästplatsen
under fästpågåendet". Den 12 augusti beslutade kommunen att in
ställa festerna på Carlsberg på grund av det hotande och allvar
samma läget. Det var världskriget, som kastade sin första skugga
över den lilla vänerstaden.
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Svårigheterna under första världskriget blev som bekant mycket
stora, och detta avspeglas i arbetarekommunens verksamhet. Man
dryftade brödkortstilldelning, paltbrödsförsäljning, potatisdistribu
tionen, mjölkköer och andra försörjningsfrågor. Missnöjet med hela
livsmedelsransoneringen var naturligtvis mycket stor, och man
trodde sig genom olika förslag kunna få till stånd en bättre
ordning. Man ordnade protestmöten och demonstrationer och
framförde inför stadens myndigheter sina bekymmer. Naturligtvis
kunde dessa inte göra mycket åt saken, och missnöjet bara växte.
Det var svåra år för de flesta, och inom arbetarnas organisationer
började tecken till splittring att märkas.

Man kunde klart urskilja en gränslinje mellan s. k. radikala
element och de mera behärskade och eftertänksamma, och uttryc
ken höger och vänster tillämpades inte blott som en benämning
mellan arbetarklass och borgerliga utan även inom det socialde
mokratiska partiet. Så småningom blev spänningen så stor att en
utlösning nödvändigt måste ske, och så blev år 1917 den s. k.
partisprängningen ett faktum. Vänstersocialistiska partiet bilda
des, och striden mellan höger och vänster inom arbetarklassen blev
mycket bitter.

Inom Vänersborgs arbetarekommun behandlades frågan om
kommunens ställning till det nya läget första gången den 28 mars,
och efter en lång och bitter debatt bordlades frågan. Den upptogs
åter vid möte den 14 april, helt oväntat för övrigt, då förra
mötet bordlagt frågan t. v. Kven nu blev det en häftig och lång
debatt, och när frågan var slutdebatterad, var endast 16 medlem
mar kvar på möte. Dessa beslutade då, med 13 röster mot 3, att
kommunen skulle utträda ur socialdemokratiska partiet men ej
övergå till vänstersocialisterna utan arbeta som fristående kommun.

Hur saken sedan utvecklade sig kan inte styrkas av protokoll
och handlingar, då dessa disponeras av den s. k. Vänersborgs
Arbetarekommun, och icke utlämnats för genomläsning. Det är
dock känt, att kommunen anslöt sig till vänstersocialistiska partiet,
så småningom lämnade detta, anslöt sig till Kilbomsfalangen, se
dan till Flygpartiet, som upplöstes, när Flyg visade sig vara
nazistsympatisör. För närvarande finns en liten grupp, som kallar
sig Vänersborgs arbetarekommun, men okänt är, om denna till-
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hör någon huvudorganisation. Medlemmarna anses dock vara
kommunister.

För Vänersborgs organiserade arbetare medförde partispräng
ningen många konsekvenser. Alla den gamla kommunens tillhörig
heter och tillgångar övergick till vänstersocialisterna, däribland
även den år 1910 gjorda donationen av makarna Kindblom. Dessa
hade i testamente förordnat, att, efter deras död, Karlsbergs park
område skulle tillfalla Vänersborg arbetarekommun. Vid makar
nas död söktes lagfart på donationen av vänstersocialistiska kom
munen, men vid lagfartens sökande användes socialdemokratiska
partiets stadgar som bilaga för styrkande av behörigheten. Lag
fart beviljades också, och på det sättet blev donationen till social
demokraterna överförd på vänstersocialisterna, något som natur
ligtvis av högersocialisterna ansågs rättstridigt. Denna sak blev
ett nytt tvisteämne, som blana annat medförde, att en högersocia
list stämdes för ärekränkning aven vänstersocialist. Att dona
tionen och parkfrågan så småningom fick en tillfredsställande lös
ning framgår under rubriken "Folkets Park".

I augusti 1917 bildade de "utstötta" en ny arbetarekommun,
eller, rättare sagt, de beslutade att fortsätta den gamla kommunens
verksamhet.

Genom valframgångarna 1918 och 1919 skapades ytterligare
intresse för det socialdemokratiska partiet, och kommunens med
lemsantal växte stadigt. Anton Lundgren blev den dominerande
arbetarerepresentanten i fullmäktige, blev landstingsman och så
småningon sjukvårdsutskottets ordförande. Vid senare val ökades
kommunens representation i fullmäktige, och som störst;;. parti
tillsatte socialdemokraterna ordförandeposterna i såväl fullmäk
tige som drätselkammare.

De svåra problem, som uppstod i och med tändsticksfabrikens
nedläggande, med arbetslöshet och depression inom staden, kunde
bemästras tack vare samarbetsvilja och förståelse mellan social
demokrater och borgerliga i fullmäktige och andra samhälliga in
stitutioner, och Vänersborgs innevånare är i dag inte sämre lot
tade än folket i andra likartade samhällen. Arbetarekommunens
verksamhet har vuxit i styrka och betydenhet, och dess medlems
antal uppgår i dag till över 1000-talet.
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Den fackliga rörelsen.

När man talar om arbetarerörelsen, är det befogat att uppdela
den i två skikt, den fackliga och den politiska. Visserligen grun
dades det socialdemokratiska partiet år 1889 före Landsorgani
sationen i Sverige, som bildades 1898, men det var dock fackför
eningarna som blev stommen i partiet.

l Vänersborg bildades den första fackliga sammanslutningen år
1893, då Vänersborgs Typografklubb kom till. Den blev dock
enbart en facklig sammanslutning utan politisk verksamhet, och
den blev aldrig ansluten till partiet. Typografförbundet anslöt sig
inte heller till L. O., och klubben Kunde sålunda inte obligato
riskt anslutas till partiet, vilket L. O:s stadgar annars bestämde.

Den första "riktiga" fackföreningen bildades den 14 augusti
1898. Det var murarna i Vänersborg, som tillsammans med kolle
gorna i Trollhättan sammanslöt sig i en gemensam fackförening.
Vid denna tid pågick stora reparationsarbeten på Kobergs slott,
och det var vid dessa arbeten sysselsatta murare som bildade fack
föreningen. När i början av seklet Restads sjukhus uppfördes, hade
fackföreningen sin glansperiod och var en av de största i Västra
Sverige.

Skräddarna var också en grupp, som tidigt fick fackförening.
Det torde ha varit omkring sekelskiftet, men några säkra uppgifter
föreligger inte, då protokoll och handlingar ej blivit bevarade. Så
mycket är dock säkert, att det var förtroendeman Andreasson från
Svenska Skrädderiarbetareförbundet som bildade avdelningen och
också ledde förhandlingarna om bättre löner. Dessa förhandlingar
blev rätt dramatiska, då arbetsgivarna bestämt vägrade att gå med
på upprättande av skriftligt avtal, men, som en gammal skräd
dare i 85-årsåldern uttryckte saken: "De kunde ju i längden inte
kämpa mot det nya."

l slutet av seklet hade Vänersborg fått en storindustri: A. F.
Carlssons skofabrik. Från en ringa början hade den driftige och
framsynte torparsonen från Vänersnäs arbetat upp sin rörelse till
storindustri, landets första skofabrik med över 300 anställda. Det
var klart, att det år 1888 bildade Svenska Skoarbetareförbundet
redan tidigt gjorde försök att få de anställda organiserade. Förbun-
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dets ordförande A. C. Lindblad kom till Vänersborg vid jultiden
1897 för att söka bilda en fackförening, men detta misslyckades,
då arbetsgivaren hotade dem med avsked, som vågade gå med i en
fackförening. En "hemlig" fackförening med 157 medlemmar bil
dades strax därefter, men arbetsgivaren kom denna på spåren och
alla 157 avskedades från sitt arbete.

Efter detta dröjde till år 1902, innan ett nytt försÖk gjordes,
då en av förbundets agitatorer sÖkte få arbete på fabriken för
att på så sätt komma i kontakt med arbetarna. Försöket genom
skådades dock av arbetsgivaren, och någon fackförening blev ej
bildad. I februari 1904 blev det dock allvar av, och en fackföre
ning kunde bildas med något över 200 medlemmar.

Man begärde nu från arbetarna omedelbara löneförhandlingar,
vilka dock avvisades. Det gick ett helt år utan resultat, och i
februari 1905 började "den stora skostrejken", stadens största och
och allvarligaste arbetskonflikt genom tiderna. Strejken pågick i
15 månader, och satte allvarliga spår i såväl skofabrikens verksam
het som i fackföreningens. Fabriken miste många präktiga yrkes
arbetare till andra fabriker, och fackföreningen många präktiga
medlemmar. Alla parter drog en lättnadens suck, när strejken änt
ligen var slut, och det måste konstateras, att kampen mellan den
gamla "patriarkaliska" uppfattningen och det nya i tiden blev
en seger för det senare.

Fram till storstrejken 1909 hade många industri- och yrkes
grupper bildat fackföreningar, men utgången av storstrejken med
förde som bekant en avsevärd försvagning av hela rörelsen, något
som givetvis kunde förmärkas även i Vänersborg. Numera finns
väl ingen, som önskar att fackorganisationerna skulle upphöra med
sin verksamhet; tvärtom är de erkända som ett nödvändigt instru
ment i samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I Väners
borg är organisationen mycket stark; de olika avdelningarna är cen
tralt sammanslutna till Vänersborgs Fackliga Centralorganisation,
vars medlemsantal uppgår till 4.800, fördelade på 31 fackföre
mngar.

10



Folkets Hus.

Den som i dag besöker det relativt ändamålsenliga Folkets Hus
har säkert ingen aning om det uppoffrande arbete, som ligger bak
om tillkomsten av samlingslokalerna. Men här kan de gamla proto
kollen berätta. De finns nämligen samtliga i behåll från den dag
föreningen bildades, den 29 december 1906, och fram till i dag.
Det blir historien om de egendomslösas strävan att bygga ett
Folkets Hus, där organisationerna kunde hålla sina möten, ordna
fester, inrymma bibliotek.

När föreningen bildades för 53 år sedan,
hade stiftarna inga ekonomiska resurser. De
första protokollen berättar om inkomster på
7 och utgifter på 5 kronor. Men tron på
en framtid fanns där, och föreningens
förste ordförande, tändsticksarbetaren Hjal
mar Nilsson, var just den ledare som be
hövdes. Tyvärr rycktes han snart bort av
lungsoten, men då hade föreningen redan

HJALMAR NILSSON. fått en viss stabilitet.

Efter ett par års verksamhet hade man kommit så långt att man
vågade tänka på förvärv av någon fastighet, som kunde tjäna
ändamålet Folkets Hus. Under de två åren föreningen existerat
hade man genom uttaxering från fackföreningarna fått ett litet
kapital, och nu skulle man alltså skaffa fastighet. Man hade två
förslag, dels den s. k. Blumeska fastigheten vid Nygatan, som kosta
de 25.000 kr, dels smeden Magnussons fastighet vid Kyrkogatan,
där Folkets Hus nu ligger. Denna fastighet kunde förvärvas för ett
pris av 12.500 kr, och det blev köp av. Tidigare hade föreningen
vid flera tillfällen fått juridisk hjälp ave. o. hovrättsnotarien
Harald Hjorth, och denne åtog sig nu att förmedla köpet som s. k.
bulvan. Man ansåg nämligen i föreningen, att om säljaren fått
veta, vem som var den verklige köparen, något köp inte skulle
bli av. (För alla sina besvär med stadgeuppsättning, köpekontrakt,
lagfart med mera begärde enligt protokollen Hjorth - 7 kronor!)

Fastigheten var i bedrövligt skick, men det var ändock
embryot till det kommande Folkets hus. På tomten fanns isupp-
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lag, båtbyggeri och glasmästeri. I ett litet rum hade Adolv Jansson
skomakeriverkstad. Det "stora rummet" blev möteslokal och biblio
tek. Det fanns också en liten lägenhet, som kom att användas till
vaktmästarebostad.

SMEDEN MAGNUSSONS FASTIGHET VID KYRKOGATAN.
(Teckning av Carl Nordberg.)

Protokollen vittnar om ständiga bekymmer för ekonomin. Hy
resgästerna blev skyldiga hyror, 15 kronor, 20 kronor, och man
diskuterade, hur det skulle bli möjligt att få in dessa pengar. Det
dröp från taket, golvet var ruttet; hela styrelsen skulle på lördag
och söndag arbeta för att bota felen.

Uttaxeringarna från fackföreningarna gick dåligt, men kraven
på lokaler växte. Man började tala om nybyggnad redan 1925.
Frågan avskrevs; det fanns inga pengar. Men regelbundet vart
halvår kom frågan upp på nytt och avslogs; ekonomiska förut
sättningar saknades.

I december 1927 var frågan åter uppe, och denna gång såg det
ljusare ut. Man hade fått löfte om lån från L. O. Man skulle få
bottenlån i sparbanken, och man hade inom styrelsen gjort upp
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FOLKETS HUS I VÄRA DAGAR.
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en ekonomisk kalkyl, som visade sig rätt bra. Så beslutades att
låta byggmästaren Erik Lind upprätta skissritningar och kost
nadsförslag till nybygge. Förslaget lydde på 140.000 kronor.
"Alldeles för dyrt", sade föreningen, och så blev det ett nytt för
slag, som slutade på 96.000 kronor.

Den 26 februari 1928 beslutade föreningen om nybyggnad.
Men nya bekymmer kom till; kostnaderna skulle bli ännu större.
Byggnadsentreprenaden slutade på 115.750 kronor, vartill kom
nära 15.000 kronor för sanitet- och e1installation. Nya beräk
ningar, nya förslag. Nu fattades det "bara" 15.000 kronor.

Någon föreslog: Vi talar med bryggeriet och lovar dom all
leverans till Folkets hus och Folkets Park; kanske vi då kan få
låna pengar. Så blev det. Järnhandlare Chr. O. Gadde och dis
ponent Birger y gge klarade ett lån på 15.000 kronor, och så blev
det bygge av.

Invigningen skedde den 16 december 1928, med tal av L. O:s
Per Bergman, sång av Sjung-Sjung, musik av stadsmusikkåren
m.. m. Kntligen var Folkets hus färdigt och invigt, efter många
år av bekymmer och uppoffringar från dem som varit "de le
dande".

Men, bekymren är inte slut ännu. Svårigheterna att finansi
era offentliga samlingslokaler kvarstår, och dagens Folkets Hus
styrelse har det många gånger svårt.

Berättelsen om Folkets Hus i Vänersborg är berättelsen om tro
och hänförelse, uppoffringar av tid och arbete, optimism inför
framtiden - trots allt.
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Folkets Parit.

Vad som sagts om Folkets Hus kan i stort sett sägas även om
Folkets Park. Parken är ungefär jämngammal med arbetarekom
munen och var alltså igång redan omkring 1907.

DEN FORSTA DANSBANAN PÄ KARLSBERG.
(Foto troligen från år 1905).

Under de första 20 åren fanns ingen särskild parkförening; den
bildades först 1926, och styrelsen för arbetarekommunen hade hand
om parkens skötsel.

Karlsberg, som parkområdet kallades, ägdes aven lägenhetsägare
Kindblom på Blåsut, och uppläts för en liten hyra som festplats
för Vänersborgs arbetare. Kindblom testamenterade sedermera
parken till arbetarekommunen. Så småningom utvidgades verksam
heten, den första dansbanan kunde byggas, serveringslokaler till
kom, teaterbyggnad uppfördes, och i början av 1940-talet var
Karlsberg en modern Folkets park.

Naturligtvis har det alltid varit svårt att få ekonomisk täck
ning för utvecklingen, men respektive parkstyreiser har alltid lyc
kats klara av svårigheterna.

15



Som tidigare framhållits skedde en sprängning av arbetarekom
munen 1917, och då testator avlidit och testamentet blev offentligt,
erhöll den då kommunistiska arbetarekommunen lagfart å Karls
berg. Denna arbetarekommun förvaltade sedan parken fram till

DET MODERNA FOLKETS PARK.
(Dansbanan och r. v. reareranläggningen.)

1926, då Folkets Park-föreningen bildades. Folkets Park-föreningen
arrenderade nu området av Vänersborgs arbetarekommun.

Emellertid hade föreningen stora ekonomiska svårigheter på
grund av att den inte ägde marken och sålunda inte kunde få
låna pengar mot inteckning i fastigheten. Efter förhandlingar
mellan den socialdemokratiska arbetarekommunen och Vänersborgs
arbetarekommun enades man om tillsättande aven särskild dona
tionsstyrelse med representanter från båda arbetarekommunerna,
varpå man överlät nyttjanderätten av marken till Folkets Park
föreningen. På så sätt blev det möjligt för föreningen att erhålla
lån mot inteckning.
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Vänersborgs stad har välvilligt tillmötesgått föreningens begäran
om vissa markbyten för att möjliggöra utvidgning och modernise
ring av parkområdet, och meningen är nu, att man i anslutning
till den nya Dalbobron skall få en modern park, s. k. dagpark,
öppen även på vardagar, med barservering, kioskrörelse, utsikts
torn och annat, som kan vara av intresse för såväl turister som
för stadens egna innevånare.

SERVERINGSBYGGNADEN I VÅRA DAGAR.

Några namn.

Som tidigare framhållits, har gamla protokoll och handlingar
från arbetarerörelsens första tid inte kunnat anträffas. Man vet
sålunda inte med säkerhet vilka de varit, som började den första
verksamheten. Först 1908 hittade man protokoll och handlingar,
som kastar ljus över verksamheten, och man möter personer som
senare skulle komma att spela en väsentlig roll för rörelsens ut
formning.

Det är motiverat att först nämna Karl Spets. För den äldre
generationen är han känd som den borne agitatorn, orädd, kraft
full och stormande. Uttrycket eldsjäl kan här användas; Spets
var en sådan. Redan som mycket ung togs han i anspråk vid fes
ter och möten, hans kraftiga stämma och proletära uppträdande
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gjorde honom populär och efterfrågad. Han blev Ny Tids förste
lokalredaktör, och han och hans hustru blev ett med tidningen.
Spets skrev artiklar och notiser, och hans hustru distribuerade
tidningen till de få hushåll, som då vågade ha tidningen. Spets
var radikal till hela sin läggning, klasskämpe till det yttersta och
oförsonlig mot "borgarna." Denna hans inställning förde honom
1917 över till vänstersocialisterna, men så småningom lämnade
han denna grupp, och på gamla dagar sökte han återinträde i det
socialdemokratiska partiet.

Bröderna Adolv och Patrik Jansson var också med från början,
och deras namn återfinns i otaliga protokoll. -:- Adolv var den
äldste och lugnaste, klok och eftersinnande, men likväl stundom
litet oberäknelig i sin "radikalism". K ven han anslöt sig 1917 till
oppositionen, men övergick efter några år till det socialdemokra
tiska partiet. Han representerade socialdemokraterna i stadsfull
mäktige i många år och blev så småningom rådman, ett uppdrag
han innehade, tills processreformen trädde i kraft. 1

) - Patrik Jans
son var av annat kynne än brodern. Filosof och kättare, tänkare och
hädare på samma gång. Hans intresse för arbetarerörelsen var
kollossalt, för kommunalpolitik däremot minimalt. Patrik var en
självlärd man, mycket beläst och kunnig. Hans insatser i arbetare
kommunen var säregna men säkerligen stimulerande och in
tresseväckande under denna brytningstid.

Anton Lundgren är ett välkänt namn för de flesta vänersborgare.
Under många år, från 1916 fram till mitten av 1950-talet, var
han en av förgrundsfigurerna i Vänersborgs offentliga liv. Han
blev den ledande inom drätselkammaren. Han nedlade ett jätte
arbete för att klara arbetslösheten under de svåra åren. Han blev
landstingsman, ordförande i sjukvårdsutskottet, där han hade hela
verksamheten på sina fem fingrar, ledde löneförhandlingar och
ordnande upp besvärliga sjukhusfrågor. Han offrade all sin lediga
tid för det allmänna. Anton Lundgren var den kommunale leda
ren inom sitt parti; hans ord vägde tungt, och han var medveten

1) Adolv Jansson kvarstod emellertid ännu några år som ledamot av
magistraten.
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ADOLV JANSSON.

ANTON LUNDGREN.

KARL SPETS.

PATRIK JANSSON.

HJALMAR NYMAN.
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om detta. Han hade mycket bestämda meningar och ruckade sällan
på dem. Han respekterades av alla partier för sina insatser och
betraktas nog fortfarande som den mest betydande kommunal
man arbetarerörelsen haft i Vänersborg.

Hjalmar Nyman, som ännu, pigg och kry, njuter sitt otium på
Solängens vårdhem, var också med i de tidiga åren. Han kom
till Vänersborg som rallare, när den nya kanalen påbörjades, och
sedan har han varit staden trogen. Hjalmar Nyman kanske inte
syntes så mycket utåt, men faktum är, att han har betytt mycket
för arbetarerörelsen. Hans ständigt goda humör och hans för
måga att vinna människorna har varit stora tillgångar i de stun
dom mycket hårda inre stridigheterna, och det är berättigat att
nämna Nyman bland dem, som har betytt mycket för stabili
sermgen.

Naturligtvis skulle ännu flera namn kunna nämnas, men dels
skulle det föra för långt, dels är ännu många "veteraner" i full
verksamhet, och deras insatser får väl skildras en gång, när deras
sol har dalat.

FJALAR ÅSTRÖM.
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Tankar kring en matrikel.

Till tonerna av Birger SjÖbergs "Jag längtar till Italien",
exekverad aven norrman på en dansk flygel på en dansk folk
hÖgskola (VaIlekilde på nordvästra Själland), sitter jag och tänker
på FridaskaIdens hemstad, vårt Vänersborg. Nog kunde man i
den kyliga vårvinden med SjÖberg längta till Italien, men tankarna
dras ändock åt norr, till Vänerns drottning fÖr att tala med en
annan känd vänersborgare, Halvord Lydell. Det är fÖrunderligt,
detta med nordbons längtan till SÖdern; lika fÖrunderligt är dock,
att om det gällde att välja fÖr evigt, så valde man Norden. Man
"längtar marken, man längtar stenarna, där barn man lekt", fÖr
att citera en annan skald, Verner von Heidenstam, som visserligen
ej var västgÖte och på så sätt vår nära frände men dock växte
upp vid ett bruk i skogsbygden i norra delen av landskapet, i
Tiveden.

Utgångspunkten fÖr dessa funderingar är den matrikel Över Vä
nersborgs läroverk 1821-1947, som utkom i slutet av år 1961
med läroverkets fÖrre rektor Ernst Lundberg och hans forne elev,
nertecknaren av dessa rader, som fÖrfattare. FÖr dem som icke
läst eller, låt mig hellre säga, bläddrat i den 563 sidor tjocka
boken, vill jag som en fÖrklaring till bokens omfattning i tiden
nämna, att bÖrjan gjordes 1821 av två anledningar; dels skulle
1820 års skolordning bÖrja tillämpas i Vänersborg från 1821,
dels fanns inte intagningsmatriklar bevarade längre tillbaka än
just från 1821. övriga gingo till spillo i 1834 års brand; endast
de räddades, som dåvarande rektor Pehr Selander hade hemma
i sin bostad. Slutet sattes till 1947, emedan rektor Lundberg då
avgick med pension.

Det fanns naturligtvis en skola även fÖre 1821 i vår stad, även
om den då inte låg, där nu levande vänersborgare äro vana att
se den. Den hÖll sig dock i närheten av den nuvarande "kultur
axeln", där den låg i hÖrnet av Kyrko- och Drottninggatorna i det
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som nu är en del av Plantaget. När läroverket nu står redo att i
sina nya byggnader, belägna på ungefär samma plats som det
verkat på sedan 1869, mottaga en ny generations elever, kanske
det kan vara nöjsamt för gillebröderna att med mig läsa mellan
raderna i matrikeln. Det är helt naturligt inte mycket, som i en
bok av denna art kan sägas om var och en i en skara, som räk
nar 5821 personer. Man måste fatta sig kort, om inte omfånget
skall bli alltför avskräckande stort. Nu är det självfallet inte
enbart vänersborgare, som gått i vårt läroverk, men även om
skolan har dragit till sig elever från trakten omkring, tidvis i
ganska vida cirklar, som man finner vid ett studium av elevernas
hemvist, så är dock en god del infödda vänersborgare. De som
inte äro det, de kände sig - det är jag övertygad om - efter
nio år eller kanske bara fyra (gymnasietiden) i skolan åtminstone
som naturaliserade barn av vår stad.

Från vilka trakter har då elevmaterialet rekryterats till vårt
läroverk? En statistisk undersökning, som jag gjort, visar, att 24
Ofo komma från själva staden, 22 % från omgivningarna
(t. ex. Vargön med omnejd, Grästorp, Varaslätten, Troll
hättan, Vassända-Naglum), 16 Ofo från Dalsland, 36 Ofo
från övriga delar av Sverige och resten eller 2 Ofo från ut
landet. En sådan undersökning kan lätt bli vilseledande, allra
helst som den ort, som finnes angiven efter varje elevs födelse
år, avser födelseorten och ej hemorten vid elevens inträde i läro
verket. Detta leder till att t. ex. en av "Rådmans" (Albert Carls
son) bröder hamnat i den grupp, som upptar de utomlands födda;
fadern var nämligen präst på dåvarande svenska besittningen
Saint-BartheIemy i Västindien vid Carl Julius' födelse. Urväners
borgaren K. G. Cedergrens alla tre söner har råkat bli födda på
andra platser i Sverige och ha alltså förts till gruppen "övriga
delar av Sverige". Några ha aven ödets nyck blivit elever i sko
lan åtminstone för en tid. Så var fallet med en del gossar, som
normalt borde ha gått i Karlstad. En eldsvåda där fick till följd,
att bland andra den sedermera så berömde professorn i stats
kunskap i Lund Pontus Fahlbeck fick tillbringa något år i Väners
borg tillsammans med två bröder. Sådana undantagsfall kunna
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dock ej förtaga intrycket av att skolan i huvudsak varit ett sta
dens och den närmaste omgivningens läroanstalt. En liknande
undersökning av lärjungematerialet just nu, 1963, skulle med all
säkerhet ge ett helt entydigt svar, alldenstund både Trollhättan
och Åmål fått egna gymnasier. l

)

Kr alltså lärjungarnas rent lokala ursprung ett intressant studium
- till deras sociala härstamning skall jag återkomma längre fram
-, så är det inte mindre intressant att se, vart de tagit vägen
efter slutad skolgång. Många ha naturligtvis förblivit sin hem
bygd eller sitt land trogna, men påfallande många ha också för
svunnit ut i vida världen och där spritt glans över det svenska
namnet. Nedanstående uppställning visar, vart de f. d. väners
borgarna emigrerat. Till gruppen "diverse länder" ha förts sådana
som av olika anledningar flyttat till olika länder; många av
dessa äro diplomater, såsom Axel Cronhielm och Jens Malling.

Afrika 25 Europa 48

Asien: Japan 1 därav:
Belgien 1

Australien 11 Danmark 8
Nordamerika 238 England 14

därav: Finland 3
Canada 8 Frankrike 6
USA före 1900 124 Holland 1

"
efter

"
106 Norge 10

Sydamerika 19 Ryssland 2

därav: Schweiz 2

Argentina 4 Spanien 1

Brasilien 5 Diverse länder 15
Chile 1 Summa 357
Colombia 4 eller 6,1 % av hela elevantalet
Paraguay 4 på 5821.
Syd-Georgien'<) 1 ".) ego Syd-Antarktis.

1) Att skolan många gånger blivit ett rent familjeläroverk, där generation
efter generation gått, det finner man också snart; det finns t. ex. tre led
Brette, Haeger, Sundelius, Taube, Thernquist och otaliga fall, där far och
son (dotter) eller farfar och son gått i skolan.
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Det kan självfallet ej bli tal om att här namneligen räkna upp
alla som slagit sig ner i främmande land, men några vill jag gärna
peka på. Det finns nämligen många fler än de allmänt kända
Carl Johan Andersson och Axel Eriksson, som äro förtjänta av att
dras fram i rampljuset, många både äldre och yngre. Vid ett
bläddrande i matrikeln finner man snart, att Afrika måste haft
en mystisk dragningskraft på många vänersborgska skolpojkar.
Förutom de redan nämnda två upptäcktsresandena, om vilkas för
tjänster det är onödigt att här orda2

), kan man, såsom framgår av
översikten ovan, räkna till tjugotre andra vänersborgsafrikaner.
Eriksson åtföljdes av tre bröder, varav en också gått i läroverket,
liksom en annan följeslagare, vänersborgaren Oskar Nyberg. Hans
son Axel Eriksson jr blev en mycket känd djurrnålare i Syd-Afrika.
Gunnar Helanders insatser för Afrikas folk tillhör den nutida
historien, likaså Arne Magnussons.

Det finns dock pionjärer från en längre tillbaka liggande tid.
I slutet av 1800-talet trafikerades den nu så aktuella Kongo
floden aven ångare med namnet "Capitaine Schagerström". Denne
kapten Schagerström var en gång skolpojke i Vänersborg, närmare
bestämt åren 1873-78. Carl Gottfrid var hans förnamn. Han in
trädde i Kongostatens tjänst 1886, var befälhavare å flodånga
ren "Stanley" och förde bl. a. 1887 Henry M. Stanleys expedition
för undsättning av Emin Pascha uppför Kongo-floden. Han åter
vände till Sverige 1889 men begav sig samma år åter till Kongo,
företog 1892 en expedition från Banzyville tvärs genom landet
till Mongalla-floden och blev därmed den förste, som undersökt
dessa trakter. Våren 1893 blev han ledare för sjöfarten på övre
Kongo-floden samt någon tid även hamnkapten i Leopoldvil1e.
Han avled 1896 i Matadi, Kongo, på väg hem till Sverige.

Ett lika underligt men mer tragiskt öde är Knut Knutssons.
Om honom, hans kompanjon Georg Waldau och andra landsmän
har mycket skrivits i den aktade geografiska tidskriften Ymer,
bl. a. 1886 i en uppsats med titeln "Om svenskarna på Kamerun-

2) Andersson finner man i vilket större konversationslexikon som helst.
Eriksson har biograferats av sin son Andrew Waerneman i Gillets årsskrift
1955.
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berget". Därmed är hans verksamhetsfält inringat. Knutsson kom
1883 26 år gammal till Kamerun. Före honom lär knappast någon
vit man ha bedrivit någon verksamhet i större utsträckning just
här. Han kom på god fot med negerstammarna och kunde genom
köp förvärva stora jordområden. Enligt Knutsson skall den blå
gula flaggan före någon annan nations flagga ha vajat på
Kamerunberget. Fortsättningen blev dock inte så lyckosam för
Knutsson och hans partner Waldau från Stockholm. Tyskarna
annekterade 1885 Kamerun, och efter att först ha erkänt de båda
svenskarnas rättigheter, blev deras egendom småningom indragen
till tyska staten. Sedan följde för K. en lång kamp för sina rättig
heter, först med tyskarna, senare - åren gingo och första världs
kriget kom - med engelsmännen. Allt var dock förgäves. Han
måste till slut uppge kampen för sin rättmätiga egendom.3 )

Andra emigranter ha varit mer lyckosamma. I London verkade
sålunda under 1800-talets senare hälft Christer Petter Sandberg,
som var född i Vänersborg 1832 och elev i läroverket 1842-49.
Han dreven mycket stor ingenjörsfirma med specialisering på
järnvägsräls, en firma som även tjänstgjorde som plantskola för
yngre framåtsträvande landsmän till innehavaren4

). En sådan var
Axel Sahlin, också han en gång skolpojke i Vänersborg, dessutom
med mycket nära anknytning till vår stad på mödernet. Han
stammade nämligen från bruksägaresläkten Wikström. 5

) Axel

3) Knutssons tragiska öde skildrades i samband med hans död 1930 bl. a.
i en längre artikel i GHT den 24.12. s. å.

4) Sandberg glömde aldrig sin hembygd utan bodde varje sommar på
Björkås egendom, som han ägde. Han är också begravd i hembygden.

5) Det skulle vara mycket frestande att behandla denna släkt litet ut
förligare, t. ex. dess förgreningar åt olika håll, åt professorsfamiljen Boethius
bl. a. eller varför inte familjelivet i hemmet. Det senare skulle kunna bli en
kulturhistorisk skiss från det slutande 1700-talets och det begynnande 1800
talets Vänersborg. I den skulle framskymta en känd figur ur vår historia 
mannen med det svarta pannbandet, Georg Carl von Döbeln alltså; han
bebodde en tid bostället (Jnne i Dalsland och var en trägen gäst i den Wik
strömska familjen, där barnen inte utan en viss bävan lät sig gungas av den
allvarlige mannen. De koppar, som v. Döbeln bjöds att dricka ur där, be
varas ännu pietetsfullt inom familjen Boethius. Jag återkommer senare till
en av släkten Wikström.
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Sahlin blev en mycket framgångsrik ingenjör med en firma, som
anlitades för stora projekt över hela världen. Skolan har fostrat
även andra lysande ingenjörsbegåvningar. Emil Frithiof Johnsson
hette en. Han innehade en nyckelpost under första världskriget,
då han var kontrollant av sprängämnen för franska och italienska
regeringarna. Fredligare värv ägnade sig en annan skolgosse åt,
en med ett av åtminstone äldre vänersborgare välkänt namn,
Brobeck. Erik Reinhold hette han och var farbror till den från
"Kvartetten som sprängdes" välkände Karl Ludvig, Konstantin
Brobeck alltså, också han elev vid läroverket. Blev nu inte Rein
hold Brobeck förevigad i något av Birger Sjöbergs verk, så har
han själv "rest sig ett monument, varaktigare än koppar", för att
tala med romarskalden Horatius. Det är nämligen han som ritat
modellen till alla "Emilars" symbol, chalmeristmössan, den med
tofsen alltså. Så kom ihåg det, blivande elever vid Chalmers tek
niska högskola - när du sätter på dig din mössa, så är det en
huvudbonad, konstruerad aven tidigare liten skolpojke från Vä
nersborg. Att B., sedan han emigrerat till Amerika, blev en högt
aktad medlem av svenskkolonien i Vancouver och gjort mycket
för uppbyggandet av denna stad, det förringar ju inte värdet av
hans tidigare prestanda. Sist i raden av ingenjörerna vill jag
nämna den utåt kanske mest kände av dem alla, Hjalmar Lund
bohm, "Lapplandskungen" alltså6

). L. var (liksom två bröder)
elev vid läroverket 1866-73. Vad han betytt för Lapplands ut
veckling, det anger hans "smeknamn"; det är ej heller här rätta
platsen att föra dessa hans insatser på tal. Däremot ger mig hans
namn anledning att något litet beröra, vad jag skulle vilja kalla
"Vänersborgare på världskartan".

Innan jag börjar detta geografiska studium, vill jag endast i
korthet nämna om ytterligare några utlandsvänersborgare, som på
olika sätt hedrat sin hem- eller skolstad. Vem kan ana, att bakom
det franska namn, Sebastien Voirol, som återfinnes på det här av-

6) Här vill jag skjuta in en annan f. d. skolgosse, som blivit känd över
hela landet under namnet "Lapplandsdoktorn" - Einar Wa!lqvist. Hans fader
var disponent vid Långeds bruk i Steneby socken, och därför kom Einar
och hans bror Gunnar (sedermera professor vid Tekniska högskolan) att några
år gå i Vänersborgs läroverk.
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bildade titelbladet, döljer sig en Gustaf Henrik Lundqvist., student i
Vänersborg 1889. Han skrev flera romaner på franska och översatte
nordiska sådana till detta språk, så det är kanske inte så underligt
att denne "lilla parisare" till slut blev generalsekreterare vid Stora
operan i Paris. Att han var mycket språkbegåvad är tydligt. Den
verklige polyglotten har dock läroverket producerat i Albin
Bernays (i skolan - 1878-84 - Persson). Han blev småningom
läkare i USA men skrev vid sidan av denna sin verksamhet egna
dikter och översatte sådana från andra språk och inte bara van
ligare som tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska samt
klassiska och slaviska språk utan även mer svårtillgängliga som
arabiska, ungerska, turkiska, japanska, hindu, sanskrit och persiska.
En annan dalbo (Bernays var från Frändefors) med goda utförs
gåvor var Håbolssonen Jacob Bonggren, som gick i läroverket
strax före Bernays; han blev ju en mycket känd tidningsman i sitt
andra hemland USA. Samma nation tjänade bondsonen Johan
Enander (elev i läroverket 1866-69) som professor i svenska vid
Augustana College. Posten som minister i Köpenhamn måste han
av hälsoskäl avsäga sig.

Även om de flesta f. d. skolgossarna styrt kosan till det stora
framtidslandet USA och till Afrika, så ha många också - såsom
framgår av översikten ovan - slagit sig ner på annat håll för
längre eller kortare tid. Jag vill bara erinra om en man som Carl
August Dafgård; han verkade i Australien och har gjort en stor
donation till läroverket. Alfred Lindbäck hette en annan gosse,
elev vid läroverket 1844-50. Hans fader, som också en gång
gått i Vänersborgs skola (före 1821 dock)7), var den herostratiskt
ryktbare Silbodalsprästen, Anders Lindbäck. När denne 1865 ställ
des inför rätta, begärde sonen tjänstledighet från Kungl. flottan
och begav sig till Sydamerika; han deltog där i den s. k. trippel
alliansens (Brasilien, Argentina och Uraguay) krig mot Paraguay
med så stor utmärkelse, att han dekorerades för sina insatser med
Södra korsets orden.8

)

7) Hans första offer Anders Lysen gick där också 1822-26.
8) Brodern Gottfrid (elev 1847-54), också han militär, ville ej bära fa

derns namn efter avslöjandet av hans brott utan kallade sig Bergman.
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För att nu återkomma till "Vänersborgare på världskartan", så
är det för visso inga större metropoler, som fått sitt namn efter
vänersborgare, men det finns dock en och annan plats, vars namn
kan ledas tillbaka till skolgossar från Fridas stad.9

) Det finns t. ex.
för att börja med vår hemort i Clark County i staten Washington
ett mindre samhälle med namnet Venersborg. Platsen grundades
1909 av två västgötar C. J. Lannerberg10

) och John Andersson,
som köpt området aven amerikansk familj Veners. Då boplatsen
skulle ges namn, blev det Venersborg som minne av både grun
darnas hembygd och förra ägarna. Någon Lannerberg har aldrig
funnits i Vänersborg, men man får väl förmoda, att han och
hans medhjälpare voro från trakten av vår stad.

De platser eller skall man säga fläckar på världskartan, som
äro uppkallade efter vänersborgare, ligga inte precis i allfarsvägen,
men kanske kan någon bli i tillfälle att bestiga det 510 m. höga
Lundbohmsfjellet eller ankra vid Kap Lundbohm. Båda ligga
som sig bör med hänsyn till Lundbohms nordliga verksamhetsom
råde långt norr ut. Fjället finner man väster om Ekmanfjorden
på mellersta Väst-Spetsbergen; det fick sitt namn 1912 av G. de
Geer. Kap Lundbohm är en udde, som från Vildt Land skjuter
ut i den innersta delen av Independence Fjord på Grönlands nord
östkust. Namnet fick udden 1912 av ledaren för den första danska
Thule-expeditionen Knud Rasmussenll

) efter "en svensk Ven af

9) En första impuls till detta speciella avsnitt min artikel fick jag av
en notis i ELA nyligen. Skriftställaren Otto Robert Laridelius efterlyste
där uppgifter om en köpman O. Wedberg, som verkat i Pretoria och som
givit namn åt en ännu existerande poststation Wedberg, lydande under den
större stationen Kimberley. Mannen skulle enligt uppgift till herr L. från
"urinvånare" på platsen ha kommit från Vänersborg. (Han omnämnes ofta
av Axel Eriksson i den ovan nämnda biografien!) Jag har senare vid flera
tillfällen med herr L. kunnat diskutera vänersborgska namnfrågor och är
honom stort tack skyldig för många intressanta upplysningar.

10) Lannerberg har f. Ö. fått en väg inom området uppkallad efter sig,
Lannerberg Road. Den som är intresserad av att forska vidare rörande svenska
namn på Amerikas karta, kan hänvisas till en uppsats av Vilhelm Berger i
Namn och Bygd, årg. 26 (1938). Man finner där spår av andra västgötar

namn som Alfsborg och Ellsburg, båda i Minnesota.

11) Rasmussen, K., Min Rejsedagbog. Kjöbenhavn 1915, s. 190-191.
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vor Ekspedition". Från Hjalmar Lundbohm till Charles John An
dersson borde steget rent lokalt sett vara stort. Det är det dock
delvis inte, ty redan i relativ närhet av det lundbohmska fjället
finner man Anderssonöyane, en grupp småöar invid västkusten
av Barentsöya, öster om Väst-Spetsbergen. De ha av N. Duner
och A. E. Nordenskiöld 1865 uppkallats efter Andersson. Dennes
verksamhet har dock även lämnat spår efter sig på världskartan,
just där man väntar sig det, i Afrika alltså. Andersson Vlei heter
en träskartad, intermittent insjö, belägen ett stycke söder om sjön
Ngami i mellersta BetschuanaIand, Sydafrika. Också Andersson
har fått ett berg uppkallat efter sig - Andersson's Hill; det lig
ger nära Rohlfs Berg vid ån Malmani Spruit söder om staden
Zeerust i västligaste TransvaaI. Enligt J. J. Egli (Nomina
geographica, Leipzig 1893) fick det sitt namn 1874 av den öster
rikiske Afrika-resenären Emil Holub. Axel Eriksson får avsluta
den geografiska avdelningen. I Stockholms-Tidningen för den 7
januari 1951 kan man läsa en artikel av E. Fröiich med titeln:
"Rafflande rovdjursjakt vid Eriksson-floden". Slutet av artikeln
bär överskriften: "Minne av svensk pionjär" och förtjänar att
återges i sin helhet:

Efter c:a en dags körning i den branta och snanga terrängen
når vi en liten nästan uttorkad mulola (flod som saknar vatten
under torrtiden). Jag lät fråga en av infödingarna, som vi hade
med oss, om de hade något namn på den. Till min förvåning be
rättade han, att den kallades Eriksson-Pearsons mulola efter en vit
man, som bott här, och att litet längre upp fanns lämningar efter
det hus, som han bebott. Då namnet naturligtvis slog mig, ville
jag gärna se platsen för en ev. landsmans kamp mot vildmarken.
Dagen efter gick jag dit men fann endast en för tämligen länge
sedan övergiven boplats med några nästan nerrasade lerhus. Vid
senare efterforskning hörde jag, att mannen, som bott där, flyttat
över till Sydafrika och att hans far varit den rikaste kreaturs
ägaren i distriktet. Denne, som hette Pearson, var engelsman och
död sedan något tiotal år sedan. Han kom hit ner i unga år och
gjorde den kände svensken Eriksson sällskap under hans många
resor här nere. Vid Erikssons död hade han bosatt sig i närheten
av sin gode väns grav, skaffat sig kreatur och gift sig med en
Muochimba-kvinna. Namnet Eriksson hade han tagit och satt
framför sitt eget som påminnelse om de många och långa färder
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han gjort tillsammans med sin vän. En underlig levnadssaga men
troligen typisk för den tidens afrikapionjärer.

Ja, nog var detta en underlig historia, som i all sin enkelhet
vittnar om, vad en vänersborgare betytt för sin omgivning långt
borta från sin födelsestad. För att finna underliga levnadsöden
bland läroverkets elever behöver man dock ej gå utanför landets
gränser. Vi kunna skryta med att ha fostrat tidernas störste över
liggare, Herman Baumbach alltså. Detta verkliga Uppsalaoriginal
tog studenten vid vårt läroverk 1876 och dog vid 74 års ålder i
den eviga ungdomens stad 1931; hans öden har utförligt skildrats
i Vestrogothica 10 (1952).12) Om inte denne gosse lyckades så
särdeles bra på den akademiska banan (han blev dock fil. kand.
1918), så ha många av hans skolkamrater lyckats desto bättre.
Otaliga äro de, som avlagt examina av olika grader inom alla
fyra fakulteterna. De flesta ha naturligtvis lämnat den rent aka
demiska karriären, men några ha dock avancerat inom universi
teten. Man kan således finna två medicinprofessorer, Karl Dahl
gren och Johan Edgren; fyra ha blivit professorer vid Tekniska
högskolan, nämligen Adam Afzelius, Johan Andersson, Carl Kull
gren och nyutnämnde Harry Forssell. Någon biskop har ej fostrats
i Vänersborg, men den kände domprosten i Uppsala Gustaf Lizell
gick här i slutet av 1800-taletY) Detta endast som exempel på
akademikernas talrika skara.

För övrigt kan det här inte bli tal om att ge sig in på en ut
redning om vad det blivit av alla elever, även om detta vore ett

12) Om jag nu skall våga dra fram ytterligare exempel på överliggare
(bara inte läroverket därigenom får dåligt rykte), så hade Baumbach under
sina första tolv år i Uppsala möjlighet att umgås med en like, O. F. Ander
s6hn. Denne, som föddes 1810 i Vänersborg, intogs i skolan 1819 och är där
för ej medtagen i matrikeln; en broder, sedermera skeppsredaren Carl Johan
A. är däremot med. En annan broder hade affär vid hamnen; vid ett gäst
spel i denna affär i broderns frånvaro hade Anders6hn ordnat alla varor efter
specifika vikten; efter den upplevelsen tog aldrig brodern ner sin lärde släk
ting från Uppsala som hjälpreda.

13) Lizell har skildrat sin skoltid i Vänersborg dels i Gillets årsskrift 1945,
dels i "När jag gick i skolan", Uppsala 1934.
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nog så intressant studiumY) Några exempel utöver de redan nämn
da må dock tillåtas mig. Underligt nog har det inte utgått så
många höga militärer från läroverket, som man kunde väntat sig i
en stad som Vänersborg, som i flera omgångar varit förläggningsort
för regementen. Två generaler ha dock gått i skolan, Gustaf Björ
lin och Carl Wilhelm Ericson, den senare son till Nils Ericson på
Nygård. Går man sedan neråt i graderna, finner man både
överstar, överstelöjtnanter, majorer o. s. v. Längst nere i botten fin
ner man en åttaårig trumslagarpojk, som småningom blev elev
i läroverket, Conrad N ordqvist. Den militära banan blev visser
ligen kortvarig för honom (han deltog i dansk-tyska kriget 1848),
men han klättrade i stället uppåt på en annan stege och slutade
som chef för Kungl. Operan i Stockholm.15

)

Att Birger Sjöberg var ett barn av Vänersborg, det vet alla. Det
finns dock även andra författare bland eleverna. Vi ha Fredrik
Nycander, Bohusläns skald, vi ha Ewert Wallerth och den nyligen
bortgångne Allan Eriksson. Vi kunde kanske också, om det velat
sig, fått se både Nils Ferlin och Gunnar Wennerberg i vår gamla
skola. Ferlins far och farfar ha nämligen gått där, likaså fadern
till gluntarnas skapare. Vänersborgsparisaren och författaren
Voirol, som redan omnämnts, leder tankarna till en annan väners
borgare i världsstaden vid Seine, konstnären Eric Detthow. Konst
närer kan nämligen läroverket också visa upp. Frans Timen pre
senterades ju nyss i ELA; en annan Wennerberg - Gunnar
Brynolf - är kanske inte så känd som sin släkting skalden. Som
konstnär var han dock mycket uppskattad, inte minst i Tyskland,
där han var en flitig medarbetare i Simplicissimus. Birger Sjöberg
ger mig slutligen anledning att dra fram några namn ur glömskan;
han lyckades ju själv inte särdeles bra som handelsman. Det finns
dock andra, som det gått bättre för på den banan. Många av gille
brödernas fruar göra vid besök i Göteborg med förkärlek sina
inköp hos Gillblads, där de vet, att de få fina varor; vad de

14) Om någon vill läsa vidare om dylika ting, kan han lämpligen studera
Sten Carlsson, Bonde - präst - ämbetsman (1962); den innehåller utförliga
litteraturanvisningar.

15) Om "Trumslagarpojken, som blev operachef" har Allan Stångberg be
rättat i Gillets årsskrift 1960.
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däremot i regel inte veta är, att grundaren av firman, Axel Gill
blad, en gång slet byxbaken i vår skola. Det gjorde också ena
ledet i den stora speditionsfirman Jonsson, Sternhagen & C:o i
Göteborg, Axel]' H. Jonsson.

Utrymmet medger inte vidare utläggningar på denna punkt av
min framställning; annars kunde matrikeln erbjuda ett rikt ma
terial för t. ex. en utredning om förhållandet mellan faderns och
sonens (dotterns) yrken.16

) Jag får nöja mig med en hänvisning
till i noten 14 å sidan 36 anfört arbete med däri angiven litte
ratur, som berör liknande förhållanden. Här vill jag endast peka
på en sak, som kanske inte faller i ögonen vid ett vanligt blädd
rande i matrikeln. Gör man en sammanställning av de yrken,
som fäderna representerar, får man en god överblick över elever
nas sociala ursprung; ja, jag skulle vilja påstå, att man får en
bild av hela bygdens liv under den tidsrymd matrikeln omspänner.
Först listan med angivande av det antal, som varje yrke represen
teras av:

ackordsättare
ackvisitör
advokat
agent
agronom
aktuarie
anskaffningschef
apotekare
arbetskarl (arbetare)
arborrare
arkitekt
assistent
auditör
avdelningschef
avsynare

badmästare
bagare
bagarmästare
bangårdsmästare

1
1
6
7
7
1
1

37
57

1
1
1
1
3
1

2
19
23
1

bankdirektör
bankkamrer
bankkassör
bankombudsman
bankrevisor
banktjänsteman
banmästare
banvakt
barberare
baron
bataljonsadjutant
befallningsman
bildhuggare
biljardägare (1875)
bilmekaniker
bleckslagare
bokbindare
bokhandlare
bokhållare

24
26

6
2
1
5
8
7
9
8
2
1
1
1
1
4
7
4
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16) Jag har gjort alla förberedelser för en sådan utredning men överlåter
gärna materialet till en mer kompetent kraft.
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boktryckare 20 fastighetsägare 17
borgmästare 6 fattiggårdsföreståndare 1
brovakt 6 fattighjon 1
bruksarbetare 1 fil. mag. 1
brukstjänstemän fil. lic. 1

(t. ex. bruksinspektor) 27 filare 5
bruksägare 33 fiskare 2
bryggare fiskhandlare 4

(bryggeriägare) 12 fjärdingsman 5
buntmakare 1 flottare 8
byggmästare 30 folkhögskoleföreståndare 1
byggnadsarbetare 2 folkskolinspektör 6
byggnadschef 1 folkskollärare 169
byggnadssnickare 4 forstmästare 2
byråföreståndare 1 fotograf 7

cementarbetare 1 friherre 2

charkuterist 14 frisör 4

chaufför 28 frälseinspektor 2

civilingenjör 35 fräsare 1
fyrmästare 1

danneman 3 fältkamrer 4
direktör 54 fältskär 1
direktörsassistent 1 fängelseassisten t 1
disponent 51 fänge1seciirektör 7
docent 2 färgare 8
domänintendent 4 färgerimästare 2
dr. phil. 1 föreståndare 6
driftchef 2 förman 32
dövstumiärare 5 förpantningsägare 1
dövstumkonsulent 1 förrådsarbetare 4
egendomsägare 1 förrådsförvaltare 6
ekonomist 1 försäkringstjänsteman 11
eldare 7 försäljare 5
elektriker 21 förvaltare 12
exekutionsbetjänt 1 garvare 16
expeditionsfogde 2 gasverksarbetare 1
expeditionsmönsterskrivare 2 gewaldiger 4
expeditionsvakt 1 gjutare 16
fabriksarbetare 6 glasmästare 4
fabrikschef 1 godsförvaltare 2
fabrikör 74 godsägare 63
faktor 8 gratialist 1
farm. kand. 1 greve 3
fastighetsmäklare 2 grosshandlare 33
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grovarbetare 9 jägmästare 29
gränsridare 2 järnarbetare 11
guldsmed 8 järnhandlare 23
gymnastikdirektör 3 järnhyvlare 1
gårdskarl 2 järnsvarvare 2
gästgivare 5 järnvägstjänsteman 3
gördelmakare 5 kakelugnsmakare 3
hamnfogde 1 kammarherre 6
handelsbiträde 7 kammarjunkare 2
handelsföreståndare 7 kammarrättsråd 1
handelsresande 38 kamrer 51
handlande 400 kanalarbetare 1
handskmakare 6 kanaldirektör 1
hantverksföreståndare 2 kanalinspektor 7
hantverkslärare 1 karduansmakare 5
hattmakare 9 kassör 21
hautboist 2 kemist 2
herr 2 klockare 9
hotellägare 1 kommissarie 7
hotellvaktmästare 1 kommissionär 6
hovintendent 1 kommunalarbetare 3
hovkamrer 3 kommunalkamrer 2
hovmästare 2 konditor 10
hovrättskommissarie 1 konduktör 4
hovrättsnotarie 1 konstsmed 2
hovrättsråd 1 konsul 7
husägare 4 konsulatssekreterare 2
hälsovårdstillsyningsman 1 kontorist
häradsdomare 4 (bokhållare) 38
häradshövding 35 kontorschef 10
häradsskrivare 22 kontorsskrivare 5
hökare 6 kontrollör 13
hönseriägare 1 kopparslagare 3

industriidkare 1
kornett 2
kraftverksdirektör 2

ingenjör 152 kronofogde 22
inköpschef 1 kronojägare 10
inspektor 18 kronolänsman 59
installatör 1 kusk 1
intendent 3 kvarnarrendator 2
jordbruksarbetare 3 kvarnmästare 2
jordbrukskonsulent 3 kypare 1
justitieråd 1 kyrkogårdsarbetare 2
juvelerare 2 kyrkovärd 5
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1
officerare) 266
underoffi-

(högre:
kontrollör) 53
(lägre:

källarmästare 30

ladugårdskarl 1
lagerarbetare 1
lagman 7
landsfiskal 22
landshövding 2
landstingsdirektör 2
landstingsman 2
lantbrukare 400
lantbruksingenjör 2
lantbrukstekniker 1
lantmätare 43
landsstatstjänstemän

(högre, som landskamre
rare, landssekreterare,
länsarkitekt) 38

landsstatstjänstemän
(lägre, som länsbokhållare,
landskontorist) 19

linjearbetare 3
linjemästare 1
livförsäkringsinspektör 1
lokeldare 5
lokförare 17
10kputsare 1
~a 2
läderarbetare 2
lägenhetsägare (1866) 1
läkare 97
läroverkslärare 61

magasinsföreståndare 1
maskinförare 2
maskiningenjör 2
maskinist 29
maskinmästare 6
maskinprovare 1
maskinskötare 1
maskinsättare 2
materialförvaltare 7
mejerikonsulent 2
mejerimontör 1
mejerist 10
mekaniker 7
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metallarbetare
militär (högre:
militär (lägre:

cerare)
mlSSlOnar
mjölnare
modellör
montör
mr Lloyd
murare
musikdirektör
musiker
musikfanjunkare
musiksergeant
målare
målaremästare
månadskarl
mäklare
mätartekniker
mätningsman
möbelsnickare
mönsterskrivare

nattvakt
notarie
nämndeman

ombudsman
operasångare
organist

pappersarbetare
pappershandlare
pappersmästare
patron
pensionatsinnehavare
plåtslagare
polis
poliskommissarie
portvakt
possessionat
posttjänstemän

postmästare,
posttjänsteman

brevbärare)
predikant

109
4
9
3

11
2

17
13
3
4
1

26
5
1
1
2
2
1
1

2
4
7

12
1
3

23
2
5
7
1
9

15
1
2

87
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professor 2 skräddaremästare 12
präster skutkarl 1

(hit alla statspräster) 250 skådespelare 2
pumpare 1 slaktare 30

sIussinspektor 4
redaktör 14 slussvakt 8
regementsskrivare 1 slöjdlärare 9
registrator 2 smed 19
rektor 27 smältverksarbetare 13
reparatör 20 smörjare 1
reparationsförman 1 snickare 53
repslagare 4 spannmålshandlare 2
revisionssekreterare 3 spinnmästare 1
riksdagsman 7 stadsfiskal 8
ritare 4 stadsfogde 1
rådman 13 stadskamrer 1
räntmästare 4 stadskassör 4
rättare 16 stadsvaktmästare 9
rörarbetare 2 stationskarl 23
rörentreprenör 1 stationskarlsförman 4
rörmontör 2 stationsskrivare 10

sadelmakare 10
stenarbetare 2

sakförare 2
stenhuggare 2

salsmästare 1
stins (stationsmästare) 79

schaktmästare 2
stockmakare 1
syssloman 9

sedelväxlare 1 o 2
segelmakare 1

sagare
sågverksarbetare 3

sekreterare 2 sågverksägare 2
sjukvårdare

(sjukskötare) 74
säteriägare 2

sjökapten 25 tandläkare 22

sjöman 2 tandtekniker 2

skeppare 28 tapetsör 1
skeppsbyggmästare 2 teaterdirektör 1
skeppsmäklare 1 tegelbruksarbetare 5
skeppsredare 7 tegelmästare 9
skofabriksarbetare 37 teknolog 1

skogvaktare 6 telefonarbetare 2
skohandlare 7 telegrafassistent 2
skomakare 36 telegrafföreståndare 1
skorstensfejarmästare 4 telegrafkommissarie 12
skrivare 1 textilarbetare 1

skräddare tillskärare 6

(skräddaregesäll) 33 timmerman 1
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timmermästare 8 vagnmakare 4
tjänsteman 1 vaktkonstapel 10
torpare 15 vaktmästare 40
trafikchef 6 vattenrättsdomare 1
transportarbetare 1 vattenrättsingenjör 2
trädgårdsbiträde 1 verkmästare 28
trädgårdskonsulent 1 verkstadsarbetare 9
trädgårdsmästare 26 verkstadsägare 6
trävaruhandlare 10 veterinär 21
tullförvaltare 6 vulkanisatör 1
tullkontrollör 1 vägmästare 5
tulluppsyningsman 1 värdshusidkare 13
tullvaktmästare 4 vävmästare 1
tunnbindare 3 yrkeslärare 5
tvättinrättningsinnehavare 1
typograf 6 åkeriägare 9
tändsticksarbetare 3 ångbåtsbefälhavare 3

undantagsman 2 ägare 2

uppsyningsman 4 ölutkörare 1
upptäcktsresande 1 överlärare 7
urmakare 11 övermaskinist 3

Var och en må utläsa, vad han vill ur denna yrkesförteckning;
jag vill endast ge några kommentarer. Ingen behöver längre kom
ma vid inskrivningen och uppge, att fadern är fattighjon eller
undantagsman, inte heller torpare, och det kunna och böra vi
alla vara glada för. Nu hör det till saken, att sönerna till dessa
i regel lyckats mycket bra i livet trots avsaknad av vår tids alla
förmåner. Utan att nämna några namn kan jag säga, att det
blivit både prostar och högre akademiker av gossarna. Skråtiden
påminnes man om i yrkesnamn som buntmakare, gördelmakare,
handsmakare, hattmakare, karduansmakare, repslagare och vagn
makare. Hur många yngre nu fö'r tiden vet f. ö., vad en karduans
makare gjorde eller vad en stockmakare är.

Den relativa närheten till norska gränsen har gjort, att i listan
ovan påträffas två gränsridare och deras nutida efterföljare tull
uppsyningsmän m. fl. inom samma yrkeskår. Vårt stora innanhav
Vänern och dess fortsättning i Göta älv förklarar förekomsten
av diverse sjömän, skutkarlar, skeppare, skeppsredare, lotsar,
brovakter, slussvakter, kanalinspektorer m. m. Skofabriken och
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tändsticksfabriken har satt sina spår, och det har naturligtvis
också stadens regementen, skolor och länsstyrelsen gjort. Det
är en verklig provkarta på olika yrken, som man får i en dylik
sammanställning; många ha för länge s~dan haft sin siste utöva
re eller hålla på att försvinna (de ovan uppräknade skråyrkena
t. ex., vidare kopparslagare och kakelugnsmakare), andra fort
leva under annan beteckning som dannemannen och hökaren.
Någon biljardägare, förpantningsägare, s.edelväxlare eller mr Lloyd
få vi väl ej vidare höra talas om, kanske ej heller någon upp
täcktsresande (som mr Lloyds berömde son C. J. Andersson alltså)
men desto fler folkskollärare och andra lärare, ingenjörer och
andra tekniker. Den nya tiden bryter in även i Vänersborgs
gamla lärdomsskola och har så redan gjort. Det märks inte
minst vid ett studium av studenternas grenval. Jag skall ej tyn
ga framställningen med en ny tabell - över studenternas antal
alltså och deras fördelning på latin och reallinjen; jag vill bara
göra en sammanfattning för att på så sätt belysa utvecklingen.

Från 1864, då den förste studenten (han var ensam och hette
Axel Hjalmar Pettersson) släpptes ut, till 1947 har läroverket
fått fram 1710 elever med den vita mössan, därav 1452 gossar
och 258 flickor. Den första studentskan (hon hette Margareta
Sjöstrand och var också ensam) kom 1925. Från detta år till
1947 är studenternas totala antal 853; flickorna utgöra 30,2 Ofo.
Av latinstudenterna (414) utgöra flickorna 46,1 Ofo, av realstu
denterna (439) 15,3 Ofo. Flickorna ha alltid föredragit latinlin
jen, pojkarna ha däremot med åren alltmer valt reallinjen, en
anpassning till tidens krav alltså. Många fler synpunkter skulle
kunna anläggas på just studentårgångarna; en undersökning av
vad det blivit av studentskorna t. ex. skulle säkerligen ge in
tressanta aspekter på samhällets utveckling från ett rent mans
samhälle till ett, där kvinnorna gör stora insatser på allt fler
områden. Det får dock, som jag redan sagt, bli en annans sak
- lämpligen en sociologs - att utreda detta.

Vad som inte kan undgå att frappera även en icke sociologiskt
inriktad skolgosse som nertecknaren av dessa rader är de stora
brödraskaror, som passerat genom läroverket. Fyra gossar ur
samma familj förefaller nästan att vara det normala; även fem
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är inte särskilt sällsynt. Rådman i Fridas visor var en av fem
bröder Carlsson t. ex. 17). Skaror om sex finner man under
namnen Bergström (däribland stadens historieskrivare Johan Da
niel), Engholm, Haeger, Hultengren, Lalin, Schmidt och Stigen.
Boktryckarefamiljen Pettersson satte sju söner i skolan; det gjorde
också lantbrukarfamiljen Ryrberg från Vassända-Naglum. Åtta
barn Nilsson från samma socken som Ryrbergarna och lika många
Svedbergare få avsluta denna "barnparad".

Egentligen borde det nu vara slut på mina funderingar, men
jag kan inte låta bli att något litet beröra skolan före 1821 eller
rättare sagt några elever från denna äldre tid. Gillets förre ålder
man, borgmästare Bertel Hallberg, hann under sitt verksamma
liv även samla visst material rörande dess äldre elever. Detta
material bearbetas nu och utvidgas av rektor Lundberg. Tre namn
förtjäna att redan nu dras fram ur glömskans djup: Andreas
Möl/er, Johan Emanuel Wikström och Birger Wassenius. Möller,
som var född 1800 och dog 1855, blev med tiden Sveriges mest
anlitade sakförare och Lars Johan Hiertas medhjälpare i Afton
bladetY) - Wikström av brukspatronsläkten W., såsom redan
omnämnts, levde 1789-1856; han blev intendent vid Riksmuseets
botaniska avdelning och författare till flera betydande arbeten
inom sitt fack. - Wassenius (1687-1771) blev den utåt kanske
mest kände av de tre. Han var en framstående astronom, som
från sin gård Mankärr i öxnered gjorde noggranna solobservatio
ner med hjälp av egenhändigt tillverkade instrument. Härunder
iakttog han bl. a. redan 1733 protuberanser, som först hundra
år senare blev noggrannare studerade. Han utgav även egna alma
nackor - till Vänersborgs horisont 1724-27 (titelbladet till en
av dessa avbildas här) och till Skara horisont 1728-48.

Birger Wassenius hade även en bror Torsten, som blev präst i
Vassända; bröderna äro stamfäder för de nu bestående två gre-

17) Två av hans bröder drunknade f. ö. på samma dag 1842, och de äro
inte de enda skolgossarna, som dött en sådan bråd död. Vänerns närhet har
satt sina spår dessvärre.

18) En uppsats om Andreas Möller kommer att inflyta i nästa årgång av
årsskriften.
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narna av släkten. Torsten har med all säkerhet också gått i Vä
nersborgs skola, fast detta ännu ej kunnat säkert bevisas. Han har
i varje fall skrivit de två första demografiska arbetena i Sverige,
båda publicerade i Vetenskapsakademiens handlingar, 1747 och
1762, och berörande förhållandena i hans hemförsamling Vass
ända. Dessa förstlingsarbeten inom den svenska befolkningsstatiken
citeras ännu med aktning av fackmännen,19).

Vi ha nu bläddrat färdigt i den redan färdiga boken och tittat
in bakom förlåten till en i vardande. Kanske en och annan, när
han kommit till slutet, tycker, att det ordats väl mycket om be
römda ingenjörer, upptäcktsresande m. fl. Jag vill då till honom
säga, att det ju dock en gång nu så är, att de högsta träden eller
de som på grund av sin egenart skilja sig från den uniforma om
givningen, de märkas först och bäst. Därmed inte sagt, att denna
omgivning är utan betydelse. Eller vi kunna se på saken som en
amerikansk botanist Philip R. White, som på tal om de stora
inom hans ämnesområde sagt: "Det är dessa rastlösa andar, som
genom att de våga överskrida gränserna till de gamla vana mar
kerna, hålla stigarna mellan fälten öppna och under sina fram
tränganden emellanåt här och där finna en torva, som verkligen
är grönare, mer närande och värd att användas för skapande av
nya fält." Kanske är det vi vanliga lärare, landsstatstjänstemän och
bibliotekarier eller vad vi nu blivit, som utgöra de vana markerna,
som en Carl Johan Andersson, en Axel Eriksson eller en Birger
Sjöberg vågat överskrida gränserna till för att på annat håll och
på sitt sätt finna nya gröna fält.

NILS SANDBERG.

19) De två artiklarna ha behandlats av Nils Pårud i Gillets årsskrift 1956.
Wassenius har dessutom i samma serie, 1765, skrivit: Utdrag om några märk
värdiga händelser, som sig tilldragit i Wassenda församling vid Wennersborg
sedan år 1720.
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Pontus Strämwall.
Levnadskonstnär och vänersborgare.

Några minnesblacl.

Sommaren 1928 flyttade min unga hustru och jag till Vikdalen
i Nacka. Platsen låg i höjd med Blockhusudden på Djurgården,
och man kom ditut med en dunkande båt, som hette "Avance II".

Villan, som vi hyrde en nedre lägenhet i, låg intill en annan
stor stuga, en grönmålad välskÖtt fastighet i trä på en mycket
vacker trädgårdstomt. Båda tomterna låg i söder i en dalgång med
klippor bakom.

Så småningom blev vi bekanta med grannen i den välskötta
trädgården, och jag glömmer aldrig första gången jag tittade in
till honom, när vi hade blivit vänner.

Det var en stekande het sommardag med humlesurr och doft
av rabattblommor. Rosorna hade nyss slagit ut, och kring verandan
på det gröna huset växte de i en gul sky. Däruppe satt Pontus en
sam och vilade sig. Han hade grävt ett trädgårdsland och satt
i vita skjortärmar och drack en liten kask ur en kopp av svart
porslin. Rosorna doftade, humlorna surrade och solen sken, och
på bordet framför honom stod en brännvinsliter alldeles naken och
blixtrade i solen. Jag stannade och fällde en anmärkning om att
brännvinet kunde bli varmt i solen.

- Brännvin ska stå i solen, svarade Pontus. Då flödar solskenet
genom det, och det blir fyllt av vitaminer.

Solen lyste, rosorna doftade och brännvinet blixtrade, och jag
förstod, att detta var en levnadskonstnär. Vi kallade honom sedan
för Levnadskonstnären.

Hans bakgrund fick jag veta senare - han var född i Väners
borg på 80-talet. Där var hans far en förmögen lanthandlare av
den gamla patriarkaliska sorten, som bedrev storhandel med bön
derna, som kom in och ställde sina vagnar på hans gård, sålde
honom sina varor och anförtrodde honom sina kommissioner.
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Pontus var ende sonen och hade blott en älskad syster. Möjligen
skämdes han bort en smula men undervisades i mångt och mycket
och blev tidigt god vän med Birger Sjöberg. Hur nära denna
förbindelse var fick jag aldrig riktigt reda på, men han ägnade
ungdomsvännen en ganska varm dyrkan och hade klippböcker och
skrivböcker fyllda med avskrifter av Birgers första poetiska försök
och parodiska övningar.

Efter faderns död, då Pontus som bäst studerade till konstnär
vid Valand i Göteborg, delade penningmän upp förmögenheten,
och ungefär 100.000 kom på Pontus lott. Han var alltså en rik
man i de åren och begav sig till Stockholm för att förkovra sig

konsten.
Detta allt är hörsägner, men ungefär så lär det ha gått till.
I Stockholm bosatte sig Pontus på Hotell Kung Carl, som då

låg vid Regeringsgatan, men han flyttade också över till en krog
vid Tegelbacken och öppnade filial på Tennstopet. På de tre
ställena höll han en kort tid hov och utövade en grandios väl
görenhet i boheme- och konstnärskretsar. Samtidigt fick han emel
lertid plats på Dagens Nyheter som annonsman och träffade där
Landsberg, dåvarande annonschefen.

Landsberg har själv berättat för mig, att han hjälpte till att
ordna Pontus affärer med goda råd och sund påtryckning, ty
Pontus hade träffat Signe, som skulle följa honom genom livet,
och Landsberg tyckte att investeringarna i vänkretsen och krog
bröderna tog för stora proportioner. Alltså köpte Pontus villan
i Vikdalen, gifte sig och slog sig till ro.

En tid arbetade han på Luth & Rosen, men från den tiden
har jag inga underrättelser. Han kom tillbaka till DN och var
enligt Landsberg en bra ackvisitör, bortsett från att han blev så
god vän med kunderna, att de ofta följde med honom ut för att
diskutera något avslut eller någon detalj, varvid uppgörelsen ledde
till flera dagars vistelse på utvärdshus. De flesta kunder tyckte
om det, sa Landsberg, men det bar sig inte riktigt. När jag träffade
Pantus och han fick namnet Levnadskonstnären, var han verk
ligen en levnadskonstnär. Han målade akvareller, som han sålde,
när någon ville köpa, han spelade luta och levde på sina räntor,
odlade bokstavligen sin kål, och hans fru var lärarinna.
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Han var då inte fyllda femtio år, en högrest man med ett
underligt örnliknande utseende. Näsan spände en djärv båge,
ögonen var litet kupiga men alltid glada, och han talade en aning
nasalt, vilket blev mera utpräglat, när det hade sjunkit i glasen.

Levnadskonstnären "drack" ingalunda. Veckor kunde gå, utan
att han tärde något annat än en svagöl och något glas hembryggt
vin, men han var inte heller den som svek, när det gällde. Efter

/

en natt med vänner och Bacchus återvände han till vardagen,
kurerade sig på morgonen med en kask, genomgrävde trädgården,
genomvandrade skogarna i Nacka och läste mot aftonen valda
stycken ur Schopenhauer, innan han somnade i en stärkande sömn.

Hans sätt att balansera tillvaron var beundransvärt - små be
hov krävde små tillgångar. Andliga njutningar var billiga, an
tingen man tog dem ur böcker eller man tog den direkt ur natu
ren. Han var en mästare i att göra det lilla stort och underbart,
och han var en särdeles inspiratör.

Kring honom hände alltid historier. Folk kom dit och be
rättade - han avvägde och lade till och formade alltid en poäng.
Jag kan inte återberätta alla historier, som hände i hans sällskap,
för det var många, och jag har använt åtskilliga i spalterna.
En gång gladde vi oss särskilt, när vi hittade en av dem i Strix'
spalter under en Albert Engström-teckning. Dit hade den hittat
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från Levnadskonstnären och mig och DN:s "Namn och Nytt".
Och den var alldeles "sann". Mittemot oss bodde pråmskeppa
ren, och han kom en morgon hem och gick rakt fram till den
äkta sängen och sopade till sin hustru':

- Jamen, jesses Johanson, ska du slass - ja har ju inte sagt
ett enda ord.

- Nä men du tänkte!!
Sådant hände ideligen kring Levnadskonstnären. Kom man

in till honom en morgon, hade han alltid någon poängrik rapport,
som han lämnade om gubbar i Vikdalen, om händelser och figurer.
Han hade ett vasst öga för medmänniskor på samma gång som
han kunde skildra dem med milt löje.

Trädgården med fåglar och blommor var hans intresse, och
den skötte han sakkunnigt, och han såg symboler i det mesta som
hände i naturen.

En vårmorgon tog han mig med till sophögen. Där hade han
kastat ut några vissna tulpanlökar på hösten, och nu stack de
upp och tänkte slå ut blommor i det vita solskenet. Han menade,
att de såg fula och skrumpna ut men förvandlades till skönhet.
Jag skreven NoN-dikt om saken:

Man dömer mångt i livet rätt förhastat.
Det som är fnasigt, trasigt, fult som fan,
belett av hela världen och förkastat,
kan mitt i sophögen bli en tulpan.

slutade den, och Pontus ritade en teckning till med tulpaner och
vårsol och knoppande buskar. Så finansierade vi en utflykt till
staden och dess krogar - istudiesyfte.

Det var inte så ofta vi fick råd med dylika exkursioner, och
när det hände och morgonen efteråt var dyster och däven, bruka
de vi ta oss ut i skogen i Nacka och stärka fysiken med långa
promenader.

Vid ett sådant tillfälle fick jag höra om Levnadskonstnärens
"vänkarta". Vi hade väl varit ute i Nackaterrängen halvannan
timme, då jag blev trött och törstig och frågade, om vi skulle gå
och få en öl.

50



- En öl, på söndan, i det här landet? sa min vän. Det går
inte.

Sen tog han opp en skrynklig karta ur fickan, där alla vän
ner i socknen var inprickade med fyrkanter och tecken och bok
stäver, B H, W och A K m. fl.
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- Vad betyder B H? sa jag. . . .. . .
- Det betyder brännvin hemma! sa Levnadskonstnären. Det är

en sober person, men det står A K bredvid. Det betyder arg
käring, så han går inte så här på söndan. Nä, vi får leta oss fram
till G - G som i grogg. Det är här i närheten.

Och det gjorde vi.

Sådan var han. Några tyckte, att han var en föga allvarlig och
alltför lättsinnig man, och det är klart, att ingeniör Planertz be
traktade hans förehavanden med misstro, ty han passade ju inte
in i några mallar. Men många älskade honom, därför att han
var så allvarlig i kärlek och vänskap, och har man setat med
honom i en sommarträdgård, medan han knirpade på gitarren
och sjöng "Päta" över ett glas vin, glömmer man honom aldrig.

ELD.
(Teckningarna av förf.)
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Pontus Strömvall

föddes i Vänersborg 1886 och var son till handlaren Carl Fredrik
Strömvall (f. 1843, d. 1913), som drev affär i Paalzowska huset
i hörnet av Kungsgatan och Hamngatan. Sedan Pontus Strömvall
studerat i läroverket i tio år - där han slutade 1905 -, flyttade
han till Göteborg. Här bedrev han konststudier vid Valands målar
skola under ledning av den kände och mycket betydande väst
kustrnålaren Carl Wilhelmson. Efter åren vid Valand flyttade
Strömvall till Stockholm, där han fortsatte sina studier och sin
konstnärsutbildning. Vid sidan av konstutövningen skaffade han sig
också en borgerlig anställning och var en tid anställd som tjänste
man vid den elektriska firman Luth & Rosen, och senare var
han också verksam på Dagens Nyheters annons- och reklamav
delning. Det var här han på 1920-talet kom i kontakt med journa
listen Erik Lundegård, signaturen Eld, och figurerade sedan ofta
som "Levnadskonstnären" i Elds kåserier på Dagens Nyheters lätta
sida. Under sin stockholmstid var Strömvall större delen bosatt
i Nacka.

Pontus Strömvall efterlämnade närmast maka, då han avled
december 1962. Han var då 76 år gammal.

S. J-n.
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Gillet för 50 år sedan.

Halvord LydelIs årskrönika
1912.

Min bästa fru 1912! Knarra inte så med låset, om jag får be!
Det är ju ännu fem dygn kvar, innan Ni skall dit ner i källarn,
jaså, ursäkta, i glömskans, nej, förlåt, minnenas eller hävdens,
mente jag, dunkla griftvalv. Ack, min fru, knarra inte så med
det rostiga låset!

Jag begär inte, att Ni skall lyfta på slöjorna. Ni har ju hela
Ert liv varit så märkvärdigt beslöjad; åtminstone har jag aldrig
fått se Er ordentligt, men ett enda ord till förklaring - nej, det
var sant, däri är Ni lik alla Era föregångare och alla Era efter
följare också, att Ni intet säger. Ni pekar på den väg Ni lämnat
bakom Er, och kunde jag se Eder blick under doket, så föreställer
jag mig, att den skulle säga ett befallande: "Forska!" Ja, det
vägstycket komma nog alla framtidens historici att få gå mån
ga, många gånger om, innan de förstå Eder och det Ni sysselsatt
Eder med under de 366 solvarv, som varit Eder beskärda. Ty
dunkel har Er verksamhet varit och ackompanjerad av Titanics
dödshymn, dunkel som Edra solnedgångar, som skymts av
kosmiskt stoft.

Ack, jag fick ju till och med Beethovens cissmollsonat intutad
i mina ören per pianola. Det var i Falun - men, adjö, min
fru, jag skall söka göra som Ni säger, eller rättare som Ni pekar,
och börja det där vägstycket om från början.

I fortsättningen komma LydelIs krönikor - liksom även Lindedals 
att återgivas i nystavning och med förklarande parenteser.
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Ja, kära medsöner i Gillet, litet anade vi, vad som försiggick,
då vi sist sutto samlade här i stadshusets lilla festvåning. Just
då stod kapten Amundsen så gott som på själva sydpolen, d. v. s.
med huvudet rakt nedåt. Att han inte fick svindel av det beror
naturligtvis på jordens dragningskraft, som där får anstränga sig
vida mer än här, ty där skall den ju draga uppåt och här nedåt.
Och det vet man väl skillnaden på, t. o. m. bara man varit med
och åkt kälkbacke. Nog fick Amundsen rikligt tillfälle att idka
kälkbacksåkning, men vi Vänersborgare, vi blevo utanför det
nöjet totalt hela vintern. Julen var regnig då som nu, och milt
och regnigt var det mest hela vintern, om jag undantar en rätt
kraftig vinterknäpp andra veckan i januari och en i början på
februari. Solbadningen kunde börjas redan i mitten av april, strax
efter den nästan totala solförmörkelsen, maj var torr och kall,
juni förskräckligt regnig, ända tills olympiska spelen började, då
det blev strålande och varmt ehuru, som antytt, med röda av kos
miskt stoft fördunklade solnedgångar. Bevars, nu lopp jag i väg
för fort. Strindberg, den store blixtbelysaren av vår stolta historia,
den store renaren av vårt språk, ut- och invändaren av vårt och
sitt eget inre, den tänkande, den tvivlande, den troende, den
söndertrasade, den hele, den svage, den titaniskt kraftfulle, gick
till Brage eller i Sancta Birgittas skärseld i maj. Men Folkungarna
och Wasarna äro människor efter honom, ej längre uppstoppade
dockor, och gisslet är svingat över småsjälar, som krypa in genom
nyckelhålet, när de köras ut genom dörrn.

Åh, vad ser jag där vid vägen? Jaså, fru 1912 har ålderdoms
pensionerat oss, d. v. s. räknat och beräknat, så den efterkom
mande ska kunna fullborda verket. l

) Nåja, inte är det värt, att
Hjalmar och vi andra tröttna med vårt ålderdomshem för det;
nej tvärtom, nu ger man de gamla ett hem och får deras pensioner.
Sjung och dikta, Hjalmar! Jag skall väl få tag i någon basun
och hjälpa till, vad det lider. Jaså, femtio kronor av doktor von
Sydow till hemmet. Bravo, gacken och gören sammaledes och

1) Efter beslut av 1913 års riksdag infördes allmän pensionsförsäkring i
Sverige fr. o. m. år 1914. Förslag härom hade framlagts under år 1912.
(Red:s anm.)
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fyllen år och doneren, pojkar! Ty vårt hem ska vi ha. För resten
bryr jag mig inte om att syssla med Hjalmars siffror i detta
krokota manuskript; de stå i kassaboken, de stå i tablån, de kom
ma att stå i revisionsberättelsen och i tidningarna, och de växa
i sparbanken.

Men nu skall jag tala om för Er, pojkar, att mitt och Hjalmars
majestäter ha närmat sig varandra högst betydligt i år. Jaja, and
ligt, men det är ju det viktigaste. Saken är den, att jag efter tre
års studier av idrotten tillkännagav - hör på noga, ty ögonblicket
är antagligen historiskt! - jag tillkännagav - hör på, Edwin och
Hjalmar! - alltså jag tillkännagav, att jag ovillkorligen som
grund för den allmänna idrotten vill ha gymnastik. Då klack det
till i Hjalmars fosterländska hjärta. Lings gymnastik. Ja, just
Lings gymnastik, ty fast jag inte är fackman, på det idrottsliga,
så ser jag genast skillnad på en Lomberg, d. v. s. en välgym
nastiserad idrottsman, och en som kommer från Sivikan eller Brål
och inte fått nå'n gymnastisk uppfostran alls. Se, det knep Hjal
mar. För patriot, det är han, som Ni vet. Men saken är ej lätt.
Där sträva vi på allt sätt att utbreda den svenska gymnastiken
i utlandet, men för våra egna söner går den inte att få ens för
pengar - inte i Frändefors, men - gräsligt att omtala - inte ens
i länsstaden Vänersborg, där folkskolan, däri mer efterbliven än på
någon annan av mig känd ort av vår stads betydenhet, inte ens
har en gymnastiksal. Men det får hjälpas upp. Hjalmar hjälper till
- och Gustaf Hallberg har gudskelov kommit hem. Som sagt,
jag och Hjalmar ha kommit varandra närmare, sedan jag, som
väl är, utvecklade mig genom treåriga studier. Där ser man en
av idrottens välsignelser. Annars är allt Hjalmar litet svår att
komma i gemensam strömfåra med. Han är något starkare till
själen än jag, fastän han är skald och lyriker. Men så var det
också småbarn som gjorde't. Den där lekplanen, som Hjalmar gör
därute, ja, han har det väl inte fullt färdigt än där, men han är
på god väg, den där lekplanen får vi hjälpa honom med ytter
ligare. Det kan inte (för)nekas, att Hjalmar styr sin del av
Skräcklan väl. Där är nu briljant vackert med skogen därute, och
småbarnen bli friska, starka svenskar och svenskor av att leka i
sanden där, där det är så dammfritt, och att lära sig simma på
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grunden. "Lär barnen simma", står det ofta i tidningarna, och där
för få vi hoppas, att Hjalmar Pehrsson och (Artur) Lundgren och
Jenny Hansson ger dem litet mer lov från den välsignade plugg
ningen och tar ut dem till simövningar. Mesta betydelsen har dock
nog den ständiga övningen på egen hand sommaren igenom, ty
därav bli de brunstekta och starka och tuberkulosfria. Tack för
allt vad Hjalmar gjort och gör för lekplatsen.

Men vad ser jag nu åter vid fru 1912:s väg? Och därtill mitt
på vägen, efter tillryggalagda 180 solnedgångar. Ett strålande sta
dion med festklädd publik och vårdtorn och all jordens flaggor,
och den svenska går oftast i topp. Och mitt bland den festklädda
publiken sitta Ferdinand och Hjalmar och stråla allra mest av
alla, när den blågula duken går upp på alla tre stängerna. Jag
kunde tro vi skulle träffas, Hjalmar!

Men hör nu, Hjalmar! Jag gjorde en hemsk upptäckt här i
höstas. Mina V.LF.-are ha inga gevär. Här sitta vi nu, styrelsen
i Vänersborgs Söners Gille, med långa ansikten. Ferdinand och
Edwin och Hjalmar äro mångåriga ledamöter av skyttegillets sty
relse, Gustaf Hallberg är själv någon sorts mästerskytt, och jag är
mångårig passiv ledamot av skyttegillet. Och jag var den förste
i riket, som yttrade mig för skjutningens upptagande i idrotts
märket som en gren, och så - så har vi inte ens gevär att öva
oss med här. Vart skall det barka? Ingen Lings gymnastik, inga
gevär. Hoppas skyttegillet skickar mig ett lOD-tal av armens allra
modernaste gevär och ett lOD-tal till Hjalmar Pehrsson att dela
ut bland folkskolans pojkar, så inte Pehrsson pinar livet ur dem
med läxor.

Jag nämnde, att Gustaf Hallberg var hemkommen. Desslikes
ock Bertil Stuart. Ja, nu är det nästan med dem som med Amund
sen, när han var vid sydpolen. Vart han gick, så bar det mot norr.
Gustaf och Bertil! I haven nu stigit allt högre och högre, I
haven nått ärans och självtillfredsställelsens allra högsta Jakobs
stegepinne, I haven nämligen nu blivit underlöjtnanter och kun
nen se hela världen i fågelperspektiv. Men vart Ni nu gån, så
bär det förstås nedåt. Fråga Lalle Bylund! Men jag gratulerar
Er - och mig; jag vet ju, att Ni kommer att hjälpa mig med
gymnastikfrågan.
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Men jag återkommer till vårt verkningsfält, Skräcklan. Det var
utmärkt bra gjort av (musikkåren) Göta och Kvartettsångarsäll
skapet att göra den där stiliga invigningsfesten i sommar. Horn
musiken gjorde sig briljant i skogen därute. Det var tusentals män
niskor där, och aftonen var härlig. Och sångarna sjöngo in sig i
mångas hjärtan med "Kristallen den fina" och "Naturen och hjär
tat" och "Olav Tryggvason" m. m., och där sjöngo de nog in
vårt Gille också. Eljest är vårt Gille väldigt populärt. Jag vet
en fru, som gråter av sinnesrörelse, bara hon ser annonsen om
Vänersborgs Söners Gilles sammanträde - så vackert tycker hon
det är. Men de spelade och sjöngo också in kassa, som Hjalmar
fick till försköningsfonden.

Apropos ålderdomshemmet och förutsättningen för detsamma,
vår vederbörliga inregistrering, så gick den där lagen om ideella
föreningar ej igenom. Så nu hoppas jag Bertel Hallberg och (läns
notarie) Björkman äro oförhindrade att göra i ordning den där
registreringen till det revisionssammanträde Hjalmar vill ha.

Men vi hade också en sommarfest, ja, Ni vet, att jag är litet
tvivlande angående sommarfester för Gillet. Den var visst lyckad,
men jag kan inte beskriva den, ty jag var på hantverksriksdag.
Men nöjesbestyrelsen fick beröm, ty allt var bra, sades det.

Det var värst så fru 1912 domderar där nere i Turkiet. Jag bryr
mig inte om det, ty mina tankar äro nu hos Vänersborg och
vårt Gille.

Det är i år 50 år sedan stadsfullmäktigeinstitutionen kom till.
Kommunalhistorien under denna tid är inte särskilt ärorik; man
skyller på nyinflyttades menliga inflytande i detta lilla samhälle
med länsstads höga rang. Och nu är det riktigt illa, ty hela drätsel
kammaren vill gå, och frågan är, vilka som vilja åtaga sig obliga
tionslånetrasslet. Men vårt Gille kommer man nog att berömma
i framtiden.

Om hundra år sitta vi i de sällas Elysion, ty det är ju alldeles
klart, att vi bli saliga allesammans - vi menar ju så väl. Vi ha
då evigheten på oss, och ha inte annat att tänka på än att för
driva tiden på trevligt sätt. Ferdinand och Hjalmar ta naturligtvis
Axel Törnros med sig på en vira. Jag solbadar - i en himmelsk
sols sken - och målar akvareller, något som jag inte hinner med
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här på jorden. Edwin, ja, han är väl med i viran, och Gustaf,
ja, ho kan veta, vad han gör. Men ibland, särskilt då vi vet, att
det är annandag jul, öppnar vi en lucka för att lyssna till det
som försiggår i Vänersborg. Jag vet naturligtvis alltid, vilken som
är den rätta luckan, ty bland mina före detta lärjungar äro så
många matematici och astronomer, som beräkna himla- eller jord
ställningen för tillfället. Och så hör vi på, hur de hålla föredrag
om oss.

Ehuru vi, som sagt, äro i paradiset, så misstänker jag, att även
sommartid en och annan vill ha adress på lämplig lucka. Ferdi
nand inte minst. Och så har jag några idrottare att lyfta på den,
som vetter ned mot Skräcklan, och Oscar Larsson och hans pojkar
att dra undan några molnkulisser, och sedan placera vi oss runt
ikring. Bror FocP) har snabb uppfattning och säger: "Det är inte
Hjertbergs stil." "Vad", säger jag, "är det löpning på idrotts
fältet?" "Ja, och match mot örgrytarna." Här måste man hålla
den lilla "Sippen", så han inte hoppar ned direkt och gör skandal.
Det fordras minst två starka bjässar att hålla det lilla sega kraft
centret. I det samma ljuda tonerna av "Hell, Sverige!" upp. Det är
nämligen skyttetävlingar där nere på skjutbanan. Nu blir Hjal
mar svår att hålla, fast han vill förstås ner på ett mera passande
och gravitetiskt sätt. Jag får naturligtvis ett fasligt sjå att hålla
alla i styr. Ty till och med Ferdinand och Edwin fråga mig:
"Men, Halvard, kunde vi inte gå ner ett litet, litet grand?" "Se,
folkskolans högsta har simtävlingar vid Skräckleudde; vi går ner
och ser på," säger Pehrsson. "Se, hur småbarnen rotar på lek
platsen, och se, det är fest i ålderdomshemmets park." Det blir
allt svårare för mig att hålla sällskapet i styr; jag föreställer dem,
att t. o. m. de förmögnaste äro avärvda, att vi inte ha ett öre
att betala entnfn med, att hela e1ysesällskapet kanske vill följa
med, om de får en aning om vad vi ha i sinnet, att det aldrig i
evigheten skulle kunna gå an. Då ... ropar "lilla Z": "Nej, se di
har kappsegling utanför Normansprickarna, och V. S. S:s standert
lederl", och vi se vita guntergiggar mot ljusblå Vänern. Då ropar

2) Denne oförbrännlige man sitter ännu - 50 år senare - kvar i gillets
ledning och gör nytta med den äran - nyss fyllda 75 år. (Red:s anm.)
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jag: "Algot, Manne, Lilla Z. och allihop! Gå och hjälp Hugo
Sundstedt3

) att göra i ordning de större monoplanen; här blir
glidflykt. Skräcklan ar vårt rätta paradis:'

26/12 1912.
HALVORD LYDELL.

3) År 1912 var kaptenen och flygpioniären Sundstedt här i Vänersborg
och demonstrerade flygning. Den ena gången var på Holmängen, där dikena
voro besvärliga, men andra gången framför dövstumskolans C-skola, där han
lyckades så mycket bättre. (Red:s anm.)
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSSERIE 15.

Repslageri i norra Älvsborgs län.

Orientering och översikt.

Materialet i böndernas rep i äldre tid var framför allt tagel,
lin och hår, vartill kom - inom de delar av landet, där linden
växer - bast av detta träd. Däremot spelade hampa mindre roll
inom den folkliga tillverkningen på landsbygden, därför att bön-'
derna saknade de verktyg som behövdes för framställning av
hamprep med kvalitet, d. v. s. repslagarhjulet och därmed för
knippad attiralj. Och att bönderna saknade repslagarhjulet be
rodde därpå, att det krävdes utbildning och hantverksskicklighet
för att kunna använda det. Knnu i vår tid var dock odlingen av
hampa, framför allt avsedd till den kvinnliga spånaden vid si
dan av linet, särskilt utmärkande för vissa delar av Sverige så
som Hälsingland, Halland och småländska höglandet. I Skaraborgs
län odlades hampa och lin ganska allmänt till husbehov, i Vads
bo och Kåkinds härader t. o. m. till avsalu. Det yrkesmässiga rep
slageriet använde endast hampa av bästa slag. Dylik importerades
från Ryssland och Balticum, ända tills avspärrningen under världs
krigen framdrev en uppblomstring av den inhemska hampodlingen.

De centrala verktygen inom lantrepslageriet var handvindan,
storvindan med två vingar och reptrillan med fyra vingar.
Handvindan har nyttjats inom Norden och hela Nordeuropa
vid tillverkning av tömmar och linor. Den har anor från romersk
järnålder och är av nordeuropeiskt ursprung. Storvindan och rep
trillan har däremot invandrat från Östeuropa, troligen under folk
vandringstid eller vikingatid, och dessa fick hävd inom områden,
där man som råmaterial använde bast av lind och barrträd.

Inom yrkesrepslageriet var det centrala verktyget sålunda rep
slagarhjulet, som i mycket enkel utformning synes ha funnits på
kontinenten redan under slutet av medeltiden. I Sverige introdu
cerades det stora utarbetade repslagarhjulet med krona, det s. k.
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kronhjulet, under 1600-talet i flottans verkstäder. Vid denna tid
hade repslageriet i Västeuropa och särskilt i Holland med dess
livliga sjöfart nått en hög utveckling. Och det var av holländska.
yrkesmän och efter holländskt mönster som de stora svenska rep
slagerierna då kom att organiseras. Vid genomgång av yrkesmän
nens härkomst stöter man också på ett icke ringa antal tyska namn.
Det tyska inslaget återspeglas även så tillvida som verktygens
benämningar oftast är av tyskt ursprung.

I de största verkstäderna utvecklade sig tidigt en specialisering
av arbetsmomenten: Sejlarna spann med vänster hand och gjorde
klenare och finare arbeten än repslagarna, som spann med höger
hand och utförde större arbeten. I de mindre verkstäderna,
d. v. s. i det stora flertalet, kunde dock ingen skillnad upprätthållas.

En stor förbättring av repslageriets verktygsbestånd innebar
det under 1700-talet från Tyskland införda s. k. geskäret, som
bygger på kugghjulets principer. I tämligen oförändrad gestalt
var verktyget i användning ända fram tills repslageriet upphörde
såsom hantverk. Särskilt betydelsefullt var att detta hjul kunde
göras bärbart och medföras av kringvandrande gesäller, s. k.
bondspinnare, som gick från gård till gård och tillverkade rep
åt bönder och fiskare.

Till tiden före den kontinentala hantverkskulturens inträde i
Norden under medeltiden har även de s. k. vändjärnen kunnat
förläggas. På landsbygden benämndes dessa med olika namn;
i Västergötland kallades de för reptyg och lår. På Dal och Värm
landsnäs sade man tvinnefjöl och nav. I lantrepslageriet tillverka
des dessa av trä, i yrkesrepslageriet dock av järn.

Vid sekelskiftet 1900 existerade det folkliga repslageriet en
dast inom vissa områden, såsom södra delen av det småländska
höglandet, skogsbygderna i östergötland, delar av Värmland, Dals
land, Dalarna och Hälsingland samt Västerbotten. En mera ut
präglad aktivitet bibehöll dock länge den skånska risbygden,
Växjötrakten och delar av Sjuhäradsbygden, där repslagningen
ställvis hade karaktären av kollektivt utövande. Men för övrigt
synes den under sitt slutskede mest ha utgjorts aven individuell
hantverksproduktion, där den siste utövarens namn och verkstad
segt bevarats i en senare generations minne.
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I Västergötland med dess utpräglade motsatser mellan bördiga
slättbygder och karga skogsbygder hade vid sekelskiftet 1900 yr
kesrepslageriet i städerna mångenstädes utträngt hantverket på

INTERItJR FRÅN EN REPSLAGERIVERKSTAD.

I bildens mitt ses en repslagare gå baklänges och spinna ut ett hampgarn.
Han har en disa häcklad hampa om livet. Garnen vilar i s. k. mickar. T. h.

ett aktergeskär på en släde.

(Målning av A. Montan 1905 i Malmö museum.)
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mellanliggande landsbygder. Endast på enstaka platser inom konser
vativa trakter höll sig bygdehantverket kvar, såsom på Fal
bygden och på Kålland. Inom skogsbygderna i södra delen av
landskapet var yrkesrepslageriets dominans inskränkt till fram-

NÅGRA REPSLAGERIVERKTYG.

Fr. v. en utdragningsrulle, ett slåningshuvud, en uppnämare, en spinnrem, en
spinndrift, en snörknekt, en spinnlapp av fårskinn och en halare.

(Foto i Borås repslageri 1946.)

för allt Borås, men i någon mån också till Alingsås och Ulrice
hamns omgivningar. I den av varjehanda hantverksutövning präg
lade Sjuhäradsbygden fortsatte länge ett livligt lantrepslageri. En
speciell produkt var här de s. k. gjordingarna, rep varmed hö
stackarna omvirades vid inforslingen. Avsättningen skedde till
omgivande landsbygd; främst riktade den sig till slättbygderna
norrut och mot kusten västerut. För ytbytet med slätten var särskilt
marknaderna i MörIanda i Gäsene och Floby i Vilske viktiga.
När dessa vid början av 1900-talet upphörde, försvårades avsätt
ningsmöjligheterna, men ännu i bygderepslageriets slutskede kun-
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FRÄN UTSTÄLLNINGEN AV VÄSTSVENSKT REPSLAGERI PÄ
GtlTEBORGSUTSTÄLLNINGEN 1923.
(Foto i Göteborgs historiska museum.)



de man i städernas butiker få se repbuntar, som tillverkats av
landsbygdens repläggare.

Aven i fråga om rekryteringen i det äldsta svenska yrkesrep
slageriet intog Tyskland en framträdande position. Såväl be
träffande mästarnas antal som inom ledningen och kontrollen i
yrket kom naturligt nog Stockholm i första hand. I andra och
tredje hand följde Karlskrona och Göteborg. De sistnämnda stä
dernas ställning var emellertid framstående, när det gällde upp
tagning av nyheter från kontinenten i verktyg och arbetsmetoder.
Karlskrona kom härvid att särskilt under 1S00-talets förra hälft
inta en särskilt framskjuten ställning.

Allt det som rörde klassificeringen av hampan förmedlades gi
vetvis från Ryssland och Balticum. Påverkat av Holland var 
utöver vad som här tidigare omnämnts - repslagarnas regle
menten av år 1694 med all slags frihet åt arbetsgivarna och med
medverkan till produktionens standardisering. Från den tyska
hantverkskulturen återigen inkom ju geskäret med kugghjulen så
som en nyhet under 1700-talets senare hälft. 1

)

Förhållandena i norra Älvsborgs län.

Dalslands enda yrkesanläggning var givetvis förlagd till Ämål
med kundkrets utmed västra Vänerkusten och på Dalboslätten,
men i träbastområdet på Dal fanns det ett flertal repläggare, bl. a.
i Lerdal. Repslagarna i Vänersborg hade specialiserat sig på tåg
virke och fiskedon. I Göta älv-dalen fanns det dock några icke
specialister som tillverkade rep för återförsäljning. Så gjorde t. ex.
följande personer i S. Peder: Erik Karlsson, Heden Östra, Johan
Karlsson, Klostret, och Samuelsson, Småberg, Tunge. Dessa köpte
ofta gammalt tågvirke från ett båtvarv i Tunge och arbetade upp
det till nya rep. För Bergumsborna var tömmar och rep en vik-

1) Jfr sammanfattningen i Nilson, A., Studier i svenskt repslageri. Nor
diska museets handlingar: 55. Ak. avh. Stockholm 1961, s. 200 H, samt rec.
av Sahlström, K. E., Ett utdött hantverk. I Skaraborgs läns Annonsblad
11/1 1963.

Vidare rec. av Linnarsson, L., Ett utdöende hantverk. I Västgötabygden
1962, s. 206, och av Wideen, H., Västsvensk etnologi i Göteborgs Handels
och Sjöfartstidning 7/1 1963.
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tig vara under den tid hemslakt utgjorde en väsentlig nanngsgren
i Bergum (1860-1910). Till Bergum liksom till stora delar av
Göta älvornrådet sålde repslagaren i Kungälv sina alster på den
tiden. Bönderna i Erska och Sollebrunn och Upphärad m. fl.

FÖRF. INVID EN UPPRITNING AV REPSLAGERIVERKTYG.

(Foto B.-A. Person i Lund 1953.)

orter handlade däremot av repslagaren i Trollhättan. I Hålanda
var en repläggare Oskar Olausson i Skantås verksam. Aven hans
far och farfar, f. resp. 1853 och 1822, hade tillverkat linor av
tagel, lin och lindbast. I Sjuntorp gjorde Jon i Solberga rep av
tagel på 1800-talets mitt. I Upphärad var Gustaf Olofsson i
Gunnered, f. 1840, och hemmansägare Anders Andersson i Vad
boda omkr. 1885 de sista med namn kända utövarna. I Friel fanns
en Sven Andreasson, f. 1820, d. 1907, som idkade repslageri för
den egna trakten. Om hemmansägaren Em. Johansson i Rådetorp,
Edsleskog på Dal, d. 1918, berättas det, att hans reptillverkning
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skulle ha varit lika bra som Russbergs i Vänersborg och Bergs i
Trollhättan och t. o. m. nästan av bättre kvalitet än de alster som
framställdes i Åmål. I Steneby gjorde kanalskepparen Lars Olsson,
död mer än 80-årig omkr. 1950, både tömmar och trossar. Och
i Svanskog var Josef Hedström och Josef Josefsson de sista som
själva kunde förfärdiga rep.2)

Om reptillverkning vid Halle- och Hunneberg har C. Aug.
Svensson, Landboslätt, Norra Björke, berättat följande: "Lin
den vill gärna ha god jordmån och skyddat läge för nordan
vinden. Vid sydsidan av Halle- och Hunneberg påträffar man
ofta lindar, men sällan på de norra sidorna. I savningstiden på
våren flåddes barken av linden. Man högg ner trädet för att se
dan flå det med kniv. Barken bar man hem och la den i en damm
el. dyl. Den fick ligga ett par veckor i vattnet. Detta benämn
des att röta bast. Därefter lossades bastfibrerna med en kniv.
Det kallades att riva loss basten. Man gjorde det borta vid dam
men. Basten bestod nu av långa remsor eller tågor. Så skrapade
man ren den från barksmulor och andra partiklar. Basttågorna
hängdes upp hemma i någon vagnbod el. dyl. för att torka. En
torpare som hette Olof Andersson, Djurgården under Håberg,
var mycket skicklig att arbeta med lindbast. Han tog basten just
vid Hunnebergs fot. Detta var på 1860-70-talet. Nu finns här
ingen som kan göra bastrep."

Bland yrkesrepslagarna är följande kända: I Åmål: Lars Carl
mark med etableringsåret 1811, Erik Gustaf Fogelholm, verksam på
1810-talet, Johan öberg, verksam fr. o. m. 1810-talet, d. 1830, Joh.
Aug. Kierbach, verksam på 1840-talet, Per Adolf Carlmark, f.
1821, d. 1905, och Hugo Carlmark, f. 1869, d. 1944. 1917 flytta
des Carlmarks anläggning från Åmål till Älvängen. - I Troll
hättan: August Pettersson Berg med etableringsåret 1860, f. 1841,
d. 1918. - i Vänersborg: Chr. Boberg, d. 1754, Hindrik Bemh.
Nyman, verksam på 1770- och 1780-talen, Nils Zetterberg, verk
sam från 1770-talet till omkr. 1810, Joh. Bergström, verksam på
1810- och 1820-talen, Abraham Zetterberg, verksam från omkr.
1816 till 1828, Bergströms änka och Zetterbergs änka, verksamma

2) Jfr kap. VII, Lokalt tvärsnitt, i a. a., s. 153 H.
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på 1830-talet, Lars Julius tldman, verksam från omkr. 1835 till
1846, S. H. Molin med privilegiebrev utfärdat 21/12 1842, Samuel

AUGUST PETTERSSON BERG,
repslagarmästare i Trollhättan.

Foto i Nordiska museet (440 T. x.)

PER JOHANSSON,
repslagarmästare i Vänersborg,

Foto i Nord. museet (353 H. ac.)

ANTON BERNHARD RUSSBERG,
Vänersborgs siste repslagarmästare.
Foto i Nord. museet (440 S. ac.)

Blomqvist, d. 1854, Adolf G. Andersson, verksam på 1850-talet,
Per Johansson med etableringsåret 1856, f. 1829, d. 1919, samt
Anton Bernhard Russberg, f. 1870, d. 1931.
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Dessa yrkesrepslagare förenades av ett flertal gemensamma be
tingelser, såsom handlag, mångsidighet, styrka och rörlighet. Spin-

"JOHAN OLLE"
- den siste som gick baklänges och spann på gammalt vis i KIvängen 

(Efter en teckning av C. T. Holmström.)

ningen frestade på deras händer, och det myckna gåendet under
de olika framstäl1ningsprocedurerna var i hög grad ansträngande
för benen och fötterna. Häcklingen var direkt hälsovådlig, och
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att tpra garn och dukter var ett tungt och smutsigt göra. Till
vedermödorna får även kölden under vintern räknas. De täckta

FLICKA VID EN MODERN STRKCKMASKIN,
där hampan glider ner i "kannorna".

(Efter en teckning av C. T. Holmström.)

reparbanorna erbjöd nämligen inte stort mer än tak över huvu
det, och i de öppna banorna var repslagarna helt utlämnade åt
vädrets makter. Från andra hantverksgrupper skilde de sig be
träffande klädedräkten genom den karakteristiska randiga blusen
med tillhörig spinnrem.
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Varken i Vänersborg, Trollhättan eller Åmål har det således se
dan åtskilliga decennier funnits någon repslagerianläggning. De
sista som var i bruk utgjordes av öppna banor med skjul endast
för verktygen och med bodar för hampa och tjära. Här drevs
yrket i tämligen blygsam skala på samma sätt som i flertalet
städer av likartad storlek.

Den nuvarande tågvirkesfabriken i JIlvängen3
) är ju däremot en

stor modern anläggning, där blott några moment vid hopslagningen
är gemensamma med de gamla hantverkstraditionerna. cm i
Handelstidningen tecknade en gång i ett reportage från KIvängen
ett par här återblivna motpoler: "Johan Olle" - den siste som
gick baklänges och spann garn på gammalt repslagarmaner 
och en flicka vid den nya sträckmaskinen, där hampan gled ner

"kannorna".4)

Den siste yrkesutövaren i Trollhättan var alltså August Petters
son Berg och den siste i Vänersborg A. B. Russberg. Då Berg av
led 1918 ville ingen överta repslageriet, och för Russbergs del
var det närmast så, att hampan tröt under första världskriget,
och därefter skulle konkurrensen med tågvirkesindustrin ha blivit
alltför besvärlig för honom. Men för 100 år sedan stod repslage
riet i Vänersborg ännu i sitt flor, och hur en repslagares situation
då kunde te sig, det har vi ett utmärkt dokument på i skildringen
av repslagaren Samuel Blomqvists tillgångar och skulder 1855.
Denna skildring får här även bilda uppsatsens avslutning.5

)

År 1855 den 24 januari förrättades af undertecknad Magistrats
ledamöter laga bouppteckning och wärdering å qwarlåtenskapen
efter Repslagaren Samuel Blomqwist som härstädes afled den 16:de
Oktober sistledet år och efterlämnade Enkan Johanna Lovisa
Blomqwist född Selander samt med henne sammanaflade omyn
dige barnen, sonen Samuel Mauritz fem år gammal samt dött
rarna Anna Lovisa 4 år och Amanda Josefina 2 år gamla, hvilkas
rätt bewakades af deras lagligen tillförordnade förmyndare hand
landen L. J. Brun. Boet upgafs af Enkan och antecknades sålunda:

3) Aktiebolaget P. A. Carlmark.
4) Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4/5 1929.
5) Göteborgs landsarkiv: Bouppteckningar, Vänersborg.
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TILLGÅNGAR

Fastighet: bestående af hus och hel tomt i qw.
Rosen under nr 104 efter nya och nr 131 efter gamla
regler i wärde af 2200.-

Lösegendom

Silfver ., .
Tenn .
Malm .
Koppar .
Jern- och Blecksaker .
Postlin .
Glas .
Möbler .
Sängkläder .
Linne , " . '" " . '" .
Gångkläder .
Diverse:

1 pendyl 10.- fickur 6.32.- 16.32
div. reps!. attiralj . . . . . . . . . 10.-
Tågwirke 80.-
Hampa o. Lin.. . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. 33.16

--~

Fordringar:

Diverse personer

Summa Tillgångar Banco R:dr

SKULDER .

Då tillgångarna sålunda öfverstiger skulderne med "
Att icke något med wett eller willja etc .

J. L. BLOMQVIST

9.
0.32.
1.
5.32.
4.28.
2.
1.16.

47.40.
6.32.

17.16.
55.16.

140.-

615.10.7

3086.30.7

1710.38.1

1375.32.6

Sedd i jämförande sammanhang visar det sig, att Samuel Blom
qvists situation var gynnsam. Bland de förut nämnda yrkesrep
slagarna från förra seklet kunde således endast någon uppvisa
ett 'lika gott slutresultat. I Erik Gustaf Fogelholms bouppteckning
av den 20 november 1827 kan det utläsas, att han avled utan
arvingar och utan andra tillgångar än verkstadens tillhörigheter,
vilka bevakades av Lars Carlmark. Johan öbergs änka Helena
underskrev den 26 november 1830 en bouppteckning, vari skul
derna översteg tillgångarna. Bouppteckningen efter fru Anna Kajsa
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Kierbach, daterad den 7 april 1852, ger emellertid besked om att
där fanns det både fastighet och stora utestående fordringar, möb
ler och gångkläder utöver det vanliga, en rikhaltig verktygsupp
sättning och ett synnerligen välförsett lager. KnkanCarolina
Zetterberg, som avled den 9 april 1840, efterlämnade däremot
enbart skulder till döttrarna Sara Brita 24 år, Gustafva och Fred
rika 22 år samt Sofia 19 år. Repslagare ödmans bouppteckning
av den 1 december 1834 vittnar slutligen om att det då fanns ett
mycket stort lager i hans reparbana med färdiga produkter av
sadelgjordsväv, 6-, 9- och 12-garns linor, kabelgarnslinor, ryska
tömmar, oxtömmar, hyssing, segelgarn och grimskaft. Detta över
togs av sonen Lars Julius.

De nämnda bouppteckningarna har genomgåtts i Göteborgs
landsarkiv. En del av minnesuppteckningarna har erhållits såsom
svar på upprop, andra har gjorts ute i fältet för Nordiska museet,
och slutvignetten visar just den trevliga bil som användes under
inventeringsresan, vilken avsåg äldre folkkultur i Klvsborgs län.

ALLAN T. NILSON
Landsantikvarie, fil. dr

Kldre hantverk och gammal bebyggelse i KIvsborgs län inventerades under
några somrar i slutet av 1940-talet av förf. och tecknaren Bengt Göran.

Här ovan ses inventeringsbilen: Nordiska museets Ford 1929.
(Teckning av Bengt Göran 1949.)
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Om museets pedagogiska verksamhet.

STUDIEGRUPP FRAMFöR MUSEET.

I Vänersborgs Söners Gilles Ärsbok XXVII lämnades en kort
fattad redogörelse för museets utställningsverksamhet. Det är
självklart att denna fortsatt i ungefär samma omfattning och med
liknande målsättning även. efter år 195.8. Ett av huvudmålen' h"1-f
därvid varit att göra museet tillgängligt för. ungdomen och att få
ungdomen att känna sig hemma där och gärna förlägga en del av
sina studier dit etc.

Man torde kunna säga, att denna verksamhet vunnit gehör och
att museet i allt större omfattning utnyttjats framförallt av sko
lorna inte bara för enstaka besök av orienterande karaktär utan
särskilt för direkta studiebesök vid speciella avdelningar i sam-
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band med undervisningen i skolorna. Givetvis lämpar sig därvid
vissa avdelningar bättre, såsom den arkeologiska, den egyptiska,
de etnografiska, de naturhistoriska, allmogeavdelningarna m. fl.
Det är inte bara elever från läroverket, flickskolan och folkskolan,
som alltmer börjat utnyttja museets möjligheter ur pedagogisk syn
punkt. Aven den frivilliga studieverksamheten har förlagt en rad
cirklar till museet i såväl kultur- som naturhistoria. Som exempel
kan den ABF-cirkel anföras, som under namnet Studiecirkeln
"Silver och Porslin" omfattat: Allmän orientering. Stämplarna.
Stilhistorisk utveckling. Allmogesilvret. Vänersborgssilver. Väst
svenskt silver. Vi frågar silversmeden. Aktuella frågor till yrkes
man. Porslinet: Keramik, porslin, fajans. Kinesiskt porslin. Euro
peiskt porslin. Svenskt porslin. Utflykt till Rörstrands i Lid
köping. Aven cirklar från Trollhättan har regelbundet besökt
museet. Men också andra skolor och organisationer har sökt sig
dit. Såväl Restads- som Källshagens mentalsjukhus har haft mer
eller mindre omfattande kursverksamhet på museet. Restad har där
vid i allmänhet gjort längre besök med större grupper. Källshagen
har däremot valt att komma oftare i mindre grupper, givetvis bero
ende på det närmare avståndet. Man har i regel haft c:a 10 studie
besök, och under året har t. ex. följande studieplan följts: 1. Trak
tens förhistoria. 2. Våra rovdjur. 3. Våra fåglar. 4. Museets afri
kanska fåge1samIing. 5. "I den gamla goda tiden." 6. Egyptiska
samlingarna. 7. Kinesiskt porslin. 8-10. Tillfälliga utställningar.
Också Skolorna för döva har haft tämligen regelbundna studie
besök, i vilka fall visningar och studier naturligtvis anpassats efter
detta speciella klientel.

Av synnerligen stort intresse har besök av blinda varit. Musei
ledningen har därvid haft alldeles speciella problem att brottas
med. Hur skall man kunna göra en museisamling tillgänglig för
personer, som aldrig kunnat se? Vissa av avdelningarna kunde ju
demonstreras genom berättelse, men när det gällde andra, valdes
i stället den vägen, att de blinda fick känna på föremålen. Detta
lämpade sig särskilt väl ifråga om t. ex. vissa däggdjur. Genom
denna metod fick många av dessa besökare för första gången ett
verkligt begrepp om hur t. ex. en älg, en räv, en björn, ett lodjur,
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en hare o. s. v. ser ut. Men också andra avdelningar, såsom de
arkeologiska, har kunnat demonstreras på ett liknande sätt.

Som helhet måste man beteckna museets pedagogiska verksam
som mycket framgångsrik, och det är bara att beklaga, att stats
makterna inte lämnat sitt stöd åt planerna på museets utbyggnad,
som ju också upptog inrättandet av särskilt undervisnings- och
studierum. Ett sådant skulle ha varit av mycket stort värde.
Nu får man klara sig så gott sig göra låter.

En annan gren av museets pedagogiska verksamhet har helt annan
bakgrund. Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen inledde år 1962 en viss
försöksverksamhet med avsikten att söka få fram en lämplig över
gångsform av arbete för sådana mentalsjuka, som bedömdes ha
möjlighet att återanpassas i ordinärt förvärvsarbete. Som en över
gång mellan å ena sidan den skyddade sjukhusvården och å andra
sidan den hårda, öppna arbetsmarknaden tänkte man sig exempel
vis vissa arkeologiska och historiska uppgifter. I samarbete med
Riksantikvarieämbetet, som kan bygga på synnerligen grundliga
försök t. ex. i Birka, på öland och Gotland etc., förberedes således
vård av fornminnen och fornminnesområden enligt särskilda utar
betade planer. Det gäller framför allt markvården, som sedan
man inte längre använder betesdjur, bjuder på oerhörda problem.

Norra l\lvsborgs landsantikvariedistrikt uttogs också såsom för
söksområde. Den 1 mars 1962 startades arbetena, och dessa ha
sedan dess pågått med några månaders vinteruppehåll. Arbetsstyr
kan har varierats, men i allmänhet har det rört sig om 5-8 man,
och arbetsledare har varit en skogsman, som Skogsvårdsstyrelsen
i Alvsborgs län ställt till förfogande. Denna myndighet har också
på många andra sätt stött verksamheten och bl. a. handhaft den
ekonomiska sidan av densamma. Planläggare och kontrollant har
varit landsantikvarien. Medel har ställts till förfogande genom
Arbetsmarknadsstyrelsen. Hittills har följande projekt genomförts
mer eller mindre fullständigt:

1. Ordningställande av hällkista i Gränhult, Dalskogs s:n,
Dalsland.

2. Ordningställande av Dalaborgs fästning, Bolstads s:n, Dals
land.

3. Vägarbeten vid Dalaborg.
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4. Röjning och uppsnyggmng kring hällristningar Bolstads s:n,
Dalsland.

5. Markvård gamla Brätte, Vänersborgs stad.

"CENTRUM" I BRÄTTE EFTER UPPSNYGGNINGEN.
(Rådhuskällaren, en av stadsbrunnarna och en frilagd gata.)

6. Röjning och uppsnyggning i och kring Naglums kyrkoruin,
Trollhättans stad.

7. Röjnings- och uppsnyggningsarbete vid fornlämningar å
Halleberg (fornborgen), Västergötland.

8. Röjning och uppsnyggning kring fornlämningarna vid Häste
vadet, Västra Tunhems s:n, Västergötland.

9. Röjning och uppsnyggning av gravfält kring Västra Tun-
hems prästgård, d:o.

10. Friläggande av gammal kalkugn, d:o.
11. Uppsnyggning kring Lennart Torstensson-monumentet, d:o.
12. Utgrävning av rester efter en hällkista i Rämje, Fors s:n,

Västergötland.
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13. Röjning och uppsnyggning av gravfält å Hols prästgård,
Hols s:n, Västergötland.

14. Röjning och uppsnyggning av gravfält å Nycklabacken, Äl
torp, Fölene s:n, Västergötland.

15. Utgrävning av förmodade fasta fornlämningar i Fölene s:n,
Västergötland.

Dessutom har verkställts grässlagning, krattning m. m. på alla
de nämnda platserna.

Arbetena har skett i ett nära samarbete mellan Kungl. Arbets
marknadsstyrelsen genom den lokala arbetsförmedlingen, Riksan
tikvarieämbetet genom landsantikvarien, Skogsvårdsstyrelsen samt
Restads och Källshagens mentalsjukhus. Samarbetet har varit
utomordentligt gott, och resultaten har snarast överträffat djärvt
ställda förhoppningar. Ett betydande antal patienter har kunnat
återanpassas i samhället, och samtidigt har våra trakter berikats
med ett betydande antal välvårdade fornlämningar och forn
lämningsområden. Att arbetet kunnat genomföras under trevliga
former och med en viss pedagogisk underton, så att patienterna
samtidigt orienterats om arbetets innebörd och fornlämningarnas
mening och utformande, har givetvis inte gjort saken sämre.

SVEN AXEL HALLBACK.
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Årsredogörelse
för Vänersborgs museum 1962.

Året 1962 har för Vänersborgs museums del inneburit en
renässans efter fjolårets isolering och nedgång, trots att byggna
tionen kring museet ännu i mycket hög grad verkar isolerande och
avskärmande. Förklaringen härtill är, att museiledningen under år
1962 satsat hårt på en rikt varierad utställningsverksamhet. Besöks
siffran har därigenom stigit från 5.033 år 1961 till inte mindre
än 13.893 år 1962, vilket innebär den näst högsta besöksfrekvensen
på de tio sista åren, ett mycket tilffredsställande förhållande.

5.633
5.641

1.124

790
350
230
125

13.893Summa

""

Sålda biljetter, museets egna .
i samband med andra orga-

nisationer .
Skolklasser, elever och lärare .
Medlemmar av Musei Vänner och Konstföre-

nIngen .
Studiecirklar .
Tisdagar, fri entre .
Fritidsnämnden: tävlan för skolungdom .---

Museet har varit stängt 1/1 - 27/1.

Museets diarium upptager för året 825 ärenden, vilket innebär
en viss ökning från fjolårets 781 ärenden.

Utställningsverksamheten har alltså varit synnerligen livlig med
inte mindre än följande 12 utställningar:
28/1-4/2: Dansk kulturvecka, omfattande dels utställningen

"Med Dannebrogen i topp" (modern dansk grafik), dels
konstutställning av konstnärer från Vänersborgs vänort Her
ning. Veckan bjöd f. ö. på anförande av generalkonsuln Jes
Schytt och föredrag om banbrytare inom dansk konst av
konstnären Folke Persson. Vidare gavs en filmkväll med
danska filmer, huvudsakligen om danskt konsthantverk, en
dansk konsert av elever vid Folkliga Musikskolan i Arvika,
en H. C. Andersen-sagoafton för barn, föreläsningar om
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danskt kynne och dansk humor av redaktören Emil Frederik
sen, ett annat föredrag om modern dansk litteratur av fil.
mag. Carin Cederblad-Hansen med uppläsning av hennes ma
ke cand. mag. Carl Guldagger-Hansen samt slutligen ett före
drag "Resa i ett yndigt land - Danmark genom bilrutan"
av sekreteraren Birger Olsson, Föreningen Norden. Arrange
mangen blev synnerligen uppskattade, ej minst från Väners
borgs vänort Hernings sida, som hade konstnärer och repre
sentanter närvarande under nästan hela veckan. Man talade
med en viss entusiasm om ett exempel på praktisk nordism.
Besöksantal: 1.150 personer.

6-7/2: Utställning av ryamattor från Bergå. (I samarbete med
Älvsborgs läns norra slöjdförening). Besöksantal: 221 personer.

10-16/2: "vänersborgssalongen", amatörkonstnärernas vårut
ställning. (I samarbete med Elfsborgs Läns Annonsblad och
Vänersborgs målarcirklar.) Besöksantal: 388 personer.

18-25/2: Tolv konstnärer från Borås, oljemålningar, teckningar,
akvareller, skulpturer. (I samarbete med Göta Älvdalens
konstförening.) Besöksantal: 849 personer.

11-18/3: Hannes Wagnstedt, Skellefteå, oljemålningar, teck
ningar. (I samarbete med konstföreningen.) Besöksantal: 329
personer.

7-17/ 4: Utställningen om människan. (I samarbete med Lions
Club.) Besöksantal: 4800 personer.

29-30/5: Folkskolornas släjdutställning. Besöksantal: 868 per
soner.

1/7-1/9: Sommarutställning - en av museets genom tiderna
största donationer - den av fröken Marianne Warodell,l)

28/10-4/11: Bohussalongen - 13 bohuslänska konstnärer; olje
målningar, teckningar, akvareller och skulpturer. Besöksan
tal: 650 personer.

11-18/11: "Vi flaggar för Norge". Vernissage av norske general
konsuln Bjarne Dietz, som också föreläste om "Norsk kultur
av idag". Vidare en Edvard Grieg-konsert av pastor och fru

1) Se V. S. G:s årsskrift 1962, sid. 45 H.
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c.-O. och Elvi Ekström, ett föredrag "Norge-fjällens och
fjordarnas land" av inspektör Bror Ekström, en konstföre
läsning om Edvard Munch av konstnären Bror Bergstam och
en föreläsning om modern norsk litteratur - allt omramat av
den norska grafikutställningen "Vi flaggar för Norge".
(Arrangemang i samarbete med ABF, Musei Vänner, Före
ningen Norden, Göta KIvdalens Konstförening, Konstfrämjan
det och Sparbanken i Vänersborg.) Besöksantal: 1124 per
soner.

2-9/12: "Stad och land", Riksförbundets för bildande konst
vandringsutställning (i samarbete med konstföreningen). Be
söksantal: 762 personer.

26/12-1/1 1963: Jul- och Nyårsutstäl!ning - Orientalisk matt
konst och Dockor från hela världen (i samarbete med Väners
borgskretsen av Fredrika Brernerförbundet). Besöksantal: 245
personer.

Särskilt blev de två kulturveckorna och utställningen om männi
skan mycket uppmärksammade och inte minst den sistnämnda, som
på sitt sätt innebar premiär för naturvetenskapliga utställningar
på museet.

Beträffande personalen har inga förändringar inträffat under
året utom den, att fru Anna Liss fr. o. m. 1 juni heltidsanställts
såsom av staten avlönad arkivarbetare.

Kven under år 1962 har en del renoveringsarbeten genomförts,
dock ej av av samma omfattning som under året 1961. "Vaktmäs
tarbostaden" har grundligt renoverats och efter vaktmästarens
avflyttning iordningsställts till arkiv och personalrum. Med den
stora trångboddhet, som rått på museet, har detta arrangemang
hälsats med stor tillfredsställelse. Lägenheten har fått en ljus och
mycket hemtrevlig inredning. Museets toaletter har renoverats. I
samband med sommarutstälIningen iordningsställdes nya fönster
montrar för silver- och porslinssamlingen, nu anbragta i museets
norra sal i andra våningen. De sobra utställningsmontrarna bi
drager till att ge salen en viss balans och stadga. I utställnings
salen har de provisoriska anordningarna för dämpande av ljuset
utbytts mot blästrade glas.
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Frågan om museets eventuella tillbyggnad har under året vilat
i avvaktan på besked från statsmakterna om statsbidrag. F. n.
ser situationen beträffande statsbidrag långt ifrån ljus ut, varför
alla säkerligen måste inse, att frågan om museets tillbyggnad får
ställas på en oviss framtid.

Fortsatt leatalogiseringsarbete har utförts. Biblioteket har ytter
ligare genomgåtts. Ett betydande antal verk har förvärvats på
för museet mycket gynnsamma villkor. Genom ett anslag från Vä
nersborgs Musei Vänner har ett antal äldre och skadade böcker
kunnat renoveras och inbindas. Museets naturhistoriska avdel
ningar har genomgåtts av fackkunnig konservator. 1\.ven museets
kulturhistoriska avdelningar har varit föremål för grundlig, kon
tinuerlig översyn dels av konservator Alf Lundberg, som arbetat
en månad vid museet, dels av museets vaktmästare. Särskilt gläd
jande är att rapportera, att ytterligare krafttag tagits för att bringa
museets magasin i ordning. Här har utöver konservator Lundberg
och vaktmästare Andreasson även viss personal från Restads och
Källshagens mentalsjukhus anlitats. Vaktmästare Andreasson har
nedlagt ett mycket kunnigt och framgångsrikt arbete på konser
vering av fynd från de kulturhistoriska undersökningarna i Lödöse
1961.

En rad donationer har som tidigare kommit museet till del, näm
ligen (kronologiskt uppräknade) av dr Lars-Ingemar Lundström,
Göteborg, Ivar Jungner, Vänersborg, fil. mag. Karin Koch, Vä
nersborg, Vänersborgs Stad, Tresy-förlaget, Göteborg, Stiftelsen
Sveriges Vidnad, Lilleskog, tegelmästare Axel Ek, Vänersborg,
]önköpings läns hembygdsförening, genealog Olof Ljung, Göte
borg, läroverksadjunkt Nils och fru Margit Flensburg, Väners
borg, rektor J. T. Edfors, Åmål, fröken Edit Utter, Vänersborg,
godsägare Jarl Bäremark, Frändefors, Anders W. Carlsson, Gräs
torp, Karl Boden, Vänersborg, fru Birgit Hansson, Mölndal, fröken
Elin Carlsson, Väne-Åsaka, fru Rut Westerlund, Vänersborg, Hen
ning Nilsson, Vänersborg, Göteborgs Historiska Museum, Erik
Johansson, Upphärad, Bertil Åsberg, Trollhättan, Malvin Carls
son, Vänersborg, Birger Sjöbergs-sällskapet, Vänersborg, fröken
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Dagmar Sköld, Vänersborg, bankdirektör Ragnar Molin, Väners
borg.

Bland gåvorna av betydelse kan kanske särskilt nämnas origi
nalbrev av björnjägaren Llewellyn Lloyd, originalkartan till 1834
års stadsplan samt en serie kranier av nordiska djur.

Museet har verkställt utbyte av sina samlingar i skyltskåpen
på lasarettet.

Ytterligare en betydande ökning av forskarbesöken vid museet
har noterats. Från fjolårets 112 forskarbesök har siffran under året
stigit till 140. Konsultationsverksamheten har stigit i proportion
härtill med förfrågningar om framför allt mynt, silver, porslin,
konst, konsthantverk, bruksföremål etc.

Den direkta studieverksamheten har även visat tendens att öka,
och såväl läroverket, flickskolan som folkskolan har livligt ut
nyttjat möjligheterna till studier vid museet både klassvis, grupp
vis och enskilt. Studiekurser har också hållits kring museet. Dels
har under året NTO-cirkeln "Lär känna Ditt museum" avslutats,
dels avslutades också ABF:s cirkel "Lilla Paris tar sikte på Stora
Paris" med en studieresa till Paris, Chartres, Loire-dalen och
Bourges. Studierna inriktades därvid såväl på konst- och kul
turfrågor som på ekonomiska och sociala spörsmål. Cirkeln mot
togs utomordentligt älskvärt av Centre Culturelle et Sociale, som
i detalj planlade resan och ställde svensk guide till förfogande.
Landsantikvarien fungerade som reseledare. En försöksverksamhet
har genomförts vid museet med studiecirklar från Källshagens och
Restads mentalsjukhus. I mån av möjligheter har denna verksam
het organiserats med kontinuerliga besök och blivit mycket fram
gångsrik. Också för blind- och dövorganisationerna har arrange
rats studiebesök, bl. a. för Skaraborgs läns Blindförening.

En studiecirkel under hösten, "Silver och Porslin", har också
haft stort intresse.

Styrelsen har bestått av rektor Sune Lundgren, ordförande,
med. dr Albert Grönberg, vice ordförande, bankdirektör Karl
Koch, kassaförvaltare, landsantikvarie Sven Axel Hallbäck, sekre
terare, centraldispensärläkare Erik Salander, köpman Lennart
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Andersson, läroverksadjunkt Håkan Noring, ombudsman Fjalar
Åström, med lektor Rickard Hylbom och disponent Ragnar
Karneus som suppleanter.

År 1962 har alltså som helhet varit i hög grad gagnerikt och
framgångsrikt, trots att omständigheterna kring museet under året
inte alltid varit de bästa.

Vänersborg i januari 1963.

SUNE LUNDGREN.
ordf.

Sven Axel Hallbäck.
sekr.

Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsberättelse för år 1962.

under året haft följande sammansättning:

Länsassessorn Torsten Bredin,
Centraldispensärläkaren Erik Salander,
Bankkamreraren Sten Kullberg,
Landsantikvarien Sven Axel Hallbäck,
Konstnärinnan Britta Emanuelsson,
Landskamreraren Gunnar Hjorth,
Landstingsassistenten Stig Kjöllerström,
Intendenten Sven Malm,
Arkitekten Per Molnit,
Ombudsmannen Fjalar Åström.

varit riksbanksdirektören Erik Lindgren och
Swaren med sjukvårdaren Manfred Emanuelsson

Styrelsen har

Ordförande:
v. Ordförande:
Kassaförvaltare:
Sekreterare:
Dvriga:

Revisorer har
kanslichefen Sten
som suppleant.

Arbetsutskottet har bestått av fru Emanue1sson, herrar Hall-
bäck, Kjöllerström och Molnit samt herr Enar Carlsson.

Föreningen har under året haft 114 betalande medlemmar.
Tre protokollförda sammanträden har under året hållits.
Årsavgifterna har varit oförändrade, nämligen för enskilda med-

lemmar 10 kronor samt för äkta makar 15 kronor tillsammans.
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Föreningen har medverkat vid anordnandet av den danska kul
turveckan "Med Dannebrogen i topp" under tiden 28 januari 
4 februari 1962. Veckan, som blev en stor framgång, hade arran
gerats å museet i samarbete med A. B. F:s lokalavdelning i Väners
borg, Göta Älvdalens konstförening, Vänersbrgs Sparbank, Före
ningen Norden och Norra Älvsborgs bildningsförbund. Veckan
inleddes med hälsningsanförande av danske generalkonsuln Jes
Schytt, varefter följde vernissage på utställningen "Med Danne
brogen i topp". Den förnämliga utställningen, som huvudsakligen
omfattade dansk litografikonst, presenterades av konstnären Folke
Persson, Göteborg. Under den fortsatta veckan visades filmer, be
lysande olika sidor av danskt kulturliv. Elever vid Folkliga mu
sikskolan i Arvika gav en dansk konsert, varjämte en H. C.
Andersen-afton för barn anordnades. Bland övriga inslag bör
särskilt nämnas föreläsningar om danskt kynne och dansk humor,
modern dansk litteratur samt om "Danmark genom bilrutan".
Litografiutställningen kompletterades aven färgsprakande utställ
ning med verk av konstnärer från Vänersborgs vänort Herning.

Under tiden 11 - 18 november 1962 medverkade föreningen
vid en norsk kulturvecka under mottot "Vi flaggar för Norge"
med samma arrangörer som vid den danska veckan. Programmet
var dock denna gång något mindre omfattande. Norske general
konsuln Bjarne Dietz invigningstalade och höll senare ett före
drag om norsk kultur av i dag. En intressant norsk konstut
ställning demonstrerades av konstnären Bror Bergstam. Vidare gavs
en Grieg-konsert, varjämte föredrag hölls om norsk natur, norsk
konst - särskilt Edvard Munchs måleri - och modern norsk
litteratur. Även denna kulturvecka blev mycket uppskattad.

Föreningens årsmöte hölls tillsammans med Göta Älvdalens
konstförening den 9 maj 1962 å Rånnums säteri, varvid deltagarna
rikligen undfägnades såväl andligen som lekamligen. Fröken Ulla
Nilsson gav en vacker och stämningsfull pianokonsert, och turist
intendenten Gösta Vogel-Rödin höll ett intresseväckande föredrag
om turistlivet i våra bygder. Föredraget beledsagades av filmen
om Västergötland. Under en paus i förhandlingarna bjöds del
tagarna på kaffe med dopp från ett välförsett kaffebord. Aftonen
i den vackra herrgårdsmiljön med brinnande marschaller, levande
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ljus och en angenäm samvaro blev för alla en minnesrik upp
levelse.

Föreningen har under året som gåva till museet överlämnat ett
självporträtt av förre vänersborgskonstnären Bengt Crantz. Vidare
har ett belopp av 300 kronor ställts till museets förfogande för in
bindning av i första hand äldre litteratur i museets bibliotek.
Dessutom har sekreteraren även detta år erhållit ett belopp av
200 kronor till bestridande av oförutsedda utgifter, telegram,
representation m. m.

Försäljning av ytterligare ett antal exemplar av Lars Norrmans
färglitografi "Vårvinterdag vid hamnen" har bidragit till att
stärka föreningens ekonomi.

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till särskild
redogörelse av kassaförvaltaren.

Vänersborg i januari 1963.

TORSTEN BREDIN.
ordf.

Sven Axel Hallbäck.
sekr.
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Gillebroder!

När Du får årsskriften i Din hand, tänker Du då

på att den är en länk mellan Dig och Gillet och Din

kära hemstad?

Vad vet Du om Vänersborg? Kan Du visa en främ

ling omkring här och peka ut och beskriva dess sevärd

heter? Kan Du Din stads historia, som inom parentes

är mer fängslande, än man kan ana? Om inte, lär Dig

allt detta och verka för att denna stad, som Du förvisso

anser underbarast bland alla städer i Svea rike, blir känd

och uppskattad av främlingen! Visa honom och lär ho

nom njuta av vår stads charm och skönhet!

Och Du Gillebroder i förskingringen! Propagera för

Vänersborg ! T ala om för Din omgivning, vad vår stad

har att bjuda av sevärdhet och naturskönhet! Berätta

om Skräcklan och allt det andra! Gör Vänersborg till

ett populärt resernål !

Allt detta är Du skyldig Din gamla hemstad!

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE.
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ARSKRONIKA 1962.

"Vad angår oss Polens affärer?" Ja, det kan man fråga sig, om
man som mätt och belåten gillebroder på annandagen serveras
en krönika, som mest handlar om Chrusjtjov och Kennedy och
deras familjeförhållanden och östblock och västblock och andra
missförhållanden. "Och tänk på alla gillebröderna i försking
ringen!" har man sagt. "Dom klarar storpolitiken på egen hand
men vill så gärna ha interna rapporter från sin kära hemstad."

Med en viss tvekan skall jag försöka att, efter min ringa för
måga, uppfylla dessa önskningar, men jag fruktar, att Nehru
m. fl. kommer att sakna det moraliska stöd, som de hade förväntat
sig av denna krönika.

Vi börjar alltså med vädret: Väderleken, som den förekommit
i våra trakter, kan kortfattat samlas i orden: regn, köld, blåst,
regn, regn och mera regn. Och resultatet blev dä'refter. Åkrar och
gärden under vatten, diken som blev åar, underminerade vägar och
översvämmade vägar, campare med röda näsor och hackhosta,
bleka stadsbor med sura miner och lantbror med resignation i
blicken och skördeskadebidrag på läpparna. Topprekord i neder
börd och bottenrekord i temperatur är årets facit.

Det där med sura miner gällde naturligtvis inte vänersborgarna.
Det behövs mer än tre regniga och solfattiga somrar i följd för
att bringa oss ur balans. Aven om solen lyst med sin frånvaro, om
utrycket tillåtes, så har vi nu fått full ersättning i det ljus som
både dag och natt strålar i bankhörnet.

Enligt vad poliskommissarien och gillebrodern Helge Åström
meddelat, så vållade dessa trafikljus i början en hel del huvudbry
för utombys fotgängare. Sedan dessa nu tagit efter vänersborgarna
och lärt sig att stanna för grönt ljus och gå vid rött ljus, så fly
ter trafiken smidigt och utan större risk. Det vill säga: om man
är kvick i benen och har tur.
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På tal om ljus och polisen så väntar vi fortfarande på att poli
sen infångar den sabotör, som satte upp lyktstolparna på Skräck
lan. Hur någon människa kan komma på den befängda iden att
sätta upp en gräll gatubelysning på promenaden vid vänerstranden
är obegripligt. Men de finnas tydligen, som på tu man hand med
sig själva i skymningen råkar i tvivelsmål om sin egen storhet
och därför fordrar rampljus för att bli behälsade och betittade, var
de behagar visa sig. Men då tycker jag, att de kan hålla till bland
månglarna kring korvstånden på torget och låta naturälskarna be
hålla sina tempel oskärade.

När man ser nyssnämnda och tidigare exempel på vandalers
vilda framfart, kan man fråga sig, om det inte är hög tid att
bilda ett slags estetiskt-kulturellt hemvärn i vår stad. Kokhus
pojkarna och Lions har vid flera tillfällen dokumenterat sitt in
tresse för stadens nuvarande och framtida utseende. Dessa till
sammans med Gillet och Döttragillet kunde utgöra en bred rekry
teringsbas för ett sådant hemvärn. Jag pläderar inte här för något
slags kverulantsällskap. Men det skulle nog inte skada, om nå
gon talade om för vederbörande, att vissa företeelser här i staden
kan ses med andra ögon än med ingenjör Planertz' brorssöners.

Och medan vi tar oss en ordentlig funderare på detta så att
säga fredliga hemvärn (utan att därmed ha sagt att det blir ett
fridens hemvärn), så skall vi här notera, att vårt redan existe
rande martialiska hemvärn bland mycket annat under året också
hunnit gå högvakt på Kungl. Slottet, en händelse som för mången
hemvärnsman med rätta betraktas som den största upplevelsen
under hans tjänst i hemvärnet.

Ett visst missnöje har försports med det mycket svala intresse,
som från Vänersborgs sida har visats kanalen Vänersborg-Udde
valla. Det har liksom inte riktigt gått upp för alla, att mer än
hälften av kanalen kommer att ligga inom Vänersborgs stads grän
ser. Det område, som från öxnered sträcker sig till Ramnered
och Gundlebosjön, med en "oceankanal" på ena sidan och en
därmed parallell järnväg på den andra, är som industrimark
något alldeles enastående. Inte att undra på att göteborgarna
bävar. Hur vore det om vi fick litet ungt vin i de gamla läglar-
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na i kanalkommiw~n? För det finns väl en sådan, även om den
inte märks?

Att tala om vin är kanske inte så lämpligt i det här samman
hanget. Någon fanatisk stadsfullmäktig kan ju från sin utsikts
punkt på södra Edsgatan missförstå hela kanalprojektet, eftersom
det kan komma att röra sig om utlandsförbindelser. Och tro att
det kommer att sluta med ett kalas på museet. Där får nämligen
en fransman inte bjudas på vin och en dansk inte på öl, ty det
påverkar våra raggares alkoholkonsumtion. Påstås det med sed
vanlig tvärsäkerhet. Man vet tydligen inte, att det är en kvali
ficerad ohövlighet att bjuda en fransk gäst på svagdricka och
mjölk, och när man yrar om att utlänningar skall lära sig att
ta sederna dit man kommer, kan man fråga sig: Vilkas seder?

Vänersborg har ett vandrarhem. Detta har på ett föredömligt
och mönstergillt sätt under många år skötts av gillebrodern Aller
Andersson. Tusentals främlingar, både svenskar och utlänningar,
har där blivit väl omhändertagna och orienterade om stadens och
traktens sevärdheter. Många återvänder år efter år för att åter
uppliva bekantskapen både med Aller Andersson och med Vä
nersborg. Det är så vi vill ha det. Folk skall trivas med oss och
känna sig välkomna.

Bland väl omhändertagna gäster har vi också en svanfamilj i
gamla hamnkanalen. Och har man väl kommit in på kapitlet
djur, så kan här anmälas, att en älgtjur på Hunneberg stångade en
greve så illa, att han, d. v. s. greven, fick söka bot på lasarettet.

En elefant, som var på promenad runt torget, drack ur allt
vattnet i torgbrunnen, och efter välbekommen undfägnad satte han
sig på brunnskaret. som gick i bitar. Det var en riktig elefant, och
det hände mitt på ljusa dagen. Så stick inte upp och påstå att
livet flyter händelselöst fram i Vänersborg. Här kommer för res
ten mera.

Vänersborg har fått en ny bro. De vänersborgare i försking
ringen, som ännu är ovetande om brons existens, finns inte. Ty
bron har visats i TV. Att bron visats i TV är kanske ett något
överdrivet påstående. I bildrutan såg man nämligen först en
mycket noggrann bild av uppläsaren. Uppläsaren var en av de
gamla vanliga, d. v. s. med ett fullständigt ointressant utseende.
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:Därefter visades som hastigast en av bropelarna, som stod i vat
ten till långt upp på smalbenet. Sedan åter en bild av uppläsaren,
följt aven glimt aven hand, som höll i en sax. Så återigen en
utdragen bildstudie av den nyhetsmässande översteprästen, som
tankspritt meddelade att kommunikationsminister Skoglund för
rättade invigningen. En åskådare med fantasi vågade gissa sig
till att statsrådet också höll i saxen. Och så var det hela över,
vad Sveriges Radio-TV beträffar. Krönikören, som var med på
ett hörn vid invigningen, kan rapportera, att tusentals väners
borgare från båda sidorna om landfästena mött upp, att gillebro
dern Oscar Andersson talade, bra som vanligt, att statsrådet Gösta
Skoglund talade och lovade oss mera broar, vilket här tacksamt
noteras, att vår ålderman var med i närheten av saxen och såg
mycket belåten ut, vilket också gärna noteras, samt att hemvär
nets musikkår spelade, så det gladde ett gammalt krigarhjärta.
Och de gladaste bland de glada var vänersborgarna, som bor på
Blåsut, i Botered och Öxnered! Under och efter invigningen tog
Lions upp bropengar för ett mycket behjärtansvärt ändamål, men
jag vet, att mången slant lämnades som ett symboliskt tackoffer
för att bron äntligen blivit färdig.
För att för bröderna i förskingringen reparera TV:s modernistis

ka sätt att presentera nyhetsmaterial skulle här följa en målande
beskrivning över bron. Då emellertid krönikans utrymme i års
skriften är begränsad, så kan jag här endast få med ett gott råd:
Tag med hela familjen med söner och svärdöttrar och barnbarn
till din gamla hemstad! Du tar med dig hela cIanen upp på bron,
och där har du din ungdoms sagoland som på en bricka. Och
du pekar och berättar: Där är Vågbrytarna och Sprängningen,
"Käringa" och Gälle udde, där är Skräcklan med Jakoben och
Sotarn och Snubbens sten, där bakom är Långa Maja och Busken
alldeles i Klvsuget och där Halle- och Hunneberg. Du pekar på
Vassbotten och Vassändaviken och Skaven, du talar om Punsch
dalen och Punschstenarna, du berättar om roddturer i augusti
månsken och långfärder på skridskor i februarisol. Och där ligger
Strömsborg och här Skogshyddan och Dalaborg, där det dracks
sockerdricka och dansades. Och där hade vi en kälkbacke på
vintern, och här dansade vi skridskodans vid skenet av brinnande
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t]artunnor. Och här låg efter en ihållande nordan skutorna och
väntade på sydvästen. Här lärde jag mig simma, och där är bad
viken med dykstenen. Här sprang vi vågspel på isen, och där
drog jag min första abborre.

Och så talar du om Vänersborg. Där låg Kallbadhuset, där
är Kokhuset, och där var gamla Svängbron, och där och där och
- - -. Så går du på och pekar och berättar. Och du berättar
din vackraste saga: sagan om din ungdom. Och dina barn och
barnbarn förundras storligen. Och de tänker med en liten nypa
avund på, hur lycklig farfar i alla fall måste vara, som fått leva
mitt uppe i allt detta underbara, när han var pojke.

Och när du bjudit på kaffe på Skogshyddan - detta är ej
reklam utan fortfarande ett gott råd - så vandrar du åter över
bron till dina gamla kvarter, och då kanske du själv får tillfälle
att storligen förundras. Du finner, att mycket av det gamla håller
på att försvinna eller redan är borta och att det nya mången gång
är bättre och ibland t. o. m. vackrare, men trots allt känner du
något i bröstet, som du inte vill diskutera med ungdomar eller
främlingar.

Och med dessa små anvisningar på ett lämpligt resemål för brö
der i förskingringen vill jag sluta med att hälsa er alla hjärtligt
välkomna till er gamla hemstad för att uppliva gamla minnen och
träffa gamla vänner.

Och jag vill önska er alla, både hemmavarande och bröder i
fjärran orter och främmande länder,

ETT GOTT NYTT ÅRl

Vänersborg Annandag Jul 1962.

THORSTEN GULl.
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MINNESRUNOR 1962.

"Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld."

Gillebröder!

Under det snart tilländalupna året ha - såvitt oss nu är bekant - nio
av våra gillebröder avlidit. Några av dem räknades till våra allra äldsta
medlemmar; några hade nått aktad ställning ute "i förskingringen". Om dem
alla har det vittnats, att de redligen fyllt sitt värv och därigenom hedrat
den stad, som sett dem födas eller där de satts att verka.

Direktören CARL AUGUST SWEDBERG, född i
Vänersborg den 16 januari 1873, avled i Göteborg
den 28 mars 1962. - Redan i unga år kom S. till
Göteborg, där han efter läroverksstudier och prak
tik på Hede säteri i Lerum kom in på affärsbanan.
Efter anställning på advokatkontor startade han
tillsammans med en son egen verksamhet. S. an
litades i stor utsträckning i ekonomiska frågor, bo
lags- och bokföringsärenden. Han var en känd fas
tighetsexpert. - Carl August Swedberg inträdde
i Vänersborgs Söners Gille redan år 1919.

F. slöjdläraren ERIC TtJSSBERG, född i Väners
borg den 2 mars 1880, avled där den 10 april 1962.
- T. gick i snickarlära och anställdes efter praktik
tidigt som lärare vid Vänersborgs slöjdskola. 
Han blev sin hemstad trogen. Med sin markanta
gestalt utgjorde han ett inslag i stadsbilden. Han var
en vänsäll man. - Eric Tössberg inträdde i Vä
nersborgs Söners Gille år 1929.
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F. förmannen AXEL JOHANSSON, född i Väners
borg den 15 augusti 1884, avled där den 1 maj
1962. - Under sin långa tjänstetid vid skofabriken
gjorde J. sig känd inte blott som en skicklig ar
betsledare utan ock som en plikttrogen och rättsin
nig människa. Med honom gick en av "gamla stam
men" ur tiden. - I sin ungdom var J. en ivrig
idrottsman. Utrustad med en stämfast sångröst var
han en nitisk sångarbroder i det gamla kvartett
sångsällskapet och i Par Bricole-kören. Axel
"Fyran" Johansson inträdde i Vänersborgs Söners
Gille redan år 1911 och erhöll gillets medalj år
1960.

Civilingeniören ERNST BRAND, född i Vänersborg
den 9 oktober 1880, avled i Hälsingborg den 15
maj 1962. - Efter läroverksstudier i hemstaden ge
nomgick B. Chalmers Tekniska Institut och Poly
technicum i Ziirich och hade därefter anställningar
vid olika företag, bl. a. vid Reymersholms gamla
Industriaktiebolag, senast från 1911 som driftsinge
njör vid Kopparverket i Hälsingborg, varifrån han
pensionerades. - B. var son till handlanden Pontus
Brand och såsom sådan en av de verkligt gamla
vänersborgarna. -- Ernst Brand inträdde i Väners
borgs Söners Gille redan år 1921

Åkerägaren EINAR CARLSSON, född i Väners
borg den 8 september 1900, avled där den 5 juni
1962. - C. inträdde i unga år i och övertog se
dan den av fadern bedrivna åkerirrelsen. Han var
en av de sista åkarna här i staden, som körde efter
häst, och var med sin ständiga cigarrcigarrett i mun
nen ett markant inslag i stadsbilden. - Einar Carls
son inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1944.
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F. hantverksföreståndaren KARL BODEN, född i
Vassända-Naglum den 12 juli 1885, avled i Vä
nersborg den 12 juni 1962. - B. utbildades till en
skicklig murare och erhöll så småningom anställ
ning som sådan vid Källshagens sjukhus, där han
pensionerades. - B. är dock väl mest känd som
musikenrusiast. Han var en av de första i Vä
nersborgs stadsmusikkår, där han trakterade sin klari
nett med den äran genom åren och där den av ho
nom skänkta musiklyran än i dag minner om ett
varmt musikhjärta. Han var en god och vänsäll
människa. - Karl Boden invaldes i Vänersborgs
Söners Gilles år 1955.

Elinstallatören RAGNAR SJOSTAD, född i Väners
borg den 18 mars 1896, avled där den 15 oktober
1962. - Efter studier i Tyskland och Amerika
började han 1919 i elbranschen och etablerade se
dermera egen firma i hemstaden, som han drev in
till sin bortgång. - Musikalisk, humoristisk och all
mänintresserad var han medlem av och verksam
i ett otal föreningar och sammanslutningar. Han
spred glädje, var han var. Ett olycksöde gjorde
hans sista år svåra, men han tappade aldrig humöret.
- Ragnar Sjöstad inträdde i Vänersborgs Söners
Gille år 1930.

Fabrikören ANDERS GRANSTROM, född i Vä
nersborg den 10 juli 1906, avled i Lund den 27 ok
tober 1962. - Redan i unga år knöts G. till den
av fadern år 1922 grundade firman Granström &

Söner. Tillsammans med sina bröder uppdrev han
familjebolaget till en betydande omfattning, särskilt
sedan det utvidgats även till bilbranschen. Han var
en skicklig företagare. - Livligt allmänintresserad
gjorde han även en god insats iföreningslivet.
Alltför tidigt rycktes han bort. - Anders Gran
ström inträdde i Vänersborgs Söners Gille år 1954.



F. posttjanstemannen ERNST WALLSTRöM, född i
Vänersborg den 19 februari 1892, avled i Göteborg
den 14 december 1962. - W. började sin post
mannabana i hemstaden. Efter tjänstgöring på skilda
platser i landet kom han 1922 till Göteborg, där han
avancerade till expeditionsförman och 1947 pensio
nerades. - Ernst Wallström inträdde i Vänersborgs
Söners Gille år 1916.

Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

GUNNAR HJORTH.

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

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

(Anita Hallden.)
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1962.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse över verksamheten under år 1962, gillets 57:e
arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 12 april
och till högtidsstämma annandag juL Till den senare, som denna
gång avhölls i Medborgarskolans lokal, hade infunnit sig 38 gille
bröder. Vid stämman utdelades ett antal 25-årstecken till därtill
berättigade medlemmar, varjämte beslöts sådan ändring i § 1 av
gillets stadgar, att högtidsstämman i fortsättningen skall hållas
under hösten i stället för såsom hittills annandag juL Beslutet
skall emellertid föreläggas stundande årsstämma till bekräftelse.
Högtidsstämman avslutades med att åldermannen föredrog proto
kollet och krönikan från julstämman år 1912, båda författade av
Halvord Lydell. Därefter samlades gillebröderna till sedvanlig
julmåltid med samkväm på Restaurant Bar Intim.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 31:a årgång.

Ur gillets allmänna kassa har anslagits sedvanligt belopp till
"De gamlas utfärd", varjämte förste åldermannen uppvaktats på
sin 60-årsdag och en gratifikation utgått till gillebrodern Julius V.
Nordberg för förtjänstfullt uppordnande av gillets stora fowgrafi
samling. Ur Major Oscar Wenerströms understödsfond har utgått
en julgåva. (För gillets övriga understödsverksamhet redogöres i
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems särskilda sty
relseberättelse.) Liksom tidigare har ur Wilhelm och Nora Malm
bergs donation utgått stipendier till elever vid stadens folkskolor.

Gillets medlemsantal utgjorde vid årets början ..
Under :iret ha tillkommit .
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Ur gillet ha på egen begäran utträtt .. . . . . . . . . . . . . 3
och på grund av stadgeföreskrift avförts 6
varför medlemsantalet under året utgjort .
Under året ha avlidit .
varför medlemsantalet vid årets slut alltså utgjorde .
varav 25 ständiga medlemmar.

Beträffande gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomshemsstiftelsens särskilda styreIseberättelse.

Över gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1961 .
Medlemsavgifter för år 1962 5.620:-
Resterande årsavgifter ,..... 15:-
Uttagna porton 24:50
Ränta .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 :48

Kronor

50:14

5.684:98

5.735:12

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1962 ..
Sammanträdeskostnader .
Gåvor .
Uppvaktningar .
Arkivkostnader .
Trycksaker och skrivmateriel .
Porton , " .
Försäkringspremier .
Ränta .
Utskylder " " . '" .
Diverse " .

Behållning till år 1963: Fordran å Dym
lingska fonden ..
Innestående i bank

1.302:34
450:65
750:
477:86
348 :33
126:81
521 :10
54:
17:
17:
30:-

50:
1.590:03

Kronor

4.095:09

1.640:03

5.735:12

2. VKNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1961 .
Räntor .

Kronor

5.639:91
247:60

5.887:51
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Utskylder .
Behållning till år 1963: Obligationer 5.000:-

Innestående i bank 839 :51

Kronor

3. NAMNKUNNIGA VKNERSBORGARES MINNES FOND:

Behållning från år 1961 ..
Ränta .

Kronor

48:-

5.839:51

5.887:51

930;92
40:87

971:79

Behållning till år 1963; Innestående

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTtlDSFOND:

bank

Kronor

971:79

971:79

Behållning från år 1961 ..
Räntor .

Kronor

2.219:07
97:43

2.316:50

Behållning till år 1963: Obligationer .
Innestående i bank

2.000;
316:50

Kronor

2.316:50

2.316:50

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1961 .
Räntor .

Kronor

6.491 :65
284:98

6.776:63

Behållning till år 1963: Obligationer .
Innestående i bank

6.000:
776:63 6.776:63

Kronor 6.776 :63

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1961 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1963: Obligationer 3.000:-

Innestående i bank 740:40

Kronor

100

3.678 :89
161 :51

3.840:40

100;-

3.740:40

3.840:40



7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1961 .
Räntor .

11.047:16
484:99

Kronor 11.532:15

Stipendier
Utskylder

Behållning

till elever vid stadens folkskolor

till år 1963: Obligationer
Innestående i bank

150:
102:-

10.000:
1.280:15

252:-

11.280:15

Kronor 11.532:15

8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1961 , . .. 6.609:85
Försålda årsskrifter 90:-
Annonser i årsskriften 1962 2.710:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1962 .. 1.302 :34
Räntor '" '" . . .. . 290:18 4.392:52

Kronor 11.002:37

4.066:04
4.013:04

53:-

4.000:
2.986:33

Kostnad för årsskriften 1962 .
Utskylder .. , ., " " .

-----
Behållning till år 1963: Obligationer .

Innestående i bank

Avgår: Skuld till Allmänna kassan
6.986:33

50:- 6.936:33

Kronor 11.002:37

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1961 ..
Räntor .

6.564:52
288:19

Kronor 6.852:71

Behållning till år 1963: Obligationer .
Innestående i bank

5.000:
1.852:71 6.852:71

Kronor 6.852:71

10. AKTIEBOLAGET A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:

Behållning från år 1961 21.011:18
Ränta . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 870:42

Kronor 21.881 :60

Behållning till år 1963: Innestående bank 21.881 :60

Kronor 21.881 :60
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Sedan årsavgiften numera höjts från 5 till 10 kronor, utvisar
allmänna kassan vid årets slut en gynnsam behållning. Härvid är
emellertid att märka, att årsskriften 1962 måst hållas i mindre
omfång och bildutrustning än vanligt och att årsskriften i fort
sättningen kommer att bli väsentligt dyrare. Ä andra sidan ·torde
gåvoposten komma att nedgå. Beslut har fattats om personliga
kallelser till stämmorna, varför trycksaks- och portokostnaderna
komma att öka.

De gemensamt förvaltade fonderna (2.-9.) ha för året till
godoförts räntor med 4,39 Ofo.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman
f. sparbankskassören Bror Fock, till giIIeskrivare driftschefen
Thorsten Gulz och till kassafogde handelsföreståndaren Harry
Peterson.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 20 februari 1963.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

VALTER KARLSON.

STEN SAHLIN.

G r a n s k n i n g s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gil
les räkenskaper och förvaltning under år 1962, få efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess olika fonders ställning är i full överensstäm
melse med de oss förelagda räkenskaperna.
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Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapi
talbehållningen per den 31 december 1962, tillhopa Kronor
68.235 :65, har av oss kontrollerats. Fondernas innehav av obliga
tioner har inventerats och befunnits överensstämma med räken
skaperna.

Då ingen anledning till anmärkning förefinnes, tillstyrka vi full
ansvarsfrihet för 1962 års förvaltning.

Vänersborg den 11 mars 1963.

LENNART ANDERSSON. G. ANDERSSON.

G r a n s k n i n g s m ä n.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Alderdomshems styrelseberättelse

för år 1962.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hem får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten
under år 1962, stiftelsens elfte arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN.

VINST- och FöRLUSTKONTO:

l n k o m s t e r:

Arrende konto .
Räntors konto .

Utgifter:

Räntors konto .
Löners konto .
Renhållnings konto .
Reparationers konto .

10.800:-
350:14 11.150:14

Kronor 11.150:14

2.028:53
300:
93:70

3.536 :31

103



Försäkringsavgifters konto 103:-
Skatters konto 832:-
Diverse omkostnaders konto 29:30

------
Understöds konto .
Kapital konto (årets överskott) .

Kronor

6.922:84

3.850:
377:30

11.150:14

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTON:

den l/l den 31/12

105.000:- 105.000:-
100:- 100:-
50:- 50:-

5.160:50 5.289:33
54:- 27:-

110.364:50 110.466:33

40.000:- 40.000:-
327:02 51 :55

70.037:48 70.414:78

110.364:50 110.466:33

S k u l d e r:

Låne konto .
Utestående skulders konto .
Kapital konto .

----------
Kronor

T i Il g å n g a r:

Fastighetens konto , .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bank konto .
Utestående fordringars konto .

----------
Kronor

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION.

Behållning från år 1961 .
Räntor .

35.696:65
1.392:30

Kronor 37.088:95

Behållning till år 1963; Stiftelsens lån ....
Obligationer
Innestående i bank

20.000:
9.200:-
7.888 :95 37.088 :95

Kronor 37.088 :95

Under året har inrättats telefonhytt i hotellets nedre korridor,
varjämte köket renoverats och försetts med delvis ny inredning.

Stiftelsen har av hyresgästen instämts till hyresnämnden för
prövning av grundhyran. Ärendet är ännu ej avgjort. Utredning
har verkställts rörande de förbättringar, som skett, sedan grund
hyra senast fastställdes.

Stiftelsens understödsverksamhet har något utökats. Styrelsen
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uppmanar ånyo gillebröderna att anvisa fall, där understöd kan
vara av behov, även utan samband med julhelgen. Det gäller att
spåra upp framför allt "den tysta nöden", där den ännu finns kvar.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande f.
sparbankskassören Bror Fock, till sekreterare driftschefen Thorsten
Gulz, till kassör handelsföreståndaren Harry Peterson och till
fastighetsförvaltare köpmannen Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 20 februari 1963.

GUNNAR HJORTH.

BROR FOCK.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

VALTER KARLSON.

STEN SAHLlN.

Revi S io nsb erä t te l s e.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems rä
kenskaper och förvaltning under år 1962, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgiV
na redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av oss
genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbehåll
ningen per den 31 december 1962, tillhopa Kronor 107.503:73,
har av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Sysko
nen Eliassons donations innehav av obligationer har inventerats
och befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på bästa sätt.
Fastigheten är försäkrad till betryggande belopp.
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Då någon anledning till anmärkning ej förefinnes, tillstyrka
vi full ansvarsfrihet för 1962 års förvaltning.

Vänersborg den 11 mars 1963.

LENNART ANDERSSON.

R e v i s o r er.

G. ANDERSSON.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1962.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnes fond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnes fond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Ärsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
Aktiebolaget A. F. Carlssons Skofabriks Donation ..

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshem:
Fastigheten .
Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation

1.640:03
5.839:51

971 :79
2.316:50
6.776:63
3.740:40

11.280:15
6.936:33
6.852:71

21.881 :60 68.235 :65

70.414:78
37.088:95 107.503:73

Summa kronor 175.739:38
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1962.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora .
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem o •••

AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Med. d:r, Stockholm .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Mariestad o •••••••

ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg o •••••••••

ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
ANDERSSON, GUSTAV, Chaufför, Vänersborg .
"ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
"ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Strömstad o o ••••

ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg o. o ••••• o ••

ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg o. o. o o o o. o o.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL Wo, fd. Handlande, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg o •••••••••• o

ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ... o o o o. o o o •• o o.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg .. o. o o. o

ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg o. o •••• o o •• o o • o o o o ••

ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .. o o • o ••••••••••••••

ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .
ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .•... o ••••••
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födelse- Inträ-
år desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1897 42
1908 60
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1930 59
1919 53
1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38



ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg .
':-ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Bräckan, Frändefors .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
"'ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsförvaltare, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
"ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
*ARVIDSSON, STELLAN, Rektor, Stockholm .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Göteborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"'BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
"'BECKEMAN, KNUT, fd. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medlem .
"BENGTSSON, HJALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, Linjemästare, Trollhättan .
"BERG, FRITZ, fd. Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
':-BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Rom (Italien) .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Laxå .
··BERGSTRÖM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
"BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro .
·-BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BERRMAN, GöSTA, Amnesiärare, Göteborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg .
BJöRNBERG, SVEN, Poliskonstapel, Vänersborg .
"BJöRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
BJöRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg
BODEN, KARL, fd. Hantverksföreståndare, Vänersborg t .

1925 58
1936 60
1919 35
1918 45
1896 32
1914 55
1909 ~2

1900 61
1906 54
1901 30
1907 53
1912 61
1897 46
1902 28
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1890 45
1885 30

1880 15
1905 33
1903 55

1884 08
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1885 55
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BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
*BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
*BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .
"BRAND, ERNST, Civilingeniör, Hälsingborg, ständig medlem t
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg .. , .
*BROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun .
BROCKNER, TORSTEN, Kamrer, Västerås .
"BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
*BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BXCKSTROM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
"CEDERGREN, GOSTA, Förste provinsialläkare, Linköping .
"CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg .
"'CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Avdelningschef, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Förste kansliskrivare, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLOF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, HARRY, Polisassistent, Uddevalla .
DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping .
DAHME, ALGOT, Xmneslärare, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAFGÄRD, BENGT, Bilinstruktör, Vänersborg, ständig medlem ..
DAFGÄRD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
"DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
:'DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Drevviken .
d'ORCHIMONT, CURT, Landsfogde, Vänersborg .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
"EDLUND, BERTIL, BokMllare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Nacka .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Kontorist, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Major, Skövde .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan .
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1923 55
1914 55
1918 47
1906 48
1881 50
1888 (09)32
1873 34
1880 21
1919 54
1886 19
1898 61
1906 (07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1924 48
1918 55
1911 53
1896 30
1911 55
1909 55
1895 47
1909 39
1920 55
1939 se
1903 53
1898 53
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 30
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49
1894 48
1919 44
1924 50
1916 53



EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
':'ELOW, PER, Sparbankskamrer, Br~landa .
':'ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Med. stud., Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, fd. Boktryckare, Göteborg .
ERIKSSON, ALLAN, 1:e Postiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"'ERIKSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdg~rdsmästare,Vänersborg "
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Odont. kand., Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSON, KARL, fd. Förr~dsförman, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors , ..
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg , .
ERICSON, TAGE, Trädg~rdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Äkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÄKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand .
FAGERSTRöM, RUNE, Apotekare, Uddevalla .
FALK, HARRY, Köpman, Vänersborg .
"FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vänersborg, gillets andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje .
':'FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRöID, ARVID, fd. Förman, Vänersborg .
FRöID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
"GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Köpman, KaIIhäll .

1916 60
1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 52
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61
1926 54
1924 57
1906 55

1888 07
1910 52
1896 24
1897 41
1900 59
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
1911 47
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GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
"'GILLBERG, EWALD, Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTROM, ANDERS, Fabrikör, Vänersborg t .
GRANSTROM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTROM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
"'GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRONBERG, ALBERT, fd. Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
GRONBERG, MATS, Civilingeniör, Stockholm .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. stud., Vänersborg .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare. .
GUSTAFSSON, EDVARD, Bitr. länsarkitekt, Vänersborg
GUSTAFSSON, HOLGER, Häradsskrivare, Åm111 .
"GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg .
GOTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
*HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GORAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Norrköping, ständig medlem ..
"HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
':-HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, bisittare i

gillets styrelse, innehavare av gillets medalj (1957) .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
"'HALLONQVIST, KNUT, Köpman, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Udköping .
HAMMAR, ALVAR, Charkuteriarbetare, Göteborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
"HAMMARSTROM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, fd. Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, Orebro, ständig medlem .,
"'HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
HASSELBERG, GOSTA, Docent, Uppsala .
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla .
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1917 46

1889 08
1920 55
1910 46
1906 54
1897 54
1901 54

1884 07
1895 59
1932 60
1913 44
1939 54
1905 28
1923 46
1911 38

1893 19
1918 55
1909 55
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1901 17
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1926 45
1913 55
1904 55
1899 2ll
1924 52
1896 48
1889 38
1942 57
1878 23
1905 59
1909 42
1901 36
1899 55



HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla .
"HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg, gillets arkivarie
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Borås .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"'HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala o ". o.. oo. o..
HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg o' o o .
HJELM, AXEL Ro, Köpman, Vänersborg o .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg o o ooo
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg . oo .
"HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, gillets förste

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
HOLM, ALLAN, Kamrer, Vänersborg o o o..
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg o o .
HULTGREN, GöSTA, Fartygsritare, Göteborg oo. o oo' .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg o" o..
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Göteborg o.. o .
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn oo .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg " .
JAKOBSSON, NILS, Brädgårdsförman, Vänersborg o. o
JACOBSON, ROLF, Kontorist, Vänersborg oo. " " .
JANSON, BENGT, Tjänsteman, Göteborg o .
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) oooo. o
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg o o o. o. " " .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg o o. o.
JANSSON, SVEN, Expeditionsvakt, Vänersborg . o o. oo. o.. oo.
jARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg . o o .
jARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg o .
jARN, GöSTA, Agronom, Trollhättan .
"'jENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg .
"jERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping o .
JOHANSSON, ARNE, Skofabriksarbetare, Vänersborg o .
"JOHANSSON, AXEL, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1960) t o o" o ..
"'JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg o.
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg o .
*jOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, ERNST, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg o .
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg o .
JOHANSSON, EVERT, Kommunalarbetare, Vänersborg o .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg o .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussmästare, Trollhättan o .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg . o .

1919 55
1907 34
1934 57
1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1905 43
1885 54
1908 60
1932 58

1902 23
1907 53
1903 50
1910 58
1923 53
1904 50
1934 61
1932 53
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1898 26
1907 59

1884 11
1903 30
1896 (15)45
1912 55
1887 19
1896 59
1910 54
1920 60
1916 58
1899 50
1905 53
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JOHANSSON, GUSTAF, Modellör, Vänersborg .
"JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg . o .
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
"JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .. , o
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg o. o oooo
JOHANSSON, JOHN, fd. Förman, Vänersborg . oo. o' . oo .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg o o
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg o ooo o
*JOHANSSON, KARL Go, Byggnadssnickare, Vänersborg o o
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .... ooooo oo
JOHANSSON, OLOF, Instrumentmakare, Vänersborg ., o". " .
JOHANSSON, OSCAR, fd. övermaskinist, Mölndal ., o o
"JOHANSSON, OTTO, Köpman, Mellerud o oo .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg oo
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg .
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta o .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Trollhättan .. oo o oo
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassekontrollant, Vänersborg o.
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
"JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg o o..
JONSSON, BENGT R., Arkivarie, Solna o oo .
JONSSON, ERIK, Ekedal, öxnered oo o .
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg o .
JONSSON, JOHAN, fd. Intendent, örebro .. , o .
JOHNSSON, CARL, fd. Handlande, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Tegelbruksarbetare, Vänersborg o .
KAHNBERG, KNUT, fd. Äkeriägare, Vänersborg .
"CARLSSON, ALBERT, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Kallhäll o , .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
CARLSSON, EINAR, Äkeriägare, Vänersborg t .
"CARLSSON, ELOF, Direktör, Vänersborg, ständig medlem .
CARLSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg
CARLSSON, GUNNAR, FörrådsP1~stare, Vänersborg .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg .
"CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig

medlem o •••••••••••••••••••••

CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (D. S. A.)
ständig medlem o •••••••••••••••••••••••••
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1904 54
1899 30
1910 54
1907 60
1891 42
1908 44
1900 30
1918 55
1891 50
1910 55
1927 53
1897 28
1910 42
1935 59
1885 44
1888 25
1905 53
1902 55
1923 57
1937 59
1900 48
1894 50
1908 34
1930 54
1920 46
1912 45
1882 45
1870 (19)51
1923 45
1909 59
1894 44
1878 35
1910 58
1914 54
1944 47
1900 44
1904 30
1897 48
1905 38
1911 51
1928 60

1897 31

1906 59



"'CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-
havare av gillets medalj (1957) .

"'CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem ..............................................•.
CARLSSON, KENT, Studerande, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Äkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
"KARLSON, VALTER, Köpman, Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i gillets styrelse, gillevärd .
CARLSSON, ÄKE, Servitör, Vänersborg .
KARLSSON, ÄKE, Snickare, Vänersborg .
<'CARLSTRöM, NILS, fd. Kamrer, Hälsingborg .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
*LAGERGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg .
"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg " .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Trollhättan .
*LARSSON, ERNFRID, fd. 1:e Postiljon, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1956) .
LARSSON, GöSTA, Civilingeniör, Hallstahammar, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, fd. Försäljningschef, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Representant, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Johanneshov .
LARSSON, ROLF, Äkeriägare, Vänersborg .

1885 08
1909 30

1939 47
1952 60
1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54

1905 30
1914 59
1915 58
1893 16
1895 60
1907 49
1916 55
1913 55
1910 55
1905 54
1908 53
1905 60
1908 51
1914 52
1912 33
1914 34
1890 19
1908 54
1922 46
1904 54
1910 57
1908 62

1881 07
1936 55
1912 54
1892 42
1908 55
1908 55
1905 30
1924 56
1921 55
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LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg .
LEWERTH, GUNNAR, Advokat, Göteborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HAKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Studerande, Vänersborg ., o ••

LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg o ••••••

LIND, OLOV, Civilingeniör, Karlstad ., o •••• o •• o •••••• o ••••••

LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, ersättare i gillets styrelse .,
LIND, AKE, Affärsbiträde, Vänersborg o •••• o o ••••

LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg o o ••••••••• o •

LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg o ••••

LINDBERG, GEORG, Organisationschef, Malmö o ••••••

LINDBERG, INGE, Telearbetare, Vänersborg .. , o ••••••• o' •••••

"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare
av gillets medalj (1955) o •• o ••••••••••

LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg o o •••••• o o. o. o" o o o o o'

LINDEN, ROLF, Ingeniör, Bandhagen ... o •• o o • o •••••• ',o ••••

LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg o ••••••

LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg o ••••

LINDGREN, GOSTA, Byggnadssnickare, Orebro o. o

LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
~'LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
~'LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
*LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg o •• o ••••••

~'LINDSTROM, ALLAN, Lektor, Vänersborg .. o ••• o o ••• o ••••• o

LINDSTROM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg o •••••••••

LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg o ••• o •••• o ••

"'LJUNGGREN, ERIK, Köpman, Vänersborg o ••••• o •

LUDWIGSSON, EVERT, Föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg .
*LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog .
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg .
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
*LUNDGREN, NILS, fd. Overpostmästare, Stockholm .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg o ••••

LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg o •• o ••••••••

"'LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg o' o ••••••
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1935 57
1911 54
1908 46
1892 (21)62
1894 50
1906 55
1910 52
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1912 42
1918 62
1899 47
1921 60

1882 05
1902 54
1927 62
1914 54
1893 (19)55
1903 55
1921 57
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1912 55
1898 35
1913 55
1882 51
1907 28
1921 42
1900 54
1925 42
1912 49
1898 54
1889 19
1913 53
1921 52
1892 19
1919 52



"LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
"LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping " .
"LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg .
LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, WKRNER, fd. Byrådirektör, Stockholm .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Verkmästare, Viggbyholm .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
"MILLING, GUSTAF, Handelsresande, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Dekoratör, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Bromma .
NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
~'von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsås .
NORDBERG, JULIUS V., fd. Charkuterist, Vänersborg .
NORDEN, BO, Fil. stud., Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun '" .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NORDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NYSTRöM, BO, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTRöM, PER-ÅKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .

1894
1899
1898
1901
1953
1928
1890
1904
1905
1913
1914
1915
1892
1892
1910
1919
1908
1901
1902
1931
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1925
1899
1912
1922
1921
1925
1924
1908
1923
1877
1892
1931
1949
1921
1925
1909
1906
1908
1944
1928
1949
1916
1914

30
30
26
39
55
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19
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46
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58
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44
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33
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52
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41
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19
57
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43
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55
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*OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Falköping .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg o..
OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg o' o .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg . o o .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Kontorist, Vänersborg o .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg o o .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg o o .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla o .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementarbetare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg oo .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .. oo o o. o. oo
PEHRSSON, HJALMAR, fdo överlärare, Mora-Noret .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Uddevalla oo
"PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg o oo .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
'~PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, gillets

kassafogde ... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •

PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping o o
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg o" . o oo .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro ., oo... o. o. oo o. o.. o.
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Socialvårdskonsulent, Härnösand, ständig medlem
PÄRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg oo o.
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg o.. o .
"'RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
"RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, HÄKAN, Köpman, Vänersborg o oo. oo. o
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg o. o. o .
""REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .. o. o. o. ooo o.
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg ooooo. oooo.... o. oo. o
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg o. oo.. o. oooooo
*ROSLIN, HENRY, Köpman, Borås o o~ .
ROSLIND, GUNNAR, Optikermästare, Vänersborg o
ROSLIND, LARS-GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem o ooo o o o .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig med-

lem ooo o o' o o o o o .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .. o .
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1885 19
1910 55
1921 60
1901 55
1929 48
1897 44
1912 60
1904 58
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1909 54
1910 57
1881 (07)52
1910 55
1897 24
1917 57
1897 57
1898 49

1901 16
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1933 60
1913 51
1888 31
1908 54
1909 46
1923 55
1907 41
1906 31
1916 57

1946 58

1940 58

1903 43



RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
*RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .. o o. oo. o. o.. o" o" 0 ••••• 00 o. 0'0 o00 ••• 0. o' ..
"SAHLIN, ANDERS, fdo Bokbindarmästare, Vänersborg o. oooo..
"SAHLIN, ERIK, Landsfogde, Umeå ... oooo. ooo. ooo.... oo. o.
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .. ooooo. o. oo..
"SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Vänersborg, ersättare i gillets

styrelse o. o. oooo. o o o .
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg o .
"SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Komminister, Vänersborg .
Sjöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg o..
SJöGREN, JOSEF, fdo Läroverksadjunkt, Vänersborg .
SjöLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg '" oo' .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
"'SjöSTAD, RAGNAR, Elinstallatör, Vänersborg t . o. o. o.. o. o'
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg . o. o ••• o ••••••

~'SjöSTRöM, GUSTAF, Köpman, Vänersborg o ••••• o .
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm o..
SKOOGH, LARS-OLOF, järnvägstjänsteman, Vänersborg .
SKOGH, PER, Målare, Vänersborg o. o. o .
"SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, jörlanda ..
"SKKRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan o' o
SKöLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg o.
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla o .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg o' o .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsarbetare, Vänersborg . o , .. o
"STENSTRöM, LARS, Länsassistent, Vänersborg .
STERNER, NILS, Apotekare, Hohög o .
STERNER, SVEN-AXEL, Förste landskanslist, Vänersborg o .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
SUNDBORG, OLOF, fd. Direktör, Bromma .
"'SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg .
*SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg . o oo. o.. o..
*SUNDELIUS, OSKAR, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .. o.. o..
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem " oooo
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg ooo.. o. o. o
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg o. oo. o.. o. oo.. o .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg ... oo. o. oo. oo. o .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .. o. o o.
"'SWEDBERG, CARL AUGUST, Direktör, Göteborg t .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg oo. o o.. o o
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, fd. Köpman, Trollhättan .

1920 53

1877 30
1881 36
1909 34
1945 50

1913 36
1911 34
1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1880 49
1926 52
1933 52
1896 30
1917 58
1900 30
1914 45
1925 58
1908 44
1897 28
1896 24
1927 62
1923 57
1918 50
1904 59
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1894 43
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1873 19
1923 48
1916 43
1881 42
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SVENSSON, GöSTA, överingeniör, Göteborg .....•.....•....
"SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
"'SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg o' ooo. o" o ooo
SVKRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg o oo .
"'SVKRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .... o. o' ooo. oo. ooo
"SVKRD, TAGE, Avdelningschef, Farsta o.. oO" • o. oo. oo., . o .
SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg ooo o .
"'von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .. o, o.. o.
~'von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Göteborg o. o .
"von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Vällingby ooo o. o..
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg ..... o oo o. o.
SKFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Tyresö ., o. oo. o. ooo' oo
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva!tare, Vänersborg . oo..
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Göteborg .... ooo.. o .
"'TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendörkapten, Lidingö. oo .
TENG, AXEL, Charkuterist, Vänersborg ooooo. o. oo.... oooo. ooo
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg . o... o. o.. oo o..
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad . o.. o. o o. o.
THERNQUIST, KJELL, Landskanslist, Vänersborg o, .. o.. o .
"THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg o .
"THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås o.. o .

TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg o o .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Surte .. oooo.. o o o.
':'TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .... o oo o .
TIBBLIN, LENNART, Kontorist, Vänersborg . o.. o oo o .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg ., o .
TILLBJöRN, HARRY, Köpman, Vänersborg . o.. oo. ooo o.
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten . o. o o oo..
"THOMSON, YNGVE, fdo Sparbankskassör, Vänersborg o oo
TRKDEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg o
TRKDEGÄRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg O' o.
~oTULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vänersborg o.. o
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg . oo .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Köpman, Vänersborg o. oo.. o. oooo. o.. o .
"TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .... o .
THUNSTRöM, SVEN, Lasarettsöverläkare, Vänersborg o.. ooooo. o
"'TöSSBERG, ERIK, fdo Slöjdlärare, Vänersborg t O" o.. oo.. o.
ULLGREN, CARL-OLOF, Ingeniör, Borås . o.... ooooo. oooo... o
ULLGREN, SVEN-OLOF, Studerande, Borås oo. oooooo. o. o.. o..
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg .. oo ooo..
WAHLQVIST, ÄKE, Polisassistent, Vänersborg . o.. o. o o•. oo.
':'WALLSTRöM, ERNST, fdo Posttjänsteman, Göteborg t oo. ooo

120

1912 42
1896 36
1910 36
1896 44
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1916 46
1909 35
1913 61
1916 53
1909 (30)54
1939 se
1911 30
1899 19
1925 51
1930 61
1897 34
1935 61
1907 53
1915 59
1904 54
1898 28
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1898 60
1880 29
1910 59
1943 59
1932 51
1904 41
1892 16



WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENlUS, KENNETH, Montör, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
"'WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GOSTA, Tingsnotarie, Orebro .
WELANDER, STEN, Landsfiskalsaspirant, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
"WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan , .
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Svetsare, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
"WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, l:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark .
WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköpmg .
"WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg .
"'WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
"WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö .
"WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnastiklärare, Vänersborg .
':'WIJKSTRöM, ERNST, fd. Tygförva1tare, Vänersborg .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
"WIKSTRöM, HELGE, fd. Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Ekonomichef, Järnbrott .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede .
~'WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
VKNERHALL, RAGNAR, Bitr. länsrevisor, Vänersborg .
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WKRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, THORSTEN, Köpman, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .' .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅKESSON, NILS ERIK, Kapten, Solna .

1907 54
1941 55
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 ,2
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1889 37
1903 59
1894 28
1923 46
1924 ~1

1889 35
1896 43
1919 54
1890 49
1928 53
1913 58
1900 55
1920 55
1923 61
1922 46
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"ÅSTRöM, F]ALAR, fd. Ombudsman, Vänersborg .
ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .
OBERG, ERIK, Komminister, Alingsås .

" = innehavare av gillets 25-hstecken.

Antal medlemmar under året: 602.

Tillkomna under år 1963:

BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Trollhättan .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, SödeTfors .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
WULF, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg .
WULF, GUNNAR, Försäljningsassistem, Vänersborg .

1893
1902
1913

1934
1960
1956
1921
1963
1918
1953
1943
1950
1937

33
42
6e

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar av gillet. Dylika uppgifter samt meddelanden om adressförändringar
torde benäget insändas till gillets kassafogde.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1963.

Styrelse.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Bisittare 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Gilleskrivare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassafogde 1960.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Bisittare 1962.

LIND, SVEN, Disponent, Ersättare 1960.
THERNQVIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ersättare 1962.

Be r e d n i n g s n ä ro n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare.
LIND, SVEN, Disponent.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt.

Å r s s k r i f t s n ä ro n d.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
HEDEN, ALLAN, Stadskanslist.
PÄRVD, NILS, Socialvårdskol1sulent.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSSON, STURE, Redaktör.
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Rök e nsk ap s gransk are.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Ersättare.

---:---

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1963.

Styre l s e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordfärande 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vice ordfärande 1954 (1936).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Ledamot, 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsförvaltare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Sekreterare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassör 1960.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Ledamot 1962.

LIND, SVEN, Disponent, Suppleant 1960.
THERNQVIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Suppleant 1962.

Revis O re r.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Suppleant.

(Årtalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)



Vänersborgs Döttrars Gille 1962.

Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
PETRE-STRtJM, INGRID, Fru, Andra gil!eskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, K'assafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LjUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
DINNETZ, ANNA, Fröken, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA Fru, Ersättare.
TENG, KAISA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
HEDEN, ADA, Fru.
öBERG, ALVA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Fröken.
JOHANSSON, GRETA, Fru.

OLSSON, INGRID, Fru, Ersättare.
ZETTERSTRAND, GERTRUD, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har 312 medlemmar, varav 6 ständiga.
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Cjllebröder!

Gillet äger ett betydande antal överexemplar a'v tidigare år

g&ngar av årsskriften. Dock äro årg&ngarna 1932 och 1934 helt

utgångna, och av årgång 1935 finnes endast ett mindre antal

exemplar.

Den som önskar komplettera sm &rsskriftsserie med äldre år

gångar kan hänvända sig till Gillets kassa fogde (handelsföre

st&ndaren Harry Peterson, Skomagasinet, Vänersborg). Priset är

för äldre årg&ngar 5 kr/st, fr. o. m. årsskriften 1962 dock

10 kr/st (= medlemsavgiften). Vid större seriebeställning kan

särskild prissättning ske.

Under 1930-talet upplades en porträttsamling över Gillets med

lemmar. Denna håller nu på att fullständigas och vidareföras.

De gillebröder, som veta med sig att icke ha överlämnat sitt foto

grafi till porträttsamlingen, torde snarast möjligt göra detta. Det

gäller framför allt alla, som under senare tid inträtt i Gillet.

Fotografi bör förses med uppgift om namn och födelse tid.

STY RE LS EN.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

Grundad 1860



""

SPARBANKEN IVANERSBORG
GRUNDAD ÅR 1822

~~~En av~~~

landets äldsta sparban ker

Insatta medel omkring......... Kr. 107.000.000:
Reserverade medel c:a ..."'" 3.000.000:-



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

erbiuder Eder sina tiänster



VANERSBORGSBRYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: AB Pripp & Lyckholm, Göteborg

Nederlag av MALT- och LÄSKEDRYCKER



Å ... B. Nabbensbergs
Tegelbruk

Vänersborg

Tel. 100 05



Granström & Söner A.-B.
BIL- & MEK. VERKSTAD
Kronogatan 3
Telefon 121 80 (växal)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

WILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

RORLÄGGERI
Residensgatan 25

Telefon 12498

Utför varme-

och sanitäranlaggningar

Oljeinstallationer

Medlem av Rörleclningslirmornas

Riksorganisation



..Juventus
• 4-dörrars, 5.sltsig familjevagn • goda utrymmen,

lyxutrustning • 72 eller 80 hk motor • toppfart

över 140 resp. 150 km/tim•• skivbromsar fram, sä·

kerhetslnredning • rostskyddad enligt MI.·metoden

• en toppvagn från ett världsföretag, oslagbar även

när det gäller priset

_FIATDWlJlF~



Vänersborg

Yörsä!jer

och



W€tlj

General Motors

b i I a r

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETS PRO D U KTER

Vänersborg
Tel. 12075

Trollhättan
Tel. 15401

16501
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: En vagn med tradition... ~
;: Vilken Mercedes-Benz modell Ni än väljer kom- =:
~ mer Ni att uppleva samma tjusande känsla som lfiJI
~ Mercedes-ägare runt om i världen känner för sin ~.

fi: vagn: Glädjen över kvalitet och exakt precision, ~

~ utsökt sadelmakeriarbete i hantverksklass, dis- ~m kret, representativ elegans och trygghetskänslan ~
@ att i varje situation helt kunna lita på sin vagn. ®
N Mercedes-Benz är, kort sagt, vagnen för Er som 11= fordrar något utöver de vanliga. . . ~
~ ~

: ptlllJPSONS l:
~ M
M ~

~ ~
~ I Vinersborg Bil-Aktiebolag M
; Tel. 12060 - Ustra Vägen as =
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Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

ÄLVSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VANERSBORG Tel. 13845



När det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

våra representanter:

Sjöström & Co Vänersborg AB
Tel. 10254· 13254

Harry Falk A.-B.
Tel. 10319

Leveranser från egna tankanläggningar i Vänersborg



VÄNERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

Caterpillar



Harry Dafgårds

Charkuteriaffär

KOTT, FlASK,
CHARKUTERIVAROR

egna tillverkningar

AllT I VilT och DJUPFRYST
KONSERVER och GRoNSAKER

REKOMMENDERAS

Kungsgatan 1 Tel. 101 03 - 12253



~,i (,;:::::./' /
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~ bomulls-skjortan
ni kan ... koka gnugga

• tvätta ren alltid mjuk
alltid vit ... behöver 21
aldrig strykas .75

världs
nyhet.

~ ,

NYA ~
~ y. VANERSBORG AB



Rydings

Måleriaffär AB
VERKSTAD:

Residensgatan 33

Telefon 13125

BOSTAD:

Edsgatan 65

Telefon 11596

Utför allt inom yrket



HUVUDAFFAR:
Sundsgatan 13, Vänersborg

Tel. 10741, 10742

FILIALER:
Skansgatan 7

Tel. 10245, 16154

Hedmansgatan 2

Tel. 14180

CHARKUTERIFABRIK:
Fredriksbergsgatan 2

Tel. 12590

Egna fil/verkningar av Kvalile/svaror



Edsgatan 12 B

Tel. 10110

KONDITORI .

Hedmansgatan 3

Tel. 10915



Tänker Ni bygga en

eget hem?
Tag då redan
i dagkontakt
med vår re·
presentant!
Skriv "ller
ring!

Distriktschef Nils Haglind

Storgatan 26, tel. 118 17.

MYRESJö·m([]~
Myresjö Tel. Namnanrop



Vänersborg

Rekomm den eras!



Tel. 10017

•
•
•
•
•
•
Innehavare:

ÖSTEN JOHANSSON



Gör
prenumerera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
- landets största varannandagstidning.



SE BÄTTRE

med våra glasögon

HOR BÄTTRE

med våra hörglasögon

KvaLitetsvaror och god service får Ni alltid

hos

Lf20sfinds Optik
Edsgatan 16

Specialoptiker

Vänersborg tel. 14284

Kvalitetsvaror
i LÄDER och PARFYM

Roslinds Hörna

tel. affär 11388

Vänersborg

te!. kontor 103 83



LUNDINS RADIO OCH TV
11111111111111111111111[1111111111111111111111111111111[11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[1111111111[1111111[1111111111[11111111111111111111111111[111111111111111111[111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt i Radio, TV, Musik, Grammofoner
och Service

I Högtalaranläggningar uthyras I

Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos



VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI
Affär:

(Bellman & C:o)

Verkstad och lager:

Edsgatan 10, Tel. 101 28 Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

••• TRYCK•• -••• saker••••••
för hemmet

föreningen eller affären

levereras av oss

snabbt

och välgjort

Petres Tryckeri
••• Söderg. 3 Tfn 13940 (vx)•



Bosättningsmagasi n

Vänersborg
Tel. 10253

Rekommenderas

A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel



SJÖSTRÖM & C:o
VÄNERSBORG AB

VASSBOTTEN, VÄNERSBORG

Tel. 102 54, 132 54

Försäljer: Ved, kol, koks, antracit,

Esso eldningsoljor.

Uppköper: Hästtagel, kotagel, Systembolagets

flaskor, vax, stickylle, lump, säck

lump.

Uppköper och försäljer: skrot och metaller.

'~ lHIm:lG!\mJIDr~
. har Jet



Edsgatan 13 VÄNERSBORG

Allt för modern inredning

Tel. 10220

13220

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström

rekommenderar sig

1ned allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



Vänersborgs Elektriska
R. SJÖSTAD

Edsgatan 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.

Thernquists
Blomsterhandel

J4t1 det meCJ:iJlommor!
o

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063



allt i ett är den moderna form av
allsidigt försäkringsskydd som
Ansvar erbjuder sina försäkrings
tagare. Ansvars allt i ett - för·
säkring för hemmet innebär att
vi samlat en rad önskvärda och
nödvändiga försäkringar i ett enda
försäkringsbrev. Allt i ett för hem·
met ger ersättning för skador på
personligt lösöre vid brand, vatten·
utströmning, inbrott och under
resa. Dessutom ingår privat ska·
deståndsförsäkring för hela famil·
jen jämte olycksfall och polioför
säkring för maka och barn. Det
finns allt i ett försäkring för
hemmet, villan, sportstugan, fas·
tigheten, affären, lantbruket etc.

AARSVAR
försäkringsbolag för helnyktra

Kontor: Drottninggatan 12, Tel. 11900 G. Håkansson

I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Dam- och Tonårskläder,

Klänningstyger
och Gardiner

CRagnar CfL i/sso n-;.,

Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21



Målerifirman

ALLAN SVANBERG
VÄNERSBORG

Rekommenderas!
Tel. Verkstad 14446

Bostad 105 42

Andersson, Larsson & C:o Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 112 69

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks



Gåvor av värde
finner Ni hos oss,

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

g·t···

..
'/

Illll"

Vänersborgs Guldsmedsaffär.........................................................
Edsgatan 18 VA'NERSBORG Tel. 10226

Vänersborgs Nya Bleck· &
Plätslageri

Taktäckning Clch allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg Telefon 10996



Mäklarfirman

KJELL SUNDELIUS
FöRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner, Boutredningar m. fl. uppdrag.

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Telefon 100 90

Edsgatan 26, Vänersborg

Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare.

VÄ\NEHSB OIlGS MALEIIIAFFÄ\II
Verkstad Sundsgatan 7 Tel. 10341 - 11225

Vi utför under ansvar aHa slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

•
Försälj er:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

00.00.



A. SJÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan 9 a VÄNERSBORG

Tel. 11647

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar

SAHLINS
BOKBINDERI

(etablerat 1860)

Parti- och privatbokbinderi

Sandmarksgatan 16 B

VANERSBORG

Tel. 10821



Ämnar Ni köpa eller sälia

Fastigheter, Affärsrörelser eller Egendomar

Vänd Eder med förtroende till

Affärsförmedlingen

Sven B. Randhem
Vallgatan 15 A. Vänersborg

Tel. 10774

Av Handelskammaren auktoriserad Fastighetsmäklare

Förrättar Auktioner, Boutredningar m. m.

Rörledningsfirman

R. R. medlem

Tel. 11085 - 15850



FöRENI NGsTJÄNsT
V. DAHLQVIST, Vänersborg. (F. d. Universals Basaravdelning.)

KONTOR & LAGER Fridhemsvägen 3

Tel. 13461 - Bost. 12901

• Ledande firma inom basar- och lotteribranschen.

• Vi föra i lager allt för festarrangörer.

• Lotterier och tombolor i toppklass.

• Artistförmedling - Stor låneservice - Dansbanor -

Barnens-dags-anläggningar Försäljningskiosker,

större och mindre.

• Från de förnämsta fabriker föra vi:

Kaffe - Choklad - Nattkorv.

• Stor sortering i sportpriser.

30 år i lotteribranschen borgar för att Ni tryggt kan vända
Eder till oss.

Säj bara

Yngves
om radion krånglar

det räcker

yngves Radio- o. TV
Edsgatan 20 Tel. 13534



BOKTRYCK

BROSCHYRER

KATALOGER

REKLAM

FOLDERS

BLANKETTER

c WCarlssons Eftr Boktryckeri
Kyrkogan 21 Tel. 10251

~
GETE-lIYS

SUNDSGATAN 15 - TEL. 10567

Specialiteer:

KAFFE - OST - DELIKATESSER - MARGARIN
av högsta kvalit€! i lös vikt

GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt 

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER



1Jäne~~ 73~- o.ca
'jlelJ.it1km4elftå

Tel. 10599 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

ERleSSONS BRÖD
VÄNERSBORG

,
deras.

k mmenRe o

Tel. 10282



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt.

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning.

När det gäller bostaden - tala med

H SB VÄNERSBORG
Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793.

[( vali te ts trycks ake r

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI

Telefon 10002, 13302



Stället där gästerna trivs!
Tel. 10258 Vänersborg Kungsgatan 3

JOHANSOHN & PETERSSON
10357 VÄNERSBORG

Lager: Östra Landsvägen, tel. 12614

SNICKERIFABRIK

Specialite: KOKSINREDEN

TRÄVAROR -BYGGNADSMATERIAL

10320

PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FÖNSTER



Thure Carlssons Cykelaffär
EDSGATAN 37 - TEL 11724

Scooter:

Mopeder:

Cyklar:

SPORTARTIKLAR

VESPA - N. S. U.

APOLLO - N. S. U. - CRESCENT

APOLLO - CRESCENT

FISKREDSKAP

Körkorts- och Trafikundervisning
erhålles snabbt och med modern

undervisningsmateriel vid

AHLINS BILSI(OLA
Drottninggatan 16 - VÄNERSBORG

Tel. Kontoret 11'135 Tel. Bostaden 10'135

Clarholm & Bergman AB
Vänersborg

BILFRAKT i Vänersborg A/B.
AllAN NILSSON

Utför allt i lastbilstransporter, kortare så väl som längre

Försäljare för NYNÄ5 Eldningsoljor

Ordertelefon 0521 - n7 40



!:!.,.AMNGATAN 13 - TELEFON 10431

Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder m. m.

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg

I Tel. 10906
i

Cykel- & Sporlallär
V.ÄNERSBORG

BENSINSTATION.. . ...

Östra Vägen

AXEL LINDBERG

Tel. 10963

Bensin, Eldningsoljor, Smörjoljor.
Fullständig service.



Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFAR finner Ni hos

Tel. 10084

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Andersson & Fagerströms

Elektriska

Utför alla slag av
ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

s€> ROS~:NDAHL
Bilsadelmakeri &, Tapetserarverkstad
Tel. 10685 Bostaden 12623

Bilklädslar, mattor, suffletter,
reparationer.
Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Kungsgatan 5 Tel 11612

Radio- & EI- Service
Hamngatan g Tel. 11667, bast. 12734 Vänersborg

INSTALLERAR

REPARERAR

FöRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvaror



ALMA EKSTRöM & C:o A.-B.
Kungsgatan 7 VÄNERSBORG Tel. 10086

I Kappor, Dräkter, Klänningar

l samt allt i dambranschen

SIGNE FRISKS
KON DITORI

REKOMMENDERAS

I
I Vittvätt - Stärkning - Strykning

SPECIAL-TVÄTTEN
Tel. Vänersborg 12755

Vänersborgs Läderaffär
Rekomnlenderas

Tel. 10751



Välsorterad

specialaffär i

Goss- & Flickkläder

VÄNERSBORG
Affären för ungdom I

Henry Dafgårds Livsmedel
Residensgatan 24

V.ÄNERSBORG

• KÖTT, FL.ÄSK
• Egna tillverkningar av charkuterivaror

• Stor sortering av KONSERVER

Tel. 12930

BECKEMANS
Färg-, Tapet-, Kemikalie- &Sjukvårdsaffär

REKOMMENDERAS

Biörndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS





VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

o

ARSSKRIFT
1964

Trettiotredje årgången

TIDSKRIFT FöR

VKNERSBORGS MUSEU:rv1

Vänersborg 1964 Carlssons Eftr. AB





Historien bakom herr Gyldenlöves klocka
Anteckningar om Vänersborgs erövring och

ödeläggande 1676

Steg för steg och varv för varv tar vi oss upp för de knarrande
trätrapporna i tornet till Vor Freisers kirke på Christianshavn
i Köpenhamn och därunder sjunker gator, kanaler och hustak
allt djupare ner. Genom östra tornväggens fönstergluggar blänker
öresund och därbortom skymtar den svenska kustlinjen. Till tor
nets topp är det drygt 400 trappsteg, men efter ungefär halva
den sträckan når man en tornkammare, där ett antal av kyrkans
äldre klockor är undanhängda. Bakom ett kraftigt ståltrådsnät
hänger också denna 1600-talskyrkas första storklocka, vars histo
ria har en stark anknytning till Vänersborg. En inskription 1) runt
kanten på kyrkklockan ger besked om dess dramatiska historia:

"Fra Solens opgang alt intil Nedergangen vare Herens namn
lovet. 1676 taget udi Wenners Burg af Norges Riges Stadtholder
og Genneral Feldt Marschall Ulrich Friedrich Gitldenlgw og givet
til Christianshavns nye Kirke".

Klockan i tornet till denna praktfulla köpenhamnska kyrka är
alltså ett krigsbyte från kriget mellan Sverige och Danmark 1675
1679. I historieböckerna är det mest känt som "skånska kriget".

De krigshändelser som under detta krig utpelades i Västsverige
- och alltså berörde Vänersborg - kallades "Gyldenlövefejden"
efter den i citatet ovan nämnde härföraren över de fientliga
styrkorna. (Anmärkningsvärt nog är denna fejd och striderna
på detta frontavsnitt mycket sparsamt nämnda i litteraturen,
medan däremot de väl så lokala snapphanefejderna söderut bli
vit mycket omskrivna. Ett så populärt verk som Grimbergs
"Svenska folkets underbara öden" omnämner i sin senaste upp
laga Gyldenlövefejden endast i en bildtext).

1) Enligt V. Hermansen, Kobenhavns gamle kirker. Köpenhamn 1932.
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Vor FreIsers kirke pryds av ett av Köpenhamns mest unika torn;
i korkskruvspiral löper en utvändig trappa runt tornets övre hälft
och ger hela byggnaden ett karakteristiskt utseende. Ulrik Frederik
Gyldenlöve - som vid tiden för detta krig var dansk ståthållare
i Norge - var utomäktenskaplig son till Frederik III och halvbror
till Christian V, vilken personligen lade grundstenen till kyrkan
1682. Då Gyldenlöve i likhet med andra danska stormän skulle
bidraga med en gåva till den nya kyrkan, valde han att skänka en
mycket lämplig present, kyrkklockan som hans trupper under
"Gyldenlövefejden" lagt beslag på i Vänersborg efter stadens eröv
rande vid midsommartid 1676. Kuriöst nog fick denna från Sverige
rövade kyrkklocka ringa från tornet i Vor Frelsers kirke för första
gången i sorgeringningen i november 1693 över den svenska drott
ningen Ulrika Eleonora, halvsyster till Gyldenlöve.

Sedan några tiotal år har "svenskeklokken" inte varit i bruk i
Vor Freisers kirke. Under de nära 300 år som förflutit sedan
klockan togs som krigsbyte har den blivit omgjuten tre gånger.
Första gången samma år den skänktes till kyrkan, alltså 1682,
samt därefter 1745 och senast 1889. Såvitt man vet hade klockan
ursprungligen gjutits 1659 2

) för den kyrka som detta år var under
uppförande i Vänersborg. Den inskription klockan erhöll då den
göts för kyrkan i Vänersborg löd enligt en uppteckning 3):

"Ifrån Solenes uppgång alt dl nedergången vare Herans nampn
lofvadt. A. 1659. D. Psal. IB. ]HS. K.H.S. - ].S.K. P.].S.H.
Borgm. ]FSK. M.B. D.H. B.R. S.E. S.G. p.s. Ar + gutin + jempte
+desse + medh + gemene + mans + omkostnadh + Denna
+ klockan + G + I + W + B + V. Pundh."

Den första raden är hämtad från Ps. 113, där det i vers 3 med
nuvarande översättning heter: "Från solens uppgång ända till dess
nedgång vare Herrens namn högtlovat". De övriga tecknen i
inskriptionen verkar något kryptiska. Tydligt är dock att "A.

2) Benel Hallberg uppger i Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia till år
1777, i Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1933, att den nya kyrkklockan ännu
1660 inte fanns i staden.

3) Efter O. Nielsen og P. Kobke, Vor Frelsers Kirke i Kjobenhavn, Köpen
hamn 1896.
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"Herr Giildenlews Klokke" som nu hänger i Vor Freisers kirke i Köpen
hamn, sedan den tagits som krigsbyte i Vänersborg under Gyldenlöve

fejden 1676.
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1659" anger "tillverkningsåret". Förf. har rådfrågat vårt lands
främste expert på kyrkklockor, teol. dr Mats Ämark i Uppsala,
vilken framfört den förmodan 4) att de därpå följande bokstäverna
skall tydas som Davids Psalm 113. "IB" skulle alltså ha varit
siffrorna 113, men förvanskats till bokstäver. Raderna av bok
stäver i fortsättningen är av allt att döma givarnas initialer. En
ligt dr Ämark förekommer detta ofta på gamla kyrkklockor. Den
mening som följer efter initialerna stöder också denna teori. Slut
ligen ytterligare en upplysning som rör själva gjutningen: "G +
I + W" skall uppenbarligen utläsas som "gjuten". Fortsättningen
är nu obegriplig, men avser antagligen någon viktangivelse.

RIVNA SEGERTECKEN

I Köpenhamn är det inte endast Vänersborgs forna kyrkklocka
som är ett ovedersägligen dokumenterat minne från krigshändelserna
för snart 300 år sedan. I T0jhusmuseet, som är den danska mot
svarigheten till vårt Armemuseum, finns bevarade ett par "rivna
fanor, slitna segertecken" som de anfallande norsk-danska trup
perna erövrade från de svenska styrkorna som försvarade Väners
borg under Gyldenlövefejden.

En dunkel uppgift hade pekat på att några av Gyldenlöve vid
Vänersborg erövrade regementsfanor skulle finnas i T0jhusmuseets
samlingar. På måfå strövade jag omkring över det knaggliga tegel
golvet i den gamla arsenalbyggnaden, där väggarna pryds av
erövrade fanor och standar. Med behjärtat bistånd aven vänlig
"museumsbetjent" fann jag efter en stunds sökande en av de fanor
jag letade efter. Vaktmästaren var mycket välvillig då det gällde
att hjälpa en svensk tillrätta. Förklaringen till hans mysande
tillmötesgående fann jag snart; detta var dagen efter det att
danskarna blivit slagna i fotboll av de svenske och mannen på
museet fann nu ett tillfälle till tröst genom att påpeka att det
minsann fanns en tid då det var danskarna och det danska kämpa
humöret, som hade hand om initiativet och segrarna i No'rden!

Över en glasmonter hängde den fana jag sökte, registrerad som
nr 10 i samlingarna och försedd med anteckningen att den er-

4) Meddelat i brev till förf. 22 febr. och 16 mars 1963.
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övrats vid Vänersborg den 26/6 1676 och att den tillhört "West
göta-Dals Sexmännings Regemente". Fanan är verkligen illa med
faren och har förstärkts genom uppfodring på vit lärft. Den
ursprungliga fanduken är svart och gul, indelad i fyra fält, ord-

En av de fanor som Gyldenlöve erövrade under striderna om Vänersborg
och som nu förvaras i Tojhusmuseet i Köpenhamn. Den uppges ha tillhört

Västgöta-Dals sexmänningar, d.v.s. reservtrupper.

nade skiftesvis så att den övre gula och den nedre svarta sitter
vid fanstången. Hela fandukens mått är 1,8 X 2 meter och längden
på fanstången är 2,28 m. Fanstången krönes aven förgylld spets,
som är 19 cm lång och prydd med ett dubbelt C - Karl XI:s
namnchiffer.
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Förutom den uppsatta fanan har T0jhusmuseet ytterligare en
likadan fana, den är dock i så dåligt skick att den inte kan
ställas ut, utan är magasinerad.

Enligt en personlig rapport från Gyldenlöve till Christian V
skulle inte mindre än nio svenska fanor erövrats vid drabbningarna
kring Vänersborg 5). Det heter där bl. a.: "Tillige legger jeg alle
runderdanigst 9 Faner af det Westgothske Regiment, hvilke jeg,
nest Guds Hielp, med förste Leylighed skal afsende till Ki0ben
havn, for Eders Kongelige Majesta:ts Födder".

Enligt en närmare beskrivning skulle av dessa fanor åtta vara
svart-gula och en grön. Gyldenlöves angivande att fanorna erövrats
från "det Västgötska regementet" är knappast korrekt, bl. a. av
den anledningen att det fanns flera västgötaregementen att välja
på. Bara en mindre del av den svenska krigsmakten låg här vid
den västra gränsen vid tiden för det dansk-norska angreppet mot
Vänersborg via Bohuslän. Huvudarmen kämpade i Skåne, där
danskarna samtidigt gjort invasion, och dessutom låg ett antal
bataljoner i de svenska besittningarna vid Bremen och i Pommern.
Västgöta rytteriregemente låg huvudsakligast i Skåne, där också
Västgöta-Dals regemente hade en stor del av sitt folk. Västgöta
Dals sexmänningar var inkallade reservtrupper, förmodligen ut
tagna från trakten kring Vänersborg och Dalsland. Dessa uttogs
genom att sex gårdar gemensamt utrustade en man (därav namnet).

Förmodandet att den ännu bevarade fanan tillhört sexmän
ningarna stöds bl.a. aven brevväxling mellan Karl XI och Krigs
kollegium under februari 1676. Vid denna tid vistades kungen
i Vänersborg, där han bl. a. påskyndade befästningsarbetena i
staden och förberedde krigshandlingarna mot Danmark, som i
slutet av augusti 1675 förklarat Sverige krig. En av de sista da
garna av januari 1676 hade en kurir kommit till Vänersborg från
Stockholm och bl. a. medfört fanor åt garnisonen i staden. I ett

5) Rapportens fullständiga titel: "AIlerunderdanigste Relation til Hans
Haye Majestet aff Danmark och Norge paa huad maade haystbemeldte hans
Kong!. majestets stadtholder oc general ofver Armeen i Norge Hans Haye
Excellemz Ulrich Friedrich Gylden-Lawe hafuer bemectiget sig den bye Odde
vald saaveI den bye oc Festning Vennersborg, sampt een affridzning paa be
meldte festning och dens situation". (Se vidare nedan not 18 på sidan 23).
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brev daterat Vänersborg den 1 februari skriver kungen till Krigs
kollegium att han mottagit fanorna, men att de fanor vilka var
avsedda för Västgöta-Dals regemente saknades. Majestätet be
gärde att man "strax medh en annan Express de samma hitj
neder sände".

För att ingen förväxling skulle uppstå med andra fanor under
strök kungen att "på dhett I icke måtte taga dhe orätte lähre I
achta, att dhe äre fördhelte i fyra swart och Guhla Ruthor".
Livfanan, skulle, förordnade kungen, vara "hwijt medh Dahls
Wapn och dhe andre 7 medh fyra Ruthor Svarta och Gula, samma
DahlWapnet mitt uthi".

Eftersom de i Köpenhamn förvarade fanorna saknar Dals
lands vapen, den röda oxen, kan de alltså knappast ha tillhört
regementet, men väl sexmänningarna. Detta visar också att det
var reservtrupper som deltog i Vänersborgs försvar, vilken kan
förklara den för svenskarna mycket olyckliga utgången av drabb
mngarna.

FEJDEN OCH DESS HARFÖRARE

Det krig under vilket Vänersborg erövrades och skövlades hade
som nämnts inletts på sensommaren 1675. Krigsutbrottet var länge
väntat; danskarnas missnöje med fredsavtalet i Roskilde, då Dan
mark hade ålagts att återlämna Skåne, Halland, Blekinge och
Bohuslän till Sverige hade i hög grad underblåst revanschbegäret.
Guvernören över Bohuslän, Harald Stake, hade redan i slutet av
1674 rapporterat om mönstringar av norska trupper helt nära
gränsen mot Sverige. En stor del av den svenska hären låg i
Tyskland och skyddade de svenska besittningarna där. Efter krigs
förklaringen inriktade sig danskarna i förening med kurfursten
av Brandenburg på att erövra dessa områden från Sverige, vilket
också i viss utsträckning lyckades. Senare intogs också Gotland
och en förenad dansk-holländsk flotta besegrade svenskarna i ett
slag utanför öland den 1 juni 1676. Sedan den svenska flottan
oskadliggjorts, landsattes en stor dansk styrka vid Hälsingborg.
I avsikt att splittra det svenska försvaret bröt Gyldenlöve med
8.000 man in i Bohuslän ungefär samtidigt. Under striderna i
Skåne erövrade danskarna bl. a. Hälsingborg, Landskrona och
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Kristianstad. I ett slag utanför Halmstad besegrades danskarna av
Karl XI, som samlat en här på 15.000 man. På flera platser
trängde sedan svenskarna tillbaka fienden och ett avgörande och
för svenskarna segerrikt slag stod vid Lund 4 dec. 1676. Senare
tvingades danskarna utrymma Blekinge. Det var under detta
krig som snapphanarna uppträdde och drev gerillakrig mot sven
skarna.

Vid fronten i Bohuslän-Västergötland-Dalsland låg initiativet of
tast hos Gyldenlöve. Endast vid några tillfällen gjorde svenskarna in
brytningar i Norge. Bl. a. ryckte trupper från Jämtland och
Härjedalen in över gränsen och brände Röros. Under en del av
år 1677 höll norrmännen Jämtland besatt, men fick senare uppge
landskapet. Däremot höll Gyldenlöve stora delar av Göta älvdalen
och Bohuslän från sommaren 1676. Strömstad, Uddevalla och
Vänersborg intogs i juni 1676 och året efter föll Marstrand sedan
Karlstens fästning tvingats kapitulera. Aven Bohus fästning ut
sattes för långvariga belägringar, men lyckades hålla stånd. Upp
repade försök till anfall mot Göteborg - både från landsidan och
av den danska flottan - slogs tillbaka av svenskarna. Oerhört
grymma och förödande härjningståg företogs genom hela Dalsland
av Gyldenlöves trupper, som också brände Åmål i februari 1679.
Man beräknar att cirka 400 gårdar på Dal lades i aska. Avsikten
med denna skövling var att minska riskerna för ett svensk an
fall i ryggen på de norska trupper som opererade i Bohuslän och
Västergötland, genom att ödeläggelsen skulle omöjliggöra försörj
ningen för de svenska styrkor som kunde tänkas dra igenom land
skapet eller förläggas dit.

I Gyldenlövefejdens allra sista skede stod norska och svenska
trupper mitt emot varandra vid skansen i Uddevalla, som då
hölls av Gyldenlöve. Man väntade där ett avgörande slag, då
budet kom den 11 september 1679 att vapenstillestånd inträtt
mellan huvudarmeerna i Skåne den 1 september.

Ulrik Frederik Gyldenlöve, var som nämnts son till Frederik
III och en holsteinsk adelsdam Marie Pape. Han var född 1638
och tilldelades det adliga namn som de danska kungarna lät sina
barn "till vänster" få och gavs en ståndsmässig uppfostran. Som
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ung sändes han till Spanien för att studera krigskonst bl. a. Där
avancerade han till general i "den spanska armen till häst och fot".
En tid fungerade Gyldenlöve också som danskt sändebud i London.

ULRIK FREDERIK GYLDENLÖVE
dansk ståthållare i Norge 1672-1699, erövrade Vänersborg 1676.

Gyldenlöve stod högt i gunst hos sin halvbror Christian V och
genom de tjänster han på olika sätt gjorde kungen och landet för
länades han betydande landområden och stora gods. Enligt vad
som påstås skulle han under en tid ha varit den störste enskilde
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jordägaren i Danmark-Norge 6). 1672 utnämndes han till ståt
hållare och vicekonung i Norge. Han var endast 35 år gammal då
han drog in Akershus slott som landets högste styresman. Gylden
löve utövade ämbetet som ståthållare i drygt 25 år, som det heter
"med berömmelse" och var tydligen mycket avhållen, kanske
främst genom sina insatser som social reformator. Gyldenlöves
uppenbara militära meriter kom väl till pass inför det länge pla
nerade kriget mot Sverige och 1675 utnämndes han till general
fältmarskalk och högste befälhavare för trupperna i Norge.

BORGEN VID VÄNERN

I Västsverige hade man redan tidigt på sommaren 1675 börjat
frukta ett angrepp från Norge. Från Köpenhamn dirigerades skick
ligt en förberedande psykologisk krigföring i Bohuslän genom för
sök till uppluckring av troheten mot den svenske kungen bland
den tidigare danska befolkningen där. Flygblad spreds med upp
maning till uppror mot Karl XI och löften om allehanda för
måner när Bohuslän åter kom under Danmark. Vid ett tillfälle
under vintern lät den svenske befälhavaren över trupperna vid
gränsen, generallöjtnant Rutger von Ascheberg, i Vänersborg på en
galge spika upp ett sådant flygblad. Det var ett plakat som
kommendanten på Fredrikshalds fästning överste Tönne Huitfeldt
låtit sprida över Bohuslän och i vilket bohuslänningarna "lockades
och trugades" att uppsäga sitt trohetslöfte till den svenske kungen
och istället åter svära kungen av Danmark tro och lydnad.

Det läge Vänersborg hade var i denna situation av stor strategisk
betydelse för det svenska försvaret. Ganska snart efter stadens
grundläggande 1644 började man förverkliga planerna på att
befästa Vänersborg och det var säkert inte aven tillfällighet som
man i stadsnamnet lagt in benämningen "borg". Så länge som
Bohuslän hörde till Danmark-Norge - fram till 1658 års fred i
Roskilde - låg ju Vänersborg nästan omedelbart invid gränsen.
Från grannländernas synpunkt var självfallet den nya staden ett
mindre välkommet fäste vid Vänern och redan 1645 erövrades

6) O. von Munthe af Morgenstierne, Ulrik Frederik Gyldenlove. Köpen
hamn 1944.
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Vänersborg tillfälligt av danska trupper under Hannibal Sehested,
på flera sätt en föregångare till Gyldenlöve. Han raserade de be
fästningsanläggningar som fanns och brände staden delvis.

Efterhand hade fortificeringen av Vänersborg ägnats stor om
sorg på högsta ort. Befästningsverken ansågs vid det nya krigs
utbrottet vara tillfredsställande och staden betecknades som väl
befäst. Ett par av de dåtida ledande befästningsexperterna, gene
ralkvartersmästarna Olof Hansson örnehufvud och Johan Wärn
schöid, hade ingående sysslat med försvarsverken för Vänersborg
och bl. a. i Krigsarkivet i Stockholm upptar deras "desseiner" för
Vänersborg tjocka dossierer. Enligt en plan som Wärnschöld 7)
uppgjordes i början av 1670-talet, skulle bemanningen vid garni
sonen i Vänersborg - som inkluderade såväl skansarna vid bron
över Karls grav (nuvarande Gropbron) som skansarna vid Rån
nums bro (alltså vid Vargön) - i krigstid omfatta 6 kompanier
med sammanlagt 900 man. Som jämförelse kan nämnas att enligt
samma plan skulle 300 man förläggas till Bohus fästning och
600 man skulle ingå i garnisonen i Uddevalla, vilken också skulle
omfatta hela norra Bohuslän med Svinesund och det viktiga pas
set i Kvistrum, nära Munkedal.

I en memorial av den 10 mars 1673 har Wärnschöld redogjort
för försvarsanläggningarna i Vänersborg. Det heter där: "Väners
borgs befästningar håller 4.160 alnars omkrets (c:a 2.500 meter).
De omfattar bröstvärn och vallgrav, såsom ock en palissad som
består av 9.600 pålar om 14 verkfots längd". Skansen, eller
citadellet, var "med batterier, portar, fallbryggor, cors de garder 8),
proviants- och manskapsbyggnader försedd". Vidare ingick i för
svarsverken "bryggan över Huvudnäs sund mellan Västergötland
och Dal, 160 alnar lång och 10 alnar bred". Denna "brygga" var
alltså Dalbobron, som färdigbyggts av Wärnschöld hösten 1649
och vars tidigaste funktion var av både civil och militär art.
Dalbobron på 1670-talet var försedd med vindbrygga och den
var förstärkt med pålar och bjälkar av mastträd, samt stödd med
plankor.

7) Handlingar rörande Skandinaviens historia 35. Stockholm 1854.
8) Cors de garder (egentligen corps de garde) = vakthus för högvakten.
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Innanför fästningsvallarna skulle enligt Wärnschöld 1.500 man
till fots kunna ställa upp till parad på "borggården". Det fram
går också av Gyldenlöves rapport sedermera att han ansåg att
den befästa staden var stor nog att rymma en hel arme.

På den här kartskissen får man en ungefärlig uppfattning om försvars
vallens sträckning överförd på den nutida stadsplanen. 1660-talets Vänersborg
låg alltså helt innanför vallen, som markeras genom den streckade linjen.

Nere till vänster anges den stjärnformade skansens belägenhet.

Själva skansen (av Gyldenlöve t. o. m. kallad "Slottet") hade
som bekant sin belägenhet vid nuvarande Edsgatan 2, höjden på
sydvästra sidan ]ärnvägsbacken, d. v. s. mitt emot fängelset. Enligt
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den tidens befästningskonst bildade citadellet och fästningsvallen
en mängd trubbiga vinklar innanför en vallgrav. En av skansens
bastioner stack endast med ett hörn in i själva fästningsvallen runt
staden. Både palissaden - eller "staketet" - och vallgraven
sträckte sig från denna bastion ungefär vid nuvarande fängelset
i sydostlig riktning över Edsgatan, där den södra av stadens tre
portar låg. Mellan Edsgatan och Kyrkogatan fanns tidigare en
smal gränd, Måsgränd, som gick parallellt med Gasverksgatan och
mynnade mitt emot fängelset mellan nuvarande Edsgatan 7 (A.
Joh. Larssons bilfirma) och Edsgatan 5 (numera ABF:s, tidigare
ELA:s lokaler). Måsgränd bör ha legat omedelbart innanför val
len, som i fortsättningen löpte i zig-zag ner till Vallgatan och
härifrån snett över Södergatan, Sundsgatan och Kungsgatan
mot hömet av Drottninggatan-Östergatan, där den östra tull
porten låg. Vallen vek så norrut i kvarteren mellan Vallgatan och
Östergatan nästan ner till Skräcklan vid Lovisebergsgatan, där
den böjde av västerut och följde nära Norra gatan över Edsgatan,
fortsatte därefter mellan Residensgatan och Hamngatan, samt vek
vid Kronogatan av till hamnen. Tydligen var strandpartiet obe
fäst, men stadsporten väster ut mot Dal vid Dalbobron låg unge
fär vid nuvarande brofästet vid Kungsgatan-Hamngatan. Från
skansen vid nuvarande fängelset löpte vallen söderut i Residens
gatan ett stycke och vek ner mot vattnet.

Fästningsvallens palissad bestod av pålar av ek och mastträd
med utåt riktade spetsar. Utanför detta "staket" löpte en cirka 6
meter bred vallgrav och ytterst låg sedan ett nät av s. k. spanska
ryttare, d. v. s. spetsiga störar som hopfogats kryssvis 9).

9) I samband med grundgrävningarna 1963 för det nya läroverket i Vän
ersborg gjorde vänersborgaren Kristian Beckman (numera bosatt i Lidingö) en
del utgrävningar på platsen och påträffade bl. a. den gamla vallgraven och
fästningsvallen. Det var ett cirka 1 dm tjockt lager av torv, som påträffades
i Museiplanraget nästan mitt emot nya polisstationens port. Liknande fynd
gjotdes bl. a. även nära hörnet av Drorrninggatan-Vallgatan. Hr Beckman, som
bedrivit forskningar om Vänersborgs stadsplan, menar att också den nutida
stadsplanen visar påverkan från 1600-talets befästningsvallar. Exempelvis "Gröne
gången" har tillkommit genom att vallgraven fyllts igen och man har därvid fått
en parallell gata till Hamngatan. Den oregelbundna kvartersbildningen vid
Lovisebergsgatans mynning i Kyrkogatan hänger sannolikt samman med vallen,
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I Vänersborgs försvarssystem ingick också, som nämnts, dels de
båda skansarna vid Karls grav och dels liknande anläggningar vid
Rånnum. På 1600-talet gick liksom nu vägen söderut till Göte
borg och Uddevalla över en bro vid Gropbron. Här låg på var
sin sida om kanalen en redutt, avsedda för försvar mot söderifrån
kommande fiender. Den kraftigaste befästningen låg på stads
sidan. Bron vid Vargön - "Raumma broo" - och skansarna hade
anlagts av Wärnschöld åren 1656-1657. Tidigare hade passagen
över Göta älv till och från Vänersborg fått ske ända nere vid
Gäddebäck och vid Onsjö. Där och vid Restad fanns också för
svarsskansar.

Bron vid Rånnum ansågs vara ett av de märkligaste brobygg
nadsverken i landet vid denna tid. Gyldenlöve var uppenbart in
ponerad av den och i hans rapport framhålls det att den "kost
liga bryggan" skulle dragit en anläggningskostnad av mellan 6.000
och 8.000 daler. Han förfasade sig över att svenskarna med berått
mod hade bränt bron; ett stort offer för att stoppa hans fram
ryckning. Brons längd anges till 96 alnar, d. v. s. cirka 50 meter
och bredden till 10 alnar. Vid brobyggandet kalkylerade man
med dess militära funktion och det sades att den skulle kunna bära
såväl rytteri som lätta kanoner. Vid vardera brofästet anlades
en halvmånformig redutt på sådant sätt att bron lÖpte rakt
igenom skansarna. Därmed hade man bästa tänkbara möjligheter
att kontrollera passagen och fö·rsvara bron 10).

Trots att det alltså hade rapporterats från Vänersborg att be
fästningsverken var i gott skick då krigsmolnen hopade sig över
Sverige 1675, synes det av andra rapporter att döma som om
Vänersborgs försvar skulle vara behäftat med allvarliga brister.
I november kom kungen själv till Vänersborg, sedan han under
vägen - bl. a. i Kungsör - mönstrat trupper som skulle mar
schera till Vänersborg för att förstärka garnisonen. Den 4 novem-

som här vek av mot Norra gatan. Förhållandet är likadant också vid Resi
densgatans avslutning vid fängelset, någon annan motivering för gatans krök
ning har man inte. Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck omtalar att spår av
trä och torvjord förekommit också norr om läroverket. Fragment av vall
graven påträffades i sept. 1964 i hörnet Södergatan-Vallgatan (ELA 3/9-64).

10) Nils Belfrage, Den äldsta bron över Göta älv. Västergötlands forn
minnesförenings tidskrift 1935.
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ber anlände Karl XI till Vänersborg och inspekterade garnisonen.
Manskapet uppgick då till "300 knechtar och 70 stycken", d. v. s.
kanoner. De senare hade till stor del överförts hit från Läckö slott.
Några månader tidigare hade generalkvartersmästaren och fäst
ningsbyggaren Erik Dahlberg gjort inspektion i Vänersborg, den
7 augusti. Han gjorde också en specifikation av behovet av be
styckning i skansen. Tydligen som en följd av den rapport Dahl
berg avgett sände kungen den 24 augusti brev samtidigt både till
generallöjtnanten von Ascheberg och till landshövding Falkenberg
och betonade att det var högst nödvändigt att sätta Vänersborgs
skans i bästa skick, samt "dess dåliga befästning och vårt eget
artilleri med ytterligare manskap besätta", liksom att reparera
skansarna vid Rånnum.

Hösten 1675 var kapten Henrik Johan Belfrage kommendant
på Vänersborgs skans. Han var son till förste borgmästaren i
Vänersborg, Hans Belfrage. Enligt uppgift blev han kommendant
den 5 november, men i en rapport till Kung1. majt. redan den
18 september 1675 omtalar kommendant Belfrage att arbetena
med befästandet pågår efter "General Quartermästare Daalbergs
Dessein och gifwna Befallningh". Reparationer av palissaderna
är under utförande i hela dess utsträckning, bröstvärn och vallar
förstärkes och vattengraven fördjupas, broarna förbättras och en
hel del kompletteringsarbeten i övrigt är igång. Vid Rånnum har
såväl bron som skansarna blivit reparerade och förbättrade 11).

Halvannan vecka senare, den 29 sept., inkommer en ny rapport
från Vänersborgs garnison, denna gång avgiven av kommendan
ten Erik Loodh. Denne berättar att sedan han nådigst kommende
rats till kommendant i Vänersborg har han fortsatt fortificeringen
av staden. Loodh talar om nya bryggor och vindbroar, att största
delen av batterierna är färdiga och att det på de övriga arbetas
dagligen. Palissaderingen kring kruthuset pågår "medh stora Såge
blåckar", skriver han och talar vidare om att tyghusbyggnaden
snart skall "wara medh Tak öfwerdragen". En del kanoner har
placerats "åt Fältet och wägen til Kung Karls graw". På den
senare platsen har broverken förstärkts och vallarna har höjts etc.
Ett bekymmer var emellertid att få tillräckligt stora och starka

11) Skrivelser från kommendanter. Riksregistraturet.
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artillerihästar och dragoner i trakten. Loodh förmodade att det
skulle vara lämpligare att köpa hästar i Skåne. Vidare hemställer
han om flera gevär, då en stor del av soldaterna saknar dylika 12).

De av kommendanten Loodh omnämnda kruthuset och tyghuset
hade sedan några år tillbaka börjat uppföras i Vänersborg. Redan
under hösten 1659 byggdes ett större kronomagasin i staden. Där
inlades betydande förråd av bl. a. spannmål för truppernas under
håll. I början av 1676 fick von Ascheberg kunglig order att från
spannmålsmagasinen i Skåne rekvirera vad som behövdes för att
fylla magasinet i Vänersborg. Inom fästningsområdet byggdes
förrådshusen för vapen, uniformer o. s. v. samt för upplag av
ammunition, krut och kanonkulor. Av allt att döma skulle de
rikliga förråden i Vänersborg räcka för hela den västra armen.
För borgarna i staden och bönderna i bygden kom emellertid upp
rustningen av Vänersborg att bli mycket kännbar, då det i första
hand var de som tvingades att fylla Kronans förråd. Magistraten
vädjade till general von Ascheberg att beakta borgarnas trång
mål och utanordna ersättning för leveranserna. Vädjandena vida
rebefordrades till kungen och generalen lade ett gott ord för
vänersborgarna för att dessa villigt bar de tunga pålagor som
lagts på deras stad i långt större utsträckning än andra städer.

Hur noggrannt och ansvarsmedvetet Karl XI följde den mili
tära uppladdningen inför kriget mot Danmark framgår av hans
omfattande skriftväxling med von Ascheberg vid denna tid. Fil.
dr Alf Åberg har givit ut en mycket diger lunta "Fältmarskalken
Rutger von Aschebergs journal och korrespondens till 1680" i
serien Skrifter utgivna av Samfundet för utgifvandet af hand
lingar rörande Skandinaviens historia (Stockholm 1951). Ett stort
antal av breven båda från kungen och från von Ascheberg är
skrivna i Vänersborg.

RIKET STYRS FRÄN VÄNERSBORG

Karl XI:s vistelse i Vänersborg kom att sträcka sig över nära
fyra månader. Han anlände som nämnts den 4 november 1675
och lämnade staden först den 29 april 1676. Tidigare hade kungen

12) Skrivelser frh kommendanter. Riksregistraturet.
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besökt Vänersborg en vecka i slutet av juli månad 1673, ett halv
år efter trontillträdet.

Månaderna i Vänersborg vintern 1675-1676 blev en tid av
så gott som uteslutande bekymmer för den unge kungen, som
f. ö. firade sin 20-årsdag här, dock utan större arrangemang.
Från skilda håll, främst från Tyskland, inströmmade rapporter
om ständiga motgångar för de tidigare så segerrika och i hela
Europa fruktade svenska trupperna, vilka nu nödgades retirera
från den ena svenska besittningen efter den andra.

Bland dem som åtföljde Karl XI var biskop Hakvin Spegel, som
under hela kriget var kungens ständige följeslagare och fältbiskop.
Av Spegels dagboksanteckningar 13) framgår att Karl XI lämnade
Stockholm den 18 oktober "ämnandes genom Guds bistånd av
värja det infall som Gyldenlöve tänkte göra i Bohuslän". Här
visade det sig att kungen räknat alldeles rätt; hans blotta när
varo i Vänersborg var tillräcklig för att Gyldenlöve plötsligt
skulle avbryta den framryckning in i Sverige över Svinesund han
inlett. Efter en drabbning vid Saltkällan den 15 november mellan
von Ascheberg och Gyldenlöve vände den norske befälhavaren
snabbt norrut och hemåt igen då han nåtts av det alarmerande
ryktet att Karl XI med en stor truppstyrka i släptåg just anlänt
till Vänersborg.

I början av februari 1676 rapporterade Gyldenlöve till Köpen
hamn att "Kungen aH Suerrig hauffer vxret paa veyen hid till
grendzerna med Aschenberg och Banner, menz er vendt om till
Vennelszborg". Den norske ståthållaren hade också nåtts av ett
rykte att Karl XI hade blivit iakttagen skjutande till måls på
harnesk och att han mönstrat flera kompanier ryttare och nyut
skrivet fotfolk, samt att han förhört sig om isarna i norra Bohus
län var starka nog för att bära tunga kanoner.

Ryktena om de svenska trupperna var uppenbarligen starkt
överdrivna, riktigt var dock att kungen i Vänersborg mottagit både
fältmarskalken Gustaf Baner och den skånske generalguvernören
Fabian von Fersen. Tydligt är att herrarna bland annat hyste

13) Hakvin Spegels dagbok. Utgiven av Sune Hildebrand. Stockholm
1923.
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planer på att göra ett infall i Norge och slå Gyldenlöve. Emel
lertid var vägarna nästan oframkomliga genom den milda vintern.

Varken landshövding eller länsresidens fanns emellertid ännu i
Vänersborg vid tiden för kungens besök i staden. Den då förnämste
borgaren Daniel Jonsson Ekman ägde bl. a. ett par tomter i
kvarteret mellan nuvarande Kronogatan och Drottninggatan och
ställde en tomt här till förfogande för det hus som kungen lät
uppföra åt sig. Och i kyrkan, som då var i det närmaste färdig
byggd insattes en speciell "konungstol", från vilken majestätet
åhörde biskop Spegels predikningar 14). Väggmålningen i det rivna
läroverkets aula hade motiv från Karl XI:s vistelse i Vänersborg,
bl. a. såg man en situationsbild från östra stadsporten.

Som omväxling med rikets angelägenheter for kungen ganska
ofta ut till Forstena, där han hade sina privata ridhästar in
kvarterade. Här ute på Lennart Torstenssons gamla gods var han
nästan varje lördag "til at hafwa någon liten recreation efter
hela wekans stora och trägna beswär", skriver Spegel. Julen, be
rättar Spegel vidare, firades "utj stoor stillhet och andacht, wi
sandes till allas förundran it sådant sinnes temperament, at ingen
kunde utaf Hans Majestet merkia någon blödighet, omskönt så
många onda tjdender och händelser wore dy noogsamt kunnoge".

Riket regerades alltså från Vänersborg under monarkens vis
telse här och åtskilliga regeringsärenden och författningar bär
vittne om detta. En del gällde självfallet krigsförordningar, bl .a.
en tryckt "Quarter Ordning", daterad Vänersborg den 12 dec.
1675. Från den 15 i samma månad finns en "Kongl. May:tz
Tågh Ordning för dess Landt och Siö MiIitz sampt Artollerie Folck".

Redan fr1l.n krigets bö,rjan pågick fredsförhandlingar i den hol
ländska staden Nijmegen, där bl. a. riksr1l.det greve Bengt Oxen
stierna var svensk delegat. Han överlade i januari med Karl XI
i Vänersborg om fortsatta order och instruktioner. Innan kungen
den 29 febr. bröt upp från Vänersborg för att återvända till
Stockholm hade han i Lidköping mönstrat en brigad av livgardet.
Och i slutet av månaden sände han iväg ett par avdelningar
artilleri till Skåne.

14) Bertel Hallberg ger i sin uppsats Karl XI i Vänersborg, i VSGÄ
1951, en närmare skildring av förMIlandena i samband med kungens vistelse
staden.
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DEN BLODIGA MIDSOMMAREN

Under våren 1676 började danskarna visa aktivitet och en
offensiv mot Skåne förbereddes. Gotland erövrades de sista da
garna i april, och ett par svåra drabbningar ägde rum mellan de
svenska och danska flottorna vid sydkusten. I början av maj
inspekterade Karl XI trupperna i Göteborg och tågade senare
söderut mot Malmö med huvuddelen av de styrkor som hela vin
tern legat i Vänersborg. Generallöjtnant von Ascheberg överlämnade
vid sin avresa från Vänersborg befälet över trupperna på väst
fronten till generallöjtnant Hans Georg Mörner och generalmajor
Göran Sperling. De styrkor de förfogade över torde ha uppgått
till endast 1.400 man reguljära trupper och gränstrakterna var
därför så gott som helt blottade på försvar.

Den danska strategin gick alltså ut på att splittra det svenska
försvaret; dels riktades ett anfall mot Skåne genom invasion över
öresund strax söder om Hälsingborg och dels ryckte Gyldenlöve
med starka norska trupper norrifrån in i Bohuslän. Gyldenlöves
plan var att tåga direkt mot Göteborg, men hans närmaste man
i krigsledningen generalamiralen baron Jens Juel hävdade att man
först måste bemäktiga sig Vänersborg. "Hade vi Vänersborg och
Uddevalla, så vore det dags att attackera Göteborg", framhöll
Juel i ett brev till rikskanslern Griffenfelt i Köpenhamn. Det blev
också Juels förslag som sanktionerades på högsta ort.

"Gyldenlövefejden" inleddes med att den norske ståthållaren
med en styrka på 6.000-8.000 man den 8 juni 1676 marscherade
in över den svenska gränsen och brände Strömstad. En vecka
senare forcerades det viktiga passet vid Kvistrum, där en fåtalig
svensk postering tvingades ge vika, och den 18 intogs Uddevalla
utan nämnvärt motstånd. Först vid Kuröds bro - bron över
Bäveån ett par km öster om Uddevalla på väg 44 till Vänersborg 
stötte Gyldenlöve på svenskt motstånd. Här hade Mörner samlat
sina numerärt sett starkt underlägsna trupper, men tvingades
bränna bron och kunde i god ordning retirera vidare mot Väners
borg innan de norska trupperna kunde ta sig över ån. Gyldenlöve
hade också stora svårigheter att få fram proviant och nödgades
av den anledningen dröja kvar utanför Uddevalla för att invänta
sin tross.
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General Hans Georg Mörner, som var överkommendant i Göte
borg och över Alvsborgs län och tidigare landshövding i Jön
köping, var allmänt ansedd som en mycket tapper man. Han
hade kämpat under Karl X Gustav i bl. a. Polen och gjort en
legendarisk insats i det s. k. tredagarsslaget i Krakow 1656, där
han med stort mod drivit 4.000 tartarer tillbaka. Hans und
fallenhet mot Gyldenlöve var uppenbarligen helt betingad av den
nes mångdubbla övermakt 15).

Den 24 juni, Midsommardagen (som f. ö. var Mörners födel
sedag, han fyllde 53 år), hade Mörner fattat posto med sina trupper
vid skansarna på båda sidor om Karls grav utanför Vänersborg.
På förmiddagen den 25 juni, som var en söndag, hade Gyldenlöves
förtrupper nått fram hit och gick i stridsställning, ungefär från
Korseberg och fram mot Nabbensberg.

Om drabbningen här och de följande striderna kring Väners
borg berättar Mörner i en rapport till Krigskollegium, daterad
Forstena den 26 juni 1676 16):

I går den 25 juni, ryckte fienden fram med fyra brigader till fots, vardera
åtminstone 500 man stark, dessutom ett regemente dragoner samt ett rege
mente gevärsskyttar, sökandes till att driva oss från passet, om vilket vi dock
så med kanonerandet av stycker som musköter från 3-tiden till klockan 7
disputerade, då en del av våra officerare och gemena, på grund av fiendens
eldgivning och den fördel han hade av att ha besatt en höjd, led någon
skada och en del finnar stupade.

Inför den våldsamma beskjutningen förmådde svenskarna inte
hålla stånd, utan övergav först den längst framskjutna skansen.
Mörner skriver vidare att generalmajor Sperling "uppmanade så
väl med det onda som det goda" sitt folk att inte ge upp, men
varken hot eller böner hjälpte.

15) Hans Georg Mörner var född 1623. Han utnämndes till general
löjtnant 1674 och upphöjdes samtidigt i friherrligt stånd samt förlänades i
september 1676 godset Morlanda på Orust. Mörner introducerades i Riddar
huset 1675 och blev stamfader för den friherrliga ätten Mörner af MorIanda.
Godset Morlanda hade dittills innehafts av den gamla dansk-norska adels
släkten Bildt. Vid Gyldenlövefejdens utbrott övergick dåvarande ägaren
Knut BiIdt till tjänst i den danska armen och fråntogs av den anledning,en
sin egendom av Karl XI. När sedan general Mörner skulle ta Morlanda i
besittning, vägrade Bildts kvarvarande tjänstefolk och bygdens befolkning
den nye herren tillträde, och jagade med stenkastning bort Mörners folk.

16) KrigskoIIegi brevbok II, 1676.
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Vi nödgades 100 steg oss tillbaka draga, varpå fienden med hela sin force
så ansatte att jag blev tvungen till att kvitta bron och den samma i brand
sätta, rapporterar Mörner vidare och fortsätter: Fienden avancerade med
eftertryck och drog sig över med hela sin styrka och formerade sin slag
ordning medelst sina kanoner, cirka 12 stycken. Hans styrka, vilken jag
skattade till 9.000-10.000 man tryckte hårt på oss, att jag med den största
möda våra kanoner och infanteri igenom kanonerandet förmådde rädda och
tog min reträtt uri god ordning åt Rånnums bro, sedan Jag kvarlämnat i
Vänersborgs skans 100 man under överste Lillies befäl.

Alldeles såsom Mörner uppskattat det var det tre regementen
som ingick i de trupper Gyldenlöve anförde. Det var general
löjtnant Riissensteins, överste Gersendorffs och överste Coucherons
regementen - hälften av det norska infanteriet. Mot drabbningens
slutskede ryckte ytterligare två regementen in i striden, överste
Wisborgs och överste Hattens 17).

I den anfallande sidans skildring av drabbningen vid Grop
bron Hr man självfallet en ganska annorlunda bild än vad gene
ral Mörner ger. I sin ovan nämnda rapport, "Allerunderdanigste
Relation til Hans Höye Majestet aH Danmark och Norge från
Ulr. Fr. Gylden Löwe", daterad "Wennersburg 27 Juni 1676" 18)
omtalar den norske ståthållaren:

Den 24 juni fick jag besked om att fienden hade fattat posto vid Väners
borg. Jag hade velat sätta efter honom genast, men blev i två dagar uppe
hållen med att dela ut den nödvändiga provianten. Jag gick dock vidare
med min förtrupp och kom den 25 att stå helt nära Vänersborg, som jag
fann så belägen att det syntes mig nästan omöjligt att nå fienden.

Då försvararna hade satt bron i brand genom att kasta fram
brinnande, tjärdoppade risknippen, lät Gyldenlöve, berättar han,
beordra häftig eld med kanoner och gevär så att hans folk i
skydd av skottlossningen kunde släcka elden. På kort tid sattes
den då till hälften avbrända bron i stånd o{;h 200 man med
hästar tog sig över, trots att eldsflammorna slickade stockarna.

17) Enligt L Gulowsen, Gyldenlövefeiden. Christiania 1907.
18) Under sin fullständiga titel (se ovan sid. 8 under not 5) tryckt separat

hos Kong. boghandler Daniel PaulIi, Köpenhamn 1676. Kven fullständigt åter
given hos Tycho de Hofman, Historiske Efterretninger om velfortiente
Danske Adelsmrend III. Köpenhamn 1779. Den finns också tryckt i ett holl
ländskt verk Das verwirrte Europa, av P. Walkenier, Amsterdam 1677-1683.
Förekommer även i en norsk version, Relation om den norske Armees Seir den
25de Juni 1676 og Wennersborgs Erobring, Christiania 1676. Finns även utför
ligt citerad hos Gulowsen.

23



Fienden tvekade att närma sig mitt fotfolk och begynte snart vika. Jag
gick lös på honom och drev honom till bron som var slagen över den stora
och djupa älven, som går till Göteborg, skriver Gyldenlöve vidare.

En av Gyldenlöves kaptener, den danskfödde Svend Schou, har
i brev till en broder berättat om striderna vid Gropbron och sina
egna insatser där (Brevet är refererat hos Gulowsen):

Vi började strax ge eld från våra kanoner på klipporna (härmed kan
troligen ha avsetts höjden där den Strömska villan på Nabbensberg är be
lägen) och uppnådde mycket god effekt. Men jag såg med egna ögon att
också de svenske sköt mycket väl, ja, så väl att av 24 kanonskott inte ett
enda missade sitt mål med mer än en kvarts, eller högst en alns avstånd. På
andra sidan vattnet stod det svenska rytteriet tätt tillhopa i en stor skvad
ron, vilket mitt öga inte kunde tåla. Avståndet var för långt för musköter, cirka
600-700 steg, varför jag två gånger sände en officer med begäran om kanoner.
Tredje gången kom generalmajor Lövenhjelm och frågade vad jag skulle ha
kanonerna till. Jag svarade: "För att göra en gata genom det svenska artil
leriet!" Var det så att jag kunde göra detta, skulle jag strax få mina kanoner,
trots att det var vanskligt att flytta dem från den fördelaktiga positionen,
sade generalmajoren.

"Som en blixt" var två kanoner framdragna till Schou, som
snabbt laddade ett första skott. Detta var så träffsäkert, uppger
han, att det tog mitt i skvadronen, där en bred rämna uppstod.
Så bred att man "makligt kunde köra en postdiligens därigenom".

Striderna vid Gropbron hade pågått i cirka fyra timmar, från
kl. 3 em. till 7 på kvällen. Knnu häftigare skulle tydligen de strider
bli som senare på kvällen utkämpades vid Vargön. Inte förrän
efter midnatt upphörde striderna, vilka då pågått oavbrutet under
närmare 10 timmar den blodiga måndagen efter Midsommar 1676.

Med sin decimerade styrka drog sig Mörner tillbaka till nästa
bro. Hur många man som stupade vid Gropbron är inte bekant,
med den svenske generalen uppger att han förlorade 50-60 man
i stupade under dagens strider. Enligt en dansk uppgift skulle
"200-300 finnar" ha kastat sig i vattnet och omkommit. Fin
ländska soldater deltog visserligen i försvaret av Vänersborg, men
uppgiften om antalet är starkt överdrivet. Dessutom hade ju 100
man överförts till skansen i Vänersborg. Exakt efter vilken väg
svenskarnas reträtt från Gropbron till Vargön gick vet man inte.
Till sin relation bifogade Gyldenlöve en utförlig och väl bear
betad karta över Vänersborgstrakten (se vidstående sida). Enligt
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Denna kartskiss bifozade Gyldenlöve sin relation till Christian V. Den
visar läget och situationen vid "staden och fästningen Vänenborg", efter
ett kopparstick av John Huysmann i Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.
Bokstaven A markerar själva Vänersborf!., B anf!.er skansen och C visar hur
Mörners styrkor f!.rupperats vid Karls f!.rav E, där D utvisar de båda mindre
skansarna. Bokstaven F uppges markera "väf!.en till Göteborg efter vilken
fienden retirerade" och G slutligen visar försvarsanläggningarna vid Vargön
och Rånnums bro. Truppanhopningen längst t. v. på skissen, ungefär vid

Blåsut, saknar verklighetsmotsvarighet.
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denna synes det ha funnits en direkt väg från Gropbron över
Kassaretorpet eller Mariero fram till Vargän. På bevarade svenska
kartor över trakten från denna tid finns dock ingen sådan väg
utsatt. Enligt en ovan nämnd teori skulle Mörners trupper under
denna reträtt ha förlorat de fanor, som sedan sändes till Köpen
hamn.

Väl skyddad bakom Göta älv, som var helt oöverkomlig annat
än via bron, och med Halle- och Hunneberg bakom sig som ytter
ligare pålitliga tillflyktsorter, ansåg sig tydligen Mörner vara
ganska säker. I varje fall betydligt säkrare än om han förskansat
sig i citadellet i Vänersborg. Han omtalar också i sin rapport till
Krigskollegium att han samma dag som drabbningarna ägde rum
låtit förstärka värnen på ömse sidor om älven.

Vid bron över Göta älv vidtog nu i kvällningen vid 21-tiden
dagens andra häftiga duell med kanoner och handeldvapen. De
senare var musköter och s. k. fyrrör, vapen av gevärstyp. Mörner
lyckades trots den betydande övermakten försvara bron och hin
dra fienden från att tränga sig över älven. Men han upprepade
samma manöver som tidigare utanför Uddevalla och vid Grop
bron och satte eld även på Rånnums bro. Drabbningen pågick
"intill klockan 12 om natten, då fienden ännu med tämlig iver
attackerade och med sina kanoner spolade, men ändå inte kunde
vinna något annat än att vi icke utan största nöje höll bron, så
att den kunde stickas i brand", heter det vidare i Mörners rapport.

Bland de sårade på svenska sidan var major David Macke
teer 19) och kaptenlöjtnant Pär Appelberg. Mellan 50 och 60
svenskar uppges ha stupat. Gyldenlöve däremot uppger att 150
av svenskarna stupade och 300 togs till fånga. Enligt Gyldenlöve
skulle också generalmajor Sperling ha sårats i ena foten, vilket
dock inte Mörner omnämner.

Gyldenlöve ger en dramatisk skildring också av träffningen

19) Friherre David Mackelt~er, även Macklier (av den skotska släkten
MacIean), var först kapten vid Skaraborgs regemente, sedermera överstelöjt
nant vid Västgöta-Dals regemente, därefter överste och kommendant i Mal
mö tills han 1693 blev landshövding i Xlvsborgs län. Mackeleer var först 
liksom sina två föregångare - bosatt på Restad, men under hans tid fullbor
dades residensbygget i Vänersborg i slutet av 1690-talet.
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vid Rånnums bro, där dock svenskarnas arriärgarde drev tillbaka
anfallarnas förtrupper. Så här skriver han:

averste Wisborg kom med ett stort antal dragoner, som tre timmar utan
uppehåll kämpade med fienden tills jag till slut lät tre kanoner kommen
deras fram och begynte skjuta. Också fienden på sin sida hade fullt upp att
göra, tillsammans med 1.600 beväpnade västgötska bönder på ett berg 20)

på andra sidan vattnet, gjorde sitt bästa.
Jag hade beslutat mig för att storma skansarna, men då dessa var mycket

brant byggda, avstod jag från detta angrepp, vilket förmodligen skulle ha
kostat mig förlusten av mycket folk till ingen nytta. I samma ögonblick
som fienden stack bron i brand, och gjorde sig stort omak för detta, då han
fruktade att vi skulle släcka elden, som vi hade gjort vid andra bron, lik
som vi på vår sida inte underlät att rädda så mycket som möjligt av bron.
Antagligen gick de övriga som var i skansen, så fort att vi icke fann mer än
fem finska soldater och två kanoner, men fienden kunde tack vare röken
icke se vårt folk. Eftersom det nu var omöjligt att komma över med en arme,
drog jag mitt folk tillbaka och lät endast 100 man stanna kvar för att iakt
taga fiendens förehavanden.

Denna bro, som var mycket konstfärdig och vacker, hade kostat 6.000
riksdaler och det var stor skada att ett så fint arbete skulle förgås i elden.

När jag såg att mitt folk bringade fienden på flykt, lade jag samtidigt
märke till att han på vänster hand, där fästningen Vänersborg låg, också
hade satt eld på staden. Då allt mitt folk nu hade kommit tillbaka för
natten, sände jag en trumpetare för att uppmana till kapitulation. Dock fick
jag inte annat än några kanonskott till svar, som tecken på att man icke
ville tjäna med annat än krut och kulor. Därefter ställde. jag upp mina rege
menten så snart det blivit mörkt i slagordning och anbefallde att rytteriet
skulle bli kvar på hästarna till nästa dag. Jag lät strax på morgonen re
kognoscera, men fann inte en enda människa kvar i staden, varken borgare
eller soldater. Alla hade flytt ut på Vänern i båtar. Slottet21) hade svenskarna
kvarlämnat bemannat, varför jag fann mig nödsakad att sända ännu en trum
petare att uppmana kommendanten till kapitulation under det att två av
mina skvadroner ryckte närmare.

I Vänersborgs skans fördes nu befälet av överste Johan Lillie,
som tillhörde österbottens regemente. Hans närmaste man var

20) Sannolikt avses Halleberg, som dock i en del rapporter från bl. a.
Gylderilöve felaktigt kallas "Hundeberg".

21) Benämningen "slott" var självfallet en grov överdrift som Gyldenlöve
använde för att ytterligare förhärliga sin insats. Aven i andra sammanhang
överdrivs förhållanden och sakuppgifter. Christian V skriver i en handling om
"Gyldenlöves härliga viktoria" då denne erövrade "die beriihmte Festung sambt
Stadt Wennersborg".
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kapten Gustaf Anrep från Närke-Värmlands regemente. När ö
verste Lillie övertagit kommendantskapet vid Vänersborgs garnison
och av vilken anledning han avlöst den tidigare kommendanten,
vilken torde ha varit major Erik Loodh, har det inte gått att få
upplysning om. Trots efterforskningar i de arkiv, där handlingarna
rätteligen borde ha hört hemma, har det inte heller varit möjligt
att få reda på garnisonens styrka - om vilken uppgifterna i skil
da källor går starkt isär - eller från vilka regementen manskapet
hämtats.

Gyldenlöve får berätta vidare om hur han tidigt på morgonen
den 26 juni betvingade Vänersborg:

Jag upplystes av trumpetaren att överste Lillie förde befälet i fäst
ningen och att han begärde fritt uttåg, eller att han skulle kämpa desperat och
värja sig till det yttersta, då han hellre ville mista sitt liv för fienden än för
skarprättaren. Med dessa besked fram och tillbaka gick väl två timmar. Emel
lertid ryckte nu fyra skvadroner till fots, samt alla dragonerna, mot Slottet,
där jag rent ut lät säga kommendanten att han skulle ge sig på hedersord.
Respekten för min Nådige Konung tillät mig inte att bevilja någon annan upp
görelse. Om kommendanten ändå fortsatte att beskjuta mig, och vägra kapitu
lation, skulle han därigenom nödga mig att storma fästningen, i vilket fall intet
kvarter skulle vara att hoppas på.

Kommendanten LilIie gav efter ytterligare ackorderande slut
ligen med sig överlämnade skansen åt Gyldenlöve. Enligt ö
verenskommelsen skulle officerarna inte plundras utan fick uttåga
med sitt "sach och pack". överenskommelsen innehöll följande tre
punkter:

"1) Commendanten skal strax med sina offuer- och under-officerere saavel
som alle gemeene uddrage aff festningen och sig Hans Höije Excellense som
krigsfanger undergiffue.

2) Ammunition, stycher, offuer- och under-gewaer samt alle krigssmaterielier
gandske oforrycht att effterlade, och udi dette fald aldeeliss ingen hinderlist
att bruge.

3) Der imod beviljer Hans Höije Excellence aH medfödde generositet de nu
udi festningen Wenersborg sig befindende officerere, saerdeliss indbemeldte hr
commendant Lillie, saa ock captein Gustav Amep sampt alle under-officerere
tillige med de gemeene knechte, att de med deriss kl reder och huiss de der udi
med sitt före kand, saa och deriss egen och dennem selff tillhörende bagage,
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Mtffull'tubphJnbretf! mtnS6tOofbebtriS Bagage ot
1)efie. !Otr,"e~ nlarcherede bttntlt'te COl11tl1en
dant, famp, (CIl Capitain, ''',nbe Lieutenanrer, ct
190 ~emeinelfom aUe "are5tfier OC udl fler~bel ub_
afe5tanlZtnl fom ;eglira,r Igim meb 200. SYl"n" lotD
befette. 3tt1jtlfertjl) capitulationen "anDe! (inNt
,eg 150. 'Ylanb i~t)tnl j/Dinat ub~udti(aa at om
tn~tJt"nt~nll1bttl l'arebe ecn ~alt ~ag OC tUgaubfff
!]latibn bog icft(vnbedigcfiler10 ~ur(·blef"t.fagl)ei'
Wffl/ tft«fom ~)abernetrt ~cd~ brebe oc regulie
re. General Lieur. 5Ylonner ~afOe) tom l)er6trtt"
tes, / befalet fint Officerer 'lt liiele jll) t Magazin
J.)ufu / eftnfom bn fanNis en fioer Sorraab alf
'J)rouiant oc Ammunition; ~"ildet-tr1)$ fcttat af·
troe I efttrfcm -'tongm (tlf i· 'Ptr(on Oafbtr l'lUlrtt ber
~tn gauNle Villter oc tt General Magazin laD".
l1prdte·: 0' ~f"er man~ tlll'uu funben uDi jlben
ro liotrDed~tvelerl .f\ugler I t'cat1~rt3mlltia~rel
fom tete tun!'e opbrcnbe6.--SYlani' flnDer raa 'Pla'icr,
(If (aa 6ddUg fituatlOn (Dill Dmlle/ t~iaf Dcnl) ttore
~cnn(r e;liJe I fom ff,ll bern 14. '''de 'ong O( i~.
~"tl(bretl/ gaartllm~ Ded firtngccc ~J)6( \flfl'ff
igienntlU ~iergCtlt IftlIU paa (cn ~crNng ~ct)s nrer
'girn fammenfi0l'!tr. 'Paa ((fInme O~~t dlcr lJi)crf}t
fnbe Itggcr ~J)ttl 'IDctlt1trs6or9 oc §afidtt cUcr
er~lltåml f"'ln \fOmf ~cnslf '~1aicli. af~l;sf0~(rt.

. . ~~

En sida ur Gyldenlöves relation, tryckt 1676 hos hovbokhandlare PauUi
i Köpenhamn. Överst på sidan omtalas uttåget ur Vänersborgs skans
efter överste LiUies kapitulation. Gyldenlöve berättar vidare bl.a. om

den av försvararna anlagda branden i staden.
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saa wiit de höije officerer angaar, sicher maa uddrage och urört beholde, dog
at her udi ingen undersleff begaaiss.

Kapitulationsöverenskommelsen är undertecknad i Vänersborg
den 26 juni 1676. Gyldenlöve uppger att kommendanten, en kapten,
två löjtnanter och 100 meniga, "alla välklädda finländska solda
ter", fritt fick utmarschera. De togs dock genast som krigsfångar.
Uppgiften om antalet soldater stämmer som synes inte alls med
Mömers upplysning om att han vid reträtten från Gropbron lät
lägga in 100 man i skansen i Vänersborg. Enligt en annan källa
skulle Gyldenlöve tagit 500 man som fångar vid kapitulationen.
På andra ställen förekommer uppgiften 190 man. Anmärkningen
att soldaterna skulle vara finländare har självfallet samband med
att Lillie tillhörde ett finländskt regemente - österbottens. Trots
ställningen som överste var han icke regementets chef.

Så åter till Gyldenlöves rapport:
Strax efter deras utmarsch lät jag besätta Slottet med 200 man och sände

under kapitulationsförhandlingarna 150 man att släcka elden i staden, vil
ken redan pågått en halv dag och en hel natt. Då gatorna är mycket
breda, så har lågorna endast skadat något mer än 10 hus. Den svenske
generalen Mörner hade, som trovärdigt berättats, givit sina officerare or
der att lägga magasinet och tyghuset i aska, efersom man där hade sam
manfört ett stort förråd proviant och krigsammunition, vilket man har lätt att
tro, eftersom kungen av Sverige hela vintern personligen hade vistats på
denna plats och här låtit upprätta magasinen. Man fick bekräftelse på detta
nu då det bland bränderna fanns en stor mängd kanonkulor och andra järn
föremål som elden inte hade kunnat förtära.

Någon specifikation av krigsbytet ger inte Gyldenlöve själv.
Däremot finns uppgifter härom i ett i Niirnberg år 1679 tryckt verk
"Des Nordischen Krieges". Där omtalas erövringen av "der neu
erbaute Stadt und Citadelle Wennersburg 6 Meilen von Gotten
burg" och att bytet blev 11 fanor, 600 tunnor säd, 200 tunnor
salt, en myckenhet kläder, skor, ammunition, gevär etc.

Gyldenlöve låter också sin halvbror Christian V få veta något
om Vänersborg och stadens belägenhet. I relationen påpekar han
att "man finner få orter som ligger fördelaktigare än detta Vän
ersborg":

Från den stora sjön Vänern, som är 24 mil lång och 12 mil bred, flyter fram
mellan bergen två strida och breda floder, som efter en fjärdingsväg förenas.
På en udde mellan dessa ligger staden Vänersborg med Slottet, som Ers Kung
liga Majestät allernådigast kan se av bifogade teckning" (se sidan 25).
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- - - Vad själva staden angår, så är den i sin omkrets mycket stor, så att
en hel arme skulle kunna stå inne i den. Gatorna äro fina och breda; hela
staden ligger på en slätt och blir liksom omfamnad och gjord till en ö av de
två nämnda floderna. - - - Man kan nästan inte förstå hur fördelaktig den plats
är, som vi lyckades driva bort fienden ifrån, om man själv inte betraktar dess
läge.

"EN MYCKET FÖRARGERLIG TING"

Av flera orsaker var förlusten av Vänersborg ett mycket hårt
slag för Sverige. Nu hade de fientliga trupperna för första gången
under kriget nått in i själva det gamla Sverige och krigshandling
arna hade förts längre än till de tidigare dansk-norska randIand
skapen. Sverige hade mist ett fäste som skulle vara det viktigaste
bålverket mot Norge, dyrbara och oersättliga förråd hade förstörts.

General Mörner, som efter de olyckliga drabbningarna vid
Vänersborg tagit sin tillflykt bl. a. till Forstena, fick efter några
veckor ett klandrande brev från Karl XI, 22) som ger honom en
skarp reprimand för att han tagit till reträtt och att han bränt
magasinet i Vänersborg. Kungen är häpen över att fienden "med
så ringa mackt, mindre förlust och emot all sin förmodan kunnat
drifwa Eder utur alla dee fördeelhafftige poster dem I Eder kun
nat betiena utaff, sådant är hoos Oss fuller en mycket förargelig
ting men huruledes Wij dett skulle uptaga och hwad heela werlden
derom kunde döma om dett beIinnes sig således i sanningen för
hålla är lätt at sluta - - - dett må ju wara skam, särdeles där ingen
större nöd hafwer gådt på Eder än att J funnit nödigt bränna upp
magazinet i Wennesborg på dett fienden skulle hafwa däraff sin
subsistence" 23). Mörner uppmanas av konungen att rehabilitera sig
och i fortsättningen hålla fienden stången så att "Wij och dee
wåre måge weeta och see att J och edert medföllie hafwa allt hwad
aH tapper KrigsMän kan prretenderas och Wij så medelst blifwa
stadfäste uti dee nådige tanckar Wij om Eder person härtill haHt
hafwe"! Eftersom Mörner ett par månader senare av Karl XI er
höll godset Morlanda som friherrlig förläning, tycks Mörner i
kungens ögon ha rehabiliterat sig snart nog.

22) Daterat Kristianstad den 14 juli 1676. Riksregistraturet.
23) Kungen var genom att han han erhållit en avskrift av Gyldenlöves

relation informerad om händelserna vid Vänersborg. Utan svårighet känner
man igen en hel del av Gyldenlöves formuleringar i kungens brev till Mörner.
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I Köpenhamn försummade man inte att propagandamässigt ut
nyttja segern vid Vänersborg. Enligt ett påbud skulle i samtliga
kyrkor i Danmark och Norge tacksägelsegudstjänster hållas sön
dagen den 14 juli. Den text över vilken det skulle predikas var 1

Medaljen som slogs i Köpenhamn till minne av segern vid Väners
borg. Stadsplanen över Vänersborg, på medaljsidan t. h. har pla
cerats upp och ner. Planen är avbildad efter en skiss som gjorts

upp av generalkvartersmästaren Johan Wärnschöld.

Mos. 32: 9-10 24). Denna dag låg också huvuddelen av den dan
ska flottan utanför Ystad och den beordrades att skjuta seger
salut med anledning av Vänersborgs fall.

Vidare slogs också en medalj till minne av segern vid Väners
borg. Medaljen visat på framsidan en pelare på vilket det norska
lejonet tronar med en hillebard. På pelaren finns denna inskrift:
"Christ. V. P. Aug. F. P. P. ob. Vennersb. Svec. capt. ab Vldr.
Fr. Guldeniev. XXVI Juni MDCLXXVI." Baksidan VIsar en
skiss över Vänersborgs läge vid Vänern och stadsplanen. Här står
sentensen: "Hic transiit virtus". Medaljen är i silver 25).

24) Det anförda bibelstället lyder: "Och Jakob sade: 'Min fader Abrahams
Gud och min fader Isaks Gud, Herre, du som sade til! mig: Vänd tillbaka till
ditt land och till din släkt, så skall jag göra dig gott, jag är för ringa till
all den trofasthet som Du har bevisat din tjänare: ty jag hade icke mer än
min stav när jag gick över }ordan, och nu har jag förökats till två skaror".

25) Medaljen, som har en diameter av 49 mm har graverats aven känd
dansk medaljgravör Christian Schneider. "Christ. V" betyder självfallet
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STADENS FÖRSVARARE

Vilka svenska trupper och hur stor den styrka var som deltog i
försvaret av Vänersborg - såväl de som kämpade vid broarna som
de som ingick i garnisonen - har som nämnts inte varit möjligt
att få klarhet i. Stora truppstyrkor hade som bekant dragits
samman i staden från hösten 1675 och till våren året därpå, då
man drog mot Skåne. I aug. 1675 meddelade von Ascheberg kung
en i brev att han då till sitt förfogande hade Per Hiertas Väst
göt<aryttare (Västgöta rytteriregemente), Fredrik von Börstells
(Skaraborgs regemente) och Vilhelm ]ernskölds (VästgÖta-Dals
regemente) fotsoldater, vilka då var förlagda i och i närheten av
staden. I början av mars 1676, strax efter det att kungen åter
vänt från Vänersborg till Stockholm, rapporterar generalen att
"die Wärmlandische brigade" (vilket borde ha varit Värmlands
regemente) låg i staden, liksom 300 nyrekryterade soldater från
Börstells regemente. Sannolikt syftar konungen på den infanteri
skvadron om 420 man fran Närkes regemente under överste
löjtnant Alexander Tomson som låg här enligt förteckning upp
rättad den 4 mars. Och i maj uppges 1,400 man finnas i Bohuslän
under befäl av överste Jonas Gyllenspetz från Närke-Värmlands
regemente.

Christian den femte. Bokstavskombinationen "P. Aug. F." står för de romerska
kejsartit!arna Pius, Augustus, Felix, samt "P. P." för Pater Patrie, d. v. s.
landsfader. En liknande inblandning a v gamla romare var vid denna tid inte
ovanlig på medaljer av denna typ. Frånsidans inskription kan uttydas "Här
förgick den oframkomliga tapperheten". Det är en omskrivning som anspelar
på sentensen Inva virtuti nulla est via, vilken är hämtad från Ovidius Meta
morfoser och översatts med "Ingen väg är oframkomlig för tapperheten".

På ytterligare en dansk medalj har Gyldenlöves seger vid Vänersborg hug
fästs. Det är på en "samlingsmedalj" över danska segrar i detta krig. Åtsidan
visar en obelisk med ett klot som upptar Christians namnchiffer. Obeliskens
sidor har ornament och emblem, bl. a. tolkas en avbildning av Neptunus med
treudden såsom symboliserande segern vid Vänersborg. En inskrift, Non est
majoribus impar, betyder "Han står ej tillbaka för 'förfäderna", och syftar på
kung Christian. Frånsidan visar ett solansikte som strålar ut i blomspetsar. På
dessa står namnen "Wismar, Jemterland, Gothland, Car1sburg, Christiansta,
Marsstrand, Wennersbur".
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Uppenbarligen var det dessa senare som gjorde fåfängt mot
stånd mot Gyldenlöve och drevs mot Vänersborg.

Enligt en förteckning 26) skulle i januari 1676 följande trupper
ha legat i Vänersborg: 6 skvadroner av Livregementet, 4 skvadro
ner Västgöta ryttare, samt en brigad ur vardera BörstelIs, Jern
skölds, Närke-Värmlands och Smålands regementen. Vilka av
dessa som möjligen kan ha fått stanna kvar i Vänersborg är okänt.
Eftersom den namngivne kaptenen i garnisonen, Gustaf Anrep 27),
tillhörde Närke-Värmlands regemente, är det möjligt att någon
del av denna brigad lades in i garnisonen. Liksom antagligen även
styrkor ur österbottens regemente.

Då även de som sårade rapporterade, major Mackeleer och
kaptenlöjtnant Appelberg, tillhörde Västgöta-Dals regemente tyder
detta på att även en styrka ur detta regemente låg här.

Till stor del utgjordes garnisonen uppenbarligen av artillerister.
En rulla över "Fäldt Artolleri Folket i Wänners Borgh", dagteck
nad den 1 februari 1676 upptar 172 man. överstelöjtnant var den
tidigare som kommendant omnämnde Erik Loodh 28). Befattningen
som major var vakant sedan majoren Johan Leijonchrona 29) av
lidit den 20 dec. föregående år. Tre löjtnanter fanns medräknade:
Magnus Mörck 30), Jonas Menlös och Gabriel Leijonchrona samt
dessutom tre fänrikar, Gustaf Loodh, Gotthard Potthorst och
Jakob Månepenning.

26) Efter J. Mankell, Uppgifter rörande svenska krigsmaktens styrka, sam
mansättning och fördelning etc. Stockholm 1865.

27) Gustaf Anrep var född 1650. Han blev senare överste vid Dalrege~

mentet och avled 1700. Tillhörde samma livländska släkt fr~n vilken den se
nare i Vänersborg s~ kända fru Elisabeth Anrep-Nordin härstammade.

28) Av den adliga ätten Lood i Sm~land. Var major vid artilleriet i Ri
ga 1674, befordrades till överste 14/1 1676. Avled 1677 i Jönköping. Erik
Loodh var far till den i Vänersborg samtida fänriken Gustaf Loodh, född
1655. Denne blev sedermera kapten vid fältartilleriet i Vänersborg ~r 1700, en
ligt Elgenstiernas Attartavlor, och avled i Stockholm 1702.

29) Var född i Stockholm 1650. Enligt Anrep, Svenska adelns ättartavlor,
uppsattes Leijonchronas huvudbaner i Vänersborgs kyrka. Bisattes i Jakobs
kyrka i Stockholm 1683. Var bror till löjtnanten Gabriel Leijonchrona, som
samtidigt tillhörde Vänersborgs garnison.

30) Blev befordrad till kapten redan 3/2 1676 och adlades 1687 med det
för en artillerist lämpliga namnet Granatenhielm.
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De meniga var i en rad olika "beställningar", såsom konstaplar,
fyrverkare, minörer, bryggmästare, repslagare, kardusbindare,
timmermän, hjulmakare etc. En profoss, som skulle bidraga till att
upprätthålla ordningen och utföra bestraffningar, fanns också
med i rullan.

Kommendantförordnandena vid garnisonen i Vänersborg har
man svårt att få en klar bild av. Enligt Stiernmans Sweaoch Götha
Höfdinga-Minne 31) finns anteckningar om tre kommendanter
i Vänersborg. Den förste skulle enligt Stiernman vara Per Larsson,
adlad Stöltenhie1m 32). Han var född i örebro 1610 och till
trädde kommandantskapet 1646 med överstelöjtnants grad. Han
uppges död i Vänersborg 1668. Som nummer två nämns Erik
Loodh, vilken var artillerist och blev kommendant som major
1669. Han dog 1679. Den tredje i raden var Henrik Johan
Belfrage, även han artillerist, utnämnd till kommendant med
majors grad den 5 november 1675. Senare blev Belfrage befordrad
till överstelöjtnant vid artilleriet i Jönköping den 1 juli 1678 och
fick därifrån transport till Göteborg där han avled 1709. Han be
gravdes i Naglums kyrka. Henrik Johan Belfrage var gift med
Maria Stöltenhielm, dotter till den förste vänersborgske kommen
danten.

Om Belfrage vet man att han gjorde föranstaltningar för att
skaffa garnisonskompaniet en egen fana. Enligt bevarade räk
mngar 33) har taft och siden rekvirerats till en fana, vilken

31) Anders Ant. von Stiernman, Swea och Götha Höfdinga-Minne II,
Stockholm 1835.

32) Hade deltagit i belägringen av Landsberg under Karl X Gustaf och
där fått vänstra benet bortskjutet varför han bar träben, eller "stylta" =
"stölta". Adelsnamnet härledes från denna protes och i hans vapen ingick
också ett svart träben. Stöltenhiems begravning gav upphov till en hätsk
schism mellan ett par av Vänersborgs förnämsta borgare, då det ansågs att kom
mendanten bevisat sig vara ogudaktig då han underlåtit att skänka bidrag till
kyrkbygget.

33) Bland Klädkammarräkenskaperna i Slottsarkivet i Stockholm åter
finns en räkning av den 30 december 1675 från den flitigt anlitade fantill
verkaren Baltzar Friedrich. Han begär för nio alnar taft 24 riksdaler och för
ett lod silke 13 1/3 öre, avseende "Een fahna för Bälghfreses Compagnie".
Taften betingade ett pris av 2 riksdaler och 2/3 öre alnen. Kostnaderna för fanan
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skulle vara "gul med svarta flammor och med en ström och båt
uti". Den svart-gula färgen tydde på kompaniets relationer till
Västgöta-Dals regemente (se ovan sid. 9), och båten känns ju
igen från Vänersborgs vapen. I korrespondensen med Krigskolle
gium kallades garnisonskompaniet i Vänersborg "Bälghfreses kom
pani", en förvanskning av Belfrage.

Det är heller inte klart utsagt vilket öde som garmsonen
gick tillmötes som krigsfångar hos Gyldenlöve. Vissa uppgifter
tyder på att åtminstone en del av garnisonen internerades på
skansen i Vänersborg 34). Enligt andra fördes de till Hjärtum,
där Gyldenlöve efter Vänersborgs intagande hade sitt hög
kvarter, samt även till det norska lägret utanför Bohus fästning.
I en rulla upprättad vid Bohus fästning den 24 oktober 1676, låg
här 46 man, 7 friska och 37 sjuka, ur överste Johan Lillies kompa
ni, men översten själv saknades. Lillie antecknas i en senare rulla
som död i november 1676 och begraven i Malmö. Av Lillie finns
i Krigsarkivet ett odaterat brev till Krigskollegiet, där översten be
gär bättre utrustning till sina 600 man, av vilka endast 50 hade
musköter. Han beklagade sig också över att lönen uteblivit och
framhåller svårigheterna på "denna dyra och avlägsna ort". Inget
tyder säkert på att brevet avsänts från Vänersborg, men en anteck
ning i marginalen, tydligen av kungen själv är daterad 8 juli 1676.

Bevisligen fördes emellertid kapten Gustaf Anrep till Norge.
I ett brev 35) daterat Christiania den 28 augusti 1676 skriver
han till sin broder majoren Reinhold Anrep och ber denne sända
honom 100 riksdaler. Pengarna skulle sändas via Gyldenlöves
generalauditör. Anrep berättar att lian förts till Norge via Udde
valla. Hans tillstånd är gott, men han beklagar att han "ingen
medell förde med till Wennersborgs skantz, utan så blådt och
bar som jag gick och stod måste marschera iwäg".

till Vänersborgs garnison kompletterades senare med en räkning på 2 riks
daler och 16 öre för en förgylld spets till fanstången.

34) Se vidare sidan 38 angående domen mot en lösaktig kvinna som inlett
förbindelser med fångar och besättning på skansen.

35) Riksarkivet.
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EN OCKUPERAD BYGD

För sentida vänersborgare vore det självfallet av stort intresse
att veta något om hur förhållandena kom att te sig för stadens
invånare under striderna och senare under ockupationstiden. Nå
gon stor stad efter nutida mått var inte Vänersborg, trots den
stora vikt man på militärt håll lagt vid platsen. År 1675 var endast
352 vuxna personer mantalsskrivna i Vänersborg 36). Staden
var glest bebyggd, Gyldenlöve framhöll ju dess breda gator,
husen grupperade sig huvudsakligast kring torget, som låg på
i stort sett samma plats då som nu. Kyrkan var belägen ungefär
som den nuvarande. I kvarteren öster om kyrkan fanns "13 små
hus, delvis öde, bebodda av flottkarlar och annat fattigt folk",
uppges det.

När de retirerande svenska trupperna på midsommaraftonen
1676 gick i stridsställning söder om staden och fiendens ankomst
var nära fann civilbefolkningen det bäst att fly. Den naturligaste
tillflyktsorten var då sjön och man får anta att varenda båt
eller farkost över huvud taget vid stränderna togs i anspråk
vid stadens utrymning. Man önskade gärna att några uppgifter
stod till buds om var och på vilka holmar och öar, långt ifrån eller
nära staden, de flyende tog sin tillflykt. Ockupationen räckte
ända fram till den 10 september, alltså cirka 3112 månad. Under
denna tid gjorde de fientliga soldaterna veritabla sjörövarexpedi
tioner över så gott som hela Vänern, varför vänersborgarna inte
särskilt länge kan ha känt sig trygga ens ute på sjön. Det är känt
att norrmännen redan den 5 juli hade full piratverksamhet igång.
En tillflyktsort som hörde till de säkrare var Halleberg, där man
alltfort kan se spår av de stenmurar som lagts upp i befästnings
syfte. Denna uråldriga fornborg var alltså så sent som för 300 år
sedan en försvarsplats att räkna med.

En av de dåtida innevånarna i Vänersborg har emellertid
berättat något om sin flykt undan fienden. Det var stadens justitie
borgmästare Claudius Kloot, som i ett brev till rikskanslern
Magnus Gabriel De la Gardie berättar hur han tvingades fly till

36) Enligt Carl Fredrik Corin, Vänersborgs historia I. Göteborg 1944.
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sin födelsestad Arboga 37). Vid tiden för den fientliga härens
ankomst låg Kloot svårt sjuk i "podagra och chiragra" 38). I
sista stund måste han "låtha uthur sängen läggia migh i wagnen
- - - lemnandes uthi Wennersborg en dell av mine mobilier, emedan
iagh war en ibland dhe sijsta som sina saker förde uthur staden".
Borgmästare Kloot vände aldrig tillbaka till Vänersborg utan
blev kvar i Arboga resten av sin livstid. Han beviljades av kung
en en pension, bl. a. med hänsyn till att all hans privata egendom
och hans gård i Vänersborg ödelagts.

Av förklarliga skäl gick det inte att i normal omfattning upp
rätthålla lag och ordning i den härtagna staden. Genom att dess
utom Vänersborgs domböcker för åren 1676-1679 saknas i Göta
hovrätts arkiv vet man praktiskt taget inget om vad som drogs
inför domare och rätt i Vänersborg under denna tid. Verkning
arna av kriget gjorde sig emellertid kännbara under lång tid och
i domboken för 1680 finns några exempel på händelser som följd
av kriget för vilka domar fällts. General von Ascheberg hade
anmält en illa beryktad kvinna från Kinne härad i Skaraborgs
län för vad som nu förmodligen skulle rubriceras som "landsför
rädisk verksamhet". Bland annat hade kvinnan, eller "konan"
som hon kallades i rättens protokoll, gjort sig skyldig till lägers
mål med en soldat från Dal, vilken hölls fången av danskarna.
Än allvarligare var att hon dessutom slagit sig i lag med inkräk
tarna på skansen i Vänersborg och "underwijsat dhem huarest
åboerne i Kinne Häradh sine sacker förwarat hade". Tidigare
var hon dömd för att ha begått lägersmål med "bödelen i
Lijdeköpingh" och hade med honom en son, vilken hon hade med
sig i rätten. Ännu en pojke hade hon här med sig, han hade till
far "een soldat Oluff, som war fången af fienden här i staden på
skandzen". Straffet som utdömdes löd på vatten och bröd och
halsjärn om natten. Dessutom skulle hon återvända till sin hem
trakt, då ingen ville "hudstryka" henne 39).

37) Berte! Hallberg, Claudius Kloot. Linköping 1934.
38) Podager, gikt i foten - chiragra, gikt i handen.

39) Berte! Hallberg, Ett par blad ur Vänersborgs dombok år 1680. Väster
götlands fornminnesförenings tidskrift 1930.
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En annan dom för förseelser av betydligt mindre allvarlig ka
raktär fälldes också i krigets spår. En av de mera aktade borgarna
i Vänersborg hade gripits av ockupationstrupperna och satts att
vakta de kor dessa rövat. Annu långt efter det att belägringen
hävts fick han bära smälek för detta bland vänersborgarna och
efter framställning till rätten dömdes som straffbart att smäda
den ofrivillige "kogubben" 40).

På museet i Vänersborg förvaras ett 20-tal kanonkulor, av
vilka huvudparten uppenbarligen är minnen från striderna un
der Gyldenlövefejden. Kulorna är av ganska skiftande kaliber
från 2,6 till 10,7 cm. enligt en förteckning som landsantikvarie
Hallbäck tillställt förf. Som fyndplatser anges exempelvis, Sjö
bodarna, Nygårdsängen (nära Gropbron), Blåsut samt Vargön
och foten av Hunneberg. Aven från Håbol i Dalsland finns
en kanonkula.

När Vänersborg fallit i Gyldenlöves händer drog den norske
ståthållaren sig vidare söderut med huvudstyrkan av sin arme
och slog läger först vid Hjärtums kyrka. Generalamiral Juel
fick order att kvarstanna i den erövrade staden och den danske
kaptenen Svend Schou beordrades till kommendant på skansen.
När anfallarna nu hade ryggen fri från angrepp norrifrån, be
slöt den danska krigsledningen att sätta in en stöt mot Göteborg.
På västgötasidan av Göta älv drog sig Mörner likaledes söder ut
mot Göteborg, då man förstod att denna stad skulle komma i
farozonen. Ett dansk-norskt angrepp samtidigt från både sjö
sidan och från land misslyckades emellertid, kanske främst ge
nom oskicklighet och bristande samarbete hos angriparna.

Före sin avmarsch från Vänersborg bevisade Gyldenlöve åter
att han var en både klok och slug strateg. Han lät nämligen
från Uddevalla via sjöarna och vattendragen forsla ett mindre
antal båtar till Vänersborg. Därigenom visade han att förut
sättningar fanns för den s. k. UV-kanal, som aktualiserats nu,
300 år senare.

Med tillgång till behändiga båtar började de fientliga trupperna,
som nämnts ovan, att med Vänersborg som bas idka sjöröveri på

40) Corin a. a.
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Vänern. De gjorde förödande strandhugg och företog härjningståg
långt in i landskapen på båda sidor, i Dalsland och på västgöta
sidan. Stora områden sattes under kontribution, d. v. s. man
tvingade befolkningen att under hot betala skatt.

Härjningarna till sjöss blev snart av mycket betydande om
fattning sedan norrmännen lyckats kapa ett par skutor, några
jakter och övriga större fartyg. Större delen av den norska gar
nisonen i Vänersborg deltog i kaperiet, tidvis ända upp till 500
600 man. Värdefulla laster av olika slag föll i fiendens händer
på detta sätt.

Ett regelrätt sjöslag var under uppsegling utanför Vänersborg
den 23 augusti 1676, sedan De la Gardie från hamnarna norr på
Vänern utrustat en svensk eskader på 12 fartyg. Då Jue1 (som var
bror till den ryktbare sjöhjälten Niels Juel) upptäckte eskadern ute
till sjöss samlade han alla de fartyg han förfogade över och kom
menderade överste Tönne Huitfeldt att med omkring 300 man gå
till anfall mot svenskarna. Norrmännen lyckades dock aldrig få
kontakt med de snabbare svenska fartygen, vilka snart vände
norrut igen. I stället gick Huitfelt med sina mannar till angrepp
mot befästningarna vid Göta älvs mynning och på Västgötasidan
av Vänern. Ett par bondgårdar brändes och ett blockhus utanför
Sjöboda stacks i brand. Svenska trupper under befäl av överste
Jonas Gyllenspetz bjöd norrmännen motstånd.

Några veckor tidigare hade Gyllenspetz och hans närkingar
värmlänningar drabbat samman med Huitfelts trupper i ett slag
vid Vågsäter ända uppe i Valbo-Ryr. Förutom fotfolk, ryttare
och dragoner deltog några tusen bönder. Under striderna blev
bl. a. prästgården i Valbo illa åtgången och kyrkoherden i Or,
Anders Eurelius (far till skalden Gunno Dahlstierna), fick hela sitt
värdefulla bibliotek totalt förstört.

Under fortsättningen av kriget tilltog härjningarna i Dalsland
i grymhet och med en brutalitet som är i det närmaste otrolig.
Som exempel på illdåden kan nämnas behandlingen av kyrkoherden
i Frändefors, magister Torsten Florenus och hans folk. Präst
gården och ladugården stacks i brand och man kastade en av
prästens pigor, hans "fätuIla", in i lågorna. Själv nödgades kyrko
herden fly över isen ända till Tådene i Skaraborgs län. Kven på
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åtskilliga andra platser på Dal uppges det att de norska knektarna
kastade såväl spädbarn som vuxet folk i elden då de satte gårdar
i brand. Speciellt i krigets sista år, 1679 tilltog våldsdåden och
inte mindre än 18 kyrksocknar skövlades totalt. Man räknar med
att var fjärde gård på Dal lades i aska 41).

I ett brev som kyrkoherde Florenus sände Magnus Gabriel De
la Gardie från Frändefors den 1 juli 1676 får man en skildring
av med vilken bryskhet de fientliga trupperna gick fram. Herr
Torsten berättar att 9 kompanier ryttare samt 4 kompanier dra
goner kommenderats åt Dal dagarna efter erövrandet av Väners
borg. "De fattade posto vid Frändefors prästgård, varuti jag
bor. Här mötte fienden några bondhustrur, som föll på knä för
Jens Juel, vilken av Gyldenlöve var anbefalld att sätta Sundals
härad uti kontribution. Han höll knektarna tillbaka och mar
scherade åter mot staden sedan folket fått två dagars betänketid
att resolvera sig på. Om de inte inom föreskriven tid erlade 10
Riksdaler på var gård, hotade dem eld och brand." Som ett vård
tecken fick böndernas representant några smärre mynt, uppger
frändeforsherden. Han fortsätter: "Somliga som bor närmast
Vänersborg har erlagt den påbjudna kontributionen, somliga
inte. Ty i mest hela landet har varit flyktingar från sina hus,
både med hustrur och barn". I ett P. S. omtalar han att fienden
hotat bränna prästgården, eftersom han förklarat att han äm
nade vägra erlägga den brandskatt på 50 Riksdaler som krävdes
för prästgården. Hela prästgården brändes ju också senare, som
nämts. 60 nötkreatur uppges ha blivit innebrända, medan kyrko
herden och hans hustru räddade med sig 20 kreatur vid flykten.

Ett minne från Gyldenlövefejden finns alltfort i ett ortsnamn i
Frändefors socken, Jutebron vid Kalserud 42).

Ganska snart efter Vänersborgs fall lyckades de fientliga trup
perna också ta sig över Göta älv och strövkårer ryckte tämligen
långt in i Västergötland. En häftig drabbning ägde rum någon
stans vid Storegården i Vargön, i varje fan alldeles inpå Halle-

41) Ur A. Lignell, Beskrivning över grevskapet Dal, samt Anders Ede
stam i tidskriften Färgelanda 1948 :2.

42) Elfsborgs Läns Annonsblad 5/9 1963.
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berg. Den svenske översten Johan Drake vid Adelsfanan hade
samlat fem kompanier ryttare, cirka 400 man, samt några tusen
dåligt beväpnade bönder. Svenskarna tog upp strid med den
norska truppen som utgjordes av 200 ryttare under befäl av ge
neralmajor Hans Lövenhjelm. Trots svenskarnas övermakt drevs de
ändå på flykten, då ett rykte snabbt spred sig bland dem att de
hade hela Gyldenlöves styrka mot sig. Enligt en norsk källa skul
le 50 svenskar ha stupat, medan huvuddelen av bondehären tagit
sin tillflykt upp på Halleberg. De överlevande ryttarna ur Adels
fanan jagades av norrmännen "tills natten och hästarnas trött
het gjorde slut på förföljandet". Vid det tillfället skulle t. o. m.
en mindre norsk styrka ha nått ända till 3 mil från Skara. "Ingen
enda man stupade, endast en korpral vid dragonerna blev sårad
i armen och ryttmästare Gersdorffs häst blev skjuten", uppger
Gyldenlöve i en rapport dagtecknad "aus den läger bey Giertrom
kirche 43) 12 juli 1676".

De norska uppgifterna ang~ende stupade svenskar i denna
träffning motsäges kraftigt aven i Riksarkivet förvarad "För
teckningh oppå den Affgångh, som, effter öfuerstånden Rencontre
wydh Wennersborgh, hoos eftterskrefuene Compagnier befunnen
är". Där redovisas endast två man med säkerhet döda, en ur var
dera ryttmästare Greisbacks och ryttmästare Ruthenskiöldz' kom
panier, bl. a. den senares son. Därtill saknas fyra ryttare och vid
are anges 10 "retuern medh all montering borto". Sju uppges
vara sårade och en hade rymt till fienden. Tillståndet för några
av ryttarna var tydligen dåligt, då det har antecknats "owetan
des om han lefwer, eller dödh blefuen". Noggranna anteck
ningar finns om vad som skadats av monteringen - d. v. s. ut
rustningen - liksom hästarna. Så har exempelvis greve Axel
Lillias ryttare "mist heela Monteringen, men wärjan är beholen",
en av riksdrotsens ryttare hade "bortmist sin Carbin", Louis de
Geers ryttare hade blivit skjuten i låret och kornett Sturm hade
blivit "medh 1 styk Kuhla 44) skuthen i foten" etc.

Efter hand lyckades emellertid både landshövdingen i Skara
borg, friherre Gabriel Kurck och rikskanslern Magnus Gabriel

43) = Hjärtums kyrka.
44) Kanonkula.
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De la Gardie samla trupper i Västergötland för att driva norr
männen tillbaka ut ur landskapet. En träffning uppstod exempel
vis vid Lidköping. Under augusti lyckades man också rensa om
rådet öster om Göta älv från inkräktarna.

Naturligt nog drabbades även trakten omedelbart omkring
Vänersborg av svåra skövlingar. I såväl nuvarandeVassända
Naglum som Västra Tunhem gick ockupationstrupperna mycket
illa åt både gods och jordar.

De svenska myndigheterna hade utfärdat dödsstraff för dem
som på något sätt bistod fiendetrupperna med proviant eller annat
sätt. Många av bygdens bönder valde därför att fly till skogs
för att sätta sig i säkerhet. Gav de inte norrmännen hjälp hotades
de till livet av knektarna; visade de sig hjälpsamma hängde istället
dödsstraffet över dem! Just hösten 1676 tycks dessutom ha varit
ovanligt gynnsam ur skördesynpunkt. Gyldenlöve omtalar i en
rapport att på åkrarna stod "den bästa skörd man sett". Detta
förhållande lockade fram flertalet bönder, som hade svårt att se
sin rika skörd obärgad.

"SÅ SLAT' SOM STUGUGOLVET"

Under septembers första vecka detta år samlade sig de dansk
norska land- och sjöstridskrafterna till ett angrepp på Göteborg.
Detta misslyckades dock och då även en stor svensk styrka
ryckte norrut genom Halland, slog Gyldenlöve till reträtt och
hävde bl. a. belägringen av Bohus fästning, samt ryckte fram mot
Uddevalla. I en rapport avsänd därifrån den 13 september med
delar han att han beordrat generallöjtnant Henrik Riissenstein
att "ödelägga Vänersborg, föra trupperna till Uddevalla med
förande allt vad som förefanns av kanoner, kärror, vagnar och
proviant".

Sannolikt hade Gyldenlöve efter besättandet av Vänersborg
räknat med att ha sitt vinterkvarter här, men den allmänna
krigsutvecklingen gjorde att han i stället mot vintern fick dra sig
tillbaka in i Norge. Den dansk-sHnske prästen och krönike
skrivaren Sthen Jacobsen anför följande: "Men oavsett att Väners
borg var av stor betydelse, i det att de norske tack vare denna
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fästning kunde gripa vitt omkring in i det gamla Sverige, så kunde
Vänersborg inte fortsätta att vara av bestående värde för de
norske, då de svenske hade andra starka fästningar, såsom Mar
strand, Bohus och Göteborg". 45)

Riissenstein gick till sitt förstörelseverk i Vänersborg med stör
sta tänkbara grundlighet. Han "ruinerade Skandtzen och affbrendte
den ganske bye, uden allene kirchen, som expresse bleff conser
veret". Gyldenlöv hade tydligen givit Riissenstein order om att
skona kyrkan, medan staden i övrigt blev bränd och utplundrad.
Helt fri från plundringar blev ju inte heller kyrkan, vilket kyrk
klockan i Vor Freisers kirke i Köpenhamn är ett klart bevis för.

Vid denna tid hängde klockorna i en fristående klockstapel.
Stadens första kyrka var av trä och den nya Kyrkan, som upp
förts av sten var ännu inte helt färdig, men tydligen i bruk för
gudstjänster, eftersom man lagrade hö och halm i den gamla kyrkan.
Så vitt man vet fanns det vid denna tid två kyrkklockor, varav
den ena gjutits med malm från förstörda kanoner vid skansen.
Orgelverket hade byggts av kyrkoherden Jonas Ruberus i Lyre
stad, om vilket det sades att han hade "till orgelverks uppbyggande
haft mera lust än till församlingens uppbyggelse". Uppgifter ty
der på att även orgelpiporna och ljuskronan försvann från kyrkan
samtidigt som kyrkklockan.

Vänersborg begärde efter krigsslutet och fick sedermera nådigt
tillstånd att uppbära kollekt i alla kyrkor både i Skara och
Göteborgs stift som "klockehjälp", samt därtill ett anslag på 100
riksdaler. Det tycks emellertid som om det skulle ha tagit lång tid
innan kyrkan blivit helt satt i stånd efter kriget, trots att den
uppenbarligen inte avsiktligt utsattes för förstörelse av de fientliga
trupperna 46).

45) Den Nordiske Kriigs Kronicke. Utgiven av Martin Weibull. Lund 1897.

46) Enligt Hallberg i uppsatsen om kyrkans historia i VSGÄ 1933 var tyd
ligen taket på kyrkan ännu 1680 i miserabelt skick. Enligt domboken detta år
hade tre flickor ställts till ansvar för att de vid konfirmationen på Långfrec
dagen på kyrkans golv gjort sig skyldiga till ett i hänseende till rummets
helgd i hög grad skymfligt beteende. Inför rätten nekade de tre konfir
manderna ihärdigt och svor sig fria från den "olycka" de anklagats för. Domen
löd också på frikännande - med hänvisning till att det under dymmelveckan
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Den av Gyldenlöve beordrade ödeläggelsen av Vänersborg den
10 september 1676 blev i det närmaste total. "Aven om Väners
borg trots sitt läge är av någon betydelse, har jag nu satt staden
och dess befästningar i ett sådant tillstånd att vi fortfarande, när
så oss lyster, kan bemästra den igen", framhåller Gyldenlöve i en
rapport. I en annan utsaga från dansk sida sägs det att man "knap
past kunde tro att en stad och en fästning stått på denna plats".
En svensk fortifikationsofficer, Per Telningh, rapporterade till
Stockholm i december att Vänersborg skans var helt och hållet lagd
i ruiner. Den var "så slät snart sacht, som stugu golfwet" 47). Så
fullständig var alltså undergången för den då drygt 30-åriga staden,
cirka 250 år innan Birger Sjöbergs skakande visioner om "Lilla
Paris" undergång i eld och brand. När staden skulle återuppbyg
gas hade man avskrivit planerna på att behålla Vänersborg som
en fästning. Några nya försvarsanläggningar kom ej till stånd.

Då Riissenstein drog sig tillbaka från den i ruiner lagda sta
den var uppenbarligen inte bron över Karls grav tillfredsställande
satt i stånd, utan han förde sina trupper via Kassaretorpet till
Restad och längs älven till överby och därifrån upp på Edsvägen.
Vid Gäddebäck och Malöga låg De la Gardie och lurpassade på
den norska truppen med en styrka och öppnade artillerield mot de
retirerande norrmännen.

Om sammanstötningen som ägde rum den 13 september berättar
Sthen Jacobsen:

De svenske hade skaffat sig kännedom om att de norske skulle överge fäst
ningen, varför de samlade sig på andra sidan älven och begynte kanonera de
norske, då de såg röken av staden. Klockan 4 om eftermiddagen satte de sven
ske över älven med några småbåtar, som var välbesatta med folk. Några
norska trupper stod gömda i buskarna och anföll med kraft de ankommande
så att de svenske förlorade en båt och 30 man blev ihjälsl~gna och tillfånga
tagna. Därför gick de andra båtarna tillbaka och de norske retirerade makligt
och förlorade under återtåget varken vagnar, kärror eller annat.

dagligen varit regnväder och att droppet genom taket varit ymnigast just på
den plats där flickorna stått!

47) Ludwig W:son Munthe, Kungliga fortifikationens historia II. Stock
holm 1908. Telningh befann sig vid denna tid Vänersborg tillsammans med ett
par andra fortifikationsofficerare för att upprätta befästningsanläggningar vid
Sjöboda, Rånnum, Restad med flera platser vid älvmynningen och längre ner
i älven.
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Samma dag utrymde Gyldenlöve också Uddevalla och i slutet
av månaden var hans här tillbaka i Norge där den gick i vinter
kvarter.

Med hjälp av trupper och uppbådad allmoge lyckades det
Magnus Gabriel De la Gardie att under hösten återerövra Ström
stad och han återtog även skansen i Uddevalla, där svensk seger
salut sköts söndagen före jul för att fira den svenska segern i sla
get vid Lund den 4 december.

Under vintern kallades Gyldenlöve ner till överläggningar i
Köpenhamn inför vårens kommande fälttåg på västfronten. Han
medförde bl. a. kartor över trakten kring Vänersborg, Dalsland
och Bohuslän. I Gyldenlöves krigsplaner ingick dels erövrandet av
Marstrand och dels fullständig skövling av Dalsland för att före
bygga eventuella svenska angrepp i ryggen .

l\.ven 1677 var det Gyldenlöve som tog initiativet till krigs
handlingarna och han ryckte i juni fram mot Marstrand i snabb
takt. Fästningen och staden angreps både från landsidan och från
sjön och kapitulerade efter tre veckors belägring, då den väntade
hjälpen från De la Gardie uteblivit. Rikskanslern hade emeller
tid vid Vänersborg samlat en styrka på 4.400 man fotfolk och
ryttare. I augusti bröt man upp från Forstena för att möta Gyldert
löve i Bohuslän. Det blev en sammandrabbning vid Kuröds bro
utanför Uddevalla den 28 augusti. Träffningen här blev ur svensk
synvinkel en av de allra nesligaste under hela detta krig. De
svenska trupperna råkade i vild flykt mot Vänersborg, samma väg
som nästan precis 11 månader tidigare. Rikskanslern själv var
ytterst nära att bli tillfångatagen. Han. miste hela sin utrustning,
bl. a. en dyrbar servis i silver.

Från norsk sida omtalas det att svenskarna förlorade 1.500 man
i stupade och därtill flera hundra fångar. Bland krigsbytet var 14
kanoner, 19 fanor och standar samt hela trossen och en hel vagn
med koppardalrar, som De la Gardie "utpressat som krigsgärd av
södra Bohusläns prästerskap" 48).

48) Enligt A. E. Holmberg, Bohusläns Historia och Beskrifning. örebro
1867.
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Gyldenlöve fann bland den svenske rikskanslerns privata för
lorade tillhörigheter även ett brev adresserat till Karl XI. I bre
vet försäkrade greve Magnus sin kung att han "med ringa möda
den norska hären skulle slå", erövra de norska fästningarna samt
vid den fred som därefter skulle följa, skaffa Sverige full kom
pensation för allt som under kriget gått förlorat. Detta brev
sände Gyldenlöve till Christian och bifogade kommentaren att han
för sin del inte ämnade göra några storordiga försäkringar om
krigsförloppet, utan "gå fram som ärligt folk och lägga allt i
Guds hand".

Den norske ståthållaren brydde sig inte om att återigen för
följa de flyende svenskarna, utan vände söderut och gick den
hösten i vinterkvarter på Orust 49).

Under 1678 utkämpades hårda strider i Bohuslän, som då blev
krigets huvudskådeplats. Gyldenlöve samlade 8.000 man i Udde
valla i april och 5.000 danskar landsattes vid Marstrand i avsikt
att erövra Bohus fästning och därefter Göteborg. Kommendant på
Bohus var Skaraborgs regementes chef överste Fredrik von Bör
stell, som trots en nära sju veckor lång intensiv belägring lycka
des hålla fästningen, tills undsättning anlände i slutet av juli. Gyl
denlöve retirerade då till Uddevalla.

Gyldenlövefejden gick 1679 in i sitt femte och sista år. Redan
i februari marscherade general Mörner mot Uddevalla med 800
man som han samlat i Vänersborg. Den 13 mars stod förtruppen
vid Kuröds bro, men hans styrka var alltför underlägsen för att
han skulle våga sig på att storma skansen. Riksamiralen greve
Otto Stenbock hade på sommaren sitt högkvarter vid Forstena och
drog i juli därifrån med 3.000 man mot Uddevalla. Gyldenlöve
hade skyndsamt sänt folk både land- och sjövägen dit och från
början av augusti stod de svenska och norska styrkorna i stort
sett overksamma i ställningar på ömse sidor av skansen i Udde
valla. Efter fem veckor bröts belägringen den 11 september då
underrättelsen ingick om att överenskommelse träffats i Skåne
om vapenstillestånd. Stenbocks trupper drogs tillbaka från Udde-

49) Efter Kungl. Bohusläns regemente och dess hembygd I. Uddevalla
1953.
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valla och vid fredsslutet i Lund den 26 oktober 1679 fastställdes
att Gyldenlöve skulle utrymma Bohuslän.

Fredsavtalet blev för Sveriges del oväntat gynnsamt; Christian
V tvingades återlämna de landområden hans trupper ockuperat och
Sverige behövde inte göra några landavträdelser. Den enda favör
som tillerkändes den danske kungen var en kanon för varje erövrad
fästning! De tidigare besittningarna i Tyskland gick Sverige dock
miste om.50)

"GYLDENLÖVES KLOKKE"

Annu efter mer än 300 år har Vänersborgs gamla kyrkklocka
där den hänger i Vor Frelsers kirke en mäktig malmklang. På sin
tid var hon en klenod för borgarna i den unga staden vid Vänerns
strand. Som krigsbyte blev hon högt värderad, Gyldenlöve taxera
de henne till 700 Riksdalers värde. Genom diverse bevarade hand
lingar rörande denna, som den heter, "Herr Gyldenlöves Klokke"
vet man att den danske stormannen vidtog långtgående försiktighets
åtgärder för att klockan från Vänersborg inte skulle komma till
skada innan hon kunde hissas upp i kyrktornet på Christians
havn i den danska huvudstaden. Gyldenlöve ägde en rad betydande
gods och gårdar i Danmark, bl. a. det pampiga Charlottenborg
vid Kongens Nytorv i Köpenhamn, där nu den danska konstakade
mien har sitt hemvist. Där lät han förvara kyrkklockan väl
skyddad för åverkan genom att den hade omgivits med sten
flisor och troligen till viss del varit nedgrävd i jordgolvet.

Något gåvobrev till Vor Frelsers kirke från Gyldenlöve på
kyrkklockan är inte känt. I olika arkiv i Köpenhamn finns dock
en del tidiga handlingar om "Gyldenlöves Klokke". Bl. a. finns
det bland kyrkans räkenskaper en utgiftspost den 9 augusti 1682
på 1 mark för hyra aven släpkärra och två hästar för att forsla

50) Att Sverige fick så gynnsamma villkor berodde i hög grad på att
Frankrike och Ludvig XIV stödde Sveriges sak mot kurfursten av Branden
burg och hans allierade Christian V, samt förde svenske kungens talan i freds
underhandlingarna, vilka slöts i Fontanienbleu. I fredsvillkoren ingick f. ö.
även ett giftermålsavtal mellan Karl XI och den danska prinsessan Ulrika
Eleonora, syster till Christian (och halvsyster till Gyldenlöve).
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Vor Freisers kirke på Christianshavn i Köpenhamn där klockan från
Vänersborg hänger. På tornets övre hälft ses den unika yttre spiraltrappan

som leder upp till Kristusgestalten pJ jordgloben.
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klockan från Charlottenborg till Christianshavn 51). Ytterligare 5
mark fick man betala samma dag till de åtta karlar vilka hade
flyttat klockan av kärran och hade övervakat transporten. Och
2 mark och 8 skilling betalades till två andra karlar som hjälpte
till att plocka undan de skyddande stenarna.

Den 4 juni 1684 hade klockans inskription ändrats såsom Gyl
denlöve ville ha den, förmodligen då med hans personliga tillägg.
För detta arbete utbetalades till Jacob Guldsmed 16 Riksdaler.

*'

Vi borstar av dammet, lämnar klockkammaren och fortsätter
upp till kyrktornets yttre, kuriösa snäckgång. Det var den norsk
födde slottsbyggaren Lambert von Haven som påbörjade Vor
Freisers kirke, men hovbyggmästaren Laurids de Thurah som bygg
de det unika tornet. Förebilden till den yttre trappgången kan
härledas ända till Babels torn, men närmast hämtade de Thurah
den från kyrkan Della Sapienza i Rom.

I äventyrsromanen "Till jordens medelpunkt" låter Jules Verne
några deltagare i den expedition som via kratrar på Island ämnade
nå jordens medelpunkt träna sig att umgås med höjder och stup
genom att vistas här uppe på kyrktornet, varifrån utsikten verk
ligen är svindlande.

Vor Frelsers kirke ligger nästan på de vallar där 1659 Köpen
hamns försvarare höll stånd mot Karl X Gustaf. I tacksamhet över
att man den gången lyckades avvärja det hotande svenska anfallet
den 11 februari, ringer på Store Bededag Köpenhamns alla kyrk
klockor alltfort sin tacksamhet, och köpenhamnarna promenerar
på Christianshavns "volder". Från tornet till Vor Freisers kirke
skulle Store Bededagsringningen ljuda särskilt vacker och för en
del år sedan inrättades här ett av landets allra klangskönaste klock-

51) Rigsarkivet i Köpenhamn. Rentekammeret, Reviderede Regnskaber,
samt Vor Frelsers kirkes arkiv i Kobenhavns stadsarkiv.

Genom intresserat och välvilligt tillmötesgående av kyrkoherden i Svenska
Gustafskyrkan i Köpenhamn, legationspastor Bengt Söderberg har förf. fått
värdefulla kontakter med myndigheter och enskilda i Köpenhamn. Bl. a. har
Dr. theol. J. P. Grongaard, sogneprrest i Vor Frelsers kirke visat värdefullt
tillmötesgående.
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spel. Naturligtvis var det en triumf att just en klocka från Sverige
fick vara med och tona mäktigast i segerringningen, som var rik
tad mot de svenske. En triumf i den nordiska vänskapens tecken
vore det självfallet om denna kyrkklocka kunde återföras till
Vänersborg. Sonderingar i denna riktning har gjorts på privat
initiativ hos vederbörande danska myndigheter, men då detta
trycks står frågan ännu öppen.

Från toppen av spiraltrappan, alldeles under "kugeIn" (jord
globen) som bär Kristusgestalten, når blicken vida omkring. I
fjärran bortom det blänkande öresund förgyller aftonsolen Skå
nekusten. Flera tiotal meter under oss hörs från tornuret slagen
för full timme, följda av klockspelets melodiska tanklanger:

Tid rinder ud. Liv med sol gaar ned,

Vi ringer Bud fra Guds Evighed.

STURE JOHANSON.
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En 1800-talsclam ser på Vänersborg.

Otaliga äro de som under årens lopp passerat vår stad på väg
någonstans; det har jag försökt visa i en uppsats i årsskriften 1958.
Alla ha dock inte lämnat någon tryckt skildring av sin resa efter
sig. Dagböcker skrev man dock. En sådan av intresse för delar
av Västergötland och för Vänersborg befinner sig i stadsbiblio
tekets i Borås ägo sedan några år. Den har förts aven Stock
holmsdam några sommarmånader 1853 och har som överskrift
"Anteckningar under en resa canalvägen mellan Stockholm, Göthe
borg och Grafvarna". Fröken Bergner hette hon, som förde pennan;
hon reste tydligen som guvernant för en liten stockholmska Ida
Tyden, som, när dagboken börjar den 16 juni 1853, låg och sov i
hytt nr 4 på hjulångaren Eric Nordevall. Sista noteringen i boken
görs den 25 augusti, då ångfartyget Daniel Thunberg, som fröken
Bergner tillsammans med sitt resesällskap embakerat i Vänersborg,
lade till vid Riddarholmen. Mer än halva dagboken, som skrivits
med en mycket prydlig piktur, berör själva resan och denna för
sta hälft handlar till största delen om Västergötland. Senare
delen är en skildring från vistelsen i Gravarna; det framgår med
all önskvärdhet tydligt, att vädret i Bohuslän den sommaren ej
var det allra bästa, om nu detta kan vara till någon tröst för
sentida semesterfirare. Dessutom råkade fröken Bergner ut för
något, som vi nu väl kunna lyckligen undslippa, nämligen en
koleraepidemi, som gjorde att avresan blev tämligen brådstörtad.
Hennes avsikt att bese Vänersborg på hemresan blev därför aldrig
verklighet och det kanske var bäst så för vår sinnesfrid. Dagboks
skriverskan skall dock nu själv framträda i all sin snusförnuftig
het. Hon betraktar hela dagboken igenom sina medmänniskor litet
von oben och ser med illa dolt förakt ner på allt, som inte har
den stockholmska fina airen. Denna attityd av fin dam från stor
staden på besök i landsorten framträder inte minst i skildringen
från Vänersborg - både på ner- och uppresan. Det är inte utan
att man skulle vilja uppträda till sina förfäders försvar. Hör bara:
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"Från Leckö foro VI lllnom en trång skärgård af små klippiga
öar; hvarefter vi åter kommo ut i Wenern, och öfver Dalboviken
fram till Wenersborg, belägen i södra ändan af Wenern. I närheten
deraf fick jag sigte på Sveriges mest besynnerliga berg till for
mation, n:l: Halle och Hunneberg, men afståndet hindrade mig
att urskilja dess af klippan bildade pelarerader.

Söndag f:m den 19 kl. 10 lade Ängfartyget till vid stora
bryggan der vi skulle uppehålla oss en timma för att taga in ved,
och der flera Passagerare, kommo om bord, och några afgingo,
deribland Fröken Rouge som mottogs af Landshöfding Bergmans
famille, hos vilken hon skulle tillbringa en del af sommaren.
Det stod oss fritt att gå i land, men som jag fruktade det lilla
Ida ej skulle förmå att gå långt och fort, beslöt jag stanna qvar
på fartyget, som jag flera gånger under resan gjort för hennes
skull; men mycket folk kom ned på bron, och med sina böcker
i handen sågo de unga damerna med sin stärkta söndags toilette
mycket sedesamma och näpna ut.':-) Som det var under "brinnande
möte" och Regementet kamperade ett stycke utom staden voro der
nu många så äldre som yngre officerare inne, och nere vid far
tyget, men med all aktning för de gode herrarne, de sågo alla ut
som bönder, och saknade i hög grad våra gentile militairers goda
hållning. Men för att vara Westgöthar förstås, och utan aln och
påse, voro de så hyggliga som möjligt." ")

Wennersborg är eljest en både stor och vacker stad med ett
gudomligt läge vid den vackra Wenerns strand, och på min upp
resa tänker jag bestämt bese den.

Den väg vi nu foro förde oss genom trånga sund, och en liten
kanal på några tusen alnar, detta är, för att undvika åtskilliga i
början af elfven befintliga små preludier till Trollhätte-fallen.

Första inträdet på elfven är af öfverraskande skönhet. På ena
stranden utbreder sig en vacker slätt långt tillbaka, och de märk
värdiga Halle- och Hunneberg resa sig der bakom med sina tvära
branter och skogbeklädda hjessor. Då jag nu såg dem i all sin

*) Jämför sid. 29 o. 31 i min uppsats från 1958; där gäller det skild-
ringar från åren 1839 och 1842; de vackra damerna funnos redan då.

"',) Detta var alltså officerare vid Västgöta-Dals regemente, som hade
sin övningsplats på Nygårdsängen vid Gropbron.
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storhet stå der så trygga och betänkte i hur många secler de så
gjort, och af hur många generationer de blifvit beskådade och
beundrade, gladde mig den tanken att intet allt är förgängligt, att
i naturen finnes något som alldrig föråldras, alldrig förgås, utan
som i fägring för hvarje år ökas, i stället att försvinna.

Många och ståteliga Herregårdar sågos på kortare och längre
afstånd deribland Odensjö, och Hult."

Här lämna vi fröken Bergner åt sitt öde i den bohuslänska
skärgården, dit hon småningom kom efter en fyra dagars vistelse
i Göteborg. Sveriges port mot väster var inte så stor då; fröken
Bergner företog en utflykt till Masthugget men vågade sig inte
ända ut till Majorna, som var en "dåligt bygd fortsättning på
Masthugget och bebodd endast af sjöfolk."

Trots regn och rusk trivdes vår fröken i Bohuslän till slut.
Koleran kom mycket olägligt; försedd med sundhetspass måste
hon anträda hemresan landvägen förbi ett spärrat Uddevalla och
tisdagen den 23 augusti skriver hon: "Först sent framkommo vi
till Wenersborg, der vi voro lyckliga nog, att genast få dam
salongen för vår räkning, ehuru vi alla gerna hade helldre gått
på E: Nordevall med den trefliga kapten Ullner, måste vi nu
begagna tillfället, och i anseende till Choleran skyndsamt begifva
oss åstad."

Lyckan över att vara ombord var dock inte större än att med
passagerarna kunde få sig en känga; följande nedlåtande om
döme om dem må avsluta den fina stockholmsfrökens rese
skildring:

"Salongen var trefligare än vi hade föreställt oss, vi befunno oss
väl der, men de öfriga passagerarna voro mycket förnäma, och
obegripligt tråkiga - de som ej voro verkligt förnämt folk ville
gifva sig ett förnämt anseende i det de klämde in sig mellan dem
som i sjelfva verket voro det, detta var händelsen med en fru
med sina tvänne döttrar - men som jag kände henne blef hon
endast löjlig i mina ögon."

NILS SANDBERG
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En dansklubb i Vänersborg för

hundra år sedan.

Några anteckningar kring ett par gamla fotografier.

I Vänersborgs Söners Gilles fotografisamling befinner sig här
intagna tvenne av Olle Prestos Fotografi Atelier tagna fotogra
fier, föreställande ett antal ungdomar i folkdräkt, bland dem min
far och två av mina fastrar. Min far bodde under sin skoltid
i Vänersborg hos sin farmor Elisabet Charlotta d'Orchimont, änka
efter majoren Charles-Emile d'Orchimont på Stora Levene. Hon
ägde och bebodde det för några år sedan rivna KarIslund beläget
mitt emot nuvarande Televerkstaden, tidigare Vänersborgs tänd
sticksfabrik. Efter hennes död blev det bostad för disponenten
för sistnämnda fabrik.

Enligt vad min far berättat mig bildade under senare hälften
av 1860-talet ett antal ungefär jämnåriga ungdomar i Väners
borg en klubb för folkdanser. De samlades några gånger varje
termin under ett par år i deltagarnas familjer. Om de hade någon
danslärare eller vem som i annat fall instruerade dem förbisåg
jag tyvärr att fråga min far.

På fotografiernas baksida står antecknat deltagarnas namn. Med
hjälp av ättartavlor, släktkalendrar och matriklar har jag lyckats
inhämta nedanstående data om dem.

L Stående från vänster till höger:

Gustaf Brunson f. 1856 i Torp, son till en lantbrukare. Elev
vid Vänersborgs läroverk 1868-74. Tjänsteman vid Statens Järn
vägar, stationsföreståndare vid Värtan. Pensionerad 1918. Död
1926.

Louise Bolin
Hulda d'Orchimont f. 1857 på Lindås i Västra Tunhems kom

mun, dotter till godsägaren Ferdinand d'Orchimont och hans maka
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född Möller. Gift 1880 med sin kusin konsul Carl Hjort i Malmö.
Död i Göteborg 1943. Hon var under åren kring sekelskiftet
bosatt i Vänersborg, där hennes båda söner Gustaf (f.1882) och
Erik (f.1884) gick i Vänersborgs läroverk.

Gustaf Göransson f. 1854 i Skållerud, son till en possessionat.
Elev vid Vänersborgs läroverk 1867-71 Enligt läroverkets ma
trikel "ämnade han ägna sig åt handel". Hans vidare öden är
okända. Å fotot är antecknat att han förlovade sig med Marg
ret Zimmerman.

Sittande från vänster till höger:
Anna Dymling f. 1856 i Vänersborg, dotter till handlanden

Otto Dymling och hans maka född Agrell. Gift 1876 med konsul
A. G. Wikström i Sundsvall.

Charles-Emile d'Orchimont f. 1854 på Lindås i Västra Tunhems
kommun, broder till ovannämnda Hulda d'Orchimont. Elev vid
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Vänersborgs läroverk 1864-71. Genomgick 1871-73 Göteborgs
Handelsinstitut. Sedermera köpman och konsul i Göteborg. Arren
derande 1894-1908 överstebostället Slädene i Skaraborgs län. Gift
1889 med Sigrid Westman, dotter till fördelningsläkaren A. H.
Westman och hans maka född Ahlström. Död 1924.

Therese Dymling f. i Vänersborg. Syster till ovannämnda Anna
Dymling. Gift med överste1öjnanten Knut Nycander.

Gustaf Bergqvist f. 1854 i Vänersborg, son till en musikdirektör.
Elev 1864-69 vid Vänersborgs läroverk. Kontorist. Sedermera
grosshandlare i Stockholm. Död 1932.

II. Stående från vänster till höger:

Louise d'Orchimont f. 1859 på Lindås. Syster till ovannämnda
Hulda och CharIes-Emile d'Orchimont. Innehade värdinneplat-
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ser i Hälsingfors och S:t Petersburg, varefter hon bosatte sig i
Göteborg, där hon avled 1930.

Wendel Bäärnhielm f. 1856 på Kristinedal i Dalsland, son till
bruksägaren Gustaf Bäärnhielm och hans maka född Sahlin. Elev
vid Vänersborgs läroverk 1866-73. Genomgick Chalmers tek
niska Högskola. Verkställande direktör för AB Cilikattegel i
Lidköping. Gift 1894 med Adele von Hofsten dotter till löjtnan
ten Erland von Hofsten och hans maka född Strokirk. Död 1918.

Helena Flate f. 1858 i Vänersborg, dotter till skeppsredaren G.
V. L. Plate och hans maka född Pasch. Gift 1881 med krono
fogden i Väne fögderi T. V. Forsell. Hon var på sin tid mycket
aktiv inom Röda Korset i Vänersborg. Död ibid. 1916.

Thorsten Molin f. 1855 i Vänersborg, son till dåvarande stads
läkaren i staden. Elev vid Vänersborgs läroverk 1864-75. Under
löjtnant vid Västgöta-Dals regemente 1876, löjtnant vid Göta
artillerireg. 1882, kapten vid Waxholms artillekår, major 1901,
avsked 1905. Död 1919.

Sittande från vänster till höger:

Frida d'Orchimont f. 1859, tvillingsyster till ovannämnda Lo
uise d' Orchimont. Gift 1895 med godsägaren Carl Liedberg på
Gunnarstorp i Skaraborgs län. Död 1924.

Gustaf Belfrage f. 1854 på Hensbacke i Foss socken, son till
kaptenen G. Å. Belfrage och hans maka född Westerdahl. Han
delsbokhållare, sedermera grosshandlare i Göteborg och Stockholm.
Gift 1883 med Maria Katarina Virgin dotter till stadsmäklaren
F. A. Virgin och hans maka född Thuden. Död 1929.

Berta Flate f. 1860 i Vänersborg, syster till ovannämnda Helena
Plate. Gift 1886 med provinsialläkaren S. V. Rietz i Ronneby.
Död ibid. 1936.

Julius Cyrus f. 1857 i Göteborg, son till en grosshandlare. Elev
vid Vänersborgs läroverk 1870-74. Grosshandlare i Göteborg.
Död 1919.

CURT d'ORCHIMONT
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Halvord LydelIs årskrönika 1913.

Eftersom det nu är juldag igen och vi i morgon ha årsmöte i
Vänersborgs Söners Gille, är intet annat att göra för mig än att
skruva upp det elektriska ljuset, se till att kaminen brinner,
slå en filt om mig och sätta mig ned vid mitt skrivbord i Burmans
hörne -eller Lundins hörne- som det väl från och med i år skall
kallas. För att enligt Edwin Andersons recept direkt och utan
koncept skriva en s. k. årsberättelse för det här snart gångna
året 1913.

Jag har nyss fått julmiddag. Tack för de friska gurkorna,
Erik Nordahl! Nanny sitter där inne och läser för en äldre
vänersborgsdotter, som är nästan blind, herrskapet ovanpå är
borta, vadan vi båda ha det så tyst som på en gård ute på landet,
och vi ha ej Bloms här, ty de skulle själva ha släkt hos sig och
komma till nyår i stället.

Se-så-ja. Har jag inte nu hjälpt framtidens gille att forska i
min person, så vore det märkvärdigt. Anmärkas må kanske dock
ytterligare, att mina ju1cigarrer i år äro litet för svaga, vadan det
är troligt, att denna berättelse också blir, om möjligt, svagare än
eljest.

Det var slaskigt och regnigt i går på julafton här. Men vädret,
som inte alls, varken här eller ännu mindre i Uppsala den dagen,
rättade sig efter unga Strömbergs i år påhittade månkurvor,
var särdeles anmärkningsvärt med för hela vårt land och det öv
riga Europa också för årstiden stora temperaturskillnader - ovan
ligt kallt norr om Karlstads latitud och mellan +6 och +8
grader från och med oss och söderut. över 27 graders tempera
turskillnad bara i vårt land.

I dag, juldagen, blåser ostligt och nordligt och frostar på litet
och barometern stiger. Men jag antager detta bero på att baro
meterminimet nått södra östersjön och att vi få höra om stormar
i östra Sverige, när någon tidning kommer.
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Förresten har hela år 1913 bjudit på rätt egendomlig väderlek
här i stan. Mild vinter årets första månader, så att travtäv
lingarna fingo först uppskjutas och sedan inställas, ty det blev
inte hållbar is på Vänern. Litet frost visserligen mellan den 18 och
27 januari men så milt igen och ingen snö. Den lilla älskliga
Tussilago Farfara blommade redan den 8 februari.

Den 24 februari hade man stora automobiltävlingar, som gmgo
härigenom, och prins Vilhelm var med.

Den 16 mars skulle här visas ett annat av nutidens sju under
verk, i det att Hugo Sundstedt skulle ha fluguppvisning på
monoplan. Men snöblask kom, och dagen därpå misslyckades
det, och jag och V. L F.-arne, som anordnat det hela, voro arga
på inpressarien. Den 26 april blev det emellertid en lyckad,
flygning, således den första flygdag i vår stad, men impressarien
gick ganska renrakad ifrån det till min belåtenhet. Man skall
inte dela ut fribiljetter bakom ryggen, se! Men en historisk
märkesdag var det för Vänersborg, och Sundstedt hade all heder
därav.

April slutade med åska, och maj började med åska. Hon slog
till och med ned ute vid gåsbron. Jaså! Förvånade miner. Var
är gåsbron? frågar Ni. Jo, det är den nya svängbron, som just nu
blivit färdig. Jag vet inte av någon annan, som har större rätt
än jag att ge henne namn, och jag döper henne härmed till Gås
bron. Dels är hon så smal, att man får både köra och gå över
henne i gåsmarsch, dels låter namnet Gåsbron bra, dels flyga
vildgässen över just där. Dels verkar det något a la gäss med en så
föga monumental anordning på en så pompöst monumental plats,
som Vänerns sydspets är.

Den nya vågbrytaren är också snart färdig. Jag lär få bygga
på pirhuvudet, om jag vill, ty fyren skall inte stå där. Om jag
bara kunde tänka ut något av intresse och som bär sig själv.

Wille Wikners och Adolf Olssons sprängning har blivit större
och fördjupad. Hur skall den behandlas?

Sommaren var rätt trevlig med omväxlande väderlek. D. v. s.
när jag den 17 juni - 7 juli reste i Norrland och Norge och
kastade snöboll på Äreskutans topp och på Hardanger fjäll, hade
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jag min vanliga väderlycka, men här hemma hade visst före
ningarna litet otur med tillställningarna i Dalaborg.

Kvartettsångarsällskapet och Göta ha konserterat för vår för
sköningsfond på Skräcklan. Tack! Mycket populära och om
tyckta konserter. Men vår tillställning på Kabelgatt, som J. V.
Carlsson kallar området nordväst om vattenledningen, blev mindre
lyckad, ty det blåste rätt kallt på sjusovaredagen.

I Augusti blev en regnperiod, och V. S. S. hade både storm och
regn på sin femårsregatta den 17 augusti. Men så blev det vackert,
och hela september var den allra grannaste och gynnade septem
berutställningen, och oktober var mild och torr, november mild
och regnig, december också mild och regnig till och med igår, men
orkanen den 4 ryckte upp stora träd både i Dalaborg och den
andra skogen.

Det var inte litet om vädret detta, men som ni ser så har det
haft intimt sammanhang med händelserna.

Världshändelserna tillåter jag mig sammanfatta så här: Gruv
olyckan i Wales, Balkankriget och dess slut, "Europeiska kon
sertens" vanmakt men även makt, talande film och tango.. I
Mexiko hålla de arma människoma på att skjuta ihjäl varandra
huller om buller.

Här i Sverig,e äro vi nu efter statsministerns Karlskronatal den
21 dennes i färd med att bliva en krigarnation igen. Då, Hjalmar,
ska vi väl få tillfälle att stupa på ärans fält!

Fasligt vad man spionerar på oss. Ryssen börjar visst bli rädd.
Men jag kan därom inte säga mer. Så utspionerade äro vi. Min
anfallsplan av år 1905 stod ju ord för ord i Novoje Vremja i
höstas. Handelstidningen gjorde sig lustig över Novoje Vremja.
Så litet ha göteborgstidningen reda på sig - och mig.

Ni minns väl, att jag för några år sedan skrev, att Gillet borde
köpa ett par vita kor och låta förgylla horn och klövar och
skicka dem som present till Småhertiginnorna av Västergötland,
som skulle mjölka dem själva för att ge ett gott exempel åt alla
Frökentossor här i landet. Det blev ej av. Men hur fick prin
sessan Ingeborg reda på mitt förslag. Ty nu ha vi sett av tidning
arna med illustrationer- hur de verkligen själva mjölkade korna
på Sofiero eller Fridhem eller vad nu gården heter.
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Men inte tog våra tossor upp den tonen inte. Nej, tango och
snäva kjolar och annat koketteri skall det vara.

Men efter som det kommer fram, så skall jag be vår kunga
familj bli tongivande i en annan sak, som kanske är lättare
genomförd. Låt de kungliga barnen få något annat att sätta
några ljus i om julen än avhuggna granar. För barn är det natur
ligtvis lika roligt, vad det än är för ovanligt, att det här jul
granseländet börjar på att bli så skadligt att dess fortsättande
helt enkelt är onationellt. Ock så hänsynslösheten mot "enbusken",
våra skogsbackars och bergs prydnad. En bonde utbjöd i förrgår
till mig ett vackert tre meter högt enträd för en krona. "Tvi dig,
du usla bonde, som har berövat skogen denna prydnad. Du
skulle satt staket omkring den och skyddat den."

Nåja, tvi också den där travklubbsframfarten mot enträdet,
som aldrig får bli träd.

Den 9 mars hade vi sammanträde och bildade fastighetsföre
ningen. Jag fick viktiga underättelser om det lagformella, och
när saken skulle göras om var jag alltför upptagen och hade fått
sådana underrättelser angående andra ålderdomshem, att sek
reteraren fick stå tillbaka för styrelseledamoten. Men nu är det
bra igen. Vi behöver inte dumma oss för att andra gjort det,
och därför kan jag nu säga: "Vårt ålderdomshem ska vi ha!"

Vi har också fått donationer, som visa att vår strävan har
sympatier. Det ha vi fått allt från början, och vi få alltjämt.

I år ha tre stycken damer visat sitt behjärtande: Enkefru
Elisabet Abramsson, fru Julia Beckeman och fru 01ivia Lindedal.

Fru Beckeman har genom sitt arbete i välgörenhetens tjänst för
länge sedan förskaffat sig en erkänd plats som hedersmedborga
rinna i vår stad, och fru Lindedal, ja, hon låter ju sin Hjalmar
dikta kanske nästan lika mycket åt Gillet som åt sig själv, ja
hon förenar sig rentav med honom i strävandena för Gillets
ändamål.

Aven "gubben" Beckeman har i år lämnat sin tribut till vårt
ålderdomshem. Jag sade gubben, Men vem skulle väl egentligen
kunna tro, att han har hunnit till 75 år, så raskt och piggt som
han promenerar omkring. Han har, liksom sin fru, för länge
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sedan blivit en av dem som konstituera en del av begreppet
Vänersborgs samhälle, en av dem som ett par generationer minnas.

Ock så har vi fått en gåva av doktor L. Grundberg i Stockholm,
vår gamle lasarettsläkare. Ni minns väl vad han skrev. Jo, det
var ungefär så här: "Jag läser fortfarande Vänersborgs tidningar
och allt vad jag där ser om Sönernas Gille förefaller mig så sym
patiskt, att det gläder mig." Det var snällt sagt, och jag sätter
nästan mer värde på brevet än på gåvan. Och jag undrar om inte
t. o. m. Hjalmar, som ändå har hand om kassan, gör detsamma.

Vi ha vid detta sammanträde att bestämma om Gillets tioårs
jubileum skall firas nästa år, tio år efter dess stiftande, eller
1915, tio år efter konstitutionen genom stadgarna. För min del
håller jag på det första, och då vill jag bara säga, att inte tryter
det oss personer, som med rätta kunna kallas till hedersledamöter.
Vi ha verkligen rönt tillmötesgående av många.

Vi ha också att bestämma, om jubileum skall firas på något
särskilt festligt sätt eller om tillfället skall markeras med någon
enklare handling. Vidare torde det vara skäl överlägga om i
förra fallet jubileumsfesten skall förläggas till julen som våra
vanliga årsmöten eller till någon annan tid.

På önskemålen i dessa saker beror nämligen vid detta samman
träde, huru mycket vi våga överföra från allmänna kassan till
övriga fonder.

Nu vill jag bara säga några ord till. Det vore bra, om Hjalmar
kunde få klart hur det är med de där anordningarna och lek
attiraljen, som uppsatts i Tanto- och Vanadislundama i Stock
holm för småbarn i fjol. I år har Stockholm anslagit 7.000 kr.
för att uppsätta sådant i flera parker, och så kommer det att
fortgå. Det bör studeras nästa år. Så skulle jag vilja tillägga att
tango får dansas i kväll endast av dem, som äro under 15 och
över 70 år.

HALVORD LYDELL.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSSERIE 16.

Kokhuset i Vänersborg.

Kokhuset i Vänersborg, som år 1964 skattar åt förgängelsen,
har en historia, som det finns alla skäl att rädda undan glömskan.

Från år 1800 hade den gamla vänersjöfarten radikalt ändrat
karaktär. Den omständiga omlastningsprocessen med den krä
vande Edskörningen var genom Trollhätte kanals öppnande det
nämnda året 1800 allt mer satt på avskrivning till förmån för
den direkta sjöfarten med Västerhavet. Är 1832 öppnades ytter
ligare en led för Vänersjöfarten, nämligen Göta kanal med för
bindelse österut. "Kanalleden mellan östersjön och Västerhavet
blev under de närmaste årtiondena Sveriges centrala transportled".l)

För Vänersborgs del innebar emellertid allt detta en omställnings
procedur, som inte gick helt smärtfritt, inte minst ur ekonomisk
synpunkt. Den gamla Edskörseln hade varit en god inkomstkälla.
Dessutom drabbades staden snart aven fruktansvärd olycka, som
verkade förlamande, nämligen den förödande branden 1834. För
vånansvärt fort uppbyggdes emellertid staden igen. Det blev där
vid naturligt, "att sjöfartsfrågorna måste rycka fram i förgrunden,
så snart krafter och medel kunde räcka till något annat än de
mest överhängande uppbyggnads- och regleringsarbetena efter
brandkatastrofen".2)

Genom ett kungligt brev den 14 december 1825 avgjordes Väners
borgs stads förhållande till styrelsen för TrolIhätte kanal den
s. k. "Directionen för segelfarten mellan Vänern och havet",

1) Se Vänersborgs Historia Del I, av C-F Corin och Ibid
Del 2 av G. Hasse1berg b3.da Göeborg 1944.
Citatet från S. Lundgren, Vänersborg - en historisk överblick. I: Svenska
Stadsmonografier, Stockholm 1959 s. 25.
2) Vänersborgs Historia 2, s. 156.
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vilken styrelsen i princip svarade för själva sjöfarten. 1838 över
togs dess rättigheter av det nybildade Nya TrolIhätte kanalbolag.3

)

Genom branden 1834 hade rädslan för brandkatastrofer blivit
stor i staden. I för Vänersborgs stad gällande hamnordning fanns

FRÄN SöDER. Foto W. A.

en bestämmelse om att eld icke finge uppgöras ombord på i
hamnen liggande fartyg. Denna bestämmelse aktualiserades nu,
då i hamnen" stundom fartyg till ett antal av hundrade i flera
dagar måste ligga sammanpackade".4)

Därmed uppkom frågan om var dessa sjöfarande skulle kunna
tillaga sin mat. Första gången vi spårar frågan är i en skrivelse

3) Ibid s. 157.
4) Ibid s; 157.

65



från Magistraten till Drätselkammaren den 6 juni 1836. I denna
framhölls bl. a. följande: "Sedan Magistraten hos Kongl. Direc
tionen öfver Segelfarten emellan Wenern och Hafvet gjort för
frågan om ej, på Kong!. Directionens bekostnad, ett kokhus kunde
blifva inrättadt wid Stadens hamn, för att begagnas av der om
bord liggande Sjöfolk, emedan hamnordningen förbjuder all eld
ning ombord i hamnen," så hade denna direktion svarat avböjande
med hänvisning till "att det endast wore med anstalterna till
segelfartens trygghet och förbättrande", som Direktionen hade
att befatta sig. Magistraten menar "att kokhus för Sjöfarandes
behof är af behofvet påkallat" och anmodar Drätselkammaren
"att widtaga åtgärd för anbringande af ett slikt kokhus på stadens
bekostnad". Man anser dock inte det ovillkorligen vara bevisat,
att staden kan anses skyldig "hålla en sådan Inrättning de Sjö
farande tillhanda" och föreslår därför "en lindrig afgift för
densammas begagnande".5) DK beslöt med anledning av denna
skrivelse utredning. Redan den 4 augusti är frågan åter uppe i
Drätselkammaren. Man har då gjort vissa sonderingar och kon
staterar, att man visserligen kan anses ha skyldighet att hålla en
sådan inrättning, men att man "för närvarande icke är i till
fälle att dertill utse lämplig local, enär hamnanläggningen ännu
icke blivit reglerad".6) Man försöker i stället ordna frågan pro
visoriskt genom inhysning hos privatpersoner. Man har också
gjort förfrågningar hos myndigheterna.

Man drar sig fram ungefär ett år med provisoriska anordningar.
Den 30 nov. 1837 har svaret inkommit från Kongl. Majt an
gående rättigheter och skyldigheter i frågan. Bestämmelserna reg
leras i ett kungligt brev av den 11 oktober 1837 och i DK:s
prot. anföres härom 1 a: "att den af Kammaren för rättigheten
att nyttja Stadens kokhusanstalt i underdånighet föreslagne afgift
af 4 S B:o för hvarje fartyg, som begagnar stadens hamn, i Nåder
blifvit bewiljad". Man ansåg med anledning av detta, att det
skulle bliva "en vinst för Staden att uppbygga en sådan inrätt
ning", och man beslöt också föranstalta om detsamma. 7

)

5) Dk:s prot 16 juni 1836 § 2
6) Dk:s prot 4 aug 1836 § 7
7) Dk:s prot 30 nov 1837 § 1
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Annu dröjde det dock med den definitiva lösningen av frågan
och man drog sig fortfarande fram genom provisorier. Under
tiden tog man åter upp frågan med Direktionen.8

) De viktigaste
åtgärder, som vidtogs i sammanhanget var att kontakta "Herr

FRÅN VKSTER. Foto W. A.

Sluss Inspektören vid Brinkebergskulle J. J. Uddman med för
frågan om han ville åtaga sig "att taga upp kokhusavgiften, då
denna uppbörd, icke härstädes lätteligen kan skje".9) Vid denna
provisoriska kokhuslokalen uppsattes också ett anslag: "Kokhus
för Sjöfarande".lO)

I maj kom svar från slussinspektör Uddman vid Brinkebergs
kulle, "det han will ombesörja uppbörden af kokhusafgiften för
de fartyg hvilka passera förbi Brinkebergskulle emot 12 proc.

8) Dk:s prat 4 jan 1838 § 4, 18 jan § 8, 1 febr § 1.
9) Dk:s prat 8 febr 1838 § 8

10) Dk:s prat 3 maj 1838 § 1
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av summan". Dessutom hade han uppgjort förslag till hur redo
visningen skulle skeY)

Kntligen var det så dags att gå från sounds to things i kok
husfrågan och detta skedde under sommaren 1838. Ett reviderat
protokoll förmäler härom: "Med föranledande af Kammarens
beslut enligt 10 § i protokollet för den 17 maj upptogs ånyo
frågan angående uppförande af kokhus wid Stadens hamn, hvarvid
först öfwerlades om tienligaste byggnads ämnet, och ansågs lämp
ligast att dertill anwändas timmer, då dels någon waraktighet icke
kunde påräknas om huset uppfördes af sten eller något annat
dylikt som behövde rappas, enär närbelägenheten af sjön an
tagligen derå skulle förorsaka skada, hvarförutan förstnämnde
byggnadsämne wore det minst kostsamma och i händelse af elds
wåda lätt ersatt medelst husets brandförsäkring. Härförutan trodde
kammaren wara fördelaktigt att uti byggnaden inrättades ett
bageri med kammare och en hökeribod äfven med tillhörande
rum, enär, då tillsyn på stället blifver oundviklig, sådan kunde
erhållas af en blifvande arrendator till desse lägenheter, för
hvilka med säkerhet borde kunna påräknas så mycket i arrende,
som motsvarande räntan å byggnads capitalet af det hela. Bygg
nadens indelning och dimensioner bestämdes blifva på följande
sätt, nemiigen: I längd 30 alnar och i bredd 17 alnar inwändigt;
att kokhusrummet anbringas i södra ändan 12 alnar i längd och
14 alnar i bredd samt att en förstuga vid westra sidan inrättas
af de öfriga 3 alnar af husets bredd; att dernest wid östra läng
sidan inredes bagarstugan, 10 alnar lång samt 9 alnar djup, samt
derinvid i wester Hökarbod 8 alnar djup och lika lång med
bagarstugan, och slutligen i norra ändan tvenne rum det ena eller
i sydöstra hörnet 8 alnar efter husets längd och 9 alnar efter
dess bredd samt det i sydwestra 8 alnar i fyrkant, att muren till
Bakungnen, hvartill ungsluckan är i Bagarstugan, skulle i öfrigt
helt och hållet ställas uti kokrummet hvaromkring spisen med
drufvor för kokning skulle anbringas i tvenne sidor samt slut
ligen att husets högd i knuten skulle utgöra 61

/2 alnar. Härefter
anmodas undertecknad att öfver förberörda byggnad upprätta

11) Brev dat 4 maj 1838, Dk:s prat 10 maj 1838 § 3 och bilaga
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och å nästa Thorsdag förete ritning och kostnadsförslag, hvar
förutan skrifvelsen expedierades till Magistraten, med anmodan
att, jemlik 3 § i kammarens Instruktion, sammankalla Stadens
innevånare att å Lördagen den 7 nästa Juli inför Magistraten
höras öfver fÖrslaget och ritningen till berörda kokhus. Beträff
ande Byggnadsplatsen wille kammaren å nästa sessionsdag derom
närmare bestämma.12

)

Joh. P. Hemgren

Den 5 juli granskades tomten.

"1 anledning af beslutet i 4 § af sista dagens protocoIl och
sedan kammarens herrar Ledamöter ytterligare tagit stället i
ögnasigtet, ansåg Kammaren, för sin del, lämpligaste platsen för
kokhusets uppbyggande blifva å det berg, invid hamnen, hvarå
Handlanden Spaaks bränneri nu står, eller å detsamma som på
Chartan finnes markeradtt såsom liggande midt för roten af
Qvarteret Kransen."

På detta sätt fastställdes alltså platsen för kokhuset.
För att staden skulle komma från affären billigast möjligt ut

lystes bygget på entreprenad "med tillkännagivande, det husets
uppbyggande af timmer med vattentak och stenfot skulle, inbe
räknat til1släppning av materialier förutom gråsten till stenfoten,
som af Staden aflemnas och entrepreneuren anvisas, först utropas,
derefter murning och innanrede, samt sist hela byggnaden i ett;
att byggnaden till wäggar och yttertak samt stenfot skall wara
färdig innevarande höst, samt murning och innanrede sist inom
medlet af nästa Majii, samt att en blifvande entrepreneur skall
ställa antaglig borgen ingången af twänne män, de der borga en
för bägge och bägge för en såväl fÖr husets uppförande inom
föreskrifven tid, som för halfwa entreprenad summan hvilken
erhålles i förskott. Kammaren förbehåller sig dock att pröfva och
bestämma antagligheten af de blifvande anbuden",13)

Entreprenadauktion ägde rum den 26 juli, "sedan utringning
å Stadens gator för sig gått". Följande bestämmelse gällde: "Att

12) Dk:5 prat 28 juni 1838 § 4 och 5 juli 1838
13) Dk:s prot 12 juli 1838 § 2
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598:
480:-

1.853:-

Stommen först utropas, med yttertak och stenfot, skall med
timrade gaflar med 1 fenster på hvarje uppföras af godt Timmer
huggit sist under förliden winter, med bjelkar, rear och underslag;
att med yttertak förstås beteckning af bräder, Taktegel och med
kalkbruk förenade åspannor, samt; att stenfoten som anlägges
1/2 aln i höjd å plattsens högsta punct, skall inläggas i murbruk
och fogstykas. Wäggarne skola timras wäl och ordentligt drifvas
med ängsmossa; och erhåller entrepreneuren gråsten af staden, till
stenfoten, att å anwisat ställe af honom afhämtas.

Till murarnas uppförande, som derefter utbjudes, hörer spisar,
bakugn och kakelugns nicher, med sine grundmurer, skorste
narnes uppförande med utstående stenar kring taket till watten
list, samt tillsläppning och inmurning af en 35 kannors koppar
kittel med kran i Bageriet, ävensom härtill jemväl hörer nÖdigt
jern till murarne samt spjell och ugnsluckor. Sten till grund
muren tillsläppes på enahanda sätt af staden.

Derefter skulle utropas Husets behörige inrede till golf och
innertak med fyllning, samt bräder ofvan å winden, fot och
taklister, fenster och dörrar med läsar och beslag, samt uppsätt
tande af tvenne kakelugnar, hvilka Staden tillsläpper, stensätt
ning i kokrummet, på sätt wanligen skjer med gator något kull
rigt från midten med ränsten och aflopp genom stenfoten, wägg~

fasta bänkar kring hela kokrummet af tvenne bräders bredd, samt
trappa till winden inrättas i förstugan på det sätt, att densamma,
stående på gångjern kan på kant uppställas efter wäggen. Till
fenstren tages hvitt glas och sättes 5 rutor i höjden. Hvarefter
det hela skall, till Speculanters täflan, på en gång utropas.

Stommen och murarne skola wara färdiga innevarande års höst
och innanredet den 15 nästa Majii och skall i händelse någon för
ändring af fenster och dörrars placerande ifrågakomma, sådant en
blifvande Entrepreneur tillkännagives.

Hwarefter utropen skjedde i föreskrifven ordning, och blef
stommen med dertill hörande yttertak och stenfot inropad af
undertecknad för minstbjudne B:o Rd 775:-.
Murningen af Herr Fältkamrer Roos, för .
och inredet af Snickaren Källberg, för .
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Anders
799:
599:
479:-

1.877:-

samt Huset till sin helhet af Snickaren Källberg för lägstbjudne
1.800 Rd Banco.

Detta anbud ansåg sig Kammaren dock icke böra, för denna
gång antaga, enär detsamma betydligt öfverstiger kostnadsför
slaget; hvilket förkunnades Speculanterna, ävensom att kammaren
utsatt ny auktion till i dag åtta dagar eller kl 12 å Thorsdagen
den 2 nästa augusti, hvarom kungörelse skulle i wanlig ordning
utfärdas".14)

En ny auktion hölls därefter och vid denna den 2 aug. 1838
antogs följande entreprenörer.
"Stommen med stenfot och yttertak inropades af Mätaren
Jansson, för o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Murarbetet af Muraren Olsson o •••••••••••••••••••

Inredningen af Anders Jansson .
-----

Hvarefter hela byggnaden på en gång utbjöds och inropades
af mätaren Anders Jansson för lägstbjudande 1.694 Rd B:o, som
med klubbslag fästades"15) Till stadens kontrollant utsågs Hand
landen Joh. Spaak, som tidigare haft hand om det provisoriska
kokhuset.16)

På detta sätt kom kokhuset till stånd och för densamma svarade
alltså den ovannämnda Anders Jansson.

Den 16 maj 1839 meddelas, att "Mätaren Anders Jansson
företedde Magistratens afsyningsbevis öfwer fullgjord uppbyggd
af stadens nya kokhus"Y) Samtidigt utbetalas resten av entre
prenadsumman. Av detta framgår, att den föreskrivna byggtiden
och de givna direktiven iakttagits och respekterats. Beskrivningen
i handlingarna är ju ytterst noggrann, och det föreligger därför
inga större svårigheter att rekonstruera bygget även om ritningarna
icke längre finnes.

Under en lång följd av år fungerade kokhuset utan erinringar.
De beviljade kokhusavgifterna inflöt regelbundet och gav staden

14) Dk:s prat 27 juli 1838 § 77
15) Dk:s prat 2 aug 1838 § 10
16) Dk:s prat 9 aug 1838 § 9
17) Dk:s prat 16 maj 1839 § 8
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en årlig inkomst pa memot 500 kronor i 1870-talets myntvärde.
Det var med andra ord en mycket god affär för Vänersborg att
driva kokhusrörelse.

Första tecknet på viss irritation över avgiften ifråga får vi så
sent som 1879, då staden mottog en skrivelse från "Directören
vid Trollhätte kanalbolag Hr Grefve Knut Posse" den 8 april
vari meddelades "att kanalverkets tjänstemän vid Brinkebergs
kulle icke vidare tillätes uppbära den s. k. kokhusavgiften".18) Det
ta meddelande åstadkom stort besvär för Vänersborg och man för
sökte först få Hamnuppbördsmannen att göra upp förslag till
nyordning för kokhusuppbörden. Men den vägen visade sig ej
framkomlig. Man beslöt därför att inhämta Magistratens besked
om stadens skyldighet att hålla kokhus fortfarande gällde och
om avgiften vore skälig. Dessutom riktade man en vädjan till
direktör Posse vid TrolIhätte kanalbolag om omprövning av be
slutet i fallet kokhusavgifterna, en vädjan som avslogs tämligen
bryskt.19)

Av Drätselkammarens skrivelse framgick klart, "att behofvet
af en kokhusinrättning för sjöfarandes räkning upphört, emedan
förbud mot underhållande af eld å i hamn liggande fartyg icke
längre existerade".20) Det framskymtade också i skrivelsen, att kam
maren erfarit, att sjöfarande ansåg avgiften till kokhuset "såsom
en orättvis tunga å sjöfarten". Stadsfullmäktige remitterade denna
skrivelse till Magistraten och härifrån inkom svar den 4 mars
1880.21) Magistraten meddelade, "att då, till följd af numera
förändrade förhållanden och särskilt de gällande brandstadgar
för rikets st1ider äfvensom stadens brandordning gifne föreskrif
ter, hvilka ej synes lägga hinder i vägen för kokning af mat om
bord å fartyg i hamnen" .... så fick magistraten tillstyrka en under
dånig framställning om befrielse av skyldigheterna att hålla kok:
hus och därmed sammanhängande förpliktelser. 22)

18) Dk:s prot 17 april 1879 § 10
19) Dk:s prot 15 maj 1879 § 12 och skrivelse den 11 juli 1879
20) Dk:s prot 16 okt 1879 § 18
21) SF:s prat 7 nov 1879 § 6 och skrivelse den 23 okt 1879
22) Magistratens skrivelse av den 4 mars 1880 SF:s prat
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Med anledning av detta beslöt Stadsfullmäktige att till Kungl.
Majt ingå med en skrivelse i ärendet, "att i underdånig ansökan
anhålla om befrielse från den staden åliggande skyldighet att,
emot stadgad afgift, åt sjöfarande som besöka stadens hamn, till
handahålla en kokhusinrättning".23)

Svar på denna framställning kom i ett kungligt brev av
den 9 juli 1880 och av detta framgick, "att Kong!. Majt funnit
godt att, med bifall till den gjorda ansökan, i Nåder förklara,
det Wenersborgs stads skyldighet att åt sjöfarande tillhandahålla
kokhusinrättning och för underhållandet af denna inrättning upp
bära afgift, för framtiden upphöra".24)

Med detta brev avslutades alltså den epok, då Vänersborg höll
eget kokhus till Vänersjöfartens fromma, en epok, som år 1880
redan överlevt sig själv.

Så småningom förvandlades kokhuset efter detta till det hyres
hus, som nu skattar åt förgängelsen. Det har dock under långa tider
fyllt en mycket viktig funktion.

SVEN AXEL HALLB}fCK

23) SF:s prot 9 april 1880 § 2
24) SF:s prot 20 augusti 1880 § 4
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Årsredogörelse
för Vänersborgs museum 1963.

1963 har för Vänersborgs museums del varit på gott och ont,
mest det förra. Läroverksbygget, som avslutats under året, har
även i år varit till hinder för museets verksamhet. Framförallt
har bristen på lättillgängliga parkeringsplatser i närheten av
museet genom skolgårdens utnyttjande för byggnadsändamål under
sommaren medfört att sommarpubliken i hög grad lyst med sin
frånvaro trots värdefull sommarutställning och andra ansträng
ningar från museiledningen sida. Museet har heller icke under
året arrangerat några större evenemang i likhet mer exempelvis
de tidigare s. k. kulturveckorna. Däremot har museet haft glädjen
att kunna konstatera en relativt jämn ström av publik till övriga
utställningar och även i övrigt. Publiksiffran för året 9301 per
soner måste betraktas såsom tillfredsställande.

4.098
1.769

934
215
210
200
300
460
455

60

600

9.301

Besöksstatistik för år 1963.

Skolor .
Biljetter .
Medlemmar .
Gruppbesök .
Föreläsningar .
Tisdagar; fritt inträde .
Landstingets Yrkesskolor utställning .
Studiecirklar ABF, TBV .
Källshagen, Restad .
Slöjdlärarkurs .
Tävlingar för Skolungdom
"Tippa en tolva" .---

Till det relativt goda resultatet bidrager givetvis de utställningar
och arrangemang, som under året med jämna mellanrum ägt rum
på museet, nämligen:
kring årsskiftet
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Orientaliska mattor, dockor frJn hela världen i samarbete med
Fredrika Bremerförbundet. 245 besökande.

27/1 Föredrag av Weyland Wieslander om Ming-porslin sam-
arbete med Musei Vänner. 210 besökande.

18/2 Tippa en tolva. 300 besökande.

20/2 SFU-tävling för allmänheten. 300 besökande.

26/2 Föredrag av Gustaf Rudebeck om museets afrikanska fJ,gel
samling. 85 besökande.

27/1-3/2 Konstutställning. Separat av Rune Persson i samar
bete med konstföreningen. 208 besökande.

24/3-31/3 Konstutställning- Ölandskonstnärer kombinerad med
Slöjdutställning av Södra Kalmar Läns Hemslöjdsförbund.
I samarbete med konstföreningen. 1029 besökande.
Konstutställning. Riksförbundets vandringsutställning. "Tre
målare från Sekelskiftet". (J. A. G, Acke, Prins Eugen, Oskar
Björk).
I samband med konstföreningen. 788 besökande.

21/4-28/4 Vänersborgs-Salongen för amatörkonst samarbete
med ELA och Medborgarskolan. 400 besökande.

SOMMARUTSTJfLLNING:

Kinesiskt porslin, konstnären Shew, Piang Shui, mJlningar.

20/10-27/10 Konstutställning. Separat av Einar Palme. I sam
arbete med konstföreningen. 462 besökande.

10/11-17/1 Konstutställning. Separat av Björn Jonsson, grafik.
I samarbete med konstföreningen. 556 besökande.

24/11-1/12 Höstsalong för yrkeskonstnärer från trakten. I sam
arbete med konstföreningen. 318 besökande.

14/12-18/12 Slöjdutställning Älvsborgs läns yrkesskolor 300
besökande.

JUL OCH NYARSUTSTA"LLNING: Gamla julbonader.

Särskilt utställningen av ölandskonstnärer och av hemslöjds
alster från Kalmar län blev en betydande framgång men aven
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föreläsningarna om porslin och den afrikanska fågelsamiingen har
varit mycket uppskattade.

Under året har fru Anne-Sophie Loo övergått till annan verk
samhet. Som ny sekreterare f. o. m. den 1 mars har museisty
relsen utsett herr Wilhelm llngermark. F. o. m. den 7 oktober har
fru Eva Hjelte-Eriksson tjänstgjort såsom arkivarbetare med 3/4
tjänst utan kostnad för museet. Under året har vidare herr Karl
Löfgren tjänstgjort vid DFH:s arkiv och bibliotek i Åmål fr
1/1-30/6 en tjänst som utan kostnder för museet administre
rats härifrån. Som extra assistent med särskild uppgift att ordna
det sk Birger Sjöberg-rummet och samlingsanslutning till detta
har herr Gunnar Dahlström tjänstgjort under sommarmånaderna.
F ö är personalen oförändrad.

Betydande förändringar har genomförts under året. Således har
på museets vind en rekonstruktion av Birger Sjöbergs sista arbets
rum utförts. Genom att museet redan tidigare ägt en betydande
del av möbler och föremål från original-rummet och genom att
relativt goda foton av desamma funnits tillgängliga har rekon
struktionen blivit mycket realistisk. I anslutning till rummet har
också utarbetats en kortfattad Curriculum vitae för Birger Sjöberg
allt avsett som service för turister m. fl. Arbetena har möjlig:
gjorts genom ett särskilt anslag- 5.000 kronor -av stadsfullmäktige
och har utförts av assistenten och slöjdläraren Gunnar Dahlström.

I samband med dessa arbeten har också en del förändringar
genomförts i museets källare. En del av allmogesamlingarna har
således helt nyexponerats år 1964 .Viss planering beträffande mu
heets exteriör och vissa andra samlingar har även skett.
Museet har slutligen också erhållit ett nytt magasin i läroverkets
institutionsbyggnad. Detta har delvis inretts.

Beträffande samlingarnas vård och förkovran kan nämnas, att
samlingarna för nordiska djur genomgått en nyrenovering. Här
har också skett en systematisk genomgång av framförallt fåg
larna, så att dessa erhållit placering enligt Wetmore's system.
Museets montrar på lasarettet har delvis utbytts och nyarran
gerats. Dessutom har på Vänersborgs Sparbank arrangerats en
mindre utställning av mynt. Konservator Alf Lundberg har även
under en del av året 1963 tjänstgjort vid museet.
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Forskarbesöken har även under år 1963 varit av stor omfattning
och betydelse. 120 forskare har i olika ärenden besökt museet.
Nämnas kan i sammanhanget även besök från utlandet t. ex.
från Frankrike angående svensk allmogekultur. Också konsulta
tionsverksamhet har haft stor omfattning med bl. a. många för
frågningar i samband med arvskiften. Frugården på Vänersnäs
eldhärjades under året. Efter branden har museet härbärgerat
betydande del av godsets förnämsta samlingar av möbler.

Studieverksamheten har ävenledes som tidigare varit betydande.
Fortsatta studiecirklar har arrangerats av olika studieorganisa
tioner, såsom ABF:s cirklar "Silver och porslin" och "Så skapar
jag min konst" - kontakt med verksamma konstnärer - eller
stadens guidecirkel "Känn Din stad", vilken även upptagits i
folkpartiets studieorganisation. Skolungdom har som tidigare i
hög grad begagnat sig av studiemöjligheterna på museet, såväl
klassvis som enskilt. För Källshagens och Restads mentalsjukhus
har arrangerats studiecirklar och gruppbesök i än mer ökad om
fattning än tidigare . Också för döv- och blindorganisationer
har arrangerats studiebesök.

Frågan om museets eventuella tillbyggnad har under året varit
föremål för diskussion; bl. a. vid ett besök av överantikvarien
Bertil Berthelson och vänföreningen hade härvid ett samman
träde i ärendet med honom. Tills vidare avvaktas dock frågan om
den nya länsindelningen, innan alltför omfattande åtgärder anses
kunna vidtagas.

En rad donationer har som tidigare kommit museet till del. Särskilt
förnämliga gåvor har museet fått mottaga av sin vänförening, dels
oljemålningar av konstnärerna K. Ragnar Johannesson, Ragnar
Hult och Bengh Crantz, dels ekonomiska donationer bl. a. till
naturhistoriska samlingarna, och till bibliotek och arkiv. Genom
de sistnämnda har åter ett betydande antal böcker kunnat inbindas.

Genom stadsfullmäktiges välvilja har genom extra anslag mu
seet kunnat förvärva dels 50 moderna, stapelbara stolar för före
läsningar och dels några bekväma sittmöbler som, såsom grupper
utplacerade här och var i samlingarna, för besökarnas komfort.

Ytterligare donationer har, som tidigare, kommit museet till del,
nämligen av:
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Lars Einar Andersson, Grästorp. Bergs tryckeri, Vänersborg.
Tage Larsson, Vänersborg. Sterbhuset Ingrid Stilen, Vänersborg.
Pastorsämb. Herrljunga gm. Kyrkoherde Josef Tunerstedt. Lära
rinnan Anna Wallin, Vänersborg Lärarinnan Ester Björklund,
Vänersborg. Adolf Alexandersson, öxnered. Fr. Stina Lundin,
Vänersborg. Konservator Börjesson, Fåge1viken. FIB. Lyrikklubben,
Sthlm. Gyldendalske Boghandel, Köpenhamn. Erik Höglund, Göte
borg. Frk:narna Agneta och Irene Carlsson, Vänersborg. Frk.
Anna Svantesson, Vänersborg. Kamrer A. Mattson, Vänersborg.
C. W. Glerups förlag, Lund. Vänersborgs Söners Gille, Vänersborg
Frk. Edith Andersson, Trollhättan, J. W. Nordberg, Vänersborg
Maud Stuart, Vänersborg. Fru Tell, Kungälv. Pojkarna Tomas
ögren, Olof Björkgren och Björn ]oe1sson, Vänersborg. Ing. A.
Arodell, Trollhättan. Lions Club, Vänersborg, Landsantikvarie
L Schnell, Nyköping. Rektor Ernst Lundberg, Vänersborg. Hall
berg, Vänersborg. Adolf Alexandersson, öxnered. Fru Maj An
dersson, Trollhättan. Advokat B. Landberg, Vänersborg. Fru Edit
Landberg, Vänersborg.

Bland museets nyförvärv genom egna inköp kan nämnas två
skulpturer av Sten Teodorsson och en oljemålning av C. G. Hag
berg.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Rektor Sune Lundgren,
v. Ordförande: Med. dr. Albert Grönberg,
Kassaförvaltare: Bankdirektör Karl Kock,
Sekreterare: Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck
Centraldispensärläkaren Erik Salander,
Köpman Lennart Andersson,
Läroverksadjunkt Håkan Noring,
Ombudsman Fjalar Åström,
Suppleanter:
Lektor Richard Hylbom,
Direktör Ragnar Karneus.

80



Styrelsen har

Ordförande:
v. Ordförande:
Kassaförvaltare:
Sekreterare:
Vidare:

År 1963 kan alltså i stort sett betecknas som ett framgångsrikt
och gagnerikt år för Vänersborgs museum.

Vänersborg i januari 1964.

SUNE LUNDGREN.

Sven Axel Hallbäck.

Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsberättelse för 1963.

under året haft följande sammansättning:

Länsassessorn Torsten Bredin
Centraldispensärläkaren Erik Salander
Bankkamreraren Sten Kullberg
Landsantikvarien Sven Axel Hallbäck
Kanslichefen Sten Swanb
Arkitekten Per Molnit
Ombudsmannen Fjalar Åström

Konstnärinnan Fru Britta Emanuelsson
samt en vakans.

Revisorer har varit: Riksbanksdirektören Erik Lindgren
Sparbankskamreraren Karl-Erik Andersson
med Kamrerassistenten Per-Arne Söder
ström som suppleant.

Arbetsutskottet har bestått av Fru Britta Emanuelsson, S. A. HalI
bäck, Einar Carlsson samt Per Molnit.

Föreningen har under året haft oförändrat antal betalande med
lemmar. Tre protokollförda sammanträden har under året hållits.
Årsavgifterna har varit oförändrade, nämligen för enskilda med
lemmar 10 kronor samt för makar 15 kronor tillsammans.

Aven övriga avgifter har varit oförändrade.
På initiativ av ordföranden, länsassessor Torsten Bredin, har

föreningen under året upptagit en ny gren på sitt verksamhets
område. Kända föreläsare har således inbjudits för att presentera
olika avdelningar m. m. av Vänersborgs Museum. Således inbjöds
den genom TV så välkända Ming-porslin-specialisten Weyland
Wieslander söndagen den 27 januari att tala om sin specialitet i
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anslutning till museets porslinssamlingar. Det blev en givande stund
under denne ytterst sakkunnige cicerons ledning, och arrange
manget blev så uppskattat, att det måste dubbleras. Inte mindre
än 210 personer var närvarande.

Söndagen .den 26 februari var det så fågelexperten docenten
Gustaf Rudebecks tur att tala om museets afrikanska fågelsamling.
Doc. Rudebeck, som ju själv tjänstgjort som ornitolog vid museet
i Pretoria, gav en ytterst fängslande skildring av museets berömda
afrikanska samlingar för en publik av 85 fascinerade åhörare.

Inbjudan utgick sedan till Riksantikvarien Gösta Selling att
under hösten tala över ämnet: Vänersborgs Museum och dess fram
tida ställning. Riksantikvarien ställde sig mycket positiv, men
kunde sedan tyvärr inte infria sitt halva löfte på grund av tids
brist. Vi hoppas, att vi skall få möjlighet att höra honom under år
1964.

Under år 1963 har ingen s k kulturvecka arrangerats.
Föreningens årsmöte hölls tillsammans med Göta Alvdalens

konstförening måndagen den 22 april på Rånnums säteri. Pro
grammet var som tidigare mycket omväxlande och intressant. Del
tagarna undfägnades rikligen från välförsedda kaffebord och fick
också njuta av pianomusik utförd av kantor Alf Olsson och ett
föredrag av arkitekten SAR Rolf Berg, Stockholm: "En arkitekt
ser på traditionalism och radikalism vid aktuellt kyrkobygge".
Aven denna afton i den vackra herregårdsmiljön med levande ljus
och brinnande marschaller blev liksom tidigare en angenäm och
minnesrik upplevelse.

Föreningen har under året fortsatt sin understödjande verk
samhet gentemot museet. Således har föreningen donerat dels en
oljemålning av den avlidne dalslandskonstnären K. R. Johannesson
till ett värde av 1.500 kronor, dels ett porträtt av Ragnar Hult,
återgivande nestorn i Dalslands Konstförening Alvar Lundin,
värde 900 kronor.

Dessutom har föreningen anslagit ytterligare 300 kronor till
biblioteket och arkiv för fortsatt inbindning av främst äldre verk.
Vidare har föreningen anslagit 250 kronor till arbete med de
naturhistoriska samlingarna, vilket anslag möjliggjort omfattande
omorganisation och modernisering av främst samlingarna av nor-
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diska fåglar. Slutligen har nu som tidigare 200 kronor ställts till
sekreterarens förfogande för oförutsedda utgifter, telegram, upp
vaktningar, representation etc.

Representanter för föreningen har beretts tillfälle att närvara
vid ett sammanträde mellan överantikvarie Berthii Berthelson
från Riksantikvarieämbetet och representanter för Vänersborgs
stad och Vänersborgs museistyrelse, varvid frågan om museets
eventuella tillbyggnad och framtida planering i detalj penetrerades.

Försäljningen av ytterligare ett antal exemplar av Lars Norr
mans färglitografi "Vårvinter vid hamnen" har bidragit till att
förbättra den ekonomiska situationen. Beträffande denna hän
visas till särskild redogörelse av kassaförvaltaren.

Vänersborg i januari 1964.

TORSTEN BREDIN.

Sven Axel Hallbäck.
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ÅRSKRÖNIKA 1963.

De bröder som noggrant studerat årsskriften (och vilka bröder
gör inte det?) har förstått, att förslaget att förlägga högtids
stämman till någon gång under hösten i stället för annandag jul,
var så klokt att det måste gå igenom. Och det har gått igenom.
Och därför är vi nu samlade till högtidsstämma här idag den 1.
nov 1963.

Om orsaken till detta allvarliga ingrepp i stadgar och tradi
tioner kan bröderna lämpligen ransaka sina samveten, eller kanske
sina magar, ty anslutningen till våra annandagjulstämmor har
sannerligen varit klen de senaste åren. Vid sina försök att ordna
underhållning på annandagen har beredningsnämnden ständigt
mött invändningen: jag skulle gärna medverka, men se annanda
gen, det går inte, ty ... och så har följt en uppräkning av de
familjeplikter och konvenansregler som i juletid begränsar eller
hindrar brödernas rörelsefrihet.

Beredningsnämnden ser med en VISS, om än behärskad, opti
mism på den nya ordningen.

Eftersom beredningsnämnden har nämnts kan det kanske
vara på sin plats att också säga något om styrelsen. Och detta
kan kortfattat uttryckas så att i styrelsens sätt vara och arbeta
har inga väsentliga ändringar skett sedan en objektiv och ini
tierad redogörelse därom lämnats bröderna i 1954 års krönika.
Några nya bisittare och ersättare har visserligen tagit säte i sty
relsens sedan dess, men de har mycket snabbt fallit in i de gam
las nickande och godkännande av Åldermannens åtgärder, varför
arbetet flutit i gamla och lugna fåror.

Denna fridens idyll stördes dock oväntat då Åldermannen en
dag meddelade, att Gillet av den nya pensionatsinnehavarinnan
hyresgästen stämts inför hyresnämnden med krav på nedsatt hyra
på grund av uteblivna reparationer under de senaste tio åren.
Uteblivna reparationer var det! Här måste noteras att Ålder-
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mannens stora ambition vid sidan av Årsskriften är just fastig
heten, dess skötsel och höga standard. Här har ordnats med rin
nande varmt och kallt vatten på alla rummen, nya fönster har
satts in i hela fastigheten, mattor har lagts in här och där, spisar
och pannor, köksskåp och diskbänkar har bytts ut, ledningar
och kablar har dragits kors och tvärs och det har murats och
putsats, sågats och spikats, målats och tapetserats för stora pengar.
Detta kallas för uteblivna reparationer!

Sedan styrelsen hämtat sig från chocken uppdrogs som vanligt
åt Åldermannen att utreda frågan och inför hyresnämnden föra
Gillets talan. Nåväl, Åldermannen plöjde igenom protokoll och
verifikationer och gjorde en uppdelning av utgifterna både på
höjden och på längden och bredden och tvären och fördelade
dem i reparationer och förbättringar och presenterade uppställ
ningen för Hyresnämnden.

Troligen bockade hyresnämnden djupt och knäade inför tyng
den och sakkunskapen i svaromålet, ty den bestämde, att utgå
ende hyra var skälig och att anmälan ej skulle föranleda någon
åtgärd. Förmodligen skulle t. o. m. en högre hyra också god
känts, men detta var ej Åldermannens mening. Ty styrelsen
anser, att har man en hyresgäst, som sköter pensionatet bra och
har gott anseende både hos myndigheter och gäster, så har detta
också sitt värde. Vi har nämligen haft förmånen att alltid ha
bra folk som hyresgäster i vår fastighet och pensionatsrörelsen
har skötts föredömligt. Tvisten, som tydligen uppkommit av ett
missförstånd, är nu bilagd, och bröder som gästar sin hemstad
rekommenderas att vid behov söka tak över huvudet i Pensionat
Gillet.

Vänersborg är en turistvänlig stad och skall bli ännu mera
turistvänlig vad det lider, sägs det. Folk, som inte får rum på
Pensionat Gillet, tältar på Holmängen eller Ursand och där har
mycket gjorts för deras trevnad och välbefinnande. Antalet tält
under säsongen var 3.500 vilket är imponerande.

Vad har vi nu att bjuda våra turister utöver tältplatser?
Ja, Skräcklan och utsikten därifrån kan man ju alltid visa. Vid
dagsljus. Turistvärdinnorna (vi har sådana numera) bör dock
meddela turisterna, att efter mörkrets inbrott finns bara belysta
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lyktstolpar att se därnere, och lyktstolpar har man ju på närmare
håll, kanske rentav hemmavid. Den nya bron vill jag varmt
rekommendera och Dalbostigen och den tjusiga hamnen vid Grön
vik kan vara värda en promenad. Badmöjligheter finns och mera
blir det, men vem som skall ordna med vattentemperaturen är
inte riktigt klart ännu. Och så har vi förstås Museet, som den
verkligt stora attraktionen för människor med djupare intressen.
Och dit turistar sig bröderna följaktligen ofta!

Från flera håll har framförts tanken att skapa ett Gamla Vä
nersborg. Ett av de få hus som klarade sig vid den stora branden
1834 och som ligger vid Residensgatan närmast Fängelset har
under sommaren restaurerats och meningen är att man skall för
söka bevara det i sitt ursprungliga skick så länge det går. Huset
är så vackert och stadens styrande är allt beröm värda för ini
tiativet.

Att däremot söka bevara en hel länga med hus och uthus, ev.
ett helt kvarter anses på ansvarigt håll som ogörligt med hänsyn
till kostnaderna. Men därför har frågan om ett Gamla Väners
borg ej fallit. Kan någon prestera en vettig finansieringsplan med
en grundplåt på så där en eller annan million i värdebeständiga
pengar så kan väl saken alltid diskuteras.

Det är ju alltid intressant, ej minst ur Gillets synpunkt, med
folk som har intressen för vad gammalt och fornt är. Men vi
får inte glömma att framtidens dom nog faller hårdare över
vad vi skapat än över vad vi till äventyrs ej förmått att bevara.
Jag tänker nu närmast på vår stads centrala parti, som alla be
undrar och många avundas oss. Vi vet, ej minst i dessa dagar
då Blandaren fyller 100 år, att teknologer är stora skämtare och
spexare. Men att driva skämtet så långt att man placerar en
upp och nedvänd grävskopa snett på vårt skoltorg överskrider
det tillbörligas gräns. Och att de som har något att säga till om
i staden inte har bättre omdöme än att de "åker dit" på skämtet
gör inte saken bättre. Eller vågar man inte säga sin sunda mening
när vederbörande högt uppifrån kommer med sina hugskott? Jag
talar här om läroverkets aula. Mot mina åsikter kan anmärkas
att jag är omodern och att jag ej fattat tidens melodi eller det
spexiga i situationen. Till detta vill jag svara att det är strunt till
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arkitekter och stadsbyggare, som inte kan fatta en gammal små
stads stil och melodi, som inte kan få sina moderna skapelser
att bilda harmoni med det som redan finns. Hela den storslagna
och vackra tankegången i den centrala stadens utformning är
nu spolierad.

Men saken går naturligtvis lätt att ordna för skönandarna
från Stockholm. Fram med grävskoporna och riv kyrkan och
museet och nya frimurarelogen och hela Drottninggatan och bygg
i stället sneda och vinda och kupiga betongbullar utan fönster
och dörrar kors och tvärs över torget och i Plantagen. Bygg
hus som inte är släkt med varandra, hus som bara har det ge
mensamt att de ser vidriga ut. Måla dem sedan som påskbrev
och målet är nått: Disharmonien och smaklösheten har också
påtvingats småstaden.

Och här har vi kanske förklaringen till bostadsnöden i Sverige.
För varje nytt hus som byggs måste man riva minst tio gamla
för att den nya tidens byggherrar skall kunna sova om nätterna
utan mardrömmar. Om nu någon tror att de stora esteterna
sover om nätterna också!

Nu över till Edsgatan. Just nu håller man på att bredda kör
banan för att få parkeringsplatser. Utrymmet härtill tar man
från trottoarerna. Gatan är en typisk affärsgatan och affärs
männen önskar sig flera parkeringsplatser. Men blir gatan "kund
vänlig"? Folk tycker inte om att tryckas upp mot skyltfönster
eller knuffas ut i rännstenen från en trång gångbana. Och för
äldre människor är det alltid ett problem att ta sig över en
bred och livligt trafikerad körbana. Men gatan är ännu ej fär
dig. Kanske resultatet blir bättre än mången fruktar. Men synd
var det i alla fall, det där med lindarna. Kanske ändringen med
för att Sundsgatan, Residensgatan och norra Edsgatan får sm
stora chans?

Den nya Dalbobron passeras varje dygn under sommaren av
10.000 bilar. Trafiken flyter stundtalt bra i de fyra filerna, men
då och då blir det tvärstopp. Det är när något större fartyg skall
passera bron. Man har nämligen ordnat det så finurligt att bå
tarna stannar mitt i broöppningen, lägger till vid en brygga och
byter kanallotsen mot vänerlotsen eller vice versa. Innan båtarna
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får upp farten så att bron åter kan göras trafikabel, förflyter
evigheter enligt folk som måste passa tider. Ett tips för turist
värdinnorna: Detta är det enda ställe i världen där båtar måste
stanna i maskin och lägga till för att få lots ombord. överallt
annars byter man nämligen under gång från lotsbåt. Någonting
att visa! För arrangemangen svarar TrolIhätte Kanalverk.

Sedan jag nu uttalat mitt godkännande resp. mitt anatama
över företeelser och vidtagna åtgärder i vår stad samt givit de
goda råd som vederbörande så väl tycks behöva, ber jag att få
notera några händelser som ej direkt berör oss i egenskap av
gillebröder, men som dock måste påföras årets konto.

En slaktare i Göteborg kom på den sunda iden att blanda
diskmedel i korvsmeten. Han tänkte väl att folk kunde behöva
en rejäl magborstare när spritstrejken lade sin tunga hand över
landet. Rationaliseringen uppskattades ej och slaktaren fick böta.
Bakom anmälan låg gissningsvis Systembolaget. Ty Systemet tål
ingen konkurrens och håller förresten självt på att rationalisera.
Under spritstrejkens dagar hade man nämligen sex fria dagar
pr vecka, och efter att fått smak på detta siktar man nu in sig
på en fri lördag pr vecka till att börja med. Man gör detta
bakom förbudnykterhetstankens dunkla dimridå, men i själva ver
ket är det en klart affärsmässig rationalisering. Under veckan
säljer man lådvis med Renat en gros, och på lördag och söndag
sköter langarna utminuteringen till de stora konsumenterna, utan
kostnad för statsverket. Kan sedan langarna få låna Äke Ort
mark från Sveriges Radio-TV så kan ungdomar och andra osäkra
köpare få sakkunnig vägledning vid sina langarköp. Ty vad
Äke Ortmark inte vet om konsumentönskemål är inte värt att veta,
om han får säga det själv.

Det är nu bestämt att vi får högertrafik i sinom tid. Bättre
sent än aldrig. Ett påfallande stort antal svenskar styrde under
den tidigare delen av åren kosan till Norge för att träna höger
körning. Färden från våra trakter gick mest till Fredriksstad,
ty Halden är torrlagt.

En betydande import var följden av övningskörningarna på
stås med bestämdhet. För att få någon ordning i handelsbalansen
så har vi alltså varit tvungna att exportera. Och var vore den
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nordiska marknaden utan Danmark? Vår stora exportdrive gick
alltså söderut och vårt broderland välsignades med Maranata.

Danskarna har inte i någon högre grad uppskattat denna svens
ka export, vad det nu kan komma sig. Vad som är sanning i den
småländska jämmerdalen kanske är ett dåligt skämt vid Kongens
Nytorv, och så får det ju inte vara. Fram med Ortmark.

Vi närmar oss nu slutet på denna krönika, gudilov, suckar
bröderna, men vad vore en krönika utan Krusse. (Lägg märke
till den familjära tonen.) Från att ha varit en storexportör av
vapen och potatis till Kuba har Krusse plötsligt blivit storim
portör av vete från U S A och blivit mycket resonabel och gäst
vänlig. Aldrig mera skall han och det ädla amerikanska folket
titta snett på varandra, inte!

Saken är nämligen den att kineserna har börjat titta snett på
Krusse, och börjar några hundra millioner kineser att titta snett,
då tittas det snett med besked. Detta vet Krusse och han vet
dessutom, att tittar han själv snett åt både öster och väster, så
blir han vindögd. Och det skulle illa pryda hans nuna inför
det ryska folket. Därför den stora avspänningen västerut och
den nya ögoninställningen österut. Och därför har jag blivit
Krusse med Krusse.

Och med detta klarläggande av den storpolitiska ögongymna
stiken ber jag att få tacka för uppmärksamheten och önskar gille
bröder, både närvarande och på annan ort allt gott.

Vänersborg, Allahelgondagsafton 1963.

THORSTEN GULZ.
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MINNESRUNOR 1963.

"Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld."

Gillebröder!

Under det gångna arbetsåret har tolv gillebröder, savltt oss nu är bekant,
för alltid lämnat vår krets och stumma gått in i skuggornas värld.

Vi äro dem tacksamma för att de redligen fyllt sitt värv och hedrat den
stad som sett dem födas och fostras eller där de satts att verka, och önskar
dem den frid som varar evinnerligen.

Förre Läroverksadjunkten JOSEF SJöGREN, född
den 19 mars 1880 i Hjärsås, Kristianstads län, avled
härstädes den 21 januari 1963. - Han blev stu
dent i Kristianstad 1898 och fil kand i Lund 1902.
Efter förordnande vid läroverken i Linköping och
Västervik utnämndes han 1906 till adjunkt i bio
logi och kemi vid läroverket i Vänersborg. - Vid
sidan av sin lärargärning fullgjorde han en mängd
arbetsuppgifter och innehade många förtroendeupp
drag i staden. Bland dessa kan nämnas Föreståndare
för Vänersborgs Arbetarinstitut 1907-18, ledamot
av styrelsen för Vänersborgs museum och för folk

biblioteket, ledamot av folkskolestyrelsen, ordförande i Hälsovårdsnämnden
och Rektor för yrkesskolan 1925-29 samt styrelseledamot i Sparbanken.
Josef Sjögren var den hängivne och idealiske läraren och sina elevers tillgivne
vän. Med sitt varma hjärteag och sitt humoristiska sätt vann han allas sym
pati. Han äge en grundlig kännedom om Vänersborgstraktens växt- och djur
liv och har såväl i pressen som i bokform delat med sig av detta sitt rika
vetande.
För sina förtjänster för vår stad invaldes Josef Sjögren i Gillet 1949.
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Optikermästaren GUNNAR ROSLIND, född i Vä
nersborg den 3 augusti 1916 avled under en till
fällig vistelse i Spanien den 25 januari 1963. Efter
studier vid stadens läroverk inträdde han i faderns
ur- och guldsmedsaffär där han grundligt lärde
sig juvelerare- och optikeryrket. Sina kunskaper
förkovrade han sedan vid kurser i såväl Sverige
som utlandet och ägnade sig speciell t år det audio
logiska området. - Han deltog iföreningslivet
och var bl. a. kassör i Västsvenska sektionen av
Specialoptikernas Riksförbund och vice ordförande
i Vänersborgs Köpmannaförening. - Roslind in
trädde i Gillet 1957.

Förre hamnkaptenen KNUT BECKEMAN, född i
Vänersborg den 5 september 1880 avled i Uddevalla
den 22 april 1963. - Efter att ha genomgått fem klas
ser vid läroverket gick Beckeman tiII sjöss och seglade
för om masten på norska, brittiska och australien
siska fartyg. Han avlade sjökaptensexamen 1901
och blev reservofficer i flottan 1903. Han gick se
dan som befäl i såväl kanaIfart som på de sju haven
och 1912-17 förde han eget fartyg i Broströms
koncernen. 1918 blev B. hamnkapten i Uddevalla
vilken tjänst han innehade till 1945. Han var där
jämte kamrer i Bohus sjöassuransförening åren 1919

30 och föreståndare för den statliga sjömansförmedlingen. Han var sjömans
husombudsman, magistratsbesiktningsman och sjösakkunnig vid rådhusrätten.
Inom roddsporten och gymnastiken i Uddevalla gjorde han en bestående insats.
1945 tillerkändes han guldmedalj, åttonde storleken, för nit och redlighet
Rikets tjänst och Patriotiska sällskapets guldmedalj, första storleken.
Beckeman inträdde i Gillet redan 1915.

Förre hantverksföreståndaren ERIC CARLSSON
föddes i Vänersborg den 15 november 1897 och
avled därstädes den 11 maj 1963. Han utbildade
sig till elektriker och fick sedermera anställning vid
Källshagens sjukhus, där han befordrades tiII hant
verksföreståndare. Carlsson var under ett flertal år
ledamot av skolstyrelsen i Vänersborg. - Han in
trädde i Gillet 1948.
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Ingenjören SVEN LAGERGREN, född i Väners
borg den 7 juni 1914 avled därstädes den 11 juni
1963. Han hade sin verksamhet förlagd till Troll
hättan och hans stora fritidshobby var sjön. Han
tillhörde Vänersborgs Segelsällskap och Vänersborgs
Motorbåtsklubb. Under flera år ledde han utbild
ningen i navigering dessa sammanslutningar.
Lagergren inträdde i Gillet år 1934.

Förre intendenten JOHAN JONSSON, född i Vä
nersborg den 20 oktober 1882 avled i örebro den
12 juni 1963. - Han fick som yngling anställning
vid skofabriken i sin hemstad men flyttade 1905 till
örebro där han till 1928 var knuten till örebro
Skofabrik. Detta år blev han föreståndare för Fol
kets Hus i örebro i vilken tjänst han kvarstod
till 1952. - I örebro var Jonsson en markant profil
i det kommunala livet, i arbetarrörelsen och i före
ningslivet. Han tillhörde under 20 år stadsfullmäk
tige, var ordförande i kyrkofullmäktige, vice ord
förande i kyrkorådet, ledamot av fattigvårdssty

relsen och kyrkogårdsnämnden. Inom ABF var han en av pionjärerna. Han
var ordförande i Örebro arbetarkommun och i Fastighetsarbetarförbundet.
Under ett kvartssekel var han ordförande i Riksteaterns avdelning i Örebro
där han gjort en bestående insats. Sina kontakter med sin barndoms stad,
Fridas stad, släppte han aldrig. Han räknade sig som en av Birger Sjöbergs
vänner.
Jonsson inträdde i Gillet 1945.

Förre skofabriksarbetaren AXEL SVKRD, född i
Vänersborg den 19 september 1896 avled därstädes
den 13 juni 1963. - Han började som 14 åring
vid A. F. Carlssons skofabrik och han förblev detta
företag trogen under hela sitt verksamma liv.
Livligt idrottsintresserad tillhörde han i unga år
L F. K:s fotbollslag. Tidigt väcktes också hans mo
torintresse och han tillhörde under många år SMK.
Med sin sidvagnsmotorcykel var han en av vår
stads pionjärer då det gällde att ge sig ut på det
stora äventyr som en långfärd på våra vägar vid
denna tid innebar, och han hade mycket att för-
tälja om dåtidens vägar och vägfarande. - Svärd
inträdde i Gillet 1944.
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Förre förste postiljonen ERNFRID LARSSON, född
i Vänersborg den 13 juli 1881, avled därstädes den
6 augusti 1963. - Han började sin postmannabana
vid postkontoret i Vänersborg 1904 och blev efter
kortare tjänstgöring i Skara ordinarie i Vänersborg
1907, där han kvarstod till pensioneringen 1941.
Sången var Ernfrid Larssons stora intresse, och
begåvad med en vacker tenorstämma tillhörde han
under närmare ett halvs sekel det gamla Kvartett
sångarsälskapet. Han tillhörde också Hymnkören
och Kyrkosångens vänner. Redan i ungdomsåren
anslöt han sig till Godtemplarorden där han av
Logen Trygget fick mottaga diplom för över 60
årigt medlemsskap. - Larsson inträdde i Gillet
redan 1907 och pryddes med dess medalj 1956.

Förre köpmannen GUSTAF SVENSSON, född i
Vänersborg den 24 januari 1881, avled i Trollhättan
den 18 augusti 1963. - Efter genomgången han
delsskola och vidareutbildning övertog han i början
av detta sekel en lanthandel i Strömslund, Troll
hättan. Vid sidan av affärsrörelsen var han också
föreståndare för posten i Strömslund, vilken syssla
han innehade till långt in på 50-talet. - Hans
arbetsförmåga togs i anspråk i det kommunala i det
han var ledamot av satdsfullmäktige, drätselkam
mare och taxeringsnämnden. Han tog livligt del i
arbetet i köpmännens organisationer och var under
en femårsperiod ordförande i Trollhättans köp
mannaförening. - Svensson inträde i Gillet 1942.

Förre överpostmästaren NILS LUNDGREN, född i
Vänersborg den 15 oktober 1889, avled i Stockholm
den 16 oktober 1963. - Han blev student i
Vänersborg 1908 och inträdde direkt i postverkets
tjänst, där han 1917 placerades i Göteborg vid där
varande distriktsförva1tning. 1928 kom han som
kontrollör till generalpoststyrelsen, blev notarie 1939
och överpostmästare i Stockholm år 1948. -Lund
gren inträdde i Gillet år 1919.
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Köpmannen EWALD GILLBERG, född i Väners
borg den 11 oktober 1889 avled därstädes den 11
november 1963. - Redan 1914 övertog han den
tobaksaffär i hörnet av Eds- och Sundsgatorna, som
med tiden blev fast punkt i de rökande och lott
köpande vänersborgarnas tillvaro. Gatukorsningen
kallades också följdriktigt för "Gillbergs hörne".
Ewald Gillberg tog livligt del i köpmännens orga
nisationer och var en tid kassör i köpmannaföre
ningen, ordförande i Tobakshandlareföreningen och
ledamot av Riksförbundets överstyrelse. Idrottsrö
relsen hade i honom en trogen anhängare och i

V. L F. innehade han i olika omgånger kassörens, sekreterarens och ordfö
randens poster.
För våra broderfolk kände han varmt och Fadderortsrörelsen hade i honom
ett aktivt stöd. För sina insatser att bringa hjälp åt finska folket tilldelades
han Finlands Röda kors' och Mannerheimsförbundets medaljer.
Gillberg inträdde i Gillet redan 1908 och blev innehavare av dess medalj 1957.

Förre kommunalarbetaren ERNST JOHANSSON,
född i Vänersborg den 24 februari 1896, avled där
städes den 30 december 1963. - Han antogs i
stadens tjänst 1936 där han bl. a. tjänstgjorde som
bergsprängare. Han pensionerades 1961. - Johans
son var hedersmedlem i Svenska kommunalarbetare
förbundet där han verkade som intresserad och aktiv
medlem. - Han var fryntig och försynt till sin
läggning och vandrade sin väg genom livet utan
stora ord och åthävor. - Johansson inträdde i
Gillet 1959.

Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

THORSTEN GULZ.

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
S14sar sin vaggande sång.

(Anita HaJIden.)
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1963.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse för verksamheten under år 1963, Gillets 58:e
arbetsår.

Gillets Årsstämma ägde rum den 20. mars och Högtidsstämman
den 1. november. Till den senare, som för första gången hölls
enligt det beslut om ändring av stadgarnas § 1, som slutgiltigt
fastställts av årsmötet, hade infunnit sig 57 gillebröder.

Vid stämman tilldelades f. rektorn Ernst Lundberg Gillets me
dalj för de stora förtjänster han gjort staden under sin mång
åriga kommunala verksamhet samt för hans stora arbete "Väners
borgs Läroverks matrikel 1821-1947." Vidare utdelades ett antal
25-årstecken till därtill berättigade gillebröder. Högtidsstämman
avslutades med att Åldermannen föredrog protokollet och krö
nikan från julstämman 1913, båda författade av Halvord LydeIl.
Därefter samlades gillebröderna till en måltid med samkväm i
den nya FrimurareIogens restaurang.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 32:a årgång.

Ur gillets allmänna kassa har anslagits sedvanligt belopp till
"De gamlas utfärd", varjämte en gratifikation utgått till gille
brodern Julius V. Nordberg för förtjänstfullt ordnande av gillets
stora fotografisamIing. Detta uppdrag kan nu anses fullbordat.

För gillets understödsverksamhet redogöres i Stiftelsen Väners
borgs Söners Gilles Ålderdomshems särskilda styreIseberättelse.
Ur Major Oscar Wenerströms understödsfond har utgått en jul
gåva och ur Wilhelm och Nora Malmbergs donation har utgått
stipendier till elever vid stadens folkskolor.

Gillets medlemsantal utgjorde vid årets början 593
Under året har tillkommit 13 606
Ur gillet har på grund av stadgeföreskrift avförts .. . . 6
Under året har avlidit 12 18

varför medlemsantalet vid årets slut utgjorde 588
varav 24 ständiga medlemmar.
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Beträffande gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

över gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLM.i\.NNA KASSAN:

Behållning från år 1962 .
Medlemsavgifter för år 1963 5.620:-
Medlemsavgifter för år 1962 20:-
Ständig medlemsavgift 200:-
Uttagna porton . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:15
Fordran från Dymlingska fonden 50:-
Ränta å Sparkasseräkning i Sparbanken

12/4782 61:72

1.590:03

5.967:87

Kronor 7.557:90

5.539:55

2.018:35

7.557:90Kronor

2.999:
717:15
200:
581 :78
42:
38:30

175:02
640:30
54:-
92:-

2.018 :35

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1963 ..
Sammanträdeskostnader .
Gåvor .
Uppvaktningar .
Arkivkostnader .
Trycksaker .
Skrivmateriel .
Porton .
Försäkringspremier .
Diverse , , .

-----

Behållning till år 1964. Innestående i bank
-----------'-

2. V.i\.NERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från 1962 .
Räntor .

5.839:51
246:16

Kronor 6.085:67

Utskylder .
Behållning till år 1964: Obligationer 5.000:-

Innestående i bank 948 :67

137:-

5.948:67

Kronor 6.085:67
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3. NAMNKUNNIGA VKNERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från år 1962 .
Räntor .

971 :79
40:63

Kronor 1.012:42

Behållning till år 1964: Innestående bank 1.012:42

Kronor 1.012:42

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSr0DSFOND:

Behållning från år 1962 .
Räntor .

2.316:50
96:85

Kronor 2.413 :35

Behållning till år 1964: Obligationer .
Innestående i bank

2.000:
413:35 2.413:35

Kronor 2.413:35

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Kronor

6.776:63
283:33

-------

7.059:96

Behållning från år 1962 .
Räntor .

Behållning till år 1964: Obligationer .
Innestående i bank

6.000:
1.059:96 7.059:96

Kronor 7.059:96

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND :

Behållning från år 1962 .
Räntor .

3.740:40
160:55

Kronor 3.900:95

Julgåva .
Behållning till år 1964: Obligationer 3.000:-

Innestående i bank 800 :95

Kronor

100:-

3.800:95

3.900:95
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7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1962 .
Räntor .

Kronor

11.280:15
482:16

11.762:31

Stipendier till elever vid stadens folkskolor
Utskylder .
Arkivkostnad!Etsning över Frimurare1ogen!

Behållning till år 1964: Obligationer .
Innestående i bank

150:
166:
100:-

------
10.000:-
1.346 :31

416:-

11.346:31

Kronor 11.762 :31

8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND :

Behållning från år 1962 6.936:33
Försålda årsskrifter 180 :85
Annonser i årsskriften 1963 2.710:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1963 .. 2.999:-
Räntor 288:49 6.178:34

Kronor 13.114:67

Kostnad för årsskriften 1963 .
Utskylder .
Behållning till år 1964: Obligationer .

Innestående i bank

5.859:
160:

4.000:
3.095:67

6.019:-

7.095:67

Kronor 13.114:67

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1962 .
Räntor .

Kronor

6.852:71
286:52

7.139:23

Behållning till år 1964: Obligationer .
Innestående i bank

AKTIEBOLAGET A. F. CARLSSONS DONATION:

5.000:
2.139:23

Kronor

7.139:23

7.139:23

Behållning från år 1962 .
Räntor .

Kronor
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Utskylder .
Behållning till år 1964: Innestående i bank

651:- 651:-
21.994:26 22.645:26

Kronor 22.645 :26

Allmänna kassan utvisar vid årets slut en gynnsam behållning.
Det är emellertid att märka, att årsskriften i fortsättningen kom
mer att bli dyrare, med hänsyn till alltjämt stegrade bild- och
tryckkostnader. Sedan beslut fattats att kallelse till hÖgtids
stämma skall kungöras i årsskriften, samt att portokostnaden fÖr
utsändandet av årsskriften i fortsättningen skall erläggas av med
lemmarna, kommer denna utgiftspost att nedbringas.

De gemensamt fÖrvaltade fonderna (2.-9.) ha för året till
godofÖrts räntor med 4,21 %.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman f.
sparbankskassÖren Bror Fock, till gilleskrivare driftschefen Thorsten
Gulz och till kassafogde handelsfÖreståndaren Harry Peterson.

Styrelsen har under året haft 4 protokollfÖrda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 28 februari 1964.

BROR FOCK.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

VALTER KARLSON.

STEN SAHLlN.

G r a n s k n i n g s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs SÖners
Gilles räkenskaper och fÖrvaltning under år 1963, få efter full
gjort uppdrag avgiva fÖljande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
Över Gillets och dess olika fonders ställning är i full Överensstäm
melse med de fÖrelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro fÖrda med omsorg och noggrannhet. Ka
pitalbehållningen per den 31 december 1963 tillhopa Kronor
69.829:17 har av oss kontrollerats. Fondernas innehav av obliga
tioner ha inventerats och befunnits överensstämma med räken
skaperna.
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Då ingen anledning till anmärkning förefinnes, tillstyrka Vl

full ansvarsfrihet för 1963 års förvaltning.

Vänersborg den 16 mars 1964.

G6STA ANDERSSON. LENNART ANDERSSON.

10.728:
231 :92

1 :20 10.961 :12

G r a n s k n i n g s m ä n.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1963.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hem får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten
under år 1963, stiftelsens tolvte arbetsår:

Räkenskaperna utvisa följande:

FASTIGHETEN.

VINST- och FöRLUSTKONTO:

I n k o m s t e r:

Arrende konto .
Räntors konto .
Vinst vid obligationsförsäljning .

-----------

Kronor 10.961 :12

Understöds konto .
Kapital konto (årets överskott) .

Kronor

100

U t g i f t e r:

Räntors konto .
Löners konto .
RenhålInings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

2.142:47
300:

91 :35
1.383 :05

386:
1.668:

25:50 5.995 :37

3.750:
1.215:75

10.961 :12



IN- och UTGÅENDE BALANSKONTO:

T i Il g å n g a r:

Fastigheters konto .
Inventariers konto .
Obligationers konto .
Bank konto .
Utestående fordringars konto .

105.000:
100:
50:

5.289:33
27:-

105.000:
100:-

1.530:53

Kronor 110.466:33 106.630:53

S k u l d e r:

Låne konto .
Utestående skulders konto .
Kapitalkonto .

40.000:
51 :55

70.414:78

35.000:-

71.630:53

Behållning från år 1962 .
Räntor

Kronor 110.466:33 106.630:53

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION:

37.088:95
1.631 :85

Kronor 38.720:80

Behållning till år 1964: Stiftelsens lån .
Obligationer .
Innestående i bank

25.000:
8.000:-
5.720:80 38.720:80

Kronor 38.720:80

Under året har takrännor och skorstenar eftersetts, återstår
målning av dessa plåtslageriarbeten, varefter fastighetens eftersyn
kan anses avslutad. Denna framstår nu i vårdat skick.

Ur Eliassonska fonden har under året fastigheten upptagit ett
lån av kr. 5.000:- som tillsammans med kassamedel kr. 5.000:
använts till att lösa en inteckning år kr. 10.000:- i Sparbanken.

Beträffande i föregående redogörelse omnämnda hyrestvist, har
denna avgjorts av hyresnämnd, hyran fastställdes att utgå med
belopp som förut, med det procentavdrag som för året av hyres
rådet fastställts.

Stiftelsens understödsverksamhet har för året minskat med kr.
100:-.

Styrelsen uppmanar ånyo gillebröderna att anvisa fall, där
understöd kan vara av behov. Det gäller att spåra upp fram
förallt "den tysta nöden", där den ännu finns kvar.
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Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande f.
sparbankskassören Bror Fock, till sekreterare driftschefen Thorsten
Gulz, till kassör handelsföreståndaren Harry Peterson och till
fastighetsförvaltare köpmannen Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden,
varjämte annan samråd ägt rum.

Vänersborg den 28 februari 1964.

BROR FOCK.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

VALTER KARLSON.

STEN SAHLlN.

Re v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshems rä
kenskaper och förvaltning under år 1963, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbehåll
ningen per den 31 december 1963, tillhopa Kronor 110.351:33 har
av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Syskonen
Eliassons donations innehav av obligationer har inventerats och
befunnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på tillfredsställande sätt.
Fastigheten är även försäkrad till betryggande belopp.
Då sålunda någon anledning till anmärkning ej finnes, tillstyrka

vi full ansvarsfrihet för 1963 års förvaltning.

Vänersborg den 16 mars 1964.

GöSTA ANDERSSON. LENNART ANDERSSON.

R e v i s o r e r.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1963.

Allmänna kassan . . . . . . . . . .
Vänersborg Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar Wennerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielsson Donationsfond .
Aktiebolaget A. F. Carlssons Skofabriks Donation "

2.018:35
5.948:67
1.012:42
2.413 :35
7.059:96
3.800:95

11.346:31
7.095:67
7.139:23

21.994:26 69.829:17

71.630:53
38.720:80 110.351 :33

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem:
Fastigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation .
-----_._-----~

Summa Kronor 180.180:50
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1963.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Hedemora .
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Med. d:r, Stockholm .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Mariestad .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Stockholm .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
*ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Strömstad .
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL W., fd. Handlande, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg .
ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .
ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg .

Födelse· Inlrå-
år desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1897 42
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1930 59
1919 53
1915 53
1922 51
1912 55

1892 42
1897 38
1925 58
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ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg .
':'ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Bräckan, Frändefors .
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
"ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsförvaltare, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Vaktmästare, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Göteborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .
BACK, ]AN, Konditor, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"'BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
"BECKEMAN, KNUT, fd. Hamnkapten, Uddevalla, ständig

medalj t .
*BENGTSSON, H]ALMAR, Sjukvårdare, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, Linjemästare, Trollhättan .
*BERG, FRITZ, fd. Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
':'BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Rom (Italien) .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg .
"BERGSTRöM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
*BERGSTRÖM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro .
<'BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BERRMAN, GöSTA, Amnesiärare, Göteborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
B]öRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg .
B]öRNBERG, SVEN, Poliskonstapel, Vänersborg .
"B]ÖRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
B]öRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Stockholm, ständig medlem .
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1936 60
1919 35
1918 45
1896 32
1914 SS
1909 ,2
1900 61
1906 54
1901 30
1907 53
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30

1880 15
1905 33
1903 55

1884 08
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55



BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
"BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
"BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik .. o o o •• o o o o •••• o o •••

BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg ... o o o •• o o o o ••••

"BROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun .... o • o o ••• o o • o • o o o •••

BROCKNER, TORSTEN, Kamrer, Västedls .
"BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum o •• o ••• o o • o o •••

"'BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BKCKSTRöM, TORSTEN, Akeriägare, Vänersborg .
*CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Linköping .
"CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, AKE, Avdelningschef, Uddevalla o •••••••••••••

CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Förste kansliskrivare, Vänersborg o •••• o ••

DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg o •

"DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg o •••••••••••••••••

DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg o •••••••••••••••••••••

DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping .
DAHLSTRöM, SVEN ERIK, Tjänsteman, Trollhättan .
*DAHME, ALGOT, Kmneslärare, Vänersborg o •••••••••••••••••

DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAFGARD, BENGT, Bilinstruktör, Vänersborg, ständig medlem ..
DAFGARD, HENRY, Charkuterist, Vänersborg o •••••••••••••

DAFGARD, SVEN, Köpman, Vara .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
"DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
"DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Drevviken .
d'ORCHIMONT, CURT, Landsfogde, Vänersborg o •••••••••••

EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
"EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingenjör, Nacka o •••••••••••••••••••••••••

EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, Al...rDERS, ]ärnvägsexpeditör, 'Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, Major, Skövde o •••••••• o ••••••••••••••••••••

EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .

1918 47
1906 48
1881 50
1888 (09)32
1873 34
1919 54
1886 19
1898 61
1906 (07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1924 48
1918 55
1911 53
1896 30
1911 55
1895 47
1900 63
1909 39
1920 55
1939 se
1903 53
1898 53
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 jO
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49
1894 48
1919 44
1924 50
1916 53
1916 60
1919 44
1903 42
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"ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålancla .
*ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':'ENGLUND, NILS, Prakt. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Med. stud., Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, fd. Boktryckare, Göteborg .
ERIKSSON, ALLAN, l:e Postiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"ERIKSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistenr, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Odont. kand., Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSSON, KARL, Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Folkhögskollärare, Leksand .
FALK, HARRY, Köpman, Vänersborg .
"FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vänersborg, gillets andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje .
"FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRöID, ARVID, fd. Förman, Vänersborg .
FRöID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
<'GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Köpman, Kallhäll .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
"GILLBERG, EWALD, Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj 1957 t · ········· .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
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1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 52
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61
1926 54
1906 55

1888 07
1910 52
1896 24
1897 41
1900 59
1917 56
1911 'O
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46

1889 08
1920 55



GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTROM, AXEL, Direktör, Vänersborg 2 .
GRANSTROM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
*GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Askersund, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRtlNBERG, ALBERT, fd. Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
GRtlNBERG, MATS, Civilingeniör, Stockholm .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. stud., Vänersborg .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare .
GUSTAFSSON, EDVARD, Bitr. länsarkitekt, Vänersborg
GUSTAFSSON, HOLGER, Häradsskrivare, Ämål .
"GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bageriverkmästare, Vänersborg .
GtlTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
*HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GtlRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .,
HAGBORG, TORSTEN, Köpman, Trollhättan, ständig medlem ..
"HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
':-HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, bisittare i

gillets styrelse, innehavare av gillets medalj (1957) .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
"'HALLONQVIST, KNUT, Köpman, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Lidköping .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
*HAMMARSTRtlM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Uddevalla .
HANSSON, KNUT, fd. Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, tlrebro, ständig medlem ..
<'HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
HASSELBERG, GtlSTA, Docent, Uppsala .
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla '" .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla .. _ _ _ .
'-HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Borås .
HEDSTRtlM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"'HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
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1897 54
1901 54

1884 07
1895 59
1932 60
1913 44
1939 54
1905 28
1923 46
1911 38

1893 19
1918 55
1909 55
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1901 17
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1926 45
1904 55
1899 28
1924 52
1896 48
1889 38
1942 57
1878 23
1905 59
1909 42
1901 36
1899 55
1919 55
1907 34
1934 57
1904 63
1900 55
1906 29
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"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, AXEL R., Köpman, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
"-HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, gillets förste

ålderman, innehavare av gillets medalj (1955) .
HOLM, ALLAN, Kamrer, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Fartygsritare, Göteborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Västra Frölunda .
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
JAKOBSSON, NILS, Brädgårdsförman, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Tjänsteman, Göteborg .
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg .
JANSSON, SVEN, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg .
JARN, GöSTA, Agronom, Trollhättan .
"JENNISCHE, BENGT, Bitr. lasarettsläkare, Vänersborg .
"JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARNE, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
"'JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, ERNST, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg t
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Modellör, Vänersborg .
*JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
"JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvahmästare, Vänersborg .
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1902 55
1905 43
1885 54
1908 60
1932 58

1902 23
1907 53
1903 50
1910 58
1923 53
1904 50
1934 61
1932 53
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
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1920 55
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1913 30
1898 26
1907 59
1903 30
1896 (15)45
1912 55
1887 19
1896 59
1910 54
1920 60
1916 58
1899 50
1905 53
1904 54
1899 30
1910 54
1907 60
1891 42
1908 44
1900 30



JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg oooooooooooo
JOHANSSON, JOHN, fdo Förman, Vänersborg oooo. oooooo. oo
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg ooooo. ooo. ooo .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ooo.. oooo .
*JOHANSSON, KARL Go, Byggnadssnickare, Vänersborg .. o. oooo
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg ooooo. ooo. ooo.
JOHANSSON, OLOF, Instrumentmakare, Vänersborg .. ooooo...
JOHANSSON, OSCAR, fdo Övermaskinist, Mölndal o. oooooo. o
,}JOHANSSON, OTTO, Köpman, Mellerud oo. o.... oo.. ooo.. o
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ooo. oo
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg oo. o' oooooo. o.
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta oooo.. ooo. oooo.. o. oo
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Trollhättan oooo oo
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkassekontrollant, Vänersborg . o
JOHANSSON, VALFRID, fdo Skofabriksarbetare, Vänersborg oo
*JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg oooo' o o...
JONSSON, BENGT Ro, Arkivarie, Solna ... ooo ooo ooooo.
JONSSON, ERIK, Ekedal, Öxnered o... ooo.. o.. oo. oooooo... o.
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .. oo.. oooo. o
JONSSON, JOHAN, fdo Intendent, Örebro t .. o. oo. oooooo. o.
JONSSON, LARS, Vänersborg ooo. o. o.. o.. oooo.. ooo. oooooo..
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .... ooooooooooo. ooooo.
JONSSON, SVEN, Vänersborg ooo. oooo.. o. oo.. o.. ooooooooo..
JOSEFSSON, HELGE, Tegelbruksarbetare, Vänersborg . oo oo. o
KAHNBERG, KNUT, fdo Äkeriägare, Vänersborg oooo oo. o
*CARLSSON, ALBERT, fdo Köpman, Vänersborg .. ooo.. ooooo. o
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Kallhäll ooo. oo. ooo.. oooo
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg oo. oo. oooo... o. o
CARLSSON, BERTIL, Studerande, Vänersborg, ständig medlem . o
'}CARLSSON, ELOF, Direktör, Vänersborg, ständig medlem .. oo
CALRSSON, ERIC, Hantverksföreståndare, Vänersborg t o.... o
CARLSSON, GUNNAR, FörrådsP18.stare, Vänersborg o. o. o. oooo
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg oooooo. oo.
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg ooo. oo. oooo.. oo.
~'CARLSSON, CARL ANDERS, fdo Direktör, Vänersborg, ständig

medlem " o o. O" oo" o oooooo, .. ooo, .. oo.' o.•
CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (U. So A.)

ständig medlem oo. o o o o. o..
'}CARLSSON, CARL-ERIC, fdo Boktryckare, Vänersborg, inne

havare av gillets medalj (1957) . o ••••• o' o •••••••••• o •

'}CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg . o o
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem oooooo oo. oo. o. oo.. o ooooo oo. ooo o
CARLSSON, KENT, Studerande, Vänersborg .. o oo o
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg . o o.. oo

1918 55
1891 50
1910 55
1927 53
1897 28
1910 42
1935 59
1885 44
1888 25
1905 53
1902 55
1923 57
1937 59
1900 48
1894 50
1908 34
1930 54
1920 46
1912 45
1882 45
1960 63
1923 45
1956 63
1909 59
1894 44
1878 35
1910 58
1914 54
1944 47
1904 30
1897 48
1905 38
1911 51
1928 60

1897 32

1906 59

1885 08
1909 30

1939 47
1952 .,0

1910 55
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CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
':'KARLSON, VALTER, Köpman,. Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i gillets styrelse, gillevärd .
CARLSSON, ÅKE, Servitör, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTROM, ERIK, Försäljningschef, Karlstad .
*CARLSTROM, NILS, fd. Kamrer, Hälsingborg .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTROM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KOREN, GOSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
KORP, TORSTEN, Fabrikör, Vänersborg , .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
*LAGERGREN, SVEN, Ingeniör, Vänersborg t .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Trollhättan .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
*LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Trollhättan .
"LARSSON, ERNFRID, fd. l:e Postiljon, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1956) t .
LARSSON, GOSTA, Civilingeniör, Hallstahammar, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, fd. Försäljningschef, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Representant, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Johanneshov .
LARSSON, ROLF, Åkeriägare, Vänersborg .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg .
LEWERTH, GUNNAR, Advokat, Göteborg .
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1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54

1905 30
1914 59
1915 58
1922 63
1893 16
1895 60
1907 49
1916 55
1913 55
1910 55
1905 54
1908 53
1905 60
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1914 52
1912 33
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1890 19
1908 54
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1908 62

1881 07
1936 55
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1908 55
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1924 56
1921 55
1935 57
1911 54
1908 46
1892 (21)62



LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Teknolog, Vänersborg .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Mönsterås .
LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, ersättare i gillets styrelse ..
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Telearbetare, Vänersborg .
"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) ..
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDEN, ROLF, Ingeniör, Bandhagen .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg " .
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
LINDGREN, GOSTA, Byggnadssnickare, Orebro .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
"LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
"'LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg .
*LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDSTROM, LENNART, Rektor, Söderfors .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Vänersborg .
"'LJUNGGREN, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg .
"LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog .
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg .
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
*LUNDGREN, NILS, fd. överpostmästare, Stockholm t .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg ,., .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ,., .. , .
"'LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg ... , ,.', , .
"LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg " .. , ..
"LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping , .
*LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg , '.
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'~LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmiil .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, WARNER, fd. Byriidirektör, Stockholm .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö ..
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Västra Frölunda .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm .
MAGNUSSON, HENRY, Bankvaktmästare, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÄKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Dekoratör, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Bromma .
NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
*von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsiis .
NORDBERG, JULIUS V., fd. Charkuterist, Vänersborg .
NORDEN, BO, Fil. stud., Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NORDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NYSTRöM, BO, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTRöM, PER-ÅKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, ÄKE, Köpman, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
*OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, Vänersborg .
OLSSON, ALLAN, Sjukviirdare, Falköping .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
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OLSSON, ERNST, Tegelbruksarbetare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Lagerbiträde, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementarbetare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, fd. överlärare, Mora-Noret .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Malmö .
"PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, gillets

kassa/ogde .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, örebro .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PARUD, NILS, Socialvårdskonsulent, Härnösand, ständig medlem
p ARUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, A!ingsås .
"RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, HAKAN, Köpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
':'REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
"ROSLIN, HENRY, Köpman, Borås .
ROSLIND, GUNNAR, Optikermästare, Vänersborg t .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig med-

lem .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, AKE, Målaremästare, Vänersborg .
"RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .

1901 55
1929 48
1897 44
1912 60
1904 58
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1909 54
1910 57
1881 (07)52
1910 55
1897 24
1917 57
1897 57
1898 49

1901 16
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1933 60
1913 51
1888 31
1908 54
1909 46
1923 55
1907 41
1906 31
1916 57

1946 58

1940 58
1903 43
1920 53

1877 30
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~-SAHLIN, ANDERS, fd. Bokbindarmästare, Vänersborg .
*SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .
':-SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Vänersborg, bisittare i gillets

styrelse .

"SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
':-SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Göteborg .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Komminister, Vänersborg .
SJöö, ANDERS (SVENSSON), Brevbärare, Vänersborg .
SJöGREN, JOSEF, fd. Läroverksadjunkt, Vänersborg t .
SJöLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
~-SJöSTRöM, GUSTAF, Köpman, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Byggnadskamrer, Stockholm .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
"SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda ..
"SKÄRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKöLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsarbetare, Vänersborg .
"STENSTRöM, LARS, Länsassistent, Vänersborg .
STERNER, NILS, Apotekare, Hohög .
STERNER, SVEN-AXEL, Förste landskanslist, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
~'SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg .
*SUNDELIUS, KJELL, Ombudsman, Vänersborg .
*SUNDELIUS, OSKAR, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem .
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elinstallatör, Vänersborg .
SVENSSON, GUSTAF ADOLF, fd. Köpman, Trollhättan t .
SVENSSON, GöSTA, överingeniör, Göteborg .
"SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
"SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
SVÄRD, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg t .
"SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
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1881 36
1909 34
1945 50

1913 36
1911 34
1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1880 49
1926 52
1933 52
1917 58
1900 30
1914 45
1925 58
1897 28
1896 24
1927 62
1923 57
1918 50
1904 59
1905 30
1922 41

1923 4;

1908 55
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1923 48
1916 43
1881 42
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1896 44
1895 37



SWKRD, IVAR, Köpman, Vänersborg .
"SVKRD, TAGE, Avdelningschef, Farsta .
SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Direktör, Norrköping .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SKFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Tyresö .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva!tare, Vänersborg . . .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Landskanslist, Vänersborg .
''THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
"THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Sune o •••••••••••••••••••••

':'TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg .
TIBBLIN, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TILLB]öRN, HARRY, Köpman, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten o •••••••••••••••••

"THOMSON, YNGVE, fd. Sparbankskassör, Vänersborg .
TRKDEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRKDEGÄRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vänersborg '" .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg o •••••••••••

THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Köpman, Vänersborg .
"TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THUNSTRÖM, SVEN, Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
ULLGREN, CARL-OLOF, Ingeniör, Borås o •••••••••••••••••••

ULLGREN, SVEN-OLOF, Studerande, Borås .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg .
WAHLQVIST, ÄKE, Polisassistent, Vänersborg .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .

1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1916 46
1909 35
1913 61
1916 53
1909 (30)54
1939 50
1911 30
1899 19
1925 51
1930 61
1897 34
1935 61
1907 53
1915 59
1904 54
1898 28
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1898 60
1910 59
1943 59
1932 51
1904 41
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
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WELANDER, GöSTA, Landsfogdeassistent, örebro o •••••••••••

WELANDER, STEN, Landsfiskalsaspirant, Vänersborg o •••••••••

WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandelsmedhjälpare, Vänersborg

WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
"WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan .

WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Svetsare, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .

"WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, l:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .

WESTERLUND, EINAR, Exekutor, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark o •••••

WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköpmg .
"WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg .
*WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
"WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö .
*WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .

WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnast~klärare, Vänersborg .

"WIJKSTRöM, ERNST, fd. Tygförva1tare, Vänersborg o •••••••

WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
"WIKSTRöM, HELGE, fd. Kapten, Stockholm .

WIKSTRöM, CARL-HELGE, Ekonomichef, Järnbrott .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Enskede .
':'WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
WULF, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
WULF, GURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg .
WULF, GUNNAR, Försäljningsassistent, Vänersborg .
VKNERHALL, RAGNAR, Bitr. länsrevisor, Vänersborg .
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WKRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, THORSTEN, Köpman, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅKESSON, NILS ERIK, Kapten, Solna .
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1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 ,2
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30

1885 54
1901 55

1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1889 37
1903 59
1894 28
1923 46
1924 ')1

1889 35
1896 43
1943 63
1903 63
1950 63
1937 63
1919 54
1890 49
1928 53
1913 58
1900 55
1920 55
1923 61
1922 46



*ÄSTRöM, F]ALAR, fd. Ombudsman, Vänersborg .
ÄSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg o .
OBERG, ERIK, Komminister, Alingsås o o o .

'; = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 595.

Tillkomna under år 1964:

1893
1902
1913

33
42
6C

BERGSTRöM, BROR, Köpman, Hultsfred oo. .. 1906 64
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman, Vänersborg ., o ooooo. 1938 64
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg oo. oooo.. o. o. o.. 1909 64
GöTBERG, INGVAR, Kontorist, Vänersborg . o.. oo. o. o oo. 1932 64
HARLITZ, GUNNAR, Studerande, Vänersborg . ooo. o oo. o 1940 64
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg o.. o. oo o. oo 1943 64
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg .. o o. o. o. 1930 64
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla o" o o.. 1922 64
]ENNISCHE, MATS, Studerande, Vänersborg .. o.. o o. o.1941 64
]ENNISCHE, PER, Studerande, Vänersborg o o.. ooo. 1943 64
]ENNISCHE, ÄKE, Studerande, Vänersborg o.. , o. .. . .. 1947 64
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg o o...... 1910 64
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg oo.. 1930 64
SVENSSON, BENGT, Verkstadsarbetare, Vänersborg o. o 1932 64
ZETTERBERG, ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg 1920 64
ZETTERBERG, FOLKE, Pappersbr.arbo, Vänersborg . o ooo.. 1922 64
ZETTERBERG, HARRY, Sulfitarbetare, Vänersborg o 1914 64
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Representant, Vänersborg oo.. 1917 64
ZETTERBERG, SVEN AUGUST, fd. Kommunalarb., Vänersborg 1888 64
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg . o o o. o. 1950 64

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1964.

Styre Is e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Förste ålderman 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Andre ålderman 1954 (1936).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Bisittare 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Bisittare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Gilleskrivare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassa/ogde 1960.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Bisittare 1962.

LIND, SVEN, Disponent, Ersättare 1960.
THERNQVIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ersättare 1962.

Be r e d n i n g s n ä: m n d.

GILLESKRIVAREN.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmäst"re.
LIND, SVEN, Disponent.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.
JANSON, OLOV, Kamrer

Å r s s k r i f t s n ä: m n d.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare.
PARUD, NILS, Socialvårdskonsulent.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
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Rä k e n s k a p s g r a n s k a r e.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
JANSON, OLOV, Kamrer.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman, Ersättare

---:---

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1964.

Styrels e.

HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Ordförande 1954 (1933).
FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vice ordfärande 1954 (1936).
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Ledamot, 1960 (1944).
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsfärvaltare 1949.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Sekreterare 1957 (1954).
PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Kassär 1960.
SAHLIN, STEN, Bokbindarmästare, Ledamot 1962.

LIND, SVEN, Disponent, Suppleant 1960.
THERNQVIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Suppleant 1962.

R e vi s or e r.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.

JANSON, OLOV, Kamrer.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman, Suppleant.

(Artalet inom parentes angiver tiden för första inträde i styrelsen.)
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Vänersborgs Döttrars Gille 1964.
Styrelse.

SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
PETRE-STRöM, INGRID, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, K'assafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA Fru, Ersättare.
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
öBERG, ALVA, Fru.
JOHANSSON, GRETA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Fröken.
ZETTERSTRAND, GERTRUD, Fru.

ARVIDSSON, KARIN, Fru, Ersättare.
SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SJi.RNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.

Gillet har 292 medlemmar, varav 5 ständiga.



AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

Grundad 1860



·.
SPARBANKEN IVANERSBoRG

GRUNDAD AR 1822

~~~Enav~~~

landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring Kr. 112.000.000:-
Reserverade medel C:O •.....•••... 1/ 4.000.000:-



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



'TÅN}1~RSBORGS BI:lYGGERI
Grundlagt 1852

Ägare: Pripp & lyckholm, Göteborg

Nederlag av MAL T- och LÄSKEDRYCKER



A.-B. Nabbensbergs
Tegelbruk

Vänersborg

Tel. 10005
10069



Granström & Söner A.-B.
B I L- & M EK. V ERK STA D

Kronogatan 3
Telefon 12180 (växel)

Auktoriserad återförsäljare av

SCANIA-VABIS

VILLYS-OVERLAND

VOLKSWAGEN

~>:~;<~;;<~?;~

RöRLÄGGERI

Residensgatan 25
Telefon 12498

Utför värme-

och sanitäranläggningar

Oljeinstallationer

Medlem av Rörledningsfirmornas

Riksorganisation



endast

FIAT 1500 L
ger er allt detta

.. 2-krets bromssystem med servo och skivbromsar runt
om .. 80 hk motor med clubbelförgasare .. Termostatreg
lerad fläkt .. Smörjfritt chassi - oljebyte var 1.OOO:e mil
.. Dubbelt rostskydd genom bonderisering och Ml-behand
ling .. Vindruta av lamellglas • 60 liters bensintank • Fäs
ten för säkerhetsbälten även i baksätet. Fällbara ryggstÖd
fram .. Varningslampor för choke och handbroms .. Säker
hetsinredning .. Lyxutrustning

Fiats nya stora familievagn 1500 L är markna
dens modernaste och bäst utrustade bil i pris
läget 15.000 kr. Den är också gediget byggd
med kvalitet i varje detalj. En vägsäker bil med
goda prestanda, bra utrymmen och härlig kom
fort. Nya Fiat 1500 L är dessutom billig i drift
och underhåll. Låga servicekostnader - ett års
garanti. Välkommen till en trevlig provtur!



VÄNERSBORG

I

9örsäy'er

och



W!älj

General Motors

b i I a r

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVAL'lTETSPRODU KTER

Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401

16501



RmmCBDES BEmZ@BIROIDZI BZml
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: En vagn med tradition... g
:: Vilken Mercedes-Benz modell Ni än väljer kom- :=
ilIII mer Ni att uppleva samma tjusande känsla som !fR
g Mercedes-ägare runt om i världen känner för sin Ii!i
f!t vagn: Glädjen över kvalitet och exakt precision, ~

~ utsökt sadelmakeriarbete i hantverksklass, dis- ~
~ kret, representativ elegans och trygghetskänslan N
® att i varje situation helt kunna lita på sin vagn. @
~ Mercedes-Benz är, kort sagt, vagnen för Er som ~
;; fordrar något utöver de vanliga. . . tli;lI

M ~

:: ptlILlPSQ~S ::
~ ~
~ W
g ~~ ~

f4 I Yänersborg Bil-Aktiebolag ~
; Tel. 12060 - Ustra Vägen IS ~

ME:I&CEDIS ~ErJZ@m:E~CIDII ~mmz



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

ÄlYSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 13845



N är det gäller

Eldningsolja

vänd Eder med förtroende till

våra representanter:

Sjöström & Co Vänersborg AB
Tel. 10254 - 13254

Harry Falk A.-B.
Tel. 10319

Leveranser från egna tankanläggningar t Vänersborg



VÄNERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

GRUS

CATERPILLER



Harry Da/gårds

Charkuteriaffär

KOTT, FLÄSK,
CHARKUTERIVAROR

egna tillverkningar

ALLT I VILT och DJUPFRYST
KONSERVER och GRONSAKER

REKOMMENDERAS

Kungsgatan 1 Tel. 101 03 - 12253



Rydings

Måleri AB
VERKSTAD:

Kronogatan 5

Telefon 13125

BOSTAD:

Telefon 11596

Utför allt inom yrket



Vänersborg

är en länk mellan

jordbruk och hushåll

En toppmodern charkuterifabrik med skicklig per50E

nal och modern utrustning samt kontrollerad tillverk

ning och hygienisk distribution borgar för kvalitets-

varor.



d
'{e[dts

lof f
KONDITORI

Edsgatan 12 B Tel. 10110



Tänker Ni bygga en

eget hem?
Tagdåredan
i dag kontakt
....ed vår re
presentant !
Skriv "ller
ring!

Distriktschef Nils Haglind

Storgatan 26, tel. 11817.

MYRESJö·mWJ~
Myresjö Tel. Namnanrop



Vänersborg

Rekomm den era Is .



l[ UlJ U[ffi ~ (ffi !Al jf!AlU .~ 5)

Tel. 10017

..
•
Innehavare:

ÖSTEN JOHANSSON



Gör som
abonnera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
- landets största varannandagstidning.



LISO CARAVELLE
när Ni vill vara skjortklädd i nylon. Finns i vitt och pastellfärger
samt också i modern randning. Tab-, Pin- eller Kentkrage. Alltid den
mest praktiska skjortan! Lätt att tvätta, snabbtorkande, behöver ej
strykas och "andas". Riktpriser kr: Herr från 29:75 till 36:50 Junior
från 25:75 till 27:50



Västkustens Fiskhall AB

Residensgatan 11

Filialer:

Marierovägen 18

Vargön, Fyrkanten

Lager o. Bostad

Kök

Telefon 105 60

Tel. 16558

Tel. 20210

Tel. 10314

Tel. 11212

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



Trivselcentrum med unik

konstnärlig utsmyckning

Självservering i anslutning

till restaurangen.

Bordbeställning tel. 10544, 10248

Vi hälsar Er hjärtligt välkomna!



Ordna Edra

TURISTRESOR
med säker chaufför från

Vänersborgs linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 14985 Kontor - Tel. 12593 Bostad

BEKVÄMA TURISTBUSSAR

FOR UPP TILL 49 PERSONER



SE BÄTTRE
med våra glasögon

HOR BÄTTRE
med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid

hos

CRosfinds Optik
Edsgatan 16

Specialoptiker

Vänersborg tel. 14284

Kvalitetsvaror
I LÄDER och PARFYM

Roslinds Hörna Yänersborg

tel. affär 11388 tel. kontor 10383



LUNDINS RADIO OCH TV
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt i Radio, TV, Musik, Grammofoner
och Service

Högtalaranläggningar uthyras I

Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos



VÄNERS80RGS GLASMÄSTERI
(Bellman & 0:0)

Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Verkstad och lager:
Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri. Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar. Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRYCK-
saker

för hemmet

föreningen eller affären

levereras av oss

snabbt

och välgjort

Petres Tryckeri
Söderg. 3 Tfn 139 40



Bosättn ingsmagasin

Vänersborg

Tel. 10253

Rekommenderas

A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel



SJÖSTRÖM &./C:o
VÄNERSBORGS AB

VASSBOTTEN, VÄNERSBORG
Tel. 102 54, 132 54

Försäljer: Ved, kol, koks, antracit,

Esso eldningsoljor.

Uppköper: Hästtagel, kotagel, Systembolagets

flaskor, vax, stickylle, lump, säck

lump.

Uppköper och försäljer: skrot och metaller.

.~ IRIm:~JJlIB1IDllr~
har det



Edsgatan 13 VÄNERSBORG

Allt för modern inredning

Tel. 10220

13220

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneb. Ake Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



A. SJÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan 9 a

Tel. 11647

VÄNERSBORG

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar

Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063



allt i ett är den moderna form av
allsidigt försäkringsskydd som
Ansvar erbjnder sina försäkrings·
tagare. Ansvars allt i ett - för·
säkring för hemmet innebär att
vi samlat en rad önskvärda och
nödvändiga försäkringar i ett enda
försäkringsbrev. Allt i ett för hem
met ger ersättning för skador på
personligt lösöre vid brand, vatten·
utströmning, inbrott och under
resa. Dessutom ingår privat ska·
deståndsförsäkring för hela famil·
jen jämte olycksfall och polioför·
säkring för maka och barn. Det
finns allt i ett försäkring för
hemmet, villan, sportstugan, fas
tigheten, affären, lantbruket etc.

A ANSVAR
försäkringsbolag för helnyktra

Kontor: Drottninggatan 12, Tel. 11900 G. Håkansson

I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Dam- och Tonårskläder,

Klänningstyger
och Gardiner

Cf2agnar C'fCiLsson__
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21



Målerifirman

ALLAN SVANBERG
VÄNERSBORG

Rekommenderas!
Tel. Verkstad 14446

Bostad 105 42

Andersson, Larsson & Cm. Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 112 69

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär........................................................
firman grnndad år 1847

Edsgatan 18 V.J·NERSBORG Tel. 10226

Vänersborgs Nya Bleck- &
Plåtslageri

Taktäckning Clch allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg Telefon 109 96



Mäklarfirman

KJEll SUNDEllUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner och Boutredningar

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Telefon 10090 - Bost. 16974

Edsgatan 26, Vänersborg

Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare.

VÄNERSSORGS MÅLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 6 Tel. 10341-11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Skylt- och Mäbelmålning

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.



Ämnar Ni köpa eller sälja

Fastigheter, Affärsrörelser eller Egendomar

Vänd Eder med förtroende till

Affärsförmedlingen

Sven B. Randhem
Vallgatan 15 A, Vänersborg

Tel. 10774

Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare

Förrättar Auktioner, Boutredningar m. m.

Rörledningsfirman

R. R. medlem

Tel. 11085 - 15850



1Jän~13~- ~

1?eo.~lftå

Tel. 10599 Kronogatan 20 vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

Säj bara

Yngves
om radion krånglar 

det räcker

yngves Radio- o. TV
Edsgatan 20 Tel. 13534



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande ==
lägenhet med bostadsrätt.

Lägenheterna erbjudas i turordning.
Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller
fastighetens förvaltning.

När det gäller bostaden - fala med

HSB VANERSBORG
Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793.

J(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI

Telefon 100 02, 133 02



Stället där gästerna trivs!

Tel. 10258 Vänersborg Kungsgatan 3

JOHANSOHN &PETERSSON
10357 VÄNERSBORG

Lager: Östra Landsvägen, tel. 12614

SNICKERIFABRIK

Specialite: KOKSINREDEN

TRÄVAROR - BYGGNADSMATERIAL

10320

PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FÖNSTER



Välkommen till
VänersborgsBra Bohag - affär, som genom samköp

med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er

bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.

Tel. 10573, 16573. Vänersborg

Vänersborgs Elektriska
OLLE SJÖSTAD

Edsgatan 35 VÄNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp.

dammsugare m. m.



GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt -

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER



VANERSBORGS

STADSBUDSBYRÅ
(Carlsson & C:o)

I TELEFON 103 89

9ngemars C)(onddori
------------_-...-_-...........---...._---........-...._-------------
Skansgatan 7

östra vägen 37 C

Hedmansgatan 3

Tel. 15884

Tel. 16695

Tel. 10915

FORSTKLASSIGA OCH VÄLSMAKANDE

KONDITORIVAROR



Thure Carlssons Cykelaffär
Tel. 11724Edsgatan 37
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~ 11I1 SCOOTERS VESPA

~ IIII!,II MOPEDER: PUCH - CRESCENT
Ii; Cyklar: CRESCENT - DBS - SUNBEAUM
...I
..,I
:;)
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SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

SAHLINS
BOKBINDERI AB

(etablerat 1860)

I Parti· och privatbokbinderi

Hamngatan 5 Tel. 10821

VANERSBORG



FÖRENINGSTJÄNST
V. DAHLQVIST, Vänersborg. (F. d. Universals Basaravdelning.)

KONTOR & LAGER Fridhemsvägen 3

Tel. 13461, 17461 Bost. V. Dahlqvist 12901

Bost. A Dahlqvist 13461

• Ledande firma inom basar- och lotteribranschen.

• Vi föra i lager allt för festarrangörer.

• Lotterier och tombolor i toppklass.

• Artistförmedling - Stor låneservice - Dansbanor -
Barnens-dags-anläggningar - Försäljningskiosker,
större och mindre.

• Från de förnämsta fabriker föra vi:
Kaffe - Choklad - Nattkorv.

• Stor sortering i sportpriser.

30 år i lotteribranschen borgar för att Ni tryggt kan vända
Eder till oss.

IHI (OJ Jr lEIL IL (ffi il IL IL lEJr
1[1[[11[[111[[1[1[1[11[1[1[[111[[[11[1[1[[[[[1[111[1[[11[[1[[[1[1[11[111[1[[[[1[[[1[1[[[[1[[[1[1[[[[[[[1[[[[[[[[1[1[1[1[[[1[[[1[11[[[[[11111[11[[[[[[[1[111[[11[[1[III[[I[[[I[[[IIII[[[[I[I[III[

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR
Humana priser



ALMA EKSTRÖM & C:o A.-B.
Kungsgatan 7 V~NERSBORG Tel. 10086

Kappor, Dräkter, Klänningar

samt allt i dambranschen

!

I--------------------'

BILFRAKT i Vänersborg A/B.
ALLAN NILSSON

Utför allt i lasbilstransporter, kortare såväl som längre

Försäljare för NYNÄS Eldningsoljor

Ordertelefon 0521 / 117 40

Vittvätt - Stärkning - Strykning

SPECIAL-TVÄTTEN
Tel Vänersborg 12755

Vänersborgs läderaffär
Rekommenderas

Tel. 10751



ÄNERSBORGS

..
Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder m, m,

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg

I Tel. 10906

Cykel- St Sportalfär
VÄNERSBORG

([D &16 Jr lE I 8ENSINSTATI ON
AXEL LINDBERG

Östra Vägen Tel. lQ>963

Bensin, Eldningsoljor, Smörjoljor,
Fullständig service.



Berthel Andreen
JÄRN.. & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

Tel. 10084

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 102 98

Andersson & Fagerströms
1

Elektriska

Utför alla slag av
ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

S. ROSENDAHL
Bilsadelmakeri &, Tapetserarverkstad
Tel. 106 85 Bostaden 126 23

Bilklädslar, mattor, suffletter,
reparationer.
Läderarbeten.

Omklädsel, omstoppning av alla slags möbler och madrasser.



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Kungsgatan 5 Tel 11612

Radio- & EI- Service
Hamngatan 9 Tel. 116 67, bost. 12734 Vänersborg

INSTALLERAR

REPARERAR

FöRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT

ZETTERBERGS
SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvaror



Välsorterad

specialaffär i

Goss- & Flickkläder
VÄNERSBORG

Affären för ungdom

1---------------------
Henry Dafgårds Livsmedel

Residensgatan 24

VÄNERSBORG Tel. 129 30

• KÖTT, FLÄSK
• Egna tillverkningar av charkuterivaror

• Stor sortering av KONSERVER

BECKEMANS
Färg-, Tapet..,Kemikalie .. &Sjukvårdsaffär

RE KOM M E N DE RAS

Biörndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS









VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

o

ARSSKRIFT

1965

Trettiofjärde årgången

TIDSKRIFT FOR

VANERSBORGS MUSEUM

Yänersborg 1965 Carlssons Eftr. AB





GUNNAR HJORTH.
IN MEMORIAM.

Då Gunnar Hjorth vid vår Högtidsstämma Allhelgonadags afton
förra året som vanligt ledde våra förhandlingar kunde ingen av
oss ana, att han i dag ej längre skulle finnas i vår krets.

Redan i slutet av förra året nådde oss budet att vår ålderman
lagts på den sjukbädd, från vilken han aldrig mer skulle åter
vända till sina vänner, sina många arbetsuppgifter och sitt kära
Gille. Och den 8. september 1964 kom det oåterkalleliga budet:
Gunnar Hjorth har slutat sin jordevandring.

Gunnar Hjorth var en son av Vänersborg. Han var född den
30. mars 1902, och efter studier vid härvarande läroverk avlade
han studentexamen 1920. Efter tjänstgöring som landskontorist
vid länsstyrelsen i Klvsborgs län studerade han juridik i Uppsala
och avlade jur.kandexamen 1930. Som färdig jurist återvände
han till länsstyrelsen i sin hemstad där han blev länsbokhållare
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av första klass 1942, taxeringsintendent 1944 och landskamrerare
1955. Han var en framstående och dugande ämbetsman och det
är omvittnat, att hans mer än 40-åriga ämbetsmannagärning varit
av stor betydelse.

Aven i stadens kommunala liv gjorde Gunnar Hjorth sina in
satser. Han tillhÖrde i olika perioder stadsfullmäktige, drätsel
kammare, lönenämnd och var stadens överförmyndare från 1943
till sin bortgång.

Han var allmänt ombud för Sparbanken i Ulricehamn och ti
digare huvudman för Sparbanken i Vänersborg. Han har till
hört styrelserna för Vänersborgs Musikförening, Vänersborgs Kyrko
kör, Vänersborgs Högerförening och Vänersborgs Simsällskap.
Inom ordens- och sällskapslivet togs hans administrativa och re
presentiva förmåga i anspråk. Inom Par Bricole var han sålunda
Styrande Mästare, inom Frimurarelogen Räta Vinkeln innehade
han under en lång följd av år ett flertal höga ämbeten och inom
Rotaryklubben var han under en period dess president.

Men denna, långt ifrån fullständiga, uppräkning av Gunnar
Hjorths insatser inom det offentliga livet och inom ordens- och
sällskapslivet ger ändå endast en sida av hans rikt facetterade liv.

Vi här i Vänersborgs Söners Gille ser i Gunnar Hjorth framför
allt den i stadens hävder bevandrade och för stadens framgång
och utveckling intresserade vänersborgssonen och den för vårt
Gille hårt och systematiskt arbetande förste Åldermannen.

Gunnar Hjorth inträdde i Gillet 1923, blev bisittare i styrelsen
1934, andre Ålderman 1949 och förste Ålderman 1954. Han till
delades Gillets medalj 1955.

Aven här säger årtal och befattningar inget om mannen bakom
verket. Gunnar Hjorth var en viljestark arbetsmänniska med en
eldsjäl. Men eldsjälen delade rum i den kunnige och skarpt logiske
juristens bröst med ett för sina medmänniskor varmt klappande
hjärta. Och i detta hjärta upptog Gillet och gillebröderna en stor
plats.

Vid ett av de sista styrelsesammanträden han ledde kom talet
in på vad han skulle göra då han en gång blev pensionerad. Hans
blick blev då fjärrskådande och lycklig. Och han talade om de
planer han hyste: Han skulle sitta i vårt styrelserum och forska i

4



vårt bibliotek och i vårt arkiv, han skulle pröva och registrera
och han skulle ösa ur sitt minnes många källor. Och sina rön och
sina minnen skulle han sätta på pränt i Gillets Årsskrift, denna
årsskrift, som mer än något annat kom att bliva hans skötebarn.

Denna hans vackra dröm blev aldrig verklighet. Vad vi här
har förlorat vet vi ej och får aldrig veta. Ett vet vi dock. En
av Vänersborgs mest kända medborgare i vår generation har för
alltid lämnat sin familj, sina många vänner, sin kära hemstad och
sitt Gille. En riddersman utan fruktan och tadel är borta.

På vårt bord ligger Åldermannens silverne kedja, detta signum
på åldermannavärdigheten, som han blev den förste att bära. Och
Åldermannens stol står tom. I denna stund må denna tomma plats
symbolisera den saknad vi alla känner; saknaden efter en vän,
en kamrat, en hedersman, saknaden efter gillebrodern Gunnar
Hjorth.

Vi lyser frid över hans ljusa minne.

Vänersborg, Allhelgonadagsafton 1964.

Thorsten Gulz.
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Kyrkoherde Andreas Råbergs
epitafium.

Åren 1700-1713 var Andreas Råberg (även Rådberg) kyrko
herde i Vänersborg. Om honom lämnar Warholm i Skara stifts
Herdaminne I sid. 192 följande uppgifter: "Andr. Andr. Rådberg
bondeson ifrån Råda, f. 1659; studerade vid Leckö, Lidköpings och
Skara skolor 1669-84, vid Upsala och Åbo akademier 1684-93;
blef konsist.-notarie i Skara 1694; prestv. 1699; kyrkoh. här ge
nom Kong!. fullmakt s. å.; tilltr. 1700; respond. vid prestm. 1702,
pred. 1705 och var utn. till prxses 1713. Död den 14 sept. 1713.
- Han var "en stilla och saktmodig man". - Gift 1694 m.
Ingeborg Gl1dhemil1s, dotter af Jonas G., hospit.-pastor i Göteborg.
Barnlös." I en not meddelas, att kyrkoherde Råberg var "broder
till K. räntemästaren Erik Rå/eit, hvars son Johan Rå/eIt var
landshöfding i Wenersborg". Nämnde Erik Råfelt blev stamfader
för adliga ätten Råfelt. - Ingeborg Gudhemius var enligt War
holm I sid. 375 född 1648 och dog 1719. Hennes moder var Elisa
bet Cleander, dotter till kyrkoherden i Gudhem Andr. Jonx
Cleander, död 1628. Ingeborg G. blev första gången gift 1679 med
kyrkoherden i Gudhem Nie. Simonis Scholenius, f. 1614, död 1692.
Hon blev hans tredje hustru och synes ha haft föga glädje i det
äktenskapet, att döma av följande ord av Warholm: "För henne
intercederade församlingen, emedan hon så mycket ondt med den
gamle mannen och den sjuklige och förryckte hans son i många
år utstått." - I den av Bo V:son Lundqvist utgivna förteckningen
över medlemmar av Västgöta nation i Uppsala kallas Råberg en
ligt matriklarna Andreas Andrece RhodeIijn. Utöver Warholms
uppgifter meddelas, att Råberg blev student i Uppsala 6/6 1684
och i Åbo 24/12 1687.

Några ytterligare uppgifter om kyrkoherde Råberg än de, som
hämtats ur ovan nämnda källor, torde knappast stå att finna.
Emellertid har Råberg själv i korthet berättat om sin levnad i en
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latinsk dikt på det epitafium, som han själv under livstiden lät
uppsätta i Vänersborgs kyrka. Detta blev säkerligen förstört vid
den gamla kyrkans brand år 1777.1

) Om epitafiets utseende är oss
intet bekant. Inskriften finnes dock bevarad tack vare en upp
teckning i den Sundholmska samlingen av "Inscriptioner på Epi
taphier, Grafstenar m. m. vid Skara Stifts kyrkor", handskrift i
två band i Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Inskriften, som
återfinnes på sid. 310 H., utgöres aven latinsk dikt på elegiska
distika med en kort efterskrift på svenska. Den latinska dikten
återgives här i original och översättning:

Carmen Sepulcrale

In memoriam PI. Reverendi et Clarissimi Viri
Dn Andrex Råbergii Venersburgicx Ecc1esix
Pastoris quondam laudatissimi atque optime meriti etc.

Ao Si natale solum quxris, dilecte Viator,
1659 Rodensem Pagum me genuisse scias.
1669 Me tenerum Puerum cepit Lechovia2

) Musa,
Ut voluit Genitor, pascere lacte suo.

1672 Post ternos Annos Lidensia3 ) littora visi
Et mihi dulce fuit Palladis arma sequi.

1674 Indeque Scarensis multum celebrata Camcena4
)

Est dignata suo meque fovere sinu.
1684 Lustra fuere duo: ductu monituque5) meorum

Ingredior lxtus limina sacra Salx.
1687 Cxruleas undas sulcans rostrata Carina

Aboicum littus meque subire facit.

1) Se därom B. Hallberg, Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia till -år
1777, Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1933, sid. 43. Hallberg antager, att
epitafiet uppsattes först efter Råbergs död år 1713, men i efterskriften på
epitafiet säges uttryckligen, att det uppsattes år 1703.

2) I manuskriptet står Levovia, men däröver har som rättelse skrivits
"Lechovia (= Leckö)".

3) över Lidensia har i ms. till förklaring skrivits "Lidecop.", d. v. s. Lide
copiae = Lidköpings.

4) I ms. har av misstag skrivits Comoena.
5) -que är i IDS. förkortat.
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1692 Sed revehor tandem fluctu reboante marino,
Upsaliam repeto sospes et ipse redux.

1693 Post me Divini verbi fecere Ministrum
Atque docere jubent dogmata sancta Polio

1693 Nec mora: Me celebris Doctor Rudbeckius lEdes
Vult curare suas: sic mea fata trahunt.

1694 Actaque5 ) Scarensis Templi post ipse revolvi
Assidua dextra quxque notare sciens.

1694 Candida castra colens, Ingeborgia fcedere sacro
Gudhemia est thalamo consociata meo.

1700 Me tandem iussit Ccelestis provida cura
Pastoris fidi munus adire grave,

Venersburgenses xterno nectare pavi,
Feci quod potui: Regnat ubique Deus.

Mundanx luctx c1ausit Libitina labores,
Et voluit cineres contumulare meos.

Spiritus astra Poli subiit, levis urna focillat
Reliquias: Jungas utraque, Christe! prxcor.

Gravsång

till minnet av den högst vördnadsvärde
och vidtfrejdade Herr Andreas Råberg,
fordom vidtberömd och utmärkt väl för
tjänt kyrkoherde för församlingen
Vänersborg O. S. V.

År Därest du efter min födelsebygd, käre Vandrare, spoqer,
1659 Veta du må, att en gång Råda6

) mig födde till liv.
1669 Då jag var liten pilt, i begynnelsen Musan på Läckö,7)

Såsom det ville min far, näring mig gav med sin mjölk.

5) -que är i ms. förkortat.
6) Råda på Kålland.
7) Med musan på Läckö åsyftas den skola, som av Magnus Gabriel de la

Gardie inrättats i grevskapet. Muserna vara ej blott sånggudinnor, utan represen
terade även vetenskaperna.
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1672 Efter tre års förlopp jag skådade Lidans stränder,
Och det var ljuvt för mig Pallas8

) att följa i fält.
1674 Sedan i Skara stad dess vida berömda Camena9 )

Välvilligt även mig värmande slöt i sin famn.
1684 Sedan två lustrer10) förgått, på de minas inrådan och maning

Glad jag beträdde därpå Upsalas heliga mark.
1687 Plöjande böljorna blå därefter ett fartyg med bogspröt

Xntligt på Åbos strand landstiga lät också mig.
1692 Likväl tillbaka jag for, medan havsvågen brusade väldigt,

Upsala åter jag såg, helbrägda kommen igen.
1693 Till det Gudomliga ordets tjänst man därpå mig vigde

Och att förkunna mig bjöd Himmelens heliga budY)
1693 Strax mig Rudbeckius12

) då, den frejdade doktorn, utvalde
Till att bestyra hans hus: ödet så ledde min väg.

1694 Sedan för kyrkan i Skara stift protokollen jag förde,
Då jag med flitig hand visste att anteckna allt.

1694 Hängiven renhjärtat liv, Ingeborg Gudhemia blev nu
Genom ett heligt förbund vigd såsom maka vid mig.

1700 Himmelens visa försyn mig slutligen bjöd att tillträda
En av trohet uppfylld herdes betungande värv.

Vänersborgarne jag med evig nektar fick nära.
Vad jag förmått, har jag gjort: överallt råder dock Gud.

Sist Libitina13
) slöt mina mödor i världsliga kampen

Och behagade då stoftet mitt lägga i grav.
Anden har Himmelens stjärnor uppsökt, men kistan omsluter

Kroppen: förena en gång, Kriste, dem båda, jag ber.

8) Pallas Athena var hos de gamla grekerna bl. a. vishetens och lärdomens
gudinna.

9) Camena är ett latinskt ord med samma betydelse som det från grekis
kan lånade musa; jfr not 7.

10) Det latinska ordet lustrum betecknar en tid av fem år.
11) Av dessa ord att döma synes Råberg ha blivit prästvigd redan 1693.

Enligt Warholm var det först 1699.
12) Petrus ]ohannis Rudbeckius, biskop i Skara 1693-1701, broder till

Olof Rudbeck d. ä.
13) Libitina, romersk begravningsgudinna, som i latinsk poesi ofta nämnes

som representant för döden.
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Efterskriften lyder:

Guds namn til ära, och Dess Heliga Hus och
Tempel til prydnad, hafver Kyrkoherden här i
Venersborg Arevyrdige och Högvällärde Herre
Hr .Andreas Råberg, med Dess dygdälskande
Maka Ehreborna och Gudfruktiga Matrona Inge
borg Gudhemia detta Epitaphium af nyo14) låtit
upsättja år 1703.

Sven Blomgren.

14) af nya torde här betyda ungefär "såsom nytt", jfr Ordbok över svenska
språket utgiven av Svenska Akademien, band 18, N 804 (under ny 12 a a).
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Sorgmarschens Nordqvist.

Bland dem som bodde på landeriet Beateberg vid Edsvägen i Vä
nersborg kring mitten av förra seklet var också regementsmusikern
och polisuppsyningsmannen Olof Nordqvist. I familjen fanns tre
barn, döttrarna Olivia och Maria samt sonen Johan Conrad, vilken
föddes för i år 125 år sedan - d. v. s. 1840.1

)

Conrad Nordqvist tillhör den inte alltför stora grupp väners
borgare vilka blivit riksbekanta och hör till de s. k. odödliga.
Sin berömmelse vann han inom musikens område och hans ganska
fantastiska karriär från åttaårig trumslagarpojke i dansk-slesvigska
kriget till chefsposten vid Stockholmsoperan och funktionen av
förste hovkapellmästare har i denna skriftserie skildrats aven
sentida släkting till honom, orkesterchefen Allan Stångberg (VSGÅ
1960, "Trumslagarpojken, som blev operachef"). Eftersom det just
i år är jubileumsår kan det kanske vara på sin plats att komplet
tera den tidigare skildringen av Conrad Nordqvists intressanta
levnadsbana.

Stångberg har berättat om den lille trumslagarepojkens äventyr
i det för den svenska expeditionskåren så oblodiga kriget på Fyn.
Det kan här tilläggas att regementsmusikkåren från Västgöta-Dals
regemente i Vänersborg gav en konsert i Odense kyrka söndagen
den 15 augusti 1848, då självfallet också den åttaårige trumsla
garen medverkade. Konserten gavs till förmån för i kriget stu
pade danska soldaters änkor och barn, och inbringade 1,065 riks-
daler och 4 mark. .. ,

Senare samma höst återvände de svenska trupperna hem igen
och för unge Conrad blev det att fortsätta musikutbildningen på
regementet. Han sattes också' i laroverket, där han dock Var ele"
endast ett år, 1853. Tre år senare blev han elev vid ettann<it
lärosäte - Musikaliska akademien i StOckh6lm: Sin debut' i· Ho~i

1) Födelsedagen inträffade den 11 april. Nordqvist avled underettbe"sök,(l
Ystad knappt en vecka efter sIn 80-årsdag; den 16 april 1920.
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kapellet gjorde han 1859, alltså som 19-åring, då han anställdes
som aitviolinist. Redan 1862 anförtroddes han uppgiften att vara
anförare för operabaletten och 1879 blev han sedan hovkapell
mästare.

Hovkapellmästaren Conrad Nordqvist som föddes i Väners
borg för 125 !lr sedan. Här porträtterad i 45-!lrs!lldern.

Det var alltså 1856 som den musikbegåvade vänersborgsyng
lingen Johan Conrad Nordqvist blev elev vid musikhögskolan.
Ett av de brev han i börj-lll skrev från Stockholm hem till föräld
rarna i Vänersborg ger inblickar i sextonåringens svårighet att an
passa sig i den nya och främmande miljön och avslöjar hans starka
åstundan att få ut mesta möjliga av den undervisning som stod
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till buds. Brevet har välvilligt ställts till förfogande av hr Stång
berg och det återges här in extenso. Tyvärr är den nordqvistska
pikturen ganska svårtydd och i några fall oläslig. Brevet är oda
terat men sannolikt skrivet under slutet av år 1856. Det lyder:

Goda föräldrar!

I mitt sednaste bref lofvade jag visserligen beräna hela min lefnadshistoria
från min afresa, men meningen var derföre ej an detaljera alla småsaker som
dem under resan hvilka jag i ett av mina första bref redan har berättat, och
dels under min nuvarande vistelse härstädes förefallit, utan får jag såsom en son
den der har så goda och ömma föräldrar som jag tillhör, förtälja allt av vigt
och intresse samt öppna mitt inre, hvilket alltid varit och är min högsta nöje,
för jag vet att derigenom vinner man ett mera godt förtroende af sina föräld
rar, än an, såsom jag alldrig vet mig gjort, wara sluten inom sig, helst när
man har att tacka sina föräldrar för så mycket godt som jag.

Jag både finner och icke finner mig här i Stockholm, wore det ej för mina
studier och för de beröm, som jag ytterligare samt ännu skördar af min vörd
nadsfulle Lärare, så Gud vet hvad jag uti Stockholm skulle finna för tillfreds
ställelse, derföre så har mina arbeten än ytterligare ökats genom de privata
lektioner jag tager, nemIigen utaf Randel i viol, hviIket dock ej börja förrän
termin slutar, Chronhamn i sång, Drake och Ahlström i harmonie, Malmström
i orgel och piano spelning; jag tänker äfven att börja och taga lextioner i Tyska
och franska språken, detta är mer obestämt -. Utgifterna för dessa lextioner
äro ej väl så obetydliga, men den fört jenst jag vid Ladugårdslands Theatern
har räcker ändock till hyran och noter -.

J ag har nyligen varit på bal (privat bal) för att se hur trefligt det var på
baler i Stockholm; musiken utgjordes på denna bal af Viol och Violoncell.
Bergman som var fagottist .... [oläsligt ord] var här violinist, .... [svårtyn
ord, kan möjligen vara Hirdman] spelte Violoncell - jag hade någorlunda
roligt - (jag dansade mycket, der var blott Wenersborgare på denna bal).

Jag finner visserligen att Barkstedt undrar på att jag ej besvarar honom, så
ofta jag egentligen borde, på hans bref, men om pappa tager i betraktande dels
att ju Fanjunkaren troligen anstränger hela sin stilistiska förmåga när han
skrifver till mig med att skrifva så mycke grannlåter och fagra ord, så att jag
flatnar dervid, förty när jag skall skrifva och vet ingenting har att berätta ho
nom så fattas mig totalt ord, och aldrahelst till Barkstedt, som hvad redan är
nämt säner upp sina bref riktigt poetiskt och efter mitt bedömande, med en
stor grannlagenhet. Ej heller känner eller förmodar jag det .... [oläsligt ord,
troligen "wara"] med någon uträkning eller dylikt, emedan jag mig på sådant
förstår. - Min tid är ock så myckct upptagen; och aldraminst till att så ofta
som Barkstedt fordrar sina och tänka på an skrifva svar på hvarje fanjun
karcns ordvackra och utlagda poetiska brcf; då min tid till bref oftast upp
tager en hel dag
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Pappa och mamma kanske någon gång tänker att jag [utelämnat ord] i då
liga sällskaper, men ej, jag har så få bekanta som jag umgås med, bara några
kontorister och några andra bättre ynglingar, som är boende hos sina föräldrar
och ovanligt ordentliga hvilket här i Stockholm sällan är fallet. Jag vet att
göra för många bekantskaper är farligt förty man kan påträffa dåliga mennis
kor ibland dem -.

Gedner skulle resa till Finland med en Ingenieur, men när han blifvit till
försäkrad om en god plats som handelselev på Grosshandelns Contor i februari
eller mars månad, ansåg han detta bättre och stannade qvar här i Stockholm,
han hälsar på mig ibland, han har ganska vackra betyg som han visat mig;
och är jag fullt förvissad öfver att hans uppförande är nu lika som förut he
derligt. Han ämnar som han säger sig, strax efter jul anställa rättegång mot
Westerberg för de honom tillfogade knifhuggen; han ber om sin hälsning.

Jag är så glad öfver att som jag tror komma in i båda Piano och Orgel
klasserna nästa termin; då är jag i alla klasser.

Mitt hälsotillstånd är mycket godt.

Tecknar, med helsning till syskonen

och vännerna, er gode son

]. C. Nordqvist.

Av de namn som förekommer i brevet kan det vara av intresse
notera att den Randel som var Nordqvists lärare i fiolspelning,
är identisk med Andreas Randel, som bl. a. skrivit musiken till
"Värmlänningarna". Drake är professorn i musikteori Erik Drake,
samt Ahlström musikhistorikern Jacob Niclas Ahlström. Sång
läraren var Johan Peter Cronham, professor och sekreterare i
Musikaliska Akademien. Angående den omnämnde Barkstedt se
nedan.

Conrad Nordqvist gjorde, som framgår aven fotnot i Stång
bergs artikel, ett framträdande i sin hemstad och gav sommaren
1875 en konsert på Vänersborgs teater. Han hade en god PR-man
hemma i Vänersborg i den 30 år äldre regementsmusikern, publi
ci.sten m. m. Zacharias Ludvig Barkstedt.2

) I ett brev till denne ha
de Nordqvist bett om hjälp med annonsering av konserten. För
utom Nordqvist medverkade också hovkapellmästaren Josef Dente
och operasångaren Per Janzon.

2) Om Z. L. Barksteclt se VSGÄ 1957, "En tillfällighetspoet Vänersborg
mitten av 1S00-talet" av Margareta Barkstedt.
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Konserten hölls lördagen den 3 juli och programmet framgår
av på denna sida avbildade annons, vilken var införd i Tidning
för Wenersborgs stad och län torsdagen den 1 juli. Redan den
28 juni hade tidningen innehållit en förhandsnotisom evene-

Lördagen den 3 Juli lS75
}ifra undertecknade med biträde af lit'/')'

Kapellmästaren Dente

å härvarande stora Teater

KOH$BB~,
enligt följande program:

1. Sonat (första Satsen) för
violin och piano. . . . . Beethoven.

2. Aria (Sköna donna) ur op.
Don Juan Mozart.

3. Scene de Ballet för violin Beriot.
4. Recit. och Aria ur op. Fi-

garos bröllop. . . . . . . Mozart.
&. Romance för violin .... Beethoven.
6. Ariette ur op. Sylvia . . . Gounod.
7. Legende för violin. . . . . Wieniawsky.
8. a) Kupletter ur op. Svarta

Dominon . . . . . . . . Auber.
b) Portervisa ur op. Martha J1'lotow.

Biljetter till vanliga teaterpriser säljas
hos handlanden A. P. Bohlin samt konsert-
dagen i biljettkontoret.

Konserten börjas kl. 48 e. m.
Per Janzon. Conrad Nordquist.

Annons i Tidning för \Venersborgs .stad och län den
1 juli 1875.

manget och det. är inte. sv~rt att spåra Barkstedts hand bakom
pennan, då han i entusiastiska o~dalag förutspår det lysande t.Ul
fälle som vänersborgarna skulle erbjudas. Rubriken har den kanske
i en sentida läsares ögon något dubbeltydiga formuleringen "0-
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vanligt tillbud". Skribentens posltlva inställning ar dock entydig.
Så här lyder notisen i sin helhet:

"Ovanligt tillbud. En allmän klagan har länge försports öfwer den totala
brist på förädlande nöjen, som en längre tid här warit rådande; men ett gam
malt ordspråk säger, att 'den som wäntar på något godt, wäntar ej för länge'.
I dessa dagar har till redaktionen ingått skrifwelse derom att artisterna hrr
Dente, Cour. Nordvist och Per ]anzon ämna att konsertera å teatern härstädes
nästa lördag. Då herr Nordqvist för omkring ett tiotal år sedan lemnade sitt
fädernehem Wenersborg, war hans namn icke kändt utom orten, nu har han
deremot tillkämpat sig ett rykte såsom musiker af rang. Hr Dente har kong!.
fullmakt som kapellmästare och detta är en tillräcklig garanti för framstående
konstnärsskap. Teatersångaren hr ]anzons wackra stämma har förut här på
platsen intagit publiken till sin fördel. Det lider således intet twifwel om att
publiken emottager detta triumvirat med öppna armar."

En ny notis två dagar före konserten fäste återigen läsekretsens
uppmärksamhet på evenemanget och det underströks att "en konst
njutning af denna owanliga art behöfwer intet widare förord".

Eftermälet var också tveklöst uppskattande och beundrande.
Visserligen var inte recensionen signerad, men det är väl knappast
troligt att någon annan än tidningens flitige frilans-medarbetare
Zacharias Ludvig Barkstedt stod bakom även detta bidrag,3) vilket
är frestande att citera in extenso:4

)

"Skön konst. Konserten i lördags war ett bland de mest angenäma nOJen som
på länge tillbjudits wår publik. Den öppnades med Beethovens herrliga sonat
för violin och piano, utförd af herrar Dente och Nordqvist på ett sätt som
man hade anspråk på att wänta sig af twänne mästare hwar på sitt instrument.
Att för äfrigt ingå i något detaljeradt yttrande om de särskilta musiknumren
anse wi så mycket mindre behöf1igt, som de utmärkta artisterna äro inom landet
tillräckligt wäl bekanta. Wi wilja blott nämna, att herr Nordqvists ytterst fina
och fulländade spel wäckte hos alla hans gamla bekanta den gladaste öfwer
raskning. Han för sin stråke med elegans, hans legato är smäktande mjukt och
hans arpeggio är såsom när kaskader låter sina perlor lätt falla på den afrun
dade klippan. Flagoletten åter är som eolsharpan. Efter hwarje nummer blef
han ock under jubel inklappad och fick emottaga auditoriets stormande bifall.
Samma ära wederfors herr ]anzon för hans utmärkta sång och röst. Porter-

3) Enligt Margareta Barkstedt i VSGÄ 1957 fick Barkstedt ett tackbrev från
Dente, där denne tackade honom för de lovord som i tidningen slösats på hans
konst.
4) Tidning för Wenersborgs stad och län den 5 juli 1875.
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Wlsan ur 'Marrha' begärdes da capo, men sångaren föredrog att gifwa den
gamla folkwisan 'Per swinaherde', som ock emottogs med entusiastiska bifall.
Till sist måste vi erkänna, att en utmärktare pianoackompanjatör än kapell
mästare Dente här aldrig förut låtit höra sig.

Efter konsertens slut hade en känd musikwän och gynnare af arrister låtit
arrangera en liten kollation för de wärderade talangerna och fick man derwid
än ytterligare tjusas af deras instrument- och sångspel. Konserranterna afreste
härifrån till Gustafsberg och Marstrand, å hwilket ställe triumviratet upplöstes."

Av allt att döma var konserten den 3 juli 1875 Conrad Nord
qvists enda återbesök i hemstaden, i varje fall finns det inte nå
got som tyder på att han gjort något annat framträdande där.
Åtminstone hans ena syster, Maria som var gift med kansliskrivaren
Johan Edström, bodde i Vänersborg vid tiden för konserten på
teatern. (Då hon senare blev änka flyttade hon till Stockholm)
Detta framgår av att parets dotter Liva, som sedermera blev en
uppburen operasångerska och gift med Conrad Nordqvists efter
trädare som hovkapellmästare, Armas Järnefelt, föddes i Väners
borg i mars 1876. Fru Järnefelt är fortfarande bosatt i Stock
holm och blir alltså nästa vår 90 år.

Den andra systern, Olivia, hade emellertid flyttat till Stock
holm långt före broderns konsert i hemstaden. Också hon blev på
sitt sätt en känd person i huvudstaden och drev Al1männa tid
ningskontoret vid Gustav Adolfs torg. Hon var al1tså granne med
Operan. Tidningskontoret öppnades i början av 1870-talet och här
kunde Stockholms flanörer gå in och läsa tidningar, tiIIhandla sig
tobaksvaror, opera- och teaterbiljetter o. s. v.

Av Conrad Nordqvists åtta barn, fyra pojkar och fyra flickor,
var det endast dottern Anna som ägnade sig åt den musikaliska
banan. Hon blev 1895 antagen som harpist vid Operan och gifte
sig så småningom med en ung österrikisk harpist som pappa Con
rad hade "importerat". Han hette Josef Lang. Deras dotter Ing
rid, senare gift Fagerström, blev i sinom tid också harpist i Hov
kapel1et och efterträdde sin mor som ordinarie harpist vid dennas
död. Från den befattningen avgick hon för ett par år sedan,
efter en drygt 50-årig tjänstgöring och mer än 100 år efter det att
hennes morfar, Conrad Nordqvist, anstäl1des i samma orkester.
Kuriöst nog är också fru Ingrid Lang-Fagerströms dotter, Anna
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(gift med orkesterchefen i Sveriges Radio, Allan Stångberg) har
pist och har spelat en tid i Hovkapellet även hon. Numera är
fru Stångberg engagerad vid Radioorkestern.

Fru Lang-Fagerström besökte vid ett tillfälle i våras Vänersborg
och gjorde då försök att hitta Beateberg, där morfadern fÖddes.
Som bekant har det gamla landeriet sedan några år införlivats med
lasarettets område och byggnaderna är rivna.

Vänersborgsfamiljen Nordqvist har således varit representerad
vid Operan med ett sannolikt oslagbart rekord, mer än 100 år i
följd. Anmärkningsvärt är att en hel rad fina artister från Väners
borg varit knutna till Stockholmsoperan. Det cirkulerade på sin tid
en historia, vars sanningslialt man inte har anledning betvivla,
som i korthet gav en antydan om vänersborgsdominansen i Opera
huset i Stockholm:

En gästande dansk musiker satt under en repetition tillsammans
med operaregissören Gustaf Bergman och hörde Liva ]ärnefelt
sjunga sitt parti. Dansken blev vederbörligen imponerad och und
rade var en så förträfflig sångerska kommit ifrån.

- Jo, hon är från Vänersborg, svarade Bergman.
Sedan inträdde en ytterst välsjungande baryton, Martin Oscar,

och den danske gästen ställde samma fråga om sångarens hemort. 5)
- Han, jo han är från Vänersborg, blev svaret.
- Då är väl regissören också från Vänersborg, förmodade dans-

ken?
- Det stämmer precis, blev Gustaf Bergmans svar. Visserligen

var han inte född i Vänersborg utan i Stockholm, men gick i
Vänersborgs läroverk några år.B

)

5) Martin Oscar var född i Vänersborg 1879. Han var son till bankbokhållare
Carl Oscar Andersson vid Enskilda banken. Oscar gick åren 1889-1896 i
läroverket och flyttade senare till Stockholm. Han debuterade vid Operan 1904
och var gift med operasångerskan Anna Thulin. Paret gjorde bl. a. en konsert
turne i USA. Martin Oscar avled i Stockholm 1921.
6) Gustaf Bergman gick i Vänersborgs läroverk åren 1895 till 1899, men
avlade studentexamen i Stockholm 1900. I två perioder under 1920- och 1930
talen var han regissör och teaterchef vid Stora Teatern i Göteborg och regissör
vid Operan i Stockholm 1925-1929. Han var gift med operasångerskan Kerstin
Thorlind. Bergman var på senare år verksam i Chicago, där han var regissör
vid operan. Avled 1952.
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En av Operans numera mest kända och erkända sångare är som
bekant också vänersborgare, Erik Sxden, liksom den något yngre
och alltmer uppmärksammade Bo Lundborg. Bland övriga väners
borgare som blivit kända på musikens område bÖr man också
nämna operasångaren Gösta Bäckelin liksom Ragnar Hulten, som

varit lärare i solosång vid Musikaliska akademin, dennes dotter
son Tage Broström, tidigare lärare i violinspelning, samt den ny
utnämnde intendenten vid Konsertföreningen i Stockholm cel
listen Nils Tidstrand.

Namnet Conrad Nordqvist är väl för flertalet nutida svenskar
endast förknippat med den sorgmarsch, som Nordqvist kompo
nerade till Karl XV:s begravning 1872. Fortfarande är "Nord

qvists sorgmarsch" något aven officiell begravningsmarsch i hög
tidligare och större sammanhang. Den spelades bl. a. på begrav
ningen efter drottning Louise i våras.

Sorgmarschen tillkom genom en tonsättartävling, som utlystes
vid Karl XV:s död. Det uppges att Conrad Nordqvist nästan som

genom en ingivelse kom på kompositionen. När marschen spelades
upp för hans närmaste medtävlare och konkurrent, ansåg denne
Nordqvists tonsättning så överlägsen att han tog tillbaka sitt för
slag. Sannolikt var Conrad Nordqvist själv med och dirigerade
någon av de många militärmusikkårer som längs kortegevägen
under kungabegravningen spelade sorgmarschen. Jämsides med be

fattningen som hovkapellmästare och en rad andra uppdrag inom
skirda musikinstitutioner i Stockholm var han också utsedd till
musikdirektör både vid ]önköpings regemente och vid Marin
regementet i Karlskrona.

Den nye kungen, Oskar II, var en stor musikälskare och oavsett
om det var sorgmarschens förtjänst eller inte, kom Conrad Nord
qvist att räknas till kungens intimare vänkrets. Ideligen fick han
genom biljetter, skrivna av kungen personligen, kallelser till Slottet,
för att närvara vid musikaliska soareer eller kanske bara för att
kungen ville prata musik. Hovetiketten tvingade varje besökare

på Slottet att skruda sig i frack, vilket dock Nordqvist fann bå
de tidsödande och besvärande. Vid ett tillfälle klagade han inför
kungen själv över klädbytena och fick då majestätets personliga
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tillstånd att överse med hovetiketten - huvudsaken var att Nord
qvist kom, att han var frackklädd var mindre väsentligt.

Som Stångberg berättat fick Conrad Nordqvist ett år på

Den komposition som gjort Conrad Nordqvists namn känt: sorg
marschen.

Oskarsdagen som kungens personliga gåva mottaga en dirigent
stav i ebenholts, med silverbeslag, där kung Oskars monogram och
tillägnan var ingraverade. Inte annat än i extra högtidliga fall
och då kungen själv var åhörare använde hovkapellmästaren den
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alltför tunga dirigentstaven. Den var ju annars en "marskalkstav"
som krönte hans musikerkarriär och gav honom en helt annan
rang, än vad den trumpinne gjorde han använde redan som åtta
årig trumslagarpojke.

Dirigentstaven ebenholts som Nordqvist fick som personlig gåva av
Oskar Il.

En av Nordqvists fyra söner blev officer och denne var själv
fallet stolt över sin berömde far och hans kända sorgmarsch.
Löjtnant Nordqvist umgicks vid sitt regemente med sonen till
punschfabrikören Grönstedt, vilken givetvis höll lika starkt på
sin kände fars produkter. En kväll på en restaurang hade de båda
officersvännerna, berättas det, börjat tvista om vilken dryck man
skulle fortsätta supen med.

- Bror får lova mej att varje gång bror beställer något att
dricka, så ska det vara Grönstedts punsch, yttrade fabrikörssonen.

- Bara på det villkoret att varje gång bror begär något musik
stycke, så ska det vara Nordqvists sorgmarsch, replikerade musi
kerns son!

Nordqvists sorgmarsch har också giVits en plats i skönlittera
turen; genom en annan vittberömd vänersborgare, Birger Sjö
berg. Som bekant bär ett tragikomiskt romankapitel i Kvartetten
som sprängdes rubriken "Nordqvists sorgmarsch". Det är i det
kapitel där Birger Sjöberg skildrar det misslyckade frieri han
själv framförde till regementstrumsIagardottern Karin Lustine, och
i romanen är det en pensionär och amatörmusikers dotter som en
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ung blyg tidningsman friar till och får nej. I väntan på flickan
före promenaden under vilken frieriet framfÖrdes, tvingar flickans
far ynglingen att på piano spela Nordqvists sorgmarsch. Men den
förväntansfulle friaren har svårt att hålla den långsamma takten
och till amatörmusikerns förtvivlan spelar han sorgstycket i polka
takt. Vid ett förnyat besök i hemmet efter det fatala frieriet har
den försmådde unge mannen betydligt lättare att hålla en sorge
sam rätt takt: "Två. Tre. Fyr. Rattapam! Två. Tre. Fyr! Ratta
pom!"

I en fÖrstudie till detta kapitel ur "Kvartetten", en novell med
titeln "Sorgmarschen",7) säger flickans far, som där är musikfan
junkare:

- Jag kände hofkapellmästare Nordqvist mycke väl. Det var
en begåvad karl det. Ett finfint hufvud, ska jag säga ...

Det blev med tiden många fler än den ståtlige musikfanjunkaren
Wilhelm Lustine vid Västgöta-Dals regemente i Vänersborg som
kunde betyga att regementets trumslagarepojke Conrad Nordqvist,
som redan som åttaåring drog ut i krig, var rikt musikaliskt be
gåvad och hade ett finfint huvud.

Sture Johanson

7) Återgiven och kommenterad av professor Gunnar Axberger Birger Sjö-
berg-Sällskapets skrift "Studier och fragment" 1962.
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Angående tapperhet.

l en värdefull uppsats om danskarnas erövring av Vänersborg
under Gyldenlöwefejden 1676, publicerad i VSGÅ 1964, behandlar
Sture Johanson sid. 33 i not 25 den latinska inskriften på den av
danskarna till minne av segern präglade medaljen. Frånsidans in
skription lyder: "Hic transiit invia virtus". Dessa ord tolkas av
Johanson på följande sätt: "Här förgick den oframkomliga tap
perheten". Men denna tolkning förefaller onekligen underlig och
kan icke vara riktig. Den rätta översättningen bör vara: "Här
gick tapperheten fram på oframkomliga vägar" eller "Här trängde
tapperheten igenom ogenomträngliga hinder". (invia är alltså icke
attribut till virtus utan bör fattas som neutr. plur. och objekt till
transiit.) Med rätta påpekar Johanson, att inskriften anspelar på
de kända orden ur Ovidii Metamorfoser XIV 113: Invia virtuti
nulla est via. ("Ingen väg är oframkomlig för tapperheten").

S. Blomgren.

Lektor Sven Blomgrens beriktigande angående det latinska ci
tatet är högst välkommet och klarläggande. l den anförda noten
hade genom ett förbiseende källan för den angivna tolkningen
fallit bort. Jag hade hämtat uppgifterna såväl om medaljen som
om inskriften och dess tolkning ur ett verk av Livrustkammarens
förre intendent C. A. Ossbahr, "Mynt och medaljer slagna för
främmande makter med anledning av krig mot Sverige (Stock
holm 1927)".

Det är alltså Ossbahrs tolkning jag återger och jag måste er
känna att den mystifierade mig, då jag läste den och skrev av den
- och blev vilseledd. Tyvärr var tiden allt för knapp för att
underställa någon expert citatet, som verkade allt annat än stål
blankt. Jag är därför mycket tacksam för att lektor Blomgren
nu kastat ljus över sentensen; först i denna tolkning verkar den
begriplig och motiverad.
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Dessvärre har det också blivit en felaktighet i sista raden på
sid. 32, där beklagligtvis "invia" fallit bort i citatet av senten
sen, som dock tydligt är läsbar i klichen av medaljsidan.

Sture Johanson.

24



Gillet för 50 år sedan.

Halvord Lydel1s årskrönika

1914.

En slaskig julafton, denna jul år 1914, denna världssorgens jul
detta sorgens år.

Anders slaskade och julen slaskar. Men en nordostlig vind
blåser, och måhända frostar det till juldan. Redan är regndugget
något snöblandat.

Vi ha doppat i grytan, och jag har druckit mitt middagskaffe
och tänt min cigarr, extra strong, och Nanny har gått till julbön
med fröken Lundqvist, och "LelIe Blommen och lella Blomman"
komma inte förrän med kvällståget.

Därför kan jag börja min s. k. årsberättelse redan på julafton.
Har satt en ny stålpenna i mitt piggsvinspennskaft, men inte tror
jag, att resultatet av denna åtgärd blir synnerligen humoristiskt;
därtill föra nog inte detta års minnen.

Jag säger härmed genast ifrån, att jag inte kommer att uppe
hålla mig vid den inre politiska kampanjen under årets första
kvartal. Den var för otäck och blotta tanken därpå verkar som
ett slag i ansiktet med disktrasor.

Vänersborgs Söners Gille har dryftat frågan om ett fotografiskt
arkiv för vår stad, och mitt under "Bondetågsdagarna" startade
jag genom Vänersborgs idrottsförening en fotografiutställning här.
Jag tänkte göra slag i saken, som man säger, och få verket igång.
Det kan nog hända att företaget blir slaget i saken, och jag tror
det. Men intresset var ringa, icke minst från vårt Gilles sida.
Lysande undantag förekommo. Vår ordförande, F erd. Hallberg,
utstä.llde gamla vänersborgssaker, däribland Gröna stugan, som
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en gång legat vid den gamla bron, vilket också syntes på den
gamla bilden. Och hans syster fru Bertha Lilliehöök och härads
hövding Silfversparre utställde en mängd gamla anor, värda att
beskådas av långt större publik än den som kom. Det var för
resten hela den lilla utställningen, men människorna voro som
gripna av maran. Nåja, vi får väl hoppas, att alla våra kamera
ägare skola kunna enas, och att vi då få ett riktigt lärorikt foto
grafiskt arkiv. Då få vi se i förstorat fotografi den där vatten
hon, där dalbönderna vattna sina hästar, triumferande över väst
götabönderna, som få fara både söderut och österut med törstiga
hästar. Det blir minsann inget fåtal års djurplågerihistoria den
bilden kommer att skildra.

Jag hade tänkt, att jag skulle få ett bidrag på en liten nätt
summa aven bekant till en monumental liten vattenkonst mitt
på torget med bassäng som hästar kunde dricka ur. Men han som
själv kommit upp med iden, hade, som han sade, blivit "fattig
men stolt" nu, sedan hans hustru dött. Han hade inte gift sig för
pengar och hennes släktingar fingo tillbaka alltihop. Nå, jag
tänker nog han är stolt, men så fasligt fattig är han nog inte om
ock donatorskapet ligger fjärmare. Tack för välmeningen i alla fall.

För resten har jag mina tvivel om lämpligheten att ställa upp
mer i "raden". Med "raden" menar jag stadens mittlinje genom
residenset, kyrkan, läroverket och museet - tyvärr också museet,
en illa, illa placerad byggnad. Nu kommer Molins "Bältespännare",
klädda i zink hit från Göteborg. Jag får nämna, att inte jag
personligen varit med om att underteckna petitionen till sparbanks
styreisen, men inte velat hindra petitionens tillkomst i Gillets
namn. Ty gruppen är ju odiskutabelt som konstverk. Men. Jag
har aldrig kunnat med de krokiga näsorna på de båda idrotts
grabbarna. Som slåss på liv och död om en och samma fjälla,
precis som om det inte skulle finnas fler. Och när man är så klar
på att en skall dö, så att man spänner ihop sig i samma bälte
med spänne och sölja, tycker jag det är litet eget att man be
håller på sig enaxe1kappa söm fladdrar ut för att göra jämvikt
i gruppen. Det måste ju vara besvärligt under striden. Så nog
måste väl det betraktas som höjden av esteticism att under så
dana förhållande ha ett dylikt plagg på sig.
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Vi skola försköna staden. Det är en av Gillets uppgifter. Och
åsikterna om sättet huru, äro ju olika hos olika personer. Jag
hör till dem, som vemodas, när jag tänker på att den summa,
"Bältespännarna" kostar, kunde räckt till en byst i riktig brons
av drottning Kristina. Drottningen som hör till vår stads historia.
Håhå, jaja.

Den 25:te. Jag blev avbruten i går. Ja, det frostade litet, och
det tycks bli varaktigt. Jag slutade med en suck i går, ser jag.
Ja, det är så att den där försköningen, som vi har på vårt pro
gram, är allt en svår historia. Man får så märkvärdig hjälp.

Jag har alltid tänkt mig, att det för en gammal estet som jag,
skulle vara en märkvärdigt stämningsfull sak att en gång få stå
stilla i tankar på San Marcotorget i Venedig. Att beundra Marcus
kyrkan och all den andra härliga arkitekturen och hÖra klockorna
i campaniIen .... Ho kunde ana att jag skulle få en fullt mot
svarande njutning här i vårt eget Vänersborg. På vår förenade
rådhusplats och teateraveny, vid vårt i år fullbordade rådhus
med stadens vapen åt avenyn till.

Liksom Marcuskyrkan, dogepalatset och campanilen tala om
de gamle venetianernas storvulenhet och konstsinne, så skola ock
så vårt "rådhus", vår stolta teaterentre vittna för många släktens
sinne om deras karakter, deras högt förfinade andar, som varit
upphov till det sköna komplexet.

Ack, jag minns i mina barndomsdagar, då jag av min teater
och litteraturälskande mor, leddes in genom den dåvarande en
treen till vår teater å stadshusets fasad åt Kyrkogatan. Det var
på 70-talet. Det nöjde man sig med då. Och man tyckte det
hela gick an för dåtidens societet, som till och med föreföll
riktigt gentil, säker som den var, ej alls förefallande genant fÖr
den som lät sina ögon glida utmed första radens front.

Vem hade då kunnat ana, att man skulle komma att gå bakom
hörnet. Men allt går framåt. Det elektriska ljuset har efterträtt
gasen och stearinljuset, biografen den Offenbachska operetten,
Souza har efterträtt Rossini och Mozart, myndigheter hava efter
trätt arkitekter och andra konstnärssluskar.

Nu vet vi, var vi skola placera grundläggarinnan drottning
Kristinas lilla bronsbyst en gång när vi komma så långt. Längst
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in på rådhusplatsen, förstås. Men vi få ställa oss väl med myndig
heterna; då får vi saken genomförd. Man locka med den goda
viljan att förena det sköna med det nyttiga, det praktiska. Och
här är det lätt. Drottningens pidestal får tjäna nyttan. Man gör
den bara ihålig och med avloppsledning.

Försköning är en stor och härlig sak. Den ger ränta i fram
tiden genom sin uppfostrande betydelse. Och det kan jag då säga,
att nog har jag strävat litet grand med den saken. Jag har i tio
år klippt honblommor av tallar som bildat vackra grupper här
och där, och de ha blivit starka och friska; och jag har fört ve
tenskapligt krig mot både märgborrar/,epidermisbakterier och tall
spinnare och enbitare. Och år 1913 hade allt krönts med fram
gång. Saken gynnades också det året aven tidig påsk, så tidig
att inte det högviktiga påsksmällandet störde stararna just då
larverna krypa upp.

Några motgångar då och då fick man finna sig i. Härom året
hade myndigheterna varit framme och helt plötsligt ser jag sta
dens alla åkare med pojkar och andra ute och hugger och bryter
och sliter av alla - säger alla - de vackraste enbuskarna på
strandsluttningar - säger alla de vackraste enbuskar på våra
stränder och på Skogsön, vilka jag efter samråd med den juniperus
kunnige doktor Noren, saligen i höst avsomnad, hade i nära tio
år vårdat.

Vad sällhet grep ej min själ, då jag fick höra, att det var
travklubben, som skulle ha dem. Hur lycklig jag, som bidragit
därtill, att denna ädla förening fick dem så vackra, och hur
lycklig staden Vänersborg, som förmodligen tjänte sig en hacka
på dessa enbuskar.

Det här året blev ännu motgångsrikare. Påsksmällarna i Blåsut
inföllo samtidigt med det drivande solskenet. Allt vad starar
och mesar hette skrämdes bort, och skog och trädgårdstäppor
blevo fulla med ohyra. Så går det när feta larver skyddas. Men
man skall inte beklaga sig detta år, då hela världen våndas.
Skräckleskogen blev förstörd av märgborre. Det berodde emeller
tid ej på den bro som byggdes till Jakobsons holme. Det virket
övervakade jag, och det var oskadligt. Men samtidigt utvidgades
en av villorna där ute, och när man skulle spränga för grund,
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och vattenledning där, begagnade man obarkat utskottsvirke av
tall till skottförband mitt i den farliga månaden. Detta ensamt
blev orsaken till förstörelsen.

Det var alltså en olycka. Om det var en olycka, att lika in
pyrt virke upplades i Djupedalsviken, eller om detta skall till
skrivas någon sorts omvänd skogsskötsel, få mina ärade åhörare
själva döma om. Det tjänar inget till att angående påsksmäl1ar
ropa: Gud, sådana folkskolor. Ekot svarar: Gud, sådana skogs
institut.

Men vi skola komma ihåg, att 1914 är ett prövningens år.

För min del har jag en känsla av, att prövningarna komma att
fortsättas. Man skall emellertid vara glad att det går i botten.
Hur skulle det väl gått, om inte Adam bitit i äpplet, sedan Eva
gjort det? Lejonet och tigern hade då fått rovtand bara på ena
sidan - hela världen hade bilvit osymmetrisk. Nej, botten opp.
Tack, Adam.

Försköning är en härlig sak. Jag kom i somras med en främling
ut till Skräcklan. Vilka ska korsfästas där, frågade han då, och
pekar på de sköna T-formade badförbudspål1arna, som kanta
bergen. Det ser du väl, sa jag, det står ju på dem.

I april bildade vi en roddklubb. Det är ett mycket fint sätt att
färdas fram enligt dess regler. Man får styra själv vart som helst,
och det är mycket angenämare som roddarne också äro nöjda, ja,
de gno på i den sälla tron, att det hela är till bara för dem. En så
dan tro låter man dem förstås behålla. De ropa då inte: Ro själv,
som man så ofta får höra i båtar som inte inregistrerats i rodd
förbundet.

Den där roddklubben föranledde, att jag den 26. juli, då Göte
borgs roddregatta gick av stapel, erlade en kronas entre till ett
kolupplag. Det har aldrig hänt mig förr.

I min förra årsberättelse (år 1913) omtalade jag hur min kon
gressplan av år 1905 för omgestaltning av Europas karta blivit
behandlad. Den 28. juni smällde i Sarajevo två skott, som fått
millioner skottbarn. Ser ni, vilken statsman jag var. Nu skäms
hela världen över mördandet, men det är ändå nödvändigt att
pojkar skjuter på varandra.
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Förhållandena blevo statskonsten övermäktiga, den statskonst
nämligen som fungerade. Mer kan jag inte säga, ty då kommer det
i Novoje-Vremja.

Jag var på Baltiska utställningen, då den fÖrsta underrättelsen
om dubbelmordet på det österrikiska tronföljarparet kom. Hjal
mar var där också och skötte om skyttegossarna, men jag fick
inte tag på honom. Det var emellertid bra gjort Hjalmar. Åhå
ja, om den av de krigförande makterna, som jag håller med,
men som jag inte törs skriva ner vilken det är, ty då kommer
det i Novoje Vremja, men som har stormaktsfiender både i väster
och öster och ändå klår dem och sätter verbet sist i bisatsen, och
som har en kejsare som jag fullt gillar och en kronprins som får
mogna litet innan jag gillar honom - åhå, jaja, om den krig
förande makten hade haft en Hjalmar de här sista 40 åren, en
Hjalmar, som hos dem infört vår svenska skjutskicklighet, ty det
är bara detta, detta ensamt, som nu felas dem.

Skickliga idrottsmän, som sprungo mellan forten i Liege och
togo citadellet, det hade den, men skyttar ha vi bättre.

Men solen går upp över midnattsländerna, den internationella
solen, just under den tid då dagens drottning lyser över våra anti
poder. Den nordiska ententen kan sägas vara bildad, bildad i
så god tid att vi ej torde kunna begagnas som köpeskilling, när
de store äntligen måste sluta med förödelsen.

Så har här i Norden detta år 1914 lett till de mest oanade
händelser. Den Baltiska utställningen planlades omedelbart efter
händelserna 1905, vi ville dels skyla över hundraårsminnet 1914,
dels visa att Sverige var något för sig själv. Och så kom hela
Ryssland med och fick gälla som baltisk stat. Norge bestod kon
kurrensen, och sedan alla de tre nordiska länderna så visat att de
äro något var för sig - då räckte de varandra handen till enighet.

Vänersborgs Söners Gilles inbjudning till detta årsmöte var
undertecknat av endast fyra namn. Den femte och yngste var ej
mer. Den 28. augusti hade vi den smärtsamma plikten att på
Gustaf Julius Hallbergs blir nedlägga vår hyllningskrans. Den
unge och avhållne krigaren, sli lämpad fÖr detta kall, så upp
fostrad därtill, i ett hem där alla diskussioner haft rätten till
grund och mIihända också på idrottsfältet, där umgänget med
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ynglingar ur skilda samhällsklasser gIVIt honom den vidsynthet,
den säkra blick för rätt och orätt, för stort och litet, som är så
ovärderlig för en officer - han gick bort under världskrigets
åskor. Allas vår gemensamma sorg vittnar om vårt deltagande
för hans föräldrar och syskon.

Julen 1914 har gått. Det världshistoriska året går bakom den
förlåt av vilken forskarne få lyfta flik efter flik. Måtte hundra
årsminnet av kongressen i Wien kunna firas med en institution
genom vilken de europeiska nationerna, de som äro därtill skickade,
må kunna leva samman i fred, tillsamman styrande och organi
serande världen.

Halvord Lydell.
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Gillebroder!

När Du får årsskriften i Din hand, tänker Du då på att den är

en länk mellan Dig och Gillet och Din kära hemstad?

Vad vet Du om Vänersborg? Kan Du visa en främling omkring

här och peka ut och beskriva dess sevärdheter? Kan Du Din stads

historia, som inom parentes är mer fängslande, än man kan ana?

Om inte, lär Dig allt detta och verka för att denna stad, som Du

förvisso anser underbarast bland alla städer i Svea rike, blir känd

och uppskattad av främlingen! Visa honom och lär honom njuta

av vår stads charm och skönhet!

Och Du Gillebroder i förskingringen! Propagera för Väners

borg! Tala om för Din omgivning, vad vår stad har att bjuda av

sevärdhet och naturskönhet! Berätta om Skräcklan och allt det

andra! Gör Vänersborg till ett populärt resernål!

Allt detta är Du skyldig Din gamla hemstad!

VKNERSBORGS SöNERS GILLE.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSSERIE 17.

Johan Grönwall - en silversmed

i Vänersborg.

Av Gunnar Dahlström.

Under bÖrjan av 1600-talet hade det svenska skråväsendet fått
en stadgad och enhetlig utformning. Utan att gå in på ekonomiska
konsekvenser kan man konstatera dess positiva inverkan på hant
verkets kvalitet. Guld- och silveralster har i alla tider utgjort s. k.
fasta värden, investeringsobjekt. De har också hört till livets lyx.
"Lyxen är ett högst nödvändigt ting, har det sagts med en något
paradoxal tillspetsning och så mycket är i varje fall säkert, att
lyxbegäret, begäret att äga eller pryda sig med någonting, som
inte är nyttobetonat, hör till de starkaste drifterna hos män
niskan."11)

En skråordning för guldsmeder tillkommer den 1 juli 1622. Guld
smedsämbetet var väl ansett, vilket sammanhänger med dyrbar
heten hos det material som anförtroddes hantverkaren. Det van
ligaste synes ha varit att arbetet skedde på beställning, med eget
eller kundens råmaterial, men en ren försäljningsproduktion före
kom också. Ursprungligen omfattade ämbetet alla som arbetade
med ädla metaller eller stenar. En uppdelning skedde så småning
om i egentliga guld- och silversmeder och juvelerare, åter längre
fram sammanslogs de båda ämbetena.
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De västsvenska städer som saknade eget ämbete, däribland Vä
nersborg, skulle enligt en förordning av 1692 ställas under äm
betet i Göteborg, som synes bildats samma år.5

) I praktiken blev
dock i flera fall så inte förhållandet. Många mästare i Väners
borg, Uddevalla och andra västsvenska städer lydde sålunda under
bl. a. Arboga och Jönköping. G)

En av Vänersborgs mer framträdande silversmeder under 1700
talet var Johan GrönwalL Han vann burskap den 21 mars 1753
såsom mästare under ämbetet i Jönköping, men uppges ha förenat
sig med ämbetet i Göteborg 1761 och finns antecknad i dess proto
koll i juli 1778.1°) Johan Grönwall kom närmast från Växjö, där
han gått i lära 1734 och nio år senare, den 11 maj 1743 blev gesäll.

Dessförinnan hade han på Växjös rådstuga, 1741, erhållit ett
s. k. bördsbrev, "då han sina år lärt, på det han kan av ämbetet
behörigen utskriven bliva"Y)

Ett bördsbrev var ett intyg om hederlig och äkta börd, vilket
framgår enligt en skråordning av år 1589. "Ingen warder promo
verad til någon gradum eller .. til något anseenligit Embete, för
än (han) hafver lagdt fram sitt Bördzbreff, och låtit see, att han
uthaf ährligh Slächt och Föräldrar födder är".9)

Ett år efter det att Grönwall blivit mästare i Vänersborg hade
det nystartade Kungl. Kontrollverket stadgat att alla guld- och
silverföremål skulle märkas med "tre kronor".4) Dessförinnan hade
(och även senare) som en sorts kontrollmärke den s. k. åldermans
rankan förekommit, vilken uppstod vid myndigheternas kontroll
av metallens lödighet. Är 1759 infördes vidare en för hela landet
gällande gemensam årsbeteckningsserie. Stads- eller provinsstämpel
hade påbjudits långt tidigare - för guld- och silverföremål som
vägde över 3 lod (c:a 40 gram)5) - och vänersborgssmederna försåg
sina alster med ett skepp, en bojort med beslagna segel. Om Johan
Grönwalls person vet vi inte mycket. Han synes varit en respekta
bel person med ett ordentligt leverne till skillnad från sin ti
digare kollega Bengt Bränning, som av protokollen att döma
ständigt låg i fejd med myndigheter och enskilda.3

) Så kan bristen
på omnämnanden i de historiska källorna ha en del att säga.

Några notiser ger oss en del uppgifter om Grönwall liksom de
fyller en funktion av tidsbildsfragment. Några år efter sin an-

34



komst till Vänersborg anhöll Grönwall, i maj 1759, om ett lån av
stadskassan om 40 dIr smt, för vilket borgaren och rådmannen
Lifwendal gick i borgen, "till dess Grönwalls innehafwande gård
här i staden kan blifwa upbuden och lagstånden", då den utgör
tillräcklig säkerhet. Han beviljades detta lån att tagas av fattig
husmedel, att betalas igen inom två år och mot sex procents ränta.

Gården hade han 1755 köpt av sina svärföräldrar för 400 dIr
smt, men utan att erhålla lagfart. I juni 1759 anhöll han om lag
fart, vilken också beviljades efter tre uppbud.3

)

1766 synes han åter varit i penningbehov, då han den 28 juni
lät inteckna sin i kvarteret Liljan under nummer 52 belägna fastig
het för 650 dIr smt.3

) Vid mantalsskrivningen 1760 är Grönwall
antecknad såsom boende i denna fastighet och angives då vara
gift samt ha en lärpojke och en piga i sin tjänst.7

)

Efter Grönwalls död 1781 finner vi ännu några anteckningar,
vilka rör hans efterlevande. Hans måg, guldsmeden Johan Kruse,
som hade gått i lära hos sin blivande svärfar 1761 och som var
mästare i Vänersborg under åren 1778-1816, anhöll 1784 å sin
svärmoders vägnar att rådstuvurätten ville utse förmyndare för
Grönwalls två omyndiga barn och föreslog vågmästaren Isac Beck
man, då inga släktingar fanns i Vänersborg och då "de till honom
hava mycket förtroende" .3)

Ett år senare utlystes auktion på en del av Grönwalls tillhörig
heter, som utmätts för skuld ur hans sterbhus. Samma år anhöll
hans änka hos staden om rätt att brygga. 3

) Hans hustru Maria
Grönwall dog i Vänersborg 1789.7

)

Silversmedshantverket innebar kapitalkrävande insatser även om
som nämnts arbetet många gånger utfördes med kundens rå
material. Men svårigheterna var långtifrån oöverstigliga. 1750
talet innebar en påfallande uppgång för det svenska silversmidet.
Från de städer statistiska uppgifter för tiden föreligger ifrån, 79
till antalet, uppvisar inte mindre än 63 en eller flera guldsmeder.
I jämförelse med spridningen av andra hantverk hade guld- och
silversmidet en placering som nummer 8. Denna ökning förklaras
bl. a. av allmänt förbättrat välstånd, ävensom en ytterligare ut
vidgning av kundkretsen inom allmoge- och stadsbefolkningY)
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Dryckeskanna av Johan Grönwall, Vänersborg 1761.
Privat ägo. Foto: Nordiska museet.

Några arbeten av Johan Grönwall får utgöra provstycken,
tecknade mot bakgrund av sin konst- och kulturhistoriska proveni
ens.

1761 utför Grönwall en dryckeskanna i silver. 1
) Som typ ansluter

den sig nära til11600-talskannorna av barocktyp och vars ursprung
vi finner i Tyskland. Dess popularitet var stor vid tiden för 30
åriga kriget, då krigsbytet inte sällan bestod i konstföremål av ädla
metaller. Dess funktion stod i samklang med tidens dryckesvanor
- det var öl man drack. Vid den tid då Grönwalls kanna kom
till hade sederna ändrats. Kaffe och te hade kommit i stället och
silversmederna var ivrigt sysselsatta med härtill hörande upp
gifter. Men dryckeskannan lever kvar, många gånger som "present
artikel", och den lever kvar i sin barockform men, som vi skall
se, med efterföljande stildrag som tillägg. Detta eftersläpande drag
är särskilt påtagligt i dessa utmarker av de stilhistoriskt ny
skapande områdena. "Denna västsvenska barock, som lever kvar
här borta i kulturens utkanter långt efter, sedan den ute i de stora
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Lock till vidstående dryckeskanna.
Foto: Nordiska museet.

kulturcentra tagit sig andra former och alstrat nya stilriktningar,
gav heller aldrig annat än en svag återklang av den tyska, franska
och engelska konstens kraftiga och pompösa anslag."6) Aven om
Ernst Fischer har rätt i detta, behöver det ingalunda innebära att
inte det västsvenska silversmidet då och då kan svinga sig upp till
en mycket god kvalitet, både i fråga om konstnärlig och hant
verksmässig talang.

Hur är den då beskaffad som utbildad typ denna barock
kanna? Helhetsformen är satt med ett rakt liv och handtaget är
S-format, brett och kraftigt och avslutas nedtill med en sköld.
Kannan står vanligen på tre kulfötter eller har mer sällan, såsom
renässanskannan, heIslagen fot. Fötterna är, både funktionsmässigt
och kompositionellt, förenade med en vanligen gjuten anfang.
Tumgreppet på locket har oftast samma karaktär som fötterna.
Locket skjuter med en vulst utanför livkanten och stundom före
kommer en kretsbård kring det vanligen släta mittpartiet, vilket
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l SIll tur då och då är försett med en medalj eller ett mynt som
dekor. Kannornas liv kan vara dekorerade med från en enkel
punsad bård till en över hela ytan slingrande, driven akantus
ranka.

Vi ser hur väl den vänersborgssignerade kannan ansluter till det
gängse mönstret. Om själva grundformen alltså bevaras utan större
förändringar följer däremot de dekorativa elementen i allmänhet
lättare tidens strömningar - ofta med reminiscenser från tidigare
mönstertyper. Den nämnda, under barocktiden så flitigt brukade,
akantusen lever, mer eller mindre varierad, sedan man under perio
dens sista del fått ett viktigt nytillskott i fråga om dekorations
former från Frankrike. Det är den, efter Jean Berain (1637-1711)
uppkallade, berainornamentiken. Det är hans mönsterstick som mer
eller mindre direkt utgör förebild till den omhuldade bandflät
ningsdekoren.

Rokokon kommer med ett i detta sammanhang aktuellt nytill
skott på dekorens område: rocaillen. Rokokons egentliga period
infaller i Sverige omkring 1750-1775. Carl Hårleman och Jean
E. Rehn är dess förebildare i stort och det kan vara av intresse
att här påminna om den förres insatser i Vänersborg, som skapare
av residensbyggnaden och det nu försvunna Kronobageriet.

Den ornamentik som Johan Grönwall utvecklat på sin dryckes
kanna visar hur ett orneringssätt kan assimileras och varieras.
Kretsbården på locket pryds med medaljonger och en minnespeng
med Adolf Fredriks bild är placerad i lockmitten.

Vi har redan konstaterat at Grönwall var verksam under roko
kons kärnperiod i Sverige, och en av honom, 1762, signerad grädd
snipa är ett utvecklat rokokoarbete. 2) Som föremålstyp är den också
tidstypisk. Kaffe- och tekannor med tillbehör blev bärare av stilens
mest pregnanta uttryck inom silversmidet. De blir nu också de van
liga mästarstyckena, i stället för den tidigare brukliga pokalen.

Ganska snabbt anpassar sig västsverige till rokokons stilström
ning. Kvalitativt är man också i nivå med huvudstadens produk
tion, som tycks ha varit den förebildande, vilket har ansetts märk
ligt med tanke på de oftast mer direkta förbindelserna västeröver,
vilka haft så stort inflytande på andra konstens områden i väst
sverige.6

)
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Gräddsnipa av Johan Grönwall. Vänersharg 1762.
Röhsska Konstslöjdmuseet. Foto: Röhsska Konstslöjdmuseet.

Grönwalls snipa har ett drag av måttfullhet över sig. Den saknar
så gott som dekorationer. Allt är samlat kring formen som helhet;
de mjuka övergångarna välavvägda. I formhänseende uppvisar
rokokon som helhet sin lätt igenkännliga buktiga form. Typisk är
förkärleken för vad man skulle kunna kalla den osymetriska
balansen; det är något organiskt som vidlåter denna stilströmning.
Genom snipans drivna åsar har ett linjespel åstadkommits, som
understryker helhetsformen. Ytan har fått en rytmisk artikulering
som prononceras av de olika ljusspeglingarna i den blanka metallen.
Snipans gjutna fötter har fästen med palmettliknande form. Den
är förgylld innuti och på övre ytterkanten.

1770 signerade Johan Grönwall en nattvardskalk för örs
kyrka i Dalsland. I uppbyggnaden, med dess sexpassformade fot,
med en nod och en cuppa med slätt, upptill svagt utsvängt liv,
ansluter den sig till en i tiden allmän typ. Den vertikalism som
framkommer i och med fotens indelning, liksom den rytmiska
avtrappningen nedtill korresponderar i någon mån med formupp-
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Nattvardskalk av Johan Grönwall. Vänersborg 1770. Örs kyrka, Dalsland.
Foto: W. Angermark.

fattningen under den stilepok, som kallats Fredrik I:s stil (ca
1720-50) och som stil närmast ansluter sig till regencen i Frank
rike.

Vänersborgs kyrka äger en paten tillverkad av Grönwall, på
bilden placerad på Vänersborgs kyrkas kalk, av okänd proveniens.
Av övriga arbeten av Johan Grönwall känner vi två kalkar i Råg
gärds och Dals-Eds kyrkor i Dalsland, bägare signerade 1759, 1765
och 1771 1°) samt en sked i privat ägo. H

)
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Paten av Johan Grönwall. Odaterad. Vänersborgs kyrka.

Patenen är placerad på kyrkans nattvardskalk, som är av okänt ursprung.
Foto: W. Angermark.

Johan Grönwall signerade sina arbeten enligt ett bruk som
blivit allt vanligare under 1700-talet, nämligen med antingen en
större stämpel med hela efternamnet eller med initialer, IGW.
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Årsredogörelse
för Vänersborgs museum 1964.

Museet har under 1964 i stort sett haft ett gagnerikt verksam
hetsår. Publiksiffran, drygt 9000, är ungefär densamma som före
gående års. Brist på intresse från besökarnas sida har det sanner
ligen inte varit. Kven i år har en jämn ström av publik kommit
till museet. Fortfarande är sommaren - turisttiden - museets
minst besökta tid, trots en viss förbättring. Det har även trots vissa
vidtagna åtgärder visat sig svårt att få turisten att stanna för ett
museibesök.

1.471
4.480

960
230
285
390
445
100
160
500

9.021

Besöksstatistik för 1964.

Biljetter .
Skolor o •••••••••••••••••••••••••••••••

Medlemmar, inbjudna .
Fri entre tisdagar o •••••••••••••••••••••

Föredrag, årsmöten o •••••••••••••••••••••

Studiecirklar .
Studiegrupper från Restad och Källshagen o.

Trafikkurs .
Gruppbesök .
Skoltävlingar "Tippa en tolva" .-----

Till detta tillfredsställande resultat bidrager givetvis de ut
ställningar och arrangemang, som med jämna mellanrum under
året ägt rum:

2/2-9/2 Konstutställning. Separat av Lars Svan. I samarbete
med konstföreningen. 476 besökande.

16/2-23/2 Konstutställning. Separat av Gösta Asp. I samarbete
med konstföreningen. 398 besökande.

1/3-8/3 Konstutställning. Riksförbundets vandringsutställning
"Människans anlete". I samarbete med konstföreningen 776
besökande.
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3/3 Föredrag av landsantikvarien, fil. dr Åke Fredsjö. "Väst
svensk stenålder" i anslutning till museets samlingar. I sam
arbete med Föreningen Vänersborgs Musei Vänner. 65 be
sökande.

21/4 Föredrag av dir. fil. lic. Hugo Nygren, GÖteborg "Giorgi
one i belysning av äldre forskare och nyare rön". I samband
med Musei Vänners årsmöte. I samarbete med ABF. 55 be
sökande.

23/5-31/5 Fotoutställning, Riksfoto 1964 samt Gillis Häägg
- med färgbilder och Eric Diiring med svart-vita. I sam
arbete med Vänersborgs Fotoklubb. 504 besökande.

2/7-27/9 Sommarutställning, "Från flöjt till grammofon" mu
sikinstrument från hela världen. Kapten G. Möllers samlingar
med tillägg av museets egna, samt
Alvsborgsslöjds 25-årsjubileumsutställning.

1/10 Föredrag av förste amanuens Sven Mathiasson. "Assuan
dammens återverkan på Nubiens djurvärld". Aven ifråga om
detta föredrag användes museets samlingar som illustrations
material. I samarbete med Musei Vänner och Sveriges Ornito
logiska förening. 65 besökande.

4/10-11/10 Konstutställning. Samlingsutställning. "Tre hall
läningar". Sune Alehammar, Nils Johansson, Olle Lisper. I
samarbete med konstföreningen. 704 besökande.

15/11-29/11 Konstutställning. Separat av Paul Petersen. I sam
arbete med konstföreningen. 438 besökande.

29/11-6/12 Konstutställning. Separat av c.-G. Hagberg. I sam
arbete med konstföreningen. 660 besökande.

7/12 Fredrika Bremerförbundet. Föredrag av lektor Erik Lind
ström, Uddevalla, om årets litteratur. 45 besökande.

Jul och nyårsutställning "Glimtar från Bohuslän". I samarbete
med Bohusslöjd-Konstfliten samt
Gamla Tennsoldater, ur C. F. Waerns samlingar. 500 be
sökande.
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Dessutom medverkade museet vid genomförandet av 1964 års
Höstsalong, som detta år hölls i Trollhättan.

Vidare har museet medverkat vid den stora Läckö-utställningen
under sommaren i samarbete med Norra KIvsborgs läns Natur
vårdsförbund av SNF.

Museets montrar på Lasarettet har utbytts och nyarrangerats.
En deposition av porslin och keramik har gjorts till Läroverkets
teckningssal.

Många av dessa arrangemang har blivit mycket uppskattade,
såsom sommarutställningarna, som väckte stor uppmärksamhet
och jul och nyårsutställningen 1964-1965, men också de flesta
konstutställningarna och föredragen har livligt uppskattats..

Under året har fru Eva Hjelte-Eriksson övergått till heltids
tjänst såsom arkivarbetare utan kostnad för museet. Fr. o. m. den
1 dec. har museet erhållit ytterligare en arkivarbetare på 3/4
tjänst fil. kand. Gunnel Tenelius även detta utan kostnad för
museet. Som arkivarbetare i Åmål har sedan den 14 sept. herr
Gerhard Myhrman fungerat vid D. F. H:s arkiv och bibliotek 
en tjänst även den kostnadsfri, som administreras från Väners
borgs museum. Som extra assistent och amanuens med särskilda
uppgifter, dels att ordna sommarutställningen, dels att helt om
organisera och förnya museets utställningar m. m. i källaren, dels
ock att arbeta med museets magasin och katalog har fil. stud.
Gunnar Dahlström tjänstgjort under sommarmånaderna. För övrigt
är personalen oförändrad.

Betydande arbeten har utförts inom museet under året. En helt
ny expedition för landsantikvarien har inretts, då museets expedi
tion, där samtlig personal utom vaktmästaren haft sin tjänsgörings
plats, blivit för trång. I samband härmed har expeditionen ratio
naliserats, sekreterarens arbetsplats har renoverats, systemet för
antikvartsk-topografiska arkivet har nyorganiserats, telefonsystemet
har moderniserats, varvid ytterligare en telefon installerats o. s. v.
I samlingarna har afrikanska fågelsamlingen varit föremål för
översyn, varvid man i mesta möjliga mån gjort montrarna damm
fria och tätade. De största förändringarna har dock skett i
museets källare. Genom ett särskilt anslag av stadsfullmäktige
har amanuens Dahlström där utfört ett jättearbete. Vaktmästarens
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verkstad och konserveringsrum är renoverade, varvid bl. a. en ut
märkt konserveringsbassäng åstadkommits genom att såga upp f.
d. oljecisternen. Denna bassäng har kommit mycket väl till pass
vid årets konserveringar. Vidare har den egyptiska samlingen
genomgåtts och renoverats. Den kyrkliga samlingen har helt ny
exponerats och omorganiserats. De största förändringarna har dock
skett med allmogesamlingarna. De har tidigare varit relativt för
åldrade. Nu har en helt ny exponeringshall iordningställts med
modern utställning kring livet i den gamla goda tiden. Samtidigt
har i anslutning till denna avdelning utställningen om jakt och
fiske helt nyorganiserats. Härvid har källarens elektriska system
helt moderniserats.

Ytterligare ett betydande antal böcker ur museets bibliotek har
tack vare donation av Föreningen Vänersborgs Musei Vänner
kunnat inbindas.

En ny tydlig och vacker skylt har placerats framför museet.

Slutligen har arbetena på inredning av museets magasin och
katalogiseringsarbetena fortsatts. Vaktmästare Karl Andreasson
har som tidigare utfört en rad konserveringsarbeten både för
museet och för Lödöse i samband med pågående utgrävningar. Till
hans hjälp har tidvis några man ur arbetslagen från Restad och
Källshagen uttagits. Konservator Eva Jonsdotter, Skara, har arbetat
vid museet enligt träffade överenskommelser med Västergötlands
Fornminnesförening. Hon har främst vårdat museets textilier.

Forskarbesöken har ökat kraftigt under året, från 120 förra året
till 162 i år. Det har varit forskare från utlandet: Tyskland, Dan
mark, Norge, England, USA och Frankrike, ja t. o. m. från
Egypten. Det har varit forskare från svenska universitet: Lund,
Göteborg, Uppsala och Stockholm. Men det har också varit en
skilda forskare eller representanter för hembygdsföreningar, gillen
eller dyl.

Aven konsultationsverksamheten har ökat väsentligt, från 104
1963 till 169 1964. Det har rört sig om förfrågningar i samband
med arvsskifte, förvärv etc., men också mer allmänt om t. ex.
konstverk, bruksföremål, konstnärer, fynd, porslin, silver etc. Aven
under detta år har museet härbergerat en betydande del av Fru-
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gårdens konst- och kulturhistoriska samlingar medan ombyggnaden
därstädes pågår efter branden.

Studieverksamheten vid museet har som tidigare varit livlig
även detta år. En naturlig kontakt finns sedan gammalt med
skolungdomen, kanske främst läroverket och flickskolan, men
även andra skolor besöker regelbundet museet, t. ex. Landstingets
Yrkesskola, som ingående studerat museets textilier. Vid sidan
härav har enskilda ungdomar i allt större omfattning sökt sig till
museet för studier. Också ungdomsorganisationer som SNF, SFU
etc. har gärna och vid flera tillfällen förlagt studier och sam
manträden till museet.

Åtskilliga studiecirklar har arrangerats under året. ABF:s cirkel
"Så skapar jag min konst" kontakt med verksamma konstnärer
- har avslutats. Ytterligare en konstcirkel i ABF:s regi har in
letts, "Varför har Petrus en nyckel och Paulus ett svärd" 
ikonografiska studier. Denna cirkel, som liksom den förra ledes
av landsantikvarien, har samlat rekordintresse. En annan studie
cirkel: "Känn din stad" i folkpartiets regi har avslutats. Som
tidigare har från museets sida en utbildningskurs för guider or
ganiserats med föreläsningar, praktiska övningar och studieresor.
För mentalsjukhusen å Restad och Källshagen har ett antal mycket
uppskattade studiecirklar i kulturhistoria och ornitologi arrangerats
med de bästa erfarenheter. Kven för döv- och blindorganisationer
har som tidigare studiebesök arrangerats. Av särskilt intresse har
ett besök aven polsk UNESCO-delegat Dr Kazimierz Rysiewiez
varit. Hans uppgift var att studera rehabiliteringsproblem runt om
i världen. Han besökte endast ett fåtal platser i Norden. Dr
Rysiewicz följde mycket noga med två studiecirklar på museet
och tog del av museets samlingar med allra största intresse. Han
informerades också ingående om de bedrivna markvårdsarbetena
med patienter från mentalvårdssjukhusen. Dr Rysiewicz var synner
ligen positiv till verksamheten.

En rad donationer har även detta år tillfallit museet. Särskilt
bör därvid nämnas en värdefull gåva av kulturhistoriska dräkter,
klänningar m. m. av museichefen Ernst Fischer, Malmö, från fru
Gertrud Fischers sterbhus, vidare en vacker jaktkniv, som tillhört
björnjägaren Llewllyn Lloyd skänkt av läroverksadjunkt och fru
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N. Flensburg, Vänersborg, flera konstverk av kända konstnärer
från trakten skänkta av Föreningen Vänersborgs Musei Vänner.
Vidare har advokaten Bertil Landberg, Vänersborg, förärat museet
handlingar och kulturhistoriskt värdefulla föremål.

j

Herr Adolf Alexandersson, öxnered, har skänkt flintor och
flintredskap, styrelseledamoten Lennart Andersson har donerat en
ståtlig kungsörn (Aquila chrysaötos) och herr Erik Johansson,
Upphärad, har överlämnat en fin donation av preparerade djur
skelett och kranier.

Museets största donation under året har dock varit gåvobrev
av köpman Gustav Hall, Trollhättan, på ett femtiotal skulptur
grupper av träsnidaren Herman Rosell, utgörande en gemensam
kollektion med titeln "Så var det förr" om livet i den gamla
goda tiden. Samlingen, som är mycket känd, inte minst genom TV,
tillfaller museet vid donatorns bortgång enligt donationsbrevet.

Bland museets övriga förvärv genom inköp kan nämnas en av
gjutning av den utdöda garfågeln (Alca impennis). År 1944 
hundra år efter det att garfågeln utrotats - utförde konservator
David Sjölander vid Naturhistoriska museet i Göteborg en re
konstruktion av fågeln i 15 ex. Ett av dessa var nu aven händelse
till salu och inköptes av museet med stöd av Musei Vänner. Gar
fågeln har även funnits i Sverige, där den har iakttagits bl. a. i
Mollösund sista gången år 1783.

Årets donationer har skett av följande personer (uppräknade
kronologiskt) :

Adolf Alexandersson, tixnered. Fru Maj Andersson, Troll
hättan. Advokat B. Landberg, Vänersborg. Fru Edit Landberg, Vä
nersborg. Läroverksadjunkt Nils Flensburg, Vänersborg. Fru Margit
Flensburg, Vänersborg. Fröken Gärda Fontaine, Malmö. Fru Gert
rud Fischers sterbhus, Malmö. Fru Elsa Hagetorn, Vänersborg.
Köpman Lennart Andersson, Vänersborg. Fru Märta Jennische,
Vänersborg. Stud. E. Johansson, Upphärad. Affärsförest. Harry
Pettersson, Vänersborg. Fru Gun Thunell, Vänersborg. Väners
borgs Stad, Kommunalkontoret. Lavilde Lagergrens sterbhus, Vä
nersborg. Fru Lucy Sohlberg, Motala. Herr C. Hall, Trollhättan.
Rektor E. Borglund, Dals Långed. Intendent Fred Gudnitz, Tanums
hede. Fröken Ingeborg von Sydow, Vänersborg. Civ.-ing. Harald
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Hergens, Uddevalla. Fru Gerda Åstrand, Vänersborg. Lantbrukare
L. J. Larsson, Brålanda. Lions Club, Vänersborg. Fritz Frendborns
sterbhus, Trollhättan. Herr Gustav Gustavsson, Göteborg. Herr
Curt Hallberg, Vänersborg. Polisassistent Carl-Martin Björkkvist,
Vänersborg.

Styrelsen har

Ordförande
V. ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare

Suppleanter

Revisorer

under året bestått av:

Rektor Sune Lundgren
Dr. Albert Gränberg
Bankdirektör Karl Koch
Landsantikvarie Sven-Axel Hallbäck
Dr Erik Salander
Köpman Lennart Andersson
Läroverksadjunkt Håkan Noring
Lektor Rickard Hylbom
Dir. Ragnar Karneus
Kamrer Olov Janson
Ekonomist Sten Aronsson

Som ny styrelseledamot efter ombudsman Fjalar Åström, som
avlidit, har Vänersborgs stad insatt förste polisassistent Gunnar
Peterson, Vänersborg.

Ombudsman Fjalar Åström har under mer än 10 år tillhört
museistyrelsen och som styrelseledamot nedlagt ett utomordentligt
gott arbete för vårt museum. Med sitt intresse och sin kännedom
om stad och bygd hade han speciella förutsättningar att göra en
insats för museets del, och han lämnade ett stort tomrum efter sig.

Vänersborg i januari 1965.

SUNE LUNDGREN.

/ Sven Axel Hallbäck.
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Föreningen Vänersborgs l\'Insei Vänners årsberättelse för år 1964.

Revisorer har varit:

Styrelsen har

Ordförande
V. ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare

under året haft följande sammansättning:

Länsassessor Torsten Bredin
Doktor Erik Salander
Bankkamrer Lennart Eriksson
Landsantikvarie S. A. Hallbäck
Landskamrer Gunnar Hjorth
Arkitekt Per Molnit
Konstnärinnan Fru B. Emanuelsson
Kanslichefen Sten Swan~n

Rådman Gustaf Holst

Sparbankskamrer Karl Erik Andersson
Riksbankskamrer Anders Pettersson

Suppleant: Kamrerassistent Per Arne Söderström

Arbetsutskottet har bestått av:

Fru Britta Emanue1sson samt herrar
Erik Karlsson
Manfred Emanue1sson
Per Molnit och
Sven Axel Hallbäck.

Under året har en av styrelsens ledamöter, landskamrer Gun
nar Hjorth samt ombudsmannen Fjalar Åström, tidigare leda
mot av styre1sen gått ur tiden. Båda har nedlagt utomordentliga
förtjänster för föreningens verksamhet och det blir ett stort tom
rum efter dem. Deras gärning skall alltid i tacksamt minne bevaras.

Styrelsen har under året hållit tre protokollförda sammanträden.
Föreningen har under året haft 143 betalande medlemmar. Årsav
gifterna för enskilda medlemmar har varit oförändrade, nämligen
10 kronor för ensamstående och 15 kronor för äkta makar. Aven
övriga avgifter har varit oförändrade.

Den 7 februari anordnade styre1sen en sammankomst, till vilken
även andra intresserade inbjudits för att diskutera anordnandet av
en Greklandsvecka. Samtliga ställde sig positiva till tanken, men
då det sedermera visade sig, att en representativ GreklandsutstälI-
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ning icke under året kunde anordnas till en rimlig kostnad, måste
arrangemanget tyvärr uppskjutas. Man beräknar nu att kunna
genomföra denna kulturvecka under hösten 1965, till vilken tid
man försäkrat sig om Nationalmusei stora Greklandsutställning.

De på initiativ av länsassesor Torsten Bredin anordnade före
läsningarna i anslutning till museets samlingar har fortsatt under
året.

Den 7 april höll sålunda landsantikvarien fil dr Åke Fredsjö,
Uddevalla, i anslutning till museets arkelogiska samlingar en före
läsning om västsvensk stenålder. Det intressanta föredraget hade
lockat en talrik publik och rönte livlig uppskattning.

Den 1 oktober anordnade föreningen i samarbete med Sveriges
ornitologiska förening ett föredrag av amanuensen Sven Mathias
son, Göteborg om Assuandammens åverkan på Nubiens djurvärld.
Amanuens Mathiasson, som är en av vårt lands främsta ornito
loger, och som vistats i Nubien som UNESCO- expert, begagnade
sig både av museets afrikanska fågelsamling och av ljusbilder för
att belysa det ytterst intressanta och livligt uppskattade före
draget.

Föreningens årsmöte ägde rum på museet den 21 april och hade
samlat ett 60-tal deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna höll
direktör Hugo Nygren, Göteborg föredrag om Giorgione i be
lysning av äldre forskning och nyare rön. I det med stort intresse
åhörda föredraget, som byggde på mer än 25 års studier och nu
framfördes för första gången, berättade direktör Nygren om det
spännande detektivarbete, som möjliggjort fastställandet av identi
teten av ett av honom funnet konstverk av venetianske renässans
målaren Giorgione. I samband därmed lämnade han också en ut
förlig redogörelse över denne konstnärs stora betydelse för det då
tida måleriet. Föredraget var arrangerat i samarbete med ABF:s
konstcirkel. Under en paus i det två timmar långa föredraget in
togs förfriskningar, varjämte tillfälle gavs att bese museets nyför
värv och det nyinrättade Birger Sjöbergsrummet.

Föreningen har under det gångna året fortsatt sin understödjande
verksamhet gentemot museet. Således har föreningen med en större
penningsumma bidragit till de kostnader, som på grund av vissa
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donationsbestämmelser varit förenade med förvärvet av Herman
RoselIs samling av träskulpturer "Så var det förr".

Samlingen, som är deponerad på museet, skall enligt gåvobrev
tillfalla museet vid nuvarande ägarens frånfälle. Föreningen har
vidare bidragit till inköp av fyra konstverk, utförda av kända
Dalslandskonstnärer, självporträtt av John Lind, Ragnar Hög
man och K. Ragnar Johannesson samt en landskapsmålning av
John Lind. Dessutom har föreningen av medel, som tidigare an
slagits för fågelsamlingen, bidragit till förvärvet aven avgjutning
av den utdöda garfågeln (Alca impennis). Framlidne konservatorn
David Sjölander gjorde år 1944 en gipsrekonstruktion i femton
exemplar av denna fågel, som då varit utrotad sedan 100 år till
baka. Ett av dessa exemplar var aven händelse till salu och in
köptes av museet.

Genom försäljning av ytterligare ett antal exemplar av Lars
Norrmans färglitografi "Vårvinterdag i hamnen" har föreningen
erhållit en god kassaförstärkning.

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till särskild
redogörelse av kassaförvaltaren.

Vänersborg i januari 1965.

TORSTEN BREDIN.

I Sven Axel Hallbäck.
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ÅRSKRÖNIKA 1964.

Någon räknekunnig person meddelar varje år hur många inne
vånare som bor i Vänersborg och resultatet av den senaste addi
tions- och subtraktionsövningen visar upp siffran 19318 personer.
Förmodligen är det samma räknekonstnär som också talar om för
oss att 1085 sökande står i bostadskö för att få tak över huvudet
i vår stad. Det är ju ganska förklarligt att folk vill bo i Väners
borg och beklagligt att de ej kan få som dom vill, men, "den som
västar på något gott väntar aldrig för länge", och med detta ord
språk som skygglappar eller öronproppar kan vi som är previlegi
erade och subventionerade försöka vända ryggen till och tala om
något annat.

Och för att glömma dagens obehagligheter är det kanske bäst att
vi flyttar oss riktigt långt tillbaka i tiden. Vid schaktningen för
det byggnadskomplex som nu uppföres utmed Söder- Vall- och
Gasverksgatorna har grävskoporna frilagt delar av de gamla be
fästningar som en gång skulle skydda staden mot anfall från söder
och öster. Befästningarna anlades på 1640-talet och man vet ganska
väl hur de en gång såg ut både till sträckning och konstruktion.

Och efter att ha noterat detta, flyttar vi oss ett steg längre
fram i tiden och finner att det i år är precis 100 år sedan den
första abiturienten avlade studentexamen i Vänersborg och samma
år, 1864, som de första spadtagen togs för U. V. H. J.

Och därmed över till årets begivenheter. För att anknyta till
järnvägen så har vi kvar samma gamla hederliga stationshus som
varit med ända från begynnelsen. Och har man någon man skall
möta vid detta stationshus och råkar komma i bil på Edsgatan
norrifrån, så har någon trafikplanerare med hjälp av signaler och
refuger ordnat det så knepigt, att man helt enkelt inte kommer till
stationshuset. Med litet tur och stor skicklighet kan man möjligt
vis ta sig till godsmagasinet.

Ja, dessa trafikexperter! Men de tänker väl som så: Ar man
ändå i farten så kan man lika gärna köra till Trollhättan först
som sist. Möta folk kan man ju göra överallt. T. o. m. i Trollhättan.
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Det där med Trollhättan finns nämligen på djupet i mycket av
det som sker här i Vänersborg.

Om vi skall ta det riktigt från början, så ligger saken till unge
fär så här. Det rör sig om datamaskiner. Det är nämligen topp
eller popp eller vad det nu heter att "vara inne" med data
maskiner. Ja, det där att "vara inne" med något betyder ungefär
att följa med sin tid. Nåväl, några sakkunniga, jag vågar ej ifråga
sätta deras kompetens, som "är inne" med datamaskiner, har ge
nom någon mystisk slutledning konstaterat, att antalet data
maskiner ej räcker till så att varje länsstyrelse kan få en egen
sådan att leka med. Därför måste Sverige indelas i tolv län i
stället för som nu tjugofyra. Lägg märke till att det är data
maskinerna, alltså maskinerna, som bestämmer hur många län vi
skall ha. Sådana bagateller som landskapsgränser och landstings
samhörighet vet maskinerna tydligen ingenting om. Eller håller
dom inne med vad dom vet. Hur som helst, i något nytt mammut
län skall emellertid Vänersborg-UddevalIa-Trollhättan bilda ett
slags centrum med flera hundra tusen innevånare. Och nu har vi
kommit till pudelns kärna. Vänersborg-Uddevalla-Trollhättan grän
sar redan nu till varandra och inom en ganska överskådlig fram
tid kommer även bebyggelsen att växa ihop, säger i varje fall
datamaskinerna. Och därför måste man redan nu planera för
denna storstad, och experterna vill tydligen att Trollhättan skall
stå för de samlade järnvägsresurserna. Och därför de för dagen
tokiga trafiksignalerna vid Järnvägsbacken i Vänersborg.

Men, med undantag för nämnda ljussignaler, så har vi i dag
ingen anledning att hysa bekymmer för Trestads, som den kallas.
Här har nämligen långt innan man börjat tala om denna nya
storstad ett gott och, efter vad man kan konstatera, fruktbringande
samarbete ägt rum mellan nämnda tre städer. För Vänersborg håller
gillebrodern och nyutnämnda kommunalrådet Karl Eriksson i
trådarna och bara detta borgar för att allt går just och ordentligt
till.

Arbetsnamnet för samarbetet är Trestad, men bör väl rätte
ligen vara "Tre Städer" i analogi med t. ex. Tre Kronor. Och
här tornar faktiskt ett moln upp sig vid horisonten. Skall Väners""'
borgs Söners Gille en dag heta Tre Städers Gille? Namnet kan
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väcka känslor av obehag såväl som förväntningar, men ger onek
ligen en vision av fest med fyllda fat, skummande stånkor och
bräddade pokaler.

Efter detta tjuvtittande bakom den fantasieggande framtidens
förlåt, ett tjuvtittande som naturligtvis ej borde få ske i en krönika,
går vi raskt tillbaka till den krassa verkligheten.

ELA meddelar i en rubrik den något uppseendeväckande ny
heten, att svensken äter mest i köket. För alla bantare var med
delandet av största vikt, eller skall vi kanske säga av största
värde. Man kan nu observera mängder av människor som äter ute
på balkonger och terasser och i bilar utmed vägkanterna, för att
nu inte tala om alla som föredrar att intaga smörgåsbord med
varmrätt, dessert o. s. v. på någon krog. Ty vilka obehag utstår
man inte för den slanka linjens skull.

Vattnet vid Skräcklan, vid Dalbolandet och i älven är nu åter
badvänligt har det tillkännagivits. Vi tackar och bugar för det
nya reningsverket och dess tillskyndare.

PingstfÖrsamlingen har invigt sin nya gudstjänstlokal och Vä
nersborgs befälsutbildningsförening har med dunder och brak firat
sitt 50-årsjubileum. Roddklubben, bland vars stiftare Halvord
LydelI hörde, fyller i år 50 år och har med anledning av jubileet
anordnat SM i rodd på sin bana på Vassbotten.

Ett helt extratåg med lysekilsbor har varit i Vänersborg på ett
s. k. knytkalas. Kalaset avlöpte lyckligt och vännerna från Lyse
kil återvände till sina landamären med uppfattningen, att bohus
länningar och västgötar egentligen är varandra bra lika, och att
vänersborgarna är riktigt trevliga människor, nästan lika trevliga
som lysekilsborna själva. Detta goda förhållande mellan bohus
länningar och vänersborgare bör vidmakthållas och helst för
kovras, ty vem vet om vi inte en vacker dag blir instoppade i
samma datamaskin, och där lär nog inte finnas stort utrymme fÖr
käbbel.

Utrymme för käbbel fanns det däremot i årets valrörelse, där
man bland alla beskyllningar och motbeskylIningar saknade de
stora dragen. Ett nytt parti, MbS, uttytt Medborgerlig Samling,
uppträdde på arenan och om valet kan i övrigt noteras, att där
har avgivits en röst för mycket. Denna röst tillhörde Översten
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och landsförrädaren Wennerström. Att människor som ställt SIg
utanför lagen och samhällssolidariteten skall ha rösträtt är fel
och strider mot vanliga sunda människors rättsuppfattning.

Vad ett S/S eller ett M/S framför ett båtnamn betyder, vet
alla sjöfartsintresserade. I fortsättningen får vi också vänja oss
vid att se N/S som initialer framför flytetygens namn. Sverige
har haft besök av världens första atomdrivna handelsfartyg, det
amerikanska N/S Savannah, och N/S betyder alltså att driv
medlet utgöres av atomkraft.

Och när vi nu ändå kommit ut på djupare vatten kanske vi
som hastigast skall titta litet på det som hänt ute i stora världen.

I USA har president Kennedy fallit för en lönnmördares hand
och i Indien har dess ledare Nehru slutat sina dagar, begråten av
hela sitt folk.

Ministerpresidenten Krusse besökte under några hektiska som
mardagar Sverige, till glädje för en del av svenska folket. Och nu
i dessa yttersta dagar har han utan vidare avpolIeterats i sitt hem
land. Som orsak har viskats om olämpligt uppträdande utomlands.
Visserligen talade han mest om konstgödsel under sverigeviste1sen,
men med hänsyn till den mängd statsmän och även andra som
pratar dynga utan att därför tala om gödsel, borde ej detta ligga
Krusse i fatet. Och vad hans roddtur på Harpsundssjön beträffar,
så intygar Valter Karlson, att över Krusses sätt att ro kan ingen
skugga falla. Nåväl, Krusse har lämnat scenen, och över hans
sorti känns saknaden stor bland världens karikatyrtecknare.

Kina har i många år förvägrats rätten till säte och stämma i
Förenade Nationerna. Nu, när kineserna bränt aven atombomb,
tycks de plötsligt befinnas värdiga att komma in i den höga för
samlingen. Lärdomen av detta är, att även i F N sitter rätten i
spjutstångs ända.

Vid de Olympiska Spe1en i Tokyo var Sveriges representerat
men resultatet av svenskarnas framträdande där var så magert att
krönikören inte har någon anledning till närmare kommentarer.

Och med detta, mina bröder, skulle krönikan vara slut, men
innan jag definitivt sätter punkt, måste jag åtminstone med några
ord omnämna den romantik, som trots allt finner jordmån i vår
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tid och som slår ut i sm fullaste blomning i veckopressen och i
våra damtidningar.

Den lilla 18-åriga danska pnnsessan Anne-Marie har blivit
Greklands drottning, vår Margareta har blivit Mrs John K.
Ambler med adress: London, och den älskliga prinsessan Desiree
har blivit friherrinna Silfverschöild och slottsfru på Koberg. Och
det där med Koberg gör att Niclas och Diseree, man uttrycker
sig så där rakt på sak nu för tiden, står oss närmare än någonsin.
Så nära, att folk från våra trakter vallfärdas till Koberg för att
få se en skymt av det unga paret. I väntan på denna skymt äter
man sin medförda matsäck i parken, där man sedan som ett
tecken på sin beundran och uppskattning lämnar kvar flottiga
smörgåspapper och äggskal. Sådan tar den sig ut, den blommande
romantikens baksida.

Och nu, mina bröder, sätter jag äntligen punkt och önskar
er och alla andra goda vänersborgare allt gott.

Vänersborg, Allhelgonadagsafton 1964.

Thorsten Gulz.
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t
MINNESRUNOR 1964.

Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld.

G i Il e b r ö d e r.

Det år som nu gått till hävderna har sett aderton gillebröder lämna vår krets
och följa vår avhållne ålderman över gränsen in i en bättre värld. De hava
troget fullgjort sin arbetsdag och deras minne kommer länge att leva bland
bröderna. Vi önskar dem den frid som varar evinnerligen.

Köpmannen VALTER HAGBORG, född den
2. juli 1901 i Moss i Norge, avled härstädes
den 22. dec. 1963. Han kom i unga år till
Vänersborg. Efter avslutade studier i hemsta
den genomgick han Filip Holmqvists handels
institut i Göteborg, varefter han inträdde i
faderns välkända möbleringsfirma i Väners
borg, där han sedan varit verksam till sin
bortgång. Han har bl. a. tillhört styrelserna för
Västra Sveriges Möbelhandlareförening, Väners
borgs Köpmannaförening och Vänersborgs au
tomobilklubb, vilken sistnämnda förening han
varit med om att grunda. Valter Hagborg
har gjort sig omtyckt och värderad som en

dugande affärsman. I vänkretsen var han högt skattad för sin stilla och för
synta humor och sin ljusa syn på sina medmänniskor.
Valter Hagborg inträdde i Gillet 1917.
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F. kamreraren NILS CARLSTRöM föddes i
Vänersborg den 19. dec. 1893 och avled i
Hälsingborg den 18. feb. 1964. Efter avlagd
studentexamen i Vänersborg 1912 utexamine
rades Carlström från Göteborgs Handelsinsti
tut 1913. Efter anställning vid bl. a. Vargöns
AB, Coseler Cellulosa- und Papierfabrik AG
i Oberschlesien, och Lavens Kolimport AB i
Stockholm, anställdes han 1926 som avdelnings
chef vid Helsingborgs Gummifabriks AB Tre
Torn i Hälsingborg i vilket företag han verkade
till sin pensionering. Nils Carlström var varmt
fästad vid Vänersborg och sina många vänner
där. Så ofta tillfälle gavs sökte han sig till

sm ungdoms stad och de högtidsstämmor i Gillet som Nils Carlström ej be
vistade äro lätt räknade. För Gillet och dess syften kände han varmt och
detta underströk han med den penningsumma han testamenterat att som en
fond förvaltas av Gillet och vars avkastning skall utdelas till behövande vä
nersborgare. Carlström inträdde i Gillet 1916.

F. förmannen John Johansson föddes i Vä
nersborg den 26. juni 1891 och avled här
städes den 19. feb. 1964. Johansson började i
unga år vid A. F. Carlssons skofabrik i hem
staden. Efter att här grundligt lärt sig sko
makarens yrke, tog han först en anställning
vid Levins skofabrik i Stockholm men flyttade
sedan till Lundby skofabrik i Göteborg som
förman. Från Göteborg förflyttades han till
skofabriken i Vänersborg, där han 1956 av
gick med pension.
Johansson var en skicklig yrkesman och en
kunnig arbetsledare. Hans stora fritidsintresse
var idrotten, där han i unga år var aktiv för

att senare ägna sig åt ledarskapet. Han tillhörde idrottsföreningen Kamraterna.
Där var han en av dess äldsta medlemmar och under en följd av år dess ord
förande. Johansson inträdde i Gillet 1950.
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F. bokbindaremästaren Anders Sahlin föddes
i Örebro den 14. nov. 1881 och avled i Vä
nersborg den 27. februari 1964. Sahlin räkna
de sig som vänersborgare då fadern varit mu
siksergant vid Västgöta-Dals regemente innan
han fick förflyttning till Örebro. Efter skol
gång i Örebro kom Sahlin som H-åring till
Vänersborg där han lärde bokbindaryrket hos
sin släkting G. Viberg.. Vid dennes frånfälle
1910 övertog Sahlin rörelsen, som han drev
till 1958 då han överlät densamma till sin son.
Med sin stämfasta och mäktiga andrabas var
han en uppskattad kraft i alla sångliga sam
manhang. I Vänersborgs Par Bricoles sångkör
var Anders Sahlin ett av de stora namnen i
nära ett halvt sekel.
Sahlin inträdde i Gillet 1936.

Konditorn HUGO TIBBLIN föddes i Väners
borg den 24. sept. 1897 och avled härstädes
den 6. mars 1964. Tibblin lärde konditoryrket
i Vänersborg och hade anställning hos bl. a.
Nordfeldts och Frisks konditorier. Han var
konstnärligt lagd och medverkade i många vä
nersborgsrevyer, där han gjorde dekorationer
na. Han tillhörde idrottsföreningen Kamra
terna och många äro de årsfester och före
ningshögtidligheter där han med sin pensel
skötte den festliga inramningen.
Tibblin inträdde i Gillet 1934.

F. löjtnanten KARL BOTHEN föddes i Vä
nersborg den 9. febr. 1873 och avled i Sund
sandvik den 6. mars 1964. Vid 17 års ålder
kom han i tjänst vid Bohusläns regemente,
där han blev sergeant 1900 och fanjunkare
1913. Han avgick ur aktiv tjänst 1923 och ut
nämndes till löjtnant i armen. Han innehade
egendomen Hälle i Högås och gjorde sig känd
som en skicklig jordbrukare. Han deltog i
det kommunala livet och var bl. a. fattig
vårdstyrelsens ordförande och ledamot av taxe
ringsnämnden. Bothen inträdde i Gillet 1934.



F. bankdirektören ERIK OLLEN föddes i
Motala den 15. jan. 1885 och avled i Väners
borg den 28. mars 1964. Ollen kom i unga år
till Vänersborg och gick några år i stadens
läroverk för att sedan fortsätta sin utbildning
vid Norrköpings handelsinstitut. Åren 1903
1910 tjänstgjorde han vid Mora- Vänerns järn
väg, varefter han kom till Sparbanken i Vä
nersborg, där han blev kamrer 1920 och
verkställande direktör 1932. Ollen var vidare
ledamot av styrelsen för Skaraborgs och Klvs
borgs läns Sparbanksförening. I sitt arbete
tillvann han sig stora sympatier för sin plikt
trohet, sitt välbalanserade och sunda omdöme
och sin kamratliga läggning, fylld av blid och

glad humor. Inom det vänersborgska frimuraresamhället innehade Erik Ollen
under många år en hög tjänstemannebefattning. För sina insatser på olika om
råden fick han mottaga Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj, Svenska
Sparbanksföreningens stora guldmedalj och Riksluftskyddsförbundets förtjänst
tecken. Ollen inträdde i Gillet 1919.

F. ombudsmannen Fjalar Åström föddes i Vä
nersborg den 25 sept. 1893 och avled här den
11. april 1964. Hos sin fader utbildades han
till skräddarens yrke, men hans begåvning och
vitalitet kunde ej länge hålla honom kvar på
skräddarens bord. Han trädde tidigt in i fö
reningslivet och engagerade sig hårt i nykter
hets- och arbetarerörelserna och i folkbild
ningsverksamheten. Han startade SGU-avdel
ningen. Invalde i Vänersborg och inom Klvs
borgs distriktsloge tillhörde han dess råd.
Distriktstemplare var han några år under
trettiotalet. Han for landet runt, föreläste,
diskuterade och bildade föreningar och var

överallt en välkommen och välsedd gäst. Inom politiken skulle Åström kunnat
gå långt om han så velat. Med sin vältalighet, sin kunnighet, sin erfarenhet
och sitt bokliga vetande skulle han varit en tillgång för politiken på riks
planet. Men innerst inne trivdes han nog bäst med de insatser han fick göra
i sin hemort som kommunalman och landstingsman. Han tillhörde kommunal
fullmäktige i Vassäl1da-Naglum 1938-45 och landstinget i tre perioder 1951
62. Han var nämndeman 1959-64. Hans intresse för bildning och kulturar
bete gjorde honom självskriven i styrelserna för bl. a. Kommunala Flickskolan,
Vänersborgs Arbetareinstitut, Stadsbiblioteket och Vänersborgs Museum. Fjalar
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Åström var en märklig man och en stor personlighet. Han läste oerhört
mycket och kunde citera såväl klassikerna som de moderna poeterna. Han
behärskade sitt språk och sin röst och hans citat var de rätta, vid den rätta
tidpunkten och i det rätta sammanhanget. Han var bokälskare och hans bib
liotek var imponerande. Han medarbetade i tidningar och tidskrifter. Under
pseudonymen Sten Hårde skrev han poesi och han hade glädjen att före sin
bortgång se sin roman Den hårda jorden utkomma av trycket. Han var en
eminent debattör som nog kunde vara både hård och frän, men som stred
med blanka vapen för det han ansåg vara rätt och riktigt. Hans ordrikedom,
taget i dess bokstavliga bemärkelse, och hans suveräna behandling av svenska
språket, gjorde oftast hans debattinlägg till en upplevelse för åhörarna. Fja
lar Åström var en människovän. Han såg ljust på nutid och framtid. Med
hans bortgång har livet i vår stad blivit fattigare.
Fjalar Åström inträdde i Gillet 1933.

Apotekaren KNUT LUNDIN föddes i Vä
nersborg den 19. jan. 1898 och avled i Göte
borg den 29. maj 1964. Han avlade student
examen i Skara 1917 och apotekareexamen
1925. Efter anställningar i Södertälje och
Angelholm fick han privilegiet på apoteket
Svanen i Göteborg 1951. Lundin var under
sin vänersborgstid känd i idrottskretsar som
"Ludde" och många minns nog ännu hans
strålande humör och glada infall för att ej
tala om hans goda vakthållning i idrotts
föreningen Kamraternas målbur.
Lundin inträdde i Gillet 1926.

Häradskrivaren HOLGER GUSTAFSSON
föddes i Vänersborg den 22. jan. 1911 och
avled här den 3. juli 1964. Han avlade stu
dentexamen Vänersborg, 1931, blev t. f.
landskontorist vid länsstyrelsen 1942, 1:e lands
kanslist 1953 och häradsskrivare i Åmål 1957.
Han var medlem av frimurareorden och av
Par Bricole. Till sin läggning var Gustafsson
en stilla och försynt man och hans fritidsin
tresse var musiken. Gustafsson inträdde i Gil
let 1938.
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Förste taxeringsrevisorn RAGNAR VKNER
HALL föddes i Vänersborg den 28. sept. 1919
och avled under en sommarvistelse på Koster
9. juli 1964. Efter studentexamen i Väners
borg avlade han civilekonomexamen vid Han
delshögskolan Göteborg 1942. Han var
1938-42 anställd vid häradsskrivarekontoret
i Vänersborg. Vidare hade han anställning vid
Göteborgsbanken i Trollhättan, vid Karlgrens
revisionsbyrå i Göteborg och Price, Water
house & C:o i Stockholm. 1946 anställdes han
vid länsstyrelsen i Vänersborg och blev 1959
förste taxeringsrevisor.
Vänerhall inträdde i Gillet 1954.

F. bankkassören BROR FOCK föddes i Väners
borg den 29. mars 1888 och avled här den
4. sept. 1964. Efter några klasser i hemsta
dens läroverk och anställning i den kända
firman Axel Petterssons speceri- och delika
tessaffär på Kungsgatan kom Fock 1918 till
Sparbanken, där han arbetade sig igenom gra
derna för att 1932 bli kassör, i vilken be
fattning han kvarstod till pensioneringen 1953.
Noggrann och tillmötesgående tillvann han
sig i hög grad bankens och allmänhetens för
troende. Inom förenings- och ordensväsendet
utförde han ett uppskattat arbete. Vänersborgs
Arbetareförenings styrelse tillhörde han 1919-
63, varav de sista 32 åren som dess ordföran

de. I Röda Korset var han mångårig och mångbetrodd kassör, huvudkassör
för Barnens Dag, revisor i kyrkorådet och medlem av taxeringsnämnden. Han
var vidare tjänsteman i Par Bricole och medlem av Frimurareorden och av
Götiska Förbundet. För sina insatser inom olika områden erhöll han bl.a. Me
daljen för Medborgerlig förtjänst, Patriotiska sällskapets medalj och Röda
Korstes förtjänstmedalj. Men mest känd var nog Bror Fock för sina fram
gångar som idrottsman när seklet var ungt. Hans naturliga fallenhet för löp
ning förde honom fram till bl. a. världsrekordinnehav på 3000 m. och till en
olympisk silvermedalj 1912. Han representerade Sverige vid löpningar runt
om i Europa, där utom de skandinaviska huvudstädernas idrottspublik även
publiken i Budapest, Wien, Prag, Berlin och Briissel fick glädja sig åt hans lätta löp
stil och segervilja. Vänersborgs Idrottsförening var den förening, vars färger han
förde och vars styrelse han sedermera tillhörde under en lång följd av år. I
Västergötlands Idrottsförbund var han styrelseledamot i över 30 år. För sitt
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arbete inom idrottsrörelsen fick han mottaga Riksförbundets medalj i guld
och Kungens Olympiska medalj. Från tävlingsbanorna har han hemfört en
imponerande prissamling, som av hans efterlevande donerats till Vänersborg
att utställas i dess idrottshall. Bror Fock var vid sin bortgång en av Gillets
äldsta medlemmar. Redan 1907 inträdde han i Gillet, blev bisittare i styrelsen
1936 och 1954 2:e Ålderman. 1955 erhöll han Gillets medalj.

Reparatören JOHN LUNDIN föddes i Gö
teborg den 21. juli 1899 och avled i Jönköping
den 23. sept. 1964. Lundin kom redan som
barn till Vänersborg. Efter slutad skolgång
började han vid Tändsticksfabriken nch ut

bildades här till reparatör. Vid fabrikenf ned
läggning förflyttades han till tändsticksfabri
ken i Jönköping, där han varit verksam till
sin bortgång. Lundin inträdde i Gillet 1930.

F. åkeriägaren KNUT KAHNBERG föddes i
Vänersborg den 8. okt. 1894 och avled här
den 30. okt. 1964. 1908 började han som å
kare och blev 1918 sin egen, då han tillsam
man med en kompanjon startade ett häst
åkeri, Vänersborgs Stadsbud. Under slutet av
20-talet började firman använda sig av bilar
i stället för hästar men 1938 återgick Kahn
berg till sina fyrbenta dragare. När han 1962
slutade sin bana som åkare var han den siste
i Vänersborg som bedrev åkerirörelse med
häst. Kahnberg inträdde i Gillet 1944.
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Boktryckaren ALFRED ERIKSSON föddes i
Vänersborg den 11. april 1884 och avled i
Göteborg den 12. dec. 1964. Som 14-åring
började Eriksson S0111 lärling på Bagges Tryc
keri i Vänersborg. Efter olika anställningar i
hemstaden kom han till Hjalmar Zakrissons
boktryckeri i Göteborg för att sedermera som
faktor flytta över till Göteborgs Litografiska
AB. 1924 blev han innehavare av Lindroth &
C:o boktryckeri i Göteborg. Eriksson var en
hemkär man som levde för sin familj och det
företag han ledde. Han inträdde i Gillet 1952.

F. överläraren HJALMAR PEHRSSON föd
des i Vänersborg den 1. febr. 1882 och avled
i Mora-Noret den 18. dec. 1964. Pehrsson
började sin läraregärning som folkskollärare
i Vänersborg men flyttade snart till Möln
lycke, där han blev överlärare. Efter sin pen
sionering 1942 slog han sig ned i Mora, där
han med sina ideella intressen blev en trägen
medarbetare inom nykterhetsarbetet och folk
bildningsverksamheten. Han var ordförande i
Mora nykterhetsförbund, inom Mora NTO
förening verkade han som ordförande och
studieledare och inom NTO-distriktet som ju
nior- och studieledare. Under sin tid i Bohus

län ledde han under 13 år länets bildningsförbund och var kommunalt engage
rad inom social- och barnavård. Hjalmar Pehrsson var en idealist av den gam
la stammen. Pehrsson inträdde i Gillet (1907) 1952.

F. tygförvaltaren ERNST WIJKSTROM föd
des i Vänersborg den 18. juni 1889 och av
led här den 20. dec. 1964. Wijkström kom i
tjänst vid Svea Livgarde 1908, genomgick un
derofficersskolan 1909-10, tjänstgjorde som
instruktör vid underofficersskolan 1911-22,
var kasernofficer 1923-33 och blev tygför
valtare vid Karlsborgs tygstation 1942. Han
var innehavare av Vasamedaljen i guld. Wijk
ström var en intresserad och framgångsrik
seglare och representerade under många år
Karlsborgs Segelsällskap. Efter uppnådd pen
sionering 1954 flyttade han till sin hemstad.
Wijkström inträdde i Gillet 1932.
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F. boktryckaren FRITZ BERG föddes i Vä
nersborg den 23. okt. 1884 och avled här den
23. dec. 1964. Berg startade 1911 Vänersborgs
Boktryckeri, som han arbetade upp till ett väl
känt och välskött företag, som nu innehas av
hans son. Under en lång följd av år tillhörde
Berg fattigvårdsstyrelsen i Vänersborg. Inom
Vänersborgs Fabriks- och Hantverksförening,
där han tillhörde styrelsen, nedlade han ett
intresserat arbete. Han var en av grundarna
av den vänersborgska Vasalogen, vars första

t)anstemannauppsätrning räknade honom som en av de mest uppoffrande kraf
terna. Fritz Berg inträdde i Gillet redan 1908 och blev 1957 innehavare av
Gillets medalj.

Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

THORSTEN GULZ.

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

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

(Anita Hallden,
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Vänersborgs Söners Gilles

styrelseberättelse för år 1964.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse för verksamheten under år 1964, Gillets 59:e
arbetsår.

Gillets årsstämma ägde rum den 17 mars och högtidsstämman
den 30 okt. Gillets I:e ålderman landskamrer Gunnar Hjorth,
och II:e ålderman f. d. sparbankskassör Bror Fock har under
hösten avgått med döden, lämnande ett stort tomrum efter sig.

Till att leda högtidsstämmans förhandlingar utsågs länspolis
chef Erik Sahlin, som valdes till I:e ålderman. Till stämman hade
infunnit sig 52 gillebröder. Vid stämman utdelades ett antal 25
årstecken till därtill berättigade gillebröder.

Högtidsstämman avslutades med att Åldermannen föredrog
protokollet och krönikan från julstämman 1914 båda fÖrfattade
av Halvord Lyde1!. Därefter samlades gillebröderna till en mål
tid med samkväm i Stadshotellets restaurant.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 33:e årgång.
Ur Gillets allmänna kassa har anslagits sedvanligt belopp till "De
gamlas utfärd".

För gillets understödsverksamhet redogöres i Stiftelsen Väners
borgs Söners Gilles Ålderdomshems särskilda styrelseberättelse.
Ur Major Oscar Wenerströms understödsfond har utgått en jul
gåva, och ur Wilhelm och Nora Malmbergs donation har utgått
stipendier till elever vid stadens folkskolor.

Gillets medlemsantal utgjorde vid årets början 588
under året har tillkommit 28 616
Ur gillet har på grund av stadgeföreskrift avförts 3
ur gillet har på egen begäran avförts 1
under året har avlidit 14 18
varav 30 ständiga medlemmar 598

Beträffande gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
Ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
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Over gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse.

1. ALLMKNNA KASSAN:

Behållning från år 1963 .
Medlemsavgifter för år 1964 5.650:-
Medlemsavgifter för år 1963 10:-
Ständiga medlemsavgifter 800:-
Overfört från Dymlingska fonden 94:70
Uttagna porton 526:70
Ränta å Sparkasseräkning i Sparbanken

12/478 64:77

Kronor

2.018 :35

7.146:17

9.164:52

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1964 ..
Sammanträdeskosrnader .
Gåvor .
Uppvaktningar .
Arkivkosrnader .
Trycksaker .
Porton .
Diverse .

Behållning till år 1965.
Kontant i kassan .
Innestående i bank .

3.008 :10
558:70
100:
774:19
114:02
186:90
706:30
38:- 5.486 :21

11 :80 } 3.678 :31
3.666:51

Kronor

2. VKNERSBORGS SONERS GILLES FORSKONINGSFOND:

Behållning från år 1963 .
Räntor .

Kronor

Utskylder .
Behållning till år 1965: Obligationer 5.000:-
Innestående i bank 1.075 :60

Kronor

3. NAMNKUNNIGA VKNERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från år 1963 .
Räntor .

Kronor
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9.164:52

5.948:67
263:93

6.212:60

137:-

6.075:60

6.212:60

1.012:42
43:90

1:056:32



1.056:32

1.056:32Kronor

Behållning till år 1965: innestående i bank
~---------

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1963 .
Räntor .

Kronor

2.413:35
105:12

2.518:47

Behållning till år 1965: Obligationer .
Innestående i bank .

2.000:
518:47 2.518 :47

Kronor 2.518:47

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNES FOND:

Behållning från år 1963 .
Räntor .

Kronor

7.059:96
305:74

7.365:70

Behållning till år 1965: Obligationer .
Innestående i bank

6.000:
1.365:70 7.365:70

Kronor 7.365:70

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND :

Behållning från år 1963 .
Räntor .

3.800:95
169:70

Kronor 3.970:65

Julgåva .
Behållning till år 1965: Obligationer 3.000:-

Innestående i bank 870:65

100:-

3.870:65

Kronor 3.970:65

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1963 ..
Räntor .

Kronor

11.346 :31
506:21

11.852:52

Stipendier
Utskylder

Behållning

till elever vid stadens folkskolor

till år 1965: Obligationer .
Innestående i bank

150:
198:-

10.000:
1.504:52

348:-

11.504 :52

Kronor 11.852 :52
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8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1963 .
Försålda årsskrifter 120:-
Annonser i årsskriften 2.600:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 1964 .. 2.883 :40
Räntor . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . . . . 310:61

7.095:67

5.914:01

Kronor 13.009:68

Kostnad för årsskriften 1964 .
Utskylder .

Behållning till år 1965.
Kontant .
Obligationer .
Innestående i bank .

5.908 :10
171:-

130:
4.000:
2.800:58

6.079:10

6.930:58

Kronor 13.009:68

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1963 .
Räntor .

7.139:23
307:37

Kronor 7.446:60

Behållning till år 1965.
Obligationer .
Innestående i bank .

5.000:
2.446:60 7.446:60

Kronor 7.446:60

10. AKTIEBOLAGET A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:

Behållning från år 1963 21.994:26
Räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 :93
Återbäring skatt 78 :-

Kronor 23.000:19

23.000:19

23.000:19Kronor

555:
22.445:19

Utskyld,er .
Behållning till år 1965 innestående i bank ..

---------~

Allmänna kassan utvisar vid årets slut en gynnsam behållning.
Kostnaderna för årsskriften har kunnat hållas ungefär i likhet med
föregående års kostnad, den lägre behållningen i årsskriftsfonden
beror på att en del annonser betalats först i januari 1965, i fort
sättningen kan inte undvikas högre kostnad för årsskriften på
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grund av den allmäna fördyringen. Tidigare fattat beslut om att
kallelse till högtidsstämman skulle kungöras i årsskriften, kunde
på grund av densammas försenade färdigställande ej tillämpas,
i årets årsskrift avses kallelse till högtidsstämman kungöras. De
gemensamt förvaltade fonderna 2-9 ha för året tillgodoförts
räntor med 4,32 0/0.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till andre ålderman f.
sparbankskassören Bror Fock, till gilleskrivare driftschefen Thorsten
Gulz och till kassafogde handelsföreståndare Harry Peterson.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 22 mars 1965.

ERIK SAHLIN.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

VALTER KARLSON.

STEN SAHLIN.

Gransknin gs berät telse.

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners
Gilles räkenskaper och förvaltning under år 1964, få efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess fonders ställning är i full överensstämmelse
med de förelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapital
behållningen per den 31 december 1964 å tillhopa Kronor
72.891 :94 har av oss kontrollerats. Fondernas innehav av obliga
tioner ha inventerats och befunnits överensstämma med räken
skaperna.

Då ingen anledning till anmärkning förefinnes, tillstyrka vi
full ansvarsfrihet för år 1964 års förvaltning.

Vänersborg den 18 mars 1965.

OLOV JANSON. LENNART ANDERSSON.

G r a n s k n i n g s m ä n.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles

Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1964.

Styrelsen för stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hem får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten under
år 1964, stiftelsens trettonde arbetsår.

Räkenskaperna utvisar följande.

10.968:28

10.968 :28Kronor

10.728:
234:28

6:-

VINST och FöRLUSTKONTO:

Arrende konto .
Ränters konto .
överskjutande skatt .

---------

U t g i j t e r:

Räntors konto 1.988 :50
Löners konto 300:-
RenhålInings konto 216:-
Reparationers konto 223 :82
Försäkringsavgifters konto 374:20
Skatters konto 1.672:-
Diverse omkostnaders konto 0:80

Understöds konto .
Kapital konto (årets överskott) .

Kronor

4.775:32

3.300:
2.892:96

10.968 :28

IN- och UTGÅNDE BALANSKONTO:

T ill g å n g a r:

Fastigheters konto .
Inventariers konto .
Bank konto .

105.000:
100:

1.530:53

105:000:
100:

4.423:49

Kronor 106.630:53 109.523:49

S k u l d e r:

Låne konto .
Kapitalkonto .

Kronor

35.000:- 35.000:-
71.630:53 74.523:49

'uu_~_~_

106.630:53 109.523:49
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SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION:

Behållning från år 1963 38.720:80
Räntor 1.923:53

Kronor 40.644 :33

Behållning till år 1965: Stiftelsens lån .
Obligationer .
Innestående i bank

25.000:
8.000:
7.644:33

Kronor

40.644:33

40.644:33

Under året har erforderligt underhåll utförts. Beträffande
värmesystemet, torde detta tarva översyn, såsom värmepump
eventuellt utbytas, så har också erforlerliga måleriarbeten av ett
rum och toalett utförts, ytterligare ett rum återstår att iordning
ställa, kosnaderna för dessa arbeten redovisas ej för året då räk
ningar ej erhållits förrän jan. 1965. Efter detta utförts framstår
fastigheten i vårdat skick.

Stiftelsens understödsverksamhet har för året minskat med kr.
450:- på grund av avlidna understödstagare. Styrelsen uppmanar
ånyo gillebröderna att anvisa fall där understöd kan vara av be
hov. Det gäller framför allt att spåra upp "den tysta nöden",
där den ännu finns kvar.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande f.
sparbankskassören Bror Fock, till sekreterare driftschefen Thorsten
Gulz, till kassör handelsföreståndare Harry Peterson och till fastig
hetsförvaltare köpmannen Valter Karlsson.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 22 mars 1965.

ERIK SAHLIN.

THORSTEN GULZ.

KURT HALLBERG.

HARRY PETERSON.

Revis ionsber ä t t else.

V ALTER KARLSON.

STEN SAHLIN.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räken
skaper och förvaltning under år 1964, få efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse:
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Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbe
hållningen per den 31 december 1964, tillhopa kronor 115.167:82
har av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Syskonens
Eliassons donation innehav av obligationer ha inventerats och be
funnits överensstämma med räkenskaperna.

Fastighetens förvaltning har handhafts på tillfredsställande sätt.
Fastigheten är även försäkrad till betryggande belopp.
Då sålunda någon anmärkning ej finnes, tillstyrka vi full an

svarsfrihet för 1964 års förvaltning.

Vänersborg den 18 mars 1965.

OLOV JA NSON. LENNART ANDERSSON.

R e v i s o r e r.

Sammanställningar

över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1964.

72.891 :94

3.678:31
6.075:60
1.056:32
2.518:47
7.365:70
3.870:65

11.504:52
6.930:58
7.446:60

22.445 :19

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
Aktiebolaget A. F. Carlssons Skofabriks Donation .

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem:
Fastigheten . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.523 :49

Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donation 40.644:33 115.167:82

Summa kronor 188.059:76
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1964.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Krylbo .
ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg o. oooo' o
AHLM, ALLAN, järnhandelsbiträde, Vänersborg oooo o. oo. o
ALMQVIST, HENNING, fdo Folkskollärare, Vänersborg o. o... oo
ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum oo ooooooo
ALMQVIST, SVEN, Docent, Solna o o o .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Mariestad . o o
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg o. o. o o.
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma o. o .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg o.. ooo.. o o
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg o. o .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg ooo o',
ANDERSSON, FRITIOF, fd. jordbruksförman, Vänersborg ooo.
*ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg .. o. o.. o.. oo..
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg o.. o .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg . o.. o .
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Uddevalla o ooo.
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg o oo..
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL Wo, fdo Handlande, Vänersborg o. o .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg o oo..
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg .
ANDERSON, NILS, Disponent, Vänersborg o. o o .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg o o .
ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg o o .
ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg o.. o. o

76

Födelse· lnträ·
år desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1897 42
1901 32
1913 46
1910 54
1910 29
1896 43
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1930 59
1919 53
1915 53
1922 51

1892 42
1897 38
1925 58



ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg ., oo. oooo . oo
*ANDERSSON, RAGNAR, fo d. Köpman, Bräckan, Frändefors
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ooo.. oooo.. o
"ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde . oo. oo. o.. o. o.
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsförvaltare, Vänersborg _oo.
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg oooo, . , oo, , o
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg oooo. o.. oo. o. ooooo. o
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg oo.. ooo ,
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg o.' o, , oo
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg oooo. oooo. ooo. oooo
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping oo... o.. o. o...
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Göteborg oo' o. oo'
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta o.' 0.' •• o ooo. o.' o... o
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg o. o. o.. o.. o
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg . o ooo o .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg o' ooooo. ooo. o. oo. ooooo. o, .
BACKMAN, GUNNAR, fdo Bankkassör, Arvika o oo...
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg ooo. o.
*BENGTSSON, HJALMAR, Personalföreståndare, Vänersborg o'
BENGTSSON, RAGNAR, Linjemästare, Trollhättan oo. oo.. o..
"BERG, FRITZ, fd. Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1957) -r . o. o o o.. o. ooo , o, . o. o..
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg o. o .
BERGER, GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .,
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg o o o•..
"-BERGGREN, ERIC, Fil. lic., Rom (Italien) .. oo. oo. ooo. oo' oo
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö oo oo o o
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg oo o. o. o o'
"BERGSTRöM, AXEL, fdo Landskamrerare, Falun ., o.. o' . '" .
BERGSTRöM, BROR, Köpman, Hultsfred oo. oo.. o oo. _oo
"BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro o oo
"BERGSTRöM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg ..... o o.. o..
BERRMAN, GöSTA, Kmneslärare, Göteborg . ooo. o. o. oo. ooo.. o
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.SoA.) o. oo'
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund ., oo. oooooo. o. o. o o.. o.
BJöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg oo .
BJöRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg o. o o' o_oo' oooo'
"BJöRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .. o.
BJöRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg . o..
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Bandhagen, ständig medlem o .
BODEN, STIG, Ingeniör, Johanneshov, ständig medlem oo
BODEN, SVEN, Ingeniör, Lilla Edet, ständig medlem .

1936 60
1919 35
1918 45
1896 32
1914 55
1909 52
1900 61
1906 54
1901 30
1907 53
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30
1905 33
1903 55

1884 08
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 64
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55
1918 47
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BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
"BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
*BOTHEN, CARL, Löjtnant, Sundsandvik t .
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg .
*BROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun .
BROCKNER, TORSTEN, Kamrer, Västerås .
'~BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
*BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BKCKSTRöM, TORSTEN, Akeriägare, Vänersborg .
"CEDERGREN, GöSTA, Förste provinsialläkare, Linköping .
':'CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, AKE, Disponent, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Förste kansliskrivare, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping .
*DAHME, ALGOT, Kmneslärare, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAFGARD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGARD, HENRY, Fabrikör, Vänersborg .
DAFGARD, SVEN, Köpman, Vara .
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman, Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
*DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm Sö .
d'ORCHIMONT, CURT, Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
*EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Göteborg .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Charkuterist, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
*ELOW, PER, Sparbankskamrer,Brålanda .
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1906 48
1881 SO
1888 (09)32
1873 34
1919 54
1886 19
1898 61
1906 (07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1924 48
1918 55
1911 53
1896 30
1911 55
1895 47
1909 39
1920 55
1939 50
1903 53
1898 53
1938 64
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 30
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49
1894 48
1919 44
1924 50
1916 53
1916 60
1919 44
1903 42
1906 30



"ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Med. stud., Vänersborg .
ERIKSSON, ALFRED, fd. Boktryckare, Göteborg t .
ERIKSSON, ALLAN, l:e Postiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':'ERIKSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg , ..
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg , .
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg ..
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Odont. kand., Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSSON, KARL, Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Fil. kand. Rönninge .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
*FOCK, BROR, fd. Sparbankskassör, Vänersborg, andre ålder-

man, innehavare av gillets medalj (1955) t .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje .
"FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRöID, ARVID, fd. Förman, Vänersborg .
FRöID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Försäljningschef, Kallhäll .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg 2 .

1912 3D
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1884 52
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1909 64
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61
1926 54
1906 55

1888 07
1910 52
1896 24
1897 41
1900 59
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46
1920 55
1910 46
1897 54
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GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
*GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Skebobruk, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, ALBERT, fd. Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
GRöNBERG, MATS, Civilingeniör, Vänersborg .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. kand., Partille .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gil!eskrivare, andre

ålderman (nyvald) .
GUSTAFSSON, EDVARD, arkitekt, Linköping .
GUSTAFSSON, HOLGER, Häradsskrivare, Ämål t .
"GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagerimästare, Vänersborg .
GöTBERG, INGVAR, Kontorist, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
"'HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
HAGBORG, TORSTEN, Kamrer, Trollhättan, ständig medlem ..
*HAGBORG, WALTER, Möbelhandlare, Vänersborg t .
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
*HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, bisittare

i styrelsen, innehavare av gillets medalj (1957) .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg o ••••••••••••••

*HALLONQVIST, KNUT, Köpman, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
"HAMMARSTROM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Uddevalla .
*HANSSON, KNUT, fd. Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, örebro, ständig medlem ..
*HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Studerande, Vänersborg .
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
HASSELBERG, GOSTA, Docent, Uppsala .
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla .
HEDBERG, ÄKE, Konduktör, Uddevalla .
*HEDEN, ALLAN, Kanslist, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Borås .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
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1901 5l

1884 07
1895 59
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28
1923 46
1911 38

1893 19
1918 55
1932 64
1909 55
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1901 17
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1926 45
1904 55
1899 28
1924 52
1896 48
1889 38
1942 57
1878 23
1940 64
1943 64
1905 59
1909 42
1901 36
1899 55
1919 55
1907 34
1934 57
1904 63



HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, AXEL R., Köpman, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
*HJORTH, GUNNAR, Landskamrerare, Vänersborg, förste ålder-

man, innehavare av gillets medalj (1955) t .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Fartygsritare, Göteborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Västra Frölunda .
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Lerum .
JAKOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kontorist, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Tjänsteman, Göteborg " .
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg kassafogde (nyvald) .
JANSSON, SVEN, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg .
JARN, GöSTA, Agronom, Härnösand .
*jENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
JENNISCHE, PER, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
jENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
""JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARNE, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Falkenberg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
""JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Frisörmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Modellör, Vänersborg .

1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1930 64
1905 43
1885 54
1908 60
1932 58

1902 23
1907 53
1903 50
1910 58
1923 53
1904 50
1922 64
1934 61
1932 53
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1941 64
1943 64
1947 64
1898 26
1907 59
1903 30
1896 (15)45
1912 55
1887 19
1910 54
1920 60
1916 58
1899 50
1905 53
1904 54
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*JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg oooo. ooo"
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla ooooooooo. oooo. ooooo
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg oooooooooooooooo
JOHANSSON, HILMER, fdo Bryggeriarbetare, Vänersborg oooooo
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma oooooo. ooooooooooo
'}JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg oooo
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg ooooooo.. ooo
JOHANSSON, JOHN, fdo Förman, Vänersborg -r oooooooooooo
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg oooooooo. ooooooo
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg . ooooooooooo
'}JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg oooooooo
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg . ooooooo. ooo. o
JOHANSSON, OLOF, Instrumentmakare, Vänersborg oooooooo. o
JOHANSSON, OSCAR, fdo övermaskinist, Mölndal . o.. oooo. o
,}JOHANSSON, OTTO, Köpman, Mellerud . ooooooo. oooo. oooo
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ooo.. o
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg .. o. ooo... oooo
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta ooooooooooooooo. oooooo
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Trollhättan ooooo... o. oooo
JOHANSSON, TRYGGVE, Sjukkasserjänsteman, Vänersborg oo. o
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg oo
"'JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg ooo. ooo. ooo..... oo
JONSSON, BENGT Ro, Fil. lic. Solna . ooooo. o. oooooo. o. o. oo
JONSSON, ERIK, Vänersborg o.. ooooooo... oooooo.. o.. oo....
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .. o. oo. ooooo
JONSSON, LARS, Vänersborg oo. oo. oo. ooo oo o. oo. oo..
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg oooo o oooo. o.
JONSSON, SVEN, Vänersborg oo.. oo. ooooo.. ooo. oo.. oooo. o..
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg . ooooooooo. o. o. oo.. oooooo.
KAHNBERG, KNUT, fdo Äkeriägare, Vänersborg t oooooo... o
*CARLSSON, ALBERT, fdo Köpman, Vänersborg o.. o. o. ooooooo
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Kallhäll .. o. o... o.. ooo..
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .. o.. ooo.. oooo' o
CARLSSON, BERTIL, Offo-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
'}CARLSSON, ELOF, Direktör, Vänersborg, ständig medlem . oo.
*CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg o. o. oooooo
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg . o. oooo' oo
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg o... o.... o. ooooo
'}CARLSSON, CARL ANDERS, fdo Direktör, Vänersborg, ständig

medlem o..... oo. oooo. oooo.. oo' ooooo.. o. o. o' o. oo.. oo
CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (Uo So A.)

ständig medlem oo.. o... oooo.. o.. o... o. ooo. o. oo. ooo.
*CARLSSON, CARL-ERIC, fdo Boktryckare, Vänersborg, inne-

havare av gillets medalj (1957) o o o •• o •

*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg o. o o...
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1899 30
1910 54
1907 60
1891 42
1908 44
1900 30
1918 55
1891 50
1910 55
1927 53
1897 28
1910 42
1935 59
1885 44
1888 25
1905 53
1902 55
1923 57
1937 59
1900 48
1894 50
1908 34
1930 54
1920 46
1912 45
1960 63
1923 45
1956 63
1909 59
1894 44
1878 35
1910 58
1914 54
1944 47
1904 30
1905 38
1911 51
1928 60

1897 32

1906 59

1885 08
1909 30



CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-
lem .

CARLSSON, KENT, Studerande, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Äkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
"-KARLSON, VALTER, Köpman, Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i gillets styrelse, gillevärd .
CARLSSON, ÄKE, Servitör, Vänersborg .
KARLSSON, ÄKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRöM, ERIK, Försäljningschef, Karlstad .
*CARLSTRöM, NILS, fd. Kamrer, Hälsingborg t .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS, Lagerförman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg " .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, AmnesIärare, Trollhättan .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Trollhättan .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
*LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Trollhättan .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GöSTA, Civilingeniör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, fd. Försäljningschef, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Representant, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
*LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Johanneshov .
LARSSON, ROLF, Äkeriägare, Vänersborg .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

1939 47
1952 60
1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54

1905 30
1914 59
1915 58
1922 63
1893 16
1895 60
1907 49
1916 55
1913 55
1910 55
1905 54
1934 64
1908 53
1905 60
1914 52
1912 33
1921 63
1963 63
1890 19
1908 54
1922 46
1904 54
1910 57
1908 62
1910 64
1936 55
1912 54
1892 42
1908 55
1908 55
1905 30
1924 56
1921 55
1935 57
1911 54
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LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg ooooooooooooooooo.
LEWERTH, GUNNAR, Advokat, Göteborg oooooooooooooooooo
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg oooooooooo' ooooooo
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg oooooooooooooooooooo
LIND, HÄKAN, Studerande, Vänersborg o' oooooooooooooooooooo
LIND, LARS, Teknolog, Vänersborg ooooooooooooooooooo. oooo
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg oooooooooooo. o
LIND, OLOV, Civilingeniör, Mönsterås oooooo. oooooooooooooo.
*LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, ersättare i gillets styrelse o.
LIND, ÄKE, Affärsbiträde, Vänersborg o. o. ooo. oooooooo. ooooo
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg o' oooooooo. ooooo
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg oooooooo..
LINDBERG, GEORG, Organisationschef, Malmö ooooooooo. oooo
LINDBERG, INGE, Telearbetare, Vänersborg ooooo. ooooo" o. ooo
"LINDEDAL, SIGURD, fdo Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) oo' o" ooo o oo.. o ..
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg o' oo.. oo. ooo. ooo.. oooo
LINDEN, ROLF, Ingeniör, Bandhagen ständig medlem .. oooo..
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg . oo. o. ooooo.. o.. o.
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg oooo.. oo. o
LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro o. oooo.... oo' o
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg o' o... ooo.... o. o.. o.. o
*LINDQVIST, HÄKAN, Kyrkoherde, Anten oooooooooooo. ooo. o
"-LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad . o. oooo.. o. oo.
"LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg oo. o oo .
*LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, oo. oooo. o. oo. ooo. o..
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg .. o... o.. o
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Söderfors . o... oo" o' o... o
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Göteborg . oo. oooo. oo. oo
"-LJUNGGREN, ERIK, Köpman, Vänersborg .. o' o. o..... o" oo'
LUDWIGSSON, EVERT, Verksto-föreståndare, Vänersborg . ooo
LUNDBERG, ERNST, fdo Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) oo. oo. oo. ooo. oo. ooo. ooo. oo.. ooooo.
"LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog o.. o
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg ... o.. oo' o" o' oo' o
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg oo' . o. o.
LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .. o. o.. o o.. oooo.
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede . ooooo.. o ooo..
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga ... o.... oooooo' ooo
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg oo.. o.. ooo. oooo. ooo.
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg oo' o .
"-LUNDIN, GUSTAF, fdo Byrådirektör, Stockholm oo.. oo. oooo.. o
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg o. o' o o. o' o o' o. o'
"LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg o. o o.
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1908 46
1892 (21 )62
1894 50
1906 55
1910 52
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1912 42
1918 62
1899 47
1921 60

1882 05
1902 54
1927 62
1914 54
1893 (19)55
1903 55
1921 57
1914 37
1911 35
1910 35
1908 30
1900 51
1918 63
1912 55
1898 35
1913 55

1882 51
1907 28
1921 42
1900 54
1925 42
1912 49
1898 54
1913 53
1921 52
1892 19
1919 52
1894 30



*LUNDIN, JOHN, Reparatör, Jönköping t .
*LUNDIN, KNUT, Apotekare, Göteborg t .
"LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, WKRNER, fd. Byrådirektör, Stockholm .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Västra Frölunda .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Dekoratör, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Radiotekniker, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
*von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsås .
NORDEN, BO, Fil. stud., Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NORDGREN, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NYSTRöM, BO, Aff.-biträde, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTRöM, PER-ÅKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
*OLLEN, ERIK, fd. Sparbanksdirektör, Vänersborg t .
OHLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Falköping .

1899
1898
1901
1953
1928
1890
1904
1905
1913
1914
1915
1892
1892
1910
1919
1908
1901
1902
1931
1924
1919
1925
1899
1912
1922
1921
1925
1924
1908
1923
1877
1931
1949
1921
1925
1909
1906
1908
1944
1928
1949
1916
1914
1885
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30
26
39
55
55
19
55
46
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58
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44
42
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59
44
33
58
52
55
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55
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55
56
50
41
58
19
61
50
43
43
53
55
55
59
58
59
52
52
19
55
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OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Tegelbrännare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Kontorist, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiker, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PEHRSSON, HJALMAR, fd. överlärare, Mora-Noret t .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Malmö .
"'PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
*PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, kassa-

fogde .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Udköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, örebro .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PÄRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Sjukvårdare, Vänersborg .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
"RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, HÄKAN, Köpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg ...................•..
"REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
*ROSLIN, HENRY, Köpman, Bods .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, ÄKE, Målaremästare, Vänersborg , , ..
*RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem .
*SAHLIN, ANDERS, fd. Bokbindarmästare, Vänersborg t .
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1921 60
1901 55
1929 48
1897 44
1912 60
1904 58
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1909 54
1910 57
1881 (07)52
1910 55
1897 24
1917 57
1897 57
1898 49

1901 16
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1933 60
1913 51
1888 31
1908 54
1909 46
1923 55
1907 41
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53

1877 30
1881 36



*SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Vänersborg förste ålderman (ny-
vald) .

SAHLIN, PER-ANDERS, Studerande, Vänersborg .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
*SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Västra Frölunda .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga .
Sjöö, ANDERS (SVENSSON), Postiljon, Vänersborg .
SjöLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
*SjöSTRöM, GUSTAF, Köpman, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Kamrer, Stockholm .
SKOOGH, LARS-OLOF, järnvägstjänsteman, Vänersborg .
':'SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, jörlanda ..
··SKÄRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
':'STENSTRöM, LARS, Länsassistent, Vänersborg .
STERNER, NILS, Apotekare, Hohög .
STERNER, SVEN-AXEL, Förste landskanslist, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg .
':'SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg .
*SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
"SUNDELIUS, OSKAR, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem _
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg _ .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg _ .
SVANBERG, NILS, Förman, Vänersborg .. _ _ .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Verkstadsarbetare .
SVENSSON, GöSTA, överingeniör, Göteborg .
·-SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
·-SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
"SVÄRD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm _ .
SWÄRD, IVAR, Köpman, Trollhättan .

1909 34
1945 50
1913 36
1911 34
1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1926 52
1933 52
1917 58
1900 30
1914 45
1925 58
1897 28
1896 24
1927 62
1923 57
1918 50
1912 55
1904 59
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1930 64
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1895 37
1916 55
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*SVKRD, TAGE, Disponent, Farsta .
SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
':'von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Stavsjöbruk .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg .
SKFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg . . .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Landskanslist, Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bi-

sittare i styrelsen (nyvald) o •••••••••••••••••••••••••

'fTHERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Borås .
TIBBLIN, ARNE, Brevbärare, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
*TIBBLIN, HUGO, Konditor, Vänersborg t o •••••••••••••••••

TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo o •••••••••••••••••

TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Köpman, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
*THOMSON, YNGVE, fd. Sparbankskassör, Vänersborg .
TRKDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRKDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg o •••

'fTULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vänersborg .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
'fTUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg o •••••••••••

WAHLQVIST, ÅKE, Polisassistent, Vänersborg .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Göteborg .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Vänersborg .
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1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1916 46
1909 35
1913 61
1916 53
1909 (30)54
1939 5G

1911 30
1899 19
1925 51
1930 61
1897 34
1935 61
1907 53
1915 59
1904 54
1898 28

1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1898 60
1932 51
1904 41
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1891 26
1935 61
1939 61



WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
*WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Svetsare, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, l:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
*WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark .
*WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköping .
"WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg .
*WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
"WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö .
<'WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnasti.klärare, Vänersborg .
*WIJKSTRöM, ERNST, fd. Tygförva1tare, Vänersborg t .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
':'WIKSTRöM, HELGE, fd. Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Kamrer, Göteborg .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
"WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg " .
WULF, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg .
WULF, GUNNAR, Försäljningsassistent, Vällingby .
VKNERHALL, RAGNAR, Bitr. länsrevisor, Vänersborg t .
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WKRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, FOLKE, Pappersbr.arb., Vänersborg .
ZETTERBERG, HARRY, Sulfitarbetare, Vänersborg .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Representant, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN AUGUST, fd. Kommunalarb., Vänersborg
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Köpman, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅKESSON, NILS ERIK, Kapten, Solna .

1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 ,2
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1889 37
1903 59
1894 28
1923 46
1924 51
1889 35
1896 43
1943 63
1903 63
1950 63
1937 63
1919 54
1890 49
1928 53
1922 64
1914 64
1917 64
1888 64
1950 64
1913 58
1900 55
1920 55
1923 61
1922 46
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*ÄSTRöM, FJALAR, fd. Ombudsman, Vänersborg t .
ÄSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg o ••••• o ••

öBERG, ERIK, Komminister, Alingsås o. o ••••••••• o • o •••••• o ••

'; = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 598.

Tillkomna under år 1965

ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg o •• o •••• o •••••••••

BENGTSSON, JAN ANDERS, Konditor, Vänersborg .... o •• o

BJöRKMAN, LENNART, Landstingssekreterare, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Posttjänsteman, Göteborg S .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg . o ••• o ••••••••••••••

EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Förman, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ELVING, Representant, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
LINDBERG, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Aktuarie, Stockholm .
MAGNUSSON, NILS-OLOF, Läkarekandidat, Lund .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
SJöSTRöM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WEISS, EINAR, Vattenrättsdomare, Vänersborg .

1893
1902
1913

1918
1943
1923
1909
1935
1951
1932
1922
1919
1910
1901
1928
1930
1936
1944
1937
1940
1937
1922
1902
1901

33
42
6C

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1965.

S tyrel s e.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Andre ålderman, Gilleskrivare 1954.
]ANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde 1964.
KARLSSON, VALTER, Handlande, Gillevärd 1949.
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Bisittare 1944.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.

LIND, SVEN, Disponent, Ersättare 1960.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Ersättare 1964.

B e r e d n i n g s n ä m n d.

GULZ, THORSTEN, Driftschef, Gilleskrivare.
KARLSSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
]ANSON, OLOV, Kamrer.
LARSSON, STIG, Kamrer.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.

PÄRUD, NILS, Universitetslektor.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
]OHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, Driftschef.
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R ä k e n s k a p s g r a n s k a r e.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
LARSSON, STIG, Kamrer.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman, Ersättare.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1965.

Styrelse.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vice ordförande, Sekreterare 1954.
]ANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
KARLSSON, VALTER, Handlande, Fastighetsförvaltare 1949.
HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Ledamot 1944.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.

LIND, SVEN, Disponent, Suppleant 1960.
LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Suppleant 1964.

Revis are r.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
LARSSON, STIG, Kamrer.

ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman, Suppleant.



Vänersborgs Döttrars Gille 1965.
Styrelse.

SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
LIND-NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
PETRE-STRöM, INGRID, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, K'assafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
L]UNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA Fru, Ersättare.
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
öBERG, ALVA, Fru.
JOHANSSON, GRETA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Fröken.
ZETTERSTRAND, GERTRUD, Fru.

ARVIDSSON, KARIN, Fru, Ersättare.
SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUm, Fru.
SJöGREN, STINA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
GULZ, GRETA, Fru, Ersiittare.

Gillet har 286 medlemmar, varav 6 ständiga.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

Grundad 1860



--
SPARBANKEN IVANERSBORG

GRUNDAD ÄR 1822

~~~ En av -------

landets äldsta sparbanker

Insatta medel omkring Kr 126.000.000:-

Reserverade medel c:o II 4.000.000:-



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



A.-B. Nabbensbergs
Tegelbruk

Vänersborg

Tel. 10005

10069



o

SEPA BIL--~"-'!ZIDAG

Fiat 850 är skapad för
moderna nutidsmänniskor,
deras vanor och behov:
Bekväm och rymlig. Elegant
och sober. Gedigen och
slitstark. Sportigt snabb,
rolig att köra. Billig i inköp,
drift och underhåll. Bra
värme, slutet kylsystem,
smörjfritt chassi.

SEPA

SEPA

SEPA

SEPA

det goda utrymmet, de be
kväma sätena, den förnämliga
inredningen.
den eleganta, välutrustade
insrumentbrädan och den ut
märkta runtom-sikten.

det jättestora extra bagageut
rymmet som erhålles om man
fäller ned bakre ryggstödet.

bilens fina prestanda: Motor
42 hk (SAE), toppfart 125 km!
tim., bränsleförbrukning 0,6
liter pr mil.

Ekonomibilen - andrabilen

FIAT &00
Rätta bilen för unga familjer, modern
ungdom och shopping. Säker, pålitlig,
si itstark, lätt att köra och parkera.
Lågt pris och högt andrahandsvärde.

- de två
största av
de minsta

WULF & CO AKTIEBOLAG VÄNERSBORG



PRIPPS, I

@potekarnes

TRADITION KVAlITE



VÄNERSBORG

I

c:Jörsäljer

och



Wölj

General Motors

b i I a r

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETSPRODUKTER

KARLGES BIL AB.
Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401

16501



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

.
1

ÄLVSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 13845



Eldningsolja

från

Sjöström & Co Vänersborg AB
Tel. 10254 - 13254

Harry Falk A.-B.
Tel. 10319

Leveranser från egna tankan!äggningar i Vänersborg



VÄNERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

GRUS

MASKINGRÄVNING



Kyl -

Frys 

Tvättmaskiner

köper Ni bäst och billigast

hos

--
LOTTAS SPARKOP

Petersbergsvägen 37 - Tel. 110 85



Rydings

Måleri AB

VERKSTAD:

Kronogaton 5

Telefon 131 25

BOSTAD:

Telefon 11596

Utför allt inom yrket



VÄNERSBORG

är en länk mellan

jordbruk och hushåll

En toppmodern charkuterifabrik med skicklig perso

nal och modern utrustning samt kontrollerad tillverk

ning och hygienisk distribution borgar för kvalitets-

varor.



Edsgatan 12 B - Tel. 10110

Ostra vägen 37 C - Tel. 16695

Hedmansgatan 3 - Tel. 10915

Förstklassiga och välsmakande

[(onditorivaror



Tänker Ni bygga en

egel hem?
Tag då redan
i dagkontakt
med vår re·
presentant I
Skriv eller
ring!

Distriktschef Nils Haglind

Storgatan 26, tel. 118 17.

KrRESJÖ·OOillJ~
Myresjö Tel. Namnanrop



to, s
Vänersb arg

Rekomm den erasl



80 •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••

Allt TEGEL

AB TENGGRENSTORP

TEGEL

Tel. 11011 - 16550.

~~ •••••••••••••••••••• e ••••••••••••••••••••



Gör som jag ...
abonnera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
- landets största varannandagstidning.



LISO CARAVELLE
när Ni vill vara skjortklädd i nylon. Finns i vitt och pastellfärger

samt också i modern randning. Tab-, Pin- eller Kentkrage. Alltid den

mest praktiska skjortan! Lätt att tvätta, snabbtorkande, behöver ej

strykas och "andas", Riktpriser kr: Herr från 29:75 till 36:50 Junior
från 25:75 till ., .... ,' .. ,"',............................... 27:50



Västkustens Fiskhall AB

Residensgatan 11

Filialer:

Marierovägen 18
Vargön, Fyrkanten

Lager o. Bostad
Kök

Telefon 105 60

Tel. 16558
Tel. 20210
Tel. 10314
Tel. 11212

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



konstnärlig utsmyckning

.--.--.- -

Självservering i anslutning

till restaurangen.

Bordbeställning tel. 10544, 10248

Vi hälsar Er hjärtligt välkomna!



Ordna Edra

TURISTRESOR
med säker chaufför fran

Vänersborgs linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 14985 Kontor - Tel. 125 93 Bostad

~~-, ':'

BEKVÄMA TURISTBUSSAR

FOR Upp TIll 49 PERSONER



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande =
lägenhet med bostadsrätt.

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller
fastighetens förvaltning.

När det gäller bostaden - tala med

HSB VÄNERSBORG
Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793.

Kvarteret Syrenen.
(Bryggeri- Kokhustomterna)

Modell till just nu pågående nybyggnad.



Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

Kvalitetsvaror från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



SE BÄTTRE

med våra glasögon

HOR BÄTTRE

med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

Cf20sfinds Optik
Spe cia I o P t i k e r

Edsgatan 16 Vänersborg

Kvalitetsvaror
I LÄDER och PARFYM

Roslinds Hörna

tel. 14284

Yänersborg

tel. affär 11388 tel. kontor 103 83



LUNDINS RADIO OCH TV
I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111[1111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt i Radio, TY. Musik, Grammofoner
och Service

I Högtalaranläggningar uthyras I

Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos

:t31Ildliorgs



VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI
(Bellman & C:o)

Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Verkstad och lager:
Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas; Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. ffi.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 136 73 - 100 63



A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel

har det



Edsgatan 13 VÄNERSBORG

Allt för modern inredning

Tel. 10220

13220

Vänersborgs Färg.. &Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Åke Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



A. SJÖDEN
Byggnadslirlna

Fredriksbergsgatan 9 a

Tel. 11647

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar

VÄNERSBORG

aHt i ett är den moderna form av
allsidigt försäkringsskydd som
Ansvar erbjuder sina försäkrings·
tagare. Ansvars allt i ett - för·
säkring för hemmet innebär att
vi samlat en rad önskvärda och
nödvändiga försäkringar i ett ellda
försäkringsbrev. Allt i ett för hem·
met ger ersättning för skador på
personligt lösöre vid brand, vatten·
utströmning, inbrott och under
resa. Dessutom ingår privat ska·
deståndsförsäkring för hela famil·
jen jämte olycksfall och polioför
säkring för maka och barn. Det
finns allt i ett försäkring för
hemmet, villan, sportstugan, fas·
tigheten. affären, lantbruket etc.

A ANSVAR
försiikringsbolag för helnyktra

Kontor: Drottninggatan 12, Tel. 11900 G. Håkansson



Målerifirman

VÄNERSBORG

Rekom1nenderas!

Tel. Verkstad 144 46

Bostad 105 42

Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär........................................................
Firman grundad år 1847

Edsgatan 18 V.ilNERSBORG Tel. 10226



Ämnar Ni köpa eller sälja

Fastigheter, Affärsrörelser eller Egendomar

Vänd Eder med förtroende till

Affärsförmedlingen

Sven B. Randhem
Vallgatan 15 A, Vänersborg

Tel. 10774

I Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare

Förrättar Auktioner, Boutredningar m. m.

I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Dam- och Tonårskläder,

Klänningstyger

Cf2agnar crLiLsson---,
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21



Andersson, Larsson &C:o Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 112 69

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks

VÄNERSBORGS
STADBUDSBYRÅ

(Carlsson & C:o)

I TELEFON 103 89 I
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Tryck
saker

för hemmet

föreningen eller affären

levereras av oss

snabbt

och välgjort

Petres Tryckeri
Söderg. 3 Tel. 139 40

1)äneJu%o.tg4 73o./bIö.ung4- o.ca

1le().idio.nd~

Tel. 10599 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften



GRAND
HOTELL Hamngatan 7
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Nytt - Modernt - Komfortabelt
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Tel. 13850 - 13851 växel

Bosättn ingsmagasi n

Vänersborg

Tel. 10253

R ekomn"enderas



Vänersborgs Nya Bleck- &

Plåtslageri

Taktäckning CJch allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg

Mäklarlirlnan

Telefon 10996

KJELL SUNDEllUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner och Boutredningar

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Telefon 10090 - Bost. 16974

Edsgatan 26, Vänersborg

Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare.



VÄNERSBORGS MÄLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10341-11225

Vi utför uuder ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Skylt- och Möbelmålning

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.

Rörledningsfirman

R. R. medlem

Tel. 11085 - 15850



GETE-FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt -

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER

FöRENINGSTÄNST
V. DAHLQVIST, Vänersborg.

KONTOR & LAGER Fridhemsvägen 3

Tel. 13461, 17461 Bost. V. Dahlqvist 12901

Bost. A Dahlqvist 13461

.. Ledande firma inom basar- och lotteribranschen.

.. Vi föra i lager allt för festarrangörer.

.. Lotterier och tombolor i toppklass.

.. Artistförmedling - Stor låneservice - Dansbanor -
Ba rnens-dags-a nlägg ningar Försä Iiningskiosker,
större och mindre.

.. Från de förnämsta fabriker föra vi:
Kaffe - Choklad - Nattkorv.

• Stor sortering i sportpriser. Egen gravyranstalt.

30 år i lotteribranschen borgar för att Ni tryggt kan vända
Eder till oss.



]( val i te ts trycks ak e r

Bergs Tryckeri
I VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI I

Telefon 100 02, 133 02

IHI lOJ Jr lE1616 (ffi IT IL lb lEJr
IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersbol'gs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR
Humana priser

Tel. 10589



JOHANSOHN & PETERSSON
10357 VKNERSBORG

Lager: Ostra Landsvägen, tel. 12614

SNICKERIFABRIK
Specialite: Kö KS I N RE D E N

10320

TRÄVAROR - BYGGNADSMATERIAL
PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FöNSTER

Vänersborgs Elektriska
OLLE SJOSTAD

Edsgatan 31 VKNERSBORG Tel. 11066

utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.



Kungsgatan 25

Tel. 10017

•••
Innehavare
OSTEN JOHANSSON

I

•
c WCarlssons E/tr Boktryckeri AB

Kyrkogatan 21 Vänersborg tel 10251



Säj bara

Yngves
om radion krånglar 

det räcker

y ngves Radio- o. TV
Edsgatan 20

Välkommen till

Tel. 13534

Vänersborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp
med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er
bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.

Tel. 10573, 16573. Vänersborg



Thure Carlssons Cykel- & Sport
Edsgatan 37 Tel. 11724w

U
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en

I
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I
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II

SCOOTERS VESPA

MOPEDER: PUCH - CRESCENT

Cyklar: CRESCENT - OBS - SUNBEAUM

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

SAHLINS
BOKBINDERI AB

(etablerat 1860)

Parti· och privatbokbinderi

Hamngatan 5

VÄNERSBORG

Tel. 10821



ALMA EKSTRöM & C:o A.-B.
Kungsgatan 7 VÄNERSBORG

VARGÖN

Kappor, Dräkter, Klänningar
samt allt i dambranschen

Tel. 10086

" 20750

BILFRAKT iVänersborgA/B.
ALLAN NILSSON

Utför allt i lastbilstransporter, kortare såväl som längre

Försäljare för NYNÄS Eldningsoljor

Ordertelefon 0521 / 117 40

Gaddes Sport .& Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Kungsgatan 5 Tel 11612

Vänersborgs läderaffär
Rekommenderas

Tel 10751



Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

Tel. 10084

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Andersson & Fagerström
Elektriska
Utför alla slag av

ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 106 Og - 13491

Vänersborg

Radio- &EI- Service
HAMNGATAN 9

Tel. 11667, bost. 12734
INSTALLERAR

REPARERAR

FÖRSÄLJER ALLT ELEKTRISKT



ÄNERSBORGS

~/JV:itr/I} ~ffdJJL~..
Möbler, Mattor, Gardiner, Sängkläder

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg

I Tel. 10906,

Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

[JffilIb JrIlliI BENSINSTATION
AXEL LINDBERG

Östra Vägen Tel. 10'963

Bensin, Eldningsoljor, Smörjor
Fullständig service.



ZETTERBERGS

SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvaror

Välsorterad

specialaffär i

Goss- & Flickkläder

VÄNERSBORG I Affären för ungdom

Henry Dafgårds Livsmedel
Residensgatan 24

VÄNERSBORG Tel. 12930

• KÖTT, FLÄSK
• Egna tillverkningar av charkuterivaror

• Stor sortering av KONSERVER



Vittvätt - Stärkning - Strykning

Special-Tvätten
Tel Vänersborg 12755

Biörndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS

Gynna annonsörerna!



VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

o

ARSSKRIFT

1966

Trettiofemte årgången

TIDSKRIFT FOR

VANERSBORGS MUSEUM

Vänersborg 1966 Carlssons Eftr. AB





Broarna kring staden
Från 1640-talets vänersborgsbroar till 1960-talets.

Genom tre stadsportar stod en gången tids vänersborgare i för
bindelse med det omgivande landskapet: Västgötatullen, där vä
gen ledde mot öster, Edstullen; som inledde Edsvägen söderut längs
Göta älv, samt Dalbotullen; genom vilken man kom till Dals
land och rikets västra gräns. På samtliga vägar som bar till och
från Vänersborg måste resenären, då som nu, passera över broar
alldeles inpå staden. Vänersborg ligger ju i själva verket på en ö.
I väster och i norr är det Vassbotten och Vänern som bildar en
skarp vattengräns, i öster och i söder skär Göta älv, respektive
Karls grav loss Vänersborg från Västergötlands "fastland".

Sedan långt tillbaka i tiden, då ännu Göta älv utgjorde gränsen
mellan Sverige och Norge, gick förbindelsen mellan grannländerna
på flottar eller färjor på ett par ställen i älvens övre lopp, där
vattnet flöt lugnt mellan de många och forsande fallen. I en gam
mal handling omtalas hur ett sändebud från kungen i Norge på
väg till en av götarnas rikshövitsmän i Skara mer än ett halvt
tusen år innan Vänersborgs grundläggning tog vägen genom våra
trakter över Naglums sund, d. v. s. ungefär vid nuvarande Stall
backa. Detta var på 1000-talet, alltså även långt innan Brätte
fanns och då man använde övergångsställen över Göta älv vid
bl. a. Onsjö, Malöga samt Forstena-Gäddebäck. På detta senare
ställe fanns ännu långt fram på lS70-talet en gästgivaregård, som
tillkommit under det gamla färjelägets tid.

Trafiknätet i dagens Vänersborg upptar sammanlagt sju broar
- om man då också räknar den s. k. Residensbron som en särskild
bro fastän den numera ingår som en sektion av Nya Dalbobron.
Förutom dessa båda är ytterligare två landsvägsbroar: Gropbron
och Rånnumsbron (eller Nyebro). Därtill kommer de tre järnvägs
broarna: Klaffbron, "Stålbron" vid Vargön, samt Järnvägsbron
över gamla hamnkanalen vid Vänersborgs järnvägsstation.
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Kuriöst nog har flertalet av dessa Vänersborgs broar var och
en på sitt sätt och vid skilda tidpunkter betecknats som unika se
värdheter och tekniska underverk. Några har till och med väckt
internationell uppmärksamhet. Dessa byggnadsverk rymmer några
intressanta glimtar västgötsk kulturhistoria, åtskilliga avsnitt ur
kapitlet om de tekniska framstegen i vårt land, samt därtill tra
ditioner från trakten och ett knippe anekdoter - kanske mer
eller mindre trovärdiga, men för den skull värda att påminnas om.

De sannolikt äldsta av detta dryga halvdussin broar i och kring
Vänersborg torde vara Dalbobron från 1649 och Rånnums bro,
vilken tillkom 1657 (Möjligt är dock att Gropbron över Karls
grav kan vara ungefär samtida med Dalbobron). Bron vid Rån
num anses som den äldsta bron över Göta älv och anlades drygt
tiotalet år efter Vänersborgs grundläggande. I början av 1700
talet byggde här Kristoffer Polhem en bro av ganska sensationell
konstruktion, och ungefär 150 år senare uppfördes över samma
fors i Göta älven av världens första järnvägsbroar av stål.

Dalbobron har under sekler väckt förundran både hos utländska
och inhemska besökare i Vänersborg, inte minst genom sin för då
tida förhållanden imponerande och ovanliga längd. Den nuva
rande Nya Dalbobron av år 1963 är också av rekordformat och
ståtar med den längsta broklaffen i sitt slag i norra Europa. Aven
Dalbobrons grannbro, f. d. UVHJs klaffbro, som tillkom under
första världskriget, fyllde de dåtida kvalifikationerna som Euro
pas största klaffbro.

Rent gissningsvis kan man förmoda att den gamla Residens
bron, som ombyggdes 1945-1948, fram till dess kunde göra an
språk på rekord i sin klass; fanns det så pass sent någon annan lika
centralt belägen och starkt trafikerad bro som manövrerades på
ett lika primitivt sätt ...

Men det är otvivelaktigt just Residensbron som - om uttrycket
tillåtes - så att säga slår en bro mellan Lilla Paris och Väners
borg; förenar dikt och verklighet. Det var denna centralt belägna
svängbro som tillhörde den idyllskapande rekvisitan i Birger
SjÖbergs och Fridas kanalgenomflutna småstad, där, beroende på
årstid och klimat, små snipor i sakta mak drev ut mot det öppna
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vattnet, eller där skutor, galeaser och små ångare, inskrämda av
den mörkt svallande sjön, sökte skydd i hamnen.

En översikt över broarna som omger Vänersborg kan, inte bara
med hänsyn till den alfabetiska ordningen, lämpligen börja med
Dalbobron, då denna bro både intimt hör samman med stadens
historia och utgör en del av själva stadsbilden.

DALBOBRON

För många av de resenärer från in- och utland som vid skilda
tider besökt och passerat Vänersborg, tycks Dalbobron ha blivit
ett av de få bestående minnena av staden. En tysk turist som på
1840-talet reste igenom Vänersborg, beskrev Dalbobron som "ett
pannband över den härligt azurblå Vänern". Mindre lyriskt men
desto mer tekniskt imponerad av bron blev t. ex. Vetenskapsaka
demiens sekreterare Pehr Elvius (som verksamt medverkade bl. a.
vid 1700-talets slussbyggnader i Trollhättan). Kven 1960-talets
turister har funnit Dalbobron vara en sevärdhet och en förträffligt
och högt belägen utsiktspunkt.

Men det har runnit mycket vatten under många Dalbobroar
sedan den första långa bron över sundet mellan Vänern och Vass
botten kom till ...

De första anteckningarna om Dalbobron daterar sig till tiden
för Vänersborgs grundläggande 1644. Då omtalades bron som "den
lån~a bryggan över Huvudnäs sund mellan Västergötland och
Dal". Till brons ursprungliga funktion hörde bl. a. att den skulle
ingå i Vänersborgs försvarsverk på den tid då staden var ett fäste
vid rikets västra gräns och då Danmark-Norge var en inte alltid
vänligt sinnad granne. Dalbobron anlades efter påtryckningar av
fortifikationsväsendet och byggdes under ledning av generalkvar
termästaren Johan Wärnschöld, vilken hade hand om rikets befäst
ningsanläggningar. Av allt att döma pågick byggandet av Dal
bobron parallellt med anläggandet av bron vid Rånnum och en
ligt en anteckning var Dalbobron färdig att trafikeras under hösten
1649.

I motsats till vad fallet är nu, var Vänerns vattenstånd vid
denna tid väsentligt mycket lägre. Större delen av Dalbobron, vars
längd i mitten av 1700-talet uppskattades till drygt 2.000 fot,
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d. v. s. cirka 700 meter (!), låg därför inte över vatten. Endast
vid själva det sund vilket förband Vassbotten och Vänern gick
bron över vatten. Mellan dessa vattendrag sköt en lång landtunga
av sand ut i Vänern, ett område som ännu långt fram på 1800
talet kallades Sanden.

Vid västra tullporten i Vänersborg började Dalbobron med en
vindbrygga. Denna hade anbefallts av Wärnschöld, eftersom hela
den dåvarande befästa staden var omgiven aven staketliknande
försvarsmur samt en vallgrav. (Angående försvarsanordningarna
vid denna tid i Vänersborg, vid Gropbron samt vid Rånnums bro
se Sture Johanson: "Historien bakom herr Gyldenlöves klocka" i
Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1964).

Brons västra landfäste uppges ursprungligen ha legat något
nordligare än nuvarande brofästet norr om Dalahorgsparken och
där slutit an till landsvägen mot Dal vid den gamla Djupedals
liden, där f. ö. ännu ett stenvalv över Djupedalsbäcken visar
resterna aven smärre bro. Innan den nuvarande trafikkanalen till
kom på 1910-talet och före det att vattenståndet i Vänern blev
reglerat, kunde man torra somrar med lågt vattenstånd köra av
vägen vid gamla badplatsen i Djupedalen - d. v. s. där prome
nadvägen mot Sprängningen och Bastungen börjar - och ta en gen
väg med hästskjutsar över den torrlagda sanden mot svängbron
nedanför Residenset.

över segelrännan vid nuvarande gamla hamnkanalen inne i
Vänersborg låg fram till 1840-talet en s. k. balansbro, vilken ge
nom ett system av högt liggande bågformiga träbjälkar kunde
öppnas för fartygspassage. Balansbron ersattes senare aven järn
bro, som med ett kuggsystem vevades för hand. Bråttom fick
dock varken de kanal- eller landsvägsfarande ha, eftersom det tog
mellan fem och tio minuter att öppna bron. Drygt 40 år var den
na bro i bruk, innan man 1873 tog i bruk den svängbro som för
svann först 1945.

Liksom vid F;..ånnumsbron ägde staden rätt att ta brotull av de
vägfarande över Dalbobron. Sysslan utarrenderades, men färde
männen fick förtroendet att själva lägga ner slantarna i en låda
vid ena brostolpen. Brovakten var således inte över hövan sträng
l sm ämbetsutövning, men i hans åligganden ingick också att se
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till att inte några för tungt lastade fordon fördes över bron, eller
att inte någon vårdslös skeppare törnade emot och skadade bron.

Ett irriterande missöde inträffade emellertid vid ett tillfälle då
ett planklastat fartyg just i själva brohålet körde fast, genom att

Dalbobron vid slutet av I8l0-talet. Själva svängbron, som då nyss ersatt den
tidigare gamla balansbron, syns inte på fotografiet, men den

lilla byggnaden i förgrunden är en skyttepaviljong.

lasten förskjutit sig. Inte bara segelleden korkades till, utan det
blev totalstopp även för landsvägstrafiken. Ett av de fordon som
stoppades framför bron var postskjutsen från Stockholm och
Karlstad på brådskande färd vidare mot Skara. Den uppretade
diligenskusken lyckades få brovakten och den olyckliga båtbe
sättningen att gemensamt flytta om några av de förargliga plan-
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korna så att dessa bildade en landgång över båten till andra si
dan bron, varpå postskjutsen äntligen kunde rulla vidare igen.

Området som kallades Sanden skulle enligt uppgift för unge
fär 250 år sedan ha utgjort ett torrlagt större område, vilket
sträckte sig cirka 300 meter från bron. På Sanden låg exempel
vis på 1700-talet ett skutbyggeri, här hölls senare årliga markna
der och här hade t. o. m. Göta artilleriregemente en excercisplats.
Mot vilka mål detta "kustartilleri" inomskärs riktade sina kano
ner är okänt, kanske mot målflottar ute i Vänern. Vissa tider hade
även Vänersborgs brandkår sprutövningar på Sanden - ett ända
mål som området bör ha varit ypperligt väl lämpat för. För ett
sekel sedan låg här en skyttepaviljong.

Sent på nyårsaftonens kväll 1773 inträffade en naturkatastrof
som blev ödeläggande för Dalbobron. En jättevåg störtade med
våldsam kraft utifrån Vänerns vattenvidder in mot Vänersborg
och slog hela den då delvis stenförstärkta långa Dalbobron i
spillror. Då svallvågen drog sig tillbaka spolade den samtidigt
med sig stora mängder av det sandlager, som utgjorde den grund
bron vilade på. Det har antytts att det snarare var en smärre
jordbävning än storm och vindar som orsakade den förödande
flodvågen. Det uppges att Vänerns vattenyta vid Vänersborg vid
tillfället steg omkring 10 fot, d. v. s. cirka 3 meter, över den nor
mala.

Redan åtskilliga år innan denna ödesdigra händelse inträffade
hade man börjat vidtaga åtgärder för att göra Dalbobron bättre
motståndskraftig mot de våldsamma nordoststormarna höstar och
vårar. Förstärkningsarbetet bestod främst i att man försåg vissa
brosektioner med stenskoningar. Som arbetskraft utnyttjades bl.
a. huvudparten av de ryska krigsfångar från Karl XII:s fälttåg
i öster vilka på 1710-talet hade blivit inhysta i Vänersborg. Aven
stadens borgare jämte folk från häradena runt omkring fick
göra nödtvungna dagsverken på Dalbobron. Dessa förstärknings
arbeten rapporterades slutförda våren 1759. Men bara drygt ett
dussin år senare visade det sig således att detta arbete varit för
spilld möda - efter nyårskatastrofen 1773 var Dalbobron egent
ligen en ruinhög av sten och bräder.
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De närmaste åren efter det att bron raserats fick trafiken bit
vis gå på en provisorisk träbro. Dessutom tog man både små
båtar och färjor till hjälp. Trafiken löpte mycket otillfredsställan
de och inte minst lär postförarna bitterligen ha klagat hos myndig
heterna. Särskilt vid blåsigt väder var det att jämföra. med ha
sard att föra posten till eller från Vänersborg via Dalbobron, på
pekades det. Tidvis ombesörjdes trafiken mellan Vänersborg och
Dal medelst en färja över själva segelleden. Färjeläget låg vid
det hittillsvarande Fisktorget nedanför Residenset.

Broarna kring staden, Dalbobron inte minst, vållade Väners
borgs myndigheter ständiga bekymmer och dryga utgifter som
inte brotullen räckte till att täcka. Efter brokatastrofen 1773
kom det till långt utdragna förhandlingar om vem som skulle
svara för brons återuppbyggnad och fortsatta underhåll. Både de
syddalsländska häradena, Väne härad och Vänersborgs stad tvis
tade om saken. Men sedan både landshövdingen och Göta hov
rätt blandats in, nådde man sommaren 1785 en kompromiss och
beslöt att göra gemensamma krafttag för att sätta bron i trafi
kabelt skick. Som kompensation beslöts att dalborna skulle slippa
betala brotull.

Omkring 1790 var den nya Dalbobron färdig och man hade då
åstadkommit ett imponerande brobygge, "ett pannband över den
härligt azurblå Vänern", som den ovan citerade tyske resenären
uttryckte det. Genom att sandbottnen på långa avsnitt visade sig
vansklig att bygga på, fick bron en någon annorlunda sträckning
än tidigare. Vid västra brofästet hade man därför flyttat anslut
ningsvägen så att passagen mot Dal kom att gå via Blåsut, genom
vars berg man sprängt fram Blåsutbacken, vilken kom bort som
genomfartsled vid den nya högbrons tillkomst 1963.

Den Dalbobro som kom i trafik strax före sekelskiftet 1800
vilade på tre kraftiga men glest utplacerade stenkistor, eller bro
kar. Vid denna tid stod Sanden bara tillfälligtvis under vatten,
men brons läge var vid högvatten alltfort mycket utsatt. Det
förekom således att stormvågorna spolade bort stycken av den nu
ganska bastanta stenskoningen. Först efter vågbrytarnas tillkomst
under 1910-talet minskade dessa risker.
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Minnesgoda blåsutbor kommer dock ihåg hur nordosten vårar
och höstar höjde vattenståndet nära nog i nivå med körbanan.
Man kunde då knappast ta sig torrskodd över den långa bron.
Det gällde att springande parera vågorna och göra hastiga undan
manövrer för att undvika att bli helt överspolad av brottsjöarna.

Det omfattande projektet med att under 1910-talet utvidga
Trollhätte kanal tillförde staden ytterligare ett par broar: Dalbo
brons svängbro vid Blåsut samt Klaffbron över järnvägen vid
Kasen. För Vänersborgs del betydde kanalprojektet också att den
genomgående sjötrafiken drogs bort från Vänersborgs hamn och
följde den nyanlagda segelleden utefter Blåsutstranden och Dal
bobergen. Denna väsentligare riktning innebar att kanalen dels
kom att genombryta UVHJs banvall och dels Dalbobrons sten
barriär.

Trollhätte kanalverk och dess huvudman Statens Vattenfalls
styrelse fick svara för anläggandet av de båda nya broarna. Re
dan under 1820-talet hade emellertid Vänersborgs stad och di
rektionen för det dåvarande Trollhätte kanalverk nått överens
kommelse om att kanalverket skulle överta såväl utgifter som in
komster rörande stadens hamn och broar.

För den nya öppningsbara sektionen av Dalbobron vid Blåsut
planerade man till en början olika lösningar, innan man slutligen
bestämde sig för en olikarmad svängbro. Detta förslag visade sig
vara det billigaste. Andra alternativ var dels en enarmad, dels en
dubbelarmad klaffrullbro.

Svängbrons konstruktion utarbetades närmare av kaptenen vid
Väg- och Vattenbyggnadskåren Ernst Nilsson (som f. ö. konstrue
rade såväl den nästan identiskt lika Gropbron, samt Klaffbron
och dessutom ytterligare några nya broar över kanalen i Troll
hättan). Som entreprenör antogs Motala Verkstads Nya AB för
själva den rörliga brodelen, medan Asea och L M Ericsson skulle
utföra de elektriska installationerna. Kanalverket skulle i egen re
gi svara för arbetena med landfästena och den bärande bropelaren.
Det skulle dock visa sig att gångna århundradens negativa er
farenheter av den lösa sandgrunden längs Dalbobron kvarstod,
och pålningsarbetena kunde därför inte genomföras programenligt.
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Tidigt på våren 1912 började man anlägga en provisorisk lands
väg på Blåsutsidan, som en förberedelse till den blivande nya
landsvägsanslutningen. Samtidigt höll man på med pålning och
kunde efterhand börja gjuta landfästena. Under juni månad sam-

Dalbobrons svängbro, som byggdes 1916 och revs nästan precis 50 år senare.

ma år började järnkonstruktionen till svängbron anlända från Mo
tala och i oktober hade man hunnit så långt att bron då var fär
digmonterad och kunde börja injusteras. Vid årets slut återstod
egentligen bara de avslutande arbetena med det elektriska maski
neriet. För detta byggdes en särskild transformator i korsningen
Blåsutbacken-KasenalIen. I början av år 1913 togs så Dalbo
brons nya svängbro i bruk. Den hade en längd av 60 meter, kör
banan var drygt 4,5 meter, jämte en gångbana aven meters bredd
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på ena sidan. Manövreringen skedde som nämnts på elektrisk väg
och öppnings- respektivt stängningstiden var 90 sekunder.

Dalbobrons hela körbana mellan de båda svängbroarna sten
sattes under år 1924.

Men efter något tiotal år hade trafikintensiteten över bron till
tagit så starkt att det visade sig angeläget med en bro som både
var bredare, bärkraftigare och dessutom mer snabbmanÖvrerad.
Redan på 1930-talet diskuterades därför möjligheten av att upp
föra en högbro, som skulle medföra att antalet broöppningar kun
de minskas.

Först cirka 30 år senare kom högbron till stånd, Nya Dalbobron,
som med sin mäktiga broklaff - vilken motsvarar höjden av ett
26-våningshus - är en av de allra längsta i vår världsdel.

I samband med diskussionerna på 1930-talet om breddningen
av Dalbobrons svängbro berÖrdes också problemen med de båda
andra broarna i själva Vänersborg; Residensbron och Gropbron.
Staden hävdade att Vattenfallsstyrelsen skulle stå fast vid sitt
drygt 100 år gamla åtagande att svara för broarna i staden, vilket
dock Vattenfall motsatte sig och hänvisade till den förändrade
situationen. Sommaren 1943 enades man dock om att Trollhätte
kanalverk, d. v. s. Vattenfall, skulle åtaga sig underhållet av
Dalbobron och Gropbron - vilka samtidigt enkelriktades 
medan Vänersborg med hjälp av statsbidrag skulle bygga om
Residensbron och Järnvägsbron över gamla hamnkanalen. Dessa
båda broar gjordes fasta, sedan man 1945 avlyst trafiken genom
kanalen.

Det blev knappast någon populär åtgärd att med hjälp av
ljussignaler enkelrikta Dalbobron. Vägtraf·ikanterna fick nu inte
bara finna sig i att stanna för att släppa fram båtar, utan också
för att släppa fram bilar och bussar. Enkelriktningen föranleddes
bl. a. av att den tyngre landsvägstrafiken gjorde det riskabelt för
två tunga fordon att mötas ute på bron. T. ex. vid den svenska
militära uppmarschen mot norska gränsen våren 1940 fick man
erfara vilket hinder broarna vid Vänersborg utgjorde. Tunga ar
tilleripjäser måste kopplas loss från dragfordonen och man tvinga
des att först köra över de bogserande bilarna, och sedan med
hjälp av långa trossar släpa över kanonerna.
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Oräkneliga är förvisso de timmar som i fåfäng väntan spillts
framför bommarna vid Dalbobrons båda svängbroar under gångna
år. Värst drabbades förstås blåsutborna, vilka ständigt i sin res
tid in till stan per buss, bil, eller cykel tvingades kalkylera med
att bli hindrade av broöppningar. Hade man t. ex. tågtider att
passa, kunde det ofta bli mer nervöst än spännande att räkna ut
hur snabbt båtarna hann passera och hur snart bron skulle kunna
stängas.

För några kategorier blev detta med osäkerheten vid broöver
farten en faktor som kunde utnyttjas i positiv riktning. Exempel
vis eleverna vid läroverket och flickskolan kunde genom bron
få aJlibi för sen ankomst - ingen kunde ju kontrollera om man
med rätt eller orätt gav bron skulden.

Det berättas för övrigt om en skolyngling från nedre Blåsut
- han är numera vad man kan kalla en man i staten - som
litet väl ofta tog chansen att skylla sin sena ankomst till läro
verket på mellankommande sjöfartshinder. Den misstänksamme lä
raren krävde därför att ynglingen skulle uppvisa intyg från bro
vakten.

En dag drabbades verkligen den unge mannen av att bommarna
fälldes just som han skulle cykla ut på bron. När båten passerat
och landsvägstrafiken kunde löpa normalt igen, stack pojken en
lapp i handen på brovakten och förklarade lärarens yrkande.
Mannen på bron tillmötesgick önskemålet, och med gott samvete
trampade den försenade eleven iväg mot lärdomsanstalten. Där
uppstod givetvis den väntade situationen vid inträdet i klassrum
met; läraren for ut i arga förebråelser, men eleven stack seger
viss fram sitt "intyg". Till elevens stora häpnad blev det emeller
tid både fortsatt ovett och därtill anmärkning.

På lappen hade brovakten - som kände sin pappenheimare 
med kantig stil plitat: "Han kom försent ändå"!

Vid särskilt ogunstiga förhållanden kunde f. ö. en trafikant från
Blåsuthållet mot Trollhättan få finna sig i att tvingas vänta först
vid Svängbron nedanför Blåsutbacken, sedan vid Residensbron
och därpå ytterligare vid Gropbron - inte sällan då för samma
båt som hindrat passagen över Dalbobron strax innan.
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Den senaste och nuvarande högbron - som väl under lång tid
framöver får heta Nya Dalbobron - invigdes med pomp och ståt
i december 1963. Endast ytterligare en bro i Europa uppges ha en
broklaff som är av större dimensioner än denna. Själva klaffen

Nya Dalbobron, högbron som togs i brtik i december 1963, är ett imponerande
byggnadsverk. Dd bron invigdes fanns det endast en bro i Europa

som hade en broklaff som var längre än Dalbobrons.

är cirka 50 meter lång. Körbanans bredd är närmare 18 meter
och har fyra filer, mot den gamla svängbrons enda. Dessutom
har manövreringstiden blivit väsentligt avkortad och broklaffen
kan fällas upp, respektive ner på knappt en fjärdedel av den tid
det tog för att öppna eller stänga svängbron.
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Genom att brons körbana ligger 19 meter över vattenytan kan
ett stort antal fartyg passera utan att bron behÖver öppnas. Man
räknar med att antalet broöppningar per år har nedbringats från
närmare 9.000 år 1962 till ungefär 4.000 under år 1966.

Kanalbron vid Residenset hade detta utseende före ombyggnaden 1873.
l bakgrunden Blåsut.

Entreprenör för brobygget, som inleddes under hÖsten 1959,
var Skånska Cementgjuteriet och den östtyska firman M. A. N.
svarade för leveransen av broklaffen och övriga järnkonstruktio
ner. Kostnaden för högbron blev i runt tal 12 miljoner kronor.

RESIDENSBRON, ELLER SVANGBRON

Den ursprungliga och egentliga bron över segelleden genom Vä
nersborg, var alltså den bro som fram till 1945 hette Residens
bron. Den gamla 1600-talsvindbryggan i Vänersborgs försvars
mur och långt senare balansbron och dess efterföljare, ersattes
som ovan nämnts 1873 aven svängbro. Denna öppnades och
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stängdes för "handkraft" på så sätt att brovakten ställde sig på
den rörliga delen, lade en grov tross runt axlarna och drog, ge
nom att vandra baklänges, isär de båda brohalvorna. Trots att
bron sannolikt var mycket väl balanserad, måste detta ändå ha
varit något av ett kraftprov. Men så var också brovaktarna vid
Residensbron på 1930-40-talen, en hel dynasti med "Manne ve
brona" som huvudman, både resliga och välbyggda män.

Av helt naturliga skäl var det Residensbron som för genera
tioner av vänersborgare både före och efter sekelskiftet var sta
dens bro - Svängbron, som var den mest centralt belägna bron,
omedelbart nedanför Residenset och på ömse sidor omgiven av
hamnen och dess dragvägar. Här låg en klappbrygga, överbyggd
med tak; senare stod här en grönmålad tidnings- och tobakskiosk,
prydd av drakhuvuden och snickarglädjedekor. Och därintill en
stenho för bönderna att vattna sina hästar i före hemfärden mot
Dal eller åt öxneredshållet.

Efter dåtida förhållanden var det en bro som var en av sta
dens statussymboler; det triangulära gjutjärnsräckverket var pam
pigt prytt med ett gyllenimiterat Oscar II-monogram och därtill
riksvapnet.

En Frida-visa - "Den glada mjölkskjutsen" - ger för övrigt
en utsÖkt detaljerad tidsbild med bron och kanalen. Allt talar
väl där för att Birger Sjöberg i visan återgett bilden av Resi
densbron exakt efter förebilden:

Svängbron dånar,
brovakten svär och ryter
och speglar sig röd i flaskan,
som blixtrar förbi.
Vattnet blånar,
en vimpel i vind sig knyter
på skutan, som gungar så makligt och fri.
Bukiga segel,
se i din spegel
och broräckets kungliga vapen också!
Lejon, som räcka
ut tungan och sträcka
på gyllene ramar, som hotar att slå!
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Ett originellt grepp förvisso att göra en blank mjölkflaska till
skvallerspegel av ett förgånget Vänersborg. Från den tid då sta
den inte bara var en idyll, utan också en av rikets mera bety
dande sjöfartsstäder, där skutor, galeaser och ångbåtar med hem
mahamnar nära och långt fjärran blåste signaler för bropassage.

Svängbron över hamnkanalen i Vänersborg i början av 1900-talet. Mitt på bron

kan man urskilja kungamonogrammet ett O för Oscar samt en romersk tvåa.

Som nämnts var det under sommaren 1945 som den gamla hamn
kanalen genom Vänersborg genom "underrättelser till sjöfarande"
avlystes för trafik. Samtidigt påbörjades byggandet av den nya
Residensbron i Kungsgatans förlängning. Den blev därmed också
den första sektionen av den blivande Dalbobrons högbro vid dess
östra landfäste. Den nya Residensbron, som är i betong och stål,
togs i bruk 1948, varefter den gamla uttjänta bron skrotades.

Denna bro, 1873 års Residensbro, hade haft sitt landfäste vid
Hamngatan nästan exakt mitt emellan Kungsgatan och Drottning
gatan - således vid mitten av Residenset. Dessförinnan, på den
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gamla tullportens tid och långt senare, hade uppenbart bron lik
som nu utgjort en direkt fortsättning av Kungsgatan.

GROPBRON

Under de allra första åren av 1600-talet påbörjades arbetet med
Karls grav, men som segelled kom denna kanalstump inte i bruk
förrän långt in på 1700-talet. Den ursprungliga avsikten med
Karls grav var av allt att döma att få en flottningsled förbi Hu
vudnäsfallet, vid Göta älvs utlopp ur Vänern, och det var främst
på tillskyndan av Karl IX som kanalbiten mellan Vassbotten och
Göta älv tillkom. Namnet härstammar också från denne regent,
vilken själv vid besök på platsen 1609 övertygat sig om fördelarna
av kanalens tillkomst. Samtidigt ville han f. ö. ha en utredning
om möjligheterna att gräva en kanal mellan Vassbotten och Udde
valla! Främst blev det tydligen dalslandsbönder och en del Brätte
borgare som tvingades gräva sig igenom leråkrarna vid Tenggrens
torp och Nabbensberg - Vänersborg tillkom ju först åtskilliga år
senare. Kanalsprängningen följde delvis en liten bäck.

Men när sedan Vänersborg blivit anlagt får man förmoda att
behovet aven bro över kanalen ytterligare ökades. Någon an
teckning om när så skulle ha skett tycks inte vara känd. Bron
måste helt naturligt ha varit av stor betydelse, eftersom den ledde
ut till Edsvägen, som under långa tider var en synnerligen bety
delsefull transportväg föx bl. a. järnet från Värmland och Berg
slagen som först fördes på båt så långt Vänern räckte, d. v. s.
ner till Vassbotten, och vid Brätte och Korseberg lastades om på
hästforor och kördes förbi fallen ner mot Göteborg och vidare
till exportländerna på andra sidan haven.

Känt är emellertid att bron vid Gropbron blev illa åtgången
midsommaren 1676, då den svenske militärbefälhavaren general
Hans Georg Mörner förgäves sökte försvara Vänersborg mot de
dansk-norska trupper som anfördes av fältmarskalken Ulrik Fred
rik Gyldenlöve. Bron ingick då i en förpost till Vänersborgs för
svarsverk och Mörner lät sitt folk sätta bron i brand för att söka
stoppa fienden. Denne lyckades dock storma över bron, trots att
lågorna svedde både fotfolk och rytteri. De anfallande släckte elden
och reparerade tydligen bron nödtorftigt för att kunna ta över

18



aven sina hästar och kanoner. (Slaget vid Gropbron, som pågick
i fyra timmar, finns utförligare skildrat i VSGÅ 1964. Se "Histo
rien bakom herr Gyldenlöves klocka")

Vad som senare hände med Gropbron är hÖljt i historiens dun
kel. Tveksamt är förresten om namnet Gropbron var känt vid
denna tid. I varje fall kände tydligen inte Gyldenlöve till det,
för på ett kopparstick som visar slaget om Vänersborg 1676, kal
las platsen för denna drabbning "Die Redoute flir König Carls
graf", och angav således att det här låg en mindre skans, en re
dutt. Sannolikt återuppbyggdes eller reparerades bron över Karls
grav ungefär samtidigt som den vid samma tillfälle brända bron
vid Rånnum.

Ovisst är också om namnet Gropbron betecknar enbart själva
bron, eller även innefattar bebyggelsen närmast kring bron. Detta
senare förhållande är som bekant giltigt nufÖrtiden och har tyd
ligt varit så under tämligen lång tid. (Kanske rent av Karls
"grav" från början bara var en "grop"). Som ett kuriosum kan
i sammanhanget nämnas att efter Vänersborgs brand 1834 bok
tryckaren Johan Quist flyttade resterna av sitt tryckeri till Grop
bron. Några år efter branden finns därför Gropbron angivet som
tryckort på vissa kungörelser och andra handlingar från detta
tryckeri. Ett förhållande som man kan fÖrmoda vållat åtskilligt
med huvudbry vid bl. a. universitetsbiblioteken och andra institu
tioner vilka tog del av och regi'strerade nyutkomna trycksaker ...

Uppgifterna om Ödena för bron vid Gropbron tiden efter för
stÖrelsen under Gyldenlövefejden och så långt fram som till sekel
skiftet 1900 är ytterligt sparsamma. Några episoder som visar
brons uppenbarligen ganska ofta miserabla tillstånd finns dock no
terade. I mitten av 1810-talet skulle bron ha brakat ihop med
den påföljden att en person förolyckats. Det framgår dock inte
om vederbÖrande drunknat eller omkommit på annat sätt; efter
som bron av allt att döma var en vind- eller balansbro, kan ju
någon stock eller balk ha trillat ner och slagit den olycklige i
huvudet.

En liknande incident, som dock inte lär ha vållat någon per
sonskada men som kunnat få minst sagt obehagliga fÖljder, in
träffade något år senare då general Hans-Henrik von Essen -
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en av den svenska krigsmaktens dåvarande toppmän och sannolikt
densamme som var ståthållare i Norge - passerade Gropbron.
Just som det höga följets vagnar rullat över bron, störtade den
samma ned i Karls grav. Uppenbarligen gjorde von Essen med rät
ta skäl för benämningen "en försiktig general", ty vid återfärden,
upplyses det, begagnade han sig av båt!

Anledningen till den höge militärens besök i trakten kan för
modligen varit att han haft ärende till Nygårdsängen, invid Nab
bensbergs tegelbruk, där Västgöta-Dals regemente under lång tid
hade sin excercisplats. Militären hade alltså stor anledning att
ofta färdas över bron vid Gropbron, och det kan väl förmodas
att bron tidvis utsattes för hård belastning av denna orsak.

För de styrande i Vänersborg vid denna tid var det säkert med
djup tillfredsställelse man kunde konstatera att skyldigheten att
underhålla Gropbron låg hos direktionen för Trollhätte kanal
verk. Magistraten i Vänersborg hade nog med penningbekymmer
för underhållet av Dalbobron och Nyebro vid Vargön.

Enligt anteckningar i handlingar hos Statens Vattenfallsstyrelse
bl. a. blev en likarmad svängbro placerad över Karls grav vid
Gropbron 1899. Den bestod av två spann om vardera nio meter.
Emellertid måste långt dessförinnan en öppningsbar bro ha fun
nits här, eftersom fartygstrafiken genom Karls grav inletts redan
våren 1778. Den första slussen vid Brinkebergskulle hade förresten
färdigställts redan år 1752. Seglationen genom Karls grav hörjade
i betydande skala först hösten 1800, sedan slussarna i Trollhättan
då officiellt öppnats.

Den bro som byggdes vid Gropbron 1899 var av vissa uppgifter
att döma av i stort sett samma utseende och utförande som den
tidigare byggda Residensbron. När sedan efter 1910 i samband
med kanalutvidgningen nya svängbroar skulle byggas både vid
Gropbron och i Dalbobron, blev dessa båda broar i sin tur så gott
som exakt likadana.

För att kunna bredda Trollhätte kanal måste omfattande mudd
ringsarbeten göras i Karls grav. Samtidigt muddrade man också
upp den del av Vassbotten samt den sträcka längs Blåsutstranden
där den nya farleden skulle gå. Dessa arbeten påbörjades som
maren 1910 och utfördes aven dansk firma. Jämsides härmed
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började man också iordningställa landfästena för den nya sväng
bron vid Gropbron, nästan omedelbart intill det dåvarande bro
läget, men åt Vassbotten till.

Liksom ifråga om Dalbobrons svängbro uppdrogs åt samme
konstruktör, VoV-kapten Ernst Nilsson, att rita även denna bro.

Gammalt och nytt vid Gropbron. Till vänster svängbron från 1912 som nu tjä
nat ut. l bakgrunden reser sig de båda snabbgående broklaffarna till den nya
breda bron, som eliminerar den irriterande flaskhalsen vid södra infarten till
Vänersborg. Öppnings- respektive stängningstiden är endast något över en minut

för denna fyr-fiiiga bro.

Man valde också samma typ av bro. Som entreprenör för Grop
brons järnskelett antogs Göteborgs Nya Mekaniska Verkstad, me
dan det tyska bolaget AEG fick svara för elektrodelen av maski
neriet.
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Landfästena hade blivit färdiga mot slutet av 1911 och under
1912 anlände järndelarna per pråmar från Göteborg. Hopmon
teringen påbÖrjades på våren och den 6 augusti 1912 stod nya
Gropbron - den nu rivningsmogna - redo att öppnas för tra
fik. Brons längd var inte fullt 55 meter och bredden närmare 6
meter. Den seglingsfria bredden blev liksom vid Klaffbron för
järnvägen och Dalbobron 30 meter.

Under några månader hösten 1912 låg såväl den gamla som den
nya bron sida vid sida över Karls grav. Först i slutet av decem
ber lyfte ett par stora pråmkranar bort den gamla bron och förde
den kanalvägen ned till Trollhättan. Där lades den f. d. Grop
bron vid den s. k. Holmen nedanför Slussarna.

Efter ombyggnaden invigdes officiellt den nya Trollhätte kanal
den 25 okt. 1916 av kung Gustaf, som tillsammans med bl. a.
kronprinsen och prins Carl besökte Vänersborg och Trollhättan.
Den första båten genom de nya broarna i Vänersborg - Grop
bron, Klaffbron och Dalbobron - passerade samma eftermiddag
på väg upp i Vänern.

Den nya Gropbron som blev klar att trafikeras hösten 1966 lig
ger ytterligare något närmare Vassbotten än sina närmaste före
gångare. Bron blir en dubbel-klaffbro med en fri spännvidd av 34
meter och broklaffarna når en höjd av 33 meter i uppfällt läge.
Totala brolängden, inklusive landfästen, är nära 90 meter. Kost
naden belöpte sig på knappt 7 miljoner kronor. Arbetet med
själva bron utfördes av stockholmsföretaget Christiani & Nielsen
och kla:Hkonstruktionen svarade Bröderna Hedlund, Stockholm, för.

RÅNNUMSBRON

Landsvägsbron över det s. k. Huvudnäsfallet i Göta älv vid
Va'rgön kallas både Rånnums bro och Nyebro i äldre handlingar.
Visserligen låg Göta älv förhållandevis långt utanför Vänersborg,
men det blev ändå borgarna i den 1644 anlagda staden som ganska
omedelbart fick kunglig befallning att bygga en bro vid Rånnum.
Redan vid denna tidpunkt för 300 år sedan kom emellertid valuta
restriktioner i vägen och brobygget skulle ställas på framtiden.
Men när så försvarsstrategiska aspekter strax därpå kom in i
bilden, krävdes att en bro snarast byggdes över Göta älv. Den
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skulle ingå i det försvarsverk mot Norge, där Vänersborg blev
huvudort. Befästningsexperten Johan Wärnschöld gjorde ritnin
garna till bron vid Rånnum och såg till att arbetet kom igång un
der sommaren 1657. Närmast ansvarig för brobygget var en
"importerad" holländare, Jan Jakobson Kuyl (vars sonson senare
blev adlad till Kuylenstierna och huvudman för denna ätt).

De som fick svara för huvudparten av arbetet med Rånnums
bron var emellertid stadsborna i Vänersborg. Dessa ålades att ut
föra dagsverken vid byggplatsen och fick dessutom fälla och
forsla fram virke. Arbetslönen skulle visserligen utgå från Forti
fikationsverket, men Kuyl fick låna pe~gar hos borgmästaren Hans
Helfrage i Vänersborg, då statsverket hade ont om medel.

På rekordtid - knappt en månad - hade man emellertid fått
Rånnums bro färdig. Den var stabilt och kraftigt byggd och en
ligt de instruktioner Wärnschöld gett skulle bron hålla att tran
sportera såväl rytteri som lätta kanoner. Vid båda landfästena an
lades försvarsskansar, avsedda att möta ett anfall västerifrån.

De fruktade anfallen kom också tämligen snart. Vid det ovan
bl. a. under avsnittet om Gropbron refererade slaget under Gyl
denlövefejden om Vänersborg midsommaren 1676 stod en drabb
ning även vid Rånnums bro och de svenska försvararna brände
också denna bro. Detta föranledde Gyldenlöve att starkt beklaga
förstörelsen av "den kostliga bryggan". Först 1682 rapporteras
bron återuppbyggd igen och det var nu borgarna i Vänersborg
som fått svara för arbete och kostnader. Vid ännu ett tillfälle
blev bron eldhärjad, möjligen avsiktligt eller genom olyckshändelse,
och 1694 åter satt i farbart skick. Denna senare insats medförde
att Vänersborg som kompensation för utgifterna vid brobygget
befriades från skatt till kronan under två år.

Kristoffer Polhem, det svenska teknikersnillet, bÖrjade i bör
jan av 1700-talet projektera en bro över Huvudnäsfallet. Denna
bro ersatte den tidigare och vid det laget tydligen skröpliga bron.
År 1718 var Polhems bro färdig och den ansågs då som ett av sin
tids märkligaste ingenjörsarbeten. Polhem hade utformat den som
en s. k. spännverksbro och den var helt byggd i trä. Uppgifterna
om denna Rånnumsbro är något motstridiga. Enligt Erik Dahl
bergs Sueciaverk - där ju inte sällan illustrationerna på ett över-
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drivet sätt avviker från verkligheten - var hela bron bågformad.
Enligt modeller som bl. a. finns i Tekniska museets Polhemsam
lingar i Stockholm och hos Vattenfall hade bron ett helt annor
lunda utseende. Modellerna visar en bro vars körbana är helt

Som ett av Kristoffer Polhems mästerverk på brobyggnadsområdet betecknades
Nyebro, d. v. s. Rånnums bro vid Vargön. H är en modell av bron, ut

förd på uppdrag av Vattenfallsstyrelsen då den nuvarande
bron tillkom 1931. Polhems bro togs i bruk 1718.

plan och har på mitten längs sidorna spännverk, ställda uppåt
en trekant.

Denna Polhemsbro är bl. a. omtalad av Linne, som passerade
den på sin Västgötaresa 1746. "Bron låg över Göta älv, där floden
var smalast, och gjorde ett högt fall", skriv,er Linne. "Hon var
rätt väl byggd över forsen utan stenkar". Linne anger att en bygg
mästare Hillerström skulle ha uppfört Rånnums bro. Självfallet
gör Linne också en intressant naturiakttagelse från bron:

- Vid denna bro på östra sidan utstötte en liten klippa med
kant, och formerade en liten vinkel eller vik neder åt strömmen,
där laxen stannade och sökte vila, under det han näppeligen kun
de arbeta sig uppför en brusande fors. Här var artigt att stå på
bron, och både se laxen stå i sitt arbete, och fångas med håv.

Anda fram till år 1902 upptogs det brotull vid Nyebro. Först
vid denna tidpunkt slapp Vänersborgs stad stå för underhålls
kostnaderna, vilka då istället lades på Väne härad. Såväl gående
som åkande fick erlägga bropenning och avgiften utgick efter an
talet fötter eller hjul; en styver (cirka 1/2 öre) per fot eller hjul.
Det kostade alltså två styver att promenera över bron, den som
red fick följaktligen betala fyra; färdades man i häst och vagn
blev det således att erlägga åtta styver.
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Den av Polhem anlagda bron försvann inte definitivt förrän
1931, men hade naturligtvis under de gångna två århundradena
både blivit restaurerad och delvis ombyggd. När bron revs 1931
fann man t. ex. en stock som bar årtalet 1788.

Den avgörande orsaken till att en ny bro anlades vid Vargön
var att man då började inleda det omfattande arbetet med Vä
nerns reglering. Bl. a. måste älvfåran breddas just vid själva hro
läget. Den nya bron uppfördes parallellt intill den gamla, men
fick en väsentligt ökad spännvidd, bredare körbanor och en större
bärförmåga. Bron byggdes i betong och stål och är cirka 90 me
ter lång, samt vilar på tre betongpelare. Denna bro, som alltfort
är i bruk, invigdes 1931.

Det var Vattenfallsstyrelsen som stod som byggherre och lät
sätta upp en minnesplatta på bron av följande lyddse:

Rånnums bro byggdes år 1657 av Wärnschiöld över den då 30
meter breda strida älven. Här stod Gyldenlöve år 1676 färdig
att infalla i Västergötland. Bron brändes då till landskapets rädd
ning. Nyebro anlades år 1694. Den ersattes 1718 av Polhem med
en djärv spännverksbro som väckte färdemännens farhågor och
dock bestod i tvenne århundraden, A'lvfåran vidgades år 1931
för Vänerns reglering, Kungl. Vattenfallsstyrelsen lät då bygga
en bro av järn och betong i den gamla träbrons ställe.

För det framtida vägnätet kring och genom Vänersborg projek
teras en ny bro istället för den nuvarande Vargöbron. Enligt ett
förslag skulle denna nya bro gå parallellt med järnvägsbron 
"Stålbron" - och ingå i en vägsträckning, som från en plats in
vid Gropbron via Mariero leder trafiken österut i utkanten av
fabriksområdet i Vargön.

"STÅLBRON"

Den av broarna i och kring Vänersborg som pa sm tid kanske
tilldrog sig den största uppmärksamheten bland internationell tek
nisk expertis, är sannolikt Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga-banans
järnvägsbro över Göta älv vid Vargön - alltså en parallellbro
till Polhems märkliga bro, belägen några hundra meter uppströms.
Järnvägsbron konstruerades av majoren vid Väg- och Vattenbygg-
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nadscorpsen, Claes Adelsköld och den utfördes vid Bergsunds me
kaniska verkstad i Stockholm.

1866 var det man invigde denna märkliga bro, som exempel
vis en ledande brittisk tidskrift "The Engineer" då ägnade ett
specialnummer åt. Adelskölds ritningar till bron ställdes också ut
på en internationell industriexpo och utländska studiede1egationer
kom till Sverige för att beskåda vad järnvägsbyggaren landshöv
ding Eric Josias Sparre kallade för "det Adelsköldska snillets mest
lysande triumf".

Det som gjorde denna bro i järnvägarnas begynnelse så unik
var dels att den var den första bro i världen som byggdes av ett
så okänt och föga pålitligt material som stål, och dels att kon
struktionen avvek från den gängse, genom att ett halvcirkelformat
fackverk undertill gav bron bärighet. Detta gjorde att bron såg ut
att ligga upp och ner. Ett rykte om att bron genom misstag av
Adelsköld kommit att placeras med "botten upp" spreds också i
trakten. Adelsköld uppges ha funnit detta så lustigt, att han själv
bidrog till att ge spridning åt det falska ryktet.

Major Claes Adelsköld var uppenbarligen snillrik - trots att
folket i "Stålbrons" grannskap hade sina tvivel om hans rätta
klokskap. Då han av landshövding Sparre i Vänersborg fått upp
draget att dra en järnvägslinje från Uddevalla via Vänersborg till
Herrljunga, ett arbete som igångsattes våren 1864, mötte Adel
sköld ett av sina mest svårbemästrade problem strax öster om Vä
nersborg; övergången av Huvudnäsfallet i Göta älv. Forsen var
här närmare 50 meter bred och dessutom så strid att det var o
tänkbart att placera en stödpelare mitt emellan landfästena. Det
ta skulle alltså starkt försvåra broslagningen, och en bro av gjut
järn skulle bli alldeles för tung att manövrera på plats.

Det var då Adelsköld kom på iden att använda sig av stål och
att tillämpa en annorlunda princip för bärfastheten. Han lär ha
fått denna snilleblixt helt plötsligt en nyårsnatt, då han till sin
hustrus förskräckelse plötsligt störtade upp ur sängen för att istäl
let ta plats vid ritbordet. Under arbetet med UVHJ-banan var
f. ö. Adelsköld med sin familj bosatt i Vänersborg under ett par
års tid.
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En februaridag 1866 var det dags för majoren Adelsköld att
omsätta första ledet av sitt vågade experiment i praktiken. De
första brobalkarna av stål hade levererats från Stockholm och
skulle nu placeras på sina landfästen. På ömse sidor om älven
hade man riggat upp höga master, vilka bar upp ett system av
linor och block, med vars hjälp man skulle hissa de drygt 40 me
ter långa stålbalkarna till väders och bogsera dem över den skum
mande forsen. För att Adelsköld och hans medhjälpare skulle kun
na ge order till arbetslagen på båda sidor om älven, hade han
fått låna ett par grupper militära signalister, vilka med flaggor
och "telegrafiska tecken med händerna" förmedlade ordergivningen.
Dånet från fallet dränkte alla röster.

Det här evenemanget för 100 år sedan hade lockat betydande
publik ut till broslagningsplatsen i den arla morgonen. En förut
seende man var källarmästare Göthberg på Hotell Wictoria i Vä
nersborg. Han hade låtit forsla ut ansenlliga mängder förnöden
heter i form av mat och dryck och hans varor rönte uppenbar
ligen strykande åtgång.

överförandet av broreglarna blev en triumf för Addsköld och
när den första stålbalken bundit samman älvstränderna bröt jub
let lÖst; man hurrade och man skålade i Göthbergs champagne.

Adelsköld var alltså dagens man, men den som kom att s,vara
för dagens sensation blev käUarmästarns unga hustru. Just som
stålbalk nummer ett lagts ned, men ännu ej gjorts fast vid bro
fästena och medan folket fortfarande hurrade, tog sig denna kvin
na för att oförskräckt kliva ut på den regnhala, sviktande och
bara tre decimeter breda stålskenan. Och så balanserade hon till
åskådarhopens oförställda häpnad helt lugnt iväg ut över den då
nande och skummande forsen.

Lyckligt framme på Vargösidan vände hon sig mot sin publik,
vinkade glatt och tog den naturligaste vägen tillbaka - alltså
ännu en balansgång över stålbalken och åter tiU utgångspunkten!

I sina memoarer berättar Adelsköld att både han själv och de
övriga som bevittnade balansakten blev, "liksom slagna av stel
kramp". Alla var övertygade om att det rörde sig om ett själv
mordsförsök. Den som uppenbarligen var närmast till att avlida
vid tillfället i fråga, var den våghalsigas man. Källarmästare Göth-
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berg hade, då han såg sin unga fru vandra ut Över fallet, svimmat
och blivit "svartblå i synen, synbarligen död av slag", skriver
AdelskÖld. Det lyckades dock hustrun att efter hand väcka ma
ken till liv igen medelst att hälla en hink vatten Över honom och
att tÖmma ett glas konjak i hans hals.

Sedan nu de fÖrsta bärande broreglarna kommit på plats Över
älven påbörjades omgående monteringsarbetet. Ungefär ett halvår
senare ansågs "Stålbron" klar för trafik. Vid de balansprov som
gjordes visade det sig att bron tålde gott och väl dubbelt den
beräknade tyngden.

LandshÖvding Sparre beundrade med rätta Claes Adelsköld för
dennes utomordentliga insatser vid järnvägsbyggandet. Sin stolthet
Över "Stålbron" - vilken ju spred glans även åt UVHJ och ba
nans upphovsmän, enkannerligen i hög grad hr greven själv 
uttryckte landshÖvdingen bl. a. genom att utanordna en gratifi
kation till AdelskÖld på 10.000 kronor. Dessutom hyllade lands
hövdingen Adelsköld (och kanske även sin egen initiativkraft) i
ett hÖgstämt tal efter den första invigningsturen på järnvägen i
oktober 1866. Invigningsfesten hölls på Hotell \Victoria i Väners
borg - om den äventyrliga och djärva källarmästarfrun vid detta
tillfälle balanserade något annat än serveringsbrickor, framgår inte
av referaten - och då hr greven och landshÖvdingen Sparre hög
tidstalade, yttrade han med syftning på "Stålbron" : " - - - vi hava
slagit en boja av stål över den brusande forsen, som i sitt van
mäktiga raseri endast förmår att på densamma kasta - sitt skum"!

Landets första bro av stål kom alltså att uppföras vid Väners
borg och ännu långt efter det att den Adelsköldska broskapelsen
litet varstans fått efterföljare har namnet "Stålbron" bevarats
bland folket i trakten. Ursprungligen hade UVHJ en mindre
spårvidd än vad som var standard för de flesta andra banor.
Det var Sparres ide och ett sätt att nedbringa kostnaderna. Spår
vidden kallades därför "snålsparrig"! Men redan 1899 övergick
man till normal spårvidd, vilket även innebar viss ombyggnad
av "Stålbron".

Åtgärderna vid Vänerns reglering spelade in även fÖr "Stål
brons" vidkommande och i samband därmed höjdes bron 1930
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cirka 70 centimeter. I annat fall hade de nedhängande reglarna
vid högvatten kommit att stå under vattennivån i älven.

Så sent som i maj 1947 ersattes den ursprungliga "Stålbron"
med en järnvägsbro, givetvis också den byggd i stål, men med en

Som ett av ingenjörskonstens mest geniala brobyggnader betecknade samtiden
"Stålbron" som förde UVHJ banan över Göta älv. Bron bygg-

des för precis 100 år sedan och konstruerades av
järnvägspionjären major Claes Adelsköld.

mera traditionell överbyggnad. Samtidigt hade ytterligare en ny
kanalarm tillkommit, Sjöbodakanalen, och därför fick ytterligare
en bro bygggas för järnvägen, alldeles i anslutning till den första
bron. Båda dessa är av exakt samma utseende och utförande och
uppfattas som en och samma bro, fastän delad. De nya broarna
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hade tillverkats av Kockums Mekaniska Verkstad
Bytet av bron utfördes på en enda natt.

KLAFFBRON

Malmö.

Den nya sträckningen av Trollhätte kanal genom Vassbotten i
ett västligare läge än tidigare då kanalen gick genom hamnen
i Vänersborg, gjorde det nödvändigt att bryta igenom UVHJs
banvall vid Kasen och anlägga en öppningsbar bro där. Som ovan
nämnts började man sommaren 1910 muddra för den nya farleden.
Vänersborgs stad träffade avtal med kanalverket om att man
med muddringsmassorna skulle fylla ut det grunda området mel
lan Dalbobrons stenlagda barriär och UVHJs banvall. Därvid
uppstod alltså det s. k. Lilla VaS'sbotten, det nuvarande området
med en del industrier, hamnen etc. Industriområdet kom att pla
neras efter förslag som framkom i en pristävling som Elfsborgs
Läns Annonsblad utlyste hösten 1916. FÖr slammet som togs upp ur
Vas'shotten och Vänern fick Vänersborg betala en viss avgift.

Samtidigt som Vassbottenområdet steg ur sjön, lade man också
upp underlaget för den blivande järnvägsbrons landfästen. Denna
bro var ursprungligen tänkt som en svängbro, men det visade sig
att grundförhållandena även här var ogynnsamma för denna typ
av bro. Istället bestämde man sig för en klaffbro. Vid denna tid
hade just en amerikansk ingenjör lanserat ett nytt system för en
armade klaffbroar. Principen byggde på att själva brotornet, då
bron öppnades liksom kunde vikas ihop, så att brospannet likt
en tapp sköts in däri. Konstruktionen byggde också på principen
att en motvikt balanserade klaffens-spannets hela tyngd.

Ritningarna för Klaffbron utarbetades av VoV-kaptenen Ernst
Nilsson (vilken som nämnts även ritat bl. a. Dalbobron och Grop
brons svängbroar); och i februari 1914 utlämnades arbetet på en
treprena:d. Fyra svenska och fem tyska firmor kom in med anbud
och det blev den tyska J. Gollnow & Sohn i Stettin som antogs
som entreprenör. Ett annat tyskt företag, Siemens-Schuckert, skulle
utföra det elektriska arbetet. Anbudssumman var 161.043 Reichs
mark och beloppet skulle utbetalas till Stettinföretaget i tysk va
luta.
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Klaffbron över nya trafikkanalen togs i bruk 1916. Denna järnvägsbro är nu
den äldsta av broarna i Vänersborg och har inte undergått några nämnvärda
förändringar det halvsekel den varit i bruk. "En i alla lägen ful silhuett",
skriver Jonas Wallin i sin UVHJ-historik, men man kan nog ha delade upp-

fattningar om det påståendet.
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Landfästena till Klaffbron var färdiga i juli 1915, men kriget
hade försenat den tyska firman, så att först i september detta år
började de första delarna av järnkonstruktionerna anlända. Mon
teringsarbetet påbörjades omedelbart och man började också gjuta
motvikten, som utgöres av ett järnskelett, omgivet av armerad
betong.

Inte förrän i augusti 1916 hade arbetet avancerat så långt att
det cirka 30 meter långa brospannet kunde provbelastas. Det vi
sade sig kunna tåla en tyngd av mer än 80 ton. Efter besiktning
blev bron den 25 augusti 1916 godkänd för trafik och kunde se
dan strax därefter tas i bruk, sedan järnvägsspåren anslutits.

Manövreringen av Klaffbron sköttes länge av personal i en
manöverhytt i själva brotornet. Sedan några år sker nu manövre
ringen från Nya Dalbobron. Manöverorganen där är synkronise
rade med järnvägens ställverk så att signalerna visar på stopp
och vissa växlar läggs om till skyddsspår på ömse sidor om Klaff
bron innan bron kan öppnas. Därmed låser också brovakten på
Dalbobron berörda delar av järnvägens ställverk och ger sedan
klarteoken för tågens passage.

Kontraktet med den tyska firman tecknades inte många må
nader innan första världskriget bröt ut. Enligt den leveransför
sening på drygt ett halvt år som kriget medförde, skulle Vatten
fall enligt kontraktet vara berättigad till ett skadestånd på 45.000
RM. Trots detta framhöll den tyska firman i en skrivelse till
Vattenfallsstyrelsen i januari 1918 att räkningen nog skulle kom
ma att ökas med 88.500 RM som kompensation för de merkost
nader kriget medfört för leverantören. Man påpekade vidare att
man inte utnyttjat sina möjligheter att på grund av kriget åbe
ropa force majeure~klausulen, utan "av ambitionsskäl" ful'1följt
leveransen då man inte ville strandsätta Vattenfallsstyrelsen och
järnvägsbolaget. Dessutom framhölls att eftersom kursen på den
tyska riksmarken sjunkit, detta gynnat den svenska beställaren.
Kursförlusten uppskattas till närmare 60.000 Reichsmark.

Vattenfallsstyrelsen menade nu att trots skadeståndskravet på
45.000 RM, det ändå vore rimligt med viss ersättning för de extra
kostnader leverantören oförskyllt lidit. Den tyska valutan hade
endast försämrats utanför Tyskland och av den anledningen ville
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man bara godkänna ersättning för VISS del av den påtalade kurs
förlusten.

Slutet blev nu att Vattenfallsstyrelsen hos regeringen begärde
att få betala ut 17.000 RM utöver det kontraktsenliga beloppet.
Detta med speciell hänvisning till att "genom kursfallet Vatten
fallsstyrelsens kostnader för bron minskat betydligt mer än som
motsvarade 17.000 RM".

Kungl. Maj:t fann anledning att utan invändning bifalla Vat
tenfalls hemställan ...

Denna järnvägsklaffbro över Trollhätte kanal i Vänersborg har
jämte Gropbron under sina 50 år varit den enda av Vänersborgs
många broar som berörts av endast obetydliga yttre förändringar.
I stort sett har man bara monterat in el-ledningar Över spåret i
samband med bandelens elektrifiering under 1940-talet. En kne
pig detalj innebar lösandet av kopplingsförfarandet för luftled
ningen vid brons ändrade läge vid öppning och stängning.

Klaffbron torde också få bestå i sitt ursprungliga skick länge
ännu och några ändringar av bron uppges inte vara aktuella.

jA"RNV}l"GSBRON ÖVER GAMLA HAMNKANALEN

När Uddevalla- Vänersborg- Herrljunga järnväg anlades åren
1864-1866, måste man bygga en svängbro över hamnkanalen i
Vänersborg, omedelbart intill stadens järnvägsstation. Denna bro
torde - frånsett järnvägsspåren - i princip ha varit av samma
typ som gamla Residensbron, några hundra meter åt Vänern till.
Bron ingick på sätt och vis i Vänersborgs bangård och vid sidan
av spåren fanns också en smal plattform för gångtrafikanterna
och bangårdspersonalen. För att använda sig av denna genväg
måste man dock ha s. k. brobiljett. Man kunde även lösa en så
dan gångbiljett ända från öxnered - till samma pris som en
färdbiljett med tåg!

Ursprungligen hade man speciella brovakter vid järnvägen,
utrustade med en plåtskylt med ordet "Brovakt" i uniforms
mÖssan. I deras åligganden ingick bl. a. att se till att bron hölls
smord, att det fanns rovolja i signallyktarna för bron och tända
dem etc. Men de fick också delta i stationskarlarnas sysslor. En
känd befattningshavare vid bron var "Brovaktar-Erik" - d. v. s.
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Erik Johansson - vilken fått en gata uppkallad efter sig, Bro
vaktarbacken på Blåsut, där han bodde. Han var originell, men
ansvarsmedveten och visade sådan iver i tjänstutövningen att han
flera gånger plumsade i kanalen - sista gången strax före det att

Järnvägens svängbro över gamla hamnkanalen tillkom 1866 och ersattes 1945
med en fast betongbro, sedan kanalen avlysts för trafik. l många år fick

stationspersonalen vid Järnvägsstationen i Vänersborg agera brovakter.

han 1912 vid 75 års ålder pensionerades. Då hade han vaktat sin
bro ända från järnvägens första tid, 1867.

Senare ingick det i de ordinarie stationskarlarnas åliggande
att ha "bro-turer" under sin tjänstgöring. Åtskilliga av de SJ
tjänstemän, som var anställda vid Vänersborgs järnvägsstation
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så sent som under 1940-talet, har även fått pröva sin styrka ge
nom att med handkraft öppna respektive stänga bron.

Liksom Residensbron blev även Järnvägsbron ersatt aven fast
betongbro åren 1945-1947, efter det att den gamla kanalen
stängts för seglation.

Sedan ungefär 20 år glider således inte längre genom kanalen
några "skutor guppande med ved och bräder på" som tutar på bro
vakten och ger karaktär åt Frida-miljöns Lilla Paris. Men mellan
Residensbron och Järnvägsbron har staden som bekant ordnat en
småbåtshamn, som gör det möjligt för vänersborgarna Mt över
"Kanalens plaskande böljor" låta sig i motorbåtar av såväl äldre
gedigna modeller, som tjutande plastracerbåtar föras ut mot Vä
nerns öppna vattenvidder.

Lilla Paris-traditionen bäres alltså vidare - anpassad till den
nya tidens krav på snabbare och effektivare kommunikationer till
sjöss och lands. Sin "Cantilena comunale", som i Kriser och kran
sar är en Vänersborgstrogen variant på Lilla Paris-motivet, inleder
Birger Sjöberg med ett par diktrader som åt staden med broarna
ger stämning och idyll från seklets början:

Med en maklighet, som sinnet söver,
skutan glider genom öppna bron.
Varsamt vattnet fransas fram i fören . ..

Denna rogivande avspändhet har nu inget utrymme i realismens
tidsålder, då broarna blivit trafikmaskiner som i en allt mer glu
pande takt fyller sin uppgift att sluka både fartyg och lands
vägsfordon, vilka allt snabbare forsar fram längs farlederna, eller
allt hastigare rullar över körbanorna.

Sture Johanson

35



GILLEBRODER!

När Du får årsskriften i Din hand, tänker Du då på

att den är en länk mellan Dig och Gillet och Din kära

hemstad?

Vad vet Du om Vänersborg? Kan Du visa en främ

ling omkring här och beskriva dess sevärdheter? Kan Du
Din stads historia, som inom parentes är mer fängslande,

än man kan ana? Om inte, lär Dig allt detta och verka

för att denna stad, som Du förvisso anser underbarast
bland alla städer i Svea rike, blir känd och uppskattad

av främlingen! Visa honom och lär honom njuta av vår
stads charm och skönhet!

Och Du Gillebroder i förskingringen! Propagera för

Vänersborg! Tala om för Din omgivning, vad vår stad
har att bjuda av sevärdhet och naturskönhet! Berätta om

Skräcklan och allt det andra! Gör Vänersborg till ett po

pulärt resernål!

Allt detta är Du skyldig Din gamla hemstad!

VKNERSBORGS St5NERS GILLE.
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Gillet för 50 år sedan.

Halvord LydelIs årskrönika

1915.

Aldrig förr har jag behöft vira in mig i filtar, när jag skulle äta
lutfisken på julafton. Men den osedvanligt kalla julen - ja, hela
december - 1915 i förening med svårigheten att i dessa krigstider
få riktigt kol har åstadkommit detta kusliga förhållande.

Och i filtar sitter jag nu, juldagen, i mitt Burmanshörne vid
mitt skrivbord med den gröna duken och bläckhornet och pigg
svinspennskaftet och nästan tom hjärna.

Kriget har pågått hela tiden, sedan vi sist voro samlade, och
det pågår. Segern har så gott som uteslutande hållit sig på den
ena sidan, Tysklands, och England har haft sina Gallipoli-, Me
sopotanien- och Salonikiäventyr, och det fattiga folket, inte minst
i de neutrala länderna, får betala, vad det kostar. Vi svenskar ha
dock haft den turen att bli så där tämligen lika förolämpade från
båda hållen, och det har hållit ihop oss, så att vi inte blivit in
dragna i slaktandet av världsdelens bättre pojkar.

Man kan lätt förstå, att under dessa förhållanden inga svårig
heter ha uppstått vid avglömmandet av årets hundraårsminne av
kongressen i Wien 1815, som gick glatt och lustigt för sig och
slutade i "helighet".

När solen började skina i maj månad, ställde Italianos in sina
positiv och gipsgubbar ooh gick i kriget, och sedan ha de hållit på
hela tiden att storma samma alper. Att di fick en jordbävnings
knäck den 13. januari, som höll på att slita av hela stövelskaftet
på mitten, hade tydligen inte kommit dem att tappa modet. Ba
ra de nu inte tappa något annat. T. ex. Venedig och Tripolis.
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Härom dagen träffade jag en "nyinflyttad på stan". Hade varit
här i tre veckor. "Då är Ni väl invald i stadsfullmäktige", sa jag.
"Nej, ännu inte". "Åh", sa jag, "om ytterligar tre veckor blir Ni
det. Träna då. Myggsilning kan Ni, men kamelslukning. Börja
att sluka småmöss, dock inte sådana som vi ympade in Ratin på
under råttkriget i våras, ty då kunde Ni få ont i magen". Detta
är ju en liten kommunalhistoria. En annan som timat, är bälte
spännarnas uppställande. Det lyckades verkligen, t. o. m. så bra,
att vi torde vara n:o 1 beträffande den gruppens placering. Jag
är riktigt nÖjd, och för en gångs skull är det inte ironi ...

Staden har därigenom blivit verkligt förskönad, och den franska
stilen har inte blivit förstörd genom de kroniga gångarna. Tvärt
om. Denna trädgårdsstil rör sig också med cirklar, och det gjorda
smakade meraktigt - man skulle önska att "plantagets" alla
fyra sidor bleve liknande behandlade. Jag har här gjort en liten
illustration till den iden. Se här. (Tyvärr är illustrationen förkom
men. Red.)

På lilla Vassbotten skulle man önska industri. Man är väl prak
tisk. Men så ser jag i några tidningar att tomter där äro att "ar
renderas". Bara arrendera. För min del tycker jag detta är att an
nonsera att man ingen bättre industri vill ha. I alla händelser är
det att annonsera, att man inga tomter säljer. Och bättre indu
strier behöver stenhus, men bättre affärsmän och industriidkare
bygga inte sådana på ofri grund. Vi kunna alltså ta itu och för
sköna på lilla Vassbotten också. Kr det någon som har en ide?

Vi ha bland annat tänkt göra något ute vid Brätte. För min
del tycker jag, att källans iordningställande skulle kunna paras ihop
med en minnessten. Jag var där ute med vandrareföreningen den
10. oktober, och alla tyckte vattnet var bättre än vårt eljest så
goda vattenledningsvatten. Samtidigt sågo vi Wassända gamla
kyrkogård prydd med ett gräsligt Golgatekors, alldeles som om
någon mördats på platsen. Det fanns inte en, som inte ryste till,
och om jag inte själv som barn hade sett att Kruse, han som "i
detta livet var mera vis än lärd", för länge sedan övergått till
spridda ben och kotor, skulle jag tro, att där hade vi en, som
måste vända sig ideligen under sin häll. Så förskönas!
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Det skall bli intressant att se, hur länge det dröjer, innan det här
landet är fullständigt förfäat av den alltmer överhandtagande
sentimentaliteten. Jag är ingen profet, men tecknen är så tydliga.
Om en käring sätter sig ned och skriver riktigt sentimentalt om
stormyrtöser och dunungar och sådant, vips blir hon insatt i sven
ska akademien. Ja, jag bara frågar vart detta ska ta vägen. Lan
det är fullt av sentimentala "välgörare". Och socialfilosofer. Ju
dummare och okunnigare en individ är, ju mindre han har att byg
ga på, desto mer skall han filosofera, predika, mästra och råda.
Usch, vad jag börjar bli led påt.

För vårt gille har inträffat en högst märklig sak. Vår ordförande
har blivit stadgad. Ja, det stod i en av våra tidningar strax efter
hans födelsedag i början av april. Eller kanske det stod att han
började bli. Jag minns inte så noga, men det är ju ganska vackert
i alla fall. Och nu skall han sluta med kassörskapet, så att vi får
ha honom för oss själva, och det blir ju utmärkt.

Den 26/12. Jag ser att jag var litet vresig i går. Idag, annan
dagen, har jag varit ute i skogen. Verklig nordisk vinter. Det har
inte varit så kall december på 150 år som nu, då Strömberg ha
de spått varmare än normalt hela månaden. Så går det med vä
derleksprofeter.

Jag har uppställt en ny teori angående det förhållandet att sta
den så många, många år av hit inflyttade, som lyckats taga mak
ten, hållits nere så här. Det är brackeimmunitetsteorien. Ni vet,
att om vi fara till varmare länder, så får vi malaria. Vi är näm
ligen ej immuna mot malaria. Om sydlänningar komma hit, få de
lungsot. De äro ej immuna däremot som vi. Nu antar jag, att en
gång i tiden en brackehärd uppstått här. Själva ha vi blivit im
muna, men inte så de som flytta hit. Det är därför de välsigna
oss med för smala broar och djävulskapet att i själva kommunal
skattemaximum annonsera att vi inte vill sälja tomter åt industri:
Fastän vi infödda vill!

Brackebacillen är den ödesdigraste av alla, ty den angriper så
omedelbart. När Cartesius kom till Stockholm år 1650 för att före
läsa filosofi och matematik för jordens mäktigaste majestät, vår
stads grundläggarinna, drottning Kristina, så dog han inte förrän
efter åtta månader. Av Stockholmsbacillen och kylan, när han ti-
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digt om morgnarna skulle stå i iskalla slottsgemak och punktera
ut kroklinjer och asymtoter, medan jordens mäktigaste majestät
stod framför kaminen med upplyftade kjortlar och värmde sig
därbak.

Brackebacillen angriper genast. Och det värsta är, att de inte
dö av den. Nej, de bli tjocka och feta och må bra. Emellertid måste
denna bacill ha sina bärare, ni förstår, som håller kulturen vid
liv. Och här duger det inte att skylla på råttorna. Nej, det måste
nog vara ett eller annat exemplar av vänersborgarne själva, mer
eller mindre rena i börden. Och det är dem en framtida stadens
historieskrivare får hålla sikte på, om han skall komma någon väg.
Jag hoppas, att jag med dessa ord varit honom till hjälp.

Nu råkade jag visst nämna vår grundläggarinna drottning Kri
stina litet vanvördigt. Men det ansågs inte så farligt på den tiden.
Om vi kunde få ihop en liten byst av detta stora snille med det
aristokratiska Vasaanletet och de stora uttrycksfulla ögonen, skulle
det vara vår högsta ära, liksom det är vår ordförandes ära att
ha hörjat fonden. Det skulle allt pryda upp vårt plantage. Det
skulle enligt min mening vara en liten bronsbyst på en rätt hög
sten med stadens vapen på. Och bysten borde vara en gjutning
efter Sebastien Bourdons porträtt, som ni kan se i denna del av
Arkenholz, som jag tagit med, Där Tonjes kopparstick visar Bour
dongporträttet. Se här.

Om, vi, Vänersborgs Söners Gille, verkligen vilja pryda vår
stad, vår silverblå prinsessa, så kan ingenting gå upp mot en så
dan hyst av den märkliga Sveadrottningen, som mottog ett ohåll
bart tlstersjövälde. Det bleve då ej blott en prydnad av rang, det
bleve också en prydnad med historiskt minne. Och den tusenlapp,
som avgjutningen kostar, kan mången vänersborgsson avvara. Den
skulle mottagas med tacksamhet liksom en stor heder för vår stad.
Med önskan om en Kristinabyst åt prinsessan Vänersborg slutar
jag dessa krokota rader.

Halvord Lydell.
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VÄNERSBORGS MUSEUMS SKRIFTSERIE 18.

Handelsbanken jubilerar.

Den 1 febr. 1865 öppnades Enskilda Banken i Vänersborg. Dess
förinnan hade Kungl. Maj:t den 13 dec. 1864 beviljat oktroj för
denna bank och fastställt dess reglemente. Konstituerande bolags
sammanträde hade hållits den 12 nov. 1864 under landshövding
Erik Josias Sparres ordförandeskap. Det tecknade aktiekapitalet
uppgick vid starten till 1.698.000 riksdaler varav emellertid inom
den fastställda inbetalningstiden blott 1.500.000 riksdaler inbetalts.
Bankstyrelsen bestod av följande ledamöter:

Landskamreraren J. M. Ryding, Vänersborg
Rådmannen A. ]. Landström, Vänersborg
Friherre N. A. Silfverschiöld, Koberg
Possessionaten J. F. Dahllöv, Torsered
Handlanden H. Carlin, Borås
Häradshövdingen A. W. Hessie, Alingsås
Handlanden L. J. Brun, Vänersborg
Bokhandlanden F. A. Zettergren, Vänersborg samt
Possessionaten A. Ehrengranat, önafors

Bakom tillblivelsen av Enskilda Banken i Vänersborg döljer sig
intressanta sammanhang. Det torde vara på sin plats att beröra
några av dem.

Mitten av 1800-talet innebar för Vänersborgs del en enorm ut
vecklingsperiod. Under 1850-talet ökades således stadens befolk
ning med inte mindre än 25 Ofo -- den relativt sett största folk
ökningen i stadens historia. En jämförelse med andra städer t. ex.
Uddevalla, som samtidigt genomgick en synnerligen positiv ut
veckling och Borås, som den tiden hade mindre folkmängd än de
andra städerna - år 1860 Borås 2988 invånare mot Uddevalla
4629 och Vänersborg 4076 - visar, att Uddevallas befolknings-
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ökning under samma tid uppgick till 18 Ofo under det att Borås'
siffra stannade vid mer blygsamma 9 0/0.

BefolkningsÖkningen hade givetvis många orsaker, men otvivel
aktigt torde näringslivets raska utveckling i högsta grad varit en
verksam faktor. År 1844 hade Trollhätte kanal ombyggts och
fått ett helt nytt slussystem. Detta möjliggjorde sjöfart av helt
annan omfattning än tidigare, en sjöJart som blev en av kärn
punkterna för· den kommande utvecklingen. I samband med om
byggnaden av Trollhätte kanal utfördes även i Vänersborg en rad
arbeten. Man uppmuddrade segelleden, utlade dragvägar eller s.
k. jeteer, samt bytte ut den gamla vindbryggan mot en dragbro.
De följande åren 1845-1846 påbörjade man dessutom kajanlägg
ningen i hamnen, som utfördes i norr till Drottninggatan, i söder
till Vattugränd. År 1848 färdigbyggdes kajen i söder ända till
Sundsgatan. Finansieringen av dessa anläggningar var ett svårt
ekonomiskt problem, men genom ökade hamnavgifter kunde ar
betena fortsättas. Under mitten av 1850-talet genomfördes yt
terligare hamnarbeten. År 1857 hade Vänersborgs kaj i norr nått
till Kronogatan och i söder till Verkstadsgränd, där stadens varv
låg. Vissa arbeten erfordrades dock utöver dessa, framförallt gällde
det ytterligare vågbrytare för nordlig storm. Den första våg
brytaren hade uppförts redan under 1830-talet, men den hade vi
sat sig otillräcklig. År 1856 beslöts därför att man skulle bygga
en ny vågbrytare, som dock blev färdig först år 1877.

Genom de förbättrade hamnförhållanden och framför allt ge
nom den goda kontakten med västerhavet växte Vänersborg lavin
artat som sjÖfartsstad. Redan år 1845, alltså året efter Troll
hätte kanals ombyggning Övertog Vänersborg från Karlstad rollen
som Vänerns största hamn. År 1835 hade Vänersborg 20 fartyg,
Karlstad 19, men de senare hade större lastkapacitet, Kristine
hamn 8, Lidköping 6, Mariestad 4 och Åmål 12. År 1850 hade
motsvarad siffra blivit Vänersborg 39, Karlstad 16, Kristinehamn
14, Lidköping 13, Mariestad 6, Åmål 6. Nu hade Vänersborg ock
så det största tonnaget nämligen inte mindre än 779 mot Karl
sta'ds 479 svåra läster.

Av detta framgår att varvsindustrien också blomstrade i Vä
nersborg. Man byggde skonertar, briggar och barkskepp av ny typ:
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lättare, gedignare kravellbyggda snabbseglande fartyg, som också
var avsedda för havssegling i st. f. de tidigare klinkbyggda tung
manövrerade vänerskutorna. Nya fraktmöjligheter hade tillkom
mit samtidigt. Förutom de tidigare frakterna av järn och trä ha
de också spannmålsfrakterna blivit en viktig faktor. Det var som
bekant "den stora havretiden" då man påstod, att man på de
mellans.venska slätterna bara såg "Himmel och hav-re". Havren
gick till England inte minst till hästarna i gruvorna. Genom den
industriella utvecklingen i detta land steg efterfrågan oerhört. Allt
fler fartyg började följaktligen lasta spannmål från de stora jord
brukarområdena kring staden direkt för London och andra engel
ska hamnar i Vänersborgs hamn. Samtidigt dök alltfler främ
mande fartyg under engelsk, holländsk och tysk flagg upp i Vä
nern.

Några siffror kan belysa:

Fartyg ej hemmahörande i Vänersborg

1858-59 gick intet sådant fartyg på utländsk hamn från
Vänersborg
1860 var 6 fartyg destinerade på utländsk hamn från Vä
nersborg
och 1861 var 9 fartyg destinerade på utländsk hamn från
Vänersborg

Till inrikes ort avgick från Vänersborg

1858 6 fartyg ej hemmahörande i staden,
1859 16

" " " " "1861 21
" " " " "1867 45
" " " " "

Vänersborgs egen flotta var emellertid under samma tid an mer
imponerande.

Är 1859 avgick 55 fartyg hemmahörande i staden i inrikes
sjÖfart, inget i utrikes sjöfart
år 1861 avgick 49 fartyg hemmahörande staden i inrikes
sjöfart, 4 i utrikes sjöfart
år 1867 avgick 55 fartyg hemmahörande staden inrikes
sjÖfart, 11 i utrikes sjöfart.
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Samtidigt som Vänersborg hade en så lysande konjuktur i fråga
om handel och sjöfart blomstrade också stadens aHärs- och hant
verksliv. Men all denna blomstring krävde mer och mer in
vesteringar och större kapital. Tiden var alltså mogen för en
rationell lösning av kapitalfrågorna, m. a. o. inrättandet aven
storbank. Man hade också samtidigt förmånen att som lands
hövding ha en klarsynt person, som också var en av de hand
lingskraftigaste och initiativrikaste landshövdingar som länet nå
gonsin haft, Erik losias Sparre. Han tillträdde sin befattning år
1860 och var genast beredd att ingripa på de mest skiftande om
råden. Han förstod betydelsen av förbättrade kommunikations
leder och han insåg nödvändigheten aven industriell utveckling,
samtidigt som han också hyste intresse för det kulturella livet 
skolornas utveckling etc. Det var också han som - såsom inled
ningsvis framhållits - tog initiativet till den nya bankens in
rättande, väl medveten som han var av behovet av denna.

Redan tidigare hade dock viss bankrörelse drivits i mindre ska
la i staden och såväl sparbank som aHärsbank hade funnits. Är
1863 genomfördes emellertid en del viktiga reformer inom svensk
banklagstiftning. Det gällde främst förändring av rätten till se
delutgivning. Härmed var förutsättningarna givna för den nya
banken. Och så kom alltså den nya banken till stånd under nam
net Enskilda Banken i Vänersborg den l febr. 1865. Aven i H.
Maj:t Carl XV:s öppna brev på "Oktroj för Enskilda Banken i
Vänersborg", dagtecknad "Stockholms Slott den 13 September
1864" skymtar man landshövding Sparres initiativförmåga. Det
var givetvis han, som var den pådrivande kraften bland de inom
Elfsborgs län bosatta personer, som uppvaktade majestätet. "Wi
med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung
göre veterligt, att, sedan åtskilliga inom Elfsborgs län bosatta
personer, hvilka öfwerenskommit om bildande af ett bolag för
bedrifvande af bankrörelse, i sådant afseende genom utsedda
Kommitterade hos Oss i underdånighet anhållit om Oktroj för en
Enskild Bank i Wenersborg med rätt att utgifva egna banksedIar
samt derjemte till Nådig stadfästelse ingifvit underdånigt förslag
till bolagsreglor för en sådan bank, enligt hvilka, bland annat,
dess grundfond skulle utgöra högst 3 millioner Riksdaler Riks-
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mynt, så hafve Wi som ansett den ifrågasatta bankinrättningen
vara nyttig för det allmänna samt funnit de föreslagna bolags
regiorna upprättade i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Wår

Sedel utgiven av Enskilda Banken, Vänersborg, dr 1865.

Nådiga Kungörelse den 20 Maj innevarande år, angående Enskilda
Banker med rätt att utgifva egna banksediar, och endast i vissa
fall erfordra någon jemkning, härigenom velat, med villkor att
berörda bankinrättning inom ett år från denna dag kommer till
stånd och öppnar sin rörelse, för densamma under benämning
"Enskilda Banken i Wenersborg" i Nåder bevilja Oktroj på en
tid af tio år, räknade från dess öppnande ...".

Av detta brev framgår alltså också, att bankens grundfond
skulle vara högst 3 millioner Riksdaler och under dess första sex
år uppgick den till 1,5 millioner Riksdaler Riksmynt, som ovan
nämnts. Sedan minskades den till 1 million kronor, och bibehölls
härvid åren 1889 - 1903.

År 1903 ökades grundfonden åter genom nyemission med
500.000 kronor och år 1907 på liknande sätt med ytterligare 1
million. År 1912 fortsatte man på denna väg med ännu en ny
emission denna gång på 1.250.000 kronor. Efter detta ökades
grundfonden undan för undan bl. a. i samband med övertagan-
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det av andra bankföretag så att den år 1920 uppgick till 10.048.500
kronor.

Till reservfonden skedde avsättningar i enlighet med gällande
föreskrifter. Är 1890 uppgick således reservfonden till blygsamma
50.000 kronor men år 1925 hade den nått ansenliga 5.024.250
kronor, d. v. s. 50 Ofo av grundfonden, vilket lagenligt var högsta
tillåtna avsättningssumma för reservfonden.

Denna reservfond kom väl till pass under 30-talets svåra
depression. Kreugerkraschen drabbade som bekant hårt de flesta
av landets banker. För Vänersborgsbankens del medförde krisen
så stora förluster, att man tvingades anlita reservfonden, som ef
ter saneringen endast uppgick till 674.250 kronor. Sedermera
gjordes årligen föreskrivna avsättningar till reservfonden och år
1943 uppgick den till 1.575.000 kronor.

1<

Verksamheten vid huvudkontoret började alltså den 1 febr.
1865, och bankens drivande och arbetande kraft framför andra
var landskamreraren ]. M. Ryding, som vid valet erhöll 865
röster. Hans närma'ste konkurrenter rådmannen N. A. Landström
och friherre N. A. Silfverschiöld fick 859 resp 836 röster. In i
styrelsen kom man på 351 röster men utslagen blev man på 348
röster. Det är då att lägga märke till att rösterna var mycket
olika fördelade. Landshövding Sparre hade t. ex. ensam 50 röster
under det att t. ex. Ryding hade 13, Landström 10 och Silfver
schiöld 5 röster beroende på aktieinnehav. Den 1 aug. samma
år, alltså 1865, kunde man öppna avdelningskontor i Alingsås
och Ulricehamn. Äret därefter 1866 öppnade man ett motsvarande
kontor i Uddevalla.

Det var också en ganska stolt styrelse som kunde avgiva sin
första verksamhetsberättelse. I denna heter det bl. a.: "Då Lotte
garne uti Enskilda Banken i Wenersborg nu för första gången
samlas till ordinarie Bolagsstämma, är det den nuvarande Styrel
sen en kär pligt att, jemte' uttalande af sin välkomsthelsning, dels
framlägga ett resume öfver de åtgöranden som för bankens or
ganisation och förvaltning egt rum ... , samt dels framställa den
förhoppning att såväl nu förestående som framtida gemensamma
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öfver1äggningar måtte syfta på och bidraga till ett sannt affärs
mässigt utvecklande af vår bank". så tilläggs det: "Den tid är
icke mer, då bankernas snart sagt enda åtgörande behöfde bestå
uti: att föranställa om fabricerandet af ett tillräckligt parti
kreditsedlar, att mot högst möjliga fördel utminutera dessa till
ödmjuka suplikanter" ... Nej, fortsätter man: "På denna basis
kan bankaffärer icke numera uteslutande byggas ... "Man har
härtill följande recept att komma med: "Bankerna måste under
sådana förhållanden, i stället för att föreskriva lagar för en af
dem beroende allmänhet, beqväma sig till, hvad som väl ock sy
nes vara deras åliggande, att tillmötesgå denna allmänhet, dels
medelst att mot möjligast fördelaktiga vilkor emottaga dess, för
dagens behof öfverflödiga besparingar, dels ock genom att mot
fullkomlig, men ingalunda till en viss form bestämd säkerhet på
andra händer utlemna dessa besparingar" eller som man i korthet
sammanfattar dessa bnkernas elementa: banken skall "uppträda
såsom förmedlare mellan öfverflödet och behofvet ...".

Det är således inte att förvåna sig över, att banken gick framåt.
Redan första verksamhetsåret kunde man uppvisa en omslutning
av 3 millioner och denna siffra ökades sakta men säkert för varje
år. År 1900 hade man nått en omslutning av ca 9,5 millioner
kronor, 1905 ca 13,5, 1910 ca 23,9, 1915 38,5, 1917 55,5 och
1918 82,9 millioner. År 1919 passerade man 100 millioner med
siffran 110,2 millioner och år 1920 hade man nått rekorcis,iffran
117,4 millioner kronor. Sedan följde stagnation och i samband
med den stora krisen gick omslutningen starkt nedåt. 1930 103,8
millioner, 1935 endast 89,1 millioner. Därefter följde åter en upp
gång 1940 94,2 millioner och år 1942 hade åter 100 millionstrecket
passerats med 108,3 millioner.

År 1874 då man beviljade ny oktroj hade den förändringen
genomförts att lotternas valör ändrats från 1.000 till 500 kronor
i samband med övergången till nytt myntslag, kronor, och 1918
ändrade man från 500 kronor till 100 kronor.

Ytterligare avdelningskontor hade under tiden öppnats, 1871 i
Trollhättan, 1872 i Lidköping cch 1876 i Mellerud. Kontoren i
Uddevalla, Lidköping och Mellerud indrogs dock, men år 1903
öppnades åter kontor i Mellerud. År 1936 övertogs Aktiebolaget
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Bohus-bankens rörelse varigenom man åter fick kontor i Bohus
staden. Är 1903 öppnade man också kontor i Ämål och Lilla
Edet och år 1907 i Brålanda och Dals-Ed. Är 1908 övertogs Herr
ljunga Kreditbolags rörelse, varigenom man fick avdelningskontor

Vänersborgsbankens iiIial, Trollhättan.

i Herrljunga och 1912 övertog man Bjerke härads folkkassa vari
genom banken fick kontor i Sollebrunn och Stora Mellby. Är 1913
var det dags att öppna kontor i Vårgårda och 1915 i Högsbyn
och Upphärad. Äret därefter 1916 tillkom kontoren i Blidsberg
och Länghem och samma år övertogs Ale härads lån- och spar
kassa, varigenom man fick kontor jämväl i Alvängen och Lödöse.
Är 1918 öppnades avdelningskontor i Bengtsfors, i Frändefors och
i Surte, varjämte man genom övertagande av Aktiebolaget Vara
bank ooh Valbo härads kreditbolag fick kontor i Vara och Färge
landa. Genom övertagande av den rörelse, som bedrivits av Aktie
bolaget Borås Folkbank tillkom 1919 avdelningskontor i Borås och
Fristad. Detta år övertogs även Aktiebolagen Värmland Folkbanks
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rörelse med kontor i Karlstad, Ambjörby, Arv,ika, Filipstad, Gräs
mark, Klässbol, vilket dock nedlades år 1923, Mosstakan, Skillings
fors, Stömme, Sunne, Torsby och Västanberg. Flera kontor ned
lades eller överläts dock åren 1925 och 1926, såsom de i Ambjör-

Interiör från Vänersborgsbankens filial, Trollhättan.

by, FiEpstad, Frista:d, Länghem, Mosstakan, Skillingsfors, Stömne,
Sunne och Surte, men samtidigt öppnades nytt kontor i Säffle.
År 1940 öppnades expeditionskontor i Vargön och 1942 i Surte.
Banken hade 1943 utom sitt huvudkontor kontor på 31 andra
platser.

Redan första verksamhetsåret 1865 hade rörelsen lämnat en
nettovinst på ca 69.000 kronor, varför lottägarna kunde tillgodo
räkna sig 4 0J0. Ar 1866 utdelades 6 0J0 och åren 1867, 1868 8
Ofo vartdera. I allmänhet har sedan utdelningen hållits vid 6 a 7
Ofo. Ar 1874 gavs emellertid 9 0J0 och 1875 hela 10 0J0. Ar 1879
skedde ingen utdelning. Under 1900-talet har utdelningen varit
7-10 OJo,för år 1919 till och med 11 0J0. Aren 1932 - 35 före-
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kom ingen utdelning, och därefter utdelades fram till 1943 5 a
6 Ofo.

År 1902 är ett viktigt datum i bankens historia. Detta år upp
hörde man nämligen att utgiva egna sedlar.

Den monumentala bankbyggnaden i hörnet Edsgatan-Kungsgatan,
uppförd 1921 efter ritningar av Ivar Tengbom.

År 1934 är ett annat minnesvärt år. Då ombildades banken från
solidarisk bank till bankaktiebolag och i samband därmed ändra
des firmanamnet till Aktiebolaget Vänersborgsbanken.

År 1943 är ännu ett viktigt år. Då uppgick banken i Aktie
bolaget Svenska Handelsbanken, Sveriges största bankföretag.

Bankens första kontor var beläget på nedre botten i handlan
den Bruns hus, Kungsgatan 19, och där hölls öppet alla söcken
dagar 10-11. Man disponerade hälften av bottenvåningen. Per
sonalen var liten: en kamrer, en kassör, en ombudsman och en bok
hållare. På lS70-talet flyttades huvudkontoret till handlanden
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Orups fastighet vid torget, samma tomt där sedermera Sparbanken
uppfört sitt bankhus. Banken var inrymd i fastighetens övre vå
ning. År 1891 inköpte banken Göteborgsbankens fastighet Kungs
gatan nr 17, som numera ägs av Hushållningssällskapet, och flyt-

Handelsbankens Vänersborgskontor, interiör.

tade in däri samma år. På grund av den alltmer ökade rörelsen
inköpte banken emellertid den s. k. Almlöfska fastigheten i Hör
net av Kungs- och Edsgatorna och på denna tomt uppfördes det
nuvarande bankhuset efter ritningar av professor Ivar Tengborn
år 192I.

Under åren 1865-75 hade banken icke någon verkställande di
rektör. De i Vänersborg bosatta ledamöterna av centralstyrelsen
tjänstgjorde i viss ordning som jourhavande och bankens kamrer
var enligt instruktionen dess chef. Vid bolagsstämman 1876 beslöts
emellertid, sedan vissa förskingringar av bankens medel uppdagats,
att anställa en verkställande direktör, fil. dr. L. J. Wersander, Vä
nersborg, som vid sitt tillträde var en man i fyrtioårsåldern. Un
der dennes insiktsfulla ledning, återvann banken snart obetingat
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förtroende, och rörelsen utvecklades alltmer gynnsamt, lungt och
säkert. Wersander kvarstod i sin tjänst till sin död år 1902.

År 1903 utsågs till hans efterträdare kamreraren vid Skandina
viska Kredit Aktiebolaget i Göteborg Reinhold von Matern. Un
der hans ledning utvidgades banken från ett ganska blygsamt
företag till en medelstor provinsbank med stabilt anseende inom
bank- och affärsvärlden. Samtliga de bankföretag, som uppgått
i Vänersborgsbanken, har således förvärvats under von Materns
tid. Men även i övrigt växte rörelsen hÖgst betydligt. Vid hans
tillträde utgjorde omslutningen cirka 11 millioner och år 1932,
von Materns sista år var den 101,5 millioner. Bankdirektör Rein
hold von Matern avgick med pension år 1935. Men han hade då
också tvingats uppleva den svåra ekonomiska krisen under början
av 30-talet. För honom var det bittert att bevittna dess hårda
konsekvenser för bankens del.

Von Matern efterträddes år 1933 som verkställande direktör
av Yngve Lindström, som under många år verkat inom Bank
och Fondinspektionen. Denne drabbades dock efter kort tid av o
hälsa, och år 1935 avled han plötsligt.

Från år 1936 anställdes som verkställande direktör Rolf Stef
fenburg, som även han tidigare haft sin verksamhet förlagd till
Bank- och Fondinspektionen. Steffenburgs chefstid utmärktes av
en strävan att åter stabilisera och konsolidera företaget.

Efter det banken uppgått i Svenska Handelsbanken år 1943
har följande direktörer handhaft bankens ledning:

1943-50 Gunnar Bergman
1950-56 Martin Hahnsjö
1956-62 Lennart Nilzen samt

från 1962 nuvarande direktören Georg Ström.

Ordförandeposten inom centralstyrelsen har under årens lopp
innehafts av följande personer:

1865-79 landskamreraren J. M. Ryding
1880-82 majoren H. B. Hegardt
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1883-02 doktor L.]. Wersander
1903-14 fältintendenten c. Johansson
1906-09 landskamreraren O. H. Wibom
1910-13 häradshövdingen C. A. Strandmark
1914-22 adjunkten Kr. von Sydow
1923-29 godsägaren M. Breithaupt-Meyer
1930-31 apotekaren C. G. Bergquist
1932-40 överlantmätaren Teodor Andersson
1941-43 borgmästaren R. Sanden.

Under sin hundraåriga tillvaro har Vänersborgsbanken i sina
olika former i mycket hög grad tjänat stad och bygd och verk
samt bidra'git till det ekonomiska framåtskridandet inom de trak
ter, där den bedrivit sin rörelse. Banken torde med andra ord
väl fyllt de högstämda syften, som dess första styrelse presente
rade i sin fÖrst framlagda verksamhetsberättelse: att tillmÖtesgå
allmänhetens intressen och att "uppträda såsom fÖrmedlare mel
lan öfverflödet och behovet ...".

Sven Axel Hallbäck.
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Årsredogörelse

för Vänersborgs museum 1965.

Museet har under år 1965 besökts av över 10.000 personer.
Detta är ett mycket glädjande faktum, så mycket mer som besöks
strömmen flutit tämligen jämt under hela året utan allt för mar
kerade toppar eller dalar.

Besöksstatistik för 1965.

Skolklasser inom länet, ej betalande
211 klasser med 308 lärare och 4953 elever .

Skolklasser utom länet, betalande
16 klasser med 30 lärare och 409 elever ........•.

Sålda biljetter .
Särskilda biljetter för utställningar ordnade av andra or-

ganisationer .
Medlemmar, inbjudna .
Tisdagar, fri entre .
Studiecirklar .
Restad, Källshagen, studiecirklar .
Gruppbesök .
Skoltävlingen "Tippa en tolva" .
Föredrag, årsmÖten .

Summa antal besökare

5.261

439
1.394

429
1.047

290
150
356
312
450
305

10.433

StatJistiken visar alltså en markerad ökning ifråga om skolbe
sök och vad det gäller sålda biljetter. Till resultatet har givet
vis de många utställningarna och arrangemangen under året bi
dragit.

3/1 Jul och Nyårsutställningarna "Glimtar från Bohuslän" och
"Gamla tennsoldater" visades även efter nyår och då främst
för skolor.

31/1-7/2 Polsk kulturvecka. Utställning: Polsk grafik och folk
konst. (I samarbete med ABF). 1.200 besökande.
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3/2 Föredrag av professor Carl Axel Moberg över västsvensk
stenålder (I samarbete med Föreningen Vänersborgs Musei
vänner). 75 besökande.

8/2-14/2 8 Verkligheter. Konstutställning aven grupp. (I sam
arbete med Göta KIvdalens Konstförening. 365 besökande.

8/2 I anslutning till utställningen diskussion om den moderna
konsten och dess förutsättningar. Närvarande bl. a. konstnä
rerna John Ahlgren, Åke Nilsson och Bernt Jonasson.

28/2-7/3 Ragnar Högman. Separat konstutställning. (I samar
bete med Göta KIvdalens konstförening). 532 besökande.

14/3-20/3 "I går, i dag". Riksföreningen för Bildande Konst
vandringsutställning nr 266. (I samarbete med Göta KIvda
lens Konstförening). 563 besökande.

1/4 Diskussion om Vänersborg som kulturstad. (I samarbete med
Vänersborgs Arbetarekommun). 125 besökande.

28/3-4/4 Historisk utställning kring Gamla Lödöse. (I sam
arbete med Föreningen Vänersborgs Musei Vänner). 200 be
sökande.

30/5-20/9 Sommarutställning. Glas från Strömbergshyttan, tex
tilier från Mölnlycke.

24/10-31/10 K. Ragnar Johannesson, Separat minnesutställning.
(I samarbete med Göta lUvdalens Konstförening). 428 besö
kande.

6/11-14/11 Dalslands Konstförenings Jubileumsutställning. (I
s:lmarbete med Göta KIvdalens Konstförening). 420 besökande.

13/11 Föredrag av dir. T. Detter om pärlor och ädelstenar. (I
samband med Västra Sveriges Tandläkareförenings konferens
i Vänersborg). 50 besökande.

18/11 Föredrag av intendent Carlo Derkert, Stockholm, Från
Picasso till pop-konst. (Föredraget flyttat till Läroverkets aula
på grund av utrymmesskäl. I samarbete med Vänersborgs Hu
manistiska Förbund, Göta KIvdalens Konstförening och Fred
rika Bremerförbundet). 550 besökande.
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28/11-5/12 Grekisk kulturvecka. Nationalmuseets vandringsut
ställning "Grekisk och Romersk Antik". (I samarbete med
Göta KIvdalens Konstförening, Vänersborgs Musei Vänner,
ABF, Vänersborgs Godtemplarråd och Sparbanken i Väners
borg). 1.246 besökande.

26/12 Jul och Nyårsutställning Tropiska och svenska fjärilar
och insekter. I samband med vernissagen föredrag av lasaretts
tandläkare Uno Holmer, Uddevalla. (I samarbete med Före
ningen Vänersborgs Musei vänner).

Museet har dessutom medverkat vid sommarens Läcköutställ
ning i samarbete med Västergötlands Turisttrafikförening.

Museets utställningsmontrar på Lasarettet har vid upprepade
tillfällen utbytts och nyarrangerats. Svenska Handelsbanken har
vid flera tillfällen ställt ett skyltfönster till museets förfogande.
Depositionerna till Sparbanken i Vänersborg är fortfarande ut
ställda där.

Som framgår av besökssiffrorna ovan, har särskilt de s. k. kul
turveckorna väckt uppmärksamhet och intresse. Vid dessa har
veckorna igenom arrangerats föredrag, filmförevisningar och di
skussioner om respektive land. Denna form av arrangemang har
visat sig mycket uppskattad, men även många andra utställningar,
föredrag och diskussioner har omfattats med betydande intresse.

Under året har följande inträffat angående personalen. FiI.kand.
Gunnel Tenelius, som tjänstgjort vid museet, har överflyttats till
Lödöse museum, som hon nu handhar.

Under sommaren - sammanlagt tre månader - har åter kandi
dat Gunnar Dahlström fungerat såsom sommaramanuens. Hans
uppgifter har i år bestått i att dels ordna museets sommarutställ
ning och arrangemangen kring denna, dels planera för museets
vindsvånings ombyggning, dels ock handlägga ett antal ärenden av
intern museal karaktär.

Landsantikvarie S. A. Hallbäck har sedan den 23 november
och t. o. m. den 22 februari 1966 varit tjänstledig för enmansut
redning om August Abrahamsons Stiftelse och det framtida an
vändandet av Nääs. Som vikarie har fi1.kand. Claes Varenius,
Stockholm, fungerat.

56



F. ö. är personalen oförändrad.

Under året har intendenten vid Göteborgs Etnografiska museum
Karl Erik Larsson genomgått och katalogiserat museets etnogra
fiska samlingar.

Utöver vad som ovan nämnts har även en del andra arbeten
utförts i museet. Således har konservator Johan Börjesson-Eld
genomgått och preparerat de naturvetenskapliga samlingarna. Vi
dare har konservator Eva Jonsdotter genomgått museets textilier,
som f. ö. varit mycket uppskattade och efterfrågaJde under året.
Vaktmästare Karl Andreasson har fortsatt arbetet med konserve
ring såväl för museet som för Lödöse. Fru Anna Liss har organi
serat museets arkivalier och fotosamlingar. Möllenborgs Ingenjörs
byrå, Göteborg har företagit en undersökning av museets luftfuk
tighetsförhållanden och framlagt förslag till förbättringar. Firma
Erlandssons Rörlednings AB har utfört undersökning om museets
värmeledningssystem och föreslagit ändringar. Fastighetskontoret
har besiktigat museets exteriör, och staden har beslutat om grund
lig renovering av densamma. Vidare har Hallmans Stenhuggeri
utfört två minnestavlor över museets donatorer. Slutligen har
museets magasin varit föremål för ytterligare organisationsarbete.

Forskarbesöken har fortsatt i en glädjande stor omfattning. 121
forskare har således sökt sig till museet. Det har varit till antalet
främst hembygds- och bygdeforskare, men även akademiker har
anlitat museet och några sådana har under längre tid förlagt sina
studier till Vänersborgs museum. Aven från utlandet har museet
fått åtskilliga besök både från Europa: England, Frankrike, Tysk
land, Italien: från de Nordiska länderna och från svora världen:
från Amerika och intressant nog därför att museet ju har haft
gamla förbindelser därmed - från Afrika. Således har t. ex. en
forskare, geolog och ornitolog, som bott 30 år i Tanzania, mycket
ingående gått igenom museet. Aven från andra delar av Afrika
t. ex. från Nigeria har museet fått besÖk.

Konslutationsverksamheten har varit av ungefär samma omfatt
ning som tidigare med 111 mer ingående förfrågningar. Det har
ofta gällt utredningar i samband med dödsfall, arvsskifte, förvärv
el. d. Många har dock förhört sig också mer allmänt om konstverk,
bruksföremål, möbler, porslin, silver, tenn, konstnärer, fynd etc.
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Frugårdens samlingar, som efter branden i flera år magasinerats
av museet, har under året återförts.

Studieverksamheten har som tidigare varit mycket livlig vid
museet. Skolornas besök har ökat i hög grad, och glädjande nog
används museet numera betydligt mer rationellt ur pedagogisk
synpunkt än tidigare. j-\ven den frivilliga bildningsverksamheten
har utnyttjat museets möjligheter och resurser. ABF har avslutat
sin studiecirkel i konsthistorisk ikonografi och även haft annan
studieverksamhet på museet. Nykterhetsrörelsen har drivit en om
fattande studieverksamhet med en rad kurser bl. a. arrangerade
för patienter från Restad och Källshagen. Aven för dövskolorna
har studiemöjligheter beretts.

Omfattande har också studiebesöken från hembygdsföreningar
och andra liknande organisationer varit även från trakter utan
för länet, främst kanske från Västergötland och Bohuslän.

Studieverksamheten under kulturveckorna är redan nämnd.
Framhållas bör även de allmänna diskussioner, som hållits på
museet under året, och som rönt livligt intresse.

Donationernas mångfald har åter kommit museet till del under
1965. Nämnas bör följande. En komplett häradsdräkt med smyc
ken skänkt av fru Märta Jennische, Vänersborg, mer än etthundra
bruksföremål skänkta av herr Gustav Gustavsson, Göteborg, som
också tidigare donerat stora samlingar till museet, konstverk och
pallar skänkta av apotekare och fru S. Barkstedt, Vänershorg,
diverse kulturhistoriskt intressanta föremål skänkta av Lions Club,
konstverk skä.nkta av Föreningen Väners1.)orgs Musei Vänner, som
också på andra sätt gynnat museet, böcker skänkta av kantor Alf
Olsson, konstverk, skänkta av fru B~ Johannesson, Skållerud. En
av årets värdefullaste gåvor är ett av doktor och fru Joachims
son, Vänersborg, skänkt kinesiskt sidentäcke, som bl. a. tillhört
ärkebiskop HakvinSpegel och närmast tidigare ägts av fru Joa
chimssons föräldrar ärkebiskop och fru Erling Eidem.

Kronologiskt uppräknade har följande personer,institutioner
etc. donerat till museet under året.

Herr Einar Alexandersson, Vänersborg; fru Märta Jennische,
Vänersborg; tandläkare K. Rosen, Vänersborg; Bohusslöjd, Göte
borg; herr Claes Horn af Åminne, Slottsbron; Drätselkammaren,
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Lidköping; Göteborgs och Bohusläns landsting, Göteborg; kantor
Alf Olsson, Vänersborg; fr. Barbro Andersson, Uddevalla; herr
Emil Nilsson, Dals-Grinstad; herr Gustaf Gustavsson, Göteborg;
apotekare S. Barkstedt, Göteborg; Lions Club, Vänersborg; frök
narna Ellen och Anna Berndtsson, Vänersborg; herr Erik Hagberg,
Åsteboberg; fr. Elin Lindqvist, Göteborg; doktor och fru Joachims
son, Vänersborg.

Bland museets egna nyförvärv kan främst nämnas en rad konst
verk med anknytning till stad och län.

Styrelsen, som under året varit oförändrad, har bestått av:

Ordförande Rektor Sune Lundgren, Vänersborg
Vice ordförande Doktor Albert Grönberg, Vänersborg
Kassaförvaltare Bankdirektör Karl Koch, Vänersborg
Sekreterare Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck, Vä-

nersborg
Doktor Erik Salander, Vänersborg
Köpman Lennart Andersson, Vänersborg
Läroverksadjunkt Håkan Noring, Väners-

borg
Förste polisassistent Gunnar Peterson, Vä

nersborg
Suppleanter Lektor Richard Hylbom, Lilleskog

Direktör Ragnar Karneus, Vänersborg
Revisorer Kamrer Olof Jansson, Vänersborg

Ekonomist Sten Aronsson, Vänersborg

Vänersborg januari 1966.

SUNE LUNDGREN.

/ Sven Axel Hallbäck
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Föreningen Vänersborgs Musei Vänners årsberättelse för år 1965.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Länsassessor Torsten Bredin
Vice ordförande Centraldispensärläkare Erik Salander
Kassaförvaltare Bankkamrer Lennart Eriksson
Sekreterare Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck, vidare

Rådman Gustaf Holst
Arkitekt Per Molnit
Länspolischef Erik Sahlin
Kanslichef Sten Swan~n

Revisorer har varit Sparbankskamrer Karl Erik Andersson och
R:iksbankskamrer Anders Pettersson med Kamrerassistent Per Arne
Söderström som suppleant.

Arbetsutskottet har bestått av fru Britta Emanuelsson, samt
herrar Enar Carlsson, Manfred Emanuelsson, Sven Axel HaUbäck
och Per Molnit.

Under året har föreningens kassaförvaltare bankkamrer Len
nart Eriksson aV'flyttat från staden. Bankdirektör Georg Ström
har välvilligt åtagit sig att fungera såsom föreningens kassaför
valtare intill nästa årsmöte.

Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden. Före
ningen har under året haft 149 medlemmar. Årsavgifterna har
varit oförändrade eller för enskilda medlemmar 10 kronor, för
makar eller familjemedlemmar 5 kronor. Aven övriga avgifter
har varit oförändrade.

Den på initiativ av länsassessor Torsten Bredin inledda föreläs
ningsserien i anslutning till museets samlingar och utställningar
har under året fortsatt.

Den 3 februari anordnade således föreningen tillsammans med
Humanistiska förbundet en föreläsningsafton med professor Carl
Axel Moberg, Göteborg, som talare. Professor Moberg höll ett
fängslande föredrag om den allra äldsta bergshandteringen i våra
bygder. Efter föredraget anordnades en thesupe å museet, och ä
ven här framtr~dde professor Moberg, nu i ett kåserande anfö
rande med utgångspunkt från en del utställda stenåldersföremål
ur museets samlingar.
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I samarbete med Fredrika Bremerförbundet, Göta KIvdalens
Konstförening och Vänersborgs Humanistiska förbund ordnades
den 18 november ett föredrag av intendenten vid Moderna Museet,
Stockholm, Carlo Derkert med titeln Från Picasso till Pop-konst.
På grund av det stora publikintresset måste arrangemanget flyt
tas till läroverkets aula, som fylldes till i det närmaste sista plats.
Föredraget rönte livligt bifall.

I anslutning till museets Jul- och Nyårsutställning om tropiska
och svenska fjärilar och insekter hölls vid vernissagen ett upp
skattat föredrag av entomologen, doktor Uno Holmer, Uddevalla.

Föreningen har medverkat vid genomförandet av den grekiska
kulturveckan 28 november till 5 december.

Arrangemangen var som vanligt mycket skiftande och program
met hade följande utseende.

Söndagen den 28 november.

Grekiska kulturveckan öppnas. Anförande av rektor Sune Lund
gren. Vernissage på utställningen Grekisk och romersk antik. På
kvällen föreläsning av amanuensen Anne-Marie Eriksson "Så ska
pades människobilden" med färgbilder. Samtal i anslutning till
föreläsningen.

Måndagen den 29 november.

Vad turisten kanske inte ser på Akropolis. Föreläsning av lek
tor N atan Valmin, Växjö. Ljusbilder. Samtal.

Tisdagen den 30 november.

Filmafton: Tillhaka till Grekland med "Daphne", Grekland,
Gammalt land och Grekisk skulptur.

Onsdagen den 1 december.

Några centralgestalter i den antika litteraturen. Föreläsning av
docent Bengt Alexandersson, Göteborg. Samtal i anslutning till
föreläsningen.

Torsdagen den 2 december.

Filmafton: Resa i Grekland. Den gamla sagoön. (Kreta) Gam
malt land och Grekisk skulptur.
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Fredagen den 3 december (Teatern).

Godtemplarorden och Grekland. Ett program ordnat av Väners
borgs Godtemplarråd.

Söndagen den 5 december.

Till klassisk mark. En kväll kring resor och resemöjligheter un
der medverkan av bankkamrer Karl-Erik Andersson, Sparbanken
och konsulent Mats Pettersson "Reso-Mats", Stockholm. Film,
frågor och svar.

Den grekiska veckan blev som de tidigare kulturveckorna en
stor framgång ur alla synpunkter.

Föreningens årsmöte ägde rum å Vänersborgs museum sönda
gen den 28 mars och hade samlat ett femtiotal deltagare.

Efter årsmötesförhandlingarna intogs förfriskningar, varefter
fil. kand. Rune Ekre höll ett ingående och mycket informativt
föredrag om Gamla Lödöse. I samband härmed invigdes en histo
risk utställning över Lödöse omfattande bl. a. fynd från utgräv
ningarna därstädes.

Föreningen har under året fortsatt sin stödjande verksamhet
gentemot museet och anslagit medel till samlingarnas vård och
komplettering, inbindning av äldre arkivalier m. m.

Genom försäljning av ännu ett antal exemplar av litografien
"Vårvinterdagvid Vänern" av Lars Norrman har föreningen er
hållit kassaförstärkning. Beträffande den ekonomiska ställningen
f. ö. hänvisas till särskild redogörelse.

Vänersborg i januari 1966.

TORSTEN BREDIN.

/ Sven Axel Hallbäck.
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ÅRSKRÖNIKA 1965.

Vi lever i en förändringarnas och omvärderingarnas tid. Sedan
årsskiftet är magistraterna i Vänersborg och 87 andra svenska stä
der avskaffade, och deras befogenheter har övertagits av länssty
relser, polischefer m. fl. Det kanske inte skadar med en liten åter
blick på magistratsinstitutionen.

Vid tiden för Vänersborgs grundläggning styrdes Sveriges städer
aven borgmästare och ett råd. Denna stadsstyrelse kallades ma
gistraten. Borgmästaren utnämndes av konungen, vanligtvis på
förslag av borgerskapet. Rådmännen, till ett antal av två eller
flera, i Vänersborg vanligtvis minst sex, valdes av och bland de
röstberättigade innevånarna i staden. Borgmästaren var stadens
främste ämbetsman och ordförande i magistraten och rådstuvu
rätten. I stort kan sägas, att magistraten var den beslutande, verk
ställande och dömande myndigheten i Vänersborg under drygt 200
år eller fram till 1862. Detta år trädde de nya kommunallagarna
i kraft och dessa innehöllo bestämmelser för stadsfullmäktigeinsti
tutionen och vad därmed sammanhänger. Magistratens befogen
heter begränsades här till att bl. a. övervaka lagligheten i stads
fullmäktiges och dess styrelsers och nämnders beslut. r kommunal
lagarna av 1955 beskars ytterligare magistratens inflytande på
stadsfullmäktiges görande och låtande och från 1965 är alltså ma
gistraten avskaffad och rådhusrätten förstatligad, och borgmästare
Prom och rådmännen Westhall och Holst har blivit män i staten
och kan helt och fullt ägna sig åt att hjälpa och vägleda alla he
derliga vänersborgare bland paragrafer och förordningar och åt att
lotsa större och mindre lagbrytare in på den smala vägen. För
gillebröder, som studerar gamla årsskrifter och då i synnerhet Ber
tel Hallbergs uppsatser om gamla borgmästare och rådmän i Vä
nersborg, kan kanske denna mycket summariska återblick ha sitt
intresse.

Av intresse är också den utredning, som vår stadsombudsman
Waldemar Åström gjort beträffande Vänersborgs donationsjordar.
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För att ekonomiskt hjälpa Vänersborg och stimulera brätteborna
att flytta över till den nyanlagda staden, skänkte drottning Kristi
nas förmyndarregering genom donationsbrev av 1644 ett antal
gårdar och jordområden till staden. Vissa gårdar, som tillhört sta
den Brätte, följde av bara farten med vid flyttningen och dessa
gårdar jämte de tidigare nämnda har alltid betraktats som Väners
borgs egendom. Att hävda rätten till dessa jordar kan för sena
tiders barn synas ganska enkel, men så har ingalunda varit för
hållandet. Krig, brand och en hel del andra olyckor har gång efter
annan drabbat staden och skapat oreda i handlingarna och arki
ven. Att staden härigenom fått en del bekymmer, och att tyvärr
också innevånarna själva gjort sitt för att trassla till ägandeför
hållandena, kan också fastställas. Att också staten haft ett finger
med i spelet då det gällt att återtaga eller till andra överlåta ägan
derätten till Vänersborgs donationsjordar, framskymtar också av
utredningen. Karl XI har haft värdiga efterträdare i Sverige! Nå
väl, med Waldemar Åströms grundliga och vederhäftiga utred
ning på bordet, hade Vänersborgs representanter vid sina för
handlingar med Kungl. Kammarkolegiet det stora nöjet att i alla
väsentliga delar få sina synpunkter på äganderätten beaktade. Och
nu är avtalet med Kronan i dessa frågor träffat och bröderna kan
andas ut.

Och efter denna föreläsning i historia och samhällskunskap går
vi raskt över till vad som kan synas mera påtagligt både i tiden
och rummet.

Om vi då börjar längst i söder kan vi konstatera att idrottssta
den nu i stort är färdig. I anslutning till Vänersvallen grupperar
sig Idrottshuset och de kostfrusna bandy- och ishockeybanorna.
Idrottshuset har en huvudhall för tennis och handboll med sitt
platser för 1200 och ståplatser för 500 åskådare. Vidare finns lo
kaler för annan inomhusidrott såsom brottning, boxning, bord
tennis, badminton m. m. samt gymnastiksalar. I källarplanet finns
en bowlinghall med åtta banor. Vidare är anläggningen väl för
sedd med omklädningsrum och duschar. Till allt detta kommer
en kaffeteria. Förutom till idrott och sport lämpar sig anlägg
ningen även för andra ändamål, ej minst för utställningar och mäs
sor av olika slag. Och man har anledning tro att också dessa in-
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tresseområden blir bevakade, till glädje och fromma för Vänersborg
med omnejd.

Vad de konstfrusna isbanorna beträHar, så tycks dessa bli den
del av idrottsstaden, som genom tävlingar av rikskaraktär för att
ej tala om internationella evenemang, kommer att föra Väners
borgs namn ut över landet. Och till detta kanske man vågar foga
den fromma förhoppningen att även de vänersborgska bandy- och
ichockeyspe1arna, konståkarna och skrinnarna gör vad på dem an
kommer för att visa, vad en stad med gammal skridskokultur kan
åstadkomma.

I nära anslutning till idrottsstaden håller Vänersborgs nyaste
skolstad på att växa fram. Man forcerar just nu fram byggnader
för högstadiet, sägs det. Och här går man omkring och tror att
högstadiet funnit sig väl tillrätta i sina lokaler i det nya lärover
ket, som invigdes för bara några år sedan! Varför skall högstadiet
flytta ut till Gropbron? Vad har inträHat som kullkastat den
dyrbara och tidskrävande expertutredningen, som låg bakom läro
verksbyggandet? Byggde man på kalkyler från 40-talet eller på
prognoser för 60-10-talet? Och, den viktigaste frågan i samman
hanget: Har det arkitektoniska mästerverket aulan tillkommit lika
lättvindigt?

När man ändå rullar med millionerna, kan man då inte på en
gång passa på och rulla ut aulan till Gropbron och lägga den vid
kanalen mitt emot Nabbenshergs tegelbruk. Som en pendang till
tegelbruket kunde den möjligen "göra sig", som vi brukade säga
i Nordsta'n. Och döp sedan arrangemanget till "När skönheten
kom till byn" och sätt strålkastare på aulans tak och belys tegel
bruket, ty det är i alla fall tegelbruket som kommer att utgöra
skönheten i konstellationen.

Och efter dessa väckelsens basunstötar för somnambulisterna i
Vänersborgs skönhetsråd (det finns väl fortfarande ett sådant?)
kan vi återgå tiU ordningen och rapportera, att arbetet med den
nya överfarten vid Gropbron går enligt planerna och att bron
blir färdig nästa år vid denna tid, till glädje för trafikanter, som
dagligen trängs i det nuvarande nålsögat.

Från Gropbron förflyttar vi oss österut och finner att Reuter
skjöldska staden nu är utbyggd, att man på Marieroområdet pla-
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nerar för ett bostadsområde, som skall sträcka sig ända till Carls
grav, och att på Havenströmska lyckan växt upp ett villaområde
som verkar harmoniskt och välplanerat och där innevånarna har
all anledning att känna trivsel.

På Holmängenområdet har en industristad vuxit upp. Man ha
de nog helst sett att verkstäderna och fabrikerna hamnat vid Carls
grav mellan Tenggrenstorp och Fridhem och nära de stora trafik
lederna och att Holmängen blivit bostads- eller ännu hellre villa
område i anslutning till det stora parkområde, som skall sträcka
sig från Skräcklan, över skjutbanorna och Holmängen utmed äl
vens västra strand. Men man får väl antaga att några bärande
motiv föreligger, när man gör ett av stadens bäst belägna och
vackraste område till industrimarkl

I Nordsta'n börjar HSB-komplexet på kokhus- och bryggeri
tomterna att skjuta i höjden. Blivande hyresgäster får här en vid
underlig utsikt över vatten, skog och berg till ett pris, som också
verkar vidunderligt.

Från kvarteret Syrenen, som kokhusområdet kallas, flyttar vi
oss över till Sprängningen. Där har en pir byggts ut i höjd med
Tredje Vågbrytaren för att ge skydd åt en i terrängen väl inpassad
oljehamn. Vår honnör för ingenjörerna, som här gått varligt fram
och ej gjort större ingrepp i naturen än vad omständigheterna
krävt.

Och medan vi ändå hamnat på dalbosidan, så kan här anmälas,
att Ursandsanläggningen ytterligare byggts ut och blivit ännu popu
lärare och mer frekventerad än någonsin, men att fortfarande
ingenting gjorts åt badvattentemperaturen och den solfattiga vä
derleken.

Efter denna geografiska rundvandring i det vänersborgska livs
rummet, kanske vi kan ta oss en titt bakom kulisserna.

Vi har fått tetramjölk. Vissa tycker om den nya förpackningen
och andra tycker bättre om glasflaskorna. Vilket läger som är i
majoritet bland tyckarna saknar intresse, ty om ett år har vi fyr
kantsmjölken här. Om vi då får ett tredje parti av tyckare, så
är också detta ointressant, ty vi har fått mellanöl.

Den reklam och det ståhej som föregick mellanölets debut den
1. oktober har kommit allt annat att verka ointressant. Nåväl,
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ståhejet har nu börjat lägga sig, mjölkdrickarna har åter börjat
sticka upp och krönikören sällar sig till de tyckare, som tycker
att ett glas gott öl är gott och som tror, att en bekväm tillgång
till ett gott öl kommer att ändra och avdramatisera svenskens
dryckesvanor och efter hand få oss att intaga en mera sansa:d, och,
skola vi kalla det, en mera mellaneuropeisk attityd till dryckes
varor och dryckesvanor.

Från 1. juli är omsen höjd till 10 0J0 och köpmännen har med
delat att den av bekvämlighetsskäl serveras inbakad. Förlåt en
stilla undran: Det går väl ingen beskäftig herre omkring någon
stans och sätter jäst till baket så att vi får mer utav oms än vi
orkar svälja?

Polisen har förstatligats och nedbusningen och brottsligheten
bara ökar. Att nedbusningen och brottsligheten ökar har ingenting
med polisens förstatligande att göra, betonar med skärpa l:e Ål
dermannen, som vet vad han talar om. Nej, polisen gör nog vad
den kan med de resurser och de befogenheter den har, och majori
teten av svenska folket vet detta och vet också var felet ligger.
Och därför går alla och väntar att något verkligen skall bli gjort
för att stoppa smågangsterväldet, sedan teoretikerna och uppfost
ringsdilletanterna bevisat sin inkompetens.

Vid sidan om brottsligheten, bostadsbristen och sjukvårdskrisen
torde trafikolyckorna vara det största problemet i det svenska sam
hället. Kr det så? Under 1964 dödades 1189 människor i trafiken,
3574 skadades svårt, de flesta för att tillbringa resten av sitt liv
i rullstolen eller sjukbädden, och 21.235 fick lättare skador. Ska
dorna i pengar uppskattas till 1,5 milliarder kronor. Personliga li
dande och tragedier ligger utanför den ekonomiska kalkylen. Hur
reagerar gillebröderna och hur reagerar tidningarna inför dessa
siffror? En jägare gick sig att jaga älg och sköt en björnhona
med ungar. Hur reagerade den gången gillebröderna och hur rea
gerade hela den svenska pressen? Man vågar väl efterlysa propor
tionerna i reaktionerna utan att bli ansedd som den som försvarar
den skjutgalne björnskytten?

Och efter detta ofina sätt att rumstera om i brödernas samve
ten, övergår vi till att tala om något annat. I Vänersborg tycks
varje år vara ett jubileernas år och denna gången märker vi främst
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i jubilarernas rad den 100-åriga Enskilda Banken i Vänersborg 
Svenska Handelsbanken. Bankens historia speglar bl. a. det upp
sving inom handel, industri och samfärdsel, som ägde rum under
andra hälften av iSOO-talet och som skapade grunden till den e
norma utveckling inom alla områden som Vänersborg då genom
gick, och där bankens betydelse för denna expansion ej nog kan
understrykas.

Under 40 år har Sjung-Sjung verkat i vår stad och sjungit sig
in i våra hjärtan, och Lottorna har i 35 år och Hemvärnet i 25
hållit försvarsviljan levande och alltid varit beredda att om så
behövts intaga sina platser i främsta ledet. Sist bland jubilarerna
nämner vi Televerkstaden, som i 25 år verkat här och som betytt
mycket för vår stad och som givit många en god och säker inkomst.

Och innan punkten blir satt i denna krönika skall här med sak
nad anmälas, att med drottning Louises död vår konung för an
dra gången blivit änkling, att prins Wilhelm, signaturen Pewe,
för alltid lagt ned sin penna och att Winston Churchill, en av
detta århundradets stora män, slutat sina dagar. Hans betydelse
i kampen för ett andligt och politiskt fritt Europa kommer aldrig
att kunna nedvärderas eller bortförklaras, och om hans gärning
kan man tveklöst använda skaldens ord: "Var stode vi om han ej
funnits till"?

Och med detta, mina bröder, är min krönika slut och jag önskar
er alla allt gott.

Vänersborg Allhelgonadags afton 1965.

Torsten Gulz.
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t
MINNESRUNOR 1965.

Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld.

G i II e b r ö d e r.

Under det gångna året har tretton av våra bröder gått bort och lämnat tom
rum i vår krets. Av dessa var några mycket kända i vår stad och några stod
oss mycket nära. Om dem alla är det vittnat, att de redligen fyllt sitt värv och
därigenom hedrat den stad, som sett dem födas eller där de verkat. Vi önskar
dem den frid som varar evinnerligen.

Lagerchefen GUNNAR LIND föddes i Vä
nersborg den 15. mars 1910 och avled här
den 14. jan. 1965. Efter studier vid hem
stadens läroverk anställdes Lind i grosshan
delsfirman K. Johansson, där han avancera
de till lagerchef. När firman efter vissa
sammanslagningar i branschen uppköptes av
Clarholm & Bergmans AB, följde Lind med
som lagerchef. Han var en kunnig bransch
man och uppskattad av chefer såväl som
kunder för sitt ordningssinne och sina klara
och koncisa besked. I idrottskretsar var
"Massa" Lind ett begrepp. Han började som
fotbollspelare i Kamraternas juniorlag och

blev med åren en stabil back i föreningens representationslag. Efter sin aktiva
idrottstid verkade han som fotbollsdomare i många år och otaliga är de matcher
som han med pondus och stor kunnighet har lett. Gunnar Lind var ledamot av
Västergötlands Fotbollsdomareklubb och tillhörde styrelsen för Vänersborgs Ar
betareförening. - Lind inträdde i Gillet 1952.
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Byggnadssnickaren GUSTAV LINDGREN
föddes i Vänersborg den 15. mars 1893 och
avled här den 14. febr. 1965. - Lindgren
tillhörde andra generationen av den på sin
tid i staden välkända byggnadsfirman Brö
derna Lindgren. Tidigt kom han i timmer
manslära hos sin fader och sina farbröder
och blev kvar i sitt yrke hela livet. Gustav
Lindgren var en skicklig yrkesman och gick
stilla och försynt sin väg genom livet. 
Lindgren inträdde i Gillet 1919.

Reparatören GUSTAF ANDERSSON föddes
i Vänersborg den 1. juli 1901 och avled här
den 22. febr. 1965. - Som sextonåring bör
jade han i A. Joh. Larssons Maskinaffär som
cykelreparatör, och var där oavbrutet verk
sam till sin bortgång. Otaliga är de cyklar
han under årens lopp sett över och repare
rat. Och otaliga äro också de människor, ej
minst ungdomar, som gått tröstade från
"Cleas" sedan han förklarat, att deras demo
lerade cykel nog skulle bli åkbar igen.
"Cleas" var en skicklig yrkesman som alla
litade på och som höll vad han lovade. An
dersson var en intresserad amatörfotograf och
medlem av Vänersborgs Fotoklubb, där han

under en tid tillhörde styrelsen. Han deltog flitigt i fotopristävlingar och eröv
rade många priser för sina vackra och vältagna bilder. - Andersson inträdde
i Gillet 1932.
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Köpmannen KNUT HALLONQVIST föddes
i Vänersborg den 24. maj 1895 och avled
här den 2. mars 1965. - Hallonqvist fick
sin köpmannautbildning hos den välkända
firman Arvid Bergström, där han var an
ställd åren 1908-1918. Sistnämnda år blev
han egen företagare i herrekiperingsbranschen
i sin hemstad. Inom köpmännens samman
slutningar innehade han under årens lopp ett
flertal förtroendeuppdrag, bland vilka kan
nämnas vice ordförande i Köpmannaföre
ningen, ordförande i Vänersborgs beklädnads
och manufakturhandlareförening. I Väners
borgs Arbetareförening var Hallonqvist en

aktiv medlem och tillhörde under många år dess styrelse. I yngre år var han
en aktiv idrottsman och framgångsrik roddare. Inom idrottsföreningen Kamra
terna tillhörde han under tretton år dess styrelse, varav sex år som ordförande,
och var sedan under många år ordförande i Kamratveteranerna. - Hallonqvist
inträdde i Gillet 1921.

Ombudsmannen VIKTOR ANDERSSON
föddes i Vänersborg den 12. maj 1909 och
avled här den 17. april 1965. -- Viktor An
dersson kom tidigt med i arbetarrörelsen, där
hans duglighet och goda omdöme snart kom
till sin rätt. Inom det kommunala innehade
han ett flertal uppdrag och var bl. a. leda
mot a v kyrkofullmäktige, kyrkorådet och
byggnadsnämnden. HSB-rörelsen var hans
stora intresse och han var med redan vid
starten 1942. Efter några år som verkstäl
lande ledamot blev han dess ombudsman, i
vilken befattning han kvarstod vid sin bort
gång. Han kom att betyda mycket för rö

relsens utveckling och framgång, ej minst genom sitt urbana sätt och sin goda
samarbetsförmåga. Han var i alla kretsar en uppskattad och omtyckt människa.
- Viktor Andersson inträdde i Gillet 1952.
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F. Linjeförmannen JOHN ANDERSSON
föddes i Vänersborg den 6. juni 1896 och av
led i Uddevalla den 19. april 1965. - Han
började i Televerkets tjänst i Vänersborg
1918. Efter tjänstgöring i Ulricehamn kom
han 1938 till Falun samt 1947 som linjeför
man till Karlskrona, där han pensionerades
1956. Redan i ungdomsåren kom han in i
det fackliga och politiska arbetet och var
bl. a. under en tid ordförande i Arbetare
kommunen i Vänersborg samt tillhörde stads
fullmäktige. Jolm Andersson var under hela
sin livstid en aktiv och intresserad nykter
hetsman. I sin ungdom tillhörde han NTO

och senare IOGT. Han var även medlem i Tempelriddarorden. - Andersson
inträdde i Gillet 1943.

F. försäljningschefen HILMER LARSSON
föddes i Frändefors den 16. nov. 1892 och
avled i Vänersborg den 27 april 1965. 
Larsson kom i unga år till Vänersborg och
fick anställning vid AB. A. F. Carlssons
Skofabrik, där han avancerade till försäl j
ningschef. I denna sin verksamhet fick han
utlopp för sin stora energi och arbetsförmå
ga och när han pensionerades efter mer än
femtio års tjänst i förteaget, kunde han se
tillbaka på en resultatrik och lyckosam ar
betsinsats. Politiskt intresserad kom Hilmer
Larsson tidigt med i det kommunala arbetet
och blev under årens lopp betrodd med en
mångfald samhälleliga uppdrag. Sålunda till

hörde han bl. a. stadsfullmäktige i över trettio år, varav ett flertal som dess
vice ordförande, var ledamot av drätselkammaren, socialnämnden, byggnads
styrelsen, ordförande i skolstyrelsen och ledamot i direktionen för Lasarettet i

Vänersborg. - Inom den frikyrkliga verksamheten gjorde Larsson betydande
insatser. I nära fyrtio år var han ordförande i styrelsen för Vänersborgs Mis
sionsförsamling och under en följd av år ordförande i Vänersborgs frikyrkliga
samarbetskommitte. För sina insatser i samhällsarbetet förlänades han Vasaor"
dens riddarkors samt Vänersborgs stads förtjänstmedalj. - Larsson invaldes i
Gillet 1942.
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F. järnvägsexpeditören ANDERS EGERSON
föddes i Vänersborg den 22. sept. 1903 och
avled här den 5. maj 1965. - Efter real
examen i Vänersborg 1920 fick Egerson an
ställning vid UVHJ, sedermera SJ, i Vä
nersborg, i vilken tjänst han kvarstod till
sin pensionering. Egerson var en plikttrogen
och skötsam man, som gick sin väg genom
livet utan stora ord och åthävor. - Eger
son inträdde i Gillet 1949.

F. kamreraren KARL BROBECK föddes i
Lilla Edet den 28. sept. 1886 och avled i
Falun den 8. juli 1965 - Brobeck växte
upp i Vänersborg, där han avlade student
examen 1905. Efter examen vid Göteborgs
Handelsinstitut erhöll han anställning vid
Stora Kopparbergs AB och var i dess tjänst
till sin pensionering 1952. Karl Brobeck var
en yngre broder till den släktkäre Karl Lud
vig i Birger Sjöbergs "Kvartetten som spräng
des". - Brobeck inträdde i Gillet 1919.

F. lokföraren PAUL DAHLSTRöM föddes
i Frändefors den 15. sept. 1895 och avled i
Nyköping den 5. sept 1965. - Dahlström
kom i unga år till Vänersborg och började
efter slutad skolgång i trädgårdsyrket men
kom redan som tjugoåring i tjänst vid UVHJ
som verkstadsarbetare. Efter genomgången
lokmannautbildning befordrades han till lok
förare och var stationerad i bl. a. Änge, Hu
diksvall m. fl. platser innan han 1947 kom
till Nyköping. Intresserad schackspelare till
hörde han under vänersborgstiden schack
sällskapet. Hans stora fritidsintresse under
sommarhalvåret var trädgårdslanden och un
der den mörka årstiden böckerna. - Dahl
ström inträdde i Gillet 1947.
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Stadskassören SVEN LINDQVIST föddes i
Vänersborg den 1. nov. 1910 och avled här
den 27. sept. 1965. - Efter några års läro
verksstudier kom Lindqvist i guldsmedslära.
Är 1934 anställdes han i stadens tjänst, där
han 1946 blev drätselkontorist och 1956 ut
nämndes till stadskassör. Lindqvist var en
duglig och samvetsgrann tjänsteman, avhål
len av sina kamrater och uppskattad av si
na överordnade och av den allmänhet han
genom sitt yrke kom i beröring med. För
Gillets verksamhet hyste han ett levande in
U·esse. Genom sin goda personkännedom om
vänersborgarna, både hemmavarande och ut

flyttade, var han till ovärderlig hjälp vid redigeringen av årsskriftens medlems
förteckning. För distribution av årsskriften svarade han också under många år.
Lindqvist var ersättare i Gillets styrelse och ledamot av beredningsnämnden.
- Han inträdde i Gillet 1935.

F. folkskolläraren HENNING ALMQVIST
föddes i Norrköping den 12. juli 1896 och
avled i Vänersborg den 30. okt. 1965. 
Efter avlagd folkskollärareexamen i Linkö
ping 1918 innehade han tjänst i bl. a. Vim
merby innan han 1921 kom till Vänersborg,
vid vars folkskola han var verksam till sin
pensionering 1960. Almqvists stora intresse
utom skolan var sången och musiken. Han
ledde under många år skolans barnkör och
Par Bricoles manskör. I stadens ordensliv tog
han verksam del och innehade vid sin bort
gång högsta graderna i Frimurareorden och
i Par Bricole. - Almqvist invaldes i Gillet
1946.
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F. Disponenten OLOF von NOLTING föd
des i Stockholm den 2. juni 1877 och av
led i Alingsås den 22. nov. 1965. - I unga
år kom v. Nolting tiIl Vänersborg där han

avlade studentexamen 1895 och utexamine
rades från Tekniska Högskolan 1898. Efter
anställning i Westfalen i Tyskland som ke
mist, blev han ingenjör vid Vänersborgs

Tändsticksfabrik, där hans fader då var chef.
Då fadern 1911 frånträdde chefskapet blev
v. Nolting fabrikschef och kvarstod i denna

befattning till 1932, då Kriigerkraschen med
förde, att fabriken måste nedläggas. Därefter

verkade v. Nolting under många år hos
Nydqvist & Holm i Trollhättan och vidare inom försäkringsbranschen. Under
sin vänersborgstid innehade v. Nolting en mängd offentliga uppdrag och var bl.
a. ledamot av stadsfullmäktige och drätselkammare samt landstingsman. Han
tillhörde stiftarna av Vänersborgs Fabriks- och Hantverksförening 1905 och
blev snart dess ordförande, vilket uppdrag han innehade så länge han bodde
kvar i Vänersborg. Under många år var även ordförande i li.lvsborgs läns hant
verksdistrikt. - Olof von Nolting var en älskvärd och gedigen personlighet,
som i sin hemstad vann ett stort antal vänner. - Han inträdde i Gillet 1919.

Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

THORSTEN GULZ.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra då sol gtitt ner.

Skuggorna breda sig över dem,

vilan är djup och Ung.

Nattliga vinden söver dem,

susar sin vaggande sång.

(Anita Hallden. )
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Vänersborgs Söners Gilles

styrelseberättelse för år 1965.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl

jande berättelse över verksamhetsåret 1965, Gillets 60:e arbetsår.

Gillets årsstämma ägde rum den 24 mars och högtidsstämman
Allhe1gonadagsafton den 5 november.

Till högtidstämman, som leddes av l:e Åldermannen och som
avhölls i Stadshotellets lilla sal, hade 48 gillebröder infunnit sig.
Gillets medalj tilldelades en förtjänt gillebroder, Handelsförestån
daren Harry Peterson, förutvarande kassafogde och 25-årstecknet
erhöllo fem därtill berättigade bröder. En ändring av Gillets stad
gar § 3, första stycket, fastställdes.

Efter stadgeenliga val m. m. samlades bröderna med damer och
gäster, sammanlagt 110 personer, till supe med dans. Operasånga
ren och gillebrodern Bo Lundborg bidrog till underhållningen med
sång och aftonen betecknades av festdeltagarna som mycket lyc
kad.

Gillet har under året av framlidne gillebrodern Nils Carlström
genom testamente fått mottaga en donation av 5000:- kr.

Årsskriften har under året utkommit med sin 34:e årgång.

För Gillets understödsverksamhet redogöres i Stiftelsen Väners
borgs Söners Gilles Ålderdomshems särskilda styrelseberättelse.

Ur Major Oscar Wenerströms understödsfond har utgått en
julgåva och ur Wilhelm och Nora Malmbergs donation har utgått
stipendier till elever vid stadens folkskolor.

Gillets medlemsantal utgjorde vid årets början 598
Under året har tillkommit 24 622

Ur Gillet har på grund av stadgeföreskrifter och på
egen begäran utträtt 4
under året har avlidit 18 22

varför medlemsantalet vid årets slut utgjorde o......... 600

BeträHande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
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Över Gillets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från år 1964 .
Medlemsavgifter för år 1965 5.700:-
Medlemsavgifter för år 1964 10:-
Ränta å sparkasseräkning 195 :69

Kronor

3.678 :31

5.905 :69

9.584:-

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1965 ..
Sammanträdeskostnader .
Gåvor och uppvaktningar .
Trycksaker .
Porton .
Kostnader för 60-års jubileum .
Diverse .

2.258 :25
538 :80
787:63
295 :10
45:95

1.114:95
15:- 5.055:68

4.528 :32

9.584:-

113 :27

Kronor

1.525:
2.890:05

Behållning till år 1966:

Kassa och postgiro .
Lån till Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles

Ålderdomshem .
Innestående sparkasseräkning .

----------

2. VÄNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1964 .
Räntor .

6.075:60
268:22

Kronor 6.343:82

Utskylder .
Behållning till år 1966: Obligationer 5.000:-
Innestående i bank 1.277:82

66:-

6.277:82

Kronor 6.343 :82

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från år 1964 .
Räntor .

1.056 :32
95:31

Kronor 1.151:63
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Behållning till år 1966;
Innestående i bank .

Kronor

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND :

Behållning från år 1964 ..
Räntor .

Kronor

1.151:63

1.151 :63

2.518:47
113:52

2.631 :99
Behållning till år 1966:
Obligationer .
Innestående i bank .

2.000:
631 :99

Kronor

2.631 :99

2.631 :99

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:

Behållning från år 1964 .
Räntor .

Kronor

7.365:70
322:77

7.688:47

Behållning till år 1966 :
Obligationer .
Innestående i bank .

6.000:
1.688:47

Kronor

7.688:47

7.688:47

3.000:
949:66

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1964 .
Räntor .

Kronor

Julgåva .

Behållning till år 1966:
Obligationer .
Innestående i bank .

Kronor

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1964 .
Räntor .

Kronor

3.870:65
179:01

4.049:66

100:-

3.949:66

4.049:66

11.504:52
482:91

11.987 :43

10.000:-
1.704 :43 11.704 :43

Stipendier till elever vid stadens folkskolor 150:-
Utskylder 133:- 283:-

---
Behållning till år 1966:
Obligationer .
Innestående i bank .

Kronor 11.987:43
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8. RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1964 6.930:58
Försålda årsskrifter 182 :-
Annonser i årsskriften 2.700 :-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 2.258 :25
Räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 :36
Diverse . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:- 5.498 :61

Kronor 12.429:19

Kostnad för årsskriften .
Utskylder .

Behållning till år 1966:
Obligationer .
Innestående i bank .

5.296:50
77:-

4.000:
3.055:69

5.373 :50

7.055:69

Kronor 12.429:19

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1964 .
Räntor .

Kronor

7.446:60
377:71

7.824:31

Behållning till år 1966 :
Obligationer .
Innestående i bank .

5.000:
2.824:31

Kronor

7.824:31

7.824:31

10. A. B. A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:

Behållning från år 1964 .
Räntor .

Kronor

Utskylder

Behållning till år 1966:
Innestående i bank .

Kronor

11. NILS CARLSTRöMS DONATIONSFOND:

Erhållen donation .
Räntor .

Kronor

Behållning till år 1966:
Innestående i bank .

Kronor

22.445:19
1.282:08

23.727:27

205:-

23.522:27

23.727:27

5.000:
283:75

5.283 :75

5.283:75

5.283 :75
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Behållningen i allmänna kassan vid årets slut är gynnsam. Bi
draget till årsskriften har kunnat hållas vid i stort sett samma ni
vå som tidigare år. Kallelsen till högtidsstämman kunde i år bi
läggas årsskriften, vilket medfört en besparing av c:a 500:- kr
jämfört med föregående år. Årsskriften utsändes till medlemmarna
i början av oktober.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till 2:e Ålderman och
gilleskrivare driftchefen Torsten Gulz och till kassafogde kamre
raren Olov Janson.

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden varjämte
annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 23 mars 1966.

ERIK SAHLlN.

STEN SAHLlN.

VALTER KARLSON.

OLOV lANSON.

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQVIST

Granskningsberäue1se.
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gil

les räkenskaper och förvaltning under år 1965, få efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess fonders ställning är i full överensstämmelse
med de fÖrelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet. Kapital
behållningen per den 31 december 1965 å tillhopa kronor 81.618:34
har av oss kontrollerats. Fondernas innehav av obligationer ha in
venterats och befunnits Överensstämma med räkenskaperna. Dock
anse vi att på grund av det fortlöpande kursfallet, styrelsen kunde
ta under Övervägande dessas försäljning.

Då ingen anledning till anmärkning förefinnes, tillstyrka vi full
ansvarsfrihet för 1965 års förvaltning.

Vänersborg den 16 mars 1966.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles

Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1965.

Styrelsen för stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1965,
stiftelsens fjortonde arbetsår.

Räkenskaperna utvisar följande:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Intäkter

Hyrors konto
Räntors konto

Kapital konto (årets förlust)

Kostnader

Räntors konto .
Löners konto .
Renhål1nings konto .
Reparationers konto .
Försäkringsavgifters konto .
Skatters konto .
Diverse omkostnaders konto .

Understöds konto

11.268:
243:41

Kronor

2.091 :50
300:
225 :70

4.810 :44
497:
865:
11 :20

Kronor

11.511:41

489:43

12.000:84

8.800:84

3.200:-

12.000:84

IN- och UTGÅENDE BALANSKONTO

Tillgångar 1/1

Fastighetens k:o (taxeringsv. 130.000:-) 105.000:-
Inventariers konto 100:-
Bank- och postgiro konto 4.423:49

Kassa konto .

31/12

105.000:
100:
455:72

3:34

Kronor 109.523:49 105.559:06
Skulder

Låne konto
Kapital konto

35.000:
74.523:49

31.525:
74.034:06

Kronor 109.523:49 105.559:06
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SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASSONS DONATION

Behållning från år 1964 40.644:33
Räntor . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2.102:44

Kronor 42.746:77

Beh!illning till år 1966

Stiftelsens lån .
Obligationer .
Innestående i bank .

25.000:
8.000:-
9.746:77 42.746:77

Kronor 42.746:77

Under året har följande underhållsarbeten utförts: Uthusets tak
har reparerats och försetts med ny papp och uthuset har målats.

På fastigheten har taket genomgått en grundlig Översyn, var
vid söndriga tegelpannor ersatts, plåttak, skorstenar och takrän
nor reparerats och målats.

Brandstege och balkong har målats. Dörrar och fönster samt
trapphus till källaren har målats.

Två av resanderummen har tapetserats och målats.

Kostnaderna för fastighetens underhåll kan anses höga men som
helhet kan sägas att vad som lagts ned på underhåll och förbätt
ringar ej kan anses som orimligt och styrelsen kan konstatera att
fastigheten befinner sig i gott skick.

Stiftelsens understödsverksamhet har unaer året varit av nor
mal omfattning.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande och
sekreterare driftchefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren Olov
Janson och till fastighetsförvaltare köpmannen Valter Karlson.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden,
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 23 mars 1966.

ERIK SAHLIN.

STEN SAHLIN.
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Rev isionsb erättelse.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems rä
kenskaper och förvaltning under år 1965 få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda. Kapitalbe
hållningen per den 31 december 1965 tillhopa kronor 116.780:83
har av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens och Sys
konens Eliassons donation innehav av obligationer ha inventerats
och befunnits överensstämma med räkenskaperna. På grund av
det fortlöpande kursfallet ifrågasätta vi dock om styrelsen inte
borde överväga obligationernas realisation.

Fastighetens förvaltning har handhafts på tillfredställande sätt.
Fastigheten är även försäkrad till betryggande belopp.
Då sålunda någon anmärkning ej finnes, tillstyrka vi full an

svarsfrihet för 1965 års förvaltning.

Vänersborg den 16 mars 1966.

LENNART ANDERSSON.

R e v i s o r e r.

STIG LARSSON.

Sammanställning

over Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1965.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsrond .
N amnkunniga Vänersborgares Minnesrond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar Wenerströms Understödsfond .

4.528:32
6.277:82
1.151 :63
2.631 :99
7.688 :47
3.949:66
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74.034:06
42.746:77

Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
A. B. A. F. Carlssons Skofabriks Donationsfond .
Nils Carlströms Donationsfond .
Stiftelsen Vbg:s Söners Gilles Ålderdomshem

Fastigheten .
Ingeborg och Gottfrid Eliasons Donationsfond

Summa kronor
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11.704:43
7.055:69
7.824:31

23.522:27
5.283:75

116.780:83

198.399:17



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1965.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Krylbo o •••••••••••••••••••

ALFREDSSON, GöSTA, Bryggeriarbetare, Vänersborg o •••••••••

AHLIN, GöRAN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, HENNING, fd. Folkskollärare, Vänersborg t o •••

ALMQVIST, LARS, Civiljägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Docent, Solna o •••••••••••••••••••••••••

ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Mariestad .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Handelsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma o •••••••••••••••

ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
ANDERSSON, FRITIOF, fd. jordbruksförman, Vänersborg .
;:'ANDERSSON, GUSTAF, Reparatör, Vänersborg t .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusimendent, Vänersborg o •••••••••

ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .. . .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg o •••••••••••••••••

*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Linjeförman, Uddevalla t .
ANDERSSON, KARL, Metallarbetare, Göteborg o ••••••••••

ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL W., fd. Handlande, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg o •••••••••••••••

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg o •••••••••••

ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg .
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1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1896 46
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1897 42
1901 32
1913 46
1910 54
1918 65
1910 29
1896 43
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1930 59
1919 53
1915 53
1922 51

1892 42
1897 38
1925 58



ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, RAGNAR, f. d. Köpman, Bräckan, Frändefors
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
"ANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde ,
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsförvaltare, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Ombudsman, Vänersborg i' .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, Förman, Vänersborg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
':'BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
*BENGTSSON, HJALMAR, Personalföreståndare, Vänersborg ..
BENGTSSON, JAN ANDERS, Konditor, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, Linjemästare, Trollhättan .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
'cBERGGREN, ERIC, Fil. lic., Rom (Italien) .
BERGLUND, GÖSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg .
"BERGSTRÖM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
BERGSTRöM, BROR, Köpman, Hultsfred .
*BERGSTRÖM, GUNNAR, Odont. d:r, Örebro .
"BERGSTRÖM, TORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJÖRKMAN, LENNART, Landstingssekreterare, Vänersborg .
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg ., .
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
'cBJÖRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Johanneshov, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingenjör, Gislaved, ständig medlem .

1936 60
1919 35
1918 45
1896 32
1914 55
1909 52
1900 61
1906 54
1901 30
1907 53
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30
1905 33
1943 65
1903 55
1920 53
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 64
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55
1918 47
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BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
*BORGLING, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg .
'cBROBECK, KARL, fd. Kamrer, Falun t .
BROCKNER, TORSTEN, Kamrer, Västerås .
'cBROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Lerum .
*BDGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BKCKSTRtiM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
'cCEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping .
"CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg .
':-CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Disponent, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Kontorschef, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Posttjänsteman, Göteborg S .
DAFGÄRD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGÄRD, HENRY, Fabrikör, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken o ••

DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg _ _
"-DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLtiF, AXEL, Affärschef, Göteborg _ o •••••••

DAHLSTRöM, PAUL, fd. Lokförare, Nyköping t .
':'DAHME, ALGOT, l'i.mneslärare, Grästorp .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Kamrerassistent, Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, Typograf, Vänersborg .
'fDINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
*DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm Sö .
d'ORCHIMONT, CURT, Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
"EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Göteborg .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg o •••••••••••••

EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EGERSSON, ANDERS, Järnvägsexpeditör, Vänersborg t .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås o

EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Vänersborg .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
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1.906 48
1881 SO
1888 (09)32
1919 54
1886 19
1898 61
1906 (07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1909 65
1939 50
1903 53
1898 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1895 47
1909 39
1911 53
1920 55
1938 64
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 30
1934 56
1903 46
1903 55
1903 49
1894 48
1919 44
1924 50
1935 65
1916 53
1916 60
1951 65
1919 44



ELMQVIST, FREDRIK, Lokförare, Vänersborg .
"ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda .
"ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Handelsbiträde, Vänersborg .
ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Studerande, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Med. stud., Vänersborg .
ERIKSSON, ALLAN, överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"-ERIKSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg , .
ERICSON, ERIC, Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Odont. kand., Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSSON, KARL, Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .
ERIKSSON, PER OLOF, Förman, Karlstad .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Fil. kand. Rönninge .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje .
"FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
':-FRöID, ARVID, fd. Förman, Vänersborg .
FRöiD, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"-GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Försäljningschef, Kallhäll .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark _
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg 2 .

1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1909 64
1912 46
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1932 65
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61
1926 54
1906 55
1910 52
1896 24
1897 41
1900 59
1917 56
1911 '0
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46
1920 55
1910 46
1897 54
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GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
*GRUNDBERG, HADAR, Godsägare, Skebobruk, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, ALBERT, fd. Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
GRöNBERG, MATS, Civilingeniör, Vänersborg .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. kand., Trollhättan .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare, andre

ålderman .
GUSTAFSSON, EDVARD, arkitekt, Linköping , .
GUSTAFSSON, ELVING, Representant, Vänersborg .
"GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagerimästare, Vänersborg .
GöTBERG, INGVAR, Kontorist, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
*HAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Landskanslist, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Kamrer, Trollhättan, ständig medlem ..
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
':'HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1957) ..
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
'~HALLONQVIST, KNUT, Köpman, Vänersborg t .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
"HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Uddevalla .
*HANSSON, KNUT, fd. Lagerbiträde, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, Örebro, ständig medlem ..
"HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Studerande, Vänersborg .
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala .
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, Bangårdsmästare, Uddevalla .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla .
*HEDEN, ALLAN, Kanslist, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Vägmästare, Borås .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
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1901 St

1884 07
1895 59
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28
1923 46
1922 65

1893 19
1918 55
1932 64
1909 55
1919 65
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1912 52

1893 16
1912 55
1895 21
1925 45
1926 45
1904 55
1899 211
1924 52
1896 48
1889 38
1942 57
1878 23
1940 64
1943 64
1905 59
1909 42
1901 36
1899 55
1919 55
1907 34
1934 57
1904 63



HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg oooooooooooo. o
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg oooooooooooooo. o
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg oooooo .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala o. . .. . o .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg o. o o .
HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg . o o o.. o..
HJELM, AXEL Ro, Köpman, Vänersborg oo. o oo .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg o
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Fanygsritare, Göteborg o o o
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .,. o. o .
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Västra Frölunda oo. oo. oo. o. o
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla o. ooo. oo.. o.... o. ooo..
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn . o', o' ooooo...
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Karlstad . oooooo. oooooo..
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg oooooooooo. ooo. ooo..
JAKOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg ooo. ooooooooo.. o
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg ooooooooo. o. ooooooo.
JANSON, BENGT, Tjänsteman, Göteborg ooo. o... o. o' oo.... oo
JANSON, GaSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) o' o.. o. o..
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg o. o o.. ooo .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg kassafogde ooo.. o. oo. oooo
JANSSON, SVEN, Expeditionsvakt, Vänersborg .. oo o o .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg o .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg .... o o. o o .
JARN, GöSTA, Agronom, Härnösand o... o' oooo.. o.. o o. oo.
*JENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg ooooooo.. oo. oo
JENNISCHE, MATS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
JENNISCHE, PER, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
JENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
"JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .. o..... o.....
JOHANSSON, ARNE, Skofabriksarbetare, Vänersborg . o. ooo..
':'JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Falkenberg oo.. o. o' ooo.. o. o
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg o.. ooo. oo. oo.. o.
<'JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg o o..
JOHANSSON, EVERT, Transport1edare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg o o o .
JOHANSSON, GOTTHARD, Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg o.
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg . o.. o.
"'JOHANSSON, HARRY, Frisörmästare, Vänersborg . o .

1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1930 64
1905 43
1885 54
1910 65
1908 60
1932 58
1907 53
1903 50
1910 58
1923 53
1904 50
1922 64
1934 61
1932 53
1901 65
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1941 64
1943 64
1947 64
1898 26
1907 59
1903 30
1896 (15)45
1912 55
1887 19
1920 60
1916 58
1899 SJ
1905 53
1904 54
1899 30
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JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
"JOHANSSON, HUGO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
~"JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumentmakare, Vänersborg .
JOHANSSON, OSCAR, fd. övermaskinist, Mölndal .
"jOHANSSON, OTTO, Köpman, Mellerud .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Trollhättan .
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg "
"JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, BENGT R., Fil. lic. Solna .
JONSSON, ERIK, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg o o o o.
JONSSON, SVEN, Vänersborg . oo. o.. o ooo o .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg oo.. o. oo .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .. o.. o o o.
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Vänersborg . o. o o. o o. o
"CARLSSON, ALBERT, fd. Köpman, Vänersborg o .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Kallhäll o ooo .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg . o .
CARLSSON, BERTIL, OHo-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
"CARLSSON, ELOF, Direktör, Vänersborg, ständig medlem ....
*CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg . oo.. o. o. o
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg o .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg o. o o. o .
"CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig

medlem o o.. o .
CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (U. S. A.)

ständig medlem oo o. o.. oo o o
*CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-

havare av gillets medalj (1957) ..
*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg o.
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1902 55
1923 57
1937 59
1894 50
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1930 54
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1960 63
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1956 63
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1909 59
1933 65
1878 35
1910 58
1914 54
1944 47
1904 30
1905 38
1911 51
1928 60

1897 32

1906 59

1885 08
1909 30



CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-
lem .

CARLSSON, KENT, Studerande, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Åkeriägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
':'KARLSON, VALTER, Köpman, Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i gillets styrelse, gillevärd .
CARLSSON, ÅKE, Servitör, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRöM, ERIK, Försäljningschef, Karlstad .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS, Fastighetsförva1tare, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Kmneslärare, Eskilstuna .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Kamrer, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Målsryd .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg , .
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dalskog .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GöSTA, Civilingeniör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSON, HILMER, fd. Försäljningschef, Vänersborg t .
LARSSON, OSCAR, Representant, Vänersborg .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
"LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Johanneshov .
LARSSON, ROLF, Åkeriägare, Vänersborg .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

1939 47
1952 68
1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54

1905 30
1914 59
1915 58
1922 63
1895 60
1907 49
1936 65
1916 55
1913 55
1910 55
1905 54
1934 64
1908 53
1905 6J
1914 52
1912 33
1921 63
1963 63
1890 19
1908 54
1922 46
1904 54
1910 57
1908 62
1910 64
1936 55
1912 54
1892 42
1908 55
1908 55
1905 30
1924 56
1921 55
1935 57
1911 54
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LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg .
LEWERTI-I, GUNNAR, Advokat, Göteborg .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, GUNNAR, Lagerchef, Vänersborg -r .
LIND, HAKAN, Studerande, Vänersborg .
LIND, LARS, Teknolog, Vänersborg .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Mönsterås .
':'LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
LIND, AKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, AXEL, Föreståndare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Telearbetare, Vänersborg .
LINDBERG, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) .
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDEN, ROLF, Ingeniör, Bandhagen ständig medlem .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GUSTAF, Byggnadssnickare, Vänersborg i" .
LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
*LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Anten .
"LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
':'LINDQVIST, SVEN, Stadskassör, Vänersborg t .
*LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Söderfors .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Göteborg .
':'LJUNGGREN, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) .
"LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog .
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sekreterare, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, Postmästare, Arboga .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
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1892 (21)62
1894 50
1906 55
1910 52
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1912 42
1918 62
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1944 65

1882 05
1902 54
1927 62
1914 54
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1903 55
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1900 51
1918 63
1912 55
1898 ,5
1913 55

1882 51
1907 28
1921 42
1900 54
1925 42
1912 49
1898 54
1913 53
1921 52
1892 19



LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
"LUNDIN, IVAR, Frisörmästare, Vänersborg .
I~LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, WKRNER, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Förste distriktstankläkare Lid-

köping .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Kanslichef, Västra Frölunda .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Auktuarie, Stockholm .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS-OLOF, Lärarekandidat, Lund .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Vänersborg .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Dekoratör, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
'-NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
'-von NOLTING, OLOF, fd. Disponent, Alingsås t .
NORDEN, BO, Fil. stud., Uddevalla .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Köpman, Göteborg .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NYSTRöM, BO, Aff.-biträde, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg ., .
NYSTRöM, PER-ÅKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, ÅKE, Köpman, Vänersborg .

1919 52
1894 30
1901 39
1953 55
1928 55
1890 19

1926 64
1904 55
1905 46
1913 49
1914 58
1915 54
1937 65
1892 44
1892 42
1940 65
1910 60
1919 51
1908 59
1901 44
1902 33
1931 58
1924 52
1919 55
1925 54
1899 55
1912 60
1922 53
1921 55
1925 56
1924 50
1908 41
1923 58
1877 19
1931 61
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1906 55
1944 59
1928 58
1949 59
1916 52
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OHLSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Falköping .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg o. o , o. o
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg o
OLSSON, ERNST, Tegelbrännare, Vänersborg .. o o o .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ... o... ooo.. ooooo.. o
OLSSON, GUSTAF ADOLF, Frisörmästare, Finspång o..
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg o
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg o.. o o .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg o o .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla oo .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg oo .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg o .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg . oo. o .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg . o.. o o. o. oo..
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg . o .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Malmö .. o .
"PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg o •••••••••••••••••

PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .........•..........
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
':'PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, inneha-

vare av gillets medalj (1965) . o oo o
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping o •••••••••••

PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg . o.. o .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, örebro oo o .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem o..
PÄRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg o. o.
RAHM, HARRY, överskötare, Vänersborg . oo. oo.. o o.. o o
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
"RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, HÄKAN, Köpman, Vänersborg oo. o o.
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .. o .
"oREYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg . o .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg o .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .. o o .
"ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg o. o. o .
"ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan o. o.... oooo.. o.. oo..
ROSLIND, LARS-GöRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem o. o oooo oo.. o' o.. oo. oo. o o.
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg . o .
RYDING, ÄKE, Målaremästare, Vänersborg oo •••• o o .
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1910 55
1914 52
1921 60
1901 55
1929 48
1897 44
1912 60
1904 58
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1910 57
1910 55
1897 24
1917 57
1897 57
1898 49

1901 16
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1900 20
1883 35
1933 60
1913 51
1888 31
1908 54
1909 46
1923 55
1907 41
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53



*RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig
medlem ..........................................•.

':-SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Vänersborg förste ålderman ..
SAHLIN, PER-ANDERS, Officersaspirant, Vänersborg .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
*SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Västra Frölunda .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga .
sJöa, ANDERS (SVENSSON), Postiljon, Vänersborg .
SJöLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJöSTRöM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
·-SJaSTRöM, GUSTAF, Köpman, Vänersborg o •••

SKAGSTEDT, MELKER, Kamrer, Stockholm o ••• o ••••

SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
':'SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda . o

*SKKRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan o ••••

SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla . o ••••• o • o o •••••• o

SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg . o ••••••••

"STENSTRöM, LARS, Länsassistent, Vänersborg o •••

'~STERNER, NILS, Apotekare, Hohög .... o •••••••••••••••••••

STERNER, SVEN-AXEL, Länsassessor, Vänersborg . o ., ••• " •••

STRaM, GöSTA, Konditor, Hedemora . o ••••••• o •• o ••••• o •••

STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg o •••

"SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg .
*SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
*SUNDELIUS, OSKAR, 1:e Poliskonstapel, Vänersborg . o ••• o ••

SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem .
SUNNERDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .. , o ••••••••• o ••••

SVANBERG, NILS, Förman, Vän~rsborg o ••

SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg o ••••

SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersbvrg . o •••••••••••••••• o •••

SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Verkstadsarbetare .
SVENSSON, GöSTA, averingeniör, Göteborg o ••••••

"SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
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1909 34
1945 50
1913 36
1911 34
1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1925 58
1897 28
1896 24
1927 62
1923 57
1918 50
1912 55
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1905 30
1922 41
1923 47
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1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
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"SVARD, GUSTAF, Verkmästare, Stockholm .
SWARD, IVAR, Köpman, Trollhättan .
*SVARD, TAGE, Disponent, Farsta .
SVARD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
*von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Stavsjöbruk .
SYLWAN, GUNNAR, Lektor, Hälsingborg " .
SAFSTRöM, PER-OLOF, Ingeniör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva!tare, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Ombudsman, LjungskiJe .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bi-

sittare i styrelsen .....................•..............
'rTHERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Göteborg .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, ERIK, Kakelugnsmakare, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Köpman, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
"THOMSON, YNGVE, fd. Sparbankskassör, Vänersborg .
TRADEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRADEGÄRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, Bankvaktmästare, Vänersborg .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
~'TUNQVIST, TORSTEN, Gymnastikdirektör, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, Lasarettsöverläkare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg .
':'WAHLQVIST, ÄKE, Polisassistent, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, VänersDorg .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
WEINSTOCK, ERLING, Försäljningschef, Lidingö .
WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, EINAR, Vattenrättsdomare, Vänersborg .
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1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1916 46
1909 35
1912 61
1916 53
1909 (30)54
1939 50

1911 30
1899 19
1925 51
1930 61
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1907 53
1915 59
1904 54
1898 28
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 41
1915 55
1907 29
1898 60
1932 51
1904 41
1902 65
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1901 65



*WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Göteborg .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
WENNBERG, JOHN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg , .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
"WERNER, OLOV, Handelsföreståndare, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Svetsare, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
"WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, l:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
*WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark .
*WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköping .
"WESTHALL, BO, Förste rådman, Vänersborg .
*WESTHALL, CURT, Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
"WETTERLUNDH, SUNE, Direktör, Malmö , .
"WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) 00 •••

WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnast~klärare, Vänersborg o ••

WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla o • o o •••

"WIKSTRöM, HELGE, fd. Kapten, Stockholm .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Kamrer, Göteborg .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
':'WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg o o •••••• o •••

WULF, ANDERS, Studerande, Vänersborg o ••••••••• o o •••••• o •

WULF, CURT, Direktör, Vänersborg o •• o ••••••••••• o

WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg o ••••••••••••••• o

WULF, GUNNAR, Försäljningsassistent, Vällingby o •••• o

WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg o ••••

WKRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan o ••••

ZETTERBERG, FOLKE, Pappersbr.arb., Vänersborg .
ZETTERBERG, HARRY, Sulfitarbetare, Vänersborg .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Representant, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN AUGUST, fd. Kommunalarb., Vänersborg
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön o ••••••••• o •••••••

ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .

1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 32
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1903 59
1894 28
1923 46
1924 51
1889 35
1896 43
1943 63
1903 63
1950 63
1937 63
1890 49
1928 53
1922 64
1914 64
1917 64
1888 64
1950 64
1913 58
1900 55
1920 55
1923 61
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ÄKESSON, NILS ERIK, Kapten, Solna .
ÄSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .
öBERG, ERIK, Komminister, Alingsås .

* = innehavare av gillets 2S-årstecken.

Antal medlemmar under året: 600.

Tillkomna under 1966.

ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
BERG, KARL, Äkeriägare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
HAGBERG, CARL-GöRAN, Konstnär, Ed .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
LARSSON, GöTE ELOV, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Stockholm .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg .
MÄNGBERG, CARL-ERIK, Inspektor, Hallsberg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Byggnadschef, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
SKANTZ, LENNART, Sjöingenjör, Uddevalla .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
TROPP, OTTO, Äkeriägare, Vänersborg .
WIDQVIST, STEFAN, Studerande, Vänersborg .
WIDQVIST, ULF, Studerande, Vänersborg .
WIKNER, ALFRED, New York .

1922
1902
1913

1908
1899
1918
1918
1935
1922
1915
1908
1953
1938
1933
1946
1914
1917
1944
1909
1949
1932
1957
1923
1910
1901
1929
1920
1933
1906
1948
1943
1899

46
42
60

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

Styrelsen är tacksam för uppgift !l personer, som böra kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1966.

Styre Is e.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Andre ålderman, Gilleskrivare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd 1949.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Bisittare 1966.

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ersättare 1966
LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.

Be r e d n i n g s n ä m n d.

GULZ, THORSTEN, Driftchef, Gilleskrivare.
KARLSSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
JANSON, OLOV, Kamrer.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BJÖRKMAN, LENNART, Landstingssekreterare.
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.

PÄRUD, NILS, Universitetslektor.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, Driftchef.
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Räke n s k ap s gran sk are.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman.

THERNQUIST, KJELL, Kontorist, Ersättare.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1966.

S tyr e l se.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Vice ordförande, Sekreterare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighets!ör'iJaltare 1949.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Ledamot 1966.

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Suppleant 1966.
LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.

Revis are r.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman.

THERNQUIST, KJELL, Kontorist, Suppleant.



V änersborgs Döttrars Gille 1966.
Styrelse.

SELNERT, MAUD, Fru, Första åldennor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SV.l\RD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
PETRE-STRtiM, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Ersättare.
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
tiBERG, ALVA, Fru
JOHANSSON, GRETA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Frökeu.
NILSSON, GERD, Fru.

ARVIDSSON, KARIN, Fru, Ersättare.
SAND, ARTRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SJi.RNER, RUTH, Fru.
SJtiGREN, STINA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.

Gillet har 282 medlemmar, varav 7 ständiga.
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AKTIEBOLAGET

A. F. CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

Grundad 1860



Sparbankens traditionella uppgift att

befordra sparsamhet har med tiden

förgrenats att även omfatta bl. a.

Kassafack Checkräkning

Löneutbetalning via bank

Resevaluta Fondaffärer

N otariattjänst Ekonomitjänst

Fastighetsförmedling

NAR NI KAN SPARA
NAR NI BEHOVER LÅNA

GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN

IVÄNERSBORG
Vänersborg Brålanda Frändefors Vargön



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



AB Nabbensbergs

Tegelbruk
Vänersborg

Tel. 10005

10069



KAISERBJÄLKLAGET

R

AB Jönsson & Claesson
VANERSBORG 1 Telefon växel 0521/13875



VÄNERSBORG

[ffiIfuffil~

~IE1IJJ[ffilDJJ!
och

~I[lDJIIDffil



GRANITFIRMAN

~af(man &

~(Om9ren
VÄNERSBORG

Gravvårdar

Stenhuggeriet tel. 11345



Wälj

General Motors

b i I a r

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETSPRODUKTER

Automobilfirman
BRÖDERNA KARlGE AB

Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401

16501



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

.
1

ÄLVSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 13845



Eldningsolja

från

Sjöström & Co Vänersborg AB
Tel. 10254 - 13254

Harry Falk AB
Tel. 10319

Leveranser från egna tankan!äggningar i Vänersborg



VÄNERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

GRUS

MASKINGRÄVNING



Kyl -

Frys 

Tvättmaskiner

köper Ni bäst och billigast

hos

--
LOTTAS SPARKOP

Petersbergsvägen 37 - Tel. 17216



Rydings

Måleri -L4B
VERKSTAD:

Kronogatan 5

Telefon 131 25

BOSTAD:

'fe!efol'l 11596

Utför allt inom yrket



CHARKUTERIFABRIK

VÄNERSBORG

är en länk mellan

jordbruk och hushåll

En toppmodern charkuterifabrik med skicklig persoE

nal och modern utrustning samt kontrollerad tillverk

ning och hygienisk distribution borgar för kvalitets-

varor.



Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Ostra vägen 37 C - Tel. 16695

Hedmansgatan 3 - Tel. 10915

Förstklassiga och välsmakande

Konditorivaror



Tänker Ni bygga en

eget hem?
Tag då redan
i dag kontakt
...ed dr re
presentant !
Skriv eller
ring!

Distriktschef Nils Haglind

Storgatan 26, tel. 118 17.

MYRESJÖ·OOlJJ]~
Myresjö Tel. Namnanrop



Rekommenderasl



Allt i T EG EL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL

Tel. 11011 - 16550.



Gör som jag ...
abonnera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
- landets största varannandagstidning -



ekiperar sig med

fördel i



Västkustens Fiskhall AB

Residensgatan 11

Filialer:

Marierovägen 18
Vargön, Fyrkanten
Lager o. Bostad

Kök

Telefon 10560

Tel. 16558
Tel. 20210
Tel. 10314
Tel. 11212

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



Trivselcentrum med unik

konstnärlig utsmyckning

Självservering i anslutning

till restaurangen.

Bordbeställning tel. 10544, 10248

Vi hälsar El' hjärtligt välkomna!



Ordna Edra

TURISTRESOR
med säker chaufför från

Vänersborgs linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 14985 Kontor - Tel. 12593 Bostad

BEKVÄMA TURISTBUSSAR

FOR Upp Till 49 PERSONER



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande ::::
lägenhet med bostadsrätt.

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller
fastighetens förvaltning.

När det gäller bostaden - tala med

HSB VÄNERSBORG
Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793.

Kvarteret Syrenen.

(Bryggeri- Kokhustomterna)

Modell till just nu pågående nybyggnad.



PRIPPS, ,
TRADITION KVALITE



Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

Kvalitetsvaror från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



SE BÄTTRE
med våra glasögon

HöR BÄTTRE
med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

Edsgatan 16

Specialoptiker

Vänersborg tel. 14284

Kvalitetsvaror
I LÄDER och PARFYM

Roslinds Hörna Yänersborg

tel. affär 113 88 tel. kontor 103 83



LUNDINS RADIO OCH TV
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt i Radio, TV., Musik, Grammofoner
och Service

I Högtalaranläggningar uthyras I

Gillebrodern

ekiperar sig bäst hos



VÄNERS80RGS GLASMÄSTERI
(Bellman & C:o)

Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Verkstad och lager;
Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

Thernquists
Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063



A.-B. Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel



Edsgatan 13 VXNERSBORG

Allt för modern inredning

Tel. 10220

13220

Vänersborgs Färg- & Kemikelieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



A. SJÖDEN
Byggnadsfirma

Fredriksbergsgatan g a VA.NERSBORG

Tel. 11647

• Ny- och ombyggnader

• Reparationer

• Värderingar

försäkringsbolag för helnyktra

Kontor: Drottninggatan 12, TeL 11900 G. Håkansson

AANSVAR

allt i et! är den moderna form av
allsidigt försäkringsskydd som
Ansvar erbjuder sina försäkrings·
tagare. Ansvars allt i ett - för·
säkring för hemmet innebär alt
vi samlat en rad önskvärda och
nödvändiga försäkringar i ett enda
försäkringsbrev. Allt i ett för hem·
met ger ersättning för skador på
personligt lösöre vid brand, vatten·
utströmning, inbrott och under
resa. Dessutom ingår privat ska·
deståndsförsäkring för hela famil·
jen jiimte olycksfall och polioför·
säkring för maka och barn. Det
finns allt i ett försäkring för
hemmet, villan, sportstugan, fas·
tigheten, affären, lantbruket etc.



Målerifirman

VÄNERSBORG

Rekommenderas!

Tel. Verkstad 144 46
Bostad 105 42

Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär........................................................
Firman grundad år 1847

Edsgatan 18 V;lNERSBORG Tel. 10226



• •

VANERSBORGS BOKHANDELS AB
Etablerad 1832

Allt i böckerl papper och kontorsmaterial

samt skrivmaskiner - även för uthyrning.

Specialih~:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteraturi varav

ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET

I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Dam- och Tonårskläder,

Klänningstyger

CRagnar CfLi!sson~
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21



Andersson, Larsson &C:o Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial
Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik
för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks

VANERSBORGS
STADSBUDSBYRÄ

(Carlsson & C:o)

I TELEFON 10389 I



Tryck
saker

för hemmet,

föreningen eller affären

levereras av oss

•••••••••

snabbt

och välgjort

Petres
Söderg. 3

Tryckeri
Tel. 13940

1Jän~g4 7J~g4- o.ca
1le{)idiO-nd-Blj/~

Tel. 10599 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften



GRAND
HOTELL Hamngatan 7

111111111111111111111I111111111111111111111111111111111I1111I1111I111111I1111I11I11I1I111I1i11ll11l11l1ll11111111ll11ll11ll1ll11ll11ll1ll1l11l1l11ll11ll1ll1111ll111111ll1l111111111111I11111I1111111111111111111111111111111111111111I11111111I

Nytt - Modernt - Komfortabelt
1I11111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111I11111I111111I1111I111111111111111111111111111111111I111I11111111I1111111111I11111I1111I11111I111I111I1111111111111111111111I111111111I111111111111111111111

Tel. 13850 - 13851 växel

~lvift"areJl
EDS GATAN t9 • VÄNERSBORG • TEL. 10t96

öPPET:

vardagar 8-19
lördagar 8-13

TEL

10196
Självbetjäning med

HELAUTOMATISKA MASKINER

KEMTVÄTT 4 kg på 30 mm.

VI TTVATT 6 kg på 50 mm.

Torktumlare - elektriska kallmanglar



Vänersborgs Nya Bleck- &
Plåtslageri

Taktäckning CJch allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg

Mäklarlirnlan

Telefon 109 96

KJELL SUNDELIUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner och Boutredningar

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Telefon 10090 - Bast. 16974

Edsgatan 26, Vänersborg

Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare.



VÄNERSBORGS MÅLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10341-11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Skylt- och Möbelmålning

•
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.

Rörledningsfirman

R. R. medlem

Tel. 11085 - 15850



GETE FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt -

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER

FöRENINGSTJÄNST
V. DAHLQVIST, Vänersborg.

KONTOR & LAGER Fridhemsvägen 3

Tel. 13461, 17461 Bost. V. Dahlqvist 12901

Bost. Å Dahlqvist 134 61

• Ledande firma inom basar- och lotteribranschen.

• Vi föra i lager allt för festarrangörer.

• lotterier och tombolor i toppklass.

• Artistförmedling - Stor låneservice - Dansbanor -
Barnens-dags-anläggningar Försäljningskiosker,
större och mindre.

• Från de förnämsta fabriker föra vi:
Kaffe - Choklad - Nattkorv.

• Stor sortering i sportpriser. Egen gravyranstalt.

30 år i lotteribranschen borgar för att Ni tryggt kan vända
Eder till oss.



[( val i t e t s t ry c k s a k e r

Bergs Tryckeri
I VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI I

Telefon 100 02, 133 02

m[(m Jr lEIL IL Lml ILIL lEJr
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inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



JOHANSOHN & PETERSSON
10357 VKNERSBORG

Lager: Ostra Landsvägen, tel. 12614

SNICKERIFABRIK

Specialite: KöKSINREDEN

TRÄVAROR D BYGGNADSMATERIAL

10320

PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FöNSTER

Vänersborgs Elektriska
OLLE SJöSTAD

Edsgatan 31 VKNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp.

dammsugare m. m.



Välkommen till
Vänel'sborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp

med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er

bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.

Tel. 10573, 16573.

säi bara

Yngves

Vänersborg

om radio eller TV krånglar 

det räcker

lm)

•
Edsgatan 20 Tel. 10311
Vänersborg

Drottningtorget Tel. 13400
Trollhättan



Thure Carlssons Cykel- & Sport

Edsgatan 37 Tel. 11724

SCOOTERS VESPA

MOPEDER: PUCH - CRESCENT

Cyklar: CRESCENT - OBS - SUNBEAUM

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

SAHLINS
BOKBINDERI AB

(etablerat 1860)

Parti· och privatbokbinderi

Hamngatan 5

vANERSBORG

Tel. 10821



•-
c W Carlssons E/tr Boktryckeri AB

•
Kyrkogatan 21 Vänersborg tel 10251

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Mattssons Bokhandel AB
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Residensgatan 2 Vänersborg Tel. 15450

mittemot Stadsbiblioteket

BILFRAKT i Vänersborg AB
ALLAN NILSSON

Utför allt i lastbilstransporter, kortare såväl som längre

Försäljare för NYNÄS Eldningsoljor

Orderte!efon 0521 /11740



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inköpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Kungsgatan 5 Tel 11612

Vänersborgs läderaffär
Rekommenderas

Tel. 10751

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR
Sundsgatan 23

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

TeL 10084

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298



Elektriska
installationer för belysning och kraft,

reparationer av alla slag.

Radio- & EI- Service
Tel. kont. 11667, bost. 12734

Behörig installationsfirma för Yänersborg med omnejd.

Billengrens
HERREKIPERING

Tel. 11010

HERRKONFEKTION

Vänersborg

'-~ I Tel. 10906 .

Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

Biörndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS



Andersson & Fagerström
Elektriska

Utför alla slag av
ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

Vallgatan 15 Tel. 10609 - 13491

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vänersborgs Cementgjuteri
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En förbisedd Afrikaupptäckare
Charles John Andersson - ett 100-årsminne

I Väner~borg kunde kring mitten av fÖrra århundradet stundom
skå,das det s'äHsammaste djurliv på gatorna. En a'v stadens invå
naore vandrade omkring med några bjÖrnar, en leopal"d och andra
mindre vanliga husdjur. Den slOm omgav s,ig med dessa var den
exoentriske och beryktade engdsmaonnen Llewellyn Uoyd, bjÖrn
jägare, fi'skare och natUl'skJ.1ihent. Lloyd, som var son till en brit
uisik bankir, haJde på 1820-taolet rest Ö",er bill Sverige, där han
hoppades få vara med om att skjuta en bjÖrn. Han bosatte sig
f!örst i Värmland, i Norra Råda socken. Här i landet trläffade han
samman med både bjöl'llar och unga flickor. Av de fÖrra lär
han ha varit med och fältlt drygt 100; av de senare blev åtJmin
stone tre-fyra mödrar t~1l Lloyds bam. En av sönerna, Karl Jo
han (s.enare Cha:rles John), tog Lloyd med s'ig då han omkring
1840 flyttaide tilll Vänersborgstrakten.

För att rivnära de olika djur Lloyd holl sig med, köpte han
kött och slakteriavfall från slaktaren Anders Eriksson i Väners
borg, och det blev en av hans pojkar, Axel, slOm oftaost Fick läm
na köttet till björnjägaren i denn~s bostad. Silaktarpojken var
starkt intressemd av allt som hade med natur ooh djur att göra
och det var natur:Iigt att han snart blev aSSiistent åt Lloyd. B1.a.
fick pojken följa med på jakt, han fick lära sig att snoppa upp
fåglar och fyrfotadjur och blev över huvUId taget insatt i hur han
skuUe umgås med naturen. Några år efter det att Axel Eriksson
slutat i läroverket i Vänersbong, där han gått fem klasser, fick
han genom Lloyds medverkan resa ut tm Sydafrika. Han 'Skulle
där bli medhjälpare åt Lloyds son, forskningsresanden Charles John
Anderslson. Denne hade genom brev bett fadern i Vänensborg sän
da över nå'gon lämplig yngling och Axel Eriksson var, 1Jrots att
han då bara var 19 år, väl fÖJ.1berecLd för den uppgiften.
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Hösten 1865 startade Axel EriksSlon resan till Sydafrika och
under våren fÖljande år sammanträffade han med Llo}"dsrykt
hare son, den 20 år äldre Charles John Andersson. Derals samar-

CHARLES .JOHN ANDERSSON.

Porträtt efter en illustration i den engelska originalutgCivan av "The
Okovango River", tryckt i London 1861. Andersson var då 34 år.

bete kom bara att omfatta något mer än ent år. När AnderlssiOn
i maj 1866 startade sin eXp'edit~on genom Damarlandet och Ovam
boland i Sydvästafrika, blev detta hans sista upptäcksf'ärd. Hans
första långa forskningsfärd hade gällt den då knappast kända Nga-
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ml'sJon, den andra betydelsefulla resan ägnades åt utforskandet av
södra Afrikas märkligaste flod, Okavango, den enda som har
sitt lopp mot norr. Under denna sista expedition - till Kuene
floden - fÖr!Siämrades hans redan svaga hälsa; sannolikt led han
av magkräfta, han var långa tider hårt ansatt av reumatiism, och
plågades svårt av sviterna aven sköttskada i ena benet. Eriksson

Llewellyn Lloyd. Axel W. Eriksson.

och ytterligare en svensk expeditionsdeltagare sändes på hösten
ut på en specialresa för att kÖpa upp elfenben. Då de efter unge
fär ett halvår återförenades med huvudexpeditionen var Andersson
påtagligt iHa däran.

En:1igt en uppgift deltog ytterligare en vänersborgare i d~nna

expedition. Hans namn uppges ha varit Svante, men det är
också allt slOm sägs om honom. Däremot ingick en dansk sjöman,
Hans Larsen, i Anderssons första expedition, till sjön Ngami'l
Denne var en man med mer än vanliga kroppskrafter och han
blev något aven livvakt åt Andersson. Det påstås att denne
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dansk var så stark att han på sina axlar burit ett steTIiblOdk,
vilket var så tungt att det fordrades 10 personer för att lyfta
upp det på den danske jättens rygg! Han var också en skytt
av ovanlig kapacitet, på en enda dag lär han ha fällt nio nos
hörningar. Andersson påpekar att denne Hans Larsen märkligt
nog var, som man säger, liten i maten; hans huvUJdsakliga föda
var sur mjölk och kaffe, som konsumerades i ofantliga kvan
titeter.

I maj 1867 forvsatte Andersson och Eriksson i oxkärra och på
oxrygg, tillsammans med en trupp bärare färden genom Ovam
boland. Cthades John Andersson blev aUt sämre och visfsa dagar
var han Iånga stunder medvetslös. Han försummade inre att re
gelbundet gÖra observationer, både om väder och vind, om de
djur han iakttog O.S.v. Anda in i det silsta var han inniktad på
att fullgÖra sina plikter s,om vetenskapsman och i Andefissons dag
bok, "Notes of Trave1 in South Africa" - vilken IJlewellyn Lloyd
utgav i London 1875 och som hittills endast finns på engelska 
kan man följa hur anteckningarna blir alh mer sporadilska, men
exakta och noggranna. En av de sista anteckningarna gäliler en
lejonjakt, där Axel Eribson sökte fälla en stor lejonhanne. "Utan
Ax'e1 hade jag dukat under för länge sedan", skr'iver Andersson i
sitt avskedsbrev tal hUJstrun, som tillsammans med barnen vista
des hos sina srlä!ktingar i Kapstaden. I samma brev skrev han:
"Då detta brev når Dig, förstår Du, att mina ben bleknar ute i
en fJärran Vlildmark".

När Charles John An:ders,sonsk,rev detta vJrsste han att han
aldrig skulle nå mMet för forskningsfärcien, Kuenefloden vilken
han föresatt Slig att nå. Hans grav grävdes i norra delen av Ovam
boland, heh nära gränsen tin Angola, och den som ordnade den
då bara 40-årige Charles John Anderssons si'sta viloplatIs, var
hans unge vän från Vänersborg, Axel Efiikslson.

Just i själva solnedgången en julidag fÖl' 100 år sedan, (upp
gifterna om datum varierar) gick Charles John Andersson, denne
märklige vänersborgare, ur tiden. Axel Eriksson ämnade redan
samma natt söka upp en lämplig plats för en grav. Karav'anen
befann sig i ett ökenliknande område, nästan omöjligt att gräva
en grav i. Men den stamhÖvding han först träffade på avvisade
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Erikssons begäran att få ordna en begravningsplats och den unge
svensken fick vända tillbaka samma väg han kommit. Eriksson
skriver i sin dagbok i juli 1867:

Platsen för Charles John Anderssons grav, Okuambi, Ovamboland.

Efter ungefär 20 minuters färd fann jag en lämplig plats mellan två träd.
Där grävde jag med möda graven i den hårda och leriga marken, endast med
tillhjälp aven yxa och en bleckbunke, som jag hade till mitt förfogande.
Det var en gripande akt i all sin enkelhet, då jag i Sydafrikas jord sänkte
ned min avhållne, faderlige vän till gravens ro efter alla de livets stormar,
som han måst kämpa sig igenom. För att hindra de vilda djuren från att
ofreda graven övertäckte jag densamma med taggiga buskar. Fram emot kväl
len, innan jag med oxvagnen startade från Charles Anderssons nyredda grav,
hade negrerna siktat en stor hjord hartbestantiloper. Jag lät då de sorgsna
tankarna på min faderlige väns död vika för tillfället, tog mitt gevär och
ammunition, gick ut på jakt och lyckades fälla åtta av antiloperna. Ova
quambinegrerna, som varit mig behjälpliga vid Charles Anderssons begrav
ning, och infödingarna i kraalerna runt om fingo därefter med mig dela det
rika bytet. Sålunda ordnade jag med en hederlig begravningsmiddag efter
min avhållne, bortgångne chef.

Det var en märklig 1<ivsgärning som för precis ett sekel sedan
ändades där i den sydvästarfrikanska öknen. Den forne gymnasisten
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i Vänersborg ha,de inte bara blivit känd upptäcktsresande och för
fattare, framstående n8!turforskare och fågelkännare, och lycko
sam storviltjägare. Han hade dessutom spontant valts till kung över
Damaralandet - sannoli.kt den ende svensk som nått rangen av
negerkung!

Men ingen pampig gravsten utmärker Charles John Anderssons
sista viloplats, vilken man endast lär kunna hitta tack vare att
en jättelik termitstack vuxit upp invid det ena av de båda träd,

Minnestavlan i Västra Tunhems !eyrka över afrikaupptäckaren, den
forne skolpojken från Vänersborg, Charles John Andersson.

Axel Eriksson nämner om. Tusen mil norr om graven i denna
sydliga vildmark finns "gravstenen" ~ det enda minnesmärket över
björnjägarsonen som blev en av Afrikas stÖrsta e1efantdöda,re, ne
gerkung och Sydvästafrikas kartläggare. Denna gravskrift återfinns
på norra väggen inne i Västra Tunhems kyrka. Där sitter en mar
morplatta med texten:

TILL MINNET Å T DEN AFRIKANSKE UPPTÄCKTSRESANDEN

CARL JOHAN ANDERSSON

FaDD I VERMLAND 1827

DaD I OVAMPOaKNEN I SYDAFRIKA 1867

I LIFVET FRUKTADE HAN GUD

I DODEN TROSTADE HAN PÅ GUDS BARMHERTIGHET

Den sydafrikanske premiärministern general Jan Christaan
Smuts, yttrade i ett sammanhang att Andersson "under sitt jäm-
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förelsevis korta liv hann göra geografiska upptäckter i södra Afri
ka, av sådan betydelse att de bara stå tiltlbaka för David Living
stones" ! Andå är Charles John Andersson upptäcktsresanden som
blev bortglÖmd - både bland slina landsmän här i Sverige och
internationellt. Två böcker hann han ge ut, "Sjön Ngami", som
kom 1856, och " Floden Okavango", 1861. De utgavs fÖrst av ett
engelskt förlag, men kom respektive år också ut på svenska. Under
åren i Afrika - från 1850 och fram till siin döld 1867 - sam
lade Andersson material till en stor bok om fåglarna i Sydväst
afrika. En brittisk konstnär var vidtalaicl au illustrera boken, som
skulle komma att innehålla cirka 3.000 illustrarioner, flertalet i
färg. Detta verk hann Andersson inte avsluta, men hams anteck
ningar har tryckts i en bok, som utgavs i London 1872, "Notes
on Bir.ds of Damaraland". Boken är dock inte illustrerad. Endast
några år innan han själv avled, lät Llewe~lyn Lloyd på ett en
gelskt förlag ge ut en samling av sonens jaktJskildringar, "The
Lion and the Elephant", huvudsakligast berättelser som inte kom
mit med i "Sjön Ngami" och "Floden Okavango".

Trots att han med förkärlek skildrat ja'ktäventyr med lejon,
elefanter, n:oS'hörningar och annat storvilt, var dock Charles John
Andersison alltså speciellt intres:serad av fåglar. Om han blivit
bortglömd i de flesta andra sammanhang, så har just genom fåg
larna hans namn bevarats till eftervärlden. Det är i de latinska
benämningarna på ett tiotal sydafrikanska fågelarter, vilka han
var den förste att upptäcka.

Andersisons medhjälpare, Axel W. Eriksson, är ju som bekant den
som skänkt Vänersborgs museum ryktbarhet att ha en av världens
förnämsta samlingar av sydafrikanska fåglar. Han donerade sin
imponerande samling "fåge1>skinn" till hemstadens museum, men
också Charles John Anders,son s!ände fåglar hem till Sverige. BI. a.
skänkte han närmare 400 preparerade fåglar till zoologiska insti
tutionen vid Lunds universitet (efter att ha gått fyra klasser i
Vänershorg, fortsatte Andersson studierna i Lund och avlade sbU
dentexamen där). Dels som ett tack för denna donation och dels
som uppskattning av hans vetenrskapliga insatser kallades Charles
John Andersson till hedersdoktor vid Lunds universitet i samhand
med universitetets 200-årsjubilleum 1868. KaHels:en med heiders-
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bevisningen nådde emellertid hans anhöriga först nästan ett år
efter halas död.

Men en upphöjning fick han dock vara med om _. "kröningen"
till kung över Damarafolket. Mellan några av sina längre ex
peditioner genom Sydvästafrika hade Andersson en tid bLa. fun-

Andersson utropas till kung över Damara-folket med oinskränkt makt, ansva
rig "endast inför Gud och sitt eget samvete", Bilden visar hur Anderssons
vän, den tyske missionären Hahn från en oxkärra läser upp proklamationen.

gerat som chef för ett gruvföretag och hade på olika sätt fått
åtskilligt att göra med Damarafolket. När dessa invecklades i
strider med en angdnsande hottent'Otlt-stam, tog den företagsamme
svensken ledningen även militärt i området och drev bort inkräk
tarna. I början av sommaren 1864 (alltså tre år fÖre sin dÖd) ut
ropades Andersson av de förenade damarahö'v&ngarna till deras
enväJldige härsbre.
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Dokumentet som bekrä,fta.de den då 37-å'rige svenskerus fullmakt
som negerkung har följande lydelse:

Till allas underrättelse kungöres härmed, att undertecknade hövdingar och
rådgivare i Damaralandet av egen fri vilja ha valt Charles John Andersson
till hövding och militärbefälhavare för återstoden av hans liv, eller så länge
han själv önskar bekläda befattningen. Vi lova honom trofast och ovillkorlig
lydnad under hans regering såväl i inre som i yttre angelägenheter. Och vad
ä.n C. J. Andersson kommer att göra eHer låta, skall han endast och allenast
vara ansvarig inför Gud och sitt eget samvete.

"Regeringsniden" blev kortare än vad säkert både Andersson
och hans under!såtar väntat. Endast tre år senare dukade han un
der i sritt rikes ödemark; jämsiides med magsjukdomen bidrrog en
skottskada han fått i ena benet under en drabbning med en fi
entlig negerstam att knäcka honom. Han hann inte heller under
de få åren som kung anlägga den Damaralandets huvudstad han
tänkt sig. Staden skulle uppkallas efter honom och få namnet
Andersopole.

Det var fadern, Llewellyn Lloyd, som grundlagJt unge Karl
Johans intresse för jakt och livet i naturen under skolåren i Väners
borg, inte minst genom strövtåg på Halle- och Hunnerberg, kring
Göta älv o..S.v.. Fadern lärde honom att stoppa upp fåglar bl.a.
och gav honom inriktning mot äventyrsresor i fjärran länder. Ef
ter studentexamen i Lund reste den 22-årige Charle.s John AnderIs
son till London. Där talades då aHmänt om LivingS1'ones resor
och hans upptäckt av den märkliga sjÖn Ngami. Anrderlsson loc
kades att göra om Livingst10nes bravad, men gÖra det grundEga.re.
Ryktet gick om att i trakterna av denna sydvästafrikanska sjö
leVlde ett märkligt folk - männi:skor som hade ett enda öga, pla
cerat mitt i pannan, och som livnärde slig på människoköu.

Där i London träHa1de Andersson också Fra:nci's Galton, kusin
till Charles Darwin, och de båda kom Överens om att gemensamt
utforska Ngami-sjön. De seglade till Walvis Bay (Valfiskbukren)
i sedermera. tyska Sydvästafrika, efter att först ha angjort Kap
st8Jden, och startade hösten 1850 slin expedition till det inre av
landet. För'st efter tre års strapatsfyllda färder nådde Andersson
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Ngami - GaIuon h;:ude då något år tidigare gett upp - men fann
vare sig cykloper eller kannibaler. De äventyr han herätta:de om
i boken, som just fick namnet "Sjön Ngami", ger hans djungel
färder nästan munchhausenska proportioner; med den skillnaden
att de förefalller fullt trovärdiga.

Att ta sig fram med karavaner, bestående av oxkärror, pack
oxar och infödda bärare, bjÖd på strapatser av stundom enorma
mått och av de mest skiftande karaktärer. Vissa daga,r, uppger
Anders,son, måste tusentals träd b!las för att man skulle kunna
ta sig fram. Andra dagar höll expeditionen på att dränkas av tro
piska skyfall; t,idvis led man svårt av bristen på vatten, som man
fick undvara 6-8 dagar i sträck. Vissa tider var värmen så in
tensivatt temperaturen gick upp till över 45 gralder C i skuggan.
Andersson uppger att han inte kunde syssla med skrivgöromål
under de hetaste dagarna - hläcket torkade i pennan så
snart den togs ut bläckhornet! Allvarligare var förstås att ekrarna
i oxkärrornas hjul krympte i t'Orkan, varför kä'fforna blev ohruk
bara. Kven gevären sattes ur funktion genom att bÖsskolvarnas
trä sprack och lossnade från piporna.

Darwin, s,om konsulterade den unge svensken och lät honom
göra observationer i frågor som rörde hans specialområde, ansåg
att Andersson var en bättre berättare än flertalet dåtida engelska
författare. Men varken "Sjön Ngami" eller "Floden Okavango",
har knappa:st kommit att höra till de mera kända rese- och även
tyr,sböckerna. Detta är anmärkningsvärt, så verkligt spännande
och underhållande som de ä,r, även för den som annar's inte hyser
överdrivet starkt intresse för jakt'skildringar, vilka de är späckade
med. Efter originalupplagorna för drygt 100 år sedan har vislser
Iigen på senare 6d några klassiker- och ungdomsupplagor ut
kommit.

Kventyren är minst sagt fabulösa, inte minst jaktupplevel's'erna,
men man kan inte beskylla Charles John Andersson fÖr att vara
fallen för skrYit eller överdrifter. Snarare präglas hans skildringar
av blygsamhet, en form a~" underdrift, men utan att därför
vara "understatements" för effektens skull. Afrika var vid denna
tid så gott som orört vad gäller tillgången på vilt av skiMa arter.
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Som storviltjägare var Charles Johan Andersson framgångsrik och behövde aldrig sakna byte. l sina böcker skildrar
han otaliga jaktäventyr; ett av de mera dramatiska upplevde han under en elefantjakt. Bilden här (ur "Sjön Ngami")
visar skyttens bekymmersamma belägenhet, där han är nära att bli ihjältrampad av en retad och skadeskjuten elefant.

"Alltför nära att vara angenämnt", har färfattaren själv satt som bildtext!



Elefanter, lejon, giraffer, noshÖrnringar och annat storvilt stÖtte
han ständigt på, liksom en mångfald olika antJi'loper o.s.v.

Många djur jagades för att fö·rse karavanerna med kött, andra
för att förebygga ö'V'erfalI så att djungelfärderna kunde fort
sättas utan störningar. Anderssons stil i des,sa jakt'Skildringar är
verkligen målande i sin knapphet, men han delger också läsaren
rent vetenskapliga iakttagelser. Des'sa citat ur en nattlig elefant
jakt ger prov på dramatiken:

Andersson hade gömt sig vid en vattenplats, där snart cirka
150 elefanter, flera av dem med ungar, samlades fÖr att dricka.
Hans karavan behövde ma't och han sköt mot en präktig hona,
som dock bara skadades. Hela den väldiga hjorden stormade då
plöts'Iigt fram mot skytten, våldsamt trumpetande. Mera på måfå
slänger Andersson iväg ytterligare ett skott ur den tunga elefant
bössan mot det redan skadade djuret, som blir ännu mer rasande:

"Den som vet vad det är att springa för livet, kan lätteligen
förstå att jag gjorde mitt bästa för att komma undan mina för
fÖljare", skriv·er fö'ffattaren. Det såg aHt bekymmersammare ut,
och, säger han "under nå:gra s,ekUlnder såg det mer än tvivelaktigt
ut att jag skulle komma undan - mitt för1därv syntes vara ound
vikligt".

Den framforsande elefanthjorden stannade emellertid plötsligt
upp i slitt förföljande, och skytten kunde andas ut.

Under ett annat äventyr med elefanter råkade oväntat en väll
dig noshörning bli inblandad. Noshörningen kom rusande rätt
mot Andersson, vilken sköt ett skott som träffade hornet och
gjorde besten något omtumlad. Ytterligare ett skott hade bara den
effekten atJt det vägledde noshömingen, som kom så nära att Char
les John Anderisson kände vilddjurets fradga stänka i sitt ansikte.

"Det var ett rysligt ögonblick, men räckte tin all lyoka inte
länge", konstaterar han. Noshörningen ha'de emellertid några ele
fanter i sIäptåg. En av dessa var skadskjutJen - det var så gott
som helt omöjLigt att med ett enda sl<Jott från dåtida gevär fä/lila
tjockhudingar som elefanter ooh noshörningar - ooh rusade mot
Andersson "med upplyft snabel och utbredda öron". Att fly var för
sent, jägaren kastade sig på rygg, men just som elefanten skuHe
gripa om honom med Slin snabel, skÖt han ett skott rakt i bringan
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på defanten, som också lyfte ena foten alldeles ovanför Anders
sons huvud. Skottet tycktes ha sårat elefanten allvarligt för bjässen
vände och lunkade iväg bort. Ander;s\Son tog då sin andra bÖssa,
för att skicka i,viägett skott eher elefanten - men bÖssan kliic
k'aJd!e!

"Jag var emellertid taokisam fÖrr att detta inte hä'nt då djuret
anFöll, ty om mitt slkott då icke haide gått av, sk'llJle, så viitt jag
kan finna, ingenting ha räddat mig undan döden", är den enda
kommentaren.

Björnjägaren Charles John Andersson nedlade under sin drygt 15-åriga vist
else i Afrika förutom elefanter också ett stort antal lejon och noshörningar
bl. a. Dramatiken under lejonjakten var oftast i livsfarligaste laget, vilket

denna illustrationen ur "Sjön Ngami" g,er belägg för.

Denna jägare utan fruktan och tadel vm fÖrstås också in:b:lan
da;de i otaliga äventyr med lejon. V,id ett tiHfä:l1e, AnderISISon var
då SJvårt ansatt av reumatism som 'gjorde honom näistan lam i ett
ben, .stötte han på två lejonhrannar. Den ene fick en kUlla genom
bogen, men då Andersson drog :sig närma,re för att göm slut på
dijurets dÖdskamp, störtade den andre lejonhanen fram mot
jägaren.
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"Nu behövdes hela min självbehärskning och jag hade full tillit
till mitt gevär", berättar författaren. "Jag lade an mitt i den breda
bringan på det framstörtande lejonet och rörde vid trycket, då
- man föreställe sig min fasa och förskräckeIse i detta ögon
blick - geväret klickade, klickade igen och återigen!"

K ven ur denna kusliga belägenhet klarade sig Charles John An
dersson; troligen hade lejonet blivit skrämt av knallhattsIsmälIarna
från det klickande geväret. Historien saknar, intressant nog, inte
paralleller med en björnjakt som Uewellyn Lloyd skildrat i en
av sina böcker från jaktäventyr i Sverige. Han hade skadskjutit
en björn, vilken rusade mot honom med uppresta ramar och slog
omkull honom. Under tiden höH Lloyds jaktkamrat på att ladda
om bÖs,san - när det väl var gjort knäpptes besten i sista ögon
blicket. Detta fiok Lloyd att fälla kompl1imangen:

"Du skjuter förträHligt, men laddar förlskräckligt långsamt!"

Kven andra livshotande, men mer banala, tillbud drabbade
storviltjägaren i Afrika. En gång avlossade han samtidigt av
mis,stag båda piporna på slin elefantbÖs:sa med den oväntade ef
fekten att piporna lossncvde från geväret och hanarna slog in på
båda sidorna om näsan på Anderslson. "Detta var otvivelaktigt ett
rättvist straff av himmelen, fÖr det jag hanterat bÖssa på en
söndag", skriver Andersson i en from reflektion. Vid ett annat
tillfälle hcvde han tagit sin tillflykt till toppen aven några meter
hög termitsack och låg där och lurpals1sarde på ett lejon. När han
sköt, med dubbel laddning i bÖssan, blev rekylen så kraftig att
han stöttes omkull och dråsade ner för termitstacken och ådrog
sig en del skaldar i fallet!

Inte bara djur- och växtvärlden utan även folken och dess se
der fångade Charles John Anderssons intreSlse under hans nära
20-åriga genomkorsande av Sydvästafrika. En gång mötte han en
karavan bestående av huvudsarkligast unga damara-kvinnor. Det
är väl mänskrligt om han sökte de unga dcvmernas uppmärksamhet
och fj'ädrade sig infÖr dem, "för att förtjäna mig ett leende hä,r,
eller en vänlig blick där". AUt var dock bortk'a,stald mÖda: "För
första gången i min levnad kände jag mig ledsen över att tillhöra
min egen ras och att bära en ren skjorta", konstaterade han med
visst vemod. Men det gav honom, berättar han, "ett förträffligt
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tillfäUe att beskåda och beundra behagen hos denna ans,enliga
flock svarta damer, som trippade fram i gröngräset". Men så
plöt!sligt träder vetenskapsmannen fram och högst oväntat inflikar
Andersson i en bisats: - "här fanns det verkligen grönt gräs"!

Som resenär i ett främmande land njuter den unge mannen,
som uppfostrats under ganska knappa förhåltlanden i Väners
borgstrakten, av de kulinariska sensationer Afrika har att erbjuda.
Han serveras av s]n kock en superb omelett; receptet delger han
lä!saren:

"1 ena ändan av ett strutsägg gö,res ett hål, genom vaket litet
salt, peppar m.m. införes. Därefter skakas ägget duktigt, så ;];tt
vitan, gulan och de nämnda ingredienserna bli v'äil omblandade.
Nu ställes ägget i den heta askglöden, där det ordentligen gräd·
das. Ett sålunda lJil'lrett ägg anses innehålla lika mycket som tju
gofyra vanliga hönsägg, men är likaväl icke för mycket för en
enda hungrig individ".

Flera andra smakliga måltider sk]ldrar han också, måltider som
i hans tycke var kungliga, - långt innan han själv anade sin upp
höjelsie i kungligt stånd. En sådan meny kunde t.ex. uppta biff
au lian samt noshörningspuckel, båda rätterna tillagade i ask
glöd. Kommentaren till den måltiden lyder: "Undras vad Hennes
Stor-Britanniska Majestät skulle säga om en så,dan matsedel!".
Lejonbiffen var vit och saftig och köttet var inte olik:t kalvkött.
Till de delikatesis,er Charles John Andersson uppskattade var stekt
elefantfot med honung - "en måltid för en kung", utbrister han
Igen.

"Det fordras att resenären skall vara hemmastadd i många ve
tenskaper och känna mycket Siom överstiger det alLdagliga kun
skapsmåttet. Han skall vara hemma;stadd i meteorologi ooh geo
metri, s,amla politiska ooh handelsunderdttelser, giva bidrag till
den ännu i sin barndom befintliga etnologien, ska.ll kunna teckna,
föra en vidlyftig dagbok, kunna skjuta och upplStopp'a fåglar och
fyrfotadjur, göra ordsamlingar och skriva spr&kläror, samt till och
med insända v]dlyftiga avhandlingar till lärda samfund och före
ningar."

Citatet är hämtat ur förol.1det till "Ploden OkaV'ango" och är
något aven klagan över hur några årtionden kring mitten av
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1850-talet skärpt kraven på fÖrfattare av r;eseskildringar. Charles
John Anders,son fyllde dock det erforderliga kunskapsmåtbet; den
karta han upprättade över Damara- och Namaqua-Ianden blev
grundläggande, som botani'st och zoolog utfÖfide han ytterst vik
tiga insatser. Andersson fick ett smickrande erbjudande att fÖre
läsa inför Royal Geographical Society i London och sällskapet
skänkte honom i samband därmed en liknande uppsättning geo
metriska instrument man några år tidigare gett Livingstone.

Den förste som präglade begreppet Sydvästafrika uppges ha varit Charles
John Andersson. Det var ocksJ han som utarbetade den första kartan över
denna del av den afrikanska kontinenten. Kartan här visar ocksJ Anders
sons expeditionsvägar. Strax under 20:e breddgraden finner man sjön Ngami.
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Charles John Andersson jämställdes med Livingstone och andra
av Afrikas i säirkl<l!s's mest beryktade uppräckts,resande, men det
blev hans öde att bli den förbilsedde Afrikaupptäckaren. Några
små och tämligen oansenliga vildmarksfåglar bär sitt namn efter
honom, men den stad som skutle bära hans namn, Anders'opole,
hann han aldrig anlä;gga. Inte heller fick han bära det namn
han borde vara berättigad till. Han va[' uppkallad tiH fÖrnamnen
efter den förste Berna.dotten i Sverige - Karl XIV Johan, och
blev genom sin afrikanska kungavärdighet den kanske hittills ende
som i det avseendet gått i dennes spår - men efternamnet hade
han efter sin mor, och inte efter fadern, vilket ju annars ä,r van
ligt. Modern hette Cajsa Anclersdotter och var bonddotter i
Norra Råda i Värmland. Hon var inte gift med Lloyd, utan tjä
nGlJcle som hans hushållerska. Efter Lloyds flyttning till Vänersborg
gifte hon Slig med en av bjÖrnjägarens drängar. De bosatte sig i
Grava.

En halV'bror till Charles John Anders,son var son till en
annan kvinna i Norra Råda. Han hette 01le, eller Olof. Han
är dock känd under namnet Lloyd och både hans barn: och ett
svort antal bambarn och dessas ättlingar, vilka till största delen
är bosatta i traJkten av Filipstad, heter Lloyd. Olle Lloyd var
jordbrukare och hade en gård i Bosjön vid Brattfors i Värmland.
Sannoli'kt hade han sex barn och en av sönerna, Lars Magnus,
fick 14 barn av vilka de flesta ännu är i livet.

Tre halvsystrar, aMa döttrar till Lloyd, men sannolikt med olika
mödrar hade Afrikafararen också; Johanna Sofia, Maria och
Henrietta. De båda slistnämnda bodde i Vänersborg; Johanna,
Sofia och Henrietta va,r födda i Västra Tunhem, men av olika
mÖdrar.

Enligt Charles John Anderssons egna uppgifuer i "Sjön Ngami",
skulle han ha haft ännu en bror. Andersson berättar att han i en
sändning post på nyåt'sdagen 1852 fick ett brev med "den ovän
tade underrättelsen om en yngre broders död. Ehuru han och jag
aldrig kunnat komma över:ens så länge han levde, var han mig
icke desto mindre kär. Hans sista ord, vilka han uttalade i yrsel,
berättades ha varit ställda dN mig - han bad mig komma till sin
hjälp. Han avled i Rio de Janeiro uti BralsiLiens plågoris, gula
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febern." Då Anders'son tidigare inte fått post på 20 månader
kan denne bror således ha avlidit 1850 dler 1851. Av uppgifterna
om bamciomsminnena kan möjligen förmodas att des,sa båda sö
ner till Lloyd kan ha haft samma mor, Cajsa Andersdotter. Året
efter Karl Johans födelse fnck hon tillsammans med Lloyd dot
tern Maria, som dock dog 2 måJu<I!der gammal. Hon hade emeller
tid före sitt äkten9kap även sonen Lars Vilhelm, som dock bosatte
sig i Stockholm. Fadern uppges vara okänd.

Maria ooh Henrietta i Vänersborg bar i motsats till Karl Johan
faderns efternamn, de nämns i varje fall som "froknarna Lloyd".
Karl Johans begäran att vid sin resa ut i världen få anta faderns
namn, blev blankt avslagen. När sonen 1855 kallades hem till
Lloyds förmodade dödsbädd i Vä.nershorg, erbjöds han byta namn
och tilläts kaJ1la sig Lloyd. Inte utan stolthet sbll den då redan
berömde upptäcktsresanden ha svarat: "Tack far, men nu är Char
les John Andersson, mera känd än Lloy;d!".

I juli 1860 gifte Charles John Anders,son sig i Kapstaden med
en ung engelska, Sarah Aitchinson. De fick tre söner och en dot
ter; yngsta barnet var endast nio månader då fadern dog. Kldste
sonen, som fick både faderns och farfaderns förnamn, Charles
Llewel1yn Andersson, uppehöll genom brevväxling kontakten med
fastrarna i Vänersborg. I ett av dessa brev - de ingår nu i Vä
nersborgs museums samlingar - till Maria Lloyd, ställer den då
17-årige ynglingen en fråga som han uppenbarligen burit på länge,
något som hans ill<l!mma inte kunnat ge svar på: " ... varför var
pappa:s namn ändrat från Lloyd till Andensson? Och vilka systrar
och bröder hade pappa? Jag skulle så gärna önska träffa och
lära känna dem alla, om jag när jag blir stor, någon gång kan
göra en resa till Europa ..."

Att döma av ännu ett brev på Museet f'ick Charles Llewellyn
sva,r på s,in fråga; han tackar för upplysningarna om släkten, men
svaret är dessvärre okänt.

Charles John Anderssons unge son looka"des naturligt nog
av faderns äventyr, men själv blev han inte upptäcktsresande,
vilket han drömt om som ung, utan valde den militära banan.
Han tJog avsked med öv,ersteIöjtnants grad och adlades för sina
förtjänster. Anderssons hustru överlevde ~in make i 50 år och
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avled 1917, 85 år gammal Hon fick efter maJkens död försörja
sig ooh sina barn genom en kortvaruaHä'r i Kapstaden.

Aven efter döden fortsatte Charles John Aniderssons motgångar;
han efterlämnade egentligen enda.st inemot två ton elfenben, som
l'epresentefalde ett relativt högt värde. Däremot misslyckades för
söken att föl' de efterlevandes räkning återförvärva de stJora land
områden Andersson ägt, trots framstötar på l'egeringsnivå till ve
derbörande tyska och brittiska koloni'almyndigheter, vilka då hade
aJdministrationen över den forne Damara-kungens rike.

Vis,ser1igen var Charles John Andersson född ooh uppvuxen i
Sverige, men genom sitt brittiska påbrå på fädernet kände han
sig som hälften svensk, hälften enge1sman. Han medförde på sina
resor alltid både svenska och brittiska Haggorna - "Svenska Gyl
lene Korset" och "Anglosachsiska Lejonet" - och försummade
inte att även i urskogen fira drottning Victorias födelsedag. Han
sände f. ö. också vid ett tillfälle till Karl XV en målning av Vic
toriafallen, utförd av den konstnär som iHUlStrerade hans böcker,
och fick ett personligt tackbrev från svenske kungen. När den
nyutnämnde D?-mfl,ra.-kungen skuIIe komponera sitt lands national
symbol, lät Andersson sin hustru sy en flagga i gult, blått, rött
och vitt; svenska och engelska färgerna.

Det har sagts att få afrikanska upptäcktsresande dragits med så
vidriga förhåIIanden som Charles John Andersson och få har som
han tvingats kämpa mot ett så ogunsdigt öde. Men han skulle
lyckas, inte ge sig förrän alla krafter var slut. Besllursamt skrev
han en gång: "Vare sig jag slår sIintelIer lyckas skall man finna
mig med selen på".

Sture Johanson.
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Gillebroder!

När du får ål"sskriften i Din hand, tänker Du då på att den är

en länk mellan Dig och Gillet och Din kära hemstad?

Vad vet Du om Vänersborg? K,an Du vis,a en främling omkring

här och peka ut och beskriva dess sevärdheter? Kan Du Din stads

historia, som inom parantes är mer fängslande, än man kan an'a?

Om inte, Iär Dig allt detta och vier'ka för att denna stad, som Du

förv:~sso amer underbarast bland a:!1a städer i Svea rike, blir känd

och uppskattad av främlingen! Visa honom och lär honom njuta

av vår stads chaDm och skönhet!

Och Du GiHebDoder i förskingringen! Propagera fÖr Väners

borg! Tala om fÖr Din omgivning, v<ud vår stad har att bjuda av

seväfldhet och naturskönhet! Berätta om Skräcklan och aHt det

andra! Gör Vänersborg till ett populärt resmåJl!

AUt detta är Du skyldilg Din gamla hemstad!

VANERSBORGS SöNERS GILLE.
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Gillet för 50 år sedan

Halvord LydelIs årskrönika

1915

Det stundar till jul detta år 1916, och jag får som vanligt slå
in mig i en filt och skriva Gillets årsrevy. Nå, filten är mera en
vana, ty i år är det inte så fasligt kallt som förra året, då kö,l
den stod på -160 under stark nordost, just som jag skulle skriva.

Nu är det blitt den 22 dec. och lugnt, och det är då fö,rväl
i denna förskräckliga krigstid, då ved och kol äro så dyra, och
då de näringsmedel, som skola ge den inre värmen, såsom smör,
fläsk och alla andra kolhydrater knapP<list kunna fås för pengar.

Man får väl vara med och betala världskriget, fastän man är
neutral, och Gud vet, om det någonsin blir bra, ty nu delar hela
landet upp sig i två mot varandra krigiska grupper, produoenter
och konsumenter. Det synns nu rakt ingen annan lösning på elen
det än en fullt genomföpd statsrevolution.

Olika falla i dessa tider ödets lotter, ooh gulaschbaroner och
gulaschbaronessor tända väl snart sina julsilvergranar, ty där
hemma ha de "så fint, så fint ,allt av guld ooh silver t. o. m.
kopparkastrullerna,," säger en skämttidning. Men de äro ett nital
mot alla dem, som lida och längta till bättre tider och bättre
förhållanden.

Men vad är dock detta mot vad de uthärda, som ligga i skytte
gravarnas vatten och lera. Och reumatism. Det ljusnar dock nu
vid horisonten, ty fredens morgonrodnad kastar verkligen de första
glimtarna över synranden.

Det är slaskigt ute trots nordo,sten, och jag börjar nu med
Vänersborg år 1916.
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Det kan sägas gen<l!st, att året 1916 i VäneriSborgs historia in
tager en sådan rangplats, att man kan antaga, att det kommer att
fims i framtiden. Det kommer att nämnas vid sidan av 1645, då
staden vann den lysande segern Över Sehesteds norsk-danska
trupper, vid sidan av år 1646, då vid jul:etid vår grundläggarin
nas nådiga priV'i:1egiebrev, undertecknat den 12:te november sam
ma år, upplästes av borgmästare Belfrage, vid sidan av år 1679
då staden blev residensstad, som kanske dock ingen upphöjelse
var, åren 1777 och 1834, då eldsvådor härjade och 1867 ,om

vilket mera nedan m. fl. år.
Ja, året 1916 bör i sanning vara ett märkesår. Det ä!!:' tre

stora och märkliga ting, som hänt:
1:0 har staden genom kanalutvidgningen blivit en stor exporthamn

och det direkt på oceanerna till på köpet.
2:0 har staden återtagit något av sin äldsta fysionomi, i det den

blivit garnisonsstad.
3:0 har staden fått en läsestuga.

Detta var nu de tre stora sakerna, och det är väl bäst jag
håiller mig till dem så länge.

25/12. Jag blev hindra;d i går att skriva omVänersborg år 1916
och de tre stora sakerna detta för staden så historiskt så märik
liga år. Jag har nämligen gått och lagt min näsa i blöt med en
hop saker, så att det är ingen lätt 'sak att få Lite julefrid. Det är
två utställningar till sommaren, en i Motala och en i Kristian
stad, som vill ha råd, den sista in i minsta detalj, och då jag
tyckte det var roligt få en Skåne-utställning till, som tog tupp
fjät framåt på område, så - - -.

Cissi väckte mig i morse genom att slicka mig i ansiktet, (Cissi
är en i huset inneboende katt )och när min syster kom in med
kaffet och lyste med den elektriska ficklampan genom persiennen,
så var det 10° kallt, alltså ett härligt vinterväder på juldan, som
också föranledde mig till en promenad tiH lungsorss'anatoriet på
förmiddagen. Men nu är jag hemma och skall skriva om de tre
stora tingen i Vänersborg 1916.

Det var onsdagen den 25 oktober som blev den stora kanal
invigningsdagen. Här hade vi ju redan förut intimt studerat vår
mät'kvärdiga klaffbro och konstaterat att den nog går an och blir
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en sevärdhet. Och vår nya svängbro, hon må nu kallas Gåsbron
eller Käringvändan, detta har inget avseende på Rhea, 'Som vände
i Vassbotten - om svängbron har jag förut skrivit. Vad jag inte
nämnt om den fÖrut, det är det ringa skydd man berett åt bro
vakten, men eftersom Manne Jansson tål det, blir han inte gam
mal där. Han kommer otvivelaktigt att få en bättre anställning
vid nästa expedition till sydpOllen. Han marscherar säkerligen rakt
på polen och planterar Vänersborgs "bojort" där.

Det var, som sagt, en onsdag i oktober som kanalinvigningen
skedde, varav synes, att vederbÖrande inte voro onsdagsrädda.
Kungen gick ombord på Rhea i Lilla Edet. Rhea är ett mycket
hedniskt namn. Hon hade himlen till pappa och jorden till
mamma, och själv var hon mamma till överguden Zevs och alltså
hela den andra gudaskaran. Det hela gick emellertid utmärkt bra
ända upp i Vassbotten, men genom broarna kom man inte. Den
hedniska gudamamman fick inte skölja sin köl med de vågor
som skölja den allra kristlligaste Kinnekullestranden. Man skyllde
på, att det dragit så långt ut på tiden. För den forskande efter
världens skull nedtecknar jag emellertid, att verkliga orsaken var,
att man muddrat så smal ränna ut tal fyrarna, att Rhea inte
kunde vända där. Man hade muddrat "lite snålt" hette det. Nåja,
det behöver ju som regel inte vändas med annat är tråg därute.

Det var emellertid för a:llmänheten litet snopet, och för mig,
som flaggade så stiligt i Dahborg, och för kapten Larsson, som
hade både vimplar och signalställ uppe på sin "Polstjärnan" ute
vid vågbrytaren.

Nå, så var det med invigningen. Kungamiddagen åts i Troll
hättan, vilket ju vi och även Göteborg få erkänna var gammal
kanaltra:dition. Men hur det kunde gå för sig utan att Trollhättan
förut eller samtidigt erhöll sitt stadsvapen, det går över mitt lilla
förstånd, som ändå skall vara av gammaldags god kvalitet. Jag
kan aldrig tro, att vår egen Vasadrottning själv skulle varit när
varande och hälsat en ort som stad, innan hon givit den emblemet,
neej, det tror jag då rakt inte. Dom fick pryda den kungliga
estraden med av dem själva påhittade Neptuniagafflar. Tvi ...

Nå, det var om Vänersborg jag skulle skriva. Var och en för
står, att Vän~rdrottningen åter står inför en mÖjlighet att för-
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verka den snillrika Vasadrottning.ens och hennes förmyndares av
sikt med staden. Men det ser ut som om det vore med Väners
borg som med Spanien: det får alidrig en god styrelse.

Var inte o11Olig ordföranden lilla. Gillet får ej ingripa i kom
munalpolitiken, men jag sitter här med fmskarens och kritikerns
rätt att vara fullkomligt obunden av den paragrafen.

Namnen "Stora" och " Lilla" Vassbotten ha i år fyllt 50 år
och uppst;()de då U.V.H. järnväg byggdes och sk'ar aven del av
sjön söder om sanden. Nu har emellertid den i 50 år Lilla Vass
botten kaUade sumphålan fyllts, och kvarteret borde väl återfå
sitt gamla namn, Sanden, som ännu står på kartor och Turistfö
reningens handbok. Eller kanske Södra Sanden tiH skillnad från
Norra Sanden norr om Dalbobron.

Två stycken herrar i drätselkammaren vilja göra platsen till
boplats! Det var den för något mer än 5000 år sedan, enligt Vald
rektor Nordin utläst ur gjorda fynd av flinta och diabas. Det
är intressant att se hur aUt upprepar sig. Fem årtus,enden tillbaka
och ändå på förhand veta, att vi inte hinner fram så långt som
till Drottning Kristina för nära 300 år sedan, ty hon vis1ste ju
mer än vi, eller de, inte blott vad vattenfall, vägkorsningar duga
till, utan även industriområden.

Hur skönt i alla fall, när vi bara hade den gamla kanalen. Vi
levde ett enkelt småstadsliv. Men vi hade hoppet, denna den fat
tigastes rikedom, vi kunde åtmindstone drömma framtidsdrömmar.

Men ack. Från den där ingenting haver skall ock taget varda
det han haver, säger den starkt satisfaktionsyrkande skriftan.

När nu den nya kanalen invigdes, ropade vi yra av glädje:
Nu, nu skall hon bliva Vänems Drottning. Men kraftiga labbar
lade sig på sandens karta, krossade korthusen, och röster hördes
säga: Aven där skall bliva boplats för inackorderingskäringar.
Om vi också se, att den nya kanalens minnesår 1916 kommer att
av framtidens Vänersborg genom nu verksamma kraftiga andars
åtgörande firas på samma sätt, som vi hittills firat minnet av
Öxnereds tillkomst, av Huvudnäsfallets försäljning, om vi också
se detta i detta tillblivelsens år, så få vi inte glömma saken
numro 2.

Och saken numro 2, det är Västgöta regementes mottagande på
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stora torget fredagen den 15 december. Alltså inte heller någon
fredagsräcisla. V3Jd 'Skulle salig kung Edward VII av England ha
sagt, han, som var både on1s1dags- och fredagsräJdd och lät världs
hLstorien gå och lägga sig dessa dagar - så långt på honDm be
rodde. Nå, den rädslan kanske bLdrog till att förhala världskriget.

Regementets intåg skedde med pomp och ståt, och det var
märkvärdigt att se, vilken ,stämning av 1600-tal, som gavs åt torget
då trupperna bildade fyrkant där framför det gamla residenset
och de låga husen. Värmlandsbankens nya hus förstörde inte
stämningen, huvudsakligen på grund av den om Nederländskt
1600-tal påminnande gaveln, vilken i hörnet blivit upplÖst.

Både borgmästaren och överstens tal få godkänt t. o. m. av
mig. De voro fria från sentimentalitet och ganska monumentala
och kunde gärna varit "phynt" präntade på pergament att över
räckas av adjutanter. Måhända borde de erinrat om, att skansen
Vänersborg låg vid södra Edsgatan och borgen vid norra, om
1645 o. s. v., med det skulle kanske sett ut, som om vi inte varit
vana vid förnämiteter, vi, som redan året innan staden fick sitt
vapen förvärvat rätten att förs·e dess murkrona med både bur
språk och skJottgluggar.

Vid förnämiteten. Ja, den kan Vä,stgöta regemente trots all sin
ära inte höja. Men väl representera. Men då fOfJdras först och
främst en ny regemenl;sfana. Ty att bära in VästergötIands vapen
hit i denna stad med de båda silverstjärnorna placerade på gräns
linjen mellan det svarta och det gula fältet - det skall fordra
heraldiskt mod.

Kan Bertel utforska, hur de båda stjärnorna kommit i Väster
götlands vapen? Själv kommer jag på fredag med en teori mest
för att få se vilka invändningar som göras.

För oss medborgare, som inte leva med i den "högre" societeten,
märks regementets närvaro inte så mycket. Det ser ut, som om de
tänkte hålla sig därborta bakom tändsticksfabriken. Men det blir
väl annorlunda till sommaren, när det skall krigas i Dalbobergen.
Undras hur det skall gå med alla ekplantorna? Jag hade allt
gärna velat ha litet vaktparad med musik, åtminstone ett par
gånger i veckan, men jag har rakt inget hört.

Det är emellertid ett par saker, som jag hoppas regementet
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skall åstadkomma här. Genom exempel till hyvs, som man då
rent av kan fordra därifrån. Först och främst att lära folk gå
ur vägen, vilket här är detsamma som att hålla till vänster. För
det andra att stänga dörrar efter sig, vilket här visats att varken
skola eller hem förmå å'stadkomma, och inte universitetet heller.
För det tredje att stänga dörrar utan srnä11a och i a:llmänhet
verka genom exempel mot den allmänna druHigheren och slam
sigheten.

Jag nedskriver dessa förhoppningar för att det efteråt skall
kunna konstateras om de gått i uppfyllelse. Jag är dock villig
redan nu medgiva, att någon bättring redan synes inträdd.

Den tredje stora saken är läsestugan. Minns lsido1" Dahlquist,
när folkbiblioteket och den bIivande läsestugan år 1910 hängde
först på hans läppar, sedan på mina. Där syns det, hur iden, viljan
och ordet regera och äro de sta,rkaste grundvalama. Vad vore
lag utan iden om dess uppehållande! Ett otytt dokument. Vad
vore freden utan en stark fredside, levande och gemensam!

Läsestugan bör underhållas och utvidgas, ty hon kan biliva en
prydnad för staden, som hon tycks redan ha bÖrjat. Bli inte trött
Isidor. Håll bara i, och nu är det väl lättare, då självaste ord
föranden i stadsJul1mä'ktige är med på saken.

Kanske borde vårt gille ge en om än alldrig så liten gåva till
biblioteket? Det skulle kaITske stärka iden, viljan, och det är ju
av en så oef'hörd betydelsie.

Just nu spelar min syster på Beethovens c-dursonat, och jag
ooh Gissi höra på. Tänk, Isidor Dahlquist, om ett än så litet fält
av dessa skönhetsvärldar kunde ges åt de många. Hur vore det
!sidor, om du uppträdde, talade starkt och lärde de breda lagren
vilken smälek man egentlig.en tillfogar dem, då man behandlar
dem som söndagspublik, gör konserter för dem populära och till
på köpet populära så det förfäar. Särskilt på kafeer lö,rdagar och
söndagar. Tänk att inte Uddevalhs orkesterförening skall kunna
hålla ihop utan sprit? Ska vi uppträda gemensamt, Isidor?

Ja, året 1916 närmar sig sitt slut. Men vilket slut kan det inte
bliva. Det får beskrivals längre fram, men jag känner mig ma
nad på dett,a papper lämna rum för ett P. S., ty när som helst
kan telegrafen Jämna bud av världspanoramainnehåll.
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1917 är snart inne, och då kunna 50~årsminnena väckas i
Vänersborg, ty år 1867 var ett år av rang i vår stads historia.
Staden hade blott litet över - bevars vad Cissi suddade här 
litet över 4000 innevånare, men se här vad som hände 1867.
Allmänna lämverket beslöts och grundlades, först skulle det
läggas på "kotorget", men rektor Hultström ville ha det närmare
skolan, således i "östra plantaget". Slutet blev, att detta ansågs
för sankt, och därför lades huset på den ännu hevarade, fula
gränslinjen mellan kotorget och "östra plantaget".

Folkskolans stora trähus beslÖts och bygdes, men den först
planerade gymnastiksalen fick vänta längre än både F. A. Zetter
gren och D. L. Cedersk'og och de andra kunde ana sig - 50 år ...

Till friskolan insamlades 500:- kronor, tomt köptes, skolan
bygdes och överlämnaJdes åt staden.

U. V. H. järnväg invigdes den 17 maj 1867, och direktör Berg
qvist fick vasaorden genom Sparre, fastän båda vom samfällt
utskällda.

Stadshuset beslöts och grundhdes med socictctslokaler och teater,
sedan byggmästare Kriiger i Göteborg nöjt sig med betalning i
stadens på 40 år utlöpande räntebärande obligationer.

Gasverket byggdes 1867, och byggaren fick mycket på pelsen
för att han hade alla stadens gator uppgrävda på en gång - nej,
Cissi, gå ner - och inte gräV'de ned rören alltefter som de nedlades.

Kyrkans gamla torn revs, och kyrkan försågs med ny tornfris
och ny hÖgre tomhatt. Det blev ett spektakel då det gyHene
korset, vars nedre kula rymmer en tunna råg, skulle upp. Kommet
upp till torngluggen störtade det ned, ty en arbetare uppe i tor
net hade tagit bort en planka, som var i vägen, utan att känna
den betydeI,se hon hade för blockinrättningen. Det blev dock en
liten lätt utslätad buckla, ty korset var väl inhöljt i träfodral.
Spiran har vid ett tillfälle gjorts något kortare än hon var 1867,
och det kan var och en se, att detta ur skönhetssynpunkt inte var
bra. Kommer ni utanför staden ett stycke, särskilt ute vid
sprängningen, så ser ni det.

Ni ser, att det inte är litet för en småstad på ett år. Man
gjorde allt iordning staden, eller hur Karl Gustaf Cedergren.
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Lägg därtill att frågan om vattenledning på allvar kom upp 1867,
så syns att viljor funnas det året.

Jag kan ej sluta detta 'skriveri utan att först erinra Ginet om,
att släkten Belfrage nästa sommar avtäcker en sten Över sin stam
fa;der, vår stads förste och driftige borgmästare. Måhända borde
Gillet då vara med ute på N aglums kyrkogård och representera.
Atten Belfrage har fullt klart för sig, var vår förste borgmästares
ben vila.

Annu en sak måste jag erinra om. Rektor Nordin kunde på
grund av stadens svåra finanser ej erhålla 500 kl"onor till ut
grävning i Brätte, utgrävningar som dock i ans'eende till det sam
band med nu för den retro'speikuiva utställningen i Göteborg 1921
pågående utgrävningar i LÖdö'se de äga, dock äro av vikt. Må
hända borde Gillet genom anslag och insamling söka trygga detta
fÖr vår stads historia så v.rktiga företag.

Tack för gott tålamod.

Vänersborg den 25 december 1916.

Halvord LydelI.
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Brätte.

Handelsplats med militär betydelse.

Inledning

Brätte var naiillnet på den plats, som var Vänersborgs före
gångare och låg c:a 4 km söder om denna stad, innerst i en vik
av Vä'l1em, som hette Vassbotten. Namnet Brätte torde vara en
pluralform av det gamla dialektoridet bratt = sluttning eller brant.
Besöker man platsen så kan man också tydLigt se, att Brätte låg
på en sluttning ner mot Vas.shotten. Att det här tidigt har upp
stått en handelsplats är inte så konstigt, ty Brätte tåg vid den
mycket livliga och betydelsefulla handelsvägen mdlan vänerIand
skapen och Västenhavet. Brätte spelade även en ganska betydande
roll i hadeln med Norge. Vägen UddevaHa-Skara passerade näm
ligen förbi Brätte.

Syftet med denna uppsats är att fölisÖka khrlägiga, utö'ver ti
digare konstateranden, om Brättes ekononllSlka betydelse, om sta
den inte även hade någon militär uppgift att fylla.

Brätte som omlastningsplats.

Under Gustav Vasa·s tid var prnet den viktigaste handeI's·varan
och Bergslagen och Värmland kom tidigt att bli de stora l·eve
rantärerna av denna vara. Hur järnet fraktades från Värmland
beskrivs tydNgt av Henrik Sinclair: "Allt det gods, som kommer
ofvan eFter och skall till Göteborgs stad, fö·res ö!vfer Väner med
bojorter, skuror och båtar först till Brätte, dädan äfver Edsvägen
till Åkers-eller öfverström och sedan inskeppas, det där uti ston
edsbåtar, som man dem kallar. Det är i detta sammanhang som
Brätte, på grund av sitt gynnsamma läge, deIs kom att bli den
naturliga omlastningsplatsen och dels början på den handelsväg,
som gick mellan Brätte och Lilla Edet, den s. k. Edsvägen. Första
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gången vi träffar på namnet Hritte är alltså under Gustav Vasa,
dådet 1551 talas om Brätte marknad.

Hur stort Brätte var vid den tiden och om det var stad, är
frågor, som vi med säkerhet inte kan besvara, men går vi till
BräJtte ,domböcker, kan vi ändå få en ganska klar bild om plats,en
under 1500-talets andra hälft.

På mitten av ISOO-talet bodde det endast ett lO-tal per'soner
i Brätte. 1586 finner vi Brätte för första gången i städernas
~kattelängd, men några stadsprivilegier från denna tid finns ej.

Järnhandeln ökade och i spåret på den följde trävarorna. Sam
tidigt var det en mycket stor sillperiod i Bohuslän.

Dessa fa:ktorer var de, som främst bidrog till att öka Brättes
betydeIse. Folikmängden ökade och platsen växte ut. Det, som
fön varit omlastningsplats, blev nu även en handcIs- och mark
nadsplats. Att Brätte blivit ekonomiskt starkare kan vi hl. a.
se, då Johan III 1583 låter fogden Per Kdstersson kräva Brätte
på extra skatt till hären och det ryska kriget. 1594 återfinner
vi Brätte bland de städer, som är representerade vid Sigismunds
kröning.

Brän,ehornas huvuJsysselsättl1ing under denna tid var, att med
sina hästar och vagnar köra varorna på Ed~vägen, men vi kan
även finna några, som med sina skepp deltog i handeln på Vänern.
Men Edsvägen underhöUs bristfäUigt och hade bÖrjat fö,rfaUa.
Det ledde till att Johan III, som hade snort intre~s'e fÖT denna
viktiga väg, gav fogdarna längs älvdalen order, att tillse, att

bÖnderna underhöll vägen, så att den kunde användaJs inte bara
till klövjning, som nu ofta var fallet, utan även för vagnar. Det
uppstod dfta rivalitet mellan bönderna i Brätte och på andra
platser utefter älven om rätten at få föra varorna och det var
heHer inte ovanligt med röveri och slagsmål. Lönen för en trans
port Brätte-L:a Edet va,rierade men, som ett exempel kan näm
nas, att för 3 läster 7 fat osmundjärn betalades 5 daler och 11/2

marker.

Brätte - från handelsplats till stad

Från 21 april 1603 finner vi de första privilegierna i vilka
det bl. a. heter att: "Hertig Cad, såsom Sveriges regerande arv-
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furste tager Brättes sta,dz Boer, uti sitt furstliga hägn." Det är
från och med nu och ett 30-tal år framåt, som Brätte blomstrar
upp och har sin storhetstid. Enligt en skattelängd från 1610 hade
staden 171/2 gårdar och invånarna voro 22 gifta par, 4 änkor,
1 son, 2 dÖttrar, 1 dräng, 3 pigor, 1 husfatlJig man, 2 ogifta kar
lar, 1 inhyses man i kungens tjänst. Dessa betalande skatt, men
det fanns även 9 män och 1 änka vilka vora "husfattiga och oför
mögna" och inte betalade skatt. Det va'r alltså c:a 100 personer
i BrättJe i bÖrjan på 1600-talet.

Handeln i Västsverige dominerades inte bara av järnet och
trävaror utan nu förekom också sådana varor som kalksten, tjära,
hudar, talg och smör. Av importvaror märktJes mest saltet men
även satltad fisk från framfö,r allt Bohuslän och kryddor och
vissa klädestyger.

Längre fram kom exporten av mastJeträd att spela s,tJOr roll.
Den ökade handeln medförde att stadens utrymme inte räckte
till och efter förfrågningar hos hertig Carl erhöll staden också 3
större gårdar, som inforlivades med Brätte.

Edskörslor och Vänerfraktfart var fortfarande brättebornas
huvudsysselsättning. Dessa h<l!de efterhand blivit mer omfattande,
vilket ledde till att Brättes beydelse ökade. LandS'köp var vid
denna tid förbjudet. Det innebar, att all handel endast var tillåten
i städerna.

Då Brätte framfÖr allt levde upp var under de olika markna
derna, som antingen var frimarknader, då även köpmän från
andra stä,der fick deltaga eller enskilda marknader, då endast
köpmännen från Brätte fingo bedriva affärer. Den första mark
naden i Brätte var den 1551 omtalade Brätte marknaJd. Som ti
digare påpekats var det just i samband med denna marknad nam
net Brätte för första gången har påträffats. Att det på många
sätt kunde gå livligt till under marknaderna, kan vi se i Brättes
domböcker. En episod som belyser detta utspelades 1618 i Brätte.
Det var en berusad bonde, som kom ridande på en gata i staden
och framförde sin häst så vårds.löst, att han stänkte ner en guld
smeds varuIa.ger i en bod vid gatan. Guldsmeden bad då en knekt,
som just paserade förbi och sade: "Du får en daler om du viII
slå denne lumpen på munnen." Det blev strax gräl mellan de
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båda, men bonden var den starkare och stack ner knekten, som
senare avled. Innan han dog hade han fÖr länsmannen bekänt,
att han utan orsak övedallit bonden. Vid målets senare behand
ling fick knektens släkt betala bÖter och bonden fick hos konung
en söka nådamål.

Dessa marknader på olika platser i Västsverige stimulera,de i
hög grad handeln och Ökade kontakten mellan olika platser. I oli
ka tänkeböcker och domprotokoll 'kan vi s,e hur brätteborna själva
besökte andra handelsplatJser då särskilt Karlstad, Nya LödölSe
och Lidköping.

Men marknaderna kunde också få motsatt verkan. Som tidigare
nämnts uppstod det ofta stark rivalitet i Göta-älvdalen och sär
skilt i Nya LÖdöse såg man med oro på Brättes utveckling. Man
fÖrs'okte bl. a. i skrivelser till kungen beskylla brätteborna fÖr
olaga Iands'köp m.m.

Det slutade med att Nya Lödöse förbjöd sina medborgare att
deltaga i Brättes marknader. Men marknaderna i Brätte måste ha
varit lockande, ty många nylÖsÖbor for ändå dit och i Tänke
böckerna står många exempel liknande detta: "Samma dagh kom
fÖr tette Jacop Sennt och bIeH annklagatt, att hann drog till
Brätte marckna emott stadzens preuilegier och blleff therföre
sackfelIt till 40 marker".

Den Ökade handeln i Brätte gynnade även den kringliggande
landsbygden, som i Brätte kunde få avsättning för sina varor.
Staden blev på så vis centrum för stom delar av Dalsland och
närmaste delarna av Västergötland. Då bÖndernas'kulle fö·ra in
sina varor till försäljning i sta,den var de ,skyldiga att betala tull,
lilla tullen. För att de inte skulle kunna smita från denna avgift,
satte man upp ett staket med endast 5 portar runt staden. Detta
irriterade säkert en hel del bönder och för dem, som bodde i Dals
land nära gränsen till Norge, var det ofta enklare att smuggla
över varorna och i stället få salt fisk med sig hem. Denna smug
geltrafik, som på vissa platser var omfattande och för många
mycket lönande, blev till stort besvär för myndigheterna. Det vi
sade sig ofta nödvändigt att tillsätta extra uppsyningsmän även
utefter älvdalen, där det också förekom en hel del smuggeltrafik.
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Det var inte bara den ökade handeln som bidrog till att Brätte
utveckIades så snabbt. Egendomligt nog blev danskarnas härjning
ar av stor betydelse för Brätte. 1612-13 blev Nya LödöiSe ett
av offren och brändes nästan helt, medan B,rätte klarade sig täm
ligen lindrigt undan. Eftersom Nya Lödöse ingick i jUwborgs
lösen uppmanade Gustav II Adolf invånarna att flytta till AIing
sås eller Brätte i stället för att bygga upp sin stad igen. Han be
farade nämligen nya danska plundringar.

Danskarnas härjningar blev al1t'så Nya LödÖses fall, för en
tid, men de bidrog samtidigt till att påskynda Brättes utveckling,
ty c:a 55 borgare med familjer flyttade till Brätte. Sålunda fiok
staden bl.a. ett antal handelsmän, 1 buntmakare, 1 glaJsmästaJre, 2
guldsmeder, 1 hattmakare, 1 kLensmed, 1 kopparslagare, 1 slm
makare, 1 skräddare, 1 smed, 1 tunnhindare och 3 köpsvenner.
Detta blev ett betydelsefullt tillskott för handel och hantverk,
samtidigt som folkmängden ökade med c:a 200 personer.

I domboken får vi reda på hur livet i Brätte var under denna
tid. Stadsstyrelsen orga,nis,emdes med borgmästare och rådmän,
vilka höll rådstuga några gånger om liret. Staden hade även egen
kyrka och kyrkoherde. I början av 1600-talet torde Brätte haft
någon slags skola, ty vi får veta, att "Anders Grotte, sedermera
kyrkoherde i Tunhem, år 1614 vid 9 års ålder intagits som elev
i Brätte stadsskola." Mot slutet av Brättes existens skulle det ock
så ha funnits ett hospital som fungerade som ålderdomshem, sin
nes-, epidemisjukhus och barnhem.

Det var nu Brätte snod på s!in höjdpunkt. Stadens invånar,antal
var uppe i c:a 450, den sista mantalslängden s:äger att Brätte 1639
hade omkring 480, som säkert varit det högsta invånarantal sta
den haft. Som jämföre1s.e kan nämnas, att vid samma uidpunkt
hade Götieborg 1150, Gävle 875, Norrköping 817, och Kalmar
580 invånare.

Besöker man platsen, där Brätte låg, och ,tittar på de utgräv
ningar som gjorts, kan man se stensatta gator med rännsten i
mitten. y,id torget torde rådhuset ha legat. I övrigt fanns det ett
75-tal hus i staden, ana är inte framgrävda. Nedanför staJden mot
Yasshotten låg upplags- och förvaringsbodar och där fanns även
en hag. Där utanför låg bryggor, som var tämligen långa, ty
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Va;ssbotten var en långgrund vik. Av de lösa fynden från utgräv
ningarna märks en riklig mängd av stengods från b1.a. Tyskland,
vidare en stor mängd mynt från olika platser. Fynden innehåller
också många redskap och vel'ktyg samt glas, sImläder och visls,a
klädespersedlar. Fynden, framför allt mynt och olika stengodshitar
från både när och fjärran, vi'sar, att det fÖrekommit en livlig han
del i Brätte.

Borg.arna var inte enbart sysselsatta med handel utan försörjde
sig även med boskaps1skötsel och åkerbruk. 1638 fanns i Brätte
bLa. 80 kor, c:a 40 hästar, 70 får och 45 svin.

Tillbakag!lng och underg!lng

Men Brätte var inte den enda stad, som hade goda konjunk
lmrer. Man mÖtte nu en hårdare konkurrens från andra städer.
Detta ledde till att Brätte mer och mer förlorade sin betydelse.
Brätteborna gjorde, som man tidigare gjort videkonomi'sika s.vå
1'1igheter. De skickade en skrivelse till regeringen och begärde
hjälp i vilken det bLa. hette: "Vi äro kringvärvda av grannar som
våra näringsmedel dageligen förtaga, på ena sidan Göteborg och
Gamla LödÖse, den andra Lidköping och Mariestad, tl'edje Carl
staJd och nyfunderade staden Åmål, men den fjärde och skadli
gaste Danma1'1k och Norge". 30-åriga kriget hade blivit mycket
Jmstsiamt odh det ledde till att den ekonomiska politiken i Sve
flige blev allt hå,rdare. FÖr brätteborna blev den mycket kännbar
och man hade nu: lilla tullen, fÖr de varor som fördes till torg
eller markna.d, kvarntull för all spannmål, som skulle malas, bo
skapsskatt, vidare tillkom en bryggar- och krögaraccis. 1639 höjde
regeringen tullen på vi1ssa varor, hLa. masteträd för att förhindra
en alltför stJor export. Detta drahbade brätteborna hårt som nu
idka.de en livlig handel med dessa. Kortare tider fick stacl:en då
och då härbärga militårtrupper, som av olika orsaker föda;des dit.
Detta frestade säkert staclen's fiedan hårt amatta resur'ser.
En annan faktJor, som skadade Väner-fraktfarten och Brätte, var
att Vaissbotten undan för undan hörjat grunda upp. Det ledde
till att de större skeppen fick landa sina varor längre ut i viken.
Ryktet, att det skulle anläggas en ny stad i Åmål, okade omn i
Brätte.
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Förhållandet mellan Sverige och Danmark försämrades åter
och i Brätte minns man danskarnas tidigare framfart i KIvdalen.
Nu liksom då insåg man Brättes farliga läge och begärde, att få
flytta till det mer lättförsvarade Huvudnäs, vilken är den plats,
där nuvarande Vänersborg ligger. Då Axel Oxenstjerna 1639 gjorde
en inspektionsresa i Västsverige besÖkte han även Brätte och Hu
vudnäis. Ha:n förstod snart nödvändigheten av, att Brätte måste
flyttas 'Och då var Huvudnäs en umärkt plats. Detta område äg
des av Carl Baners änka, ChristJina Bielke. Förhandlingar inleddes
med henne och 1641 kom man överens om, att hon i stället för
Huvudnäs skulle få ett gods i Uppland. Nu var allt klart för
att brätteborna skul'le kunna flytta. Röjningar och styckningar
av tomter hade börjat, men det blev inte den fart på flyttningen,
som man hade väntat sig. Det märktes att de flesta brätteborna
hade svårt att lämna sin stad, ty det var enda;stett fåtal, SlOm
flyttade med en gång. Regeringen tvingades gå så långt, att man
för dem, som flyttade omedelbart lovade skattelättnader.

På grund av detta ökalde givetvis antalet flyttande, men det
var fö·rvånansvärt många, som stannade kvar. Den faktor, rom
kom att sätta punkt för Brätte som stad, var danskarnas härj
ningar. 1643-44 drog de återigen uppför ä.lvdalen mot Brätte.
Denna gång, liksom tidigare, mötte de inget motJs.tånd, och de,
som inte hade flyttat från Brätte, fick nu orsak att gö'l"a det, ty
denna gång brändes Brätte ner helt. Nu 1644 började en ny stad
växa upp på Huvudnäs - det blivande Vänersborg.

Brätte ur militär synpunkt

När man sett Brättes utvecHing, grunda,d på framför allt elm
nomiska faktorer och på dess geografi'ska läge, förvånar man
Slig över, att staden inte ol."dnade sina millitära förhållanden bättre.

Går vi tillbaka till Gustav Vasa och följ.er utvecklingen, så
v,ar det hande1s-po1ilJiska läget ganska spänt fö·r Sveriges del,
DanskaTna behärskade Öresund-Östersjönis lås - samtidigt, som
de relativt lätt kunde utsätta vår västkust för blockad. En sådan
aJktion skadade i aUra högsta grad vår handel och våra möjlig
heter att få kontakt med länderna på andra sidan Nordsjön. Det
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tvingade oss också att i större utsträckning handla med lybeck
arna, vilken handel även ha;de sina risker och osäkerhetsmoment.

Göta-älvdalen kom i detta sammanhang att bl~ den stora och
mest betydelsefulla handelsleden, som hade kontakt med Väster
havet. Dess betydelse insåg Gustav VaJsa också tydligt. KIvsborg
och Nya Lödö1se var givetvis nyckelplatser, men han insåg ur stra
tegisk synpunkt, att Sver;ige måiste ha ett försvar på djupet, fram
för aUt här för att trygga Alvdalen. Gusav Va>sa hade 1544 piJaner
på att anlägga en fä!stning vid trakten av Vastsbotten ooh det är
här Brätte kommer in i ett eventuellt försvarslsystem. Tyvärr hann
det dock aldrig bli myoket mer än dessa pkmer, ty kungen dog.
KIvsborg var den enda platts, som verkligen blev upprustat nå
gorlunda. Brätte kom helt utanför.

Under Edk XIV och sjuåriskriget fö.rIorades KIvsborg och då
kom Brätte att få litet större betyddse bl.a. som förläggningsort.
Vid denna tidpunkt var ju Brätte självt inte så stort och utgjorde
väl ännu inget speoidlt lockande krigsmål. Däremot var hela
området av stor Istrategisk betydelse och det insåg danskarna ock
så, vilket ledde till, att de hänsynslÖist brände och plundrade i
des,sa trakter. Efter sjuårskriget inträdde något lugnare tider i
Västsverige.

1607 påbörjades grävandet aven kanal mellan VaSiSbotten och
Göta älv, "Carls grav", vilket skulle möjliggöra längre transporter
med skeppen och färre omIastningar i Brätte. Dåtidens resurser
var emellertid för knappa och det visade sig snart, att den kanal,
man tä:nkt gräva, inte blev mycket mer än ett stJOn dike. Inte
förrän på 1770-talet blev den segelbar för större skepp. Den fick
nu tjänstgöm som en slags timmerränna specient då för maste
träden. Men "Carls grav" fick också en strategisk betydel!s:e. Den
kom att bli som en vallgrav, om inte hindrande så dock fördröj
ande, och tiHsammans med Göta älv på andra sidan hade Hu
vudnäs ett vis-st skydd omkring sig.

Genom en vådeld, samtidigt som "Carls grav" grävdes, brann
ett flertal hus ned i Brätte. Denna brand, "Gads grav" samt
Huvuclnäsöns lämpliga läge ur försvarssynpunkt skapa,de för förs
ta gången hos brätteborna tanken på att flytta staden till Huvud
näsön. Nu blev inte "Carls grav" så stor, som man tänkt, och
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staden byggdes snabbt upp igen, så tanken dog ut för denna gång.
I apl"il 1611 fÖrklarade kung Chri,stian IV Sverige krig, det så

kallade Kalmarkriget. Denna gång drabbades Klvda!len mycket
hårt och det är nu, som v,i tidigare sett, som Nya Lödöse bränns
ner. Att Brätte var ett begärligt och betydelsefullt mål för den
danske kungen visar bl.a. hans skonsamhet mot staden. Det var
ytterst få gårdar, som denna gång brändes ned. Hur Brätte intogs
får vi klart reda på genom den order kung Chri'stian gav till två
av sina hefälhavar,e: "I med det snaraste etter vår förra skrivelse
göra Er största flit att intaga köpstaden Brä.tte ,och sedan låta
befästa den såvitt efter förhållanden kan ske och som våra an
visa, sat att I seden besätta den med nödtorftiga folk". Det verkar
inte som danskarna haft några svårigheer att intaga staden, ty
kort därefter finna vi dem där. Staden f,iek nu U1)stlå hårda på
frestningar, men svenskarna lyckaIdes driva ut danskarna och den
na del av Kalmarkriget, Brännefejden var slut. Efter fredien i
Knäred 1613 stabili!serades förhållandet till Danmark något och
tiUsammans med de inflyttade från Nya Lödöse kunde brätte
borna åter bygga upp sin stad.

Nu, när denna tanke på att flytta Brätte tIll Huvudnäs hade
uppstått, återkom den varje gång danskarna uppträdde i Alvdralen,
ända till flyttningen var ett faktum och så inträffa'de också vid
1620-taJets oroligheter.

Under Gustav II Adolf fick Sverige inrikes uppleva en tämligen
lugn period fram till mitten av 1630-talet. Det var alltså under
denna tid, som Brätte hade sin verHiga blomstring.

Som vit'idigare sett inträdde ekonomiska svårigheter med han
deln, S1katter och tullar och Brätte fÖrlorade mer och mer sin be
tydelse. Sista gången danskarna skulle besöka Brätte blev också
den sista för staden. Det var, som vi sett, under Hannibal Sehested
1643-44,somsta!den brändes ner och nu byggJdes den aldrig upp
igen på samma plats, utan blev "tran1sporterad" till Huvudnärs.

Titta.r vi på Brä,ttes läge var det inte gynnsamt ur försvarssYll
punkt. Den låg på en sluttlliing och det fanns inga naturliga skydd
runt staden. Vid de utgrävningar som gjorts, vilka är rätt om
fattande, har man inte kunnat finna några spår av befärstnings
verk i eller omkring staden. Vi vet, att det fanns ett stak.et och på
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vissa de1eren liten mur runt 'staden, men det var pll. intet sätt
skyddande vid ett fiel1'tli~t angrepp.

Varför byggde inte brätteborn? någJon horg eller dylikt i sta
den? Tittar vi pll. någon annan stad i 1\lvdaJlen exempelvis Gamla
LödÖse, så uppförde man där lJidigt en borg, som skydd för sta
den.

Vi kan väl aldrig få svar på den frågan utan får håna OSIS till
egna gis1sningar. Men man får antaga, att brätteborna helt var SY'S

se1sauta med den mycket snabbt växande handeln och därpå blev
stadens försvar lidande. En annan bidragande faktor var säkert
att det inte i eHer omkring Brätte fanns någon pla1ts som diirekt
inbjÖd till att uppföra någon borg på. Dessutom ha<de det antag
Iigen också blivit mycket dyrt för brätteborna.

De cidigare författare, som behandlat Brätte och desls under
gång, har tagit upp stadens ekonomiska svårigheter som den pri
mära och nästan onda orsaken. Vassbottens uppgrundning har för
vånansvärt nog, hos många, fått en avgörande betydelse. Det är
klart att sjöfarten blev lidande härpå, men uppgrundningen är ju
något, som måste ha pågått i många år. Det kan ju inte ha skett
på en gång.

SAMMANFATTNING

Danskarnas härjningar, nya stäJder, hård besk'attnring, Vass
bottens uppgrundning och svårigheter att överhuvudtaget bedriva
handel var alla bidragande orsaker till att Brätte inte kunde över
leva. Granskar vi dessa orsaker närmare, så vet vi att brätteborna
hade mycket svårt att fÖl'svara sin stad. Vad de nya städerna, de
hårda skatterna ooh svårigheterna med handeln betrifffar, är det
knappast troligt, att de problemen skuHe bli lö1sta bara genom
att flytta till Huvudnä:s. Vassbottens försämrade förhållanden för
sjöfarten kunde man förstås komma ifrån, om man flyttade ut
på Huvudnäs och anlade en hamn där. Men, det fanns också den
ti!ll hands närmare liggande mÖjligheten, att bygga en brygga vid
Korseberg alldeles intill Brätte.

Brätteborna's egna önskemål att, vid danska angrepp, få flytta
vill Huvudnäs visar, att det inte bara kan ha vari,t av ekonomiska
skäl, som man ville lämna Brätte.
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Här måste den militär-strar,egiska or,saken komma in i bilden.
Brätteborna visste om sitt ursatta läge. De visste också att Huvud
näs erbjöd ett naturligt skydd, nämligen "CarIs grav" och Göta
älv.

'tittar vi på de planeringskartor, som ~iillnls från Vänersborgs
första tid, kan vi också se, att man hade tänkt sig en stark be
fäJstning, där. Härpå tyder också framför alilt, att man bytte nam
net Huvudnäs vill Vänersborg. Att sedan befästningarna inte blev
så stora, som man planerat berodde dels på att Sverige i freden
i Roskirlde fick bl. a. Bohuslän och därmed fÖrsvann också det
direkta gränshotetoch dds på Karl XI:s förmyndarregerings
svala intresse för försvarsfrågor.

Av de författare, som mera ingående behandlat Brätte, tycks
det bara finnas en, nämligen K-G Cedergren, som vid sidan av
de ekonomiska orsakerna tagit upp Brättes öppna läge och att
staden saknade bef'ästuingsverk, som viktiga orsaker till undergång
en. Han betonar även vilket idealiskt läge ur försv:arsynpunkt,
som Huvudnäs hade. TiE och med den store GyldenIörve, som
1676 intog Vänersborg framhöll vilket strategiskt läge staden hade.

Denna uppsats har velat visa, att Brätte under slin korta tid
var en betydande handelsplats. Men den har också visat, att ned
gång och undergång inte enbart orsakats av förändraJete ekono
miska förhållanden. TiItl dessa måste äVlen de rniliitära fogais, vilka
synes ha varit av minst lika s'tJor betydelse. Det var med andra
ord nödvändigt ur militär-politisk och strategisk synpunkt, att
flytta staden.

Hans Hallbäck.
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Vänersborgs Söners Gilles Ärsskrifter 1905-64.
Dessutom har Vänersborgs Lantmäterikontors kartor över Brätte
och Vänershorg samt Vänersborgs Museums fynd från Brätte ge
nomgåtts.
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ÅRSKRÖNIKA 1966.

Vi börjar denna ö'versikt över det gångna åretJs begivenheter
med att tala om vädret, och då mest om vinterväJdret. Redan den
11 nov'ember 1965 kom nämligen frosten och några dagar senare
började det att snöa. Redan i slutet av november 'låg marken i
våra trakter under ett ordentligt snötäcke. Ett fåtal dagar med
pIusgr<:lJder i december packade ihop snön, och s'edan följde sträng
kyla och oavhrutna snÖfall fram till i börj.an av mars. Snöröj
ningen i Vänershorg klarades hjälpligt men kostade vackra slan
tar. Länets vägmyndigheter däremot meddelade redan på ett tidigt
stadium, att man där saknade både maskiner och personal för
att hålla annat än riksvägar och viktigare länsvägar öppna. Dals
land drahbadessynnerligen hårt av detta dekret, ty snön hade
där av stormarna tornats upp i 3-4 meters höga drivor, som iso
lerat mängder med stugor ooh gåJ1dar. "Det kokar i aHt vad bön
der heter på Dal" meddelade ELA i en fet rub!'1ik i mitten av
februari. Och bönderna på Dal hade all anledning att koka av
vrede i känslan att vara övergivna av både försynen och Väg
förvaltningen i Vänershorg.

Och när Vägförvaltn,ingen kungjort sin oförmåga att klar
snön och traktorn visat sin begränsning i vintefllandskapct, ploc
kades Bläsen fram ur spiltan och släden ur sin gömma. Och Bläsen
fick göra rätt för hav,ren. Och det gick riktigt bra. Ilskna
bönder körde över och genom drivorna s,in mjÖlk och sina ha
vande kvinnor ut till farbar väg. Ooh plötsligt kom sY'dväs~ten

med milda vindar och töväder, och vintern fick ett brått slut.
Kiloka ooh erfarna män hade talat om för aHa. som ville höra

på, och för alla som inte ville höra på också fÖr den delen ,att någon
'Sommar var ej att räkna med under 1966. Snön och i'sarna o.s.v.
och smältvattnet och tjälen o.'5.v., nej, någon 'Sommar att räkna
med skulle det inte bli.

Nåväl, våren kom, visserligen något försenaJd och något hek
tJi:sk, och utan att riktigt iakttaga den strikta turofldningen biland
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blomstren, men skön och ljuvlig och varm var den. Och sedan
följde en slOmmar som ingen anständigtvis kan klaga på.

Vart de kloka och erfarna tagit vägen vi'sst,e ingen, och mgen
saknade dem.

Och sommaren följ'des aven vann och solig och lugn hÖM. Lugn
på ett undantag när, varom mera nedan.

Och bÖnderna på Dal, som slitit Ont under vintern, kompen
serades med sol och regn vid rätta tider och i rätta mängder och
kunde glädja sig åt en rik och välbärgad skörd.

Och därmed slut om vädret.
Vad bönderna och deras skördar beträffar så skall det i fort

sättningen inte finnas några bönder och följaktligen inga skör
dar hel!ler. Det är ej rationellt att producera liivsmedd i Sv'erige,
har andra kloka och erfarna gossar i StJockholm kommit fram till.
När världens befolkning ropar på mat skall Sveriges åkerjord
beplantas med granslmg har gossarna bestämt! Granen ger näm
ligen den bästa råvaran till papper. Ooh gott papper och mycket
papper vill tiH för att fylla de klokas och erfarnas portföljer.

Hur vore det, om bemälda "expertJer" i stäHet satte sig att fun
dera över, varför snart ingenting bär sig här i Sverige hur det
än arbetas och strävas och forskas och uppfinnes. Men att fun
dera är väl inte gosisarna's starkaste sida, så det blir väl bäst att
sätta till en utredning. Med ännu sakkunnigare portfölj
bärare. PapperstiUgången tycks ju bli säkrad, och det är väl
egenvligen det viktigaste för att en utredningskommitte ej skall
sakna sY'sse1sättning.

I vår goda stad är man inte rädd för bekymmer. Har man inga
så skaffar man sig. Mitt i sta;den har vi ett torg. I minst femtio
år har stadsplanerare med olika bevekelsegrunder försökt att tum
ma på torget, men alltid fått smäll på nyporna: Torget är till
för att tjäna handel och samfärdsel, torget får ej röras, torget får
ej bebyggas! Och så vaknar man en vacker morgon och finner
att torget är bebyggt. Studerar man fenomenet på närmare håll
så finner man, att de som åstadkommit undret i hastigheten inte
tog reda på vad kalas.et skulle kosta, och, vad värre är, inte fick
med det viktigaste. Vänthallen saknas nämligen. En mäktig våg
av vrede för den misisacle v'änthaI'lens skulIl har rullat in över de
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ansvariga. Men dessa trö'star sig med att folk snart vanJer sig
och skulle det någon gång hetta till i trafikanterna, så finns ju
goda möjligheter till svallka vid den nya bussterminalen på $ta
tiorrsplan. Ty ogästvänligare, blåsigare och kallare plats har man
ej lycka,ts uppleta inom stadens hank och stör. Några bland de
ansvariga fablar om, att dom i en nära framtid skall se till att
all motortrafik dler åtminstone all busstrafik i innersta:den skall
bli stoppad. Det tror man är bästa sättet att hjälpa gamla och
orkeslÖsa och naurligt också innevånare i stadens ytterområden.
Man svävar något på målet när man talar om "all mo,rortrafik".
Ty med folket på Låckered, Blåsut, Egna Hem och Kor~eberg

gör man ~om man vill utan att fråga, men se med raggarna lig
ger det annorlunda till. Och dom ger aldrig sitt samtycke. ja,
vill man ha hekymmer, så går det att skaffa sig.

En av våra döttrar har bliv'it misls Universum. Att så äntligen
skett förvånar på intet sätt Gillebröderna. Ända sedan mi~stäv

lal1Jdet började har det endast varit en tidsfråga när den kvinn
liga skönheten och charmen hos våra döttrar även skulle få sitt
internationella erkännande.

Vänershorgs Söners Gille gratulerar till unmärkel'sen och gör det
i vetskapen om, att denna rara och duktiga dotter av vår stad
även har förståndet att se på sin berömmelse med ödmjukhet.

Höstvädret var lungt med ett undantag när har förut rapporte
rats. Undantaget var en kvinna med ett utläl1Jdsrkt namn, som i
skepnad av ett tropiskt ov'äder från någonstans vlid mexicanska
golfen tog s,ikte på kyrkan i Vänersborg, rusade dit ooh tog tor
net i famn. Famntaget blev så stJormigt, att tornet hön på att
tappa sin spira.

Nåväl, tornet var ståndaktigt, och spir<l!tl satt trots allt kvar
om än ganska löst, när fruntimret drog iväg mot mera lälJtflirtade
objekt. Kyrkorådet, som tycks veta mer om kvinnllig efterhäng
s,enhet än man an<1Jt, har tagit det säkra för det osäkra och enga
gerat en fasadklättrare som just nu håller på med att fästa spiran
för gott igen.

Vi har haft ett kommunalval och valresuhatet visade en viss
talhakagång för regeringspartiet, som nu har c:a 43 % av väl
jarna bakom sig. I samband härmed har det talats om regerings-
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ombildning eller rentav om ombyte vid makten. Man har också
bland ansvarsmedvetna medborgare talat om en saml'ingsregering.
Det ekonomiska klimatet i vårt land är kärvt. Runt omkring oss
ser vi dagligen hur gamla och solida företag tvingaiS till drift
inskränkningar eHer driftnedläggdser med avsklcdande och arbets
Iöshet som följd. Om trenden fortsätter kommer här att stunda
vargati.der, och då kanske en samverkan över partiierna blir en
nödvändighet.

Vänersborgär ingen kulturstad har en stockholmjomnaEst
konstaterat efter en kortare visit i vår staJd. Att han, från StJock
hOIlms horisont 'sett, har rätt, är odi'skutaJbelt. Varför det är så
är kansk'e den intressanlJare frågan i sammanhanget. Den andra
frågan är: Vad har journalisten inte sett av kulturylJtringar i vår
stad? Och nästa fråga: Har de kulturestJeti'ska prOlHsen i Stock
holm inte samma uppfattning om kultur 'som amatÖrer ute i lands
orten? Väntar man sig att en liten landsortslstad skall kunna hän
ga med i s,vängarna i de yttringar av kultur som för dagen är
på modet i Kungl. Huvudstaden?

När konst- och litteraturkritikerna talar ett språk som ing'en
vettig människa med normal skolunderbyggnad har en mÖjlig
het att begripa, ooh när bemälda herrartJiU råga på allt bLir in
syltade i sådana histJorier som Camera Obscura och apkonsten, då
känner sig landsortJsbon täml!igen belåten med att stå utanfö,r.

Och så har vi TV:n, som i s,in valhänta besikä:ftlighet lämnar
sitt bidrag tiI! kuLturen g,enom att visa prov på den nya kulturens
banerförare. Och tJill den ändan skickar man fram kO'l1\'"tutöivare
med ovårdad hårväxlt i ansiktJet och sorgkanter under naglarna
och med ett ordförråd som utom "aHtså" består av tio a tolv ord.

Det är så, att i den arbetets hemvist som den svenska landsorten
är, finns liksom ingen tid och ingen plats res,erverad för knäfall
inför kulturella abnormiteter.

Och om man hävdar att man av kultJurens taLesmän, utom en
vi,s,s bildning, ock,så har rätt att fordra hyfs och hå:1lning, och för
desIsa sina å!sikters skull betraktas som en efterbliven folkdans,are
med tofsar i knävecken, då är tiden inne att tacka så mycket för
vad som varit haver och backa ur. Och det tror jag är just vad män
niskorna i Sverige gör. Dom vänder ryggen till!
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Om vår vän skribenten i DN (vars oro för vår kulturella pas
sivitet säkert är äkta) är inne på tankegången, att med TV:s hJälp
sprida denna typ av kultur ut över Sveriges land, så ber jag ho
nom betänka, att redan nu är den bekväma fåtöljen framför TV:n
svenska folkets vanligasIte sovplats näst efter sängen. Med TV:n
som någon slags kulturell k'OfV'stopp11lingsma!skin blir sakert sömnen
djupare och snarkningarna kraftigare. Kanske så kraftiga t.o.m.
att självaste herr Rudbeck vaknar!

För vår forskande vän från Stockholm vill jag avslutningsvis
och i största förtrolighet också fÖrråda en hemlighet om lands
ortens kulturliv, Det f,inl1s människor, många fler än man anar,
SlOm, då de fÖr sin tros skull hånals och bespobtas, inte spottar
tillbaka utan i stiH,het dra,[ sig tillbaka till sina katakomber. Er
farenheten har lärt dem <1Jtt undvika Nero och gladiatJorerna.

Och i katakomberna begå de sin tempeltjänst, fjärran från
trummor och e1gitarr:er, med att lys,sna på Brahms och Beethoven,
med att spela kammarmusik och kanske sjunga Bellman, Sjöherg
och Taube. De läs,er gärna både ldassisk och modern litteratur,
men fÖredrar verk, som inte bara haren bÖrjan och ett sIut utan
också ett innehåll. Man d'ebatterar andliga och materiella ting på
ett hÖviskt och begripligt späk, och där or!den uttrycker en klar
och redig tanke. Och när man diskuterar kon.st, så diskuteras ald
rig vad som är upp eller ned på tavlan. Det vet man.

Och vad gör man när man inte utö'var sin tempeltjänst? Ja, då
skÖter man med flit och omsorg sitt arbete i den a!l'lmänna vä,rdden
och försÖker att vara människa. Och så väntar man förstås på
den dag då gladiatorernas uttågsmarsch skall intonera,s. Ty män
niskan lever inte bara för tro och kärlek. Man må:ste hoppas också!

Och om jag inte minns aiIIdeIes fel, så var det folket från lm
takomberna som tiII slut angav riktlinjerna för vad vi i dag gär
na vill innefatta i ordet Kultur.

Och med detta är min återblick tiH ända och jag önskar er alla,
både närvarande och brÖder på fjärran orter och i främmande
länd'eral1t gott.

Vänersborg AHhe1gonadags afton 1966.

Thorsten Gulz.
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T
MINNESRUNOR 1966.

Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld.

G i Il e b r ö d e r.

Ett år har åter förrunnit och tolv av våra bröder har lämnat vlr krets
för att njuta en välförtjänt och varaktig vila efter sin jordiska arbetsdag.
De voro alla mogna män som redligen fyllt sitt värv och därigenom hedrat
sm stad. Vi lyser frid över deras ljusa mmne.

Köpmannen BENGT JOHANSSON föddes
i Holms församling den 16. juni 1896 och
avled i Falkenberg den 9. mars 1966. - I
unga lr kom Johansson till Vänersborg där
han efter slutad skolgång arbetade i hotell
och restaurangbranschen. Han inträdde se
nare som delägare i handelsbolaget Sjöström
& C:o, där han verkade som affärsförestln
dare till sin pensionering 1964, dl han bo
satte sig Falkenberg. - Johansson inträdde
i Gillet 1945.
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Redaktören ERNST PETRE föddes i Skara
den 3. mars 1897 och avled i Vänersborg
den 15. mars 1966. - Efter studentexamen
i Vänersborg 1916 antogs Petre som elev
vid Tekniska Högskolan i Stockholm, men
vid sin faders frånfälle 1918 fick han avstå
från tanken att bli ingenjör och i stället
överta I.edningen för den av fadern ägda
tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad, där
han kvarstod som ansvarig utgivare till sin
bortgång. Ernst Petre var en arbetsmännis
ka, som med största allvar såg på sin upp
gift som chef och ledare. Av redaktörens,
sättarens, ombrytarens eller distributörens

arbetsuppgifter var honom ingen främmande. För sina mekaniska intressen
gav tidningens tryckeri honom ett rikt arbetsfält och där fanns ej maskin
nog komplicerad, som han ej kunde reparera och få att fungera.

Under signaturen Nalle kåserade han i sin tidning om vardagslivets små
händelser och samvarons bekymmer och glädjeämnen. Hans stil var den
vänlige och humoristiska iakttagarens och rapportörens och många av ELA:s
läsare började gärna sin tidning med Nalles kåseri. - I unga år var Petre
aktiv roddare och tillhörde Idrottsföreningen Kamraterna. Vidare var han
medlem i Vänersborgs Hantverksförening och i tidningarnas branschorgani
sationer. - Petre inträdde i Gillet 1924.

Restaurangchefen KARL AUGUST KARLS
SON föddes i Vänersborg den 12. januari
1906 och avled i Chicago, U.S.A. den 25.
mars 1966. - Efter slutad skolgång tog
Karlsson anställning vid Västgöta regemente
och tjänstgjorde vid sin avgång ur tjänsten
som sjukvårdskorpral vid regementets sjuk
hus. Vid 22 års ålder emigrerade han till
U.S.A. där han under en följd av år drev
en restaurang. Under andra världskriget
tjänstgjorde han i amerikanska flottan och
fick efter fredsslutet anställning som före
ståndare för Viking Sport Club i Chicago.
Karlsson var en godhjärtad och generas

man och i Viking Club hade han rika tillfällen att räcka landsmän och skan
dinaver en hjälpande hand. - Karlsson inträdde i Gillet 1959.
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F. handlanden KARL W. ANDERSSON
föddes i Frändefors den 23. november 1893
och avled i Vänersborg den 20. april 1966.
- Andersson började sin bana i den då
välkända Ernst V. Erikssons speceriaffär.
Efter många år bakom disken blev An
dersson sin egen och öppnade en speceri
affär på Skräcklan. Senare överlät han
denna och övertog en tobaksaffär, som han
lämnade några år före sin bortgång.
Andersson inträdde i Gillet 1955.

F. förste landskanslisten PER EDWARD
GUSTAFSSON föddes i Vänersborg den
20. juni 1893 och avled härstädes den 23.
april 1966. - Efter realexamen i hemsta
dens läroverk och några års anställning i
bokhandel kom han till länsstyrelsen
KIvsborgs län, där han befordrades till
förste landskanslist. Under många år fun
gerade han även som länsstyrelsens kom
missionär.

Men bakom dessa data döl jer sig en
man, som vid sidan av sitt dagliga arbete
utfört ett livsverk av mindre vanligt om
fång. Per Edward Gustafsson var en samlare.
Från böcker och frimärken kom han över

på autografer och handskrifter av oHka slag. Den samling av sådana han
ägde torde vara en av de största som hopbragts i vårt land aven enskild
person. Där fanns så varierande saker som papyrusbrev från den första
kristna tiden, en påvlig bulla från år 1250, brev från fältherrarna Baner,
Torstensson och Wallenstein, statsmannen Axel Oxenstierna, manuskriptet till
ett otryckt skådespel av Alexander Dumas d.ä., originaldikter av flera skal
der ex. Tegner. En pärla är originalmanuskriptet med noter till Birger Sjö
bergs "Längtan till Italien".

Gustafsson samlade ej för ägandets skull. Med glatt hjärta avhände han
sig dyrgripar, när han ansåg att de funnit sin rätta plats. Svenska Aka
demin blev sålunda ihågkommen och likaså det bernadotteska familjearkivet.

Gustafsson var en av stiftarna av Birger Sjöhergssällskapet och blev dess
förste skattmästare. Han tillhörde Humanistiska förbundet i Vänersborg, där
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han till namnet var skattmästare men till gagnet en av dess hörnpelare. Han
var vidare ledamot av det ärevördiga Kung!. Samfundet för utgivande ay
skrifter rörande Skandinaviens historia.

Gustafsson ägde i hög grad hjärtats bildning, parad med generositet och
ömsinthet. - Gustafsson inträdde i Gillet 1919.

F. byråchefen WXRNER LUNDIN föddes
i Vänersborg den 10. maj 1890 och avled
i Stockholm den 30. maj 1966. - Lundin
avlade studentexamen i Vänersborg 1911
och utexaminerades från Tekniska Hög
skolan 1916. 1919 anställdes han i Patent
verket och blev 1932 förste byråingenjör
där. Han verkade även som lärare vid
Stockholms Tekniska Institut, en lärarebe
fattning som han uppehöll långt efter sin
pensionering.

Wärner Lundin glömde aldrig sin hem
stad och sina släktingar och många vän
ner där. Så ofta tillfälle gavs besökte han

Vällersborg och gav ofta i insändare i ELA och i brev till sina vänner Ut

tryck för det intresse han hyste för staden, dess framtid och dess innevånare.
Hans tro på Vänersborg lyckliga framtid kunde mgen rubba. - Lundin in
trädde i Gillet 1919.

F. tillskäraren AXEL PETTERSSON föd
des i Vänersborg den 4. augusti 1898 och
och avled härstädes den 14. juli 1966. 
Pettersson började som IS-åring vid Sko
fabriken, där han utbildades till tillskära
re och i denna befattning var han verksam
till sin pensionering. Ett av hans intrese
var Hemvärnet där han tillhörde det gamla
gardet och troget deltog i lektioner och
övningar intill sin bortgång. - Pettersson
inträdde i Gillet 1949.
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Apotekaren TORSTEN ANDERSSON föd
des i Onafors, Vänersborg den 10. maj 1896
och avled i Skövde den 27. juli 1966. 
Han blev student i Vänersborg 1915, farm.
kand. 1918 och apotekare 1923. Efter an
ställning vid bl.a. apoteket Korpen i Gö
teborg blev han innehavare av apoteket i
Håbygård och fick 1947 privilegiet på apo
teket i Skövde, varifrån han pensionerades
1963. - Andersson inträdde i Gillet 1932.

Köpmannen AXEL R. HJELM föddes
Vänersborg den 27. maj 1885 och avled
härstädes den 27. juli 1966. - Hjelm bör
jade sin bana hos handlanden Sköld, var
förste man hos A. R. Jonsson och innehade
sedan 1921 en parti- och agenturaffär i
staden.

Axel Hjelm var årsbarn med Birger Sjö
berg och levde med i den krets som växte
upp kring skalden. Han deltog aktivt i det
kommunala arbetet i staden såväl som l

föreningslivet. Han tillhörde bl.a. fattig
vårdsstyrelsen, pensionsnämnden och arbets
löshetskommitten. Vidare tillhörde han Vä
nersborgs Köpmannaförening, Par Bricole

och Vänersborgs Vandrareförening, vilken sistnämnda förening han varit med
om att bilda och vars ordförande han varit alltifrån starten. - Hjelm in
trädde i Gillet 1954.
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Kontoristen RAGNAR LARSSON föddes
i Vänersborg den 2. januari 1905 och av
led härstädes den 20. oktober 1966. 
Efter slutad skolgång och handelsskola bör
jade Larsson sin kontorsbana vid Tenggrens
torps Tegelbruk men kom efter några år
över till A:B A. F. Carlssons Skofabrik
där han var verksam tills han för något år
sedan på grund av sjukdom blev förtids
pensionerad. I yngre år var han aktiv
idrottsman och tillhörde idrottsföreningen
Kamraterna. Han var friluftsmänniska och
hans stora hobby var jakt och fiske. "Raije"
Larssons vänkrets var stor och han hyste

ett levande intresse för sina medmänniskor. Om vänersborgarna, både äldre
och yngre, och deras släktskaps- och familjeförhållande var han som en på
litlig uppslagsbok. - Larsson inträdde i Gillet 1930.

Civilingenjören HJALMAR C:SON RöTT
LE föddes i Vänersborg den 18. juni 1877
och avled i Bromma den 3. november 1966.
- Efter studentexamen i Vänersborg ge
nomgick han Chalmers Tekniska Högskola
i Göteborg och tjänstgjorde därefter vid
olika järnvägsföretag. 1911-1918 var h?-n
stadsingenjör i Strängnäs och därefter di
rektörassistent Sydsvenska Emisionsbola
get. 1919 blev han ägare till A:B Asvalle
hults elektricitetsverk som ansenligt utvid
gades under hans ledning. Som sakkunnig
togs hans förmåga i anspråk för ett flertal
viktiga utredningar av såväl teknisk som

ekonomisk art. Han var således bl.a. mannen bakom det invecklade projekt
som resulterade i att Röttleåns vatten kom att utnyttjas i Södra Vätterns
kraftverk. - Rötde var till åren Gillets äldste medlem. Han inträdde i
Gillet 1930.
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Sulfitarbetaren HARRY ZETTERBERG
föddes i Vänersborg den 14. juni 1914 och
avled i Vänersborg den 2. december 1966.
- Zetterberg började i unga år på Väners
borgs Tändsticksfabrik. Efter fabrikens ned
läggning kom han till Vargöns pappersbruk,
där han vid sin bortgång var anställd. Han
var medlem av M.H.F. - Zetterberg in
trädde i Gillet 1964.

Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

THORSTEN GULZ.

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och Ung.
Nattliga vinden söver dem,
susar sm vaggande sång.

(Anita Hallden.)
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Vänersborgs Söners Gilles

styrelseberättelse för år 1966.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl-·

jande berättdse för verksamhetsåret 1966, Gillets 61 arbetsår.
Gillet har under året samlats till årsstämma den 23 ma:rs och

till HögtidsIstämma AHhelgonadagsafton fredagen den 4 november.
Årstämman godkände styrelsens förslag om ändring av Gillets

stadgar § 3, mom 3 och § 9, mom l, samt ändring av Stadgar för
Stiftelsen Väner,sborgs Söners Gilles Ålderdomshem, där i § 3 mom
2 och 3 utgår samt § 7 ändras. Vidare fastställdes styrelsens förslag
till Reglemente för Nils Carlströms donationsfond. Slutligen fast
ställdes styrelsens förslag till ändring av Reglemente för Hjalmar
A. Lindeda,hls minnesfond.

Till Högtidsstämman, som ägde rum på Stadshotellet och som
leddes av l:e Åldermannen, hade 61 gillebröder infunnit sig.

Ginets 25-årstecken tilldelades därvid nitton därtill berättigade
broder. De av årsstämman ovan antagna ändringarna av sta:dgar
och reglementen m.m. faistställdes slutgiltigt av Högticis'Stämman.

Efter Högtidstämma'n kå:serade sitadsarkitekten Viktor Landen
om framtidens Vänersborg, sett från stadsplanemrens synpunkt.

Efter Högtidsstämman följde traditions'enligt gemensam måltid,
där bröderna fick rika tilHällen att friska upp gamla minnen och
återknyta gamla bekantskaper.

Ginets årsskrift har under året uvkommit med slin 35:e årgång.
Då avkastningen av Gillets obligationer v:hdemässigt sett för

sämrats från år till år, beslöt s:tyreIsen, efter revl'sorernas hörande,
att låta inlÖsa samtliga obligat:ioner och placera det sålunda fri
gjorda kapitalet till högsta möjLiga ränta.

Ur Major Oscar Wenerströms unclerstödsfond har utgått en jul
gåva och ur Withelm ooh Nara Malmbergs donations har utgått
stipendier till elever vid stadens skolor.

För GiUetsövriga understödsverksamhet redogöres i Stiftelsen
Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems särskilda styrelseherät
teJs.e.

Medlemsantalet utgjorde vid 1966 års utgång 613. Under året
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har tolv bröder avlidit, fyra avförts på grund av stadgeföre
skr,ifter och tjugonio nya medlemmar tillkommit.

BeträHande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomsstiftelsens särskild a styrelseberättelse.

Över Ginets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från 1965 .
Medlemsavgifter för år 1966 5.830:-
Medlemsavgifter för år 1965 80:-
Ständiga medlemmar 600:-
Ränta å sparkasseräkning 283 :40

4.528:32

6.793:40

Kronor 11.321 :72

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1966 ..
Sammanträdeskostnader .
Gåvor och uppvaktningar .
Trycksaker .
Porton .
Diverse .

Behållning till år 1967:
Kassa och postgiro .
Innestående i bank .

2.500:
641 :10
578:84
329:30
41:60

111 :20

109 :73
7.009:95

4.202:04

7.119:('~

Kronor 11.321 :72

2 VÄNERSBORGS StJNERS GILLES FtJRSKtJNINGSFOND:

Behållning från år 1965 .
Räntor .

Kronor

6.277:82
442:62

6.720:44

Utskylder .
Kapitalbortfall vid inlösen av obligationer ..

Behållning till år 1967:

Innestående i bank .
Kontant .

19:
1.114 :30

5.515:14
72:-

Kronor

1.133 :30

5.587:14

6.720:44

3. NAMNKUNNIGA VÄNERBORGARES MINNESFOND:

Behållning från år 1965 .
Räntor .

Kronor
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Behållning till år 1967:

Innestående i bank . Kronor 1.222:29

4. KNUT HERNSTROMS UNDERSTODSFOND:

Behållning från år 1965 .
Räntor .

Kapitalbonfall vid inlösen av obligationer ..

Kronor

Behållning till år 1967:

2.631 :99
183 :21

2.815 :20
445:70

2.369:50

Inn~tående i bank . Kronor 2.369:50

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:

Behållning från år 1965 .
Räntor .

Kapitilbonfal! vid inlösen av obligationer .

Kronor

Behållning til! år 1967:

7.688:47
539:89

8.228:36
1.337:20

6.891 :16

Innestående bank . Kronor 6.891 :16

Stipendier til! elever vid stadens folkskolor
Utskylder .
Kapitalbortfal! vid inlösen ay obligationer ..

6. MAJOR OSCAR WENERSTROMS UNDERSTODSFOND:

Behållning från år 1965 .
Räntor .
Julgåva 100:-
Kapitalborrfall vid inlösen av obligationer 668 :60

Kronor
Behållning til! år 1967:

Innestående i bank .

7. WILHELM OCH NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 19615 .
Räntor .

Kronor
150:
164:

2.228:40

Kronor

3.949:66
4.226:14

768.60

3.457:54

3,457 :54

11.704:43
834:06

12.538:49

2.542:40

9.996:09

Behål!ning till år 1967:

Innestående i bank . Kronor 9.996:09
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8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1965 .
Försålda årsskrifter 1.077:-
Annonser i årsskriften 2.700:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 2.500:-
Räntor . . . . . . . . . . . . . . . .. 442:38

7.055:69

6.719:38

7.472 :70

6.302 :37
6.248:07

54:30

Kronor 13.775 :07

6.436:70
37:50

1'07:-
891 :50

Kostnad för årsskriften .
Annons .
Utskylder .
Kapitilbonfal1 vid inlösen av obligationer ..

Behållning till år 1967:
Innestående i bank .
Kontant .

Kronor 13.775:07

9. LAURA OCH ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1965 .
Räntor .

7.824:31
535:21

Kronor

Kapitalbortfal1 vid inlösen av obligationer

8.359:52

1.114:30

Kronor 7.245:22

Behållning till år 1967:

Tnnestående i bank Kronor 7.245:22

10. A.B. A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:

Behållning från år 1965 .
Räntor .

23.522:27
1.498:64

Kronor 25.0209:1

Utskylder 331 :-.
Behållning till år 1967:
Innestående i bank 24.689:91

Kronor 25.020:91

11. NILS CARLSTRUMS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1965 .
Räntor .

5.283:75
319:91

Kronor 5.602:94

Behållning till år 1967:

Innestående i bank . Kronor 5.602:94
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Allmänna ka,slsans behållning till 1967 är tillfredstäIIande. B>i
draget till årsskriftens tryckning och distribuering har kunnat hål
las vid i stort sett samma nivå som tidigare år.

Årsskriften utsändes till medlemmarna omkring 10 oktober.
Inom sig har styrdsen för år'et utsett: tiH 2:e Ålderman och

gil1eskrivare driftchefen Thorsren Gulz och till kassafogde kam
reraren Olov Janson.

Styrelsen har haft 'sex prowkollförda sammanträden varjämte
annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 18

VALTER KARLSON.

OLOV JANSSON.

april 1967.

ERIK SAHUN.

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUIST.

STEN SAHLlN.

SVEN LIND.

Granskningsberätte1se.

Undertecknade, som utsett att granska Vänershorgs Söners
Gilles räkenskaper och fÖrvaltning under år 1966, få efter fullgjort
uppdrag avgiva följande ber:ättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammantällning
över Gi[lets och dess fonders ställning är i full överensstämmelse
med de förelagda räkenskaperna.

Räkenskaperna äro förda med utomordentlig omsorg och nog
grannhet. Kapitalbehållningen per den 31 december 1966 å till
hopa kronor 80.483:84 har av oss kontrollerats.

Det förutsedda, bokföringsmässliga kapitalborrfa:ll som skett vid
nu verkställd inlölslen av fondernas obligacionsinnehav, väntas
snabbt bli kompenserat av fÖrbättraJde ränteinkomster.

Då ingen anledning till anmärkning föreligger, tirIlstyrka vi
full ansvarsfrihet för 1966 års förvaltning.

Vänersborg den 15 april 1967.

LENNART ANDERSSON. KARL-ERIK ANDERSSON

Granskningsmän.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles

Ålderdomshems styrelse

för år 1966.

StyreliS'en för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hem får häl'Il1ed avgiva fÖljande berättelse över verksamhetsåret
1966, stiftelisens femtonde arbetsår:

Räkenskaperna utvisar följande:

VINST- OCH FöRLUSTKONTo:

Intäkter

Hyrors konto
Räntors konto

11.448:
157:65 11.605:65

Kronor 11.605 :65

Kostnader

Räntors konto 1.800 :80
Löners konto '" 300:-
RenhålInings konto 217:-
Reparationers konto . . . . . . . .. 598 :20
Försäkringsavgifters konto 462:-
Skatters konto 801 :.-

Understöds konto ~:-:-~~~~

Kapital konto (årets vinst) .

4.179:

3.100:
4.326:65

Kronor 11.605 :65

IN- OCH UTGÅENDE BALANSKONTO

Tillgångar

Fastighetens k:o (tax.v. 130.000:-) .
Inventariers konto .
Bank- och postgiro konto .
Kassa konto .

1/1

105.000:
100:
455:72

3:34

31/12

105.000:
100:

1.759:22
1:49

Kronor 105.559:06 106.860:71

Skulder

Låne konto
Kapital konto

31.525:
74.034:06

28.500:
78.360:71
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SYSKONEN INGEBORG OCH GOTTFRID ELIASSONS DONATION
Behållning från år 1965 42.746:77
Räntor 2.416:70

Kronor 45.163 :47

Kapitalbortfall vid inlösen av obligationer 3.080:-
Behållning till år 1967
Innestående i bank . . . . . . . . . 17.083 :47
Stiftelsens lån 25.000:- 42.083 :47

Kronor 45.163:47

På fastigheten har under året endast smärre underhållsarbeten
utförts.

Stiftelsens understödsverksamhet har under året varit av normal
omfattning.

Inom sig har styrdsen för året utsett: till vice ordföande och
sek1"eterare driftchefen Thorste'll Gulz, till kaJssöl' kamreraren Olov
]anson och tiH fastighetsfÖrvaltare köpmannen VaLter Karl<son.

Styrelsen har under året haft sex protokollfÖrda sammanträden
varjämte anna't samråd ägt rum.

Vänersborg den 18

VALTER KARLSSON.

OLOV JANSON.

april 1967.

ERIK SAHLIN.

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUlST

STEN SAHLIN.

SVEN LIND.

Revisionsberättelse.
Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att

gran'ska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshems rä
kenskaper och förvaltning under år 1966 få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vil'ken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räken:skaperna.

Räkenskaperna äro förda med största noggrannhet och ordning.
Kapitalbehållningen per den 31 december 1966 tillhopa kronor
102.444 :18 har av oss kontrollerats utan anmärkning. Stiftelsens
och Syskonen Eliassons obligationer ha under året in'l'åsts med
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7.119:68
5.587:14
1.222:29
2.369:50
6.891 :16
3.457:54
9.996:09
6.302:37
7.245:22

24.689:91
5.602:94

någon kapitalförlust som dock anses väl motiverad genom för~

bättrat ränteläge. Fastighetens förvaltning har skötts på till
fredsställande sätt.

Då ingen anledning till anmärkning förefinnes och fastigheten
även är fÖrsäkrad till betryggande belopp, tiUstyrka vi full an
svarsfrihet för 1966 års förvaltning.

Vänersborg den 15 april 1967.

LENNART ANDERSSON. KARL-ERIK ANDERSSON

Revisorer.

Sammanställningar

över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1966.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond .
Richard Dymlings Ärsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
A.B. A. F. Carlssons Skofabriks Donationsfond .
Nils Carlströms Donationsfond .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshem

Fastigheten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.360:71
Ingeborg och Gottfrid Eliasons Donationsfond 42.083 :47 120.444 :18

-----------;;c====;===-----::-:--:-
Summa kronor 200.928 :02
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Årsredogörelse

för Vänersborgs Museum 1966.

Mu!>eet har under året besökts av 12.594 personer, en ökning
från fö'regående år på c:a 20%.

Besöksstatestik för 1966.

Skolkla'sser inom länet, ej betalande
185 kla;siser med 218 lärare och 3.835 elever .

Skolklasser utom länet, betalande
10 klaSSler med 23 lärare och 35 dever .

Sålda biljetter .
Skolor, utställningen "Vår Polis" .
Besökande, vuxna "Vår Polis" .
Studiegrupper .
Pensionärer och övriga grupper .
Medlemmar (Musei Vänner, Konstföreningen) .
'Disdagar, fri entre , .
Birger Sjöbergsdagen 200, W. Wic's1ander 120 .
Skoltävlingen "Tippa en tolva' , .

Summa besökande

4.053

382
1.864
1.400
1.400

475
565

1.060
375
320
700

12.594

Statistiken visar en liten nedgång fö'rs'kolornas del men f. ö.
en kla.r och markerad ökn1ng. TiH det goda resultatet har givetvis
de många utställningarna och andra arrangemang under' året
hi1ciragit.

Utställningar under år 1966.
26/12-18/1 1965 Julutställning. Tropiska och svenska

fjärilar och insekter 254
23/1-25/1 Ryautställning. (Borgå-ryor) (Alvshorgs läns

norra Slöjdförening) 534
2/2-7/2 Unga Fotografer. (ABF och Vä11'crsborg Foto-

klubb) 150
8/2-11/2 Oljemålningar. Lisa Hriksson (Museet)
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13/2-20/2 Två danskar. (Göta .KIvdalens Konstförening) 271
23/2-613 l dag och 1930. (Riksförbundet för Bildande

Konst, Göta .KIvdalens Konstföirening 642
2/03-27/9 4 Norrbottningar. (Göta Alvdalens Konstfär). 495
30/5-11/9 Sommarutställningen. "Så var det förr"

Skulptur, målningar och teckningar (Museet)
18/9-25/9 Nils Haglund, Erik Wilhelm, Rudolf Nilsson.

Målningar, teckningar ,keramik. (Göta .KIvdalens
Konstförening) 447

2/10-9/10 Gunnar Larsson. Akvareller. (Göta .KIvda-
lens Konstförening). 479

23/10-7/11 Alvsborgssalongen 1966. 35 konstnärer från
länet, (.KIvborgs läns Bildningsförbund, Göta .KIvda-
lens Konstfö'rening). 737

7/11-8/11 W. Wieslander. På jakt efter mingporslin i
Kina( Humanistiska Förbundet, Fredrika Bremerfö>t
bundet, Göta .KIvdalens Konstförening, Föreningen
Vänersborgs Musei Vänner).

16/11-27/11 Utställningen Vår Polis. Vänersborgs po
lisdistrikt).

26/12 Jul och nyårsutstäl!ning: Djur och natur i Vä
nersborgs-trakten (Museet).

Museet har dessutom stött årets Läcköutställning samarbete
med Vä'stergöt1ands Turistrafikföreningoch delagit i den s. k.
Dalslandsfestivalen med en naturhistorisk utställning i samarbete
med NOl'dalskretsen av Svenska Naturskyddsföreningen.

En vacker utställning arrangerades i samarbete med Vänersborgs
Stadsbibliotek i Svenska Handelsbanken omfattande acta och ord
nar, ingående i framlidne Nils Flensburgs donation till museet
och biblioteket förmedhlid av donat:or's maka. Delar av denna ut
ställning överflyttades tiII lasarettet, va,rs montrar nyarrangerats.
Depositionerna tiII Sparbanken i Vänersborg har förnyats.

Som framgår av besökssiffrorna ovan har särskilt utställningen
"Vår Polis" varit en stor framgång. Den arrangerades i samarbete
med Vänersborgs Polisdistrikt. Utställningen invigdes den 11 no
vember av Landshövding Mats Lemne. Båda de allmänna avdel
ningarna och de lokala inslagen väckte stor uppmärksamhet och
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museet kunde glädja sig åt bl. a. många besökande som kanske
icke tidigare sett museet. Men också många av de andra utställ
ningarna har varit uppskattade. Konstutställningarna ha som alltid
sin publik. Särskilt Alvsborgssalongen rönte stor uppmärksamhet
av press och allmänhet. Livligt besÖkt var också ryautställningen
och Jul- och Nyårsutställningen "Djur och Natur i Vänersborgs
trakten". Den senare hade arrangerats i samarbete med en rad
organisationer. Kulis'serna hade målats av elever vid läroverket
under teckningslärare R. Almqvists ledning.

Landskapsbilden med djurinslagen var sammanställd av med
lemmar i Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförbund, Vänersborg.
Insektsmontagen hade utförts av medlemmar i Vänerbygdens
Amatörentomologiska Sällskap och den övriga utställningen hade
till en del inspirerats av Vänersborgs Kretsen av Svenska Natur
skyddsföreningen.

Till den 20 februari 1966 var landsantikvarie Hallbäck tjänst
ledig för utredningsarbyte om August Abrahamssons Stiftelse
och det framrida användandet av Nääs. Som vikarie har antikva
rie Claes Varenius Stookholm fungerat.

Från och med den 1 juli har som ny arkivarbetare vid museet
anställts fru Carin Carlstedt utan kostnader fö,r museet. Fru
Carlstedt har tj'änstgjort huvudsakligen med museets klipparkiv.

Konservator Alf Lundberg har tjänstgjort under fyra månJlder
sommaren 1966. Hans uppgift har varit att omorganisera mu
seets magasin. Ett stort steg har därmed tagis för lö'sandet av
denna gamla och mycket krävande fråga.

Konservator Eva Jonsdotter, Skara, har under året arbetat vid
mus,eet med föremål ur samlingarna och med Lödö'sle'fynd.

Herr W. Angermark har som tidigare fungerat såsom s,ekrete
rare vid museet och åt landsantikvarien.

Fru Anna Liss har fortsatt genomgången av museets arkivarier
och fotosamlingar och fru Eva Hjelte har arbetat bl. a. med
museets kataloger. Båda dessa ha'r tjänstgjort i Statlig arkivarbe
tartjänst utan kostnJld för mmeet.

Herr Karl AUidreasson har utöver sin tjänst som vaktmästare
även sysslat med konservering.
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Personalens anställningsförhållanden har i samarbete med sta
den varit föremål för översyn.

Från PRYO (Praktisk Yrkesorientering) har ett <1!ntal elever
varit stationera,de i olika omgångar vid museet.

Intendent Karl Erik Larsson, Göteborg har fortsatt genom
gången av museets etnografiska samlingar och följt upp katalogi
seringsfrågan av dessa.

Mi!nnestavlorna över museets donatorer utförda av Hallmans
stenhuggeri har uppsatts.

Samlingarna har ö",ersetts och vårdats som tidigare. En moder
nisering av kontorslokalerna har planerats och beslutats av sty
relsen.

ForskarbesÖkens antal har ökat och under året har 136 perso
ner hesökt museet i forskarsyfte. Det har varit dels hembygds
och bygdeforskare men dels också akademiker, som i allt större
utsträckning utnyttjat museets forskarmöjligheter. Ett relativt
stort antal utländska forskare har gästat museet bL a. frånTan
z<lJnia, Afrika och Indonesien. Från England har bL a. kommit
egyptologer för att studera museets egyptiska samlingar och från
Väst-Tyskland har bl. a. kommit en naturvetenskapsman, som äg
nat de naturhistoriska samlingarna ingående uppmärksamhet.

Ä ven konsultationsfal1en har Ökat avs'evärt och cirka 150 mer
väsientliga sådana har registrerats. Det gäller som tidigare allehanda
spörsmål, porslin, silver, tenn, fynd, bÖ'cker etc. Konsultation i
samband med arvsskifte blir allt vanligare fö r·efuommande. Vid
Weyland Wiesila.nders besök fick allmänheten gratis radfråga om
ostindiskt pors1in. Många begagnade sig av denna möjlighet under
två dagar.

Studieverksamheten har även detta år varit livlig. Numera
sker oftast stuJdiernadirekt-ämnesvis. Inte sällan i samband med
utställningar. Samlingarna utnyttjas allmer ratroneJ1lt ut peda
gogisk ~synpunkt av skolorna. Skolkonflikten medfö'rde ~ivet

visen mycket ökad frekvens av 'studiebesöken vid museet. Ty
värr lider studieverksamheten av personalens begränsade tid och
resurser. Stora ökade möjligheter skulle kunna bli resultatet aven
personalförst'ärkning i första hand meld en amanuens.
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Kven den fria studieverksamheten har varit betydande. För
handikappade har olika former av studieverbamhet heretts. Stu
diecirklar har arrangerats t. ex. av TBV för lärare "Känn din
stad" och av ABF "Tio steg mot modern konst". Cirklarna har
letts av landsantikvarien.

Aven andra organisationer har förlagt studieverksamhet till
museet t. ex. Pälthiologiska Ungdoms1förhuncls Vänersborgsavdel
ning, studiecirkel från Trollhättan.

Hembygdsföreningar från län och grannlän har besökt museet
j oförändrad omfattning.

Museet har under året varit sekretariat för Homecoming Year
för Dalsland och Vänersborgsområdet. Med anledning härav hade
ett stort program arrangerats med över tjugo evenemang. Mu
seetsvarade för två av dessa, nämligen dels sommarutstälIningen
"Så var det förr" med konst, målningar, teckningar och träskulp
turer, skildrande äldre tiders förhållande. Särskild uppmärksamhet
och uppskattning fick Herman Rosells träskulpturer om livet ii
den gamla goda tiden, men även de Övriga utställarna rönte he
rättigad uppskattning: Sigurd Barkstedt, Lisa Eri'ksson, K. G.
Peter1sson, Oskar West och E. Kngermark. Det andra arrange
manget ägde rum den 3 juli; "Birger Sjöbergsdagen". Efter sam
ling i plantaget, där stadsfullmäktiges ordföranden Oskar Anders
son inledde, företogs en rundvandring titll Bi<rger Sjöbergsminnen
i staden. Därvid besöktes också museet och Birger Sjöbergs re
konstrueraJde arbetsrum. Dagen avsluta"des på SkräckIan med
konsert av staclsmusikkåren och fÖredrag av landsantikvariien. Om
kring 300 personer deltog i de mycket uppskattade arrangemangen.

Den 12 augusti presenterades på museet för första gången en
gemensam produkt för det s. k. Trestadsområdet, en tobak. Mu
seestyrelsens ordförande rektor Sune Lundgren hälsade välkommen,
och landsanrilkvarien kåserade om tobak en kul:turhistorisk syn
punkt.

Den 7 oktober hade anordnats en markvårdskonferens med
representanter för berörda institutioner. Därvid nedovisades årets
s. k. markvårdsarbeten: vård och uppsnyggning på 85 fornmin
nespiausel' m. m. inom länet. Arbetena har - under ledning av
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skogsförmän - utförts av patienter från mentalsjukhusen. De
har planerats och kontrollerats av landsantikvarien. Från alla håll,
inte minst från läbrhåll och terapeutisk synpunkt, framhölls be
tydelsen av dessa arbeten.

Den 8 och 9 oktober hölls i Vänersborgen konferens för lä
kare inom psykiatrien. Ett stort antal konferensdeltagare begag
nade sig av möjligheten att bese museet.

Den 18 okober höH juryn för Alvsborgssalongen slammanträde
på museet, varvid landsantikvarien biträdde.

Den 24 oktober fick museet ett välkommet besök, då det nyin
rättade museilektorkollegiet i Göwborg hälsade på. Därvid genom
gicks museet. Vid Överläggningar diskuterades praktiska vägar
fö,r ökat samarbete.

Den 13 november anordnades en naturvårdskonferens på mu
seet. Därvid diskuterades dels organisationsfrågor dels den ideel,la
naturvårdens mål och medel. Från Stockholm medverkade inten
dent Gösta Larsson från Svensika Naturskyddsföreningen.

Den 16 november höll nämnden fÖr Dalslandssouvenirer
granskningssamma,.ilträde på museet. Landsantikvarien ingick i
nämnden.

Som bidrag till museets skriftserie 1966 i Vänersborgs Söners
Gilles årsbok har förutom sedv1anliga årsredogörelsen även ingått
en artikel om Vänershorgs Bankens hundra-åriga historia. Den
har författats av landsantikvarien.

En rad donationer har som förr om åren kommit museet till
del, av vilka en del måste betecknas som synnerligen intressanta.
Framlidne läroverksadjunkt Nils Flensburg har således genom sin
maka donerat act:a och en unik ordens1amling efter fadern Förste
livmedicus Carl Flensburg, Stockholm.

Konstnären Gordon Macfie har skänkt ett märkligt originalbrev
av björnjägaren LlewelIyn Lloyd. Museet har nu i sitt arkiven
ansenlig samling brev av den märklige engelsmannen.

Framlidne jägmästaren Axel Olsson har genom sin maka do
nerat en rad kungafotografier och jaktminnen från Kungajakterna
på Hal1e- och Hunneberg.

Herr Gustav Gustavsson har ytterligare utvidgat sin storartade
donation till museet av allmogeföremå1.
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Bankdirektör Erik Ollens sterbhus har gIVIt museet ett stort
antal värdefulla föremål, såsom en släde, ~kidor, vapen, bÖcker etc.

Föreningen Vänersborgs Mus'ei Vänner har skänkt konstverk och
en vacker modern urna. Dessutom har föreningen även på andra
sätt stött museet bl. a. genom att bekosta inbindning av ytterligare
ett antal böcker i museets bihliotek och genom att ekonomiskt
stödja en rad arrangemang på museet.

Advokat och fru B. Landberg har donerat konstverk och värde
fullt tryck, dikter, sånger, minnestal etc.

Museets givare 1966.

Advokat och fru Bertil Landberg, Vänersborg
Bankdirektör Erik Ollens sterbhus, Vänersborg
Förste intendent Ernst Fischer, Malmö
Fortsmästare Torsten B. FalkenstrÖm-Philip, Vänersborg
Fru Anna Karlsson, Håkantorp
Fru Amy Olsson, Vänersborg
Landsantikvarien i Sörmlands län
Systrarna Olssons sterbhus, Vänersborg
Vaktmästare Karl Andreasson, Vänersborg
Doknor Albert Grönberg, Vänersborg
Fröknarna von Sydow, Vänersborg
Fru Margot Flensburg, Vänersborg
Herr Ivar Ljungner, Vänersborg
Lions Club, Vänersborg
Amnesiärare Karl Erik HÖgmark, Färgelanda
Direktör Axel Bergstrand, Lilleskog
Herr Gustav Gustavsson, Göteborg
Fru Marianne Fahlcrantz, Vänersborg
Jägmästare Axel Olssons sterbhus, Lilleskog
Herr och fru Paul Gibson, Lerum
Konstnär Axel Wallenberg, Stocksund
Konstnär H. Reinhold, Heming, Danmark
Konstnär K. Larsson, Heming, Danmark
Herr Fritz Borg, Trollhättan
Kungl. Kommerskollegium, Stockholm
Konstnär Gordon Macfie, Göteborg
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Herr Kjell Sundelius, Vänersrborg
Herr Evald Angermark, Göteborg
Herr Jtirgen Meyer, Augsburg, Tyskland
Birger Sjöbergs SäI1skapet, Vänersrborg
Landskanslist Evert Fogelberg, Vänersborg
Föreningen Vänersrborgs Musei Vänner

Museet har också själv fö·rvärvat en rad föremål, konstverk,
bÖcker m. m. genom inköp från stad ooh trakt.

I samarbete med staden har museet fått fasadbelysning.

Styrelsen har under året bestått av:

RektJor Sune Lundgren
Doktor Albert GrÖnberg
Bankdirektör Karl Koch
Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck samt
Köpman Lennart Andersson
Läroverksadjunkt HåJkan Noring
Förste Polisas,sistent Gunnar Petersson
Från och med den 111 1967 har Landskam
rerare Börje Skoglund invalts efter Doktor
Erik Salanider, som avlidit.
Lektor Richard Hylbomoch
Direktör Ragnar Karmfus
Kamrer Olov Jansson och
Ekonomist Sten Aronsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare

Revisorer

Suppleanter

Vänershorg j januari 1967.

SUNE LUNDGREN.

I Sven Axel Hallbäck.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

MEDLEMMAR

1966.



Medlemmar.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Krylbo .
ALFREDSSON, GöSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN GöRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENN ART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, jägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Mariestad .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALVAR, Sundals Ryr .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg . .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. jordbruksförman, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusinrendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Veinersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL W., fd. Handlande, Vänersborg t .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänershorg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Bräckan, Frändefors ..
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
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födelse- lnträ-
ål' desår

1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1916 45
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1897 42
1913 46
1910 54
1911! 65
1910 29
1896 45
1923 58
1925 53
1893 55
1945 55
1930 59
1919 53
1915 53
1922 51

1892 42
1897 38
1925 58
1936 60
1919 35
1918 45



'fANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde t .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
"BENGTSON, HJALMAR, Persona!föresåndare, Vänersborg .
BENGTSON, JAN ANDERS, Konditor, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, KARL, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg .
"BERGSTRÖM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
BERGSTRÖM, BROR, Köpman, Hultsfred .
*BERGSTRÖM, GUNNAR, Odont. d:r, Örebro . . . . . . . . . .. ..
':-BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BERRMAN, GöSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg .
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
':-BJÖRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Gislaved, ständig medlem ., .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .

1896 32
1914 55
1900 bl
1906 54
1901 30
1907 53
1908 66
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30
1905 33
1943 65
1903 55
1920 53
1899 6b
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 64
1906 23
1912 29
1902 55
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55
1918 47
1906 48
1881 SO
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"'BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm NO .
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås .
*BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Vänersborg .
*BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
';-CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping .
':-CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla . _..
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg S _.
DAFGÄRD, BENGT, Bilskollärare, Vci.nersborg, ständig medlem
DAFGÄRD, HENRY, Fabrikör, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg . .
"DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
';'DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Grästorp . .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg .
"DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
*DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm Sö .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
':-EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Göteborg .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg o •••••••••••••••••••

EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg o •••••••••••••••••••••

EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
':ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg o •••••••••

"ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålancla .
"ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall . .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Väncrsborg o •••••••••••••

':-ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
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1888 (09)32
1919 54
1898 61
1906'(07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30
1911 JO
1913 55
1916 49
1909 6'5
1939 50
1903 53
1898 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1909 39
1911 53
1920 55
1938 64
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 :;0
1934 56
1903 46
1903 55
1894 48
1919 44
1924 50
1935 65
1916 53
1916 60

1951 65
1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42



ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS TURE, Med. kand., Vänersborg .
ERIKSSON, ALLAN, tJverpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':'ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg o
ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg o o o
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .. o o o..
ERICSSON, GUNNAR Vo, Portvakt, Vänersborg o o .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg o.
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg o
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg o .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSSON, KARL, Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
EHRLING, RAGNAR, Fil. kand. Rönninge o .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg o. ..
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje .
"FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
':'FRöID, ARVID, fd. Förman, Vänersborg .
FRöiD, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"GADDE, NILS OLOF, Sponhandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Intendent, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan o., o .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vällersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg 2 o .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
':'GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av

gillets medalj (1956) .

1943 47
1949 49
1909 30
1939 47
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1909 64
1912 46
1918 66
1913 55
1902 50
1909 55
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1932 65
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61

1926 54
1906 55
1910 52
1896 24
1897 41
1900 59
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46
1918 66
1920 55
1910 46
1897 54
1901 5~

1884 07
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GRöNBERG, ALBERT, Med. dr., Vänersborg "" ..... ".... ""."
GRöNBERG, MATS, Civilingenjör, Vänersborg ".. """."."" .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg " " .
GULZ, LENNART, Fil. kand., Vänersborg ".. "" .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gil!eskrivare, andre

dlderman " ". " "" .
GUSTAFSSN, EDVARD, Arkitekt SAR, Linköping ".
GUSTAFSSON, ELVING, Representant, Vänersborg ." "..
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .. " """
*GUSTAFSSON, PER EDWARD, fd. Förste landskanslist, Väners-

borg t " ".. ".. " "" "" " " "".
GUSTAFSSON, SUNE, Bagerimästare, Vänersborg " .. "..
GöTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg ." .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg "."
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed " " " .
HAGBERG, CARL-GöRAN, Konstnär, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .. "" " .
*HAGBORG, ARNE, Möbelhandlande, Vänersborg ".. " ".
HAGBORG, GöRAN, Landskanslist, Vänersborg, ständig medlem
IJAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
::'HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1957) "." " "" ..
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg " .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg " .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg " .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg "" "..
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg " " .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg " .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Vänersborg """"."
::'HANSSON, KNUT, Vänersborg " ".. "."" " .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, örebro, ständig medlem ".
'"HANSSON, VICTOR. fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg " .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg ".. ".. " "
HARLITZ, GUNNAR, Maskintekniker, Vänersborg " ".
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg "..
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg " " ""."" .
*HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala ." "." " .
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna " "
HEDBERG, AXEL, fd. Bangårdsmästare, Uddevalla "" .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla " .
::-HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Schaktmästare, Borås .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
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1895 59
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28
1932 46
1922 65
1935 66

1893 19
1918 55
1932 64
1909 55
1919 65
1922 66
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1912 52

1893 16
1912 55
1915 66
1925 45
1926 45
1904 55
1899 28
1924 52
1896 48
1889 38
1942 57
1878 23
1908 66
1940 64
1943 64
1905 59
1909 42
1901 )6

1899 55
1919 55
1907 34
1934 57
1904 63



HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"'HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .. oooooo.. oooooo
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg ooo. o o .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala o.. o .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg oo. o.
HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg o. oo. . o o...
HJELM, AXEL Ro, Köpman, Vänersborg t .. oo.. ooooo.. ooooo
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .. ooo.. o.. o. oo.. oo..
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg o.. oo oo
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg . oooo .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg ooo. o. oo... o. oooo. oo
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg . oo... oooooo.. o...
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg ... ooo.. ooooooo. oooo
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg oooooo. o
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg o.... oo ..
HöGBERG, BIRGER, Sjökapten, Västra Frölunda . o. o. o.. o.. o
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla o. o o. ooo. o ooo
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn .. o o .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Karlstad o .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg o o
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg . ooo oo.. o.. o
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg o o oo
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) o .
]ANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg ooo .
]ANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Vänersborg .
]ANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg kassafogde .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
]ARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg .
]ARN, GöSTA, Agronom, Härnösand o .
*]ENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg .
]ENNISCHE, MATS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
JENNISCHE, PER, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .,
JENNISCHE, AKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .,
*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
*JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg o •••••

JOHANSSON, BENGT, Köpman, Falkenberg -1- .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
*]OHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .

1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1930 64
1905 43
1885 54
1910 65
1908 60
1932 58
1907 53
1903 50
1910 58
1953 66
1923 53
1904 50
1922 64
1934 61

1932 53
1901 65
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1938 66
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1941 64
1943 64
1947 64
1898 26
1907 59
1903 .30
1896 (15)45
1912 55
1887 19
1920 60
1916 58
1899 50
1933 66
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JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
':-jOHANSSON, HARRY, Barberare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla o .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .. o.. o .
':-JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetarc, Vällcrsborg . o..
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma o o.
':-JOHANSSON, HUGO, fd. Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg o. o .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg o
*jOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg
'i-jOHANSSON KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg o .
JOHANSSON, OSCAR, fd. övermaskinist, Mölndal .
':. JOHANSSON, OTTO, fd. Köpman, Mellerud .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg . o .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta o .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Trollhättan o o o..
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbctarc, Vänersborg ..
"JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg o oo..
JONSSON, BENGT R., Fil. lic. Solna o. o .
JONSSON, ERIK, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg o .
JONSSON, LARS, Vällersborg .
JONSSON, OLOF, Köpman, Vällersborg .. o .
JONSSON, SVEN, Vänersborg o .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vällersborg o..
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .... o. o.. o.. oo ooo.. o.
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Vänersborg .. o. o.. o o .
':'CARLSSON, ALBERT, fel. Köpman, Vänersborg . o.. o. o .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Kallhäll . o o .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg o o o" .
CARLSSON, BERTIL, OHo-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
*CARLSSON, ELOF, Direktör, Vänersborg, ständig medlem ....
*CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg ooo.
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg .... oo o.. o.
"CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig

medlem . o o o o .
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1946 66
1905 53
1904 54
1899 30
1910 54
I907 60
1891 42
1908 44
1900 30
1928 65
1918 55
1910 55
1927 53
1897 28
1910 42
I935 59
1885 44
1888 25
1905 53
1930 65
1902 55
1923 57
1937 59
1894 5e
1908 34
1930 54
1920 46
1912 45
1914 66
1960 63
1923 45
1956 63
1931 65
1909 59
1933 65
1878 35
1910 58
1914 54
1944 47
1904 30
1905 38
1911 51
1928 60

1897 31



CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (U. S. A.)
Ständig medlem t .

"CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-
havare av gillets medalj (1957) ..

"CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem.......... . .
CARLSSON, KENT, Studerande, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, M1lare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
';'KARLSON, VALTER, Köpman, Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i gillets styrelse, gillevärd .
CARLSSON, ÅKE, Servitör, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTROM, ERIK, Representant, Karlstad .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTROM, LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
KIHLSTROM, LARS GORAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, ElinstaIlatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Kmneslärare, Hällbybrunn .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lanrmäteritekniker, Bengtsfors ..
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Borås, .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dalskog .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GöSTA, Civilingeniör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, GöTE ELOV, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .

1906 5')

1885 08
1909 30
1917 66

1939 47
1952 {,8

1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54

1905 30
1914 59
1915 58
1922 63
1895 60
1907 49
1936 65
1916 55
1913 55
1910 55
1905 54
1934 64
1908 53
1905 60
1914 52
1912 33
1921 63
1963 63
1890 19
1908 54
1922 46
1904 54
1910 57
1908 62
1910 64
1936 55
1944 66
1912 54
1909 66
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LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
':-LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg t .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Johanneshov' .
LARSSON, ROLF, Akeriägare, Vänersborg .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg ' '.
LEWERTH, GUNNAR, Advokat, Göteborg o.
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg o •••••••••••••••••

LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, HAKAN, Studerande, Vänersborg o •••••••••••••••••••••

LIND, LARS, Teknolog, Vänersborg o

LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg o •• o ••••••••• o

LIND, OLOV, Civilingeniör, Mönsterås .. o •••••• o •• o •••••••••

':-LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg . o ••••••• o ••• o •• o •• o ••

"LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg o o •••

LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, MAGNUS, Ingenjör, Vänersborg , .
*LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) o •••••••• o •••• , ••• o •••• o o •••••

LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg o ••••••••••••

LINDEN, ROLF, Ingeniör, Bandhagen ständig medlem .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg . o ••••••• o ••••••••

LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro .. o •• o •••• o."

LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .... o o o ••• o • o o o ••• o •• o

':-LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
*LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariesrad o ••• o • o •••••••

"'LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, o ••• o •

LINDSTRöM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg o •• o o o •• o o

LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, GÖteborg .
':'L]UNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg , .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) .
':'LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBORG, BO, Operaslngare, Stockholm .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, Ständig medlem ..
*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen

82

1908 55
1908 55
1905 30
1924 56
1921 55
1935 57
1911 54
1908 46
1892 (21)62
1894 50
1906 55
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1912 42
1949 66
1918 62
1899 47
1921 60
1944 65

1882 05
1902 54
1927 62
1914 54
1903 55
1921 65
1921 57
1914 37
1911 35
1908 30
1900 51
1918 63
1912 55
1898 35
1913 55

1882 51
1907 28
1932 66
1957 66
1921 42



LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg .
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmästare, Arboga .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
"'LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
':-LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
"LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg . .
':'LUNDIN WKRNER, fel. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
MADSf:N, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Auktuarie, Lund .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
'~MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapen, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS-OLOF, Folkskollärare, Skredsvik .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MALMSTRöM, WILHELM, Kiipman, Vänersborg .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla .
MILLING, TAGE, ReservdeIschef, Linköping .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL-ERIK, Unclerinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
'~NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDEN, BO, Fil. kand., Göteborg .
NORDBERG, JULIUS V, fd. Charkuterist .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .

1900 54
1925 42
1912 49
1898 54
1913 53
1921 52
1892 19
1919 52
1894 30
1901 39
1953 'i5
1928 55
1890 19
1926 64
1904 55
1905 46
1913 49
1914 58
1915 54
1937 65
1892 44
1892 42
1940 65
1910 60
1919 51
1908 59
1901 44
1902 33
1931 58
1924 52
1919 55
1925 54
1899 55
1923 66
1912 60
1922 53
1921 SS
1925 56
1924 50
1908 41
1923 SS
1910 66
1931 61
1892 57
1949 SO
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NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla .
NYLEN, ALGOT, Byggnadschef, Vänersborg .
NYSTROM, BO, Aff.-biträde, Vänersborg .
NYSTROM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTROM, PER-ÅKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTROM, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OHLSSON, ALLAN, 1:ste skötare, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, fd. Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTROM, HERBERT, Cememgjutare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Malmö .
';PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg t .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg t .
'~PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, inneha-

vare av gillets medalj (1965) .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, örebro .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PÄRVD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
"RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAPP, HÅKAN, Köpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
"REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
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1921 43
1925 43
1909 53
1906 55
1901 66
1944 59
1928 58
1949 59
1916 52
1910 55
1914 52
1921 60
1901 55
1929 48
1897 44
1912 60
1904 58
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1910 57
1910 55
1897 24
1917 57
1897 57
1898 49

1901 16
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1929 66
1900 20
1883 35
1933 60
1913 51
1888 31
1908 54



ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
:'ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
::'ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig

medlem .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
*RöTTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig

medlem t .
::-SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Vänersborg förste ålderman ..
SAHLIN, PER-ANDERS, Officersaspirant, Vänersborg .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
<'SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Västra Frölunda .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga .
::-5Jöö, ANDERS (SVENSSON), 1:ste Postiljon, Vänersborg .
S]öLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJöSTRöM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
::-SJöSTRöM, GUSTAF, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Kamrer, Stockholm .
SKANTZ, LENNART, Sjöingenjör, Uddevalla .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
*SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda ..
*SKJ;RBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SCHöNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
:'STENSTRöM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
:'STERNER, NILS, Direkör, Farm. lic., Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg .
*SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg .
*SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
*SUNDELIUS, OSKAR, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem .
SUNNERDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .

1909 46
1923 55
1907 41
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53

1877 30
1909 34
1945 50
1913 36
1911 34
1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1920 66
1925 58
1897 28
1896 24
1927 62
1923 57
1918 50
1912 55
1904 59
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1930 64
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55

85



SVANBERG, NILS, fd. Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersburg .
SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant .
*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg .
"SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
"SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
':-SVARD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm .
SWARD, IVAR, Köpman, Trollhättan .
*SVKRD, TAGE, Disponent, Farsta .
*SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Stavsjöbruk .
SYLWAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg .
::'SAFSTRöM, PER-OLOF, överingenjör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva1tare, Vänersborg .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK/Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Charkvterist, Vänersborg .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg . .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bi-

sittare i styrelsen .
::'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Göteborg .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
::-THOMSON, YNGVE, fd. Bankkassör, Vänersborg .
TROPP, OTTO, Äkeriägare, Vänersborg .
TRADEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRADEGÄRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
::'THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
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1909 54
1918 55
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1916 51
1909 (30)54
1939 50

1911 30
1899 19
1925 51
1930 61
1935 61
1967 53
1915 59
1904 54
1898 28
1906 66
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55



':-TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg .
':-WAHLQVIST, ÄKE, Polisassistent, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENlUS, CURT, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
':-WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Bromma .
':.WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, EINAR, Vattenrättsdomare, Vänersborg .
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Göteborg .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
W'ENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
':'WERNER, OLOV, Burikschef, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Montör, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, I:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
*WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark .
*WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköping .
':'WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
*WESTHALL, CURT, l :ste Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
':-WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö .
·WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnastioklärare, Vänersborg .
WIDQVIST, STEFAN, Studerande, Vänersborg .
WIDQVIST, ULF, Studerande, Vänersborg .
WIKNER, ALFRED, New York .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
':-WIKSTRöM, HELGE, fd. Kapten, Uppsala .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
"WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg '" .
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg .

1907 29
1898 6'0

1932 51
1904 41
1902 65
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1901 65
1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 32
1908 54
1939 52
1917 5i
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1948 66
1943 66
1899 66
1903 59
1894 28
1923 46
1924 51
1889 35
1896 43
1943 63
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WULF, CURT, Direktör, Vänersborg , .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg , .
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, SH , .
WARNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg , .
WARNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan """"""""""
ZETTERBERG, FOLKE, Pappersbcarb., Vänersborg , .
ZETTERBERG, HARRY, Sulfitarbetare, Vänersborg t , .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Representant, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN AUGUST, Vänersborg , .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg . .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÄKESSON, NILS ERIK, Major, Härnösand ""' , .
" ÅSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg .
t1BERG, ERIK, Komminister, Alingsås .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 613.

Tillkommna under år 1967.

ANDERSON, FRANK, Elingenjör, Vänersborg , .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
FAGERSTRt1M, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Transponledare, Vänersborg .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg , .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Göteborg C .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Bilinstruktör, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, Linjemästare, Värnamo .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
STRöM, SöREN, Redaktör, Väncrsborg .
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1903
1950
1937
1890
1928
1922
1914
1917
1888
1950
1913
1900
1920
1923
1922
1902
1913

1914
1914
1910
1966
1966
1909
1942
1910
1923
1908
1932
1966
1938
1923
1920
1904
1909
1905
1934

63
63
63
49
53
64
64
64
64
64
58
55
55
61
46
42
60

67
66
66
66
66
67
6'6
67
66
66
67
66
66
66
66
66
67
66
67



THORNBERG, ERIK Go, Landskanslist, Vänersborg . o.. o.....
THORNBERG, ERIK H., Studerande, Vänersborg o oo.. o..
WEISS, ANDERS, Personalassistent, Eskilstuna oo. o o.. o.....

1903
1945
1940

67
67
66

Styrelsen är tacksam för uppgift J personer, som böra kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m.
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GILLETS STYRELSE .1967.

Sten Sahlin, Sven Lind, Ole Thernquist, Olov Janson, Valter Karlsson,

Erik Sahlin, Thorsten Gulz.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1967.

Styrelse.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Andre ålderman, Gilleskrivare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd 1949.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Bisittare 1966.

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ersättare 1966
LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.

Be r e d n i n g s n ä m n d.

GULZ, THORSTEN, Driftchef, Gilleskrivare.
KARLSSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
JANSON, OLOV, Kamrer.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BjöRKMAN, LENNART, Landstingssekreterare.
DA VIDSSON, BILT, Banktjänsteman.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.

PÄRUD, NILS, Universitetslektor.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, Driftchef.
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Rök e n skaps gran ska re.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman.

THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Ersättare.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1967.

S t Yr e l s e.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, OrdfÖrande 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Vice ordfÖrande, Sekreterare 1954.
]ANSON, OLOV, Kamrer, KassÖr 1964,
KARLSON, VALTER, Handlande, FastighetsfÖrvaltare 1949.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Ledamot 1966.

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Suppleant 1966,
LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.

R e vi s o r er.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman.

THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Suppleant.



Vänersborgs Döttrars Gille 1967.

Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldamar.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermar.
SVÄRD, AGNES, Fru, Första gil!eskrivare.
PETRE-STRtiM, Fru, Andra gil!eskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafagde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdimul.
TENG, KAI SA, Fru, Gil!evärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Ersättare.
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.

tiBERG, ALVA, Fru
JOHANSSON, GRETA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Fröken.
NILSSON, GERD, Fru.

ARVIDSSON, KARIN, Fru, Ersättare.
SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
SARNER, RUTH, Fru.
SJtiGREN, STINA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.

Gillet har 279 medlemmar, vara v 6 ständiga.
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AKTIEBOLAGET

A F CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

GRUNDAD 1860



SPARBANKEN
VÄNERSBORG

NÄR NI KAN SPARA
.... NÄR NI BEHÖVER LÅNA

GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

I
Vänersborg - Brålanda - Frändefors - Vargön I

i
____________J



SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



VÄNERSBORG

I -- -------··.------------------------------1

i I
I I

I A. J~~. L~n~~ll~ M~~Kin~lI~r ;
i

I

I

i Försäljer:

I

I
I

I

I
--------------- 1



KAISERBJÄLKLAGET

R

AB Jönsson & Claesson
VÄNERSBORG 1 Telefon 0521/13875



Wälj

General Motors

b i I a r

----~----------~.

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETSPRODUKTER

Automobilfirman
BRODERNA KARLGE AB

Vänersborg Trollhättan

Tel. 12075 Tel. 15401

16501



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

.
1

ÄLVSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 16040



--

~;I[j;;JJa R;llelm;Jer
ekiperar sig med

fördel i



"Raka
o

sparet"

till Er
med

Ja, vi kommer direkt till Er med egen
tankbil från vår depå här i Vänersborg
och fyller eldningsolja.

Genom oss för Ni rätt eldningsolja
i rätt tid.

Tag kontakt med oss. Ni får snabba och
pålitliga leveranser

SJöSTRöMS
Tel. 10254



Vänersborg

Rekommenderas!



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

------- ---------------- -------------

Vänersborgs GuIdsmedsaffär
~~Cf2~~~030'~~~

Edsgatan 18 VANERSBORG Tel. 10226



abonnera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
- landets största varannandagstidning

'----------_._-------_.. ---_. ---



Rydings

II

. Måleri AB

VERKSTAD:

Kronogatan 5

Telefon 13125

BOSTAD:

Telefon 11596

~ ~_L ~~ ~_~.~~ ~_.~__~~~ __~ _
I

Utför allt inom yrket I
___J



I

I lNrffiU!flElLlIDlr~ I[rffilNlIDlllrrffilRlll '
Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Ostra vägen 37 C - Tel. 166 95

Hedmansgatan 3 - Tel. 10915

FÖRSTKLASSIGA

OCH

V;lLSMAKANDE

KONDITORIVAROR

I
1__~ .



Tänker HI bygga ell

eget hem?
Tag då redan
; dag kontakt
med vår re·
presentant!
Skriv eller
rillt!!

Distriktschef Nils Haglind

Storgatan 26, tel. 118 17.

Myresjö

i
I

I
_____________1



Allt i T EG EL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL

Tel. 11011 - 165 SO.



VÄNERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

ELDNINGS
OLJOR

GRUS

MASKINGRÄVNING

.~-----~ ._..~~_.__..



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande ==
lägenhet med bostadsrätt.

Lägenheterna erbjudas turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller
fastighetens förvaltning.

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
KungsgatCln 27, Vänersborg, tel. 11793.

En del av brf. Syrenens vackra bostadskvarter färdigställt 1967.



Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Filialer:

Marierovägen 18
Vargön, Fyrkanten
Lager o. Bostad

Kök

Telefon 105 60

Tel. 16558
Tel. 20210
Tel. 10314
Tel. 11212

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



GRANITFIRMAN

rS6aHntan &
~

VANERSBORG

Gravvårdar

Stenhuggeriet tel. 11345



HAR NI VATTEN
Om inte - Ring oss!

VATTENFRAGAN LöSES PA EN DAG

på bästa och billigaste sätt

om Ni har tur med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANI.:ÄGGNINGAR UTFöRES

Svensk Maskinborrning
Tel. Trollhättan 13892 Vänersborg 11311



Kyl -

Frys 

Tvättmaskiner

köper Ni bäst och billigast

hos

--
LOTTAS SPARKOP

Petersbergsvägen 37 - Tel. 172 16



Ivars Korv
TORGET

Kvalitetsvaror

Från

VÄNERSBORG

Malmö Wienerkorvfabriks AB



Ordna Edra

TURISTRESOR
mecl säker chaufför från

Vänersborgs Linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 14985 Kontor - Tel. 12593 Bostad

=so

- -
, l ~~' " "

BEKVÄMA TURISTBUSSAR

FOR UPP TilL 49 PERSONER



HIPPS
\ I

TRADITION KVALITE

l_~_~~ ~_~ _
--



~---------~------

SE BÄTTRE
med våra glasögon

HOR BÄTTRE
med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

Optik

Edsgatan 16

legitimerad optiker

Vänersborg tel. 14284

Kvalitetsvaror
I LÄDER och PARFYM

C)J ä S kaJ1

Roslinds Hörna, Yänersborg

Tel. 11388

--~~ - ~~-- ~---------------~-



Dc/;;lerna (... Q{.for .
V'lnna'n

Tryck
saker

~

e
~

~

"@
(fj

Il>

•8
•fl
i för hemmet, I
: föreningen eller affären I

~eKERI *1!",.bb, av 0"' I

';j = : I
f-' O :

~ ~ i Petr~s TrY~~~:40 I
_I ~ ~ I



Andersson, Larsson & Co Aktiebolag
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 112 69

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial
Papp. Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik
för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol Koks

GRAND
HOTELL

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Nytt
Modernt

Hamngatan 7

Komfortabelt
Tel. 13850 - 13851 växel

________________________.1



Dam- och Tonårskläder,

Klänningstyger

I

I
I

I

I

I
I

I

I

Edsgatan 21~_1Vänersborg

I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Tel. 10494

säi bara

Yngves
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Edsgatan 20 Te!. 10311
Vänersborg

Drottningtorget Te!. 13400
Trollhättan



-- --~~-_... -

Edsgatan 13 VXNERSBORG Tel. 10220
13220

Allf för modern inredning

A B Vänersborgs

Järnhandel
Tel. 10082 - 10287

En välsorterad järnhandel



Lundborgs

LUNDINS RADIO & TV
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt i Radio TV Musik
Grammofoner och Service

Högtalaranläggningar uthyras

GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG BÄST HOS

I

L ~__~ ~



Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI
(Bellman & C:o)

Verkstad och Lager:
Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

Th e rn q u ists

Blomsterhandel

EDSGATAN 21



VÄNERS130RGS MÅLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10341-11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÄLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

•••
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.

Rörledningsfirman

R. R. medlem

Tel. 11085 - - 15850



Kvalitetstrycksaker

Bergs Tryckeri

Telefon 100 02, 133 02

r
I

--~--------------------~------------------------I

I

mI (ffi jfm1111 (ffi il Ib 11mJr
1I111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



~~----~-------~~- --------------- ----------

Tornbergs Pappershandel
Tel. 10131, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

I-~~~~~~----~--------

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Äke Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



------------------------------------ .--------_._----------_.-._- -. ,--------_.---
I

JOHANSSON & PETERSSON
10357 VANERSBORG

Kontor - Utställning -- Lager

Ostra Landsvägen

S N I C K E R I F A B R I K tel. 126 14

Specialil"e: K Ö K SI N RE D E N

TRÄVAROR - BYGGNADSMATERIAL

10320

PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FONSTER

Vänersborgs Elektriska
OLLE SJöSTAD

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.

I
I
i

i

i

I

Edsgatan 31 VKNERSBORG Tel. 11066



GETE FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt -

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER

FöRENINGSTJÄNST
V. DAHLQVIST, Vänersborg.

KONTOR & LAGER Fridhemsvägen 3

Tel. 13461, 17461 Bost. V. Dahlqvist 12901

Bost. A Dahlqvist 13461

• Ledande firma inom basar- och lotteribranschen.

• Vi föra i lager allt för festarrangörer.

• Lotterier och tombolor i toppklass.

• Stor låneservice - Barnens-dags-anläggningar.

• Från de förnämsta fabriker föra vi:
Kaffe - Choklad - Nottkorv.

• Stor sortering i sportpriser. Egen gravyranstalt.



GÄLLER DET FOTO?

- DA LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 _. Tel. 11232

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING

KOPIERING - ALBUM - RAMAR

________ -------------------1

När det gäller

Persienner
För rätt montering och säker service,
anlita fackmannen

F:a PERSIENN-TJÄNST
Hedmansplatsen, Vänersborg Tel. 131 10

Aukt. tillverkare

-'-------- --------------



~-------- -------------

1)äneJut8o.'Ujd- 73o./ttÖ.lzin94- o.ca
1le().i4iMt48.lf~å

Deklarationer Bokföringsuppdrog

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

Vänel'sborgs Bro Bohag - offör, som genom samköp

med landets ledande möbelaffärer kon erbjuda Er

bro bohag till verkligt förmånliga priser.

Tel. 10599

I

I

I

I

I-----._-~
I
'I

I

I

Kronogatan 20

Välkommen till

Vänersborg

Vid gamla vattentornet.
Tel. 10573, 16573. Vänersborg



EDSCAT4N 19. VÄNEASBORG • TEL. 10196

UPPET:
vardagar 8-19
lördagar 8-13

TEL.

10196
Självbetjäning med

HELAUTOMATISKA MASKINER

KEMTVÄTT 4

VITTVÄTT 6

kg på

kg på

30

50

min.

min.

Torktumlare - elektriska kallmanglar

--~~.~~~~~~~~-

Vänersborgs Nya Bleck- &
Plåtslageri

Taktäckning och allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg

---------~-------~-~~~

Telefon 10996



Mäklarfirman

KJELL SUNDELIUS
FöRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner och Boutredningar

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Telefon 100 90 - Bost. 16974

Edsgatan 26, Vänersborg

Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare .

••

VANEHSBOHGS BOKHANDELS AB
Etablerad Hl32

Allt i böcker, papper och kontorsmaterial

samt skrivmaskiner -- även för uthyrning.

Specialite:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav

ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET



Thure Carlssons Cykel- & Sport

Edsgatan 37 Tel. 11724

Illi SCOOTERS VESPA
! I MOPEDER: PUCH - CRESCENT

Itl Cyklar: CRESCENT - DBS - SUNBEAUM

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS
BOKBINDERI A B

(etablerat 1860)

Parti· ach privatbokbinderi

I Hamngatan 5

~I ~__V_ÄNERSBORG

Tel. 10821



I
c W Carlssons E/tr Boktryckeri AB

•
Kyrkogatan 21 Vänersbort tel 10251

- -- -----------.----- -.--- ------ ------1

försäkringsbolag för helnyktm

Kontor: Drottninggatan 12, Tel. 11900 G. Håkansson

A ANSVAR

allt i ett iir den moderna form av
allsidigt försäkringsskydd som
Ansvar erbjuder sina försäkrings.
tagare. Ansvars aUt i et! - för·
säkring för hemmet innebär at!
vi samlat en rad önskvärda och
nödvändiga försäkringar i ett er.da
försäkringsbrev. Allt i ett för hem·
met ger ersättning för skador på
personligt lösöre vid brand, vatten·
utströmning, inbrott och under
resa. Dessutom ingår privat ska·
deståndsförsäkring för hela famil·
jen jiimte olycksfall och polioför·
säkring för maka och barn. Det
finns ant i ett försäkring för
hemmet, villan, sportstugan, fas·
tlgheten, affären, lantbruket etc.



Målerifirman
~ I

,
,

VÄNERSBORG

Rekommenderas!

Tel. Verkstad 14446
Bostad 105 42

ET
BÄSTA
AV.;"
GULD

_I ~~1~~1~~~~ GU~:



.~G;L~BE~~S-
TOBAKSHANDEL

Det mesta
av det bästa

i branschen

Kommissionär för:

Penninglotteriet o.

Tipstjänst

Butikerna där Ni

får råd

VÄNERSBORG TROLLHÄTTAN

Edsgatan l Storgatan 30

Tel. 0521/10676 Tel. 0520/35550



Tel. 10906

r--~----,-,,--_,,-,m__--- --u-------~____1

i

Cykel... & Sporlallär
VÄNERSBORG

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

ÄNERSBORGS

~/Ih~K~~JlL~..
Möbler, Mattor Gardiner, Sängkläder

_______u,' , , n __ ' ,' '_ 1

/7
ANDERSONS,

FRANK ANDERSON

Edsgatan 17 Vänersborg Tel. 10432

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER



Allt som jordras i en välsorterad

SPECERIAFFAR finner Ni hos

Vänersborgs läderaffärI

I

I Rekommenderas

I Tel 107 51
I ~__u~ ---~-~-~-~~------------ ---- ------------------~----- - -------

I

I

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

I ~ m ~ _

I Elektriska
i installationer för belysning och kraft,

reparationer av alla slag.

Radio- & EI- Service
Tel. kont. 11667, bost. 12734

Behörig installationsfirma för Vänersborg med omnejd.

----------

Biörndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

REKOMMENDERAS



Gaddes Sport & Vapen
Bästa inlföpskällan för tillbehör och delar till

VICTORIA VICKY mopeden

HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Kungsgatan 5 Tel 11612

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR
Sundsgatan 23 Tel. 10084

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Mattssons Bokhandel A8
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

--------------

Utför allt i lastbilstransporter, kortare såväl som längre

Försäljare för NYNÄS Eldningsoljor
Orderteiefon 0521 / 117 40

Residensgatan 2 Vänersborg Tel. 15450
mittemot StadsbiblioteketI

1 m ~ _

I

I BILFRAKT i Vänersborg AB
I ALLAN NILSSON

I



Vänersborgs Cementgjuteri
rekommenderar

sina välkända betongvaror

Välsorterad

specialaffär i

Goss- & Flickkläder

I
I

- I
I

VÄNERSBORG Affären för ungdom

Specia,l
Tvä.tten AB

Strömstad

Tel. 11970

Vittvätt - Stärkning - Strykning

Fabrik o. kontor
Tel Vänersborg 12755

lysekil
Tel. 12655



VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

o

ARSSKRIFT

1968

Trettiosjunde årgången

TIDSKRIFT FOR

VKNERSBORGS MUSEUM
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Kronogatan

I V änersburg är nog Kronogatan en bland de gator
som längst bevarat sitt utseende från seklets början.
Med l:e Gilleskrivaren i Vänersborgs Döttrars Gille,
fru Agnes Svärd, som ciceron, skall vi här göra en
vandring utmed Kronogatan. Vi ser på husen, vi tit
tar in i trädgårdstäpporna, vi beleantar oss med män
niskorna som här lever och verkar. Men vi gör denna
vandring i början av detta seleel, och vi ser gatan,
människorna och husen på det tidsavstånd som ett
halvt århundrade ger.

Agnes Svärd har ordet:

Hörnet av Vall- och Kronogatan där handlanden Kihlström ha
de sin lilla affär är rivet sedan flera år och där har brandstods
bolaget en modern fastighet. Huset som ligger väster om denna
fastighet ägdes aven fru som sålde mjölk och därför kallades
"Mjölke-Soffi". Mjölken förvarade hon i bunkar som stod i den
lilla verandan. I detta lilla hus, som nu lutar mot jorden, har Län
kens kamratförening sin mötesplats. På tomten bredvid hade ba
garemästaren Lundberg för många år sedan sin bageriaffär och in
på gården sitt bageri; där är nu inrymt en charkuteriverkstad.

På nästa gatunummer som vedhandlaren Odelius äger ligger
tvenne hus, i det stora bodde på sin tid bl.a. möbelhandlanden
Lindberg med sin stora familj. Deras dotter Hildur räddade en
gång i seklets början min syster från att drunkna i Vänern. Hu
set bredvid ägdes av tunnbindaren Johansson, yngsta dottern bor
fortfarande kvar i föräldrahemmet.
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Tv/1våningshuset i mitten på bilden ägdes av bagaren Lundberg. J det lilla
huset till höger bodde ' Mjölk-Soffi" och senare bodde här bl. a. skräddaren
Haufman. Trevåningshuset i bakgrunden ägs av Brandstodsbolaget och ligger

i nordvästra hörnet av K rono- och Vallgatorna.

I fastigheten Kronogatan 30 med gaveln åt Kyrkogatan bodde
snickaremästaren Hulten och där hade han också sin snickeriverks
tad. Denna fastighet äges nu av fru Agnes Andersson.

Cykelreparatör Karl Wass äger fastigheten i hörnet av Kyrko
och Kronogatorna. Där bodde under min skoltid komminister
Sundborg, även han hade stor familj. Pastor Sundborg var min
konfirmationslärare. Han bar alltid en stor, rejäl s.k. snusnäsduk
i fickan, i vilken han ljudligt snöt sig.

Fastigheten Kronogatan 28, nu ägd av frisörmästaren Birger
Wredberg, har behållit sitt utseende från seklets början. Segel
sömmaren Oskar Larsson med maka bodde där med sina åtta barn
och många äro de minnen jag har från den familjen. Skomakare
mästaren, sedermera rådmannen Adolf Jansson köpte fastigheten
av Oskar Larssons sterbhus och bodde där under flera år.

De två små husen som ligger intill ägdes och beboddes av snic-
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karen Hedström, med maka och två söner. Den äldste sonen blev
överlärare i Skee socken i Bohuslän. Den andre sonen har blivit
sin hemstad trogen och bor fortfarande kvar i föräldrahemmet. Fru
Hedström hade mangel i det lilla huset som vetter mot gaveln
åt Kronogatan och många äro de tvättar som manglats där under

Huset i förgrunden är Kronogatan n:o 30 och ligger i hörnet av Kyrkogatan.
Sedan följer n:o 32, tunnbindaren Iohanssons och n:o 34, vedhandlaren Odc

lius och n:o 36, bagaren Lundbergs.

åren. Fru Hedström var en rar och snäll människa, hon var i sin
ungdom barnjungfru åt Birger Sjöberg, som hon bl.a. när Birger
var barn, lärde sjunga. På hösten, när frukten i den lilla träd
gårdstäppan var mogen, var det särskilt roligt få följa med mor
och mangla där. Tant Augusta delade då gärna med sig av sin
skörd till oss barn.

På nästa tomt ligger tre små hus, som nu ägs av Vänersborgs
stad. Förre ägaren var timmerman Karl Andersson, "Lille Kalle"
kallad. Hans söner, som alla gick i faderns lära, bildade senare
byggnadsfirman Bröderna Lindgren. Huset in på gården skadades
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Huset till vänster är Kronogatan 22 och ägdes av snickaren Karl Andersson
liksom nästa lilla hus med gaveln mot gatan. Sedan följer 1'1:0 24 B, och 1'1:0

26. Här bodde snickaren Hedström. Nästa hus ägdes av segelsömmaren Lars
son, nu frisörmästaren Vredberg, och längst till höger ser vi Kronogatan 28.

Här bodde pastor Sundborg.

i början av detta århundrade av brand, men reparerades, och är
ännu bebott. Aven de två husen åt gatan har hyresgäster.

På nästa tomt fanns förr i tiden ett litet lågt envåningshus,
som ägdes av handlanden Lars Andersson, som där hade en spe
ceriaffär. På gården fanns även stall för hästar och på lördagar
var det fullt med lantbor som tog in där med både hästar och
kärror, efter att först å stadens torg sålt sina produkter av smör,
ägg, grönsaker o.dyl. Ostkaka ej att förglömma. När affären på
torget var avslutad, skulle man till Lars Anderssons affär och
handla. Då bjöd fru Andersson på kaffe och i lugn och ro disku
terades veckans händelser, vädret, skörden m.m. Nu är det lilla
huset borta sedan många år och där reser sig ett trevånings sten
hus som byggdes av handlanden A. R. Jonsson, som även han hade
en speceriaffär i samma hus. Den är nu sedan många år nedlagd.
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Hörnhuset är Edsgatan n:o 39. Det lilla trähuset till höger därom är Krono
gatan 78 och här bodde skomakaren Ryberg, och stenhuset som har n:o 20

kallas ännu A. R. Jonssons efter sin förste ägare.

Mellan det stora stenhuset och det lilla hörnhuset mellan Krono
och Edsgatorna ligger som i törnrosasömn skomakare Rydbergs
lilla fastighet. Den har stått obebodd i flera år, sedan den sista
hyresgästen lämnat detta jordiska. I huset fanns på den tiden då
jag var barn en liten affär, där fru Ryberg sålde leksaker, sybe
hör m.m. men för oss barn var nog det bästa den knäck hon kokte
och sålde för ett öre styck. Att komma till skolan och ha en knäck
med sig, det hörde till livets ljusa ögonblick, även om kamraterna
gärna ville slicka på den, och som de många gånger också fick.
Det hörde liksom till, att man skulle dela med sig.

Så ett skutt över Edsgatan till Kronogatan 16 B, huset där Bir
ger Sjöberg bodde i sin barndom. I detta hus fanns också i seklets
början en kvinnlig tandläkare som hette Tyra Bagge-Salen. Hos
henne offrade jag min första tand, under mycken jämmer och li
dande. Det var på den tiden ej vanligt med bedövning. Väners-
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borgs Blåbandsförenings röda tegelbyggnad ligger på samma tomt,
och innanför låg en vacker trädgård, där jag i min barndom hade
många roliga stunder. Som granne med Blåbandsföreningen i hu
set Kronogatan 14 låg Eliassons bryggeri, då ägt av bryggaren

Huset mitt pli bilden är Bllibandsjöreningens. Här visades under 1920-30-talet
"levande bilder" i "Biografteatern Metropol", nu bion "Roxy". Huset till
höger är Birger Sjöbergs barndomshem. Detta hus har n:o 16 och här hade
Västgöta-Dals Tidning sin redaktion och sitt tryckeri under 1920-talet. Till

vänster pli bilden skymtar Eliassonska fastigheten.

Olson. Där kunde man få köpa sockerdricka för tio öre flaskan,
en hela som innehöll två kvarter, samt svagdricka för 8 öre li
tern, och när affären var avslutad kunde det ibland hända att
fru Olson kom ut och bjöd på hembakade kringlor. Fastigheterna
är i tämligen oförändrat skick och i bryggerilokalen är nu en
tvättinrättning inrymd.

Fastigheten Kronogatan 12 har till ägare Arvid Josefsson. Det är
ett hus i två våningar och även här blommar idyllen med en väl
ordnad trädgård med lugn och trevnad bakom den oroliga gatan
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utanför. Hörnhuset med ingång från Kronogatan ägdes aven herre
som hette Olsson, sedermera var handlanden J. Högberg inneha
vare av fastigheten, numera har byggmästare Ivarsson inköpt den
samma. I speceriaffären, som ännu är kvar i huset, drev handlanden
Z. Svensson affär under många år. Under olika intervaller har både
Karl Molin, Richard Petersson, Axel Tunblad samt den sistnämndes
son innehaft affären. Den nuvarande innehavaren Tage Jonsson
verkar ha god hand med kundkretsen. Det är en liten trivsam affär
där något av den gamla tidens anda dröjt sig kvar.

Huset till vänster är Kronogatan n:o 10. l bottenvåningen mot Kronogatan
med ingång från Residensgatan har från sekelskiftet och oavbrutet fram till
våra dagar funnits speceriaffär med en lång rad av olika innehavare. Näst'l
hus har N:o 12 och sedan följer Eliassonska fastigheten, nu tvättinrättniYlg,
In på gården. Och slutligen längst till höger "Biografteatern Metropol".
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Så ett skutt över gatan igen. Vi är nu i hörnet av Kronogatan
och Residensgatan. I nordvästra hörnet av denna gatukorsning lig
ger en obebyggd tomt. Huset som låg på denna tomt är nu rivet
sedan flera år tillbaka. Det ägdes på sin tid av kopparslagare Ull
grens änka, sedermera övertog sonen fastigheten. Vid en båtolycka
på Vänern omkom han och lämnade då efter sig maka och flera
barn i olika åldrar som fru Ullgren fostrade upp.

Intill denna tomt, som nu användes som uppställnings- och de
monstrationsplats för begagnade bilar, ligger Vänersborgs varm
badhus. Varmbadhuset har väl fyllt sin uppgift under många år
men torde vid det här laget ha tjänat ut och det är väl bara en
tidsfråga, när grävmaskinerna jämnar även denna byggnad med
marken.

Detta hus låg hörnet av Kronogatan och "Gröne gången". )fgare var bok..
bindaren Sundberg.

När VI nu står i hörnet vid badhuset och ser ner mot hamnen,
har vi på höger hand "Gröne gången". Vi fortsätter över Hamn
gatan - "Gröne gången" och till höger har vi då ett en-
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vånings trähus med gavelrum. Huset ägdes av bokbindaren Sund
berg och här bodde bland många andra makarna Johan och Inge
borg Svensson med sönerna Tage och Ture. Alma Brandt med so
nen Fritiof bodde också här. I huset har tidigare funnits en sjö
manskrog och ett bageri. Slaktaren Gustav Johansson "Kalve-Gus
tav" bodde i huset och lär ha haft något slags slakteri på gården.

Sundbergska huset. Huset låg något tillbakadraget från gatan och framför
fanns en liten grön och blomrik täppa.

Nästa hus var grönmålat och låg något tillbakadraget från ga
tan och ägdes också av bokbindaren Sundberg. Bokbinderiverksta
den var belägen i bottenvåningen och själv bodde Sundberg med
sin familj i andra våningen. Bokbinderiet är nedlagt sedan många år.

Och nu kommer vi till den sista fastigheten på Kronogatans
norra sida: Sjöstrandska Bryggeriet eller som det senare skulle kal
las: Vänersborgs Bryggeri. Själva bryggeriet låg närmast hamnen
och den byggnad som gränsade intill sundbergska fastigheten in
rymde kontor och bostäder. J\garen och bryggaren Sjöstrand bodde
här med sin familj, här är också barnen James, Ebba och Abbe
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födda. Efter Sjöstrand hade här i tur och ordning disponenterna
Hammar, Heljestrand, y gge och Simonsson sin bostad.

Bryggeriets kontors- och bostadsfastighet. Till höger skymtar sundbergska huset

Alla dessa hus utmed Kronogatan ända från "Gröne gången"
till hamnen är nu borta och här reser sig ett imponerande bo
stadskomplex som sträcker sig över hela kvarteret ända bort till
Nygatan.

l Gillets Årsskrift 1967 har HSB en annons som vi
sar en liten del av detta bostadskomplex. Bilden är
tagen från planen framför dåvarande bryggeriets port.

Red.

Men vi har inte klarat av hela Kronogatans nordsida ännu.
Vi började vår vandring i hörnet av Vallgatan och gick väs
terut. Om vi beger oss tillbaka till utgångspunkten och däri
från fortsätter österut så finner vi ett envåningshus i nordöstra
hörnet av gatukorsningen som ägdes aven gammal fröken
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Bild av Vänersborgs Bryggeri taget från hamnplan.

Holmlöv. Det var ett av de få som klarade sig när staden
år 1834 helt ödelades av brand. Det var jordgolv i lägenheten
och eldstaden var belägen på golvet och röken gick uppåt i
en s.k. rökstock och ut genom ett hål i taket. Kring det lilla
huset fanns en liten trädgård där ägarinnan odlade blommor
och andra växter. I början av detta sekel inköpte guldsmeden
Holm fastigheten och lät reparera densamma. Under en längre
tid bodde guldsmeden Karl Nordgren där med sin familj. Se
nare byggde billackeraren Axel Bäckiund en billackeringsverks
tad på tomten och använde bostadshuset som kontor. Sedan
flera år är allt det gamla rivet. På tomten reser sig en modern
byggnad som ägs av byggmästare Ivarsson, och där är både
ingenjörskontor och l:e stadsdistriktsläkaren Lundströms mot
tagning jämte privatbostäder inrymda.

Det enda hus från min barndom som ännu finns kvar av
den gamla bebyggelsen är Kronogatan 42 som haft många ägare
av vilka jag ej känner till alla. Numera äger glasmästare K.
Ljungströrner det gamla huset som vetter mot Kronogatan och
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Huset längst till vänster med gaveln mot gatan är Kronogatan 42. Här h'lde
fru Vindahi sin lilla affär. Nästa hus ägdes av skomakaren Wennerström
och sedan följer Kronogatan n:o 46 som ägdes av handlanden Vikström och

längst till höger n:o 48 som ägdes av snickaren Smedberg.

som nu användes som lagerlokal. Längre m på tomten har
Ljungströmer byggt en glasmästeriverkstad. I det lilla huset
mot Kronogatan hade fru Vindahi en liten affär, där hon bl.a.
försålde bröd, karameller, sockerkringlor tidningar m.m.

Det lilla näpna huset intill denna tomt byggdes någon gång
under 1800-talet aven svenskamerikanare som hette Anders
son. Nästa ägare var skomakare Wennerström, vars hustru ef
ter makens frånfälle bodde kvar där med sin dotter Anna, som
tjänstgjorde som lärarinna i stadens småskola. ,Efter bådas
bortgång försåldes fastigheten till fröknarna Berta och Olga
Andersson, vilka i många år förestodo Valborg Anderssons ci
garraffär i skofabrikens hus på Kungsgatan. Sista ägaren till
Kronogatan 44 var bagare Axel Andersson, som i sin tur sålde
den till direktör Lundqvist i Trollhättan.
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På tomten Kronogatan 46 låg två hus; båda ägdes av hand
landen Vikström. I fastigheten åt gatan var inrymd en affär
som tillhandahöll diverse artiklar såsom arbetskläder, strumpor,
men även bleckkärl o.dyl. Och varje lördag brukade han torg
föra sina varor. Innanför affären bodde familjen Vikström. Sär
skilt minne har jag av huset inne på gården. Det var en bygg
nad av äldre årgång i två våningar. Vintern 1940 bodde näm
ligen min blinda morbror där. Det var ej lätt för en ensam,
blind människa att där finna sig tillrätta då byggnaden sak
nade såväl vatten som värme. Visserligen fanns vatten i en pump
gå gården, men under den stränga vintern 1940 frös ledningarna
och då fick vatten bäras från grannarna som hade vattenled
ning inne i husen. Uppvärmningen av den lilla lägenheten som
låg i andra våningen skedde medelst en kamin och att hans
nerver sattes på hårda prov då han hade svårt att utan syn
klara sig i det för honom okända huset, kan man nog förstå.
Fastigheten Kronogatan 46 försåldes sedermera till smeden August
Johansson, som i sin tur sålde husen till sonen Arvid Jolunsson.

I huset Kronogatan 48 bodde snickaren Smedberg med sin familj.
Sonen Ivar blev folkskollärare och dottern barnmorska, båda nu
mera bosatta i Göteborg.

Agare till de tre fastigheterna på Kronogatan 50 var typograf
Johansson och efter hans död övertogs husen av sterbhuset. Dot
tern Ragnhild hade gått i faderns fotspår, så även hon blev typo
graf, och var förutom fru Ida Petn~, de enda kvinnor som
utövade detta yrke inom staden.

På tomten närmast Kronogatan 50 lät handlanden Karl Johans
son bygga ett trevånings stenrms med två affärslokaler på nedre
botten där han själv en tid drev såväl speceri- som mjölkaffär.
Sedermera innehades affären av två bröder Thorpenberg, bröderna
Hellström, och fru Gerda Johansson i kompanjonskap med Gustav
Andersson. Senare försålde Karl Johansson de både fastigheterna
till en svenskamerikanare och sista ägaren var Gunnar Gullbrandz.

Nu är jag kommen till hörnet av Krono- och Östergatorna.
Hörnhuset av gammal bebyggelse har sett många goda vänersbor
gare födas och dö, och det är svårt att komma ihåg alla. Fru Ebba
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Längst till vänster smedbergska huset och sedan följer n:o 50, tvt1 hus, ägda
av typografen Johansson, och n:o 52, ett trevt1nings stenhus. Längst till höger

Hagaboden i hörnet av Krono- och Östergatorna.

Pettersson hade under många år en liten välskött tidnings- och
kortvaruaffär, kallad Hagaboden, vilken övertogs av sonen Einar,
som vid husets rivning flyttade över densamma till den nybyggda
fastigheten östergatan 29.

Och här i Östra Haga vill jag avsluta denna inventering av
mina barndomsminnen om de gamla husen och om människorna,
som här framlevt sitt liv på denna sidan av Kronogatan och jag
ber om överseende om ej allt är rätt antecknat.

Agnes Svärd.
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Gillet för 50 år sedan

Halvord LydelIs årskrönika

1917

Åter samlas Vänersborgs Söners Gille till årsmöte, och denna
jul 1917 är utan tvivel en av historiens märkligaste jular. Ty lik
som hela året 1917 bjudit på ett helt och sammanhängande pano
rama av stora världshändelser, så synes denna jul och årsslutet
framträda icke mindre storslaget, ja, bjuda på en grandiositet,
som på världshistoriens blad kommer att föranleda den stora
rubriken till en ny tid.

Förra julen uttalade jag, att ställningen var sådan, att ingen
kunde ana, huru det skulle vara nästa jul. Och säg, skulle väl nå
gon kunnat ana, att tsarismen med sitt polis- och mutvälde skulle
vare fallen i Ryssland, att hela tsarfamiljen skulle sitta fången
i Tobolsks närhet - ett, som vi dock nu tror milt fängelse. Skul
le någon kunnat ana, att det väldiga slaviska riket i öster skulle,
efter en jämförelsevis lugn och även vid jämförelse ej heller så
blodig revolution, draga andan efter västerländsk luft, skulle
sträva att bliva en stor federation av fria stater, att vårt broder
land Finland kanske ser morgonrodnaden aven tid, fri· från de
oerhörda lidanden, varav dess hela historia utgör en obruten kedja.

Skulle någon kunnat ana, att den tyska U-båtsblockaden av
Englands kuster skulle komma att visa sig så omstörtande för de
hittillsvarande världshandelsförhållandena, att världskrigets hela
förlopp synes leda till en sådan utveckling av denna handel och
världsdelarnas produktion, att en jordklotets federation hägrar
vid synranden.
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Måtte efter allt oförnuft fredsunderhandlingarna mellan Ryss
land och centralmakterna leda till en ljusare tid.

För vårt land - som för många andra - har året medfört
dyrtid och en knapphet på livsmedel, som är, och dess värre tro
ligen i än högre grad blir, jämförlig med nöd, kanske hungersnöd.
Måtte ransoneringen och lyckliga omständigheter leda till bättre
förhållanden.

Det är en sak, som borde mycket uppmärksammas i denna tid,
då penningvärdets fall gör sedlar och klingande mynt mindre vär
defulla än förut, och det är att vår undervisning såväl i folksko
lor som i högre bildningsanstalter inriktas på att lära vårt folk
mera av praktisk kunskap än förut, så att individen, vare sig
han vill stanna som grovarbetare eller strävar till en professur
blir mera praktiskt nyttig för staten än nu.

Kanske skall det genom kungamötet i Kristiania detta år så
pass kraftigt inledda samförståndet mellan de nordiska länderna
kunna verka i denna riktning, så att den ena byter ej blott varor
med den andre utan också kynnen och lynnen till en lycklig fö
rening av olika utvecklade förmågor.

En olycka kommer sällan ensam, säger ett gammalt erfarenhets
rön, och året 1917 medförde till allt annat en försommartorka,
som lett till missväxt på foder- och sädesväxter, men som motvikt
gett rätt ymnig skörd av potatis och rotfrukter och frukt. Ekol
lon och rönnbär hava alstrats i sådan mängd, att detta troligen
aldrig hänt förr, och i kaffebristens tider hava ekollon fått er
sätta kaffebönan, så långt somliga vågat för garvsyrans skull.

Men intet ont som inte har något gott med sig, säger ett annat
ordspråk. Och det goda har allt eländet medfört att vi blivit
uppmärksammade på tillvaratagandet av våra naturtillgångar och
på ökandet av vår produktion. Denna sista sak sammanhänger med
ett strävande, som tillhör vårt Gillets önskemål, nämligen för
sköning. Ty vad är skönt i landet. Jo, det är att berg och tasse
marker, som intet annat duga till, varda skog, och sådan mark,
som kan odlas, varder sköna åkrar och trädgårdar.

J ag reste i somras med ångaren N ecken till Göteborg, och vi
hade en vådligt trevlig färd med kaptenerna Magnusson och Hell-
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qvist. Jag och ett par till skulle ned till roddregattan vid Långe
drag, och vi hade naturligtvis tagit med oss den lilla punsch och
cognac vi kunnat få ut på bok - i sådana tider som nu är
det nästan oförskämt att gå ombord på en ångbåt utan att ha
litet sådant med sig att bjuda på. Den underbart vackra älvdalen
gjorde dock på mig ett mycket vemodigt intryck, ty den består
mest av vanvårdade betesmarker övervuxna av albuskar och an
nan oduglig vildväxa. Vemodigt, ty det allra vackraste är också det
allra nyttigaste, och varför växa inte där millioner av fruktträd,
åtminstone av de lättodlade körsbär- och plommonträden, och
varför digna inte alla dessa sluttningar av gurka, melon och andra
köksväxter eller åtminstone av välskötta betesmarker med en mil
lion ulliga och feta får på, och glänsande och filosofiska kossor.

Nånå, det är just nu frågan om, att jag skulle börja skriva
riktigt ordinarie i en tidning, och blir det fallet, skall ni nog få
veta varför en hel nation av starka ynglingar, som inte önska
högre än att komma till landet och odla sig en liten gård, i stäl
let dragas till städerna för att slå ihjäl ledsnaden med biografbesök.

Men det vill jag säga, att körsbärsträdet eller plommonträdet
är den lilla trädgårdstäppans naturligaste och vackraste prydnads
träd, och att just våra vänersborgska småtäppsägare borde ersätta
sina parkträd med mera nyttiga träd. Ser ni, medlemmar i Gil
let, att jag kom in på vår egen försköningssak. Kom !ihåg, att
skönhetens första villkor är praktisk nytta i sådana fall.

Julen har varit bra med mild frost och bra is för ungdomen
nere på Vänern. Men i dag på annandagen har det bistrat till med
isgata och nordostvind och lätt yrväder, och i förmiddags kom
vår egen numera vördade gilleordförande väl inpälsad till mig
och ville ha föredragningslistan och - ja, det är så likt Ferdi
nand Hallberg - för all den del påminna mig om att jag i års
revyn skulle inskriva, att jag blivit oldboy den 26. november.
Nåja, jag är ju inte fullt så kokett som Hjalmar, som inte V'ill bli
äldre än 25 år och inte velat detta i snart 45 - seså - ja, nu
fick han.

Att jag fyllde 50 erkännes gärna, men jag tyckte allt det var
litet obehagligt, att det skulle behöva basunas ut över land och rike.
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Idrottsynglingarna hade allt för länge sedan låtit mig förstå,
att jag inte längre kunde räknas till juniorerna, och jag hade allt
också själv kommit till en om också ej så värst frivillig erkänd
insikt om, att jag inte fullt så mödofritt berg upp och berg ner
kan inspektera all skogsskövling, som drätselkammaren hinner
med fortare än man kan ana. Nå, jag blev ju väldigt hedrad med
uppvaktning av själva gillesordföranden och telegram från Gillet,
och uppvaktningar av hantverksföreningen och idrotts- och rodd
klubbstyrelsen och tidningar och så vidare i långt perspektiv, och
på kvällen festade alla skråna för mig här på stadshusets 50-åriga
grund, och den 50-åriga tornhatten stod och minde om evigheten,
och den 50-åriga järnvägens lokomotiv pepo med björkvedskalo
rier, och den 50-åriga folkskolebyggnaden fylldes av småskole
kvitter och det 50-åriga allmänna läroverkshuset av kandidatvis
het, och det 50-åriga gasverket sände restkols- och vedgas till be
lysning. Endast om min verksamhet vid den 50-åriga tekniska af
tonskolan - som kunnat komma tre skandinaviska länder till
godo, om inte det behagat försynen sätta grisar i styrelsen - en
dast om den var det tyst. Och rätt så, skam är skam, och skam
mot den uppväxande ungdomen, som har rätt till det bästa - ja,
låter det inte självmedvetet - är skamligast, och inte är det värt
att deklamera i skamvrån, saken är intressant nog utan den dek
lamationen för den, som åskådar det hela på reserverad plats.

För övrigt tycks det ha blivit riktigt modernt att fylla 50
och att genomgå halvsekelsminnen. Ack, det är väl ungefär 45
år sedan som en droska förspänd med ett par väldiga pärlgrå arden
nerhästar rullade in mot Vänersborg på södra vägen. Den hade
fått vänta vid rullbron ute vid Gropbron, men nu gick det i jämn
och stadig lunk. Det var en vacker sommardag, med tämligen stark,
sydlig bris. I droskans baksäte sutto ägaren och hans fru, inte
mycket mera än 40 år, och på baksätet ett par av barnen, därav
en liten gosse med mycket långt och fladdrande och lockigt och
lingult hår, som just inte hölls så värst fängslat av halmhatten
med det blå bandet, och på kuskbocken hans yngre bror ej stort
mer än tre år och fader Johannes, som körde - inte fick nån an
nan sköta kusksysslan inte. Och de välskodda ardennrarne klam-
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pade Edsgatan fram och svängde om ner på Kungsgatan och ut
på den nya svängbron, som nu kallas den gamla, och den ljus
lockige såg för första gången .den "stora" Dalbobron och den sto
ra sjön Vänern, och - så blåste hatten av honom, men den tryck
tes lyckligtvis av vinden mot en av stendockorna. Han fick själv
gå ur och hämta den, och det tog lång tid, ty han skulle visa alla
de andra den stora sjön och de "stora" bergen - ja, de "stora"
bergen voro kala, nästan röda, men kallas nu park, vårt eget Dala
borg.

Det v~r underligt för den lille linhårige att på 50-årsdagens
förmiddag taga sin mångtusende Dalbobro och höra suset av de
fordom kala bergens ekar, tallar och björkar.

Det är uppfyllt, Herr Ordförande, och jag övergår till vår stad.
Värmlandsbankens hus är färdigt och bryter den vågräta linjens
herravälde i vår goda stad. Huset är vackert, men ser ut som en
främling tills det får fler sådana i sällskap.

Stora oceanångare passera båda klaff- och svängbron, och det
blir brått med nya hamnen.

Men vårt Gilles ärenden löpa lugnt och stadigt framåt, som de
nämnda stödiga ardennerhästarna, och Edwin Anderson är ett fast
stöd, som håller mycket uppe, bland annat sin egen tro på Gil
lets framtid och till allra största delen också andras förtroende
därtill, så att gåvor tillfalla det av dess medlemmar och vänner.

En sorg har drabbat oss, då vår medlem Knut Hernström bort
gick. Men han har vackert inskrivit sitt namn i våra böcker. Han
älskade ett tillbakadraget liv, att från sitt Sjövik och Lockeruds
höjder och under dess ekar skåda ut över Vassbotten, men han
gav med gott hjärta vad han samlat åt sin födelsestad. Hans min
ne skall leva bland oss som hans gärning.

Och härmed bör jag kanske sluta dessa rader. Må vårt Gille
blomstra, må ardennerlunken gå.

Vänersborg den 26. december 1917.

Halvord LydelI.
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ÅRSKRÖNIKA 1967

Om man så här inledningsvis hävdar att 1967 varit ett hän
delserikt år, så kan detta naturligtvis diskuteras. Kritiska bröder,
som märker ord och fordrar bevis, frågar sig genast: Gäller detta
Gillet, gäller det Vänersborg och dess handlande i Trestadssam
manhang, gäller det högertrafiken eller vårt förhållande till främ
mande makter, d.v.s. svenska ishockeylandslagets sammansättning?
Eller gäller det rentav den gule mannens kulturella framfart i det
röda Kina?

Ja, låt oss se. Krönikören skall försöka att referera och kom
mentera och bröderna får, efter att hört resultatet, söka svaret.

Alltså:
I Kina pågår som sagt någonting som kallas Kulturrevolution.

Kulturens yttringar är många. I dagens Kina yttrar den sig så, att
man läser i en liten röd bok och sedan man styrkt sig med lämp
liga sentenser av det bästa, stövlar man ut på gatorna i stora
hopar och klistrar väggarna fulla med affischer. När så är gjort
krossar man fönsterrutor på lämpliga konsulats- och ambassads
byggnader och småpinar ambassadspersonalen och dess tjänste
folk om så havas kan.

Detta är exempel på modern kultur i ett av jordens äldsta kul
turländer.

Ryssar och amerikanare står främst på listan över dem som
enligt kinesernas mening behöver en kulturell uppryckning. Rys
sarnas förbrytelse består i att deras uppfattning om världskom
munismens genomförande ej till alla delar sammanfaller med ki
nesernas. Skillnaden är hårfin.

Och amerikanarnas fel är att de inte på några villkor vill
veta av kommunismen varken hos sig själva eller hos någon annan.
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I stort är gränslinjerna uppdragna för detta nya religionskrig.
Religionsförkunnare från båda lägren söker proselyter bland sva
ga själar i alla länder. Ej minst i Sverige. Den smutsiga och blo
diga sidan av detta religionskrig har vi sett i Korea och ser det
dagligen i Vietnam.

Religionskrig brukar tyvärr bli långvariga!
Diktatorn Nasser, som med mer eller mindre skumma metoder

gjort sig till arabernas talesman, tyckte att tio års fred i hans
grannskap var mer än nog. Till den ändan lät han sina och sina
många bundsförvanters stolta trupper med pansar, artilleri och
andra krigska tillbehör avskära alla Israels förbindelser med om
världen. När detta var gjort förkunnade han via sina moderna
massmedia och sina ej fullt så moderna böneutropare att nu var
israeliternas sista stund kommen. Israels dagar som fri stat vore
räknade. Arad vare Allah,leve hjälten Nasser.

Tyvärr för Nasser började kriget en dag för tidigt. Ty sedan
israeliterna fått sin dom och ingen, allra minst F N, rört ett fin
ger för att hjälpa de dödsdömda, slog Israel tillbaka. Efter fem
dagar var kriget slut och Nasser en slagen man. Världen, som
hållit andan, vågade andas ut, och hoppet att den löjliga hitler
kopian Nasser för alltid skulle lämna världsscenen tycktes gå
i uppfyllelse.

Så gick det tyvärr inte. Nasser har repat sig och med ryssar
nas hjälp borstat upp raggen, låtit avrätta något dussin av sina
närmaste och börjat ladda upp för nästa krig.

Aven här har de ideologiska gränserna dragits skarpa och o
barmhärtiga. Det gäller ej judendom kontra islam utan demokrati
mot diktatur och på vilken sida stater och individer står eller
håller på att placera sig, deklareras dagligen.

U Thant och F N gick mycket skamfilade ur den arabisk 
israeliska kampanjen och endast tack vare den danske ordföranden
i säkerhetsrådet kunde F N, åtminstone utåt, ge sig sken av att
ingripa i händelserna.

Någonting som kallats Russeltribunalen, har sammanträtt i
Stockholm, vilket här endast skall noteras. Kommentarerna och
ursäkterna avges av utrikesminister Torsten Nilsson vid s.k. in
formella luncher.
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Efter denna mera internationella inblick i den mänskliga sam~

existensens problem, särskådar vi ett mera närliggande fenomen,
som inte heller det är ägnat att släta ut rynkorna i brödernas
höga pannor.

Det gäller ohyra. En ny och för Sverige okänd art har listat
sig in landet. Den är inte direkt farlig utan t.V. bara obehaglig
och kallas för TV-kackerlackan. Den bosätter sig i TV-appara
ten. Hur någon levande varelse vill bosätta sig i en svensk TV
apparat är obegripligt, men förklaringen ligger väl i att den hål
ler till bakom bildrutan. Ty framfär rutan är ju rena eländet och
man måste tyvärr konstatera, att TV-programmakarna lyckats
väl i sin ambition att tvinga på svenska folket sin uppfattning, att
hela jorden är en enda stor jämmerdaL

Ja, här skulle man tala om en ny ohyra och så hamnar man på
avdelningen "Tittarstorm". Förklara det den som vilL Men mera
om ohyra nedan.

Vi har begåvats med en länsindelningsutredning och en Dals
landsutredning. Länsutredningshistorien har redan gått till histo
rien, lagts på is, som säger. Det vill säga: begravts i stillhet. Och
Dalslandsutredningen har, utan att få uppleva sin ettårsdag, re
dan Överlevt sig själv. Detta sistnämnda må räknas till dalslän
ningarnas heder. Länsutredningen har med journalistisk snabbhet
och fantasi utnyttjats av ELA, som till- och avsatt landshövdin
gar på löpande band, och därmed mer eller mindre medvetet satt
komikens strålkastare på det hela. Ty det var ju inte landshöv
dingarna det gällde. Eller var det?

Sammanfattningsvis kan konstateras, att här har skickliga myg
lare varit i farten och att dupera anslagsbeviljande myndigheter
i Sverige tycks inte höra till myglarnas svåraste uppgifter. Nå
gon frågar vad en myglare är för något. Myglaren är en ohyra
som till skillnad från TV-kackerlackan är farlig. Mycket farlig
t.o.m. BLa. för skattebetalaren.

Från 3. september 1967 har vi högertrafik i vårt land. Om
läggningen kom enligt mångas mening minst 22 år för sent, men
nu är den genomförd och här skall ej talas om gamla försummel
ser. Omläggningen gick perfekt. Olycksfallen i trafiken har mins-
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kat, men den stora behållningen är trots allt den nya anda, som
åtminstone t.V. råder trafikanterna emellan. Kan denna anda un
derbyggas och förstärkas, så blir detta kanske trafikomläggningens
stora behållning.

Trafikomläggningen kostade pengar. Mycket pengar. Att stora
och inflytelserika och små och amatörmässiga myglare i detta
sammanhang hållit sig framme för att göra sig pengar eller skapa
sig ett namn och en ställning, är obestridligt. Många människor
känner klåda när det talas om ohyra. Bröderna får ursäkta att
krönikören så här, bildligt talat, kliar sig offentligt.

Ett förhållande, som kan komma att beröra oss och Trestad,
skall här särskådas. Vänersborg-Uddevallabnalen kommer ald
rig att bli byggd har det sagts. Den passar ej in i planerna för
den containertrafik som göteborgsrederierna mJl. just nu håller
på att bygga upp åt sig i Göteborgs hamn. Det var ju inte Göte
borgs hamn och dess framtid kanalutredningen skulle syssla med.
Meningen var ju att ge människorna och företagsamheten i Dals
land, Värmland och berörda delar av Västergötland en chans att
överleva. Och chansen ligger i billiga sjötransporter. Går Mälaren
att hålla isfri så måste detta också gälla Vänern, som har minst
tre veckors kortare vinter. Men försök att ordna snö- och tjäl
skadefria vägar! Kanske kanalutredarna har receptet för detta.
Hemligstämplat får man förmoda, eftersom vägtransporter re
kommenderats. Handlar man i blindo eller under Göteborgskt
sockentänkande? Eller, hemska tanke! Ar det därför att man vill
göra Göteborg till länsstad för Dalsland och Västergötland. För
att göteborgsintressena vid behov skall ha lättare att sätta sig på
oppositionen från nämnda landskap. Detta låter odemokratiskt
och hotfullt.

Hotfullt låter också det som just i dagarna sagts om den kvick
silverhaltiga vänerfisken. Ej för fisken men väl för fiskarna. Yr
kesfiskarna alltså. Svenska språket har här en av sina små fällor
om man vill uttrycka sig kort, men bröderna förstår nog meningen.
För något år sedan skulle man inte äta ägg. Krönikören åt ägg
och kände sig pigg och levnadsglad. På onsdagarna äter han sin
kokta gädda med pepparrot och skirat smör, mår prima och tän-
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ker fortsätta därmed, liksom med torsdagsärtorna, som väl står
närmast i tur att fördömas. Sedan har vi köttbullarna och kål
dolmar eller vad man nu äter på fredagarna. Krönikören kom
mer att framhärda.

Ty meningen är ju inte att man skall svälta ihjäl därför att
någon vetenskapsman myglat sig fram till ett levebröd. Hoppsan!
Nu kliar det igen.

Nabbensberg har som det sista i en rad av vänersborgska te
gelbruk upphört med sin tillverkning. Bruket var gammalt. Man
vet att redan 1787 slogs här tegel, men förmodligen är tegeltill
verkningen i våra trakter betydligt äldre. Hur gammal vet man
ej. Kanske detta vore något för en intresserad och forskningsvil
lig gillebroder att ägna sin fritid åt att utreda.

UVHJ har fyllt 100 år. Jubileet inramades med en talande
tystnad av Kungl. Järnvägsstyrelsen, av vilken man inte kan
fordra särskilt mycket, men som åtminstone härvidlag hade det
goda omdömet att ej ropa: "Länge leve jubilaren!" medan man
spelade krona och klave om vilken bana som härnäst skulle läg
gas ned.

Hushållningssällskapet i Vänersborg, som började sin verksamhet
redan 1812, och vars betydelse för modernäringen inom länet un
der de gångna 155 åren ej nog kan värdesättas, har från 1. juli
fått delvis nya arbetsuppgifter. Från nämnda dag övertog nämligen
den statliga Lantbruksnämnden delar av Hushållningssällskapets
kompetensområden och nu är att hoppas att de båda institutio
nernas arbete skall bliva lyckosamt och framgångsrikt.

Innan det sätts punkt för denna krönika, skall noteras, att ett,
mänskligt att döma, oslagbart rekord satts här i vår stad. Gille
brodern och stadsfullmäktiges ordförande Oscar Andersson har
med ålderns rätt nu dragit sig tllbaka från sina många kommu
nala uppdrag. I 46 år har Oscar Andersson tillhört stadsfullmäk
tige, varav de sista 32 åren som dess ordförande. Detta torde ii
och för sig vara ett svårslaget rekord. Men det verkligt rekord
mässiga i rekordet är, att O. A. varit närvarande vid varje stads
fullmäktigesammanträde, både ordinarie och extra, under alla
dessa 46 år! Detta tyder ej bara på en god hälsa. Det är något
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av "Plikten framför allt" över denna enastående insats i det all
männa. Och pliktkänslan d.v.s. uppoffringarna för att utföra
Plikten skall vi värdesätta och hedra.

Och nu är min krönika slut och jag ber att få önska er alla,
både närvarande och bröder på fjärran orter och i främmande
länder allt gott.

Vänersborg Allhe1gonadags afton 1967.

Thorsten Gulz.
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MINNESRUNOR 1967

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

G i Il e b r ö d e r.

Under det gångna året har elva bröder gått ur tiden och lämnat tomrum i
vår krets. Några av dem vara mycket kända män i vår stad, en av dem till
hörde Gillets styrelse och en var f.d. bisittare i styrelsen och två vara inne
havare av Gillets medalj. De vara alla redliga män som väl fyllt sitt varv
och som hedrat den stad som sett dem födas eller sett dem fostras.

Frisörmästaren KNUT OLSSON föddes
Vänersborg den 23. maj 1904 och avled
härstädes den 19. januari 1967. - Efter att
i unga år ha kommit i frisöriära och
grundligt lärt sig yrket öppnade han egen
frisörsalong som han drev ända till sitt
frånfälle. Han var en skicklig yrkesman
och var innehavare av HantverksJöre
ningens mäsarbrev. I sångsällskapet Sjung
Sjung, som han tillhörde i närmare 40 år,
var han under flera decennier styrelsele
damot och kassör. - Olsson inträdde i
Gillet 1958.
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Montören AXEL PERSSON föddes i Gö
teborg den 27. december 1910 och avled i
Vänersborg den 19. februari 1967. - Som
barn kom han till Vänersborg och efter
slutad skolgång fick han anställning på
Nabbensbergs Tegelbruk. 1941 flyttade han
över till Saab i Trollhättan där han fort
farande var anställd vid sitt frånfälle.
Persson var en stilla och tillbakadragen
människa. - Han inträdde i Gillet 1957.

Grosshandlaren VILHELM MALMSTROM
föddes i Göteborg den 15. augusti 1901
och avled i Vänersborg den 21. februari
1967. - Efter slutad skolgång ägnade han
sig åt köpmannayrket och representerade
under 16 år firman Nilsson & Axell i
Karlstad. Vid faderns frånfälle övertog
han dennes urmakeriaffär i Vänersborg
och grundade samtidigt Partiaffären Uni
versal, som på kort tid blev en av landets
största inom sin bransch. Intresserad och
verksam inom djurskyddet tillhörde Malm
ström under ett Hertal år styrelsen inom
Vänersborgsortens Djurskyddsförening.
Malmström inträdde i Gillet 1944.



F. d. boktryckaren ERIK CARLSSON föd
des i Vänersborg den 10. oktober 1885 och
avled härstädes den 14. april 1967. - Erik
Carlsson började som tryckerilärling i C.
W. Carlssons boktryckeri i Vänersborg.
Han blev senare delägare i firman och
var verksam där till sin pensionering.
Carlsson var en skicklig yrkesman och ägde
märkbara konstnärliga anlag. Inom Väners
borgs Arbetareförening var han en mång
årig och intresserad medlem. I Gillet var
Carlsson en av de äldsta medlemmarna
och under många år var han en av gransk
ningsmännen. Han tilldelades Gillets me
dalj 1967. - Carlsson inträdde i Gillet
redan 1908.

F. förmannan ARVID FROID föddes i
Vänersborg den 10. januari 1897 och av
led härstädes den 28. april 1967. - Fröid
började efter slutad skolgång vid A. F.
Carlssons skofabrik där han 1943 beford
rades till förman i vilken befattning han
kvarstod till sin pensionering 1962. Fröid
var en duktig yrkesman som tillhörde den
gamla stammen vid det företag han tjänade
under hela sin verksamma tid. Hans stora
intresse under yngre år var fotbolI och

han var under 1920-talet den samlande ledaren för Vänersborgs I.F. juniorspe
lare. Fröid inträdde i Gi1Iet 1941.

Äkeriägaren OTTO TROPP föddes i Vä
nersborg den 26. ecember 1906 och avled
härstädes den 6. maj 1967. - Tropp drev
i yngre år en bussrörelse men överlät den
na efter en tid och ägnade sig sedan åt
en åkerirörelse. Tropp tillhörde Väners
borgs Roddklubb, där han under 20.talet
var en av de mera uppmärksammade ak
tiva. Jakt och fiska blev vid mognare ål
der hans stora fritidsintresse. - Tropp in
trädde i Gillet 1966.
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Handelsföreståndare HARRY PETERSON
föddes i Vänersborg den 3. januari 1901
och avled härstädes den 17. juni 1967. 
Efter slutad skolgång fick Peterson an
ställning i den då välkända firman Arvid
Bergströms herrekipering, från vilket före
tag han 1926 flyttade över till A.F. Carls
sons skofabrik för att bli föreståndare för
dess Skomagasin och i denna befattning
kvarstod han till sin pensionering. Harry
Peterson var friluftsmänniska och sportman.
Hans stuga vid Taken var bas för ströv
åg i skog och mark och för fisketurer på
Vänern. IVänersborgs Simsällskap var han

yngre år en mycket aktiv medlem. Han tillhörde Frimurareorden och var
ämbetsman i Par Bricole, i vilket sistnämnda sällskap han under många år
nedlade ett uppskattat arbete som föreståndare för dess teater. Inom Gillet
var Peterson en intresserad medlem. Han tillhörde under åren 1932-49 Be
redningsnämnden och var kassafogde och styrelseledamot 1960-64. Han till
delades Gillets medalj 1965. - Peterson inträdde i Gillet 1916.

Textilingenjören TUVE THERNQUIST
föddes i Vänersborg den 16. juli 1899 och
avled i Göteborg den 16. september 1967.
- Efter studentexamen i Vänersborg 1918
praktiserade Thernquistt vid västsvenska
väverier samt avlade textilingenjörsexamen
1922. Efter anställning vid olika företag
inom textilbranschen var han från 1931
verksam som driftsingenjör vid Kilsunds
A-B i Borås. Thernquist nträdde i Gillet
1919.
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Typografen HARRY NORDGREN föddes
i Vänersborg den 17. december 1906 och
avled i Uddevalla den 21. oktober 1967.
- Nordgren "lärde ut" hos C. W. Carls
sons boktryckeri i Vänersborg där han se
dan var verksam i ett flertal år. Efter an
ställningar vid tryckerier i Borås, Göte
borg och Alingsås kom han till bokförlaget
Hermes i Uddevalla där han var anställd
vid sitt frånfälle. Nordgren var en god
sångare och tillhÖrde under vänersborgsti
den sångsällskapet Sjung-Sjung. Nordgren
inträdde i Gillet 1955.

F. köpmannen VALTER KARLSON föd
des i Vänersborg den 18. maj 1905 och
avled härstädes den B.november 1967. 
Valter Karlson började sin affärsbana i
Erik Larssons då mycket välkända sport
affär vid Edsgatan. Senare öppnade han en
egen leksaks- och sportaffär vid torget i
huset Drottninggatan 12, som han dock
fick lämna då huset skulle rivas. Genom
sitt yrke och sin läggning kom han tidigt
i kontakt med idrotten och gjorde stora
insatser inom olika sportområden. Rodd
sporten låg honom varmt om hjärtat och
under en lång följd av år var han Rodd

klubbens ordförande efter att dessförinnan ha varit dess sekreterare. Han har
tillhört Svenska Roddförbundets styrelse, var en av stiftarna av Västsvenska
Roddalliansen, tillhörde styrelsen i Föreningen Gamla Roddare och var med
om att bilda Vänersborgs Gymnastikförening. Sällskapet Par Bricole hade i
honom en intresserad och mycket aktiv medlem. Trots Karlsons engagemang
i andra föreningar och sammanslutningar var dock Gillet och dess fastighet
hans stora intresse men kanske också hans stora bekymmer. I Gillets styrelse
invaldes han 1949 och fick där från början åtaga sig fastighetsförvaltarens
ansvarsfulla och krävande syssla. I denna befattning kvarstod han vid sitt
frånfälle. Utan stora ord och åthävor skötte Valter Karlson vad som skulle
skötas och på hans goda omdöme och handlag kunda man alltid lita. Det
tomrum han lämnat i styrelsen känns stort. - Karlson inträdde i Gillet 1930.

33



F. bankkassören YNGVE THOMSSON
föddes i Vänersborg den 12. augusti 1898
och avled härstädes den 28. december
1967. - Efter studentexamen i Vänersborg
1918 anställdes Thomsson vid hemstadens
Sparbank, där han blev kassör 1953 och
tjänstgjorde i denna befattning till sin
pensionering 1960. Han tillhörde Vasalo
gen i Vänersborg, där han under m.&nga
år var kassaförvaltare. Han var en god
bridgespelare och representerade Väners
borgs Bridgesällskap vid många tävlingar,
- Thomsson inträdde i Gillet 1928.

Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

THORSTEN GULZ.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,

somliga tidigt kallade,

andra dd sol glitt ner.

Skuggorna breder sig över dem,

vilan är djup och ldng.

Nattliga vinden söver dem,

susa/' sin vaggande sång.

(Anita Hallden).
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Vänersborgs Söners Gilles

Styrelseberättelse för år 1967

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl
jande berättelse för verksamhetåret 1967, Gillets 62 arbetsår.

Gillet har under året samlats till årsstämma den 18. april och
till Högtidsstämma allhelgonadags afton den 3. november.

Till den senare som ägde rum i Arbetareföreningens lilla sal
hade 62 gillebröder infunnit sig.

Vid högtidsstämman tilldelades en gillebroder Gillets medalj
och elva därtill berättigade bröder erhöllo Gillets 25-årstecken.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats, redogjorde l:e Ålder
mannen för de reparationsarbeten som påbörjats i Gillets fastig
het. Vidare informeradts bröderna om styrelsens åtgärder beträf
fande användningen av A:B A. F. Carlssons Skofabriks dona
tionsmedel. Med donatorernas godkännande har ett konstverk in
köpts, delvis med ekonomisk stöd av Lions Club. Konstverket
kommer att invigas under våren 1968.

Högtidsstämman avslutades med att Åldermannen läste Hal
vord Lydells krönika av år 1917, varefter bröderna samlades till
sedvanlig måltid, som denna gång ägde rum i restaurant Koppar
grillen. Vid samkvämet efter måltiden sjöng folkskolläraren Frank
Johnsson några av Birger Sjöbergs fridavisor, vilket livligt upp
skattades av bröderna.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 36:e årgång.
Stadgar och reglementen för Vänersborgs Söners Gille, dess un
derstödsstiftelse och fonder har nytryckts med de ändringar och
tillägg som under åren tillkommit, och tillställts bröderna till
sammans med årsskriften.

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelser.

Vid årets slut hade Gillet 629 medlemmar.
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Beträffande Gillets fastighet_ med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

över Gillets allmänna kassa och fonder lämnas här följande
redogörelse:

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från 1966 7.119 :68
Medlemsavgifter för år 1967 5.890:-
Medlemsavgifter för år 1966 20:-
Ständig medlem 300:-
Ränta sparkasseräkning 311 :49 6.521 :49

4.863 :01

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1967 ..
Sammanträdeskostnader .
Gåvor och uppvaktningar .
Trycksaker .
Porton .
Diverse .

Kronor 13.641:17

3.000:-
443:65
985:16
256:65

35:15
142:40

Behållning till år 1968:
Kassa och postgiro .
Innestående i bank .

928:69
7.849:47 8.778:16

--------
---_.-.-~-- -------- ----

Kronor 13.641:17

2. VÄNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1966 5.587:14
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 :66

-----~ .._._._-~---

Kronor 5.911 :80

Utskylder 13;-
Behållning till år 1968:
Innestående i bank 5.898 :80

---_._..~~ --

Kronor 5.911 :80

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från 1966 .
Ränta .

Kronor
Behållning till år 1968:
Innestående i bank .

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERST'ODSFOND:
Behållning från 1966 .
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1.222:29
70:79

1.293:08

1.293 :08

2.369:50



Ränta " , .. .. . . . . . 136:70
---_.•._~~

Kronor 2.506 :20
Behållning till år 1968:
Innestående' i bank . 2.506:20

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:

Behållning från år 1966 .
Ränta .

6.1391 :16
400:34

Kronor 7.291:50
Behållning till år 1968:
Innestående i bank . 7.291 :50

6. MAJOR OSCAR WENERSTROMS UNDERSTODSFOND:

Behållning från år 1966 3.457:54
Ränta .. , . .. .. .. . . .. . . . . . .. . . . . .. 195:29

__u _

Kronor 3.652:83
Julgåva 100:-
Behållning till år 1968:
Innestående i bank 3.552:83

_.,.._---~--

Kronor 3.652:83

185:-

9.996:09
571 :21

---
10.567:30Kronor

150:
35:-

Stipendier till elever vid stadens folkskolor
Utskylder .

Behållning till år 1968:
Innestående i bank 10.382:30

~-~---

Kronor 10.567:30

7. WILHELM OCH NORA MALMBERGS DONATION:--'_..._--
Behållning från år 1966 .
Ränta .

8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:
Behållning från år 1966 .
Försålda årsskrifter 150:-
Annonser i årsskriften 2.780:-
Bidrag till kostnaden för årsskriften 3.000:-
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270:27

6.302:37

6.200:27

Kronor 12.502:64
6.543:33

64:-
Kostnad för årsskriften .
Utskylder .

Behållning till år 1968:
Innestående i bank .

6.607:33

5.895:31

Kronor 12.502:64
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9. LAURA OCH ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1966 .
Räntor .

Kronor

7.245:22
422:31

------_ .. _..,,~~

7.667:53
Behål1ning till år 1968:
Innestående i bank . 7.667:53

10. A.B. A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:
Behållning från år 1966 .
Ränta .

Kronor
Utskylder .
BehåI1ning till år 1968:
Innestående i bank .

Kronor

24.689:91
1.421 :41

26.111 :32
610:-

25.501 :32

26.111 :32

OLOV /ANSON

11. NILS CARLSTRöMS DONATIONSFOND:
BehåIIning från år 1966 5.602 :94
Ränta , . . .. . . . . . . . . . 319:78

~_._----

Kronor 5.922:72
Utskylder 97:-
Behållning till år 1968:
Innestående i bank 5.825:72

------

Kronor 5.922:72

Allmänna kassans behållning till 1968 är tillfredsställande. Bi
draget till årsskriftens tryckning och distribuering har ökat till
3000:- kr.

Årsskriften utsändes till medlemmarna omkring 15. oktober.
Inom sig har styrelsen för året utsett: till 2:e ålderman och

gilleskrivare driftschefen Thorsten Gulz och till kassafogde kam
reraren Olov Janson.

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden varjämte
annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 9. april 1968.

ERIK SARI/N.

STEN SARLIN.

SVEN LIND.

TI-lORSTEN GULZ.

OLE TRERNQUIST
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KARL-ERIK ANDERSSON.

GRANSKNINGSBERJfTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gil
les räkenskaper och förvaltning under år 1967, få efter fullgjort
arbete avgiva följande berättelse:

Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammanställningen
över Gillets och dess fonders ställning är i full överensstämmelse
med de förelagda räkenskaperna.

Dessa äro förda med en ordning och noggrannhet som gör re
visionen till ett nöje. Kapitalbehållningen per den 31 december
1967 å tillhopa kronor 84.592:75 har av oss kontrollerats, varvid
den förbättrade ränteinkomsten efter obligationernas försäljning
konstaterats.

Då ingen anledning till anmärkning föreligger, tillstyrka vi
full ansvarsfrihet för 1967 års förvaltning.

Vänersborg den 11 april 1968.

LENNART RANER.
Granskningsmän.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1967.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1967,
stiftelsens sextonde arbetsår.

Räkenskaperna utvisar följande:

VINST- OCH FÖRLUSTKONTO:
Intäkter:

Hyrors konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.448:-
Räntors konto 183:14 11.631:14

Kronor 11.631 :14
K o s t n a d er:

Räntors konto .
Arvodens konto .
RenhålInings konto .
Reparationers konto .

1.750:80
300:
645:90

5.906:57
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Försäkringsavgifters konto 133:-
Skatters konto 649:-

----._-------

Understöds konto .
Kapital konto (årets vinst) .

Kronor

9.385:27

1.950:
295:87

---~

11.631 :14

IN- OCH UTGÅENDE BALANSKONTO:
Tillg!ingar: 111 31/12

Fastighetens k:o (tax.v. 130.000:-) 105.000:- 130.000:-
Inventariers konto ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 100:- 100:-
Bank- och postgiro konto 1.759:22 8.549:91
Kassa konto 1:49 6 :67

-_.~-- ~~~

Kronor 106.860:71 138.656':58

--

Kronor 106.860:71

Skulder:
Låne konto .
Kapital konto .

28.500:
78.360:71

60.000:
78.656:58

138.656':58

SYSKONEN INGEBORG OCH GOTTFRID ELIASONS DONATION:
Behållning från år 1966 42.083 :47
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.399 :28

--------

Kronor 44.482:75
Behållning till år 1968:
Innestående i bank .
Stiftelsens lån .

4.482:75
40.000:-

Kronor

44.482:75

44.482:75

Det rum i bottenvåningen som styrelsen disponerat, har länge
visat sig vara för litet. Styrelsen undersökte därför om outnyttjade
vindutrymmen i fastigheten kunde omändras och inredas till loka
ler, som kunde ersätta det nuvarande styrelserummet. Efter att
konsulterad expertis föklarat detta möjligt och sedan myndig
heterna givit sitt tillstånd att utföra erforderliga ombyggnadsar
beten, beslöt styrelsen att på vinden låta inreda arbetsrum för
styrelsen samt arkiv och förrådsrum. Dessa arbeten har under
året i stort sett utförts. De nya lokalerna uppfyller de krav som
avsetts och torde för överskådlig framtid ge Gillet möjligheten
att bl.a. ordna arkiv och bibliotek på ett ändamålsenligt sätt.

Vid besiktning av krypkällaren i fastigheten har omfattande
rötangrepp på källarbjälklaget konstaterats. Styrelsen har låtit
fackman undersöka skadorna och av dessa rekommenderats att
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snarast låta utbyta golvbjälklaget i bottenvåningen. Styrelsen har
beslutat i enlighet härmed och arbetena torde påbörjas under vå
en 1968.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till VIce ordförande och
sekreterare driftschefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren
Olov Janson och till fastighetsförvaltare köpmannen Valter Karl
son.

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden
varjämte annat samråd ägt rum.

THORSTEN GULZ.

SVEN LIND.

Vänersborg den 9. april 1968.

ERIK SAHLIN.

STEN SAHLIN.

OLE THERNQUlST

REVISIONSBERATTELSE.

OLOV ]ANSON.

Undertecknade, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems rä
kenskaper och förvaltning under år 1967 få efter fullgjort upp
drag avgiva följande berättelse:

Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse av
givna redogörelsen, vilken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räkenskaperna. Under året har det nya taxe
ringsvärdet å 130.000:- innebärande en ökning med 25.000:
trätt i kraft, nya lån ha upptagits, varav 15.000:- från syskonen
Eliasans Donation. Detta har möjliggjort ett omändringsarbete
av fastighetens vindsvåning, varigenom Gillet fått lokaler och ar
kiv, vilka äro både ändamålsenliga och trevliga.

Räkenskaperna äro förda med utomordentlig ordning och nog
grannhet. Kapitalbehållningen per den 31 december 1967, till
hopa kronor 123.139:33 har av oss kontrollerats utan anmärkning.

Fastighetens förvaltning har skötts tillfredsställande och för
säkringen anses betryggande.
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Då ingen anmärkning finnes tillstyrka VI full ansvarsfrihet för
1967 års förvaltning.

Vänersborg den 11 april 1968.

LENNART RANER. KARL-ERIK ANDERSSON.
Revisorer.

Sammanställningar
Over Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1967.

8.778:16

5.898:80

1.293 :08

2.506':20

7.291:50

3.552:83

10.382.30

5.895:31

7.667:53

25.501:32

5.825:72

Allmänna kassan .

Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .

Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .

Knur Hernströms Understödsfond .

Hjalmar A. Lindedals Minnesfond ..•.........................

Oscar Wenerströms Understödsfond .

Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond .

Richard Dymlings Ärsskriftsfond .

Laura och Ester Danielsons Donationsfond .

A.B. A. F. Carlssons Skofabriks Donationsfond .

Nils Carlströms Donationsfond .

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshem

Fastigheten ' , , 78.656:58

Ingeborg och Gottfrid Eliasons Donationsfond 44.482:75 123.139:33

Summa kronor 207.732 :08
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Årsredogörelse

för Vänersborgs Museum 1967

Museet har under året besökts av 12647 personer, vilket inne
bär en viss ökning i förhållande till föregående år trots att mu
seet under nästan två månader varit stängt på gr. av reparationer.

Besöksstatistik för 1967

Skolklasser .
Sålda biljetter, därav biljetter för utställningar ordnade

av andra organisationer 800 o •••••••••••••••••••

Medlemmar, inbjudna .
Tisdagar, fri entre o •••••••••••••••••••••••••••••••

Studiecirklar och andra studiegrupper o •••••••••••••••

Skoltävlingen "tippa en tolva" o •••••••••••••••••••••

Föredrag, årsmöten .

Summa antal besökare

5.984

3.510
1.365

260
711
400
417

12.647

Jämfört med föregående år visar antalet försålda biljetter en
betydande ökning, vilket sannolikt beror på att två speciellt att
raktiva utställningar arrangerats nämligen Multikonst-utställningen
och Hemslöjdsutställningen.

Följande utställningar och arrangemang ha Mllits

T.o.m. 1511 Jul- och nyårsutställningen "Djur och natur i vä
nersborgstrakten". I samarbete med Vänersborgskretsen av
SNF, SFU, Vänersborg och Vänerbygdens Amatör Entomo
logiska Sällskap.

11/2-19/2 Multikonstutställningen i samarbete med Göta Alvda
lens Konstförening och ABF, Vänersborg. Under veckan ar
rangerades en rad konstdebatter, filmvisningar, underhålls
aftnar m.m.
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2612-5/3 Arildsgruppen konstutställning med Göta KIvdalens
Konstförening.

313 Föredrag av konstnären K. Ullberger, Stockholm, "vårt be
hov av konst" i samarbete med Humanistiska Förbundet och
Föreningen Vänersborgs Musei Vänner.

19/3-2/4 Riksförbundets vandringsutställning "Svensk konst i
nord, syd, öst och väst" i samarbete med Göta KIvdalens
Konstförening.

4/4 Föredrag av professor Anders Enernar, "Småfågelstudier i
Lappland" i samarbete med Föreningen Vänersborgs Musei
Vänner.

30/4-15/5 "Modern Japansk Grafik" i samarbete med Göta Klv
dalens Konstförening.

2/7-5/9 Sommarutställningen "Förgiftar vi naturen". Statens
försöksverksamhet med riksutställningar och Naturhistoriska
Riksmuseet.

7/10-15/10 "Hundra år med Hemslöjden". Norra KIvsborgs
Slöjdförenings 100-årsjubileumsutställning. I samband härmed
höll landsantikvarie Vallin ett föredrag om tradition och för

nyelse inom textilkonsten och Eric Boström, Trollhättan, genom
förde en visafton.
22/10-29/10 "Anders Thyberg" samarbete med Göta KIvda-

lens Konstförening.
4/11-12/11 "earleinar Tellwe" samarbete med Göta KIvda-

lens Konstförening.
19/11-26/11 "Värmlandskonst" samarbete med Göta KIvda-

lens Konstförening.
3/12-13/12 "Jörgen Göransson och Alf Lundberg"
F.o.m. 17/12 "Pehr Hasselrot, hällristningsbilder"

Museet har också medverkat vid midsommarutställningen i Brå
landa samt vid en utställning i Falköpings museum om djuren
kring Hornborgasjön.

Utställningar i skyltskåpen på lasarettet och skyltningen på
Svenska Handelsbanken har pågått i vanlig omfattning. Sparban
ken har som tidigare fått depositioner. Så har ock en del stads
och länsinstitutioner.
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Under våren inleddes arbetena med en total nyrenovering av
kontorslokalerna. I samband härmed utdömdes museets brand··
skyddssystem. Föreläggande ingick om insättande av ett nytt så
dant, ett mycket omfattande arbete, som tidvis tvang till stängning
av museet. Något längre fram på året genomfördes, sedan staden
ställt medel till förfogande härtill, en genomgripande restaure
ring och uppsnyggning av museets exteriör, något som också in
verkade på verksamheten. Hela exteriören rengjordes och m:1lades
i ljusa färger - med grhonad sockel och gula tegelytor. Kven
taket renoverades. Samtidigt ersattes den gamla flaggst:1ngen med
en ny modern.

På sensommaren tvingades sedan museet att utbyta hela sitt
värmesystem mot ett nytt vilket bl.a. medförde en längre tids
stängning och ett nedmonterande av stora delar av samlingarna.
Härefter har en grundlig städning och en nyexponering varit
nödvändiga.

Alla dessa reparationer och renoveringar har medfört, att mu
seet nu kan presenteras i ett mer värdigt skick än tidigare, inte
minst i förh:1llande till kringliggande moderna skolbyggnader.
Också har förbättringarna hälsats med allmän tillfredsställelse.

Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck har den 1 oktober övergått
till annan tjänstgöring. Tiden 1 oktober - 31 december har fil.
kand. Christian Aarsrud tjänstgjort såsom vik. landsantikvarie.
Han tjänstgjorde dessutom som sommaramanuens 15 augusti 
30 september, under vilken tid han p:1började en omkatalogise
ring av allmogesamlingarna. Tiden 1 juli - 15 augusti tjänstgjor
de fil. mag. Göran Andolf såsom sommaramanuens.

Konservator Eva ]onsdotter har som tidigare arbetat med mu
seets samlingar och Lödösefynden. Vaktmästare Karl Andreasson
har även i :1r nedlagt stor möda på konservering inte minst av
Lödösefynd. övrig vid museet anställd personal har under året
varit: sekreterare Wilhelm Kngermark samt arkivarbetarna Fru
Anna Liss som omhänderhaft fotoarkivet och p:1börjat en omdis
ponering av biblioteket, fru earin Carlstedt, som från 1 oktober
övergått till annan verksamhet, fröken Gun Zackrisson Lo.m. 1
juli samt Ove Crantz f.o.m. 10 oktober.
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Från Pryo (praktisk yrkesutövning) har museet fått ett antal
duktiga och intresserade praktikanter.

Intendenten vid Göteborgs Etnografiska Museum, fil. lic. Karl
Erik Larsson har sammanställt en översikt över museets hela et
nografiska samling, vilken han även katologiserat på ett mycket
förtjänstfullt sätt.

Forskarbesöken har sjunkit något beroende på de nämda för·
hållandena. Samma sak gäller konsultationsfallen. Ett hundratal
forskare från in- och utlandet har dock sökt sig till museet under
året - många långväga gäster. Nämnas bör särskilt två forskare
från Zambia, som mycket noggrant studerade de afrikanska få
gelsamlingarna. Bland andra besök kan nämnas studiegrupper
från Tyskland och de nordiska grannländerna. En engelsk grupp
journalister har under en dag guidats av landsantikvarien.

Museets donatorer har varit:

Stadsing. Arne Arodell, Trollhättan
Fröken Ingeborg Björklunds sterbhus, Vänersborg
Herr A. Collin, Vänersborg
Fru M. Fahlcrantz, Vänersborg
Fil. dr Ernst Fischer, Malmö
Löjtnant H. Gillners, Vänersborg
Advokat B. Landberg, Vänersborg
Stud. Arvid Uggla, Vänersborg
Ing. V. Ullman, Falun
Vänersborgstraktens Amatör Entomologiska Sällskap, Vänersborg
Vattenrättsdomare E. Weiss, Vänersborg

Museet har också fått mottaga en rad gåvor av sin stödföre
ning - Vänföreningen och också själv genom inköp berikat sina
samlingar.

Styrelsen för museet har under året bestått av:

Ordförande

Vice ordförande

Kassaförvaltare
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Rektor Sune Lundgren

Doktor Albert Grönberg

Bankdirektör Karl Koch



Sekreterare
till den 1/10

1/10-31/12

samt

Suppleanter

Revisorer

Vänersborg

Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck

Fil. kand. Christian Aarsrud

Köpman Lennart Andersson

Läroverksadjunkt Håkan Noring

Förste polisassistent Gunnar Peterson

Landskamrerare Börje Skoglund

Lektor Richard Hylbom och

Direktör Ragnar Karneus

Kamrer Olov Janson och

Ekonomist Sten Aronsson

januari 1968.

SUNE LUNDGREN.

/Sven Axel Hallbäck.

Christian Aarsrud.
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VANERSBORGS SONERS GILLES

MEDLEMMAR

1967.



MEDLEMMAR.
Födelse- lnträ-

år desår

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Krylbo .
ALFREDSSON, Gt!STA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN, Gt!RAN, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna .
ALMSTRt!M, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg ..
"'ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg . .
ANDERSSON, ER/C, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .'
ANDERSON, FRANK, Elingeniör, Vänersborg .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
ANDERSSON, Gt!STA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GaSTA. Sjukvårdare, Lund .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare a~J

gillets medalj (1955) .

*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON, PER-GORAN, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Bräckan, Frändefors ..
ANDERSSON, STIG, Socia!vårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
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1894 54
1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1903 57
1931 46
1910 55
/917 60
1909 55
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1914 67
1897 42
/913 41,

1910 54
1918 65
1910 29
1896 45
1923 58
1925 53
1945 55
/930 59

1915 53
1922 St

1892 42
1897 38
1936 60

1919 35
1918 45
1914 55
1900 61

1906 54



<ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, V;inersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
AR VEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg .
BACK, JAN. Konditor, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg .
BEHRNS, RAGNAR, överskötare, Vänersborg .
':'BENGTSON, HJALMAR, Personalföreståndare, Vänersborg .
BENGTSON, JAN, Konditor, Vänersborg , .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, KARL, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien .
"BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg .
"'BERGSTRtlM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
BERGSTRöM, BROR, Köpman, Hultsfred .
"BERGSTRtlM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro .
':'BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
"BERRMAN, GöSTA, Kmneslärare, Göteborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJöRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg .
BJöRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ., .
"BJtlRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
BJtlRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Gislaved, ständig medlem ., . " .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
':'BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm NO .
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Malmö .

1901 30
1907 53
1908 66
1914 66
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30
1902 55
1910 66
1905 33
1943 65
1903 55
1920 53
1899 66
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 64
1906 23
1912 29
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55
1918 47
1906 48
1881 SO
1888 {09)32
1919 54

51



BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås .
*BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Vänersborg .
*BOGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKSTRöM, TORSTEN, Akeriägare, Vänersborg .
::-CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping .
::'CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg S .
DAFGARD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGARD, HENRY, Fabrikör, Vänersborg .
DAFGARD, SVEN, Köpman, Vara .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg .
"DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
""DAHME, ALGOT, Ämne'slärare, Uddevalla .
DALGREN, HUGO, Märningsingeniör, Vänersborg ,
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg .
"DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg ""'" .
*DINNETZ. KNUT, Lagerförman, Stockholm Sö , .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg ,
::'EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Göteborg .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg . .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
::-ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg .
"ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda .
"ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall ..
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
::'ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem

52

1898 61
1906· (07)23
1904 31
1907 54
1905 30
1907 30

1911 30
1913 55
1916 49
1909 65
1939 50
1903 53
1898 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1909 39
1911 53
1920 55
1938 64
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 JO
1934 56
1903 46
1903 55
1894 48
1919 44
1924 50
1935 65
1916 53
1916 .ro

thJ

1951 65
1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49



*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ENGLUND, NILS TURE, Med. kand., Vänersborg .
ERIKSSON, ALLAN, Overpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':-ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg _ _ .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg , .
ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICKSSON, GOSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
':-ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSSON, KARL, Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward,' Frändefors .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTROM, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Transportledare, Vänersborg .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg .
"FROBERG, GOSTA, Apotekare, Vänersborg .
"FROID, ARVID, fd. Förman, Vänersborg t .
FROID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
"GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GEMVIK, GOSTA, Intendent, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GOSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANSTROM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTROM, ROLAND, Röremreprenör, Vänersborg .

1909 30
1966 66
1939 47
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1909 64
1912 46
1918 66
1913 55
1902 50
1909 55
1966 66
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1932 65
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61

1909 67
1906 55
1942 66
1910 52
1910 67
1896 24
1897 41
1900 59
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
1911 47
1917 46
1918 66
1920 55
1910 46
1897 54
1901 St
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::'GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av
gillets medalj (1956) .

GRöNBERG, ALBERT, Med. dr., Vänersborg .
GRöNBERG, MATS, Civilingeniör, Akersrunö .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. kand., Vänersborg .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilieskrivare, andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1967) .
GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, 1'i.ngelholm .
GUSTAFSSON, ELVING, Representant, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GöTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GöRAN, Konstnär, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
*HAGBORG, ARNE, Möbelhandlande, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Landskanslist, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg .
::'HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1957) .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg ., .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
"HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Vänersborg .
':'HANSSON, KNUT, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, örebro, ständig medlem ..
"HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Maskintekniker, Vänersborg .
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
*HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala .
*HASSELLUND, NILS, Lanrmäteriassistent, Kinna .
HEDBERG, AXEL, fd. Bangårdsmästare, Uddevalla .
::'HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Schaktmästare, Borås .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
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1884 07
1895 5':1
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28
1932 46
1922 65
1935 66
1918 55
1932 64
1909 55
1919 65
1922 66
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1912 52

1893 16
1912 55
1915 66
1925 45
1926 45
1904 55
1899 28
1924 52
1896 48
1889 38
1942 57
1878 23
1908 66
1940 64
1943 64
1905 59
1909 42
1901 36
1899 55
1907 34
1934 57
1904 63
1900 55



"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
':'HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg o •••••••••••••••••••

JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .
]ANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg o •••••••••••••••••••••

JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg kassafogde .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
]ARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
]ARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg o •••••••••••••••••••

JARN, GöSTA, Agronom, Härnösand .
*JENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg .
]ENNISCHE, MATS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
JENNISCHE, PER, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
JENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
"JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
"JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
':'JOHANSSON, HARRY, Barberare, Vänersborg .

1906 29
1898 30
1902 55
1930 64
1905 43
1910 65
1908 60
1932 58
1907 53
1903 50
1910 58
1953 66
1923 53
1922 64
1934 61
1932 53
1901 65
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1938 66
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1927 54
1913 30
1941 64
1943 64
1947 64
1898 26
1907 59
1903 30
1912 55
1887 19
1920 60
1916 58
1899 50
1933 66
1946 66
1905 53
1904 54
1899 30

55



JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg o .
':"]OHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma . o o .
"JOHANSSON, HUGO, fd. Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg o .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg oo .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg . o .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
"JOHANSSON, KARL Go, Byggnadssnickare, Vänersborg .
':-JOHANSSON KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg o .
JOHANSSON, OSCAR Go, fd. Övermaskinist, Mölndal . oo .
"JOHANSSON, OTTO, fd. Köpman, Mellerud .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, Mororförman, Vänersborg o. oo..
JOHANSON. STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg o.. o o
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Göteborg C oo.
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
"'JOHANSSON, ÄKE, Fotograf, Vänersborg o
JONSSON, BENGT Ro, Docent, Solna o' o oo o. oooo..
JONSSON, ERIK, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .. oo .
JONSSON, LARS, Vänersborg . o ooooo .
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg o' ooo o. o oo .
JONSSON, SVEN, Vänersborg o. oo o.. o .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg . o o .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg o o. o. o
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Vänersborg ooo.. oo. oo. oo o. o
"CARLSSON, ALBERT, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten . o.. oo.. ooo. ooo.
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .. o.. o.... o. oo..
CARLSSON, BERTIL, Off.-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
"CARLSSON, ELOF, Direktör, Vänersborg, ständig medlem .
*CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg . o .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg o .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
"CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig

medlem o. o. o oo .
*CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, inne-

havare av gillets medalj (1957) t o ••••••••••••••
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*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem .
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg .
CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg .
':'KARLSON, VALTER, Köpman. Vänersborg, fastighetsfärvaltare

i gillets styrelse, gillevärd t .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRCSM, ERIK, Representant, Karlstad .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRCSM, LARS, Fastighetsförva1tare, Vänersborg .
KIHLSTRCSM, LARS GCSRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR. Elinstallatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Knmeslärare, Hällbybrunn .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Borås, .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dalskog .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GCSSTA, Civilingeniör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, GöTE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Johanneshov .
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LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Vänersborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, HAKAN, Studerande, Vänersborg o o ••••••••••

LIND, LARS, Teknolog, Vänersborg o ••••• o •••••••••••

LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .. o •••••••••••

LIND, OLOV, Civilingeniör, Mönsterås . o ••••••••••••••••••••

':-LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
LIND, AKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
':-LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsfönnan, Vänersborg .
LINDBERG, CARL AXEL, Ingenjör, Vänersborg ... o o • o o o 0'0 o o o

"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare
av gillets medalj (1955) o, •••••••••• o •••••••••

LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg o •••••••••••••••

LINDEN, ROLF, Ingeniör, Bandhagen ständig medlem .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg o ••••••••

LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg o •••••••••••

':-LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
"LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariesrad .
*LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, .. o •• o ••••••••••••••

LINDSTRöM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, G6teborg .. , o ••••••••••

':'LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg ... o ••••••••••

LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg ....
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) .
':LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg ..... o ••••••••

LUNDBORG, BO, Operasångare, Vendelsö .... o •••••••••••• o

LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, Ständig medlem ..
*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg o •• o o

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmästare, Arboga .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg o • o ••••••••
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LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
"LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
':'LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
"LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Tobakshandlare, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm o •••••••••

MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Auktuarie, Lund .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
':'MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS-OLOF, Folkskollärare, Skredsvik .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund o •••••••••••••••••

MALMSTRöM, WILHELM, Köpman, Vänersborg t .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Linköping .
MILLI NG, THORE, Flygtekniker, Tun .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Bilinstruktör, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, Linjemästare, Värnamo .
':'NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg o •••••••••••••••

NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDEN, BO, Fil. kand., Göteborg .
NORDBERG, JULIUS V, fd. Charkuterist .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun o •••••••••••••••

'-NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
"NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARRY, Typograf, Uddevalla t o •••••••••••••
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NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTROM, BO, Aff.-biträde, Vänersborg .
NYSTROM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTROM, PER-ÄKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTROM, ÄKE, Köpman, Vänersborg .
OHLSSON, ALLAN, 1:ste skötare, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, fd. Frisörmästare, Finspång .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg t .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TOR VALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTROM, HERBERT, Cemenrgjutare, Vänersborg .
PALMSTROM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänershorg .
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg t .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Malmö .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
"PETERSON, HARRY, Handelsföreståndare, Vänersborg, inneha-

vare av gillets medalj (1965) t .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, t1rebro .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PÄRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
"'RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan .
RAHNER, LENNART, Köpman, Vänersborg .
RAPP, HÄKAN, Köpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
"REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
':'ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .

60

1901 66
1944 59
1928 58
1949 59
1916 52
1910 55
1914 52
1909 67
1921 60
1901 55
1929 48
1897 44
1912 60
1904 58
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1910 57
1910 55
1917 57
1897 57

1901 16
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1929 66
1900 20
1883 35
1919 53
1933 60
1913 51
1905 66
1888 31
1908 54
1909 46
1923 55
1907 41



':-ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-Gt5RAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig

medlem .
':-RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Må!aremästare, Vänersborg .
"SAHLIN, ERIK G., Länspolischef, Vänersborg, förste ålderman
SAHLIN, PER-ANDERS, Officersaspirant, Vänersborg .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
'SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
··SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Västra Frölunda .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga .
':'SJt5t5, ANDERS (SVENSSON), l :ste Postiljon, Vänersborg .
SJöLING, LARS-Gt5STA, Köpman, Vänersborg .
SJt5STAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJt5STRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersbor~ .
SJt5STRt5M, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
':-SJt5STRöM, GUSTAF, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Kamrer, Stockholm .
SKANTZ, LENNART, Sjöingenjör, Uddevalla .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
"'SCHRt5DER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda ..
"SKÄRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .. . .
':-STENSTRöM, LARS, l :ste Länsassistent, Vänersborg .
"STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRt5M, LARS, Direktör, Vänersborg .
STRöM, SöREN, Redaktör, Vänersborg .
"SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg .
'SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
'~SUNDELIUS, OSCAR, l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem .
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, fd. Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersbvrg .
"'SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
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*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg .
"SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
"'SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
':-SVKRD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm .
SWKRD, IVAR, Köpman, Trollhättan .
'SVKRD, TAGE, Disponent, Farsta . .
*SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"'von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby o •••••••••••••

*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Stavsjöbruk .
SYLWAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg .
':-SKFSTRöM, PER-OLOF, tJveringenjör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg . . .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Charkuterist, Vänersborg .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg o.. o .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad . ooo .
THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmäsrare, Vänersborg bi-

sittare i styrelsen o ••••••••• o ••••••••••

':'THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Göteborg t .
THORNBERG, ERIK Go, Landskanslist, Vänersborg o .
THORNBERG, ERIK H., Studerande, Vänersborg .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, Erik, Murare, Vänershorg .,. o o. oo o .
TILLBJöRN, HARRY, Disponent, Vänersborg o •••••••••••••••

THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
"'THOMSON, YNGVE, fd. Bankkassör, Vänersborg t o
TROPP, OTTO, Akeriägare, Vänersborg t .
"'TRKDEGARD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRKDEGARD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
';-THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
';'TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänf.rsborg .
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1925 51
1930 61
1935 61
1907 53
1915 59
1904 54
1898 28
1906 66
1899 43
1937 52
1905 18
1901 53
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1898 6'0
1932 51



':.WAHLQVIST, ÅKE, Polisas'iistent, Väners!: arg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, fd. I:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
':'WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Bromma .
':'WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, Personalassistent, Eskilstuna .
WEISS, EINAR, Vattenrättsdomare, Vänersborg .
'WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Göteborg .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE. Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
':'WERNER, OLOV, Butikschef, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Montör, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg .
WESTERLUND, AXEL, l:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg .
WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
*WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark .
'~WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje .
'~WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
*WESTHALL, CURT, l :ste Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
':'WETIERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö .
*WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) o .

WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnastiklärare, Vänersborg o •••••••

WIDQVIST, STEFAN, Studerande, Vänersborg .
WIDQVIST, ULF, Studerande, Vänersborg .
WIKNER, ALFRED, New York .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
':'WIKSTRöM, HELGE, fd. Kapten, Uppsala .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
':'WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
"WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg .
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg o •••••••••••••••••••••

1904 41
1902 65
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1940 66
1901 65
1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 32
1908 54
19:-9 52
1917 52
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1948 66
1943 66
1899 66
1903 59
1894 28
1923 46
1924 51
1889 35
1896 43
1943 63
1903 63
1950 63

63



WULF, GUNNAR, Försäljningschef, SH o •••••••••••••••••••

WlX.RNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg o •••••••••••••

WlX.RNE, OR VAR, Kontorist, Trollhättan o •••••

ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg o •••

ZETTERBERG, SVEN, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••••

ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg o •••••••••••••••••••

ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg .
ÄBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÄBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ABERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg , ' ,
ÄKESSON, NILS ERIK, Major, Härnösand o •••••••••••••••••

;'ÄSTRöM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg o •••••••••••

OBERG, ERIK, Komminister, Alingsås .

". = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 629.

1937
1890
1928
1917
1888
1950
1913
1900
1920
1923
1922
1902
1913

63
49
53
64
64
64
58
55
55
61
46
42
60

TILLKOMNA UNDER ÄR 1968

ANDREEN, ANDERS, Järnhandlande, Vänersborg .
BERG, HÄKAN, Faktor, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••••

BERG, CHRISTIAN, Vänersborg , .
BERG, LARS, Vänersborg , o •••••

BERG, SUNE, Äkeriägare, Vänersborg o •••••••••••••••••••••

BlX.CKSTRöM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg o •••••••••••••••

BlX.CKSTRöM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg o •••••••••••

DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
DAHLLöF, MATS, Vänersborg .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg o •••••••••••••••• ,

FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FRlX.NDEGÄRD, BENGT-OLOF, Vägtekniker, Vänersborg .
FRlX.NDEGÄRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRlX.NDEGÄRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping o •••••••

GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GRANQVIST, ÄKE, Försäljare, Vänersborg o •••••••••••••••••

HAGLIND, STURE, Studerande, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HERMANSSON, JAN öRJAN, Kontorist, Vänersborg .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön .
JOHANSSON, MATS, Försäljare, Vänersborg o •••••••••••••••

64

1938 68
1944 68
1968 68
1967 68
1939 67
1947 67
1932 67
1919 67
1962 67
1914 68
1945 67
1940 68
1927 67
1920 67
1922 67
1918 67
1939 67
1946 68
1917 67
1949 67
1914 68
1937 67



KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Äkeriägare, Vänersborg .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .
LARSSON, Tjänsteman, Vänersborg .
LINDELL, EINAR, Studerande, Vänersborg .
LINDELL, GUNNAR, Posttjänsteman, Vänersborg .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LUNDBi\CK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg .
LöFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg .
M]öRNESTÄL, GöTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
STENBERG, DAN, Kontorist, Malmö .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .

1913
1926
1945
1943
1948
1937
1940
1941
1918
1914
1941
1916

67
67
68
68
68
68
67
67
68
68
67
67

Styrelsen är tacksam för ttppgift å personer, som bör,! kallas till med
lemmar i Gillet.

För aff underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. M.

65
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VKNERSBORGS SöNERS GILLE 1968.

Styrelse.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Andre ålderman, Gilleskrivare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd 1949.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Bisittare 1966.

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ersättal'e 1966
LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.

Beredningsnämnd.

GULZ, THORSTEN, Driftchef, Gilleskrivare.
KARLSSON, VALTER, Handlande, Gillevärd.
]ANSON, OLOV, Kamrer.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BJöRKMAN, LENNART, Landstingssekrererare.
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman.

Ärsskriftsnämnd.

PÄRUD, NILS, Universitetslektor.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, Driftchef.



Räkenskapsgranskare.

ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman.

THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Ersättare.

STIFTELSEN VANERSBORGS SöNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1968.

Styrelse
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Vice ordförande, Sekreterare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
KARLSON, VALTER, Handlande, Fastighetsförvaltare 1949.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Ledamot 1966.

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Suppleant 1966.
LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.

Revisorer.
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman.

THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Suppleant.

67
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VKNERSBORGS DOTTRARS GILLE 1968.

Styrelse
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVl\.RD, AGNES, Fru, Första gil!eskrivare.
PETRE-STR0M, INGRID, Fru, Andra gil!eskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gil!evärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gil!evärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gil!evärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gil!evärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Ersättar".
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd..

0BERG, ALVA, Fru
JOHANSSON, GRETA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Fröken.
NILSSON, GERD, Fru.
ARVIDSSON, KARIN, Fru.

SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.
CARLSSON, BRITA, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
0BERG, ALVA, Fru.

Siffergranskare.
Sl\.RNER, RUTH, Fru.
SJ0GREN, STINA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.

Gillet har 275 medlemmar, varav 5 ständiga.



AKTIEBOLAGET

AF CARLSSONS SKOFABRIK

VÄNERSBORG

GRUNDAD 1860



NAR NI KAN SPARA
NAR NI BEHDVER LÅNA

GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG

Vänersborg - Brålanda - Frändefofs - Vargön



I---~-------~~~··

SVENSKA HANDELSBANKEN

BANKEN FOR HELA FOLKET

i
______.~_~__~_. ._.·_._,,_•• u



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



VÄNERSBORG .

F Ö r s ä 1j e r:



KAISERBJÄLKLAGET

R

AB Jönsson & Claesson
VÄNERSBORG 1 Telefon 05211138 7S



--_.. -._------------------------------ ----------~

Wälj

General Motors

bilar

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETSPRODUKTER

Automobilfirman
BRÖDERNA KARlGE AB

Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401

16501



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

ÄLYS80RGS LÄNS 8RANDSTODS80LAG
Vallgatan 19 A VÄNERSBORG Tel. 16040



ekiperar sig med

fördel i

BEKLÄDNADS
AFFÄREN AB



-I-------~-~~----~----~~--~~------~--------I

i I
I

"Raka
«)

aret"

till Er
med

~ ....~oUa
Ja, vi kommer direkt till Er med egen
tankbil från vår depå här i Vänersborg
och fyller eldningsolja.

Genom oss får Ni rätt eldningsolja
i rätt tid.

Tag kontakt med oss. Ni får snabba och
pålitliga leveranser

SJöSTRöMS
Tel. 102 S4



Vänersborg

Rekommenderas!



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

------ ------~-----------------------------,

Guld· och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guldsmedsaffär
~_o_o.oo

Edsgatan 18 V A'NERSBORG Tel. 10226



Gör som jag ...
abonnera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- o~h fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
- landets största varannandagstidning



Rydings

Måleri AB

VERKSTAD:

I<ronogatan 5
Telefon 13125

BOSTAD:

Telefon 11S 96

i
r

i \
__ .. ,.~.~ .. __w.,__. ,~ . ~~__. •__----

Utför allt inom yrket



- --------~-----

I
I

I

~@~~~~~~r~ ~~~~[!~~ll I
Edsgatan 12 B - Tel. 101 10 I

rrWllITm:IW/Alml~ ~lDJ~lIDrrrrIDmlrr I

Ostra vägen 37 C - Tel. 16695

Hedmansgatan 3 - Tel. 109 15

FÖRSTKLASSIGA

OCH

V;1"LSMAKANDE

KONDITORIVAROR



Tänker Mi bygga en

eget hem?
Tagdäredall
i da::t kontakt
med vår re·
presentant!
Skriv ..II... ~~~
ring! "'R

Distriktschef Nils Haglind
Kronogat. 46 E, tel. 118 17.

MYRESJÖ·OOW~
Myresjö



Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL

Tel. 11011 - 16550.



VANERSBORG

Tel. 12236 Tel. 12532

ELDNINGS
OLJOR

GRUS

MASKINGRÄVNING



Väl i H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande
lögenhet med bostadsrätt

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:
MEDINFLYTANDE, nör det gäller
fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG

Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793



Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Marierovägen 18
Vargön, Fyrkanten
Lager o. Bostad
Kök

Filialer:

Telefon 10560

Tel. 16558
Tel. 20210
Tel. 10314
Tel. 11212

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



GRANITFIRMAN

rS6a((man &
~

/~lomgren
VÄNERSBORG

j- GRAVVARDAR
I

Stenhuggeriet tel. 11345



HAR NI VATTEN
Om inte - Ring oss!

VATTENFRAGAN LöSES PA EN DAG

på bästa och billigaste sätt

om Ni har tur med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANLÄGGNINGAR UTFöRES

Svensk Maskinborrning
Tel. Trollhättan 13892 Vänersborg 11311



.,------------------~------~-------

Kyl-
Frys 
Tvättmaskiner 
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast

hos

--
LOTTAS SPARKOP

Petersbergsvägen 37 - Tel. 172 16



Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



Ordna Edra

TURISTRESOR

med säker chaufför fran

Vänersborgs Linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 14985 Kontor - Tel. 12593 Bostad

BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR Upp TilL 49 PERSONER



Philipsons har ~ilen för Er

Au6i
DET NYA NAMNET
ATT RÄKNA MED

I MELLANKLASSEN

MERCEDES

~l~~~
driftskostnad

- Simca 1100

"'Bilen för begåvat folk"

-

Vänersborg tel. 12060 Trollhättan tel. 36400



-----------1

Ombyggnadsarbetena

på Gillets fastighet

utförda av

BYGGM. KARL KARLSSON

LÖNNEBERGSHAGE

TEL. 26011



Vänersborgs

Grävmaskiner AB
Torstensonsgatan 12, VÄNERSBORG

Tel. 109 98, 159 35

Utför Grävnings- och

Schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner, Trailers

och Bandtraktor



SÄTT

pA TILLVARON MED

TAPETER o.FAeRGER

FRÄN

VÄNERSBORG

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL I

TEL. 11102 I

I

EDSGATAN 21



SE BÄTTRE
med våra glasögon

HOR BÄTTRE
med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

ROSLINDS OPTIK
Legitimerad optiker

Edsgatan 16 Vänersborg tel. 14284

Kvalitetsvaror
I LÄDER och PARFYM

C)Jäskan

Roslinds Hörna, Vänersborg

Tel. 11388



(){/;;derna {. Q{
jor .

vznnan

HEGARDTS
'Yr~ har det

levereras av oss

föreningen eller affären

Tryckeri
Tel. 13940

Petres

och välgjort

Söderg. 3

snabbt

för hemmet,

..••! Tryck-
e

!saker•••••••••••••••••••••••••••



Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111I111111I1111111111I111111

Kol Koks

Hamngatan 7

Nytt
Modernt

Komfortabelt

Tel. 13850 - 13851 växel



I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Dam- & Tonårskläder

Klänningstyger

RAGNAR NILSSON
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21

Säj bara

III YNGVES
'1,1

l
,II det räcker

',.1, l,.. om radio eller TV krånglar -
il! !

Edsgatan 20 Tel. 10311
462 01 Vänersborg

Drottningtorget Tel. 13400
461 00 Trollhättan



~~-----~--~--~---~--~~-~~--~--~---~--------I

i

I
I
I

Edsgatan 13 VÄNERSBORG Tel. 10220

13220

Allt för modern inredning

AB VANERSBORGS

En välsorterad järnhandel

Tel. 10082 - 10287



I--·--·_~-~--_·

I
I LUNDINS RADIO & TV

1111111111111111111111111111111[11111111111[[1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111[111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Edsgatan 6 Tel. 10543

Allt t Radio TV Musik

Grammofoner och servtce

Högtalaranläggningar uthyras

GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG BA."ST HOS

Lundborgs

EDSGATAN 14 TEL. 10414



Vänersborgs Glasmästeri
(Hellman & C:o)

Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 25

Verkstad och Lager:
Vassbotten, Tel. ankn"

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader ffi. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

Thernquists

Blomsterhand"el

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10341 -11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Skylt- och Möbelmålning

•••
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. R. medlem

Tel. 11085 15850



-~-~----~,-----

I(valitetstrycksaker

Telefon 10002, 13302

HOTELL GILLET
//111/11111111111/11111/1/11111111111111111111111111111111//111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111/llllllIlIllllllllillll!111111111111

I

I

I--''----'---~-------~-----'~-------'-'---'---'~

:

i i

I Bergs Tryckeri I
; I

I
i

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 107 27 - Vänersborg - Edsgafan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

O.LIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
Edsgatan 17 Inneh. Ake Nyström

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör

Tel. 10299



JOHANSOHN & PETERSSON
10357 VKNERSBORG

Kontor - Utställning - Lager

Ostra Landsvägen

S N I C K E RI FA B RI K tel. 12614

Specialite: KÖ KS I N RED E N

10320

TRÄVAROR - BYGGNADSMATERIAL
PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FöNSTER

VÄNERSBORGS ELEKTRISKA

Edsgatan 31

OLLE SJöSTAD

VKNERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.



GETE FRUKT
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Vänersborg - kanske en fästning.

När Gustav III i slutet av november månad 1772 besökte
Vänersborg under sin Eriksgata försummade han inte att på ort
och ställe göra sig underkunnig om stadens strategiska läge och
gav före sin avresa muntlig order om att staden ånyo skulle be
fästas. Kungens Eriksgata företogs i en för landet ganska bryd
sam utrikespolitisk situation och den betraktades mer eller mindre
som en ren demonstration mot grannländerna Norge och Danmark,
där man enligt vad som uppsnappats rustade sig för ett krig mot
Sverige. Enligt en försvarsplan skulle Vänersborg - liksom tidi
gare under stadens första decennier - utgöra centralorten för för
svaret vid den västra gränsen. En hel armekår var beordrad till
staden; fem infanteriregementen och två rytteriregementen.

Kungabesöket 1772 ägde rum i Vänersborg knappt 100 år efter
det att stadens dåvarande befästningar totalt hade raserats av den
dansk-norske generalen Ulrik Frederik Gyldenlöve, som sommaren
1676 intog Vänersborg1).

Till försvarsverken hade då hört en kraftig skans, ungefär på
den plats där fängelset nu är beläget, och runt hela staden löpte
ett "staket", en fästningsvall av ganska primitivt slag. Gyldenlö
ves ödeläggande av Vänersborgs försvarsverk var så grundlig att
en fortifikationsofficer i slutet av 1676 hade rapporterat till myn
digheterna i Stockholm att platsen där skansen legat var lika slät
som stuggolvet. En militär institution fanns emellertid i Vänersborg
vid tiden för detta kungabesök. Det var det i början av 1750-talet
uppförda kronobageriet, som låg på den tomt där nu fängelset lig
ger. Kronobageriet var en tvåvånings stenbyggnad och inrymde nio
bakugnar. Det hade uppenbarligen stor kapacitet och lär ha ansetts
som det bästa av Kronans bagerier. På museet i Vänersborg har en

1) Se VSGA 1964. Sture Johanson: Historien bakom herr Gyldenlöwes klocka. Anteckningar
om Vänersborgs erövring och ödeläggande 1676.
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detalj från detta Kronans bageri bevarats, en kalkstensplatta med
de heraldiska tre kronorna uthuggna i relief.

Planer på att åter befästa Vänersborg efter den danska härj
ningen hade uppenbarligen inte saknats, men aldrig kommit till
utförande. Gustav III:s aktualiserande av försvarsplanerna var vid
denna tid ganska angeläget. Sverige stod i stort sett utan bunds
förvanter, grannländerna var mer eller mindre fientligt sinnade
och Danmark-Norge hade ingått en pakt med Ryssland, vilket
gjorde Sveriges läge mycket utsatt. Ett starkt fäste vid västgränsen
och mot Norge måste därför anses som högst väsentligt - alldeles
som det var 100 år tidigare. Kungen hyste också angreppsplaner
mot såväl Danmark och Norge som Ryssland.

Det synes som om en så gott som omedelbar åtgärd var, att man
inom fortifikationen började sondera för anläggandet aven fäst
ning i Vänersborg. Generalmajor Sven af Winklerfelt beordrades
1773 att göra upp en plan för Vänersborgs befästande, där han
inte tycktes sky några medel för att verkligen göra staden till ett
lås mot Norge. Enligt af Winklerfelts dessein skulle hela dåvaran
de staden omges aven ytterst kraftig dubbel fästningsmur med ett
lO-tal väl bestyckade bastioner i skilda riktningar.

Från stadens sida var man av skilda anledningar angelägen om
att de försvarsplaner kungen tänkt på under sitt besök i samband
med Eriksgatan skulle genomföras. Frågan aktualiserades också
genom stadens brand 1777, då tydligen de lokala myndigheterna
ansåg sig kunna frukta att Vänersborg kanske inte skulle byggas
upp Igen.

Efter vädjanden av magistraten sände landshövdingen Michael
von Törne en skrivelse till Kungl. Majestät och framlade stadens
problem och vädjade att anslag måtte beviljas till återuppbyggna
den. Han påminde också kungen om dennes planer vid besöket
fem år tidigare och framhöll lämpligheten av att redan på ett tidigt
stadium göra nödvändiga utstakningar för fästningsverken innan
stadsplanen fastställdes och återuppbyggnadsarbetet efter branden
igångsattes. Dessutom vore det lämpligt att för Kronans räkning
inlösa de tomter och kvarter som vore behövliga för försvarsan
läggningarna, underströk landshövdingen.
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Det af winklerfeltska förslaget ansågs emellertid överdimensione
rat. "Jag tror inte att rikets statsverk skulle tåla att betungas med
så massiva och kostsamma verk", framhöll direktören för forti
fikationen, generallöjtnant Axel Magnus von Arbin i ett utlåtande
1781. af Winklerfelts förslag hade stora likheter med en befäst
ningsplan som redan 1656 gjorts upp av generalkvartersmästaren
Johan Wärnschöld, som hade planerat en icke vattenfylld grav runt
staden och ett kastell på "Skräcka udde".

Istället gick uppdraget till en annan fortifikationsofficer, Carl
Fredrik von Röök, som bl a. dessförinnan haft överinseendet över
befästningsarbeten i Finland, främst uppbyggandet av Sveaborgs
fästning utanför Helsingfors. von Rööks förslag för Vänersborgs
befästande är ytterst detaljerat och omfattar ett 20-tal blad med
väl genomarbetade ritningar och planskisser över de olika värnen i
anläggningarna. Till detta kommer också 19 fullskrivna folioark
med beskrivning över fästningen. Planen finns tillgänglig på Krigs
arkivet i Stockholm.

General von Arbin har i en introduktion till det von röökska
förslaget motiverat fästningsplanerna. Fortifikationschefen hade
själv gjort sig förtrogen med stadens strategiska läge, då han åt
skilliga år tidigare tillsammans med bl. a. generalmajor von Strus
senfelt, överste Sprengtporten och major Pinello (den italienfödde
ädling som blev en av Karl XII:s officerare, och deltog bl. a. i
ryska fälttåget, samt blev senare kommendant i Bohuslän, och allt
fort har ättlingar i Vänersborg).

"Vänersborg äger den fördelen att äga en rymlig hamn, så väl
igenom den av naturen formerade kanalen imellan staden och grun
det å Dalssidan, vilket vidtager strax vid träbroändan, som stö
ter till den långa chausseen varöver man färdas till andra stranden;
såsom ock av sjön Vassbotten, vilken å ena sidan har kommuni
kation med Vänern och å den andra meddelar tillräckligt vatten
för passagen av djupgående järnskutor och andra fartyg", anför
von Arbin. "Förutom allt detta giver en redan byggd stad bättre
utrymme till vinterkvarter för en någorlunda respektabel trupp,
jämte deras och de övriga kvarterens förnödenheter".
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Denna karta från 1781 visar den tänkta placeringen av befästningsver
ken i Vänersborg enligt Gustaf llI:s intentioner. Ytterst på Skräcklan
och på skären utanför skulle centralfästningen med vallgravar ligga. En
deltaljerad skiss ses på sidan 8. En ringmur med sju befästa mindre värn
omgärdar själva stadskvarteren. Pilarna t.v. utvisar läget för de båda fri
stående bastionerna vid Blåsut och i Dalbobergen.

von Arbin finner det vara mycket angeläget att sjöfarten skall
kunna skyddas. Därför ville han förorda anläggandet av bastioner
på höjderna vid Blåsut och i Dalbobergen. Dessa höjder skulle lätt
kunna falla i fiendens händer om de inte var befästa, menade han.
Därigenom kunde då en fiende kontrollera såväl Dalbobron, sjö
farten på Vänern och även hamnen i Vänersborg. Detta skulle
kunna innebära att fienden fick möjlighet att tränga fram och nå
förbindelse med Edsvägen, vilket vore allvarligt, då vägen i så fall
låg öppen mot Göteborg. Likaså kunde fientliga trupper tränga
fram mot både Vassända kyrka, och vidare ta sig över Karls grav
och Göta älv vid Vargön in i Västergötland.
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Kraftiga batterier på Dalbobergen, ett väl dimensionerat cita
dell och magasin på Skräcklan samt en befäst ringmur runt hela
staden, var huvudtankarna i von Arbins plan. Med den planeringen
skulle man b1.a. ha den fördelen att i fredstid lätt kunna transpor
tera hit förråd och förstärkningar, såv:iL sjö- som landvägen. Vid
krigstillstånd skulle man i fästningen kunna utstå mycket långva
riga belägringar; om man trots allt skulle tvingas överge "borgen
vid Vänern" fanns tämligen goda reträttmöjligheter både till lands
och till sjöss.

I det förslag som von Röök utarbetade - det är daterat Stock
holm den 10 juni 1781 - förlade han kärnan i fästningsanlägg
ningen till "den yttersta udden norr om staden". Det var således
på Skräcklan, i motsats till den tidigare placeringen av försvars
skansen i den södra delen av staden. På Skräckleudden hade han
tänkt sig att huvudmagasinet och själva fästningsbyggnaden skulle
anläggas som en starkt bestyckad fyrkant i tre våningar, jämte
källare och plattform, samt med underjordiska logements- och
förrådsbunkers - kassematter. Fästningskärnan skulle omges av
fyra bastioner med i spetsar framskjutande ytterverk, kontregarder
och rave1iner, samt omges aven vattengrav. Under försvarsval
larna skulle min-gallerier anläggas. Flera av värnen skulle place
ras ute i sjön på skären. Runt hela staden skulle en ringmur av
gråsten uppföras. Den tycks enligt ritningarna vara planerad att
bli cirka sex meter hög. I muren skulle ingå sju bestyckade bastioner
och kassematter.

Placerar man i fästningen i nutida Vänersborgsförhållanden, skul
le fästningens kärna - vilken tycks vara beräknad till cirka 15
meter i fyrkant - ligga nästan exakt där Vattenverket ligger. Bas
tionerna och fästningsvallarna skulle skjuta ut över den nordligaste
udden utanför Vattenverket och på holmarna och skären där. En
vallgrav skulle i väster ha mynnat ut i Vänern ungefär vid plat
sen för gamla kallbadhuset och därifrån gått i vinkel österut ge
nom Norra skolan, skjuta in i kvarteren på andra sidan Norra
gatan och mynna ut i sjön strax söder om Skräcklestugan. Fram
för vallgraven, åt stadsidan till, var en kraftig fästningsmur pla
nerad.
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Detta är en detaljskiss - delvis i genomskärning - av Skräcklefäst
ningens centrala parti. I mitten den kvadratiska kärnan med dess fyra
utskjutande bastioner, vilka delvis skulle byggas på några mindre skär,
varför Vänern till viss del ingår i denna inre vallgrav. Detta centralcita
dell skulle omges aven stjärnformig "månghörning", bestyckad med ka
noner och andra artilleripjäser samt minor. Utanför ännu en vallgrav
ligger de yttre försvarsverken med klassiskt sluttande, spetsiga värn.

De båda redutterna på andra sidan viken (som von Röök felak
tigt kallar Vassbotten), alltså i Dalbobergen och på Blåsut, skulle
förläggas på strategiskt lämpligt sätt, så att man från dem kunde
behärska dels vägen mot Dal och dels "postvägen till Uddevalla",
d.v.s. Katrinedalsvägen. Av ritningarna att döma hade man tänkt
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lägga den största och kraftigaste redutten ungefär i Dalaborgspar
ken, således mellan Folkets Park och högbrons landfäste vid Skogs
hyddan. Fästningsvärnet här borde bestå av fyra kraftiga bastioner,
vilka skulle sprängas in i berget, och omges av vallgrav och fäst
ningsvallar, som sköt ut i spetsar och vinklar. Omfånget skulle bli
närmare 150 meter i diameter. Här planerades också bombsäkra,
underjordiska bunkers.

Ungefär på krönet av Katrinedalsvägen vid nuvarande vägkorset
ovanför Blåsutbacken har det andra, mindre värnet på Blåsutsidan
ritats in på kartorna från 1780-talet. Detta värn skulle inte vara
fullt så gediget utfört, hade von Röök räknat ut. Risken var gan
ska stor att en eventuell fiende skulle kunna besätta denna redutt
och därför borde den inte vara så säker att fienden sedan själv
skulle kunna förskansa sig här.

De båda fästningsannexen på Blåsutsidan borde inte behöva bli
kostsamma att uppföra, menade von Röök. Han hade nämligen
kalkylerat med att man för att få byggnadssten till huvudfäst
ningen och ringmuren skulle spränga ut sten ur "de flinthårda ber
gen" på Blåsut.

I princip var Vänersborgs fästning tänkt att bli av både defensiv
och offensiv karaktär. Av den anledningen var det nödvändigt med
stora magasins- och förrådsutrymmen i fästningen. De försvarsstyr
kor som skulle förläggas till gränsen mot Norge beräknades uppgå
till 15.000 man. Därtill kom garnisonerna i grannfästningarna i
Bohuslän och Värmland. Av styrkan beräknades 2.000 man vara
kavallerister, och tillsammans med artilleriets och trossens hästar
fick man räkna med sammanlagt bortåt 5.000 hästar. Detta betyd
de att åtgången på t.ex. havre blev betydande och stora lagrings
utrymmen krävdes enbart för foderförrådet.

Efter ett noggrant överslag kom von Röök fram till att han be
hövde utrusta fästningen med 270 bunkers, vardera med plats för
200 tunnor. Totalt skulle för sex månaders behov behövas cirka
55.000 tunnor olika förnödenheter. Dessa fördelade sig så: havre
2.129 tunnor, råg 43.568 tunnor, ärter och gryn 1.000 tunnor, salt
5.000 tunnor och sill och salta varor 3.000 tunnor.
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SCi här tänkte man att huvudfästningens fasad skulla ta sig ut. Över
fästningskärnan pCi Skräcklan vajar den tretungade fanan. Härifdn ut
gCir den kraftiga ringmuren runt staden. Den mörka sektionen till vänster
om bildens mitt är en "röntgenskiss", som visar ett parti av fästningskär
nans kraftiga stenmurar i genomskärning.

För att sOfja för möjligheten att få färsk proviant under en
långvarig belägring rekommenderades att man skulle plantera in
fisk i vallgraven! Garnisonen i fortet i Dalbobergen ansågs ha till
räcklig tillgång på färskvatten genom det regn- och smältvatten
som skulle finnas i vallgraven

Även om magasinsutrymmena för livsmedel och foder kan tyc
kas vara rejält tilltagna, tyder beskrivningen av fästningens för
svarsfunktion på att lagringsbehovet för ammunition skulle vara
enormt, eftersom försvararna vid ett angrepp förutsågs formligen
kunna ösa tiotusentals granater och bomber i olika kaliber i tim
men över angriparna. I planerna ingick anläggandet av ett krut
magasin i en ravelin ytterst åt sjösidan. Det antecknas särskilt att
krutmagasinet skulle ha en klen stenvägg och enkelt bjälklager i
den vägg som vette mot sjön. Detta för att tryckvågen vid en even
tuell explosion inte skulle riktas in mot fästningen utan gå ut över
sjön. Sannolikt var detta en dyrköpt erfarenhet från andra dåtida
fästningar.

Bland handlingarna om detta storståtliga befästningsprojekt för
Vänersborg finns också en hemlig beskrivning av "huru värnen i
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Vänersborgs fästning skola försvaras". Där lägger von Röök fram
hela "generala ideen" med fästningen Vänersborg och ger minst
sagt förnumstiga förmaningar och - tycks det även för en lekman
- elementärt självklara upplysningar i en "bruksanvisning" som
är ställd till den blivande kommendanten. Den gode generalma
joren-är också noga med att begära att dessa uppgifter om förut
sättningarna för "Speciela Förswaret af denne Deffensions Syste
ma" skall vara förseglade ända tills det blir aktuellt att sätta för
svarsarrangemangen i verksamhet. Risken fanns, menade han, att
"någon officer kunde ta en kopia och lämnande denna genom tryc
ket till allmänheten, för att göra sig ett namn, samt därigenom
yppa en hemlighet, som endast bör vara reserverad för fädernes
landet".

I några av de goda råd som en blivande kommendant skulle bli
delaktig av understrykes bl. a.:

"En ostridig sanning bliver alltid, att om den attackerande ej
kan demontera fästningens kanoner, så vågar han aldrig att med
vanlig dristighet avancera med sitt folk. Om nu kommendanten
kan beskjuta den attackerandes manskap med haubitskulor, så för
g-år och söndersplittras betäckningen för de soldater som trängt in
i fästningsgravarna och soldaternas aktivitet avstannar. Soldaten
skall vara oändligt lycklig om han undgår döden, eller får jämte
sina kamrater svidande blessyrer".2)

Det går åt många tättpräntade foliosidor för von Röök att ut

veckla sin grundtanke i uppbyggandet av försvarssystemet i fäst
ningen. Med en fängslande inlevelse går han i detalj in i beskriv
ningar av vilken strategi som skall tillämpas i en mängd vitt skilda
förutsättningar för angrepp. Generalen drar upp en hel rad tänk
bara förfaranden vid stormningsförsök och all möjlig överrask
ningstaktik från fienden. Själv stoltserar fästningsplaneraren med
att ha åtskilliga "surpriser" i beredskap, som han menar att
den anfallande stridsledningen aldrig skulle förmå tänka ut. Det
skulle t. ex. vara oväntade sprängningar av minor i oförutsedda
serIer, speciella system vid avlossandet av mörsare och haubitser,
såsom att bara skjuta med varannan etc. överraskande utfall av

2) Stavningen citaten här och fortsättningen normaliserad.
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försvarare, bl.a. i småbåtar med 10-12 man O.s.V. fanns också
med i strategin.

Åtminstone teoretiskt skulle den planerade stolta fästningen i
Vänersborg vara hart när omöjlig att intaga. Inte ens om den attac
kerande vore beredd att "offra folk som flugor" skulle ett storm
ningsförsök bli framgångsrikt, menade konstruktören. Som fäst
ningen var planerad betydde det tydligen nästan obegränsade möj
ligheter att vräka mördande eld från kanoner, haubitser och mör
sare jämte granater och minor över angriparna. von Röök säger
att anfallarna "måste äga mer än mänskligt kurage för att arbeta
under en så levande eld" - och det tror man gärna. Han räknar
dock med att fienden skall vara båda "katig och modfull" och ut
trycker sig avslutningsvis om det stolta befästningsverk han så
energiskt planerat och tänkt ut på följande till synes blygsamma
sätt:

"Man lämnar åt dem som bevistat belägringar eller varit uti
belägrade fästnin~ar att döma, huru svårt det bliver för den attac
kerade. Tänker fienden bemäktiga sig fästningen genom att svälta
ut garnisonen, bör utsvältningen draga långt ut på tiden".

Vid ett sentida studium av 1781 års fästningsplaner för Väners
borg kan man inte undgå att starkt imponeras av såväl de storslagna
vyerna i projektet som den oerhörda grundlighet med vilken det
planerades. Så mycket märkligare som hela detta jättarbete tycks
ha kommit till utan att von Röök uppenbarligen själv gavs tillfälle
att besöka Vänersborg. Allt tyder på att han fått lita till kartor,
samt observationer och informationer i andra hand. Krigsarkivet
har von Rööks dessein i två upplagor i något varierande utförande.
Samtliga ritningar och phner har gjort i flera färger för att återge
fästningen i så naturtroget skick som möjligt. Koloreringen bl.a.
är så utsökt skickligt utförd att man tror sig se ett perfekt färg
tryck. Antalet arbetstimmar som lagts ned på fästningsplanen för
Vänersborg måste vara mycket betydande.

Andå var allt detta arbete fåfängt - ett monument över för
spilld möda. Det magnifika försvarsverket fanns bara på pappe

ret då fienden några år senare stod utanför Vänersborgs tullportar.
Det var då ånyo dansk-norska trupper som intog och ockuperade
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staden i början av oktober 1788. Detta angrepp var en direkt följd
av att Gustav III tidigare anfallit Ryssland och eftersom Danmark
var Rysslands bundsförvant tvingade tsaren den danske kungen
att förklara Sverige krig och gå till anfall. Nu blev den dansk
norska ockupationen av Vänersborg en ganska stillsam historia för
att vara en krigshandling. Allt tycks ha gått helt oblodigt och
okrigiskt tillväga och efter en månad drog inkräktartrupperna,
under kommando av den danske generalen Johan Fredrik von
Mansbach, vidare över Dalbobron och via Dalsland åter till Nor
ge. Det var sista gången en fientlig trupp varit i Vänersborg.
Däremot fick Vänersborg fungera som högkvarter och uppmarsch
bas för betydande truppstyrkor vid fälttågen mot Norge våren
och sommaren 1808, samt det s.k. fjortondagarskriget i augusti
1814, vilket föregick unionen mellan Sverige och Norge.

Orsakerna till att Vänersborg inte fick den fästning, vilken på
många håll syntes så angelägen, var uppenbarligen flera, delvis
samverkande. Dels var statens finanser allt annat än goda och dels
inriktade man sig tydligen på att i första hand bygga ut försvars
anläggningarna i Finland och på sydkusten, i Skåne och Blekinge.
Dessutom rapporterades t. ex. 1784 allmänt om betydande vakan
ser i manskap vid regementena samt stor brist på utrustning och
dylikt. Åren 1781 och 1782 var också svåra missväxtår, inte minst
drabbades Dalsland hårt det senare året. Det sades här vara mer
allmänt än sällsynt att folk svalt ihjäl; svälten var den fiende man
då fruktade mest.

Gustav III:s stolta planer på en central fästning i Vänersborg
slutade också i något aven västgötaklimax - efter några decennier
var Norge svenskt. Grannlandet, den forne angriparen, eliminerades
följaktligen som fiende, och samtidigt flyttades Sveriges västgräns
från Vänertrakten ända ut till Atlanten, varefter Vänersborgs stra
tegiska betydelse starkt reducerades. Kungens personliga engage
mang för att göra Vänersborg till en fästning gjorde honom up
penbarligen populär bland stadens befolkning. Rojalismen tog sig
blomstrande uttryck redan vid Gustav III:s första besök i staden
(det som omnämns inledningsvis) då majestätet mottogs i en stad
som var överdådigt illuminerad och feststämd. Under kungens hela



regeringstid var Gustavsdagen en betydande festdag lokalt i Vä
nersborg, liksom kungens födelsedag den 24 januari. Det låg ett
"fantastiskt, utländskt, flärdfullt" - rent av fransyskt - skim
mer över den småstad som visserligen inte blev fästningsort men
som långt efter "Gustavs dagar" fick drag av Lilla Paris och blev
litterärt ryktbar som en fredlig idyll.

Sture Johanson.
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Kring Vänersborg på Lloyds tid.

På min vägg hänger en mynningsladdad dubbelbössa, jämte en
skolflorett det enda minnet efter min farbror och namne. Han av
bröt skolgången vid läroverket i Vänersborg året före studentexa
man och gick till sjöss men omkom på sin 20-årsdag, då ångaren
"Apollon" gick under på Nordsjön.

Min far berättade ofta om broderns jaktintresse som fick sitt ut
lopp i de på den tiden ganska vilda markerna väster om staden.
Dubbelbössan hängde sedan oanvänd i över 60 år, till dess jag
själv i ungdomligt oförstånd använde den vid kråkjakt på Kasen.
Med förskräckta föräldrar som åskådare avlöpte dock det hela
lyckligt för skytten men mindre lyckligt för kråkorna.

Berättelserna om jaktäventyren på 1870-talet tror jag var en bi
dragande orsak till att jag tidigt blev intresserad av Llewellyn
Lloyd's märkliga öden och äventyr. Det torde vara onödigt att
för läsaren presentera denne man, vars minne fortfarande är levan
de ej minst i Vänersborgstrakten. Det går många mer eller mindre
sanna historier om hans originella uppträdande och hans böcker
om jakt och fiske hör till klassikerna på detta område.

För några år sedan hade jag turen att på ett antikvariat få tag
i hans "Scandinavian adventures", 2 delar, tryckt i London 1854.

Verket innehåller en fantastisk blandning av vetenskap, sägner
och folklivsskildringar, men det jag här vill återge litet av är
Lloyd's beskrivning av sällskapslivet på gårdarna i Vänersborgs
trakten, hans kommentarer till vissa sociala förhållanden och i nå
gon mån hans fiske i Göta Alv. Isynnerhet när det gäller skild
ringen av sociala förhållanden måste man betänka, att det hela är
skrivet aven man som fått en engelsk överklassuppfostran i början
av 1800-talet.

I valda delar och fritt översatt låter jag Lloyd själv berätta.
Skildringens början kan hänföras till tidigt 1830-taI.

- Efter min vistelse i Wermeland slog jag mig ned i närheten
av den lilla staden Wenersborg, belägen vid sydspetsen av den sto-

15



ra s)on Wenern. Bostaden hette Ronnum. Agaren drev själv jord
bruket, men då han själv bodde på en annan gård en bit därifrån,
hyrde han ut boningshuset på Ronnum till mig.

Stället var mycket vackert beläget, Göta Alv flöt fram i bak
grunden och många vackra ekar smyckade det parkliknande om
råde som omgav huset. Om man ser Ronnum i dess helhet, så finns
det inte många vackrare platser i mellersta eller södra Sverige.

Huset innehöll 14 eller 15 rum. Med detta följde en måttligt
stor trädgård jämt betydande fiskerättigheter och för allt detta
betalade jag inte stort mer än tio pund om året.

Detta ger en bild av de förmånliga ekonomiska villkor man
kan hyra ett omöblerat hus för på den svenska landsbygden, något
som ofta är fallet när ägaren själv bor på annat håll. Att köpa
möbler var också billigt, i varje fall för den som nöjde sig med
enkla hemslöjdsbetonade saker.

Stolar t.ex. köpte jag för tre shilling per dussin och stora slag
bord fick jag för 3-4 shilling per styck. Köksutrustning, porslin
och bränsle var nästan lika billigt. Ronnum hade också fördelen
av att ligga nära Venersborg som på den tiden ansågs vara en av
de billigaste handelsplatserna i den delen av Sverige.

Några prisexempel kan kanske intressera, men man måste då
komma ihåg, att priserna i vissa fall kan variera med 50-100 pro
cent under knapphetsperioder.

Ett pund nöt- eller fårkött 12 öre, ett pund ost 12 öre, ett pund
smör 25 öre, en säck potatis 90 öre o.s.v. Det fanns många vackra
platser i närheten, bl.a. Gäddebäck där jag själv bodde senare.

Alla visade mig den största vänlighet, vilket gjorde min vistelse
i denna del av landet mycket behaglig. Sällskapslivet bland fa
miljerna var mycket livligt, större middagar gavs med jämna mel
lanrum, men smärre kvällsbjudningar hörde till det dagliga livet.

Tillställningarna livades nästan alltid upp med musik och de
små bjudningarna avslutades ofta med dans. De svenska damerna
dansar, liksom herrarna, mycket bra men jämfört med de engelska
sker det med litet väl mycket "aktivitet", För de äldre var kort
spel det största nöjet på kvällarna och vanligen spelades Whist,
Boston, L'Hombre och Vira. Kortspel är något aven passion hos
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svenskarna och när det gäller de mera ivriga är kortleken sällan
ur deras händer, vare sig morgon, middag eller kväll. För mig,
som aldrig deltog i detta nöje, var kortspelet en verklig plåga.
Frukt, konfekt och förfriskningar serverades i överflöd och kväl
len avslutades vanligen med en supe. - Lloyd beskriver mycket
noga mat- och dryckessederna och förvånar sig givetvis bl.a. över
att herrarna inte, som i England, sitter kvar vid middagsbordet vid
ett glas portvin utan lämnar bordet samtidigt med damerna. Han
kommenterar också den enligt hans mening ringa klassskillnaden,
men man måste ju se honom som en ganska ytlig betraktare av
problem av denna art.

- Bönderna i mitt grannskap levde mestadels under goda för
hållanden och även torparna hade litet att klaga över (!). Allvar
liga brott var ovanliga i trakten även om småstölder förekom gan
ska ofta. Att det fanns något mer än medeltalet av värdelösa ka
raktärer, jämfört med landet i dess helhet, var inte mycket att
förundra sig över, ty Ronnum låg inte endast tätt intill en farbar
älv, som alltid är tillhåll för skumma karaktärer, utan även nära
Wenersborg, som under de gamla norska krigen hade varit en gar
nisonsstad, och befolkningen var som en följd därav något demo
raliserad. Dryckenskap var olyckligtvis mycket utbredd bland mi
na fattigare grannar och troligen orsaken till många av de brott
som begicks. -

Under sommaren 1834 kom kolerasmittan till Göteborg och någ
ra dagar senare även till Vänersborg. Av en befolkning på c:a 2000
skördade koleran nära 200 offer. Inom en vecka hade även trakten
kring Ronnum drabbats och Lloyd's nära granne, M. Norström
på tlnafors, förlorade 11 personer av de knappt 50 som fanns på
den gården. I Vänersborg och kringliggande trakter var de vanli
gaste medlen mot koleran kräkmedel, koppning och svettdrivande
medel av olika slag. Lloyd uppehåller sig mycket vid denna far
sot och lämnar drastiska skildringar av händelseförloppet. En för
Lloyd typisk iakttagelse vill jag återge.

- Det fanns ett flertal verkliga drinkare nära mig och dom för

orsakade alla mycket obehag. Men när koleran bröt ut, ansågs det

som självklart att omåttlighet nästan var detsamma som säker död
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och vi väntade oss naturligtvis att de som hade turen att överleva
ej längre skulle bli besvärade av våra rumlande grannar. Men detta
var ett smärtsamt misstag, ty trots att många mycket sobra män
niskor sopades bort klarade sig nästan samtliga fyllbultar. -

Lloyd disponerade ett fiskevatten vid Källshagen. Under kole
ratiden hade han överlåtit fiskerätten till en man som en dag dar
rande kom till Lloyd och sade, att dödsstanken från Vänersborg
var så svår, att han inte kunde hålla på med fisket.

Fiske vid Göta .KIvs utlopp ur Vänern upptog annars stor del
av Lloyds tid under åren på Ronnum, och han berättar att han
under en säsong på spö fångat 120 större laxar, 75 öringar, 364
gäddor plus en del andra fisksorter. Tillgången på fisk var enorm,
men Lloyd beskriver själv hur denna hastigt minskade på grund
av otillräckligt skydd och våldsam ökning av antalet fiskare.

Till sist en detalj av helt annat slag. I synnerhet i det andra
bandet av "Scandinavian adventures" blandar Lloyd sådana äm
nen som fångstredskap för rovdjur, fågelfångst i Norge, lappar
nas liv, Gustaf Wasas äventyr i Dalarna och bältespänning i Små
land. När han detaljerat beskriver denna senare sedvänja, vars
verklighetsunderlag ju är synnerligen diskutabelt, kunde han väl
knappast ana att en replik av Molins "Bältespännarna" skulle bli
en omhuldad prydnad i Vänersborg.

Edvard Taube.
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ÅRSKRÖNIKA 1968.

Vi börjar denna återblick över årets händelser med att i minnet
förflytta oss utanför landets gränser. Senator Robert Kennedy,
som ställt upp som kandidat i det amerikanska presidentvalet, har
fallit för en lönnmördares kula. Prästen, innehavaren av Nobels
fredspris, den 39-årige negerledaren Martin Luther King, han som
predikade "icke våldsmetoden" i kampen för negrernas medborger
liga rättigheter, har fallit för en lönnmördares kula. Tjeckoslova
kerna, som kommit en bit på vägen mot frihet och mänskliga rät
tigheter för medborgarna i sitt land, har lömskt våldförts av sin
sovjetiske bundsförvant och flämtar nu under hans struptag.

Våld mot en människa med annan politisk uppfattning, våld
mot en människa med annan hudfärg, våld mot ett folk som söker
sin egen väg till lycka och frihet, se detta är 1968 års vinjett: V å/d.

Och vi i demokratien Sverige skall inte förhäva oss. öppna en
dagstidning, vilken som helst och läs rubrikerna: Barnmisshandel,
våld mot gamlingar, våld mot ordningsvakter och våld mot en
skilda, rån av gangsterligor och överlagda mord. Detta är vad
som händer under ett enda dygn i lyckolandet Sverige. Ar detta
bilden av ett kulturland i utförsbacken?

Och så har vi demonstranter som går våldets väg. Vad man i
grunden demonstrerar för eller mot är ofta svårt att få ett grepp
om. Men vad man däremot demonstrerar, utom våldsamheter, är
dålig stil, dåligt språk och riklig hårväxt, och när studenterna sö
ker vara med på ett hörn får man dessutom en skrämmande de
monstration av svåra brister i den studerande ungdomens intellekt
och i deras kunskap om vad ordet demokrati innebär.

Ljusets riddarvakt hette det en gång.
Tacka vet jag Brantings demonstrationer. De hade tyngd och

allvar men framför allt värdighet.
Men nu har vi hamnat mycket långt tillbaka i tiden och det

var inte alls meningen.
Alltså: över till nuet och Fridas stad.
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Landsvägstrafiken ökar i omfattning från år till år och att Vä
nersborg fått känning av denna ökning är naturlig med dess läge
i en trafikskärningspunkt. Årsmedeltalet för bilar per dygn över
Dalbobron var 1958 3750 och beräknas för 1968 överstiga 11.000
st. En del av trafikökningen kommer på turismens konto och även
turisternas antal ökar i Vänersborg, åtminstone på våra camping
platser. Sålunda besöktes Ursand under sommaren av 10397 per
soner som stannade ett eller flera dygn och Holmängen, som är
den mindre av campingplatserna hade 4686 gäster. När man ändå
talar om turister får man ej glömma dem som båtledes passerar
vår stad. I gamla hamnkanalen har trängseln under sommaren
stundom varit stor bland alla de båtsemestrande svenskar och ut
länningar som "gjort" eller tänker "göra" Vänern. Man vilar ut
eller samlar sig, man tankar, provianterar, reparerar och påstår
sig trivas bra med vår stad och dess innevånare. Och man beröm
mer det fina sommarvädret som vi består med. Och vi sträcker
på oss, ler underfundigt och ser självbelåtna ut.

I den damm, som bildats under nya Dalbobron, har man släppt
ut regnbågsforeller. Om detta har med turismen att göra är svårt
att säga. Enligt krönikörens erfarenhet söker sig fisketuristerna till
helt andra landsdelar och söker andra vatten än en damm under
en, som vi nyss hört, mycket hårt trafikerad bro. Men det lär va
ra någonting som kallas PR-grej med regnbågarna och då är väl
allt som det skall vara.

Vänersborg har landets lägsta matpriser, påstår ELA. Har man
törhända Vänersborgs Husmodersförening bakom sig när man vå
gar påstå detta? Vem som egentligen står bakom intresserar brö
derna ganska litet då de nu kraftigt sänker hushållspengarna. Hur
ELA sedan klarar biffen med husmödrarna är inte brödernas hu
vudvärk.

Rektorn, stadsfullmäktiges andre v. ordförande, gillebrodern
m.m. Sune Lundgren har till alla sina oräkneliga offentliga och
andra uppdrag lagt ytterligare ett: oljeutsläppsberedskapsflygspa
narens. Sune Lundgren, som är ivrig sportflygare, skall vid behov
med sitt sportplan avpatrullera luftrummet över staden och rap
portera oljeutsläpp. Och bidraga till att utsläpparna befordras till
laga näpst får man förmoda. Hur han sedan från sitt flygplan
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skall kunna lägga vantarna på dem som släpper ut olja i kloaker
na, förmäles ej.

De sista "riktiga studenterna" har släppts ut från Huvudnäs
skolan, som är det nya namnet på Vänersborgs gamla anrika lä
roverk. Det var den 104:e årgången och därmed är punkten satt
för den epoken. Och punkten är väl troligen också satt för de ny
bakades oskyldiga glädjeyttringar som traditionsenligt fick sitt
utlopp efter tolv år på skolbänken. Ty man vill ha det till att
sådant är opassande i vår rationella demokrati. Bort med allt som
bryter monotoniteten, bort med det som kan ge ett ögonblick av
fest och glädje. Fram för likformighetens gråa vardag. Detta ska
par jämnlikhet. Tror man.

För bröder som lever i förskingringen men tänker besöka sin
hemstad och nöta de stenar där barn de lekt, vill jag här söka
berätta något om de förändringar i stadsbilden som skett och sker
och varför och hur de kommit till.

Vi börjar i den nya idrottsstaden. Här på gräsplanen vid Idrotts
husets entre står Vänersborgs senaste skulptur. Konstverket har
av sin skapare Folke Truedson fått namnet "Tr~ad". Bröder, som
uppträder i närheten av konstverket, bör sträcka på sig och se
självmedvetna ut, ity skulpturen är donerad till staden av Gillet.
Och om sanningen skall fram så har Gillet fått pengarna till den
na donation av AB A. F. Carlssons skofabrik, som vid sitt 100
årsjubileum 1960 till Gillet överlämnade en penningsumma "att
i samråd med stadens styrande och företagsledningen användas till
stadens utsmyckning och försköning". Vilket nu är fullbordat. Och
skall hela sanningen fram, så har Lions Club mycket frikostigt
bidragit vid konstverkets tillkomst.

Skulpturen överlämnades till staden av Gillets Ålderman Erik
Sahlin, som talade vackert och värdigt. Stadsfullmäktiges ordfö
rande, gillebrodern och överläkaren Bengt Jennische mottog å sta
dens vägnar gåvan, uttalade vänersborgarnas och sin egen glädje
över att densamma kommit till och tackade Gillet och övriga do
natorer. Och Stadsmusikkåren spelade, vårvinden lekte med flag
gorna och solen sken. Och nu står konstverket där med sina gyl
lene vingar sträckta mot skyn, som sökte den återskänka något
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av vårsolen åt oss trumpna människobarn där vi trampar omkring
i samvarons novemberdimma.

Om förändringarna i gamla staden kan här anmälas att Kungs
och Drottninggatorna breddats på parkeringsplatsernas bekostnad
och gjorts trefiliga. På möjligheterna att fort och bekvämt ta sig
igenom eller ut från staden kan ingen klaga. För den, som av nå
gon anledning tänkt stanna till ett slag i Vänersborg, är det däre
mot sämre ställt. Man har nämligen målsmedvetet arbetat för att
förhindra eller försvåra parkering av bilar i centrala staden, och
tyvärr måste vi konstatera att arbetet varit framgångsrikt.

Torget, som med sina parkeringsmöjligheter varit vår stora till
gång när det gäller att dra köpsugna konsumenter till staden, hål
ler nu på att göras om till en labyrint. En sådan där låtsas-laby
rint, i vars mitt man släpper barnen och lovar dem en glass om de
på ett finurligt sätt kan ta sig ut utan att bryta mot för många
labyrintingenjörsregler. För föräldrar kan barnens beteende här
ge goda tips om kommande lämplighet för framtida möjligheter
inom stadslabyrintbyggarbranschen. Men, handen på hjärtat: Det
var väl inte meningen att stadens brist på lekplatser skulle få den
na lösning?

Vid Residensbron har man satt upp trafikljussignaler för att
pröva ett nytt system för parkering: parkering på körbanan. För
söket slog mycket illa ut, och för att ej tappa ansiktet har man nu
återgått till flytande parkering, d.v.s. ljusen blinkar genomgående
gult och bilisterna bara kör och slipper parkera där de inte vill.
Av nyss sagda förstår bröderna, att de styrande i Vänersborg ej
är motståndare till parkering som sådan, utan endast till sådan
parkering som allmänheten gillar.

Därför har man också följdriktigt anlagt en påkostad parkerings
plats på Sanden. Utnyttjandegraden där slog rekord på oktober
marknadsdagen med knappt 15 Ofo. Hur vore det att låta ljusex
perten från Residensbron få uppdraget att ordna något slag av
ljussignaler som släppte in bilarna på parkeringsplatsen Sanden,
men hindrar bilisterna att köra därifrån. För experten måste upp
draget te sig lockande efter gesällprovet med Residensbron. Ar
man expert så är man! och för skattebetalarna måste en välbelagd
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parkeringsplats på Sanden vittna om de styrandes duglighet och
förutseende.

Bröderna får ursäkta detta som verkar kvirr och ältande om tra
fik och parkeringsplatser, men skall staden leva och gå framåt, så
måste folk ha någonting att leva av och för och där kommer handel
och samfärdsel in i bilden. Det är på tiden att sluta yra om este
tiska torg med kantstensornamenterade rabatter mitt i affärscent"
rum och om parkeringsplatser som ligger halvvägs till Frändefors!

Kungl. Postverket har infört någonting som kallas postnummer.
Någon okänd rationaliseringsexpert har tydligen varit framme och
följaktligen går postförsändelserna nu med samma svindlande
hastighet som på postdiligensernas dagar. Vänersborg har fått sig
tilldelat n:r 462 00, 462 01 och 462 02 som bröder i förskingringen
bör använda sig av då de skriver hem. Räkna med att breven fort
farande kommer fram, även om det tar sin runda tid.

I Plantaget är Mandråparen försvunnen. Tillfälligt, påstår Ål
dermannen, som har sin yrkesmässiga tro att förkomna saker skall
skaffas tillrätta. Hur därmed blir får framtiden utvisa. I väntan
på Mandråparn har man i alla fall som ersättare satt upp en smal
och ynklig lyktstolpe, som knappt torde tillfredsställa ens en knä
hund.

Av kanonerna framför kyrkan saknas fortfarande den ena. Var
för det så är vet inte krönikören och ingen annan heller förresten.

Vänersborg har blivit herostratiskt ryktbar som tryckort för
porr, sägs det. Krönikören avstår från kommentarer i avsaknad
av erfarenhet och brist på fakta. Det är nämligen inte så lätt att
alltid hänga med i den senaste formen av sexualupplysning. För
modligen ligger Skolöverstyrelsen och docenten Joakim Israel även
bakom vänersbor[sporret.

Om bröderna efter denna uppskakande rundvandring och dessa
avslöjanden behöver ett huvudvärkspulver eller rentav något lugn
ande så skall här meddelas, att apoteket har flyttat till Sundsgatan.

Och nu skulle denna krönika vara slut, men krönikören upptäc
ker att det kan den inte vara. Ytterligare två händelser måste an
mälas.

FÖr det första: Här har hållits riksdagsmannaval. Vi hade i år
650,000 förstagångsväljare i Sverige. Dessa hade av ungdomsför-
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bund och andra uppmanats att rösta "ungt". Följaktligen blev re
sultatet ett hejdundrande förtroendevotum för två folkpensionärer:
Erlander och Hedlund.

Socialdemokraterna gjorde sitt bästa val sedan 1940 och fick
absolut majoritet i andra kammaren mycket tack vare Erlander
och Geijer, påstår de kunniga.

Detta om valet. Det andra som här skulle omtalas är de olym
piska spel som ägt rum i Mexico. Om de svenska deltagarnas in
satser i denna kraftmätning finns ingen anledning att bli mångordig.
Våra omedaljerade olympier påstås ha blivit omedaljerade därför
att de kippade efter luft i Mexico City, och därför skulle man nu
kunna räkna upp våra medaljörer i ett andetag utan att behöva
kippa efter luft. Men det gör vi inte.

Och med detta ber jag att få sluta min sjuttonde och sista krö
nika. Det är på tiden att en annan och yngre tar vid, en som ser
på vår stad i omvandling och på vad som sker omkring oss med
en annan syn än den krönikören är mäktig.

Och med detta, mina bröder: Ett tack från mig för tåligt och
överseende lyssnande och en önskan till Er om allt gott.

Vänersborg Allhelgonadags afton 1968.

Thorsten Gulz.
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t
MINNESRUNOR 1968.

Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en till skuggornas värld.

G i Il e b r ö d er.

Under det gångna året har åtta bröder för alltid lämnat vår krets. Några
vora välkända i vår stad och om alla kan sägas att de redligen fyllt sitt värv
och hedrat sin hemstad.

F. byrådirektören GUSTAF LUNDIN föd
des i Vänersborg den 4. augusti 1892 och
avled i Stockholm den 11. januari 1968. 
Efter studentexamen i Vänersborg 1912
Och ingenjörsexamen hade han först an
ställning vid Stahtmos i Nynäshamn och
vid Karlstads mekaniska verkstad. 1921 kom
han till Torpedverkstaden i Karlskrona som
konstruktör och experimentingenjör. Arbets
chef vid Torpeddeparremenrer i Stockholm
blev han 1933 och 1943 sektionschef i Ma
rinförvaltningens vapenavdelning. Lundins
tekniska begåvning och skicklighet gjorde
att han tidigt ålades ansvarsfulla konstruk

tiva uppgifter, och det var till stor del hans förtjänst att tekniken inom det
område där han arbetade nått en hög fulländning. - Lundin inträdde i Gillet
1919.
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F. folkskolläraren KARL RAHNE föddes
i Vänersborg den 13. november 1883 och
avled i Trollhättan den 4. mars 1968. 
Efter folkskollärareexamen började han sin
ordinarie lärarbana i Strömslund och vid
dettas inkorporering kom han till Trollhät
tans skoldi~trikt där han verkade til1 sin
pensionering 1944. - Rahne var kommu
nalt verksam i drätselkammaren och kyrko
fullmäktige och tiJ,lhörde under många år
Trollhättans Kyrkobrödrakår. Han var vi
dare en intresserad filatelist. - Rahne in
trädde i Gillet 1935.

F. charkuteristen JULIUS V. NORDBERG
föddes i Vänersborg den 7. juli 1892 och
avled härstädes den 27. april 1968. Efter
slutad skolgång arbetade Nordberg som lär
ling hos olika slaktare i staden och blev
med tiden utlärd charkuterist. Men mest
känd är nog Julius V. Nordberg för det
brinnande intresse han hade för hembygds
kultur och gamla folkliga traditioner och
för vilket intresse han offrade det mesta av
sin fritid. Född och uppvuxen i Väners
borg hade han en stark känsla för sin hem
stad och dess innevånare. Från sekelskiftets
Vänersborg samlade han bilder och foto
grafier som han noggrant daterade och för
såg med beskrivande och berättande texter.
Hans enastående personkännedom och hans

förtrogenhet med ämnet samt hans ambition att alltid vara exakt i sina be
skrivningar gör, att hans arbeten inom detta område kan vara av betydelse för
en ev. framtida forskning. Under signaturen "Skrifwaren" lät han ELA:s läse
krets ta del av dessa sina arbeten och att detta blev en kär lektyr för många
är säkert. - Nordberg inträdde i Gillet 1957.
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F. läroverksadjunkten LASSE BROMAN
föddes i Vänersborg den 19. maj 1906 och
avled härstädes den 28. maj 19G8. - Efter
studentexamen i Vänersborg 1924 och fil.
mag. i Uppsala fortsatte han sina studier
i Lund och arbetade samtidigt som journa
list. Han kom därefter in på lärarbanan
och var verksam på ett flertal orter innan
han 1941 kom till Skara där han tjänst
gjorde vid läroverket ett tiotal år. Under
denna tid var han bl.a. också rektor för
Skara stads yrkesskolor och föreståndare
för stadens föreläsningsförening. 1956 flyt
tade han till Lerum, där han ägnade sina
sista tjänstgöringsår åt den då nya enhets
skolan. - Braman inträdde i Gillet 1923.

F. köpmannen ALBERT CARLSSON föd~

des i Vassända-Naglum den 20. augusti
1878 och avled i Vänersborg den 8. juni
1968. - Albert Carlsson kom i unga år
til! Vänersborg där han fick anställning på
Skofabriken. Senare blev han delägare i
Vänersborgs Stadsbudsbyrå och öppnade på
tjugotalet Västkustens fiskaffär, som han
sedermera överlät i andra händer. Carlsson
var under många år aktiv i Vänersborgs
brandkår och som god sångare tiUhörde
han Vänersborgs Kvartettsångaresäl!skap. 
Carlsson inträdde i Gillet 1935.

F. byggnadsarbetaren KLAS WESTERBOM föddes i Vänersborg den 4. oktober
1885 och avled härstädes den 7. september 1968. - Westerbom arbetade under
sin aktiva tid hos olika byggmästare i staden. Originell till sin läggning levde
han tillbakadraget, men med sin vetgirighet och läslust följde han väl med allt
som hände såväl på det lokala planet som i större sammanhang. Hans raka
rygg och goda hållning på gamla dar väckte uppmärksamhet när han tog sina
promenader i Plantaget och för många ingick han i stadsbilden som en av våra
flanörer. - Westerbom inträdde i Gillet 1954.
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F. frisörmästaren GUSTAF ADOLF OHLS
SON föddes i Vänersborg den 24. juli 1897
och avled i Finspång den 18. september
1968. - Efter läroåren i sin hemstad flyt
tade han till Finspång där han 1919 öpp
nade en frisersalong som han drev till 1956.
Under många år var han aktiv medlem i
Finspångs idrottsklubb. Hans stora hobby
var fiske och friluftsliv med strövtåg i
skog och mark. - Ohlsson inträdde i Gillet
1944.

F. hovmästaren arro JOHANSSON föd
des i Vänersborg den 6. augusti 1888 och
avled i MelJerud den 6. december 1968. 
Redan i unga år ägnade sig Johansson åt
restaurangbranschen och var under ett fler
tal år hovmästare vid Stadshotellet i Vä
nersborg. I slutet av 30-talet flyttade han
till Mellerud där han öppnade en mjölkbar,
som han drev med framgång. Under sin
vänersborgstid var "Klubb-Otto" någonting
av allt i allo för gästerna på Stadt och
med sitt alltid goda humör och stora tjänst
villighet en mycket uppskattad person.
Johansson inträdde i Gillet 1925.

Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

THORSTEN GULZ.

Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra d/i sol g/itt ner.
Skuggorna breder sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sm vaggande sång.

(Anita Hallden).
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Vänersborgs Söners Gilles

Styrelseberättelse för år 1968.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följan
de berättelse för verksamhetsåret 1968, Gillets 63 arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 2. maj och
till Högtidsstämma den 1. november.

Till Högtidsstämman som ägde rum i Stadshotellets nyrestau
rerade festvåning hade 66 gillebröder infunnit sig.

En broder tilldelades härvid Gillets medalj och sex därtill be
rättigade bröder erhöllo Gillets 25-årstecken.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats redogjorde l:e Ålderman
nen för de genomgripande underhålls- och förbättringsarbeten som
under året slutförts i fastigheten. I samband härmed gav Ålderman
nen också en kortfattad översikt över det sätt på vilket styrelsen
löst de ekonomiska problem som uppkommit i samband med dessa
arbeten.

I april överlämnade Gillet till staden skulpturen "Triad", som
inköpts med de medel som donerats till Gillet av A. F. Carlssons
Skofabrik. Vid inköpet har Lions Club i Vänersborg bidragit med
10.000:- kronor, vilket styrelsen här tacksamt noterar.

Högtidsstämman avslutades med att Åldermannen läste delar av
Halvord Lydells årskrönika av år 1918, varefter bröderna samla
des till sedvanlig gemensam måltid, som denna gång ägde rum i
festvåningens stora sal. Vid det följande samkvämet fick bröderna
bl.a. tillfälle att vid en frågesporttävling visa prov på sina lokal
kunskaper genom att besvara knepiga frågor rörande stadens histo
ria, Birger Sjöberg och hans diktning, yrkesbeteckning på namn
givna personer som verkat i staden m.m. Kunnigheten var påfal
lande god.

För gillebröderna med familjer och vänner ordnades på Allhel
gonadagen en visning av Gillets nya lokaler. I samband med denna
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visning hade en utställning ordnats med bilder, fotografier, skrifter
och kartor ur Gillets arkiv. Såväl lokalerna som utställningen vann
brödernas gillande.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 37 årgång och
i en upplaga av 800 exemplar. Årsskriften översändes till bröderna
under oktober månad.

Vid årets slut hade Gillet 649 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets

understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Be
träffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålder
domshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

8.778 :16
8.870:-

463:32 9.333:.32

Kronor 18.111 :18

8.000:-
167:-
778:25
386:07

39:95
136:-· 9.507:27

105:39
8.498 :82 8.604:21

Kronor 18.111:48

Bidrag till fastighetens ombyggnad .
Sammanträdeskostnader .
Gåvor och uppvaktningar .
Trycksaker .
Porton .
Diverse , .

Behållning till år 1969:
Kassa och postgiro .
Innestående i bank , .

1. ALLMÄNNA KASSAN:

BehåHning från 1967 .
Medlemsavgifter .
Ränta sparkasseräkning .

--====-----

2. VKNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1967 .
Ränta .

5.898:80
307:48

Kronor 6.206:28

Utskylder ..............................•....•......
BehåHning till år 1969:
Innestående i bank .

Kronor

75:-

6.131 :28

6.206:28
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3. NAMNKUNNIGA VtiNERSBORGARES MINNESFOND:

BehåHning från 1967 .
Ränta .

Kronor
Behållning till år 1969:
Innestående i bank . .

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

BehåJlning från år 1967 .
Ränta .

Kronor
Behållning till år 1969:
Innestående i bank .

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:

Behållning från år 1967 .
Ränta .

Kronor

1.293 :08
69:36

1.362:44

1.36'2:44

2.506:20
131 :78

2.637:98

2.637:98

7.291:50
442:03

7.733 :53
BehåHning till år 1969:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

7.000:
733:53 7.733:53

2.000:
1.652 :22

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1967 .
Ränta .

Kronor

Julgåva .
Behållning till år 1969:
Lån till stiftelsen .
Innestående i bank .

Kronor

7. WILHELM OCH NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 196f7 .
Ränta .

Kronor

3.552:1)3
199:39

3.752:22

100:-

3.652:22

3.752 :22

10.382 :30
606:74

10.989:04

Stipendier till elever vid stadens folkskolor .
Utskylder .

150:
125:-- 275:-
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Behållning till år 1969:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

9.000:-
1.714:04 10.714:04

Kronor 10.989:04

8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1967 5.895:31
Försålda årsskrifter 176:-
Annonser i årsskriften 3.405:-
Ränta 327:73 3.908:73

Kronor 9.804 :04

Kostnader för årsskriften 5.050:03
Utskylder . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 47:- 5.097:03

Behållning till år 1969:
Innestående i bank 4.707:01

Kronor 9.804 :04

9. LAURA OCH ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1967 .
Ränta .

Kronor

7.667:53
462:83

8.130:36
Behållning till år 1969:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

7.000:
1.130:36 8.130:.36

10. A.B. A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:

Behållning från år 1967 .
Ränta .

Kronor

Utskylder .,. . . . . . . . . . . .. .. . 459:-
"Triad" skulptur 25.000:-

Behållning till år 1969:
Innestående i bank .

Kronor

11. NILS CARLSTRöMS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1967 .
Ränta .

Kronor
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25.501 :32
345 :34

25.846:66

25.459:-

387:66

25.846:66

5.825:72
342:29

6.168:01



Utskylder .
Julgåva .
Behållning till år 1969:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

4:-
100:- 104:-

5.000:-
1.064:01 6:064:01

Kronor 6.168:01

Ur allmänna kassan har bidrag till fastighetens ombyggnad läm
nats med 8.000:- kr och kostnaden för årsskriften har helt lagts
på Dymlinska fonden. Behållningen i denna fond har därmed min
skats med c:a 1.200:- kr. Då styrelsen anser att årsskriften bety
der mycket för bröderna och vet att den röner uppskattning i kret
sar utanför Gillet, vill styrelsen här vädja till bröderna att genom
gåvor till Dymlinska årsskriftsfonden eller på annat sätt ekono
miskt bidraga till att årsskriften i fortsättningen kan hållas vid
den standard den nu har.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till 2:e Ålderman och Gil
leskrivare driftschefen Thorsten Gulz och till Kassafogde kamre
raren Olov Janson.

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden varjämte
annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 15. april 1969.

ERIK SAHLIN

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUIST.

STEN SAHLIN.

SVEN LIND.

OLOV JANSON.

EVERT LUNDBORG.
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GRANSKNINGSBERATTELSE

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning un
der 1968 avgiva följande berättelse:

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplys
ning om de ekonomiska förhållande och om förvaltningen av dess
angelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovis
ningshandlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess tillgån
gar eller eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägenheter.

Med stöd av vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker VI

full ansvarsfrihet för 1968 års förvaltning.

Vänersborg den 15. april 1969.

BILT DAVIDSSON.

Granskningsmän.

KJELL THERNQUIST.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles

Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1968.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hem får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret
1968, stiftelsens sjuttonde arbetsår:

Räkenskaperna utvisar följande:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

Intäkter:

Hyrors konto 8.470:-
Räntors konto 596:20
Bidrag från Allmänna Kassan 8.000:-

Kapital Konto (årets förlust) .

Kronor
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Kostnader:

Räntors konto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.993 :--
RenhålInings & el krafts konto 548:61
Skatters konto 1.465:-
Försäkringsavgifters konto 1.277:-
BjälkIags- & övriga reparationers konto 70.040:75
Ombyggnadens konto 22.966 :05

Understöds konto .

Kronor

103.290:41

750:-

104.040:41

IN- OCH UTGÄENDE BALANSKONTO:

T i il g å n g a r:

Fastighetens konto (tax.-värde 130.000:-)
Inventariers konto .
Bank- och postgiro konto .
Kassa konto .

Kapital Konto

111
130.000:

100:
8.549:91

6:67

31/12

155.000:
3.100:
1.532:85
1.299:52

8.317:63

Kronor 138.656:58 169.250:-

Skulder:

Låne konto
Kapital konto

60.000:- 169.250:
78.656:58

Kronor 138.656:58 169.250:-

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASONS DONATION:

Behållning från år 1967 44.482:75
Ränta .. . .. . .. . . . . . .. . . . 2.254:37

Kronor 46.737:12

Behållning till år 1969:
Innestående i hank .
Lån till stiftelsen .

6.737:12
40.000:- 46.737:12

Kronor 46.737:12

I bottenvåningen har nya bjälklag och nya golv inlagts. I sam
band med dessa reparationer upptäcktes svåra defekter på vatten-,
avlopps- och värmesystemen, varför även dessa genomgått en kost
bar reparation.
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För att finansiera dessa arbeten, som även inneburit vissa moder
niseringar och förbättringar, har styrelsen varit nödsakad att upp
taga nya lån, varför Stiftelsens låneskulder nu äro följande:

Inteckningslån i Sparbanken, Vänersborg .
Lån ur Eliassonska fonden .
Lån ur diverse av Gillets fonder .

Kronor

99.250:
40.000:
30.000:-

169.250:-

Då fastigheten efter dessa grundliga reparationer nu befinner sig
i ett gott skick, torde de närmaste årens utgifter inskränka sig till
måttliga kostnader för byggnadens underhåll.

Fastighetens bokföringsvärde har fastställts till 155.000:- kr.
Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande och

sekreterare driftschefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren Olov
Janson och till fastighetsförvaltare bröderna Ole Thernquist och
Sven Lind.

Vänersborg den 15. april 1969.

ERIK SAHLIN.

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUIST.
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REVISIONSBERATTELSE.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av revisorer granska
stiftelsens räkenskaper och förvaltning under 1968 avgiva följande
berättelse:

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räken
skaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftel
sens ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess ange
lägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redo
visningshandlingarna, stiftelsens bokföring, inventeringen av dess
tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av stiftelsens ange
lägenheter.

Stora ombyggnads- och förbättringsarbeten har utförts under året
till ett sammanlagt belopp av kronor 120.775:05. Av detta belopp
har kronor 28.000:- balanserats såsom tillgång, varvid fastighe
ten upptagits till kronor 155.000:- och inventarierna till kronor
3.100:-. Resterande belopp har bokförts såsom kostnad för året.

För ovannämnda arbetens finansiering har upptagits ytterligare
lån i Sparbanken i Vänersborg på kronor 80.000:- och lån från
Hjalmar A. Lindedahls Minnesfond kronor 7.000:-, major Oscar
Wenerströms Understödsfond kronor 2.000:-, Wilhelm och Nora
Malmbergs Donation kronor 9.000:-, Laura och Ester Daniels
sons Donationsfond kronor 7.000:-, Nils Carlströms Donations
fond kronor 5.000:-. Dessutom har såsom bidrag från Vänersborgs
Söners Gille erhållits kronor 8.000:-.

Fastigheten är försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full

ansvarsfrihet för 1968 års förvaltning.

Vänersborg den 15. april 1969.

BILT DAVIDSSON.

Revisorer.

KJELL THERNQUIST.
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46.737:12
8.317:63

Sammanställning

över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar
den 31 dec. 1968.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Estei' Danielssons Donationsfond .
AB A.F. Carlssons Skofabriks Donationsfond .
Nils Carlströms Donationsfond .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Ingeborg och Gottfrid Eliasons Donationsfond .
Avgilr fastigheten .

Summa kronor
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8.61Q4 :21
6.131 :28
1.362:44
2.637:98
7.733:53
3.652:22

10.714:04
4.707:01
8.130:36

387:66
6.064:01

38.419 :49

98.544:23



Vänersborgs Museum.

Årsberättelse 1968.

Styrelse.

Rektor Sune Lundgren (ordf.), med. dr Albert Grönberg (vice
ordf.), bankdirektör Karl Koch (kassaförvaltare), läroverksadjunkt
Håkan Noring, förste polisassistent Gunnar Peterson, köpman Len
nart Raner, landskamrerare Börje Skoglund. Sekreterare: 1.1
30.6 tJ. landsantikvarie Christian Aarsrud, 1.7 - 31.12 landsan
tikvarie Sten Rentzhog.

Suppleanter: Lektor Richard Hylbom, direktör Ragnar Karneus.

Revisorer.

Kamrer Olov Janson, arbetsförman Ingemar Oskarsson.
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden.

Personal.

Landsantikvarie Sten Rentzhog (1.7-31.12), amanuens Christian
Aarsrud (1.7-31.12, tjänstgjorde som d. landsantikvarie 1.1
30.6), förste kontorist Wilhelm Angermark, vaktmästare Karl An
dreasson, fru Tyra Johansson (städerska 1.2-31.12). Under tiden
8.4-30.6 tjänstgjorde fil. kand. Lilian Rundberg som vikarierande
amanuens. Amanuensen har viss tjänstgöringsskyldighet hos lands
antikvarien i Borås.

Dessutom har under året tjänstgjort följande arkivarbetare av
lönade genom AMS: Sven Brask (1.12-31.12), Karin Johansson
(16.12-31.12), Ove Krantz, Elvy Lindberg (1.11-31.12), Anna
Liss, Cajsa Lundholm (1.3-31.10), Sven Lönnberg (med placering
på Lödöse museum, 17.11-31.12), Gerhard Myhrman (Åmål),
Gunnel Tonelius (Lödöse 1.1-6.10), Gun Zackrisson (1.1-31.1).

Landsantikvariens verksamhetsberättelse 1.1-30.6.

Beträffande den allmänna delen av verksamheten hänvisas till
landsantikvarie Rentzhogs redovisning för årets senare hälft.

Antalet diarieförda ärenden har varit 870.
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Vårdarbeten.

Svältornas hembygdsförenings nyinköpta gårdsanläggning Kyr
kebol 1:7 har upprustats med medel från arbetsmarknadsstyrelsen.
De föremål som föreningen nu förvarar i den gamla kyrkan skall
överföras och nyexponeras i de iordningsställda byggnaderna. Av
sikten är att kyrkan därefter skall renoveras.

Fältarbeten och undersökningar.

Under våren genomgick Åmåls ödekyrka en genomgripande re
novering utförd som kommunalt beredskapsarbete med statsanslag.
Under arbetet påträffades fynd av antikvariskt intresse, vilket för
anledde en mindre undersökning. Därvid påträffades ett 20-tal kis
tor innehållande skelettdelar. Ett broderat textilfragment tillvara
togs. Dessutom konstaterades grundmurar till en äldre byggnad.
Efter undersökningen övertäcktes fyndplatsen.

Anmälan från en privatperson om ett vrakfynd i Vassbotten, sö
der Vänersborg, föranledde på riksantikvarieämbetets anmodan en
undersökning. Föreningen Vänersborgs Musei Vänner tillsköt me
del till dykarhjälp. Vraket uppmättes så noggrant som omständig
heterna medgav. En bottenstock, ett spant samt en del av bordlägg
ningen tillvaratogs.

Utställningsverksamhet.

Under första halvåret arrangerades 5 utställningar. Antal besö
kare var 5.683.

-14.1 HÄLLRISTNINGAR. En utställning av Pehr Hassel
roths bilder till boken med samma namn.

4.2-11.2 KONSTENS VÄGAR. (Riksutställningar, Göta Älv
dalens konstförening). Konst från olika tider samman
ställd i grupper med gemensamma karaktäristika.

18.2-25.2 SVEN OLOFSSON och HELMER WALUN. (Göta
Älvdalens konstförening). Två dalsländska konstnärer.

10.3-17.3 VÅRSALONGEN. (Göta Älvdalens konstförening).
En jurybedömd samlingsutställning med konstnärer
från föreningens verksamhetsområde.
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3.6-16.6 "HÅLL NATUREN REN". En utställning av barn
teckningar i samband med propagandan mot nedskräp
nmgen.

Dessutom har mindre utställningar arrangerats i montern för till
fälliga expositioner.

Övrig informationsverksamhet - Dalslands Fornminnes- och

H embygdsfärbund.

Med anledning av Dalslands Kanals hundraårsjubileum ägnades
årets Hembygden uteslutande åt kanalens historia. Ett betydande
iildre fotografiskt material insamlades, vilket parades med en om
fattande uppteckningsverksamhet. Landsantikvarien och sekretera
ren medverkade i årsskriften med var sin uppsats.

Museets personal deltog i arrangerandet aven kanalhistorisk ut
ställning i Håverud.

Lars Hesselgrens 1700-talsavhandling Dissertatio Academica De
Dalia har utgivits i nytryck med översättning av lektor Sven Blom
gren och med kommentarer av adjunkt Anders Edestam. Utgåvan
tillägnades landsantikvarie Sven Axel Hallbäck.

Vänersborg i mars 1969.

Christian Aarsrud.

Landsantikvariens verksamhetsberättelse 1.7-31.12.

En väsentlig del av årets arbete har gällt utredningar om en ny
organisation för kulturminnesvården och den museala verksamhe
ten i norr länsdelen. Verksamhetens hittillsvarande uppdelning på
fyra olika huvudmän, Kulturminnesrådet för Alvsborgs län, Vä
nersborgs museum, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
och Göta Alvdalens Konstförening har medfört stora svårigheter
för arbetet och hindrat en modernisering och utbyggnad av verk
samheten. Under året har hållits flera sammanträden med deltagare
från landstinget, Trollhättans stad och Vänersborgs stad. Vid det sis
ta, som hölls den 18 december, var dessutom riksantikvarien närva-

41



rande. Avsikten är att söka skapa en ny, enhetlig organisation för
alla grenar av landsantikvariens verksamhet och att denna organi
sation skall kunna träda i kraft 1970.

Parallellt med arbetet på den nya organisationen har åtgärder
vidtagits för att modernisera och utvidga museets utåtriktade verk
samhet. Avsikten är att hela länsdelen och inte enbart Vänersborgs
stad skall bli delaktig i utställningsarbetet. Utställningarna på Vii
nersborgs museum skall också visas på andra orter. Verksamheten
förbereddes under hösten så långt att museets verksamhet från års
skiftet också kommer att omfatta Trollhättan och Åmål. För att
möjliggöra för museet att visa och distribuera utställningar av till
räckligt hög kvalitet har ett samarbetsavtal träffats med Nordiska
museet. Avtalet innebär ett samarbete i fråga om vandringsutställ
ningar, som Urdigställts vid Nordiska museet och som distribueras
och presenteras genom Vänersborgs museum. Samarbetet inleddes
den 15 december genom att utställningen NYGAMMALT öppna
des i Vänersborg av Nordiska museets styresman, fil. dr Hans Hans
son. Ett samarbete har också upprättats med Statens Historiska
Museum.

Antalet diarieförda ärenden har varit 920.

Planärenden.

Arbetet med granskning av plan-, byggnads- och täktärenden
har liksom tidigare kunnat koncentreras till samråd på länsstyrel
sen. Ett stort antal ärenden har dock krävt utredning eller besikt
ning i fältet eller förhandlingar med markägare och andra intres
senter.

Av allt större betydelse är den översiktliga planeringen och lands
antikvarien har under 1968 medverkat vid upprättandet av planer
för lokaliseringen av fritidsområden på Vänersnäs och i Dalsland.
Det är ett väsentligt intresse för de antikvariska myndigheterna
att kunna medverka vid den översiktliga planeringen eftersom det
ta är det mest effektiva sättet att på ett tidigt stadium skapa för
utsättningar för ett bevarande av kulturhistoriskt värdefulla min
nesmärken och miljöer. När det gäller kulturlandskapet och större
sammanhängande miljöer är det endast genom översiktlig planering
och ett effektivt samarbete med andra myndigheter som ett skydd
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överhuvudtaget kan skapas. Emellertid kräver ett meningsfullt
deltagande i den översiktliga planeringen att landsantikvarien har
medel till de inventeringar som är nödvändiga för ett ställningsta
gande. Så är ännu inte fallet. Denna fråga måste snarast få en
lösning;

Ans(jkan om medel från arbetsmarknadsstyrelsen har ingivits för
iståndsättande av Lokhuset vid gamla slöjdskolan på Nääs samt
Sundals Ryrs gamla kyrka.

Vårdarbeten.

De under 1962 påbörjade markvårdsarbetena på fornminnesom
råden i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen och skogsvårdssty
relsen har fortsatt och under året har 45 platser varit föremål för
vård. Nya objekt har bl.a. varit fornborgen i Trollhättan och den
stora hällkistan på Håvared iSkallsjö.

Med anledning av att markvårdsarbetena tidigare än i andra län
påbörjades i stor skala just i Vänersborgs landsantikvariedistrikt
anordnades under sommaren utställningen FORNMINNESVÅRD
- LANDSKAPSVÅRD. Under första veckan i september företogs
en besiktning och översyn av flertalet markvårdsplatser med del
tagande från riksantikvarieämbetet och skogsvårdsstyrelsen. Den
5 september hölls den årliga markvårdskonferensen med deltagande
av samtliga intressenter i verksamheten.

Fältarbeten och undersökningar.

Liksom tidigare år har markvårdslagen delvis varit sysselsatta
vid utgrävningarna i Lödöse, som under året har reorganiserats och
fått en fastare ekonomisk bas genom att ansvaret för verksamheten
har övertagits av riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet.

Ett fynd aven medeltida doppsko av brons vid uppförandet av
en villa på Rotenäs i Frändefors föranledde en undersökning av
fyndplatsen. Undersökningen bekostades av riksantikvarieämbetet.
Inga ytterligare fynd framkom.

I samarbete med museet har fotograferna Stig Hjelm och Rolf
Lantz påbörjat en fotografisk dokumentation av brytningen mellan
gammalt och nytt i Västra Tunhems kommun. Avsikten är att ma
terialet skall bilda underlag för en utställning 1969.
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Utställningsverksamheten.

Under andra halvåret anordnades 9 utställningar på museet. An
talet besökare var 6.193.

14.7 -27.9 FORNMINNESVÅRD - LANDSKAPSVÅRD.

Utställningen var dels en redogörelse för 15 års
markvårdsarbeten i länet, dels avsåg den att sprida
kunskap om alla de sevärda platser som gjorts i
ordning. Dessutom innehöll den ett instruerande av··
snitt för hembygdsvårdare och sommartorpare.

6.10-13.10 BENGT ELLIS, oljemålningar (Göta Alvdalens
konstförening).

20.10-27.10 HOLGER KARLSSON (Göta Alvdalens konstföre
ning). Ett urval av konstnärens grafik och teckningar
1951-1968.

6.11-27.11 SOM VI SER DEM. BILDER AV SVENSK FORN
TID. Vandringsutställning från Statens Historiska
Museum. Utställningen har genom förmedling av
Vänersborgs museum erbjudits till alla skolor, biblio
tek och sjukhus i Alvsborgs län.

6.11-15.12 FORNFYND FRÅN DALSLAND 1968. Miniut
ställning som visade fynden från riksantikvarieäm
betets undersökningar vid Tån i Brålanda, Jolsäter
i Högsäter och Bön i Råggärd under 1968.

10.11-17.11 OCKUPERAD STAD - TYSKAR MOT HIT
LER. Två utställningar om åsiktsförtryck. Ockupe
rad stad, ett bildreportage av Sune Jonsson från
ryssarnas ockupation av Prag 1968, var en vand
ringsutställning från Västerbottens museum. Tyskar
mot Hitler ordnades i samarbete med Västtyska kon
sulatet i Göteborg.
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1.12- 8.12 KURT DEJMO (Göta Alvdalens konstförening).
Fotognlifisk konst och textilier, de senare utförda
tillsammans med Ulla-Britt Emitslöf-Dejmo.

15.12-19.1 NYGAMMALT. Utställningen visade den stora ny
fabrikationen av nya ting efter gamla modeller, och
ville belysa vårt beroende av det förflutna. Utställ
ningen, som blev en stor publikframgång, byggde
på en tidigare utställning i Nordiska museet och
anordnades i samarbete med detta museum.

Annan informationsverksamhet.

Tjänstemännen har anlitats som konsulter av enskilda personer,
organisationer och myndigheter. Av särskild betydelse har som ti
digare varit arbetet för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsför
bund. Föredrag och visningar för olika organisationer har hållits
vid flera tillfällen. Bland annat har landsantikvarien föreläst om
markvård på fornminnesområden på skogsbruksskolorna i Dals Ed
och Ostad samt på Borås museum.

I samarbete med FORNMINNESVÄRD-LANDSKAPSVÄRD
anordnades den 30.8-5.9 en "Fornminnes- och markvårdsvecka"
med föredrag av landsantikvarie Sven Axel Hallbäck, Skara och
markvårdsassistent Ingvar Jansson, riksantikvarieämbetet samt buss
utflykter till fornminnesområden i södra Dalsland och i Västra Tun
hem. Utflykten till Västra Tunhem dubblerades den 18 september.
Den 25.10 ordnades en bussresa till utgrävningarna i Lödöse och
till LödÖse museum. Utfärderna var en stor publikframgång och
verksamheten kommer att fortsätta under 1969. En stencil med in
formation om sevärda fornminnesplatser runt Vänersborg har iord
ningställts och blivit mycket populär bland museets besökare.

Under utställningarna OCKUPERAD STAD och TYSKAR
MOT HITLER ordnades kvällsprogram i samarbete med ABF. Två
kvällar visades tjeckisk film och den 13.11 talade lektor Herbert
Bartholmes om den tyska utställningen.

Flertalet utställningar har rönt stort intresse från skolorna. Skol
besöken gäller emellertid av schematekniska skäl framför allt konst-
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utställningarna. Kontakter har tagits med skolstyrelsen och med
de enskilda skolorna i Vänersborg för att mera effektivt integrera
museets verksamhet i skolundervisningen. Under november gjordes
ett försök med en koncentrationshalvdag vid Huvudnässkolan i an
slutning till museets utställningar. Tyvärr har museet genom bris
ten på personal hindrats från att ytterligare satsa på skolverksam
heten.

Nyförvärv.

Bland märkligare nyförvärv under året kan nämnas en sängkam..
marmöbel från 1910-talet, en dockvagn som tillhört Birger Sjöberg
samt den tidigare nämnda medeltida doppskon från Rotenäs i Frän
defors. Doppskon donerades till museet av Föreningen Vänersborgs
Musei Vänner, som under året också har skänkt en teckning av
konstnären Gunnar Jansson, Dals-Långed.

Vänersborg i mars 1969.

Sten .l?.entzhoge
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Gillebroder!

Vi hoppas att du gillar vår Årsskrift.

Och tycker att den är bra.

Ibland kanske du rentav tycker att den är riktigt bra.

Riktigt bra t.ex. att ha till hands när du inte längre vågar lita på

ditt minne, men i någon gammal årgång finner de uppgifter om

personer eller händelser, som du söker.

Om inte Årsskriften en gång om året kom till dig skulle du säkert

sakna den.

Årsskriften kostar pengar!

Vi behöver din hjälp för att i fortsättningen klara våra utgifter.

Du får ett inbetalningskort!

Kasta det inte i papperskorgen!

Om du inte nu använder det, göm det någonstans där du lätt kan

hitta det.

Någon gång kanske dina tankar i tacksamhet går till din hemstad?

Kanske till Gillet?

Någon gång kanske du har något att glädja dig åt, något att fira;

en framgång, en lycklig händelse!

Låt då också Gillet få del av din tacksamhet och din glädje.

Leta fram inbetalningskortet med postgiro 3293 19 och sänd ett

bidrag, hur litet som helst.

Hjälp oss att klara Årsskriften.

Din Årsskrift.

Vi tackar!

STY RELSEN.
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MEDLEMMAR.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, KryJbo .
ALFREDSSON, GtJSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN, GtJRAN, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna .
ALMSTRtJM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
':-ANDERSSON ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
ANDERSON, FRANK, Elingeniör, Vänersborg o •••••••••••••••

*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
ANDERSSON, GtJSTA, Sjukhusimendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GtJSTA, Sjukvårdare, Lund o •••••••••••••••••••

ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg o •••••••••••

ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) ..
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Bräckan, Frändefors ..
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendenc, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
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Födelse· Intrö-
år desår

1894 5~

1924 55
1914 55
1922 51
1944 58
1916 ';4

1923 58
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1917 43
1914 54
1915 51
1909 60
1914 67
1897 42
1913 46
1910 54
1918 65
1910 29
1896 45
1923 58
1925 53
1945 55
1930 59
1915 53
1922 51

1892 42
1897 38
1936 60

1919 35
1918 45
1914 55
1900 61
1906 54



*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlande, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, V. Frölunda .
BEHRNS, RAGNAR, överskötare, Vänersborg .
':-BENGTSON, HJALMAR, f. Personalföreståndare, Skövde .
BENGTSON, JAN, Konditor, Skövde .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HAKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, KARL, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, SUNE, Akeriägare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien .
"BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg .
"BERGSTRöM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
*BERGSTRöM, GUNNAR, Odom. d:r, örebro .
"BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
':'BERRMAN, GöSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
lHEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJöRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg .
BJöRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
"BJöRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
BJöRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Johanneshov, ständig medlem .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Gislaved, ständig medlem .

1901 30
1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30
1902 55
1910 66
1905 33
1943 65
1903 55
1968 68
1920 53
1944 68
1899 66
1967 68
1939 67
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55
1918 47
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BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
'~'BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm NO .
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Malmö .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås .
"BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Vänersborg t .
"BOGLER, JOHN, f. Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKSTRöM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRöM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
'~'CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping .
'~'CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg S .
DAFGÄRD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
DAFGÄRD, HENRY, f. Köpman, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, MATS, Vänersborg .
"DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Uddevalla .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg .
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
*DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm Sö .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
"EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Göteborg .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
'~'EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum .
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1906 48
1881 SO
1888 (09)32
1919 54
1898 61
19061 (07)23
1904 31
1947 67
1932 67
1907 54
1905 30
1907 30
1911 JO
1913 55
1916 49
1909 6'5
1939 50
1919 67
1903 53
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1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1965 67
1909 39
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1920 55
1938 64
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 'O
1934 56
1903 46
1903 55
1894 48
1919 44
1924 50
1935 65
1916 53
1916 60
1951 65



':-ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
':-ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg .
"ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda .
*ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
':'ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ENGLUND, NILS TURE, Med. kand., Vänersborg .
ERIKSSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':-ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
;'ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSON, KARL, f. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Äkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÄKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARVID, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
FALK, HARRY, Äkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÄKE, Transportledare, Vänersborg .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRANDEGÄRD, BENGT-OLOF, Vägtekniker, Vänersborg .
FRANDEGÄRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRANDEGÄRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .

1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1909 64
1912 46
1918 66
1913 55
1902 50
1909 55
1966 66
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1932 65
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61

1909 67
1906 55
1942 6;6
1914 68
1910 52
1910 67
1940 68
1945 67
1927 67
1920 67
1922 67
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"FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FRöID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
<'GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänershorg .
GEMVIK, GöSTA, Intendent, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
':'GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, ALBERT, Med. dr., Vänersborg .
GRöNBERG, MATS, Civilingeniör, Åkersrunö .
"GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänersborg .
*GUl.Z, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare, andre

Jlderman, innehavare a.v gillets medalj (1967) .
GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Angelholm .
GUSTAFSSON, ELVING, Representant, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GöTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARl.-GÖRAN, Konstnär, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
*HAGBORG, ARNE, Möbelhandlande, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Landskanslist, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Vänersborg .
HAl.L, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
"HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1957) .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
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1900 59
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1911 30
1915 34
1911 51
1918 67
1911 47
1917 46
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1910 46
1939 67
1897 54
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1932 60
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1939 54

1905 2S
1932 46
1922 65
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1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1946 68
1912 52

1893 16
1912 55
1915 66
1925 45
1917 67
1926 45
1904 55



*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Vänersborg .
':'HANSSON, KNUT, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, örebro, ständig medlem ..
"'HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästa,re, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
':-HASSELBERG, GöSTA, Professor, Uppsala .
':-HASSELLUND, NILS, Ingenjör, Klnna .
HEDBERG, AXEL, fd. Bangårdsmästare, Uddevalla .
':'HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Schaktmästare, Borås .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg _
*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg o •••••••••••••••

HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
:-HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HERMANSSON, JAN öRJAN, Kontorist, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg o •••••••••••••••••••

JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
]ANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .
JANSSON, KARL, f. Faktor, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, kassafogde, Gillevärd ..
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
]ARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg .

1899 211
1924 52
1896 48
1889 38
1942 57
1878 23
1908 66
1940 64
1943 64
1905 59
1909 12
1901 36
1899 55
1907 34
1934 57
1904 63
1900 55
1906 29
1898 30
1902 55
1930 64
1905 43
1949 67
1910 65
1908 60
1932 58
1907 53
1903 50
1910 58
1953 66
1923 53
1922 64
1934 61
1932 53
1901 65
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1938 66
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
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JARN, GöSTA, Agronom, Härnösand .
*JENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Knivsta, ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil. kand. Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
*JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg . .
'"JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transport!edare, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
,~JOHANSSON, HARRY, Barberare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
':'JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
,~ JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
':-JOHANSSON, HUGO, fd. Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
*]OHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg .
'cJOHANSSON KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, MATS, Försäljare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
':'JOHANSSON, OSCAR G., fd. övermaskinist, Mölndal .
'>JOHANSSON, OTTO, fd. Köpman, Mellerud t .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, f. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Göteborg C .
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
"JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna .
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1913 30
1941 64
1943 64
1947 64
1898 26
1914 68
1907 59
1903 30
1912 55
1887 19
1920 60
1916 58
1899 50
1933 66
1946 66
1905 53
1904 54
1899 30
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1907 60
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1908 44
1900 30
1928 65
1918 55
1910 55
1923 66
1908 66
1927 53
1897 28
1910 42
1937 67
1935 59
1885 44
1888 25
1905 53
1930 65
1902 55
1923 57
1937 59
1932 67
1894 se
1908 34
1930 54



JONSSON, ERIK, Vänersborg .
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
':'CARLSSON, ALBERT, fd. Köpman, Vänersborg t .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Off.-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
':'CARLSSON, ELOF, f. Direktör, Vänersborg, ständig medlem ..
*CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg .
KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare. Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
*CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig

medlem .
*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem .
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg .
CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör. Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRöM, ERIK, Representant, Karlstad .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS, Fastighetsförva1tare, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Persona1tjänsteman, Arvika .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .

1920 46
1912 45
1914 66
1960 63
1923 45
1956 63
1931 65
1909 59
1933 55
1878 35
1910 58
1914 54
1944 47
1904 JO
1905 3S
1913 67
1911 51
1928 60

1897 32
1909 38
1917 66

1939 47
1952 60
1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54
1926 67
1914 59
1915 58
1922 63
1895 60
1907 49
1936 65
1916 55
1913 55
1945 68
1910 55
1905 54
1934 64
1908 53
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CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors oo.. o o
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga oo
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem o o
"LARSON, AXEL, fdo Köpman, Vänersborg o o o.
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg ., oo o. oo o oo
LARSSON, BO, Verkmästare, Borås, . oo. o.. o. o. oo. o o.
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .. o.. o o .
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg _ oo.. o
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dalskog o. oo. oo. oo ooo..
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GöSTA, Civilingenjör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, GöTE, Stuveriarbetare, Vänersborg o.. o.
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg oo. oo. o _ .

LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg . o .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem . oo .
LARSSON, LARS, Tjänsteman, Vänersborg o o.. ooo.
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta . oooo o.. o oo... oo..
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen . o , .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen .. o.
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg o .
LAURELL, JOHNNY, Vänersborg .. oo. oo o o. o.
UNDH, ERIK, Köpman, Vänersborg o .

LIND, HÅKAN, Jur. studo Vänersborg ooo.. o.. o. o. ooo
LIND, LARS, Civilingenjör, Mölndal o o' o. ooo.. o.' o
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg o oo o
LIND, OLOV, Civilingeniör, Kristianstad .... o.. o. o. o o.. o
':-LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, bisittare i styrelsen oo o
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg o. o o .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg o.. oo .
';-LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg ... o. oO" oo. o. o. oo
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .. , o
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .. o .
LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö o. o
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg . o o..
LINDBERG, CARL AXEL, Ingenjör, Vänersborg .. o.. oo o
*LINDEDAL, SIGURD, fdo Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) o .

LINDELL, EINAR, Studerande, Vänersborg o ••••• o .
LINDELL, GUNNAR, Posttjänsteman, Vänersborg o .
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg ., oo o .
LINDEN, ROLF, Ingeniör, Bandhagen ständig medlem .. o.. ooo
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg o
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1898 60
1914 52
1912 33
1921 63
1963 63
1890 19
1908 54
1922 46

1904 54
1910 57
1908 62
1910 64
1936 55
1944 66
1912 54
1909 66
1966 66
1943 68
1908 55
1908 55
1924 56
1935 57
1911 54
1908 46
1906 55
1948 54
1944 50
1930 57

1920 45
1913 40
1914 55
1938 66
1912 42
1949 S6
1918 62
1899 47
1921 60
1944 65

1882 05
1948 68
1937 68
1902 54
1927 62
1914 54



LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
'f LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
"LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariesrad .
*LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, f. Köpman, Vänersborg .
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Göteborg .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
':-LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-fÖreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) .
':LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Vendelsö .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, Ständig medlem ..
':-LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg _. _
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBKCK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmästare, Arboga .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
':-LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm t .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
':LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
<LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
LöFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Lidingö .
MAGNI, GöTE, Tobakshandlare, Vänersborg _ .
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Auktuarie, Lidingö .
':-MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
"MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .

1903 55
1921 65
1921 57
1914 37
1911 35
1908 30
1900 51
1918 63
1912 55
1940 67
1898 35
1913 55

1882 51
1907 28
1923 66
1932 66

1957 66
1921 42
1900 54
1925 42
1941 67
1912 49
1898 54
1913 53
1921 52
1892 19
1919 52
1894 30
1901 39
1953 :;5
1928 55
1926 64
1918 68
1904 55
1905 46
1913 49
1914 58
1915 54
1937 65
1892 44
1892 42
1940 65
1910 60
1919 51

59



MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla .
MILLI NG, TAGE, Reservdelschef, Linköping .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJöRNESTÄL, GöTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg , .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MÄNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänershorg .
1': EUMAN, WOLF, Ingeniör, V. Frölunda .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Bilinstruktör, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, Linjemästare, Värnamo .
';'NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE. Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDEN, BO, Fil. kand., Lysekil .
NORDBERG, JULIUS V., fd. Charkuterist t .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
'~NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
"'NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTRöM, BO, Aff.-biträde, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTRöM, PER-ÄKE, Studerande, Vänersborg .
NYSTRöM, ÄKE, Köpman, Vänershorg .
OHLSSON, ALLAN, 1:ste skötare, Vänershorg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF ADOLF, fd. Frisörmästare, Finspång t .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjurare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Malmö .

60

1908 59
1902 33
1931 58
1924 52
1914 68
1919 55
1925 54
1899 55
1923 66
1912 60
1922 53
1921 55
1925 56
1924 50
1920 66
1904 66
1908 41
1923 Ss
1910 66
1931 61
1892 57
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1901 66
1944 59
1928 58
1949 59
1916 52
1910 55
1914 52
1909 67
1921 60
1901 55
1929 48
1897 44

1912 60
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1910 55



PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro _ .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PARUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PARUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
"RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .
':'RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan t .
RAHNER, LENNART, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen
RAPP, HAKAN, Köpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänershorg .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
"'REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg .
':'ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg .
':-ROSLlN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig

medlem .
':-RUTGERSSON, SHARLES, f. Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
*SAHLIN, ERIK G., Länspolischef, Vänersborg, förste ålderman
SAHLlN, PER-ANDERS, Fänrik, Stockholm .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .
':'SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg, innehava-

re av gillets medalj (1968) ..
SANDGREN, EGON, Elektriker, Västra Frölunda .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga .
';-SJÖö, ANDERS (SVENSSON), l,ste Postiljon, Vänersborg .
SJöLlNG, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJöSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
':-SJöSTRöM, GUSTAF, Vänersborg .
SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Stockholm .
SKANTZ, LENNART, Sjöingenjör, Uddevalla .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
*SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda ..

1917 57

1897 57
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1929 66
1900 20
1883 35
1919 53
1933 60
1913 51
1905 66
1888 31
1908 5~

1909 46
1923 55
1907 41
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53
1909 34
1945 50
1913 36
1911 34

1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1920 66
1925 58
1897 28

61



"SK1\RBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .""""",
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg """
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg ""' .. """"".
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg """"""""
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg """""
STENBERG, DAN, Kontorist, Malmö , .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg , "
::'STENSTRöM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg , .. "",
':'STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö .... , ... ' ,.,.
STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .. ", .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora , . , , , . , .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg '""" .. ,.",., .. ".
STRöM, SöREN, Redaktör, Vänersborg ,., .. ",."", .. """
"SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg ".""".
*SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg ., .
::'SUNDELIUS, OSCAR, f. l:e poliskonstapel, Vänersborg """
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhättan
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg . , , , , ,
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ., ..... , ,., ....
SVANBERG, NILS, fd. Förman, Vänersborg .. ",.,.,."."",
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg ,.", , .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersbvrg .. , .
"SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .,., ,
*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg "
*SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg , .
"SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .".' , ,.
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg , ,.
::'SV1\RD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm , .
SW1\RD, IVAR, Köpman, Trollhättan ",." , .
*SV1\RD, TAGE, Disponent, Farsta , , .
*SV1\RD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .. ,.' , .. ,., .
"von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby , .
*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .
von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Stavsjöbruk .
SYLWAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg , .
:cS1\FSTRöM, PER-OLOF, överingenjör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva1tare, Vänersborg . . .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile , .. "., .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö ,." ..
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg .,' , .

THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad ,." .
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1896 24
1927 62
1918 50
1912 55
1904 59
1941 67
1916 67
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1930 64
1934 67
1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1895 37
1916 55
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1916 53
1909 (30)54



THERNQUIST, KJELL, Kamrer, Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bi-

sittare i styrelsen .
THORNBERG, ERIK G., Landskanslist, Vänersborg .
THORNBERG, ERIK H., Studerande, Vänersborg .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, Erik, Murare, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
"TRKDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
':'THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
"TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänf.tsborg .
':-WAHLQVIST, ÅKE, f. Polisassistent, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, fd. I:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
':-WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Bromma .
':-WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, Personalassistent, Sundsvall .
WEISS, EINAR, f. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
*WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Göteborg .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan _..
\X-'ENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
':'WERNER, OLOV, Burikschef, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Montör, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg t .
WESTERLUND, AXEL, f. l:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg
WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
':-WESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsreclaktör, Stockholm ..

1939 50

1911 30
1903 67
1945 67
1925 51
1930 61
1935 61
1907 53
1915 59
1904 54
1899 43
1937 52
1905 18
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1898 60
1932 51
1904 41
1902 65
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1940 66
1901 65
1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 32
1908 54
19~9 52
1917 52
1892 30
1885 54
1901 55
1913 46
1910 40

63



"WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje .
':-WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
*WESTHALL, CURT, 1:ste Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan .
':-WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö .
·WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnasti.klärare, Vänersborg .
WIDQVIST, STEFAN, Studerande, Vänersborg .
WIDQVIST, ULF, Studerande, Vänersborg .
WIKNER, ALFRED, New York .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
':'WIKSTRöM, HELGE, fd. Kapten, Uppsala .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
"'WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg .
':'WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg .
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg .
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, SH .
WÄRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemonrör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, f. Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅKESSON, NILS ERIK, Major, Härnösand .
':-ÅSTRöM, HELGE, f. Poliskommissarie, Vänersborg .
OBERG, ERIK, Komminister, Alingsås .

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 650.
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1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58

1948 66
1943 66
1899 66
1903 59
1894 28
1923 46
1924 51
1889 35
1896 43
1943 63
1903 63
1950 63
1937 63
1890 49
1928 53
1917 64
1888 64
1950 64
1913 58
1900 55
1920 55
1923 61
1922 46
1902 42
1913 60



TILLKOMNA UNDER AR 1969.

ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vanersborg .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg .
LARSSON, GOTTFRID, f. Hemmansägare, Vänersborg .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
RAHNER, STEN ERIK, Med. stud., Göteborg .
SJOO, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol. mag., Sundsvall .
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

1921
1917
1916
1914
1895
1896
1895
1907
1936
1947
1918
1915
1944
1909
1941
1945
1903

68
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna aft till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m.
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VANERSBORGS SONERS GILLE 1969.

Styrelse.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Andre ålderman, Gilleskrivare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Bisittare 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Ersättare 1968.

Beredningsnämnd.

GULZ, THORSTEN, Driftchef, Gilleskrivare.
JANSON, OLOV, Kamrer, Gillevärd.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BjtJRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör.
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman.
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent.

Årsskriftsnämnd.

PÄRUD, NILS, Universitetslektor.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, Driftchef.



Räkenskapsgranskare.

THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman.
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Ersättare.

STIFTELSEN VKNERSBORGS SöNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1969.

Styrelse
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Vice ordförande, Sekreurare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Suppleant 1968.

Revisorer,
THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman.
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Suppleant.
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VKNERSBORGS DOTTRARS GILLE 1969.

Styrelse
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivar~.

PETRE-STROM, INGRID, Fru, Andra gilleskTivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
L]UNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Ersättar~,.

HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd

OBERG, ALVA, Fru
ROSLIN, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Fröken.
NILSSON, GERD, Fru.
ARVIDSSON, KARIN, Fru.
CARLSSON, BRITA, Fru.

SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.
PETRE-STROM, INGRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
OBERG, ALVA, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUTH, Fru.
SJOGREN, STINA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.

Gillet har 271 medlemmar, varav fem ständiga.



NÄR NI KAN SPARA
NÄR NI BEHöVER LÅNA

GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG

Vänersborg - Brölande - Frändefors - Vargön



SVENSKA HANDELSBANKEN

BANKEN FöR HELA FOLKET



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



Årets bilköp.
Nu kan ni provköra nya Peugeot 504. Årets Bil.

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521-13840 Vänersborg



--_.-.-_._,.._-------

I

KAISERBJÄLKLAGET

R

AB Jönsson & Claesson
VÄNERSBORG 1 Telefon 0521/13875



WJälj

General Motors
bilar

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETSPRODUKTER

Automobilfirman
BRÖDERNA KARlGE AB

Vänersborg

Tel. 12015

Trollhättan

Tel. 15401

16501



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

1

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORGS lÄN
Box 107 462 01 Vänersborg 1 Tel. 0521/160 40



ekiperar sig med

fördel i

!
I
i
I
i

I

I

-B-E-K-L-){-·-D-N-A-D-S-I
AFFÄREN AB i

I

I -,. ... - • I ---- • :::il • - 1"". - ~_... • T=-· - i
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"Raka
o

sparet"

till Er
med

eldningsoUa
Ja, vi kommer direkt till Er med egen
tankbil från vår depå här i Vänersborg
och fyller eldningsolja.

Genom oss får Ni rätt eldningsolja
i rätt tid.

Tag kontakt med oss. Ni får snabba och
pålitliga leveranser

SJöSTRöMS
Tel. 10254

'---------------------_._------'



Vänersborg

Rekommmenderas !



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

I

Guld· och Silverarbeten I

samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld,&medsaffär
.......~

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226



Gör som jag ...
abonnera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och fa
miljesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat 
allt utmärkt redigerat.

N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
landets största varannandagstidning

------- --_._ .._-----------'



Rydings

Måleri AB

VERKSTAD:

Kronogatan 5

Telefon 131 25

BOSTAD:

Telefon 11596

Utför allt inom yrket



--------------------------------~

i

,

I mflIDrnllIDWIEltlIDT&) I[lIDmflIDITTlIDrnlll
Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Ostra vägen 37 C - Tel. 16695

Hedmansgatan 3 - Tel. 109 15

F()RSTKLASSIGA

OCH

VÄLSMAKANDE
KONDIT(}RIVAROR



Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL

Tel. 11011 - 16550.



-I
(ID I1~IEW AImIMrIE I

VÄNERSBORG

Tel. 122 36 Tel. 125 32

ELDNINGS- '
OLJOR

GRUS

MASKINGRÄVNING



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande
lägenhet med bostadsrätt

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:
MEDINflYTANDE, när det gäller
fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Kun'gsgatan 27, Vänersborg, tel. 11193



,--~~-~-~-~-~-~-----------

Västkustens Fiskhall AB

Sundsgcrtan 7

Marierovägen 18
Vargön, Fyrkanten
Lager o. Bostad
Kök

Filialer:

Telefon 105 60

Tel. 16558
Tel. 20210
Tel. 10314
Tel. 11212

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



GRANITFIRMAN

,Sba((man &
~

. /~lomgren

VÄNERSBORG

GRAVvARDAR

Stenhuggeriet te!. 11345



HAR NI VATTEN I

Om inte - Ring oss!

VATTENFR'AGAN LöSES PA EN DAG

på bästa och billigaste sätt

om Ni har tur med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANLÄGGNINGAR UTFöRES

Svensk Maskinborrning
Tel. Trollhättan 13892 Vänersborg 11311



Kyl-
Frys 
Tvättmaskiner 
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast
hos

••

LOTTAS SPARKOP
Petersbergsvägen 37 - Tel. 172 16



Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



Ordna Edra

TURISTRESOR

med säker chaufför från

Vänersborgs Linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 14985 Kontor - Tel. 12593 Bostad

BEKVÄMA TURISTBUSSAR

FOR UPP Till 49 PERSONER



Philipsons har 13ilen för Er

DET NYA NAMNET
ATT RÄKNA MED

I MELLANKLASSEN

MERCEDES

2~~~0
driftskostnad

- Simca 1100 -

"'Bilen för begåvat folk"

Vänersborg tel. 12060 Trollhättan tel. 36400



Ombyggnadsarbetena

på Gillets fastighet

utförda av

BYGGM. KARL KARLSSON

LONNEBERGSHAGE

TEL 26011



I KB Vänersborgs
Grävmaskiner

Olsson & Co

Nygatan 84, VÄNERSBORG

Tel. 10998

Utför Grävnings- och

Schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner, Trailers

och Bandtraktor



SÄTT

PÅ TILLVARON MED

TAPETER o.FARGER

FRÄN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102



SE BÄTTRE
med våra glasögon

HOR BÄTTRE
med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

ROSLINDS OPTIK
Legitimerad optiker

Edsgatan 16 Vänersborg tel. 14284

Kvallt.tsvaror
I LÄDER och PARFYM

C)Jäskafl

Roslinds Hörna, Yänersborg

Tel. 11388



AB VANERSBORGS

JA-RNHANDEL

En välsorterad järnhandel

Tel. 10082 - 10287



Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor Kol I(oks

Hamngatan 7

I1---------------------------
1

GRAND I

HOTELL
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Nytt
Modernt

Komfortabelt

Tel. 13850 - 13851 växel



I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Dam- & Tonårskläder

Klänningstyger

RAGNAR NILSSON
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21

1----------------------------

Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Edsgatan 20 Te!. 10311
462 01 Vänersborg

Drottningtorget Tel. 134 00
461 00 Trollhättan



LUNDINS RADIO & TV
Edsgatan 7

Allt i Radio TV Musik

Tel. 10543

Grammofoner och service

HögtClIClrClnläggningClr uthyrCls

GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG BLi"ST HOS

Lundborgs

EDSGATAN 14 TEL 10414



Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Vänersborgs Glasmästeri
(Bellman & C:o)

Verkstad och Lager:
Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

Thernquists

Blomsterhandel

EDSGATAN 21 TELEFON 13613 - UJO 63



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10341-11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Skylt- och Möbelmålning

•••
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. R. medlem

Tel. 11085 15850



I(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKE:Rl AB

Telefon 10002, 13302

HOTELL GILLET
[11111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[1[11111111111111111111111111111[111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

DLlVETTl
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

Vänersborgs
Edsgatan 17

Färg- & Kemikalieaffär
Inneh. Ake Nyström Tel. 10299 i

I

rekommenderar sig

med allt vad till

branschen hör



JOHANSOHN & PETERSSON
10357 VANERSBORG

Kontor - Utställning - Lager

Ostra landsvägen

SNICKERIFABRIK tel. 12614

Specialite: KOKSINREDEN

10320

TRÄVAROR - BYGGNADSMATERIAL
PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FöNSTER

VÄNERSBORGS ELEKTRISKA

Edsgatan 31

OLLE SJöSTAD

VANERSBORG Tel. 11066

Utför: AHa slag avel. installationer

Försäljer: El. materiel, armatnr, kylskå.p,

dammsugare m. m.



FRUKT
EDSGATAN 15 - TEL. 10472

- Specialisten på frukt -

Alla dagsaktuella

FRUKTER - KONSERVER- FRUKTKONSERVER

När det gäller

Persienner
För rätt montering och säker service,

anlita fackmannen

F:a PERSIENN.TJANST
Sandmarks.gatan 16, Vänersborg Tel. 13110

Aukt. tillverkare



Handelsaktiebolaget

WUCO
VÄNERSBORG

Importör

lordonsartikl. - Husvagnsartikl.

Ilritids- och Hobbymaskiner

SPORTPRISER
Största sortering till låga priser

Pokaler - Plaketter - Medaljer - Förtjänsttecken

Föreningsmärken - Priser i glas och keramik - Klubb
standar - Dräktmärken m. m.

Egen gravyranstalt - Snabba leveranser

Vi ordnar även idrottsmässor, lotterier och tombolor.

Lotterikiosker utlånas till kunder.

Rekvirera vår katalog.

FÖRENINGSTJÄNST I VÄNERSBORG AB
462 00 Postfack 249 - Tel. 0521-13461 - 17461



Vänersborgs Bokförings- och

Revisionsbyrå

Tel. 10599 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

Välkommen till

Vänersborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp

med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er

bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.
TeL 10573, 16573. Vänersborg



Mäklarfirman

I(]ELL SUNDELIUS
FöRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,

Fastigheter och Egendomar.

VERKSTÄLLER: Auktioner och Boutredningar

UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äkten

skapsförord m. m.

Telefon 100 90 - Bast. 169 74

Edsgatan 26, Vänersborg

Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare.

Vänersborgs
Bokhandels AB
Etablerad 1832

Böcker, papper, leksaker, skrivmaskiner 

även för uthyrning.

Specialite:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav

ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET



Thure Carlssons Cykel. & Sport
Edsgatan 37 Tel. 11724

SCOOTERS VESPA

MOPEDER: PUCH - CRESCENT

Cyklar: CRESCENT - DBS - SUNBEAUM

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS

BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti· och privatbokbinderi

Hamngatan 5
VÄNERSBORG

Tel. 10821



GÄLLER DET FOTO?
- DA LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 - Tel 11232

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING I

KOPIERING - ALBUM - RAMAR I
....-----------1

I

I
f

I

DET
BÄSTA
AV
GULD

-~~l~~l~~~~ GU~:



GILLBERGS

TOBAKSHANDEL
Det mesta

av det bästa

i branschen

Kommissionär för:

Penninglotteriet o.

Tipstjänst.

{]{/;;Jerrta r. rx
jor .

vznnan

.HEGARDTS'~
,,' h I ~

~~ ":tl~ ar det
"OVlEVER~~

'-------~--~,---~~--"--



Tel. 10906

Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

ÄNERSBORGS

~/~>ff~.fflrPJJ1..
Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7
ANDERSONS,

Edsgatan 17 Vänersborg Tel. 10432

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER



Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFAR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23

Elektriska

Tel. 10298

installationer för belysning och kraft,
reparationer av alla slag.

Radio- & EI- Service
Tel. kont. 11667, bost. 12734

Behörig installationsfirma för Vänersborg med omnejd.

Björndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

Rekommenderas

Gaddes Sport & Vapen
HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Zoologisk avdelning

Kungsgatan 5 Tel 11612



I Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

NÄR DET GÄLLER BOCKER GA TILL

Tel. 100 84

Mattssons Bokhandel AB

Residensgatan 7 Vänersborg Tel. 15450

BILFRAKT i Vänersborg AB
AllAN NILSSON

Utför allt i lastbilstransporter, kortare såväl som längre

Försäljare för NYNÄS Eldningsoljor
Ordertelefon 0521 / 117 40

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvaror



Vid behov av

Väskor och Portföljer

vänd Er till

Vänersborgs Läderaffär

Goss- & Flickkläder
Residensg·atan 10

VÄNERSBORG

Välsorterad

specialaffär i

Tel. 13045

Affären för ungdom

Vittvätt - Stärkning - Strykning

Snecial-
r Tvätten AB

Strömstad Fabrik o. kontor lysekil
Tel. 11970 Tel Vänersborg 12755 Tel. 12655

PRESENTAFFA"REN i CENTRUM



VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

o

ARSSKRIFT

1970

Trettionioncie årgån gen

TIDSKRIFT FÖR

VÄNERSBORGS MUSEUM





VÄSTERBYGDENS

VATTENDOMSTOL

1919-1969.

Torsdagen den 2 januari 1919 kunde vattenrättsdomaren Hugo
von Sydow, av Kungl. Maj:t den 18 september 1918 förordnad som
förste innehavare av denna befattning vid Västerbygdens vatten
domstol, börja verksamheten i den nya domstolens kansli, som in
rymdes i hans villa nere vid Vänern vid slutet av Norra gatan i
Vänersborg. Redan nästa dag anhängiggjordes det första målet (M
1/1919), en ansökan om tillstånd att uppföra ett kraftverk i Lill
älven vid Blixbol i Gillberga socken, Värmands län.

Vattendomstolen har alltsedan dess varit förlagd till Vänersborg,
ehuru riksdagen 1932 fattade ett principbeslut om dess förflytt
ning till Stockholm. Spelet om förläggningsorten hör till de mer
dramatiska episoderna i domstolens historia. Just nu är fråga om
hela vattendomstolsinstitutionens avskaffande; en utredning med
direktiv i sådan riktning arbetar på att söka finna lämpliga be
stämmelser om sättet och tidpunkten för avvecklingen.

VATTENLAGENS TILLKOMST.

Innan jag skildrar Västerbygdens vattendomstol synes det lämp
ligt att ge den historiska bakgrunden till vattendomstolsorganisa
tionen, som infördes genom 1918 års vattenlag.

Vår vattenrätt reglerades dessförrinnan genom 1880 års vatten
rättsförordning eller som den egentligen hette Kungl. Maj:ts nådiga
förordning om jordegares rätt öfver vattnet å hans grund av den
30 december 1880. Denna hade efter ett par årtionden blivit o
hjälpligt föråldrad: den hindrade ett effektivt utnyttjande av vat
tenkraften, möjliggjort genom 1890-talets tekniska utveckling be
träffande vattenkraftens omvandling till elektrisk energi och över
förandet av denna energi på stora avstånd. I början av 1900-talet
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väcktes motioner i riksdagen om ändringar i vattenrättsförord
ningen och vid 1904 års riksdag framlade i andra kammaren råd
mannen Hugo Segerdahl på Göteborgsbänken en motion, där han
utvecklade ett fullständigt program för en ny lagstiftning om vat
tenkraftens tillgodogörande. Riksdagen beslöt att hos Kungl. Maj:t
begära utredning om ändring i vattenrättsförordningen så att den
bättre motsvarade de krav, som dåtida förhållanden stäHde på en
dylik lagstiftning.

Kungl. Maj:t hastade ej; först i januari 1906 tillsattes en kom
mitte med uppgift att omarbeta reglerna för vad man benämner
den lukrativa vattenrätten (den s.k. vattenrättskommitten). Något
senare på året tillsattes dikningslagstiftningskommitten med upp
drag att föreslå ny lagstiftning om jords torrläggning. Ordförande
i båda kommitteerna blev häradshövdingen Hugo von Sydow j

Vänersborg.

Kommitteerna framlade i december 1910 ett gemensamt förslag
till vattenlag, som efter dåtida förhållanden måste betecknas som
radikalt. Från åtskilliga håll framställdes dock anmärkningar mot
det sätt, varpå särskilt samhälleliga och den jordbrukande be
folkningens intressen tillgodosetts i förslaget. Vid 1915 års riksdag
väcktes motioner om överarbetning av förslaget, bl.a. en mycket
omfattande av den radikale borgmästaren Carl Lindhagen, och re
dan den 1 juni tillkallades nya sakkunniga för ändamålet. Ord
förande för dessa sakkunniga blev revisionssekreteraren Karl-Hen
rik Högstedt, som varit först sekreterare och sedan ledamot i de
tidigare kommitteerna. Aven Högstedt hade anknytning till Vä
nersborg, han hade tjänstgjort i domsagan här och var gift med
skofabrikören A. F. Carlssons dotter Elma. De sakkunnigas be
tänkande, som endast avsåg rättsreglerna för vattnets tillgodogö
rande, avgavs den 14 mars 1917 och redan tre dagar senare re
mitterade den Hammarskjöldska regeringen detta till lagrådet. Det
var en av regeringens sista ämbetsåtgärder, den avgick i slutet av
månaden. När sedan Nils Eden i mitten av oktober bildat sin li
beral-socialdemokratiska koalitionsministär, blev förslaget delvis
omarbetat inom justitiedepartementet under personlig ledning av
justitieministern Elie1 Löfren, som till sin hjälp hade de sakkunni
gas sekreterare hovrättsrådet Natanael Gärde. Efter ny lagråds-
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remiss framlades den 15 mars 1918 proposltlon om lagen. Ett sär
skilt utskott fick hand om förslaget. Det var uppe till behandling
i riksdagen först den 1 juni, då kamrarna stannade vid skiljaktiga
beslut på väsentliga punkter. Det är intressant att läsa riksdags
trycket och finna att oppositionen kom från både höger- och väns
terhåll. Högern menade att förslaget ej var tillräckligt företagsvän
ligt och på vänsterkanten pläderade vänstersocialisterna för en mer
konfiskatorisk lagstiftning: man var missnöjd med de föreslagna
kungsådrebestämmelserna och man ville efter norskt mönster införa
ett institut, som kallades hemfallsrätt och innebar att utbyggda
strömfall efter 50-60 år skulle utan ersättning till ägaren hemfalla
till staten. Lindhagen karaktäriserade lagen som ett led i kapitalis
mens stora plundring av de svenska naturtillgångarna. Riksdags
trycket ger också en imponerande bild av Elie1 Löfgren, hans an
föranden äro förnämliga. Aven om hans huvudinlägg kanske skri-,
vits av hans medhjälpare i departementet, vittna hans repliker om
stark inlevelse i ämnet. Sedan propositionen fallit den 1 juni, åter
gick den till utskottet och detta lyckades under en dramatisk vecka
och tack vare mycket stora personEga insatser av utskottsordfö
randen professorn Nils Alexandersson åstadkomma ett samman
jämkningsförslag, som kom upp till behandling på kvällen den 8
juni 1918, sedan man förut under dagen debatterat ett annat kon
troversiellt ämne, kvinnans rösträtt. Sammanjämkningsförslaget an
togs i första kammaren utan rösträkning och i andra med 116 ja
mot 14 nej, och Elie1 Löfgren kunde sent på kvällen ringa hem till
sin hustru Mia Leche-Löfgren och berätta om sin framgång med
orden: "Vattnet har gått". Hon nämner detta i sin memoarbok
"Så var det då 1900-1940".

Redan den 28 juni utfärdades lagen att träda i kraft den 1 ja
nuari 1919 och därmed var huvuddelen av vattenrättsreformen ge
nomförd. Den hade tagit 14 år, kanske det dröjt längre om ej det
första världskriget kommit. På våren 1918 kände man sig piskad,
det framgår av riksdagsprotokollen, att söka få nya bestämmelser
om vattenkraftens utnyttjande till gagn för det hårt ansträngda
folkhushållet.

I vattenlagen hade man reserverat plats för de institut, som ej
kommit med i 1917 års förslag. Lagen kompletterades 1919 och
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1920 med bestämmelser om farled och flottled och om torrläggning
av mark. Då hade lagens 14 kapitel fått det innehåll, som i stort
sett bibehållits tills nu. Vissa ändringar ha gjorts: 1939 infördes i
2 kapitlet föreskrifter om tillgodogörande av grundvatten och 1941
ändrades radikalt 8 kapitlets bestämmelser om avloppsvatten. I
samband med antagandet 1969 av miljöskyddslagen ändrades ånyo
detta kapitel så att avloppsfrågorna ej längre höra under vatten
domstolarna utan behandlas av andra myndigheter, främst den
nyinrättade koncessionsnämnden för miljöskydd. Sedan hösten 1968
arbetar 1968 års vattenlagskommitte med en genomgripande över
syn av vattenlagen och bland dess uppgifter märks i första hand
förslag till vattendomstolarnas avveckling.

VATTENDOMSTOLSORGANISATIONEN.

En av nyheterna i vattenlagen var inrättandet av vattendomsto
larna. Dessförrinnan handlades vattenmålen av de allmänna under
rätterna. I och med att de tekniska möjligheterna att utnyttja vat
tenkraften ökades, skedde också en ökning av vattenmålen i både
antal och omfattning. Det visade sig att underrätterna varken hun
no med målen eller kunde tekniskt bemästra dem. Det fanns i un
derrätterna ingen teknisk expertis; man hade endast en för varje
mål förordnad sakkunnig, som granskade handlingarna och avgav
ett utlåtande. Han var ej ledamot av domstolen och kunde ej delta
i dess överläggningar och beslut. I 1910 års förslag till vattenlag
föreslogs därför inrättandet av fem specialdomstolar, kallade vat
tendomstolar, som skulle handlägga endast vattenmål och som skul
le bestå aven jurist som ordförande (vattenrättsdomare) och som
bisittare två i vattenfrågors tekniska behandling sakkunniga och
erfarna män, den ene sakkunnig särskilt i fråga om byggande i vat
ten och den andre i fråga om torrläggning av mark (vattenrät'tsin
genjörer) samt två vattenrättsnämndemän, som skulle vara allmänt
betrodda, om sin orts förhållanden kunniga män. Vattenrättsdoma
ren skulle enligt förslaget vara en häradshövding, förordnad på
sex år, och även ingenjörerna skulle förordnas på samma tid och
ha uppdraget som deltidstjänst.

Förslaget om specialdomstolar mottogs ej utan invändningar. Vid
föreningen Sveriges Häradshövdingars årsmöte 1911 diskuterades
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frågan och inledaren häradshövdingen Karl Arrhenius var negativt
inställd på grund av att ordförandeposterna skulle besättas medelst
förordnanden på viss tid. Han ansåg att en sådan bestämmelse
skulle strida mot grundsatsen om domares oavsättlighet och där
för måste betraktas som mindre välbetänkt. Arrhenius fruktade att
om vattenrnålen och därjämte ägodelningsmålen, som enligt ett un
gefär samtidigt av den s.k. skifteskommitten framlagt förslag skulle
hänskjutas till omorganiserade ägodelningsrätter, undantoges de all
männa domstolarna, dessa skulle nedsjunka till bagatelldomstolar.
Han menade att dessa frågor borde vila i avvaktan på en som han
antog nära förestående lagstiftning om fullständig omorganisation
av rättegångsväsendet, men hade sympatier för att underdomstolar
na vid behandling av vatten- och skiftesrnål skulle förstärkas med
teknisk sakkunskap.

Vid en diskussion 1912 inom Sveriges Advokatsamfund var ad
vokaten, sedermera justitierådet Albert K&ersner inledare. Han
tryckte hårt på rättssäkerhetskravet, som han ansåg ej vara till
räckligt tillgodosett genom tidsbegränsade förordnanden för vat
tenrättsdomare och ingenjörer, han fann det nödvändigt att det juri
diska elementet i de nya domstolarna förstärktes och skisserade en
vattendomstol med fyra ledamöter: vattenrättsdomaren,domhavan
den i orten för vattenbyggnadsföretaget, en vattenrättsingenjör, var
med han synes ha avsett en vattenbyggare, och en i jordbruk och
dylikt förfaren man, som efter vattenrättsdomarens begäran skulle
förordnas av lantbruksstyrelsen. Däremot ställde han sig tvivlande
till behovet av vattenrättsnämndemän och ansåg att lokalkänne
domen blev väl tillgodosedd genom domhavanden i orten.

När lagförslaget kommit så långt som till ri'ksdagsbehandlingen,
visade det sig att de socialistiska partierna ställde sig mycket ne
gativa till tanken på specialdomstolar. Man motionerade om en
administrativ behandling av utbyggnadsfrågorna, detta mest med
hänsyn till den vikt man lade vid utnyttjandet i det allmännas in
tresse av kungsådrebestämmelserna och det nya institutet bygde
kraft. Man gav uttryck för en djup misstro mot domstolsbehandling,
såsom framgår av följande uttalande i en motion: "En domstol är
pålitligare bevakare av de industriella intressena än de lagstiftande
myndigheterna. Domarämbetena i vårt land tillsättas utan anspråk
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på något som helst allmänt intresse och allra minst medkänsla för
det nya som rör sig i tiden av rätt och rättvisa. Deras innehavare
ha till största delen utgått från de kretsar, som stå mest främmande
för social kunskap och de vordna domarne äro liksom högre tjänste
män i allmänhet på grund av tidens ekonomiska utveckling i hög
grad industrialiserade". Kanske var man på den kanten än mer
misstänksam mot vattenrättsingenjörerna. Carl Lindhagen levererar
vid ett tillfälle följande kritik: "Dessa äro enligt all erfarenhet i
regel industriföretagens män helt och odelat och det torde rent av
kunna sägas att de företrädesvis måste anses såsom parter i dessa
angelägenheter och därför föga ägnade att vara oväldiga domare.
I synnerhet gäller detta den vattenbyggnaciskunnige bisittaren",

Emellertid beslöts domstolsreformen i överensstämmelse med pro
positionen och det inrättades alltså fem domstolar, kallade Norr
bygdens, Mellanbygdens, Österbygdens, Söderbygdens och Väster
bygdens vattendomstolar. Gränserna mellan deras domkretsar be
stämmas efter flodernas nederbördsområden och ej efter admini'stra
tiva gränser, detta för att en domstol skall kunna behandla alla mål
inom samma flodområde.

Från början voro vattendomstolarna på extra stat och befatt
ningshavarna förordnade på viss tid, vatt;enrättsdomarna och vat
tenrättsingenjörerna på fem år. Vattenrättsdomarna voro i regel hä
radshövdingar, som voro tjänstlediga från sina domsagor, och vat
tenrättsingenjörerna med något undantag tjänstemän vid väg- och
vattenbyggnadsverkets distriktsorganisation eller statens lantbruks
ingenjörer. Domarnas arvoden bestämdes 1918 till 11 000 kr. In
genjörerna voro som redan nämnts deltidsanställda och hade ett
fast arvode på 5 000 kr och dessutom 40 kr för varje dag de tjänst
gjorde i domstolen. Jag vill minnas att den vattenbyggnadstekniske
ingenjören höll domstolen med avvägningsinstrument.

På ordinarie stat kommo vattendomstolarna den 1 januari 1933.
Riksdagen hade 1924 begärt Kungl. Maj :ts åtgärder för att ned
bringa kostnaderna för vattendomstolarna. Det kan nämnas att
dessa det året i riksstaten upptogos till 214580 kr, vari dock ej
rese- och trak,tamentskostnader ingå, vilket belopp må jämföras
med 7149000 kr för budgetåret 1969-1970! Ät vattenrättsdomar
na uppdrogs att utreda frågan och de framlade 1925 ett visserligen
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ej enigt förslag i sådan riktning men föreslogo samtidigt, att organi
sationen skulle uppföras på ordinarie stat. Frågan drog ut på tiden.
Så småningom överlämnades den till två sakkunniga, dåvarande
kammarrättspresidenten Karl-Henrik Högstedt och majoren Mauritz
Serrander, som avgåvo sitt betänkande i september 1931. I proposi
tion till 1932 års riksdag föreslogs på ordinarie stat 4 domstolar,
varvid Mellanbygden skulle indragas och dess område delas mellan
Norrbygden och österbygden. Därigenom sparade man en vatten
rättsdomare. Vidare skulle ingenjörstjänsterna nedbantas från 10 till
6, därigenom att Osterbygden, SÖderbygden och Västerbygden skulle
samsas om 4 ingenjörer, 2 av varje slag. Det ansågs nämligen att
6 ingenjörer icke skulle kunna beredas tillräcklig sysselsättning utan
att särskilt de lantbrukstekniska ingenjörerna skulle kunna i för
ordinarie tjänstemän olämplig omfattning sitta med armarna i kors.
En förutsättning för organisationens genomförande var enligt pro
positionen att Västerbygdens kansli flyttade till Stockholm, där
både österbygdens och Söderbygdens kanslier då lågo. Detta väck
te dock opposition och i en motion av 18 västsvenska riksdagsmän,
därav 4 vattenrättsnämndemän från Västerbygden, yrkades att
denna domstol skulle förläggas på lämplig plats inom domkretsen
och ej flyttas till Stockholm. Frågan löstes genom en kompromiss;
justitieministern Gärde lovade att Västerhygden skulle få stanna i
Vänersharg, tills det då pågående målet om Vänerns reglering av
gjorts. Någon besparing blev det ej; kostnaderna beräknades enligt
statsutskottets utlåtande till 256 000 kr, men man tröstade sig med
att en samtidigt beslutad höjning av de s.k. domstolsavgifterna skul
le ge en ökad statsinkomst av cirka 10000 kr.

Av de 4 vattenrättsingenjörerna för de sydliga domstolarna pla
cerades en vattenbyggare i Vänersborg, de tre övriga i Stockholm.
De fyras tjänstgöring vid de tre domstolarna skulle ske efter en
viss turordning och de voro nästan ständigt på resande fot mellan
domstolarna. Ofta var det svårt att vid handläggningen av stora
må passa in tjänstgöringen enligt turordningen och jag minns att
motsättningar ibland uppstodo mellan vattenrättsdomarna, särskilt
vlid ingenjörernas semestrar, då man ej gärna såg att semestern togs
just under den egna domstolens period.
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VA"STERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

domkrets omfattar de flodområden, som avrinna till Kattegatt o(:h
Skagerack från och med Genevadsån i södra Halland till norska
gränsen. Därinom falla Värmland, Dalsland och Bohuslän, större
delarna av Halland och Västergötland (intill Hökensås), de västra
delarna av Småland, Närke och Dalarna samt även en liten del av
Härjedalen, nämligen nederbördsområdet för Klarälvens källsjö Ro
gen, men däruppe har vattendomstolen aldrig varit på tjänstens
vägnar.

HUGO von SYDOW
Vattenrättsdomare

1919-1930

Den förste vattenrättsdomaren blev som inledningsvis redan
nämnts Hugo von Sydow, häradshövding sedan 1904 i Nordals,
Sundals och Valbo domsaga med kansli i Vänersborg. Han var
genom sitt arbete med vattenlagstiftningen - det må nämnas att
han som ordförande lett ej endast vattenrätts- och dikningslagstift
ningskommitteerna utan även de sakkunniga, som 1911 tillsattes för
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att utarbeta ny lagstiftning om flottning - självskriven till någon
av vattenrättsdomarebefattningarna och han valde då den domstol,
inom vars område hans domsaga låg. Därför blev dennas kansliort
också vattendomstolens. von Sydow var en mycket framstående
jurist och han anlitades i många allmänna värv. Han var konsulta
tivt statsråd i den Lindmanska regeringen 1909-1911 och deltog
som lekmannaombud i flera kyrkomöten, där han var ordförande
i kyrkolagsutskottet. Här i Vänersborg var han ledamot i lands
tinget, mångårig ordförande i stadsfullmäktige, ordförande i sty
relserna för dövstumsskolan och sparbanken samt i Värmlandsban
kens lokalstyreise. Han var inspektor för stadens högre allmänna
läroverk. Som en honnör för sitt lagstiftningsarbete blev han vid
Upsala universitets 4S0-årsjubileum 1927 juris hedersdoktor. Han
var vattenrättsdomare till sin död den 8 augusti 1930, han föll på
sin post; han var ute på tjänsteresa med vattendomstolens Väner
avdelning i Kungälvstrakten och hade de tre dagarna före sin död
haft långa sammanträden. När han ej infann sig till den fjärde
dagens förhandling, sökte man honom och fann honom död i sän
gen. Han hade då nyss fyllt 69 år. En minnestecknare i ortspres
sen (signaturen J. W., bakom vilken döljer sig dövskolerektorn och
rådmannen Jonas Wallin) skriver följande: "Den ytterliga samvets
grannhet och redbarhet, som betecknade hans karaktär, och hans
önskan och vilja att vara till gagn för såväl den enskilde som det
allmänna gjorde att han intresserade sig för allt och satte sig grund
ligt in i även mindre betydande detaljer. Utrustad med vittomfat
tande kunskaper och en logiskt klar tankegång i förening med
snabb uppfattning kunde han behärska föreliggande frågor, som
han noga granskat från början till slut, vägande skälen för och
emot olika uppfattningar och dragande slutsatser, som kunde stå
sig vid avgörandet. Därför vora hans omdömen och beslut aldrig
förhastade. Gärna lyssnade han till andras åsikter, gav och tog
skäl. Oftast var han den utslagsgivande men långt ifrån genom
några slags maktspråk utan genom sin auktoritet, sin absoluta på
litlighet och sina välgrundade slutledningar". von Sydows vän och
medarbetare i vattenrätts- och dikningslagstiftningskommitteerna
Karl-Henrik Högstedt har signerat en minnesruna i Svensk Jurist
tidning, vari framhålles, att von Sydow genom sin tidigare verksam-
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het - han hade bl.a. deltagit i utarbetandet av lagberedningens för
slag till 1907 års nyttjanderättslag - var i hög grad lämpad till le
dare utav revisionen av vattenlagstiftningen. Högstedt fortsätter:
"Med levande intresse ägnade han sig åt detta arbete. En viss försik
tighet i hans läggning gjorde, att han bildade och gav uttryck åt sin
mening först efter ett grundligt genomtänkande av alla på varje frå
ga inverkande omständigheter, men detta innebar ingalunda någon
motvilja mot accepterandet av nya uppslag. Tvärtom, flera av de
högst genomgripande nyheter vattenlagförslaget i sitt utarbetade
skick innehöll tillkommo efter uppslag just av honom. För dem, som
jämte von Sydow deltogo i vattenrätts- och dikningsIagskommit
teernas samt flottningsakkunnigas arbete, var samarbetet med ho
nom både givande och angenämt. Sedan von Sydow år 1909 blivit
konsultativt statsråd, var han visserligen av sina ämbetsgöromål
hindrad att i samma utsträckning som förut taga del i kommitteer
nas arbete, men han följde detsamma alltjämt med livligt intresse
och ägnade all sin lediga tid däråt. Aran att kommitteernas för
slag blev i stort sett så verkligt gott som det från de flesta håll
vitsordades vara tillkommer också i främsta rummet honom. När
den nya vattendomstolsorganisationen trädde i tillämpning, var
det självfallet att en av vattenrättsdomarebefattningarna skulle till
bjudas von Sydow, vilkens stora förmåga härigenom togs i an
språk såväl för utarbetandet av vissa följdförfattningar som för
lösandet av åtskilliga organisationsfrågor".

Vattendomsvolens två första vattenrätts,ingenjörer blevo dåva
rande majoren i Väg- och vattenbyggnadskåren, distriktsingenjören
i Västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet Arthur Asplund och
statens lantbruksingenjör i Hallands och Klvsborgs läns södra del
Carl Bernhard Carlson. Asplund hade Göteborg till förläggnings
ort, medan Carlson de första åren bodde i Vänersborg men sedan
han 1922 fått transport som lantbruksingenjör till Göteborgs och
Bohus län samt Alvsborgs läns norra del på egen begäran förflytta
des till Göteborg. Särskilt sedan bägge ingenjörerna blivit bosatta
där, var den personliga kontakten mellan dem och domstolens ju
rister ganska bristfällig, akterna i målen sändes visserligen före
sammanträdena till ingenjörerna för genomgång men mera inträng
ande överläggningar om målen blev det nog ej. På den tiden gjordes
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tjänsteresorna nästan uteslutande med järnväg och man träffades i
en järnvägskupe för att diskutera målen. Asplund, som med tiden
blev distriktschef i sitt distrikt och överstelöjtnant i vattenbygg
nadskåren, avgick som vattenrättsingenjör med utgången av år
1931. Han var en mångbetrodd man med många intressen, ej minst
inom det kommunala livet i Göteborg. Han ersattes under 1932 av
majoren och distriktsingenjören Claes Tisen med stationeringsort
i Karlstad. Han hade tidigare ofta tjänstgjort som vikarie för Asp
lund. Vid en bilolycka i sin tjänst som distriktsingenjör blev han
rätt svårt invalidiserad. Detta och hans ålder (han var född 1873)
medverkade till att han ej fick någon tjänst vid organisationens
övergång på ordinarie stat. - C. B. Carlson, en man med gedigna
kunskaper och stor erfarenhet på grund av mångårig tjänst i västra
Sverige, stannade som vattenrättsingenjör till utgången av 1932.
Han var ej intresserad att söka någon av de ordinarie tjänsterna
utan återgick helt till sin lantbruksingenjörstjänst.

Det fanns två heltidsanställda jurister utom vattenrättsdomaren,
en vattenrättssekreterare och en vattenrättsamanuens. Sekreterarna
vom under det första årtiondet v,ice häradshövdingar och senare
in på 1930-talet hovrättsassessorer, alltså män med mångårig do
marerfarenhet. Den förste sekreteraren blev vice häradshövdingen
Harald Wullt, som slutade sin karriär som häradshövding i ölands
domsaga och nu njuter sitt otium i Kngelholm. Han har givit mig
många värdefulla upplysningar om vattendomstolens första år och
det kan blott beklagas att det uppsatsen tillmätta utrymmet ej
medger återgivningen av ett brev från honom till fadern med en
mycket livlig och spännande skildring aven domstolsresa i Bo
husläns skärgård i januari 1921.

Amanuensbefattningen torde under störr~ delen av 1919 ha varit
obesatt eller också tillfälligt uppehållits av yngre jurister på läns
styrelsen. I november 1919 tillträdde Valdemar Gadd befattningen,
vilken var förenad med kommissionärsuppdraget. Gadd av got
ländsk prästsläkt skildras av dem som ännu minnas honom som
en mycket originell man. Han förordnades från den 1 januari 1925
till vattenrättssekreterare i Mellanbygdens vattendomstol och blev
arbetslös, när denna domstol indrogs. Hans tjänst var på extra
stat, det var då ej fråga om omplacering och ingen organisation
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bevakade tjänstemännens intressen. Så småningom fick han tjänst
göra som extra notarie i Svea hovrätt och därifrån kom han till
Patent- och registreringsverket, först som notarie och från 1940
som sekreterare. Han avled den 4 maj 1941.

På ett domstolskansli finnes även hiträdespersonal. Det första
biträdet lär ha varit en gammal dam från domsagokansliet, fröken
Gust,afa Andersson, dotter till den bekante engelske björnjägaren
Llewellyn Lloyd och syster till den kände Afrikaresanden Charles
Anderson. I februari 1919 anställdes det första skrivbiträdet på
heltid, Astrid Dahlgren, och hon fick i början av nästa år till ar
betskamrat Irene Helgestrand. Denna lämnade domstolen med ut
gången av 1926 men Astrid Dahlgren stannade till sin död 1954.
Hon hade en tjänstetid av över 35 år.

Som redan nämnts inkom det första målet till vattendomstolen
den 3 januari 1919. Det dömdes den 5 augusti 1919 och gick upp
till Högsta domstolen, där det avgjordes den 22 oktober 1922. Det
är märkligt att detta det första målet om Blixbols kraftverk blev
ett ofta åberopat prejudikat, som fick stor betydelse för den kom
mande rättsutvecklingen. 1919 anhängiggjordes 19 mål, nästa år
hade de ökat till 25 men redan 1922 kom det in 86 mål. Sedan
minskades tillströmningen något, exempelvis 1929 57 mål. Efter
Kreugerkraschen, då många väg- och därmed sammanhängande
brobyggen igångsattes för att motverka arbetslösheten, ökade mål
antalet markant. Är 1933 överstegs hundratalet (111). 1936 in
komma 132 mål, vilket är det högsta antalet under hela verksam
hetstiden. Därav vara 59 bromål. Följande siffror kunna anföras
för att belysa målingången: 1939 123 mål, 1949 123 mål, 1959
103 mål och 1969 95 mål. Det kan vara intressant att jämföra an
talet oavgjorda mål vid ingången av samma år: 1929 97 mål, 1939
99 mål,1949 124 mål, 1959 140 mål. 1961 var balansen 151 för
att sedan hastigt stiga till 256 1966. 1969 var siffran 205. Sam
manlagt ha under åren 1919-1969 anhänggjarts 4657 mål.

Med anledning av att det stora målet om Vänerns reglering an
hängiggjordes 1925 skedde en omorganisation av domstolen. Det
inrättades en särskild avdelning för detta mål med vattenrättsdo
mare, två vattenrättsingenjörer, vattenrättssekreterare och vatten
rättsamanuens, alla med prefixet särskild framför tjänstetiteln. Ord-
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förandeskapet för denna avdelning, kallad avd. I, behöll Hugo von
Sydow och likaledes stannade vattenrättssekreteraren hos honom.
Avdelning II fick övertaga alla övriga mål och leddes av särskilde
vattenrättsdomaren Albert Brycker, vilken redan 1924 knutits till
domstolen. På avd. II tjänstgjorde vattenrättsingenjörerna, sedan i
början av 1926 särskilda ingenjörer förordnats för Vänermålet.
Till detta återkommer jag senare.

ALBERT BRYCKER
ilattenrättsdomare

1930-1931

ERIK 51\LL
Vattenrättsdomare

1932-1936

När 1932 års domstolsorganisation trädde i kraft den 1 januari
1933 fortsatte den till förste innehavare av den ordinarie vatten
rättsdomaretfänsten utnämnde Erik Säll sitt arbete med Vänermå
let. Han hade i början av 1930 kommit till vattendomstolen som
sekreterare på Väneravdelningen och övertog efter von Sydows
bortgång såsom särskild vattenrättsdomare handläggningen av det
stora målet.

En av de fyra vattenrättsingenjörerna för de södra domstolarna
stationerades i Vänersborg och det blev vattenbyggaren Harald
Larsson som kom hit. Han avgick med pension 1950 men tjänade
domstolen livet ut: han arbetade där till mars 1961, endast ett par
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månader före sin död. Larsson var en mycket skicklig tekniker,
han lade ned en utomordentlig omsorg på sina promemorior och
när han sagt sitt ord i en teknisk fråga kunde man känna sig trygg
i vetskap om att det var rätt. Att han ej njöt sitt otium som pen
sionär berodde på - utom hans intresse för arbetet och vatten
domstolens önskan att utnyttja detta intresse för att möta den ökan
de arbetsbelastningen - att han kom att sitta emellan vid en lö
nestrid mellan statsmakterna och den tekniska fackorganisationen
S.V.R. När han skulle avgå, blockerade S.V.R. tjänsten för att få
vattenrättsingenjörernas löner höjda. Det pågick segslitna förhand
lingar och justitiemini1stern Herman Zetterberg föreslog, att Lars
son skulle stanna kvar ett extra år, vilket avlöningsreglementet gav
möjlighet till, för att under tiden lönerna och samtidigt också pen
sionerna skulle regleras. S.V.R. pressade Larsson mycket hårt att
han skulle avgå, det talades om solidariteten med de underbetalda
kollegerna och ordföranden i S.V.R. lovade vid ett telefonsamtal
Larsson att, om han avginge, organisationen skulle träda ekono
miskt emellan för att fylla ut pensionen. Larsson talade med mig
om saken och jag rådde honom att skaffa ett skriftligt löfte. Men
han menade att ordföranden skuIIe stå vid sitt ord och avgick. Så
småningom genomdrevos lönekraven, men Larsson fick den mind
re pensionen och från S.V.R. hörde han aldrig något om kompen
sation. Hans efterträdare som vattenrättsingenjär Nils Lundh sÖkte
få förbundet att infria lÖftet men han hade lika liten framgång
som Larsson själv.

Harald Larsson fick två kollegor som torrläggningssakkunniga
vattenrättsingenjörer, Karl Elfström och Seth Aspegren, båda sta
tionerade i Stockholm. Arbetet skulle så fördelas mellan dem, att
Elfström deltog i handläggningen av målen i den -;ödra delen av
domstolsområdet och Aspegren i den norra delen. Givetvis var det
svårt att strikt följa denna uppdelning men i stort sett blev det så.
Bägge hade tidigare varit vattenrättsingenjörer, Elfström 1919
1925 i Norrbygdens vattendomstol och sedan 1926 i Söderbygden,
medan Aspegren sedan 1919 tjänstgjort i Mellanbygdens vatten
domstol. De hade alltså redan en rik erfarenhet av domstolsarbetet
och detta blev dem till stor hjälp i det omfattande arbetet i den
nya organisationen. De voro bägge kunniga och effektiva. Jag
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minns särskilt Aspegren som en fint bildad man med många in
tressen utanför sitt fack. De knöts mellan oss vänskapsband, som
upplöstes först vid hans bortgång 1964. Bägge pensionerades unge
fär samtdigt och Elfström drabbades ej långt därefter av ohälsa,
men Aspegren fortsatte att tjänstgöra som extra ingenjör i Väster
bygden långt in på 1950-talet.

När riksdagen 1932 beslöt om vattendomstolarnas uppförande
på ordinarie stat, fattades också ett principbeslut att Västerbygdens
vattendomstols kansli skulle förläggas till Stockholm, men man
uppsköt beslutets verkställande tills Vänernmålet avgjorts. När
slutet på detta mål kunde skönjas, började vattenrättsdomaren An
ton Thelin arbeta på en framställning till Kungl. Maj:t om för
verkligandet av flyttningen. Han lade ned ett mycket omfattande
arbete därpå och byggde sin framställning på att söka visa olägen
heterna av att ej ha ständig tillgång till de torrläggningssakkunniga
ingenjörerna. Han framhöll, att man i Stockholm skulle kunna ha
ett gemensamt kansli för aHa tre domstolarna med bättre utnytt
jande av de fyra vattenrättsingenjörernas arbetstid och ett närmare
samarbete mellan vattenrättsdomarna för skapande av gemensam
praxis. Thelin tog också upp vattendomstolens arkivfråga, påpekade
att statsrevisorerna vid ett besök på kansliet anmärkt på att arki
valierna voro oskyddade, och gjorde gällande att i Vänersborg ej
stodo till buds några för domstolen passande lokaler med möjlig
heter att nöjaktigt ordna arkivfrågan. Thelins framställning är
daterad den 16 januari 1937. Det blev ett vidlyftigt remissförfa
rande. Länsstyrelsen i KIvsborgs län avstyrkte och landshövdingen
Axel von Sneidern retade Thelin genom att skriva att framställ
ningen syntes bottna i vad man brukade benämna flykten från
landsbygden. Samtidigt framlade hushållningssällskapet på inilJrativ
av ordföranden von Sneidern ett förslag till kanslibyggnad för
domstolen på sällskapets tomt vid Norra gatan, där länsveterinärens
tjänstebostad låg, detta för att gendriva Thelins påstående att ar
kivlokaler ej kunde uppdrivas i Vänersborg. Det föreslagna arki
vet var nog bra, men som man utarbetat ritningarna utan att ha
tagit kontakt med någon vid domstolen och alltså utan varje kän
nedom om domstolens lokalbehov, var förslaget i övrigt helt enkelt
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bedrövligt. Länsstyrelsen i Göteborg ville ha domstolen förlagd dit
och anförde många bärande skäl därför. Aven västra avdelningen
av Sveriges Advokatsamfund stödde Göteborgsalternativet. Värm
landslänsstyrelsen föreslog Karlstad som kansliort under motive
ring, att domkretsens största flod flöt genom staden och att lant
bruksingenjören i länet bodde där! Justitieministern K. G. West
man ansåg att kansliorten borde vara Göteborg och föreslog detta i
en proposition till 1938 års riksdag. The1in vässade sin penna för
att motarbeta detta, han kämpade alltjämt för Stockholm och fick
hjälp av riksdagsmannen Gerhard De Geer i Lesjöfors, som motio
nerade om flyttning av domstolen till Stockholm. I Vänersborg gick
redaktören K. G. Wassenius i bräschen för att domstolen skulle
stanna och han intresserade Dalriksdagsmannen Axel Hansson i
Rubbestad för frågan. Denne frambar tillsammans med sin kollega
Arthur Gustafson i Kasenberg en motion om fortsatt förläggning
här, varvid man hävdade, delvis med användande av Thelins egen
argumentering, att Vänersborg vore mycket mera centralt beläget
inom domstolsområdet än Göteborg och att det därför utan tvekan
vore fördelaktigast för den övervägande delen av allmänheten inom
området om domstolen bibehölles i Vänersborg. Men därjämte
tryckte motionärerna på att staten skulle tjäna på Vänersborg som
kansliort, då Göteborg vore G-ort och Vänersborg endast D-ort.
De angåvo besparingen för statsverket i fråga om lönekontot till
4000 kr om året, b1.a. skulle vattenrättsdomaren få 900 kr mer i
Göteborg än i Vänersborg. Detta var alltså före det sista världs
kriget och penningvärdet ett annat än nu, men man måste nog i allt
fall tycka, att den statsfinansiella nyttan var försvinnande liten.
Hade 'thelin velat inse, att organisationen med gemensamma ingen
jörer måste vara dömd att försvinna och i tid inI'iktat sig på Gö
teborg som k'ansIiort, är det antagl,igt att propositionen bifallits.
Men nu trodde många riksdagsmän, att domstolen absolut inte ville
till Göteborg utan vid detta alternativ föredrog att stanna i Vä
nersborg och röstade därför för Vänersborgsmotionen. Riksdagen
fattade sitt beslut den 17 maj 1938.

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att redogöra för vat
tendomstolens kanslilokaler i Vänersborg. Inledningsvis nämndes att
det första kansliet öppnades i Hugo von Sydows Vlilla vid Norra
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gatan. Där hade han som häradshövding i tre rum haft domsagans
kansli och dessa rum blevo det första vattendomstolskansliet. Re
dan 1922 blev utrymmet för litet och kansliet utökades med 2 rum
och kassavalv i Sparbankens hus vid torget. 1925, då Vänermålet
kom in och domstolsarbetet uppdelades på två avdelningar, flytta
de man från Sparbanken till en lägenhet i huset Norra gatan 6,
där avd. II, huvudavdelningen med alla mål utom Vänermålet, ha-

Vattendomstolens första kansli inrymdes i övervåningen Hugo von Sydo'Ws
villa vid Norra gatan.

de en lägenhet om fem rum. Väneravdelningen höll till i den Sy
dowska villan, men när målet kommit så långt att man skulle börja
med överläggningssammanträden, hyrdes några rum i fastigheten
Nygatan 7. Hela Väneravdelningen flyttade 1931 in i det s.k.
Wrangelska huset vid Residensgatan 21. Avd. II hade 1928 flyttat
till ett nybyggt hus vid Belfragegatan 17, där man disponerade 4
rum, egentligen avsedda för butiker. Där stannade avdelningen
åtta år. När Vänermålet led mot sitt slut och lokalerna vid Bel
fragegatan började bli alltför trånga, flyttade avd. II till det Wran-
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gelska huset. Väneravdelningens slutspurt 1936-37 skedde i sam
ma hus i ett par vindsrum, där vattenrättssekreteraren Lindbergs
arbetslampa lyste långt ut på nätterna.

När det bestämts att vattendomstolen skulle stanna i Väners
borg, gällde det att skaffa nya lokaler. Det ankom på Kungl. bygg
nadsstyrelsen och länsarkitekten i Vänersborg att ordna saken och
det blev en lång lidandets historia för domstolen, innan man änt
ligen den 2 juli 1951 kunde flytta in i kanslihuset vid Norra gatan,
endast två hus från den Sydowska villan. Cirkeln hade alltså, kan
man säga, slutit sig. Staden hade skänkt kronan tomt för ändamålet,
det var den gamla materialgården, som offrades. Det var många
förslag, som byggnadsstyrelsen presterade, en del, om man skall
uttrycka sig milt, mycket verklighetsfrämmande. Det hela 'kompli
cerades därav att lantmäterikontoret och senare även vägförvalt
ningen om möjligt skulle komma under samma tak som vattendom
stolen. Ytterligare kom det andra världskriget emellan och man
blev synnerligen restriktiv i fråga om byggnadsvolymerna. Dess
utom spelade vederbörande förslagställares tycken uppenbarligen
en betydande roll. Hade man t.ex. fått fram ett förslag med ett tre
våningshus med fasad mot Norra gatan och de tre berörda myndig
heterna godtagit detta, fann någon i byggnadsstyrelsen på att vid
Norra gatan borde endast uppföras tvåvåningshus, trots att hela
det då bebyggda kvarteret mellan Residens- och Edsgatorna hade
trevåningsbebyggelse. Man ritade och plitade med en envåningsfly
gel åt domstolen vid Hamngatan och när det förslaget väl var
granskat, kom man på att hela byggnadskroppen måste krympas,
bLa. bredden med hela två meter, så att huset blev för litet för
domstolens behov. Ett förslag var att förlägga domstolen till den
då planerade södra flygeln till Länsresidenset, men så behövdes de
lokalerna för annat ändamål, jag tror det var för länsarkitektkon
toret, och så började karusellen igen. Jag minns att mellan Thelin
och dåvarande länsarkitekten Allan Berglund växlades stundom
hårda ord om ärendets behandling. Thelin kom emellertid från
problemet: när hans framstöt om flyttning misslyckats, sökte han
1941 transport till Söderbygdens vattendomstol och kom på så sätt
i alla fall till Stockholm. Kntligen kom så några år efter kriget
kanslibygget till stånd, det blev ett trevåningshus med lokaler för
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vattendomstolen i första våningen och arkiv i källarplanet samt
för länslantmäterikontoret i andra och tredje våningarna. Domsto
len kunde som nyss sagts flytta in i den nya lokalerna den 2 juli
1951. De voro rymliga och praktiska men tyvärr utan möjlighet att
expandera. Att bygga reservutrymmen ingick ej i den dåtida plane
ringen. Det var väl närmast sparsamhetsskäl som var skulden till
denna kortsiktiga bedömning. Desförrinnan hade vattendomstolen
haft mycket bekymmer med inredningen av de nya lokalerna. Givet
vis tyckte man att domstolen efter 30 år skulle kunna få åtskilligt
av sina inventarier förnyade, särskilt som vad man anskaffat för
Väneravdelningen varit av enklaste beskaffenhet och efter 25 år helt
förslitet. Det lades ned träget arbete på att efter anbudsförfarande
få fram förslag till nyanskaffning, som inom en återhållsam ekono
misk ram skulle ge domstolen en gedigen och varaktig inredning,
särskilt till domstolens första arkiv. Domstolens petitaskrivelse den
21 februari 1950 slutade på 27 700 kr. Vattenöverdomstolen skulle
yttre sig däröver och där kom man på att vattendomstolen ej skulle

Wrangelska huset vid Residensgatan 21.
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ha iakttagit föreskrifterna i ett par nya författningar angående upp
handling för statens räkning, som utfärdats ungefär samtidigt med
petitaskrivelsen och intagits i Svensk författningssamling men som
ej kommit vattendomstolen tillhanda förrän i mitten av mars! Pe
titaskrivelsen återremitterades i slutet av mars, varvid man före
slog vissa besparingsåtgärder, bl.a. att vattendomstolen och läns
lantmäterikontoret skulle ha gemensam golvbonare. Återremissen
omöjliggjorde att anslagsfrågan kunde behandlas under 1950 års
riksdag, vilket vattenrättsdomaren Lindberg hoppats för att upp
handlingen skulle kunna ske på hösten detta år. Lindberg ingav en
nedbantad framställning den 2 september 1950, som slutade på
25 600 kr. På hösten kom telefonmeddelande från justitiedeparte
mentet, att finansministern Sköld ej ville släppa till mer än 15000
kr för hela inredningen: arkiv, telefonanläggning, möbler, gardiner,
mattor och allt annat som erfordrades. Propositionen upptog det
antydda beloppet. En av mig verkställd intern utredning visade
att det var omöjligt att ordna inredningen med det beloppet sär
skilt som Sköld då genomfört sin engångsinflation, varför priserna
hade avsevärt stigit sedan våren. Då komma vi att tänka på riks
dagsmannen Axel Rubbestad och undrade om han alltjämt hade
samma intresse för vattendomstolen, som då han motionerade om
förläggningsorten. Jag tog kontakt med honom, han besökte kans
liet och förevisades inredningen och fick taga del av kostnadssiff
rorna. Trots sin sparsamma läggning insåg han att regeringens an
slag var alltför knappt. Som ledamot i statsutskottet ansåg han
sig ej kunna motionera i ärendet, men han lovade att stödja det
och skaffa en motionär. Det blev en Trollhättebo, överingenjören
Bengt Sjölin. Jag åtog mig att skriva motionen, som utmynnade i
yrkande om höjning av anslaget till 25 600 kr, och jag skrev också
det anförande, som Sjölin skulle hålla för att försvara motionen,
ett tal med några Herr Talman inströdda på lämpliga ställen. Inom
statsutskottet enades man om en kompromiss och vattendomstolen
fick 20 000 kr till inredningen. Prutningen på 5000 kr gjorde att
gamla inventarier måste bibehållas i större utsträckning än från
början avsetts och telefonanläggningen nedskäras. Så småningom
ha de brister i inredningen, som 1950-talets restriktiva anslagsattityd
förorsakade, kunnat botas och domstolen har t.o.m. redan fått er-
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satt vad som då anskaffades nytt. En stor tillfredsställelse var det
för Lindberg att domstolens sessionssal kunde få en värdig inred
ning. I samband med invigningen av domstolslokalerna den 27
februari 1952 överlämnades som gåvor oljeporträtt av de fyra vat
tenrättsdomarna von Sydow, Brycker, Säll och Thelin, vilka pryda
sessionssalens väggar. Vidare gjordes en insamling bland vattenrätts
nämndemännen, som gav domstolen en bibel till domarbordet, en
ordförandeklubba och ett par konstverk. I bibeln äro givarnas
namn textade, de voro 130.

För att resumen över domstolens lokaler skall bliva fullständig,
må nämnas att domstolen sedan 1945, då juristpersonalen utökats
med en biträdande vattenrättsdomare och en extra vattenrättssek
reterare, hyrde ett par rum i Birger Sjöbergs födelsehus vid Krono
gatan 16, den lokal som tidigare rymt Länstidningens redaktion.

1932 års nedbantade domstolsorganisation kunde givetvis ej hål
la många år. Redan 1938 hade en extra vattenbyggnadsingenjör
förordnats vid Söderbygdens vattendomstol och på så sätt fick var
och en av de sydliga domstolarna sin vattenbyggare. När vatten
rättsingenjören Aspegren skulle avgå, hemställde vattenrättsdo
maren Lindberg i maj 1942 till Kungl. Maj:t, att Aspegrens efter
trädare skulle stationeras i Vänersborg. Vattenrättsdomarna i Stock
holm reagerade givetvis surt, men Lindberg hade så starka skäl för
sin framställning att den bifölls. Lantbruksingenjören i Västernorr
lands län Ivar Nyman utnämndes och stationerades här hösten
1942 och då hade vår vattendomstol två ingenjörer till sitt för
fogande. Nyman var till en början skyldig att tjänstgöra även i
Stockholm, men redan 1945 hade ännu en torrläggningssakkunnig
ingenjör stationerats i Stockholm och de tre sydliga domstolarna ha
de alltså alla två ingenjörer.

Vid det andra världskrigevs utbrott antogs en lag om tillfällig
vattenreglering med ett förenklat förfarande för att snabbt kunna
öka regleringsmöjligheterna för kraftverken medan ersättningsfrå
gorna kunde ställas på framtiden. Denna lag utnyttjades i stor om
fattning och därmed ökade också arbetsbelastningen vid vatten
domstolarna. Detta och en intensifierad utbyggnad av främst den
norrländska vattenkraften nödvändiggjorde att Mellanbygdens vat-
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tendomstol återupprättades 1949. Tio år senare uppdelades Norrbyg
dens vattendomstol i Nedre Norrbygden och övre Norrbygden.
Antalet tjänstemän och biträden växte, särskilt vid de norrländska
domstolarna. Vid Västerbygden tillsattes 1945 på extra stat en
biträdande vattenrättsdomare och en vattenrättssekreterare. Efter
ett par år upptog personalstaten den bitr. domaren endast för hal
va budgetåret, vilket givetvis var till förfång för den dömande
verksamheten. Ändring på denna punkt skedde först när den bi
trädande tjänsten kom på extra ordinarie stat 1952. De bitr. do
maretjänsterna ha sedermera ökats med en 1965 och, när jag läm
nade min tjänst 1967, med ytterligare en. Nu finnas på juristsidan
en vattenrättsdomare, tre biträdande domare, två vattenrättssek
reterare och en protokollsekreterare. Den senare är den tidigare
amanuenstjänsten, som 1952 omändrades med delvis nya arbtsupp
gifter. Innehavaren av tjänsten fullgör också enligt särskilda för
ordnanden ett flertal uppdrag, som tidigare legat på andra befatt
ningshavare. En av de bitr. domarna är stationerad i Stockholm.

På ingenjörssidan blev det ej motsvarande förstärkning som på ju
rl:stsidan. Möjligen räknade vederbörande i justitiedepartementet
med att vattenrättsingenjörerna, sedan de fått sin verksamhet för
lagd till endast en domstol, skulle hinna med det ökade arbetet. Att
det gick utan större svårigheter, berodde pli att Harald Larsson
och Seth Aspegren länge ställde sina krafter till förfogande. Bfter
Aspegren brukade lantbruksingenjören David Larsson i Borås
(1894-1968) vid behov rycka in som torrläggningssakkunng ingen
jör. Harald Larsson överlevde sin efterträdare Nils Lundh, som fått
transport från Mellanbygdens vattendomstol men tyvärr ej fick ver
ka i Västerbygden mer än fem år. Han avled i cancer 1955. Jag min
nes honom som en mycket effektiv man med en arbetsförmåga ut
över den vanliga. Han hann med ej blott sin tjänst utan även myc
ket gagneligt arbete inom det kommunala livet och idrotten.

1962 fick Västerbygden sin tredje vattenrättsingenjör, en torrlägg
ningssakkunnig. Även om förstärkningen, objektivt sett, bort insät
tas på vattenbyggarsidan såsom varande den mest arbetstyngda, så
löstes problemet här på ett lyckligt sätt genom att f.d. vägdirek
tören i Klvsborgs län Arthur L. Wal1mark vid behov inträtt som
särskild vattenrättsingenjör. För fullständighetens skull bör nämnas
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att den i Stockholm bosatte bitr. vattenrättsdomaren har teknisb
medhjälpare därifrån.

De första skrivbiträdena vid domstolen ha redan omnämnts. Det
är angeläget att framhålla att domstolen haft förmånen att ha haft
en nästan undantagslöst mycket skicklig och uppoffrande skara av
biträden i olika befattningar. Redan 1921 fanns det tre skrivbi
träden. När Väneravdelningen inrättades, avdelades de två äldsta

Kanslibyggnaden vid Norra gatan 5.

till denna, medan avd. II fick två. När domstolarna kom på or
dinarie stat upptogs i personalförteckningen ett kontorsbiträde och
Astrid Dahlgren var självskriven till denna befattning. Vid Väner
avdelningens upphörande ansåg man inom justitiedepartementet
att två kvinnliga biträden kunde räcka, men de fingo sätta till
många övertidstimmar för att skrivarbetet skulle kunna löpa frik
tionsfritt. Först 1943 fick en tredje skriverska anställas. Så små
ningom har även denna kår svällt; nya och högre tjänster ha till
kommit och nu är antalet kvinnliga befattningshavare 9. Flera
ha haft många tjänsteår: över tio hade Ingeborg von Sydow
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(1927-1937), Inga Woldmar (1928-1948), Ingrid Aronson
(1943-1970), Birgit Bahr (1948-1968) och Birgit Solnestam (1954
1965). Det kan nämnas att vattendomstolen några år i mitten av
1930-talet hade ett manligt skrivbiträde; numera landstingsassis
tenten Henry Eriksson började sin tjänstemannakarriär på vatten
domstolen.

ökningen av personalen på 1960-talet, särskilt på biträdessidan,
gjorde att kanslilokalerna blevo otillräckliga. Det må nämnas att
vid inflyttningen 1951 funnos fyra biträden och att utrymmena
utformats för detta antal. Som redan nämnts ingingo reservutrym
men ej i en förutseende planering, ehuru från domstolen~. sida önske
mål i den riktningen framfördes. En lägenhet på 5 rum i huset
Hamngatan 22, mitt emot kansliet, har hyrts och dit har vatten
rättsdomaren flyttat med en vattenrättsingenjör, en sekreterare och
några skrivbiträden.

Det först anhänggjorda målet om Blixbols kraftverk är redan
omnämnt. Av de mer än 4600 mål, som sedan dess inkommit till
domstolen, är väl huvudparten av mindre omfattning, men dom
stolen har fått brottas med många av betydande storleksordning
och berörande ett stort antal parter. Jag kan nämna de senare ut
byggnaderna av kraftverken vid Trollhättan, Tåsans kraftverk i
norra Värmland med vårt lands hittills högsta utbyggda fallhöjd,
268 meter, det stora kraftverket vid Höljes i Klarälven, ett mål
som fortfarande pågår, härvan av mål kring Hornborgasjön, också
alltjämt aktuell, ett komplex av mål på nära 9 000 sidor om fiske
avgifter för flottningsskador i Klarälven och dess bifloder, an
hänggjorda 1925, där in- och utländska fiskerisakkunniga kämpade
och där många av partsinlagorna ingåvos i bokform. Under åren
lopp har målens karaktär ändrats. Allteftersom strömfallen ut

byggts och regleringsmöjligheterna uttömts, ha utbyggnadsmålen
minskat och istället komma föroreningsmålen. Man behöver blott
erinra om namn som Stenungsund, Värö och Brofjorden.

Ett av Västerbygdens mål synes böra ägnas något utrymme, det
redan ibland omnämnda målet om Vänerns reglering, vårt lands
största vattenrnål och antagligen det största rättegångsmål, som över
huvud handlagts av svensk domstol. Förslag till sådan reglering hade
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framlagts redan 1902 men skjutits åt sidan, kanske mest för att det
med den tidens domstolsförfarande var omöjligt att föra ett sådant
mål i hamn. 1916 fick vattenfallsstyrelsen regeringens uppdrag att
detaljutforma ett då framlagt nytt förslag. Styrelsen blev färdig med
sitt arbete 1925 och den 28 mars det året ansökte styrelsen hos
vattendomstolen om tillstånd att reglera avrinningen ur Vänern
till förmån för kronans kraftstationer i Trollhättan och Lilla Edet,
samtidigt som man begärde tillstånd att utbygga Vargöfallet. An
sökningshandlingarna, som ingåvos i 13 exemplar, vägde 1700 kg
och kommo till vattendomstolen i en järnvägsvagn. Varje exemplar
vägde alltså 130 kg och då var ansökningen ej fullt komplett. Må
let avgjordes genom slutdom den 19 juni 1937, denna innehåller
727 trycksidor i stor oktav. Det är redan nämnt, att en särskild
avdelning tillsattes för målets behandling och den arbetade därmed
i 12 år. I början av 1926 tillsattes särskilda ingenjörer för målet.
Som vattenbyggare tjänstgjorde först distriktsingenjören, övers
telöjtnanten Richard Ekwall till sin bortgång 1932 och därefter
civilingenjören, numera vattenrättsrådet Gustaf Zickerman och som
torrläggare lantbruksingenjören i Gotlands län Claes-Henric Wal
ler. Det var ett oerhört vidlyftigt arbete, som vilade på denna av
delning. En uppfattning får man om man nämner, att den sam
manlagda längden av strandlinjen till de av regleringen berörda
områdena uppgår till ungefär 4800 km eller mer än tre gånger av
ståndet mellan Smygehuk och treriksröset och att antalet sakägare
var c:a 6000. Vattendomstolen besiktigade största delen av den
strandlinjen och torde ha varit i kontakt med flertalet av sakägarna
vid de syner, som pågingo vid barmark under flera år. Det
hölls 98 sammanträden med partsförhandling, många över flera
dagar. Akten i målet omfattade vid slutdomen 42 172 sidor och
härtill komma c:a 1500 ritningar och kartor. Målet handlades först
av Hugo von Sydow, vilken som tidigare nämnts avled under en
syneresa. Aven hans efterträdare Erik Säll gick bort innan målet
hunnit slutdömas och sommaren 1936 fick dåvarande vattenrätts
sekreteraren Nils Lindberg taga på sig ansvaret att slutföra målet.
På 10 månader utförde han prestationen att avfatta den mer än
300 sidor digra allmänna delen av domen och justera de ersättnings
längder, som utgöra återstoden. Det var ett jättearbete: jag har re-
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dan nämnt att hans arbetslampa brann långt ut på nätterna, jag
vill tillägga att de båda skrivbiträdena på Väneravdelningen Astrid
Dahlgren och Ingeborg von Sydow tillsatte oändligt många över
tidstimmar för att hjälpa honom med skrivarbetet.

Talan mot Vänerdomen fullföljdes i Vattenöverdomstolen av
endast 109 av de 6000 parterna. Vattenöverdomstolen dÖmde den
18 april 1940 och ändrade domen blott på ett par punkter. Då
fanns i Vattenöverdomstolen ingen teknisk sakkunskap och därför
förordnades vattenrättsingenjören Harald Larsson att biträda vid
granskningen av det tekniska materialet. Föredragande i Vatten
överdomstolen blev en tidigare vattenrättssekreterare i Västerbyg
den, assessorn Nils Viklund. Tretton parter gingo vidare till HÖgs
ta domstolen, som meddelade dom den 10 juni 1940. Då var alltså
målet i hamn efter 15 års domstolsbehandling: en i förhållande till
målets kolossala omfattning kort tid. Många mål av betydligt mind
re omfattning ha varit anhängiga åtskilligt längre.

Lekmannainslaget i vattendomstolen utgöres av vattenrättsnämn
demännen. Ursprungligen valdes en för varje domsaga i (i Värmland
dock en för vart tingslag) men 1936 fick domsagan två nämnde
män. Från och med 1942 infördes för städer med egen jurisdiktion
en nämndeman. Det har valts "allmänt betrodda, om sin orts för
hållanden kunnige män" som det sägs i vattenlagen. Redan från
början sattes en övre åldersgräns på 65 år, i motsats till vad som då
gällde för häradsrätternas nämndemän, som kunde sitta så länge
de orkade och ibland därutöver. Likaså fingo vattenrättsnämnde
männen dagarvoden, visserligen blott på 20 kr ( nu 90 kr). Aven
därutinnan skiljde de sig från de vanliga nämndemännen, för vilka
arvoden bestämdes först några årtionden senare och som endast
gottgjordes med de ytterligt ringa ersättningar, som gingo under
namnet tingsgästningspengar. Vattenlagens kvalifikationsgrunder för
vattenrättsnämndemännen följdes vid så gott som alla val och
nämndemännen ha tillfört domstolen mycken lokal erfarenhet och
värdefull personkännedom och på ett säkert lyckligt sätt motvägt
den kanske stundom väl utpräglade juridiska eller tekniska perfek
tionen. Det är svårt att förstå den skepsis som under fÖrarbetena
till vattenlagen hystes mot detta lekmannainslag, exempelvis från
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advokatsamfundet (jfr sid 7). Ibland har far och son efterträtt
varandra på denna hederspost, ty som sådan uppfattas nämnde
mansskapet säkert av de flesta. Jag kom till vattendomstolen 1931,
då många av den första uppsättningen ännu voro kvar på sina pos
ter, och jag har under mina 36 år lärt känna och fått samarbeta
med de flesta av nämndemännen, och det knöts än i dag bestående
vänskapsband. Det är svårt att i minnet återkalla dem alla, sam-

ANTON THELIN
Vattenrättsdomare

1936-1941

NILS LINDBERG
Vattenrättsdomare

1941-1961

manlagt har det under vattendomstolens 50 år varit 376 nämnde
män, men en vill jag nämna, järnhandlaren och kommunalmannen
Henning Olsson i Torsby, nämndeman för Fryksdals övre tingslag
1936-1954. Han hade en oerhörd personalkännedom och kände
nästan varenda fryksdaling. Därtill var han ovanligt väl insatt i
sin bygds ekonomiska förhållanden. Helt utan kritik får kåren
dock ej vara. Det väckte pinsam uppmärksamhet, när en gång på
1930-talet en part i Skaraborgs län vid fullföljd av talan i Vatten
överdomstolen åberopade uttalanden av de två vattenrättsnämnde
männen, att de uppfattat överläggningen i målet så att avgörandet
icke gått till partens nackdel. Vederbörande domare måste allvar
ligt erinra dem om domareedens innehåll.
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När sammanträdena i Vänermålet skulle börja, hade Hugo von
Sydow säkert en svår uppgift att välja nämndemän, villiga att off
ra all den tid som måste tillsättas för målet. Valet föll på Herlog
Salomonsson i Rud, häradsdomare i von Sydows gamla domsaga,
och Sven Andersson i Eggby, häradsdomare i Skaradomsagan. De
tjänstgjorde hela målet igenom och honorerades för sina insatser
med Vasaorden.

Vänersborgs stads vattenrättsnämndemän ha varit direktören
Hilding Ström (1942-1961), civilingenjören Göran Koch (1961
1969) och köpmannen Aldo Mårtensson (1969- ).

I det föregående har omnämnts - utom den första uppsätt
ningen befattningshavare vid vattendomstolen - några av dem jag
haft förmånen att samarbeta med vid domstolen. Jag har sökt sam
la data om de jurister och tekniker, som mera varaktigt varit knut
na till domstolen, och sammanfört dem i en särskild bilaga. Efter
som domstolen utåt fått sin karaktär av vattenrättsdomarna anser
jag mig böra nämna något om dem utöver förteckningens torra
uppgifter.

Hugo von Sydow efterträddes av hovrättsrådet Albert Bryeker.
Han har deltagit i vattenlagstiftningsarbetet som sekreterare och
sakkunnig i den kommitte, som 1919 framlagt ett nytt och omar
betat förslag till torrläggning av mark. Han blev särskild vatten
rättsdomare i Västerbygden 1924 och övertog ledningen av avd. II
1925. På hans lott föll handläggningen av många stora mål, exem
pelvis de redan nämnda fiskeavgiftsmålen i Klarälven och den
andra regleringen av sjön Skagern. Säkert hade han god nytta av
sina erfarenheter från torrläggningslagstiftningen, då han behand
lade det största torrläggningsmålet i domstolens historia: vatten
avledningsföretaget Lången-Kräftån-Tidan, som berörde mycket
stora områden inom Skaraborgs läns främsta jordbruksbygd. Vid
von Sydows bortgång blev han vattenrättsdomare men lämnade
tjänsten med utgången av år 1931, då han tillträdde häradshöv
dingeämbetet i Oppunda och Villåttinge domsaga i Katrineholm.
Han är nu pensionerad och bosatt i Stockholm.

Bryckers efterträdare blev hovrättsassessorn Erik Säll, som i mars
1930 kommit till Väneravdelningen som vattenrättssekreterare, bli-
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VIt särskild vattenrättsdomare vid von Sydows frånfälle och 1932
vattenrättsdomare. Han stannade på Väneravdelningen, ut
arbetade den tryckta, 120 sidor omfattande framställningen till
Kungl. Maj:t om rätt till reglering och avslutade synegången i
målet. Men även för honom var tjänsten här endast ett steg i kar
riären. Han utnämndes i början av 1936 till president i den nyin
rättade hovrätten för Övre Norrland, vilken post han skulle tillträ
da den 1 oktober. Meningen var att han vid sidan av sitt arbete där
skulle slutdöma Vänermålet. Han påbörjade härnere organisationsar
betet för den nya hovrätten, men han kom aldrig till Umeå,
sjukdom bröt ned honom och han avled på Vänersborgs lasarett
den 24 oktober 1936. Några dagar senare gjorde vi tjänstemän på
domstolens båda avdelningar honom den sista tjänsten genom att
bära hans ki,sta den korta vägen från lasarettets bårhus till en järn
vägsvagn, som skulle föra stoftet till hembygden, Hassela i Häl
singland.

Säll efterträddes av revisionssekreteraren Anton Thelin, som bli
vit ordförande för avd. II efter Brycker. Thelin fick handlägga
många stora mål och vara med om den tidigare berörda ökningen
av arbetsbördan under de första krigsåren. Han var en skicklig
jurist och en utomordentlig stilist. Han hade förmågan att komma
i god kontakt med parterna och var mycket uppskattad av dem,
så uppskattad att han, när han lämnade domstolen, fick telegram
med beklagande av förflyttningen. Detta skedde som redan nämnts
1941. Han uppnådde som vattenrättsdomare i Söderbygden ej pen
sionsåldern, han avled i cancer 1955.

Nils Lindberg utnämndes till Thelins efterträdare och domstolen
fick då en chef, som redan ägde en ingående kännedom om dom
stolen och de speciella förhållandena inom domkretsen. Han hade
kommit hit som vattenrättsamanuens, när Väneravde1ningen inrät
tades 1925, han blev Sälls efterträdare som sekreterare 1930 och
det kom på hans lott att slutdöma Vänermålet. Det var hans mag
num opus. Efter tjänstgöring i Svea hovrätt, som sekreterare hos
de sakkunniga, som i november 1939 framlade förslag angående
åtgärder mot vattenförorening, och som revisionssekreterare, åter
bördades han alltså hit 1941. Han var en mycket skicklig domare,
oerhört arbetsam med förmåga att fatta snabba och riktiga 'avgö-
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randen. Det var ej minst hans förtjänst att målbalansen vid dom
stolen under 1940- 50-talen kunde hållas tämligen konstant, trots
den ökade arbetsbördan. Det står i de gamla domarereglerna, att
domaren skall tala saktmodeligen med dem som komma för rätten.
Det gjorde förvisso Nils Lindberg. Han var lågmäld och höjde ald
rig rösten i irritation. Han var mycket hjälpsam mot alla och gav
välvilligt råd och anvisningar åt rättssökande, som vände sig till
honom, detta givetvis utan att bortse från domareämbetets fordran
på opartiskhet. Han arbetade gärna för att förlika parter. Därför
var han mycket uppburen av parterna och partsombuden och han
skapade för domstolen en good-will, som hans medarbetare, ej
minst jag själv, och som jag tror även hans efterträdare haft nytta
av. Hans arbetskraft kom huvudsakligen domstolen tillgodo men
han var liksom Hugo von Sydow ombud vid flera kyrkomöten.
I många år var han vice ordförande i Svenska Kyrkans Diako
nistyrelse och i Vänersborg ägnade han sig med stort intresse åt
inspektorskapet för den kommunala flickskolan. Han var en rätt
vis och välvillig chef för personalen vid domstolen och därför myc
ket avhållen. Hans förtidiga bortgång kändes därför som en stor
förlust både av oss på domstolen och av parterna. Han arbetade
in i det sista: i mars 1961 dömde han ett mycket stort mål om reg
lering av Viaredssjön i Boråstrakten och ett par dagar efter domen
lades han in på lasarettet, varifrån han aldrig kom ut. Efter några
plågsamma månader avled han den 11 juni 1961.

Det dröjde ett helt år innan en ny chefsdomare kunde tillträda.
Det blev Ernst Sjöberg, som huvudsakligen haft sin karriär vid
Nedre Norrbygdens vattendomstol, där han 1953 blivit vattenrätts
domare. Han har haft statsmakternas öra när det gällt att i till
räcklig omfattning öka både de dömande krafterna och biträdes
personalen vid domstolen. På honom torde - om nu 1968 års di
rektiv om avskaffande av vattendomstolarna fullföljes - falla det
säkerligen mycket maktpåliggande arbetet att avveckla domstolen
enligt statsmakternas önskemål.

Arbetet vid en vattendomstol skiljer sig från det vid en allmän
underrätt genom att vattendomstolen ej har fastställda tingstermi
ner och reser ut till parterna för sammanträden. Visserligen ha vat-
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ERNST SJöBERG
Vattenrättsdomare

från 1962

tendomstolskanslierna sessionsrum men de användas mest för dom
stolarnas överläggningssammanträden. Vattenlagen föreskriver att
huvudförhandling skall hållas vid syn å stället eller, om syn ej er
fordras, på annan plats, som är välbelägen för parterna. Detta
gör att domstolen kan få sammanträda i mycket skiftande lokaler:
rådhus, tingshus, kommunalhus kanske mest men särskilt på lands
bygden också i andra samlingslokaler: skolor, bygdegårdar, försam
lingshem, godtemplarhus. Någon gång har jag hållit sammanträde
i missionshus, där domstolen bakom s,ig haft Torwaldsens Kristus
skulptur. Men jag har också sammanträtt i Folkets hus med porträtt
av Branting och Per Albin Hansson, om arbetarekommunen varit
socialdemokratisk, eller av Marx och Lenin, om den varit mer
röd. En gång skulle huvudförhandling i några mål hållas i försam
lingshemmet i Uvered på Västgötaslätten, men när domstolen kom
dit visade det sig att lokalen reparerades. Vii hänvisades till en kon-
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firmandsal i kyrkan strax intill, väl enda gången vattendomstolen
sammanträtt i en kyrka. Mycket ofta höllos förr sammanträden i
bromål och torrläggningsmål i en bondgård nära processföremålet.
Om man då mottogs av mor i huset iklädd förkläde var det ett
säkert tecken att hon efter förhandlingen ville bjuda på kaffe. Up
pe i norra Värmland och Dalarna har domstolen sammanträtt i
fäbodstugor och flottarkojor, sedan man fått göra timslånga vand
ringar genom oländig terräng, ofta över spångade myrar.

En vanlig domstol sitter i allmänhet på ett podium innanför ett
skrank och utanför detta få parterna ta plats. Vattendomstolen
skiljs i de tillfälliga sammanträdeslokalerna ej från parterna av
skranket utan man sitter ofta vid samma bord och kommer däri
genom i närmare kontakt med varandra och denna ökas under
synegången, då man otvunget kan tala med parterna. Ett som jag
tror praktiskt sätt att skapa kontakt är bruket att domstolens leda
möter hälsa på parterna före förhandlingen. Allt detta har bidragit
till god förståelse mellan domstol och parter. Sammanträdesre
sorna avbryta kansliarbetet och ge domstolens ledamöter en om
växling, som jämte den nära partskontakten ger vattendomstols
tjänsterna ett alldeles särskilt värde.

Västerbygdens vattendomstol är en institution med få befattnings
havare, även om antalet ökats under senare år. En sådan liten enhet
kan vara grogrund för samarbete och trevnad och chefsdomarna
ha betytt mycket härför. Jag vet att Hugo von Sydow skapade
den goda anda, som från början rått vid domstolen, och jag vill
gärna ytterligare framhålla Nils Lindbergs betydelse i detta sam
manhang. Det är med tacksamhet och glädje jag tänker tillbaka på
mina 36 år vid domstolen och det är vemodigt att denna institution
måhända snart skall försvinna.

Einar Weiss.
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FÖRTECKNING
över

jurister och tekniker vid Västerbygdens vattendomstol 1919-1969.

Vattenrättsdomare.

Hugo von Sydow, född 16 juli 1861, revisionssekr. 1902, härads
hövding i Nordals, Sundals och Valbo domsaga 1904-1918, vat
tenrättsdomare i Vä:sterbygden fr. 1919, död 8 aug. 1930.

Albert Bryeker, född 23 nov. 1883, revisionssekr. 1925, särsk. vat
tenrättsdom. i Västerbygden 1924-1930, vattenrättsdom. där
1930-1931, häradshövding i Oppunda och Vil1åttinge domsaga
1932-1950.

Erik Säll, född 23 dec. 1890, assessor i Svea hovrätt 1926, vatten
rättssekr. vid Västerbygden 1930, särsk. vattenrättsdom. 1930
1931, vattenrättsdom. 1932-1936, utnämnd president i hovrätten
för övre Norrland 1936, död 24 okt. 1936.

Anton Thelin, fÖdd 18 sept. 1891, revisionssekr. 1935, särsk. vat
tenrättsdom. i Västerbygden 1932-1936, vattenrättsdom. där
1936-1941 och i Söderbygden fr. 1941, död 8 juni 1955.

Nils Lindberg, född 10 dec. 1897, vattenrättsamanuens vid Väs
terbygden 1925-1930, bitr. vattenrättssekr. 1930, vattenrättssekr.
1930-1936, tJ. vattenrättsdom. för Vänermålet 1936-1937, vat
tenrättsdom. fr. 1941, dÖd 11 juni 1961.
Ernst Sjöberg, född 19 aug. 1915, vattenrättsseh. vid Norrbygden
1946-1950, assessor i Svea hovrätt 1951, vattenrättsdom. i Nedre
Norrbygden 1953-1962 och i Västerbygden fr. 1962.

Vattenrättsingenjörer.

Arthur Asplund, född 22 juni 1970, civiling. 1892, löjtnant i Väg
och vattenbyggnadskåren 1897, överstelöjtnant 1930, distriktsing.
i Västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1903-1922, distrikts
chef där 1922-1930, verkst. dir. och trafikchef vid Göteborg
Särö järnväg 1908-1916, vattenrättsing. i Västerbygden 1919
1931, död 10 nov. 1938.
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Claes Tisel!, född 28 sept. 1873, civiling. 1896, löjtnant i Väg- och
vattenbyggnadskåren 1901, major 1918, distrrktsing. i Nedre nor
ra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1906-1918, t. f. chef där
1919-1922, distrikting. i Västra distriktet 1922-1932, vattenrätts
ing. i Västerbygden 1932, död 25 mars 1938.

Harald Larsson, född 21 okt. 1883, civiling. 1907, konsult. ing. i
Umeå 1919-1930, väging. i Jämtlands län 1930-32, vattenrätts
ing. IOsterbygden, Söderbygden och Västerbygden 1933-1950,
död 18 juni 1961.

Nils Lundh, född 21 juli 1898, civiling. 1920, konsult. ing. i Os
tersund 1930-1943, väging. i Jönköpings län 1944-1945, vatten
rättsing. i Norrbygden 1946-1950, i Mellanbygden 1950-1951
och i Västerbygden fr. 1951, död 22 juni 1956.
Jan Erik Rådberg, född 29 nov. 1910, civiling. 1936, befattningar
i väg- och vattenbyggnadsstyr., fortifikationsförvaltn. och vatten
fallsstyr. , byrådir. i sistnämnda styr. 1953-1956, vattenrätts'ing.
fr. 1957.

Carl Bernhard Carlson, född 13 mars 1877, ex. vid Alnarps lant
bruksinstitut 1899, lantmäteriex. 1901, e. lantbruksing. 1911, lant
bruksing. i Hallands län och Alvsborgs läns södra del 1914-1922
och i Göteborgs och Bohus län samt Alvsborgs läns norra de11922
1942, vattenrättsing. i Västerbygden 1919-1932, död 31 okt 1962.

Kar;! El/ström, född 2 april 1876, ex. vid Ultuna lantbruksinstitut
1896, lantmäteriex. 1898, lantbruksing. i Norrbottens läns norra
del 1913-1923 och i Ostergötlands län 1923-1932, vattenrätts
ing. i Norrbygden 1919-1925, i Söderbygden 1926-1932 och i
Osterbygden, Söderbygden och Västerbygden 1933-1943, död 16
juli 1949.

Seth Aspegn:n, född 24 juli 1877, ex. vid Alnarps lantbruksinstitut
1901, lantmäteriex. 1902, e. lantbruksing. 1911, lantbruksing. i
Gotlands län 1915-1918 och i Gävleborgs län 1919-1932, vatten
rättsing. iMelIanbygden 1919-1932 och IOsterbygden, Söder
bygden och Västerbygden 1933-1942, död 2 april 1964.
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Ivar Nyman, född 9 dec. 1900, lant;bruksing. utbildning vid Al
narps lantbruksinstitut och Tekniska högskolan 1919-1924, e.
lantbruksing. 1931, lantbruksing. i Västernorrlands län 1935
1942, vattenrättsing. i Västerbygden 1942-1967.

Magnus Peterson, född 12 april 1919, civiling. 1945, lantbruksing.
i Norrbottens och Västerbottens län 1952-1956 och i Västman
lands län 1956-1957, e.o. vattenrättsing. i Nedre Norrbygden
1957-1967, vattenrättsing. i Västerbygden fr. 1967.

Sven Svensson, född 19 april 1923, civiling. 1949, e.o. lantbruks
ing. i Kalmar län 1954--1957, lantbruksing. där fr. 1957, d. vatten
rättsing. i Nedre Norrbygden 1961-1962, e. vattenrättsing. i Väs
terbygden 1962-1967, e.o. vattenrättsing. där fr. 1967.

Richard Ekwall, född 17 jan. 1873, jurJil. ex. 1891, civiling. 1896,
löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1902, överste och chef
för kåren 1932, distriktsing. i övre norra väg- och vattenbygg
nadsdistriktet 1908-1912 och i östra distriktet 1912-1930, tJ.
chef i Södra distriktet 1929-1930, väging. i ]önköpings län fr.
1930, särsk. vattenrättsing. vid handläggningen av Vänermålet fr.
1926, död 16 dec. 1932.

Gustaf Zickerman, född 9 mars 1904, civiling. 1928, teknisk med
hjälpare i Vänermålet 1928-1932, särsk. vattenrättsing. 1932
1937, vattenrättsing. i Norrbygden 1936-1945 och i österbygden
1945-1961, vattenrättsråd fr. 1961.

Claes-Henric WaUh, född 25 febr. 1890, ex. vid Ultuna lantbruks
institut 1912 och vid Tekniska högskolan 1916, lantbruksing. i Got
lands län 1919-1930 och i Malmöhus län 1930-1955, särsk. vat
tenrättsing. vid handläggningen av Vänermålet 1926-1937.

Biträdande vattenrättsdomare.

Lennart af Klintberg, född 12 maj 1915, fiskal i Svea hovrätt 1941,
e. bitr. vattenrättsdom. 1945-1947, revisionssekr. 1953, vatten
rättsdom. iMellanbygden 1956-1966 och i österbygden fr. 1966.
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Einar Weiss, född 29 maj 1901, vattenrättsamanuens vid Väster
bygden 1931-1936, e. fiskal i Svea hovrätt 1936, vattenrättssekr.
1936-1961, e. bitr. vattenrättsdom. 1947, 1949-1952, därefter
tJ. bitr. vattenrättsdom. 3 1/2 år 1954-1961 och bitr. vattenrätts
dom. 1961-1967.

Carl-Anders HaUenberg, född 12 juli 1919, e. fiskal i Svea hovrätt
1945, tJ. vattenrättssekr. vid Västerbygden 1947, e. vattenrätts
sekr. vid Norrbygden 1948-1949, e.o. assessor 1952, bitr. vatten
rättsdom. i Västerbygden 1953-1954, vattenrättsdom. i Mellan
bygden 1954-1968, häradshövding i Fa!u domsaga fr. 1968.

Lars Delin, född 16 dec. 1921, fiska! i Svea hovrätt 1949, e. vat
tenrättssekr. vid Västerbygden 1950-1954, assessor 1956, bitr.
vattenrättsdom. 1956-1960, revisionssekr. 1961-1966, hovrättsråd
fr. 1966.

Stig Liljeqvist, född 16 juli 1927, fiskal i Svea hovrätt 1957, vat
tenrättssekr. vid Nedre Norrbygden 1957-1961, assessor 1963,
tJ. bitr. vattenrättsdom. i Västerbygden 1965-1967, bitr. vatten
rättsdom. där fr. 1967.

Sven Bolte, född 3 aug. 1925, fiskal i Svea hovrätt 1957, bitr. vat
tenrättssekr. vid Norrbygden 1957-1959, vattenrättssekr. vid öv
re Norrbygden 1959-1961, assessor 1963. t.f. bitr. vattenrättsdom.
i Västerbygden 1967-1968, tingsdomare i Solna domsaga fr. 1968.

Sture Almerud, född 21 jan. 1928, fiskal i Svea hovrätt 1957, vat
tenrättssekr. vid Mellanbygden 1957-1962, assessor 1964, tJ. bitr.
vattenrättsdom. i Västerbygden 1967-1968, hyresråd fr. 1969.

Inger Käl/off, född 3 maj 1931, fiskal i Svea hovrätt 1959, vatten
rättssekr. vid Västerbygden 1960-1966, assessor 1968, tJ. bitr.
vattenrättsdom. fr. 1968.

Karl Gustaf Fagelkvist, född 15 sept. 1932, fiskal i Svea hovrätt
1962, vattenrättssekr. vid övre Norrbygden 1962-1967, assessor
1969, d. bitr. vattenrättsdom. i Västerbygden 1969-1970.

Vattenrättssekreterare.

Harald Wullt, född 14 JU11l 1883, v. häradshövding 1919, vatten-
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rättssekr. 1919-1923, häradshövding i Härjedalens domsaga 1928-
1938 och i ölands domsaga 1938-1950.

Per Hansson, född 16 febr. 1884, v. häradshövding 1918, vatten
rättssekr. 1923-1924, häradshövding i Ängermanlands mellersta
domsaga 1924-1937, dÖd 16 maj 1966.

Gunnar Lundström, född 2 juni 1885, v. häradshövding 1922, vat
tenrättssekr. 1924-1930, häradshövding i Nordmarks domsaga
1932-1942 och i Norra Möre och Stranda domsaga 1942-1952,
död 30 juni 1965.

Herbert Beckman, född 10 jan. 1893, v. häradshövding 1923, särsk.
vattenrättssekr. 1925-1930, häradshövding i Ängermanlands väst
ra domsaga 1937-1960.

Erik Säll, se ovan.

Nils Lindberg, se ovan

Hans Krumlinde, född 2 mars 1897, assessor i Svea hovrätt 1930,
särsk. vattenrättssekr. 1930-1931, död 8 aug. 1933.

Claes Johanson, född 7 juli 1898, assessor i Svea hovrätt 1932,
särsk. vattenrättssekr. 1932-1933, hovrättsråd 1937, byråchef för
lagärenden i finansdepartementet 1936 och chef för dess rättsavd.
fr. 1938, död 25 juli 1941.

Nils Rignell, född 7 nov. 1902, adj. ledamot i Svea hovrätt 1933,
särsk. vattenrättssekr. 1933-1934, assessor 1935, hovrättsråd 1940,
död 13 febr. 1943.

Nils Viklund, född 17 april 1905, fiskal i Svea hovrätt 1933, särsk.
vattenrättssekr. 1935-1936, assessor 1938, e. vattenrättsdom. i
Norrbygden 1945-1949 och vattenrättsdom. iMelIanbygden
1949-1955, lagman i Svea hovrätt 1955-1968.

Einar Weiss, se ovan.

Vilhelm Sohlberg, född 27 mars 1913, fiskal i Svea hovrätt 1943,
e. vattenrättssekr. 1945-1947, bitr. vattenrättsdom. i Mellanbyg
den 1949-1950, revisionssekr. 1957, vattenrättsdom. i Mellanbyg
den 1957-1970, häradshövding i Vätde, Ale och Kullings domsaga
fr. 1970.

39



Carl-Anders Hallenberg, se ovan.

Nils Söderlund, född 21 maj 1921,fiskal i Svea hovrätt 1949, d.
vattenrättssekr. 1949-1952, ombudsman hos Indalsälvens och Fax
älvens vattenregleringsföretag 1952-1962, advokatverksamhet
Stockholm fr. 1962, led. av Sveriges Adv.samfund 1964.

Lars Delin, se ovan.

Lars Jarnås, född 19 nov. 1921, fiskal i Göta hovrätt 1949, d.
vattenrättssekr. 1955-1956, assessor i Svea hovrätt 1958, tJ. re
visionssekr. 1960-1961, bitr. vattenrättsdom. i österbygden 1961-
1966, vattenrättsdom. i Mellanbygden fr. 1966.

Christer Wibling, född 31 dec. 1923, fiskal i Göta hovrätt 1955,
d. vattenrättssekr. 1957-1959, fiskal i Svea hovrätt 1959, asses
sor 1961, d. vattenrättsdom. i Västerbygden 1961-1962, revi
sionssekr. 1964, d. vattenrättsdom. i Nedre Norrbygden 1964
1966, d. bitr. vattenrättsdom. i österbygden fr. 1967

Björn Jansson, född 10 sept. 1931, fiskal i Svea hovrätt 1959, vat
tenrättssekr. 1959-1965, assessor 1967, e. hyresråd fr. 1969.

Inger Zetterstrand, se ovan (Inger Källoff).

Vlf af Klintberg, född 9 juli 1935, fiskal i Svea hovrätt 1964, vat
tenrättssekr. 1964-1968, assessor 1970.

Rolf Strömberg, född 24 sept. 1938, fiskal i Svea hovrätt 1966,
vattenrättssekr. 1966-1969.

Lars Rubenson, född 12 nov. 1938, fiskal i Svea hovrätt 1968, vat
tenrättssekr. fr. 1968.

Protokol1sekreterare.

Erik T.·son Vggla, född 17 febr. 1906, vattenrättsamanuens 1940
1952, d. vattenrättssekr. 7 år, protokollssekr. fr. 1952, auditör vid
F 7 fr. 1941 och vid Fo 34 fr. 1959.

Vattenrättsamanuenser.

Valdemar Gadd, född 9 okt. 1887, vattenrättsam. nov. 1919
1924, ombudsman vid Sparbanken i Vänersborg 1923-1924, vat-
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tenrättssekr. vid Mellanbygden 1925-1932, notarie i patent- och
registreringsverket 1934-1940, sekr. där fr. 1940, död 4 maj 1941.

Gunnar Kempe, född 10 nov. 1896, vattenrättsam. 1925-1927,
bitr. jurist å Lemchen & Norströms advokatbyrå i Jönköping 1927-
1929, egen advokatrörelse i Värnamo 1929-1943 och i Göteborg
fr. 1943, Led. av Sveriges Adv.samfund 1934.

Nils Lindberg, se ovan.

Olof Abenius, född 16 maj 1898, särsl\:. vattenrättsam. 1928-
1931, bitr. vattenrättssekr. vid Väneravd. 1931-1936, sekr. och
ombudsman i direktionen för stiftelsen Danviks hospital 1936
1965.

Einar Weiss, se ovan.

Olof Lindgren, född 22 febr. 1908, vattenrättsam. 1936-1938,
bitr. jurist å Axel Fahlströms adv.kontor i Jönköping 1938-1942,
delägare fr. 1942, led. av Sveriges Adv.samfund 1940.

Sven Ströberg, född 20 aug. 1911, vattenrättsam. 1938-1939, ama
nuens i livsmedelskommissionen 1940-1942 och sekr. där 1943
1949, förste byråsekr. i Statens jordbruksnämnd 1950-1953, aka
demisekr. (byråchef) vid Göteborgs universitet fr. 1954.

Erik T:son Uggla, se ovan.
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Två sånger om Vänersborg

Sången till "Vänerns drottning" ingår
som en del i sångspelet med samma
namn.
Texten är av privatläraren Halvord
Lydell, en av V.S.G.:s stiftare, och mu
siken är komponerad av Elis Natanael
Ullman. På bilden här intill ses UlLman
under promenad på Drottninggatan
utanför Läroverkets skolgård.
Musikdirektör som under åren 1905
1931 var musiklärare vid Vänersborgs
h. a. läroverk och samtidigt organist
och kantor i Vänersborgs stads kyrka
betydde på sin tid mycket för stadens
musikliv.

Till Vänersborgs stads 300-årsjubileum
1944 skrevs kantaten "Staden" för soli,
kör och orkester. Textförfattaren var
prosten Gunnar Helander och musiken
är komponerad av musikdirektör Erik
Alvin. som under åren 1932-1967 var
musiklärare vid Vänersborgs h. a. läro
verk och t.o.m. 1965 samtidigt organist
och kantor i Vänersborgs kyrka.
Genom sin mångsidiga musikaliska be
gåvning har Alvin, både som komposi
tör och musikledare, i hög grad berikat
musiklivet i Vänersborg.
Vänersborgssången ingår som ett av
snitt i jubileumskantaten.

E.G.S.

43



Andante

Il

,

r

VÄNERDROTTNINGEN
(H. Lydell)

r

E. Ullman

II

\I
1'",,,11 er stol~ HtJi din sån.!! vid

-. ~ --::::: +- - ~ ~ ..... ~

~ .. , ..,..",.
I ~ I ....

--f

-I
v



ft ... )

, minns ~a ~~ ac mmba.rn~ min - n s
"~.a.:.~ r .-n

...,..

f t
.,.. - • ..,.. -. • j~'P l

\ ~ I l J I
I .

v '" r~
A ...

'J I ..
Wå-ne ..... -t ':" ,,+"

V'in-~' - -
lO ~~ ...----....... --- ... ~ ".- flIIIII"""T ... ....
v - • ....-

~
~ ... r p ~ •

~ l j . I j\ \

-...If (;I r;

45



II Jl.17\ ..O

\I w • -ö Tag d~häJ.sning: dig jag-n
n ,..,- ..-. .. ...-.......... .... ~

\I T· .,... -T ~ ~ L1- r r
\ p ,

I I ....

u r ..:.-

... ....
ft

Q

,t j. ~~J

~
~ i-

-A- oH- 4.~ .
... I (J

Hell dig sköna Vönerdrottning,
hell dig, hell er stolta berg!
Hell din sång vid böljors brottning
bortom uddars blåa förg!
Om ön uti fjörran länder
minns jag dig min barndoms stad:
minnes gröna Vänerstränder,
vindens sus i barr och blad.
Hell dig, skäna Vönerdrottning!
Tag den hälsning dig iag kvad!

46



Moderata

VÄNERSBORGSSÅNGEN
G. Helander) E. Alvin
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Vår kvällsols guld i Vänerviken,
de friska vågors silverglans,
var känning av nalurmystiken
och bergs och sjöars vaktärkrans.
Allt härdat stål ; muskler spända,
var ädelslen ev tröst i sorg
och lankors eld, som ljus ulsända:
Det är vår rikedom, vårt Vönersborg.

Vår saga täljs av vänervågor
om trenne seklers fred och strid.
Se svarel söks på livets frågor
i lrons och tonkens trögna id.
Dör tro och kärlek hemmen bygga
och nit och ansvar dra försorg,
har lyckans skatl sin hemvist trygga:
Där är vår rikedom, vår! Vänersborg.

Här kärlek bor, som hjärlan länder
till denna siad vid vänerfjärd,
vari tanken sig i världen vänder,
den söker hem till hemmels härd.
Var lyser bältre himlasolen
än på vår hemslads park och torg!
Högt välves himlarymdkupolen :
Här ör vårl rikedom, vårt Vänersborg.
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Landsantikvariens verksamhetsberättelse
1969

Vänersborgs landsantikvariedistrikt omfattar hela norra delen av
Älvsborgs län, i söder till och med Herrljunga, Vårgårda, Hemsjö
och Lerums kommuner. Trots detta har Vänersborgs museum tidi
gare närmast fungerat som ett stadsmuseum för Vänersborg. Under
1968 inleddes ett arbete för att skapa en enhetlig organisation för
landsantikvariens och museets arbete, som skulle göra det möjligt
att ge Vänersborgs museum rollen av ett länsmuseum för norra
länsdelen. Avsikten är att sätta museet i stånd att svara för museal
verksamhet inom alla länsdelens kommuner. Förslag har utarbetats
till en ny huvudmannaorganisation, där berörda kommuner till-·
sammans med landstinget och hembygdsrörelsen skulle vara rep
resenterade. Tyvärr har denna organisation ännu inte kunnat ge
nomföras. Tills vidare drivs verksamheten därför i Vänersborgs
museums reg!.

Trots dröjsmålet med den nya organisationen har verksamhets
året 1969 inneburit ett stort .steg mot förverkligandet av den pla
nerade, länsmuseala verksamheten. Samtliga grenar av institutionens
arbete har kunnat integreras med varandra. Genom detta har verk
samheten fått en större tyngd och effektivitet än som var möjligt
med den gamla indelningen i kulturminnesvård och museal verk
samhet. Samtidigt har en väsentlig förstärkning av museets resur
ser kunnat ske. Detta har varit möjligt framför allt genom ett an
slag för försöksverksamhet från landstinget, samt genom ökade an
slag från VänersBorgs stad och bidrag från övriga kommuner som
har blivit delaktiga av verksamheten.

Som det viktigaste steget mot den planerade länsmuseala verk
samheten framstår den utställningsverksamhet som vid årets början
inleddes i Trollhättan. Också en rad av distriktets övriga kommu
ner har tagit emot utställningar från museet. Den nya verksam
heten har tills vidare formen aven försöksverksamhet. Utom ut
ställningar har den framför allt omfattat skolverksamhet och fäIt-
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~ utställning,
• besiiktning,

sammanträde,
föredrag etc.

D större fältarbete
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arbeten. Den geografiska räckvidden av museets arbete inom länet
framgår av bifogade karta.

Förstärkningen av museets resurser har bland annat inneburit
att en antikvarie (museilektor) kunnat anställas från den 1 septem
mer. Dessutom har museets personal utökats genom anställandet av
två museivakter, varigenom öppethållandet har kunnat ökas och
övrig personal har friställts för andra uppgifter. En påtaglig för
bättring av arbetsmöjligheterna har varit anskaffandet av teknisk
utrustning, bland annat för stencilering. Ett mörkrum för fotoar
beten har inretts och utrustats. En av arbetsmarknadsstyrelsen av
lönad fotograf har knutits till museet.

En huvuduppgift under året har varit förberedelser för att lösa
museets lokalproblem. I Vänersborg finns projekterat en ombygg
nad av museibyggnaden samt en annexlokal. Härigenom skulle
museet få nödvändiga kontorsutrymmen, verkstadslokaler, konser
veringslokaler, bibliotek och vissa utställningsutrymmen. För att
förbättra utställningsmöjligheterna har ett viktigt steg tagits ge
nom utrymningen av den gamla porslinssalen, som har byggts om
för tillfälliga utställningar. Genom detta har museet nu två salar
för detta ändamål, att användas alternerande eller tillsammans.
Porslinssamlingarna har nyuppställts i en angränsande saL

I Trollhättan fick kulturnämnden redan i januari en provisorisk
lokal för museets utställningar i Gamla varmbadhuset. Före års
skiftet påbörjades en ombyggnad för att inreda hela huset utom
källarvåningen till ett Trollhättans museum, att invigas på våren
1970.

Talrika sammanträden och utredningsarbete med anledning av
organisationsfrågan och de olika byggnadsprojekten har varit en
av årets mest tidskrävande uppgifter. Att arbetet med den nya
organisationen ännu inte har kunnat slutföras innebär en svår be
lastning för verksamheten. Utöver utredningsarbete deltog lands
antikvarien i 16 olika sammanträden i detta ärende under 1969.
Härtill kommer överläggningar med Dals-Eds, Västra Tunhems,
Melleruds, Herrljunga och Bjärke kommuner om museets verksam
het ute i länet.

Försöksverksamheten har väckt uppmärksamhet utanför länet,
och landsantikvarien har varit kallad att redogöra för den inför
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bland annat landsantikvarieorganisationernas samrbetsråds verk
ställnde utskott i Falun den 9 maj och samarbetsrådets årsmöte i
Karlstad den 18 september.

Antalet diarieförda ärenden har varit 1077, vilket innebär en
ökning, trots att diarieföringen lades om vid årskiftet 1968-1969
i syfte att minska antalet ärenden.

PLANARENDEN

Granskningsärenden

Fornminneslagens bestämmelser att samtliga fornlämningar är
skyddade och att borttagande av fast fornlämning eller ingrepp i
miljön kring fornlämningen endast får ske med riksantikvarieäm
betets tillstånd leder till att plan-, byggnads-, väg- och täktärenden
måste granskas med hänsyn till möjligheten att fornlämningar be
rörs av företaget. Liksom tidigare år har detta arbete kunnat kon
centreras till samrådsföredragningar på länsplanet, där de olika
myndigheternas synpunkter kan samordnas. I de fall då en forn
lämning direkt berörs krävs emellertid vanligen en besiktning ute
å fältet samt visst utredningsarbete. Därefter avger landsantkivarien
yttrande, i svårare eller principiellt viktiga fall via riksantikvarie
ämbetet.

I samband med granskningsärenden sker samråd med kommuner,
planförfattare och enskilda målsägare. Under såväl 1968 som 1969
har gamla, oavslutade ärenden inneburit en belastning, men denna
har nu börjat hävas.

Byggnadsärenden

Planer på ombyggnad eller rivning av äldre bebyggelse har för
anlett en rad besiktningar av alla slags byggnader, från slott och
herrgårdar till torpstugor och enklare industrianläggningar. Ett
viktigt ärende har varit utredningar och sammanträden för beva
randet av de gamla borgargårdarna runt plantaget i Åmål. Till
sammans bildar de en av de bäst bevarade trästadsmiljöerna från
1700-talets slut och 1800-talets början, som finns kvar i landet.
En annan anläggning, som under året har varit föremål för diskus-

54



sioner och underhandlingar i sikte på ett bevarande, är det gamla
tingshuset i Tångelanda. Båda ärendena är ännu oavslutade.

När det gäller möjligheter att bevara äldre bebyggelse saknas
motsvarighet till fornminneslagens generella skyddsföreskrifter. D~
antikvariska myndigheterna är därför hänvisade till tidsödande
förhandlingar i varje särskilt fall. Utan ett nära samarbete med
de enskilda kommunerna och berörda planmyndigheterna kan
landsantikvarien och riksantikvarieämbetet endast i undantagsfall
skydda äldre byggnader. Det arbete med inventeringar och upp
rättandet av kulturhistoriska utredningar som museet har inlett
1969 är ett försök att angripa byggnadsminnesvårdens problem
från en ny utgångspunkt med sikte på att integrera byggnadsmin
nesvården i planeringen och i byggnadsnämndens arbete.

Inom en sektor finns emellertid ett fullgott lagskydd också när
det gäller byggnader, och det är i fråga om kyrkorna. Varje förslag
till ombyggnad och förändring måste godkännas av riksantikvarie
ämbetet. Härigenom kan museet göra viktiga insatser när det gäller
vården av det värdefullaste av alla svenska kulturminnen, våra
sockenkyrkor.

Under 1969 har följande kyrkor besiktigats på grund av plane
rade ombyggnader eller restaureringsarbeten: Alingsås stadskyrka,
Algutstorp, Billingsfors brukskyrka, Bäcke, Erska, Frändefors, Fär··
gelanda, Hålanda, Järn, Kilanda, Ornunga ödekyrka, Råggärd,
S:t Peder, Tunge, Vänersborg och Väne-Ryr. För att genomföra en
smidig handläggning av ärendena har landsantikvarien inlett ett
nära samarbete med arkitekter och kyrkoråd. Bland annat har det
blivit praxis att kyrkans utseende före ombyggnaden dokumenteras
genom en fotografering, som museet utför på uppdrag av försam
lingarna.

Översiktlig planering

I största möjliga utsträckning koncentreras landsantikvariens
medverkan i planärenden till ett inledande skede. Den i årsberättel
sen 1968 berörda översiktliga planeringen framstår här som allt
viktigare.

En översikt över märkligare fornlämningar, byggnader och kul
turhistoriskt värdefulla större områden inom Trollhättan, Väners-
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borg och Västra Tunhem har upprättats, delvis på grundval av ar
bete i fältet. Inventering ute i fältet är nödvändig för den priori
tering som ckrävs inom den översiktliga planeringen. Tidigare har
endast forriminnesregistret funnits att tillgå. Detta innefattar inte
byggnader och kulturlandskap. Dessutom krävs i de flesta fall om
besiktning även för prioritering av fornlämningar.

Kulturminnesvårdens deltagande i den översiktliga planeringen
framstår som en av museets väsentligaste arbetsuppgifter. Planerin
gen kan i tid göras uppmärksam på stora positiva värden i form
av kulturhistoriska minnesmärken. Genom att detta sker på ett
tidigt stadium kan onödiga konflikter undvikas. Verksamheten med
för emellertid ekonomiska problem som hittills har gjort att den
har fått en ringa omfattning. Fältarbetet är mycket kostnadskrä
vande.

Vänersborgs museum har under 1969 kunnat pröva en möjlighet
att lösa detta problem genom att arbeta med medel från de berörda
kommunerna. Arbetet har skett i samband med museets byggnads
inventering. Anslag från Västra Tunhems och Dals-Eds kommuner
har möjliggjort fältarbete för utarbetandet av kulturhistoriska ut
redningar över samtliga minnesmärken. På grundval av detta ma
terial är rapporter nu under utarbetande, som vägledning för kom
munernas fortsatta planering. I rapporterna redovisas samtliga
fornlämningar, byggnader och miljöer som bedöms som väsentliga
ur ant~kvarisk synpunkt. Diskussioner pågår med ytterligare kom
muner om upprättandet av liknande planer. Arbetet har blivit upp
märksammat utanför länet, och möjligen innebär det lösningen på
kulturminnesvårdens problem i samband med den översiktliga pla
nerIngen.

Vid sidan av dessa arbeten har museet tillsammans med en rad
andra myndigheter för naturvårdsverkets räkning deltagit vid en
inventering av jordbruksområden i länet som bör bevaras.

Kort före årsskiftet fick landsantikvarierna uppdrag att samman
ställa en översikt över samtliga märkligare minnesmärken inom de
olika länen för den fysiska riksplaneringen. Detta arbete har på
börjats, men resultatet måste av tids- och kostnadsskäl bli av myc
ket översiktlig och ofullständig karaktär.
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En viktig målsättning för museet har varit att samordna verk
samheten i samband med planfrågor med museets vårdarbeten, in
formationsverksamhet och pedagogisk verksamhet. Därför har mu
seet utfört en planmässig genomgång av riksantikvarieämbetets
fornminnesregister för att välja ut de fornlämningar som är mest
ägnade för en publikinriktad verksamhet. Detta urval ligger till
grund för museets redovisning för den fysiska riksplaneringen.

VÅRD)fRENDEN
Fornvårdsarbeten

Fornvårdsarbetena har liksom tidigare år bedrivits i samarbete
med skogsvårdsstyrelsen i Borås och med medel från arbetsmark
nadsstyrelsen. Under 1969 arbetades på 40 platser med samman
lagt drygt 1.500 dagsverken. Det viktigaste nya objektet under året
var hällristningsområdet vid Dalbergså. Stora utvidgningar av de
tidigare arbetena skedde vid framför allt Västra Tunhems präst
gård, där en restaurering påbörjades av hasseldungarna söder om
hembygdsgården, och vid gravfältet Nycklabacken. För att sprida
kännedom om de utförda arbetena och om de vårdade fornläm
ningarna ägnades årsboken Hembygden 1969-1970 helt åt forn
vårdsarbetena.

Vid ett sammanträde i Borås den 15 april överenskoms om en
omorganisation och utvidgning av fornvårdsarbetena för att de
bättre skall kunna täcka hela länsdelen. En rad nya objekt skulle
kunna vårdas, framför allt i norra Dalsland och i Vårgård-Herr
ljunga-området. Emellertid kunde planerna inte genomföras under
1969 på grund av de svåra stormarna under hösten. All tillgänglig
arbetskraft måste disponeras för röjningar i den stormfällda sko
gen. Också de pågående fornvårdsarbetena måste tillfälligt läggas
om för att i första hand laga skador efter vindfällen på fornmin
nesområdena.

Byggnadsvård

Möjligheterna till iståndsättande och reparation av äldre bebygg
else i KIvsborgs län är mycket små eftersom statliga bidrag inte kan
påräknas annat än i undantagsfall. Förhållandet är helt annorlun-
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da i de delar av landet där sysselsättningsläget nödvändiggör om
fattande beredskapsarbeten. Tyvärr blev det därför inte möjligt
att under 1969 få anslag för de planerade reparationerna av Lek
huset på Nääs och av Sundals-Ryrs ödekyrka. Förnyad ansökan
kommer att inges under 1970. Under 1969 har också reparation
projekteras av ödekyrkan i Ornunga. Kyrkan har tidigare fungerat
som hembygdsmuseum, men har nu utrymts och kommer att åter
ställas i det skick den hade när den senast var i bruk 1903. Den
delvis mycket torftiga inredningen i Ödekyrkorna i Sundals-Ryr
och Ornunga har ett mycket stort kulturhistoriskt värde eftersom,
samtliga i bruk varande kyrkor har undergått en upprustning un
der 1900-talet, som har höjt standarden på sådant som golv, läk
tarinredning och belysning.

Planering

I planeringen av vårdarbetena har arbetet under året börjat in
riktas på större och slagkraftigare objekt. I synnerhet gäller detta
sådana platser som kan få betydelse också för fjärrturismen och
som kan vara tillräckligt underlag för de serviceanordningar, som
är nödvändiga för att man skall nå en stor publik i dagens sam
hälle. En sådan satsning kan bara ske på några få platser Dessa bör
bli utgångspunkten för en stor del av museets publrkinriktade verk
samhet. Efarenheterna visar att en fornminnesplats med tillräck
lig slagkraft kan få betydligt större publik än museerna själva.
Med utgångspunkt från denna tankegång har museet under året
börjat inrikta sin verksamhet såväl i fråga om vårdarbeten som i
fråga om planärenden och publikinriktad verksamhet på att för
bereda tillkomsten av ett nät av stora, kulturhistoriska sevärdhe
ter i länet. Antalet platser måste bli ytterst begränsat och dessutom
måste sevärdheterna ha en sinsemellan klart olika karaktär.

Objekt som bedöms som lämpliga för en stÖrre satsning är Nääs
slott, Stora Lundby Järnvägsmuseum, området kring Västra Tun
hems kyrka, hällristningsområdet i Högsbyn i Tisselskog samt mÖj
ligen området kring Tångeianda tingshus. När det gäller Nääs
framlades under året planer på en civilförsvarsanläggning, som
skulle ha spolierat hela miljÖn kring slottet. Emellertid bedömdes
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det som viktigare att satsa på områdets möjligheter som fritids- och
kulturminnesområde, och planerna fick falla. I stället har lands
antikvarien fått i uppdrag att i samråd med berörda parter göra
en utredning om Nääs möjligheter som turist- och fritidsområde.

Phnerna på en museijärnväg på den gamla Västgötabanan längs
sjön Anten, från Antens station till Gräfsnäs slottspark, har varit
ett av årets viktigaste ärenden. Avsikten är att bevara inte bara
järnvägen utan också hela den kulturhistoriska miljön kring järn
vägen som ett stort levande museum. Föreningen Stora Lundby
]ärnvägsmuseum har redan i sin ägo ett stort rullande material i
form av ånglok och vagnar. Förhandlingar pågår med Statens järn
vägar om möjligheterna för föreningen att köpa eller arrendera
banan och tillhörande byggnader. Genom landsantikvarien har riks
antikvarieämbetet engagerat sig i ärendet.

Efter den besvärliga sommaren 1968, då markägaren vägrade
allmänheten tillträde, har hällristningsområdet vid Högsbyn i Tis
selskog under året blivit tillgängligt. Markägaren har nu inrättat
en tältplats för att ta emot allmänheten. Den ökade exploateringen
av området som tältplatsen innebär har emellertid medfört vissa
problem när det gäller att skydda ristningarna och den omgivande
miljön. Samtidigt bör så många människor som möjligt få tillfälle
att besöka platsen. Detta har medfört att riksantikvarieämbetet
för första gången har beslutat att i egen regi utarbeta en plan för ut
nyttjandet av ett fornminnesområde. Arbetet som sker i samråd
med landsantikvarien påbörjades under hösten.

DOKUMENTAT/ON

Fältarbeten och undersökningar

Dokumentationsverksamheten har, liksom på de flesta andra
svenska museer, varit aven obetydlig omfattning under de senaste
årtiondena, när huvuddelen av museernas resurser har ägnats åt
anordnandet av tillfälliga utställningar. Under 1969 har museet på
nytt kunnat påbörja en dokumentationsverksamhet i större skala.
Detta har möjliggjorts dels som en följd av särskilda anslag och
genom den allmänna förbättringen av museets arbetsmöjEgheter,
dels aven målmedveten satsning på möjligheterna att göra under-
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sökningar i form av uppdrag, som till exempel den nämnda foto
graferingen av kyrkorna.

Viktigast av de fältarbeten som har utförts under året är bygg
nadsinventeringen. Den har kunnat påbörjas genom ett särskilt
anslag från landstinget för försök med inventering av kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse. Inventeringen utfördes under juli-de
cember i Västra Tunhem och DaJs Ed. I samband med inventerin
gen utfördes fältarbete för utarbetande för kommunernas räkning
av de nämnda kulturhistoriska utredningarna över samtliga minnes
märken inom de berörda områdena. Härigenom får byggnadsin
venteringen en omedelbar praktisk betydelse för bevarandet av den
äldre bebyggelsen.

Byggnadsinventeringen utfördes enligt en ny metod. För första
gången prövades möjligheten att inventera samtliga byggnader inom
ett större undersökningsområde. Inventeringen syftar till upprättan
det avett register som i likhet med fornminnesregistret skall vara
användbart för forskning och kulturminnesvård också i framtiden,
utan förnyade fältarbeten. Förutsättningen för detta är ett mera
objektivt registreringssätt än vid tidigare inventeringar, med strä
van att bortse från de värderingar man gör i dagens läge och med
dagens kunskaper. Utom att samtliga hus tas med i inventeringen
medför detta att fotografering tillmäts en större betydelse än i äldre
inventeringar.

Arbetet har redan efter första sommaren nått så långt att en fast
metodik har utarbetats och kostnadsberäkningar för motsvarande
uppgifter kan göras med relativt stor säkerhet. Ett hittills unikt
forskningsmaterial har insamlats, som öppnar nya möjligheter för
den byggnadshistoriska forskningen. Sammanlagt har omkr. 2.000
fastigheter inventerats. Inventeringen har varit fullständig inom
Vänersnäs och Dals-Eds socknar. Inom Västra Tunhem fick den
av tidsskäl begränsas. Ett fast underlag har skapats för bevarings
åtgärder. Sammanfattningsvis visade det sig att bebyggelsen i Vä
nersnäs och Västra Tunhem var av ovanligt hög kvalitet jämfört
med i länet i stort, under det att Dals Ed endast har mycket få
byggnader av större kulturhistoriskt värde bevarade .

Inventeringen har tilldragit sig ett stort intresse utanför länet.
Under hösten har samarbete inletts med andra museer i landet som
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utför byggnadsinventarier. Framför allt gäller detta Göteborgs
historiska museum, som arbetar med samma målsättning och som
ungefär samtidigt inledde en liknande inventering.

Utanför de inventerade områdena har undersökning med upp
mätning och fotografering skett av rivningshus, Ale Skövde präst
gård (flyglar), Drottninggatan 40 och östergatan 28 i Vänersborg
samt kyrkstallarna i Gestad.

De arkeologiska undersÖkningarna inom distriktet har under året
handhafts av riksantikvarieämbetets uppdragverksamhet. Under
sökningarna sker i nära samråd med landsantikvarien, som också
i vissa fall biträtt vid förhandlingar. Viktigare undersökningar un
der året har varit ett stort, delvis tidigare okänt jämåldersgravfält
vid Finnatorp i Horla, samt de fortsatta grävningarna i Lödöse.

En stor undersökning genomfördes av museet i samband med ned
läggningen av A.F. Carlssons skofabrik i Vänersborg hösten 1969.
Undersökningen lär vara den första i sitt slag i Sverige. Den be
kostades av företaget och av Vänersborgs stad. Hela tillverknings
processen dokumenterades vid undersökningen, som också etnolo
giskt sökte registrera livet i fabriken. Samtidigt förvärvade museet,
utom material belysande tillverkningen, en stor och mycket värde
full samling skor. De äldsta härrör från lS00-talet.

Samlingarna

Viktiga nyförvärv under gjordes i samband med utställningen
20-TAL, då museet i samarbete med Föreningen Vänersborgs musei
vänner och Elfsborgs läns annonsblad genomförde en insamLings
kompanj i form aven tävling. Bland de delvis såråtkomliga objekt
som förvärvades märks en stor samling kläder, hushållsredskap,
brödrost, strykjärn, kaffekokare, radioapparater, kristallmottagare,
leksaker, barnvagn samt en samling föremål från en lanthandel.

Som gåva har museet fått motta ett mycket värdefullt dockskåp
från slutet av 1S00-talet samt en uppsättning barnkammarmöbler
i böjträ från samma tid av Thonets fabrikat. Genom förmedling
av Vänersborgs mus,ei vänner har museet fått två spegellampetter,
hallstämplade i Vänersborg 1823.

I samband med tävlingen "Gamla dalslandsbilder" i Dalslands
fornminnes- och hembygdsförbunds regi inkom ÖVer 1.000 bilder
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och negativ till museet. Allt material av värde införlivades med
arkivet eller avfotograferades.

Museets magasin har länge befunnit sig i ett tillstånd av oord
ning som försvårat arbetet. En genomgång av samtliga samlingar
och upprättandet aven plan för konservering av samtliga föremål,
som är i behov av vård, har under året utförts genom konservator
Eva Sundberg. För att kunna genomföra arbetet och för att kunna
ordna samlingarna har museistyrelsen begärt ett särskilt anslag för
åren 1970-72. Behovet av konservering har också medfört projek
tering aven ny konserveringsanläggning.

I samband med rivningen av museets magasin östergatan 28
flyttades föremålen som förvarades där över till bottenvåningen i
huset östergatan 21, som uppläts till museet, dels till ett magasin
på Båbergs gård.

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Publikationsverksamhet

Under hösten utgavs årsboken HEMBYGDEN på Dalslands
fornminnes- och hembygdsförbunds förlag. Museet svarar för re
digel.'ingen av årsboken och huvuddelen av inneh&llet i denna år
gång var författad av museets personal. Boken innehåller dels en
handledning i fornminnesvård, dels en serie korta avsnitt om de
fornminnesplatser som berörts av vårdarbetena. Boken har också
utgivits i form av två smärre publikationer, FORNMINNES
VÅRD-LANDSKAPSVÅRD och 40 FORNMINNESPLATSER
I NORRA ALVSBORGS LAN. Innehållet behandlade för första
gången inte bara Dalsland utan hela landsantikvariedistriktet.

På Götaälvdalens konstförenings förlag har ut&ivits en minnes
skrift i samband med föreningens 25-årsjubileum, med bland annat
en längre uppsats om den västsvenska konsten under 1900-talet.

I samband med utställningarna har museet under året tillhanda
hållit korta stencilerade vägledningar. I många fall skulle det vara
värdefullt om d,essa kunde tryckas. Likaså har museet under året
mottagit en rad värdefulla manuskript som i brist på medel inte
kunnat tryckas.
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Utställningar

Arbetet har under året inriktats dels på att visa museets utställ
ningar på orter i länet utanför Vänersborg, dels på att höja kvali
teten på utställningarna. För att möjliggöra detta har museet inlett
ett omfattande samarbete med museer utanför länet.

Det hösten 1968 ingångna samarbetsavtalet med Nordiska mu
seet har gjort att museet har kunnat visa fem kulturhistoriska ut
ställningar som annars inte skulle ha visats utanför Stockholm.
Utställningarna har genom Vänersborgs museum visats på orter
inom länet. Dessutom har de genom museet förmedlats till en rad
andra museer i Västsverige.

Två av utställningarna, FOLKLIG LAKEKONST och 1700
TALETS BONDE, har distribuerats i samma skick som de visades
i Stockholm, frånsett att Vänersborgs museum har utarbetat ett
studiematerial till utställningarna. Utställningen 20-TALET om
arbetades med gemensamma insatser från båda museerna, och in
nehåller föremål också från Vänersborgs museum. I samarbete
mellan museerna utformades också NORSK FOLKKONST, som
ställdes samman särskilt för Vänersborgs museum. NYGAMMALT
byggdes för visning i Vänersborg museum hösten 1968 efter före
bild aven tidigare utställning i Nordiska museet.

Genom samarbete med Statens historiska museum har Väners
borgs museum distr,ibuerat utställningarna SOM VI SER DEM,
GÄENDE BORD oh OSS VIKINGAR EMELLAN till orter i
länet. Historiska museet erbjuder sina utställningar till orter i hela
landet, men i Alvsborgs län har erbjudandet gått genom Väners
borgs museum. Härigenom har utställningarna försetts med studie
blad och vägledningar som sammanställts av Vänershorgs museum.
Museet har också satt upp dem och presenterat dem hos de olika
mottagarna utan extra kostnad. För Vänersborgs museum har sam
arbetet inneburit att museet snabbt har kunnat erbjuda en serie
utställningar också till orter som saknar lämpliga lokaler för att
ta emot större utställningar. Under 1970 avser museet att påbörja
en egen produktion av motsvarande utställningar.

Tre av årets kulturhistoriska utställningar har tillkommit i mu
seets egen regi, utanför samarbetet med andra museer, nämligen
FORNMINNESVÄRD-LANDSKAPSVÄRD, FRÄN ARBE-
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TARRöRELSENS BARNDOM och VÄSTGöTABYGD 1970.
Konstutställningarna har liksom tidigare år anordnats i samar

bete med Götaälvdalens konstförening. Liksom tidigare har de till
större delen haft formen av försäljningsutställningar. Ärens vikti
gaste utställning har varit GöTAÄLVDALENS KONSTFöRE
NINGS JUBILEUMSUTSTÄLLNING vid föreningens 25-årsju
bileum. Utställningen innehöll dels en historisk avdelning över
västsvensk konst under 1900-talet, dels verk av sex särskilt in
bjudna, nu verksamma konstnärer. Den historiska avdelningen till
kom i samarbete med Göteborgs konstmuseum. Under våren mot
togs två vandringsutställningar samt ordnades en utställning med
fyra unga surrealister FANTASILANDSKAPET. Under hösten vi
sades textilkonst, LAPPTÄCKEN av Västsvenska mönstertecknare.

Också i fråga om konstutställningarna finns planer på en moder
nisering och utbyggnad av verksamheten i nära samarbete med
större specialmuseer. Däremot förefaller intresset för vandringsut
ställningar inom denna sektor mindre än i fråga om de kulturhi
storiska utställningarna. Konstutställningar vill man på fletra håll
ordna i egen regi. En planerad satsning på mera pedagogiska konst
utställningar bör dock kunna intressera hela länsdelen.

Vid sidan av den egna utställningsverksamheten har museet un
der året medverkat vid arbetet på en utställning i det gamla slöjd
seminariet på Nääs. Utställningen som beräknas vara färdig våren
1970 kommer att behandla slöjdskolans verksamhet.

Totala antalet utställningar under året har varit i Vänersborg
14, varav 13 i museet, i Trollhättan 11, varav 6 i den nya utställ~

ningslokalen i Gaml(t varmbadhuset och 5 i andra lokaler, i Ämål
7, varav 6 i konsthallen, i Alingsås 3, i Lödöse 2, i Surte 1, i Dals
Ed 3, i Herrljunga 1, i Starrkärr 1 och i Mellerud 1. Dessutom
har visats en ut:ställning i vardera Uddevalla, Göteborg och Skara.
Utställningar från Nordiska museet har förmedlats till Borås,
Halmstad, Karlstad, Skara och Varberg.

Antalet utställningsbesökare var i Vänersborg 16.390, vilket ut
gör en ökning på 38 Ofo från föregående år, i Gamla varmbadhuset
i Trollhättan 7.210 och i hela länsdelen lågt räknat om kring
42.000. Detta innebär en fyrdubbling av museets puhlikunderlag
inom utställningssektorn. Härtill kommer omkring 8.200 personer
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som såg museets utställningar utanför distriktet, varav 5.200 gäller
Nordiska museets utställningar.

Programverksamhet

En viktig uppgift för museet är att ordna föredrag, debatter,
visningar och annan programverksamhet i samband med utställ
ningarna. I stor utsträckning är det bara i samband med sådana
aktiviteter som man kan utnyttja utställningarnas möjligheter att
väcka kunskap och tillföra debatten nya impulser. Emellertid gör
museets begränsade resurser att verksamheten ännu måste bli av
mycket ringa omfattning. I huvudsak har programverksamheten
skett i samarbete med organisationer utanför museet. I samarbete
med ABF anordnades bland annat en serie kvällsprogram i samband
med utställningen INOONOOT, och i samarbete med Stadsbiblio
teket i Väersborg anordnades en BARNBOKSVECKA, med en
serie olika program. Musikverksamhet har under året förekommit
3 gånger i Vänersborg och en gång i Trollhättan.

Många föreningar har liksom tidigare under året utnyttjat möj
ligheten att förlägga program till museet med föredrag eller vis
ningar av pågående utställningar samt samkväm i museets källare.

Utanför museet har personalen medverkat med föredrag, del
tagande konferenser och diskussioner. Denna verksamhet har varit
av större omfattning än den som är knuten till museibyggnaden.
Arrangörer har varit föreningar och organisationer runt om i di
distriktet.

Museets verksamhet med utfärder, som påbörjades 1968, har
under året fortsatts genom utfärder till Nääs slott, Vänersnäs och
Lödöse.

Barn- och ungdomsverksamhet
En följd av nyorienteringen av museets verksamhet är försÖken

att få till stånd aktiviteter för barn och ungdom. Ett första steg mot
utbyggnaden aven sådan verksamhet är BARNMUSEET, en kul
turhstorisk lekstuga för barn 4-8 år, som pågått från den 19 april
varje lördag frånsett sommarmånaderna. Avsikten är att barnen
genom lekar och praktiska övningar skall komma i kontakt med
museets verksamhet.
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Varje lördag bygger samtliga aktiviteter på ett särskilt tema,
som växlar varje gång. Som exempel kan nämnas vikingar, julseder
eller Pelles nya Häder. I undervisningen används dels museiföremål,
dels modeller och särskilt iordningställt undervisningsmaterial. Vi
dare anlitas film, ljusbilder, sagoläsning, målning, klippning, sång
och dans.

Som under tidigare år anordnade museet under sportlovsveckan
en serie frågesporttävlingar. Fredagen den 28 februari ordnades en
final med gemensam utslagstävling och prisutdelning. Också i sam
band med barnboksveckan anordnades en rad aktiviteter för barn.

Skolverksamheten

I de nya läroplanerna för skolan fästes stor vikt vid samarbetet
mellan skolor och museer. Med anledning härav har museet och
länsskolnämnden inlett ett samarbete för att avsevärt utvidga den
museala verksamheten för skolorna i länet. En särskild arbetsgrupp
med represetanter för nämnden och museet har bildats för att leda
arbetet. Gruppen började sitt arbete först i september och verksam
heten befinner sig därför till större delen på planeringsstadiet. Pla
neringen sker med deltagande av länsskolnämndens konsulenter.
Genom detta får museet tillgång till den nödvändiga pedagogiska
sakkunskapen.

Arbetsgruppen har sammanträtt fem gånger. För att förbereda
verksamheten utarbetades en enkät för att få vetskap om i vilken
utsträckning skolorna redan nu besöker museer, hembygdsgårdar
och fornlämningar eller tar emot vandringsutställningar. Av sva
ren framgick att verksamheten för närvarande är av relativt ringa
omfattning och framför allt mycket olika i olika skolor. Det fram
gick också att det råder ett mycket stort behov av mueal verksam
het. Vidare har arbetsgruppen sökt kartlägga beståndet av äldre
skolmateriai och äldre skolbyggnader. Detta material skall använ
das för att iordningställa skolhistoriska utställningar. En viktig
uppgift för arbetsgruppen är därför att söka stoppa den försking
ring av äldre inventarier genom auktioner som pågår.

Riktlinjer har utarbetsats för den framtida verksamheten. Av
sikten är att arbeta med utgångspunkt från dels ett närområde,
som omfattar Trollhättan och Vänersborg, dels ett fjärrområde,
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som omfattar övriga länet. Inom närområdet bör en stor del av
behovet kunna tillfredsställas genom att basutställningarna i mu
seerna i Vänersborg och Trollhättan utformas så att de är anpassa
de efter skolornas läroplaner. Inom fjärrområdet beräknas hem
bygdsgårdarna i viss utsträckning kunna fylla samma funktion.
Hembygdsgårdarnas samlingar går att ansluta till skolornas läro
planer på samma sätt som museernas. V'idare är det meningen att
alla befintliga kulturhistoriska tillgångar i form av fornlämningar,
kyrkor och andra minnesmärken skall integreras i undervisningen
geom att arbetsgruppen utarbetar ett studiematerial kring dem.
Som ett första steg i detta arbete har inletts utarbetandet aven
förteckning över alla lämpliga studieobjekt i länet, så att varje skola
skall få anvisning om vilka platser i närheten som kan besökas för
att belysa utvecklingen från stenåldern och fram till nyare td.

En väsentlig del av arbetet är emellertid avsett att gälla sådan
verksamhet som kan användas i själva skolorna. Framför allt gäller
detta produktionen av läroplansanpassade museipaket och mindre
skärmutställningar, som kan ställas upp i varje skola eller använ
das i klassrummen. För uppläggningen av denna verksamhet har
utformats enkäter som följt med skärmutställningarna GÅENDE
BORD och OSS VIKINGAR EMELLAN. Härvid har framkom
mit ett starkt önskemål om att utställningarna skall innehålla mera
föremål. Med utgångspunkt från enkäten har påbörjats iordning
ställandet av ett museipaket om västsvensk forntid.

När det gäller att integrera hembygdsgårdarna i undervisningen
har Herrljunga hembygdsgård valts som försöksobjekt. Under hös
ten har museet utfört en uppmätning och fotografering av bygg
naderna samt en inventering av föremålsbeståndet. "'id ett samman
träde på platsen med arbetsgruppen och skolkonsulenter beslöts att
museet skall utarbeta en plan för hur samlingarna skall kunna stäl
las upp.

Till samtliga utställningar under året utom konstutställningarna
har utformats arbetsuppgifter för skolorna i två varianter, en lät
tare och en svårare. I samband med uppställandet av vandrings
utställningarna på orter inom länet har museets personal hållit en
genomgång av utställnngen för ortens J:.irare.
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Hembygdsjöreningarna

I landsantikvariens arbete ingår en konsultverksamhet gentemot
hembygdsföreningarna, som med museets alltmer ökade arbetsupp
gifter i övrigt visat sig svår att fullgöra under senare år. Emeller
tid är det nödvändigt att insatserna stärks. Hembygdsrörelsen be
finner sig för närvarande i en svår situation, och en omfattande
reorganisation än nödvändig. Som ett led i detta arbete har museet
inlett förberedelser för årsskriften Hembygden 1971, som avser att
ta upp hembygdsgårdarnas och hembygdsrörelsens problem till
behandling.

Sammanträden och genomgång av föreningens verksamhet har
under året skett med Svältornas fornminnesförening, Ornunga,
Frändefors hembygdsförening, Horla hembygdsförening, Herrljunga
hembygdsförening och Flundre hembygdsförening.

Vidare har museet medverkat vid sammanställandet aven kata
log och reklamfolder för ödeborgs fornsal samt vid en nyuppställ
ning av Svältornas fornminnesförenings samlingar i nya lokaler.

ÖVRIGA UPPDRAG

Landsantikvarien har under året vid sidan av uppdrag inom till
museet knutna organisationer varit medlem av styrelsen för Lödöse
museum (även medlem av arbetsutskottet), av styrelsen för Vä
nersborgs folkrörelsearkiv (även medlem av (arbetsutskottet och
arbetsledare för arkivet), suplpeant i styrelsen för Västergötlands
fornminnesförening, ledamot av styrelsen för Svenska museimanna
förbundet samt sekreterare i Föreningen Sveriges landsantikvarier.

Antikvarie Wegraeus har varit ledamot av Svenska musiemanna
förbundets styrelse samt deltagit i museilektorskonferensen i Göte
borg den 25-28.9.

Amanuens Aarsrud har den 15.11-15.12 varit tjänstledig för att
som innehavare av Rettigska stipendiet undergå fortbildning på
rik:santikvarieämbetet.

Amanuens ]ärlgren har deltagit i en av riksantikvarieämbetet
anordnad konferens i Skara den 12.8.

Vänersborg i februari 1970.

Sten Rentzhog
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UTSTALLNINGAR 1969

NYGAMMALT (i samarbete med Nordiska museet) Trollhättan
26.1-16.2.

INOONOOT (Riksförbundet för bildande konst ABF) Vänersborg
26.1-31.1.

FRÅN ARBETARRöRELSENS BARNDOM Vänersborg 7.2
13.2.

SOM VI SER DEM (Statens historiska museum) Trollhättan 5.1
2.2, Åmål (Stadsbiblioteket) 9.2-2.3, Alingsås 16.3-30.3, Dals-Ed
9.4-22.4, Mellerud 23.4-6.5, Starrkärr 7.5-20.5, Lödöse 21.5
4.6, Vänersborg (Svenska Handelsbanken) 5.6-18.6.

VIKINGAR (Statens historiska museum) Dals Ed 9.4-22.4.

FOLKLIG LKKEKONST (Nordiska museet) Vänersborg 16.2-2.3
Åmål 16.3-30.3, Trollhättan 2.4-20.4, Karlstad 12.9-28.9,
Dals Ed 5.10-31.10, Halmstad 9.11-7.12, Alingsås 14.12-14.1.

KAMERAöGA-KONSTNKRSöGA (Riksutställningar) Troll
hättan 16.3-23.3, Vänersborg 30.3-10.4.

RUNE CLAESSON Trollhättan 23.3-20.3, Vänersborg 13.4-20.4.
20-TAL (i samarbete med Nordiska museet) Trollhättan 7.5-1.6,
Vänersborg 12.6-24.8, Åmål 5.9-21.9, Borås 28.9-19.10, Aling
sås 16.11-7.12, Varberg 14.12-14.1

FANTASILANDSKAPET Trollhättan 27.3-4.4, Vänersborg
11.5-18.5.

FORNMINNESVÅRD-LANDSKAPSVÅRD GÖteborg 2.3-13.4,
Åmål 11.5-18.6, Trollhättan 7.7-14.9, Skara 29.9-5.10

NORSK FOLKKONST (i samarbete med Nordiska museet) Vä
nersborg 2.9-21.9, Åmål 26.9-15.10, Trollhättan 6.11-23.11,
Skara 5.12-13.1.

FISKE PÅ FRITID (Riksutställningar) Vänersborg 5.10-26.10.

GöTAKLVDALENS KONSTFöRENING 25 ÅR Trollhättan
18.10-29.10, Vänersborg 2.11-16.11.
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1700-TALETS BONDE (Nordiska museet) Åmål 17.10-2.11, Vä
nersborg 20.11-7.12.

GÅENDE BORD (Statens historiska museum) Surte 3.11-16.11,
Herrljunga 24.11-7.12, Lödöse 15.12-11.1.

OSS VIKINGAR EMELLAN (Statens historiska museum) Åmål
(Åmåls sparbank) 3.11-16.11, Uddevalla (Skandinaviska banken)
24.11-28.12.

LAPPTKCKEN Västsvenska mönstertecknare. Vänersborg 23.11
30.11, Trollhättan 7.12-14.12.

BARNBOKSVECKA (i samarbete med Stadsbiblioteket och bok
handlarna i Vänersborg). Vänersborg 16.11-23.11.

VKSTGöTABYGD 1970 Stig Hjelm-Rolf Lantz. Vänersborg 11.
12-6.1.
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ÅRSKRÖNIKA 1969..

Kära Gillebröder'

Må det vara mej tillåtet att börja mina första stapplande steg
som krönikör i Vänersborgs Söners Gille med en liten hyllning till
min företrädare. Thorsten Gulz har under 17 års tid vid varje
högtidsstämma glatt gillebröderna med sin krönika, i vilken han
på ett elegant och personligt sätt tecknat det gångna årets händel
ser från när och fjärran. Hans personliga engagemang i alla frågor
som rör staden och dess utveckling kan man inte ta miste på och
som en röd tråd genom årens krönikor lyser hans kärlek till hem
staden. Om jag inte tar fel är Thorsten gillernästare i krönika 
ett rekord som i varje fall inte kommer att falla de närmaste 17
åren. Tack Thorsten för all glädje Du berett Bröderna och för den
värdefulla insats Du gjort och gör även på andra områden inom
Gillet.

De Bröder som nu väntar sej en utrikespolitisk krönika kan sluta
lyssna resp. läsa här. Med risk för att bli kallad samhällsfrånvänd
tänker jag även i fortsättningen låta storpolitikerna missköta sina
jobb till framgång för sej själva och till undergång för många. Det
är trots allt väldigt lite en gilleskrivare i Vänersborgs Söners Gille
kan uträtta i detta sammanhang. Jag skall i stället krympa hori
sonten och försöka ge en samlad bild av årets händelser i Lilla Pa
rIS.

Det vill säja. För att få året rätt placerat i tiden måste jag väl
nämna att det var det året då Nixon blev president i Amerika, då
människan för första gången landsteg på månen, då Erlander gick
och Palme kom och då Gillet fick en ny krönikör. Det var även
det året då Sträng varslade om att höja momsen, då .Åsbrink drog
hårt i kreditbromsen, då räntan slog höjdrekord och ordet jäm
likhet rullade som ett runt ord i en tom tunna. Då vet vi alltså
var vi står - nådens år 1969.

Det har varit ett jubileernas år i år. Staden har fyllt 325 år och
avfestades i Huvudnässkolans aula med en repris på Erik Alvins
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kantat STADEN som framfördes första gången vid Vänersborgs
300-årsjubileum. Det blev en minnesrik kväll för alla musikälskare
och det är bara att beklaga att ett musikaliskt verk av så hög klass
endast skall framföras två gånger, och med 25 års mellanrum.

Bland de större evenemangen vill jag även nämna OD-körens
besök i Vänersborg som möjliggjordes genom en energisk insats av
stadsfullmäktiges ordförande, tillika gillebrodern Bengt Jennische.
Denna anrika kör gav en uppvisning som knappast kan överträffas
annat än möjligen av - OD-kören. Bengt Jennische blev rikligt
belönad för denna sin insats, dels genom uppskattning från sta
dens innevånare och dels genom att bli medlem i kören. Någon
aktiv sångare blir han aldrig men röst har han - t.o.m. utslags
röst i stadsfullmäktige.

Teatern har firat 100-årsjubileum med en operasoare utförd av
stjärnartister från Kungl. Operan i Stockholm, förstärkta med vår
egen Ingwar Wadman som bidrog med en välskriven och elegant
framförd prolog. Det blev två verkliga festkvällar på vår lilla
teater, som vi med rätta är mycket stolta över.

I samband med 325-årsjubileet har staden fått många nya och
förnäma presenter. Jag tänker då i första hand på - jag citerar 
"Det tempererade utehadet - landets finaste anläggning i sitt
slag - som förresten gör Idrottsstaden till landets i särklass för
nämsta." Allt enligt ELA. Jo, jag tackar jag. Nu börjar lilla Vä
nershorg på allvar sticka upp med rekord på löpande band. Vi
har även fått Sveriges största simskola ser jag, men när skall våra
idrottsprestationer nå samma höga klass som anläggningarna. Vi
måste tänka på att vi har världsmästartraditioner att försvara i
idrottsliga sammanhang. Vänersborgs idrottsklubbar förenen Eder
till gemensamma krafttag!

Det nya badet är verkligen en förnämlig anläggning som med
tacksamhet accepterats av stadens innevånare. Ock vad bättre är.
Den har även fått turisterna att stanna kvar i större omfattning
än tidigare. Varje bidrag till stadens affärsliv mottages med tack
samhet. Att tala om jubileum redan första året kan låta märkligt,
men jag kan tala om att det är 100 år sedan tanken på ett utebad
i Vänersborg väcktes.
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I Wenersborgs-Posten, Thorsdagen d. 3 Dec 1868 kunda man läsa
följande annons:

Sammanträde.
Badbassin

Gymnastikläraren hr A. Stiberg har nu lemnat ritning och kost
nadsförslag till en Badbassin hvarföre de herrar som intressera sig
för byggandet af en sådan, täcktes så mangrant som möjligt sam
manträda i Drätselkammarens lokal Lördagen den 5 nästkommande
December kl. 5 e.m., särdeles som vid förra sammanträdet beslut
fattades om teckning för borgen af ett sparbankslån åt hr Stiberg
för nämnda ändamål och sålunda allmänheten komma i åtnjutande
af en Badbassins fördelar på samma sätt, som vid teckning af Ak
tier till Brännvinsbolaget. Den inlemnade ritningen finnes att bese
i Boklådan.

Wenersborg den 28 November 1868

Sundhets-Nämnden

Det förefaller mej som om Sundhetsnämnden hade svårare med
den aktieteckningen än Brännvinsbolaget hade. Förmodligen tyckte
stadens innevånare på den tiden att det var sundare att sitta hem
ma och blaska än att ligga ute och plaska. Heder åt hr Stiberg och
heder åt dem som nu förverkligat hans ide.

l närheten av Idrottsstaden har vi i år fått en skalstad av stora
mått. Det är den nya gymnasieskolan som flyttat från Huvudnäs
skolan, som för kort tid sedan ersatte det gamla läroverket, som
revs nära nog på sin 100-årsdag. Så långt kan man hänga med,
men att hänga med i de olika skolreformerna som på senare år er
satt varann är betydligt värre. Nu förbereds emellertid en ny enk
lare skolreform som till och med skolfolket skall kunna begripa
och som gör det lättare för eleverna att välja linje. Samtidigt skall
psalmboken utbytas mot kortleken och de tio budorden mot Cul
bertsons bud. Det går framåt i gamla Sverige!

Det har även gått framåt med att ställa i ordning vårt en gång
idylliskt kullerstensbelagda torg. Nu är det belagt med släta fina
stenar i räta vinklar och fick till en början mer och mer karaktären
aven stenöken. Vår energiske stadsträdgårdsmästare har emeller-
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tid börjat leka med sitt trollspö och med hans hjälp kan det säkert
så småningom förvandlas till en liten oas.

Staden rustar upp även rent försvarsmässigt. Båda kanonerna är
nu på plats framför kyrkan och till arsenalen hör nu även ett Re
mington mi1886-1913 som professor Torsten Åström och hans
hustru Barbro överlämnat till staden. Geväret har tillhört krono
fogden och riksdagsmannen Tullius Forsell, som i sin tur har till
hört stadsfullmäktige i Vänersborg åren 1886-1913.

Om professor Åström som är gammal trafikprofessor och f.d.
chef för Stockholms Spårvägar hade konsulterats angående sta
dens trafikproblem hade han kanske föreslagit att sätta in en spår
vagn mellan parkeringsplatsen på Sanden och centrala staden. Nu
har emellertid rCA åtagit sej att sälja platsen och annonserar den
i ELA tillsammans med Ungnötstek a 15:80 och Bockwurst a 4:50.
Går det riktigt bra kanske vi snart får parkeringsautomater på
platsen.

Apropå sälja, så går fisken i Vänern numera inte att sälja, och
vänerfiskarna - de få som är kvar - får snart fridlysas. Så nu
skall Västergötlands Turisttrafikförening i stället sälja Vänern står
det i kulturbladet. Om detta skall ske litervis eller glasvis framgår
inte av artikeln, men hur det än skall ske får det ske snabbt. Det
finns nästan inget vatten kvar i Vänern efter den sista stormen.

När det gäller stadens utsmyckning har vi även i år fått några
värdefulla tillskott. På kyrktornets vägg sitter nu en stilfullt ut
smyckad minnestavla med följande text: "Härintill låg före Vä
nersborgs brand 1834 stadens kyrkogård. Under många sekler har
gångna släkten här fått sitt sista vilorum. Tänk på deras möda
och arbete Dig tillgodo."

Vänersborgs Museum har fått en värdefull Millesskulptur fö
reställande aposteln Paulus till häst. Donatorn, f. lektorn Carl
Munthe fick som första man mottaga Musei vänners nya förtjänst
medalj. Med gåvor och gengåvor o.s.v....

På det kommunala planet arbetas det med liv och lust till sta
dens bästa, och vårt nya kommunalråd, gillebrodern Hadar Karlsson
har redan visat att han är rätt man på rätt plats. r de flesta frågor
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är man eniga över partlgranserna, men när det gällde motionen
om att staden tillsammans med Vattenfall skulle överta Elverket
blixtrade det till på allvar. Det blev så att säja dålig kontakt i
elfrågan på grund av kraftigt överslag mellan Söderström och
Åström. Så den frågan får tydligen segla i motström ännu någon
tid.

På affärsfronten har det varit ett år på gott och ont. Wargöns
Pappersbruk har sålts till Holmens Bruk - en transaktion som
man hoppas skall leda till en bättre framtid för bruket och dess
anställda.

Stadens äldsta industri, den över hundraåriga Skofabriken, som
under många år kämpat en ojämn kamp mot konkurrensen utifrån
har tvingats lägga ner driften. Det såg till en början hotfullt ut
både för staden och de anställda, men i skrivande stund har det
tydligen ljusnat något. Det ser nämligen ut som om huvudparten
kommer att kunna beredas fortsatt anställning på platsen, vilket
ju är en välsignad sak.

Gamla kända affärer försvinner och i stället för en av dem får
vi ytterligare en bank i staden, nämligen Skaraborgsbanken som
flyttar in i Hegardts lokaler. Då blir det ytterligare konkurrens
om vänersborgarnas sparpengar, för någon utlåning blir det väl
inte tal om där heller i dagens kärva läga på kreditmarknaden.

Trestadstanken är orealistisk. Nu talar man om Tvåstad i vår
kära grannstad Trollhättan, som behöver livsrum åt värt håll till.
Det där med livsrum tycker jag mej känna igen från storpolitiken.
Gustaf III:s planer på ett försvarsverk runt staden har på ett kus
ligt sätt aktualiserats, men inte som skydd mot Danmark och Nor
ge. 0, hemska tanke! Tvåstads Söners Gille, hur tycker Ni det
låter mina Bröder?

"Lever småstadsidyllen?", har författaren Nils Gustaf Näsström
frågat sej och sökt svar på frågan bl.a. i Vänersborg. Han fann
den i form aven fönstertvättande Frida. Hon var alldeles för
tjusande och precis som han tänkt sej Frida i vårstädning. Skönt!
Tänk om han hade kommit hit en onsdagskväll när busåkarna med
sina motorcyklar kör upp och ner på stadens gator med full gas
och för öppna spjäll. Då är vi långt ifrån småstadsidyllen. Det är
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tydligen ingenting att göra åt den saken, så det återstår väl bara
att skaffa öronproppar för dem som blir störda i sin nattsömn.

Lever småstadsidyllen kvar i Lilla Paris? Frågan står fortfarande
öppen och medan Bröderna grubblar på svaret ber jag att få sluta
för denna gång med en innerlig önskan om framgång för och fort
satt trivsel i vår trots allt idylliska stad.

Vänersborg den 31 oktober 1969.

SVEN LIND.
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t
MINNESRUNOR 1970.

Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en till skuggornas värld.

G i II e b r ö d e r.

Liemannen har i år skördat åtta av våra bröder. De voro alla redliga män
som passerat livets middagshöjd. Om dem är vittnat, att de genom sma gär
nIngar hedrat sin hemstad. I vår krets lämnar de ett stort tomrum.

F. köpmannen EMIL JOHANSSON föddes i
Vän.ersborg den 21. aug. 1887 och avled här
den 7. mars 1969. - Efter avslutad skolgång
började Johansson sin affärsbana hos den då
välkända herrekiperingsfirman Arvid Berg
ström. 1918 blev han representant för Aling
sås Bomullsväveri, med vars varor han bereste
södra och västra Sverige. Under några år in
nehade han Lilla Edets herrekiperingsaffär,
för att 1938 med en kompanjon öppna en kort
varuaffär vid Edsgatan. Johansson var en
intresserad bricolist och var vid sin bortgång
Par Bricoles till medlemsåren äldste medlem.

Vid stämmor och andra Gillets sammankomster fanns alltid Emil Johansson på
plats och hans debattinlägg genomlystes klart av hans stora kärlek till suden
och gillet. - Johansson inträdde i Gillet 1919.
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F. lasarettsöverläkaren ALBERT GRöNBERG
föddes i Västerås den 4. aug. 1895 och avled
i Vänersborg den 11. mars 1969. - Gröntbecg
studerade medicin vid Karolinska institut,et i
Stockholm, blev med. lic. 1923 och med. dr.
1930. Till Vänersborg kom Grönberg 1931 som
den förste överläkaren vid den då nyinrättade
med. avdelningen vid Vänersborgs lasarett och
verkade i denna befattning till sin pens1ione
ring 1961. Grönberg var en skicklig praktiker
men också en framstående vetenskapsman. Det
var inom diabetesforskningen som han kom
att göra sina insatser och hans arbete inom

detta område vann internationellt anseende. Grönberg hade starka kulturella
intressen. Han var bl.a. styrelseledamot i Humanistiska förbundet i Vänersborg,
ordförande i Riksteaterns lokalavdelning under många år och vice ordförande
i stadens konstförening. Han tillhörde stiftarna av Rotaryklubbarna i Väners
borg och Trollhättan och var en följd av år guvernör för Rotary. Som popu
lärföreläsare i medicinska frågor var han känd över hela länet för sin med
ryckande talekonst och samlade alltid överfulla hus. Grönberg invaldes i Gillet
1959.

F. direktören AXEL GRANSTRöM föddes i
Vänersborg den 26. april 1897 och avled här
den 1. april 1969. - Han började i unga år
i sin faders verkstad och var med om att
bygga upp detta företag till Granström & Sö
ners AB. Genom idogt arbete och sparsamhet
byggdes firman ut till att bli stadens största
servisföretag inom bil- och rörbranschen. Ar
betet att hålla ihop och leda detta växande
företag tog all hans tid och kraft i anspråk.
Vid sidan av arbetet hann han dock med att
vara en verksam medlem i Hantverksföre
ningen, för vars arbete han hyste stort in
tresse. - Granström inträdde i Gillet 1954.
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Fabrikören ERIC WERNER LARSSON föd
des i Åmål den 6. februari 1910 och avled i
Vänersborg den 6. okt. 1969. - I unga år
kom Larsson till Vänersborg och som IS-åring
började han på Skofabriken, där han stannade
till 1949. Nämnda år genomgick han tvätt
mästareurbildning vid Tvättskolan i Malmö.
Efter återkomsten till Vänersborg öppnade
han i blygsam skala en tvättinrättning, som
han under årens lopp arbetade upp till ett
välkänt företag. Hans stora intresse var mu
siken. Under mer än trettio år tillhörde han
stadsmusikkåren, med vars guldmedalj han

belönades 1962. Han tillhörde vidare Par Bricole och Odd Fellow. - Larsson
inträdde i Gillet 1957.

F. byggnadssnickaren KARL G. JOHANS
SON föddes i Vänersborg den 14. juni 1897
och avled här den 1. dec. 1969. - Johansson
lärde yrket hos sin fader och sina morbröder
i den då välkända byggnadsfirman Bröderna
Lindgren. Han stannade i yrket livet ut och
var en kunnig och ansvarsmedveten yrkesman.
Han tillhörde idrottsföreningen Kamraterna
och var under 20-talet en av stadens mest
kända fotbollspelare. -- Johansson inträdde i
Gillet 1928.
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F. drätselkontoristen KURT HALLBERG föd
des i Vänersborg den 18. juni 1893 och avled
här den 19. dec. 1969. - Efter läroverksstu
dier började HaUberg 1910 vid stadskassörs
kontoret där han blev drätselkontorist 1921
och verkade i denna befattning till sin pensio
nering 1958. I sitt arbete var han känd som
en synnerligen plikttrogen tjänsteman och hans
försynta uppträdande och fina humor skaffade
honom många vänner såväl på arbetsplatsen
som bland allmänheten. Hans stora intresse var
hemstaden och dess historia. Som son till en
av Gillets stiftare föll det sig naturligt att

Kurt Hallberg tidigt kom att deltaga i Gillets arbeten. Hans lokal- och, fram
för allt, hans personkännedom kom att under nära ett halvt sekel betyda myc
ket för Gillet och dess arbete. Re,dan på 20-talet ordnade han Gillets matrikel
och sedan följde slag i slag olika uppgifter i styrelsen och i Gillets o.Jika
nämnder. Som ledamot av bl.a. beredningsnämnden och som arkivarie arbetade
han träget för att ordna Gillets samlingar. Åren 1944-65 tillhörde han sty
relsen, varav åren 1949-59 som kassafogde. Han belönades med Gillets guld
medalj 1957, Vänersborgs stads förtjänstmedalj erhöll han redan 1952. Hallberg
inträdde i Gillet 1916.

F. skoarbetaren VALFRID JOHANSSON föd
des i Vänersborg den 15. nov. 1894 och avled
här den 22. dec. 1969. - I unga år inskrevs
Johansson vid Skeppsgossekåren i Karlskrona
(Marstrand). Efter karlsskrivningen tjänstgjor
de han vid flottan till 1923 då han tog avsked.
Han återvände till hemstaden och fick anställ··
ning vid Skofabriken, där han verkade till
pensioneringen 1961. Johanssons stora intresse
var sjön och båtar. Till det yttre var han den
glade sjömannen och den gode anekdotberät
taren. Han tillhörde Vänersborgs Segelsällskap
och var under många år en anlitad och kunnig

gast vid regattor och tävlingar runt hela Vänern. - Johansson inträdde i Gil·
let 1950.
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Åkeriägaren KJELL CARLSSON föddes i Vä
nersborg den 27. dec. 1900 och avled här den
22. dec. 1969. - Efter slutad skolgång prakti
serade Carlsson inom cykel- och bilbranschen
vid den då kända fribergska motorverkstaden
i Vänersborg. Efter anställningar vid bl.a.
Nydqvist & Holm i Trollhättan och på Vä
nersborgs Tändsticksfabrik kom Carlsson till
åkerirörelsen, där han 1938 med några kom
panjoner startade Vänersborgs Stadsbudsbyrå,
där han var verksam till sitt frånfälle. .~

Carlsson inträdde i Gillet 1954.

Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders minne.

THORSTEN GULZ.

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

Skuggorna breder sig över dem.
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sm vaggande sång.

(Ani!a Hallden).
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1969.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följan
de berättelse för verksamhetsåret 1969, Gillets 64:e arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 15. april
och till Högtidsstämma Allhelgonadags afton fredagen den 31.
oktober.

Till Högtidsstämman, som ägde rum i Stadshotellets festvåning
och leddes av 1:e Åldermannen, hade 75 gillebröder infunnit sig.
Två bröder tilldelades härvid Gillets medalj och nio därtill be
rättigade bröder erhöllo Gillets 25-årstecken.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats och Åldermannen för
klarat Högtidsstämman avslutad, samlades bröderna till en gemen
sam måltid i festvåningen. Vid denna och det därpå följande sam
kvämet bidrog Gillets sångare förtjänstfullt till underhållningen.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin trettioåttonde
årgång och översändes till bröderna mJl. under oktober månad.

Det upprop i årsskriften, med vilket styrelsen vädjade till med
lemmarna om ekonomisk hjälp för att klara årsskriften har givit
till resultat att hittills 530:- kr influtit, och för detta tackar sty
relsen givarna.

Vid årets slut hade Gillet 652 medlemmar.

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Be
träffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till ÅI
derdomsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

1. ALLM~NNA KASSAN:

Beh3.11ning från 1968 8.604:21
Medlemsavgifter . .. . . . . . 9.015:-
Gåvor , ,. 530:25
Överfört från AB A.F. Carlssons Skofabriks

Donation . . . . . .. .. . ,.... 463 :71
Ränta sparkasseräkning 620:20 10.629:16

Kl'Onor 19.233 :37
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174:58
14.523:41 14.697:99

106:-
3.000:

130:56
400:50
486:42

81 :90
50:-

300:- 4.535:38

Skatter "
Hyra till Stiftelsen för arkivIokaler .
Sammanträdeskostnader .
Gåvor och uppvakningar .
Trycksaker .
Porton .
Årsavgift Birger Sjöbergssällskapet .
Julgåvor .

----
Behållning till år 1970:
Kassa och postgiro .
Innestående i bank .

Kronor 19.233:37

2. VXNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från år 1968 ..................•.........
Ränta

6.131 :28
404:06

Kronor

Skatter " .
Behållning till år 1970:

6.535:34

101;-

Kronor

Innestående i bank 6.434:34
----

6.535:34

3. NAMNKUNNIGA VXNERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från 1968 .
Ränta .

Kronor

1.362:44
91 :54

1.453:98

Behållning till år 1970:
Innestående i bank . 1.453:98

2.637:98
176:77

2.814:75

4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från 1968 ...............................•
Ränta .

-------~-~

Kronor

Behållning till år 1970:

Innestående i bank . 2.814:75

7.733:53
399:45

8.132:98

5. HJALMAR A. lJNDEDALS MINNESFOND:

Behållning från år 1968 ...........................•
Ränta .

-------

Kronor

84



Behållning till år 1970:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

6.300:
1.832:98 8.132:98

1.800:
1.956:39

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från år 1968 .
Ränta .

Kronor

Julgåva o" •• 0 ••• o. o o o. O" o ••• o o ••••••••••••••••• o •••

Behållning till år 1970;

Lån till Stiftelsen .. o ••• o o o • o • • • • • • •• o ••

Innestående i bank .

3.652:22
204:17

3.856:39

100:-

3.756:39

Kronor 3.856:39

10.714;04
542:59

11.256:63

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1968 , .
Ränta o .

--------

Kronor

Premium till elever vid Huvudnässkolan ..
Skatter .

150:-
185:- 335:-

Behållning till år 1970:
Lån till Stiftelsen .. o •••••••••••••••••••

Innestående i bank o •••••

8.100:-
2.821 :63 10.921 :63

Kronor 11.256:63
8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1968 ..
Försålda årsskrifter 125:-
Annonser i årsskriften 3.035:-
Gåvor 205:-
Ränta 278:96

4.707:01

3.643:96

Kronor 8.350:97

5.668:28
84:-

Kostnader för årsskriften .
Skatter , o ••••••••

Behållning till år 1970:
Innestående i bank " .

5.752:28

2.598:69

Kronor 8.350:97

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1968 .
Ränta .

IU30:36
425:76

Kronor 8.556:12
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Behållning till år 1970:
Lån till Stiftelsen .
Jnnestående i bank " .

6.300:-
2.256':12 8.556:12

10. AB A F CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:

Behållning från år 1968 .
överskjutande skatt . .. 98:-
Ränta .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 :05

387:66

117:05

Kronor 504:71

Skatter '" .
överGört till Allmänna kassan .

41:
463:71 504:71

11. NILS CARLSTRöMS DONATIONSFOND:

Behållning från år 1968 . .
Ränta .

Kronor

6.064:01
307:87

6.371 :88

Skatter
Julgåva

102:
100:- 202:-

Behållning till år 1970:

Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

4.500:-
1.669:88 6.169:88

Kronor 61.371 :88

OLOV JANSON.

EVERT LUNDBORG.

Hyran till Stiftelsen för Gillets arkiviokaler m.m. kr. 3.000:
har betalats ur allmänna kassan. Kostnaderna för årsskriften har i
sin helhet påförts Richard Dymlings Årsskriftsfond.

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman och Gil
lesbivare driftchefen Thorsten Gulz och till Kassafogde Kamre
raren O lov Janson.

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden varjämte
annat samdl.d ägt rum.

Vänersborg den april 1970.

ERIK SAHLlN.

STEN SAHLlN.

SVEN LIND.

THORSTEN GULl.

OLE THERNQUIST
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Granskning-,berätte1se.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning un
der år 1969, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande gransko
ningsberättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplys
ning om de ekonomiska förhållandena och om förvaltningen av
dess angelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovis
ningshandlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägen
heter. Med stöd av vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker
vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen omfattar.

Vänersborg den 4 april 1970.

KJELL THERNQUlST.
Granskningsmän.

BlLT DAVIDSSON.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelse

för år 1969.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms~

hem får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret
1969, stiftelsens adertonde arbetsår:

Räkenskaperna utvisar följande:

VINST- och FöRLUSTKONTO;

l n t ä k t e r:

Hyrors konto .
Bidrag från Allmänna kassan .
Överskjutande skatt .
Räntors konto .

15.750:
3.000:

916:-
348 :47 20.014 :47

K o s t n a d e r:

Räntors konto 11.214:-
Renhållnin,gs- & el-krafts konto 1.107:74
Skatters konto 701 ;-
Försäkringsavgifters konto .. "............. 1.270 :--
Reparationers konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105 :65
Div. kostnaders konto 121 :80

Understöds konto .

Kronor

Kapital konto (:hets vinst)

15.520:19

450:-

15.970:19

4.044:28

Kronor 20.014:47

ING. och UTGÅENDE BALANSKONTO:

T i Il g å n g a r:

Fastighetens konto (tax.v. 130.000) _..
Inventariers konto .
Bank- och postgiro konto .
Kassa konto .
Kapital konto .

155.000:
3.100:
1.532:85
1.299:52
8.317:63

31/12

155.000:
3.100:
2.376:65

4.273:35

Kronor 169.250:- 164.750:-

S k u l d e r:
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SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASONS DONATION:

Behållning från år 1968 .
Ränta .

Kronor

46.737:12
2.448:6'2

49.185:74

Behållning till år 1970:

Innestående i bank .
Lån till Stiftelsen .

9.185:74
40.000:- 49.185:74

Smärre reparationer har under året utförts. Fastigheten har bLa.
försetts med utvändig stege för att förenkla inspektioner av tak
m.m. samt för att underlätta sotarens arbete.

Av fastighetens skulder har 3.000:- kr. amorterats av lånet ur
Gillets fonder och 1.500:- kr av inteckningslånet i Sparbanken.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till v. ordförande och sek
reterare driftchefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren Olov
Janson och till fastighetsförvaltare handelsträdgårdsmästaren O le
Thernquist och disponenten Sven Lind.

Vänersborg den

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUIST.

april 1970.

ERIK SAHLIN.

STEN SAHLIN.

SVEN LIND.

Revisionsberättelse.

OLOV JANSON.

EVERT l.UNDBORG.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av reVisorer granska
stiftelsens räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räken
skaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stif
telsens ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess an
gelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovis
ningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna el
ler eljest beträffade förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.
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Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker VI full

ansvarsfrihet för 1969 års förvaltning.

Vänersborg den 4 april 1970.

KJELL THERNQUlST.
Revisorer.

BILT DAVIDSON.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1969.

Allmänna kassan . . .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond .
Richard Dymlings Ärsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond ." .
Nils Carlströms Donationsfond . .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshem
Ingeborg och Gottfrid Eliasons Donationsfond 49.185 :74
Avgår fastigheten 4.273:35

Summa kronor
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14.697:99
6.434:34
1.453:98
2.814:75
!1.132:98
3.756:39

10.921:63
2.598:69
8.556:12
6.169:88

44.912:39

110.449:14



Gillebroder!
Vi sysslar med en stor och mycket intressant uppgift.
Vi ordnar och daterar nämligen Gillets samling av bilder och foto
grafier.

Av Vänersborg med omnejd.
Och av Vänersborgare i verksamhet.
Korten ordnas kronologiskt och sammanfattas under rubriker.
T.ex. "Hamnen", "Torget", "Sundsgatan", "Skräcklan", "Kasen",
"Dalbobergen", o.s.v.

Eller efter yrken och yrkesutövare.
T. ex. "Skräddare", "Kuskar och hästar", "Bilar och omnibussar",
"Fabriker och verkstäder", "Butiker" o.s.v.

Vi samlar också gårdsinteriörer.
Gärna av typen "Kaffe i bersån", "Pappa lagar cykeln", "Familjen
samlad på trappan".
Vidare söker vi foton på hus och gårdar i Öxnered, Blåsut, Mariero,
Mariedal och Restad.
När du läst så långt förstår du vart vi syftar.
Alltså: Har du kort och bilder i din ägo som berör Vänersborg
och vänersborgare? Sänd dem till oss!
Och skriv: Årtalet när kortet togs, platsen, gatunummer eller gårds
namnet samt namnen på ev. personer som förekommer.
Samt annat som är av intresse.
Du behöver inte precis vara kortfattad.
Allt du har att berätta är intressant.
För oss i Gillet. Och för våra barn. Och för våra barnbarn!
V år samling kan aldrig bli fullständig. Det vet vi.
Men du kan hjälpa oss att göra den omfattande.

Och rik. Kulturhistoriskt rik!

Vi tackar. Styrelsen.

Adressen är: Vänersborgs Söners Gille
Box 30 462 01 Vänersborg
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VltNERSBORGS SöNERS GILLES
MEDLEMMAR

1969.



MEDLEMMAR.
Födelse- lnträ-

år desår

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Krylbo .
ALFREDSSON, GöSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, ]ärnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, ]ägmästare;Lerum .
ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukv1l.rdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
'cANDERSSON ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
ANDERSON, FRANK, Elingeniör, Vänersborg .
*ANDERSSON, FRITIOF, Id. ]ordbruksförman, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintenciem, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjllkv1l.rciare, Lund .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänershorg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
':'ANDERSSON, KARL, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) H .

*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Bräckan, Frändefors ..
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg .
'cANDERSSON, STIG, socialv1l.rdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Förråcisintendent, Vänersborg .
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1894
1924
1914
1922
1944
1916
1923
1903
1931
1910
1917
1909
1917
1914
1915
1909
1914
1897
1913
1910
1917
1918
1910
1896
1923
1945
1930
1915
1922

1892
1897
1936
1919
1921
1918
1914

5-t
55
55
51
58
54
58
57
46
55
60
55
43
54
51
60
67
42
46

54
69
65
29
45
58
55
59
53
51

42
38
60
35
68
45
55



ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BER'lHEL, järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
"BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
*BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, överskötare, Vänersborg .
::-BENGTSON, HJALMAR, fd. Personalföreståndare, Skövde ..
BENGTSON, .. JAN, Konditor, Skövde .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ........................•...
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HAKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, KARL, Vänersborg " .
BERG, LARS, Vänersborg .. " " ..•...•......•...
BERG, SUNE, Akeriägare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien .
"'BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg H ••••

"BERGSTRöM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
*BERGSTRöM, GUNNAR, Odom. d:r, örebro .
*BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
'}BERRMAN, GöSTA, Xmneslärare, Göteborg ..............•.
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
!HEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJöRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BjöRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg .
BJORNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
':'BJORNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
BJöRNDAHL, KARL~ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingeniör, Johanneshov, ständig medlem .
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1914 55
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BODEN, SVEN, Ingeniör, Gislaved, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. HälsClv~rdsrillsyningsman, Trollhättan .
';'BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm NO .
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Malmö .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Väster~s .
EBDGLER, JOHN, fd. Landskanslist, Vänersborg .
BÄCKSTRöM, BERTH, Akeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRöM, GUNNAR, Akeriägare, Vänersborg •...........
BÄCKSTRöM, TORSTEN, Akeriägare, Vänersborg .
';-CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping .
';'CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
*CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, AKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg S .
DAFGARD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGARD, GUNNAR, Direktör, Källby .
DAFGARD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
DAFGARD, SVEN, Köpman, Vara .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, MATS, Vänersborg .
'}DAHM~, ALGOT, Ämneslärare, Uddevalla o.. o. o.. o
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg oo .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg o
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg o .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg .
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg o o .
*DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm Sö •...........
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
'~EDLUND, BERTIL, BokMIlare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Vänersborg o
EDLUND, HARRY, Må!aremäsrare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg o' o'
EILARD, REINHOLD, fdo Stadsfogde, Borås .
'~EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark . o .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg o
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .....................•
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänenborg .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum .

96

1918 47
1906 -48
1881 SO
1888 (09)32
1919 54
1898 61
1904 31
1947 67
1932 67
1907 54
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1909 6S
1939 50
1919 67
1903 53
1898 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1965 67
1909 39
1911 53
1920 55
1938 64

1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 30

1934 56
1903 46
1903 55
1894 48
1919 44
1924 50
1935 65
1916 53
1916 60
1951 65



';-ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
"ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg .
"ELOW, PER, 5parbankskamrer, Brålanda .
"ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
':-ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ENGLUND, NILS TURE, Med. kand., Vänersborg .
ERIKSSON, ALLAN, Overpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':-ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg , .
ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICKSSON, GOSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
':'ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg . .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTROM, ARVID, Skofabriksarberare, Vänersborg .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Transport1edare, Vänersborg .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremäsrare, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRKNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Vägtekniker, Vänersborg .
FRKNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .

1919 44
1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1909 64
1912 46
1918 66
1913 55
1902 50
1909 55
1966 66
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1932 65
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 61

1909 67
1906 55
1942 66
1914 68
1910 52
1916 69
1910 67
1940 68
1945 67
1927 67
1920 67

97



FRäNDEGÄRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .
*FRtJBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEMVIK, GöSTA, Intendent, Stockholm .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ÄKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänershorg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänershorg t .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
'}GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, ALBERT, Med. dr., Vänersborg t .
GRöNBERG, MATS, Civilingeniör, Äkersrunö ..............••
'cGULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänershorg .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare, andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1967) .
GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Xngelholm . ..
GUSTAFSSON, ELVING, Representant, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
Gö'THBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
Gö'THERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg . ..
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL··GÖRAN, Konstnär, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
'cHAGBORG, ARNE, Möbelhandlare, Vän,ersborg .
HAGBORG, GORAN, Revisor, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, TrolIhättan, ständig medlem
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Vänershorg .
HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänershorg ,
':'HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänershorg, innehavare

av gillets medalj (1957) t .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg '" . , .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ' ..
"HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänershorg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänershorg .
"'HALLQVIS'T, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
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HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ,.,., .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Vänersborg ,
"'HANSSON, KNUT, Vänersborg , .
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, örebro, ständig medlem ..
*HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .. , .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg , , , .
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg , ,
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg , .
"-HASSELBERG, GöSTA, Professor, Uppsala .
'~HASSELLUND, NILS, Ingenjör, Kinna ." , .
HEDBERG, AXEL, fd. Bangårdsmästare, Uddevalla .
"'HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås , .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg , .
"'HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg , .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala , .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänershorg , ,. '"
'~HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ., .
HERMANSSON, JAN öRJAN, Kontorist, .. , ,
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänershorg , '., .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg ,., .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg " ..
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ,
HUGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .. , ,.
HUGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn ,., .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ., .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänershorg ., , .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg , , .
JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg , , .
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .. , .
JANSSON, KARL, fd. Faktor, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ,.
]ANSON, OLOV, Kamrer, Väners:borg, kassafogde, gillevärd
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .. , .
]ARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
jARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan " .
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]ARN, GöSTA, Agronom, Härnösand .
*JENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg .
]ENNISCHE, MATS, Agronom, Knivsta, ständig medlem .
jENNISCHE, PER, Fil. kand. Uppsala, ständig medlem .
jENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
"JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremäsrare, Vargön .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
'-JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg t .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
':-JOHANSSON, HARRY, Barberare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla _ _. _'" .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
'~JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
':-JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
':-JO.HANSSON, HUGO, fd. Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg . _ .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOfIN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg _ .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
"JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg t .
'~JOHANSSON KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, MATS, Försäljare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
':-JOHANSSON, OSCAR G., fd. övermaskinist, Mölndal .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg , .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Inge!1jör, Göteborg C .
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg t
"'J0HANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, BENGT K, Docent, Solna .
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JONSSON, ERIK, Vänersborg .
"JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .
"'JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••••

JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Off.-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
"-CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg, ständig medlem
"CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg .
KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, l:e Skötare, Vänersborg .
"CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig

medlem .
*CARLSSON, CARL·GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL·OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig med-

lem .
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg .
CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg .
CARLSSON, KJELL, Vänersborg 'I .. . . . . . . . . . . . . . .. . .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Stnderande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör. Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg . _. _ .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTROM, ERIK, Representant, Karlstad .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg _.
KIHLSTROM, LARS, Fastighetsförva!tare, Vänersborg _
KIHLSTROM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika _ .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan _..
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1911 51
1928 60
1924 69

1897 32
1909 30
1917 66

1939 47
1952 60
1910 55
1900 54
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54
1926 67
1914 59
1915 58
1913 63
1895 60
1907 49
1936 65
1916 55
1913 55
1945 68
1910 55
1905 54
1934 64
1908 53
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CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1969) .
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LARSSON, BO, Verkmästare, Borås, .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg ,.
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg t .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dalskog .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg .
LARSSON, GUSTA, Civilingeniör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, GUTE, Stuveriarbetare, Vänersborg .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .
LARSSON, LARS, Tjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta .- .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg '" .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Vänersborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, HÄKAN, Jur. stud. Vänersborg .
LIND, LARS, Civilingenjör, Mölndal . .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
"LIND, OLOV, Civilingeniör, Kristianstad .
'~LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
LIND, ÄKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
':-LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, CARL AXEL, Ingenjör, Vänersborg .
"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets (1955) ..
LINDELL, EINAR, Studerande, Vänersborg .
LINDELL, GUNNAR, Posttjänsteman, Vänersborg .
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1898 60
1914 52
1912 33
1895 69
1921 63
1963 63

1890 19
1908 54
1922 46
1904 54
1910 57
1908 62
1910 64
1896 69
1936 55
1944 66
1912 54
1909 66
1966 66
1943 68
1908 55
1908 55
1924 56
1935 57
1911 54
1908 46
1906 55
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1938 66
1912 42
1949 S6

1918 62
1899 47
1921 60
1944 65

1882 05
1948 68
1937 68



LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDEN, ROLF, Ingeniör, Skärholmen, ständig medlem .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GöSTA, Byggnadssnickare, örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
':LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
*LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan .
*LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, fd. Köpman, Vänersborg .
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Göteborg .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
':'LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, VerkstAörestånclare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) .
':LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, LiIIeskog, Vargön .
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg , ..
LUNDBORG, BO, Operasångare, Vendelsö " .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':'LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittal'e i styrelsen
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg ., .
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBKCK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg , .
LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmästare, Arboga .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg , .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
'=LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
'~LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål . .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
LöFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg , .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Tisselskog > •

MAGNI, GöTE, Tobakshandlare, Vänersborg > ,> •••••

MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Auktuarie, Lidingö .. > •••••••••

'cMAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .

1902 54
1927 62
1914 54
1903 55
1921 65
1921 57
1914 37
1911 35
1895 69
1908 30
1900 51
1918 63
1912 55
1940 67
1898 35
1913 55

1882 51
1907 28
1923 66
1932 66
1957 66
1921 42
1900 54
1925 42
1941 67
1912 49
1898 54
1913 53
1907 69
1921 52
1919 52
1894 30
1936 69
1901 39
1953 ~5

1926 64
1918 68
1904 55
1905 46
1913 49
1914 58
1915 54
1937 1:,5
1892 44

103



':-MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÄKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linköping .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJöRNESTÄL, GOTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MÄNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, V. Frölunda .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Bilinstruktör, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo .
':-NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
'<NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
';NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTROM, ÄKE, Köpman, Vänersborg .
OHLSSON, ALLAN, 1:ste skötare, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Malmö .
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1892 42
1940 65
1910 60
1919 51
1908 59
1902 33
1931 58
1924 52
1914 68
1919 55
1925 54
1899 55
1923 66
1912 60
1922 53
1921 55
1925 56
1924 50
1920 66
1904 66
1908 41
1923 58

1910 66
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1901 66
1928 58
1916 52
1910 55
1914 52
1909 67
1921 60
1901 55
1929 48
1912 60
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1910 55



PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, örebro ' .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PÄRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim o.. o" o. o o
<oRAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås .. ooo. o.. ooo o
RANER, LENNART, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen
RANER, STEN ERIK, Medo stud., Göteborg . o. o. oo. oooooooo
RAPP, HÄKAN, Köpman, Vänersborg o. oo. o. o.. ooooo. oo. o....
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg . ooo , .••....••..
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg oooo' .. o .
<'REYNOLDS, ALDOR, fdo Köpman, Vänersborg o.' o o
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg o .
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg .. o o .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg o " .
:;'ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg o .
';'ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan ooooo .
ROSLIND, LARS-GtJRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig

medlem .. ooo. oo., ooo' o. o..... oo. o. o' o..... oo' oooo . o
':'RUTGERSSON, CHARLES, fdo Förman, Vänersborg oooo.. oo
RYDING, ÄKE, Målaremästare, Vänersborg ooooo., o
*SAHLIN, ERIK Go, Länspolischef, Vänersborg, förste ålderman
SAHLIN, PER-ANDERS, Fänrik, Stockholm .. o o o.
'SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen o •••

'SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg oo
::'SANDBERG, WILHELM, fd. Btevbärare, Vänersborg, innehava-

re av gillets medalj (1968) ..
SANDGREN, EGON, Elektriker, Västra Frölunda o ••• o o..
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga ooo. oo
':'SJöö, ANDERS (SVENSSON), 1:ste Postiljon, Vänersborg .. o.
SjtJö, STIG, Ingenjör, Göteborg . .
SjtJLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SjtJSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
S]tJSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .. , .
S]tJSTRtJM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
':'SjöSTRtJM, GUSTAF, Vänersborg .
':'SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Stockholm .
SKANTZ, LENNART, Sjöingenjör, Uddevalla .
SKOOGH, LARS-OLOF, järnvägsexpeditör, Vänersborg .

1917 57
1897 S7
1902 55
1914 S9
1904 52
1914 SI
1923 52
1896 54
1914 55
1929 66
1900 20
1919 53
1947 69
1933 60
1913 51
1905 66
1888 31
1908 54
1909 46
1923 55
1907 41
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53
1909 34
1945 50
1913 36
1911 34

1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1918 69
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1920 66
1925 58
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SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
*SCHRÖDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda ..
"SKKRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
STENBERG, DAN, Kontorist, Malmö .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
':'STENSTRöM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
"STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora , .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
"SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1969) ..
*SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
':'SUNDELIUS, OSCAR, fd. l:e poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhättan
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, fd. Förman, Vänersborg , .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersburg .
*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg .
*SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
"'SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
'fSVKRD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm .
*SVKRD, TAGE, Disponent, Farsta .
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö .
*von SYDOW, GERHARD, Överdirektör, Göteborg .
"von Sydow, CHRIStIAN, Disponent, Stavsjöbruk .
SYLWAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg .
'fSKFSTRöM, PER-OLOF, Överingenjör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva!tare, Vänersborg . . .
SöDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
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1915 69
1897 28
1896 24
1927 62
1918 50
1912 55
1904 59
1941 67
1916 67
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1930 64
1934 67

1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30
1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61



TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg o ••• o ••••••••••••

THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad o ••••••

THERNQUIST, KJELL, Kamrer, Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bi-

sittare i styrelsen .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus o •••••••••

TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, Erik, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TILLBjöRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten o •• o ••

*TRKDEGÄRD, ERIC, 'Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRKDEGÄRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
:~THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg o

THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg .
q'UNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg .
ULVEGKRDE, DAG, Pol. mag., Sundsvall .
ULVEGKRDE, SVEN-OLOF, FiL stud., Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänusborg .
*WAHLQVIST, ÄKE, fd. Polisassistent, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENlUS, CURT, fd. I:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg .
"WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Enskede .
':'WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, Personalassistent, Sundsvall .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
*WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Göteborg .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg o •

WERNER, BENGT, Ingeniör, Vänersborg .
':'WERNER, OLOV, Butikschef, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Montör, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg o •

*WEST, JOHN, Ed. Läroverksacijunkt, Göteborg o o ••••••••••••

1944 69
1916 53
1909 (30)54
1939 50

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1907 53
1909 69
1915 59
1904 54
1899 43
1937 52
1905 18
1922 55
1906 42
1915 55
1907 29
1898 6'0
1941 69
1945 69
1932 51
1904 41
1902 65
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1940 66
1901 65
1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60

1909 32
1908 54
1939 52
1917 52
1892 30
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WESTERLUND, AXEL, fdo 1:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg
WESTERLUND, EINAR, 1:e Kronoassistent, Vänersborg oooooo
,:oWESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Stockholm oo
"WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje oooooooooo
':-WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ooooooooooooo. oooooo
*WESTHALL, CURT, 1 :ste Länsassessor, Halmstad ooooooooo. o.
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan . o. ooo.. ooo.
':-WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö oo.. oooooo
"WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) o __ o o. oo o. o o o'

WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnastioklärare, Vänersborg oo..
WIDQVIST, STEFAN, Studerande, Vänersborg . o o o.
WIDQVIST, ULF, Studerande, Vänersborg o o .
WIKNER, ALFRED, New York . ooo. ooo. ooo.. o. o ooo. o.. o
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla o o. oo. o
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby oooo... ooo
"'WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg o.. o
"WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .. o .
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg o..
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg o o o .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg o o.. o o.
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, SH oo. o. o .
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg o •••••• o .
WKRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan o ••••••••• oo oo

ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg o •• o
ZETTERBERG, SVEN, Vänersborg oo o. o oo o .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg . o.. o o.. o. o o.
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg o.. o .
ÅBERG, BERTIL, fdo Brulmjänsteman, Vargön .. o o. ooo. o.
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .... o.... o o oo
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg . oo oo. o .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg o.' oo o. oo
ÅKESSON, NILS ERIK, Major, Härnösand oo. o.... oo. o ooo

':'ÅSTROM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .. oo. o
tJBERG, ERIK, Komminister, Alingsås . o. oooo. o oo. oo.

* = innehavare av gillets 25-årstecken.

Antal medlemmar under året: 650.
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1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1948 66
1943 66
1899 66
1903 59
1924 51
1889 35
1896 43
1943 63
1903 63
1950 63
1937 63
1890 49

1928 53
1917 64
1888 64
1950 64
1913 58

1900 55
1920 55
1923 61
1903 69
1922 46
1902 42
1913 60



TILLKOMNA UNDER AR 1970.

ANDERSSON, BROR, Sågare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, TAGE, Reklamman, Trollhättan .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg .
SKOOGH, GUNNAR, Platschef, Trollhättan .
SPETZ, PER-GORAN, Verkmästare, Vänersborg .
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg
UGGLA T:SON, ERIK, Kammarherre, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, Landskanslist, Vänersborg .

1935
1968
1924
1902
1925
1919
1923
1920
1939
1900
1929
1924
1922
1919
1937
1925
1906
1910
1906'
1920

69
69
70
70
70
69
69
70
70
70

70
70
70
70
69

70
70
70
70
69

Styrelsen är tacksam för uppgift & personer, som bör.1 kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress.
titel, m. m.
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VÄNERSBORGS SONERS GILLE 1970.

Styrelse.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Andre ålderman, Gilleskrivare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Bisittare 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Ersättare 1968.

Beredningsnämnd.

GULZ, THORSTEN, Driftchef, Gilleskrivare.
JANSON, OLOV, Kamrer, Gillevärd.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BJöRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör.
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman.
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent.

Årsskriftsnämnd.

PÄRUD, NILS, Universitetslektor.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, Driftchef.
ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Adjungerande ledamot.
TAUBE, EDVARD, Organisationschef, Adjungerande ledamot.



Räkenskapsgranskare.

THERNQUIST, KJELL, Kamrer.
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Ersättare.

STIFTELSEN VKNERSBORGS SöNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1970.

Styrelse
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Vice ordförande, Sekreterare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Suppleant 1988.

Revisorer.
THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman.
DAVIDSSON, BILT, Banktjänsteman.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Suppleant.
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VÄNERSBORGS DöTTRARS GILLE 1970.

Styrelse
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra Gilleskrivare.
FORSELL, GUNHJLD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
L]UNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAJSA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.

AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Ersättare.
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.

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

SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.
SVANBERG, ANITA, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
öBERG, ALVA, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
FALK, OLGA, Fru, Ersättare.

Gillet har 266 medlemmar, varav sex ständiga.



NAR NI KAN SPARA
NAR NI BEHöVER LÄNA

GÄ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG

Vänersborg -~ Bråianda - rrändefors - Vargon

'----~~---- ~_~I



~-~~----_._-- ~~~---_._-----~~~-------,-

SVENSKA HANDELSBANKEN

BANKEN FöR HELA FOLKET



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



BANKEN MED

SKARABORGS
BANKEN

*) personlig service

EDSGATAN 12 A TEL 19900



o

Arets bilköp.
Provkör Peugeot 504 - årets bösta bilköp

TeDggreDstorpsvägeD 10
TID 0521..13840 Vänersborg

'---------------~------~----



W!älj

General Motors
bilar

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVAliTETSPRODUKTER

Automobilfirman
••

BRODERNA KARlGE AB
Vänersborg

T~I. 12075

Trollhättan

Tel. 15401

16501



b1

Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORGS lÄN
Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



Trycksaker

Ring eller besök oss!

C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri AB
KYRKOGATAN 21 VÄNERSBORG TELEFON 0521110251



ekiperar sig med

fördel i

BEKLÄDNADS
AFFÄREN AB

_=---~.......~ .;;II._""....~.T=-·_
TeJ. 11730



"Raka
osparet"

till Er
med

eldningsotia
Ja, vi kommer direkt till Er med egen
tankbil från vår depå här i Yänersborg
och fyller eldningsolja.

Genom oss får Ni rätt eldningsolja
i rätt tid.

Tag kontakt med oss. Ni får snahba och
pålitliga leveranser

SJöSTRöMS
Tel. 10254



Vänersborg
I

Rekommenderas!



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

----_..~-

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 V)fNERSBORG Tel. 10226



som vz
abonnera på ELA och Ni får inte bara väl

bevakade ortsnyheter utan även kulturartiklar,

husmors- och familjesidor, förströelseläsning,

idrott och mycket annat - allt utmärkt redi

gerat. Ni kommer o c k s å att trivas med Elfs

borgs Läns Annonsblad.



Rydings

Måleri AB

VERKSTAD:
Kronogatan 5

Telefon 131 25

BOSTAD:

Telefon 11596

i I
I '

II
II

Utför allt inom yrket



Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Ostra vägen 37 C - Tel. 166 95

Hedmansgatan 3 - Tel. 109 15

FÖRSTKLASSIGA

OCH

V;1*LSMAKANDE

KONDITORIVAROR



Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 165 SO.



AB SOLSKYDDS

PRODUKTER
N. POSSECKER

Sandmarksgatan 16

Tel. 0521-131 10

462 Ol Yänersborg

TILLVERKNING OCH FöRSÄLJNING AV:

Fasadpersienner Manövrering med vev, motor

Markiser band, motor

Terasstak vev, motor

Mörkläggningsanordningar vev, kulkedja, motor

Mellanglaspersienner lina, kul'kedja

Frihängande persienner vev, motor

BEGÄR BROSCHYR



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparende

lägenhet med bostadsrätt

lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VÄNERSBORG
Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793



Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Marierovägen 18
Vargön, Fyrkanten
Lager o. Bostad
Kök

Filialer:

Telefon 105 60

Tel. 16558
Tel. 20210
Tel. 10314
Tel. 11212

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



GRANITFIRMAN

rSJ)a((nlan &
~

~lomgren
VÄNERSBORG

Stenhuggeriet tel. 11345 .

I



HAR NI VATTEN
Om inte - Ring oss!

VATTENFRAGAN LöSES PA EN DAG

på bästa och billigaste sätt

om Ni hor tur med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANLÄGGNINGAR UTFöRES

Svensk Maskinborrning
Tel. Trollhättan 13892 Vänersborg 11311



Kyl-
Frys 
Tvättmaskiner 
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast
hos

••

LOTTAS SPARKOP
Petersbergsvägen 37 - Tel. 17216



Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



Ordna Edra

med säker chaufför från

Vänersborgs Linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 14985 Kontor - Tel. 12593 Bostad

BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR UPP TILL 49 PERSONER



Ombyggnadsarbetena

på Gillets fastighet

utförda av

BYGGM. KARL KARLSSON

I

LÖNNEBERGSHAGE

TEL. 26011



I

I KB Vänersborgs
Grävmaskiner

Olsson & Co

Nygatan 84, VÄNERSBORG

Tel. 10998

Utför Grävnings- och

Schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner, l'railers

och Bandtraktor



pA TILLVARON MED

TAPETER o. FARGER

FRAN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

VÄNERSBORG
I

TEL. 11102 I

I
~~--_-..------------'

EDSGATAN 21



SE BÄTTRE
med våra glasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

ROSLINDS OPTIK
Legitimerad optiker

Edsgatan 16 Vänersborg tel. 14284

Kvalitetsvaror
I LÄDER och PARFYM

C)Yäskat7

Roslinds Hörna, Yänersborg

Tel. 11388



• Tryck-•••• saker•••••• för hemmet,•• föreningen eller affären••• levereras• av oss•• snabbt••• och välgjort••••• Petres Tryckeri••••• Söderg. 3 Tel. 13940•

AB VANERSBORGS

JA-RNHANDEL

En välsorterad järnhandel

Tel. 10082 - 10287



Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon lOG 69, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

111I11I111I1111I11111I111111I111I111I11111I111111111111I111I1111I11111I11111111I1111I111I11I111I11I111111111111I11I1111I

Kol Koks

Hamngatan 7

Nytt
Modernt

Komfortabelt

Tel. 13850 - 13851 växel



Handelsaktiebolaget

WUCO
VANERSBORG

Importör

lordonsartikl. - Husvagnsartikl.

l?ritids- och Hobbymaskiner

---------------------------------------

Vånersborgs
Bokhandels AB
Etablerad 1832

Böcker, papper, leksaker, skrivmaskiner 
även för uthyrning.

Specialite:

Yänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav

ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET



JOHANSOHN & PETERSSON
10357 VANERSBORG

Kontor - Utställning - lager

Ostra landsvägen

S N I C K E R I F A B R l K tel. 12614

Specialite: KOKSINREDEN

10320

TRÄVAROR - BYGGNADSMATERIAL
PARKETTGOLV Ensamförsäljare för TESTA-FöNSTER

VÄNERSBORGS ELEKTRISKA

Edsgatan 31

OLLE SJöSTAD

. VANERSBORG Tel. 11066

Utför: Alla slag avel. installationer

Försäljer: El. ma.teriel, armatur, kylskåp,

dammsugare m. m.

-------_._---------~~-----



Tornbergs Pappershandel
Tel. 10131, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

OL.IVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

I~~ ------"-------------

unoXibilen
-billigaste milen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROL med "flytande woiframIi

TENGBERG &HANSSON
o. Vägen

~------

Vänersborg Tel. 0521 17910



I(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 10002, 13302

HOTELL GILLET
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



VÄNERSBORGS MÄLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10341-11225

Vi utför under ansvar alla. slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Skylt- och Mäbelmålning

•••
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. R. medlem

Tel. 11085 15850

---------------------------------'



Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Vänersborgs Glasmästeri
(Bellman & 0:0)

Verkstad och Lager:
Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

Thernquists

Blomsterhandel

Ir
interflora

&tI Jet meCJJJlolllmor/
&

EDSGATAN 21 TELEFON 136 13 ~ 10063



LUNDINS RADIO & TV
Edsgatan 7

Allt i Radio TV Musik

Tel. 10543

Grammofoner och service

Högtalaranläggningar uthyras

GILLEBRODERN
EKIPERAR SIG BA"ST .HOS

Lundborgs

EDSGATAN 14 TEL. 10414



I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär.

Specialaffären för

Dam.. & Tonårskläder

Klänningstyger

RAGNAR NILSSON
Tel. 10494

Säj bara

Vänersborg Edsgatan 21

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

••
Edsgatan 20 Tel. 10311

462 01 Vänersborg

Drottningtorget Tel. 13400
461 00 Trollhättan



GILLBERGS

TOBAKSHANDEL EFTR.

Det mesta

av det bästa

i branschen
Kommissionär för:

Penninglotteriet o.

Tipstjänst.

SPORTPRISER
Största sortering till låga priser
Pokaler - Plaketter - Medaljer - Förtjänsttecken

Föreningsmärken - Priser i glas och keramik - Klubb

standar - Dräktmärken m. m.

Egen gravyranstalt - Snabba leveranser

Vi ordnar även idrottsmässori lotterier och tombolor.

lotterikiosker utlånas till kunder.

Rekvirera vår katalog.

FÖRENINGSTJÄNST I VÄNERSBORG AB
462 00 Postfack 249 - Tel. 0521-13461 - 17461



Vänersborgs Bokförings- och

Revisionsbyrå

l

Tel. 10599 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

Välkommen till

Vänersborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp

med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er

bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.
Tel. 10573, 16573. Vänersborg



GÄLLER DET FOTO?
- DÅ LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgafan 31 - Tel 11232

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING

KOPIERING - ALBUM - RAMAR

kvinna;, önskedröm

Låt drömmen gå i uppfyllelse

Vånd Er till



Edsgatan 37 Tel. 11724

MOPEDER: PUCH - CRESCENT

Cyklar: CRESCENT - DBS 

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS

BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti· och privatbokbinderi

Hamngatan 5

VÄNERSBORG

Tel. 10821



Allt i s.portartiklar

Tel. 10906

Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 10176

~----------~------~----I

ÄNERSBORGS

~/Ih?FI7IJf.nU~~..
Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7 .
ANDERSONS,

Edsgatan 17 Vänersborg Tel. 10432

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER



Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFÄR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Elektriska
installationer för belysning och kraft,

reparationer av olla slag.

Radio- & EI- Service
Tel. kont. 11667, bast. 12734

Behörig installationsfirma för Vänersborg med omnejd.

Björndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

Rekommenderas

Gaddes Sport & Vapen
HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Zoologisk avdelning

Kungsgatan 5 Tel 11612



Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

TeL 10084

Mattssons Bokhandel AB

Residensgatan 7 Vänersborg Tel. 15450

--~_..~-_ ..~---~~----

~~. e/lllt i 'Broderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP

Sundsgatan 7

Vänersborg

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvoror



Vid behov av

Väskor och Portföljer

vänd Er till

Vänersborgs Läderaffär

Goss- & Flickkläder
Residensgatan 10

VÄNERSBORG

Välsorterad

specialaffär i

Tel. 13045

Affären för ungdom

Vittvätt - Stärkning - Strykning

Special.
Tvätten AB

Strömstad Fabrik o. kontor Lysekil
Tel. 11970 Tel Vänersborg 12755 Tel. 12655

PRESENTAFFA'REN i CENTRUM



VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

o

ARSSKRIFT

1971

Fyrtionde årgången.





KRONOGATAN.

Med l:e Gilleskrivaren i Vänersborgs Döttrars Gille
som ciceron gör vi ånyo en promenad längs Kronogatan
då seklet var ungt. Vi börjar vår promenad vid Hamnen
och ägnar oss denna gång åt husen å gatans södra sida
och åt de människor som bodde och verkade där.

Dessa minnesanteckningar äro nedskrivna under sen
hösten 1968.

Agnes Svärd:

Kronogatan, som i äldre tider kallades Norra Sundsgatan, var
vid sekelskiftet en livligt trafikerad gata. Vid Hamnen låg ved
skutorna tätt och lossade och där köpte vänersborgarna sitt behov

Längst till vänster syns Kronogatans mynning mot Hamnplan. Det första huset
på gatans södra sida är Kronogatan 1. Här bodde svågrarna postmästaren Mall

ritz Hof/man och majoren Ragnar Almqvist med familjer.

3



av ved för vintern, och de vid Kronogatan belägna bryggerierna
sysselsatte många människor och hade god omsättning för sina va
ror. Nedanför sjöstrandska bryggeriet låg en sköljflotte utan tak,
där det sköljdes och klappades dagen lång och där lekande barn ha
de ett spännande men farligt tillhåll.

Fastigheten nr 1 ägdes av tvenne systrar, den ena gift med post
mästaren vid Vänersborgs postkontor Mauritz Hoffman, den andra
med majoren, sedermera överstelöjtnant Ragnar Almqvist vid Väst
göta-Dals regemente. Familjen Hoffman hade två barn, sonen Ed
gard som efter studentexamen reste till Amerika, hans senare öden
känner jag ej till. Dottern Margit gifte sig och har bland annat va
rit bosatt i Göteborg. överstelöjtnant Almqvist hade tre barn. Aldste
sonen Harry blev hemstaden trogen till sin död, den yngre sonen
Bertil dog i unga år och dottern Tyra, sedermera gift Bogren, flyt
tade till Skara. Hon gjorde sig känd som en duktig författarinna,
även hon är borta sedan några år tillbaka.

överstelöjtnant Almqvist var en mycket originell person. I sta
den berättades många lustiga händelser där den dominerande och
domderande överstelöjtnanten var huvudpersonen, men jag överlå
ter åt någon annan att berätta dem. Jag vill endast tillägga, att fas
tigheten numera ägs av köpmannen Lennart Raner, innehavare av
Vänersborgs Läderaffär på Edsgatan.

Nästa hus på Kronogatan är hörnhuset vid Hamngatan och där
var det bliicherska bryggeriet beläget. Husets gatuadress är Hamn
gatan 3 så det kan ju ej räknas till Kronogatan direkt men dels har
tomten en viss utsträckning vid denna gata, och dels betydde det
bliicherska bryggeriet mycket på sin tid i Vänersborgs arbetsliv.
Bryggeriet övertogs sedermera av bryggeriägaren Andersson från
Kampetorp. Barnen antog släktnamnet Detter, och sonen Olle, mest
känd under smeknamnet "Kampis" var en av sin tids bästa fotbolls
spelare i Vänersborg och i svenska landslaget. Går vi nu över Hamn
gatan så har vi på höger hand fastigheten Kronogatan 3, som omfat
tar halva kvarteret räknat från Hamngatan till Residensgatan. När
jag var barn ägdes denna fastighet av bokhandlaren Olof G. Bergius,
innehavare av den välkända Vänersborgs Bokhandel, belägen vid
Kungsgatan. Senare ägare var häradshövding Lagergren. På tomten
åt Kronogatan hade kopparslagare Granström sin verkstad. Efter
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Bilden är tagen från hörnet av Kronogatan-Hamngatan och i huset mitt på hil
den var bliicherska bryggeriet beläget. Stolparna till höger i förgrunden tillhur

Varmbadhusets staket.

Kronogatan 3. Här hade kopparslagaren Granström sin verkstad där hans söner
sedermera började en bilverl,;stad. Som försäljare av Volkswagen och Scania
Vabis blev deras firma under 50- och 60-talet en av stadens största inom bil-

branschen.
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faderns död övertog sönerna Axel, Anders, som är död sedan några
år tillbaka, och Roland verkstaden i samband med att de öppnade
en bilfirma som nu är en bland stadens större firmor med filialer på
flera ställen. Numera användes lokalen endast som utställningshal
lar i det att själva verkstaden är förlagd till östra vägen. I det sto-

Hörnhuset Kronogatan 3. Bilden är tagen från Residensgatan mot sydväst.

ra envåningshuset som ligger med fasaden åt Residensgatan bodde
till sin död häradshövding Lagergren med sin norskfödda maka, fru
Lavilde, som bland annat hade skolbarn som inackorderingar. Aven
fru Lagergren har för några år sedan lämnat detta jordiska. Nu har
svenska staten inköpt fastigheten med tillhörande tomt och vägför
valtningen har där en av sina sektioner förlagd.
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Med gaveln mot Kronogatan och fasaden mot Residensgatan lig
ger den s.k. Wrangelska gården. Fastigheten som har n:o Residens
gatan 21 har haft många ägare. Jag vet ej med säkerhet alla, men
jag tror att byggmästare Lind innehaft fastigheten en tid, sedan äg
de snickaremästaren John Berggren densamma tills den för några
år sedan inköptes av målaremästaren Åke Ryding. 1931-51 dispo-

Den s.k. Wrangelska gJrden. Det smala huset med gaveln mot gatan har nr. 5.

nerade Västerbygdens Vattendomstol huset, och därefter har härads
skrivarekontoret varit inrymt i bottenvåningen. Häradsskrivarekon
toret har Lö. nyligen flyttats till Handelsbankens fastighet vid
Kungsgatan.

Fastigheten Kronogatan 5 hade en segelmakareverkstad inrymd,
den innehades i många år av segelmakare Oskar Larsson. Numera
har målaremästare Ryding sin måleriverkstad därstädes.

Huset med tomtnummer Kronogatan 7 a, b, c ägdes aven hamn
kapten vid namn Berggren. I familjen fanns en enda dotter som het
te Lilly och som dog i unga år. Byggnaden som låg mitt på tomten
var ett långt envåningshus med rum på gavlarna i andra våningen
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och en stallänga inpå gården. Senare ägare var en svenskamerikan
ska, som lät bygga till hus på varje sida om det på mitten av tom
ten liggande envåningshuset. Hon hade tre barn, en dotter var lä
rarinna någonstans i Sverige, såväl hon som modern äro döda sedan

Från höger Kronogatan 5, la, lb, le, (endast gaveln;.

flera år tillbaka. De tvenne sönerna leva ännu kvar i Vänersborg,
den ene sonen Winton Johansson är fastighetsägare i staden och
den andre är innehavare av Bertil Johanssons bilfirma, som han dri
ver i den fastighet han ärvt efter modern.

På tomten Edsgatan 26 hade W. C. Beckeman sin affär inrymd
i en rätt lång envåningsbyggnad, denna brann ned till grunden vid
en eldsvåda i början av detta sekel. På denna tomt byggde slak-

8



taremästaren Gustaf Wilhelm Dafgård, far till sönerna Runo, Otto,
Birger, EvaId, Ernst och Gustaf samt dottern Torborg, en fastighet
som inrymde såväl butiks- som bostadslägenheter. Senare innehade
handelsresanden Lindström fastigheten i många år även snickare-

Trevåningshuset är nr. 7c och huset till vänster är
Edsgatan 26, som ligger i sydvästra hörnet av gaw

korsningen K ronogatan-Edsgatan.

mästaren Fritz Dinnetz har varit ägare till densamma under ett an
tal år.

I affären på hörnet hade från början bröderna Evald och Gustaf
Dafgård en speceriaffär. Denna övertogs sedan år 1915 av handlan-
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den K. Johansson och om jag ej minns fel var både K. Johanssons
svåger Lundgren och Oscar Carlberg samt även Axel Hjelm biträ
den där. Sedan innehade någon som hette Jordansson, jag minns ej
förnamnet, affären i några år. Den senaste innehavaren var väl
Kooperativa hadelsföreningen. Efter detta har en skoaffär varit in
rymd i den lokalen, men just för tillfället står den tom. På mitten
av huset hade Nya Kortvaruaffären sina lokaler i många år. Den
innehades av fru Torborg Lagergren och fröken Anna Eriksson, med

fru Helena Hulten som medhjälpare. Jag kan aldrig glömma hur
stolt jag var när jag som barn inhandlade min första baddräkt i
Nya Kortvaruaffären till ett pris av 85 öre. Det var mycket pengar
på den tiden.

I Nya Kortvaruaffärens gamla lokaler har under många år varit
inrymd en herrfrisersalong och i andra våningen finnes fortfarande
en damfrisering. Lokalen där nuvarande ägaren, Kjell Sundelius har
sina kontorslokaler har under årens lopp sett många olika företag
som där bedrivit affärsrörelse. I min barndom, när jag var i 10-års
åldern, var där bageriaffär, senare har olika firmor haft charkuteri
och matvaruaffärer där i olika intervaller.

Fastigheten i hörnet Edsgatan 37 och Kronogatan 11 ägdes av
bryggeriägaren Andersson med maka. Nu äger f.d. frukthandlan
den A. R. Reynolds denna fastighet jämte det lilla envåningshuset
med gavel åt gatan. När jag var i skolåldern bodde där en fisk för
säljare, jag vet ej hans namn, bara att han hade en son som på grund
av faderns yrke kallades "Axel Kolja". Senare år bodde Vilhelmina
Petersson där med sina tre barn som hon försörjde genom att gå på
hjälp som det hette på den tiden. Dottern Elsa är gift med urma
karen Isidor Karlsson som har urmakeriaffär i hörnet av Kyrko
och Sundsgatorna, deras son har fortsatt faderns yrke.

På samma tomt, med husnummer 15 låg ett annat envåningshus.
Det ägdes aven familj som hette Nilsson och brann ned för någn
år sedan varvid en mansperson innebrändes. Där bodde i bör

jan av nittonhundratalet en sinnessjuk man som kallades "Mältarn"
av vad anledning vet jag ej, vet bara hur hemskt det var att höra
hans förtvivlade skrik när han fick sina utbrott. Denne stackars man
hamnade sedan i ett s.k. uthus med galler på gamla fattiggården å
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Holmängen och hur han jämte andra sjuka hade det kan bara den
tala om som sett saken med egna ögon.

Fastigheten Kronogatan 17 ägdes av skomakaren Liljeberg, se
nare inköpte vaktmästaren Karl Fock densamma. I övre våningen
bodde då Sven Svensson med både mor, maka och dotter. Fru Svens
son, mor till Sven, tog emot kemisk tvätt, hans fru varen av sta-

Byggnaden med två skorstenar längst till höger är hörnhuset vid Edsgatan. Hu
set med den överbyggda porten är Kronogatan 17, där Bror Fock bodde som

pojke, och stenhuset som byggdes av Knut Andersson 1910 har nr 19.

dens skickliga finsÖmmerskor. I undervåningen bodde Karl Fock
med maka. Detta gamla hus finnes ännu kvar med den överbyggda
porten. Karl Fock hade två söner, Bror och Sven. Bror var bland
annat biträde i mina farbröders affär på Kungsgatan 13. Han hade
naturlig fallenhet för löpning och representerade Sverige vid Olym
piaden i Stockholm 1912, där han erövrade en silvermedalj i lag
löpning 3000 m. Bror Fock blev sedermera anställd vid Sparbanken
i Vänersborg där han avancerade till kassör. Han innehade många
offentliga uppdrag och som hängiven vänersborgare tillhörde han
till sin död Vänersborgs Söners Gille, vars Andre Ålderman han var
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i många år. Han efterlämnade en dotter Britta som nu bebor och
vårdar den villa på Lovisebergsgatan som han på senare år ägde och
bebodde till sin död. Bror Focks stora prissamling av medaljer och
pokaler skänktes efter hans död till Vänersborgs Idrottshall, där
den nu finns till allmänt beskådande.

Brodern Sven ägnade sig åt köpmansyrket och efterlämnade vid
sin död makan Signe, född Rudström samt sonen Stig.

På tomten intill, Kronogatan 19, byggde fabrikör Knut Anders
son ett tvåvåningshus av sten någon gång under åren 1910-1911,
jämte charkuteriverkstad som han drev till någon gång på 1920
talet då han överlät densamma till fabrikör Axel Dafgård som se
dan i sin tur överlät den till sina arbetare. I bostadens övervåning
bodde först Andersson med sin maka Beda samt barnen Gunnar
och Greta samt Gösta som dog i unga år. Gunnar är verkmästare
vid träningsverkstaden i Vänersborg och dottern Greta, änka sedan
flera år är bosatt i Uddevalla. För tillfället är en s.k. stuvaffär in
rymd i affärslokalen.

På tomten, Kronogatan 21 ligger ett litet envåningshus med ga
veln vettande mot gatan. Där bodde för många år sedan en gumma,
jag vet ej mer om henne än att hon kallades "Kari i Vångål". Hon
hade en dotter, eller om hon bara var fosterbarn som hette Gärda,
även hon kallades "Gärda i Vångål". När jag var mellan 7-13 år
hade hon hushållerskeplats hos muraremästaren östberg som ägde
och bebodde en fastighet vid Kyrkogatan.

Fastigheten Kronogatan 21 används fortfarande som kontor av
någon firma som säljer begagnade bilar. De övriga fyra eller fem
små husen äro borta. Jag har dock i minnet det lilla envåningshuset
där gamla fru Fogelström och Carolina Gustafsson bodde. De ägde
halva huset var, alltså ett rum och kök va;dera. Fru Foge1ström var
mamma till framlidne handlanden Vilhelm Fogelström samt Caro
lina Gustafsson, mamma till förman Gustafsson på skofabriken i
Vänersborg. Fru Gustafsson och Mina Petersson brukade om som
rarna försörja sig med att göra stortvätt åt folk som ville ha sin
tvätt soltorkad och då kördes stora s.k. lakkar ned till Skräcklan
som då var omgivet av trådstaket på vilka de rentvättade kläderna
hängdes. Husen intill ägdes aven mjölkhandlerska som hette fru
Nilsson, förnamnet minns jag ej. Dessa fastigheter låg som en liten
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borggård för sig själv. På gården till höger när man kom in i porten
låg ett tvåvåningshus. Där bodde i andra våningen fru Anna Has
selberg, fosterdotter till fru Nilsson och gift med handelsresanden
Hasselberg. Efter makens död tjänstgjorde fru Hasselberg i En
skilda banken tills hon pensionerades. Sonen Gösta Hasselberg som
numera bor i Uppsala och som utgivit Vänersborgs stads historia
är professor därstädes.

HlJSet med gaveln mot gatan till höger är Kronogatan 21. Längst bort till vänster
i hörnet vid Kyrkogatan syns ett trevånings stenhus. Detta byggdes 1952 av
H.S.B. på den tomt där Anna-/ulias lilla fastighet och vackra trädgård en gång

låg.

På andra sidan på gården hade fru Nilsson sin mjölkaffär, jag
minns henne som en liten trind gumma som alltid satt på en stol
och tog emot betalning för mjölken som någon av hennes biträden
mätte upp. Den s.k. söta mjölken kostade då 7 öre litern, den sepa
rerade 2 öre och kärnmjölken 3 öre litern. Grädde kostade 6-7
öre för en deciliter. Fru Nilsson hade en stor svart trälåda som kas
saskrin, i den förvarades dagens kassa. Jag minns' att i en källar-
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lokal åt söder var ett rum, där den färskystade osten brukade för
varas. När ostvasslan östs upp i någon tunn silduksväv, lades den i
något som liknade ett durkslag så att all vätskan skulle rinna bort
och sedan skulle osten vändas varje dag tills den var färdig för lag
ring och kunde försäljas fram åt jultiden.

På varje sida om den rätt breda porten låg två små envånings
hus. I det högra bodde olika hyresgäster, i det vänstra bodde fru
Nilsson själv och på vinden fanns ett litet gavelrum där hennes hjälp
redor bodde.

Musiklärarinnan och kyrkosångerskan, Jru Rut Berrman bodde
med make och sonen Gösta i samma hus som fru Hasselberg. Gösta
Berrman är numera ämneslärare i Göteborg, medan båda föräldrarnJ.
äro döda sedan flera år tillbaka. Vid fru Nilssons frånfälle över
togs mjölkaffären aven fru Karlsson som hade den i några år tills
även hon skördades av liemannen. Innan huset revs för några år se
dan var en fiskaffär inrymd i det hus där fru Nilsson själv en gång
bott.

Allt är nu borta, jämnat med jorden och ett nytt tidevarv med
ny bebyggelse har inträtt. I hörnet där Anna-Julia hade sin frukt
affär och sin lilla trädgårdstäppa har HSB byggt en av sina många
fastigheter och mot Kyrkogatan ligger en trevlig, välskött, frukt
och tidningsaffär till fromma för oss Nordstadsbor som här har vår
varelse. Affären heter Elvys konfektyr- och tobaksaffär, Kyrkoga
tan 30.

Nu är jag snart i mina kvarter, hörnet av Krono- och Kyrkoga
torna. Kyrkogatan är ännu något så när sig lik från Nygatan till
Drottninggatan, men de gamla kära husen mellan Kyrko- och Val1
gatorna äro alla borta.

Där har Riksbyggen en förnämlig byggnadskropp som sträcker sig
från f.d. stadskassör Hallbergs vackra gamla trädgård på Kyrko
gatan runt Kronogatan och Vallgatan till församlingshemmet. Från
min balkong ser jag ännu de gamla pittoreska husen i söder och de
gamla vackra lönnarna på hallbergska tomten som nog har sina
hundra år på nacken. Om de är vackrast vår eller höst är svårt att
säga, men i oktober strålar de i ett färgspektrum som ej kan beskri
vas, det måste ses. Det går som en skir slöja genom luften av något
ljuvt och ljust som ej kan tänkas i något annat kvarter av staden.

14



I hörnet av Kyrko- och Kronogatorna låg det gamla "träbenets
hus" varför det kallades så har jag ej reda på, men jag förstår att
Birger Sjöberg de år han bodde där kunde känna sig lyriskt stämd
till att både dikta och spela. Där har jag minnen från min första
privatlärarinna, fru Josefina Skärberg som fick uppleva sin 100
årsdag, fast ej i denna fastighet. Gamle sadelmakare Nilsson med

Det stora hl1set till vänster är Kronogatan 33. H I1set närmast till höger har nr
31 och ägdes av bokbindaremästaren Anders Sahlin och i nästa hl1s som har nr 29
föddes forskaren och afrikaresenären Axel W. Eriksson, i Vänersborg mest känd
för den unika samling östafrikanska f!iglar han skänkt till hemstadens museum.

familj bodde där i många år och familjen Johansson med sina mån
ga barn hade även sitt hem där. Det var Axel och Paul, David och
Mats, Ruben, Edvin, Ruth samt Karin. Av dessa är endast Edvin
och Karin kvar i livet.

Men nu vänder vi på bladet och så äro vi åter på Kronogatan 27,
där låg ett litet hus med överbyggd port som jag tror bagaremästa
ren Lundberg ägde. Det var en liten trappa på gatan med ingång till
affären och var gång någon gick i dörren klingade en liten klocka
så hemtrevligt upplysande att en kund anlänt. Bagaremästare Lund-
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berg hade två barn i sitt första äktenskap, Arvid och Ebba, jag tror
att båda ännu äro i livet. Senare övertog Anna Andersson som va
rit biträde hos Lars Andersson affären som hon innehade till sin
död. Fastigheten överläts sedan till tunnbindare Johanssons döttrar
som bland annat hade en mangel till uthyrning inne på gården.

Fastigheten Kronogatan 29 ägdes av Reinhold Eriksson och hans
maka Anna. Reinhold Eriksson var broder till forsknings- och Afri
karesanden Axel W. Eriksson som var född där och som till Vä
nersborgs Museum donerat bland annat den stora fågelsamling
som nu finns i museet.

Under senare år beboddes fastigheten av åkaren August Anders
son och dennes familj. Fru Andersson var syster till fru Anna Eriks
son som vid sin död testamenterat huset med tillhörande tomt till
en dotterson till fru Andersson, Gösta Andersson som nu är bosatt
i Amerika.

Fastigheten, tomten Kronogatan 31, ägdes och beboddes av sån
garfamiljen Anders Sahlin med makan Mattis som där drev den
bokbinderirörelse som han innehade till sin död. Familjen Sahlin
hade fyra barn, äldste sonen Erik är länspolischef i KIvsborgs län
samt förste Ålderman i Vänersborgs Söners Gille. Dottern Inga är
gift med musikdirektör Erik Alvin, Vänersborg. Sonen Sten, som
övertagit faderns rörelse, är sångarbroder i P.B. samt bisittare i Vä
nersborgs Söners Gille. Yngsta dottern Karin är gift med löpar
stjärnan Arne Andersson, folkskollärare i Bromma men barnfödd i
Vänersborg.

Det lilla låga huset intill som utan stenfot nästan låg på bara
jorden hade tomtnummer 33 och hade haft många hyresgäster un
der årens lopp. Bland annat hade det varit ett s.k. luffarhotell. Hen
ning Odelius lät riva den fallfärdiga byggnaden och byggde på tom
ten ett tvåvånings stenhus som var nog så modernt. Holger Bergfelt
inköpte sedan denna fastighet som han ägde i några år, tills även
han överlät den välvårdade byggnaden till Riksbyggen. Intill låg
fastigheten nummer 35, vars ägare var bryggeriförmannen Oscar
West med maka. Efter båda makarnas död hade de donerat sin
kvarlåtenskap till kyrkan och församlingshemmet.

Nu är vi nere i hörnet av Krono- och Vallgatorna, där låg en li
ten byggnad i vinkel med ingång från Vallgatan. Den ägdes av mu-
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raren Johan Jansson och var nog en av de äldre fastigheterna i den
na stadsdel. Johan Jansson och hans maka avledo för många år se
dan efterlämnande två barn, dottern Hulda som ännu finns i livet
samt sonen Karl som i rätt unga år emigrerade till Amerika.

Nu närmar vi oss sista kvarteret på Kronogatan. I hörnet av
Vall- och Kronogatorna låg kaffebrännaren O. G. Svenssons fas-

Kronogatan 35 ägdes av bryggeriförmannen West och det låga envåningshuset i
förgrunden ligger i sydvästra hörnet av skärningen mellan K ronogatan-Vallgatan.

tigheter. De båda ha i höst rivits för att lämna plats för brandstods
bolagets nya kontorsbyggnader. Intill dessa fastigheter låg, mot Kro
nogatan nr 37, skomakaremästare Berndtssons lilla trevliga hus. Där
hade familjen Berndtsson framlevt sitt liv, makarna hade tre barn,
en son och två döttrar, sonen emigrerade till Amerika, där han bil
dade familj och stannade till sin död. Döttrarna Ellen och Anna
blevo båda lärarinnor vid folkskolan i Vänersborg. Ellen avled för
ett par år sedan, medan Anna ännu lever kvar i hemstaden. Så kom
mer vi till Kronogatan 39 som är av gammal bebyggelse. Där har
många olika familjer framlevt sina dagar, i fastigheten inne på går
den bodde bland andra drickutköraren på Eliassons bryggeri, J. E,
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Olsson. På den tiden kördes svagdrickat omkring i små kaggar som
väl innehöll cirka 10 liter i dunke. Drick-Olle var en gladlynt man
och när han kom körande med sitt drickIass och svängande med sin
piska så hade han alltid något roligt att berätta. Makarna Olsson
hade tre barn, en son och två döttrar. Sonen Kalle blev handlande
i Trollhättan, de två döttrarna Emma och Hulda ha blivit hemsta
den trogna. Hulda är ännu kvar i livet.

Tvåvåningshuset med tre skorstenar är Kronogatan 39. l huset närmast t.h. som
har nr 37, bodde skomakaremästaren Berndtsson och det låga huset t.V. har nr 41.
Det lilla huset i förgrunden med gaveln åt gatan ägdes av Gröning och har nr 43.

I byggnaden mot Kronogatan ha många vänersborgare framlevt
sina dagar. Jag minns familjerna Fröjd, Högberg, Rickard Larsson
och många, många flera som jag ej kan räkna upp.

Inne på gården fanns även en ladugård och där brukade stadens
slaktare inhysa sina kor och hästar. Over ladugården var det s.k.
"dasset" beläget och dit upp nådde en vinglig trätrappa, som särskilt
vintertid, när det rådde halka, var svår att använda, i synnerhet för
de som voro något till åren komna. Åkaren Edvin Heed ägde des
sa fastigheter liksom han även var ägare till det s.k. Haga slott
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hörnet av Öster- och Kronogatorna. Fastigheten Kronogatan 41 in
nehades aven fru Johansson som reste till Amerika. År 1912 in
köpte åkaren Erlandsson densamma och bodde där med maka och
sju barn till sin död.

l hörnet vid Östergatan ligger "Tändsticksfabrikens
hus" som det fortfarande kallas.

Det lilla huset med gavel åt gatan, nr 43, ägdes aven man som
hette Gröning, det tillhör nu det Erlandssonska sterbhuset och dessa
två byggnader äro nu de enda som finns kvar av denna del av det
gamla "Östra Haga". På Kronogatan 45 fanns ett likadant hus
med gavel åt gatan, ägare varen man som hette Hansson, gemen
ligen kallad "Proste-Kalle". Han hade två barn som efter faderns
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död bodde kvar i huset. Dottern Berta skötte hushållet åt sin bror
Karl som var skomakare. Både huset och dess ägare äro borta sedan
många år och där såväl som på den Egersonska tomten reser sig nu
ett förnämligt stenhus med många hyresgäster.

Hörnhuset Krono- och Östergatorna lät Vänersborgs Tändsticks
fabrik bygga till sina anställda och det kan väl ej räknas till den
gamla bebyggelsen, även om det är över femtio år sedan det kom
till.

Ja, mycket mera skulle kunna skrivas om människor som här ha
levt och verkat, alla ha de väl haft sina prövodagar i livet, men väl
även glädjestunder. Men ett hade de gemensamt, de vora överlag ej
så rastlösa som människorna av i dag.

Det jag nu nedskrivit är vad jag minns från min barndom, hur
människorna levde och bodde på Kronogatan i Vänersborg. De allra
flesta är nu borta men det fåtal som lever kvar kanske känner igen
och kan leva tillbaka till flydda tider.

Agnes Svärd.

Sedan Kronogatan skurit Östergatan böjer den av till höger och här ser vi något
av den nya bebyggelsen där det ännu på 1930-talet var ängar och betesmark.
Gatan i förgrunden som skär Kronogatan är Skansgatan. pilderna till ovanstå-

ende artikel är tagna under slutet av 1950-talet och början av GO-talet.
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Om staden Wenersborg i Elfsborgs län.

Den som för mer än hundra år sedan ville berika sitt vetande el

ler skaffa sig uppgifter om någon stad i Sverige, kunde i verket

Sveriges Städer finna vad han sökte.

Här presenterades nämligen en samling fakta, som på ett kon

centrerat och överskådligt sätt sade det mesta som fanns att säga om

städerna i Sverige vid 1800-talets mitt.

Åtminstone för den som ej sökte detaljerna utan mera de stora

dragen.

Vi återger här i faksimil vad som omkring år 1860 skrevs om sta

den Wenersborg i Elfsborgs Län.

Staden, som i sitt vapen för ett för fulla segel gående skepp, och

som på ett sekel så förkofrat sig, att den uppflyttats från det fyr

tiosjunde till det tjuguåttonde rummet.

T.G.
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XIX.

ELFSBORGS LÄN.

Dalslands rapen. Wenersborgs npelL

l. l\TENERSnORG (Yenersburgum). Denna stapelstad, på eU
afstånd af 43! mil från Stockholm samt S! från Göteborg, är icke,
oakt.adt namnet tyckes antyda det, synnerligen gammat. Den är be
lägen på en halfö i \Venern, som omsluter den liksom. med tvenne
al'mar, på vestra sidan genom ett sund emellan denna och en liten
insjö, \Vassbouen, och på nordöstra sidan af Wenerns utlopp i
Gölba cIf.

En äldre stad, Brätte eller Brette, vid södra åndan af sjön
Wassbotten, omkring ~ mil söder om nuvarande Wenersborg, oeh
hvars åldel' icke är känd, fick, efter hvad man vet, ännu år 1620
privilegier af konung Gustaf Adolf; men dels stadens inskränkta låge,
dels \Yassbottens uppgrundning, som förhindrade segelfarten, gjorde
det nödvändigt att flytta staden näl'luare \Venern. Uppå ansökning
af stadsboarne bel'eddes nu tillfälle till den nya stadens uppbyggan
de på så sätt, att kronan år 1641 af fru Kristina Sigrid Bjelke tiU
~yUe sig hennes egendom Hnfvudnäs emot den åldriga kungsgården
Orbyhns i Upland. Härtill lades nu, genom drottning Kristinas pri
vilegier af den 12 November 1646, de kronan tillhörige gårdarne
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Amundernd (Amnered) med Guutorp, Espered och \Vasenda, som
Carl IX skänkt Brfltte och alla örriga denna stad förunnade friheter
öfverflyttades derjemte på den nya staden, hvilken redan genom de
från Brätte inflyttade inviinare år 1642 börjat behyggas.

Liksom alla äldre städer omgafs \Vcnershorg med vallar och
graCvar samt be rastades med en skans på en sandhacke utmed sun
det söderut vid vägen till Bohus län, hvilken skans erhöll det stolla
namnet \Venersborg, som staden sedermera bibehållit. Af läng \·ar
aktighet var dock ej denna befästning, ty första gången förstördes
den, 2 ål' efter dess nppbygg-ande, af danskarne, uppfördes åter,
men delade ånyo samma öde ) 676, hvarefter fråga icke mer upp
stod om fästningsverkens iståndsättande. Oanmärkt får emedlerlid
icke lemnus att på en minnespenning, slagen i Danmark öfver denna
senare tilldragelse, staden kallas Vinersbnrg.

Ehuru icke mera befästad blef dock staden 1743 för sin belä
genhet utsedd till vapenplats mot NOlTige och i sådan egenskap äf
ven begagnad 1788, )808 och )813. Vid trenne krigiska tillfällen
hade den hesök af svenska regenter, första gången af Carl XI, som
vistades hål" 'vintern 1675, för att förbereda försvaret af rikets vestra
gräns mot d2.nskarne, IUcn måste snart lelUnil det för vigtigare punk
ter, som skulle försvaras, då danskarne anföllo honom frän icke min
dre än 3 håll på en gång. Andra gången var, då konnllgen af
Danmark 1772 sammandrog trupper i NOlTige. Gnstaf III skyndade
nll midt i vintern till \Veners!Jorg, samlade der 9 regementen och
hade säkerligen med denna styrka infallit i I\'orrige samt måhftnda
el'öfrat det, om icke konnng Fredrik II af Preussen genom sin he
medling bilagt ol'oli;;hetel'lla. Sista gången var, nftr dåvarande kroll
prinsen Carl Johan med sin son, prins Oscar, 1814 tog silt högqvar
ter i \Venersborg, fÖl· att sedan förtlytta del till Giilhehorg och Ud
devalla, allt efter som de krigiska operationerna mot Norrige fort
Il;ingo.

l\len många gånger har \Vencrshorg ock varit på väg att ge
nom krigets fÖrödelser utplanas ur städel"oas antal. Ej mel" än 2
år eftel" invånaroes bosättning eller 1641 bier staden under den så
lallade Hannibalsfejden intagen och bränd af dansk arne. Benäm
ningen på denna del af kriget härledde sig från namnet på danskar
nes anförare, Hannibal Schestedt och detta stadens missöde lärer
mest. varit att tHlskrifva svenska befälhafvarens otrohet eller feghet.
Påföljande året fick återstoden af den olyckliga staden vidkännas en
förnya Il stormning af damka trupperna nnder Henrik Bjelke, men
denna blef genom kommendantens mod och rådighet afslagen.

Så väl lyckades det dock icke 1676, då staden änyo blef erM
rad och öfverlemnad åt lå;.;orna af grefve Gyldenlöwe, som infallit
fl"ån Norrige. Ännu en g5ng såg \Venersborg norrska hären inom
sina portar, nemligen 1788, då den under general 3Iansbachs befäl
besatte staden i Oktober månad, men denna gång undgick \Veners
borg likväl någon sådan förstöre!>5c, som lJ2 år förut och måste



endast en månad underhålla den segrande fienden, hvarefter denne,
genom Englands och Preussens bemedling, måste återtaga vägen till
Norrige.

Ej mer än 11 år förut hade staden dock genom vådeld blifvit
så godt som förstörd. Vid denna eldsråda lades kFkan och bästa
delen af staden i aska. Och liksom staden ändock skulle vara lika
många gånger hemfallen åt detta förstörande element i fred3lid, som
den varit det, då olyckan kom från fiendehand, öfvergick likaledes
Wenersborg år 1834 en betydlig eldsvåda, då sladen, med undan
tag af kyrkan, corps de logis vid residensbyggnaden samt några
kojor, .helt och hållet nedbrann.

Efter denna olyckshändelse utvidgades så väl de öppna platser
na som gatorna, visserligen tör att förekomma spddandet af elden,
i händelse någon förnyad sådim olycklig lillfällighet skulle inlräffa,
men bvilka måhända dock tilltogos i något för stor skala. Så delar
slora torget och hllfnlll!l;3tan staden ordentligt i tvenne hälfter. Det
förra har omkring 200 alnars bredd och delas midt i tu af den från
norr lill söder gående, 30 alnar breda hllfvndgalan. De raka, unge
får i väderslrecken lagda gatorne och hvilka reguliel"L afskära hvar
andra, bidraga föl' öfrigt genom deras bredd och husens obelydliga
böjd jemte slallens bel[lgenhet på en halfö till den blåsiga och kalla
väderlek, som nästan', ständigt här r;'\der. Staden kan för Mrigt in
delas i trenne delar, den veslra, vid k;;nalen belägna delen, som är
bäst .beby;;gd, den sydiistra, som kallas Polen och som är den SUIll

pigaste salllt den nordöstra, hvilken bebos af den falligaste dden af
befolkningen, och derför har all framvisa näslan endast kojor. Om
kring en tredjedel af galorna i denna stadsdel saknade ännu 1854:
stenläggning.

Genom en kanal, ~ mil från staden, gräfd i Carl IX:s tid, och
således den äldsta i Sverige, är sjön \Vassbof.!en förenad med GÖlha
elf och bildar således en fortSältning af Gölha kanal.' Denna bär
namn af Carls graf, hvars ändamål är '!tt bereda väg föl' segelfarten
förbi Rånuums-fallen ned till Trollhättan.

Trenne broar förena sladen med fasta landet, den första, Riin
nnms bro, öfver Gåtha elf, leder österut. Genom en på en gång
enkel och sinnrik sammansättning har vår store Polhem utan hrokal'
anlagt den Mver ett af elfvens stridaste fall och flock är den så fast
atl de tyngsta saker utan fara kunna föras deröfl'er. Den fullborda
des )6!)4. Ehuru lång denna bro äl' Mverträffas den dock af den
så kallade Dalb6bron, som ves/ernt förbinder staden med Dalsland.
Den är af sten och nära 1000 alnar I5ng. Den tredje är Gropbl'on
öfver Carls graf, och som på södra sidan förenar staden med lands
församlingen.
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Wenersborgs st~d,

Märhliga Byggnade,'.

1. Hyrkall. }<;llel' branden 1777 bIef den åren 1783 och 178l
ombyggd och håller nu 70 alnar i längd och 29 i bredd, Predik
stolen och aH<lrtaflan äro vid ofvan uppgifua tidpunkt förfärdigade i
Stockholm. Orgelverket, ett af de S![llTe i riket, är byggdt ) 7SÖ af
orgelbyggaren Strömblad och bekostadt af stadskassan. Som detta
emedlertid för sin ålder tarf\"ar omhyg~nau, har h<ludlanden A. An
derssohn 1857 skänkt en summa af 22.000 R:dr R:mt till anskaf
fande så väl af ett orgelverk som af ny' altarprydllad. Det hvälfda
trädtaket upphäres af korintlliska pelare i trenne rader. Tornet, vid
kyrkans vestl'a gafvet, har i början af detta århundrade blifvit på
byggt och 1816 täckt med koppar. En klocka af 12 skeppunds vigt
uppsattes i tornet efter branden i de trenne nedsmältes ställe och
ett tornur inköptes 1803. 'Venersborgs stadsförsamling, landsför
samlingen, . bestående af 'Vassenda och Naglem med nu samman
byggd kyrka, kallad Gustaf Adolfs, samt Ryl' bilda ett regalt pasto
rat af första klassen.

2. Lalldshöfdingeresiaenset. Detta, uppfördt af sten ål' 1754,
är försedt med trenne flyglar, tillbyggda 1843 och hvilka bilda en
borggård. 'Yenersborg är landshöfrliugens residens sedan J6i9, då
Götheborgs stad jemte AskiJns och SäFvdJals härader samt ön Hisin
gen afskiljdes från de J3 h5radel', hilka ursprungligen llt;rjorrle
Elfsborgs län, ehm:l1, året oerefter, Dalsland lades dertilL Visserli
gen borde landshöfdin;ren, underligt nog, enligt rikets ständers be
slut af år 17;;6, ständigt väljas bland milir5ren, men detta stadgan
de, som troligen härrÖrde af frnktao fOr infall från Norrige, har län
gesedan upphört att vara gällande.



Lånets nanm häl'!cder sig ar det starka fästet Elfsborg, som an
Jades för att beskydda gränsen, då ännu NOlTige egde \Viken eller
Bohuslän och Danmark Halland. Det \'a1' beläget vid Götba elf, uri
Särvedals härad, och både slottet och länet omnämnas uti den under
Eriks af Pomern regering upprättade jordebok. Engelb~D"I.• belä
gnde det 1434 och Carl Knulson inlog det 2 år ·de1'efte1'. Konung
Eriks af Pomel'll bål' belägrade det lika.ledes 14:19, men måste med
oförrättadt ärenlie draga nerifrån. Lika fn~ktlöst alloPI) det äC\'en för
Kristian af Oldenburg 1452 och 1455. Al' 1502 ingick besättnin
gen en hedrande kapitulation med Kristi'\D, seClermera kallad Tyran,
men denne lät, {vertemot tro och lofven, mörda besältningen och
anJl'änna fästet. Det blef dock ånyo uppfördt och eröfrades 1523 af
GlIstaf Erikson och tillhordeS,'erige till 1563, då lbnzow intog det.
Oaktadt alla Erik XIV:s mrsök återkom fästningen icke i svensk ego,
föl'r än genom freden i Stettin 1580, då den åtcrlemnatlcs i utbyte
Olot S danska fartyg. 1611 blef den äter intagen af Kristian IV,
lUell uti freden i Knän)d, 2 år derefter, beramades att den skulle
återställas mot eu lösesumma af en million daler, som skulle utbeta
las inom loppet af 6 år. Emedlerlid skulle Danmark såsom pant
behålla EICsborg och Guldberg med kringliggande häradel". Denna
lösen var så mycket känbarare, som den genom drygare sk,ltter måste
utlagas, hvarr6re den länge lefde i förhatligt minne hos svenska Col
ket. Efter 1660, sedan nya Elr"borg blef anlagdt, öfvergafs denna
rastning, .såsom numera fullkomligt öfverllödig.

~Iellan 1843 och 1847 tillbyggdes länsresidenset, så att det nu
ufgöl' en verklig prydnad för staden.

3. Rådhuset. Ett större stenhus hlef 1844 inköpt för detta
ändamål. I öfra vånin~en är lokal för rådhusrätt, drätselkammare
samt. embetsrum för börgmäsIaren m, fl. Den nedre uthyres till
bandelslokal. Auktionskammare, poliskontor och vaktrum ligga i en
serskild flygel.

4. Lasarettet.
5. Hospitalet.
6. Elementarskolan. Denna, som från lägre apologistskola 1840

föräudrades till högre, men dock nu cndast. bär namn af elementar
skola, hade vårterminen år 1858 150 lärjungar. Undervisnin
gen besörjdes af 8 lärare, hvaraf rektor med 7 kolleger. BibIio
theket räknar 1000 band. Skolhuset, uppfördt 1841, är reveteradt
med kliukert.

7. reteriniir-illrättningen. Den dervid anställde djurläkare
al1önas till en del af hushållningssällskapets medel, till en del afsta
den. Utom nödig bostad rör djurläkaren, innehåller lokalen veteri
närstall, smedja och ridhus.

S. Cell/ängelset. Lånsfängelset, uppfördt af tegel 180 I, om
byggdes på slutet af 1840-talet till cell fängelse och hi'irjade ål' IS;)1
att såsom sådant heg~gnas, I detta fängelse fönarades under loppet

St:eri!ju SUMer. /J/.
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ar 1854 icke mindre än 704 fångar, af hvi!ka 616 män och 8S qvin
nor. Det illneh;illel' 90 ljusa och ;) mörka celler.

9. SOclele!shllsel eges af Nya Societets-Aktiebolaget, stiftadt
k842, och illllehäiler danssalong, societetstheater samt lokal för stads
läIlare, klubb, biljard etc.

JO. drbetarebosläder. En inrättning till beredande af sådana
föl' mindre bemedlade arbetare är grundad dels på aktier och dels
på en af framI. stadsläkaren doktor GudIllund Sandmark donerad
fond. Ett för ändamålet uppfördt stenhus innehåller sunda bostäder
för 12 bnshåll af den arbetande klassen.

Utom ofl'ann;imnde läroanstalt I1nnes en folkskola, der i medel
tal I~O gossar undervisas, äfvensom en så kallad.,tJickskola, medelst
en dertill donerad fond af 1,666 R:tlr 32 sk. B:co, blifvit illl'ättad
för arbetande klassens och andra mindre bemedlade personers döttrar
inom samhället och der omkring 80 flickor årligen nu undervisas.

Stadens bestånd grundar' sig egentligen på handel och sjöfart.
Importen består af salt, sill, kramvaror och specerier, som komma
frän Götheborg: exporten af spanmål oeh andra landtmannavaror från
kringliggande nejd samt jern och trädvaror i kommission från \Verm
land. 1805 fUlluos i staden 6 handlanrle och ett halft sekel senare
59, af l}Vilka 56 männer och 3 qvinnol' med 36 personers betjeniug.
1856 val' detta antal ökadt till 63, men med endast 33 personers
betjening. Dessa handlandes hevillning utgjorde 812 R:t1I' J2 sk.
De till inrikes sjöfart begagnade fartyg uppgingo till 55 om 917
läster, men staden egde inalles 1t) dertill. Tulluppbörden hesteg
sig I8a! till icke mera än 164 R:dr i införselstull, men var redan
påföljande året ;),30;) R:rlr, allt i infÖrselstull. 1856 hade den redan
stigit till 12,3UO lblr, På stadens skeppsvarf hade friin åren 1851
till 1855 15 st,jrre fartyg af I,OS4 litster hlifvit byggda till af."a!u
på GöthelJorg och Norrige. Spanm5Ishan'!eln har i synnerhet blifvit
betydligt t1fvidg~ld, så att endast under loppet af 1855 utskeppades
omkring 60,000 tunnor.

Efter aU två gånger fÖrut förgäfves hafr;} hos Kongl. Maj:t hön
fallit om stapelst<ldsr[;Uigheter, lyckades rlet dock detta samhälle i
början af ISä7alt erhålla sådan'l. Detta skall utan t\'ifrel betydligt
höja handeln, som nu ej allenast har sitt utlopp genom GÖtha kanal
inåt, utan ärren genom Götha-elf kan IHät sätta sig i förhindelse
med de förnämsta handlande nationer i Europa.

En <lel af den beslutade hamn- och kaj-anlflggninr,:cn är ål' 1855
fuJlbor<latl med en ko,tnar! af 20,000 R:ilr, mell ännu iiIerstår hamn
gatornas och kajernas yttcr!i:;are Ul\'it!guing, h\'arlill, äfvensom de
förras planering och sten-ä!!uing, torde iltgii 30 iI 35,000 R:dr. Hit
kan man äf~'en h~infl:,ra .Ile täckta vattenaflcrlningqrummor, s~m med
en kostnad af 20,000 R:dr lilifvit anl;:gl!a i stadens hufrlld,;akligare
delar. För att betiicka ,Illa de'isa utgifter h,lI' staden endast hamn
scb kaj-afoifter att använda, men har ännu icke erhållit något un
derstöd ,If allmänna medel.



Mästare funnas 1805 till ett antal af 54 i 28 handtverk och
J855 icke mer än 87 med 103 gesäller och lärlingar, men 38 per
soner Ufnäl'de sig att Dled egna händer åstadkomma hallfltrerksarhe
ten. Aret derp~i hade detta ökat sig till 90 med II S biträden och
46 af senare kategorien. Hanrltrerkarne erlaue i bevillning 333 R:dr,
men fabrikanter och manufakturister icke mer äll173 R:.:!r, allt B:co,
hvaraf man lältcligen kan hedömma fabrikernas tillsUind. De flesta
af dessa äro troligen, såsom fallet är med mindre städer, om ej ute
sllltande alla, garfrerier och fål-gerier. SODl efter den stora branden
llfrensom de senare åren tlera vagnmakare, smeder och sadelmakare
inflyttat, har delta gifrit nppkom,;t åt en ny indn';lrigrcn, nemIigen
förfärdigandet af åkdon, utafhr-ilka en stOl' del linna afnämare i
NOlTige. En tändsticksfabrik är i senare åren anlagd med den ut
vidgnin~ alt tillH~rknil)gsrärdcl 1857 lllgjori!e 68,000 Il :dr B:co.

Staden aflönar en stadsläkare och en stadskirurg. En pl'Ovincial
läkare är äh-en stationerad ders! f.des.

Faltigvånlen handhafves af en komife. Förutom en inkomst af
kapitaler m. m., nppgående till 666 R:dr 32 sk. B:co, har en ut
taxering årligen e~t rum af 3,500 R:dr samma mynt, något som
gjort denna gren af stadens mrvallning ganska betungande och skulle
göra den iinnu mer, om ic~e 5r!igen, till detta ändamål, 1000 R:ill'
yttel'li~are utgin;.:e af hränvinsafgifter.

\Venersborgs stad innehåller 433 hus och tomter, uppskattade
till ett vftrde af 791,1 06: :~S.•1, hrartill kommer för jord 112,400
R:dr samt för bruk, manufakturii'r, qvarnar etc. 1000 R:dr eller sam
manla?;dt 904,;,0() R:dr 3S sk. 4 rst.

Stadsjorden, uppgående till '7~ hemman, består af tillsammans
3,4'18 tunnland, hvaraf 1,546 åker, äng, tomter och trädgårdar,
1,684 skog samt återstoden impedimenter. Utsädet utgjorde 1850
lO tunnor hvete, 50 d:o råg, 30 korn, 250 harra, 20 blandsäd, 12
ärter och 100 d:o potatis, som i medclafkasluing gar, sedan utsädet
dock var afdraget, 80 tnunor hvete, 420 d:o råg, 150 korn, 1,250
hafra, 100 blandsäd, 100 flrter och 650 d:o potatis. Härmed nn
derhöJlos 72 hästar, 6 oxar, 2:3;') kol' och DD;;boskap, 15 får och
60 svin.

Ett nytt, äfven för länets lanrlsbygd gemensamt brandstodsbolag
hilrlades 18,1 l. Vii! fjortonde bram!stod,årets lltgiiog uen H Mars
185ti utgjorde an,vars,;nmman ]0,978,720 R:dr för byggnader och
7,(.il ;).,620 R:(lr B:co för /()sÖren.

Rörelsebpitn!d för \Vencrs/)o!'gs' sparbank utgjorde vid 185;')
års sint 247,000 R:dr B:co.

En fllialafdelning af \Vermland, provil1cialhank rörer sig lika
ledes hår nwe! icke mindre iin I million R:dr B:co.

Ett dd.tri.,kt tele::rrafkoDtor finnes i st~lden. Som flera linier
här s~mmaDlr,pa, bland" hvilka den norr,ka, är freqvensen betydlig.
Ant.alet depeeher friin den 1 OktolJer 1856 till ;wmma rid 1857 nt
gjorde 1fJ,240 med etf. sammanlagdt porto af R:;S'; Hdr 62,139: 40.
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Samm,mlagda stntsbidraget uppgick till 22,757 Jl:dr 35 sk. l
rst., hval'uWf i bevillning föl' borgerlig n1il'ing efter 2 Art. 3,7;' I:
45. I, i lwslmtl mi' stadens styrelse 4,71!): 4.0, för klereeistatclHl
underhåll 1,772: 10. 8, i fatligförsörjnillg 3,500, skjuts 1,000, väg·
llålllling 1000 H:dr m. m.

Stadens are..1 lir 78 tunnland. Dess vapen t~lt mr fulla segel
gående skepp. I medlelaf fÖl'l',\ iirhllJltll'al1et hHII~hade den fYl'till
sjunde rummet, Iilen hal' nu så förkol'rat sig, att den uIlpl1ytlats till
det tjuguatlnnde.

f'olkmiillgden, som 1805 var 1,437 personer, besteg sig rcd..n
1810 till 1,7;)0, ISlå till 1,870, 1825 till 2,3M, 1847 !.il1 2,882,
18äO till 3,M7, Isr,5 till 3,289, 1856 till 3,598 saUlt 1858 till
3,767, af hvilka J,771 Dläll och J,98li qvinköu.



ÅRSKRÖNIKA 1970.

Kära Gillebröder!

Det har åter gått ett år sedan vi sist träffades för att hålla hög
tidsstämma och under sedvanligt trevliga former samlas kring det
som förenar oss - intresset för vår stad. Det är alltid lika stimu
lerande att denna kväll få träffa bröder i förskingringen - väners
borgare som då gärna sÖker sej tillbaka till hemstaden. Jag hoppas
att även den nya generationen skall finna glädje i och få intresse
av att föra denna tradition vidare.

Det har som alltid varit ett år på gott och ont. Ute i den stora
världen har frågan om krig och fred ältats som vanligt och just nu
är kanske splittringen större än någonsin. Vilda strejker, blodiga
demonstrationer, kapning av flygplan, mord och våld har varit dag
lig spis och sedan den amerikans.ke ambassadören Holland kom till
Sverige har äggförbrukningen varit större än någonsin. Vad skall
nu detta tjäna för syfte att fÖrst ägga upp demonstranterna och se
dan ägga ner ambassadören. Det blir ju bara en enda röra av sådant.
Men värst av allt, mina bröder. De kortkorta kjolarnas tid är förbi.
Säj mej den glädje som varar beständigt.

Det har varit valår i år och tonen i debatten fränare och angrep
pen personligare än vanligt. Full enighet nåddes emellertid när sam
manräkningen var klar. Alla vann ...

Men nu till mera nära ting - vår egen lilla stad.
Det har varit ett visornas Vänersborg i år med tisdagsjippon i

plantaget, flygande fanor och fladdrande vimplar på Edsgatan och
små söta Fridor i halmtak som värdinnor. Ett lovvärt initiativ som
genomfördes väl och som säkert gett både mynt och goodwill åt
staden. Det är märkligt så många goda och villiga förmågor vi kan
plocka fram när det gäller. Som första solist framträdde Hadar som
av någon tidning utnämndes till landets mest välsjungande kommu
nalråd. Det gäller att sjunga ut.

Staden har i år begåvats med en större byggkvot och genast står
en ny stad färdig på Torpaområdet. Som det nu ser ut ser det
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hemskt ut, men fort har det gått och vi vet ju alla att planering och
plantering kan göra underverk. Huvudsaken är ju att människorna
som skall leva och bo där kommer att trivas. För säkerhets skull har
Fridhemstippen flyttats till Vargön - en god början på en kom
mande kommunsammanslagning.

Om det ännu inte är så vackert i utkanterna så fortsätter för
skönandet i centrala staden. Mandråparen sätter åter stil på planta
get och nu väntar vi bara på att Millesfontänen "Triton" skall fin
naen central och lämplig plats så att så många som möjligt av sta
dens innevånare får glädjas åt detta fÖrnämliga konstverk.

Det känns stimulerande för en krQnikör att bli bönhörd. I min
förra krönika efterlyste jag resultat som svarade mot vår förnämliga
idrottsanläggning och vips hamnade tre olympiska guldmedaljer i
staden. Det var visserligen medaljer avsedda för schackolympiaden
i Siegen som provhängdes på bl.a. stadsfullmäktiges ordförande,
gillebrodern Bengt Jennische som tack för gott samarbete i ungdoms
utbytet mellan städerna, men Bengt är inte bornkommen när det
gäller idrott heller. I simtäv.lingar mellan Restad, Källshagen och
lasarettet visade han sina gamla simmartakter och alla som såg ho
nom kan intyga att det inte var fråga om någon Mao-simning i av
sikt att vinna valet. De verkligt finna prestationerna svarar emel
lertid två andra vänersborgare för. Vänersborgsfrun Anna-Lisa
Berglund har plockat hem allt från SM till VM i bågskytte och vä
nersborgspolisen Sivert Scott har blivit europamästare i friidrott och
femkamp för poliser. Bra gjort.

Ock så slår vi ett svenskt rekord till. Vi blir först i Sverige med
att lansera uppvärmda läktare på isstadion, så nu är isen bruten för
större publiksiffror även där. Det är alltså bäddat för visornas Vä
nersborg på sommaren och infravärmens Vänersborg på vintern.

Ju mindre pengar vi får desto fler banker blir det. Nu har banken
med PS, d.v.s. Skaraborgsbanken öppnat kontor i Vänersborg och
Sparbanken hälsade välkommen med ett filialkontor tvärs över ga
tan. P.S. betyder i detta fall inte post scriptum, eller fritt översatt
"på efterkälken". Nej det betyder personlig service. Det är inte
måtta på vad PR-gubbarna kan hitta på. Aven här fick Birger Sjö
berg vara med att dra igång kommersen. J ag önskar att "Päta" i
sin himmel finge glädjas åt att hans namn numera även går i ban-
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ken. Som ett kuriosum kan jag meddela att följande annons stod att
läsa i Wenersborgs-Posten, Thorsdagen den 12 maj 1870, alltså för
jämt 100 år sedan:

Härmed tillkännagifves, att

Göteborgs Enskilda Banks

Afdelningskontor i Wenersborg

kommer att öppnas den 1 nästkommande Juni i öfra vanmgen af
f.d. Rådhuset, och kunna de, som önska Kreditiv hos Afdelnings
kontoret, att begagnas genast efter tiden för kontorets öppnande,
dessförinnan aJ1emna ansökningar derom, med uppgift å den säker
het som erbjudes, till Herr Handlanden Albert Carlsson i Weners
borg. Bland villkoren må nämnas; att räntan utgår efter Sex och
bokföringsavgiften efter En procent för år; att kreditiv beviljas att
begagnas från hvilken dag under året som helst, på tolf månader
eller kortare tid; att insättningar och uttagningar äfven kunna ske
i ojemna riksdalerstal och ören; att om kreditiv förnyas, uttaget
belopp kan öfverföras i ny räkning utan någon särskild afgift.

Wenersborg i Maj 1870

AFDELNINGSSTYRELSEN

Göteborgsbanken blev inte gammal i staden, men så hade dom
ju inte Birger Sjöberg att hänga upp invigningsjippot på förstås.

På ämbetsmannasidan har det skett en del förändringar. Sålunda
har Mats Lemne övergett länet och staden och ersatts meden ny
landshövding Gunnar von Sydow. Vem vet, om han stannar här
tillräckligt länge och sköter sej väl kanske han kan bli kallad till
medlem i Gillet - som bekant den finaste utmärkelse en icke in
född vänersborgare kan få.

Stadens kyrkoherde prosten Bengt Swan~n har avtackats efter 33
år i kyrkans tjänst och rådmannen och gillebrodern Bo Westhall ef
ter lika många år i rättvisans tjänst. Båda har gjort insatser i vår
stad som inte nog kan uppskattas.

Så har en första byråinspektör på länsstyrelsen gjort en under
sökning av våra fruars köpvanor och genast konstat,erar ELA med
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fet rubrikstil: "Undersökning visar: Bästa vägen till kunden är att
annonsera i ELA."

Ja, det låter ju rätt logiskt eftersom ELA är enda annonsorganet
i Vänersborg. Jag kan inte tänka mej att t.ex. IeA-hallen med el
ler utan föregående undersökning skulle komma på den iden att
annonsera sina punktpriser i Dagens Nyheter.

Apropå ELA, så försökte doktor Hagberg på lasarettet för en tid
sedan att lägga om stilen på stadens tidning, men aj då ... Nåja,
något positivt förde det ju med sej. Redaktionen lovade att inte ut
föra några operationer på lasarettet och det får man ju vara inner
ligt tacksam för.

Inom affärslivet händer det som vanligt både positiva och negati
va ting, men glädjande nog har arbetslösheten sjunkit i staden och
jag hoppas att företag som Televerkstaden, Holmens Bruk och Airco
Alloys m.fl. kommer att gå en positiv utveckling till mötes.

Just nu är det många av stadens åldringar som med glädje ser
fram emot invigningen av det nya, centralt belägna ålderdomshem
met Lindgården. Det är inte mindre än 120 pensionärer som där
kommer att beredas plats i ett modernt och trivsamt ålderdomshem.
Staden är med andra ord på väg att lösa åldringsvården - en nog
så viktig detalj i vårt samhälle.

Jag tänker inte ägna något utrymme åt att klanka på ungdomen.
Det är omodernt i allra högsta grad. Redan år 1000 före Kristus
klagade man över ungdomens förfall och så sent som för 100 år se
dan kunde man i Wenersborgs-Posten läsa om den bleka, håglösa
ungdomen som skyr arbete och som ytterst ansågs utgöra en fara
för Rikets försvar. Ungdomen är bra, det är bössen jag inte gillar.

För oss som bor vid Edsgatan är det ofattbart att buslivet där
kan få fortsätta utan att polisen ingriper. Den senaste flugan är att
falskiarma brandkåren och att krossa affärsfönster, ju större dess
bättre. Skall vi i fortsättningen överhuvudtaget kunna tala om idyll
i samband med Vänersborg torde ordningsmakten då och då behöva
visa sej. Jag tror det räcker.

Jag tror även att det får räcka med krönika för i dag. Våra da
mer är sam bekant församlade och som de gentlemen vi anser oss
vara får vi inte låta dem vänta.
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Jag slutar därför med att önska bröderna en trevlig fortsättning
på kvällen och ETT GOTT NYTT GILLEÅR.

Vänersborg den 30 oktober 1970

Sven Lind
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MINNESRUNOR 1971.

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

G i il e b r ö d e r.

Under det gångna året har fem §ilIebröder gått bort och lämnat ett tomrum i
vår krets. De vora mogna män som redligen fyllt sitt värv och därigenom hed
rat den stad som sett dem födas och fostras.

Fastighetsskötaren TORSTEN EDLUND föd
des i Vänersborg den 27. april 1903 och avled
härstädes den 2. april 1970. - Efter slutad
skolgång började Edlund som lärling i Wahl
qvists elektriska affär men kom redan som 20
åring i Landstingets tjänst där han tjänstgjorde
som fastighetsskötare vid olika inrättningar till
sin bortgång. Han tillhörde Vänersborgs Arbe
tareförening och var under många år maskinist
vid Stora Biografen. Han var flitigt arbetande
medlem i Idrottsföreningen Kamraterna och
var en av stiftarna till cykelklubben Väners

hof. Inom det fackliga var han med och bildade Sjukhuspersonalförbundet i
Vänersborg och var under många år dess kassör. - Edlund inträdde i Gillet
1955.

36



Konditorn SIXTEN WETTERLUNDH föddes
i Järskog i Värmlands län den 22. februari
1905 och avled i Trollhättan den 15. april
1970. - Wetterlundh lärde till sockerbagare
och konditor hos Nya Konditoriet i Väners
borg. Som fullärd yrkesman tog han 1929 an
ställning vid Svenska Amerika Linien där han
stannade till 1951. Under sina år vid SAL
tjänstgjorde han huvudsakligen på MS Grips
holm. Sedan han gått i land var han under
åren 1951-1957 föreståndare för matserve
ringen på AB Ferrolegeringar i Trollhättan och

anställdes sedermera som vaktmästare för Götasalen, i v:ilken befattning han
kvarstod vid sitt frånfälle. - Wetterlundh inträdde i Gillet 1955.

F. lokföraren EINAR HANSSON föddes i
Vänersborg den 20. september 1896 och avled
härstädes den 23. september 1970. - Han kom
i tjänst vid UVHJ i Vänersborg 1916, då han
anställdes vid verkstäderna. Är 1929 förflytta
des Hansson till Uddevalla och befordrades där
till lokförare 1943. Inom det fackliga arbetet
har Hansson intagit en framträdande plats och
bl.a. varit kassör och ordförande i Järnvägs
avd. 317 och i den nya avd. 279. Under sin
tid som lokförare har han varit med om Herr
ljungabanans omläggning från koleldning till

eldrift men också upplevt "mellanstadiet" då loken under kriget eldades med
ved. - Hansson inträdde i Gillet 1948.
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F. skräddaremästaren GUSTAV E. LUND
BORG föddes i Vänersborg den 13. december
1900 och avled härstädes den 6. oktober 1970.
- Efter slutad skolgång började Lundborg
i sin fader Anders Lundborgs skrädderi och ge
nomgick därefter Köpenhamns Akademiska TiIl
skärareskola. Han anställdes därefter i sin bro
ders Eric Lundborg Skrädderi men öppnade
1931 egen verkstad, för att 1958 bli hantverks
mästare på Restads och Källshagens sjukhus,
från vilken tjänst han pensionerades 1968. Mu
sikalisk och begåvad med en vacker sångröst

tillhörde han sångsällskapet Sjung-Sjung, som han varit med att bilda. - Lund
borg inträdde i Gillet 1954.

Ingenjören NILS HASSELLUND föddes i Vä
nersborg den 11. januari 1901 och avled i Kin
na den 20. november 1970. - Efter student
examen i Vänersborg 1919 genomgick Hassel
Iund lantmäteriutbildning och efter anställ
ning i Vänersborg kom han 1931 till lantmäte
rikontoret i Kinna, där han 1945 blev l:e mät
ningsingenjör i Marks distrikt. Inom Borås re
gionsplaneförbund tillhörde han ända från
början ledningen och var ännu vid sin bort
gång dess sekreterare. Han var ledamot av
kommunalfullmäktige i Kinna, sekreterare i

byggnadsnämnden och ordförande i taxeringsnämnden samt ordförande vid
fastighetstaxeringen. - HasselIund inträdde i Gillet 1936.

Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders mlllne.

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

Skuggorna breder sig över dem
vilan blir djup och lång.
Nattliga vindar söver dem
Susar sin vaggande sång.

(Anita Hallden)
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Gillebroder!
Vi sysslar med en stor och mycket intressant uppgift.
Vi ordnar och daterar nämligen Gillets samling av bilder och foto
grafier.

Av Vänersborg med omnejd.
Och av Vänersborgare i verksamhet.
Korten ordnas kronologiskt och sammanfattas under rubriker.
T.ex. "Hamnen", "Torget", "Sundsgatan", "Skräcklan", "Kasen",
"Dalbobergen", os.v.

Eller efter yrken och yrkesutövare.
T.ex. "Skräddare", "Kuskar och hästar", "Bilar och omnibussar",
"Fabriker och verkstäder", "Butiker" o,s.v.

Vi samlar också gårdsinteriörer.
Gärna av typen "Kaffe i bersån", "Pappa lagar cykeln", "Familjen
samlad på trappan".
Vidare söker vi foton på hus och gårdar i Öxnered, Blåsut, Mariero,
Marieda.l och Restad.
När du läst så långt förstår du vart vi syftar.
Alltså: Har du kort och bilder i din ägo som berör Vänersborg
och vänersborgare? Sänd dem till oss!
Och skriv: Artalet när kortet togs, platsen, gatunummer eller gårds
namnet samt namnen på ev. personer som förekommer.
Samt annat som är av intresse.
Du behöver inte precis vara kortfattad.
Allt du har att berätta är intressant.
För oss i Gillet. Och för våra barn. Och för våra barnbarn!
V år samling kan aldrig bli fullständig. Det vet vi.
Men du kan hjälpa oss att göra den omfattande.

Och rik. Kulturhistoriskt rik!

Vi tackar. Styrelsen.

Adressen är: Vänersborgs Söners Gille
Box 30 462 01 Vänersborg
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1970.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följan
de berättelse för verksamhetsåret 1970, Gillets 65:e arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma onsdagen den
8. april och till Högtidsstämma Allhelgonadags afton fredagen den
30. oktober 1970.

Vid Högtidsstämman som leddes av l:e Åldermannen Erik Sah
lin närvoro 44 gillebröder. Två bröder tilldelades härvid Gillets me
dalj och Gillets 25-årstecken tilldelades nitton därtill berättigade
bröder.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats och Åldermannen avslutat
Högtidsstämman samlades bröderna med damer och gäster till ge
mensam supe med dans. Under måltiden underhöll musikdirektören
Kjell Lagerkvist med sång och kvällen förflöt under gemytlig och
angenäm stämning.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin trettionionde år
gång och översändes till bröderna m. fl. under oktober månad.

Bland mycket annat har Gillet i sin ägo en mängd foto, vykort
och bilder, varav en hel del unika. För att göra dessa mera tillgäng
liga för bröderna och för ev. andra intresserade, arbetar nu styrel
sen med att ordna samlingarna mera överskådligt. I samband här
med har styrelsen i 1970 års Årsskrift infört en vädjan till bröderna
att inventera och till Gillet skänka sina kort och bilder av Väners
borg och vänersborgare. Att i bilder samla och visa småstadens
snabba förvandling från Birger Sjöbergs Lilla Paris till dagens Vä
nersborg; hur idyllen påverkats och påverkas av nya kommunika
tioner, av stadsingenjörer, arkitekter och hortomoner, att visa vä
nersborgarnas följsamhet när det gäller klädmode och nya frisyrer,
deras inpassning i nya sysselsättningsmiljöer och fritidsaktiviteter;
allt detta måste betraktas som en av Gillets för dagen viktigare
uppgifter.

Vid årets slut hade Gillet 640 medlemmar.

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Be-
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534:04
13.858 :58 14.392:62

158:-
3.000:

144:44
292:

623:66
372:85
220:50

5.027:37 9.838:82

träffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till ålder
domsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från 1969 14.697:99
Medlemsavgifter.... .. . . . . .. . . .. . . . . 8.550:-
Ränta sparkasseräkning 983 :45 9.533 :45

Kronor 24.231 :44

Skatter .
Hyra till Stiftelsen för arkivIokaler .
Sammanträdeskostnader .
Gåvor och uppvaktningar .
Trycksaker .
Porton .
Kostnader Högtidsstämman .
Andel i kostnader för årsskriften .

-----

Behållning till år 1971:
Kassa och postgiro .
Innestående i bank .

Kronor 24.231 :44

2. VANERSBORGS StJNERS GILLES FtJRSKtJNINGSFOND:

Behållning från år 1969 .
Ränta .

Kronor

Skatter

Behållning till år 1971:
Innestående i bank .

Kronor

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från 1969 .
Ränta .

Kronor

Behållning till år 1971:

Innestående i bank .
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6.434:34
472:77

6.907:11

99:-

6.808:11

6.907:11

1,453 :98
108 :86

1.562:84
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4. KNUT HERNSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från 1969 .
Ränta .

Kronor

2.814:75
209:95

3.024:70

Behållning till år 1971:

Innestående i bank . 3.024:70

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:

Behållning från år 1969 .
Minnesgåvor Kurt Hallbergs Jordfästning .
Ränta .

8.132:98
345:
478:29

Kronor 8.956:27

Behållning till år 1971:

Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

5.600:
3.356:27 8.956:27

3.756:39
228:41

3.984:80

100:-

3.884:80
1.600:
2.284:80

Julgåva .

Behållning till år 1971:

Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTODSFOND :

Behållning från år 1969: .
Ränta .

-------~

Kronor

Kronor 3.984:80

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från år 1969 .
Ränta .

10.921 :63
590:06

11.511 :69

7.200:-
3.957:69 11.157:69

Premium till elever vid Huvudnässkolan-Tor-
paskolan 150:-
Skatter 204:- 354:-

-----
Behållning till år 1971:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

Kronor 11.511 :69
8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:

Behållning från år 1969 2.598 :69
Försålda årsskrifter 118:-
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Annonser i 1irsskriften .
G1ivor .
Ränta .

3.240:
65:

192:92

Kronor

3.615 :92

6.214:61

3.251 :97
106:-

Kostnader för årsskriften .
Skatter , .

-----
Behållning till år 1971:
Innestående i bank .

Kronor

9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1969 .
Ränta .

Kronor

3.357:97

2.856:64

6.214:61

8.556:12
482:96

9.039:08
Behållning till år 1971:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

5.600:
3.439:08 9.039:08

111:
100:-

4.000:
2.292:74

10. NILS CARLSTRtlMS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1969 .
Ränta .

Kronor

Skatter .
Bidrag De Gamlas Utfärd .

-----
Behållning till år 1971:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

Kronor

6.169:88

333:86

6.503:74

211:-

6.292:74

6.503:74

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman och gille
skrivare f. d. driftchefen Thorsten Gulz och till kassafogde och gille
värd kamreraren Olov Janson.

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden varjämte an
nat samråd ägt rum.

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUIST.

Vänersborg den 29. mars 1971.

ERIK SAHLIN.

STEN SAHLIN.

SVEN LIND.
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OLOV JANSON.

EVERT LUNDBORG.



Granskningsberättelse.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning un
der 1970, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande gransknings
berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplys
ning om de ekonomiska förhållandena och om förvaltningen av dess
angelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovis
ningshandlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägenhe
ter. Med stöd av vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker vi
full ansvarsfrihet för den tid granskningen omfattar.

Vänersborg den 29 mars 1971.

KJELL THERNQU/ST.

Granskningsmän.

B/LT DAVlDSON.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1970.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1970,
stiftelsens nittonde arbetsår:

Räkenskaperna utvisar följande:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

l n t ä k t e r:

Hyrors konto .
Bidrag från Allmänna kassan .
Räntors konto .

18.000:
3.000:-

365 :12 21.365 :12

15.903:11

500:-

16.403:11

4.962:01

21.365:12

Kapital konto (årets vinst) .
-------~

K o s t n a d e r:
Räntors konto 11.952:-
Renhål1nings- & El krafts konto.. . .. . . . 1.943:09
Skatters konto 534:-
Försäkringsavgifters konto 1.270:-
Reparationers konto 170:71
Div. kostnaders konto 33:31

Understöds konto .

ING.- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

T i il g &n g a r:

Fastighetens konto (tax.v. 160.000) .
Inventariers konto " .
Bank- och postgiro konto .
Kapital konto .

1/1

155.000:
3.100:

2.376:65
4.273:35

31/12

155.000:
3.100:

2.838:66
-:-

Kronor 164.750:- 160.938 :66

S k u l d e r:

Låne konto
Kapital konto

164.750:- 160.250:-
-:- 688:66

Kronor 164.750:- 160.938:66
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SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASONS DONATION:

Behållning från år 1969 .
Ränta .

Kronor

49.185:74
2.680:90

51.866:64

Behållning till år 1971:

Innestående i bank .
Lån till Stiftelsen .

11.866:64
40.000:- 51.866:64

Av fastighetens skulder har 3000:- kr amorterats av lånen ur
Gillets fonder och 1.500 kr av inteckningslånet i Sparbanken.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till v. ordförande och sek
reterare f.d. driftchefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren Olov
Janson och till fastighetsförvaltare handelsträdgårdsmästaren Ole
Thernquist och disponenten Sven Lind.

Vänersborg den 29. mars 1971.

ERIK SAHLIN.

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUIST.

STEN SAHLIN.

SVEN LIND.

Revisionsberättelse.

OLOV ]ANSON.

EVERT LUNDBORG.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av revisorer granska
stiftelsen Vänersborgs SÖners Gilles Ålderdomshems räkenskaper
och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättel
se.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räken
skaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftel
sens ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess ange
lägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovis
ningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller
eljest beträffade förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.
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Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full

ansvarsfrihet för 1970 års förvaltning.

Vänersborg den 29. mars 1971.

KJELL THERNQUIST.
Revisorer.

BILT DAVIDSON.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1970.

Allmänna kassan . . . . . . . . . .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
Nils Carlströms Donationsfond .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Ing~borg och Gottfrid Eliasons Donationsfond 51.866:64
Fastigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 688 :66

Summa kronor
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14.392:62
6.808:11
1.562:84
3.024:70
8.956:27
3.884:80

11.157:69
2.856:64
9.039:08
6.292:74

52.555:30

120.530:79



VKNERSBORGS SöNERS GILLES
MEDLEMMAR

1970.



MEDLEMMAR.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, GöSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum .
"ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
':'ANDERSSON ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, BROR, Såg"re, Vänersborg .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg .
ANDERSON, FRANK, Elingenjör, Vänersborg .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
"'ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Hässleholm .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
':-ANDERSSON, KARL, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Mellerud .
"ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg .
"-ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .....••.....
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg .
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Födelse- Inträ·
år desår

1894 5-1
1924 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1917 43
1935 69
1914 54
1915 51
1909 60
1914 67
1897 42
1913 46
1910 54
1917 69
1918 65
1910 29
1896 45
1923 58
1945 55
1930 59
1968 69
1915 53
1922 51

1892 42
1897 38
1936 60
1919 35
1921 68
1918 45
1924 70
1914 55



ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
"ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
"BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, överskötare, Vänersborg .
"BENGTSON, HJALMAR, fd. Personalföreståndare, Skövde ..
BENGTSON, JAN, Konditor, Skövde .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ...............•..........••
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HAKAN, Faktor, Vänersborg ........................••
BERG, KARL, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg ......................•••••.....•.••
BE:tG, SUNE, Akeriägare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien .
"BERGLUND, GöSTA, Sjöingenjör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Göteborg .
"BERGSTRöM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun .
*BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, örebro .
"BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
':'BERRMAN, GöSTA, Kmneslärare, Göteborg ...........•...•
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
"BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJöRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BjöRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg .
BjöRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
"BJöRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg .
BJöRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem .

1900 61
1906 54
1901 30
1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30
1910 66
1905 33
1943 65
1903 55
1968 68
1920 53
1944 68
1899 66
1967 68
1939 67
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55
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BODEN, SVEN, Ingenjör, Gislaved, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
*BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Malmö .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås .
':'BUGLER, JOHN, fd. Landskanslist, Vänersborg .
BKCKSTRöM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg .
BKCKSTRöM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg ...........•
BKCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .
':-CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping .
'cCEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg .
DAFGÄRD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, MATS, Vänersborg ..
DAHLGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg .
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
"DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
'cEDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingenjör, Vänersborg o •••••••••••••••••••••

"EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg t .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås .
':-EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark o •••••••••••••••

EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••••

EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg , .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum o •••••••••••••••••••

'cELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma , .
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1918 47
1906 48
1881 50
1888 (09)32
1919 54
1898 61
1904 31
1947 67
1932 67
1907 54
1902 70
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1909 65
1939 50
1919 67
1903 53
1898 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1965 67
1911 53
1938 64
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 30

1934 56
1903 46
1903 55
1894 48
1919 44
1924 50
1935 65
1916 53
1916 60
1951 65
1919 '14



'~ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg .
"ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda .
"-ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
"ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Vänersborg .
ERIKSSON, ALLAN, överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
'~ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
"ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg .
'-ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Ponvakt, Vänersborg .
ERICKSSON, GaSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistenr, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
'~ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad .
"ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg _ .
ERICSSON, TAGE, Akeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTRöM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Transport1edare, Vänersborg .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg .................•
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FRANSSON, ÄKE, Skomakaremästare, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ..............•.
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .......•...............•

1903 42
1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1.913 55
1944 54
1889 21
1913 46
1901 55
1909 64
1912 46
1918 66
1913 55
1902 50
1909 55
1966 66
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1932 65
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 70
1925 61
1909 67
1906 55
1942 6'6
1914 68
1910 52
1916 69
1910 67
1940 68
1919 69
1923 69
1945 67
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FRKNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRKNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRKNDEGÅRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .
*FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .........•..............
GEMVIK, GöSTA, Intendent. Stockholm .
"GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
"GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Borlänge .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
';'GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Åkersrunö .
':'GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänersborg .
"GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg, gilleskrivare, andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1967) .
"GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Kngelholm .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GöTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GöRAN, Konstnär, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
"'HAGBORG, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Revisor, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
"HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ...............•..
"'HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Vänersborg t .
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1927 67
1920 67
1922 67
1896 24
1917 56
1911 30
1915 34
1911 51
1918 67
1911 47
1917 46
1918 66
1920 55
1910 46
1939 67
1901 Sf

1884 07
1932 60
1913 44
1939 54

1905 2R
1932 46
1935 66
1918 55
1932 64
1909 55
1919 65
1922 66
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1946 68
1912 52
1912 55
1915 66
1925 45
1917 67
1926 45
1899 21l
1924 52
1896 48



':-HANSSON, KNUT, Vänersborg _ .
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, Örebro, ständig medlem ..
*HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
::-HASSELBERG, GöSTA, Professor, Uppsala .
:"HASSELLUND, NILS, Ingenjör, Kinna t _ .
HEDBERG, AXEL, fd. Bangårdsmästare, Uddevalla .
::'HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
':-HELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .
HöGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
JANSON, GöSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) .
JANSSON, KARL, fd. Faktor, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .........•...•
"'JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, kassafogde, gillevärd ..
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan .
*]ENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
]ENNISCHE, MATS, Agronom, Knivsta, ständig medlem
]ENNISCHE, PER, Fil. kand. Uppsala, ständig medlem .
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1905 43
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1908 60
1907 53
1903 50
1910 58
1953 66
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1934 61
1932 53
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1920 70
1939 70
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1938 66
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
1913 30
1941 64
1943 64
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JENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön •.............
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
*JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transport!edare, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
" JOHANSSON, HARRY, Barberare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
'<JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
':-JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
'<JOHANSSON, HUGO, fd. Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
"JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
':-JOHANSSON, OSCAR G., fd. övermaskinist, Mölndal .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ............••
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Göteborg .
*JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg .
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna .
"JONSSON, ERIK, Vänershorg .
""JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .
"'JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
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1956 63
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KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten ...............•
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Off.-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
"CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem
*CARLSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg .
KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg ...........•
KARLSSON, HILDING, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, 1:e Skötare, Vänersborg ...........•
"'CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
"CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Annonskonsulent, Vänersborg, ständig

medlem .
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg .
CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Ljungskile, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .........•...•...•
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRöM, ERIK, Representant, Karlstad .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .......•.......•........
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Persona!tjänsteman, Arvika .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1969) .
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
"'LARSSON, BO, Verkmästare, Borås .
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LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg " .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dals-Rostock .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg .
LARSSON, GaSTA, Civilingenjör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, GaTE, Stuveriarbetare, Göteborg .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .
LARSSON, LARS, Tjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, TAGE, Reklamman, Trollhättan .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg , .
"LAURELL, JOHNNY, Vänersborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Jur. stud. Vänersborg .
LIND, LARS, Civilingenjör, Mölndal .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
':'LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
"LIND, SVEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
'~LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, CARL AXEL, Ingenjör, Vänersborg .
*LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) .
LINDELL, EINAR, Studerande, Vänersborg .
LINDELL, GUNNAR, Posttjänsteman, Vänersborg .
LINDEN, OSKAR, Köpnlan, Vänersborg .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GaSTA, Byggnadssnickare, arebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .
'fLINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
"LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollh:ittan .....•............
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*LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, fd. Köpman, Vänersborg .
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
';-LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) .
':LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Vendelsö .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
';-LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg t .
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBKCK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmästare, Arboga .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
':-LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
ftLUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
LöFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Tisselskog .
"MAGNI, GöTE, Tobakshandlare, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Aktuarie, Lidingö .
':-MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
';-MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Näsbypark _ .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linköping .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
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MJöRNESTÄL, GöTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MÄNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NEUMAN, WOLF, Ingenjör, V. Frölunda .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo .
"-NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
':-NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .
*NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NYSTRöM, ÄKE, Köpman, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, V:a Frölunda .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PÄRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
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"RAHM, H]ALMAR, fdo Bankdirektör, Alingsås, innehavare av
gillets medalj (1970) ooo.. oooo. oooooooooooooooooooooo

RANER, LENNART, Köpman, Vänershorg, ersättare i styrelsen
RANER, STEN ERIK, Med. stud., Göteborg ooo. oo. oooo. o. o.
RAPP, HÄKON, Köpman, Vänersborg . o' oooooooooo.' ooo.. oo
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .........•..••....••••
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .. oo oo.. oo...
"'REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg o o o.. o
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg oo oo'"
"ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg o. ooooo o. oo
ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ooooo. o... o o. o .
"ROSLIN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg ooo' ooo. o .
':'ROSLIN, HENRY, Köp(han, Trollhättan oooo.. o. o.. oooo .
ROSLIND, LARS-GtlRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig

medlem ... oo.' o. o. ooo. o.. o... oooooO" o. oooo. o' .. ooo
"RUTGERSSON, CHARLES, fdo Förman, Vänersborg ... o. o..
RYDING, ÄKE, Målaremästare, Vänersborg o... o.. o.. oo.. o...
*SAHLIN, ERIK Go, Länspolischef, Vänersborg, förste ålderman
SAHLIN, PER-ANDERS, Fänrik, Stockholm .... o..... o... o.
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen oo..
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg o. oooooo. o. o
':SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg, innehava-

re av gillets medalj (1968) o o o.. o o .
SANDGREN, EGON, Elektriker, V. Frölunda o. o. oo oooo. oo
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga .. oooo
"S]tltl, ANDERS (SVENSSON), 1:ste Postiljon, Vänersborg o. o.
S]tltl, STIG, Ingenjör, Göteborg o o o o.. o..
S]tlLING, LARS-GtlSTA, Köpman, Vänersborg . o. ooooo. oo o.
S]tlSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg . o o .
S]tlSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg o. ooo..
S]tlSTRtlM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg o o....
':'S]tlSTRtlM, GUSTAF, Vänersborg oo o.. o. oo o. oo. "
"'SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Stockholm . o.. o .
SKOOGH, GUNNAR, Platschef, Trollhättan .. o oo .
SKOOGH, LARS-OLOF, ]ärnvägsexpeditör, Vänersborg .. o.. o..
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
"SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, ]örlanda . o
*SKKRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan o. oo..... o..
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg o. oo. o
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg . o.. o oo .
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg oo.. o O' •••

SPETZ, PER-GtlRAN, Verkmästare, Vänersborg o '"
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg . ooO' • oo. o
STENBERG, DAN, Kontorist, Angered o. o.. oooooo.. o. ooooo. o
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STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
':'STENSTRöM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
*STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö .
STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg .
STRöM, SöREN, Redaktör, Vänersborg .
"-SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1969) .
'SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
"SUNDELIUS, OSCAR, fd. 1:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhättan
SUNNERDAHL, VILGOT, 1:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, fd. Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersbvrg .
*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..............••
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg .
"SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
"SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
"SVKRD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm .
*SVKRD, TAGE, Disponent, Farsta .
*SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
*von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
"von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö, innehavare av gil-

lets medalj (1970) .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .......•..
"von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Stavsjöbruk .
SYLWAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg .
';'SKFSTRöM, PER-OLOF, överingenjör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
"'TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Kamrer, Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bi-

sittare i styrelsen ...............•......••............
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
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1916 67
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1930 64
1934 67

1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1906 70
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30

1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54
1939 50

1911 30
1925 51



TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, Erik, Murare, Vänersborg ...................••.
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
'~TRitDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
TRitDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg
':-THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
':'TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg .
UGGLA T:SON, ERIK, Kammarherre, Vänersborg .
ULVEGitRDE, DAG, Pol. mag., Stockholm .
ULVEGARDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, Landskanslist, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänf,rsborg .
*WAHLQVIST, ÅKE, fd. Polisassistent, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, fd. I:e Poliskonstapel, Vänersborg ....•.
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
"WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Enskede .
'~WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
*WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Jacobsberg .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänershorg .
':'WERNER, OLOV, Butikschef, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERLUND, AXEL, fd. 1:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg
"WESTERLUND, EINAR, 1:e Kronoassistent, Vänersborg .
':.WESTERLUND, KARL-ERIK, 1:e Stabsredaktör, Stockholm ..
'~WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje .........•
'~WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .

1930 61
1935 61
1907 53
1909 69
1915 59
1904 54
1899 43
1937 52
1905 18
1922 55
1910 70
1906 42
1915 55
1907 29
1898 6'0
1906 70
1941 69
1945 69
1920 69
1932 51
1904 41
1902 65
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1940 66
1901 65
1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 32
1908 54
1917 52
1892 30
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
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*WESTHALL, CURT, 1:ste Länsassessor, Halmstad .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan t .
'>WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö .
*WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg .
WIKNER, ALFRED, New York .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
*WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersbotg .
*WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg .
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg .
WULF, CURT, Direktör, Vänersbdrg .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg .
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, SH .
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WKRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Setvicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg .
ÄBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÄGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
':'ÄKESSON, NILS-ERIK, Major, Härnösand .
'>ÄSTRtlM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .

". tilldelad 25-årstecknet.

Antal medlemmar under året: 640.
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1908 36
1905 55
1904 28

1885 06
1919 58
1899 66
1903 59
1924 51
1889 35
1896 43
1943 63
1903 63
1950 63
1937 63
1890 49
1928 53
1917 64
1950 64
1913 58
1900 55
1920 55
1923 61
1903 69
1922 46
1902 42



TILLKOMNA UNDER ÄR 1971.

ANDERSSON PER ARNE .
EDVARDSSON, GUNNAR, t5verskötare, Vänersborg .
Ht5GBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .
STENSTRt5M, BERNT, Direktör, Falkenberg .
WAHLIN, CARL JACOB, Vänersborg .

1970
1916
1907
1938
1908
1960

70
71
71
71
71
71

Styrelsen är tacksam för uppgift ,1 personer, som böra kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m. .
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VKNERSBORGS SöNERS GILLE 1971.

Styrelse.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftchef, Andre Ålderman, Gilleskrivare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Bisittare 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Ersättare 1968.

Beredningsnämnd.

GULZ, THORSTEN, f. d. driftschef, Gilleskrivare.
JANSON, OLOV, Kamrer, Gillevärd.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BJöRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör.
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.
THERNQUIST, KJELL, Kamrer.

Ärsskriftsnämnd.

SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftschef.
TAUBE, EDVARD, Organisationschef.
ROLANDER, GUNNAR, Faktor.



Räkenskapsgranskare,

THERNQUIST, KJELL, Kamrer.
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Ersättare.

STIFTELSEN VKNERSBORGS SöNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1971.

Styrelse.
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftchef, Vice ordförande, Sekreterare 1954.
]ANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Suppleant 1968.

Revisorer.
THERNQUIST, KJELL, Kamrer.
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Suppleant.
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VANERSBORGS DöTTRARS GILLE 1971.

Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermar.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SV1'i.RD, AGNES, Fru, Första gil!eskrivare.
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gil!eskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gil!evärdinna.
L]UNGGREN, GRETA, Fru, Gil!evärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gil!evärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gil!evärdinna.

AHLIN, ANNA-LJSA, Fru, Ersättare.
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämlld"

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

SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.
SVANBERG, ANITA, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
öBERG, ALVA, Fru.

Siffergranskare.
S1'i.RNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
FALK, OLGA, Fru, Ersättare.

Gillet har 270 medlemmar, varav sex ständiga.



NAR NI KAN SPARA
NAR NI BEHöVER LÅNA

GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VÄNERSBORG

Vänersborg - Brölande - Frändefors - Vargön



ENSKA~~ HA NDELS B_AN KE N

BANKEN FOR HELA FOLKET



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



BANKEN MED

SKARABORGS
BANKEN

0) personlig service

EDSGATAN 12 A TEL. 19900

.------- .__.- ---_ ...._-



o

Arets bilköp..
Provkör Peugeot 504 - årets bästa bilköp

Teoggreostorpsvägen 10
TID 0521-13840 VäDersborg



Wälj

General Motors
bilar

OPEL

CHEVROLET

BEDFORD

KVALITETSPRODUKTER

Automobilfirman
BRÖOERNA KARlGE AB

Vänersborg

Tel. 12075

Trollhättan

Tel. 15401

16501



Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORGS LÄN
Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



Boktryck

Offset

Ring eller besö'k oss!

C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri AB
KYRKOGATAN 21 BOX 134 46201 VÄNERSBORG I TEL. 0521/102 51



Kläder för små MAN

Kläder för unga ... MAN

Kläder för. stora· MAN

Kläder för äldre MAN

Kläder för alla MAN

• BEKLÄDNADS
~ AFFÄREN AB

• "..---- ~ .. L---cn:::i:1 -.:::m~·!JI~I:!JII"
VÄNERSBORG



"Raka
osparet"

till Er
med

eldningsolja
Ja, vi kommer direkt till Er med egen
tankbil från vår depå här i Yänersborg
och fyller eldningsolja.

Genom oss får Ni rätt eldningsolja
i rätt tid.

Tag kontakt med oss. Ni får snabba och
pålitliga leveranser

SMITHS
Tel. 0521/102 54



--------

Vänersborg

Rekommenderas!



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

.~ ~~ ._~.__ m • ~__._~ _



I~\;--

Glir som •vz
abonnera på ELA och Ni får väl bevakade ortsny

heter, kulturartiklar, husmors- och familjesidor, för

ströelseläsning, idrott och mycket annat - allt ut

märkt redigerat. Ni kommer o c k s å att trivas med

Elfsborgs Läns Annonsblad.



Rydings

Måleri AB

VERKSTAD:
Kronogatan 5

Telefon 13125

BOSTAD:

Telefon 11596

Utför allt inom yrket



--l

Edsgatan 12 B - Tel. 10110

Ostra vägen 37 C - Tel. 16695

Hedmansgatan 3 - Tel. 109 15

FÖRSTI(LASSIGA

OCH

V.ri"LSMAKANDE

KONDITORIVAROR



Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550.



AB
I' i!

I

SOLSKYDDS-

PRODUKTER
N. POSSECKER

Sandmarksgatan 16

Tel. 0521-13110

462 01 Vänersborg

TILLVERKNING OCH FöRSÄLJNING AV:

Manövrering med:

Fasadpersienner vev, motor

Markiser band, motor

Terasstak vev, motor

Mörkläggningsanordningar vev, kulkedja, motor

Mellanglaspersienner lina, kulkedja

Frihängande persienner vev, motor

BEGÄR BROSCHYR



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VÄNERSBORG
Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793

'--------~------------------------_._------'



Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Marierovågen 18
Vargön, Fyrkanten
Lager o. Bostad
Kök

Filialer:

Telefon 10560

Tel. 16558
Tel. 20210
Tel. 10314
Tel. 11212

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



GRANITFIRMAN

,SI)a:((ma:n &
~

~Iomgren
VÄNERSBORG

I GRAVVARDAR I

Stenhuggeriet tel. 11345



HAR NI VATTEN
Om inte - Ring oss!

VATTENFRAGAN LöSES PA EN DAG

på bästa och billigaste sätt

om Ni har tur med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANLÄGGNINGAR UTFöRES

Svensk
Maskinborrning AB
Tel. Trollhättan 13892 Vänersborg 11311



Kyl-
Frys 
Tvättmaskiner 
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast

hos

Petersbergsvögen 37 - Tel. 172 16



Ivars I(orv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



Ordna Edra

TURISTRESOR

med säker chaufför från

Vänersborgs Linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 14985 Kontor - Tel. 12593 Bostad

BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR Upp TIll 49 PERSONER



Ny- och

Ombyggnadsarbeten

utföres av

BYGGM. KARL KARLSSON

LÖNNEBERGSHAGE

TEL. 26011



KB Vänersborgs
Grävmaskiner

Olsson & Co

Nygatan 84, VÄNERSBORG

Tel. 10998

Utför Grävnings- och

Schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner, Trailers

och Bandtraktor

--------_.



PÄ TILLVARON MED

TAPETER o.FAeRGER

FRÄN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102



SE BÄTTRE
med våra glasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

ROSLINDS OPTIK

I Av Socialstyrelsen --I
legitimerad glasöganaptike_r_

Tel. 14284

Pg. 34811

EDSGATAN 16

VÄNERSBORG

Kvalitetsvaror
I LÄDER och PARFYM

C)Yäskafl

Roslinds Hörna, Vänersborg

Tel. 11388



AB VANERSBORGS

JARNHANDEL

En välsorterad järnhandel

Tel. 10082 - 10287



--- ,,~-------

Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor 1(01 Koks

-- ~-~-~------~- ~~----

GRAND
HOTELL

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Hamngatan 7

Nytt
Modernt

Komfortabelt

Tel. 13850 - 13851 växel



,--------------------

Handelsaktiebolaget

WUCO
VÄNERSBORG

Importör

f'ordonsartikl. - Husvagnsartikl.

"Fritids- och Hobbymaskiner

1----------------·-------1

Vånersborgs

Bokhandels AB
Etablerad 1832

8öcke,r, papper, leksaker, skrivmaskiner 
även för uthyrning.

Specialite:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav

ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET
----------



e Vid behov av

e Väskor och Portföljer

e vänd Er till

Vänersborgs Läderaffär
RANER & Co

------c-- ------------

~ \l'~C"~/. ~, "z,
I
I

I
BELYSNING

ALLT I EL I

I

KÖKSINREDNINGAR I
Edsgatan 31

I Tel. 0521/19767
I

I
Belysningsarmaturer

Drottninggatan 20
Stor sortering

ITel. 0521/11066
I
I --



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

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

unoXibilen
-billigastemilen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROl med "flytande wolfram"

TENGBERG &HANSSON
o. Vägen Vänersborg Tel.0521 /179 70



--_._----

I(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 100 02, 133 02

HOTELL GILLET
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



VÄNERSBORGS MÄLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 12647 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Skylt- och Möbelmålning

•••
Försäljer:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.m.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. R. medlem

Tel. 11085 15850



Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Vänersborgs Glasmästeri
(Bellman & C:o)

Verkstad och Lager:
Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

..._--_ -------- -----·_---------1

Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

er
interflora

&11 dJl.t mriJJlommor!
o

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063



LUNDINS RADIO & TV
Edsgatan 7

Allt i Radio TV Musik

Tel. 10543

Grammofoner och service

Högtalaranläggningar uthyras

GILLEBRODERN
EI(IPERAR SIG BA:ST HOS

Lundborgs

EDSGATAN 14 TEL. 10414



I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Dam- & Tonårskläder

Klänningstyger

RAGNAR NILSSON
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21

1---------------------------

Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

••
Edsgatan 20 Tel. 10311

462 01 Vänersborg

Drottningtorget Tel. 13400
461 00 Trollhättan
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GILLBERGS

TOBAKSHANDEL EFTR.
HAVANNAMAGASINET

Det mesta

av det bästa

i branschen
Kommissionär för:

Penninglotteriet o.

Tipstjänst.

i---------------------------

SPORTPRISER
Största sortering till låga priser
Pokaler - Plaketter - Medaljer - Förtjänsttecken

Föreningsmärken - Priser i glas och keramik - Klubb·

standar - Dräktmärken m. m.

Egen gravyranstalt - Snabba leveranser

Vi ordnar även idrottsmässor, lotterier och tombolor.

lotterikiosker utlånas till kunder.

Rekvirera vår katalog.

FÖRENINGSTJÄNST I VÄNERSBORG AB
462 00 Postfack 249 . Tel. 0521-13461 - 17461



Vänersborgs Bokförings- och

Revisionsbyrå

Tel. 10599 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

Välkommen till
Vänersborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp

med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er

bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.
Tel. 10573, 16573. Vänersborg



GÄLLER DET FOTO?

- DÅ LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 - Tel 11232

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING

KOPIERING - ALBUM - RAMAR

I1------
I

••

MALMSTROMS

~------------------



~~K~R=
Edsgatan 37 Tel. 11724

MOPEDER: PUCH - ZONDAPP

Cyklar: CRESCENT - DBS 

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS

BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti- och privatbokbinderi

Hamngatan 5

VÄNERSBORG

Tel. 10821



Allt i sportartiklar

Tel. 10906

Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

1--------

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg Tel. 101 76

REKOMMENDERAS

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

Tel. 10432Yänersborg

/7 _
ANDERSONS,

Skyttegatan 1

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER
'------------------ --------------



Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFAR finner Ni hos

Sundelius Specerier

--- ---------_._-------_._--_._--

installationer för belysning och kraft,
reparationer av alla slag.

Service

I
I

····_·-~I

I
i

I

Tel. 10298

Elektriska

Radio- & EI-

Sundsgatan 23

Tel. kont. 11667, bost. 12734 I
Behörig installationsfirma för Yänersborg med omnejd. I

----I

Björndahls Bokbinderi I

Nygatan 14 a

TEL. 13729

Rekommenderas

Gaddes Sport & Vapen
HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Zoologisk avdelning

Kungsgatan 5 Tel 11612

l-..- _



Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Tel. 10084

Mattssons Bokhandel AB

Residensgatan 7 Vänersborg Tel. 15450

=-----e= Villt i ~roderi

GERDA PETTERSSONS EFTR.
Inneh. INGRID TROPP

Sundsgatan 7

Vänersborg

1------------------------1

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvaror



Residensgatan 10

VÄNERSBORG

Affären för

UNGDOM
Tel. 13045

Vittvätt - Stc9rkning - Strykning

Special-
Tvätten AB

Strömstad Fabrik o" kontor Lysekil
Tel. 11970 Tel Vänersborg 12755 Tel. 12655

'PRESENTAFFA"REN i CENTRUM
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DE ONÄMNDE BRÖDERS FÖRBUND.
Ett inslag i Vänersborgs ordensliv.

Till firandet av Vänersborgs 300-årsjubileum 1944 utgavs stadens
historia i två band, det första omfattade tiden till 1834, året för den

,stora stadsbranden, och skrivet av nuvarande stadsarkivarien i Stock
'holm Carl-Fredrik Corin och det andra avseende åren 1834-1944
med numera juris professorn i Uppsala Gösta Hasselberg som för
fattare. Våra bägge historiker ha därvid givit intressanta glimtar
av stadens sällskapsliv under de tre århundradena. Det historiska
källmaterialet har för Corin helt naturligt varit sparsamt under det
första seklet och först i mitten av 1700-talet blivit ymnigare. Rik
ligt blev det med Gustaf III:s statsvälvning, firad här i Vänersborg
med kalasande till salut av stadens kanoner. Corin säger att i sta
den florerade ett sällskapsliv, som säkerligen var rikar,e än någon
sin förr och att tonen angavs framför allt av sällskapet "Gamle Göt
her", en typisk produkt av denna ordenssvärmande tid, som trots
allt sitt radikala förnuftstänkande hade en stark dragning till det
mystiska och ockulta och ett icke så litet stänk av romantik. Säll
skapet konstituerades i Vänersborg på Gustaf III:s födelsedag den
24 januari 1776 och om dess syhe citerar Corin följande förklaring:
"Jämte minnets upplifning av våre gamle förfäder, de Gamle Göther,
och deras ryktbara tapperhet och öfrige dygder, har detta fostbröd
ralag tillika v,elat helga sin inrättning åt de store Gustafernas dyr
kan". Sällskapet hade en synnerligien exklusiv prägel, med undan
tag aven grosshandlare och en hantverkare voro samtliga dess leda
möter officerare och ämbetsmän. Till belysning härav har jag ur
annan källa inhämtat, att av sällskapets 95 medlemmar vara ej
mindre än 37 officerare, 41 hade hög civiltjänst, från riksråd till
lagmän, borgmästare och landstatstjänstemän, dessutom funnas någ
ra prostar och lägre prästmän. Hantverkaren var guldsmeden Daf
gård, som var tjänande broder, och grosshandlaren Johan Damm i
Göteborg, riksdagsman 1778-1779. Sällskapet torde ha blomstrat
ca 20 år; intresset mattades, de höga statstjänstemän, som utgjorde
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dess ryggrad, de hade l,ett arbetet för TrolIhätte kanal och då när
mast utvidgningen av Karls grav och ombyggnaden av slussarna
vid Brinkehergskulle och därför haft sina kvarter i Vänersborg, ha
de mindre anledning att fara till Vänersborg och så småningom dog
det hela ut. Från 1803 har manen uppgift om dess existens (därom
mera nedan) och det finns belägg för att man 1823 beslutat sälja
dess inventarier på offentlig auktion i Vänersborg. 1)

Gösta Hasselberg har i sitt arbete ett fängslande kapitel med ti
teln "Spridda drag ur kulturlivet", där han skildrar stadens hyll
ningar för Karl XIV Johan med anledning av dennes insatser efter
den stora brandkatastrof,en 1834 och för andra kungliga personer
vid deras besök i staden. Han framhåller emellertid att det ingalun
da var enbart kungabesök och liknande högtidliga tilldragelser, som
ber,ett avbrott i dagens enahanda. Tvärtom kunde Vänersborg sär
skilt under 1800-talets förra hälft glädja sig åt ett i staden mycket
rikt florerande sällskaps- och nöjesliv, vilket för övrigt synes ha
stått på en för en liten landsortstad aktningsvärd hög nivå. I synner
het gällde detta de högt uppskattade teater- och musiknöjena. Has
selberg nämner som framstående organisatör på societetslivets om
råde landskamreraren Fredrik Håkan Gasslander, som också var
initiativtagare till det 1839 stiftade Vänersborgs Par Bricole.

För några år sedan fick jag i min ägo några handlingar rörande ett
ordenssällskap med det i rubriken angivna namnet "De Onämnde
Bröders Förbund", som verkat här i Vänersborg på 1820- och 1830
taIen och alltså kan sägas överbroa de tidsperioder, som stadens his
toriker behandlat. Ingen av dem nämner denna orden och ingen av
dem har enligt uppgifter till mig känt till den. Det är ej helLer så
märkligt; forskningar i landets arkiv och b1bliotek och i den speciella
ordenslitteraturen ha ,ej givit några upplysningar om sällskapet. Vad
jag kunnat utröna är blott att ordens lands- eller moderloge fun
nits i Swckholm, att dotterlogen nr 13 verkat här i Vänersborg och

1) Den för detta sällskap intresserade kan jag hänvisa till Götiska Förbundets
medlemsblad Götiska Minnen, som började utgivas 1930 med Ernst Kar1inder i
Trollhättan som redaktör. Denne har där under åren fram till 1949 skrivit ett an
tal artiklar om de Gamle Göther, som anses vara en föregångare till det 1810
s,tiftacie, ännu bl.a. i Trollhätt,an verksamma Götiska Förbundet.
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att härifrån år 1820 bildats en dotterloge i Borås med nr 14. Och här
kommer landskamreraren Gasslander in i bilden, men först några
biografiska uppgifter om honom. Han var född i Stockholm den 27
juli 1791, blev landskontorist i Xlvsborgs län 1812 och länsbokhål
lare följande år samt ,erhöll titeln landskamrerare 1817. 1819 ut
nämndes han till kronofogde i Marks fögderi med stationeringsort i
Borås. Till Vänersborg återbördades han som landskamrerare 1835.
Man får antaga att han blivit medlem i De Onämnde Bröders För
bund för,e flyttningen till Borås, ty den 30 oktober 1820 avsänder
ordföranden i Vänersborgslogen följande brev till honom:

"W. och K. Bror! Secreteraren uti wår Lands Loge har anmält
att Du ej ännu lemnat Logen Underrätte1s,e om huruwida Lo
gehandlingarne i Afskrift kommit Dig i handom. Att wärkli
gen ett bref med dylika handlingar afgått till Dig - derom
wittnar Wenersborgs Postcontoirs Oharta, och det wore led
samt om detsamma fallit uti någon profan menskas händer.
Om nu så är att Du fått emottaga dem, så war god och i van
lig ordensstil underrätta wår Lands Loge derom. Skrif mycket
mycket - sk-t m.m. de äro nästan alla dumma Ordens wurmar.

Boråsska Logen lärer få blifwa under No 14.

Din wän och T:re

J SI.. ··". oor

Logen fanns alltså 1820, men när stiftades den? Tyvärr har det
ej gått att utröna. Det måste antagas, att det skett efter 1803. Med
anledning aven uppgift av Ernst Karlinder i Götiska Minnen nr
2011940 har jag från Riksarkivet inhämtat, att Kungl. Maj:t i en
cirkulärskrivelse den 15 mars 1803 beordrat samtliga landshövdin
gar och överståthållaren i Stockholm att inkräva uppgifter från
existerande ordenssällskap, Frimurareorden dock undantagen, om re
spektive sällskaps ändamål och syften. Xven formulär till edsför
bindelser inom ordenssällskapen skulle utlämnas till överståthål
laren och land~hövdingarna, som hädanefter skulle äga fritt tillträ
de till ordenssammankomsterna. De inkomna rapporterna överläm
nades ,enligt Kungl. Maj:ts beslut till underståthållaren Ahlberg,
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som upprättade i överståthållareämbetets arkiv intagna förteckningar
över de från landshövdingarna inkomna rapporterna och över hand
lingar rÖrande ordenssällskapen i Stockholm. Från .KIvsborgs län
hade insänts uppgifter om de Gamle Göther och om Sällskapet Troll
hätte Bergmän 2). I ingen av förteckningarna omnämnes De Onämn
de Bröders Förbund. På grund härav måste man dra den slutsatsen
att det bildats efter 1803. Men samtidigt får man antaga att dess
ideer snabbt spritt sig till städerna i landet, då logen nr 14 bildades
i Borås 1820. Det måste förutsättas - såsom torde framgå av ri
tualen - att det fordrades ,ett visst befolkningsunderlag för att bära
upp ett sådant sällskap. 3).

Om alltså uppgifterna om detta sällskap äro mycket bristfälliga,
så måste man likväl utgå från att det verkat här i Vänersborg till
glädje för sina medlemmar. Det finnes två ritualer, den ena odaterad
men uppenbarligen den äldre, den andra bär årtalet 1836 och den
inledes med 'en förteckning över Herrar Officianter, som synes här
intill i facsimi1. De som läst stadens historia känna igen namnen på
flera av dess ledande män. När mina läsare tagit del av ritualen tor
de in~en förvåna sig över att de bägge befattningarna inom Clere
siet, ordensbiskopen och ordenscapelanen, äro antecknade som wa
canta.

Hur länge arbetade då orden inom staden, ja, det är också ovisst.
Men 1839 instiJftades Vänersborgs Par Bricole med Gasslander som
primus motor och en del av de i 1836 års officiantförteckning upp
tagna herrarna återfinnes i den första uppsättningen av tjänstemän
i det nya ordenssällskapet. Man får antaga att De Onämnde Brö
ders FÖrbund därefter själv,dog. Det fanns säkert ej underlag för två
sådana sällskap i det dåtida Vänersborg och Par Bricole som det
mer seriösa tog loven av det ahdra.

Som avsLutning på denna uppsats skall jag lämna några persona
lia om 1836 års officianter i De Onämnde Bröders Förbund och även
redogöra för hur ritualerna bevarats till våra dagar.

2) TroHhätte Bergsmän eller San Sebastianorden hade som sin huvudsakliga upp
gift att understödja vid byggandet av Trollhätte kanal skadade arbetare och de
ras efterIevande.
3) Det må nämnas, att 1820 funnos frimurare10ger endast i åbta av landets städer,
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Och så få ritualerna själva tala. Jag följer i huvudsak 1836 års
version med den dåtida stavningen. Inledningsvis vill jag nämna, att
orden hade tre grader: lärlingegraden var den lägsta, sedan följde
2:dre mästaregraden och 1:ste mästaregraden. Varje grad hade sin
beteckning i form av tvåfingers breda, i knapphålet på vänstra si
dan om brÖstet burna sidenband av olika färger: för lärlingar grön,
för 2:dre mästare röd och 1:ste mästare gul. Varje grad hade sin lö
sen, som angives senare. I logerummet synes ha funnits ett större av
långt bord, vid vars ena kortsida ordföranden presiderade. Mitt
emot honom satt svarande brodern. Vid bordet hade 1:ste mästare
bröderna plats. Sekreteraren satt vid ett särskilt kanslibord och tro
ligen hade också skattmästaren sitt eget bord. Hur de andra offi
cianterna och bröderna av de två lägre graderna voro placerade
framgår ej av ritualerna.

"Ordföranden öppnar Logen med 3 klubbslag och följande ord:
Syrach och den heliga R. wake öfver oss och våra arbeten.

Derefter betäcker hvarje oMiciant sitt hufwud.
Ordf: Broder Ordningsman! Gå och gör dig underrättad, om Logen
är väl och säkert bewakad; hvarefter du förordnar 2ne wakthaf
vande af de yngste i Logen, som äga observera, om någon profans
öga eller öra eller näsa kan s.e, höra eller lukta' af hvad wi här före
hafwa.
Ordf. gÖr sig underrättad om någon af de högre officianterna begär
Mästare Loge i anseende till sak, som bör framställas före receptio
nen.
Ordf. äger tillåta, att de närvarande gamle Ledamöterne få göra
sin visit hos Syrach.

R~ceptionen:

Ordf. med 3 slag i Bordet: Bröderne intaga sina platser efter ål
der inom Logen.
Ordf.: Frågande Broder! Gå och gör Dig underrättad om Sökanden
N.N.: huru gammal han är, hans yrke i Staten, gift eller ogift och
om han är i någon orden förut.

Fråg. Br. inkommer med rapport.
Ordf.: Broder Ceremonimästare! Inför Sökanden, och alldenstund
han ej befunnits wara en frimurare, så bind klädet för hans ögon!
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Ceremonimäst. g,ifver 3 slag på dörren wid recipientens ankomst,
som innanföre beswaras med lika slag.
Ordf.: Hwem är där?
Cer.M.: En Främling från den profana Werlden som söker inträde
i Vårt Förbund.
Ordf.: Främlingen swarar för sig sjelf. Träd närmare med honom!
Min Herre! Hwad är Ert Namn? Er ålder, yrke i Staten, gift eller
ogift? Kr M.H. i någon heml,ig eller uppenbar Orden förut?

Secreteraren sitter wid canzelibordet och annoterar swaren.
Ordf.: Hwad har kunnat föranleda Er, M.H., att söka inträde i
ett förbund, hvars ändamål och yrke är Er obekant? Kr det blott af
nyfikenhet så träd tillbaka medan ännu tid är, eller säg hvad söker
Ni här och hvad tror Ni Er finna i denna Orden?

Alltefter recipientens svar fortfar man widare - Till ex:
Ordf.: Det är ej nog för oss att M.H. här tror sig finna nöjen och
anser oss wara hederlige män, som arbeta på uplysningens kring
spridande på jorden (etc,etc). Wi hafva under wårt hemliga arbete
i synnerhet fäst oss wid att utrota de fördomar, som beklagligen nog
allmänt widlåda meniskorne. - - Har M.H. som wandringsman
i den profana werlden sökt att aflägsna sig från fördomarnes im
ponerande kraft - och säg oss oförskräckt om M.H. är fördomsfri
eller fördomsfull?

Åter här lämpar sig ordf. efter swaret och kan säga: M.H. till
låter oss således att sätta honom på ett och annat prof till utrönande
huruwida M.H. är så fördomsfri som han här nu förklarar. (Med hög
röst). Högst Uplyste Fördomsfrie Sw. Broder! Hwad är det första
du fordrar of en Sökande för att winna inträde i wårt heliga För
bund?
Sw. Br.: Att 3 gånger kyssa hwar och en wid denna reception när
varande Ordensledamot i R.
Ordf. skyndar sig att säga: Denna bagatell fullgör Ni wäl M.H.?

Om ja swaras, fortfar Ordf.: Bröder! Gören Eder färdige!
Om svaret blir nej säger Ordf.: Främling! Ni har nytt förklarat

Er fördomsfri och wid f.örsta profwet som den Högst upiyste Sw.
Brodern framställer wägrar Ni lämna ett jakande svar. Troligen
äger M.H. icke förmåga att inse värdigheten af den plikt hvar och
en måste undergå och hvarpå M.H.:s hela existens beror inom wåra
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murar. Jag måste således för andra gången fråga Er om Ni är wil
lig att upfylla detta wilkor?

Om nej widare svaras säger Ordf.: M.H.! Ni är i högsta grad för
domsfull. Menar M.H. att en ren och vältwättad R är sämre att kys
sa än en nersmutsad hand eller mun? Då meniskan -danades helgade
Skaparen ej mera den ena lemmen än den andra; det är således en
dast en fördom! Jag nödgas å Ordens wägnar ännu fråga om Ni är
willig att upfylla detta wilkor?

Om ytterligare nej fÖljer så säger ordf.: Wi beklaga Er - Ni är
ännu fördomsfull, men genom fÖreningen med oss hoppas wi att
M.H. skall finna mera ljus. Nå wälan - wi upskjuta så länge med
denna fråga - kanske Ni är mera willig att upfylla de fÖljande wi!
koren. HÖgst Upiyste Sw. Bmder! Hvad är det andra Du fordrar af
Sökanden inan någon wäsentelig reception med honom kan företa
gas?
Sw. Br.: Att till Ordens Cassa insätta den vanliga receptionsafgif
ten 5 Rd Banco.
Ordf.: Detta fullgör wäl M.H. och hwilken är den enda afgift som
fordras?

Om swaret ej blir ja, afföres han ur Logen utan Hatt.
Ordf.: Sw. Broder! Hvad är det tredje wilkoret för Främlingens
intagande i Förbundet?
Sw. Br.: Att han aflägger ed och lÖfte om tystlåtenhet med hvad
här förehafwes.
Ordf.: Br. Cer.mästare! Ledsaga honom till 'Secreteraren att aflägga
tysthetslÖftet, men håll honom, att han ej faller i den afgrund som
är öppen i händelse han bryter sin ed.

Så följer edsavläggelsen:

J ag N. N. lofvar på heder och tro att ej yppa ,hvad här förehaf
wes eller hvad mig om Ordens stadgar och bruk ibekant blifver; jem
väl ~kal'l jag vara nitisk för samfundets bestånd och dess gagn och
bästa i all måtto främja, såvidt jag vill vara en redlig man. Men om
jag brister i detta löfte, åtager jag mig att kyssa hvar och en af det
ta Samfunds Ledamöter 3 gr. i R och vill i all min lifstid som en R
anses och mig derföre erkänna.
Ordf.: Återför Sökanden till Altaret. Håll flaskan för hans näsa!
Ordf.: Känner M.H. någon behaglig lukt? Hell Eder! Den H.R.
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har nalkats Edra läppar. Lossa bindeln från hans ögon att han må
se Ljuset och vår herrlighet!

Med Sabel eller Wärja slår han 3 slag på Sökandens högra axel
och säger vidare: M.H.! Ni wäntar Er här liksom i alla andra Ord
nar en reception och uptäckandet af en stor Ordenshemlighet - den
skall ock framdeles följa - men jag får å Logens wägnar f ö r k l a
r a att all Ordens hemlighet är skit, Ceremonien densamma och alla
Ordens Wurmar stora Narrar. Hvarpå jag helsar dig såsom en vär
dig Syrachs Broder. War w ä 1k o m m e n!"

Här torde man hava meddelat recipienten gradens lösen, som var:
Kyss R. I andra graden var lösen 3 finger i handen och i tredje gra
den Sy----rach.
"Ordf.: Br. CM. För den nyantagne Brodern till Skattmästaren för
att inbetala receptionsafgiften som är den enda som fordras af ho
nom i denna grad. Dekorera honom - och låt honom derefter göra
Syrachs bekantskap. - Logen har dispence. Wi skola börja syssel
sätta oss med wåta ämnen.

Då Bålarne äro bryggde .och införde, säger Ordf.: Br. CM. sam
marukalla nykomne Bröderne för att undergå det sista profwet.

Dessa ställas vid bordet med tomma glas.
Ordf.: MIna nykomne Bröder! I qväll äro wi drickande och ni bju
dande törstande Bröder. Ni få i all tystnad se på med torra läppar
huru wi dricka. Detta är det sista profwet I utstån. Jag hoppas att
Ni med lika ståndaktighet, beredvillighet ooh nit för vår förpläg
ning uthärdar detta såsom de förra profven. Nästa sammanträde
göra wi gemensamt likaså med de då intagne Narrar. - Skål, mina
äldre Bröder!

Efter någon tw,ist - de äldre Bröderne emellan - rörande Pun
schens eller Bischoffens 4) godhet, framträder CM. och söker hos
Ordf. dispence för de nykomne, så att de måtte för denna gång röna
ett undantag, hvilket Ordf. bifaller på så sätt att endast halfwa glas
bestås.
Ordf.: Br. CM.! Tilldela de nyinkomne Bröderne gradtecknet!

4) Bischoff var enligt Bonniers konversationslexikon en särskilt under 1700- och
1800-talen omtyckt dryck, bestående av rödvin, vatten, socker och pomerans.
Den för denna numer helt bortglömda förfriskning intresserade läsaren hänvisas
till Charles Emil Hagdahlrs berÖmda verk: Kokkonsten som vetenskap och konst
med särskilt avseende på hälsolärans och ekonomiens fordringar.
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Sedan sjunges Ordenswisan 5) och drickes den H.R:s skål.

Winet fröjdar Meniskans hjerta,
gamle Syrachs valspråk war
och att lindra hennes smärta
drack han också som en karl:,:
Bröder! lUven wi att Gubbens visdom följa
tömma våra glas i frid och glättighet,
fördomar som rök förswinna
i vår krets som lifwas utaf enighet:,:

Innan sista glasen utdrickes, säger Ordf.: M.Br. Jag får förkunna
att denna Orden hwilar på Recipienter och att wi icke kunna sam
manträda utan Reception. Om det är någon af Bröderne, som har
någon wän och för Sällskapet wuxen man att anmäla, så kan sådant
nu upges hos Secreteraren.

Derefter sker wotering med hvita och svarta bollar eller genom
slutna sedlar. Seaeteraren antecknar de invoterades namn.

Sedan Ordf. äfverenskommit med Logen om nästa sammanträde,
säger han till slut: M. Br.! För denna gång har Logen Dispence, wi
skiljas åt och den H.R. wake äfver oss och följe oss på wåra hemliga
wägar."

sa slutade alltså ett sammanträde i första graden och bröderna,
upplivade av balarna, vandrade hemåt genom Vänersborgs kvälls
tysta gator, kanske sjungande i repris ordensvisan och då måhända
nedtystade av gatuväktarna, som hade att svara för ordningen inom
staden nattetid, såvida de ej genast uppmärksammat de sta
dens pampar som funnos i sällskapet. Recipienterna gingo säkerli
gen konfunderade över vad de upplevt och någon kan tänkas ha
varit en smula kritiskt inställd till det hela, särskilt om han tillhör
de dem, som intagas utan bindel för ögonen. Ordens ändamål var,
liksom andra skämtordnars av liknande sIag, att driva gäck med de
allvarligt arbetande ordnarna, exempelvis de Gamle Göther och fri
murareorden. Ett liknande syfte torde ursprungligen även Par Bri-

5) Visans första versrad återfinnes - såsom musikdirektören Kjel! Lagerkvist vi
sat mig - i Be/lmans Handlingar röra,nde Bachi Ordenskapitel nr 7, där den ut

gör första versen i detta ordenskapitels sista strof. I övrigt finnes ingen likhet
beträffande versmått och strofbildning, varför visan ej kan ha sjungits på den av
BeLlman använda melodien.

12



cale haft. Ernst Karlinder har i Götiska Minnen nr 2/1932 i ,ett fö
redrag om "Götiska förbund och med dem besläktade litterära ord
nar i Sverige under 1700- och början av iSOO-talen" något berört
Par Bricole. Han säger bl.a.: "Par Bricole har hela tiden varit ett
borgerligt muntrationssällskap. Dess glada Qch oförargliga ritual

Johan S!öör.

var avsedd att driva gyckel med frimurarnas förmenta rysansvärda
hemligheter men mest med dess andäktiga och högtidliga ceremo
nier." I samma föredrag omnämner Karlinder för övrigt ett sällskap,
som mycket liknade de Onämnde Bröders Förbund beträffande än
damålet med ordensarbetet. Det var det i början av 1790-talet i
Uppsala stiftade Pounschiologiska sällskapet, där "ordenshemlig
heterna uppenbarades för bröderna först i högsta graden. I denna
mottogs recipienten med en rykande punschbål. Stormästaren mötte
den nya brodern med ett bräddfullt punschglas, önskade honom väl
kommen och förklarade, att nu skulle slöjan falla, som dolde ordens
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höga mening. Denna var, att i den sista av graderna skulle medlem
marna supa upp de avgifter, som de lägre graderna inbetalt".

Med tanke på att arbetet inom de Onämnde Bröders Förbund var
helt beroende av tillgången på recipienter, eftersom dessa hade att be
stå bålarna, kan man utgå från att logerna icke kunde hållas allt
för ofta. Stadens folkmängd, som anges till 1293 personer år 1810
och till 2396 personer år 1830, kunde ej vara underlag för något
större antal recipienter.

Var höllos sammanträdena? Därom veta vi ingenting. Man är i
samma ovisshet som beträffande Par Bricole, där man såvitt jag
kunnat finna ej med säkerhet vet var dess Vänersborgsloge instifta
des 1839. Måhända de Onämnde Bröders Förbund samlades i den lo
kal, där de Gamle Göther torde ha sammanträtt. Ernst Karlinder har
i Götiska Minnen nr 18/1939 framhållit, att man ej med absolut viss
het kunnat fastslå var Götherna hållit till men att vänersborgskänna
ren fältläkaren K. G. Cedergren uppgivit att man så gott som absolut
säkert kunde lokalisera vad Karlinder kallar de götiska rummen till
011ekalls näringsställe i hörnet av Kungs- och Residensgatorna, den
fastighet som nu har adressen Kungsgatan 3. Cedergren har uppgi-·
vit att Ol1ekal1 varit en känd traktör, vars lokaler bl.a. utgjordes
aven stor sal på övre botten, använd även för teaterföreställningar
o. dyl. Men det är ovisst, om Ol1ekall drev sin rörelse in på 1810
talet. En annan tänkbar lokal var gästgivaregården, som före stads
branden låg i nuvarande Plantaget. Efter branden uppfördes gäst
givaregården vid Kungsgatan mitt emot kyrkan, och det är möj
ligt att man fortsatte verksamheten där. Det var gästgivaregården,
som 1875 blev hemvist för stadens frimuraresamhälle. En annan
tänkbar lokal var i Lidbergska huset vid torget, där nu sparbanken
lig~er. Här synes man ha inrett en större samlingslokal strax efter
branden. Jag håller det ej otroligt att det var här som Par Bricole
kom till.

Den äldre ritualen är något mer omfattande än 1836 års version
och jag medtager ur den följande avsnitt:

"Allmänna Logens Öppn.ande.

Ordf., efter gifwet tecken med swärdet: Bröderne intaga sina ställen
uti Orden.
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Sw. B. sittande gent emot Ordf., mästarne af 1. graden sitta wid
bordet. Officianterne behålla sina hattar på hufvudet.
Ordf.: Högst upplyste Sw. B.! Hwad är nu tiden?
Sw.B.: Midnattsstunden sprider mörkrets förskräckelse omkring wår
dystra boning.
Ordf.: Min B! Tillse at Logen är wäl betäckt och at ej Profanens
öga må blicka uti wår Helgedom.

Sw. tillser och säger sedan: Fåfängt söker den nyfikne at intränga
- alla Logens tillgångar äro stängda.

Ordf. ställer sig upp: M.B.! Emedan midnattsstunden sprider mörk
rets förskräckelse omkring wår dystra Boning och den nyfikne få
fängt sÖker intränga i wår Helgedom, så ämnar jag med den magt
mig gifven är öppna en allmän Syrachs Brödra Loge: waren mig
dertill behjelplige.
Loge Tecknet! Logen är öppnad M.B. Frid, enighet och kraft under
wåra arbeten i Syrachs hemligheter.

2dra Mästa11e Graden.

Alla Lärlingar afträda.

Ordf.: Högst Uplyste fördomsfrie Sw.B.! Hwad är nu tiden?
Sw. B.: Dagningen är för handen - Uplysningens Sol börjar redan
sprida sin rodnad.

Ordf.: Skola ,dessa Solstrålar snart hinna wåra blickar?
Sw. Bo: Ja - efter et träget arbete nalkas man sluteligen målet.
Ordf.: M.B.! Förkunna samtelige Bröderne att jag är sinnad öppna
en 2dra Mästare Loge.
Sw. B. ställer sig up: Den Högst Uplyste Ordförande Mästaren lå
ter förkunna Eder M.B. att han öppnar 2dra Mästare Gradens Loge.
Han säger till Ordf.: Budskapet är förkunnat.
Ordf.: Br. C.M., för lärlingen närmare altaret.
C.M. gör med honom alla konstgrepp han kan förmå.
Ordf.: H. upiyste Sw. B.! Hwad fordrar Du af en Lärlinge för at
uphöjas till 2dra Mästare Graden?
Sw. B.: lmo Tystnad, 20 Lärgirighet och 30 att öka Ordenseassan
med 2 Rd Baneo.

Ordf.: Uppfyller min B. dessa willkor?
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Efter jakande swar säger Ordf.: Med den magt mig g;ifwen är,
får jag förklara M.B. wärdig att uptagas till Mästare af 2dra Gra
den. I denna grad äro icke stora hemligh~ter. Hwad för M.B. nu up
täckes är att M.B. får deltaga med Oss i alla öfwerläggnigar som
röra Ordens Ceremonier. War Wärdig Din Plats.

Anders Petter Sandberg.

Till lsta Mästalne Graden.

Endast de Högst Upplyste närwarande.
Ordlf.: Högst upplyste Sw. B.! Kr nu uplysningens Sol upgången?
Sw. B.: Ja, den skimrar redan högt på horizonten.
Ordf.: För hwilka skimrar då denna wälgörande Stjerna?
Sw. B.: Endast för Mästare af lsta Graden.
Ordf.: Hwaruppå beror då de Högst upiyste Mästares sjelfständig
het?
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Sw. B.: Uppå Narrar från den profana Werlden som skola bestän
digt betala wåra Arbeten.
Ordf.: Hwad dricker man uti denna Loge?
Sw. B.: Champagne.
Ordlf.: Hwarföre få ej B. af de lägre Graderne deltaga med oss uti
denna Dryck?
Sw. B.: Derföre att de icke hafwa Hufwuden at fördraga densamma.
Ordf.: Hwarmed kan man då tractera dessa al'ma Ouplyste?
Sw. B.: Med Swagdricka och någon gång litet arrack med mycket
vatten försatt.
Ordf.: Har Du noga undersökt at ej någon ouplyst får wäder om
hwad här förehafwes?
Sw. B.: Ja, de Ouplystes näsor äro så förstockade af den H.R:s ån
gor at de omöjeligen kunna upwädra hwad här osar.
Ordf. till Logen: M. Bröder! Emedan för oss Uplysningens Sol re
dan skimrat på Horizonten och den fräsande Champagnen står fär
dig att gurgla wåra högstuplyste str 1lpar, då deremot de ouplyste
få förnöja sig med Swagdricka och nå~on gång litet arrack med myc
ket vatten försatt, så är jag sinnad öpna lsta Mästare Gradens Loge.
Logetecknet, M. B. - Logen är äpnad och måtte det aldrig tryta
Oss Narrar från den profana Werlden som betala wåra arbeten.
Br. C.M.! Träd närmare med Sökanden! Logens Främling swarar
för sig sjelf. Ar Du ledig och beredd att emottaga wåra Hemligheter?
Ordf.: Sw. B.! Hwad fordrar Du af en mästare i 2dra Graden in
nan någon werkelig Reception med honom kan företagas i den aldra
högst uplysta lsta Mästare Logen?
Sw. B.: lmo att med lif och blod förswara wår sjelfständighet,

20 att förnya sit redan gifna lÖfte om tystlåtenhet och
30 att i Mästare Lådan insätta 3 Rd Banca.
Sök. swarar.

Ordf.: Min Broder! Hemligheterna i denna Loge äro så stora och
mångfaldige at det för närwarande icke kunna widare utwecklas 
än at M.B. deltager med Oss uti alla Ordens angelägenheter - in
tager sitt säte wid Ordens Bordet - samt räknas såsom Ledamot i
blifwande Ordens Stötar äfwensom förunnas wärdigb~ten att bära
såsom tecken Bilden af Skattkammare Nyckeln. War w ä r d i g!

Alla hälsa den nykomne med et glas."

17



Denna ritual innehåller också ett avsnitt om Waktmästare Recep
tionen, men den är långrandig och så pass plump, att jag vid dess ge
nomläsning tyckt synd 01111 stadsvaktmästaren Thunberg, som måst
genomgå densamma. Jag utesluter den därför och slutar här redo
görelsen för de Onämnde Bröders ritual.

H åkan Gasslander.

Samtliga Herrar Officianter på den tidigare aV'bildade förteck
ningen har jag kunnat identifiera och jag lämnar här några perso
nalia, huvudsakligen hämtade ur Hasselbergs stadshistoria och borg
mästaren Bertel Hallbergs i källförteckningen upptagna skrifter.

Ordförande var J o h a n eller J e a n S l ö ö r, född i Finland 7/2
1787, död i Naglum 31/1 1841. Han torde ha haft en civilmilitär
befattning inom den svenska krigsmakten i Finland och kallas tidi
gare fältrevisor, så i ett protokoll 2/2 1822 vid sammankomst till
bildande aven sparbanksinrättning i Vänersborg. Det kan antagas,
att han efter nederlaget i 1808-1809 års finska krig kommit över
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till Sverige och så småningom bosatt sig i Vänersborg, men han torde
ej ha haft någon befattning vid det till Vänersborg knutna Väst
göta-Dals regemente med övningsplats vid Nygårdsängen strax sö
der om staden. Krigsarkiv,et har ej kunnat finna honom i rullorna
för detta regemente. Under åren 1824-1840 arrenderade han säte
riet Hult i Naglums socken utanför Trollhättan av Trollhätte ka
nal- och slussverksbolag men lämnade arrendet, då kanalverket byt
te bort egendomen mot Åkersström. Han bodde dock kvar på Hult
till sin bortgång. Under sina senare år benämnes han collegiekam
rerare, en för hans del helt honorär titel. I officiantförteckningen
anges han som tjänstefri "med lön ur Rube1fonden" vad det nu kan
ha varit.

I hans ställe fungerade som ordinarie ordförande lagmannen och
landssekreteraren A n d e r s P e t t e r S a n d b e r g, född å Rån
num 14/10 1795, död i Vänersborg 14/9 1846. Han blev student
i Uppsala 1814 och avlade där hovrättsexamen. Till Vänersborg
kom han som vice auditör vid Västgöta-Dals regemente 1822. Föl
jande år blev han borgmästare i staden och fyra år senare landssek
reterare i KIvsborgs län. 1832 fick han lagmans titel. Han var en i
staden - särskilt i ekonomiska sammanhang - mycket anlitad man.
Han var med vid sparbankens bildande och återfinnes bland dem,
som tecknade bidrag i en fond, hopsamlad för bestridande av de
första ränteutbetalningarna och blivande nödiga utgifter. 6). Han var
ordförande i sparbanksstyrelsen 1835-1842 (detta årtal är osäkert,
då bankens protokoll för åren 1837-1842 saknas). I det år 1812
bildade hushållningssällskapet i länet var han ledamot av arbets
utskottet från 1826, var vice ordförande i sällskapet 1836-1844
och, sedan detta uppdelats, i det norra hushållningssällskapet 1845
1846. 1841 blev han den förste ordföranden i Elfsborgs Läns och
Dalslands Brandstods-Bolag för Landet, numera kallat Länsförsäk
ringar i KIvsborgs län, och hade posten till 1845. Vidare var han
medlem i den första lokaldirektionen för Wermlands Provincial
Bank, som 1843 här i staden öppnade sitt fjärde avdelningskontor.

6) Fonden uppgick till sammanlagt 163 Redr b:o och det kan måhända vara av
intresse att -erfara, att av de 49 bidragsgivarna återfinnas flertalet av de här upp
tagnia oHiciamerna. Sålunda tecknade Sandberg 3 Rdr 16 skiUingar, Sunnerdahl,
Agr~l1och Strömberg 3 Rdr vardera samt Beckman och Andersson 2 Rdr. Lands
hövdingen Flach stod för det största bidraget 25 Rdr.
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Omedelbart efter 1834 års stadsbrand inrättades en central orga
nisation, kallad nöd-, brandhjälps- och byggnadskommitten med
landshövdingen Paul Sandelhielm som ordförande. Sandberg blev
chef för brandhjälpssektionen, som hade att granska alla de skade
lidandes deklaratloner över deras förluster genom branden samt
upprätta förslag till fördelning av skadeersättningarna, ett säkert
både besvärligt och maktpåliggande arbete. Strax efter branden om
organiserades stadens förvaltning och en drätselkammare inrätta
des, där Sandberg åren 1844-1845 beklädde posten som ordföran
de. Men livet var ej blott tyngande ämbetspliikter; Sandberg hade
också sinne för glatt umgänge, det visar hans befattning bland våra
Onämnde Bröder. Han var en av de första bricoHisterna i staden,
blev redan 1840 ceremonimästare i den nya logen och tillhörde dc
styrande där till sin död.

Vice ordfärande var F r e d r i k H å k a n G a s s l a n d e r, som
också beklädde den enligt ritualen betydelsefulla posten som Sva
rande Broder. Tidigare ha några data lämnats om Gasslander, av
dem framgår att han redan vid 21 års ålder knöts till länsstyrelsen
i KIvsborgs län. Där passerade han alla grader inom landskontoret
ända till tJ. landshövding. Redan mycket tidigt uppmärksammades
hans duglighet och han togs i anspråJk för betydande uppgifter vid
sidan av tjänsteåliggandena. I Vänersborg uppehöll han befattningen
som stadskassör 1815-1819 och han var vice sekreterare i länets
hushållningssällskap 1814-1817. Under Boråstiden var han 1829
1835 skattmästare i sällskapets södra filial, som senare blev länets
södra hushållningssällskap. K ven i övrigt synes han varit livligt
verksam i Borås. Sålunda var han ordförande i reglerings- och vär
deringskommissionen efter en stor eldsvåda, som drabbade staden
1827, och dess innevånare visade sin tacksamhet för hans arbete ge
nom att 1829 överlämna som hedersgåva en större antik dryckeskan
na av silver. Kungl Maj:t fÖl1klarade i nådigt brev 4/9 1829 sin till
fredsställelse och sitt välbehag över Gasslanders ådagalagda nit och
berömliga verksamhet vid befrämjandet av skolinrättningar i Marks
härad. Han deltog 1832 som värderingsman i behandlingen av de
genom Trollhätte kanals ombyggnad uppkomna jordersättningsfrå
gorna. Denna insats föranledde Kungl Maj:t att i brev 23/3 1844
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uttala sitt välbehag över det nit och den omtanke varmed de .vid
lyftiga ersättningsfrågorna i följd av kanalombyggnacien handlagts.
En av sina största insatser gjorde Gasslander efter 1834 års brand
i Vänersborg. Han blev chef ,för bygrgnadsavdelningen i den ovan
nämnda stora hjälpkommiw~n. Det får antagas att landshövdingen
Sandelhielm, kanske med tanke på Gasslanders insatser efter bran
den i Borås 1827, kallat honom till Vänersborg för att deltaga i led
ningen av uppbyggnadsarbetet, ty formellt kvarstod han som hä
radsskrivare i Mark till följande år. Byggnadsavdelningen handla
de alla frågor, som stodo i samlband med den för en efter branden er..;
forderIig ny stadsplan nödvändiga reg1.eringen av kvarter och tom
ter, samt hade att utarbeta förslag tiI! ny byggnadsordning. Allt det
ta skedde med för nuvarande byråkratiska förhållanden förvånans
värd snabbhet, och man anardärbakom Gasslanders arbetsförmåga.
Som redan tidigare nämnts omorganiserades efter branden också
stadens drätselförvaltning och en drätselkammare inrättades. Has
se1berg säger, att Gasslander utan tvivel var kammarens egentlige
organisatör och troligen även utarbetat förslaget till reglemente för
kammaren. Då den första kammaren valdes i mars 1836 utsågs
Gasslander till ordfÖrande och han beklädde denna post under tre
perioder: 1836-1841, 1846-1848 och 1852-1854. - Gasslander
blev efter återkomsten till Vänersborg ledamot i lasarettsdirektionen
och han återupptog arbetet inom hushål1ningssällskapet, där han var
ledamot av förvaltningsutskottet 1836-1841, skattmästare 1842
1850 och vice ordförande 1851-1854. Han var syssloman uti hä
radshövdingarnas, landssekreterarnas och landskamrerarnas enskilda
pensioneringsinrättning 1844-1854. Redan 1837 hade häradshöv
dingarna i länet givit Gasslander en minnesgåva, en rörkäpp med
gu14knapp. Ett annat bevis på upp~kattning fick han av länets läns
män, som 1841 gav honom en guldsnusdosa med inskription. 
Gasslander var livlivt verksamhet vid tillkomsten av brandstods
bolaget, han anses ha varit den drivande kraften i den kommitte,
som framlade förslaget till det av Kungl. Maj:t 4/6 1841 fastställda
reglementet för bolaget, han var sekreterare vid det 23/8 samma
år hållna konstituerande sammanträdet och han blev då bolagets
ombudsman och kvarstod som sådan till sin död 1862. Då som ti
digare nämnts Wermlands Provincial Bank öppnade avdelningskon-



tor i Vänersborg 1843 blev Gasslander liksom kollegan A.P. Sand
berg ledamot i den första lokaldirektionen. - När landshövdingen
Sande1hielm i oktober 1850 hastigt rycktes bort i kolera, förordna
des Gasslander till t. f. landshÖvding. Enligt Hasse1berg hoppades
man i Vänersborg och ute i länet att Gasslander skulle få den le
diga landshövdingeposten och länets dksdagsmän uppvaktade ko
nungen i detta syfte. Det utlöste därför stor besvikelse i Vänersborg,
när Kungl. Maj:t i .februari 1851 - mot samtliga närvarande stats
råds avstyrkande - utnämnde polismästaren i Stockholm B.C.
Bergman till landshövding i länet. Man visade sin medkänsla med
Gasslander genom att anordna stora hyllningar för honom. Libe
ralerna vara upprörda och Aftonbladet rasade över utnämningen,
påstående att den tillkommit enbart till följd av Oscar I:s godtyck
liga gunst. Men Hasselberg frarnhåller, att Gasslanders undergräv
da ekonomiska ställning troligen varit en starkt bidragande orsak till
att han förbigicks. Och därmed herör Hasselberg ett dystert förhål
lande för Gasslander och hans karriär. Han måste nämligen på grund
av sin dåliga ekonomi i september samma år begära avsked från
landskamrerartjänsten men fick då den mycket indräktiga befatt
ningen som postinspektor i Vänersborg. Hans dåliga affärer anger
en samtida memoarförfatare (Aug. Edw. Lilliestierna: En åttiårings
minnen) bero på "yppig levnad". De goda inkomsterna från post
inspektorstjänsten till trots måste han 1854 :gå i konkurs, varvid en
ligt Lilliestierna många av hans borgensmän måste lämna alla sina
tillgångar. Hallberg frarnhåller att han trots konkursen, på grund
av sin duglighet och popularitet, fick behålla postinspektorstjänsten,
som han innehade till sin död, men att han aldrig lyckades rätta till
sin ekonomi. Det blev urarvakonkurs efter honom. Vad Lilliestierna
skriver om yppig lednad berbdde väl på Gasslanders intresse för
societetslivets olika aspekter och då kanske i någon mån också på
hans böjelse för ordensliv. Som officiant i De Onämnde Bröders
Förbund kan han väl knappast ha gjort av med några större summor;
vad man ur ritualerna kan utläsa ger ej anledning att tro att delta
gandet i de fåtaliga logesammanträdena med recipienternas skyldig
het att svara för de "våta ämnena" varit kostsamt. MåJhända kom
mer här Par Bricole in i bilden. Gasslander hade 1838 intagits i Gö
ta Par Bricole i Göteborg, han blev genast en mycket intresserad bro-
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der i denna loge och tog redan samma år initiativ till bildandet i Vä
nersborg aven dotterloge av denna orden. En av orsakerna till det
ta initiativ var de då långa och kostsamma resorna till Göteborg,
som fingo göras antingen landsvägen över Sollebrunneller sjövägen
på Göta älv. Redan har nämnts att Vänersborgs Par Bricole instif
tades 15/9 1839 och då blev Gasslander helt naturligt logens ordfö
rande. Han kvarstod som sådan till 1855, måJhända avgick han till
följd av konkursen. Han nedlade ett intensivt arbete på att utveck
la logen och han hyllades också upprepade ,gånger av bröderna. När
han 1851 fått tjänsten som postinspektor, gav man den 20 oktobe~

en stor fest för honom och redan sex veckor därefter, den 4 december,
avtäcktes med pomp och ståt hans porträtt. Han avled 22/12 1862
och begrovs på kyrkogården nr 1, där Par Bricole rest en gravvård,
en av de vackraste på denna stämningsfulla griftegård.

Skattmästare var handlanden Fr e d r i k A g r e 11, {ödd 22/11
1784, död i Vänersborg 11/7 1860. Som en av stadens mera fram
stående köpmän tillhörde han stiftarna av sparbanken, han var le
damot i bankens styrelse under åren 1822-1835 och dess förste kas
saförvaltare. I 1834 års kommitte var han ledamot i nödhjälpsav
delningen. Han blev också en av de tre deputerade, som i mars ut

sågas att uppvakta konungen med ansÖikan om statsanslag till de
kostnader, som ·en nyreglering av tomter och gator efter branden för
orsakade. Deputationen hade framgång: Kungl Maj:t anvisade redan
den 4 april ett anslag på 20000 Rdr. Agrell var ledamot av hushåll
ningssällskapets förvaltningsutskott åren 1839-1842. Han ägde
tomterna 314 och 315 i kvarteret Blomman vid torgets södra sida
och där uppförde han efter branden det hus, där sedermera Skoma·'
gasi~et inrymdes och som kvarstod ända till 1964. Vidare var han
på sin tid ägare till Fredriksbergs landeri. Han var en av de 13 sär
skilt utsedda vänersborgare, som vid Par Bricole logens instiftande
intagas i logen, men han synes ej där ha haft någon officiantbefatt
nmg.

Sekreteraresysslan sköttes av tituläre landssekreteraren C a r ]
A d o l f S t r ö m b e r g, född 20/5 1787, död; Vänersborg 11/11
1859. Han hade börjat sin bana på länsstyrelsen i Vänersborg, varit
landskanslist och landsfiskal och denna tjänstgöring renderade ho-
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nom titeln landssekreterare. Han verkade länge som lasaretts- och
kurhussyssloman i staden. Hallberg säger om honom att han var en
med många uppdrag betrodd man. Han var en av sparbankens stif
tare. I 1834 års kommitte ingick han som medlem i brandhjälpsav
delningen. Liksom Gasslander hade Strömberg blivit medlem i Göta
Par Bricole och deltog med honom ivrigt i förberedelserna för Vä
nersborgslogens grundande. Vid invigningen blev han en av de högre
officiantema.

Ceremonimästaren hette C a r l G u S t a f F r i d s t e d t, född
i Vänersborg 2/1 1791, död där 27/3 1863. Han var handlande och
hade deltagit i det förberedande sammanträdet för sparbankens bil
dande men synes sedan ej ha varit intress,erad för dess verksamhet. I
april 1835 valdes han till rådman och innehade denna befattning
till sin död. Sin största medborgerliga insats gjorde han som stadens
riksdagsman, vald första gång,en 1840 och bevistade sedan fem riks
dagar, den sista 1859--1860, då han tillsammans med en kollega i bon
deståndet från södra Dal motionerade om ett fullständigt högre all
mänt läroverk i Vänersborg och vann riksdagens gehör härför. Has
selberg säger om Fridstedt, att han synes ha varit en mycket intres
serad deltagare i riksdagsarbetet och tillhörde de flitigare motionä
rerna. Han sökte kanske främst främja Vänersborgs intressen och
var påpasslig, när det gällde de ekonomiska förhållandena efter
branden. Borgerskapet i städerna hade att ensamma svara för riks
dagsmännens arvoden och resekostnader och därför var det bruk
ligt att flera småstäder slaga sig samman om en riksdagsman. Sålun
da representerade Fridstedt vid olika riksdagar en eller ett par av
städerna Lidköping, Åmål, Kungsbacka, Marstrand och Filipstad.
Även för deras vidkommande var han en flitig motionär. Hans val
i Vänersborg skedde oftast med stor rÖstövervikt, men 1862 blev han
utslagen aven yngre kraft. Han hade ej kunnat fullfölja den riks
dagssejouren, han dog på våren 1863. Fridstedt deltog i hushåll
ningsäl1skapets arbete som ledamot i förvaltningsutskottet åren
1829-1833 och 1836-1856. - Liksom Sandberg och Agrell var
han en av de 13 stadsbor, som intagas i Par Bricole vid Vänersborgs
logens invigning.
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Frågande Broder var B e n g t A n d e r s s o n, född 31/1 1795,
död 12/6 1853, en av stadens främsta kÖpmän och en man som liv
ligt tog de i det offentliga livet. Han var en av grundarna till spar
banken, var dess förste bokförare och en tid på 1840-talet dess kas
sör, han tillhörde styrelsen 1829-1833 och från 1835 några år fram
åt. Han var med vid brandstodsbolagets bildande och blev vice ord
förande i direktionen till 1847. Likaså var han ledamot i Värmlands
bankens första lokalstyrelse. I båda dessa institutioner samarbetade
han med Sandberg och Gasslander. Han representerade staden vid
riksdagen 1834-1835. Aven åt hushållningssällskapet ägnade han
sitt intresse, han var ledamot i förvaltningsutskottet 1829-1837.
Givetvis togos hans krafter i anspråk efter stadens brand: han var
liksom den nedannämnde stadsfiskalen B.eckman med i den av Gass
lander ledda :byggnadsavdelningen. Han var ledamot i den första
drätselkammaren och dess ordförande åren 1842-1843. Som många
av stadens framstående köpmän blev också han rådman, som sådan
tjänstgjorde han 1847-1851. Det synes ha varit hans sista offent
liga uppdrag. Han ägde tomterna 316 och 317 i kvarteret Kronan
vid torget (nuvarande adress Kungsgatan 5). Vid branden förstördes
byggnaderna, men Andersson lät snabbt uppföra det hus, som till
sin stomme fortfarande finns kvar och där nu bl.a. Vänersborgs
bokhandel är inrymd. Från 1837 till 1847 hade magistraten och råd
husrätten sina lokaler här; staden hyrde i väntan på att ett enligt
den av Kungl. Maj:t fastställda ritningen förnämligt rådhus skulle
bliva byggt i Plantaget, av Andersson en stor sal och fyra rum. An
dersson drev sin rörelse i fastigheten och det ,kan måhända vara av
intresse att notera, att den mest namnkunnige av Vänersborgs alla
rådmän, Rådmannen i Fridas bok Albert Carlsson började sin köp
mannabana i samma gård, sedan han år 1862 vunnit burskap på han
del. Fastigheten var Albert Carlssons morfÖräldrahem: fadern kon
traktsprosten och magistern Carl Adollf Carlsson var i sitt andra
gifte förenad med Bengt Anderssons dotter Sofia Elisabet.

Bengt Andersson synes vara en av de få utav de Onämnde Brö
dernas officianter, som ej övergingo till Par Bricole.

Bryggande Broder, en i sammanhanget säkerligen betydelsefull
officiant, var handlanden A n d e r s G u s t a f S u n n e r d a h l,
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född i Vänersborg 1/2 1783, död där 7/2 1846. Han var också en
av stiftarna av sparbanken, var dess bokf.örare åren 1824-1825 och
tillhörde styrelsen 1832-1835. Om honom förmäla i övrigt källor
na blott att han var medlem av Göta Par Bricole ooh som sådan var
närvarande vid Vänersborgslogens instiftande. Han synes ej ha haft
någon officiantbefattning i den nya logen.

Ordningsman var lands- och stadsfiskalen Ma t h i a s B e c k 
m a n, född i Vänersborg 7/1 1793, död där 16/6 1861. Han var
son till stadsfiskalen Magnus Beckman (1744-1809), men blev ej
hans närmaste efterträdare. När 'han tillträdde tjänsten som stads
fiskal har ej säkert kunnat utredas men det torde ha skett i början
av 1820-talet. Det var ingen välavlÖnad befattning, Hallberg upp
ger att Beckman 1825 hade i avlöning 66:66 Rdr b:o om året. I
1838 års stat, som enligt Hasselberg präglades av hesparingsåtgärder,
betingade av det svåra ekonomiska läget efter branden, var lönen
blott 50 Rdr. Man får väl antaga, att den samtidiga tjänsten som
landsfiskal fyllde ut inkomsterna. Beckman innehade stadsfiskals
tjänsten till 1858, då han enligt Hallberg måste göra konkurs och
då synes ha fått överlåta tjänsten till sin son Erik Gustaf Beckman
(1829-1876). Mathias Heckman hade blivit indragen i vidlyftiga
affärer, antagligen mycket genom en svåger, som för att citera We
nersborgs Tidning på grund av "iråkad balans förorsakad av okuf
lig spelsjuka, rymt af landet". I tre generationer innehades alltså
stadsfiskalstjänsten av Beckmänner. Mathias Beckman var ledamot
av sparbankens styrelse och ombudsman i banken men avgick från
dessa poster 1856.

Tjäna,nde Broder eller med officiantförteckningens ordval Be
tjenande var stadsvahmästaren S ven B e n g t T h u n b e r g, född
6/9 1783, död i Vänersborg 17/7 1846. Det fanns under en stor del
av 1800-talet tre stadsvaktmästar,e, som hade att vara biträden åt
stadsfogden, hjälpa stadsfiskalen vid arresteringar och turvis upp
vakta vid rådhusrätten, magistraten och drätse1'kammaren. Enligt
1838 års stat hade de, utom beklädnad, en lön på 50 Rdr, alltså lika
mycket som stadsfiskalen och för övrigt även de illiterata rådmän
nen. Thunberg var 1834 ägare till tomterna 32, 34 och 35 i kvarte
ret Kransen vid Kronogatan.
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Slutligen må några ord ägnas den fråga, som läsaren säkerligen
ställer sig: hur ha ritualerna bevarats till vår tid, då eljest inga upp
gifter kunnat insamlas om de Onämnde Bröders Förbund? Förtjäns
ten därav tillkommer Christian August von Sydow, en på sin tid
mycket känd bibliofil och samlare av handskrifter. Han var född i
Borås 15/5/ 1819, där fadern var apotekare. Redan under skolti
den i hemstaden var han biträde på faderns apotek och kunde vid
17 års ålder avlägga farmacie kandidatexamen. Samma år blev han
student i Uppsala, där han bedrev studier i mångahanda ämnen men
stannade för dimissionsexamen 1845, varefter han ägnade sig åt lä
rarebanan såsom duplikant vid Vänersborgs högre apologistskola
1846 och ordinarie lärare där 1850. Han prästvigdes i Skara 1858
och fyra år senare disputerade han för pastoralexamen, en examen
som avlades inför domkapitlet för att förvärva kompetens att söka
kyrkoherdebefattning. Denna disputation förde von Sydow på la
tin och han säges ha varit en av de sista som använde detta språk
i det sammanhanget. Han var en framstående lärare och ägnade ej
endast läroverket sina krafter (han var tidvis vikarierande rektor
och lektor och var vidare skolans bibliotekarie) utan organiserade
i Vänersborg en aftonskola för stadens g,esäller och lärlingar, där
han och flera av hans :kollegor undervisade utan ersättning. Under
åren 1863-1878 var han regementspastor vid Västgöta-Dals rege
mente och blev slutligen 1875 kyrkoherde i Sunnershergs, Gösslun
da och Strö församlingars pastorat i Skaraborgs län. Först 1878 till
trädde han denna tjänst och här verkade han till sin död 16/6 1889.

Han var ej blott ,en lärd man utan även en duglig organisatör och
skicklig revisor samt intresserad av kommunalt arbete. Han tillhör
de den första uppsättningen av stadsfullmäktige i Vänersborg, som
tillträdde på nyåret 1863, och då invaldes han med Ihögsta röstetalet.
Han bibehöll denna post till utgången av 1868. Under åren 1867
1878 var han sekreterare i Alvsborgs läns norra hushållningssällskap,
var revisor vid riksbankens avdelningskontor i Göteborg åren 1876
och 1877 och Jungerade som inspektor för Lidlköpings läroverk
1879-1885.

Men i vårt sammanhang är hans samlargärning det väsentliga.
Han hade börjat samlandet i Uppsala och fortsatte därmed efter
bosättningen i Vänersborg. Han gjorde resor utomlands för att köpa
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böcker och förmedlade också köp åt andra samlare. Till Kungl. Bi
blioteket var han en frikostig donator. 1865 skänkte han dit 344
originalbrev av framstående personer och vid ett tillfälle tackar hans
vän överbibliotekarien G.E. Klemming honom "för dina bidrag,
uppgående till 10000". Han intresserade sig främst för svensk vitter
het men även för mystik och ordensväsen. Han var en intresserad
ordensbroder; sedan han blivit vänersborgare ingick han i Par Bri
cole-Iogen och där blev han snart officiant. Vid logens 25-årsjubi
leum 1864 skrev han dikten "Vad är en Bricollist?" där han på ett
finstämt sätt framhåller allvaret bakom de glada ceremonierna. Han
hade 1871 i Göteborg intagits i frimurareorden och när en frimura
reloge bildades i Vän.ersborg 1875, återfinnes han bland stiftarna.
1\.ven här togs hans intresse i anspråk för officiantarbete.

I von Sydows samlingar funnos de två ritualerna och det ovan
intagna brevet från SlöÖr till Gasslander. von Sydow och Gasslan
der ha givetvis träffats i många sammanhang och ej minst i Par Bri
caIe. Det ligger nära till hands att antaga att Gasslander, sedan De
Onämnde Bröders Förbund avsomnat, förvarat handlingarna och
vid något tillfälle - inför von Sydows stora intresse för ordensvä
sen - överlämnat dem till honom. En stor del av von Sydows bi
bliotek finnes fortfarande samlat hos en sonson till honom, advoka
ten Fredrik von Sydow i Göteborg. Det är denne, som för några
år sedan skänkt mig handlingarna.

Einar Weiss.
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Vänersborgs stadsplan från 1641.

Den 15 april 1641 undertecknades ett bytesbrev mellan riksråden
och Kristina Bielke, vilket innebar att egendomen Huvudnäs kom i
Kronans ägo och att staden Brätte skulle förflyttas till dess marker.
Samma dag avsändes ett brev till Olof Hansson t5rnehufvud, att
han på vägen till Göteborg skulle bege sig till Huvudnäs för att be
siktiga platsen och författa en dessein för den nya staden. Då Ce
dergren och senare även Corin ansåg detta planförslag förlorat,
finns det anledning att här presentera detsamma samt att i korta
ordalag nämna något om dess upphovsman, utformning och de ideer
som kan ha legat bakom.

Planerna på en befäst stad på Huvudnäset hade föresvävat de
centrala myndigheterna redan under 1S00-talet. Tanken dök upp då
och då under början av 1600-talet och då även hos invånarna i Brät
te. Under en rundresa i Västra Sverige 1639 besökte Axel Oxen
stierna och Jacob de la Gardie Brätte med omgivningar. Omedel
bart efter hemkomsten till Stockholm påbörjades förhandlingar med
Kristina Bielke, som var ägare till godset på Huvudnäset. Som fram
går av ovan ledde dessa till ett för staden och regeringen lyckat re
sultat, och man påJbörjade omedelbart röjnings- och planläggnings
arbetena för den nya staden Vänersborg. Den snabba takten visar
hur angelägen man ansåg den nya stadens flyttning vara.

Planförfattaren, Olof Hansson t5rnehufvud, var vid denna tid
den ledande kraften inom svenskt fortifikationsväsen. Sedan 1620
talet hade han i Kronans tjänst deltagit i stadsplanering och forti
fikationsbyggnad. Under 1620- och 30-talen följer han tidvis med
den svenska armen i Livland, Pommern och Preussen som fortifi
kationsofficer och från 1635 som generalkvartermästare i fält och
över all fortifikation. Han blev härigenom väl förtrogen med de
kontinentala stadsplaneteoretikernas arbeten. Från 1636 är örne
hufvud främst verksam i Sverige, bl a med befästningsarbeten för
Göteborg, Kalmar och Jönköping samt med stadsplaner för Norr
malm i Stockholm och, av intresse för Västsverige, Åmål och Aling-
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sås. I samtliga nämnda fall hade han en befintlig bebyggelse eller
en besvärlig topografi att ta hänsyn till. Vänersborgs stadsplan från
1641 (fig 1) torde vara ett av hans mest självständiga och mest kon
sekventa arbeten 1). När han, som i detta fallet, hade möjlighet att
arbeta självständigt och relativt förutsättningslöst, visar han sin
kännedom om samtida europeisk stadsplanering och en betoning på
formala och estetiska effekter.

Inom en i det närmaste cirkelrund befästning lägger örnehufvud
ett rätvinkligt gatunät som indelar staden i ett antal kvarter, som
är kvadratiska där dessa inte beskäres av vattnet eller omfattnings
muren. Den senare är noga räknat en regelbunden polyeder med sex
sidor belägna på Huvudnäset. Polyedern fortsätter i en tänkt linje
över Huvudnäs Sund, dvs Gamla Hamnkanalen, och r,esulterar i en
bastion på Sanden som försvar åt vattenleden och bron däröver.

Förutsättningarna för denna stadsplan finner man hos de italiens
ka renässansteoretikerna. Renässansen kännetecknas som bekant av
ett intensifierat studium av de antika auktorerna och en strävan
efter enkelhet och klarhet, ett sÖkande efter ursprunget om man så
vill. Rutnätsplanen hade gällt som god princip för stadsplanering
alltifrån antiken och genom hela medeltiden, vars städer dock i re
gel var fritt vuxna. För renässansen, perspektivets upptäckare, blir
den långa raka gatan inte bara en god princip utan en estetisk sjäk
klarhet.

Kring renässansstäderna byggdes ofta en cirkelformad krans av
bastioner. Denna nya typ av befästning hade uppkommit och ut
vecklats i Norditalien, Europas kanske viktigaste krigsskådeplats
under iSOO-talet. Den var praktiskt betingad och framtvingad av
ett förbättrat artilleri som lätt sköt sönder de höga och relativt
tunna medeltida stadsmurarna. Cirkeln och dess tredimensionella
motsvarighet - sfären - är i ännu högre grad än den räta gatan
en självklar form, en närmast magisk matematisk symbol. Det var
under denna tid som jorden blev rund i det allmänna medvetandet,
som Kopernikus ritar sina cirkelrunda planetbanor och som män-

1) Aug attributionen se Eimer, a.a.s 222f.
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Fig 1. Olof Hansson örnehufvuds förslag till stadsplan för Vänersborg. 1641.
Krigsarkivet. SFP. Vänersborg 2.

niskan, inskriven i en cirkel, låg till grund för en allmängiltig pro
portionslära.

Stadsplaneteoretikerna påverkade självklart också i hög grad des
sa läror. Deras ideer spreds över Europa genom arkitekturtraktat
och en sorts mönsterböcker, liksom deras tolkningar och kommen
tarer till romar,en Vitruvius arkitekturteorier från tiden omkring
Kristi födelse. Ornehufvud torde ha varit väl bekant med dessa.



Detaljplaneringen av Vänersborg visar drag från både Vitruvius
och den ideala renässansstaden. (fig 2).

Innanför de östra och södra stadsportarna har rektangulära öpp
na platser bildats genom indragningar i kvarteren. I väster lägger
t5rnehufvud stadens torg i anslutning till vattnet. Det normala lä
get för torget är mitt i staden, men redan under antiken gjorde man
här undantag för hamnstäder, där torget placerades i enlighet med
t5rnehufvuds dessein. Att omedelbart möta en öppen plats vid an
komsten till staden var ämnat att ge ett förnämt och mäktigt in
tryck, samtidigt som man fick en överblick över staden.

Ett naturligt centrum i staden utgör i stället kyrkan både som in
stitution och arkitektur. Genom att förbinda östra och västra in
farterna bildas en axel genom staden, en huvudgata som tangerar
torgets och kyrkkvarterets sydsidor. Gatorna har för övrigt fått en
för den tiden monumental bredd av tre renländska roden (ca 11
meter). Kvarterens sidor har en längd av 26 roden (ca 98 meter)
samt en mycket strikt och enhetlig tomtindelning.

Angående gatornas riktning kan det vara mer än en tillfällighet
att de ligger 1/16 varv medsols från huvudvädersstrecken. I anti
kens Rom (och för övrigt än idag) hade man åtta namngivna vin
dar, som 'kom från de fyra huvudväderstrecken och de fyra mitt
emellan dessa liggande strecken. För att undvika att någon av des
sa namngivna vindar skulle svepa genom gatorna, föreskrev Vitru
vius att cardo, den befästa romerska stadens huvudgata, skulle vri
das just 1/16 varv medsols från nord-syd riktningen. Gatorna kom
på detta sätt att ligga dels i NNO-SSV, dels i OSO-VNV.

Befästningen med sina bastioner verkar påfallande mäktig men
naturlig både med tanke på den ideala stadsplanen och på de av
sikter regeringen hade med Vänersborg. Stadens fortifikatoriska styr
ka underströks i direktiven till t5rnehufvud. Man ville här skapa
en pendang till Göteborg, ett försvar för Vänerns utlopp i Göta
älv och den för exporrhandeln viktiga Edsvägen. Att man sedan
överdimensionerar gatunät och kvarter kan även ha haft rent psy
kologiska orsaker. Måhända ville man inom landet söka motivera
den stormaktställning, som Sverige då nyligen erhållit i den euro-
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Fig 2. Förslag till idealstad av Pietro Cataneo. Publicerad i Venedig 1554. För
slaget är ett exempel av många på de standardplaner för idealstäder som spreds

i Europa under 1500- och .1600-talen.

peiska politiken, genom att staka ut nya, till ytan vidsträckta städer.

Vad som förverkligades av Ornehufvuds dessein var närmast
gatunätet och kvartersindelningen. Befästningsa:nläggningen torde
knappast ha mer än påbörjats då staden erövrades av danskarna
1644. På 1650-talet aktualiserades åter befästningsbygget. Det blev
då Johan Wärnschiöld, Ornehufvuds efterträdare som generalkvar
termästare, som ledde arbetet. I en skrivelse från 1656 omtalar
denne hur en del av de ännu inte bebyggda kvarteren måste slopas
eller beskäras för att ge plats åt de nya befästningsanläggningarna.
Detta stämmer väl överens med de bevarade planförslagen över Vä
nersborgs befästande. (fig 3).

Till Ornehufvuds stjärnformade stad lade Wärnschiöld en skans
på Skräcklan 2). Gatunätet förlängdes åt norr och förkortades i ös
ter. Efter ytterligare smärre ändringar blev resultatet den avlånga,
------_.

2) Tro1igtvis realiserades inte denna skans till någon del.
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Fgi 3. Förslag till befästning för Vänersborg av Johan Wärnschiöld. 1656. Krigs
arkivet. SFP. Vänersborg 4a.
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oregelbundna utbredning som syns på Kempenskölds uppmatmng
från 1699 3) och som kom att fungera fram till branden 1834.

Staden var vid det laget inte längre en försvarsangelägenhet. Men
genom den väl tilltagna gatubredden och den klara, överskådliga rut
nätsplanen kom örnehufvuds utstakningar att överleva även denna
förändring för att i en annan dräkt tillgodose 1800-talsstadens prak
tiska och estetiska behov.

Källor och litteratur:

Krigsarkivet; Stads- och fästningsplaner. Vänersborg.

K G Cedergren, Ur Vänersborgs stads hävder. Vänersborg 1926.

C-F Corin, Vänersborgs historia. L Göteborg 1944.

G Eimer, Die Stadsplanung im schwedischen Osteereich 1600

1715. Akad. avh. Lund 1961.

Tomas M. Larsson.

3) Publicerad hi a i VSGs Årsskrift 1935, pI vid s 37.



Gillebroder!
Vi sysslar med en stor och mycket intressant uppgift.
Vi ordnar och daterar nämligen Gillets samling av bilder och foto
grafier.

Av Vänersborg med omnejd.
Och av Vänersborgare i verksamhet.
Korten ordnas kronologiskt och sammanfattas under rubriker.
T.ex. "Hamnen", "Torget", "Sundsgatan", "Skräcklan", "Kasen",
"Dalbobergen", o.s.v.

Eller efter yrken och yrkesutövare.
T.ex. "Skräddare", "Kuskar och hästar", "Bilar och omnibussar",
"Fabriker och verkstäder", "Butiker" O.S.v.

Vi samlar också gårdsinteriörer.
Gärna av typen"Kaffe i bersån", "Pappa lagar cykeln", "Familjen
samlad på trappan".
Vidare söker vi foton på hus och gårdar i Öxnered, Blåsut, Mariera,
Mariedal och Restad.
När du läst så långt förstår du vart vi syftar.
Alltså: Har du kort och bilder i din ägo som berör Vänersborg
och vänersborgare? Sänd dem till oss!
Och skriv: Artalet när kortet togs, platsen, gatunummer eller gårds
namnet samt namnen på ev. personer som förekommer.
Samt annat som är av intresse.
Du behöver inte precis vara kortfattad.
Allt du har att berätta är intressant.
För oss i Gillet. Och för vård barn. Och för våra barnbarn!
V år samling kan aldrig bli fullständig. Det vet vi.
Men du kan hjälpa oss att göra den omfattande.

Och rik. Kulturhistoriskt rik!

Vi tackar. Styrelsen.

Adressen är: Vänersborgs Söners Gille
Box 30 462 01 Vänersborg
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ÅRSKRÖNIKA 1971.

Kära Gillebröder.

Om man har växlar som förfaller eller krönikor att skriva -, då
går tiden fort.

Jag tycker inte det var alls länge sedan jag stod här inför Bröder
na och läste upp min andra ikrönilka och redan är det tid för en
tredje. Åren rinner undan som regnet ur en stupränna och fortare
tycks det gå ju äldre man blir.

"Stoppa världen, jag vill hoppa av!"

Nåja, är det något man inte kan stoppa så är det tiden, men en
kväll som denna kan vi ändå försöka stanna upp en stund för att
träffa goda gillebröder från när och fjärran och i lugn och ro för
söka se tillbaka på det år som gått.

Har det då varit ett gott år; för mä.nskligheten, för vårt land, för
vår stad, för Dej själv? Jag överlåter till var och en att bedöma den
frågan efter egna värderingar.

Trots vissa förhoppningar tycks freden i världen fortfarande va
ra långt borta, men i stället lli:ommer månen så mycket närmare. Det
är inte längre någon sensation att sdga i land på månen med bil och
allt, åka omkring precis som på jorden, skräpa ner, precis som på
jorden och sedan återvända som om ingenting hänt.

Det tycks inte finnas några gränser för vad människan kan ut
rätta. Jo, när det gäller att skapa fred på jorden, då tar fantasin
slut.

Man gör valhänta försÖk.

Nixon skall åka till Kina och Herbert Larsson har varit i Japan,
men ändå tittar dom snett på varann ute i världen. .Kr det möjligen
den goda viljan som saknas, eller är det så att krig måste till för att
hjulen skall rulla?

För moder Sv-ea har året varit allt annat än lyckosamt.



Statens försök att driva företag har inte varit speciellt lyckat, men
skam den som ger sej! Sedan alla ansvariga fått nya och bättre be
talda jobb tar man nya tag. Rom byggdes som bekant inte på en dag.

Avtalsförhandlingarna strandade på löpande band, och denna
gång var det manschettpt"oletärerna som kämpade på barrikaderna.
Tågen stoppade och det kom grus i hela samhällsmaskineriet. Så
småningom fick alla sitt och vi a,ndra vårt i form av höjda skatter
och höjda priser, konkurser på löpande band och rekord när det
gäller arbetslöshet.

"Stoppa världen, jag vill hoppa av!"

Men nu till vår egen lilla stad!

Har Du, min Bror, liksom jag under den gångna sommaren nå
gon gång strövat omkring i Din stad och beundrat plantagets väl
skötta gräsmattor med de prunkande blomsterrabatterna? Har Du
hört stadsmusikkåren spela eller deltagit i tisdagsuncierhål1ningen
i plantaget? Har Du flanerat på Skräcklan en morgon just när so
len bryter igenom diset? Har du suttit på stenbä.nken vid Dalbosti
gen och därifrån sett Din hemstad i oLtka skiftningar? Då har Du
kanske liksom jag känt tacksamhet över att få leva och verka i denna
stad . Men Du kanske också, liksom jag har känt glädjen över att
det inte bara är en idyll Du lever i utan i en stad i utveckling.

Byggnadsverksamheten är nu livligare än någonsin. Torpaområdet
fortsätter att byggas ut och snart skall vi även sörja för att vår kä
ra grannstad Trollhättans industrier kan hållas igång. Saab har in
sett vikten av att bygga upp en rotfast personal och är förståndiga
nog att inse att det är i Vänersborg folket kan trivas. Det rör sig
om ett hundratal egnahem som Saab vill disponera.

Staden har gjort goda tomtköp och planerar en förnämlig för
valtningsbyggnad på garveritomten för 150 anställda som lär be
hövas när den nya kommunindelningen är klar. Det vill säja, om det
nu blir av efter alla underliga och helt politiskt betingade utspel
som nu skett.

Tomten är väl vald. Det behövs garvade män på våra förtroende
poster och i förvaltningen i tider som dessa, då förtroendemännen
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inför våra massmedia blivit större villebråd än drevkarlarna på
älgjakten. En tragisk utveckling enligt min mening.

Så vill byggnadsstyrelsen bygga lokaler för länsstyrelsen och
tingsrätten och därmed torde väl frågan om länsstyrelsens fortsat
ta placering i Vänersborg vara avgjord. I samband härmed har vi
fått en synnerligen värdefull byggnad i staden som ingen tidigare
vetat om. Strömmerska huset har ältats tillräckligt i våra spalter
och jag kommer därför inte att berika diskussionen med något tyc
kande i detta fall.

Jag håller emellertid gärna med landshövding von Sydow när han
i detta sammanhang påstår att residenset är ett av stadens vackraste
hus - men det gäller, som jag ser det bara på dagen. På kvällen
ligger det som en stor mörk ,klump i ändan på torget. Hur vore det
om länsstyrdsen följde sparbankens goda exempel att sätta fasad
belysning på sin vackra byggnad. Då kunde en stråle kanske även
falla på Mi1lesskulpturen S:t Martin, som verkligen tål att ses håde
i dagsljus och i strålkastarbelysning. Tänk så ljust och trevligt detta
skulle bli.

Snälla landshövdingen, eller vem det nu är som bestämmer, gör
det!

Vi har haft flera vackra hus vid torget.

Jag tänker då i första hand på gamla apotekshuset, och säjer av
siktligt "har haft". Tänk att få vandalisera en sådan pärla med
den skyltflora som nu belastar fasaden. Trots allt 'kanske man ändå
får vara tacksam över att det inte blivit bingo eller tvättinrättning
i huset. Det har vi ju annars snart sagt i varje gathörn.

Sedan är jag rätt nyfiken på Systembolagets nya bygge som nu
är på gång. Genom detta får vi ett centralt beläget, toppmodernt
bibliotek för alla läsglada, ett nytt systembolag för alla glada, men
posten får man snart inte råd att besoka om portohöjningarna skall
fortsätta i samma takt som nu. Förresten, varför heter det frimär
ke, så dyra som dom nu är?

Nog har det börjat röra sej i vår lilla stad och på det kulturella
området är det livaktigt som vanligt.
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Birger Sjöberg Sällskapet, som är landets största litterära sällskap,
har haft sitt högtidssammanträde förlagt till Vänersborg i anled
ning av skaldens 85-åriga födelsedag. Harry Martinsson mottog
Birger Sjöbergspriset och vänersborgaren Frank Johnsson gav im
porterade vissångare en lektion i hur Birger Sjöberg skall tolkas.

Visornas Väners'borg avslutade säsongen med en Good Old Days
föreställning på vår anrika teater, varvid bland andra vår ålderman
lät sig beskådas i salongen och bestjälas på scenen och där även and
ra gillebröder med den äran deltog i underhållningen - men inga
namn här, det kanske kan låta skrytsamt.
Så har kommunen satsat 100000 kronor till inköp av ikonst i våra
skolor och vi andra som slutat skolan kan gå till torget och där be
undra den nyuppsatta skulpturen "Triton". I krönikans elfte timma
meddelas att ytterligare en skulptur donerats till Vänersborg. Re
dan till våren kommer denna grupp att placeras i närheten av Lind
gården. Vi tackar konstnären Bertil Bergengren-Askenström och
hans vänersborgsfödda maka för denna charmanta gåva. Tänk så
få konstverk vi skulle haft i Vänersborg om inte välvilliga donato
rer och frivilliga krafter varit i rörelse. Vågar vi hoppas att kom
munen någon gång gör något trevligt för oss i den vägen?

Något äldre än Birger Sjöberg är Vänersborgs Arbetareförening
som i år firar 90-årsjubileum - en förening som ver,kligen kan se
tillbaka på en pioniärgärning på olika områden. Jag tänker då när
mast på deras sjuk och begravningskassa, Arbetarinstitutets intres
santa föreläsningar, biblioteksrörelsen och varför inte på julfester
na där man som barn dansade kring granen till tonerna av rege
mentsmusikkåren och där Bror Fock, Knut Lindgren och Erik Lind
slutligen delade ut påsar med smällkarameller och .sega gubbar i ti!l
alla snälla barn.

Så har Vänersborgs Idrottsförening, eller VIF som det i dag
ligt tal heter med pomp och ståt firat 65-årsdagen. Aven denna
förening kan se tillbaka på en värdefull insats i vårt samhälle in
te minst när det gäller ungdomens fysiska fostran. Därom kunde
Gillets kassafogde Olov Janson berätta vid jubileumsfesten. Per
sonligen är j\ag föreningen tacksam för det idrottsmärke i brons
som jag med stor möda och i VIF:s regi lyckades erövra för snart
40 år sedan. Också ett jubileum!
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På den tiden var staden en idyll, men trots den utveckling som
skett finns atmosfären ännu kvar - inte sant mina Bröder.

Samtidigt som jag nu önskar Bröderna allt gott vill jag avrunda
min krönika med Ingwar Wadmans slutkuplett i Good Old Days:

Vad det är trivsamt att bo

i visornas stad

Leva och leka och gno

i visornas stad

Sitta tillsammans och sjunga

och vara lyc1klig och glad

Vad det är trivsamt att bo

i visornas stad.

Vänersborg den 5 nov 1971.

SVEN LIND
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Bestämmelser för Vänersborgs Söners Gilles medalj.

l. Gillets medalj är en förtjänstmedalj och kan tilldelas gillebro
der som under en följd av år nedlagt ett betydelsefullt och
uppoffrande arbete inom Gillet och för dess syften.

2. Medaljen kan ock tilldelas person, som i ideellt syfte gjort
märkbara insatser i staden, eller person, som genom sin verk
samhet i Vänersborg gjort sig särskilt förtjänt om stadens väl
och dess anseende.

3. Medaljen kan ock tilldelas i Yänersborg född person, som,
ehuru verksam på annan ort, genom sina kulturella eller ideel
la insatser eller genom sin verksamhet hedrat den stad som
sett honom födas.

4. Medaljen kan ock tilldelas gillebroder eller annan, som genom
gåvor, forskning eller genom ekonomiskt stöd skapat under
lag för Gillet att i Årsskriften eller på annat sätt publicera upp
satser, som befordrar kännedom om Yänersborg och dess om
nejd och om de människor som där levat och verkat.

5. Styrelsen ensam utser medaljör enligt ovanstående bestämmel
ser. Medaljen utdelas på Gillets Högtidsstämma.

Bestämmelser för tilldelning av Vänersborgs Söners Gilles
25-årstecke'n.

l. Gillets 25-årstecken tilldelas gillebroder som 25 år tillhört
Gillet och som har fyllt 45 år.

2. 25-årstecknet tilldelas därtill berättigad gillebroder som ef
ter kallelse infinner sig vid Gillets Högtidsstämma, då teck
net skall överlämnas.

3. Gillebroder, som ej personligen eller genom ombud haft till
fälle att vid Högtidsstämman mottaga 25-årstecknet, äger att,
efter därom uttalad önskan, få sig tecknet tillsänt.
Tecknet sändes då som postförskott mot expeditionskostnader.
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MINNESRUNOR 1972.

Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en till skuggornas värld.

G i Il e b r ö d er.

Under det gångna året har åtta gillebröder gått bort och lämnat ett tomrum i
vår krets. De vora mogna män som redligen fyl'lt sitt värv och därigenom hed
rat den stad som sett dem födas och fostras.

F. kyrkovaktmästa.ren VICTOR HANS
SON föddes i Vänersborg den 26 oktober
1878 och avled den 11 mars 1971. - Efter
anställningar på skofabrik i örebro och vid
A F Carlssons skofaibrik i Vänersborg till
trädde Hansson år 1908 tjänsten som vakt
mä,stare i Vänenborgs kyrka - en tjänst
som han med stor plikttrohet och stilkänsia
skötte under 33 år, fram till uppnådd pen
sionsålder. Efter sin pensionering drev Hans
son ett flertal år begravningsbyrå samtidigt
som han verkade som föreståndare för kre
matoriet. I sin ungdom var Hansson med
om att starta mu~ikfÖrenil1!gen GÖta där
han under många år verkade som aktiv mu

siker. Hansson var en plikttrogen kyrkans tjänare - ä.rlig, raJkrn;gad och tjänst
villi.g. Gillet var ett av hans stora intressen viilket han bl.a. visat genom den do
nation han och hans maka överlämnat till Gillet. - Hansson inträdde i Gillet
1923.
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skaffade SIg många vänner.
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Frisörmästaren BIRGER WREDBERG föd
des i Vänersborg den 9 september 1896 och
avled här den 8 april 1971. - Efter slutad
skolgång gick Wredherg i frisörlära hos sin
fader som då innehade den äldsta frisersa
longen i Vänershorg, grundad ,redan i slutet
av 1800-talet. I unga år övertog Wredberg
efter faderns död rörelsen som han drev i
över 50 år. Wredberg, som va·r en stilla och
försynt man, verkade en tid som ordförande
och sekreterare i Vänersborg~kretsen av fri
sörfÖrbundet. Som fritid ägnade han åt
hemmet och sin stora hobby, myntsamIin
gen. - Wredberg inträdde i Gillet 1943.

F. bokbindaremästare ERIK B]tJRNDAHL
föddes i Vänersborg den 23 april 1888 och
avIed här den 22 april 1971. - Björndahl
började sin bokbindarbana som lärling på
dåvarande Vänersbo,rgs-Posten som då även
drev bokbinderirörelse. 1922 övertog han

bokbinderiet som han med framgång drev
ända fram till 1970 då han överlät företaget
till sin son. I unga år bIev Björndahl med
lem i IOGT där han innehaft många för
troendeuppdrag. Han var även mångårig
ordförande i Vänel'sborgs Norra Kretsloge.
Björndahl var en fin hantverkare av den
gamla stamman - en hedersman, som ge
nom sin vänhghet och försynta Iäggning

Björndahl inträdde i Gillet 1937.



F. skoarbetaren GUSTAV JOHANSSON
föddes i Vänersborg den 11 juni 1904 och
avled där den 4 juni 1971. - Efter att i
unga år ha prövat på gliasmästeriyrket över
gick Johansson till A. F. Carlssons skofabrik
där han verkade i 44 år, ända fram till
fabrikens nedläggning. Johansson, som var
känd som en skickH,g yrkesman, var all
mänt aktad för sitt rättframma och rak·
ry.ggade sätt. Ett av Johanssons stora in
tre.ssen var körsången, som han utövade
som mångang medlem i Sångsällskapet
Sjung Sjung. - Johanssons inträdde i Gillet
1954.

Bankvaktmästare HENRY MAGNUSSON
föddes i Vänersborg den 15 mars 1915 och
avled där den 14 juni 1971. - Henry Mag
nusson kom i unga år i Handelsbankens
tjänst och avancerade så småningom till
förste vaktmästare. No~grann och tjänstvil
lig till sin läggning gjorde han sig uppskat
tad och avhåUen av både bank.ens kunder
och kollegerna. Hans stora intresse utanför
arbetet var familjen och fritidsstugan uppe
vid Dalslands kanal. - Magnusson inträd
de i Gillet år 1954.
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F. förrådsmästaren GUNNAR CARLSON
föddes i Vänersbollg den 27 september 1905

och avled här den 10 september 1971. 
Efter avslutad skoIgållJg anställdes Carlson

som kontorist på Vänel'sbor,gs Tändsticks
fabriks kontor, varefter han vid fabrikens
nedIäggningöver,gick i stadens tjänst som

förrådsförvaltare. Med omvittnad noggrann
het och plikttmhet skötte han denna syssla

fram till, sin pensionering den 1 oktober
1970. Carlsons stora fritidsintressen var
sången, ,mmiken 'samt nykterhetsrörelsen.
Själv en god sångare, som aktivt deltog i
ol,ika körsammanhang, verkade Carlson

även som skicklig och uppskattad ledare för olika körer i vår stad. Logerna vid
Vallgatan var hans andra hem, där han under åren lagt ner ett berömvärt arbete
både som ordförande, sekreterare och k8:ssaförvaltare. Med Carlson har en för··
synt, humoristisk och god människa gått ur tiden. - Carlson inträdde i Gillet
1938.

F. frisörmästaren HARRY G JOHANS
SON födde's i Vänersborg den 15 novembe-r
1899 och avled här den 10 december 1971.
- Redan som IS-åring började Johansson
i frisörlära hos Weill!stocks frisersalong här
i staden. Efter några å,rs praktik i Boden
och Linköping återvände Johansson till
hemstaden. 1920 övertog han den frisersa
bng där han börjat som lärling och drev
denna til1:sammans med en kompanjon fram
till pensionsåldern. Johansson var en mycket
idmttsintresserad man och fungerade på sin
tid bl.a. som fotbolls,domare. Han var även
en driven schackspelare och var under eu
antal år vänersborgsmästare i schack. Jo-
hansson ä'gnade mycket av sin fritid åt sitt
samlarintresse och sin fina myntsam'1ing.

Han var en gladlynt och humoristisk man som gärna underhöll sina många kun-
der med glada anekdoter. - Johansson inträdde i Gillet 1930.
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Affärsföreståndaren OLOF WERNER föd
des i Vänersborg den 2 september 1909 och
avled i Trollhättan den 16 december 1971.
- Efter realskolexamen i hemstaden an
ställdes Werner 1931 som biträde på Sys
tembolaget i Vänersborg, avancerade 1939
till filialföreståndare i Grästorp, återvände

tiJ.1 hemstaden 1946 för att slutligen 1955
övergå till Trollhättan som aJfärsförestån
dare där. I yngre år gjorde sig Werner känd
som en framgångsrik forbollspelare i VIF:s
fotbollslag. Han var även en god sångare

och mångårig medlem i Sångsäl1skapet Sjung
Sjung, där han även verkade som kassör.
Genom sin glada och humoristiska läggning

gjorde sig Werner allmänt omtyckt och uppskattad. För hemstaden och Gillet hys
te Werner ett ~ivligt intresse och han besökte gärna Gillets årsstämmor - senast
kort före sin bortgång. - Werner inträdde i Gillet 1932.

SVEN LIND.

Sida vid sida falla de

samlas allt fler och fler,

Somliga tidigt kallade

andra då sol gått ner

Skuggorna breder sig över dem

vilan blir djup och lång.

Nattliga vindar söver dem

Susar sin vaggande sång.

(Anita Hallden)
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Vänersborgs Söners Gilles

styre1seberätte1se för år 1971.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följan
de berättelse för verksamhetsåret 1971, Gillets 66:e arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma i Gillets styrel
serum, måndagen den 29 mars och till Högtidsstämma på Stadsho
tellet Allhe1gonadags afton, fredagen den 5 november 1971.

Högtidsstämman som leddes av l:e Åldermannen Erik Sahlin ha
de samlat 62 gillebröder. Gillets 25-årstecken tilldelades 4 därtill
berättigade bröder.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats och Åldermannen avslu
tat Högtidstämman samlades bröderna till gemen,sam måltid.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtionde år
gång, som distribuerats under oktober måna'd.

Då det tidigare saknats bestämda regler för utdelning av Gillets 25
årsmårke och medalj har styrelsen fa,stställt sådana bestämmelser,
vilka åt.erfinnas på annan plats i årssskriften.

Vid årets slut hade Gillet 625 medlemmar.

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Be
träffande Gillets fasti~het med tillhörande fond hänvisas till ål
derdomsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

1. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från 1970 14.392 :62
Medlemsavgifter 8.805:-
Ränta sparkasseräkning 837:74 9.642:74

Kronor 24.035:36
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Skatter 220:-
Hyra till Stiftelsen för arkiv1oka!er 3.000:-
Sammanträdeskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 :34
Gåvor och uppvaktningar .. . . . . . . . . . . . . . . . . 433 :10
Tryoksaker 649:05
Porton 89:85
Kostnader Högtidsstämman . . . . . . . . . . . . . . 149:75
Ande! i kostnader för årsskriften 4.518:20
Birger Sjöbergs-Sällskapet 50:- 9.478:29

-----
Behållning till år 1972:
Kassa och postgiro 122:85
Inne~tående i banik 14.434:22 14.557:07

Kronor 24.035 :36

2. VANERSBORGS SONERS GILLES FORSKONINGSFOND:

Behållning från år 1970 .
Ränta .

6.808:11
514:79

Kronor

Skatter , .
Behå.lIning till år 1972:
Innestående i bank .

7.322:90

135:-

7.187:90

Kronor 7.322:90

3. NAMNKUNNIGA VANERSBORGARES MINNESFOND:

Behållning från år 1970 . .
Ränta .

1.562:84
118:54

Kronor 1.681 :38
Behållning till år 1972:

Innestående i bank . 1.681 :38

4. KNUT HERNSTROMS UNDERSTODSFOND:

Behållning från 1970 .
Ränta .

3.024:70
228:61

Kronor 3.253:31

Behållning till 1972:

Innestående i hank . 3.253:31

Kronor

8.956:27
457:81

--------

9.414:08

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:

Behållning från år 1970 .
Ränta
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Behållning till 1972:

Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

4.900:
4.514:08 9.414:08

1.400:-
2.615:51

6. MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSrODSFOND:

Behållning från 1970: .
Ränta .

Kronor

Julgåva .

Behållning till 1972:

Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

Kronor

7. WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:

Behållning från 1970 .
Ränta .

Kronor

3.884:80
230:71

4.115:51

100:--

4.015:51

4.115:51

11.157:69
561 :51

11.719:20

Premium till elever vid Huvudnässkolan-
Torpaskolan .

Skaner .

Behållning, till år 1972:

Lån till Stiftelsen .
Innestå,ende i bank .

150:-
181 :.- 331:--,-

6.300:-
5.088 :20 11.388 :20

Kronor 11.719 :20

3.707 :80
87:-

8. RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND:

Behållning från 1970 .
Försålda årsskrifter 180:-
Annonser i årsskriften 3.095:-
Ränta '. 175:84

Kronor

Kostnader för årskriften .
Skatter .

-----
Behålln ing ,till år 1972:
Innestående i hank .

Kronor

2.856:64

3.450:84

6.307:48

3.794:80

2.512:68

6.307:48
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9. LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från 1970 .
Ränta .

Kronor

9.039:08
462:89

9.501 :97

Behållning till 1972:

Lån tiJI Stiftelsen .
Innestående i bank .

4.900:-
4.601 :97 9.501 :97

10. NILS CARLSTRöMS DONATIONSFOND:

Behållning från 1970 .
Ränta ' ' .

Kronor

Skatter

6.292:74
318:54

6.611 :28

97:-

Behållning till 1972:

Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

3.500:-
3.014 :28 6.514 :28

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman och gille
skrivare f.d. driftchefen Thorsten Gulz och till kassafogde och gil
levärd kamreraren Olov Janson.

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden varjämte
annat samråd ägt rum.

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUIST.

Vänersborg den 14 mars 1972.

ERIK SAHLIN.

STEN SAHLIN.

SYfN LIND.
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Granskningsberätte1se.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskning,smän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning un
der år 1971, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande gransknings
berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders rä:kenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplys
ning om de ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess
angelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avsende å redovis
ningshandlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägenhe
ter. Med stöd av vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker vi
full ansvarsfrihet för den tid granskningen omfattar.

Vänerborg den 1 februari 1972.

KJELL THERNQUIST. BlLT DAVIDSSON.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1971.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1971,
stiftelsens tjugonde arbetsår.

Räkenskaperna utvisa följande:

VINST- och FöRLUSTKONTO:

l n t ii k t e r:

Hyrors konto .
Bidrag frlin Allmänna kassan .
Räntors konto .

18.100:
3.000:-

296:61 21.396:61

Kostnader:

Räntors konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.200:-
Skatter 534:-
Renh1iJ.lnings- och Elkrafts konto 1.868 :12
Bränsle konto (1968-1970) 998:73
Försäkringsavgifters konto 1.270:-
Reparationers konto 790:-
Div. kostnaders konto -:20

Understöds konto .

16.661 :05

500:-

Kronor 17.161 :05

Kapital konto (hets vinst) 4.235:56

Kronor 21.396:61

111 31/12

155.000:- 155.000:--
3.100:- 3.100:-
2.838:66 2.574:22

160.938:66 160.674:22

111 31/12

160.250:- 155.750:-
688:66 4.924:22

160.938:66 160.674:22

Låne konto .
Kapital konto .

---------------

Kronor

Skulder:

ING.- och UTGÄENDE BALANS,K.ONTO:

Tillgångar: ('

Fastighetens konto (tax.v. '160.000:-)
Inventariers konto .
Bank- och postgiro konto .

--------------

Kronor
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SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASONS DONATION:
BehåHning från 1970 51.666:64
Ränta 2.769:29

Kronor 54.635:93

Behållning till 1972:
Innestående i bank 14.635:93
Lån till Stiftelsen 40.000:- 54.635 :93

F~;~tigetens kök har under året utrustats med nyeIspis. I övrigt
har inga reparationer företagits.

Inom sig har styrelsen för året utsett: till v. ordförande och sekre
terare f.d. driftchefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren Olov
Janson och till fastighetsskötare handelsträdgårdsmästaren Ole
Thernquist och direktören Sven Lind.

Vänersborg den 14. mars 1972.

ERIK SAHLIN.

THORSTEN GULZ.

OLE THERNQUIST.

STEN SAHLIN.

SVEN LIND.

OLOV ]ANSON.

EVERT LUNDBORG

Revisionsberättelse
för

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem.

Undertecknade, som utsetts att i ,egen~kap av revisorer granska
stiftelsens räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag
avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räken
skaper och !Styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stif
telsens ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess ange
lägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger idke i avseende å redovis
ningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgågarna eller
eljest beträffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.
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Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full

ansvarsfrihet för 1971 års förvaltning.

Vänersborg den 1 februari 1972.

KJELL THERNQUIST. BILT DAVlDSSON.

Sammanställning

över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar

den 31 dec. 1971.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunni.ga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hemströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindeda,Js Minnesfond .
Oscar Wenerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond .
Richard Dymlings Ärsskriftsfond .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
Nils Carlströms Donationsfond .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Älderdomshem
Ingeborg och Gottfrid Eliassons Donationsfond... . . . .. 54.635:93
Fatstigheten 4.924:22

14.557:07
7.187:90
1.681 :38
3.253 :31
9.414:08
4.015:51

11.388:20
2.512:68
9.501 :97
6.514 :28

59.560:15

Summa kronor 129.586:53
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VKNERSBORGS SöNERS GILLES
MEDLEMMAR

1971.



MEDLEMMAR.

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, GöSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum .
"ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg , .
'cANDERSSON ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, BROR, Sågc:re, Vänersborg .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSON, FRANK, Elingenjör, Vänersborg .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
"ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Hässleholm .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
"'ANDERSSON, KARL, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) ..
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON PER ARNE ..
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Mel1erud .
':'ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg .
"ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mämingsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendenr, Vänersborg .
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Födelse· In trä·
år desår

1894 54
1924 55
1922 51
1944 58
1916 54
1923 58
1903 57
1931 46
1910 55
1917 60
1909 55
1917 43
1935 69
1914 54
1915 51
1914 67
1897 42
1913 46
1910 54
1917 69
1918 65
1910 29
1896 45
1923 58
1945 55
1930 59
1968 69
1915 53
1922 51

1892 42
1897 38
1970 70
1936 60
1919 35
1921 68
1918 45
1924 70
1914 55



ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
*ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................•.
BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .........................•
':-BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, överskötare, Vänersborg .
':-BENGTSON, HJALMAR, fd. PersonaIföreståndare, Skövde ..
BENGTSON, JAN, Konditor, Skövde .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ..........................••
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HAKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, KARL, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .•.......................•.........•
BE::tG, SUNE, Akeriägare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien .
*BERGLUND, GöSTA, Sjöingenjör, Malmö .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ,
"BERGSTRöM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun ' , .
"BERGSTRöM, GUNNAR, Odom. d:r, örebro .. " .
'~BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
':'BERRMAN, GöSTA, Kmneslärare, Göteborg .........•......
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) , .
*BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund .
BJöRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJORNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg .
BJORNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
'~BJORNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremäsrare, Vänersborg t .
BJöRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ' ..
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem .

1900 61
1906 54
1901 30
1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30
1910 66
1905 33
1943 65
1903 55
1968 68
1920 53
1944 68
1899 66
1967 68
1939 67
1943 55
1904 54
1911 32
1920 43
1920 48
1892 26
1906 23
1912 29
1910 43
1901 (24)62
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1888 37
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55
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"-BODEN, SVEN, Ingenjör, Gislaved, ständig medlem .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan .
"'BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Malmö .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås .
*BUGLER, JOHN, fd. Landskanslist, Vänersborg .
BKCKSTRöM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg .
BKCKSTRtlM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg ...........•
BKCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .
':-CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping .
':-CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
*CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .....•..............
CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg .
DAFGÄRD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLtlF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, MATS, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, MätningsillJgenjör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg .
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg .
"DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
"EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingenjör, Vänersborg .
<-EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDVARDSSON, GUNNAR, överskötare, Vänersborg .
"EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum .
':'ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
*ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg .
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1918 47
1906 48
1881 50
1888 (09)32
1919 54
1898 61
1904 31
1947 67
1932 67
1907 54
1902 70
1905 30
1907 JO
1911 30
1913 55
1916 49
1909 65
1939 50
1919 67
1903 53
1898 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1965 67
1911 53
1938 64
1893 52
1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 30
1934 56
1903 46
1916 71
1919 44
1924 50
1935 65
1916 53
1916 60
1951 65
1919 44
1903 42



'fELOW, PER, fd. Bankkamrer, Ed .
~'ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
':'ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Vänersborg .
ERIKSSON, ALLAN, överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':'ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg .
"ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
"'ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
':-ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad .
"'ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERICSSON, TAGE, Äkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÄKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTRöM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .
FALK, HARRY, Äkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÄKE, Transportledare, Vänersborg .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg ...............•..
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FRANSSON, ÄKE, Skomakaremästare, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservde!sman, Uddevalla .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .......•.•.•........•...
FRKNDEGÄRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRPtNDEGÄRD, PER ARNE, Rektor, Törebocla .

1906 30
1912 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1913 55
1944 54
1889 21
1913 46
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1912 46
1918 66
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1909 55
1966 66
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1939 54
1896 59
1911 57
1932 65
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58
1925 70
1925 61

1909 67
1906 55
1942 6'6
1914 68
1910 52
1916 69
1910 67
1940 68
1919 69
1923 69
1945 67
1927 67
1920 67
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FRi\NDEGÄRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .
('FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg o •••••••••••••••••

FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
"'GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg o •••••••••••

GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
:'GEMVIK, GöSTA, Intendent, Swck:holm .
*GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ÄKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
"GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg o •••••••••••••

GRANQVIST, ÄKE, Försäljare, Borlänge o •••••••••••••••••••

GRANSTRÖM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
::'GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av

gillets medalj (1956) .

GRöNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Äkersrunö .
::'GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänersborg .
"'GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg, gilleskrivare, andre

/lIderman, innehavare av gillets medalj (1967) .
*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Kngelholm .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg o •••••••

GOTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
"'HAGBORG, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Revisor, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Vänersborg o •••••••••

HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg _ .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
"'HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ...............•.•
"'HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
*HAMMARSTROM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg _
':-HANSSON, KNUT, Vänersborg _ .
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, Orebro, ständig medlem ..
"HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg t .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg .
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HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
':'HASSELBERG, GöSTA, Professor, Uppsala .
"'HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
'~HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .
HöGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HöGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
j ACOBSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
JANSON, GöSTA, Konsu!, Barranquilla (Colombia) .
JANSSON, KARL, fd. Faktor, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gym.nastikdirektör, Falkenberg ..........•...
*jANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, kassafogde, gillevärd .,
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan .
*jENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg .
jENNISCHE, MATS, Agronom, Falun, ständig medlem .
JENNISCHE, PER, FiL lic., Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, ÄKE,'Smderande, Vänersborg, ständig medlem ..
*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
*JOHANSSON, AXEL, Hande!sföreståndarc, Väncrsborg .
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JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transport1edare, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriks,arbetare, Vänersborg t .
"JOHANSSON, HARRY, Bavberare, Vänersborg t .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
'>JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
':-JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
'ejOHANSSON, HUGO, fd. Riksbanks,v,aktmästare, Vänersborg ..
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
"JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
':-JOHANSSON, OSCAR G., fd. övermaskinist, Mölndal .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Alvsered .
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
""JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .
"JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg , .
CARLSSON, BERTIL Annonskonsulent, Vänersborg, ständig med-

lem '0 •••••••••••••••

"CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, LjungskiIe, ständig medlem
"'CARLSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg i- .
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KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg .
KARLSSON, HILDING, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, l:e Skötare, Vänersborg .
"'CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Göteborg, ständig medlem ..
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg .
CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Göteborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRöM, ERIK, Representant, Karlstad .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg .
KIHLSTRöM, LARS, Fastighetsförva1tare, Vänersborg .
KlHLSTRöM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .........•.......•.•....
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .............•
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .....•
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
*LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1969) .....................................•
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg .
"LARSSON, BO, Verkmästare, Borås .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg .
LARSSON, ERIK,· Linjeförman, DaIs-Rostock .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg .
LARSSON, GöSTA, Civilingenjör, Lyckeby, ständig medlem .
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LARSSON, GöTE, Stuveriarbetare, Göteborg ooo o. o. oo. oo.
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg o oo..

LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisingsbacka o. o .
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta o o. "
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänershorg, ersättare i styrelsen .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, TAGE, Reklamman, Trollhättan .. o o. o. o .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg . o .

"'LAURELL, JOHNNY, Vänersborg oo oo o .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg o oo o .

LIND, HÅKAN, Jur. stud. Vänersborg o o' .
LIND, LARS, Civilingenjör, Mölndal oo .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg . o.. o. o o. o.
"LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad o. oo. ooooo. o.
"LIND, SVEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen ooo. o.
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg o o o
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg o .
':'LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg o .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg o... o.. ooo
':'LINDBERG, GEORG, fdo Organisationschef, Malmö . o. oooooo.
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ooooooo. o.
LINDBERG, CARL AXEL, Ingenjör, Vo Frölunda ....•..•....
*LINDEDAL, SIGURD, fdo Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) oo. o.. ooooo o o. o

LINDEN, OSKAR, KÖF,:nan, Vänersborg . o o.. o.
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem ooo..
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg . oo..... o o.. o.
LINDGREN, GöSTA, fdo Byggnadssnickare, örebro o .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
"LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg . oo. o o. o..
*LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad . o. o o. ooooo
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan o. o o .
*LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, o o o
LINDSTRöM, BROR OSKAR, fdo Köpman, Vänersborg o..
LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Sandviken .. o.. o oo..
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka o.. o. ooo..
LISS, PER ARNE, Vänersborg ..... o... o.. o. o•.. oo . o.. o. o.••
::'LJUNGGREN, ERIK, fdo Köpman, Vänersborg oo.. o .
LUDWIGSSON, EVERT, Verksto.föreståndare, Vänersborg .
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LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-
lets medalj (1963) .

':LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SOREN, Verkmästare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Vendelsö .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
'cLUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBKCK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg .
LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmästare, Arboga .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
':LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
"LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg "
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
LOFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Tisselskog .
':-MAGNI, GöTE, Tobakshandlme, Vänersborg .
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg t .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Aktuarie, Lidingö .
':'MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
"MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede """." .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MALMBORG, NILS, Skolvaktmästare, Lund " .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
'cM1LLING, GUSTAF, Köpman, Vänersborg .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linköping .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJORNESTÅL, GöTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
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NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo .
'-NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
"NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .
*NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NYSTRöM, ÄKE, Köpman, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvhdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Kapten, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, V:a Frölunda .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, örebro .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÄRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PÄRUD, PAUL, fd.Fångvårdstjähsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HJALMAR, fd. Bankdirektör, Alingsås, innehavare av

gillets medalj (1970) .
RANER, LENNART, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen
RANER, STEN ERIK, Med. kand., Göteborg .
RAPP, HÄKON, KÖpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .........•............
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
··REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg .
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1925 56

1924 50
1920 66
1904 66
1908 41
1923 58
1910 66

1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1901 66
1928 58
1916 52
1914 52
1909 67
1921 60
1901 55
1929 48
1912 60
1919 51
1915 55
1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1919 70
1917 57
1897 57
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1929 66

1900 20
1919 53
1947 69
1933 60
1913 51
1905 66
1888 31



ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg o o .
"'ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg o .
ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .. oo . o. o. o. o .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg o .
::-ROSLIN, GEORG, Sko1Yaktmästare, Vänersborg o..
::-ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .. o o. o. o .
ROSLIND, LARS-GöRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig

medlem o oooo .
':-RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg . o.. o .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg '" .. ooo..... oo .
"SAHLIN, ERIK Go, Länspolil'chef, Vänersborg, förste ålderman
SAHLIN, PER-ANDERS, Fänrik, Stockholm .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg .. o .
'cSANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg, innehava-

re av gillets medalj (1968) o o ..

SANDGREN, EGON, Elektriker, V. Frölunda o.. ooo .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga .
'cSJöö, ANDERS (SVENSSON), 1:ste Postiljon, Vänersborg o .
SJöö, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJöLING, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg o..
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg o o.. o .
SJöSTRöM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg oo .
::'SJöSTRöM, GUSTAF, Vänersborg o o oo .
"'SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Stockholm .......•...
SKOOGH, GUNNAR, Platschef, Vä.nersborg o .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
"SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda ..
"SIOX,RBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOf{LBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPEtZ, PER-GöRAN, Verkmästare, Vänersborg o .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
STENBERG, DAN, Kontorist, Angered .. oo ooo o .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg o. o .
STENSTRöM, BERNT, Direktör, Falkenberg o o .
'cSTENSTRöM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
"STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö o .
"STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg o oo o .
STRöM, SöREN, Redaktör, Vänersborg . o o o. o o

1908 5{
1909 46
1923 55
1938 71
1907 41
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53
1909 34
1945 50
1913 36
1911 34

1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1918 69
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1937 69
1925 58
1915 69
1897 28
1896 24
1927 62
1918 50
1925 70
1904 59
1941 67
1916 67
1908 71
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1930 64
1934 67

71



"SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (1969) ..

·SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
*SUNDELIUS, OSCAR, fd. l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhättan
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänershorg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, fd. Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänershorg .
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersbvrg .
"SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänershorg .
·SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg .
*SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
"SVÄRD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm .
*SVÄRD, TAGE, Disponent, Farsta .
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
*von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby .
"von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö, innehavare av gil-

lets medalj (1970) ..
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .
';'von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Kungsängen .
SYLW.\N, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg .
"SÄFSTRöM, PER-OLOF, överingenjör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
"TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile .
"'TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg , .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad , .
THERNQUIST, KJELL, Revisor", Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bi-

sittare i styrelsen .......................•............
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, Erik, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TILLBjöRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
*TRÄDEGARD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg .
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1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1909 54
1918 55
1906 70
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30

1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54
1939 50

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1907 53
1909 69
1915 59
1904 54
1899 43



TR1i.DEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Frändefors ....
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg
':'THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
':'TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg . .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Väner.sborg .
ULVEG1i.RDE, DAG, Pol. mag., Göteborg .
ULVEG7\RDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg .
WAD~AN, INGWAR, Landskanslist, Vänersborg .
WAHLIN, CARL JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Väm,rsborg .
*WAHLQVIST, ÅKE, fd. Polisassistent, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENIUS, CURT, fd. I:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
"'WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Enskede .
'cWEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
*WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kansliråd, Järfälla .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
"'WERNER, OLOV, Butikschef, Trollhättan t .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERLUND, AXEL, fd. l:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg
"'WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
'cWESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Stockholm ..
'cWESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje .
':'WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
*WESTHALL, CURT, 1:ste Länsassessor, Halmstad .
':-WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö .
"WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj

(1955) .
WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänershorg .
WIKNER, ALFRED, New York .

1937 52
1905 18
1922 55
1910 70
1906 42
1915 55
1907 29
1898 6'0
1906 70
1941 69
1945 69
1920 69
1960 71
1932 51
1904 41
1902 65
1907 54
1908 55
1904 53
1916 42
1908 42
1940 66
1901 65
1891 26
1935 61
1939 61
1907 55
1931 46
1912 58
1925 60
1909 32
1908 54
1917 52
1892 3D
1901 55
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1908 36
1904 28

1885 06
1919 58
1899 66
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WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
"WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetar.e, Väners.borg .
"'WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Väners.bong t .
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg .
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg .
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, Skå .
WXRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg .
WXRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
"ÅKESSON, NILS-ERIK, Major, Härnösand .
"'ÅSTRöM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .

" t:lidelad 25-årstecknet.

Antal medlemmar under året: 625.
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1903
1924
1889
1896
1943
1903
1950
1937
1890
1928
1917
1950
1913
1900
1920
1923
1903
1922
1902

59
51
35
43
63
63
63
63
49

53
64
64
58
55
55
61
69
46
42



TILLKOMNA UNDER ÄR 1972.

ANDERSSON, ARNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Studerande, Vänersborg .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdinlktör, Säter .
FKLLING, HARRY, Televerkarbeure, Vänersborg .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Väners:borg .
WERNER, TAGE, Maskinist, Trollhättan .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Teckningslärare, Vänersborg ständig medlem
HAGSER, HÅKAN, Försäljare, Vänersborg .
OLSSON, JAN, Stud., Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Stud., Vänersbor,g .
RAMNEMYR, BJöRN, Mätningstekniker, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Brevbärare, Vänersbor,g .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
öSTERHOLM, LAGE, MäJtningstekniker, Vänersborg .
HEDSTRöM, ERNST, f. r·ektor, Vänersborg .

1913 71
1957 71
1916 71
1939 71
1944 71
1943 71
1915 71
1937 72
1918 72
1947 72
1955 72
1949 72
1943 72
1923 72
1936 72
1933 72
1902 72

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m.
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VANERSBORGS SONERS GILLE 1972.

Styrelse.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftchef, Andre Ålderman, Gilleskrivare 1954.
THERNQUIST, OLE, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Kassafogde 1964
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
JANSON, OLOV, Kamrer, Bisittare 1964
LIND, SVEN, Direktör, Bisittare 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Ersättare 1968.

Beredningsnämnd.

GULZ, THORSTEN, f. d. driftschef, Gilleskrivare.
JANSON, OLOV, Kamrer
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd
LARSSON, STIG, Kamrer.
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.
THERNQUIST, KJELL, Revisor
MELIN, GEORG, Försäl.jningschef

Ärsskriftsnämnd.

SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftschef.
TAUBE, EDVARD, Organisationschef.
ROLANDER, GUNNAR, Faktor.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman



Räkenskapsgranskare.

DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.
MELIN, GEORG, Försäljningschef

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent.

STIFTELSEN VKNERSBORGS SONERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1972.

Styrelse.
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftchef, Vice ordförande, Sekreterare 1954.
THERNQUIST, OLE, f.d. Han,deJ,strädgårdsmä,stare, Kassör 1964
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
]ANSON, OLOV, Kamrer, Ledamot 1964
LIND, SVEN, Direktör, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Suppleant 1968.

Revisorer.
DAVIDSSON, BILT, Bankk,amrer
MELIN, GEORG, Försäljningschef

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Suppleant
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VKNERSBORGS DOTTRARS GILLE 1972.

Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Första gil!eskrivare.
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gil!eskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gil!evärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gil!evärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gil!evärdinna.
AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Gil!evärdinna

OBERG, ALVA, Fru, Ersättare
ROSLIN, GUNHILiD, Fru, Ersättare

Beredningsnämnd.

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

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

Arkivarie.
OBERG, ALVA, Fru.

Siffergranskare.
SÄRNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.

ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
FALK, OLGA, Fru, Ersättare.

273 medlemmar, varav 6 ständiga.



NAR NI KAN SPARA
NAR NI BEHöVER LÄNA

GÄ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG

Vänersborg - Brölande! - Frändefors - Vargön



SVENSKA HANDELSBANKEN

BANKEN FOR HELA FOLKET



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster



BANKENMED I

SKARABORGS
BANKEN

0) personlig service

EDSGATAN 12 A TEL 19900

- -------------'



o

Arets bilköp.
Provkör Peugeot 504 - årets bästa bilköp

Tenggrenstorpsvägen 10
Tio 0521-13840 Väoersborg

---~---~----



Wfö1i

General Motors
bilar

Välkommen till vår bilhall

O:a vägen 26, Vänersborg

Provkör några av OPEL:s modeller

KADETT ASCONA MANTA

REKORD COMMODORE

Vänersborg Tel. 0521/12078

0521118680



b1

Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORGS lÄN
Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



Boktryck

Offset

Ring eller besök oss!

C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri AB
KYRKOGATAN 21 BOX 134 46201 VÄNERSBORG l TEL. 0521/102 51

----------------



Kläder för små MAN

Kläder för unga MAN

Kläder för stora MAN

Kläder för äldre MAN

Kläder för alla MAN

BEKLÄDNADS
AFFÄREN AB

VÄNERSBORG

---------------



"Raka
o

sparet"

till Er
med

eldningsoUa
Ja, vi kommer direkt till Er med egen
tankbil från vår depå här j Yänersborg
och fyller eldningsolja.

Genom öSs får Ni rätt eldningsolja
i rätt tid.

Tag kontakt med oss. Ni får snabba och
pålitliga leveranser

SMITHS
Tel. 0521/10254



Vänersborg

Rekommenderas!



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

-I-~--

Guld- och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226



som Vl
abonnera på ELA och Ni får väl bevakade ortsny

heter, kulturartiklar, husmors- och familjesidor, för

ströelseläsning, idrott och mycket annat - allt ut

märkt redigerat. Ni kommer o c k s å att trivas med

Elfsborgs Läns Annonsblad.



Rydings

I Måleri AB

VERKSTAD:
Kronogatan 5

Telefon 13125

BOSTAD:

Telefon 11596

-------

Utför allt inom yrket



I ---l
i
I

I

I@~~~~r~ ~@I~llr@mm I

Edsgatan 12 B - Tel. 10110 I

lll[GHEOOJl~~ ~@I~llrrm~ll
Hedmansgatan 3 - Tel. 10915

FÖRSTKLASSIGA

OCH

VA"LSMAKANDE

KONDITORIVAROR



Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS I
I

TEGEL
Tel. 11011 - 165 SO.



AB SOLSKYDDS

PRODUKTER
N. POSSECKER

Sandmarksgatan 16

Tel. 0521-131 10

462 01 Vänersborg

TILLVERKNING OCH FöRSÄLJNING AV:

Manövrering med:

Fasadpersienner vev, motor

Markiser band, motor

Terasstak vev, motor

Mörkläggningsanordningar vev, kulkedja, motor

Mellanglaspersienner lina, kul'kedja

Frihängande persienner vev, motor

BEGÄR BROSCHYR



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793

L _



Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Marierovågen 18
Kök
Bostad H. Fock

" E. foek

Filialer:

Telefon 10560

Tel. 16558
Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER

_________________________ 1



Stenhuggeriet tel. 11345

VÄNERSBORG

l GRAVVARDAR

GRANITFIRMAN

rSf)a((man &
---.-"

71}forngren

,--------------------------



HAR NI VATTEN
Om inte - Ring oss!

VATTENFRAGAN LOSES PA EN DAG

på bästa och billigaste sätt

med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PU,MPANLÄGGNINGAR UTFORES

Svensk
Maskinborrning AB

Tel. Trollhättan 0520/13892 Yänersborg 0521/11311



Kyl-

Frys 
Tvättmaskiner 
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast

hos

Petersbergsvägen 31 - Tel. 11216

__m •



Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



Ordna Edra
Turistresor, Föreningsresor,

Affärs- och J{onferensresor,

och dyl.
genom

Vänersborgs Linjetrafik
tel. 14985 kontor
D. KielIson
tel. 18651

125 93 bostad
u. Kjellson
tel. 19579

LlJ:r;;;t \"_@
~ ~ A~~

;. ~@~$~

BEKVÄ.MA TURISTBUSSAR
FOR UPP Till 49 PERSONER



Ny- och

Ombyggnadsarbeten

utföres av

BYGGM. KARL KARLSSON

LONNEBERGSHAGE

TEL. 26011



I KB Vänersborgs
Grävmaskiner

Olsson & CA

Nygatan 84, VÄNERSBORG

Tel. 10998

Utför Grävnings- och

Schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner, Trailers

och Bandtraktor



SÄTT

PÄ TILLVARON MED

TAPETER o. FA:RGER

FRÄN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102



FöRETAGARE

--~l

I
I

I

BOKSLUT och DEKLARATION; visst är det vik

tigt och nödvändigt att taga fram dessa upp

gifter.

Vi behandlar dock ett siffermaterial från en för

gången tid.

Framtiden är viktigare och därmed också be

tydelsen av

EKONOMISK PLANERING

Vänd Er till oss, vi tillhandahåller en fullständig

ADMINISTRATIV FORETAGSTJÄNST

L...l.parbankemas
redovisningstjänstab

VÄLKOMMEN TILL ER SERVICEBYRA



SE BÄTTRE
med våra glasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

ROSLINDS OPTIK

Tel. 14284

Pg. 34811

EDSGATAN 16

VÄNERSBORG

1-----------------------------

Kvalitetsvaror
I LÄDER och PARFYM

C)Yäskan

Roslinds Hörna, Yänersborg

Tel. 11388

'------------------------



e Tryck-eee
II

sakere•e•ee för hemmet,ee
föreningen eller affäreneee
levereras ave ossee
snabbteee
och välgjorteeeee
Petres Tryckerieeeee Söderg. 3 Tel. 13940•

AB VJiNERSBORGS

JARNHANDEL

En välsorterad järnhandel

Tel. 10082 - 10287



Andersson, larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 106 69, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Kol Koks

Hamngatan 7

Modernt

Tel. 13850 - 13851 växel

Komfortabelt



VÄNERSBORG

Handelsaktiebolaget

WUCO

Importör

.Fordonsartikl. .. Husvagnsartikl.

~Fritids.. och Hobbymaskiner

i

I

I

I
I

I

.

I

I

:-- Vånersborgs

Bokhandels AB
Etablerad 1832

Böcker, papper, leksaker, skrivmaskiner 
även för uthyrning.

SpecialitE~:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav

ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET
.~~_.-~._._-_ ...~-~~.



• Vid behov av

• Väskor och Portföljer

• vänd Er till

Vänersborgs Läderaffär
RANER & Co

~• ':1' '.' \I!~..d
~. '" ' • ~I ,'"

. .

BELYSNING

ALLT I El

KÖKSINREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel. 0521111066

Edsgatan 31

Tel. 0521/197 67

8elysningsarmaturer

Stor sortering



Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

unoXibilen
-billigastemilen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROL med "flytande wolfram"

HANDELSBOLAGET S.E. HANSSON
O. Vägen Vänersborg Tel.0521/17970

------------------



I(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 100 02, 133 02

HOTELL GILLET
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 12647 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

•••
Försälj er:

OLJOR, FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.m.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. medlem

Tel. 11085 15850



Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Vänersborgs Glasmästeri
(Bellman & C:o)

Verkstad och Lager:
Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,

Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.

Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.

Glassliperi

Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,

Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

----~--------------------

Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

Ir
interflora

&t1 aJ!t meCJ13lo11lmor/
o

EDSGATAN 21 TELEFON 136 73 - 100 63



LUNDINS RADIO & TV
Edsgatan 7

Allt i Radio TV Musik

Tel. 10543

Grammofoner och service

GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG BA:ST HOS

Lundborgs

EDSGATAN 14 TEL 10414



I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Damkonfektion

Tyger o. Sybehör

RAGNAR NILSSON
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21

1--------·-- .---~

Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Edsgatan 20 Tel. 10311
462 Ol Vänersborg

Drottningtorget Tel. 13400
461 00 Trollhättan

'-------_._..



GILLBERGS

TOBAKSHANDEL EFTR.

HAVANNAMAGASINET
Det mesta

av det bästa

i branschen
Kommissionär för:

Penninglotteriet o.
Tipstjänst.

1----------------------------

SPORTPRISER
Största sortering till låga priser
Pokaler - Plaketter - Medaljer - Förtjänsttecken

Föreningsmärken - Priser i glas och keramik - Klubb

standar - Dräktmärken m. ~.

Egen gravyranstalt - Snabba leveranser

Vi ordnar även idrottsmässor, lotterier och tombolor.

Lotterikiosker utlånas till kunder.

Rekvirera vår katalog.

FÖRENINGSTJÄNST I YÄNERSBORG AB_11
462 00 Postfack 249 - Tel. 0521-13461 - 17~61



,------ ----------------------

Vänersborgs Bokförings- och

Revisionsbyrå

Tel. 105 99 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

Välkommen till
Vänersborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp

med landets ledande möbelaffärer kan erbiuda Er

bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.
Tel. 10573, 16573.

------------

Vänersborg



GÄLLER DET FOTO?

- DA LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 - Tel 11232

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING

KOPIERING - ALBUM - RAMAR

_... _._._--....._.. _------

••

MALMSTROMS



~"K~!'=
Edsgatan 37 Tel. 11724

MOPEDER: PUCH - ZONDAPP

Cyklar: CRESCENT - DBS 

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS

BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti· och privatbokbinderi

Hamngatan 5

VANERSBORG

Tel. 10821

_________ J



Cykel- & Sportaffär

Tel. 10906

Allt i sportartiklar

VÄNERSBORG

ZETTERBERGS

I

---------~---I

SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

~------------- -----------------

ÄNERSBORGS

~f714~~
• ••

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7 _
ANDERSONS,

Frank Andersson Tel. 104 32
Skyttegatan 1 Vänersborg 19432

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER



,.--------_._---_._-----_._--

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFAR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Elektriska
installationer för belysning och kraft,

reparationer av alla slag.

Radio- & EI- Service
Tel. kont. 11667, bost. 12734

Behörig installationsfirma för Vänersborg med omnejd.

Björndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

Rekommenderas
~._---.._._-_._-----_.

Gaddes Sport & Vapen
HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Zoologisk avdelning

Kungsgatan 5

---_._--------.

Tel 11612



Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Tel. 10084

Mattssons Bokhandel AB

Residensgatan 7 Vänersborg Tel. 15450

-------

e/lllt i 'Broderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7

Vänersborg

Vänersborgs Cementgjuteri

rekommenderar

sina välkända betongvaror

Tel. 10680



Residensgatan 10

VÄNERSBORG

-----------

Affären för
UNGDOM

Tel. 13045

Vittvätt - Stärkning - Strykning

Special.
Tvätten AB

Strömstad Fabrik 00 kontor lysekil
Tel. 11970 Tel Vänersborg 12755 Tel. 12655

-_. ------------ ._-_ .._--_.._ .._._._.-._--_ ...__... _._---

PRESENTAFFAOREN i CENTRUM
Tel. 18485





VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

o

ARSSKRIFT

1973

Fyrtioandra årgången

Vänersborg 1973. ON Corlssons Eftr AB





ERIK G. SAHLIN.
IN MEMORIAM

Vänersborgs Söners Gille har i år drabbats aven svår förlust. Gil
lets förste ålderman, länspolischefen Erik Sahlin har för alltid läm
nat oss.

Erik Sahlin var en äkta son av vår stad, till vilken han med glädje
återvände efter många års meriterande tjänster på andra orter.

Erik Sahlin föddes i Vänersborg den 10 januari 1909. Efter stu
dentexamen vid Vänersborgs högre allmänna läroverk år 1928, ge
nomgick han reservofficersuthildning och blev med tiden kapten
i Kungl. Xlvsborgs regementes reserv. Han genomgick Statens po
lisskola och fullgjorde polistjänst både i Vänersborg och i Stockholm.
Efter juridiska studier vid Stockholms högskola avlade Sahlin sin
jur.kandexamen år 1941, och efter tingsmeritering i Trollhättan fick
han olika förordnanden tills han 1948 blev biträdande landsfogde i
Gävleborgs län. År 1954 blev Erik Sahlin landsfogde i Västerbottens
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län, med placering i Umeå, där han verkade till 1963 då han åter
vände till sin hemstad som landsfogde i .KIvsborgs län. Efter omor
ganisationen fick SahIin 1965 förordnande att vara lämpolischef 
en ansvarsfull befattning som han med nit och skicklighet uppehöll
till sin bortgång.

För dessa sina insatser i samhällets tjänst blev han kommendör av
Nordstjärneorden.

Det är naturligt att en man med Erik Sahlins erfarenhet, duglig
het och representativa läggning fick många uppdrag utanför sin krä
vande tjänst. Sålunda var han styrelseledamot i föreningen Väners
borgs Musei vänner, ävensom i Hirger Sjöberg-sällskapet. Han äg
nade stort intresse åt Rotary-rörelsen, där han var president 1970--71.
.Kven inom Polistekniska föreningen togs Erik Sahlins krafter i an
språk och han var en tid dess ordförande. Han var även ordförande
i Dahlöfska fonden.

För oss framstår emellertid minnet av Erik Sa:hlin tydligast som
förste ålderman i Gillet. Med sin kärlek till hemstaden, sin rika kän
nedom om Vänersborgs historia och dess innevånare var Erik Sahlin
väl skickad att axla manteln efter vår förre ålderman Gunnar Hjort.
Gillet och dess medlemmar låg honom varmt om hjärtat och när det
gällde Gillets angelägenheter åtog han sig gärna de mest krävande
uppgifterna. Vi minns honom som den entusiastiske initiativtagaren
till den ombyggnad av fastigheten som gav oss nya lokaler och bätt
re arkivutrymmen och vi vet att han gladdes över att detta kunde
förverkligas. När en enhällig styrelse beslöt tilldela sin ålderman
gillets medalj så skedde detta i en känsla av hela Gillets önskan att
på detta sätt visa sin uppskattning av hans värdefulla insatser. Just
vid denna Högtidsstämma skulle detta skett, men ödet ville annor
lunda.

En plikttrogen ämibetsman, en nobel personlighet och en ovanligt
trivsam vän och gillebroder har för alltid lämnat oss. Det är med
vemod vi tänker på att aldrig mera få se honom ibland oss, men det
är med glädje och tacksamhet vi återkallar minnet av Erik Sahlin
och hans betydelsefulla gärning inom Vänershorgs Söners Gille.

Vi lyser frid över hans ljusa minne.

Vänersborg, AHhelgonadagsafton 1973.
Sven Lind.
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Författaren till följande historik är fil. dr och docent i nordiska

språk vid Göteborgs universitet. Sedan 1966 är han vänersborgare·

och lektor i svenska vid Gymnasieskolan.





VÄNERSBORGS STADSBIBLIOTEK

OCH DESS FÖREGÅNGARE

Av

Ingwar Fredriksson

Läsning utan eftertanke gagnar föga.

Magiiabeehi.

KKLLORNA.

Källorna till denna historik är i första hand protokollen med bi
lagor från sammanträdena med Vänersborgs folkbiblioteksförening
och dess styrelse samt från styrelsen för stadsbirblioteket. Det före
ligger en nära nog obruten följd av protokoll från oktober 1910 fram
till dags dato. Endast ett protokoll har inte kunnat återfinnas, och ett
protokoll från 1932 blev aldrig skrivet, se nedan sid. 30.

Protokollen är i allmänhet att betrakta som beslutsprotokol1;
ibland är de något utförligare och refererar i koncentrerad form dis
kussioner.

Från folkbiblioteksföreningens tid föreligger drygt 100 protokoll,
ungefär hälften från vardera föreningen och dess styrelse. Antalet
paragrafer per protokoll är lågt, endast 4 i medeltal. Efter omkring
1930 är protokollen något fylligare. Inga särskilda paragrafer ägnas
sammanträdenas öppnande och avslutande.

Den 14 november 1935 sammanträdde för första gången styrel
sen för Vänersborgs stadsbibliotek. Från detta datum till och med
juni månad 1973 föreligger ca 200 protokoll. Antalet paragrafer per
protokoll ökar något under första tiden i förhållande till tiden före
1935. Först omkring 1960 blir det mera regel än undantag, att para
grafantalet per protokoll är över 10. Under de senaste 5 åren har
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paragrafantalet stigit markant, naturligtvis beroende på den vidgade
sjukhusverksamheten, planeringen för nybyggnationen och på den
i övrigt starkt breddade verksamhet som biblioteket numera bedri
ver. Antalet paragrafer per protokoll under tiden 1935-1973 är i
medeltal il.

Av stor betydelse för denna historik är också årsredogörelserna
för folk- och stadsbibliotekens verksamhet. Delar av folkbibliote
kets verksamhetsberättelser ingår vissa år i stadsfullmäktiges hand
lingar. Jag har också tagit del av de uppgifter som biblioteken läm
nat i samband med ansökan om statsbidrag.

Givetvis har också protokollen och handlingarna från drätselkam
maren, sedermera kommunstyrelsen, och stadsfullmäktige, senare
kommunfullmäktige, kommit till flitig användning.

Då alla de här nämnda protokollen och handlingarna är offentliga,
har jag ansett mig vara oförhindrad att utnyttja dem till fullo.

Eftersom källorna till denna historik är relativt få och ganska
lättillgängliga för den intresserade, har jag inte ansett det nödvändigt
att i varje enskilt fall ange beläggställe för mina uppgifter utom någ
ra gånger. En fullständig källförteckning återfinnes i slutet av den
na redogörelse.

FÖREGANGARNA. TIDEN FöRE 1910.

"1 den öfvertygelsen, att fler,e af detta samhälles upplysta
och aktningsvärda medlemmar lika innerligt som jag känna
bristen af ett Läsesällskap, tager jag mig ödmjukligen den fri
heten att till ett sådant Sällskaps bildande inbjuda alla här i
staden och orten varande vänner af Litterär och Politisk bild
ning. Att vidlyftigt orda om ett Läsesällskaps mångfalldiga nyt
ta anser jag Öfv,erflödigt. Hvar och en, äfven om han endast
ytligt betraktat den nyare tidens utvecklingsprocess, måste
hafva varseblifvit den utomordentliga hastighet, hvarmed men
niskosnillet i alla rigtningar framilar på kunskapernas och ta
len1Jernas område, samt insett nödvändigheten att sjdf, såframt
han ej vill qvarstadna på mensklighetens lägre gebit, påskynda
gången af sin egen själsodling, för att kunna, om möjligt, följa
med den till fullkomlighetens mål flygande bildningen. Miner
va, Grekernes och Romarnes personifierade vishetssymbol var
tungt rustad, och framvandrade med hela materialismens gra
vitetiska långsamhet, hvaremot den moderna, från Christendo-
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men utgående upplysningen är bevingad, och såsom ett slags
dufvopost emellan ljusets och mörkrets land från den sanna vis
hetens pa,radis nedbringar fridens olivrblad. Ett ibland de säk
raste medlen att kunna någorlunda blifva delaktig af det, som
denna dufvopost medförer, är utan tvifvel ett Läsesällskap, och
det är såsom sådant jag vågar föreslå dess inrättande härstädes.
De, som med välbehag omfatta mitt förslag, täckes här nedan
före anteckna sina namn. Såsnart ett någorlunda tillräckligt
antal subscriberat, kan man sammanträda, för att öfverens
komma om de villkor, som böra utgöra grunden för Sällskapets
bildande och bestånd."

Så lyder den "Anmälan" som kyrkoherden i Vänersrborg C.A.
Carlsson författade och underskrev den 2 januari 1837. Han var en
relativt ung man vid denna tid och hade innan han kom hit tjänst
gjort i vår koloni i Västindien. Hans tankar om "bildningens sprid
ande" har ett naturligt samband med 1830-talets liberala ström
n1ng och intensifierade politiska debatt. Dessa i sin tur har sina röt
ter i det slutande 1700-talet, då franska revolutionen och upplys·'
ningen på så många punkter kom att bryta med det förgångna och
förebådade en ny tid, inte minst vad gäller vidgad bildning och po
litisk medvetenhet.

På baksidan av uppropet står namnen på nära femtio personer.
De flesta har skrivit med egen hand. överst står landshövding San
delhielm. Därefter följer många av stadens mest kända personer, t.ex.
landskamrerare Gasslander, länsibokhållare Skarin, doktor örtenblad,
borgmästare Bergius, handlande Spaak, rådman Fridstedt samt en
Boivie på Rånnum och en Bildt på Lindås.

1837 hade läsesällskapet 36 ledamöter. Årsavgiften var 4 riksda
ler banco. Herr Prytz på överby erbjöd ett "stående lån" å 200 riks
daler samma år. Stadgarna, som trycktes 1837 hos Johan Qvist, sä
ger i sin första paragraf, att "hvarje hederlig medborgare kan blifva
Ledamot af Läsesällskapet". Lokaler hade man hos "hushållssällska
pet." Läsesällskapets katalog upptar ca 250 titlar på böcker, som
uppges ha blivit räddade vid eldsvådan 1834. Under 1837 inköptes
ett sextiotal verk, många bestående av flera delar. Kvinnornas be
hov av bildning och förströelse ansåg man sig uppenbarligen ha till
fredsställt genom att inköpa Mel1ins Fäderneslandets Historia för
Fruntimmer och Nösselts Berättelser ur allmänna Historien för frun
timmer (i tre delar).
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Sällskapet fick emellertid kort livslängd: i ett protokoll från
nuari 1839 konstateras, att verksamheten upphört, och man har
problem med att klara av lånet av herr Prytz. Den 8 februari 1840
beslutade man att, för att "bibehålla Bibliotheket oförskingradt",
överlåta det till Gyllenheimska donationsfonden för att förvaltas för
donationens räkning. Därmed synes sällskapets korta historia vara
slut.

Det läsesäl1skap som här omnämnts har haft en direkt föregång
are. Detta framgår klart av protokollet av den 22 februari 1837, då
man diskuterade stadgarna. Det säges: "Det förra Läsesäl1skapets
Stadgar af den 14de December 1820 och 20de Dec. 1824 uplästes och
antogos med följande förändringar ..." Av detta senare läsesällskap
är inget ytterligare bekant, mera än att många böcker räddats vid
branden 1834 (se strax ovan).

Det enda offentliga biblioteket i staden vid mitten av 1800-talet
var apologistskolans. Dit hade 1824 donerats den boksamling som ge
neralauditören Erik Gustaf Gyllenheim hopbragt. 1841 tillkänna
gavs i tidningen, att skolans och det därmed förenade förra läsesäll
skapets bibliotek hölls tillgängligt för "alla i Staden och Orten boen
de, af Bibliothekarien kände Personer." Bibliotekets för,eståndare var
då C. S. Hultström. Allmänhetens intresse synes ha varit ringa. Det
är kanske begripligt, att lånesiffrorna var låga, ty läsesäl1skapets
bokbestånd verkar otidsenligt, även om man kunde låna böcker som
Atterboms Lycksalighetens ö, Euphrosynes dikter, Goethes Beneve
nuto Ce1linis lefnad och Bignons Congressen i Troppau. Lördags
Magasinets första årgång var nog intressant att läsa liksom boken
med den lockande titeln Fransoserne äro ej hvad de utropas för.

På 1840-talet drev läraren och bokhandlaren Norlin ett lånebiblio
tek. Årsavgiften var 5 riksdaler banco. 1850 övertog musik- och bok
handlare F. A. Zettergren verksamheten. I januari 1851 meddelade
han i annons, att biblioteket "undergått en betydliga tillökning och
framgent kommer att tillökas med allt utkommande nytt af större
intresse." Biblioteket hölls öppet som regel 4 timmar per dag, och
låneavgiften skulle erläggas förskottsvis.

Omkring 1840 bildades efter utländska mönster s.k. bild
llingscirklar i folkupplysningens tjänst. Vänersborg fick sin första
cirkel 1849, främst genom insatser av komminister Fredrik Rådberg.
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Cirkeln hopbragte ett litet bibliotek, som verkar ha betytt mera för
arbetarklassen än de förut nämnda. Senast 1857 synes verksamheten
ha avstannat, ty från detta år föreligger en "Förteckning öfver f.d.
Bildnings-Cirkelns i Wenersborg Bibliothek." I denna står angivet,
att böckerna "förvaras hos och utlämnas kostnadsfritt af ... till f.d.
Bildnings-Cirkelns Ledamöter samt till i staden boende Mästare och
husbönder, för att af dem kunna utlånas till gesäller och lärlingar
samt personer af arbetsklassen." Förteckningen upptar 166 nummer,
bl.a. åtskilliga delar av Fryxells Berättelser ur svenska historien samt
många årgångar av Läsning för Folket, utgifven av Sällskapet för
Nyttiga Kunskapers spridande, båda verken säkert mycket vanliga
i den tidens bibliotek. Flera av de övriga böckerna verkar vara gan
ska hårdsmälta, men titlar som Bergflicka på Oroust, Menniskans
Geografie, Nytt sätt att gifta bort döttrar och Några välmenta ord
till mödrar verkar i alla fall rätt lockande. Biblioteket övertogs så
småningom av hantverksföreningen.

På 1860-talet var ett bibliotek tillhörigt hantverksskolan öppet
dagligen för kostnadsfria lån till "mindre bemedlade". Under maj
månad 1866 utlånades 71 böcker till 25 personer.

De tre stora folkrörelserna, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen
och arbetarrör,elsen, betydde oerhört mycket för sekelskiftets männi·
skor, inte minst genom den bildningsverksamhet som man igångsatte;
för att kunna verka för en ide måste man vara väl insatt i tidens
frågor och förstå, hur det alltmer komplexa samhället fungerade, ja,
man måste ha en bred, allmänkulturell orientering. Härigenom ökade
efterfrågan på dugliga studieledare och föreläsare, och behovet av
bÖcker steg. De redan befintliga biblioteken blev utsatta för ett stort
tryck, och nya bibliotek inrättades i den mån ekonomiska möjligheter
gavs.

Det är mot denna bakgrund bildandet av Vänersborgs folkbiblio,'
teksförening skall ses.

FOLKB,IBUOTEKSFORENINGENS TID. 1910-1935.

Den första protokollsboken börjar med ett protokoll från ett sam
manträde med styrelsen för Vänersborgs folkbiblioteksförening
den 11 oktober 1910. Föreningen framträder här som färdigbildad
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med fullständig styrelse. Sannolikt bildades föreni,ngen vid ett sam
manträde, som ägt rum den 5 oktober; protokoll från detta sam
manträde, då rimligtvis styrelsen utsetts, uppläses och godkännes nu.

Enligt förmodligen sena anteckningar aven av grundarna, läro
verksadjunkt Josef Sjögren, lär tanken på ett folkbibliotek först ha
väckts av hantverkslärare Bäcklund på dövstumskolan. På hösten
1910 skall några folkhildningsintresserade personer ha träHats för
förberedande överläggningar, som hölls i Wenersborgs-Postens re
daktionslokal. Tidningens lokalredaktör Hjalmar Redin skall ha va
rit närvarande liksom Bäcklund, Sjögren, Isidor Dalquist, Adolv
Jansson samt bokhandelsmedhjälpare Niklas Bergius, vilken funge
rade som protokollförare, och möjligen några andra. Ett allmänt
sammanträde utlystes så i början av oktober, allt enligt Sjögrens an
teckningar.

Faktum är emellertid, att man vid sammanträdet den 11 oktober
behandlar frågor som är aktuella för en nybildad förening: man dis
kuterar lokalfrågan, utser bibliotekarie och beslutar inköpa ett bok
skåp men uppskjuter frågan om bokinköp till nästa sammanträde.
Styrelsen - som alltså med all sa,nnolikhet nu hade sitt första sam
manträde - ger "ordföranden och sekreteraren i uppdrag att utfärda
ett upprop angående teckning av årsavgifter och frivilliga bidrag i
form av penningar eller böcker." Josef Sjögren har skrivit proto
kollet.

Den 1 november fastställdes "Stadgar för Vänersborgs Folkbi'blio
teksföreni,ng och Vänershorgs Folkbibliotek", och den 15 december
beslutade man att trycka dessa jämte lånereglementet. Stadgarnas
första och andra paragrafer lyder som följer: "§ 1. Föreningen bär
namnet: "Vänersborgs Folkbiblioteksför,ening" och har sitt säte i Vä
nersborg. Dess ändamål är att upprätta ett foll<1bibliotek med läslo
kal för staden Vänersborg med närmaste omnejd under namn av:
"Vänersborgs Folkbibliotek" samt upprätthålla och fullständiga den
na institution.

§ 2. Till medlemmar av denna förening kunna upptagas alla or
dentliga personer, som fyllt femton år."
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Den 16 december 1910 öppnades biblioteket för allmänheten. Un
der de två gånger som biblioteket höll öppet detta år utlånades sam
manlagt 15 böcker.

Det skulle visa sig, att det var en inspirerande men inte sällan en
mödosam uppgift man nu gav sig i kast med.
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Bibliotekens allt i aUo, folk
skollärare Arthur Lundgren.

Ledamot av styrelserna
1910-1942.

Skoarbetare, sedermera råd
man, Adolv Jansson. Leda
mot av styrelserna 1910-

1949.

Maskinist, sedermera journa
list, Isidor Dalquist. Ledamot
av folkbibliotekets styrelse

1910-1935.
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STYRELSE.

Under det kvartssekel som Vänersborgs folkbiblioteksförening ver
kade var sammanlagt 14 personer medlemmar av styrelsen, de flesta
av dem under många år. Folkskollärare Arthur Lundgren, maskinist,
sedermera journalist, Isidor Dalquist och skoarbetare, sedermera
skomakarmästare, Adolv Jansson arbetade i styrelsen under före
ningens hela verksamhetstid.

Styrelsen bestod av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Den samma,nträdde normalt två gånger om året. Val av styrelse för
rättades vid föreningens sammanträde i oktober eller november. För
eningen hade som regel ytterligare ett sammanträde under året, mes
tadels i februari.

Följande personer var ordinarie ledamöter av styrelsen (titlar vid
tiden för invalet):

rektor F. Nordin 1910-15
läroverksadjunkt Josef Sjögren 1910-26
folkskollärare Arthur Lundgren 1910-35
privatlärare Halvord Lydell 1910-12
maskinist Isidor Dalquist 1910-35
skoarbetare Adolv Jansson 1910-35
fröken Ada Rosengr,en 1910-1919
kanalbokhållare Alb. Andersson 1913-14
bokbindare J. V. Carlsson 1915-35
kyrkoherde Gunnar Helander 1916-35
fröken Ingrid Bergius 1920-30
riksbankskassör O. Hejde 1927-34
rektor Ernst Lundberg 1931-35
lektor Sten Bonnesen 1935

Sedan anslag från staden börjat utgå, valde fullmäktige en leda
mot av styrelsen (från 1917) jämte en revisor. Stadens representanter
i styrelsen var dövstumiärare Fridolf Svanström 1917-29, överlä
rare Hugo Sjövall 1930-31 och skofabriksarbetar,e Karl Westerlund
1932-35.

Föreningen hade blott två ordförande, nämligen rektor Nordin,
1910-15, och kyrkoherde Helander, 1916-35. Vice ordförande sy
nes inte ha utsetts. Läroverksadjunkt Josef Sjögren fungerade som
sekreterare fram till 1927, då folkskollärare Arthur Lundgren över
tog sysslan. Den senare var kassaförvaltare under föreningens hela
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existens och innehade därjämte bibliotekariesysslan de fem sista åren.
Tre av ledamöterna i styrelsen för folkbiblioteksföreningen blev

medlemmar av den första styrelsen för stadsbiblioteket, nämligen
Arthur Lundgren, Adolv Jansson och Sten Bonnesen. Lundgren kom
att verka i den s'enare styrelsen till 1942, Jansson till 1949 och Bonne
sen till 1951. De två förstnämnda var alltså verksamma i bibliote
kens tjänst i Vänersborg under 32 resp. 39 år. I synnerhet Arthur
Lundgrens insatser synes mig vara enastående, och hans namn näm
nes med all rätt många gånger i denna historik.

EKONOMI.

Redan vid styrelsens för folkbrblioteksföreningen första samman
träde var, som nyss sagts, frågan om föreningens ekonomi uppe till
beha-ndling. Man hoppades på medlemsavgifter (a "minst en krona")
och frivilliga bidrag. De förra uppgick under 1910 till hela 245 kro
nor, ett belopp som man under alla de kommande åren var långt
ifrån: 1911 145, 1912 ej noterat, 1913 125. Siffran var sedan ända
fram till 1930 under 100 kronor (lägst 79 kronor, 1923), 1930 var
den 105 och 1931 100 kronor, därefter högst 92 kronor. I gåvor re
dovisas för 1913 100 kronor, 50 kronor från vardera fru B. Eriks
son på Esset och grosshandlare Lublin i Stockholm, vilket är allt un
der den titeln. Av protokollen från de första åren framgår flera gån
ger, att man var bekymrad över den dåliga anslutningen till före
ningen. Annu 1925 synes det ha varit dåligt med medlemsanslut
ningen; detta år finner drätselkammaren, då anslagsfrågan behand
las, att styrelsen borde anskaffa flera medlemmar, allra helst då med··
lemsavgiften var så låg som 1 krona per år. Året därpå har kamma
ren ungefär samma uppfattning.

Den 1 november 1910 hade emellertid "på bidrags- och medlems
listor" influtit 138 kronor, av vilka omkring 90 kronor ansågs dis
ponibla för bokinköp, medan 45 kronor skulle åtgå till inköp av
bokskåp. Böckerna skulle köpas hos Folkrbildningsförbundets bok
förmedlingsbyrå.

I mars 1912 Fick föreningen sitt första bidrag från staden. Det löd
på 250 kronor. 1918 höjdes beloppet till 400 kronor, 1920 till 500
men var under åren 1927, 1928 och 1929 åter 400 kronor. 1930-
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35 steg stadens anslag från 2.170 kronor till 4.270, vilka summor
delvis finansierades med avkastningen från Andersohnska fonden.
1933 konstaterade bibliot'ekskonsulent Tynell vid sitt besök i maj,
att anslagen "i betraktande av verksamhetens nuvarande omfattning
äro absolut otillräckliga." Detta omdöme påverkade kanske staden
i en för bibliot'ek,et gynnsam riktning.

1905 kom den kungliga kungörelsen om understöd åt folkbiblio
teken. Högst 75 kronor kunde årlig.en uvbetalas till resp. bibliotek,
men kravet för att få bidrag var, att föreningen jämställdes med ett
skoldistrikt. 1911 biföll Kungl. Maj:t föreningens ansökan härom,
och statsbidrag erhölls, till en början med 75 kronor under ett par
år. Sedermera utgick böcker som statsbidrag till varierande belopp,
dock högst 400 kronor. 1930 års folkbiblioteksförfattning stadgade,
att bidraget kunde utgå med högst 10.000 kronor och i viss propor
tion till vad bibliotek,en fick från annat håll. Statsbidraget under
folkbibliotekets fem sista år utgick med belopp på mellan ca 1.300
kronor och 2.000 kronor.

Det första verksamhetsåret slutade räkenskaperna på 245 :65, 1911
på 242:80, 1912 på 437:39. Ända fram till och med 1929 var siffran
under 1.000 kronor; normalt låg den mellan 600 och 900 kronor.
1930 till 1935 steg omslutningen från 2.730 till 7.469 kronor. 1)

1924 beslutade man, att årets medlemsavgifter skulle avsättas till
en byggnadsfond. Året därpå avsattes 50 kronor till fonden, 1926
intet. 1930, då den nått en summa av 153:59, sammanslogs den med
allmänna kassan. Målet - en biblioteksbyggnad - ansågs tydligen
ligga alltför fjärran.

LOKALER.

Ingen fråga under vare sig folkbiblioteksföreningens tid eller un
der stadsbibliotekets synes ha vållat styrelserna så många bekymmer
som just lokalfrågan. Från 1910 fram till stadsfullmäktiges princip-

1) De angivna siffrorna grundar sig på en handskriven sammanställning av före
ningens ekonomi m.m. 1910-35, förvarad å stadshibliQteket. Siffrorna skiljer
sig - med undantag av de första tre åren - en del från dem i statförslagen
och i ansökningarna om statsbidrag, huvudsakligen på grund av att man i sam
manstä.l1ningen inre medräknat statsbidragen, vilka, som nämnts, under många
år utgick i form av böcker.
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beslut 1969 hade den ständigt stått på dagordningen, och för dess
lösande har man lagt ner en mängd arbete.

Genom ett beslut av styrelsen för Vänersborgs arbetareförening
den 31 oktober 1910 gavs folkbiblioteksföreningen tillåtelse att till
den 1 januari 1911 disponera "lilla salen" för bokutl'åning två gång
er i veckan, nämligen tisdagar och torsdagar kl. 18.30-19.30. Ing
en hyresavgift skulle utgå, men man måste förbinda sig att dela på
kostnader för städning. Ett par veckor tidigar'e hade föreningen er
bjudits att hyra två rum i redaktör Gustafsson hus vid Edsgatan. Att
man valde Arbetarföreningens lilla sal berodde säkerligen på att den
na ställde sig ekonomiskt fördelaktigare.

Bfter ansökan fick bih1ioteket tillstånd att disponera ovannämnda
lokal under några år, men man gjorde sonderingar åt flera håll. Under
1910 och 1911 diskuterades lokaler i ~ekniska skolan, i Hedmanska
huset, som ägdes av staden, samt i Wernbomska huset. I Arbetare
föreningen fanns vidare ett rum, som helt och hållet kunde få dispo
neras som bibliotekslokal. Något beslut om flyttning fattades dock
inte. Arhetareföreningen var emellertid generös och ställde ett bok
s'kåp i lilla salen till bibliotekets disposition. Knnu 1914 var lokal
frågan inte löst på tillfredsställande sätt.

I november 1916 beslutades, att biJblioteket skulle förflyttas till
den på kommunalt initiativ nyinrättade läsestugans lokal å Drott
ninggatan 34, så snart denna blivit iordningställd. 1919 klagade man
dock på att den lokal som disponerades av läsestugan och bibliote
ket, f.d. epidemisjukstugan, nuvarande hotell Gillet vid Edsgatan,
hade ett avskilt läge. Därför skulle man undersöka, om Enskilda ban
kens gjutihus, som låg på bankens tomt vid Kyrkogatan, vore ledigt
på hösten och efterhöra hyresvillkoren. 1920 flyttade läsestugan och
biblioteket in i tandläkare Adolf Karlssons fasti~het, Drottningga
tan 26, i det hus där Park hotell nu är inrymt.

Från 1925 var både läsestugan och biblioteket inrymda i lokaler
å Kungsgatan 23, dvs. på den tomt där Frimurarlogens restaurang
nu ligger. Biiblioteksstyrelsen var mycket nöjd med de nya lokalerna,
då de låg mycket centralt och gav ett ökat utrymme. En stor ökning
av antalet låntagare blev följden, och biblioteket måste hållas öppet
en halvtimme längre varje öpperhållningsdag.
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Lokalfrågan aktualiserades ånyo 1931. I en kommentar till det
statförslag som man bifogade ansÖkan om bidrag från staden för
1932 heter det bLa.: "Kungl. Skolöv'erstyr.e1sen fordrar ..., att biblio
teken skola främja bokliga studier i samband med föreläsningsverk
samJhet:en och i anslutning till radioföre1-äsningarna genom tillhanda
hållande av litteratur i de ämnen, föreläsningarna avse. Det torde

I nedre våningen i denna byggnad å Kungsgatan 23 var läsestugan
och biblioteket inrymda 1925-1935.

ligga i sakens natur, att skall vårt bibliotek kunna uppfylla dessa
fordringar och i övrigt ej avstå från det upplysningsarbete, som i dess
verksamhet bör vara en huvudsak, måste lämpliga lokaler anskaffas."

Den 12 maj 1933 inspekterade förste bibliotekskonsulent'en vid
Kungl. Skolöverstyrelsen Knut Tynell folkbiblioteket. I en skrivelse
till styrelsen av den 30 maj berör han för biblioteket många väsent
liga frågor. Bl.a. konstaterar han, att lokalerna är alltför små i för
hållande till den stora utlåningen; "varje möjlighet" att på stället
studera bibliotekets uppslagsböcker saknas, säger han vidare.
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Vid ett gemensamt sammanträde med styrelserna för folkbiblio
teket och läsestugan den 31 oktober 1934 diskuterades lokalfrågan
mycket ingående. Man konstaterade, att lämpliga lokaler fanns i den
Hedmanska fastigheten i hörnet Drottninggatan-Hamngatan. Re
dan 1911 hade man, som nämnts, haft blickarna riktade åt detta håll.
1934 säger man, att de nämnda lokalerna är föga inkomstbringande
för staden. Om biblioteket och läsestugan skulle kunna flytta till fas
tigheten måste denna ,emenertid repareras och omändras. Man beslu
tade att låta en kommitte, bestående av herrar Westerberg och Lund
gren, tillsammans med repr'esentanter för drätselkammaren utreda
frågan och att hos kammaren anhålla, att kommitterade i samråd
med byggmästare E. Lind skulle uppgöra förslag och kostnadsberäk
mngar.

I april 1935 var kommitten för utredning av bibliotekets och lä
sestugans lokalfråga klar med sitt arbete och överlämnade en utför
tig rapport till drätselkammaren. Inledningsvis konstaterar man,
att folkbiblioteket på grund av sin expansion vuxit ur sina dittills
varande lokaler. Läsestugan borde förläggas till den lägenhet som
hebotts av fröken Wersander och biblioteket till handlanden Johan
Larssons utrymmen. Biblioteket skulle få en bok- och ut1åningssal
på 81 m2 jämte vissa andra utrymmen, b1.a. ett länge saknat läsrum;
det senare betonades särskilt av kommitterade. Ändringsarbetena,
som var ganska genomgripande, skulle enligt byggmästare Linds be
räkningar dra en kostnad av 22.300 kronor. Någon plats för den ka
ferörelse som varit förenad med läsestugan gick ej att få. Drätsel
kammaren fann, att kommitterades förslag skulle ge en god lösning
på lokalfrågan och tillstyrkte detsamma. Stadsfullmäktiges beslut
den 14 maj gick i samma riktnnig, och man anvisade högst 30.000
kronor för hela projektet. Kostnaderna bIev i verkligheten något
högr'e.

Tidningsrummet öppnade för allmänheten den 11 november 1935
och biblioteket i övrigt dagen därpå. Ett par dagar innan hade man
ordnat en pflessvisning. Elfsborgs läns annonsblad hade en stor ar
tikelom "det nya stadsbiblioteket" under rubriken "Vänersborg har
Htt ett flott bibliotek". De nya lokalerna presenterades utförligt och
entusiastiskt: "Allt är mycket smakfullt och in i minsta detalj stil
enligt inrättat. Mattor och tapeter äro hållna i ljusa och läckra fär-
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ger och man har sökt få till stånd lokaliteter, där man verkligen kan
trivas." För att nedbringa kostnaderna hade man tillverkat bokstöd
av tegelstenar till de billiga priset av 30 öre per styck.

l slutet av 1935, samtidigt som det beslutats att staden skulle överta
folkbiblioteket, flyttade biblioteket in i Hedmanska fastigheten i

hörnet Drottninggatan-Hamngatan, byggnaden t.V. på bilden.

PERSONAL.

Vid styrelsesammanträdet den 11 oktober 1910 utsågs läroverks
adjunkt H. G. Wendrbladh till bibliotekarie. Någon regelbunden lön
synes han inte ha erhållit, men i november 1913 överlämnades till
honom 75 kronor "som ersättning för hans arbete med bibliotekets
skötsel". Detta är alltså den första summa som betalades ut till en
anställd vid biblioteket.

1914 valdes dövstumslärare Fridolf Svanström till ny bibliotekarie.
Han kvarstod i denna sin befattning till 1930. Inte heller han fick
till en början någon lön. 1917 erhöll han dock 50 kronor för arbete
med katalog och 1918 samma summa såsom ersättning för resor han
gjort från sin sommarbostad till staden för att hålla biblioteket öppet
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p1i sommaren. Samma 1ir fick även "bibliotekariens biträde", döv
stumiärare Jonsson, 50 kronor. Han hade också 1917 fått 25 kronor
för arbete med katalog. Fr.o.m. 1920 utgick 125 kronor 1irligen till
bibliotekarien, men först från 1921 finns posten Löner och arvoden
med i staten.

1930 övertog, som redan omtalats, föreningens allt i allo, Arthur
Lundgren, bibliotekariesysslan. 1932 var hans lön 400 kronor, var
efter den steg och nådde 700 kronor det sista verksamhetsåret. över
lärare Hugo Sjövall, som då var fullmäktiges representant i styrel
s'en, utsågs 1930 till biträdande bibliotekarie.

Betalningen tJill bvbliotekarierna får närmast fattas som symbolisk.
Deras insatser bars mera upp aven stark idealitet än av strävan ef
ter inkomster; hade så inte varit fallet hade inte de goda framgång
arna kunnat nås.

Till medhjälparna räknades tydligen fru Augusta WaernhoH, lä
sestugans föreståndarinna, som från och med 1928 och några år
framåt tilldelades en årlig "gratifikation" på 25 kronor.

Genom beslut på styrelsemöte den 13 januari 1930 anställdes så
som skrivbiträde under bibliotekets "omläggning", d.v.s. under om
kring 3 månader, fröken Sara Waernhoff. Hennes lön skulle vara 85
kronor per månad. Under den angivna anställningstiden skulle hon
även hjälpa till vid bokutlåningen. Därefter skulle hon anställas som
utlåningsbiträde. I kommentaren till staten för år 1931 säger man
emellertid, att fröken WaernhoH "under flera år" varit biträde, se
naste året med ,en ersättning av 1 krona per timme. Av tillgängliga
källor är det inte möjligt att belägga detta påstående; staterna upptar
ingen särskild avlöningspost för henne. Enligt andra uppgifter an
ställdes Sara WaernhoH 1928. Hur som helst blev hon den första
egentligt anställda vid biblioteken i Vänersborg, vilket hon kom att
tjäna i omkring 40 år. 1965 erhöll hon stadens förtjänstmedalj.

Efter påtryckningar från konsulenterna vid Kungl. Skolöversty
relsen beslutade biblioteksstyrelsen i september 1930 att låta Sara
Waernhoff delta i en av överstyrelsen anordnad bibliotekskurs om
tV'å veckor "för att bereda henne möjlighet till förvärvande av er
forderlig kompetens." 150 kronor fick det hela kosta.
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1933 höjdes fröken Waernhoffs årslön till 320 kronor "på grund
av skriftlig anhållan, ringa lön och ökat arbete." 1934 var den 500,
1935 600 kronor.

BOKBESTAND.

När folkbiblioteket öppnades den 16 december 1910 i Arbetare
föreningens lilla sal, utgjordes den katalogiserade boksamlingen av
46 arbeten i 50 volymer.

Antalet volymer vid slutet av resp. år framgår av följande upp
ställning.

Ar Ant. volymer Ar Ant. volymer
1910 minst 50 1923 1.587
1911 187 1924 1.679
1912 345 1925 1.737
1913 416 1926 1.893
1914 725 1927 2.061
1915 762 1928 2.543 1

)

1916 989 1929 2.978 1
)

1917 1.138 1930 3.079
1918 1.305 1931 3.455
1919 1.250 1932 4.295
1920 1.330 1933 4.963
1921 1.408 1934 5.892
1922 1.511 1935 6.417

Bokheståndet tillväxte således till en början i ganska blygsam takt.
Först vid tjugotalets slut ökade antalet böcker mera markant. Det
fördubblade från 1929 till 1934, alltså under den stora depressionens
oar.

såvitt känt gav man ut tryckta kataloger 1913 och 1917.

Man köpte naturligtvis huvudparten av böckerna, men inte sällan
förekommer uppgifter om gåvor från olika håll. En gång fick man
en hel klädkorg med huvudsakligen telefonkataloger och priskuran
ter - det var ju böcker! I slutet av 1911 uppges, att biblioteket er
hållit "en större boksamling" av herr K. Hernström, men om dess
sammansättning är intet bekant. Styrelseledamoten fröken Ada Ro
sengren skänkte 1914 en del teosofisk litteratur. 1918 gav härads
hövding Lagergren till biblioteket de dittills utkomna häftena av
Svenska akademiens ordbok, vilket fick till följd, att man beslutade

l) Något oklara siffror.
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att abonnera på fortsättningen av verket. 1928 erhölls en del av man
skapsbiblioteket på Kungl. Västgöta regemente, som nu var indraget.
Man tycks också ha köpt en del böcker på regementet.

1916 beslutade styrelsen att hos Svenska folMörbundets 1
) lokal

avdelning i Vänersborg anhålla att få överta dess btbliotek. Det är
dock oklart, om någon överlåtelse sk'edde.

De tidigaste bokinköpen verkställdes av bibliotekarien och sekre
teraren. 1912 fick bibliotekarien i uppdrag att göra inköpen. Först
1929 inrättades en särskild bokinköpsnämnd inom styrelsen.

1928 beslutades vid sammanträde med föreningen, att man skulle
komplettera bibliotekets bestånd av indianböcker.

Det skulle ha varit intressant att steg för steg följa, hur man bygg
de upp bokbeståndet, men detta har inte varit möjligt, då jag inte
påträffat de tidigaste förvärvsjournalerna,z) En mycket god bild av
bokbeståndet får man emellertid av den katalog som utgavs 1917.

Katalogen upptar omkring 1.100 böcker; härtill kommer'Verdandis
skrifter, band Il-XXIV, med flera arbeten i varje band. Skönlitte
raturen upptar omkring 650 titlar, med någon övervikt för den ut
ländska. Bäst representerade av de svenska författarna är nittiotal
isterna Hallström, von Heidenstam och Lagerlöf. Biblioteket är ock
så rätt välförsett med verk av t.ex. Henning Berger, August Bondeson,
Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlen, Ossian-Nilsson, Rydberg
ochödman. Av Strindberg finns endast fem titlar; Ernst Ahlgren,
som är litterärt befryndad med honom, är representerad med sex.
Historiska romaner tycks ha haft en stor läsekrets: man finner för
fattare som Sophie Elkan, Lundegård, den oundviklige Starbäck samt
J. O. Åberg. Av de något yngre författarna är bl.a. Hjalmar Berg
man, Gustaf Hellström, Sven Lidman, Ludvig Nordström och Sig
frid Siwertz företrädda, om än sparsamt. Vad översättningarna angår,
toppas listan av Verne, Scott och tysken Fritz Reuter. Flera verk av
Cooper, indianboksförfattaren, Alphonse Daudet, Dickens, Doyle,

l) Svenska folkförbundet bUdades 1906 mot bakgrunden av unionsupplösnin,gen
och verkade för ett nationellt, försvarsvänligt och amisocial~stiskt program.
Förbundet utgav tidningar och broschyrer, och dess propaganda var för sin tid
kraftfull. Mång,a lokalavdelningar bildades.

2) Förteckningar över nyförvärv bifogades dock vissa år ansökningarna om stats
hidrag.
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Georg Ebers, Jack London och Tolstoy finns upptagna liksom na
turligtvis ett knippe historiska romaner av dansken Ingemann och
äventyrsberättelser av Kipling och Marryat. H. C. Andersens sagor,
Ibsens Vildanden och Miinchhausens resor finns också.

De olika fackavde1ningarna har i allmänhet ett rätt begränsat
bokbestånd; stÖrst är avdelningen fÖr naturvetenskap, medicin m.m.
I denna märks verk av astronomen Flammarion, som var mycket läst
på grund av sina populärv1etenskapliga arbeten, och zoologen Gustaf
Kolthoff samt serien Ur vår tids forskning. Sven Hedin är naturligt
vis representerad under rubriken Geografi och resor liksom Anders
Fryxell och Erik Gustaf Geijer samt den nu väl nästan okände Emil
SV1ensen i avdelningen Historia.

Såvitt jag kan bedÖma det, uppvisar katalogen ett rätt allsidigt
urval av böcker även om, som nyss påpekats, fackavdelningarna in
te innehåller så många verk vardera.

ÖPPETHALLANDE, LAN OCH LANTAGARE.

Fram till och med 1914 hölls biblioteket öppet endast en timme
i veckan, nämligen tisdagar kl. 18.30-19.30; 1915 förlängdes öppet
hållandet till kl. 20.00. 1916 återgick man till den förra ordningen,
men den 1 december ändrades tiden till tisdagar och fredagar 19.00
20.00. Fr.o.m. juni 1917 slopade man fredagstiden och höll öppet
blott en och en halv timme på tisdagskvällen. 1919 var tiden tisdagar
kl. 18.00-20.00. 1920 återgick man till tisdags- och fredagsöppet
hållande med en timme vardera dagen. Så var i stort sett ordningen
under de närmast följande åren med den inskränkningen, att öppet
hållandet på fredagar slopades under sommarhalvåret. Sedan man
1925 flyttat in i lokalerna vid Kungsgatan, höll man det året öppet
en halvtimme längre båda dagarna under oktober, november och de
cember. 1929 var biblioteket tillgängligt även lördagar kl. 17.00
18.00. Fr.o.m. 1930 var öppethållandet tre timmar per vecka, näm
ligen tisdagar, torsdagar och fredagar 18.30-19.30 utan någon in
skränkning under sommarhalvåret.

1918 höll man biblioteket stängt två månader på grund av spanska
sjukan.
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Från 1931 till 1935 mångdubblades folkbibliotekets utlåning, men
öppethållandetiderna förblev som synes oförändrade. Det torde ha
varit många jäktiga stunder för bibliotekarien och hans hjälpreda.

Lånen var till en början avgiftsbelagda. Avgiften var första ti
den 10 öre per volym och vecka. 1912 fick man betala 5 öre per vo
lym och vecka, men den 1 november 1913 beslutade man att slopa
avgiften helt.

Antalet lån och låntagare framgår av följande uppställning.

Är Ant. lån Ant. låntagare Är Ant. lån Ant. låntagare

1910 15 1923 3.372 271
1911 1924 3.943 293
1912 280 45 1925 5.012 316
1913 360 59 1926 5.050 465
1914 791 98 1927 7.246 620
1915 1.543 164 1928 9.220 695
1916 2.441 241 1929 4.211 354
1917 3.410 274 1930 4.390 281
1918 2.986 246 1931 8.443 591
1919 3.119 251 1932 19.45Q 997
1920 2.975 226 1933 53.601 1.265
1921 2.926 234 1934 58.756 1.951
1922 3.183 137 1935 57.545 2.307

Första världskrigets år innebar ett klart uppsving för biblioteket,
vilket kanske inte bara berodde på inskränkningar beträffande vis
sa fritidsaktiviteter utan också på att biblioteket efter några års verk
samhet började bli mera känt och fick ett allt större urval böcker.
1916 flyttade man tillläsestugans lokaler vid Drottninggatan, vilket
väl också bidrog till framgången. Från och med 1918 följde några
år av stagnation, ja, ibland tillbakagång. Mitten av tjugotalet blev
dock framgångsrikt; 1925 hade ju biblioteket flytta:t till bättre be
lägna lokaler. 1927 utlånades i medeltal nästan en bok till varje vä
nersborgare.

1929 började som bekant den stora depressionen. Den 31 augusti
1932 slog en av stadens största industrier igen, nämligen tändsticks
fabriken. I mars 1933 nådde arbetslösheten sin kulmen i vårt land:
då gick 187.000 utan arbete.
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Depressionen får tydliga återverkningar i bibliotekets lånesta
tistik. Först sker av någon anledning en markant nedgång i lånefrek
vensen under 1929 och 1930; siffrorna är inte ens hälften så höga som
under 1928.1931 närmar man sig 1928 års goda siffror, varefter ut
låningskurvan stiger mycket brant. Toppåret är 1934 med bortåt
59.000 lån, dvs. i medeltal ca 6,5 lån per invånare. Den stora ar
betslösheten medförde mycken fritid, och många fann tydligen vägen
till biblioteket, vars betydelse under dessa svåra år knappast kan
överskattas. Biblioteksstyrelsen säger i oktober 1933, att man, då
man skall förklara de höga lånesiffrorna, likväl inte får förbise "den
alltjämt tilltagande läslusten och det ökade intresset för vetande, som
framträder i dessa dagar - särskilt hos ungdomen."

Ä ven efter det att tiderna långsamt började bh bättre, var utlå
ningssiHrorna höga. Att låna böcker hade uppenbarligen blivit en
vana för många.

I statistiken skiljer man från och med 1934 mellan lån till vuxna
och lån till barn och ungdom. Av de 58.756 lånen 1934 kommer
25.155 på barn och ungdom, fördelade på 995 låntagare. Motsvaran
de siHror för 1935 är 57.545, 22.944 och 1.024.

HUR VÄNERSBORG FICK SITT STADSBIBLIOTEK.

Källorna ger klara besked om hur övergången från ett folkbiblio·
tek till ett stadsbibliotek skedde.

Första antydan om ett ev. överlåtande av biblioteket till staden
möter i protokollet från folkbiblioteksfÖreningens sammanträde den
3 oktober 1929. Paragrafen är lakonisk och lyder så: "Väckt förslag
om Folkbiblioteket(s) överlämnande till Stadsfullmäktige bordlades,
enär det ansågs medföra ökade kostnader för staden."

Den 12 maj 1931 sammanträdde styrelsen för Vänersborgs folk~

biblioteksförening. Endast ett ärende stod på dagordningen: drätsel
kammaren hade till styrelsen för yttrande remitterat en skrivelse
från IOGT-logerna vid Vallgatan, i vilken man anhållit om ett sta
dens anslag å 200 kronor för sin biblioteksverksamhet. Diskussionen
kring det yttrande som skulle avges blev livlig. Skrivelsen till drät
selkammaren förtjänar att återges i sin helhet:
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"1 anledning av Drätselkammarens remiss får styrelsen för
Vänersborgs folkbibliotek meddela följande.

Givetvis bör biblioteksvlerksamheten uppmuntras och stödjas
från stadens likaväl som från statens sida, och på den punkten
synes icke heller råda någon tvekan. Däremot kan man uppstäl
la den frågan, om det är lämpligt, att stadens anslag fördelas i
mindre poster på olika biJbliotek inom staden, eller om det ej
vore bäst med koncentrering på ett enda, offentligt bibliotek,
som kunde nyttjas av alla läsintresserade vuxna personer inom
Vänersborg.

De olika ideella sammanslutningarna anse måhända, att
biblioteksverksamheten blir bäst tillgodosedd, ifall stadens an
slag uppdelas i smärre belopp, så att varje förening kan få sina
intressen tillgodosedda. Men å andra sidan måste bokbeståndet
i dessa föreningsbibliotek bli såpass litet, att det knappast ,ens i
fråga om skönlitteratur kan fylla några egentliga krav. Därtill
kommer, att delvis samma bokverk måst,e anskaffas i de olika
små.bibllioteken, under det ett större bilbIiotek kan utnyttja an
slagsbeloppen på ett mera rationellt sätt. Ur låntagaresynpunkt
måste det ansese vara en fördel med ett enda, ordentligt tillta
get bibliotek, som i fråga om bokbestånd kan tillmötesgå alla
rimliga krav. Det synes även vara ett stadens intresse, att an
slagsbeloppen ej splittras, utan att ett verkligt stadsbibliotele
med största möjliga bokbestånd skapas, såsom redan skett i
Alingsås, Borås och andra städer.

I Vänersborgs folkbibliotek finnas f.n. omkring 3400 band.
Låntagaresiffran är i närvarande stund 425 och ökas ständigt.
Detta bibliotek bör sålunda kunna utvecklas till att i framti
den bli "Vänersborgs stadsbibliotek."

Gentemot tanken på en centralisering av biblioteksverksam
heten kan möjligen invändas, att exempelvis medlemmarna i en
nykterhetsförening kunna ha alldeles speciella intressen i fråga
om bokanskaffning, och att dessa intressen bli förbisedda i ett
stadsbibliotek. De olika sammanslutningarna ha dock möjlig
het att använda anslagen från staten samt landstinget eller de
egna organisationerna för dessa speciella intressen. Vidare bör
kanske framhållas, att varje låntagare inom folkbiblioteket har
rätt att för1eslå inköp av böcker, varvid "önskekort" av bifo
gade slag användas. Ett stadens bvbliotek kan sålunda i mån av
tillgängliga medel ansbffa böcker av de mest skilda slag.

Med det ovan sagda har styrelsen ej velat avstyrka IOGT
logernas ansökan om understöd från staden, men styrelsen an
ser för sin del, att ett enda, offentligt bibliotek är det mest



ändamålsenliga ur såväl stadens som den läsintresserade all
mänhetens synpunkt.

Vänersborg den 12 maj 1931.

A biblioteksstyrelsens vägnar:

Gunnar Helander
Ordf."

Mot "s!ista punkten" reserverade sig rektor Lundberg.
Styrelsens uppfattning synes helt klar: ett enda bibliotek, ett Vä

nersborgs stadsbibliotek, är den bästa lösningen. Intressant är att
konstatera, att ledamoten fröken Rosengren redan 1912 uttalat "en
önskan, att Goodtemplarföreningarnas studiecirklars bibliotek kun
de uppgå i Folkbiblioteket."

Drätselkammaren behandlade ärendet - som ansågs ha preju
dioerande betydelse - en vecka senare. Den hade samma uppfattning
som biblioteksstyrels,en "att, i sådana fall, där biblioteksverksamhe
ten redan är eller lämpligen kan centraliseras, samhället icke bör
splittra understödet på flera smärre bibliotek." Man konstaterade
vidare, att folkbiblioteket och läsestugan inte kunde anses utgöra
ett stadens centralbibliotek, men man var enig om att "så må bliva
fallet". Kammaren avslog IOGT-logernas framställning. Fullmäk
tige beslöt den 9 juni att uppdra åt drätselkammaren att i samråd
med biblioteksstyrels,en och i staden förefintliga studiebibliotek när
mare utreda frågan "om och i vilken omfattning det kan befinnas
lämpligt och möjligt för Vänersborgs folkbibliotek att tillgodose det
studieintresse, som r,epresenteras av studiecirkelbiblioteken."

Den 16 oktober samma år behandlades frågan på nytt i enlighet
med stadsfullmäktiges nämnda beslut. Då ägde ett gemensamt sam
manträde rum, till vilket kallats styrelsen för ABF odh dess biblio
tekarie, swdecirkelledarna och bibliotekarierna för IOGT-logerna
vid Eds- och Vallgatorna samt biblioteksstyrelsen. Herrar Lundberg
och Jansson företrädde dåtselkammaren. PlatsredaktÖr J. Bergman
representerade ABF, frukthandlare O. Törnros studiecirkeln vid
Edsgatan och bankvaktmästare E. Thunberg IOGT-logerna vid Vall
gatan. Sedan rektor Lundberg redogjort för ärendets behandling i
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drätselkammare och fullmäktige enades man efter diskussion om att
föreslå, att ABF:s anslag från staden skulle bibehållas men att IOGT
logernas sökta anslag borde gå till folkbiblioteket. Detta skulle stå
logernas studiecirklar till tjänst med behövlig litteratur i den mån
ekonomin tillät. Man noterade, att en god vilja till samarbete fanns.

Sämjan verkade alltså att vara god, men vid fullmäktiges sam
manträde i december, då anslagsfrågan ånyo stod på dagordningen
och man hänvisade till beslut på sammanträdet den 16 oktober, före
låg en skrivelse från representanter för IOGT, platsredaktör ]. Berg
man och bankvaktmästare E. Thunberg. I denna förklarade man, att
IOGT-log,erna vid Vallgatan ej avstått från anslag och att protokol
let var felaktigt. Herrar Lundberg och Jansson förklarade, att refe
ratet från mötet den 16 oktober enligt deras uppfattning var kor
rekt, men föreslog återremiss till kammare och folkbiblioteksstyrel
se för ytter'1igare utredning, och fullmäktige beslutade så.

Att anslagsärendet var aven viktig principiell och för framtiden
betydelsefull natur framgår av det faktum, att man den 4 fehruari
1932 på nytt anordnade ett sammanträde med de personer som var
närvarande den 16 oktober 1931. Vid detta tillfälle förklarade alla
de närvarande utom de klagande, att protokollet var rätt skrivet.
Protokollet från februarisammanträdet skulle föras aven av de kla
gande, herr Bergman, men han skrev aldrig något trots påstötningar,
b1.a. genom rekommenderat brev, allt enligt styrelseordförandens,
Gunnar Helander, skrivelse till fullmäktige den 18 oktober 1932.

Vad som förevarit under 1931 och 1932 verkar ha avskräckt sty
relsen för folkbiblioteket att driva på ärendet om ett stadsbibliotek.
Den svåra ekonomiska krisen kan också ha verkat hämmande på
det relativt stora projekt det här var fråga om. Först 1935 aktualise
rades frågan på nytt. Den 4 februari detta år redogjorde bibliote
karien, Arthur Lundgren, inför folkbiblioteksföreningen "för den
ställning av understödjande art, Vänersborgs stad intagit till Väners
borgs Folkbibliotek under dess snart 25-åriga verksamhet ..." och
framhöll "under jämförelse med stadens och biblioteksföreningens
bidrag, att den tiden nu kunde anses vara inne, då Vänersborgs stad
borde stå som ägare för biblioteket." Vidare framhölls behovet av
en bättre lokal och det fördelaktiga i att slå samman läsestugans och
bibliotekets förvaltningar under en enda styrelse.
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Bibliotekariens redogÖrelse utmynnade i tvenne förslag, nämligen
att staden skulle erbjudas att överta folkbiblioteket och att Väners
borgs folkbiblioteksförening skulle upplösas. För,eningen antog des
sa förslag, och skrivelse härom skulle tillställas stadsfullmäktige;
samtidigt skulle bifogas en utredning angå,ende föreslagna lokaler i
Hedmanska stiftelsen. Herrar Lundberg och Lundgren fick i upp
drag att verkställa besluten. Vid samma tillfälle beslutades, att man
skulle uppsäga hyresavtalet med frimurarlogen Räta Vinkeln. Ter
rängen synes alltså ha varit väl rekognoscerad: man kunde uppen
barligen förvänta sig en välvillig inställning från stadens sida. Detta
framgår också av det faktum att styrelsen beslutade, att drätselkam
marens representant Adolv Jansson tillsammans med Arthur Lund
gren skulle resa till Karlstad för att studera biblioteket där.

Kommitterade, med herrar Lundberg och Lundgren i spetsen, över
lämnade i april efter fullgjort uppdrag en längre skrivelse till drät
selkammaren. Inledningsvis diskuterar man det stora behovet av nya
lokaler. Se härom ovan s. 20. I skrivelsen uttrycker man vidare den
förhoppningen att biblioteket "snart blir en stadens institution."
Drätselkammaren säger i sitt yttrande b1.a.: "Vad beträffar folk
biblioteket, som utgör en enskild förening, har beslut inom före
ningen fattats att överlåta alla tillgångar till staden. Läsestugan är
stadens egen anstalt. Båda äro för sin verksamhet fullständigt be
roende av stadens anslag och biblioteket av Kungl. Skolöverstyrel
sens medgivanden, vadan någon risk i fråga om stadens övertagande
av biblioteket ej föreligger."

Staten för 1936 uppgjordes vid ett gemensamt sammanträde med
styrelserna för biblioteket och läsestugan, och man tog då hänsyn till
att staden skulle överta både bibliotek och läsestuga och därav bilda
en ny inrättning, Vänersborgs stadsbibliotek.

Vid sammanträde samma dag - den 23 september - med folk·
biblioteksföreningen "bekräftades från föregående sammant:räde vil
ande beslut" om överlåtelse till staden. Under förutsättning att sta
den övertog biblioteket, skulle man hemställa, att b~blioteketoch läse
stugan måtte förvaltas aven enda styrelse och att ett Vänersborgs
stadshibliotek skulle bildas. Läsestugan skulle bli bibliotekets tid
nmgsrum.
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Drätselkammaren behandlade ärendet den 3 oktober och fann in
tet hinder för staden att överta verksamheten. Vid sammanträde den
15 oktober beslutade stadsfullmäktige i enlighet med brblioteksföre
ningens och drätselkammarens förslag och uppdrog åt kammaren att
avge förslag till stadgar, budget och "erforderliga medels anvisande."
öv'ertagandet skulle ske den 1 januari 1936.

Dagen därpå - den 16 oktober 1935 - hade styrelsen för Vä
nersborgs folkbiblioteksförening sitt sista sammanträde, nära nog på
dagen ett kvarts sekel sedan man först möttes. Man tycks varken ha
känt vemod eller glädje inför förändringen; i varje fall visas det in
te av protokollet. Ordföranden, kyrkoherde Helander, är inte när
varande, utan rektor Lundberg sköter klubban. Man läser upp proto
koll och fastställer förslag ,till stadgar. Den fjärde och sista para
grafen talar om framlidne landstingsdirektören Eskil Erikssons bok
samling, som biblioteket erbjudits att köpa. Styrelsen ställer sig po
sitiv till ett förvärv, och herrar Lundberg, Bonnesen och Lt:ndgren
utses att underhandla med boutredningsmännen. Protokollet, som
inte är justerat, fördes av Arthur Lundgren, och hans namnteckning
är lika elegant som den är i det protokoll av den 27 mars 1912, som
han justerade.

Stadsbibliotekets första styrelse såg dagens ljus i fullmäktige den
12 november, men det tycks int'e ha varit en heh smärtfri födelse:
man var oenig om hur många ledamöter och suppleanter som skulle
ingå i styrelsen. Först efter votering fastställdes med 'en rösts över
vikt, att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter och tre suppleanter,
dvs. samma uppsättning som folkbiblioteket hade haft. Därefter
ajournerades fullmäktiges sammanträde, och valkommitten överlade.
Kommittens förslag antogs sedan av fullmäktige. Valda blev följan
de: folkskollärare Arthur Lundgren, rådman Adolv Jansson, för
man Oscar Andersson, lektor Sten Bonnesen, skofabriksarbetare Karl
Westerlund, pastor Evald Widell och fil. mag. Nils Flenshurg. Supp
leanter blev magasinsföreståndare Karl Ericson, verkmästare A. B.
Westerberg och maskinist Gustaf Jönsson. Rådman Jansson utsågs att
vara sammankallande. Den nya styrelsen skulle träda i funktion
genast, och besluten förklarades omedelbart justerade.
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Den 14 november sammanträdde för första gången styrelsen för
Vänersborgs stadsbibliotek. Ordförande vid sammanträdet var Ar
thur Lundgren, då Adolv Jansson var förhindrad av sjukdom.

Den 10 december 1935 antog stadsfullmäktige Reglemente för
Vänershorgs stadsbibliotek.

En ny epok i stadens kulturella liv stod för dörren.

STADSBIBLlOTE:KETS TID. FRÄN 1935.

STYRELSE.

Den första styrelsens sammansättning framgår av redogörelsen
strax ovan.

Sammanlagt 33 personer har varit ordinarie medlemmar av sty-
relsen sedan 1935. De är följande:

folkskollärare Arthur Lundgren 1935-42
rådman Adolv Jansson 1935-49
förman Oscar Andersson 1935-39
lektor Sten Bonnesen 1935-51
pastor Evald Widell 1935-63
skofahriksarbetare Karl Westerlund 1935-47
läroverksadjunkt Nils Flensburg 1935-63
maskinist Gustaf Jönsson 1940-47
verkmästare A. B. Westerberg 1943-47
vaktmästare Evert Furbo 1948-51
tillskärare Karl Tengelin 1948-56
folkskollärare Anna Wallin 1948-63
sjukvårdare Gösta Engdahl 1949-55
fru Hertha Bredin 1952-70
rektor Bo V:son Lundqvist 1952-53
läroverksadjunkt Fredrik Åberg 1953-59
fru Inger Höglund 1956-59
ombudsman Fjalar Åström 1957-63
stationsinspektor Sven Göthberg 1960-63
frisör Evert Johansson 1960-62
socialvårdsass,istent Maud Selnen 1962-63
tandläkare Tore Ideberg 1964-67
instruktör Kurt Elvingsson 1964
tjänsteman Sune Jarhed 1964-67
fru Martha Johansson 1964-
rektor Sune Lundgren 1964-67
posttjänsteman Karl Spendrup 1964-70

33



sjukskötare Haldar Ericsson 1965
l'ektor Ingwar Fredriksson 1968-
förste driftsingenjör Eric Holmiund 1968
projekteringsing'enjör Karl-Eric Rosengren 1968
fru Solveig Theiiander 1970-
ing,enjör Evert Jansson 1971-

Läroverksadjunkt Nils Flensburg (t.v.) och pastor Evald Widell var
båda styrelseledamöter 1935-1963. Den förre var ordförande 1946-
1951 och därefter vice ordfärande till 1963, den senare var ord-

färande 1952-1963.

Först 1948 inträdde således en kvinna i styrelsen, nämligen folk
skollärare Anna Wallin. 1952 kom så fru Hertha Bredin. Båda skul
le arbeta i styrelsen under många år. Av dem som kom med 1935
kvarstod Evald Widell och Nils Flensburg ända till 1963.

Sex personer har fungerat som ordförande, nämligen rådman
Adolv Jansson 1935-45, läroverksadjunkt Nils Flensburg 1946-51,
pastor Evald Widell 1952-63, tandläkare Tore Ideberg 1964-67,
lektor Ingwar Fredriksson 1968-72 samt projekteringsingenjör
Karl-Eric Rosengren från 5 september 1972. Vice ordförande har
varit lektor Sten Bonnesen 1935-51, läroverksadjunkt Nils Flens-



burg 1952-63, instruktör Kurt Elvingsson 1964, tjänsteman Sune
J arhed 1965-67, fru Martha Johansson 1968-70 och sjukskötare
Haldor Ericsson från och med 1971.

Följande personer är nu medlemmar av styr.elsen: fru Martha
Johansson, sjukskötare Haldor Ericsson, docent Ingwar Fredriksson,
förste driftsingenjör Eric Holmlund, projekteringsingenjör Karl-Eric
Rosengren, fru Solveig Theliander och ingenj'ör Evert Jansson. Sty
relsesuppleanter är instruktör Reidar Josefsson, ledningsingenjör
Zaid Alexandersson och direktör Bror Nilsson.

Styrelsen sammanträdde under de första åren normalt tre till fem
gånger om året; 1935 ägde 1 sammanträde rum, 1940 och 1950 2
och 1943 7. Under 1950-talet och fram till och med 1966 förekom i
allmänhet 6 sammanträden årligen. De senaste sex åren har man
sammanträtt 8 eller 9 gånger om året utom 1968 (5 gånger). Under
den sistnämnda tidsperioden har antalet ärenden per sammanträde
ökat markant, inte minst på grund av planeringen av de nya loka
lerna.

Protokollen skulle enligt reglementet föras av föreståndaren för
biblioteket. Arthur Lundgren kom därför att fungera som sekrete
rare till sin bortgång 1942. Därefter har (stads)bibliotekarien varit
sekreterare.

PERSONAL.

Vid sitt första sammanträde den 14 november 1935 utsåg styrel
sen till bibliotekarie Arthur Lundgren och till biblioteksbiträde Sara
Waernhoff. En nyinrättad assistentbefatJtning kom 1938, och den 1
september detta år tillträddes platsen av fil. kand. Thorgerd Sköld
fors. Hon blev alltså den förste akademiskt ulJbildade biblioteks
tjänstemannen i Vänersborg. Emellertid slutade hon sin anställning
redan året därpå. Platsen blev ganska omgående besatt av fil. mag.
Anna Berner.

Från hösten 1942 vikarierade fröken Berner som bibliotekarie för
den då sjukledige Lundgren. Efter dennes bortgång utsågs hon i mit
ten av 1943 till bibliotekarie, alltså i realiteten till Vänersborgs förs
te stadsbibliotekarie i modern mening.

Från början av 1946 var Anna Berner sjukledig, och 1947 utsågs
till vik. bibliotekarie biblioteksassistent Kerstin Berglund. Det
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de sedan Kungl. Skolöverstyrelsen hotat med att i,ndra statsanslaget
för 1948, om inte en akademiskt utbildad bibliotekarie utsågs. Frö
ken Berglund blev tf. bibliotekarie 1949, då Anna Berner avgick
från sin tjänst. 1952 blev hon ordinarie på tjänsten, som hon inne
hade till 1965. 1965-1966 var fil. kand. Erik G. Nyström stads
bibliotekal1ie. Han efterträddes på hösten sistnämnda år av fil. mag.
Ulla Reutherborg, som fortfarande innehar tjänsten.

Seda,n den första assistentbefattningen således övergått till att bli
en chefstjänst, aktualiserades så småningom frågan att inrätta en ny
assistenttjänst. Den tillkom 1953, men det skedde tydligen först ef
ter ivriga diskussioner. En sådan utspann sig bl.a. vid styrelsens
sammanträde den 28 januari. Då hade två, uppenbarligen bistra, her
rar från lönenämnden infunnit sig till överläggningar. Den ene "ifrå
gasatte bl.a. nödvändigheten av yrkesutbildad personal för tjänst
vid lasarettsbiblioteket. Över huvud taget undrade han om icke bi
trädestjänsterna skulle kunna utökas på bekostnad av assistentbefatt
ningen." Den andre "frågade om bibliotekskonsulentens statistik över
personalförhållandena vid vissa bibliotek ej vore något tillrätta
lagd." Herrarna lät sig dock övertygas av styrelsen, och beslutet
om inrättande av den nya assistentbefattningen kom några månader
senare. 1959 tillkom ytterligare en assistentbefattning.

Omsättningen på assistenter var under flera år betydande; dels
var det svårt att få sökande, dels stannade de som anställdes ofta en
ko'rt tid. På hösten 1963 var läget tydligen mycket pressat, ty stads
bibliotekarie Berglund meddelade styrelsen, att hon övervägde söka
assistenttjänst inom det egna biblioteket, då kanske chefsbefatt
ningen skulle locka fler sÖkande.

Sedan biblioteksverksamheten vid vårdinrättningarna knutits till
stadsbiblioteket, inrättades två assistenttjänster, varav en är förste
bibliotekarietjänst.

Vad kontorspersonalen angår kan först noteras, att frök'en Waern
hoff kvarstod i tjänst till 1969, under de sista åren som förste konto
rist. Ganska snart visade sig personalstyrkan på kontorssidan för li
ten, och 1943 beviljade stadsfullmäktige det första anslaget för tim
hjälp. En av de första timanställda var fröken Lisen Gustafsson. 1949
kom fru Mary Ericsson och fröken Karin Olovsson i bibliotekets
tjänst som timanställda. De är fortfarande kvar vid biblioteket.
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Under årens lopp kom allt fler att timanstäl1as, vilket är ganska
naturligt på en sådan arbetsplats som ett bibliotek utgör. Så små
ningom har dock ett antal fasta kontoristtjänster kommit att inrät
tas, även om en del timtjänstgörande ännu finns kvar.

Sedan 1967 har en arkivarbetartjänst varit knuten till biblioteket.

Den fast anställda personalen är nu (sommaren 1973) följande:

bibliotekschef Ulla Reutherborg
bibliotekarier Inger Malmström

Hannah Stein
Gunvor Hallerfors (förste bibI., tillika chef
för sjukhusenheterna)
Margareta Ljunge (sjukhusenheterna)

kontorister Mary Ericsson
Karin Olovsson
Rut Lönnehag
May Larsson (samtliga deltid)
Inga-Lisa Friberg
Märta Carlsson (deltid)
Kerstin Johansson (sjukhusenheterna)
Ingabrita Lundquist (sjukhusenheterna)

arkivarbetare Arvid Jansson

LOKALER.

Ovan har redogjorts för skapandet av de nya lokalerna för stads
biblioteket i Hedmanska stiftelsens hus. Uppenbarligen kände man
den största tillfredsställelse med lösningen av lokalfrågan. Vad lä
get beträffar ansågs detta vara synnerligen lämpligt, och lokalerna
befanns "tids/enliga". Sedan man fått ett läsrum, kunde ytterligare
statsbidrag utgå.

1936 beslutade man att installera telefon i biblioteket.
1944 omdisponerades lokalerna, så att källaren gjord'es till barn

bibliotek. Vid granskning av detta i oktober 1944 fann dock styrel
sen, att det var något kalt och otrevligt för barnen, och man föreslog
därför en del förbättringar.

1946 aktualiserades på nytt lokalfrågan för biblioteket. I början
på året erbjöds biblioteket att överta tandläkare Bromans lägenhet i
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Hedmanska fastigheten fÖr att på så sätt få större utrymme, men
därav blev intet, eftersom länsstyrelsen önskade inköpa hela huset
och biblioteket ändå därför måste flytta därifrån. På hösten var
tre lokaler på förslag, nämligen f.d. landstingsdirektör.en Eskil Eriks
sons bihliotekslokal ilandstingshusets tredj.e våning, vidare gamla
småskolan samt f.d. tändsticksfabrikens kontorsbyggnad. Endast den
senare ansågs dock vara den enda möjliga.

I slutet av 1947 redogjorde herr Flensburg inför styrelsen för de
kontakter han haft med stadssekreterare Rehman angående biblio
tekets flyttning till nya lokaler, om länsstyrelsen skulle köpa Hed
manska stiftelsen. Styrelsen ansåg, att man skuUe ha höga krav på
de nya lokalerna, och man beslutade, att alla styrelsemedlemmar
skulle tillkallas, om det blev aktuellt att bese erbjudna objekt.

Under 1948 diskuterades lokalfrågan flitigt av styrelsen. Särskilt
synes lokaler i gamla småskolan ha varit påtänkta. Den 6 november
avläts en skrivehe i frågan till fullmäktig,e, vari man bl.a. beto
nade behovet av plats för studiecirklar och ett passande utrymme
för barnhiblioteket, varjämte man ifrågasatte lämpligheten av att
förvara dyrbara böcker i trähus med den stora risken för eldfara.
Av de många lokaler som diskuterats ansåg styrelsen ingen vara
lämpligare än den som posten tidigare haft i Riksbankshuset. Un
der början av 1949 gick underhandlingarna vidare. Drätselkammaren
ansåg, att ",en lösning av stadsbibliotekets lokalfråga är oundgäng
lig, om bibliotekets verksamhet skall kunna bedrivas rationellt" och
att postlokalerna skuHe vara lämpliga. Andringskoswaderna skulle
belöpa sig till 7.500 kronor. Vid ärendets behandling i fullmäktige
den 12 april bifölls kammarens framställning om förhyrande av lo
kalerna, dock från vissa håll "under beklagande av att kostnaderna
för de föreslagna åtgärderna bleve så höga", varpå fullmäktige fat
tade positivt beslut. I maj besökte förste bibliot.ekskonsulent Bengt
Hjelmqvist biblioteket för planläggning av de nya lokalerna. I juni
lyckades styrdsen utverka ytt.erligare 11.000 kronor för anskaffande
av inredning och inventarier.

De nya lokalerna hade en yta av 260 m2
, dvs. nästan exakt som

de gamla, men de förra var avsevärt mera rationella. En särskild
barnavdelning med egen ingång kunde inrättas. Det tidningsrum som
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man haft i de gamla lokalerna slopades nu, och man ordnade en ge
mensam tidskrifts- och tidningsvrå i den rymliga läsesalen.

Den 30 september 1949 invigdes de nya lokalerna. Högtidlighet'en,
"enkel men värdig", som tidningen skriver, öppnades av vice ordför
anden, lektor Sten Bonnesen; ordföranden, adjunkt Nils Flensburg,

I Riksbankens hus vid Hamngatan va,r biblioteket inrymt 1949
1967. Man disponerade den nedre, högra halvan av byggnaden.

föredrog en kort historik, och stadsfullmäktiges ordförande, Oscar
Andersson, talade om att "kunskap är makt" och att "de människor,
som skaJfar sig goda kunskaper, har större utsikter att lyckas i livet
och bli samhällsnyttiga medborgare än de som inte gör det." Det sägs
också.i referatet, att böckerna "är ordnade i olika avdelningar allt ef
ter sin art." Någon vecka efter invigningen besöktes biblioteket av
landshövding Arvid Richert, "som uttryckte sin till tillfredsställelse
med de vackra och ändamålsenliga lokalerna", vilket noterats i års
redogörelsen.

39



Det kom emellertid endast att dröja till 1955, innan lokalfrågan
på nytt var uppe i styrelsen. Man framhöll i maj detta år, "att de nu
varande lokalerna ganska snart komme att bli otil'1räckliga, varför
man beslöt att i god tid undersöka möjligheterna att erhålla större
utrymmen i någon ev. nybyggnad." För att betona frågans stora vikt
har man str.ukit under paragraftexten. 1957 avlät styrelsen en skri
velse till fullmäktige, vari man framhö1'l, att lokalerna i sin helhet,
särskilt de för barn- och ungdomsavdelningen, var för små. Man fö
reslog, att lokaler för avdelningen skulle anskaffas på särskild plats
i stadens centrum, "lämpligen i det nya HSB-hus som kommer att
uppföras v,id Kungsgatan mitt emot läroverket." Styrelsen påminde
fullmäk!'ige i augusti 1958 om huvudbibliotekets och filialernas be
hov av större lokaler.

Sedan olika lösningar av barnbibliotekets lokalfråga diskuterats
och förkastats, accepterade styrelsen i slutet av 1958 ett erbjudande
om lokaler för barnavdelningen i ett planerat nybygge i hörnet av
Vallgatan och Gasverksgatan. Dit flyttade avdelningen i slutet av
1961.

Men biblioteksstYl'elsen var outtröttlig: den 18 februari samma år
avlät man på nytt en skrivelse till fullmäktige. Man anhöll, "att
Stadsifullmäktige inom en snar framtid måtte ta under övervägande
bibliotekets lokalfråga, så att bi:bliotek'et i dess helhet beredes rym
liga lokaler med lämpligt läge, förslagsvis i det shoppingcentrum
som planeras utmed Kungs- och Residensgatorna eller på tomten Eds
gatan 2, där 'enligt uppgift även nybyggnad planeras;' I september
1962 underströks f rån styrelsens sida, att"ett nytt biblioteks storlek
ej borde låsas fast till c:a 600 kvm, utan att storleken borde anpassas
efter folkmängd och andra omständigheter som för'elåge vid den tid
punkt då saken bleve aktuel1." I maj 1965 beslöts, att stadsarkitek
ten skuHe uppvaktas i lokalfrågan, i september kommunalrådet Eric
son. I november konstaterade stadsbibliotekarien, att ,en kvadratme
teryta på 1.100-1.200 torde vara minimum. Den 25 februari 1966
fick stadsbihliotekarien i uppdrag att "tillställa drätselkammaren en
skrivelse i detta ärende med påpekande av önskvärdheten att staden
reserverar central tomt för biblioteket." Uttalandet torde få tolkas
så, att man inom styre1s,en tänkte sig särskild byggnad för biblioteket.
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Hösten 1966 väcktes förslag att inrymma huvudbiblioteket i A.F.
Carlssons skofabriks matsal, Södergatan 34. Den 13 januari 1967 fö
relades styrelsen förslag till kontrakt för förhyrning av lokalerna på
480 m2 jämte bokmagasin å 100 m2 i intillig~ande lagerlokaler. Kon
traktet skulle galla fem år. Bibliotekstjänst och dess arkitekt Agne
Andersson stod för inredningen, till vilken stadsfullmäktige anslog
100.000 kronor. Den 10 april 1967 kunde biblioteket öppna i de nya
lokalerna.

Att den relaterade lösningen redan från början ansågs vara ett
provisorium framgår på flera sätt, även om biblioteket fördubblade
sin kvadratmeteryta i och med flyttningen.

Redan ett halvår efter inflyttningen diskuterade ånyo styrelsen lo
kalfrågan, då det syntes vara möjligt att inhysa biblioteket i ett
planerat nybygg,e för Systembolaget i hörnet Sundsgatan-Residens
gatan. I skrivelsIe i oktober anhöll styrelsen, att ful1maktige måtte
fatta ett principbeslut i frågan. En uppvaktning hos kommunalrådet
beslutades; i december informerade arkitekt Carl-Anders Hernek sty
relsen och presenterade en preliminär skiss över de lokaEteter som
Systembolaget erbjudit staden att hyra för bibliotekets räkning.Che
fen för Kungl. Skolöverstyrelsens bibliotekssektion, avdelningsdi
rektör Bengt Hjelmqvi:st, informerades också och avgav yttrande.

Härefter följde några för styrelsen ytterst arbetsamma år. Inte
minst gällde det att ge informationer åt skilda håll beträffande de
krav man har rätt att ställa på ett modernt bibliotek och den mång
,sidiga aktivitet som präglar ett sådant; den tiden var länges:edan för
liden, då ett bibliotek endast var ett bokutlåningsställe. Den ökade
fritiden gav mera tid till aktiviteter som bibIioteket kunde stå för,
regering och riksdag satsade hårt på vuxenuvbildning, vilket med
förde ökat tryck på biblioteket, gamla och handikappade måst,e ges
ökad uppmärksamhet osv. Allt detta krävde utrymme, och kvadrat
meterytan kom att dåskuteras ingående under lång tid: önskemålen
från styrel:sens sida kom givetvis att konfronteras med en som van
ligt hård ekonomisk verklighet. Tillfredsställelsen var därför utom
ordentligt stor, då drätselkammaren i september 1969 fattade beslu
tet att föreslå fullmäktige att acceptera Systembolagets erbjudande
om nära 2000 m2 i det planerade nybygget. Den 28 oktober tog så
fullmäktige upp ärendet. En ledamot ifrågasatte, om utrymmet kun-
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de vara tillräckligt och yrkade på återremiss, men fullmäktige be
slutade enligt förislaget.

Ritningarna för bibliot,eket ooh byggnaden i övrigt gjordes av ar
kitekt Carl-Anders Hernek vid arkitehfirman Hernek-Lindsten
Mohlin, Uddevalla. I början av 1970 antog styrelsen AB Biblioteks
tjänsts anbud på inredningsarbet,et. Inredningsarkitekt Agne Anders
son s-tod för detaljplaneringen.

För styrelsen fÖrestod naturligtvis en mängd arbete, framför allt
inför inredningen, till vilken kommunfullmäktig,e i februari 1973
beviljade 700.000 kronor. Huvudleverantör blev AB Bibliotekstjänst
i Lund med arkitekt Agne Andersson och AV-specialisten Gun
Qvarnström som kontaktmän.

Den 30 juni 1973 öppnade biblioteket för första gången i sin histo
ria i lokaler, som från början planerats för sitt ändamål.

Vad lokalerna beträffar är biblioteket för lång tid framöver väl
rustat för sina stora och för hela samhället betydelsefulla uppgifter.

EKONOMI.

Vid överlåtelsen av biblioteket till staden öv,er1ämnades också
folkhiblioteksföreningens kassa, 1.304:56.

Stadsbibliotekets första driftbudget - den för 1936 - slutade på
15.333:75. Här följer siffrorna för några av åren därefter.

1940 17.570
1945 23.400
1950 52.000
1955 95.300
1960 144.900
1965 261.900
1970 680.900
1973 1.131.000

De fem senaste årens siffror är påfallande höga, vilket i stor ut
sträckning beror på sjukhusbiibliotekens inordnande i verksamheten.
Från landsting,et utgår ersättning härför, innevarande år med 321.900
kronor.
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T.o.m. 1965 utgick årliga statsbidrag till biblioteket. Summorna
varierade mellan 6.697 och 10.489 kronor, den senare för år 1965.
Bidragen höll sig normalt mellan 7.000 och 9.000 kronor; de steg
dock inte undan för undan: 1936 exempelvis var beloppet lika stort
som 1962. Under några år i början utgjorde statsbidraget omkring
hälften av budgetomslutningen. På senare år betydde det naturligtvis
mindre.

Från Kungl. Skolöverstyrelsen kan fr.o.m. 1966 utgå s.k. punkt
bidrag till ändamål, som biblioteken finner angelägna. Vänersborgs
stadsbibliotek erhöll 1968 ett sådant bidrag på 9.200 kronor för att
bedriva uppsökande verksamhet bland gamla och handikappade.

Pliktavgifter infördes 1940 med 2 öre per band och dag. Sedan
dess har naturligtvis avgiften höjts. I staten för 1973 räknar man
med att 9.000 kronor skall inflyta i pliktavgifter.

BÖCKER OCH ANDRA MEDIA.

28.127
30.525
32.894
34.556
36.091
37.923
39.811
42.064
44.149
46.440
47.142
48.958
49.814
51.595
54.257
71.036
76.994
83.639
87.467

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

Antal böcker i biblioteket vid varje års slut framgår av följande
uppställning.

1936 10.8241
)

1937 11.6782
)

1938 12.4832
)

1939 13.0692
)

1940 13.953
1941 15.071
1942 15.686
1943 16.342
1944 16.813
1945 17.169
1946 17.250
1947 17.434
1948 18.286
1949 19.385
1950 20.991
1951 22.448
1952 24.220
1953 26.060

1) HärtilJ ett par tusen häftade böcker och broschyrer.
2) Härtill omkring 1.800 obundna i bokmagasinet.
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Handbokssamlingen, vars bokbestånd är inräknat i ovanstående
siffror, innehöll 19502.131 band, 1960 3.204, 19704.505 men 1972
2.785 som följd aven genomgripande omdisponering av bokbestån
det.

Det årliga antalet nyförvärvade böcker höll sig fram till 1947
normalt under 1.000; undantag är 1936, då siffran var 4.624 (varom
se strax nedan), 1941 och 1946. Från 1952 var antalet nya böcker
per år mellan ca 2.000 och 2.700 fram till 1962. 1963 tillkom 3.720
nya böcker (se strax nedan), 1964 2.744 och de därefter följande tre
åren drygt 3.000 per år, 1968 3.800. 1969 tillfördes 17.363 band,
vmav drygt 12.000 från sjukhusbiblioteken, vilkas verksamhet det
ta år samordnades med stadsbibliotekets. 1970 och 1971 var tillskot
tet drygt 7.000 per år, 1972 4.700. De senaste årens hÖga siffror be
ror i viss utsträckning på verksamheten vid sjuklhusbiblioteken.

1936 beslutades, att inköp av bÖcker skulle verkställas av biblio
tekanien i s,amråd med en styrelseledamot; vid större inköp borde
dock hela styrelsens medgivande inhämtas. 1937 valdes en särskild
nämnd för bokinköp, som var verksam åtminstone tills i början av
1950-talet. Nämnden bestod av bibliotekarien jämte två personer
och förnyades fr.o.m. 1938 med en person årligen. Fr.o.m. slutet av
1940-talet var ordföranden och bibliotekarien ständiga medlemmar
i nämnden. Sedan många år tillbaka sköts nu inkÖp av böcker helt
av bibliotekschefen, som samråder med bibliotekarierna. Ej sällan
har dock inköp av större bokverk och enskilda böcker diskuterats i
styrelsen. 1955 avslogs en framställning från ett par låntagare om
inköp av lord RusseHs bok Hakkorsets gisseL

Fr.o.m. 1947 och fram t.o.m. 1964 beslutade styrelsen nästan varje
år, vilka avdelningar inom biblioteket som skulle prioriteras vid bok·
inköpen. Avdelningarna för samhällsvetenskap och teknologi näm
nes flera gånger i sammanhanget liksom historia. 1950 beslutade man
att satsa på naturvetenskap, speciellt atomforskning, vilket visar,
att man följde med sin tid.

Som redan nämnts fick biblioteket 1935 ett erbjudande att köpa
framlidne landstingisdirehören Eskil Erikssons stora boksamling.
Frågan behandlades vid folkibiblioteksföreningens sista sammanträde
och vid stadsbiblioteksstyrelsens första. Boksamlingen betraktades
som "synnerligen värdefull" och innehöll 7.000-8.000 hand. Vär-
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det uppskattades till 25.000 kronor, men biblioteket erbjöds sam
lingen för 10.000. Den innehöll b1.a. en hel del hand- och uppslags
böcker, lämpliga för ett offentligt bibliotek. De flesta böckerna i
samlingen var som nya; många verk förelåg i lyxband och i bibliofil·
och originalutgåvor.

Den 10 december 1935 uppdrog stadsfullmäktige åt styrelsen för
stadSbiblioteket att inköpa den nämnda boksamlingen för 10.000
kronor. För finansieringen av köpet skulle årligen under åren 1936
40 avsättas högst 2.000 kronor av statsbidragen. De böcker som
inte anså&s lämpliga att införliva med bibLioteket skulle säljas. Ca
4.000 band synes ha behållits för bibliotekets räkning, vilket var
mycket, då man betänker, att bibliotekets bokbestånd vid viden för
förvärvet endast var drygt 6.000 band. "Vänershargs stadsbibliotek
har genom detta bokförvärv på en gång blivit satt i ett värdigt skick
och kan därigenom fylla ganska stora krav", sägs i protokollet av
den 1 februari 1936. Man hyste således berättigad stolthet över för
värvet. Många av de vackra banden finns ännu att beundra på
biblioteket.

Under årens lopp har biblioteket från såväl enskilda personer som
organisationer mottagit en stor mängd böcker och tidskrifter som
gåvor. Det är inte möjligt att här ange alla givare, ty det rör sig om
flera hundra. En del skall dock nämnas.

1936 erhöll stadsbiblioteket och läroverkets bibliotek genom testa
mente framlidne lektor A. G. Eliassons boksamling. Hur mycket som
tillföll stadsbiblioteket är obekant.

I tre ol,ika etapper, 1945, 1953 och 1958, överlämnade Logen Vil
jan sitt bibliotek till stadsbiblioteket. Vid de två första tillfördes
sammanlagt drygt 1.200 band.

1956 skänkte styrelseledamoten fröken Anna Wallin "en del äldre
skrifter av stort, delvis lokalt intresse". Genom ett den 30 apri11956
undertecknat testamente bestämde förra teckningslärarinnan Marian
ne Warodell, född i Vänersborg, att hennes "böcker och plansch
verk" utan vederlag skulle "erbjudas Wänersborgs lånebibliotek".
Hon avled 196L

1963 anhöll ABF:s lokalavdelning i Vänersborg att få överlämna
sitt bibliotek, vilket skedde samma år. Antalet böcker är okänt.
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Samma år mot7togs en större bokgåva från fröken Ester Björklunds
sterbhus. Från fröken Hulda Nordfelrs sterbhus erhölls det värde
fulla verket Världslitteraturen i komplett skick.

Bland långväga gåvor kan nämnas sådana från Johanna Ander
son, Omaha, USA, och Karl Oskar Gren, New York. 1961 erhöll
biblioteket av Mrs. Manna Sprague, Cheltenham, England, genom
förmedling av fröken Anna Wallin, bokverket Linnes egenhändiga
anteckningar.

I statförslaget för 1960 omtalas talböcker, men redan 1958 hade
4 sådana böcker inköpts. 1962 skänkte Zontaklulbben taLböcker till
ett värde av 300 kronor. 1967 inköptes 52 sådana böcker, 1970 113.
Vid 1972 årsslut fanns 529 talböcker på biblioteket.

I anslagsäskandena för 1962 yrkas ett anslag å 3.200 kronor för
inköp av grammofonanläggning"av enkelt slag". Styrelsen nämner,
att b~blioteket innehar c:a 40 grammofonskivor med framför allt
seriös musik och "diktarröster" och att man dittills på privat väg
fått hyra en batterigrammofon för uppspelning. Grammofonan
läggningen inköptes 1962. Vid 1972 års utgång hade biblioteket 318
skivor.

Biblioteket kan nu erbjuda 306 bandade kurser samt 54 bildband
och diabildserier. Detta material har i huvudsak anskaffats under
de allra senaste åren. Redan i äskandena för 1960 talar man dock
om inköp av bildband, och 1964 beslutade man att anskaHa lingua
phonekurser i engelska och spanska. Inköp av dylika kurser diskute
rades i slutet av 1956 och i början av 1957, men man beslutade då,
att inköp ej skulle ske.

Antalet tidningar och tidskrifter på biblioteket har naturligtvis
växlat under årens lopp. 1947 var antalet 89 och 1957 200. 1972
fanns på biblioteket 247 tidningar och tidskrifter fördelade på 27
tidningar och 220 tidskrifter.

ÖPPETHÅLLANDE.

öppethållandet på huvudb~blioteket har ökat från 10 timmar
veckan 1936 till 49 timmar 1973.

1936 och 1937 höll man öppet måndagar och onsdagar kl. 11.00
13.00 och tisdagar, torsdagar och fredagar 18.00-20.00. Fr.o.m.
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1938 höll man öppet varje vardag, måndagar-fredagar 11.00
13.00 och 17.00-20.00 samt lördagar 11.00-13.00. 1944 ändrades
dagtiderna till 12.00-14.00; 1954 blev lördagstiden 12.00-15.00.
1963-1968 hölls öppet kl. 11.00-14.00 och 17.00-20.00 mån
dag-fredag och 11.00-15.00 lördagar. Sedan 1969 är biblioteket
öppet i ett sträck från kl. 11.00-20.00, på lördagar som förut.

Under sommarmånaderna har alltid viss inskränkning i öppet
hållandet förekommit; en viktig förändring kom dock 1967, från
vilket år man startade sommaröpperhållande på lördagar. Mellan
jul och nyår hölls under flera år stängt.

Det bör noteras, att bibliotekets tidningsrum under flera år höll
öppet avsevärt mycket längre än biblioteket, även på söndagar.

önskemål om utsträckt öppethållande på kvällar och helger fram
föres ibland till våra dagars bibIioteksstyrelser. Därför är det in
tressant att konstatera, att anhållan om kvällsöpperhållande till
klockan 21.00 eller 22.00 framfördes till styrelsen redan 1950. 1959
höll man försöksvis öppet till klockan 21.00 på måndagar fr.o.m.
mitten av februari t.o.m. mitten av april. Detta öppethållande ut
sträcktes till åtminstone januari 1962 trots mycket låg besöksfrekvens.

UTLÅNING.

Sedan gammalt brukar man föra statistik över antalet boklån som
förekommer vid biblioteken, och man anger också antalet lån per
invånare och år. Aven om dessa siffror inte till fullo ger en uppfatt
ning om i hur stor utsträckning ett bibliotek utnyttjas - ett modernt
bibliotek kan ju som bekant erbjuda mycket annat än hemlån av
böcker - är de dock mycket betydelsefulla. Jag anger därför total
utlåningen för varje år.

Är Lån Lån/inv. Är Lån Lån/inv.

1936 65.463 7.2 1944 45.470 3.3
1937 69.658 7.7 1945 38.870 2.8
1938 57.261 6.3 1946 41.148 2.8
1939 42.080 4.6 1947 47.684 3.2
1940 43.885 4.8 1948 48.255 3.2
1941 59.400 6.5 1949 48.915 3.2
1942 90.007 9.7 1950 57.548 3.7
1943 73.129 7.8 1951 64.779 3.9
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Är Lån Lån/inv. Är Lån Lån/inv.

1952 79.024 4.8 1963 86.275 4.5
1953 85.789 5.1 1964 91.119 4.7
1954 91.665 5.4 1965 90.466 4.6
1955 99.028 5.7 1966 108.678 5.5
1956 95.112 5.4 1967 118.096 5.9
1957 102.048 5.7 1968 129.811 6.4
1958 101.508 5.7 1969 140.564 7.0
1959 100.195 5.5 1970 164.902 8.0
1960 94.358 5.1 1971 184.450 8.9
1961 90.830 4.9 1972 188.628 9.0
1962 90.364 4.8

De första årens siffror är som synes mycket goda; samordningen
av läsestugans och folkbibliotekets aktiviteter var uppenbarligen ett
lyckligt drag. De första krigsåren innebar en klar tillbakagång, men
åren 1941-43 måste hetecknas som framgångsrika ; avstängningen
från många andra fritidsaktiviteter kan här ha spelat en roll liksom
det förhållandet att många soldater var förlagda i Vänersborg och
dess närhet just de aktuella åren. De påfallande låga siffrorna fr.o.m.
1945 beror väl på att krigsårens "avstängning" på många områden
nu var förbi och att tid och möjlighet gavs till ett mera varierat fri
ridsliv. Man bör också ha i minnet de stora inkorporeringar som
gjordes 1945, varvid stadens invånarantal i ett slag ökades med
drygt 4.000: alla de nya vänersborgarna hade inte möjligheter att
dra nytta av biblioteket i själva staden. Från början av femtiotalet
blir biblioteket mera utnyttjat, men antalet lån per invånare är re
lativt oförändrat ända fram till slutet av sextiotalet. Den markanta
svackan i början av årtiondet beror uppenbarligen på att televisio
nen nu gjorde sig gällande som allvarlig konkurrent till boken.

De senaste årens siffror kan betraktas som goda. Riksgenomsnittet
för 1972 var 7.6 lån per invånare.

I de här meddelade siffrorna är utlåningen vid lasarettet medräk
nad fr.o.m. år 1966.

1972 infördes fotografisk utlåning på huvudbiblioteket. 1961 an
såg styrelsen en sådan allför kostnadskrävande.

Den första utlåningen av talböcker omtalas 1958; detta år för
medlades ca 20 sådana lån från andra bibliotek. Sedan har utlå-
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ningskurvan stigit brant, särskilt under de allra senaste åren, fram
för allt genom boken-kommer-verksamheten: 1969 911 lån, 1970
1.845, 1971 2.299 och 1972 2.644.

1947 redovisas 32 interurbana lån. 1950 förekom 367 sådana lån,
1955503, 1965 629, 1970 1.410 och 1972 1.285. Sedan omkring 1960
förekommer många lån av fotokopior och mikrofilmer, vilket avse
värt förbilligar lånen, eftersom ofta blott en eller annan sida i en
bok är av intresse för beställaren. Genom mikrofilmningen har det
blivit möjligt för forskare att få tillgång till bl.a. arkivalier, som
inte kan utlånas i original från t.ex. Riksarkivet och landsarkiven.
Läsapparater för mikrofilm finns tillgängliga på biblioteket.

FILIALEN OCH UTLÅNINGSSTATlONEN.

Filialen i Blåsut.

I en motion i stadsfullmäktige den 18 december 1944 yrkade fem
personer, att den lokal som Vassända-Naglums kristidsnämnd dispo
nerat och som genom den företagna inkorporeringen inte längre be
hövdes, måtte upplåtas bl.a. till "biblioteksrum". Motionärerna vå
gade "förutsätta att stadsbiblioteket skall ha intresse av, att i sam
arbete med Vänersborgs A.B.F. avd. och logen Viljan i Blåsut ordna
bok- och tidningsfrågan, så att på sätt syftet med biblioteks- och
läsrum på lämpligaste sätt kunde vinnas." Den aktuella lokalen var
belägen i det dittillsvarande kommunalhuset i Blåsut och omfattade
ett stort rum jämte kapprum och toalett.

I januari 1945 beslutade fullmäktige att inrätta "läs- och biblio
teksrum" i lokalen. Drätselkammaren skulle i samråd med stads
bibliotekets styrelse skaffa böcker och tidningar. Bibliotebstyrelsen
ansåg för sin del, att det bästa var att "införliva Blåsut som filial
till stadsbiblioteket."

I mitten av 1945 konstaterade fullmäktige, att föreningar och en
skilda försett lokalen med böcker och tidningar, och 500 kronor an
slogs för skötsel av biblioteks- och läsrummet. Till samma verksam
het begärde biblioteksstyrelsen 600 kronor för 1946, men i decem
ber 1945 befanns, att det inte fanns "tillräckliga förutsättningar" att
hålla filialen i gång, och de flesta styrelsemedlemmarna ansåg, att
den borde nedläggas. Uppfattningen att nedläggning var att föredra
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vidhölls i början av 1946, om man inte fick tillräckliga anslag. Också
lokalfrågan var besvärlig. I slutet av året började filialen gå rätt
bra; speciellt barnböckerna var eftertraktade. Barnen var emeller
tid bråkiga, och de avstängdes under en månad i mitten av 1947.

Av de ca 1.100 böcker som fanns på filialen 1947 hade Logen
Viljan deponerat 308 band och ABF:s bibliotek 175.

1950 var ett mycket dåligt år för filialen med endast ca 1.700 lån.
Det var de vuxna som svek, sedan barnen hänvisats till den nyupp
rättade barnavdelningen vid huvudbiJblioteket. Frågan om indrag
ning diskuterades ånyo inom styrelsen, och budgetberedningen be
gärde särskild utredning beträffande filialen, då den ansågs vara
för dyrbar. Sedan man 1952 beslutat att åter tillhandahålla barn
och ungdomsböcker fördubblades lånesiffrorna på kort tid.

Filialen är fortfarande inrymd i det gamla kommunalhuset, där
endast 22 m2 disponeras. Bokbeståndet är att betrakta som huvud
sakligen fast. Antalet böcker har vuxit från ca 1.100 1947 till ca
4.4001972. Antalet lån var 1947 3.652 och 1972 15.608, vilket inne
bär mer än fördubbling sedan 1965. öppethållandet var till en början
2 timmar i veckan (torsdagskvällar); senare har det växlat något
och är nu 6 timmar, nämligen tisdagar och torsdagar 16.00-19.00.
Sommartid är filialen stängd.

Utlåningsstationen i Mariedal, senare å Havenströmska lyckan.

Sedan det i början av femtiotalet framkommit önskemål om en
filial i de södra stadsdelarna tillsattes 1952 en kommitte för att ut
reda frågan.

I slutet av 1954 öppnades utlåningsstationen i Mariedal. Den var
inrymd i konsumhuset, i vilket staden hyrde en mindre samlings
lokal, dit nu biblioteksverksamheten förlades.

Man var emellertid trångbodd - 1958 konstaterades, att man dis
ponerade endast två bokhyllor - och den 2 september 1963 flytta
des utlåningsstationen till lokaler å Havenströmska lyckan med
adress Petersbergsvägen 66, där man fortfarande håller till.

Utlåningsstationen, som disponerar ca 80 m2
, har rörligt bokbe

stånd; 1954 startade man med ca 700 böcker. Antalet lån var första
året 2.692, 1972 12.015, vilket innebär en viss tillbakagång jämfört
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med de närmast föregående åren. Den första tiden höll man öppet
fredagar 18.30-20.30; nu har man öppet måndagar och torsdagar
17.00-19.30, alltså 5 timmar i veckan. Under sommaren håller man
stängt.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET.

1936 bestämde styrelsen, att personer över 12 år fick låna böcker,
men medan vuxna fick disponera fyra böcker samtidig,t tilläts barn
endast låna två.

1937 ålades bokinköpsnämnden att tillse, att böcker för ungdom
inköptes, eftersom biblioteket i stor utsträckning saknade sådana.

Som nämnts ordnade man 1944 en särskild barnavdelning i biblio
tekets källarlokaler, och 1949 kunde en sådan avdelning med egen
ingång inredas i de lokaler man då flyttade till. Det kom emellertid
att dröja några år, innan en mera aktiv verksamhet, inriktad på barn
och ungdom, sattes igång.

1948 ägde en föräldraafton rum, och 1951 anordnades en teck
ningstävling i skolorna för att man skulle kunna pryda avdelningen.
1953 omnämns en sagoafton, och s,edan 1954 har sagostunder re
gelbundet förekommit. De är mycket populära. Sedan 1960 har då
och då anordnats kasper- och dockteater. Olika slag av tävlingar 
inte minst teckningstävlingar - har varit ett vanligt inslag under
de senaste tjugo åren. Tidningen Barnens läs- & annonsblad, inne
hållande bidrag från barnen, har utgetts ett par gånger de senaste
åren.

Barnboksvecka och barnboksafton omnämns några gånger i års
redogörelserna.

Under skolornas februarilov har under de senaste åren en mängd
aktiv,iteter ordnats av biblioteket.

Bibliotekets verksamhet bland barn och ungdom har ofta bedri
vits i samarbete med andra institutioner, t.ex. med museet och fri
tidsnämnden, samt med bokhandlarna.

Det årliga antalet lån av barn- och ungdomslitteratur överstiger
sedan 1970 50.000. Lånen utgör i allmänhet mellan 30 och 40 %

- oftast över 35 OJa - av totalutlåningen; 1937 var siffran 29 OJa,
1939 45, 1940 43, 1943 42 och 1948 likaledes 42 %.
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KONTAKTVERKSAMHET.

Från åtminstone 1948 och fram till i början av 1960-talet hölls
regelbundna sammanträden med bibliotekarierna hos ABF, IOGT
och andra sammanslutningar, som sysslade med bildningsarbete. Man
höll sig underrättad om resp. biblioteks nyförvärv. Verksamheten
underlättades av att styrelseledamoten Nils Flensburg var biblio
tekarie både hos ABF och vid högre allmänna läroverket.

Sedan slutet av 1940-talet har klasser vid stadens skolor liksom
olika bildningscirklar avlagt besök vid biblioteket och där orientc-

om användningen av katalogen och uppslagsverken. Elever vid
flickskolan och vid Brättegårdens yrkesskola synes ha varit de första
att på detta sätt bli bekanta med bibliotekets verksamhet och möj
ligheter. 1960-talets skolreformer har på flera sätt ställt ökade krav
på biblioteket, som numera flitigt används av skolungdomen som ett
naturligt inslag i undervisningen. 1971 hade ca 650 elever från olika
skolor viss undervisning förlagd till biblioteket.

Den första trevande utåtriktade verksamheten i modern mening
från bibliotekets sida synes ha påbörjats vid slutet av 1940-talet.
Från denna tid finns upplysningar om att bibliotekarierna i olika
sammanhang orienterat om årets boknyheter. Denna form av kon
taktverksamhet pågår naturligtvis fortfarande.

Många författaraftnar har anordnats under årens lopp, ej sällan
i samarbete med bildningsorganisationer, museet osv. Bland författa
re som inbjudits kan nämnas Jan Fridegård, Folke Fridell, Tage
Aurell, Per Wästlberg och Bo Setterlind.

Kontaktträffar med synskadade har stått på programmet under
de senaste åren. B1.a. har författarinnan Birgit Th. Sparre medverkat.
·,:Bpk.- och lyrikaftnar av olika typer har varit och är ständigt åter

k()mmande arrangemang. Bokutställningar av skilda slag har an
ördnats, liksom Bokens vecka.

Allmänt kan sågas, att bibliotekets kontaktverksamhet intensifie
rats och breddats under de senaste åren.
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SOCIAL BIBLlOTEKSVERKSAMHET.

Sjukhus och vårdhem.

Ur årsredogörelsen fÖr 1969: "Den 3 juni undertecknades ett av
tal mellan sjukhusdirektionen i Vänersborg-Trollhättan och biblio
tcksstyrelsen om att staden åtager sig att mot ersättning från sjuk
husdirektionen handha biblioteksverksamheten avseende patient- och
fackbibliotek vid lasarettet i Vänersborg, Källshagens och Restads
sjukhus samt Dalbobergens, Kartens, Korseberga och Torpagårdens
sjukhem. Avtalet följer den av direktionen tillsatta bibliotekskom
mittens förslag och innebär bLa. inrättandet av fyra heltidstjänster
och en väsentlig upprustning av samtliga sjukhus' bokbestånd." Verk
samheten skulle handhas av styrelsen för Vänersborgs stadsbibliotek,
som skulle svara för "att ett aktuellt, allsidigt och tillräckligt stort
bestånd av böcker och andra media står till förfogande."

27 år tidigare har frågan om sjukhusbiblioteken för första gången
aktualiserats.

Vid styrelsesammanträdet den 17 april 1942 gavs bibliotekarien i
uppdrag att "hos styresmannen för Centrallasarettet i Vänersborg,
dr. Karl Gramen, söka få förvissning om hur långt det avancerat
med ordnandet av sjukhusbiblioteken här i staden. Bibliotekskonsu
lenten fröken Linder skulle vid sitt besök här söka få underhandla
med dr. Gramen om saken." Den 4 juni 1943 föredrogs rapport från
sammanträde med "kommitten för övertagandet av stadens sjukhus
bibliotek. Styrelsen enades om att stadsbibliotekets övertagande av
lasarettets bibliotek skulle vara en dålig affär för bägge parter, var
för frågan t.V. bordlades." Kungl. Skolöv.erstyrelsen synes ha varit
intresserad av saken, ty i slutet av 1945 framfördes en "önskan från
(ämbetsverket) ang. lasarettsb~bliotek", men styrelsen fann, att "för
utsättningarna härför ännu icke förelåg" och beslutade att vänta
"tills Skolöverstyrelsen pressade oss mera." Den 1O april 1946 upp
drogs åt ordföranden att "söka ordna så, att biblioteket finge på vis
sa villkor övertaga skötseln av lasarettets bibliotek." Senare på året
påpekades, att samarbete med lasarettet borde ske men att detta mås
te anstå till året därpå, då bibliotekspersonalen redan hade tillräck
ligt mycket att göra. I augusti 1947 beslutade man att bordlägga
frågan, tills den nya bibliotekarien anställts.



På hösten 1948 underrättades dr Grönberg, som då var lasarettets
styresman, om att biblioteket var berett att börja bokutlåning, tills
vidare dock bara på medicinska avdelningen och på prov. Utlåningen
började den 1 november och bedrevs utan någon kostnad för lasa
rettet. I maj 1949 föreslog styrelsen, att stadsbiblioteket skulle om
besörja utlåningen på hela lasarettet och Korseberga och att anslag
å 6.50 per vårdplats skulle utgå. Anslaget skulle användas dels till
arvode till bibliotekspersonalen, dels till inköp av böcker m.m. Ar
betstiden för bibliotekspersonalen beräknades ti1l12 timmar i veckan.
Det begärda anslaget beviljades. Anslagen höjdes undan för undan
och begärdes 1962 till 22 kronor per vårdplats. Samma år framhölls,
att lokalerna var mycket bristfälliga.

Patientbiblioteket vid Källshagens sjukhus erhöll 1959 viss hjälp
med klassifikation av böcker samt råd och anvisningar för sitt biblio
tek. 1962 förelåg en förfrågan från överläkarna vid Källshagen och
Restad, om stadsbiblioteket kunde ordna upp biblioteken vid sjuk
husen i enlighet med Kungl. Medicinalstyrelsens intentioner. Biblio
teksstyrelsen ansåg sig av personella skäl inte kunna tillmötesgå
önskemålet på annat sätt än att låta stadsbibliotekarien några tim
mar under sin fritid ge vissa bibliotekstekniska råd.

1956 började stadsbiblioteket utsända vandringsbibliotek till Dal
bobergens, Kartens, Möjereds och Solängens vårdhem (det senare ti
digare benämnt Nya vårdhemmet), senare också till Epidemisjukstu
gan och till den nyinrättade psykiatriska kliniken vid Lyckhem.

En utvidgning och samordning av verksamheten visade sig så små
ningom nödvändig. Den 13 januari 1967 fattade bihlioteksstyrelsen
beslut att "hos stadsfullmäktige anhålla om inrättandet aven sjuk
husbibliotekarietjänst i 19r 21 med uppgift att ha överinseendet av
all sjukhusibiblioteksverksamhet inom kommunen och samordna verk
samheten vid de olika sjukhusen, ålderdomshemmen, pensionärshem
men O.S.v. Då en del av sjukhusbibliotekariens arbete komme att
gälla mentalsjukhusen Källshagen och Restad beslutade styrelsen ingå
till direktionen för dessa sjukhus med anhållan om att landstinget
måtte ersätta stadsbiblioteket med hälften av kostnaderna för den
na tjänst."

Sjukhusdirektionen i landstinget tillsatte en bibliotekskommitte,
som 1968 framlade resultatet av sitt arbete. På hösten detta år gav
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landstinget direktionen för sjukvårdsinrättningarna i Vänersborg
Trollhättan i uppdrag att sluta avtal med resp. kommuner beträff
ande skötseln av samtliga sjukvårdsinrättningars bibliotek.

I början av juni 1969 undertecknades så det inledningsvis nämnda
avtalet. Staden övertog det bokbestånd som fanns vid sjukvårdsin
rättningarna. Dock skulle det medicinska bibliotekets bokbestånd
fortfarande vara kvar i sjukhusdirektionens ägo. För att förverkli
ga programmet beslutade man att inrätta ett antal nya tjänster.

Genom tilläggsavtal 1972 vidgades verksamheten att från och
med 1973 också omfatta vårdinrättningarna i Dalsland, nämligen
Björkhems och Ekebackens vårdhem samt Bergs sjukhem, varjämte
även fack- och patientbiblioteken vid Bäckefors lasarett infogades
i organisationen. 1973 tecknades motsvarande avtal angående Mö
jereds vårdhem.

Utlåningssiffrorna visar klart, vilken betydelse de senaste årens
biblioteksarbete haft för såväl patienter som vid sjukvårdsinrätt
ningarna anställd personal.

Övrig social verksamhet.

Redan 1960 diskuterade styrelsen möjligheten att uppsöka lång
varigt sjuka och erbjuda dem boklån, eventuellt med hjälp av scou
ter, men först 1968 startades, efter vissa liknande försök 1964, den
s.k. boken-kommer-verksamheten. Man söker upp gamla och handi
kappade, som får hjälp med bokval. Hembesök förekommer i stor
utsträckning, och böcker kan beställas per telefon. V:erksamheten har
slagit mycket väl ut hos grupper av människor, som inte själva alltid
kan besöka biblioteket. Inte minst talböckerna har rönt stort intresse.

Ut!åning på arbetsplats förekommer sedan 1971 på den skyddade
verkstaden Brätteprodukter. 1972 utlånades där 408 böcker. l bör
jan av 1972 startade motsvarande verksamhet på Televerkstaden.
Redan detta år utlånades nära 1.200 band. Genom verksamhet av
detta slag utlånas inte bara böcker, utan biblioteket blir mera känt,
och många tar direkt kontakt med detsamma.

Vandringsbibliotek sändes nu till brandstationen, barnavårds- och
mödravårdscentralerna, fritidsnämndens sagoberättare, SMU-gårdens
barnstuga och till elva förskolor och barndaghem samt till Grunne
bo lekskola.
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Sedan biblioteksstyrelsen ingående diskuterat ytterområdenas bok
försörjning startades den 14 december 1970 bibliotekets färdtjänst.
Resor till biblioteket anordnades från Sågbron, Skogen, Ramnered,
öxnered, Forsbol, Väne Ryr, Gundlebo, Grunnebo och Båberg. Verk
samheten pågår alltjämt i väntan på att bokbuss skall anskaffas.

1956 uttrycktes önskemål från kyrkligt håll om utlåning av böc
ker på fångvårdsanstalten genom stadsbrbliotekets försorg. På grund
av det ansträngda personalläget fann styrelsen det omöjligt att till
mötesgå anhållan på annat sätt än genom att möjligen sända boklå
dor på ca 50 böcker till anstalten. 1958 förelåg skrivelse från Kungl.
Fångvårdsstyrelsen i samma ärende, men inte heller nu ansåg man
sig kunna åtaga sig merarbetet. 1959 - sedan ytterligare en assistent
befattning inrättats - övertogs emellertid skötseln av bokutlåningen
vid fångvårdsanstalten av stadsbiblioteket. Var fjärde månad erhöll
anstalten ett vandringsbibliotek på ca 140 band (2 band per intern)
från stadsbiblioteket. 10 kronor per vårdplats och år utgick för
verksamheten. Denna pågick i ungefär samma utsträckning till 1969;
från detta år sköter personal från stadsbiblioteket utlåningen på
fångvårdsanstalten en kväll i veckan, 11/2 timme varje gång. 1972
utlånades 1.271 band.

Efter visst samarbete med Forsane yrkesskola i Frändefors 1971
inleddes i samråd med Kungl. Skolöverstyrelsen den 15 september
1972 "försök med intensifierad biblioteksverksamhet". Försöket var
avsett att "pröva former som anpassas såväl till olika typer av sko
lor som till resurserna hos de kommunala bibliotek som ansvarar" för
servicen och att ligga till grund för normal avtal för kommande av
tal av samma typ. A ven Kungl. Socialstyrelsen var inkopplad på
verksamheten. Denna har utfallit till stor belåtenhet och pågår fort
farande. Kungl. Skolöverstyrelsen står för kostnaderna.

TVA V}fSENTLIGA FRAGOR.

Centralbibliotek eller inte.

Genom beslut 1930 kom under 1930- och 1940-talen att inrät
tas 20 s.k. centralbibliotek, eller länsbibliotek, som de nu kallas. Des
sa skulle utgöra en påbyggnad på de lokala biblioteken och stå till
tjänst med utlåning av vandringsbibliotek, ge biblioteksteknisk väg-
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ledning osv. Centralbiblioteket för Alvsborgs län förlades till Borås
1937.

1949 avgav folkbibliotekssakkunniga ett betänkande b1.a. rörande
centralbibliotek. Man föreslog inrättandet av ytterligare sju central
bibliotek, varav ett i Alvsborgs län med placering i Trollhättan el
ler Vänersborg. Detta föranledde biblioteksstyrelsen att i augusti
avlåta en skrivelse till drätselkammaren, i vilken man framhöll för
delarna med att förlägga ett centralbrbliotek till staden men också
påpekade, att man måste vara beredd på en del kostnader, om ett
centralhibliotek skulle bli verklighet. Lokalerna ansågs givetvis helt
otillräckliga för det nya ändamålet. Senare på året avgav styrelsen
ett preliminärt förslag till stat för ett ev. centralbibliotek. Merkost
naden för staden skulle bli ca 24.500 kronor, en summa som senare
sänktes till ca 20.000. Om landstingsbidragets storlek rådde dock
osäkerhet. Bibliotekets budget slutade 1949 på 46.000 kronor.

Arendet var uppe i dr~tselkammaren första gången i november
1949. Skrivningen är lakonisk och vittnar om ett svalt intresse: "Ef
ter diskussion, varunder framhölls att staden icke kunde hava något
intresse av att ikläda sig de höga kostnader, som ett centralbibEotek
skulle medföra, beslöt kammaren meddela styrelsen för stadsbiblio
teket att kammaren icke ansåge åtgärder erforderliga."

Inför behandling,en i fullmäktige i början av 1950 hade kammaren
inte ändrat ståndpunkt: "Kammaren anser fortfarande att staden
icke bör vidtaga några åtgärder för att härstädes anordna central
bibliotek, men vill dock bringa detta till stadsfullmäktiges känne
dom." Fullmäktige ställde sig dock inte så avvisande utan beslutade
uppdra åt biblioteksstyrelsen att vidare bevaka frågan om central
bibliotek. Något sådant kom som bekant inte att inrättas.

Vad ett centralbibliotek skulle ha betytt för stadens kulturella Ii v
och för hela den norra länsdelen är lätt att inse. Därför är drätsel
kammarens avvisande hållning oväntad.

Frågan om utvecklingsbibJiotek.

De enda former av statsbidrag som numera utgår till biblioteks
verksamheten i kommunerna är s.k. utvecklingsbidrag samt punkt
bidrag. Ett bidrag av den senare typen har utgått till Vänersborgs
stadsbibliotek, varom se ovan s. 43.
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Som villkor för att utvecklingsbidrag skall utgå gäller, att en ut
vecklingsplan utarbetas och antas av Kungl. Skolöverstyrelsen. Pla
nen skall omfatta 5 år. Bidragets storlek beror på kommunens sats
ning: av den ökade kostnad som utvecklingen medför betalar staten
de fyra första åren 50 Ofo och det femte året 25 %. Ett utvecklings
område skall i princip omfatta helt kommunblock.

1966 fick kommunblocket erbjudande om utvecklingsbidrag under
en femårsperiod. Stadsbibliotekarie Erik G. Nyström upprättade en
storslagen plan för biblioteksverksamheten. Kostnaderna skulle bli
886.000 kronor för hela perioden. Förhandlingar om den nödvän
diga samordningen av verksamheten inom blocket igångsattes.

Under 1966 och 1967 behandlades frågan vid ett otal sammanträ
den, bl.a. i samarbetsnämnden och drätselkammaren. Kungl. Skol
överstyrelsen visade påfallande tillmötesgående och jämkade på ett
par punkter sina krav. Enighet mellan kommunerna kunde emel1er
nid ej nås, och biblioteket måste avstå från utvecklingsbidraget, vil
ket naturligtvis måste beklagas.

FLENSBURGSKA DONATIONEN.

Läroverksadjunkt Nils Flensburg var, som framgått av den före
gående framställningen, ledamot av biblioteksstyrelsen under nära
tre decennier och under flera år ordförande och vice ordförande.
Sitt stora intresse för biblioteket visade han också genom en värde
full donation 1956.

Den flensburgska donationen, som närmast är att anse som ett
släktarkiv, innehåller främst papper rörande arkitekt Carl Hårle
man, astronomen och statistikern Pehr Wargentin, som lade grunden
till den svenska befolkningsstatistiken, hovrättsrådet Carl Henrik
Pfeffer samt släkten Bredberg. I samlingen ingår t.ex. adelsbrev för
släkten Hårleman, undertecknat av Karl XII, och friherrebrev för
Carl HårLeman, undertecknat av Fredrik I, vidare brev från Johan
Olof Wallin och Bernhard von Beskow samt en skrivbok, rättad av
Carl Jonas Love Almqvist.

Vissa handlingar i donationen har lokalt intresse: Carl Hårleman
var residensets i Vänersborg arkitekt, och Pehr Wargentin var en
gagerad vid byggandet av slussarna i Trollhättan.
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KALLOR.

Institutioner

Riksarkivet, Stockholm.
Kungl. Skolöverstyrelsens bibliotekssektion, Stockholm.
Gymnasieskolans bibliotek, Väners:borg.
Stadsbiblioteket, Vänersborg.
Kommunfullmäktiges (Stadsfullmäktiges) arkiv, Vänersborg.
Kommunstyrelsens (Drätselkammarens) arkiv, Väinersborg.
Byggnadsnämndens arkiv, Vänersborg.

Tidningar
Elfsborgs läns annonsblad.
Tidning för Wener~borgs Stad och Län.
Wenersborgs-Posten.

Övriga tryckta källor
Bolay, Karl H., Malungs Församlingsbibliotek 100 år. Malung 1961.
Corin, Carl-Freddk-Hasselberg, Gösta, Väner~borgs historia. Göte-

borg 1944.
Eldh, Robert, Några anteckningar om Lidköpings stadsbibliotek till

dess hundraårsjubileum. Lidköping 1963.
Harrison, K.c., Lihraries in Scandinavia. Prescot and London 1969.
Johansson, David, Boken till din tjänst. Om bibliotek i Falköping

under 130 år. Falköping 1972.
Ottervik, Gösta-Möhlenbrock, Sigurd, Bibliotek i Sverige. Uppsala

1964.
Svenska stadsmQnografier: Vänersborg, Alingsås, Trollhättan, Ulri

cehamn, Åmål med omgivningar. Stockholm 1959.
Tynell, Knut, Folkbiblioteken i Sverige. Stockholm 1931.
Tynell, Knut, Om studier och hjälpmedel vid studier. Stockholm

1934.
Åtskilliga personer har upder mitt arbetes gång varit mig behjälp

liga på olika sätt, och jag vill tacka dem för det intresse de visat. Alla
kan jag inte nämna här, men jag vill särskilt tacka bibliotekschef Ul
la Reutherborg, som aldrig förtröttats i sin strävan att ge svar på
mina många frågor, samt f. stadsfullmäktigeordföranden Oscar An
dersson, rektorn, fil. dr Sune Lundgren och stadsombudsman Walde
mar Åström. Byråsekreterare Kerstin Larsson vid Kungl. Skolöver
styrelsens bibliotekssektion vill jag också nämna särskilt.
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Gillebroder!

I vårt arkiv av årsskrifter saknas eller finns mycket få
exemplar av årgångarna 1932, 1934, 1935, 1936, 1947,

1955, 1958 och 1959.

Kanske kan just Du hjälpa oss att komplettera denna brist

genom att donera ett eller flera exemplar.

Hör i så fall av Dig till:

Vänersborgs Söners Gille

clo Ole Thernquist

Sundsgatan 12

462 00 Vänersborg
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ÅRSKRÖNIKA 1972.

Kära Gillebröder!

,"Släpp jångarne loss, det är vår!

Var mänska i sin själ vill väl,

när grön naturen står."

Jag kom osökt in på denna strof ur Fridas Visor när jag försökte
samla tankarna kring årets händelser, värda att minnas. Nåja, värda
att minnas är kanske fel uttryck när det i själva verket är händelser
man helst vill glömma. Som brÖderna redan förstått kom min förs
ta tanke att stanna vid flygplanskapningen, som höll oss alla i and
lös spänning, och då vår regering bildlikt talat med pistolen i ryg
gen tvingades frige ett antal kvalificerade interner ur olika fång
vårdsanstalter. Det var nog inte så Birger Sjöberg tänkte sej när han
skrev: "Släpp fångarne loss, det är vår ..." Frågan är om inte den
na händelse är signifikativ för det år som snart gått till ända. Gangs
terdåd och våld har dominerat nyhetsmaterialet och tyvärr är det
inte så lätt att finna en enda glad världshändelse, värd att minnas.
Det skulle i så fall vara våra fina insatser i den 20:e olympiaden,
med 4 guld, 5 silver och 5 bronsmedaljer - i sanning ett gott resul
tat för lilla Sverige.

Olympiaden var det ja! Den hade många sett fram emot som det
glada och vänliga evenemang, som skulle medverka till vänskap, av
spänning och förståelse nationerna emellan. Till en början såg det
också ut att bli så, men det slutade som bekant med massmor&och
blodiga vedergällningsaktioner. Hur är dessa människor egentligen
skapta som försöker lösa sina problem på det enda sätt som absolut
inte löser några problem?

För vårt land har året varit allt annat än lyckat. Alla - inte
minst vår regering - har väntat på en utlovad konjunkturuppgång,
och alla väntar fortfarande. Det enda som har gått upp är priser och
arbetslöshetssiffror, och tyvärr ser det inte ut att vända än på län-
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ge. Så gott som dagligen matas man med nya företagsnedläggelser
och friställelser, som det numera heter. Ingen trevlig utveckling,
speciellt inte för ungdomen som efter dyrbar utbildning väntar att
få göra sin insats i samhället. Alla kan ju inte följa den gröna vå
gen och etablera sej som odalmän och fårfarmare.

Finns det då inga glädjeämnen i vår till synes dystra värld?

Jodå, och nu är vi där - i vår egen lilla stad.

Vi har haft ett underbart sommarväder och en strålande höst. Vår
nye stadsträdgårdsmästare har traditionsenligt bjudit på en blomster
prakt i plantage och planteringar som glatt våra sinnen. Skräcklan
ligger leende och välkomnande närhelst man tar sin "skräckleronda".
Människorna är vänliga och glada och staden bjuder aktiviteter som
tillfredsställer alla smakriktningar.

Aven i sommar har vi presenterat staden som "Visornas stad"
med vimplar och flaggor på gator och torg, underhållning i planta
get och en avslutning i Good Old Daysstil på vår teater. Men han
den på hjärtat. Måste vimplarna se ut som om dom vore köpta på
realisation i en lumpbod? Skönhetsrådet - om det finns något så
dant - får nog skärpa sej till nästa år. Varför inte något så origi
nellt som vanliga svenska vimplar.

En skönhetsfläck som jag inte kan underlåta att påpeka är den
ambullerande brännvinsförsäljningen som pågått hela sommaren i
plantaget. Ingen god turistpropaganda precis. I vissa skolor och på
en del industr,ier har man rökrutor. Hur vore det med en väl un
dangömd supruta någonstans i stadens utkanter.

Alla är vi väl angelägna om att så gott det går bevara stadens
karaktär och samtidigt se den utvecklas till en levande stad. Ett gott
initiativ är den kulturhistoriska byggnadsinventering som nu ge
nomförts och som skall ligga t,ill grund för kommande rivnings- och
nybyggnad~beslut. Det gladde mej att inventerarna - liksom krö
nikören tidigare påtalat - slagit ner på "den vildvuxna floran av
missprydande skyltar i staden." Bra! Låt oss alla hjälpas åt att be
vara den pärla vi fått oss anförtrodd.

Staden lever. Byggverksamheten är livlig. På söder bygger man
vidare. Saab-Scaniaprojek,tet är i gång. Byggsjögren i Borås vann
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tävlingen om bästa förslag till detta område, som skall omfatta 142
villor i människovänlig miljö.

Torpaområdet kommer att föda många goda orienterare. Elaka
tungor påstår att man varken kan hitta hem eller bort därifrån utan
karta och kompass. Eller är det bara så att människorna som bor
där är felorienterade?

Läroverkets gamla gymnastiksal är borta - en anrik lokal, där
fordom majoren Elfman kommenderade lystring och fick det, där
många generationer skolpojkar trått dansen med skolflamman på
skolbalerna och där vänersborgarna gärna bevistade den årligen åter
kommande gymnastikuppvisningen. I stället har en ny byggnad fär
digställts, en byggnad som går väl in i stadsbilden och som inrym
mer inte bara gymnastiksal utan även utställnings- och förrådsut
rymmen för museet. Detta innebär bl a att vårt gamla fina museum
kan återställas i sitt ursprungliga skick. Inte en dag för tidigt!

Det har även blivit grönt ljus för vårt nya stadshus som etappvis
skall byggas på garveritomten.

Nytt reningsverk för 12 millioner är under arbete bl a för att
kunna ta emot avloppet från Vargön, nu när vi skall slå ihop våra
påsar. Slasket från Trollhättan får vi på andra vägar. Jag tänker
på tidningen Trollhättan vars chefredaktör tydligen inte kan leva
utan att avge sin galla över Vänersborg och vänersborgarna i den
infekterade lasarettsfrågan, trots att det ju är ett länsorgan som pla
nerat och beslutat i frågan. Måhända ett fall för giftnämnden.

Så har staden gjort en god aHär igen och sålt gamla skofabriken till
Televerkstaden för 3,7 millioner - en affär där alla parter kan kän
na sig nöjda. Inte trodde väl Badar Karlson på den tiden han var
försäljningschef på skofabriken att han en dag skulle sälja hela
fabriken.

Världens största kiseljärnverk har under året invigts i Vargön un
der överinseende av prins Bertil m fl celibriteter från när och fjär
ran.

Svenska Tacksfabriken i Trollhättan har övertagit Jönsson &
Claessons lokaler och flyttat sin spikfabrik till Vänersborg - allt
hjälper till att ge sysselsättning och framåtskridande.
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Intet år utan jubileer.

I år var det Sparbanken som med klang och jubel firade 150-års
jubileum, och i samband härmed skänkte 30000 kronor till utsmyck
ning av någon officiell lokal i Vänershorg. Vi tackar och tar emot
med glädje.

Men det är inte bara staden som fått gåvor. Gillet har haft gläd
jen att mottaga donationer från två minnesgoda gillebröder och jag
kan dessutom meddela att vår lokal numera prydes av två värde
fulla konstverk - det ena en originalmodell av Fridastatyn skänkt
av förre intendenten Torsten Stenrot i Stockholm, den andra en ol
jemålning skänkt av vår nye gillebroder, teckningsläraren Gustaf
Olsson.

"Regnar det på prästen, så duggar det på klockarn."

På tal om präster så har vår 200-åriga kyrka återinvigts efter en
genomgripande renovering. Den har kostat mycket pengar men så
har det också blivit ett lyckat resultat.

Vår fina idrottsanläggning, som tydligen blivit studieobjekt för
många länder fortsätter att utnyttjas för olika evenemang. I som
mar har vi fått anordna Nordiska Mästerskapen i bågskytte som
samlade ett 50-tal elitskyttar från de nordiska länderna. Detta ger
självklart en god reklam åt staden. Vi hade ju även en av våra duk
tiga bågskyttar, Anna-Lisa Berglund med på olympiaden - bara
det en prestation - men tyvärr, denna gång gick det inte så bra.

En av våra äldsta gillebröder, den legendariske idrottsledaren och
olympiern, majoren Tor Wibom har besökt sin hemstad och delat ut
det första stipendiet ur sin idrottsfond till skidklubbens energiske
ungdomsledare Rolf Larsson, som enligt samstämmiga uppgifter är
väl värd denna uppmuntran.

Det har filmats i staden i sommar. Kvartetten som sprängdes skall
bli TV-underhållning och jag ser med förväntan fram emot Hasse
Alfredssons tolkning av Birger Sjöbergs verk.

Det vore kanske fel att avsluta en årskrönika utan att nämna ett
av de årligen återkommande evenmang, som livligt uppskattas av
stadens innevånare. Jag tänker på Lions loppmarknad. Att kom-
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mersen då är livlig och hjälpverksamheten stor visar årets resultat.
Inte mindre än 42000 kronor till Lions aktivitetsfond, vilken ju som
bekant även har använts till att försköna vår stad.

Tack för i år, alla glada människor, och ett gott nytt Gilleår, alla
glada gillebröder.

Vänersborg den 3 november 1972.

SVEN LIND.
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MINNESRUNOR 1972.

Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, till skuggornas värld.

G i Il e b r ö d er.

Under det år som gått sedan vi sist trM,fades till Högtidsstämma har arton brö
der fullgjort sin jordevandring och lämnat vår krets. Vi minns dem alla som go
da människor och goda gillebröder.

F. riksbanksvaktmästaren HUGO JOHANS
SON föddes i Vänersborg den 14 september
1900 och avled där den 31 mars 1972. 
Efter avslutad skolgång anställdes Johans
son som vaktmästare vid Riksbanken i Vä
nel'shorg, där han tjänstgjorde fram till sin
pensionering. I yngre år gjorde sig Johans
son känd som en framgångsrik målvakt i
VIF:s fo,tboIIslag. Han var även ideeHt
intresserad och bl.a. livligt engagerad i Vä
nersbongs Röda KOl'skår. En betydande in
sats gjorde Hugo Johansson som l:e loge
vaktmästare i FrimurareIogen Räta Vinkeln
och Andreascirke1n i Vänersborg. Vi minns
Hugo Johans'son som en glad och trivsam

man, som med nit och plikttrohet fullgjorde sina uppdrag. - Johansson inträdde
i Gillet 1930.
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Köpmannen GUSTAF MILLING föddes i
Vänersborg den 21 juli 1902 och av,led där
den 1 april 1972. - Efter avslutad handels
utbildning anställdes MiUing som represen
tant för dåvarande kolonialvarufirman Aug.
Andersson i Vänersborg, sedermera Clar
holm & Bergman i Uddevalla. Han har
även repres,enterat AB Henning Persson i
Bollebygd samt på senare tid drivit egen
arHärsrördse i Uddevalla. Strax före sin död
återvände Milling till hemstaden, där han
i yng,re år tillhörde styrelserna för Idrotts
föreningen Kamraterna och Vänersborgs
Roddklubb. Med sitt ljusa gosse'!ynne och
sitt glada sätt vann Mi'!ling många vänner.
Milling inträdde i Gillet 1933.

F. bankdirektören HJALMAR RAHM föd
des i Vänersborg den 22 oktober 1900 och
avled i Alingsås den 17 april 1972. - Efter
studentexamen i Vänersborg genomgick
Rahm Hande'!shögskolan i Stockholm och
anställdes därefter vid dåvarande Väners
borgsbanken, sedermera Svenska Handels
banken i Vänersborg. Efter en tid som kam
rer vid bankens kontor i Borås utnämndes
Rahm till bankdirektör vid alingsåskontoret,
där han tjänstgjorde fram tlll sin pensione
ring. Hjalmar Ra'hm var politiskt engagerad
och bl.a. kyrkofullmäktig i Alingsås. Rahm
var en stillsam, allmänt aktad man. - Han
inträdde i Gillet 1920, och innehade Gillets
medalj.



F. br'evbäraren VILHELM SANDBERG
föddes i Vänersborg den 12 december 1881
och avled där den 9 maj 1972. - I unga år
anställdes Sand:berg som bmvbärare vid
postverket i Vänersborg, där han tjänstgjor
de till pensionsåldern. En mycket u.ppskattad
gärning utförde Sandberg som 1:e logevakt
mästare i Frimurare10gen Räta Vinkeln samt
Andreascirkeln i Vänersborg. Sandberg var
en trivsam, försynt man, allmänt uppskattad
och omtyckt. - Han inträdde i Gillet 1918,
och innehade Gil[ets medalj.

Direktören KJELL CARLSON föddes i Ber
gen, Norge den 24 juni 1910 o-ch avled i
Vänersborg den 17 maj 1972. - Efter av
slutad skolgång arbetade Car!s{)n i sin faders
affär i Brinkebergskul!e och var därefter en
tid anställd vid postverket. I början av 30
talet började Carlson som chaufför vid Re
sta,ds Tra.fikförening, som han år 1944 över
tog tiI'Isammans med en kompanjon. År 1948
övertog Carlson ensam denna rörehe, som
han därefter drev under firmanamn Väners
borgs Linjetmfik. KjeU Carlson var en dri
ven schackspelaJre och intres'Serad sportfiska
re. Vi kände honom som en trevlig sällskaps
människa, som ägnade sin mesta tid är sitt

företag, vilket han till'Sammans med makan och senare även sönerna arbetat upp
till betydande omfattning.
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F. skofaJbriksarbetaren HELGE BACK föd
des i Vänershorg den 19 januari 1899 och
avled där den 29 maj 1972. - I mycket un
ga år anställdes Back vid A F Carlssons Sko
fabrik, ett företag som han t,roget tjänade
under 52 år, fram till pensionsåldern. I yng
re år gjorde sig Back känd som en fram
gångsrik bandyspelare i VIF:s bandylag.
Fackligt intressera,d var Back en tid sekre
tet<l,re i Blå,suts Arbetarekommun. Väners
borgs Arbetareförening låg honom varmt om
hjärtat. Som styrelsemedlem har han där
lagt ned ett uppskattat arbete. Back var en
snäll ooh vänlig människa, allmänt omtyckt
av all1a som kom i kontakt med honom. _._
Han inträdde i Gillet 1954.

Vaktmä:staren GEORG ROSLIN föddes i
Vänersborg den 11 oktober 1907 och avled
doäJr den 30 jun'i 1972. - I unga år anställdes
Rosll1n vid Zetterbergs Skoaffär, där han ar
betade fram till miilitärtjänstgöringen. Där
efter var Ro'slin under mhga år förrådsför
valta;re vid dåvarande Vänerns Motorverk
stad tills han anstäJ:ldes som vaktmästare
vid Vänersborgs FIlickskola. När denna sko
la lades ner övergick Roslin till skolkansliet.
Roslin var myoket politiskt intresserad och
som sådan livligt engagerad i ollika nämnder,
där han lade ned ett för vårt samhälle gag
nerikt och uppskattat arbete. Bland uppdra
gen kan nämnas ordförandeskapet i FÖrsäk

ringskassan. Han fungerade även som nämndeman under många år. Roslin var en
sympatisk och plikttrogen man - allmänt omtyckt och uppskattad. Sin sparsamt
utmätta fritid ägnade han åt familjen och sommarstugan. - Han inträdde i Gil
let 1941.
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F. postmästaren IVAR LUNDGREN föddes
i Hedvig Eleonora församl,ing, Stockholm
den 9 maj 1898 och avled i Arboga den 24
juli 1972. - Efter att ha genomgått Väners
borlgs Högre allmänna lärovel'k blev han
1921 pos-rexpeditörsaspirant i Stockho,lm, för
att 1925 bli e.o. postassEstent i Sveg. 1931
kom Lundgren till Gnesta där han verkade
till 1944, och efter tjänstgöringar i No'fl'
rälje och Vä~terås blev Lundg.ren 1953 post
mästare i Arboga. Tio år senar'e avgick han
med pension. Under sin Gnestatid var Lund
gren ledamot av hLa. kommunaJlifullmäktige.
I Arboga tWihörde han konstföreningen,
Hembygdsföreningen Arboga minne och Ar

boga Gillk Lundgrens stora intress,e var konst och han medverkade med ett fler
tal arIJiklar i A:rboga Minnes årsbok. Lundgren var en rakryggad och humoristisk
man som med kraft kämpade för att bevara Arbogas ga:mla miljö. - Han inträd
de i Gillet 1954.

Tobakshandlaren GöTE MAGNI föddes i
Svedvi församling i Västmanlands län den
1 december 1905 och avled i Vänersiborg
den 30 juli 1972. - Eher lä.roverksstudier
och handdsurbildning arbetade Magni en tid
vid Nahbensbergs Tegelbruk. Sin affärsibana
började han v~d dåvarande Molins herreki
pering, och efter en tids vistelse i Skövde,
återvände Magni redan 1925 till Vänersborg,
där han började i sin moders nyöppna,de af
fär, Havannamagasinet, som han sedan ö'\'er
tog och dre'\' under ett stort antal år. Under
krigsåren genomgick Magni mHitär utbild
ning och tjänstgjorde vid ett skolförband i
TroUhättan - sista tiden som värnpliktig

kapten. Starkt idrons,inrresserad var Magni en tid ordförande i Vänersborgs Box
ningsklubb, han var en driven schackspelare och en skicklig bridg,espelare. Hans
trogna kundkrets minns honom som en undevhåHande man, som kunde diskutera
allt som rörde sig både inom och utom vår stad. - Ma.gn,i inträdde i Gillet 1946
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F. gasverksarbetaren CARL WILHELMS
SON föddes i Vänersborg den 17 april 1889
och avled där den 11 augus.ti 1972. - I unga
år tog Wilhe,lmsson värvning vid Västgöta
Regemente - då förlagt tilll AxevaIla hed.
Efter sin återkomst till hemstaden var Wil
hel.msson anställd som maskinist, först vid
Vänersborgs Lasarett och däref,ter vid Döv
stumskahn, tills han öv·ergick till Gasverket,
varifrån han så småningom pensiJonerades.
W'ilhelms,son hyste stort intresse för sin hem
stad, och få kunde som han berätta om for
na tiders Vänersbmg och gamla vänersborga
re. Gillet låg honom varmt om hjärtat och
ha·n dehog gärna i våra högtidssammanträ

den. Wilhelmsson var en pigg och gladlynt människa, som på sin fritid bl.a. bygg
de modellbåtar - en hobby som han utövade med stor skickIil5het. Han inträdde
i Gillet 1935.

F. handelsföreståndaren AXEL JOHANS
SON föddes i Vänersborg den 31 maj 1903
och avled där den 14 augusti 1972. - Efter
avslutad skoll5ång var Johansson en 6d an
ställd vid Vänersbor,gs Tändsticksfabrik,
varefter han genomgick folkhögskolan i
Herrljunga. Han hade därd'ter sommarvi
kariat vid kanalkontoren i Brinkebergsku!
le, Trollhättan och Lilla Edet tills han 1928
anstäl1des v,id Konsum i Vänersbol1g. Han
ut:biildades även vid konsums skola Vår
Gård, och verkade däreher som handelsföre
ståndare till sin pensionering. Johansson var
en stillsam och plikttrogen människa, som
ägnade sin mes,ta fritid åt familjen och som
marstugan. - Han inträdde i GiHet 1930.
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Direktören AXEL LARSSON föddes i
Vänersborg den 19 april 1908 och avled
där den 24 augusti 1972. - Efter real
skdexamen och handelsutbil.dning fick
Larsson anstäUning vid Vargöns Pappers
bruk, fö,r att i början av 3D-talet övergå
till familjeföretaget A Joh Larssons Ma
skinaHär - ett företag som han troget
tjänat under hela sin levnad, de!'s som
kamre.r och på senare tid som verkstäl
lande direktör. Vid s,idan av sitt arbete
ägnade La.rsson tid och krafter åt olika
branschorganisationer. Han var vice ord
förande i Skyttegillet och under många
år fungerade han som hemvärnschef i Vä
nersborg. Han var även högt uppsatt
ämbetsman i Vänersborgs Par Bricole.
Axel Larsson var en glad och trevlig
människa, allmänt omtyckt och uppskat
tad. - Han inträdde i Gillet 1954.

F. l:e hälsovårdsinspektören AXEL VES
TERLUND föddes i Vänersborg den 27
nuari 1901 och avIed där den 4 september
1972. - Vest·erlund började sin bana som
elektriker men övergick lJilI köttbe~iktncings

byrån i Vänersborg, där han blev förestån
dare. Efter utbildning vid Statens Institut
för Folkhälsan i Stockholm utnämndes Ves
ter1und till 1:e hälsovårdsin,s.pektö·r. I ung
domen var Vestedund en känd idrottsman
och han verkade även en tid som allsvensk
folhollsdomare. Under en lång följd av år
tillhörde han styrelsen för Vänersborgs Ar
betareförening, där han även fungerade som
föreståndare för Stora Biografen. Vesterlund

gjorde sig känd som en rak,ryggad och pHkttrogen tjänsteman - allmänt aktad
och uppskattad. - Han inträdde i Gillet 1955.
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Faktor GUNNAR ROLANDER föddes i
Vänersborg den 29 maj 1909 och avled där
den 12 oktobe'r 1972. - Redan som 14-'hing
kom Rolander i typografIära vid dåvarande
Länstryckeriet i Vänersborg, och anställdes
därefter år 1944 vid Elf~borgs Läns Annons
blad, där han gjorde sig känd som en skick
lig ooh omtyckt arbetsledare. Gunnar Ro
lander hade många strängar på sin lyra. Ett
av hans stora intressen var sången. Han till
hörde sedan ungdomen SångsälI~kapet Sjung
Sjung, där han var en av stöttepelarna. Inom
Vänersborgs Arbetareförenil1lg lade han ned
ett uppskattat arbete och var vid sin bort-
gång dess ordförande. Rolander organiserade

även under en föfjd av år Luciafirandet i staden och i Vänersborgs Söners Gille
var han medlem i årssk.riftsnämnden. AHa som kom i kontakt med Gunnar Ro
lander satte stort värde på hans tjänstvillighet och hans ö,vriga personliga egen
skaper gjorde honom allmänt omtyckt. - R01ander inträdde i Gillet 1946.

F. kraftverkstjänstemannen ERIK KI;-IL
BERG födde!s i Vänersborg den 15 augusti
1895 och avled där den 24 oktober 1972.
- Eher avlagd studentexamen i Vänersborg
genomgiok Kihlberg GHI och blev därefter
anställd som tjänsteman vid Göteborgs Bank.
Under åren 1927-34 drev han handehagen
tur i Twllhättan och Vänersborg, för att år
1934 övergå till Twllhä:tte kraftverk, där
han verkade till sin pensionering. Kihlberg
var en god sångare, och var i unga år med
lem i kyrkokören. Han hyste ett br,innande
intresse för sin hemstad, till vilken han
återvände efter sin pensionering. - Kihl
berg inträdde i Gillet 1960.
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F. hälsovhdsinspektören FRITZ O BORG
föddes i Vänershorg den 30 oktober 1881
nch avled i Trol1hättan den 22 oktober 1972.
- Borg hade sina första anstäl1ningar vid
Vänersbnrgs Tändsticksfabrik och A F
Carlssons Skofahr,ik innan han blev staman
stäl1d vid Svea Li:fgarde. 1906 flyttade Borg
till TroHhättan som polis för att i början av
20-talet bE hälsovårdstmsynin~sman och se
dermera inspektör. Hans stora fritidsintresse
var arkeologi och hembygdsvård. Han var en
av grundarna av Trol1hättans Fornminnes
förening, där han verkade som kassör ett
30-tal år. Som fornforskare gjorde Borg be
tydande insatser. B1.a. påträffade han flera
stenåldershoplatser där han fann en mängd
verktyg av flinta och sten. Borg var en in
tressant person, som vi i hemstaden tyvärr
ine fick så stor kontakt med. - Han inträd
de i Gillet 1950.

F. verkstadschefen DAVID LARSSON föd
des i Vänersborg den 20 april 1904 och av
led där den 10 december 1972. - Efter stu
dier vid Vänersborgs läroverk inträdde Lars
son redan i bör}an av 20-talet i familjeföre
taget A Joh Lars;sons MaskinaHär, där han
under en lång följd av år l,"de ner hela sin
kraft och sitt kunnande för a'tt betjäna fö
retagets kunder. David Lars'son var en er
känt duktig yrkesman som på ett påtagloigt
sätt bidrog til1 att skapa den goodwill som
företaget nu åtnjuter. Larsson var en still
sam och försynt man, som ägnade sin mes,ta
tid åt företaget och familjen. - Han inträd
de i Gillet 1954.

75



F. folkskolläraren ALBIN WKRNE föddes
i Veddige i Halland den 21 maj 1890 och
avled i Vänersborg den 18 december 1972.
- Efter handelsstudier genomgick Wärne
Kristinehamns Praktiska Skola, och utexami
nerades därefter från Strängnäs seminarium
år 1914. Redan 1915 kom Wärne till V'äners
borg som lärare vid folkskolorna där han
under alla år utfört en mycket förtjänstfull
peda,~ogisk gärning. Det är många genera
tioner vänersibor,gare som Wärne på sitt fin
stämta s'ätt bibringat lärdom och uppfostran.
Tidvis har han även tjänstgjort som över
lärare. Inom lärarkårens facksammanslut
ningar tog han verksam del. Wärnes stora

fritidsintresse var djurskyddet, där han under 50 år nedlagt ett uppskattat arbete,
dels som sekreterare och därefter som DjurskyddsfÖreningens ordförande. Han
tlillhörde även under en tid styrelsen för Vänersbor~s Arbetareinstitut. Wärne var
en stillsam och humoristi,sk man, en aktad och omtyckt lärare och en gärna sedd
broder inom såväl Frimurareorden som Par Bricole. - Wärne inträdde i Gillet
1949.

Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

SVEN LIND.

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

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

(Anita Hallden)
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Vänersborgs Söners Gilles

Styrelseberättelse för år 1972.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följan
de berättelse för Verksamhetsåret 1972, Gillets 67:e arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma i Gillets styrelse
rum, tisdagen den 14 mars 1972 och till Högtidsstämma på Stads
hotellet, Allhelgonadags afton, fredagen den 3 november 1972.

Högtidsstämman som leddes av l:e Åldermannen Erik SahIin ha
de samlat 68 gillebröder. Gillets medalj tilldelades bröderna Fritz
Dinnetz och Axel Eriksson. Gillets 25-årstecken tilldelades 7 därtill
berättigade bröder.

Sedan stadgeeniga ärenden behandlats och Åldermannen avslutat
HöglJidsstämman samlades bröderna till gemensam måltid.

Gillets årsskrift har under året urkommit med sin fyrtioförsta år
gång, som distribuerades under oktober månad.

Gillet har under året fått mottaga donationer från de avlidna gil
lebröderna Emil Johansson och Victor Hansson. Två värdefulla
konstverk har även tillfallit Gillet, det ena en originalmodel1 av Fri
dastatyn, skänkt av förre intendenten Torsten Stenrot, Stockholm,
det andra en oljemålning skänkt av teckningsläraren Gustaf Olsson,
Vänersborg.

Vid årets slut hade Gillet 607 medlemmar.

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Be
träffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till ålder
domsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
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893:12
13.232:56 14.125:68

l. ALLMÄNNA KASSAN:

Behållning från 1971 14.557:07
Medlemsavgifter 8.775:-
Ränta sparkasseräkning .. .. . .. . .. . .. . 669:49 9.444:49

Kronor 24.001 :56

Skatter 643:-
Hyra till Stiftelsen 3.000:-
Sammanträdeskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 :23
Gåvor uppvaktningtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967:95
Trycksaker 409:-
Porton 86 :85
Andel i årsskriften. . .. .. .. . .. . . . . 4.306:50
Birger Sjöhergssällskapet 100:-
Div. omkostnader 91 :35 9.875 :83
Behållning till 1973: -----

Kassa & postgiro .
Innestående i bank .

Kronor

2. VÄNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGSFOND:

Behållning från 1971 .
Ränta ,'..•.... ,

Kronor

Skatter , " .
Behållning till 1973 innestående i bank .

Kronor

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND:
Behållning från 1971 .
Ränta .

Kronor

Skatter , .
Behållning till 1973 innestående i bank .

Kronor
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24.001 :56

7.187:90
383:63

7.571 :53

162:
7.409:53

7.571 :53

1.681 :38

89:73

1.771 :11

37:-
1.734:11

1.771 :11



4. KNUT HERNSTRöMS MINNESFOND:

Behållning från 1971 .
Ränta .

Kronor

3.253:31
173:64

3.426:95

Behållning till 1973 innestående i bank 3.426:95

Kronor

9.414:08
485:95

-------

9.900:03

5. HJALMAR A. LINDEDAI.5 MINNESFOND:

Behållning från 1971 .
Ränta .

Behållning till 1973:

Lån till Stiftelsen .
InneRående i bank .

4.200:
5.700:03 9.900:03

6. MAJOR OSCAR WENNERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

Behållning från 1971 .
Ränta .

Kronor

4.015:51
209:56

4.225:07

Behållning till 1973 :

Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

1.200:
3.025:07 4.225:07

7. WILHELM & NORA MALMBERGS DONATION

Behållning från 1971 .
Ränta .

11.388:20
586:60

...._---_._._----

Kronor 11.974:80

Skatter . 206:- 206:-

Behållning till 1973:

Lån till Stiftelsen 5.400:-
Innestående i bank 6.368 :80 11.768 :80

Kronor 11.974:80
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8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:

Behållning från 1971 2.512 :68
Försålda årsskrifter 232 :50
Annonser i årsskriften 3.925:-
Ränta . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134:38 4.291 :88

Kronor 6.804 :56

3.357:50
60:-

Kostnader för årsskriften .
Skatter .

-----
Behållning till 1973:
Innestående i bank

Kronor

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning från 1971 .
Ränta .

Kronor

3.417:50

3.387:06

6.804:56

9.501 :97
490:64

9.992:61

Behållning till 1973:

Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

4.200:
5.792:61 9.992:61

3.000:
3.637:16

10. NILS CARLSTRöMS DONATIONSFOND:

Behållning från 1971 .
Ränta .

Kronor

Skatter .
Gåva (Gamlas utfärd) .

Behållning till 1973:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

6.514:28
335 :88

6.850:16

113:
100:-

6.637:16

Kronor 6.850:16

11. VIKTOR & ELLEN HANSSONS DONATIONSFOND:

Erhållen donation (jan -72) .
Ränta .

Kronor

Julgåva .
Behållning till 1973 innestående i bank .

Kronor
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5.000:
261 :80

5.261 :80

200:
5.061 :80

5.261 :80



12. EMIL JOHANSSONS DONATION:

Erhållen donation (nov -72) .
Ränta .

Kronor

Behållning till 1973 innestående i bank

2.970:52
22:76

2.993:28

2.993:28

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman och gille
skrivare f.d. driftchefen Thorsven Gulz, till kassa:fogde handelsträd
gårdsmästaren Ole Thernquist och till gillevärd köpmannen Evert
Lundborg.

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden varjämte
annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 26 mars 1973.

OLE THERNQUIST.

SVEN LIND.

THORSTEN GULZ.

STEN SAHLIN.

OLOV]ANSON.

EVERT LUNDBORG.
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Granskningsberättelse.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning un
der 1972, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande gransknings
berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrels'ens berättelse, som lämnar upplys
ning om de ekonomiska förhållandena och om förvaltningen av dess
angelägenheter.

Anledningen till anmärkning föreligger icke i avseende å redovis
ningshandlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess tillgån
gareller eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägenheter.
Med stöd av vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker vi full
ansvarsfrihet för den tid granskningen omfattar.

Vänersborg den 17 mars 1973.

BlLT DAVlDSSON.
Granskningsm:in.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1972.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1972,
stiftelsens tjugoförsta arbetsår.

Räkenskaperna utvisa följande:

VINST- OCH FöRLUSTKONTO:

l n t ii k t e r:

Hyrors konto .
Bidrag från Allmänna kassan .
Räntors konto .

18.000:
3.000:-

247 :94 21.247:94

K o s t n a d er:

Räntors konto..... . . .. .. . . 9.694:-
Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 :~
RenhåI1nings- & elkrafts konto 2.317:81
Bränsle konto 372:18
Försäkringars konto 1.513:-
Reparationers konto 427 :75
Div. omkostnader -:60

Understödskonto .................................••.

15.146:34

500:-
-----------

Kronor 15.646:34

Årets resultat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.601 :60

Kronot' 21.247:94

111 31/12

155.000:- 155.000:-
3.100:- 3.100:-
2.574:22 5.175:82

160.674:22 163.275:82

155.750:- 151.250:,.-
-:- 1.500:-

4.924:22 10.525:82

160.674:22 163.275:82
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Kronor

S k u l d e r:

Låne konto .
Förskottsbetald hyra .
Kapital konto ...............•..........

---~--_._.-...__.=._-=.===-----

Kronor

ING. och UTGÅENDE BALANS KONTO:

T i II g å n g a r:

Fastighetens konto (tax v. 160.000:-)
Inventariers konto .
Bank & postgiro konto .

------====-----



SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASONS DONATION:

Beh!l.l1ning frh 1971 54.635:93
Ränta 2.798:10 57.434:03

Beh!l.Ilning till 1973;

Innest!l.encle i bank .
Un till Stiftelsen .

17.434:03
40.000:- 57.434:03

~"4it •..,;"~...;«>;,:,~

Inom sig har styrelsen för året uts'ett: till v. ordförande och sek·
reterare f.d. driftchefen Thorsten Gulz, till kassör handelsträdgårds
mästaren Ole Thernquist och till fastighetsförvaltare handelsträd
gårdsmästaren Ole Thernquist och direktören Sven Lind.

OLE THERNQUlST.

SVEN LIND.

Vänersborg den 26 mars 1973.

THORSTEN GULZ.

STEN SAHLlN.

Revisionsberättelse.

OLOV JANSON.

EVERT LUNDBORG.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av revisorer granska
stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räkenskaper
och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berät
telse.

För uppdragets fullgörande har vi ta~it del av stiftelsens räken
skaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftel
sens ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess ange
lägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovis
ningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna el
ler eljest beträffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
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Med stöd av vad vi under reVlSlonen inhämtat tillstyrker VI full
ansvarsfrihet för 1972 års förvaltning.

Vänersborg den 15 mars 1973.

BILT DAVIDSSON.
Revisorer.

GEORG MELIN.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1972.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond ...........................•..
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .........................•..
Oscar Wennerströms Understödsfond .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond .
Richard Dymlings Årsskriftsfond ............................••
Laura och Ester Danielssons Donationsfond .
Nils Carlströms Donationsfond .
Viktor och Ellen Hanssons Donationsfond .
Emil Johanssons Donationsfond .............................•..
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Ingeborg och Gottfrid Eliasons Donationsfond 57.434 :03
Fastigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.525 :82

Summa kwnor

14.125:68
7.409:53
1.734:11
3.426:95
9.900:03
4.225:07

11.768:80

3.387:06
9.992:61
6.637:16
5.061 :80
2.993:28

67.959:85

148.621 :93

85





VANERSBORGS SöNERS GILLES
MEDLEMMAR

1972.



MEDLEMMAR.
Födelse· Inträ·

år desår

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, GöSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, jägmästare, Lerum , ; .
'~ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .
'-ANDERSSON ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, BROR, Såg.: re, Vänersborg .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSON, FRANK, Elingenjör, Vänersborg .
"'ANDERSSON, FRITIOF, fd. jordbruksförman, Vänersborg .
*ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Hässleholm .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
'~ANDERSSON, KARL, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
"'ANDERSSON, OSCAR, fd. FÖlman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON PER ARNE .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Mellerud .
"ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg .
*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .
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1894
1924
1922
1944
1916
1923
1903
1931
1910
1917
1909
1913
1917
1935
1914
1915
1914
1897
1913
1910
1917
1918
1910
1896
1923
1945
1930
1968
1915
1922

1892
1897
1970
1936
1919
1921
1918
1924

5-1

55
51
58
54
58
57
46
55
60
55
71
43
69
54
51
67
42
46
54
69
65
29
45
58
55
59
69
53
51

42

38
70
60
35
68

45
70



ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg o •••• o o • o

*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .,. o ••••• o ••

ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg o •••••• o •••

ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg o •• o •• o ••

"ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping o o •••••• o •••

ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ... o • o o •

ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg . o •• o •• o o ••• o o o • o o ••

BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg o ••• o •••• o' •• o •

BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg t .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg ..............•...........
"BACKMAN, GUNNAR, fd o Bankkassör, Arvika o •••••

"BARKSTEDT, SIGURD. Ed. Apotekare, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, överskötare, Vänersborg o ••

':'BENGTSON, HJALMAR, fd. Personalföreståndare, Skövde ..
BENGTSON, JAN, Konditor, Skövde .. o •••••••• " •• " •• " ••••

BENGTSSON, RAGNAR, Ed. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ...........•................
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg o

BERG, HAKAN, Faktor, Vänersborg .............••.........••
BERG, KARL, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg ......................••..•..••....•
BEJ.G, SUNE, Akeriägare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien .
'~BERGLUND, GöSTA, Sjöingenjör, Malmö .
"BERGSTRÖM, GUNNAR, Odom. d:1", örebro .
':'BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
':'BERRMAN, GöSTA, .Kmneslära1"e, Göteborg ............•...
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol " .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
*BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund " .
BJöRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BjÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg .
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg o

BjÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingenjör, johanneshov, ständig medlem .

1914 S5
1900 61

1906 54

1901 30
1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1899 54
1934 63
1890 45
1885 30
1910 66
1905 33
1943 65
1903 55
1968 68
1920 53
1944 68
1899 66
1967 68
1939 67
1943 55
1904 54

1937 72
1911 32
1920 43
1906 23
1912 29
1910 43
1920 48
1901 (24)62
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1926 60
1912 54
1923 55
1914 55

89



'-BODEN, SVEN, Ingenjör, Gislaved, ständig medlem .
"BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdsrillsyningsman, Trollhättan t .
*BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm ......•...
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Malmö .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås .
"BDGLER, JOHN, fd. Landskanslist, Vänersborg .
BXCKSTRöM, BERTH, Akeriägare, Vänersborg .
BXCKSTRöM, GUNNAR, Akeriägare, Vänersborg .
BXCKSTRöM, TORSTEN, Akeriägare, Vänersborg .
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .
':'CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping .
"CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
GEDERHOLM, AKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg .
DAFGARD, BENGT, Arbetsledare, Trollhättan ständig medlem ..
DAFGARD, GUNNAR, Direktör, KälIby .
DAFGARD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
DAFGARD, SVEN, Köpman, Vara .
':'DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänel1sborg .
"DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, MATS, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Studerande, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg .
'-DINNETZ, FRITZ, Snickaremäsrare, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1972) .................•................
"DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänetsborg .
"EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingenjör, Vänersborg .
':'EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDVARDSSON, GUNNAR, överskötare, Vänersborg .
"EK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg ....................•.
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1918 47
1906 48
1881 50
1888 (09)32
1919 54
1898 61
1904 .31
1947 67
1932 67
1907 54
1902 70
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1909 65
1939 50
1919 67
1903 53
1898 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1965 67
1911 53
1957 71
1938 64
1893 52

1895 21
1891 32
1898 60
1900 62
1899 30
1934 56
1903 46
1916 71
1919 44
1924 50
1935 65
1916 53
1916 60



*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Eslöv .
"'ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg .
"ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall oo..... oo. o o o.. o.. oo
*ELOW, PER, fdo Bankkamrer, Brålanda .. o o. oo .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg . o.. o .
"ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg o.
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .... oo. o.. oooo.. o.
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Vänersborg o... oo.. ooo.
ERIKSSON, ALLAN, överpostiljon, Vänersborg .. o. oo... oo.. o
ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem
"EIUKSSON, AXEL, fdo Köpman, Vänersborg, innehavare av gil-

lets medalj (1972) ooo..... o.... oooo. oo... " o. o... o.
"ERlaSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg o. oo o. o. o.

ERICSON, ERIC, fdo Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg o o.
~'ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICKSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg o.
ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, I.andstingsassistenr, Vänersborg o.. o..

ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
"'ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .. o oo .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänenborg, ständig

medlem o o.. o o .

ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg o .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänersborg oo oo .
ERIKSSON, PER OLOF, Ve~kmästare, Karlstad o .
"ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg o .
ERICSON, TAGE, Trä.dgårdsmästare, Vänersborg o .
ERICSSON, TAGE, Äkeriägare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÄKE, Frisörmästare, Vänersborg o .

ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg o..
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg o .
FAGERSTRöM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .

FALK, HARRY, Äkeriägare, Vänersborg o .
FALK, ÄKE, Transport1edare, Vänersborg .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg .
FORSS, ERIC, TulLförv.altare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .

FRANSSON, ÄKE, Skomakaremästare, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .

1919 44
1951 65
1903 42
1912 30
1906 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49

1909 30
1966 66
1939 47
1913 55
1944 54

1889 21
1913 46

1901 55
1912 46
1918 66
1913 55
1902 50
1909 55
1966 66
1908 43

1939 54
1896 59
1911 .57
1932 65
1920 46
1906 55
1911 55
1921 58

1925 70
1925 61
1909 67
1906 55
1942 66
1914 68
1910 52
1916 69
1910 67
1940 68
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FRI'BERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdi'rektör, Säter .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersbotg .
FRKNDEGÄRD, BENGT-OLOF, IngenjÖr, Vänersborg .
FRKNDEGÄRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRKNDEGÄRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .
"FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FKLLING, HARRY, Televerkarbetare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
"-GEMVIK, GöSTA, Intendent, Vällingby .
"GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ÄKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
"GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANQVIST, ÄKE, Försäljare, Borlänge .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
':'GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Äkersrunö .
':'GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänersborg .
"GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg, gilleskrivare, andre

Jlderman, innehavare av gillets medalj .
"-GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GöTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
"HAGBORG, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Revisor, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Vänersborg .
HAGSER, HÄKAN, Försäljare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
"'HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
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1923 69
1916 71
1919 69
1945 67
1927 67
1920 67
1922 67
1896 24
1917 56
1939 71
1911 30

1915 34
1911 51
1918 67
1911 47
1917 46
1918 66
1920 55
1910 46
1939 67
1901 :>t

1884 07
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28
1932 46
1944 71

1935 66
1918 55
1932 64
1909 55
1919 65
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1946 68
1947 72
1912 52
1912 55
1915 66
1925 45



HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ..............•.••
':-HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, örebro, ständig medlem .,
':'HANSSON, KNUT, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Ed .
HARLITZ, LENNART, Studerande, Brålanda .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
':-HASSELBERG, GöSTA, Professor, Uppsala .
"HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDSTRtlM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRöM, ERNST, f. rektor, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .
"BELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg - .
':-HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .
HOGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HöGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSON, GERT, Mämingsförman, Vänersborg .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .
JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
lANSON, GöSTA, Konsul, BarranquiIla (Colombia) .
JANSSON, KARL, fd. Faktor, Vänersborg .
lANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg •.......••.•••
"JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Bisittare .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
]ARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan .

1917 67
1926 45
1899 211
1924 52
1942 57
1889 38
1908 66
1940 64
1943 64
1905 59
1909 12
1907 34
1934 57
1904 63
1902 72
1900 55
1906 29
11198 30
1902 55
1930 M

1905 43
1910 65
1908 60
1907 53
1903 50
1910 58
1953 66
1923 53
1922 64
1907 71
1934 61
1932 53
1901 65
1920 70
1939 70
1908 57
1936 59
1920 50
1902 49
1900 55
1938 66
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 55
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*jENNISCHE, BENGT, över!äkare,Vänersborg .
jENNISCHE, MATS, Agronom, Falun, ständig medlem .
jENNISCHE, PER, Fil. lic., Uppsala, ständig medlem .
jENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
*jERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön .....•.•.•.••.
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
"JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg t o •••••

JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transport1edare, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
':-jOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
':-jOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
"JOHANSSON, HUGO, fd. Ribbanksvaktmästare, Vänersborg t
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .. , _
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg . _. _ .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg _ .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
"jOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .. o.. oo .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg o. o
':-jOHANSSON, OSCAR G., fd. Övermaskinist, Mölndal .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, fd. Mowrförman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .........•..•.
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Klvsered .
JONSSON, BENGT Ro, Docent, Solna •...................•.
*JONSSON, ERIK, Väner~borg .. o .

.,JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg o •••••••••••

JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg o o' ..
"JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg o .

JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv o •••••••••••••••••••••••••
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1913
1941
1943
1947
1898
1914
1907
1903
1912
1920
1899
1933
1946
1905
1910
1907
1891
1908
1900
1928
1918
1910
1923
1908
1914
1927
1910
1935
1885
1905
1930
1902
1923
1937
1932
1930
1920
1912
1914
1960
1923
1956
1931
1909
1933

30
64
64
64
26
68
59
30
55
60
50
66
66
53
54
60
42
44
30
65
55
55
66
66
69
53
42
59
44
53
65
55
57
59
67
54
46
45
66
63

45
63
65
59
65



KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten ...........•.• ,.
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL Annonskonsulent, Vänersborg, ständig med-

lem , .....................•...... o o o o o' o" o ••• o •••

'}CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem
KARLSSON, HADAR, Kommunalr&d, Vänersborg ....• o' 0'0' o

KARLSSON, HILDING, Vänersborg .....................•..
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg o o o • o •• o •••••• o o

CARLSON, INGVAR, l:e Skötare, Vänersborg .
'}CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg, ständig

medlem . o o o. o •••••••••••••• o ••••• o ••••• o ••••••••• o.

"CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg o

CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg o ••• o

CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Göteborg, ständig medlem ..
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg o o o •••••••• , ••••

CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg t o ••

KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg o ••••

KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg o •••••••••••••••

CARLSSON, LENNART, Studerande, Göteborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Vänersborg " o ••••••• o o

CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ... o • o o • o • , •••••••

CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg . o ••• o o •••••••••

KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRUM, ERIK, Representant, Karlstad o ••••••

KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg t .
KIHLSTRUM, LARS, Fastighetsförva!tare, Vänersborg .
KIHLSTRUM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg ......• , ••...•..........
"KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
"CHRISTENSSON, CARL~OTTO, Inköpschef, Göteborg ••....
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg •..............•
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
'}LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets

medalj (1969) ..............•...........•....•......
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg t .
"LARSSON, BO, Verkmästare, Borås .
LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersbor.g t .

1910 SS
1914 54

1944 47
1904 30
1913 67
1911 51
1928 60
1924 69

1897 32
1909 30
1917 66
1939 47
1952 60
1910 55
1908 55
1896 57
1946 47
1919 54
1926 67
1914 59
1915 58
1913 63
1900 70
1895 60
1907 49
1936 65
1916 55
1913 55
1945 611
1905 49
1934 64
1908 53
1898 60
1914 52
1912 :33
1895 69
1921 63
1963 63

1890 19
1908 54
1922 46
1904 54

95



LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dals-Rostock o' o.. o
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg o .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg .
LARSSON, GOSTA, Civilingenjör, Lyckeby, ständig medlem .
LARSSON, GOTE, Stuveriarbetare, Göteborg o .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .. o oo. oooo.
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem . o. o .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisingsbacka oo.. o ooo.
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta ooo o .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .. o. oo..
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen o .
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, ersättare i styrelsen
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg ... o. o oo o. o.
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg oo.. o..
"LAURELL, JOHNNY, Vänersborg o' oo.,
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg o o o.. ooo..
LIND, HÅKAN, Jur. stud. Vänersborg .. , o .
LIND, LARS, Civilingenjör, Mölndal .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg o .
"LIND, OLOV, Civilingenjör, Fjälkinge .
*LIND, SVEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen ., o .
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg oo o .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg o o .
':'LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg o.. oo. o..
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .. , o
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg o ooooo
::'LINDBERG, GEORG, fdo Organisationschef, Malmö o.. o.
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg o o
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, V. Frölunda o. o .
"LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) o .

LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg o .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem o .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg o o o.. o.
LINDGREN, GOSTA, fdo Byggnadssnickare, Orebro .. o o .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg o.
:~LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg o .
"LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariesrad .. o oo .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan .
"'LINDSTROM, ALLAN, Rektor, Lerum, .. o o o .
LINDSTROM, BROR OSKAR, fd. Köpman, Vänersborg .
LINDSTROM, LENNART, Rektor, Sandviken o .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka . o o .
LISS, PER ARNE, Vällersborg ,. ..
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1908 62
1910 64
1896 69
1936 55
1944 66
1912 54
1909 66
1966 66
1943 68
1908 55
1908 55
1924 56
1935 57
1929 70
1911 54
1908 46
1906 55
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1938 66
1912 42
1949 S6
1918 62
1899 47
1921 60
1944 65

1882 05
1902 5'1
1927 62
1914 54
1903 55
1921 65
1914 37
1911 35
1895 69
1908 30
1900 51
1918 63
1912 55
1940 67



':-LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) .
':-LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
'~LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
$LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .............•....
LUNDBKCK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg ............••.•
LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmnstare, Arboga t .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .................•
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .............•....
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
'~LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänershorg ...............................•
"'LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Am1H .
LUNDIN, PER, Affär~biträde, Väner~borg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
LOFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg .......•.•...•
MADSEN, LARS, Fil. mag., Tisse!skog .
"MAGNI, GöTE, Tohakshandlare, Vänersborg t .
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Aktuarie, Lidingö .
'~MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänershorg .
'-MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, AKE, Typograf, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
':'MILLING, GUSTAF, Köpman, Vänersborg t .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linköping .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJöRNESTAL, GöTE, Vaktkonstapel, Vänersborg ...•.•••....
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MANGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänershorg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .

1898 35
1913 55

1882 51
1907 28
1923 66
1932 66
1957 66
1921 42
1925 42
1941 67
1912 49
1898 54
1913 53
1907 69
1921 52
1919 52
1894 30
1936 69
1901 39
1953 55
1926 64
1918 68
1904 55
1905 46
1913 49
1914 58
1937 65
1892 44
1892 42
1940 65
1910 60
1919 51
1922 70
1902 33
1931 58
1924 52
1914 68
1919 55
1925 54
1899 55
1923 66
1912 60
1922 53
1925 56
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NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg o •••••••••••

NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo o •••••

'~NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg o •••••••••••••••

NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg o •••••••••••••••••

NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
*NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .
*NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTRöM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg o •••••••••••••••

OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg o •••••••••••••••••

OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg o •••••••••••••••••

OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
"OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Teckningslärare, Vänersborg ständig medlem
OLSSON, JAN, Stud., Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Stud., Vä,nersborg .
OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
PALMSTRöM, BERBERT, Cemenrgjutare, Vänersborg o •••••••

PALMSTRöM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg o •••••••••••••••••

PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, V:a Frölunda .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, örebro .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga o •••••••••••••••

PARUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PARUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim o •••••••••••••••••••••••

';'RAHM, HJALMAR, fd. Bankdirektör, Alingsås, innehavare av
gillets medalj (1970) t .

RAMNEMYR, BJöRN, Mätningste:kniker, Vänershorg .
RANER, LENNART, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen
RANER, STEN ERIK, Med. kand., Göteborg .
RAPP, HAKON, Köpman, Vänersborg .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
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1924 SO
1920 66
1904 66
1908 41
1923 58
1910 66
1949 50
1921 43
1925 43

1909 53
1901 66
1928 58
1914 52
1909 67
1921 60
1901 55
1929 48
1918 72
1955 72
1912 60
1949 72
1915 55
1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1919 70
1917 57
1897 57
1943 71
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 55
1929 66

1900 20
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60
1913 51



REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg o. o .
"REYNOLDS, ALDOR, fdo Köpman, Vänershorg oo ooooo o
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg oo.. oooooo. '"
"'ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Väners<borg t .o o o
ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .... .. o o. o.. o.
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg o .
"'ROSUN, GEORG, Skolvaktmästare, Vänersborg t .
':-ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan ..... O" oO" o o.
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSUND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänel'sborg, ständig

medlem ' ", ,., .. , , ..
':-RUTGERSSON, CHARLES, fdo Förman, Vänersborg . o. o., oo
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg o o',
*SAHLIN, ERIK G., Länspolischef, Vänersborg, förste &lderman
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil. kand., Sundbyberg o. o. o o
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .. oo
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg '" oo .
:'SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg, innehava-

re av gillets medalj (1968) t oo o .
SANDGREN, EGON, Elektriker, V. Frölunda o. o .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Sävare .
,;oSJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), 1:ste Postiljon, Vänersborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJöUNG, LARS-GöSTA, Köpman, Vänersborg .
SJöSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
':-SJöSTRöM, GUSTAF, Vänersborg .
*SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Stockholm .
SKOOGH, GUNNAR, Platschef, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
"SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda "
"SKARBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
5PETZ, PER-GöRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRöM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
':'STENSTRöM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
'fSTERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö .
"'STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora o...•
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg .

1905 66
1888 31
1908 Si
1909 46
1923 55
1938 71
1907 41
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53
1909 34
1945 50
1913 36
1911 34

1881 18
1913 55
1909 62
1914 42
1918 69
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1937 69
1925 58
1915 69
1897 28
1896 24
1927 62
1918 50
1925 70
1904 59
1916 67
1908 71
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1930 64
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STRöM, SöREN, Redaktör, Vänersborg .
'SUNDELlUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare

av gillets medalj (1969) .
*SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
*SUNDELIUS, OSCAR, fd. l:e PoLiskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhättan
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvhdare, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, fd. Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg .
"SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
"SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg .
·SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
"SVARD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm .
*SVARD, TAGE, Disponent, Farsta .
*SVARD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
*von SYDOW, DANIEL, överste, Roslags-Näsby .
"von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö, innehavare av gil-

lets medalj (1970) .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg .
"'von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Kungsängen .
SYLWAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg .
"SAFSTRöM, PER-OLOF, överingenjör, Gävle .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförva!tare, Vänersborg .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
"'TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg .
*THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

kassafogde .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, Erik, Murare, Vänersborg ...................•..
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TILLBJöRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
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1934 67

1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1923 72
1909 54
1918 55
1906 70
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30

1896 20
1899 26
1899 45
1902 49

1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54
1939 50

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1907 53
1909 69
1915 59



TI-IIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
*TRKDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgll.rdsmästare, Vänersborg .
TRKDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Frändefors .
"TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg
"THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
':'TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Väner,shorg .
ULVEGKRDE, DAG, Pol. mag., Göteborg .
ULVEGXRDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, Landskanslist, Vänersborg .
WAHLIN, CARL JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Disponent, Vänersborg .
*WAHLQVIST, ÅKE, fd. Polisassistent, Vänersborg .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WASSENlUS, CURT, fd. I:e Poliskonstapel, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Götehorg .
"WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum .
':'WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
*WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .....•
WELANDER, GöSTA, Kansliråd, järfälla .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
"'WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, TAGE, Maskinist, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
WESTERLUND, AXEL, fd. 1:e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg t
"WESTERLUND, EINAR, 1:e Kronoassistent, Vänersborg .
'~WESTERLUND, KARL-ERIK, 1:e Stabsredaktör, Stockholm ..
':'WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje ........••
':'WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
*WESTHALL, CURT, 1:ste Länsassessor, Halmstad .
':'WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö .

1904
1899
1937
1905
1922
1910
1906
1915
1907
1898
1906
1941
1945
1920
1960
1932
1904
1907
1908
1904
1916
1908
1940
1901
1891
1935
1939
1907
1931
1912
1925
1936
1915
1908
1917
1892
1901
1913
1910
1912
1905
1908
1904

54
4J
52
18
55
70
42
55
29
60
70
69
69
69
71
51
41
54
55
53
42

42
66
65
26
61
61
55
46
58
60
72
71
54
52
30
55
46
40
38
34

36
28
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'WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj
(1955) .

WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg .
WIKNER, ALFRED, New York .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
"WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg t ..
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Väner~borg .
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg .
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, Skå .
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg t .
W.ARNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg ..
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersiborg .
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Major, Härnösand .
*ÅSTRöM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
OSTERHOLM, LAGE, Mäitningstekniker, Vänersborg .

'f tilldelad 25-·årstecknet.

Antal medlemmar under året: 611.
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1885 06
1919 58
1899 66
1903 59
1924 51
1889 35
1943 63
1903 63
1950 63
1937 63
1890 49
1928 53
1917 64
1950 64
1913 58
1900 55
1920 55
1923 61
1903 69
1922 46
1902 42
1933 72



TILLKOMNA 1972-1973.

ANDERSSON, YNGVE, Kommunalarbetare, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Vänersborg, ständig medlem .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-AXEL, Göteborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .
LUNDBORG, HÅKAN, Väner~borg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
DREVANDER, STIG, Ingeniör, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Väner&borg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
ALM LARS, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
REHMAN, OLOF, Tingsnotarie, Boden .
EKHOLM, PER-OLOV, Ingeniör, Vänersborg .
EKHOLM, GöRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersbong .
WELEN, LARS, Studerande, Väner&borg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .

1925 72
1972 72
1943 72
1928 72
1952 73
1956 73
1955 73
1928 73
1921 73
1904 73
1944 73
1944 73
1922 73
1935 73
1960 73
1965 73
1932 73

Styrelsen är tacksam
lemmar i Gillet.

uppgift å personer, som böra kallas till med-

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
tilel, m. m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Thernquisl
Sundsgalan 12
462 00 Vänersborg
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VKNERSBORGS SöNERS GILLE 1973.

Styrelse.

SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste Jlderman 1964 t.
JANSON, OLOV, Kamrer, Andre Jlderman 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Gilleskrivare 1966.
THERNQUIST, OLE, f.d. Han:cleIstddgårdsmästare, Kassafogde 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Bisittare 1972.

LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Ersättare 1968.

Beredningsnämnd.

JANSON, OLOV, Kamrer.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
LARSSON, STIG, Direktör.
THERNQUIST, KJELL, Revisor.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandl~kare

Ärsskriftsnämnd.

SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSSON, STURE, RedakJtör.
TAUBE, EDVARD, Organisation:schef.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare



Räkenskapsgranskare.

DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.

HAGBORG, GöRAN, Revisor.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SONERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1973.

Styrelse.
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordfärande 1964 t.
JANSON, OLOV, Kamrer, Vice ordförande 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Sekreterare 1966.
THERNQUIST, OLE, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Kassör 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Ledamot 1972.

LARSSON, STIG, Direktör, Suppleant, 1966.
RANER, LENNART, Köpman, suppleant, 1968.

Revisorer.
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.

HAGBORG, GöRAN, Revisor, Suppleant.
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VKNERSBORGS DOTTRARS GILLE 1973.

Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldamor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilieskrivare.
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gilieskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassa/ogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, GillevärdiIma.
AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Gillevärdinna

OBERG, ALVA, Fru, Ersättare
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Ersättare

Beredningsnämnd ..

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

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

Arkivarie.
OBERG, ALVA, Fru.

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

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

278 med,lemrnar, varav 6 ständiga.



NAR NI KAN SPARA
NAR NI BEHOVER LÅNA

GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG

Vänersborg - Brölande - Frändefors - Vargön



SVENSKA HANDELSBANKEN

BANKEN FOR HELA FOLKET

---------~



SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster

'---- --------------------------------------------~-------



Vi kansån't

ARVSKIFTEN
BOLAGSBILDNINGAR
BOU PPTECKN I NGAR
EXPORTFRAGOR
FACTORING
FONDAFFÄRER

--FÖRMÖGEN HETS
FÖRVALTNING

JURIDISKA UPPDRAG
LEASING
REMBURSER
SKATTEÄRENDEN M.M.

oXo SKARABORGSBANKEN

- LAGOM STOR FOR ALLA-



----- -----------------------

Peugeot påstår:
• En bil skall inte behöva vara stor för

att fyra fullvuxna skall kunna åka riktigt bekvämt.
Ä ven på långa resor.

• Dessutom skall vägegenskaperna hos en liten
bil kunna vara minst lika bra som hos större bilar.

• Kvaliteten skall kunna vara förstklassig och
ändå kunna möjliggöra ett lågt försäljningspris.

• En liten men vettigt konstruerad bil bör kunna
vara ett alternativ till nästan alla andra bilar.

Beviset:
Peugeot 104. Vår fantastiska nya bil som är bara
3,6 meter lång men ändå har fyra dörrar och väg~

egenskaper som fått motorjournalister att bli
imponerade.
Typisk Peugeot-kvalitet för bara ca sjuttontusen.
Kom in på en provtur!
Välkommen.

Tenggrenstorpsvägen 10
TID 0521.13840 VäDersborg



.,

Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORGS lÄN
Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



Wälj

General Motors
bilar

Välkommen till vår bilhall

Ö:a vägen 26, Vänersborg

Provkör några av OPEL:s modeller

KADETT ASCONA MANTA

REKORD COMMODORE

Vänersborg Tel. 0521/12078

0521118680



Boktryck

Offset

Repro

Ring eller besök oss!

C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri AB
KYRKOGATAN 21 BOX 134 46201 VÄNERSBORG l TEL. 0521/102 51

-'---------~ --- -----------~



,------------_._---------_.._--_._._--_.

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

"Slitvargen"

"Ekonomibilen"

c SIMCA 1100

BILHUSET

Vänersborg Trollhättan Amål
östra vägen 8 Drottninggatan 75 Södra Agatan 5

Tel. 0521112060 Tel. 0520/18050 Tel. 0532/13210

--~-------_...._--



Kläder för små MAN

Kläder för unga MAN

Kläder för stora MAN

Kläder för äldre MAN

Kläder för alla MAN

BEKLÄDNADS
AFFÄREN AB

VÄNERSBORG

------------------------ ---------- J



Bilen för 700.000

krävande

svenskar.

• 'Wejrots
Vänersborg Trollhättan MeUerud
05211121 00 0520/18200 0530/11410



'---------_ ..--~---.-

--~l

Vänersborg

Rekommenderas!

---~j



Volksvvagen 1974:
personbilar i olika storlek för
olika behov. Från den mest
sålda Folkan och nykomlingen
Passat. Till stationsvagnen
VW 412 LS Variant och elegan,.
ten Volksvvagen K70 LS. Plus
åffasitsiga VW Buss.

rtt!Jh.\ Volkswagen'W~meränen bil

SUNDIN
ISCANlA VOLlUWA&EM] B ILRR

Os.[ra vägen 18 Yänersborg - Tel. 0521/12187, 12188



Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB
~~~~~~~.~~

Edsgatan 18 V)fNERSBORG Tel. 102 26

I--_..---



•som Vl
abonnera på ELA och Ni får väl bevakade onsny

heter, kulturartiklar, husmors- och familjesidor, för

ströelseläsning, idrott och mycket annat - allt ut

märkt redigerat. Ni kommer o c k s å att trivas med

Elfsborgs Läns Annonsblad.



Rydings

Måleri AB

VERKSTAD:
Kronogatan 5

Telefon 131 25

BOSTAD:

Telefon 11596

Utför allt inom yrket
--"--------------'

'------------"---



Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Hedmansgatan 3 - Tel. 10915

FÖRSTKLASSIGA

OCH

V.J"LSMAKANDE

KONDITORIVAROR



-------
Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550.



GIAB har aUt under ett tak

VVS • RöR. PLAT • EL
Ring oss vid behov av rör- och oljemontörer, plåtslagare

och elektriker.

Fackmässig service till VETTIGA PRISER!

Försäljning av rör och e1artiklar från välsorterat lager.

-----~- ----- .....-. __.~_..:.-:- ... - . ~ ~-

GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB
HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRADE - REGEMENTSGATAN 41

46201 VÄNERSBORG

Tel. växel 18090



Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskop + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Kungsgatan 27, Vönersborg, tel. 11793



AB SOLSKYDDS·

PRODUKTER
N. POSSECKER

Kontor - Utställning - Fabrik

Nygatan 102

Tel. 0521-13110
Tel. 0521-61239

462 01 Vänersborg

TILLVERKNING OCH FöRSÄLJNING AV:

Manövrering med:

Fasadpersienner

Markiser

Terasstak

Mörkläggningsanordningar

Mellanglaspersienner

Frihängande persienner

vev, motor

band, motor

vev, motor

vev, kulkedja, motor

lina, kul'kedja

vev, motor

_____ ~ B_E_G_Ä_R~_R_O_SC_H_Y_R__ . 1



Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Marierovågen 18
Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Filialer:

Telefon 105 60

Tel. 16558
Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färs/., fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



GRANITFIRMAN

r%a((man &
'-"

~Iomgren
V ANERSBORG

I GRAVVARDAR I

Stenhuggeriet tel. 11345



HAR NI VATTEN
Om inte - Ring oss!

VATTENFRAGAN LOSES PA EN DAG

på bösta och billigaste sätt

med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANLÄGGNINGAR UTFORES

Svensk
Maskinborrning AB

Tel. Trollhättan 0520113892 Yänersborg 0521111311



Kyl-
Frys
Tvättmaskiner 
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast

hos

Petersbergsvägen 37 - Tel.. 17216, 151 64

Skyttegatan 5 - Tel. 635 00

---------~----



Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB

'----~~~----~._-_..-



Ordna Edra
Turistresor, Föreningsresor,

.Affärs- och J(onferensresor,

och dyl.
genom

Vänersborgs Linjetrafik
tel. 14985 kontor
D. Kjellson
tel. 18651

125 93 bostad
U. Kjellson
tel. 19579

BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR UPP TILL 49 PERSONER



KB Vänersborgs
Grävmaskiner

Olsson & Co

Nygatan 84, VÄNERSBORG

Tel. 10998

Utför Grävnings- och

Schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner, Trailers

och Bandtraktor



FöRETAGARE

BOKSLUT och DEKLARATION; visst är det vik

tigt och nödvändigt och självklart hjälper vi Er

med det.

Men vi behandlar dock ett siffermaterial från en

förgången tid.

Framtiden är viktigare och därmed också be

tydelsen av

EKONOMISK PLANERING

Vänd Er till oss, vi tillhandahåller en fullständig

ADMINISTRATIV FöRETAGSTJÄNST

L....l.pal'bankemas
redovisningStjänstab

VÄLKOMMEN TILL ER SERVICEBYRA

Drottninggatan 10, Vänersborg

Tel. 0521 - 18600



PÅ TILLVARON MED

TAPETER o. FARGER

FRÅN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102



LAT OSS HJÄLPA EDER MED BYGGPROBLEMEN

SUNDEllUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB

Kasenc:llen 11 - Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Vi utför: Projektering, Nybyggnad,

Ombyggnad, Reparationer

samt Markarbeten

- -------------- ---------

GORAN HAGBORGS

REDOVISNINGSBYRA AB
Residensgatan 44 - Vänersborg

Tel. 0521/603 90

• BOKFORING

• BOKSLUT

• SKATTEÄRENDEN

• BOLAGSBILDNINGAR

• REVISION

• DATATJÄNSTER



SE BÄTTRE
med våra glasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid

hos

ROSLINDS OPTIK

I

Av Socialstyrelsen I
legitimerad glasögonoptiker

Tel. 14284

Pg. 34811

------ ---------------------------------

Kvalitetsvaror
l LÄDER och PARFYM

EDSGATAN16

VÄNERSBORG !

(l (J .. f
I/askan

Roslinds Hörna, Yänersborg

Tel. 11388



AB VANERSBORGS

JA-RNHANDEL

En välsorterad järnhandel

Tel. 10082 - 10287

--------~.-



Andersson, Larsson & Co
VANERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Modernt

Hamngatan 7

Komfortabelt

Tel. 13850 - 13851 växel



Handelsaktiebolaget

WUCO
VÄNERSBORG

Importör

l'ordonsartikl. - Husvagnsartikl.

l?ritids- och Hobbymaskiner

Vånersborgs
Bokhandels AB

Etablerad 1832

Böcker, papper, leksaker, skrivmaskiner 
även för uthyrning.

Specialite:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav

ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET



e Vid behov av

e Väskor och Portföljer

e vänd Er till

Vänersborgs Läderaffär
RANER & Co

~--~~---

~.'.' -ta:Ä.;IIA~.;I
~,,-

BELYSNING

ALLT I EL
KÖKSINREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel. 0521/12000

Edsgatan 31
Tel. 0521/12000

8elysningsarmaturer

Stor sortering



I(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 10002, 13302

-- .------------~---

HOTELL GILLET
1I11I1111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

lUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



Tornbergs Pappershandel
Tel. 10131, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

DLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

unoXibilen
-billigaste milen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROL med "f1yfande woifram"

HANDELSBOLAGET SIEI HANSSON
o. Vägen Vänersborg Te1.0521/17970



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Tel. 12647 - 11225Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför uuder ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

•••
Försäljer:

FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.m.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. medlem

I

I
I
I

J
I

Tel. 11085 15850



Vänersborgs Glasmästeri
(Hellman & C: o)

Verkstad och Lager:

Industrigatan, L. Vassbotten

Tel. 101 28

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas

BUTIKSRUTOR
BILGLAS
GLASMÄSTERI: Glasning av nybyggnader m.m.

GLASSLIPERI

Thernquists

Blomsterhandel Eftr.·

Ir
interflora

&a J-et nzri:Elonzmor/
~

EDSGATAN 21 TELEFON 13613 --- 100 63



LUNDINS RADIO & TV
Edsgatan 7 Tel. 10543

Allt i Radio TV Stereo

Fullständig service

-..-----1
IGILLEBRODERN

EKIPERAR SIG Bl·ST HOS

Lundborgs

EDSGATAN 14 TEL. 10414

"-----------"---"----_.-------



GILLBERGS

TOBAKSHANDEL EFTR.

Det mesta

av det bästa

i branschen

Kommissionär för:

Penninglotteriet o.

Tipstjänst.
I--~-·"·----·--·-·_·_--- ..~~ .._ _---

SPORTPRISER
Största sortering till låga priser
Pokaler - Plaketter - Medaljer - Förtjänsttecken

Föreningsmärken - Priser i glas och keramik - Klubbc

standar - Dräktmärken m. m.

Egen gravyranstalt - Snabba leveranser

Vi ordnar även idrottsmässor, lotterier och tombolor.

lotterikiosker utlånas till kunder.

Rekvirera vår katalog.

FÖRENINGSTJÄNST I VÄNERSBORG AB
462 03 Box 3045 - Tel. 0521-13461 - 17461

___o •••_._•• ._. •••• ....._. •



I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Damkonfektion

Tyger o. Sybehör

RAGNAR NILSSON
Tel. 10494 Vänersborg Edsgatan 21

_________n _

Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Edsgatan 20 Tel. 10311
462 01 Vänersborg

Drottningtorget Tel. 13400
461 00 Trollhättan

••
'-----------------

_____________~ n _



.--------------_._-

Vänersborgs Bokförings- och

Revisionsbyrå

Tel. 10599 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

I--~-- ____ u ·_· • ••• _.__

Välkommen till
Vänersborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp

med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er

bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.
Tel. 10573, 16573. Vänersborg

'-------_._-----_.._-------_..._--_._--_.__._---



GÄLLER DET FOTO?
- DA LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 - Tel 11232

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING

KOPIERING - ALBUM - RAMAR

___m _ ._-_._._--



Edsgatan 37 Tel. 11724

MOPEDER: PUCH - ZONDAPP

Cyklar: CRESCENT - OBS 

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS

BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti· och privotbokbinderi

Hamngatan 5

VANERSBORG

Tel. 10821



Vänersborgs
Vulkaniseringsverkstad
Tel. lOS 52 o. Vägen 20

Försäljer:

Vittvätt - Stärkning - Strykning
------------------------_._----

Utför:

VULKANISERING AV DÄCK och SLANGAR

HJULBALANSERING

I

DÄCK och SLANGAR AV LEDANDE FABRIKAT I

---I
Special.

Tvätten AB ' i

Strömstad Fabrik o. kontor lysekil

Tel. 11970 Tel Vänersborg 127 SS Tel. 12655

PRESENTAFFA·REN i CENTRUM
Tel. 18485

--------



Allt sportartiklar

Tel. 10906
---_.._-

Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

~~~~-----

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

ÄNERSBORGS

:WMt7';·~'-"~~"'/lLrP!JJ
••

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7
ANDERSONS,

Frank Anderson Tel. 10432
Skyttegatan 1 Vänersborg 19432

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER



Residensgatan 10

VÄNERSBORG

Affären för

UNGDOM
Tel. 13045

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Mattssons Bokhandel AB

Residensgatan 7 Vinersborg Tel. 15450

-------------_.._...__._._-

c:AlIt i 'Broderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP

Sundsgatan 7

Vänersborg

Vänersborgs Cementgjuteri!

I

_1 -

rekommenderar

sina välkända betongvaror

Tel. 10680 __1



----_._--

Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFAR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23 Tel. 10084

Björndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

Rekommenderas
-------

Gaddes Sport & Vapen
HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Zoologisk avdelning

Kungsgatan 5 Tel 11612

-_._._---_._-



VÄNERSBORGS SÖNERS

GILLES

o

ARSSKRIFT

1974

Fyrtiotredje årgången

Vänersborg 1974. CW Carlssons Eftr AB





Bidrag till Vänersborgs kyrkas

historia efter 1777.

Av Sven Blomgren.

Då Vänersborg natten till den 25 september 1777 hemsöktes aven
förödande brand, blev också den från 1660-talet härstammande kyr
kan helt förstörd av elden. I Inrikes Tidningar för den 2/10 1777 lä
ses: "KYflkans silfver kunde som knappast bälfgas, men de öfriga kyr
kans prydnader och tillhörigheter jämte klockor och orgelverk blefvo
uppibrände." Men att även kyrkans textilier åtminstone till en del
blevo räddade, framgår aven i en räJkenskapsbok för tiden 1780
1831 bevarad "förte:kning på Wenersborgs kyrkas skrud och egen
dom som genom klockaren Petter Falks tilltagsenhet bärgades undan
olyckeliga vådelden, som redan satt kyrket3iket i full låga år 1777".
I denna förteckning, som tydligen gjorts kort efter branden, nämnas
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altaf!kläden och mässhakar, bland dem en gammal mässhake, skänkt
av kommendanten Anders Styltenhjelm (Stöltenhielm) år 1649.Där
jämte räddades en del bÖcker, "hvilke vora uti högärevördige och
Höglärde Herr Prosten Elghs förvar".

Sedan den gamla kYI1kan sålunda brunnit ned, höllos gudstjäns
terna tills vidare i det 1752 uppförda kronobageriet. Givetvis var det
<:i,ngeläget att snarast möjligt bygga en ny kyrka, men det var icke
lätt för den efter branden utblottade staden och dess borgare att
anslkaffa därfÖr erforderliga penningmedel. Sådana erhöllos genom
en av Kungl. Maj:t beviljad stam!boksinsamling över hela riket och
genom en tre dagars kollekt i flertalet stift. Ritnrngar till en ny kyr
ka i nyklassisk stil uppgjordes av 'konduktören vid överintendents
ämbetet arkitekten Thure G. Wennberg (1759-1818) och fastställ
des av Kungl. Maj:t år 1781. Själva kyrkan bÖ~jade uppföras år 1783
och invigdes den 25 augusti 1784 av kontraktsprosten Brynolf Bris
man, som var kyrkoherde i Särestad. Vad kostnaderna beträffar,
ä,ro fÖljande summor upptagna i rä:kenskaper för tiden 1/5 1782 
l/S 1783: fÖl' "lefvereringar af byggnadsmaterial" s:a 1462 riksda
ler 20 slkiJ,ling 8 rrunstycken, för arbete och körslor s:a 53 rdr 27
sk. 3 rst., för timmerairbetet s:a 192 rdr 30 sk 6 rst., för hantverka
res arbetslöner 639 rdr 4 sk. 6 rst., för diverse avlöningar m.m. 37
rdr 32 sk.; i räkenskaper för tiden 1/5 1783 - 1/5 1784: för leve
ranser 387 ,rdr 6 sk. 6 rst., för hantverkares arvode 328 rdr 7 sk. 8
rst., till timmermän och dagsverkare 80 rdr 15 sk. 2 rst.; i räiken
skaper för tiden 115 1784 - 1/5 1785 ytterligare en del utgifter för
kyrkan. Kyrkan gjordes 70 alnar lång och 29 alnar bred. Två rader
av träkolonner uppburo taket och utgjorde s~öd för de lä;ktare, som
löpte utmed alla fyra sidorna, alltså även ovanför altaret. Av eko
nomislka skäl uppsköt man tills vidare den på ritningen upptagna
tombyggnaden. I stället uppfÖrdes redan under åren 1780 och 1781
en provisorisk stapel av trä för den nya klocka, som samtidigt an
skaffades. Om byggandet av klockstapeln vittna följande poster i
räkenskaperna för tiden 115 1780 - 115 1781: "Virke till Ställ
ningar och kloakestapel" 58 riksdaler 16 skilling 6 runstycken, och
för tiden 1/5 1781 - 1/5 1782: "Till Klockestapeln" 42 rdr 17 sk.
4 rst. Enny klocka i stället för dem, som smält i branden, beställdes
hos kloakgjutaren rådman Nils BilIsten i Skara. Den göts av mal-
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men från de smälta klockorna, vilken tydligen icke utan möda hop
letades. Enligt räkenskaperna för tiden 1/5 1780 - 1/5 1781 utbe
talades till rådman Billsten 5 riksdaler specie 26 skil1. 8 runst.'Jör
besvär vid malmletningen". "För klockmalmens transporterande 'till
Skara, samt resekostnad till SÖderquist, som dervid hafvit tilsynen,"
utbetalades 4 rdr 26 sk. 6 rst. Under samma räkenskapsår erhöll
klockgjuta.ren rådman Billsten 50 riksdaler specie "i afräkning på
dess arfvode för klockans omgjutning", och under räkenskapsåret
115 1781 - 1/5 1782 utbetalades för klockan 28 rdr 32 sk. 4 rst.
och till klockgjutaren "återstoden för klockans omgjutning" 38 rdr.
Att klockan redan under det förra räkenskapsåret blev färdiggjuten,
framgår därav, att detta år 6 riksdaler utbetalades till "Sven An
dersson i Brättehagar för klockans transporterande från Skara till
Wenersborg". Den sålunda anskaffade klockan upphängdes alltså
tills vidare i den nybyggda klockstapeln. Denna stapel sy:nes ej ha
varit alltför omsorgsfullt byggd, ty redan i kyrkorådets protokoll
för den 25/9 1786 läses: "Klockstapeln trodde likwäl Herr Lands
secreteraren borde i år fÖrses med någon betäokning, hvilken ehuru
provisionellt uppsatt likväl dessförutan kunde genom förruttnelse
blifva obrukbar innan tornmuren tilläfventyrs hant blifva färdig.
Kyrkorådet beslöt att stapelen skulle så fort sig göra låter beslås med
utskottsbräder eller packningar ..."

Tanken på tornbyggnaden hade man alltså ställt på framtiden.
Däremot fann man det angeläget att snarast förse kyrkan med or
gelverk. Uppdraget att bygga ett sådant anförtroddes genom ma
gistratens försorg år 1785 åt orgelbyggaren Lars Strömblad, som då
var bosatt i Falköping. Denne byggde under det följande året enligt
av Kungl. Maj:t approberad ritning ett orgelverk med 32 stämmor.
Enligt kyrkorådets protokoll för den 15 dec. 1786 var det då fär
digt, och invigningen bestämdes till tredje söndagen i advent. Sam
tidigt beslöts att uppsätta ett skrank på läktairen "till orgelverkets
fredande". Invigningen synes dock ha skett först 1787. Lars Ström
blad har blivit berömd för sina vackra och fantasifulla orgelfasader.
Den fasad, som han utförde i Vänersborgs kyrka, finnes, ehuru nå~

got förändrad, alltjämt kvar, medan själva orgeln 1860 ersattes med
en ny sådan, vilken i sin tur utbyttes mot en i huvudsak ny år 1970.
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Kostnaderna för det Strömbladsika orgelverket uppgingo till 1600
riksdaler specie, vilka betalades av stadskassan.1

For övrigt synes kyrkans inredning under de första åren ha varit
långt ifrån fullkomlig. Därom få.r man en föreställning av följande
ord i kYl'körådets protokoll för den 23/3 1791 § 6: "Kyrkan hade
blifvit bygd ooh inredd tvärt emot den af Kongl.Mjst approberade
ritning, och tiWka emot alla architecturens reglor; ett steg som icke
allena var vågsamt, detta vorr-e en öfverträdelse, som församlingen
uppå gifven anledning borde söka att afhjelpa, om felet skulle bevi
sas vara af okunnoghet och således förlåteligt. Men denna rättelse
var ej lätt att utgöra ... I början såg kyrkorådet en afgrund af bris
ter ..." Kolonnerna voro ofullbordade och hade ett föga prydligt
utseende, kyrkan behövde målas, predikstolen var blott provisorisk,
altartavla, nummertavlor m.m. saknades. En del av dessa brister på
talades av borgmästare Lindqvist vid sockenstämma den 18/5 1787,
och det uppdrogs åt kyrkorådet att vidtaga erforderliga åtgärder.
Vid kyrkorådets sammanträde den 20 dec. samma år var landshöv
ding J. Fredrik Lilliehorn (1745-1811) närvarande och framställde
följande förslag, som av kyrkorådet antogos: Pelarne borde förbätt
ras, kyrkan målas vit, listverket förgyllas med metallguld; prediksto-·
len borde "göras helt liten men blott provisionel"; "i stället för altar
tafIa, den kyrkan nu förmodligen ej mäktade köpa sådan den tarf
vades, kunde man tills vidare låta förfärdiga ett ,korss med crucifix
öfver altaret". Landshövdingen erbjöd sig att under en tillämnad re
sa till Stockholm vidtala någon lämplig konstnär att uppgöra förslag
till förbättringar i dessa avseenden, att eventuellt låta förfärdiga en
pelare som modell eller skicka ned någon lämplig person. Han skul
le 0& i Stockholm låta göra ett timglas med förgylld fot och num
mertavor. Efter återkomsten från Stockholm redogjorde landshöv
dingen den 15 april 1788 inför kyrkorådet för de åtgärder, han så
lunda vidtagit. Han hade vänt sig till sin vän hovintendenten Jean
Eric Rehn (1717-1793) och medförde nu en av denne gjord ritning
till kolonnerna jämte en modell i litet format. Han medförde även
av Rehn gjorda ritningar till predikstol och altartavla med dess fot,
själva altaret med dess upphöjda grund och trapporna omkring och
framlade även andra av Rehn gjorda förslag. Enligt landshövdingens

1 Beträffande orgelbygget se Corin, Vänersborgs historia I sid. 412 f.
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åsikt borde predikstol nu förfärdigas enligt den medfÖrda ritningen,
den borde flyttas närmare koret och i enlighet med fastställd ritning
höjas till jämnhöjd med läktaren. Hellre än det kors med krucifix,
som man tills vidare tänkt sig, borde en altartavla förfärdigas, men
den borde av ekonomiska skäl göras "simpel och i förstone utan kost
samma zirater och målningar;" enligt Rehns förslag borde den få
kritvit målning på listverket och förgyllt bildhuggeri, men fonden
på tavlan borde få mörkibrun eller liknande färg och därå något bi
belspråk anbringas med stora förgyllda bokstäver; framdeles skulle
tavlan kunna kompletteras med en målad bildframställning. Vidare
meddelade landshövdingen, att nummertavlor, siffror och timglas
kunde fås, när kyrkorådet det åstundade, att bildhuggeri och snicke
rier genom hovintendenten Rehns förmedling kunde ombesörjas i
Stockholm och att han vidtalat en förgyllare Ahlbom att på kallelse
under stundande sommar komma till Vänersborg för att förgylla
och måla. Kyrkorådet betygade landshövdingen sin synnerliga tack
samhet och bad honom att genom hovintendenten Rehn beställa pre
di'kstol, altartavla, timglas ooh nummertavlor att tillvelikas i Stock··
holm och därefter sjöledes tra:nsporteras till Vänersborg. För pre
dikstol och altartavla beräknades en kostnad av 500 riksdaler specie.
Altartavla och altarbord tillverkades i Stockholm 1790, likaledes
predikstolen "med en bildhuggen molnsky" över, vilken invigdes
1791. Trenne nummertavlor med tillhörande siffror av mässing, allt
sammans förgyllt, köptes likaledes från Stockholm 1791, ävensom
ett av bildhuggaren Ljung förfärdigat timglas med förgyllning. Att
kyrkans predikstol och altartavla förfärdigats enligt ritningar av
Jean Eric Rehn, bestyrkes också av dennes egenhändiga förteckning
ar över av honom utförda arbeten, vilka förvaras i gårdsarkivet på
Bellinga i Skåne.2 Sist i den andra förteckningen läsas nämligen föl
jande ord: "Wener(s)borg låtit förfärdiga Prädickstol, och Altare
Tafwla". över ingången till predikstolen på dess bakre vägg synes
Guds allseende öga inom en triangel, som är symbol för den heliga
Treenigheten, därovan är en medaljong anbragt med en bild av Kris
tus i profil, och under baldakinen svävar en duva, Andens symbol.
Ovanpå baldakinen är en molnsky med änglahuvuden med vingar.
Ett annat, förgyllt änglahuvud jämte vingar finnes under bokbrädet.

2 Anteckningarna ha utgivits av Gustaf Upmark i Samfundet S:t Eriks årsbok
för år 1925.
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Predikstolens yttre sidor äro smyckade med förgyllda girlander. Den
av Rehn ritade altartavlan, som saknade bildframs,tällning, flyttades
vid restaurationen 1864 ut i vapenhuset, men hela dess vackra ram-

verk uppsattes 1925 ånyo bakom altaret och utgör sedan dess en vär
dig inramning till kyrkans nuvarande av Georg von Rosen målade
altartavla. Ovan denna höj.er sig ett tympanon (trekantigt gavelfält),
vari en förgylld törnekrona är infälld, och därovan finnes i mitten
en förgylld urna med eldslågor, en symbol för det efter döden åter
uppvaknande livet, och å vardera sidan ett förgyllt änglahuvud med
vingar. Kolonnernas detaljer äro, som ovan sagts, utförda efter
Rehns ritning och modell, och det synes troligt, att jämväl tre oV'ala
nummertavlor och timglaset förfärdigats enligt hans förslag. Att
kyrkans inredning sålunda förbättrats och kompletterats, kunde kyr
korådet med tillfredsställelse konstatera vid sitt sammamträde den
23 mars 1791. I det ovan citerade protokollet säges vidare, att me
dan ,kyrkorådet i början såg en avgrund av brister, dessa numera
vore botade och prydnader anskaffade, varvid församlingen li'kväl
blott hade någm hundrade riksdalers skuld; att endast målningen
återstode och "at därefter kyrkorådet kunde till hela församlingens
glädje framställa en kyrka, som ärade religionen, prydde tide
hva1"fvet och hedrade församlingen". I fråga om målningen beslöts
vid samma tillfälle att uppdraga åt en målare Lundberg från Kung
älv att verkställa denna för 100 riksdaler specie. Målningen synes
ha utförts under sommaren 1791 i enlighet med de av J. E. Rehn
uppgjorda eller gillade förslag, vilka landshÖvding Lilliehorn för
kyrkorådet framlagt redan den 15/4 1788 och vilka upprepats vid
sammanträdet den 23 mars 1791. Om, som man har all anledning
att tro, förslaget f'öljdes, gjordes målningen med oljefärg; taket, bott
nen under läktarna och listerna under läktarbrösten målades med
vit färg, bänkarna med ljusgul färg (paille), kolonnerna fingo skaf
ten målade i grått, baser och kapitäl något mÖrkare; orgeln målades
i möbeHärg (brun eller mahogny), dörrarna svarta. Man torde möj
ligen kunna antaga, att läktarbröstets nuvarande dekoration är ett
minne av den av Rehn planerade målningen. De omväxlande rek
tangulära och runda fyl1ninganna utgöra nämligen ett mönster, som
är utmärkande för Rehns inredningskonst.
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Emellertid fattades ännu det torn, som enligt den ursprungliga
planen skulle höra till kyrkan. Frågan om dess uppförande hade
upptagits av borgmästaren Lindqvist vid sockenstämma den 18 maj
1787; i dennes då inlämnade promemoria heter det enligt prowkol
let § 6: "På det behörig Ritning ej må saknas när medel tillåta Torn
byggnadens upföramde, synes det vara nödigt, at göra underdånig
ansÖkning om Ritning så vida sjelfva structuren icke finnes på Rit
ningen till kyrkan teknad ... Till Project för Tombyggnaden kunde
den ritning nyttjas, som af murmästaren Gustaf Westman blifvit på
min anmodan uprättad ..." Frågan v;icktes åJnyo i kyrkorådet den
25 jan. 1795; enligt protokoUet § 6 fann man det lämpligt "at ge
nom Subscription göra insamlingar, hvilken Subscription skulle bör-o
jas inom kyrkorådet". Vid sockenstämma den 5 juni 1796 yttrade
borgmästare Lindqvist enligt § 6 i protokollet följande: "Det vore
icke allenast enligt med kyrkobyggnadsdesseinen at Tornmuren up
fördes, det blefve äfven nu en nödvändighet, i a.nseende därtill at den
gamla klockstapeln vore skadad och så förfallen at den snart be
höfvde upbyggas å nya ifall Tornmuren dessförinnan (icke) blifver
så färdig, at klockorna dit kunna flyttas." Beslut fattades om att in
rätta en bok för frivilliga gåvor, i vilken borgmästaren först teck
nade 33 riksdaler specie. Vid kyrkorådets sammanträde den 13 april

1797 framhöll kyrkoherden, att klockstapeln vore förfallen, varför
tombyggnaden borde påskyndas; en murmästare Wannherg vistades
nu på orten för att bygga ny kyrka åt Vassända och Naglums för
samlingar. Handelsman Wikström föreslog, att tommuren nu borde
uppföras och att "en del av gråstenen i den nu oansenliga kyrko
gårdsmuren" därtill skulle användas; byggmästare Wannberg vore

villig att fÖr 250 riksdaler åtaga sig arbetet. Landshövdingen utta
lade sig gillande, och kyrkorådet instämde i fÖrslaget. Man diskute
rade även sättet fÖr finansieringen. På sockenstämma den 17 april
samma år uttalades den meningen, att tornmuren borde uppfÖras
och Wannberg anlitas. Denne blev förekallad vid kyrkorådets sam

manträde den 21 oh. samma år, och kontrakt upprättades, vilken
åtgärd godkändes på sockenstämma den 5 nov. samma år. Vid kyr
korådets sammanträde den 1 maj 1798 upptogs åter frågan om huru
nÖdiga medel skulle kunna anskaffas fÖr tornbyggnaden, som skulle
påbÖrjas senast vid juni månads hö,rjan. Minst 2000 ri'ksdaler specie
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troddes behövliga; en viss avgift för varje tunnland och tomt fö·re
slogs. I anslutning till detta förslag beslöts av sockenstämman den
13 maj samma år en uttaxering av 8 skilling på tormt och 6 skilling
på tunnland för sex år. Denna befanns snart otillräcklig, ty på soc
kenstämma den 29 juli samma år meddelades, att tornbyggnaden på
börjats, men att det rådde brist på penningar i byggnadskassan, var
för man beslÖt en ökning av avgifterna till 24 skilling per tomt år
ligen i fem års tid. Vid samma tillfälle fattades beslut om att uppta
ga ett lån och om dagsverkens utgörande vid tornbyggnaden. Dessa
skulle fullgÖras efter matlag; gossar och yngEngar, gubbar och or
keslösa skulle ej få anlitas, <1lrbetsföra kvinnfolk allenast från de
matlag, där i,ngen mansperson funnes. Vad kostnaderna beträffar,
meddelas i räkenskaperna för tiden 1/5 1798 - 115 1799, att årets
tombyggnadsutgifter uppgingo till 2129 riksdaler 14 skilling, i rä
kenskaperna för tiden 1/5 1799 - 115 1800, att å,rets byggnadsräk
ning upptog 1476 riksdaler 16 skill. 6 runst., i räkenskaperna för
tiden 1/5 1800 - 1/5 1801, att byggnadsräkningen upptog 952 riks
daler 47 skill. 9 runst.; möjligen tillkom något under det följande
året. Då ttllräckliga medel tydligen ej på nyss nämnda sätt kunnat
uppbringas, erhöll staden genom Kungligt brev av den 7/8 1800 till
stånd att genom stambok insamla medel över hela riket och genom
ett brev av samma dag tillstånd att uppbära kollekt över hela riket
med undantag av Gotlands stift och i övriga st~ft de församlingar,
vilkas kyrkor stodo under byggnad. I protokollet för allmän soc
kenstämma den 10 nov. 1799 § 1 säges, att "församlingen nu ägde
det nöijet at se Tornbyggnaden om icke alde1es fullkomnad, liikväl
nära därintil, och Ringklockan derstädes upsatt". I § 2 behandlas
frågan om tornets täckning: enligt kyrkorådets mening vore koppar
plåt för dyr och kunde i anseende till tornets runda slkapnad skiffer
~ten ej användas. I enlighet med kyrkorådets försllag beslöt man där
för, att tornet skulle täckas med ekspån, varför man hos Kungl.

Maj:t skulle anhålla om utsyning av ekar. Tornets ta'k och lanternin
bekläddes alltså med spån, medan spiran troligen i sju år var över
dragen med säckväv. Men sedan ett lån på 1000 riksdaler banko
1812 upptagits, beldäddes tornet år 1816 med koppar av koppar
slagare Barc.kman i Uddevalla. År 1803 inköptes ett tornur.
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Natten till den 5 oktober 1834 hemsöktes Vänersborg aven fruk
tansvärd brand, som lade nästan hela staden i aska. Denna olycka
har skildrats av Cedergren, Ur Vänersborgs stads hävder sid. 28 H.,
och av Corin, Vänersborgs historia I sid. 420 f. Bland de få byggna
der, som undgingo att bliva lågornas rov, voro kYDkan och residenset.
Det var dock ytt:erst nära, allt kyrkan blev antänd. Två gånger fat
tade taket eld, men en ung s.nickaregesäll vid namn Johannes Pet
tersson klättrade längs åskledaren upp på taket och övergöt detta
med vatten ur upphissade ämbar. Han fick senare en välförtjänt be
löning för att han sålunda räddat stadens kyrka. Under tiden efter
branden synes kynkan småningom ha fått förfalla. På en socken
sItämma den 30 mars 1856 fästade pastor, kyrkoherde Carl Adolf
Carlsson, "församlingens uppmärksamhet på orgelverkets dåliga
skick och på kyrkans stora behof att med görligaste första ej blott
grundligen repareras till golf och målning utan äfv,en förbättras in
och utvändigt i architektoniskt hänseende, på det den må i prydlig
het någorlunda motsvara tidens kraf, och i rymlighet uppfylla sitt
ändamål". Ett kostnadsförslag borde uppgöras, orgelvenket vore en
ligt experters utsago odugligt att reparera, ett nytt skulle troligen
kosta omkring 8000 riksdaler banco. Beslut fattades om att verkstäl··
la besiktning och låta upprätta ritningar till restauration och kost
nadsförslag till en sådan, och en kommitte tillsattes för ändamålet.
Denna kommitte framlade följande år ett av byggmästare Nyberg
uppgjort förslag, som gick ut på en gmndlig reparation av kyrkans
inre, utvidgning av koret genom en halvrund tillbyggnad på östra
gaveln med plats för sakristian, anskaffande av ny orgel och renove
ring av kyrkans exteriör. Detta förslag godkändes vid en samman
komst inför magistraten den 10 september 1857. Samtidigt tillkänna
gav handlanden Johan Adolf Andersohn, atJt han i sitt testamente
donerat 22000 riksdaler till kyrkan för inkÖp av ett nytt orgelverk
och att detta belopp när som hdst kunde utfås under förutsättning
att han under sin återstående livstid finge uppbära 5 Ofo ränta å
detsamma samt att 1 % skurle avsättas till stiftandet aven söndags
skola. Den gamla orgeln, som visserligen 1824 renoverats av orgel
byggeridirektören I. Eberhardh,3 men som likväl nu ansågs ha tjä-

3 Jfr "Enl~gt Kong!. förordning af den 17/4 1828 angående Forntids Minnesmä,r
kens fredande och förvara-nde ... förteckning och beskrifning förrättad i dess'a
afseenden vid kyrkorne uti Vener'Sborgs Pastorat" 18/11 1829. (r rnventarie
bok m.m. 1786-1836 sid.546.)
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nat ut, kunde sålunda ersättas med en ny. Denna beställdes hos fir
man Marcussen & Sön i Aabenraa (Apemrade) i SIesvig, den blev
färdig och i kyrkan insatt på hösten 1860. Däremot blev det dröjs
mål med en mera omfattande restauration av kyrkan. Mot det av
magistraten antagna förslaget och ritningarna till förä:ndring ocg ut
vidgning av kyrkan gjorde Kungl. överintendentsämbetet anmärk
ningar och framlkastade tanken på att bygga om kyrkan till kors
kyrka, men på sockenstämma den 10 jan. 1858 antogs ett av bok
handlare Zettergren uppgjort förslag tiLl svar jämte anhållan, att
överintendentsämbetet måtte godtaga det föreliggande förslaget.
Men i skrivelse av den 23 febr. samma år vidhöll och utvecklade äm
betet den meningen, att kyrkan borde ombyggas tal korskyrka för
en beräknad kostnad av 45000 eller högst 50000 riksdaler riksmynt.
Detta förslag gillades i allo av kyrkobyggnadskommitten, som nu
mera var benägen fÖr en större ombyggnad för vinnande av större
utrymme i kyrkan och en rymligare sakri~tia. På sockenstämma den
21 mars förenade sig dock hela församling,en med undantag av bygg
nadskommitten med rådman Landström uti att förkasta överinten
dentsämbetets förslag. Man skulle alltså låta det bero vid det 1857
inför magistraten fattade beslutet omen grundlig reparation av kyr
kan. Häremot reserverade sig häradshövding Westman, hökaren
Lundqvist och pastor. Beslutet överklagades, och Konungens Befall
ningshavande resolverade, att beslutet att ej antaga överintendents
ämbetets förslag stode fast, men att det inför magistraten fattade
beslutet om reparation måste formligen fattas av sockenstämma.
Dessförinnan hade överintenclentsämbetet i skrivelse av den 28 dec.
1858 meddelat, att intet hinder förelåge för reparations- och under
hållsarbeten enligt fattade beslut. Emellertid hade kyrkabyggnads
kommitten vändt sig till den framstående arkitekten Adolf Wilhelm
Edelswärd (1824-1919) och av honom begärt ett utlåtande i frå
gan. I detta, som är daterat den 12 jan. 1859, gör han kyrkan till
föremål för en nedgÖrande kritik: Kyrkan vore något nedsjunken,
fukt funnes i grundmuren, luftväxlingen under golvet vore otillräck
Iig, vilket vållade kyla, fönstren sutte för lågt, träkolonnerna bort
toge mycket utrymme, hindrade utsikt och ljud. Kyrkan företedde
uti arkitektoniskt hänseende en ytterst bedrövlig anblick. De stora
träkolonnerna hade ej samma medellinjer som fönsterpelarne. Den
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tunga takkonstruktionen med klumpiga kolonner vore onödig. Al
tarväggen vore V'idunderlig. Stil eller sammanhang uti det hela spå
rades förgäves. Kolonner, listverk och takvalv, illa använda trämas
sor, vore ämnade att föreställa sten. Fullkomligt dräpande är följan
de omdöme: "Intrycket af det hela förkrossar skÖnhetssinnet och
hänger som en kollosal (sic) osanning öfver åhÖrames hufvuden."
Exteriören förklaras vara föga bättre: "Tornet är en fyrkantig kista
med en högst smaklös betäckning. Att tala om råhet i detaljer lönar
ej mödan der detaljer nästan icke finnas till." På en sockenstämma
den 10 april 1859 framlades av Edelswärd utarbetade r,itningar till
en helt ny kynka i nygotisk stil till en beräknad kostnad av 137000
riksdaler riksmynt. Kommitten, som menade, att kostnaden skulle
kunna nedbringas till omkring 100000 riksdaler, tillstyrkte livligt
detta förslag, men rådman Landström ooh postJinspektör Gasslandel'
talade däremot, och fÖrsamlingen beslöt att icke fÖretaga nybygg
nad utan i enlighet med tidigare beslut inskränka sig till en grundlig
repara~ion av kyrkan, vilken borde kunna utföras samma år. Så
skedde ock, ty i protokoll fört vid gäUstämma den 8 juli 1860 § 15
meddelas, att kyrkan nyligen blivit utvändigt omrappad till skepp
och torn och ävenledes föregående år "invändigt erhållit nytt golf
af plankor, med fast bestruket underrede, mellanskär och tillbehör,
nya fönster, nya bänkar af nytt och gammalt virke, åtskillige nya
dörrar", att orgellä,ktaren utvidgats, altarringen förbättrats och ta
ket nymålats. Däremot blev det ytterligare dröjsmål med frågan om
korets utvidgning och sakristians placering. På sockenstämma den
26 juli 1860 fÖreslogs, att sakristia skulle uppföras vid kynkans nor
ra vägg och altaret, sedan den där bakom befintliga sakristian av
lägsnats, flyttas fram till östra gaveln. Man beslöt att taga försla
get i övervägande, och vid sodkenstämma den 5 febr. 1861 framlades
ritning och kostnadsfÖrslag, som antogos på ny sockenstämma den
12 febr. Men besvär över detta beslut anfördes hos Konungens Befal1
ningshavande, som sedermera förklarade det förfallet. Frågan disku
terades vid flera fÖljande sockenstämmor, men fÖrst den 28 okt. 1862
fattades det beslutet, att enligt av konduktören A. R. Pettersson
uppgjord ritning den befintliga sakristian skulle borttagas och al
taret flyttas fram till östra gavelväggen; ny sakristia skulle anord
nas inom en plankavbalkning i kyrkans nordvästra hörn under 01'-
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gelläktaren och innesluta det sista av norra långsidans fönster (vilket
beslut om sakristians placering innebar en avvikelse från Petterssons
förslag). Definitiva ritningar till kor och sakristia erhöllos från
Overintendentsämbetet och fastställdes av Kungl. Maj:t år 1863.
Arbetena påbörjades fÖljande år och fullbordades år 1865. Läktaren
över altaret borttogs, och östra väggen genombrÖts bakom det dit
flyttade altaret med tre fönster, ett högre i mitten, två lägre på s,i
darna. Den aldrig fullbordade altartavlan flyttades ut i vapenhuset,
och på altaret uppsattes i dess ställe ett fÖrgyllt kors med en likale
des förgylld törnehona (men utan mantel). Ny altarring utfördes
enligt ritning av fabrikÖr Landqvist med hela pilastrar och kläddes
med rött schagg. Kyrkans inre ommålades med v'it färg. År 1867
ombyggdes tornets övre del, tornkammare för väktarna anordnades
i lanterninen, taket bekläddes med kopparplåt, spiran kröntes med
ett förgyllt kors på en kula. 11idigare hade på spiran suttit en väder
flöjel, men man avstod nu från ett redan erhållet tillstånd att få an
bringa en sådan, eftersom den icke gärna kunde placeras ovanpå
det redan uppsatta korset.

Under en storm den 28 dec. 1885 blåste tornspiran ned. På kyrko
stämma den 28 april 1886 beslöts, att spiran skulle återställas i s,itt
forna skick och jämte kupolen ooh hela lanterninen bekLädas med
ny koppar. Sedan ett tidigare anbud förkastats, antogs på kyrko
stämma den 10 maj 1887 ett av byggmästaren Sven Olsson i Väners
borg avgivet entreprenadanbud å kyrkotornets restaurering enligt
av dennes son, ingeniören Hjalmar Olsson Nordfeldt, uppgjord rit
ning. Arbetet blev sålunda utfört. Ett nytt tornur anskaffades 1892
från urfabr,ikören Linderoth i Stockholm för ett pris av 2700 kronor.
År 1893 företogas reparationer i kyrkans inre och inköptes två gas
kranar. Å,r 1896 befanns den stora år 1780 gjutna kyrkklockan ha
spruckit, varför hon enligt beslut av kyrkostämman den 9 mars 1896
blev omgjuten av firman]. A. Beckman & CA i Stockholm. På sam
ma kyrkostämma väoktes fråga om att skaffa en ny ringklocka i
samklang med den, som skulle omgjutas, och om att försälja "den
lilla, snart sagdt obrukbara ringklockan". Beslut om att skaffa en ny
mindre klocka (s.k. angångsklocka) fattades av kyrkostämman den
19 juni 1896, och även denna klocka levererades samma år av firman
]. A. Beckman & Co. För dess inköpande begagnades enligt med-
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givande medel, som av styrelsen för spirituosaaktiebolaget i Väners
borg egentligen donerats för anskaffande av målade korfönster, var
jämte ett lån upptogs. Någon försäljning av "den lilla, snart sagdt
obrukbara ringklockan" blev däremot icke av.4 År 1899 reparerades
kyrkan utvändigt och lades en cementsockel krhng kyrkan och tor
net. Tre ventilationsöppningar gjordes i kyrkans tak. År 1902 upp
sattes tre målade korfönster, vilka skänkts av lasarettsläkaren Leo
nard Grundberg och hans fru till minne av deras silverbröllopsdag
och vilka tillverkats av Stockholms glaSlmålningsbolag (Vogel &
N eumann). Sedan tornspiran under julen 1902 blivit bräckt av storm,
blev den nedtagen, men återuppsattes följande år i samma skick som
förut, d.v.s. "i full öfverensstämmelse med den af Kongl. Maj:t i nå
der 1887 fastställda ritningen", dock med viss förbättring av kon
struktionen. År 1905 beslöts att inköpa en dopfunt, vilken tillverka··
des av snickaren Karl Svensson i Vänersborg och blev färdig 1908.

Vid kyrkorådets sammanträde den 6 oktober 1911 framlades ett
för,slag av organisten Ullman om elektrisk drift av orgelbälgarna.

4 Denna klocka hänger fortfarande i kyrkans torn. Hon är av Hderdomlig typ,
saknar egentlig inskrift, men är på flera ställen märkt med ett A, amag:ligen ett
klockgjutarmärke. Hon antage,s av Berte! Halliberg (Vänersborgs kyrkas historia
tiJI 1777, VSGÄ 1933 sid.26), sannolikt med rätta, ha funnits redan på 1600
talet och ha bliv<it räddad undan Gyldenlöwe 1676. Troligen ä,r det denna kloc
ka, som ås",ftas i kyrkans ä:ldsta inven.tarieförteckning från tiden 1690-1723,
vilken ingår i församlingens äldsta kyrkobok, som under beteckningen C:l för
varas i Göteborg,s landsarkiv. Där läses: "Den l,illa klåckan är gammal, och
länge brukad wid den förra rräkyrckian, som stod der som klåckestaplen nu
byggder är: wäger wid pass 31i2 Skeppund." Det är dock svårt att förklara, hur
klocka.n kunde bli rä,ddad undan branden 1777, då enligt uppgift tre klocko-r
skulle ha smält. MöjJigen har hon såsom gamma! och siliten ej varit i bruk och
med de övriga upphängd utan på annat sitäIle fö·rvarats. Efte.r brande,n göts,
som ovan sid. 4 f. sagts, en stor klocka av malm från de smälta. I en 1786 revi
derad inventarieförteckning (i boken L 1:1) omta~as blott "Stor Klåcka i sta
peln"; likaså i inventariebok 1786-1836 sid.S: "En Ringklocka tagen af öfver
lefvorna efter de, genom 1777 års staden öfvergångna brand, förderfvade kloc
kor, och gjuten i Skam af Rådman Billsten 1781". Men på sockenstämma den
S juni 1796 talades enligt pmtokoHet § S om a.ngelägenheren av att få tornet
uppbyggt, så att klockorna dit kunna flyttas; då bör alltså en klocka ha fun
nits utöver den nya. Men vid sockenstämma den 10 nov. 1799 meddelades en
ligt protokollet § 1, att tornbyggnaden vore nä'stan färdig "och Ringklockan
derstädes upsatt". I minnesskrift rörande Wenersborgs för,samling, upprättad
för Biskopsvisitat.ion den Ste, 6te och 7de Maj 1877 (V,vsitationsbok N:o 1
1839-1909) säges: "Kyrkoklockan är i godt skick." Men 1896 betygas alltså
existensen aven liten, nä'sta,n obrukbar ringklocka. Hon omtalas åter i kyrko
rådets protokoll fÖr den 2 maj 1927 § 7 så'som icke använd, men upptages först
1929 åter i inventarieförteckning; enligt protokoll vid inventariegranskning ha
de hon fö,rut ej varit inventariefÖrd. Vid stadens 300-årsjubileum 1944 ringdes
med denna klocka.

15



ringens rundning. En nyförvärvad av Georg von Rosen målad altar
tavla, föreställande den törnelk,rönte Frälsaren, uppsattes med ut
nyttjande av det vackra ramverket kring den äldre aldrig fullbor
dade altartavlan. 5 En fristående sakristia byggdes på kyrkans norn
sida. Denna fick kvadratisk form, och på ta:kkrönet sattes ett för
gyllt kors. Innertaket försågs med målningar av artisten Gösta Sund
vall, som även dekorerade fönstersmygar och dÖrröppningar. Tak
målningarna, som sannolikt blevo färdiga först år 1929 och som
alltjämt finnas kva.r, föreställa tolv bibliska gestalter. För sju av des
sa har konstnären lånat dragen av personer, som på skilda sätt hade
med restaurationen att göra. 6 Over den från sakristi:an till kyrk4ll

ledande dörren utfördes målning av ornament och inskription av
dåvarande komministern i Vänerstborg, sedermera biskopen i Skara
y ngve Rudberg. Till sakristian flyttades från koret de bägge måIade
sidofönstren, medan den övre runda delen av mittfönstret, förestäl
lande Jesus med lamm och herdestav, placerades på kyrkans norra
vägg ovainför dörren till sabistian. Kyrkans hela interiör ommåla
des, och diverse dekorationsarbeten utfördes av Gösta Sundvall. Två
sjuarmade målade och förgyllda kanddabrar av trä tillverkades en
ligt Tengboms ritning av bröderna Svensson och uppställdes i koret
å ömse sidor om altaret. År 1926 förfärdigades av samma bröder
Svensson en snidad ros för hörnfältet å predi.kstolens barksida och
kompletterades snickerierna över dörren till sakristian. Elektrisk be
lysning och uppvärmning, s'om börjat införas 1922, genomfördes i
större omfattning. Tornet ansågs av Tengbom vara så tilltalande,
att han lämnade det orört. Dess putsning blev däremot förnyad vid

5 Vid kyrko.rådets sammanträde den 18 februari 1924 meddelade ordföranden,
kyrkoherde Helander, att han genom direktör Thorsten Laurin och fru Kerstin
Laurin, f. Husher~, i Stockholm fått anvisning på Georg von Rosens målning
av den törnekrönte Kristus, villken målning efter kon'stnärens år 1923 inträMade
död var deponerad å Nationalmus.eum. Kyrkorådet beslÖt att hos sterbhusets
representant, advokat Karl Nordström, ingiva ett anbud å 8000 kronor under
fö.rutsättning av kyrkostämmans gillande. Ehuru tavbn ansågs vara värd 20.000
kmnor. godtogs ambudet å 8000, varefter kyrkostämman den 20 mars 1924 på
kyrkorådets förslag beslöt att inköpa tavlan. Den bekostades med medel, som
donerats av apotekaren eG. Bergquist, som va·r svåger till I var Tengbom, vil
ken ledde kyrkans re3tauration år 1925. Tavlan är icke signerad, men konst
närens vän friherre Gustaf Cederström har skriftligen intygat dess äkthet. Georg
von Rosen arbetade på tavlan i trettio år, han var syssdsJJtt med den under
sin sista. svåra sjukdom men hann icke helt fulJibo.rda den.

6 Dessa målningar ha utförligt be:handlats av Sture Johansson i E'1fsborgs läns
annonsblad för den 27 dec. 1973.
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den omfattande renovering av kyrkans yttre, som fÖretogs åren 1963
och 1964. Då kyrkans ytterväggar småningom blivit illa skadade av
uppstigande fuktighet, måste vid detta tillfälle framför allt en torr
läggning av grunden företagas, varefter själva kyrkans exteriör helt
ommåIades. Skiffertaket hlev samtidigt översett och förbättrat.

Under en storm den 7 september 1966 bräcktes tornspiran och syn
tes när som helst kunna störta ned. En orädd person klättrade upp
och fäste den med tåg. Spiran blev sedan nedtagen och på ett för
tjänstfullt sätt renoverad enligt ritningar av aJ:lkitelkten Per Molnit.

Kyrkans orgel, som trots upprepade reparationer (1907, 1917,
1920, 1947) blivit alltmera bristfällig, ersattes 1970 av ett väsentli
gen nytt orgelverk, som byggdes av orge~byggaren rare Lindegren
i Göteborg och högtidligen invigdes av prosten Bengt Swan~n den 13
september sagda år. Den gamla orgeln var byggd efter det pneuma
tiska systemet, den nya är byggd med mekanisk traktur och elektrisk
registratur. Den har inalles 39 stämmor, av vilka en del äro kvar
från Marcussens orgel, och antalet pipor är 2466. I samförstånd med
Riksantikvarieämbetet bibehöll man den gamla förnämliga orgelfa
saden. Kostnaden för det nya org'elverket uppgick till Kronor
370523:29.

Emellertid blev det alltmer uppenbart, att kyrkan krävde en mera
omfattande restauration av interiören, som blivit sliten och smutsig.
Därjämte ha,de en stor del av det uppspända, av väv förfärdigade
innertaket på Kristi Himmelsfärds dag 1970 lossnat och fallit ned
(dock icke under p~gående gudstjänst). Det befanns lämpligt att
samtidigt med renoveringen genomföra en del förändringar för att
tillgodose vissa praktiska behov. Uppdraget att planera restaura
tionen anförtroddes åt arkitekten Per Molnit i Vänersiborg, vilken
vid sin sida fick en av kyrkorådet tillsatt byggna'dskommitt(~, be
stående av kyrkoherde Sven Söderlind (ordförande), kyrkorådets
ordförande Arvid Andersson, kyrkofullmäktiges ordförande Sven
Blomgren och kyr,kokamrer Gustaf Johansson, viLken sedermera er
sattes av vik. kyrkokamreraren Thorvald Lundbäck. Under år 1971
framlades ett förshg till restauration, vilket antogs av kyrkofuIl
mäktige, som efter att för ändamålet hava tills vidare anvisat inalles
700000 kronor bemyndigade kyrkorådet att ombesörja arbetets ut
förande. Under hösten 1971 utbjödos de olika arbetsuppgifterna på

19



entreprenad; själva byggnadsarbetet anförtroddes åt Trollhättans
Bygg & Industritjänst A.B., målningsarbetet åt Rydings Måleri A.B.
i Vänersborg, de elektriska arbetena åt Axel Anderssons Elektriska
A.B. i Vänersbår'g, vatten- och sanitetsanläggningar åt Rörlednings
firman B. Erlandsson A.B. i Vänersborg, förfärdigandet av nya bän
kar m;m.' åt Upphärads Snickerifabrik A.B. Sedan gudstjänsterna
flyttats till församlingshemmet, påbörjades restaurationsarbetet i
början av januari 1972 och blev i allt väsentligt fullhordat till den
10 september, femtonde söndagen efter Trefaldighet 1972, då kyr
kan vid högtidlig högmässa av biskop Helge Brattgård förklarades
åter öppnad. De viktigaste ändringarna vid denna senaste restaura
tion vore följande: De breda, fundamentliknande uppbyggnaderna
mellan pelare och vägg i koret avlägsnades och ersattes med en lätt
barriär. TiE höger om altaret utformades ett sidokapell för mindre
förrättningar. 7 Kyrkans väggar målades med en blå färg, mot vil
ken de med ljus färg målade kolonnerna på ett ypperligt sätt fram
träda. Nya bänkar insattes utan dÖrrar och med klädda sitsar, ny
golvbeläggning inlades i bän:kkvarteren. Ny vägg uppsattes framför
trapporna till läktaren, södra trappan togs bort för att lämna ut
rymme för sroifÖrråd m.m. På läktaren borttogos gradängerna och
inrättades diverse förvarings- och förrådsutrymmen. Hela läktaren
är numera i regel reserverad för kören. Den elektriSlka uppvärm
ningen förnyades, varvid element med lågtemperaturstrålning kom
mo till användning. Belysningen förbättrades i hög grad: de båda
gamla ljuskronorna renoverades, och tio mindre sådana tillverkades
av gelbgjurtare Jonsson i Skara; de senare upphängdes mellan kolon
nerna och i si'doskeppen invid koret. 'I vapenhuset inrättades ett toa
letorum, vartill utrymme vanns genom uthuggning i norra väggen. Av
de i vapenhuset uppresta gravhällarna bibehöllos blott två, vilka in
murades i sÖdra väggen, medan de övriga upprestes mot utsidan av
kyrkans östra vägg. 8 Vapenhuset ommålades och fäck bättre upp-

7 Då detta sedermera visat sig mindre ändamålsenligt, har ändring gjorts år 1974.

8 Beträffande dessa gravstenar hänvisas tiM författarens skrift "Vänersborgs kyr
ka", Vänersborg 1973, sid.lSff. I kyrkostämmans protokoll för den 9 aprfl 1923
§ 3 läses: "I samband härmed (d.v.s. frå.gan om kyrkans restauration) uttalade
stämman önskvärdheten af att ... å kyrkans ytte.rvägg uppsattes en del gamla
grafstenar nämligen dels de fyra, som legat som brunnskar öfver den nyligen
igenfyllda brunnen å gångkorsningen öster om kyrkan - bI.a. öfver Lands
häfding Liljehorn - och som nu låge å kyrkogården I, dels de grafstenar, som
eventuellt komme att hittas under kyrkans golf v'id kommande reparation af
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värmning och belysning; de där upphängda lamporna ha förfärdi
gatsefter ritning av arkitekten Molnit. I ett förut outnyttjat rum i
tornet inreddes för körernas övningar ett musikmm, till vilket en
kort trappa leder f.rån orgelläktaren. Ovanför detta rum inreddes
en antikikammare för förvaring av äldre inventarier, som ej längre
äro i bruk. Sakristian tillbyggdes mot väster, varigenom bl.a. tillkom
ett väntrum för allmänheten vid dop och vigslar. I detta väntrum
insattes nedre delen av det mellersta målade korfönstret, vilket se
dan 1925 outnyttjat legat i förvar. I själva sakristian anordnades nya
skåp för mässkläder m.m. I fråga om exteriören anlades v,id södra
ingången en dubbelsidig ramp med balustrad, närmast avsedd att
bereda möjlighet att i rullstol komma in i kyrkan, där det numera
är möjligt att, sittande i rullstol, på en ramp bakom predi'kstol~n

komma ända fram till altaret och deltaga i nattvardsgång. De slut
liga kostnaderna för denna genomgripande restauration blevo be
tydande, cirika 1.400.000 kronor. Dock synes den allmänna.we
ningen vara, att resultatet av arbetena väl svarar mot de nedlagda
kostnaderna. Med tacksamhet och glädje seovänershorgarna sin gam
la kyrka framstå i födkönat och värdigt skick.

detsamma, dels ock den sten från Brätte kyrkogård, som nu. vore uppsatt i
Vassända-Naglums kyrkas vapenhus, angående hvilken stens öfverflyti'l.li . ill
Vänersborg undertecknad (ordföranden, kyrkoherde Helander) fiak i· ra.g
att föra underhandlingar med nämnda l~nd:sför·samlings kyrkliga mynighe
ter." Som man lätt förstår, var man i Vassända-Naglum inga1unda hågad att
överlåta stenen från Brätte. I Vassända-Naglums kyrkorå·ds protokqJJ för den
6 maj 1925 § 1 säges: "Vänersborgs kyrkostämmas begäran om öve.dåt~lse av
en av de i kYJ'kans vapenhus uppsatta ,graVlstenarna avstyrktes. I samband här
med föreslogs utredning, huruvida Vänersborg, såsom det uppgivits, fömt tagit
några gravstenar från Vassända ener Na,glums gamla kyrkogårdar." Samma dag
beslöt kyrkostämman i Vassända-Naglum att avslå Vänersborg,s kyrkostämmas
begäran. Från de forna kyrkogårdarna i Vassända och Nagilum ha veterligen
icke några stenar förts till Vänersborg förmom det att Hans Be1frages 1920 och
1921 återfunna ,gravsten, som ursprunfjlligen funnits i Naglums forna kyrka,
på ättlingarnas anhållan placerats i Vänersborgs kyrkas vapenhus. Den andra
där uppsatta häHen är hämtad från Brätte gamla kyrkogård.
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Vänersborgs kyrka efter restaurationen 1972. Skala 1:500.
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Vänersborgs kyrka från väster och söder. Skala 1:500.
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Vänersborgs kyrka från öster och norr. Skala 1:500.
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Tidiga barndomsminnen.
Av Gösta Fröberg.

- Skriv ner dina minnen från den tid, då du växte upp, så får
vi med dem i vår årsskrift -. Enär det var en vädjan till mig från
Carl-Viking Wahlin och då jag har en del som anses värt att bevara
till eftervärlden och jag dessutom tillhör en årgång, som med allt
mer glesnande led snart går ur tiden, har jag villfarit hans önskan.

Gårdshuset innanför Kronogatan 20-22.

Många gånger tänker jag på den visa min mor sjöng och som bör
jar så här:

"En liten stump jag sjunga vill och till ämne vill jag taga livet och
dess gamla saga, ty den kan jag utantill. I min barndoms paradis ...
o. s. v.

Först några personliga data. Jag kom till världen år 1896. Fa
miljen bestod av mor och far, tre systrar och - så mormor förstås.
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Det var i hennes hus vi under en övergångstid bodde. Huset var
litet, två rum, kök, förstuga och med ett äppleträd vid södra gaveln.

Det låg inne i kvarteret, innanför de små husen med sina gavlar
åt Kronogatan 20-22, ett stenkast från Birger Sjöbergs födelsehem.
Mormor var född 1814 och hette Anna Stina Brobeck, gi,ft Berndt.
Hennes far var Sven Brobeck i Vänersborg och hennes bror Sven
August Brobeck var farfar till "Karl Ludvig" i "Kvartetten som
sprängdes" (även till Carl Brobeck och Anna Brobeck - lärarinnan).

Min Mormor berättade för mig om stadens brand år 1834. Hon
var 20 år då. Hon och hennes anhöriga fick ligga i tält utanför sta
den. När de kom tiHbaka till hemmet "stod potatisen på spisen pre
cis som vi lämnat den". Det var cirka 18 hus som undgick branden.
Mormor dog år 1910 nära 96 år gammal, jag var 82 år yngre än
hon på 2 dar när.

Hon mindes bl a general Sandels, besjungen i "Fänrik Ståls säg
ner" och förläggningen av trupper vid Viksängen.

Gångna tiders maner måtte ha imponerat på henne. Jag hörde
henne ofta säga: "Förr fanns det fint folk". Jag minns efter henne
också den sång väktarna i kyrktornet sjöng:

"Klockan är tio slagen. Guds milda barmhärtiga hand bevara vår
stad för eld och för brand". Melodin till denna strof låter så ålder
domlig och stämningsfull och borde åter få tona ut över staden från
kyrkans torn vid något högtidligt tillfälle.

\~)bb ; J Ja \ J, " \ j ~. JS\ J JJ IJ

1<10 <:okA'" " -h- s/()..-"je ..... - Gvds mi/-dc.. btlYm.c:<y -o

$i" j r3 l J,
- IM-'" -.f.,- -j"'- ha"d.

De forna nattväktarnas sång från kyrkans torn i Vänersborg.
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När jag var 2 år såldes det lilla huset och vi kunde flytta in i en
större byggnad av trä, som min far låtit uppföra i hörnet av Torpa
gatan (A. F. Carlssollis gata) och Anggatan. Huset finns ännu kvar.
Det har varit i släJktens ägo till härom året, då det blev sålt till
landstinget. Huset skall rivas liksom de övriga byggnaderna i

Hörnhuset Torpagatan-Anggatan.

kvarteret för att snart ge plats åt en jättestor förvaltningsanläggning.
Hyresgästerna i huset, som stod färdigt, nytt och fint, år 1898, kom
från olika yrken. Det var lokförare, brevbärare, skofaJbriksarbetarc,
garvare, en pensionerad fanjunkare, alla med familjer. Och minsann
"Rådmans" brors efterlämnade maka (Fru S. Carlsson) med två
döttrar fanns ookså med bland dessa. En trappa upp över oss bodde
de. Jag "lånades" upp till dem ibland, något som tillhör mina tidi
gaste minnen. Den ena dottern Elsa Carlsson blev författare i Stock
holm och har bl a utgivit "Ett dagsverke" och "Barnen på Lunde".
Hon uppsökte mig en gång på 30-talet - något som jag givetvis
uppskattade.
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Familjerna var i allmänhet mycket barnrika. Ett gott förhållande
rådde. Dörrarna var sällan stängda på dagarna. Lekplatsen var den
stora skyddade gårdsplanen omgärdad av huset, vedbolängan med
sina 10 dörrar (den säkert längsta i sta'n med undantag för Sand
markska Stiftelsens) - samt brygghuset i norr och staketet i söder.
Vedbodarna var ett tjänligt tillhåll för varjehanda sysslor, och en
lekstuga för oss barn. Där trummade vi på tomma bleckburkar, öva
de os!s i trapets och romerska ringar. Brödstången, som hängde
med kakorna i taket i köket blev mitt första redskap i stavhopp
och jag var mycket stolt, då jag lyckades komma över 1.80. Vi för
sÖkte oss även på staV1hopp i längd och tog avstaVlP från vedbo-
tröskeln. Vi kom ganska långt. !

Så fort ett barn visade sig med en hård brödbit med sirap på,
dröjde det inte länge förrän flera barn också bett sina mammor om
att få samma goda tillskott i matväg. Sirap var gott och billigt men
ack så farligt för tänderna. Folk hade också ofta tandvärk. Min
mor varnade tidigt för snaskätande såsom upphov till tandröta. I
tolvårsåldern fiick jag min första tandplombering aven kvinnlig
tandlätkare Tyra Bagge-Sahlen, som fick borret att rotera genom att
trampa på en pedal - det gick bra det också. Hon hade praktik på
Edsgatesidan av "Birger Sjobergshuset".

Det var vanligt att de gamla bodde hos barnen. Hos oss var det
som sagt mormor. Min morfar har jag inte sett, ej heller mina far
foräldrar, de var alla döda då jag faddes, men deras fotografier lik
som en gruppbild från 1873 av min far och hans fem bröder har
jag i kärt förvar.

Att en fin anda rådde i min fars föräldrahem det vet jag. Inte en
tillstymmelse av svordomar var godtagbar, vilket foranledde min
far att visa ett visst mi<ssnöje: "Andu pojkar får säja tusan, men jag
får inte säja sjutton en gång". Min farfar kom till Vänersborg i slu
tet på 1840-talet och etablerade sig som målarmästare här. Firman
fanns kvar i släkten långt in på 1900-talet.

Jordbävning.

Inne på gården mellan de två stora trapphusens dörrar stod bän
ken på sina två bockar. Den var mycket användbar, ibland som
gungbräde, men framfor allt, som samlingsplats for oss barn och for
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de äldre på kvällarna. Då var den ofta fullsatt och allt möjligt av
handlades, många gånger intima saker, som vi barn i all tysthet
avlyssnade.

Där kunde t ex maskinist Albin Andersson eller elektrikern Dahme
överraska med något för oss alldeles främmande, de hade elektriska
batterier. Vi fick stå i ring och hålla varandra i händerna och fick
elektriska stötar. Det var första gången husets folk upplevde sådana
verkningar avelkraften. Elektriskt ljus infördes senare. Det började
mera allmänt komma i bruk i hemmen omkring 1910. Dessförinnan
hade vi våra fotogenlampor. Gaslågorna flämtade ännu stämnings
fullt i kyr1kan li,ksomi läroverkets aula. Elektriska ficklampor blev
omtyckta julklappar.

Albin Andersson var också känd som ledare för en stadens sång
kör. Han improviserade ibland små sångstunder med oss och med
försök i olika stämmor. Det kunde vara "Lugn vilar sjön" eller
"Härlig är jorden". Omgivna av våra föräldrar och goda vänner i
gården kände vi barn en sådan samhörighetskänsla, vi var trygga
och lyckliga i denna harmoniska tillvaro och njöto av den stilla
sommarkvällens tjusning.

Jag minns särskilt en förmiddag - det var söndag. Jag hade kom
mit ut på gården. Det var mulet. Klockan var över elva. Min fa,r och
mor var i kyrkan. Inga kamrater syntes till och jag gick in i vedbo
den och tittade mig omkring. Så hörde jag ett kraftigt buller. Det lät
som om ljudet kom från en stor tom vagn i full fart över en kuller
stensgata. Jag tyckte att det kom från andra sidan stora huset. Jag
tittade ut men fÖrvånad såg jag inte till någon skramlande vagn. På
taket började tegelpannorna att hoppa och allt kom liksom i gung
ning. Och - vad fick jag se? Jo, fru N. komma rusande över gårds
planen och med kjolarna nödtorftigt i nävarna ropande på sin man
Gustaf! Gustaf! Det var fara å färde, tydligen, och jag sprang in
till mormor, som just lagade söndagsmiddagen. Hon var ju alltid
så lugn. Vi rättade till väggklockan och några tavlor, som kommit
på sned. Värre hade det varit i kyrkan. Det fick vi höra, då far och
mor kom hem. Panik hade börjat bryta ut, foIk sprang mot dörrarna,
några hoppade över bänkarna. Kyrkoherde Hellgren hade manat till
lugn och besinning och hade lyckats, berättade mina föräldrar. Detta
var min erfarenhet av jordhävningen 1904.
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Flera årtionden senare befann jag mig en dag i ett sällskap på
Halleberg vid Skytteklev och någon sa så här: "Ett sådant ras det
en gång måste ha varit här". En för oss okänd man intill, som hört
detta tog ett steg fram och sa: "Jag trodde att berget rasade ner med
mej en gång. Jag var slkogvaktare här - stenfoten efter stugan syns
därborta. Jag låg och vilade på soffan i kammarn, då plövsligt det
bullrade, dånade och skakade så att hatten som hängde i köket rulla
de in i rummet och jag trodde att berget rasade med stuga, mej och
allt". Det var samma jordbävning, upplevd i annan miljö vid bran
ten av Halleberg.

I vitt.

Vedbodarna kunde också någon gång komma till användning vid
dödsfall. Kistan med den döde placerades då i ~n inhägnad av vita
lalkan som innerväggar. Birger Sjöberg har p~ oförglömligt sätt
skildrat denna enkelhet och frid i "Bleka dödens minut". Jag minns
så väl, när jag som barn stilla och gripen betri1):.tade det sällsamma
rummet och den döde.

J ag kände henne så väl, den rara gamla. Hon hade i många år
fått vara både farmor och mor till de sex barnen och en stor hjälp
för sonen - mannen, som miste sin kära hustru i barnsäng. En sköt
sam och omtyckt familj, Olle Johanssons.

De gamla höll mycket på, att de skulle ha "en hederlig begrav
ning". I vår ortstidning E1fsbor~s Läns Annonsbla.d började vanligt
vis dödsannonserna med: "Att Gud i sitt allvisa råd behagat hädan
kalla". Ett tecken på att ett dödsfall inträffat var den grÖna matta
av hackat granris utanför huset och porten. På begravningsdagen,
som vanligen var en söndag, slöto vännerna upp, sva.rtklädda och
männen i höga hattar. Tillfälle gavs att få se liket i kistan. Nu för ti
den är rutinen sådan att många aldrig har sett en död människa. Lik
vagnen i 'svart odh silver, hög, öppen, med tak, var imponerande,
körsvennen i livre, allt drogs aven eller två ståtliga svarta hästar
och efter följde ett långt, ibland mycket långt sorgetåg till fots.

En begravning, som gjorde ett djupt intryck på mig ägde rum, då
stoftet av musikfanjunkaren och musikläraren Rickard Nordqvist
under mäktiga toner av Chopins sorgernarsch exekverad aven rege
mentsmusikkår gravitetiskt fördes genom staden till sitt sista vilo-
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rum, vilken musik! Allt så vackert, så sorgtyngt och värdigt. Förr
fanns det storslagna begravningar.

Det var bananer.

En eftermiddag något år senare kom brevhäraren i huset, Gott
frid Andersson, hem från sin tjänst, när vi dussinet barn lekte vid
bänken på gården. "Nu ska ni få något, som ni aldrig har sett eller
smakat" sa han, - det kommer från sydliga länder, långt borta. Ni
ska få en liten skiva var". Vi luktade och smalkade försiktigt - det
var gott. Det var bananer, som kommit till vår stad och så små
ningom hängde bananstockarna i speceriaffärerna landet runt.

På sommaren hade vi majstång, som vi smyckade med björklöv,
prästkragar och blåklint. I en särskild björklövsberså bjöds hyres
gästerna på ,ka:ffe. Där satt vi också på dagarna och rensade kamo
mill, som jag många gånger barfota gick in och sålde på apoteket.
Sånger, som sjöngs vid rensningen av kamomillen var"Kors på Idas
grav", vidare: "På grevens gods Lars-Peder i trasor synes gå,
de grevliga svinen han vaktade uppå,
av vem La,rs-PederfÖddes och när och var och allt,
han själv det inte visste, blott att han frös och svalt".

Det var flera verser med dramatiskt ,innehåll och lyckligt slut. Det
var en visa också om den IiHa Hickan som gått vilse:

"Tre dagar gick jag i viller skog,
min mat var bär och min dryck var vatten,
vid tallens rötter mitt hem jag tog
och sov på mossan den långa natten,
jag drömde om änglar och underting
- men vargen smög i skogen kring".

Också den med lyckligt slut. Den tidens schlager: "En kvanting träder
i salen in" och "Känner du herr Karlsson, han som lägger ner rör";
senare kom "Konvaljens avsked" och "SpiSlkroksvalsen". Varje år
hade sedan sin komposition somm "slog". Fosterländska sånger stod
högt i kurs, "Du gamla, Du fria", "Hell dig du höga Nord", Bell
mans sånger, liksom gluntarna. Kvartettsången blomstrade i olika
körer och två musik:kårer Göt,a och Lirlliiea tävlade om att göra sitt
bästa.
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Krooketspel var ett gouterat nöje på gården och ibland blev det
så sent att det inte gick att se bågarna. Då kunde det hända att man
kom överens om att fortsätta tidigt nästa morgon. En hyresgäst, som
sett dem spela sent på kvällen frågade då han pa'sserade dem ti
digt nästa dag: "Har ni spelat hela natten?"

Att ;rulla trinsa är något man inte nu ser. Trinsan var en metaH
ring cirka 70 cm i diameter och 7 mm tjock, och den hölls igång ge
nom förnyade slag med en liten träpinne och så sprang man bred
vid - omtyckt nöje av oss pojkar.

Hembakt.

Allt bröd bakades i hemmet och ibland kom stora ugnen i brygg
huset till användning. Min mor var skicklig, tyckte jag, när hon med
brödspaden tog ut de tjocka kakorna, vände dem i luften och så
fort in med dem igen. På ollorna vid sidan svalnade sedan de varma
bröden. Vört till julbaket köpte vi i löst mått hos Bliichers Brygeri.
Det hade sin ingång från Hamngatan och julgranar köpte vi på tor
get för 50 öre år 1905, efter några år för 75 öre och sista julen jag
var hemma 1914 för 1 kr. Birger Sjöbergs julgranar i Helsingborg
var betydligt dyrare men de togs bortifrån Småland.

På torget kunde man så v~l höra var de som saluförde sina lant
bruksprodukter hörde hemma, i Dalsland eller Västergötland. Vä
nershorg är en västgötasprå:kets utpost i väster.

Ett år målade jag påskbrev. Jag fick hänga dem på ett snöre i
affären intill. 1 och 2 öre var priset. De gick fort åt. Jag fick lov
att sälja på torget också, vad det v<lr roligt. Redan på gården ville
en fru köpa och så många sen! "Dar fick du bra handsöl", sa min
mor.

Handsöl är ett gammalt ord, som många unga inte känner till. Det
finns även i engelskt lexikon. Uttalet där är handsel och betyder
handpengar.

Ut i det fria.

Familjerna i gården gjorde ibland gemensamma utfärder till fots,
de barn som ej kunde gå fick å:ka i barnvagnar och små dragkärror.
Vår väg gick då först till Mariero, sedan tiD vänster över den åld
riga träbron över Lillån och genom ett skogsparti till en plats norr
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om järnvägsbron. Med oss hade vi mat och dryck för en hel dags
vistelse i det fria. I skogen fanns mycket blåbär och där såg jag ett
så litet rart fågelbo på marken i snåren. Vi barn blev roade på mån
ga sätt. Vi fick lära oss att gÖra visselpipor och vi fick se hur en
sten fastsatt i en klyka i ändan på en vidjestör kunde slungas iväg
för att med ett plums slå ner långt, långt bort i älvens lugna vatten
- ett världsrekord i stenkast.

Vid Torpagatans korsning med järnvägen var en hög trälbro, vari
från en mängd barn ålkte ner med sina kälkar. Det stod en väldig
ek där nere vid sidan om och 100 meter österut fanns ännu en jät
teek. Dessa gamla träd var kanske en rest av den skog, som en gång
fälldes, då den utgjorde hinder i första hand för tomtutstakningen
för det vardande Vänersborg. Vi pojkar klättrade i eken vid Torpa
bron. En gång hade min mö'ssa råkat fastna i en gren längst ut så
att jag ej kunde nå den, ej heller från marken, hur jag än hoppade.
Då kom fältläkare Cedergrens mor på promenad. Hon lyfte sitt
paraply och överräckte mössan till mig, som förvånad och tacksam
tog emot den.

På andra sidan huset och Torpagatan, där landstingshuset nu lig
ger vid kyrkogården var en äng med vitklöver, där vi barn också
lekte och någon gång fick vi ett bistick i foten. Det värkte, man satt
stilla en stund, tog saliv på ett blad "läkebla.cka" (plantago major)
och la' på - Det hela var sedan över på en kvart, åtlminstone för
mIg.

Han var VIF-are!

Gymnastikläraren, kapten WarodeH, hade sina gossar där ibland
och de kallade ängen "vipparno". Den blev tagen i anspråk för trä
ning en tid av Vänersborgs Idrottssällskap ('kortlivad förening) och
senare av IFK. Då planen var för liten för tävlingar fick IFK och
VIF "samsas" om den större idrottsplatsen vid Skräcklan. IFK sågs
komma dit som inkräktare och det var vi ju också men på "nådig
befallning". Jag var med i IFK-laget, då vi kom och hade vår första
träningsdag där, enligt schema varannan dag. IFK var ursprungligen
1903, läroverkets Idrottsförening. Den hade tre år efter starten täv
lingar i allmän idrott på läroverksgården en söndag med bl.a. häck
löpning (,förmodligen första gången i Vänersborg). Folke Wikström
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deltog med framgång, vilket jag 50 år efteråt erinrade honom om
vid ett Vänersborgs Söners Gilles samkväm. På samma sätt var jag
i tillfälle att ·erfter ett halvsekel berätta fÖr Bror Fock, vad vi
idrottsentusiaster beundrade honom, då han kom hem från de in
ternationella täv1ingarna i Budapest, där han vann sitt lopp och
guidmedalj med den äran. Vid järnvägsstationen mötte honom en
stor folkma'ssa, som hyllade honom. Han bars i triumf - i "guld
stol". Han,var VIF-are!

Ooh så till den tidsbild från 1860-talet's Vänersborg. Trum
slagare från Västgöta regemente gick sin rond genom staden och ef
terföljde en massa barn i släptåg. Jag vet i detalj hur trumman slogs.
Hur kan jag veta det? Jo, min mor var med bland barnen och då d·:
taktfast marscherade skanderade de så här: Olle Bäck, Olle Bäck,
Olle Bäckmans trapp, Olle Bäckmans trapp, Olle Bäckmans trapp
O.S.v.

Min'rnor var mycket impulsiv och när hon som flicka råkade
sin far på torget och han nämnde att han just köpt en klocka. som
konfirmationsgåva till henne 'kysste hon honom spontant på mun
nen.'Då hon som ung ville skaffa sig hatt sa' hennes mor: "Det går
aldrig an, Anna, att du kommer med hatt", men hennes far sa':
"Visst ska hon ha hatt och mer därtill" och illustrerade tillägget
med några fyndiga gester. Jag hörde också att min morfar sagt tiJl
rnin<rnor:"Korn ihåg, Anna, att kommer det en tiggare och ber
om ett mål mat, så skall du ge honom, även om du själv får avstå.
Du vet att du får nästa mål, men det vet inte han, om han får."

Min mormor och jag pratade ibland om Lancasterskolan. Hon
kunde både läsa, skriva och räkna och hade väl fått sin undervis
ning där. Hennes far, född på 1700-talet, var väl förfaren i dessa
stycken.:,Han hade varit många behjälplig att upprätta olika skri
velsertiU myndigheter och andra.

Skolan började.

Mina föräldrar fick vara med när den sjuåriga skolan började i
det nya skolhuset som stod färdigt år 1868, och ännu finns kvar, i
hÖrnet av Edsgatan och Nygatan. Min far hade en tid en lätare
Modenswärd, som han mindes som brutal. Han hade också en an
nan' l:irare, som slagit honom både gul och blå. överlärare Nyblom
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berömde han däremot. Jag har fars frihandsteckningar från den ti"
den. De är mästerligt gjorda, läraren ifråga fällde omdömet: "Du
blir allt en stor man med tiden."

Min mor hade följande att berätta från denna nya skola. Som lä
rarinna hade hon en av mamsellerna Wallin, som var myoket ford
rande. Barnen fic'k långa läxor utantill. Vid ett tillfälle stakade sig
min mor, då hon skulle rabbla upp namnen på Nordamerikas förenJjl
stater (en sådan läxa!) "Varför kan du inte?" "Jag kunde då tiilig
var hemma", "Gå och ställ dej i skamvrån!" Efter en stund: "Nå,
kom fram du, som kunqe då du ,:ar hemma!" När honv~rq~)sig

om, skrattade heh klassen. Varför? Hon hade torkat sina tårar mf;d
sitt svarta förkläde, som färgat hennes kinder så komiskt i striJ;lllpor.
Den läxan kom hon alltid ihåg så länge hon levde ,och honlunde
den utantill också och utan att staka sig.

Så bÖrjade jag själv i samma skolhus, som jag ny'ss nämnt. Jag var
6 år, nyss fyllda, min lärarinna var fru Nor'den,sorr\. vi alla tyckte
mycket om. Andra lärarinnor var Lydia Svensson, Fröken Bö,t,jes
son, Fröken Göransson, Olivia Olsson, FrökenJenny,HahssoniJE~

fru Eriksson. Jag hade så goda kamrater, Oskar och Harry. Vi hade
alltid sällskap till och från skolan. Vi stadsbarn fickähförl~:te

frukt och när vi tre gick förbi jägmästare Björklunds trädgård hände
det, att nerfal1na astrakanäpplen låg i rännsten' på. Vallgatan. Dem
hade vi rättighet att ta. Hade vädret varit blåsigt hade nog några
äpplen på nytt fallit ner och då vi på hemväg närmade oss de åtr~d~

da och någon av oss började springa förstod vi vad saken gällde.
Det blev kapplöpning för att åtminstone få ett för egen del. I~ko

lan satt vi gossar och flickor mycket stilla, aldrig något bråk i små
skolan. Jag minns ett intetm·ezzo. Vi hörde dånet ävett kanon$lkott.
- Om det efter en minut kom ännu ett, då var elden lös någonstans
- och det var så! Alla barn fick lämna skolan. Utkomnå såg vi åt
vilket håll folk sprang och vi följde efter. Denna gång va'l,'$ndeten
avdelning på tändsticksfabriken som brann och alldeles riktiigt;l.t1'et
var kanonerna i plantaget som slagit larm. Det var ju;,\)lä'lj):1~ligt

med alla dessa barn springande omkring, som mera var till besvär än
nytta. Brandkåren hade små resurser. Vatten fördes i tunnor på slä
dar även vid barmark. Beckemanshus, ett lågt och långt hörnhus
hade brunnit i, samma veva. Jag såg många barn gå och leta bland
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de förkolnade resterna efter mera godsaker från affären, som varit
där i huset. De hade redan hittat lakritsbåtar och annat gott.

Nedbrunnet.

Inte långt efteråt en dag på väg hem till middagen kl 12 såg jag
mycket folk gå in genom porten till de små gavelhusen på Krono
gatan 20-22 och vad fick jag 'se: mitt fÖdelsehus var nerbrunnet.
Brandkåren hade gjort ett gott arbete, ty ett hus nära intill hade
räddats.

En tragisk händelse inträiffade också något år efter sekelskiftet
hemma i gården, då två unga män omkom genom kolosförgiftning
i brYgighuskammaren. Spjället i kakelugnen hade blivit stängt för
tidigt - farligt sådant - förrädiskt, så sorgligt.

En storbrand var det när Lyckhems ladugård år 1900? eldhärja
des. Jag minns raden av de döda uppsvällda djurkropparna.

På hemväg från skolan kom vi tre små pysar en dag att gå Kyr
kogatan. Vi stannade upp framför ett av de höga fönstren till det
lilla huset mellan stadskassör Hallbergs hus och Drottninggathörnet.
Harry gjorde där vissa gester inåt rutan och vi andra tittade intres
serat på. Plötsligt hör vi en röst ryta och en arg gammal man står
framför oss. "Vad är det ni gör? Vems pojke är du?" Jag redogjorde
så gott jag kunde, men Harry gjorde sin lilla gest igen. Det var en
kattunge i fönstret, yster och lekfull, som gärna ville ha någon att
leka med. Och den gamle? - Det var den originelle läraren i gre
kiska och latin, Lektor Tessing, han veknade och allt var bra igen.

En annan gång på väg ti1'1 skolan - något före kl. 2 - såg vi en
stor folksamling utanför entren till stadshotellet. Vad var åfärde nu
diå.? Vi sprang fort dit. Vad vari;let? Jo, en automobil! - den första,
skulle jag tro, som kommit till Vänershorg. Vilket ålr var det? Det
var nog 190'4. Den såg ut som den man ser på gamla filrnbilder. Vi
fick inte se den starta - kl. 2 skulle vi sitta på skolbänken igen.
Våra tider i småbarnsskolan var 9-12 och e.m. 2-4.

Barn gick i allmänhet barfota, så fort vädret tillät. Den som först
kom så lätt!klädd till skolan på våren blev klassens favorit. Hemma
tiggde och bad jag att också få gå barfota. "Stentrappan därute är
alldeles het", "ja, men hur är det i skuggan," hette det, Slå blev det
att avvakta nästa tillfälle. Vad som gjorde att barfota'seden för-
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svann - det var nog fotbollspelet och idrotten, som blev det all
mänt stora intresset även bland de yngsta. Skor på fötterna måste
man ha för att bli effektiv. Olympiska spelen i Athen 1906 uppam
made ungdomens entusiasm fÖr idrottsliga bragder. Bruno Söder
ström, pri'stagare där i stavhopp, höll på hösten föredrag med skiop
likonbilder i aulan, vilket jag med spänning avlyssnade. Idrotten
var en klassutjämnande faktor. Det märkte jag så påtagligt under
min uppväxttid.

Ett av de roligaste minnena jag har, kommer från den stund på
småskolans gård, där vi barn en vacker solig vårdag, vända mot
skolan i korus ropade: Maja, Maja! och får veta att denna vår önskan
beviljats. Efter någon timme är vi på marsch, även de äldre barnen
i folkskolan, till Kvarndalen. Med oss ha vi tunpannkakor, ägg och
smörgåsar. Dåvarande apoteksarrendatorn har med häst och vagn
sänt ut lemonad och sookerdricka av egen tillverkning. En del roande
lekar ingick i programmet b1.a. säcklöpning och med nya blanka
lO-öringar som pris, som gavs generöst, om inte annat så för visad
god vilja att göra sitt bästa. När vi på hemväg passerade apoteket,
stod apotekarn i fönstret och nickade åt våra bugningar och nig
ningar - detta sista enligt min äldsta systers beskrivning.

Ännu ett sorgligt minne, när vi i järnvägsbacken såg, en ska.ra
fångar, sammankedjade och med händer och fötter i bojor långsamt
släpa sig upp under bevakning mot fängelset.

Kungen kom.

Kungajakterna av älg på Halle- och Hunneberg beredde allmän
heten utmärkta tillfällen att se våra kungligheter på nära håll. Jag
fick tidigt följa med till Lilleskog och bevittna ankomsten av det
kungliga extratåget, som med sovvagnar och restaurangvagn blev
stationärt för något dygn. Oskar II var den förste svenska konung
som anordnade dessa jakter, vari han för övrigt själv deltog och
nu kom i egen hög person. R'öda mattan var utrullad. En dekora
tion med välkommen i stora bokstäver var till finnandes, unions
flaggorna vajade från de många tillfälligt resta stängerna - det
var festligt. Så följde hälsningsceremonierna, blommor övetilämnades
av sköna vitklädda damer, tal hölls och hurraropen skallade och
trängseln var stor. Ett sådant folkuppbåd på den tiden. Jag minns
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att prins Wilhelm var klädd i uniform med sjömanskrage. Vår fa
milj stod sedan och språkade bland allt folket i väntsalen. Min mor
sa: "Tänk vad gamle kungen är grann, men vad Kronprinsen är fuL"
Då, just precis, passerade denne tätt intill oss på väg in till expedi
tionsrummet, min mor riktigt hajade tilL Kronprins Gustaf syntes
mig så svart som en zigenare med sitt svarta hår och helskägg 
dessutom var han så mager - den gamla kungen var hans kontrast
- vithårig och - med vilkenhål1ning och värdighet han framträd
de. När han dog år 1907, minns jag, att ELA, när detta kungjor
des var försett med bred svart sorgkant, vilket gjorde djupt in
tryck på mig liksom alla flaggorna på halv stång, men då var det
med vår nuvarande svenska flaggas färger. Dessförinnan hade jag
bevittnat trupptransporterna mot norska gränsen under unionskrisen.
Jågen gjorde uppehåll här. Knektarna, som vi då benämnde dem,
baJ: mörkblå uniform med de gula mässingsknapparna, skärmmössa,
ränsel av brunt skinn, gevär förstås med bajonett och patronbälte.
De var stilla och allvarliga, där de syntes i godsvagnarna med hal
men på golvet. Allva,ret präglade också de närvarandes, ansikten -.,..
värdigt!

Lilleskogs station företedde förr en annan anblick än nu. Som
martid sökte sej massor av människor dit på söndagarna och skulle
hem igen på kvällen och då var det ett myller av resande på stations
platsen. Ibland blev extratåg insatta för att klara trafiken. Det var
inte genomgångsvagnar utan biljettkontrollen fick ske via sidodörrar
i förväg.

Cykel uthyres.

Cykelåkning hade börjat men slog inte igenom så fort. Folk hade
inte råd. En cykel kostade då mer än en genomsnittlig månadslön 
det var fattigt i allmänhet och avbetalningsaffärer var inte vanliga.
Jag minns när jag fick flyttning till 2:dra klassen i läroverket. För
de 70 öre som jag fått i belÖning köpte jag först en chokladkaka hos
Grawe's och sedan bar det iväg till Anders Johan Larssons cykel~

verkstad, där jag kunde hyra en cykel en timme för 50 öre. Det var
inte frihjul utan jag fick passa på när tramporna kom upp och tryc
ka till. Jag kunde redan åka genom enstaka djärva övningar på en
förstående kamrats velociped;~,l järnvägsbacken till stationen var
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velocipedåkning förbjuden enligt ett: anslag av magistraten. Det var
inte lätt för de något äldre att lära sig åka. Jag såg en man komma
långsamt farande. I-fans raka hållning på cykeln, hans vaksamt
spända försiktighet drog min ilPpmärksamhet till sig. Nu skulle han
runda flickskolans nordvästra hörn i riktning sedan mot Skofabri
ken. Han tog ut allt stö.ff.e cirkelbåge, nu var han uppe på trottoaren
och se dar, han körde in i jägmästare Björklunds haggtornshäck.

Vi badade vid Lyckhems länsa, vid Skräcklan, vid Tackjärnsbac
ken och vid Dalbobergen. Vi badade också i kallbadhuset med sin
herr och damavdelning, skilda åt aven plankvägg, som blivit kvist
fri med. tiden. På dagen kostade ett bad med hytt 25 öre, utan 10
öre, och så mellan 6-9 på kvällen 2 öre och då gick vi pojkar i
klungor från Sörstan dit. Där lärde jag mig simma. Då vi var på
hemväg en kväll hörde vi en musikkår komma spelande och den
svängde in på gården till Strömerska huset. Bfter en stund kom
"Rådman", för det var han, ut på trappan - det var uppvaktning
för honom. Det blev tal och leverop. Han var stilig, där han stod,
myndig, mäktig, vithårig och med hög ansiktsfärg. Det är roligt att
ha detta minne av honom, som jag av mina föräldrar och andra hört
så mycket talas om.

Jag skulle för första gången få tala i telefon och detta med min
äldsta syster, som lämnat hemmet för något år sedan. Samtalet var
interurbant. Telefonapparaten fanns i Skomagasinet, i hemmen var
en sådan tingest en sällsynthet. Fröken Agnes Schmidt, som före
stod affären, hjälpte oss att ringa upp och beställa och så blev turen
min att gå till väggapparaten. Det var spännande, men ett fruk
tansvärt oväsen i apparaten, likt de första radiohögtalarnas tidvis
förekommande oljud på tjugotalet, omöjliggjorde en konversation.
Lokala samtal var nog betydligt bättre, i varje fall, vet jag, då vi
sjä,Jva 1909 fick telefon i hemmet.

Jag var 7 år, då jag första gången fick se teater. Det var"Jorden
runt på 80 dagar". (nu gör man tusen varv på mindre tid - fan
tastiskt). Jag kommer ihåg en mängd detaljer från den spännande
föreställningen. Ångbåten som kom in på scenen, vågorna runt den,
man sjöng: "Den första bägarn hurra! kamrater skall Finland ha. I
Finland där åto vi rovor och gröt", vidare striderna med indianerna
i skogen, då intet hopp syntes, men fanns i en ihålig trädstam -
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mannen med pistolen och de många skotten, som förändrade situa
tionen i en handvändning.

Någon enstaka gång gavs filmförevisning på Arhetareföreningen.
Då visades "levande bilder" från rysk-japanska kriget, ryska tsaren
hälsande sina trupper. Så kom 1906. Arbetareföreningens Ki lle1na
tograf - en sensation - det blev fasta förestJällningar fred~gar,
lördagar och söndagar med fullsatta bänkrader. Ett programblad,
som utdelades till alla, upptog 5-6 avsnitt av skild karaktär, dra
ma, fars. Salen genljöd ofta av hejdlösa skratt av bara en så enkel
salk som att någon snavade. Folk blev snart mera kräsna - blase 
Jag minns en söndagskväll, då två troligen drängar, av kläder och
stövlar att döma, satte sig långt fram. Det var väl första gången de
skulle se fi~m. Dessa nyss från plogen tagna hade så roligt att de
vred sig av skratt och fortsatte med detta under pausen, då det var
ljust. Sådant hade allt kunnat gå för sig några år tidigare men nu
går vaktmästaren fram och vill med höjt pekfinger och lämplig till
sägelse få dem att sluta och visst försökte de, men det var inte lätt.
Filmen gick ofta sönder. Då tändes ljuset i salongen medan lag
ningen pågick. Efter 1912 blev bilderna betydligt klarare - dct
eviga "regnandet" hade försvunnit, musikunderhållning till film
visningarna kom först efter några år - ett försök med grammofon
vann ingen framgång - och så fick vi höra fru Helga Hildehrands
förtjusande pianoackompanjemang, som gav biografbesökaren även
fin musikalis\k behållning.

När monumentet vid Forstena skulle avtäckas år 1903 hjälpte jag
min något äldre syster Gulli att plocka vilda blommor, som hon
och andra skolbarn skulle ha med sig och lägga ned. Jag giok i små
skolan och min klass fick ej följa med. Om jag fått närvara vid den
na minnesfest skulle jag säkert kunnat ha mer att berätta härom än
att en liten obetydlig blomma kommit även från mig.

I min barndom sa' man ofta moster. Jag hade flera sådana most·
rar - men tanttiteln började alltmer vinna insteg och så ko.m två av
familjens umgängesvänner, båda systrar, att kallas - den ena för
moster och den andra för tant. Tant var först ett verkligt honnörs
ord "Kul" hörde jag första gången år 1909. Aldre gentlemän hälsade
varandra mången gång med - mjukaste tjänare
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Så har jag nu skrivit ner en del minnen från mina tidiga barn
domsår här i staden och skulle gillsbröderna finna dem intressanta
vore det mig e.tt nöje

Vänersborg i mars 1974.

Familjen Carl Fröberg med gamla mormor fr!in 90-årsdagen.
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ÅRSKRÖNIKA 1973.

Kära Gillebröder!

Ett år har åter gått tillända -
på denna tid har mycket hunnit hända
av både gott och ont i världen.
Till detta år jag återvänt
och ur mitt minne satt på pränt
de händelser som timat.
Men när min ådra sinat
och pennan gått som i klister
då har jag tydligt känt mina brister.
Så en stilla bön jag hoppas alla hör 
hav misskund med en stackars krönikör.

Som bröderna redan förstått så är det varken Birger Sjöberg eller
någon annan etablerad skald som har skrivit detta pekoral, men på
något sätt måste man ju bÖrja en krönika, och det ena sättet kan
ju vara lika bra - eller lika dåtligt som det andra. Huvudsaken är
att man kommer igång.

Den som däremot haft svårare att komma igång med att sköta
sitt ansvarsfulla ämbete är president Nixon, som nu fått använda
sin mesta tid och sina bästa krafter till att försva'ra sig själv
mot angrepp i stället för att gå till anfall i Vietnam, där s.k. fred
i år inträtt. Så har han fått Spira Agnew på halsen också, en vice
president som ,nu tvingars avgå och erkänna några av sina synder
för att slippa stå till svars för resten. Det är fina män som styr
världens öden.

Lättare att komma igång var det tydligen i Mellersta östern, där
ett nytt krig rasar - ett krig som ingen av parterna som vanligt har
börjat, men som ändå är i full gång. När nu Le Duc Tho och Henry
Kissinger tilldelats fredspriset så torde det för nästa år vara väl bäd
dat för Go1da Meir och Anwar Sadat. Ett fredspris där skulle passa
bra att köpa nya kanoner för.
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Hela världen är som en västernfilm men laddad med skarpa skott.
Se bara på Chile, som fått ett elände utan Allende, för att nu låta
Cello komma till tals i krönikan.

Det är inte händelser som man skämtar om - och det är heller
inte avsikten. Tvärtom är det skrämmande när maktövertagande i
ett land kan få ske med människoliv som insats och med våldet som
enda argument. Trots att vi har anledning att klaga över höga skat
ter och ständiga prisstegringar, över stor arbetslöshet, med allt vad
detta innebär av bekymmer för den enskilda människan, så får vi
väl ändå vara glada över att vi bor i ett land där Fälldin, Bohman
och Helen inte skjuter Palme och Sträng för att sedan sikta på mak
ten och skjuta varandra för att nå sitt mål.

Det har varit ett händelserikt år 1973 och eftersom jag är inne på
politiken så kanske jag kan börja med valet. Det blev som vi alla
vet spännande som en triller. När alla fel blev tillrättade (det där
med mängdräkning är svårt skaH Ni veta) så blev det dött lopp
mellan borgerligheten och de socialistisika partierna. Men Palme sit
ter kvar och funderar över om han skall klara balansgången eller
om han skall falla åt höger, eller åt vänster. Tack gode Gud för att
man inte blivit statsminister!

Vi har känt historiens vingslag över vårt land i år. Den 15 sep
tember avled Hans Majestät Konung Gustav IV Adolf och efter
träddes av sin sonson Carl XVI Gustaf, som därmed blev världens
yngste monark, endast 27 år gammal. Vi önskar vår nye Konung
lycka och framgång och hoppas att han skall kunna sköta sitt an
svarsfulla värv på samma utomordentliga sätt som hans företrädare
gjort - till gagn för vårt land och vårt folk.

Men vi har även känt kalla vindar från gangstervärlden svepa
fram över oss. Jag tänker då närmast på bankrånet i Stockholm, en
händelse som i sex dygn höll oss i spänning, men som lyckligt nog
upplöstes utan att människoliv gick till spillo.

Efter des,sa utblickar så är det måhända dags att nalkas vår stad
och försöka berika krönikan med några lokala betraktelser. Från
vilket håll man än kommer så bildar numera infarterna till staden
en värdig infattning till den pärla som Lilla Paris, åtminstone för
mina ögon fortfarande är. Det är en vänlig och trivsam stad att bo
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i, vilket ju även framgår av den enkät som Ela nyligen gjort bland
stadens innevånare. Ett litet moln på denna himmel är den ökade
brottsligheten med misshandel, inbrott och till och med försök till
banikrån som drahbat oss den sista tiden, men detta fenomen är vi
ju inte ensamma om. Men det är tydligen inte bara vi som trivs i vår
stad. Det är glädjande att konstatera att turistströmmen ökar år från
år, och det är märkligt att Birger Sjöberg fortfarande tycks vara kro
ken som håller att hänga upp stadens PR på. Något som turisterna
tycks sakna så är det campingstugor. Varför då inte lösa Holm
ängens omdiskuterade framtid genom att där bygga en stugby ut
med stt~nden. En studieresa till Oknö utanför Mönsterås i SmåJand
skulle \t~na sig för stadens myndigheter. Där finns mycket att lära
och erfarenheter att bygga på i detta avseende. Mitt bidrag till de
batten.

Nu håller emellertid nya Vänersborg på att växa fram. Från och
med 1~74 skall Vänersborg, Västra Tunhem, Frändefors och Brå
landa bli en enhet benämnd Vänersborgs kommun, och arbetet med
detta fortlöper planenligt.

Vårt nya stadshus tar form. Det blir redan i första etappen en
imponerande byggnad men så blir det ockiså en imponerande sam
ling som därifrån skall sköta storkommunens angelägenheter. Den
gröna vågen höll efter valet på att spola bort vårt kommunalråd,
men tydligen har förnuftet segrat. Hadar sitter kvar på en post som
han enligt min mening sköter på ett förträffligt sätt.

Men hör och häpna, mina bröder. Vi lär kunna få en kommunal
fullmä!ktigeordförande från Frändefors. Jag vet inte vem han är, så
ingen skugga på person, men jag hoppas verkligen att han känner
till staden bättre än att han bara vet var posten och systemet ligger.

Både posten och systemet har tagit sina nya lokaler i besittning.
Postverket efter en trivsam invigning där det bjöds på sandwiches
och sherry och kaffe med dopp, men systemet behöver minsann in
te besvära sig med sådant. Där gäller det bara att regla upp ytter
dörren så är kunderna där.

Något som vi ver:k1igen kan vara stolta över så är det vårt nya
stadsbibliotek, inrymt i samma fastighet. En högborg för kulturak
tiviteter av olika slag. Där kan man inte bara låna böcker. Man
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kan i lugn och ro strosa omkring i en stilla och rogivande atmosfär
och koppla av från yttervärlden med en tidning eller en bok. Man
kan lyssna en stund till god musik eller njuta aven konstutställ
ning. Där finns lekotek för; handikappade barn. Där finns samman"
trädeslokaler och forskarrum, och sist men inte minst - en kunnig
och trevlig personal.

Att biblioteket uppskattas i alla kretsar tyder dels den höga be"
~6bfrekvensen på och dels att den fina skivspelaranläggningen stäls
redan efter 4 dagar. Hoppas att tjuvama fick med sig ratt skiva
också. - Tjuv och tjuv det skall du heta, en melodi som kanske
kan fangsla dem.

Men innan mani kommer till biblioteket kan det vara rätt stres
sande om man färdas med bil. Var skall man parkera? Det är den
stora frågan för hela den centrala staden - en fråga som våra stads
planerare snarast måste lösa.

Nä..rjag i min förra årskrönika talade om. att världens största ki.
seljärnverk invigts i VargÖn och uttryckte min glädje över att det
ta skulle bereda många människor en trygg tillvaro, så kunde jag
knappast ana att denna glädje skulle bli så kortvarig. Airco Alloys
har under hänvisning till de höga miljÖkrav som stäms på företaget
skrinlagtsina planer på ett nytt mänganverk, och isamband härmed
varslat om 'friställelse av 150 man. En tråkig början för den nya
kommunen, som hittills haft det väl beställt' med sysselsättningen.
Det har förts en hård och infekterad debatt i miljÖfrågan och om
detta nu är hela orsaken till företagets ställningstagande kan jag in
te bedöma. Jag tror emellertid att de människor som nu drabbas
hellre ser röken ur skorstenarna än att inte se röken av avlönings
påsen.

Var går egentligen gränsen för vårt miljötänkande?

På den kulturella fronten är det livligt Som vanligt. I skrivande
stund pågår s.k. kulturdagar som inleddes med en välbesökt Birger
Sjöbergsafton, m~d föredrag av dr Ingemar Wizelius och med sång
av vår egen trubadur Frank Johnsson. Samtidigt pågår en utställ
ning där Gillet bidragit med ett stort antal bilder ur sitt rikhaltiga
och unika arkiv.

Nyt\; år- nya jubileer.
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Föreningens Forna Läroverkselever har firat 20-årsjubileum 
en trivsam tillställning där Erik Saeden sjöng och Lars Madsen be
rättade skolminnen och där 91-årige rektor Lundberg dansade vals
så det stod härliga till. Det finns krutgubbar bland gillebröderna.

Kakhuspojkarna - ett Gille i Gillet så att säga har fyllt 40 år.
Födelsedagen firades med stor fest och egen årskrönika - allt nog
grant refererat i Ela.

En pigg åldring är 70-åriga IFK som också jubilerat och i sam
band med detta gav oss en återblick som väckte minnen till liv. I
bandylaget från 1930 återhnns bland andra gillebrÖderna Thorsten
Gulz, Oscar Linden och John Ericsson, som på den tiden firade
triumfer på isen, påhejade aven trogen publik, som frÖs om fÖtterna
och värmde sig med åka,rbrasor. I dag har vi uppvärmda läktare,
konstfrusen is och ett bandylag som siktar på Allsvenskan. Tider
na förändras.

I idrottssammanhang är det annars våra duktiga flickor som gör
reklam för staden. Systrarna Kretz ha,r rott hem 2 guld och 1 silver
i årets Svenska mästerskap. Birgitta Rådberg håller fortfarande
pingisbollen på bordet och motståndarna på mattan, och Anna-Lisa
Berglund spänner som vanligt bågen högt. Heder åt sådana flickor.

Slutligen är det bara att konstatera
att stadens första borgmästare Lars Torstensson Bark tillträdde sin

befattning år 1652 och att stadens siste borgmästare Jarl Prom
i år avgått efter 25 års väl meriterad tjänst. Åter en tradition
som brutits,

att stadens fulaste byggnad, läktaren på idrottsplatsen äntligen för
svunnit och med AMS-hjälp ersatts aven ny,

att gamla Metodist'kyrkan ä.r såld till Odd Fellow som med egna
krafter inrett kyrkan till en ändamålsenlig och stilfull ordens
lokal,

att stensättningen utanför residenset nu är färdig efter att ha pågått
under nästan hela årskrönikan. Resultatet är gott men så lär
även fakturan sluta på sexsiffriga tal,

att bröderna förmodligen nu är trötta och hungriga och gärna vill
övergå till måltiden, och
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att det därför endast återstår att tacka för i år och Önska bröderna
god hälsa, gott mod och ETT GOTT NYTT GILLEÅR.

Allhelgonadagsafton den 2. nov. 1973.

SVEN LIND.
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MINNESR UNO R 1973.

Bort gå de, stumma skrida de,

en efter en, tiE skuggornas värld.

G ill e b r ö d e r.

Unde" det år som gått s,edan VI SISt träffade's till Högtidsstämma ha fjorton
hröder fullbordat sin jordevandring och lämnat vår krets. Vi minnas dem a/Ila som
goda människor och goda gillebröder.

F. handilanden ERIC LJUNGGREN fÖddes
i Vänersborg den 26 januari 1898 och avled
där den 10 feibruari 1973. Han lärde char
kuteriyrket hos s!laktarmä·staren Otto Daf
gård och arbetade några år hos denne men
reste i början av 1920-ta,]et till USA, vari
från han återvände till hemstaden 1931.
Ti1'1sammans med sin husltru bedrev han där
efter tiJ! 1965 Husmoderns Fru'kt- och Grön
saksaHär vid Edsgatan. I ungdomen var
Ljunggren en intresserad roddare och bidrog
nit! Vänersborgs Roddklubhs berömmelse
som en av Västsveriges förnämsta roddföre
ningar. - Han inträdde i Gillet 1935.
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Advokaten FREDRIK von SYDOW föddes
i Vänershorg den 26 mars 1896 och avled i
Göt~borg den 19 februari 1973. Efter stu
dentexamen i Vänershorg 1914 blev han j1;1r.
kand. i UpPsaila 1918. Sin vingsurbildning
fiok han vid Kinnefj.ärdings mJl. häraders
domsaga i Lidköping 1919-1922. Han
tjänsvgjorde sedan 2 år som vattenräusama
nuens vid lJsterbygdem vattendomstol i
Stodkholrn och Öppnade där advokatpraktik
1924. Ledamot av Sveriges advokatsamfund
blev han 1926. Rörelsen överf.1yttades till
Götehorg 1929 och han fortsatte där verk
samheten - med undantag för åren 1934
1936, då han var direktör och me·dlem i sty
relsen för Götehorgs Bank - tlill 1964. Än

nu några år bedrev han advokatverksamrhet i Lidingö. Han ägnade sig huvud
sakligen åt vanen- och bOllagsrätt ooh var bl.a. under många år ombudsman åt
A.B. BiHingsfors-Långed. Hans hohby var långfärdsseg!ling. Han vaJr en mycket
boksynt man och vårdade ett värdefuHt familjeh~blliotek, gmndat under 1800
talets förra del av farfadern Chr. von Sydow, på sin tid regementspastor vid
Västgöta-Dals regemente och lärove"ksko,j,Jega i Vänersborg. - Fr,edrik von Sydow
inträdde i Gillet 1920 och erhöll dess meclal j 1970.

F. köpmannen ALDOR REYNHOLDS föd
des i Vänersborg den 9 maj 1888 och avled
där den 7 mars 1973. Efter skolgång i sta
dens läroverk gick han ti'1iI sjöss och seglade
under många år på de sju haven och kom
att besöka många länder. Han åter"ände
1919 till hemstaden och grundade en frukt
aUär, som han innehade till 1945, då han
drog sig trIlbaka från förvärvsLivet som pen
sionär. Sedan han gått i land ägnade han sig
under många år åt sege'lsporten och han
gjorde sig känd som en skicklig och djärv
tävlingsseglare v~d regattorna runt Vänern,
där han med framgång försvarade Väners
borgs segelsällskaps fårger. Han var även
en intresserad medlem i stadens skyttegN'!e,
Reynholds ingick i GiHet 1931.
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F.d. provinsialläkaren KARL-GUSTAF
SCHRöDER var född i Vänersborg den 24
januari 1897 och avled i Jör.Ianda den 22
mar.s 1973. Han avlade studentexamen i
hemstaden 1915 och bedrev sedan medicin
ska studier, avs!lutade med med. ]jc.-examen
i StockJholm 1922. Efter tjänstgöring vid
ollika sjukhus och förordnanden som d. pro
vinsialläkare på åtskmlliga platser urnämn
de.s han 1926 till provinsiaUäkare i Jörlanda
i Bohuslän och förordnades som järnvägsI:i
kare på linjen Nordre ä!lv - Svenshögen.
Under åren 1931-1933 var han bacl<hikare
vid dåvarande Stenungsöns havsbad. Han
fick 1935 transpoN biLl Tanums distrikt men
återvände 1953 till Jör1anda, där han efter

pensioneringen 1962 fortsabte med privatpraktik. Hans läkargärning var h;ns
hd!a intresse och han ägnade sig åt sjna paJtiemer ända ti)'] ett par dagar före s'in
död. Då hade han under 46 år va.rit läkare i Bohuslän. - Schröder inträdde i
Gillet 1928.

F. köpmannen AXEL ERIKSSON föddes i
Vänersborg den 20 mars 1889 och avled där
den 8 junli 1973. Han började sin fÖrYärvs
bana som biträde i G.E. Zetterberg.s skoaf
fär vid Edsga<tan och övertog 1938 denna rö
relse, som han drev tillls den gamila köp
mansgården 1962 revs för a!tt lämna plats
för Domus varuhus. Eriksson var sedan ung
domen en hängiven nykterhetsman och be
klädde under många år ledande befattningar
inom I.O.G.T.-Iogen Trygghet. Utru.stad
med en god sångröst, ett f<1Jmiljecirag, VM

han medlem i många av de körer, som under
åren verkat i staden. - Eriksson inträdde
redan 1921 i Gillet och erhöll dess medalj
1972.
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Avdelningsdirek tören CURT WESTHALL
föddes i Ulricehamn den 6 augusti 1908 och
avled i Halmstad den 16 juni 1973. Redan
som bam kom han tiH Väne.rsborg och tog
här studentexamen 1927. Sedan han bl,ivit
jur. kand. i Upps,ala 1931 gjorde han sin
tingstjä,ustgöring i Nordals, Sundals och Val
bo domsaga ooh inträdde där·efter i lands
statens tj·änS't. Han hade förordnanden som
länsnotarie i Älvsborgs och östergötlands
län 1935-1936, övergick sedan tilJ lands
kontoret i li:lvsborgs län som länsbokhållIare
och fortsaJtte 1945 sin karriär i Hallands län,
där han 1953 blev lälllsassessor och chef för
uppbärdsseJk t'ionen, 1965 förste länsassessor
och sllUt'I:igen 1971 avde:lningsdirektör och

chef för länsstyrels.ens administrarivla enhet. Curt We'sthaJ',1 var en mycket försynt
och tillbakadragen man, som ej vi'II1e synas utåt. Utan stora åthävor fuHigjorde
han nitiskt sina många ämbetsuppgtifter. På hans btt föm bI.a. att planera lands
kJontorets omorganisallion vid den senase länsstyrdsereformen. Men hans medarbe
tare och vänner minnas honom ej blott som den trägne arbetaren; han spred gläd
je kring sig genom en välgörande, underfundig humor. - WesthaU inträdde i Gil
let 1936.

Ingenjören GöSTA HULTGREN var född
i Vänersborg den 2 september 1910 och av
led i Göteborg den 21 juni 1973. Redan som
tolvåring fick han lämna hemstaden för Gö
teborg och tidigt måste han börja förvärvs
appetet. Han avIade verkmästareexamen
m~d särsk,ild utbildning som ritare och stu
derade också ti,ll ingenjör. Från 1936 till
sin bortgånig var han anstä,Nd vid Eriksbe,rgs
Mekaniska Ve!1kstad som ritar·e och ingen'jör
på fartygsritkontoret. I yngre dagar var
han aktiv idrottsman och nedlade senare ett
uppskattat arbete som idrotts,ledare och
funktionär. Huhgren sökte sig gärna till
Vänersborg och ingick i Gillet 1958.
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F.d. konsuln GöSTA ]ANSON föddes i
AJ,ingsås den 28 juli 1902 och aviled under
ett besök i Hailmstad den 4 juli 1973. Hans
familj kom 1902 t,ill Vänershorg, här gjorde
han sina första skoilår men tlyttade 1913 tm
Tumba. Han avslma,de sin skolgång vid
Södra Latinläroverket i Stockholm och fick
vidare utbildning ooh handelspraktik i TY,9k
land. Hemkommen därifrån var han kamrer
hos en bil'firma i Stodkholm. 1929 begav han
sig tilll Panama som representant för det
svenska redel'iet El1iolt-Line. Han förfilytta
des 1940 till Barranquiil'la i Colombia för att
där öppna ett nytt filialkontor för rede
riet. Sex år senare utnänmdes han till svensk
konsul i BarranquiJ~la. I början av 1950-ta

let startade han där en egen agenturfirma, Ramit, för sv,enskt stål och svenska
maskiner. Vid mitten av 1960-talet bÖrjade han avveckla s<ina intressen i Barran
quma och firman övertogs aven son, som också efterträdde fadern som konsul.
Han bosatte sig i Stockholm men hade do,ck så starka band med Colombia, att
han återvände dit varje år. ] anson hade, trots art han bott i Vänersborg endast
några barndomsår, ett levande intresse för staden och han stannade gärna tiH här
några dagar vid sina besök i hemilandet. Detta intresse motiverade hans inval i
Gillet 1949.

F.d. överdirektören GERHARD von SY
DOW föddes i Vänersborg den 7 februari
1899 - broder nilU Fredrik von Sydo,w 
och avled på sitt sommarstäJlle i Sundsand
vik den 7 juli 1973. Han avlade studentexa
men vid hemstadens lä'roverk 1917 och blev
jur. kand. i Upps<vla 1925. IVänersborg
satt han ting i Nordals, Sundals och Valbo
domsaga 1925-1927 och tjänstgjorde sedan
som länsno,tarie vrid länssty;relsien 1928-1932
men övergick till åklagarebanan, för'st som
vikarie för landsfogden i hemlänet och se
dan som d. landsfogde i Skaraborgs län
1932-1933. I Gö.neborgs och Bohus län blev
han ordinarie lands<fogde 1933. Under det
andra väddskl"iiget var han en av de le·dan

de krafterna inom det svenska luftskyddet och hade betydehefulla uppgifter när
det gäLlde skyddet av våra förbindeher väste.rut och omhändertagandet av filyk
tingar från våra västra grannlände·r. 1953 utnämndes han tillt öv,erdirektör och
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chef fö'r Statens kriminaltekniska anstalt i Stockholm och kvarstod i denna befatt
ning ti'll pensioneringen 1964. Då Hyttade han t,illlbaka tiH Göteborg för att åter
komma erLI VästKusten, där han sedan 1930-talet hade sitt sommarstäHe vid Haf
stensfjorden utanför Uddevajla. En sk,ickLig seglare tillbragte han som pension;ir
en stor del av året därute, helst i sin båt. - von Sydow inträdde i Gillet 1926.

F. åkeriägaren KARL BERG föddes i Vä
nersbo:rg den 15 maj 1899 och avJed däir den
8 august,i 1973. Redan som tolvåring fick
han börja tjäna slitt bröd vid stadens tänd
sticksfabrik, där fadern var anstäHd som
kusk, och stannade där rilils fabriken 1932
måste nedläggas i samb<lJnd med Kreiiger
kraschen. Han ansdlldes då vid Vänersbo,rgs
stadsbudsbyrå och stail'tade 1939 eg'et åke.ri
företag, som han drev till 1967. Många vä
nersborgare ha a,nlitat honom vid flyttning
ar och wansporter och känt trygg,het att de
ras ägoddar blivit omhändertagna av hans
sta,rka armar oC/h varsamma h:inder. - Berg
inträdde i Gi1Iet 1966.

Arkitekten HARRY ANDREASSON föd
des i Vänersborg den 29 juni 1901 och av
led där den 21 august!i 1973. Efter student
ex,amen vid stadens läroverk genomgick han
Ohalmers Tekniska Högskolas arbtektav
deLning, där han utex,aminera'des 1928. Han
arbetade som arkitekt åil'en 1928-1931 hos
byggnadsfirman Karl G. Bengtsson i GÖTe
borg och 1931-1937 ho,s byggmästaren Tu
re Andersson i Vänersborg. Sistnämnda år
startade han här egen arkitekt- och bygg
riadsJirma och drev denna dl! några år före
s,in bortgåI]g. Hans arkitektverksamhet var
huvudsakligen inribad på bostadsfastighe
ter och v,iUabyggnader och han har signerat
rimingarna till en stor del av bebyggelsen i

den södra staclsdeleJn, särsk~lt inom de kvaner, som utlade,s på det foma landeriet
Lyckhems mark. Vid stadens jubileumsutställning 1944 var han dess arkitekt.
Han var även en oifta anlitad arbetsledare och kontrollant både i Vänerslborg
och på andra platser. Sedan pojkåren intresserad idrottsman til.1hörde han som
aktiv LF.K. På äldre dagar var han ve'r'ksam bland Kamratveteranerna. 
Andreasson i,ngJick i G[llet 1930.
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F. avdelningsc.hefen BERTIL HELLMAN
var född i Vänersborg den 11 september
1900 ooh avled i Götehorg den 2 augusti
1973. Ha,n avlade studemexamen i Väners
borg 1920 och utex.aminerades från Göte
borgs Handelsinstitut 1923. Samma år blev
han brukstjänsteman vid Aktiebolaget Bil
lingsfors-Långled i BkIaingsfoir:s, dälr han
stannade till 1930, då han anstäJI1des vid
Uddeiholms Aktiebo!lags huvudkontor i Ud
deholm. 1949 blev han avdelningschef vid
Uddeholmsbohg.ets dotterföretag Uddeho.l'ms
agenturen i Göteborg, varifrån han pensio
nerades 1965. - Han inträdde i Gillet 1955.

F. bankkamreraren SIGURD LINDEDAL
föddes i Vänersborg den 30 september 1882
och avIed i Göteborg den 10 s,eptembe1r 1973.
Efter studentexamen i hemstaden 1901 var
UndedaI först skogselev i Dahlands revir,
men trä.dde 1905, sedan han genomgått Gö
teborgs Handelsinstitut, i Skandinaviska
Banikens tjänst i Göteborg, där han i flera
decennier var chef för den av honom orga
niserade notariatavdelningen. Han lämnade
bank,tjänsten 1942. Han va,l' son tiU en a"
Gillets s·tiftare, sparhankskamreraren Hjal
mar A. Lindedal, och inträdde i Gillet re
dan vid desls stiftande 1905. Vid sin död
var Sigurd Lindedal den siste kvar!e'vande
av dem, som vom med från Gillets begyn

nehe. Han erhöll de'ss medalj 1955. Liksom fadern v,ar han mycket intresserad av
den f.iv.i!Jriga skytterörei]sen. Si,gurd Lindedal var en fint bildad humanist med
särskilt intresse för historia. Med sitt klara intellekt och sina utpräglade minnes
kunskaper ägnade han sig gäma åt de klassiska författarna och dera:s verk. Stun
dom medverkade han i lokalpressen med hågkomster från födeJsesta:den vid
tiden närmast efter sekelski,ftet.
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F. köpmannen BROR OSKAR LIND
STRöM föddes i Sollentuna den 1 maj 1900
och avled i Vänel1shorg den 11 oktober 1973.
Som bam kom han t'i.]] Vä.nersborg till foö
terföräldrar, som ha,de karamel1t111verkning
och drevo en gottköpsaffär på övre delen
av Edsgatan. Han f-ick ti-digt åtfölja dem pä
marknadsresor och 1931 övertog han och
hans maka rörelsen. Han var som "Gottkö
pam" en känd person i staden. Efter krigs
åren ändrades aHärsstrukturen och den rö
relseform, som han utövade, hade ej längre
någon framtid, varför affär·en nedladeis. De
s1sta vel"ksamma å,ren var han an&täl'Id på
B.rättepwdukter. L'1ndström var en stilla och
hjälpsam man, en egenska,p som vänner, som
samlades kring honom, drogo fördel av. 
Han inträdde i Gvllet 1951.
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Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

EINAR WEISS.

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

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

(Anita Hallden)



Vänersborgs Söners Gilles

styrelseberättelse för år 1973.

Sty'relsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1973, Gillets 68:e arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till årsstämma i Gillets styrelse
rum, måndagen den 26 mars 1973 och till Högtidsstämma på Stads
hotellet, Allhelgonadags afton, fredagen den 2 november 1973.

1:e Åldermannen avled den 6 mars 1973 varför Högtidsstämman,
som samlat 62 gillebröder, leddes av 2:e Åldermannen Olov Janson.
Gillets 25-årstecken tilldelades 6 därtill berättigade bröder.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats och 2:e Åldermannen av
slutat Högtidsstämman samlades bröderna till gemensam måltid.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtioandra
årgång, som distribuerades under oktober månad.

Vid årets slut hade Gillet 605 medlemmar.

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av neda.n lämnade redogörelse. Be
träffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till ålder
domsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
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1. ALLMKNNA KASSAN:

BehåJllning fån 1972 14.125:68
MedJlemsavgifter 8.880:-
Räma sparkasseräikning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 :48
Skatteåterbä,ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104:- 9.511 :48

Kronor 23.637:16

Skatter .
H yra tiJ,! Stiftelsen .
Bidrag till Sriftelsen .
Sammanträdeskostnader .
Gåvor uppvaktningar .
Trycksaker kontorskostnader .
Porto .
Ande[ i årsskriften .
Div. o,mkostnader o •••••••••••••••••••••••

25-årsmärken .

353:
3.000:
5.000:

328:10
1.008:25

501:
133:40

5.657:-
279:80

1.416:80 17.677:35

B.ehåillning dN 1974:
Kassa & post~iro .
Innestående i ba11lk .

800:57
5.159:24 5.959:81

Kronor 23.637:16

2. VKNERSBORGS SöNERS GILLES FöRSKöNINGFOND:

Beha.!,lning från 1972 .
Ränta .

7.409:53
387:44

Kronor 7.796:97

180:
7.616:97

7.796:97Kronor

Skatter .
Behållning tiE 1974 1nneståencie i bank .

--------

3. NAMNKUNNIGA VKNERSBORGARES MINNESFOND:

BehålI,1ning f,rån 1972 .
Ränta .

1.734 :11
91 :40

Kronor 1.825 :51

Skatter ................•...........................
Behållning till 1974 innestående i bank .

Kronor

25:
1.800:51

1.825 :51
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4. KNUT HERNSTRöMS MINNESFOND:

Behål.1ning fr·ån 1972 .
Ränta .

Kronor

BehåJ1ning till 1974 Innestående i bank

5. HJALMAR A. LINDEDAHLS MINNESFOND:

BehåUning från 1972 .
Ränta .

Kronor

3.426:95
182:80

3.609:75

3.609:75

9.900:03
514:70

10.414:73

B,ehå1'lning till 1974:
Lån tiJJ Stiftelsen .
Innestående i bank .

5.000:-
5.414 :73 10.414:73

6. MAJOR OSCAR WENNERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:

BehåLlning från 1972 .
Ränta .

Kronor

4.225:07
220:60

4.445:67

BeMHning till 1974:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

7. WILHELM & NORA MALMBERGS DONATION:

2.000:
2.445:67 4.445 :67

BehHlning från 1972 .
Ränta .

Kronor

11.768 :80
591 :50

12.360:30

Skatter .

Behållning ti!1 1974:
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

200:- 200:-

7.000:-
5.160:30 12.160:30

Kronor 12.360:30
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8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:

BehåHning från 1972 .
Försålda årsskrifter .
Annonser .
Ränta .

Kronor

3.387:06
105:

4.130:
164:63

7.786:69

Skatter .
Kostnader för årsskriften .

58:
4.235:- 4.293:-

Behållln<ing till 1974:
Innestående i bank .

Kronor

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS DONATION:

Behållning från 1972 ...................•............
Ränta .

Kronor

3.493 :69

7.786:69

9.992:61
520:10

10.512:71

Behå,I1ning till 1974:
Lån t~lI Stiftelsen .
Innes,tående i bank .

6.480:-
4.032:71 10.512:71

10. NILS CARLSTRöMS DONATION:

BehåHning från 1972 .
Ränta .

6.637:16
342:50

Skatter .
Behållning t:iH 1974:
Lån t.iU Stiftelsen .
Inneståen<de i bank .

11. VIKTOR & ELLEN HANSSONS DONATION:

Kronor

108:-

4.000:
2.871 :66

Kronor

6.979:66

108:-

6.871 :66

6.979:66

Behålilning från 1972 .
Ränta .

Kronor

JUlIgåva .
BehåHning tiLl 1974:
Innestående i bank .

Kronm
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5.061 :80
274:30

5.336 :10

200:-

5.136:10

5.336:10



12. EMIL JOHANSSONS DONATION

Behållning från 1972 .
Rän,ta .

Kronor

BehåHning ti1l 1974:
Innestående i bank .

2.993:28
161 :20

3.154 :48

3.154:48

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman kamrera
ren Olov Janson, till gil1eskrivare direktören Sven Lind, till kassa
fogde handelsträdgårdsmästaren Ole Thernquist och till gil1evärd
köpmannen Evert Lundborg.

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden varjämte an
nat samråd ägt rum.

Vänershorg den 19 mars 1974.

OLOV JANSON.

OLE THERNQUIST.

STEN SAHLIN. SVEN LIND.

EVERT LUNDBORG. CARL-VIKING WAHLIN.
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Granskningsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska räkenskaperna i Vänersborgs
Söners Gille för år 1973, får härmed avgiva följande revisionsberät
telse. Vi har granskat samtliga intäkts- och kostnadsverifikationer,
inventerat gillets tillgångar samt i övrigt vidtagit de gransknings
åtgärder som ansetts erforderliga. Samtliga kostnader är verifierade
och bokfÖrda med noggrannhet och revisionen har i Övrigt inte givit
anledning till anmärkning.

På grund av ovanstående föreslår vi att styrelsen beviljas full och
tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Vänersborg den 19 mars 1974.

BIIT DAVlDSSON.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse

för år 1973.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1973,
stiftelsens tjugoandra arbetsår.

Räkenskaperna utvisa följande

VINST & FöRLUST KONTO:

I n t ä k t e r:

Hyrors konto 18.100:-
Bidrag från A'1lmänna kassan 8.000:-
Räntors konto 150:33

Årets förlust .

26.250;33

20.593:42

Kronor 46.843:75

J( o s t n a d e r:

Räntors konw 9.745:-
Skatters konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912:-
Renhållnings & elkrafts konto 2.525 :05
Försäkringars konto 1.604;-
Repa'rationers konto 31.557 :40
Understöds konto .

46.343 :45
500;30

Kronor 46.843:75

31/12
155.000;

3.100:
3.062:40

l/l
155.000;

3.100:
5.175:82

IN- & UTGÅENDE BALANS KONTO:

T i Il g å n g a r:

Fast[ghetens konto (taxv. 160.000:-)
Inventariers konto .
Bank & postgiro konto .

---====----

Kapital konto

Kronor 163.275:82 161.162;40

10.067:60

Kronor 163.275 :82 171.230:-

S k u l d e r:

Låne konto .
Förskottsbeta,ld hyra .
Kapital kon,to .

151.250:- 171.230:-
1.500:-- -;-

10.525:82 -:-

Kronor 163.275 :82 171.230:-
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SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASONS DONATION:

BehåUning från 1972 .
Ränta .

57.434:03
2.829:10 60.263:13

BehåUning tiU 1974:
Innestående i bank 5.263:13
Lån till Stiftelsen 55.000:- 60.263: 13

Fastigheten har under året genomgått en omfattande och nödvän
dig reparation enligt följande.

Reparation av tak. Byte av ruttet trävirke. Utbyte av i det när
maste alla plåtbeslag, nya häng- och stuprännor i planyl. Utbyte och
justering av taktegel. Uppsättning av skyddsräcke (obligatoriskt) på
taket. Justering av puts i fasaderna. Målning av fasaderna, fönster
karmar och dÖrrar. Diverse justeringar av dörrkarmar och putsning
inomhus.

Dessa arbeten har dragit en kostnad av kr 28.475:- och finansie
ringen har skett dels genom lån ur fonderna, dels genom uttag från
bank- och postgirokonto enligt följande:

Eliasonska fonden .
Lindedalska fonden 1.500:-
Wennerströmska fonden , . . . . .. 1.000:-
Ma'l.mbergska fonden 2.500:-
Danie1sonska fonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.980:-
Carilströmska fonden 1.500:-

Bank- och postgiro .

15.000:-

9.480:

3.995:-

28.475:-

Dessutom har med anledning av Elverkets spänningsomläggning
diverse arbeten måst utföras till ett belopp av kr 1.337:-.

Inom sig har styrelsen för året utsett till v. ordförande kamrera
ren Olov Janson, till sekreterare direktören Sven Lind, till kassör
handelsträdgårdsmästaren Ole Thernquist och till fastighetsförval-
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tare handelsträdgårdsmästaren Ole Thernquist och köpmannen Carl
Viking Wahlin.

Vänersborg den 19 mars 1973.

OLOV JANSON. STEN SAHLIN. SVEN LIND.

OLE THERNQUIST. EVERT LUNDBORG. CARL-VIKING WAHL/N.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska räkenskaperna i stiftelsen Vä
nerS'borgs Söners Gilles Ålderdomshem för år 1973, får härmed av
giva följande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi granskat samtliga intäkts
och kostnadsverifikationer samt inventerat stiftelsens tillgångar och
skulder. I övrigt har vi vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts
erforderliga.

Räkenskaperna äro förda med god ordning och samtliga intäkter
och kostnader äro väl verifierade.

Med hänsyn till ovannämnda granskning tillstyrker vi att styrel
sen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för den tid reVlSlonen
omfattar.

Vänersborg den 19 mars 1974.

BlIT DAVIDSSON. GEORG MELIN.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar

den 31/12 1973.

AHmänna kassan .
Vänersborgs Söners GiliIes Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersho.rgares Minnesifond .
Knut Hernströms UnderstödiSfond .
Hjalmar A. LindedaJs Minnesfond .
Oscar Wennerströms Understödsfond .
WiI.helm & Nora Ma1lmbergs Donation .
Richard DymlJngs Ärskriftsfond .
Laura & Es,ter Danielssons Donation .
Nils Ca.r1ströms Donation .
Viktor & El.len HansIsans Donation .
EmrI Johanssons Donation .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gillles Älderdomshem
Ingeborg & GOittfrid Eliasons Donationsfond 60.263:13
Avgår fastigheten 10.067:60

Summa ikronor
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5.959:81
7.616:97
1.800:51
3.609:75

10.414 :73
4.445:67

12.160:30
3.493:69

10.512:71
6.871 :66
5.136:10
3.154:48

50.195 :53

125.371 :91



VANERSBORGS SONERS GILLES
MEDLEMMAR
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MEDLEMMAR.
födelse- Inträ·

år desår

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, GöSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN, GöRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem '" ..
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALM LARS, Byggnadsingeniör, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum .
"ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna .
ALMSTRöM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Kommunalarbetare., Vänershorg .
:-ANDERSSON ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, BROR, Såg.:re, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-AXEL, Göteborg .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg .
ANDERSON, FRANK, EIingenjör, Vänersborg .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
"ANDERSSON, GöSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
"ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
"ANDERSSON, KARL, Göteborg .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, V~n,ersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg : .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) .
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .
ANDERSSON PER ARNE .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Mellerud .
<'ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg .
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1894
1924
1922
1944
1916
1923
1944
1903
1931
1910
1917
1909
1913
1917
1935
1928
1914
1915
1914
1897
1913
1917
1918
1910
1896
1923
1945
1930
1968
1915
1922

1892
1897
1970
1936
1919
1921

50t
55
51
58
54
58
73
57
46
55
60
55
71
43
69
72
54
51
67
42
46
69
65
29
45
58
55
59
69
53
51

42
38
70
60
35
68



*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintenc!ent, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDERSSON, YNGVE, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
"ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg t .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
*ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Väner$borg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
':-BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .
"BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg t .
BEHRNS, RAGNAR, Overskötare, Vänersborg .
';-BENGTSON, HJALMAR, fd. Personalföreståndare, Skövde ..
BENGTSON, JAN, Kondiror, Skövde .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ........................••
BERG, KARL, Vänersborg t .
BERG, LARS, Vänersborg ...................................•
BE':tG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .
"BERGGREN, ERIC, Intendent, Anacapri, Italien .
"BERGLUND, GOSTA, Sjöingenjör, Malmö .................•
*BERGSTROM, GUNNAR, Odont. d:r, Orebro .
':'BERGSTROM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
'~BERRMAN, GOSTA, Ämneslärare, Göteborg .
"BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
"BIEL, GOSTA, Direktör, Srocksund .
BJORKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .....•
BJORNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg .
BJORNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
BJtlRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
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1934 63
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1920 53
1944 68
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1967 68
1939 67
1943 55
1904 54
1937 72
1911 32
1920 43
1906 23
1912 2.9
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1920 48
1901 (24)62.
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1926 60
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BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem .
'-BODEN, SVEN, Ing,enjör, Gislaveci, ständig medlem .
':'BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
'fBORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm .
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Malmö .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås .
'fBDGLER, JOHN, fd. Landskanslist, Vänersborg .
BKCKSTRöM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg .
BKCKSTRöM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg .
BKCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg .
CARLZEN, YNGVE, fd. BefaIIningsman, Vänersborg .. , .
'fCEDERGREN, GöSTA, fd. Länsläkare, Linköping .
'fCEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
':'CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla .
':'CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE, FOLKE, Expeciitionsförman, Göteborg .
DAFGÄRD, BENGT, Arbetsledare, TrolIhättan ständig medlem "
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara .
':'DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken , .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg .
'fDAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLöF, MATS, Vänersborg .
DALGREN, HUGO, Mätuingsingenjör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Studerande, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DIDEROTH. ERNST, fd. Typograf, Vänershorg .
'-DINNETZ, FRITZ, Snickaremästar~, Vänershorg, innehavare av

gillets medalj (1972) .....................•............
'fDINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .
DREVANDER, STIG, Ingeniör, Vänersborg .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
"'EDLUND, BERTIL, BokhåIIare, Trollhättan .
EDLUND, HANS, Ingenjö,r, Lerum .
':'EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDVARDSSON, GUNNAR, överskötare, Vänersborg .
'fEK, HARALD, överstelöjtnant, Näsbypark .
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1934 56
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EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg 'r .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, GöRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOV, Ingeniör, Vänersborg .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
"ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Eslöv .
"ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg .
"ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall .
"ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Brålanda ,.
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg ., , .
"ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .. ' .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
"ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyhabruk ., .
ERIKSSON, ALLAN, överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem
"ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gil-

lets medalj (1972) t .
"ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg .
"'ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSSON, GöSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg t , .
ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsasslistent, Vänersborg ., .. ,' .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
"'ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg , .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg " .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänershorg t "" .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad ,."" .
"ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg ", , .. , ..
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg ., ' .
ERICSSON, TAGE, Akeriägare, Vänersborg " .
ERIKSSON, ÄKE, Frisörmästare, Vänersborg , , .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Väners-borg , ,.
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .. , , , .
FAGERSTRt!M, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .. " .. , .
FALK, HARRY, Akeriägare, Vänersborg " ..
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1949 49
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1944 54
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1913 46
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1912 46
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1913 55
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1909 55
1966 66
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
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1920 46
1906 55
1911 55
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1925 70
1925 61
1909 67
1906 55
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FALK, ÅKE, Transportledare, Vänersborg .
FTLIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg .
FORSS, ERIC, Tullförv.altare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, TroI.Ihättan .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRKNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRKNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRKNDEGÅRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .
*FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg .
FURRO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FKLLING, HARRY, Televerkarbetare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
*GADDE, NILS OLOF, Sponhandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
"GEMVIK, GöSTA, Intendent, Vällingby .
"GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
"GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Borlänge .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
':'GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRöNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Åkersrunö .
::'GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänersborg .
:'GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg, gilleskrivare, andre

ålderman, innehavare av gillets medalj (1967) .
"GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Kngelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GöTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalky latar, Kalmar .
"HAGBORG, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HAGBORG, GöRAN, Revisor, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
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HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Vänersborg .
HAGSER, HÅKAN, Förs.ä,ljare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
"HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ..............•...
""HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, örebro, ständig medlem ..
':'HANSSON, KNUT, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Ed .
HARLITZ, LENNART, Ingeniör, Brålanda .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
"HASSELBERG, GöSTA, Professor, Uppsala .
"HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRöM, ERNST, f. rektor, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLMAN, BERTIL, Avde1ningschef, Göteborg t .
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
*HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRöM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
'~HELLSTRöM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg t .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HöGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .
HöGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HöGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
J ACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .
j ANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
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JANsöN, GÖSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) -r .
JANSSON, KARL, fd. Faktor, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .
"jANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Andre !ilderman .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg o
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .. o , o..
J ARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan o .
*JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun, ständig medlem .. o .
jENNISCHE, PER, Fil. lic., Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, AKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
"jERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg o .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg . o .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .
'cJOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
':'JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .

JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Akeriägare, Vänersborg .

JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommnnalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK., Typograf, Vänersborg o

""JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg o. o .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .. o. o. o.
':-JOHANSSON, OSCAR Go, fd. övermaskinist, Mölndal .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .. , o..
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta .

JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Xlvsered .
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna .
'fJONSSON, ERIK., Vänersborg .
"JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .

76

1902 49'
1900 55
1938 66
1909 (30)49
1926 58
1895 54
1920 S3
1913 30
1941 64
1943 64
1947 64
1898 26
1914 68
1907 59
1912 55
1920 60
1899 50
1933 66
1946 66
1905 53
1910 54
1907 60
1921 73
1891 42
1908 44
1928 65
1918 55
1910 55
1923 66
1908 66
1914 69
1927 53

1910 42
1935 59
1885 44
1905 53
1930 65
1902 55
1923 57
1937 59
1932 67
1930 54

1920 46
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JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .
"JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL Annonskonsulent, Vänersborg, ständig med-

lem .
"'CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem
KARLSSON, HADAR, Kommunaldtd, Vänersborg .
KARLSSON, HILDING, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
CARLSON, INGVAR, 1:e Skötare, Vänersborg .
':'CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
·CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Göteborg, ständig medlem ..
CARLSSON, KENTH, Ingeniör, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Göteborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ................••
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRöM, ERIK, Representant, Karlstad .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg .
""KIHLSTRöM, LARS, Fastighetsförva1tare, Vänershorg .
KIHLSTRöM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg ......••.•..............
""KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg .
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg .
LANEVALL, OLOr, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
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"LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets
medalj (1969) ...................•.•........•.......

"LARSSON, BO, Verkmästare, Borås .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dals-Rostock .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg .
LARSSON, GöSTA, Civilingenjör, Lyckeby, ständig medlem .
LARSSON, GöTE, Stuveriarbetare, Göteborg .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisingsbacka .
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen .
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, ersättare i styrl:clsen
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
"LAURELL, JOHNNY, Vänersborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, HAKAN, Jur. stud. Vänersborg .
LIND, LARS, Civil1ingenjör, Ploda .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
"LIND, OLOV, Civilingenjör, Fjälkinge .
"LIND, SVEN, Direktör, Vänersborg, Gilleskrivare .
LIND, AKE, Affärsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
':"LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
'-LINDBERG, GEORG, fd. Organ,isationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
*LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare

av gillets medalj (1955) t .
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem .......•
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GöSTA, fd. Byggnadssnickare, örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
'-LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
*LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan .
"'LINDSTRöM, ALLAN, Rektor, Lerum, .
LINDSTRöM, BROR OSKAR, fd. Köpman, VäuNsborg t .
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1890 19
1922 46
1908 62
1910 64
1896 69
1936 55
1944 66
1912 54
1909 66
1966 66
1943 68
1908 55
1908 55
1924 56
1935 57
1929 70
1911 54
1908 46
1906 55
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45
1913 40
1914 55
1938 66
1912 42
1949 S6
1918 62
1899 47
1921 60
1944 65

1882 05
1902 54
1927 62
1914 54
1903 55
1921 65
1914 37
1911 35
1895 69
1908 30
1900 51



LINDSTRöM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .............................•
"LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg t .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gil-

lets medalj (1963) _.. _ .

':LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
'>LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBKCK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg .
"-LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
':LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
"LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
LöFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg .........•....
MADSEN, LARS, Fil. mag., Tisselskog .
*MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Aktuarie, Lidingö .
':-MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
"'MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linköping .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun _ .
MJÖRNESTÅL, GöTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .

1918 63
1912 55
1940 b7
1898 35
1913 55

1882 51
1907 28
1923 66
1932 66
1957 66
1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1912 49
1913 53
1907 69
1921 52
1919 52
1894 30
1936 69
1901 39
1953 55
1926 64
1918 68
1904- 55
1913 49
1943 72
1914 58
1937 65
1892 44
1892 42
1940 65
1910 60
1919 51
1922 70
1931 58
1924 52
1914 68
1919 55
1925 54
1899 55
1923 66

79



NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo .
':-NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg . .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
"NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .
*NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, PartiIle .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
"~-OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Teckningslä·rare, Vänersborg ständig medlem
OLSSON, JAN, Stud., Vänershorg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, järnvägstjänsteman, VClnersborg .
OLSSON, ROLF, Stud., Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
PALMSTRöM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, K.öpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, BiUdaJ .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Orebro .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .
PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .
RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla, ersättare i styrelsen ..
RANER, STEN ERIK, Med. kand., Göteborg .
RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
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1912
1922
1925
1924
1920
1904
1908
1923
1910
1949
1921
1925
1909
1901
1928
1914
1909
1921
1901
1929
1918
1955
1912
1949
1915
1902
1910
1937
1909
1919
1917
1897
1943
1902
1914
1904
1914
1923
1896
1914
1929
1943
1919
1947
1933

60
53
56
SO
66
66
41
SS
66
50
43
43
53
66
58
52
67
60

55
48
72

72
60

72
SS
53
52
65
54
70
57
57
71
SS
59
52
51
52
54
55
66
72
53
69
60



RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg ....................••
REHMAN, OLOF, Advokat, Umeå .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
':'REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg t .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg . .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg ...........•
':'ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GORAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig

medlem .
::'RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
RYDING, ÄKE, Målaremästare, Vänersborg .
::'SAHLIN, ERIK G., LänspoJischef, Vänersborg, förste ålderman t
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil. kand., Sundbyberg .
'SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen .
:"SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDGREN, EGON, Elektriker, V. Frölunda .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Sävare .
':'SjOO, ANDERS (SVENSSON), 1:ste Postiljon, Vänersborg .
SjOO, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SjOLING, LARS-GOSTA, Köpman, Vänersborg .
SjOSTAD, OLOF, Eiektriker, Vänersborg .
SjOSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg , .
SJöSTRöM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
::'SJöSTRöM, GUSTAF, Vänersborg .
:'SKAGSTEDT, MELKER, Bylfådirektör, VäMinghy .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF, l:e järnvägsexpecLitö·r, Vänersborg .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
:'SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsia,liläkare, jörJanda t .
*SKKRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan .
SKölDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GöRAN, Verkmästare, Vänersborg ...........•
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRöM, BERN'~', Direktör, Falkenberg .
::'STENSTRöM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
::'STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö .
:''STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRöM, GöSTA, Konditor, Hedemora .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg .
STRöM, SöREN, Redaktör, Vänersborg .

1913 51
1944 73
1905 66
1888 31
1908 5i
1923 55
1938 71
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53
1909 34
1945 50
1913 36
1911 34
1913 55
1909 62
1914 42
1918 69
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1937 69
1915 58
1915 69
1897 28
1896 24
1927 62
1918 50
1925 70
1904 59
1916 67
1908 71
1905 30
1922 41
1923 47
1908 55
1930 64
1934 67

81



'SUNDELlUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (1969) o .

·SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
*SUNDELIUS, OSCAR, fd. l:e Poliskonstapel, Vänersborg o •••••

SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhättan
SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, NILS, fd. Förman, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg o •••••••••••••

SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg .
"SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg .
"SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
"'SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Båstad .
'SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .
"SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Vänersborg, ständig medlem .
'cSVKRD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm .
"SVKRD, TAGE, Disponent, Råå .
*SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg .
"'von SYDOW, DANIEL, överstelöjtnant, Roslags-Näsby .
"von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö, innehavare av gil-

lets medalj (1970) t .
"'von SYDOW, GERHARD, överciir.ektör, Göt,eborg t .
"von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Kungsängen .
"SYLWAN, GUNNAR, Civilingenjör, Häls'ingborg .
'cSKFSTRöM, PER-OLOF, överingenjör, Gävle o •••••••••••••

SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaitare, Vänersborg . . .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
"TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad o •••••••••••••

THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg .
"'THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

kassafogde .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .
TIDSTRAND, Erik, Murare, Vänershorg .........•............
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
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1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 51
1909 55
1923 72
1909 54
1918 55
1904 73
1906 70
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1972 72
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30

1896 20
1899 26
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54
1939 50

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1907 53
1909 69



TILLBJöRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
*TRKDEGÅRD, ERIC, Handelsträdg~rdsmästare,Vänersborg .
TRl\DEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Frändefors .
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg
':-THUNBERG, HJALMAR, Vänershorg .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
':-TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRöM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Väner,sborg .
ULVEGKRDE, DAG, Pol. mag., Göteborg .
ULVEGKRDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg .........•
WADMAN, INGWAR, Landskanslist, Vänersborg .
WAHLIN, CARL JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Disponent, Vänersborg .
*WAHLQVIST, ÅKE, fd. Polisassistent, Vänersborg .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
':-WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum _ _ .
'~WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
"WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .
WELANDER, GöSTA, Kansliråd, Järfälla .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
':-WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, TAGE, Maskinist, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbctare, Vänersborg .
"WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
"WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
':'WESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Stockholm ..
'~WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje ........••
':-WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
"WESTHALL, CURT, l :ste Länsassessor, Halmstad t .
':'WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö .

1915
1904
1899
1937
1905
1922
1910
1906
1915
1907
1898
1906
1941
1945
1920
1960
1932
1904
1907
1904
1916
1908
1940
1901
1891
1935
1939
1965
1960
1907
1931
1912
1925
1936
1915
1908
1917
1892
1913
1910
1912
1905
1908
1904

59
54
43
52
18
55
70
42
55
29
60
70
69
69
69
71
51
41
54
53
42

42

66
65
26
61
61
73
73
55
46
58
60
72
71
54
52
30
46
40
38
34
36
28
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'WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj
(1955) .

WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg .
WIKNER, ALFRED, New York .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
WULF, ANDERS, Få!. kand., Vänersborg .
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Civilekonom, Väne,rshorg .
WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänershorg ..
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg .
ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänenborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänenborg .
"ÅKESSON, NILS-ERIK, Major, Härnösand .
*ÅSTRöM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
öSTERHOLM, LAGE, Mä,tningstekniker, Vänersborg .

* tilldelad 25-årstecknet.

Antal medlemmar under året: 605.
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1885 06
1919 58
1899 66

1903 59
1924 51
1943 63
1903 63
1950 63
1928 53
1917 64
1950 64
1913 58
1900 55
1920 55
1923 61
1903 69
1922 46
1902 42
1933 72



NYTILLKOMNA 1974

K]ELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänershorg .
K]ELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
LARSSON, LARS, Elektriker, TroIUhättan .
OLZON, AXEL, Overläkare, Vänersborg .
BDGLER, ROLAND, Kamrer, Skövde .
HAGBERG, CARL-GORAN, Konstnär, Ed .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
ABERG, GERT-OLOF, Studerande, Vänersborg .
STENSTROM, GORAN, Pol" mag., GötebO'tlg .
WESTHALL, HAKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg .
ASTROM, WALDEMAR, Stadsombudsman, Vänersborg .
SIL]EVALL, VALDO, Ingeniör, TroJJhättan .
NILSSON, LARS, Studerande, Vänershorg .
IDEBERG, BERTIL, P.latschef, Vänersborg .
KORSE, YNGVE, Ingeniö,r, Västerås .
FAST, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .

1941 74
1944 74
1914 74
1919 74
1928 74
1922 (66)74
1900 (42)74
1958 74
1939 74
1938 74
1912 74
1924 74
1957 74
1941 74
1913 74
1926 74

Styrelsen är tacksam för uppgift å personer, som böra kallas till med
lemmar i Gillet.

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Thernquist
Sundsgatan 12
462 00 Vänersborg

85



86

VKNERSBORGS SöNERS GILLE 1974.

Styrelse.

JANSON, OLOV, Kamrer, Förste !ilderman, 1964.
S,AHLIN, STEN, Direktör, Andre !ilderman 1962.
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974.
THERNQUIT, OLE, f.d. Handelsträdgå.rdsmä.stare, Kassör 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Krönikör 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Ledamot 1972.

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

Beredningsnämnd.

LARSSON, STIG, Direktör.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
HAGBORG, GöRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.

.Årsskriftsll~mnd.

SANDBERG, NILS, Btiblioteksdl.d.
JOHANSSON, STURE, Redaktör.
TAUBE, EDVARD, Organisationschef.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare



Räkenskapsgranskare.

DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.

JACOBSON, ROLF, Kamrer.

STIFTELSEN VANERSBORGS SöNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1974.

Styrelse.
]ANSON, OLOV, Kamrer, Ordförande 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Vice ordförande 1962.
LARSSON, SDG, Direktör, Sekreterare 1974.
THERNQUIST, OLE, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Kassafogde 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Bisittare 1972.

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

Revisorer.
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.

JACOBSON, ROLF, Kamrer, Suppleant.
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VANERSBORGS DOTTRARS GILLE 1973.

Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gilleskriva;e.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
ALVA öBERG, Fru, Gillevärdinna

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

Beredningsnämnd.

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

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

Arldvarie.
öBERG, ALVA, Fru.

Siffergtanskare.
ANDERSSON, MARGIT, Fru.
WESTERLUND, SIGRID, Fru.

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

276 medlemmar, varav 4 ständiga.



NAR NI KAN SPARA
NAR NI BEHöVER LÅNA

GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG

Vänersborg - Brålanda - Frändefors - Vargön



------------ ----

SVENSKA HANDELSBANKEN

BANKEN FOR HELA FOLKET



PKbanken
liggerbra till.

•1
PKBANKEN

KUNGSGATAN 9 - VÄNERSBORG

Tel. 0521-15890, 10394, 101 72



,------------ ----- --- ---- - ------ --------- ---------- --- ---------,

.,

Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLvsBORG
Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



Vi kansån't

ARVSKIFTEN
BOLAGSBILDNINGAR
BOUPPTECKNINGAR
EXPORTfRAGOR
FACTORING
FONDAFFÄRER

K:----FÖRMÖGEN HETS
FÖRVALTNING

JURIDISKA UPPDRAG
LEASING
REMBURSER
SKATTEÄRENDEN M.M.

o~o SKARABORGSBANKEN

- LAGOM STOR FOR ALLA ....



Boktryck

Offset
Repro

Fotosättning

Ring eller besök oss!

C. W. CarIssons Eftr. Boktryckeri AB
KYROGATAN 21 BOX 134 46201 VÄNERSBORG l TEL. 0521/10251



••
Onskebilar!

Peugeot har stora och halvstora bilar, halvsmå och små.
Den finns som personbil, kombi och i cupeversioner. Med eller
utan soltak. Framhjulsdriven eller bakhjulsdriven. Manuell
eller automatisk växellåda. Normalvass eller extravass
motor, eller dieselmotor.

Den finns med många metallic- och normalfärger.
Olika klädseltyper och klädselfärger. Och specialutrustning
om du önskar.

Vi törs nästan lova att vi har just den bil du behöver.
Ändå har vi inte nämnt transportversionerna.

Välkommen!

Valmöjligheten...
- en typisk Peugeot-egenskap.

Teoggreostorpsvägen 10
TIo 0521-13840 VäDersborg

Repr. i Mellerud: Bil & Motor, Magasinsgatan 7,
tel. 0530/11585, 11985



SIMCA HAR EN Bil FÖR DEN SPARSAMME.
EN FÖR DEN SPORTIGE.
OCH EN FÖR DEN SOM BEHÖVER
o

AKA OMKRING MED ETT HEll FLYTTlASS.
Simcas 1100-serie är som skapt för dom som vill ha mycket
bil utan att behöva köra omkring med en massa onödig plåt.

"Slitvargen"

"Sportbilen"

~SIMCA1100
BilHUSET

Vänersborg
östra vägen 8

Tel. 0521/12060

Trollhättan Åmål
Drottninggatan 75 Södra Agatan 5
Tel. 0520/18050 Tel. 0532/13210

-- - ----- -- -- - ------- ------'



Kom och provkör
nya kompakta Golf.

Du kommer att bli förvånad
över hur rymlig

och välutrustad den är.
Framhjulsdriven. Vätskekyld. Två motor

alternativ: 50 eller 70 hk DIN. 0.80 respektive
0.85 liter normalbensin per mil (DIN-norm
70030). 2 eller 4 dörrar. Plats för 3 i baksätet.
Stor baklucka. Kombiiösning med 350 liters
bagagerum som kan ökas till 1050 liter.
Utrustad med bia bromsservo. eluppvärmd
bakruta. ombonad inredning. snygg instrumen
tering och fasta nackskydd fram.

Välkommen att provköra Golf!

!lUNDIN
[SCANIA VOLlUiWAGEH I B ILRR



som vz
abonnera på ELA och Ni f~r väl bevakade ortsny

heter, kulturartiklar, husmors- och familjesidor, för·

ströelseläsning, idrott och mycket annat - allt ut

märkt redigerat. Ni kommer o c k s å att trivas med

Elfsborgs Läns Annonsblad.



ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Edsgatan 18 VÄNERSBORG

Gåvor av värde
finner Ni hos oss.

Vår utsökta sortering i

I Guld- och Silverarbeten I

I samt Matsilver I

I

Vänersborgs Guld AB

Tel. 10226 I

i------_._-



I

I~m~~m~~~~ ~~I~IT~~mIT I
I

Edsgatan 12 B - Tel. 10110 I

FÖRSTI(LASSIGA

OCH

VÄLSMAKANDE

I(ONDITORIVAROR

I

I

i
~__~ . J



Ktider för små MAN

Kläder för unga MAN

Kläder för stora MAN

Kläder för äldre MAN

Kläder för alla MAN

BEKLÄDNADS
AFFÄREN AB

VÄNERSBORG



Bensinstation Vallgatan tel. 10252

Bensinstat'ion Edsvägen tel', 112 31

Vid behov a,v EtDNINGSOLJOR ring

Bertil Johansson, 0521/10252

Bertil Johanssons Oljor AB
Vänersborg



MEDEN VOLVO
KAN DU KÖRA

ER EXTRAVARV
JORDEN RUNT.

Enligt Svensk Bilprovnings senaste statistik är sannolika
livslängden for en Volvo 14,2 år, dvs varannan Volvo har rullat på
vägarna längre än 14,2 år=2,5 år längre än genomsnittet för övriga

märken = 4000 mil i körning = ett extra varv jorden runt.

BÖRJA MED EN PROVRUNDA
HOS OSS!

'Wejrots• Vänersborg
05211121 00

Trollhättan
0520/18200

Mellerud
0530111410



"_.~"-~ - ---~-_.------_...,._-----~,

Vänersborg

"Rekommenderas!

----~-



AB

------

SOLSKYDDS-

PRODUKTER
N. POSSECKER

Kontor - Utställning - Fabrik

Nygatan 102

Tel. 0521-131 la
Tel. 0521-61239

462 Dl Vänersborg

TILLVERKNING OCH FöRSÄljNING AV:

Manövrering med:

Fasadpersienner vev, motor

Marldser band, motor

Terasstak vev, motor

Mörkläggningsanordningar vev, kIlIkedja, motor

Mellang!aspersienner !ina, kIlIkedja

frihängande persienner vev, motor

BEGÄR BROSCHYR



Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Marierovågen 18
Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Filialer:

Telefon 10560

Tel. 16558
Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



GRANITFIRMAN

Stenhuggeriet tel. 11345

I GRAVVARDAR I

VÄNERSBORG

:

rS6a((man &
----

~Iomgren



Vatten-

problem

Med våra nya metoder och 30-åriga

erfarenhet kan vattenfrågan lösas

snahbt i berg- och jordl'ager.

Pumpanläggningar utföres.

Gratis konsultationer.

?
I

Svensk
Maskinborrning AB

TROUHÄTTAN 0520/748 n, 91052, 911 10

VÄNERSBORG 0521/113 11



• LöPANDE BOKföRING

• BOKSlUT och DEKLARATIONER

• BOLAGS· och SKATTE'fRAGOR

.. REVISION

• ALLMÄN EKONOMISK RADGWNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisningsbyrå.n
GORAN HAGBORG

Tel. 0521/60390

VANERSBORG

I<JELL THERNQU!ST

Tel. 0521/60855

- RESIDENSGATAN 10



Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550.

46201 Vänersborg



GIAB har allt under ett tak

VSS • ROR. PLAT • EL
Ring oss vid behov av rör- och oljemontörer, plåtslagare

och elektriker.

Fackmässig service till VETTIGA PRISER!

Försäljning av rör och elartiklar från välsorterat lager.

....:::;;....='--""""'.~..,._-~~.e._~.......~.=':._~~.J.~~:~.:.-_~ __ ~,=-. ---:.~.•~.. ~

--- ","-._-':-..:..-:- ...~-- . - .~~~~.---

GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB
HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE - REGEMENTSGATAN 41

46201 VÄNERSBORG

Tel. växel 18090



,---~~-~-----~--

Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB

.~---------------



Ordna Edra
Turistresor, Föreningsresor,

Affärs- och J(onferensresor,

och dyl.
genom

I

I Vänersborgs Linjetrafik
tel. 14985 kontor -

D. KielIson
tel. 18651

12593 bostad

U. KielIson
tel. 19579

BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR UPP TILL 49 PERSONER



KB Vänersborgs
Grävmaskiner

Olsson & Co

Nygatan 84, VÄNERSBORG

Tel. 10998

Utför Grävnings- och

Schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner



BYGGNADSFIRMAN

••

OLLE WAHLSTROM
EFTR. AB

Vänersborg

• BOSTADS- OCH

INDUSTRIBYGGNADER

e VÄRDERINGAR OCH

PROJEKTERINGAR

Tel 117 12 - 130 S6



pA TILLVARON MED

I TAPETER o. FARGER

FRAN
JANSSONS TAPET &

FÄRGHANDEL
EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102



FERGUSON
HiFi-kombination 3485,

2 X 25 watt med 4-kanal ambiofoni.

Förstärkaren har uttag för två högtalarpar och du kan välja
mellan altt lyssna till ett par i taget, båda paren samtidigt eller
återge st,ereoskivor 4-kanaligt, ambiofoni. FM-radio för snabb
val mellan 4 program, lo'udness, tape monitor och dubbla hör
telefonuttag. Skivspelaren är Garrard SP 25 MK III med Shure
pickup. Teak, pa·lisander, va,lnöt och vitlack. Plexiglaslock med
friktionsgångjärn. Kom in och se den i vår butik och ta ett ex
av Ferguson-katalogen.

l
I

I
I

I
I

I



LAT OSS HJÄLPA EDER MED BYGGPROBLEMEN

SUNDELIUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB

Kasenallim 11 - Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Vi utför: Projektering, Nybyggnad,

Ombyggnad, Reparationer

samt Markarbeten

SE BÄTTRE
med våra glasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid

hos

ROSLINDS OPTIK

I
Av Socialstyrelsen I

legitimerad glasögonoptike_r_

Tel. 14284

Pg. 34811

EDSGATAN 16

VÄNERSBORG



Andersson, Larsson & Co
vA..NERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

111111111II1I111I11I1111i11l11ll11l1ll1l1111l1l11l1l11l1l1l1l1l1l11l1l1l11l11l1l1l1l11111111111111111111111111111111111I

Modernt

Hamngatan 7

J{omfortabelt

Tel. 13850 - 13851 växel



Handelsaktiebolaget

WUCO
VÄNERSBORG

Importör

f'ordonsartikl. .. Husvagnsartikl.

~Fritids.. och Hobbymaskiner

Vånersborgs
Bokhandels AB

Etablerad 1832

Böcker, papper, leksaker, skrivmaskiner 
även för uthyrning.

Specialite:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav

ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET
"'--------<------- --------~-----'



• När Ni behover
Reseffekter och Handskar
Väskor och Portföljer
kom till oss

Vänersborgs Läderaffär

I__. ...~·_·n_;___-----

BELYSNING

ALLT I EL
KÖKSINREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel 0521/12000

Edsgatan 31

Tel. 0521/12000

Belysningsarmalurer

Stor sortering



I(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri ;
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 100 02, 133 02

HOTELL GILLET
111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111[111111111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



------ -----~-------------------

Tornbergs Pappershandel
Tel. 10131, 10727 - Vönersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

unoX ibilen
-billigastemilen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROl med "flytande wolfram"

I HANDELSBOLAGET S. E. HANSSON
O. Vägen Vänersborg TeI.0521/17970



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 12647 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

•••
Försäljer:

FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
ffi. ffi.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. medlem

Tel. 11085 15850



Vänersborgs Glasmästeri
(Hellman & C:o)

Verkstad och Lager:

Industrigatan 2, L. Vassbotten

Tel. 101 28

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas

BUTIKSRUTOR
BILGLAS
GLASMÄSTERI: Glasning av nybyggnader m.m.

GLASSLIPERI
INRAMNINGAR

Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

el
interflora

&4 det mr:l:Elommor/
e;,

EDSGATAN 21 TELEFON 136 73 - 100 63



En välsorterad järnhandel

AB VANERSBORGS

JA·RNHANDEL

Tel. 10082 - 10287

I

.

I
I

~·_..---I
I

GILLEBRODERN

EI(IPERAR SIG BJisT HOS

Lundborgs

EDSGATAN 14 TEL. 10414



-1------

GILLBERGS

TOBAKSHANDEL EFTR.

Kommissionär för:

Penninglotteriet o.

Tipstjänst.

Det mesta

av det bästa

i branschen

I

I
I
1

I__ u _

1

SPORTPRISER
Största sortering till låga priser

Pokaler - Plaketter - Medaljer - Förtjänsttecken

Föreningsmärken - Priser i glas och keramik - Klubb·

standar - Dräktmärken m. m.

Egen gravyranstalt - Snabba leveranser

Vi ordnar även idrottsmässor, lotterier och tombolor.

lotterikiosker utlånas till kunder.

Rekvirera vår katalog.

FÖRENINGSTJÄNST I VÄNERSBORG AB
462 03 Box 3045· Tel. 0521·13461 - 17461



I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de

välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Damkonfektion

Tyger o. Sybehör

RAGNAR NILSSON
Tel. 10494

Säj bara

Vänersborg Edsgatan 21

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Edsgatan 20 Tel. 10311
462 01 Vänersborg

Drottningtorget Tel. 13400
461 00 Trollhättan

------ ---



Vänersborgs Bokförings- och

Revisionsbyrå

Tel. 105 99 Kronogatan 20 Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

- ETT MöBElHUS

för alla ,som skall sätta bo el'ler komplettera.

ViXNERSBORG Tel. 052111 0573



GÄLLER DET FOTO?
- DÅ LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 - Tel 11232

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING

KOPIERING - ALBUM - RAMAR

••

MALMSTROMS



Edsgatan 37 Tel. 11724

MOPEDER: PUCH - ZONDAPP

Cyklar: CRESCENT - DBS 

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP

fULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS

BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti· och privotbokbinderi

Hamngatan 5

VÄNERSBORG

Tel. 10821



_____________ n

Vänersborgs
Vulkaniseringsverkstad
Tel. 10852 o. Vägen 20

Utför:

VULKANISERING AV DACK och SLANGAR

HJULBALANSERING

Försäljer:

DACK och SLANGAR AV LEDANDE FABRIKAT

-- -------------------

Vittvätt - Stärkning - Strykning

Special..
Tvätten AB

Strömstad Fabrik o. kontor Lysekil

Tel. 11970 Tel Vänersborg 12755 Tel. 12655

PRESENTAFFA"REN i CENTRUM
Tel. 18485



Allt i sportartiklar

Tel. 10906

Cykel- & Sportaffär
VXNERSBORG

1-- --------------------.

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7 .
ANDERSONS,

Frank Anderson Tel. 10432
Skyttegatan 1 Vänersborg 19432

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER



Residensgatan 10

VÄNERSBORG

--------------

Affären för

UNGDOM
Tel. 13045

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Mattssons Bokhandel AB

Residensgatan 7 Vänersborg Tel. 15450

1---------- -----------------

rvillt i 'Broderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7

Vänersborg

Vänersborgs Cementgjuteri
VKNERSBORG

rekommenderar

sina välkända betongvaror

Tel. 10680

'-------------------------------'



Allt som fordras i en välsorterad

SPECERIAFFAR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23 Tel. 10298

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Sundsgatan 23 Tel. 10084
----_._-_._---_._--------_._--------------

Björndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a

TEL. 13729

Rekommenderas

Gaddes Sport & Vapen
HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär

Fullständig service

Zoologisk avdelning

Kungsgatan 5 Tel 11612





VÄNERSBORGSSÖNERS

GILLES

ÅRSSKRIFT

1975

Fyrtiofjärde årgången



VÄNERSBORGS SÖNERS
STYRELSE 1975.

GILLES

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



Vy över Vänersborg från Dalbobergen. Lägg märke till hur väl de tre byggnaderna i
fonden, Strömmerska huset, residenset och Paalzowska huset, är anpassade till varandra
- inte minst i höjdled. De bildar blickfånget for resande från Dalslandssidan.
Foto: A Vikner 1901.

VÄNERSBORG I VARA HJÄRTAN
Av Erik Wegraeus

Förändringen i världen går fortare idag än vad som någonsin skett
tidigare och detta medfOr också att de närliggande tingen omkring oss,
såsom landskapet, byggnaderna och foremålen, fOrändras. Många av
dessa forändringar medfOr fOrbättringar för människan, men mycket
går också sönder och många känner kanske tomhet och saknad. Ofta
sa vet man inte efter vad, men kanske är det efter en fast punkt i
foränderligheten.

Vänersborg är en typisk svensk småstad - den har som så många
andra städer besjungits och skildrats aven egen poet och fOrfattare,
nämligen Birger Sjöberg. Förutom att Vänersborg är en småstad är

3



den en vacker sådan - en stad med charm som man skall vara
aktsam om - en stad som är värd att vårda. Många vänersborgare,
kanske de allra flesta, är också mycket medvetna om detta och är
därför stolta över sin stad. - Det är lätt, som nyinflyttad till
Vänersborg, att ge staden sin kärleksförklaring, men det är alltid svårt
att analysera sin kärlek. Kanske tycker man om staden därför att den
i mycket har fått bibehålla sin egenart från förr, att förändringarna
här inte har skett snabbare än att man fortfarande kan känna
kontakten bakåt i tiden och att de förändringar som skett gjorts så att
den historiska kontinuiteten fortfarande kan upplevas. Detta faktum
har också en positiv inverkan på de människor, som bor i staden: en
god och bra miljö skapar ofta ett harmoniskt liv och harmoniska
människor. Hur kommer det sig då att förändringarna hittills i staden
jämförelsevis varit måttliga? Är det lyckliga tillfälligheter som spelat in
eller är det kanske rent av så att den mjuka förvandlingen skett
genom kloka kommunala fäders omsorg? - Det överlåtes till var och
en att göra den bedömningen.

På 1600-talet grundades ett stort antal nya städer och vid seklets
mitt uppgick antalet i Sverige till ett 60-taI. Detta skall ställas i
motsats till 1700-talet, då tillkomsten av nya städer helt uteblev. Dessa
städer från 1600-talet präglades i hög grad av ekonomisk-politiska
strävanden, vilket innebar en koncentration av handel, hantverk och
sjöfart till städerna. När Vänersborg anlades på 1640-talet skedde
detta alltså som ett led i Sveriges ekonomiska och politiska organisa
tion. Brättes innevånare fick order om att flytta några kilometer längre
norrut och bli de första människorna i staden Vänersborg. Den
stadsplan som då utlades fick renässanstidens idealmönster: raka och i
rät vinkel korsande gator som bildade kvadratiska kvarter. Till
skillnad från andra städer har i Vänersborg denna gatusträckning
bevarats och är idag densamma som då den utstakades för drygt 330
år sedan. Denna första stad låg inom ett område som i stort
begränsas i väst-östlig riktning av gamla hamnkanalen och Vallgatan
samt i nord-sydlig riktning av Nygatan och Södergatan. Vänersborg
var enligt dåtidens mått en stor svensk stad med imponerande breda
gator. Bebyggelsen var dock som i övriga svenska städer under
1600-talet ganska oansenlig med små, låga, torvtäckta trähus.
Residensbyggnaden, en tvåvånings träbyggnad med flyglar. belägen på
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samma plats som det nuvarande, var säkert den byggnad som var den
mest framträdande i staden.

Förändringen av stadens bebyggelse fram till 1834 gick långsamt.
Vissa fOrbättringar skedde genom att byggnaderna längs huvudgatorna
fick träpanel, rödfärg och tegeltak. Ett nytt rådhus byggdes 1735. Det
var en gulmålad tvåvåningsbyggnad med tegeltak. Dessutom tillkom
Carl Hårlemans residensbyggnad på 1750-talet, som idag utgör södra
hälften av det nuvarande residenset, och kyrkan byggdes om efter en
brand 1777. Tidigare hade på samma plats funnits en träkyrka med
en fristående klockstapel. Carl von Linne passerade Vänersborg i juli
1746 och han skriver sedan bl.a., att Vänersborg var visserligen inte
någon stor stad, men staden hade ett vackert torg och gatorna var
ljusa, räta och breda. Dessutom berättar han att man höll på att
bygga nya och bättre hus än de som tidigare fanns.

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

Herrgårdsanläggningen med flyglarna på Edsgatan 2 markerar
gränsen mellan den gamla staden och landsbygden genom att vara den
första lantgården, som låg omedelbart utanför stadsgränsen.

Kvarteret Vallmon, &Isgatan 4.
Detta stenhus är en viktig arkitektonisk och historisk byggnad. De utgjorde en gång det
gamla cellhäktet och är en av de få byggnader som finns kvar från tiden före branden
1834.
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Stenhuset på Edsgatan 4 är det gamla cellhäktet och utgör nu den
enda bevarade av de kronobyggnader som låg inom nuvarande
fångeisets område.

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

Sellbergska huset, Residensgatan 2, är det enda helt bevarade
trähuset inom det gamla stadsområdet rore 1834. Det är ett bättre
bostadshus och i mycket typiskt for den tidens borgarbebyggelse. Det
är timrat med träpanel, oljemålat utmed gatan medan det är rödfårgat
mot gården - ett typiskt drag för den tiden: ekonomin tillät inte
oljefårg på hela huset utan på de sidor som inte syntes mot gatan
användes den billigare rödfårgen.
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Gårdshuset på Residensgatan 3 anknyter mycket tydligt till den
tradition av bebyggelsen som var vanlig på landsbygden: en enkel,
rödmålad envåningsstuga.

Under och efter branden 1834 fick stadens invånare, som då
uppgick till ca 2.200, evakueras. Somliga stannade dock kvar och
bodde i tält vid stadens utkanter. Man monterade ned hus, bl.a. från
Dalsland, och satte upp dem igen i Vänersborg. En sådan byggnad låg
länge kvar i hörnet av Kronogatan/Vallgatan, allmänt kallad
"Sömmerskas hus". Militären fick order att hjälpa till med både
material och arbetskraft i form av tält, sängkläder, kokkärl m.m. samt
78 man och en trumslagare(!).

Stadsplanefrågan löstes dock mycket rådigt och snabbt. Bara tre
dagar efter branden blev tomtägarna kallade till sammanträde och 1,5
månad efter branden var stadsplanen fastställd. Planförfattarna var

landshövding Paul Sandelhielm, kanalbyggaren Nils Eriksson och
lantmätaren Carl Adamsson. Dessa uppställde två huvudkrav för den
nya staden, den skulle vara brandsäker samt ha en prydlig och repre-



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

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

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

gatorna. Den mest framträdande platsen i ett centrum av institutioner
intogs av residenset, och stadens kärna dominerades av denna byggnad

tillsammans med kyrkan. De borgerliga institutionerna såsom stadshus
och rådhus samt vidare apotek och skola fick smälta in i den övriga
bebyggelsen utmed mittaxelns sidor, Att landshövdingen P. Sandel

hielm satte sin prägel på stadsplanen syns tydligast i att residenset,
som sålunda representerar riket och den växande civila forvaltningen
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dominerar intrycket och inte, som i de flesta andra städer,
borgerskapets byggnader. Detta intryck fOrstärks också genom att
torget utgör förplatsen till residenset. Torget fick också ovanliga
dimensioner, och alla hus runt detta fick en enhetlig empireform. -

Kungsgatan mellan Edsgatan och Residensgatan. Den enhetliga och karaktäristiska
bebyggelsen utefter Kungs- och Drottninggatan tillkom till större delen efter branden
1834 och är ett bra exempel på den rådande smaken i den svenska småstaden vid mitten
av 18GO-talet. De är präglade av senempiren och utgjorde en fast inramning av torget
och plantaget. De två stora bankhusen på båda sidor om Edsgatan har ännu inte
byggts.
Okänd fotograf, ca 1890.

Av dessa byggnader återstår på den södra sidan endast Kungsgatan 3
och S, medan den norra sidan, Drottninggatan, på ett mera
fullständigt sätt visar bebyggelsen från tiden efter branden.

Gamla apotekshuset, Palzoowska palatset och Strömmerska huset,
vilka tillkom på 1840-talet, var för sin tid imponerande byggnader.
Vissa rester av stadsmiljön från mitten av 1800-talet kan man också se
i bebyggelsen kring Edsgatan/Sundsgatan/Kyrkogatan, partier av
Residensgatan, Vattugränd/Hamngatan och Kronogatan.
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Torget med residenset.
Teckning av F A Zettergren 1848.

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

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

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

Vallgatan, 30- och 40-tals funktionalism kring Östergatan och
Skansgatan samt 50- och 60-tals enplansvillor längre österut.

Villaområdet närmast söder om järnvägen började tillkomma under
tiden 1910-1920, varefter det skett en fortsatt utbyggnad med stora,
kubiska 1930-tals f1erfamiljsvillor och längre söderut kan man skymta
efterkrigstidens egnahemsideal.

Vänersborg har under 50-talet och kanske framför allt under 60
och 70-talen fortsatt att växa ytledes, men det har även skett stora
omändringar inne i själva stadskärnan, där framför allt, som tidigare
nämnts, kontorisering skett på bekostnad av bostäder, men där även
många byggnader har rivits och tomterna blivit liggande öde. På
senare tid har man dock kunnat se att debatten om denna samhälls
planering har hettat till. De som är berörda av planeringen 
allmänheten - har börjat bli engagerade och det har ibland medfört
en frän och kontroversiell debatt. Detta är både nyttigt och bra,
eftersom bebyggelse och miljö är något som angår och berör aHa
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Kvarteret vid Östergatan, Skansgatan och östra delen av Parkgatan innehåller typiska
hus från funktionalismens tid på 30- och 4O-talen. De är fina inslag i villabebyggelsen
på Skräcklan, och det är också lätt att datera och se utvecklingen i hela detta område
med hjälp av husen. Åven den låga putsade muren mot gatan hör intimt samman med
arkitekturen.
Bilden är tagen i hörnet av ÖstergatanIParkgatan.

Utvecklingen av bebyggelsen på Skräcklan mot öster är mycket tydligt läsbar genom de
dika arkitektoniska stilarna och sist i raden av dessa är 50- och 60-talens enplansvillor 
en bebyggelse som avlöser 40-talets funktionalism.
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människor. Denna debatt beror på, förutom en större medvetenhet hos
allmänheten, att de senaste årens planerande och byggande har
medfört att både den kulturmässiga och psykologiska omvårdnaden av
människorna har fOrsummats. Detta kanske inte gäller Vänersborg i
någon större utsträckning, men rädslan för att något sådant skall ske
finns där. Vi känner aHa att i dagens samhälle är det tekniken och
rationaliseringen, som till stor del är den utslagsgivande faktorn och
värdemätaren. Det finns inte längre rum för ett individuellt tänkande.
Gamla hus och äldre stadsdelar försummas och får förfalla.
Benämningen sanering betyder i de flesta fall rivning och nybyggnad.

Vad vi bör eftersträva i bebyggelsen är en mänskligare miljö, där
var och en kan uppleva trivsel och där hänsyn tas också till de
historiska, kulturella, estetiska och sociala betingelserna, men samti
digt också att bebyggelsen ger omväxling och möjlighet till kontakt
människor emellan.

De nya ekonomiska och tekniska f6rhållandena möjliggör idag en snabb fOrändring av
staden. Man bygger mycket större enheter än tidigare. Ett kvarter som tidigare
innehållit ett stort antal fastigheter och en variationsrik miljö kan idag ersättas med en
enda stor byggnad. Den miljö som tidigare var så visuellt rik på upplevelser kan bli
monoton, omänsklig i fomerna och ge ett sterilt intryck.
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Den bebyggelse som nu uppfOrs är ofta monoton och steril med
stora komplex som täcker hela kvarter, medan den äldre bebyggelsen
ofta är mera variationsrik. I den senare kan man uppleva något som
inte finns i den nya bebyggelsen, nämligen stadens närmiljö och
charm, där varje hus har sin personliga stil och där ögat fångas av nya
intryck av pittoreska detaljer, som eggar fantasin. - Det äldre
samhället ger ett mera levande och mänskligt intryck.

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

Man kan efter detta fråga sig hur utvecklingen kommer att te sig i
framtiden. En sak är i alla fall säker: om fortsättningen kommer att
bli densamma som som nu , synes framtiden fOr den äldre bebyggelsen
i Vänersborg mörk.

Det är mot bakgrunden av detta som man skall se det utomordent
ligt fina arbete, som gjorts av de fyra gymnasieeleverna. Pether
Eckervall. Håkan Hellström, Björnowe Josefsson och Dennis Petters-
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son. De har, under hösten och vintern 1974--1975, som specialarbete i
sista årskursen på gymnasiet utfört en byggnadshistorisk och
sociologisk kartläggning i två av stadens centrala kvarter, nämligen
Furan och Kastanjen. Dessa arkivstudier, inventeringar av bebyggelsen
och intervjuer med människorna har eleverna redovisat i en utställning
på museet i Vänersborg, vilken rönt ett mycket stort intresse från all
mänhetens sida. Detta är ett av de forsta tecknen att den yngre
generationen visar ett aktivt intresse for den äldre bebyggelsemiljön i
sin hemstad, men också hur påtagligt stort intresset är hos allmän·
heten.

Stadsplanen fOr större delen av Vänersborgs stadskärna från 1928 är
gammal och fOråldrad. I mitten av 1960-talet påbörjades en centrum
utredning, vilken hade till uppgift att klarlägga stadskärnans bebygg
elseproblem och skulle resultera i ett handlingsprogram. Utredningen
har dock ännu icke fullfoljts och det enda konkreta resultat som skett
i samband med detta arbete är det nybyggnadsfOrbud fOr stadskärnan
som utfärdades 1966. Ett nybyggnadsförbud skall gälla under ett visst
kort övergångsskede, innan man får fram ett handlingsprogram. Om
så sker har fOrbudet en positiv verkan. Om förbudet får ligga kvar
under en längre tidsperiod - och snart 10 år är en lång tid - kan
det få katastrofala följder. Resultatet kan lätt skönjas i form av
fOrfallen bebyggelse, rivningar och tomter som ligger öde - eHer med
andra ord: en forslumning börjar inträda. Man bör komma ihåg att
mycket i en stads charm ligger i hur väl man har lyckats bekämpa
fOrfallet. Ett nybyggnadsfOrbud är en forsta varningssignal om
osäkerhet - en osäkerhet som snabbt sprider och rotar sig därfor att
helhetssynen saknas. Denna osäkerhet sprider sig också tiU de privata
fastighetsägarna, som inte gärna renoverar och rustar upp, eftersom de
inte vet vad som skall ske med just det kvarteret eller den stadsdelen.
DärfOr måste förbudet snabbt ersättas med konkreta åtgärder i någon
form. Visserligen hävs nybyggnadsforbudet ibland i samband med att
delstadsplaner fastställs men detta motverkar ett bevarande av äldre
bebyggelse, därför att en sådan åtgärd alltid sätts in då det är fråga
om nybyggnad, vilket i sin tur alltid sker i samband med rivning av
äldre fastigheter. Det finns flera exempel på detta i Vänersborg.

Vad som behövs i Vänersborg är ett handlingsprogram med
konkreta årgärder. Ett handlingsprogram, låt kalla det en ny
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stadsplan, där nybyggnadsförbudet upphävs och där man istället
fårsöker göra det bästa möjliga av situationen. En stadsplan i vilken
finns inbakad en bevarandeplan, där den äldre bebyggelsen tas tillvara
och den nya bebyggelsen anpassas till den miljö som finns, och
framfOr allt anpassas till de människor som skall leva och bo i staden.
Ofta ställs begreppen bevara och förnya i motsats till varandra. Det är
fel - de skall istället gå hand i hand, först då kan vi få ett samhälle
som tillgodoser allas krav.

Människan präglas i hög grad av sin omgivning och miljö - hittills
har miljön varit relativt god, vilket också satt sin prägel på människan
- låt oss hjälpas åt att behålla den fina miljö som finns i Vänersborg
och kanske gå ännu längre genom att förbättra den i rätt riktning.
Det kommer att visa sig vara en investering för framtiden.

Författaren till denna artikel är fil. licentiat, var 1966-1969
antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska
museum i Stockholm och från och med 1969 verksam som
museilektor vid Älvsborgs läns museiforening, länsmuseet i
Vänersborg.
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De tre teckningarna i artikeln är utforda av Fredrik August Zettergren (1818-1889). Han
var fodd i Stockholm men kom till Vänersborg 1839. Zettergren var till en början
provisor på Vänersborgs apotek, men övertog 1851 stadens bokhandel, som då flyttades
till Drottninggatan 18 (nuv. Frisks konditori) och fick firmanamnet F A Zettergrens
Bok- och Musikhandel.
Zettergren var en mycket väl ansedd och anlitad kommunalman i Vänersborg och vid
stadsfullmäktiges forsta sammanträde den 3 januari 1863 utsågs han till dess
ordförande. Han var också landstingsman och en viss tid landstingets vice ordforande.
Zettergren undervisade också i teckning vid Vänersborgs Högre Elementarläroverk åren
1842-1885. Som konstnär var han autodidakt och utforde mest landskap och figurmotiv
i crayon och akvarell. När han avgick som teckningslärare 1885 instiftade han en fond
vars ränta årligen utdelas till lärjungar, som visat anlag for teckning.

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

Utvecklingen av skolväsendet i Sverige har under de senaste de
cennierna gått utomordentligt snabbt. De gamla skolformerna har
avlösts av nya, och de stora forändringarna har många gånger varit
svåra att hänga med i for vanliga människor utanfor de rena
fackmännens krets. Naturligtvis har vår stad också följt med i utveck
lingen, och det är lätt att forstå att många äldre vänersborgare har
haft svårt att sätta sig in i alla de forändringar, som skolorna här i
staden har undergått under en ganska kort tidsrymd. Låt mig börja
med en kort historik, innan jag kommer till mera aktuell nutid.

Staden Brätte, som låg vid Vassbottens innersta vik, var som bekant
Vänersborgs moderstad. En stadsskola finns omnämnd där i början av
1600-talet. 1642 flyttades befolkningen till Vänersborg, och en viss
skolverksamhet uppstod ganska snart därefter. Konkurrerande "skol
mästare" forekom med några få elever som lärjungar. De rikaste
borgarna höll sig med särskilda informatorer. Om den fOrste mera
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behandlade barnen! En annan rektor från sekelskiftet 1700 klagas det
över: "Det går mycket illa till vid skolan emedan han ej går dit, så
länge han är i tvist med rådman Ekman".

På 1690-talet fick staden ett eget skolhus, och förhållandena började
stadga sig under 1700-talet. 1717 fick skolans rektor till sin hjälp en
"kollega". Det blev också regel, att rektor och lärare hade universitets
utbildning. Elevantalet var dock mycket blygsamt, skolgången var
ojämn och stadens befolkning var så fattig, att den inte hade råd att
hålla sina barn i skola så länge. Få och dåliga skolböcker var regel,
och lärarna var uselt betalda. Armod och torftighet präglade därför
stadens skola under hela 1700-talet.

Under 1800-talets början skedde stora förändringar. Bildnings
törsten steg, elevantalet växte och flera klasser finns omtalade. 1839
blev den lägre lärdomsskolan omvandlad till en högre fullständig på
tre till fyra klasser, och en ny skolbyggnad blev färdig 1844. 1858 blev
skolan ett fullständigt läroverk med reallinje. 1864 ägde den första
studentexamen rum i stadens läroverk, sedan nya bestämmelser
införts, som flyttade denna examen från universiteten.

Under denna tid hade Vänersborgs stad genomgått en snabb ut
veckling till Vänerns ledande hamnstad och till exporthamn fOr dals
landsslättens och västra västgötaslättens säd. Det avspeglar sig också i
skolans blomstring.

1840 fanns 39 elever i läroverket, redan 1842 hade siffran stigit till
100 och 1863 var antalet elever 206. Därefter var man tvungen att
bygga en ny stor skola. 1869 var den färdig, och den användes med
tillbyggnad 1934 aven tredje våning ända fram till 1963. Den gamla
skolan fick tjäna som annex för naturvetenskapliga ämnen samt för
musik och teckning till samma år.

Det är intressant att iakttaga, hur detta gamla småstadsläroverk
drog till sig elever från praktiskt taget alla socialskikt redan vid mitten
av 1800-talet. Den förste studenten var son till en pistolsmed, och
samtidigt gick då i skolan
10 adelsmäns söner
9 ofrälse militärers söner

18 civila ämbetsmäns söner
29 ståndspersoners söner
65 borgares och näringsidkares söner
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19 hemmansägares söner
21 hemmansbrukares, torpares och arbetares söner.

y tterligare några siffror får illustrera skolans utveckling. 1920 fanns
där 274 elever, 1930 noterades 362, 1940 - 432, 1950 - 715 och
j 960--956 elever. Det anmärkningsvärda i denna elevtillströmning är
natur ligtvis den starka ökningen efter andra världskriget. Fram till
1940 lockade den högre skolutbildningen relativt få av våra ungdomar.
En stigande levnadsstandard efter andra världskriget och brist på
utbildad arbetskraft i ett alltmer komplicerat samhälle gjorde, att allt
större skaror sökte sig till vidareutbildning efter folkskolans slut.

Samtidigt började den stora debatten om hur denna efterkrigsskola
skulle utformas. Efter ett långvarigt utredningsarbete och några års
försökverksamhet med s.k. enhetsskola var våra myndigheter färdiga
att fatta det stora beslutet om en ny grundskola, som det nya namnet
blev. Den skulle organiseras som ett treårigt lågstadium, ett treårigt
mellanstadium och ett treårigt högstadium eller en nioårig skola, som
skulle vara obligatorisk för all ungdom. Den skulle vidare ge stora
möjligheter till individuella val efter önskningar och personlig
läggning, och 1962 var beslutet färdigt.

Som var och en lätt kan förstå, innebar detta stora bekymmer för
varje kommun. Framför allt måste nya utrymmen till för att kunna
härbärgera alla nya elever. I Vänersborg hade den mera normala
årliga elevökningen redan på 1950-talet orsakat läroverket stora
problem, och man fick söka sig ut till diverse egendomliga lokaler i
staden, bLa. en källare i dåvarande Hushållningssällskapets hus. Den
gamla, utdömnda Småskolan vid Edsgatan-Nygatan fick också tagas
i bruk igen. Diskussionen om en ny skolbyggnad hade pågått sedan
slutet av l 940-talet, men ovissheten om det nyas form gjorde alla
planeringar svåra. De två huvudlinjerna i funderingarna gällde, om
man skulle bygga helt nytt eller om det gamla läroverkshuset skulle
kunna användas till en fårbättrad och utökad skolbyggnad. Det stod
dock ganska klart fOr de ansvariga fram mot slutet av 50-talet, att den
gamla skolbyggnaden inte gick att bevara. Det fanns t.ex. i den blott 5
klassrum av normal storlek. Nya krav på biblioteksutrymmen och
utrymmen fcir elever och lärare hade dessutom tillkommit. Ingen
skolmatsal fanns heller. Att bevara den gamla byggnaden skulle därtill
vara ekonomiskt oklokt. Allt talade får ett nybygge, när man väl hade
satt sig in i de sakliga övervägandena.
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mycket tidigt fick klart, att Huvudnässkolan inte kunde klara det nya
gymnasiets krav. Varken ytorna eller planlösningen av skolans lokaler
kunde ligga till grund för de nya kraven. När därtill kom, att
grundskolan bara växte, gav sig beslutet nära nog av sig självt. En ny
gymnasieskola måste byggas, och Huvudnässkolan kunde ganska
enkelt gå över till enbart högstadieskola. Även om en ny sådan nyligen
blivit fårdig på söder - Torpaskolan (1965) - behövdes nu en till.

En annan huvudlinje vid planeringen av den nya gymnasieskolan i
Vänersborg var, att yrkesutbildningen också måste få plats i lokalerna.
Förr eller senare skulle beslutet komma om att den skulle slås
samman med gymnasiet, och därför måste den också in i planeringen
av det nya skolbygget.

Även där kan man väl utan överdrift påstå, att Vänersborg lyckades
lösa problemen på ett lyckligt sätt. Yrkesskolans byggnadsfråga hade
varit lika gammal som gymnasiets, och nu passade de nya tankegång
arna bra in för sammanslagningen. Ingenting hade egentligen gjorts i
onödan trots de ständigt växlande skolideerna och direktiven från
centralt håll i landet, och besluten passade väl in i stadens egen
utvecklingadynamik på skolornrådet. Något man så här efteråt kan
erinra sig från dessa hektiska år, är att såväl den politiska skolled
ningen som den mera tjänstemannabetonade stundom hade ett milt
uttryck av förvåning i sina ansikten över att allt verkligen gick ihop till
slut. Ock man förstår dem.

Såväl planering som bygge av den nya gymnasieskolan, som
uppfördes på en rymlig tomt på söder, gick med rekordfart, på något
mera än ett år, och när den stod fårdig för inflyttning hösten 1969
hade staden och dess skolungdom fått en bra skola att arbeta
i. Visserligen går utvecklingen fort nu för tiden, och alla önskningar av
i dag kan inte helt tillgodoses. Växlingar i tankegångarna hos de
centrala skolmyndigheterna gör , att nya befattningshavare och nya
kurser ofta måste till.

När så år 1971 de praktiska linjerna kom att organisatoriskt läggas
ihop med gymnasieskolan, innebar detta inte några större förändringar
för oss i Vänersborg, eftersom vi redan vid inflyttningen 1969 hade
haft med oss yrkesskolan och dess ledning i de nya lokalerna. Såväl
lärare som elever hade redan då i praktiken slagits samman med
gymnasieskolans mera teoretiska linjer. Vi har således nu både treårig
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Placeringen av den nya skolan var också en svår fråga. Kunde bara
den gamla tomten användas, och kunde en ny skola där bli så ostörd
av trafiken, att den vore möjlig på platsen, var detta den bästa
lösningen. Byggteknikerna forklarade att så var möjligt, och beslutet
gick därfor igenom, att en ny kombinerad gymnasie- och grundskola
skulle byggas på läroverkstomten vid sidan av den gamla från 1869.

Höstterminen 1963 stod den nya skolan fårdig, sedan den gamla
rivits omedelbart efter juniexamen samma år. Den fick namnet
Huvudnässkolan efter det näs, som hela den gamla staden Vänersborg
ligger på. Läroverksnamnet hade avskaffats av högre myndigheter.

Samtidigt med att de statliga myndigheterna hade fullbordat
utredningar och beslut om grundskolan hade nya utredningar tillsatts,
som skulle komma fram till ett modernare gymnasium. 1960 tillsattes
så en gymnasieutredning och en ny tvåårig linje, den s.k. fackskolan
utreddes samtidigt.

1963 på sommaren började resulteten av tänkandet på gymnasie
skolans område att komma fram till offentlighet. Det nya gymnasiet
skulle, tycktes det, bli avsevärt mera omfattande än man hade trott
bland skolfolk, och när sedan riksdagsbeslutet var klart 1964 fick de
lokalt ansvariga sätta sig ned och i många fal1 tänka om inte minst då
det gällde lokalfrågorna. Redan den 1 juli 1966 skulle det nya
gymnasiet sätta igång. En starkt utbyggd organisation med många nya
linjer, såväl tekniska som ekonomiska, såväl tre- som tvååriga fodrade
helt nya lokaler med stora tillkommande ytor for samlingar, fOr
arbetsrum åt lärare och elever, for utökad administration och mycket
annat.

Dessutom hade den gamla yrkesskolan också utsatts for ett radikalt
nytänkande, vars kanske viktigaste del var att den skulle slås ihop
med gymnasieskolan och bilda en enhetlig utbildningsform for alla

elever, som ville fortsätta sina studier efter den nioåriga grundskolans
slut.

Som var och en kan fOrstå var det hetsiga år fOr den skol1edning,
som måste ta ansvaret for att allt detta nya skulle kunna genomfOras i
Vänersborg. Den kommunala skolledningen hade redan några år
tidigare forstärkts med en skoldirektör, som fick ta huvudstöten vid
allt detta planerande.

I debatten utkristalliserades ganska snabbt några huvudlinjer, vars
sakliga tyngd inte gick att se bort ifrån. Det viktigaste var, att man
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humanistisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk, neturvetenskaplig och
teknisk utbildning här. Vi har också tvååriga sociala, ekonomiska och
tekniska linjer, distributions- och kontorsutbildning, konsumtionslinje
och beklädnadslinje (damkläder), byggteknisk, elteknisk, fordonstek
nisk, verkdstadsteknik och hemteknisk utbildning liksom läkarsekre
terarkurs och specialkurs for pappersutbildning. Därtill arbetar vi for
att få en processteknisk utbildning, som skulle passa väl in i traktens
industriella miljö. Samtidigt organiseras från skolan vår kommunala
vuxenutbildning.

Jag har tagit mig friheten att räkna upp så många av våra utbild
ningsmöjligheter, därför att jag tror, att åtskilliga vänersborgare inte
känner till, hur deras gymnasieskola är organiserad.

Under skolans mest händelserika utvecklingsår gick ju diskussioner
na höga i staden, och många missuppfattningar om bakgrunden till
besluten fördes fram. Jag hoppas, att denna tillbakablick skall göra
skolutvecklingen under de senaste decennierna klarare. Så tokigt
kanske det till slut ändå inte gick på skolområdet i den goda staden
vid Vänerns gröna stränder.

Sune Lundgren.

Författaren är rektor vid Gymnasieskolan i Vänersborg
sedan 1969. Tidigare var han rektor vid högre allmänna
läroverk från 1953. Han är student i Vänersborg, til.d:r i
Lund i historia 1945. Han har varit lektor i Umeå
1948-53. Han är också rodd i staden 1913.
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En oktobermarknad i början av seklet.

En av de stora händelserna i Vänersborg är och var förr, i än störn
utsträckning, den stora oktobermarknaden.

Min far, Gustaf, berättade ofta om det gamla Vänersborg och
följande händelser är nedtecknade av honom som han korn ihåg dem
för 50 - 60 år sedan, då han var i lO-årsåldern.

Oktobermarknaden, eller pigmarknaden som den också kallades,
förbereddes mycket noga, bland annat genom att ett femtontal
gummor från "fattiggården" veckan före marknaden fick rensa upp
mellan kullerstenarna på stora torget, vilket denna tid på året
"grönskade" för fullt. Samtliga stenlagda gator var för övrigt satta
med kullerstenar.

Redan vid femtiden på morgonen började de första marknadsbe
sökarna anlända. Det gällde att få en bra plats for sina produkter och
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för sin häst och vagn. -Nordvästra delen av torget var upplåten för
hästarna men utrymmet räckte inte långt, varför specerihandlarnas
gårdar fick ta emot huvuddelen av "handelsmännen".

Vid denna tid fanns Ahman & Pettersson, Fågelström, Jonsson &
Ullgren, Almlövs och Sundelius speceriaffärer, av vilka den sist
nämnda hade den största gården.

Många marknadsbesökare kom från platser långt utanför staden.
En del kom med häst och kärra, många gick och några anlände med
det relativt nya fortskaffningsmedlet velociped.

Nåväl, staden upplät S - 6 långbord på bockar vilka även användes
på vanliga torgdagar och var placerade i sydvästra delen av torget.
Alla som hade något att sälja radade där upp sina varor som var ägg,
smör, fjäderfä och inte att förglömma dalsländsk ostkaka, en stor
läckerhet som det numera är mycket svårt att få tag på.

Vid denna tid fanns en vänersborgare som gick under smeknamnet
Trolle-Petter. Denna man som den vakne läsaren förstår var trolleri
kunnig, roade sig med att gå fram till en gumma som sålde ägg och
köpte av henne ett ägg, S öre var priset. Han slog sönder ägget och tog
ut en tvåkrona. Därefter köpte .han ytterligare ett ägg och tog ut ännu
en tvåkrona. Till gummans stigande förundran innehöll även det tredje
ägget en tvåkrona, sedan var det stopp, gumman sålde inga fler ägg,
hon tog sin äggkorg och gick in på Jonsson & Ullgrens gård och slog
sönder de kvarvarande äggen ett efter ett, utan att finna några
tvåkronor.

Till marknaden hade kommit många som sålde frukt. En vanlig
fråga var om äpplena var söta. Om så ej var fallet kunde man få
svaret att de var "kriska" , vilket skulle vara ett säljvänligare uttryck
för sura. Uttrycket är säkert speciellt vänersborgskt.

Ett annat vänersborgskt ord är "gassigt" som betyder trevligt eller
käckt. Undertecknad som sedan ett antal år är bosatt i Östergötland
råkade vid ett tillfälle träffa en person som när han hörde att jag var
från Vänersborg bad mig säga just ordet gassigt. Personen i fråga
hade SO år tidigare varit inackorderad i staden under sin skoltid och
ett av sina starkaste minnen hade han av just ordet gassigt.

Nestorn av alla torgförsäljare var Anna-Julia eller som hon också
kallades, Äpple-Anna. Hon hade sin torgplats i hörnet av Edsgatan
och Kungsgatan. Anna-Julia var en glad och trevlig person som i över
30 år sålde sina varor. Dessutom hade hon de vackraste äpplekinder
som varje flicka kunde avundas henne.
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Där fanns också en svartlockig italienare som sålde gipsfigurer som
var mycket populära. Där fanns också Käpp-Erik med sina käppar,
som liksom många av de övriga försäljarna återkom år efter år.

Den största delen av torghandeln var i sydöstra delen av torget, där
karamellförsäljarna och zigenarna med sina ballonger och lyckobrev
höll till. Lyckobreven plockades fram av papegojor ur en låda, och
barnen öppnade dem med spänning och nyfikenhet.

Där fanns mannen med tittskåpet som beledsagade bilderna på ett
mycket fascinerande sätt. Så här kunde det låta:

Här har ni en gata i Amerika som är så lång att den räcker från
ena ändan till den andra.

Här ser ni påvens palats i Rom, när det regnar i Rom blir det
grogg.

Tyskarna hade vid denna tid kommit fram med en kanon som
kallades tjocka Berta. När denna förevisades lät det sålunda:
Tjocka Berta
har ett hjärta
hårt och kallt som svenske sten
ej det blickar
ej det klickar
för sina fötter lägger var och en.

I nordöstra hörnet av torget höll kakelugnsmakare Tidstrand till
med sitt lergods, särskilt tilldrog sig intresset lergökarna.

Det hände ibland att stadens poliser fick ta hand om överförfriskade
personer. Då det på den tiden inte fanns polisbilar skedde transporten
av den överförfriskade på en dragkärra som polisen lånade i närmaste
affär. De långa sablarna var ofta till besvär för poliserna som
snubblande och dragande kärran utgjorde en festlig syn.

Där fanns också loppcirkusen som lockade många besökare. Före
ställningarna gavs i plåtslagare Mattsons lokal, numera Lundborgs på
Edsgatan. Det var en kraftig kvinna i 40 -50-årsåldern som var
cirkusdirektör och artisterna cirka 20-talet loppor som satt på hennes
bara arm.

Arenan var ett runt bord där de "dresserade" lopporna utförde
olika konster, de kunde gunga i en trapets, draga en vagn där kusken
givetvis också var en loppa, balansera på lina, draga och åka karusell
samt en rad andra konster. Det hela var mycket fascinerande.
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En marknadsdag slutade gärna med ett biobesök. Populära
filmstjärnor vid denna tid var Max Under och en herre vid namn
Leman. Ljudet var ännu ej aktuellt på film men en grammofon skött
av farbror Dahlström med skägget levandegjorde bilderna, vilka
flimrade förbi.

Ja - så slutade en stor dag för en W-åring i Vänersborg i början av
seklet. Då det inte fanns någon konkurrens från andra nöjen har dessa
marknadsdagar etsat sig fast i minnet.

Tage

Tage Milling är fodd och uppvuxen i Vänersborg, son till
Gustaf MiJling. Sedan ett antal år tillbaka är Tage Milling
nu verksam i Linköping.
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ARSKRÖNIK.A 19740

Kära gillebröder'
Det har hänt märkliga ting under det år som gått.
Världspressen har helt dominerats av händelserna i USA, där

Richard Milhouse Nixon slagit rekord i publicitet, och det skulle
verkligen vara intressant att få veta hur många spaItkiIometer som
skrivits om denne märklige man. Under hans och Kissingers
goodwillresor runt jorden i fredens tjänst - och i det avseendet har de
väl lyckats bättre än någon annan - arbetade rättsväsendet där hemma
systematiskt på hans undergång. Efter många turer i valsen att hålla
sig kvar föll han på eget grepp och valde slutligen att avgå. Det var
säkerligen inte på detta sätt han tänkt sig skriva historia.

Nu har i stället Gerald Ford ryckt in i Vita Huset och så får vi se
om han klarar turerna bättre, ener om även han går-lika fort som
bilen med samma namn.

Men det är inte bara i USA som det händer saker.
I VästtyskIand har Willy Brandt dragit sig tillbaka som kansler

sedan det uppdagats att en av hans närmaste medarbetare och vän var
spion.

I Grekland har luften gått ur juntan sedan den varit med om att få
igång kriget på Cypern.

I Etiopien har konungarnas konung störtats från sin gudomliga
tron, och nu är det tydligen så att han son åtagit sig att bli
galjonsfigur åt den nya regimen. Trots att han av naturliga skäl är
yngre än sin far lär hans hälsotillstånd vara i betydligt sämre skick,
men så får han ju också nödig hjälp att bestiga tronen.

Det är som sagt oro i hela världen.
Brottshandlingar som attentat, mord, kidnappning och utpressning

har blivit medel som i stor omfattning utnyttjas i politikens tjänst. Hur
skal! det sluta, frågar man sig med oro...

I Sverige ägnar vi oss åt lagstiftning. Vi är mitt inne i reformernas
tidevarv och nya lagar stiftas på löpande band.
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Det är arbetarskyddslagen, konsumentköplagen, konsumentservice
lagen, åmanska lagen och allt vad de nu heter, och det är minsann
inte lätt för vanligt folk att hänga med.

En av de senaste reformerna-tandläkarreformen-har tydligen inte
utfallit till belåtenhet, och under tiden som patienterna får vänta på
behandling utfaller i stället alla dåliga tänder. Detta är ju ett rationellt
men föga trevligt sätt att lösa frågan på.

Men snart behöver svenska folket inga tänder. Så dyr som maten nu
är blir det välling för hela slanten.

Inflationen fortsätter i oförminskad hastighet.
När oljeschejkerna upptäckte hur dyrt det var att hålla harem och

att åka omkring i förgyllda Rolls Royce chockhöjdes oljan, vilket satte
igång en inflation i världen som säkerligen blir svår att hejda.

Och inte nog med det...
Vi fick en påminnelse om vår sårbarhet när oljeransoneringen satte

in och vi blev tvingade att ransonera bilåkandet och sänka temperatu
ren i våra ombonade hem.

Efter diverse kohandel fick vi i somras en liten frist i prisstegringar
na genom sänkt moms och med en höjning igen mitt i en redovisnings
period. Den lägre momsen utnyttjades flitigt i reklamen och det lär ha
sålts kapitalvaror som aldrig förr. Den som då inte köpte fårg-TV eller
nya möbler kan säkert göra det nu-billigare.

Raskt över till vår egen stad--fOrlåt kommun som det numera heter.
När kyrkklockorna på traditionsenligt sätt ringde in det nya året

svepte historiens vingslag, som det så högtidligen heter, över torget i
Vänersborg. Med ett praktfullt fyrverkeri på Sanden och med sång
och dans och kaffeservering på torget införlivades Brålanda, Frände
fors och Västra Tunhem med Vänersborg och hälsades i hjärtliga
ordalag välkomna i den nya storkommunen.

En epok i stadens 330-åriga historia är därmed avslutad. Nu
återstår att se om den nya epoken blir till större glädje för oss som
skall leva och verka inom storkommunen.

Administrationen växer - allt i enlighet med regeringens ide om
hur svenska folket skall livnära sig i framtiden.

Kommunen har invigt sin nya W-millioners förvaltningsbyggnad och
medan landshövdingen von Sydow talade varmt om framtidens
samarbete även mellan Vänersborg och Trollhättan visade sistnämnda
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stad sin samarbetsvilja genom att helt utebli från gratulanternas skara.
Annars gratulerades det å det livligaste.

Sparbanken slog till med ett tre våningar högt konstverk på fasaden
- ett konstverk om vilket det mesta är sagt.

Länsförsäkringar gjorde en fin insats genom att till staden rädda
den fina Birger Sjöberg reliefen, som tidigare prydde FrimurareIogens
Restaurang. Och Stenebyskolan har med sin gåva visat prov på
svenskt konsthantverk när det är som bäst.

Som sagt, administrationen växer även på andra håll och
landstinget planerar att samla sina trupper under ett tak genom att
bygga en förvaltningsbyggnad över A F Carlssons gata öster ut över
kvarteren Dahlian och Fikusen.

Man kunde kanske väntat sig att kvarteret där gillets krönikör är
född och där Gösta Fröberg lekt som barn och upplevt jordbävning
och annat trevligt skulle bevarats till eftervärlden. Men icke, sa' Nicke.
Vi får väl nöja oss med att gå till eftervärlden med byst i plantaget.

Apropå byst, så har Brigitte Bardot nyligen fyllt 40 år och i en
storstilad intevju uttalat att hon inte kommer att måla igen sina
rynkor med färg. Nä, nä..färgen är dyr och åtgången stor. Om en
sådan konsument avstår kan färgen räcka till mycket annat. Tänk
bara att kunna måla Hermansson (k) mörkblå och Bohman (m) röd.
Det skulle minsann piffa upp i riksdagen, och Lothigius (m) som
motionerat om ett gladare Sverige kanske t o m kunde locka fram ett
leende hos Gunnar Sträng.

Plantaget var det ja!
Där fortsätter underhållningen på sommaren till turisternas och

infödingarnas förnöjelse. Efter underhållningen kan man numera delta
i älgsafari på Halleberg, där älgarna snällt låter sig beskådas. Visar
dom sig lika villigt under kungajakten behövs det inga drevkarlar.

På premiärvisningen var det bara tidningen Trollhättans utsände
medarbetare som inte såg älgarna. Det är märkligt med vår kära
granntidning, som så lätt gör mygg till kameler men som inte kan
upptäcka så stora djur som älgar när dom visas i grannstadens regi.

Det är som vanligt ett rikt utbud av kulturaktiviteter i staden.
Biblioteket har slagit svenskt rekord i utlåning med 9,7 lån pr
innevånare - så läskunniga tycks vi vara.

Konstutställningar och konserter avlöser varandra, men det mest
glädjande är väl ändå att vår fina teater nu får en fast ensemble
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'Vi vill spela teater utan politiska pekpinnar,' säger ledaren i en
intervju i Ela. Det låter underbart, men vad säger arbetsgivaren ABF
om denna goda cigarr?

Tänk om vår egen scen kunde bjuda oss gammal hederlig. god
teater - sådan som publiken vill ha. Konstigheterna kan ju
Riksteatern som tidigare få stå för.

Den som lever får se.
Det skall även bli intressant att få se resultatet av den utlovade

skattesänkningen nästa år . Kanske får man disponera en tusenlapp
extra det året, men hur går det med småföretagen som skall vara med
om att betala kalaset?

Visserligen är det bara lagmän som man kan lita på. enligt en
nyligen företagen undersökning, men jag tror ändå på Hadar när han
har lovat att vänersborgarna slipper skattehöjning under 4 år framåt.
Landstinget har ju för säkerhets skull tagit ut sitt i förskott.

Det jubileras varje år och eftersom jubileer på sitt sätt ger en bild av
föreningslivet i staden får dessa ett avsnitt även i årets krönika.

Föreningen Vänersborgs Musei Vänner - en förening som under
årens lopp bidragit till museets utveckling genom inköp och
donationer av värdefulla föremål och som även bekostat renovering av
museets unika fågelsamling - har firat 20-årsjubileum med högtids
sammanträde i den nya museihallen.

Vid detta tillfälle utdelades Adolf Andersohnsmedaljen till Oskar
Engström från Vänersnäs, numera bosatt i kommunen.

Vänersborgs Lions Club har fyllt 20 år - en sammanslutning som
vore värd en egen mässa, men jag nöjer mig med att konstatera att
Lions under denna tid, genom olika aktiviteter samlat in över 700.000
kronor, som oavkortat gått till hjälpverksamhet och kulturella
insatser av olika slag - det mesta till stadens och dess innevånares
nytta och glädje.

Det är Lions som har bekostat nygjutningen av Bältespännarna, som
trots rivningsförsök fortfarande står på plats i museiparken.

Det är Lions som har skänkt konstverken till Huvudnässkolan och
som tillsammans med gillet donerat konstverket 'Triad' vid Idrottshu
set.

Jubileet firades med högtidssammanträde i biblioteket och med en
glad fest på stadshotellet.
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Dubbelt så gammal är Vänersborgs Gymnastikförening som i 40 år
verkat i staden.

Ett levande bevis för gymnastikens välgörande inverkan var den
legendariske ledaren och gillebrodern Knut Hansson, som med sina
85 år på nacken deltog i festligheterna och som ur ordföranden Evert
Lundborgs hand fick mottaga en välförtjänt utmärkelse.

En bild i Ela, tagen på Vänersvallen efter en gymnastikuppvisning
där, när föreningen var ny, fick mig att konstatera att tiden går och
hullet kommer.

Jo då, det är krönikören den där magra ynglingen som står ungefär
mitt i bilden och försöker dölja sina smala armar.

Roddklubben har fyllt 60 år, vilket celebrerades med en tävling
mellan nu aktiva roddare och våra lag från fordom - lag som
plockade SM och DM-medaljer på löpande band.

Gissa om det sedan smakade bra med ärtsoppan som serverades
klubbhuset.

Vi som hade förmånen att få tillbringa den gångna sommaren
Vänersborg kan med tacksamhet se tillbaka på en visserligen blåsig
men solrik sommar när hela övriga Sverige dränktes i regn.

Vänersborg i sommarskrud är en vacker stad.
I gamla hamnkanalen låg rader av färgglada båtar som gav ett

pittoreskt inslag i stadsbilden, och man kom osökt att tänka på
gångna tider när sjöfarten var livlig och Vänersborgs hamn den största
i Vänern.

Båtintresset lever kvar och snart får vi kanske uppleva en planerad
utbyggnad på Sanden, som ger båtägarna ankrings- och uppläggnings
platser och nutida sjöfarare från när och fjärran marin service.

Ytterligare ett bidrag till turistnäringen och affärslivet i staden.
Nu är hösten här med mörker och kyla, regn och rusk.
Då känns det gott för oss att åter få samlas på detta sätt i broderlig

samvaro kring det som enar oss - intresset för vår hemstad.
Äter ett gilleår har alltså gått tillända.
En del bröder har lämnat oss, nya har kommit till.
Detta är livets gång.
Men låt oss alla hjälpas åt att bevara vårt gille som ett värdefullt

arv till kommande generationer.
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För det gångna året tackar jag alla vänliga och glada gillebröder
och inför det nya önskar jag Er alla god hälsa och framgång - och
gärna någon krona över i plånboken.

Allhelgonadags afton den 1 november 1974.

SVEN LIND.
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t
MINNESRUNOR 1974.

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

Gillebröder
Under det år som gått sedan vi sist möttes till Högtidsstämma ha femton bröder

fullbordat sin jordesvandring och lämnat vår krets. Vi minnas dem alla som goda
människor och goda gillebröder.

Kontoristen SVEN ACKE EK föddes i Vänersborg
den 12 juni 1935 och avled där den 10 november
1973. Sedan han avlagt realskoleexamen vid läro
verket kom han ut i förvärvslivet och arbetade i
hemstaden och i Trollhättan inom motor-, el- och
fotobranscherna. Redan i barndomen hade han fått
intresse för det gamla Brätte och utgrävningarna
där och detta intresse utvidgades att omfatta
Vänersborg och dess småstadskaraktär. Han samla
de djupt gående kunskaper i arkeologi och
konsthistoria och så småningom knöts han till
Vänersborgs museum, där han kunde göra betydel
sefulla och uppskattade insatser. Han var kännare
av Kinas konst och konsthantverk och det svenska
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glasets historia, han var ornitolog och arkeolog. Men någon kammarlärd var han ej utan
sökte sig gärna ut som faltobservatör, en skicklig sådan, ej minst som foto~raf, där han

var något aven konstnär. I tidigare år var han en framgångsrik idrottsman med bandy
och rodd som huvudintressen. Han anses ha varit en av Vänersborgs roddklubbs
skickligaste styrmän och lade samtidigt ned ett betydande arbete som klubbens
sekreterare. Slutligen kan nämnas att han som intresserad radioamatör kom att tillhöra
det internationella brödraskap, som dessa amatörer utgöra, och fick vänner världen
över. Acke Ek gick med grundlighet och entusiasm in fOr det han företog sig och
samtidigt hade han stor förmåga att aven entusiasmera andra för sina intressen. Hans
vänliga och vinnande natur, hans uppriktighet och vederhäftighet gjorde honom
uppskattad och respekterad och skaffade honom många vänner bland forskare och
samlare. Tyvärr blev hans verksamma liv kort. En långvarig sjukdom, varöver han aldrig
hördes klaga, bröt i förtid hans bana. -Ek inträdde i Gillet 1965.

Skolvaktmästaren GÖSTA ERIKSSON, född i Vä
nersborg den 22 december 1913 och död där den
18 november 1973, började i slutet av 1920-talet

arbeta på Skofabriken men lämnade anställningen
där 1941, då han antogs till vaktmästare vid den då
nybyggda Södra folkskolan, där han fick verka
under mer än 30 år. Här nedlade han ett nitiskt
och plikttroget arbete och det har från lärarehåll
vitsordats, att han på sitt område var dem en
verklig hjälp. Ej minst hade han förmågan att på
skolgården hålla ordning och reda bland eleverna.
Likväl var han Mycket omtyckt och avhållen av
dem. Redan som liten pojke intresserad av allt vad
båtar hette i hamnkanalen blev han med tiden en

verkligt skicklig seglare och en stöttepelare i Vänersborgs segelsällskap. Han nedlade ett
intensivt arbete vid tillkomsten av sällskapets klubbhus i SikhaIl. På senare tid fann han
glädje och kamratskap i sammanslutningen Gamla seglare. Utrustad med en vacker
basröst var han under många år medlem i sångsällskapet Sjung, Sjung. - Eriksson

inträdde i Gillet 1955.
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F.d. apotekaren SIGURD BARKSTEDT fciddes i
Vänersborg den 26 september 1885 och avled där
den 29 november 1973. Han tillhörde en sedan
flera generationer i staden bosatt släkt, känd for
sina musikaliska och konstnärliga anlag. Han
avlade mogenhetsexamen vid stadens läroverk 1904,
blev farm. kand. 1909 och legitimerad apotekare
1913. Efter anställningar på olika apotek tjänst
gjorde han under åren 1919 - 1936 på apoteket
Hjorten i Örebro. Sistnämnda år fick han privileg
ium på apoteket i Älvdalen och 1944 - 1952
innehade han apoteket Tranan i Vänersborg. Från
ungdomsåren i hemstaden, då han tjänstgjorde som
elev och kandidat på apoteket, bevarade han

minnen från den krets av ungdomar som samlades kring Birger Sjöberg och deras glada
utflykter till stadens omgivningar, främst Dalbobergen. Han berättade gärna därom.
Barkstedt torde ha varit den siste kvarlevande av Sjöbergs vänner i Vänersborg. De
ärvda konstnärliga anlagen utvecklades under ungdomsårens friluftsliv i Vänersborgs
omgivningar. Under Örebrotiden började han på allvar måla, inspirerad av de vackra
motiv Svartån erbjöd, och efter återkomsten till Vänersborg valde han gärna motiv från
de gamla gatorna i Nordstaden och hamnkanalen med dess skutor. Han var varmt
intresserad av litteratur och fann en djup tillfredsställelse i böckernas värld. Sigurd
Barkstedt älskade sin fädernestad och gladde sig åt att där få tillbringa senare delen av
sitt liv. Han forblev friluftsmänniska och långt efter pensioneringen sågs han om
vintrarna på skidturer i Dalbobergen. Ända till sin sista tid kunde han glädja sig åt den

dagliga promenaden på Skräcklan och när han såg ut över vattnet gingo han tankar till
ungdomsårens roddfärder till Dalbolandet och kanske till Sjöbergs ord: "Så glida vi från
stranden i sakteliga mak från grönska och syrener och röda tegeltak." - Barkstedt
inträdde i Gillet 1930.

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

F. köpmannen SVEN DAFGARD fåddes i Väners
borg den 30 september 1898 och avled på
Lidköpings lasarett den 15 januari 1974. Han
tillhörde en enligt släkttrakitionen från Tyskland i
början av 1700-talet till Vänersborg inkommen
hantverkarsläkt, vars medlemmar tidigare voro
kopparslagare och hattmakare men under senare
generationer blevo slaktare. Sven Dafgård lärde
detta yrke hos fadern Runo Dafgård och arbetade
sedan hos sin äldre broder Axel i dennes rörelse.
Omkring 1920 bedrev han i kompanjonskap med
farbrodern Gustaf kreaturshandel i Vänersborg.
Efter några år separerade de bägge delägarna och
Sven Dafgård flyttade till Vara, där han under

flera år hade en framgångsrik kreatursaffär. 1935 inköpte han ett slakteri i Gullspång
men flyttade redan 1937 tillbaka till Vara, där han fårvärvade en liknande rörelse, som
han drev till 1960. Av åldersskäl överlät han då denna. Sven Dafgårds intresse var 

utom arbetet och familjen - hästsporten. -Han inträdde i Gillet 1953.

F. elinstallatören OSCAR G. ANDERSSON fåddes

i Vänersborg den 10 april 1897 och avled där den
30 januari 1974. Han utbildades inom den då

tämligen nya branschen hos AndeJls Elektr. byrå
och öppnade 1919 tillsammans med en kompanjon
egen rörelse. I över SO år var han egen fciretagare.
Som yrkesman var han ledamot i styrelsen får
Götaälvsdalens elektriska samarbetsfårening. Även
i stadens hantverksfårening var han en verksam

medlem och styrelseledamot. Han tillhörde några
år stadsfullmäktige. Idrotten var hans stora intresse
alltsedan ungdomen. Som Plita gjorde han sig känd
som skicklig fotbollsspelare men sina mest beund-
rade insatser gjorde han i I.F.K:s bandylag. I

denna fårenings styrelse gjorde många goda insatser till det vänersborgska idrottslivets
främjande. På äldre dagar upplivade han ungdomens idrottsminnen i Kamratveteraner
nas krets, vars styrelse han tillhörde. -Andersson inträdde i Gillet 1938.
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Faktorn ÅKE MAGNUSSON foddes i Vänersborg
den 1 oktober 1919 och avled där den 10 februari
1974. Han lärde typografyrket vid Vänersborgs
Boktryckeri och blev sedan faktor på Elfsborgs
Läns Annonsblad, där han var en uppskattad
medarbetare under 25 år. Magnussons stora intres
se - utom arbetet - var idrotten. I ungdomen var
han simmare i I.F.K. och gjorde sig känd som en
skicklig polospelare. Under senare år fångades
hans intresse av bowlingsporten och han verkade
som ledare i bowlingklubben Tellus. Inom Väners
borgs Arbetareforening nedlade han ett hängivet
arbete. Överallt där han verkade var han uppskatt
ad for sitt glada humör och sin villighet att rycka
in. där ett handtag behövdes. -Han inträdde i Gillet
1951.

F. lagerformannen KNUT DINNETZ var fOdd i
Vänersborg den 21 januari 1891 och avled under
ett besök i hemstaden pingstdagen den 2 juni 1974.
Han tillhörde en vallonslakt, som invandrat till
Sverige under mitten av 1600-talet och verkat i
Vänersborg sedan 1700-talet. Sin väsentliga arbets
insats gjorde Knut Dinnetz i Stockholm, dit han
flyttade i tjuguårsåldern och där han fOrst under

:åtskilliga år arbetade inom den då nya biograf
branschen. Under 30 år var han därefter anställd

inom Philipskoncernen som lagerfOrman. Han pen
sionerades 1957 och sedan ägnade han sig åt pen
sionärsrörelsen i Stockholm. Under hela sin levnad
höll han kontakten med Vänersborg och hans till

givenhet for hemstaden var ej att taga miste på. För honom var det måhända gott att få
sluta sitt verksamma liv där. Det har sagts, att han i sitt väsen ägde en forfining och ett
behag, som forskaffade honom vänskap och tillgivenhet bland dem, som kommo i
beröring med honom. - Han inträdde i Gillet 1932.
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F. verkstadsarbetaren KARL R. ANDERSSON
föddes i Vänersborg den 2 mars 1896 och avled i
Göteborg den 3 juni 1974. Redan tidigt började
han förvärvsarbeta som reparatör vid tändsticks
fabriken i Vänersborg. I tjuguårsåldern flyttade
han till Göteborg, där han anställdes först vid
Orginal - Odhner och sedan vid Svenska Kullager
fabriken. Efter pensioneringen tjänstgjorde han
flera år som vaktmästare på Göteborgs museum i
Ostindiska kompaniets hus vid Hamnkanalen. Han
var känd för plikttrohet i arbetet, till sin natur var
han enstöring. -Han inträdde i Gillet 1945.

F. lokf6raren FREDRIK ELMQVIST var rodd i
Vänersborg den 6 december 1903 och avled där
den 10 juni 1974. Han kom i U.V.H.J.:s tjänst
1923, blev lokeldare där 1939 och efter järnvägens
förstatligande lokförare vid S.J. 1945. Sedan han
under åtskilliga år varit stationerad som växellok
förare i Öxnered, avgick han den 1 januari 1964
med pension efter ej mindre än 41 tjänsteår. Hans
långa arbetsinsats hade 1953 belönats med guldme
daljen för nit och redlighet i rikets tjänst. Elmqvist
var musikalisk, trakterade gärna sin fiol, och
utrustad med en god sångröst tillhörde han under
många år sångsällskapet Sjung, Sjung. - Han
inträdde i Gillet 1942.



Akeriägaren TAGE ERICSSON föddes på gården
Tegen i Vassända-Naglum den 10 mars 1911 och
avled i Vänersborg den 18 juni 1974. I mycket
unga år startade han en åkerirörelse, som genom
hårda arbetsinsatser från hans sida med tiden fick
en betydande omfattning med distribution av
bensin och oljor och utförande av gräv- och schakt
ningsarbeten. Senare kompletterade han rörelsen
med att uppföra och uthyra ett stort antal
garagebyggnader. Under senare delen av 1960-talet
avvecklade han succesivt åkerirörelsen och ägnade
sig till sin bortgång åt skötseln av garagen och
andra fastigheter. -Han blev medlem i Gillet 1955.

Direktören BERTIL JOHANSSON föddes i Frän
defors den 26 april 1912 och omkom vid en

bilolycka den 20 juni 1974. Redan vid tre års ålder
kom han till Vänersborg tog 1929 realskoleexamen
vid läroverket och skaffade sig därefter handelsut
bildning i Sverige och England 1930-1934, varefter
han tjänstgjorde vid Statens vattenfallsverk i Troll
hättan till 1937. Han etablerade sig under tiden
som egen företagare i Vänersborg. först i kol
branschen. senare i bilbranschen. Han var engage
rad i olika branschorganisationer och inom Väners
borgs fastighetsägareförening, där han var sekrete
rare. Livligt intresserad för idrott och i sin ungdom
aktiv idrottsman tillhörde han V.I. F. som mångår

ig ordförande. Ä ven inom stadens ordensIiv var han verksam, bl.a. var han under flera
år ordförande i Vänersborgslogen av Vasa Orden av Amerika, till vilken han kände sig
drageq genom släktförbindelser med U.S.A. -Johansson inträdde i Gillet 1955.
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F. banktjänstemannen GUSTAF WELANDER var
född i Tengene den 5 augusti 1891 och avled i
Vänersborg den 31 augusti 1974. Som barn kom
han till Vänersborg och avlade här studentexamen
1911. Samma år anställdes han i Enskilda Banken
i Vänersborg. 1943 uppgången i Svenska Handels
banken, och denna arbetsplats blev han trogen.
Han uppnådde pensionsåldern 1951 men ägnade
ännu några år banken sina tjänster. När han
definitivt lämnade arbetet, hade han en mer än SO·
årig arbetsinsats på samma plats bakom sig. Under
sin långa pensionärstid höll han fortlöpande en
mycket god kontakt med gamla och nya kolleger i
banken. Han hade ett levande intresse for staden

och under sina dagliga promenader, han var kanske Vänersborgs siste flanör, foljde han
dess forändring och utveckling. Detta intresse forde honom till Gillet, där han inträdde
1926.

F. bokhållaren BERTIL EDLUND roddes i Väners
borg den 23 november 1899 och avled i Trollhättan
den 6 september 1974. Efter realskoleexamen vid
hemstadens läroverk 1916 blev han elev och
kalkylator vid skofabriken i Vänersborg 1916 
1917. Därefter var han till sin pensionering tjänste
man på olika platser och i olika befattningar vid
Statens vattenfallsverk, under de sista åren som
bokhållare vid Trollhätte kraftverk. Han var en god
simmare och tillhörde Trollhätte simsällskap från
dess start. Han hade ett livligt intresse för
Vänersborg och tillhörde Gillet sedan 1930.
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F. faktorn CARL JANSSON föddes i Vänersborg
den 14 juli 1900 och avled där den 10 oktober
1974. Vid 13 års ålder blev han typograflärling på
Vänersborgs Boktryckeri och han blev detta fåretag

trogen tills han 1967 efter 54 år avgick med
pension. Under en stor del av denna tid var han
tryckeriets faktor. På SO-årsdagen belönades han
med Patriotiska sällskapets guldmedalj får långvar
ig och trogen tjänst. Det var fårvisso en välfårtjänt
utmärkelse: han har fått det vitsordet, att han med
aldrig svikande lojalitet arbetade får företaget och
dess ägare. I ungdomen var Jansson en skicklig
roddare och en av ledarna i Vänersborgs rodd
klubb. Han var en intresserad medlem i stadens
fabriks- och hantverksfårening. -Jansson inträdde i
Gillet 1955.

Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders minne.

EINAR WEISS.

Sida vid sida falla de,

samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,

andra då sol gått ner.

Skuggorna breda sig över dem,

vilan är djup och lång.

Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.

(Anita Hal1den)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

STYRELSEBERÄTTELSE FÖR AR 1974.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1974, Gillets 69:e arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma i Gillets
styrelserum, tisdagen den 19 mars 1974 och till Högtidsstämma på
FrimurareIogen, AIIhelgonadags afton, fredagen den 1 november 1974.
Högtidsstämman, som samlat 69 gillebröder, leddes av l:e Ålderman
nen Olov Janson.

Gillets medalj, som utdelades för sista gången enligt de gamla stad
garna, tilldelades bröderna Gösta Fröberg och Oskar Skärberg. Gillets
2S-årstecken tilldelades 8 därtill berättigade bröder.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats och l:e Åldermannen
avslutat Högtidsstämman samlades bröderna till gemensam måltid.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtiotredje
årgång, som distrubuerades under oktober månad.

Vid årets slut hade Gillet 613 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets

understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträff
ande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdoms
hemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
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1. ALLMÄNNA KASSA
Debet

Behållning från 1973 .
Medlemsavgifter .
Ränta sparkasseräkning .

5.959:81
11.290:

294:82

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

Kredit

3.000:
314:15

1.502:65
487:50

37.45
7.190:-

100:- 12.631:75

17.544:63

Behållning till 1975
Kassa & Postgiro. . . . . . . . . . . 604:87
Innestående i bank _ 4.308:01 4.912:88

17.544:63

2. VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND

Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .

7.616:97
440:

8.056:97

Skatt .
Behålln. till 1975 innest. i bank .

Kredit

134:
7.922:97
8.056:97

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND
Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .

1.800:51
115:

1.915:51

Behålln. till 1975 innest. i bank .

Kredit

1.915.51

1.915:51

4. KNUT HERNSTRöMS MINNESFOND

Debet Kredit

Behållning från 1973 3.609:75 BehålIn. till 1975 innest. i bank......... 3.819:75
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210:-

3.819:75 3.819:75

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND
Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .
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10.414:73
575}

10.989:73

Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

Kredit

4.300:-
6.689:73 10.989:73



6. MAJOR OSCAR WENNERSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND
Debet Kredit

Behållning från 1973 .
Ränta .

4.445:67
285:

4.730:67

Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

1.800:-
2.930:67 4.730:67

7. WILHELM & NORA MALMBEf<GS DONATION
Kredit

6.100:-
6.553:30 12.653:30

12.870:30

Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .

12.160:30
710:-

12.870:30

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

217:-

8. RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND
Debet

Behållning från 1973 .
Försålda årsskrifter .
Annonser .
Försålda särtryck .
Ränta .

3.493:69
180:

3.870:-
225:
213:95

7.982:64

Kredit

Skatt.................................. 31:-
Kostnad for årsskriften 4.230:-
Behållning till 1975 innnest. i bank. . . . . . 3.721:64

7.982:64

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS DONATION
Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .

10.512:71
644:

11.156:71

Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

Kredit

5.780:--
5.376:71 11.156:71

10. NILS CARLSTRÖMS DONATION

7.286:66

11. VIKTOR & ELLEN HANSSONS DONATION

Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .

Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .

6.871:66
415:-

5.136:10
310:

5.446:10

Skatt .
Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen 3.500:-
Innestående i bank 3.665:66

Julgåva .
Behållning till 1975 innest. i bank .
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Kredit

121:-

7.165:66
7.286:66

Kredit

250:
5.196:10
5.446:10



12. EMIL JOHANSSONS DONATION

Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .

3.154:48
190:96

3.345:44

Behållning till 1975 innest. i bank .

Kredit

3.345144

3.345:44

Inom sig har styrelsen for året utsett till 2:e ålderman Sten Sahlin,
till gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Ole Thernquist, till
gillevärd Evert Lundborg samt till kontaktman i fastighetsfrågor Carl
Viking Wahlin.
Till krönikör har utsetts Sven Lind.

Styrelsen har haft nio protokollforda sammanträden varjämte annat
samråd ägt rum.

Vänersborg den 10 april 1975

OLOV JANSON

OLE THERNQUIST

CARL-VIKING WAHLIN

so

STEN SAHLIN

SVEN LIND

STIG LARSSON

EVERT LUNDBORG



GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning under
1974, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande granskningsberättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning
om de ekonomiska förhållandena och om förvaltningen av dess angelä
genheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisnings
handlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller
eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägenheter. Med stöd av
vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för
den tid granskningen omfattar.

Vänersborg den 21 mars 1975.

Bitt Davidsson
granskningsman

George Melin
granskningsman
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Debet

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

ÅLDERDOMSHEMS STYRELSEBERÄTTELSE
FÖR ÅR 1974.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva foljande berättelse över verksamhetsåret 1974, stiftel
sens tjugotredje arbetsår.
Räkenskaperna utvisa fOljande

Vinst & Förlust Konto:
Kredi1

Räntors konto 11.398:85
Skatters konto 842:-
RenhålIn. el konto.. . .. . 2.749:35
Försäkringars konto 1.592:-
Reparationers konto 2.842:- 19.424:20
Understöds konto 400:50
..... , '" . .. . . 19.824:70
Årets vinst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.490:44

23.315:14

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

18.200:
3.000:
2.000:-

115:14 23.315:14

23.315:14

IN-& UTGÅENDE BALANS KONTO 1974

Tillgångar .
Fastighetens konto (tax.v. 160.000:-) .
lnventarie konto . .
Bank & postgiro konto .

Kapital konto .

1/1
155.000:

3.100:
3.062:40

161.162:40
10.067:60

171.230:-

31/12
155.000:

3.100:
2.052:84

160.152:84
6.577:16

166.730:-

Skulder
Låne konto............................................ 171.230:- 166.730:-

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION

Debet

Behållning från 1973 .
Ränta .
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60.263:13
3.088:35 63.351:48

63.351:48

Behållning till 1975
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

55.000:-
8.351 :48 63.351:48



Fastigheten, som .under 1973 undergick omfattande reparationer,
har under året klarat sig med mindre underhåll och kan idag anses
vara i gott skick och utgör med sin nymålade fasad i gult en prydnad
bland fastigheterna stadens norra stadsdel.

Hotellrörelsen har under året bytt innehavare.
Inom sig har styrelsen för året utsett till v.ordförande Sten Sahlin,

till sekreterare Stig Larsson, till kassör Ole Thernquist samt till fastig
hetsförvaltare Carl-Viking Wahlin.

Vänersborg den 10 april 1975.

OLOV JANSON

OLE THERNQUIST

EVERT LUNDBORG

STEN SAHLIN STIG LARSSON

CARL-VIKING WAHLIN SVEN LIND

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av revisorer granska stif
telsen Vänersborgs Söners Gilles Ald'erdomshems räkenskaper och för
valtning, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskap
er och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens
ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess angelägenhet
er.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisnings
handlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller eljest
beträffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full an

svarsfrihet för 1974 års förvaltning.

Vänersborg den 21 mars 1975.

Bilt Davidsson
revisor

George Melin
revisor
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES TILLGÅNGAR

DEN 31/12 1974

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfondi .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond ......•...................
Hjalmar A Lindedals Minnesfond .
Oscar Wennerströms Understödsfond .
Wilhelm & Nora Malmbergs Donation ..•...................
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura & Ester Danielssons Donation .

Nils Carlströms Donation .
Viktor & Ellen Hanssons Donation .
Emil Johanssons Donation .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Ingeborg & Gottfrid Eliassons
Donationsfond. . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. 63.351:48
Avgår fastigheten 6.577:16
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4.912:88
7.922:97
1.915:51
3.819:75

10.989:73
4.730:67

12.653:30
3.721:64

11.156:71

7.165:66
5.196:10
3.345:44 77.530:36

56.774:32
134.304:68



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

1974.
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MEDLEMMAR.
Födelse· Intrå·

år desår

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem , .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALM, LARS, Byggnadsingenjör, VänersQorg .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum .
* ALMQVIST, SVEN, Överläkare, Linköping .
ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästarli, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .
*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-AXEL, Göteborg .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSON, FRANK, Elingejör, Vänersborg .

* ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
• ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg ., .
ANDERSSON, HUGO, Televeksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
* ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
* ANDERSSON, KARL, Göteborg t .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
* ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1955) ; .
* ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg t .
ANDERSSON, PER ARNE .
ANDERSSON, PER-GÖRAN; Köpman, Mellerud .
* ANDERSSON, RAGNAR, f.d Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg .

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

1892
1897
1970
1936
1919
1921

54

SS
51
58
54

58
73
57
46
SS
60
SS
71
43
69
72

54

51
67
42
46
69
65
29
45
58
SS
59
69
53
51

42
38
70
60
35
68



* i\NDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg o .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg o o .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg o oo.
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg .. o o .
ANDERSSON, YNGVE, Kommunalarbetare, Vänersborg o .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg o o.
ANDREASSON, KARL. Museivaktmästare, Vänersborg o .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg o .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg o .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg , o.. o.
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg o.. o. o .
* ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping o .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg o.. o o .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg o o .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg o o .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .. o o .
* BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika o .
* BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg t 29/11-73 .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
* BENGTSON, HJALMAR, fdo Personalföreståndare, Skövde .
BENGTSON, JAN, Konditor, Skövde o o. oo ..
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg o o o o
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg o.
BERG, HAKAN, Faktor, Vänersborg o .
BERG, LARS, Vänersborg o o .
BERG, SUNE, Akeriägare, Vänersborg oo .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg o.
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg o o .
* 13ERGGREN, ERIC, Intendent, Anacapri, Italien o .
* BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö o..
* BERGSTRÖM, GUNNAR, Odont.d:r, Örebro .
* BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
* BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg o .
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol o o ..
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .
• BIEL, GÖSTA, Direktör, Stocksund o oo o .
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg o .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg o .
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg o .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Bandhagen, ständig medlem o ·. o.

1918 45
1924 70
1914 55
1900 61
1925 72

1906 54
1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1912 61
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1932 73
1934 63
1890 45
1885 30
1910 66
1905 33
1943 65
1903 55
1968 68
1920 53
1944 68
1967 68
1939 67
1943 55
1904 54
1937 72
1911 32
1920 43

1906 23
1912 29
1910 43
1920 48
1901 (24)62
1911 46
1923 65
1927 54
1929 54
1926 60
1912 54
1923 55

57



21
32
73
60
62
30
46
71
44
50
50
53
73

1895
1891
1928
1898
1900
1899
1903
1916
1919
1924
1924
1916
1935

BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem ooooooooooooooo 1914 55
*BODEN, SVEN, Ingenjör, Gislaved, ständig medlem ooooooooooooooooo 1918 47
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooooo 1906 48
*BORGLIND, CARL, fdo Häradsskrivare, Stockholm oooooooooooooooooo 1888 (09)32
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Äsa ooooo" o.. o.. ooooo.. ooooo.. oo.. o 1919 54
BROCKNER, TORSTEN, fdo Kamrer, Västerås oooooooooooooooooooooo 1898 61
• BUGLER, JOHN, fdo Landskanslist, Vänersborg ooooooooooooooooooo 1904 31
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde oooooooooooooooooooooooooooooo 1928 74
BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg ooooooooooooooooooooo 1947 67
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg ooooooooooooooooooo 1932 67
BÄCKSTRÖM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg oooooooooooooooooo 1907 54
CARLZEN, YNGVE, fdo Befallningsman, Vänersborg ooooooooooooooooo 1902 70
* CEDERGREN, GÖSTA, fdo Länsläkare, Linköping oooo• ooooooooooooo 1905 30
* CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad oooooooooo• oooooooooooo 1907 30
*CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle oooooooooooooo. ooooooooooooo 1911 30
CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla oooooooooooooo. oooooooooooo 1913 55
- CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg oooooooooo•• ooooooo. oooo 1916 49
CORSE, FOLKE, Expeditionsforman, Göteborg o.. o. ooo•• oooooooooooo 1909 65
DAFGÄRD, BENGT, Arbetsledare, Trollhättan, ständig medlem . oooooo 1939 50
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källbyo oooo. ooooooooo. o. ooooo. oooo 1919 67
DAFGÄRD, HENRY, fdo Köpman, Vänersborg o. oo.. oo• ooooooooooooo 1903 53
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara t oooooooo. ooooooooo• ooooooooooooo 1898 53
-DAHL, LENNART, Bersingenjör, Sandviken oooooooooo. ooooooooooo. o 1924 48
DAHLGREN, ARNE, Byråasso, Vänersborg oooooooooooooooo• oooo.. ooo 1918 55
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg ooooooo. ooo. oooooo. ooooo 1896 30
DAHLLÖF, AXEL, Affårschef, Göteborg ooooooooooooooooo.•• oooooooo 1911 55
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg oo. ooooooooooooooooooo. ooo. ooooooooo 1965 67
DAHLGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg ooooooooo. ooooooo 1911 53
DAVIDSSON, BENGT, Studerande, Vänersborg oooooooooooooooooooooo 1957 71
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg oooooooooo• oo• ooooooooo 1938 64
DIDEROTH, ERNST, fdo Typograf, Vänersborg ooooooooooooooo. ooo. oo 1893 52
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg, innehavare av

gillets medalj (1972) ooooooo. ooooooooooooooo. oo.. oooo. oooo• ooo
*DINNETZ, KNUT, Lagerforman, Stockholm to oooooooooooooo. ooooooo
DREVANDER, STIG, Ingejör, Vänersborg oooooooooooo.. oooooooooooo
d'ORCHIMONT, CURT, fdo Landsfogde, Vargön ooo. ooooooooooooooooo
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg o' ooooooooooooo. ooooooo
*EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan t o. ooooooooo.. oooooooo.
- EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg ooooooo. ooooooo. oo. o
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg ooooooooooo• ooooo
*EK, HARALD, Överstelöltnant, Näsbypark oo. oooooooooooooooooo. oo.
- EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg oooooooooo. oooo•• oooooooooo• ooo
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg t 10/11-73 oooooo. ooooooo. oo
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan ooooooooooooooooooooooooooo
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg ooooooooooooooo• oooo



EKHOLM, PER·OLOF, Ingenjör, Vänersborg ooo.. oo. ooo.. ooooo .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg ooooo. o... oooo. oo. oo.. oo. o. o
" ELFMAN, NILS·OLOF, Rektor, Bromma o o. o. ooo o. ooo.. oo.. oo
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Eslöv oo. o o.. oooooooooo.
* ELMQVIST FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg t, ooooo. oo.. ooo...
*ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall o.. ooo.... ooo. ooo.. o.. oo.. o.. ooo.
* ELOW, PER, fdo Bankkamrer. Brålanda oooooo. oo.. o.. oo.. o.. oo. o..
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare,. Vänersborg ... oo.. o.. ooo.. ooooo.
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm o. o. o. oooo o.. oooo..
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg . oooo. o. ooo o. ooo.. oo... o
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem oo. oo..
"ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg oooo o.. oo .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem o. oo. oo
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk .. ooo oo.... o.. o. oo
ERIKSSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg o. o. o o.. ooooo.. o.
ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .. o. o. o
"ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg . oo.. o o o.
ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg o'' oo. ooo.. oo
"ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg . o. o.... oooo.. o. o oo.. o
ERICSSON, GUNNAR Vo, Portvakt, Vänersborg . oo.. o ooo .
ERIKSSON, GÖSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg t 18/11·73 o. ooo .
* ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg . ooo. oo. o .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg oo. oo.. o o. oo.
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg . oooooooo.. o o. o.. o
"ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .. o.. o. o. o. ooo o....
ERICSSON, JOHN·OLOF, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .. oo' oooo. o. oo.. oo o. o. oo. ooo.. o.. oooo .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg oo.. o o o .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänersborg t 3/12·73 •. , oo .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Varberg oooo o" o o .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg oo o .
ERICSSON, TAGE, Akeriägare, Vänersborg t. o o.. o .
ERIKSSON, AKE, Frisörmästare, Vänersborg .. o.. o. o o o
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg o.. o.. o o.. ooo .
ERLANSSON, SVEN Arkitekt SAR, Vänersborg o. ooo.. o o.. oo
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg . ooo o .
FALK, HARRY, Akeriägare, Vänersborg . ooo.. oooo o.. o .
FALK, AKE, Transportledare, Vänersborg .. oo o .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg oo.. ooo. ooooooo. ooo. o" o.
FILIPSSON, Snickare, Vänersborg oooo. oo o. o.. o oo. oo. o. o o
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö oooooooo o. o oo .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .. oo. ooo... ooooooooo. o.. ooo o.
FRANSSON, AKE, Skomakaremästare, Vänersborg oo.. o.. oo. o. o
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg oo. o oo. ooo. oo. o

1922 73
1916 60
1919 44
1951 65
1903 42
1912 30
1906 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1913 SS
1944 54
1913 46
1901 SS
1912 46
1918 66
1913 SS
1902 SO
1909 SS
1966 66
1908 43

1939 54
1896 59
1911 57
1932 65
1906 SS
1911 SS
1921 58
1925 70
1925 61
1909 67
1906 SS
1942 66
1926 74
1914 68
1910 52
1916 69
1910 67
1940 68
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FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRISK, KENT, Postiljon Vänersborg .
FRÄNDEGARD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGARD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRÄNDEGARD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .
* FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av

gillets medalj (1974) .

FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerkarbetare, Vänersborg .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
*GEMVIK, GÖSTA, Intendent, Vällingby .
*GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, AKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
*GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Trollhättan .
GRANSTRÖM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg .
*GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av

gillets medalj (1956) .

GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Akersrunö .
*GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänersborg .
*GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg,

innehavare av gillets medalj (1967) .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GöTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GÖRHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
*HAGBORG, ARNE, fd. Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg, ständig medlem .

HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGSER, HAKAN, Fösäljare, Vänersborg .
HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
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1927 67
1920 67
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1911 30
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1911 47
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1920 SS
1910 46
1939 67
1901 54

1884 07
1932 60
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1939 54
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1932 46
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1918 SS
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1919 65
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1908 30
1941 53
1931 52
1946 68
1947 72

1912 52
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HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
"HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
"HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg .
"HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, Örebro, ständig medlem .
"HANSSON, KNUT, Vänersborg t .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Ed .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Brålanda .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
"HASSELBERG, GÖSTA, Professor, Uppsala .
"HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ERNST, f. Rektor, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
"HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
"HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
"HELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg .
• HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg ...........•...........
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HÖGBERG, PER, Disponent, Uddevalla .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Dals Rostock ..•.....................
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSON, GERT, MätningsfOrman, Vänersborg .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .
"JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
JANSSON, KARL, fd. Faktor, Vänersborg t .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .
"JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Förste ålderman .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
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1925 45
1917 67
1926 45
1899 28
1924 52
1942 57
1889 38
1908 66
1940 64
1943 64
1905 59
1909 42
1907 34
1934 57
1904 63
1902 72
1955 73
1906 29
1898 30
1902 55
1930 64
1905 43
1910 65
1908 60
1907 53
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1953 66
1923 53
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1907 71
1934 61
1941 74
1932 53
1901 65
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1920 SO
1900 55
1938 66
1909 (30)49
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1895 54
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JARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan .
*JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg , .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun, ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil. lic., Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, AKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg t .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg , .
• JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .. , .
JOHANSSON. GUNNAR, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla , .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .
* JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
* JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Kontitor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg ., .
JOHANSSON, JOHN, Akeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .
JOHANSSON, KARL·ERIK, Typograf, Vänersborg .
'JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
'JOHANSSON, OSCAR G., fd. Övermaskinist, Mölndal .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
"JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS. Vänersborg .
* JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
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KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vargön, ständig med-

lem .
·CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungkile, ständig medlem .

KARLSSON, HADAR, Kommunalråd. Vänersborg .
KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
CARLSON, INGVAR, l:e Skötare, Vänersborg .
·CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg, ständig

medlem .
• CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Göteborg, ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Göteborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg .
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Karlstad .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg .
• KIHLSTRÖM, LARS, Fastighetsfcirvaltare, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .
• KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
KOREN, GÖSTA, Kamrer, Trollhättan .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Västerås .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .
·CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .

• LARSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets
medalj (1969) .

LARSSON, BO, Verkmästare, Borås .
LARSSON, ERIK, Linjefcirman, Dals-Rostock .
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1914 59
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1921 63
1963 63

1890 19
1922 46
1908 62
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LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg .
LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby, ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Stuveriarbetare, Göteborg .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisingsbacka .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen .
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, gilleskrivare .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
* LAURELL, JOHNNY, Vänersborg .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, HAKAN, Jur. stud. Vänersborg .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Fjälkinge .
*LIND, SVEN, Direktör, Vänersborg, Krönikör .
LIND, ÅKE, Affarsbiträde, Vänersborg .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
• LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
*LINDBERG, GEORGE, fd. Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN, GöSTA. fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försälningschef, Vänersborg .
*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
* LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan .
*LINDSTRÖM, ALLAN, Rektor, Lerum .
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka .

LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-förestådare, Vänersborg .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg, innehavare av gil-

lets medalj (1963) .
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1948 54
1944 SO
1930 57
1920 45
1913 40
1914 SS
1938 66
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1918 62
1899 47
1921 60
1944 65
1902 54
1927 62
1914 54
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1914 37
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1908 30
1918 63
1912 SS
1940 67
1913 SS

1882 51



*LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SÖREN, Verkmästare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasågare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
LUNDBORG, HAKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .. ',' .
• LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg .
* LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
• LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping .
LÖFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Tisselskog t .
* MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Aktuarie, Lidingö .
*MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
*MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg t .
MELIN, GEORGE, Försäljningschef, Vänersborg .
MILLING, TAGE, Fösäljningschef, Lidköping .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJÖRNESTAL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg .
MANGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LARS, Studerande, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo .
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*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
* NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .
* NORDFELDT, PER-OLOF, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg "" " .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg " .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg "
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänerborg "",, .. " .

OLSSON, EINAR, Kassör, Vänerborg , .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Teckningslärare, Vänersborg ständig medlem

OLSSON, JAN, Stud., Vänersborg "".
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Stud., Vänersborg "." " .
OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .

PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg " "".
PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg " .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg " .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg " .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal " .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro " " " .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga "",, .
PARUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem ." .
PARUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .. " .
RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim , . , .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .. " "..
RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla, ersättare i styrelsen .
RANER, STEN ERIK, Med. kand., Göteborg ." " .
RAPP, HAKON, Köpman, Vänersborg " " .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, OLOF, Advokat, Umeå " .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
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1908 41
1923 58
1910 66
1949 SO
1921 43
1925 43
1909 53
1901 66
1928 58
1914 52
1909 67
1921 60

1900 (42)74

1901 SS

1929 48
1918 72
1955 72
1912 60
1949 72
1915 SS
1919 74

1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1919 70
1917 57
1897 57
1943 71
1902 SS

1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
1914 SS

1929 66
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60

1913 51
1944 73
1905 66
1908 54



ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .
• ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig

medlem .
*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil. kand., Sundbyberg .
*1 SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, Andre ålderman .
*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDGREN, EGON, Elekriker, V. Frölunda .
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkoherde, Sävare .
SIUEVALL, VALDO, Ingenjör, Trollhättan .
* SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), l:ste Postiljon, Vänersborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJöLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJöSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJöSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
·SJöSTRÖM, GUSTAF, Vänersborg .
·SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Vällingby .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF, l:e Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
• SKÄRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan innehavare av

gillets medalj (974) .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STENBERG, BROR Kyrkogårdsförman. Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .

STENSTRÖM, GÖRAN, Pol. mag., Göteborg .

·STENSTRÖM, LARS, l:ste Länsassistent, Vänersborg .
* STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö .
*STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRÖM, GÖSTA, Konditor, Hedemora .
STRÖM, LARS, Direktör, Vänersborg .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .

·SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (969) .

• SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
• SUNDELIUS, OSCAR, fd. l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastihetsskötare, V, Tunhem, Trollhättan

1923 SS
1938 71
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53
1945 SO
1913 36
1911 34
1913 SS
1909 62
1924 74
1914 42
1918 69
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1937 69
1915 58
1915 69

1896 24
1927 62
1918 SO
1925 70
1904 59
1916 67
1908 71

1939 74
1905 30
1922 41
1923 47
1908 SS
1930 64
1934 67

1890 19
1908 30
1901 30
1909 51

67



SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg oooooo.... o. ooo. ooo
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .... o.. o o.. ooooooooo .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .. oo ooooo o .
SVANBERG, NILS, Fd. Förman, Vänersborg o. o.. ooooooo. o ooo
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg . o.. ooooo.. o.. o oo..
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg o.. oo.. oo. oooo' . oooooo
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg o oo.. o. oo.. o.. ooo
• SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg oo.. oo. o o.. ooo. oo.. O" o..
• SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .. oooo o oo .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg oo oo. o.. ooo. o. ooo.
• SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Båstad .,. oo.. ooo. o... o.... o. ooo
• SVENSSON, KNUT, fd. Stadsforman, Vänersborg o.. oo.. ooo. o.. oo. oo
• SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .,. o. oo o oo.. o. ooo..
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg oo. o... ooo o. oo.. o.. ooo
SVENSSON, PETER, Vänersborg, ständig medlem . ooo o. oo .
• SVÄRD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm ooo o o.. oo
• SVÄRD, TAGE, Disponent, Råå ...... o. o.' o.. oo o. o o.. ooo
• SVÄRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg o. o. o.. o ooo oo. oo .
• von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Roslags-Näsby .. o o.. oo
.• von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Kungsängen ..•.. o.. ooo.. o..
• SYLVAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg. oo o.. oo.. oo
• SÄFSTRöM, PER-OLOF, Överingenjör, Gävle . o. o oo .
• SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsforva!tare, Vänersborg .. o oo.. o
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg oo.. o oo. ooo o.
• TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile oo o .
• TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö o.. oo o. o oo
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg o. oo o ooo. o .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg o.. o o oooo .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad . oo o.. oo... o o
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg, ersättare i styrelsen . . o .
* THERNQUIST, OLE, fdo Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

Kassafogde . o... o.. oo. o. oooo.. o.... o, ... oo oo. oooo o .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg o. ooo o. o.. o o .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus . o oo o o
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo .. oo ooo oo oo o
TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg o ooo. o. ooooo.. oo.
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg ooooo. o. oo.. o o

TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Brå!anda , o. oo ooo o. o .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten o. o. o. ooo. oo.. ooo o..
* TRÄDEGARD, ERIC, Handelssträdgårdsmästare, Vänersborg ooo. o.. oo
TRÄDEGARD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Frändefors oo. oo..... o..
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg o... ooo. o. oo.. o.. oo
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg ooooo. o. o. o. ooo
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1908 SI
1909 SS
1923 72
1909 54
1918 SS
1904 73
1906 70
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 6~

1972 72
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54

1939 SO

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1907 53
1909 69
1915 59
1904 54
1899 43
1937 52
1905 18
1922 SS
1910 70



• THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
*THUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRÖM, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULVEGÄRDE, DAG, PoLmag., Göteborg .
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, Landskanslist, Vänersborg .
WAHLIN, CARL JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Disponent, Vänersborg bisittare i styrelsen .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
·WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum .
• WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
·WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg t .
WELANDER, GÖSTA, Kansliråd, Järfålla .

WELANDER, STEN, Kro~ofogdesekreterare, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg .
·WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, TAGE, Maskinist, Trollhättan .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
·WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg .
·WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
·WESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Stockholm .
'WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje .
'WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, HAKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg .
'WETTERLUNDH, SUNE. Verkst. direktör, Malmö .

• WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj
(1955) .

WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg .
WIKNER, ALFRED, New York .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kumla .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
WULF, ANDERS, Fil. kand., Vänersborg .
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Civilekonom, Vänersborg .

1906 42
1915 SS
1907 29
1898 60
1906 70
1941 69
1945 69
1920 69
1960 71

1932 51
1907 54
1904 53
1916 42
1908 42
1949 66
1901 65
1891 26
1935 61
1939 61
1965 73
1960 73
1907 SS
1931 46
1912 58
1925 60
1936 72
1915 71
1908 54
1917 52
1892 30
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34
1938 74
1904 28

1885 06
1919 58
1899 66
1903 59
1924 51
1943 63
1903 63
1950 63

69



WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .

ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .

ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chauffår, Vänersborg .

ÅBERG. BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .

ÅBERG, GERT-OLOF, Studerande, Vänersborg .

ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .

ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
• ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .

• ÅSTRÖM, HELGE. fd. Poliskommissarie, Vänersborg .

ÅSTRÖM, WALDEMAR, Stadsombudsman, Vänersborg .

ÖSTERHOLM, LAGE, Mätningstekniker, Vänersborg .

Antal medlemmar under året: 615.

• tilldelad 2S-årstecknet.
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1928
1917
1950
1913
1900

1920
1958
1923
1903
1922
1902
1912
1933

53
64

64

58
SS

SS

74

61

69
46

42

74

72



NYA MEDLEMMAR

LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
ZETTERBERG, BO, Försäljare, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
SIUEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, JOHN, Värmeskötare, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg .
BlLLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör; Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .
JOHANSSON, ARTUR, Försäljningschef, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
JACOBSSON, BENGT-ARNE, Byggnadssnickare, Vargön .
JACOBSON, SVEN-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Sjukvårdare, Frändefors .
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .
FRÅNDEGÅRD, CARL-ERIK, Överstelöjtnant, Täby .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö .
CARLSSON, ERIC, Lagerchef, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Fjärås .

HELLSTRÖM, HAKAN, Studerande, Vänersborg .

1921 (57)74
1949 74
1950 74
1940 74
1920 74
1925 74
1940 74
1953 74
1945 75
1938 75
1951 75
1935 75
1934 75
1973 75
1911 75
1949 75
1950 75
1950 75
1949 75
1935 75
1918 75
1930 75
1912 75
1930 75
1919 75
1907 75
1921 75
1920 75
1939 75
1914 75
1932 75
1945 75
1940 75
1956 75

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel,
m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Thernquist
Sundsgatan 12
462 00 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1975.

Styrelse.

JANSSON, OLOV, Kamrer, För$te ålder$man, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålder$man 1962.
LARSSON, STIG, Direktör, Gille$krivare 1974.
THERNQUIST, OLE, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Kassafogde 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Krönikör 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Ledamot 1972.

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

Beredningsnämnd.

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
THERNQUIST, KJELL, Revisor.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer.

Arsskriftsnämnd.

SANDBERG, NILS, Biblioteksråd.
JOHANSSON, STURE, Redaktör.
TAUBE, EDVARD, Organisationschef.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare.



Räkenskapsgranskare.

MELlN, GEORG, Försäljningschef.

JACOBSON, ROLF, Kamrer.

BERGER, GUNNAR, Ingenjör.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES

ÅLDERDOMSHEM 1975.

Styrelse.
JANSSON, OLOV, Kamrer, Ordförande 1964.
SAHLlN, STEN, Direktör, Vice ordförande 1962.
LARSSON, STIG, Direktör, Sekreterare 1974.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Kassör 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Besittare 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Besittare 1972.

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

Revisorer.
MELIN, GEORG, Försäljningschef.

JACOBSON, ROLF, Kamrer.

BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Ersättare.
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VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1974.

Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdin"a.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
ALVA ÖBERG, Fru, Gillevärdinna.

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

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

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

Arkivarie.
ÖBERG. ALVA. Fru.

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

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

279 medlemmar, varav 4 ständiga.



Sätt undan en slant
då och då,det har

hela familjen glädje av!
Tänk efter lite - hör din familj till dem som upplever

semestern som en överraskning varje år; var ska
vi få semesterpengar ifrån?

Och hur är det med prylarna för hemmet och
fritiden, hur klarar familjen av alt skaffa,

underhålla och förnya alltsammans?
Om du planerar din ekonomi lite, och

om du dessutom sparar en slant, då är
hela familjen bältre rustad mot ekono

miska prövningar..Man kan ägna sig
mindre åt ekonomiska problem

och mer åt varandra!

~ Sparbanken
i Vänersborg



PKbanken
liggerbra till.

rI
PKBANKEN

KUNGSGATAN 9 - VÄNERSBORG

Tel. 0521-15890, 10394, 101 72

Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

l=- LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii ÄLVSBORG

Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



Sparsamma gillebröder
slösar i

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

Vänersborg Trollhättan Ämål
östra vägen 8 Drottninggatan 75 Södra Agatan 5
Tel. 0521/12060 Tel. 0520/18050 Tel. 0532113210



l)ilskebilar!
Peugeot har stora och halvstora bilar, halvsmå och små.
Den finns som personbil, kombi och i cupeversioner. Med eller
utan soltak. Framhjulsdriven eller bakhjulsdriven. Manuell
eller automatisk växellåda. Normalvass eller extravass
motor, eller dieselmotor.

Den finns med många metallic- och normalfärger.
Olika klädseltyper och klädselfärger. Och specialutrustning
om du önskar.

Vi törs nästan lova att vi har just den bil du behöver.
Ändå har vi inte nämnt transportversionerna.
Välkommen!

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521-13 840 Vånersborg
Repro i Mellerud: Bil & Motor, Magasinsgatan 1
tel. 0530/11585, 11985

Tryckeriet med resurser

BOKTRYCK

OFFSETTRYCK
FOTOSÄTTNING

REPROAVDELNING
c. W. Carlssons Boktryckeri AB

KYRKOGATAN 21 !lOJ( 134 "'201 VÄNERSIlOllG! TEL 0521'102 SI



Kom och provkör
nya kompakta Golf.

Du kommer att bli rvånad
över hur rymlig

och välutrustad den ä~
Framhjulsdriven. Vätskekyld. Två motoralternativ: 50 eller 70 hk DIN.
0,80 respektive 0,85 liter normalbensin per mil(DIN-norm 70030). 2 eller 4
dörrar. Plats för 3 i baksätet. Stor baklucka. Kombiiösning med 350 liters
bagagerum som kan ökas till 1 050 liter. Utrustad med bl a bromsservo,
el uppvärmd bakruta, ombonad inredning, snygg instrumentering och
fasta nackskydd fram.

Välkommen att provköra Golf!

~~~javisst,

läser vi



BensinstaHon Va:llgatan tel. 10252

Bensinsta.tion Edsvägen tet. 11231

Vid behov av EI.;DNINGSOLJOR ring

Bertil Johansson, 0521/102 52

Bertil Johanssons Oljor AB
Vänersborg

Ennx"_~C

Volvo
1976

• 'W"ejrots
- Vänersborg Trollhättan MeUerud



Frisks Konditori
Drottninggatan 18.

Tel. 102 11

giCJ S Vänersborg

Rekommenderas!



Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

er
interflora

&q d~t mfiJJlommor!
&

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Tel. 10084

AB VANERSBORGS

JA-RNHANDEL
Tel. 10082 - 10287

Två välsorterade järnaffärer



Gåvor av värde
finner Ni hos oss. Vår utsökta sortering i

Guld· och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Edsgatan 12 B - Tel. 101 la

FÖRSTI(LASSIGA

OCH

V.J°LSMAKANDE

I(ONDITORIVAROR



AB

-------

---

SOLSKYDDS-

PRODUKTER
N. POSSECKER

Kontor - Utställning - Fabrik Nygatan 102 462 01 Vänersborg

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

BEGÄR BROSCHYR Tel. 0521-131 10 -612 39

Västkustens Fiskhall AB

"

Sundsgatan 1

Marierovägen 18
Kök
Bostad H. fock

E. fock

Filialer:
Telefon 105 60

Tel. 16558
Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



GRANITFIRMAN

rSI)a((man &
~

~lomgren
VANERSBORG

i-GRAVVARDAR I

Stenhuggeriet tel. 11345

Vatten

problem
?
I

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 0520-91052
ladugårdsbyn - 461 00 TrolIhäHan



• LöPANDE BOKFöRING

• BOKStUT och DEKLARATIONER

• BOLAGS· och S,KATTEFRAGOR

• REVISION

• AHMÄN EKONOMISK RADGWNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisningsbyrån
GORAN HAGBORG

Tel. 0521/60390

VÄNERSBORG

KJELL THERNQUlST

Tel. 0521/608 55

- RESIDENSGATAN 10

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 165 SO.

462 01 Vänersborg



SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISER!

Försäljning från välsorterad RöR-SHOP

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE
TEL. VÄXEl. 18090

Välj H S B - vägen till bostad!

M.edlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VÄNERSBORG
Kungsgatan 21, Vänersborg, tel.. 60010



PRESENTAFFA·REN i CENTRUM
Tel. 184 85

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76



Kyl- Frys
Tvättmaskiner -
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegafan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



Ordna Edra
Turistresor, Föreningsresor, Affärs- och
Konferensresor, och dyl.
genom

Vänersborgs Linjetrafik
tel. 14985 kontor 12593 bostad
D. Kjellson U. Kjellson
tel. 18651 tel. 19579

BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR UPP Till 49 PERSONER

~
rn'll BYGGNADS AB

lVW OLLE WAHLSTRÖM

östergatan 25 Vänersborg Tel. växel 62020



LAT OSS HJÄLPA EDER MED BYGGPROBLEMEN

SUNDEllUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB

Kase,nallen 11 - Vänersborg

Tel. 0521/60100

Vi utför: Projektering, Nybyggnad,

Ombyggnad, Reparationer

samt Markarbeten

ROSLINDS OPTIK
tel. 142 84

Leg. Opt. S-G. Roslind Edsgatan 16

VÄNERSBORG

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

MEllERUD

Även tidsbeställning för synundersökning



FERGUSON
HiFi-kombination 3485,

2 X 25 watt med 4~kanal ambiofoni.

Förstärkaren har uttag för två högtalarpar och du kan välja
mellan aft lyssna till ett par i taget, båda paren samtidigt eller
återge st,ere'oskivor 4-konaligt, ambiofoni. FM-radio för snabb
val mellan 4 program, loudness, tape monitor och dubbla hör
telefonuttag. Skivspelaren är Garrard SP 25 MK III med Shure
pickup. Teak, pa·lisander, va,lnöt och vitlack. Plexiglaslock med
friktionsgångjärn. Kom in och se den i vår butik och ta ett ex
av Ferguson-katalogen.

SÄTT FA-RG
pA TILLVARON MED

TAPETER o.FARGER

FRAN
JANSSONS TAPET &

FÄRGHANDEL
EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102



Andersson, Larsson & 00
VANERSBORG - TeLefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

111I1111111111111111111111I111I111I1111111111111I11111111111111111111I11111111111111I111111I1111I111111111I1111111111111

Hamngatan 7

Modernt

Tel. 13850 - 13851 växel

J{omfortabelt



Handelsaktiebolaget

WUCO
VÄNERSBORG

Importör

Fordonsartikl. - Husvagnsartikl.

J'ritids- och Hobbymaskiner

Vånersborgs
Bokhandels AB

Etablerad 1832

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

BOKHANDELN VID TORGET



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

Vänersborgs Läderaffär

BELYSNING

ALLT I El
KÖKSI NREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel. 0521/120 00

Edsgatan 31
Tel. 0521/12000

8eiysningsarmaturer

Stor sortering



I(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 100 02, 133 02

HOTELL GILLET
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

unoXibilen
..billigastemilen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROL med "flytande wolfram"

HANDELSBOLAGET S.E. HANSSON
o. Vägen Vänersborg Te1.0521/17970



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 12647 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Försäljer:

FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER

m.m.

sioflAB[D
Vänersborg

FASTA PRISER
på WS...service

ring 110 85



GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG B;tST HOS

GILLBERGS

TOBAKSHANDEL EFTR.
Lage & Inger Nyberg

Det mesta

av det bästa

i branschen

Kommissionär för:
Penninglotteriet o.
Tipstjänst

Ronsonsel'llic:e
Pipsel'llice



Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Vänersborg • Edsgolon 20 • Tel. 10311 Trollhättan· Drottningtorget. Tel. 13400

11II11II

MALMSTROMS



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

Vi har alla redskapen

Edsgatan 37
Vänersbarg

Tel. 11724

SAHLINS

BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti- och privotbokbinderi

Hamngatan 5

VÄNERSBORG

Tel. 10821



Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7
ANDERSONS,

Frank Anderson Tel. 10432
Skyttegatan 1 Vänersborg 19432

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER



r:Alit i 13roderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7

Vänersborg

Vänersborgs Cementgjuteri
VANERSBORG

rekommenderar

sina välkända betongvaror

Tel. 10680





VÄNERSBORGSSöNERS

GILLES

ÅRSSKRIFT

1976

Fyrtiofemte årgången





Drottning.romansen på Skräcklan
eller

Vänersborg - ett stavfel?

Uppgiften att söka härleda namnet Vänersborg förefaller ganska
enkel - också för en amatör inom ämnet ortsnamnsforskning. Staden

ligger ju vid sjön Vänern, och redan vid dess grundläggning anlades
befåstningsverk här, varför staden således blev en borg. Sammanhang
et tycks helt klart; andra tolkningar vill man inte gärna tro på.

Men man skall aldrig vara för säker.
I den dåtida ledande lokala avisan "Tidning för Wenersborgs Stad

och Län" publicerades under januari och februari 1850 en följetong i
15 avsnitt, där det ges en helt annan förklaring till stadsnamnets
ursprung. Författaren till följetongen leder i bevis att historien bakom
stadens tillblivelse och placering i geografin är mycket mer romantisk
än vad den vanliga, krassa tolkningen låter ana. Namnet Vänersborg
är helt enkelt en feltolkning, ett missförstånd, eller ett banalt stavfel 
brutalt uttryckt. Följetongsf6rfattaren hävdar att det inte alls handlar
om något samband med Vänern; istället är det kärleksgudinnan Venus
som gett staden dess namnl Men Venus i omskrivningen Veneris,
varför stadens rätta namn således skall vara Venerisburg.

Följetongen för drygt 125 år sedan i "Tidning för Wenersborgs
Stad och Län" hade rubriken "Ramnes bragd, eller Orsaken till
namnet Wenersborg". Enligt tidens sed framträdde författaren under
pseudonym och kallade sig "Okänd". Och okänd tycks han vara
alltfort, efiersom de försök som gjorts att röja det rätta namnet slagit
slint. Vissa indikationer tyder dock på att "Okänd" kan vara identisk
med en på den tiden mycket flitig författare av historiska skildringar,
Gustav Henrik Mellin (1803-1876). Den teorin har bl a fil dr Sven
Stolpe, som tillfrågats i ärendet. "Ramnes bragd" röjer en god
lokalkännedom, vilket kan tala till Mellins fördel. Denne var nämligen
uppväxt i Tun i Västergötland, där fadern (Abraham Mellin) var
kyrkoherde. G H Mellin har bl a publicerat en del historiska
västgötaskildringar, exempelvis samlingen "Blomman på Kinnekulle"
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***

1826. Han betecknas som en av landets på sin tid mest verksamma
och populära författare och fick inte mindre än tre gånger Svenska
akademiens pris.

Handlingen i "Ramnes bragd" tilldrar sig dygnen kring stadens
egentliga fodelse, d v s då beslutet antas ha fattats att staden
Vänersborg skulle grundas. Tidpunkten var, enligt forfattarens
mening, mitten av juli månad 1641. Just de dagarna besökte drottning
Kristina bygden i avsikt att utse platsen där den stad skulle ligga, som
skulle bli Vänerns sydligaste hamn och samtidigt gränsbefåstning mot
Norge och Danmark. Samtidigt var denna nya stad avsedd att ersätta
Brätte vid sydändan av Vassbotten.

Naturligtvis finns uppenbara brister, beträffande den historiska
exaktheten i följetongsromanen. Det har inte gått att belägga
påståendet att drottningen var på resa i de här bygderna just då. Vid
denna tid var hon endast 14 år och formyndarregeringen fungerade
fortfarande, liksom några år ytterligare. Författaren har utnyttjat sin
rätt att göra en romantisk historia av berättelsen. Det blir t ex en
dramatisk övergång av Göta älv vid Malöga, där Kristina i sista stund
räddas från att drunkna aven ung officer, Ramne Elofsson från
Ramneröd. Dramat utvecklas till en romans och den flickunga
drottningen anmodar Ramne att bli ciceron då hon senare rider ut i
Huvudnäs utmarker för att där utse platsen för den nya staden. Under
den ritten lockar hon Ralllne att berätta hur han i slaget vid Liitzen
sökte skydda Gustav II Adolf, men istället blev vittne till kungens död.

Stundens stämning - där ute på Udden i Vänern, kanske ungefår
på nuvarande Skräcklan - och omständigheterna i övrigt gav
drottningen impulsen att utbrista:

-Denna plats behagar mig, varför jag beslutat att den nya staden
skall anläggas här. Dess namn skall vara Wenerisburg!

Så påstår åtminstone signaturen "Okänd" att det gick till. Och
han säger vidare att det bara var Ramne, av alla de forsamIade, som
uppfattade att staden inte skulle uppkallas efter Vänern. Författaren
vill understryka att Amor assisterade Venus-Veneris på ett effektivt
sätt; endast Kristina och Ramne hörde dock när det "sa klick"...

***
Den här kuriösa historien har nu kommit i dagen tack vare biblio

tekarie Wilhelm Ängermark på Vänersborgs museum. Han "upptäck
te" f6ljetongen for en tid sedan och erbjöd den åt Vänersborgs Söners

4



Gilles årsskrift. Wilhelm Ängermark har också svarat för manuskrip
tets utskrift från originalets frakturstil i de avsnitt som här återges.

Drottning Kristina - stadens grundläggare

Men innan vi går in i de diktade händelser som förläggs till
trakten kring nuvarande Vänersborg dagarna kring den 15 juli 1641
kan det vara på sin plats med en s k bakgrund. Vid den här tiden
existerade fortfarande staden Brätte - var ruinerna efter denna

s



1500-talsstad finns torde vara väl bekant-men det stod redan klart
att staden skulle överges. Dess invånare tick finna sig i att bli
utlokaliserade till den blivande nya staden vid Vänerns södra ända.
Orsakerna till Brättes upphörande som stad var många, bl a hade den
härjats under fientliga anfall. Viktigare torde ha varit att hamnmöjlig
heterna ansågs allt för begränsade med hänsyn till det handelsstrate
giska läget. Omlastning måste här ske av allt det gods av olika slag
som skeppades från Värmland bl a och som skulle vidare ner till
Göteborg-d v s dåvarande Nya Lödöse. Landtransporterna gick via
Edsvägen från Vassbotten ner till söder om Trollhättefallen.

Det var ingen ny tanke att ersätta Brätte med en lämpligare belägen
hamnstad; redan Gustav Vasa hade faktiskt diskuterat ett sådant
förslag med dåvarande markägaren Svante Sture. Således var saken
aktuell åtminstone under 1560-talet och även några av de följande
kungarna hade aktualiserat stadsflyttningen, då det med tiden visade
sig bli allt mer angeläget att etablera en fungerande fåstning mot
Danmark och Norge. Denna befåsta stad var utsedd att förläggas till
platsen för Huvudnäs gods, där man ämnade bygga "ett fort, varmed
man kan åtskilja Danmark och Norge". Huvudnäs' sätesgård låg cirka
4 km norrut från Brätte och nästan just där det forna landeriet
Fredriksberg ligger.

Gustav Vasa var således klar med sitt val av stadsområde 80 år
innan dess att Gustav II Adolfs dotter enligt följetongen fattade sitt
beslut. Då förhandlingar fördes under 1630-talet ägdes Huvudnäs av
Kristina Bielke, änka efter stormannen Karl Baner. Axel Oxenstierna
inspekterade området vid Huvudnäs 1639 och förordade starkt ett
markbyte mellan Kronan och Kristina Bielke, så att man fick den
eftertraktade marken och kunde flytta Brätte. Som kompensation för
Huvudnäs fick Kristina Bielke ett område i Örbyhus. Den handling
som redogör för denna transaktion är daterad 15 april 1641!

Trots att det formellt rörde sig om en flyttning av Brätte tycks det
aldrig ifrågasatts att det befintliga stadsnamnet skulle följa med till
det nya läget. Inte heller tycks det ha varit aktuellt att nyttja det nya
områdets namn, d v s Huvudnäs, för den nya stadsbildningen. Inte i
några bevarade akter finns uppgift om hur staden fick namnet
Vänersborg. Det påstår åtminstone de forskare som undersökt
förhållandena. I det aktstycke i vilket drottning Kristina i 23 punkter
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drar upp staden Vänersborgs privilegier, konstateras bara att hon låtit
kalla staden "Wennersborgh". Privilegiebrevet är daterat 1 februari
1644 - således drygt tre år efter det att hon, enligt romanen från
1850, skulle ha använt benämningen - Wenerisburg.

•••Men nu från petimeterattityden till den svepande handlingen i
pseudonymen Okänds berättelse om Ramnes bragd, eller Orsaken till
namnet Wenersborg. Berättelse, fOrresten. Författaren karakteriserar
detta sitt verk som en "historisk-romantisk teckning". Följetongen
inleds med ett kort forord, och efter denna introduktion - som här
återges i sin helhet - vidtar kapitel 1.

Ramnes Bragd
eller

Orsaken till namnet Wenersborg
(Historisk-romantisk teckning af Okänd)

I den tiden wår berättelse kommer att omnämna, war en stad här i
Swerige, som hette Brätte, men så obetydlig medan han ännu fanns,
att han nästan glömdes innan han hunnit förswinna. Ingen bör undra,
att sedan twenne århundraden äro inräknade i ewighetens skattkam
mare, endast en grafsten är minnesmärket, såwäl öfwer den döde han
betäcker, som den förintade staden. Tro mig, läsare, detta märke är ej
utan sina betydelsefulla läror, och den fordne konungaskaIden Davids
ord, huru allt är förgängligt här på jorden, skall du smärtsamt här
finna förtydligade af tidens och glömskans träget tärande samarbete.
Om under färden från Wenersborg till Uddewalla du will göra dig
förwisad hwarest tystnadens stad war belägen, då Brätte ännu sträckte
sina gator åt norr och söder, så kan du genom wagnsfönstret se
wården till wenster om wägen, en half mil från det förstnämda stället,
i de ännu så kallade Brätte-hagar.

Brätte låg inklämt mellan berg och dalar wid Wassbottens sydligaste
ända. Inwåname, som funna huru stor fördel det skulle bringa, att
flytta längre norr ut, der sjöns watten genom en osegelbar bäck
inströmmade i Waenam, hade med ansökningar om hjelp till
jord-inköp beswärat den milda Drottning Christina. Känslig för allt,
rördes hon af det fattiga folkets böner, och hon beslutade derföre, att
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om billig öfwerenskommelse kunde träffas med egarinnan af Nygård
och Hufwudnäs, skulle dessa ställen inköpas. Sjelf wille hon sommaren
1641 se belägenheten och dömma huruwida ,.rijkräcklas-udde, som på
westra sidan sköljes af Waener.n och på östra af Götha-e!j, wore för
stadens anläggande en mera passande lokal, då hon wille inköpa
hemmanen som skänk till bebyggarne af dessa nya tomteplatser. Men
hwad den blifwande staden skulle heta, wisste hon och ingen annan;

Stenlagd gata i Brätte. Foto W. Ängermark 1969. Vänersborgs museum.

slumpen gaf dock nu, som mången gång, namnet, och derföre är
sagan om Ramnes bragd ett kärt minne i Ramnes bygd.

Innan wi ingå på berättelsens egentliga bana, torde det ej wara
öfwerflödigt att fästa läsarens uppmärksamhet på de olika stajnings
sätten af namnet Wenersborg. Alla tider hafwa sina moder och på
1600-talet affekterades att i tal och swar inblanda så mycket af de
Romares språk som möjligt, likasom nu sker med fransyskan. Få
funnos, som deri kunde mäta sig med den lärda Drottning Christina,
hwilken med lika lätthet talade latin som fäderneslandets språk. Då
hon befallde att staden skulle heta Venerisburg, war det ej möjligt, att
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af namnets uttal sluta till dess ursprung; man trodde allmänt, att
staden kallades efter sjön Waenern, derföre skrefs namnet Waeneris
burg på den tiden med ae; senare antogs det i min tanka rätta
stajningssättet med enkelt e, som häntyder att staden ej fått namnet
efter sjön Wänern, utan efter kärleksgudinnan Venus.

Det Nygård, som här nämnes, bör ej förblandas med det nuwarande
vid foten af Hunneberg. Exercis-platsen Nygårdsängen har ännu

Källare i Brätte. Foto W. Ängermark 1969. Vänersbor.gs museum.

bibehållit namnet af hwad den fordom werkligen war, äng till
herregården Nygård, hwilken war belägen i trakten der nu pastors
bostället Wassända är uppbyggdt.

L

Den goda fru Karin Lilljehöök af Nygård och Hufwudnäs hade på
flera år i sin fredliga boning icke haft så mycket bestyr med
panelernas bonande, golfwens skurande och silfrets ordnande som nu,
då hon wäntade Hennes Maj:t Drottning Christina, hwars önskade och
efterlängtade besök blijwit utsatt till den 15:de Juli 1641.
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Fru Karin, som för få år tillbaka warit hoJfröken hos Drottningen,
bar, enligt den tidens bruk, ännu hjertesorgen under sorgedrägten efter
sig salig herre, herr Erik Lilljehöök, ehuru redan twenne år woro
föiflutna sedan döden skördade hans lif på ärans fält. Hwad hon lidit.
under sin ensamhet, då hwarje småsak påminde om den bortgångne,
ligger utom området för denna enkla berättelse; men de ständiga
påminnelserna af hennes förlust i förening med herr Elofs råd, wore
orskerna som bestämde henne att fly dessa sorgligt kära ställen, för att
än en gång åter kunna skänka sig tröstad och glad åt werlden.

Som följetongsförfattaren själv påpekar skall det Nygård som
förekommer i berättelsen inte förväxlas med egendomen Nygård i
Västra Tunhem. Det Nygård det här gäller har anknytning till
Västgöta-Dals regementes gamla excercisplats Nygårdsängen - det är
således området kring Nabbensberg och det tidigare tegelbruket.
Nygård var kronoegendom, då gården brändes under det s k Nordiska
sjuårskriget under lS60-talet. Vid mitten av lSSO-talet ägdes för övrigt
såväl Nygård som Huvudnäs av Svante Sture. Nygård blev aldrig
återuppbyggt, men godsets namn har gått vidare under seklerna
genom kampementsplatsen Nygårdsängen, som först under 1860-talet
ersattes av den ur många synpunkter lämpligare övningsplatsen på
Grunnebo hed.

Den Karin Lilljehöök, som vi möter som husfru på Nygård, är
otvivelaktigt en helt påhittad person. Samma gäller hennes framlidne
make, krigsmannen Erik Lilljehöök. Ingen av dessa båda återfinns
vare sig i släktförteckningar över adelsätter eller i militära rullor.
Däremot förekommer åtskilliga Lilliehöökar just i de här bygderna,
bl a satt en Lilliehöök som herre till Velanda gård och även på
Frugården i Vänersnäs har Lilliehöökar varit bosatta.

Stilriktigt nog står vare sig romanens huvudperson, junkern Ramne
Elofsson, eller hans far Elof Ramnesson från Ramneröd, att finna i
den historiska verklighetens källor. Ramneröd är sannolikt det
Ramnered som återfinns på nutida kartor, d v s i trakten av Öxnered.
Detta Ramneröd var ett skattehemman och från slutet av lSOO-talet
boställe för knektar eller underofficerare.

Fru Karin hade till gästabudets ordnande såsom hjelpare inbjudit
sin aflide mans wän och fosterbroder, den wälborne herr Elof
Ramnesson på Ramneröd och hans son, den sköne, modige
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fahndragaren, som war hemkommen från Tyskland, der han war
anställd wid Kong!. Götha-Dahls (nu Westgötha-Dahls) Regemente,
emedan en blessyr genom högra axeln gjort honom oförmögen att på
någon tid bruka swärdet. Den unga junkern war nu nästan återställd
och längtade att åter utbyta hemmets lugn mot lägrets buller. Fader
och son woro så bekanta på stället, som om de warit bosatta der, och
ingen, från husmodern till det ringaste tjenstehjon, ansågo dem som
främmande. Herr Elofs driftighet i hushållsbestyr togs på det högsta i
anspråk under tillredelserna för det höga främmandets emottagande
och med fjeskande ifwer snodde han kring i gården från loften ned i
källaren, der hans egentliga bryderi låg begrajwet, ty öl skulle
omtappas. Pontae Malvasir och andra viner fyllas på krus, med ett
ord, de wäntade troddes wara törstiga, som alla woro på den tiden:
betänk då hwilken skymf för wärdinnan, för honom som vice wärd,
om Drottningens hofstat skulle få minsta skäl till klander eller orsak
att finna sig missbelåtna.

På Nygård rustas det således inför drottningbesöket. Logarna
kläddes med löv och iordningställdes till logement åt de soldater som
drottningen hade i sitt följe. Det hade varit naturligt att det höga
sällskapet tagit in hos borgmästaren i Brätte, men då fru Karin på
Nygård varit drottningens hovfröken ansågs hon bättre skickad än
borgmästarinnan Anna i Brätte att ta emot drottningen.

Ramne biträdde sin far Elof när det gällde att rusta. Både far och
son hade deltagit i krigen - Elof bl a i polska kriget med Karl X
Gustav och Ramne hade stridit under Gustav II Adolf redan som
IS-åring.

Under gästabuds-tillredelserna anförtroddes Ramne den wzgtlga
befattningen att montera stall och rustkammare; han upplånade alla
dugliga gewär och klippare i hela trakten, för att begagnas, då
Drottningen med sitt hof skulle bese egorna och utwisa stället för den
blifwande staden. Som en hwila från det tråkiga springet inomgårds,
ansåg han willebrådets anskaffande, och mången and, mången hare,
fällde av honom woro nu i fru Karins köttkällare tysta wittnen om
hans skicklighet att sköta sin bössa. En dag återkom han, bärande en
råbock på sin wäldiga skuldra, den han skjutit långt borta i madorna
wid Grönwik. Den gamle Elof blef wid åsynen af denna trofe betagen
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af en så ytterlig glädje, att han utropade: "Du är mig lika wälkommen
nu, som när jag första gången tog dig i mina armar; ty hwad annat,
än en sådan stek, kunde man wäl framsätta för den nådiga
Drottningen, hwilket hon ansåge som läckert!"- och i öfwerswall
ningen af sin förtjt!sning kysste han såwål älskad son, som
ejterlängtadt willebråd.

Ramne war storwäxt, hyn brun, hållningen rak men ledig, wittnade
att krig war hans yrke, det mest ansedda på den tiden; allwar och
godhet, strålade utur de blå ögonen, högt uppwridna mustascher och
ett långt pipskägg gåfwo hans ädla drag en omisskännlig likhet med
den aflidne konungens.

Man har påstått, att de bättre klasserne af Italiens folk skall i
allmänhet wara de bildskönaste menniskor som nu finnas på jorden.
Åskådandet af äldre och nyare konstnärers mästerwerk tros wara den
inwerkande orsaken till slägtets förskönande. Nästan sådant war
förhållandet under konung Gustaf Adolf· den andres tid, fastän icke
det kroppsliga, utan inbillningen, själens öga, såg honom, om hwilken
det öfwerallt endast talades med uteslutande af all annan konwersa
tion; hans utseende beskrefs, hans bedrijter rosades, och ingen, ware
sig Lutheran eller katholik, kunde neka honom förtjensten af
tillnamnet den store. Dessa ständiga anspeglingar rörde känsliga
qwinnohjertan, hwilka med oblandad beundran jemt fästade tanken
på Hjelten, och gjorde att mången hans ajbild fostrades på ställen, der
han aldrig personligen wisat sig. Detta är det enda skäl jag kan
förebära till likheten emellan den store Konungen och Ramne. Alla
som sågo den sistnämnde betogos af denna likhet, en allmän wälwilja
mötte honom hwarhelst han färdades, och den unga Drottningen fann,
som berättelsens gång skall utweckla, ett serdeles behag för den glade
fahndragaren, ty äfwen i detta fall liknade han Gustaf Adolf, att han
mellan farorna och stridens allwar kunde skämtande bland de sköna
dansa så lätt som trots någon.

Under några dygns otålig väntan på drottningens ankomst bidrog
Ramne till att fylla fOrråden med färskt vilt på gården. En rapportkarl
hade sänts från Nygård till Grästorp med uppgift att vid drottningens
ankomst dit omedelbart rida tillbaka till Nygård med beskedet.

Och så skildras i de följande avsnitten ankomsten till Forstena, där
Kristina övernattade hos fältmarskalk Lennart Torstensson, fOr att

12



dagen efter ta vägen över Gäddebäcks fårja till Nygård. Från Nygård
sändes bud till Brätte att majestätet var att vänta följande dag.
Borgmästaren och prosten skulle i sälIskap med folk från Nygård möta
upp vid fårjeläget och ta emot drottningen.

I kapitel 3 inträffar den dramatiska händelsen som blev Ramnes
bragd:

2.
Wäntan, denna plåga för menniskonaturen, hade redan iflera dagar

hemsökt Nygårds invånare, allt var redan ordnadt på bästa sätt, men
den utskickade, som skulle, wid Drottningens ankomst till Grästorp,
genast skynda att hemföra budet om hennes annalkande, hade ej ännu
återkommit. Fru Karins bemödande att synas lugn behöfde all den
kraft hennes stilla, eftertänksamma sinne erbjöd henne, men den i
hjertat gömda oron kunde hon ej helt och hållet bekämpa, hon sökte
ömsom förströelse i de husmoderliga bestyrens mångfald, ibland bjöd
hon till att skingra sina bekymmer i samtal med den gamle herr Eloj;
men denne, retlig och häftig, kunde till och med i den wördade Fru
Karins närwaro ej alltid kufwa sin otålighet, ehuru den ej
uppenbarade sig i en så otidlig skepnad, som då han med wresighet
och bannor skrubbade alla de tjenande, af hwilka ingen war fredad för
beskyllningen som slarf och lättja. Hwad han slutligen wann med
dessa jemna påminnelser war, att hwar och en ansåg honom som ett
huskors, och att alla, som på långt håll fingo se en skymt af gubben
och möjligtwis kunde fly undan, förstucko sig i gårdens många wrår
och winklar, så att han merendels på egen hand fick gräla bland
stallets spilt eller källarens fastager, till dess han, med ett krus öl eller
dyligt måste återställa jemnwigten i sin själ. Af lefwande warelser war
Ramne den, hwilken efter gubbens åsigter borde närmast deltaga i
hans missbelåtenhet, och deiföre tjente han wanligen som afledare,
när Elofs wredes åska mullrade på Nygård. En dag fick han det
infallet, att det wilda, som förwarades i källaren, kunde taga skada,
och med denna nya anledning till gnat skyndade han att uppsöka
Ramne. Då han efter träget letande fann sonen, började han:

"Hur tror du det går med willebrådet som du skjutit? Jo, det
skämmes, så att ingen menniska kan smaka en bit dera! Du ser att så
är och så skall det i ewighet blifwa, när man har något odelt med de
högt uppsatta; man skall wänta tills man blir gråhårig, om man ej är
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det förut. som jag, tillade han wisligen. Men säg mig, Ramne, när du
ser och wet, att harar, änder och bockar ej mera duga att släpa för
räfwar, säg mig, hwarföre du ej då tar din bössa och går till skogs, att
skaffa annat; det skulle jag åtminstone gjort i mina ungdomsdagar;
men det är ej nu som i den gamla goda tiden: alla äro trögkörda och
tänka ej längre än näsan är lång".
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Karta över Vänersborg upprättad år 1661 av Kiettil Classon Felterus. Man kan se vallgra
ven runt staden (49) med skansen (A) och tillfartsvägarna (51 och 52). Lantmäteristyrelsen
arkiv.

"Jag frågade fru Karin just i går, swarade Ramne fogligt, om hon
tror att det wilda håller sig, och erbjöd mig att skaffa annat, om det
skulle behöfwas; men hon sade..... "

"Ja hon sade wäl, att det ej behöfdes, kan jag tro, afbröt gubben
~frigt. och det hade hon sagt, om intet ben wore öfrigt af alltsammans.
Gå du till skogen och tag hundarne med dig, och låt mig se att du
icke kommer tomhändt tillbaka; jag skall nog ensam taga emot det
höga främmandet; om de komma medan du är borta, och hålla ett tal
till wälkomsthelsning för den nådiga Drottningen, så att Hennes Maj:t

14



skall falla i förundran öfwer, att i denna aflägsna del af sitt land finna
en man, som med fördel kan wisa att han tillbringat sin mesta tid wid
ett lysande hof"

När gubben kom in på detta kapitel, wille han aldrig sluta, innan
han berättat hela historien om sitt wistande wid Sigismunds hof till
slut, hwarföre Ramne wid en ledig paus afbröt samtalet med
hänwisning till fru Karin, hwad wildtet beträffade, och sedan herr Elof
något lugnat sig efter den lättande utgjutelsen, skyndade han bort att
traktera någon annan med sitt uppbyggliga tal. Ramne war emellertid
ej sen att hemta bössa och hundar, icke i ajsigt att jaga, utan för att i
skogens ensamhet njuta lugnets hwila.

Denna spänning hade warat i flera dagar, då budet ändtligen
återkom från Grästorp med underrättelse, att Drottningen ämnade
tillbringa natten på Forstena hos fältmarskalken Torstensson och
dagen derefter taga wägen öfwer Gäddebäcks färja till Nygård.

Nu börjades den sista damningen med nya bekymmer, om icke ändå
något wore glömt; springet i gångar och förstugor war odrägligt, till
dess allt blandade sig i ett ändamålslöst jjeskande hwimm el, hwilket
herr Elof hejdade, i det han befallande sade: "Gån till sängs, att wi
tills i morgon bittida äro uthwilade, ty då behöfwa wi sannerligen alla
samtliga att hafwa ögonen öppna, på det de förnäma, som wi wänta,
måtte, hwar efter sin rang och owärdighet, blifwa mottagne, hedrade
och betjente".

Sedan han förmått hwar och en att begifwa sig till sitt hwilorum,
kallade han den gamle jägaren Träff, befallde honom gå till Brätte
med bud, att Borgmästaren och Prosten tidigt följande dagen måtte
infinna sig på Nygård, derifrån de, i sällskap med herr Elof skulle
färdas till fäljan wid Gäddebäck, att der wara den nådiga
Drottningen i möte.

3.
Den afgörande dagens morgon randades; klart wisade solen sitt

halfwa klot bakom Halleberg och liksom lekte titt-ut med spegelbil
den på Wänerns glasjemna yta, då redan en större del af befolkningen
i Brätte tågade förbi Nygård, der Borgmästaren och Prosten stego af
Herr Elof och Ramne inbjödo de båda främmande och den trogne
kammertjenaren Johan, som för tillfället gjorde tjenst som stallswen,
befalldes hålla hästarne i beredskap, medan herrarne togo sig något
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till bästa, hwarefter de genast skulle afresa, " ty man kunde ej weta
huru tids på dagen Drottningen uppbröt från Forstena, och det wore
bättre de finge wänta, såsom dem tillbörligt, än att Drottningen wid
sin öfwerkomst skulle sakna dem som å staden Brättes och fru Karins
wägnar borde med tal helsa Majestätet wälkommen, samt i
underdåninghet ledsaga henne hit till Nygård".

Nu förde herr Elof gästerna in i herrestugan, der en riklig frukost
fanns uppdukad. Herrarne satte sig kring bordet; men förgäfwes pöste
ölet i silfwerkannorna, de tre gamle försjönko i ett tyst begrundande
på sina orationer, Elof på den wälkomsthelsning han å fru Karins
wägnar skulle aflägga; endast Ramne, som i sådant fall war alldeles
bekymmerslös, smakade maten; sedan beskådade han leende de tre
funderande, till dess han, ledsen wid det långsamma tigandet och
sittandet, sade:

"I mina herrar, synes icke i dag behöfwa eder wanliga morgondryck,
derföre torde wara bäst att wi stiga upp, eller huru tycken I sjelj,
fader? Jag hör redan hästarne af otålighet skrapa gårdens stenlägg
ning".

Elof, uppwäckt af detta tilltal ur sin wälkomsthelsnings fabrikation,
reste sig från bänken, fattade kruset och sade: "Ursägten mig, gode
Herrar, som jag ser, hafwer I icke heller smakat något; jag uppmanar
Eder att dricka en wälgångsskål för wår älskade Drottning, hoppandes
I gören som jag," och härwid tömde han dryckeskärlet, hwilket
exempel de andra äfwen följde med tropligtig ifwer. "Så, sade han och
torkade mustascherna, detta, ridten och morgonluften skola göra oss
muntra och frimodiga att träda fram hwar och en i sitt åliggande".

Härefter stego herrarne till häst och, åtföljde af trotjenaren Johan,
togo de wägen åt Onsjö, som ligger på denna sidan Götha-elj,
midtemot Gäddebäck. Hunne till färjstället, förwånades de wid
åsynen af den otaliga folkmängd, som stockat sig på båda sidor om
elfwen. Ortens inbyggare, utstofferade i högtidsdrägter, trängdes i

brokigt hwimmel längs stränderna; men der de löfprydda sluparne
lågo, i hwilka Drottningen med sin svit skulle öfwerfärjas, stodo de i
ordets egentligaste mening alldeles packade, och fastän mången klok
warnade dem för faran att blifwa skuffade i wattnet, fanns der ingen
som i tid tänkte sätta sig i säkerhet för en sådan händelse. När
Drottningen ankom, ledsagad af tusende nya åskådare, inträffade
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werkligen hwad man förespått: hundradetals föstes af de efterst
påträngande, ut i elfwen, der de säkert omkommit, om icke så många
båtar funnits till deras räddning. Drottningen sjelf, prinsessan
Eufrosina och fröken Ebba Sparre, fruktande att, twungne af
nödwändigheten, icke endast som åskådare få öfiverwara denna
allmänna badning, försökte hinna den första lediga farkost, men
tywärr låg ingen förtöjd så nära stranden, att de torrskodde kunde gå
ombord. Deras manliga ledsagare, fullt upp sysselsatta med den
påträngande folkhopen, sågo wäl, eller rättare, anade deras kritiska
belägenhet, men kunde icke hjelpa dem. Hade blott den fännika af
Westgötha Rytteri, som eskorterade Drottningen under resan, icke
redan blijwit öfiveiförd till andra stranden, kanske deras bemödande
krönts med mera framgång; men under skallande utrop: "Lefive
Drottningen! Hurra! Hurra!" trängde allmogen oemotståndligt fram,
nära nog, med sin glada nyfikenhet, framkallande större olyckor, än
om de i wredesmode rusat mot hatad fiende.

De tre af ångest nästan halfdöda fruntimren beslutade nu att wada
till en båt, som låg fastgjord ett stycke derifrån, och Drottningen,
såsom den mest behjertade, war redan öfiver fotleden i wattnet, då
Ramne, som från Onsjö-sidan warseblifwit den öfiverhängande faran,
hann fram till deras räddning. Med hjeltemod och kraftfull arm
lyftade han de förskräckta fruntimren i den räddande farkosten och,
utan att spilla många ord, skyndade han tillbaka, der trängseln war
mindre. Så hastigt blef detta werkställt, att Drottningen ännu icke
hunnit hemta sig efter förskräckelsen, innan hon befann sig på andra
stranden i en låg men snygg koja.

Herrarne kommo slutligen äfiven oskadda öfiver, efter att praktiskt
hafwa erhållit en rätt allwarsam påminnelse om att "på lifwets
mödosamma stråt är sista prakten fyra bräder", och då Drottningen
blef underrättad, att de woro på stället, wisade hon sig åter, strålande
af munterhet. Hon frågade fältmarskalken Torstensson, om han icke
kunde säga henne namnet på den raske yngling hon hade att tacka för
sin räddning;" ty sannerligen, fortfor hon, hade ej han kommit så i
rättan tid, kunde lätt händt, att jag med mina fruntimmer redan
inskeppat oss på Karons färja, istället att wi nu befinna oss wid denna
jordiska färjstation. Säg mig hwem han är, och mitt kungliga ord ware
honom er borgen, att han ej skall blijwa obelönt".
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"Jag har icke förr än nu nyss fått kunskap om huru Eders Majestät
blef räddad, swarade fältmarskalken; denna willerwalla har så
konfunderat mig att, ehuru jag förr mången gång sett döden under
ansigtet, har han ej wisat sig i så förfärlig gestalt som nu; i andra fall
har jag åtminstone haft den trösten, att förswara mig med swärdet i
hand, men nu, hwad war att göra? Jag bad, jag beswar de
påträngande att hålla sig stilla; de som hörde mina ord hade gerna
lydt mig, men de kunde ej motstå den framträngande massan, knappt
wika så mycket åt sidan, att de ej droga mig och häst med sig i
wattnet. Detta war dock ingenting emot den ångest som betog mig när
jag ej mer såg Eders Majestäts höga person; ty jag hade ej märkt
mannen med farkosten, och trodde nästan att böljorna dragit Eders
Majestät ned i djupet, då min spejande blick med den innerligaste
undersåtliga glädje upptäckte Eders Majestät på denna sidan. Bland
den mängd, som då omgåfwo Eders Majestät, såg jag äfwen Ramne
Elofsson från Ramneröd, och jag skulle mycket bedraga mig, om ej
han är den, som har äran af att wara ett medel till Eders Majestäts
frälsning".

"Hwem är denne Ramne? Hans hållning är som en krigares, men
jag kan ej tro, att en så rask karl håller sig bakom ugnen, som
ordspråket lyder, då wi behöfwa alla wapenföra till wåra härars
förstärkning".

"Eders Majestäts ljuva omdöme träffade ganska rätt, ty han är
fahndragare'l wid Götha-Dahls Regemente; men icke af rädsla wistas
han här i sin hemort, utan derföre att en blessyr satt honom ur stånd
att uppfylla sina pligter som krigare; han är likwäl nu mycket bättre,
och följer troligen med mig öfwer till Tyskland, då jag far dit i
September. Wille E. M. wisa honom någon nåd, skulle han säkert
anse sig mer än belönad, om han blefwe utnämnd till min adjutant;
han är tapper och trofast, och som af mig personligen bekant, wille
jag heldre hafwa honom än nåRon annan ".

Under fältmarskalkens berättelse öfwerskådade Drottningen med
wälbehag folkhwimlet på alla sidor, och det som war owanligt i hennes
annars karlaktiga wäsende, en mild, rent qwinlig känsla lockade en tår
i hennes öga, spridde ett drag af wemod öfiver hennes ansigte. Med

nästan barnslig wekhet i ton och uttryck återtog hon: "Hwad det
wärmer hjertat att se denna trängsel, framkallad af enfaldens trofasta

kärlek, se huru glad wälmening lyser ur hwarje blick - detta är
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Drottningens högsta belöning för hennes omsorger - och hwarmed
har jag wäl gjort mig förtjent af deras kärlek! De hafwa aldrig rönt
andra bewis på mina återkänslor för dem, än påbud om krigsgärder
eller ökade bördor och utlagor. Ack! det olyckliga kriget; men det blir
wäl fred en gång och då - då skall jag wisa att jag will wara en
moder för mina älskade undersåtar".

För att dölja sin rörelse lutade Drottningen sig ett ögonblick mot
fröken Sparre, men snart uppreste hon sig och sade: "Hwad
fahndragaren Elofssons utnämning widkommer, befullmäktigar jag
eder, herr fältmarskalk, att underrätta honom om hans befordran; den
torde glädja honom, men tillfredsställer icke min tacksamhet; jag will
wara betänkt på någon annan belöning".

Nu trodde Borgmästaren och Prosten i Brätte, hwilka länge i

närheten wäntat på företräde, . ehuru de ej wågat afbryta så länge
Drottningen samtalade med fältmarskalken, tiden wara inne att
framkomma med sina underdåniga tal om den glädje H. M:ts närwaro
spridde i deras och allas hjertan - hwilket löjligt nog motsades af
ångstswetten på deras pannor; - men sedan fältmarskalken!
presenterat dem och de ämnade börja, afbröt Drottningen dem
hastigt, i det hon förklarade, att hon wisste hwad de wille säga, att
hon ej kunde stanna längre utan att äfwentyra sin helsa, tackade för
deras goda wilja, steg till häst, och färden fortsattes till Nygård.

Drottningen var vid sin ankomst till Nygård "till sitt yttre ej den
mest lysande", berättar författaren. "Hennes klädsel var en blandning
av karls och fruntimmers", men hennes anletsdrag var majestätiska
och "röjde att hon var född att härska". Själva det kungliga tåget var
en pampig syn med tre ridande i bredd: "Främst drottningen, på ömse
sidor omgiven av fältmarskalken Lennart Torstensson och Svea rikes
råd, greve Magnus Gabriel De la Gardie, därnäst prinsessan av Pfaltz,
Maria Eufrosyna, med kaptenen av gardet Slippenback och herr Elof
Ramnesson, så fröken Ebba Sparre med stallmästaren Steinberg och
Ramne Elofsson".

Efter mottagningsceremonin - där Kristina lyckades förhindra de
förberedda långa talen av Brättes borgmästare och prost - kom
drottningen på tu man hand med sin värdinna fru Karin. Hon
komplimenterade sin förra hovfröken för hennes ungdom och skönhet
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samt påpekade att de två gångna sorgeåren inte satt några spår. Men
samtidigt gav drottningen prov på sitt intresse för en viss person; eller
hur nu de här replikerna skall tolkas: "Du saknar bland din omgiv
ning icke den som är dig lika i börd och ålder. Jag menar Ramne
Elofsson. Eller har du kanske redan skådat för djupt i de vackra
ögonen, för noga avmätt proportionerna av hans hjältegestalt? Karin,
du rodnar. Svara, vad betyder detta tecken? Har jag gissat rätt.. ... ?

Nej, försäkrade fru Karin. Hon hade inte tänkt på någon man efter
sin salig herr Eriks frånfålle.

Men den unga drottningen hade så mycket mera junker Ramne i
tankarna - vill åtminstone författaren påstå. Hon fortsatte att
avhandla ämnet Ramne med sin uppvaktande hovfröken Ebba Sparre
under ombytet efter resan. Fröken Sparre måste medge att visst var
Ramne vacker att skåda, men "min drottning kan vara fullkomligt
lugn, ty mitt hjärta klappar icke häftigare för Ramne än för någon
annan karl. .... ".

Handlingen stegras allt mer, som synes, mot det romantiska planet.
Under måltiden på Nygård sitter självfallet Ramne med vid
drottningens bord. Herrarna har mycket att tala om, De la Gardie och
Torstensson får en hel del frågor om kriget att besvara. Men
drottningen tar chansen att gripa in och sätta sin nyblivne gunstling i
centrum:

"Samtalet blef nu allmännare; de främmande herrarne berättade
nyheter från kriget, hwilka med det mest spända intresse afhördes af
dem, som woro hemma i och omkring Brätte. Fältmarskalken
Torstensson wände sig till Ramne och frågade, om hans blessyr tillät
honom att följa med till hären i September, och sedan den tillfrågade
beswarat detta med ja, tillade den förre: "Då utnämner jag Er till min
adjutant. H.M. Drottningen har idag befullmäktigat mig till denna
utnämning; och således kan något widare hinder icke uppstå; räck mig
Er hand såsom tecken till wår öfwerenskommelses upprigtighet".

Den af glädje rodnande Ramne stod då upp, sträckte handen öfwer
bordet mot den älskade härföraren, och i hans öga läste man de
försäkringar hans tunga förteg.

Under samtalet mellan fältmarskalken och Ramne satt Elof tyst och
sluten; de buskiga ögonbrynen drogo sig tillsamman; att han ogillade
denna resplan syntes tydligt, ehuru han bland de höga gästerne ej
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kunde gijWa sitt misshag tillkänna. Han hade, sedan Ramne trifdes så
bra hemma, funderat på att ej släppa honom ifrån sig; deiföre
betraktade han sonens befordran som ett stort kors i sina uträkningar,
men war så obeslutsam, att han icke med ett enda ord sökte ajwända
olyckan, ty som sådan betraktade han Ramnes owälkomna befordran.

Att Elof blev något misslynt över den utmärkelse som kommit sonen
till del, berodde givetvis på att han såg chanserna minska att få
behålla sonen hemma.

På kvällen blir det stor middag på Nygård:

Klädd i swart sammetsdrägt, skuren på Spanska sättet, wisade sig
Ramne med hår och mustascher, uppstrukna .såsom konung Gustaf
Adolf brukade; han liknade honom äjwen som en yngre broder och
hans upprymda sinnesstämninfI - ty glädjen hade åter, wänlig och

leende, smugit sig in i hans hjerta wid tanken på denna dags

händelser - lijWade de ädla dragen till mer än wanlig harmoni.
Då kammartjenaren Johan inträdde för att tillsäga det middagen

war färdig, visade honom klädselns lysande ståt hwad han förut icke
warslat, nämligen Ramnes förwånande likhet med konungen. öjwer
raskad stirrade Johan på honom och utropade slutligen: "l förskräcker
mig; jag trodde fullkomligt att H.M. högstsalig Konungen hade mitt
på ljusa dagen uppstigit ur sin graf I liknar honom, junker, som en
wattendroppa den andra. Alldeles sådan war han, då han, efter slutad
fred i Stolbowa, uppträdde på rikssalen bland de församlade
ständerna och med sin wanliga wältalighet gjorde en kort berättelse
om de fördelar han wunnit, om den ära han skördat. Ständerförsam
lingen, hwar i sitt stånd de bästa i riket, hyllade honom då såsom
Sweriges gamla gränsers utwidgare och de nyas förswarare. Junker! i
dag skolen I blijWa hyllad af de ypperste bland fruntimmern här i
landet; utwidga då gränserna för edert galanteri; tro ej att l skolen
finna motgång; jag gamle, förespår Er framgång och lycka - ty då jag
med min salige herre war wid hojwet, lärde jag mig ögonspråket, och i
dag har jag, under ridten från Onsjö, märkt ett par ögon, som sökte
Er, då I war klädd i kyller; de skola nog söka Er i denna drägt.
Mycket, för mycket sorglös skulle I wara, om l ej märkt hwilkens ögon
jag menar; nästan skulle jag förmoda, att Drottningen icke satte sig
öfwer de artigheter I underdånigst kunde wisa henne.-Besinna Hwad
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den gamle Johan sagt Er, och kom ihåg, att den som wågar med
försigtighet, han winner. "Menande och blinkande med ögonen
aflägsnade han sig till matsalen, dit alla efterhand församlade sig.

Drottningen, Prinsessan Eufrosina, fröken Sparre och fru Karin
felades ännu, men snart flögo dubbeldörrarne, som ledde till de inre
sällskapsrummen upp, de wäntade inträdde och främst bland dem
Drottningen.

Riksrådet och fältmarskalken emottoga de ankommande. Den förre
av dessa herrars belägenhet, som Drottningens hemlige älskare och
Prinsessans trolofwade fästman, war ej serdeles behaglig; men "fjäril
flyktig", fruktade han ej att bränna wingarne, ehuru han stod emellan
twenne eldar. I det han fattade Prinsessans hand, forskade han
förgäfwes efter någon helsningsblick från Drottningen; hon gick
likgiltigt förbi honom, endast uppmärksam på fältmarskalken, till
hwilken hon ställde sitt tal, efter en kort helsning åt de öfriga.

"Torstensson, började hon, I blir under måltiden min granne; jag
wäntar mig af Er, som känner trakten, råd huruwida Brättes flyttning
kan blifwa fördelaktigare för inwånarne, än om den kwarstår. Min
wana, ännu obeswiken att tryggt förlita mig på Edra råd, skall äfwen
denna gång bestämma mitt beslut och en framtid bewittna Edert
förutseendes rigtighet. Men innan wi diskutera detta widlyftiga ämne,
intaga wi wåra platser".

Sedan man satt sig, upptog Drottningen åter samtalet: "Jag hoppas
att I sägen Er uppriktiga tanka om den gamla staden, sådan den är,
så till förmåner, som ock de beswärligheter den har att bekämpa, i fall
den skulle kwarstå, äfwensom de öfwerwägande fördelar, som kunde
winnas genom dess flyttning. Det skulle werkligen lända oss till ringa
heder, om wi ej noga betänka hwad de gamla duger till, innan wi
upprätta något nytt, som synes lätt werkställbart, men i utöfningen
kanske företer oöfwerwinneliga hinder, kanske oersättliga förluster".

"Jag fruktar, swarade fältmarskalken, att jag blott till en del wågar
åtaga mig beswarandet af Eders Maj:ts fråga, och det blifwer hwad
den gamla staden angår, ty jag känner ej trakterna wid udden. Troligt
är dock, att läget wid segelleden skall blifwa förmånligare, än der
Brätte nu är beläget. Herr Elof Ramnesson och hans son äro i detta
fall säkrare underrättare än jag. De skola gifwa de upplysningar E.M.
fordrar".
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På en blick af Drottningen började herr Elof "Erik Lilljehöök och
jag brukade i wår ungdom sällan ställa wår jagt till den trakten, och
på sednare åren har jag aldrig besökt den, Min son, som nästan dagli
gen wandrar der omkring, är den af både gammal och ung, som
sanningsenligast kan gifwa de upplysningar E.M. önskar. Min
underdåniga tanka är dock den, att det wore bäst E.M. sjelf fore dit.
Eders Majestäts öjwerlägsna snille skulle snart se, om de åsyftade
fördelarne der äro förhanden. Befalles så, kan Ramne blifwa
wägwisare".

I Drottningens öga upplågade en blixt af glädje, då hon hörde den
gamle så oskyldigt gå sina önskningar till mötes, och med det
ljujwaste leende wände hon sig till Ramne, sägande: "Junker Elofsson,
I blifwen i dag högeligen utmärkt, då ålder och erfarenhet till Eder
afträda sina urminnes rättigheter att råda och wägwisa; deiföre förlitar
jag mig på Eder och hoppas, att dessa herrars förord äro wittnesbörd,
som icke bedraga. Morgondagen blifwer Eder profdag. Aurora bör
knappt hinna att båda solens ankomst, innan wi sitta till häst. Alla de
herrar som medfölja taga skjutgewär. Jag älskar att höra skott.
Hundarnes skall bland den djupa skogens eko -- det lifwar själens
wingslag och kroppens krafter. Sedan jagten är slutad, fara wi
stranden utefter för att se stället, der staden kan anläggas".

Så fortfor hon att under måltiden skämtsamt språka, wisande sitt
snilles flammor, sina kunskapers mängd och skördade i utbyte
åhörarnes odelade bifall.

I nästa kapitel, det sjunde, berättas om förberedelserna fOr nästa
dags expedition, morgonen efter middagen. Hästarna skulle vattnas
och sadlas. Drottningen och hovfolket tog dock god tid på sig och
Ra.mne undersöker orsaken till att man inte kan starta ritten vid utsatt
tid. Drottningens kammartjänare omtalar då förtjust hur han
observerat drottningens intresse fOr den ståtliga junkern.

Så småningom är alla samlade och det är klart fcir avfärd för
sökandet efter platsen för den nya staden.

8.
Alla sutta redan till häst, utom Ramne, hwilken på Johans inrådan

höll Drottningens. Hon infann sig snart, swingade sig raskt i sadeln
och yttrade nådigt: ''Jag tackar Er, herr adjutant, eller anförare, som
jag i dag rättare borde kalla Er; ty I skolen leda oss alla. Som
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riksrådet, fältmarskalken och fruntimren stanna här, hoppas jag att I
förblifwen wid min sida, utan att låta förifra Er, då hundarnes
lockande skall ljuder bland berg och dalar".

Nu widrörde hon hästens sidor med guldsporrarnes klingor och
jägarskaran aflägsnade sig tagande wägen norrut åt Skräcklas-udde.
(Läsaren torde erinra sig, att på den tiden Carls graf ännu ej fanns.)

Kapten Slippenback närmade sig Ramne och frågade, hwem
jagtsällskapet skulle få till wägwisare, sedan han ej kunde tro att
Drottningen ämnade följa jagten i sin wilda framfart.

Drottningen såg frågande på Ramne, som swarade: "Den gamle
jägaren Träff, den der som förer hundarne, han är säkrast och har
berättat mig, att wid Hufwudnäsön finnas hjortar. Kapten Slippen
back torde befalla honom rida förut med kopplen. Sedermera håller
sällskapet åt öster, tills strömmarnes brusande höres; sedan wändes
kosan rakt mot norr, som wi nu rida; och bör man akta sig att för
mycke wika åt någondera sidan, då hjorten icke bör undkomma".
Slippenback hastade bort att gifwa Träff de befallningar, som woro
(jenliga för tillfället.

"Eders Majestät täcktes rida denna wäg, fortfor Ramne, i det han
pekade med handen åt ett annat håll, den leder till uddens yttersta
ändo, och om allt går efter önskan, hinner E.M. i god tid fram för att
bewittna den lyckliga utgången af herrarnes jagtäfwentyr".

"Behöfwa wi, frågade Drottningen, rida fort för att hinna fram till
udden på samma gång som de?"

"Det är ej långt dit, så att E.M. kan färdas ganska makligt och
ändock wara framme före dem ".

"Nå, då skola wi också icke göra oss brådtom; wädret är vackert
och det är så sällan jag får njuta det, som icke nekas den ringaste af
mina undersåter, nemligen solens wärma, mildrad af skogens swalka;
med barnslig fröjd skådar jag dessa höga tallar- det är så nytt, så lju
sande.... För att så mycket friare irra omkring, lemna wi hejduken här
med hästarne och sedan fortsätta wi till fots wägen till sjöstranden ".

De stego af och beljenten fick befallning att wänta med hästarne
tills han finge höra signalen från Ramnes jagthorn, hwilken skulle
sammankalla hela jägarskaran, när Drottningen så befallde.

Drottningen gick tigande så länge hon trodde beljenten kunde höra
hennes ord; men hastigt stannade hon och yttrade: "Jag påminner
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mig, att borgmästaren i Brätte nämnde ett ställe, sa Jag i går afton
talade med honom, det han isynnerhet önskade att staden skulle
anläggas; weten I detta ställe, så gå wi dit, om det ej är för långt
borta".

"Det ligger här helt nära; inga hinder finnas, som förswåra wägen;
men rikt belönad skall E.M. bli,twa för den ringa mödan, att göra
denna lilla krokwäg. Platsen är den wackraste wi ega i wåra nejder.
Stranden höjer sig brandt, liknande en fästningswall; och derojwanpå
breda hundraåriga ekar sina lummiga kronor öjwer den grönaste
gräsmatta. Ofta har jag der, hwilande efter tröttsamma jagtfärder,
med förtjusning hört nordens näktergal sjunga sina klangfulla melodier

i den tysta sommarqwällen".
"Ni blir wältalig..". detta ställe förtjenar säkert att ses. Månne

något kärt minne från förflutna tider dwäljes bland ekarne?"
"Icke finnas på detta ställe andra minnen än af de stilla njutningar

det skänkt mig, dem jag redan haft nåden nämna; men jag wet ett
ställe i Tyskland, som har någon likhet dermed, och derijrån skyndar
minnet med hågkomstens guldtafla så ofta jag beträder dessa trakter,
- dock wäcka de runor det utpekar ingen glädje ..... twärtom upprijwa
de sorgens knappt läkta sår ..... Nu äro wi framme och E.M. kan sjelf
dömma, huruvida jag överdri,twit eller ej".

''Jag kunde ej tro att werkligheten egde hwad den wisar! utbrast
Drottningen öjwerraskad. Någongång har wäl drömmen förespeglat
mig något liknande, dock icke så skönt som detta. Här under eken
will jag hwila, för att i mitt minne intrycka denna tafla, medan I
förtäljen om Edra sorgliga hågkomster från Tyskland, hwilka
smärtsamt uppwäckas wid åsynen af detta Eden ".

Christina satte sig och anwisade med handen åt Ramne att taga
plats tätt bredwid sig. "Och nu, fortfor hon, bölja nu Junker, om
annars ingen hemlighet lägger band på Er tunga, ty min nygirighet är
uppdrijwen till det högsta ".

"Mina minnen från Tyskland äro icke af den art att de behöjwa
förtigas; men min berättelse skulle fördystra det glada intryck denna
herrliga vue wäckt i E. M:ts sinne; jag behöjwer blott nämna, att der
wi bivuakerade natten före den olyckliga dagen wid Liitzen är det
ställe som liknar detta".

"Wisserligen borde jag ej numera, då jag kan ana innehållet af det I
hajwen att meddela, yrka att I böljar berättelsen, men hwm:;e sak,
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som eger ringaste förbindelse med min store faders sista lefizadsstun
der, intresserar mig. Jag minnes honom icke mera som fader, endast
den beundrade konungen, den oemotståndlige härföraren är mig
dyrbar, och därföre bören I icke frukta att omtala er berättelse, som
mer tillfredsställer än bedröfwar mig".

Åtlydande Drottningens önskan, började Ramne: "Jag war då blott
15 år och hade så nyss kommit till armeen, att jag ej ännu fått deltaga
i någon drabbning. Oroligt klappade hjertat i mitt bröst. Ånger öfwer
att jag lemnat min faders hem höll mig waken. Ensam och tårögd, satt
jag ängslig wid wakteldens sken, med förundran seende de gamla
knektarne, inswepta i sina slitna kappor, lugne slumra på den af det
myckna regnandet fuktiga marken, fastän de alla wisste, att wi dagen
derpå skulle drabba tillsammans med den förskräcklige Wallenstein.
Uttröttad af den förflutna dagens mödor, öfwerwann dock slutligen
sömnen mina enwisa försök att hålla mig waken. Att skildra den
ångest jag utstod, innan slagtningen började, kan jag icke och ville
icke, om jag kunde. Trowärdiga män hafwa berättat mig, att de första
gången icke warit bättre der an, och de som påstå, att de gingo lika
lugna till sin första drabbning som till dans, de äro storskrytare och
icke wärda att tro. Dimman, som om morgonen höljde allt i dunkel,
fördröjde hufwudanfallet till omkring klockan 11 på förmiddagen. I
början föstes jag mera fram af dem, som omgåfwo mig, än jag gick
friwilligt; men snart öfwergick denna känsla af feghet; med samma
ifWer som de andra tågade jag mot fienden, och modet hos Swenskare
uppflammade dess mer segren lutade åt wår sida. Jag war på högra
flygeln, der Konungen sjelf kommenderade, då rapport ankom, att den
wenstra gaf wika för de kejserliga truppernes öfwerlägsenhet.
Konungen skyndade då att understödja den. För sista gången såg jag
honom just som han i spetsen för sitt älsklings-regemente, Smålands
kavalleri, skyndade bort. Striden fortsattes. Lyckan gynnade oss, och

wi hade wunnit betydligt öfwerwigt, då Konungens blodiga häst rände
in bland våra leder utan ryttare. Ord finnas ej, som kunna gifWa ett
begrepp om werkan af denna syn..... Alla stodo som förstenade. Ingen

hörde kanonernas dån, ingen hwinandet af musköternas kulor - det
war ett rysligt halt - minuter ryckte från tiden under slagtningens
tumult, ofriwilligt egnade dödens lugn. Men eldade af raseri, störtade
Swenskarne blindt fram mot batterier, grafwar och wagnborgar.....
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"hämnd eller död!" war deras lösen. - Pappenheim ankom. Ehuru
förtwiladt wi fäktade, måste wi dock wika, ty kort förut hade wår
öfwerwigt wan"t så afgjord, flykten på flera ställen hos fienden så
allmän, att wåra redan utan ordning i ohejdat raseri sprungo omkn"ng
och dödade utan förskoning alla dem de träffade; men sedan Hertig
Bernhard af Weimar samlat de kn"ngirrande och anfallen blefwo
eniga, war utgången snart gifwen, segren och platsen wåra. Få af de
kejserlige hade blifwit räddade, om ej mörkret skyddande bredt sin
slöja öfwer slagtjältet eller kanske rättare jämmerfältet; ty ehuru wi
woro segrare, hördes ej nu som wanligt skrytsamma berättelser öfwer
egna bedrifter, endast förtwiflans och dödens klagoskri skallade genom
rymden. / ångest hade jag tillbragt den föregående nattens stunder,
men de känslor, som då qwalde mig, woro ej att jemföra med dem,
som nu bestormade mitt bröst. Hwarje ögonblick företedde så olika
hjertslitande uppträden, att jag ännu undrar huru jag kunde
öfwerlefwa dem. Denna natt, som genom sin längd bewisade sig wara
barn af ewigheten, ändades dock slutligen och alla skyndade att söka
qwarlefworna af wår älskade konung. Han igenfanns under högar af
lik wid den nu så kallade Kungsstenen. Mången, som längesedan
glömt hwad tårar woro, gret så att det droppade utur mustascherna,
de båda sina kamrater att med ett nådaskott ända deras lidande, de
lefwande afundades de döda - dessa hade dock fått följa sin konung.
- Ack! slutade Ramne suckande, nio år äro föiflutna, men minnet af
dessa rysligheter plågar ännu mitt hjerta med samma helwetiska
qwal".
Nästan qwäfd af smärta, ändade Ramne sin berättelse, och stumme
sutta de bredwid hwarandra, tills Drottningen, lutande sitt hufwud
mot Ramnes axel, yttrade: "Stackars, stackars mina gossar!" -

Widrörandets elektricitet strömmande nu genom Ramnes ådror.
Glömmande hwem hon war, som hwiskade dessa tröstande ord, slöt
han henne tätt intill sitt känsliga hjerta; då blickade hon honom så
deltagande i ögat .... munnens purpurros lyste så förledande....
tystnad, säkerhet och suckan lockade honom att öfwerstiga rangens
gränsbrygga-och på andra sidan mötte honom onämnbar förtjusning.

Den svaga qwinnan förswann dock snart och Drottningen reste sig
åter; de förut så smäktande dragen antaga majestätets bjudande
uttryck; stillatigande men betydelsefullt förde Christina högra handens
pekfinger till sina läppar; sedan befallde hon: "Junker, / skynden Er
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bort till något ställe i nejden, der I tron att de kringströfivande kunna
höra ert horn, gifwen signal der och återwänd hit sedan alla äro
samlade".

Bäfivande öfiver denna hastiga förändring, skyndade Ramne bort att
fullgöra Drottningens befallning. Efter en kort wäntan ankommo de
jagande från olika håll.

Då alla woro samlade, sade Drottningen: "Denna plats behagar
mig, hwarföre jag beslutat att den nya staden här skall anläggas och
dess namn wara Wenerisburg".

•••
Sålunda slutar sagan om hur Vänersborg fick sitt namn - men ett

namn som alltså skulle ha förvanskats. I en kort efterskrift ger
författaren en förklaring till hur historien om namngivningen långt
senare blev allmänt känd, trots att "alla omkringstående, utom
Ramne, trodde den vara uppkallad efter sjön Vänern".

"Denna tro", skriver signaturen Okänd, "skulle av ingenting
rubbats, om ej Ramne, på det hemkomstöl den glade fadern ordnade
till sonens ära vid dennes återkomst från kriget. Under det bägaren
gjorde sin rund kring borden förtäljdes för vännerna det som skildrats
i berättelsen. Livliga bifallsyttringar skallade genom salen då Ramne
slutat sin berättelse.

Från den stunden glömdes ej sagan om Ramnes bragd i Ramnes
bygd".

Det kan därför vara väl befogat att Vänersborgs Söners Gille genom
sin årsskrift till en nutida generation för denna saga vidare om hur
"den snillrika Kristina" gav vår stad dess namn. Låt vara att
händelserna, som brukligt i sagor, inte motsvaras av historiernas
verklighet.

Kommentarer och redigering:

Sture Johanson
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Sture Johanson är född i Vänersborg 1923, men
sedan 1950 verksam som journalist i Stockholm.
Under ett 20-tal år var han verksam dels i Svenska
Morgonbladet, dels i Svenska Dagbladet. 1968
övergick han till fackpressen och är redaktör i tid"
ningen Byggnadsindustrin. Medarbetar också i
ELA.

Wilhelm Ängermark. bibliotekarie och arkivarie på Vä
nersborgs museum.
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På hemväg och omväg från
Småskolan i Vänersborg

1903-1905

Hågkomster och kommentarer

av

Gösta Fröberg.

Vid Gillets årsstämma den 6 april 1976 läste jag upp några verser
och gjorde dithörande kommentarer. Det får tagas får vad det främst
avser att vara: reminiscenser från gången tid.

Skolbyggnaden från 1868 i stort sett oförändrad.

Min skolgång började i januari 1903 i småskolan vid Edsgatan hos
fru Hilma Norden, mor till vår sedan. många år avlidne gilleskrivare
Elof Norden. Det rådde en god anda i klassen, något bråk kommer jag
inte ihåg, någon aga ej heller. Vi fick effektiv undervisning, moderliga
förmaningar för skolan och livet.

33



Vår första klass i småskolan.

nämnd ordning fr. v. främsta raden, sedan ytterbåge och inåt. Rut Olsson, Olga
Lindgren, Signe Larsson, Elsa Sunnerdahl, Elof Norden, Helga Blomquist, mm__ , Karin
Eriksson, Arvid Eriksson, Maria Larsson, Oskar Högberg, Harry Zetterlind, Oskar
Skärberg, Bengt Johansson, Axel Larsson, Herman Karlsson, Harry Johansson, Artur
Vahlkvist, Vilhelm Ekholm, mm__ , Bror Grave, Bengt Johansson, Johan Olsson, Torsten
Andersson, I:edvig Larsson, Karin Wolfschmidt, Birger Eriksson, Fru Norden, Hugo
Hagborg, Anna Sundin, Knut Sjöberg, Oskar Palmquist, Elsa Ljunggren, Gösta Fröberg.

ABC-boken var vårt första läromedel. Ibland kunde man på
morgonen därhemma hitta en ettöring i den eller en tvåöring - en
styver - som tuppen påstods ha värpt. På frågan, hur mycket ett och
ett kunde vara, hörde jag en gång svaret elva!!

En liten episod: alla kände vi ju till unionsflaggan. Den satt alltid i
sitt strikta skick i julgranarna. Vår kamrat Bror Grave skulle på
svarta tavlan rita upp den. Han tog inte linjalen till hjälp, utan raskt
formade han sin bild av densamma fladdrande för vinden. Så bra han
gjorde det, så enkelt och levande, så överraskande nytt för oss andra.

Jag hade två så goda kamrater, Oskar Palmquist och Harry
Johansson. De hade sina hem intill mitt - Torpagatan 9 - nu borta
fOr alltid. Vi hade sällskap tm och från skolan, det blev fyra gånger
varje hel skoldag genom centrala staden, och nu börjar mitt
rimsmideri.
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Innergården Torpagatan 9 sedd från Änggatan.

"Vi är tre små pysar på hemväg en dag
från skolan, som har paus for middag.
Det är Oskar och Harry och Gösta - det är jag,
vi kunnat alla läxorna for "fröken" - utom jag
för åtta gånger tolv skrev jag fel på en ra'
och summorna blev ej som de riktigt skulle va'
tabellen - kunde jag heller inte bra,
fast jag kunde den ju då jag var hemma."

O

I Lars Anderssons affär vid Edsgatan mitt emot skolan köpte vi
b1.a. våra grifflar. Papperets tapetmönster upptill på griffeln betydde
mycket i valet bland grifflar, vi valde länge. Biträdet såg jag addera
förvånansvärt snabbt, och pennan satte hon fermt tillbaka'vid örat.

O

"Först går vi emot torget, vi tittar på allt,
en sten förstrött vi sparkar framfor oss.
Se där! ropar Harry, en helviter häst!
du ska önska dej det bästa i världen!
du stampar i marken tre gånger å ra'
och önskar dej det bästa, du helst av allt vill ha! 
Ah! - Jag önskade så vackert att jag skulle få (va då?)
Söta tunnpannkakor! - varma från härden."
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Vi passerar Birger Sjöbergs födelsehem. Mitt emot är W. C. Becke
mans låga, långa hörnhus. Där har jag lagt märke till att fönstren åt
Kronogatan alltid är klara och torra. Det låg inte någon vit vadd
mellan rutorna, utan grå renlav med instuckna eterneller, men där
fanns också glas med någon fårglös vätska i, som tydligen hade
förmåga att dra till sig fuktighet och vatten. Senare förvärvade
kunskaper i kemi lärde mig, att det kunde ha varit koncentrerad
svavelsyra, som är hygroskopisk. Beckeman flyttade sin affår efter
husets brand omkring 1904 till Drottninggatan, där han drev fårg- och
kemikaliehandel och bl.a.konkurrerade med apoteket. Han lanserade
nämligen med framgång ett desinfektionsmedel mot sårskador m.m.
Medlets goda egenskaper prisades i en reklambetonad "Dermydrin'
visa. Jag hörde Evald Gillberg sjunga den.

Tvärs över gatan ligger Paulina Brobecks ledande specialaffår
hattar och mössor. Paulina själv expedierade och jag minns:

"I Paulina Brobecks lilla hatt- och mössaffår
man provade på mej min första mössa - med skärm!
den kallades jockej - stolt jag hälsade med den
och fick artigt svar av alla, som vi mötte."

Min mor blev över sig given av allt detta uppmärksammade
hälsande bl.a. på personer, där det alls inte passade sig. Jag fick inte
göra så mer. Då vi kom hem tog jag skadan igen och fattade posto vid
porten. Jag minns särskilt den långe, stilige mannen i cylinderhatt, jag
tror det var doktor Englund, som nalkades därborta på håll och vars
hälsning jag ivrigt åstundade. Jag tillgodogjorde mig allt, när han tog
av sig den glänsande fina hatten och satte på sig den igen. Jag var
fullt nöjd.

"Sen blev det sjömansmössa och blus av god textil.
På hyllorna ses mössor i den högre skolans stil
med siffror upp till femman - gymnasiets tar vid
och det vita mössan hägrande invid.

O

Carl Bräutigams konditori i närmsta hörnet finns
och - på andra sidan gatan apoteket.
- framför oss plantaget och torget såsom jag minns
till vänster Stadshotell och Engströms kondis.
I hörnet därinvid ligger Almlöfs Speceri,
i hörnet över gatan Arvid Bergströms Herr-galanteri,
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sedan kommer Gaddes Järn-, sen Bokhandeln intill
Brandt & Anderssons fornäma Klädeshandel.

O

Hörnet av Edsgatan-Kungsgatan vid torget.

Paalzowska huset kommer sist i denna rad
vid Kungsgatan, som utgör själva "Ströget",
där läroverkets gossar sina promenader tar
så dominant i den fina småstadsbilden.
Till höger prydes torget av länets Residens,
där ännu ingen sökt bevis på körkortskompetens
Landshövdingen Lothigius jag skymtat någon gång
han var inte som von Sydow särskilt lång.

O

På torgets norra sida ses Ahman & Petersons affär,
vars gårdsplan rymmer många, många platser.
for hästar och för åkdon, vars ägare är här
for att göra köp och sälja sina alster.
- Sparbankshuset gränsar till Nyströms järnaffår
den unge Birger Sjöberg är butiksbiträde där.
Nästa hus är Söderbergs och affären intill där
är Amanda Nordahls Hatt & Modeaffår."

37



Birger Sjöbergs far, Gustaf Sjöberg, hade sin verksamhet i samma
hus, där sonen hade sin tjänst, enär fadern drev handel i hörnbutiken
- mitt emot Ahman & Petersons butik.

Ahmans & Petersons affär i hörnet av Residens- och Drottninggatorna, utanför står
gillebrodern sedan 1919, medaljören Gottfrid Sundelius.

Angående torget hörde jag tidigt en historia från en marknad i
Vänersborg. Berättaren var lantbrukare Anton Johansson på Kullen,
Vänersnäs. Han var inne då och då med sina produkter från gården.
Han lever ännu - fyller hundra år i februari. Då jag skulle besöka
honom för två år sedan, såg jag honom stå utanför en bod och laga
ringen på en cykelkärra. Just som jag skulle till att hälsa (han hade
inte sett mig) gick han in i boden efter en pryl. Jag satte hjulet i
rotation och gömde mig hastigt bakom knuten. Han kom strax ut och

stod i funderingar över detta underverk. Jag kunde glatt gå fram och
hälsa och ge fOrklaringen.

38



Fotot illustrerar situationen. Halleberg med Skytteklev syns i jånden.

Här är hans historia, som jag forsett med versfOtter:
"Det sa's att här på torget en gris en gång kom lös
och alla sökte fånga den knatten.
Den flydde till kanalen och plums i vattnet dök
och där var svårt for ägar'n att få fatt'en.
En säker bössas kula dock ändade hans hopp,
den kulan gick igenom hans skrämda vita kropp.
Vart tog den kulan vägen,
var stannade den opp?
Jo - dan stannade i den krökta svansens topp."

O

Från apotekets entre kändes doften av Hoffmans droppar, kamfer,
eteriska oljor m.m. långt ut på Drottninggatan.Gemensamt med
lasarettets sjuksalar var lukten av eter och karbolsyra.

Det hände att vi var inne i trängseln på torget någon lördag, efter
klockan tolv, då vi slutat skolan. Vi såg stadens fruar granska de
saluforda varorna. De prutade på nästan allting. Smöret avsmakades
ofta medelst ett prov taget med nageln eller en tvåöring. Så gott som
allt kött såldes på torget, någon enda charkuteriaffär hade kanske
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redan öppnats. Amerikanskt fläsk fanns att köpa speceriaffärerna.
De var talrikt forekommande.

o
Över den livliga kommersen syntes det dominerande landshövdings

residenset. Det var särskilt vackert, när östersolen belyste dess gula
fasad. En önskan: Må vid nästa renovering residenset återfå dess gula
färg, som det väl alltid haft fårut och som ger lyster även åt
omgivningen.

o
Så är vi åter vid Bräutigams konditori Dess existens här varade bara

ett eller två år, sedan återvände unge Carl till fadershusets välkända
etablissemang i Göteborg. Lokalerna övertogs av Hilda Gillberg med
sin nyöppnade glas- och porslinsaffär. Den kom sedan att heta
"Böhmers" efter hennes giftermål med Ernst Böhmer. Karl Björk
innehade den efter dem under många år. Affären heter nu Duka.

Vi sneddar genom Stora Plantaget eller Nya Plantaget, som min
mormor kallade det. Hon hade sett dess tillblivelse, sedan bebyggelsen
genom branden 1834 jämnats med marken och plats beretts enligt
plan for plantering. I Plantaget, nära den plats där musikestraden nu
står, hade apoteket en liten paviljong med servering av läskedrycker av
egen tillverkning. Den var: nog inte så liten, då rörelsen kunde bära
omkostnaderna for egen häst och vagn och körkarl, som ombesörjde
transporterna.. Inne på apoteksgården, där vi förstås varit, fanns ett
stort lager av sågade isblock förvarade i sågspån. Vi hade sett, hur
sågningen gick till utanfår Sanden och hur de tjocka isstyckena med
långa tänger behändigt lyftes upp över iskanten på vaken och
bärgades.

En del innergårdar kände vi till rätt bra. Vi lockades med av
ambulerande gårdsmusikanter, mestadels utlänningar, som alltid drog
publik och slantar till sig. Jag minns bl.a. en musicerande familj 
far, mor, son och dotter - spela så vackert. Melodin hade jag inte hört
forut, men den fastnade i mitt minne. Det var forst i slutet på
fyrtiotalet jag kom att på nytt höra den och då aven slump, när jag
kopplade in en radioutsändning från Wien - en reminiscens så fin
som kanske ingen annan.

Vi levde i nuet, observerande allt nytt - en tallriks dekor och

mycket annat. Dem, vi mötte, kände vi snart igen.. Poliserna
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kunde vi namnen på. De var synliga i centrum och gick sina pass i
körbanans mitt - aldrig på trottoaren. Brevbärarna kände vi också.
De var likaledes prydliga i sina uniformer och hade sommartid
särskild uniform - ljus och lätt.

Lösa hundar var det gott om. De samlades ofta i Plantaget, där de
förde ett liv utan några hämningar. Vi var rädda, då vi mötte dem,
skällande, ofta i flock. Hur mycket skräck hade inte den där besten
med nosgrimma ställt till med tidigare!

Gott dricksvatten fanns inne på gårdarna från stadens vattenverk.
En tiotal år senare leddes vattnet in i bostäderna. Ibland måste man
spränga för att dra dessa ledningar. Vi hade hört varningsropen "Tänt
va' de här!" och "Eld i berget!" och sett skyddsstockarna höja sig.
Hur spränghålen gjordes? Jo, enligt vad vi förstod, var det med spett
och slägga. En man slog med släggan på spettet, som hans kamrat
sittande höll fast, lättade på och vred om för varje slag. Resultatet
syntes vara minimalt, men det fanns väl ingen bättre metod. Att det
var farligt för fingrarna för den, som satt med spettet, antyder följande
galghumor: "Se upp nä.r du slår idag, för jag har en ny hatt på mig."
På håll iakttog vi förvånat, att slag och ljud ej kom samtidigt, utan
ljudet nådde våra öron efteråt, då släggan redan var lyftad till förnyat
slag. Vi lärde oss förstås senare, att ljudet ej gick lika fort som ljuset,
utan med endast omkring 300 m i sekunden och att man kunde
bestämma åskans avstånd från en själv genom att räkna sekunderna
mellan blixt och dunder och multiplicera med 300.

Damerna, tyckte vi, var ofta alltför hårt snörda om livet - oriktigt
att behandla sin kropp så. Jag minns den charmerande damen, som
markerade sin smala midja med ett brett svart skärp. Flott var hon i
hållning och skick, men hon såg också ut att kunna gå av på mitten.

Huvudduken var ett ofta förekommande plagg. De yngra kvinnorna
hade hattar. De långa kjolarna var på modeL.De kunde passa i de
fina salongerna, men att ha dem i vardagsbruk släpande i smuts och
damm var galet - ohygieniskt.

Att kokett lyfta och hålla kjolen i ena handen tillkom den
hattprydda damen - ofta försedd med parasoll. Det kunde ha varit
"Frida" på promenad en solig sommarsöndag.

Vintertid frös vi om fötterna, ja, det kunde hända att de värkte
riktigt ordentligt, om vi stått stilla av någon anledning, t.ex. framför
ett lockande skyltfönster. Det är egendomligt att man som vuxen inte
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känner av kylan på samma sätt, även om man går i tunna strumpor
och lågskor. Öron och näsa fick bra skydd av den praktiska mössa av
mörkt kläde, som utvecklad såg ut som en påse men med ett hål avsett
for ögonen. Den gick lätt att vika upp till en rund kulle och att dra
ner om öronen vid behov, men då var det svårt att lyfta den for
hälsning. I detta sammanhang kommer jag ihåg Fritz JDinnetz med
handen vid den fastsittande mössan, bockande sig för stadens
kyrkoherde C. T. HelIgren, som just passerade. Det blev både honnör
och bugning fOr den höge prelaten, men artigheten och den goda
viljan var påfallande.

Språket, som folk i allmänhet talade, var ovårdad dialekt. Det är
betydligt bättre idag, nu talar man mera högsvenska över lag. I ordet
gata Lex. uttalades rätt allmänt a-ljudet som i hatt. Man blir fOrvånad
över att språket talats så illa. Belysande är historien om en person,
som ville tala "fint" - efter ett par dagars besök i Stockholm - men
fick vissa svårigheter därvidlag. Det vackra uttalet kom att omväxla
med det gamla vanliga såsom i fOljande citat: "Jag gick gata upp och
gata ner for att komma till Ladugårdsgärdet, men jag kom aldrig till
Laggårdsgärdet."

Kyrktornets urtavla visar att klockan är 10 minuter över tolv. Vi
hade själva lärt oss att avläsa tiden genom att på vår väg förbi räkna
minuterna fOre och efter de timslag, som for oss var så viktiga: 9-12
och 2-·-4. Egna klockor hade vi inte. Det var som 14-åring jag fick
klocka och då av min farbror apotekare Henrik Fröberg, ett silverur
jämte nyckel att dra upp det med. Den klockan tjänade även mig
under min apotekstjänstgöring.

Vi ser till höger stadshotellets tre entredörrar, men det är ingenting
for oss. Jo, längre fram i tiden: Skyttegillets barnbal efter jul varje år,
en utomordentligt fin tillställning.

Vi går över gatan och har att passera raden av hus utmed
Kungsgatan österut till Vattentornet, som syns därborta. Det bär
årtalet 1882. Det är lågt, blott hälften så högt som det nuvarande.

Hörnhuset intill Stadshotellet är "Enskilda Banken i Wenersborg",
som har sin expedition 1 tro upp. I hörniokalen på nedre botten har
den driftige barberare Åkerström sin verksamhet. Nästa hus äges av
sekreteraren i Hushållningssällskapet Christian von Sydow. I botten
våningen etablerade "Bröderna Pettersson" - Axel och Rickard - en
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rätt betydande speceriaffar med viner och delikatesser i sortimentet.
De separerade efter några år. Rickard övertog Almlöfs affar. Frimurar
logens hus följer nu. I en affarslokal där försäljes spritdrycker i parti
och kallades i folkmun "Femkanna". I samma fastighet inryms
Frimurarlogens Restaurang med servering även i trädgården sommar
tid. Jag håller före, att det var här det av Birger Sjöberg beskrivna
Träumerei-intermezzot "På begäran" utspelades. Loge1okalerna ligger
i övre våningen och har tillslutna och försatta fönster för att förhindra
insyn. Vi hörde berättas om skrämmande förehavanden därinne.
Själva ställde vi oss tvivlande. Den gamle pålitlige stadsläkaren doktor
Bylund och själve kyrkoherden var ju medlemmar där och skulle
säkert kunna bevaka och även garantera att allt gick rätt till.

Vid läroverksgårdens södra sida är Cedengrenska huset. Där bor
bl.a. läroverkseleven i någon av småklasserna Einar Wallqvist - den
sedermera berömde "lapplandsdoktorn", jämte yngre brodern Gunnar,
"Putte" och systern Carin några år framåt.

Vid norra sidan av skolgården ligger den respekterade gymnastik
läraren kapten Tell Varodells hus - en pendang till Cedergrenska
huset. På Kungsgatan följer sedan den lätt igenkänlige propre ingeniör
A. H. Törnros' grönmålade hus. Nästa hus är "Tullen", där
fanjunkare Bergströms bor. Sonen Axel slutade som landskamrer i
Karlstad. I våningen 1 tro upp bor bankkamrer Barkstedts. Äldste
sonen Sigurd blev innehavare av apoteket här i sin hemstad, och jag
blev hans efterträdare.

Runt hörnet in på Östergatan sträcker sig göteborgaren Burmans
landshövdingehus. Dessa jämte hans hus vid hamnen, tillkomna i
början av seklet, uppfördes under ledning av vår gillebroder Ivar
Lundins far, som var Burmans verkmästare och som kom att med
familj för gott bli bosatt i Vänersborg som vice värd och forvaltare av
fastigheterna. I Burmanska huset intill läroverket hade alltid någon
lärare sin bostad under viss tid, t.ex. lektor Fredrik Palmgren, rek
torerna Natanae1 Lindskog, Gustaf Mellen, Nils Emmelin, adjunkt
Frans Mannfe1t och även en av Gillets stiftare - den kände privat
läraren Halvord Lyde1l. Denne har satt orden till sången "Vänerns
Drottning" - tonsatt av Elis Ullman - ur sångspelet med samma
namn. Vid Gillets årliga högtidsstämma brukar denna sång sjungas
unisont. Ett citat ur texten: "Om än ut i fjärran länder minns jag dig
min barndom~ stad".
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Sist i raden vid Kungsgatan ligger Elimkapellet, uppfört 1895. Det
tillhör baptistförsamlingen.

På avstånd höres ljudet från kyrktornets klocka förkunnande med
ett udda slag tiden: kvarten över tolv.

"Från Vattentornet går vi sedan Torpagatan ner
till våra hem därbol't~ i söder.
Vi trivas med varann
och tycker allt iblann
att vi äro såsom riktiga bröder.
Och - - - när jag kommer hem
har min Önskan slagit in
Jag känner redan doften
i förstudörren min.
Min glädje är stor,
och kramen från mor
gjorde mej till allra lyckligast i världen."
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ARSKRÖNIKA 1975.

Kära gillebröder'

Så har då ännu ett år snart gått tillända.
Ett år som betecknats kvinnoår och byggnadsvårdsår, till den

verkan det nu hava kan.
Redan Ernst Rolf sjöng på sin tid:
-Det är kvinnan bakom allt
mannen jämt hon har befallt...

och visst är det väl så att kvinnan i alla tider vetat att hävda sin rätt
och att utöva sin makt över oss stackars män. Var det Iorresten inte
en kvinna som uppfann de nu så populära och lönsamma vilda
strejkerna?

Jag tänker på LYSISTRATE, ett sjusärdeles fruntimmer, som redan
på 400-talet fore Kristus organiserade Atens kvinnor i en vild strejk
fOr att genomdriva sin vilja.

Och vilka vapen de använde sen.
På den tiden fanns varken LO, TCO eller SACO, men kvinnan

visste redan då att utnyttja naturkrafterna för att få mannen på knä.
Hur vore det om nutidens kvinnor gjorde detsamma...
Oh, så snabbt det då skulle bli fred i världen!
Svårigheterna är väl att kunna enas.
Jag vill minnas att den internationella kvinnokonferensen tog ett

snabbt slut och att många deltagare reste hem till gubbarna innan
konferensen var avslutad.

Temat för det internationella kvinnoåret har varit jämlikhet 
utveckling - fred, och det har då gällt 'för kvinnan att riva ner gamla
fördomar och att bygga upp en ny syn på kvinnans roll i världen.

När det gäller byggnadsvårdsåret är det vad jag förstår tvärtom. Att
inte riva ner för att bereda plats för nytt utan att bevara det gamla för
en mänskligare miljö i våra städer.

Vackra tankar båda!
Vad som för övrigt hänt och händer ute världen ger inga

lustkänslor att sätta på pränt.
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Det är nästan så man vill citera den gamle skalden och akademi
ledamoten Per Daniel Amadeus Atterbom när han skriver:

-Hemskt är livet
outsägligt vild dess ocean
männskolivet är odrägligt
innan man blir van.
Ja, fy fan.

Det gäller tydligen att vänja sig, men jag har svårt att tro att vi som
lever i den s.k. civilicerade delen av världen någonsin kan vänja oss vid
diktaturländernas, och jag innefattar då alla diktaturländers behand
ling av oliktänkande - fängelse, tortyr, dödsstraff.

Kidnapping, mord och våld florerar fortfarande bland de politiska
vildarna och jag tycker nog det går väl långt när våra diplomater
måste kallas hem for att gå igenom en kurs i självfOrsvar.

I USA går man på i den gamla västernstilen med revolvern i
bakfickan och presidenten på kornet och ändå kämpar så många män
med näbbar och klor fOr att nå denna utsatta position.

På sina håll arbetar man emellertid fOr avspänning.
Kissinger har farit som en skottspole mellan Egypten och Israel och

han har tydligen nu lyckats, bland annat genom hot om våld, att få en
paus i skjutandet mellan dessa båda länder.

.President Kekkonen har haft toppkonferens i Finland, där man
drack Koskenkorva och dunkade varann i ryggen och där Olof Palme
fick tillfälle att göra en inbrytning hos president Ford, som forresten
höll på att bli nerskjuten av oss när han flög hem.

I gamla Sverige har vi det fortfarande rätt fredligt, utom i
arbetslivet där 1975 kan betecknas som de vilda strejkernas år. Var
har vår fOredömliga arbetsmarknadspolitk egentligen tagit vägen...

Men visst händer det saker även här, påhejade av massmedia.
Tänk bara på telearbetaren som fann den röda tråden och genast

blev telefonavlyssningen en jätteaffär.
Alla, från höger till vänster tävlade om att vara avlyssnade och kom

i Expressen med bild och allt.
Nu har Geijer i en vitbok slagit fast att det är sju svenskar som

SÄPO lyssnar på.
Dom sju får vi nog aldrig se i bild.
En av de stort uppslagna händelserna var Davis Cupsemifinalen mot
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Chile i Båstad, som satte igång en sällan skådad proteststorm, men
som avlöpte lyckligt tack vare polisens goda beredskap.

Att vi dessutom gick till final är ju en händelse att glädjas åt.
En sak retade mej, Bo Holmströms intervju med länspolischefen

efter matchen när han ställde frågan:
-Var det nödvändigt med så många poliser, det hände ju ingenting...

Jag undrar vad samma man skulle frågat om beredskapen varit sämre
och det verkligen hade hänt något...

Förberedelserna för valet nästa år är redan i full gång.
Palme talar med all kraft för kärnkraft och Fälldin lägger ner all

energi på att spara energi utan kärnkraft. Bohman ryter och Helen
går.

Det blir tydligen ett spännande val, men mer om detta då.
Under tiden vänder vi våra blickar mot STADEN, vars utveckling

och bevarande ligger oss så varmt om hjärtat.
Att utveckla en stad och samtidigt bevara miljön kan vara nog så

besvärligt för dem som har att fatta besluten, men jag hoppas och tror
att den nya synen på byggnadsvård skall hjälpa till att på ett vettigt
sätt förena dessa båda intressen i framtiden.

Ännu så länge tycks samarbetet inte vara det bästa när kommun
styrelsen mitt i byggnadsvårdsåret vill göra stadens äldsta trähus, det
enda som finns kvar från branden 1834, till småindustri och lager i
stället för att renovera upp det till bostad.

Nog finns det väl någon som vill bo i och vårda detta hus.
Staden växer inte bara på ytan utan även befolkningsmässigt och

bokslutet visar vinst för 1974, men nog fick man en tankeställare när
man hör att FO-staben flyttat, Källshagen skall läggas ner, att
Toppfrys hotar att flytta till Lidköping och att TELIS dagar är
räknade. Förvåningen blir inte mindre när man strax därefter läser att
anställningsstoppet på TELl är hävt och att mer folk behöver
anställas. Jag ställer frågan som någon gjort före mej.

Vad är sanning?
Men nog finns det ljuspunkter.
Airco Alloys, som tydligen har lyckats bra med sina miljöproblem,

planerar en lOO"millioners utbyggnad, som ger ytterligare arbetstill
fållen.

Vi har fått en specialfabrik för räddnings- och transportbåtar - en
exportindustri som tydligen har alla möjligheter att hålla sej flytande.
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Berix Electric, specialfabrik for eldrivna truckar tycks också ha
framtiden for sig i Vänersborg.

Och så har det äntligen satts på pränt det vi länge trott oss veta, att
vi vänersborgare är så trevliga.

Detta forhållande lär, enligt ELA vara orsaken till att två fasta
tjänster under Västra kustbevakningen placerats i Vänersborg med
fartyg och allt.

Vi tackar och tar emot och jag hoppas, trots de mörka molnen, att
staden skall gå en ljus framtid till mötes.

Någon som tydligen också tror på framtiden är Sparbanken, som i
år lyxrenoverat och installerat världens fornämsta säkerhetssystem i
Lilla Paris, så nu är rånare och inbrottstjuvar hänvisade till filialerna,
som mycket riktigt haft påhälsning både i Vargön och på
Torpaområdet.

Även museet har haft ovälkommet besök, då diamanter och
guldklimpar stals för 30.000 kronor.

Inbrottet är ett mysterium fOr polisen skriver ELA.
Det påminner mej om en forna tiders överkonstapel i Vänersborg

som efter ett inbrott kunde konstatera:
-Det är yrkestjuvar som varit framme, här är inget att göra.
Om det mörknar for staden så ser det ändå ljust ut fOr vårt GILLE,

som i år fått 34 nya medlemmar.
I samband härmed så måste jag nämna en händelse som verkligen

visar intresse fOr staden och Gillet.
Den 11 juli i år var det SS år sedan Brättestenen på Gillets initiativ

invigdes, vilket fOranledde den minnesgode brodern Nils Palmström att
på eget initiativ och med egen skurborste renovera stenen - en gärning
väl värd en applåd, inte sant.

Så till årets stora händelse.
Det låg feststämning i luften den 1 september.
Solen sken från en klarblå himmel och stadens flaggor var i topp.

Ja, till och med från Sparbankens fem flaggstänger vajade for en
gångs skull lika många svenska flaggor.

Vid järnvägsstationen, som dagen till ära försetts med byggnads
ställningar, trängdes monarkister och republikaner om de bästa
platserna for att hylla och hurra for Hans Majestät Konungen, som
denna dag startade sin Eriksgata i Älvsborgs län.
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Landshövdingen von Sydow, som lagt pipan hemma, hälsade i
varma ordalag Konungen välkommen och sen bar det av i flygande
fläng till Dalsland.

På kvällen hade cirka 15.000 människor, bland andra gilleskrivaren
samlats på torget for att med sång och musik, tal och fyrverkeri hylla
Majestätet. Som gåva överlämnades Vänersborgs historia, bunden i
elegant skinnband av hovbokbindaren Sten Sahlin och allt verkade
från början välregisserat.

Men nog är det märkligt detta med teknik.
Vi lever i dataåldern, vi har landstigit på månen och är på väg till

mars, men att få en högtalaranläggning att fungera på Vänersborg
torg tycks vara en teknisk omöjlighet.

Och ändå är det så enkelt som att ställa en man vid varje högtalare
som ser till att kontakterna sitter på plats när folk tränger på. Så
långt hade emellertid inte regin sträckt sig och det var bara sista
strofen på Birger Sjöbergs "Lilla Paris"... framford av gillebrodern
Frank Johnsson som gick fram och som gav oss en forestäIlning om
hur bra det hela kunde varit.

För övrigt är det nyttigt med kungabesök.
Stadens infarter blev asfalterade, stadshotellets fasad uppsnyggad

och blomkrukor placerade utanfor entren.
Apropå stadshotellet så har vi nu fått en ny krögare och om han

även i fortsättningen gör lika bra ifrån sej som han lär ha gjort vid
landstingets kungamiddag så är staden måhända att gratulera.

Vi får avgöra detta om en stund när vi just i år - kvinnoåret - firar
Högtidsstämma med damer.

I kväll mina bröder går vi in for att roa våra fOrtjusande damer,
utan vilka livet skulle bli nog så trist.

Glöm inte temat, jämlikhet, utveckling, fred.
Låt i jämlikhetens namn även damerna bjuda till dans och håll fred,

så får vi se hur det utvecklas.
Det där med Lysistrate nämner vi väl ingenting om i kväll, inte

sant!
Slutligen vill jag tacka alla trevliga gillebröder for det år som gått

och inte bara önska en trevlig fortsättning på kvällen utan även ETT
GOTT NYTT GILLEAR.

Vänersborg, allhelgonadags afton den 31 oktober 1975.

SVEN LIND
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t
MINNESRUNOR 1975.

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

Gillebröder

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

F. lagerföreståndaren KNUT HANSSON föddes i
Vänersborg den 13 februari 1889 och avled där den
10 december 1974. Han gick först i typografIära hos
boktryckaren C.W. Carlsson men anställdes snart
hos grosshandlaren August Andersson, där han
stannade nära 40 år, tills firman 1960 övergick i and
ra händer. Han har givits vitsordet att han arbetade
där med aldrig svikande pliktkänsla.

Hansson var en känd man inom Vänersborgs i
drottsliv. Han var en av veteranerna inom V.I.F. men
mest verkade han inom specialföreningarna som rod
dare, som brottare och som gymnast. 1914 blev han

medlem i Vänersborgs roddklubb och han var med om
att vinna två SM-tecken åt klubben. 1922 i inriggad

fyra och 1927 i inriggad tvåa. Han tillhörde klubbens
styrelse 1916-1924.
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Sitt intresse för roddsporten bibehöll han genom åren som medlem i föreningen Gamla
roddare. Som företrädare för Vänersborgs brottarklubb erövrade han ett par distriktsmäs
terskap. Sin största insats gjorde han inom Vänersborgs gymnastikförening som instruktör

och gymnastikledare. Ända in i sjuttioårsåldern ledde han den frivilliga gymnastiken och
kring honom samlades genom åren en stor skara yngre och äldre gymnaster, som entusias
merades av hans skickliga och förstående ledning. Han var deltagare i den stora internatio
nella gymnastikfest med 7300 gymnaster från 37 länder som under namnet Lingiaden hölls
i Stockholm sommaren 1939 tilllOO-årsminnet av Per Henrik Lings död. Som erkänsla för
sitt uppoffrande arbete erhöll han Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmärke i guld.
,\lär hemvärnet i Vänersborg bildades 1940 blev han ställf. hemvärrnsområdesbefälhavare
och kvarstod i 1jänsten en lång följd av år.

Hansson inträdde i Gillet 1938.

Redaktören LARS MADSEN var född i Väners-
borg den 19 juni 1904 och avled där på lasarettet den
23 december 1974 i sviterna aven bilolycka på väg
till hemmet i Tisselskog. Student vid stadens läroverk

1923 fortsatte han sina studier i Uppsala, där han blev

fil. kand. 1930 och fil.mag. 1932. med litteraturhisto
ria som huvudämne. En tid var han amanuens vid
landsmålsarkivet i Uppsala men böljade 1933 arbeta
vid dåvarande Radiotjänst som reporter och regissör.
Bland andra uppgifter regisserade han de på sin tid
mycket uppskattade radioserierna "Familjen Björk"

och "Optimisten och pessimisten". Sin största och
bestående insats gjorde han som reporter: Han har
kallats det svenska radioreportagets fader. Hans för
måga att nå kontakt med människor, särskilt de
gamla, litet avsides boende och få dem att berätta om
livet förr i världen, om sina upplevelser och sin miljö
gjorde honom till en av våra allra främste folklivs

skildrare och hans inspelningar från dessa reportage
torde bli ovärderliga källor förvårfolklivsforskning.

De gjordes innan ännu televisionen kommit in i bilden; kanske man kan vara tacksam

härför, då måhäl}da TV-apparaturen hade hindrat berättarna att så spontant som de gjorde
lämna sina bidrag. Tyvärr finns inspelningarna ej tillgängliga i bokform - med ett enda
undantag: den 1955 utgivna "Helikopterresan" med underrubriken Ett reportage från fjäll
världens väglösa bebyggelse, där Madsen skildrar en färd hösten 1954 från Östersund till
norra Lappland och får de isolerade ödemarksborna att skildra sina oftast felslagna för
hoppningar vid kontakter med olika markförvaltande myndigheters och vägväsendets ogina
och senfärdiga byråkrater. Madsen var ocksa målare och valde då gärna motiv från det Dal,
som han skattade så högt och där han tidigt förvärvade ett ställe i Högelunds by i Tissel
skog, dit han drog sig tillbaka efter pensioneringen från Sveriges Radio.

Madsen blev mecllem i Gillet 1955.
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Fönnannen NILS SVANBERG föddes på Biåsut
den 8 augusti 1909 och avled där den 3 januari 1975.
Vid femton års ålder böljade han arbeta på A.F.
Carlssons skofabrik, där han med tiden avancerade
till fönnan. På grund av ohälsa sjukpensionerades
han några år innan fabriken nedlades 1969. I unga år
var han en skicklig bandyspelare och en av stiftarna
till Biåsuts bandyklubb. Svanberg var god sångare
och under många år en intresserad medlem i Sjung,
sjung-kören.

I sitt arbete var han plikttrogen och hans umgänge
med medmänniskorna präglades av stor hjälpsamhet
mot alla.

Han ingick i Gillet 1954.

Köpmannen SUNE JARHED var född i Väners

borg den 12 september 1920 och avled i Trollhättan
den 13 januari 1975. Han böljade sitt förvärvsarbete
inom målaryrket men fick 1945 anställning som kon
torist vid Flygmotor i Trollhättan för att några år
senare övergå till Wulf & Co i Vänersborg, där han
arbetade på dess försäljningsavdelning till 1967. Där
efter innehade han till sin död grossistfinnan Ess
manprodukter i Trollhättan.

Redan 1934 anslöt sig Jarhed till LO.G.T. och när
man mot slutet av 1940-talet där böljade den studie
verksamhet, som numera går under namnet Nykter
hetsrörelsens bildningsverksamhet (N.B.V.) ~gnade

han sig med livligt intresse däråt. Han var under ett
antal år ordförande i dess distriktsstyrelse. Jarhed 'var

medlem i Tempelriddarorden och beklädde ledande
poster där.

En poetisk ådra och lättheten att tala gjorde honom uppburen inom ordensIivet. Hans
hobby var kanske främst trädgården, där han gladde sig alldeles särskilt åt sina rosor.

Jarhed inträdde i Gillet 1955.
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Ingenjören SVEN BODEN, född i Vänersborg den
26 jUni 1918, avled i Gislaved den 24 februari 1975.
Efter skolgång i hemstaden och anställningar vid
flottan och Statens järnvägar studerade han vid Tek
niska institutet i Stockholm, där han avlade ingen
jörsexamen 1944. Han arbetade som konstruktör vid
bl.a. Vargöns Aktiebolag, varefter han 1954 blev

verkstadsingenjör vid Inlands pappersbruk i Lilla
Edet. Från 1965 var han verkstadschef vid gummifa

briken i Gislaved. Boden var fackligt och politiskt en
gag~rad. Under Lilla Edettiden var han ordförande i
byggnadsnämnden i Inlands Torpe kommun, ordfö
rande i lokalavdelningen av Sveriges industritjänste
mannaförening och medlem i den kommitte, som till
sattes föl' utredning av rasen i Göta Älv.

Boden var god simmare och tävlade i Vänersborg
för LF.K., där han också fungerade som ledare.

I Gislaved tog han initiativet till en simjdubb, där han vid sitt frånfälle beklädde posten
som ordförande och ledde klubbens ungdomssektion. I Gislaved var han även verksam för
rehablilitering av handikappade. Sven B()den var en stor idealist, han engagerade sig helt
och fullt för de uppgifter han ställdes inför. Han har fått det eftermälet, att han var en man
med ovanligt gedigen karaktär.

Boden inträdde i Gillet 1947.

F. landskanslisten JOHN BUGLER föddes i
Vänersborg den 15 maj 1904 och avled där den 28
februari 1975. Han avlade realskoleexamen vid sta
dens läroverk 1921 och fick då anställning som kon
torist vid skofabriken. 1928 korn han till länsstyrelsen
och verkade där som landskanslist på bilregistret till
sin pensionering. Som intresserad idrottsman var han
medlem i LF.K. och i dess veteranförening, när han
lämnat den aktiva idrottsbanan. Han var medlem i
Vänersborgs arbetareförening och förestod under
många år föreningens biograf Stora Biografen. I Elfs
borgs Läns Annonsblad medarbetade han länge som
biorecencent under signaturen Mr Wu.

Bugler inträdde i Gillet 1931.
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F.d. majoren TOR WIBOM föddes i Vänersborg
den 16 september 1885. Vid stadens läroverk avlade
han mogenhetsexamen 1904 och valde sedan den mi
litära banan. Efter officersexamen 1906 blev han un
derlöjtnant vid Positionsartilleriregementet, sedan
kapten vid Svea artilleriregemente 1918 men gick på
frivillig övergångsstat 1926 och utnämndes till major
i armen 1942. Från 1926 ägnade han sig åt fastig
hetsfölValtning och innehade ledande poster inom
Stockholms fastighetsägareförening . Sveriges fas
tighetsägareförbund och andra fastighetsförvaltning
ens organisationer ånda till slutet av 1960-talet. Han
tillhörde Statens hyresråd åren 1942-1962.

Tor Wibom var i unga år en framgångsrik aktiv
idrottsman, särskilt som ryttare och skytt, men det
var framför allt som ledare han gjorde sina stora in
satser på idrottens område.

Från 1912 beklädde han ansvarsfyllda poster inom den militära idrottsrörelsen. Före de
olympiska spelen i Stockholm 1912 böljade han intressera sig för den moderna femkampen
och han var en lyckosam och högt skattad ledare för de svenska deltagarna i denna idrotts
gren vid olympiaderna i Antwerpen 1920, Paris 1924, Amsterdam 1928 och Los Angeles
1932. En minnestecknare, själv en framstående femkampare, har framhållit att de tidigare
svenska internationella framgångarna i femkamp kunna till en mycket väsentlig del föras
tillbaka på Wiboms insatser. Han tillhörde till 1948 överledningen för de svenska olympia
trupperna. Åren 1928-1948 var han generalsekreterare i den internationella organisatio
nen för modern femkamp och därefter ett par år dess president.

Wibom var en av intiativtagarna till firandet av Svenska flaggans dag, tillhörde dess be
styrelse från 1919 och var ordförande där 1936-1956.

Tor Wibom var fäst vid sin födelsestad och omfattade med stort intresse vårt Gille, där
han blev medlem redan 1906, året efter instiftandet. Vid sin bortgång den 1 mars 1975 hade
han den längsta medlemstiden och var också en av de till levnadsåren äldsta gillebröderna.
Han mottog Gillets medalj 1955.

Sin kärlek till Vänersborg visade Wibom genom flera donationer. Han överlämnade 1969
sina samtliga idrottspris och minnen från sitt arbete inom de olympiska organisationerna,
en i sitt slag helt unik samling, som nu fyller en stor monter i Idrottshuset. Vidare skänkte
han under sina sista år och genom testamente avsevärda belopp till en fond', kallad Tor Wi
boms idrott~fond, varur varje år på hans födelsedag utdelas ett stipendium till "en framstå

ende ledare eller organisatör, som gjort högt värderade insatser till fromma för idrotten i
Vänersborg".
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Verkstadsägaren GUNNAR KRAFFT var född i
Vänersborg den 24 maj 1914 och avled där den 16
mars 1975. Fadern drev smidesverkstad in på gården
till Edsgatan 47, samma verkstad, som tidigare inne
hafts av smidesmästaren O.E. Blomstrand, förebil
den till Birger Sjöbergs dansante men"dystre Blom
ström". Efter skolgången böljade Gunnar Krafft lära
faderns yrke. Endast 19 år gammal övertog han rörel
sen, som 1949 flyttades till större och mera ändamåls
enliga lokaler på Vassbotten. Där utvecklades rörel
sen betydligt. Krafft drev den till sin bortgång, dock
ha(ie han på sista tiden på grund av ohälsa och inför
hotet av den beslutade Vassbottenleden börjat av
veckla den. Han var en skicklig yrkesman och han var
intresserad medlem i stadens hantverksförening. I sin
ungdom ägnade han sig åt roddsporten.

Han inträdde i Gillet 1952.

F. övermaskinisten OSCAR G. JOHANSSON,
född i Vänersborg den 2 juli 1885, avled i Mölndal
den 29 april 1975. Från barnsben hade han varit in
tresserad av sjön och båtar. Sedan han ett par år varit
i smedslära hos en släkting, tog längtan till sjön över
hltnden och han fick vid 15 års ålder sin första an
ställning som borstpojke på kanalångaren Ceres.
Han seglade också med vänerskutor. För att få verk
stadspraktik böljade han 1907 på Eriksbergs Me
kaniska Verkstad i Göteborg. Han blev så elev vid

navigationsskolan där och avlade maskinistexamen
1910, varefter lian kom i tjänst hos Rederibolaget
Axel Broström & Son som tredje maskinist på SS
Daland. Han tog övermaskinistexamen 1912. Från
1914 till augusti 1948 seglade han oavbrutet från re
deriets fartyg på de sju haven och besökte hamnar i
alla världsdelar.

Hans sista anställning var som maskinchef på SS Ceylon. Han var till sjöss under båda
världskrigen och upplevde ubåtsanfall och prejningar, men hans fartyg klarade sig, fast de
~tundom gingo med kontraband. 1935 belönades han med Patriotiska Sällskapets guldme

dalj för långvarig och trogen tjänst. När han pensionerats från Broströmsrederiet kunde
han ej överge sjömanslivet utan fortsatte under somrarna som maskinist på skärgårdsbå

tar. Johansson hade från barndomen varit läshungrig och under de långa sjöresorna med
förde han sitt eget bibliotek, varur han skaffade sig betydande kunskaper i olika änmen, så
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vitt skilda som matematik och antik historia. När man i U.S.A. började sända upp satelliter
intresserade han sig för datorer och sökte sätta sig in i deras funktion. Fastän han i den ti
diga ungdomen lämnade sin fädernestad, var han alltid intresserad för den och dess historia
och inträdde därför i Gillet 1944.

Glasmästaren ERIK HELLMAN, född i Väners
borg den 4 september 1898, avled där den 19 juni
1975. Under hela sin verksamma tid var han hemsta
den trogen, här gick han sina lärlingsår och här sfär
tade han, 22 år gammal, tillsammans med en broder

firman Vänersborgs Glasmästeri, Hellman & Co.
Ända till sin bortgång, alltså i 55 år, arbetade han
inom sitt företag, som yrkesman, välkänd och aktad
för sin skicklighet, sin kunnighet och sin hederlighet,
en hantverkare av den gamla stammen. Inom stadens
Fabriks- och Hantverksförening var han sedan 1927
en aktiv medlem bl.a. som sekreterare under åren
1937-1955. Han var senare föreningens ålderman.
Hans värdefulla insatser till yrkenas förkovran belöna
des med Sveriges Hantverks- och Industriorganisa
tions förtjänstmedalj.

Han var idrottsman och länge kassör hos IFK. Åren 1948-1969 var han huvudman i
stadens sparbank. I Vänersborgs första Rotary-kIubb var han en av de äldsta medlemmar

na.
Hellman inträdde i Gillet 1930.

F. bankkassören GUNNAR BACKMAN föddes i
Vänersborg den 4 januari 1890 och avled i Arvika den
2 juli 1975. Vid sjutton års ålder anställdes han vid
Wermlands Enskilda Banks då åter inrättade kontor
i Vänersborg. Efter tio år blev han kassör vid Indu
stribanken i Göteborg, men övergick 1920 till Syd
svenska Kreditaktiebolaget, sedermera Skånska Ban
ken. Han blev Arvikabo 1922. När Skånska Bankens
kontor där 1936 övertogs av Värmlandsbanken, kom
han åter till det företag, där han börjat sin yrkesbana,

och där stannade han till pensionsåldern. Vid sidan
av arbetet hade han många intressen, som gOd sånga
re var han en uppburen sällskapsmäuniska och han
deltog livligt på ledande befattningar' i Arvikalogens
av Odd Fellow arbete.
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Hans hobby var finsnickeriet och där säges han ha uppnått en för amatören ovanligt stor
skicklighet. Hans eftermäle lyder: en vänfast och sympatisk man, vars väsen ofta genomlys
tes aven stilla och fin humor.

Backman inträdde i Gillet 1945.

F. kommunalarbetaren VIKTOR MOSSBERG
var född i Tun. Skaraborgs län, den 5 maj 1899 och
avled i Vänersborg den 2S augusti 1975. Hit hade
hans familj flyttat, innan Viktor ännu hunnit skolål
dern. Tidigt kom han ut i förvärvsarbetet och han
prövade stadens då stora arbetsplatser, tändsticksfa
briken och skofabriken. 1929 anställdes han vid gatu
kontoret i staden som stensättare och detta arbete
behöll han tills han pensionerades efter 35 år i
Vänersborgs tjänst. 1960 erhöll han stadens guldme
dalj för gagnelig gärning. Mossberg var i sin ungdom
en skicklig fotbollsspelare. 1918 blev han medlem i
V.I.F. och tillhörde dess lag ett tiotal år. Han förblev
sin gamla förening trogen till sin bortgång. Fiske var
hans hobby och han tillbragte helst fritiden i sin mo
torbåt för långa fisketurer på Vänern.

Mossberg inträdde i Gillet 1955.

F. verkmästaren GUSTAF SVÄRD, född i Väners
borg den 13 juni 1895, avled i Stockholm den 15 sep
tember 1975. Fadern var skomakarmästare och
sonen valde faderns yrke som lärling vid A.F. Carls
sons skofabrik. Efter några år lämnade han denna
arbetsplats och skaffade sig vidgad yrkeskunskap
genom praktik vid olika skoindustrier i Mellaneuro
pa. Hemkommen arbetade han vid flera av vårt lands
största skofabriker och slutade som verkmästare vid
Stockholms skofabrik. I ungdomen var Svärd aktiv
fotbollsspelare i V.I.F. Hela sitt liv kände han starkt
sambandet med Vänersborg och släppte aldrig kon
takten med fädernestaden utan sökte sig gärna hit.
Sedan han inträtt i Gillet 1937, deltog han ofta och
intresserat i Gillets högtidsstämmor, sista gången
1974.
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F. affärsföreståndaren ÅKE LIND föddes i Väners
borg den 6 december 1914 och avled där den 27 sep
tember 1975. Redan tidigt anställdes han vid stadens
systembolag och där och vid bolagen i Åmål och
Trollhättan verkade han i nära 30 år tills han på
grund av sjukdom måste gå i pension. Han tjänstgjor

de som föreståndare i Åmål och på andra platser i
Västsverige.

Utom arbetet var hans stora intresse brottnings
sporten. Alltsedan Vänersborgs brottareklubb bilda
des 1932 var han aktiv brottare och tränare där och
tillhörde styrelsen på olika poster, bl.a. som sekrete
rare under åren 1947-1963. Hans uppoffrande in
satser för denna sportgren rönte livlig uppskattning
från idrottens topporganisationer, han belönades
bl.a. med Svenska Brottningsförbundets och Svenska
Riksidrottsförbundets diplom och med Västergöt
lands Brottningsförbunds guldmedalj.

Lind inträdde i Gillet 1955.

F. stadsträdgårdsmästaren ERIC ERICSON var
född i Ronneby den 9 januari 1901 och avled i
Vänersborg den 26 oktober 1975. Han tillhörde en
trädgårdsmästaresläkt, både farfadern och fadern
hade ägnat sig åt detta yrke. Fadern antogs 1905 till
stadsträdgårdsmästare i Vänersborg. Efter skolgång
här utbildades Eric Ericson vid Alnarps trädgårds
skola och därefter praktiserade han vid Trädgårds
föreningen i Göteborg och Stockholms parkförvalt
ning. En tid verkade han i födelsestaden som arbets
ledare vid Ronneby brunn. Under flera år var han
trädgårdsmästare vid Fröllinge gods i Getinge soc
ken, Halland. Därifrån återkom han till Vänersborg
1933, då han efterträdde fadern som stadsträdgårds
mästare och som sådan verkade han till pensione
ringen 1966, alltså i 33 år. Han belönades med sta
dens förtjänsttecken 1964. Under hans tid utveckla
des stadens parker och planteringar markant. Han
deltog i planläggningen av Skräckleområdet och även
urnlunden vid krematoriet är hans verk.
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Eric Ericson var i yngre år en skicklig roddare och tävlade för Vänersborgs roddklubb.
Tillsammans med gillebrodern Knut Hansson tog han hem två SM-tecken åt klubben. El
jest verkade han ej mycket utåt, han var en arbetsmänniska, som sökte sin avkoppling inom
familjen och vid sitt sommarställe i Bäsingebol vid Vänern.

Han inträdde i Gillet 1955.

Vi lysa frid över våra bortgångna gillebröders minne.

EINAR WEISS.

Sida vid sida falla de.
samlas allt fler och fler.

somliga tidigt kallade.
andra då sol gått ner.

Skuggorna breda sig över dem.

vilan är djup och lång.

Nattliga vinden söver dem.
susar sin vaggande sång.

(Anita Hallden)
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Stig Larsson

Styrelseberättelse.
Strrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande

berättelse för verksamhetsåret 1975, Gillets 70:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma i Gillets

styrelserum, torsdagen den 10 april 1975 och till Högtidsstämma på
Stadshotellet, Allhelgonadags afton, fredagen den 31 oktober 1975,
Högtidsstämman, som samlat 89 gillebröder, leddes av l:e Ålderman
nen Olov Janson.

Gillets medalj tilldelades gillebröderna Olov Janson och Sten Sahlin.
Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Gösta Alfredsson, Eric
Andersson, Nils Andersson, Kjell Galle, Hilding Karlsson, Olof
Sunnerdahl, Vilgot Sunnerdahl, Arne Tibblin, Bertil Wilhelmsson,
Carl Erik Poucette, Nils Rapp, Erik Emanuelsson och Ernst Lundberg.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats avslutade l:e Åldermannen
Högtidsstämman. Till den efterföljande måltiden hade våra damer
inbjudits och under trivsamma och festliga former firades denna den
70:e Högtidsstämman av gillebröder med damer, innalles 160
personer.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtiofjärde
årgång, som distribuerades under oktober månad.

Vi årets slut hade Gillet 633 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets under

stödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffande
Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshemsstif
telsens särskilda styrelseberättelse.

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e ålderman Sten Sahlin,
till gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Ole Thernquist, till
gillevärd Evert Lundborg, till krönikör Sven Lind och till bisittare
Carl-Viking Wahlin, kontaktman i fastighetsfrågor.

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden varjämte annat
samråd ägt rum.

Vänersborg den 6 april 1976.

Olov Janson Sten Sahlin

Ole Thernquist

Carl-Viking Wahlin

Sven Lind Evert Lundborg
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1. ALLMÄNNA KASSANDebet

Behållning från 1974 .
Medlemsavgifter .
Ränta sparkasseräkning .

4.912:88
12.440:

158:51

17.511:39

Hyra till Stiftelsen
Bidrag till Stiftelsen .
Sammanträdeskostnader .
Värme kontor arkiv .
Gåvor uppvaktn .
Trycks. el. kontorsk. . .
Porto ..
Skatt .
Andel i årsskrift .
B. Sjöbergss .
Behållning ti. 1976
Kassa postgiro .
Innest. i bank .

4.000:
2.000:-

631:10
1.203:75
1.263:70
1.103:70

112:50
180:

3.611:-
50:-

1.698:37
1.657:27

Kred

14.155:7

3.355:6

17.511:3

2. VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND

Behållning från 1974 . _ .
Ränta .

7.922:97
548:

8.470:97

Skatt .
BehålInin. till 1976 innest. i bank .

139:
8.331:9

.--.-
8.470:9

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND

Behållning från 1974 _ .
Ränta .

1.915:51
145:-

2.060:51

BehålIn. till 1976 innest. i bank . 2.060:5

2.060:5:

4. KNUT HERNSTRÖMS MINNESFOND

Behållning från 1974 .
Ränta _ .

3.819:75
260:--

4.079:75

BehålIn. till 1976 innest. i bank . 4.079:7:

4.079:7:

5. IUALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND

Behållning från 1974 _ .
Ränta .
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10.989:73
620:--

11.609:73

BehålIn. till 1976
Lån till Stiftelsen .
Innest. i bank . .

3.600:
8.009:72

11.609:72



Behållning från 1974 .
Ränta .

4.730:67
320:-

5.050:67

Debet
6. MAJOR OSCAR WENNERSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND

BehålIn. till 1976
Lån till Stiftelsen .
Innest. i bank .

Kredit

1.600:
3.450:67

5.050:67

7. WILHELM & NORA MALMBERGS DONATION

Behållning från 1974 .
Ränta .

12.653:30
755:-

13.408:30

Skatt .
BehålIn. till 1976
Lån till Stiftelsen 5.200:-
Innest. i bank ... '" . 7.989:30

219:-

13.189:30

13.408:30

8. RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND

Behållning från 1974 .
Försålda årsskrifter .
Annonser .
Ränta .

3.721:64
50:-

5.790:
241:43

9.803:07

Skatt .
Kastn. för årsskriften .
BehålIn. till 1976 innest. i bank .

58:
5.540:-
4.205:07

9.803:07

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS DONATION

Behållning från 1974 .
Ränta .

11.156:71
687:-

11.843:71

BehålIn. till 1976
Lån till Stiftelsen .
Innest. i bank .

5.080:
6.763:71

11.843:71

10. NILS CARLSTRÖMS DONATION

Behållning från 1974 .
Ränta .

7.165:66
442:-

7.607:66

Skatt .
BehålIn. till 1976
Lån till Stiftelsen 3.000:-
Innest. i bank. . . . . . . . . . . . 4.483:66
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11. VIKTOR & ELLEN HANSSONS DONATION

Debet Kredit

Behållning från 1974 .
Ränta .

5.196:10
385:

5.581:10

Julgåvor .
BehålIn. innest. i bank .

257:50
5.323:60

5.581:10

12. EMIL JOHANSSONS DONATJON

Behållning från 1974 .
Ränta .

3.345:44
236:62

3.582:06

BehållIn. till 1976 innest. i bank . 3.582:06

3.582:06

Granskningsberättelse.

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning under
1975, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande granskningsberättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning
om de ekonomiska förhållandena och om förvaltningen av dess
angelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisnings
handlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller
eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägenheter. Med stöd av
vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för
den tid granskningen omfattar.

Vänersborg den 21 februari 1976.

Rolf Jacobsson
granskningsman
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STIFTELSEN VÄNERSBORGS SöNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEMS STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1975.

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1975 stiftelsens
tjugofjärde arbetsår.
Räkenskaperna utvisa följande:

Vinst & Förlust konto
Kredit

18.100:-
6.000:

28:06
8:-

24.136:06

Hyrors konto , .
Bidrag fr. Allm. kassan .
Räntors konto .
Restitution av porto , .

20.699:
300:

20.999:-·
3.137:06

24.136:06

IN & UTGÅENDE BALANS KONTO

Debet

Räntors konto. . . . . .. . . . . . 12,076:10
Skatters konto 813:-
Fastigh.kostn.konto "" . . . 1.644:90
Försäkringars konto 1.592:-
Reparationers konto , , 4.573:-
Understöds konto .

Arets vinst .

Tillgångar "., ' 1/1
Fastighets konto (tax.v. 160,000:-) , ,........... 155.000:-
Inventarie konto 3.100:-
Bank & postgiro konto 2.052:84

160.152:84
Kapital konto 6.577:16

166.730:-

31/12
155.000:

3.100:
689:90

158.789:90
3.740:10

162.530:-

Skulder
Lånekonto .
Hotell Gillet (renhålln. 4:e kv. 075) .

166.730:- 162.230:
300:

166.730:- 162:530:-

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELISASSONS DONATION

Debet

Behållning från 1974 .
Ränta .

63.351:48
3.320:03

Behållning till 1976
Lån till Stiftelsen .
Innestående i bank .

Kredit

55.000:
11.671:51

66.671:51 66.671:51
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Fastigheten har under året besiktigats i och för kontroll av
brandskyddet. Enligt de skärpta bestämmelserna fordrades vissa
förstärkningar av detta, såsom inklädnad av trappa med tändskyddan

de material samt insättning aven st. dörr. I samband med detta har
vissa målningsarbeten måst utföras. Fastigheten är nu godkänd för

sitt ändamål enligt fordringarna för brandskyddet.
Inom sig har styrelsen för året utsett till v.ordförande Sten Sahlin

till sekreterare Stig Larsson, till kassör Ole Thernquist samt till
fastighetsförvaltare Carl-Viking Wahlin.

Vänersborg den 6 april 1976.

Olov Janson

Ole Thernquist

Evert Lundborg

Sten Sahlin

Carl-Viking Wahlin

Revisionsberättelse.

Stig Larsson

Sven Lind

Undertecknade, som utsetts att i egenskap av revisorer granska
stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räkenskaper och
förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenska
per och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens
ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess angelägen
heter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisnings
handlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller eljest
beträffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.

Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full
ansvarsfrihet för 1975 års förvaltning.

Vänersborg den 21 februari 1976.

Rolf Jacobsson
revisor
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SAMMANSTÄLLNING öVER VÄNERSBORGS SöNERS GILLES TILLGÅNGAR
DEN 31/12 1975.

3.355:64
8.331:97
2.060:51
4.079:75

11.609:73
5.050:67

13.189:30
4.205:07

11.843:71
7.483:66
5.323:60
3.582:06

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar Wennerströms Understödsfond .
Wilhelm & Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura & Ester Danielssons Donation .
Nils Carlströms Donation .
Viktor & Ellen Hanssons Donation .
Emil Johanssons Donation .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Ingeborg & Gottfrid Eliassons
Donationsfond 66.671:51
Avgår fastigheten _ __3_.7_4_0_:_10_

80.115:67

62.931:41----
143.047:08
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

1976.
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MEDLEMMAR.

ADOR. HANS. Personalchef. Växjö .
ALBRECHTSON. ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsill]l,enjör, Vänersborg .
•ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg .
AHLIN. GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem, .

AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLM. ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALM, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum .
• ALMQVIST, SVEN, Överläkare, Linköping .
ALMSTRÖM. NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGARD. KARL-ERIC. Kommtmalarbetare. Vänersborg .
ANDERSSON, ALLAN, Sju~.vårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare. Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Kommunalarbetare, Vänersborg .
• ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, BO, Ingenjör. Örebro .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-AXEL, Göteborg .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
• ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg , .
ANDERSON, FRANK. Elingenjör, Vänersborg .

• ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksforman, Vänersborg .
• ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, HUGO. Televerksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON. IVAR, Köpman, Vänersborg .
• ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
ANDERSSON. JOHN. Värmeskötare, Vänersborg .

ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
ANDERSON, CHRISTER, Fil. mag. Vänersborg ; .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS. Disponent, Göteborg .
• ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .

• ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (J955) .

ANDERSSON, PER ARNE .
ANDERSSON, PER-GÖRAN, Köpman, Mellerud .
• ANDERSSON, RAGNAR, f.d Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg .
• ANDERSSON, STIG, Socia!vårdschef, Vänersborg .
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Födelse· Inträ·
år desår

1935 75
1894 54

1924 SS
1922 51
1944 58
1916 54

1923 58
1944 73
1903 57
1931 46
1910 SS
1940 74
1917 60
1909 SS
1913 71
1917 43
1940 74
1935 69
1918 72

1914 54

1915 51
1914 67
1897 42
1913 46
1917 69
1918 65
1910 29
1953 74
1923 58
1945 SS
1930 59
1968 69
1915 53
1922 51

1892 42
1970 70
1936 60
1919 35
1921 68
1918 45



ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg .
ANDREASSON, KARL. Museivaktmästare. Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .

ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON. BENGT, Sjukvårdare, Frändefors .
• ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
• BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika -r .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HAKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, SUNE, Akeriägare, Vänersborg .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERG ER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .
• BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciuffenna, Italien .

• BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
• BERGSTRÖM, GUNNAR, Odont.d:r, örebro .
• BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
• BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
• BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) , .
• BIEL, GÖSTA, Direktör, Stocksund .
BILLENGREN. LARS. Köpman, Vänersborg .

BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg .
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Bandhagen, ständig medlem .
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov. ständig medlem .

• BODEN, SVEN, Ingenjör, Gislaved. ständig medlem -r .

1924 70
1914 SS
1900 61
1925 72
1906 54
1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1912 61

1949 75
1897 46
1927 60
1920 59
1918 SS
1932 73
1934 63
1890 45
1910 66
1903 SS
1968 68
1920 53
1944 68
1967 68
1939 67
1943 SS
1904 54
1937 72
1911 32
1920 43

1906 23
1912 29
1910 43
1930 48
1901 (24)62
1911 46

1938 75

1923 65
1927 54
1929 54
1926 60
1912 54
1923 SS
1914 SS
1918 47

71



* BORG. EINAR. Handlande. Vänersborg .
* BORGLING, CARL. fd. Häradsskrivare. Stockholm _.. _ .
BRIGELIUS, GUNNAR. Direktör. Asa .
BROCKNER, TORSTEN. fd. Kamrer. Västerås .
• BUGLER, JOHN. fd. Landskanslist. Vänersborg t _ _ .
BUGLER, RONALD, Kamrer. Skövde ..
BÄCKSTRÖM, BERTH. Akeriägare. Vänersborg .......•.............
BÄCKSTRÖM. GUNNAR. Akeriägare. Vänersborg .
BÄCKSTRÖM. TORSTEN, Akeriägare. Vänersborg .
CARLZEN. YNGVE. fd. Befallningsman. Vänersborg . __ . _ .
* CEDERGREN, GÖSTA. fd. Länsläkare. Linköping .
• CEDERGREN, RAGNAR, Disponent. Båstad .
"CEDERGREN. STIG. Kanslichef. Gävle .
CEDERHOLM. AKE. Direktör. Uddevalla _ .
• CEGRELL. ELOF. Tjänsteman, Vänersborg .
CORSE. FOLKE. Expeditionsforman, Göteborg .
DAFGARD. BENGT. Arbetsledare. Trollhättan. ständig medlem .
DAFGARD. GUNNAR. Direktör. Källby .
DAFGARD. HENRY. fd. Köpman. Vänersborg .
"DAHL. LENNART. Bersingenjör. Sandviken .
DAHLGREN. ARNE, Byråass., Vänersborg .
"DAHLIN, ERIK. Frisörmästare. Vänersborg ..........•...... _ .
DAHLLÖF. AXEL. Affarschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS. Vänersborg .
DAHLGREN. HUGO. Mätningsillgenjör. Vänersborg .
DAVIDSSON. BENGT. Studerande. Vänersborg .
DAVIDSSON. BILT. Bankkamrer. Vänersborg .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg .
"DINNETZ. FRITZ. Snickaremästare. Vänersborg. innehavare av

gillets medalj (972) .
DREVANDER, STIG. Ingenjör. Vänersborg .
d·ORCHIMONT. CURT. fd. Landsfogde. Vargön .
EDHOLMER. GUNNAR. Kapten. Vänersborg .
"EDLUND. HARRY. Målaremästare. Vänersborg .
EDVARDSSON. GUNNAR, Överskötare. Vänersborg .
"EK. HARALD. Överstelöltnant, Näsbypark .
" EK. KNUT, Slöjdlärare. Vänersborg .
EKBLAD, BERTIL. Köpman, Trollhättan .
EKHOLM. GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
EKHOLM. SVEN. Köpman. Vänersborg .
EKMAN, LARS. Tekniker. Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS. Studerande. Eslöv .
ELENSTIG. ELOF. Köpman, Vänersborg .

* ELFMAN. NILS-OLOF. Rektor, Bromma .
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1906 48
1888 (09)32
1919 54
1898 61
1904 31
1928 14
1941 61
1932 61
1901 54

1902 10
1905 30
1901 30
1911 30
1913 SS
1916 49
1909 6S
1939 50
1919 61
1903 53
1924 48
1918 SS
1896 30
1911 SS
I96S 61
1911 53
1951 11
1938 64
1893 52

1895 21
1928 13
1898 60
1900 62
1903 46

1916 11
1919 44
1924 50
1916 53
1935 73
1922 73
1916 60
1949 74
1951 65
1930 7S
1919 44



ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare. Fjärås .

*ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall .
* ELOW, PER, fd. Bankkamrer. Brålanda .
*!EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
• ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk .
ERIKSSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .

* ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .

ERICSON, ERIC, fd. Stadsträdgårdsmästare, Vänersborg t .
*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
• ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN·OLOF, Tandläkare. Vänersborg, ständig

medlem , .
ERICSON, KARL. fd. Kommunalråd, Vänersborg o •••••••••••••••••••

ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Varberg .

ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, AKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg o •••••• , •••••••••

FALK, HARRY, Akeriägare, Vänersborg .
FALK, AKE, Akeriägare, Vänersborg .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FILIPSSON, Snickare, Vänersborg .
FORSS. ERIC, Tullförvaltare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .

FRANSSON, AKE, Skomakaremästare, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN·OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRISK, KENT, Postiljon Vänersborg .
FRÄNDEGARD, BENGT·OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGARD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRÄNDEGARD. SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .

1940 15
1912 30
1906 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1913 SS
1944 54
1913 46
1901 SS
1912 46
1918 66
1902 SO
1909 SS
1966 66
1908 ~B

1939 54
1896 59
1932 65
1906 SS
1921 58
1925 70
1925 61
1909 67
1906 SS
1942 66
1926 74
1914 68
1910 52
1916 69
1910 67
1940 68
1923 69
1916 71
1919 69
1945 61
1927 67
1920 67
1922 67

73



FRÄNDEGÅRD, CARL-ERIK, Överstelöjtnant. Täby .
* FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare a~

gillets medalj (]974) .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerkarbetare, Vänersborg .
* GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg .
*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
"GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
*GEMVIK, GÖSTA, Intendent, Vällingby .
* GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
*GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Trollhättan .
GRANSTRÖM, ROLAND, Rörentreprenör. Vänersborg .
*GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare. Uppsala. innehavare av

gillets medalj (1956) .
GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör. Åkersrunö .
*GULLBRANTZ, SVEN. Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil. mag.. Vänersborg .
*GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef. Vänersborg,

innehavare av gillets medalj (]967) .
*GUSTAFSSON. EDVARD. Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT. Mätningsbiträde. Vänersborg .
GUSTAFSSON. PAUL, Verkstadsägare. Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE. Bagaremästare. Vänersborg .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare. Vänersborg .
GÖTHERED, GOTTFRID. Fastighetsägare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT. Källarmästare. Ed .
HAGBERG, CARL·GÖRAN. Konstnär. Ed .
HAGBERG. JAN, Kalkylator, Kalmar .
*HAGBORG, ARNE, fd. Möbe,lhandlare. Vänersborg .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor. Vänersborg. ständig medlem .

HAGBORG, TORSTEN. Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör. Skövde .
HAGSER, HAKAN. Fösäljare, Vänersborg .
HALL, KARL·ERIK, Verkstadsarbetare. Vänersborg .
HALLBERG. NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG. OLOF. Tandläkare, Vänersborg .
*HALLONQVIST. UNO. Köpman. Vänersborg , , .
HALLQVIST. ARNE. Adjunkt. Vänersborg .
• HALLQVIST. TAGE. Med. lic., Vänersborg .

* HAMMARSTRÖM. UNO. Kapten, Umeå, ständig medlem .
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1918 7S

1896 24
1917 56
1939 71
1911 30
1915 34

1911 SI
1918 67
1911 47
1917 46
1918 66
1920 SS
1910 46
1939 67
1901 54

1884 07
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28
1932 46
1944 71
1935 66
1918 SS
1932 64
1909 SS
1919 65
1922 (66)74
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1946 68
1947 72
1912 52
1912 SS
1915 66
1925 4S
1917 67
1926 45
1899 28



HANSSON. BRYNOLf. Avsynare, Vänersborg ,., .. ,', ,"', .
HANSSON. CHRISTER. Hovmästare, Örebro, ständig medlem '., ..
*HANSSON, KNUT, Vänersborg t 10/12 -74 , ,.,', .
HARLITZ. ALVAR. Ingenjör, Vänersborg , , .. ,.,.
HARLITZ. GUNNAR. Sjöingenjör, Ed , .. , ,., .
HARLITZ. LENNART. Ingenjör, Brålanda , , , , .. ,
HARRING. RAGNAR. Rektor. Vänersborg ,., .
* HASSELBERG. GÖSTA. Professor, Uppsala, , , . , . , .
* HEDEN. ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg ." . , , . , . , . , .
HEDEN. LASSE. Ingenjör. Borås , , .. , , .
HEDSTRÖM, ARVID. Elektriker, Vänersborg , .. , , .. , .
HEDSTRÖM. ERNST, f. Rektor. Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS. Vänersborg' .
*HELLMAN. EINAR. Glasmästare. Vänersborg .
* HELLMAN. ERIK. Glasmästare. Vänersborg t .
HELLMAN. EVALD, Assistent, Uppsala , .
HELLSTRÖM. ARNE. Köpman. Vänersborg .
HELLSTRÖM, HÅKAN, Studerande, Vänersborg ." __ . __ __ .
*HFLLSTRÖM, RAGNAR. Köpman, Vänersborg , .
HJELM. BERTIL. Maskinist. Vänersborg , . , .
HJELM. HELGE. Teckningslärare. Vänersborg .
HOLM. ALLAN. Tjänsteman. Vänersborg ,., ,., .
• HOLM. HERBERT. förrådsman, Vänersborg , . , .
HORSTER, KNUT. Verkmästare, Vänersborg _. __ .
HURTIG. BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg " .
HURTIG, ERNST-MAGNUS. Elektriker, Vänersborg , .
HÖGBERG. PER. Disponent, Uddevalla .
HÖG BERG. THURE. Kyrkovaktmästare. Vänersborg .
HÖGZELL, LENNART. företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG. BERTIL, Platschef, Vänersborg .
IDEBERG. GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG. TORE. Tandläkare, Vänersborg .. , , .
JACOBSSON. ARNE. Personalkonsulent, Trollhättan , .
JACOBSON. GERT. Mätningsforman, Vänersborg .
JACOBSSON, BENGT-ARNE, Byggnadssnickare, Vargön .. _ .
JACOBSON. SVEN-OLOf. Byggnadssnickare. Vänersborg . _ _.. _

JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg , .
* IANSON. BENGT. Gruppchef. Göteborg .
JANSON, LARS. Gymnastikdirektör. falkenberg .
*JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Förste ålderman, innehavare av

gillets medalj (1975) ........................................•

JANSSON. SVEN. Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED. KARL, Byggnadsarbetare. Vänersborg .

1924 52
1942 57
1889 38
1908 66
1940 64
1943 64
1905 59
1909 42
1907 34
1934 57
1904 63
1902 72

1955 73
1906 29
1898 30
1902 SS

1930 64
1956 75
1905 43
1910 65
1908 60
1907 53
1903 SO
1920 75
1953 66
1923 53
1922 64
1907 71
1934 61
1941 74
1932 53
1901 65
1920 70
1939 70
1950 75
1950 75

1908 57
1936 59
1920 SO
1938 66

1909 (30)49

1926 58
1895 54

75



JARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan t .
"JENNISCHE, BENGT, Överläkare. Vänersborg .

JENNISCHE, MATS, Agronom. Falun. ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fi1. lic., Uppsala. ständig medlem .

JENNISCHE. ÅKE, Studerande. Vänersborg. ständig medlem .
"JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor. Norrköping .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare. Vargön .
JOHANSSON. ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .

JOHANSSON. ARTUR. Försäljningschef. Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT. Transportledare. Vänersborg .
• JOHANSSON. GOTTHARD, fd. Slussmästare. Trollhättan .

JOHANSSON. GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON. GUNNAR, Typograf. Vänersborg , , .
JOHANSSON, GUSTAV. Boktryckare, Vänersborg .

JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör. Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY. Bagare. Vänersborg .

"JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg .
" JOHANSSON. HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .

JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare. Vänersborg . , " .. , , .

JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare. Vänersborg ., .
JOHANSSON, KARL. Skofabriksarbetare. Vänersborg , .

JOHANSSON, KARL-ERIK. Representant. Göteborg , .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg , .

•JOHANSSON, KJELL. Sjukvårdare. Vänersborg , ,
JOHANSSON. OLOF. Instrumenttekniker, Vänersborg ., .

• JOHANSSON, OSCAR G.. fd. Övermaskinist. Mölndal t .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ,'

JOHANSSON, ROLF. Försäljningschef, Vänersborg '" , , ..
JOHANSSON, STEN. fel. Motorförman. Vänersborg , , .
JOHANSON, STURE. Redaktör, Farsta .

JOHANSSON. SVEN, Telearbetare. Vänersborg , .
JOHANSSON. TAGE INGVAR. Ingenjör, Älvsered .
JOHNSSON. FRANK, Ämneslärare. Vänersborg .
JONSSON. BENGT R.. Docent. Solna .
"JONSSON, ERIK, Vänersborg , , .

"JONSSON, HELGE, Vänersborg ., ,......... . . .. . , ..
JONSSON. HENRY. Förste poliskonstapel, Vänersborg , ..

JONSSON. LARS. Vänersborg , .. , .

"JONSSON. OLOF. Köpman. Vänersborg , .
JONSSON, SVEN. Vänersborg ,., ,., , .

JOSEFSSON. GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
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JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .

CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vargön, ständig med-

lem .
"CARLSSON. ELOF. fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem .

CARLSSON, ERIC, Lagerchef, Vänersborg __ _. _ _ _"

KARLSSON, HADAR, Kommunalråd. Vänersborg .
CARLSSON, HERBERT. Konstnär. Åre _ ..
"KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg oo o o .

CARLSSON. INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg o o .
CARLSON. INGVAR, l:e Skötare, Vänersborg o o.. o .

"CARLSSON, CARL ANDERS, fdo Disponent, Vänersborg, ständig
medlem o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

.. CARLSSON. CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg o .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg _ _ .

CARLSSON, CARL-OTTO. Speditör, Göteborg. ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg . .

KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT. Målare, Vänersborg o o .

CARLSSON, LENNART. Studerande, Göteborg, ständig medlem
CARLSSON. NILS-ERIK, Sjöingenjör. Lindsfield NSW .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg o .
CARLSSON. ÅKE. Vaktmästare, Vänersborg .

KARLSSON. ÅKE, Snickare, Vänersborg .

CARLSTRÖM. ERIK, Representant. Hammarö .
KARNEUS, RAGNAR. Disponent, Vänersborg .

.. KIHLSTRÖM, LARS, Fastighetsforvaltare, Vänersborg .

KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
KJELLSSON, DAN. Verkmästare, Vänersborg .

KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .

KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg .

KLING, LARS. Teknolog, Vänersborg .
.. KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg .

KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
KOREN. GÖSTA. Kamrer, Trollhättan .

KORSE, YNGVE. Ingenjör, Västerås . .
CORNELlUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .

KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare. Vänersborg t .
.. CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg : .

LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .

1909 59
1933 65
1910 58
1914 54

1944 47
1904 30
1945 7S
1913 67
1912 7S
1911 SI

1928 60
1924 69

1897 32
1909 30
1917 66
1939 47
1952 60
1908 SS

1896 57
1946 47
1919 54
1926 67
1914 59
1915 58
1913 63
1900 70
1907 49
1936 65
1941 74
1944 74
1916 SS
1913 SS
1945 68
1905 49
1934 64
1908 53
1913 74
1898 60
1914 52
1912 33
1895 69
1921 63

77



LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem " .

• LARSSON. AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets
medalj (1969) .

LARSSON, BO, Verkmästare, Borås .
LARSSON. ERIK, Linjeforman. Dals-Rostock .
LARSSON. FRANK, Sjukvårdare. Vänersborg .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg .

LARSSON, GÖSTA. Civilingenjör, Lyckeby, ständig medlem .
LARSSON, GÖTE. Postiljon. Göteborg .

LARSSON, HARRY. Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON. HERBERT, Riksdagsman. Vänersborg , '" .
LARSSON. JOHAN. Vänersborg, ständig medlem .
LARSSON, LARS. Kamrer. Göteborg .
LARSSON. LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, RAGNAR. Kommunalarbetare. Vänersborg .
LARSSON. ROLF, Underinspektor, Skärholmen .
LARSSON, STIG, Direktör. Vänersborg, Gilleskrivare ., .

LARSSON. SVEN. Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN. Mejerist. Vänersborg __ ., _ _
LARSSON. TORSTEN. Brukstjänsteman. Vänersborg ., .
"LAURELL. JOHNNY. Tidskrivare, Vänersborg .
L1NDR, ERIK, Köpman. Vänersborg , .
LIND, HAKAN. Jur. stud. Vänersborg , , .
LIND. LARS. Civilingenjör. Floda , .
L1NDR, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg , .
"LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
"LIND. SVEN, Direktör, Vänersborg, Krönikör .
LIND, ÅKE, Aff<irsbiträde. Vänersborg t .
LINDBERG, ANDERS. Adjunkt. Vänersborg .
• LINDBERG. AXEL. Köpman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
LINDBERG. BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
·L1NDBERG. GEORGE. fd. Organisationschef. Malmö .
LINDBERG. INGE. Expeditionsforman, Vänersborg .
LINDBERG, CARL-AXEL. Ingenjör, Onsala .
LINDEN. OSKAR, Köpman, Vänersborg .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem .

LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
LINDGREN. GÖSTA. fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN. KARL ENAR Försälningschef, Vänersborg .

LINDQVIST. ARNE. Filare. Vänersborg .
• LINDQVIST. HÅKAN. Kyrkoherde. Göteborg .
• LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare. Mariestad .
LINDSKOG, STURE. Köpman. Trollhättan .
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1963 63

1890 19
1922 46
1908 62
1910 64
1896 69
1936 SS
1944 66

1913 54

1909 66
1966 66
1943 68
1914 74
1908 SS

1924 56
1935 57
1929 70
1914 75
1911 54

1908 46
1906 SS

1948 54

1944 SO

1930 57
1920 45
1913 40
1914 SS

1938 66
1912 42
1949 66
1918 62
1899 47
1921 60
1944 65
1902 54

1927 62
1914 54

1903 SS

1921 65
1921 (57)74

1914 37
1911 35
1895 69



* LINDSTRÖM. ALLAN. Rektor. Lerum .
LINDSTRÖM. LENNART. Rektor. Sandviken .
LINNARSSON. NILS. Posttjänsteman. Hisingsbacka .

LISS. PER ARNE. Vänersborg ~ .' , .
LISTAD. KENT ROGER, Köpman. Vänersborg .
LUDWIGSSON. EVERT. Verkst.-f6restådare" Vänersborg .
*LUNDBERG. ERNST. fd. Rektor. Vänersborg. innehavare av gil-

lets medalj fl963) .

* LUNDBLAD. OLOF. Jaktvårdskonsulent. Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD. SÖREN. Verkmästare. Vänersborg .
LUNDBORG. BO, Operasågare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .

* LUNDBORG. EVERT. Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
LUNDBORG, HAKAN, Vänersborg .
LUNDBORG. JAN, Vänersborg .
* LUNDBORG. STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Lagerchef. Vänersborg .
* LUNDGREN, ARVID. Sektionschef, Enskede .
LUNDGREN. SUNE. Rektor, Vänersborg d •••••••••••••

LUNDIN. GUNNAR, Direktör, Vänersborg' ; : ."' .
LUNDIN. GUNNAR. Köpman. Vänersborg .; .. ; : .
LUNDIN. IVAR, Avsynare. Vänersborg '. ",'~ '.' .
* LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare. Vänersborg ; .
LUNDIN, JAN, Vänersborg ;':.; .
• LUNDIN, OTTO. Frisörmästare. Amål ; .
LUNDIN, PER, Aff<irsbiträde, Vänersborg , ; .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare. Källby ..'•..........
LÖFQVIST. INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg ,',.'.. : .>; .
MADSEN, LARS, Fil. mag.. Tisselskog t 23/12 -74 ; ; .
* MAGNUSSON. ARNE. Socialdirektör. Göteborg .
MAGNUSSON. DICK, Vänersborg ; ;' .
MAGNUSSON, GUNNAR. Ingenjör, Täby '" '" , ; •...
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping, .
* MAGNUSSON. CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
* MAGNUSSON, MAGNUS. fd. Kapten, Näsbypark / .. : '"
MAGNUSSON. NILS, Folkskollärare, Uddevalla , •..
MAGNUSSON, OTTO. Kapten, Enskede .
MELIN. GEORGE, Försäljningschef, Vänersborg .
MILLING. TAGE. Fösäljningschef. Lidköping ...................•....
MILLING, THORE. Flygtekniker, Tun , ;' .
MJÖRNESTAL. GÖTE. Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG. ERIK. Köpman. Vänersborg ' .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent. Vänersborg ...•.. ~: .
MOLNIT. PER, Arkitekt, Vänersborg , _ .

1908 30
1918 63
1912 SS
1940 67
1949 75
1913 SS

1882 51
1907 28
1923 66
1932 66
1957 66
1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1912 49
1913 53
1907 69
1921 52
1919 52
1894 30
1936 69
1901 39
1953 SS
1926 64
1918 68
1904 SS
1913 49
1943 72
1914 58
1937 65
1892 44
1892 42
1940 65
1910 60
1922 70
1931 58
1924 52
1914 68
1919 55
1925 54
1919 75

79



MOSSBERG, VIKTOR, fe!. Kommunalarbetare, Vänersborg t .
MANGBERG, CARL·ERIK, Underinspektor, Hallsberg " .

NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm " ".
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .

NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg , '.
·NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LARS, Studerande, Vänersborg .. , . , , .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo , , .
·NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg , .. , .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg , , , , , .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg . , .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun .
• NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun ,.,.
• NORDFELDT. PER-OLOF, Disponent, Partille .
NORDGREN, ALLER, Typograf. Vänersborg ., .. , , .
NYLEN. ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg ,.
NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg , .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg . .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänerborg , .

OLSSON, EINAR, Kassör, Vänerborg .. , .

OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare. Vänersborg , .
·OLSSON, FOLKE. Tekniker. Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF. Teckningslärare. Vänersborg ständig medlem

OLSSON, JAN, Stud., Vänersborg , .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör. Vänersborg ~ :- .

OLSSON, ROLF, Stud., Vänersborg .
OLSSON. TORVALD, Major, Uddevalla , .
OLZON. AXEL, Överläkare. Vänersborg , ,',

PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg , ,., ...
PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör. Vänersborg ".
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg , .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg ,.
PERSSON, THOR E, Inköpschef, Vänersborg .

PETERSON, ARNE, Reparatör. Vänersborg , .. , .. , .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal ,.,., .. , , ..
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro , .. , .
·POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga ", .

PARUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem , ..
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1899 55
1923 66

1912 60
1922 53
1925 56
1924 50
1920 66
1957 74
1904 66
1908 41
1923 58
1910 66
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1901 66
1928 58
1914 52
1909 67
1921 60

1900 (42)74

1901 SS

1929 48
1918 72
1955 72
1912 60
1935 75

1949 72
1915 55
1919 74

1902 53
1910 52
1937 65
1909 54
1919 70
1917 57
1897 57
1943 71
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52



PARUD. PAUL. fe!. Fångvårdstjänsteman. Vänersborg .
RAHM. HARRY. Överskötare. Vänersborg .
RAHM. GUNNAR, Apotekare. Askim .
RAMNEMYR, BJÖRN. Mätningstekniker. Vänersborg .
RANER, LENNART. Köpman. Uddevalla. ersättare i styrelsen .
RANER, STEN ERIK. Med. kand .. Göteborg .
RAPP. HAKON. Köpman. Vänersborg .
"RAPP. NILS. Frisörmästare. Vänersborg .

REHMAN. OLOF. Advokat. Umeå .
REHMAN. TOR, Häradsskrivare. Vänersborg .
ROBERTSSON. FOLKE. Yrkeslärare. Vänersborg .
ROSEN. GUNNAR, Ingenjör. Vänersborg .
ROSENGREN. KARL-ERIC. Ingenjör. Vänersborg .
"ROSLIN. HENRY. Köpman. Trollhättan .
ROSLIND. LARS-GÖRAN. Optiker. Vänersborg. ständig medlem

ROSLIND. SVEN-GUNNAR. Optiker. Vänersborg. ständig
medlem .

"RUTGERSSON. CHARLES, fd. Förman. Vänersborg .
RYDING. AKE. Målaremästare, Vänersborg .
SAHLIN. PER-ANDERS. Fil. kand., Sundbyberg .
"SAHLIN. STEN. Direktör. Vänersborg. Andre ålderman, Innehavare av

gillets medalj (1975) .

"SANDBERG. NILS. Biblioteksråd, Göteborg .
SANDGREN. EGON. Elekriker. V. Frölunda .
SANDSTEDT. GUSTAV ADOLF. Kyrkoherde, Sävare .
SCHELIN. HERBERT. Ingenjör, Uddevalla .

SIUEVALL. FOLKE. Försäljare, Trollhättan .
SIUEVALL. VALDO. Ingenjör. Trollhättan .
"SJÖÖ. ANDERS (SVENSSON). 1:ste Postiljon. Vänersborg .
SJÖÖ. STIG. Ingenjör. Göteborg .
SJÖLING. LARS-GÖSTA. Köpman, Vänersborg .
SJÖSTAD. OLOF. Elektriker. Vänersborg .
SJÖSTRAND. ERNST. Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM. BENGT-OLOF. Köpman. Vänersborg .

"SJÖSTRÖM. GUSTAF. Vänersborg .
• SKAGSTEDT. MELKER, Byrådirektör. Vällingby .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF. I:e Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
SKOGLUND. FOLKE. Verkstadsarbetare. Vänersborg .
• SKÄRBERG. OSCAR, Korrespondent, Trollhättan innehavare av

gillets medalj (1974) .

SKÖlDEBORG. KARL-AXEL. Billackerare. Vänersborg .
SOHLBERG. ALLAN. Köpman, Vänersborg .
SPETZ. PER-GÖRAN. Verkmästare. Vänersborg .

1896 54
1914 SS
1929 66
1943 72

1919 53
1947 69
1933 60
1913 51
1944 73
1905 66
1908 54
1923 SS
1938 71
1906 31
1946 58

1940 58
1903 43
1920 53
1945 SO

1913 36
1911 34

1913 SS
1909 62
1907 75
1925 74
1924 74
1914 42
1918 69
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1937 69
1915 58
1915 69

1896 24
1927 62
1918 SO
1925 70

81



STENBERG. BROR Kyrkogårdsförman. Vänersborg .

STENBERG. RAGNAR, Försäljare. Vänersborg .
STENSTRÖM. BERNT. Direktör, Falkenberg .

STENSTRÖM. GÖRAN. Pol. mag.. Göteborg .

* STENSTRÖM. LARS. I :ste Länsassistent, Vänersborg .
"STERNER, NILS. Direktör, Farm. lic., Malmö .

"STERNER, SVEN·AXEL, Länsassistent. Vänersborg .
STRANDBERG. BERTIL. Köpman. Uddevalla .

STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktschef, Vänersborg .

STRÖM. GÖSTA. Konditor, Hedemora .
STRÖM. LARS. Direktör, Vänersborg .
STRÖM. SÖREN. Redaktör. Vänersborg .

"SUNDELIUS. GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg. innehavare
av gillets medalj (J969) .

" SUNDELIUS. KJELL, Fastighetsmäklare. Vänersborg .
• SUNDELIUS. OSCAR, fd. l:e Poliskonstapel. Vänersborg .

"SUNNERDAHL, OLOF. Fastihetsskötare, V, Tunhem, Trollhättan
'SUNNERDAHL, VILGOT. l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN. EVERT. Sjukvårdare, Vänersborg .

SVANBERG. KONRAD, Assistent. Vänersborg .

SVANBERG, NILS. Fd. Förman. Vänersborg t, .. , , .. , .
SVANBERG. SVEN OLOF. Målare. Vänersborg .

SWAREN. BENGT. Kontraktsprost. Vänersborg .
SWAREN. STEN. Landstingsdirektör, Vänersborg .

" SVENSSON. ALF. Kamrer. Vänersborg .
" SVENSSON. ARNE. Elektriker. Vänersborg .

SVENSSON. BENGT. Representant. Vänersborg .
"SVENSSON. GÖSTA. Överingenjör. Båstad .
"SVENSSON. KNUT. fd. Stadsförman, Vänersborg .

"SVENSSON. LARS. Dövlärare. Vänersborg .
SVENSSON. PER, Studerande. Vänersborg .

SVENSSON. PETER, Vänersborg. ständig medlem .
" SVÄRD. GUSTAF. fd. Verkmästare, Stockholm t .
"SVÄRD. TAGE. Disponent Hä1singbqrg .
"SVÄRD. YNGVE, Eldare. Vänersborg .

" von SYDOW. DANIEL; Överstelöjtnant. Ros1ags-Näsby .
" von SYDOW. CHRISTIAN. Disponent. Kungsängen .
" SYLVAN, GUNNAR, Civilingenjör. Hälsingborg .

"SÄFSTRÖM. PER-OLOF. Överingenjör. Gävle .

"SÖ DERSTRÖM. BERTIL. Fastighetsförvaltare. Vänersborg .
SÖDERSTRÖM. PER ARNE, Kamrer. Vänersborg .

* TAUBE. EDVARD. Greve. Org.chef. Ljungskile .
"TAUBE. FREDRIK. Greve. Kommendör. Lidingö .

TENG. AXEL. Sjukvårdare. Vänersbbrg .
TENGBERG. GUNNAR, Vänersborg .
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1904 59
1916 67
1908 71

1939 74
1905 30
1922 41
1923 47
1921 75
1931 75
1908 SS
1930 64
1934 67

1890 19
1908 30
1901 30
1909 SI
1908 51
1909 55
1923 72
1909 54
1918 55
1904 73
1906 70
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1896 36
1910 36
1953 63
1972 72
1895 37
1910 35
1916 42
1909 30
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69



THEODORSSON, MELKER. Ingenjör. Karlstad """""""""'"
THERNQUIST. KJELL. Revisor. Vänersborg, ersättare i styrelsen, , , , , , ,
'THERNQUIST, OLE, fd, Handelsträdgårdsmästare. Vänersborg

Kassafogde , , , , , , , , , , , , , , .
• TIBBLIN. ARNE. Posttjänsteman, Vänersborg , , .

TIBBLIN. BERT. Reklamtecknare, Bohus , "., ..
TIBBLIN. LENNART. Kontrollant. Gråbo ,' " '" .
TIDSTRAND. ERIK. Murare. Vänersborg , . , .
TIDSTRAND. HARRY. Bankkamrer, Vänersborg , .. , ..

TILLBJÖRN, HARRY. Disponent, Brålanda .
THIMGREN. HALDOR. Direktör. Hägersten .
*TRÄDEGARD. ERIC. Handelssträdgårdsmästare, Vänersborg ,.
TRÄDEGARD. JAN-ERIC, Blomsterdekoratör. Frändefors .
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm. ständig medlem

THUNBERG. GUNNAR. Föreståndare, Vänersborg , .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg , .

* THUNBERG, HJALMAR. Vänersborg .
THUNBLAD. ARNE. Vaktmästare, Vänersborg .
* THUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma "."" .. "".".,., .
THUNSTRÖM, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg _ .
TORNBERG. LARS, Representant, Vänersborg _ _. _ _ .
TORNBERG. PETER, Vänersborg .
UGGLA. ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg ", .. ,.,"""",.,
ULVEGÄRDE, DAG, PoLmag.. Göteborg """", .. ", .. "., .. " .. ,
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, fil. mag, Vänersborg """""""""
WADMAN, INGWAR. Landskanslist, Vänersborg """,", .
WAHLIN. CARL JACOB. Vänersborg .
WAHLIN. CARL-VIKING, Disponent, Vänersborg bisittare i styrelsen .
WASSENlUS. GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .
WEDELFORS. GUNNAR. Civilingenjör, Göteborg. . . . .. . _.
'WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum .
* WEINSTOCK. WILLIAM. Redaktör. Leksand .
WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS. EINAR. fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
WELANDER GÖSTA. Kansliråd. Järfälla .

WELANDER STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan .
WELEN. LARS. Studerande. Vänersborg .
WELEN. PER Studerande. Vänersborg .
WENNBERG, JOHN, Stensättare. Vänersborg .
*WENNBERG. LARS, Bokhandlare. Vänersborg .
WENNBERG. LENNART, CenterIessIipare, Vänersborg .
WERNER. ARNE, Lasarettsvaktmästare. Vänersborg .
WERNER. BENGT. Ingenjör. Vänersborg , .
WERNER, BO. Vårdare, Vänersborg .

1909 (30)54

1939 50

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1907 53
1909 69
1915 59
1904 54
1899 43
1937 52
1905 18
1922 SS
1910 70

1906 42
1915 SS
1907 29
1898 60
1934 75

1973 7S
1906 70
1941 69
1945 69
1920 69
1%0 71
1932 SI
1907 54
1904 53
1916 42
1908 42
1949 66
1901 6S
1935 61
1939 61
1%5 73
1%0 73
1907 SS
1931 46
1951 75
1912 58
1925 60
1936 72

83



WERNER, TAGE. Maskinist. Trollhättan .

WERNER, TORSTEN. Uppsyningsman. Vänersborg .
VESSBY. SIGVARD. Linjearbetare. Vänersborg .

·WEST. JOHN. fe!. Läroverksadjunkt. Göteborg .

• WESTERLUND. EINAR. l:e Kronoassistent. Vänersborg .
• WESTERLUND. KARL-ERIK. l:e Stabsredaktör. Täby .
·WESTERLUND. SVEN. Häradsskrivare. Södertälje .

• WESTHALL. BO. Rådman. Vänersborg .

WESTHALL. HÅKAN. Bitr. kronofogde. Vänersborg .
WESTHALL. SVEN. Ingenjör. Göteborg - - - - ..

\VESTERLUND. ARNE. Ämneslärare. ~1almö

'WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör. Malmö .

• WIBOM. TOR, fd. Major. Stockholm. innehavare av gillets medalj
(1955) t - .

WIDQVIST. LARS-OLOF. Kontr:ant. Vänersborg _.
WIKNER, ALFRED. New york .

WIKNER, KARL-WILHELM. Prakt. läkare. Kumla .. _ .
WILHELMSSON. BERTIL. Radiomontör. Vällingby .

WULF. ANDERS. Fil. kand .. Vänersborg __ .
WULF. KURT. Direktör. Vänersborg .

WULF. ERIK. Civilekonom. Vänersborg .
WÄRNE, ORVAR, Kontorist. Trollhättan _. _.. .. _..

ZETTERBERG. BO. Försäljare. Vänersborg _ _.
ZETTERBERG. KARL GUSTAV. Servicemontör. Vänersborg _

ZETTERBERG. SVEN OLOF. Vänersborg - - - - - - . - - - -
ZETTERBERG. THORSTEN. Chauff'or. Vänersborg _. __ _

ÅBERG. BERTIL. fd. Brukstjänsteman. Vargön _. - - - - - -
ÅBERG. FOLKE. Lagerchef. Vänersborg .. _.. _ _. _. . _ .
ÅBERG. GERT-OLOF. Studerande. Vänersborg _. _.. _. _

ÅBERG. GUNNAR, Assistent. Vänersborg _. __ .
ÅBERG. SVEN OLOF. Tjänsteman. Vänersborg .
ÅGREN. TORSTEN. Brukstjänsteman. Vänersborg __ . .

• ÅKESSON. NILS-ERIK. Överstelöjtnant. Halmstad __ ..

• ÅSTRöM. HELGE. fd. Poliskommissarie. Vänersborg _ _
ÅSTRÖM. W ALDEMAR. Stadsombudsman. Vänersborg .. _
ÖSTERHOLM. LAGE. Mätningstekniker. Vänersborg .
ÖSTLING. HARRY. Verkstadsarbetare. Vänersborg __ .

Antal medlemmar under året:636.

• tilldelad 25-årstecknet.

1915 71
1908 54
1917 52
1892 30
1913 46
1910 40
1912 38
1905 34

1938 74
1945 75

1932 75
1904 28

1885 06
1919 58

1899 66
1903 59
1924 51
1943 63
1903 63
1950 63
1918 SJ
19SO 74
1917 64
1950 64

1913 58
1900 55
1920 55
1958 74
1930 75
1923 61
1903 69
1922 46

1902 42
1912 74
1933 72
1920 74

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel,
m.m. under adress Vänersborgs Söners Gille

Thernquist Sundsgatan 12 462 00 Vänersborg



NYA MEDLEMMAR 1975-76

ALEXANDERSSON, IlANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Ingenjör, Göteborg .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
LINDEN, LARS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
ANGSEUS, TAGE, l:e Polisinspektör, Vänersborg .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
HALLQVIST, KARL~ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
JOELSSON, RUNE, Driftsmästare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Studerande, Vänersborg .
SAND, OLOF, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg .
LIND, OLOF, Butiksf<ireståndare, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Teknolog, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Affårsbiträde, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Akeriägare, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
JATBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Örebro .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .

ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
LANG, BÖRJE, Socialassistent, Vänersborg '" " .

1948 75
1902 (65)75
1919 75
1936 75
1908 75
1933 75
1915 75
1918 75
1954 75
1948 75
1948 75
1924 75
1932 76
1934 76
1937 76
1954 76
1927 76
1954 76
1933 76
1935 76
1932 76
1944 76
1966 76
1950 76
1932 76
1950 75
1929 75
1906 76
1923 76
1907 76
1942 76
1940 76
1959 76
1962 76
1928 76
1937 76
1942 76
1931 76
1936 76
1917 76

1908 (43)76
1945 76
1963 76
1957 76
1933 76
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1976.

Styrelse.

JANSON, OLOV, Kamrer, Förste ålderman, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålderman, 1962.

LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974.
THERNQUIST. OLE, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Kassafogde 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Krönikör 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Bisittare 1972.

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

Beredningsnämnd.

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
THERNQUlST, KJELL, Revisor.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.

ROLF JACOBSSON, Kamrer.

Arsskriftsnämnd.

WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare.
LIND, SVEN, Direktör.
SAHLIN, STEN, Direktör.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman.
THERNQUlST, OLE, fd. H~mde1strädgårdsmästare.



Räkenskapsgranskare.

BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer.
BERGER, GUNNAR, Ingenjör,

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Ersättare,

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ALDERDOMSHEM 1976.

Styrelse.

JANSON, OLOV, Kamrer, Ordförande 1964,
SAHLIN, STEN, Direktör, Vice ordförande 1962,
LARSSON. STIG. Direktör, Sekreterare 1974.
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Kassör 1964.

LIND. SVEN. Direktör. Ledamot 19!'6.

LUNDBORG. EVERT, Köpman. Ledamot 1968.

WAHLIN, CARL·VIKING. Köpman, Ledamot 1972.

RANER. LENNART, Köpman. Suppleant 1%8.
THERNQUIST, KJELL, Revisor. Suppleant 1974.

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

AHLIN, GÖRAN. Ingenjör. Suppleant;

87
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VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1976.

Styrelse.
ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
HELLMAN, KARIN, Fru, Första gilleskrivare.
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gilleväedinna.

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

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

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

ArKivarie.
ÖBERG, ALVA, Fru.

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

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

266 medlemmar, varav 4 ständiga. 3 hedersledamöter.



Sättundan en slant
dåoch då,dethar

hela familjen glädje av!
Tänk efter lite - hör din familj till dem som upplever

semestern som en överraskning varje år; var ska
vi få semesterpengar ifrån?

Och hur är det med prylarna för hemmet och
fritiden, hur klarar familjen av att skaffa,

underhålla och förnya alltsammans?
Om du planerar din ekonomi lite, och

om du dessutom sparar en slant, då är
hela familjen bättre rustad mot ekono

miska prövningar. J\.fan kan ägna sig
mindre åt ekonomiska problem

och mer åt varandra!

~Sparbanken
i Vänersborg



PKbanken
liggerbra till.

K
PKBANKEN

KUNGSGATAN 9 - VÄNERSBORG

Tel. 0521-15890,10394,10172

Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

1

.,. LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii ÄLVSBORG

Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



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

Vänersborgs Läderaffär

- -ft:Ä..,IAAJ!..,
~~,,~

BELYSNING

ALLT I El
KÖKSINREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel. 0521/12000

Edsgatan 31
Tel. 0521/12000

Belysningsarmaturer

Stor sortering



SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISER!

Försäljning från välsorterad RÖR-SHOP

GlAD
GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUST~OMRADE

TEL. VÄXEL 18090

Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Kung,sgatan 27, Vänersborg, tel.. 60010



• LöPANDE BOKFöRING

• BOKSLUT och DEKLARATIONER

• BOtAGS· och SKATTEFRAGOR

• REVISION

• AUMÄN EKONOMIS·K RADGIVNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisningsbyrån
GORAN HAGBORG

Tel. 0521/60390

VANERSBORG

KJELL THERNQU!ST

Tel. 0521/60855

- RESIDENSGATAN 10

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 165 SO.

462 01 Vänersborg



Frisks Konditori
Drottninggatan 18.

Tel. 102 11

"t

filS /
":J tLL Vänersborg

Rekommenderas!



Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

er
interflora

&a J(l,t mfiJJlommor/
o

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Tel. 10084

AB VANERSBORGS

JAeRNHANDEL
Te I. 100 82 - l 02 87

Två välsorterade järnaffärer



Gåvor av värde
finner Ni hos oss. Vår utsökta sortering i

Guld· och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB
~""""

Edsgatan 18 VANERSBORG Tel. 10226

Edsgatan 12 B - Tel. 101 la

FORST1(LASSIGA

OCH

VÄLSMAKANDE

I(ONDITORIVAROR



GRANITFIRMAN

r%a((man &
~/

~Iom9ren
VÄNERSBORG

1- GRAVVARDAR I

Stenhuggeriet tel. 11345

Vatten..

problem
?
I

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 0520-91052
Ladugårdsbyn - 46100 Trollhättan



PRESENTAFFJfREN i CENTRUM
Tel. 18485

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76



Kyl- Frys
Tvättmaskiner -
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan S - Tel. 613 SO Tel. 172 16

Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALlTETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB



Ordna Edra
Turistresor, Föreningsresor, Ajfärs- och
J(onferensreso~ och dyL
genom

Vänersborgs Linjetrafik
tel. 14985 kontor 12593 bostad
D. Kjellson U. Kjellson
tel. 18651 tel. 19579

BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR UPP TILL 49 PERSONER

~
'il'il BYGGNADS AB

lY.YW OLLE WAHLSTRÖM

östergatan 25 Vänersborg Tel. växel 62020



LAT OSS HJÄLPA EDER MED BYGGPROBLEMEN

SUNDEllUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB

KasenaUen 11 - Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Vi utför: Projektering, Nybyggnad,

Ombyggnad, Reparationer

samt Markarbeten

ROSLINDS OPTIK
tel. 142 84

Leg. Opt. S-G. Roslind Edsgatan 16

VÄNERSBORG

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

MEllERUD

Även tidsbeställning för synundersökning



FERGUSON
HiFi-kombination 3485,

2X 25 watt med 4-kanal ambio·foni.

Förstärkaren har uttag för två högtalarpar och du kan välja
mellan aH lyssna till ett par i taget, båda paren samtidigt eller
återge st,ereoskivor 4-kanaligt, ambiofoni. FM-radio för snabb
val mellan 4 program, loudness, tape monitor och dubbla hör
telefonuttag. Skivs,pelaren är Garrard SP 25 MK III med Shure
pickup. Teak, pa.\isander, va,lnöt och vitlack. Plexiglaslock med
friktionsgångjärn. Kom in och se den i vår butik och ta ett ex
av Ferguson-katalogen.

SÄTT FA-RG
PÄ TILLVARON MED

TAPETER o.FA-RGER

FRÄN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102



Andersson, Larsson & Co
VANERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

1II1111111111111111111111111111111111111111111!11I11I11I1I1I1I11I111I!1I111111111111111111111111111111111111111111111111

Modernt

Hamngatan 7

Komfortabelt

Tel. 13850 - 13851 växel



Handelsaktiebolaget

WUCO
VÄNERSBORG

Importör

l'ordonsartikl. • Husvagnsartikl.

~Fritids· och Hobbymaskiner

Vånersborgs
Bokhandels AB

Etablerad 1832

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

BOKHANDELN VID TORGET



Sparsamma gillebröder
slösar i

SKABABORGSBANKEN

Se bilen
som valdes

o till
Arets bil!
Titta närmare pa Arets Bi! hos oss och Simca

hämta Teknikens Världs och Vi Bilägares Comb.1I Coupe'
kstrapporter. II

Bilhuset med servicE' över hl,ja landet.

PHILIPSDNS
Vänersborg Trollhättan Ämål

östra vägen 8 Drottninggatan 75 Södra Agaton 5
Tel. 0521112060 Tel. 0520/18050 Tel. 0532/13210



'----------_._---------

ID ID

Enavdefyra
i nya familien
Volkswagen..

~~~e

Polo.Den nya Folkan!
Den bensinsnölaste medlemmen iden körglada
Volkswagenfamilien - pigg och ekonomisk, söker och
rolig att köra. Utmärkt väghöllning, rejält rymlig
(kombiiösning!), sköna stolar och tyst göng för fin löng
färdskomfort. Provkör pigga Polo hos oss!

§U DIN
ISCANIAVOLKSWMåEN I B ILRR

.javisst,
läser vi



VÄNERSBORGS

..
Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7
ANDERSONS,

Frank Anderson Tel. 10432
Skyttegatan 1 Yänersborg 19432

ElEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER



Helt ny dieselmotor.

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

Diesel 26

Tenggrenstorpsvägen 10
Tf" 0521-13 840 Vånersborg
Repr. i Mellerud: Bil & Motor, Magasinsgatan 7
tel. 0530/115 85, 119 85

Tryckeriet med resurser

BOKTRYCK

OFFSETTRYCK
FOTOSÄTTNING



Vid behov av ElDNINGSOLJO'R ring

Bertil Johansson, 05211157 11

Bertil Johanssons Oljor AB
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

När det gäller
golv att slita på

lita på



Kom in ochupplevVolvo 19-n
VOLVO

'W'ejrots
Vänersborg Trollhättan Me1lerud

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

Kon~~r:. } Nygatan 102
Utstallnmg 462 00 Vänersborg
Fabrik:

TEL: 0521/13110, 612 39



---------------

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

VI har alla redskapen I

~
Edsgatan 37
Yänersbarg

Tel. 11724 I

Till Er
som tänker
BYGGA NYTT
BYGGA OM
BYGGA Till
REPARERA
ÄNDRA

FASTIGHETEN. VILLAN.
LÄGENHETEN. SOMMAR 
STUGAN. KÖKET. HOBBY
RUMMET. GARAGET.

GILLESSTUGAN. BASTUN

VI HAR

RÄTT PRODUKT
RÄTT SERVICE
RÄTT PRIS

Besök vår brädgård - se vår utställning!\M.10 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
DALBO BYGGVAROR AB
~§§§§§§§§0§§§§§§§§0000

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



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 12647 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

•••
Försäljer:

FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.m.

1-----------------------

B.Erlan8siönAB ID
Vänersborg

FASTA PRISER
på WS-service

ring 110 85



I(valitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 10002, 13302

HOTELL GILLET
I1111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111[111111111111111111111111111111[1111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG B;isT HOS

------------------1

GILLBERGS

TOBAKSHANDEL EFTR.
Lage & Inger Nyberg

Det mesta

av det bästa

i branschen

Kommissionär för:
Penninglotteriet o.
Tipstjänst

'---------

Ronsonservice
Pipservice



--------

Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311 Trollhättan· Drottningtorget· Tel. 13400 I

. ~

••

MALMSTROMS



Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - fOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

unoXibilen
-billigastemilen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROL med "flytande wolfram"

HANDELSBOLAGET S.E. HANSSON
o. Vägen Vänersborg Te1.0521/17970



c:Alit i 'Broderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7

Vänersborg

Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Marierovägen 18
Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Filialer:
Telefon lOS 60

Tel. 16558
Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER









VÄNERSBORGSSÖNERS

GILLES

ÅRSSKRIFT

1977

Fyrtiosjätte årgången





VÄNERSBORGS LÄROVERK I SLUTET AV
1860-TALET

NÅGRA MINNESANTECKNINGAR AV HJALMAR UGGLA.
I Vänersborgs Söners Gilles arkiv finnes en samling anteckningar om lärare och

abiturienter vid Vänersborgs högre allm. läroverk. Dessa anteckningar ha sammanställts
1930 av kyrkoherden Hjalmar Teodor Uggla och tillställts dåvarande lektorn i
Vänersborg Harry Armini. som vid denna tid f<irberedde ett arbete om läroverkets
studenter och därf<ir vänt sig till bl.a. Hjalmar Uggla f<ir uppgifter i detta avseende.
Arminis arbete avbröts emellertid genom hans avflyttning till Göteborg två år senare.

Huvuddelen av Hjalmar Ugglas anteckningar har dagtecknats den 21 juli nämnda år
och omfattar dels lärarna under hans skoltid i Vänersborg under 1860··talet och dels
dem som tillsammans med honom 1869 avlagt mogenhetsexamen. som det då officiellt
hette.

Detta material utnyttjades sedermera av rektor Ernst Lundberg f<ir det av honom och
biblioteksrådet Nils Sandberg 1961 utgivna arbetet "Vänersborgs läroverks matrikel
1821-1947". På grund av denna matrikels uppläggning kunde det emellertid endast bliva
rent biografiska data. som där kommo till användning.

Själv fick jag tillfälle att taga del av Hjalmar Ugglas anteckningar genom att en
sonson till honom år 1975 överlämnade fotostatiska kopior av dessa till Släktforeningen
Uggla. där jag var ordf<irande. Då dessa anteckningar äro av stort person- och
lokalhistoriskt värde. har jag f<ireslagit. att de skulle publiceras i Gillets årsbok.

Hjalmar Uggla 1869 och på äldre dagar.

3



Personbeskrivningarna äro subJektivt färgade och därigenom mycket livfulla och
intresseväckand e.

Detta gäller framförallt skildringarna av rektorer och lärare, om vilka Lundbergs
matrikel ju endast innehåller uppgifter om deras befattningar och tjänsteår.
Studentkamraternas fortsatta levnadsöden har Hjalmar Uggla i vissa fall ej kunnat följa
. det gäller särskilt "realisterna" . och uppgifterna äro därför ibland rätt kortfattade.
Beträffande ytterligare biografiska data får jag hänvisa till Lundbergs matrikel.
Då anteckningarna här återgivas, ha endast oväsentliga ändringar gjorts i manuskriptet.
Förkortningar av bl.a. förnamn ha utskrivits och några få mindre betydelsefulla detaljer
ha strukits. Betr. studentkamraterna ha dödsår utsatts. Uppgifterna om just;terådet
Karl Gustaf Carlson· väl en av de mest framstående abiturienter som någonsin utgått
från detta läroverk· har jag kompletterat nr verket "Svenska Män och Kvinnor" (del 2,
1944). Därjämte har jag ansett att en utförligare skildring av Hjalmar Ugglas egna
levnadsöden kunnat vara av intresse. Tillägget om honom är hämtat ur ett tal av
kontraktsprosten Reinhold Lanner vid prästmötet i Skara 1947.

De av mig tillagda uppgifterna ha satts inom klammer.
Om Hjalmar Uggla må ytterligare nämnas, att han var född 1850 på Upperud (ej

1852 som felaktigt angives av Lundberg), där hans fader då var bruksförvaltare, och att
han genomgått läroverket från klass 1 till studentexamen och därför väl kände lärarna.
Med flera av dem hade han kommit i närmare beröring bl.a. på grund av sin
musikaliska talang. Denna var tydligen ett arv från hans moder Emelie Uggla, som
alltså tillhörde samma släkt som fadern men en av de äldre släktgrenarna. Om henne
finnes ett intressant kapitel i Gunnar Turessons arbete "Värmländska Kulturtraditio
ner" (del VIII, 1974) under rubriken "En värmländsk sångfågel Emelie Uggla". Hon
avled 1855 endast 35 år gammal.

En del av Hjalmar Ugglas anteckningar, som sannolikt tillkommit senare under 1930
och omfattar abiturienterna vid läroverket under åren 1864-1868, har här ej medtagits
men kan måhända delvis publiceras i en kommande årsbok.

Erik T:son Uggla

Gamla läroverket (annexet) före ombyggnaden 1914.
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REKTORER OCH LÄRARE.

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

Vänersborgs läroverkskollegium vid mitten av 1860-raler.

S. Tengblad.

C. S. Hultström.
G. T. S. Bergman.
]. Wallinder. ]. Svedborg.

]. F. Kylander.
A. ]. K. Lindblad.

K. F. Rådberg.
A. ]. C. Piscalor. C. A. v. Sydow.

L. ]. Wersander.
K. F. Kjellberg.
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däröver och syntes läsa (detta om man ej redan var inbegripen i
läsning). - När rektorn efter besöket stängt dörren efter sig, hände ofta
att boken slogs igen. Funnos kort på bordet, undanskaffades de i
största hast. Kändes cigarr- eller piprök i rummet, förskrev sig denna,
sade man, från värden i huset eller någon herre, som varit på besök. -

En gång förnekade några lärljungar helt fräckt tobaksrökens
befintlighet i rummet. Rektorn invände: "Röken syns ju och kännes
ju", men pojkarne förnekade det ena såväl som det andra. De
forklarade, att rektorn misstagit sig, och därvid blev det. Gamle
rektor Hultströms avstraffningsinstrument utgjordes av den s.k.
"daggen". (Rektor Bergman åter ägde en ovanlig skicklighet att giva
örfilar, så att man damp på fläcken.) Alla lärarne buro den tiden
öknamn. Hultström nämndes Ulven. (Av vad skäl, förstår jag ej). 
Rektor Hu1tström åtnjöt en oerhörd respekt hos gesäller och
gatpojkar. Under slagsmålen mellan dem och skolpojkarne behövde
han blott visa sig för att striden med ens skulle upphöra. Om sin
klädsel vårdade han sig ej alls. Den såg tämligen antediluviansk ut. 
Av lärljungarne var "gubben Lukas" omtyckt, och efter hans avgång
saknade man honom ganska mycket. Hans undervisningsmetod
liknade hans klädsel. Ena lektionstimmen fick t.ex. primus i klassen
börja att översätta läxan (han undervisade i moderna språk) och så
gick det i tur och ordning med översättningen; nästa gång fick u1timus
göra början. Detta slog aldrig fel mer än en gång, då ultimus mot
vanan fick börja, ehuru primus skulle gjort det. Ultimus hade den
gången läst över endast lexans slut, och visade sig således komplett
okunnig till rektorns stora förvåning. "Du brukar ju kunna", sade
han. "Det var inte hans tur", skulle en spjuver till att säga men hejda
de sig. - Stor ekonom samlade Hultström en ej ringa förmögenhet.
Som pensionerad bebodde han sin lantegendom Bocksjö, där han lär
ha gått klädd så, att en och annan häst höll på att sätta i sken. På
gamla dagar hade han klockvurm. Hans bostad lär ha sett ut som en
välsorterad klockaffår.. Den hedersmannen är nu längesedan död.
Vile han i frid!

2. GUSTAF TIODOLF SVANTE BERGMAN. Hörde Hultström till
de gammaldags hedersgubbarne, hade rektor Bergman åter ett
modernt kynne. Jag hade endast en kort tids erfarenhet av honom som
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rektor, men det var tillräckligt för att förstå, att han var rätte mannen
på den plats, där han blivit ställd. Han var rektor ut i fingerspetsarne.
Respektingivande var han i hög grad. Han var antagligen en av rikets
bästa rektorer. På rektorsmötena lära hans ord varit tungt vägande.
"Bergman talar alltid bra", sade mig en gång den numera 84:årige
f.d. rektor Brolen i Uppsala. Av Bergman som lärare hade jag en
flerårig erfarenhet. Det dugde ej att slarvigt läsa över sina lexor för
honom. "Han var sträng men rättvis," brukade pojkarne säga. Han
var ovanligt musikalisk och hade en härlig sångröst. Av denna fick jag
emellanåt njuta i hans hem, dit jag var bjuden för att tillsammans
med han fru, artist på piano, och den genommusikaliske läroverksad
junkten Piscator exekvera trior. Piscator skötte då violoncellstämman
och jag fiolstämman. Då bjöds man ock på fin supe. (Bergman var
nog inte någon kostföraktare). Det vilade något fint över det
Bergmanska hemmet. Han var en älskvärd värd och hon dito
värdinna. Mot mig var rektor Bergman synnerligen vänlig, och jag
minnes honom med tacksamhet. Hans undervisningsämne, grekiskan,
var ett bland mina favoritämnen. Jag nämnde, att HuItström förde ett
patriarkaliskt regemente. Detta fOrsvann med honom, ty Bergman var
nog mer regenten, härskaren, än fadern. Man har sagt, att HuItström
var mer omtyckt av pojkarne än av lärarne, Bergman tvärtom. 
Måhända var det så.

3. JOHANNES WALLINDER. Lektor Wallinder var en ståtlig man.
En utmärkt undervisare. Åskådliggjorde sitt ämne för lärIjungarna, så
långt möjligt var. Begagnade sig av åskådningsmetoden till och med
vid kristendomsundervisningen. Så framställde han Guds direkta
förhållande till vår tidsbestämda fenomenvärld under bilden av
ekorren i hjulet. "Ser Ni gossar", plägade han säga, "Gud är
oföränderlig och förändras ej det minsta, ehuru han sätter världen i
oavbruten rörelse. Ekorren sätter hjulet i rörelse men synes stå orörlig
på samma fläck". Bilden är fyndig nog. Mycket beröm skördade
WaIIinder genom det utmärkta föredrag han vid Ansgariifesten 1865
höll i skolans samlingssal. Hans rykte spred sig även till Karlstad, där
föredraget banade vägen för honom till rektoratet vid högre allm.
läroverket. Såsom kristendomslektor i Karlstad blev han ock
kyrkoherde i Hammarö församling och stod i stor gunst först hos
biskop Sundberg, sedan hos biskop Rundgren. Den sistnämnde kunde
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ej nog prisa honom i sitt avskedstal, då Wallinder lämnade Karlstad
fOr att tillträda befattningen som kyrkoherde i Halmstad. Wallinder
var en väldig simmare. Sin skicklighet i simkonsten lär han bland
annat givit prov på, då han vid nationsfester å Wästgöta nation i
Uppsala på morgonsidan med kläderna på hoppade i Fyris till de
upprymda kamraternas stora fOrlustelse. Detta skedde dock icke utan
pekuniär ersättning. Wallinder var redan som student stor ekonom
och först sedan kamraterne salat ihop en summa pengar kastade han
sig i Fyrisån med kläderna på. Då jag och några kamrater tenterade
för honom i kyrkohistoria för högre betygs erhållande, visade han sin
sparsamhet genom att i den halvtumslånga cigarren sätta en
knappnål, så att cigarren kunde rökas så lång som möjligt var. - En
duktig karl var i alla fall denne Wallinder, och en prydnad var han för
Wänersborgs lärarekår.

4. SVEN SANDBERG, lärarekårens excentriska snille. For från Kon
radsberg med betyg på fickan, att han vore klok, direkt till Skara, där
han på glänsande latin disputerade sig till lektoratet i kristendom och
svenska vid högre allm. läroverket i Wänersborg. "Vi ha fått hit en
galning", sade halft förtvivlad biskop Butsch, "men karln är ett snille,
och vi kunna ej förvägra honom lektoratet, enär han utom friskbetyget
företer de tänkbarast vackra kunskapsbetyg". Att någon skruv satt lös,
kunde man ej undgå att märka, ty han var högligen excentrisk. Han
var full av sprudlande kvickhet och ägde en till det underbara
gränsande förmåga att ex tempore tala på både vers och prosa. Under
en fest, där landshövding Malmsten var närvarande, lyftes Sandberg
upp på en tunna, där han till landshövdingens förvåning och förnöjelse
utan att stappla talade på vers ungefär en timma. Trädde så fram en
herre vid namn Gallander och bad Sandberg säga på vers något
vackert om honom. Sandberg svarade kort och gott: "Gud är de
syndares vän, därför lever Gallander än." En gång kom Sandberg in i
Wänersborgs kyrkas sakristia. En kort stund därefter skulle kyrko
herden gå upp i predikstolen och sade halft på skämt: "Tänk, om du
Sandberg ville gå upp och predika i mitt ställe!" - "Får jag se på
texten," sade Sandberg. Sagt och gjort. Sandberg steg absolut
oförberedd upp och höll en mästerlig predikan. Jag var då i kyrkan.
Men jag minnes, att han efter predikan vid altaret, där han ock gjorde
tjänst, nervöst bläddrade i handboken och höll på att komma av sig. -
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Som lärare var Sandberg under all kritik. Pojkarnes krior skrev han så
gott som om igen och undertryckte därmed skribentens individualitet.
Vid undervisningen i hebreiskan ville han, att vi efter fYra timmars
lektioner skulle säga fraser. Hans undervisning i teologi bestod mest
däri, att han höll lärda föreläsningar efter Martensens dogmatik.
Under svensktimmarne gjordes intet annat än att det lästes litteratur,
varunder han själv satt och halvsov. Men snart nog befriades vi från
honom, då han blev kyrkoherde i Slöta. - Många äro de historier, som
gå i svang om honom under hans kyrkoherdetid. Då han sökt
domprostbefattningen i Skara, sade biskop Beckman till honom: "Vi
skola uppföra kyrkoherden på förslag, om han kan med läkarebetyg
styrka, att han ej mer blir galen". Sandberg skaffade ett läkarebetyg
på att den, som fordrade något sådant, vore galen, och detta betyg
presenterade han för biskopen. En ämbetsbroder omtalade en gång,
att han varit i Lund och fått doktorshatten. Sandberg sade då: "Ja, du
har fått hatten, men jag har fått huvet". - Man kan utan överdrift
säga, att vår käre Sandberg var i det hela en misslyckad existens, en
blandning av snille och galenskap.

S. KARL FRITHJOF RADBERG. Lektor Rådbet:.g var en ovanli~

urban och fin personlighet med estetisk bildning och jämväl
matematisk läggning. Praktiskt kynne hade han just ej. Han var blid
och vänlig mot alla, något retlig på lärorummet, då lärljungarna ej
begrep de för honom klara matematiska sanningarne. "Min lille du"
var då ett av honom städse begagnat tilltal, även om det ställdes till
lärljungar en halv gång till så stora som han själv. Han var ganska
liten till växten. Varför lärljungarna givit honom öknamnet "kalven",
förstod jag aldrig. - En historia om Rådberg är, att en skolyngling bad
att av honom få låna S kr. Rådberg svarade: "Min lille du, jag har
mina affärer planmässigt ordnade och vill ej få dem derangerade".
Ynglingen hörde nog ej till de punktliga återbetalarna. - För sitt nit
och sin skicklighet i sitt ämne åtnjöt Rådberg stort anseende hos
herrar censorer. Detta med rätta. Jag är honom tacksam för all den
vänlighet han alltid visade mig.

6. JOHANNES SVEDBORG, under sin senare Uppsalatid kallad
"unge Cicero". En utmärkt latinsk stilist, kunde skriva och tala ett
formfulländat, klassiskt latin, mindre framstående som latinsk

9



grammatiker. "Docenten skall få lektorstoI i Wänersborg, om han
lovar att väl studera latinska grammatiken", sade biskopen i Skara,
sedan Svedborg provat. Detta tycktes han ock ha gjort, att sluta till av
hans lektioner. Bland skolans lärljungar gick han under namnet
"stentryckarn" eller rätt och slätt "tryckarn". Med stort eftertryck
satte han vid gåendet sina stora plattfotter mot stenläggning och
sandgångar. Han var en flegmatisk natur, och hans undervisning var
ett "festina lente". Redigerade en tid en i staden nystartad tidning,
som levde i ständig polemik med "Tidning for Wänersborgs stad och
län", redigerad av boktryckare Bagge. Så stodo i fientlig position mot
varandra stentryckare och boktryckare. Svedborg hade en talangfull
vapendragare i den genomkvicke, sedemera häradshövdig Freding.
Emellertid tröttnade snart Svedborg, bekväm som han var, vid
redaktörskapet, vilket övertogs aven från Skåne inflyttad telegrafist,
av den tidningslitterära motståndaren kallad JOden stora skånska bond
hunden". - Lektor Svedborg var av godmodigt sinnelag och en trevlig
sällskapsmänniska. Han undervisade bra, nota bene då han satte den
sidan till. Någon genomgående lärarenergi hade han dock icke.
Allmänt omtyckt av lärljungarne var han emellertid. 2 1/2 år åtnjöt
jag hans undervisning. - För rektor Hultström, som ofta lade sig i
undervisningen, var det ej rådligt att forsöka korrigera pojkarne under
Svedborgs timmar. En gång, då han gjort det och foreslagit en annan
översättning aven mening än den av lärljungen presterade och av
Svedborg gillade, sade Svedborg uppbrakt: "Om någon av Eder i
studentexamen, som fOrestår, skriver så som rektorn foreslagit, kuggar
jag honom ögonblickligen". Sedan syntes rektorn icke till under
Svedborgs lektionstimmar.

7. SVEN TENGBLAD. Skada på karl! Lärarkollegiets antagligen
"bästa huvud", men i fråga om kunskaper visserligen ej av prima
kvalitet. Adjunkt Tengblad fOrde till en början ett nyktert liv men kom
efter hand in 'på Bachi avvägar. För att forebygga befarad lungsot
foreskrev läkaren honom punschdrickning. Detta forde honom
slutligen till deliriets gräns och omöjliggjorde till sist hans tjänstgöring;
Karlen var vådligt kvick och snarfyndig. Då rektor Hultström en gång
fick se honom komma omkring 10 minuter for sent till skolan, ropade
han till honom: "Skynda sig, magistern, spring, springl" Tengblad
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svarade helt lugnt: "Nej, rektorn, fOrr får fullmakten ryka". 
Tengblad var trots sin skötesynd en i grund och botten god och
människovänlig personlighet.

8. CHRISTIAN AUGUST VON SYDOW. Utom adjunkt, regements
pastor och sekreterare i länets hushållningssällskap, en man med ej så
mycket teoretisk som mer estetisk och praktisk läggning. Hans
predikningar voro tilltalande och vackra, stämman melodisk. God
kristendomslärare, som var att vänta, drev också med kraft och iver
undervisningen i matematik på skolans nederstadium. I samband med
hans matematikundervisning har berättats mig, att en lärljunge en
gång namngav en på svarta tavlan av honom uppritad triangel med
bokstäverna o, s, t, istället för a, b, c. Sydow hade öknamnet "osten".
Lärljungen fick naturligtvis tillsägelse att utstryka o, s, t och ditsätta
a, b, c. Sydow var emellertid klok nog att ej göra vidare affår av
saken. Utom andra goda sidor Sydow även den, att han var ytterst
angenäm och trevlig sällskapsmänniska. Sydow slutade som kyrko
herde.

9. ANDERS ERICSSON, gemenligen kallad "trähöken", visst redan
under studietiden i Uppsala. Under yngre år lär han ha besuttit
ansenliga kroppskrafter. Någon atletisk figur hade han emellertid icke.
Han var lång och smärt. Krafterna försvagades sedan genom en
svårare nervfeber. Något nervös föreföll han alltid. - Adjunkt Ericssons
undervisningsämne var latin. Han var en mästerlig lärare och
kompletterade latinlektorn Svedborg genom sin utmärkta grammatiska
undervisning, vilken drevs av lektorn allt utom energiskt. Lärljungar
nas latingrammatiska kunskap förskrev sig nog till större delen från
Ericssons undervisning. - Han och hans familj lär ha levat under
bekymmersamma ekonomiska omständigheter. - En gång, minns jag,
huru Ericsson uppväckte en storm ej blott inom läroverkskollegiet
utan även bland överskolans lärljungar. Vid ett kyrkoförhör efter
slutad gudstjänst, varunder kyrkoherde Warholm predikade, uppträd
de Ericsson inför skolynglingarna som kritisk filosof. Predikanten hade
som bevis för Kristi gudom anfört de av denne förättade underverken.
Ericsson förklarade, att en del underverk voro blotta legender. De åter
som företagits kunde på naturlig väg förklaras, och sådana under hade
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fOrättats även av andra än Kristus. Orden föllo, vill jag minnas, så:
"Det är många som gjort lika stora under som Kristus, så det är intet
bevis för Kristi gudom, att han gjort underverk." Ericsson fick
medhåll av vissa lärare och pojkar men rönte motstånd av andra. - Vi
gymnaster började få aktning för Ericsson, då vi förnummit, att han
förstod annat än deklinera "mensa".

10. JOHAN FREDRIK KYLANDER, mannen med den jättestora
tuggbussen. Av honom undervisades jag i latin i klass S och i
kristendom en termin i klass 7:1. Han var en kort tid vik. lektor i
kristendom, sedan Sandberg som untnämnd kyrkoherde i Slöta lämnat
skolan. Kylander hade nog ett gott läshuvud och intresserade sig för
en del vetenskaper, men någon vidare grundlighet besatt han just icke.
Han resonerade emellertid vitt och brett. Kylander hörde till dessa av
skolpojkar omtyckta lärare, som prata bort en del av lärotimmen än
om det, än om det. Han älskade naturen och kunde ej nog prisa
vårmorgnarna, då han tidigt gick utåt landet för att skåda den
uppspirande grönskan i Guds fria natur och höra foglarne sjunga.
Därom talade han med oss, och vi funno detta vida intressantare än
de långrandiga tal, som i oratio obliqua växlades mellan Caesar och
Ariovistus. Omsider fOrsvann lille Kylander, "Pytte" kallad, från
Wänersborgs horisont fOr att hamna som rektor i Hjo.

11. ANDERS JOHAN CONRAD PISCATOR. Snäll, välvillig och
nitisk lärare, men vi förstodo, att han ej ägde vidare djupa kunskaper
och att han ej var någon egentlig pedagog. - Han var vid promotionen
i Uppsala s.k. promotionsåsna. Ett rikare kunskapsförråd var sålunda
ej att vänta. - Men ack vad den mannen var plikttrogen! Vi värderade
honom också därefter. Conrad Piscator kom oss. att tänka på dessa
Jesu ord: "Du gode och trogne tjänare, i ringa ting har du varit
trogen". Adjunkt Piscator var under sista tiden lärare i l:a klassen
och lär visst ha gjort sin sak bra. Sin sak gjorde han emellertid bast,
när han fick gripa till violoncellstråken, ackompangera kringresande
violinartister på piano eller svänga taktpinnen vid orkesterconcerter.
Då var han i sitt "esse". - Mot mig var han nästan som en äldre
kamrat. Vi spelade mången duett tillsammans, han piano, jag violin.
Ibland voro vi med i trior hos rektor Bergmans, som förut nämnts. På
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Piscator tänker jag ibland med uppriktigaste tacksamhet. Med ingen
annan lärare levde jag på förtrolig fot.

12. ANDERS SAHLEN.[fil. doktor och adjunkt'] Historikern med de
stora vyerna. Passade kanske ej bra för skolgossar och skolynglingar.
Under många timmar hörde han ej upp lexan, utan vi fingo om den
till nästa gång, raka motsatsen till rektor Bergman, som alltid
övertygade sig om att vi kunde vår lexa. BergtJlan tappade ej
deltaljerna som Sahlen gjorde. Sahlens historieundervisning, så
intressant den än kunde vara, är nog att betrakta som i det hela
misslyckad. De vackra och storslagna vyerna saknade detaljkunska
pens fotfäste och svävade således "in's Blaue hinein". Lyckad var
Sahlen i sina utom skolan hållna föreläsningar och sina grundliga
artiklar i Tidning för Wänersborgs stad och län. - Ja, han författade
artiklar och insatte dem i boktryckare Bagges tidning. Men han
författade ock sitt livs roman, men den satte han in i boktryckarens
dotters hjärtetidning och detta med outplånliga bokstäver. Som Bagges
måg lär han visst ha redigerat dennes tidning. . Sahlen var en
godmodig lärare och samtliga lärljungar tyckte bra om honom.

13. ABRAHAM JOHAN CARL LINDBLAD. Av egen erfarenhet
känner jag honom som lärare endast i klass 5. Han undervisade då i
kristendom. Jag minnes, att adjunkt Lindblad var synnerligen noga
och utlade förträffligt för oss " Apostlagerningarne". Exemplarisk
disciplin under denne ståtlige, noble, modernt klädde lärares undervis
ningstimmar, denne damernas gunstling i societetslivet. "Munken"
kallades han av pojkarne, men han tedde sig ej som barfotamunken
utan som den förnäme kardinalen. Ja, det var en ståtlig och stilig karl.
Han ansågs som skicklig undervisare icke blott i kristendom utan även
i tyska språket. Rikt gift hade han ett smakfullt och synnerligen fint
hem. Eget hus.

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

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

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

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

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

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

1869 ARS STUDENTER

"GREKER"

1. OLOV PERSSON, klassens bäste talare, orädd, något tvärsäker,
bättre mening litet bonddryg. Död 1I9111 såsom kyrkoherde
Karlskoga.
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2. KARL GUSTAF CARLSON. Klassens måhända sämste talare,
detta hänseende Olov Perssons kontrast, men överträffade alla
matematisk begåvning. Blev justitieråd.
[Aren 1886-89 var Carlsons verksamhet i övervägande grad inriktad på
lagstiftningsfrågor. Han var ledamot av nya lagberedningen och
byråchef fOr lagärenden i justitiedepartementet. Även såsom domare i
Högsta domstolen 1889-1917 gjorde Carlson en ytterst värdefull insats
och ansågs på sin tid som en av domstolens förnämligaste ledamöter.
Han förenade en lika snabb som säker uppfattning med ett vinnande
sätt, orubbligt lugn, gladlynthet och godhjärtad humor. Carlson hade
innan han började sina juridiska studier blivit fil. doktor i Lund 1874
och kallades till juris hedersdoktor i Uppsala 1900. Han avled 193~

I

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

4. ANDERS MAGNUS LUNDERQVIST. Sunt och gott bodförstånd.
Min förtrolige kamrat. Vi resonerade mycket i teologiska ämnen. Död
[1919J som kyrkoherde Frendefors.

5. HJALMAR TEODOR UGGLA. Klassens filosof. Violinspelare.
Avlagt filosofie licentiaten i teoretisk och praktisk filosofi, estetik,
litteratur och konsthistoria samt prästexamen. Före avläggandet av
den sistnämnda och efter genomgånget provår tjänstgjort vid tre
allmänna läroverk. Kyrkoherde i Bottnaryds pastorat i Skara stift.
Avgick med pension 30 april 1928. - Firade 20 maj i år \193<[1 min
80-års dag, varvid jag telegrafiskt lyckönskades av min ende i livet
varande kamrat, f. justitierådet K.G. Carlson.
G\v lust och fallenhet studerade han i Uppsala så gott som enbart
filosofi och avlade en berömlig licentiat i båda disciplinerna. Han var
"boströmian" och anlitades av professorerna som lektionsgivare åt
blivande tentander. Antagligen hade han tänkt sig en akademisk bana,
men konkurrenterna voro för svåra. Han begav sig därför ut på
lärarebanan och tjänstgjorde några år som vik. adjunkt och lektor,
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men vände så tillbaka till Uppsala i och får teologiska studier. Efter
avlagd examen prästvigdes han i Skara 1889. - Som präst lyckades
LJggla mycket väl. Folklig och umgängessam trivdes han väl med sina
fårsamlingsbor och de med honom. Man fårstod ju inte allt i hans
predikningar, men hörde honom gärna och kände en viss tillfredstäl
lelse över att ha en präst som var "fullärd". - Som emeritus var han
bosatt i Ulricehamn och avled 1933, sist av studentkamraterna]

6. AXEL REINHOLD JANSSON. Flegmatiskt temperament. Något
bonddryg, för att begagna lektor Rådbergs under en lektion till
Jansson fällda yttrande. Egentligen förhöll det sig så, att Jansson
under en matematisk lektion satt vårdslöst och sträckte upp armarne,
varvid lektorn utbrast: "Min lille du, jag tål inga bodfasoner".
Rådberg slog huvudet på spiken. - Här erinrar jag mig en historiett,
som egentligen rör ej mellanhavandet mellan Rådberg och Jansson
utan Rådberg och mig. En kamrat hade bett mig anmäla sig som sjuk,
enär han ej kunde sin fysiklexa, som vi hade att höra upp får Råd
berg. Denne frågade, om någon visste, huru det var med kamraten,
efter han var frånvarande, jag svarade då: "Det står inte riktigt bra
till med hans fysik". Kamraterna skrattade, men lektorn vände sig
förargad till mtg och utbrast: "Min lille du, jag tål inga
dubbelmeningar". - Jansson var den, vars krior utmärkte sig framför
kamraternas genom sin flytande stil. Han tillbrakte några år i
Uppsala, där han som akademiskt ämne studerade nations- och
värdshuslivet. Han var förresten studentkårens snyggast och finast
klädde medlem. 1880 dog hans far, ägaren av Upperuds bruk på
Dalsland. Jansson lämnade då den "lärda" banan och övertog brukets
affärer, vilka han skötte så, att han vid sin död lI92~ efterlämnade
minst en halv million. Gjorde stora donationer.

7. CARL OSCAR LUNDQVIST, "lille marbon" kallad, enär hans far
var från Mark. Malisen påstod, att fadern nödgat sonen att bli präst
för att få absolution för alla de synder, han begått genom den av
honom drivna krogrörelsen. Jag bodde en tid snett emot krogen och
fick dagligen bevittna eländet. Huruvida "store marbon" erhöll
absolution, är mig obekant, men vad jag vet är, att "lille marbon"
blev präst och min företrädare som komminister i Dala pastoratet av
Skara stift. Lille Lundqvist var en ganska dugande kommunalman.
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Egentlig präst var han väl icke, men han var god översättare av tyska
predikningar, som slogo an på Dalaborna. Utmärkt sångare. Mässade
dråpligt med sin välljudande andrabas. - Lundqvist smickrade sig med
att vara svåger med ingen minc1r( än den fine läroverksadjunkten
Lindblad i Wänersborg. - Död ]J90~ som kyrkoherde i Trollhättan.

8. CARL YNGVE ANDERSSON. En storväxt, mycket lugn och säker
yngling var han, skicklig i alla ämnen. Han studerade också
tidningarna och följde med i politiken, ej så vanligt bland skolyngling
arne åtminstone då fOr tiden. Vi kallade honom riksdagsmannen.
Detta blev han emellertid aldrig. Men vad han blev, det var först
konsistorieamanuens och sedan konsistorieotarie i Karlstad under
Rundgrenska regimen. Yngve Andersson var som amanuens Rund
grens guldgosse, men som konsistorienotarie blev han slutligen illa
sedd av biskopen, den mäktige och självrådige prelaten. Yngve
Andersson intog en självständig hållning gentemot Rundgren, han ville
ej låta kujonera sig av denne. Till sist skaffade Rundgren fOr att bli av
med Andersson denne pension och detta bakom ryggen på Andersson
och honom ovetande. En vacker dag säger Rundgren till Andersson
temligen högdraget: "Nu har jag skaffat herrn pension". Andersson
svarade då lika högdraget: "Det har ingen bett herrn om. Nu
emmellertid farväl, min herre. Jag avgår och frågar icke efter eder
pension". Därvid blev det. - Så har det berättats mig. - Andersson
hade emellertid en liten sparad styver. Med dess hjälp lär han ha
släpat sig fram. Död [930

"REALISTER"

1. JONAS GULLIN. Känner om honom intet annat än att han efter
komplettering i latin blev adjunkt vid något läroverk i Skåne [Lands
krona. Död 1903J

2. FRANS EMIL BLOMQVIST. Hans levnadsöden äro mig obekanta.
Träffade honom i Härnösand 1882, då jag var v. lektor där. Han var
då ganska sjuk. [pöd 1890 såsom te1egrafkommissarie]

18



3. JOHAN ALFRED ERIKSSON. Han blev grosshandlare i Göteborg
och kallade sig Forsblad. Jag besökte honom 1900 eller 1901 och åt då
hos honom en finare middag. Död [190§] och efterlämnade en ej ringa
fOrmögenhet.

4. ANDERS OSCAR ANDERSSON. [Son till tändsticksfabrikören
A.O. Andersson i Vänersborg} Kallade sig Wilson, sedan han överta
git den stora Wilsonska affären [!"ederifirmarij i Göteborg. Levde
storslaget. En bland Göteborgs pampar. Död [91z;]
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EN BLYGSAM tOO-ÅRING

I min bokhylla har jag en liten enkel volym som i år "fyIIer" 100 år.
En gåva aven vän som kom från en gammal västsvensk handelsfirma,
och boken heter Vestra Sveriges Handels- och Annonskalender fOr år
1877. Vad har då en gammal handelskalender att erbjuda av intresse?

Det är inte några sensationella informationer eller nyheter, men ett
bläddrande i de gulnade kalender- och annonssidorna ger en ganska
tidstypisk bild av den tid och den värld som våra foräldrar eller
farforäldrar levde i.

Inte minst gäller detta annonserna med firmornas omständliga
uppräknande av de varor som erbjöds hugade spekulanter.

Man gör osökt en jämforelse med dagens avancerade annonsteknik,
där man med hjälp av eleganta foton visar en vara, firmanamnet och
kanske inget mer.

Kalenderutgivaren, Fred. Lindberg i Göteborg, meddelar iforordet,
att annonser "under ett par månaders tid i början av detta år gång på
gång varit inforda i tidningarna med uppmaning till hrr Handlande,
Fabriksidkare m.fl. att for inforande gratis i kalenderafdelningen
lemna uppgifter om sina firmor. Högst få ha dock lyssnat härtill,
synnerligast hvad minuthandlande och handtverkare angår. De af
dessa som på grund deraf möjligen äro uteglömda i kalendern ha
derfor ensamt sig sjelfva att skylla". Trots detta gruvliga utbrott mot
kallsinniga affärsmän hade Lindberg dock fått ihop c:a 230
annonssidor, där även Venersborg, om än blygsamt, är representerat.

Märkligt nog hade några firmor så långt bort som i Hernösand
funnit lämpligt att utnyttja detta västsvenska organ. Lindberg hade
kanske någon släkting eller annan vän däruppe. Det är givetvis
många fabrikanter, forsäkringsbolag, speditionsfirmor och andra som
hade kunder i vår gamla stad, även om de ej direkt placerats under
rubriken "Venersborg". Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA
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i Göteborg redovisar en grundfond på tio millioner kronor, ett belopp
som inte skulle räcka långt idag, när en enda storbrand kan vålla
skador för mångdubbelt detta belopp.
För dagens försäkringstagare skulle det vara minst sagt lockande att
få teckna en försäkring "till billiga och fasta premier, till hvilka
någotsomhelst tillskott aldrig ifrågakomma".

Teknikens landvinningar satte sina spår och SVEA medgav "vid
årsförsäkring av byggnader och gröda på landet begagnande av
lokomobil och flyttbar s.k. Wedelinsk ria utan någon premieförhöj
ning".

Lokomobilen var en nyhet som betydde slutet fOr häst- och
oxvandringarna inom jordbruket, och kalenderns första sida pryds av
en bild av "Patenterad Lokomobil" saluhållen av firma Robey & Co.

I samma annons utbjuds även "Vertikala & Horizontela Ångmaski
ner" och mycket annat för t.ex. "Cement-, Stearin-, Snus- och
Tobaksfabriker".

Patenterad Lokomobil.

Lokomobilerna, dessa flyttbara ångmaskiner, var helt naturligt inte
lika snabbstartade som elmotorerna, och det brukade på de större
jordbruken höra till gårdssmedens arbetsuppgifter att elda upp under
ångpannan i god tid före t.ex. tröskningen och med någon liter fårsk
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mjölk som enda betalning för de extra, tidiga morgontimmarna. J.A.
E. Schagerström i Venersborg var tydligen en av de firmor som hade
mest kontakt med jordbruket. "Uppköper Finkelsprit och försäljer
renadt Bränvin. - Spannmåls- och mjölhandel. Kommissionslager af
hvita Kritpipor. Försäljer omglödgade och krossade Björkkol för
Bränvinsrening".

Men liksom många andra hade Schagerströms även "Ångbåts
kommissionärskap, Speditioner- och Fartygsbefraktningar", en natur
lig kombination med tanke på sjöfartens betydelse i en stad med
Venersborgs belägenhet.

Många med mig kommer säkerligen ihåg hur "Näcken" och
"Elfkungen" låg i Vänersborgs hamn nedanför det Paalzowska huset
och tog in last från tändsticks- och skofabrikerna. Eller båtarna som
kom från Värmland med aspvirke till "Tändstickens länsa" och till
hamnen med björkved till stadens hushåll.

En annan maskintyp, men av betydligt blygsammare storlek än
lokomobiler och andra ångmaskiner, var symaskinen, och The Singer
Manufacturing Co erbjuder "De varaktigaste, ändamålsenligaste och
efter prisnedsättningen den 15 Oktober 1876 äfven de billigaste
symaskinerna för Sadelmakare, Segelsömmare, Bokbindare, Skomaka
re, Skräddare, Sömmerskor och för familjebehof' .

Även om penningvärdet har genomgått en förändring som i hög
grad försvårar direkta prisjämförelser, måste dock "billigaste Atbetal
ningsvillkor eller ända från 2 kronor pr vecka" räknas som humana.

Juvelerare Fr. Holm & Co hade butiker i 6 städer, däribland
"Wenersborg" och kunde "Rekommendera ett rikhaltigt lager af
smakfulla Juvel-, Guld- och Silfver-arbeten till ytterst billiga priser".

Denna firmornas egen prisbedömning återkommer i många av
annonserna. Även här har vi svårigheter att göra jämförelser, men det
var säkerligen ett effektivt påtryckningsmedel, ej minst i de branscher
där prissättningen, i motsats till nu, var helt fri.

Jag tänker då närmast på alla tobakshandlare eller på dem som har
"Sorteradt lager af Utländska Viner och Spirituosa i parti".

1847 hade det varit en Industriutställning i grannstaden Uddevalla.
Vid denna utställning erövrade guld- eller silfvermedaljer åberopades i
många annonser som bevis för varornas förträfflighet.

Den kända pianofabriken J.G. Malmsjö hörde till dessa, men
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Malmsjös kunde till detta även foga "Prisbelöning med medaljer" i
bl.a. "Wenersborg 1862".

Arvid Unger, Venersborg, hade ett blandat sortiment av "Porslins
& glasartikIar", lampor, tobak, nysilver, kakelugnar och även
"Utmärkta Pianon". Om även dessa omfattades av löftet om "Vid
partihandel stor rabatt" förtäljer icke historien.

De tidigare nämnda sjötransporterna gällde troligen också ekvirke
till "A.J. Pettersson i Venersborg, Garfverifabrik" som rekommende
rade" ett rikhaltigt och väl accrediterat lager af allt slags läder".

Ur varusortimentet hos firmorna kan till sist nämnas några mycket
tidstypiska. Ett flertal firmor som bl.a. är "Ångbåts-, Kommissions
och Speditionsaffårer" lockar med "Prima Amerikanskt benfritt
Fläsk" .

En annan ofta nämnd vara är skjortbröst, som säkerligen också
ingick i sortimentet hos O. Th. Kindström & Co. Venersborg, som
rekommenderade "sin väl fournerade Manufaktur- & Klädeshandel,
Skräddarehandel, Skrädderietablissemant, Skjortfabrik".

Även denna firma framhöll att "Priserna beräknas ytterst billiga,
men alltid bestämda", så där var det tydligen inte någon ide att
fOrsöka med den annars så vanliga prutningen.
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Så långt annonserna. Låt oss nu ta en liten titt på "Kalender-Afdel
ningen"!

Utgivaren Fred. Lindberg anför i förordet beträffande denna del, att
"Afsigten hade varit att i kalendern äfven lemna uppgift om
Landstingens i de tre länen samtliga ledamöter, men då en stor del af
dessa f.n. äro under omval, låter sådant sig nu icke göra. Af samma
skäl kan icke heller lemnas någon uppgift å Kommunal - Nämndernas
och Stämmornas ordföranden, hvilka dessutom ofta ombytas". Det
skulle föra alltför långt om kalenderdelen för Venersborg skulle
redovisas i dess helhet. Det får bli några axplock ur det rikhaltiga
materialet.

Venersborg beskrivs som "Stapelstad och landshöfdingeresidens i
Elfsborgs eller Venersborgs län, vid en vik av Venern, 2 6/10 mil från
Uddevalla, 6 1110 m.fr. Herrljunga, 41 4/10 m.fr. Stockholm och
16 6/10 m.fr. G:borg, allt pr jernväg". Avståndet till Göteborg verkar
vara något rundligt tilltaget!

Innevånarantalet uppgick år 1876 till 5202 personer. "Genom
Uddevalla-Venersborg-Herrljunga jernväg står staden i direkt
kommunikation med hela det svenska jernvägsnätet och under
seglationstiden är ångbåtsförbindelse med Stockholm, Göteborg och
Jönköping samt alla öfriga vid Venern och Vettern samt Göta- och
Dalslands kanaler belägna platser som trafikeras af ångare. Markna
der hålles i Juni och September".

Järnväg och ångbåt var nya kommunikationsmedel, men ännu hade
inte bilens tid kommit, och "från stadens gästgifvaregård skjutsas till
Munkesten, Gäddebäck, Almås, Dykälla och Timmervik".

Landshöfding var den kände Erik Josias Sparre som tjänstgjorde
från 1860 till 1886, då han avled efter en olyckshändelse i samband
med resa i vagn till bostaden på landet. Sparre körde själv, hästen
skenade och Sparre dog fem dagar senare, endast tolv dagar efter det
han fått mottaga jubeldoktorkransen.

Det är många andra, för gamla vänersborgare kända namn som
passerar revy. I länsstyrelsen eller Landshöfdingeämbetet som det hette
på den tiden, var J.M. Ryding landskamrer och C.A. Ryding länsbok
hållare.

Anton Wilhelm Russberg var borgmästare i 31 år, från 1855-1886.
Stadskassören hette F.L. Dahllöf och stadsfogden A.G. Noren.
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Redan vid denna tiden kallades ledamöterna i kommunalstyreisen
for stadsfullmäktige. I denna 30-mannaforsamling, (några kvinnor
fanns givetvis ej med!) kan nämnas spannmålshandlanden L. Brun
som ägde Fredriksberg, stadsläkaren Karl Johan Natanael Bylund,
garvaren J.G. Carlsberg, spannmålshandlanden Albert Carlsson och
A.F. Carlsson som vid denna tid fortfarande stod upptagen som
"skomakare" .

Andra kända namn är bankdirektören vid Enskila Banken H.B.
Hegardt, den bland annonsörerna nämnde garvaren A.J. Pettersson,
tullkammarforeståndaren J.A. Peterson, skeppsredaren G.W. Plate och
C. Ryding.

I namnet A. Taube återfinner jag min farfars bror Arvid, tidigare
sjöofficer, nu trafikchef vid DVHJ, f.ö. den forste i denna befattning.

Hamnuppbördsmannen och kamreraren vid Göteborgs enskilda
banks afdelningskontor bar båda namnet Barkstedt. Det var tydligen
goda kontakter mellan bankerna och forsäkringsbolagen. J.M. Ryding
var ordfOrande såväl i styrelsen for Enskilda banken som i Göte
borgs enskilda banks afdelningskontor och dessutom agent for
fOrsäkringsaktiebolaget Skandia, medan C.A. Ryding var sekreterare
både i Venersborgs sparbank och Venersborgs stads hypoteksforening
och dessutom ombudsman i "EIfsborgs läns brandstodsbolag fOr
landet".

"Hoteller och restaurationer" var sparsamt forekommande. Det
fanns utöver Venersborgs stadshus endast några resanderum, och av
restaurationer nämns endast det forra och frimurareiogen.

Vid denna tid tävlade de två utvärdshusen Kasan, eller Kasen som
man säger nu, och Strömsborg om gästernas gunst. Värdshusrörelsen
på Kasan startades av bröderna Olof och Paul Skarin i den befintliga
huvudbyggnaden i början av 18S0-talet och rörelsen drevs till 1887, då
Kasan såldes till landssekreteraren Mats Zachrisson. Studentfesterna
hölls där och nedläggningen av värdshusrörelsen måste ha skett efter
sommarsäsongen 1887, då jag i mina gömmor har det inbjudningskort
som min farfar fick till sonens studentfest just detta år.

Rörelsen på Strömsborg startades av A.F. Strömmers i början av
1870-talet, då som nu driven som filial till Stadshuset eller
Stadshotellet.

Många utombys gäster tror att Strömsborg fått sitt namn efter läget
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vid kanalen. De flesta vänersborgare vet dock, att nämnde värdshus~

värd givit namnet såväl åt Strömsborg som åt det Strömmerska huset,
det senare nu tyvärr ett minne blott.

"Stiftets ordinarie Presterskap" har bara fått komma med fOr
Göteborgs Stift. Utgivaren tyckte kanske inte det var så noga med de
litet längre bort liggande "obygderna". Må det räcka med denna
namnkavalkad från vårt kära Vänersborg för 100 år sedan.

Ett kuriöst, och tydligen även det ett tidstypiskt inslag i kalendern
skall nämnas som avslutning.

Nederst på annonssidorna finns korta s.k. roliga historier, utan
någon som helst anknytning till kalenderns övriga innehåll.

Låt mig med tanke på de yrkesmän av skilda slag som passerat revy
välja följande ur det rika sortimentet: "Uppassarna på hotellen
Stockholm bruka ha för vana att titulera göteborgsherrarna, som taga
in därstädes, öfver en bank för Herr grosshandlaren. Detta hände
äfven en gång med den qvicke skräddaren J. från Göteborg, hvilken
helt uppriktigt upplyste uppassaren om sitt yrke, hvarpå denne infOl1:
Jaså, herr grosshandlaren är skräddare?"

Edvard Taube

Edvard Philip Taube, f i Vänersborg 1916,
student 1935. Lantbruksutbildning, länsom
budsman i LRF, ledamot av LRF:s kultur
råd, av kulturnämnden m.m. i Uddevalla,
ordf Västra kretsen av Sällskapet Väners
borgs Skolkamrater.





ARSKRÖNIKA 1976.
Kära Gillebröder!
Aren går!

Till min stora förvåning kan jag konstatera att jag just nu påbörjar
min åttonde årskrönika och ändå känner jag mig som nybörjare.

Nåja, jämfört med mina företrädare så är jag onekligen detta.

Det har skrivits årskrönikor i Vänersborgs Söners Gille sedan 1905,
men märkligt nog har det före mig bara funnits fyra ordinarie
krönikörer. Dåvarande 2:e åldersmannen Gunnar Hjorts inhopp som
krönikör åren 1950 och 51 räknar jag då inte.

Först i raden står den originelle och snillrike privatläraren Halvord
LydelI - han som står byst ovanför Skogshyddan Ni vet - en byst som
gillet planerar att flytta till en mera framskjuten plats.

När LydelI avled 1919 övertog bankkamreraren Hjalmar Lindedal
krönikeskrivandet - även han en av gillets stiftare och dessutom

författare till boken Vänersborgs Historia och Vänersborgs-historier,
utgiven 1927 och tillägnad gillet. Han fungerade fram till sin död
1928, då stadsbokhållaren Elov Norden tog vid.

Trots att Norden 1939 övergav sin hemstad för en stadskamrerar
befattning i Uddevalla skildrade han händelserna i gillet och i
födelsestaden fram till 1950.

1952 till och med 1968 höll Torsten Gulz i pennan inte bara när det
gällde årskrönikan utan även som gilleskrivare och han var dessutom
utan överdrift ensam årsskriftsnämnd.

Betecknande för dessa gillebröder var deras kärlek till hemstaden
och deras oegennyttiga arbete för gillet och staden.

Det motto som Hjalmar Lindedal satte på sin bok är betecknande
för dessa mina företrädare:

- Ej lyfts en höjd mot himlens rand
ej sänks en dal, ej sköljs en strand
mer älskad än vår bygd i nord,
än våra fåders jord. -
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Det låter fosterländskt och det är det också eftersom Johan Ludvig
Runeberg skrivit det, men om man krymper tanken till lokalplanet så
kanske det låter mera passande - i tiden..

Detta om krönikörer - nu till krönikan.

Om tekniska framsteg är värdemätare på framåtskridande så har
1976 varit ett framåtskridandets år.

För hur skaII man på annat sätt beteckna landningen på planeten
Mars, då ett tekniskt avancerat laboratorium efter en lång tids fård
genom rymden dirigeras ner på en planet som ju inte är närmsta
granne precis. Jag tycker att Bengt Feldreich beskrev prestationen rätt
målande när han gav följande exempel.

- Tänk Er en lerduveskytt, som för att träffa lerduvan måste
beräkna dess hastighet i förhållande till kulans och därför sikta
framför lerduvan. Detta klarar många.

Men tänk Er samma lerduveskytt sittande i en karusell som är
placerad på en flotte som i sin tur förs fram aven stark ström och att
lerduvan dessutom skjuts ut bakom ryggen på skytten. -

Hur många skulle då träffa...

Jo, männen bakom marsprojektet gjorde det..

Men att ha siktet inställt på att förverkliga budskap_et - Frid på
jorden till människorna ett gott behag.. , tycks ingen lyckas med. Till
detta kanske varma hjärtan är viktigare än kaIIa hjärnor.

Vad vet jag...

Någon har frågat sig om jorden möjligen kan vara andra planeters
helvete. Det är väl att ta till i överkant, men nog finns det många
människor på vår jord, som år efter år lever i krigets skugga och som
inte kan beteckna jordelivet som något himmelrike precis.

Jag tänker på inbördeskriget i Belfast på Nordirland, på Sydafrika
där fullt krig råder mellan den vita minoriteten och den svarta befolk
ningen och på många U-länder där människorna svälter mitt i övrig
välfård.

En landning på Mars löser inte dessa problem.

Vem gör det?

Den franska baronen Pierre de Coubertin - han som tog initiativet
till de moderna olympiska spelen hade en gång en vacker dröm 
detta att samla och ena jordens folk i ärlig idrottslig kamp, men även
denna ide är förfuskad sedan politiken kommit in i bilden.
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Det var med nöd och näppe som årets olympiska spel i Montreal
kunde genomföras av politiska skäl.

Vi fick ju så småningom några medaljer även denna gång och vad vi
kan glädja oss åt är väl att vi i år hade en vänersborgare med 
bågskytten Anna-Lisa Berglund. En fin prestation, och en av de få
vänersborgare sedan Bror Focks tid, som deltagit i en olympiad. Heder
åt en sådan flicka.

Den insats vårt stora hopp i kast Ricki Brusch gjorde var att i en
intervju berätta om hur det älskades i varje buske i olympiabyn.

Om han själv hade medaljchans i denna ädla sport rormäler inte
historien, men alltid gav det väl någon krona som bidrag till hans
matkonto.

Tala om amatörer...

Både Italien och Kina har i år varit drabbade av svåra
jordbävningskatastrofer och Kina har dessutom skakats av att deras
store ledare ordföranden Mao Tse Tung - han med den lilla röda 
gått ur tiden.

Det är tydligt att denne man betytt mycket för Kinas utveckling och
sorgen över hans död tycks vara äkta - i varje fall i hemlandet.

Konungariket Holland har drabbats aven olustig historia sedan det
blev känt att prins Bernhard varit inblandad i Lockheeds mutaffårer,
men i konungariket Sverige har det skrivits historia.

Inte sedan 1797, då Gustav IV Adolf förmäldes med Fredrika
Dorotea Vilhelmina av Baden har en svensk konung gift sig i vårt
land.

Men nu har det alltså skett!

Närmare bestämt den 19 juni 1976 ingick vår Konung äktenskap
med fröken Silvia Sommerlath från Heidelberg, och medge mina
Bröder att han har god smak.

Silvia var efterlängtad inte bara av Carl-Gustaf.
Efter ständigt sjunkande upplagesiffror hotades flera veckotidningar

av nedläggning. Nu blev det i stället för nedläggning en intensiv
pressläggning och nu är det bara att suga vidare på karameIlen i
åratal och berätta om Silvias höstgarderob, om Silvias vårgarderob,
och om Silvias agerande till vardag och till fest. Ock så den stora
frågan: - Blir det en prins eller en prinsessa, för något är ju på gång..

Om det sa "klick" för Kungen så klickade det inte för Sveriges
Radio TV, som bjöd svenska folket på ett ståtligt skådespel, och om
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det var den i 9 juni som Palme tog temperaturen på elfOrbrukningen i
landet så forstår jag hans satsning på kärnkraft.

Inte en stuga utan TV:n på den dagen.

Så är vi då framme vid den andra historiska händelsen.

Efter 44 år i regeringsställning har den socialdemokratiska
regeringen fått lämna taburetterna till ett borgerligt block. Nu heter
stadsministern Fälldin och hädanefter blir det Bohman och Mundebo
vi får skälla på när det gäller inflation, höga skatter och annat som
berör oss alla.

Det har i år blåst hårda vindar på Parnassen.

Vår internationellt kände forfattare, nobelpristagaren Eyvind John
son har gått ur tiden och vår store sångare och skald Evert Taubes
luta har fOr alltid tystnat.

Författaren, sångaren och diktaren är borta, men deras livsverk
lever kvar.

Vår store filmskapare Ingmar Bergman har efter en närgången
skattegranskning valt att lämna landet och samma sak gäller
Sven-Bertil Taube, men Thore Skogman, Jokkmokks-Jocke och Lill
Babs är kvar - så noch ist Polen nicht verloren.

Nu till vår kära hemstad.

Jag hade i somras tillfålle att ge en norsk familj några råd när det
gäller sightseeing i vår stad.

Efter en tid fick jag en hälsning från dem, och jag citerar:

- Vi gikk i Skräkleparken og drakk kaffe som De anbefalte. Det var
en fantastisk flott oppIeveIse. God middag spiste vi på Koppargrillen.
Dere har en flott stad å vaere stolt av. -

Visst har vi en vacker stad att vara stolta över, men måste den
sommar efter sommar missprydas av de enligt min mening hemska
vimplarna som man hänger upp på Edsgatan och som i sommar mest
har hängt utmed husväggarna.

Det finns bättre alternativ.

Får vi be om något snyggare nästa sommar!

Stadsbilden har i år berikats med en dubbeldäckad buss som bI.a.
kör turisterna på älgsafari till Halleberg, och älgarna, som tydligen
känner sitt ansvar, lär fortfarande visa sig varje gång.

Staden har även välsignats med parkeringsautomater och parke
ringsvakter.
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Inte stör dom stadsbilden precis. Möjligen stör dom felparkerarna,
men det är ju detta som är avsikten.

Det nya lantstatshuset börjar ta form så att man redan nu kan
bedöma det i fårdigt skick.

Sett från Dalbobron ger staden ett pampigt intryck och vad man än
hade för åsikt om Strömmerska husets vara eller inte vara så är det ju
borta nu, och visst kan vi vara överens om att kvarteret i sin helhet
kommer att vinna betydligt genom den nya byggnationen.

Som en naturlig pendang till Paalzowska huset står den gamla
Appelbergska fastigheten som nu renoveras och som kommer att
målas i samma fårg.

Dalaborgsparken, gamla Folkets Park eller Kar1sberg som det hette
när krönikören var ung har i samband med sitt SO-årsjubilellm byggt
om och till med bland annat ny entre.

Vid slutbesiktningen upptäcktes det att tillbyggnaden skett efter
felaktiga ritningar. Rena turen tydligen att ritningarna inte förväxla
des med den nya småkyrkans på Mariero. För hur skulle det sett ut,
och vilken Andersson skulle då invigningstalat - Eric eller Arvid.

Nu blev det som väl var inte så, och efter många års träget arbete
har kyrkans syförening nått sitt mål - detta att få igång kyrkbygget
på Marieroområdet.

Lions Club har lovat bygga klockstapeln och nu skulle det passat
om danskarnas samveten vaknat så att vi kunde fått tillbaka stadens
första kyrkklocka, som för 300 år sedan togs som krigsbyte i samband
med Gyldenlöwefejden, och som nu hänger i Vor Freisers kirke i
Köpenhamn. I stället blir det nu gillebrodern Gunnar Skoogh som får
bestå kyrkklockan i samband med att hans företag utför byggnatio
nen.

Vem hämtar hem vår gamla kyrkklocka?

Ta det som en utmaning, mina Bröder!

Apropå kyrkan så har det ju även varit kyrkofullmäktigeval i år. En
spränglista har stört friden i fullmäktige och ställt till ett välsignat liv i
spalterna. En himla dålig start i den församlingen.

En maning i all välmening.

- Kivens icke på vägen!
Det gamla trähuset Östergatan 21 där vår ålderman bott i sin

ungdom har renoverats efter alla konstens regler och fungerar nu som
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ett utomordentligt kontor fOr länsmuseet - och vad bättre är, vårt
gamla vackra museum har i samband härmed återställts i sitt
ursprungliga skick.

Landstingets kolossbyggnad över två kvarter fortlöper planenligt,
men ännu är det för tidigt att bedöma slutresultatet.

Där fanns emellertid ingenting som borde sparats.

Trots detta har byggföretaget gått in for att skydda och bevara en
del gamla träd på området, bland andra almen och kastanjen som
Gösta Fröberg och hans syster Gulli planterade vid sin port for över 70
år sedan.

Det blir väl det enda vi kommer att känna igen från våra gamla
kvarter, Fröberg och jag.

Det planerade Essomotellet på Nabbensbergs gamla tomt har nu
fått klarsignal, och även om krögaren på Stadshotellet tycker att det
inte behövs så är det nog så att många resande nu åker staden forbi
och att många kongresser placeras på annat håll.

Min uppfattning är att detta projekt med tiden kommer att ge
stadens affårsmän och kanske även Stadshotellet bättre vind i seglen.

Segel var det ja!

Hur skall det gå med vår segelled om vattenståndet fortsätter att
sjunka. Det är nu en meter under det normala. Det fordras en rik
vårflod och mycket regn fOr att Vänern skall stiga igen.

Grundvattnet fOrsvinner och brunnarna sinar på sina håll.

Det låter inte trevligt. Men vad som däremot är glädjande är den
positiva utveckling som skett när det gäller våra industrier. För ett år
sedan såg det dystert ut for Teli och dess anställda, men nu är det
tydligen uppåt igen och sysselsättningen säkrad i framtiden.

Arla kommer tydligen även att satsa i runt tal 40 millioner på
Mejeriet och Torrmjölksfabriken i Vänersborg. Det är besked som
verkligen gläder oss.

Vi vill ju så väl med vår stad.

Med god vilja når man långt.
Det ger bland annat årets jubilarer belägg for.
Dalaborgsparken har, som jag tidigare nämnt, firat 50-årsjubiIeum

då man bland andra hyllade veteranerna - dessa män som med
oegennyttigt arbete och god vilja en gång lade grunden till nuvarande
anläggning.
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Vänersborg Motorklubb har firat 25-årsjubileum och i samband
härmed utdelades KöpmannafOreningens guldmedalj fOr årets bästa
idrottsprestation till en av klubbens medlemmar - Arne Hertz - en
toppman inom motorsporten.

Kvinnliga bilkåren har också celebrerat sin 25-åriga tillvaro och
slutligen har vänersborgslänkarna 25-årsjubilerat. Här kan man
verkligen tala om att tålamod och god vilja gett resultat när
förtjänsttecken för 20 års nykterhet vid detta tillfålIe kunde utdelas.

Jag brukar avsluta mina årskrönikor med en förhoppning om ett
gott nytt gilleår.

Denna förhoppning har under några år i rikt mått infriats.

När vår ålderman vid förra Högtidsstämman med stolthet i rösten
kunde konstatera att gillet 1975 fått 34 nya medlemmar lovade han
samtidigt att det under 1976 skulle bli 50 till.

Nog tyckte jag då att detta löfte verkade en aning optimistiskt.

Men icke så...

Olov Janson är en ordhållig man.

Under året har gillet tillförts 52 nya Bröder. Resultatet ligger inom
felmarginalen, som SIFO brukar säja när dom presenterar sina
marknadsundersökningar.

Vilken förening i vårt land kan slå dessa rekord?

Men så finns det ju heller ingenting som går upp mot Vänersborgs
Söners Gille - eller hur...

Även i år vill jag sluta med att tacka inte bara mina
styrelsekamrater för god vänskap och underbart samarbete utan även
alla övriga gillebröder för det år som snart gått tillända, och samtidigt
önska Er alla ETT GOTT NYTT GILLEAR.

Vänersborg allhelgonadags afton den 5 november 1976.

SVEN LIND
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MINNESRUNOR 1976.

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

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

När f.d. rektorn, fil. jubeldoktorn ERNST
LUNDBERG avled i Vänersborg den 26 november
1976, ändades ett långt och verksamt liv. Han var
född i Landskrona den 2 mars 1882, avlade
mogenhetsexamen i Helsingborg 1900 och förlade
sina studier till Lund, där han ägnade sig åt de
matematiska vetenskaperna, blev fil. kand. 1903,
fil. lic. 1909 och promoverades till fil. dr. 1912,
sedan han disputerat på en avhandling med titeln
"Om par av applicabla ytor". Redan dessförinnan
hade han börjat sin läraregärning och var adjunkt
vid läroverket i Malmö 1909-1914. Han blev
lektor i Härnösand 1914 och som sådan också
ledamot i domkapitlet där, fick transport till
Jönköping 1917 och utnämndes till rektor vid högre
allmänna läroverket i Vänersborg 1919, en befatt
ning som han innehade till pensioneringen 1947.
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Det dröjde ej länge forrän Ernst Lundberg började verka inom stadens offentliga liv.
1921 invaldes han i stadsfullmäktige och beklädde där posten som v. ordforande
1943-195.1. Han var ledamot i drätselkammaren 1930--1935, det sista året som dess
ordfOrande. Redan 1919 kom han med i styrelsen fOr Vänersborgs museum och var
ordforande där 1941-1950. Han var 1920--1952 inspektor fOr stadens fOreläsningsfore
ning, en institution som på sin tid betydde mycket for folkbildningen. Tidigt började
han ägna sig åt sparbanken, blev huvudman 1921, kom in i styrelsen som suppleant
1928 och som ordinarie ledamot 1936 och var ordfOrande 1936--1954. Till sparbanken
var knuten Ränte- och kapitalfOrsäkringsanstalten i Vänersborg och fOr denna visade
Lundberg ett alldeles särskilt intresse. Mycket tack vare hans insatser anses anstalten ha
varit en av de bäst skötta och fOr delägarna mest fOrmånliga i landet. Men lagstiftnings
vägen framtvingades en centralisering av landets ränteanstalter och den här i
Vänersborg verkande måste träda i likvidation 1951, då Lundberg avslutade sitt
sysslande med en liten minnesskrift över anstalten. Dennas delägare gingo fOr framtiden
miste om de genom Lundbergs och hans medhjälpares skicklighet skapade formånerna.

Ernst Lundberg var organisationsmänniskan. Under och efter det fOrsta världskriget
med svår dyrtid kommo de statliga lönerna att avsevärt släpa efter och statens
tjänstemän sågo sig nödsakade att fackligt organisera sig. Redan 1917 bildades Sveriges
tjänstemannanämnd, till vilken lokala forenngar skulle ansluta sig. Lundberg tog upp
denna ide och 1920 bildades i Vänersborg Föreningen av statstjänstemän och f.d.
statstjänstemän av högre grad i Älvsborgs län med Lundberg som ordforande.
Anslutningen blev stor, man hade snart 250 medlemmar. Föreningens protokoll visa det
myckna arbete som nedlades for att tillvarataga medlemmarnas intressen och att
Lundberg där var mycket aktiv. Han kvarstod som ordforande till 1938. Så småningom
bildades de centrala tjänstemannaorganisationer, som nu helt behärska avtalsforhand
lingarna. Föreningens betydelse minskades. Det något otympliga namnet ändrades 1947
till Vänersborgs statstjänstemannasällskap och detta blev en sammanhållande länk
mellan tjänstemän från olika grenar inom statsforvaltningen, som inom sällskapet
kunnat i kamratlig samvaro dryfta gemensamma problem. Lundberg utsågs till
sällskapets hedersledamot 1964. Vid sällskapets 5O-årsjubileum den 9 november 1970
hyllades han varmt och valdes till hedersordforande.

När Lundberg lämnat rektoratet, bekläddes han med ett hedersuppdrag, som gladde
honom mycket. Från och med 1948 infOrdes nämnd vid landets rådhusrätter och
Lundberg valdes till nämndeman vid Vänersborgs rådhusrätt. Han foll fOr åldersstrecket
1952.

Ernst Lundberg var trots all aktivitet på olika samhällsområden i forsta hand
skolmannen. I minnesrunor vid hans bortgång framhölls detta. Han levde i en tid, då
rektor var skolans givne ledare och i stort sett ensam handlade de administrativa
göromålen. Han har fått vitsordet att ha varit ej blott en skicklig och effektiv lärare i
sina ämnen utan också haft en ovanligt stor arbetsförmåga förenad med en medfOdd
talang for administrativt arbete. Han intresserade sig for eleverna och det har sagts, att
han strax efter höstterminens början visste namnen på alla nybörjarna. Detta intresse
for eleven framtonade allt tydligare med åren och torde ha varit en av anledningarna till
det oerhört omfattande och unika arbete som han nedlade i Vänersborgs läroverks

38



matrikel 1821-1947, utgiven 1961 i samarbete med Gillebrodern Nils Sandberg och
bekostad av Föreningen Vänersborg skolpojkar. Genom detta arbete skapades ett verk
av stort kulturhistoriskt värde. Lundberg fullfoljde matrikeln efter 1947 och
kompletterade den ständigt.

Aret efter utgivningen promoverades Ernst Lundberg till jubeldoktor, en man med
ännu obruten andlig och kroppslig spänst. Han fullfoljde sina forskningar angående
eleverna fOre 1821 och ett manuskript till en matrikel for tiden från stadens
grundläggning 1642 till 1820 kunde han strax fore sin bortgång överlämna till Sällskapet
Vänersborgs skolkamrater. Den kroppsliga spänsten visade han genom årliga
sommarresor till Rivieran, varifrån han återkom solbränd och med stärkta krafter.

Gillet värdesatte hans insatser for vår stad genom att 1951 invälja honom som
medlem. 1963 fick han Gillets medalj. Han uppskattade sitt medlemsskap i Gillet och
deltog oftast i högtidsstämmorna, sista gången 1975, då han fick 25-årstecknet. Gillet
bringar sin åldrige broder en varm hyllning fOr vad han verkat som medborgare och
skolman i staden.

F. skomakaremästaren AKE FRANSSON foddes
i Vänersborg den 16 september 1910 och avled här
den 2 januari 1976. Han anställdes 1924 vid A.F.

Carlssons skofabrik och arbetade där till 1948, då
han öppnade egen skomakeriverkstad vid Krono
gatan. I januari 1958 erhöll han hantverksorganisa
tionens mästarebrev. Rörelsen drevs till 1968, då
den nedlades på grund av de stora strukturforänd
ringarna inom branschen. Fransson anställdes
därefter hos Saab-Scania i Trollhättan och kvar
stannade där till sin bortgång.

Under yngre år var Franssons stora intresse
idrott och friluftsliv. Han tillhörde V.I.F., där han
under 1920-talet tävlade som boxare i forst fjäder
vikt och sedan lättvikt. Ar 1944 var han bland
initiativtagarna till Mariero Sportklubb och ägnade

under flera år sin fritid åt denna klubb. Här var fotboll och bandy hans huvudintressen.
Han var framgångsrik skytt inom Vänersborgs skyttegille. Detta intresse forde honom

till stadens hemvärn, där han var gruppchef. Han deltog flitigt i dess övningar och
kvarstod som medlem till sin död. En mångfald utmärkelser och priser vittna om hans
stora intresse for idrotten och friluftslivet.

Fransson inträdde i Gillet 1967.
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Civiljägmästaren LARS ALMQVIST foddes i
Vänersborg den 4 november 1903 och avled i
Lerum den 29 februari 1976. Han tillhörde en
ämbetsmannasläkt, som sedan 1700-talet verkat i
Vänersborg. Här tog han studentexamen 1924 och
6 år senare utexaminerades han som civiljägmäst

are vid Skogshögskolan. Under tiden hade han
blivit reservofficer vid Göta artilleriregemente. Han
bosatte sig i Lerum och anlitades där som expert
på skogstaxeringsfrågor och markvärdering. Under
det sista världskriget tjänstgjorde han som officer
och efter detta forvärvade han Fastighets AB Terra,
som han drev till sin bortgång. I yngre dagar deltog
han livligt i Lerums kommunala liv som ledamot i
kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och hälso
vårdsnämnd. 1937 valdes han till nämndeman i

Ale, Vätt1e och Kullings domsaga och kvarstod i detta hedersuppdrag, tills han vid
fyllda 70 år fOll fOr åldersstrecke'.. De sista åren var han häradsdomare. Almqvists stora
intresse var friluftsliv och han var en passionerad fjällvandrare, som gjorde ständiga
vandringar i den svenska och den norska fjällvärlden. Även andra vandringsleder
närmare hemtrakten var han fortrogen med.

Almqvist inträdde i Gillet 1957.

F.d. lektorn, civilingenjören GUNNAR SYLWAN
var fodd i Helsingborg den 1 maj 1902 och avled
där den 10 april 1976. På mödernet tillhörde han
den kända Vänersborgssläkten Cedergren och kom
att tillbringa hela sin skoltid hos anforvanter här,
där han avlade studentexamen 1920. Efter civil
ingenJorsexamen på maskinbyggnadslinjen vid
Tekniska Högskolan i Stockholm 1927 var han till
1933 anställd vid Helsingborgs Gummifabrik och
tjänstgjorde dessutom vid stadens skolor for yrkes
undervisning. Aren 1934-1949 var han lärare vid
Katrineholms tekniska skola, där han också var
inspektor for elevkåren. Han utnämndes 1949 till
lektor vid Tekniska gymnasiet i Helsingborg, där
han verkade till pensioneringen 1967.

Under 1930-talet var han aktiv skytt och under
beredskapsåren 1940-1944 var han inkallad som tygofficer.
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I Helsingborg var han styrelseledamot i Tekniska föreningen och arbetade intresserat
inom F.RU.

Sylwans stora hobby var filatelin. Redan som pojke hade han börjat samla frimärken
och detta intresse varade livet ut. Han var en stor blomstervän och nedlade mycket och
hängivet arbete i trädgården vid sin villa Carina i Helsingborg. Under många år
arbetade han ivrigt inom styrelsen för släktföreningen Fosie-Sylwan.

Skoltiden i Vänersborg och släktbanden här meriterade honom för medlemskap i
Gillet, där han intogs 1949. Han besökte gärna sin skolstad, ej minst under student
jubileerna, sista gången 1975.

F.d. häradsskrivaren CARL-ROBERT BORG
UNG föddes i Vänersborg den 6 juli 1888. Han
avlade studentexamen här 1909 och samma år
inträdde han i Gillet. När han avled i Stockholm
den 11 april 1976, var han alltså både till levnads
åren och som gillebroder en av våra äldste. Efter
studentexamen förlade han studierna till Uppsala
och tog kansliexamen där 1914. Han sökte sig
sedan till landstatsbanan, blev e.o. landskanslist i
Älvsborgs län 1915, nästa år e.o. landskontorist i
Kronobergs län och övergick det följande året till
Jönköpings län som landskontorist. Där blev han
länsbokhållare 1920. Nästa år blev han förste
länsbokhållare i Västmanlands län och uppehöll
här tidvis befattningarna som länsassessor och
landskamrerare. Han förordnades 1937 som t.f.

häradskrivare i Värmdö fögderi och innehade tjänsten på ordinarie stat 1946-1954 med
tjänsteställe i Stockholm.

Knappast någon av Gillets nuvarande bröder kände Borgling personligen. Han
beskrivs som en öppen, fantasifull och vetgirig man med stor humor. Hans alldeles
speciella intresse var astronomi. Han var en fängslande berättare med en stark poetisk
ådra, en sällskapsmänniska, som fann glädje i Par Bricole och den exklusiva
Timmermansorden. Ehuru han lämnade fädernestaden redan 1916, hade han en stark
förankring här och ett varmt intresse för stadens utveckling.
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Kommunalarbetaren ARNE ANDERSSON fod
des i Vänersborg den 14 november 1913 och avled
här den 29 april 1976. Efter skolgången anställdes
han 1930 hos Johanssons Express och stannade där
till 1947, då han kom i stadens tjänst, forst som
chauffor vid renhållningsverket och sedan under de
sista 10 åren som anläggningsarbetare.

Andersson tillhörde V.I.F. Han var mycket
intresserad av fädernestaden och dess utveckling.
Bland Östra Hagapojkarna kände han sig hemma.

Han inträdde i Gillet 1971.

F. kamreraren ALLAN HOLM var fodd i
Vänersborg den 2 februari 1907. När han avled den
4 maj 1976 hade han hela sitt liv varit fodelsesta
den trogen. Han tog studentexamen vid läroverket
1926 och anställdes strax därefter som kontorist vid
Vänerns Motorverkstad, där han verkade ca 25 år.
1954 blev han kamrer hos Wulf & Co AB och
stannade på denna plats till sin pensionering 1972.

Allan Holm var mycket musikalisk och musiken
var vid sidan av arbetet hans stora intresse. Som
skicklig pianist ledde han under många ungdomsår
dansorkestern Six Men Jazz, som var eftersökt ej
blott i Vänersborg utan också i grannstäderna. Han
var en god sångare, hade en vacker basröst och
tillhörde i många år Sällskapet Par Bricoles
sångkör.

Men han var i yngre år också en skicklig fotbollspelare och V.I.F. hade i honom en
intresserad och dugande medlem. Vid hans bortgång hyllades i Elfsborgs Läns
Annonsblad hans minne på ett vackert sätt aven idrottskamrat, där han erinrar om
Allan Holms skickliga deltagande i 1924 års ungdomslag.

Holm växte upp i Gröne Gången, en sedan länge utplånad, särpräglad stadsdel, och
han var en given medlem hos Kokhuspojkarna.

Han inträdde i Gillet 1953.
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Köpmannen OSKAR LINDEN föddes i Väners
borg den 15 maj 1902 och avled här den 11 maj
1976. Fadern var förman på A.F. Carlssons
skofabrik och det var naturligt att sonen valde
faderns yrke. Han gjorde sig uppskattad på
skofabriken som en god och ambitiös arbetare.
Redan tidigt väcktes hans intresse för idrotten och i
I.F.K. gjorde han stora insatser både i fotbolls
laget och som bandyspelare. Som idrottsman
fordrade han mycket av andra men mest av sig
själv. Hans idrottsintresse gjorde att han sökte och
fick tjänst som vaktmästare på gamla Vänersvallen.
Han hade där en stor arbetsbörda men som den
ordningsmänniska han var skötte han sysslan på ett
förnämligt sätt. Han stannade här till 1951, då han
öppnade en med tiden framgångsrikkioskrörelse

vid Marierovägen, som han överlät 1973. Han var en ärlig och uppriktig man, som sade
sin mening rent ut. Samtidigt var han tillbakadragen och ville ej gärna synas. På senare
år var hans intresse Kamraternas veteranförening och vårt Gille, där han intogs 1954.

F. linjeförmannen ERIK LARSSON var född i
Öxnered den 15 maj 1908 och avled i Ränsliden,
Dalskog, den 10 juni 1976. Han började efter
skolgången sitt förvärvsarbete i faderns åkerirörelse
men fick snart, liksom flera av sina bröder,
anställning som linjearbetare i teiegrafverket med
stationering i Vänersborg. Så småningom blev han
linjeförman i Trollhättan. När han pensionerades
1968, hade han varit i verkets tjänst 40 år.

Larsson blev tidigt medlem i Vänersborgs rodd
klubb och hörde till dem, som på 1920-talet förde
fram klubben till ständiga segrar, bI.a. var han
med att taga hem SM-titlar 1925 i inriggad tvåa
och 1927 i inriggad fyra.

Sin fritid ägnade han åt hustruns fådernegård,
den vackra Ränsliden, och efter pensioneringen

bosatte han sig där. Hans hobby var fiske, ett gott kräftvatten hörde till gården, och
älgjakt.

Larsson inträdde i Gillet 1962.
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F. typografen ERNST DIDEROT föddes i
Vänersborg den 20 maj 1893 och avled här den 11
juni 1976. Efter skolgången kom han som lärling
till Elfsborgs Läns Annonsblad och efter läroåren
där hade han under några år anställningar i
Uppsala, Göteborg och andra platser, betingade
kanske av hans stora idrottsintresse. Redan som
pojke fångades han av fotbollsspelet och sedan blev
han en av de mycket aktiva i V.I.F. När han blivit
varm i kläderna sökte han sig till andra platser för
att tävla där. Men 1919 återvände han till
hemstaden och blev sättare hos Vänersborgs
tryckeri, där han stannade till pensionsåldern och
där hans yrkesskicklighet vann stor uppskattning.
Han var ej blott fotbollsspelare utan ägnade sig
även åt brottning och var en av stöttepelarna i

Vänersborgs brottarklubb. När han blivit för gammal för det aktiva bollspelet blev han
fotbollsdomare och var den äldste medlemmen i Vänersborgs fotbollsdomareklubb. Han
var också fackligt verksam bl.a. som mångårig kassör i typografernas sjukkassa.

Diderot inträdde i Gillet 1952.

F. rörentrepenören ROLAND GRANSTRÖM var
född på Blåsut den 11 januari 1901 och avled i
Vänersborg den 2 augusti 1976. Fadern var
kopparslagaremästare och sonen började i faderns
yrke omedelbart efter skolgången. Faderns rörelse
utvecklades med tiden till en betydande repara
tionsverkstad och tillsammans med tre söner
bildade han firman Granström & Söner. l träd
gården vid Hamngatan till den gamla Richterska
gården byggde man ut verkstaden. Det blev
bilverkstad, bilförsäljning och rörentreprenader.
Den senare delen av rörelsen skötte Roland
Granström. Så småningom blev utrymmet vid
Hamngatan för litet och man flyttade ut till
Holmängen i en verkstadsbyggnad, som Roland
planerat. 1965 överläts rörelsen.

För Roland Granström var arbetet det väsentliga intresset. När han behövde
avkoppling, sökte han sig till sitt sommarställe i Skaven vid Vassbotten, där han lade
ned mycken niöda på sin trädgård.

Granström inträdde i Gillet 1954.
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Ingenjören FRANK ANDERSON föddes i Göte
borg den 31 oktober 1914. Som fyraåring kom han
till Vänersborg, där fadern Axel Anderson grunda
de en elektrisk installationsfirma. Frank Anderson
tog realskoleexamen vid läroverket 1931, genom
gick därefter Tekniska institutet i Stockholm
och utexaminerades där som ingenjör 1935. Han
var aställd hos Elfirman Eskil Wennerberg i
Göteborg till 1957, då fadern, 70-årig. drog sig
tillbaka och överlät sin rörelse till sonen, som
denne framgångsrikt ledde till sin bortgång den 20

augusti 1976. Han tog del i branschorganisationer
nas verksamhet och var medlem i stadens hant
verksförening. men eljest ägnade han sig odelat åt
arbetet i firman. Avkoppling därifrån fann han i
resor tillsammans med hustrun.

Anderson blev medlem i Gillet 1967.

F. bryggeriarbetaren HILMER JOHANSSON
föddes i Vänersborg den 27 september 1891 och
avled här den 21 november 1976. Som ung
anställdes han vid Vänersborgs bryggeri och blev
där den verklige trotjänaren. uppskattad av led
ningen som arbetssam och plikttrogen. När han
pensionerades därifrån hade han varit i tjänst nära
SO år. Han var också under många år verksam vid
stadens teater. den äldre teaterpubliken minns
honom som en vänlig och förekommande biljett
mottagare på parkett. men framf<irallt var han
scenarbetare och även scenmästare och hade
många minnen från gångna tiders teaterliv.

Redan som ung pojke anslöt han sig till nykter
hetsrörelsen som medlem i IOGT-logen Trygghet.
som han tillhörde i 64 år. Under ungdomen var

han mycket aktiv inom goodtempIarnas ungdomsförbund S.G.U. Han var bland
initiativtagarna till sommargården Lindåsen i Timmervik och tillhörde dess första
styrelse. Som god sångare medverkade han i logens sångkör. Hans intresse räckte även
för litteraturcirkeln inom logen. som han tillhörde från dess start. Omdömet om honom
är: en vänsäll och ideelt lagd man. som fick ut mycket av sitt långa liv.

Johansson inträdde i Gillet 1942.
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F. handelsträdgårdsmästaren ERIC TRÄDE
GARD var dalslänning till börden, född i Fröskog
den 8 juni 1899. Som sjuårig kom han till
Vänersborg, där fadern övertagit Stens handels
trädgård i hörnet av Norra gatan och Edsgatan.
Omedelbart efter skolan började Trädegård arbeta
i faderns yrke. 1918 flyttades rörelsen till landeriet
Beateberg vid Edsvägen söder om kyrkogården nr.
l, men redan 8 år senare skulle detta område tagas
i anspråk för lasarettet och man flyttade handels
trädgården en bit söder ut til Fredriksberg.
Trädegård övertog nu rörelsen. Här anslades med
tiden ett stort antal växthus. Det var ett familje
företag, där alla arbetade med och hjälpte till att
utveckla rörelsen. En blomsterhandel öppnades i
slutet av 1930-talet vid Kungsgatan intill Stadsho

tellet. Så småningom måste marken utläggas till tomter och växthusen rivas. Rörelsen
blev nu en detaljhandel, som för 10 år sedan övertogs aven son. Alltjämt bibehålles det
vackra firmanamnet Beateberg.

Eric Trädegård var styrelseledamot i flera branschorganisationer inom länet. Han var
också intresserad medlem i stadens hantverksförening och ledamot i dess styrelse. I
yngre år ängade han sig mycket åt idrott, hans specialgren var kulstötning men även på
fotbollsplanen gjorde han sig gällande. Han var med i I.F.K:s styrelse och senare var
han medlem bland Kamratveteranerna.

När Trädegård avled den 30 november 1976, hade han varit medlem i Gillet under 33
år. Han hörde till dem, som gärna mötte upp vid våra stämmor.

Advokaten BERTIL LANDBERG föddes å Hög
bo i Vassända-Naglum den 8 februari 1895 och av
led i Vänersborg den 3 december 1976. Han tog
studentexamen vid stadens läroverk 1915 och blev
jur.kand. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring i
Hedemora domsaga 1921-1923 praktiserade han på
advokatkontor i Göteborg och antogs till ledamot i
Sveriges advokatsamfund 1925. I början av 1928
etablerade han sig som advokat i Vänersborg och
drev verksamheten här till 1961. Han ägnade sig
huvudsakligen åt affårsjuridik. Han var ombud för
landets köpmannaföreningar och ordförande eller
revisor i åtskilliga av stadens industriföretag. Under
åren 1936-1965 var han ordförande i lokalstyreIsen
för Wermlands Enskilda Bank, nu efter flera
namnändringar PK-banken.
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Landberg var en beläst man med en något drastisk humor.
Han intresserade sig for civilforsvaret och de frivilliga forsvarsorganisationernas arbete

och hade många utmärkelser som tecken på dessa intressen. Han var hedersledamot i
Vänersborgs Befålsutbildningsforening.

Bertil Landberg gjorde åtskilliga donationer. När han kände att krafterna ej räckte till
for honom att behålla sitt stora hem, överlämnade han till Vänersborgs stadsbibliotek
åtskilliga konstverk och familjeklenoder.

Hösten 1975 instiftade han ett idrottspris, en silverpokal med inskriptionen
"VÄNERSBORGSPOKALEN. Ständigt vandringspris vid fotbollstävling mellan Vä-

nersborgs LF. och LF.K. Väpersborg till minne av Halvord LydeII". Den forsta
inteckningen i pokalen togs 1976 av V.LF.

1975 skänkte Landberg till Birger Sjöbergssällskapet i samband med sällskapets
firande av skaldens 9O-årsdag en aktiefond "Bertil Landbergs fond flir Birger Sjöbergs
forskning" , varur vid jubileet Birger Söbergs-priset kunde utdelas flir tredje gången.

l sitt testamente insatte Landberg Älvsborgs läns blindforening som universalarvinge,
sedan legat och vissa donationsbelopp utgått. Han ihågkom Trollhättans fornminnes

forening med en aktiefond till foräldrarnas minne, vars avkastning skall användas for
ändamål, som efter forslag av foreningens styrelse skall bestämmas av landsantikvarien i
länet.

Landberg var intresserad av vårt Gille och blev tillfredsställd, när han 1969 kallades
till medlem. För Gillet blev det en glad överraskning, när meddelande kom, att
Landberg testamenterat 10.000 kronor till Gillet for att bilda en fond, benämnd
"Halvord LydelIs minnesfond". Avkastningen skall, efter beslut av forste och andre
åldermannen samt gilleskrivaren, användas "for anskaffandet av fotografier, kartor och
andra arkivalier, som kan ha värde som bidrag till utforskandet av Vänersborgs stads
historia". Liksom med det nyss omnämnda idrottspriset ville Landberg med denna fond
bevara minnet aven av Gillets mest verksamma bröder under de forsta åren,
privatläraren Halvord Lydel!' Landberg hade varit en av dennes många lärjungar och
han talade med varm tacksamhet om den hjälp LyselI givit honom under skolåren.

Gillebröderna känna djup tillfredställelse över den stora donationen, en av de största i
Gillets historia, och särskilt över att vår avlidne broder velat på ett så vackert sätt hylla
en av våra stiftare, som under de flirsta åren betydde så mycket for Gillet och som forst
nu fått sitt minne inom Gillet varaktigt hugfåst.

EINAR WEISS

Ej är jag så rädd for dig, tigande Död,
med kinder så kalla och bleka.
Jag vet du mig hämtar en gång i min nöd,
sen tankarna tröttnat att leka,
men heter du Död, detta skrämmande namn,
så vet jag ändock du bär frid i din famn
for dem som ha segnat på fården
i den rolösa, stormiga världen.

(Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva foljande

berättelse för verksamhetsåret 1976, Gillets 71:a arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma i Gillets

styrelserum, tisdagen den 6 april 1976 och till Högtidsstämma på
Frimurare1ogen, Allhelgonadags afton, fredagen den S nov. 1976.
Högtidsstämman, som samlat 83 gillebröder, leddes av Le Aldersman
nen Olov Janson.

Gillets medalj tilldelades gillebröderna Ole Thernquist och Sven
Lind.

Gillets 2S-årstecken tilldelades gillebröderna: Erik Fors, Karl-Erik
Hall, Brynolf Hansson, Ivar Lundin, Gunnar Lundin, Tore Milling,
Bertil Ollen, Nils Palmström, Erik Pouncette, Sigvard Vessby, Torsten
Hagborg, Nils Pårud samt Lars Sjöling.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats avslutade l:e Aldermannen
Högtidsstämman. Gillebröderna samlades därefter till en gemensam
måltid.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtiofemte
årgång som distribuerades under oktober månad.

Vid årets slut hade Gillet 674 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets

understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträf
fande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Alderdoms
hemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e ålderman Sten Sahlin,
till gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Ole Thernquist, till
gillevärd Evert Lundborg, till krönikör Sven Lind och till bisittare
Carl-Viking Wahlin. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda
sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 14 april 1977.

Olov Janson

Ole Thernquist

Carl-Viking Wahlin

Sten Sahlin

Sven Lind

Stig Larsson

Evert Lundborg
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1. ALLMÄNNA KASSAN

Behållning från 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.355:64 Hyra till Stiftelsen 4.000:-
Medlemsavgifter. . . .. 16.550:- Sammanträdeskostn. . . . . . . . . . . 611:85
Ränta sparkasseräkning '" . 130:62 Kontor & Trycksaker 1.054:50

Gåvor, uppvaktningar. . . . . . . .. 825:50
Porto 108:-
Skatt....................... 94:-
Andel i årsskriften 7.352:-
Birger Sjöbergss. 50:-
Behållning till 1977
Kassa & postgiro 1.455:52
Innest. i bank 4.484:89

20.036:26

2 VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND

14.095:8

5.940:4

20.036:2

Behållning från 1975 .
Ränta .

8.331:97
538:-

8.869:97

Skatt 157:-
Beh. till 1977
Lån till Stiftelsen . . . . . . . . . . . .. 3.000:-
Innest. i bank 5.712:97 8.712:9;

8.869:9;

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND
Behållning från 1975 .. . . . . . .. . .. . .. . . 2.060:51 Skatt .
Ränta 114:- Beh. till 1977 innest. i bank .

2.174:51

4. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND

43:
2.131:51
2.174:51

Behållning från 1975 .
Ränta .

4.079:75
227:

4.306:75

Beh. till 1977 innest. i bank . 4.306:7~

4.306:7:

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND

Behållning från 1975 .
Ränta .

11.609:73
700:-

12.309:73

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

5.900:
6.409:7:

12.309:7:

6. MAJOR OSCAR WENNERSTRöMS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1975 .
Ränta , ,., .

50

5.050:67
271:-

5.321:67

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

1.400:
3.921:6'
5.321:6'



7. WILHELM & NORA MALMBERGS DONATION

Behållning från 1975 .
Ränta .

13,189:30
779:-

13.968:30

Skatt , , 255:-·
Beh. till 1977
Lån till Stiftelsen . . . . . . .. 8.555:-
Innest. i bank .... ,., ,. 5.158:30 13.713:30

13.968:30

8. RICHARD DYMLINGS ARSSKRIFTSFOND

Behållning från 1975 ..
Försålda årsskrifter , .

särtryck, ...•...............
Annonser , .. , .
Ränta , .. ,.

4.205:07
250:
320:

5.100:
260:71

10.135:78

Skatt , ,., .. " , .
Kostnader för årsskriften , ".
Beh. till 1977 innest, i bank .. , .

76:
5.370:
4.689:78

10.135:78

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS UNDERSTöDSFOND

Behållning från 1975 ..
Ränta .

11.843:71
705:-

12.548:71

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

7.380:
5.168:71

12.548:71

10. NILS CARLSTRöMS MINNESFOND

Behållning från 1975 .
Ränta .

7.483:66
424:-

7.907:66

Skatt ... ,.......................... 148:--
Beh. till 1977
Lån till Stiftelsen " 3.500:-
Innest. i bank 4.259:66 7.759:66

7.907:66

11. VIKTOR & ELLEN HANSSONS UNDERSTöDSFOND

Behållning från 1975 .
Ränta .

5.323:60
375:-

5.698:60

Julgåvor......... 259:-
Beh. till 1977
Lån till Stiftelsen . . . . . . . . . . . .. 3.000:-
Innest. i bank 2.439:60 5.439:60

5.698:60

12. EMIL JOHANSSONS UNDERSTöDSFOND

Behållning från 1975 .
Ränta .

3.582:06
200:56

3.782:62

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



Granskningsberättelse
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles

räkenskaper och förvaltning under 1976, får efter fullgjort uppdrag
avgiva fOljande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de
granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.

Någon anledning till anmärkning föreligger icke beträffande de till
oss överlämnade redovisningshandlingarna, bokföring, inventeringen
av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.

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

Vänersborg den 13 april 1977

Gunner Berger
granskningsman
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Mauritz Björnberg
granskningsman



STIFTELSEN VÄNERSBORGS SöNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEMS STYRELSEBERÄTTELSE

FÖRAR 1976.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får härmed
avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1976, Stiftelsens
tjugofemte arbetsår.

Räkenskaperna utvisa följande:

VINST & FÖRLUST KONTO

Debet
Räntors konto 11.730:40
Skatters konto . . . . . . . . . . . . 768:-
Fastighets kostn. k. . . . . . . . . 2.393: 15
Försäkringsars k. 1.592:-
Reparationers konto 17.312:-
Porto. 4:70
Julgåvors konto .

33.800:25
300:

34.100:25

Kredit
Hyrors konto 19.010:-
Bidrag fr. AlIm. kas. . > • • • • 4.000:-
Räntors konto .. > •••• > • • • • 108:56 23.118:56
Arets underskott , ,... 10.981:69

34.100:25

IN· & UTGAENDE BALANS KONTO

Tillgångar
Fastighetens konto (tax. v. 150.000:-) .,
Inventarie konto .
Bank & postgiro konto .

Kapital konto .

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

III
155:000:

3.100:
689:90

158.789:90
3.740:10

162.530:-

300:
162.230:
162.530:-

31/12
155.000:

3.100:
2.463:21

160.563:21
14.421:79

174.985:-

174.985:-----
174.985:-

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION

Debet
Behållning från 1975 ..
Ränta > •••

66.671:51
3.511:26

70.182:77

Beh. till 1977
Lån till Stiftelsen .
Innest. i bank .
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Kredit

55.000:-
15.182:77
70.182:77



Stig Larsson

Evert LundborgSven Lind

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

Försköningsfonden .
Lindedalska fonden .
Malmbergska fonden .
Danielssonska fonden .
Carlströmska fonden .
Hanssonska fonden .

3.000:
3.000:
4.255:
3.000:
1.000:
3.000:-

17.255:-
Inom sig har styrelsen för året utsett till v. ordförande Sten Sahlin,

till sekreterare Stig Larsson, till kassör Ole Thernquist samt till
fastighetsförvaitare Carl-Viking Wahlin.
Vänersborg den 14 april 1977

Olov Janson Sten Sahlin

Ole Thernquist Carl-Viking Wahlin

Revisionsberättelse.
Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs

Söners Gilles Ålderdomshems räkenskaper och förvaltning får efter
fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskap
er och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens
ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess angelägen
heter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovis
ningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller
eljest beträffande forvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

Fastigheten anses forsäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full

ansvarsfrihet för 1976 års förvaltning.

Vänersborg den 13 april 1977
Gunnar Berget
revisor

Mauritz Björnberg
revisor
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
TILLGÅNGAR DEN 31112 1976.

Allmänna kassan ..
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga V.änersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar Wennerströms Understödsfond .
Wilhelm & Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura & Ester Danielssons Understödsfond .
Nils Carlströms Minnesfond .
Viktor & Ellen Hanssons Understödsfond .
Emil Johanssons Understödsfond .
Stiftelsens Vänersborgs Söners
Gilles Ålderdomshem
Ingeborg & Gottfrid Eliassons
Donationsfond .
Avgår fastigheten .

5.940:41
8.712:97
2.131:51
4.306:75

12.309:73
5.321:67

13.713:30
4.689:78

12.548:71
7.759:66
5.439:60
3.782:62

70.182:77
14.421:79

86.656:71

55.760:98
142.417:69
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

1976.
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MEDLEMMAR.
Födelse· Inträ·

år desår

ADOR, HANS, Personalchef. Växjö ooooooooooooooo.. ooo.. ooo.. oooooo
ALBRECHTSON, ERIC, fdo Tillskärare, Vänersborg o' oooooooooooooo. o
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .. ooo. oo. o
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg ooooooooooooo
•ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg ooooooo. o. ooooooooo
AHLIN. GÖRAN. Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem. ooooooooooooo
AHLIN. LENNART. Bilskolechef, Vänersborg oo o . ooo
AHLM. ALLAN. Järnhandelsbiträde, Vänersborg ooooo ooo. ooooooo
ALM. LARS. Byggnadsingenjör. Vänersborg oooooooooo.. o o. oooo. oo
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg o. oo. ooo. , , o .
ALMQVIST. LARS. Jägmästare. Lerum t oooooooooooo oo. oooooooo
• ALMQVIST. SVEN. Överläkare. Linköping oooooo. oo o. oooooooo.
ALMSTRÖM. NILS OLOV. Provinsialläkare, Kungälv o o. oooooooo
AMGARD. KARL-ERIC, Kommunalarbetare. Vänersborg oooooooooo.. o
ANDERSSON, ALLAN. Sjukvårdare. Vänersborg ooo. ooooooooooooooooo
ANDERSSON. ALLER, Skolvaktmästare. Vänersborg . oooooooooooooooo
ANDERSSON, ARNE. Kommunalarbetare. Vänersborg t. o. ooooooooooo
• ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare. Bromma ooo. ooooooooooo. ooo.
ANDERSSON, BO. Ingenjör. Örebro ooo..... oooooo.. ooooooo. ooo" o..
ANDERSSON. BROR, Sågare, Vänersborg .. o. oo. o. oooooooooo.. o .
ANDERSSON. CARL-AXEL. Göteborg o. ooooo. ooo. oo. ooooo. o .
ANDERSSON. EINAR, Lagerchef. Vänersborg oo. ooooooo. oo .
• ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg o o. o. o. oo. o
ANDERSON. FRANK. Elingenjör, Vänersborg t .. o' oooo' ooo. o..

• ANDERSSON, FRITIOF. fdo JordbruksfOrman. Vänersborg . o.. ooo..
• ANDERSSON. GÖSTA. Sjukhusintendent. Vänersborg .. ooo. o. oo.. o..
ANDERSSON. HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg . oo .
ANDERSSON. IVAR, Köpman. Vänersborg o.. o. o o. o .
• ANDERSON. JOHN. Grosshandlare. Vänersborg . o o .
ANDERSSON. JOHN. Värmeskötare, Vänersborg ..........••.•..•..•.

ANDERSSON. KARL·ERIC. Köpman. Vänersborg .....•......•..•...
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg ooooooo .

ANDERSON. CHRISTER, Fil. mag. Vänersborg .
ANDERSSON. LARS. Glasmästare. Vänersborg .. o o oo. o
ANDERSSON. MAGNUS. Vänersborg o' o... o.. oo.. ooooooooooo. o. o..
ANDERSSON, NILS. Disponent, Göteborg oooooooooo.. o o. o .
• ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg . oooo. o o oo

• ANDERSSON. OSCAR. fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) . oo. ooooo. oooo. o o o .

ANDERSSON, PER ARNE Vänersborg oooo. o .
ANDERSSON. PER-GÖRAN, Köpman, Mellerud . oo. o o o. o.
• ANDERSSON, RAGNAR, f.d Köpman, Vänersborg o o. oo oooo

S8

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

1923 58
1935 76
1945 SS
1930 59
1968 69
1915 53
1922 51

1892 42
1970 70
1936 60
1919 35



ANDERSSON. RAGNAR. Verkmästare. Vänersborg .
• ANDERSSON. STIG. Socialvårdschef. Vänersborg .
ANDERSSON. RAGNAR. Köpman. Vänersborg .
ANDERSSON. STIG. Mätningsbiträde. Vänersborg .
ANDERSSON. TOMMY. Affärsbiträde. Vänersborg .

ANDERSSON. TORSTEN. Förrådsintendent. Vänersborg .
ANDERSSON. VIKTOR, Transportarbetare. Vänersborg .
ANDERSSON. YNGVE. Vaktmästare. Vänersborg .

ANDRE. HARALD. Kamrer, Vänersborg .

ANDREASSON. KARL. Museivaktmästare. Vänersborg .
ANDREEN. ANDERS. Järnhandlare. Vänersborg .
ANDREEN. BERTHEL. Järnhandlare. Vänersborg .

ANDREN. HELGE. Köpman. Göteborg .
ANGSEUS. TAGE, l:e Polisinspektör, Vänersborg .

ARVEBLAD. KARL. Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON. BENGT. Sjukvårdare. Vänersborg .
• ARVIDSSON. BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON. UNO. Expeditionsassistent, Vänersborg .

ASPMAN. ARNE. Elektriker. Vänersborg .
BACK. EVERT, Expeditionsvakt. Vänersbocg .
BACK. INGVAR. Rörmontör. Vänersborg .
BACK. JAN. Konditor, Vänersborg .
BEHRNS. RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON. RAGNAR, fd. Linjemästare. Trollhättan .
BERG. CHRISTIAN. Vänersborg .

BERG. GUNNAR, Boktryckare. Vänersborg .
BERG. HAKAN. Faktor. Vänersborg .
BERG. LARS. Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
BERG. SUNE. Äkeriägare. Vänersborg .
BERG ER, GUNNAR, Ingenjör. Vänersborg ständig medlem .
BERG ER, HARRY. Disponent. Vänersborg .

BERGER, ORVAR. Tandläkare. Vänersborg .
• BERGGREN. ERIC, Intendent. Loro Ciuffenna. Italien .

• BERGLUND. GÖSTA, Sjöingenjör. Malmö .

• BERGSTRÖM. THORSTEN. Tandläkare, Hälsingborg .
• BERRMAN. GÖSTA. Ämneslärare. Göteborg .
• BERGMAN. KARL-ERIK. Ingenjör, Nol .
BIEL. GUNNAR, Sjukgymnast. Upper Darby (U.S.A.) .

• BIEL. GÖSTA, Direktör. Fiskebäckskil .
BILLENGREN, LARS. Köpman, Vänersborg " _
BJERSTAF. LARS. Vänersborg .

BJÖRKMAN, LENNART. Sjukvårdsdirektör. Vänersborg .
BJÖRNBERG. MAURITZ. Kamrer. Vänersborg .

BJÖRNBERG. SVEN. Polisman. Vänersborg .
BJÖRNDAHL. KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .

1921 68
1918 45

1928 76
1924 70
1950 75
1914 SS

1900 61
1925 72
1906 54
1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1924 75
1912 61

1949 75
1897 46
1927 60
1920 59
1918 SS
1932 73
1934 63
1910 66
1903 SS
1968 68
1920 53
1944 68
1967 68
1939 67
1943 SS
1904 54
1937 72
1911 32
1920 43

1912 29
1910 43
1930 48
1901 (24)62
1911 46
1938 75
1940 76

1923 65
1927 54
1929 54
1926 60
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BLOMGREN. GUNNAR. Stenhuggarmästare. Vänersborg .

BODEN. SIGVARD. Ingenjör. Norsborg . ständig medlem .
BODEN. STIG. Ingenjör. Johanneshov. ständig medlem .

"BORG. EINAR, Handlande. Vänersborg .

"BORGLING. CARL. fd. Häradsskrivare. Stockholm .

BRIGELlUS. GUNNAR. Direktör. Asa .

BROCKNER, TORSTEN. fd. Kamrer. Västerås .

BUGLER. RONALD. Kamrer. Skövde .

BÄCKSTRÖM. BERTH. Akeriägare. Vänersborg .

BÄCKSTRÖM. GUNNAR. Akeriägare. Vänersborg .

BÄCKSTRöM. TORSTEN. Akeriägare. Vänersborg .

CARLZEN. YNGVE. Id. Befallningsman. Vänersborg .

"CEDERGREN. GÖSTA. fd. Länsläkare. Linköping .

"CEDERGREN. RAGNAR, Disponent. Båstad .

"CEDERGREN. STIG. Kanslichef, Gävle .

CEDEI~HOLM. AKE. Direktör. Uddevalla .

"CEGRELL. FLOE. Tjänsteman. Vänersborg .

COHSE. FOLK E. Expeditionsförman. Göteborg .

DAFGAf~D. BENGT. Arbetsledare. Trollhättan. ständig medlem .

DAFGARD. GUNNAR, Direktör. Källby .

DAFGAI~[). HENRY. Id. Köpman. Vänersborg .
"DAHL. LENNART. Bersingcnjör. Sandviken .

DAHLGREN. ARNE. Byråass .• Vänersborg .

"DAHLIN. ERIK. Frisörmästare. Väncrsborg .

DAHLLÖF. AXEL. Aflarsehef. Göteborg .

DAHLLÖF. MATS. Vänersborg .

DAHLGREN. HUGO. Mätningsingenjör. Vänersborg .

DANIELSSON. HANS. Byggnadssnickare. Vänersborg .

DAVIDSSON. BENGT. Studcrande. Vänersborg .

DAVIDSSON. BILT. Bankkamrer. Väncrsborg .

DIDEROTH. ERNST. Id. Typograf, Vänersborg t .
·DINNETZ. FRITZ. Snickaremästare. Vänersborg, innehavare av

Riflets lIleda/i (19721 .
DREVANDER. STIG. Ingenjör. Vänersborg .

d·ORCHIMONT. CURT. fd. Landsfogde. Vargön .

EDHOLM ER. GUNNAR. Kapten. Vänersborg .

"EDLUND. HARRY. Målaremästare. Vänersborg .

EDVARDSSON. GUNNAR, Överskötare. Vänersborg .

"EK. HARALD. Överstelöltnanl, Näsbypark .
" EK. KNUT. Slöjdlärare. Vänersborg .
EKBLAD. BERTIL. Köpman. Trollhättan .

EKHOLM. GÖRAN. Försäljningschef. Vänersborg .

EKHOLM. PER-OLOF. Ingenjör. Vänersborg .

EKHOLM. SVEN. Köpman. Vänersborg .
EKMAN. LARS. Tekniker. Vänersborg .

60

1912 54

1923 SS
1914 SS

1906 48
1888 (09)32

1919 54

1898 61

1928 74

1947 67

1932 67

1907 54

1902 70

1905 30

1907 30

1911 30

1913 SS

1916 49

1909 65

1939 50
1919 67

1903 53
1924 48
1918 SS

1896 30

1911 SS

1965 67

1911 53

1918 75
1957 71

1938 64
1893 52

1895 21
1928 73

1898 60

1900 62

1903 46

1916 71

1919 44
1924 50
1916 53
1935 73

1922 73
1916 60
1949 74



EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Eslöv ' , .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

• ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .

ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare. Vänersborg .

• ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall .
• ELOW, PER, fd. Bankkamrer. Vänersborg .

"jEMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
·ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .

ENGLUND, CLAES. Ingenjör. Vänersborg .

ENGLUND. MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
• ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .

ENGLUND. NILS ERIK MAGNUS. Dy1tabruk, ständig medlem , .
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk .

ERIKSSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .

ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg. ständig medlem .
• ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .

"ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg , .

ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .

• ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare. Vänersborg .

ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .

ERICSSON. JOHAN FREDRIK. Vänersborg .

"ERICSSON, JOHN, Tandläkare. Vänersborg ,.

ERICSSON, JOHN-OLOF, Tandläkare, Vänersborg, ständig

medlem .

ERICSON, KARL. fd. Kommunalråd. Vänersborg ".,",., .

ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör Vänersborg , ,"', ..

ERICSON, TAGE. Trädgårdsmästare, Vänersborg ,.".,.,""',.'

ERIKSSON. ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg "" ", "" , '.' "', ..

ERLANDSSON, KURT, Ingenjör. Vänersborg ""',., .. ,., '.,' ,., " ..

ERLANSSON, SVEN Arkitekt SAR, Vänersborg , .. , .. , , . , , , , ...

FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ." ,.",.

FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg ", , .. ,., , ..

FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .. , , .. " .

FALK, HARRY. Åkeriägare. Vänersborg ,." " .
FALK. ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg , ,', .. , .. , .. ,.,.,.,'

F~STH. SIXTEN, Fotograf. Vänersborg ., .. , .. , .

FILIPSSON, GÖSTA, Snickare, Vänersborg .

FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .,""""",., .

"FORSS, ERIC, Tullf6rva1tare, Malmö ,.,"',.".,.,.,",", , .

FORSS, SVEN. Ingenjör, Mölndal .

FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare. Vänersborg t·················
FREDMAN. SUNE. Verkmästare, Vänersborg , .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .

FRIBERG, SVEN·OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .

1951 65
1930 75
1919 44
1940 7S
1912 30
1906 30
1916 51
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1913 SS
1944 54
1913 46
1912 46
1918 66
1902 SO
1909 SS
1966 66
1908 43

1939 54
1896 59
1932 64

1906 SS
1921 58
1925 70
1925 61
1906 76
1942 76

1909 67
1906 SS
1942 66
1926 74
1914 68
1915 75
1910 52
1916 69
1910 67

1940 68
1923 69
1916 71

61



FRIBERG. ERIK. Tecknare. Trollhättan .

FRISK. KENT. Postiljon Vänersborg , .

FRÄNDEGARD. BENGT-OLOF. Ingenjör. Vänersborg .

FRÄNDEGARD. PER ARNE. Rektor. Töreboda .

FRÄNDEGARD. SVEN AXEL. Förvaltare. Jönköping .

FRÄNDEGARD. CARL-ERIK. Överstelöjtnant. Täby __ .

* FRÖBERG. GÖSTA. Apotekare. Vänersborg innehavare av
gillets medalj (]974) ..

FURBO. SIXTEN. Avsynare. Vänersborg .

FÄLLING. HARRY. Televerkarbetare. Vänersborg _

*GADDE. ELOF. Direktör, Vänersborg _..
*GADDE, NILS OLOF. Sporthandlare. Vänersborg .. _.. _. _.. _.. _.. _..

"GALLE. KJELL. Möbelhandlare. Vänersborg _ _..

GALLE. NILS. Köpman. Vänersborg .
*GEMVIK. GÖSTA. Intendent. Vällingby __ _.

* GEMVIK. OLOF. Direktör. Näsbypark .

GILLBERG. GÖSTA. Köpman. Trollhättan _ .

GILLBERG. AKE. Förste expeditionsvakt. Vänersborg .

*GLASSELL, LENNART. Typograf. Vänersborg .

GRANQVIST. ÅKE. Försäljare, Trollhättan .

GRANSTRÖM. ROLAND. Rörentreprenör. Vänersborg t .
*GRUNDBERG. HADAR, fd. Godsägare. Uppsala. innehavare av

gillets meda(i U956J . _ _ .
GRÖNBERG. MATTlAS. Civilingenjör, Åkersrunö .

*GULLBRANTZ. SVEN. Murare. Vänersborg . _ .

GULZ. LENNART. Fil. mag.. Vänersborg .

*GULZ. THORSTEN. fd. Driftchef. Vänersborg.

innehavare av gillets medalj (]967) .
• GUSTAFSSON. EDVARD. Stadsarkitekt. Ängelholm .

GUSTAFSSON. KENT. Mätningsbiträde. Vänersborg .

GUSTAFSSON. PAUL. Verkstadsägare, Vänersborg .

GUSTAFSSON. SUNE. Bagaremästare. Vänersborg .

GöTHBERG. INGVAR. Servicerådgivare. Vänersborg .

GÖTHERED. GOTTFRID. Fastighetsägare. Vänersborg .

HAGBERG. BENGT. Källarmästare. Ed .

HAGBERG. CARL-GÖRAN. Konstnär. Ed .

HAGBERG. JAN. Kalkylator. Kalmar .

*HAGBORG. ARNE. fd. Möbelhandlare. Vänersborg .

HAGBORG. GÖRAN. Revisor. Vänersborg, ständig medlem .

*HAGBORG. TORSTEN. Tjänsteman. Trollhättan. ständig medlem .
HAGLIND. STURE. Gymnastikdirektör. Skövde .
HAGSER, HAKAN. Fösäljare, Vänersborg .

• HALL. KARL-ERIK. Verkstadsarbetare. Vänersborg .

HALLBERG. NILS. Ingenjör. Göteborg .

HALLINGBERG. OLOF. Tandläkare. Vänersborg .
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1919 69
1945 67
1927 67
1920 67
1922 67

1918 75

1896 24
1917 56
1939 71
1911 30
1915 34
1911 SI

1918 67
1911 47
1917 46
1918 66
1920 SS
1910 46
1939 67
1901 54

1884 07
1932 60
1913 44

1939 54

1905 28
1932 46
1944 71
1935 66
1918 SS

1932 64
1909 SS
1919 65
1922 (66)74
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1946 68
1947 72

1912 52
1912 55
1915 66



-HALLONQVIST. UNO. Köpman. Vänersborg , .
HALLQVIST. ANDERS. Veterinärassistent. Vänersborg .
HALLQVIST. ARNE. Adjunkt. Vänersborg .
HALLQVIST. KARL~ERIK. Vägarbetare. Vänersborg .
- HALLQVIST. TAGE. Med. lic.. Vänersborg .
- HAMMARSTRÖM. UNO. Kapten. Umeå. ständig medlem .
"'JANSSON. BRYNOLF. Avsynare. Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Restaurangchef, Arvika Ständig medlem .
HARLlTZ. ALVAR. Ingenjör. Vänersborg .
HARLlTZ. GUNNAR. Sjöingenjör. Vänersborg .
HARLlTZ. LENNART. Ingenjör. Vänersborg .
HARRING. RAGNAR. Rektor. Vänersborg .
- HASSELBERG. GÖSTA. Professor. Uppsala .
- HEDEN. ALLAN. Drätselassistent. Vänersborg .
HEDEN. LASSE. Ingenjör. Borås .
HEDSTRÖM. ARVID. Elektriker. Vänersborg .
HEDSTRÖM. ERNST. f. Rektor. V.~nersborg .
HELLMAN. ANDERS. Vänersborg' .
- HELLMAN. EINAR. Glasmästare. Vänersborg .
HELLMAN. EVALD. Assistent. Uppsala .
HELLSTRÖM. ARNE. Köpman. Vänersborg .
HELLSTRÖM. HAKAN. Studerande. Vänersborg .
-HELLSTRÖM. RAGNAR. Köpman. Vänersborg .
HJELM. BERTIL. Maskinist. Vänersborg .
HJELM. HELGE. Teckningslärare. Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .

HOLM. ALLAN. Tjänsteman. Vänersborg t .
• HOLM. HERBERT. Förrådsman. Vänersborg ...........•...........
HORSTER. KNUT. Verkmästare. Vänersborg , .
HURTIG. BENGT MAGNUS. Studerande. Vänersborg .
HURTIG. ERNST-MAGNUS. Elektriker. Vänersborg .
HÖGBERG. PER. Disponent. Uddevalla .
HÖGBERG. THURE. Kyrkovaktmästare. Vänersborg .
HÖGZELL. LENNART. Företagsekonom. Nynäshamn , .
IDEBERG. BERTIL. Platschef. Vänersborg .
IDEBERG. GUNNAR. Aukt. revisor. Karlstad .
IDEBERG. TORE. Tandläkare. Vänersborg ..•.....................
JACOBSSON. ARNE. Personalkonsulent. Trollhättan .
JACOBSSON, GERT. Mätningsförman. Vänersborg .
JACOBSSON. BENGT·ARNE. Byggnadssnickare. Vargän , .
JACOBSSON. SVEN-OLOF. Byggnadssnickare. Vänersborg .
JACOBSSON. MIKAEL. Vänersborg .
JACOBSSON, NILS. Verkmästare. Vänersborg .
JACOBSSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .
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* lANSON. BENGT. Gruppchef. Göteborg .
JANSON. LARS. Gymnastikdirektör. Falkenberg .
*JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Förste åldennan, innehavare av

gillets medalj (1975) ' .

JANSSON. SVEN. Vaktmästare. Vänersborg .
JARHED. KARL. Byggnadsarbetare. Vänersborg .

*JENNISCHE. BENGT. Överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE. MATS. Agronom, Falun, ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala, Ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita Ständig medlem .
* JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .

JOELSSON, LARS, Studerande, Vänersborg .
JOELSSON, RUNE, Driftsmästare, Vänersborg .
JOHANSSON. ALLAN. Bagaremästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARNE. Förrådsarbetare, Vänersborg .

JOHANSSON. ARTUR, Försäljningschef. Vänersborg .

JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON. EVERT. Transportledare. Vänersborg .
• JOHANSSON. GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON. GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON. GUNNAR. Typograf. Vänersborg .
JOHANSSON. GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON. HARRY. Modellör, Kumla .
JOHANSSON. HARRY. Modellör. Vänersborg .
JOHANSSON. HENRY, Bagare, Vänersborg .

• JOHANSSON. HlLMER. fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg 'f .
• JOHANSSON. HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON. INGEMAR, Konditor, Vänersborg : .
JOHANSSON. INGVAR. Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON. JOHN. Akeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON. JOHN ERIK. Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON. KARL. Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON. KARL-ERIK, Representant, Dals Rostock .
JOHANSSON. KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
• JOHANSSON. KJELL. Sjukvårdare, Vänersborg .

JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .

JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF. Instrumenttekniker, Vänersborg , .

JOHANSSON, ROLAND. Byggnadssnickare, Vänersborg .

JOHANSSON. ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

JOHANSSON, STEN, fd. Motorforman, Vänersborg .
JOHANSON. STURE, Redaktör, Farsta .
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1944 76
1902 SS
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JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ., , .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered ,
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg , . , , , , , .. , , , , .. , ,
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg .
JONSSON, BENGT R.. Docent, Solna , .
"JONSSON, ERIK, Vänersborg , .

"JONSSON, HELGE, Vänersborg .. ".".,.,.,." ,', .. ,., .. , .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel. Vänersborg .
JONSSON, LARS. Vänersborg .

" JONSSON. OLOF, Köpman, Vänersborg , .. , .
JONSSON, SVEN, Vänersborg , ,., .

JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .

JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg ., , .. ,."., , .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg " ,.
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv , .. ,., , , .
JATBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg , , , ,
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten , .. , , ,
CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .. , , .

CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent. Vargön, ständig med-
lem , , , , .. , ,"", ..

"CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem .

CARLSSON, ERIC, Lagerchef, Vänersborg .

KARLSSON, HADAR, Kommunalråd. Vänersborg .. ,., "., .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär. Are .
"KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg ,., .

CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .. ,., " , , ., ,
CARLSON, INGVAR, l:e Skötare, Vänersborg " ,"',., .
"CARLSSON, CARL ANDERS, fel. Disponent, Vänersborg, ständig

medlem , " " ..

" CARLSSON. CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg , .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg ,." ,.
CARLSSON, CARL·OTTO, Speditör, Göteborg, ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg " .. ,",., .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg , , .. , , , , .

KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg ." , ,.,.
CARLSSON, LENNART, Studerande, Göteborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS· ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW .. , , , .
CARLSSON, UNO. Akeriägare, Vänersborg , . , , .. , . , .
CARLSSON, AKE. Vaktmästare, Vänersborg , .
KARLSSON, AKE, Snickare, Vänersborg .

CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent. Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg , , .
"KIHLSTRöM, LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
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1931 76
1929 75
1910 58
1914 54

1944 47
1904 30
1945 75
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1928 60
1924 69
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1909 30
1917 66
1939 47
1952 60
1908 55
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1946 47
1919 54
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1914 58
1915 58
1913 63
1900 70
1948 75
1907 49
1936 65
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KJELLSSON. DAN. Verkmästare. Vänersborg .
KJELLSSON. UNO. Direktör. Vänersborg .

CLAESSON. CARL· ERIC, Köpman, Vänersborg .

KLING. CARL·OTTO. Byggnadsingenjör. Vänersborg .

KLING. LARS. Teknolog. Vänersborg .

• KNUTSSON, GUNNAR. Verkmästare. Vänersborg .

KNUTSSON. LEIF. Personaltjänsteman. Arvika .
KOREN. GöSTA. Kamrer. Vänersborg .

KORSE. YNGVE. Ingenjör, Västerås .

CORNELIUSSON. HJALMAR, Ingenjör. Bengtstors .

·CHRISTENSSON. CARL·OTTO, Inköpschef. V:a Frölunda .

LANDBERG. BERTIL. Advokat. Vänersborg t .
LANEV ALL. OLOF. Försäljningschef, Spånga .

LARSSON. ANDERS. Vänersborg. ständig medlem .

• LARSSON. AXEL. fel. Köpman. Vänersborg. innehavare av gillets
II/edaii (1969) .

LARSSON. BO, Verkmästare. Borås .

LARSSON. ERIK. LinjefOrman, Dals·Rostock t .
LARSSON. FRANK. Sjukvårdare. Vänersborg , .

LARSSON. GOTTFRID. fd. Hemmansägare. Vänersborg .

LARSSON. GöSTA, Civilingenjör. Lyckeby. ständig medlem , .
LARSSON. GÖTE, Postiljon, Göteborg ..

LARSSON. HARRY. Bilmekaniker. Vänersborg .

LARSSON. HENRY. Rektor. Vänersborg .

LARSSON, HERBERT. Riksdagsman. Vänersborg .

LARSSON. JOHAN. Vänersborg. ständig medlem .
LARSSON. LARS. Kamrer. Göteborg .

LARSSON. LARS. Elektriker. Trollhättan .

LARSSON. RAGNAR. Kommunalarbetare, Vänersborg .

LARSSON, ROLF. Underinspektor. Skärholmen, .

LARSSON. STIG. Direktör. Vänersborg. Gilleskrivare .
LARSSON. SVEN. Butiksbiträde. Vänersborg .
LARSSON. SVEN. Mejerist. Vänersborg .
LARSSON. TORSTEN. Brukstjänsteman. Vänersborg .

"LAURELL, JOHNNY. Tidskrivare, Vänersborg .
L1NDH. ERIK. Köpman. Vänersborg .
LIND, HAKAN, Jur.kand., Frändefors .

LIND, LARS. Civilingenjör. Floda .

L1NDH. LENNART. Posttjänsteman. Vänersborg .

LIND. OLOF. Butiksfcireståndare, Vänersborg .

• LIND. OLOV. Civilingenjör. Kristianstad .

"LIND. SVEN. Direktör. Vänersborg. KrO'nikO'r. Innehavare av gillets
medalj (1976) .

LINDBERG. ANDERS. Adjunkt. Vänersborg .

• LINDBERG, AXEL. Köpman. Vänersborg .

66

1941 74
1944 74
1916 55
1'113 55
1945 68
1905 49
1934 64
1908 53
1913 74
1898 60
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1920 45

1913 40
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1912 42



LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg , , , .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .. , . , . , , ..
·LINDBERG, GEORGE, fe!. Organisationschef, Malmö ,., .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .. ,." .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .

LINDEN, LARS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem .
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg 'f., , .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem .

LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .. , .
LINDGREN, GÖSTA. fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försälningschef, Vänersborg ,
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg . o o o o o o •• o o •••••••••• o •••• o •

LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .
• LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .
• LINDQVIST, ROLF. Länsråd. Mariestad , " .. , .. , ,.,' .
LINDSKOG. STURE. Köpman. Trollhättan .

• LINDSTRÖM, ALLAN, Rektor, Lerum .
LINDSTRÖM. LENNART. Rektor. Sandviken .
LINNARSSON. NILS. Posttjänsteman. Hisingsbacka .

LISS, PER ARNE, Vänersborg , , .
LISTAD. KENT ROGER, Köpman. Vänersborg o •••••••••••• o

LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-frirestådare. Vänersborg .
·LUNDBERG, ERNST. fd. Rektor, Vänersborg. innehavare av gil-

lets medalj 096J) or .

.. LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent. Lilleskog. Vargön , ..
LUNDBLAD. SÖREN, Billackerare. Vänel'sborg .. , , , , , o

LUNDBORG. BO. Operasågare. Handen o • o ••••••••••

LUNDBORG. ERIC, Studerande. Vänersborg. ständig medlem o • o

• LUNDBORG. EVERT. Köpman. Vänersborg. bisittare i styrelsen
LUNDBORG. HAKAN, Vänersborg o, ••••• o' ••••••••••• " •

LUNDBORG, JAN. Vänersborg o. o •• , •••••••••••• o •• o o ••

• LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg o ••••••••••• o •••••

LUNDBÄCK, BENGT. Lagerchef. Vänersborg ,., .
• LUNDGREN. ARVID. Sektionschef. Enskede .
LUNDGREN. SUNE, Rektor. Villach Österrike , , ", ..
LUNDIN. GUNNAR. Direktör, Vänersborg .

.. LUNDIN. GUNNAR. Köpman. Vänersborg .".".".", ,., ..
*LUNDIN. IVAR. Avsynare. Vänersborg .. ,."",.""".".",.,', ..
• LUNDIN. IVAR. fe!. Frisörmästare. Vänersborg , .
LUNDIN. JAN. Vänersborg , , .
* LUNDIN. OTTO. Frisörmästare, Åmål ",., .
LUNDIN, PER. Affarsbiträde. Vänersborg "" .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare. Källby ., .. , ., .

LÄNG, BÖRJE. Socialassistent. Vänersborg ." , .. , , , ., .. , ..
LÖFQVlST. INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg , , .
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1932 76
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1953 SS
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1933 76
1918 68
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MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg .

• MAGNUSSON. ARNE. Socialdirektör. Göteborg .
MAGNUSSON. DICK, Vänersborg .
MAGNUSSON. GUNNAR. Ingenjör, Täby .

MAGNUSSON, CARL·AXEL, Statistikchef, Jönköping .
• MAGNUSSON. CARL EDGAR. fd. Direktör, Vänersborg .

"MAGNUSSON. MAGNUS. fd. Kapten. Näsbypark .
MAGNUSSON. NILS. Folkskollärare. Uddevalla .
MAGNUSSON. OTTO. Kapten, Enskede .
MELIN. GEORGE. Försäljningschef. Vänersborg .
MILLING, TAGE, Försäljningschef. Linghem .

" MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJöRNESTAL. GÖTE. Vaktkonstapel. Vänersborg .
MOBERG. ERIK. Köpman. Vänersborg .
MOLLBERG. RUNE. Annonskonsuient, Vänersborg .•................
MOLNIT. PER. Arkitekt. Vänersborg .

MANGBERG. CARL-ERIK. Underinspektor, Hallsberg _ .

NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .
NAREMARK. YNGVE. Direktör, Vänersborg __ .

NIKLASSON. MATS. Kriminalass., Vänersborg .
"NILSSON. GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON. CARL-ERIC, Droskägare. Vänersborg .
NILSSON. LARS. Studerande. Vänersborg .

NILSSON. PER GUNNAR. tö. Linjemästare. Värnarno .
"NILSSON. RAGNAR. Köpman. Vänersborg .
NILSSON. SUNE. Brunnsborrare. Vänersborg _.
NISSEN. HARALD. Lektor. Vänersborg .
NORDFELDT. JAN ERIK. Studerande. Falun .
• NORDFELDT. JOHN. Ingenjör. Falun .
" NORDFELDT. PER-OLOF. Disponent, Partille .
NORDGREN. ALLER. Typograf. Vänersborg .
NY LEN. ALGOT. Civilingenjör. Vänersborg .
NYSTRÖM. KARL FREDRIK. Ingenjör. Vänersborg .

-OLLEN. BERTIL. Bryggeriingenjör, Falkenberg .
OLSSON. ALLER. Sjukvårdare. Vänersborg .
OLSSON. BERTIL. Vaktmästare, Vänerborg .

OLSSON. EINAR. Kassör. Vänerborg " .

OLSSON. ERNST. Fastighetsskötare. Vänersborg .
·OLSSON. FOLKE. Tekniker. Vänersborg .

OLSSON. GUSTAF. Teckningslärare. Vänersborg ständig medlem

OLSSON. JAN. Stud.. Vänersborg .
OLSSON. KARL·GUSTAF. Järnvägstjänsteman. Vänersborg .
OLSSON. LARS. Rörmontör. Vänersborg - - . - .

OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .

OLSSON. TORVALD. Major. Uddevalla .
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OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg "',""',""", , ..

PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg , .

• PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .

PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda , " ". , , " ,

PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .. ", , , . , , , , .

PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg , .. , .

PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg ,.
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .

PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ., .

PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .

PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, BiIIdal " .

·POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .

• POUCETTE, CARL ERIC,- Godsägare, Vinninga , .
• PARUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ."., ,., ,.".,., ..

PARUD. PAUL, fe!. Fångvårdstjänsteman. Vänersborg .

RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .

RAHM, GUNNAR. Apotekare, Askim , .

RAMNEMYR. BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla, ersättare i styrelsen .
RANER, STEN ERIK, Med. kand .. Göteborg .

RAPP, HAKON, Köpman, Vänersborg .
·RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .

REHMAN, OLOF, Advokat. Östersund .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare. Vänersborg ., .

ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .

ROSEN, GUNNAR. Ingenjör, Vänersborg .. , , .

ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg ., , .

• ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .

ROSLIND, LARS-GÖRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Mellerud, ständig medlem.

·RUTGERSSON, CHARLES. fd. Förman, Vänersborg .

RYDING, ÅKE. Målaremästare. Vänersborg .
SAHLIN, PER·ANDERS, Fil. kand,. Sundbyberg , .
·SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, Andre ålderman. Innehavare av

gillets medalj (1975) , . , , . , .

SAND. OLOF, Köpman, Vänersborg , , , . , . , . , .

• SANDBERG. NILS. Biblioteksråd. Göteborg .. , , , .

SANDGREN, EGON. Elekriker. V. Frölunda .
SANDSTEDT. GUSTAV ADOLF. Kyrkoherde. Vänersborg .. , .
SCHELIN, HERBERT. Ingenjör. Uddevalla .

SIUEVALL, FOLKE. Försäljare. Trollhättan .

SIUEVALL. VALDO. Ingenjör. Lilla Edet! .

1919 74
1902 53
1910 52

1942 76
1937 65
1909 54
1923 76
1919 70
1917 57
1897 57
1943 71
1902 SS
1914 59
1904 52
1914 SI

1923 52
1896 54
1914 SS
1929 66
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60
1913 SI
1944 73
1905 66
1908 54
1923 SS
1938 71
1906 31
1946 58
1940 58
1903 43
1920 53
1945 SO

1913 36
1933 76
1911 34
1913 SS
1909 62
1907 7S
1925 74
1924 74

69



• SlÖÖ. ANDERS (SVENSSON). I :ste Postiljon. Vänersborg .

SJÖÖ, LEIF, Ingenjör. Göteborg .

SJÖÖ. STIG. Ingenjör. Göteborg .

.SlÖLING. LARS-GÖSTA. Köpman. Vänersborg .
·SJÖSTAD, OLOF, Elektriker. Vänersborg .

SJÖSTRAND. ERNST. Sjukvårdare. Vänersborg .
SJÖSTRÖM. BENGT-OLOF. Köpman. Vänersborg .

·SJÖSTRÖM. GUSTAF. Vänersborg .

• SKAGSTEDT. MELKER. Byrådirektör. Vällingby .

SKOOGH. GUNNAR. Byggmästare. Vänersborl: " .

SKOOGH. LARS-OLOF. l:e Järnvägsexpeditör. Vänersborg .

SKOGLUND. FOLKE. Verkstadsarbetare. Vänersborg .

• SKÄRBERG. OSCAR. Korrespondent. Trollhättan innehavare av
gillets medalj (1974) .

SKÖlDEBORG. KARL-AXEL. Billackerare. Vänersborg .

SOHLBERG. ALLAN. Köpman. Vänersborg .
SPETZ. PER-GÖRAN. Verkmästare. Vänersborg .
STENBERG. BROR Kyrkogårdsförman. Vänersborg .

STENBERG. RAGNAR, Försäljare. Vänersborg .

STENSTRÖM. BERNT. Direktör. Falkenberg .

STENSTRÖM. GÖRAN. Pol. mag.. Göteborg .

• STENSTRÖM. LARS. I :ste Länsassistent. Vänersborg .

STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker. Vänersborg .

• STERNER, NILS. Direktör. Farm. lic.. Malmö .

• STERNER. SVEN-AXEL. Länsassistent. Vänersborg .
STRANDBERG. BERTIL. Köpman. Uddevalla .

STRANDBERG. CARL-ERIC. Distriktschef. Vänersborg .

STRÖM. GÖSTA. Konditor. Hedemora .

STRÖM. LARS. Direktör. Vänersborg ..

STRöM. SÖREN. Redaktör. Vänersborg _ .

SUNDELIUS. CLAS. Ingenjör. Vänersborg .

·SUNDELIUS. GOTTFRID. fd. Köpman. Vänersborg. innehavare
av gillets medalj (/969) .

• SUNDELIUS. KJELL. Fastighetsmäklare. Vänersborg .

• SUNDELlUS. OSCAR. fd. l:e Poliskonstapel. Vänersborg .

• SUNNERDAHL. OLOF. Fastihetsskötare. V. Tunhem. Trollhättan
·SUNNERDAHL. VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .

SWAHN. EVERT, Sjukvårdare. Vänersborg .

SVANBERG. KONRAD. Assistent. Vänersborg .

SVANBERG. SVEN OLOF. Målare. Vänersborg .

SWAREN. BENGT. Kontraktsprost. Vänersborg .

SW AREN. STEN. Landstingsdirektör, Vänersborg .
• SVENSSON. ALF. Kamrer, Nyköping .

• SVENSSON. ARNE. Elektriker. Vänersborg .
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1914 42
1932 76
1918 69
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1914 45
1937 69
1915 58
1915 69

1896 24
1927 62
1918 SO
1925 70
1904 59
1916 67
1908 71

1939 74
1905 30
1937 76
1922 41
1923 47
1921 75
1931 75
1908 55
1930 64
1934 67
1936 75

1890 19
1908 30
1901 30
1909 51
1908 SI
1909 55
1923 72

1918 55
1904 73
1906 70
1923 48
1916 43



SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg "',.,'.,., , ... ,.
* SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Båstad ., . , , . , . , . , . , , , . , , .. , .

* SVENSSON. KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg .. ,., .. , .. , ,'

* SVENSSON, LARS. Dövlärare, Vänersborg ,., ... "., .. ,",.,',.,.,'

SVENSSON, LARS, Teknolog, Vänersborg , , . , . , . , , .. , . , . , , , , , , .... , .

SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg ,.".,." .. , ,.",., .. , .

SVENSSON, PETER, Vänersborg, ständig medlem ." , .. , .

* SV ÄRO, TAGE, Disponent. Hälsingbl)rg .. , . , . , .. , . , .. , .. , , , . , , . , . , ,

'SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn ", .. ,., .. , ... , , ' , ,' , ,

• von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Roslags-Näsby , ,', .. ,

• von SYDOW. CHRISTIAN, Disponent. Kungsängen , " .. ,', ...
• SYLVAN. GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg t ., .. ,",.,",., .. ,'
• SÄFSTRÖM, PER-OLOF, Överingenjör, Gävle, .. , . , . , . , , , , . , .. , .

* SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg , . , " , .

SÖDERSTRÖM, PER ARNE. Kamrer, Vänersborg ." ,

• TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile ,

• TAUBE. FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö ., , .

TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersbbrg ,.,', , .. , , . , ..

TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg "., "., , .. ,

THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad ".,', , .. ,.,.

THERNQUIST, KJELL. Revisor, Vänersborg, ersättare i styrelsen, . , . , ..
• THERNQUIST, OLE, fd, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

Kassafogde innehavare av gillets medalj (1976) .... , . , , . , . , .

*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman; Vänersborg .,.,.,.,., ,.,.,' .

TIBBLIN. BERT. Reklamtecknare, Bohus .,.,., , .. , .. ,", ..

TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo." , ,., ., . , ..

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .,." .

TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg , . , , , , , .

TIDSTRAND, HARRY. Bankkamrer. Vänersborg ,.,." ,.,"
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Örebro , .,' " ., , .

TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg , , ..
THIMGREN, HALDOR, Direktör. Hägersten .. ,.,., ,.".,.,.,',.

*TRÄDEGARD, ERIC, Handelssträdgårdsmästare, Vänersborg t ,." ..
TRÄDEGARD, JAN· ERIC, Blomsterdekoratör. Frändefors , , , , , .

* TULLBERG. INGE, Avdelningschef. Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg . , .. , .

THUNBERG. HJLMER, Televerksarbetare. Vänersborg ., , .

* THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg ,.,.,.,.,."., .. ,., , ..

THUNBLAD. ARNE. Vaktmästare. Vänersborg , .

* THUNQVIST, TORSTEN. Lektor. Dals Rostock .

THUNSTRÖM, SVEN, fd. Överläkare. Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant. Vänersborg .

TORNBERG, PETER. Vänersborg .

UGGLA. ERIK T:SON. Kammarherre. Vänersborg ,., .

1932 64
1912 42
1896 36
1910 36

1950 76
1953 63
1972 72
1910 35
1916 42
1909 30
1899 45
1902 49
1924 42
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69

1909 (30)54
1939 50

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76

1907 53
1909 69
1936 76
1915 59
1904 54
1899 43
1937 52
1905 18
1922 55
1910 70
1906 42
1915 55
1907 29
1898 60
1934 75
1973 75
1906 70

71



1941 69

1945 69

1919 75
1920 69
1960 71
1932 51

1902 (65)75

1933 75

1907 54
1904 53
1916 42

1908 42
1949 66
1901 65
1935 61
1939 61
1%5 73
1%0 73

1907 55
1931 46
1951 75
1912 58
1925 60

1936 72
1915 71

1908 54
1917 52

1892 30

1917 76

1913 46
1910 40
1912 38

1905 34

1938 74
1945 75

ULVEGÄRDE. DAG. Pol.mag.• Göteborg .
ULVEGÄRDE. SVEN-OLOF. Fil. mag. Vänersborg .

ULLGREN. SIXTEN. Ingenjör. Göteborg .
WADMAN. INGWAR. l:e Byråsekreterare, Vänersborg .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg, .

WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .

WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad , .

WASSENlUS. GUSTAF. Verkmästare. Vänersborg . .
WEDELFORS. GUNNAR, Civilingenjör. Göteborg. . . . .. . .
·WEINSTOCK. ERLING. Direktör. Husum .
·WEINSTOCK. WILLIAM. Redaktör. Leksand .
WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS. EINAR. fd. Vattenrättsdomare. Vänersborg .
WELANDER, GäSTA. Kansliråd. Järfälla .

WELANDER, STEN. Kronofogdesekreterare. Trollhättan .
WELEN. LARS. Studerande. Vänersborg .
WELEN. PER. Studerande. Vänersborg , .
WENNBERG. JOHN. Stensättare. Vänersborg .
·WENNBERG. LARS. Bokhandlare. Vänersborg .
WENNBERG. LENNART. CenterIesslipare. Vänersborg _ .
WERNER. ARNE. Lasarettsvaktmästare. Vänersborg .
WERNER, BENGT. IngenjÖr. Vänersborg .

WERNER. BO. Vårdare. Vänersborg _ "
WERNER. TAGE. Maskinist. Trollhättan .

WERNER. TORSTEN. Uppsyningsman. Vänersborg .

VESSBY. SIGVARD. Linjearbetare. Vänersborg .
• WEST. JOHN. lo. Läroverksadjunkt. Göteborg .

WESTERBERG, BERTIL, Malmö .

• WESTERLUND. EINAR. l:e Kronoassistent. Vänersborg .
*WESTERLUND. KARL-ERIK. l:e Stabsredaktör. Täby .
•WESTERLUND. SVEN. Häradsskrivare. Södertälje .

'WESTHALL. BO. Rådman. Vänersborg .
WESTHALL. HAKAN. Bitr. kronofogde. Vänersborg .
WESTHALL. SVEN. Ingenjör. Göteborg _ .

\VESTERLUND. ARNE. Änlneslärare. ~1ali1"iö . ..

·WETTERLUNDH. SUNE. Verkst. direktör. Malmö .
WIDQVIST. LARS-OLOF. Kontr:ant. Vänersborg .
WIKNER. ALFRED. New York .
WIKNER. KARL-WILHELM. Prakt. läkare. Kumla .
*WILHELMSSON. BERTIL. Radiomontör. Vällingby .

WULF. ANDERS. Fil. kand .. Vänersborg .
WULF. KURT. Direktör. Vänersborg .
WULF. ERIK. Civilekonom. Vänersborg .

WÄRNE. ORVAR. Kontorist. Trollhättan _. .
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1932
1904

1919
1899
1903
1924

1943
1903
19SO

1918

75
28

58
66
59
51

63
63
63

5.3



ZETTERBERG. BO. Försäljare. Vänersborg .
ZETTERBERG. KARL GUSTAV. Ser\'icemontör. Vänersborg _

ZETTERBERG. SVEN OLOF. Vänersborg _ _. _. - -- - - - - - - - - . -
ZETTERBERG. THORSTEN. Chauff'or. Vänersborg _. _. . _.. _. _

ÅBERG. BERTIL. fel. Brukstjänsteman. Vargön .
ÅBERG. FOLKE. Lagerchef. Vänersborg _. .. _ .

ÅBERG. GERT·OLOF. Studerande. Vänersborg .
ÅBERG. GUNNAR, Assistent. Vänersborg .
ÅBERG. SVEN OLOF. Tjänsteman. Vänersborg .
ÅGREN. TORSTEN. Brukstjänsteman. Vänersborg .
"ÅKESSON. NILS·ERIK. Överstelöjtnant. Halmstad .
• ÅSTRÖM. HELGE. tä. Poliskommissarie. Vänersborg .
ÅSTRÖM. WALDEMAR, Stadsombudsman. Vänersborg .
ÖSTERHOLM. LAGE. Mätningstekniker. Vänersborg .
ÖSTLING. HARRY. Verkstadsarbetare. Vänersborg .

Antal medlemmar under året: 674.

• tilldl'lad 25·iirstccknct.

1950
1917
1950

1913
1900

1920
1958
1930
1923
1903
1922

1902
1912
1933
1920

74
64
64

58
55
55
74
75
61

69
46

42
74
72
74

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress. titel.
m.m. under adress Vänersborgs Söners Gille

ThernquisJ Sundsgatan 12 462 00 Vänersborg
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NYA MEDLEMMAR 1976-77

KARLSSON, LARS OLOF, Stud., Vänersborg .

SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Vänersborg .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, LEIF, Försäljare, Vänersborg .
ABERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Malmö .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
BLOMGREN, LARS, Elevhemsforeståndare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
HEDQUIST, PER, Kontorist, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg
PAMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm, Ständig medlem .
NASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult .
LARSSON, AKE, Svarvare, Trollhättan , .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
JOACHIMSSON, ERLING, Stud., Vänersborg .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg ..
TANDRUP, PETER, Tjänsteman, Vänersborg .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Angered .
BJÖRNBERG, HAKAN, Fil.kand., Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
EKSTRÖM, ARTHUR, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Fil.dr., Vänersborg , .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER·OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .
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1957
1940
1948
1943
1934
1922
1920
1956
1928
1975
1941
1943
1960
1943
1920
1973
1976
1933
1947
1945
1967
1970
1974
1921
1939
1944
1944
1950
1904
1953
1954
1915
1953
1954
1930
1937
1908
1927
1908
1914
1930
1939
1919
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76
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76
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76
76
76
76
76
76
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1977.

Styrelse.

JANSON, OLOV, Kamrer, Förste ålderman, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålderman, 1962.

LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974.
THERNQUIST. OLE, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Kassafogde 1%4.
LIND, SVEN, Direktör, Krönikör 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Bisittare 1972.

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

Beredningsnämnd.

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
THERNQUIST, KJELL, Revisor.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare-.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.

ROLF JACOBSSON, Kamrer.

Årsskriftsnämnd.

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

Räkenskapsgranskare.

BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer.
BERGER, GUNNAR, Ingenjör.

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Ersättare.

7S



STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ALDERDOMSHEM 1977.

Styrelse.

JANSON, OLOV, Kamrer, Ordförande 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Vice ordförande 1962.
LARSSON. STIG. Direktör. Sekreterare 1974.
THERNQUIST. OLE. fd. Handelsträdgårdsmästare, Kassör 1964.

LIND. SVEN. Direktör. Ledamot 191>6.

LUNDBORG, EVERT. Köpman, Ledamot 1968.
WAHLIN. CARL-VIKING, Köpman, Ledamot 1972.

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

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

AHLIN. GÖRAN, Ingenjör, Suppleant;

GILLETS ÅLDERMÄN.

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

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

1973 -

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen förste
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter tingo sina nuvarande titlar.
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VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1977.

Styrelse.
ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.

HELLMAN, KARIN, Fru, Första gilleskrivare.
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.

ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.

NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevärdinna.

ROSLIND, BIRGIT, Fru, Ersättare.

CARLSSON, BRITA, Fru, Ersättare.

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

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

Arkivarie.
ÖBERG, ALVA, Fru.

Siffergranskare.
ANDERSSON. MARGIT. Fru.
WESTERLUND, SIG RID, Fru.

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

271 medlemmar, varav 3 ständiga, 3 hedersledamöter.
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l

.,. LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii ÄLVSBORG

Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



Sparsamma gillebröder
slösar i

SKARABOBGSBANKEN

Se bilen
som valdes

o till
Arets bil!
Titta närmare pa Arets Bil hos oss och Simca

hämta Teknikens Världs och Vi Bilägares Comb.-Coupe"
test rapporter. _

Bilhuset med service över hela landf·t.

PHILIPSDNS
Vänersborg

östra vägen 8
Tel. 0521/12060

Trollhättan Amål
Drottninggatan 75 Södra Agatan 5
Tel. 0520/18050 Tel. 0532/13210



Segelmakare, Riggare o. Varv

ger oss sitt förtroende när de köper:

POLYANT segelduk
lIROS tågvirke
WARGIA rattstyrningar

HOTELL GILLET
I11I111I1111111111111111111111111111111111111111111111II!IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

inrymt!

Vänersbol"gs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 12647 - 11225

Vi utför under ansvar a.lla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

•••
Försäljer:

FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.m.

E a BlD
Vänersborg

FASTA PRISER
på YVS...service

ring 110 85



Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Vänersborg • Edsgoton 20 • Tel. 10311

••

MALMSTROMS



e/lllt i 13roderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7

Vänersborg

Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Filialer:
Telefon 10560

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



SERVICE INOM
RUR, EL OCH pLAT

TILL VETTIGA PRISER!

Försäljning från välsorterad RöR-SHOP

GlAD
GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRADE
TEL. VÄXEL 18090

Välj H S B - vägen till bostad!

M.edlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Kung,sgatan 27, Vänersborg, tel.. 60010



HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos

PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg

~e.5laurang

gmurarlogen

Kungsgatan 23
Vänersborg
0521/100 17

Hotell Gästis, Hunnebostrand



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

Vänersborgs Läderaffär .

~ - n:ÄjIA~..4
~,,-

BELYSNING

ALLT I El
KÖKSINREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel. 0521/12000

Edsgatan 31

Tel. 0521/12000

8elysningsarmaturer

Stor sortering



Kom in ochupplevVolvo
VOLVO

'W"ejrots
Vänersborg Trollhättan MeDerud

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

Kontor: } Nygatan 102
Utställning 462 00 Vänersborg
Fabrik:

TEL: 0621/13110,612 39



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

Vi har alla redskapen

Edsgatan 37
Vänersborg

Tel. 11724

Till Er
som tänker
BYGGA NYTT
BYGGAOM
BYGGA TILL
REPARERA
ÄNDRA

FASTIGHETEN, VILLAN,

LÄGENHETEN, SOMMAR 
STUGAN, KÖKET, HOBBY
RUMMET, GARAGET,

GILLESSTUGAN, BASTUN

VI HAR

RÄTT PRODUKT
RÄTT SERVICE
RÄTT PRIS

Besök vår brädgård - se vår utställning!

I~II IO§~§§§~§~0~~~~~~§~§~§§

.-. DALBO BYGGVAROR AB
~§~0~~0~0~~~§§~~~~§~§~

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



GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG BA'ST HOS

GILLBERGS

TOBAKSHANDEL EFTR.
Lage & Inger Nyberg

Det mesta

av det bästa

i branschen

Kommissionär för:
Penninglotteriet o.
Tipstjänst

Ronsonservice
Pipservice



• LöPANDE BOKföRING

• BOKSLUT och DEKLARATIONER

• BO'LAGS- och SKATTEFRAGOR

• REVISION

• ALLMÄN EKONOMIS·I( RADGIVNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisningsbyrån
GöRAN HAG BORG

Tel. 0521/603 90

VÄNERSBORG

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55

SöDERGATAN 2

AB TEN

Allt iTE

RE ST

EL

RPS

TE EL
Tel. 110 n - 16550.

462 01 Vänel'sbol'g



Tornbergs Pappershandel
Tel. 10131, 10721 - Vänersborg - Edsgafan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - fOTOARTIKLAR

DL/VETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

uno ibilen
..bi~" stemi "

På alla UNO=X=sfaticmer:

I CASTROl med "flytande wolfram"

I HANDELSBOLAGET S. E. HANSSON
o. Vägen Vänersborg TeI.0521/17970



ROLF JACOBSSONS
REDOVI SN INGSBYRA
VANERSBORG

ADM. UPPDRAG
BOKSLUT
DEKLARATIONER
REDOVISNING
REVISION

1_ KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

. t
teJ[e

~t) ds~()
':J t~ Vänersborg

Rekommenderas!



SMAKFULL T
MODEMEDVETET

i kläder från

Kungsgatan 7 Tel. 100 86

Alltid till Eder tjänst

med goda varor

Lyckans Livs
Rune Patriksson

Petersbergsvägen 83, 46200 Vänersborg



Kyl- Frys
Tvättmaskiner 
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfahriks AB



.. ..

Enavdefyra
inya familien
Volkswagen.

~~~;l{(I

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

SUNDIN
ISCANIA VOLKSWAGEN l B ILRR

.. javisst,
läser vi



Andersson, larsson & Co
VANERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

GRAND
HOTELL

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Modernt

Hamngatan 7

J{omfortabelt

Tel. 13850 - 13851 växel



PRESENTAFFA'REN i CENTRUM
Tel. 18485

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76



Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

er
interflora

&q d~t mriJJlommor/
&

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR

Tel. 10084

AB VANERSBORGS

JA·RNHANDEL
Tel. 10082 - 10287

Två välsorterade järnaffärer



Vid behov av ELDNINGSOLJOR ring

Bertil Johansson, 0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor AB
lilla Botered, 462 00 Vänersborg

När det gäller
golv att si ila på

lita på



Helt ny dieselmotor.

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

Diesel 26

Tenggrenstorpsvägen 10
Tln 0521-13 840 Vånersborg
Repr. i Mellerud: Bil & Motor, Magasinsgatan 7
teJ. 0530/11585, 11985

Tryckeriet med resurser

BOKTRYCK

OFFSETIRYCK
FOTOSÄTINING

_ .~~~f~~;~.~~~~,~"



Gåvor av värde
finner Ni hos oss. Vår utsökta sortering i

Guld- och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Edsgatan 12 B - Tel. 101 la

FÖRST1(LASSIGA

OCH

Vl.·LSMAKANDE

[(ONDITOR/VAROR



GRANITFIRMAN

rSf)a((man &--
~Iomgren
VÄNERSBORG

._-----

I-GRAVVARDAR

Stenhuggeriet tel. 11345

Vatten

problem
?
I

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 052~910 52

Ladugårdsbyn - 461 00 TrolIhäHan



Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

AHLINS
TRAFIKSKOLA

GöRAN AHLIN
Tel. 103 66



Handelsaktiebolaget

WUCO
VÄNERSBORG

Importör

~Fordonsartikl. - Husvagnsartikl.

~Fritids· och Hobbymaskiner

Vånersborgs
Bokhandels AB

Etablerad 1832

~SV'N"" '
BOKHANDLARE

röRfNINGEN

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

BOKHANDELN VID TORGET



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

PAlcolor 846
Trädlöst manövrerbar 26"
färg-TV med touchkontrol
ler. Totalmoduliserad
Med fjärrkontrollen manöv
reras till och fran, färg, ljus.
ljud. programväxling
Bildrörets storlek: 26" in
line
Elektronisk kanalväljare
med 8 touchkontroller
Lysande siffra visar inkopp
lat program.
Stor framatriktad högtalare
Skjulreglage för ljusstyrka
kontrast. färgmättn8d
klangfärg och ljudstyrka
Beredskapsläge lor att ta
bild och ljud direkt
Utrustad för anslutning till
TV-kassett och TV-skiv
spelare
Benstallning pa hjul med
folJer
Färger: Valnat, palisander
Matt: 73x51x45cm

0 ••0
0000

~!;

SÄTT Fl-R G
pA TILLVARON MED

TAPETER o.FA:RGER

FRAN
JANSSONS TAPET &

FÄRGHANDEL
EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102



VÄNERSBORGSSÖNERS
GILLES

ÅRSS 1FT
1978

Fyrtiosjunde årgången





UR BERTEL HALLBERGS
NOTARIEMINNEN

av
Einar Weiss

Posten som vårt Gilles förste ålderman eller - som den kallades före
1933 - ordförande har innehafts av sju bröder, alla framstående män,
som gjort betydande insatser i den allmänna världen och hyst ett levan
de intresse för Gillet. Att betygsätta dem tillkommer ej mig, men det
kanske må tillåtas att alldeles särskilt framhålla borgmästaren i Linkö
ping Bertel Hallberg (ålderman 1942 - 1953) icke minst för det stora in
tresse han hyste för vår årsskrift. Till denna lämnade har årligen allt i
från den första årgången intressanta och läsvärda bidrag>" resultatet av
hans djuplodande forskningar om Vänersborgs äldre historia. Årsskrif
ten har härigenom blivit en värdefull källa för den, som vill berika sina
kunskaper om det forna Vänersborg. I årsskriften 1957 finns en av gil
lebrodern länsassessorn Ragnar Falk upprättad bibliografi över vad
Hallberg publicerat i årsskriften och även annorstädes i press och som
separata skrifter.

Men Hallberg sysslade ej blott
med det som fordom timat. Det har
framkommit att han även tecknat
ned sina minnen son nybliven nota
rie och från karriären inom rådhus
rätten i Linköping. Då han började
sin domstolsbana i Vänersborg vill
denna uppsats ge gillebröderna någ
ra glimtar från notarietiden här.

Vid Gillets högtidsstämma 1953
tecknades Bertel Hallbergs minne
av hans efterträdare som förste ål
derman, landskamreraren Gunnar
Hjorth i en utförlig runa, intagen i Berte! Hallberg omkring 1910.
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årsskriften 1954. De äldre gillebröderna ha tillgång till denna, men som
flertalet av våra bröder inträtt i Gillet efter det året, torde det vara befo
gat att här lämna några data om Bertel Hallberg.

Han föddes i Vänersborg den 14 oktober 1886. Föräldrarna voro
stadskassören Ferdinand Hallberg och Nicoline Danielsson. Fadern var
en av Gillets stiftare och dess förste ordförande 1905-1920. Vid stadens
läroverk avlade Bertel Hallberg mogenhetsexamen 1904 och han blev
jur.kand. i Uppsala 1909. Den nyblivne juristen hade förmånen att kun
na påbörja sin tingstjänstgöring i fädernestaden, där då två domare
kanslier voro förlagda: Nordals, Sundals och Valbos samtFIundre, Vä
ne och Bjärkes. Han började i Nordalsdomsagan hösten 1909 och över
gick två år senare till den andra domsagan, där han stannade till utgån
gen av 1911, då han flyttade till Vifolka, Valkebo och Gullbergs domsa
ga i Linköping och tjänstgjorde där till 1914 för att så bli aspirant i Göta
hovrätt. Han blev ej länge där. Under notarietiden i Linköping hade
Hallberg vikarierat på tjänster i stadens rådhusrätt och när en vakans i
början av 1915 uppstod där, förordnades han till t.f. rådman. Från den
l januari 1916 valdes han till stadssekretare och ombudsman och där
med var han fast knuten till Linköping. 1918 blev han rådman och från
1938 till sin bortgång var han stadens borgmästare. Vid sidan av den ci
vila domaretjänsten var han först auditör och sedan krigsdomare vid de
i Linköping förlagda truppförbanden. Under hans tid som stadssekrete
rare hade intresset väckts för kommunala frågor och han var 1932-1948
ordförande i stadens byggnadsnämnd. Som sådan fick han deltaga i
planläggningen av stadens omvandling från en idyllisk ämbetsmanna
och köpstad till en stor och modern industristad. Vid sidan härav var
han ordförande i stadens skönhetsråd. Det var ej blott Vänersborgs his
toria, som fångade hans intresse, hans forskariver ägnades också åt det
nya verksamhetsområdet. I Linköping blev han med tiden en kulturell
centralfigur. Han beklädde ordförandeposterna i styrelserna för stad
dens museum, bibliotek, teater, konstförening och många andra institu
tioner. Han var en uppburen styrande mästare i S.H.T-Iogen i Linkö
ping. I stadens juristklubb trivdes han och vid halvsekelskiftet höll han
där två kåserande föredrag om sina domstolsminnen, det ena rörande
domsagotiden och det andra om tiden som stadssekreterare och rådman
i Linköping. Det är dessa minnen som redan antytts härovan. Manu-

4



skriptet överlämnade han till stiftsbiblioteket i Linköping med före
skrift att publicering ej finge ske förrän efter 1960.

Genom Bertel Hallbergs syster fröken Gunhild Hallbergs vänliga för
medling har gillet fått taga del av kåserierna och tanken väcktes att låta
gillebröderna få lära känna den gamle åldermannen från en annan sida
än som historiker. Han ger intressanta och roande glimtar från sin no
tarietid och de första åren av karriären i Linköping. Givetvis skulle det
vara värdefullt att publicera båda föredragen i dess helhet, men ma
nuskriptet är för omfattande. Dessutom torde gillebröderna vara mest
intresserade för Hallbergs skildring av notarietiden i Vänersborg. Lin
köpingsminnena skildra personer och händelser, som måste vara främ
mande för vänersborgare i allmänhet, ehuru där hittas många guldkorn,
när han kommer in på så olika ämnen som den tidens kansliförhållan
den och ej minst den språkvård, som domstolsjuristerna förr satte en
ära i att odla. Författaren till denna inledning satt ting i Nordalsdomsa
gan 20 år efter Bertel Hallberg. På dessa 20 år hade en hel del ändrats
men han har med återseendets glädje funnit att mycket då var ungefär
detsamma som på Hallbergs tid.

Stiftsbiblioteket har lämnat sitt tillstånd till publiceringen och från ju
ristklubbens ledning har uttalats tillfredsställelse över att åtminstone en
del av Hallbergs minnen kommer i tryck. Efter texten lämnas några
kompletterande data om de av Hallberg omnämnda personerna och
dessutom några sakuppgifter för att fullständiga miljöskildringen.

Det må nämnas, att professorn i rättshistoria vid universitetet i Lund
Gerhard Hafstöm i november 1967 i Malmö-Lunds juristklubb höll ett
föredrag med titeln "Att sitta ting, ur tingssittningens historia och kän
da juristers tingsminnen" , där Hafström tecknat den rättshistoriska
bakgrunden till tingssittningen och därvid redogjort för några framstå
ende juristers publicerade hågkomster rörande tingstjänstgöringen från
slutet av l700-talet till 1930-talet. Detta föredrag föreligger tyvärr ännu
ej i tryck, men Hafström har välvilligt lämnat mig tillstånd att begagna
detsamma.

Och så må vi njuta av Bertel Hallbergs berättarkonst:

"1909 i januari tenterade jag i mitt sista ämne efter examerlsperiodens
slut. Jag kunde således väl lämna Uppsala redan i januari men blev offi
ciellt juris kandidat först i mars. Jag var 22 år och hade haft uppskov
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med exercisen, men skulle nu i tjänst någon gång i april. Och till dess
kunde jag vila mig från mina lärda mödor på ett behagligt ställe hos an
förvanter på den halländska landsbygden, tills jag ryckte in på Axvall
vid Västgöta regemente och den bekante kaptenen Planting
Gyllenbågas kompani. Där trivdes jag sedan utmärkt hela sommaren
och hade tid att på lediga stunder ivrigt deltaga i organiserandet och be
drivandet av det då aktuellt vordna folkbildningsarbetet under värn
plikten. Jag höll flera ovederhäftiga föredrag om kommunallagstift
ning, riksdag och statsråd, litteratur, konst, historia och geografi föru
tom lektioner i rättskrivning om kvällarna åt en ganska tacksam lärljun
geskara. Vad föredragen beträffar hoppas jag innerligt att ingen åhöra
re förde några anteckningar över alla mina ungdomliga dumheter. Men
de voro välmenta.

På hösten skulle jag börja i Nordals, Sundals och Valbo härads dom
saga med kansli i Vänersborg. För att inför mitt blivande befäl på Ax
vall kunna kalla mig e.o. hovrättsnotarie hade jag redan tidigt på våren
infunnit mig i Jönköping för inskrivning i den Kungl. Hovrätten, en
högtidlig ceremoni. Jag vet inte hur det går till i våra dagar, men på den
tiden var det frackklädsel tidigt på förmiddagen, företräde inför den
samlade hovrätten och därefter enskild audiens för de tre adepterna hos
presidenten Leijonmark, som tog emot oss en och en, men hade Sl;lmma
stereotypa frågor till var och en. Erforderliga förhandsunderrättelser
hade jag fått av min gamle nations- och tentamenskamrat från Uppsala,
Erik Stårck, vars nära umgänge jag begynt 1904 och fortfarande efter
45 år får njuta här i Linköping, där han nu avvaktar sin snara pensione
ring som landskamrerare i länet. Han hade då börjat sin notarietjänst
göring i Tveta, Vista och Mo-domsagan i Jönköping hos arrendatorn av
domsagan Carl Åstrand, sedermera häradshövding i Linköpingsdomsa
gan. Ordinarie domare i Tvetadomsagan var alltjämt häradshövdingen
Johan Adalrik Hellberg, som förevisades mig som en sevärdhet. Han
var född 1822 och sedan åtskilliga år helt blind. Men han var utnämnd
1866, före det man infört sådana nymodigheter som avgångsskyldighet
och pension, varom lagstiftades först 1874. Han satt där han satt, så
länge han levde, och arrenderade ut domsagan till den högstbjudande
tingshästen. Då han dog 1911, nära 90 år gammal, var han formellt fort
farande i tjänst.

På hösten 1909 började jag, således för 40 år sedan, som alldeles lön-
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lös tredje notarie i södra Dals domsaga. Jag var inte alldeles fr;immande
för domsagoförhållandena, ty båda somrarna 1907 och 1908 hade jag
tjänstgjort i domsagan som oexaminerad auskultant.

Ordinarie häradshövding var f.d. revisionssekreteraren och lagbered
ningsledamoten Hugo von Sydow, men han var sedan juni 1909 tjänstle
dig såsom konsultativt statsråd och efter statsrådstidens slut som ordfö
rande i flottningslagstiftningskommitten. Med honom hade jag således
mycket liten beröring. Domsagan förestods av notarien John Bladh,
född 1869 och död som häradshövding i Blekinge. Förste notarie var Ei
nar Hennings, sedermera svensk minister i Paris, och andre notarie var
Gösta Ek, sedermera länsassessor i Kristianstads län.

Bladh var en originell och ganska frånstötande man utan. personlig
älskvärdhet. Men några svårare kontroverser med honom hade man ej.
Han var mycket fordrande, men själv en arbetsmyra. Det gällde mycket
för en gammal tingshäst att hålla domsagans utgifter nere och inkoms
terna uppe, och han var noga åt båda hållen. Han var ogift som alla
tingshästar och överhuvud taget alla jurister under 40 år på den tiden,
och någon gästfrihet förekom aldrig heller på restaurang, dit man dock
ibland kommenderades efter de teaterbesök, som man diktatoriskt be
falldes att göra honom till sällskap. Han hade ingen vidare förmåga att
tala till bönder på bönders vis. Han var humorfri och ganska häftig.

En gång kunde han inte få ur en gubbe vid tinget vad han hette. Det
var omöjligt, gubben bara stammade och stammade, och Bladh blev het
och slog i bordet och hotade att döma gubben för förargelseväckande
beteende. Då kröp det äntligen fram. Gubben sa sitt namn JON BLAD i
Berg. Han hade tyckt att det var bra försmädligt att heta alldeles det
samma som häradshövdingen. Det kunde ju denne inte gärna tycka om.
Och det gjorde han ej heller. Hela tingsmenigheten gapskrattade, då
gubben äntligen sade att han hette Jon Blad, men häradshövdingen såg
surmulen och förolämpad ut.

Vid ett ting, då jag förde protokollet i Melleruds tingshus, framträdde
i ett mål om en häst en man, som lade sig i förhandlingarna med orden:
Den hästen, som dl processar om, är min, och ingen ann än jag har med
hästen att göra. Bladh såg ogillande på intränglingen och lät honom
upprepa sina ord, vilket han gjorde med många tillägg och förklaringar.
Då han slutat såg Bladh skarpt på honom och ställde slutligen till ho
nom med sin mest juridiska röst den ur rättegångsbalkens 18 kapitel
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hämtade frågan: Gör ni ett med käranden eller klandrar ni båda delo
männens rätt? Gubben stod stum. Att "göra ett" visste han ju rakt inte
vad det kunde vara, och en "deloman" hade han aldrig skådat. Bladh
slog klubban i bordet och fordrade ett bestämt svar. Då tog notarien
ordföranden sakta på armen och viskade med sin mest honungslena
stämma: Fråga gubben, om han vill uppträda som biintervenient! Men
då log verkligen Bladh och övergick till ett begripligare språk i sin fort
satta konversation med intervenienten.

Tingshuset i Mellerud.

Bladh var, som antytts, noga med sina inkomster. Vid ett ting fram
trädde en man och lämnade via notarien in ett kontrakt, som han sade
sig vilja ha lagfaret. Det gällde ingen fastighet utan ett hästköp. Med
upplysning om detta till häradshövdingen skulle notarien återlämna
papperet till sökanden, då Bladh rev åt sig handlingen med orden: Alla
ingivna handlingar skall behandlas. Besked vid tingets slut! Och den un
derliga lagfartshandlingen fick följa med hem till kansliet. Lagfartspro
tokollet sattes upp och i en § behandlades hästen med beskedet - belagt
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med lösen och stämpel - att då hästar icke vore föremål för lagfart, s å
avslogs ansökningen. Vi hade mycket roligt åt detta, d.v.s. vi notarier,
men jag slutade att skratta, då mina äldre kamrater dömde mig att hos
häradshövdingen fråga, naturligtvis så oskyldigt som möjligt, om häs
ten skulle föras i lagfartsboken och hur rubriken skulle skrivas i boken.
Bladh svarade något besvärad: Det kan väl notarien begripa, att man in
te för in hästar i lagfartsboken. Men nästa dag var hästparagrafen ut
struken ur protokollet och köpekontraktet av bäradshövdingen själv
återställt till hästägaren. Det talades ej vidare om saken.

Mina notariekamrater voro trevliga och sympatiska människor. Einar
Hennings var en lysande begåvning, skarp i analysen och väl bevandrad
i teorin. Som typisk stockholtnsgrabb var han ganska främmande för
förhållandena på landsbygden och i synnerhet på den undangömda
landsbygd, där han tjänstgjorde, och överhuvud taget främmande för
praktiska angelägenheter. Men han klarade allt på ett suveränt sätt, se
dan han fått det rätta greppet på saken. Vid handläggningen av ett in
vecklat mål om avträdessyn på 'ett lantbruk, där det gällde att fastställa
vad de olika åkerfälten burit för grödor, dekreterade han: Prata nu inte
en massa obegripligheter, utan säg om där växte strån eller blommor.
S t r å var för honom säd av olika slag, b lom m o r var klövervallar
na. Men då han fått genomfört dessa benämningar, klarade han ut sa
ken överlägset. Han dokumenterade sig längre fram i livet som en för
nämlig förhandlare i Sveriges uppgörelser om olika handelstraktater,
där han redde upp värre saker än stråna och blommorna.

Bladh skulle snart få domsaga och kallades till tjänstgöring i justitie
revisionen. Han fick i domsagan till efterträdare Ivar Tillander, född
1867 och död såsom häradshövding i Jämtland. Det blev annat liv för
notarierna. Tillander var en glad och toujour man, som älskade mat och
ej heller föraktade drycker. Han var gift men barnlös och öppnade ett
gästfritt hus för sina notarier. Fet och präktig var han, full av humor
och gemyt. Han tog inte så särskilt allvarligt på tjänsten, men var popu
lär och kunde ha ett imponerande och respektingivande uppträdande.
Då han ej hunnit med att till tinget skriva ett stort och besvärligt utslag
så förkunnade han med mycken högtidlighet inför nämnden och tings
menigheten: "I målet mellan X, kärande, och Y, svarade, meddelar rät
ten utslag på sätt domboken närmare innehåller. Talan fullföljes etc."
Och utslaget skrev han sedan om ett par dagar hemma i lugn och ro utan
nämnd och andra besvärligheter.
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De tre häradena hade var sitt tingsställe, för Nordal i Mellerud, för
Sundal i Östebyn nära Brålanda järnvägsstation på Bergslagsbanan och
för Valbo i Tångelanda vid en järnvägsstation på den smalspåriga Le
långenbanan, norr om Uddevalla, som man på resan från Vänersborg
måste passera för att komma till Tångeianda. I Mellerud fanns ett gan
ska nytt tingshus, men de båda andra voro strikt inrättade efter bestäm
melserna i 1734 års lag och bestodo av "stufwa med twenne kamrar" . I
den ena kammaren bodde häradshövdingen och i den andra notarien på
var sin sida om tingssalen, som rakt inte var någon "sal". Nämnden ha
de inte något rum, utan då notarien vaknade på morgonen, fann han sig
omgiven av ätande och även drickande nämndemän, som allt efter som
de anlänt till tingstället smugit sig in och gjort sig hemmastadda kring
den sovande notarien. Någon annan konstbelysning fanns inte i tingssa
len än en fotogenlampa med plåtskärm mitt i taket, en liten ynklig foto
genlampa på dombordet och två osande stearinljus vid den protokollfö
rande notariens plats. För övrigt låg salen i djupt halvdunkel, och fick
man någon gång framemot kvällen tid att rikta blicken ut i salen, såg
man bara en mängd vita diffusa ansikten utan kroppar. Luften i tingssa
len var fruktansvärd under de sena aftontimmarna, och kylan kunde
också bli ganska besvärlig.

1734 års tingsordning tillämpades med tre ting om året, vinter-,
sommar- och höstting. De pågingo i regel två dagar, men i Sundaiofta
tre dagar. Efter någon månad hölls ett tingsavslutningssammanträde,
kallat slutting, då domarna eller som man då sade utslagen meddelades
samt protokoll över lagfarter och inteckningar m.m. tillhandahöllos.
Avslutningssammanträdena kallades därför också för "tingslösen" el
ler endast "lösen". Kvitton på stämplar och sådant var ju ett okänt be
grepp och stämplarna behövde ej åsättas handlingarna då betalningen
erlades. Då ett sådant förfaringssätt sedermera infördes, brukade en av
mina senare chefer, häradshövding Strandmark, fästa stämplarna med
knappnålar i betalarens närvaro för att sedan vid hemkomsten från tin
get plocka bort stämplarna igen, tills de definitivt skulle påklistras.

Dalslandsdomsagan hade en ganska primitiv och processlysten be
folkning, men det var hyggligt och renhårigt folk av ytterst sparsam na
tur. Jag fäste mig vid förnamnen. De voro antingen aven gammal nor
disk natur eller också av bibliskt ursprung: Herlog och Halvar omväx
lande med Gamaliei och Josef. Herrgårdar funnos knappast i domsa-
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Tingsstället i Tånge/anda.

gan, utan jorden var i ovanlig utsträckning uppdelad ismålotter. Detta
medförde mycket arbete i domsagan. I Sundal hade man en extra ljuv
lighet att syssla med vad lagfarter och inteckningar beträffar. Det var de
s.k. Hästefjordens landvinningslotter. Man hade i ett par omgångar
sänkt och nästan utplånat den ganska stora, men mycket grunda sjön
Hästefjorden och de ur sjöbottnen uppkomna jordområdena hade för
delats på alla, som haft del i sjön. Det hade inte endast den haft, vars
ägor legat vid sjön, utan också många andra. Dessa landvinningslotter
hade satts i mantal, redan från början uträknade i ohanterliga bråktal
och genom arvskiften och försäljningar av bråkdelar blivna fullkomliga
monstra från talsynpunkt. Det fanns hemmantal med 18 siffror i tälja
ren och 19 i nämnaren. Att kontrollera att delningen av ett sådant hem
mantal på änka, tre barn och ett par olikformade kullar barnbarn blivit
rätt gjord, kunde medföra en hel dags arbete. Och gamla fel vid äldre
arvskiften och lagfarter upptäcktes då och då och medförde besvärliga
rättelser.
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Tingsstället Tångeianda låg ju inte så långt från norska gränsen och vi
brukade ha lika mycket eller fler norska sedlar i tingskassan än svenska
därifrån. Pengarna gällde ju alldeles lika på båda sidor gränsen och be
folkningen hade rätt till viss handel med grannarna på andra sidan utan
tull, för att ej tala om den livligt florerande olagliga handeln. En gång
avslutade Gösta Ek och jag vår tingsresa till Tångeianda med att över en
dag resa till Fredrikshald. Vi hade med oss en väska med alla pengarna
vi fått in och en massa outlösta papper, som blivit över. Pass behövdes
ju ej på den tiden. Det vart stor uppståndelse i tullen, då väskan öppna
des - det hade vi ju aldrig tänkt på att det skulle ske - och den befanns
vara alldeles stinn av sedlar och stämpelförsedda handlingar och proto
koll. Det tog en god stund att ge nöjaktig förklaring. Väskan blev kvar i
tullens kassaskåp, förseglad med vårt också medförda häradssigill, till
dess vi åter passserade dagen därpå.

Gösta Ek och jag voro nästan jämnåriga, men han var några månader
äldre i tjänsten än jag och då vi skulle bli tingsrnyndiga samtidigt, så
fick jag flytta mig till en annan domsaga. Det blev ej lång väg, ty efter
ett repetitionsmöte på Axvall på hösten 1911 flyttade jag till Flundre,
Väne och Bjärkedomsagan, vars häradshövding Carl Algot Strandmark
hade sitt kansli i Vänersborg. Strandmark, född 1846, var en ståtlig karl
med ett imponerande och självtillräckligt skick. Han bebodde en vac
kert belägen och rymlig villa, där hans vänliga och snälla fru Tekla rege
rade över maken och fem ovanligt trevliga och glada flickor. som jag ju
kände från barndomen. Familjen förde ett mycket gästfritt hus med
många middagar och danstillställningar, där notarierna alltid voro gäs
ter.

Strandmark var intresserad av sina inkomster från domsagan och såg
noga till att löseninkomsterna höllos uppe och att ingen slapp för billigt
undan. Han satte alltid själv upp de s.k. småprotokollen för att kunna
ordentligt bevaka sin rätt. Det var inte alltid så trevligt för den unge no
tarien, som efter ett ting skulle skriva under alla onödiga uppskovsbes
lut i lagfarts- och inteckningsärenden. Quod non est in actis non est in
mundo* var häradshövdingens rättesnöre. Det var papperen just sådana
de legat på dombordet i tingshuset i Trollhättan, som skulle behandlas i

* Det som ej finns i handlingarna, finns överhuvudtaget ej (fritt översatt).
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Vänersborg, intet annat, och anteckningar ur fastighetsböcker eller in
hämtande av taxeringsuppgifter fi'ck ej ske annat än efter uppskov till
nästa tingssammanträde. I den domsagan var 1872 års tingsordning ge
nomförd med ett tingssammanträde på två eller tre dagar varje månad.

Tingsstället var, som sagt, i Trollhättan, då en by på ett par tusen in
vånare, där ingen människa, allra minst en häradshövding, kunde vara
bosatt. Dit reste man per tåg med byte i Öxnered. Det blev enligt den ti
dens resereglemente "transport av saker" sex gånger på en sådan resa,
och de många små konkurssammanträdena voro mycket omtyckta, men
vid tingen lågo vi ju över natten på tingshuset. Där skulle man också
äta, ty fru Tekla skickade enligt gammal sed med notarierna en välför
sedd korg med kalla kycklingar och många andra goda saker, även en
butelj vin. Det skulle förtäras på tingshuset efter slutat sammanträde.
Det var ju inte vidare roligt att leka häradshövding just på det viset, och
vi gjorde det inte. Min förtjusande notariekamrat, numera kanslisekre
teraren Fredric Hawerman, överlämnade med ett välturnerat tal hela

Tingshuset i Trollhättan omkring 1910.
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korgen - utom vinbuteljen förstås - till tingshusvaktmästaren med
hjärtlig hälsning från fru Strandmark och ett strängt förbud att någon
sin omnämna saken, som hon inte ville att hennes man skulle få veta.
Och så begåvo vi oss i sällskap .med några trevliga Göteborgsadvokater
till hotellet, där vi superade med liv och lust - dock helt och hållet på
egen eller snarare på våra kära föräldrars bekostnad, ty ännu hade man
ingen avlöning. Man tröstade sig med att notarierna hos häradshövding
Wold i Borås enligt sägnen fingo betala 50 kronor i månaden för att få
arbeta åt honom.

Hos Strandmark höll jag mitt första ting i november - jag hade fyllt
25 år i oktober - med slutting i december, och i januari 1912 flyttade
jag till Linköping till Vifolka, Valkebo och Gullbergs numera försvunna
domsaga. Med häradshövdingen där, Hjalmar Bergh, hade jag redan
under sommaren gjort upp om tjänstgöring. Han höll på med jordre
gistret och där fanns goda utsikter till många och långa förordnanden
och först och främst till betalning, 60 kronor i månaden, utom de måna
der, då häradshövdingen hade ledigt för jordregisterarbete, då vikarien
fick 150 kronor i månaden, ett svindlande belopp, som man knappt viss
te var man skulle göra av. Ty man bodde bra för 30 kronor i månaden
och åt tre mål om dagen på ett förstklassigt ställe för 45 kronor, och
punschen kostade 1:65 halvan, vilket dock ansågs ganska dyrt.. .. "

Här kan det vara lämpligt att för vår del avbryta skildringen av Hall
bergs notarietid. Ur det andra kåseriet vill jag endast citera ett par av
snitt. Det ena hänför sig till arbetsförhållandena på Vänersborgskansli
erna: "Skrivmaskiner hade man ju även på min tid i Vänersborg hört ta
las om. Det sades, att sådana skulle finnas på ett eller annat större kon
tor i Stockholm och Göteborg, men man förstod att det skulle dröja
länge innan de skulle hinna till domsagokanslierna. Allt skrevs för hand
med bläck och stålpenna. På kanslierna i Vänersborg funnos inga an
ställda skrivare, utan de förrättade sitt arbete i sina bostäder ute i staden
och fingo hämta sitt arbete eller fingo det till sig genom notarierna som
gågossar. Man anlitade för renskrivning ofta fångar på fängelset. Priset
var för dem som för andra 5 a 6 öre sidan".

Jag nämnde inledningsvis Hallbergs reflektioner om språkvården.
Han gör nog så riktiga påpekanden, men det skulle föra för långt att ci
tera dem. Och en nutida läsare har måhända föga förståelse för den
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omsorg, som förr lades ned på att skriva en riktig och vacker svenska.
Blott ett litet exempel kanske kan roa gillebröderna. Hallberg skriver:
"Under första världskriget visade det sig vara av värde för folkhushåll
ningen att ha kunskap om det antal grisar, som vid olika tidpunkter på
året kunde tillföras köttmarknaden. Det fick man reda på genom att
Statistiska Centralbyrån begärde uppgifter på när suggorna betäcktes.
Magistrater och landsfiskaler skulle infordra sådana enligt en tryckt
blankett med överskrift: Uppgift å antalet av undertecknad innehavda,
av galtar betäckta suggor. Då magistraten i Linköping skickade in de
första uppgifterna, skrev borgmästaren Ramsay till Kungl. Statistiska
Centralbyrån: "Bifogade uppgifter överlämnas härmed med vördsam
upplysning att våra suggor i Linköping icke kunnat förmås att låta sig
betäckas av andra än galtar". Nästa gång var blanketten ändrad!

Bertel Hallberg nämner i sitt kåseri många personer, chefer och kolle
ger, om vilka det måhända kan vara av intresse att veta mer än vad hans
glimtar antyda. Jag tager dem i den ordning de förekomma härovan.

VILHELM PLANTING-GYLLENBÅGA var född på Remnings
torp i Istrums s:n, Skaraborgs län, 12/2 1866. Han avlade mogenhets
examen i Uppsala 1884 och officersexamen vid krigsskolan 1886. Vid
Skaraborgs regemente blev han underlöjtnant samma år och avancerade
1899 till kapten. 1904 blev han chef för Vadsbo kompani och kvarstod
som sådan tills han nådde majorsbeställning 1911. Han utnämndes till
överstelöjtnant vid Bohusläns regemente 1915 och tog avsked ur armen
1921. Om honom kan antecknas att han tog initiativet till den 1915 av
täckta statyn över Karl X Gustaf på torget i Uddevalla.
Planting-Gyllenbåga avled i Stockholm 23/7 1922.

CARL LEIJONMARK, född i Stockholm 30/1 1855, död där 21/1
1926, avlade mogenhetsexamen i Stockholm 1873 och blev i Uppsala
först fil. kand. 1883 och sedan jULutr.kand. 1887. Han hade hela sin
karriär under Svea hovrätt, var justitieombudsman 1902-1906 och inne
hade presidentämbetet i Kungl. Maj:ts och Rikets Göta Hovrätt som det
så klangfullt hette förr, åren 1906-1925.
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ERIK STÅRCK var född i Ulricehamn 8/7 1885 och avled i Linkö
ping 29/7 1951. Han avlade mogenhetsexamen i Skara 1904 och blev
jur.kand. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring blev han 1911 e.o.
landskontorist i Östergötlands län 1911 och vid denna länsstyrelse ver
kade han till sin pensionering, under åren 1930-1950 som landskamrera
re.

HUGO VON SYDOW föddes i Växjö 16/7 1861 och avled i Kungälv
8/8 1930. I min uppsats "Västerbygdens vattendomstol 1919-1969" i
Gillets årsskrift 1970 finnes en utförlig skildring av denne utomordent
ligt framstående lagstiftare och domare och jag anser mig kunna nu
hänvisa till vad jag där skrivit om honom.

JOHN BLADH, född i Madesjö, Kalmar län, 20/2 1869 och avliden i
Lyckeby 5/3 1935, avlade mogenhetsexamen i Uppsala 1890 och hov
rättsexamen där 1894. Efter tjänstgöring i domstolar under Göta hov
rätt, bl.a. som t.f. borgmästare i Vänersborg sammanlagt l år 3 måna
der omkring sekelskiftet, samt som Lf. revisionssekreterare utnämndes
han 1914 till häradshövding i Östra härads domsaga i Blekinge och inne
hade detta ämbete till sin död. Han var från 1915 krigsdomare vid kust
flottan och andra militära enheter i Karlskrona.

EINAR HENNINGS föddes i Eskilstuna 2/121884. Han tog mogen
hetsexamen i Stockholm 1903 och blev jur.kand. i Uppsala 1907. Efter
tingstjänstgöringen började han ämbetsmannakarriären i finansdepar
tementet, där han blev statssekreterare 1920 men överflyttades redan
samma år till samma befattning i handelsdepartementet. Han var svensk
delegat i Nationernas förbund iGeneve 1920-1928 och kom därmed in
på den diplomatiska banan. Han var envoye i Bern, Wien och Budapest
1923-1928, kabinettssekreterare i utrikesdepartementet 1928-1931, åter
envoye i Warszawa och Bukarest 1931-1934 samt i Paris 1934-1945. Han
var svensk underhandlare vid handelstraktater med Sovjetunionen, Po
len, Tjeckoslovakien och Siam. Hennings avled i Stockholm 10/12
1965.

16



GÖSTA EK var född i Karlskrona 14/4 15186 och avled i Kristianstad
7/121968. Han avlade mogenhetsexamen i födelsestaden 1904 och blev
jur.kand. i Uppsala 1909. Under tingstjänstgöringen i Vänersborg blev
han t.[. landskanslist i Älvsborgs län 1910 och gick sedan in vid lands
staten i Blekinge län, där han 1918 blev förste länsnotarie. Samtidigt var
han v.auditör vid de militära förbanden i Karlskrona från 1915 till 1927,
då han lämnade staden vid utnämningen till länsassessor i Kristianstads
län, vilken befattning han innehade till pensioneringen 1951.

IVAR TILLANDER, född i Säve, Göteborgs och Bohus län, 11/5
1867, avlade mogenhetsexamen i Göteborg 1887 och hovrättsexamen i
Lund 1891. Efter tjänstgöring i domsagor under Svea och Göta hovrät
ter och i sistnämnda hovrätt utnämndes han 1912 till häradshövding i
Västra Hälsinglands domsaga i Ljusdal, där han avled redan 21/1 1915.
Hallberg har uppgivit att han fick en domsaga i Jämtland men har miss
tagit sig på denna punkt.

CARL ALGOT STRANDMARK var född i Södra Ljunga, Krono
bergs län, 7/12 1846 och avled i Vänersborg 9/2 1914. Efter mogen
hetsexamen i Växjö 1867 bedrev han först matematiska och naturveten
skapliga studier vid Tekniska högskolan i Stockholm och universitetet i
Lund men övergick där till juridiken och tog hovrättsexamen 1873. Ef
ter tingstjänstgöring blev han v. häradshövding 1875 och tjänstgjorde
därefter i Göta hovrätt tills han 1886 utnämndes till häradshövding i
Flundre, Väne och Bjärke härads domsaga. Som bostad och för kansli
lokaler uppförde han i Vänersborg den ståtliga villan Vänhem inom en
vidsträckt park mellan Edsvägen och Vassbotten omedelbart söder om
lasarettet. Fastigheten kom med tiden i landstingets ägo och villan finns
alltjämt kvar, ehuru kringbyggd, och inrymmer nu elevbostäder. Av de
fem enligt Hallberg "ovanligt trevliga och glada flickorna" gifte sig Sig
mn (1884-1969) med gillebrodern skofabrikören Gustaf Carlsson (1875
1931). Den yngsta Beth lever fortfarande, änka efter den kände konst
nären Ewald Dahlskog.

FREDRIC HAWERMAN, född i Stockholm 17/1 1885 och död där
7/12 1967, tog mogenhetsexamen i hemstaden 1903 samt avlade i Upp
sala jur.fiL examen 1904 och jur.kand. 1910. Efter tingstjänstgöringen
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ingick han i de centrala verken i Stockholm och var 1920-1950 andre
kanslisekreterare i kommunikationsdepartementet. Från 1932 till sin
bortgång var han ledamot i överstyrelsen för Stockholm stads brandför
säkringskontor, landets äldsta försäkringsinrättning.

I inledningen har jag nämnt, att jag tjugu år efter Bertel Hallberg
gjorde min tingstjänstgöring i Nordalsdomsagan. Det var åren 1928
1930, alltså för 50 år sedan. Före mig hade jag sedermera direktören för
Sydsvenska kraftaktiebolaget Sune Wetterlundh och efter mig kom sta
dens mångårige rådman Bo Westhall, båda gillebröder sedan länge. Vi
tre kallades i domsagan de tre W-na.

På Hallbergs tid hade domsagan sitt kansli i häradshövdingen von Sy
dows år 1908 uppförda villa vid Norra gatan l, där det förblev tills von
Sydow 1918 förordnats till vattenrättsdomare i den nyinrättade Väster
bygdens vattendomstol, då denna övertog lokalerna och domsagan för
ett tiotal år flyttade till sparbankshuset.

Domsagan hade, när Hallberg började sin tjänstgöring där, tre tings
ställen: i Mellerud, Östebyn och Tångeianda. Genom Kungl. brev 22 de
cember 1905 hade emellertid förordnats, att Nordals och Sundals härad
skulle förenas till ett tingsslag med· tingsställe i eller invid Mellerud.
Tingshuset där var visserligen endast 50 år gammalt men otillräckligt
och ur arkivsynpunkt olämpligt. Justitieombudsmannen hade vid besök
i tingshusen funnit det oansvarigt att arkiven voro inrymda på vinden i
de av trävirke uppförda byggnaderna. Ett nytt tingshus uppfördes i
Mellerud 1909 och invigdes den 17 januari 1910. Hallberg bör ha varit
med därom, ehuru han ej nämner detta. Det firades med ett gediget ka
las för 45 personer enligt en ännu bevarad räkning. Musikföreningen
Göta om 10 personer från Vänersborg svarade för det musikaliska insla
get. Tingshuset är fortfarande i bruk men äganderätten har efter dom
stolsväsendets förstatligande övertagits av Melleruds kommun. Stats
verket betalar alltså hyra till kommunen för att nyttja tingssalen och an
dra erforderliga utrymmen för tingssammanträdena. Bilden av tingshu
set å sid. är tagen omkring år 1915.

Av tingshuset i Östebyn, som tagits i bruk 1826, finnes ej någon bild
bevarad. Det angives ha varit en gediget utförd envåningsbyggnad med
stor tingssal i södra delen och gavelrum på vinden. I samlingsverket Brå
landaboken del] (Vänersborg 1975) har dess redaktör Bertil Johansson
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i Brålanda i ett sakkunnigt skrIvet kapitel Ting och Tingsställen medta
git en skiss av det gamla tingshuset, tecknad ur minnet av den kände
kommunalmannen Emil Sandberg i Holm. Denne är född 1886 och var
nämndeman i tingslaget 1928-1937. Han beklädde ytterligare ett doma
reuppdrag, åren 1931-1950 var han vattenrättsnämndeman för domsa
gan. På min anmodan har gillebrodern arkitekten Per Molnit med led
ning av Sandbergs skiss gjort nedanstående ritning av Östebyns tings
hus.

FASAD

Tingshuset revs 1921, men sedan 1966 är en minnessten rest i närheten
av den plats där det legat. På själva byggnadsplatsen kunde stenen ej
placeras, då där nu ligger en ladugård.

Tingshuset i Tångelanda uppfördes 1765. Hallberg påstår att det skul
le ha varit uppfört enligt bestämmelserna i 1734 års lag (Byggningsbal
ken 26 kap. 4 §) med "stufwa och twå kamrar". Antagligen har så ur
sprungligen varit fallet, men i slutet av 1890-talet utfördes utvidgning av
tingshuset och uppfördes strax norr om detta en särskild tegelbyggnad
för tingslagets arkiv. Nämndemännen fingo då ett rum på vinden. Arbe
tena anges ha varit färdiga 1900. Hallberg måste ha missmint sig vid
skildringen av Tångeianda. Senare, särskilt under lagmannen Curt Mel
landers ämbetstid, upprustades det traditionsrika gamla huset väsent
ligt, så att det vid det ståtligt firade 200-årsjubileet den Il september
1965, då jag hade glädjen att få deltaga, var i ett för sitt ändamål värdigt
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skick utan att den ålderdomliga prägeln förstörts. Bilden å sid.ll är ta
gen samma år av museiassistenten Wilhelm Ängermark vid Vänersborgs
museum och visar i väsentliga drag tingshuset efter 1900 års ombygg
nad. Nu är ,tingsstället indraget, vilket skett i samband med att Väners
borgs tingsrätt, bildad genom sammanslagning av Nordalsdomsagan,
rådhusrätten i Vänersborg och Västerbygdens vattendomstol, fått loka
ler tillsammans med länsstyrelsen i det nya landsstatshuset vid stadens
fisktorg och den gamla hamnkanalen. Den 7 juni 1977 hölls det sista tin
get i Tångeianda och därmed bröts, alldeles onödigt men helt i tidens
anda, en mer än 200-årig tradition. För Gillet kan det måhända vara av
intresse att erfara, att då de tre W:na efter 50 år åter möttes på en tings
förhandling i det gamla tingshuset. Dettas öde är nu avgjort, det har
övergått i enskild ägo. Ursprungligen låg det i Högsäters socken, men
efter den stora kommunsammanslagningen, då hela Valbo härad blev
Färgelanda kommun, alltså med tyngdpunkten förlagd till kommunens
södra del, har man från storkommunens sida visat föga intresse för att
svara för den minnesrika byggnadens bevarande. Ett erbjudande från
de tingshusbyggnadsskyldige om kostnadsfritt övertagande av fastighe
ten behandlades icke med tillräcklig skyndsamhet, så att när kommu
nens beslut äntligen kom, hade redan 1970 års beslut om domstolsväsen
dets förstatligande trätt i kraft och tingslagets tillgångar konfiskerats.
Förvaltningen lades då under byggnadsstyrelsen, som vid årsskiftet
1977-1978 erbjöd kommunen att för 25.000 kronor förvärva fastighe
ten. Kommunen avböjde märkligt nog detta, vilket illa rimmade mot
vad dess representant vid tingsavslutningen yttrade om att tingshuset
skulle finnas med i kommunens kulturpolitiska utredning. Och därefter
beslöt byggnadsstyrelsen att fastigheten skulle utbjudas till försäljning,
utan att ange att förslag förelåg att huset skulle förklaras som bygg
nadsminnesmärke. Detta misstag blev i tid tillrättat genom skyndsamt
ingripande från Mellander och de antikvariska myndigheterna på lo
kalplanet. Försäljningen har skett under förutsättning att byggnaden
blir förklarat såsom byggnadsminnesmärke och köparen är skyldig att
respektera detta. Inventarierna i tingssalen äro deponerade i museet i
Vänersborg. Önskvärt vore, att de ej bara magasineras där utan att en
interiör kunde ordnas med skranket, domarsätet, domarbordet och
nämndemansstolarna. Flera av inventarierna ha antikvärde eller äro el
jest unika, vilket också är känt, ty enligt en notis i Elfsborgs Läns An-
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nonsblad den 4 april 1978 hade ett inbrott skett i tingshuset, då bl.a. an
tikviteter stulits.

Uppgifterna om tingshuset i Tångeianda ha hämtats ur den minnes
skrift, som till jubileet författades av landsantikvarien S.A. Hallbäck
Historik över Valbo härads tingsplatser (Yänersborg 1965). För tingshu
sen i Östebyn och Mellerud har använts, förutom Brålandaboken, läns
antikvarien Erik Wegraeus skrift Ting och tingsställen i Nordals och
Sundals härader. (Uddevalla 1970).

På Hallbergs tid gingo resorna till Tångelanda med järnväg över Ud
devalla. Så skedde ej ofta på min tid. Det var ytterst sällan som tingen
pågingo mer än en dag och man reste dit i bil. Yi kördes alltid av den nu
91-årige chauffören Bruno Hermansson. Han väntade där tåligt hela
dagen, det kunde hända att förhandlingarna utsträcktes över midnatt.

Både Hallbäck och Wegraeus ha förteckningar från 1900-talets bör
jan över nämndemännen i domsagan. Jag har gått genom dessa för att
se om några tjänstgjort på Hallbergs och min tid. Endast en har jag fun
nit: Ferdinand Svensson i Ryrane (1868-1933). Han blev nämndeman
för Ränneianda socken i Ya1bo 1896, häradsdomare 1914 och kvarstod
till sin död och tillhörde alltså nämden i 37 år, ett verkligt rekord, en
förbindelselänk med 1800-talet. Liten var han till växten men dock im
ponerande genom sitt klara intellekt och sin stora kännedom om hära
det. Han berättade mycket om hur det varit i Ya1bo förr, om befolknin
gens fattigdom, om de låga priserna på spannmål och kreatur, om emi
grationen, som varit särskilt stor från Yalbo. Han blev en av de ivrigaste
kämparna i bondeförbundet, när partiet bildades. Yi notarier kallade
honom för Pysket. Han brukade å nämndens vägnar avtacka avgående
domare och notarier och därvid oftast betona att de väl förstått befolk
ningens i Yalbo pyske. Och det berömmet vora vi glada och tacksamma
för. På Hallbergs tid hade Nordalsnämnden en verkligt kvalificerad
nämndeman i godsägaren Axel von Sneidern å Berg, en framstående
jordbrukare, jur.kand. och civilingenjör. Han lämnade nämnden, när
han 1912 valdes till riksdagsman. Åren 1922-1941 var han landshövding
i länet.

Hallberg nämner i början av det första kåseriet om sin högtidliga in
skrivning i Göta hovrätt. På min tid upprätthölls ännu den traditionen.
Jag tog min jur.kand. i Lund och som de flesta lundensare skrev jag
några dagar efter examen in mig i Hovrätten över Skåne och Blekinge. I
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frack reste jag in till Malmö. Uppvaktningen inför hovrätten in pleno
var då avskaffad, men man uppsökte hovrättsekreteraren och skrev hos
honom in sitt namn och erforderliga personalia i hovrättens matrikel
och därefter fick man företräde för presidenten Bernt Hasselrot. När
jag 1929 skulle få förordnande som andre notarie i Nordalsdomsagan,
försökte jag att bliva inskriven i Göta hovrätt per korrespondens. Men
det gick ingalunda, jag fick en allvarlig skrivelse från hovrättsekretera
ren att hovrätten förväntade personlig inställelse. Och så fick jag resa
till Jönköping, skruda mig i frack och uppvakta presidenten Anselm
Berglöf, en procedur som var undanstökad på mindre än 10 minuter.

Hallberg talar en del om häradshövdingarnas och notariernas ekono
miska förhållanden, bl.a. om de äldsta häradshövdingarnas rätt att sitta
till döddagar. Skyldighet att gå i pension infördes den 1 juli 1874, de
dessförinnan utnämnda fingo behålla sina ämbeten till livets slut. När
de blivit för gamla för arbetet, utarrenderade de sin domsaga till den
tingshäst, som utfäste sig att betala bäst. Ännu under min studietid
fanns en av dessa livstidshäradshövdingar kvar, Albert Lilienberg i Me
delsta härads domsaga i Blekinge. Han var född den 12 juni 1833, fick
fullmakt på häradshövdingeämbetet den 8 maj 1874 och innehade detta
i 47 år till sin död den 30 juli 1921. Utarrenderingen var deras sätt att
pensionera sig. Det må erinras om att de väsentligaste inkomsterna av
tjänsten voro sportler: lösen för handlingar och protokoll och stämpel
provision. Hallberg antyder ett par exempel på lösenhunger, det gällde
att söka få så många paragrafer och förelägganden som möjligt. Avlö
ningen till skrivpersonalen var domarens ensak, liksom anskaffandet av
kansliinventarierna. På Nordalsdomsagans kansli fanns på min tid en
skrivmaskin av ganska ålderdomligt märke, och den överläts från den
ene tingshästen till den andre. Men det fanns inget skrivmaskinsbord,
utan maskinen stod på ett vanligt bord, ej heller någon skrivmaskins
stoI. För att skriverskan skulle få ordinär arbetshöjd, hade ett par tjoc
ka domböcker lagts på en vanlig pinnstol! Eftersom vattendomstolarna
på von Sydows tid voro på extra stat, var han formellt innehavare av hä
radshövdingeämbetet och tjänstledig från detta med tingshästar som vi
karier. De som tjänstgjorde på min tid voro,det måste jag erkänna, ej
särskilt lösenhungriga.

Enligt Hallberg utfördes allt skrivarbete på domsagans kansli för
hand och han lämnar den intressanta uppgiften, att renskrivning bruka-
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de utlämnas till fångar på fängelset. En renskriverska var Gustava An
dersson, dotter till den engelske björnjägaren Llewellyn Lloyd och sys
ter till den namnkunnige Afrikaforskaren och upptäcktsresanden Char
les Anderson. Hon hade en utomordentligt vacker handstil.

Hallberg framhåller flera gånger, att notarierna saknade lön och an
tyder att det förekom att någon häradshövding tog betalt för att den un
ge juristen skulle få sina tingsmeriter. Ibland voro de inackorderade i
maten hos häradshövdingarna och då kunde de få betala ganska myc
ket. Man får antaga att bordet var gott. Det var i sådana domsagor, där
kanslierna inrymdes i tingshus på landsbygden. En förmån, som ej no
tarierna i Nordalsdomsagan fingo del av, var fri bostad på tingshuset,
eftersom det ej fanns något sådant i Vänersborg. Arbetsförhållandena
inom domsagorna blevo ej lagligen reglerade förrän genom 1918 års
domsagostadga. Då infördes begreppet förste notarie. Denne fick sina
tjänsteåligganden bestämda och han fick lön, som i de större domsagor
na var 2.200 kronor om året, varav 1.000 kronor utgick av statsmedel
och återstoden bestreds av häradshövdingen. En ny domsagostadga
kom redan efter två år, då förste notariens lön höjdes till 2.400 kronor,
att helt utgå av statsmedel. Andre notarien fick nu en årslön på 1.800
kronor, varav häradshövdingen skulle bidraga med 800 kronor. Det sa
des, att några häradshövdingar fordrade att notarierna skulle återbetala
till dem deras andelar av notarieiönerna. I allmänhet fanns i varje dom
saga en tredje notarie, men han var fortfarande lönlös. Hans enda in
komst var förundersökningar i brottmål, när fråga kunde uppkomma
om villkorlig dom. På min tid var laglydnaden i Nordalsdomsagan stor
och jag hade blott et fåtal förundersökningar. Arvodet brukade vara ca
50 kronor. Som ett kuriosum kan jag nämna att jag gjorde mig ett par
hundralappar genom att skriva tingsreferat i Elfsborgs Läns Annons
blad il 5 öre raden. Man var sparsam på den tiden i Sveriges största
varannandags-tidning. När jag efter 16 månader som tredje notarie från
ochmed maj 1929 fick andrenotarieiön, var denna 199 kronor i måna
den. Som förste notarie uppbar jag 264 kronor. Det räckte till livets
nödtorft, om man lägger tonvikten på nöd. Lika flott som Hallberg
gjort 20 år tidigare kunde man ej leva. Men det var ett framsteg att en
yrkesgrupp äntligen fått lön för sitt arbete. Redan 1633 hade denna frå
ga väckts, det tog 285 år innan den löstes.

Häradshövdingarnas skyldighet att ge skrivpersonalen någorlunda
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skälig ersättning fastställdes genom en kungörelse 1927, då också be
stämmelser om en ringa pension infördes. Men arbetstiden var länge
oreglerad för såväl dem som notarierna. Dessa arbetade ofta långt ut på
nätterna, särskilt strax före tingen. Det var en lika gammal tradition
som lönlösheten. Hafström nämner många exempel därpå. Och det var
nödvändigt med tanke på anhopningen av inskrivningsärenden vid tin
gen. Men man fick lära sig arbeta, och arbetet gav gemenskap och vän
skap, som varat genom livet. Många av kamraterna äro nu borta, men
några finnas kvar, det framgår av vad jag tidigare skrivit, och ännu
kunna vi träffas och erinra oss v å r a notarieminnen.

Bertel Hallberg slutar sitt andra kåseri med att citera några rader ur
Gunnar MascolI Silfverstolpes kantat vid Uppsala universitets 450-års
jubileum, och de må också avsluta denna uppsats:

"Det förflutna följer med oss, och mot dagarna som randas
bära vi de gångna seklen och vår egen korta tid. Var vi vandra,
var vi verka, skola våra lungor andas döda viljors heta strävan,
döda hjärtans tappra strid".

Einar Weiss, född i Karlshamn 1901, student
i Stockholm, jur. kand. i Lund, blev väners
borgare i jan. 1928 som notarie i Nordals
domsagan samt från 113 1931 till 31/3 1967
knuten till Västerbygdens vattendomstol.
Har innehaft kommunala uppdrag på social
vårdens område 1946-1972.

24



Minnesbilder från Vänersborg
på 1880-talet

av
Nils Pårud

För en gammal antikvariatkund är det alltid lika spännande att få en
katalog i handen och under den topografiska avdelningen leta efter
tryck som på något sätt har anknytning till Vänersborg.
För något år sedan fann jag i en katalog uppgiften att boken Johan Vi
sings "Minnesbilder", tryckt i Stockholm 1938 på Albert Bonniers För
lag, hade ett kapitel om Vänersborg. Nyfiken i allmänhet och på kapit
let om Vänersborg i synnerhet beställdes boken vilket resulterade i att
jag hade den i min hand några dagar senare. I)

Johan Vising,
sannolikt omkring 1890-1900
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Johan Vising visade sig vara en trevlig bekantskap. Hans "Minnesbil
der" skildrar med en ibland torr humor och viss anspråkslöshet, som
dock förenas med känsla för den egna begåvningens möjligheter till kar
riär, en akademikers läro- och vandringsår från barndomen över till
gymnasietiden i Härnösand, akademiska studier med disputation i Upp
sala, via lektorat i Vänersborg, nytt lektorat i Lund, till professur i Gö
teborg och rektorat vid högskolan där.

I anslutning till den uppsats om "Vänersborgs läroverk i slutet av
1860-talet" som Erik T:son Uggla presenterade i gillets årsskrift 1977 2)

kan det vara av intresse att se vad en ung lektor har att säga om Väners
borg och dess läroverk något tiotal år senare.

Först en presentation av författaren till dessa "Minnesbilder". Johan
Vising - eller med de fullständiga förnamnen Per Johan - var ånger
manlänning, född 1855 på Holms säteri vid Ångermanälven i Överlän
näs socken, Västernorrlands län. Föräldrarna var bruksförvaltareh Carl
Jacob Wising, född 1814, död 1877, gift med Hedvig (Hedda) Elisabeth
Charlotta Hallström, född 1823, död 1892.

På fädernet härstammade Johan Vising ursprungligen från Uppland.
Halll.s far och farfar var förvaltare vid bruk i Ådalen, dit denna gren av
släkten Wising flyttat i början av 1800-talet.

Mödernesläkten hade också sina rötter där. I släkttavlan märks först
brukspatronen Jacob Claesson, herre till Graninge under första hälften
av 1700-talet. Sedan följer en lång rad ägare till bruk och jordegendo
mar i Ådalen, bl.a. författarens mormors föräldrar Carl Fredrik Nor
denfalk och hans hustru Hedvig Sophia, född Hjärne, ägare till Holms
säteri, där som tidigare nämnts Johan Vising föddes.

Om tillnamnets stavning bör slutligen sägas, att Johan Vising, påver
kad aven äldre, något rabulistisk kamrat, under 1870-talet övergick till
stavning med enkelt V, och behöll denna livet ut. Han kom sedermera
att ångra denna stavningsändring, men säger han, " ...ångern kom för
sent, skrivningen med V hade redan ingått i den vetenskapliga litteratu
ren, och då ansåg jag en tillbakaändring olämplig och för övrigt oviktig.
Jag lärde mig emellertid att vara försiktig vid anammandet av något
nytt; det nya ses ej genast från tillräckligt många synpunkter. " 3)

Efter studentexamen i Härnösand 1874 flyttade Johan Vising till
Uppsala för fortsatta studier vid universitetet. Han avverkade snabbt fi
losofie kandidat- och licentiatexamina, den senare 1880 i ämnena latin,
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grekiska och romanska språk. Det blev inom det sistnämnda ämnet som
Johan Vising disputerade för doktorsgraden i maj månad 1882 på en av
handling om den anglo-normandiska dialekten. Han hade dessförinnan
tillbringat ett halvt år i Paris, med studier för den berömde romanisten
Gaston Paris.

På avhandling och försvar erhöll Johan Vising betyget Med beröm
godkänd. Med detta betyg gavs möjlighet till docentur, och Johan Vi
sing blev också docent i franska och tjänstgjorde sedan fyra
terminer,dvs. läsåren 1882-83 och 1883-84, vid Uppsala universitet fram
till dess han flyttade till Vänersborg hösten 1884, utnämnd till lektor i
franska och engelska.

Under tiden i Uppsala undervisade han dessutom vid högre elemen
tarläroverket för flickor som lärare i franska och tyska. Denna pedago
giska verksamhet var uppenbarligen inte enbart föranledd av ett behov
att skaffa sig lärarerfarenhet - utan även av rent ekonomiska skäl; det
framskymtar till och från i skildringen något om de knappa ekonomiska
villkor under vilka han lever.

Sommaren 1883 och 1884 tillbringar sålunda Johan Vising på Särö,
inte som välsituerad badgäst, utan som lärare för en göteborgsfamiljs
två söner, därmed förenande nytta med nöje. 4)

Det är en ensamstående bildad herre, som lämnar Uppsala - som det
heter i den gamla studentvisan -

"till vardagslivets tråk och tvång"
för att där utföra det som bäst lämpar sig för den som kommer från den
filosofiska fakulteten, nämligen

"Den ene vetenskap och vett
in i scholares mänger"

Hur Johan Vising upplever sin roll som lärare är det enklast att låta
honom själv berätta om efter denna inledande presentation.

Sedan följer en kommentar till Johan Visings upplevelser i Väners
borg, med en snabbteckning av staden vid tiden för den unge lektorns
tjänstgöring där och biografier över de personer, som blir hans umgän
gesvänner i staden.
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Lektorat i Vänersborg 5)

Emellertid måste ju docenturen i Uppsala och privatläraryrket där be
traktas såsom något temporärt och såsom en etapp på min lärar,bana.
Visserligen var jag så intagen av det akademiska livet i Uppsala, att jag
ej föreställde mig någon annan livsform såsom dräglig. Men kravet på
en säkrad ekonomisk ställning kunde ej tillbakavisas. Jag beslöt mig
alltså att söka lektorat. På den tiden måste man resa till domkapitelsstä
derna och avlägga lärarprov. Min första resa i sådant syfte gällde ett
lektorat i Örebro med prov inför domkapitlet i Strängnäs. Jag reste så
lunda en kall vinterdag till Strängnäs, där jag fick inkvartering i ett
vindsrum hos en smed, ty det lilla hotell, som funnits, hade nyligen
brunnit. Proven blevo icke lysande, och för övrigt hade jag till medsö
kande den dåförtiden berömde pedagogen A.E. Widholm, som natur
ligtvis fick platsen. Han var beryktad som en mycket bråkig herre, och
biskopsfamiljen Strömberg, som visade mig en älskvärd gästfrihet,
stack icke under stol med att den hellre skulle ha setts som segrare i kon-

Läroverket vid 1900-talets början.
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kurrensen den fridsamme docenten från Uppsala. Mitt nästa prov var i
Skara för ett lektorat i Vänersborg. Mina vänner i Västgöta nation i
Uppsala hade sagt mig, att flertalet av domkapitulares i Skara utgjordes
av gamla döva gubbar, så att den provkandidat, som skrek mest, hade
största utsikterna att avgå med segern. Jag tog upplysningen ad notam
och fick platsen. Jag hade för övrigt den gången ingen farlig medsökan
de.

Hösten 1884 flyttade jag således till Vänersborg. Mitt första intryck
av staden var ej gynnsamt och färgades av smärta i skilsmässan från
Uppsala. Men det intryck, jag gjorde på mina blivande elever, var, efter
vad de sedermera sagt mig, ganska fördelaktigt. De hade fått nys om
när jag skulle anlända till staden och stodo bakom husknutar och tittade
nyfiket. De fingo se en spänstig ung man i en snobbig grönmelerad som
markostym, raka motsatsen till de gamla småstadsklädda lärartyper,
vid vilka de voro vana. Från mitt första sammanträffande med mina
lärljungar blevo vi emellertid goda vänner, och på det hela har jag från
min lärarverksamhet i Vänersborg de angenämaste minnen. Tjänstgö
ringen var lindrig, klasserna små och tjänstgöringstimmarna relativt få.

Jag hade alltså tid till annat arbete, och jag använde denna tid huvud
sakligen till översättning till franska av naturvetenskapliga arbeten, som
publicerades av Svenska vetenskapsakademien. Detta icke blott inbrag
te mig en god biförtjänst utan även ett särdeles gott intyg av den beröm
de meteorologen professor Mascart om översättningarnas kvalitet, vil
ket kom mig bra till pass då jag sedan sökte lektorat i Lund.

Jag mottogs av vänersborgarna med den älskvärdaste gästfrihet, i
främsta rummet av mina landsmän stadsläkaren Karl Bylund (nämnd
ovan sid. 77) och lasarettsläkaren Leonard Grundberg, de ledande män
nen i staden. Men även den berömde landshövding Erik J osias Sparre
tog mycket vänligt emot mig. När jag första gången sammanträffade
med honom, frågade han: "Är lektorn son till min gamle vän och skol
kamrat Carl Jacob Wising?" Då jag bejakade detta, sade han: "Så skall
lektorn vara mig särskilt välkommen", och han och hans familj visade
mig den största vänlighet och välvilja. Sparre var ju en mycket duktig
landshövding, som ryckte upp sitt län med kanske stundom hårda tag,
och man knotade ibland mot hans sätt att pressa ut pengar, på samma
gång man skämtade om hans stora ovillighet att giva ut sina egna. Hans
stora bjudningar voro beryktade för knapphet i mat och dryck. En

29



gång, då han vid en supe uppmanade landstingsmannen Pettersson från
Åmål att ta för sig, svarade denne: "Här finns ju ingenting annat än
skinn och ben". - "Ändå något, sa den som fick se Åmål", genmälde
landshövdingen. Men landshövdingen hade också mera intima bjud
ningar, där intet sparades för välfägnad och trevnad.

Emellertid var ju icke Vänersborg rätta platsen för vetenskapliga stu
dier, men väl för en rofull begravning i borgerlig stillhet. Jag ansåg mig
ännu ej mogen därför och beslöt att söka lektorat i Lund. Ett sådant ha
de blivit ledigt där efter Fredrik Wulff, som gift sig till stora norrlands
pengar (Vivsta varv) och gärna försakade den lilla lektorslönen. Jag
fick således åter bege mig ut på provresa. Den lyckades bra, och jag er
höll det sökta lektoratet, ehuru jag hade till medsökande ett stiftets
barn, adjunkt J .H.R. Lenander, som förestod lektorstjänsten och ansåg
sig säker om den. Men han var ingalunda populär i Lund, där man
bland annat ansåg hans doktorsavhandling vara mer eller mindre plagi
at. Icke heller var han omtyckt av sina lärljungar, och med tiden - han
blev min efterträdare som lektor - förlorade han allt intresse för sin lä
rarverksamhet.

Min korta vänersborgsepisod var härmed slut. Jag bevarar den i ange
nämt minne, ty det första ogynnsamma intrycket hade hastigt förbytts i
dess motsats. Utom Bylunds och Grundbergs hade jag förvärvat många
älskvärda vänner, huvudsakligen inom lärarkåren, men även utom den
samma, och mitt minne dröjer särskilt vid den glade och kvicke länsno
tarien Ernst Ahl, sedermera landskamrerare i Växjö (död 1936). Mina
lärjungar bevarar jag också i angenäm hågkomst, och att de ej glömt
mig, visas av att de inbjudit mig till sina 40- och 50- och 60-års student
jubileer. När jag senare i livet sammanträffat med någon av dem, ha vi
mötts som goda vänner, och det har särskilt varit en glädje för mig att få
till intim umgängesvän i Göteborg en av de piggare vänersborgspojkar
na, Robert Stiberg, sedan denne som assuransdirektör blivit med familj
bofast i Göteborg ungefär samtidigt med mig. Vänersborgs storartade
omgivningar, Trollhättan, Halleberg och Hunneberg, förhöjde också
för en naturälskare behaget att bo i staden.

Livet där förflöt lugnt och jämnt; det är blott en enda liten upplevelse
som sticker upp ur enformigheten. Jag hade läst i tidningarna, att Kristi
na Nilsson, åtföljd av Teodor Björksten (se ovan sid. 58), skulle ge en
konsert i Göteborg på stora teatern hösten 1885. Jag skaffade mig en
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biljett, men jag kunde för mina tio kronor blott få en plats på scenen, ty
salongen var utsåld. Dagen före konsertdagen skulle Kristina och
Björksten passera Öxnered, där tåget gjorde ett uppehåll på tjugo minu
ter. Jag begav mig dit, träffade Björksten och bad honom presentera
mig för "tant Kristina". Han presenterade mig som sin vän, och Kristi
na hälsade älskvärt på mig och sade: "Den som är vän till Teodor, är
också min vän". Hon imponerade fullständigt på mig genom sitt drott
ninglika uppträdande och sina ögon, blixtrande av snille och kraft och
godhet på samma gång. Jag nämnde för henne, att jag fått biljett på sce
nen, ty salongen var utsåld. Hon sade då, vänd till impressarion Stra
kosch, som hon skämtsamt slog på magen: "Den här juden är kapabel
att sälja biljetter i ljuskronan, omdet kniper". Dagen därpå infann jag
mig på Stora teatern i Göteborg, väpnad med en bukett rosor. Jag bad
Strakosch föra mig in till divan, men han förklarade, att han ej vågade
gå in till henne strax före ett uppträdande, emedan hon då var nervös
och hade stark rampfeber. Jag vände mig då till Björksten, som frankt
sade: "Jag är inte alls rädd att gå in till tant Kristina". Så gingo vi in i
hennes loge och blevo mycket vänligt mottagna. Då jag överlämnade
min bukett, sade hon: "Det är mig särskilt kärt att få en bukett från Vä
nersborg, ty därifrån har jag fått understöd under min utbildningstid av
en man, som hette Anderson". Därmed menade hon tydligen en ännu
på min tid levande gammal köpman Anderson, gemenligen Töven kal
lad, som hade starka ideella intressen. Dessa ådagalade han framför allt
genom att låta uppföra ett museum i Vänersborg och till detta överläm
na rikhaltiga samlingar, som han hemfört från sina resor, särskilt från
Sydafrika. Alltnog vid den Nilssonska konserten i Göteborg hade jag
min plats på scenen alldeles intill den gång, som.divan skulle passera för
att träda fram till rampen. Sedan hon sjungit konsertens första avdel
ning och segerstolt återvände till sin loge, snuddade hon förbi mig, k än
de igen mig och gav mig jämte en vänlig nick ett litet slag under hakan
med sin solfjäder. Alla människor tittade med avundsamma blickar på
mig.

Den stad, som Johan Vising till en början får ett mindre gynnsamt in
tryck av, är en svensk småstad i förvandling. Träffande har Victor Svan
berg beskrivit Vänersborg och dess gelikar i uppsatsen "Lilla Paris och
andra små städer" på följande sätt: 6)
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"Städerna i forna dagars Sverige var parodiskt små och usla. Det
var resande utlänningars intryck och infödingarnas omdömen var
inte mycket mildare.
............Det stora omslaget kom med näringsfriheten och ångbå
tarna och järnvägarna. Sverige utvecklades från agrart sjävhus
håll till en medlem i världshushållningens merkantila och industri
ella arbetsfördelning.
Hela landet förvandlades, men det var småstäderna som förvand
lades mest. Förändringen började före 1800-talets mitt och var
fullbordad vid sekelskiftet.
Gatorna stensattes, fick gasbelysning och planterades till esplana
der. De små träkåkarna fick maka åt sig för trevånings stenhus
med affärer i bottenvåningen, och balkonger med flaggstänger
prydde bostadsvåningarna ovanför. Inne i husen levdes det behag
ligt lugna liv som man vant sig att kalla borgerligt.
Småstadsbornas forna sjävförakt gav vika för det självförtroen
de, som ett stabilt välstånd föder. Medan de tunnsådda rika förut
endast hunnit demonstrera vräkig lyx och obildning innan de för
svann till någon herrgård, stannade de nu kvar och hann tillägna
sig en kultiverad livsstil" .

Vänersborg hade vid denna tid, dvs. något år in på 1880-talet, ca
5.300' invånare. Det var som sagt en tid av förändring, där denna för
Vänersborgs del dessvärre inte gav uppgång utan stagnation. Just järn
vägar och ångbåtar - som Victor Svanberg helt riktigt framhåller 
medförde en radikalt ny situation för det transportsystem, i vilket Vä
nersborg tidigare haft en viktig funktion. Segelsjöfarten började gå till
baka, och därmed även den handel, som varit baserad på denna sjöfart.
Stadens uppsving decennierna strax innan förbyttes i motsats. Den be
gynnande industrien kunde endast delvis kompensera bortfallet och ef
ter hand lägga en grund för ny tillväxt. 7)

Man kan därför säga, att de faktiska förhållandena i Vänersborg på
1880-talet ganska väl motsvarar den bild av stillsam idyll, som Johan
Vising låter framtona och som Birger Sjöberg - född just 1885 - se
dermera kommer att frammana i sin diktning.

Johan Visings kapitel om Vänersborg är försett med en illustration,
som förtjänar ett särskilt omnämnande. Bilden visar en bekant vy: gam
la hamnkanalen, med fotografen stående ute på norra jeteen, med läns-
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residenset i blickfånget, flankerat av Strandhotellet tm höger och det
mäktiga Paalzowska huset till vänster. Det är en solig sommardag 
kanske en söndag - och man ser några karlar syssla med en båt med ak
tersnurra vid kajen. I riktning söderut passerar en buss på Hamngatan
- mot järnvägsstationen eller Blåsut - vilket är omöjligt att avgöra ef
tersom den har en bit kvar till den gamla, svängbara residensbron. Bil
den är försedd med texten "Vänersborg på 1880-talet". En buss i Vä
nersborg på lektor Visings tid? Det skulle i så faH ha varit en världssen
sation, milt sagt. Nu tör det väl förhålla sig så, att den s.k. mänskliga
faktorn spelat författaren eller bildredaktören - eller möjligen båda
två - ett spratt. Så vitt undertecknad kan bedöma, är bilden från 1930
talet, dvs. ungefär från tiden för bokens utgivning. Och det brukar ju
bli så, att man ser det man vill se: den gamle professorn såg i bilden sin
ungdoms Vänersborg, och märkte aldrig att en buss smugit sig in i den
stilla frid som bilden andas. En liten anakronism - som mera väcker
vemod än löje. 8)

En buss på villovägar - en anakronism värdig den lätt parodiska stil
som Birger Sjöberg leker med i den småstadspoesi som blev hans signum
och gjorde Vänersborg känt som Lilla Paris - småstaden framför an
dra och som en gång för alla gått till litteraturhistorien.

Den stad som Birger Sjöberg låter sin vänliga och milda ironi flöda
över hade onekligen sådana kvaliteter, att en rofull begravning i borger
lig stillhet var möjlig för att citera Johan Visings karakteristik. Men däri
behöver ju inte ligga något ne6ativt, eller hur?

Eller för att låna Birger Sjöbergs egna ord ur dikten "Lilla Paris" i
"Fridas Bok".

"Väl som är:
Lyckligt som är!
Vår stad, till ytan lik Paris, har ej dess karaktär.
Skön till form
men fjärran all storm,
revolution, soldaters tramp och hopars vilda gorm.
Där släpas ej vid facklors brand
med blåst i yvigt hår
vår Rådman ut av bödelns hand
en natt när trumman går.
Lilla Paris,
Lilla Paris,
du ligger trygg och tindrande i sommarns friska bris".
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När Johan Vising kom till Vänersborg hösten 1884 för att ta hand om
läroverkselevernas språkliga förkovran i franska och engelska var Gus
taf Thiodolf Svante Bergman rektor vid läroverket. 9) Beträffande an
komsten till Vänersborg kan noteras, att Johan Vising själv anger den
till hösten 1884, vilket stämmer väl med övriga uppgifter i hans "Min
nesbilder". I den av Ernst Lundberg och. Nils Sandberg utgivna matri
keln över läroverket anges vårterminen 1884, vilket av allt att döma
måste vara felaktigt. lO)

Förutom rektor har läroverket vid denna tid fem lektorer, tio adjunk
ter och tre övningslärare. Läroverket var sedan Kungl. Maj:ts beslut
1861 fullständigt, dvs. hade både real- och latinlinje. Det var inrymt i
det nya skolhus, som uppfördes under åren 1867-69 och som byggdes
med omfattande statsbidrag efter intensiva ansträngningar i riksdagen
av riksdagsmännen från Vänersborg, rådmannen A.J. Landström och
landshövdingen E.J. Sparre.

Denna skolbyggnad - tillbyggd med en våning 1934 - är väl den
som många generationer läroverkselever förknippar med sitt läroverk
och som de lämnat med mer eller mindre lysande betyg för att gå ut och
erövra världen.

När denna anrika byggnad ersattes med de nuvarande gymnasiebygg
naderna år 1963 upphörde en betydelsefull epok i den vänersborgska
undervisnings- och lärdomshistorien. Vad Johan Vising skulle ha sagt
om dagens gymnasieskola med dess för alla elever strömlinjeformade lä
roplan kan man blott gissa. Vän av alltför stora reformer, snabbt till
yxade, synes han emellertid inte ha varit som framgår av den inledande
anmärkningen rörande stavningen av det egna namnet.

På 1880-talet var antalet elever vid läroverket totalt mellan 230 och
250. Klasserna var små och tjänstgöringen lindrig, säger Johan Vising
om undervisningen. Som jämförelse kan nämnas, att antalet studenter
år 1885 var inalles 19, sjutton latinare och endast två realare. Året därpå
avlade 13 studentexamen, nio latinare och fyra realare. II)En av latinstu
denterna år 1886 var Robert Heliodor Stiberg, som skall presenteras
nedan, nämnd i det porträttgalleri, som finns i det Visingska väners
borgskapitlet.

Det fanns således tid över till annat. För en ambitiös och flitig lärare
som Johan Vising gäller tydligen den arbetsmoral, som Albert Eng-
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ström en gång redovisade för en nyfiken journalist: "När arbetar
egentligen professorn? - Så fort jag har en ledig stund över". Den le
digblivna tiden använder Johan Vising huvudsakligen enligt vad han sä
ger själv till översättning till franska av naturvetenskapliga arbeten, ut
givna av Svenska Vetenskapsakademien. Det bör följaktligen ha funnits
förutsättningar, bland annat biblioteksmässigt, för ett kvalificerat över
sättningsarbete. Artikelförfattaren har därför roat sig med att botanise
ra litet i den förteckning över böcker som fanns i läroverkets bibliotek
när Johan Vising undervisade där för att få svar på frågan - vilka böc
ker kunde de vetgiriga hämta kunskaper ur? 12)

Det är en 65-sidig skrift, utan närmare uppgift om redaktör eller för
fattare, som överskådligt förtecknar de olika ämnesområdena, från Te
ologi som inleder katalogen till Planschverk som avslutar denna. Bland
de senare finns originalupplagan av Erik Dahlbergs "Suecia antiqua et
hodierna", en verklig dyrgrip idag.

I läroverkets bibliotek har tydligen Johan Vising funnit de arbeten
som han översatt: katalogen upptar nämligen bland de naturvetenskap
liga skrifterna även "Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlin
gar 1749-50, 1817-29, 31-46, 64-" samt - vilket är värt att notera 
"Meteorologiska iakttagelser i Sverige, utgifne af K. Vetensk.-Akad.
1864-". Det var ju dessa översättningar, som Johan Vising fick beröm
för, och underlättade flyttningen till Lund. Något tillspetsat kan sägas,
att ett välfyllt läroverksbibliotek inte bara är till nytta utan även till vå
da: en skicklig lärare ökar genom detta sin meritering och får därmed
större möjlighet att flytta. 13)

Elever brukar ju i allmänhet ha en ganska respektlös inställning till lä
rare. Av de skildringar från elever vid vänersborgsläroverket under
1800-talets senare hälft som finns tillgängliga - främst i en rad av Gil
lets tidigare årsskrifter - ryms både humoristiskt avslöjande och vän
ligt uppskattande minnesbilder.

Nu tjänstgjorde Johan Vising dessvärre så kort tid att han aldrig hann
bli någon mera markant eller legendarisk lärarprofil. Sådana har det el
jes varit gott om - ingen nämnd och ingen glömd.

Ett omdöme kan emellertid redovisas, och det kommer från skolpoj
ken Fredrik Nycander. Det lyder kort och gott så här: "I sjunde nedre
njöt jag av sedermera professor, dåvarande lektor Johan Visings under
visning i franska". 14)
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Bättre betyg kan en lärare knappast uppnå - att undervisning upp
levs som njutning torde vara få lärare förunnat att få höra från elever
nas sida.

Det av Johan Visings "Minnesbilder" att han gärna deltar i
Trots hårt arbete med studier försummar han inte det

nmntra akademiska livet i Uppsala och han var uppenbarligen en glad
utåtriktad person som lätt får vänner.

en ung, ensamstående lektor snabbt dras in i det vänersborgska
säJJsJ.::apislivet är därför inte ägnat att förvåna. En sådan person är en
V'Uö""c1b, ett plus, för värdar och värdinnor i det oscarianska Sverige när
Ge rälmar umgängeslivets matematik: lika lättplacerad vid middagar
som vid det efterföljande spelbordet.

Att landsmän - i det här fallet personer från samma landsända - tar
hand om en nyinflyttad tillhör vidare ett annat av umgängeslivets axiom
i landsortens små städer. Det är med andra ord rätt naturligt att - som
sker när Johan Vising gör entre i Vänersborg - andra norrlänningar
svarar för hans omhändertagande och introduktion.

Vilka var då dessa herrar, stadsläkaren Karl Bylund och lasarettsläka
ren Leonard Grundberg, som av Johan Vising anges som de ledande
männen i staden?

KARL JOHAN NATHANAEL BYLUND, medicine licentiat, var
stadsläkare i Vänersborg åren 1869-1907. Han tjänstgjorde också som
regementsläkare vid Vä$;j:göta-Dals regemente och som fängelseläkare
vid länscellsfängelset i staden.

Gösta Hasselberg säger i sin stadshistorik, att Karl Bylund var livligt
kommunalt verksam, Det är faktiskt inga överord. En annan historie-
skrivare, Hjalmar talar om den ståtlige stadsläkaren som en
av stadens tre "Kung Karl". De andra två är borgmästaren
Gustaf Johan "Kung Gustaf" och den tredje, den kanske för
eftervärlden mest kände tack vare Birger Sjöberg, rådmannen Albert
Carlsson, kallad "Kung Albert". 15) Det anses ju att det är den senare
som stått moden för den Rådman, som förekommer i "Fridas Bok".

Under den långa tid som Karl Bylund var kommunalt verksam be
klädde han en lång rad uppdrag. Det viktigaste var onekligen ordföran
deskapet i stadsfullmäktige, som han innehade i 24 år, eller under tiden
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Karl Bylund
1833-1907

1883-1907. Han var vidare ett antal perioder stadens företrädare i lands
tinget, i egenskap av stadsläkare självskriven ledamot av hälsovårds
nämnden, ledamot i direktionen för länslasarettet i Vänersborg, ordfö
rande i styrelsen för Vänersborgs elementarläroverk för flickor samt
slutligen ordförande i styrelsen för Spiritousa-aktiebolaget i Väners
borg. Andra kommunal uppdrag ej nämnda. För sina insatser i det all
männa tjänst tilldelades Karl Bylund riddaretecknet av såväl Vasaorden
som Nordstjerneorden.

Hjalmar Lindedals beskrivning av den ståtlige läkaren förtjänar slut-
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ligen att återges: " ...."Kung Karl", observerades av alla, hög som låg.
Såsom läkare är han en stor vän till de sjuke, hos vilka han avlägger
dagliga besök, tills de antingen blivit friska eller trots hans omsorger för
alltid slutit sina ögon i döden. Han är en allmänt omtyckt och trevlig
sällskapsmänniska och en god talare med en särdeles vacker röst". 15)

LEONARD GRUNDBERG, medicine licentiat, lasarettsläkare och
chef för länslasarettet i Vänersborg från 1878 till 1907. Han tjänstgjorde
även som läkare vid dövstumskolan i Vänersborg. Bland Leonard
Grundbergs kommunala uppdrag märks ledamotskap av stadsfullmäk
tige, ledamot av hälsovårdsnämnden, ledamot av kyrko- och skolråd
samt ledamot i styrelsen f'Ör Vänersborgs elementarläroverk för flickor.

Leonard Grundberg
1842-1925
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Därtill kommer, att Leonard Grundberg var ledamot av riksdagens för
sta kammare åren 1893-1909.

För att ånyo citera Hjalmar Lindedal gjorde Leonard Grundberg sig
känd som en skicklig lakare och kirurg. 16)

Med nutida måttstock skulle utan tvivel både Karl Bylund och Leo
nard Grundberg betecknas som kommunala pampar, eller i varje fall
kommunala mångsysslare. Det väsentliga och det positiva är dock att de
bägge, sedan de flyttat till Vänersborg, ställt sitt kunnande till förfogan
de i det allmännas tjänst. De kunde ju i och för sig ha nöjt sig med att
utöva sin läkargärning och betraktat stadens angelägenheter från åskå
darplats. Nu gjorde de tvärtom, de klev upp på den kommunala arenan
och agerade i det spel som hör den kommunala självstyrelsen till.

Karl Bylund och Leonard Grundberg blev med sitt engagemang kan
ske mer lokalpatriotiska än de i staden födda, vilket hänt och händer,
både i Vänersborg och annorstädes. Det samma kan sägas om den tredje
av Johan Visings introduktörer, länets hövding.

ERIC JOSlAS SPARRE, jurist, landshövding i Älvsborgs län åren
1858-1886.

Som landshövding har Eric Josias Sparre kommit att framstå som en
av de mest dynamiska och viljestarka i länets historia. Hans ämbetsperi
od sammanfaller ju också med den omvandlingstid som beskrivits inled
ningsvis, då järnvägar och ångbåtar medverkade till omdaningen av det
svenska samhället. När det gällde att ta initiativ, att skapa möjligheter
till förändring, hade uppenbarligen landshövding Eric Josias Sparre en
mera ovanlig förmåga att planera för framtiden - att åstadkomma lös
ningar av viktiga frågor på kort sikt var definitivt inte något som han
ville medverka till.

Eric Josias Sparres många olika insatser för både stadens och länets
förkovran har utförligt skildrats i andra sammanhang och torde vara så
väl kända, att de knappast behöver återges här. 17)

Bara en kommentar. När färgstarka människor som Eric Josias Spar
re går till historien brukar det florera en mängd mer eller mindre trovär
diga historier om och kring en sådan person.

Historien om hur Sparre använt uttrycket"Ändå något, sa han som
fick se Åmål" finns i flera varianter. Som jämförelse med den anekdot,
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Eric Josias Sparre
1816-1886

som Johan redovisar, kan här återges den version som väners-
bOirgskänn:lren Hjalmar Lindedal har i sitt arbete, nämligen denna:

"Landshövdingen greve Eric Josias Sparre hade alltid stor mottag
ning konungens namnsdag, på nyårsdagen, under landstingssessio
nen osv. Tillströmningen av uppvaktande kunde därvid bliva så stor, att
vid eHer supeen den serverade maten blev väl knapp, för
vilket givetvis greve S. fick skulden. Häradsskrivaren L-n i Åmål, som
vid ett sådant tillfälle i trängseln kring bordet lyckats få en bit fågel,
upplyste vid förfrågan en annan gäst härom med orden: "Jo, jag har
lyckats få ett vingben". Greve S., som just passerade och hörde samta-
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let, hov i förbifarten upp sin röst och yttrade sarkatiskt: "Ändå något,
sa' han som fick se Åmål". 18)

Vad den slagfärdige landshövdingen knyter an till är uppenbarligen
det gamla ordstävet"Ändå något, sa han, som fick se Åmål". 19)

Att Åmål är värt att se lär vi alla få tillfälle konstatera i TV och på bio
någon gång i framtiden. Delar av filminspelningen av Selma Lagerlöfs
roman 'Charlotta Löwensköld" har nämligen - enligt uppgifter i
pressen - förlagts just till Åmål med hänsyn till den unika 1800
talsmiljö, som finns där. I filmen spelar Åmål rollen av Karlstad, där
tydligen stadsplanerna, som på så många andra platser i Sverige, lyckats
utplåna den äldre miljön. 20)

Robert Stiberg
1867-1941
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ROBERT HELIODOR STIBERG, föddes i Vänersborg 1867, son till
gymnastikläraren vid läroverket i Vänersborg, Olof Albert Heliodorus
Stiberg. Robert Stiberg tillhör 1886 års årgång av studenter vid lärover
ket, och är en av de gymnasister som haft Johan Vising som lärare. Den
senare beskriver Robert Stiberg som en av de piggare vänersborgspoj
karna och de båda blir så småningom umgängesvänner när de åter möts
i Göteborg: Johan Vising som professor i romanska språk vid den nya
högskolan där och Robert Stiberg som försäkringsman.

Efter studentexamen ägnar sig Robert Stiberg först åt akademiska
studier, vid Uppsala universitet, och avlägger filosofie kandidatexamen
1889. Efter provår vid norra realläroverket i Stockholm 1890-91 tjänst
gör han som extra lärare i Varberg åren 1892-99. Sedan övergår han till
försäkringsbranschen och blir efter anställningar vid Svea och Nord
stjernan chef för Thules kontor i Göteborg.

Som den pigge vänerspojke han är inträder Robert Stiberg i Väners
borgs Söners Gille redan 1906 - dvs. året efter Gillets grundande 
och tillhör det sedan ända till sin död år 1941. 21)

JOHAN ADOLF ANDERSOHN, född i Mölndal 1820, handlande,
stordonator, med burskap som köpman i Vänersborg 1845, bosatt där
fram till sin död år 1887. 22)

Redan i unga år flyttade Johan Adolf Andersohn till Vänersborg, där
han först konditionerade i handel innan han startar egen rörelse, först i
speceribranschen, år 1843, och elva år senare, år 1854, går över till han
del medspannmål.

Det är framför allt handeln med spannmål som ger Johan Adolf An
dersohn den unika ekonomiska ställning - med kombinationen av
skicklighet och gynnsamma konjunkturer - att han kan fungera som
donator och mecenat - sannolikt en av de allra största i Vänersborgs
historia.

Några av Johan Adolf Andersohns många donationer förtjänar att
nämnas som ett märkligt och ovanligt vittnesbörd om kärlek till den
stad, som han ständigt ville se förbättrad, förskönad och förstärkt.

År 1874 överlämnar Johan Adolf Andersohn sin stora donation på
100.000 kr till stadsfullmäktige för välgörande och allmännyttiga ända
mål.

Redan dessförinnan hade Johan Adolf Andersohn lämnat ett bidrag
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Johan Adolf Andersohn
1820-1887

på 22.000 kr för inköp aven ny orgel till kyrkan, vilket skedde 1857.
När det skulle byggas ett hus för Vänersborgs elementarskola för flickor
- på den tomt i hörnet av Sunds- och Vallgatorna, där den ursprungli
ga fastigheten fortfarande finns kvar - bidrog han med räntemedel
från sin donationsfond, denna gång med 15.000 kr.

Undervisning låg honom alltid varmt om hjärtat, och den hantverks
skola som drevs i staden från 1860-talets början fick ekonomiska bidrag
för sin verksamhet.

När Lilla Vassbotten skulle byggas ut på 1880-talet träder stadens do
nator på nytt till och skjuter till vissa medel för att möjliggöra företagets
start.
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Det som i eftervärldens ögon sannolikt kan ses som det bästa beviset
på Johan Adolf Andersohns idealitet och engagemang är onekligen Vä
nersborgs museum. Utan hans energi och tålmodiga arbete hade planer
na på ett museum troligen aldrig förverkligats, i vart fall inte i den form
de nu kom att få.

Bakom det upprop, daterat den 7 december 1882, om insamling av
medel för byggande av ett "Naturvetenskapligt och Konsthistoriskt Mu
seum" i Vänersborg står, förutom initiativtagaren själv, en rad ledande
personer i staden med landshövdingen Eric Josias Sparre i spetsen.
Bland undertecknarna återfinns även stadsfullmäktiges ordförande,
stadsläkaren Karl Bylund, omnämnd här ovan.

Insamlingen gav ej det önskade beloppet - enligt beräkningarna be
hövdes 40.000 il 50.000 kronor - och Johan Adolf Andersohn överläm
nar då 30.000 kronor. Planerna skall förverkligas!

Efter olika turer när det gäller val av tomt kunde byggnadsarbetet på
börjas våren 1885 på den plats öster om läroverket i skolplantaget, som
man efter hand kunnat enas om. På sensommaren påföljande år ,l1tod
byggnaden klar.

Museet i Vänersborg
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Därmed fick den stora fågel- och djursamling från Sydafrika, som
den vänersborgsfödde forskningsresanden Axel W. Eriksson tidigare
skänkt till hemstaden och dess läroverk äntligen en fungod placering.

Ä ven andra donationer, inklusive de samlingar som Johan Adolf An
dersohn själv inhopbragt och vilka överlämnas, börjar efter hand fylla
museet.

Tillkomsten av Vänersborgs museum har här tecknats i översiktliga
drag för att ge en bakgrundsbild till Johan Visings uppgifter. Man skul
le eljes kunna uttrycka museets tillblivelse så här. Det fanns samlingar
som krävde en plats för exponering - främst den Erikssonska donatio
nen - och det fanns en man som av allt att döma länge hade velat för
verkliga en ide. Resultat: ett museum. 23)

Det kan här påpekas, att när Johan Vising talar om samlingar från
Sydafrika och tillskriver Johan Adolf Andersohn dessa blandar han här
samman den nyssnämnde Erikssonska donationen av sydafrikanska
fåglar och museidonatorns egna bidrag som främst bestod av konst
verk, konstföremål och porslin. Ett förklarigt minnesfel, alldenstund
det gått mer än femtio år mellan vistelsen i Vänersborg och memoarer
nas skrivande.

När det gäller att ordna samlingarna tar Johan Adolf Andersohn ak
tiv del och stupar på sin post: han drabbas av hjärnblödning i uppack
ningsarbete på museet våren 1887 och avlider några dagar senare, den
27 maj 1887. Han får dessvärre aldrig uppleva den dag då museet öpp
nas för allmänheten, vilket inte sker förrän den 13 mars 1891, beroende
på mellankommande hinder av både praktisk och ekonomisk art. När
museets eldsjäl är borta försvinner entusiasmen och i stället kommer
kompetenskonflikter och byråkratiska komplikationer.

En annan sida av Johan Adolf Andersohns stödjande verksamhet får
vi ett utmärkt exempel på i Johan Visings muntra berättelse om mötet
med sångerskan Kristina Nilsson på stationen i Öxnered och den därpå
följande konserten på Stora Teatern i Göteborg. Den vänersborgske
köpmannen har - uppenbarligen i det tysta och helt okänt för omvärl
den - lämnat bidrag tm den sedermera så berömda sångerskan under
hennes utbildningstid.

Kristina Nilsson, torpardotter, född i Snugge, Vederslöv i Småland
1843, genom giftermål 1887 med en spansk aristokrat grevinna de Casa
Miranda, död 1921 - upptäcktes tidigt och fick genom inflytelserika
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tillskyndare möjligheter att studera musik, först i Sverige och sedan i
Paris. Bland de som stödde henne ekonomiskt har nämnts hennes upp
täckare, vice häradshövdingen F. Tornerhjelm, och Karl XV, den sena
re med medel till studierna i Paris.

Det skulle här föra för långt att beskriva Kristina Nilssons lysande ba
na som sångerska, internationellt känd och uppskattad som hon tidigt
blev. Det torde vara tillräckligt att nämna, att Kristina Nilsson besökte
Göteborg under en skandinavisk konsertturne 1885, och då konsertera
de tillsammans med sångaren Teodor Björksten. Denne var född i
Stockholm 1858, död i Paris, troligen på 1930-talet. Det sägs att Kristi
na Nilsson livligt omhuldade sin sångarkollega och den replik, som Jo
han Vising återger, bestyrker onekligen detta - "Den som är vän till
Teodor, är också min vän".

Johan Vising hade gjort Teodor Björkstens bekantskap under studie
året i Paris, där denne då bedrev musikstudier, för övrigt för en av de lä
rare som tidigare haft Kristina Nilsson som elev. Det är därför naturligt
att Johan Vising återknyter kontakten med sin vän från Paris, där de
båda bott på samma pension och firat jul tillsammans med andra skan
dinavier 1880.

Impressarion slutligen, Moritz Strakosch, österrikisk musiker och im
påressario, född omkring 1825, död 1887 i Paris. Han var turneledare
för Kristina Nilsson, inte bara på resor i främmande länder utan även
vid framträdande i Sverige.

Johan Vising återger ju även det smeknamn, Töven, som Johan
Adolf Andersohn skulle ha haft. För att få veta om det verkligen förhöll
sig så har artikelförfattaren undersökt vad kännaren när det gäller vä
nersborgska ök- och smeknamn, nämligen Hjalmar Lindedal, har att
säga. Ett studium av hans arbete bekräftar riktigheten av Johan Visings
uppgift. 24)

Namnet kommer enligt Hjalmar Lindedal från den handelsbod 
specerihandel - som Johan Adolf Andersohn startade sin affärsverk
samhet med. Butiken gick i dagligt tal under namnet "Töva", och han
delsmannen själv fick sedan smeknamnet "Töven" . Den var belägen i
den fastighet i hörnet av Kungs- och Kyrkogatorna, dvs mitt emot nuva
rande stadshotellet - som hushållningssällskapet sedermera övertog.

Det har sagts om Johan Adolf Andersohn att han ej var angelägen om
yttre utmärkelser. Han accepterar dock, att stadsfullmäktige som tack
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för hans oegennyttiga frikostighet låter måla hans porträtt på stadens
bekostnad. Uppdraget gick till en av den tidens mera kända porträttmå
lare, Edward Perseus, som år 1873 utför beställningen. Det ingår nume
ra, rätt självklart, i museets samlingar.

Johan Adolf Andersohn ligger begravd på kyrkogråden nr l, och som
en särskild hedersbetygelse har staden låtit resa en minnesvård på hans
grav, vilket skedde 1891.

En sentida uppskattning har Johan Adolf Andersohn fått i och med
att en gata i stadsdelen söder om järnvägen bär hans namn. Det är kan
ske det bästa sättet att låta en persons gärning i det förflutna leva vida
re, att vara en del i dagens trafik.
Hösten 1886 flyttar Johan Vising från Vänersborg till Lund, där han
snabbt finner sig till rätta. Han kommer sålunda in i ett akademiskt
middagskotteri, varigenom han blir bekant med en rad lärare vid uni
versitetet.

Tjänstgöringen vid Katedralskolan är dock betydligt mer omfattande
än den han hade vid läroverket i Vänersborg - och klasserna stora 
och han säger något. kärvt att "skåningarnas fallenhet för fransk pro
nonciation ringa". 25) Vågar man möjligen anta, att västgötarnas, i syn
nerhet de vänersborgska elevernas, var större?

Under tiden i Lund tjänstgör Johan Vising också som docent vid uni
versitetet, jämsides med lektoratet. Som den flitige man han är fortsät
ter han sitt akademiska författarskap, nu för att kunna nå professors
kompetens. Han lyckas därmed, och när den nya högskolan i Göteborg
startar kallas Johan Vising till en professur i romanska språk 1890 och
flyttar därför till Göteborg. Där stannar han sedan livet ut.

Under en tioårsperiod, 1899-1909, tjänstgör Johan Vising som rektor
för Göteborgs högskola. Professuren lämnar han 1922, dvs vid 67 års
ålder, för att bli emeritus. Författarskapet lämnar han dock inte, och nu
producerar han bland annat den fransk-svenska ordbok - 1936 - som
väl många fortfarande erinrar sig som stöd och hjälpreda vid franskun
dervisningen i gymnasiet en gång i tiden.

Det är under andra halvan av 1930-talet, som Johan Vising börjar
skriva sina "Minnesbilder". Av den bevarande brevväxlingen mellan
Johan Vising och Albert Bonniers Förlag tycks han vara i gång med det
ta företag våren 1937. 26) När han väl fått bekräftelse på förlagets intres-

se att ge ut ett memoarverk från hans hand, föreligger snart ett manu-
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skript. Sättning och tryckning sker under maj-september 1938, och bo
ken kommer ut i oktober månad samma år i en upplaga på 2.200 exemp
lar.

Boken recenseras i ett stort antal tidningar och tidskrifter, där anmä
larna dock berör Johan Visings tid i Vänersborg endast i förbigående.
Om den vänersborgska pressen haft någon anmälan av boken har i varje
fall förlaget inte någon uppgift; en detaljgranskning av tidningsläggen
skulle givetvis kunna ge svar på frågan men artikelförfattaren har av
praktiska skäl avstått härifrån.

I oktober månad 1940 skriver Johan Vising - då 85-årig - det brev
som blir hans sista till Albert Bonniers Förlag. Dess vemodiga avslut
ning - brevets början är ett tack för ett antal exemplar han tidigare fått
av den här ovan nämnda fransk-svenska ordboken - får bilda slutvin
jett till dessa minnesbilder från ett svunnet Vänersborg och deras förfat
tare.

"Då det, mänskligt att döma, knappast mera kommer i fråga att
jag får äran göra bokaffärer med Bonnierska Förlaget, ber jag att
härmed få uttala mitt varma tack för det sätt varpå jag av Förlaget
behandlats". 27)

Två år senare, 1942, är Johan Vising död. En ensamstående, bildad
herre är borta.

Nils Pårud

Artikelförfattaren är född i Väners
borg 1923. Efter akademiska studier i
Göteborg och Lund anställning vid
statliga verk i Stockholm. Sedan 1961
bosatt norr om Dalälven: först som
statens socialvårdskonsulent i Falun,
Östersund och Härnösand, efter 1964
lärare vid socialhögskolan i Umeå.
Numera universitetslektor i rättskun
skap vid Umeå universitet.
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l) Boken är försedd med tillskriften "Otto Sylwan tillgivnast från förf." på smutstitelbladet. Otto Sylwan, 1864-1954,
litteraturhistoriker. professor vid Göteborgs högskola 1901-1935, ffi a o en kollega till författaren.

2) Se Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1977, sid 3-19.

3) "Minnesbilder", sid. 7-S.

4) Ibid. sid. 65 och 71-72.

5) Ibid. Kapitel VI, sid 85-90.

6) Svenska Turistföreninsens Årsskrift 1956, med tema "Staden", Stockholm 1956, sid. 94-98.

7) Jämför även Gösta Hasselberg "Vänersborgs Historia", II, IS34-1944, Göteborg 1944, sid. 10-12 och 193 ff, sant
Nils Pårud, "Vänersborg som hamnstad". Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1954, sid. 27-65.

8) Att döma av brevväxlingen mellan författaren och förlaget har Johan Vising själv anskaffat bilden från Vänersborg,
vilket styrker riktigheten i antagandet här ovan.

9) En mycket levande och personlig bild tecknas av rektor Bergman i den tidigare nämnda uppsatsen av Erik T:son
Uggla, se a.a. sid. 6-7.

10) Ernst Lundberg-Nils Sandberg, "Vänersborgs läroverks matrikel IS21-1947". Vänersborg 1961, sid. 22.

II) Lundberg-Sandberg, a.a. sid. 543.

12) Katalog öfver Wenersborgs H. Elementarläroverks Bibliotek. Wenersborg 1878, Bagge och Petterson.

13) Den franske vetenskapsman som Johan Vising åberopar är Nicolas Mascart, 1835-1908, professor i fysik, chef för
meteorologiska centralbyrån i Paris 1878.

14) Axel Fredrik Nycander, 1867-1944, student i Vänersborg 1887, har i skriften "Skolpojken", tryckt i Stockholm
1942, skildrat skoltiden i Vänersborg. Citatet återfinns på sid. 8.

1.5) Hjalmar Lindedal, "Vänersborgs Historia och Vänersborgs-Historier', , Vänersborg 1927, sid. 212.

16) Lindedal, a.a. sid. 130.

17) Jämför Lex. Hasselberg, a.a. sid. 180 ff och Nils Pårud, "Järnvägen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga 1867-
1957". Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1957, sid. 17-39.

18) Lindedal, a.a. sid. 252.

19) En nöjsam läsning om Dalsland i allmänhet och Åmål i synnerhet återfinns i Svenska Turistföreningens Årsskrift
1936, se Lex. Helge Kjellin, "En värmlänning reser genom Dal", Stockholm 1936.

20) Nya Wermlands-Tidningens Säffle-Dalslands Extra vecka 26, 1978, sid. 18-20.

21) Se Lundberg-Sandberg a.a. sid 454, samt vidare Minnesrunor i Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1942, sid. 3ff
och sid. 56. Jämför även uppgiften i "Årskrönikan 1969", återgiven i VSG Årsskrift 1970, sid. 72-73 om gymna
stikläraren Albert Stibergs, - dvs. Robert Stibergs far - engagemang när det gällde att få till stånd ett utebad
iVänersborg. Är möjligen Albert Stibergs ritningsförsJag från 1868 första början till det som sedermera blev gamla
kallbadhuset i trä, som fanns på Skräckland och som revs 19387

22) K.G. Cedergren, "Vänersborgs Museums Historia", Vänersborg 1924, sid. 8 ff
Nils lvan Svensson, "Hur museet kom till" VSG Årsskrift 1949, sid. 67-104
Andrew E:son W",rneman, "Vite hövdingen", VSG Årsskrift 1955, sid. 8-102.

23) Se även Sture Johansons informativa artikel i Elfsborgs Läns Annonsblad den 24 augusti 1978, "Det är i Vänersborg
man hämtar kunskap om dagsaktuella Namibia".

24) Lindedal, a.a. sid. 238

25) "Minnesbilder", sid. 92.

26) Albert Bonniers Förlag i Stockholm har välvilligt lämnat uppgifter om bokens tillkomst, kopior på brevväxling
m.m.

27) Ingår i brevväxlingen mellan Johan Vising och Albert Bonniers Förlag i Stockholm.
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Arskrönika 1977
Kära gillebröder'
- Ur led är tiden, ve att jag är den som skall vrida den rätt igen.
Denna replik, som Wilhelm Shakespeare redan år 1600 lade i Hamlets

mun är enligt mitt förmenande fortfarande aktuell. Ur led är tiden och
jag frågar mig oroligt: Vem skall vrida den rätt igen? Visst är det många
som känt sig manade men ännu har ingen lyckats.

När jag tänker tillbaka på det snart gångna året får jag en bestämd
känsla av att vi i många hänseenden står kvar på 1600-talsnivå. Då slogs
man med värja och mördade varann med gift. Nu är kulsprutepistolen
ett rationellare vapen, och mördar gör man fortfarande.

Den politiska terrorn frodas som aldrig förr.
Livvakter kring tilltänkta offer utgör numera inget skydd. Dessa

skjuter man först. Som i det nyligen aktuella fallet i Västtyskiand när
arbetsgivarechefen Hanns-Martin Schleyer kidnappades och hans
chaufför och tre livvakter fick sätta livet till. Efter en lång tid av oviss
het om Schleyers öde återfanns han i bakluckan på en bil - mördad.

Vem eller vilka blir nästa offer?
I USA gör Jimmy Carter sitt första år som president.
Ett av hans vallöften, som gick hem bland väljarna, var att återinföra

den höga moralen i Vita Huset. Till den ändan valde han sina medarbe
tare bland, som han trodde, moraliskt högtstående vänner. Men rätt
snart blåste glorian aven av dem, budgetministern Bert Lance, som tyd
ligen inte var helt obefläckad i sitt tidigare handlande. Och naturligtvis
rörde det sig om pengar - vad annat.

Hur skall man sedan tolka Carters godkännande av neutronbomben
- ett vapen som skonar byggnader men som utplånar allt levande ... En
cynisk strategi i det kalla krigets tjänst, men moralen - var finns den?

Trots detta kanske det ändå är Carter man kan hoppas på.
Jag tänker då på hans utspel i FN, när han i klartext deklarerade att

USA aldrig kommer att börja ett kärnvapenkrig och att han vill medver
ka till att avskaffa dessa vapen.
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Invit till avspänning eller strategi?
Den som lever får se.
I år har den sk Helsingforsöverenskommelsen om de mänskliga rät

tigheterna följts upp i Belgrad. Det är säkert nödvändigt och mycket
bra. Men att det är en lång väg att vandra innan denna högtidliga dekla
ration slår igenom i praktiken förstår man, när myndigheterna mitt un
der konferensen konfiskerar den tidning, som tror sig veta vad som hänt
med Titos gemål, som inte visat sig på sista tiden.

Och under tiden som de stora pratar sitter många människor i fängel
ser eller på mentalsjukhus runt om i världen för sin avvikande politiska
tros skull.

Man kan verkligen fr-åga sig ... Hur är det egentligen ställt med de
män som satts att styra världens öden. Har de alla samma mentalitet
som en av kompanjonerna i filmversionen av Waldemar Hammenhögs
bok, Pettersson & Bendel, som vid något tillfälle yttrar: Samvetet har
jag inga problem med. Det blev så sjukt så det dog för länge sedan.

I England firar en drottning 25-årsjubileum som regent och i USA dör
en kung.

Den fattige pojken från Missisippi, som med sin gitarr och sitt sexiga
framträdande lanserade en ny stil inom musiken har avlidit. Elvis Pres
ley, rock-kungen, som förkroppsligade amerikanarnas drömmar om
lycka och framgång, blev en av de mest uppskattade sångarna i världen.
Framgångarna gav honom allt han kunde önska, utom ett långt och
lyckligt liv.

Jaha, mina bröder. Roligare än så här har det alltså inte varit ute i den
stora världen och inte blir det bättre om man söker tröst hos moder
Svea.

Vi fick en ny regering som bara hade att placera taburetterna kring
det dukade bordet, sa man. Det blev snart annat att bita i. På det duka
de bordet fanns bara disken kvar, sa någon, och optimismen försvann
med diskvattnet.

Fortsatt vikande konjunktur, ökad inflationstakt, krisrapporter från
skogen, tekoindustrin, stålverken, varven och rederinäringen, som alla
behöver hjälp att överleva - det är vad vi nu har att bemästra.

Nu gäller det verkligen för de styrande att ha is i magen och att inte li
ta för mycket på experterna, som ju alla har olika uppfattning om sam
ma sak.
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Vem vet, det kanske ändå är nyttigt med lite bakslag ibland. Det kan
ge oss anledning att stanna upp och tänka till. Det ligger måhända en del
i vad Bertil Torekull i tidningen Dagens Industri skriver:

-Det är något som inte stämmer.
Å ena sidan säger vi medborgare nej till älvutbyggnad, uran
brytning och atomkraftverk, vi avvisar skogsgödsling, protesterar
mot nya fabriker för massa, vägrar exportera till vissa nationer
etc.
Å andra sidan kräver vi fortsatt standardhöjning, löneutjämning,
flera jobb, en konkurrenskraftig industri, goda inkomster, flera
förmåner och en avancerad trygghet i arbetet och på ålderdomen.

Jag säger som Sjövall i Ett Resande Teatersällskap:
- Fan må vara teaterdirektör!
Vårt broderland Norge gör dessutom allt för att knäcka oss. Först

sprutar de 20.000 ton olja i Nordsjön och sedan klår dom oss i fotboll.
Av pressen att döma var det lika stora katastrofer båda.

Ä ven i år har monarkin stått för glädjeämnena i folkhemmet.
Den 14 juli 1977 skrevs åter historia i vårt land, då drottning Silvia

nedkom men en liten prinsessa. Victoria Ingrid Alice Desiree - måhän
da vår blivande drottning - döptes i Slottskyrkan i närvaro aven lysan
de samling gäster samt hela svenska folket som fick beskåda evene
manget i färg-TV. Victoria spelade huvudrollen genom att överrösta bå
de biskop och Babs, skrev Veckojournalen och hennes agerande gjorde
att hela Slottskyrkan blev ett enda varmt leende.

- En pigg och vaken tjej, sa någon, och det är verkligen detta man
vill önska en blivande drottning, att förbli en pigg och vaken tjej, som
med sitt agerande sprider värme och glädje omkring sig.

Att arbeta med en årskrönika är som att företa en resa, och när jag nu
nalkas vår kära hemstad kan jag bara konstatera; borta bra men hemma
bäst. Inte så att Lilla Paris är den lugnaste vrån på jorden. Ä ven här är
vi utsatta för brottslighet av olika slag, ja t.o.m. bombhot har förekom
mit.

Men när man en sommardag flanerar på Skräcklan, då solen skiner
från en klarblå himmel och en svalkande bris sveper in från Vänern, då
kaffedoften från Skräcklestugan kittlar luktsinnet och blomsterprakten
tjusar ögat, då känner man sig både stolt och tacksam. Stolt över att
denna stad är vår - tacksam över att få leva och verka där.
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Borta bra, men hemma bäst.
Staden är som sagt vår och vi måste alla medverka till att bevara den

atmosfär som fortfarande finns kvar. När den nya stadsplanen nu äntli
gen presenteras hoppas jag att vi alla, tillsammans med våra stadsplane
rare, skall lyckas bevara vår fina miljö utan att därmed hindra en nor
mal utveckling. En fortsatt kontorisering av centrala staden går tydligen
inte att undvika. En vidare utbyggnad av kvarteren kring landstatshuset
är ju redan beslutad. Men hur kommer det att se ut under mörka vin
terkvällar när dessa kontorskomplex ligger där utan belysning i fönst
ren. Det kommer enligt mitt förmenande att ge intryck av död stad. Jag
vädjar därför ännu en gång om fasadbelysning på alla officiella kon
torsbyggnader i centrum. Det är ju inte bara på sommaren vi skall trivas
i vår stad.

I samband med dessa byggplaner är vårt gamla badhus i fara.
Det väcker en del minnen till liv - både angenäma och mindre glada.

Det var inte speciellt roligt när man som småskolebarn föstes in i bastun
och fick sitta där tillsammans med övriga olycksbröder, inte så länge
man själv tyckte, utan tills "fröken" släppte ut oss. Då var det säkert
många som fick nog av bastubad för livet. Angenäma minnen har jag
när jag som vuxen regelbundet besökte badhuset, då man skurades både
bak och fram och till och med kunde få håret champonerat av den per
fekte badmästaren Erik Jansson, och när man efter doppet i den kalla
bassängen sveptes i badlakan och torkades - en procedur som alltid av
slutades med två rejäla klatschar under vardera fotsulan. Sedan var det
bara att intaga ryggläge för en liten slummer i någon .av hytterna.

Det kallar jag för service.
Landstatshuset är som sagt färdigt och försvarar med sin arkitektur

väl sin plats där det ligger. Tingsrätten och delar av länsstyrelsen har
fått en funktionell och trivsam arbetsplats, men inte har det löst alla
problem för länsstyrelsen, som fortfarande har personal placerad på ett
flertal olika platser i staden.

Landstinget tog emellertid steget fullt ut och har nu genom sitt välpla
nerade, men till det yttre fabriksliknande jättebygge samlat sin personal
under ett tak.

F.ö. är det optimistiska tongångar i kommunen.
På Tenggrenstorps industriområde växer industrier och serviceföre

tag upp som svampar ur jorden och snart är detta område fullbelagt
med företag som etablerat sig där.
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På krishotade Teli stundar ljusare tider. Den nya elektroniska
Kanada-växeln skall tillverkas i Vänersborg, vilket innebär utbyggnad
av denna industri i stället för nedläggning.

Vassbottenleden, den väg som skall leda genomfartstrafiken förbi
centrum, är nu i arbete och en ny bro håller på att byggas över gamla
hamnkanalen. Hur det blir med den planerade järnvägsleden vet Ln. en
dast Vår Herre och möjligen kommunalrådet Jonasson.

Det rör sig alltså i staden.
Efter många turer i den politiska polonäsen har Vänersborgs Golf

klubb fått klarsignal för sin golfbana på Onsjö. Enligt expertisen blir
det en av de vackrast belägna golfbanorna i Sverige - tacka för det.
Närheten till Essomotellet, som nu börjar ta form ger oss måhända en
ny turistkategori - golfentusiasterna. Vi bör ta väl vara på denna nya
chans till PR för staden. Vi kan ju inte för all framtid leva på Birger Sjö
berg och älgarna på berget.

För ett år sedan var det efter den torra sommaren bekymmersamt
med grundvattnet, sinande brunnar och vattenståndet i Vänern. Min
förhoppning om en rik vårflod och mycket regn blev i rikaste mått upp
fylld - så blev ock Vänern. Och inte nog med det. Efter den undersök
ning av Vänern som nu fullgjorts hittade man 13 kubik-kilometer vatten
som man inte känt till tidigare. Det lär motsvara vattenmängden i hela
Mälaren. Var detta vatten höll till i torkan förstår jag inte - men exper
terna, dom vet.

Nu har vi alltså gott om vatten men det blev sämre ställt med båtbe
ståndet efter den våldsamma brand som i våras ödelade Föreningen Båt
gårdens anläggning på Holmängen, då värden för i runt tal 10 millioner
gick till spillo. Det blev en tragisk start på en efterlängtad båtsäsong,
och inte blev slutet bättre när en höststorm raserade det man hunnit
bygga upp på en nyanläggning.

Jag önskar båtägarna ny vind i seglen till våren.
Fusioner är tidens melodi.
Att slå ihop två dåliga företag till ett bra kan vara nog så besvärligt.

Men att slå ihop två bra idrottsföreningar till en ännu bättre borde ha
alla chanser att lyckas.

Så har det alltså hänt- detta att de gamla antagonisterna VIF och
IFK lyckats komma överens om en diplomatisk start för en kommande
sammanslagning. Båda föreningarna blir kvar, men VIF svarar för fot
bollen och IFK för bandyn.

57



-Division 1 i bandy och division 2 i fotboll måste på sikt vara ett mål
att sträva efter, skriver ELA.

Det hoppas vi ju alla på, men räcker det med ETT mål för att komma
dit? (sättarens anmärkning).

Visst har det hänt mycket mera av både glada och mindre glada hän
delser under det snart gångna året, men för att inte trötta bröderna allt
för länge nöjer jag mig med att konstatera
att Vänerskolan fyllt 100 år. Ett strålande föredöme var stadsrådet

Britt Mogårds betyg vid jubileumsfesten,

att Brandkårens Kamratförening fyllt 60 år,

att Vänersborgs MHF-avdelning firat 50-årsjubileum med medaljut
delning och allt,

att vänersborgspolisens IF fyllt 20 år med tal av bl.a. Greta Sahlin,
vår förutvarande åldermans efterlämnade maka, samt

att ett antal araber vid besök i Vänersborg på Skräcklan upptäckte
jordens paradis.

Den komplimangen tackar vi ju för.
I Gillet går allt sin gilla gång. Medlemsantalet fortsätter att öka, men

bättre kan vi nog. Ettusen medlemmar - det är kanske ett mål för oss
att sikta på.

Och nu mina Bröder.
Tack för i år och ETT GOTT NYTT GILLEÅR.

Vänersborg, Allhelgonadags afton den 4 november 1977.

SVEN LIND
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t
MINNESRUNOR 1977

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

Under 1977 ha elva Gillebröder fullbordat jordevandringen och lämnat vår krets. En
dast en hade sin verksamhet utanför Vänersborg, alla de andra ha arbetat och gjort sina
insatser här. De ha fyllt sitt värv och hedrat vårt Gille, där dessa rader vilja tacksamt beVa
ra deras minne.

Verkmästaren RAGNAR ANDERSSON föddes
på Blåsut den 25 juni 1921 och avled i Vänersborg
den 15 januari 1977. Han började som lärling hos
målaremästaren Claes Andersson här i staden, hade
som utlärd konditioner hos olika målare och kom
1960 till Vänersborgs Måleriaffär, där han från 1970
till sin bortgång var föreståndare för rörelsen. Vid
sidan av arbetet hade han sitt idrottsintresse och var
medlem av IK Columbia och Vänersborgs skid
klubb. På senare år ägnade han sin fritid åt sommar
stugan i Botered. Han var en skicklig yrkesman, en
renhårig och pålitlig människa.

Andersson inträdde i Gillet 1968.
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Fastighetsmäklaren KJELL SUNDELIUS föddes
i Vänersborg den 8 juli 1908 och avled här den 25 ja
nuari 1977. Han avlade realexamen vid läroverket
1926 och hade därefter några års kontorsanställning
vid Restads sjukhus. 1929 efterträdde han sin fader,
som stadsvaktmästare i Vänersborg men lämnade
denna befattning 1944 för att bli egen företagare
som egendomsmäklare och försäkringsombud. Den
na rörelse innehade han till sin bortgång. I ungdo
men ägnade han sin fritid åt I.F.K. och stadens
roddklubb; på senare år var det av fadern uppförda
vackra sommarstället i Ekudden uppe vid Vänern
hans stora intresse.

Sundelius blev medlem i Gillet 1930.

F. verkmästaren GUNNAR KNUTSSON föddes i
Vänersborg den 8 juli 1905 och avled här den 28 ja
nuari 1977. Efter skolgången började han arbeta hos
fadern Knut Andersson, som i början av 1920-talet
grundat Knut Anderssons verkstäder vid Hamnga
tan. Sonen hade en naturlig fallenhet för mekanik
och ett stort motorintresse och blev med tiden en
mycket skicklig yrkesman. De två utvecklade fir
man, där man ursprungligen sysslat med cykel- och
bilreparationer, men snart specialiserade sig på till
verkning av transportcyklar, även med eldrift. Flera
uppfinningar bidrogo till rörelsens uppsving. Efter
faderns bortgång 1952 fortsatte Knutsson att driva
firman till 1962, då han överlät den och blev arbets
ledare vid Brätteprodukter, där han uppskattades ej
blott för sin yrkesskicklighet utan också för sitt goda

humör. Han var musikalisk, ett arv efter fadern, och hade en utpräglad konstnärlig ådra,
var en icke oäven målare och han skulle säkerligen kunnat gå långt, om han fått möjlighet
att utveckla denna talang. Han var född nära Gröne Gången och tillhörde den av fadern
grundade kamratföreningen Kokhuspojkarna, där han var mycket populär genom sin hu
mor och sin berättarkonst.

Knutsson inträdde i Gillet 1949.
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F. bilförsäljaren GOTTFRID GÖTHERED var
född på släktgården Götered i Vassända-Naglums
socken den 22 januari 1909 och avled i Vänersborg
den 5 april 1977. Han började 1924 praktisera på en
bilverkstad i Vänersborg och blev med tiden taxi
chaufför i staden. Ett par år på 1930-talet drev han
här egen rörelse i bildelsbranschen och var från 1937
försäljare hos olika bilfirmor med lastbilar som sin
specialitet. Sist arbetade han för Granström & Sö
ner. När denna firma överläts 1971, var hans hälsa
vacklande och han tog förtidspension. Genom hela
livet var bilar och motorer hans stora intresse.

Göthered blev gillebroder 1955.

Grosshandlaren JOHN ANDERSON var född i
Vänersborg den 9 spetember 1910 och avled här den
10 augusti 1977. Efter skolgång i läroverket och han
delsskola inträdde han i den av fadern August An
dersson grundade grosshandelsfirman. Vid faderns
död 1932 övertog han firman, som ett tjugutal år se
nare ombildades till Aug. Anderssons Import AB.
1957 sammanslogs detta med ett annat företag i sta
den, K. Johanssons Kolonialvaru AB under namnet
Förenade Kolonial AB. Sedan även trollhätteföreta
get AB Dahlgren & Hult införlivats med bolaget blev
detta ett av de ledande inom branschen i Västsveri
ge. På grund av ohälsa sålde John Anderson företa
get 1962. Han var ordförande i Västergötlands gros
sistförening och hade även uppdrag i staden. Så~ar
han medlem i Svenska Handelsbankens lokalstyreI

se. På det kommunala området var han ledamot i idrotts- ochfritidsnämnden, hälsovårds
nämnden och 1950 års byggnadskommitte. Som en av stadens större fastighetsägare ägna
de han sina senare år åt skötseln av dessa fastigheter.

John Anderson inträdde i Gillet redan 1929.
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F. direktören ELOF GADDE föddes i Vänersborg
den 23 januari 1911 och avled här den 18 augusti
1977. Efter skolgång vid läroverket och vid Philip
Holmquists handelsinstitut i Göteborg började han i
den av fadern Christian Gadde grundade firman
Eskilstunaboden och praktiserade även i en av Göte
borgs större järnaffärer. Faderns rörelse hade
ombildats till aktiebolag 1930 och när denne avled
1943, blev Elof Gadde direktör och chef för bolaget.
Detta övergick till annan ägare 1950 och han drev
därefter agenturverksamhet. Han var en intresserad
filatelist och hade även trädgårdsodling som hobby.
Hans sista år präglades av ohälsa och döden kom
som en befriare för honom.

Han blev medlem i Gillet 1930.

F. byggnadsarbetaren KARL JARHED tillbragte
hela sitt liv i Vänersborg, här föddes han den 6 sep
tember 1895 och avled den 25 augusti 1977. Tidigt
kom han ut i förvärvsarbete, han lär ha varit med
om det stora kanalbygget i början av 191O-talet. Se
dan arbetade han på olika byggen till 1955, då han
efter en bilolycka måste lämna detta tunga arbete. I
ungdomen var han en god fotbollsspelare i V.I.F:s
lag. Vid mognare år ägnade han sig med livligt in
tresse åt fackligt arbete och bekläddes också med
flera kommunala uppdrag, bI.a. som ledamot i fat
tigvårdsstyrelsen 1938-1955, där han också var rote
man, och i barnavårdsnämnden 1945-1955. Han var
likaledes ledamot i en av stadens taxeringsnämnder.
Han hörde också till dem, som hängivet arbetade in
om Folkets parksstyrelsen under dess tidigare år. De

sista verksamma åren var han anställd vid Brätteprodukter.
Jarhed inträdde i Gillet 1954.
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F. byggnadsingenjören CARL-OTTO KLING
föddes i Vänersborg den 6 januari 1913 och avled
här den 28 augusti 1977. Det var en man, som gått
den långa vägen. Han lärde möbelsnickeri hos gil
lebrodern Fritz Dinnetz men sadlade om och utbil
dade sig till byggnadsingenjör vid Göteborgs Tekni
ska Institut, varifrån han utexaminerades 1952, en
vuxenstuderande innan detta begrepp präntats. Han
hade anställningar i olika byggnadsfirmor, tills han
1957 knöts till Ingenjörsbyrån Viak, där han anlita
des som kontrollant vid entreprenadarbeten. Hans
hälsa var emellertid bräcklig och han måste taga
sjukpension 1968. Sitt intresse för snickeriet släppte
han ej och under senare år var hans hobby att res
taurera antika möbler.

Kling blev medlem i Gillet 1955.

F. direktören MAGNUS MAGNUSON föddes i
Vänersborg den 4 april 1892 och avled i Täby den 29
september 1977. Efter studentexamen i hemstaden
1911 blev han samma år officersaspirant vid Värm
lands regemente men övergick följande år till Väst
göta regemente. Han avlade reservofficersexamen
vid Karlsberg 1913, blev underlöjtnant i reserven
samma år, löjtnant 1916 och sedan regementet här
indragits kapten i Bohusläns regementes reserv 1928
och kvarstod i denna befattning till 1947. Under det
andra världskriget fullgjorde han under långa perio
der beredskapstjänstgöring. Åren 1917-1919 vista
des han i New York för studier och praktik inom
skinn-och läderbranschen och efter återkomsten till
Sverige grundade han i Stockholm grosshandelsfir
man Magnus Magnuson, vars chef han var till 1960.

Han bibelhöll intresset för hembygden genom att söka sig till vårt Gille, där han inträdde
1942, och var även medlem i den i Stockholm verksamma föreningen Vänersborgs Skol
pojkar.

63



F. stadsförmannen KNUT SVENSSON var född i
Ås socken, Skaraborgs län, den 2 april 1896 och av
led i Vänersborg den 21 november 1977. Han blev
vänersborgare i barndomen, då fadern anställdes
som stadens förrådsförvaltare. Redan som femtonå
ring kom Knut Svensson i stadens tjänst, blev ordi
narie kommunalarbetare 1918 och befordrades 1933
till förman för stadens allmänna arbeten. När han
pensionerades 1961, hade han varit i stadens tjänst
under 50 år. Få torde ha varit så förtjänta av stadens
medalj med inskriptionen För gagnelig gärning som
han, när han 1955 tilldelades denna utmärkelse. Han
var plikttrogen, gedigen och försynt. Under sin
verksamma tid var han medlem av styrelsen för sta
dens kommunaltjänstemannaförening, men lät i öv
rigt arbetet gå före alla andra åtaganden. Som en

framstående idrottsman hade han många tecken på sin fysiska spänst, som han bibehöll
långt in på ålderdomen.

Svensson var medlem i Gillet sedan 1936.

F. kommunalarbetaren JOHN WENNBERG föd
des i Vänersborg den 17 januari 1907 och avled här
den 29 november 1977. Han började sitt förvärvsar
bete på den gamla tändsticksfabriken. Mycket tidigt
väcktes hans idrottsintresse och han var med i
V.I.F:s juniorlag och tog hem ett distriksmästerskap
i fotboll. Men boxningen skulle bli hans sport. Han
började därmed 1924 och intresset för den höll livet
ut. Redan 1926 tog han sitt första svenska mäster
skap i fjädervikt och upprepade detta två år senare i
lätt- och weltervikt. En tid var han professionell och
verkade som tränare i bl.a. Trelleborg och hemsta
den. Därunder tog han ytterligare ett S.M. Med ti
den kom han i stadens tjänst först som vaktmästare
vid Vänersvallen och sedan vid gatuförvaltningen,
där han hade det tunga arbetet som stensättare. På

äldre dagar var han en trägen medlem i föreningen Gamla V.I.F:are. Vid hans bortgång
ägnade en idrottskamrat honom vackra minnesord i stadens tidning och framhöll där hans
förmåga att fostra unga idrottsmän och hans föredömliga uppträdande i och utom ringen.

Wennberg inträdde i Gillet 1955.

EINAR WEISS
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Ej är jag så rädd för dig, tigande Död,
med kinder så kalla och bleka.
Jag vet du mig hämtar en gång i min nöd,
sen tankarna tröttnat att leka,
men heter du Död, detta skrämmande namn,
så vet jag ändock du bär frid i din famn
för dem som ha segnat på färden
i den rolösa, stormiga världen.

(Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande

berättelse för verksamhetsåret 1977, Gillets 72:a arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma i Gillets styrelserum

torsdagen den 14 april 1977 och till Högtidsstämma på Frimurareiogen,
Allhelgonadags afton, fredagen den 4:e november 1977. Högtidsstäm
man, som samlat 84 gillebröder, leddes av1:e Åldermannen Olov Jan
son.

Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Carl-Viking Wahlin,
Karl Andreasson, Henry Dafgård, Jan Hagberg, Gunnar Ideberg, Ro
land Johansson, Gösta Koren, Herbert Palmström, Åke Ryding, Gun
nar Wedelfors, Orvar Wärne, Lennart Raner, Nils Andersson, Gunnar
Berg, Hugo Dahlgren, Gustaf Johansson, Karl Erik Johansson, Aller
Nordgren, Bertil Ekblad, Yngve Naremark, Erik Tidstrand, Ernst
Magnus Hurtig samt Sune Lundgren.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats avslutade 1:e Åldermannen
Högtidsstämman. Gillebröderna samlades därefter till en gemensam
måltid.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtiosjätte årgång,
som distribuerades under oktober månad.

Vid årets slut hade Gillet 700 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets un

derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshems
stiftelsens särskilda styrelseberättelse.

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e ålderman Sten Sahlin, till
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Ole Thernquist, till gillevärd
Evert Lundborg, till krönikör Sven Lind och till bisittare Carl-Viking
Wahlin. Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden
varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 11 april 1978

Olov Janson

Ole Thernquist

Carl-Viking Wahlin

Sten Sahlin

Sven Lind

Stig Larsson

Evert Lundborg
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l. ALLMÄNNA KASSAN

Debet
Behållning från 1976 .
Medlemsavgifter .
l st 25-årsnål .
Ränta sparkassa .

5.940:41
19.425:

15:
319:21

25.699:.62

Hyra till Stiftelsen .
Extra bidrag .
Sammanträdeskostn .
Kontor & trycksaker .
Uppvaktningar .
Porto .
Skatt .
Andel i årsskriften .
Värme kontor 75-76 .
Värme kontor 76-77 .
Birger 5ljöbergs .
Behållning till 1978
Kassa & postgiro .
Innest i bank .

4.000:
2.000:

611:90
1.516:55
1.900:

208:95
37:

7.798:50
1.276:75

785:60
50:-

1.069:62
4.444:75

Kre

20.185:

5.514:

25.'6'99:

2. VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND

Behållning från 1976 .
Ränta .

8.712.97
630:-

9.342:97

Skatt .
Behållning till 1978
Lån till Stiftelsen . . . .. 2.800:-
Innest i bank . . . .. 6.342:97

200

9.142:
9:342:

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND

51 :
2.255:

2.306:.

Skatt .
Behållning till 1978 innest i bank .

2.131:51
175:-

2.306:51

4. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1976 .
Ränta .

4.666:'

4.666:'

Beh till 1978
Innest i bank .

4.306:75
360:-

4.666:75

5. HJALMAR A LINDEDALS MINNESFOND

Behållning från 1976 .
Ränta .

Behållning från 1976 .
Ränta .

12.309:73
835:-

13.144:73

Beh till 1978
Lån till Stiftelsen .
Innest i bank .

5.300:
7.844:'

1'3.'i44::
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6.MAJOR OSCAR WENNERSTÖMS UNDERSTÖDSFOND

Jehållning från 1976 .
~änta .

5.321:67
395:-

5.716:67

Beh till 1978
Lån till Stiftelsen .
Innest i bank .

1.225:
4.491:67

5.716:67

7. WILHELM & NORA MALMBERGS DONATION

khållning från 1976 .
{änta .

13.713:30
857:-

14.570:30

Skatt .
Beh till 1978
Lån till Stiftelsen. . . . . . . . .. 7.830:
Innest i bank. . . . . . . . . . . . .. 6.466:30

274:-

14.296:30

14.570:30

8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND

Jehållning från 1976 .
'örsålda årsskrifter .
~nnonser .
~änta .

4.689:78
1.282:50
5.600:-

363:02

11.935:30

Skatt , '.' .
Kostnader för årsskriften .
Beh till 1978 innest i bank .

88:
6.482:50
5.364:80

11.935:30

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS UNDERSTÖDSFOND

3ehållning från 1976 .
{änta .

12.548:71
799:-

13.347:71

Beh till 1978
Lån till Stiftelsen .
Innest i bank .

6.780:
6.567:71

13.347:71

lO. NILS CARLSTRÖMS MINNESFOND

lehållning från 1976 .
~änta . .

7.759:66
533:-

8.292:66

Skatt ' .
Beh till 1978
Lån till Stifte1sen . . . . . . . . .. 3.100:
Innest i bank.. . . . . . .. . .. .. 5.031 :66

161:-

8.131:66

8.292:66

Il. VIKTOR & ELLEN HANSSONS UNDERSTÖDSFOND

~hållning från 1976 .
änta .

5.439:60
355:-

5.794:60

Julgåvor .
Beh till 1978
Lån till Stiftelsen 2.700:-
Innest i bank. . . . . . . . . . . . . . 2.839:60
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5.539:60
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12. EMIL JOHANSSONS UNDERSTÖDSFOND

4.10:

4.10:

Beh till 1978
Innest i bank .

3.782:62
320:45

4.103:07

13. HALVORD LYDELLS MINNESFOND
Donator Bertil Landberg

Behållning från 1976 .
Ränta .

Donation 770729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.440:-
Ränta 300:-

9.740:-

Beh till 1978
Innest i bank . 9.741

9.74(

Granskningsberättelse
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles rä

kenskaper och förvaltning under 1977, får efter fullgjort uppdrag avgi
va följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fon
ders räkenskaper och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de
granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.

Någon anledning till anmärkning föreligger icke beträffande de till
oss överlämnade redovisningshandlingarna, bokföring, inventeringen
av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.

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

Vänersborg den 5 april 1978

Gunnar Berger
granskningsman

Mauritz Björnberg
granskningsman
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STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEMSSTYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1977.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får härmed
avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1977, Stiftelsens tjugo
,jätte arbetsår.

Räkenskaperna utvisa följande:

VINST & FÖRLUST KONTO

26.215:35

Kredit

26.103:04
112:31

Hyrors konto. . . . . . . . . . . 19.800:-
Bidrag fr allm kass . . . . . . 4.000:-
Extra bidrag fr allm kass. 2.000:-
Räntors konto. . . . . . . . . . 303:04
Årets underskott .

25.915:35

300:

26.215:35

IN & UTGÅENDE BALANS KONTO

14.171:-
748:

2.063:75
1.601:
7.317:60

14:-

Debet
Räntors konto .
Skatte konto .
FasLkostn konto .
Försäkringars konto .
Reparations konto .
Porto konto .
Julgåvors konto .

Tillgångar
Fastighetens konto (taxv. 150.000:-) ..
Inventarie konto .
Bank & postgiro konto .

Kapital konto .

111
155.000:

3.100:
2.463:21

160.563:21
14.421 :79

174.985:-

31112
155.000:

3.100:
4.473:90

162.573:90
14.534:10

177.108:-

Skulder
Låne konto 174.985:- 177.108:-

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION

Debet
Behållning från 1976 .
Ränta .

70.182:77
3.842:19

74.024:96

Beh till 1978
Lån till Stiftelsen .
Innest i bank .

Kredit

61.623:
12.401:96

74.024:96
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Även detta år har en reparation varit nödvändig att utföra. Tvättma
skinen visade sig vara utsliten, någon lagning av densamma var uteslu
ten på grund av, dels svårigheten att få fram reservdelar, dels den beräk
nade kostnaden för en sådan. I stället insattes två stycken mindre maski
ner, något begagnade men felfria och med kvarvarande garanti. Detta
drog en kostnad av kronor 6.623:-. Bytet har finansierats genom upp
låning ur Eliassonska fonden, vilken som bekant är direkt knuten till
Stiftelsen.

Inom sig har styrelsen för året utsett till v.ordförande Sten Sahlin, till
sekreterare Stig Larsson, till kassör Ole Thernquist, samt till fastighets
förvaltare Carl-Viking Wahlin.

Vänersborg den 11/41978

Olov Janson

Ole Thernquist
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Carl-Viking Wahlin

Evert Lundborg

Stig Larsson

Sven Lind



Revisionsberättelse
Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs Söners

Gilles Ålderdomshems räkenskaper och förvaltning får efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskaper
och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens ekono
miska förhållanden och om förvaltningen av dess angelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisnings
handlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller eljest be
träffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full an

svarsfrihet för 1977 års förvaltning.

Vänersborg den 5 april 1978

Gunnar Berger
revisor

Mauritz Björnberg
revisor

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
TILLGÅNGAR DEN 31/12 1977.

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hemströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar WennerströmS Understödsfond .
Wilhelm & Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura & Ester Danielssons Understödsfond .
Nils Carlströms Minnesfond .
Viktor & Ellen Hanssons Understödsfond .
Emil Johanssons Understödsfond .
Halvord LydelIs (Landberg) Minnesfond .

Stiftelsen Vänersborgs Söners
Gilles Ålderdomshem
Ingeborg & Gottfrid Eliassons
Donationsfond .
Avgår fastigheten .

5.514:37
9.142:97
2.255:51
4.666:75

13.144:73
5.716:67

14.296:30
5.364:80

13.347:71
8.131:66
5.539:60
4.103:07
9.740:-

74.024.96
14.534:10

100.964:14

59.490:86

160.455:-
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

1977.
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MEDLEMMAR
Födelse- Inträ-

år desår
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö ooooooooooooooooooooooooooooooo 1935 75
ALBRECHTSON, ERIC, fdo Tillskärare, Vänersborg . ooooooooooooooooo.1894 54
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg oooooooo 1948 75
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg ooooooooooo 1924 55

*ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg ooo oooooooooooooo 1922 51
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg oooo. oooooo. oo ooooooooooooooo 1956 76
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem ooooooooooooo 1944 58
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg ooooo.. ooooooooooo. ooo 1916 54
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg oo.. oooooooo. oooooo 1923 58
ALM, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo 1944 73
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg oooooooooooooo. ooooooooooooooo 1908 (43)76

*ALMQVIST, SVEN, Professor, Linköping oooooooo.. oo. o. oooooooo. oo 1931 46
ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv ooooooo. ooooooo 1910 55
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg oooooooooooo 1940 74
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg ooo. ooooooooooooooo 1917 60
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg ooooo. oooooooooo 1909 55

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma oooooooooooooooooooo 1917 43
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ooooooooooooooooooo. oooooooooo 1940 74
ANDERSSON, BROR, Sågare, Vänersborg ooooooooooooooooooooooooo 1935 69
ANDERSSON, CARL-AXEL, Göteborg oooooooooooooooooooooooooooo 1918 72
ANDERSSON, CHRISTER, fiI.mago Vänersborg oooooooooo. ooooooooo 1945 55
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg oooooooooooooooooo. ooo 1914 54

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ooooo. oooooooooooooooooo 1915 51
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg oooooooooo 1897 42
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg . oooooooooooooo 1913 46
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg o. ooooooooooooo 1917 69
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg ooooooo. oo. ooooooooooooo 1918 65

*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg t o. ooooooooo. oooooo 1910 29
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Vänersborg oooo. ooooooooooooooooo 1953 74
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg oooooooooooooooooo 1923 58
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg ooooooooooo 1935 76
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ooooo. ooooooooooooooo 1930 59
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg ooooooo' ooooooooooooooooooooo 1968 69

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg oooooooo.. o. ooooooooooooo 1915 53
*ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg ooooooooooooooooooooooooo 1922 51
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) ooooooooooooooooooooo. oooooooooooooooooooooooo 1892 42
ANDERSSON, PER ARNE, Vänersborg . ooooooooooooooooooooooooooo 1970 70
ANDERSSON, PER-GÖRAN, Köpman, Mellerud ooooooooooooooooooo 1936 60

*ANDERSSON, RAGNAR, fdo Köpman, Vänersborg . oooooooooooooooo 1919 35
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg t ooooooo. ooooooo 1921 68
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*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg 1918 45
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg 1928 76
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg . .. 1924 70
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg , . .. 1950 75
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg .. . .. 1914 55
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg . .. . .. 1900 61
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg 1925 72
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906 54

*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .. .. 1907 53
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .. .. 1938 68
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 66
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg... .. . . .. 1914 66
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör, Vänersborg 1924 75
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg . .. .. 1912 61
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 75

*ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping..................... 1897 46
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .. 1927 60
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg . 1920 59
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .. .. 1918 55
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .. 1932 73
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .. 1934 63
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg . . .. .. 191O 66
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan.......... .. .. 1903 55
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg . .. 1934 76
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg , 1968 68

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 1920 53
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1944 68
BERG, LARS, Vänersborg . . .. 1967 68
BERG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg .. .. 1939 67
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1974 76
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem. . . . . . . . . .. 1943 55
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg . .. 1904 54
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem.... .. .. 1967 76
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1970 76
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg 1937 72

*BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciuffenna, Italien. . . . . . . . . . . . . .. 1911 32
*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö......................... 1920 43
*BERGSTÖM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg. .. 1912 29
*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg. .. 191O 43
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol... .. . .. 1930 48

BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) . . . . . . . . . . . . . .. 1901 (24)62
*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum . 1911 46

BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud . .. .. 1938 75
BJERSTAF, LARS, Vänersborg . .. .. 1940 76
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BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg ... ... . . .. .. 1923 65
BJÖRNBERG, HÄKAN, Fil.kand., Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1954 77
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg '" . . .. .. 1927 54
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg . . . .. 1929 54
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Angered... . . 1953 77
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg . 1926 60
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .. ... ... . .. . . .. 1943 77
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . 1912 54
BLOMGREN, LARS, Elevhemsföreståndare, Vänersborg . .. . ... 1941 77
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .. . .. .. 1960 77
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .. . .. . .. 1908 77
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg ständig medlem. .. .. .. . . 1923 55
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem..... ... ... 1914 55

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1906 48
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Äsa .. ..... ... . 1919 54
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås... 1898 61
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928 74
BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg . 1947 67
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg 1932 67
BÄCKSTRÖM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg . . 1907 54
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .. 1902 70

*CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping.. . . .. . .. 1905 30
*CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad . . 1907 30
*CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911 30
CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1913 55
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg . . 1916 49
DAFGÄRD, BENGT, Arbetsledare, Trollhättan ständig medlem. 1939 50
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby........................... 1919 67

*DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .. 1903 53
*DAHL, LENNART, Bersingenjör, Sandviken. .. 1924 48
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 55

*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 30
DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 1911 55
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg '" . .. . 1965 67

*DAHLGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg . 1911 53
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .. . 1918 75
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg . . . .. 1957 71
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg 1938 64

*DINNETZ, FRITZ, Snickarernästare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1895 21
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg 1928 73
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön. . 1898 60
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .. .. . .. . 1900 62

*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .. . 1903 46
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EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .
*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Eslöv .
EKSTRÖM, ARTHUR, Vänersborg .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

*ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall .
*ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg ständig medlem .

*ENGLUND, NILS, Leg,läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, DyItabruk ständig medlem .
ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Dyltabruk .
ERIKSSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg ständig medlem .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .

*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg , .

*ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOF, Tandläkare, Vänersborg ständig medlem .
ERICSON, KARL, fd- Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ., ...........•........
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg '"
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg , .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .

1916
1919
1924
1916
1935
1922
1916
1949
1951
1908
1930
1919
1940
1912
1906
1916
1913
1943
1949
1909
1966
1939
1913
1944
1913
1904
1912
1918
1927
1902
1909
1966
1908
1939
1896
1932
1906
1921
1925
1925
1906
1942
1909
1906

71

44
50
53
73
73
60
74
65
77
75
44
75
30
30
51
42
47
49
30
66
47
55
54
46
77
46
66
77
50
55
66
43
54
59
64
55
58
70
61
76
76
67
55
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FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FILIPSSON, GÖSTA, Snickare, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg - .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .
FRÄNDEGÅRD, CARL-ERIK, Överstelöjtnant, Täby .

*FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1974) .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg t .
*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GAILE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .

*GEMVIK, GÖSTA, Intendent, Vällingby .
*GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .

*GLASELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Trollhättan .

*GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av gillets
medalj (1956) .
GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Åkersberga .

*GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULTZ, LENNART, Fil.mag. Vänersborg .

*GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1967) .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
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1942 66
1926 74
1914 68
1953 77
1915 75
1910 52
1916 69
1940 68
1922 76
1923 69
1916 71
1919 69
1945 67
1927 67
1920 67
1922 67
1918 75

1896 24
1917 56
1939 71
1911 30
1915 34
1911 51
1918 67
1911 47
1917 46
1918 66
1939 77

1920 55
1910 46
1939 67

1884 07
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28
1923 46
1944 71
1935 66
1918 55
1937 77



GÖTHBERG, INGVAR, Servicerädgivare, Vänersborg .
GÖTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg t .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed , '" .. " .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

*HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar .
*HAGBORG, ARNE, fd. Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem .

*HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde " ..
HAGSER, HÅKAN, Försäljare, Vänersborg .

*HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg , .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg , .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg '" ..
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
*HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Umeå ständig medlem .
*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg , .

HANSSON, CHRISTER, Restaurangchef, Arvikaständig medlem .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ., , .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*HASSELBERG, GÖSTA, Professor, Uppsala " .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .

*HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ERNST, f. Rektor, Vänersborg ., , .
HEDQUIST, PER, Kontorist, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .

*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg ., .
HELLSTRÖM, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .

*HELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .

*HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

1932 64
1909 55
1919 65
1922 (66)74
1922 53
1908 30
1941 53
1931 52
1946 68
1947 72
1912 52
1912 55
1915 66
1925 45
1945 76
1917 67
1934 76
1926 45
1899 28
1924 52
1942 57
1908 66
1940 64
1943 64
1905 59
1909 42
1945 76
1907 34
1934 57
1904 63
1902 72
1943 76
1955 73
1906 29
1902 55
1930 64
1956 75
1905 43
1910 65
1908 60
1927 76
1903 50
1920 75
1953 66
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*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBER, PER, Disponent, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala c ••••••••••••••

HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGZELL, LENNART,Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, BENGT-ARNE, Byggnadssnickare, Vargön .
JACOBSSON, SVEN-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .
JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .

*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

*JANSON, OLOV, Kamrer, Vargön, Förste ålderman, innehavare av
gillets medalj (1975) .

JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg t .

*JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Lund .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Vänersborg .
JOELSSON, RUNE, Driftmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARTUR, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transport!edare, Vänersborg .

*JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .

*JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
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1923 53
1921 77
1922 64
1944 77

1907 71
1934 61
1941 74
1932 53
1901 65
1920 70
1939 70
1950 75
1950 75
1966 76
1908 57
1936 59
1920 50
1938 66

1909 30
1926 58
1895 54
1913 30
1941 64
1943 64
1947 64
1898 26
1950 77

1954 76
1927 76
1914 68
1907 59
1911 75
1959 76
1976 76
1920 60
1899 50
1933 66
1946 66
1905 53
1910 54
1907 60
1921 73
1908 44



JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o o. o
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg o ooo o 0.0 o oo oo.
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg oo oo ooo ooo ooo o oo o oo oooo
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg ooo oo oo o ooo o o oo oo o o ooo
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg o oo ooo ooo
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg oo ooo o ooo ooooo •

JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Dals Rostock oo o ooo oo oooo o
*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg o oo ooo ooo o oo o oo oo o

*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg o oooooo ooo o oo o o o oo o o
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem o oo ooo ooo o ooo ooo oo o o

JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg o ooo o oo o ooo oo o oo oo o

JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg oo o ooo o oo o oo ooo

JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg oo ooo oooo oo oooo o o ooo o oo oo o oo o o

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg oo o oo o ooo oo o o

JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg o o oo o o o o o o o o oo oo o

JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg oo o o o o ooo ooo o o o oo o

JOHANSSON, STEN, fdo Motorförman, Vänersborg oo o o ooo ooo oo o oo oo

JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta o oo oo o oo oo ooo oo o o ooo oo o oo o o
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg o o ooo ooo o ooooo o ooo oo o
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered oo ooo oo o o o oo ooo oo o
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg o o oo o oo o ooo oo oo
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg o oo oo o oooo ooo oo o oo o.
JONSSON, BENGT Ro, Docent, Solna oo ooo oo o oo o00 ooooo oooo o o ooo ooo

*JONSSON, ERIK, Vänersborg ooo oo o o o oo o o o oo ooooo o o o oooo o o o oo o o o.
*JONSSON, HELGE, Vänersborg ooo o o oo o oo o oo o oo o ooo ooo o ooo oo o oo oo
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg oo o ooooooo oo oo o
JONSSON, LARS, Vänersborg ooo ooo o o oo oo o oo oo ooo oo o oooo o o o oo o oo o

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg o oo o oo o ooo o oo ooo o o ooooo oo oo
JONSSON, SVEN, Vänersborg oo o o oo o o o oo oo o oo oo ooooo o o ooooo o oo o oo

JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg o oo o oo ooo o o oo o oo oo o

JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg o oo oo o oo o oo oo ooo ooo ooo o oo ooo oo oo

JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg o ooo oo o oo o o oo oo o oo o o

JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv oo oo ooo oo oo oo o oo o oo o oooo o o oo o o o

JÄTBY, RUNE, Skorstensfejarmästare, Vänersborg ooo oooooo o oo o oo oo o

KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg o oo oo oo oo o oo o oo o ooo ooo oo o o

KARLSSON, BERTIL, Eiinstallatör, Hägersten o oo oo oo o oo o oooo o00 oo oo

CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg ooo oo o oooo oo ooo oo o
CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vargön ständig medlem o oooo o

*CARLSSON, ELOF, fdo Direktör, Ljungskile, ständig medlem oooooo o oo

CARLSSON, ERIC, Lagerchef, Vänersborg o oo o oo ooo o o oo ooo o oo o oo oo o

KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg o o ooo ooo o o o o ooo o o o
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre oo o oo ooo ooo o o oo oo o o oo ooo oooo

*KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg o o ooooooo o o oooo oo o ooo oo

CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg o o o oo o o oo o oo o oo o oo oo o

1928
1918
1937
1910
1923
1908
1914
1927
1910
1962
1963
1935
1973
1905
1930
1944
1902
1923
1937
1932
1957
1939
1930
1920
1912
1914
1960
1923
1956
1931
1909
1948
1933
1931
1929
1910
1914
1944
1904
1945
1913
1912
1911
1928

65
55
76
55
66
66
69
53
42
76
76
59
76
53
65
76
55
57
59
67
76
75
54
46
45
66
63
45
63
65
59
75
65
76
75
58
54
47
30
75
67
75
51
60
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CARLSON, INGVAR, Överskötare, Vilnersborg ",.". O,", •• ,,,., o,

"'CARLSSON, CARL ANDERS, fd, Disponent, Vilnersborg stdnd/g
medlem 'O" o , o • , • , , , • , , • , • , , , , , , , , , • , , , • , , •••• o , •• o • , , •• , , , o , o ,

"'CARLSSON, CARL·GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg '" o,. o o o,, o, o, o

CARLSSON, CARL·OTTO, Instruktör, Vilnersborg ., , , " . , , '" , 'o, o'

CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Göteborg stOnd/g medlem, ,., "O

CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg ,. 'o, •• , ,. o, ., ,. o o , ,.,.,

KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg ",., .. ".,' o, •• o, ••• ".

KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .. , , , o "o •••• , , , , o , , , •• , , • , •

KARLSSON, LARS OLOF, Stud, Vänersborg , .. o,. O". O,,,",,,.,"

KARLSSON, LEIF, Försäljare, Vänersborg ",' " .. ,.,' , , .. , , . o, ""

CARLSSON, LENNART, Personalass" Mölndal stOnd/g medlem, , , o , o ,

CARLSSON, NILS·ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW , , ,. o., • o o • o ••

CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg , , , , . , ..
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, VIInersborg , .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, VIInersborg , , , . , , , , .. , , , ..
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö ., .. , , , .. , .. , .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg , . , , , , , , . , , , , ..
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg , , , , , .. , , , , . , . , , , .

"'KIHLSTRÖM, LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg . , , , .. o o , o o ••• ,

KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg , , . , , , . , , ,
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp , .. , . , . , o , ••• , , •• , , , •• , , , • , •••

KJELLSSON, DAN, Verkmästare, VIinersborg , , '" .. , .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg , , .. , .
CLAESSON, CARL·ERIC, Köpman, VIinersborg , , '" ,.,.,.
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, VIinersborg t . , , .... , .. , , , .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .,.,.,.,., ... ,' ... ' , '" ,., .

"KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg t ' , .. , , , ... , . , .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika , , .. , , '" , , .

"KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .,., , , ,., . , ... , ,
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Åkersperga ".,., , ,., , '" , , .. , .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors ,' .. , ., ..

"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda . , , . , ,
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .,., '" ,., .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga .. , ..... ,', , .. , .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg stlindig medlem . . , .. , ,
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult , , .. , ., ..

"LARSSON, AXEL, fd, Köpman, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1969) , ,., , .

LARSSON, BO, Verkmästare, Borås , .. , . , .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg '" .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg .. , .
LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .. " .
LARSSON, GÖTE, Postiljon, Göteborg '" .
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1924 69

1897 32
1909 30
1917 66
1939 47
1952 60
1908 SS
1896 57
1957 76
1948 76
1946 47
1919 54
1926 67
1914 58
1915 58
1.913 63
1900 70
1948 75
1907 49
1936 65
1928 76
1941 74
1944 74
1916 55
1913 55
1945 68
1905 49
1934 64
1908 53
1913 74
1898 60
1912 33
1930 77
1921 63
1963 63
1939 77

1890 19
1922 46
1910 64
1896 69
1936 55
1944 66



LARSSON, HARRY, Bllmelumlker, Vllnersborg , ., ., , . . 1913 54
LARSSON, HENRY, Rektor, Vllnersborg ., .,., , ' .,.,. 1907 76
LARSSON, HERBERT, RiksdagsmlIn, Vlln@rsborll .. ' , , , ., ". 1909 66
LARSSON, JOHAN, Vllnersborg sUlndl1 medlem, .. , ". 1966 66
LARSSON, LARS, Kllmrer, Göteborg , , , , ."... 1943 68
LARSSON, LARS, Elektrlk@r, Trollhllttlln , , , , , .,. 1914 74
LARSSON, RAGNAR, Kommunlllllrbetllre, Vlln@rsborg .. , .. , .. " .. ,' 1908 55
LARSSON, ROLF, Underlnspektor,SkärholmensUlndllmedlem .... ,., 1924 56
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Ollleskrlvare , •. , •.... , . , , , ., 1935 57
LARSSON, SVEN, Butiksbltril.de, Vil.nersborll ' .. " , .. , .. , ,.,'. 1929 70
LARSSON, SVEN, Mejerist, Viinersborg . , , , , .. ,' 1914 75
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänstemlln, Vil.nersborg '" '. 1911 54
LARSSON, ÅKE, SVllrvllre, Trollhättan , . , , . , , ,. 1944 77

*LAURELL, JOHNNY, TIdskrIvlIre, Vil.nersborg , ,' , " ., .. ,.. 1908 46
LINDH, ERIK, Köpmlln, Vil.nersborg , , , , , . , . , , . , .... , . , , ,. 1906 SS
LIND, HÅKAN, Jur.kand" FrllndefofS , , ,.,., " .. "., ., ., ." 1948 54
LIND, LARS, ClvIllnllenjör, FIodII , " " " " ". 1944 50
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vllnersborll , , .,. 1930 57
LIND, OLOF, ButIksföreståndare, Vänersborll , . , , .. , . '. 1932 76

*LIND, OLOV, Civilingenjör, KrIstilInstIId , .... , .• ,.,' ., ., .. ,', .. , .,' 1920 45
*LIND, SVEN, Direktör, Vllnersborll KrfJnlk(Jr. Innehavare av III/ets
medalj (1976) ., , .. , "., , , , ,... 1913 40
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Viinersborg .. , .. ,.,' ., , .. , ".. 1938 66

*LINDBERG, AXEL, Köpman, Viinersborg , . , . , .. , , , , .. , . l!m~ 42
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstlldsllrbetllre, Vllnersborll ,., .. , .... 1949 66
LINDBERG, BERTIL, Verkstlldsllrbetllre, Vänersborll , , . , . . 1918 62

*LINDBIlRG, GEORG, fd. Organislltlonschllf, MII1mö , , .. , .. 1899 47
LINDBERG, INGE, ExpeditIonsförmIIn, Vänersborg , , .. , ., ., 1921 60
LINDBERG, CARL·AXEL, Ingenjör, Onslllll ., ... ,., ." , '" .,' .. 1944 65
LINDEN, LARS, StuderlInde, Vänersborg st/indll medlem . . , .. , . , . , , •• 1954 75
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen st(Jndll medlem, .. , ., ' .,. 1927 62
LINDGREN, FOLKE, Fllbrlkör, Vänersborg ,., .. ' " ., .. , 1914 S4
LINDGREN, GÖSTA, fd. Bygsnlldssnlckllre, Örebro .. , ." , .". 1903 55
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg , , ,.". 1921 65
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersbors ,., .. , .. ,', .. ,., ., 1914 77
LINDQVIST, ARNE, FIllIre, Vänersborg .' , , ,',.,' .... 1921 (57)74
LINDQVIST, ARNE, TjänstemlIn, Vänersborg .. , , , ,' ., .,." .. 1932 76

*LINDQVIST, HAKAN, Kyrkoherde, Kungälv, , . , , , . 1914 37
*LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östrll Emtervlk , , . , .. , , . . . 191/ 35
LINDSKOG, STURE, Köpmlln, Trollhättlln , , .. , , , '. 1895 69

*LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum ,., .. , , , . 1908 30
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sllndvlken ,., .. , , .,., ,' .. , .,. 1918 63
LINNARSSON, NILS, Posttjänstemlln, Hlslns;sbllckll .,."." ... , .". 1912 SS
LISS, PER ARNE, Vänersborg " ... " ... " ...... " .... , .. , .. . .. ... 1940 67

85



LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst,-föreståndare, Vänersborg .

*LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SÖREN, Billackerare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasågare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg bisittare i styrelsen .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Villach Österrike .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .

*LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Vänersborg .
LÖFQVIST, INGEMAR, Leg.läkare, Göteborg .
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping .

*MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
*MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapten, Näsbypark t .
MAGNUSSON, NILS, Folksskollärare, Ljungskile .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .

*MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunarbetare, Vänersborg .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .

*NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalass., Vänersborg .
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1949
1913
1907
1923
1932
1957
1921
1956
1952
1925
1941
1912
1913
1907
1921
1919
1894
1936
1901
1953
1926
1933
1918
1908
1913
1943
1914
1937
1892
1892
1940
1910
1922
1931
1"924
1914
1919
1919
1925
1919
1923
1912
1922
1925

75
55
28
66
66
66
42
73
73
42
67
49
53
69
52
52
30
69
39
55
64
76
68
75
49
72

58
65
44
42
65
60
70
58
52
68
55
77

54
75
66
60
53
56



*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg : .
NILSSON, LARS, Studerande, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo .

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDFELDT, JAN ERIK, Ingeniör, Märsta .

*NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
*NORDFELDT, PER-OLOF, Disponent, Partille .
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .

NYLEN, ALGOT, Civilingeniör, Vänersborg ,
NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .

*OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
OLLSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg , .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg , ,
OLSSON, GUSTAF, Teckningslärare, Vänersborgständig medlem .
OLSSON, JAN, Stud., Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLSZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .. , .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön , .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .

*POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .
*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem .

PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg , .

1924 50
1920 66
1957 74
1904 66
1908 41
1923 58
1910 66
1949 50
1921 43
1925 43
1909 53
1901 66
1928 58
1914 52
1909 67
1921 60
1900 (42)74
1901 55
1929 48
1918 72
1955 72
1912 60
1935 75
1949 72
1915 55
1919 74
1933 76
1902 53
1910 52
1947 76
1942 76
1937 65
1909 54
1923 76
1919 70
1917 57
1897 57
1943 71
1902 55
1914 59
1904 52
1914 51
1923 52
1896 54
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RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .. , , , .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim , , , .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla erslWare i styrelsen .
RANER, STEN ERIK, Med.kand., Göteborg .
RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

*RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, OLOF, Advokat, Östersund .. '" . , .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg " , .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg .
ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
ROSENGREN, KARL·ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

*ROSLlN, HENRY, Köpman, Trollhättan. '" , .
ROSLlND, LARS·GÖRAN, Optiker, Vänersborg ständig medlem .
ROSLlND, SVEN·GUNNAR, Optiker, Mellerud ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund '" .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg , .
*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
SAHLlN, PER-ANDERS, Fil,kand., Sundbyberg .

*SAHLlN, STEN, Direktör, Vänersborg Andre ålderman. innehavare av
gillets medalj (1975) .
SAND, OLOF, Köpman, Vänersborg .

*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDGREN, EGON, Elektriker, V. Frölu!1da .
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkollllrde, Vänersborg .
SCHELlN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .
SILJEVALL. FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .

*SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), l:ste Postiljon, Vänersborg .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Vänersborg .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg " .

*SJÖLlNG, LARS·GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg " .
SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, BENGT·OLOF, Köpman, Vänersborg .

*SJÖSTRÖM, GUSTAF, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .

*SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Vällingby , .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF, l:e Järnvägsexpeditiör, Vänersborg .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*SKÄRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan innehavare av
gillets medalj (1974) ..............................•...............
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1914 55
1929 66
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60
1913 51
1944 73
1905 66
1908 54
1923 55
1938 71
1906 31
1946 58
1940 58
1920 76
1903 43
1920 53
1945 50

1913 36
1933 76
1911 34
1913 55
1909 62
1907 75
1925 74
1924 74
1914 42
1957 76
1932 76
1918 69
1926 52
1933 52
1917 58
1922 65
1900 30
1930 77
1914 45
1937 69
1925 58
1915 69

1896 24



SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, KQpman, Vänersborg , .
SPETZ, PER·GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pal.mag., Göteborg .

·STENSTRÖM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

·STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
·STERNER, SVEN·AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ....................•.
STRANDBERG, CARL·ERIC, Distriktschef, Vänersborg .
STRÖM, GÖSTA, Konditor, Hedemora .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, LARS, Direktör, Vänersborg .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ; .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg , .

·SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg Innehavare av
gii/ets medalj (1969) ...............•......••....••.•...•.•.•..•.•.

·SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, VIiInersborg t .
·SUNDELIUS, OSCAR, fd. l:e Poliskonstapel, Vlilnersborg .
·SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhlilttan ., ..
·SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vlilnersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vlilnersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vlilnersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vlilnersborg .
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg .

·SVENSSON, ALF, Kamrer, Nyköping .
·SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .

·SVENSSON, GÖSTA,Överingenjör, Båstad .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, stlJndlg medlem . ...••.....•.....•

·SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg t .
·SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Teknolog, Lund .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Vänersborg stlJndlg medlem . ........•.......•.

·SVÄRD, TAGE, Hälsingborg .
·SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn .
·von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .
·von SYDOW, CHRI9TIAN, Disponent, Kungsängen .
·SÄFSTRÖM, PER·OLOF, Överingenjör, Gävle .

1927 62
1918 SO
1925 70
1904 S9
1916 67
1908 71
1939 74
1905 30
1937 76
1922 41
1923 47
1921 7S
1931 7S
1908 SS
1920 76
1930 64
1934 67
1936 7S

1890 19
1908 30
1901 30
1909 SI
1908 SI
1909 SS
1923 72
1918 SS
1904 73
1906 70
1923 48
1916 43
1932 64
1912 42
1975 76
1896 36
1910 36
19S0 76
19S3 63
1972 72
1910 3S
1916 42
1909 30
1899 4S
1924 42
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*SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg ersättare i styrelsen .

*THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg
Kassajogde, innehavare av gillets medalj (1976) .

*TIBBLIN, ARNE, posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Kontrollant, Gråbo
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Örebro .
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .
TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Frändefors .

*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Bromma ständig medlem .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg .

*THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .

*THUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRÖM, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Göteborg ~ .
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, Fil.mag. Göteborg .
ULLGREN, SIXTEN, Ingenjör, Göteborg .
WADMAN, INGWAR, l:e Byråsekreterare, Vänersborg .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .
WASSENlUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg .

·WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
·WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum .
·WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare; Kvissleby .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg .
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1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54
1939 50

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76
1907 53
1909 69
1936 76
1915 59
1904 54
1937 52
1905 18
1922 55
1910 70
1906 42
1915 55
1907 29
1898 60
1934 75
1973 75
1906 70
1941 69
1945 69
1919 75
1920 69
1960 71
1932 51
1902 (65)75
1933 75
1907 54
1904 53
1916 42
1908 42
1949 66
1901 65



WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla............... . . .. 1935 61
WELANDER, STEN, Bitr, Kronofogde, Trollhättan.............. . ... 1939 61
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg . . .. 1965 73
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg 1960 73
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg t . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1907 55

*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg . 1931 46
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg 1951 75
WERNER, ARNE, l:e Hantverkare, Vänersborg . 1912 58
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg -........... . 1925 60
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936 72
WERNER, TAGE, Maskinist, Trollhättan....................... . 1915 71
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg 1908 54

*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . 1917 52
*WEST, JOHN, fd. Läroverksadjunkt, Göteborg.................. ... 1892 30
WESTERBERG, BERTIL, Malmö................................. 1917 76
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg 1940 76

*WESTERLUND, EINAR, I:e Kronoassistent, Vänersborg 1913 46
*WESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Täby..... 1910 40
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915 77

*WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje..... 1912 38
*WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg 1905 34
WESTHALL, HÅKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg 1938 74
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg........................... 1945 75
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö...................... 1932 75

*WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö.... 1904 28
WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg 1919 58
WIKNER, ALFRED, New york................................... 1899 66
WIKNER, KARL-WILHELM, PraktJäkare, Åsbro .. 1903 59

*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby..... .. 1924 51
WULF, ANDERS, Fil.kand., Vänersborg .. 1943 63
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg 1903 63
WULF, ERIK, Civilekonom, Vänersborg .. 1950 63

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan.......................... 1928 53
ZETTERBERG, BO, Försäljare, Vänersborg . . . . ... . . . .. . . . . . . . .. . . . 1950 74
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg 1917 64
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .. . . . . .. .. . . . . . . .. . .. .. . . . 1950 64
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vargön.. .. . . . . . . . .. . . .. . . . 1913 58
ÅBERG, BERTIL, fd, Brukstjänsteman, Vargön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 55
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .. 1920 55
ÅBERG, GERT-OLOF, Studerande, Vänersborg . .. 1958 74
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930 75
ÅBERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Vänersborg .. 1943 76
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ... , . . . . . . .. . . . . . . . . . 1923 61
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg . .. 1903 69
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*AKESSON, NILS-BRlK, Överstelöjtnant, Halmstad" , , "',."., , ,.,' 1922 46
*ASTRÖM, HELGE, fd. Pollstkommlssarie, Vänilrsbors ,., .. " "" "., 1902 42
ASTRÖM, WALDEMAR, Stadsombudsman, Vänersbors .", .... ,',., 1912 74
ÖSTERHOLM, LAGE, Insenjör, Vänersbors ' ,., .. , .. ,' , , .. , , ,.,.,. 1933 72
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersbors ' . '" "., .• ,' ,.,. 1920 74

Antal mcdlilmmar under Aret: 700.

* tilldelad 25-Arstec:knllt.

För att underllUa klll••afogdena arbete med medlemeförteckningen
ombed.. gillebröderna att till Olllet anmlla IV. Indrlng ay Idr•••, titel,
m.m. under adre••

Vlner.borg. Söner. Ollle
Thernqullt Sundlgatan 12,40200 Vlner.borg
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NYA MEDLEMMAR 1977-78

GRANAT, STELLAN, Fil.kand. Vänersborg . . . .. 1948 77
NORDQVIST, YNGVE, Överingenjör, Vänersborg . 1930 77
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .. 1923 77
STRAND, ROLAND, Trollhättan... .. . 1908 77
BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg ,., """""'" 1935 77
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg , ,. ,,' ,. ,. ,., '" 1927 77
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .. , .. , .. , .. , , 1921 77
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Ronneby , , ,. 1952 77
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg ,.,., " 1956 77
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg ,........ 1923 77
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla " 1923 77
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ". . 1923 77
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg ,., ,.. 1927 77
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg ,...... .. 1925 77
Kt-.RLSSON, STIG, Servicechef Uddevalla .. , . , , , . . .. . . . 1936 77
JOHANSSON, BERNT, Uddevalla , , ,.......... 1932 77
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg ,. 1965 78
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ,..... 1923 78
JONASSON, EVERT, Aukt revisor, Göteborg,., ,........ .. 1917 78
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ,. , ,. 1928 78
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön ,............ .. 1947 78
SANOELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön , ,.... 1910 78
EONER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda ,. . .. 1910 78
EONER, OLLE, Redaktör, Stockholm. . .. 1908 78
AHLIN, ANDERS, Vänersborg sttindig medlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965 78
AHLIN, ULF, Vänersborg sttindig medlem.............. .. 1968 78
JOHANSSON, KJELL, Tjänsteman, Vänersborg , " 1922 78
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg . .. 1909 78
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1918 78
WEOHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1913 78
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .. . .. 1911 78
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1978

Styrelse

JANSON, OLOV, Kamrer, Förste ålderman, 1973 (1964).
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974).
THERNQU1ST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Kassajogde 1972 (1964).
LIND, SVEN, Direktör, Krönikör 1969 (1966).
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Bisittare 1972

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

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
THERNQUIST, KJELL, Revisor.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
JACOBSSON, ROLF, Kamrer.

Årsskriftsnämnd

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

Räkenskapsgranskare

BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer.
BERGER, GUNNAR, Ingenjör.
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Ersättare
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STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1978

Styrelse

JANSON, OLOV, Kamrer, Ordförande 1973 (1964)
SAHLIN, STEN, Direktör, Vice ordförande 1973 (1962)
LARSSON, STIG, Direktör, Sekreterare 1974 (1974)
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Kassör 1972 (1964)
LIND, SVEN, Direktör, Ledamot 1969 (1966)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Ledamot 1972

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

Revisorer

BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer.
BERGER, GUNNAR, Ingenjör.

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Suppleant.

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Grosshandlaren Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjorth
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Janson

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

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen förste
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1978
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Fru, FOrsta dldermor
NILSSON, GERD, Fru, Andra dldermor
HELLMAN, KARIN, Fru, FOrsta gilleskrivare
ÖDBERG, ALVA, Fru, Andra gilleskrivare
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassajogde
ENGQVIST, ELSA, Fru, GiIlevtirdinna
ROSLIND, BIRGIT, Fru, Gi/levtirdinna
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevtirdinna
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevtirdinna

CARLSSON, BRITA, Fru, Erstittare
SVANBERG, ANITA, Fru, Erstittare

Beredningsnämnd

ÖBERG, ALVA, Fru
OSTERMAN, ANNA LISA, Fru
BLOMGREN, INGRID, Fru
CARLSSON, BRITA, Fru
SVANBERG, ANITA, Fru

LUNDIN, LAILA, Erstittare
SVENSSON, EBBA, Erstittare

Arkivarie

ÖBERG, ALVA, Fru

Siffergranskare

ANDERSSON, MARGIT, Fru
WESTERLUND, SIGRID, Fru

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

265 medlemmar, varav 4 ständiga, 4 hedersledamöter.
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Pengar på"Minuten'!
Låt din lön utbetalas genom sparbanken. Det är lätt ordnat.
Vi sköter alla formaliteter. För över din lön eller annan regel
bunden inkomst till ett "Minuten"-konto. Där är dina pengar
lättillgängligast. Tänk på att ''Minuten'' finns till hands på
360 ställen runtom i landet, är öppen mellan 06.00 och 24.00
och låter dig ta ut 5.000:- i veckan i hur många omgångar
du vill!

....Sparbanken i Vänersborg
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PKbanken
liggerbra till.

K
PKBANKEN

KUNGSGATAN 9 - VÄNERSBORG

Tel. 0521-15890,10394,10172

98

Ingen rök utan eld

Ingen eld utan försäkring

l

l=- LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii ÄLVSBORG

Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040



Sparsamma gillebröder
slösar i

SKABABORGSBANKEN

HORlZON srÅLLERDmBILVAL
I HELT MY DAGER.

PHILIPSDNS
Bi/huset med service over hela landet.

Philipsons i Vänersborg AB
Östra vägen 8,
46200 Vänersborg, Tel, 0521-12060

Välkommen på en prowur i nya Horizon. Upplev kom'fort
av högsta klass och utrymme för en hel familj.

Testa det ypperliga väggreppet och låt dig överras'kas
av det pigga temperamentet och den fräcka uppsy,nen.

Möt bilen som ställer ditt bilval i helt ny dager.
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Segelmakare, Riggare o. Varv

ger oss sitt förtroende när de köper:

POLYANT segelduk
LIRaS tågvirke
WARGIA rattstyrningar

HOTELL GILLET
III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111I111111111111111111111111111111111111111I1111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 12647 - 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

•••
Försäljer:

FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.m.

B.ErlanRassonAB ID
Vänersborg

FASTA PRISER
på WS-service

ring 110 85
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Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Vönersborg • Edsgolon 20 • Tel. 10311

••

MALMSTROMS



c:AlIt i 'Broderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7

Vänersborg

Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Filialer:
Telefon 10560

Tel. 112 12
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER
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SERVICE INOM
RUR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISER!

Försäljning från välsorterad RöR-SHOP

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRADE
TEL. VÄXEL 180 90

Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINflYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Vänersborg, tel. 600 10



HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos

PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvågen 8, Vånersborg

c!'J(eslaurang

gmurarfogen

Kungsgatan 23
Vänersborg
0521/100 17

Hotell Gästis, Hunnebostrand
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• När Ni behöver
Reseffekter och Handskar
Väskor och Portföljer
kom till oss

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 05211107 51

~ _n:ÄJIA~~
~,,-

BELYSNING

ALLT I EL
KÖKSINREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel. 0521/12000

106

Edsgatan 31

Tel. 0521/12000

Belysningsarmaturer

Stor sortering



Den stora nyhetenärinte
denmanuella växellådan.

Detärprise r

_VOLVO
~

VANERSBORG Tel 0521 12102 12103
TROlLHATTAN TEL 0520 18204 18205
MEllERUD TEL 0530 11410

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

Kontor: } Nygatan 102
Utställning 462 00 Vlinersborg
Fabrik:

TEL: 0521/13110.612 39
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Är Du aktiv idrottsman?
Aker Du cykel?
Motionerar Du?
Eller är Du
fiskeentusiast?

Vi har alla redskapen

Edsgatan 37
Yänersborg

Tel. 11724

-
Besök vår brädgård - se vår utställning!

I~II IO~~~~~0~~~~~0~0§§§§§§§

.-. DALBO BYGGVAROR AB
~§§0~~0§§§§§0~0~~~~0§0

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

108

Till Er
som tänker
BYGGA NYTT
BYGGA OM
BYGGA Till
REPARERA
ÄNDRA

..
FASTIGHETEN. VILLAN.
LÄGENHETEN. SOMMAR 
STUGAN. KÖKET. HOBBY
RUMMET. GARAGET.
GILLESSTUGAN. BASTUN

VI HAR

RÄTT PRODUKT
RÄTT SERVICE
RÄTT PRIS



GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG BA"ST HOS

LAT OSS HJÄLPA EDER MED BYGGPROBLEMEN

SUNDEllUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB

KosenoUen 11 - Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Vi utför: Projektering, Nybyggnad,

Ombyggnad, Reparationer

samt Markarbeten
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• LöPANDE BOKFöRING

• BOKSLUT och DEKLARATIONER

• BO'LAGS- och S,KATTEFRAGOR

• REVISION

• ALLMÄN EKONOMISK RADGIVNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG

GöRAN HAG BORG

Tel. 0521/603 90

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550.

462 01 Vänersborg
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Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

KOPIOR

av betyg och handlingar

utföres medan Ni väntar

unoX ibilen
-billigaste milen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROL med "flytande wolfram"

HANDELSBOLAGET S.E. HANSSON
O. Vägen Vänersborg Tel.0521/17970
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ROLF JACOBSSONS
REDOVI SN INGSBYRA
VANERSBORG

ADM. UPPDRAG
BOKSLUT
DEKLARATIONER
REDOVISNING
REVISION

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

°t

r1! S
';J [eL Vänersborg

Rekommenderas!
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SMAKFULLT
MODEM EDVETET

i kläder från

Kungsgatan 7 Tel. 100 86

Alltid till Eder tjänst

med goda varor

Lyckans Livs
Rune Patriksson

Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg
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Kyl- Frys
Tvättmaskiner 
Plastbåtar ..
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 61350 Tel. 17216

Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALlTETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB
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Passat 0,85-0,95 l/mil

SUNDIN BILRR RB
[5CANIA l~VOI.KIIWlWEN ICllD AU~1l I
östra vägen 18 VÄNERSBORGTeL vx.0521 - 121 80

... javisst,
läser vi
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Andersson, Larsson & Co
vJiNERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

• Serviceinriktat med sköna trevliga rum

• Rum med egna toaletter, även rum med bad och
dusch

• Telefon på samtliga rum

• Frukost, kaffe serveras

• Stor fri parkering utefter hamnkanalen, tillgång
till garage

• Trevligt läge och humana priser

116

Innehavare:

Karin Larsson

Adress: Tel. växel 13850

Hamngatan 7

462 00 Vänersborg

G
R
A
N
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E
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PRESENTAFFAOREN i CENTRUM
Tel. 184 85

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76
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Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

er
interflora

0: 0{) /u4,tI J~t medJJlonlmor.
o

EDSGATAN 21 TELEFON 136 73 - 10063

118

,
ANDREENS

JÄRN- OCH MASKINAFFÄR
Svarvargatan 2

Torpa industriområde
Tel. 621 50

AB VANERSBORGS

JA-RNHANDEL
Tel. 10082 - 10287

Två välsorterade järnaffärer



Vid behov av ElDNINGSOLJOR ring

Bertil Johansson, 0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor AB
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

ROSLINDS OPTIK
tel. 142 84

Leg. Opt. S-G. Roslind Edsgatan 16

VÄNERSBORG

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

MEllERUD

Även tidsbeställning för synundersökning
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Bilkörning närden
är sombäst.

FORD GRANADA~
Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521·13840 Vänersborg
Bilprovarevägen 7 Trollhättan
Tfn, 0520·300 40

120

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 10251-13360



Gåvor av värde
finner Ni hos oss. Vår utsökta sortering i

Guld· och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

FÖRSTKLASSIGA

OCH

VÄLSMAKANDE

I(ONDITORIVAROR
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GRANITFIRMAN

rS6a((man &
"--'"

~Iom9ren
VANERSBORG

IGRAVVARDAR

Stenhuggeriet tel. 11345

Vatten-

problem
?
I

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 0520-91052
Ladugårdsbyn - 461 00 Trollhättan
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ÄNERSBORGS

\.~L~@J1..
Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

AHLINS
TRAFIKSKOLA

GöRAN AHLIN
Tel. 103 66
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- I gasen sedan
1913

Vånersborgs
Bokhandels AB

Etablerad 1832

~
OOJ
BOKHANDLARE

fORENIN(j[N

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

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

PAL eolor 8300
26" (66 em)
• Totalmoduliserad
• Inline bildrör
• 8 touchkontroller med Ijus

indikering
• Fronthögtalare
Finns i valnöt och palisander.

TELEFUNKEN

I iIIl:. D

SATTFA-RG
pA TILLVARON MED

TAPETER o.FA-RGER

FRAN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102
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~- -..
SWED-HUS
57003 VRIGSTAD Tel. vx 0382/307 00

Utan kostnad ställer vi arkitekt till ditt förfogande! - Bara för att
vara säker på att Du får ditt önskehus precis som Du vill ha det.

DESSUTOM MONTERINGSFÄRDIGT OCH TILL LAGT
PRIS!

KOM GÄRNA MED EGNA SKISSER ELLER FÖRSLAG!

Begär vår katalog
Tel. 0521/155 70 - 172 70

Distriktskontor:

BYIiIiT.JÄN5T i Väne.-sborg AB

Ordna Era turistresor, föreningsresor, affärs· och
konferensresor och dyl.

g e n o m

Vänersborgs Linjetrafik
tel. 620 70

D. Kjellsson
tel. 18651

U. Kjellsson
tel. 19579

Bekväma turistbussar för
upp till 51 personer.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet
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VÄNERSBORGSSÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1979

Fyrtioåttonde årgången





"I VACKRA VENERSBORG"
En liten reseskildring från vår namne i USA

av
Bert Tibblin

Det var söndagen den 20 mars 1977, som Göteborgs-Tidningen hade
en artikel med titeln "oj, så mycket Sverige det finns i USA". Eftersom
det sedan en tid varit bestämt, att jag skulle åka till USA var det själv
klart att jag tittade litet extra på rubriken. Det var en intervju med en
SO-årig ortsnamnsforskare Otto Robert Landelius, som ägnat 30 år av
sitt liv att kartlägga de svenska ortsnamnen i USA. Nu var han färdig
och hans verk skulle publiceras därute. Det kommer att omfatta över tu
sen svenska ortsnamn. Av en karta, som illustrerade artikeln, fann jag
att bland alla dessa namn också fanns Venersborg och att detta Veners
borg låg i staten Washington i nordvästra hörnet av USA.

Eftersom jag också ämnade besöka huvudstaden Seattle i denna stat,
blev jag ännu mer nyfiken. Så mycket att jag nästa dag ringde upp Otto
Landelius, en vänlig gammal man, som välvilligt besvarade mina frågor
och som också bekräftade, att Venersborg låg i Washington så där en 20
svenska mil söder om Seattle, i Clarke County öster om staden Battle
Ground. Otto Landelius önskade mig lycklig resa och tog löfte av mig
att efteråt berätta för honom om ett ev. besök i Venersborg, en plats
som han själv inte hade besökt. Tyvärr fick jag aldrig möjlighet att göra
detta. Jag hade ej tillfälle att omedelbart efter hemkomsten kontakta
honom, och så fick jag en dag höra att han gått bort.

Någon dag senare talade jag med gillebrodern Mauritz Björnberg och
berättade då om vad jag fått veta. Han hade givetvis heller aldrig hört
talas om att Vänersborg hade sin namne i USA öm så med e. Mauritz
tog för givet att jag skulle besöka platsen och utnämnde mig till vår
stads officielle representant, och som en bekräftelse på detta skickade
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han mig Vänersborgs stads vapen i form av ett standar på marmorfot
och allt. Några dekaler och stadskartor var också bilagda. Allt med av
sikt att jag skulle överlämna dessa vid mitt möte med någon represen
tant för Venersborg USA.

Den 28 mars lämnade jag Kastrup för att flyga västerut mot Seattle.
Lämnade Kastrup i en otäck, snål snöblåst för att landa i Seattle och ett
vårväder som vore det svenskaste maj. I Seattle, som förresten var en
underbar stad med tydligt skandinaviskt inslag, besökte jag släktningar,
lustigt nog nästan på dagen 50 år efter min fars besök där. Tiden i Seatt
le gick fort och jag hade ännu inte blivit i tillfälle att besöka Venersborg.
Var den nu fanns och om? Vilket mina släktningar starkt tvivlade på.
Konsulterade kartor, beresta vänner och bibliotekspersonal gav inget
hopp - no Venersborg.

Hur som helst, jag skulle snart åka vidare och bestämde mig för att
mot alla odds försöka hitta Venersborg.

En Greyhound-buss tog mig till staden Vancouver (inte den i
Canada). Därifrån skulle jag ta mig till Battle Ground som enligt Otto
Landelius skulle ligga inte långt från Venersborg. Det tog lite tid och ef
ter flera försök lyckades jag övertyga en uthyrningsfirma att mitt sven
ska körkort givetvis också gällde i USA - hur det är med den saken vet
jag faktiskt inte. Hur som helst med det, jag fick låna en liten trivsam
bil som bara hade qen egenheten att den saknade växelspak. Och en
"automatisk" bil hade jag dittills aldrig kört. Jag lyckades till slut kom
ma något så när överens med bilen även om personalen på bensinstatio
nen hade svårt att dölja sin förtjusning. Vad jag vet - så ska de vara
riktigt glada för att de inte blev av med pump just då - nära var det.

Vänliga människor och senare också skyltar gav mig besked om vägen
till Battle Ground. Jag hade inte givit mig tid att äta och stannade där
för vid något som såg ut som en svensk lanthandel. Väl därinne passade
jag på att fråga om man kände till en plats som hette Venersborg. Om
det var mitt uttal eller om flickan inte visste - det vet jag inte, hon ska
kade i alla fall energiskt på huvudet. Nej, hon visste inte, men kanhända
affärens enda kund, av lukten att döma en lantbrukare med nära relati
oner till kor. (Amerikanska kor luktar precis som svenska - om någon
trodde något annat).

Oh yes - han visste. Om jag följde med honom ut till bilen så skulle
han visa mig på "county-mappen" precis hur jag skulle åka. Sagt och
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gjort, han bredde ut den stora kartan över kylaren och pekade. Om jag
åkte avenyen si och streeten så, skulle jag hitta Venersborg. Att detta in
te var någon större metropol började jag bli ganska säker på och att den
där borgmästaren som skulle få det fina stadaret, han fanns nog knap
past. Jag tackade den vänlige mannen för hjälpen, och vände bilen i den
riktning han visat. En märklig upplevelse att köra på avenyer och streets
mitt på landsbygden - tänk er Dalboslätten uppdelad i absolut fyrkan
tiga kvarter och med vägarna numrerade t.ex 94 avenyen och 130 gatan.

Efter någon tids orienterande upptäckte jag så plötsligt en vägvisare
med klara besked - Venersborg 6, Hockinson 5. En lustig upplevelse
att stå där vid skylten med ett ortsnamn så välbekant - med e istället

för ä. Här hade man inte fallit för några nymodigheter utan behållit det
e i namnet som ju också vi ursprungligen haft. Hockinson förresten vi
sade sig vara amerikanska för Håkanson.

Jag styrde bilen vidare i pilens riktning men eftersom jag inte Såg nå
gon antydan till tätbebyggelse så borde jag nog fråga någon till råds. En
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vägarbetare torde kunna ge besked och mycket riktigt: han tittade något
förvånat på mig, pekade upp mot backen strax intill och sa "up at the
hill - there i the church". Och jovisst var där en kyrka, vid närmare
kontakt en liten vit och rar träkyrka, med tavla på väggen som avslöjade
att detta var Venersborgs kyrka. Att pastorn hette Sherman Barrer och
att gudstjänst skulle hållas instundande söndag kl 11.00. Om inte förr så
stod det nu alldeles klart att Venersborg i USA nog inte var just mycket
mer än den här kyrkan. Bebyggelsen i grannskapet inskränkte sig till ett
par villor. Vad platsen eventuellt hade varit en gång kunde jag inte veta.
Men senare skulle jag få mer besked, främst genom en bok som jag fick
köpa av Mrs Carol Burton "Battle Ground in and around".

Carol and Mike Burton var närmaste grannar med kyrkan men inflyt
tade till orten och utan egen tidigare kontakt med den. Mrs Burton kun
de dock berätta att där fanns i trakten äldre människor som kunde litet
svenska och som nog skulle kunna berätta om gamla tider. Tyvärr fick
jag inget tillfälle att träffa någon av dem, jag hade tider att passa och
måste snart återvända till Seattle.

Carol lovade dock att överlämna standaret på marmorfot till kyrkan
och dess pastor. För kyrkan var ännu samlingspunkt för countyts Ve
nersborgare, och varje söndag hölls här en välbesökt gudstjänst. Att
Carol höll sitt löfte vet jag nu efter att ha fått hälsningar och tack från
flera venersborgare bl.a förre rektorn för skolorna i Battle Ground Ha
rold W Johnson och Mrs Elvestrom.

Som jag nämnde, fick jag överta en bok som sammanställts och utgi
vits vid USA:s 200-årsjubileum 1976. "Battle Ground in and around"
kom till genom kvinnoklubbens initiativ och bygger på gamla foton från
trakten och kommenterande texter. Varje liten plats hade fått sin egen
avdelning - så ock Venersborg. Och vad står där då?

"Friendly Haven var det namn som först gavs det området i Clark
County som koloniserades genom förmedling av Swedish Land & Colo
nization Company, ett företag som ägdes gemensamt av herrarna An
derson och Lannerberg' ,.

Varför detta område senare fick namnet Venersborg framgår inte av
boken, men genom min brevväxling med Harold Johnson har jag fått
veta att nämnde Anderson lär ha härstammat från vårt Vänersborg.

Området här är mycket vackert beläget vid Cascade-bergen, en
bergskedja med en underbart vacker bergstopp, helt perfekt formad och
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med en vit snöhätta. För att åter citera boken så "delades området i ett
antal lotter om 10-40 acres. Året var 1909. Anderson och Lannerberg
annonserade på svenska i tidningar på platser som var kända för stora
skandinaviska kolonier, Chikago - Minnesota - och platser i
Canada".

Kolonisationsföretaget måste ha gjort ett gott jobb och lyckats väl
med sin värvarkampanj . Man ordnade studiebesök med buss från den
närbelägna orten Sifton. Man gav löften om att hjälpa till att starta en
såg, som skulle såga upp det virke kolonisatörerna behövde av de träd,
som måste fällas för att ge öppen mark åt kommande odlingar. Områ
det ansågs speciellt lämpat för frukt- och grönsaksodling. Lotterna an
nonserades som "billiga" vilket nog inte ansågs helt sanningsenligt ef
tersom andra mera lättåtkomliga lotter sålts billigare. Men, som sagt,
man lyckades trots detta, eller var det fraser som' 'här är inget problem
med vatten för odlingarna. Här finnes rikligt med naturliga källor. Kli
matet är milt, luften ren, hög och hälsosam och garanteras ge rosor på
kinderna". Enligt en artikel i tidningen Columbian år 1910 samlade
"the Company" intresserade markspekulanter för en stor visning 
med musikband och med parad till spekulanternas förnöjelse. Efter
bjöds på måltid i Companiets högkvarter. Så sålde man alltså mark på
amerikanska år 1910. Eftersom de flesta nybyggarna var av svenskt ur
sprung så var namn som slutade på son, berg och ström de vanligaste.
Det kunde därför inträffa att familjer med samma namn, utan att vara
släkt, hamnade som grannar. Men detta löste man genom att byta. Ta
namnet från den plats man kommit från, korta av sitt namn eller också
började man stava det som det lät på engelska Lex blev Håkanson Hok
hinson. 1911 byggdes också som lovat var en såg på norra sidan av 209:e
gatan och en halveng. mil väster om 242:a avenyen.

Som sin svenske namngivare drabbades man också här av bränder.
Den första, redan 1910, ödelade flera av de hemman som hunnit byg
gas, bl.a sägs det - Forsgrens och Mobergs.

År 1911 startade Fred och Vilhelmina Hagberg en affär som senare
blev den lokala postanstalten. Mellan åren 1913-18 körde en man vid
namn Eric Skoland (Skoglund) posten över Ben Mountains hill Doc
Valley, ridande eller åkande häst och vagn, beroende på i vilken konditi
on vägarna var vid tillfället.

The Venersborg Canney Association startades omkring 1920, ett koo-
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perativ som anlades i nordvästra hörnet av 209:e gatan och 227:e aveny
en. Dessvärre förstördes byggnaden redan i nästa förödande brand
1925. Huset återuppbyggdes dock, nu med plåt på tak och väggar. Kon
servfabriken tog hand om plommon och päron från traktens odlingar
men när efterfrågan mattades övergick man också till grönsaker.

John Kullberg var chef och försökte hålla kooperativet solvent men
problemen blev omsider för stora och företaget knäcktes. 1929 drabba
des stora delar av Countyt av ännu en häftig brand, men denna gång
klarade sig Venersborg utan påhälsning. 1929 fick man elektricitet och,
säger boken, "med så mycket gemensamt, kullarna, bergen och sin etni
ska bakgrund hade Venersborgarna en sällsynt kollektiv framåtanda". I
kommunen byggdes två kyrkor och år 1911 invigdes den första Metho
dist Episcopal Church. Marken hade skänkts av "the Company". År
1914 byggdes Swedish Mission Friends Church på mark som ställdes till
förfogande av John Kullberg. Denne var också den förste föreståndaren
för kyrkan. Senare gjordes en sammanslagning mellan de två samfun
den.

Eftersom Venersborg till övervägande del var en svensktalande koloni
så hölls söndagsskola och gudstjänster på svenska. Allteftersom kolonin
växte visade sig behovet aven riktig skola och 1912 byggdes denna i syd-
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västra hörnet av 209:e gatan och 242:a avenyen. Skolan används än i
dag - nu dock som samlingslokal vid högtider och för lokala samman
slutningar som Lex Venersborg Homemakers Club. (?)

När jag nu i april 1977 besöker detta Venersborg kan jag konstatera
att platsen nog inte blev riktigt vad man en gång tänkt sig. Här är idag
en ganska typisk jordbruksbygd, vackert belägen och med denna lustiga
upprutning i fyrkanter - gator och avenyer, men utan något centrum.
Eller, om man så vill, ändå med en samlingspunkt i sin kyrka, där ännu
välbesökta gudstjänster hålls varje söndag, numera dock på engelska.
Dit Venersborgaren i förskingringen, kanske från närbelägna Battle
Ground eller Vancouver, gärna söker sig.

För mig som svensk vänersborgare var mitt besök ändå en enastående
upplevelse som efter hemkomsten givit mig brevkontakter med ett par
infödda Venersborgare - kontakter som jag hoppas kunna hålla vid liv
och som så småningom måhända kan ge mig litet mer Venersborgiana.
Mrs Elvestrom skickade mig en kopia aven tidning "Venersborg Nyhe
ter", som herrar Anderson och Lannerberg gav ut i april 1911 i avsikt
att värva kolonisatörer. Det kan vara intressant att citera något ur den
na publikation. Titeln på dess första artikel är "Hvad är Venersborg
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Kolonien?" Och något av texten bör medtagas: "Denna koloni är mer
än en samling svenskar, som bosatt sig i närheten af varandra på landet.
Den är oändligt mer än resultatet af annonsering om en svensk koloni,
der likväl hvem som helst kan köpa land. Den är ovanskligt mycket mer
än blott ett landförsäljningsföretag. Den är någonting helt annat och
mycket mer än allt detta. Venersborgs-kolonien är ett naturligen fram
sprunget co-operativt företag. De första inflyttade landköparne behöf
de bistånd på olika sätt. Grundläggarne af kolonien, egarne och säljarne
af landet, beslöto lämna detta bistånd. Och detta ledde så småningom
till åtgärder å deras sida, som med tiden utvecklat sig till ett fullständigt
system, med egen bärkraft. Och detta system inbegriper framtida pla
ner, som rör all utveckling, all industri för alla kolonisterna för all tid.
Kolonien är idag ett av de gedignaste och vackraste resultat av detta sys
tems utveckling. Det innebär ej stor och ögonblicklig vinst för grundläg
game af kolonien utan en säker inkomst, en betryggande framtid i
självständig ro och lycka för alla innebyggarne" . Detta låter ju bestic
kande. En annan notis har titeln "Venersborg-koloniens befolkning"
med följande innehåll: "Venersborg är den enda fullständigt svenska
koloni, som finnes på vestkusten. Vi tvifla på att det någonstädes finnes
någon annan så utpräglat svensk koloni utom Sveriges gränser. Här är
en samling idoga, arbetsvilliga svenska män och kvinnor, af olika lifså
skådningar. De äro förenade blott i den lifskraftiga entusiasm, som be
själar alla, och som går ut på att de här slagit sig ned för att bygga och
ega sina framtida hem. Och en gemytligare, lyckligare samling folk såg
man aldrig. Bättre bör det ej kunna ha varit". Tidningen innehåller
också ett flertal uttalanden av kolonister, äkta eller bearbetade. Ett en
da bör räcka:

"Jag är af den tanken, att ingen med endast litet kapital kan göra
bättre än vi gjort, som köpt land här. Det synes mig ingenting öfrigt att
önska ifråga om jordmån och klimat, och det är hufvudsaken. Och de
villkor, som landet säljes på, äro de rimligaste och bästa jag hört om.
Då det gifves fem års betalningstid på hälften af köpesumman, så har
man god tid på sig för att bereda sig härpå. Och som bolaget gör för
bättringar och ger sysselsättning åt kolonisterna, så tycker jag, att vi ha
det så lofvande, som man gerna kan begära.

Carl. F. Jernquist".
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Små notiser förekommer också i bladet Lex "Syföreningen i Veners
borg beslöt å dess senaste möte den 14 dennes att hädanefter kostnads
fritt sy i alla byxknappar för ungkarlarne i kolonien".

Och allra sist vill jag ur tidningen citera en hyllning till Venersborg i
USA som lika gärna skulle kunna gälla för den plats, som lånat ut sitt
namn:

l vackra Venersborg
Der flyr mig hvarje sorg.
Hur skönt att bo
ifred och ro
i eget hem,
Mitt nya hem
i vackra Venersborg.

Som med en hemlig makt
mig fängslar denna trakt.
Det är så skönt
så ljuvt, så grönt.
Det är så lugnt,
så varmt, så ungt
i vackra Venersborg.

Och här jag stannar kvar
min lefnads alla dar.
Och när en gång
min sista sång
skall sjungas, må
den sjungas då
i vackra Venersborg.

12



Artikelförfattaren är född i Väners
borg 1930. Efter realexamen och an
tällningar vid NOAB i Trollhättan
och El-verket i Vänersborg, utbilda
de han sig till reklamtecknare vid
Slöjdföreningen i Göteborg, där han
nu driver eget företag i reklambran
schen.
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AXEL von MATERN
och "sammansvärjningen på Ryttli" 1867

Några anteckningar sammanställda av
Erik T:son Uggla

I årsskriften 1977 funnos intagna minnesanteckningar av kyrkoherden Hjalmar Uggla
om rektorer och lärare vid Vänersborgs läroverk i slutet av 1860-talet samt om hans egna
studentkamrater 1869. Anteckningarna hade dagtecknats den 21 juni 1930.

Senare hade Hjalmar Uggla kompletterat dessa med uppgifter om dem, som blivit stu
denter vid läroverket åren 1864-1868. Där förekommer i samband med anteckningar om
Axel von Matern en skildring av den s.k. sammansvärjningen på RyttIi, vilken torde kun
na vara av intresse för årsskriftens läsare. Äldre medlemmar av Gillet erinra sig, att rektor
Ernst Lundberg, då han vid en sammankomst redogjorde för sitt arbete med läroverkets
matrikel, livfullt återgav denna berättelse om "sammansvärjningen".

Hjalmar Uggla skildrar den sålunda:

Axel von Matern 1869 Axel von Matern 1909
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"AXEL FREDRIK von MATERN, en pigg och livlig yngling, ovan
ligt skicklig att hålla tal och rycka åhörarne med sig. Var som talare
orädd. I skolämnena över medelmåttan. Det var Mathn, som entusias
tiskt talade under den s.k. sammansvärjningen på Ryttli (pojkarne kal
lade den så), vilken ägde rum under hans ledning. Det var i början av
1867. Mathn var då i d.v. kl. 7:2 och jag i d.v. kl. 6:2. Skolans tre högs
ta klasser hade av gamle rektor Hultström fått tillåtelse att företaga ett
slädparti, varvid halva antalet av oss var utklätt till damer. Varje kaval
jer hade sin släde och sin dam. Jag minnes, att jag och min kavaljer åkte
i grosshandlare Dymlings fina släde med hans livreklädde kusk baktill. I
vissa slädar låg en, i några två buteljer punsch. Det hela utgjorde en rätt
respektabel kvantitet, tillräcklig att göra oss över måttan animerade. Vi
styrde kosan till den 1/2 mil utom staden belägna gästgivaregården AI
mås. Allt gick väl, utom det att en häst på hemvägen krånglade och bröt
av ett par skaklar. - Några dagar senare stod att läsa på krönikeavdel
ningen i Tidning för Wenersborgs stad och län: "Ett bättre slädparti äg
de rum i går" osv. "Deltagarne styrde kosan ut till Almås gästgivare
gård, där ett väldigt pokulerande lär ha ägt rum". -Vi väntade oss na
turligtvis ett rektorsförhör , vilket icke heller uteblev. Tidningsskrivaren
Neander, sedan framstående Stockolmspublicist, hade författat artikeln
om slädpartiet. Alla vora därföre förbittrade på honom. I största hast
utlyste nu Matern ett möte att av de tre högsta klasserna hållas på be
stämt klockslag uppe i Dalbobergen. Där infunno vi oss mangrant. Situ
ationen diskuterades under Mathns ordförandeskap. Först utsågs
lämplig person att vid lägligt tillfälle smörja upp tidningsskrivaren. Se
dan fattades omsider följande beslut, naturligtvis med vederbörandes
medgivande: "Klass 6:2, som ansåges som gymnasiets mest möstergilti
ga klass och stodo högst i gunst hos lärarekollegiet, borde offra sig för
kl. 7:1 och ännu mer för kl. 7:2, som snart skulle avlägga studentexa
men. Endast kl. 6:2 hade till Almås fört med sig punsch, tre säger tre,
buteljer, för att dels själva förtära den ljuva nektarn, dels därav bjuda
kl. 7: 1 och 7:2. Och så druckos i kamratlig endräkt och sämja dessa 3
buteljer. Intet stoj, intet bråk, allt gick så tyst och stilla tillväga. Av
orgier inte en skymt. 6:2:s lärjungar hade att genom lottning utse den,
som tagit upp pengarne och anskaffat punschförrådet" . Som jag alltid
haft otur på lotteri, föll lotten naturligtvis på mig. Detta gjorde nu vis
serligen mindre till saken, enär, såsom man också sade, jag vore en av
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rektorns guldgossar. Sammankomsten slutade därmed, att Matern å eg
na samt 7:1 och 7:2:s vägnar höll ett entusiastiskt lovtal till 6:2
klassingarna. - Vid förhöret med kl. 7: l och 7:2 hänvisades rektor av
dessa, som likt Pilatus tvådde sina händer, till kl. 6:2. Vid förhöret med
denna klass beklagade rektor, att just den visat sig olydig mot skolans
lagar. Vid upplysningen om att jag uppburit syndapengarna, sade han
endast: "Vem kunde tro, att du, min käre Hjalmar, är en sådan skram
lare? " Resultatet av förhöret blev, att rektor förlät oss dels i betraktan
de av den obetydliga punschkvantiteten, dels för vår mot de äldre kam
raterna ådagalagda välvilja, dels och i synnerhet för vårt städse förut vi
sade korrekta uppförande. Primus höll ett vackert tal, vari han dels tol
kade vår ånger, dels rosade rektorns förträffliga egenskaper. Och så
blev allt gott och väl igen, och jag hörde heller aldrig, att tidningsskriva
ren trakterades med någon prygel. För resten hade han ej skrivit något
faktiskt osant. - Men bakom rektor stod hela lärarekollegiet med leende
min i betraktande av hans godtrogenhet. Ja detta var en bragd av vår
unge vän Matern. Han slutade som generallöjtnant och är nu död". *

Den i ovanstående skildring åsyftade notisen i Tidning för Wenersborgs stad och län var
införd tisdagen den 6 februari 1867. Den ingick i en artikel med rubriken KRÖNIKA och
hade följande lydelse:

"Förliden onsdag hade ett antal af de äldre lärjungarne vid högre ele
mentarskolan härstädes anställt ett slädparti, bestående af, som vi hört
berättas, omkring 16-18 slädar. En del af ynglingarne voro utklädda till
damer. Af dessa utmärkte sig synnerligast en för sitt i högsta grad löjli
ga utseende. Damen var nemiigen så stor till vexten, att den urblekta
gamla kamlottklädningen icke räckte stort längre än till knäna. Mera
eleganta damer funnos dock äfven bland sällskapet. Tåget, som var
ganska presentabelt, styrde vägen till Almås, varest dans anställdes. Ef
ter ett tämligen tappert pokulerande - därvid damerna utmärkte sig lika
bra som herrarne - företogs återresan till staden" .

I följande nummer av tidningen, som utkom den 8 februari, fanns emellertid under "In
sändt" följande

• Det bör anmärkas, att efter 1849 läroverkens högre avdelningar (gymnasierna) indelades i fyra klasser:
6:1, 6:2, 7:1 och 7:2. Dessa kallades efter läroverksreformen 1904 ringar - som i princip voro fyra - en be
teckning som bibehöils tills man med nuvarande utbildningssystem indelat gymnasieskolan i årskurser.
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, 'BERIKTIGANDE.
Till lugnande af föräldrar, som hafwa barn wid lärowerket kan och

bör jag, efter inhemtad pålitlig underrättelse, med anledning av "kröni
keskrifwarens" i förra tidningsnummer lemnade uppgift om några äldre
lärjungars slädparti till Almås onsdag eftermiddag den 30 nästlidne ja
nuari, förhållandeenligt upplysa, att slädpartiet wäl, med mitt medgi
wande, såsom oskyldigt nöje ägt rum, men alls ingen pokulering hwar
ken annorstädes eller på Almås, hwarest endast förtärdes kaffe och dan
sades efter den musik, som af några bland deltagarne exsequerades med
på stället lånade fioler.

En lättsinnig och ogrundad uppgift af den beskaffenhet som den ifrå
gavarande torde af redaktionen en annan gång icke upptagas.

Wenersborg den 7 februari 1867.
C. S. Hultström

rektor" .

Om Axel von Materns levnadslopp kan tilläggas: Han var född på
Vesten i Hjärtum den 4 juni 1848 och son till kaptenen Johan Fredrik
von Matern och dennes maka, f. Nycander. Han var elev vid läroverket
åren 1859 till 1867, då han avlade mogenhetsexamen, och genomgick
därefter Krigsskolan på Karlberg, där han avlade officersexamen 1869.
Samma år blev han underlöjtnant vid Göta artilleriregemente. Efter
examen på krigshögskolan på både artilleri- och generalstabslinjen pas
serade han graderna vid generalstaben och blev major där 1890. Från
1888 var han stabschef vid III armefördelningen. Han blev 1892 överste
löjtnant vid Skaraborgs regemente, 1896 överste och chef för Västgöta
regemente samt 1904 chef för I armefördelningen. Han utnämndes till
generalmajor 1904 och till generallöjtnant 1911 samt avgick som arme
fördelningschef 1915. Han avled i Stockholm 1920.

"Genom sina intresseväckande övningar, sin livfullhet och sitt kam
ratliga uppträdande skapade han arbetsglädje hos både befäl och man
skap" (Svenska Män och Kvinnor).

Han var ledamot av Krigsvetenskapsakademien samt tillhörde stads
fullmäktige, först i Skövde och sedan i Helsingborg, där han även var
fullmäktiges vice ordförande.
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En broder till honom var bankdirektören Reinhold von Matern (född
1861, död 1938), under åren 1903 till 1933 chef för Enskilda Banken i
Vänersborg (som 1934 fick namnet Aktiebolaget Vänersborgsbanken
och 1943 uppgick i Svenska Handelsbanken).
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Några musikvänner i 1860-talets
Vänersborg

av
EINAR WEISS

Ett klassiskt talesätt från 300-talet lyder i översättning: Böcker ha si
na öden. Och det är förvisso riktigt. Men detsamma torde kunna sägas
om fotografier. Om böckerna vet man nästan alltid var och när de
tryckts och i de flesta fall också vem författaren är. Men hur många fo
tografier finns det ej, där man ingenting vet, vilka eller vad de avbilda.
Icke minst är så fallet i fråga om Gillets rikhaltiga fotosamlingar. Den
bild, som skall bli föremål för denna lilla redogörelse, kom för några år
sedan i mina händer på ett ganska egendomligt sätt. Jag arbetade 1974
1975 med en minnesskrift över S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vä
nersborg i anledning av dess lOO-årsjubileum. För mig gällde det att
skaffa en del porträtt, bl.a över en av logens stiftare, handlanden Hjal
mar Swedberg, som enligt källorna nedlagt ett synnerligen uppoffrande
arbete både med tid och medel vid förberedelserna för logens instiftan
de. Inga anförvanter till honom finnas längre i Vänersborg. Så små
ningom fick jag upp ett spår, advokaten Hjalmar Swedberg i Lerum vi
sade sig vara sonson till den eftersökte. Han lånade mig välvilligt ett par
kort av farfadern, bl.a det här publicerade med sju musi6erande herrar,
av vilka den ene violinisten var farfadern. Kortet hade sitt speciella vär
de genom att som synes musikanternas namn angivits. Och på baksidan
var klistrad en liten etikett: "Fotografi af C.E. Kjellin Wenersborg".
Två av namnen kände jag väl till, bröderna Hilmer och Adolf Åhman.
Äldre gillebröder ha kanske hört firmanamnet Åhman & Peterson, en
specerihandel vid torgets nordvästra hörn, där nu finns en järnaffär.
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Att jag kände till firman berodde på att de bäggre innehavarna voro
svågrar, Anders Jacob Peterson var gift med Hilmers syster Elise och
makarna Peterson voro min hustrus farföräldrar. Om Adolf Åhman ha
de jag hört genom familjetraditionen. Men vilka de andra fyra herrarna
voro var svårare att lista ut. Att pianisten Kjellin var fotografen tog jag
för givet. Emellertid gick det så småningom att identifiera samtliga,
men att närmare redogöra för forskningarna skulle föra för långt. Ett
spår ledde mig till gillebrodern Torsten Ågren, som visade sig vara dot
terson till Oscar Wallström. Ågren har samma kort och på dess baksida
finns utom etiketten årtalet 1868 antecknat. De båda korten ge alltså bå
de namnen på musikanterna och tagningsåret.

Jag har sökt utreda, i vilket syfte de utövade sin musik. Det kunde
tänkas, att de uppträtt offentligt, på soareer eller i annan form och jag
har därför gått igenom åtskilliga årgångar av Tidning för Wenersborgs
Stad och Län från 1860 till 1876, det år då Hjalmar Swedberg avled, ut
an att finna någon notis om ett sådant framträdande. Kanske de musice
rat i Sällskapet Vänersborgs Par Bricole? Vid genomgång av P.B:s mat
rikel föll den teorien på att Oscar Wallström ej var medlem, alla de an
dra voro bricolister. Alltså får man antaga att de spelat för egen förnö
jelse i en trängre krets.

Kortet torde med största sannolikhet ha tagits i Kjellins atelje, därom
vittna en kuliss- eller ridårulle på vänster sida och draperier till höger.
Det Ågrenska kortets tidsangivelse bekräftas av att över pianot hänger
ett porträtt av Karl XV. Där finnas också två litografier med episoder
från Gustaf Vasas äventyr i Dalarna, till vänster om kungen Gustaf Va
sa talar till folket i Mora och till höger Gustaf Vasa hos Sven Elfsson.
Dessa två litografier utgåvos 1867 på Svenska Familje Journalens förlag
som gratispremier till subskribenter på tidningen. Bilderna synas vara
tillfälligt uppsatta, de äro ej inramade och fästade blott med stift. Det
må nämnas, att en dotterson till Adolf Åhman, distriktsveterinären
Ragnar Hagelberg på Gustafsberg, har ett exemplar av kortet, det finns
alltså, såvitt jag vet, tre sådana kort bevarade. Hagelberg har blivit mig
till god hjälp vid identifieringen av musikanterna.

Man vet ingenting om hur ofta de spelande herrarna samlats, men alla
utom Wallström voro på 1860-talet bosatta i Vänersborg. Överhuvud
tycks ingen familjetradition finnas om verksamheten. Adolf Åhman
och Robert Sihlbom flyttade 1869 och 1870 till Uddevalla och man kan
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antaga att därefter deras sammankomster blevo mer sporadiska. Men
troligt är att dessa två ibland togo tåget upp från Uddevalla för att öva
musik med sina vänner. På den tiden funnos blott två tågförbindelser
mellan de båda städerna, en tidigt på morgonen och en från Uddevalla
kl. 2.40 e.m. med återresa från Vänersborg kl. 8.28 på kvällen. De ut
nyttjade säkert denna förbindelse. Resan då tog ca 1 timme och 15 mi
nuter. Ragnar Hagelberg har omtalat, att enligt traditionen inom hans
familj kvällståget kunnat invänta de båda resenärerna, om de ej hunnit
spela färdigt vid avgångstiden!

Här kommer nu kortet och därefter lämnar jag några biografiska no
tiser om våra musikanter.

23



Cellisten OSCAR FREDRIK WALLSTRÖM var född 15/2 1839 på
egendomen Hjulkvarn, ett namn som alltjämt lever kvar, vid den dåva
rande byn Trollhättan i Gärdhems s:n. Han var son till slussbyggmästa
ren och ekonomie directeuren vid Trollhätte Kanal Bolag Petter Wall
ström. Efter skolgång vid läroverket i Vänersborg åren 1852-1857 var
Oscar anställd vid kanalbolaget 1857-1861 men övergick så tilllant
bruket och blev elev på Uplo egendom i Magra s:n. 1861-1864 var han
inspektor på Vesten i Hjärtums s:n. Åren 1864-1978 var han först in
spektor och sedan arrendator av Stommen i Vänersnäs s:n och blev sist
nämnda år ägare av denna egendom och Stomshagen till 1895, då han
sålde dem för att arrendera den kända Årsta gård vid Stockholm fram
till 1904, då han blev fastighets förvaltare på Lilla Essingen. Där avled
han 23/7 1920. Det kan nämnas, att Stommen vid ägareskiftet 1895
omdöptes till Näsbyholm, som alltjämt är dess namn.

Familjen Wallström var känd som mycket musikalisk och enligt fa
miljetraditionen fick Oscar under skoltiden i Vänersborg musikunder
visning där. Han blev "en duktig cellist och spelade i unga år med i
mindre musiksällskap, bl.a i Vänersborg" . Ett av dessa var vår septett.

Bröderna HILMER ELISEUS ÅHMAN (violin) och ADOLF MAU
RITZ ÅHMAN (flöjt) voro av bohuslänsk sjömanssläkt, fadern var sjö
kaptenen Carl Magnus Åhman i Fjällbacka i Kville s:n. Hilmer föddes
där 9/121835, gick i skola i Strömstad och kom 1851 som handelsbiträ
de till Vänersborg. Här grundade han 1858 tillsammans med en annan
kvillebo Anders Jacob Peterson (1835-1917), som snart blev hans svå
ger, firman Åhman & Peterson, som efter den stora branden i maj 1870
hade sina lokaler i det Appelbergska huset vid torget i hörnet av
Drottning- och Residensgatorna. Hilmer Åhman var i många år leda
mot i fattigvårdsstyrelsen och stadsrevisor. Han avled ogift ll/5 1890. I
en minnesruna i Tidning för Wenersborgs stad och län säges han i sin
krafts dagar ha varit en verksam affärsman och som enskild person vär
derad och omtyckt för ett glatt och umgängessamt sätt. -Adolf Åhman
var född 4/9 1837. Han fick sin skolutbildning i Göteborg och kom
1856 till Vänersborg som bodbetjänt hos den kände handlanden O.H.
Dymling, där han stannade till 1869. Detta år flyttade han till Uddeval-
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la. Tillsammans med Daniel Mattsson etablerade han då manufakturfir
man Åhman & Mattsson. 1879 blev Åhman ensam innehavare av fir
man, som han innehade till sin bortgång 19/7 1915. Firman var länge
den främsta inom branschen i staden. Även Adolf Åhman togs i an
språk för allmänna värv, han var ett antal år stadsfullmäktig, ledamot i
fattigvårdsstyrelsen och revisor i Uddevalla sparbank. Tidningen Bo
husläningen ger honom detta eftermäle: Vederhäftig och redbar i sin
handel och vandel. Bägge bröderna vora musikaliska, vårt kort ger be
lägg för detta, och goda sångare. Musikaliteten har gått i arv till Adolf
Åhmans efterkommande.

Violinisten HARALD ROBERT SIHLBOM föddes i Uddevalla 30/3
1842, son till handlanden där Lars Sihlbom (1803-1886), som var född i
Vänersborg och börjat sin merkantila bana som handelsbetjänt hos de
kända köpmännen Gustaf Sunnerdahl och rådmannen Bengt Anders
son, morfar till rådmannen Albert Carlsson. Lars flyttade 1826 till Ud
devalla och grundade med tiden egen rörelse vid Kungstorget. Sonen
Robert, den femte i en syskonkrets på sju barn, utbildades till handels
bokhållare, kom 1860 till Göteborg, stannade där några år, återvände
till Uddevalla och flyttade 1866 till Vänersborg och var bosatt här för
att på senhösten 1870 åter bli uddevallabo. Det får antagas att det var
under denna tid han blev medlem i vårt musikkapell. Han var medlem i
Sällskapet Vänersborgs Par Bricole, men tidpunkten för hans inträde
kan ej exakt anges, eftersom man efter 1864 ej i matrikeln antecknat tid
punkten för inträdet. Om hans vidare öden kan blott nämnas, att han
senare på 1870-talet hade anställning hos firman D. Heyman & Co som
bokhållare och kassör vid dess tändsticksfabrik i Anneberg i Solberga
s:n, Jönköpings län. När han 15/10 1878 lämnade denna tjänst fick han
det vitsord, att han "wisat sig wara en kunnig bokhållare, en owanligt
flitig och pålitlig arbetare samt en person, hwars ärlighet står höjdt öf
wer allt twifwel". Han synes nu ha återvänt till Uddevalla. Någon gång
efter 1880 skall han ha utvandrat till Sydafrika och försvunnit där, bre
ven från honom upphörde och hans släkt saknar kännedom om hans
vidare öden.
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Pianisten CLAES EDVARD KJELLIN föddes i Kumla 10/3 1834.
Fadern Carl Erik Kjellin hade blivit kyrkoherde i detta pastorat 1825 ef
ter att ha varit professor först vid artilleriskolan i Göteborg och, sedan
denna tjänst indragits efter det olyckliga finska kriget, därefter vid uni
versitetet i Lund, där han 1817 var dess rektor. Han sökte, som profes
sorerna ofta gjorde på den tiden, det mycket indräktiga pastoratet i
Kumla och innehade detta till sin bortgång 1844. Sonen Claes Edvard
blev student i Uppsala 1854 och 1856 elev vid Elektriska Telegraf-staten,
som televerket ursprungligen hette. Sedan han i Uppsala på våren 1857
avlagt examensprov i fysik samt tyska, engelska och franska språken,
antogs han till assistent vid Telegraf-staten med placering i Gävle. Efter
tjänstgöring i Uppsala och Stockholm blev han assistent i Vänersborg i
november 1861 och befordrades hösten 1876 till telegrafkommissarie i
Göteborg, där han avled 11/12 1885.

Kjellin ägnade sig vid sidan om statstjänsten åt fotografyrket, man
finner i Tidning för Wenersborgs stad och län 10/10 1865 en annons,
där Kjellin meddelar, att han öppnat fotografisk atilier i herr Skomaka
ren Edv. Carlssons hus vid Edsgatan och där porträtter tagas varje dag,
såväl vid mulen som klar väderlek från kl. 10 Lm. till 2 e.m. Det kan
nämnas, att han ej var ensam bland Telegraf-statens tjänstemän om
denna bisyssla. Två av hans kolleger, telegrafassistenterna Olle Presto
och Per G Bergin hade redan 1861 annonserat att de avtogo fotografi
ska porträtter på glas, vaxduk och papper. Enligt vad Hjalmar Lindedal
nämner i sin "Vänersborgs historia och Vänersborgshistorier" (sid.
215) lära de haft sin atelje i Residensets källarvåning.

Det kanske kan vara lämpligt att nämna något om telegrafväsendet i
Vänersborg. När telefonnätet i staden automatiserades 1953, fingo
abonnenterna, som kanske några gillebröder påminna sig, en liten skrift
"Ni ringer direkt" med anvisningar hur automattelefonen skulle begag
nas. Skriften börjar med en tillbakablick, där man får en kort historik
över såväl telegraf- som telefonväsendets utveckling i staden. Den första
länken i det elektriska telegrafnätet öppnades mellan Stockholm och
Uppsala 1/11 1853, då alltså verket föddes. Redan året därpå fick Vä
nersborg sin telegrafstation. Tjänstemän från det nya verket besökte
staden i februari 1854 och hyrde två rum i mamsellerna Nauclers hus vid
östra änden av Sundsgatan i hörnet av Vallgatan och där öppnades vår
första telegrafstation 1/10 1854 för allmänheten. Lokalen visade sig
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snart vara för trång och efter ett kort gästspel i en annan fastighet in
rymdes stationen i brukspatronen Norströms fastighet med adress
Kungsgatan 1 A, den byggnad som under senare decennier gått under
namnet den Palzowska fastigheten. Här stannade den till 1903, då den
tillsammans med telefonsstationen flyttades till riksbankshuset, där de
hade sina lokaler fram till början av 1950-talet.

Under de två första decennierna var vår telegrafstation en av de störs
ta i landet, beroende på att Norges hela telegramtrafik med utlandet vi
darebefordrades över stationen. Personaluppsättningen var imponeran
de och bestod aven direktör, fyra kommissarier och åtta assistenter.
Stationen var bemannad dygnet runt och den räknades tillsammans med
dem i Stockholm, Göteborg och Malmö till l:sta klassen. Man frågar
sig, hur pressande tjänstgöringen kunde vara för assistenterna, då tre av
dem etablerade sig som fotografer.

Telegrafstationen i Vänersborg förlorade sin ställning genom att man
från 1/1 1873 tog i bruk en gemensam svensk-norsk kontrollstation i
Christiania. Då minskades telegramtrafiken markant. Några siffror
kunna visa detta: 1864 expedierades 42.856 telegram, 1870 102.661 och
1875 blott 17.399. Tjänstgöringen här inskränktes till endast dagtid och
personalen reducerades. Olle Presto övergick helt till att bli yrkesfoto
graf, hans kompanjon Bergin blev adjunkt vid stadens läroverk från
1877 till 1906. Han tog livlig del i det kommunala livet, var ledamot i
drätselkammaren och stadsfullmäktige, där han en tid var v. ordföran
de. Och vår fotograf Kjellin lämnade staden som redan sagts med ut
gången av 1876, då hans rörelse synes ha upphört.

JOHAN HJALMAR EMANUEL SWEDBERG, född i Vänersborg
15/41838, tillhörde en gammal vänersborgssläkt, farfadern var hattma
karemästaren och rådmannen Johan Swedberg (1775-1824) och fadern
kommissionslantmätaren, sedermera förste lantmätaren i Älvsborgs län
Johan Anders Swedberg (1804-1866). Denne hade åtta söner, alla lär
jungar vid stadens läroverk, och fyra döttrar, äldst var Hjalmar. Den sis
te i barnskaran var sonen Tolf Otto Knut, född 1858. Hjalmar gick i lä
roverket 1846-1854 och började därefter sin handelsutbildning i Göte
borg i det kända handelshuset Aug. Abrahamsson & Co och fortsatte
sedan i Vänersborg hos faderns äldre broder Per Emanuel Swedberg, en
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av stadens mest kända köpmän. Våren 1868 övertogo Hjalmar och bro
dern Oskar farbroderns rörelse under firmanamnet P .E. Swedberg &
Co. Affären låg i hörnet av Eds- och Kungsgatorna, där nu PK-bankens
byggnad ligger. Det var en stor rörelse, som bröderna övertogo, och det
ta bestyrkes av mångfalden annonser i ortspressen. Liksom andra av
stadens köpmän bedrev Hjalmar Swedberg vid sidan av firman en
omfattande försäkringsrörelse, bl.a som ombud för utländska bolag.
Det kan nämnas, att farbrodern 1851 förvärvat landeriet Lyckhem,
uppfört 1832 av stadsläkaren G. Sandmark, känd som en av stadens sto
ra donatorer (Sandmarkska stiftelsen minner ännu därom). Sandmark
påbörjade vid Lyckhem en stor park- och trädgårdsanläggning med
orangerier och drivhus, och P .E. Swedberg samt efter dennes bortgång
1870 hans broder Carl utvidgade anläggningen ytterligare och höll den
öppen för stadsborna. Man finner under somrarna nästan i vart num
mer av ortspressen annonser om att blommor och binderier kunde be
ställas och avhämtas i den Swedbergska handelsboden. Lyckhems utse
ende på Sandmarks och Swedbergarnas tid finnes bevarat å sid. 53 i det
av Vänersborgs Musei Vänner i fjol förtjänstfullt utgivna arbetet.
"Teckningar från Vänersborg av F.A. Zettergren". Byggnaden stod i
ombyggt skick kvar till 1977. Orangerierna och växthusen voro då sedan
länge försvunna och av den ståtliga parken finnas nu endast några al
mar kvar.

Hjalmar Swedberg var en mycket verksam man. Det har redan antytts
att han tog livlig del i arbetet för bildandet av frimurareiogen i Väners
borg. Hans huvudintresse var givetvis yrket, men han var liksom farbro
dern och fadern kommunalt engagerad som ledamot av drätselkamma
ren och fattigvårdsstyrelsen. Han. var musikalisk, det visar vårt kort,
och en god sångare, medlem i Wenersborgs sångförening. Han var
också en utpräglad friluftsmänniska, seglare och skicklig jägare. Hans
jaktlust blev tyvärr hans olycka. Den 10 maj 1876 begav han sig ensam
ut tilllanderiet Källshagen för att jaga räv på Huvudnäsön och där rå
kade han vådaskjuta sig till döds. Olyckan väckte bestörtning och sorg i
staden, varom Tidning för Wenersborgs stad och län lämnar talande
vittnesbörd.

Den bortgångne ägnas här en utförlig minnesruna, som slutar sålun
da: "Redan från sin tidigare ungdom wisade den hädangångne särdeles
håg för manliga idrotter och förädlande nöjen, såsom jagt, fiske, musik
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och sång. Helst ströfwade han dock med sitt koppel omkring i skog och
mark, men understundom kastade han sig äfwen i sin kutter för att
brottas med wind och wåg på det ofta wåldsamma Wenershafwet". Tid
ningen skildrar också utförligt begravningen i kyrkan, där regements
pastorn Chr. von Sydow var officiant. Musik och sång voro rika inslag i
ceremonien och måhända bringade hans spelande vänner honom en sis
ta hälsning från orgelläktaren. Han gravsattes på kyrkogården nr 2,
som invigts 1870 och där farbrodern P .E. Swedberg varit den förste som
jordfästs. Efter Hjalmar Swedbergs tragiska död synes firman ha upp
hört. Brodern och kompanjonen Oskar anges därefter ha varit far
brodern Carl behjälplig med skötseln av Lyckhem.

Fagottisten JEAN HJELM eller som han upptages i kyrkoböckerna
Jonas Petersson Hjelm, var värmlänning, född i Nedre Ullerud 9/9
1815, alltså den äldste av våra musici. Om honom ha källorna föga att
berätta, men man vet, att han 1834 inflyttade till Karlstad och då kalla
des hornblåsare. Förmodligen var han anställd vid Värmlands fältjäga
re. 1841 flyttade han till Vänersborg och blev först skriven hos hautbois
ten Zackarias Ludvig Barkstedt, den i stadens annaler kände ordensbro
dern och tillfällighetsskalden. Detta tyder på att han blev kollega med
Barkstedt i Västgöta-Dals regementes musikkår. Hans egenskap av
hornblåsare förklarar att han i vårt musikkapell blåser fagott, ett i såda
na sammanhang sällsynt och svårt instrument. Så småningom kom han i
stadens tjänst och kallas än hamninspektor, än hamnfogde. Man finner
hans namn i hamnstyrelsens handlingar, särskilt i de mycket utförliga
journaler, som fördes över ankommande och avgående fartyg, segelsku
tor mest, med noggranna uppgifter om det gods, som lossades och lasta
des vid den då nyuppförda kajen vid Sundet, nuvarande gamla kanalen,
om godsemottagare och avsändare. Hjelm synes även ha varit sysslo
man i några av de på den tiden ofta förekommande konkurserna. I den
på sin tid mycket livaktiga Frivilliga Brandkåren i Wenersborg, utförligt
skildrad av K.G. Cedergren i hans Ur Vänersborgs stads historia, finna
vi honom 1870 som rotmästare i V divisionen. Han kallas där f.d.
hamnfogde. Han hade 1865 fått lämna tjänsten på grund av trassel med
räkenskaperna. Den 6 april 1865 anmodades han genom budskickning
att inställa sig inför drätselkammaren för att meddela upplysningar rö-
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rande hamnräkenskaperna för 1864 men lät då genom budet, stadsvakt
mästaren G. Dahlbäck, enligt protokollet "lemna det öfverraskande
svar, att han vore förhindrad att nu, kl. omkring half sex e.m., inställa
sig, emedan han hade för afsikt att på aftonen bevista en sammankomst
i Sällskapet Par Bricol" . Protokollet anger hamnfogdens syndåregister
och drätselkammaren prövade nödigt att tillsvidare entlediga Hjelm
från befattningen och förordnade en ersättare för honom samt gjorde
anmälan härom till magistraten med hemställan att han måtte varda för
alltid från tjänsten skild. Några dagar senare begärde han avsked och
till sin efterträdare fick han Barkstedt. Vid sin död 4/4 1892 bodde
Hjelm i Sandmarkska stiftelsen, han räknades då synbarligen till pauv
res honteux.
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FÄRD MED FÅNGVAGN
En berättelse om ett annorlunda

sätt att resa
av

Nils Pårud

Den som besöker järnvägsmuseum i Gävle finner många märkliga
fordon som rullat på svenska järnvägar. Det är ett betydelsefullt avsnitt
av svensk historia som avtecknar sig där, samlat spår vid spår, lok och
vagnar av skilda slag, och de ger en god bild av svenska folkets järnvä
gar i helg och söcken. Det är ett koncentrat av resandet i Sverige från
1800-talets mitt och framåt.

Det är samtidigt en bild av ett samhälle, som ligger både långt borta
och nära, där klassgränserna var tydligt markerade: såväl fursten som
fången åkte i egen vagn. Och alla de andra, de åkte, efter råd och lägen
het, i första, andra eller tredje klass.

Där finns, som den sista kvarvarande i sitt slag i Sverige, UWHJ:s
fångvagn, som en gång trafikerade sträckan Vänersborg - Herrljunga.
En skylt invid vagnen ger följande lakoniska upplysning:

"Tillverkad 1873
Gick i trafik till 1930".
De knapphändiga uppgifterna om fångvagnen väckte artikelförfatta

rens nyfikenhet, särskilt som jag både hört talas om den i min tidiga
ungdom och sett den för länge sedan på stationen i Vänersborg. Lägg
därtill hos skrivaren ett förflutet vid såväl järnväg som fångvård, vilket
förhoppningsvis bör kunna resultera i en något fylligare skildring av
detta märkliga och i dag okända fordon än den museets skylt antyder.

Resandet i Sverige ger, bland mycket annat, en bild av samhället
självt och dess utveckling. Redan långt före den masskommunikation
som vi upplever idag, fanns det resenärer och en rörlighet hos männi
skorna i denna del av Europa.
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Det är rätt naturligt, att resandet i ett land med Sveriges geografi och
klimat var förenat med besvär i gångna tider. Hinder som dock gick att
övervinna. Hur man skulle ta sig fram ger efter hand resehandböcker,
eller vägvisare, besked. Dessa hjälpmedel möter man tidigast i Tysk
land, redan under 1500-talet, och får efterföljare även här.

Det är under 1600-talet, som det svenska vägväsendet börjar ta form
på ett sätt, som vi sentida resenärer känner igen: milstolpar sätts upp
med avståndsuppgifter. Den reseorganisation, som skjutsväsende och
gästgiveri utgör - och som är förutsättning för det långväga resandet 
bygger på förekomsten av mera exakta uppgifter om avstånd mellan
skjutsstationerna. Med hjälp av avstånds- och pristabeller kan stats
tjänstemännens reseräkningar granskas och de enskilda resenärerna kan
i förväg räkna ut hur mycket en resa skall kosta.

Under 1800-talet ökar antalet resenärer på vägarna. Det är många oli
ka grupper i samhället som blir trafikanter, för sitt uppehälles skull, för
sin tjänst, för sina studier och även för sitt nöjes skull. Det finns också
resor av tvång, där de militära förflyttningarna och kommenderingarna
naturligtvis svarar för merparten. Det förekommer också andra, av
samhället beordrade, och dit hör fångtransporter och frigivnas resor till
hemorten. 1)

Hur en fångtransport kunde gå till i början av 1800-talet berättar
Lasse-Maja, alias Lars Molin, i sin humoristiska levernebeskrivning
"Den riksbekante Lasse-Majas besynnerliga öden". Efter många
brottsliga bravader har Lasse-Maja blivit fast, och döms av Sollentuna
häradsrätt till livstidsstraff, som skall avtjänas på Karlstens fästning.
Färden går från Smedjegårdsfängelset i Stockholm, över Enköping,
Västerås och Arboga mot Marstrand och Karlstens fästning. Under re
san är Lasse-Maja försedd med en stor järnbeslagen black och två
handklovar, och bevakas av kronobetjäning och forbönder . Självfallet
blir han beskådad av nyfikna överallt där skjutsen drar fram. Fångtran
sport som folknöje !Z)

Allmänhetens intresse för fångarna upplevde de senare mera sällan
med den galghumoristiska syn som Lasse-Maja. Det finns tvärtom mån
ga vittnesbörd om det obehag de dömda kände och den smälek och för
nedring de upplevde inför stirrande folkmassor som ofta kom med
kommentarer om fångarna och de brott de begått. Men mera om detta
längre fram.
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Ett återkommande bekymmer för statsmakterna är kostnaderna för
fångtransporterna. Riksdagen är angelägen att hålla utgifterna nere,
och 1849-50 gjordes ett försök med transport till fots. Fångarna gick,
sammanlänkade med hjälp av järnbeslagna trästänger, följda av bevak
ningspersonal. Försöken ägde rum på vägen mellan Stockholm och Ny
köping, en vägsträcka av 7 mil. Proven avbröts emellertid, eftersom det
snart visade sig att transporterna till fots blev dyrare än de vanliga med
skjuts. Däremot inte för att fångarnas lidande blev för stort! 3)

I mitten av 1800-talet inträffar två förändringar i samhället, som efter
hand skapar helt nya förutsättningar för fångtransporter. Den ena be
rör fångvårdens omdaning, den andra transportsystemet, som byter ges
talt med järnvägarnas tillkomst.

Låt oss ta händelserna i kronologisk ordning och börja med fångvår
den.

Efter år av utredningar och offentlig debatt tar riksdagen år 1841 ett
beslut, som i korthet innebär, att det gamla systemet med gemensam
hetsfängelser - som exempelvis Karlstens fästning, där Lars Molin till
bringar 20 år av sitt livstidsstraff - skall ersättas med nya anstalter,
byggda enligt cellprincipen. Behandlingen skall ske med fångens place
ring i enrum, med arbete i cellen under tystnad.

De nya fängelserna placeras i residensstäderna. De första blir färdiga
under andra hälften av 1840-talet, bland andra de i Gävle, Falun, Växjö
och Mariestad. Strax därefter blir fängelset i Vänersborg klart att tas i
bruk, vilket sker i maj år 1851.

Byggandet fortsätter under de kommande decennierna, varför det i
början av 1890-talet finns sammanlagt 2.604 ljusa och 98 mörka celler i
närmare ett femtiotal läns- och kronofängelser samt kronohäkten,
byggda efter reformen, spridda från Ystad i söder till Haparanda och
Pajala i norr. Ett i sitt slag ganska fantastiskt byggnadsverk aven fattig
nation, där flertalet av invånarna bor på landsbygden. 4)

Att statsmakterna låter bygga alla dessa fängelser är inte ett utslag av
någon lokaliserings- eller sysselsättningspolitik - långt därifrån. Ej hel
ler fångantalet motiverar byggandet. Antalet fångar sjunker i själva ver
ket under andra hälften av 1800-talet. Orsak: helt enkelt ett försök att
minska kostnaderna för fångtransporter. Att riksdagen ej lyckas i den
na ständigt återkommande ambition beror på - som författaren kom-
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mer att visa - att många fängelser och lika många järnvägar som för
binder dessa, leder till ständiga transporter. Fångarna får se Sverige
från cellfönstret.

Ungefär samtidigt som det stora fängelsebyggandet pågår, byggs det
järnvägar i Sverige. Stommen i nätet skall de statliga stambanorna bil
da, och sedan skall detta nät kunna kompletteras med på privat initiativ
byggda enskilda banor.

Riksdagens beslut kommer år 1855, vilket innebär starten för det stat
liga järnvägsbyggandet. När västra och södra stambanorna blir klara år
1862, påverkar detta givetvis järnvägsentusiasterna i västra Sverige. Re
sultatet följer snabbt i form avanslutningsbanorna Borås-Herrljunga,
färdig 1863 och Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga, den senare öppnad
för allmän trafik i maj månad 1867.

När järnvägarna börjar trafikeras är det ganska naturligt att dessa
övertar den speciella personbefordran, som fångtransporterna utgör. I
och med att västra och södra stambanorna är färdiga är det dags att
börja använda de "särskilda cellvagnar" , som fångvårdsskildraren
Sigfrid Wieselgren kallar fångvagnen. 5)

UWHJ:s fångvagn. Foto: Järnvägsmuseum
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De fyra första fångvagnarna som SJ tillhandahåller - för trafik på
stambanorna - är ombyggda packvagnar. De senare tillverkade av den
personvagnsleverantör, som statsbanorna anlitar inledningsvis, nämli
gen Lauenstein & Co i Hamburg. Dessa ombyggda vagnar finns till
gängliga redan år 1862 när stambanetrafiken startar. Vagnarna har 8
fångceller och en vaktkupe vid ena vagnsgaveln. Senare under 1860-talet
omändras ytterligare tre packvagnar till fångvagnar.

De första i Sverige tillverkade fångvagnarna - för SJ:s räkning märk
väl - kommer år 1866 från firma Alexander Keiller & Co i Göteborg
(sedermera Göteborgs Mekaniska Verkstads AB). Tillverkningen fort
sätter, och år 1871 följer en ny typ av fångvagn från samma firma, som
levererar fyra vagnar nämnda år och två år senare tre vagnar. Utan att
närmare gå in på tekniska detaljer i vagnarnas utformning kan noteras,
att 1866 års vagnar är helt i trä, har 8 celler - jämför här de ombyggda
packvagnarna - och två av dem saknar värmeledning. De i början av
1870-talet byggda skiljer sig från de tidigare, dels i fråga om storlek 
de har 9 celler med plats för 14 fångar - och dels beträffande den ut
vändiga klädseln, som är av plåt. 6)

Till slut en förklaring till att särskilda fångvagnar tillverkas. En senti
da betraktare av detta fordon kan ju ställa den rimliga frågan: varför
denna omsorg om fångarna, varför får de inte resa - med bevakning
och fängslade på sedvanligt sätt, i vanlig personvagn? Det är inte i för
sta hand risken för rymning, som motiverar en vagn med celler. Det är i
stället en konsekvens av det här ovan beskrivna cellfängelsesystemet.
Det handlar om att rannsakningsfångarna, som under rannsakningen
tillbringar tiden i enrum i närmaste fängelse, inte skall påverkas i nega
tiv riktning genom samvistelse med andra intagna under resa till och
från rannsakningsstället. Fångvagnen blir i konsekvens med denna ideo
logi ett miniatyrfängelse, med teknikens hjälp placerat på hjul, flyttbart
så långt spåren räcker. 7)

När UWHJ byggdes 1864-1867 pågår sedan någon tid tillbaka de re
guljära fångtransporterna på västra stambanan. Fångvårdsstyrelsens
cirkulär till landshövdingarna i berörda län angående dessa transporter
är daterat den Il november 1864. Bestämmelserna i detta cirkulär inne
håller främst ordningsföreskrifter, och det kan sägas ha stått modell för
de avtal som sedan träffas mellan staten och de enskilda banornas för-
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valtningar. Ersättningen för fångtransporterna regleras enligt ett Kungl
Brev den 25 november 1863, och denna taxa kommer att tillämpas på
motsvarande sätt vid de enskilda järnvägarna. 8)

De första kontakterna mellan UWHJ:s styrelse och fångvården gäller
faktiskt inte den aktuella fångvagnen utan något helt annat, nämligen
järnvägens intrång på fängelsetomten och skyldigheten att uppföra ett
staket.

Det nuvarande fängelset i Vänersborg har som bekant byggts på den
gamla fästningsvallen. För att få en bekväm väg från Edsgatan ned till
järnvägen och utrymme framför stationsbyggnaden - dvs nuvarande
Järnvägsbacken och stationsplanen - måste järnvägsbolaget ta mark
både från fångvården och den mitt emot belägna sk Börjessonska tom
ten. Därmed är konflikten i full gång. Den löstes så småningom, efter
långvariga motsättningar mellan de inblandade parterna, genom Kungl
Maj:ts beslut den 27 februari 1866 som ålägger järnvägsbolaget att er
sätta fångvården med 250 rdr årligen samt sätta upp ett lämpligt, 6 fot
högt stängsel mot fängelsetomten. 9)

När det gäller fångtransporterna bör det ha funnits ett ömsesidigt
ekonomiskt intresse hos järnvägsbolaget respektive fångvården - då
företrädd av länsstyrelsen i Älvsborgs län - att snabbt kunna få till
stånd dessa. Bolagsstyrelsen för att öka inkomsterna - fångvår
den/staten för att minska utgifterna.

I den brevbok, som fördes hos styrelsen för järnvägsbolaget finns 
så vitt författaren kunnat finna - den första anteckningen om fångvag
nen. Det är ett den 2 december 1867 dagtecknat förslag till avtal med
statsverket. Bolaget åtar sig att hålla en vagn, i vilken finns plats för 5
fångar i avstängda rum, var för sig, och dessutom i ett rum, så många
som kunna rymmas där, jämte plats för fångföraren. Detta är således
den första kända beskrivningen av fångvagnen.

Järnvägen vill ha ersättning för varje person - fångförare och fångar
- med 60 öre milen. Det vill säga en rörlig kostnad i stället för den fasta
- 2 rdr milen för varje fångvagn i ordinarie transport - som tillämpas
vid stambanorna.

Inte oväntat säger länsstyrelsen i Älvsborgs län - företrädare för
fångvården - klart nej till förslaget från UWHJ. Vid styrelsens sam
manträde den 17 januari 1868 konstateras sålunda, att den av bolaget
föreslagna ersättningen är för hög i förhållande till taxan vid andra
järnvägar.
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I brevboken för 1868 - den 20 januari - finns koncept till ett nytt
förslag, som styrelsen beslutar lämna. Det innebär i korthet, att bolaget
godtar samma villkor som gäller för statsbanorna, dvs 2 rdr milen för
ordinarie transport och vid extra med 37 öre per mil för varje person
som medföljer vagnen. De ordinarie transporterna går varje vecka mel
lan Vänersborg och Herrljunga, de extra kan bli aktuella vid resa med
häktade personer från Vänersborg till vederbörande tingsställe. lO)

En ordinarie transport Vänersborg - Herrljunga - avstånd 66 km
- ger följaktligen UWHJ en ersättning av 26 rdr och 40 öre. Som jäm
förelse kan nämnas, att biljettpriset för vanliga resenärer utgör 60 öre i
2 klass och 30 öre i 3 klass, allt per mil räknat för enkel resa vid samma
tid. Il)

Statens beslut i ärendet kommer den 29 februari 1868. Då skriver
länsstyrelsen till järnvägsbolaget och meddelar bland annat följande:
Transporterna skall äga rum varje onsdag morgon varje vecka, dels från
Vänersborg, dels från Borås, samt mötas i Herrljunga. Om vagnen sägs,
att den skall tillhandahållas av järnvägsbolaget, inredd med plats för
fånggevaldiger, fem celler och ett gemensamt tillåst rum för fem fångar.
Länsstyrelsen beslutar vidare, att ifrågavarande fångforsling skall ta sin
början den 11 mars. Kostnaderna för fångtransporterna utbetalas här
städes (dvs av länsstyrelsen, författarens anmärkning) av fångvårdsme
del för varje månad eller kvartal efter behörigen granskade och godkän
da räkningar. Skrivelsen är undertecknad - på landshövdingeämbetets
vägnar - av C.O. Almqvist och C.M. Ryding, landssekreterare respek
tive landskamrerare.

När järnvägsbolagets styrelse nästa gång har sammanträde, den 9
mars, upplystes, att fångvagnen redan är anskaffad, och att trafikche
fen fått del av länsstyrelsens skrivelse, vadan någon ytterligare åtgärd i
detta ärende för närvarande inte erfordras.

Fångvagnen börjar alltså rulla onsdagen den 11 mars 1868 på morgo
nen på sin första resa från Vänersborg, med tåg nr 1 kl. 7.09, och kom
mer till Herrljunga kl. 10.08 - allt enligt den tidtabell som gäller fr.o.m
den 16 januari 1868. 12)

En fråga, som anmäler sig nu, är väl denna: hur såg fångvagnen ut
1868? Svaret är rätt enkelt. Med vissa ändringar, som främst gäller inte
riören, på samma sätt som den fortfarande gör, där den står på museets
spår i Gävle. Läsarna hänvisas här studera tekniska data om den.
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Vilka förändringar har då genomförts och vilka har motiven varit till
ändringarna? Man kan ju hypotetiskt tänka sig ändringar av järnvägs
tekniskt slag eller betingade av fångvårdsreformer - eller möjligen bå
dadera.

Det bör först uppmärksammas, att fångvagnen ursprungligen sakna
de värme, i likhet med personvagnarna vid UWHJ. En resa vintertid, i
en cell, som medgav mycket litet av rörelse, måste ha inneburit stor både
fysisk och psykisk påfrestning. Som jämförelse bör noteras, att av de tio
fångvagnar, som tillverkas ungefär samtidigt, avsedda för statsbanor
na, saknade samtliga utom två värmeledning. En fånge kunde därför
mycket väl få köldskador - om det rådde sträng vinterkyla - under en
så lång resa som från Vänersborg till Stockholm.

Uppvärmning av personvagnarna vid UWHJ genomförs år 1888 
på förslag från trafikchefen Kjell Rosenqvist - genom ånga från loket.
Vid detta tillfälle bör rimligen fångvagnen också ha fått vämeledning. 13)

När det gäller belysning skiljer sig fångvagnen från personvagnarna
vid banan. De senare är från början försedda med fotogenlampor, vilka
sedermera - år 1899 - ersätts med acetylengasbelysning. I fångvagnen
finns endast en belysning, och det är den som är placerad i personalut
rymmet. Där finns en kupa med hållare för stearinljus. Cellerna saknar
med andra ord belysning, och det enda ljus som funnits är det som kom
mer från de små, gallerförsedda fönstren.

I samband med järnvägens ombyggnad till normalspår 1898-1899 får
också fångvagnen ändrad spårvidd, från den ursprungliga 1,217 m till
normalspårets 1,435 m. 14)

Någon upplysning om fångvagnens ursprung står ej att finna i styrel
seprotokollen, dessvärre. Järnvägens räkenskaper - i form av verifika
tioner - är ej bevarade för den aktuella tiden, varför det inte går att
spåra tillverkaren genom räkningar, leveranskontrakt eller dylika hand
lingar.

Frågan om tillverkare - som alltid är ett väsentligt spörsmål för järn
vägsmaterial i allmänhet men i synnerhet för något så udda som en
fångvagn - får därför lösas genom redovisning av fakta som kan styr
ka gjorda antaganden.

Som framgår av den tekniska beskrivningen är en av cellerna anord
nad till toalettrum, nämligen den cell, som är granne med gemensam
hetscellen. Om denna toalett funnits från början, eller tillkommit sena-
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re, torde vara omöjligt att avgöra idag. Det finns dock skäl som talar
för att den tillhör den ursprungliga inredningen. Det kan nämligen här
påpekas, att de tidigare nämnda fångvagnarna, tillverkade vid Keiller &
Co i Göteborg år 1866, var utrustade med en cell som fungerade som to
alett. UWHJ:s fångvagn företer faktiskt i övrigt stora likheter med de,
som kommer från Keiller & Co. Detta företag, sedermera Göteborgs
Mekaniska Verkstads AB, var nämligen den enda leverantören av fång
vagnar till statsbanorna under 1860- och 70-talen. Det finns därför an
ledning anta, att även UWHJ:s fångvagn kommer därifrån.

Det bör emellertid utsägas, att det i och för sig inte är helt uteslutet,
att någon annan mekanisk verkstad kan ha tillverkat vagnen, och i så
fall efter ritningar från sakkunnigt håll. Med hänsyn till fångvårdens
krav - jämför framställningen här ovan och länsstyrelsens skrivelse
den 29 februari 1868 - kan det anses uteslutet, att järnvägsbolaget
skulle ha kunnat utöva något inflytande på vagnens utformning, varken
beträffande exteriör eller interiör.

Även kostnadsaspekten talar för att fångvagnen kommer från Keiller
& Co. Som specialister bör denna firma ha kunnat göra den billigare än
en verkstad, som får ett enda så säreget uppdrag som att tillverka en
fångvagn.

De handlingar, som eljest skulle kunna ge information om fångvag
nens tillverkare är de, som härrör från vagnens överlämnande till järn
vägsmuseum, vilket skedde vid årsskiftet 1934/35.

Av denna skriftväxling att döma finns det flera olika åsikter om vag
nens ursprung. En uppgiftslämnare är järnvägens maskiningenjör, Olof
Ollen, anställd vid järnvägen från år 1908 till år 1945. Ingenjören Ollen
har sålunda sagt, att fångvagnen är tillverkad år 1866. Den som vidare
befordrar denna upplysning är ångpanneingenjören Gustaf Derans i
skrivelse den 16 oktober 1934 till majoren Oscar Werner vid järnvägs
styrelsens maskintekniska byrå. Det kan redan här framhållas, att skall
någon sägas vara fångvagnens räddare till eftervärlden - ja, då är det
just denne Gustaf Derans. Men mer om räddningsaktionen senare i
framställningen!

Järnvägsmuseets ombud i Falköping, ingenjören M. Månsson, säger
efter besök i Vänersborg och Uddevalla - för att granska de av Gustaf
Derans föreslagna förvärven - i skrivelse den 21 oktober samma år, att
fångvagnen är byggd så sent som år 1880 vid Rådanefors.
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Det uppgivna tillverkningsåret 1880 är, som framgår av skildringen
här ovan, helt felaktigt. Hur förhåller det sig då med uppgiften om Rå
danefors, järnbruk och manufakturverk i södra Dalsland? Följande kan
sägas om Rådanefors bruk, då ägt av brukspatron Otto Hasselgren.
Bruket tillverkar i och för sig järnvägsmaterial, bland annat till UWHJ,
som får godsvagnar, troligen öppna lastvagnar, därifrån. Dessa leveran
ser sker dock ej till köparens belåtenhet, om vilket järnvägsstyrelsens
sammanträdesprotokoll lämnar besked. Det rör sig om försenade leve
ranser, varför styrelsen beslutar att hålla inne betalningen. Skulle bru
ket under sådana omständigheter utan anmärkning kunna klara leve
rans aven fångvagn, märk väl i tid? Det synes inte särskilt troligt.

Det är nog tvärtom så, att en öppen lastvagn, som också figurerar i
samband med museets förvärv och som använts vid kreaturstransporter
i järnvägens barndom, med sannolikhet kommer från Rådanefors. Den
bör då ha ingått i den nämnda beställningen av lastvagnar från Rådane
fors bruk.

När fångvagnen efter att ha lämnat UWHJ finns i Falköping i början
av år 1935 blir den föremål för granskning och beskrivning av museets
ombud, ingenjören M. Månsson, som i en promemoria bland annat no
terar: "Vagnen har av U.V.H.J.:s maskinbefäl uppgivits vara tillverkad
år 1873. Tillverkare okänd" .15)

Detta är således källan till uppgiften om 1873 som tillverkningsår , och
vilken nu möter besökaren på järnvägsmuseet i Gävle, på den skylt som
inledningsvis presenterats.

Ett mindre mysterium utgör fångvagnens numrering. De som studerat
vagnen inför järnvägsmuseets övertagande har konstaterat - helt kor
rekt - att den är märkt med" 1" . Numreringen - och andra uppgifter
om vagnen - får till exempel Gustaf Derans att dra slutsatsen,att den är
UWHJ:s äldsta vagn. Mot detta reagerar ingenjören M. Månsson i Fal
köping, som i den tidigare nämnda skrivelsen den 21 oktober 1934 sä
ger, att vagnen visserligen är märkt med nr I, men ingalunda bolagets
första vagn. I Månssons tidigare omnämnda promemoria återkommer
han till numreringen och säger där bland annat "Vagnen märkt
U.V.H.J. nr 1, men detta innebär icke att vagnen är den äldsta vid järn
vägen, enär en omnumrering på sin tid lär hava vidtagits" .15)

Nu bör dock uppmärksammas, att vagnen är märkt både "E" - då
tida littera för fångvagnar - och" 1" . Ettan kan faktiskt vara en num-

40



merbestämning till vagnens litterabeteckning, dvs den första fångvag
nen. Om järnvägsbolaget ersatt den med en ny, eller skaffat ytterligare
en, borde denna i så fall blivit "E" med nr "2".

Antagandet att järnvägen har haft genomgående numrering av sina
vagnar både av personvagnar och/eller godsvagnar, synes inte särskilt
troligt. Men om detta trots allt varit fallet, förefaller det då rimligt att
starta nummerserien med en fångvagn, som litteramässigt står mellan
postvagn och resgodsvagn, littera D respektive F, långt efter personvag
narnas littera, som är A, B och C, motsvarande första, andra och tredje
klass? Med tanke på fångvårdens låga status vid denna tid förefaller det
hela ganska otänkbart, även om nu fångvagnen till äventyrs skulle ha
varit äldst. Nu finns emellertid starka skäl, som talar mot ett antagande
att den verkligen skulle vara äldst i vagnparken. Det bör de vagnar vara,
som svarar för den inledande trafiken på banan, vilken tar sin början
hösten 1866, dvs innan den allmänna trafiken kommer igång.

Sammanfattas de källor, som författaren granskat blir resultatet att
UWHJ:s fångvagn troligen tillverkats åren 1866-1867. Det finns likheter
med samtida fångvagnar, som ger stöd för ett antagande, att det är
Alexander Keiller & Co i Göteborg, sedermera Göteborgs Mekaniska
Verkstads AB, som är tillverkare. Det är inte bolagets äldsta vagn, dock
en av de äldre, och - vilket är västentligt - den enda i dag kvarvarande
vagn från trafikåret 1868!

Förändringarna efter 1868 är en följd av förbättrad järnvägsteknik:
värmeledning och ändring till normalspår. Frånvaron av fångvårdsre
former under trafiktiden har medfört, att fångvagnen i övrigt har sam
ma utformning idag, som den hade vid premiärturen för hundraelva år
sedan.

Vad händer sedan med fångvagnen? Den går fram och åter mellan
Vänersborg och Herrljunga, ursprungligen varje vecka varje onsdag, se
dermera - från och med februari månad 1924 - varannan vecka, fort
farande onsdagar .16) Ibland gör den längre resor med häktade, till södra
delen av Älvsborgs län. Dessemellan står den stilla på bangården i Vä
nersborg.

Under tiden får statsbanorna nya fångvagnar: beståndet förnyas och
vagnarna blir större, och mera komfortabla. Skillnaden i standard mel-
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lan UWHJ:s fångvagn och motsvarande vid SJ blir därför allt mera
uppenbar.

Denna fångvagn, präktigt byggd, väl underhållen, och tämligen out
slitlig, börjar bli så gammal, att den bör bytas ut och ersättas med något
nytt.

Under 1920-talet görs försök i denna riktning - men de blir märkligt
nog resultatlösa.

Det äger rum överläggningar under första hälften av detta årtionde
mellan järnvägsstyrelsen och fångvårdsstyrelsen, vilka resulterar i ett
avtal år 1925 om anskaffning av två moderna fångvagnar för transpor
ter å enskilda järnvägar. De två privatbanor som avses är Landskrona
Helsingborgs järnvägar och UWHJ. De nya vagnarna ingår i en serie,
som tillverkas åren 1924-25, och de bekostas av medel som fångvårds
styrelsen ställer till förfogande (parentetiskt kan nämnas, att priset på
en modern fångvagn nu är 26.000 kr).

Av oförklarlig anledning kommer ingen av dessa båda vagnar att an
vändas vid de enskilda järnvägar, som de är avsedda för. Det hör också
till saken, att - så vitt kan utläsas av UWHJ:s styrelseprotokoll 
diskuteras den nya, av SJ tillhandahållna vagnen inte alls av styrelsen
under de aktuella åren på 1920-talet. Detta föranleder författaren und
ra, om de båda centrala beslutsfattarna i Stockholm handlat på egen
hand och helt över huvudet på UWHJ:s styrelse?

Det är mot bakgrund av denna händelsutveckling inte förvånande,
att direktören L.J. Wiik vid straffängelset i Vänersborg skriver till tra
fikinspektören vid SJ:s 4 trafiksektion i Göteborg den 13 juli 1928. Skri
velsen innehåller en förfrågan om möjligheten att få anlita en SJ fång
vagn för transport av fångar mellan Göteborg och Vänersborg över
Herrljunga, vilket nämligen har förekommit tidigare. Skrivelsen avslu
tas med konstaterandet, att "ett sådant arrangemang, som ur fångvår
dens synpunkt är högeligen önskvärt med hänsyn till sistberörda fång
vagns (här avses UWHJ:s fångvagn, författarens anmärkning) knappa
utrymme och otidsenliga skick i övrigt" .

Direktörens skrivelse blir föremål för vederbörliga remisser, där alla
berörda parter ger positiva besked, men ändå händer ingenting. Det go
da initiativet rinner således ut i sanden.

Det bör också nämnas - som ett av de många överraskande exemp
len på hur järnvägen och fångvården inte talar samma språk vid samma
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tillfälle - att den vagn som järnvägsstyrelsen erbjuder till förfogande
inte är en av de nytillverkade från 1924 utan en betydligt äldre av littera
E 1 b, vilka byggdes 1879 respektive 1886, även dessa vid Göteborgs Me
kaniska Verkstads AB.17)

Det händer således ingenting - och orsaken härtill kan av allt att dö
ma sökas i bristen på aktivitet från UWHJ:s sida. Bolaget har inget in
tresse av att byta ut sin trotjänare mot en SJ-vagn, måhända av ekono
miska orsaker?

UWHJ:s fångvagn fortsätter att rulla ännu en tid mellan Vänersborg
och Herrljunga, 1920-talet ut, men snart har den spelat ut sin roll. Re
dan i början av 1930-talet kommer den att ifrågasättas, och detta av fle
ra olika skäl.

När det gäller fångvagnens friställande är det två frågor, som förfat
taren till denna artikel anser väsentliga att besvara, nämligen när det
sker och varfär.

Ingenjören M. Månsson i Falköping säger i den tidigare omnämnda
promemorian den 21 januari 1935 följande: "Har varit i användning till
framemot 1930".

Paul Pårud berättar - som framgår av nästa avsnitt - att fångvag
nen användes till i början av 1930-talet. Uppgifterna är som synes gan
ska samstämmiga - men tyvärr saknas mera bestämda tidsuppgifter.

UWHJ:s styrelseprotokoll nämner inte något om saken, det finns
över huvud taget inte något där som talar om fångvagnen eller dito tran
sporter. I styrelsens räkenskapssammandrag redovisas som inkomst
från fångtransporter för år 1930 kronor 1.765:80, för år 1931 kronor
1.786:00, för år 1932 kronor 1.780:60 och för år 1933 kronor 1.736:80.
Dessa siffror ger dessvärre inte någon vägledning om hur de transpor
tuppgifter, som järnvägen utför för fångvårdens räkning, är beskaffade
mera i detalj. IS)

Spörsmålet varför fångvagnen tas ur bruk är än svårare att svara på, i
avsaknad av skriftlig dokumentation. När man i efterhand skall söka ge
en förklaring till händelserna i början av 1930-talet kan följande fakta
ge ett bidrag till lösningen av problemet.

Fångvagnen är omvittnat otidsenlig. Eftersom det inom fångvården
ständigt talas om de stora kostnader som fångtransporterna för med sig,
är det rätt naturligt att man där söker efter alternativ, som är både billi
gare och bekvämare. Då ligger det nära till hands att använda bil, fram-
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för allt vid resor med häktade mellan fängelset i Vänersborg och tinget
där rannsakningen äger rum. Detta blir också allt vanligare under 1930
talet. Sedan finns givetvis möjligheten att anlita tåg - 3:e klass resa 
både för rannsakningstransporter och för de regelbundna turerna mel
lan Vänersborg och Herrljunga. Det finns nämligen anledning påpeka,
att ordinarie transporter med fångvagn förekommer sträckan Malmö
Göteborg-Stockholm-Sundsvall under hela 1930-talet.

Alltnog. Med eller utan formellt beslut - snarare tyst protest från
fångvårdspersonalens sida - kommer fångvagnen från 1930-talets bör
jan att stå oanvänd.

UWHJ som en gång låtit anskaffa fångvagnen har vid denna tid på
tagliga ekonomiska bekymmer - depressionen minskar trafikinkoms
terna och bilarna erbjuder besvärande konkurrens. Det betyder att även
järnvägen har behov av att rationalisera verksamheten och man ställer
måhända frågan: är hanteringen av fångvagnen numera en lönsam af
fär?

I likhet med andra järnvägar säljer UWHJ ej använd järnvägsmateri
el för skrotning, vilket minskar omkostnaderna för sådan materiel och
faktiskt ger vissa inkomster.

Hösten 1934 finns det en hel del övertalig materiel - både lok och
vagnar, däribland fångvagnen - som står i tur att säljas. Det är då - i
oktober månad 1934 - som ångpanneingenjören Gustaf Derans besö
ker Vänersborg och snabbt bestämmer sig för att försöka rädda fång
vagnen undan detta dystra öde. Det brådskar eftersom två skrothandla
re ligger på och slåss om vem av dem som skall avgå med segern! Som
tur är har Gustaf Derans de rätta kontakterna i järnvägsstyrelsen, där
han lyckas intressera majoren Oscar Werner - byråchef och tydligen
den bestämmande för museets förvärv - för ett snabbt ingripande.

Räddningsaktionen lyckas, och den resulterar i att UWHJ överläm-
nar till järnvägsmuseum nedanstående materiel:

en fångvagn,
en godsvagn,
en ångvagn - inspektionsvagn från 1891
två hjulpar samt vissa lösa effekter (buffertar mm)
Som ersättning får UWHJ från staten 150 ii 200 kr för de båda större

vagnarna samt i utbyte dessutom en äldre godsvagn.
Tack vare Gustaf Derans går skrothandlarna denna gång miste om en

god affär!
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Från UWHJ:s sida tycks - av tillgängliga handlingar - såväl banans
maskiningenjör, Olof Ollen, som den nye trafikchefen, Nils Olof Bruce,
ha medverkat och underlättat järnvägsmuseets förvärv av de aktuella
föremålen.

Vem är då initiativtagaren till räddningsaktionen, ångpanneingenjö
ren Gustaf Derans? Om honom vet vi idag ganska litet. Han är inte
järnvägsanställd i varje fall. Den syssla han har - resande kontrollant
och besiktningsman för lokpannor vid enskilda järnvägar - ger honom
en unik möjlighet att göra fynd vid dessa banor. Företrädare för museet
omvittnar också, att han ger museet många tips under 1930-talet.

Så här långt efteråt kan vi endast, med fantasins ångvissla, sända en
tacksamhetens signal för att Gustaf Derans i oktober månad 1934 med
hjälp av telefonsamtal och brev engagerar sig för att rädda "dyrgripar
na från 1860-talet" till eftervärlden. Det är hans egen värdering, och i
den instämmer författaren till fullo .19)

Under arbetet på denna artikel har författaren sökt efter uppgifter,
som kan skildra resor med fångvagn. Kretsen av berättare är ju av na
turliga skäl begränsad: de som har direkt kunskap är fängelsepersonalen
och fångarna. Båda grupperna har också redovisat sina intryck i skrift.
Naturligt nog är de senare mest kritiska, vilket är lätt att förstå. 20)

I övrigt förekommer fångvagnen knappast i litteraturen - okänd för
skribenter i allmänhet. Dock inte för journalisten och författaren Jan
Olof Olsson, signaturen Jolo i DN, som låter en fångvagn skymta fram i
ett avsnitt i den muntra skälmromanen "De tre från Haparanda" .21r

Lyckligtvis har artikelförfattaren inte enbart behövt lita tilllitteratu
ren i ämnet. På nära håll finns en som vet besked, nämligen författarens
far, numera pensionerade fångvårdstjänstemannen Paul Pårud, under
åren 1919-1956 anställd vid fångvårdsstaten, med placering hela tiden
vid dåvarande straffängelset i Vänersborg.

Paul Pårud, född 1896, har mycket att berätta om fångvården före de
stora reformerna på 1940- och 50-talen, om den tragik som kunde ligga
bakom de händelser som då förde människor för lång tid in i fängelsets
slutna värld. Dessa berättelser hör dock snarast hemma i en skildring
om fängelser och fångvård i Vänersborg, som det finns anledning åter
komma till i annat sammanhang.
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Paul Pårud

När Paul Pårud börjar sin tjänstgöring vid fångvården går fångvag
nen som den alltid har gjort mellan Vänersborg och Herrljunga på de re
gelbunda onsdagsturerna.

Först något om tjänstgöringen. Vid 1920-talets början är sammanlagt
åtta vaktkonstaplar anställda vid fängelset i Vänersborg. De tjänstgör i
grupper om två och två, som dels är lediga, dels i tjänst vid samma tid
punkt. Den kamrat, som Paul Pårud då och i många år framåt tjänstgör
tillsammans med är Adrian Werner, född 1876, död 1951, anställd vid
vänersborgsfängelset åren 1903-1940. Det innebär, att det är dessa bå
da, som gör resor tillsammans, till Herrljunga och annorstädes.

Om UWHJ:s fångvagn säger Paul Pårud, att "visst var den obekväm
och trång", jämfört med de, som statsbanorna har. En av de mera på-
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tagliga bristerna med vagnen är frånvaron av signalanordning eller an
nan förbindelse med tågpersonalen. Vagnen fungerar som ett miniatyr
fängelse på hjul, helt isolerat från omvärlden.

Just den här bristen på kontakt med tåget i övrigt när detta är i gång,
kan bli ödesdiger vid rymningar eller hastiga sjukdomsfall.

En händelse som inträffar år 1918 illustrerar väl detta förhållande.
Fångvagnen är på väg från Herrljunga mot Vänersborg. Den tjänst

görande vaktkonstapeln, Karl Bengtsson, är ensam på resan. Två fån
gar har hämtats i Herrljunga, och båda dessa är placerade i gemensam
hetscellen. Efter en stund ber en av fångarna att få gå på toaletten. När
Karl Bengtsson öppnar celldörren för att låta fången komma ut blir han
överfallen av båda två, övermannad, och själv inlåst i cellen! Sedan är
det lätt för fångarna att öppna ytterdörren till vagnen och hoppa av tå
get, som inte går så fort vid den här tiden.

Det dröjer länge innan någon hör den inlåste Karl Bengtssons hojtan
de och bultande (antagligen först på en station, när tåget gör uppehåll).
Karl Bengtsson kommer ut, och de båda rymlingarna blir efterlysta och
gripna redan efter ett par dagar.

Epilogen för rymmarnas del slutar med det strängaste disciplinstraff
som finns vid denna tid, nämligen prygel, som verkställes i närvaro av
fängelseläkaren, doktor Hugo Jennische. Det är sista gången denna
form av bestraffning äger rum vid fängelset i Vänersborg.

Paul Pårud noterar med tacksamhet och inte utan viss stolthet, att in
gen fånge lyckats rymma från honom under alla de resor, kors och tvärs
i Sverige, som han gjort under sina nästan fyrtio år inom fångvården.
Försök har givetvis förekommit.

En dramatisk scen utspelas år 1920, även denna gång i anslutning till
fångutväxling i Herrljunga. En rad fångar har förpassats till olika an
stalter via anslutande fångvagnar. Adrian Werner och Paul Pårud är på
väg till vänersborgsvagnen - i sällskap med den tjänstgörande polis
mannen i Herrljunga som extra bevakning - med en ensam fånge, en
ung man, som efter tidens förhållande är försedd med handfängsel, fäs
tat vid en kopparflaska. Ett tu tre ramlar fängslet i perrongen, fången
springer över bangårdsområdet ut på åkrarna invid stationen. De båda
fångvårdsmännen tar upp jakten på den flyende, Paul Pårud, först,
yngst och snabbast, därefter Adrian Werner, som ropar "Stanna, jag
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skjuter", drar sitt tjänstevapen, en revolver och börjar skjuta. "Som
väl är träffade Adrian inte så bra", säger Paul Pårud, skämtsamt, så
här långt efteråt. Han befinner sig i skottlinjen, mellan skytten och rym
maren, en föga avundsvärd situation. Den unge rymmaren blir dock
snart upphunnen av Paul Pårud - spelet är slut. Fången är fast, ny pro
menad till fångvagnen, och tåget kan gå i rätt tid till Vänersborg.

De båda fångvårdarna skriver inte rapport om det inträffade, varför
det inte blir något efterspel för rymlingen. Ett försök som misslyckats,
kan man av hygglighet stryka ett streck över.

Någon gång användes fångvagnen vid rannsakningsresor, framförallt
om det rör sig om farliga eller rymningsbenägna personer. Paul Pårud
och Adrian Werner reser sålunda en gång vid 1920-talets mitt till Sven
ljunga, där tre häktade dynamitarder skall rannsakas.

"Det blev en lång och tröttsam resa", säger Paul Pårud. Först går
fångvagnen Vänersborg-Herrljunga, där den växlas över till banan mot
Borås. I Borås nytt uppehåll, ny växling, denna gång till Alvesta-banan.
Nästa uppehåll i Hillared, för att i den tredje växlingen komma in på bi
banan Hillared-Axelfors, där Svenljunga ligger. "När vi kom fram dit
någon gång på eftermiddagen var vi rätt trötta och omskakade, efter att
ha rest nästan hela dagen", konstaterar Paul Pårud, som också fram
håller att fångvagnen vanligen går sist i tåget.

Vid resor med fångvagnen är fångarna försedda med torrskaffning,
bestående av grovt bröd och svagdricka, vid avresan från Vänersborg.
Smör eller pålägg förekommer ej. Det händer ofta, att fångarna klagar
över att de är hungriga, berättar Paul Pårud, och det är onekligen gan
ska förståeligt. Personalen får ju också ha med sig mat på resorna; det
traktamente på 4 kronor per dag som utgår för resorna till Herrljunga
räcker knappast till några mera omfattande kulinariska övningar.

På författarens fråga, om UWHJ:s fångvagn någon gång går via Öx
nered till Göteborg, eller till Uddevalla, svarar Paul Pårud nej. "Till
Öxnered åkte vi 3:e klass tåg, vintertid släde, och där tog vi BJ:s fång
vagn, som var mycket mera komfortabel. Till Uddevalla åkte vi också
3:e klass tåg, de gånger det förekom resor till kronohäktet där". Det
kan här nämnas, att kronohäktet i Uddevalla lades ned redan år 1936.

Kring den fråga, som visat sig svårbesvarad, nämligen när och varför
fångvagnen upphör att anlitas, ger Paul Pårud detta besked.

"Det finns flera orsaker. Vi började anlita bil vid besvärliga resor.

48



Det var enklare, snabbare och bekvämare. Chauffören kunde göra upp
ett pris, som i varje fall inte fick överstiga järnvägens. Jag minns särskilt
år 1930, när vi reste med B. till Norrköpings centralfängelse (vårdanstalt
för förminskat tillräkneliga förbrytare, författarens anmärkning). Det
var Johan Ade - som var överkonstapel på den tiden - Thorsten Lind
mark och jag, som fått i uppdrag att göra resan. Vi tog bil, och Karl
Henriksson körde. Fången hade i förväg talat om att det inte skulle bli
lätt att flytta honom, men resan gick alldeles smärtfritt.

För resorna till Herrljunga tog vi det vanliga tåget, dvs åkte 3:e klass.
Det var alltid en diskussion om transporterna som inte fick bli för dyra.
Fängelsets redogörare, assistenten Adolf Hultman, granskade reseräk
ningarna väldigt noga. När vi begagnade bil måste vi i förväg räkna ut
vad en resa med järnväg skulle ha kostat, så att vi inte överskred bi
ljettpriset. Särskilt skicklig att räkna lågt när det gällde bilskjutsar var
Karl Henriksson i Vänersborg, som hade taxirörelse, men som inte var
ansluten till stadens droskägareförening" .

Paul Pårud säger vidare, "att jag var nog en av de första, som börja
de ta bil i stället för tåg, när det var praktiskt möjligt. De andra befatt
ningshavarna började ta efter, och fångvagnen blev anlitad mer och mer
sällan. Något egentligt beslut, att den inte skulle tas i anspråk, kan jag
inte påminna mig. Övergången till 3:e klass tåg, alternativt bil, kom un
der 1930-talets första år", vilket kan Paul Pårud inte erinra sig nu. 22)

Det är på sitt sätt märkligt, att personalen vid fängelset i Vänersborg
kommer med en reform i all tysthet, som innebär att fångvagnen ställs
åt sidan och efter några år får göra färden till järnvägsmuseum. Och
dessutom inte är angelägna att använda den ersättare, som finns till för
fogande vid 1930-talets mitt. SJ har nämligen lånat ut en fångvagn till
UWHJ - för eventuell användning i Vänersborg - och den finns där i
varje fall 1937 och 1938.

Som jämförelse bör nämligen framhållas, att under hela 1930-talet
och fram till i mitten av 1940-talet går regelbundna transporter med
fångvagn Malmö-Göteborg och Göteborg-Stockholm och vice versa.
Och inte bara där: den i Luleå stationerade fångvagnen gör till exempel
återkommande turer till Gällivare, Kiruna och Murjek under 1930-talets
andra hälft,23)

Alla behöver dock inte färdas i fångvagn. När den stridbare författa
ren och radikale journalisten Per Meurling skall flyttas från Långhol-
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men till Vänersborg i januari månad 1944 - för att avtjäna ett straff på
två års straffarbete för spioneribrott - får han göra resan som vanlig
resenär, eskorterad aven civilklädd konstapel, berättar han i sin bok
från fängelsetiden. En förmån, som Per Meurling givetvis uppskattar. 24)

En beskrivning av UWHJ:s fångvagn är ofullständig om den inte in
nehåller något om de otaliga inskriptioner - graffitti - som cellväg
garna är fulla av.

Fångarna har under de långa och innehållslösa resorna använt väg
garna både som klagomur och som internt informationsblad.

Här presenteras några av dessa blyertsinskrifter, vilka sedan skall
kort kommenteras och förklaras.

Cell nr l (gemensamhetscellen)

Charles Andersson från Göteborg
l år fri 26/7 28 åker från Vennersborg
till Långholmen den 17/8 27

Lef väl Charles
säger Kalle P
vi träffas snart

Det vet du säger Charles
åker till Långholmen den 17/8 27

Theodor Jacobsson
knopare från Göteborg 9 M. på Sotis
15/2 fri den 15/11 25
Allt väl

Theodor Blomster
från Skene reser
till Vännersborg den 29/9 1926
på 6 dagar

Hälsa Charlott Johansson i
Landskrona
säger Charles Andersson

Kalle Palm
från Göteborg
åker till Härlanda på l år
fri den 23/7 24
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Hjalle fösterputsarn
från Göteborg 18 M.
åker till Långholmen
den 18/2 25 fri Midsommarafton 1926

Man får sitta i finkan 8 timmar i Herrljunga!!

Cell nr 4

Nino på resa
till Sotis hoppas
på god och öm vård
Välkommen och hälsa på
fri 25/9 32
På resa till Sotis för 4 gången

Nu några kommentarer till ovanstående.
Knoparen, som är på väg till Sotis, är en sotare, som av allt att döma

blivit dömd till tvångsarbete för lösdriveri som vid denna tid verkställes
för män vid statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö.

Svartsjöanstalten är fruktad, både med hänsyn till det hårda arbetet
och den stränga disciplinen som råder. Arbetet baseras bland annat på

(

stenhuggeri: det är en utmärkt granit i berget där.
Det finns intagna som beskrivit Svartsjö, men det intressanta är att

den kanske bästa skildringen återfinnes hos Harry Martinson i hans bok
om vandringsmannen Bolle, som tillbringar ett år i Berget. Med den
exakthet som präglar Harry Martinsons berättelse om Bolle i Berget kan
man undra, vad som kan ha varit förlaga till den? Fångvårdsstyrelsens
överdirektör, Viktor Almquist, har faktiskt i ett föredrag inför krimina
listföreningen år 1915 lämnat en beskrivning av verksamheten vid Svart
sjö, som från byråkratisk prosa kan ha transformerats av den utomor
dentlige diktaren till det kapitel i boken, som sedan givit den namnet,
nämligen kapitlet om de ridande poliserna som är hindret på vägen till
Klockrike.25)

Bland de hälsningar som överbringas går en till en kvinna, som befin
ner sig i Landskrona. Där finns fram till år 1940 statens tvångsarbet
sanstalt för kvinnor - med andra ord den kvinnliga motsvarigheten till
Svartsjö - inrymd i det gamla fängelset där .26)
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Till slut några ord om mannen som reser till Vänersborg från Skene
på 6 dagar. Det är ett utmärkt exempel på en grupp, som nu försvunnit
från fängelserna och gått till socialhistorien. Det rör sig här om personer
som dömts till böter för mindre förseelser, och vilka saknar pengar att
betala dessa. Därför får de böterna förvandlade till några dagars fängel
se - i det aktuella fallet 6 dagar. En påföljd som gör större skada än
nytta, hävdar de radikala straffrättstänkarna på 1930-talet med justitie
ministern Karl Schlyter i spetsen. Med 1937 års lag om verkställighet av
bötesstraff kommer en kraftig minskning av antalet bötesfångar: den
arme av flera tusen personer som varje år dittills gått in och ut i fängel
serna försvinner. 27)

Det har, som läsaren märkt, varit förenat med vissa svårigheter att ta
la om när UWHJ:s fångvagn övergår till det overksamhetens stickspår
där nästa anhalt heter skrotning.

Är det bland uppgiftslämnarna möjligen Nino, i cell nr 4, som ger oss
den bästa fingervisningen genom att skriva att han friges i september
1932? Vilket kan betyda att Nino har gjort framresan någon gång året
innan - dvs år 1931, om vi antar att han har ett år eller något mera att
tillbringa på Svartsjö? Helt uteslutet är det inte.

Samma svårigheter möter författaren när det gäller att redovisa mot
svarande uppgifter om de fångvagnar, som går i regelbundna turer in
om triangeln MalmÖ-Göteborg-Stockholm.

En milstolpe i detta sammanhang utgör dock 1945 års straffverkstäl
lighetslag. Där ges anvisningar om hur transport av intagen skall ske i 39
§, nämligen:

"Transport å järnväg bör i regel företagas i vanlig personvagn" .28)

Denna bestämmelse bör rimligen innebära början till slutet på fång
vagnsepoken i fångtransporternas långa historia.

Skriftväxlingen mellan fångvårdsstyrelsen och järnvägsstyrelsen om
avvecklingen av fångvagnarna är en bitvis spännande läsning, där det
senare verket oftast fungerar som pådrivare. Sent omsider kommer de
båda statliga styrelserna överens. Av fem befintliga fångvagnar år 1955
behåller man endast två - märkligt nog just de två som ursprungligen
byggdes för linjerna Landskrona-Eslöv och Vänersborg-Herrljunga 
de övriga får SJ disponera för annat ändamåL Ett finare ord för skrot
ning.29)
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Fångarna är numera interner, och får åka i vanlig tågkupe. Fjärran är
den tid, då de på egen hand förverkligar skaldens ord "släpp fångarne
loss, det är vår! genom att plocka sönder taket i en fångvagn och avlägs
na sig den vägen. En rymning som ger stor uppmärksamhet i pressen.
Händelsen utspelas år 1924 mellan Stockholm och Göteborg - vagnen
från Vänersborg är alltför stark för att locka till liknande företag. 30)

Innan fångvagnarna rullat färdigt på SJ får de en användning som vi
sar på en oväntad flexibilitet: de lånas ut och tjänstgör som extra celler
vid midsommarfirandet i Dalarna på 1950-talet. Man kan undra hur den
fyllerist känner sig, som efter ett alltför fuktigt midsommarfirande vak
nar nykter på hjul?3!)

De sista två av SJ:s fångvagnar går till skrotningsdöden, den ena år
1959, den andra efter år 1962. Det sker sedan den senare gästspelat en tid
i järnvägsmuseum, men då där redan finns UWHJ:s fångvagn, väljer
man att behålla denna. Gammal är ändå äldst, särskilt på ett museum.32)

Denna berättelse om ett annorlunda sätt att resa kan lämpligen avslu
tas med den enda text, som författaren lyckats finna i järnvägslitteratu
ren om just UWHJ:s fångvagn, nämligen följande rader, som utgör
bildtext i en järnvägsskildring som eljest mest handlar om banor i Skå
ne:

"Många mördare har åkt till fängelset i den här vagnen, en av forna
tiders fångvagnar med sex celler och väggarna fullklottrade med anteck
ningar. ' ,33)

Nu när SJ erbjuder resor till vänliga priser - gör en tur till Gävle och
studera Sveriges sista kvarvarande fångvagn, en gång hemmahörande i
Vänersborg.
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UWHJ fångvagn, littera E, nr 1

tekniska data

Tillverkare: Ej känd - kan vara Alexander Keiller & Co i Göteborg.
Är: Troligen år 1866-67.
I vagnen finns
personalutrymme samt
fem celler - varav en gemensamhetscell 
samt en toalett

gemensamhetscellen, nr l, storlek 152,5 cm x 147,0 cm
övriga celler, nr 2-5, storlek 120,0 cm lång, 69 cm bred
takhöjd vid dörren 194,0 cm
samtliga försedda med väggfast bänk
samtliga celler har ett fönster, 27,0 x 27,0 cm, med galler.

toalett 153,5 cm lång, 70,5 cm bred
samma fönster som cellerna

Värme

Belysning

Ventilation

Det finns fyra element i vagnen: i personalutrymmet, i cell nr l, i cell nr
2-3 och i cell nr 4-5. De båda sistnämnda elementen är gemensamma för
två celler.
Uppvärmningssystemet liknar mest det Haagska, men elementen är försed
da med flänsar.

Det finns bara en belysning i vagnen och den är i personalutrymmet. Där
finns en kupa med hållare för stearinljus.

Det finns en ventil i varje cell och en på toaletten; dvs sammanlagt sex styc-
ken. Takventilerna avslutas nedåt med en tallriksventil i innertaket.

Låsanordning Dörrar med järnbeslag. Låsanordning i form av tvärs över dörren gående
till celler bom med hänglås.
och toalett

Saknas i vagnen.

Saknas i vagnen.

Broms

SignaIan
ordning

Vagnens yttre Vagnkorg, längd 5,67 m
mått bredd 2,50 m

Axelavstånd

Vikt

Vagnen är

Vagnen har

3,330 m

6,75 ton

plåtbeslagen, rödmålad

ingång på varje sida, dörren försedd med texten "U.W.H.J." varav endast
den ena sidan är försedd med trappsteg

Vagnen revi
derad M 4/2 25

R / 25

Källor:

UWHJ:s styrelseprotokoll 1867-1868
Författarens studier av vagnen, januari 1979, jämfört med andra källor, se not 6) och 15).
Uppgifter från järnvägsmuseum, skrivelse den 20 juli 1979.
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NOTHÄNVISNINGAR

l) Fataburen 1978, Nordiska museets och Skansens årsbok, har som tema "Resa i Sveri
ge", och innehåller en rad intressanta artiklar om resandet i forna tider. Se särskilt
Göran Rosander, "På väg. Färdandes folk under tusen år".

2) Lars Molins levernebeskrivning finns i många upplagor, tryckta under 1800-talet och
senare. Här har i första hand utnyttjats en utgåva, sannolikt omtryck, från 1976. Sid.
122 fL

3) Sigfrid Wieselgren, "Sveriges Fängelser och Fångvård", sid. 457

4) Wieselgren, a.a., sid. 420 ff

5) Wieselgren, a.a., sid. 457

6) Statens Järnvägar 1856-1906, Del III, sid. 190 ff
Person-, post-, fång & packvagnar vid Sveriges Statsbanor den 1 Januari 1890, sid. 36
39.

7) Wieselgren, a.a., sid. 457

8) J.H. Nilsson, "Samling af Författningar och Föreskrifter rörande Svenska Fångvår
den", sid. 347

9) UWHJ:s styrelseprotokoll år 1866-67
Jämför även Jonas Wallin, "Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsbolag" , sid.
28-29.

lO) UWHJ:s styrelseprotokoll och brevbok år 1868

11) Wallin, a.a., sid. 311

12) UWHJ:s styrelseprotokoll år 1868
Wallin, a.a., sid. 306

13) Wallin, a.a., sid. 317

14) Wallin, a.a., sid. 317 och 247 ff

15) Skrivelser ang järnvägsmuseets förvärv av järnvägsmateriel från UWHJ, åren 1934-35

16) Kungl. Fångvårdsstyrelsens Cirkulär nr 1 den 8 januari 1924

17) Statens Järnvägar, Centralarkivet, handlingar ingående i akt Dm Tbr 52061 -
UWHJ:s styrelseprotokoll år 1922-34

18) UWHJ:s styrelseprotokoll 1930-34

19) Se not 15), Skrivelser från järnvägsmuseum den 20 och 27 juli 1979 till författaren.

20) I den omfattande litteratur som finns kan hänvisning i första hand göras till
a) Anton Granfeldt, "Ur en gammal fånggevaldigers minnen m fl berättelser"

Herbert Eriksson, "Fångtransporter", ingår i Perspektiv - KBS nr 2 år 1977,
sid. 6

b) Anton Nilson, "Dcrmd till döden för Amalthea", sid. 133-134 och sid. 153-155 samt
sid. 204-205

21) Jan Olof Olsson, "De tre från Haparanda", sid. 131

22) Muntlig information från Paul Pårud, Vänersborg sommaren 1979

23) Se not 17

24) Per Meurling, "Tack för sist, rättvisa!", sid. 101
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25) Jämför Lex "Svartsjöfångar - Verklighetsskildringar" av pseudonymen Raggen med
Harry Martinson "Vägen tiII Klockrike", sid. 100 ff
Torsten Eriksson, "Kriminalvård Ideer och experiment", sid. 326 ff
Arthur Thesleff, "Stockholms förbrytarspråk och lägre slang"
sid. 52 - knopare = sotare
Sotis = Svartsjö, vanlig förbrytarslang, ej i Thesleff

26) Eriksson, a.a., sid. 329
Sam Johnsson, "Sveriges Fängelser och Tvångsarbetsanstalter" , sid. 139-144

27) Eriksson, a.a., sid. 274-279

28) Svensk Författningssamling 1945 nr 872-880
29) Se not 17 - skrivelse från fångvårdsstyrelsen tiII järnvägsstyrelsen den 14 september

1955

30) Tidskriften "Vård och Vakt" nr 8 den 15 augusti 1924

31) Skrivelse från Centralarkivet, Statens Järnvägar, den 6 juli 1979, tiII författaren

32) Skrivelse från Centralarkivet, Statens Järnvägar, den 17 juli 1979, tiII författaren

33) Allan Sigward Lundin, "från prins August till Skåningen", sid. 308
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ÅRSKRÖNIKA 1978

Kära gillebröder!
-Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmari. ...
Jag vet inte varför men denna Skärgårdsvals av Evert Taube kom för

mig när jag såg bilden på de båda ärkefienderna, Egyptens president
Anwar Sadat och Israels premiärminister Menachem Begin omfamnan
de varann, livligt applåderade aven mer än vanligt leende president Car
ter, efter de lyckligt genomförda fredssamtalen i Cape David.

Var det möjligen så att jag till en början trodde det hela var en vals,
specialkomponerad för att fräscha upp Carters vikande popularitet i sitt
hemland.

Detta må i så fall vara mig förlåtet efter alla de turer och misslyckade
kontakter som förekommit sedan Sadat, för nära ett år sedan, helt in
formellt tog initiativ till fredsförhandlingar med Israel. Förhoppningar
na om att nå en efterlängtad avspänning i Mellersta Östern har som be
kant inte varit stora, men nu står dörren ändå på glänt.

Låt oss nu bara hoppas att de båda huvudfigurerna får leva så länge
att de först kan hämta fredspriset och därefter förhoppningsvis sluta
fred - i nu nämnd ordning. Det är som bekant inte alla som vill ha fred
och en bomb kreverar så lätt i det sällskap dessa herrar befinner sig.

Håll med om att detta är en ljusglimt i den Lö. så förvirrade värld vi
nu lever i.

I Italien råder stor förvirring.
Två påvar har avlidit i år och så har man valt en polack som ledare för

världens 700 millioner katoliker. Dessutom har i skrivande stund inte
mindre än 18 politiska mord genomförts. Det mest uppmärksammade
gällde förre premiärministern Aldo Moro, som först kidnappades och
efter ett spännande drama mördades av Röda Brigaderna - en terror
grupp som tydligen inte går att stoppa.

Bäddar man måhända för en ny Mussolini i detta charmfulla land?
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Schahen av Iran har fått det hett på sin påfågelstron, varifrån han
med fast hand regerat sina undersåtar.

Med demonstrationer, strejker och upplopp av olika slag ger folket
sitt missnöje tillkänna och till råga på allt har landet i år drabbats av
svåra naturkatastrofer.

Säga vad man vill - det får man ju inte i vissa länder - men i Ryss
land slår man vakt om sina medborgare. Följetongen om familjen Aga
povs förtvivlade kamp för att återförenas i Sverige går fortfarande i
pressen, och slutet kan man bara gissa sig till, trots överenskommelsen
om de mänskliga rättigheterna.

Den världsberömde engelske astronomen sir Fred Hoyle har en teori
om livets uppkomst på jorden. Han påstår att våra urmolekyler föddes
ute i universum, i täta moln som fortfarande driver mellan stjärnorna.
Där finns bakterier och virus som en kometsvans för millioner år sedan
pudrade jorden med. Detta förklarar, menar han, allt från våra svåra
epidemier till människans födelse.

Om han nu har rätt måste det varit snälla molekyler som våra bredd
grader pudrades med, eller beror det måhända på klimatet att vi här lö
ser våra politiska tvister med ordet som enda vapen - ord som visserli
gen kan såra men ändå inte döda.

I detta sammanhang ger jag gärna Palme rätt när han vid årets parti
kongress, med sin allra mest patetiska röst fastslog. -Vi måste vara
rädda om ORDET. Men då var det förstås Fälldin som hade missbrukat
det.

Vårt land har i år i likhet med övriga länder drabbats hårt av lågkon
junkturen, med allt vad detta innebär både för landet och den enskilde
medborgaren.

Den borgerliga samlingsregeringen, som var inne på sitt andra rege
ringsår har haft skäppan full att bemästra dessa svårigheter. På några
områden har den väl ändå lyckats, när man nu allmänt kan konstatera
att kronans devalveringar i förening med en försiktig lönepolitik gett ex
portindustrin vind i seglen och att inflationstakten halverats jämfört
med föregående år.

Arbetslösheten, speciellt bland ungdomen, är emellertid fortfarande
skrämmande hög.

Reformpolitiken har fått vänta, men lägre skatter nästa år har man ju
lockat med.
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En reform har vi drabbats av - den nya semesterlagen, som inte ens
våra jurister kunde tolka.

-Skriv som Du talar, manar Postverket.
Gör det, snälla lagstiftare.
-Ett brev betyder så mycket, är en annan slogan som Postverket

knäckt.
Man borde nu lägga till .... men mindre på lördag och ingenting på

söndag, efter Rainers senaste utspel.
F.ö har diskussionerna om medbestämmanderätt och löntagarfonder

upprört sinnena i olika läger - för att inte tala om kärnkraften.
I år har den första kärnkraftssprängningen ägt rum i Sverige - en

sprängning som totalhavererade den borgerliga koalitionsregeringen.
Detta är en historisk händelse så god som någon. Det är ju som be

kant inte varje år en sittande regering avgår i vårt land.
Inte vet jag vem som höll på vem och vem som höll emot, men stads

minister blev han, Ola Ullsten, vår nye komet på politikens himmel. Det
verkar vara en balanserad man och balansgång får han nog behärska till
fulländning om han skall ro ekan i land.

För några år sedan sänktes myndighetsåldern till IS år, men när skall
vi egentligen på allvar bli betraktade som myndiga?

Alkoholsakkunnigas ansträngningar att göra oss till ett nyktert folk
har resulterat i restriktioner av olika slag, ständiga prishöjningar, för
bud mot vintillverkning, förslag om reklamförbud och mycket annat.
Tål vi inte ens att se flaskor på bild?

Samtidigt upplyser man svenska folket om att man kan göra vin på
maskrosor. Inte visste jag detta förrän det blev förbjudet.

Så hänvisar man till statistiken som visar en nedgång i vin- och sprit
konsumtionen, samtidigt som starkölsförsäljningen ökar med flera
hundra procent. Den ökade jästförsäljningen förklarar man med att vå
ra husmödrar flitigt nog bakar mera, men hur dom får degen att hålla
ihop förstår jag inte eftersom mjölåtgången är så liten.

Nej, sanningen är nog tyvärr den att svenska folket dricker mera, men
billigare.

Systembolaget får nog se upp med konkurrensen, inte minst från ja
panerna som nu börjat tillverka pulverwhisky. Med denna nya produkt
vänder man sig till fritidsfolket, som då slipper släpa med flaskor i rygg
säckarna.
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Mycket skall man höra innan öronen slammar igen.
Mora-Nisse får tydligen se upp så man inte blandar whiskypulver i

blåbärssoppan under Vasaloppet, som Lö nu skall få kvinnligt inslag.
Jämlikhetstanken sprider sig, dock mera långsamt i kyrkliga kretsar,

där motståndet mot kvinnliga präster fortfarande är starkt på sina stäl
len - dock inte i vår stad där vi nyligen med överväldigande majoritet
tillsatt vår första kvinnliga präst.

Statens Järnvägar har i år drabbats av många svåra olyckor, som
krävt människoliv, men en olycka har man sluppit.

Förre generaldirektören har växlat om till Trafiksäkerhetsverket, vars
tjänster följdriktigt rusar i höjden.

Den nye SJ-chefen satsar hårt på att än en gång göra det möjligt för
oss att åka tåg, genom sänkta priser och rabattkort, sätta in handikapp
vänliga vagnar och att låta servera mer människovänlig föda än de torra
inplastade smörgåsar som nu bjuds.

I vår lilla stad håller vi oss väl framme.
Vår nyblivne gillebroder Göran Ericson har slagit till igen.
Som andra stad i världen installerar vi plastis i Idrottshuset. Och inte

nog med det, vi får det gratis som demonstrationsobjekt.
Förutom andra fördelar betyder detta många besök från när och fjär

ran för att studera denna nya ide. Utöver good will ger det väl alltid nå
gon krona till staden och dess affärsmän.

Sedan har en enig expertis fastslagit att vänersborgsföretaget Infra
rödteknik AB är bäst i världen på sitt område. Jo, jag tackar jag!

Ytterligare ett unikt rekord lär vi inneha.
Enligt en av länsantikvarie Erik Wegraeus gjord undersökning torde

vi ha svenskt rekord i föreningsliv i förhållande till folkmängden. Över
tvåhundra föreningar har han fått ihop men då ingår ändå inte vårt se
naste tillskott "Fritidsfixarna" som nyligen startat sin verksamhet. Där
emot har han räknat med "Runstensresarsocieten", vad det nu kan va
ra. Namnet ger ingen förklaring eftersom det i kommunen inte finns en
enda runsten varken att välta eller resa. Kallelse sker genom annons i
ELA av ungefär följande lydelse: -Runstensresarsocieten samlas i
kväll, tid och plats som vanligt. Tag med Stop.

Vem vet vad om detta illustra sällskap?
En glädjande tendens, som visar vänersborgarnas intresse för sm

62



stad, även om överdrifter och personliga angrepp något skämde debat
ten, var den aktivitet som drogs igång när centrumplaneringen presente
rades.

Nu när övertonerna förklingat och stadsplanerarna sovrat bland upp
slagen hoppas jag att vi så småningom får den stad vi väl alla önskar. En
levande och framåt stad men med småstadens charm.

Vassbottenleden är nu öppnad för trafik och den första olyckan har
redan inträffat - tursamt nog utan personskador.

Det blev en rikt illuminerad färdväg med ett hundratal ljussignaler,
där den gröna vågen förhoppningsfullt skall dominera.

Apropå det, kommer gröna vågens folk att sätta definitiv stoppsignal
för de långt framskridna byggplanerna på Onsjöområdet?

Regeringens beslut att inte godkänna bebyggelse på jordbruksmark
har satt käppar i hjulen för kommunen. Kan man nu inte göra troligt att
detta område är det enda alternativ man har att bygga på, kommer plo
garna fram igen på Onsjö, trots redan nerplöjda pengar på området.

Är det möjligen Nisse Svarte Skåning, den bålde riddaren, som i slu
tet av BOO-talet härjade på Onsjö, som går igen och nu försvarar sina
jaktmarker mot både bebyggelse och golf. Han har i så fall engagerat
goda sentida vapendragare.

Trots dåliga tider bygger man vidare i staden.
Redan nästa år sätter man grävskopan i Granström & Söners gamla

tomt. Det är länsstyrelsens skatte- och dataenhet som där får lokaler för
c:a 30 millioner. Lagergrenska huset sparar man emellertid.

Vi slipper även parkeringshus på Kronogatan där man bygger kontor
för försäkringskassan, arbetsförmedlingen och domänverket och kan
hända några bostäder om S Gunnar Peterson får som han vill.

Det ser även ut som om AB Vallmon, det kommunala byggbolaget,
med hjälp av holländska floriner skall kunna bygga till kommunalhuset,
där en ny läkarstation skall inrymmas. Som tack för florinerna kanske
AB Vallmon bör byta namn till AB Tulpanen.

På det kulturella området är utbuden som vanligt många och omväx
lande, och bättre bör det väl bli sedan vi nu fått en kulturchef i staden.
Han behöver säkert inte sitta med armarna i kors om han inte vill.

Det är inte bara gillet som ger ut en årsskrift.
För sjuttonde gången har Birger Sjöbergssällskapet lyckats fylla en

bok om vår egen skald, som f.ö. var gillebroder på sin tid.
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Visste Ni det?
Där finns tydligen djupa källor att ösa ur.
Initiativtagaren till Birger Sjöbergssällskapet och dess allt i allo Ha

rald Nissen har efter 18 år avgått som sekreterare och efterträtts av Leif
Göthblad som därmed lagt ytterligare ett uppdrag till sina många övri
ga.

På museet har man nu inte bara gjort Sjöbergsrummet tillängligt för
besökare. Vår unika fågelsamling har efter många års förvisning till käl
laren åter placerats i sina ursprungliga montrar.

Apropå flyttfåglar så har landshövdingen Gunnar von Sydow åter
vänt till Danderyd och efterträtts av Göte Fridh, som jag hoppas skall
trivas i vår stad. Jag hoppas dessutom att han låter Länsrättens folk
fortsätta att trivas här och inte medverkar till att deportera dem till Bo
rås.

Och så några jubileer.
Den 2 september 1898 invaderades staden aven för vänersborgarna

främmande arme, som under valspråket "Blod och eld" förskansade
sig i logen Nyblommans lokaler vid Östergatan.

Det var Frälsningsarmen, som då intog staden med sång och stränga
spel och sin glada förkunnelse.

Frälsningsarmen har i år firat 80-årsjubileum i vilket representanter
från staden och dess olika samfund deltog och vittnade om de värdeful
la insatser som jubilaren gjort i vårt samhälle.

Stadens äldsta bilföretag A Joh Larssons Maskinaffär AB har i år ce
lebrerat sin 75-åriga tillvaro i Vänersborg.

Om stiftaren på sin tid lytt ordspråket "skomakare bliv vid din läst"
så hade detta inte kunnat ske. Anders Johan var en driftig skomakare
som övergav lästen och startade med symaskins- och cykelreparationer.
Han var dessutom framsynt nog att även producera egen arbetskraft till
sitt växande företag. Här gäller inte tesen "förvärva, ärva, fördärva".
Tvärtom har detta familjeföretag under flera generationer utvecklats till
ett betydande bilföretag.

Idrottsföreningen Kamraterna är också en pigg åldring som i år fyllt
75 år. När man studerar bilden av huvudsstyrelsen 1931 är det många
kända vänersborgare som passerar revy. De flesta är borta men några
finns kvar, bl.a vår förre krönikör Thorsten Gulz.

Muntra fruarna i Husmodersföreningen Hem och samhälle har firat
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sina 50 år med samling i kyrkan och därefter stor baluns på Stadshotel
let. En livlig förening med egen sångkör och många talanger som sprider
glädje och trivsel på sammankomsterna - men skall man som nu ha
riktigt trevligt får gubbarna i jämlighetens namn vara med.

Vår charmanta stadsmusikkår har blivit 50 år och jubilerat med stor
konsert på teatern med efterföljande bankett.

Staden är verkligen att gratulera till en så vältrimmad och välspelande
musikkår, som under många år lockat man ur huse närhelst den fram
trätt.

Det finns all anledning att önska denna ungdomliga 50-åring en god
fortsättning.

Vänersborgs Boxningsklubb är ännu en förening som i 45 år slagit sig
fram till ett jubileum som firades i Idrottshusets cafeteria med medal
jutdelning och allt.

Vänersborgs Boxningsklubb som verkat vara groggy några år är tydli
gen på väg tillbaka i ringen igen. Vi väntar med spänning på en ny rond i
VBK:s historia.

Personligen firar även jag ett litet jubileum, visserligen bara 10 år,
men ändå.

Tio år som krönikör i Vänersborgs Söners Gille.
Detta föranleder mig att tacka alla gillebröder för den välvilja som

kommit mig till del under denna tid, och då denna årskrönika mänskligt
att döma är min sista, vill jag önska min efterträdare glädje och fram
gång med denna nog så inspirerande uppgift.

Vem det blir?
Ja, det mina Bröder får Ni veta vid nästa högtidsstämma.
En sak kan jag lova.
Det kommer inte att bli sämre.
Och så till sist.
ETT GOTT NYTT GILLEÄR.

Vänersborg allhelgonadagsafton den 3 nov 1978

SVEN LIND
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Nedanstående bestämmelser, som trädde i kraft år
1971, är tidigare publicerade i årsskriften 1972.

Bestämmelser för Vänersborgs Söners Gilles medalj.

1. Gillets medalj är en förtjänstmedalj och kan tilldelas gillebro
der som under en följd av år nedlagt ett betydelsefullt och
uppoffrande arbete inom Gillet och för dess syften.

2. Medaljen kan ock tilldelas person, som i ideellt syfte gjort
märkbara insatser i staden, eller person, som genom sin verk
samhet i Vänersborg gjort sig särskilt förtjänt om stadens väl
och dess anseende.

3. Medaljen kan ock tilldelas i Yänersborg född person, som,
ehuru verksam på annan ort, genom sina kulturella eller ideel
la insatser eller genom sin verksamhet hedrat den stad som
sett honom födas.

4. Medaljen kan ock tilldelas gillebroder eller annan, som genom
gåvor, forskning eller genom ekonomiskt stöd skapat under.
lag för Gillet att i Årsskriften eller på annat sätt publicera upp
satser, som befordrar kännedom om Yänersborg och dess om
nejd och om de människor som där revat och verkat.

5. Styrelsen ensam utser medaljör enligt ovanstående bestämmel
ser. Medaljen utdelas på Gillets Högtidsstämma.

Bestämmelser för tilldelning av Vänersborgs Söners Gilles
25-årstecken.

1. Gillets 2S-årstecken tilldelas gillebroder som i 25 år tillhört
Gillet och som har fyllt 45 år.

2. 2S-årstecknet tilldelas därtill berättigad gillebroder som ef
ter kallelse infinner sig vid Gillets HÖgtidsstämma, då teck
net skall överlämnas.

3. Gillebroder, som ej personligen eller genom ombud haft till
fälle att vid Högtidsstämman mottaga 2S-årstecknet, äger att,
efter därom uttalad önskan, få sig tecknet tillsänt.
Tecknet sändes då som postförskott mot expeditionskostnader.
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t
MINNESRUNOR 1978

Bort gå de,
stumma skrida de,
en efter en, till skuggornas värld

Under 1978 var Döden skonsam mot vårt Gille. Blott åtta bröder fingo göra den i dikten
antydda vandringen, bland dem vår till både levnads- och medlemsåren äldste, varigenom
den sista länken i kedjan från Gillets tidigaste år brustit. Våra bortgångna bröder fyllde i
skilda ställningar väl sitt värv och hedrade vårt Gille, som med dessa rader vill tacksamt
bevara minnet av dem för kommande tider.

F.d. landsfogden CURT d'ORCHIMONT tillhör
de en släkt, som av gammalt haft anknytning till Vä
nersborg. Han var född i Göteborg den l juni 1898
och tog där studentexamen 1918. I Lund blev han
jur. kand. 1923. Efter tingstjänstgöring i Hallands
södra domsaga 1923-1926 blev han länsnotarie vid
länsstyrelsen i Hallands län 1927 men övergick snart
till åklagarebanan. 1933 förordnades han till t. f.
landsfogde i Älvsborgs län. Sedan han 1936 genom
gått den första landsfogdekursen vid Statens polis
chefsskola, utnämndes han till ordinarie landsfogde
i vårt län 1937 och innehade denna tjänst till pensio
neringen 1963. Han var alltså landsfogde här i tret
tio år. Som landsfogde var han både länets po
lischef och dess högste åklagare, två maktpåliggande
uppdrag, som numera uppdelats på olika befatt

ningshavare. När Skaraborgs flygflottilj (F 7) uppsattes på Såtenäs blev han krigsfiskal
vid förbandets krigsrätt tills denna indrogs vid krigsdomstolarnas avskaffande 1948. Som
åklagare kan om honom anföras de från 1500-talet stammande domarereglernas visa ord,
att "all lag skall med beskedlighet driven varda".

67



Curt d'Orchimont var en boksynt man med starka humanistiska intressen. På sin vack
ra egendom Björkås vid foten av Halleberg, som han förvärvade strax efter bosättningen i
Vänersborg, hade han samlat ett rikhaltigt bibliotek. Han var mångårig medlem i Huma
nistiska förbundet i Vänersborg, tidigt medlem i dess styrelse och under åren 1946-1949
ordförande. Då han lämnade detta uppdrag kallades han till förbundets hedersledamot.
Han bibehöll sitt intresse för dess verksamhet och vid förbundets femtioårsjubileum 1969
manifesterade han detta genom att tillsammans med sin maka göra en donation till för
mån för verksamheten. I detta sammanhang kan nämnas att makarna d'Orchimont bidra
git till att lösa den segslitna frågan om en ny kyrka i Vargön genom att till församlingen
skänka ett område av Björkåsparken till kyrkotomt, där nu en ny kyrka håller på att upp
föras. Tyvärr fick han ej uppleva invigningen, han avled den 5 mars 1978.

Curt d'Orchimont hade genom sin härstamning stort intresse för Vänersborg och dess
historia. Det gladde honom när han 1960 invaldes i vårt Gille. Det kan erinras om att han i
Gillets årsskrift 1964 lämnat ett intressant bidrag till kännedom om ett par mer än 100
åriga gruppfoton i Gillets samlingar: En dansklubb i Vänersborg för 100 sedan.

Då f.d. godsägaren HADAR GRUNDBERG av
led den 14 juni 1978, gick Gillets såväl tilllevnadså
ren som till medlemsåren äldste broder ur tiden.
Han var född i Vänersborg den I juli 1884. Efter
skolgång i stadens läroverk praktiserade han i lant
bruk och genomgick Skaraborgs läns lantmannasko
la. Han fortsatte inom jordbuket, var bokhållare
och inspektor på olika gårdar, tills han 1908 arren
derade Linds egendom i Askersundstrakten. Åren
1939-1947 var han ägare till gården, men drog sig
sistnämnda år tillbaka från yrkeslivet och bodde
först i Askersund, sedan i Malmköping och sina sis
ta år i Uppsala.

Grundberg inträdde i Gillet redan 1907, alltså för
72 år sedan, och var den siste kvarlevande av dem,
som alltsedan Gillets första decennium varit trogna
medlemmar. Han hedrades med Gillets guldmedalj
1956.
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Snickaren ÅKE KARLSSON föddes i Vänersborg
den 12 februari 1915 och omkom genom olyckshän
delse den 22 juni 1978. Sedan han genomgått folk
skolan kom han i snickareiära hos den på sin tid väl
kända firman Bröderna Svensson och efter utlärt yr
ke stannade han där och arbetade sedan hos bygge
mästaren Enok Svensson, tills han 1964 anställdes
vid stadens fastighetskontor. Han har fått det vitsor
det, att han var en mycket skicklig finsnickare och
att han för sin yrkeskunskap var uppskattad av sina
förmän.

Karlssons stora hobby var segling. Allt sedan
barndomen tillbragte han all ledig tid på Vänern,
vars farvatten han var väl förtrogen med. Sedan
1934 var han medlem i Vänersborgs segelsällskap
och han deltog under åren i ett stort antal regattor
runt Vänern.

Karlsson inträdde i Gillet 1958.

F. konditorn GÖSTA STRÖM föddes i Väners
borg den 15 september 1908 och avled i Hedemora
den 8 augusti 1978. Han lärde konditorsyrket på den
arbetsplats, som alltjämt finnes kvar på norra sidan
av Plantaget i Drottningatan 18 och var även an
"tälld hos konditor Brinkman vid Kungsgatan på an
dra sidan Plantaget. Efter konditioner i bl.a. Troll
hättan och Malung kom han i mars 1932 till Hede
mora och fick anställning på Wienerkonditoriet,
som han och hans maka övertogo 1937 och drevo till
1962. Hans hobby var trädgårdsodling och under sin
pensionärstid ägnade han sig ivrigt däråt. Utan att
vara aktiv idrottsman intresserade han sig efter bo
sättningen i Hedemora för idrott, särskilt ishockeyn.
l flera år var han ledamot i styrelsen för He
demora sportklubb och en tid dess ordförande. Han
stödde även IFK i Hedernora.

Ström inträdde i Gillet 1955.
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Maskinisten TAGE WERNER var född i Väners
borg den 29 oktober 1915 och avled i Trollhättan
den 12 september 1978. Han var under tidigare år
anställd vid landstingets inrättningar här som eldare
och reparatör men 1956 flyttade han till Trollhättan
som maskinist hos Volvo-Flygmotor. Idrotten var
genom åren Werners allt uppslukande intresse vid si
dan av arbetet. Sedan 1932tillhördehan Vänersborgs
IFK och där verkade han som aktiv bandyspelare
och lagledare och var även sekreterare och v. ordfö
rande i föreningens styrelse. I Kamratveteranerna
var han kassör. Han sysslade även med friidrott.
Han var en av stiftarna till Vänersborgs gymnastik
förening och inom Vänersborg roddklubb var han
aktiv. I Trollhättan ägnade han sig åt båtklubben
och han var under många år kassör i Vänerns Båt
förbund. Ett stort antal priser och diplom vittna om
hans idrottsintresse och den uppskattning han rönte
för sina insatser.

Werner blev medlem i Gillet 1971.

F. yrkesläraren FOLKE ROBERTSON föddes i
Vänersborg den 18 juni 1908 och avled här den 22
november 1978. Han var en skicklig yrkesman.
Hans stora intresse vid sidan av arbetet var sången.
Som förstetenor gjorde han under många år upp
skattade insatser både i Sångsällskapet Sjung Sjung
och i Par Bricoles sångkör.

Robertson blev medlem i Gillet 1954. Strax före
sin bortgång tilldelades han Gillets 25-årstecken.



F. kamreraren HARALD ANDRE föddes i Buf
falo, USA, av svenska föräldrar den 5 februari 1906.
Familjen återvände till Sverige 19IOoch bosatte sig i
Vänersborg. Harald Andre var sedan dess väners
borgare större delen av sitt liv. Han genomgick sta
dens läroverk och tog där studentexamen 1926. Ef
ter anställning på tändstickfabriken 1928-1929, stu
derade han vid Göteborgs Handelsinstitut. Utexami
nerad därifrån 1930, var han 1931-1933 kassör vid
Lysekils-Posten, men återvände till Vänersborg som
tjänsteman vid Älvsborgs norra hushållningssäll
skap. Han blev 1939 kamrer i hushållningssällskapet
och när denna ärevördiga institutions funktioner till
största delen överfördes till den mer politiska lant
bruksnämnden, överflyttades hans befattning till
denna och han kvarstannade där till dess han 1971

nådde pensionsåldern. Han var under ett antal år kassaförvaltare i Näässtiftelsen och hade
också andra uppdrag, som voro förknippade med hushållningssällskapet. På det kommu
nala området togs hans erfarenhet i anspråk som mångårig stadsrevisor.

Stilla och försynt gick Harald Andre sin väg genom livet, troget och omsorgsfullt full
gjorde han sin gärning.

Andre inträdde i Gillet 1954. När han avled den 30 november 1978, hade han några vec
kor tidigare tilldelats Gillets 25-årstecken.

Förre skolvaktmästaren ALLER ANDERSSON
var vänersborgare till börden, född i Östra Haga den
30 januari 1909 och medlem i Östra Hagapojkarna.
Han började förvärvsarbetet i tändsticksfabrikens
smedja, men övergick, när Kreugerkraschen 1932
sopade bort denna arbetsplats, till Nabbensbergs te
gelbruk som chaufför. 1940 utsågs han till vaktmäs
tare vid Norra folkskolan och där verkade han i 33
år till pensionsåldern. För sin långa tjänst och sina
kommunala insatser belönade staden honom 1970
med sin guldklocka.

Sedan ungdomen var han intresserad av nykter
hetsrörelsen och tillhörde sedan 1928 logen Väners
borg 2331. I stadens nykterhetsnämnd fick han län
ge verka, först som suppleant 1945-1949 och sedan
som ledamot 1949-1973. Han var ledamot i skolsty
relsen 1940-1943 och dessutom en tid suppleant i
socialvårdsdelegerade.
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Svenska Turistföreningens vandrarhem var, före Idrottshusets tillkomst, förlagt till
Norra folkskolan. Aller Andersson och hans hustru förestodo under 19 somrar vandrar

hemmet, ett arbete som, när hemmet flyttades från skolan, belönades med turistförenin
gens minnestecken.

När Aller Andersson avled den 15 december 1978, hade han varit medlem i vårt gille se
dan 1955.

EINAR WEISS

Ej är jag så rädd för dig, tigande Död,
med kinder så kalla och bleka.
Jag vet du mig hämtar en gång i min nöd,
sen tankarna tröttnat att leka,
men heter du Död, detta skrämmande namn,
så vet jag ändock du bär frid i din famn
för dem som ha segnat på färden
i den rolösa, stormiga världen.

(Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande

berättelse för verksamhetsåret 1978, Gillets 73:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma tisdagen den 11 april

1978 i Odd Fellow lokalen och till Högtidsstämma på Stadshotellet, All
helgonadags afton, fredagen den 3 nov 1978. Högtidsstämman som
samlat 88 gillebröder, leddes av l:e Åldermannen Olov Janson.

Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Harry Berger, Mauritz
Björnberg, Sven Björnberg, Torsten Bäckström, Harry Larsson, Tors
ten Larsson, Haldor Thimgren, Gustaf Wassenius, Harry Johansson,
Gunnar Blomgren, Lennart Ahlin, Einar Andersson, Harald Andre,
Gunnar Brigelius, Bertil Carlsson, Nils Erik Carlsson, Folke Lindgren,
Elmer Paulsson, Paul Pårud, Folke Robertsson, Torsten Werner, Rune
Mollberg, Bengt R Jonsson, Erik Albrektsson.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats avslutade l:e Åldermannen
Högtidsstämman. Gillebröderna samlades därefter till en gemensam
måltid. Gillets årsskrift har under året utkommit med sin fyrtiosjunde
årgång, som distribuerades under oktober månad.

Den nya formen för inbetalning av medlemsavgift, i början av ar
betsåret och ej i samband med Årsskriften, blev mycket lyckosam och
mottogs positivt av medlemmarna.

Vid årets slut hade Gillet 698 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets un

derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshems
stiftelsens särskilda styrelseberättelse.

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman Sten Sahlin, till
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Ole Thernquist, till gillevärd
Evert Lundborg, till krönikör Kjell Thernquist och till bisittare Sven
Lind och Carl Viking Wahlin. Styrelsen har under året haft 7 protokoll
förda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 29 mars 1979

Olov Janson

Ole Therquist

Carl Viking Wahlin

Sten Sahlin

Sven Lind

Stig Larsson

Evert Lundborg
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l. ALLMÄNNA KASSAN

D e b e t
Behållning från 1977 5.514:37

Medlemsavgifter 21.680:-
Ränta sparkassa 1.315:70

28.510:07

Hyra till Stiftelsen .
Extra bidrag Stiftelsen .
Sammanträdeskostn. . .
Kontor & trycksaker .
Uppvaktningar .
Porto .
Skatt .
Andel i årsskriften .
Värme arkiv & kontor .
Birger Sjöbergssällsk .
Behållning till 1979
Kassa & Postgiro .
lnnest. i bank .

Kred
4.000:
2.000:

681:90
2.011 :55

407:
1.513:55

32:
11.023:
1.105:-

50:- 22.824:-

832:62
4.853:45 5.686:0

28.510:0

2. VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND

Behållning från 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.142:97 Skatt ..... " . . . . . . . . . . . . . 192:-
Ränta 600:- Beh till 1979

Lån till Stiftelsen ... . . . . . .. 2.610:-
Innest i bank. . . . . . . . . . . . .. 6.940:97 9.550:9'

9.742:97 9.742:9~

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND

Behållning från 1977 .. .. . 2.255:51 Skatt .
Ränta 160:- Beh till 1979 innest i bank .

2.415:51

4. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.666:75 Julgåvor .
Ränta 335:- Beh till 1979 inn.est i bank .

5.001:75

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND

Behållning från 1977 13.144:73 Behållning till 1979
Ränta 830:- Lån till Stiftelsen .

lnnest i bank .

13.974:73
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27:
2.388:51

2.415:51

300:
4.701:75

5.001:75

4.940:
9.034:73

13.974:73



6. MAJOR OSCAR WENNERSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1977 . .. 5.716:67 Behållning till 1979
Ränta 385:- Lån till stiftelsen .

Innest i bank .
6.101:67

1.140:
4.961:67
6.101:67

7. WILHELM & NORA MALMBERGS DONATION

Behållning från 1977 .. .. . . . .. . . . . . . .. 14.296:30 Skatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280:-
Ränta 857:- Behållning till 1979

Lån till Stiftelsen " 7.305:-
Innest i bank. .. . . . 7.568:30 14.873:30

15.153:30 15.153:30

8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND

Behållning från 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.364:80 Skatt .
Försålda årsskrifter 310:- Kostnad för årsskriften .
Annonser..... . 5,700:- Beh till 1979 innest i bank .
Ränta 350:-

11.724:80

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1977 . . . . . . . . . . . . .. 13.347:71 Behållning till 1979
Ränta 813:- Lån till Stiftelsen .

Innest i bank .
14.160:71

95:
8.010:
3.619:80

11.724:80

6.330:
7.830:71

14.160:71

10. NILS CARLSTRÖMS MINNESFOND

Behållning från 1977................. 8.131:66 Skatt........................... ... 151:-
Ränta 515:- Behållning till 1979

Lån till Stiftelsen " 2.900:-
Innest i bank " 5.595:66 8.495:66

8.646:66 8.646:66

11. VIKTOR & ELLEN HANSSONS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.539:60 Behållning till 1979
Ränta 341:- Lån till Stiftelsen .

Innest i bank .
5.880:60
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2.510:
3.370:60
5.880:60



12. EMIL JOHANSSONS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1977 .
Ränta .

4.103:07
296:18

4.399:25"

Behållning till 1979
Innest i bank . 4.399:2

4.399:2

13. HALVORD LYDELLS MINNESFOND
Donator Bertil Landberg

Behållning från 1977 .
Ränta .

9.740:
717:

10.457:-

Behållning till 1979
Innest i bank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.457:

10.457:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles rä
kenskaper och förvaltning under 1978, får efter fullgjort uppdrag avgi
va följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fon
ders räkenskaper och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de
granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.

Någon anledning till anmärkning föreligger icke beträffande de till
oss överlämnade revisionshandlingarna, bokföring, inventeringen av
dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.

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

Vänersborg den 23 mars 1979

Gunnar Berger
granskningsman
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Mauritz Björnberg
granskningsman



STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEMSSTYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1978.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får härmed
lVgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1978, Stiftelsens tjugo
;junde arbetsår.

Räkenskaperna utvisa följande:

VINST & FÖRLUST KONTO

)ebet
~äntors konto .
;katte konto .
'ast.kostn. konto .
'örsäkringars konto .
~eparations konto .
ulgåvors konto .
~rets överskott .

10.219:55
744:

3.479:40
3.886:-
5.701:- 24.029:95

300:

3.183:49

27.513:44

Hyrors konto .
Bidr. fr allm. kassan .
Extra bidr. allm. kassan .
Räntors konto .

21.260:
4.000:
2.000:

253:44

27.513:44

Kredit

IN & UTGÅENDE BALANS KONTO

~iIlgångar l Il
'astighets konto (taxv 150.000:-) 155.000:-
nventarie konto.. ..... .. .. .... . 3.100:-
lank & postgiro konto. . . . . . . . . . . . . . . 4.473:90

162.573:90
~apital konto 14.534:10

177.108:-

;kulder
"åne konto 177.108:-

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELlASSONS DONATION

31/12
155.000:

3.100:
4.157:39

162.257:39
11.350:61

173.608:-

173.608:-

>ebet
lehållning från 1977 . . . . . . . . . . . . . . . .. 74.024:96
länta 233:09

74.258:05

Vänerns Golv .
Beh till 1979
Lån till stiftelsen .
lnnest i bank .

Kredit
11.129:60

61.623:-
1.505:45 63.128:45

74.258:05
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Kostnaderna för Gillets fastighet stiger för varje år. Under året har,
enligt brandskyddsförordningen, nya utgångs- och nödutgångsskyltar
blivit uppsatta och i samband därmed en del elektriska arbeten utförts
till en kostnad av kr. 1.862:-. Hotellets kyl har måst ersättas, pris kr.
2.350:-. Försäkringspremien har stigit med ca 2.000:-. Revisionsbe
siktning av elledningar har utförts, kostnad 865:-. En billast grus på
gården 513:-. Dessa kostnader jämte en del andra, såsom räntor ren
hållning och smärre reparationer och diverse omkostnader har alltså be
lastat fastigheten. På grund av ovanligt stora kostnader för fastigheten
har styrelsen därför sett sig nödsakad, att minska på amorteringen av
fondernas lån till stiftelsen med 1.000:- och helt avstå från att betala
ränta till Eliassonska fonden detta år.

Under 1977 har Hälsovårdsnämnden besiktigat hotellet och Gillet åla
des därvid att lägga in nya mattor i 2:a våningen. Kostnaden för detta
arbete, som utförts 1977-78 uppgick tilll1.129:60 kr har måst debiteras
Eliassonska fonden. (fastighetst)

Anbud har infordrats och granskats av styrelsen vid inköp av kyl så
väl som mattinläggningen.

Inom sig har styrelsen för året utsett till v.ordförande Sten Sahlin, till
sekreterare Stig Larsson, till kassör Ole Thernquist samt till fastighets
förvaltare Carl-Viking Wahlin.

Vänersborg den 29/3 1979

Olov Janson

Ole Thernquist
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Sten Sahlin

Carl-Viking Wahlin

Evert Lundborg

Stig Larsson

Sven Lind



Revisionsberättelse
Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs Söners

Gilles Ålderdomshems räkenskaper och förvaltning får efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskaper
och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens ekono
miska förhållanden och om förvaltningen av dess angelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisnings
handlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller eljest be
traffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full an

svarsfrihet för 1978 års förvaltning.

Vänersborg den 23 mars 1979

Gunnar Berger
revisor

Mauritz Björnberg
revisor

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
TILLGÅNGAR DEN 3I/12 1978

Allmänna kassan , .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar Wennerströms Understödsfond .
Wilhelm & Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura & Ester Danielssons Understödsfond .
Nils Carlströms Minnesfond .
Viktor & Ellen Hanssons Understödsfond .
Emil Johanssons Understödsfond .
Halvord LydelIs (Landbergs) Minnesfond .
Stiftelsen Vänersborgs Söners
Gilles Ålderdomshem
Ingeborg & Gottfrid Eliassons
Donationsfond .
Avgår fastigheten .

5.686:07
9.550:97
2.388:51
4.701:75

13.974:73
6.101:67

14.873:30
3.619:80

14.160:71
8.495:66
5.880:60
4.399:25

10.457:-

74.258:05
11.350:61

104.290:02

62.907:44

167.197:46
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

1978



MEDLEMMAR

42
70
35

1892
1970
1919

Födelse- Inträ-
år desår

1935 75
1894 54
1948 75
1924 55
1922 51
1956 76
1965 78
1944 58
1916 54
1968 78
1923 58
1944 73
1908 (43)76
1931 46
1910 55
1940 74
1917 60
1909 55
1917 43
1940 74
1935 69
1918 72
1945 55
1914 54
1915 51
1897 42
1913 46
1917 69
1918 65
1953 74
1935 76
1930 59
1968 69
1915 53
1922 51

ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .
ALBRECHTSON, ERIC, fd Tillskärare, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .

*ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg , .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborgständig medlem .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg .
AHLIN, ULF, Vänersborgständig medlem .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALM, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .

*ALMQVIST, SVEN, Professor, Linköping .
ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg t .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda .
ANDERSSON, CARL-AXEL, Göteborg .
ANDERSSON, CHRISTER, fil.mag. Vänersborg .

*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg , .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg , .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Hisingsbacka .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
*ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1955) .
ANDERSSON, PER ARNE, Brålanda .

*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
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*ANDERSSON, STIG, SociaIvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg , .
ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg , .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg , .

*ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg t .
*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg , .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg , .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg , .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg , ,.
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .

*ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping ,.
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg , ,.
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ., .

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänesborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciufenna, Italien .
*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö , .
*BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .. , .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Dals Rostock .

1918 45
1928 76
1924 70
1950 75
1914 55
1900 61
1925 72
1906 54
1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1924 75
1912 61
1949 75
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1932 73
1934 63
1910 66
1965 78
1903 55
1934 76
1968 68
1920 53
1944 68
1967 68
1939 67
1974 76
1943 55
1904 54
1967 76
1970 76
1937 72
1911 32
1920 43
1912 29
1910 43
1930 48

1901 (24)62
1911 46
1938 75
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BJERSTAF, LARS, Vänersborg ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg oooooooooooo
BJÖRNBERG, HÄKAN, Fil.kando, Vänersborg ooooooooooooooooooooo

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
BJRÖNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Angered ooooooooooooooooooo
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg oooooooo
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg ooooooooooooooooooooo

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg oooooooooooo
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg ooooooooooooooooooo
BLOMGREN, MATS, Vänersborg ooooooooooooooooooooooooooooooooo
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg ständig medlem ooooooooooooo
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem ooooooooooooooo

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ooooooo. ooo. oooooooooooooooo
BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg oooooooooooooooooooooo

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Äsa ooooooooooooooooooooooooooooo
BROCKNER, TORSTEN, fdo Kamrer, Västerås ooooo. oooooooooooooooo
BOGLER, RONALD, Kamrer, Skövde ooooooooooooooooooooooooooooo
BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg oooooooooooooooooooo
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg o. oooooooooooooooo

*BÄCKSTRÖM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg . oooooooooooooooo
CARLZEN, YNGVE, fdo Befallningsman, Vänersborg ooooooo. oooooooo

*CEDERGREN, GÖSTA, fdo Länsläkare, Linköping oo. ooooooooooooooo
*CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad oooooo.. ooooooooooooooo
*CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle ooooooooooo. ooooooo. ooooooo.
CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla. oooooooooooo. oooooooooooo

*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg ooooooo. oooooooooooooooo
DAFGÄRD, BENGT, Arbetsledare, Trollhättan ständig medlem ooooooo
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källbyo ooooooooooooooooo. oooooooo

*DAFGÄRD, HENRY, fdo Köpman, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken o. oooo.. ooooooooooooooo
DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ooooooo.. oo. oooooooo.

*DAHLIN; ERIK, Frisörmästare, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg oooooooooooooooooooooo. ooo
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg oooooooooooooooooooooo. oooo. ooooooo

*DAHLGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg oo. ooooooooooooo
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg ooooooooooooooo
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg ooooooooooooooo
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg o. ooo.. ooooooooo. ooooo

*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1972) oooooooooooooooooooooooooooooooo• ooooooooooooo
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
d'ORCHIMONT, CURT, fdo Landsfogde, Vargön t oooooooooooooooooo

84

1940 76
1923 65
1954 77
1927 54
1929 54
1953 77
1926 60
1943 77
1912 54
1941 77
1960 77

1908 77
1923 55
1914 55
1906 48
1935 77

1919 54
1898 61
1928 74
1947 67
1932 67
1907 54
1902 70
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1939 50
1919 67
1903 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1965 67
1911 53
1918 75
1957 71
1938 64

1895 21
1928 73
1898 60



EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .
*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg ,.

EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Eslöv .
EKSTRÖM, ARTHUR, Vänersborg .
ELENSTIG, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

*ELOW, STIG, Ingenjör, Sundsvall .
*ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .

ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg ständig medlem .

*ENGLUND, NILS, Leg.iäkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem .
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk .
ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg ständig medlem .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .

*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare,Vänersborg .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOF, Tandläkare Vänersborg ständig medlm .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .

1900
1903
1910
1908
1916
1919
1924
1916
1935
1922
1916
1949
1951
1908
1930
1919
1940
1912
1906
1916
1913
1943
1949
1909
1966
1939
1913
1944
1913
1904
1912
1918
1927
1902
1909
1966
1908
1939
1896
1932
1906
1921
1909
1925

62
46
78
78
71
44
50
53
73
73
60
74
65
77
75
44
75
30
30
51
42
47
49
30
66
47
55
54
46
77

46
66
77

50
55
66
43
54
59
64
55
58
78
70

85



ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FILIPSSON, GÖSTA, Snickare, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping .
FRÄNDEGÅRD, CARL-ERIK, Överstelöjtnant, Täby .

*FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1974) .

FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .

*GEMVIK, GÖSTA, Intendent, Vällingby .
*GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .

*GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Fil.kand. Vänersborg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .

*GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av gillets
medalj (1956) t .
GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Åkersberga .

*GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil.mag. Vänersborg .

*GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1967) .
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1925 61
1906 76
1942 76
1909 67
1906 55
1942 66
1926 74
1914 68
1953 77

1915 75
1910 52
1916 69
1940 68
1922 76
1923 69
1916 71
1919 69
1945 67
1927 67
1920 67
1922 67
1918 75

1896 24
1917 56
1939 71
1915 34
1911 51
1918 67
1911 47
1917 46
1918 66
1939 77

1920 55
1910 46
1948 77

1939 67

1884 07
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28



*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm................ 1923 46
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg 1944 71
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg 1935 66
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg . 1918 55
GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg . 1937 77
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare 1932 64
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1919 65
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 (66)74

*HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 53
*HAGBORG, ARNE, fd. Möbelhandlare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . 1908 30
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem. . .. . . . . 1941 53

*HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan ständig medlem.. 1931 52
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde... 1946 68
HAGSER, HÄKAN, Försäljare, Vänersborg .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1947 72

*HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg . . . .. . . . . . . . . . 1912 52
HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg..... .. .. .. 1912 55
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg . .. . 1915 66

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .. 1925 45
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg . . . . . . . . . . . 1945 76
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .. 1917 67
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . .. 1934 76

*HALLQVIST, TAGE, Med.Iic., Vänersborg . . 1926 45
*HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Umeå ständig medlem............. 1899 28
*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg 1924 52
HANSSON, CHRISTER, Restaurangchef, Arvika ständig medlem. . . 1942 57
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg 1908 66
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg ständig medlem . . . . . .. 1940 64
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Moheda . .. 1943 64
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1905 59

*HASSELBERG, GÖSTA, Professor, Uppsala... 1909 42
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1945 76

*HEDEN, ALLAN, Drätselassistent, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1907 34
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås , 1934 57
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg ., .. 1904 63
HEDSTRÖM, ERNST, f. Rektor, Vänersborg . 1902 72
HEDQUIST, PER, Kontorist, Vänersborg 1943 76
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .. 1955 73

*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg 1906 29
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala........................... 1902 55
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .. .. 1930 64
HELLSTRÖM, HÄKAN, Studerande, Vänersborg 1956 75

*HELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg 1905 43
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .. 1910 65
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg . .. .. .. .. 1908 60

87



HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
*HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, BENGT-ARNE, Byggnadssnickare, Vargön .
JACOBSSON, SVEN-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .
JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .

*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

*JANSON, OLOV, Kamrer, Vargön, Förste ålderman, innehavare av
gillets medalj (I975) .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .

*JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Vänersborg .
JOELSSON, RUNE, Driftmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARTUR, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, BERNT, Uddevalla .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
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1927 76
1903 50
1920 75
1953 66
1923 53
1918 78
1921 77
1922 64
1944 77
1907 71
1934 61
1941 74
1932 53
1901 65
1920 70
1939 70
1950 75
1950 75
1966 76
1908 57
1936 59

1920 50
1938 66

1909 30
1921 77
1926 58
1947 78
1913 30
1941 64
1943 64
1947 64
1898 26
1950 77
1911 78
1954 76
1927 76
1914 68
1907 59
1911 75
1932 77
1959 76
1976 76
1920 60



*JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .

*JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
*JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Äkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Dals Rostock .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .

JOHANSSON, LEIF, Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg .

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg .
JONASSON, EVERT, Aukt revisor, Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .

JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
JÄTBY, RUNE, Skorstensfejarmästare, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .

1899
1933
1946
1905
1910
1907
1921
1908
1928
1918
1937
1910
1923
1908
1914
1927
1910
1962
1963
1935
1973
1905
1930
1944
1902
1923
1937
1932
1957
1939
1917
19JO
1920
1912
1914
1960
1923
1956
1931
1909
1948
1933
1931
1929

50
66
66
53
54
60
73
44
65
55
76
55
66
66
69
53
42
76
76
59
76
53
65
76
55
57
59
67
76
75
78
54
46
45
66
63
45
63
65
59
75
65
76
75

89



KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten oooooooooooooooooooooo
*CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg oooooooooooooooooo
CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vargön ständig medlem oooooo

*CARLSSON, ELOF, fdo Direktör, Ljungskile, ständig medlem ooooooooo
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg oooooooooooooooooooo
KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg oooooooooooooooooo
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre oooooooooooooooooooooooooooo

*KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg ooooooooooooooooooooooo
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
CARLSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg ooooooooooooooooooooo

*CARLSSON, CARL ANDERS, fdo Disponent, Vänersborg ständig
medlem oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg oooooooooooooooo
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg oooooooooooooooooo
CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Göteborg ständig medlem ooooooo
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg ooooooooooooooooooooooooooo
KARLSSON, LARS OLOF, Stud, Vänersborg ooooooooooooooooooooooo
CARLSSON, LENNART, Personalasso, Mölndal ständig medlem ooooooo

*CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW oooooooooooooo
KARLSSON, STIG, Servicechef, Uddevalla ooooooooooooooooooooooooo
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg ooooooooooooooooooooooo
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg t ooooooooooooooooooooooooo
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö ooooooooooooooooooooo
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg oooooooooooooooooooooo

*KIHLSTRÖM, LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg ooooooooooooooo
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg oooooooooo
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp oooooooooooooooooooooooooooooo
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg ooooooooo. oooooooooooooooo
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ooo. oooooooooooooooo
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ooooooooooooooooooooo

*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ooooooooooooooooooooooooooooo
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Åkersberga oooooooooooooooooooooooooooo
CORNELIUSSOn, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .. ooooooooooooooo

*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda oooooooooo
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg oooooooooooooooooo
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga oooooo. ooooooooooooo..
LARSSON, ANDERS, Vänersborg ständig medlem. o o.. o. o.. o. o
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult ooooo. oooo. o. o. o. o.. ooo'' o. o. o'

*LARSSON, AXEL, fdo Köpman, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1969) o" o... ooo. o. o... o. o. oo.. oooo. o. o. o..... ooo. o. ooooo
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1910 58
1914 54
1944 47
1904 30
1945 75
1913 67
1912 75
1911 51
1928 60
1924 69

1897 32
1909 30
1917 66
1939 47
1952 60
1908 55
1896 57
1957 76
1946 47
1919 54
1936 77
1926 67
1914 58
1915 58
1913 63
1900 70
1948 75
1907 49
1936 65
1928 76
1941 74
1944 74
1916 55
1934 64
1908 53
1913 74
1898 60
1912 33
1930 77

1921 63
1963 63
1939 77

1890 19



LARSSON, BO, Verkmästare, Borås .... o. o ••• o ••• o •• o.... o... o. ooo
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg . oo. oo. ooo.. o. o. o. o. oo
LARSSON, GOTTFRID, fdo Hemmansägare, Vänersborg o. o' o. o. oo. oo
LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .. o. o. oo' o
LARSSON, GÖTE, Postiljon, Göteborg ... o. o.... oo.. o. o. o. o. o. oo..

*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .. o. o.. o... o. o. o.. o..
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg . O" o.. o.. oo. o. o. o. o. o •• o..
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg o •• oo. o. o' o. o. o. o..
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem. o.. oo. o. o. o. o. o... o
LARSSON, LARS, Kamrer, Göteborg. o. o. o.... o. oo. o. o.. o o.. o
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan. o.. oo. o ••• o. o.. o. o o .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg oo.. o. o. o. o .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem. o. o.. o
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Gilleskrivare oo.. o. o. o •• o. o. o
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg o.. o.. o.. o. o' • oo. o. o •••

LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .... o. oo.... oo o. o. o. o. o..
*LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg o.. o o. o. o. o..

LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg oo.... o. o.. o. o.. o. o... o...
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Trollhättan. o. o.. oo. oo.. o. o •• o.. o. o. o ••

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg . o. oo. o •• o. o. O' o. o .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg oo. ooo oo.. o. o. o. oo .
LIND, HÅKAN, JULkando, Frändefors o •• o' o o.. o.. o. o. o. o o •••

LIND, LARS, Civilingenjör, Floda oo. o... o' o o.. o.. o. o. o. o o...
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg o. o.. o. o. o. o. o. o •••

LIND, OLOF, Butiksföreståndare, Vänersborg .. o.. o.... o. o..... o. oo
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad o., o. o.. o.. o. o. o •• o.. o. o. oo
*LIND, SVEN, Direktör, Vänersborg Krönikör, innehavare av gillets
medalj (1976) o ••• o. o.. o.. o.. o.... o. o... o. o.. o. o.. o. o o. o. o. o
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg o. o. oo.. ooo. o. o .

*LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg o. o o.. o.. o o .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg o •• o.. o .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg o. o. o. o oo

*LINDBERG, GEORG, fdo Organisationschef, Malmö o.. o. o. o.. oo. o.. o
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .. o o. o. o
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala . O" o.. oO' o. o' o o. o. o
LINDEN, LARS, Studerande, Vänersborg ständig medlem o o
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem o o o. o. oo

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg . o •• o.. oo. o o. o.. o. ooo
LINDGREN, GÖSTA, fdo Byggnadssnickare, Örebro oo. o. o •• oo. o •• o. o
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg . o. o. o. o. o. o
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg o.. o o. o. o' o. o.. o. oo
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg o o. o. o o. oo
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .. o. o. o. oo ooo. o, .. o •• o. o
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg . oo o •••• o' o. o •••• o
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*LINDQVIST, HÄKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
*LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östra Emtervik .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan .

*LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst,-föreståndare, Vänersborg .

*LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön .
LUNDBLAD, SÖREN, Billackerare, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasågare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg bisittare i styrelsen .
LUNDBORG, HÄKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Villach Österrike .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .

"LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Ämål .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÄNG, BÖRJE, Socialassistent, Vänersborg .
LÖFQVIST, INGEMAR, Leg.läkare, Göteborg .
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg .

"MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping .

"MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg .
MAGNUSSON, NILS, Folksskollärare, Ljungskile .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
~ELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .

"MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJÖRNESTÄL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunarbetare, Vänersborg .
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*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg o oooo oo
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg ooo... o. oo oooo oo o
MÄNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg oooo ooo.
NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .. ooo.... oooo ooooo.. ooo.

*NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg . oooo ooo o o
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg o oooo ooo.

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg oo ooooo o o
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg oo oooo oo .
NILSSON, LARS, Studerande, Vänersborg . ooo ooooo.. , oooo oo
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg oo ooo oo .
NILSSON, PER GUNNAR, fdo Linjemästare, Värnamo o ooo oo.

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ooo oo ooo oo
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .. ooo ooo oo.' .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg ooo ooo oooo ooo.
NORDFELDT, JAN ERIK, Ingeniör, Märsta ooooo oooo.' oo....

*NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .. oo ooo ooo oo..
*NORDFELDT, PER-OLOF, Disponent, Partille oo oooo , o
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg ooo ooo oo o
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Vänersborg . oooo' ooooo oo .
NYLEN, ALGOT, Civilingeniör, Vänersborg .... oooo oo oo..
NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg . ooo oo , o

*OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg oo ooo.' oo .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg ooo oo o
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg o. o oo oo..
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg oo ooo o .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg o oo oo .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg . ooo ooo oo .
OLSSON, GUSTAF, Teckningslärare, Vänersborg ständig medlem. o .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .. o. o oo .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg oo .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg o' o oo oo
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg oo ooo oo
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ooo oo ooo.
OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla oo oo oooo oo

OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg oooo oooo .
P ALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ooo .

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg ooo ooo"
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg . ooo oooo oo'

PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem. ooo .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .. , o. oo oo .
P ATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg o. o ooo oo

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .. ooo oo .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg , oo , oo o.
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg o oooo , o
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PERSSON, THORE, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .

PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .

*POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .
*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem .
*PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla ersättare i styrelsen .
RANER, STEN ERIK, Leg.läkare., Göteborg .
RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, OLOF, Advokat, Östersund .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

*ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg t .
ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

*ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Optiker, Vänersborg ständig medlem .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Mellerudständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil,kand., Sundbyberg .

*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg Andre ålderman, innehavare av
gillets medalj (1975) .

SAND, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .

*SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), l :ste Postiljon, Vänersborg .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Vänersborg .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg '" .
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*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg , .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg " , .
SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .

*SJÖSTRÖM, GUSTAF, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg , .

*SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Vällingby .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg '" .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*SKÄRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan innehavare av
gillets medalj (1974) .

SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

*STENSTRÖM, LARS, l:ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

*STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö , .
*STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .

STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktschef, Vänersborg .
STRÖM, GÖSTA, Konditor, Hedemora t .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, LARS, Direktör, Vänersborg .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg , .

*SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1969) .

*SUNDELIUS, OSCAR, fd. l:e Poliskonstapel, Vänersborg .
*SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhättan .
*SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg .

SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .. , .
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Kamrer, Nyköping .
*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .

SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
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*SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Båstad .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .

*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg " .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Lund .
SVENSSON, PER, Civilekonom, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem .

*SVÄRD, TAGE, Hälsingborg .
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn .
*von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby " .
*von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Kungsängen .
*SÄFSTRÖM, PER-OLOF, Överingenjör, Vänersborg , .. " .
*SÖDERSTRÖM, BERTIL, FastighetsförvaItare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg ersättare i styrelsen .

*THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg
Kassajogde, innehavare av gillets medalj (1976) .

*TIBBLIN, ARNE, posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg ' .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås ' .
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten .

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Frändefors .
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Bromma ständig medlem .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg .

*THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .

*THUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma ,-:-.
THUNSTRÖM, SVEN, fdo Överläkare, Vänersborg .. oo' o o .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg o. o o .
TORNBERG, PETER, Vänersborg o o. o o o. o..
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .. o o.. o .
ULVEGÄRDE, DAG, PoI.mago, Kullavik o o' oo o .
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, FiI.mago Göteborg o. o. o.. o" o o
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg. o oo' o .
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WADMAN, INGWAR, I:e Byråsekreterare, Vänersborg 1920 69
WAHLIN, JACOB, VänersboTg 1960 71

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
i styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1932 51
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg 1902 (65)75
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad......................... 1933 75

*WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg 1907 54
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg 1927 77

*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg... .. .. .. .. 1904 53
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg 1913 78

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum .. .. .. .. .. .. .. 1916 42
*WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .. .. 1908 42
WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare, Kvissleby .. .. 1940 66
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg 1901 65
WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla. .. .. 1935 61
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan...... .. .. .. 1939 61
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1965 73
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .. .. .. 1960 73

*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg , .. .. .. 1931 46
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg o o. 1951 75
WERNER, ARNE, l:e Hantverkare, Vänersborg o. ooo. o. o. o. o" 1912 58
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg . o. o. o. oo oo.. o ooo 1925 60
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg oo. o.. oo.. o o. oooooooooooooo 1936 72
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg oooooo o. ooo. ooo. o. o. oo 1956 77
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Ronneby ... ooo. oooooooooooooo.. ooo 1952 77
WERNER, TAGE, Maskinist, Trollhättan t . o. o. oo. o. oo o oo 1915 71

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön .. o. o. o. o. o. o. ooooooo.. 1908 54
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg . o... oo. o. ooooooooooo 1917 52
*WEST, JOHN, fdo Läroverksadjunkt, Göteborg o. ooo.. oo.. o.. o.... oo 1892 30
WESTERBERG, BERTIL, Malmö o. ooooo.. o..... o. o ooooo. oooo. o 1917 76
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg oo. o. oo. o. o o... o.. o. 1940 76
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ooooooo.. oo. o... o 1923 77

*WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg o. o' .. oo. o. o. 1913 46
*WESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Täby .... o... o. o. oo 1910 40
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg ooooooo. oo. oo. ooo 1915 77

*WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje o. oo.. ooo. o.. oooo 1912 38
*WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ooo. o. ooooooooooooooooo. oooo 1905 34
WESTHALL, HÅKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg o. oooooooooooo" 1938 74
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg o' o. o.. o... o. oo.. o. o. oo. ooo 1945 75
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö ooooooooooo... oo...... 1932 75

*WETTERLUNDI-J,SUNE, Verkst.direktör, Malmö. ooo. oooooooo. oooo 1904 28
WIDQVIST, LÅRS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg .... oooo. o. o. o. o. oo 1919 58
WIKNER, ALFRED, New York oo. o.. o. oo. ooooooooo... ooooo' oooo" 1899 66
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.läkare, Åsbro ooo. o. oooo. o. o. o. o 1903 59

*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby oo. oooooo' ooooo.. 1924 51
WULF, ANDERS, Fil.kand., Vänersborg .. o. o. ooo. ooooooooooooooooo 1943 63
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WULF, KURT, Direktör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Civilekonom, Göteborg .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, BO, Försäljare, Vänersborg .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vargön .
ÅBERG, BERTIL, fd, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .
ÅBERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
ÅSTRÖM, WALDEMAR, Stadsombudsman, Vänersborg .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar under året: 698.

* tilldelad 25-årstecknet.

1903
1950
1928
1950
1917
1950
1913
1900
1920
1958
1930
1943
1923
1903
1922
1902
1912
1933
1920

63

63
53
74
64
64
58
55
55
74
75
76
61

69
46
42
74
72
74

För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel,
m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Thernquist Sundsgatan 12,46200 Vänersborg
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NYA MEDLEMMAR 1979

SJÖBERG, LEIF, Göteborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings Backa .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELlUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OHLSSON, KJELL ERIK, Kamrer, Uddevalla .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
JOHANSSON, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .

1922
1943
1916
1934
1957
1934
1939
1938
1930
1913
1918
1912
1934
1934
1934
1935
1935
1929

79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1979

Styrelse

JANSON, OLOV, Kamrer, Förste ålderman, 1973 (1964).
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974).
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Kassajogde 1972 (1964).
LIND, SVEN, Direktör, 1969 (1966)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Bisittare 1972

RANER, LENNART, Köpman, Ersättare 1968.

THERNQUIST, KJELL, Revisor, Krönikör, Ersättare 1974

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd.
THERNQUIST, KJELL, Revisor.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
JACOBSSON, ROLF, Kamrer.

Årsskriftsnämnd

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

Räkenskapsgranskare

BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer.
BERGER, GUNNAR, Ingenjör.
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Ersättare
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STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1979

Styrelse

JANSON, OLOV, Kamrer, Ordförande 1973 (1964)
SAHLIN, STEN, Direktör, Vice ordförande 1973 (1962)
LARSSON, STIG, Direktör, Sekreterare 1974 (1974)
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Kassör 1972 (1964)
LIND, SVEN, Direktör, Ledamot 1969 (1966)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Ledamot 1972

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

/

Revisorer

BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer.
BERGER, GÖRAN, Ingenjör,

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Suppleant.

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjorth
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Janson

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

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen förste
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1979
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Fru, Första gilleskrivare
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gilleskrivare
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassajogde
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna
ROSLIND, BIRGIT, Fru, Gillevärdinna
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevärdinna

CARLSSON, BRITTA, Fru, Ersättare
STRÖM, GERDA, Fru, Ersättare

Beredningsnämnd

LUNDIN, LEILA, Fru
HELLMAN, KARIN, Fru
BLOMGREN, INGRID, Fru
CARLSSON, BRITA, Fru
SVANBERG, ANITA, Fru

SVENSSON, EBBA, Fru, Ersättare
ÅBERG, ELLY, Fru, Ersättare

Arkivarie

ÖBERG, ALVA, Fru

Siffergranskare

ANDERSSON, MARGIT, Fru
WESTERLUND, SIGRID, Fru

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

265 medlemmar, varav 4 ständiga, 4 hedersledamöter.
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••

VI HAR ETT SATT
ATT SÄNKA DIN SKAll

MED NÄSTAN
1.000:-OM AREt

Sparardu iSkattesparandet får du en skattelättnad
med 20% av det sparade beloppet, max 960:-/år. Dess
utom får du högstabankräntasom ärskattefri. Kom in
fårdu veta mer.

• Sparbanken
IVänersborg

Detharsina
fördelar
attvara

stainkund..
~-;-J- ___
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PKbanken
liggerbra till.

K
PKBANKEN

KUNGSGATAN 9 - VÄNERSBORG

Tel. 0521-15890,10394,10172

Ingen rök ,.utan eld
Ingen eld utan försäkring
.
l

l=- LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii ÄLVSBORG

Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040
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Sparsamma gillebröder
slösar i

SKABABORGSBANKEN
NEJ, DU DRÖMMER INTE... o

SIMCA1100'79FUN 31.900:
,Lj&;r{,\
- .~,

Simca 1100 - en praktisk, robust och rymlig halvkombi
med 4 dörrar. Den är framhjulsdriven oeh har en pigg .
tvärställd motor på 66 hk DIN. Andra fmesser är mdIvI
duell fjädring, och kuggstångsstyrning. Liksom alla
Simca har den goda vägegenskaper, är rolig att köra,
bensinsnål - blandad körning 0.80 l!mil 97 oktan.
Dessutom förberedd för radio. Högtalare och
takantenn ingår.
Gör en provtur och du är Övertvgad!

SIMCA 1100 - m PRISVÄRT AlTERNAnv

PHILIPSDNS Philipsons i Vänersborg AB
Östra vägen 8,
46200 Vänersborg, Tel, 0521-12060
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Segelmakare, Riggare o. Varv

ger oss sitt förtroende när de köper:

POLYANT segelduk
LI ROS tågvi rke
WARGIA rattstyrningar

HOTELL GILLET
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi!llllllllllllllllllllll~

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589



VÄNERSBORGS MALERIAFFAR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10546-11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

eee

Försälj er:

FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.m.

------------------------1

B.ErlanRasionAB ID
Vänersborg

FASTA PRISER
på WS-service

ring 110 85
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Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Vänersborg • Edsgolon 20 • Tel. 10311

••

MALMSTROMS



c::Alit i 'Broderi
GERDA PETTERSSONS EFTR.

Inneh. INGRID TROPP
Residensgatan 7

Vänersborg
Tel. 10083

Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Filialer:
Telefon 105 60

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER
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SERVICE INOM
RUR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISERI

Försäljning från välsorterad RöR-SHOP

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRADE
TEL. VÄXEL 18090

Välj H S B - vägen till bostad l

Medlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

Lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Vänersborg, tel. 600 10



HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos

PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg

cJ;J(eslaurang

gimurar/ogen

Kungsgatan 23
Vänersborg
0521/100 17

Hotell Gästis, Hunnebostrand
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• När Ni behöver
Reseffekter och Handskar
Väskor och Portföljer
kom till oss

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 0521/107 51

__ n:Äj'A~j
~~1 ,,_

BELYSNING

ALLT I EL
KÖKSINREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel. 0521/12000

112

Edsgatan 31

Tel. 0521/12000

Belysningsarmalurer

Slor sortering



"VOL V-O Bättre Bil Billigare

Kristenssons
Vä~!t1~1~~rg Trqe~ !~o~t!~n

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

Kontor: } Nygatan 102
Utställning 462 00 Vänersborg
Fabrik:

TEL: 0621/13110,612 39
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Är Du aktiv idrottsman?
Aker Du cykel?
Motionerar Du?
Eller är Du
fiskeentusiast?

Vi har alla redskapen

Edsgatan 37

Yänersborg
Tel. 11724

Till Er
som tänker
BYGGA NYTT
BYGGA OM
BYGGA Till
REPARERA
ÄNDRA

FASTIGHETEN. VILLAN.
LÄGENHETEN. SOMMAR 
STUGAN. KÖKET. HOBBY·
RUMMET. GARAGET.

GILLESSTUGAN. BASTUN

VI HAR

RÄTT PRODUKT
RÄTT SERVICE
RÄTT PRIS

114

Besök vår brädgård - se vår utställning!

I~II I§~~~~§§§~~§§§~§§~§§§§§
_-.. DALBO BYGGVAROR AB

~~§@~§~§§~~§~~§~~§~§§~

Östra Vägen 24, Vänersbora, Tel. 0521-600 90



GILLEBRODERN

EKIPERAR SIG BÄST HOS

LAT OSS HJÄLPA EDER MED BYGGPROBLEMEN

SUNDEllUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB

Kosenollen 11 - Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Vi utför: Projektering, Nybyggnad,

Ombyggnad, Reparationer

samt Markarbeten
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• LöPANDE BOKföRING

• BOKSLUT och DEKLARATIONER

• BOLAGS- och SKATTEFRAGOR

• REVISION

• ALLMÄN EKONOMISK RADGIVNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG

GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/60390

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550.

462 01 Vänersborg
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Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL - FOTOARTIKLAR

KOPIOR

av betyg och handlingar

utföres medan Ni väntar

unoX ibilen
-billigaste milen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROl med "flytande wolfram"

HANDELSBOLAGET S.E. HANSSON
o. Vägen Vänersborg Te1.0521/17970
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ROLF JACOBSSONS
REDOVI SN INGSBYRA
VANERSBORG

ADM. UPPDRAG
BOKSLUT
DEKLARATION ER
REDOVISNING
REVISION

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

. t
r. u~ae

f t) dsrt/J
';J {CL Vänersborg

Rekommenderas!
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SMAKFULLT
MODEM EDVETET

i kläder från

Kungsgatan 7 Tel. 100 86

Ed Lyckans Livs - Gropbrovägen

Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-fredag 9-20

Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg

119



Kyl- Frys
Tvättmaskiner -
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan S - Tel. 613 SO Tel. 172 16

Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB
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SPARA BENSIN MED VW-AUDI
' ..... ,

-DEN BRÄNSLESNALA BILFAMILJEN

SUNDIN BILRR RB
L5CANIA IQ'b VOI.KSWA&EN Iam Au~. I
östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. Vll. 0521 • 121 80

... javi sst,
läser vi
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Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

• Serviceinriktat med sköna trevliga rum

• Rum med egna toaletter, även rum med bad och
dusch

• Telefon på samtliga rum

• Frukost, kaffe serveras

• Stor fri parkering utefter hamnkanalen, tillgång
till garage

• Trevligt läge och humana priser

122

Innehavare:

Karin Larsson

Adress: Tel. växel 13850

Hamngatan 7

46200 Vänersborg

G
R
A
N
D

H
O
T
E
L
L



PRESENTAFFA·REN i CENTRUM
Tel. 184 85

ZETTERBERG S SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76
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Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

I'interflora

&tI Jl?t 1nriJJlommor/
u

EDSGATAN 21 TELEFON 136 73 - 100 63

124

ANDREENS
JÄRN- OCH MASKINAFFÄR

Svarvargatan 2
Torpa industriområde

Tel. 621 50

AB VANERSBORGS

JAeRNHANDEL
Tel. 10082 - 10287

Två välsorterade järnaffärer



Vid behov av ELDNINGSOLJOR ring

Bertil Johansson, 0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor AB
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

ROSLINDS OPTIK
tel. 142 84

Leg. Opt. S-G. Roslind Edsgatan 16

VÄNERSBORG

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

MEllERUD

Även tidsbeställning för synundersökning
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ALLT FLER VÄLJER
FORD

t.ex. TAUNUS.

Svensken är en krävande bilköpare. Därför är det stimulerande
att så många upptäckt hur mycket bil Ford Taunus ger för
pengarna. Ekonomisk, men ändå störst och starkast. Upptäck
det, Du också.

Välkommen in och provkör nya
Ford Taunus hos oss! ~

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521·13840 Vänersborg

, Bilprovarevägen 7 Trollhättan
tel. 0530/11585, 1 Tfn, 0520·300 40

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 10251-13360



Gåvor av värde
finner Ni hos oss. Vår utsökta sortering i

Guld· och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Edsgatan 12 B - Tel. 10110

FÖRSTKLASSIGA

OCH

V.J°LSMAKANDE

KONDITORIVAROR
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I GRANITFIRMAN

~a((man &
------
~lomgren
VÄNERSBORG

GRAVVARDAR

Stenhuggeriet tel. 11345

Vatten-

problem
?
I

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 0520-91052
Ladugårdsbyn - 461 00 Trollhättan
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ÄNERSBORGS
z-r_ Fl. rPJJl..

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

AHLINS
TRAFIKSKOLA

GöRAN AHLIN
Tel. 103 66
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- I gasen sedan
1913

Vånersborgs
Bokhandels AB

Etablerad 1832

~OOJ
BOKHANDLARE

rORfNIN6fN

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

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

PAL color 8310
26" (66 cm)
• Totalmoduliserad
• Inline bildrör
.8 touchkontroller med Ijus

indikering
• Fronthögtalare
Finns i valnöt och palisander.

TELEFUNKEN

L:iIJ ;.!]I

SATTFA:RG
pA TILLVARON MED

TAPETER o.FARGER

FRAN
JANSSONS TAPET &

FÄRGHANDEL
EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102
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SWED-HUS
570 03 VRIGSTAD Tel. vx 0382/307 00

Utan kostnad ställer vi arkitekt till ditt förfogande! . Bara för att
vara säker på att Du får ditt önskehus precis som Du vill ha det.

DESSUTOM MONTERINGSFÄRDIGT OCH TILL LAGT
PRIS!

KOM GÄRNA MED EGNA SKISSER ELLER FÖRSLAG!

Begär vår katalog
Tel. 0521/155 70 - 172 70

Distriktskontor:

BYliliTJÄN5T i Vänersborg AB

Ordna Era turistresor, föreningsresor, affärs· och
konferensresor och dyl.

ge n om

VL VÄINJ~~S~©H~~S

lblllNJJ(~TRAIFII~
tel. 620 70

D. Kjellsson
tel. 18651

U. Kjellsson
tel. 19579

Bekväma turistbussar för
upp till 53 personer.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet
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I~ ..
Illl1~I)I~l'l( N
Hedmanstorget
Tel. 15670_____NÄRA&BRA_
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Frisk
Konditori E/tr

Drottninggatan 18
Vänersborg
Tel. 102 11

Några
jobb du vill ha gjort?

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

....................................
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VÄNERSBORGSSÖNERS
GILLES

ÅRSSKRIFT
1980

Fyrtionionde årgången



STYRELSEN 1980

Stående från vänster: Mauritz Björnberg, Stig Larsson, Kjell Thernquist och Carl- Viking
Wahlin. Sittande från vänster: Sten Sahlin, Sven Lind och Evert Lundborg.

Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1980
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla



Något om kulturaxeln
av Stellan Granat

"Kulturaxeln" , området mellan Drottninggatan och Kungsgatan från
Fisktorget bort till Östra vägens början utgör ett markant inslag i stads
bilden i det centrala Vänersborg. Detta område varierat med offentliga
byggnader, öppna platser och Plantaget är inte så gammalt som många
kanske föreställer sig. Efter att ha varit bebyggt utlades detta stråk på
1830-talet som brandgata efter den oanade katastrof som övergick sta
den 4-5 oktober 1834.

"Wenersborg den 6 oktober. Af denna lika välbelägna som fordom
vackra och reguliera stad återstår, sedan förliden gårdag endast - nam
net. Aldrig lärer någon eldsvåda inom fjorton timmar hafva till grus och
aska så fullkomligt ödelagt en hel stad; ty hvad som står qvar af den
samma, ger knappt en hvilopunkt för ögat, när man undantager Kyrkan
och Residenshuset, hvilka b1ifvit skonade i den på alla sidor omgifvande
förödelsen. Utaf 316 tomtnummer framskymta från yttersta södra till
norra delen afdenfordna staden, 14 afdess minsta åbyggnader. Alt an
nat inom tullportarne och stadens egentliga qvarter, är försvunnet, både
afprivata och publika hus.... Lördagen den 4 dennes, omkring kl. 6 ef
termiddagen, bröt elden lös i logarvaren och skomakaren Kylanders hus
vid Edsgatan. Med en hastighet som troligen blir begriplig endast för de
nu husvilla och olycksaliga Stadsboarne, grep elden omkring sig åt alla
håll. Svag blir all beskrifning afeländet och nöden. Asynen af ruinerna
tala kraftigast och nog. Kommen att se dem, Menniskovenner och Li
kar, I som kunnen det, - kommen från edra skyddade boningar, att skå
da den hemska synen afen försvunnen Stad! Vid de ännu rykande grus
högarne, vid åsynen af de skelettlika eldstäderna, som stundligen hota
att nedramia; vid den osägligt hemska ödslighet som Eder här omgifver;
vid blicken på de här och der fjerran spridda tälthyddorna, som nu gifva
ett svagt skydd åt armodets husvilla offer; vid den naturliga frågan,
hvar vistas, hvar dväljes de öfriga så bedröfligt husvilla - och hvar finna
de tillgång att stilla hungern och möta årstidens stränghet för sig och si-
na barn? "

3



Brandgatan - Kulturaxeln väster i från vid början av 1950-talet.

Denna dramatiska skildring, i språket, präglad av tidens litterära stil,
återfinnes i Wenersborgs Tidning av torsdagen 9 oktober 1834, dess för
sta nummer efter branden. Från tidningsofficinen, som också förtärdes
av den rasande elden, lyckades man rädda såpass mycket av typer och
annan tryckeriteknisk utrustning att man redan fyra dagar efter bran
den kunde fortsätta utgivningen i ett provisoriskt tryckeri på Nabbens
berg. Ett av de stora problemen tidningens ledning hade att bemästra,
enligt notis i detta nummer, var att hitta alla sina prenumeranter!

1834 års brandkatastrof var inte den första i sitt slag. Redan 24 sep
tember 1777 hade en förödande stadsbrand gått fram över det centrala
Vänersborg och lagt 60 tomter jämte kyrkan i aska. Även om den bran
den var en svår prövning för staden var 1834 års olycksbrand den värsta
i fråga om omfattning. Dessutom var befolkningen hårt ansatt och prö
vad genom att den svåraste koleraepedemin någonsin drabbat samhäl
let. Den hade gått fram över större delen av landet under sommaren
1834 och nått Vänersborg på sensommaren och där skördat ett så stort
antal dödsoffer att det aldrig senare kom att överträffas av senare kole
raepedemier. De fanns, som ansåg farsoten ha varit den värsta av 1834
års båda allvarliga olyckor i Vänersborg. Om 1834 års stadsbrand skri-
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ver rådman J oP o Hemgren i sin "Wenersborgs historia från stadens
grundläggning till närvarande tid", utgiven 1859:

"Den 4 oktober 1834 klockan omkring 6 på aftonen gals brandsigna
ler. Elden hade itändt en byggnad inpå en gård vid Edsgatan i qvarteret
Blomman, hvilken gård tillhörde en skomakare och der man var syssel
satt med att koka tran. Den person, hvilken hade detta bestyr om hän
der, lärer likväl varit så ovarsam, att han frångått sitt sysslande, hvilket
hade till följd, att den kokande tranen flödade öfver i elden och på go/.t
vet itände byggnaden, som snart stod i ljusan låga. Daktadt folk med
brandredskap tillkom, förmådde man ingenting uträtta mot det härjan
de elementet, hvilket med hastighet spred omkring sig på alla sidor, syn
nerligast som brandredskapen icke lärer hafva varit i det bästa skick.
Snart öfvergafs hoppet att kunna släcka elden, då densamma hade
itändt flere hus och framlöpte på begge sidor om Edsgatan,hvarföre
man egnade sig åt bergning afallehanda saker i husen, allt eftersom el
den framgick. . o • • Efter omkring tio fasansfulla timmar, hvarunder el
den gjort sin rund öfver hela staden, återkom densamma i närheten af
det ställe, hvarifrån han utgått, då afhela staden fanns qvar endast kyr
kan, residenset, länsfängelset, kronobageriet, fattighuset och några
smärre byggnader i stadens fyra hörn. Föröfrigt var staden nedbränd in
till grundmurarne. ooo"

De akuta problemen måste givetvis ha varit enorma för de drygt 2300
hemlösa vänersborgarna, som inkvarterades dels hos bönderna i de
omgivande socknarna dels i militärtält som ställdes till förfogande av
Kungliga Västgöta Dals regemente. Situationen förvärrades ytterligare
av den nära förestående vintern.

Emellertid organiserades snabbt en nödhjälpskommitte för de nödli
dande under borgmästaren Jonas Magnus Bergius ordförandeskap för
de drabbades behov. Runt om i landet hölls insamlingar och soireer på
skilda orter, vars behållning översändes till de brandskadade. Detta var
en vanligt företeelse och inbördes hjälp städerna emellan under de stora
stadsbrändernas tid.

Viktigast på lång sikt - alla närliggande tragedier och svårigheter till
trots - var att snabbt påbörja återuppbyggnadsarbetet. Den nya stads
planen utarbetades av landshövdingen Paul Sandelhielm, översten och
sedermera friherren Nils Ericson, mest känd för sina insatser som kanal
och järnvägsbyggare samt lantmätaren Carl Adamson. Redan knappa
två månader efter brandkatastrofen förelåg den nya stadsplanen som
stadfästes av Kongl. Maj:t 29 november 1839. I princip utnyttjade man
den gamla planen med sin rutnätsuppbyggnad med rätvinkligt korsande
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gator, en stadsplan som hade sin idemässiga grund hos renässansens ar
kitekter och stadsplanerare. Även om gatunätet i stort fick samma
sträckning som tidigare infördes ett flertal nyheter som förändrade sta
dens ansikte. En av de viktigaste nyheterna var att man lade ut en kvar
tersbred brandgata iöstvästlig riktning mellan Drottning- och Kungsga-

/"

torna. Härvidlag delades den nya staden i två ungefär lika stora hälfter
och man kunde lättare stoppa eldsolyckor än tidigare. Det nu frilagda
området hade tidigare till största delen varit bebyggt med bostadshus
men kom till en början att endast innehålla två byggnader, nämligen re
sidenset och kyrkan, som fick ett fritt och markerat läge. För övrigt
byggdes denna brandgata upp med växlande öppna platser och parker,
vilka kom att kallas Plantaget. Denna brandgata kom senare att visa sig
behövlig vid framför allt två svåra bränder 1860 och 1870, då staden hä
rigenom räddas från förnyad total undergång. År 1895 utgav notarien i
drätselkammaren J .0. Bergström "Venersborgs historia" vari han skri
ver:

"Före ovannämnda brand (1834) voro inga offentliga promenadplat
ser eller plantager anordnade. Det nuvarande vestra plantaget var å 3:ne
sidor bebyggdt, hvilket delvis äfven var förhållandet med den 4:de, mot
kyrkan vettande, sidan.... " J.P. Hemgren skriver i sin bok " .... Sedan
stadens invånare något hemtat sig efter den allmänt öfvergående förstö
relsen, börjades genast med planläggningen för stadens återuppbyggan
de, dervid hufvudsakligt afseende fästades derpå, att, medelst en större
öppning i midten afstaden och föröfrigt genom reguliera och utvidgade
gator samt trädplanteringar, om möjligt förekomma en total ödeläggel
se för framtiden . .... Staden är således genom en 200 alnar bred öppning
i midten, hvilken går från sundet eller stadens vestra sida, fördelad i
2:na hufvuddelar, och dessa åter i hvardera i 2:ne qvarter afden från sö
der till norr gående 30 alnar breda Edsgatan, hvilken är försedd med en
dubbel rad växande /öfträd. Den stora öppningen innehåller förutom
Kungs- och Drottninggatorne, belägna närmast husraderna; hamntor
get vid sundet, residenset medplanteringar å ömse sidor, genomskärnin
gen av Residensgatan, stora torget (27.888 qvadratalnar), Edsgatans ge
nomskärning, gamla plantaget (färdiggjort 1841 å lika stor plan som
torget) Kyrkogatans genomskärning, kyrkan med plantage å 3:ne sidor
(jemväl å nära 2 tunnlands areal), Vallgatans genomskärning och nya
torget) Kyrkogatans genomskärning, kyrkan med plantaget å 3:ne sidor
taget i öster (innehållande cirka l ~ tunnland) hvilket färdiggjordes år
1851".
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Dessutom lade man ut Hamngatan vilken tidigare ej funnits. Områ
det utmed gamla hamnkanalen, genom vilken all båttrafik gick fram till
1916 och allmänt kallades Sundet, var belamrat med magasin och sjöbo
dar. Härigenom hindrades man vid bränder att ha fri tillgång till vatten.
Denna olägenhet försvann alltså i och med den nya gatan och kajmurar
nas tillkomst. Av stor vikt var likså bestämmelsen att bredda alla gator
till minst 18 alnar (10,8 meter) och att s.k. ränntomter skulle löpa i öst
- västlig riktning genom varje kvarter. Dessa stråk skulle ha en bredd
av 22 alnar och fick ej bebyggas eller annorledes blockeras eftersom
man genom detta arrangemang för första gången skulle komma åt brän
der inne i kvarteren, något som varit omöjligt förut i den starkt sam
mangyttrade bebyggelsen. Torv-, halm- och spåntak förbjöds alldeles
inomstaden och endast tegel, skiffer eller plåt fick begagnas som tak
täckning. Inte heller fick man bestryka vare sig hus eller staket med tjä
ra. Likaså förbjöds alla eldfarliga verksamheter som brännerier, tjärko
kerier, smältugnar m.m. inom staden. I den byggnadsordning som
fastställes 9 maj 1835 anges dessutom följande:

"Vid Torgen, Kongs- och Drottninggatorne får ej hädanefter byggas
annat än Boningshus till minst två våningars höjd. På alla Byggnader,
som uppföras vid Kongs- och Drottninggatorne samt stadens torg, bör
iakttagas, att facaderne vändas åt gatan eller torget... Boningshusen bö
ra vara försedde åt Torgen och dessa gator med fönsterlufter till minst
2V2 alnars höjd och tre rutor i höjden, med eller utan lös holz; äfvensom
husen i öfrigt böra vara någorlunda prydliga och formenliga. Gödsels
tad får ej inrättas vid gata". Dessutom uppmanades husägarna i denna
byggnadsordning att stryka husen i helst ljusa färger. Detta skedde
också, men sålunda att man målade gatufasaderna med vanligtvis vit,
ljusgrå eller gul oljefärg medan gavlar som ej vette mot öppen plats
samt gårdssidan ströks med den väsentligt mycket billigare Falu röd
färg. Detta är en företeelse som man fortfarande kan se på kvarvarande
trähus utmed Plantaget.

Genom dessa nya regler och den nya stadsplanen skapades det områ
de som sedermera kom att kallas kulturaxeln. Här fick man stadens för
sta parker. Man samlade också en rad institutioner runt denna öppna
plats. Kyrkan och residenset fanns ju redan och utmed gatorna lades
rådhus, socitetshus, skola och gästgiveri och apotek. Sedan tillkom lä
roverket, stadshuset med stadshotellet och bankerna. Väl är att märka
att i städer av Vänersborgs storlek rådhuset genomgående fått den mest
dominerande platsen och utformningen. Här är det dock residenset som
blivit den dominerande officiella byggnaden då det är frågan om Ko
nungens befallningshavande och hans ämbetslokaler.
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Torgen.
Längst västerut i kulturaxeln gränsade Fisktorget mot trafikkanalen

och kom att med området utmed Hamngatan helt domineras av den liv
liga sjöfart som rådde på Vänern och den den 17 augusti år 1800 invigda
Trollhätte kanal. Denna linje ökades väsentligt i betydelse sedan även
Göta kanal färdigställts och invigts på 1830-talet. Framför allt domine
rades Fisktorget av frakt- och passagerartrafiken. Man ser också här att
Residenset och även det 1902 färdigställda Riksbanksbygget vänder sina
huvudfasader mot kanalen och att man vanligtvis kom resandes till sjöss
och inte närmade sig staden landvägen. Redan tidigt bör det förekom
mit fiskhandel här, men den var dock inte koncentrerad hit. I maj 1859
meddelas i Tidning för Wenersborgs stad och län: "Attfiskhandeln in
om staden hittills fått utöfvas ömsom på stora ömsom på nya torget, in
till stadens mest freqventerade byggnader och gator och i närheten afre
elare åbyggnader har medfört många obehag, isynnerhet vid tillfällen då
temperaturen omvexlat från frost till mildväder. Att så skett hittills, då
ingen annan lämplig plats till nämnde rörelses bedrijvande funnits, har
man måst konsiderera, men nu, då ett annat förhållande inträffat, ge
nom hamntorgets försättande i komplett skick, är det icke utan skäl,
som man väntar sig ett förändrat anordnande i hvad beträffar handeln
med såväl saltsjö- som annan fisk. Under nu tilländalupna befälsmöte
hafva fiskare varit tillsagde att sälja sin fisk nere vid hamnen. Sådant
har låtit sig göra utan allt förfång och köpare hafva ingalunda saknats
äfven å detta nya försäljningsställe..... Man har redan gjort denna
framställning i det hopp hädanefter, öfver promenad öfver stadens torg
och i dess bäst bebygda delar, undgå att besväras af stinkande och ve
dervärdiga ångor... ".

Vid Fisktorget anlades även 1841 en tvättbrygga där stadens tvätter
skor kunde skölja sin tvätt. Denna fanns kvar på platsen till långt in på
1900-talet tills dess vattnet blev otjänligt för denna verksamhet. Man
hade även här i kajmuren en nedsänkning där man kunde leda ner häs
tar för vattning men också använda som tilläggsplats för färjor vid de
tillfällen då bron var satt ur spel.

I början av 1840-talet uppfördes av handlanden Abraham Spaak vid
Fisktorgets norra sida ett trevånings tegelhus som pendang till den bygg
nad Carl Adolf Malm uppfört i hörnet Hamngatan - Kungsgatan.
Handlande Spaak sålde sitt hus i början på 1850-talet. Denna byggnad
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kom att innehålla en rad verksamhetsgrenar. Delar av huset användes
till magasin åt Wenersborgs Bayerska Bryggeribolag, grundat 1859, var
ifrån man sålde bayerskt öl såväl på halv- som helbutelj och på fat.

Dessutom hade man en utskänkningslokal för bolagets produkter. Man
annonserar om "A tf serveras och förtäras på stället i dertill afsedt och
inredt serskildt rum: Helboute/j 18~ öre eller 9 skr:mt, ha/fboute/j 10
5/12 öre eller 5 sk. d:o".

Magasinet och utskänkningen som omhänderhades av handlaren C.
Friberg slog upp sina portar för allmänheten julafton lördagen 24 de
cember 1859. Emellertid hade herr Friberg en konkurrent i samma hus.
Även Wenersborgs Brännvinsminuteringsbolag drev sin verksamhet
här. Man annonserar samtidigt om sitt tämligen inventiösa lager av spi
rituösa drycker som man sålde per kanna. Förutom vanligt renat bränn
vin hade man bl.a. kummin-, pommerans- och Falu-brännvin och
svensk cognac samt olika kvaliteer bourdeauxviner och champagne,
Batavia-och fin Amsterdamarrac, S:t Croix- och Jamaicarom, samt Cu
racau, Whisky och liquerer m.m. samt 22-gradig polersprit. Inte nog
med denna omfångsrika verksamhet i Strömrnerska huset utan man ha
de även en utminuteringslokal tvärs över torget i det ovan nämnda C.A.
Malms hus, då ägt av brukspatron Nordström på Önafors.

När sedan A.F. Strömmers förvärvat fastigheten hade han hotell- och
restauration i huset. Han byggde 1871 Strömsborg och arrenderade
även Kasens utvärdshus liksom stadshotellet.

Stora torget mellan plantaget och residenset fick sin utformning efter
branden 1834. Dessförinnan hade det bara varit hälften så stort då delen
mot Edsgatan varit ett bebyggt kvarter i vilket det allra första rådhuset
låg när Vänersborgs anlades. Rådhuset kom emellertid snart att uppfö
ras på nuvarande residenstomtens norra del. Det gick förlorat i stads
branden och återuppfördes sedan på annan plats. Torget har varit en av
de platser som tidigast stensattes och detta troligen före förra seklets
mitt och omstenssättes 1868. Omkring 1854 synes Drottning- och
Kungsgatorna såsom bland de första gatorna ha blivit stensatta och fått
trottoarer och dessutom försedda med nedlagda avloppstrummor.

Torget har fungerat som centrum för de bönder som försålt jord
bruksprodukter och kreatur och för de återkommande tre årliga mark
naderna, något som gjorde stensättningen oumbärlig. Vid dessa mark
nader var det vanligt att även hantverkare från andra städer kom tillre-
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sandes och hyrde in sig i husen framför allt runt torget och där utbjöd
sina varor, varför handeln inte enbart var koncentrerad till själva torg
platsen. För att ha kontroll på torghandlarna krävdes att dessa skulle
avhämta poletter hos drätselkammaren.

Vad renhållningen på stadens torg beträffar så annonserades i februa
ri 1844 sålunda: Thorsdagen den 22 dennes kl. lOf.m. kommer genom
offentlig auktion härstädes att utbjudas renhållningen på stadens torg
under innevarande år och för den händelse antagligt bud härå ej göres
utbjudes spillningen till afhämtning under samma tid, hvilken på stads
kassans bekostnad hopsamlas. Villkoren bli/va auktionstillfället tillkän
nagi/na".

Ytterligare ett torg fanns i staden, nämligen det s.k. Kotorget, beläget
i kuIturaxeln utmed Vallgatans östra del, där det upptog ungefär halva
kvarteret vid sidan av Östra Plantaget. Hit flyttades all kreaturhandeI.
Då läroverkets nya hus uppfördes 1867-1869 försvann detta torg och
omändrades till skolgård. Förutom att kreaturshandel förlades under en
del av 1840-talet stadens fiskförsäljning till denna plats.

Residenset.
Det nuvarande Älvsborgs län bildades 1679-1680. Genom en lång

rad omständigheter dröjde det ända intill detta sekels slut innan lands
hövdingen och länsstyrelsen fick en behövlig ämbetsbostad resp. äm
betslokaier. Detta residens kom att stå i endast ett halvsekel innan det
utdömdes och ersattes med det nuvarande, eller rättare sagt halva det
nuvarande. När hovintendenten Carl Hårleman, landets främste arki
tekt och ledare för slottsbygget i Stockholm passerade Vänersborg 18
maj 1750 skrev han i sin dagbok: "Landshöfdingesätet i Wenersborg ej
längesedan af trä uppfördt men äfven så illa bygt, som sådant bruk bor
de längesedan aldeles vara utdömt, är redan i det förfallna stånd råkat,
att med första behöfva bli/va med en varaktig byggnad ärsatt. Wi af
mätte fördenskull grunden, som syntes vara försvarlig och kunde tåla en
svårare åbyggnad... ". Hårleman som utfört typritningar till indelnings
verkets samtliga militärboställen, förutom en lång rad ritningar till an
dra offentliga byggnader fick i uppgift att utföra ritningar till ett nytt
landshövdingeresidens i Vänersborg. Dessa godkändes 1751 och tre år
senare stod det nya residenset klart. Denna byggnad var en typisk repre-
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Residenset och Fisktorget vid seklets början. T.h. skymtar tvättflotten.

sentant för tidens smak. Det var en stenbyggnad med mittrisatit och
mansardtak. Emellertid var det bara hälften av det nuvarande residens
huset. Byggnaden låg på södra delen av tomten och klarade sig genom
brandkatastrofen 1834 så när som på att de bägge flyglarna skadades så
svårt att de fick rivas. Länsstyrelsens verksamhet växte och redan 1836
uppgjorde arkitekten E. Enander ett förslag till tillbyggnad vilket dock
ej godkändes. Senare uppsattes ett nytt förslag av kanalbyggmästaren
P. Wallström som obetydligt retucherades av arkitekten Carl Gustaf
Blom Carlsson. Tillbyggnaden resulterade i att residenshuset drygt för
dubblades norrut. Hårlemans fasadindelning behölls och upprepades
men hans mansardtak ersattes av ett lågt valmat tak försett med en låg
attika prytt med lilla riksvapnet på fasaden mot hamnen. Byggnadsar
betena utfördes 1843 och lämnades på entreprenad till handlanden C.A.
Malm på Nabbensberg där han förutom jordbruket drev ett tegelbruk.
Hundra år senare 1943-1944 tillkom så de båda nuvarande flyglarna.
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Plantaget.
I och med brandgatans utläggning fick staden sin första offentliga

park som tillsynes redan tidigt fått benämningen Plantaget. Arbetena
med att försköna detta område har tagit form redan tidigt. Först var det
kyrkoplantaget som fick sin parkutformning. Innan branden hade det
norr och öster om kyrkan, alltså utmed Drottninggatan och Vallgatan
varit ett rätt stort antal privata tomter med bostadshus. Kyrkan hade
emellertid från stadens grundläggning legat på ungefär samma plats
som den nuvarande. Planteringsarbetena har som synes tagit fastare
form 1837 ty då annonseras den 21 juli i Wenersborgs Tidning: "Som
plantering innevarande år kommer att företagas öster om stadens kyr
ka, men derstädes finnas upplagde åtskillige byggnadsämnen vara så väl
ägarna härtill, som de, hvilka hafva sten och grus efter nedbrända hus
och byggnader qvarliggande å nämnde plan, härmed förständigade, att
inom en månad härefter, eller sednast å lördagen den 22 juli hafva sam
ma materialier borttagne, så vidt de ej kunna visa sig hafva vederbörligt
tillstånd att få dem längre qvarliggande, i annat fall bortskaffas de på
ägarens bekostnad. Wenersborg å Rådhuset".

Redan tidigare under detta år hade ett stort musikevenemang gått av
stapeln i kyrkan för att man skulle få in pengar till denna förskönande
trädplantering dels i plantaget men även på Edsgatan. I Wenersborgs
Tidning finnes att läsa: "Christi Himmeljärdsdag den 4 nästkommande
maj uppföres uti Wenersborgs kyrka afMusiköfningssällskapet med bi
träde afKongl. Westgötha Dahls regementes musikcorps Haydens ora
torium Skapelsen. Inkomsten afdenna consert kommer att öfverlemnas
till drätselkammaren för att användas till trädplantering i staden. Con
certen börjas precist halj 5 efter.midd. och dörrarne öppnas kl. 4.
Entree-biljetter il 32 sk. b:co försäljas hos hr handelsman Svedberg och
vid ingången. Man har trott sig bereda åhörare en agrement genom att
föranstalta om tryckning af orden till bemälte oratorium, hvilka finnas
att tillgå på samma ställen som biljetterna för 8 sk. b:o exemplaret...
Fredagen den 5 nästkommande maj anställes Assemblee å nuvarande
rådhuslokalen, hvaraf behållna inkomsten kommer att disponeras till
samma ändamål som consertens... ",

Efter dessa evenemang skrev tidningen: "Christi Himmeljärdsdag ..
gafs uti Wenersborgs kyrka... dervid Haydens oratorium Skapelsen
uppfördes tillförmonför trädplanteringar i staden och till samma ända-
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mål kommer behållna inkomsten af den påfö/jda dagen anställda as
sembteen att användas. Desse högtider voro talrikt besökte ej mindre af
stadens innevånare än af ståndspersoner från kringliggande landsort
och nästgränsande städer, så att man genom de vackra konsternas med
verkan kommit det åsyftade ändamålet, stadens försköning, betydligt
närmare, hvarjemte säkert mången skall instämma i den reflexion att
vår unga musikförening, i en större skala, än man vågat hoppas, .aflagt
ett icke så snart förgätet prof afframsteg och utveckling och att äfven
själsbi/dande nöjen ingalunda äro för detta samhälle främmande". I en
insändare undertecknad "Uppmärksam åhörare" står: " ...För att säga
sanningen, fruktade jag verkligen, att jätteföretaget att gifva Skapelsen
skulle öfverstiga Sällskapets krafter. Jag blef likväl angenämt bedragen
i min förmodan och öfverraskades högeligen afdenförträff/ighet, hvar
med det hela exeqverades. Såväl solopartierna som terzetterna och du
etterna sjöngos med mycken virtuositet och behag... " Sammanlagt blev
behållningen från konserten och assembleen 346 riksdaler 27 shilling se
dan omkostnaderna fråndragits.

Ett par år senare stod Västra Plantaget färdigt med sina trädplante
ringar och parkanläggningar och bör från början ha blivit en livligt upp
skattad oas. Från början var båda plantagen omgärdade av staket och
häckar för att stadsinvånarnas kreatur på väg ut till och hem från sina
beten inte skulle ge sig in i planteringarna till skada för dessa. Framför
allt var man rädd att de skulle.beta av gräset ty långt in på 1860-talet
auktionerade man ut höskörden där varvid hälften av inkomsterna till
föll staden och hälften kyrkan.

Mitt i Västra Plantaget lyser om mörka kvällar den stora gjutjärn
skandelaber som ursprungligen var avsedd för gas. Man hade tidigare
haft offentlig belysning med tranlampor som beslutats 1838. Dessa er
sattes av s.k. Argandska lyktor. Ingendera av dem gav så mycket ljus,
varför det blev en väsentlig förbättring då ett gasverk började uppföras
1865 i hörnet Vallgatan - Norra Järnvägsgatan. Härigenom kunde
gasljus införas som gatubelysning, vilken i sin tur helt ersattes avelljus
1924. År 1867 hade turen kommit till den stora lyktan i Plantaget, vil
ken redan från början kom att få öknamnet Mandråparen. Dessvärre
gjorde den skäl för namnet. När man 11 oktober 1867 arbetade med att
sätta upp lyktan brast den upphissningsanordning som den firades upp i
och föll till marken. En av mannarna, den 44-årige arbetskarlen Johan-
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nes Andersson hann inte undan utan klämdes till döds under den tunga
gaskandelabern. I tidningsreferatet sägs bl.a. att han var ogift och så
lunda slapp efterlämna familj som hamnat i små omständigheter. Emel
lertid lyckades man anskaffa nytt materiel så lyktan strax därpå kom på
plats.

De båda kanonerna i Plantaget framför kyrkan är inga martialiska
symboler och vapen som använts i krig. Efter branden 1834 satte man
här upp ett par larmkanoner för alarmering vid eldsvådetillbud. Dessa
visade sig alltför klent dimensionerade, varför de inte hördes tillräckligt
bra. År 1856 uppsattes de nuvarande i dess ställe för att med sina skott
larma om den fara som alltid låg på lut i landets trästäder. Dessa nya ka
noner var en donation av den vänersborgske skeppsredaren Carl Johan
Andersson, vilken drev rederiverksamhet och skeppsbyggeri vid först
Dyviken (nuv. stationsplan) och sedan vid Tenggrenstorp. Kanonerna
var i bruk till in på detta sekel.

Stadens första staty kom helt naturligt att 1914 uppsättas i Plantaget.
Det var bildhuggaren Johan Petter Molins Bältesspännarna. Dennes
broder Karl Fredrik Molin död 1857, var stadsläkare i Vänersborg. Den
na staty var ett zinkexemplar som utrangerats av Göteborgs stad, som

Torget, residenset och den i914 uppställda Bältesspännarna på i920-talet.
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ersatt den med en bronskopia, vilken numera står uppställd mitt för
Stora Teatern. I Vänersborg placerades verket i Plantaget vid Edsgatan
men flyttades 1936 till platsen framför museet för att lämna plats för
bysten av landshövding greve Erik Josias Sparre.

Fyra år efter att Bältesspännarna satts upp lät man i Plantaget uppfö
ra den första musikpaviljongen här. Man hade sedan gammalt en tradi
tion med musikkonsertering som allmänt nöje som framför allt upprätt
hållits av det gamla Kungl. Västgöta Dals regementes musikkår och
Skarpskyttekåren, som strax efter sitt bildande 1861 startade en orkes
ter.

Längst i öster anlades så 1851 det sedemera s.k. museiplantaget, av
vilket det numera inte återstår så mycket efter Huvudnässkolans till
komst.

Kyrkan.
Stadens kyrka har haft sin plats på samma tomt ända sedan stadens

grundläggning. Däremot har eld och fiendehärjningar gått hårt fram
över den och förstört vad tidigare generationer byggt upp. I den stads
brand som drabbade Vänersborg 24-25 september 1777 gick även kyr
kan förlorat. Man lyckades rädda kyrksilvret men för övrigt gick mer
parten av inventarierna förlorade med själva byggnaden. Arkitekten
Thure Wennberg uppgjorde ritningar till en ny kyrka, den fjärde i sta
dens historia, och den uppfördes 1783-1784. Den invigdes 25 augusti
1784 av kontraktsprosten, kyrkoherden i Särestad Brynolf Brisman.
Kyrkoherdeposten i Vänersborg stod vid detta tillfälle utan innehavare
då kyrkoherden Sven Elgh avlidit 1783 och Johan Halen, hans efterträ
dare inte tillträdde tjänsten förrän 1786. Stora högtidligheter beledsaga
de kyrkans invigning. Landshövdingen Michael von Törne inviterade
stadens honoratiores på middag på residenset och då konungens skål ut
bringades vid middagen, avlossade man över 100 skott från kanoner
som ställts upp på torget. Dessutom lät borgerskapet avskjuta gevärssal
vor.

Dessvärre var kyrkan långt ifrån färdig utan mycket tarvades av arbe
te på såväl exteriör som interiör. Tornbyggnaden fick anstå och stod in
te klar förrän 1979 och först 1816 fick spiran sin koppartäckning.

Vid branden 1834 var vänersborgarna återigen nära att mista sin kyr-

15



Vänersborgs kyrka med 1865 års kor/önster, vilka igenmurades 1925.

ka. Bebyggelsen låg nära, båda strax norr och öster om byggnaden, var
för eldbränder for upp och antände taket två gånger. Emellertid varsna
de snickargesällen Johannes Pettersson faran, tog sig upp på taket och
lyckades med lövruskor doppade i vatten, som hissades upp till honom,
rädda kyrkan från total undergång.

Kyrkan kom dock framdeles att anses allt för dålig och man diskute
rade livligt en nybyggnad. Genom dålig dränering var hela kyrkobygg
naden starkt fuktskadad. Man anmodade arkitekten Adolf Wilhelm
Edelswärd att framlägga en ritning på en ny, nygotisk kyrka. Han skrev
i sitt utlåtande om kyrkan tämligen beska sanningar: "Enligt anmodan
den 17 december 1858 tagit Wenersborgs kyrka i ögnasikte, för att kun
na yttra min åsikt om lämpligheten af ifrågavarande kyrkas reparation
och utvidgning... Byggnaden företer uti architektoniskt hänseende en så
ytterst bedrövlig anblick, att äfvenför den i kyrkobyggnadskonsten all
deles oinvigde måste framstå stötande. ... Inre planen utgör ett virvarr
... stil eller sammanhang i det hela spåras förgäves ... " Dessa och ytterli
gare nedsättande yttrande till trots om den befintliga kyrkan bestämde
sig sockenstämman att behålla sin kyrka och låta reparera den. Repara-
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tionen igångsattes under sommaren 1859 och gudstjänsterna förlades till
stora salen i socitetshuset beläget på sedemera stadshotellets tomt. Un
der den tid som denna sal användes för detta sakrala ändamål bestämde
man att baler, soireer, konserter, assembleer och andra världsliga nö
jen, till vilka lokalen egentligen var ämnad inte skulle få förekomma
där. Man blev dock tämligen förskräckt när reparationsarbetet sattes
igång ty hela golvet befanns vara nästan helt uppruttet och de stenpelare
som i grunden bar upp det till större delen nedfallna. Vad som fram
skymtar i stadens tidningar verkade man på sina håll ångra sig att man
inte valt nybyggnadsförslaget då reparationerna blev mycket omfattan
de på både golv och tak. Taket hade sedan länge åsamkat bekymmer ge
nom att det vid regnväder regnade in och bildades vattenpölar på bän
kar och golv. Under arbetena med grunden gjorde man en hemsk upp
täckt: "Vid rifningen av golfvet i kyrkan påträffades sistlidne gårdag
skelettet efter ett nyfödt barn, som blifvit utifrån instucket i ett draghål.
Det hade varit omlindat med linne och gråpapper. Omlindningen var
temligen väl bibehållen, men af fostret fanns icke vidare qvar än ben
byggnaden. Man kan deraf sluta att några år tilländalupit sedan det
samma på detta sätt blifvitt lagt å lönn". Detta kan synas hemskt enligt

Kyrkans inre innan 1925 års restaurering.
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vår tids bedömningssätt men sådana fynd var förr inte ovanligt. Odöpta
barn ansågs som hedningar och fick därför inte en enligt kyrkolagen
s.k. hederlig begravning utan det döda barnet skulle utan följe föras till
kyrkogården, där det måste läggas i dess nordligaste del. Man fick inte
föra liket genom kyrkogårdsporten utan skulle det lyftas över muren.
Dessutom fick det ingen ringning vid begravningen. På samma sätt be
handlades dödfödda barn. Man ansåg det vara en svår olycka om någon
fick en sådan begravning varför man på alla sätt försökte förbättra situ
ationen. Härigenom var det mycket vanligt att man stoppade in barnlik
genom lufthålen till kyrkans grund för att sålunda rädda barnets själ.

På hösten 1859 var reparationen färdig och måndagen 10 oktober
skriver man i Tidning för Wenersborgs stad och län: "Sedanfrågan att
ombygga och utvidga vår kyrka icke vann gehör, har en större reparati
on måst företagas, som pågått under innevarande års sommar och är
denna reparation nu så långt framskriden att kyrkan med nästa söndag
kan åter upplåtas... Beträffande reparationen i kyrkan, så har densam
ma i anseende till kyrkans förfallna skick, måst utsträckas längre än
man anade... Så hafva alla fönstren, hvilkaförut voro mörka och drag
fulla med små i bly infattade rutor, bli/vit utgjorda och försedda med
större rutor; golfvet har bli/vit omlagt och försedt med mellanskär och
fyllning, så att detsamma nu är dragfritt. Det är föröfrigt af dubbla
plankor i koret och gångarne. Bänkarne, hvilka förut varit höga och
gåfvo kyrkan ett tungt utseende, hafva vid återuppförandet bli/vit sänk
ta till ordinär höjd... Vapenhuset erhåller nytt golf och upputsas och
häfven åt det yttre har byggnadskommitten egnat sin uppmärksamhet,
derigenom att en vacker portal bygges öfver kyrkans nakna ingång... ".
Året därpå installerades ny orgel och 1865 vidtogs återigen nya ingrepp
då läktaren över altaret togs bort och man högg upp tre fönster i kor
väggen. Denna återställdes 1925 då den ursprungliga altaruppsatsen åter
sattes upp och det kors med törnekrona som prytt altaret togs bort.

En annan sak som under senare delen av förra seklet vållade debatt
var bortauktioneringen av platserna i kyrkan vilket skedde årligen. Hä
rigenom kunde visserligen var och en som var stadd vid kassa försäkra
sig om en sittplats. Dock hade många inte råd och alla kunde heller inte
beredas plats. Dessutom väckte det ont blod när innehavaren aven plats
inte utnyttjade den, medan andra fick stå. Visserligen fick andra inta en
ledig plats en stund efter gudstjänstens början, något som dock verkade
högst störande på andakten.
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Läroverket.
Redan före branden hade en apologistskola funnits i Vänersborg, be

lägen i nordöstra delen av nuvarande Västra Plantaget. Under stadens
uppbyggnad fick skolan likt andra institutioner och privatpersoner fin
na sig i att utnyttja provisorier. År 1841 påbörjades ett nytt skolhus i
hörnet Drottninggatan-Östergatan. Byggnaden stod färdig 1842 och
invigdes 1844 av kung Oscar I, som på våren uppstigit på tronen efter
sin fader. Dagen innan hade kungen invigt den ombyggda Trollhätte ka
nal. I bottenvåningen fanns grupperade kring förstugan skolsalarna för

Det 1869 invigda Högre allmänna läroverket. 1934jörsågs det med en tredje våning. Dess
skolgård föregicks av det s.k. Kotorget.

de fyra klasserna samt bibliotek. Övervåningen bestod av tjänstebostad
åt rektor som hade tre rum, pigkammare och kök medan de övriga lä
rarna s.k. kollegorna båda hade var sitt enkelrum. Skolan blev dock för
liten och 1867 påbörjades den nya läroverksbyggnaden i Museiplanta
get, vilken stod klar på hösten 1869. Invigningen förrättades med stor
pompa av skolans ephorus biskop Butsch i Skara med flertalet av sta
dens honoratiores närvarande i skolans högtidssal, där ett anslående
musikprogram inramade akten. Musiken leddes av musikdirektören vid
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Västgöta-Dals regementes Otto Henrik Bergqvist och solosången exeve
rades av fru Hilda Björkqvist f. Sandels. Båda dessa var från sekelmit
ten och framåt framstående personer inom stadens ovanligt livliga mu
sikliv. Sedan invigningen förrättats gavs middag på det likaledes nyin
vigda stadshusets (stadshotellsbyggnaden) solennitetssal. Läroverks
byggnaden, som ritats av arkitekten P.M. Stenhammar, uppfördes i två
våningar men blev 1934 påbyggt med en tredje våning. Det revs somma
ren 1963. Den gamla skolbyggnaden omändrades till annex, som inne
höll biologi-, fysik-, kemisalar och 1914 påbyggdes även där en våning
som kom att innehålla musik- och teckningssalar. Även denna byggnad
skattade åt förgängelsen 1963. På platsen uppfördes Huvudnässkolan
som till en början inhyste realskolan och gymnasiet. Realskolan för
svann i och med skolreformen och gymnasiet flyttades till Torpa. I maj
1968 avlade man för sista gången studentexamen enligt det gamla syste
met varefter också gymnasiet lämnade kulturaxeln.

Museet.
Vänersborgs museum blev den sista institution som kom att placeras i

Kulturaxeln. Ideen till ett museum hade grott hos flera under lång tid.
Den tändande gnistan till dess förverkligande var dock den samling fåg
lar som vänersborgaren Axel W. Eriksson sammanbragt i nuvarande
Sydafrika och Namibia. Dit hade han kommit 1865 för att vara den an
dre store vänersborgske afrikaresenären, Charles John Andersson be-

Museet upp/ört av arkitekten A. Kilger 1885-86 på bekostnad av Adolf Andersohn.
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Kulturaxeln och södra stadsdelen samt gamla hamnen det s.k. Sundet i 1960-talets början.

hjälplig. Denne dog emellertid redan 1867 efter att gjort stora insatser
vid undersökningen och kartläggandet av sjön Ngami och floderna Ku
nene och Okavango. Eriksson fortsatte hans verk och blev där till sin
död 1901. Båda var stora ornitologer. Den samling som Axel Eriksson
sammanbragte var en så gott som komplett uppsättning av de fågelarter
som då häckade i detta område. Genom hans stora vetenskapliga insik
ter och kunskaper kunde han klassificera dem och förde noggranna an
teckningar om dem, vilket gör dem vetenskapligt värdefulla idag. Såväl
Andersson som Eriksson upptäckte förut okända fågelarter som de art
beskrev och vilka också uppkallades efter dem. Det oroade Eriksson
vad som skulle hända samlingen efter hans död. Tanken låg nära att do
nera den till staden, som dock inte hade plats för den vilket heller inte
läroverket hade. Han entusiasmerade bland andra Hjalmar Lindedahl
och spannmålshandlaren Adolf Andersohn. Denne, vilken själv hade
stora kulturhistoriska samlingar donerade medel till museibyggnadens
uppförande och inredning. Huset ritades av den i västsverige mycket an
litade Göteborgsarkitekten August Kriiger och uppfördes 1885-1886.
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Härigenom är Vänersborgs museum det enda museum utanför Stock
holm, som är ritat och uppfört som museum under 1800-talet. Byggna
den är uppförd i nyrenässans och efter förebild från de stora museerna i
Dresden, Mtinchen och Berlin och har ännu kvar sin ursprungliga in
redning. Den främsta fjädern man hade i sin hatt var den Erikssonskafå
gelsamlingen men snart fick museet en samling nordiska fåglar och dess
utom mineraler. Detta är en märklighet enär man vid denna tid koncent
rerade sig på enbart kulturhistoriska museer medan man här kombine
rade ett natur- och kulturhistoriska museum. En lång rad olika samling
ar donerades till det nya museet som därigenom kom att få en mycket
vid inriktning.
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Stellan Granat 1948 i Vänersborg. Stu
dentexamen vid läroverket i Vänersborg
1968. FiI.kand med ämnena konstveten
skap, etnologi och arkeologi särskilt nor
deuropeisk. Anställd 1975 vid Älvsborgs
läns museifärening numera Älvsborgs
Länsmuseum.
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Några minnesbilder från 40 år med
skofabriken i Vänersborg.

av Hadar Karlson

En solig dag i början av september år 1926 stod trettonårige under
tecknad Hadar i kontorsentren till Skofabriken, diti"ekommenderad av
en ungdomsledare. I min något darriga hand fanns avgångsbetyget från
folkskolans klass 6 och efter att jag skrivit mitt namn som stilprov på
betygskuvertet fick jag chansen att börja som kontorsspringpojke. Den
31 oktober 1966 slutade jag efter 40 år och hade intill dess givits förmå
nen att få arbeta med olika uppgifter, i slutskedet som försäljningschef.

AB A F Carlssons Skofabrik i Vänersborg, landets största och äldsta,
påstod vi helt korrekt, var i verksamhet från 1860-1969.

Upplevelserna på och i anslutning till skofabriken var verkligen
omfattande, stimulerande, ja, rent av livsavgörande för mig.

Att undan för undan få förtroendet att pröva på och utföra olika ar
betsuppgifter på kontors-, produktions-, expeditions- och försäljnings
sidan, innebär vid en stund av stilla eftertanke, att minnena är så många
och varierande att det känns svårt att systematiskt fånga in dem alla.
Låt mig försöka med en viss ämnesgruppering omkring människor, pro
duktionsteknik, varumärken o.s.v.

A F C, grundarens Anders Fredrik Carlssons initialer, var under mån
ga år det sammanhållande och dominerande fabriksmärket, som fanns
stämplat i botten på alla typer av skor.

CRISPIN blev namnet på en randsydd herrsko av extra hög kvalitet
ifråga om material och påkostade modeller. Även om det är åtskilliga
decennier sedan sådan tillverkning upphörde, finns det fortfarande her
rar i mogen ålder som med förtjusning talar om sina Crispin-skor. Den
helige Crispi'nus var skomakarnas skyddshelgon.
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BLENDA var en randsydd damsko också av extra hög materialkvali
tet och med förlängd bakkappa och förstärkt hålfot, en ortopedisk fot
vänlig sko.

WEBE damskor, genomsydda och agobottnade.
SVALA var märket för lätta, sommarbetonade, genomsydda och

agobottnade damskor.
BORE representerade pjäxor tillverkade av kraftigt material, väl läm

pat för snö och vinterkyla.
MERKUR blev i ett senare skede, betingat av nödvändig rationalise

ring, samlingsmärket för hela produktionen.
I ett tidigare skede av skofabrikens verksamhet var produktionen

uppbyggd på ett brett register av bottningsmetoder och innefattade skor
för såväl barn, ungdomar, damer och herrar.

Det kan vara svårt att meningsfullt söka skildra vad olika tillverk
ningssätt innebar, men låt mig nämna några typer av varierande bott
ningsmetoder.

BECKSÖMSYDDA - RANDSYDDA - DURCH- eller GENOM
SYDDA - PLIGGADE - VÄNDA - SANDALSYDDA - AGO el
ler KLISTRADE.

Ett så brett produktionsregister som också, som jag redan nämnt, in
nefattade skor för alla åldrar, innebar att våra kunder i betydande
omfattning kunde köpa sitt behov av skor till större delen från Väners
borg.
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Trivsel och berikande gemenskap upplevdes som värdefulla inslag i
arbetet och de många, många som fanns i fabrik och på kontor har som
enskilda människor givit mig outplånliga minnen. Att nämna alla som
jag minns från en 40-årsperiod tillhör det omöjliga men låt mig påminna
om några namn från de första åren av min anställning.

Företagscheferna tillhörde släkten Carlsson och min första chef var
fabrikören Gustaf Carlsson, timid, vänlig och aktiv. Dessa egenskaper
var ett typiskt släktdrag och fanns även hos de senare cheferna bröderna
Carl-Anders och Elof Carlsson samt deras kusin Carl-Gustaf Carlsson.
I ett senare skede arbetade ett syskonbarn till dem, civilingenjör Göran
Koch, också i företagsledningen. Delägaren fabrikör Gunnar Carlsson
var även under många år verksam i rörelsen. Under en period på 20-talet
hade företaget anställt disponent Johannes Alexandersson, som var
mycket dugande men också temperamentsfull och ofta inför "öppen ri
då" lät de anställda oavsett tjänsteställning få del av temperamentsut
brott.

Tekniskt produktionsansvariga var under många år verkmästare Ro
bert Kaltofen, som vid sin bortgång ersattes av Wilhelm Stoll och senare
av hans son Gunnar Stoll. Sedermera var Torsten Gulz som driftchef
helt tekniskt ansvarig för produktionen.

I fabriken fanns på olika uppgifter vid den tid jag förut nämnde bl.a.
förmännen Edvin Johansson och Oscar Andersson, båda i TILLSKÄR
NINGEN. Axel Larsson på SKINNLAGRET och hans broder Ernst
Larsson i NÅTLINGEN. I STANSNINGEN hade Axel "På Fyran" Jo
hansson och Karl-Johan Gustafsson ansvaret och i BOTTNINGSAV
DELNINGARNA fanns Alfred Johansson, Viktor Herlogsson samt Al
bert Johnsson och hans söner Karl och Arvid Johnsson. Gunnar Strand
och Nils Andersson hade förmansansvar i UTPUTSNINGSAVDEL
NINGARNA medan Anders Hallqvist residerade i DRESSNINGEN.
På SKOLAGRET fanns Gust. E. Carlsson "med skägget" och för
KARTONGAVDELNINGEN hade vid denna tidpunkt John Carlsson
chefskapet.

En mycket viktig faktor i skoproduktionen var modellarbetet som in
nebar hänsyn till Vänersborgs-fabrikatets struktur samtidigt som det
gällde att vara med i den allmänna modeaktualiteten. Modellörerna Al
bin Carlsson, Peter Emmerich och Gustaf Sjöberg svarade för ide- och
formgivning i samarbete med företagets egen MODELLVERKSTAD,

26



där bl.a. Harry Johansson, senare modellör, var verksam. Alla dessa
avdelningsansvariga var helt beroende av de många duktiga män och
kvinnor som med ansvar och verklig yrkesskicklighet fullgjorde olika
arbetsmoment och som tillsammans resulterade i en Vänersborgs-sko,
uppskattad och eftertraktad landet över. Merkur-skor levererades också
till Norge, vilket kanske inte var så märkvärdigt, men att försäljning
och leverans förekom även till Ryssland under 1960-talet var dock myc
ket unikt. Detta var ett resultat av samarbete med vänersborgaren Stig
Ericsson, som hade lyckats att öppna försäljningskontakt med Ryssland
även för andra varor än skor.

På kontoret tjänstgjorde Ernst Lundberg som kontorschef och Hen
ric Werner som inköpschef. Kassörens namn var Richard Carlsson och
bland bokhållarna, fin titel vid denna tid, fanns Torsten Jarl, John
Holm, Einar "Grebsten" och Carl Olsson, söner till Adolf Olsson, en
trotjänare vid företaget. Olof Jägerholm och Hugo Andreasson hörde
även hemma bland bokhållarna tillsammans med systrarna Hellman,
Ella och Karin, samt Anna Falk, Karin Thun och Gun Carlsson, senare
gift med disponenten Elof Carlsson.

På försäljningskontoret fanns försäljningschefen Hilmer Larson och
hans broder Henry Larson samt Ragnar "Raije" Larson, Hulda Ehr
ling och Karin Halldin. Ansvarig för KEMISK avdelning med bl.a. färg
tillverkning var Axel Behrns och för MEKANISKA VERKSTADEN
chefade Axel Dahme.

I en förmans-uppgift för MATERIALLAGRET och utearbetande
personal tjänstgjorde Lars Kihlström.

Under några år hade jag ansvar för ett RESERVDELSLAGER och
detta innebar för mig en ur teknisk synpunkt mycket värdefull period.
Närheten till maskiner och produktion gav kunnande som inte minst un
der försäljningsarbetet var av mycket stort värde.

Men, och detta är kanske det ur min personliga synpunkt mest värde
fulla, jag kom i närkontakt med praktiskt taget alla som arbetade i olika
uppgifter i fabrikationen. Detta var berikande. Det vore frestande att
också här räkna upp namn, men oftast kom bara "smeknamn" (ök
namn) till användning. Men kvar i mitt minne finns dom, dessa originel
la, pålitliga skomakare och verkligt duktiga skofabriksarbetare, som
kunde sin sak och som producerade en vara, som möttes med respekt
hos kunderna.
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Materialet i skorna varade länge och under normala förhållanden na
turprodukter såsom läder, skinn och i vissa underliggande delar ett tyg
material. Sullädret, av alla erkänt av hög kvalitet, kom från eget garveri
beläget i kvarteret där nu kommunalhuset ligger.

Teknisk utveckling även inom sko-tillverkningens råvaruområden in
nebar att ett mycket slitstarkt yttersulmateriai kom till användning.
Dess namn var Bovinide och inte minst barnfamiljerna hälsade detta
med glädje. Bindsulmaterialet, som tidigare alltid varit läder, kom att
ersättas med ett syntetmaterial Texon, som hade många goda egenska
per bl.a. ur produktionssynpunkt, men som aldrig ur fotens funktions
och trivelsynpunkt kunde ersätta lädret.

Krigsåren 1939-1945 ställdes skotillverkningen inför många mycket
svåra materialproblem. Åtskilliga tusentals par tillverkades med träsula,
uppbyggd ungefär som träfaner men drygt centimetertjock. För att ska
pa böjlighet i sulan var denna försedd med sågade snitt, växelvis från
sulans ytterkanter. Även pappsulor kom till användning. Bl.a. dessa
sulmaterial skapade stora problem för både tillverkare och brukare.

Parallellt med denna tillverkning flödade dock igenom fabriken skor
d.v.s. kraftiga militära marschkängor tillverkade av äkta läder och be
ställda av staten. Upptakten till krigsåren präglades, naturligt nog, av
en konjunkturuppgång vilken också ökade efterfrågan på skor.

Periodvis under 20-30-talen hade förhållandena dock varit helt an
norlunda och ofta haft kriskaraktär . En mycket dålig orderingång inne
bar för såväl företagsledning som anställda mycket svåra förhållanden
med bl.a. kort arbetstid och i förhållande till detta små inkomster.

Någon gång på 40-talet, om jag minns rätt, fick skobranschen som
första fack ett löneavtal som garanterade full sysselsättning. Ett välmo
tiverat avtal vars konsekvenser helt naturligt måste räknas in i produkti
onskalkylerna. Vid tillfredsställande orderingång var detta inte förenat
med några svårigheter. Krigstiden förde också med sig skoransonering
en med ett kupongsystem, som krävde en mycket omfattande administ
ration. Myndigheten skulle ju kontrollera, vilket också skedde och som
jag tror utan anmärkning.

Under ransoneringstiden var det inga svårigheter att sälja skor till
skohandlarna. Ofta sökte man extra tilldelning och fick emellanåt också
sådan. Efterkrigstiden blev för skobranschen en bra period tills dess att

28



utländska skor, subventionerade och ofta tillverkade i länder med oer
hört låga lönekostnader, strömmade in över Sveriges gränser.

Skofabrikens försäljningsorganisation var väl planerad och täckte in
hela landet. För att snabbt kunna möta kundernas behov hade man på
20-30-talen lager i Malmö, Norrköping, Arvika och Sundsvall. På dessa
orter fanns också försäljarna placerade för närkontakt med respektive
distrikt.

Vid denna tid var även försäljare stationerade i Stockholm, Göteborg
och Vänersborg. Här var försäljaren Sven Nygren placerad tillsammans
med den centrala försäljningsledningen.

Utöver egna lager på angivna platser fanns grossister med lager av
Vänersborgsskor i Karlstad, Falun och Gävle.

I ett senare skede var samtliga försäljare, förutom stockholmsrepre
sentanten Carl Kåvik (Carlsson) stationerade i Vänersborg för att där
med ha bättre kontakt med såväl kollektionsplanering som den direkta
fabrikationen. I Göteborg ägde företaget en fabrik med specialinrikt
ning på damskotillverkning. Denna produktion tillsammans med gan
ska många göteborgare flyttades under 30-talet över till Vänersborg.

Tiden på skofabriken vill jag nog av olika skäl karaktärisera "som
den gamla goda tiden". Visst fanns det kämpiga och svåra tider med
orderknapphet och svag lönsamhet, men igenom det hela levde en käns
la av samhörighet och trivsel. Skämt och gemytligt smågnabb hörde till
den dagliga gemenskapen. En spelevink, inga namn, hade för vana att
rycka upp slipsen på den som vederbörande talade med, ibland till för
tret för slipsbäraren. En gång hade någon preparerat sin slips med
tacks, nålvassa småstift, med spetsarna på slipsens innersida. Slipsryc
karen kunde inte motstå frestelsen att ta ett stadigt tag i slipsen för att
dra upp denna. Handen brukade glida efter slipsen men småspiken inne
bar att denna gångens slipsuppdragning kändes föga angenäm.

En av de "brede pöjkarna" hade en viss stolthet över att vara kraftig i
kroppen och därmed väga många kilo. Vid en veckokontroll hade en
mindre "viktig" person tagit med två tunga järnstycken innanför för
mansrocken och kunde därmed överglänsa den tunga kollegan utan att
denne kunde förstå viktökningen. Fabrikslokalerna öppnades 20 minu
ter före arbetstid och den tiden innan arbetet började var det många
som utnyttjade till avspänd och trevlig gemenskap. Historier och glada
skämt, alla var väl inte så rumsrena, fyllde upp de där minuterna innan
maskinerna satte igång.
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Luciadagen gav många år anledning till trevlig och festlig gemenskap
i tidig morgonstund. Klockan 06.30 möttes vi alla, även de gamla pensi
onärerna, i matsalen där ofantliga långbord stod dukade med levande
ljus, kaffe, lussekatter och annat gott bröd. Lottorna stod för arrange
manget. Under festligheterna som höll på ungefär en timma framträdde
fabrikens egen lucia med tärnor i en tjusig luciatablå, som innefattade
sång och uppläsning. Musik förekom också av skofabrikens egen sa
longsorkester bestående av fioler, klarinett, basun och piano. Dirigent
var Birger Johansson, duktig hantverkare (snickare) och på fritiden le
dare för folkskolans blåsorkester.

Vid ett övningstillfälle med orkestern kom plötsligt mångkunnige Jo
han Alsterberg "Saffrans-Johan" in i övningslokalen med en smörjkan
na i handen och undrade vilken dörr som behövde smörjas. Sådan var
hans uppskattning av orkesterns välljud. Vid ett annat övningstillfälle
undrade någon av orkesterns medlemmar om vi inte borde spela efter
noterna, varvid Birger Johansson genmälde: "Bry er inte om det poj
kar, spela ni som ni brukar".

Ett särskilt festligt tillfälle var skofabrikens 100-årsjubileum den 13
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dec. 1960. Stora maskinsalen var i tidig morgonstund fylld av festligt
dukade långbord och med all personal samlad. Då detta också var en
lucia-morgon förekom Lucia-tåg och traditionellt orkesterspel, men
därutöver högtidstal av dåvarande chefen disponent Carl-Anders Carls
son. Vid varje uppdukad plats fanns också en minnespeng, speciellt
präglad för jubileet, med grundarens A F Carlssons bild, AFC-märket
och årtalen 1860-1960. Varje anställd fick vid jubileet en penninggåva
vars storlek var beroende av antal tjänsteår oavsett arbetsuppgift. För
de längst anställda innebar detta 500:- kronor, vilket belopp säkerligen
de flesta fick del av. Detta en konsekvens av att man gärna stannade vid
skofabriken.

Vid detta tillfälle överlämnades även en gåva av 20.000 kronor till Vä
nersborgs Söners Gille "att i samråd med stadens styrande och företags
ledningen användas till stadens utsmyckning och försköning".

1968 kunde Gillets dåvarande ålderman Erik Sahlin till staden över
lämna konstverket "TRIAD", placerat vid Idrottshusets entre. Gillet
hade då med generöst bidrag från Vänersborgs Lions Club förverkligat
fabriksledningens goda tanke att ytterligare försköna vår vackra stad.

Antalet anställda varierade men var som högst över 700, garveriperso
nalen inräknad. Varje dag producerades i genomsnitt c:a 2.500 par
skor. För Vänersborgs stad var skofabriken under sin över hundraåriga
tillvaro en trygghetsfaktor av avgörande betydelse. Åtskilliga släkter
och familjer fick genom detta företag sin försörjning.

De uppgifter jag hade förde mig ofta i närkontakt med fabrikslednin
gens planering och dispositioner. Klart är att ledningen kände stort an
svar för såväl anställda som kommun, vilket bl.a. kom till synes i de
fonderingar som gjordes under goda år och som kom väl till pass när ti
derna blev sämre och ordertillgången mindre god.

Flera av de anställda engagerade sig också i stadens kommunala, poli
tiska uppgifter. Låt mig nämna några av dem.

Oscar Andersson var under flera decennier stadsfullmäktiges ordfö
rande och hade under en period Hilmer Larson vid sin sida som vice
ordförande. Hilmer Larson var dessutom en lång tid ordförande i skol
styrelsen samt ledamot av drätselkammaren. Lars Kihlström var mång
årig ordförande i nykterhetsnämnden och dessutom ledamot av
drätselkammaren/kommunstyreslen i vilken han var vice ordförande
under en sexårsperiod. Georg Hedberg var också flera år ledamot av
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drätselkammaren. Så var även Carl-Gustaf Carlsson som dessutom var
mångårig ledamot, vice ordförande, i lönenämnden. Samtliga dessa var
även ledamöter av stadsfullmäktige vilket var förhållandet även för un
dertecknad som i likhet med övriga också tillhörde drätselkammaren.
Herbert Larsson, riksdagsman, fullmäktigeledamot, skolstyrelseordfö
rande m.m. var i ett tidigare skede också anställd vid skofabriken. Åt
skilliga andra, som inte nämnts här, har också levt i kombinationen sko
fabriksarbetare och politisk samhällsbyggare.

Efter en kort tids arbete på annan ort blev jag anmodad att komma till
baka till Vänersborg och där gå in i uppgiften som kommunalråd från l
januari 1968. Det var i denna uppgiften jag var med i skofabriken i juni
1969 då beskedet lämnades personalen och allmänheten att verksamhe
ten skulle upphöra. I en ökande och hårdnande utlandskonkurrens med
import av så billiga skor, att svensk industri inte hade möjlighet att häv
da sig, var det inte längre meningsfullt att fortsätta med skofabrikatio
nen. För mig och många och andra, och inte minst företagets ledning,
var denna dag otäckt mörk och tung. Än i dag när minnet fångar in det
ta, känns det som om pulsådern till en del av vänersborgskroppen sku
rits av.

Som kommunalråd blev det min uppgift att förhandla med skofabri
kens ledning om förvärv av fastigheter i Vänersborgs centrum. Det gäll
de inte mindre än c:a 57.000 kvadratmeter central kvartersmark med
byggnader, som bI.a. innefattade hela fabriksområdet och garveritom
ten. Industriområdet har senare förvärvats av Teli (Televerkstaden) vil
ket innebär att där nu är verksamhet av framtidskaraktär och detta
känns verkligen bra.

På garveritomten har, som bekant, kommunen byggt sitt kommunal
hus. Förhandlingen om fastighetsförvärvet och köpeavtalet präglades
helt av skofabrikens ägares positiva och välvilliga inställning till Väners
borgs kommun.

Fastighetsförsäljningen, på för kommunen gynnsamma villkor, var
en fin slutvinjett över skofabrikens 109-åriga verksamhet i Vänersborg,
vilket betytt så mycket för enskilda vänersborgare och vår kommun.

När man sitter vid skrivmaskinen och låter minnena från 40 år med
skofabriken tumla fram är risken stor att minnenas kedja blir för per-
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sonligt färgad. Och ändå var väl detta egentligen meningen bakom dessa
enkla minnesanteckningar.

Med hälsningar från urvänersborgaren, som präglats av 40 år med
skofabriken.

Hadar

Hadar Kar/son
Kommunalråd 1968-1976
och kommunfullmäktiges
ordförande 1977-
i Vänersborgs kommun.
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En ännu äldre matrikel
av Edvard Taube

"Vänersborgs läroverks matrikel 1821-1947" , författad av f. rektorn
Ernst Lundberg och förste bibliotekarien, senare biblioteksrådet Nils
Sandberg, anmäldes i Gillets årsbok 1963 av Sandberg.

När matrikeln år 1961 utgavs av Föreningen Vänersborgs Skolpojkar
hade utgivarna nedlagt ett enormt arbete och därutöver erhållit mycket
värdefull hjälp av ett stort antal forna Vänersborgselever och andra in
tresserade personer.

Här är ej avsikten att lämna någon ny, utförligare redogörelse för
matrikeln då, som ovan nämnts, Gillets årsbok 1963 innehåller en an
mälan vars studium på nytt kan rekommenderas.

Utan överdrift torde kunna sägas att matrikeln är ett ganska unikt
verk som uppmärksammats i vida kretsar. Bl.a. kan nämnas att matri
keln upptar samtliga elever som under åren 1821-1947 tillbringat minst
en termin i skolan. För många av dessa saknas helt naturligt någon när
mare levnadsbeskrivning, men för alla finns dock som minimiuppgifter
födelseår, hemort samt faderns yrke vid tiden för elevens inskrivning i
skolan. Det senare har till följd att av två bröder kan Lex. fadern i den
äldres fall ha yrkestiteln kyrkoherde och för den yngre prost eller löjt
nant - kapten o.s.v.
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Men Ernst Lundberg slog sig inte till ro sedan det stora arbetet slut
förts. Hans i många sammanhang dokumenterade stora intresse för for
na elevers levnadsöden inspirerade honom till vidare forskningar.

1976, året innan han avled, överlämnade han till Sällskapet Väners
borgs Skolkamrater, västra kretsen, manuset till en matrikel för tiden
c:a 1660-1820. (Anm. Sällskapet Vänersborgs Skolkamrater är sedan år
1973 den gemensamma förening som bildats genom sammanslagning av
Flickskolans elevförening och Föreningen Vänersborgs Skolpojkar).
Det skall betonas, att denna artikel är en amälan av Ernst Lundbergs
manuskript och ej av någon i tryck utgiven matrikel. Förberedelser för
en tryckning pågår, men vissa problem gör att tryckningen ej kan kom
ma till stånd inom den närmaste tiden.

Ur det preliminära företal som Ernst Lundberg skrivit och som han ej
fick tillfälle att slutformulera kan följande citeras.

"År 1644 beordrade K Maj:t innevånarna i Brätte att flytta till Hu
vudnäsön och där bygga en stad, blivande Vänersborg. I Brätte fanns en
skola, skolmästare var från 1631 Andrae Petrus (mäster Peter 1). Skolan
flyttade till Vänersborg, när så skedde, kan icke exakt uppgivas men i
stadens räkenskaper för år 1647 är upptaget lön åt en skolmästare, an
tagligen har skolan upprättats vid början av nyssnämnda år".

Som källor uppger Lundberg Skara domkapitels arkiv, Skara stifts
herdaminnen, Vänersborgs räkenskaper, dombok och kyrkostämmo
protokoll, kyrkböcker m.m. på Landsarkivet i Göteborg, handlingar i
Vänersborgs museum m.m.

Även när det gäller denna äldre matrikel hade han hjälp av biblioteks
rådet Sandberg och dessutom av Vänersborgsfödde Linköpingsborg
mästaren Bertel Hallberg och journalisten A.G. Bördh.

Lundberg nämner även "stor hjälp" från f.d. eleven, amanuensen
vid landsarkivet i Göteborg Bengt Sjögren. Denne har senare granskat
manuset och lämnat några kompletterande uppgifter. I brev anför han
dock" ....är jag mycket imponerad av den stora källgenomgång Lund
berg kunnat göra, gång på gång överraskas jag av att han redan skördat
vad som går att vinna" .

När nu i fortsättningen används benämningen "läroverkets matrikel"
gäller det då den tidigare utgivna, för tiden 1821-1947.

I båda matriklarna har medtagits en förteckning över de lärare som
verkat vid skolan eller kanske rättare sagt skolorna.
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Före 1707 fanns det endast en skolmästare. Från nämnda år tillkom
en "kollega" och skolans lärarkår utökades sedan undan för undan. År
1866 består lärarkåren av rektor, fem lektorer och åtta adjunkter.

Befattningen som skolmästare eller rektor var tydligen under de för
sta åren att se som ett trappsteg till andra befattningar, och av tolv rek
torer under perioden 1709-1840 blev ej mindre än elva kyrkoherdar, och
av tjugofem namngivna kollegor blev fjorton komministrar eller kyrko
herdar.

Det var dock inte alla som det gick bra för här i livet, och om en av
kollegorna sägs att han var "oordentlig, dog i elände".

Av dem som ej valde den andliga banan hade en det kända namnet
Sunnerdahl och denne blev efter tiden som lärare tullförvaltare.

Ett bläddrande i matrikelns elevförteckning kan givetvis lätt föra allt
för långt, och därför skall här endast nämnas några personer vars namn
har speciell Vänersborgsanknytning eller som haft en mer eller mindre
märklig levnadsbana.

Adrian Valentinsson Adlerstams fader var borgmästare i Vänersborg
och efter befattningar som fältsekreterare och krigssekreterare blev han
slutligen hovrättsråd och upphöjd i adligt stånd men dog innan intro
duktionen på Riddarhuset.

Av det kända namnet Dafgård finns tio skolelever med senare yrken
som glasmästare, sadelmakare och kopparslagare, men på den tiden
fanns det tydligen ej någon Dafgård som ägnade sig åt charkuteribran
schen.

Även Dahllöfarna förekom i stort antal, ej mindre än elva stycken,
och här finns yrken som garvare, handelsbokhållare och kyrkoherde.

Namnet Danelius har fem representanter av vilka Daniel, född 1789,
blev rektor i Skara och senare kyrkoherde i Sorunda. En av eleverna
med samma namn lyckades tydligen sämre eftersom han kallas "avsig
kommen sämskmakare" .

Redan i det gamla Brätte fanns namnet Dinnetz i förteckningen över
stadens borgare och i matrikeln återfinns tre elever med detta namn.
Dessas vidare öden är dock ej kända.

Eric Gustaf Ingmans fader var stadssekreterare och rådman i Väners
borg. Efter en juridisk karriär fick Eric Gustaf 1815 "generalauditörs
namn, heder och värdighet", blev adlad med namnet Gyllenheim och
slutade sina dagar i födelsestaden.
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I Vänersborgssammanhang är det naturligt att man återfinner namnet
Hallberg, här med sju representanter som ägnade sig åt olika hantverks
yrken.

Den som besöker V Tunhems kyrka och kyrkogård kan knappast
undgå att lägga märke till den minnessten öster om kyrkans kor som er
inrar om stiftandet därstädes år 1815 av Götiska Förbundet. Stenen res
tes av förbundet Pingsten 1872. En av stiftarna var Gustaf Jochnick,
född 1785 och till yrket klädeshandlande i Trollhättan. Han var elev vid
skolan liksom två bröder, av vilka den två år äldre brodern Jonas blev
överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente och slutligen överste i armen.
Bevistade fälttågen i Pommern, Norge och Tyskland samt blev adlad
1822.

Jonas Krull, född 1753, kan anföras som ett exempel, kanske typiskt
för den tiden, på en man som förenade en juridisk bana med "handel
med diverse varor" och som efter uppdrag som rådman, riksdagsman
och tilldelad kommerseråds titel slutligen blev borgmästare i Väners
borg. En något liknande levnadsbana hade en av de fem eleverna med
namnet Lake. Olof Fredrik Lake blev handelsman och rådman i Marie
stad, dock utan den juridiska utbildningen.

Ett av de intressantaste elevnamnen är Anders Lindbäck, född 1803,
den herostratiskt ryktbare "Silbodalsprästen". Lindbäck var bondson
från Brålanda och hans liv har skildrats av Dalslandsförfattaren Per
Olof Ekström. Av Lindbäcks barn kallade sig en Bergman medan en be
höll namnet Lindbäck. Den senare slutade som justitieråd. Såväl bro
dern som sönerna återfinns sedan i läroverkets matrikel.

Doktor Immanuel Nobel, född 1757 i Uppsala och död 1839 i Gävle,
var lasarettsläkare i Vänersborg åren 1794-1796. Hans farmors far var
Olof Rudbeck d.ä. och farfadern hette Peter Nobelius, häradshövding i
Uppland. Släkten tog namnet efter Ö. Nöbbelövs socken i Skåne vari
från den härstammar.

I Sveriges krigiska historia återfinner man ofta namnet Natt och Dag
och därför är det logiskt att man för två elever från slutet av 1700-talet,
Adolph Gabriel och Johan Gustaf kan notera, att den förste var an
ställd i fransk tjänst och den senare i engelsk sjötjänst, båda med löjt
nant som känd grad.

Av fyra, elever med namnet Naucler var en son till en borgmästare i
Vänersborg, medan fadern till de andra tre var bergshauptman i Tösse.
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Borgmästarsonen blev officer, medan bergshauptmannens söner samtli
ga blev bruksägare, sonen Gustaf dock först efter en juristbana som
kröntes med befattningen som vice häradshövding och med tjänstgöring
vid olika domsagor i Värmland.

Daniel Rådberg, född 1796, blev fältkamrer på Västgöta Dals rege
mente, medan den tre år yngre brodern Anders Fredrik efter juridiska
examina och befattningar i bl.a. justitierevisionen övergick först till
skolväsendet och blev rektor vid Nya elementarskolan i Stockholm och
sedan till befattning som komminister i Tengene och slutligen i Väners
borg. Anders Fredrik var fader till den kände Vänersborgslektorn Carl
Frithiof Rådberg.

Bland ytterligare kända namn kan nämnas Sundberg med åtta repre
sentanter.

Tidigare har nämnts en Sunnerdahl bland lärarna och detta namn
återfinns även det hos åtta elever.

Det något ovanliga namnet Söllscher förekommer sju gånger och för
flera av dem noteras "mycket förmögen". Denna släkt hade viss an
knytning till Bohuslän och bröderna Edvard Niclas och Olof var en tid
ägare till Kollerö bruk vid gränsen mellan Väne Ryrs och Bäve socknar,
den gräns där numera Vänersborgs och Uddevalla kommuner möts.

Bohusläningar var även fem elever Unaeus.
Denna alfabetiska genomgång närmar sig sitt slut, men ytterligare

måste bland tio elever Wennerberg nämnas bondsonen Gunnar W. från
Tunhem, fil.dr. och kyrkoherde i Lidköping. Han var far till skalden
med samma namn, "Gluntens" andlige fader.

Minnet av många som här
nämnts lever kvar, många andra
har glömda gått "till skuggornas
värld". Men detta år, då det är 50
år sedan Föreningen Vänersborgs
Skolpojkar bildades, kan det vara
på plats att sända en tacksamhetens
tanke till alla dessa Vänersborgs
ungdomar som för århundraden se
dan på olika sätt verkade för och
hedrade sin barndoms stad, på
hemorten, i andra delar av vårt land
eller i främmande länder. Edvard Philip Taube
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Arskrönika 1979

Jag sitter här ensam i min lya och kämpar för att få till en inledning
till årets krönika. Jag lyssnar lite förstrött till den fine panflöjtisten
Gheorghe Zamfir. Kan det möjligen ge inspiration? Ja, han spelar ett
stycke "Den ensamme herden". Nog så sant. Precis sådan känner jag
mig. Ensam, mycket ensam, med min krönika, eller rättare de första
stapplande raderna av vad som förhoppningsvis skall bli en sådan.

Nej, detta går inte. Jag ringer till Sven, vår tidigare krönikör, och ber
honom ta hand om det i år också. Jag erinrar mig alldeles tydligt gille
brödernas enstämmiga och rungande "JA" till förslaget, att broder
Sven skulle kvarstå som krönikör även detta år. --Nja förresten, jag lo
vade försöka. Jag får ta mig samman.

Nåväl, nu till allvaret. Min företrädare på posten som krönikör, Sven
Lind, vill jag harangera och räcka en blomma att fästa i knapphålet som
tack för hans lOårskrönikor. Elegant och med personligt engagemang
har han tecknat de gångna årens händelser från när och fjärran. Bröder
na kan själva tänka sig hur jag känner mig, när jag skall efterträda en
sådan "bjässe".

Vad har så hänt sen sist. Ja, låt mig spinna vidare på den förra årskrö
nikan. Efter över 30 år av krig och hot om krig undertecknade president
Anwar Sadat och premiärministern Menachem Begin fredsavtalet mel
lan Egypten och Israel. Ett eller flera fingrar med i spelet runt fredsavta
let hade nog också USA:s president Jimmy Carter.

En stark förhoppning uttalar vi alla fredsälskande människor, att av
talet verkligen leder till en varaktig förbättring av situationen i mellan
östern. Trots att många statschefer och andra potentater har uttalat sig
negativt i frågan, kan man efter den tid som förflutit sedan underteck
nandet förmärka en viss förändring av attityder i positiv riktning. Må
det fortsätta på den vägen.
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På andra håll i världen blomstrar våldet i oförminskad styrka. Kina
och Vietnam har svårt att komma överens, vilket också har gått ut över
Kampochea. Skall då aldrig dessa stackars människor i Sydostasien få
sluta att lida? Båtflyktingar från Vietnam vägras fristad i angränsande
länder, flyktingar från Kampochea knuffas praktiskt taget tillbaka över
gränsen till sitt sargade hemland utan reell möjlighet att livnära sig. Jag
tror inte, att vi fullt ut fattar dessa människors fruktansvärda situation.

I Iran har shahen fått lämna sin påfågelstron och bege sig på semester
utomlands, som han själv uttryckte det. Ja, vem vet, han kanske kom
mer tillbaka, det har hänt tidigare. Hans efterträdare som högste makt
havare i Iran ayatollah Khomeini tillämpar strikt och utan urskiljning
koranens föreskrifter. Detta resulterar i för oss västerlänningar helt
ofattbara konsekvenser. Våldet florerar även här, om än under religiös
täckmantel. Människor mister livet efter beslut av Khomeinis s.k. revu
lotionsdomstolar och rättegångar som många gånger verkar mer än lov
ligt summariska.

I Uganda har, äntligen vill man väl utbrista, clownen och diktatorn
Idi Amin jagats ut ur landet. Nu har det dock visat sig, att problemen
för landet långt ifrån har lösts genom de tanzaniska militärernas intåg.
Stor oordning råder fortfarande. Som så ofta förr i dessa relativt nya
självständiga stater har man svårt att samsas. Gamla stammotsättningar
skapar problem.

Det var i begynnelsen av denna konflikt, som de båda svenska journa
listerna Arne Lemberg och Karl Bergman fick sätta livet till i sina strä
vanden att till oss tidningsläsare vidarebefordra nyheter från händelser
na i Uganda.

Strävanden att skapa fred och vänskap i världen fortsätter lyckligtvis.
USA erkänner numera folkrepubliken Kina, vilket gjort att normalise
ringen av förbindelserna mellan Kina och västvärlden i sin helhet kun
nat accelereras. Det lär till och med ha lett till att den franske mode- och
klädeskaparen Pierre Cardin har varit i Kina för att förmå kineserna att
hänga undan sina gamla Mao-kostymer.

Påven Johannes Paulus II är verkligen en person, som är värd all re
spekt och aktning för sin strävan att överbrygga klyftor mellan männi
skor. Hans besök i sitt eget hemland Polen var en lika mäktig som
märklig händelse. Hänförelsen och hyllningarna visste inga gränser. Li
ka märkligt och lika imponerande var hans besök på Irland, där det
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verkligen finns klyftor att överbrygga mellan olika grupper av männi
skor. Kanske behövs det mer av kristen förkunnelse för att skapa förstå
else och fred mellan människor.

Låt oss så ställa kosan till vårt eget land. Vi började året med en rik
tigt ordentlig snövinter, vilket innebar stora problem icke minst i Skåne.
Situationen där var närmast att likna vid kaos. Människor fick till och
med sätta livet till.

Vintern var kall, våren, det lilla vi såg av den, blev inte mycket varma
re. Majvädret i våra trakter var detta decenniums kallaste och blötaste,
allt enligt metrologerna. Inte blev det bättre under sommaren, i vart fall
inte för oss semesterfirare. På denna väg har vädret sedan fortsatt med
omväxlande regn, åska, blåst, dimma och någon gång en liten solglimt.

Vi har haft val igen till riksdag, landsting och kommun. Om man får
tro politikerna, och det får vi väl i alla fall göra, så vann samtliga tydli
gen valet sett ur olika perspektiv. Resultatet blev i alla fall en borgerlig
trepartiregering, som har att regera med ett riksdagsmandats övervikt i
en riksdag, där det i dagens läge ser ut som om kvittningssystemet mel
lan de s.k. blocken rasat samman. Det kan bli en lustiger dans framö
ver.

Från politik till nationalekonomi. Vi befinner oss enligt samstämmiga
uttalanden i en högkonjuktur. Företagens vinster ökar enligt vad som
framgår av delårsrapporter. Tyvärr tycks kurvan snart vända igen. För
tillfället råder det,som vanligt tvingas man säga, mycket delade menin
gar om hur vi skall undvika att dras med i en lågkonjunktur. Det är bara
att hoppas, att vi kan behålla vår konkurrenskraft gentemot utlandet
och därigenom hålla underskotten i handelsbalansen och därmed också
utlandsupplåningen i schack.

Diskontot har höjts till 8070, vilket enligt vissa bedömare är i under
kant. Ett tycks i vart fall klart, nämligen att vi får vänja oss vid att leva
med ett ganska högt ränteläge. Lågräntans tid är förbi.

Årets stora händelse inom företagsvärlden kan man väl utnämna V01
vos Norgeavtal till. Eller rättare sagt det uteblivna avtalet. Motståndet
från aktieägarna blev för stort. Priset norrmännen skulle betala var tyd
ligen för lågt. Det blev ingen olja från Norge den gången.

Från olja övergår jag till kärnkraftsfrågan, som intar en allt mer cent
ral plats såväl i den enskilda människans vardag som i i-ländernas eko
nomi.
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Marschen in i kärnkraftssamhället tycktes ganska väl utstakat. Så
hände vad många fruktat. Kärnkraftshaveriet i Harrisburg. Nu fungera
de tydligen säkerhetssystemet och en katastrof avstyrdes. Ännu vet vi
dock ej hela orsaken till det inträffade, men tydligt är att den mänskliga
faktorn spelat en avgörande roll.

Många människor är uppenbart oroliga och osäkra såväl på säkerhe
ten runt själva kärnkraftsverket, miljöaspekterna kring förvaring av ut
bränt avfall som på den avancerade teknologin behärskad av ett fåtal
experter. Debatten är inflammerad. Ja-sidan säger si och nej-sidan säger
så. Vad är sant? Vi får hoppas, att den återstående tiden fram till folk
omröstningen nästa år ger svar på frågetecknen och ger oss möjlighet att
ta ställning i denna fråga, som tycks bli den stora ödesfrågan för de när
maste decennierna.

Kanske vi i framtiden får göra som björnen; ta på pälsen, lagra upp
energi på sommaren och gå i ide på vintern. Verkar inte det tilltalande?

Vi har under det gångna året fått uppleva en prinsfödsel med efterföl
jande dop. Carl Philip kallar vi den lille. Det var för väl att Carl Gustav
fick en son. Han har sedan födseln varit omgiven aven enda stor tjej
maffia.

Från olika håll överlämnades dopgåvor till den nye prinsen. Den mest
omtalade blev insamlingen till ett fritidshus ledd av landshövdingen Be
ngt Norling i Värmland. Det blev ett ramaskri från diverse organisatio
ner, som beskärmade sig över länschefens tilltag. Om detta kan man
tycka vad man vill, men inte är jag säker på, att de pengar som skänktes
till denna gåva hade skänkts till något annat ändamål.

Låt mig så ägna några ord åt vårt språk och det sätt på vilket det be
handlas i radio och TV. Det är tydligen en utbredd uppfattning bland
vissa programledare och reportrar att desto enklare och torftigare språ
ket är desto lättare är det för lyssnarna att tillägna sig programmet. Nu
är det, såvitt jag kan förstå, precis tvärt om. En okontrollerad och utar
mad språkanvändning ger budskapet mindre chans att tränga igenom.
Jag påstår verkligen inte, att jag är specialist på svenska språket. Frågan
är dock om vissa programledare i radio och TV över huvud taget skulle
tillåtits att vistas i samma klassrum som min gamla modermålslärare.

Skärpning tack!
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Så över till vårt kära Vänersborg.
Den fråga som i år har blivit den mest omdebatterade är trafikplane

ringen. Busshållplatsen på den avstängda Edsgatan mitt i kulturaxeln är
verkligen ingen lycklig lösning, vilket också Gillet påpekat i skrivelse till
kommunen. Måtte politikerna inte fastna för denna lösning. Jag ser
framför mig hur sparrebysten och torgbrunnen får ge plats för regn
skydd åt bussresenärerna. Nej, så illa skall det väl inte behöva bli.

Trafik- och avgasproblemen på Edsgatan söder om torget tycks vara
lika besvärliga som tidigare. Man kanske skulle kunna tänka sig att an
vända trafiksignalerna på ett annat sätt eller rent av slopa dem på vissa
ställen och därigenom få en bättre trafikrytm. Att det sedan finns män
niskor, som av något slags prestigeskäl vägrar att acceptera, att Vass
bottenleden är en utmärkt och relativt snabb färdväg, om man skall för
flytta sig från nordstan och ut mot Båberg, förbättrar ej situationen.

Något måste dock göras. Förslaget att gräva tunnlar under staden för
genomfartstrafiken låter tilltalande men är väl ack så dyrt.

Nu har vi såväl Vårmäss som Frida Mäss, allt för att stimulera till
ökad köpaktivitet i stadens centrumbutiker. Vid Vårmäss fick vi avnju
ta skönsång aven under dirigenten Kjell Lagerkvist hopsamlad kör. I
den bistra kylan sjöng man vårsånger. Nu var det så att innan Vårmäss
hade i stadens tredagarstidning införts en annons om begivenheten.
Man efterlyste där intresserade för att deltaga i körsången. När under
tecknad så glad i hågen till dirigenten framförde önskemål att deltaga,
möttes jag bara av ett rått och bullrande skratt. Det var visst så att alla
inte var välkomna.

Från den 1 juli har vi fått en ny självständig domstol i kommunen.
Länsrätten har tillskapats av tidigare länsrätt och länsskatterätt, som
löd under länsstyrelsen. Den nya domstolen, ledd av lagman Bengt Ca
ping, skall ta hand om bl.a. överklaganden av våra deklarationer.

På tal om deklarationer så har vi i dagarna fått uppleva slutet av den
nya deklarationsgranskningsperioden, där man tagit datatekniken till
hjälp för att göra kontrollen effektivare. Vad blev resultatet? Ja, frågan
är befogad. Ni kanske såg en TV-film för ett tag sedan, där datamaski
nen tog över människors beslut. Något dito blev det tydligen också med
deklarationsgranskningen. Översvämmade av datalistor hann taxerings
personalen med nöd och näppe bli färdiga trots att 4 månader mer än ti
digare stod till förfogande. Vad månde bliva i framtiden?
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Vi gläder oss åt att Vänersborgs folkmängd ökade 1978 med 121 per
soner. Glädjen är än större då samma källa påpekar att en kommun
strax söder om oss minskat med 480 personer. Det är det jag alltid har
sagt. Hur kan folk bo där nere.

Apropå folkökning kan vi konstatera av utredning, att Vänern är lan
dets artrikaste sjö. Det lär finnas 35 fisksorter och uttaget av fisk skulle
kunna uppgå till 2.000 ton per år om möjligheterna utnyttjades. Jag för
står inte detta. Jag tycker att jag fiskar och fiskar. Får jag över huvud
taget napp så är det på sin höjd en liten aborrpinne, som skulle räcka till
tandpetare åt katten.

Vi konstaterar, att nya kontorshus växer upp som svampar i nord
stan. Man måste tillstå, att byggtekniken har gått framåt. Hoppas bara
att det blir välgjort också.

Vi får visst uppleva, att kontoren också ger plats för några bostäder
här och var, vilket välkomnas varmt.

Ja, så är det då detta med Stadshotellet. Nu har vi t.o.m. i TV beskå
dat hur den nuvarande källarmästaren eller förutvarande, kanske man
skulle säga, vräkts. Vi är många som undrar över alla turerna i detta
sällsamma drama. För ett drama icke utan tragik är det tvivels utan.
Skall vi verkligen bli av med vårt Stadshotell. Dyrt må det vara att iord
ningställa, men nog bör varje stad/kommun heter det viss numera /
med självaktning ha ett eget Stadshotell. Nog skall rätt man kunna driva
i vart fall restaurangrörelsen på ett sådant sätt, att såväl man själv som
kommunen får ekonomisk täckning.

I våras avslöjades i vårt område en stor narkotikacentral. Knark för
miljoner kronor hade passerat genom en fastighet på Östergatan, inte
långt från polisstationen. Vid det här laget har de flesta inblandade fått
sina domar. Snart är dom antagligen ute igen efter diverse strafflind
ring. Säga vad man vill om kriminalvård, men knarklangare kan sam
hället inte tolerera, varför strafftiden inte kan vara lång nog.

Från knark till sprit är steget inte långt. När kommer ett beslut om att
förbjuda spritförtäring på allmän plats. Det är verkligen inte någon
uppbygglig syn att skåda ungdomar såväl som äldre i Plantaget, på Tor
get eller på Skräcklan sitta och halsa en flaska vin eller sprit helt öppet
och mitt på dagen. Har det inte gått väl långt nu?

Vänersborgs Lions Club har fyllt 25 år. Jubileet firades med musikso
are i Huvudnässkolans aula och en grandios fest på Stadt. Vidare har
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Lions jubileum uppmärksammats genom att man har utdelat ett ung
domsledarstipendium. Detta tillföll ordföranden i Vänersborgs Scout
kår Sven-Erik Johansson, vars insatser inom scoutkåren skulle räcka att
fylla en hel krönikör. En händelse i samband med jubileet som drygt
3.000 människor kommer att minnas är Lions och ELAs gemensamma
arrangemang av fotbollsmatchen, där TV-laget var en part. Sent skall vi
glömma Lasse "Trazan Apansson" Aberg, Lars Gunnar Björklund,
Bosse "Nygammalt" Larsson m.fl. och deras dråpliga dueller med hem
malagets Lasse Heden och S Gunnar Pettersson för att nämna några.
Arrangemanget gav dessutom Lions Club ett gott ekonomiskt tillskott.

Låt mig så gå över till den idrottsliga sidan i vår kommun.
Såväl IFK i bandy som VIF i fotboll har under året ånyo varit snubb

lande nära serieseger . Snart lyckas det säkert för någon eller kanske bå
da disiplinerna.

Vi har fått uppleva några vänersborgsungdomars medverkan i lands
kampsuppdrag för ungdom och juniorer, nämligen Catharina Martvall i
tennis och Magnus Knutsson i cykel, båda med fina framgångar. Det lo
var gott för framtiden.
Bland idrottsklubbsjubileer kan vi notera
Vänersborgs Segelsällskap 70 år
CK Wänershof 50 år
där gillebrodern Kjell Galle spelat en betydande roll och var med redan
vid starten.
Tele Idrottsförening 30 år
Vänersborgs Badmintonklubb 30 år

Massinvasion var det ute vid Onsjö, när den nya golfbanan invigdes
och golfens störste PR-man genom tiderna Sven Tumba kom på besök.
Det var i gammal god Tumba-anda full fart från början till slut.

Vänersborgs Modellklubb har invigt sitt nya flygfält och klubbhus ute
vid Brätteiund nära Brätthaga. Invigningen drog även där stora mäng
der av åskådare, vilket medförde trafikstockningar på vägen ut.

Till sist får jag inte glömma att nämna, att 1979 har bestämts att vara
det internationella barm,året. Må alla år framgent vara barnens år.

Gillebröder! Ha ett Gott Gilleår framför er. Låt oss leva efter ordstä
vet: Ett gott skratt är solsken i ett hus.

Vänersborg Allhelgonadags afton den 2 november 1979.

Kjell Thernquist.
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MINNESRUNOR 1979

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

Under år 1979 har 15 av våra gillebröder lämnat oss. Några i sin ålders höst,de flesta
några år efter sin pensionering och åter några, som med mänskliga mått mätt, kunde för
unnats att ännu en tid leva och verka samman med sina kära. Alla ha dock med heder fyllt
sina skilda värv, de korta minnesord som här följer skall hjälpa oss att bevara minnet av
våra bortgångna gillebröder.

Förre stadsombudsmannen WALDEMAR Å
STRÖM föddes i Malmö den 17 april 1912 och avled
i Vänersborg den 14 januari 1979. Efter studentexa
men i hemstaden 1930 fortsatte han studierna i Lund
och utexaminerades som jur.kand. 1936. Sedan
tingstjänstgöringen fullgjorts i Färs domsaga 1936
39 blev Åström notarie vid drätselkammaren i Mal
mö till 1947 varefter han utsågs till stadsombudsman
i Umeå. 1952 tillträdde Åström samma tjänst i Vä
nersborg och blev sin nya hemort trogen under res
ten a v sin levnad.

Åströms kunnighet togs i anspråk genom flertalet
förtroendeuppdrag. Sålunda var han fullmäktig i
Sveriges Juristförbund och 1949-53 ledamot av dess
styrelse. Under Umeåtiden var han bl.a. sekreterare
dels hos Rikssjukhuskommitten 1948-52 och dels

hos Umeå stads högskolekommitte 1949-52.
Här i staden har Åström varit sekreterare hos samarbetsnämnden för Vänersborgs kom

munblock sedan 1964 och hos Älvsborgs läns landstings besvärsnämnd sedan 1971. Å
ström erhöll förtroendet att skriva Vänersborgs historia efter 1944,men hann ej slutföra
detta arbete före sin bortgång.

På grund av sina förtjänster om staden invaldes Waldemar Åström som medlem i Gillet
1974.
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F. verkst. direktören i Älvsborgs läns brandstods
bolag CARL-EDGAR MAGNUSSON var född på
Lövås i Gestad den 17 september 1892 och avled i
Vänersborg den 30 januari 1979. Efter realskoIexa
men vid läroverket i Vänersborg 1910 genomgick
han Zeipels bankkurs i Stockholm. Under faderns
tid som riksdagsman deltog Magnusson i gårdens
skötsel fram till 1920, då han anställdes vid Brand
stodsbolaget där han 1928 avancerade till inspektör,
1943 till kamrer, 1945 till verkst.direktör, pensione
rad 1959, tiden 1959-1962 var han styrelsens ordfö
rande. Under 23 år var Magnusson verkst. direktör i
Älvsborgs m.f1. läns hagelförsäkringsbolag. Vid si
dan av den dagliga gärningen har han också varit en
gagerad inom Landsbygdens Försäkrings AB,
Stockholm samt Älvsborgs läns brandkårsförbund.

Magnusson var RVO I kl och innehade ett flertal förtjänstmedaljer i guld, bl.a. Patrioti
ska sällskapets stora guldmedalj. Han var medlem av Frimurareorden och Sällskapet Par
Bricole. Magnusson hyste ett stort intresse för dagens frågor och pratade gärna om skilda
ämnen, när man någon gång råkade möta honom.

Han inträdde i Gillet 1944.

F. förrådsvaktmästaren HERBERT HOLM föd
des i Vänersborg den 4 augusti 1903 och avled här
städes den 9 februari 1979. Efter avslutad skolgång
anställdes han hos en släktning som drev Hagstens
Järnhandel i Skövde. l samband med sin exercis vid
gamla I 6 återvände Holm till hemstaden där han er
höll kondition hos järnhandlaren Georg Nyström.
Holm blev kvar i järnhandeln även under nästa inne
havare, tills han i slutet av 50-talet blev förrådsman
vid Smältverket i Vargön. Holms stora idrottsliga
intresse tog sig många uttryck, sålunda var han en
duktig fotbollsspelare i VIF och fungerade även som
fotbollsdomare. Han var med och bildade Skid
klubben i Vänersborg och i Segelsällskapet var han
en aktiv medlem. Han var en av tillskyndarna av fö-
reningen Kokhuspojkarna, där han var v. ordföran

de. Utrustad med god sångröst var Holm en tid medlem i Sjung-Sjung, även i Arbetarkö
ren gjorde han en god insats. På senare år såg man Holm ofta nere vid Skräcklan där han
intresserad följde båtlivet på Vänerviken.

Han inträdde i Gillet 1950.
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F. fastighetsförvaltaren LARS KIHLSTRÖM
föddes i Vänersborg den 26 mars 1907 och avled i
hemstaden den 14 mars 1979. Han var under 4 de
cennier anställd vid A.F. Carlssons Skofabrik i Vä
nersborg, därefter blev Kihlström fastighetsförvalta
re inom HSB. Dock minns man väl Lars Kihlström
främst såsom intresserad kommunalpolitiker och
som aktad medlem i Vänersborgs Missionsförsam
ling.

Kihlström var ledamot av stadsfullmäktige/
kommunfullmäktige 1939-1973 och av drätselkam
maren/kommunstyrelsen 1961-1973, varav de sista
sex åren såsom v. ordförande. l nykterhetsnämnden
var han under den långa tiden 1946-1970 ordföran
de, därefter till 1973 ledamot av centrala social

nämnden. Hans tid räckte även till för andra kommunala förtroendeuppdrag, bl.a. som
ordförande i brandstyreIsen, ledamot av olika kommitteer såsom byggnadskommitten, tu
ristkommitten, kommitten för stadshusbygge m.fl.

l Missionsförsamlingen som Kihlström tillhörde sedan 1924, var han ledamot av styrel
sen och under många år dess v. ordförande. Under en lång period var han ansvarig för
barn- och ungdomsverksamheten inom församlingen.

Kihlström inträdde i Gillet 1949.

F. korrespondenten OSCAR SKÄRBERG, född
den I december 1896 i Vänersborg, avled i Trollhät
tan den 6 maj 1979. Efter realskolexamen vid läro
verket i Vänersborg och handelsstudier i Göteborg,
anställdes Skärberg som kontorist vid Vänersborgs
Läderfabrik 1914. Firman Forsberg & Mark i Göte
borg blev hans arbetsgivare under åren 1915-1918.
Vid Ferrolegeringar AB i Trollhättan blev Skärberg
sekreterare och korrespondent 1918, han tjänade
detta företag troget tills pensioneringen 44 år senare.
Oscar Skärberg har omvittnats som en vänlig, för
synt man som välvilligt och med en stilla humor såg
på sina medmänniskor.

1924 inträdde Skärberg i Gillet och erhöll gillets
medalj 1974.
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Köpmannen PER-OLOF NORDFELDT född i
Vänersborg den 29 mars 1925 avled i Partille den 6
maj 1979. Efter avlagd realexamen i Vänersborg
1943 genomgick han Hälsingborgs Handelsinstitut,
varifrån han utexaminerades 1945. Efter fullgjord
militärtjänstgöring anställdes han hos maskinfirman
Bentzler Co, Stockholm, för att 1950 flytta till Jung
skola som försäljningschef för Ljunga tvättmaski
ner. Han öppnade senare försäljningskontor i Göte
borg för tvättmaskiner, kyl o frys samt spisar. De se
naste åren ägnade han åt försäljning av färdigmon
terade Functurahus. Nordfeldt var en öppen generös
natur, lätt att umgås med och hade många vänner.

Han inträdde i Gillet 1943.

Professor em. GäSTA HASSELBERG född i Vä
nersborg den 23 december 1909 avled i Uppsala den
17 maj 1979. Student vid hal Vänersborg 1928, FK
Uppsala 1932, FM 1936, FL 1942, FD och docent
1953, universitetslektor 1961, professor 1968, ama
nuens vid landsarkivet i Uppsala 1947. Bakom dessa
data om Gösta Hasselberg döljer sig en mindre van
lig akademisk karriär. Från en historisk forskning
med stor bredd, tyngdpunkten lagd på den svenska
rättens äldre utveckling, över till lärostolen i rätts
historia vid den juridiska fakulteten. Inom sina oli
ka discipliner har Hasselberg bedrivit en omfattande
publicistisk verksamhet. För vänersborgaren igemen

är han väl mest känd som författare till Vänersborgs
historia Il 1834-1934. Vid Hasselbergs pensionering
1976 utkom Instititutet för rättshistorisk forskning

med en, som en hans minnestecknare skriver, imponerande festskrift för att hedra hans
person och gärning. Varmt uppskattad var Hasselberg av sina många vänner, kolleger,
elever och övriga med vilka han kom i beröring.

Inträdde i Gillet 1942.
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F. slussmästaren GOTTHARD JOHANSSON
född i Vänersborg den 2 september 1899 avled i
Trollhättan den 31 maj 1979. Som 20-åring mönstra
de han på ett valfångstfartyg och var under ett år
valfångare vid Antarktis. 1922 anställdes Johansson
vid Trotlhätte kanalverk med placering i Väners
borg, dels vid Dalbobron och dels vid Brinkebergs
kulleslussen. Till Trollhättan flyttade han 1935 och
blev där slussmästare 1958. Intresserad av idrott,
spelade han i yngre dagar fotboll och bandy i VIF
och rodde i Vänersborgs roddklubb.

Gotthard Johansson inträdde i Gillet 1950.

Överingenjören PER OLOF SÄFSTRÖM född i Vä
nersborg den 28 april 1924 avled i hemstaden den 8
juli 1979. Efter realexamen i Vänersorg 1941, utex.
han från Stockholms tekn. institut 1943 och från Fi
lip Holmqvists handelsinstitut 1944. Under åren
1946-50 var Säfström anställd hos Graham Brothers
AB med placering dels i Stockholm och dels i Öre
bro. 1950-54 var Säfström försäljningsingenjör hos
Ohlcen & Nilsson AB, Stockholm. Under 10 år var
han anställd hos Wiro Produkter Stockholm, varav
6 år i Norrköping och 4 år i Stockholm. 1964 flytta
de han till Gävle Rör, Gävle, varifrån han 1978 åter
vände till födelsestaden.

Säfström hade som hobby att med egna händer
bygga och bygga om fritidshus, detta gjorde han
också på flertalet ställen där han kom att bosätta

sig. I övrigt var hans stora intresse båtar och segling.
Säfström anmäldes som gillernedlem redan under sitt första levnadsår.
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F. assistenten EVALD HELLMAN född den 15
augusti 1902 i Vänersborg avled i Uppsala den 17 ju
li 1979. Student i hemstaden 1922 tjänstgjorde han
1922-24 vid Länsstyrelsen i Vänersborg. Efter studi
er vid Uppsala universitet blev han 1929 anställd vid
Fysikaliskt-kemiska institutionen i Uppsala. Hell
man hade en högst ovanlig matematisk begåvning
och blev för institutionschefen, nobelpristagaren
professor The Svedberg, en mycket viktig medarbe
tare. Det fanns på denna tid inga datamaskiner som
löste komplicerade matematiska problem. Även för
en annan svensk nobelpristagare, professor Arne Ti
selius, var Hellman en värdefull medhjälpare. Hell
man hade ett gott internationellt anseende och fick
många vänner världen över.

Inträdde i Gillet 1955.

F. verkmästaren GUSTAF WASSENIUS född i
Vänersborg den 3 januari 1907, avled den 9 oktober
1979. Hela sin aktiva tid sysslade han med motorer
och bilar, först hos Knut Anderssons verkstäder på
Hamngatan och från 1931 hos bussbolaget Dahlgren
& Johansson. Wasseinus var en duktig yrkesman
och hade ansvaret för att den tidvis stora bussparken
hölls i gott stånd. Han pensionerades i samband med
att företaget övergick i GDG:s ägo 1973.

Hans stora intresse på fritiden var finsnickeri och
reparation av gamla antika saker, vilket han gjorde
med en skicklighet och kunnighet som låg långt över
amatörstadiet.

1954 ingick Wassenius i Gillet.
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F. åkeriägaren TORSTEN BÄCKSTRÖM född i
Gärdhem den 20 december 1907, avled i Vänersborg
den 2 november 1979. Åren 1931-1947 var han an
ställd som skötare vid dåvarande Källshagens sjuk
hus, han deltog där aktivt i det fackliga arbetet. 1947
började Bäckström åkeri som han senare drev till
sammans med sina söner tills han för några år sedan
pensionerade sig. De sista åren blev sommarstugan
på Bäsingebol hans stora intresse.

Han ingick i Gillet 1954.

F. disponenten RAGNAR KARNEUS född i
Eskilstuna den 20 september 1900 avled i Väners
borg den 8 november 1979. Efter studentexamen
fortsatte han sina studier vid Uppsala universitet,
där han betroddes med posten som andre kurator
vid Södermanlande-Nerikes nation. Även utom
lands bedrev Karneus studier bl.a. i Tyskland vid
universitetet i Tiibingen. 1937 korn Karneus till Vä
nersborg och innehade här grossiströrelse i livsme
delsbranschen. Under många år var han ordförande
i Vänersborgs Köpmannaförening. Inom kommu
nalpolitiken var han en tid ledamot av stadsfullmäk
tige och under en följd av år ordförande i hälso
vårdsnämnden. IVänersborgs Rotaryklubb var Kar
neus en av chartermedlemmarna och 1951-52 klub-
bens president. Sin stora insats gjorde han inom

Sällskapet Vänersborgs Par Bricole, som han tillhörde sedan 1938 och där han 1964-1972
var en dugande och avhållen styrande mästare. Karneus var en mycket beläst och mång
kunnig man och en angenäm umgängesvän.

1970 invaldes Ragnar Karneus i Gillet.
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Trädgårdsmästaren HENNING ERICSON född i
Karlskrona den 9 november 1902 kom redan som
tre-åring, i samband med att fadern här tillträdde
tjänsten som stadsträdgårdsmästare, till Vänersborg
där han avled den 13 november 1979. Ericson gick
efter slutad skolgång i lära hos sin fader, varefter
han innehade anställningar på olika platser, bl.a.
hos Jack Erikssons Plantskola i Halmstad, Träd
gårdsföreningen i Göteborg samt Stockholms
Stadsplaneringar. Så småningom återvände han till
Vänersborg och startade egen rörelse med handels
trädgård på Blåsut och blomsteraffär vid Edsgatan.
Under många år tillhörde Ericson styrelsen för Nor
ra Alvsborgs Handelsträdgårdsmästareförening,
först som v. ordförande och därefter som ordföran
de. Aktiv roddare i Vänersborgs Roddklubb var han

också en av initiativtagarna till föreningen Gamla Roddare.
Ericson inträdde i Gillet 1950.

F. läroverksadjunkten JOHN WEST, föddes i
Vänersborg den 24 juli 1892 och avled i Göteborg
den 29 november 1979. Efter studentexaen i hemsta
den 1911 fortsatte han sina studier vid Högskolan i
Göteborg där han blev FK 1915 och FM 1918. Där
efter tjänstgjorde West som lärare dels vid Sävsjö
praktiska skola och dels i Mönsterås. Efter provår
1921 vid Högre Realläroverket i Göteborg blev han
e.o. lärare vid läroverket i Karlstad till 1925. Detta
år tillträdde han ordinarie tjänst vid kommunala
mellanskolan i Söderköping och utnämndes 1936 till
adjunkt i tyska och engelska vid Högre Reallärover
ket i Göteborg (sedermera Vasa hal).

West blev medlem i Gillet 1930.

Sten Sahlin.

Jorden mig bränt
- ofta i elden jag log 
döden jag känt,
såg i en blixt när jag dog.
Häpen jag fann
yngling bli man,
glädje bli gråt och bekymmer.
Ensam jag är)
kvällsmolnet bär
rosor på svart när det skymmer. (Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande

berättelse för verksamhetsåret 1979, Gillets 74:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma torsdagen den 29

mars 1979 i Odd Fellow lokalen och till Högtidsstämma på Frimurarelo
gen, Allhelgonadags afton, fredagen den 2 november 1979. Högtids
stämman som samlat 98 gillebröder, leddes av l:e Åldermannen Olov
Janson.

Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Zaid Alexandersson,
Nils Olof Almström, Torsten Andersson, Ragnar Bengtsson, Åke Ce
derholm,Arne Dahlgren, Axel Dahllöf, Allan Eriksson, Henry Erics
son, Tage Eriksson, Harry Falk, Åke Gillberg, Sune Gustafsson, Nils
Hallberg, Ingvar Johansson, John Johansson, Sten Johansson, Claes
Karlsson, Carl Erik Claesson, Ragnar Larsson, Erik Lind, Nils Linnars
son, Evert Ludwigsson, Erik Moberg, Ernst Olsson, Torvald Olsson,
Karl Pettersson, Harry Rahm, Gunnar Rosen, Evert Swahn, Sven Olof
Svanberg, Gunnar Thunberg, Arne Thunblad, Bertil Åberg, Folke
Åberg, Gösta Lindgren samt Evert Back.

Gillets medalj tilldelades gillebrodern Einar Weiss för hans stora in
satser i Årsskriftsnämnden, hans värdefulla arbete med nekrologerna
samt hans alltid brinnande intresse för Gillet.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats avslutade l:e Åldermannen
Högtidsstämman, som blev historisk eftersom Olov Janson, som avböjt
omval, nu fick tillfälle klubba valet av ny l:e Ålderman, Sven Lind, och
därefter klubba ett enhälligt beslut om att ha blivit utsedd till Gillets he
dersmedlem.

Gillebröderna samlades därefter till en gemensam måltid. Gillets
Årsskrift har under året utkommit med sin 48:e årgång, som vanligt
distribuerad under oktober månad.

Gillets medlemsregister har under året lagts över på data, vilket kom
mer att underlätta registrering, utsändande av inbetalningskort, korri
geringar samt bevakning.

Vid årets slut hade Gillet 705 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets un

derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshems
stiftelsens särskilda styrelseberättelse.
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Inom sig har styrelsen för året utsett till2:e Ålderman Sten Sahlin, till
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Ole Thernquist, till gillevärd
Evert Lundborg, till krönikör Kjell Thernquist och till bisittare Sven
Lind och Carl-Viking Wahlin. Styrelsen har under året haft 8 protokoll
förda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 22 april 1980

Olov Janson

Ole Thernquist

Carl Viking Wahlin

Sten Sahlin

Sven Lind

Stig Larsson

Evert Lundborg

I. ALLMÄNNA KASSAN
D e b e t

Behållning från 1978 .
Medlemsavgifter .
Ränta sparkassa .

5.686:07
20.710:

961:67

27.357:74

Hyra till Stiftelsen .
Extra bidrag Stiftelsen .
Sammanträdeskostn. . .
Kontor & trycksaker .
Uppvaktningar .
Porto .
Skatt .
Värme arkiv & kontor .
Birger Sjöbergssällsk .
Andel i årsskriften .
Behållning till 1980
Kassa & Postgiro .
Innest. i bank .

Kredit
4.000:
2.000:-

862:
2.898:50
1,421:
1.572:55

120:
827:64
100:-

10.072:75 23.874:44

680:28
2.803:02 3.483:30

27.357:74

64:
2.509:51

2.573:51

2. VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND

Behållning från 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.550:97 Skatt 222:-
Ränta 610:- Beh till 1980

Lån till Stiftelsen. . . . . . . . .. 2.410:-
Innest i bank... 7.528:97 9.938:97

10.160:97 10.160:97

3. NAMNKUNNIGA VÄNERSBORGARES MINNESFOND

Behållning från 1978 2.388:51 Skatt .
Ränta 185:- Beh till 1980 innest i bank .

2.573:51
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4. KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1978.. 4.701:75 Julgåva .
Ränta 375:- Beh till 1980 innest i bank .

5.076:75

200:
4.876:75

5.076:75

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND

Behållning från 1978 13.974:73 Behållning till 1980
Ränta 878:- Lån till Stiftelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.340:

Innest i bank. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 10.512:73

14.852:73 14.852:73

6. MAJOR OSCAR WENNERSTRÖMS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1978 .. .. 6.101:67 Behållning till 1980
Ränta 423:- Lån till stiftelsen .

Innest i bank .
6.524:67

965:
5.559:67
6.524:67

10.439:51

129:
9.246:25
1.064:26

7. WILHELM & NORA MALMBERGS DONATION

Behållning från 1978 . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.873:30 Skatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 298:-
Ränta 875:- Behållning till 1980

Lån till Stiftelsen .. . . . . . . .. 6.580:-
Innest i bank. . . . . . . . . . . . . . 8.870:30 15.450:30

15.748:30 15.748:30

8. RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND

Behållning från 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.619:80 Skatt .
Försålda årsskrifter 315:- Kostnad för årsskriften .
Annonser. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 6,300:- Beh till 1980 innest i bank .
Ränta 204:71

10.439:51

9. LAURA & ESTER DANIELSSONS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1978 14.160:71 Behållning till 1980
Ränta 895:- Lån till Stiftelsen .

Innest i bank .
15.055:71

5.730:
9.325:71

15.055:71

10. NILS CARLSTRÖMS MINNESFOND

Behållning från 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.495:66 Skatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 190:-
Ränta 545:- Behållning till 1980

Lån till Stiftelsen ... . . . . . .. 2.500:-
Innest i bank. . . . . . . . . . . . .. 6.350:66 8.850:66

9.040:66 9.040:66
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Il. VIKTOR & ELLEN HANSSONS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1978 . . . .. . . . . . . . . . . . . 5.880:60 Behållning till 1980
Ränta 355:- Lån till Stiftelsen .

Innest i bank .

12. EMIL JOHANSSONS UNDERSTÖDSFOND

Behållning från 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.399:25 Behållning till 1980
Ränta 331: 16 Lån till Stiftelsen .

Innest i bank .
4.730:41

13. HALVORD LYDELLS MINNESFOND
Donator Bertil Landberg

2.210:
4.025:60
6.235:60

1.500:
3.230:41
4.730:41

Behållning från 1980 . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.457:-
Ränta 815:-

11.272:-

Skatt .
Film högtidsstämma .
Beh till 1980 innest i bank .

120:
300:

10.852:
11.272:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles rä
kenskaper och förvaltning under 1979, får efter fullgjort uppdrag avgi
va följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fon
ders räkenskaper och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de
granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.

Någon anledning till anmärkning föreligger icke beträffande de till
oss överlämnade redovisningshandlingarna, bokföring, inventeringen
av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.

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

Vänersborg den 24 mars 1980

Gunnar Berger Mauritz Björnberg
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STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEMSSTYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1979.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får härmed
avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1979, Stiftelsens tjugo
åttonde arbetsår.

Räkenskaperna utvisa följande:

VINST & FÖRLUST KONTO

Debet
Räntors konto .
Skatte konto .
Fast.kostn. konto .
Försäkringars konto .
Reparations konto .
Julgåvors konto .
Årets resultat .

9:692:50
749:

3.077:25
4.512:-
7.126:40 25.157:15

200:
4.033:22

29.390:37

Hyrors konto .
Bidr. fr allm. kassan .
Extra bidr. allm. kassan .
Räntors konto .

Kredit
23.200:

4.000:J

2.000:
190:37

29.390:37

IN & UTGÅENDE BALANS KONTO

Tillgångar 1/1
Fastighets konto (taxv 150.000:-) 155.000:-
Inventarie konto.. . 3.100:-
Bank & postgiro konto. .. . .. . .. 4.157:39

162.257:39
Kapital konto 11.350:61

173.608:-

Skulder
Låne konto 173.608:-
Förskottsbetald hyra l:a kv 1980 .

-:-:17""3""".6"'"'08:-:--

31/12
155.000:

3.100:
10.972:06

169.072:06
7.317:39

176.389:45

170.608:
5.781:45

176.389:45

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION

Debet
Beh från 1978 63.128:45
Ränta. .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. . . 112:13

63.240:58
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Kredit
Beh till 1980
Lån till stiftelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61.623:
Innest i bank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.617:58

63.240:58



Även detta arbetsår har styrelsen fått vidkännas stora problem vad
avser kostnadsökningarna för fastigheten. Revisionsbesiktning har un
der året skett av elledningac och de reparationer som därefter måste gö
ras belöpte sig till en kostnad av kr 4.598:-. Även i år har försäkrings
premierna höjts och är nu uppe i kr 5.700:-.

Fru Åse Björserud, som arrenderat hotellrörelsen, har under året sålt
och ny arrendator är Paula och Gunnar Danelid. En viss hyreshöjning
har under året vidtagits. Vid den senaste brandsynen som vidtagits har
framkommit att samtliga dörrar i 2:a våningen måste göras brandsäkra
samt att vissa smärre ändringar måste utföras. Snöröjningen under vin
tern 78-79 kostade kl. 1.275:-.
Anbud har infordrats och granskats av styrelsen vid alla större reparati
oner.

Inom sig har styrelsen för året utsett till v.ordf. Sten Sahlin, till sekre
terare Stig Larsson, till kassör Ole Thernquist samt till fastighetsförval
tare Carl Viking Wahlin.

Vänersborg den 22 april 1980

Olov Janson

Ole Thernquist

Evert Lundborg

Sten Sahlin

Carl Viking Wahlin

Stig Larsson

Sven Lind
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Revisionsberättelse
Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs Söners

Gilles Ålderdomshems räkenskaper och förvaltning får efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskaper
och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens ekono
miska förhållanden och om förvaltningen av dess angelägenheter.

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisnings
handlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller eljest be
träffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full an

svarsfrihet för 1979 års förvaltning.

Vänersborg den 24 mars 1980

Gunnar Berger Mauritz Björnberg

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
TILLGÅNGAR DEN 31/12 1979

Allmänna kassan .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond .
Knut Hernströms Understödsfond .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond .
Major Oscar Wennerströms Understödsfond .
Wilhelm & Nora Malmbergs Donation .
Richard Dymlings Årsskriftsfond .
Laura & Ester Danielssons Understödsfond .
Nils Carlströms Minnesfond .
Viktor & Ellen Hanssons Understödsfond .
Emil Johanssons Understödsfond .
Halvord Lydells (Landbergs) Minnesfond .
Stiftelsen Vänersborgs Söners
Gilles Ålderdomshem
Ingeborg & Gottfrid Eliassons
Donationsfond .

Avgår fastigheten .
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3.483:30
9.938:57
2.509:51
4.876:75

14.852:73
6.524:67

15.450:30
1.064:26

15.055:71
8.850:66
6.235:60
4.730:41

10.852:- 104.424:87

63.240:58
167.665:45

7.317:39

160.348:06



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1980

HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

MEDLEMMAR

Födelse- Inträ-
år desår

1935 75
1966 80
1948 75
1924 55
1922 51
1956 76
1965 78
1944 58
1916 54
1968 78
1923 58
1944 73
1908 (43)76
1931 46
1910 55
1940 74
1958 80
1917 60
1917 43
1923 80
1940 74
1935 69
1945 55
1914 54
1915 51
1897 42
1913 46
1917 69
1918 65
1953 74

ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
*ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborgständig medlem .

*AHLIN, LENNART, Ld Bilskolechef, Vänersborg , .
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALM, LARS, Byggnadsinspektör, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .

*ALMQVIST, SVEN, Profess6r, Linköping .
*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv , .
AMGÅRD, KARL~ERIC,Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, ANDERS, Fastighetsskötare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg , , .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro , .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda .
ANDERSSON, CHRISTER, FiI.mag. Vänersborg .

*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg '"
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Hisingsbacka .
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ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda .

"ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
"ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
"ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1955) .

ANDERSSON, PER ARNE, Brålanda .
"ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .

"ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .

"ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg .

"ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .

"ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .

"BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .

"BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .

"BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

"BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
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1935 76
1930 59
1950 79
1968 69
1915 53
1922 51

1892 42
1970 70
1919 35
1928 76
1918 45
1924 70
1930 80
1950 75
1914 55
1900 61
1925 72

1907 53
1938 68
1908 66
1914 66
1924 75
1912 61
1949 75
1897 46
1927 60
1920 59
1918 55
1964 79
1932 73
1934 63
1910 66
1965 78
1903 55
1934 76
1968 68
1920 53
1944 68
1967 68
1939 67
1974 76
1943 55
1904 54
1967 76



BERGER, MAX, Vänesborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciufenna, Italien .
*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
*BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, Byråchef, Vänersborg , .

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg. " '" .
BERNER, CLAES-GÖRAN, Vänersborg .
BERNER, CURT, Köpman, Vänersborg " .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) .. " .. , .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum '" , , .. " .. "
BILLENGREN, LARS, Köpman, Dals Rostock .. '" .. , .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg " .. " ., '" '"
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg Bisittare i styrelsen .
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg , '" . '"
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla "

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg ., " , .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg ständig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem .
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg .

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BOGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg " " .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg " , .

*CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping .
*CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
*CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle '" '"
*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
DAFGÅRD, BENGT, Arbetsledare, Trollhättan ständig medlem .
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

1970 76
1937 72
1911 32
1920 43
1920 48
1912 29
1950 80
1942 80
1914 80
1910 43
1946 80
1940 80
1942 79
1901 (24)62
1911 46
1938 75
1940 76
1923 65
1954 77

1927 54
1929 54
1953 77

1926 60
1929 80
1912 54
1943 77

1941 77
1960 77

1908 77
1923 55
1914 55
1906 48
1935 77

1919 54
1928 74
1947 67
1932 67
1902 70
1905 30
1907 30
1911 30
1913 55
1916 49
1939 50
1919 67
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*DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .

*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken oooo .

*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg . o '" oo.. o '" oo

*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg .. o ooo .

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg o.. o ooo o.. o.

DAHLLÖF, MATS, Vänersborg o o o O" oo o .

*DAHLGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg o o' .

DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .. ooo '" . o

DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg o.. oo o..

DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg oo.. o o.

DETTER, THURE, Direktör, Malmö o o. o o.. o .

*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1972) . o o o o.. o o o

DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg o o.

EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg . o oo.. o.. o.. o..

*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg oo '" o.

EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda o.. o.. o o. o

EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm ooooo. o o.

EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg o.. oo o .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby. o o .

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg o oo.. o.. o .

*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan o.

EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg " o.. o. oo.. o. o

EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg , o o.. o o.. o.

EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg oo. o.. o. o .

EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg o , o o o.

EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg o " o " . o

EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .. , , . oo o.. o .

EKSTRÖM, ARTHUR,L. fdo Advokat, Vänersborg .. o.. o. o .

EKSTRÖM, JOHAN, Vargön o o o .

ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg o , . o o .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma oo .

ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg o o.. o..

*ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Vänersborg . " o ooo .

*ELOW, STIG, Ingenjör, Hallstavik o .

*E;MANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg o oo '" ..

EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg o .

*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm o .

ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg o o. oo o .

ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg ständig medlem . . o.. o

*ENGLUND, NILS, Leg.läkare, Vänersborg oo o .

ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem o. o

ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk o .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg o oo. o .

ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg ständig medlem .
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1903 53
1924 48
1918 55
1896 30
1911 55
1965 67
1911 53
1918 75
1957 71
1938 64
1912 79

1895 21
1928 73
1900 62
1903 46
1910 78
1908 78
1916 71
1919 44
1924 50
1916 53
1935 73
1922 73
1916 60
1937 80
1949 74
1951 65
1908 77

1943 80
1930 75
1919 44
1940 75
1906 30
1912 30
1916 51
1966 80
1913 42
1943 47
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1913 55
1944 54



ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg .
*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .

*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare Vänersborg ständig medlem .

Ersättare i styrelsen
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .

*ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, SÖLVE, Avdelningschef, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg '" .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FILIPSSON, GÖSTA, Snickare, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*FORSS, ERIC, Tullförvaltare~Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter '" .
FRIEDLÄNDER, OWE, Målarmästare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, CARL-ERIK, Överstelöjtnant, Täby .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Jönköping .

*FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1974) .

FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .

1941 80
1913 46
1904 77

1912 46
1918 66
1927 77

1909 55
1966 66
1908 43

1939 54
1896 60
1932 64
1906 55
1939 79
1921 58
1909 78
1925 70
1925 61
1906 76
1942 76
1934 79
1909 67
1906 55
1942 66
1926 74
1914 68
1953 77

1915 75
1910 52
1916 69
1940 68
1922 76
1919 69
1923 69
1916 71
1946 80
1945 67
1927 67
1918 75
1920 67
1922 67

1896 24
1917 56

65



FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg o. o o .

*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg o o o , .

*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg o. o o .

GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg o o. o o.

GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, GÖSTA, Intendent, Vällingby o. o o .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby oo o .

GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .. o. o o. o o .

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg o. o" .. o. oo o..

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg o .

*GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg . " , .

GRANAT, STELLAN, FiI.kand. Vänersborg o , .

GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg o.. o o , .

GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Åkersberga o o.. , .

*GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg o o .

GULZ, LENNART, FiI.mago Vänersborg o o o

*GULZ, THORSTEN, fdo Driftchef, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1967) o oo. o. o o o. o o..

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .. o o .

GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg o .

GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg o.. o , .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg . o o .

GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg o .

GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .

HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .. o o .

HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed o o .

*HAGBORG, ARNE, fdo Möbelha.. dlare, Vänersborg o .

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem
............ o o.. ; o o o Ersättare i styrelsen
*HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan ständig medlem . . o..

HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde o oo.. , .

HAGSER, HÅKAN, Försäljare, Vänersborg oo o.

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg , o oo. o .

HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg o .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg o o .

HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .

HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg o. " ..... oo. o. o , o

HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg . oo o' .

*HALLQVIST, TAGE, Med.Iic., Vänersborg o o .

*HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Umeå ständig medlem o. o.. o.. , .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .. o. oo. o. o .

HANSSON, CHRISTER, Restaurangchef, Arvikaständig medlem o.

HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen o " o. o.. o .

HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg o o.. o .

HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg ständig medlem. o .
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1939 71
1915 34
1911 51
1918 67
1917 80
1911 47
1917 46
1918 66
1939 77

1920 55
1910 46
1948 77

1939 67
1932 60
1913 44
1939 54

1905 28
1923 46
1944 71
1935 66
1918 55
1937 77

1932 64
1919 65
1922 (66)74
1908 30

1941 53
1931 52
1946 68
1947 72
1912 55
1915 66
1925 45
1945 76
1917 67
1934 76
1926 45
1899 28
1924 52
1942 57
1929 79
1908 66
1940 64



HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Moheda ., . . .. .. ... .. . . 1943 64
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .. . .. . .. .. . . 1905 59
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön... . .. . .. .. . . 1945 76
HEDBERG, FRANK, Vargön..................................... 1935 79
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås.. . .. ... . .. .. . .. . . .. 1934 57
HEDQUIST, PER, Kontorist, Vänersborg .. .. .. .. .. . .. . ... 1943 76
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg " .. . . .. 1904 63
HEDSTRÖM, ERNST, f. Rektor, Vänersborg .. .. . .. . .. . . . . .. 1902 72
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg , . .. .. .. .. . 1955 73

*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg , . . .. .. . 1906 29
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .. .. .. .. . 1930 64
HELLSTRÖM, HÅKAN, Studerande, Vänersborg , , 1956 75

*HELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg , , 1905 43
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan 1939 79
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg , 1910 65
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg , . .. 1908 60
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg , 1927 76
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 75
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg ., , 1953 66

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .. . .. .. 1923 53
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg , . . . 1918 78
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla , , . .. 1921 77
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla............................. 1922 64
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala , . .. 1944 77
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg , . .. 1907 71
HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn " 1934 61
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg , . .. 1941 74

*IPEBERG, GUNNAR, Aukt. ~evisor, Karlstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 53
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg . . .. . .. .. .. . . . . .. 1901 65
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan , . .. 1920 70
JACOBSSON, BENGT-ARNE, Byggnadssnickare, Vargön , . .. 1950 75
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .. . .. .. . .. . .. 1939 70
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg , . .. 1966 76
JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg " ., . .. 1908 57
JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg , . .. 1936 59
JACOBSSON, SVEN-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg , . " 1950 75

*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg........................... 1920 50
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg " . .. . .. . . .. 1938 66

*JANSON, OLOV, Kamrer, Vargön, Innehavare av gillets medalj
(/975) Gillets hedersledamot '" '" , . .. 1909 30
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga , , . .. 1921 77
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg '" , . .. 1926 58
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1947 78

*JENNIS<;:HE, BENGT, Överläkare, Vänersborg , . .. 1913 30
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem............... 1941 64

67



JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala, ständig medlem ooooooooooooooooo
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem oooooooooooooooo

*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping oooooooooooooooooooooo
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg ooooooooooooooooo
JOACHIMSSON, SVEN, fdo Överläkare, Vänersborg ooooooooooooooooo
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma ooooooooooooooooooooooooo
JOELSSON, RUNE, Driftverkmästare, Vänersborg oooooooooooooooooo
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vänersborg ooooooooooooooooo
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg ooooooooooooooooo
JOHANSSON, ARTUR, Försäljningschef, Vänersborg ooooooooooooooo
JOHANSSON, BERNT, Uddevalla oooooooooooooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem ooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, EVERT, Transportiedare, Vänersborg oooooooooooooooo
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg ooooooooooooooooo
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg oooooooooooooooooooo
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ooooooooooooooooo

*JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg oooooooooooooooooo
*JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla oooooooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ooooooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ooooooooooooooooooo

*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg ooooooooooooo
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ooooooooooooooooooooooo

*JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ooooooooo
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ooooooooooooooo
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Dals Rostock ooooooooooooo

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg oooooooooooooooooo
*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg oooooooooooooooooooo
JOHANSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg ooooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem oooooooooooooooooooo
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg oooooooooooooo
JOHANSSON, LENNART, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ooooooooooooooooooo
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg ooooooooooooooo
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooooooo
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg oooooooooooooooooo

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ooooooooooooo
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ooooooooooooooooo
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg oooooooooooooooooo

*JOHANSSON, STEN, fdo Motorförman, Vänersborg ooooooooooooooooo
JOHANSSON, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg ooooooooooooooooo
JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta ooooooooooooooooooooooooooo
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77
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53
54
60
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44
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55
76
55
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80
76
79
80
76
59
76
80
53
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JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ., .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg .
JONASSON, EVERT, Aukt revisor, Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .

JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejarmästare, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg , .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .

*CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vargönständig medlem .

*CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg , .
KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .

*KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
CARLSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

*CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg ständig
medlem .

*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Älvängen ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, F.d. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg , .
KARLSSON, LARS OLOF, Stud, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Personalass., Mölndal ständig medlem .

*CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen , .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .

1937 59
1932 67
1957 76
1939 75
1917 78
1930 54
1920 46
1912 45
1914 66
1960 63
1923 45
1956 63
1918 80
1931 65
1909 59
1948 75
1933 65
1931 76
1929 75
1910 58
1914 54
1944 47
1904 30
1945 75
1913 67
1912 75
1911 51
1928 60
1924 69

1897 32
1909 30
1917 66
1939 47
1952 60
1908 55
1896 57
1957 76
1946 47
1919 54
1936 77
1926 67
1914 58
1913 63
1948 75
1936 65
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KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .

"CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .

"KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Åkersberga .

"CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Bålsta .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhuft .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .

"LARSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1969) .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

"LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Göteborg .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .

"LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem .
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Gilleskrivare .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .

"LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Trollhättan .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .

"LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
"LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LINDH, CHRISTER, Vänersborg .

LIND, HÅKAN, Jur.kand., Frändefors .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .

"LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
"LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg Innehavare av gillets
medalj (1976) 1:e ålderman .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .

"LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
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1941 74
1944 74
1916 55
1934 64
1908 53
1898 60
1913 74
1912 33
1930 77

1921 63
1939 77

1963 63

1890 19
1910 64
1936 55
1944 66
1913 54
1907 76
1909 66
1966 66
1943 68
1914 74
1908 55
1924 56
1935 57
1929 70
1914 75
1911 54
1927 77
1944 77

1935 79
1908 46
1906 55
1950 80
1948 54
1944 50
1930 57
1920 45

1913 40
1938 66
1912 42
1949 66



LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg oooooooooooooooo
*LINDBERG, GEORG, fdo Organisationschef, Malmö ooooooooooooooooo
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ooooooooooooooooo
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ooooooooooooooooooooooo
LINDEN, LARS, Civilingo, Vänersborg ständig medlem ooooooooooooooo
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem oooooooooooooo

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
*LINDGREN, GÖSTA, fdo Byggnadssnickare, Örebro ooooooooooooooooo
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg ooooooooo. oo
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ooooooooooooooooooooooooooo
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg oooooooooooooooooooooo

*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv 00 ooooooooo. ooooooooooo
*LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östra Emtervik oooooooooooooooooooooo
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan oooooooooooooooooo... o. oo

*LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .. oooo... oooooo. o... oooooo. o
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ooo.. oooooo. oo. o. ooo. o

*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka o... ooo. ooo. oo. o
LISS, PER ARNE, Vänersborg . o. ooooo... oooo.... oooooo.. o. o. oo.. o
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg o. ooo... oo. oooo.. oo. o

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst,-föreståndare, Vänersborg . oooo00 o.. o
LUNDBLAD, LARS, Leg. Läkare, Stockholm ooooo. oo.. oooo o. o.

*LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vargön ooo. o. ooooooo oo
LUNDBLAD, SÖREN, Billackerare, Vänersborg ooooo. o. oooooooo oo
LUNDBORG, BO, Operasågare, Handen. ooo.. o.. oooooo. o. o. oooo.. o
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg ständig medlem. o. o. oo..

*LUNDBORG, EVERT, K9pman, Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd .. oooooooo.' oooo. oo. ooooo.. o. ooooooo. ooooo..... oooo... o
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg ooooo oo... oooooo.. o. o. ooo.. o
LUNDBORG, JAN, Vänersborg oo.. oooooo ooooo. o. ooooooo.. o., o.

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg oo.. o. oooo. o.. oooooo.... o
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg o. ooooo. o... ooO" o
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda oo. o. oooo.. ooooo. o.. oooooo. o.. o' oo

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede o... ooooooo.. ooooo.. ooo
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Villach Österrike oo.. oo. oooo.. o. ooooooo
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg ., ooooooo... oooooo.. oooo.

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ooooooooo. o.. o. oooo.. oooo
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg ooo.' oooo.. o. o. oooo oooo..
*LUNDIN, IVAR, fdo Frisörmästare, Vänersborg . oooo... oooo. o oooo
LUNDIN, JAN, Vänersborg oooo. o. ooo.. o. ooo.... o. oooo.. o.. oooo..

*LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål ooooO' oo. oooo. o. oooooo. oo. oo.
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg o. ooo. oooooooo. o.. oooo... o
LUNDVIKMAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källbyo oooooo.. o. o. oo..
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Vänersborg oo... oooooo... oooooo... oo

1918 62
1899 47
1921 60
1944 65
1954 75
1927 62
1914 54
1903 55
1921 65
1914 77
1923 77
1921 (57)74
1932 76
1914 37
1911 35
1895 69
1908 30
1918 63
1912 55
1940 67
1949 75
1913 55
1947 79
1907 28
1923 66
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1975 80
1912 49
1913 53
1907 69
1921 52
1919 52
1894 30
1936 69
1901 39
1953 55
1926 64
1933 76
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LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .
LÖF, MARTIN, Vänersborg .
LÖF, STEFAN, Vänersborg , .
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping .
MAGNUSSON, NILS, Folksskollärare, Ljungskile .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MARCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .

*MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .

*NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, CARL-ER-IC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LARS, Studerande, Vänersborg .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg .
NORDFELDT, JAN ERIK, Ingeniör, Märsta .

*NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Civilingeniör, Vänersborg .
NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .

*OLLEN, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .
OHLSSON, KJELL ERIK, Kamrer, Uddevalla .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
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OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .

*OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Teckningslärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg .
PERSSON, THORE, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .

*PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR'; Ingenjör, Billdal .

*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem .
*PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, LegJäkare., Göteborg .
RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, OLOF, Advokat, Östersund .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

*ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .

1921 60
1900 (42)74
1901 55
1929 48
1918 72

1955 72

1912 60
1935 75
1928 78
1949 72
1930 79
1915 55
1919 74
1933 76
1902 53
1910 52
1947 76
1942 76
1937 65
1909 54
1923 76
1925 77

1919 70
1917 57
1897 57
1943 71
1923 77

1902 55
1914 59
1914 51
1904 52
1923 52
1896 54
1929 66
1914 55
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60
19I3 51
1944 73
1905 66
1923 55
1938 71
1906 31
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ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1945 79
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Optiker, Vänersborg ständig medlem. . . . . . 1946 58
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Mellerud ständig medlem. . . . . . . 1940 58
RUDBERG, STIG, Professor, Lund.. ... . ... ... ..... .... . ... . . . .... 1920 76
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1916 79

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . 1903 43
*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1920 53
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil,kand., Enskede . .. ..... ... . .... . ... ... 1945 50

*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg Andre ålderman, innehavare av
gillets medalj (1975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913 36
SAND, OLOF, Köpman, Vänersborg ... . ... . ... .... .... . .. . ... . .. .. 1933 76

*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg........................ 1911 34
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön.. .. . . 1910 78
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg . .. 1909 62
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla. ... .. .. . ... . .. . . 1907 75
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla. .. .. . . . .. . . . .. .. 1923 77
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 74
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1924 74

*SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), l:ste Postiljon, Grästorp 1914 42
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp .. . .. .. ... . . . .. . . 1957 76
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 76
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1918 69
SJÖBERG, LEIF, Göteborg....................................... 1922 79

*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg ... ... .. . .. ... . . .. .. 1926 52
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933 52
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings Backa 1943 79
SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg 1917 58
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg . . .. .. . .. . .. . . .. .. 1922 65

*SJÖSTRÖM, GUSTAF, Vänersborg . ... . ... . ... .. .. . ... . . .. ... . .. .. 1900 30
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1930 77

*SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Vällingby.. . .. .. . . . .. .. .. ... 1914 45
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937 69
SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg . . ... . . .. ... . .. .. 1925 58
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . .. 1915 69
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg . . . . .. .... ... 1927 62
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 50
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg ... .. .. . . . .. ... . .. .. 1925 70
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 59
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1916 67
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg.. ..... .... . .. .. .... ... 1908 71
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939 74

*STENSTRÖM, LARS, l:ste Länsassistent, Vänersborg .. .. . . . . . 1905 30
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg . .. ... .. . . . .. .. 1937 76

*STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö... .. . .. . .. 1922 41
*STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923 47
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STRAND, ROLAND, Trollhättan .

STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .

STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktschef, Vänersborg o. o. o. o ••• o ••

STRÖM, LARS, Direktör, Vänersborg .

STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .

STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg o. o ••• o. o. o ••• o. o. o" o •• o ••

STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .... o •••• o. o. o. o. o. o ••• o ••

SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg o ••• o •••• o •• o. o •••• o •• o ••

*SUNDELIUS, GOTTFRID, fdo Köpman, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1969) .. oo o. oo.. o o o o .

*SUNDELIUS, OSCAR, fdo l:e Poliskonstapel, Vänersborg .. o. o. o.. o ••

*SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Vo Tunhem, Trollhättan. o ••

SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg . o o. o. o •• o ••

*SUNNERDAHL, VILGOT, l:e Mätare, Vänersborg o .

*SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg . oo. o o. o. o. o. o. o •• o ••

SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg o o o o .

SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg oo o. o oo.

*SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg o... o. o o. o.. o. o.

SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg . o •• o. o. o. o. o. o o ••

SWAREN, STEN, f.do Landstingsdirektör, Vänersborg o... o... o oo.

*SVENSSON, ALF, Direktör, Nyköping o... o.. oo.. o •• o. o. o. o. o •• o o ••

SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .... o. o. o..... o.... o. o...

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg o. o •• o. o. o. o. o. o •• o. ooo.

SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg o. o. o. o ••• o.. o. o. ooo.

*SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg o •• o •• o.. o. o •• o. oo..

SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem ... o. o. o. o •• o. ooo.

*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg . o. o •••• o. ooo. o •• o. o. ooo.

SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Lund o.. o. o. o. o. o o •• o. oo..

SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg oo o. o. oo..

SVENSSON, PER, Civilekonom, Vänersborg o o. o. o oooo.

SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem .. o •• o ••• o oo. o.

*SVÄRD, TAGE, Hälsingborg o o o o o o. o oooo

*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn o. o o. o o ooo..

*von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Kungsängen o •• o.. o •• o •• o.. o.

*von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby. o •• o. o. o ••• o. o. o •• oo.

*SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg o o

SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg o o. o o. o..

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .

*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö o o. o. o. o. o •• o •• o.

TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg o o .

TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg . o. o o. o o. o .

THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .. o.. o o .

THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg

Kassafogde, Krönikör oo o.. o.. oo.. o o .

1908 77

1921 75
1931 75
1930 64
1920 76
1934 67
1925 80
1936 75

1890 19
1901 30
1909 51
1938 79
1908 51
1909 55
1923 72
1937 79
1918 55
1904 73
1906 70
1923 48
1944 79
1916 43
1932 64
1912 42
1975 76
1910 36
1950 76
1952 80
1953 63
1972 72
1910 35
1916 42
1899 45
1909 30
1902 49
1933 66
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54

1939 50
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*THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1976) .

*TIBBLIN, ARNE, posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Bromma ständig medlem .
*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, HILMER, Te1everksarbetare, Vänersborg .

*THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
*THUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .
THUNSTRÖM, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, Fil.mag. Göteborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, l:e Byråsekreterare, Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
i styrelsen, Årsskrijtsredaktör .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .

*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum .
*WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .
WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg
Innehavare av Gillets medalj (1979) .
WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla .
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .

76

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76
1907 53
1909 69
1936 76
1915 59
1924 80
1934 75
1973 75
1937 52
1905 18
1922 55
1910 70
1906 42
1935 79
1915 55
1907 29
1898 60
1906 70
1941 69
1945 69
1919 75
1949 80
1920 69

1932 51
1960 71
1902 (65)75
1933 75
1927 77

1904 53
1913 78
1916 42
1908 42
1940 66

1901 65
1935 61
1939 61
1965 73



WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .. . . . 1960 73
*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg . 1931 46
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg . . . . . . . . . . . .. . 1951 75
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg . .. ..... . . .. .... . ... 1934 79
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1966 80
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg . . 1923 80
WERNER, ARNE, l:e Hantverkare, Vänersborg 1912 58
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .. . .. .. . 1925 60
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg , . 1936 72
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg . 1956 77
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Trollhättan... . 1952 77

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön 1908 54
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg 1917 52
WESTERBERG, BERTIL, Malmö................................. 1917 76
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .. . 1940 76
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg . . 1923 77
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö...................... 1932 75

*WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg . ... ..... . ... 1913 46
*WESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Täby.............. 1910 40

VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg . . 1915 77
*WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje. . 1912 38
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan... . . 1950 80

*WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg . .. . 1905 34
WESTHALL, HÅKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg . .. 1938 74
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg , .. .. . . 1945 75

*WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö......... ..... . 1904 28
WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 58
WIKNER, ALFRED, New york................................... 1899 66
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.läkare, Åsbro . . 1903 59

*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby , 1924 51
WULF, ANDERS, FiI.kand., Benglen, Schweiz. . .. . 1943 63
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum , .. 1950 63
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg . . .. .. 1903 63

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan.......................... 1928 53
ZETTERBERG, BO, Försäljare, Vänersborg . . . . .. .... ..... ... .. . ... 1950 74
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg . . . . . . . . . 1917 64
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg , .. . .. . .. 1950 64
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vargön... .. 1913 58

*ÅBERG, BERTIL, fd, Brukstjänsteman, Vargön. .. . 1900 55
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg , .. . .. 1920 55
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg . .. .. 1958 74
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vän'ersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930 75
ÅBERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Vänersborg . .. .. .. .. 1943 76
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .. ... ... .. . . .. .. ... .. 1923 61
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ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ooo.. oo. oooooooooo 1903 69
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad oooooooooooooooooo 1922 46
*ÅSTRÖM, HELGE, fdo Poliskommissarie, Vänersborg . oooo.. oooooooo 1902 42
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg ooo.. oooooo. oooo. oooooo 1933 72
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg o. ooo. oooooooo. oo 1920 74

Antal medlemmar: 735

* tilldelad 25-årstecknet.

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gil
lebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under
adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2,
46200 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1980

Styrelse

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Alderman, 1980 (1966).
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974).
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassajogde, Krönikör 1980 (1974).
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968)
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Arsskrijtsredaktör 1972 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980.

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman,
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult.
BERGER. GUNNAR, Ingenjör.

Årsskriftsnämnd

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

Räkenskapsgranskare

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör.
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt.
LIND, HÅKAN, Jur.kand. Ersättare.
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STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1980

Styrelse

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Ordförande 1980 (1966)
SAHLIN, STEN, Direktör, Vice ordförande 1973 (1962)
LARSSON, STIG, Direktör, Sekreterare 1974 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassör 1980 (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968 (1968)
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Ledamot 1972 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Ledamot 1980 (1980)

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Suppleant 1980
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Suppleant 1980

Revisorer

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
LIND, HÅKAN, Jur.kand, Suppleant

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

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

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen förste
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1980
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första å/dermor
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra å/dermor
SVANBERG, ANITA, Fru, Första gi//eskrivare
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gi//eskrivare
STRÖM, GERDA, Fru, Kassafogde
ROSLIND, BIRGIT, Fru, Gi//evärdinna
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gi//evärdinna
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gi//evärdinna
CARLSSON, BRITTA, Fru, Gi//evärdinna

SUNDEFORS, INGA-LISA, Fru, Ersättare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Fru, Ersättare

Beredningsnämnd

LUNDIN, LEILA, Fru
HELLMAN, KARIN, Fru
BLOMGREN, INGRID, Fru
CARLSSON, BRITA, Fru
SVANBERG, ANITA, Fru

SVENSSON, EBBA, Fru, Ersättare
ÅBERG, ELLY, Fru, Ersättare

Arkivarie

ÖBERG,ALVA,Fru

Siffergranskare

ANDERSSON, MARGIT, Fru
WESTERLUND, SIGRID, Fru

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

265 medlemmar, varav 4 ständiga, 4 hedersledamöter.
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••

VI HAR ETT SATT
ATT SÄNKA DIN SKATT

MED NÄSTAN
1.000:-OM ÅRET.

Sparar du iSkattesparandet får du en skattelättnad
med 20% av det sparade beloppet, max 960 :-/år. Dess
utom får du högstabankräntasom ärskattefri. Kom in
får du veta mer.

• Sparbanken
IVänersborg



PKbanken
liggerbra till.

•1
PKBANKEN

KUNGSGATAN 9
Tel. 0521/18005

VÄN ERSBORG

Ingen rök utan eld
Ingen eld utan försäkring

l=- LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii ÄLVSBORG

Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040
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Sparsamma gillebröder
slösar i

SKABABOBGSBANKEN

NYATALBOT'80
CHRYSLER SIMCA HETER/NU TALBOT

TALBOTSIMCA 1510
Det är svårt att hitta en
mer idealisk och ända
målsenlig
familjebil.

PHILIPSDNS
Bilhuset med service över hela landet.
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Segelmakare, Riggare o. Varv

ger oss sitt förtroende när de köper:

POLYANT segelduk
LI ROS tågvi rke
WARGIA rattstyrningar

HOTELL GILLET
[![I!I[[[[![I[[II[III[[I[[I[I[[!I[[[[I[!I[I[II[III[I[[[[III![[I[IIII[I[[[[I[I[II[III![I[[II!III[[I[[IIII[III111[1[1[[[[III[I[[III[IIIIII![II[I[IIII[I[[I[![i

inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus

Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR

Humana priser

Tel. 10589
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VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10546-11225

86

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

eee

Försälj er:

FÄRGER, LACKER, PLASTFÄRGER
m.m.

B.ErlanRaiionAB ID
Vänersborg

FASTA PRISER
på WS-service

ring 110 85



Säj bara

YNGVES
det räcker

om radio eller TV krånglar -

Vönersborg • Edsgolon 20 • Tel. 10311

••

MALMSTROMS
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ROLF JACOBSSONS
REDOVI SN INGSBYRA
VANERSBORG

ADM. UPPDRAG
BOKSLUT
DEKLARATIONER
REDOVISNING
REVISION

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

Västkustens Fiskhall AB

Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon lOS 60

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314
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Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISER!

Försäljning från välsorterad RöR-SHOP

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRADE
TEL. VÄXEL 18090

Välj H S B - vägen till bostad!

Medlemsskap + insatssparande

lägenhet med bostadsrätt

lägenheterna erbjudas i turordning.

Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE, när det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Vänersborg, tel.. 600 10
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HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos

PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg

90
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• När Ni behöver
Reseffekter och Handskar
Väskor och Portföljer
kom till oss

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 0521/10751

~.'. -n:ÄJ"A~~
~,,-

BELYSNING

ALLT I EL
KÖKSINREDNINGAR

Drottninggatan 20

Tel. 0521/12000

Edsgatan 31
Tel. 0521/12000

Belysningsarmaturer

Stor sortering
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V"OLV"O Bättre Bil Billigare

Kristenssons
VäQ!~1~1~~rg Trqe'!~o~l!~n

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

Kontor: } Nygatan 102
Utställning 462 00 Vänersborg
Fabrik:

TEL: 0621/13110,612 39
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Är Du aktiv idrottsman?
Åker Du cykel?
Motionerar Du?
Eller är Du
fiskeentusiast?

Vi har alla redskapen

Edsgatan 37
Vänersborg

Tel. 11724

Till Er
som tänker
BYGGA NYTT
BYGGAOM
BYGGA TILL
REPARERA
ÄNDRA

FASTIGHETEN. VILLAN.
LÄGENHETEN. SOMMAR 
STUGAN. KÖKET. HOBBY
RUMMET. GARAGET.

GILLESSTUGAN. BASTUN

VI HAR

RÄTT PRODUKT
RÄTT SERVICE
RÄTT PRIS

-

Besök vår brädgård - se vår utställning!IIL" I§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
.-. DALBO BYGG VAROR AB

~§~~§~~~~~§§§§§§§~~§§§

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

EKIPERAR SIG BA'ST HOS

LAT OSS HJÄLPA EDER MED BYGGPROBLEMEN

SUNDEllUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB

KasenalIen 11 • Vönersborg

Tel. 0521/601 00

Vi utför: Projektering, Nybyggnad,

Ombyggnad, Reparationer

samt Markarbeten



• LöPANDE BOKFöRING

• BOKSLUT och DEKLARATIONER

• BOLAGS- och SKATTEFRAGOR

• REVISION

• ALLMÄN EKONOMISK RADGIVNING

- Vi ger Er en personlig service -

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG

GöRAN HAGBORG KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/603 90 Tel. 0521/608 55

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550.

462 01 Vänersborg
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Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL

KOPIOR

av betyg och handlingar

utföres medan Ni väntar

unoX ibilen
-billigastemilen

På alla UNO-X-stationer:

CASTROL med "flytande wolfram"

Handelsbolaget Tengberg & Karlsson
o. Vägen Vänersborg Te1.0521/17970
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SMAKFULL T
MODEMEDVETET

i kläder från

Kungsgatan 7 Tel. 100 86

Ed Lyckans Livs - Gropbrovägen

Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-fredag 9-20

Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg

97



Kyl- Frys
Tvättmaskiner -
Plastbåtar -
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan S - Tel. 613 SO Tel. 17216

Ivars Korv
TORGET VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB
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SPARA BENSIN MED VW-AUDI

-DEN BRÄNSLESNÅLA BILFAMILJEN

SUNDIN BILRR HH
LSCANIA l Qrb VOJ.KSWAGEN l <lID Au~. l
östra vägen 18 V~NERSBORG Tl!!, vx0521, - ,121 80

... javisst,
läser vi
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Andersson, Larsson & Co
VANERSBORG - Telefon 10669, 11269

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

• Serviceinriktat med sköna trevliga rum

• Rum med egna toaletter, även rum med bad och
dusch

• Telefon på samtliga rum

• Frukost, kaffe serveras

• Stor fri parkering utefter hamnkanalen, tillgång
till garage

• Trevligt läge och humana priser

100

Innehavare:

Karin Larsson

Adress: T el. växel 138 50

Hamngatan 7

46200 Vänersborg
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PRESENTAFFAOREN i CENTRUM
Tel. 18485

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76
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Thernquists

Blomsterhandel Eftr.

EDSGATAN 21 TELEFON 13673 - 10063

102

ANDREENS
JÄRN- OCH MASKINAFFÄR

Svarvargatan 2
Torpa industriområde

Tel. 621 50

AB VANERSBORGS

JARNHANDEL
Tel. 10082 - 10287

Två välsorterade järnaffärer



Gåvor av värde
finner Ni hos oss. Vår utsökta sortering i

Guld· och Silverarbeten
samt Matsilver

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Edsgatan 12 B - Tel. 10110

FORST1(LASSIGA

OCH

VAoLSMAKANDE

I(ONDITORIVAROR
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Vid behov av ELDNINGSOLJOR ring

Bertil Johansson, 05211157 11

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

ROSLINDS OPTIK
tel. 142 84

Leg. Opt. S-G. Roslind Edsgatan 16

VÄNERSBORG

tel. 119 90

Leg. opt. L-G. Roslind Köpmantorget 1

MELLERUD

Även tidsbeställning för synundersökning
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ALLT FLER VÄLJER
FORD

t.ex. TAUNUS.

Svensken är en krävande bilköpare. Därför är det stimulerande
att så många upptäckt hur mycket bil Ford Taunus ger för
pengarna. Ekonomisk, men ändå störst och starkast. Upptäck
det, Du också.

Välkommen in och provkör nya
Ford Taunus hos oss! ~

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521-138 40 Vänersborg
Bilprovarevägen 7 Trollhättan
Tfn, 0520·300 40

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 10251-13360
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GRANITFIRMAN

J6a((man &
------
~Iomgren
VANERSBORG

I GRAVvARDAR I
Stenhuggeriet tel. 11345

Vatten

problem
?
I

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 0520-91052
Ladugårdsbyn - 461 00 Trollhättan
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Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

AHLINS
TRAFIKSKOLA

GöRAN AHLIN
Tel. 103 66
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- I gasen sedan
1913

Vånersborgs
Bokhandels AB

Etablerad 1832

~~~.. ' .
BOKHANDLARE

rORENINGEN

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

BOKHANDELN VID TORGET
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Telefunken
PALcolor 8700
66 cm (26")

High-focus-bildrör
• Totalmoduliserat, kallt chassi
• Programselektor för 16 program
• Kontrastautomatik
• Hörtelefonuttag
• Fronthögtalare - 10 watt uteffekt

I. Energisnål - 90 watt effektför
brukning

• Valnöt och palisander

SATT FA:RG
PÅ TILLVARON MED

TAPETER o.FARGER

FRÅN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102
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- --SWED-HUS
57003 VRIGSTAD Tel. vx 0382/307 00

Utan kostnad ställer vi arkitekt till ditt förfogande! - Bara för att
vara säker på att Du får ditt önsk.ehus precis som Du vill ha det.

DESSUTOM MONTERINGSFÄRDIGT OCH TILL LAGT
PRIS!

KOM GÄRNA MED EGNA SKISSER ELLER FÖRSLAG!

Begär vår katalog
Tel. 0521/155 70 - 172 70

Distri ktskontor:

BYIiIiT..JÄN5T i Väne.-sbo.-g AB

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

ge n o m

VL
D. Kjellsson
tel. 18651

VÄlNJ~~S~(Q)~©Js

ILII fNJJJ~lrRA IFIlItlil
tel. 620 70

U. Kjellsson
tel. 19579

Bekväma turistbussar för
upp till 53 personer.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet
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ICA "
IlllNI)I..llllN
Hedmanstorget
Tel. 15670_____NÄRA&BRA_
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Frisk
Konditori E/tr

Drottninggatan 18
Vänersborg
Tel. 102 11

Några
jobb du vill ha gjort?

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

....................................
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Bygger allt överallt
i Vänersborg

Ode/ius Byggnads AB
Tel. 0521/16728

TOYOTA • VAZ· PELJGEOT

TOYOTA HI-ACE
fÖR SÄnRE TRANSPORTEKONOMI

FÖR GODS
OCH

PERSON
TRANSPORT.

PEUCiEOT104
Med ett enkelt hanugrepp

förvandlar du 104:an frän
bekväm personbil tiU praktisk
laståsna. Med nedfällt baksäte
tredubblas O) lastförmågan
tiIl mer än en kubikmeter!

Och har du någon gäng för
sökt lyfta in nägot sa tungt
som t ex cn TV-apparat i
bagageutrymmet på en bil,
kommer du att uppskutta att
104:ans stora bakdörr saknar
tröskel. Det ger 104: an den i
särklass lägsta last höjden i
klassen. Det är bara att skjuta
In bagaget och stänga dörren!

PROVKÖR
PEUGEOT 104 HOS OSS'

EKONOMISK. SLITSTARK
• SÄKER
Ett brett modellprogram med
priserfrån 23.800:-, VAZ 1300
Titta också på övriga model
ler i VAl programmet
VAZ 1300 DL, VAZ kombi
1300/1500, VAl 15008, VAZ
1600SL/DL, NIVA 1600
Det finns en VAZ fÖr varje
plånbok
90 FöRSÄLJNINGSSTÄLLEN
100 SERVICEVERKSTÄDER
Garantier: 1 års nybil. 3 års
vagn skade, 9 års rostskydd.
Garantier NIVA 1600'
1 års nybiL 6 års rostskydd

VfJiZ.·
PROGRAM80

SEBAB
SVEN-ERIKS BIL AKTIEBOLAG

Box 3070, 462 03 VÄNERSBORG

Tel. 0521/62065, 17590
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draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER KB
BOX 216
46201 VÄNERSBORG 1
TEL 0521/180 60
TELEX 42050 VBGPROD S

t.t>g1YPO~

fj Vi lämnar hypotekslån
till nybyggda bostads- o. affärshus el/er äld
re fastigheter som nyligen byggts om med
statliga lån.

Västgöta-Dals
stadshypoteksförening
BOX 136, 46201 VÄNERSBORG
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Kontorsadress:

Edsgatan 11 C

Telefon:

0521/13800 vx



Föreningsbanken - landets enda kooperativa
bank. Medlemskapet ger ökat medinflytande. ,

Föreningsbanken - ett modernt alternativ.

FöreningsbankenI
Sundsgatan 5, Vänersborg

• Banda från TV. Spela in egna program. hemma eller
utomhus. o Exakt återgivning av bild och ljud.• B-dygns
timer för automatisk inspelning. e Stillbild med tjärrkont
roll. • En-hildsframmatning.• Finns som bordsmlxiell.
portabel modell samt kamera.

~ S,.rij(es äldsta

HERBERT Radio - TV-arrar

~!!!t
Residensj(alan 16, Vänersbol"l( - Tel. 100 39
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- Särande samarbete på 160 orter-

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFORETAG

Gillebroder!
Till stor del tack vare våra välvilliga annonsörer är ännu en årsskrift
klar.
Samtidigt som vi tackar annonsörerna vill vi enträget uppmana gille
bröderna att gynna dessa företag.
Så till en annan fråga.
Du har säkert i Din omgivning någon infödd vänersborgare som gärna
vill vara med i Gillet, men som aldrig blivit anmodad. Du kanske
LO.m. har söner eller sonsöner, födda i staden, som ännu inte är med
lemmar. Intressera dem för medlemskap, ring eller skriv till någon av
oss i styrelsen. Namn, adress, yrke och personnummer är allt vi behö
ver för dem Du anmäler.

Med gillehälsning

Styrelsen
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

o

ARSSKRIFT

1981
med femtioårsregister

JUBILEUMSSKRIFT
Vänersborgs Söners Gille

75 år

ARSSKRIFTEN
50år

Femtionde årgången



Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1981
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla



Vänersborgs Söners Gille 75 år
av

Sven Lind

- Vänersborgaren är lokalpatriot, skriver Elov Norden i sin
KVARTSSEKLETS KRÖNIKA, och han fortsätter: - När söner av
Vänersborg råkas är det mera sällan för att dryfta dagens angelägenhe
ter, utan för att dröja vid minnen från framfarna tider. Det är inte Vä
nersborg av idag kärleken ägnas, det är Vänersborg av igår och det är
den kärleken som binder Vänersborgs söner samman. När med den kär
leken förenar sig en positiv vilja att utanför det partipolitiska käbblet
verka för stadens väl och bevara dess egenart är den vänersborgska lo
kalpatriotismen som bäst. A v den föddes också för tjugofem år sedan
Vänersborgs Söners Gille.

Det har gått ytterligare 50 år sedan detta skrevs och det har nu fallit
på min lott att ge några glimtar från de gångna 75 åren.

Hur gick det då till när Vänersborgs Söners Gille instiftades, vilka var
stiftarna och hur har deras intentioner förverkligats?

Redan i slutet av 1890-talet fanns i Vänersborg en helt informell sam
manslutning som kallade sig vänersborgspojkarna - en samling goda,
glada män, som någon av juldagarna sammanstrålade på Stadshotellet,
åt en bit mat, drack ett glas punsch, kan jag förmoda, och hade en triv
sam kväll tillsammans. Det var vid ett sådant tillfälle, tredjedag jul
1904, som stadskassören Ferdinand Hallberg yttrade: - Tänk om vi vä
nersborgspojkar kunde träffas var jul!

Frågan var väckt, en kommitte bestående av Hallberg, sparbankskas
sören Hjalmar A Lindedal, direktören Edwin Anderson och privatlära
ren Halvord LydelI tillsattes. Kommitten fick i uppdrag att utarbeta
stadgar och att kalla till konstituerande sammanträde. Edwin Anderson
satsade omedelbart 10 kronor som grundplåt till föreningens kassa.

3



Ferdinand Hallberg var en omvitt
nat munter och slagfärdig man, livligt
uppskattad i sällskapslivet.
Efter avslutade studier vid Väners
borgs läroverk anställdes Hallberg vid
Länsstyrelsen, där han blev ordinarie
landskanslist 1884. Från 1878 skötte
han även krono- och stadskassör
stjänsten som bisyssla, sedermera på
heltid fram till sin pensionering. Utö
ver gillet var skytterörelsen en av Hall
bergs stora intressen.

Stadskassören
FERDINAND HALLBERG

Hjalmar A Lindedal var kamrer i
Ränte- och Kapitalförsäkringsan
stalten, samt kassör, sedermera kam
rer i Vänersborgs Sparbank. Lindedal
var en glödande lokalpatriot. Det var
han som förmådde Axel W
Eriksson att till Vänersborg skänka sin
berömda samling afrikanska fåglar,
och han övertalade även loh Ad An
dersohn att donera medel till vårt mu-

Bankkamreraren
Hl A LINDEDAL

seum.
Lindedal var en av stiftarna till Vä
nersborgs Skarpskyttekår, sedermera
Skyttegillet, och var en tid dess ordfö
rande. Han utgav 1922 Sparbankens
historia samt 1927 Vänersborgs Histo

ria och Vänersborgshistorier - ett verk som han tillägnade Vänersborgs
Söners Gille.
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Edwin Anderson grundade 1875 till
sammans med Pontus Brand, manu
fakturfirman Brand och Anderson.

Han tillhörde styrelsen för System
bolaget, var vice ordförande i Spar
banken samt i Ränte- och Kapitalför
säkringsanstalten, under några år
ordförande i Riksbankens avdelnings
kontor, ledamot av stadsfullmäktige,
kyrkvärd m.m., och dessutom en giv
mild, iderik man vars hjärta klappade
särskilt varmt för hemstaden.

Direktören
EDWIN ANDERSON

Halvord LydelI blev efter studier vid
Vänersborgs läroverk mycket anlitad
som privatlärare - en självsäker, be
gåvad, initiativrik och originell man.

Han var en framgångsrik idrottsle
dare, hårt engagerad i ungdomens så
väl andliga som kroppsliga uppfost
ran; en av initiativtagarna till Segelsäll
skapet och Roddklubben.

Ett av hans skötebarn var Dalaborgs
parken, vars iordningsställande låg ho
nom varmt om hjärtat, och där hans
byst, genom gemensamma insatser,
bl.a. från gillets sida, rests i närheten
av skogshyddan.Privatläraren

HAL VORD L YDELL

Det var som synes framstående, väl ansedda och initiativrika män, al
la besjälade av tanken att verka för hemstadens väl och förskönande,
som fick i uppdrag att förbereda bildandet aven vänersborgspojkarnas
förening.
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År 1921 restes bysten aven av gillets stiftare Halvord LydelI, under medverkan av bland
andra Vänersborgs Söners Gille. Foto: Sven Lind.

Man satte genast igång och den 21 december 1905 kunde man i sta
dens tidningar läsa kallelse till gemensamt samkväm i Stadshotellets en
skilda lokal, onsdagen den 27 december 1905, kl. 7.30 e.m.

Avgiften för aftonen var 3 kronor.
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I detta sammanträde deltog 24 personer under ordförandeskap av
Ferdinand Hallberg, stadgar antogs och Vänersborgs Söners Gille var
bildat. Den första årsavgiften bestämdes till 3 kronor.

Gillets ändamål var
att bereda inom och utom Vänersborgs stad boende medlemmar tillfälle
att sammanträffa; att för den skull anordna sammanträde med festligt
samkväm eller utflykt två gånger årligen, nämligen dels annandag jul,
dels vid midsommartiden; att i ideala syften verka för staden Väners
borgs väl, dock utan att gillet som sådant direkt ingriper i kommunalpo
litiken; att samarbeta till gillemedlemmarnas bästa.

Till gillets första styrelse valdes:
Ferdinand Hallberg ordförande, Halvord LydelI sekreterare, Hjal

mar 1\ Lindedal kassör, Edwin Anderson och Anders Hallberg. Det var
först 1932 som benämningen på styrelsen blev den nuvarande; förste
och andre ålderman, gilleskrivare, kassafogde och bisittare. Supplean
terna blev ersättare, revisorerna granskningsmän och justeringsmännen
granskare. Detta för att få gillets organisation i överensstämmelse med
de gamla skrågillena.

De i stadgarna föreskrivna sommarutflykterna fick snart skrinläggas.

Redan under sitt första levnadsår påbörjade gillet Skräcklans iordningsställande.
Soffor placerades ut och vägar banades genom skogen - ett initiativ som så småningom
gav vänersborgarna en oas och staden ett välbesökt turistmål.
Foto: Sven Lind.
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Efter en båtutflykt till Onsjö i juli 1909, till Sikhall 1911 och till Skräck
Ian 1912 avskrevs sommarutflykterna. Orsaken var otjänlig väderlek.
Vårt dåliga juliväder har som synes gamla anor.

Sedan 1913 sammanträder gillet till årsstämma under våren, då rä
kenskaperna granskas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Glädjande
nog är årsstämmorna numera välbesökta liksom Högtidsstämmorna.

Detta har inte alltid varit fallet.

Redan 1914 bidrog gillet till stadens jörskönande genom att ta initiativet till inköp av sta
densjörsta skulptur, Johan Petter Molins grupp Bältespännarna, som placerades i planta
get där Sparrebysten nu står.
Foto: Viktor Tornberg.

8



Ur ett styrelseprotokoll 28 febr 1957 kan man läsa: Vårsammanträdet
skulle äga rum den 20 mars kl. 7 e.m. i Arbetareföreningens lilla sal,
varvid åt Bror Fock uppdrogs att ordna med lokalen samt att med tjän
liga medel ditjörskaffa minst en st lämplig gillebroder i och för beviljan
de av ansvarsfrihet.

Fock skötte sig tydligen bra. I årsstämman deltog 12 medlemmar.
Ett viktigt ändamål var och är fortfarande stadens väl och förskönan

de.
Det var gillet som redan under sitt första levnadsår tog initiativet till

Skräcklans iordningsställande.
Målaremästaren F J Fröberg donerade 10 kronor som grundplåt till

Skräcklefonden.
Som första åtgärd inköptes för 12 kronor två soffor som placerades

vid strandstigen. Dessa soffor följdes av flera, vägar banades genom
skogen och vänersborgarna fick sin första promenadstig vid Skräcklan.
Detta var ett initiativ som sedermera på ett utomordentligt sätt fullfölj
des av våra politiker och som givit vänersborgarna en oas och staden ett
turistmål av stora mått.

Ännu ett synbart resultat av gillets verksamhet blev Molins grupp Bäl
tespännarna, som 1914 med anslag från Sparbanken inköptes från Gö
teborgs stad för 800 kronor, och som placerades i plantaget, där Sparre
bysten nu står. Detta exemplar, det original som Molin ställde ut i Paris
1859, vittrade sönder och har sedermera ersatts aven nygjutning bekos
tad av Vänersborgs Lions Club.

Samma år anslog gillet medel till utgrävningarna av Vänersborgs mo
derstad Brätte och 1920 reste gillet en minnessten där med följande in
skription:

HÄR LÅG FORDOM
VÄNERSBORGS MODERSTAD

BRÄTTE
GAMMAL MARKNADSPLATS

FICK STADSPRIVILEGIER 1603
KONFIRMERADE 1619
ÖVERFLYTTADE PÅ
VÄNERSBORG 1645

VÄNERSBORG SÖNERS GILLE
RESTE MINNESSTENEN

1920

9



Vid tillkomsten av Millesskulpturen S:t Martin, placerad framför
länsresidenset medverkade gillet påtagligt inte bara idemässigt utan
även med ett stort ekonomiskt bidrag.

Millessku/pturen S:t Martin - ett av gillets bidrag till stadens förskönande.
Foto: Sven Lind.
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Vid AB A F Carlssons Skofabriks 100-årsjubikum år 1960, överläm
nades en gåva av 20.000 kronor till gillet att i samråd med stadens sty
rande ochjöretagsledningen användas till stadens utsmyckning ochjör
sköning.

1968 kunde gillet med bidrag från Lions Club till staden överlämna
Folke Truedssons skulptur TRIAD, placerad vid Idrottshusets entre.

Folke Truedssons gyllene skulptur TRIAD.
Foto: Sven Lind.
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Gillets stiftare låg inte på latsidan.
Redan 1904 väckte Hjalmar Lindedal taRken att söka få till stånd ett

ålderdomshem, där de gamla efter fullgjort livsverk, befriade från be
kymren för det dagliga brödet, skulle kunna mot en billig penning få i
lugn och ro tillbringa sin levnads afton.

För att kunna förverkliga detta mål räknade man med medlemmarnas
uppoffrande insatser och man räknade inte fel. Edwin Anderson satsa
de 100 kronor som grundplåt. Donationerna duggade tätt och i slutet av
1919 uppgick ålderdomshemmets "fond" till 17.400 kronor och man
kunde då på allvar börja planera.

När därför gamla epidemisjukhuset blev disponibelt efter att någon
tid ha fungerat som läsestuga, inköptes fastigheten av staden i april 1921
för 10.000 kronor. Arkitekten Wilhelm Paalzow gjorde ritningar och
byggnadsfirman Bröderna Lindgren fick i uppdrag att utföra ändrings
arbetet.

I april 1922 stod ålderdomshemmet färdigt - en dröm var förverkli-
gad. Kostnaderna kom att sluta på 80.000 kronor.

För att klara ekonomin anordnades aktiviteter av olika slag.
En av dem som kom att bidraga var vår egen skald Birger Sjöberg.
Den 26 augusti 1923 avläts ett brev av följande lydelse:

Redaktören Herr Birger Sjöberg, Hälsingborg.
Enär Herr Sjöberg är, som vi här brukar säga, "en äkta väners

borgspojke" , gör mig berättigad att uppvakta med följande rader.
Föreningen Vänersborgs Söners Gille, stiftad av Ferd Hallberg,

Edwin Anderson, Halvord LydelI och mig, utan tvivel välbekanta
namn för Eder, har nu kallat herr Sjöberg till ledamot och hoppas
jag, att denna kallelse blir välvilligt mottagen.

Blir detta förhållandet, skulle Ni kunna göra gillet, som allenast
och oegennyttigt arbetar i ideella syften för staden Vänersborgs väl,
en stor tjänst. Vi utbedja nämligen, att herr Sjöberg godhetsfullt ville
giva ett par konserter å härvarande teater, som därvid med vår med
verkan bör draga fulla hus, och anslå en del av nettovinsten till gillets
startade nyvordna ålderdomshem, på vilket häftar en skuld av 20.000
kronor.

Villkoren bestämmas givetvis av Eder. Troligt är, att andra före
ningar härstädes sökt Edert bistånd i och för välgörenhet, men i så
fall vill jag förklara, att något mera behjärtansvärt mål för under-
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stöd än vårt ålderdomshem gives nog inte här. I sammanhang här
med må nämnas, att hemmet i fråga är förstklassigt.

Då Herr Sjöberg gjorde sin sångarturne och därvid gick födelsesta
den förbi, lät jag införa i Västgöta-Dals Tidning ett litet poem, "Lil
la Paris".

Jag vågade tro, dels att jag skulle få ett svar härå och dels att Ni
skulle hedra staden med ett besök, då jag skulle tagit mig friheten att
komma med min nu å gillets vägnar framställda anhållan. När intet
av detta då blev förhållandet, hoppas jag nu att den här skriftligt
framställda icke skall vara förgäves.

Utbedjande ett benäget svar, tecknar
Med utmärkt högaktning

Hj A Lindedal

Det var tydligen inget fel på postgången och inte heller på Birger Sjö
bergs intresse.

Redan den 27 augusti meddelade Sjöberg pr brev att han var villig att
ge ett par konserter i Vänersborg och att nettobehållningen skulle tillfal
la ålderdomshemmet.

Den 4 och 5 november gjorde Birger Sjöberg i gillets regi två succear
tade framträdanden för fulla hus på Vänersborgs Teater, och ålder
domshemmet tillfördes hela nettobehållningen, kronor 1.878:69.

Vid högtidsstämman den 26 december 1923 hemställde ordföranden
att stämman måtte välja Fridasångaren och redaktören Birger Sjöberg
till hedersledamot i gillet, vilken hemställan besvarades med ett enhälligt
och jublande bifall.

Att Birger Sjöberg kände sig hed
rad framgår av hans tackbrev i ja
nuari 1924, som här återges.

"Den äkta vänersborgspojken" Birger Sjö
berg - gillets hedersledamot - vid tiden för
hans succeartade framträdanden på Väners
borgs Teater, till förmån för gillets ålder
domshem.
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Jag har velat återge dessa båda brev bl.a. för att peka på det sirliga
språket och de artiga tilltalsorden "Herr Kamreren" och "Herr Direk
tören" till och med efter den säkerligen glada afton som herrarna tillät
sig som avslutning på Sjöbergs succeartade framträdanden i sin hem
stad.

Tyvärr blev det väl inte riktigt som initiativtagarna tänkt sig med ål
derdomshemmet. Ingen av gillets medlemmar hade tydligen råd att som
pensionär flytta dit trots att avgiften var 90 kronor i månaden för rum,
mat, ljus och värme. Man tvingades därför att öppna hemmet för andra
än gillemedlemmar, och sedan man ett antal år drivit hemmet som pen
sionat, ofta med stora underskott, avvecklades rörelsen. Numera arren
deras fastigheten ut som hotellrörelse. Vindsvåningen är sedan 1967 in
redd och disponeras av gillet som arkiv och styrelserum.

Sedan stadgarna reviderats 1918 har en central uppgift för gillet blivit
att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra vad för samhället och byg
dens historia kan hava betydelse, samt att i årsskriften publicera uppsat
ser som kunna befordra kännedom om Vänersborg och dess omnejd.

När man i samband med gillets 25-årsjubileum beslöt utgivande av
årsskrifter (den första utkom 1932) är det kanske på detta område som
gillet gjort sin största kulturella insats genom åren.

I dessa årsskrifter har redovisats resultaten av forskningar i stadens
historia utförda av välkända gillebröder, fältläkaren K G Cedergren och
borgmästaren Bertel Hallberg, båda duktiga forskare och varmt intres
serade av Vänersborgs historia, universitetslektorn Nils Pårud m.fl. för
fattare. Glädjande nog har det ännu inte saknats medarbetare under de
50 år som årsskriften utkommit.

Ett stående inslag vid högtidsstämmorna har varit de av krönikörerna
föredragna årskrönikorna, vilka därefter införts i årskrifterna.

Det har skrivits årskrönikor i gillet sedan 1905.
Den första i raden av krönikörer var Halvord LydelI.
När han avled 1919 övertog Hjalmar Lindedal krönikeskrivandet till

1928, då Elov Norden tog vid.
1952 till och med 1968 höll Torsten Gulz i pennan, inte bara som krö

nikör utan även som gilleskrivare, och han svarade dessutom så gott
som ensam för årsskriftens regelbundna utgivande. Därefter har Sven
Lind under tio år fungerat som krönikör numera avlöst aven gillebro
der i tredje generation, Kjell Thernquist.
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Årsskriften är efterlängtad inte minst av gillebröderna i förskingring
en, och den har även rönt uppskattning i den kulturella världen.

Men redan 1906 var man inne på att gillet skulle bli en stadens egen
Historie- och Antikvitetsakademi, som man så vackert uttryckte det.

Man beslöt att söka skapa en historia af Venersborgs stad och dess sö
ner och att insamla äldre och nyare bilder och berättelser om staden.

I samband med Jubileumsutställningen i Vänersborg 1920 visades det
första resultaten av detta beslut. Då anordnade nämligen fältläkaren K
G Cedergren i gillets regi en lokalhistorisk utställning baserad på bilder
ur gillets arkiv, och så sent som i mars i år anordnade Länsmuseet och
Vänersborgs Fotoklubb en välbesökt utställning 100xVikner - en 10
kalhistorisk kavalkad byggd på gillets väl bevarade fotoplåtar från åren
omkring sekelskiftet, då den kände fotografen Karl Vikner verkade i
staden.

Under årens lopp har stora summor varje jul utdelats till behövande
ur de av gillet förvaltade donationerna, vilka föreskriver detta.

Behovet har emellertid på senare år minskat avsevärt genom vår väl
utbyggda socialvård, och gillet har numera vissa svårigheter att finna
lämpliga objekt för denna form av välgörenhet.

Då vi nyligen firat gillets 75-årsdag vill jag gärna sända en tacksamhe
tens tanke till de fyra män, som iderikt och kraftfullt och med 10 kronor
i kassan startade Vänersborgs Söners Gille, men vi får inte glömma dem
som fört traditionen vidare och som var och en på sitt sätt betytt så myc
ket för gillets fortbestånd.

Det skulle föra för lång att här nämna dem alla, varför jag får nöja
mig med åldermännen.

När Ferdinand Hallberg gick ur tiden 1920 var Edwin Andersson en
självskriven efterträdare på ordförandeposten. Han ledde gillets öden
till sin död 1935, då fältläkaren Karl Gustaf Cedergren tog vid. Jag har
redan tidigare nämnt Cedergrens stora förtjänster som forskare och
hävdatecknare. 1926 gav han ut sin bok "Ur Vänersborgs stads hävder"
- ett förnämligt bidrag till Vänersborgs historia.

Då Cedergren avled 1941 blev borgmästaren Bertel Hallberg förste ål
derman, men eftersom han var bosatt i Linköping fick andre ålderman
nen, handelsträdgårdsmästaren Anton Thernquist i praktiken sköta var
dagssysslorna. Bertel Hallberg har betytt mycket för Vänersborgs Sö
ners Gille, inte minst för årsskriften, som var hans skötebarn. Under
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Stadskassören
FERDINAND HALLBERG

Ordförande 1905-1920

Direktören
EDWIN ANDERSON
Ordförande 1921-1935

Fältläkaren
KARL GUSTAF CEDERGREN

Ålderman 1936-1941
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Borgmästaren
BERTEL HALLBERG

Ålderman 1942-1953

Länspolischefen
ERIK SAHLIN

Ålderman 1964-1973

Landskamreraren
GUNNAR HJORTH
Ålderman 1954-1964

Kamreraren
OLOV JANSON

Ålderman 1973-1979



många år höll han intressanta föredrag på högtidsstämmorna om staden
och dess invånare i forna tider. Bertel Hallberg gick ur tiden 1953.

Det var då helt naturligt att landskamreraren Gunnar Hjorth axla
de hans mantel som förste ålderman, ett uppdrag som han fullföljde
med stor auktoritet och med en inneboende känsla för hemstaden och
traditionen inom gillet.

Vid Gunnar Hjorths alltför tidiga bortgång hade en äkta son av vår
stad, Erik SahIin, återvänt till Vänersborg som länspolischef. Genom
sin rika kännedom om staden och dess invånare var Sahlin väl skickad
att leda vårt gille. Det var Erik Sahlin, som tog initiativet till att inreda
vinden i gillets fastighet där gillet nu har styrelserum och arkiv - ett ini
tiativ som vi nu är mycket glada över.

Erik Sahlin lämnade oss 1973, då andre åldermannen, kamreraren
Olov Janson enhälligt valdes till förste ålderman. Han ledde med fram
gång gillet under sju års tid, t.o.m. 1979, då han med ålderns rätt önska
de avgå. Han är hittills den ende av våra åldermän som avgått under sin
livstid, och är f.n. gillets ende hedersledamot.

För första gången under de gångna 75 åren har gillets kulturella insat
ser uppmärksammats.

Vid 75-årsjubileet den 31 oktober 1980 överlämnade Vänersborgs Li
ons Club ett kulturstipendium av 3.000 kronor, och den 14 maj 1981
mottog gillet Länsförsäkringar Älvsborgs stipendium för, som det he
ter, Förtjänstfulla insatser inom hembygdsvården.

Glädjande, mycket glädjande eftersom gillet aldrig sökt eller erhållit
vare sig kommunala eller statliga bidrag, vilket i vår tid tycks vara vill
kor för föreningsverksamhet i vårt land.

Det är min förhoppning att gillet även i fortsättningen av egen kraft
skall kunna bedriva sin nog så viktiga kulturella verksamhet.

Medlemsrekryteringen är positiv.
Medlemsantalet passerade 600-strecket 1958 och är nu uppe i 740 st.

Återväxten är god. Unga friska krafter är beredda att ta över när gam
lingarna lägger av.

Så har det varit, och så blir det även i fortsättningen, det är min fasta
övertygelse.

Slutligen vill jag citera kommunfullmäktiges ordförande Hadar Karl
son, då han i sitt tal vid gillets 75-årsjubileum yttrade:

-Att värna om och vårda vårt Vänersborg, att bevisa omtanke om
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staden, dess kultur och dess invånare är sådant som betyder mycket jör
nuet ochjramtiden. - Vårt Vänersborg, vågar jag påstå, hade inte varit
vad staden i dag är utan Vänersborgs Söners Gille.

Vänliga och vackra ord i högtidligt sammanhang - men visst har han
rätt.

Sven Lind.
Ålderman från 1980.
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Rådhus, handelshus och krogar
- händelser och miljöer utmed
brandgatan som blev kulturaxel.

av Stellan Granat

Första avsnittet: Kungsgatan

Vid sextiden på eftermiddagen den 4 oktober 1834 började i skoma
karmästaren Kylanders hus den brand som med styrka och snabbhet ut
vecklade sig till Vänersborgs andra och mest förödande stadsbr~nd.Av
staden återstod efter cirka tio timmars rasande brand i det närmaste en
bart namnet Vänersborg. Residenset, delvis svårt brandskadat, kyrkan
och 14 av de minsta och i utkanten av stadsområdet belägna tomterna
hade klarat sig genom denna fasansfulla katastrof. Stadens 302 övriga
tomter var lagda i fullständig grus och aska. l

Trots svårigheter på alla plan startade återuppbyggnadsarbetet förvå
nansvärt snabbt. Som vanligt var vid sådana olyckor hölls insamlingar
runt om i landet. Bland annat hölls en konsert på Riddarhuset i Stock
holm då solostycken sjöngs av fru Berwald till ackompagnement av
kungl. hovkapellmästaren J. Berwald och ett längre skaldestycke"Året
1834" av M.af Pontin deklamerades av N. V. Almlöf. Detta trycktes i
Stockholm samma år och såldes för 8 skilling banko stycket, vilken be
hållning skänktes "till de genom branden nödlidande".

I det nya stadsplaneförslaget behölls i princip det ursprungliga rut
mönstret med vinkelrätt korsande gator, vilka dock gavs en väsentligt
ökad bredd. Dessutom genomskars kvarteren av s.k. ränntomter och
längs hamnen lades Hamngatan ut med murade kajmurar. Ett viktigt
beslut var att dela staden i två delar genom att förbjuda återuppföran
det av bebyggelsen mellan den båda paralella Kungs- och Drottningga
torna. Härigenom skapades ett öppet stråk med torg och parker tvärs
igenom staden. Genom arkitektoniska möjligheter som härvid skapades
och det naturliga centrum som uppstod samladades utmed denna brand
gata en lång rad institutioner och handelshus, varför området senare
kom att benämnas " Kulturaxeln" , vilket dock inte var dess ursprungli
ga uppgift.

1. Härvid hänvisas till förf:s uppsats "Något om kuIturaxeln" i denna årsskrift för 1980.
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Flygfoto över centrala Vänersborg från i930-talet. Staden, hade vid denna tid endast i be
gränsad omfattning vuxit utanför det ursprungliga stadsområdet från i600-talet. Man ser
tydligt hur brandgatan mellan Drottninggatan t. v. och Kungsgatan t.h. delar bebyggelsen
i två hälfter. Längst ned i brandgatan/ku/turaxeln residenset, sedan kyrkan, läroverket
och museet. I bakgrunden syns vattentornet, tändsticksfabriken och allra längst bort f.d.
Västgöta regementes kaserner.

Utmed Kungsgatan
Försöken att förmå stadens invånare att använda sig av stenrnateriai

vid återuppbyggandet blev inte framgångsrikt. Förutom kyrkan och re
sidenset, vilka klarat branden liksom det vid seklets mitt rivna kronoba
geriet samt kronohäktet kom staden framöver att hysa endast en knapp
handfull stenhus. År 1839 byggdes ett nytt apotekshus vid Drottningga
tan 14 och på 1840-talets början fick residenset två flankerade stenhus.
Vid Fisktorgets norra sida var det handlaren Spaaks fastighet, senare
känd som Strömrnerska huset, och på södra sidan i hörnet Hamn- och
Kungsgatorna det av C.A. Malm byggda huset, numera känt som Paal
zowska huset. Båda husen hade röda tegelfasader med putsade pilastrar
och en profilerad gesims. Paalzowska huset blev emellertid helt putsat
vid sekelskiftet 1900 då också de nuvarande fönsteromfattningarna till
kom.

När Carl Adolf Malm byggde huset kom det inte enbart att inrymma
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bostadslägenheter utan även lokaler för vänersborgarnas förlustelse.
Torsdagen den 6 november 1845 återfinns följande annons i Weners
borgs Weckoblad: "Nytt Conditori; hvarest serveras med caffe, choco
lade, the, bullion, tårtor och liqeurer samt tillhandahållas confectyrer
och bakelser m.m. som till samma rörelse hörer, är öppnadt i herr
Malms hus vid torget, ingången där skylten hänger. Wenersborg den 6
november 1845. C.R. Bruhn. Conditor. I herr Bruhns konditori erbjöds
inte bara lekamlig spis utan gavs även musikunderhållning och andra
nöjen. Senare samma månad annonseras följande: "Dans - Soiree
med Confekt - Lotteri anställes hos undertecknad söndagen den 7 de
cember. Vinsterna i lotteriet - som bestå af diverse större och mindre p
jeser Fransysk Confect - äro bestämde till 25. Biljetterna aflemnas ef
ter lotteridragningen. Soireen börjas kl. Yz 7 och slutar kl. 11. Dragnin
gen förrättas kl. 9. Biljetter a24 sh. Banko för äldre personer och 12 sh.
Banko för barn säljas hos undertecknad samt vid ingången. C.R.
Bruhn. Conditor boende i hr C.A. Malms hus".

Att julhandeln, som i vår tid ibland anses bli för omfattande, inte är
någon ny företeelse framgår bland annat av just konditor Bruhns an
nonser, vilka visar att han rustat i stor omfattning inför julfirandet.
Förutom annonser om lemondrops och smällkarameller samt "Boullon
de Poche för 2 riksdaler banko skålpundet" lockar han dagarna före jul
1845 med: "Exposition och försäljning hos undertecknad av conditori
saker till julen såsom karameller med franska omslag och deviser; i soc
ker utarbetade figurer och frukter af en förvillande likhet med naturli
ga; Barnleksakersattrapper; Barnkrokaner och Tårtor m.m. Expositio
nen, som blifver uti Conditorirummen, tager sin början lördagen den 20
december från kl. 10. fm. C.R. Bruhn. Conditor. Boende i herr C.A.
Malms hus". Visserligen hade det tidigare funnits sockerbagare i staden
men av allt att döma är herr Bruhn den förste att öppna konditori i Vä
nersborg och det är just vid denna tid de första konditorierna över hu
vud taget börjar dyka upp i landet. Om det berodde på motstånd mot
nyheter eller på annat skall vara osagt men lyckan vände C.R. Bruhn
ryggen och hans företag gick över styr efter en kort tid och konkursauk
tion utannonserades till lördagen den 6 februari 1847. Emellertid kom
såsmåningom andra konditorier till och i samma hus öppnade en av sta
dens mer kända näringsidkare, Anna Britta Edström, schweitzeri under
1850-talet. Själva byggnaden hade 1850 bytt ägare då den försålts av
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C.A. Malm till brukspatron J .E. Norström på Önafors. Anna Britta
Edström förde ett rikhaltigt sortiment till såväl servering som avsalu: al
la slags konfektyrer, såväl fransyska som engelska; drageer, tårtor, kro
kaner, och bakelsekorgar; Geleer af flera slag; Pomerans-, Ananas-,
Melon-, Päron- m.fl. sylter; Safter af hallon, körsbär, apelsin, citron
m.m., mandelessens, fin punch och flera sorters likörer. Därjämte ser
verades the, kaffe och chockiad. Tillika mottog hon beställningar på al
la sorters konditoriartiklar, vilka utlovades att fermt expedieras till bil
liga priser. År 1859 utökade Anna Britta, som hon vanligtvis enbart kal
lades, verksamheten med att i sina schweitzerilokaler öppna en biljard,
som "tillika med serskilt serveringsrum hålles öppet alla tillåtna timmar
af dygnet". Denna verksamhet övergick sedan i Stadskällaren, som
drevs av Anna Britta. År 1867 flyttades denna till det sk Strömbergska
huset på Drottninggatan 4.

I november 1860 brann Socitetshuset (se nedan) och stadens säll
skapsliv jämte möjligheterna till teaterföreställningar drabbades svårt
och låg under 1861 så gott som nere, även om man i någon mån kunde
använda sig av gästgivaregårdens lokaler. Dessutom gick Socitetsbola
get över styr. Man lät sig emellertid ej nedslås. Nytt sällskap bildades
s.k. "Nya sällskapet" och tillfällig socitetslokal intreddes i Malmska
huset där verksamheten kom igång under 1862. Lokalerna var små och
otillräckliga men man kunde åtminstone i viss mån ta emot gästande
musiker och teatersällskap. Även Nya Sällskapet fick ekonomiska be
kymmer av sådan art att de inte gick att bemästra varför även denna
sammanslutning för att främja stadens högre Sällskapsliv gick överstyr.
Dess verksamhet slutade med konkursauktion 31 augusti 1867, vilken
hölls i socitetslokalerna i brukspatron Norströms (tidigare Malms) hus,
då man försålde möbler, ljuskronor, spelbord m.m., varpå staden åter
igen stod utan dylika lokaler.

Emellertid kunde man även efter Socitetssällskapets tid gå på lokal i
brukspatron Norströms hus, ty l oktober 1870 öppnade Agnes Näslund
ett "nytt spisställe" där hon erbjöd spisnsing åt månadsgäster samt
dessutom serverade sexor, the, porter, kaffe, öl m.m. men dock ej spiri
tuosa. Att samlingslokaler utnyttjades i huset visades då Fredrika Beims
annonserade om att hon ämnade starta dansskola där från och med 6
februari 1868 och rekommenderade sig hos stadens familjer och dansan
ta ungdom för undervisning" - uti de nu moderna sällskapsdansar -
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som Lex. ny promenadpolonäs, vals, polkett, hambopolkett, mazurka
balett, gammal francais, ny francais, lancierquadrille och galoppade" .
Avgiften var 13 riksdaler per person men för dem, som tidigare varit
hennes elever reducerades den till 9 riksdaler. För äldre personer som
ville förkovra sig i danskonsten anordnades undervisning när helst de så
önskade under dagen. Året innan hade Fredrika Beims haft dansunder
visning i lilla rådhussalen i rådhuset Kungsgatan 17. Över huvud taget
förekom vid förra seklets mitt och andra hälft ett flertal dansskolor i
Vänersborg, vilket tyder på ett rikt florerande sällskapsliv, som krävde
goda insikter och färdigheter i tidens sällskapsdanser, vars turer kunde
vara nog så intrikata.

I Paalzovska huset har det sedan det uppfördes funnits en lång rad
handelslägeheter, som växlat och avlöst varandra. I det hörn av byggna
den, som vetter mot torget, öppnade Fr. Dahlström och F.A. Thomaeus
2 oktober 1863 speceri- och diversehandel, vilken dock endast ägde be-

Kungsgatan med nr 3-9. Längst t.h. hörnfastigheten Kungs- och Residensgatan, som en
tid härbärgerade stadens gästgiveri på 1850-talet. Huset längst till vänster är ersall med
nuvarande PK-bankens hus. Foto av okänd fotograf på 1890-talet.
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stånd till 1864. l huset fanns också under 1860-talet Jonssons hökeri
handel och 1867 öppnade Sofi Edström diversehandel där hon saluförde
varor såsom toilettartiklar, barnleksaker, parfymer och pomador, ylle
varor som strumpor, beduiner, långhalsdukar, gungstolsdynor, sylådor,
servettringar, almanacksomslag samt hemvävda klänningstyger, ylle
och bomullstyger och flaneller. I januari öppnar så C. Fr. Strömwall
hökeri- och diversehandel i husets nedre hörn mot hamnen där man
kunde inköpa dagligvaror som the, tobak, snus och cigarrer, risgryn,
röda och vita sagogryn, perlgryn, havregryn, krossgryn, sviskon, kat
rinplommon, rensade matrussin, kex, engelsk risstärkelse n:o l, hol
ländska kalvanser, ost, ägg, smör, medvurst, rågmjöl, kokärter osv.

Kungsgatan 3

Runt om i staden har det sedan 1834 års brand funnits krogar, restau
rationer och matserveringar, vilka har haft högst varierande kvalitet, ut
formning och livslängd. I fastigheten Kungsgatan 3, vilken ännu står
kvar med i stort sett samma utformning den fick under återuppbygg
nadsskedet efter den katastrofala branden, inrymdes under de första
åren 1850-talet gästgivaregården, som flyttats dit från Kungagatan 21.
(se nedan). Ruljansen omhänderhades av Olof Andersson. Denne var
senare också känd under namnet Olof Andersson Kall. Emellertid flyt
tades stadens gästgiverirörelse tillbaka till Kungsgatan 21 år 1854, men
Olof Andersson fortsatte värdshusrörelse och rumsuthyrning på platsen
åtminstone fram till 1860-talets början. I hans lokaler uppträdde ofta
kringresande illusionister, akrobater och liknande artister. I juni 1855
annonserade B. Gautier följande: "Djurdresseur, ej förr sedd i Sverige.
Då undertecknad genom mångårigt arbete lyckats genom dresseur täm
ja Lejonet, som är Djurens Konung, så inbjudes Publiken härmed vörd
nadsfullt torsdagen, fredagen, lördagen och söndagen den 17 juni för
sista gången, då jag på eftermiddagarne kl. 5 för första och kl. 7 för an
dra gången vill, innan Lejonen matas, till dem ingå i deras bur och låta
dem på min befallning lägga sig för mina fötter liksom ett par hundar.
Menageriet förevisas alla dagar från kl. 10. Lm. till 8 e.m. uti hr O. An
derssons hus vid torget. Entren som vanligt" . I augusti 1863 förevisades
ett annat stort menageri hos O. Andersson då vänersborgarna kunde
förvånas över exotiska djur som jaguar, en hyena, en slagbjörn från Si
birien, en blå arra eller ostindisk kråka, en sibetkatt eller muskusdjur
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från Ostindien, en bastard av get och antilop, ett elefantsvin från Japan,
en armadill eller bältedjur från Egypten samt ett flertal ytterligare märk
liga djur, som säkerligen framstod som säregna varelser för stadens in
vånare. I lokalerna gavs också ett mindre antal gånger teaterföreställ
ningar efter Socitetshusets brand och innan man fått fatt på andra loka
ler för sådan verksamhet.

Troligen upphörde Olof Andersson under 1863 med sin rörelse i detta
hus då han omnämndes som f.d. värdshusvärd i den annons som kung
jorde auktion på ett ganska omfattande lösöre 14 november. Till hans
egenodm hörde såväl hörnhuset Kungs- och Residensgatorna "ett två
våningshus, uppfördt af gran- och furutimmer innehållande på nedra
botten handelsbod jemte 5 rum och kök samt på öfra 8 större och mind
re rum samt tambur" som det i vinkel utmed Residensgatan belägna hu
set, vilka ännu finns kvar. Detta var "ett så kalladt kalkbrukshusgjut
hus, innehållande på nedra botten bagerilägenhet, dräng- och pigkam
mare samt under huset hväld källare; öfra botten innehållande 9 rum
och l kök". Dessutom fanns inne på gården vagnbod, fähus, stall samt
andra nödvändiga uthusbyggnader. Det noterades också att " ...en
mindre trädgård finnes äfven anlagd på den rymliga tomten... "

Sedan värdshusrörelsen slutats började man annan verksamhet i loka
lerna. Bl.a. öppnade Sofi Eriksson bageri där 1865 och två år senare
öppnade P .A.W. Halmqvist körsnärsbutik i huset. Denna synes ha fört
ett ganska välsorterat lager till vänersborgsdamernas fromma. Herr
Hamnqvist annonserade om tulubber af bäver, schubb, romahus- och
dalpelsfoder, muffar av hiller, bäverbisam och silverräv, gråverksfoder,
sjubb- och bäverbesatser, äkta angorafransar m.m.

Några år senare finns i Anderssonska huset O.G. Rydings sockerba
geributik där man dagligen kunde förse sig med färska bakelser och
konfektyrer och även kunde få sig serverad vin, öl, porter, kaffe, the
och chokolade. År 1875 upphörde herr Ryding med konditoriet här och
flyttade över det till fru Caullwines hus Drottninggatan 16.

Kungsgatan 13.
Där nu Domus varuhus vänder sin fasad mot Kungsgatan på Kungs

gatan 13, låg en fastighet tillhörig handlanden Abraham Spaak. Redan
på 1850-talet ägde han denna tomt men huset blev lågornas rov vid den
svåra Socitetshusbranden 1860. Handlanden Spaak lät dock uppföra ett
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nytt tvåvånings timmerhus, vilket revs först på 1960-talet då varuhuset
Domus skulle uppföras. Själv drev herr Spaak diversehandel där man
kunde inhandla ett flertal mjölsorter, ansjovis, ärtor m.m. Dessutom
etablerade sig guld- och silversmeden J.F. Flodin i fastigheten 1867 där
också hans föräldrar snickaren Flodin och hans hustru bodde. Armida
Flodin dreven inventiös tapisserihandel där han saluförde garner, silke,
broderipärlor, färdiga och påbörjade tapisseriarbeten, yllevaror , kra
gar, manchetter, bahytter, blommor, stramalj, siden-, silke- och sam
metsband, virkgarner, spetsar i flera färger m.m. Efter en misstänkt
mordbrand, för vilken snickaren Flodin och hans hustru misstänktes,
gick de i konkurs och auktion förrättades i deras hem. Armida Flodin
flyttade sedan sin verksamhet till annan del av staden och ägnade sig då
mest åt blekning, färgning och modernisering av hattar.

Den 13 augusti 1869 startade C.A. Roth en verksamhet som sedan
skulle komma att bedrivas i detta hus i stort sett fram till dess det revs.
Denna dag öppnade han nämligen konditori. Dessförinnan hade han in
nehaft bagaren Thorens sockerbageri på Sundsgatan under fyra år, men
öppnade nu eget. Från kl. 8 på morgonen serverade han kaffe, chocola
de, the, porter, öl, seltersvatten m.fl. drycker samt emottog beställnin
gar av allt som hörde till yrket bl.a. krokaner, konfektyrer, tårtor, bak
elser, alla slags fruktglacer såsom annanas-, smultron-, apelsin- och pä
ronglacer. Konditoriet övertogs 1871 av A.F. Ferlin. Urvalet var i stort
sett detsamma men utökades med ytterligare konfektyrer och bakverk. I
motsats till nutidens handlande annonserade han ärligt prishöjningar.
Till följd av ökade driftskostnader tvangs han 1873 att höja priset på
bakelser från 2 shilling till 5 öre riksmynt. Nästa ägarbyte ägde rum
1876 då Fritz Engström tillträdde rörelsen. Även denne drev verksamhe
ten med akuratess och känsla för vad de bakelsesugna vänersborgarna
var svaga för. Dessutom utökade han servering med ytterligare ett rum
för att möta ökande tillströmning av kunder.

Abraham Spaak lade ner sin speceri- och diversehandel 1873 och i
denna affärslokal öppnades ett pantlånekontor, troligen det första i sta
den. Denna övertogs 1887 av den 1881 grundade Arbetareföreningen.

Socitetshuset
Nöjeslivet i staden hade naturligtvis lidit ett svårt avbräck genom

branden 1834. Även om man skyndsamt bemödade sig om att bygga
upp Vänersborg igen efter den katastrofala olyckan, som förstärktes av
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Kungsgatan österut från den korsning med Edsgatan cirka 1875. Foto är taget av fotogra
fen C. V. Roikjer, som öppnade fotoate!je på Residensgatans norra del 1874, vilken 1876
övertogs av fotografen Carl Sandels. Närmast - på nuv. Handelsbankens tomt - ses det
Jonssonska, sedermera Dymlingska och Almlöfska huset, som revs på 1910-talet. Däref
ter Abr. Spaaks hus byggt efter branden 1860 och rivet inför bygget av Domus på 1960
talet. Sedan ses Stadshuset {Stadshotellet} invigt hösten 1869. Foto torde vara ett av de
äldsta från detta område.

den svåra koleraepedemien under sommaren några månader innan, var
det naturligtvis mycket som fick gå före nöjeslokaler. Sedan ny stadsp
lan uppgjorts och tomtreglering genomförts kom så byggnationen
igång. I hörnet Kungsgatan och Kyrkogatan på Stadshotellets nuvaran
de tomt - Kungsgatan 15 - uppförde handlaren Carl Adolf Malm ett
tvåvånings stenhus som sedermera kom att inköpas av socitetsbolaget
för dess ändamål. Dessförinnan hade man hållt till i Werlinska huset vid
Edsgatan och i Lidbergska huset vid torget där provisoriska socitetslo
kaler inrymts.

30 november 1843 kunde man emellertid inviga de nya lokalerna i
Malms hus, vilket bör särskiljas från det av samme man uppförda
Malmska huset hörnet Kungsgatan - Hamngatan. Man fick nu
sällskaps- och läsrum, utrymme för teater samt en servering som
omhänderhades aven kontrakterad restaurtör samt en biljard. I en his
torik över stadens sällskapsliv i Tidning för Wenersborgs stad och län
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1867 står följande "Sedan nämnde hus blifvit för ändamålet inrett öpp
nades socitetslokalen med en festrepresentation å den i danssalongen
uppförda flyttbara teatern den 30 nov 1843 enligt nedanstående pro
gram: På teatern afsjöngs af 30 röster innanför nedfälld ridå följande:

HYMN TILL THALlA
Hell dig, Thalia! på tonernas vingar,
liksom lärkan vid grönskande vår,
glädtigt mot himlen sig sjungande svingar
lyftas vi dit, der din helgedom står.

Fromt till ditt altar ett offer vi bära
tacksamma hjertans oskrymtade gärd

Lämna Parnassens och Helikons höjder
bo i ditt tempel vi rest åt dig här
Bringa ned till oss olympiska fröjder
skingra med lustspel allt lifvets besvär.

Efter slutet af denna hymn uppspelade orkestern en mild musik, hva
runder ridån gick upp, då teatern föreställde Thalias tempel, hvari, på
en dekorerad upphöjning syntes gudinnan med sina attributer, omgif
ven av 10 tärnor. Då musiken tystnat yttrade Thalia följande invigning
sord: 'Thalia emottager välvilligt eder hyllning och inviger detta rum
för de konstöfningar, hvilkas beskyddarinna hon är'. Derefter uppför
des 'Preciosa', med en lyx i kostymer, prakt i dekorationer, styrka i
orkestern och ensemble i sp~let, som troligen icke haft sitt motstycke på
någon landsortsteater. Hufvudrolen återgafs fullkomligt artistiskt.. ..
Påföljande dag den l dec invigdes den rymliga danslokalen af 4-500 per
soner.... " Då restaurationen i Socitetshuset utannonserades till arrende
ring i april 1854 beskrivs den sålunda: "Restaurationen uti Wenersborgs
Socitets-Inrättning, kommer att, för längre eller kortare tid, upplåtas....
till tjenlig person, som erbjuder antaglig säkerhet för åtagne förbindel
sers uppfyllande. Lokalen, som är väl belägen invid stora gatan, i närhe
ten af torget, samt i alla afseenden beqväm och passande för värdshus-,
källare- och swejtseri-rörelse, innefattar, utom bal-, socitets-, klubb-,
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tidnings- och billardrum uti öfra våningen, derjemte elva rum med kök
och brygghus uti nedra våningen, hvilken sednare helt och hållet ställes
till restauratörens disposition, tillika med tillräcklige uthus samt träd
gård, uti hvilken kägelbana finnes inrättad. Inrättningen äger god bi
llard, som äfven till restauratören öfverlåtes. Hugade spekulanter äga
anmäla sig med anbud samt för erhållande af närmare besked om de af
Directionen stadgade vilkor... "

Socitetshuset kom genast efter invigningen att bli ett centrum för sta
dens nöjes- och sällskapsliv och fick även funktionen som konsertlokal
och teater. Varje höst och vår gavs ett antal subskriberade soireer jämte
andra tillställningar. Därvidlag var balerna på Konungens namnsdag
och Konungens födelsedag betydelsefulla evenemang i det högre säll
skapslivet. Den 28 januari 1844 firades en sådan bal för första gången i
det nya socitetshuset och refererades på följande sätt i Wenersborgs
Weckoblad: "Hans Maj:t Konungens höga namnsdag firades härstädes
med en å Sochetslokalen anstäld bal, hvid hvars början landshövdingen
och kommendören Sandelhjelm med uttrycksfulla ord tolkade dagens
djupa betydelse för hvarje Svensk medborgare och föreslog en underdå
ning välgångsskål för Hans Maj:t vår älskade och vördade Konung,
Patriarken bland Europas regenter, hvilken skål under lifliga hurrarop
och fanfarer tömdes hvarefter folksången afsjöngs. En serskild välönsk
ningsskål föreslogs likaledes och tömdes för H.M. Drottningen. D.D.
K.K. H.H. Kronprinsen och Kronprinsessan samt D.D. K.K. H.H.
Arfprinsarne. Uti danssalongen var en transparent anbringad, förestäl
lande Hans Maj:t Konung Carl XIV Johan såsom krigets och fridens
man, stödd på sina båda throner tacksamt hyllad av Svea och Europa.
Transparenten var å dess yttre sidor prydd med rödt samt omgifven av
trofeer. "Denna rojalistiska yra skulle emellertid snart komma att utby
tas i landssorg då Karl XIV Johan avled en dryg månad senare den 8
mars 1844. Onsdagen den 8 maj samma år högtidlighölls som en särskilt
utlyst "allmän klagodag för Högtsalig Hans Maj:t Konung Carl XIV
Johan". Härvid samlades landsstatens ämbets- och tjänstemän, borger
och prästerskapet och skolungdomen samt "flere på orten varande
ståndspersoner" i rådhussalen varifrån man tågade i procession till kyr
kan för att där bevista en minnesgudstjänst. Dennas högtidlighet för
stärktes av Kungl. Västgöta Dals regementes musikkår som vid intgået i
och urtåget ur kyrkan spelade en högtidlig sorgmarch.
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Konungens död och den efterföljande landssorgen lade för tillfället
sordin på stämningen och nöjeslivet - på Socitetshuset i synnerhet 
avstannade helt enligt tidens sed vid kungliga dödsfall för en ur vår tids
synvinkel lång tid. Dock återvände man till vardagen och även till för
lustelserna på Socitetshuset. Oscar I satt nu på den svenska tronen men
likafullt fortsatte man att fira Carlsdagen under övliga former år från
år. År 1854 lät det så här: "Carlsdagen den 28 sistl. januari hade soci
tetsbolaget, som vanligt, arrangerat bal i dess rymliga lokal, ehuru väd
ret icke var serdeles gynsamt denna dag, inkom likväl till staden en
mängd landtboar, hvilka bevistade balen, så att densamma blef ganska
talrikt besökt av stadens och ortens militära och civila ämbets- och
tjenstemän, borgerskap och ståndspersoner och deras damer. Sedan ba
len blifvit öppnad och fortgått en stund, framträdde herr landshövdin
gen och riddaren Bergman och uti hjertliga ordalag föreslog en väl
gångsskål för H.K.H. Kronprinsen, hvars namn dagen bar, hvarefter
skalden Nybom hvilken för närvarande vistas härstädes, uppläste föl
jande af honom för tillfället författade poem:

"Idag är fest - en glädjefest i Norden
Det Svenska folket beder för sin Kung
Och för den CARL han gifvit åt fosterjorden
Så fornsvensk ridderlig, så manligt ung
Din skål, vår CARL med eldig fröjd vi ropa:
Vår trohet pröfve om det vill, Europa

Här på din dag, vi öppet ärligt svärje
Åt Kungen lycka, ära åt vårt Sverige.

Skålen besvarades af sällskapet med lifliga hurrningar och fanfarer,
samt beledsagades af sångföreningen med en fosterländsk sång, hvaref
ter ytterligare hurrningar förekommo. Sedermera fortsattes dansen till
öfver midnatt, då sällskapet åtskildes".

Under denna tid firades även Oscarsdagen!
En omfattande del av det blomstrande nöjeslivet på socitetshuset be

stod av teaterföreställningar och konserter. Emellanåt uppträdde lokala
amatörer i s.k. sällskapsspektakler. Oftast var det medlemmarna i säll
skapet Thalia som då agerade på de tiljor som skulle föreställa världen.
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Man spelade tidens lättare underhållningspjeser som Lex. August Blan
ches "Positivhalaren" , Alexander Durvals "Elise" eller
"Testamentet", Nicolas d'Alayracs "Två ord" m.fl. Inkomsterna gick
i allmänhet till välgörande ändamål inom staden antingen till underhåll
av särskilda, fattiga familjer eller mer allmänt att utdelas bland stadens
behövande. Inte sällan avsattes medlen till att driva soppkök eller till in
köp av ved för fattiga under stränga vintrar. Dessutom gav man konser
ter och teaterföreställningar för att få in penningmedel till sådana orter
som drabbats av förödande stadsbränder eller liknande katastrofer.

Flertalet teaterföreställningar gavs dock av kringresande teatersäll
skap ofta med ett förvånansvärt stort utbud på repertoaren. Vissa säll
skap kunde stanna ett par veckor och ge ända upp till tjugotalet före
ställningar varvid två eller tre pjäser stod på programmet varje gång. Ett
väsentligt inslag i musiklivet, både i Socitetshuset och annorstädes, ut
gjorde Kungl. Västgöta Dals regementes musikcorps, som ofta gav kon
serter eller deltog som ackompagnement. Sedan Skarpskyttekåren bi
ldats i Vänersborg 1861 gjorde även dess musikkår liknande insatser till
det musikälskande Vänersborgs fromma. Båda musikkårerna konserte
rade också från och till vid utvärdshusen Kasen och Strömsborg och inte
minst i Plantaget .

Socitetshuset stod alltså i centrum för ett glatt nöjesliv, vilket till vä
nersborgarnas bedrövelse skulle få ett oväntat hastigt och abrupt slut i
november 1860. I Tidning för Wenersborgs stad och län står: "Eldsvåda
inom staden. Klockan tolf natten till sistlidne fredag den 16 i denna må
nad gafs brandsignal med styckeskott, klämtning och larmtrumma. Eld
hade utbrutit i ladugårdsbyggnaden tillhörande socitetslokalen, som un
der en temeligen frisk sydvästvind grep hastigt omkring sig, ..... Eme
dan vinden, som under eldens härjning varierade mellan vest, sydvest
och syd, understundom ökade sig till häftighet af storm, var kyrkan och
en del af de derbakom i den norra stadsdelen belägne hus i fara att an
tändas af stora eldflingor som flögo ditöfver. I kyrktornet måste klämt
ningen upphöra i förtid och alla dörrar och luckor igenstängas samt
manskap med eldsläckningsredskap utställas på de för flygelden utsatte
hustaken. Innan dagningen fredagsmorgonen hade således afbrunnit
den invid Kungsgatan och stora plantaget belägna halfva första roten af
qvarteret Liljan .... " Släckningsarbetet leddes av landshövdingen greve
Erik Sparre. På fredagsmorgonen 16 nov. trodde man sig ha fått bukt
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med den svåra branden men dessvärre bedrog man sig och klockan 4 om
eftermiddagen gick åter larmet då elden återigen blossade upp i kvarlig
gande trävirke i grushögarna. Inte förrän fem timmar senare hade man
åter läget under kontroll men vis av erfarenheten utsattes stor vakt och
all släckningsmaterial fick vara kvar vid brandstället. Under lördagsför
middagen vattenbegjöts ruinhögarna från klockan sju till tio och däref
ter utsattes vakt för resten av dagen och påföljande natt, vilket visade
sig välbetänkt. I referatet från branden anges: " .... Lördagsaftonen var
lugn och stjärnklar, men efter midnatt uppstego moln och klockan 2
söndagsmorgonen uppkom nordligvind med regn som ökade sig efter
någons stunds förlopp till häftig storm. I följd af denna vindförändring
och starkare blåst återuppblossade elden under de stora sten- och grus
högarna, som icke helt och hållet hade kunnat släckas så att larm ånyo
måste gifvas söndagsmorgonen klockan 5 .... vattenbegjutning och
gräfning pågick till långt fram på förmiddagen under häftig storm
med regn " Till slut lyckades man släcka denna svårbemästrade
brand, som om bl.a. brandgata ej funnits med all säkerhet hade kunnat
bringa 1834 års katastrof till förnyelse. Vid den påföljande polisunder
sökningen framkom att elden blivit synlig vid midnatt på stallrännet där
man förvarade en del hö och halm, men ingen kunde förstå hur elden
uppkommit. Man lyckades med knapp nöd rädda kreaturen, levande
och oskadda så när som på en ko som blev illa bränd på ena sidan. Det
framkom att en dräng vid niotiden på kvällen varit i stallet för att ge
några främmande hästar där foder men att därefter ingen veterliget haft
ärende till eller varit i stallbyggnaden. Större delen av norra halvan av
det kvarter som omslutes av Kungsgatan - Kyrkogatan - Sundsgatan
- Edsgatan var lagd i grus och aska, förutom Socitetshuset var det Ab
raham Spaaks hus (beläget där nu Domus går ut mot Kungsgatan) samt
det Jonssonska huset, beläget på nuvarande Svenska Handelsbankens
tomt i hörnet Eds- och Kungsgatan, som svårt ramponerades. Dessutom
nedbrändes två tvåvånings magasinsbyggnader jämte ett flertal uthus.

Enligt annonser skulle musikfanjunkaren Ernst Wilhelm Adolf Fran
che vid Kungl. Västgöta Dals regemente, vilken var en framträdande
person i stadens musikliv vid denna tid, ge konsert i Socitetshusets sa
long söndagen 18 november kl. 7 om eftermiddagen men ödet ville an
norlunda. Konserten framflyttades och gick av stapeln 9 december på
Hotel Victoria, stadens gästgivaregård.
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Den svåra branden bemästrades genom ett hårt arbete och efter en tid
bör chocken och förskräckelsen något lagt sig. Vardagslivet återgick
dock ej helt i sina vanliga spår ty nu stod man utan det nöjestempel, som
Socitetshuset varit. En olycka kommer ju sällan ensam och som en di
rekt följd av branden gick Nya Socitetsbolaget i konkurs våren 1861 ef
ter att redan tidigare brottats med svåra finansiella problem. Sista bo
lagsstämman hölls i det s.k. Vänersborgs Socitetsinrättning - vanligen
kallat Socitetsbolaget - 29 april 1861. Den bolaget tillhöriga tomten
med ruinhögarna efter det nedbrunna Socitetshuset skänkte till staden
med förbehållet att en ny motsvarande inrättningen skulle uppföras på
platsen.

Branden 16 november 1860 orsakade ett svårt avbräck i sällskapslivet
och teaterverksamheten kom fullständigt av sig. Enbart i Socitetshuset
hade man under 1850-talet årligen haft mellan 20 och 30 konserter och
teaterföreställningar, vilket var ett ovanligt stort utbud i en stad av Vä
nersborgs storlek med sina mellan 3000 och 4000 invånare. Dessutom
gavs konserter i stadens kyrka och likaså förekom musikaliska soireer
och en och annan teaterföreställning även på gästgivaregården Hotell
Victoria. Under 1861 kunde inte en enda teaterföreställning givas i brist
på lämplig lokal varför de resande teatersällskapen som förut stått för
teaterutbudet tvangs åka förbi. Först i mars 1862 kunde den teateräl
skande allmänheten återigen få sina intressen tillgodosedda. Man hade
då bildat ett nytt socitetssällskap "Nya Sällskapet" som iordningställt
en tillfällig socitetslokal i brukspatron Norströms hus hörnet Hamnga
tan - Kungsgatan. Lokalerna var dock små och kunde ej bli någon full
god ersättnng för dem man förlorat genom branden. Dessutom kom
bröderna Skarin att i maj 1863 uppföra en teater med 350 sittplatser vid
sitt ägandes utvärdshus Kasen. Hela denna anläggning med utvärdshus,
teater och kägelbana m.m kom i stor omfattning bli än mer uppskattad
under somrarna på 1860-talet åren efter socitetshusbranden och innan
det nya stadshusets invigning hösten 1869. Emellertid hade detta etablis
sement redan från sin invigning 1852 till nedläggning 1887 en grundmu
rad popularitet och kom åtminstone under sommarmånaderna att något
mildra den svåra förlusten av det omhuldade Socitetshuset.
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Stadshuset.
Trots att man för det i november 1860 nedbrunna socitetshuset fick

ersättningslokaler i bl.a. Norströmska huset och genom att Kasens ut
värdshus utvidgades blev dessa lokaler aldrig annat än provisoriska lös
ningar för vad som förlorades i den förödande branden. Inte långt efter
eldsolyckan kom debatten om ett nybygge igång, för att återge säll
skapslivet en högborg i det centrala Vänersborg. En kommitte tillsattes
bestående av apotekaren Per Severin Pyhlson, musikdirektören Otto
Henrik Bergqvist, skeppsredaren Carl Johan Andersson, handlanden
L.J. Brun och fabrikören J.G. Carlberg. Genom diskussioner hade man
kommit fram till att i den nya byggnaden på gamla Socitetshusets tomt
skulle innehålla socitets-, gästgiveri- och rådhuslokaler. Med utgång
spunkt härifrån kontrakterade man arkitekt och kostnadsberäknade fö
retaget till i runt 150.000 r:dr r:mt. Förutom att ett socitetshus för
offentliga nöjen och allmänna samkväm ansåg kommitterade att de
ökade handels- och näringsfriheterna samt den planerade järnvägen
(den 1867 invigda Uddevalla - Vänersborg - Herrljungabanan) skulle
komma att väsentligen öka resandeströmmen och handelslivet, vartill
ett bättre gästgiveri behövdes för att möta tidens anspråk. Dessutom var
situationen redan svår för tillresande länsbor vilka hade ärenden till
länsstyrelsen. Likaså räknade man med att det utökade läroverket, som
1861 blivit kompletterat med fullständig klassisk linje, skulle komma att
dra såväl elever som deras föräldrar till staden. Genom den förändring
staden således höll på att genomgå ökades än mer det allmännas krav på
ökade serviceinrättningar. Dessutom var rådhuslokalerna i grannhuset
Kungsgatan 17 otillräcklig~. Vad som oroade var byggnadskostnaderna
och om den framtida avkastningen skulle komma att motsvara räntor
na, något som stundom orsakade kraftiga diskussioner. Likaså kastades
allvarliga förslag fram att förlägga den nya byggnaden vid hamnen i nä
ra anslutning till platsen för den planerade järnvägsstationen för att er
bjuda ett bättre läge för såväl båt- som tågresenärer. Dock beslöts att
förlägga det nya Stadshuset till Socitetshustomten, vilken skänkts till
staden med förbehållet att där skulle uppföras en byggnad som hade li
kartade funktioner med den brandhärjade. Under 1866 påbörjades för
handlingar med byggmästaren August Kruger från Göteborg i och för
byggnationens igångsättande. Härvid tillsattes en ny kommitte för att
föra frågan i hamn rent praktiskt, bestående av landskamreraren och
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riddaren J .M. Ryding, majoren och riddaren Adelsköld, borgmästaren
ocha riddaren A.W. Russberg, bokhandlaren F.A. Zettergren, vilken
1863 utsetts till Vänersborgs förste stadsfullmäktigeordförande i och
med att stadsfullmäktige infördes genom 1862 års kommunallager , samt
fabrikören R. Landqvist. I likvid för sina insatser vid Stadshusbygget
skulle A. Krtiger erhålla av drätselkammaren för stadens räkning utfär
dade räntebärande obligationer, vilka skulle betalas på 40 år, varefter
byggnaden skulle bli stadens ograverade egendom. I april 1867 presente
rades så ritningarna och i lokalpressen fälldes omdömet att " ....det ut
märker sig för en sinnrik indelning och hushållning med hvarje tum af
det disponibla utrymmet: en större restaurationslokal om 12 rum, hotel
för resande med 25 rum, rådhusvåning åt Kungsgatan med stort urym
me för alla afdelningarna af stadens administration och förvaltning, so
citetsvåning med smakfull balsalong, användbar jemväl till konsertsal
m.m. samt en teater, som måste blifva en prydnad för staden, med plat
ser för ända till 5 il 600 personer. ... " Allt som alltskulle kostnaderna
belöpa sig till 201.150 r:dr r:mt vari också ingick kalkyl för stallbyggnad
samt husets dekorationer jämte stensättning av ränntomten och uppsät
tande af spjälstaket. Med beräknad 6070 ränta skulle de årliga räntekost
naderna belöpa sig på 12.460 riksdaler riksmynt, en summa som man
förväntade sig att kunna täcka med inkomster från arrende o dyl samt
inberäknat ränta på väntad försäljningssumma av gamla gästgiveriet
och gamla rådhuset.

Byggnadsarbetena kom igång och på den gamla Socitetshustomten i
hörnet Kungsgatan - Kyrkogatan reste sig den nya Stadshusbyggnaden
eller Stadshotellet som huset vanligtvis kommit att kallas under senare
decennier. I april 1869, cirka halvåret innan invigningen, beskrevs huset
i följande berömmande ordalag i Tidning för Wenersborgs stad och län:
" ....För att samla de spridda falangrna af samhället och deraf bilda ett
helt och åt smaken, nöjet och konsten att efter tiden och de bildande nö
jena värdigt tempel, beslöts att i det blifvande stadshuset - äfven in
rymma en socitetsinrättning med teater. Den prydliga byggnaden står
nu snart färdig lik en brud, endast väntande på sin krona och denna
krona är en prydnad, som nödvändigt måste motsvara den öfvriga dräg
ten. Eller månne det kunna gå för sig, att sedan man skänkt sin beund
ran åt den prydliga teatersalongen - en heder för herr Krtiger - och
den konstnärligt uppförda, med sceniska målningar försedda scenen,
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njutit av ett godt sällskapsspektakel och förfriskningar, serverade i rym
liga källarsalar eller täcka foajeer, att då intaga plats i en hög, ljus, rym
lig danss~long, belyst av några dussin vaxljus i en ljuskrona från Carl
XIII:s tid och slå sig ned på soffor modellerade i Falköping! Detta är
rent allvar. Ty man må icke formalisera sig öfver kostnaden nu, sedan
huset är färdigt; sådant måste man hafva betänkt förut. .... "Söndagen
den 8 augusti stod så teatern klar att invigas under festliga former med
att sujetter från Kungliga Teatern i Stockholm uppförde Gaetano Doni
zettis komiska opera "Kärleksdrycken". Naturligtvis var det denna af
ton, liksom under de tre följande kvällarna av Operans gästspel utsålda
hus. Som inledning på aftonen lästes, innan ridån gick upp för spelet, en
för tillfället särskild författad prolog av den vid denna tid mycket popu
läre Frans Hedberg, om tio strofer. Denna präglades aven för vår tid
tämligen överdrivet svulstig högstämdhet:
"Ett tidens tecken bland de glädjerika
Är att se fördommen så småningom
Tillbaka till de mörka gömmor vika
Hvarför så stark i flyktad tid den kom
Allt mera ljust det blir i den rotunda
Som menskligheten till sitt tempel fått
Dess hvalf allt mera luftiga och sunda
Och sjelfva tvi flarn kan icke blunda
För sanningen att tiden framåt gått.

I hafven också byggt med samfäld möda
Ett dyligt tempel åt vår konst, ett nytt
Der dikten skall få uppstå från de döda
Och tala manande om tid som flytt
Och full af glädje helsar jag i sången
Den ljusa som vigs in i qväll
Och hoppas varmt att härifrån skall mången
I mödans och bekymrens bojor fången
Till hemmets härd gå själs upphöjd och säll.
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I recensionen gavs den nya teatern mycket ampla lovord och den full
taliga publiken senterade i hög grad aftonens föreställning. En stor del
av publiken var från stadens omgivningar tillresta teaterintresserade.
Även från orter längre bort hade man kommit för att delta i detta evene
mang. Ända från Åmål hade lustresor per båt arrangerats. " ....Utfö
randet av rollerna i Donizettis glada och täcka operabuffa Kärleksdryc
ken motsvarade fullkomligt de anspråk, publiken hade på de uppträ
dande artisterna och bifallet var äfven lika stormande som välförtjent.
.... "Emellertid kom bekymren redan följande dag den 9 augusti, då
samma program återigen skulle ges för fullsatt salong. Recensenten för
Tidning för Wenersborgs stad och län anförde följande: " ....En följd af
den brådskande tillställningen syntes emellertid vara, att gasen slockna
de vid representationen igår afton. En del af publiken var nog taktlös att
i detta intermezzo finna en anledning till munterhet, andra åter trodde
sig hafva anledning att nedtysta det otidiga larmet, fattande händelsen
rent af som ett missöde, hvilket inträffat utan någon förskyllan ....Pub
liken var just i begrepp att lemna salongen, då det lyckades att åter få
gasen tänd .... " Emellertid slocknade gasljuset ytterligare två gånger va
refter man såg sig nödsakad att inställa aftonens föreställning, som is
tället utlovades påföljande kväll då den också utan incidenter kunde ge
nomföras. Orsaken till det förargliga felet var en felaktig gasmätare.
Onsdagen den 11 augusti gav Kungliga Teaterns sujetter operan"Alp
hyddan" av Adolphe Adam samt enaktsoperan "Niirnbergerdockan"
av Leuvan och Beauflan för att slutligen torsdagen den 12 augusti avslu
ta sin sejour i Vänersborg med tredje akten ur Mayerbeers opera "Ro
bert av Normandie" samt scener ur Jaques Offenbachs "Den sköna He
lena". Publikens reaktioner lät inte vänta på sig utan skänkte de uppträ
dande sitt ovationsartade bifall och presterade ett sällan skådat bloms
terregn över scenen. Redan torsdagen den 2 september öppnades återi
gen portarna till Thalias nya tempel för Constantin Rohdes teatersäll
skap som fram till och med 30 september gav inalles 21 föreställningar
med ett omväxlingsrikt program av lustspel, komedier, operetter och
operor bl.a. August Blanches "Ett resande teatersällskap", Offenbachs
"Storhertiginnan av Gerolstein", och "Slottet Toto", komedien "Min
hustru vill ha roligt" af J. Jolin, Alexander Dumas skådespel "Margue
rite Gautier" (vilket senare låg till grund för Kameliadamen och G. Ver
dies La Traviata), H. Meilhacs komedi "Susanna och gubbarna", F.
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Hodells "Mjuka tjenare!" m.f1. Av de välvilliga recensionerna att dö
ma var Constantin Rohdes sällskap ett av tidens mer gouterade i sitt
slag.

Invigningen 8 augusti gällde enbart själva teatern. Resten av det nya
etablisementet öppnades först l oktober 1869. Restaurationen var då ut
arrenderad till källarmästaren Wellander. Han annonserade om att
stadshuset öppnades denna dag och att han serverade table d'hot och att
taffelmusik skulle exeqveras för gästernas trevnad. Samma dag öppna
des också Socitetsföreningens klubblokaler. Måndagen 7 oktober tog så
rådhusrätten sina lokaler i det nya stadshuset i besittning dit stadens för
valtning flyttade från Kungsgatan 17, huset i motsatta hörnet av Kungs
och Kyrkogatorna. Detta hus hade fungerat som rådhus från tiden efter
branden 1834. Samtidigt med att nybygget togs i bruk flyttades också
gästgiveri funktionerna och skjutshållet från Hotell Victoria (gamla
gästgivaregården) hit och dessutom upphörde Stadskällaren i Ström
bergska huset, Drottninggatan 4 helt och hållet. Naturligtvis kunde de
nya lokalerna inte bara öppnas utan en festlig invigning. Följaktligen
ställde man i festvåningen till med en stor bal onsdagen den 20 oktober.
Inte minst till damernas förtröstan infördes följande annons i stadens
tidning; "Frisörskan Augusta Liewen från Göteborg anländer till We
nersborg i och för invigningsbalen och anmäler sig hos den ärade publi
ken till coiffering samt medför ett större lager af fina fransyska hår
klädslar. Lockar, chignonger m.m. uthyres för aftonen. Logie å stads
huset". Om själva balen skrevs i Tidning för Wenersborgs stad och län
följande: "Invigningsbalen i stadshuset .... Den prydliga, rymliga, en
kelt men smakfullt utstyrda" salen, med de från öfversta fönstren intill
golfvet böjande gardinerna i rödt och hvitt, det äfvenledes kring läkta
rens pelare sig slingrande draperiet, de mjuka långa bänkarne, lågorna
från de gyllene kronorna och Iystrarne, som med sitt sken nästan blän
dade skönheterna, utgörande ett helt orangeri af lefvande, doftande
blommor, allt bidrog att gifva åt denna festlighet och hos oss en hittills
osedd glans ... Invigningsbalen var för öfrigt mycket animerad. Under
upphåll mellan danserna föreslog öfversten m.m. friherre Posse i egen
skap af fullmäktiges ordförande en välgångsskål för den nu invigda
festvåningen, hvilken åtföljdes af sång. Balen slutade kl. 1-2 på nat
ten." Några dagar senare hölls i lokalerna en middag för byggmästaren
August Kriiger, "som, i det nya stadshuset uppfört såväl åt sig som sta-
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Stadshotellets solennitetssal, rustad för Skyttegillets barnbal, någon gång på 1890-talet.
Observera de imposanta takkronorna jämte takets rika dekorationer, vilka torde ha över
målats ett stycke in på detta sekel. Läktaren i salens södra gavel var avsedd för de musik
kapell, som stod för dansmusik och annan musikalisk underhållning. Den togs inte bort
förrän sent in på 1900-talet. Foto: Karl och Alfred Wikner.
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den ett varaktigt monument ... ", drätselkammarens ledamöter samt
byggnadskommitten, varvid herr Kriiger utbragte en skål för staden Vä
nersborgs fortsatta välgång, en skål som upptogs och besvarades av mu
sikdirektören Otto Henrik Bergqvist, varpå herr J. Heiberg utbragte en
skål för herr Kriiger, som tack för hans insatser för stadshusbygget.

Stadshusbyggnaden kom framgent att hysa många verksamhetsgre
nar, förutom de redan anförda. Redan från början fick Sparbanken,
som grundats 1822, men allt sedan dess fört en påtagligt ambullerande
verksamhet, lokaler i nedra botten, där man förblev fram till 1883 då
dess nuvarande stora hus vid torget stod inflyttningsklart. Även det hu
set var ett verk av August Kriiger. Det är numera ganska kraftigt för
ändrat.

Allt syntes vara frid och fröjd med det nya Stadshuset, men redan ett
knappt år senare gjorde källarmästaren L. Wellander en sådan omfat
tande konkurs att t.o.m. lokalpressen tog upp frågan om hur något så
dant kunnat hända. Under de tio månader han omhänderhaft värdshus
rörelsen i Stadshuset hade omsättningen varit 100.000 riksdaler riks
mynt och bristen uppgick till 30.000 samma mynt. Man förundrade sig
över detta då herr Wellander ensam haft hela utskänkningsrätten för fi
nare värdshushållning, två källarrörelser , den i stadshuet och en vid
hamnen, Strömsborgs förgångare, samt resanderum och två biljarder.
Tidningen undrade hur man med så inkomstbringande inrättningar
kunde råka i ett sådant tillstånd, helst som herr Welander icke kunde fö
rete några fordringar eller förluster på utborgningar. En av anledning
arna syntes dock vara att då rörelsen icke skötts ordentligt utan kvalite
ten på såväl mat som dryckesvaror försämrats gästerna i allt större ska
ror sökt sig annorstädes. Som en rad av stadens handlare trätt i borgens
förbindelse för L. Wellander och dessutom åtskilliga av dessa fått vid
kännas svåra ekonomiska avbräck vid den stora branden vid Drottning
gatans västra del i maj 1870 var situationen brydsam. Dessbättre drogs
ingen av dem med i herr Wellanders cession, men en ny källarmästare
utsågs för att rycka upp verksamheten. Valet föll på A.F. Strömmers,
källarmästare från Linköping, som tillträdde l oktober 1870. Han över
tog ansvaret för stadshusets värdshus- och gästgiveriverksamhet och an
nonserar om att där" ....tillhandahålles följande lägenheter: en större
proper matsal för såväl månadsgäster som resande och öfriga kunder;
en ny biljard med stenskifva, hvartill höra trenne serveringsrum innan-
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för schweitzeriet, och till höger när man inkommer i vestibulen en ele
gant sal med tvenne sidorum, i synnerhet afsett för enskilta kollationer.
För resande finnes alltid städade och om vintern uppeldade rum....
Spisgäster emottages för månad efter billigaste ackord och serskilda
middagar och sexor serveras efter beställning.....För att emottaga re
sande är en portier ständigt tillhands uti lilla rummet midtför ingången i
vestibulen" .

A.F. Strömmers visade sig vara en driftig man. Förutom stadshotellet
kom han även att driva hotell och restaurang i sin fastighet vid Fisktor
get, det efter honom uppkallade Strömrnerska huset, byggt på 1840
talet av Abraham Spaak och rivet 1975. Dessutom byggde han Ströms
borg, även det uppkallat efter honom, som öppnades måndagen den 8
maj 1871 för första gången. På platsen låg en liten paviljong för serve
ring av förfriskningar vilken källarmästaren Wellander uppfört året in
nan och som kom att ingå i den nya byggnaden. Tjugo år senare
ombyggdes Strömsborg och fick då sitt nuvarande utseende då bl.a det
karaktäristiska tornet tillkom. Ända från början fungerade det som ett
utvärdshus vilket hölls öppet endast sommartid. Inte sällan kontrakte
rade han olika musikkapell för att så för gästernas underhållning, något
som man gjorde redan första dagen. Till yttermera visso arrenderade
herr Strömmers utvärdshuset Kasen av bröderna Skarin under några
somrar.

Naturligtvis har stadshotellsbyggnaden sedan det invigdes 1869 ge
nomgått en hel del förändringar och flera restaureringar.

Kungsgatan 17.

År 1843 tillbyggdes residenset kraftigt mot norr och blev fördubblat
till sin längd och kom att uppta hela tomten mellan Kungs- och Drott
ninggatorna. Dessförinnan hade den av Carl Hårleman ritade och 1754
färdigställda residensbyggnaden upptagit södra hälften av detta områ
de. På platsen för 1843 års tillbyggnad stod fram till stadsbranden 1834
Vänersborgs rådhus, vilket kom att bli helt tillspillogivet i eldhavet.
Stadsförvaltningen kom sålunda att stå utan egen lokal. Magistraten
fick hysas i tillfälliga lokaler, bl.a. i hörnet Edsgatan - Sundsgatan och
senare i fastigheten Kungsgatan 5. Planerna på ett nytt rådhus blev för
dröjda inte minst av den mängd behov som var för handen under upp
byggnadstiden efter branden. År 1844 inlöste man därför karduansma-
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karen Anders Dahllöfs stenhus i hörnet Kungs- och Kyrkogatorna,
Kungsgatan 17. Här fick man ämbetsrum för borgmästaren, litterate
rådmän och stadskassören. Dessutom inrymdes kassavalv och lokaler
för drätselkammaren, nattväktarens corps de garde och bostad för
stadsfogden och en vaktmästare. Här verkade magistraten fram till 1
oktober 1869 då man flyttade tvärs över gatan till det då nyinvigda
stadshuset, Kungsgatan 15. Gamla rådhuset såldes 1874 till Göteborgs
banken som där drev sin verksamhet fram till 1891 , då Yänersborgsban
ken flyttade in i huset.

Inte enbart förvaltning och bankverksamhet kom att inrymmas i det
ta hus. Redan 1867 bedrev Fredrika Beims dansskolai lilla rådhussalen,
men flyttade redan påföljande år över sin verksamhet till brukspatron
Norströms hus, Kungsgatan 1. J .A. Cyrus öppnade några år senare i
oktober 1873 skrädderietablissement och skrädderihandel. Han annon
serade sina meriter och tidigare anställningar och att " .... fina och mo
derna engelska, franska, tyska och svenska dofflar, kläden, habit- och
byxtyger komma ständigt att till möjliga lägsta priser tillhandahålles.
Lokalen är gamla rådhuset, midt för Stadshuset. ... "

Kungsgatan från korsningen med Vallgatan och västerut. Hörnhuset medfrontonförvär
vades 1875 av Frimurare/ogen Räta Vinkeln, liksom grannhuset, Kungsgatan 21. 1 detta
inrymdes stadens gästgiveri på 1830-40-ta/en och åter från 1854. Restauration kom att dri
vas där fram tills att huset revs 1961. 1 bakgrunden ses Stadshotellet och t.h. kyrkan.
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Gästgivaregården Kungsgatan 21.

Ungefär midt för kyrkan låg redan på 1830-talet stadens gästgiveri,
vilket då sköttes av gästgivaren och hovkamreren J.C. Carlberg, som re
dan före branden 1834 drev denna verksamhet. Dock svarade staden för
skjutshållningen. Rent praktiskt löstes detta genom stadens hemman,
vilka genom sina arrendekontrakt fick bidra med tillsammans 20 hästar
och bryggerimonopolet med åtta och stadens krogar med ytterligare fy
ra. Detta förhållande kunde dock ej upprätthållas efter 1846 års beslut
om näringsfrihet. Den 11 jan 1845 bestämdes att skjutshållningen skulle
vara förlagd till gästgivaregården, Kungsgatan 21. I reglementet fasts
logs att entreprenörer, som antogs skulle hålla fastställt antal hästar och
åkdon samt tillse att dessa jämte stallrum hölls i gott skick. Kurirer skul
le genast och utan hänsyn till kö erhålla hästar. Entreprenör skulle
också nogsamt vaka över att ordning, stillhet och anständighet bibehölls
bland skjutsare och formän så att " .... resande af dem icke varda för
närmade". Inte fick heller entreprenörer befatta sig med brännvinsut
skänkning vilket skulle vara enbart gästgivarens åliggande.

Antalet hästar och hur fort de skulle skaffas var noga reglerat:
" ....Under juni, juli och augusti skall det antal hästar som hvarje dygn
tillhandahållas och tiden hvilken de skola framskaffas utgöras af; om
1/4 timme 5, om 1/2 timme 10, om 1 timme 5, om 1Yz timme 10, sum
ma 30, samt åk- och fordon: öppna vagnar med 2:ne hästar 2; åkekärror
på fjädrar 8; trosskärror 6; ridsadlar 2; äfvensom 12 formän och skjut
sare.... " Under övriga delen av året låg kravet något under detta, men
innebar ändå att 25 hästar skulle finnas till disposition.

Förutom för den sedvanliga gästgiveriverksamheten utnyttjades dess
lokaler av kringresande artister som gav sina föreställningar där, som
t.ex. J. Balabrega som i april 1845 förevisade sitt konstkabinett.

I gästgivaregårdens stora sal" .... förevisas för första gången mina
bästa automater, samt en stor samling af mina bästa konstpjeser. En
samling Lusteldar bestående af 30 variationer. Optiska föreställningar
eller Andarnes uppenbarelse. De föreställa flera andar, som komma
sväfvande öfver theatern, hvilket skall sätta åskådaren i förundran".
Herr Balabrega återkom sedemera flera gånger till Vänersborg. En an
nan idog besökare på stadens gästgivaregård var magikern herr von Oli
vo, vars trolleriföreställningar troligtvis var något i tidens smak, då han
under de kommande decennierna återkom med jämna mellanrum.
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En annan grupp som naturligtvis också frekventerade gästgivaregår
den var tidens handelsresande. Snus- och tobaksfabrikören J.J. Heland
annonserade sin ankomst i april 1845 för att idka tillfällig minuthandel.
I hans rikhaltiga lager av dessa njutningsmedel återfanns" ....diverse
bättre, ordinära och parfurnerade snusslag, derbland Naturell, Rape
No. 1 och 2, Spaniol, Ögonsnus, Mellange och den mycket omtyckta
Hamburger S:t Omen, åtskilliga tobaksslag såsom Press, Rull, superfin
inlagd med mycken omsorg, för bättre tuggare fabricerad, rökfrie och
välsmakande, Negerhead och Cavendish Naturell".

Från 1 februari 1849 övertog fru Jakobina Carlberg, änka efter J.C.
Carlberg, även skjutsningsbestyren på entreprenad på fem år framåt.
Den 1 februari 1854 annonserade hon att hon upphört med gästgiverirö
relsen men likväl fortfarande höll rum för resande, Lokalen hade hela
17 rum härtill jämte nödvändiga stall- och vagnbodsutrymmen. Emel
lertid synes O. Andersson redan dessförinnan ha övertagit gästgiverirö
relsen och flyttat den till Kungsgatans andra ända, till sin fastighet
Kungsgatan 3. Emellertid beslutades på allmän rådstuga 10 juli 1854 att
den Carlbergska fastigheten Kungsgatan 21 skulle inlösas av staden för
att fortsättningsvis användas till gästgiveri, dit också skjutsstationen
skulle förläggas, vilket också skedde. Lösensumman för fastigheten var
15.000 riksdaler banko. Allt som allt innehöll huset 22 rum jämte kök,
brandsäker källare, handelslägenheter samt stor köksträdgård jämte ut
hus.

Ny gästgivare blev C.M. Andersson, som började verksamheten på
hösten 1854 och han rekommenderade sig till resande och lantbors be
nägna hågkomst med snyggt möblerade rum och restauration samt bi
ljard. Emellertid gick affärerna ej särskilt bra för honom utan 1859 be
gärdes C.M. Andersson i konkurs. Gästgivaregården, eller Hotel Victo
ria som den nu också kom att kallas övertogs av O.c. Gjötberg på ar
rende. Även han lockade gäster med snyggt möblerade rum och spis
ning, som serverades i därtill avsett spisrum eller i de enskilda rummen.
" ....Genom ett uppmärksamt bemötande, ferm uppassning och billiga
priser, samt ett komfortabelt anordnande af etablissementet i öfrigt, vill
jag försöka att tillvinna mig respektive besökandes välvilja och förtro
ende. Månatliga spisgäster emottagas äfven efter serskildt ackord, äf
vensom beställningar å middagar och såkallade sexor, då utrymme så
dant medgifver .... " Emellertid gick det lika illa för honom och 2-3 de-
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Källarmästare Olle Gjötberg som arrendera
de gästgivaregården.
Foto: Olle Presto, Vänersborg.

cember 1863 var det dags för
konkursauktion även för O.C.
Gjötberg. Då försåldes en
mängd möbler, ett fortepiano,
c:a 1200 skålpund sängkläder,
tagelmadrasser, lin- och dukty
ger, glas, porslin, kökssaker av
koppar och bleck, vin och spiri
tuosa, cigarrer och stearinljus
samt 4 hästar, två svin samt gäss
och ankor. När gästgiverirättig
heterna utauktionerades i maj
1864 ropade faktiskt O.C. Gjöt
berg åter in dem och fortsatte så
verksamheten men efterträddes
såsmåningom av källarmästaren
Carl Andersson men denne slu
tade 1867 för att efterträdas av

sin företrädare, vilken drev gästgiverigården fram till 30 september 1869
då hela gästgiveriverksamheten överflyttades till det då nyinvigda Stads
huset (stadshotellet), där ruljansen omhändertogs av källarmästare Wel
lander. Herr Gjötberg flyttade då till Strömbergska huset, Drottningga
tan 4, mitt för residenset, där han höll rum för resande. Hans verksam
het skulle även där få ett hastigt och oförmodat slut genom den stora
branden 25 maj 1870. Emellertid återflyttade han till gästgivaregårdens
övervåning där han höll rum för resande fram till 1871.

Emellertid var gamla gästgivaregårdens saga inte all efter att denna
verksamhet flyttats till nya och bättre lokaler. Lokalen fortlevde som
krog. Landshövdingeämbetet gav Wenersborgs nyare Minuterings- och
utskänkningsbolag rätt att bedriva försäljning i gamla gästgivaregården
och brukspatron Norströms hus och utskäckningen skulle få bedrivas
även den i gamla gästgivaregården samt i fru Lidbergs hus vid Residens
gatan. Den krog som funnits i änkefru Schermans krog samt Stadskälla
ren, båda belägna vid Drottninggatan upphörde helt vid denna omänd
ring 1869.

Sålunda bedrevs verksamheten till i maj 1875 då man auktionerade ut
gästgivaregården. Fastigheten som omfattade tomterna 269 och 270
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samt delar av 272 och 273 i kvarteret Liljan bestod då av det tvåvånings
gjuthus, som uppförts efter branden 1834 samt ett tvåvånings trähus
plus en mindre träbyggnad jämte uthus. Hela komplexet förvärvades av
Frimurareiogen Räta Vinkeln, som bildats detta år och var i behov av
lokaler. För den restaurationen man önskade i huset antogs källarmäs
tare Albert Ågren, som efter grundlig restaurering lät slå upp porterna
för den nya restaurangen 25 november 1875. "Lokalen utgöres af mat
sal, schweitzeri jemte enskilta rum för slutna sällskap, alltsammans
ordnat i ett med tidens fordringar öfverensstämmande prydligt skick.
Middagsspisning kan erhållas efter ackord och emottages jemväl be
ställningar af middagar och festmiddagar uti öfra våningen som eger en
rymlig sal jemte öfrige beqvämligheter. ... " I en artikel i Tidning för
Wenersborgs stad och län ger man den nya restaurangen de bästa vit
sord, inte minst för att man i staden tidigare enbart haft ett bättre ställe
(stadshotellet) som fått dragas med en svår trängsel. " ....När man in
trädt från gatan, befinner man sig omedelbart i en tambur. Denna väg
ledde förr tvärs igenom huset åt gården, hvarigenom ett ständigt svårt
luftdrag uppstod. Nu känner man sig omedelbart angenämt berörd vid
första inträdet. Till höger är matsalen, det fordna skänkrummet, hvars
midtelvägg nu, för mera utrymmes skull, är nedtagen och derinnanför
en skänk med schweitzeri. Till wenster i förstugan finnes tvenne särdeles
propra serveringsrum för enskilta sällskap. I dessa rum är ett dyrbart pi
ano uppställt och tidningar tillhandahållas kunderna. Samtlige rummen
äro med omsorg apterade för sina bestämmelser och möbleringen ytterst
proper. I matsalen blir en särskild vaktmästare anställd för att emottaga
de besökandes öfverplagg.... "

Trots det ampla berömmet lät källarmästare Ågren ingen möda va
ra ospard för att förbättra restaurationen. Redan året därpå lät han vid
taga ganska stora förändringar i lokaliteterna. " ....Under loppet av
sommaren har frimurareiogens restaurationslokal undergått en väsentli
gare förändring och reparation. Mellanväggen till de båda smårummen
till venster i tamburen är nedtagen och tvenne kakelugnar uppförda
samt den sålunda nyinredda lokalen apterad till matsal. Detta passar sig
också utomordentligt väl, då köket är i dess omedelbara närhet. Den
förra matsalen är inredd till schweitzeri, med prydliga möbler, gardiner
m.m. Rummen derinnanför äro äfven reparerade och omtapetserade;
de äro synnerligast afsedda för enskilda och mindre sällskaper ..... För
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att visa kunderna vägen till detta Bacchitempel har källarmästare Ågren
till lördagens och söndagens aftnar engagerat Wenersborgskapellet.. .. "

Källarmästare Albert Ågren vann allmän sympati och aktning för sitt
utmärkta sätt och tillmötesgående, varför lokalpressen beklagade hans
avflyttning i september 1877, då han avreste till Lidköping där han från
och med 1 oktober detta år skulle tillträda hotellet. Ny källarmästare
hos FrimurareIogen blev C.G. Lundgren, som närmast dessförinnan in
nehaft Järnvägshotellet i Hässleholm. Han frestade sitt vördade publi
kum med frukostar, dineer och soupeer a la carte samt åtog sig beställ
ningar och arrangemang kring privata tillställningar som bröllop o.dyl.
Han annonserade om table d'hote med smörgåsbord och 3 rätter mat å

1,25. Ostronälskaren kunde också få sitt. Stora friska ostron för av
hämtning fanns också och då för ett pris av 17 öre stycket. Ett knappt år
varade källarmästare C.G. Lundgrens sejour och avslutades med kon
kursautktion 11-12 september 1878. Rörelsen stannade knappt av för
rän den åter kom i gång. Fredagen 11 oktober 1878 återöppnades Fri
murareIogens restaurang, denna gång med Clara Wennermark vid rod
ret. Verksamheten var upplagd som tidigare med såväl månadsgäster
som enskilda, tillfälliga gäster. Nu annonseras för första gången följan
de" ....Till undvikande af misstag är priskurant uppslagen i alla rum."
vilket tydligen inte förekommit tidigare. I lokalerna kom restaurationen
under skriftande öden att drivas fram till att huset revs 1961 för Frimu
rareiogens nybygge, som även det kom att innehålla restaurang. Vid
denna förändring kom dock restaurangen att flytta en bit och hamna på
den tomt som gästgivaregårdens grannhus, hörnhuset Kungsgatan 
Vallgatan, stått, men som också tillhört Räta Vinkeln från 1875. Allt
jämt fortsätter den gamla gästgivaregårdens efterföljare den verksam
het som fanns här redan på 1830-talet.

Östertull
Ytterligare en servering fanns att tillgå vid östra delen av Kungsgatan.

Åtminstone redan år 1872 drev Maria C. Johansson en värdshusrörelse
vid Östra Tullen eller "sista huset vid Kungsgatan", vilket torde vara på
nuvarande polishusets plats. Här låg fordom den gamla tullporten mot
öster, varav alltså platsen fick sitt namn. Även namnet "Tullgarn"
nämns i Maria C. Johanssons annonser. Företaget bestod aven ölut
skänkningslokal, öppen till klockan 20.00 och en spisningslokal som
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stängdes kl. 23.00 och uti vilken serverades frukostar, middagar och se
xor, de senare med eller utan varm mat. Likaså erbjöds table d'hote.
Dessutom kunde man få kaffe, the, chocolade, öl, porter och sockerd
ricka, seltersvatten och champagnelemonad "af Kollinii berömda till
verkning" samt " ....äfven serveras smörgås med "lilla snapsen", allt
till modererade priser".

Stellan Granat 1948 i Vänersborg. Stu
dentexamen vid läroverket i Vänersborg
1968. Fil.kand med ämnena konstveten
skap, etnologi och arkeologi särskilt nor
deuropeisk. Anställd 1975 vid Älvsborgs
läns museiförening numera Älvsborgs
Länsmuseum.
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Arskrönika 1980

En sån tur att vi fick tillbaks vår normala vintertid igen, så att det blev
lite tidigare mörkt på kvällarna. Det visade sig nämligen vara enda sättet
att få undertecknad att hålla sig inomhus och fundera över årets gillek
rönika.

Ja, detta med sommartid fick de flesta av oss uppleva för första gån
gen. Anno 1916 lär man här i landet ha provat på denna tidsrnodelI. Jag
tycker att sommartiden är en ganska bra ide. Alla är dock inte nöjda,
lantbrukarna Lex. fick besvär med att väcka kossorna för mjölkning en
timme tidigare.

Sommartiden skulle enligt experterna innebära, att vi skulle få fler
soltimmar. Jo, jo! Trot den som vill! Det fordras ju då, att solen också
hittar igenom molntäcket ibland. I år har i vart fall vi här på västra si
dan av landet ej fått något överflöd av sol. Jag undrar, vad det tagit åt
vädergudarna. Årets sommar i Vänersborg förtjänar knappt betyget
"Godkänd". Småkyligt med massor av regn och åska. 358 mm vatten
lär ha sköljt över oss. Vädergudarna uppe vid Nordpolen får gärna blå
sa iväg kalluften någon annanstans i fortsättningen. Det finns faktiskt
dom som bättre skulle behöva känna ishavskylan dra in under skjort
kragen.

Vilket föranleder en snabb övergång till det utrikespolitiska fälteL I
mitten av 1979 möttes de tvenne supermakternas toppar i Wien för att
underteckna ett SALT-avtal. Allt var frid och fröjd. Avspänning var
nyckelordet. Herrar Bresjnev och Carter skakade hand, dunkade varan
da i ryggen och kysste kinden. Samtidigt som vi så träder in i det nya de
cenniet, invaderar Sovjetunionen Afganistan och stormaktskonflikten
är ett faktum. Åter blåser en iskall vind över världen. Trots såväl hot
om åtgärder från vissa håll som vädjanden från andra, rekommendatio
ner från FN, bojkott av olympiska spel m.m. tycks härskarna i Kreml
inte reagera annat än möjligen med ett hånleende.

En annan man som med ett hånleende tycks göra allt för att reta folk
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är ayatollahn Khomeini i Iran. Där vore det väl närmast en välgärning
om någon ville tysta honom,men så får man kanske inte uttala sig. I vil
ket fall som helst upphör man aldrig att förundras Över vilken makt
denne Khomeini och hans prästerskap har. Man hade förhoppningen,
att den nyvalde presidenten Banisadr skulle ha makt att återföra Iran till
en ordning, där man med omvärlden kunde föra en normal dialog. Ty
värr kom dessa förhoppningar på skam. Om fyra dagar, alltså den 4 no
vember, är det ett år sedan den amerikanska gisslan togs på ambassaden
i Teheran. Alla försök att få gisslan fri har hittills varit förgäves, såväl
fredliga sådana av bl.a. socialistinternationalen med Olof Palme, som
mer våldsamma av USA i ett militärt fritagningsförsök.

En lyckad utgång av fritagningsförsöket hade förmodligen inneburit,
att president Carter blivit nationalhjälte i USA. Det hade säkert räckt
till att göra nästa veckas presidentval tämligen onödigt. Nu har emeller
tid Carter fullt upp att freda sig och värva väljare i en oerhört jämn
kamp mot republikanen och tidigare filmcowboyhjälten Ronald Rea
gan. Utgången blir intressant.

Man skall naturligtvis inte göra sig rolig över krig, lidanden och ka
tastrofer, men nog glider tanken ganska ofta in på Lars Ekborgs nume
ra klassiska monolog: "Elände, elände, elände". Tidningsläsaren har i
år mött rubriker som: Nordsjökatastrof 139 man omkomna, Gasolycka
i Spanien 66 barn omkomna, Ärkebiskop Oscar Romero mördad vid al
taret, Bomben i Bologna kräver 82 offer, Militärkupper i Turkiet och
Bolivia, Jordbävningskatastrof i Algeriet, Tjörnbro påseglad osv.

Det nu aktuella kriget mellan Irak och Iran gör att man går med hjär
tat i halsgropen och befarar att fler nationer skall dragas in. Området,
som är så betydelsefullt för världens oljeförsörjning, är naturligtvis in
tressant för många utomstående både i öst och väst. Nog är det bra un
derligt, att mänskligheten inte kan lära sig att umgås fredligt. Men nu är
det så, att makten lockar många. Så har det varit i årtusenden och kom
mer nog tyvärr att förbli.

Hemma hos oss i Sverige har vi då äntligen klarat av kärnkraftsom
röstningen. Ja-sida, alltså förespråkarna för en användning av kärn
kraften under i vart fall de närmaste decennierna, vann en ganska över
tygande seger. Förvirringen var stor över vad de olika linjerna egentli
gen syftade till och stod för. Det blev mycket en diskussion experter
emellan. Det är skönt att det äntligen är över.
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Om inte annat så var ett definitivt beslut i kärnkraftsfrågan nödvän
digt för att trepartiregeringen skulle få något som liknade arbetsro. Det
fanns verkligen andra frågor, som krävde sin lösning. Budgetunder
skott. bytesbalansunderskott, utlandsskulder m.m. är ständigt återkom
mande begrepp i debatten. Resultatet av mycken tankemöda från rege
ringens sida blev den nyligen presenterade sparplanen. Det tog dock
lång tid att få ihop en sparplan, onödigt lång måste man säga.
Regeringspartierna har ej varit överens och Fälldin sägs ha dragit frågan
i sin berömda långbänk.

Fem magra år väntar oss enligt regeringens budskap. Den lilla tillväxt
vi eventuellt kan förvänta oss under de närmaste åren kommer att gå åt
för att betala räntor på vår utlandsskuld. Det blir en besk medicin för
oss alla. Men det är ju så att har man levt över sina tillgångar. så får
man sota för det efteråt.

Nedskärningen i departementens anslag kommer att drabba oss alla
mer eller mindre. Det enda glädjande jag kan finna är, att man beslutat
skära bort anslaget på ca 800.000 kronor till statens barnfilmsråd. Efter
rådets senaste sk rekommendation att ej visa Pippi Långstrumpfilmerna
längre har förmyndarbyråkratin visat sig från sin sämsta sida. I valet
mellan Pippi Långstrump och barnfilmsrådet har regeringen således ta
git ställning. Tack för det.

Den arbetsmarknadskonflikt som vi fick uppleva under våren för
bättrade minsann inte landets ekonomi. Det var den största konflikten
vi haft på svensk arbetsmarknad. Det var med spänning man knäppte
på TV:n för att se nyhetsprogrammen, vilka var de enda ej konflikt
drabbade sändningarna. Dagarna gick utan att någon lösning kunde
skönjas. Vi började bli utan både det ena och det andra till följd av
konflikten. Så äntligen en söndagkväll i maj kom beskedet, att parterna
hade accepterat medlarnas bud. Det satt dock hårt åt. Regeringen var
tvungen, att kalla till sig arbetsgivarrepresentanterna och ställa något av
ett ultimatum, innan konflikten var över.

Så har vi haft urpremiär för urtima riksmöte. Det var regeringens för
slag till momshöjning, som föranledde denna unika åtgärd. En något
onödig sådan kan man tycka, då beslut tydligen kunde ha fattats genom
att sammankalla ett par av riksdagsutskotten.

Lika frågande ställde man sig väl till den av oppositionen nyligen
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ställda misstroendeförklaringen mot regeringen Fälldin. Det var första
gången i enkammarriksdagens historia och regeringen sitter kvar.

Ja, det är inte bara momsen som gått upp. Diskontot, alltså riksban
kens utlåningsränta till bankerna, är nu 10070, vilket är liktydigt med
svenskt rekord, om det nu är något att yvas över.

Vi väntar också med spänning på resultatet av fastighetstaxerings
nämndernas arbete. Rejäla höjningar av taxeringsvärdena är att vänta.
Det är idag mången fastighetsägare som väntar med bävan.

Upp gick emellertid ej den främmande ubåten, som smög omkring i
Stockholms skärgård. Trots sjunkbomber lyckades marinen inte skräm
ma upp den ur djupet. Marinen fick utstå kritik för att man inte lycka
des få tag på utbåten. Såvitt jag kan förstå så skötte man hela historien
klokt och riktigt med tillgängliga resurser. Den vitsige göteborgaren ut
tryckte sig annars sålunda: "Nu måste vi la snart gå te botten med de
här problemet".

I början av året fick vi i massmedia följa transportarbetarförbundets
ordförande Hans Ericsson och hans eskapader. Skattefusk och krogva
nor ventilerades flitigt i pressen. Hans Ericsson m.fl. fick sparken. De
senaste veckorna har vi fått uppleva ännu fler sk skandaler i fackföre
ningsrörelsen, där ombudsmän och andra beskylls för att ha fått ut för
stora traktamenten vid tjänsteresor och konferenser. Det tycks inte ska
da om man ser över sina rese- och traktamentsbestämmelser inom LO.

Uti företagsvärlden snurrar hjulen för fullt i vart fall så länge hög
konjunkturen består. Volvo fortsätter sina strävanden att komma in i
Norge för ett vidare samarbete. Man har nu fått norrmännens tillstånd
att leta olja i Nordsjön nordväst om Trondheim. Vidare fortsätter
Elektrolux att övertaga andra företag. Grängeskoncernen förvärvades
nyligen för 725 milj. kronor.

Saabfabriken i Trollhättan har nu tillverkat sin sista SAAB 96:a, vars
prototyp 92:an började produceras i slutet av 40-talet. Det är minsann
inte många bilmodeller som står sig i över 30 år. Såväl Boliden som riks
banken lär ha tjänat en och annan krona under året på de fantastiskt
höga guldpriserna. Kilopriset på guld var under året upp i 84-85.000
kronor, att jämföras med priset 1973 som var 6.190 kronor. Ack, den
som hade haft några kilo guld liggande.

I år har vi fått lära oss ett nytt spel, nämligen Lotto, som administre
ras av Tipstjänst. Det lät enkelt att pricka in sju nummer. Jag försökte
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en gång och vann inget, så jag slutade. "Inte e seffra rätt" som gubben
sa.

Forskarna har nu kommit fram till att miniräknarens användning i
skolan kan dölja bristande kunskaper. Det är klart, att miniräknaren är
riktig att använda, när man behärskar de grundläggande kunskaperna i
matematik. Det gäller att först lära sig att förstå matematikproblemen,
sedan kan användandet av diverse tekniska hjälpmedel vara motiverad.

Apropå skolan. Nu har skolöverstyrelsens generaldirektör kommit
fram till, att det vore bra om varje klass hade ett eget klassrum. Mycket
tyder på att de flitiga lokalbytena stressar och splittrar eleverna. Det var
kanske inte så tokigt i den gamla skolan i alla fall.

Vad har då tilldragit sig i vårt kära Vänersborg?
Ja, busshållplatsen håller man på att flytta fram och tillbaka. Till en

början blev bussarna kvar på de, avstängda delen av Edsgatan. Bussku
rer byggdes på östra sidan av Torget till en kostnad av 9.000 kronor
styck. Nu befarade man verkligen, att den provisoriska busshållplatsen
skulle bli permanent. Politikerna tycks dock ha tagit intryck av opinio
nen och flyttade hållplatsen till norra delen av Torget vid Drottningga
tan, även detta på försök. Edsgatan är och förblir dock avstängd. Fort
sättning följer nästa år och busskurerna står oanvända.

I förra veckan fick vi uppleva, att oktobermarknaden flyttades från
Torget till Hamngatan pga att våra vittomtalade bussar inte kunde flyt
ta på sig. Detta må av många betraktas som en bagatell men ändå värd
att påpekas tycker jag. Nog kunde man för en enda dag ha flyttat buss
hållplatsen till ex Fisktorget, så att vi hade fått uppleva ännu en okto
bermarknad på sedvanlig plats. Det är dock en kanske 100-årig tradition
man ruckar på. Jag tycker detta är ganska dåligt.

I övrigt har, som alla märkt, Dalbobron reparerats och detta till en
kostnad av 17-18 milj. kronor. Bron var avstängd i mer än 3 månader.
Under denna tid fick vi "åka färja" över nya hamnkanalen. Många var
vi som befarade stora trafiksvårigheter. Dock visade det sig, att trafiken
flöt ganska bra bara alla tog det lugnt och sansat. Det gällde dock att
passa tiderna då färjan låg i läge för landsvägstrafik, annars fick man
vackert ta omvägen runt Båberg och Öxnered.

Nu börjar det äntligen hända saker i Stadshotellsfrågan. Kommunen
har givit K-konsult i uppdrag att skissera på förslag till restaurang- och
festvåningsdelen. Vi får hoppas, att vi någon gång nästa år kan få se lju-
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sen lysa i fönstren från den nu så mörka och tillbommande gamla bygg
naden.

Till vår glädje kan vi konstatera att det nu finns framskridna planer
på bostadsbyggnadsprojekt i nordstan. Gamla småskolan har rivits och
får ge plats för 41 lägenheter i HSB-regi. Vidare finns stora planer för
kv. Flädern. Stadsbyggnadskontoret har tänkt sig byggnation av ett an
tal tvåvånings radhus. Några gårdshus måste tydligen rivas, bI.a. det
gamla charkuteriet, men i övrigt skall bebyggelsen bibehållas och de nya
husen anpassas till nuvarande bebyggelse. Utmärkt, fortsätt så, det
finns säkert flera kvarter, som kan utnyttjas på detta vis. Varför inte kv
Nässlan t.ex. nu när man ändå har börjat riva där.

Kampen mot sprit och drogmissbruket går vidare. Det är en nog så
svår kamp, som inte blir precis lättare av att vissa myndigheter av out
grundliga skäl inte tillåter kommunerna att införa totalt förbud mot
spritförtäring på allmän plats. Ett sådant förbud måste komma förr el
ler senare, då missbruket tagit sig sådana former, att ett förbud fram
står som oundvikligt. Drogmissbruket har tydligen tyvärr sina föresprå
kare. På annat sätt kan jag inte uppfatta situationen, när en utländsk
rockstjärna har tillåtits att helt öppet röka marijuana vid en konsert i
Scandinavium i Göteborg eller när TV 2:s Rapport låter sända en inter
vju, där en känd svensk sångare och författare öppet uttrycker, att han
inte är beredd att ta avstånd från droger. Det finns bara ett ord: Sorg
ligt.

Nåväl, nu Över till något betydligt trevligare. Birger Sjöberg-spelet
"Lilla Paris" uppfördes i somras med fyra föreställningar vid Skräck
lan och inför sammanlagt nästan 3.000 åskådare. Trots att vädret dessa
dagar i slutet av juni verkligen inte visade sig från sin allra bästa sida,
blev föreställningen en stor succe. Många rosor ströddes över aktörer,
orkester, regissör, häst m.fl. Vi får verkligen hoppas på en fortsättning.

Så noterar vi med tillfredsställelse, att Vänersborgs folkmängd i år
ökat med hela sju personer. Vår södra grannkommun däremot minska
de med drygt 300 personer. Nog om detta.

Vidare noterar vi, att årets kulturstipendium delades mellan de två
gillebröderna Erik Andersson, för hans hängivna arbete för Dalaborgs
parken, och Kjell Lagerkvist, för hans värdefulla bidrag till kommunens
musikkultur i egenskap av kÖrledare, solosångare och mycket annat.

Landstinget slår ett slag för kulturen genom att som första landsting i
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Sverige anordna en permanent konstutställning i en affärslokal på
Kungsgatan. Meningen är tydligen att i första hand betjäna landstingets
inrättningar med konstverk och utsmyckningar. Vi vanliga skattebetala
re får tydligen också beskåda de utställda alstren. Man kan dock fråga
sig om lokaliseringen verkligen behöver ske till en lokal med så centralt
affärsläge.

Häromdagen fick vi på TV se en ny kriminaltriller av journalisten och
gillebrodern Uno Palmström, numera verksam i Stockholm. Han börjar
bli en riktig kändis i dessa sammanhang. Boken, som har legat till grund
för TV-spelet har jag ej läst, men filmen var väl värd att ses. Hoppas
han fortsätter i samma stil.

Idrottsåret har mycket dominerats av de olympiska spelen, som av
hållits i Lake Placid och Moskva. Sommarspelen drabbades av åtskilliga
avhopp pga politiska orsaker, som tidigare berörts. De idrottsliga fram
gångarna för Sverige i vinterspelen ordnades icke oväntat av den utom
ordenlige och charmerande Ingemar Stenmark. Han är helt sagolik den
ne balanskonstnär. Thomas Wassberg är en annan av dessa fantastiska
vinnartyper. Att vinna ett olympiskt skidlopp över 15 km med 1 hundra
dels sekund över den finske storåkaren Juha Mieto kräver verkligen, att
man har segerhuvan på sig.

I sommar-OS lyckades vi ta två guld genom våra duktiga simmare Per
Arvidsson och Bengt Baron, den sistnämnde en verklig pangsensation.

Även i vår kommun kan vi glädja oss åt olympiska medaljer. Den
duktige synskadade simmaren Håkan Karlsson kom hem från
handikapp-OS i Holland med två individuella medaljer och två lag
kappsmedaljer. Strongt gjqrt, grabben är inte mer än 16 år och har
många år framför sig i bassänger världen över.

Vårt lands idag internationellt sett störste idrottsman får aldrig en
chans att ta några olympiska medaljer, eftersom han valt tennis som sin
sport. Nu tror jag inte Björn Borg sörjer detta speciellt. Han fortsätter
att sopa banan med tenniscirkusens giganter. Fem gånger i följd har han
vunnit Wimbledon. Hårt har det suttit åt, men vunnit har han gjort. Vi
får väl se nu hur det går när han har gift sig.

Ur vår lokala synvinkel gläds vi verkligen åt cykelklubben Wäners
hofs framgångar vid junior-SM. Guld i lagkapp följdes några dagar se
nare av guld individuellt av Magnus Knutsson i tempokörning mot kloc
kan. Den senares prestation var anmärkningsvärd mot bakgrund av så
väl punktering som kedjeavhopp. Vad månde bliva?
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En för många kanske okänd idrottsman är gillebrodern Arne Hertz.
Han utsågs i slutet av 1979 till världens bäste co-driver, alltså andreföra
re eller kartläsare. Han har under många år tillhört topparna inom rally
sporten, då främst som den som håller reda på kartor, tider, kurvor,
hastigheter m.m. Att han kan hålla reda på siffror kan undertecknad in
tyga. Arne var en verklig baddare på matte, när vi gick i skolan.

IFK Vänersborgs bandylag syntes gå en ijus framtid till mötes. All
svenskt avancemang tycktes klart. Men ack, fem mål i baken nere i Tra
nås och så var de allsvenska förhoppningarna borta för den gången.

I fotboll har VIF:s juniorer visat framfötterna genom att avancera till
semifinal och sedermera bli 3:a i västsvenska juniorcupen.

Vänersborgs Tennisklubb har fyllt 60 år och Vänersborgs AIK 40 år.
Båda jubileerna firades med utdelning av många utmärkelser. Vi gratu
lerar båda föreningarna och hoppas att man även framgent lägger ned
lika stor möda på att träna och fostra våra ungdomar till goda idrotts
män.

Vi gratulerar också de idrottsföreningar i kommunen som nu genom
den beslutade överbyggnaden av ishockeybanan får tak över huvudet.
Visserligen lär det kosta drygt 2,5 milj. kronor men är ett synnerligen
angeläget projekt.

Slutligen tycker jag, att det vore bra, om vi började se lite mer positivt
på livet och framtiden. Jag vägrar att tro på alla undergångsprofetior.
Vi måste ha tilltro till framtiden, vi måste vara optimister, tro på oss
själva, anstränga oss och framför allt inte ge upp. Jag tror att vi på 80
talet kommer att bli lyckligare och harmoniskare, att vi kommer att må
bättre genom ett lyckligare och sundare leverne att vi kommer att vara
mera rädda om varandra, våra barn och våra gamla.

Jag tror att småstadsiden kommer att prägla stadsplaneringen, att
småföretagandet med hantverksskicklighet och kvalitetstänkande får ny
fart. Vi måste tro på framtiden.

Låt oss till sist enas om att leva efter ordspråket:
INGEN DAG UTAN ETT LEENDE!
Vänersborg Allhelgonadags afton den 31 oktober 1980.

Kjell Thernquist
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t
MINNESRUNOR 1980-81

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

Under tiden hela kalenderåret 1980 och första hälften av 1981 har inte mindre än 19 av
våra gillebröder lämnat oss. De korta rader som här följer vill hedra deras minne och erin
ra om deras samhälleliga gärning.
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F. hemmansägaren GOTTFRID LARSSON var
[ödd på Johannesberg i Vänersborg den 5 jan. 1896
och avled i Vänersborg den 9 jan. 1980. Under hela
sin aktiva tid förblev Gottfrid modernäringen trogen
och han blev den siste brukaren av Båbergs gård.
Tillsammans med sin broder på Kullens gård gjorde
han stora leveranser av potatis och grönsaker till
olika inrättningar. Han var medlem av Slakteri- och
Mejeriföreningen och har omvittnats som en driftig
och framsynt jordbrukare. Gottfrid Larsson var en
stilla och försynt natur med ett lättsamt lynne.

Medlem av Gillet sedan 1969.

F. kamreraren GUSTAF THORSTEN BROCK
NER föddes i Vänersborg den 12 juli 1898 och avled
den 13 jan. 1980 i Västerås. Han kom tidigt ut i för
värvslivet och arbetade, efter genomgången folk
skola, fram till 1916 inom hemstadens industrier.
Vid sidan av detta genomgick han Hermodskurser
och idkade kvällsstudier , vilket gjorde att han 1916
blev lärare vid Gotthardska handelsskolan, en privat
skola som under många år var en språngbräda för
studieintresserade att komma framåt. Brockner an
ställdes 1917 vid Trollhätte Kanalverk med placering
vid Brinkebergskulle, 1929 erhöll han förflyttning
till huvudkontoret i Trollhättan. 1940 förflyttades
Brockner igen, denna gång till Västerås och Statens
Vattenfallsverk, Västerås Kraftverk, varifrån han
pensionerades 1963 efter 46 års tjänst inom Vatten
fall.

Litteratur och främmande länders historia var några av Thorsten Brockners stora fri
tidsintressen, han gjorde också många utlandsresor. Redan i mitten av tjugotalet, då resor
till främmande länder inte tillhörde vanligheten, gjorde han en längre resa till Sicilien. Ge
nom sommarstugan i Dalbergså på Dal, där han vistades stora delar av året och då spe
ciellt efter pensioneringen, hölls kontakten med Västsverige och födelsestaden. Brockner
var bl.a. medlem i Frimurareorden och Birger Sjöberg-sällskapet. I Gillet inträdde han
1961.
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F. drätselassistenten ALLAN HEDEN som var
född i Göteborg 18 juni 1907 kom i unga år till
Vänersborg där han avled den 9 febr. 1980. Efter
studentexamen vid hal i Vänersborg 1927 var han
under några år anställd som kontorist vid Wargöns
AB. Sedan han prövat på journalistyrket hos ELA
1931-32 erhöll han anställning i stadens tjänst
1932. Med undantag aven tid 1956-57 då Allan
Heden tjänstgjorde som kyrkokassör, blev han drät
selkontoret trogen till sin pensionering. Han tillde
lades också stadens förtjänstmedalj.

Allan Heden har också på ett annat sätt gjort sig
förtjänt aven plats i vänersborgarnas hjärtan.
Redan under skoltiden grundades Allans teaterin
tresse och hans begåvning i detta hänseende var högt
över amatörens. Vid de teateraftnar som gavs på

Vänersborgs teater under 20-talet till förmån för skolungdomens f j ällfärder kreerade Al
lan med den äran de roller som han fick sig tilldelade. Senare blev han, i de revyer av mär
ket "Godis" som i många år vid nyårstid gavs på teatern den klart lysande mångsidige re
vyartisten. Inom Sällskapet Par Bricole gjorde Allan Heden under en tid av fyra decennier
stora insatser inom såväl sången som teatern, även i Frimurareiogen Räta Vinkeln deltog
han gärna i sångliga sammanhang. Allan Heden var en angenäm sällskapsmänniska, en
öppen generös natur som det var ett nöje att umgås med och att få räkna som vän.

I Gillets arbete har Allan Heden deltagit som ledamot av Beredningsnämnd och Års
skriftsnämnd samt som räkenskapsgranskare. Han inträdde i Gillet 1934.

Direktören HALDOR THIMGREN föddes i Ul
ricehamn den 5 juli 1904 och avled i Hägersten den
28 febr. 1980. Han kom i unga år till Vänersborg där
han blev student vid stadens läroverk 1923. Efter
examen vid Göteborgs Handelsinstitut 1924 började
han sin långa mannagärning inom pappersbranschen
vid Wargöns AB dels som korrespondent och dels
på laboratoriet. 1929 praktiserade Thimgren i Eng
land och blev 1930 anställd vid Inlands AB, Lilla
Edet, han blev senare chef för bolagets avdelnings
kontor i Norrköping, därefter verksam inom pap
persgrossistfirman Björklund. När han blev chef
för Lyddon & Co Ltd's avdelningskontor, kom han
att bosätta sig i Stockholm där han också drev egen
firma i pappersbranschen.

Haldor Thimgren var aktiv inom Brännkyrka
kyrkobrödrakår, inom Mälarhöjdens IF:s tennissektion och Vänersborgs Skolkamrater i
Stockholm; dess ordförande under många år.

Haldor besökte gärna sin ungdoms stad och var en ofta sedd deltagare vid Gillets hög
tidsstämmor. Han inträdde i Gillet 1954.
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F. tillskäraren ERIK ALBRECHTSSON föddes i
Vänersborg den II juni 1894 och avled den 1 maj
1980. Albrechtsson började som yngling inom sko
industrin 1908 genom sin anställning hos A. F. Carls
sons Skofabrik AB. 1920 flyttade Erik till Stock
holm där han lO-talet år arbetade hos Stockholms
Skofabriks AB, innan han återvände till Vänersborg
och A. F. Carlssons. Som god yrkesman var han
respekterad av fabriksledning och arbetskamr<lter.

Under sina stockholmsår var Erik Albrechtsson
intresserad besökare av den tidens goda utbud av
teater- och revyföreställningar. Detta intresse tog
han med sig hem och började själv i trängre kretsar,
bl.a. på Arbetareföreningens medlemsfester, upp
träda på tiljan både som kuplett- och vissångare
och historieberättare. Allt föredraget på ett utmärkt

sätt och med stort bifall av åhörarna. Erik Albrechtsson hade genom sitt angenäma sätt
att vara många vänner, tyvärr glesnade leden, alla blev inte lika gamla, och de sista åren
blev Erik allt mera ensam.

I Gillet var Albrechtsson medlem sedan 1954.

Kaptenen GUNNAR EDHOLMER född i Väners
borg den 12 okt. 1900 avled i födelsestaden den
8 juli 1980. Efter studentexamen vid läroverket
1920 ägnade han sig åt militäryrket, fänrik vid
Västgöta regemente 1922, löjtnant 1927. Vid rege
mentets nedläggning överflyttades Edholmer till
Kronobergs regemente där han blev kaptell. 1939
avlade han intendentexamen. Under krigsåren
1940-1945 tjänstgjorde Edholmer som militär
assistent vid Statens Järnvägar. Efter att 1948 ha
tagit avsked som officer på stat innehade Gunnar
Edholmer olika militära uppdrag, hemvärnsofficer
vid FO-staben i Kalmar 1948-54, föreståndare för
civilförsvarets byrå i Kinna 1955-60. 1960 åter
vände Gunnar Edholmer till födelsestaden för
någon tids tjänst vid länsstyrelsen. Han var en

intresserad medlem av Frimurareorden och en mycket arbetsam medlem i Kungl. Västgöta
Regementes Kamratförening där han, innan den upplöstes, blev dess sista ordförande. I
Västergötlands Hembygdsförbund var han hedersledamot tack vare sin stora arbetsinsats.
Gunnar Edholmer var en rakryggad personlighet som icke dagtingade med sitt samvete,
han var i allra högsta grad sina vänners vän och delade gärna med sig av sin erfarenhet och

kunnighet till andra.
Medlem av Gillet sedan 1962.
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Köpmannen STURE LINDSKOG föddes i Hel
singborg den 28 nov. 1895 och avled i Trollhättan
den 20 ang. 1980. Lindskog kom i sin barndom till
Vänersborg där han efter slutad skolgång utbildades
till finsnickare. Han genomgick även Tekniska
skolan i Vänersborg. Några ungdomsår var han bo
satt i U.S.A. Efter att ha varit anställd hos snickeri
firman Bröderna Svensson öppnade han tillsam
mans med sin maka manufakturaffär i Åsensbruk,
senare drev han Vera-Magasinet i Trollhättan.

Inträdde i Gillet 1969.

F televerksarbetaren HELMER THUNBERG
född i gamla Sandmarkska på Gasverksgatan den
10 okt. 1910 avled den 12 sept. 1980, vid från
fället boende i samma kvarter där han fötts fastän
med adress Edsgatan.

Efter slutad skolgång anställdes Helmer hos
Trädgårdsmästare Anton Thernquist, där han kom
att stanna i sju år, tills han flyttade till Skofabriken,
där han verkade i sjutton år. Från 1947 och till
pensionen 1973 var Thunberg anställd vid televerk
staden, Vänersborg. Under många år tjänstgjorde
han i borgarbrandkåren och erhöll för detta Brand
kårsförbundets förtjänstetecken 1956 och Svenska
Brandkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i guld
1963.

Helmer Thunberg var mycket musikintresserad
och ersatte ofta sin farbror Axel Åkerfeldt vid trummorna. Vid otaliga tillfällen har han
också marscherat genom staden med Stadsmusikkåren och slagit mässingiock. I Arbetare
föreningen var Helmer medlem sedan 50 år tillbaka. Som v. värd i Sandmarkska under 25
års tid gjorde Helmer sig känd som en vänlig och hjälpsam människa och var i övrigt en
försynt och tystlåten natur.

Medlem i Gillet sedan 1969.
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F. montören ARVID PETERSON föddes den
20 sept. 1897 i gamla Kokhuset, där han Lö. bodde
kvar tills det revs 1964. Han avled den 30 sept. 1980
och hade förmånen att de senare åren få bo med
utsikt över den del av Vänersborg som han älskade:
inloppet från Dalbosjön och Gamla hamnkanalen.

Redan 1908 började Arvid sitt långa arbetsliv vid
dåvarande Sjöstrandska Bryggeriet, vid 14 års
ålder fick han anställning vid Skofabrikens kartong
fabrik och stannade där i 5 år. 1917 blev Väners
borgs Elverk hans arbetsplats för 51 år framåt tills
pensioneri~en 1968. Utöver sitt ordinarie arbete
var Arvid Peterson engagerad som ledamot i avdel
ningsstyrelsen för Sv. Elektrikerförbundet under 30 .
år, den mesta tiden som ordförande. Inom den
vänersborgska idrottsvärlden var Arvid Peterson ett

välkänt namn. Sålunda tillhörde han VIF:s bandylag under åren 1910-1930 och var med
och vann föreningens första distriktsmästerskap i bandy 1919. Under många år tillhörde
han VIF:s och Gymnastikföreningens elittrupp i gymnastik. Som roddare i Vänersborgs
Roddklubb tillhörde han laget som hemförde Vänersborgsklubbens första SM 1922. Seg
landet fick också sin del gellOm att Arvid var gast på John Dahlbergs 40:or, Titti I och Tit
ti II, som vann många segrar.

Arvid Peterson var en av initiativtagarna till föreningen Gamla Kokhuspojkar och blev
också föreningens första ordförande, vid bildandet av Vänersborgs Motorbåtsklubb 1931
var Arvid en av initiativtagarna. För sina insatser inom föreningar och styrelser blev Arvid
hedersledamot i bl.a. Sv. Elektrikerförbundet, Vänersborgs Idrottsförening, Motorbåts
klubben och Kokhuspojkarna. Arvid var en färgrik, öppen och glad människa alltid redo
att berätta minnen från sitt verksamma liv.

Blev medlem av Gillet 1957.
F. fastighetsskötare OLOF SUNNERDAHL

föddes den 10 nov. 1909 i Vänersbog och avled den
3 okt. 1980 iV. Tunhem.

Efter avslutad skolgång började han 1924 vid
A. F. Carlssons skofabrik där han stannade till
1930, då han gjorde sin värnplikt. Under de ur
sysselsättningssynpunkt svåra åren i början av 30
talet fick Sunnerdahl, som så många andra, söka sin
utkomst utanför hemstaden och var sålunda syssel
satt med beredskapsarbete i Småland 1930-1936.
Olles nästa arbetsgivare blev bussbolaget Dahlgren
och Johansson, under 14 år till 1950 körde han buss
på linjen Vänersborg-Trollhättan. Från 1950 var
Sunnerdahl anställd vid Länsstyrelsen i Vänersborg
som fastighetsskötare, efter genomgången värme
skötarkurs såsom maskinist.
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I ungdomen intresserad seglare ägde Olle tillsammans med två kamrater segelbåten
"Titti", tidigare ägare dels John Dahlberg och dels Sten Wennberg. Smalfilmning var en
hobby som han ägnade mycket av sin fritid åt, många motiv fann han på Hunneberg, i
vars närhet han också kom att bo de sista åren på Larsgården i V. Tunhem. Olof Sunner
dahl var en sann naturvän som på rätt sätt kunde umgås med skönheten och stillheten i na
turen.

Han ingick i Gillet 1951.

F. disponenten CHRISTIAN von SYDOW föddes
i Stockholm den 6 maj 1899 och avled där den 28
okt. 1980. Redan i ungdomen kom han till Väners
borg där han 1917 avlade studentexamen. Efter
Jur. Kand. i Uppsala 1923 och tingstjänstgöring
1923-1925 var v. Sydow sekreterare vid de nordiska
arbetsgivareföreningarnas byrå i Bryssel under
några år. Därefter direktörsassistent vid Sv. Arbets
givareföreningens allmänna grupp till 1928 då han
blev ombudsman vid Bergvik och Ala nya AB.
1933-1937 var v. Sydow VD i föreningen Scankraft
och 1938 tillträdde han posten som VD vid Holmens
Bruks oc\J Fabriks AB vilket också inkluderade
samma post i Förenade yllefabrikerna. Dessa krä
vande uppdrag skötte han under 25 år på ett sätt
som gjorde honom respekterad som en av vårt lands

främsta industrimän. Vid sidan av sin dagliga gärning hann den arbetsamme mannen
också med en massa förtroendeuppdrag såsom styrelseordförande vid Norrköpings Tek
niska läroverk, Norrköpings stads yrkesskolor, inspektor vid Norrköpings högre allmän
na läroverk under 10 år, Styrelseordförande i Svenska Tidningspappersbruksföreningen,
Textilrådet, Sv. Ylleindustriföreningen, Sv. Industriförbund, Näringslivets samarbetsor
gan m.fl. uppdrag. Under tiden 1961-65 representerade han högerpartiet i riksdagens
andra kammare.

Christian von Sydow har omvittnats som en man utrustad med ett klart intellekt, med
auktoritet och tyngd i sitt uppträdande, men också med hjärtats värme; att göra gott och
vara glad.

Medlem i Gillet sedan 1945.
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Direktören, civilekonomen LARS STRÖM
föddes i Vänersborg den 30 maj 1930 och avled här
den 25 jan. 1981. Efter studentexamen i hemstaden
1948 genomgick han Handelshögskolan i Göteborg
och Textilinstitutet i Borås. I släktföretaget C.H.
Ströms Herrekiperingar i Göteborg och Stockholm
började Ström sin bana tills han 1956 blev ekonomi
chef och verkställande direktör för ELA i Väners
borg och tillika VD för Nabbensbergs och Fridhems
tegelbruk, 1965 inköpte ELA Trollhättans Tidning
så även denna kom att lyda under Ströms direktör
skap. Under hans ledning utrustades tidningsföre
tagen med avancerad grafisk teknik. I flertalet
branschorganisationer var Lars aktiv inom de olika
styrelserna. 1976-77 var Ström president i Väners
borg-Brättes Rotaryklubb och sedan 1960 styrelse

medlem i Svenska Handelsbanken i Vänersborg. Lars Ström var en rikt utrustad natur
med många intressen, musik, båtar, jakt och friluftsliv.

Sedan 1964 var han medlem av Gillet.

Frisörmästaren ERIC DAHLIN var född i Väners
borg den 2 okt. 1896 och avled den 28 jan. 1981. Ef
ter avslutad skolgång erhöll Eric sin utbildning till
frisör hos Ludvig Magnusson. 1921 övertog Eric
Dahlin tillsammans med Harry Johansson den
rörelse i frisörbranschen som då drevs av Elis Wein
stock i huset Edsgatan 18. Dahlin och Johansson
höll ihop i hela 47 år, tills dess de ansågo sig mogna
för pension och rörelsen, som då låg på Edsgatan
14, överläts i andra händer. Dahlin var medlem i
Hantverksföreningen och Sv. Frisörföreningen, vars
förtjänstmedalj han erhållit och han var under
många år aktiv hemvärnsman. I likhet med många
av sin generations frisörer var han en berättare
av rang och otaliga är väl de vänersborgare som
samtidigt med rakning fick en rolig historia med sig

ut från raksalongen. Eric Dahlins stora fritidsintressen, som han ägnade sig åt så fort han
fick tillfälle, var jakt och fiske.

Medlem i Gillet sedan 1930, skulle han vid högtidsstämman 1980 tilldelats 50
årstecknet, men kunde av hälsoskäl ej infinna sig.
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Köpmannen AXEL LINDBERG föddes i Väners
borg den 23 nov. 1912 avled härstädes den 20 jan.
1981.

Efter avslutad skolgång fick Axel anställning vid
Fribergs Motorverkstad, där fick han utlopp för sitt
stora motorintresse och erhöll en gedigen utbild
ning inom verkstads- och motorbranschen. Seder
mera övertog han Texaco bensinstation, som då låg
vid gamla vattentornet men 1953 flyttades till ny
byggd serviceanläggning vid Östra vägen. 1966 bytte
Axel Lindberg bransch och övertog Thulins speceri
och tobaksaffär, vilket också innebar en grossist
rörelse inom tobaksbranschen. Speceriaffären ned
lades 1973, i samband med att Sparbanken in
köpte fastigheten för sin tillbyggnad vid Residens
gatan. Genom sin utåtriktade verksamhet kom Axel
i förbindelse med olika människor och fick många
vänner.

Redan 1942 inträdde han i Gillet.

F. fastighetsskötare ERNST OLSSON som avled
den 5 mars 1981 var född på Sjöberget i Vänersborg
den 29 okt. 1901. Som l3-åring började han vid
Nabbensbergs tegelbruk där han var anställd ända
till sin pensionering 1968; mer än ett halvt sekel
hos samma arbetsgivare. Starkt fackligt intresserad
gjorde Ernst bestående insatser bl.a. som ordföran
de i Fabriksarbetareförbundets avd. 103 och såsom
bas för lokala avtalsförhandlingar under många år.
Han var styrelsesuppleant i ABF och ordförande i
Vänersborgs sportfiskeförening. En tid var han
också ledamot av stadsfullmäktige. Vid sidan av sitt
ordinarie arbete blev Ernst Olsson, när HSB-fastig
heten i kv. Lärkträdet färdigställts i början av 50
talet, v. värd och fastighetsskötare. Denna syssla
innehade han delvis ända till sitt frånfälle då en
lång och väl fylld arbetsdag avslutades.

1955 inträdde Olsson i Gillet.
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F. skofabriksarbetaren KARL EDV. JOHANS
SON föddes i Vänersborg den I sept. 1908 och av
led den 10 mars 1981. Omedelbart efter skolan
började Karl på Skofabriken, där han var verksam
i 46 år tills fabriken lades ner 1969. De återstående
åren till pensioneringen arbetade Karl på pappers
bruket i Vargön. Som ung var Karl Johansson aktiv
inom VIF:s boxningssektion och ett antal priser
vittnar om hans framgångar i ringen. Bl.a. var Karl
med i det representationslag som 1926, vid väst
svenska mästerskapen i Borås, blev bästa lag och
till VIF hemförde Västsvenska pokalen. På senare år
sågs Karl Johansson ofta flanera i staden och sitt
idrottsintresse visade han genom att vara åskådare
vid olika idrottsevenemang.

Sedan 1966 var Karl Johansson medlem i Gillet.

F. poliskonstapel OSCAR SUNDELlUS född i
Vänersborg den 14 sept. 1901 avled den 20 april
i hemstaden. Redan 1914, efter avslutad skolgång,
kom Oscar ut i förvärvslivet genom anställning i
brodern Gottfrids affär. Efter olika konditioner i
affärsbranschen anställdes Oscar vid stadens polis
kår 1925. Då han pensionerades 1961 hade han
under lång tid tjänstgjort, som det på den tiden
hette, som l:e poliskonstapel. Stadens förtjänst
medalj erhöll Oscar Sundelius efter 30 års väl meri
terad tjänst, han tilldelades även guldmedalj för
lång och trogen tjänst. I ungdomsåren deltog Oscar
i brottning och rodd, senare blev hundar, jakt och
fiske hans stora hobbies förutom det stora intresse
han nedlade på sommarstugan å Ekenäs. Oscar
Sundelius var en lugn och sansad man, väl skickad

för det som blev hans livsuppgift. Oscar inträdde i Gillet 1930 och tilldelades vid 1980 års
högtidsstämma 50-årsmärket.
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F. kommunalarbetaren RAGNAR LARSSON
föddes i Vänersborg den 14 juni 1908 och avled här
den 4 maj 1981. Som yngling var Ragnar en tid an
ställd hos Hagborgs Möbelaffär för att senare börja
på Skofabriken. Några år vistades han i Göteborg
där han var biträde i en affär som drevs aven syster
till honom. Så småningom återvände Ragnar till
födelsestaden och anställdes i kommunens tjänst.
Larsson var skojfrisk och rolig i sitt uppträdande
och lockade gärna till skratt när han strödde sina
dråpliga skämt omkring sig.

Han var medlem av Gillet sedan 1955.

Överstelöjtnanten CARL-ERIK FRÄNDEGÅRD
född i Vänersborg den 8 sept. 1918 avled den 2
juni 1981. Efter studentexamen i hemstaden 1938
sökte han sig till den militära banan. 1942 ut
nämndes han till fänrik vid Lv I efter att ha genom
gått Krigsskolan på Karlberg. Han blev löjtnant
1944 och kapten 1950. Artilleri- och Ingenjörs
officersskolan genomgick Frändegård 1947-49.
Han har tjänstgjort vid armestabens luftvärns
avdelning och som lärare vid såväl krigsskolan
på Karlberg som Artilleri- och ingenjörsofficers
skolan, dessutom bataljonschef vid Lv 3. Efter
pensioneringen tjänstgjorde Carl-Erik vid för
svarets sjukvårdsstyrelse 1973--1976.

Under många år var Frändegård aktiv inom
Svenska Beagleklubbens huvudstyreise, till strax

före sin bortgång var han klubbens skattmästare. Carl-Erik Frändegård var en godhjärtad
människa med många vänner, hans stora fritidsintressen var natur och djur, jakt och fis

ke. Medlem i Gillet sedan 1975.
Sten Sahlin

Jorden mig bränt
-- ofta i elden jag log -
döden jag känt,
såg i en blixt när jag dog.
Häpen jag fann
yngling bli man,
glädje bli gråt och bekymmer.
Ensam jag är,
kvällsmolnet bär
rosor på svart när det skymmer. (Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande

berättelse för verksamhetsåret 1980, Gillets 75:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma tisdagen den 22 april

1980 i Odd Fellow lokalen och till Högtids- och Jubileumsstämma på
Frimurareiogen, Allhelgonadags afton, fredagen den 31 oktober 1980.
Högtidsstämman, som för första gången i Gillets historia var öppen
även för damer, hade samlat inalles 250 personer.

Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Sigvard Boden, Stig Bo
den, Sixten Furbo, Mats Niklasson samt Rolf Larsson. Med anledning
av Gillets 75:e Högtidsstämma har Gillets styrelse beslutat instifta ett
50-årstecken att tilldelas medlemmar med 50-årigt medlemskap.

l:e Åldermannen kunde räkna till 33 medlemmar berättigade till den
na utmärkelse, nämligen: Henry Roslin, Gottfrld Sundelius, Fritz Din
netz, Gösta Fröberg, Sven Jernqvist, Thorsten Gulz, Olof Lundblad,
Sune Wetterlundh, Thorsten Bergström, Einar Hellman, Torsten Thun
qvist, Carl-Gustaf Carlsson, Gösta Cedergren, Ragnar Cedergren, Stig
Cedergren, Erik Dahlin, Per Elow, Stig Elow, Nils Englund, Arne Hag
borg, Bengt Jennische, Olov Janson, Allan Lindström, Ivar Lundin,
Gustaf Sjöström, Lars Stenström, Oscar Sundelius, Daniel von Sydow,
Ole Thernquist, Uno Hammarström, Inge Tullberg, Axel Larsson samt
Elof Carlsson.

Gillets medalj tilldelades gillebröderna: Hadar Karlson, Nils Palm
ström samt Nils Pårud för deras stora och värdefulla insatser för Vä
nersborg, för Gillet, för Årsskriften och för vänersborgarna.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats kunde l:e Åldermannen Sven
Lind avsluta den 75:e Högtidsstämman och samtidigt hälsa gillebröder
na med damer välkomna till den efterföljande Jubileumsmiddagen.

Gillets Årsskrift har under året utkommit med sin 49:e årgång.
Vid årets slut hade Gillet 745 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets un

derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshems
stiftelsens .särskilda styrelseberättelse.

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman Sten Sahlin, till
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Kjell Thernquist, till gillevärd
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Evert Lundborg, till krönikör Kjell Thernquist och till bisittare Carl
Viking Wahlin och Mauritz Björnberg. Styrelsen har under året haft 9
protokollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 2 april 1981

Carl-Viking Wahlin

Sven Lind

Evert Lundborg

Sten Sahlin Stig Larsson Kjell Thernquist

Mauritz Björnberg
o

ArsbokslutResultaträkning för 1980

Intäkter
Försäljning .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter .

Balansräkning per 1980-12-31

Tillgångar
Kassa, postgiro, bank .
Fordran annonser
Fordran stiftelsen .

897:50
34.760:

1.731:89

37.389:39

16.097:14
2.350:

360:40
18.807:54

Kostnader
Kostnad årsskriften 22.208:50
avg. annonsintäkter 13.900:-
Lokalkostnader .
Annonser .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar m.m .
Medlemsregister .
Jubileumskostnader. .
Kontorsmateriel .
Telefon och porto , .
Försäkring .
Skatter .
Övriga kostnader

Årets resultat. .

Skulder och eget kapital
Omkostnadsskulder .
Skuld årsskriftsfonden .
Eget kapital. .

8.308:50
6.314:15

634:05
739:

1.274:70
695:

2.770:90
4.287:55

923:85
467:
523:
624:-

27.561:70
9.827:69

37.389:39

1.396:55
4.100:

13.310:99
18.807:54

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FONDER FÖRVALTADE AV VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

Ingående behållning:

Lån till stiftelsen .
Banktillgodohavande .
Ränteintäkter .
Bidrag till årsskriftsfonden
Lions Club................. 3.000:
Enskilda.................. 1.100:-

26.235:
74.706:57
7.566:78

4.100:
112.608:35

Kostnader:
Skatter. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.216:-

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 26.235:
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . . .. 81.057: 35
Fordran Gillet........ 4.100:-

112.608:35
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GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning under 1980, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

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

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

Vänersborg den 24 mars 1981

Åke Gillberg
Granskningsman

Göran Ahlin
Granskningsman

Styrelseberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får

härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1980, stiftelsens
tjugonionde arbetsår.

Fastigheten belastas fortlöpande med ökande kostnader. Den höga
utlåningsräntan har i år inneburit en kostnadsökning med ca kronor
2.000. Under året har arbetet med utbyte av samtliga dörrar i 2:dra vå
ningen igångsatts, allt enligt krav i utförd brandsyn. Året har belastats
med kronor 9.000 för hittills utfört arbete.

Hotellrörelsen är numera utarrenderad till makarna Paula och Gun
nar Danelid. Samarbetet mellan styrelsen och makarna Danelid har fun
gerat utmärkt.

Inom sig har styrelsen för året utsett till v.ordf. Sten Sahlin, sekrete
rare Stig Larsson, kassör Kjell Thernquist samt fastighets förvaltare
Carl-Viking Wahlin.

Vänersborg den 2 april 1981

Sven Lind Sten Sahlin Stig Larsson Kjell Thernquist

Carl-Viking Wahlin
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Räkenskaperna utvisa följande:

Årsbokslut

Resultaträkning för 1980

Intäkter
Hyresintäkter hotellet. .
Hyresintäkter gillet. .
Ränteintäkter .

Årets resultat. .

24.525:80
6.000:

889:06
31.414:86

2.757:86

34.172:72

Kostnader
Räntor .
Renhållning .
Uppvärmning .
Sotning .
Försäkring .
Underhåll och reparationer. .
Skatter .
Diverse .

11.933:97
3.550:
1.305:-

615:60
5.701:
9.967:
1.097:-

3:15
34.172:72

Balansräkning per 1980-12-31

Tillgångar
Postgiro och bank................... 18.585:47
Hyresfordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450:-
Inventarier.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3.100:-
Fastigheten 155.000:-
Kapitalunderskott . . . . . .. . . . .. .. .. 10.075:25

187.210:72

Skulder
Omkostnadsskulder . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.045:40
Ränteskuld .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . 915:47
Förskottsbetald hyra................. 5.781 :45
Skuld Gillet. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. 360:40
Lån Eliassons donationsfond 61.623:-
Lån övriga fonder. 26.235:-
Lån bank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81.250:-

187.210:72

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELlASSONS DONATION

Ingående behållning:
Lån till stiftelsen .
Banktillgodohavande .
Ränteintäkter .

61.623:
1.617:58

166:53
63.407: Il

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen 61.623:-
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.784: Il

63.407:11
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REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålder
domshems räkenskaper och förvaltning får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berät
telse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskaper och styrelsens be
rättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens ekonomiska förhållanden och om förvalt
ningen av dess angelägenheter.

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

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp. Med stöd av vad vi under revisio
nen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1980 års förvaltning.

Vänersborg den 24 mars 1981

Åke Gillberg
revisor
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Göran Ahlin
revisor



Födelse-
år

1935
1966
1948
1924
1922
1956
1965
1944
1916
1968
1923
1944
1908
1931
1910
1940
1958
1917
1917
1923
1940
1935
1945
1914
1915
1897
1913
1917
1918
1953
1935
1930

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1981

HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vargön

MEDLEMMAR

ADOR, HANS, Personalchef, Växjö ooooooooooooooooooooooooooo
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ooooooooooooooooo
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg oooo

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg oooooo
*ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg ooooooooooooooo
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg ooooooooooooooooooooooooooo
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem ooooooooooooooooo
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ooooooooo

*AHLIN, LENNART, fdo Bilskolechef, Vänersborg ooooooooooooooo
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem ooooooooooooooooooooo
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg ooooooooooooooo
ALM, LARS, Byggnadsinspektör, Vänersborg oooooooooooooooooo
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg oooooooooooooooooooooooooo

*ALMQVIST, SVEN, Professor, Linköping ooooooooooooooooooooo
*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv ooooooooooo
AMGÄRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ooooooo
ANDERSSON, ANDERS, Fastighetsskötare, Vänersborg ooooooooo
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg oooooooooooooo

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma oooooooooooooooo
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg oooooooooooooo
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro oooooooooooooooooooooooooo
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda ooooooooooooooooooooooo
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mago Vänersborg ooooooooooooooo

*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg ooooooooooooooooo
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg oooooooooooooooooooo
*ANDERSSON, FRITIOF, fdo Jordbruksförman, Vänersborg oooooo
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg oooooooooo
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg ooooooooooo
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg oooooooooooooooooooo
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Hisingsbacka oooooooooooooooo
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg oooooo
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg oooooooooooooooo

Inträ
desår

75
80
75
55
51
76
78
58
54
78
58
73

(43)76
46
55
74
80
60
43
80
74
69
55
54
51
42
46
69
65
74
76
59

75



ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .

ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .

*ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .

*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1955) .

ANDERSSON PER ARNE, Brålanda .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg .

*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .

*ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ARWIDSSON, GÖSTA, Socialsekreterare, Hudiksvall .
ASPMAN , ARNE, Elektriker, Vänersborg .

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .

*BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER HARRY, Disponent, Vänersborg .
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1914
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70
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76
45
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53
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81
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55
79
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66
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76
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68
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BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .

BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .

BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciufenna, Italien .

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

**BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Helsingborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BERNER, CLAES-GÖRAN, Vänersborg .
BERNER, CURT, Köpman, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A) .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum . : .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Dals Rostock .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg Bisittare i styrelsen
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professof, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, standig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem .
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .

BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg .
*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BOGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .

"CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping .
**CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
"CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
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DAFGÅRD, BENGT, Arbetsledare, Trollhättan ständig medlem .

DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

*DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .

*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken .

*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .

*DALGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .

**DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1972) .

DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .
*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg " .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

**ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .
**ELOW, STIG, Ingenjör, Hallstavik .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..

**ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem .
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
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ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg ständig medlem ..
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg .

"ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .

ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .

"ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

"ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

"ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .

"ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, SÖLVE, Avdelningschef, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg " .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .

"FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

"FORSS, ERIC, Tullförvaltare, JV,Ialmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ' .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .
FRIEDLÄNDER, OWE, Målarmästare, Vänersborg .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Jönköping .

""FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1974) .
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*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .

FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg " .

*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .

*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .

GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, GÖSTA, Intendent, Vällingby .
*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
*GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Fil. kand. Vänersborg .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Åkersberga .

*GULLBRANTZ SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil.mag. Vänersborg .

**GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1967) .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

**HAGBORG, ARNE, fd. Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem.
Ersättare i styrelsen .

*HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan ständig medlem.
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGSER, HÅKAN, Försäljare, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
**HAMMARSTRÖM UNO, Kapten, Umeå ständig medlem .
*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .

HANSSON, CHRISTER, Restaurangchef, Arvika ständig medlem.
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
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1948 77

1939 67
1932 60
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1939 54

1905 28
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1944 71
1935 66
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1937 77
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1941 53
1931 52
1946 68
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1899 28
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HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .

HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg ständig medlem ..

HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Moheda .

HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Kontorist, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg , .
HEDSTRÖM, ERNST, f. Rektor, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .

**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HELLSTRÖM, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .' .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSEL, CARL THORVALD, Göteborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersbor~ .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, BENGT-ARNE Byggnadssnickare, Vargön .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .
JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
JACOBSSON, SVEN-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .

*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vargön, Innehavare av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .
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JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .

JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .

"JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .

JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .

JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

"JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkmästare, Vänersborg ständig medlem
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg "
JOHANSSON, ARTUR, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, BERNT, Uddevalla .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .

'JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
'JOHANSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .. " "

'JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .

'JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .. " .

'JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg " .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Dals Rostock .

'JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
'JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Vänersborg .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg .

'JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
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JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

"JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .

JOHANSSON, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta .

JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .

"JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
"JONSSON, ERIK, Vänersborg .
"JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

"JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
"JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON , TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejarmästare, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .. , .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .

"CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vargön ständig medlem.

"CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .

KARLSON, HADAR, Kommul}alråd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .

"KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
CARLSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

"CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg, ständig
medlem .

""CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Speditör, Älvängen ständig medlem ..
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .

"KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Stud., Vänersborg .
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CARLSSON, LENNART, Personalass., Mölndal ständig medlem ..

*CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW .

KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .

CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .

CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .

CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö .
KEMPE, BO, Laboratoriassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .

KjELLSSOi~, DAN, VerkrfIastare, Vänersborg .

KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
*CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .

*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vargön .

*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .

LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Bålsta, .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .

**LARSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1969) .

LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .

LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .

*LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem ..
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Gilleskrivare .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg . . .. . . .. . . .

*LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Trollhättan .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
*LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Frändefors .
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LIND, LARS, Civilingenjör, Floda , .

LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg " .

*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad " .

*LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg Innehavare av gillets

medalj (1976) I:e åldersman .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem . . , " .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg " , .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
*LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östra Emtervik .

"LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .

*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Leg.läkare, Stockholm .

**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vargön " .
LUNDBLAD, SÖREN, Billackerare, Vänersborg ., " .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen , .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg " .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .. , " .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, VilIach Österrike .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg " .
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*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .

*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .

**LUNDIN, IVAR, fdo Frisörmästare, Vänersborg . o. o o. o..

LUNDIN, JAN, Vänersborg o... oo. oooo. o.. oo. o. o. o o o. o.

*LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Ämål oo. oo. oo o o. oooo
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .. o. o. o. o. oo. o o .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby o.
LÄNG, BÖRJE, Socialassistent, Vänersborg . ooooooo. oo o. o. o
LÄNG, KENT, Bankkamrer, Vargön o. oooo. o' ..... o. o.. o. o. o. o
LÖF, MARTIN, Vänersborg oo... o. o. o. o. o. oooo. o.. oo.... o....
LÖF, STEFAN, Vänersborg . ooooo. ooo. o. oo..... o. o. o. o. oo. o. o
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg . o.. o. oo. oo. o' o o .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .. '" o. o o
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg . oo. oooo. ooooooo o. o. o
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby o. o. ooooo. oo. oo. o. o. o
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping . oooo.. o.
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile ooo.... o. o... o.
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede o. oooo. ooooo. oo. o.. o. o
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg . oo. o. oo.. o. o. o
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg o. o..... oo. oooo.
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg o. o. o. ooooo. o. o.
MELLQVIST, GÖSTA, Äkeriägare, Vänersborg . O" o. o. ooo.. ooo
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem oo. ooooo. oo. o. oo. o

*MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun o. o. oo. o. o. o. o. oo.. o. oo.
MJÖRNESTÄL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg o. ooo... o.. o.

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg oo. o.. o. o. o. ooooo.. oo. oo
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg o.. o. o

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg o. ooo.. o. o. o
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg . o. o. o. oo. oooo.. ooooo. o. o
MÄNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg ..... o.. o.
NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris . o.. o. o. o. o. o. ooooo. oo.

*NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg oo. ooo... o... o.. O'

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg o. oo.. oo. o.
*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg oo. oo.. o. o.. oo.. o
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg . o. ooo. o.. ooo. o
NILSSON, LARS, Löjtnant, Uddevalla .... o.... oo. o. o. o. oo. oo.
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg o. o... oO' • o. O' •

NILSSON, PER GUNNAR, fdo Linjemästare, Värnamo oooooo.. oo
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo o o.. o

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborgo o o .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg o. o. o. o. o. o.. o. oo.
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg . o... O' •••••••• o. o.....
NISSEN, PETER, Amanuens, Vänersborg o. o.. o. o. oo... ooo.. o. o
NORDFELDT, JAN ERIK, Ingenjör, Märsta ooo..... o. o. o.. oo. o
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*NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .

NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .

NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Vänersborg .

NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .
NYSTRÖI\1, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NYSTRÖM, ÅKE, fd. Köpman, Vänersborg .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .

*OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg " .
OHLSSON, KJELL ERIK, Kamrer, Uddevalla " .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Teckningslärare, Vänersborg ständig medlem.
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets

medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg " .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg " .
PERSSON, THORE, Vänersborg .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg " .

*PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .

*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .
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*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innehavare av gillets medalj (1980) .

*PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .

RAHM, GUNNAR, Apoktekare, Askim, .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .

RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .
*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla , "

RANER, STEN ERIK, Leg. läkare, Göteborg .
RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, OLOF, Advokat, Östersund .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .. , ' .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan ' .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan , , .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Optiker, Vänersborg ständig medlem .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Mellerud ständig medlem ..
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .

RYDING, LARS, Målare, Vänersborg .

SAHLIN, PER-ANDERS, FiLkand., Enskede .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg Andre ålderman,
innehavare av gillets medalj (1975) .

SAND, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Malmö .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .

*SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), l :ste Postiljon, Grästorp .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .

*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
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1923
1896
1929

1914

1943
1919
1947
1933
1913
1944
1905
1923
1938
1906
1945
1946
1940
1920
1916
1903
1920
1940
1945

1913
1933
1911
1910
1909
1948
1923
1907
1923
1925
1924
1914
1957
1932
1918
1922
1926
1933
1958

52
54
66

55

72

53
69
60
51
73
66
55
71
31
79
58
58
76
79
43
53
81
50

36
76
34
78
62
81
81
75
77
74
74
42
76
76
69
79
52
52
81



SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .

SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings Backa .

SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .

SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .

**SJÖSTRÖM, GUSTAF, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .

*SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Vällingby .

SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .

SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .

STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, I :ste Länsassistent, Vänersborg .

STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
*STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
*STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .

STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .

STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .

STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktschef, Vänersborg .

STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STÄLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .

SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
**SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg innehavare

av gillets medalj (1969) .

SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
*SUNNERDAHL, VILGOT, I :ste Mätare, Vänersborg .

*SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .

*SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Nyköping .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .

*SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg .

1956 81

1943 79

1917 58
1922 65

1900 30
1930 77
1914 45
1937 69
1925 58
1915 69
1927 62
1918 50
1925 70
1904 59
1916 67
1908 71
1939 74
1905 30
1937 76
1922 41
1923 47
1915 81
1908 77
1921 75
1931 75
1920 76
1934 67
1925 80
1936 75

1890 19
1938 79
1908 51
1909 55
1923 72

1937 79
1918 55
1904 73
1906 70
1923 48
1944 79
1916 43
1932 64
1912 42
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SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .

*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .

SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Lund .

SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .

SVENSSON, PER, Civilekonom, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem .

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

**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .
*SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg Kassajogde,
Krönikör .

**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg.
Innehavare av gillets medalj (1976) .

*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus .
TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
**TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Bromma ständig medlem .

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
*THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

* THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .

THUNSTRÖM, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik ,
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, Fil.mag., Göteborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
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1975 76
1910 36

1950 76
1952 80
1953 63
1972 72
1910 35
1916 42
1909 30
1902 49
1933 66
1954 81
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54

1939 50

1911 30
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76
1907 53
1909 69
1936 76
1915 59
1924 80
1934 75
1973 75
1937 52
1905 18
1922 55
1906 42
1935 79
1915 55
1907 29
1898 60
1906 70
1941 69
1945 69
1919 75



WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .

WADMAN, INGWAR, I:e Byråsekreterare, Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare i
styrelsen, Arsskrijtsredaktör .

WAHLIN, JACOB, Vänersborg . .

WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .

*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg " .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Husum .
*WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand .

WEISS, ANDERS, I :ste Byråsekreterare, Kvissleby .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg Innehavare av
Gi[[ets medalj (979) .
WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla .
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan "
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .

*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg " .
WERNER, ARNE, I:e Hantverkare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg . .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg "
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Trollhättan "

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön .
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .

WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö .

*WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
WESTERLUND, KARL-ERIK, I:e Stabsredaktör, Täby .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .

*WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje .
WESTER LUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .

*WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, HÅKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg .

1949 80

1920 69

1932 51
1960 71
1902 (65)75
1933 75
1927 77
1904 53
1913 78
1916 42
1908 42
1940 66

1901 65
1935 61
1939 61
1965 73
1960 73
1931 46
1951 75
1934 79
1966 80
1923 80
1912 58
1925 60
1936 72

1956 77
1952 77
1908 54
1917 52
1917 76
1940 76
1923 77

1928 81
1932 75
1913 46
1910 40
1915 77
1912 38
1950 80
1905 34
1938 74
1945 75
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**WETTERLUNDH, SUNE, VerkSl.direktör, Malmö .

WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg .

WIKNER, ALFRED, New york .

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

*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .

WULF, ANDERS, Fil.kand., Benglen, Schweiz.

WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .

WULF, KURT, Direktör, Vänersborg ..

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan.

ZETTERBERG, BO, Försäljare, Falun ...

ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg ..

ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vargön .

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .

*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg

ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .

ÅBERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Karlstad .. ' .

ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .

ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .

*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .

ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .

ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..

Antal medlemmar: 740

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

1904
1919
1899
1903
1924
1943
1950
1903
1928
1950
1917
1950
1913
1900
1920
1958
1930
1943
1923
1903
1922
1902
1933
1920

28
58
66

59
51
63

63

63

53
74
64

64

58
55
55
74
75
76
61

69
46

42
72

74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombe
des gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel,
m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2,
462 00 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1981

Styrelse

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966).
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).
LARSSON, STIG, Direktör, Gi//eskrivare 1974 (1974).
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassajogde, Krönikör 1980 (1974).
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gi//evärd
WAHLlN, CARL-VIKING, Köpman, Årsskrijtsredaktör 1972 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980.

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman,
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult.
BERGER. GUNNAR, Ingenjör.

Årsskriftsnämnd
LIND, SVEN, f.d. Disponent.
SAHLlN, STEN, Direktör.
WAHLlN, CARL-VIKING, Köpman.
THERNQU}ST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare.
LIND, HÅKAN, Jur.kand.

Räkenskapsgranskare

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör.
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt.
LIND, HÅKAN, Jur.kand. Ersättare.

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1981

Stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.s.v.
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-

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

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1981
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Fru, Första gilleskrivare
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gilleskrivare
STRÖM, GERDA, Fru, Kassafogde
ROSLIND, BIRGIT, Fru, Gillevärdinna
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevärdinna
CARLSSON, BRITTA, Fru, Gillevärdinna

SUNDEFORS, INGA-LISA, Fru, Ersättare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Fru, Ersättare

Beredningsnämnd
LUNDIN, LEILA, Fru
HELLMAN, KARIN, Fru
BLOMGREN, INGRID, Fru
CARLSSON, BRITA, Fru
SVANBERG, ANITA, Fru

SVENSSON, EBBA, Fru, Ersättare
ÅBERG, ELLY, Fru, Ersättare

Arkivarie
ÖBERG, ALVA, Fru

Siffergranskare
ANDERSSON, MARGIT, Fru
WESTERLUND, SIGRID, Fru

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

264 medlemmar, varav 9 ständiga, 2 hedersledamöter.
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Bankfack.
Ha inga värdepapper hemma!

Det enda du ska ha, är en lista på vilka
viktiga handlingar du har i bankfacket.

Passa på och hyr bankfack nu. Nu
har vi många lediga.

Sparbanken i Vänersborg

Västgöta-Dals stadshypoteksförening
Box 136,46201 VÄNERSBORG
Tel. 05211138 00

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

• Effektförbrukning 90 W.
• Elektroniskt programminne för 32

program.
• Programväljare med 16 elektro-

niska tryckknappar.
• Klangfärgskontroll.
• Ljudeffekt 10 W.
• Uttag för hörtelefon.
• Valnöt, antracitImetailic.
• BxHxD: 73x52x46 cm.
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TOYOTA • VAZ • PEUGEOT

Bilar att lita på - att slita på!

SEBAB
SVEN-ERIKS BIL AKTIEBOLAG

Box 3070, 462 03 vANERSBORG

Tel. 0521!62065. 17590

med kvalitetsgaranti

Kassellerna spel
bara på alla VHS
videobandspelare

JI S\Criges äldsta

HERBERT Radio-TV-aff:ir

~!!!t
Resid.nsgatan 16, Vän.rsborg - T.1. 100 39
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SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISERI
Försäljning från välsorterad RÖRBUTIK

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 18090

PKbanken

rI
PKBANKEN

ligger bra till

KUNGSGATAN 9 VÄNERSBORG
Tel. 0521/18005
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Vi utför: Projektering, nybyggnad,
ombyggnad, reparationer samt
markarbeten

SUNDELIUS PROJEKTERING
& BYGGNADS AB

KasenalIen 11 - Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Sätt färg på tillvaron med tapeter
och färger från

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102

~~",.. ' .
eOKHANDLARE

rOlUNIN(;lN

Böcker, papper, leksaker, skriv- och
räknemaski ner.
Specialite:
Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav
ett flertal restupplagor.
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VÄNERSBORGS BOKHANDELS AB
Etablerad 1832

Bokhandeln vid torget



Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Några jobb du vill ha gjort?

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

KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux.
Miele och Husqvarna.

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/12000
VÄNERSBORG
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld- och silver
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Två välsorterade järnaffärer

ANDREENS JÄRN- OCH MASKINAFFÄR
Svarvargatan 2

Torpa industriområde
Tel. 621 50

000

AB VÄNERSBORGS JÄRNHANDEL

Tel. 10082 - 10287

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR.
Edsgatan 21 Telefon 136 73 - 10063
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KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

SkyUegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

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

[mi:!,] BYGGVAROR AB
Östra vägen 24, VÄNERSBORG Tel. 0521-600 90

Nygatan 102
46200 Vänersborg Tel.: 0521/131 10,612 39

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

1=-,. LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii ÄLVSBORG

Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040

Bo centralt på

HOTELL GILLET
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles fastighet
Edsgatan 53

Lugnt, trivsamt och med goda bäddar
till humana priser.

Tel. 0521/10589

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

Vi har alla redskapen

Edsgalan 37
Vänersborg
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IVARS KORV
Torget Vänersborg

Stort sortiment,
även glasstårtor.
1/2 l. glass

Kvalitetsvaror från

~
'."."".'."'''.'4'~~

if •• ~':
":..
~ GLAcE.
~~. MARIESTAO

~

MALMÖ WIENERKORVSFABRIK AB

SPARA BENSIN MED VW-AUDI

-DEN BRÄNSLESNÅLA BILFAMILJEN

SUNDIN BILRR RB
LS CANlA I~VOI.KSWAGEN l C1ID Au~. I
östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80

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

Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7
462 00 Vänersborg
Tel. växel 13850
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GRANITFIRMAN

V.ifNERSBORG

Stenhuggeriet tel. 113 45

SWED-HUS
57003 VRIGSTAD Tel. vx 0382/307 00

Skissa Ditt önskehus. Arkitekten ritar gratis. Dessutom monte
ringsfärdigt till lågt pris.
Begär katalog: Tel. 0521/155 70 - 172 70

BYIiIiT.JÄN5T i Väner§borg AB

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

, /1/1 VÄINI~~S~©~(QIS

V~ lllNJJETRAlFllI1€ft
D. Kjellsson
tel. 18651

tel. 620 70 u. Kjellsson
tel. 19579

Bekväma turistbussar för upp till 53 personer.
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i
trestadsområdet.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet

104



CHRYSLER SIMCA HETER i NU TALBOT
TALBOT SIMCA 1510
Det är svårt att hitta en
mer idealisk oeh ända
målsenlig
familjebil.

PHILIPSDNS
Bilhuset med service över hela landet.

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vönersborg • Edsgalan 20 • Tel. 10311
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ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Edsgatan 11 B Tel. 134 75

Vänersborg

FOTO

fI

~Ie~perll
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Edsgatan 17

Tel. 0521 - 14034

Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700



Vid behov av
eldningsolja ring
0521/15711

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

mmJ
VBG PRODUKTER KB
BOX 216
46201 VANERSBORG 1
TEL 0521 /180 60
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 0520-91052

LadugArdsbyn - 461 00 Trollhättan
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Detharsina
fördelar
attvara

stamkund•.
~~~

...ocksåhos
Handelsbanken.

Segelmakare, Riggare o. Varv

ger oss sitt förtroende när de köper:

POLYANT segelduk
L1ROS tågvirke
WARGIA rattstyrningar

VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 10546-11225

108

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer



Sparsamma gillebrOder
slOsar i

SKARABORGSBANKEN

O··•/~~~ Lennart resten om
~ fonIfscort: da
Så här skrev landets kan- ~
ske mest kände motorjour
nalist i Expressen den 3/8:
"Europeiska Escort är en
fin bil, ja, nästan en liten
drömbil i sin klass". Tenggrenstorpsvägen 10

Kan det sägas bättre? Tfn 0521·138 40 Vänersborg

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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MALMSTROMS

ROLF JACOBSSONS
REDOVISNINGSKONSULT
VÄNERSBORG

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/62373

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon 105 60

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

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

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 0521/10751

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG

GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/603 90

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55

111



112

Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL

KOPIOR
av betyg och handlingar

utföres medan Ni väntar

Ed Lyckans Livs - GrOpbrovägen
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-fredag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg

LOKALA NYHETER
ÄR BRA
NYHETER

- bra nyheter
läser man i



Andersson, larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 62025
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AHLINS
TRAFIKSKOLA

GöRAN AHLIN
Tel. 103 66

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

- I gasen sedan
1913



ICA "
111'NI)I~1'1{N
Hedmanstorget
Tel. 15670... NÄRA&BRA__

Bygger allt överallt
i Vänersborg

Ode/ius Byggnads AB
Tel. 0521116728
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inkl. moms

58:-

Den idealiska gåvan
till flygintresserade

~4i
~.- ,"4'r~41J

,

:~8,.. ,,?

'9~
c~.,.6'-'8

48.t~iJ

'f',

Det hände i Vänersborg under första världskriget
Gunnar Asklin berättar om personer, händelser och flygplanstyper vid
ett flygförband.
Boken erhålles portofritt genom att sätta in 58:- på Göta Flygvapenföre
nings postgironr 72 68 36-0.

Ange "Vingad vakt" på talongen.
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Föreningsbanken - landets enda kooperativa
bank. Medlemskapet ger ökat medinflytande.

Föreningsbanken - etC modernt alternativ.

Föreningsbankeni
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Kungsgatan 7 Tel. 10086

NU FINNS VI PÅ ONSJÖ

"Mitt i Tvåstad"

VOLVO

Johannesbergsvägen 1, Tel. 05211121 00
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Systematiskt register

A. Arkiv- och biblioteksväsen.
FALK, RAGNAR: Borgmästare Bertel Hallbergs skrifter. Försök till bibliografi.

26(1957) s. 40-44.
FREDRIKSSON, INGVAR: Vänersborgs stadsbibliotek och dess föregångare. 42(1973) s.

7-59.
PÅRUD, NILS: Vänersborg i litteraturen. 29(1960) s. 43-45.
SANDBERG, NILS: Vänersborgs söners gilles årsskrift 30 år. 30(1961) bilaga.
SJÖGREN, JOSEF: Vänersborgs bokhandel speciellt i äldre tider. 21(1952) s. 19-25.

B. Allmänt och blandat.
Vänersborgs söners gille.
Årskrönikor 1906-1917 av Halvord LydelI. 31(1962) s. 25-43; 32(1963) s. 54-60; 33(1964s.

59-63; 34(1965) s. 25-31; 35(1966) s. 37-40; 36(1967) s. 23-30; 37(1968) s. 17-21;.
Årskrönikor 1931-1980. Krönika 1931-1949 av Elov Norden, 1950-1951 av Gunnar
Hjorth, 1952-1968 av Thorsten Gulz, 1969-1978 av Sven Lind, 1979-1981 av Kjell
Thernquist.
1(1932), s. 154-158; 2(1933), s. 48-51; 3(1934), s. 69-75; 4(1935), s. 52-59; 5(1936), s.
75-82; 6(1937), s. 47-53; 7(1938), s. 48-54; 8(1939), s. 54-60; 9(1940), s. 149-152;
10(1941), s. 25-30; 11(1942), s. 46-52; 12(1943), s. 60-68; 13(1944), s. 129-135;
14(1945), s. 84-91; 15(1946), s. 39-46; 16(1947), s. 28-34; 17(1948), s. 39-47; 18(1949),
s. 105-111; 19(1950), s. 95-100; 20(1951), s. 45-52; 21(1952), s. 71-78; 22(1953), s. 61
67; 23(1954), s. 83-86; 24(1955), s. 105-109; 25(1956), s. 60-65; 26(1957), s. 59-62;
27(1958), s. 80-84; 28(1959), s. 57-61; 29(1960), s. 61-65; 30(1961), s. 85-89. 31(1962) s.
55-58; 32(1963) s. 89-93; 33(1964) s. 84-89; 34(1965) s. 53-57; 35(1966) s. 63-68;
36(1967) s. 45-49; 37(1968) s. 23-28; 38(1969) s. 19-24; 39(1970) s. 71-76; 40(1971) s.
31-35; 41(1972) s. 39-43; 42(1973) s. 61-65; 43(1974) s. 45-50; 44(1975) s. 31-35;
45(1976) s. 45-49; 46(1977) s. 29-35; 47(1978) s. 53-58; 48(1979) s. 59-65; 49(1980) s.

39-45; 50(1981) s. 51-58.
HJORTH, GUNNAR: Vänersborgs söners gille 50 år. 25(1956), s. 33-45.
LIND, SVEN: Vänersborgs söners gille 75 år. 50(1981) s. 3-20.
NORDEN, ELOV: Kvartsseklets krönika. Minnesskrift 1905-1930. Vänersborg 1930,

s. 7-27.

Vänersborgs döttrars gille.
HJORT, GUNNAR: Vänersborgs döttrars gille. 19(1950) s. 84.

Vänersborgs museum.
HAGBERG, ULF ERIK: Sankt Mikael. Ett medeltida emaljbeslag i Vänersborgs mu

seum. (Vänersborgs museums skriftserie 9) 27(1958) s. 73-74.
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Museets egyptiska samlingar. (Vänersborgs museums skrift

serie nr. 9) 26(1957) s. 45-53.



HALLBÄCK, SVEN AXEL: Museets fornsakssamling. (Vänersborgs museums skriftse
rie nr. 12) 29(1960) s. 51-54.

HALLBÄCK, SVEN AXEL: Museets tillbyggnad. (Vänersborgs museums skriftserie nr.

13) 30(1961) s. 73-78.
HALLBÄCK, SVEN AXEL: En märklig donation till museet. (Marianne Warodells) (Vä

nersborgs museums skriftserie nr 14) 31(1962) s. 45-48.
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Om museets pedagogiska verksamhet. (Vänersborgs mu

seums skriftserie nr. 15) 32(1963) s. 75-79.
HALLBÄCK, SVEN AXEL - MALM, SVEN: Museet och dess utställningar. (Väners

borgs museums skriftserie nr. 10) 27(1958) s. 65-72.
HALLBÄCK, SVEN AXEL - SJÖGREN, JOSEF: Kuriositeter och rariteter i Väners

borgs museum. (Vänersborgs museums skriftserie nr. 8) 25(1956) s. 47-55.
KUNGEBERG, KARL G.A.: Några anteckningar om Vänersborgs museums däggdjur.

(Vänersborgs museums skriftserie nr 6.) 23(1954) s. 67-82.
OLDEBERG, ANDREAS: Ett märkligt järnsvärd från Höganäs i Skåne. (Vänersborgs

museums skriftserie nr. 4) 21(1952) s. 26-70.
STRÖMBERG - LINDE, KAJA: Museets textilier. (Vänersborgs museums skriftserie

nr. 2) 19(1950) s. 85-93.
SVENSSON, NILS IVAN: Hur museet kom till. (Vänersborgs museums skriftserie nr. 1.)

18(1949) s. 67-104.

Allmänna föreningar och sällskap.
d'ORCHIMONT, CURT: En dansklubb för hundra år sedan. 33(1964) s. 55-58.
WEISS, EINAR: De onämnde bröders förbund. Ett inslag i Vänersborgs ordensliv.

41(1972) s. 3-30.
ÅSTRÖM, FJALAR: Arbetarrörelsens genombrott i Vänersborg. 32(1963) s. 3-20.

Publicistik.
HALLBERG, BERTEL: Ur Vänersborgs första tidning. 15(1946) s. 3-25.
PETRE-STRÖM, INGRID: Vänersborgs enda tidning fyller 75 år. 29(1961) s. 47-50.
TAUBE, EDVARD: En blygsam 100-åring. 46(1977) s. 21-27.

C. Religion
JOHANSSON, STURE: Läsarfolk och troskamp i Vänersborg 30(1961) s. 3-58.

E. Uppfostran och undervisning.
HALLBERG, BERTEL: Anteckningar om Vänersborgs skola i äldre tider. L Om den

äldsta skolan och dess efterföljare. 19(1950) s. 3-18).
LUNDGREN, SUNE: Gymnasieskolan i Vänersborg. Kort tillbakablick. 44(1975) s. 21

26.
UGGLA, ERIK T-SON: Vänersborgs läroverk i slutet av 1860-talet. Några minnesanteck

ningar av Hjalmar Uggla. 46(1977) s. 3-19.
WIKSTRÖM, FOLKE: Några data om den lägre folkundervisningen i Vänersborg.

3(1934) s. 3-14.



F. Språkvetenskap.
BLOMGREN, SVEN: Angående tapperhet. [Rättelse till Johansson, Sture: Historien

bakom herr Gyldenlöves klocka] 34(1965) s. 23.
JOHANSSON, STURE: Angående tapperhet. Replik till Blomgren, Sven: Angående

tapperhet. 34(1965) s. 23-24.

G. Litteraturhistoria.
Petter Blomqvist.
PÅRUD, NILS: En rabulistisk hovpoet hyllar Carl XIV Johan. 29(1960) s. 15-28).

Bengt Erik Båld.
HALLBERG, BERTEL: Bengt Erik Båld. En glömd vänersborgsskald. 3(1934) s. 15-26.

Fredrik Rådberg.
WALLIN, JONAS: En bok om husmanskost. 11(1942) s. 38-45.

Birger Sjöberg.
JOHANSSON, STURE: Birger Sjöberg i rampljuset. 28(1959) s. 3-34.
PETERSON, AUGUST: Sammanhanget i Birger Sjöbergs diktning. 5(1936) s. 4-57.
--, Strövtåg i "Frän". 1-2. 12(1943) s. 36-59; 14(1945) s. 31-61.
--, Vänersborg i Birger Sjöbergs diktning. 9(1940) s. 3-135.

H. Skönlitteratur.
ELIiESON, ÅKE: Plantagefunderingar. En skolpojksdikt från 1890-talets Vänersborg.

Med företal och noter av Bertel Hallberg. 14(1945) s. 28-30.
PETERSON, AUGUST: Birger Sjöberg. (Dikt.) 5(1936) s. 3.

--, Brätte, (Dikt.) 13(1944) s. 3-4.
ULLMAN, ELIS & LYDELL, HALVORD: Sång till Vänerns drottning. Ur sångspelet

"Vänerns drottning". För soloröst och piano av Elis Ullman. Text av Halvord LydelI.
Minnesskrift 1905-1930. Vänersborg 1930 s. 51-53.

I. Konst, musik, teater och film.
BLOMGREN, SVEN: Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia efter 1777.43(1974) s. 3-25.
E.G.S. Två sånger om Vänersborg. 39(1979) s. 43-49.
ELIk:SON, ÅKE: Teatern i Vänersborg under min skoltid 1888-1896. Bilaga: Pjäser giv

na på Vänersborgs teater hösten 1888-våren 1896. 19(1950) s. 19-79.
HALLBERG, BERTEL: Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia till år 1777. 2(1933) s.

12-47.
--, Om Svenska handelsbankens fastighet i Vänersborg (tomten nr I i kvarteret Näckro

sen). 21(1952) s. 3-18.
WALLIN, JONAS: Ur Vänersborgs teaterhistoria. 15(1946) s. 27-38.

J. Arkeologi.
CEDERGREN, K.G.: Bidrag till Vänersborgstraktens förhistoria. I. Stenåldersbebyggel

sen. 1(1932) s. 5-140, I kartb!.
LUNDBERG, ERIK B.: Brätte, en arkeologisk-topografisk översikt. 13(1944) s. 105-118.
SVENSSON, NILS IVAN: Fynden från Brätte. 13(1944) s. 119-128.



K. Historia.
BÖRDH, A.G.: Dalaborgs slottsruin. Ett utflyktsmål för vänersborgarna. 31(1962) s. 3

20.
CEDERGREN, K.G.: Paul Sandelhielm. En kulturskildring från 1800-talets Vänersborg.

3(1934) s. 39-68.
DALQUIST, ISIDOR: Kring Vänersborgs torg på 1860-talet. Erinringar aven åttioåring.

3(1934) s. 27-38.
HALLBERG, BERTEL: En "hederlig" begravning i Vänersborg år 1703. 10(1941) s.

3-13.
--, En maskeradbal i Vänersborg år 1849. 8(1939) s. 46-53.
--, Karl XI i Vänersborg. 20(1951) s. 15-30.
JOHANSSON, STURE: Historien bakom herr Gyldenlöves klocka. Anteckningar om

Vänersborgs erövring och ödeläggning 1676. 33(1964) s. 3-51.
MÖRNER, ROBERT: Några personliga vänersborgsminnen från 1890-talet. (Namnregi

ster av B.H.) 18(1949) s. 3-40.

L. Biografi med genealogi.
Biografiska samlingar.
CEDERGREN, KARL GUSTAF: Om urmakareyrket i äldre tider och dess utövare i Vä

nersborg. Minnesskrift 1905-1930. Vänersborg 1930. s. 29-39.
HALLBERG, BERTEL: Anteckningar om bokbindare i Vänersborg. 18(1949) s. 41-56.
--, Anteckningar om landssekreterare och landskamrerare i Älvsborgs län. 8(1939) s. 3

30.

--, Anteckningar om stadsfältskärer, stadsläkare och apotekare i Vänersborg under
1600- och l700-talen. 11(1942) s. 10-37.

--, Anteckningar om äldre tiders guldsmeder i Vänersborg. Minneskrift 1905-1930. Vä
nersborg 1930 s 41-50, 1 pl.-bl.
SANDBERG, NILS: Tankar kring en matrikel. 32(1963) s. 21-46.
TAUBE, EDVARD: En ännu äldre matrikel. 49(1980) s. 34-38.

Särskilda personer.
Harald Almqvist
ALMQVIST, HARALD: Levernesbeskrivning. Med företal och noter av Benel Hallberg.

6(1937) s. 3-46.
Charles John Andersson
JOHANSSON, STURE: En förbisedd Afrikaupptäckare. Charles John Andersson - ett

100-årsminne. 36(1967) s. 3-21.
Zacharias Ludvig Barkstedt
BARKSTEDT, MARGARETA, En tillfällighetspoet i Vänersborg i mitten av 1800-talet.

26(1957) s. 3-16.
Jonas Magnus Bergius
HALLBERG, BERTEL: Jonas Magnus Bergius. Borgmästare i Vänersborg 1828-1854.

9(1940) s. 136-148.



Lorentz Dafgård
HALLBERG, BERTEL: Kopparslagaren Lorentz Dafgård och hans barn. 16(1947) s.

3-15.

Axel W. Eriksson
WiERNEMAN, ANDREW E:SON: Vite hövdingen. Till minnet av Axel W. Eriksson.

24(1955) s. 4-102.

Gösta Fröberg
FRÖBERG, GÖSTA: På hemväg och omväg från Småskolan i Vänersborg 1903-1905.

45(1976) s. 33-43.

FRÖBERG, GÖSTA: Tidiga barndomsminnen. 43(1974) s. 27-43.

Johan Grönwall
DAHLSTRÖM, GUNNAR: Johan Grönwall- en silversmed i Vänersborg. (Vänersborgs

museums skriftserie nr 17) 34(1965) s. 33-42.

Eric Gustaf Gyllenheim
HALLBERG, BERTEL: Eric Gustaf Gyllenheim. En av Vänersborgs stora donatorer.

17(1948) s. 3-37.

Berlel Hallberg
HJORT, GUNNAR: Bertel Hallberg. In memoriam. 23(1954) s. 3-7.

WEISS, EINAR: Ur Bertel Hallbergs notarieminnen. 47(1978) s. 3-24.

Jean Hjelm
WEISS, EINAR: Några musikvänner i I860-taIets Vänersborg 48(1979) s. 21-30.

Gunnar Hjort
GULZ, THORSTEN: Gunnar Hjort. In memoriam. 34(1965) s. 3-5.

Släkten Jngman
HALLBERG, BERTEL: Släkten Ingman i Sverige. 17(1948) s. 38-58.

C.E. Kjellin
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30.

Anders Larsson Krok
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Carl Gustaf Sandberg och Anders Larsson Krok, två vä

nersborgsmålare från 1700-talet, som tillhörde Göteborgs stads konst- och målargille.

(Vänersborgs museums skriftserie. 5). 22(1953) s. 49-59.

Rudolf Landqvist
DAHLQVIST, ISIDOR: Spegelfabrikörens Rudolf Landqvist 4(1935) s. 48-51.

Lars Lechander
HALLBERG, BERTEL: Lars Lechander. Borgmästare i Vänersborg 1701-1719. 1(1932)

s. 141-153.

Johan Fredrik Lilliehorn
HJORT, GUNNAR: Landshövding LilIiehorns eftermäle. 31(1962) s. 21-24.

Axel von Matern
UGGLA, ERIK T:SON: Axel von Mathn och "sammansvärjningen på Byttli" 1867

48(1979) s. 15-19.

Conrad Nordqvist
JOHANSSON, STURE: Sorgmarschens Nordqvist 34(1965) s. 11-22.
STÅNG BERG, ALLAN: Trumslagarepojken som blev operachef. 29(1960) s. 3-14.



Eric Nyblom
Nyblom, Eric ("Mae"): Småstadspojke 7(1938) s. 40-47.
Andreas Råberg
BLOMGREN, SVEN: Kyrkoherde Andreas Råbergs epitafium 34(1965) s. 6-10.

Fredrik Rådberg
WIKSTRÖM, FOLKE: En drömmande präst i Vänersborg för hundra år sedan. 8(1939)
s. 36-45.
Erik Sahlin
LIND, SVEN: Erik G. Sahlin. In memoriam. 42(1973) s. 3-4.
Carl Gustaf Sandberg
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Carl Gustaf Sandberg och Anders Larsson Krok, två Vä

nersborgsmålare från 1700-talet, som tillhörde Göteborgs stads konst- och målargille.
(Vänersborgs museums skriftserie 5) 22(1953) s. 49-59.

Paul Sandelhielm
HJORT, GUNNAR: Paul Sandelhielm. Ett 100-årsminne. 20(1951) s. 44.
H.R. Sihlbom
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30.
Eric Josias Sparre:
PÄRUD, NILS: Eric Josias Sparre som lagstiftare och straffrättslig författare. 22(1953) s.

23-36.
Robert Stiberg
NORDEFELDT, ALFRED: Robert Stiberg. In memoriam. 11(1942) s. 3-9.
Pontus Ström vall
ELD: Pontus Strömval!' Levnadskonstår och vänersborgare. 32(1963) s. 47-52.
SJ-n: Pontus Strömvall. 32(1963) s. 53.
J.Hj.E. Swedberg
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30.
Jonas Wallin
HJORT, GUNNAR: Jonas Wallin. In memoriam. 20(1951) s. 3-14.
WALLIN, JONAS: Mitt första besök i Vänersborg och en lycklig slump. 8(1939) s. 31-

35.
Richard Vide
NORDFELT, ALFRED: Richard Vide. In memoriam. 2(1933) s. 3-11.
Johan Vising
Pårud, Nils: Minnesblad från Vänersborg på 1880-talet. 47(1978) s. 25-51.
Andrew E-son Waerneman:
HJORT, GUNNAR: Andrew E-son Waerneman. In memoriam. 24(1955) s. 115.
A.M. och H.E. Åhman
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30.

M. Folklivsforskning.
MILLING, TAGE: En oktobermarknad i början av seklet. 44(1975) s. 27-30.
NILSSON, ALLAN T.: Repslageriet i norra Älvsborgs län. (Vänersborgs museums skrift-

serie nr 15). 32(1963) s. 61-74.



N. Geografi.
EKMAN, OTTO CHRISTIAN: Ur "Rese-journal maj månad år 1820" Med noter av

Ragnar Falk. 27(1958) s. 53-58.

GRANAT, STELLAN: Något om kulturaxeln. 49(1980) s. 3-23.
--, Rådhus, handelshus och krogar - händelser och miljöer utmed Brandgatan som

blev kulturaxel. (Första avsnittet: Kungsgatan). 50(1981) s. 21-50.

HALLBERG, BERTEL: Några bilder ur Vänersborgs stads historia. 14(1945) s. 62-70.
--, Vänersborg på 1770-talet. 12(1943) s. 3-35.
HALLBÄCK, HANS: Brätte. Handelsplats med militär betydelse. 36(1967) s. 31-44.
HJORT, GUNNAR: Ett par unika Vänersborgsbilder. 29(1960) s. 29-32.
--, Länsresidenset i Vänersborg med vindbron och omgivning. Ett 200-årsminne. (Mål

ning.) 23(1954) s. 66.
--, Vänersborg från Dalbobergen omkring 1840. (Skiss.) 19(1950) s. 94.
JOHANSSON, STURE - ÄNGERMARK, WILHELM: Drottningromansen på Skräck-

lan eller Vänersborg - ett stavfel? 45(1976) s. 45(1976) sid. 3-30.
LARSSON, THOMAS M.: Vänersborgs stadsplan från 1641. 41(1972) s. 31-37.
LUNDEN, GUSTAF: Edsvägen och Brätte - en gammal färdeväg och en försvunnen
stad. 13(1944) s. 5-104.
NORDBERG, JULIUS V.: Gamla hus i Nordstaden. (Vänersborgs museums skriftserie.

11).28(1959) s. 47-50.
--, Några glimtar från Nordstaden för 60 år sedan. 30(1961) s. 59-72.
--, Skräcklan förr och nu. En gammal vänersborgspojkes minnen och funderingar.

29(1960) s. 33-42.
PÅRUD, NILS: När August Strindberg reste förbi Vänersborg. 27(1958) s. 59-64.
SANDBERG, NILS: Vänersborg sett med främlingars ögon. 27(1958) s. 3-51.
SANDBERG, NILS: En 1800-talsdam ser på Vänersborg. 22(1964) s. 52-54.
SVENSSON, NILS IVAN: Stadshistoriska utställningen i Vänersborg 1944. 14(1945) s.

71-83.
SVÄRD, ANNA: Kronogatan. 37(1968) s. 3-16.
SVÄRD, ANNA: Kronogatan. 40(1971) s. 3-20.
TAUBE, EDVARD: Kring Vänersborg på Lloyds tid. 38(1969) s. 15-18.
T.G.: Om staden Wenersborg i Elfsborgs län. (Faksimil ur Sveriges städer 1860 samt

kommentar). 41(1972) s. 31-37.
TIBBLIN, BERT: "I vackra Venersborg". En liten reseskildring från vår namne i USA.

48(1979) s. 3-12.
WEGRAEUS, ERIK: Vänersborg i våra hjärtan. 44(1975) s. 3-20.

O. Samhälls- och rättsvetenskap.
Förvaltning
FALK, RAGNAR: Då landshövdingen ville flytta från Vänersborg. 16(1947) s. 16-27.
HALLBERG, BERTEL: Om Vänersborgs kvarter, torg, gator och tomter i äldre tider.

4(1935) s. 19-47.
--, Vänersborgs magistrats protokoll den 14 mars 1757. 5(1936) s. 58-74.
HEDEN, ALLAN: Gamla protokoll berättar. 28(1959) s. 35-42.



WEISS, EINAR: Västerbygdens vattendomstol 1919-1969. 39(1970) s. 3-41.
ÅSTRÖM, VALDEMAR: Gamlestadshemmanen. Anteckningar om Brättes privilegier

och donationsjord. 25(1956) s. 3-24.

Rättsfall
HALLBERG, BERTEL: Ur Vänersborgs stads domböcker för åren 1645-1650. 7(1938)

s. 14-39.
--, Ur Vänersborgs stads domböcker 1671-1675. s. 1-2;22(1953) s. 3-22;23(1954) s. 8

26.
WIKSTRÖM, FOLKE: En rabulistisk karduansmakare i Vänersborg för hundra år sedan.

(Petter Blomqvist). 7(1938) s.3-13.

Socialvård.
PEHRSSON, HJALMAR: Morfar berättar. Minnen från ett dåtida försärjningshem.

22(1953) s. 37-48.

Demografi.
PÅRUD, NILS: Några anteckningar om förhållandena i Vassända församling under

1700-talet. 25(1956) s. 25-32.

P. Teknik, industri och kommunikationer.
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Kokhuset i Vänersborg. (Vänersborgs museums skriftserie

nr. 16). 33(1964) s. 64-75.
JOHANSSON, STURE: Broarna kring staden. Från 1640-talets vänersborgsbroar till

I 960-talets. 35(1966) s. 3-75.
KARLSSON, HADAR: Några minnesbilder från 40 år med skofabriken i Vänesborg.

49(1980) s. 24-33.
NORDBERG, JULIUS V.: En gammal hemindustri i Vänersborg. 28(1959) s. 43-45.

PÅRUD, NILS: En färd med fångvagn. En berättelse om ett annorlunda sätt att resa.
48(1979) s. 31-57.

--, Järnvägen Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga 1867-1957.26(1957) s. 17-39.
--, Vänersborg som hamnstad. En återblick och ett framtidsperspektiv. 23(1954) s. 27-

65.

Q. Ekonomi- och näringsväsen.
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Handelsbanken jubilerar. (Vänersborgs museums skriftserie

nr 18). 35(1966) s. 41-53.

S. Krigsväsen.
JOHANSSON, STURE: Vänersborg - kanske en fästning. 38(1969) s. 3-14.
NORDFELDT, ALFRED: På Grunnebo hed. 10(1941) s. 14-24.

U. Naturvetenskap.
NORDFELT, ALFRED: "Småfåglarnas vänner" i Vänersborg. 4(1935) s. 3-18.
SJÖGREN, JOSEF: Halle- och Hunneberg. 18(1949) s. 57-66.



Alfabetiskt register

ALMQVIST, HARALD: Levernesbeskrivning. (Företal och noter av Benel Hallberg).
6(1937) s. 3-46.

BARKSTEDT, MARGARETA: En tillfällighetspoet i Vänersborg i mitten av 1800-talet.
26(1957) s. 3-16.

BLOMGREN, SVEN: Angående tapperhet. [Rättelse till Johansson, Sture: bakom herr
Gyldenlöves klocka] Se årg. 33 . 34(1965) s. 23.

--, Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia efter 1777. 43(1974) s. 3-25.
--, Kyrkoherde Andreas Råbergs epitafium. 34(1965) s. 6-10.
BÖRDH, A.G.: Dalaborgs slottsruin. Ett utflyktsmål för vänersborgarna. 31(1962) s. 3

20.
CEDERGREN, K.G.: Bidrag till Vänersborgstraktens förhistoria. I. Stenåldersbebyggel

sen. 1(1932) s. 5-140, I kartb!.
--, Om urmakareyrket i äldre tider och dess utövare i Vänersborg. Minnesskrift

1905-1930. Vbg 1930 s. 29-39.
--, Paul Sandelhielm. 3(1934), 39-68.
DAHLSTRÖM, GUNNAR: Johan Grönwall- en silversmed i Vänersborg. (Vänersborgs

museums skriftserie nr. 17) 34(1965) s. 33-42.
DALQUIST, ISlDOR: Kring Vänersborgs torg på 1800-talet. 3(1934) s. 27-38.
--, Spegelfabrikören Rudolf Landqvist. 4(1935) s. 48-51.
d'ORCHIMONT, CURT: En dansklubb för hundra år sedan. 33(1964) s. 55-58.
E.G.S.: Två sånger om Vänersborg. 39(1970) s. 43-49.
EKMAN, OTTO CHRISTIAN: Ur "Resejournal maj månad 1820" (Noter av Ragnar

Falk) 27(1958) s. 53-58.
ELD: Pontus Strömwal!. Levnadskonstnär och vänersborgare. NÅgra minnesblad. 32

(1963) s. 47-52.
ELliESON, ÅKE: Plantagefunderingar. En skolpojksdikt från 1890-talets Vänersborg.

(Företal och noter av Bertel Hallberg). 14(1945) s. 28-30.
--, Teatern i Vänersborg under min skoltid 1888-1896. Bilaga: Pjäser givna på Väners-

borgs teater hösten 1888-våren 1896. 19(1950) s. 19-79.
FALK, RAGNAR: Borgmästare Bertel Hallbergs skrifter. 26(1957) s 40-44.
--, Då landshövdingen ville flytta från Vänersborg. 16(1947) s. 16-27.
FREDRIKSSON, INGWAR: Vänersborgs stadsbibliotek och dess föregångare. 42(1973)

s. 7-59.
FRÖBERG, GÖSTA: På hemväg och omväg från Småskolan i Vänersborg 1903-1905.

45(1976) s. 33-43.
--, Tidiga barndomsminnen. 43(1974) s. 27-43.
GRANAT, STELLAN: Något om kulturaxeln. 49(1980) s. 3-23.
--, Rådhus, handelshus och krogar - händelser och miljöer utmed Brandgatan som

blev kulturaxe!. (Första avsnittet: Kungsgatan). 50(1981) s. 21-50.

GULZ, THORSTEN: Gunnar Hjort. In memoriam. 34(1965) s. 3-5.
Årskrönikor 1950-1968. Se "Systematiskt register": Allmänt och

blandat.



HAGBERGT, ULF ERIK: Sankt Mikael. Ett medeltida emaljbeslag i Vänersborgs muse
um. (Vänersborgs museums skriftserie. 10.) 27(1958) s. 73-74.

HALLBERG, BERTEL: Anteckningar om bokbindare i Vänersborg. 18(1949) s. 41-56.
--, Anteckningar om landssekreterare och landskamrerare i Älvsborgs län. 8(1939) s.

3-30.
--, Anteckningar om stadsfältskärer, stadsläkare och apotekare i Vänersborg under

1600- och 1700-talen. 11(1942) s. 10-37.
--, Anteckningar om Vänersborgs skola i äldre tider. I. 19(1950) s. 3-18.
--, Anteckningar om äldre tiders guldsmeder i Vänersborg. Minnesskrift 1905-1930.

Vbg 1930 s. 41-50, l pl.-bl.
--, Bengt Erik Båld. En glömd vänersborgsskald. 3(1934) s. 15-26.
--, Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia tillår 1777.2(1933) s. 12-47.
--, En "herderlig" begravning i Vänersborg år 1703. 10(1941) s. 3-13.
--, En maskeradbal i Vänersborg år 1849. 8(1939) s. 46-53.
--, Eric Gustaf Gyllenheim. En av Vänersborgs stora donatorer. 17(1948) s. 3-37.
--, Jonas Magnus Bergius. Borgmästare i Vänersborg 1828-1854. 9(1940) s. 126-148.
--, Karl XI i Vänersborg. 20(1951) s. 15-30.
--, Kopparslagaren Lorentz Dafgård och hans barn. 16(1947) s. 3-15.
--, Lars Lechander. Borgmästare i Vänersborg 1701-1719. 1(1932) s. 141-153.
--, Några bilder ur Vänersborgs stads historia. 14(1945) s. 62-70.
--, Om Svenska Handelsbankens fastighet i Vänersborg (tomten nr I i kvarteret Näck-

rosen). 21(1952) s. 3-18.
--, Om Vänersborgs kvarter, torg, gator och tomter i äldre tider. 4(1935) s. 19-47.
--, Släkten Ingman i Sverige. 17(1948) s. 38-58.
--, Ur Vänersborgs första tidning. 15(1946) s. 3-25.
--, Ur Vänersborgs stads domböcker för åren 1645-1650. 7(1938) s. 14-39.
--, Ur Vänersborgs stads domböcker 1671-1675. 1-2. 22(1953) s. 3-22; 23(1954) s.

8-26.
--, Vänersborg på 1770-talet. 12(1943) s. 3-35.
--, Vänersborgs magistrats protokoll den 14 mars 1757. 5(1936) s. 58-74.
HALLBÄCK, HANS: Brätte. Enhandelsplats med militär betydelse. 36(1967) s. 31-44.
HALLBÄCK, SVEN-AXEL: Carl Gustaf Sandberg och Anders Larsson Krok, två vä-

nersborgsmålare från 1700-talet, som tillhörde Göteborgs stads konst- och målargille.
(Vänersborgs museums skriftserie nr. 5.)

--, Handelsbanken jubilerar. (Vänersborgs museums skriftserie nr. 18) 35(1966) s. 41

53.
--, Kokhuset i Vänersborg. (Vänersborgs museums skriftserie nr. 16) 33(1964) s. 64-75.
--, Museets egyptiska samlingar. (Vänersborgs museums skriftserie. 9.) 26(1957) s. 45-

53.
--, Museets fornsakssamling. (Vänersborgs museums skriftserie. 12.) 29(1960) s. 51

54.
--, Museets tillbyggnad. (Vänersborgs museums skriftserie. 13.) 30(1961) s. 73-78.
--, En märklig donation till museet. (Marianne Warodell) (Vänersborgs museums

skriftserie nr. 14.) 31(1962) s. 45-48.
--, Om museets pedagogiska verksamhet. (Vänersborgs museums skriftserie nr. 15) s.

75-79.



HALLBÄCK, SVEN AXEL & MALM, SVEN: Museet och dess utställningar. (Väners
borgs museums skriftserie. 10) 27(1958) s. 65-72.

HALLBÄCK, SVEN AXEL & SJÖGREN, JOSEF: Kuriositeter och rariteter i Väners-
borgs museum. (Vänersborgs museums skriftserie. 8) 25(1956) s. 47-55.

HEDEN, ALLAN: Gamla protokoll berätta. 28(1959) s. 35-42.

HJORT, GUNNAR: Andrew E:son Wa:rneman. In memoriam. 24(1955) s. 115.
--, Bertel Hallberg. In memoriam. 23(1954) s. 3-7.
--, Ett par unika Vänersborgsbilder. 29(1960) s. 29-32.
--, Jonas Wallin. In memoriam. 20(1951) s. 3-14.
--, Landshövding Lilliehorns eftermäle. 31(1962) s. 21-24.
--, Landshövding Paul Sandelhielm. Ett 100-årsminne. 20(1951) s. 44.
--, Länsresidenset i Vänersborg med vindbron och omgivning. Ett 200-årsminne. (Mål-

ning.) 23(1954) s. 66.

--, Vänersborg från Dalbobergen omkring 1840. (Skiss.) 19(1950) s. 94.
--, Vänersborgs döttrars gille. 19(1950) s. 84.
--, Vänersborgs söners gille 50 år. 25(1956) s. 33-45.
--, Årskrönikor 1950-51. Se "Systematiskt register": Allmänt och blandat.

JOHANSSON, STURE: Angående tapperhet. (Replik till Sven Blomgren: Angående tap
perhet). 34(1065) s. 23-24.

--, Birger Sjöberg i rampljuset. 28(1959) s. 3-34.
--, Broarna kring staden. Från 1640-talets vänersborgsbroar till I960-talets. 35(1966) s.

3-35.
--, En förbisedd Afrikaupptäckare. Charles John Andersson - ett 100-årsminne.

36(1967) s. 3-21.
--, Historien bakom herr Gyldenlöves klocka. Anteckningar om Vänersborgs erövring

och ödeläggande 1676. 33(1964) s. 3-51.
--, Sorgmarchens Nordqvist. 34(1965) s. 11-22.
--, Pontus Strömwall. 32(1963) s. 53.
--, Vänersborg - kanske en fästning. 38(1969) s. 3-14.

--, Johansson, Sture-Ängermark, Wilhelm: Drottningromansen på Skräcklan eller
Vänersborg - ett stavfel? 45(1976) s. 3-30.

KARLSON, HADAR: Några minnesbilder från 40 år med skofabriken i Vänersborg.
49(1980), s. 24-33.

KLINGEBERG, KARL G.A.: Några anteckningar om Vänersborgs museums afrikanska
däggdjur. (Vänersborgs museums skriftserie. 6.) 23(1954) s. 67-82.

LARSSON, THOMAS M.: Vänersborgs stadsplan från 1641. 41(1972) s. 31-37.
LIND, SVEN: Erik Sahlin. In memoriam. 42(1973) s. 3-4.
--, Årskrönikor 1969-1978. Se Systematiskt register: Allmänt och blandat.
--, Vänersborgs söners gille 75 år. 50(1981) s. 3-20.

LlZELL, GUSTAF: Till och från skolan. Några minnen från skolåren i Vänersborg 1887
1892. (Företal och noter av Bertel Hallberg.) 14(1945) s. 3-27.

LUNDBERG, ERIK B.: Brätte, en arkeologisk-topografisk översikt. 13(1944) s. 105-118.
LUNDEN, GUSTAF: Edsvägen och Brätte. 13(1944) s. 5-104.



LUNDGREN, SUNE: Gymnasieskolan i Vänersborg. Kort tillbakablick, 44(1975) s. 21

26.
LYDELL, HALVORD: Ärskrönikor 1906-1917. Se Systematiskt register. Allmänt och

blandat.
MILLING, TAGE: En oktobermarknad i början av seklet. 44(1975) s. 27-30.
MÖRNER, ROBERT: Några personliga Vänersborgsminnen från 1890-talet. (Namnre

gister av RH.) 18(1948) s. 3-40.
NILSSON, ALLAN T.: Repslageri i norra Älvsborgs län. (Vänersborgs museums skrift-

serie nr. 15.) 32(1963) s. 61-74.
NORDBERG, JULIUS V.: En gammal hemindustri i Vänersborg. 28(1959) s. 43-45.
--, Gamla hus i Nordstaden. (Vänersborgs museums skriftserie. Il.) 28(1959) s. 47-50.
--, Några glimtar från Nordstaden för 60 år sedan. 30(1961) s. 59-72.
--, Skräcklan förr och nu. 29(1960) s. 33-42.
NORDEN, ELOV: Kvartssekelskrönika. Minnesskrift 1905-1930. Vbg 1930 s. 7-27.
--, Ärskrönikor 1931-49. Se "Systematiskt register": Allmänt och blandat.
NORDFELT, ALFRED: På Grunnebo hed. 10(1941) s. 14-24.
--, Richard Vide. In memoriam. 2(1933) s. 3-11.
--, Robert Stiberg. In memoriam. 11(1942) s. 3-9.
--, "Småfåglarnas vänner" i Vänersborg. 4(1935) s- 3-18.
NYBLOM, ERIC: ("Mac"), Småstadspojke. 7(1938) s. 40-47.
OLDEBERG, ANDREAS: Ett märkligt järnsvärd från Höganäs i Skåne. (Vänersborgs

museums skriftserie. 4) 21(1952), s. 26-70.
PEHRSSON, HJALMAR: Morfar berättar. Minnen från ett dåtida försörjningshem. 22

(1953) s. 37-48.
PETERSON, AUGUST: Birger Sjöberg. (Dikt.) 5(1936) s. 3.
--, Brätte. (Dikt.) 13(1944) s. 3-4.
--, Sammanhanget i Birger Sjöbergs diktning. 5(1936) s. 4-57.
--, Strövtåg i "Frän". 1-2. 12(1943) s. 36-59,14(1945) s. 31-61.
--, Vänersborg i Birger Sjöbergs diktning. 9(1940) s. 3-135.
PETRE-STRÖM, INGRID: Vänersborgs enda tidning fyller 75 år. 29(1960) s. 47-50.
PÄRUD, NILS: Färd med fångvagn. En berättelse om ett annorlunda sätt att resa. 48

(1979) s. 31-57.
--, Järnvägen Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga 1867-1957. 26(1957) s. 17.39.
--, Minnesbilder från Vänersborg på 1880-talet. 47(1978) s. 25-51.
--, Några anteckningar om förhållandena i Vassända församling under 1700-talet.

25(1956) s. 25-32.
--, När August Strindberg reste förbi Vänersborg. 27(1958) s. 59-64.
--, En rabulistisk hovpoet (Petter Blomqvist) hyllar Carl XIV Johan. 29 (1960) s. 15-28.
--, Eric Josias Sparre som lagstiftare och straffrättslig författare. 22(1953) s. 23-36.
--, Vänersborg i litteraturen. 29(1960) s. 43-45.
--, Vänersborg som hamnstad. 23(1954) s. 27-65.
SANDBERG, NILS: Tankar kring en matrikel. 32(1963) s. 21-46.
--, En 1800-talsdam ser på Vänersborg. 33(1964) s. 52-54.
--, Vänersborg sett med främlingars ögon. 27(1958) s. 3-51.
--, Vänersborgs söners gilles årsskrift 30 år. 30(1961) bilaga.



SJÖGREN, JOSEF: Halle- och Hunneberg. 18(1949) s. 57-66.
--, Vänersborgs bokhandel speciellt i äldre tider. 21(1952), s. 19-25.
STRÖMBERG-LINDE, KAJA: Museets textilier. (Vänersborgs museums skriftserie. 2).

19(1950) s. 85-93.
STÅNGBERG, ALLAN: Trumslagarpojken, som blev operachef. (Conrad Nordqvist.)

29(1960) s. 3-14.
SVENSSON, NILS IVAN: Fynden från Brätte. 13(1944) s. 119-128.
--, Hur museet kom till. (Vänersborgs museums skriftserie. 1.) 18(1949) s. 67-104.
--, Stadshistoriska utställningen i Vänersborg 1944. 14(1945) s. 71-83.
--, Vänersborgs museum under 60 år. (Vänersborgs museums skriftserie. 3.) 20(1951)

s. 31-43.
SVÄRD, AGNES: Kronogatan. 37(1968) s. 3-16.
--, Kronogatan. 40(1971) s. 3-20.
TAUBE, EDVARD: En blygsam 100-åring. 46(1977) s. 21-27.
--, Kring Vänersborg på LLoyds tid. 38(1969) s. 15-18.
--, En ännu äldre matrikel. 49(1980) s. 34-38.
T.G.: Om staden Wenersborg i Elfsborgs län. (Faksimil ur Sveriges Städer 1860). 40

(1971) s. 21-30.
THERNQUIST, KJELL: Årskrönikor 1979-1981. Se Systematiska register: Allmänt och
blandat.

T1BBLlN, BERT: "1 vackra Venersborg". En liten reseskildring från vår namne i USA.
48(1979) s. 3-12.

UGGLA, ERIK T-son: Axel von Matern och "sammansvärjningen på Ryttli" 1867. 48
(1979) s. 15-19.

UGGLA, ERIK T-son: Vänersborgs läroverk i slutet av 1860-talet. Några minnesanteck
ningar av Hjalmar Uggla. 46(1977) s. 3-19.

ULLMAN, ELIS & LYDELL, HALVORD: Sång till Vänerns drottning. Ur sångspelet
"Vänerns drottning". Minnesskrift 1905-1930. Vbg 1930, s. 51-53.

WALLIN, JONAS: En bok om husmanskost. 11(1942) s. 38-45.
--, Mitt första besök i Vänersborg och en lycklig slump. 8(1939) s. 31-35.
--, Ur Vänersborgs teaterhistoria. 15(1946) s. 27-38.
WEGRAEUS, ERIK: Vänersborg i våra hjärtan. 44(1975) s. 3-20.
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30.
--, De onämnde bröders förbund. Ett inslag i Vänersborgs ordensIiv. 41 (1972) s. 3-30.
--, Ur Bertel Hallbergs notarieminnen. 47(1978) s. 3-24.
--, Västerbygdens vattendomstol 1919-1969. 39(1979) s. 3-41.
WIKSTRÖM, FOLKE: En drömmande präst i Vänersborg för hundra år sedan. (Fredrik

Rådberg.) 8(1939) s. 36-45.
--, En rabulistisk karduansmakare i Vänersborg för hundra år sedan. (Petter Blom

qvist.) 7(1938) s. 3-13.
--, Några data om den lägre folkundervisningen i Vänersborg. 3(1934) s. 3-14.
WiERNEMAN, ANDREW E:SON: Vite hövdingen. Till minnet av Axel W. Eriksson. 24

(1955) s. 4-102.
ÅSTRÖM, FJALAR: Arbetarrörelsens genombrott i Vänersborg. 32(1963) s. 3-20.
ÅSTRÖM, VALDEMAR: Gamlestads-hemmanen. Anteckningar om Brättes privilegier

och donationsjord. 25(1956) s. 3-24.



Nekrologer.
Albrechtsson, Erik 50(1981)62
Almqvist, Harry 23(1954)90
Almqvist, Henning 35(1966)74
Almqvist, Lars 46(1977)40
Andersson, Albin 14(1945)94
Andersson, Aller 48(1979)71
Andersson, Arne 46(1977)42
Andersson, Axel 27(1958)88
Andersson, Edwin 5(1936)89
Andersson, Erik 22(1953)71
Andersson, Erik T. 31(1962)61
Andersson, Folke 3(1934)82
Andersson, Frank 46(1977)45
Andersson, Fridolf 2(1933)59
Andersson, Gottfrid 29(1960)68
Andersson, Gustaf 15(1946)48
Andersson, Gustaf 35(1966)70
Andersson, Hjalmar 8( 1939)64
Andersson, Johan Fredrik 8( 1939)61
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Rådhus, handelshus och krogar
- händelser och miljöer utmed
brandgatan som blev kulturaxeI.

av Stellan Granat

Andra avsnittet: Drottninggatan

Efter branden 1834 och den stadsplan som då kom att gälla vid åter
uppbyggnaden av staden kom den brandgata, som här skildras, att bli
ett naturligt centrum för det nya Vänersborg. Kungs- och Drottningga
torna blev följaktligen de två viktigaste huvudgatorna. Liksom utefter
Kungsgatan kom de nya husen längs Drottninggatan att innehålla såväl
en lång rad stora handelshus som inrättningar och institutioner.
Onsdagen 25 maj 1870 kom att för såväl västra delen av Drottniggatan
som för staden i övrigt att bli en skräckupplevelse då 1834 års katastrof
var hotande nära att upprepas. Eld utbröt vid hamnen och elden kasta
de sig med raseri från hus till hus och tidvis syntes staden ånyo vara sin
fullständiga undergång nära.

Klockan tre denna dag utbröt eld i en stallbyggnad tillhörande kongl.
sekreteraren Fries gård (Strömerska huset) och till all olycka blåste en
väst - sydvästlig storm som väsentligt kom att bidraga till eldsvådans
svåra omfattning. Sprutan nummer två (staden hade ett antal manuella
sprutor som var utplacerade i staden) var nästan omedelbart på plats ef
ter larmskotten och sattes igång av frivilliga brandkåren samtidigt som
all övrig brandkårsutrustning skaffades till platsen. Hotande nära den
brinnande uthuslängan låg ett trevånings magasin vid hamnen som skul
le bli en förbindelse mot bl.a. Blucherska bryggeriet. Man såg efter ett
tag möjligheten att begränsa elden till det antända huset men plötsligt
förde den starka vinden med sig gnistor och till allmän bestörtning fick
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Drottninggatans västligaste del, som den tedde sig innemot förra seklets slut och sedan
man byggt upp husen efter den svåra branden i maj 1870. Denna eldsolycka drabbade,
med undantag av Strömerska huset, fastigheterna från hamnen t. o. m. Rådbergska huset,
som klarade sig med taket avbränt. Gamla apotekshuset, närmast på bilden var det första
som klarade sig undan helt och hållet. Foto K & A. Wikner.

man se Strömbergska huset (Drottninggatan 4) antänt och huset intill
det s.k. Appelbergska och till stor fasa fick de tillstädeskomna väners
borgarna se elden fara över Residensgatan till Skarinska huset (Drott
ninggatan 8). Tidning för Wenersborgs stad och län skrev "- - -När på
sådant sätt antalet brinnande hus ständigt ökades och hela denna stads
del hotades af ödeläggelse, ansåg grefve Sparre, hvilken var närvarande
och ledde släckningsarbetena med den honom egna energin och uthållig
heten, att tiden vore inne att skaffa förstärkning från andra håll. Sålun
da afsändes telegram om extra tåg till Grunnebohed,der Westgöta Dals
regementes befäl och rekryter nu hafva vapenöfning, med anhållan om
manskap till biträde vid släckningsarbetet. Vid telegrammets ankomst
till Grunnebo försiggick derstädes uppvisning för general Leuhusen,
och med hans begifvande beordrades 300 man att genast resa hit hvarvid
samtlige officerare och underofficerare med följde. Förstärkningarne in-
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träffade här kl. YlS och som det syntes just i den afgörande stunden, ty
redan hade elden, hvars hejdande blifvit i mån af dess spridning alltmer
omöjligt i den starka stormen och den befintliga tillgången på arbets
krafter och brandredskap, osläckligt bemäktigat sig de redan nämnda
husen, Hedmanska (vid hamnen), Strömbergska och Skarinska utan
äfven- - - Appelbergska och Orupska1 tvåvåningshusen, förutom alla de
till dessa hörande ganska talrika uthusbyggnaderna med deras rikliga
tillgång på brännämne hvarjemte taket på det närmast intill Orupska
gården liggande Rådbergskal stenhuset var svårt angripet- - -."

Faran var följaktligen stor och överhängande huruvida man skulle kun
na rädda staden. "- - - Med det unga befälet i spetsen och öfverst på ta
kåsarne störtade sig en hel del manskap öfver de närmast intill elden be
lägna husen, för att med yxor och eldsläckningsredskap mota den väldi
ge härjaren under det andra afdelningar skötte sprutorna och vatten
langningen - - - Segern vanns också på denna vådliga punkt; den nämn
da försvarslinjen blef här gränsen för den härjande fiendens framfart.
Under det detta tilldrog sig på Cederskogska och Rådbergska gårdarne
hade emellertid extratåget från Uddevalla anlänt med en afdelning af
denna stads frivilliga brandkår med 2:ne sprutor och ett förträffligt vat
tenuppfordringsverk. Arbetet - - - fick nu förnyad fart. På sådant sätt
räddades åtminstone landssekreteraren Almqvists hus, hvilket starkt
hotades med antändning. - - _"

Man började nu ana slutet av denna olycka men dessvärre blossade el
den upp ånyo. Denna gång var det det i början hotade hamnmagasinet
som antändes i kroppås och taklist. Detta var så mycket allvarligare som
man dragit bort brandredskapen därifrån till andra till synes mer hotade
byggnader. Emellertid kom hjälp från oväntat håll. Ångbåten Marie
stad under befäl av kapten Sjöberg var på ingående mot Vänersborgs
hamn och hade på stort avstånd varsnat den olycka som pågick. Knappt
hade Mariestad angjort hamnen förrän kapten Sjöberg lät sitt manskap
göra en plankbrygga till det höga hamnmagasinets översta glugg med
vilken upplangades till översta loftet så att elden släcktes. Sedan den ra
ska besättningen avvärjt faran vid hamnen förskaffade man sig snabbt

l Drottninggatan 10, Sparbankens nuv. tomt

l Drottninggatan 12, Tempos nuv. fastighet.
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Vänersborgs frivilliga brandkår håller övning på stadens torg någon gång vid 1860-talets
slut. Längst t. v. syns gaveln på Appelbergska huset, hörnet Drottninggatan - Residensga
tan. Därpå följer Skarinska huset, Drottninggatan 8 och Orupska huset, Drottninggatan
10. Dessa hus förstördes i grund vid branden 25 maj 1870. Längst t.h. Rådbergska huset,
som fick taket avbrätit, men i övrigt klarade sig. Det revs 1959 för att lämna plats för
EPA, nuv. Tempo.

till Rådbergska huset vilket jämte det intilliggande apoteket i hörnet
Edsgatan-Drottninggatan var starkt hotade. Man medförde båtens segel
vilket fästes över apotekshusets gavel som brandsegel av styrmannen
Mebius som klättrat upp på översta kroppåsen på denna fastighet och
besprutade därifrån Rådbergska huset tills elden där fullständigt
släckts. Stor oreda utbröt naturligtvis på flera håll när man varseblev
den hotande eldens omfattning. "- - -När elden angripit Skarinska hu
set, fattades alla i denna rote boende af förskräckelse och en hemsk
flyttning begynte. Torget, residensgården och vestra plantaget fylldes af
kläder och husgerådssaker, under det varulagren buros åt skilda hus.
Om anblicken häraf var nedslående, så var det deremot så mycket mer
glädjande att se stadens elegantaste damer, tjenstemen vid kansliet, sko
lan o.s.v. och den studerande ungdomen blanda sig med soldaterna och
något arbetsfolk för att fylla vattenlangningskedjan. Vi sade något ar
betsfolk, ty vi måste tillstå, att en alltför stor del arbetsföra och åtmin-
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stone i någon mån vid kroppsarbete vana personer af båda könen med
händerna i fickorna eller armarna i kors åskådade förstörelsen och arbe
tet att hämma den. - - -Enda sättet at afhjelpa dylika missförhållanden
för framtiden synes vara det, att man ordentligen organiserar och aflö
nar en serskilt vattenlangningskår, efter som man icke kan räkna på till
räckligt många frivilliga armar. - - _"

I rykande ruiner låg hela Drottninggatan från hamnen (förutom Ström
rnerska huset då ägt av herr Fries) upp till och med nuvarande spar
bankstomten, Drottninggatan 10, jämte att Drottninggatan 12 skadats.
Dessutom hade ett stort antal ekonomibyggnader inne på gårdarna,
ganska långt in i kvarteren brunnit ned. Trots försäkringar hade flerta
let drabbade orsakats svåra förluster. Dessutom annonserades flitigt un
der lång tid därefter efter mer eller minder värdefulla föremål, som stu
lits ur de brinnande husen och intilliggande fastigheter som man måste
evakuera. Vid den efterföljande rannsakningen om hur branden upp
stått kunde man inte komma fram till någon förklaring till hur det hela
börjat. Ett vittne hade dock observerat en okänd man som, strax innan
elden upptäcktes, kommit berusad och med pipa i munnen, ut ur den
stallänga där man först varsnat braI2den. En slutsats som man drog av
detta svåra tillbud var att man nu hade verklig nytta av att en bred
brandgata lagts ut tvärs genom staden.

Drottninggatan 2. Strömrnerska huset.
Som pendang till det stora huset Kungsgatan l, vilket uppfördes av

handlanden Carl Adolf Malm byggde handlanden Spaak på 1840-talet
det stora tegelhuset Drottninggatan 2, vilket i senare tid gick under nam
net Strömrnerska huset. Båda dessa hus var av ovanlig storlek och arki
tektoniska kvaliteter för att vara i en såpass liten stad som Vänersborg.
Dessutom uppfördes de med likartad arkitektur och för att med Resi
denset utgöra en arkitektonisk enhet mot hamnen. Detta med medvetet
genomförda arkitetkturplatser är en företeelse som redan under baroc
kens stadsplanering började bli vanligt i de stora städerna, medan ett så
dant genomfört program torde vara unikt för en småstad som Väners
borg.

Vid 1850-telets början inköptes det av kong!. sekreteraren Fries. När
A.F. Strömmers 1870 blev antagen som ny källarmästare på Stadshotel
let förvärvade han fastigheten, vari han inredde hotell och restaurang.
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A.F. Strömmers (j. 1883 d. 1910) var en
driftig källarmästare. Han arrenderade
Stadshotellet och Kasens utvärdshus, an
lade utvärdshuset Strömsborg och drev
hotell och restaurang i Srömmerska
(f.d.Spanska) huset. Drottninggatan :2
vid Fisktorget.

Redan tidigare hade det dock fun
nits krogrörelse. Wenersborgs Ba
yerska Bryggeri-Bolag drev sedan
1859 krog där i ett särskilt för än
damålet inrett rum samt hade mi
nuthandel med öl. Detta magasin
började sin verksamhet julaftonen
1859 och hölls sedan öppet varje
söckendag och förestods av hand
lande Carl Friberg. Vid minuthan
del kostade helbutelj öl 8 skilling
eller 2 riksdaler riksmynt dussinet
och för halvbutelj var priset 4Yz
skilling per styck och 1 riksdaler
12Yz öre per dussin. Vid servering
fick man punga ut med 9 skilling
för helbutelj och 5 skilling för
halvbutelj öl. Om så önskades
kunde man till en början också få
fat om 60 kannor levererat kost
nadsfritt hem.

Drottninggatan 4. Strömbergska huset.
I nordöstra hörnet Hamngatan - Drottninggatan låg fram till 1870 det
så kallade Strömbergska huset, där en lång rad olika verksamhetsgrenar
kom att inrymms. Det ägdes av landssekreteraren Carl Adolf Ström
berg, som avled 11 november 1859 i en ålder av 72 år, varefter fastighet
en innehades av hans arvingar fram till dess huset brann i maj 1870 (se
ovan). Redan på 1850-talet öppnad~ Theodor Nordgren konditori och
bageri här såsom en av de tidiga efterfoljarna till stadens förste konditor
C.R. Bruhn, som tidigare omnämnts. Den sötsaksälskande kundkretsen
frestades med briljanta och välsmakande konfektyrer, goda bakelser,
the- och kaffebröd.

Torsdagen 3 oktober 1867 flyttade så Anna Brita Edström över Stads-
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källaren från Malmska (Nordströmska, Paalzowska) huset, Kungsgatan
1 till Strömbergska huset. Det nya etablissementet fick goda vitsord av
lokalpressen, som fredagen 4 oktober skriver: "- - - och igår afton var
lokalen fylld af kunder, som funno sig väl i den propra våningen.- - 
Någon utskänkning åt de lägre klasserna kommer icke vidare hos res
tauratrisen att ega rum och mamsell Edström lärer säkert komma att gö
ra goda affärer i denna lokal, helst om hon välvilligt lyssnar till den all
männa önskan att den der femtioöresskatten på punchen faller bort. - - -
" Redan den 1 december samma år ordnades där en socitetsbal. Den

började kl. 7 om aftonen och biljetterna kostade 1,50 för herrar och 1
riksdaler för damer. Inkomsten var avsedd att tillfalla
Skarpskyttemusikens kassa. Över huvud taget var det ofta Socitetsbaler
ordnades i staden för välgörande ändamål av vitt skilda slag, för att
skaffa medel där ej det allmänna bisträckte med medel. Under denna tid
hörde det till god sed att fira minnet av Karl XII, vilket ävenledes sked
de hos mamsell Edström på Stadskällaren. Den 30 november 1868 an
ordnades en särskild stor fest då lokalen var anordnad å la Tivoli. Da
gens särskilda betydelse låg deri att just detta datum avtäcktes J.P. Mo
lins Karl XII -staty i Kungsträdgården i Stockholm på ISO-årsdagen av
konungens död vid Fredrikstens fästning. Även på gästgivaregården ho
tel Victoria hölls en Karl XII-fest i dess salong som för tillfället eklärera
des och pryddes med en transparang så att den hugade publiken kunde
"- - - dagen till ära, samlas för att gemensamt tömma ett glas för hjel
ten.- - _"
I och med det nya stadshusets invigning i oktober 1869 var stadskälla
rens saga all. Utskänkningsrätten upphörde och portarna slogs igen ef
ter den auktion på ställets inventarier som ägde rum onsdagen 29 och
torsdagen 30 september 1869 då bl.a. 300 lod silver, nysilver (en produkt
som börjar dyka upp mer allmänt vid denna tid) koppar, mässing,
möbler av allehanda slag, ett Malmsjö fortepiano, glas, porslin, 1 jern
spis m.m. Den med stadens restaurationer och utskänkning sedan 1850
talet förknippade Anna Britta Edström flyttade till ett hus vid Kyrkoga
tan där hon drev mjölkhandel och försäljning av sylter, rökt kött, salt
gurkor m.m. Under 1870 kom hon dessutom att återgå till sitt gamla
värv genom att arrendera Kasens utvärdshus, men tyvärr slutade detta
med konkursauktion året därpå då också hennes fastigheter n:ris 252
254 i kvarteret Liljan vid Södergatan gick under klubban.
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En annan verksamhet som under 1860-talet drevs i Strömbergska hu
set var Ida Ejsermans hatt- och modehandel. Förutom att hon höll ett
stort lager av hattar, blommor, broderade kragar och manchetter,
Grepyr- och Clienyspetsar, slöjor, skärp och skärpspännen tog hon
emot hattar till blekning, färgning och modernisering. Vänersborgsda
merna bör ha varit mycket modemedvetna och goda kunder ty jämte
den Ejsermanska modehandeln förekom ett flertal andra firmor i bran
chen. I november 1867 flyttade Ida Ejserman sin modehandel till fabri
kör Landqvists hus vid Drottninggatn 30. Den lades ned 1888.

Sedan mamsell Edström slutat sin verksamhet flyttade Charlotta
Olsson sin nykterhetsvärdshusrörelse från Magnussonska till Ström
bergska huset i oktober 1869. Dagligen serverade hon där mat, kaffe,
vin och maltdrycker samt kalla sexor. Dessutom kunde man erhålla
middagsspisning per månad till billigt pris. Längre fram annonserade

Marknad i Vänersborg någon gång på 1860-talet med Drottninggatan 12, 14 (gamla apo
teket) och 16 i bakgrunden. Bilden är en av de äldsta fotografierna på marknadsliv i sta
den.
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också förre källarmästaren på gästgivaregården att han höll rum för re
sande i samma fastighet jemte tillåten restauration. Stall och vagnsrum
för hästar och åkdon stod likaledes till gästernas förfogande. Såväl
Charlotta Olson som O.C. Gjötberg fick se sina respektive verksamhe
ter få ett snart och abrupt slut genom den stora branden i maj 1870, som
i grund förstörde fastigheten.

Den avbrända tomten inköptes i januari 1872 av handlanden August
Hedman som uppförde det ännu kvarstående huset. Nybygget synes ha
verkställts med stor skyndsamhet ty redan i slutet av september samma
år öppnade Emil Johansson garnbod i det nya huset. Förutom att till
handahålla ett välsorterat garnlager åtog sig herr Johansson alla till
färgeriyrket hörande arbeten. Till de nya hyresgästerna som tog lokaler
i besittning hos handlare Hedman hörde också stadens stadsfogdekon
tor som averterade sin nya adress 5 november 1872.

I huset kom också Arvid Ungers bosättningsmagasin att inrymmas.
Denna affär hade tidigare inrymts i fru Caullwines hus, Drottninggatan
16, hörnhuset mittför gamla apoteket, och därefter i en lokal vid Kungs
gatan vid torget.

I ett julhandelsreportage i december 1875 skriver Tidning för Weners
borgs stad och län följande om affären: "- - - Ensamt i sitt slag är hr Ar
vid Ungers bosättningsmagasin, sedan något år tillbaka uti hr Hed
manshus vid Drottninggatan midt emot residenset. Den tillförne för ett
så mångfaldigt lager väl trånga lokalen har i höst blifvit tillökt med ett
par inre rum, genom hvilken utvidgning möjlighet har beredts till ett bå
de prydligt och fackmessigt ordnande af de olika effekterna - - -. Då hr
Ungers egentliga specialitet är bordsserviser och lampor, följer deraf att
uti dessa brancher ingenting får saknas i hans lager. Den som vill köpa
ett halft dussin simpla hvardagskoppar måste der kunna få sitt ärende
uträttat, lika väl som den, hvilken önskar furnera sig med en superfin
bordsservis af äkta genomskinligt porslin och gnistrande kristallglas.
Bland detta sortiment anteckna vi serskilt några par geleskålar af utsökt
finhet med mattslipade delfiner som fot- - -. Lamplagret erbjuder äfven
- - i dess nuvarande skick mycket att välja på- - - men lärer dessutom i
dessa dagar få en betydlig tillökning af serskildt för julköpen reqvirera
de effekter såsom lampor med rik kronglasbehängning, eleganta ljus
kronor, kandelabrar, nysilferkaffekök för fotogen af nyaste konstrukti
on - - -". För övrigt lockade Arvid Unger med bord-" kaffe-, the-,
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frukost-, frukt-, barn-, och tvättserviser såväl av vitt som kulört äkta
och oäkta porslin, punch-, vin-, öl-, porter- och likörglas. karaffiner,
tillbringare, ljusmanschetter, sylt-, socker- och geleskålar, saladierer,
tallrikar, ostkupor, smöraskar, cigarraskar, bläckhorn och blomvaser
m.m.

En av de många andra rörelser som varit i verksamhet i Hedmanska
huset var även Edouard Pfeils hattfabrik. Denna hade tidigare inrymts i
fabrikör Landqvists gård längre bort på Drottninggatan men 1878 över
flyttat till Hedmanska fastigheten. Fabrikationen inriktades på felbhat
tar såväl måttbeställda som redan färdigsydda, samt filt- och ullhattar
efter senaste parisermode. Som extra nyhet meddelade Edouard Pfeil
att han låtit införskaffa en comformateur (fransysk måtttagningsma
skin) varmed man fick perfekt passform på beställda hattar"- - - så att
alla obehag uteblifva. " Gamla herrhattar mottogs för modernisering.
Till billigt pris kunde man även få sina hattar putsade och dessutom hy
ra moderna hattar om man så behövde.

Drottninggatan 6
Nästa hus tillhörde familjen Appelberg, vilket också förstördes i

branden 1870. Man bjöd ut tomten men någon försäljning syntes ej ha
kommit till stånd. I den nybyggda fastigheten drev O.Th. Kindström
skrädderi- och manufakturhandel under 1870-talets början skrädderi
och manufakturhandel och syntes ha haft en av de största rörelserna in
om denna bransch. Efter tredje konkursen avflyttade han 1876 från
orten. Under sin verksamma tid i staden hade han innehaft sin skrädde
rirörelse på flera håll, bl.a. i flera olika lokaler utmed Kungs- och Drott
ninggatorna.

Drottninggatan 8
Denna fastighet i nordöstra hörnet av Drottning- Residensgatorna

tillhörde vid förra seklets mitt de driftiga handlarna bröderna Paul och
Olof Skarin. Dessa drev omfattande handel med bl.a. specerier och en
rad andra varor som allt från linfrö till battister- och voilantklänningar
och sidentyger, parfymer och raktvål, tapeter, svensk fosforsur kalk,
champagne, rhen- och moselviner, sherry, portvin, satin, kläde och cor
deroy, ylleundertröjor och bommullskalsonger och skånska handskar,
apelsiner, citroner, valnötter och sviskon, Stockholms spelkort samt var
dessutom privilegierade krutförsäljare av jakt-, gevärs- och bergskrut.
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Bröderna Skarin tillhörde stadens mer framstående personer genom att förutom handel
och andra näringsgrenar aktivt delta i stadens offentliga liv. Till vänster Olof Victor Ska
rinj. 20 feb. 1820 i Vänersborg och d. 27 maj 1890 i Vänersborg. Foto: P.M. Lindstedt,
Göteborg. Till höger Paul Herman Skarinj. 10 okt. 1823 i Vänersborg och d. 6 dec. 1902 i
Vänersborg. Foto: Olle Presto, Vänersborg. De var söner till rådmannen, stadskassören
och vågmästaren i Vänersborg Carl Magnus Skarin och hans hustru Christina Fogelmark.

Bröderna Skarin innehade också Kasen där de 1852 öppnade det synner
ligen populära utvärdshuset, som kom att spela en framträdande roll i
stadens nöjesliv till dess det lades ned 1887. Inte bara värdshusrörelsen
var livligt besökt utan också den kägelbana man anlade där liksom den
1863 uppförda och invigda teatern. Vid Kasen drev de båda bröderna
också ett tegelbruk och kakelugnsfabrik. De var dessutom betrodda
med allmänna värv bland annat i frivilliga brandkåren. Efter branden
1870 sålde de sin fastighet vid Drottninggatn. Då hade deras handel i
detta hus varit nedlagd sedan 1867 och lokalerna överlåtna till andra
affärsmän.

Drottninggatan 10
Ä ven detta hus innehades aven av stadens mer framstående handlare,

nämligen e.s. Orup. Han förde i mångt och mycket ett likartat sorti
ment med bröderna Skarin och var även han en man som innehade
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kommunala förtroendeuppdrag. När fastigheten 1867 utbjöds till salu
innehöll den en handelslägenhet bestående av salubod, bodkammare,
två kontorsrum, sädesloft, fyra packbodar, källare samt del i drängstu
ga och stall. I övervåningen fanns em fyra rum, tambur, kök, skafferi,
visthusbod och vedbod. Desssutom hörde en trädgård också till. Bland
hyresgästerna under 1860-talet kunde man finna modisten Julia Zachau
och bokbindare O.E. Edström.

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

Drottninggatan 14.
Hörnhuset i nordvästra hörnet av Drottninggatan - Edsgatan uppfördes
1839 och inrymde från början stadens apotek. Byggherre var Per Seve
rin Pyhlson, apotekare i Vänersborg 1835 - 1871 och död 1877. Såsom
ett av stadens få stenhus vid denna tid, kom det att få en påkostad och
arkitektoniskt välbalanserad och vacker nyklassisk utformning som
knappast var vanlig i samtida städer av Vänersborgs storlek. Apoteket
kom att förbli i denna byggnad till fram på 1960-talet då det flyttade till
de nuvarande lokalerna på Sundsgatan. Dock hade de under dessa näs-
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tan 130 år i samma lokaler undergått reparationer och förändringar,
som bland annat 1911 då det erhöll en elegant inredning i jugend med
med intarsiaförsedda paneler.

Drottninggatan 16
Hörnfastigheten mittemot uppfördes efter branden 1834 och står fort
farnde kvar, som en god exponent av den hustyp som byggdes utmed
Kungs- och Drottninggatorna efter den stora stadsbranden. Här har se
dan huset var nytt förekommit en rik flora av olika handlare, som t.ex.
den ovan nämnde Arvid Ungers bosättningsmagasin, samt Mathilda
Lindblads tapisserihandel, en av många sådana i staden, L. Margolin
skys manufakturhandel som öppnade 1873. År 1876 startade A.E. Nils
son ett välsorterar konditori här, vilket 1877 synes ha övertagits av 0.0.
Ryding.

Drottninggatan 26 A.
I det nordvästra hörnet av Drottninggatan - Kyrkogatan hade C.O.
Scherman manufakturhandel och var han tillhandahöll det vanliga sor
timentet och dessutom felb- och mekanikhattar och Västgöta Dals rege
mentes uniformsknappar. Herr Scherman avled i början av 1860-talet.
Hans änka, Charlotte Scherman hyrde ut rum för resande i övervåning
en och dessutom öppnade Wenersborgs minuterings- och utskänknings
bolag krog i fastigheten 1866, vilken emellertid överflyttades till gamla
gästgivaregården då Stadshuset invigdes 1869 och stadens gästgiveri och
skjutshåll flyttades dit. Den 17 januari 1870 öppnade Carl Ousen rak
och frisersalong i änkefru Schermans hus, men flyttade i slutet av sam
ma år till borgmästare Russbergs hus vid sidan av Stadshuset, där möjli
gen affärsläget var bättre. Då han först startade sin verksamhet löd an
nonsen: "- - - Undertecknad har anlänt till staden och öppnas nästa
måndag rak- och friserstuga - - - rekommenderar sig härmed hos stadens
och ortens herrar uti allt hvad som till mitt yrke hörer. Rakknifvar dra
gas och säljas. Liktornar och igenvuxna naglar opereras utan ringaste
smärta. Och skall mitt bemödande städse blifva att i allo söka tillfreds
ställa resp. kunders billiga fordringar i förening med billiga pri
ser- - _"

I oktober samma år flyttade A.F. Carlsson sin skoförsäljningslokal,
som kom att hysas in på flera olika ställen under tidernas lqpp under det
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Drottninggatan österut från Edsgatan. T. v. gamla apotekshuset. Det andra hörnhuset,
Drottninggatan 16 ägdes av fru Caul/wine och här ses affärsskylten för L. Margolinskys
manufakturhandel. Foto: C. V. Roikjer omkring 1875.

att hans skofabrik växte fram till en av de största i landet och slutligen
uppfördes i Vänersborgs östliga delar.

Kundunderlaget för tapisseri- och garnhandel synes ha varit förvå
nansvärt stort i Vänersborg under förra seklet. Även i änkefru Scher
mans hus drevs en sådan av fru Amelie von Pålman, som överlät den
1875 till Kornelia Scherman.

Fabrikör Rudolf Landqvists gård.
På den nu sedan en eldsvåda 1970 tomma tomten bredvid pastorsex

peditionen vid Drottninggatan låg fabrikören Rudolf Landqvists hus,
som uppförts efter branden 1834. Han var ursprungligen spegelmakare
och svärson till spegelmakaren J .F. Sellberg i Vänersborg. Han utökade
sin verksamhet väsentligt och rekommenderar i flitigt återkommande
annonser i lokalpressen sitt förfärdigade lager av större och mindre
mahogny- och förgyllda speglar, spelbord med marmorskiva, spegel
lampetter, tavelramar, kornischer, guldlister och gipser efter Thorvald
sens konstverk. Dessutom mottog han beställningar på orneringar så
som takrosetter för ljuskornor, springlister kring taken och
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dörromfattningar , allt efter nyanskaffade moderna modeller. Dessutom
fungerade han som kommissionär för värmländska sågbruk, varigenom
han kunde erbjuda det mesta av sågat virke, samt för Eda glasbruk.
Han gjorde sig också känd som tillverkare av kyrkliga prydnader och av
hans hand är bl. a. den nuvarande predikstolen i Vassända Naglums
kyrka.

Till de något mer udda verksamhetsgrenarna i denna gård hörde en av
de hälsokällor som fanns vid Drottninggatan och var mycket gouterade
under 1800-talets mitt. I stadens tidning finner man 1859 följande notis:
"- - - Då tiden för brunnsdrickning snart är inne, torde en liten berättel
se om våra brunnar i staden vara välkommen. Landqvists brunn, i ford
na tider begagnad, men sedan kommen i glömska, började att åter be
gagnas för tre år sedan - - - ansedd, såsom helsokälla, under doktor Mo
lins ledning. Sedermera har der druckits hvarje år och förra året drucko
86 personer, dels från staden dels från omkringliggande landet. De
sjukdomar af hvilka dessa ledo, voro vatten i hjernan, långvarig hals
fluss, hvitsot, strofler, magsyra, långvarig diarrhe, förstoppning, gikt,
höftsjuka, brand i benen. Vattnet har ett klart, något åt blått dragande
utseende; smaken är frisk, syrligt bleckaktig; - - - Den yngsta patienten
vid brunnen förra året var 4 år gammal och kunde utan olägenhet be
gagna densamma; antalet glas om dagen rättas naturligtvis efter åldern. 
- _" Även i enkefru Schermans fastighet fanns en hälsokälla om vilken i
samma artikel står att läsa"- - -Schermans brunn, som äfven kommer
att upplåtas åt allmänheten i år, är ännu icke undersökt men torde efter
all sannorlikhet kunna användas såsom helsokälla. Detta vatten har ge
nast efter upptagande svafvel1ukt och har äfven blecksmak förenad med
svafvel. Den tycks vara något starkare i smaken än Landqvists brunn.
Sundhetsnämnden har under vintern sysselsatt sig med efterforskande
af någon starkare jernhaltig källa till brunnsdrickning och hoppas finna
en dylik uti brunnen på kyrkoplantaget."

Anna Olssons fastighet.
Fabrikör Landqvists närmaste granne på Drottninggatan västerut var
postiljonsänkan Anna C. Olsson, som på 1850-60 talen ägde detta hus. I
detta hus kom tillfälligt sjukhus att inrymmas 1859 och framåt för
kroppsjuka enligt ett medelande från stadsläkaren C.Z. Kuylenstierna.
Lasarettets verksamhet var dock till största delen koncentrerad till det
sjukhus som låg på nuvarande Riksbankstomtens östra del mot Resi
densgatan, upptagande de nuvarande flyglarnas plats och utrymme dem
emellan, fram till 1879 då man flyttade hela sjukvården till nuvarande
lasaretts plats vid Edsvägen.
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Enkefru Olssons hus råkade vid 23-tiden torsdagen 14 januari 1864 ut
för eldsvåda som helt förstörde byggnaden. Stadens invånare väcktes av
den vanliga brandsignalen d.v.s. klämtning från kyrktornet och alarm
skott från kanonerna framför kyrkan. Elden hade börjat i ett uthus och
redan hunnit få kraftigt fäste så att byggnaden inte gick att rädda. Både
uthus och boningshus fick enkefru Olssons se förlorat. Dessutom för
tärdes en bonings- och verkstadsbyggnad inne på fabrikör Landqvists
gård, som hyrdes av skomakaremästare A.Hallberg. Trots att den
Olssonska fastigheten på båda sidor omgavs av tvåvånings trähus utmed
Drottninggatan klarade man dessa från att itändas. "- - - Det lugna vä
der och den iver, hvarmed snart sagt alla arbetade, såväl vid vattenhan
teringen som vid sprutningen voro väsendtliga orsaker härtill. Släck
ningsarbetet leddes af landshöfdingen grefve Sparre. De nedbrunna lä
genheterna förhyrdes av skomakaremästaren E. Carlsson och snickare
mästaren L. Lundin, hvilka således jemte fru Olsson få vidkännas en
ganska betydlig förlust. - - _" Fru Olssons boningshus, av vilket bara de
förkolnade väggarna stod kvar, bestod aven bottenvåning om fyra rum
och en vindsvåning med frontespis. Närmare beskrivning av det likale
des brunna gårdshuset saknas.

Plantagen och torget
Området mellan de parallella Drottning- och Kungsgatorna lades ut
med öppna platser och från början endast med två byggnader, nämligen
residenset och kyrkan. För att försköna och förbättra området stensat
tes stora torget med kullersten 1868 och plantagen trädplanterades. År
1867 hade dock träden i Västra plantaget växt sig så höga att man i in
sändare krävde att topparna skulle kapas och jämnas till. Detta skulle
medföra den fördelen att urtavlorna på kyrkan skulle kunna ses av ång
båtsresenärerna, så att dessa skulle kunna passa avgångstiderna bättre,
och man skulle även bättre kunna se den detta år ombyggda tornspiran.
Dessutom skulle denna åtgärd medföra att lövkronorna spridde sig me
ra och kunde komma att bilda ett tak över plantagets gångar.

Kyrka
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1783 - 1874 sedan dess föregångare

blivit lågornas rov i 1777 års stadsbrand. Tornet stod dock ej klart för
rän 1799 och fick då till en början en ekspånklädd huv, som 1816 bela
des med kopparplåt. Inemot seklets mitt förekom stark kritik mot det
förfall vari kyrkan råkat och ingående diskusioner hölls huruvida en ny
byggnad eller reparation skulle kunna avhjälpa de stora bristerna. Det
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Marknadsliv på torget. l bakgrunden plantaget och kyrktornet. Fotografiet är taget före
1876 då kyrktornets huv ombyggdes till nuvarande utseende. Detta torde inte bara vara
det äldsta fotografiet på kyrkan utan även det enda kända på den gamla tornhuven som
den tedde sig innan ombyggnaden år 1867.

Lo.m. regnade rakt in i kyrkorummet så att vissa sittplatser blev obruk
bara genom takdropp om det regnade under gudstjänsttid. Det ganska
långt drivna nybyggnadsförslaget avslogs och åren 1859 - 1865 genom
gick kyrkan omfattande reparationer och förbättringar.

Under 1867 var det dags att bygga om tornhuven, varvid den gamla
huven ersattes med den huv, lanternin och spira som i våra dagar
avslutar 1700-talstorneL Själva murverket berördes inte. I mars 1867
hölls entreprenadauktion och lägsta budet gavs av murarmästare Ar
vidsson som skulle utföra arbetet för 5 000 riksdaler riksmynt vari ej in
gick kopparplåtbeklädnaden. Emellertid överlämnade han inte stadgad
borgen varför uppdraget togs ifrån honom och i stället för en summa av
4 .990 riksdaler riksmynt kom att utföras av byggmästaren A.M. Svens
son från Stockholm, som var känd som "en serdeles skicklig tornbygga
re". Detta hade han dokumenterat genom att uppföra tornet till Engel
ska kyrkan i Stockholm samt byggt två jämtländska kyrkor och dessu-
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tom av Överintendentsämbetet (Byggnadsstyrelsens föregångare) för
ordnats till länsarkitekt vid uppförandet av länsresidenset i Östersund.
Medan själva ombyggnadsarbetena pågick uppstod diskussion om man
ovanpå det kors som skulle komma att pryda tornspiran inte minst för
sjöfarten borde anbringa en vindflöjel i form aven tupp. Man ansåg
detta vara en anslående symbol för vaksamhet men även påminnande
Petri förnekelse. Efter att ha ventilerat frågan avstyrktes förslaget.

När man så i september 1867 kommit så långt att spiran skulle bringas
på plats inträffade en olycka som kunde fått svåra följder.
Lokaltidningen skrev "- - -Förliden lördags förmiddag, då den nya
tornspiran - som är i form af ett kors förfärdigad af koppar och starkt
förgylld - skulle, innesluten i sin lår, uppföras till sin plats på spetsen
af kyrkans kupol, inträffade det att bjelken, vid hvilken hissinrättnin
gen var fästad, gled ur taljan, hvarvid de personer, som höllo i linorna
till hissverket, i förskräckelsen löpo undan och låren med sitt innehåll
störtade till marken. Af bjelken, som föll öfver lådan, tillfogades glo
berna å korsets båda ändar några bucklor. Lyckligtvis skadades ingen
av dem som hade med arbetet att göra eller som åskådare befunno sig på

Kulturaxeln - brandgatan mot väster, troligen taget i början på 188D-taletfrån det då ny
byggda vattentornet. I bakgrunden syns det föga trädbevuxna Dalboberget. Residenset,
kyrkan med 1867 års huv, lantermin och spira samt närmast 1869 års läroverksbyggnad
monumentalt inplacerade byggnader i stadens centrum.
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platsen. - - -Spiran är nu åter i sin fuila glans och kommer snarast att - - 
uppföras på sitt ställe."

Orsaken till olyckan visade sig vid närmare utredning vara att man
för att komma åt att fullfölja golvinläggning i tornkammaren lossat
några av de band som höll några av bjälkarna i hissanordningen. Detta
hade skett utan byggmästarens vetskap.

Fredagen 27 september tidigt om morgonen kom spiran på plats utan
några nya incidenter. Notisen om det lyckliga slutet säger"- - -Man fick
tillfälle att på förmiddagen se en ställning öfver tornet, hvilken liknade
en namnsdagstransparang och arbetarne syntes deromkring på den
svindlande höjden såsom små cheruber, till som klädnaden föll, de ima
ginerade englarne flögo bort och ett gyllene kors blottades och glimma
de under de tunga molnen - - _" I oktober avsynade magistraten och de
särskilda besiktningsmännen träarbetet på huv och lanternin vilket god
kändes. Härefter återstod kopparbeklädnaden. Under senvåren påföl
jande år rappades och putsades tornet murverk för en kostnad av dryga
650 riksdaler riksmynt. När sålunda tornets omdanig fullbordats var en
närmast lO-årig förändrings- och renoveringsperiod slut och kyrkan
framstod i det skick den hade fram till 1925-års reparation.

Efterskrift

De båda delar av artikeln "Rådhus, handelshus och krogar - händelser
och miljöer utmed brandgatan som blev kulturaxel" som publicerats i
1981 och detta års årsskrift behandlar i stort sett tiden från stadens
brand 1834 fram till cirka 1880 med tyngdpunkt decennierna från 1850
- 1880. Mycket hände under denna tid, varav här nu presenterats ett
mindre urval av vad som rörde sig i staden under denna period.
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VÄNERSBORGS
ARBETAREFÖRENING 100 ÅR

En komprimerad lOO-årskrönika
av

Sven Lind

För att få lite perspektiv inför uppgifter att skildra Vänersborgs Arbeta
reförenings lOO-åriga historia slog jag upp Nordisk Familjebok och
kunde där läsa följande:
- Arbetareföreningar, sammanslutningar mellan arbetareför attfräm

ja eller tillvarataga gemensamma intressen. Sådana föreningar
uppkommo i större mängd först under I800-talet. De kunna avse
sällskapliga sammankomster, föredrag, boksamlingar, sjuk- och
begravningshjälp, understödskassor o dyl, kooperation osv eller
ock äga de karaktären av yrkesföreningar med syfte att tillkämpa
arbetare förbättrade villkor i fråga om arbetstid, arbetslön, infly
tande i samhället m.m.
De under förra århundradet uppkomna allt mäktigare
fackföreningarna ha ställt arbetareföreningarna av äldre typ i
skuggan.

Vilken kategori som Vänersborgs Arbetareförening tillhör kan man ut
läsa redan i stadgarnas första paragraf, som lyder:

- Wenersborgs Arbetareförening består av väljrejdade, inom staden
och omkringliggande ort boende män och qvinnor, utan afseende
på samhällsställning, hvilka fyllt 15 år, förenade till ändamål att,
på allehanda sätt, som kunna anses goda och lämpliga, verka för
ömsesidigt gagn, såsom andlig utveckling och sällskaplig trevnad
på de områden, der dessa goda ändamål kunna befrämjas.

Som synes en förening av helt ideell karaktär, öppen för alla samhälls
klasser.
Men nu har jag tydligen gått händelserna i förväg.
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J. E. Wiksell, Vänersborgs Arbetarejö
renings stiftare.

Det var en från Vadstena inflyttad
guldsmed, J. E. Wiksell som tog
initiativet att kalla till sammanträde
för att undersöka möjligheterna att
bilda en arbetareförening i Väners
borg. Han fick från början stöd av
samhällets toppar, bland dem
landshövdingen, greve Eric Josias
Sparre, borgmästaren G. Sandberg,
fabrikören och rådmannen A. Carl
berg, fabrikören A. F. Carlsson
m.fl. Vid detta välbesökta samman
träde, som ägde rum den 11 dec.
1981 beslöt man att bilda en arbeta
reförening i Vänersborg.
En interimstyrelse bestående av råd
mannen Carlberg, bleckslagaren

OMattson, fö förebilden till Birger Sjöbergs fabrikör Åvik, banmästa
ren A Ström, bokhållaren PG Örtengren samt initiativtagaren JE Wik
sell fick i uppdrag att utarbeta stadgar, och redan vid nästa sammanträ
de den 29 januari 1882 antogs dessa enhälligt.
Till styrelse valdes: Direktor S Kinman ordförande, guldsmed JE Wik
sell vice ordförande, kanalinspektor A Almqvist sekreterare, bokhållare
p J Örtengren vice sekreterare, fabrikör D L Cederskog kassör, blecksla
gare O Mattson vice kassör samt banmästare A Ström.
Föreningen fick en lysande start.
Inte mindre än 10% av stadens befolkning, eller 600 personer blev med
lemmar, men intresset svalnade och vid 1883 års slut var medlemsantalet
nere i 150 st.
Detta blev signalen till en uppryckning. Regelbundna sammanträden
med underhållning av olika slag, såsom föredrag, deklamationer, sång
och musikunderhållning, teater och de på den tiden så populära tablåer
na anordnades, och redan vid 1884 års slut hade medlemsantalet för
dubblats.
Man anordnade en läslokal, där tidningar och tidskrifter stod till med
lemmarnas förfogande, man byggde upp ett lånebibliotek som snart
omfattade 600 band.
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Styrelse år 1887.
Övre raden: A. Kral!, G. Åkerström, A. Ström, J. Wallin. Undre raden: J.A. Olsson,
A.G. Lindqvist och J. Grääs.

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

Sedan samhället mer och mer övertagit omvårdnaden om medborgarna
ombildades i slutet av 1941 Understödsfonden Ömsesidig Hjälp till Vä
nersborgs Arbetareförenings Medlemsfond, ur vilken fond utdelning
fortfarande sker vid dödsfall.
Föreningen har under årens lopp utfört en omfattande såväl humanitär
som kulturell och samhällsnyttig verksamhet.
Årligen har utdelats julgåvor till äldre medlemmar. Man har på sin tid
lämnat bidrag till Folkskolans barnbeklädnad, julklappar till Dalbober
gens barnsanatorium. Man anordnade biografföreställningar till för
mån för Rädda barnen, Hjälpkommitten för Finlands barn, Röda Kor
set m fl. sammanslutningar. Föreningen understödde en lång följd av år
Arbetarinstitutets föreläsningsverksamhet genom kontant bidrag samt
genom att upplåta lokal hyresfritt, och under kriget tecknade förenin
gen obligationer i försvarslånet till ett värde av 5000 kronor.
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Jonas Wallin, ordförande 1892 
1903. Primus motor vid fastighetens
tillkomst.

Det är naturligt att en förening med så stort medlemsantal fick svårighe
ter att finna lämpliga lokaler för sin verksamhet.
Läroverkets gamla gymnastiksal, den nyligen rivna småskolan, Teknis
ka skolan, goodtempiarlogen Nyblomman vid Östergatan och även so
citetssalongen kom till användning; man förde en nog så ambulerande
tillvaro.
Tanken på en egen fastighet tog därför snart form och med en grundplåt
av 58 kronor, skänkt 1887 började man avsätta medel, i första hand till
köp aven lämplig tomt.

Redan 1889 kunde man inköpa den
nuvarande tomten för l 500 kronor,
och betala kontant.
Det dröjde emellertid till 1895 innan
man vågade ta det djärva steget att
sätta byggplanerna i verket.
Vid ett sammanträde den 22 sep
tember detta år tillsattes en bygg
nadskommitte med dövstumläraren
Jonas Wallin som ordförande. Rit
ningar togs fram av byggmästaren
E Friman från Göteborg och för
29000 kronor åtog sig åmålsbygg
mästaren John H Larsson entrepre
naden - ett uppdrag som han full
följde med stor omsorg. Det kan
man konstatera även nu efter nära
85 år.

Medlemmarna tecknade lotter för 2800 kronor och Sparbanken bevilja
de ett lån på 16000 mot personlig borgen aven byggnadsstyrelse bestå
ende av 27 personer, även här med Jonas Wallin i spetsen.

Arbetet forstskred planenligt och den 9 oktober 1897 kunde man med
pomp och ståt inviga fastigheten enligt program på följande sida:
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vid

invigningen
a t

Venersborgs Arbetareförenings lokaler
den 9 oktober 1897.

I. fästmarsch (orkester).
2. Hälsningstal.
3. Manskörer:

a) Värt Land af Jo.,el'!L;;() II.

b) Hör oss Svea af WennCl'uCrrl
4. Tal:

a) Utdrag ur Arbetareföreningens historia.
b) Invigning.

5. Kantat för solo, kvartett, kör och piano
af L. Iijm·t.

(Text af I-Ij. A. Lindedal.)

6. Kostymdans (menuett) och tabla.
7. Musik.
S. "En skäl" (i magasinet).
9. Säng.

10. Musik.
11. Ordet fritt (Talare anmäle sig hos ordföranden),

musik och sång.
12. Supe.

Den vid detta tillfälle framförda kantaten med text av Hj.A. Lindedal
samt musik av L. Hjort är ett gott exempel på den dåtida pompösa sti
len.

KANTAT

Kör:

Om icke Herren bygger huset
ej menniskan det bygga kan,
ty säkra grunden, som är ljuset,
af evighet är Han.

Allena Han kan lägga grunden,
som se'n i tiders tider står:
så grundlagd vare, ej för stunden,
ock denna byggnad vår!
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Aria:

I, som bären dagens tunga,
lifvets kamp och strid,
träden in här, gamla, unga,
hit till ro och frid!

I, mot vilka snabba lifvet
varmt och solljust ler,
njuten gladt, hvad som blir gifvet
här till fröjd åt Er!

Kvartett:

Hur skönt, hur härligt är det hus,
som vi åt oss byggt opp,
där nu det står i dagens ljus
och fylls av glada rösters brus,
som hän mot höjden i sitt lopp
för bönen om vårt hopp!

Kör:
Nu lyckosam vare den längtande stund,
då invigd du blej, vår boning kära!
Allt framgent du skänkte vårt fria förbund
blott fröjd och glädje, styrka blott och ära!

Dig vårda vi vilja i kommande tid
och i dina salar dväljas trygga
samt eniga fram ur vår fredliga tid
vår framtid och vår drömda storhet bygga!

En för föreningens fortsatta tillvaro viktig milstolpe var passerad, och
man kunde på allvar börja planera en framtida verksamhet.
Men redan 1887 hade föreningen övertagit den av Abraham Spaak be
drivna pantlåneaffären på synnerligen förmånliga villkor - en uppgö
relse som visar det förtroende som föreningen redan då grundlagt i vårt
samhälle.
Lånerörelsen kunde nu överföras till egna lokaler och verksamheten på
går ännu, med gott ekonomiskt resultat och under seriösa former.
När biografintresset tog fart i vårt land hyrde föreningen redan 1906
maskineri och anordnade regelbundna biografföreställningar.
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Den 9 oktober 1897 kunde man med pomp och ståt inviga fastigheten - en dröm var för
verkligad. Foto: Stig Hjelm

Bror Fock, legendarisk ordförande un
der 30 år 1932 - 1962.

30

Stora Biografen blev snart ett be
grepp och det är kanske denna verk
samhet som gett Vänersborgs
Arbetareförening dess profil utåt.
Så har man också under årens lopp
investerat stora belopp för att kun
na följa filmbranschens tekniska ut
veckling och ett oförtröttligt arbete
har även lagts ner för att bjuda
publiken goda filmer.
Så har åren gått och Vänersborgs
Arbetareförening har firat 100
årsjubileum.
Det är då naturligt att sända ett
tacksamhetens tanke till de män
som startade föreningen men att



inte glömma dem som fört arvet vidare, framsynta män, vakna för ti
dens strömningar och med ett brinnande intresse för föreningen och
dess medlemmar.
Det skulle föra för långt att nämna dem alla, och jag får därför begrän
sa mig till dem som fått förtroendet att som ordförande leda föreningen
genom åren.

Dessa äro:

Direktor SKinman
Redaktör G Lindqvist
Dövstumiärare Jonas Wallin
Lokförare Sven Rahm
Byggmästare John Lindgren
Hantverkslärare O Bäckiund
Sparbankskassör Bror Fock
Sjukkontrollant Tryggve Johansson
Faktor Gunnar Rolander

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

Styrelse och funktionärer 1981.
Dvre raden: H. Nilsson, C-O. Carlsson, E. Fagerstedt, E. Hygren, U. Hallonquist, O.
Åberg, G. Åberg. Nedre raden: B. Jacobsson, H. Edlund och Kj. Galle.
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Den nuvarande styrelsen består av:
Harry Edlund ordförande från 1972, Carl-Otto Carlsson vice ordföran
de, Kjell Galle sekreterare, Eskil Hygren vice sekreterare, Bengt Jacob
son kassör, Erik Fagerstedt vice kassör samt Uno Hallonqvist kassör för
medlemsfonden.
Styrelsesuppleanter är: Holger Nilsson, Sven-Olof Åberg samt Gunnar
Åberg.
Vänersborgs Arbetareförening har gått in i sitt andra sekel - en vital
lOO-åring.

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

Sixten Furbo

Alla människor från Östra Haga och Sjöberget minns blinde Axel. Han
blev totalt blind efter en olyckshändelse i ungdomen. Men hans blindhet
märktes inte mycket. Han högg själv sin ved, och under promenaderna
kring Sjöberget och i Östra Hagakvarteren visste han precis var han be
fann sig under färden. Politik och dagshändelser var samtalsämnen med
mötande personer. Han hade en politisk uppfattning, som åstadkom
häftiga dispyter.
Jag träffade Axel före hans död i pensionärshemmet vid Kronogatan.
- Har den gamla goda tiden existerat?, frågade jag.
- Ja, för de rika, men arbetarna hade det mycket knalt, inte minst de
som bodde på Sjöberget och i Östra Haga, blev svaret. Redan vid 45-års
ålder var arbeterna fysiskt märkta av fattigdom och hårt arbete. Men
glada och harmoniska var de trots allt.
Axels liv hade sammanfallit med en händelserik tid i Vänersborgs histo
ria. Han var sju år, då vattenverket byggdes. Före denna tid fanns en
dast ett fåtal brunnar i Vänersborg. De flesta fick hämta sitt dricksvat
ten i kallkällan vid Skräcklan. Den var belägen vid nuvarande Norra
skolan. Redan som 5-åring vandrade Axel den långa vägen från Sjöber
get till kallkällan för att hämta vatten. "De fina" familjerna var för fi
na för att utföra detta arbete. Det fick tjänstefolket utföra. Många ar
betarhustrur bar vatten för att klara hemmets ekonomi.
Axel gick sex år i skola i forna skolhuset i hörnet av Edsgatan och Nyga
tan. Förutom skollokaler fanns i detta hus en större sal, sockenstugan,
där myndigheterna utförde mantalsskrivning. Skolan hade två lärare
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för den teoretiska undervisningen, Kihlberg och Nyblom. Stränga var
de, mycket stryk fick ungarna, men var säker om att de kunde sin läxa.
Efter slutad skolgång var tändsticksfabriken den vanligaste inkomstkäl
lan för folket i Östra Haga och Sjöberget. 50 öre om dagen var betal
ningen, när Axel började på "stickan". Men han fick 60 öre om dagen
genom att rensa tegel i Vargön, och då började han där. Arbetet började
sju på morgonen och slutade sju på eftermiddagen med en timmas rast.
Varje dag fick han gå en mil mellan hemmet och arbetsplatsen. Hem
komna från arbetet fick ungdomarna hjälpa till med att göra tänd
sticksaskar åt stickan eller på annat sätt bidraga till hemmets försörj
ning.
Fritid och nöjen var det dåligt ställt med. Ibland ordnade ungdomen bal
i något större rum i staden, och då var det Axel som skötte handklaveret
och svarade för dansmusiken. Livet på sjön var dock den bästa avkopp
lingen efter en lång och slitsam arbetsdag. Fisk fanns det i överflöd i Vä
nern på den tiden. Det var spännande att en vacker höstkväll stå och tit
ta på laxen, när den under ystra hopp vandrade uppför älven. I bland
var det nära, att de hoppade i Axels båt. Sjöbergspojkarna Axel och
Erik Dahlin var ivriga fiskare, och med dem fångade Axel många gran
na laxar. Den största vägde tolv kilo. Äta lax hade man själv inte råd
med. Laxen betalades med 1.75 kilot, det var stora penningar på den ti
den.
En omtalad fiskare var en tändsticksarbetare, som kallades 'Fecke".
Han drog upp massor med abborre vid Nyckelberget, Abborrekullen
och de andra fiskeställena vid älvmynningen. Hans käraste tillhåll var
dock de förbjudna fiskeplatserna mellan Nyebro och Huvudnäs, där fi
skerätten ägdes av rådman Carlsson. En gång blev Fecke ertappad med
tjuvfiske. När han såg Carlssons uppsyningsmän komma, satte han på
reven en liten mörtkrok och på denna en liten maskstump. Uppsynings
männen granskade Feckes fiskedom och brast ut i gapskratt. - Vilken
dumbom, inte får du någon öring på de grejorna. Här har du som tröst,
sa en av gubbarna och slängde till tjuvfiskaren en grann öring av den eg
na fångsten. När uppsyningsmännen försvunnit, tog Fecke fram sin
granna laxfluga igen och drog med denna upp den ena en-kilosöringen
efter den andra.
Snubbens sten var också ett kärt tillhåll för fiskarna. Men det var ingen
fiskare, som gav den stora stenen dess namn. Några ungdomar från
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Bockegården färdades med båt från Mossdraget till Skräcklan för att
övervara oktobermarknaden i staden. Ombord fanns en man, som kal
lades Snubben. - Går du upp på stenen och sätter dig och sitter där tills
vi kommer tillbaka, så skall du få en liter brännvin, var det någon bland
besättningen, som föreslog Snubben. Snubben godtog anbudet, och se
dan den dagen har den jättestora stenen utanför Skräcklan kallats Snub
bens sten. Den är fortfarande ett kärt tillhåll för sportfiskare.
Landshövding Sparre var en mäktig man i samhället, när Axel var barn.
Han hade sitt landshövdingeboställe på Restad, och hans färder in till
staden försiggick med mycken grandessa. Man kunde på långt håll se
honom komma åkande på Östra vägen i en förnämlig landå, dragen av
två svarta fullblodshästar. Sjöbergspojkarna lyfte på mössan för ho
nom och då förde alltid landshövdingen den handskbeprydda handen
till hatten och besvarade hälsningen mycket artigt. Han var noga med
folkgunsten. Under en färd intill staden drabbades Sparre aven olycks
händelse, som orsakade hans död, pingstafton 1886.
Samma dag utbröt brand vid tändsticksfabriken i staden. Kvinnor ro
pade på hjälp från den övertända byggnaden. En man sökte resa en ste
ge som hjälp. Men då röt ledaren för eldsläckningen. - Ge fan i "kå
norna", rädda i stället vårt dagliga bröd! Jämlikhet mellan könen fanns
inte på den tiden.
Rådman Carlsson, besjungen av Birger Sjöberg, tillhörde också de sty
rande i samhället. - De skulle pryglas, sa han vid sina många fejder
med socialisterna. Elaka tungor kallade honom också för prygel
Carlsson, och det tyckte han om att heta.
På äldre dagar retade sig inte Axel Ramberg längre över politiken och
orättvisorna i samhället. Han var en stilla gammal man, som tillbringa
de sin levnads höst i ett av pensionärshemmen vid Kronogatan. Drag
spelet använde han inte längre. Men det glada humöret och spänsten
från ungdomen fanns kvar. Han föredrog ofta att berätta om sina kära
"Väderkvarnsberg" , och de många originella personer som bodde där.
Det var roligt på den tiden, sa han. Därmed ville han också ha sagt, att
"den gamla goda tiden" hade sina förtjänster, även om samhället hade
avsevärt förbättrats sedan han var barn och roade sig med att lyfta på
mössan för landshövding Sparre.
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SIXTEN FURBO
Östra Haga- och Sjöbergspojk, som var
med och bildadejöreningen Gamla Östra
Haga- och Sjöbergspojkar



ÅRSKRÖNIKA 1981

Gillebröder!

Höstvinden susar i trädkronor och i ännu ej utvissnade höstastrar. Reg
net slår mot fönsterrutan. Nu är det"dax" igen att sätta fart på de små
grå hjärncellerna för att arbeta fram en krönika för de gångna tolv må
naderna. Vid sådana här tillfällen inser man hur fort tiden går. Har vår
jord verkligen hunnit ett helt varv runt solen sedan jag satt här senast
och svettades ihop en krönika till Gillets 75-årsjubileum.

Ja, låt mig stanna lite vid 75-årsjubileet. Det var en fest det. Omkring
250 personer hade mött upp till jubileumsstämman, som hölls i Frimu
rareiogen Räta vinkelns vackra ordenssal. Gillet fick mottaga uppvakt
ning från Vänersborgs kommun, Döttragillet, Lions Club m fl. För för
sta gången utdelades den nyinstiftade 50-årsnålen för medlemskap i ett
kvarts sekel. Efter stämman samlades 220 personer till supe och dans på
restaurang Frimurareiogen. Det var en dag att minnas.

Det vore tacksamt om man endast behövde minnas lyckliga stunder i
Vänersborgs Söners Gille. Men ack, världen utanför gör sig påmind på
ett många gånger besvärande sätt. Som krönikör önskar man sig ibland
lite roligare världshändelser att skriva om. Tyvärr är dom sällsynta. Nå
väl, jag börjar med att lyckönska prins Charles av Wales till ett som det
tycks gott val av äkta maka. Lady Diana var verkligen en förtjusande
uppenbarelse att skåda vid bröllopshögtidligheterna i St Paul Cathedral
i London. Publiken, både på plats och via TV-apparaterna, fick se en
föreställning, vars make knappast skådats tidigare i den moderna histo
rien, där det sannerligen inte hölls inne med pompa och ståt.
Som en annan lycklig tilldragelse får man väl betrakta rymdfärjan Co
lumbus jungfrufärd i rymnden. Den 80 ton tunga farkosten avslutade
sin historiska provtur med en perfekt landning på en uttorkad sjöbotten
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någonstans i Kalifornien. Nu dröjer det inte länge innan man kan sätta
sig i sin egen lilla rymdikopter och ta sig en tur runt vår jord.
Ett lyckligt slut fick också dramat med den amerikanska gisslan i Iran.
Efter drygt 440 dagar i fångenskap släpptes i slutet av januari de 52 dip
lomaterna vars situation och behandling upprört hela den civiliserade
världen.
I Iran fortsätter dock den religiösa diktaturen med sina fullständigt vett
lösa avrättningar av oliktänkande. Det är ofattbart att dessa fanatiker
kan få fortsätta på detta sätt. Det är inte nog med att dom avrättar en
massa människor, dom håller på att fullständigt ruinera staten Irans
ekonomi. Det vore bra om prästerskapet nöjde sig med att sköta det
dom förhoppningsvis kan, nämligen kommunikationen lodrätt och
överlät åt mera jordnära personer att sköta politiken.
Vi har under året som gått fått uppleva hur ett antal kända personer bli
vit beskjutna på öppen gata. Den förre beatlesmedlemmen John Len
non mördades aven vettvilling som tydligen endast var ute efter att väc
ka uppmärksamhet. Att det är riskfyllt att vara president i USA besan
nades ånyo då den nyvalde presidenten Reagan blev beskjuten och sårad
i våras. Lyckligtvis repade sig Reagan ganska snart. Inte ens påven går
numera säker för attentat. Johannes Paulus II skadades mycket allvar
ligt, när han färdades i en öppen bil genom folkmassan för att mottaga
deras hyllningar. Påven är fortfarande ej helt återställd. För några vec
kor sedan fick vi så ånyo uppleva hur några snabbt avlossade skott än
dar en betydelsefull människas liv. Egyptens president Anwar Sadat
mötte sina banemän vid en stor militärparad utanför Kairo.
I Spanien hängde demokratin på en skör tråd i vintras, då en grupp offi
cerare försökte ta makten från den demokratiskt valda regeringen. Vi
fick via TV uppleva de dramatiska scenerna, som utspelades i parla
mentsbyggnaden i Madrid, när en grupp civilgardister tog 350 parla
mentsledamöter som gisslan. Tack vare ett rådigt och snabbt ingripande
av kung Juan Carlos räddades demokratin denna gång.
Det som annars under senaste året har fyllt nyhetssidorna, radio- och
TV sändningarna, är den politiska och ekonomiska krisen i Polen. Det
ta engagerar oss speciellt p g a närheten geografiskt. Den nybildade
fackföreningsrörelsen Solidaritet ställer verkligen de politiska maktha
varna mot väggen. Läget är f n mycket spänt. Man får en känsla av att
de framsteg av bl a ökad frihet och förhandlingsrätt, som Solidaritet
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lyckats genomdriva mycket snabbt kan återkallas om politikerna pres
sas för hårt och Sovjetunionen ser sin maktställning och det kommunis
tiska systemet hotat. Politisk kris, livsmedelsbrist, folkligt missnöje är
ingen lycklig kombination.

Här i Norden har det hänt, att Norge har fått en kvinnlig statsminister i
Gro Harlem Bruntiand. Nu hjälpte det inte de norska socialdemokrater
na att byta regeringschef ett halvår för valet. Gro fick minsann avgå hä
rom veckan efter en ganska stor borgerlig valtriumf. Nu leds Norges re
gering av höyremannen Kåre Willoch, som har att förvalta de enorma
oljeinkomster, som norrmännen kommer att få under de närmaste åren
genom oljeutvinningen i Nordsjön.
Vi svenskar kämpar med näbb och klor för att få vara med i den. stora
oljeboomen på Nordsjön. Som vanligt, frestas man säga, är svenska fö
retag och politiker lite sena i starten. Volvo hade visserligen chansen hä
rom året, men av olika skäl gick den affären i stöpet. Ännu är det dock
inte för sent, som en norsk oljeexpert uttryckte det härom veckan, men
det gäller att hoppa på tåget innan farten blir för hög.
På tal om olja kan jag naturligtvis ej förbigå den s k oljeskandalen i
Växjö. Olja till ett värde av 40 miljoner kronor har lånats ut för att
energiverket skulle tjäna några hundra tusen kronor på några månader,
trodde man. Någon vidare säkerhet fick man ej.
Går jag in på banken för att låna några tusen kronor så nog avkrävs jag
fullgod säkerhet, men för att låna Växjös oljelager räcker det tydligen
med ett handslag. Får man vara hur godtrogen som helst.
Under senare år har det inhemska nyhetsflödet under senvinter och vår
uppehållit sig runt strejker av olika slag i samband med
löneförhandlingar. I våras var det PTK:s tur att vifta med storsläggan.
Storkonflikten på arbetsmarknaden bland tjänstemännen undveks i sis
ta stund tack vare ett intensivt medlingsarbete. Vi fick dock uppleva en
strejk som aldrig tillförne timat i riket, nämligen bankstrejk. Nu varade
den endast i några dagar och märktes väl inte speciellt för gemene man,
bortsett från att det var långa köer framför bankkassorna dagen innan
strejken bröt ut. l september genomfördes för första gången på mycket
länge en politisk strejk i landet. Det var beklädnadsarbetarna som på
detta sätt protesterade mot regeringens hantering av krisen inom tekoin
dustrin i Sverige.
Ja, på tal om regering, så har vi även i år fått en ny sådan efter det att
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moderaterna tröttnat på sina regeringsbröder och deras förhandlingar
med oppositionen om en skatteomläggning innebärande sänkning av
marginalskatterna. Centerpartiet och folkpartiet bildade en minoritets
regering, som faktiskt sitter kvar trots att man hotar avgå med jämna
mellanrum. Tyvärr har det blivit så att de politiska turerna ibland upp
fattas som ett skämt. Folk rycker uppgivet på axlarna och tycks tänka;
ja, dessa politiker som bara pratar och pratar. Politikerna måste arbeta
för att återfå människornas förtroende. Det är dock våra angelägenhe
ter dom är satta att sköta.
En utredning konstaterar att partisystemet i Sverige kan komma att för
ändras under SO-talet. Den s k valmanskåren har tappat förtroendet för
de gamla partierna i viss utsträckning och röstar i större omfattning ef
ter åsikt snarare än efter s k klasstillhörighet. Det kan kanske vara en
fingervisning för de etablerade partierna att se om sitt hus. En del politi
ker tycks allt ha satt sig allt för väl tillrätta på sina taburetter.
På nya taburetter har man satt sig i den nya företagssammanslagningen
mellan Volvo och Beijerinvest, den största på senare år. Anders Wall,
VD i Beijerinvest, satte sig på ordförandestolen och Per G Gyllenham
mar tog hand om VD-stolen. Den nya koncernen handlar med allt från
olja, bilar till färdiglagad mat. Måtte dom hålla isär recepten.
Det senaste året har präglats av idel dystra profetior om framtiden. Ex
porten minskar, importen ökar, ekonomin är dålig, vi lånar miljard på
miljard utomlands. Regeringen Fälldin är hårt pressad. Man presenterar
sparplan efter sparplan för att nedbringa statens kostnader, ändå tycks
budgetunderskottet bara öka. En devalvering av den svenska kronan ge
nomfördes för en tid sedan med så långt man hittills kan se lyckat resul
tat. Vidare pågår diskussioner om att sänka momsen några procent för
att stimulera köpkraften. Just idag meddelas det att de borgerliga parti
erna kommit överens om en momssänkning efter segslitna förhandlin
gar.
Vi har fått uppleva hur regeringen i sin skattemoraliska renlighetsiver
gått hårt åt kvittningsrätten för premieobligationer. Man tycks tro att
premieobligationer bara är en leksak för skatteflyktare och finansiella
överklassare. Man ser inte regeln för undantagens skull, vilket tyvärr
inte är första gången just på skatteområdet. Om premieobligations
marknaden sviktar avhänder sig staten möjlighet att inom landet på ett
billigt sätt låna upp pengar för att åtminstone delvis täcka statskassans
underskott. Märkligt handlat.
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Taxeringsvärdena på fastigheter har fördubblats. Visserligen har rege
ringen infört något ändrade regler för att eliminera den skattemässiga
effekten. Man kommer dock inte ifrån att de allra flesta husägare drab
bas aven kostnadsfördyring på en eller ett par tusenlappar per år.
I gengäld påstås det att vi skall få åtskilliga tusenlappar i portmonän ge
nom den skatteomläggning, som presenterades igår. Marginalskatten
skall sänkas för de allra flesta till att bli högst 50070. Men det tycks fin
nas en del om och men. Dels skall omläggningen finansieras genom
antingen höjd arbetsgivaravgift eller genom en ny produktionsfaktor
skatt dels får inflationen inte bli högre än 5,5070. Jag undrar allt om det
blir några pengar över i sista ändan.
När jag ändå är inne på skatteområdet kan jag konstatera, att nu kan
man plocka bär ute i naturen och sälja för 5.000 kronor om året utan att
behöva betala skatt. Man kan säga, att nu bär det sig att plocka. I mitt
tycke ett något kuriöst beslut.
Minsann får jag inte också i år tillfälle att ägna ett par rader åt ubåtar.
Häromdagen hittade man, något yrvaket tycks det, en rysk ubåt i den s
k wiskeyklassen stående rejält på grund i Blekinges skärgård. "Ledsen,
men vi har navigerat fel", säger ubåtskaptenen. Jo, jo, trot den som
vill. Sista biten förstår jag att han styrde fel, men han är allt väl långt in
i skärgården för att bli trodd på sitt ord. Nu får vi inte vara för flata mot
ryssarna utan kräva en rejäl ursäkt. Nonchalerar ryssarna oss får ubåten
stå där den står och besättningen kan nynna på den nya slagern: "Wi
skey on the rocks in Blekinge skärgård" och ta sig ett glas vodka.
I vår egen stad har det hänt att gamla varmbadhuset nu är rivet. Badhu
set har fungerat sedan 1902 och en av dem som lär har njutit bastubad
där är Birger Sjöberg.
Socialdemokraten Gunnar Russberg är från den l mars heltidsanställt
kommunalråd i Vänersborg, oppositionsF~d kallas han numera.
Äntligen fick vi så ett beslut i landstinget om Norra Älvsborgs Lasarett,
förkortat NÄL om det nu har förbigått någon. Det blir inget storlasa
rett. Nu skall istället de båda lasaretten i Trollhättan och Vänersborg
rustas upp. I det trängda ekonomiska läge vi befinner oss förefaller be
slutet klokt. Nu måste man dock se till att komma igång med utbyggnad
av de befintliga enheterna både för sjukvårdens och sysselsättningens
skull.
Sedan den 15 juli är det enligt den lokala ordningsstadgan i Vänersborg
förbjudet att på allmän plats dricka sprit, vin och starköl. Efter att un-
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der två år i rad i årskrönikan ha behandlat just denna fråga, är jag av
förklarliga skäl nöjd. Jag hoppas nu, att det skall bli lite trivsammare
att vandra runt i våra parker och fritidsområden.

Nu rullar de första grasdrivna bilarna i Vänersborg. Det är det gamla
ärorika bilföretaget A-Johan, som har installerat gasolaggregat på van
liga standaradbilar. Ute i Europa rullar sedan flera år många gasdrivna
bilar. Här i Sverige har gasdriften ej slagit igenom ännu. Vi får hoppas,
att intresset nu ökar för detta klart miljövänliga bränsle.
Ett musikcafe har startats på Östergatan genom föreningen Musik för
Musiken Skull biträdda av fritidsnämnden. Iden tycks slå ganska väl ut.
Äntligen ett ställe dit ungdomarna kan gå för att lyssna på sin musik och
umgås.
Hade det inte varit för Brätte Ridklubb så hade vi gått miste om luciatåg
1980. Nu ryckte ridklubben in med häst och kärra och lucia, när andra
arrangörer sviktade. Luciatåget är minsann en tradition som vi kan be
vara.
Nu skall företagare och även anställda får man hoppas i Älvsborgs län
genom utvecklingsfondens försorg få lära sig att uppträda rätt. Man
skall lära sig att använda sitt kroppsspråk. Det gäller att uppträda och
klä sig respektabelt, när man skall ut i världen för att sälja sina produk
ter. Svenskens ibland väl lediga klädsel och uppträdande uppskattas
minsann ej av strikta tyska inköpschefer. Kroppsspråket kanske vore
något för oss alla att studera.
Snart kan man väl köpa eller hyra sig en kurs i kroppsspråk på videoka
sett. Video är nämligen den nya modeflugan i vårt prylsamhälle. Som
om det inte räcker till och blir över med det som redan serveras i mono
polburkarna. Vi får ständigt höra talas om ekonomisk kris, reallöne
sänkningar o s v men pengar finns tydligen att köpa video - tala om
lyxkonsumtion.
Idrottsligt har väl det gågna året inte medfört några direkta toppar. Vi
är bortskämda med idel segrar både för Stenmark och Borg. Ingen av de
båda har i år fått några riktiga fullträffar. Men det är klart båda två har
ju fått en del annat att tänka på vid sidan av sporten. Hur är det man sä
ger: kvinnan bakom allt.
Inte heller denna gång lyckades det för oss i Sverige att få arrangera
olympiska spel. 1988 års vinterspel gick vår näsa förbi. Det är bara att ta
nya tag - skam den som ger sig.
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På det lokala planet har vi även i år kunnat glädja oss åt CK Wäners
hafs framgångar. Pris som bästa klubb vid svenska mästerskapen blev
belöningen för fina insatser. Den klart lysande stjärnan är naturligtvis
Magnus Knutsson, som under de senaste åren haft en säker plats vikt åt
sig i juniorernas landslag och som var den store dirigenten när Sverige
först blev 3:a i junior-VM och sedan nordisk juniormästare i lagtempo
cykling, en idrottsdisiplin där man verkligen får ta ut sina sista krafter i
kamp mot klockan.
Bågskytteklubbens Anna-Lisa Berglund håller ställningen som landets
första dam. För 15:e gången blev hon i år svensk mästarinna - strongt.
Inom lagsporterna har det varit dåligt med framgångarna. Vi gratulerar
dock IFK Vänersborgs stronga reservlag i bandy, som i mycket hård
konkurrens med allsvenska klubbarna bärgade SM-titeln för B-lag.
1981 blev året då vi fick uppleva det första "hale in one" -slaget på
Onsjö golfbana. Det var hemmaspelaren Lennart Bäckiund som slog
bollen rätt i hål från det 124 meter längre bort liggande utslaget. Bra
gjort men naturligtvis med en ganska stor portion tur inblandad.
Ett jubileum vill jag gärna framhålla, nämligen Vänersborgs Arbetare
förening, som fyllt 100 år. Arbetarföreningens historia rymmer en bety
dande del av Vänersborgs moderna historia. Den talar om vad förenin
gen betytt för staden och dess framgång både socialt och kulturellt.
Vart tog optimismen vägen? Allra helst i tider med dålig konjunkturer,
ekonomiska kriser och andra svårigheter sätts optimismen på prov. Låt
oss inte släppa greppet. Tänk på det lilla flickebarnet, som skall försöka
att lära sig att gå. Hon reser sig och faller, försöker igen och faller. Hon
söker stöd mot väggar, stolar, bord släpper taget och faller. Men hon
ger inte upp och till slut går hon. Hon vet inte vad pessimism är. Nå
gonstans i vår uppväxt, uppfostran går den ursprungliga barnsliga opti
mismen förlorad. Vi måste försöka återvinna den. Vi måste som före
bild ha seglaren som seglar i motvind, löparen som sliter i uppförsback
en eller höjdhopparen som ständigt försöker hoppa högre. Vi får inte ge
upp, inte släppa greppet utan låta optimismen prägla våra attityder så
att alla dystra profetior kommer på skam. Börja redan idag. Det är al
drig för sent.

I DAG ÄR FÖRSTA DAGEN I RESTEN AV DITT LIV.

Vänersborg Allhelgondags afton den 30 oktober 1981.

Kjell Thernquist
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MINNESRUNOR 1981-82

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

Under tiden juli 1981 till juni 1982 har elva gillebröder genom döden lämnat oss. Fyra vo
ro födda under förra seklet, två av dessa Gottfrid Sundelius och Axel Larson voro, såväl
till levnads- som medlemsåren, våra äldsta gillebröder, båda födda 1890 och båda med
lemmar sedan 1919. Vi tackar dem och våra övriga bortgångna för deras insatser i samhäl
let och Gillet och tecknar här till deras minne en kortfattad levnadsbeskrivning.
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F. köpmannen AXEL LARSON född den 4 mars 1890
avled i Vänersborg den 10 sept. 1981.
De litet äldre vänersborgarna minns säkert den rätt
omfattande skeppshandeln som Axel Larson drev i hör
net av Paalzowska huset. Under många år var han också
maskinist på Vänersborgs teater. Inom stadens idrottsliv
gjorde Axel en bestående insats när han tillsammans
med bI.a. Halvord LydelI år 1914 bildade Vänersborgs
Roddklubb, vars ordförande han var under många år.
Han var också den pådrivande kraften när roddklubbs
intressenterna runt 1920 på Tackjärnsbacken anskaffa
de mark och där uppförde en festplats med dansbana
och serveringslokaler i den s.k. Strandpaviljongen.
Även om Roddklubben var hans stora intresse räckte
han gärna, om han så kunde, en hjälpande hand till an
dra idrottsföreningar.
Redan 1919 ingick Axel Larson i Gillet och erhöll 1969
Gillets medalj.

DipI. bryggeriingenjören BERTIL OLLEN föddes i Vä
nersborg den 2 aug. 1914 och avled i Falkenberg den 18
sept. 1981.
Efter studentexamen vid hemstadens läroverk genom
gick han Filip Holmqvists handelsinstitut, han praktise
rade därefter inom bryggeribranschen bI.a. i Väners
borg. 1942 diplomerades Bertil från Bryggerihögskolan i
Köpenhamn varefter han hade anställningar i Kiruna,
Skellefteå, Lidköping och Härnösand. Från 1960 var
Bertil Ollen teknisk chef vid Bryggeri AB Falken i Fal
kenberg. Under åren 1959-1976 var Bertil ledamot av
styrelsen för Sveriges Bryggmästareförening, varav de
sista 10 åren som ordförande, 1976 blev han hedersmed
lem i föreningen. Inom Frimurare Orden innehade Ber
til flera uppdrag, det sista såsom ordförande i Brödra

föreningen Catena i Falkenberg. I ungdomen var Bertil en duktig idrottsman, med
kortdistans- och häcklöpning som bästa grenar. Bertil Ollen var medlem av Gillet sedan
1952 och var en mycket trogen deltagare på våra stämmor.
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Köpman ERIK LINDH född i Vänersborg den 4 maj
1906 avled i födelsestaden den 21 okt. 1981.
Under 35 år var han anställd vid Skofabriken. Vid sidan
av sitt ordinarie arbete drev han under några år på 40
talet speceriaffär på Blåsut. På sin fritid genomgick han
flertalet kurser vid Gotthardska handelsskolan, den ti
dens vuxenskola. 1951-521ät han bygga den fastighet på
Edsvägen 7, där han sedan i 13 år innehade Edsvägens
Frukt- och Konfektyraffär.
Erik Lindh tillhörde Vänersborgs Missionsförsamling
och var sedan 1955 medlem av Gillet.

F. överläkaren SVEN THUNSTRÖM föddes i Stock
holm den 1 aug. 1898 och avled i Vänersborg den 15
nov. 1981.
Efter skolor och examina i Stockholm specialistutbilda
de han sig till röntgenläkare bl.a. vid Sahlgrenska sjuk
huset och lasarettet i Lund. Efter några år som röntgen
läkare och tillika militärläkare vid Bodens garnisons
sjukhus erhöll Sven Thunström tjänst som lasarettsläka
re vid röntgenavdelningen på Vänersborgs lasarett. Kol
legor har vittnat om det förtjänstfulla arbete han under
30 år lade ner på avdelningen och hur den under hans
ledning utvecklades till en fullständig röntgenklinik.
Sven Thunström växte snabbt in i vårt samhälle och få
äro väl de vänersborgare som inte haft kontakt med ho
nom också på annat sätt än som läkare. Hans arbetsför
måga tycktes enorm och räckte till för mycket. Sålunda

var han en förgrundsgestalt inom Frimurareorden, varav 23 år som ledare för Räta Vin
keln, deltog i stiftandet av såväl Trollhättans som Vänersborgs Rotaryklubb, utförde ett
stort arbete inom Röda Korset, var i många år stadens Barnensdagsgeneral samt intresse
rad och arbetande medlem av Par Bricole. Uppräkningen är ingalunda fullständig, många
andra föreningar och sammanslutningar räknade Sven Thunström som en värdefull med
lem.
Han invaldes i Gillet 1960.
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Chauffören SUNE BERG föddes i Vänersborg den 29
sept. 1939 och avled här den 26 nov. 1981.
Efter slutad skolgång och utbildning arbetade han några
år dels hos grossistfirman K Johansson och dels hos
GDG. Senare blev Sune medarbetare i Vänersborgs
Stadsbudsbyrå, där fadern var delägare. Efter en tid
som egen företagare återvände Sune till Stadsbudsbyrån
där han var anställd alltjämt vid sin alltför tidiga bort
gång. Sune beskrives enligt samstämmiga uppgifter som
en synnerligen plikttrogen och arbetsam människa.
Han inträdde i Gillet 1967.

F. handlanden GOTTFRID SUNDELIUS var född i Ör
den 15 febr. 1890, kom redan i barnaåren till Väners
borg där han avled den 25 dec. 1981.
Efter skolstudierna bl.a. vid läroverket 1901-1905, äg
nade han sig åt praktik inom handelsyrket. 1914 öppna
de Sundelius speceri- och vinaffär , vilken han drev un
der nästan fyra decennier då han drog sig tillbaka och
överlät affären till sin son. Inom handelns branschorga
nisationer hade Gottfrid många förtroendeuppdrag:
ordförande i Vänersborgs speceri- och minuthandelsfö
rening, styrelseledamot i Köpmannaföreningen, revisor
i Västergötlands köpmannaförbund med underorgani
sationer. För dessa insatser belönades Gottfrid med
Västergötlands köpmannaförbunds förtjänstjetong i sil
ver samt Sveriges köpmannaförbunds hederstecken i
guld. För sitt arbete inom Fastighetsägareföreningen,

där han var mångårig v.ordförande, erhöll Gottfrid Sv. Fastighetsägareföreningens för
tjänsttecken i guld. Under några perioder tillhörde Gottfrid Sundelius stadsfullmäktige
och bland offentliga uppdrag kan nämnas ledamotskap i hyresnämnd, kristidsnämnd,
hälsovårdsnämnd och taxeringsnämnd. I Sällskapet Par Bricole, där han ingick 1921 var
han vid sin bortgång den äldsta medlemmen.
Gottfrid Sundelius var gillernedlem sedan 1919 och erhöll Gillets medalj 1969.
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Musikdirektören CARL-THORVALD HESSEL född
den2 april 1917 avled i Göteborg den 26 febr. 1982. Re
dan i barnaåren kom Carl-Thorvald till Vänersborg i
samband med att fadern erhöll tjänst som lärare här.
Efter studentexamen började Carl-Thorvald vid Musik
högskolan där han avlade musikdirektörs-, högre
organist- och kantorsexamen. Senare studerade han
också orkesterdirigering . 1942 -48 var Hessel musiklära
re vid Djursholms Samskola, 1948-51 kommunal mu
sikledare i Södertälje, 1954-67 musiklärare vid lärover
ket i Eskilstuna och från 1967 lektor vid lärarhögskolan
i Göteborg. Carl-Thorvald har varit dirigent för Väst
manlands orkesterförbund, orkesterföreningarna i Sö
dertälje och Eskilstuna samt ledare för Mölndals Musik
sällskap. Carl-Thorvald var en skicklig violinist och
uppträdde ofta som solist, även i större sammanhang.
Han inträdde i Gillet 1981.

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

F. elektrikern GUNNAR WASSEN var född den 21
aug. 1902 i Fässberg och avled i Vänersborg den 20 maj
1982.
Tidigt kom Gunnar till Vänersborg och efter slutad
skolgång började han i snickarlära, först hos Amandus
Hulten och sedan hos dennes broder Richard. Efter en
kortare anställning hos A. Joh. Larssons cykelaffär,
började han inom elbranschen som också blev hans livs
uppgift. Sin utbildning erhöll han hos Axel Andersons
Elektriska. Gunnar var en allmänt intresserad man som
gärna dryftade dagens och gårdagens händelser med
dem som han träffade.
Gunnar Wassen ingick i Gillet 1965.



F. vatttenrättsdomaren EINAR WEISS var född i
Karlshamn den 29 maj 1901 och avled i Vänersborg den
8 juni 1982.
Einar Weiss blev student vid Norra Latin i Stockholm
1919 och avlade sin jur. kand. i Lund 1926. I samband
med tingstjänstgöringen vid Nordals, Sundals och Val
bo domsaga 1928-1930, blev han vänersborgare och
förblev så hela sin återstående långa levnad. Efter en
kortare tids tjänst vid länsstyrelsen i Älvsborgs län blev
han amanuens vid Västerbygdens vattendomstol 1931,
vattenrättssekreterare där 1936 och från 1961 till pensio
neringen 1967 bitr. vattenrättsdomare. Einar Weiss var
unqer åren 1942-1968 v. auditör vid Skaraborgs flyg
flottilj och ordförande i pensionsnämnden i Vänersborg
1946-1963. Einar har författat flertalet minnes- och ju

bileumsskrifter samt skrivit värdefulla artiklar i vår årsskrift. Inte många nuvarande vä
nersborgare skulle kunnat tävla med Einar i vetande om stadens och dess innevånares his
toria i både modern och äldre tid.
Einar Weiss invaldes i Gillet 1965 och var i många år ledamot av årsskriftsnämnden. För
allt arbete och intresse han nedlade för vårt Gille erhöll han 1979 Gillets medalj.

F. typografen LENNART GLASELL föddes i Väners
borg den 24 nov. 1910 och avled den 12 juni 1982. Ome
delbart efter slutad skolgång anställdes Lennart hos
C.W. Carlssons boktryckeri, där han också fick sin ut
bildning till typograf. Under åren 1946- 1955 var Len
nart delägare i företaget. 1963 tog han anställning hos
Länstryckeriet och en tid senare som maskinsättare hos
ELA, där han blev kvar till pensioneringen. Seglings
sporten var Lennarts stora hobby och han deltog gärna i
tävlingar såväl i hemmaklubben som på andra platser.
Lennart GlaselI inträdde i Gillet 1946.

Sten Sahlin

Jorden mig bränt
-ofta i elden jag log
döden jag känt,
såg i en blixt när jag dog.
Häpen jag fann
yngling bli man,
glädje bli gråt och bekymmer.
Ensam jag är,
kvällsmolnet bär
rosor på svart när det skymmer.
(Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande

berättelse för verksamhetsåret 1981, Gillets 76:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma torsdagen den 2 april

1981 i Odd Fellow lokalen och till Högtidsstämma på Frimurareiogen,
Allhelgonadags afton, fredagen den 30 oktober 1981.

Gillets 50-årstecken tilldelades gillebröderna Carl Anders Carlsson
och Erik Berggren.

Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna Gösta Larsson, Lasse
Heden, Nils Jacobsson, Knut Karlsson, Stig Larsson, Lennart Lind, Ar
ne Pettersson, Sture Johansson samt Melker Teodorsson.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats kunde l:e Åldermannen Sven
Lind avsluta den 76:e Högtidsstämman och hälsa de närvarande 92 gil
lebröderna välkomna till den gemensamma måltiden.

Gillets Årsskrift har under året utkommit med sin 50:e årgång.
Vid årets slut hade Gillet 771 medlemmar.

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets un
derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshems
stiftelsens särskilda styrelseberättelse.

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman Sten Sahlin, till
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Kjell Thernquist, till gillevärd
Evert Lundborg, till krönikör Kjell Thernquist och till bisittare Carl
Viking Wahlin och Mauritz Björnberg. Styrelsen har under året haft 8
protokollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborgs Söners Gille har under året utsetts till innehavare av
Länsförsäkringars i Älvsborg stipendium.

Gillet har under året utgivit en konstrnapp med 6 kända Vänersborgs
motiv av konstnären Stig Allan Agroth.

Vänersborg den 24 mars 1982

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg
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Arsbokslut
Resultaträkning för 1981
Intäkter
Förs. konstmappar .
Förs. övrigt. .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter .
Övriga intäkter .

31.603:
2.473:50

38.200:
4.952:19

559:-

77.787:69

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

Årets resultat. .

16.519:
9.037:95

577:
1.551 :60
2.350:
3.963:
1.005:25
4.864:05

471:
81:-

1.292:10
11.282:50

52.994:45
24.793:24

77.787:69

Balansräkning per 1981.12.31

Tillgångar
Kassa, postgiro. bank .
Fordran annonser .

50.671 :58
5.000:-

55.671:58

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

931:75
5.829:
6.506:60
4.300:-

38.104:23

55.671 :58

1.271:-

26.235:
90.413:63
5.829:-

123.748:63

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen .
Banktillgodohavande
Fordran Gillet. .9.356:28

3.000:-

123.748:63

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FONDER FÖRVALTADE AV VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE
Ingående behållning: Kostnader:
Lån till stiftelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.235: Skatter .
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . .. 81.057:35
Fordran Gillet...................... 4.100:-

Intäkter:
Ränteintäkter .
Bidrag Länsförsäkringar .
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GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räken
skapsåret 810101-81123!.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen.
Med anledning av granskningen tillstyrker vi:
att resultaträkningen och balansräkningen fastställes
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Vänersborg 1982-03-15

Göran Ahlin
Granskningsman

Styrelseberättelse

Åke Gillberg
Granskningsman

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1981, stiftelsens
30:e arbetsår.

Kostnaderna för fastigheten har i stort varit desamma som 1980.
Bland kostnaderna märks reparation av taket till kronor 6.000:-.

Hotellrörelsen är numera utarrenderad till makarna Hansson.
Inom sig har styrelsen för året utsett till v. ordförande Sten Sahlin,

sekreterare Stig Larsson, kassör Kjell Thernquist samt fastighetsförval
tare Carl-Viking Wahlin.

Vänersborg den 24 mars 1982

Sven Lind
Kjell Thernquist
Evert Lundborg
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Sten Sahlin
Carl-Viking Wahlin

Stig Larsson
Mauritz Björnberg



Årsbokslut

Resultaträkning för 1981

Intäkter
Hyresintäkter hotellet .
Hyresintäkter gillet. .
Ränteintäkter .

25.890:
7.500:
1.243:73

34.633:73

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

Årets resultat .

14.463:63
628:50

1.048:-
895:70

6.991:
9.996:
1.285:90
·993:-

34.241:73
392:-

34.633:73

Balansräkning per 1981.12.31

Tillgångar

Postgiro och bank.. ... .. .. .... .... .. 9.684:95
Hyresfordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300:
Fordran Gillet...................... 6.506:60
Inventarier '" . .. . . 3.100:-
Fastigheten/tax.värde 180.000/ 155.000:-

174.591:55
Kapitalunderskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.683:25

184,274:80

Skulder

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

15.691 :80
975:

61.623:
26.235:
79.750:-

184.274:80

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRlD ELlASSONS DONATION

Ingående behållning:
Lån till stiftelsen .
Banktillgodohavande .
Ränteintäkter: .

61.623:
1.784:11

206:43
63.613:54

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen .
Banktillgodohavande .
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räken
skapsåret 81010l -81123!.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen.
Med anledning av granskningen tillstyrker vi:
att resultaträkningen och balansräkningen fastställes
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Vänersborg 1982-03-15

Göran Ahlin
Revisor
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Födelse-
år

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

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1982

HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vargön

MEDLEMMAR

ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborgständig medlem .. '" .

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborgständig medlem .

AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Vänersborg .
AHLIN, ULF, Vänerseborgständig medlem .

AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
*ALFREDSSON , GÖSTA, Försäljare, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALM, LARS, Byggnadsinspektör,Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .

*ALMQVIST, SVEN, Professor, Linköping " .
*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÄRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÄRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, ANDERS, Fastighetsskötare, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg " .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda .
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .

*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg " .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg " .
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg .
ANDERSSON, HUGO, Teieverksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Hisingsbacka .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

Inträ
desår

75
80
78
58
54
78
58
75
55
51
76
73

(43)76
46
55
82
74
60
80
43
80
74
69
55
54
51
46
69
65
74
82
76
80
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ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg , .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg , .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg , , , .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg ,.
ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda , .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg , , .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg., , ,
*ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg , .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1955) , , .

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

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg , , .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg .. , .
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .

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

*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .

*ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, GÖSTA, Socialsekreterare, Hudiksvall , .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg . , , .

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg , , .
BACK, HENRIK, Vänersborg .. , , . , , .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg , .
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg , , .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ,
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg . , .

*BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg . , , , , .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg , , , .
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*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborgständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciufenna, Italien .
*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .

**BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Helsingborg .
BERNER, JONAS, Vänersborg .
BERNER, CLAES-GÖRAN, Vänersborg .
BERNER, CURT, Köpman, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNHAGEN, VIKTOR, Kommunalborgmästare, Askersund .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A) .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Dals Rostock .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg "
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem .
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg .

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
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BROCKNER, KURT, Skellefteå .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .

**CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping .
**CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
**CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .
*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
DAFGÅRD, BENGT, Arbets!., Trollhättan ständig medlem .
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

*DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .

*DALGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .

**DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1972) .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .

*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön , .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg , .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .
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**ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .
**ELOW, STIG, Ingenjör, Hallstavik .

*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .

*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Stud., Vänersborg ständig medlem .

**ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem .
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Dyltabruk .
ENGLUND, SAMUEL, Uppsala ständig medlem .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborgständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg " .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg " ..
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .

*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg " ..
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg '" ..
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .

*ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg . '" " ..
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal , .
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FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg oooooooooooooooooo
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg ooooooooooooooooooo
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan oo. ooooo. oooooooooo. ooo
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla oooooooooooo
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter oooooooo. ooooooo
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Vänersborg oooo
FRIEDLÄNDER, OWE, Målarmästare, Vargön ooooooooo... ooooo
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg o. ooooo. ooo. oooooo.. o. ooo.
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg o. ooo. ooo
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda oo. oooo... ooooo
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Jönköping .. ooooo.

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1974) oo. o. oooooo. ooooooo. oo. oo. o. o. oooooo. o.. oooooo.

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ooooooooooooooooooooo.
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg o. oo. oooo.. oo

*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg . oooo.. ooooooo
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg ooooooooo. o. oooo..
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg . oooo. o. ooooooooo. oooooooo
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ooooooooo.. oooo. o. oo..

*GEMVIK, GÖSTA, Intendent, Vällingby. o. ooooo. ooooo.. oooooo.
*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby oo. oooooooo. o. ooooo' oooooo. oo
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan o. ooo. oo. oooooooooo.
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ooo. ooo. oooooooooo. oo

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg o. oo. oooooo
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla ooo. o. ooooooooo. ooo
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg ooo. oooooo. oo. ooo. oo
GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma oooooo' oooo. o' o

*GULLBRANTZ SVEN, Murare, Vänersborg . o. o. ooooooooooooooo
GULZ, LENNART, Fil.mago Vänersborg. o. ooo' ooooooooo. oooooo

**GULZ, THORSTEN, fdo Driftchef, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1967) o. ooooo. o. ooo. ooooooooo. oooo. ooo.. oo. oo
GULZ, TORBJÖRN, LEOPOLD. ooo. oooooooooo. oo. o. o. ooo.. o
GUNNARSSON, PÄR, Filialchef, Billdal ooooo' oooo' o. ooo. o. o' o

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm o. o. o... o. oo
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborgo o. oo.. oooo.
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ooo' o.... ooo

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ooo. oo.. ooooo
GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ooooo. oo. oooo.
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg oo. o. o. oooo. oo. oo.. ooooo
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg oooo.. ooo. o
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed oooooooo. oo. oooo.. ooooo
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed oooo. ooo.. ooooo. ooo.

**HAGBORG, ARNE, fd. Möbelhandlare, Vänersborg oooooo. oo.. o
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem.
Ersättare i styrelsen. oo. o. oo. ooo. ooo. ooo. oooooooooo. o. oooo. o. o
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*HAGBORG, TORSTEN, Tj.man, Trollhättan ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
HALMA, LARS-OLOF, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg " .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
**HAMMARSTRÖM UNO, Kapten, Umeå ständig medlem .
*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, ResLchef, Arvikaständig medlem .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen '" .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Moheda .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Kontorist, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg '" .
HEDSTRÖM, ERNST, f. Rektor, Vänersborg .
HEINULF, CONNY, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .

**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HELLSTRÖM, HÅKAN, Studerande, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERRMANN, GERHART, Tandtekniker, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .

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

52
68
82
55
66
80
45
76
67
76
82
45
28
52
57
79
66
64
64
59
82
76
79
57
76
63
72

80
73
29
64
75
81
82
79
82
65
60
76
82
75
66
53
78

61



HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla " .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .. , .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan " .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .

*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg '"
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vargön, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

**JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, ARTUR, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, BERNT, Uddevalla .
JOHANSSON, BERTH, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE, BERTIL, Byggnadsarb., Vänersborg .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg .
JOHANSSON, EVERT, Tnmsportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .

*JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg .
*JOHANSON, HARRY, Modellör, Kumla .
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JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg .. " .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbet. Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .

*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Äkeriägare, Vänersborg .

*JOHANSSON, JOHN, Äkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Vänersborg .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg .

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSSON, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSON, GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
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JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSErSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejarmästare, Vänersborg .

JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .

"CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Annonskons., Vargönständig medlem .

""CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .

"KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .. , .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg .
CARLSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

"CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disp., Vänersborg, ständig
medlem .

""CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Älvängen ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg , .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

"KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
"KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Vargön .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem .

"CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg , .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg " ..
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö ., .
KEMPE, BO, Laboratoriassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg , .

"CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .

"KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vargön .
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*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Bålsta, .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult , .
LARSSON, ANDERS, Vänersborgständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Kock, Uddevalla .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .

*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborgständig medlem . . , .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Gilleskrivare .

LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .

*LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Trollhättan .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Frändefors .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda , .

*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
*LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg Innehavare av gillets
medalj (1976) 1:eålderman .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*LINDBERG, GEORG, fdo Organisationschef, Malmö oo. o.. o. oooo
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ooo
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala oooo.. ooooo. oooo...
LINDEN, LARS, Civilingo, Vänersborg ständig medlem ooooooooo.
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem ooo. oo. oo.

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ... ooo. o.. o. oo.. oo.
*LINDGREN, GÖSTA, fdo Byggnadssnickare, Örebro o.. o. o.. ooo.
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg ..... oo.
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LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
*LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östra Emtervik .

uLINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .

*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Leg.!äkare, Stockholm .

**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vargön .
LUNDBLAD, SÖREN, Billackerare, Frändefors .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm., Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda oo .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .. oo o o .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede o o.
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, VillachÖsterrike o o.
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg ooo.. oo

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg oo o.
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg O" o' .

**LUNDIN, IVAR, fdo Frisörmästare, Vänersborg o .
LUNDIN, JAN, Vänersborg o .

*LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål o.. o o .

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg oo. oo oO' ••••••••••

LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Vänersborg .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön oo o.
LÖF, MARTIN, Vänersborg o. O' o o
LÖF, STEFAN, Vänersborg O' o .
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg o O' •••••••••

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg o.. o .
MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby oo .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping o. oo o
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MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .

MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .

MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .

MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .

MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg .

MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun .

MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .

MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .

MOSSBERG, ERIK, F.1änshälsovårdskonsulent, Vänersborg .

MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .

NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg o..

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg ... o. o. o ooo. o
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .. o o o..

NILSSON, LARS, Löjtnant, Uddevalla .. o" o.. o' oo..
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg oo.. o' o. o' . oo..

NILSSON, PER GUNNAR, fdo Linjemästare, Värnamo o.. oooo
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo ooo.

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .. o o .

NILSSON,SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg o o.. oo. o
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg o o. o oo. o

NISSEN, PETER, Amanuens, Vänersborg o o .

NORDFELDT, JAN ERIK, Ingenjör, Märsta o o oo. o.

*NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .. o' o' o' o' . o' o' o' oo..
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg o" . o' o' oo..
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .. o o. oo. o'

NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Vänersborg oo..
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg . o.. o o oo. o

NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg o .

NYSTRÖM, ÅKE, fdo Köpman, Vänersborg o o. o. o. o. oo. o .

ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg o.. o o. o. ooo..

ODELlUS, SVEN ERIK, Vänersborg .. o o.. o. o ooo. o
OHLSSON, KJELL ERIK, Kamrer, Uddevalla o o. o .

OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg o.

OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg oo.

OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg . o" o' . o' o' o' . oo..
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg o o" o.. o .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg o o o.

OLSSON, GUSTAF, Teckn.1ärare, Vänersbo ständig medlem oo
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OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg "
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg " "
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg " .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping '"
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg "
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg inneh. av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg .
PERSSON, THORE, Vänersborg .

*PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön "
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .

*PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, BiIIdal .

*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innehavare av gillets medalj (1980) : .

*PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apoktekare, Askim, .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, Leg. läkare, Göteborg .
RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, OLOF, Advokat, Östersund .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg . ' '" ..
REINOLDSSON, PETER, LENNART .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
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ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .
**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan '"

ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt., Vänersborgständig medlem .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt., Mellerud ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund "
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
RYDING, LARS, Målare, Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand., Enskede " .

*SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Vänersborg Andre ålderman,
innehavare av gillets medalj (1975) '" " .

SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SAND, OLOF, Köpman, Vänersborg ,

*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .

*SJÖÖ, ANDERS (SVENSSON), 1:ste Postiljon, Grästorp .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp .

SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .

*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings Backa .
SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .

**SJÖSTRÖM, GUSTAF, Vänersborg '" .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .

*SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Vällingby .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .

1938
1906
1945
1946
1940
1920
1916
1903
1920
1940
1945

1913
1948
1933
1911
1910
1909
1923
1907
1923
1925
1925
1924
1914
1957
1932
1918
1922
1926
1933
1958
1956
1943
1917
1922
1900
1930
1914
1926
1937
1925
1915
1927

71
31
79
58
58
76
79
43
53
81
50

36
81
76
34
78
62
81
75
77

82
74
74
42
76
76
69
79
52
52
81
81
79
58
65
30
77

45
80
69
58
69
62

69



'SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg , .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

"STENSTRÖM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

'STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
'STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktschef, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .

'SUNNERDAHL, VILGOT, 1:ste Mätare, Vänersborg .
'SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .

'SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .

'SVENSSON, ALF, Direktör, Nyköping .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

'SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .

'SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem , , ..

'SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Lund , , "
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg " , .
SVENSSON, PER, Distriktsledare Vänersborg .
SVENSSON, PER, Civilekonom, Vänersborg .. " .
SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem .

'SVÄRD, TAGE, Helsingborg .
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1918
1925
1933
1904
1916
1908
1939
1905
1937
1922
1923
1915
1908
1921
1931
1920
1939
1934
1925
1940
1936
1938
1908
1909
1923
1937
1918
1904
1906
1923
1944
1916
1932
1912
1975
1910
1950
1952
1952
1920
1953
1953
1972

1910

50
70
82
59
67
71
74
30
76
41
47
81
77
75
75
76
82
67
80
82
75
79
51
55
72
79
55
73
70
48
79
43
64
42
76
36
76
80
80
80
82
63
72
35



*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn .
**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .

SÖDERQVIST, BO, Vänersborg .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .

*SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖLVELING , INGOLF, Skogsmästare, Vänersborg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg Kassajogde,
Krönikör .

**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.
Innehavare av gillets medalj (1976) .

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
*THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

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

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg ' .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
TUFVESSON, ANDERS, Stud. Vänersborg .

**TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Bromma ständig medlem .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .

TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör,Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg ., .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, I:e Byråsekreterare, Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare i
styre~en,.4rsskr{f~redaktör ' .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .

1916 42
1909 30
1937 80
1954 81
1902 49
1933 66
1922 82
1916 46
1909 35
1912 61
1944 69
1909 (30)54

1939 50

1911 30
1922 55
1906 42
1935 79
1915 55
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76
1907 53
1909 69
1936 76
1915 59
1924 80
1934 75
1973 75
1937 52
1963 82
1905 18
1907 29
1942 80
1906 70
1941 69
1919 75
1949 80
1920 69

1932 51
1960 71
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WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad oooooooooooooooooooo
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg oooooooooooooooooo

·WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg ooooooooooooo
WEDHAM, SVEN-ERIC, fdo Brandchef, Vänersborg oooooooooooo
WEGRAEUS, BJÖRN, StudoVänersborg ooooooooooooooooooooooo
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud, Vänersborg oooooooooooooooooooo

·WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta oooooooooooooooooooooo
·WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand ooooooooooooooooo
WEISS, ANDERS, I :ste Byråsekreterare, Kvissleby oooooooooooooo
WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla oooooooooooooo
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan ooooooooooooooooo
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo

·WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg oooooooooooooooo
WENNBERG, LENNART, Centeriesslipare, Vänersborg ooooooooo
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ooooooooooooooo
VENNERHOLM, IVAR, F.lasarettsläkare, Vänersborg oooooooooo
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg ooooooooooooooooooo
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
WERNER, ARNE, l:e Hantverkare, Vänersborg oooooooooooooooo
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooo
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Göteborg ooooooooooooooooooooo

·WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön oooooooooooooooo
·VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg oooooooooooooooo
WESTERBERG, BERTIL, Malmö oooooooooooooooooooooooooooo
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborgo oooooooooooooooooooo
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ooooooooooooooooo
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg oooooooooooo
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö ooooooooooooooooo

·WESTERLUND, EINAR, I:e Kronoassistent, Vänersborg oooooooo
·WESTERLUND, KARL-ERIK, I:e Stabsredaktör, Vallentuna ooooo
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg oooooooooooo

·WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje ooooooooooooo
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan oooooooooooooooooooo

·WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ooooooooooooooooooooooo
WESTHALL, HÅKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg ooooooooooo
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg oooooooooooooooooooooo

··WETTERLUNDH, SUNE, VerksLdirektör, Malmö oooooooooooooo
WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg oooooooooooooo
WIKNER, ALFRED, New York oooooooooooooooooooooooooooooo
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Åsbro ooooooooooooo
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1930
1933
1927
1904
1913
1969
1965
1916
1908
1940
1935
1939
1965
1960
1931
1951
1934
1898
1966
1923
1912
1925
1936
1956
1952
1908
1917
1917
1940
1928
1923
1932
1913
1910
1915
1912
1950
1905
1938
1945
1904
1919
1899
1903

82
75
77

53
78
82
82
42
42
66
61
61
73
73
46
75
79
82
80
80
58
60
72

77

77

54
52
76
76
81
77

75
46
40
77

38
80
34
74
75
28
58
66
59



*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ooo.

WULF, ANDERS, Fil.kando, Benglen, Schweiz o oo .

WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum o o o .
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg o o..

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .. o. o o..

ZETTERBERG, BO, Försäljare, Falun o o oo.
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .. o.

ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg o.. o. o .

ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vargön oo. o

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön o. o o.. oo..

*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg o. o oo..
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg o..

ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg o oo..

ÅBERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Karlstad. oooo..

ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg . o. o o.. oooo.

ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .. o oo..
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad o. o

*ÅSTRÖM, HELGE, fdo Poliskommissarie, Vänersborg oo..

ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg o. oo oo..

ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .. o. o ooo.

Antal medlemmar: 785

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

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

51
63
63
63
53
74
64
64
58
55
55
74
75
76
61
69
46
42
72
74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gille
bröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under
adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2,
46200 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1982

Styrelse

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Alderman, 1980 (1966).
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).

LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974).
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassajogde, Krönikör 1980 (1974).
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Arsskrijtsredaktör 1972 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980.

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman,
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör.

BERGER. GUNNAR, Ingenjör.

Årsskriftsnämnd
LIND, SVEN, f.d. Disponent.

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

Räkenskapsgranskare

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

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1982

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

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-

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

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1982
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Fru, Första gilleskrivare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Fru Andra gilleskrivare
STRÖM, GERDA, Fru Kassajogde
NORDGREN, ASTRID, Fru Gillevärdinna
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevärdinna
CARLSSON, BRITTA, Fru, Gillevärdinna
ROSLIND, BIRGIT, Fru Gillevärdinna

SUNDEFORS, INGA-LISA, Fru Ersättare
SVENSSON, EBBA, Fru Ersättare

Beredningsnämnd
HELLMAN, KARIN, Fru
LUNDIN, LEILA, Fru
CARLSSON, BRITA, Fru
BLOMGREN, INGRID, Fru
SVANBERG, ANITA, Fru

ÅBERG, ELLY, Fru Ersättare
ERICSSON, RUTH, Fru Ersättare

Arkivarie
MELLQVIST MAJ-BRITT, Fru

ANDERSSON, MARGIT, Fru
WESTERLUND, SIGRID, Fru

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

279 medlemmar, varav 9 ständiga, 2 hedersledamöter
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Bankfack.
Ha inga värdepapper hemma!

Det enda du ska ha, är en lista på vilka
viktiga handlingar du har i bankfacket.

Passa på och hyr bankfack nu. Nu
har vi många lediga.

Sparbanken i Vänersborg

Västgöta-Dals stadshypoteksförening
Box 136,46201 VÄNERSBORG
Tel. 0521/138 00

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

76

Lvxvideon JVC HR-7600
e Motordriven frontladdning av
kassetten e Trådlös fjärrkontroll för
alla funktioner e Snabbspolning med
bild i båda riktningarna e Dolby brus
reducering e Variabel avspelnings
hastighet e Timer för inspelning av 8
program under 14 dagar e Perfekt
bildövergång även inuti ett program
e Automatisk återspolning e Pro
gramsökare e Direktanslutning av
videokamera e Tvåstegs bandsluts
varning



med kvalitetsgaranti

Trollhättan· Kardanvägen 18· Tel. 0520·72930
Vänersborg . Tenggrentorpsvägen 12· TeL 0521-19000
MelJerud· Landsvägsgatan 34. Tel. 0530·10240

BÖRJA MED EN BEGAGNAD!
SAAB TURBO -79, -80, -81. Sedan
3-dörrars,

SAAB TURBO -81. 5-dörrars med
automatlåda,
Körda mellan 3000 och 7000 mii

Pris från 49,500:-

TURJjll
J'

JUST NU BETAlAR VI FÖR MYCKET FÖR DIN BIL!

~ S\eriges äldsta

HERBERT Radio - TV-afflir

~!!!J
Residensgatan 16. Vänersborg - Tel. HJO 39

Män man märker handlar hos
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SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISERI
Försäljning från välsorterad RÖRBUTIK

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÄDE TEL. VÄXEL 18090

PKbanken

K
PKBANKEN

Ställer upp för Dig och
Vänersborg

KUNGSGATAN 9 - VÄNERS80RG
Tel. 0521/18005

78

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

Sundsgatan 22 46200 Vänersborg tel 0521/616 90



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

Sundar
Bygg AB

KasenalIen 27 . Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Allt i Färg
Tapeter

Konstnärsmaterial

JJ\l'ISS()rfS
TAPET Bl FÄRGHANDEL AB

EDSGATAN 13 VÄNERSBORG .TEL.11102

~OOJ
BOKHANDLARE

rORfNINGEN

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

VÄNERSBORGS BOKHANDELS AB
Etablerad 1832

Bokhandeln vid torget
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Några jobb du vill ha gjort?

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

80

KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,
Miele och Husqvarna.

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/12000
VÄNERSBORG



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

värde

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Två välsorterade järnaffärer

ANDREENS JÄRN- OCH MASKINAFFÄR
Svarvargatan 2

Torpa industriområde
Tel. 621 50

000

AB VÄNERSBORCS JÄRNHANDEL

Tel. 10082 - 10287

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR.

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

Skyttegatan S - Tel. 613 SO Tel. 172 16

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

lJllIm BYGGVAROR AB
Östra vägen 24,VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90

Nygatan 102
46200 Vänersborg Tel.: 0521/131 10,61239

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

l" LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii ÄLVSBORG

Box 107 46201 Vänersborg 1 Tel. 0521/16040

Bo centralt på

HOTELL GILLET
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles fastighet
Edsgatan 53

Lugnt, trivsamt och med goda bäddar
till humana priser.

Tel. 0521/10589

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

Vi har alla redskapen

Drottninggatan 22
Vänersborg

Tel. 11724
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IVARS KORV
Torget Vänersborg

Kvalitetsvaror från

Stort sortiment,
även glasstårtor.
1/21. glass

MALMÖ WIENERKORVSFABRIK AB

SPARA BENSIN MED VW·AUDI

·DEN BRÄNSLESNÅLA BILFAMILJEN

SUNDIN BILRR RB
L5CANIA l ~VOJ.KIIWAGEN l CIID Au~. I
östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80

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

Adress:
Hamngatan 7
462 00 Vänersborg
Tel. växel 13850



Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON
Industrigatan L. Vassbotten

Tel. 101 28,

BIL~glas-Byggnadsglas-Glasmästeri

--SWED-HUS
57003 VRIGSTAD Tel. vx 0382/307 00

Skissa Ditt änskehus. Arkitekten ritar gratis. Dessutom monte·
ringsfärdigt till lågt pris.
Begär katalog: Tel. 05211155 70 - 172 70

BYliliTJÄN5T i Väner§borg

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

\ 1/1/ VÄlNJ~~S~O~CSV«= lnNJJ~lrRAFIIK

D. Kjellsson
tel. 186 51

tel. 620 70 u. Kjellsson
tel. 195 79

Bekväma turistbussar för upp till 53 personer.
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i
trestadsområdet.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet
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DET NYA
JAPANSKA UNDRET.•4Hf--

Datsun Stanza. En helt ny framhjulsdriven bil från
Nissan, världens fjärde största biltillverkare. Upptäck
den japanska teknologins allra senaste landvinningar.
Välkommen på en provtur!

l,8liters motor på 88 hk DIN. Drar 0,75 l/mil vid
blandad körning. Smått otroliga 0,56 på landsväg.
Bränslekostnad 1.500 mil: 3.971:-. Välj mellan sedan
och kombicoupe. Båda rikt utrustade, rymliga, tysta.
Och vilka härliga vägegenskaper. Lägg därtill priset.

Datsun Stanza har kommit tör att stanna. ~

Iimm-
PHILIPSDNS
Bilhuset med service över hela landet.

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

val mött hos PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgolan 20 • Tel. 10311
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1 II

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Edsgatan 11 B Tel. 134 75

Vänersborg

FOTO

J:I

~Iex:perll
Edsgatan 17

Tel. 0521 - 14034
Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700
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Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER KB
BOX216
46201 VÄNERSBORG 1
TEL 0521/180 60
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 0520-91052

LadugArdsbyn - 461 00 TrolIhäHan
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...ocksåhos
Handelsbanken.

Segelmakare, Riggare o. Varv

ger oss sitt förtroende när de köper:

POLYANT segelduk
LI ROS tågvi rke
WARGIA rattstyrningar

VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Tel. 11225

89



Sparsamma gillebröder
slösar i

SKABABOBGSBANKEN

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521-138 40 Vänersborg

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

NYA flESTA LX.
SVERIGES

MESTKÖPTA SMÅBIL.
SÅRI RAD.

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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BB

MALMSTROMS

ROLF JACOBSSONS
REDOVISNINGSKONSULT
VÄNERSBORG

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

. Telefon 105 60

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

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

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 05211107 51

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
TeJ. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG
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GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/603 90

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55



Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, 10727 - Vänersborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL

KOPIOR
av betyg och handlingar

utföres medan Ni väntar

Ed Lyckans Livs - Gropbrovägen
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-fredag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 46200 Vänersborg

LOKAlA NYHETER
ÄR BRA
NYHETER

bra nyheter
läser man i
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Andersson, Larsson & CO
VÄNERSBORG - Telefon 61040

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

TeL 101 76

Vi har svarat för
trycket i årsskriften
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CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 62025



AHLINS
TRAFIKSKOLA

GöRAN AHLIN
Tel. 103 66

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

- I gasen sedan
1913
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I~ "
IlllNI)I..1UIN
Hedmanstorget
Tel. 15670______NÄRA&BRA__

Bygger allt överallt
i Vänersborg

Ode/ius Byggnads AB
Tel. 0521/16728



Föreningsbanken - landets enda kooperativa
bank. Medlemskapet ger ökat medinflytande.

Föreningsbanken - ett modernt alternativ.

Föreningsbanken lK
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

NU FINNS VI PÅ ONSJÖr:0'"'; '\
"Mitt i Tvåstad"

Johannesbergsvägen l, Tel. 0521/121 00
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Kungsgatan 23 Vänersborg 0521/100 17

Bärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521/14800, 15522

UNO"X Bensinstation
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer

Gillebröder gillar

Sjöströms Livs
Sandelhielmsgatan 20

Tel 10942
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Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
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Vänersborgs första veterinärer
av Per-Ola Räf

Fastigheten Residensgatan 35 fungerade som länsveterinärboställe åren 1900-1944.
Foto: Stig Hjelm.

Den som blir intresserad av Vänersborg och vill bedriva forskning kring
dess historia konstaterar snart att det p.g.a. stadens brand 1834 saknas
mycket av det källmaterial man normalt hittar i stadsarkiv o.dyl. Å an
dra sidan är de existerande arkivalierna väl utforskade och resultaten re
dovisade bl.a. i denna årsskrift. I dess elfte årgång 1942 finner man t.ex.
en artikel av medicinhistoriskt intresse: "Anteckningar om stadsfältskä
rer, stadsläkare och apotekare i Vänersborg under 1600- och
1700-talen" av B. Hallberg.
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Professor Peter Hernquist (1726-1808). Gravyr 1806 efter teckning 1797 av J. W. Lund
berg, Veterinärmuseet i Skara. Om silhuettören och porträttgravören J. W. Lundberg, se
G. Jungmarker i Personhistorisk tidskrift 75, 1979, s. 84-94!

Man kan kanske fråga sig varför Hallberg inte inkluderar gruppen ve
terinärer i sin uppsats. Han bygger emellertid sin framställning huvud
sakligen på de tryckta standardverken inom svensk läkare- och apoteka
rebiografi, och går man till det viktigaste arbetet inom svensk veterinär-
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biografi, Frykholms veterinärmatrikel från 1927, får man reda på att
den förste där nämnde djurläkaren i Vänersborg är Per Nordström, som
anställdes som länsdjurläkare i Älvsborgs län 1834.

Efter att under flera år ha forskat kring professor Peter Hernquist
och hans hittills i stort sett okända elever vid veterinärinrättningen i
Skara 1775-1808, har jag dock funnit, att en veterinärelev från Skara
fick tjänst som klockare i Vänersborg redan 1782, och att Vänersborg
därmed är en av fem svenska städer som haft tillgång till en i husdjurs
sjukdomars botande adekvat utbildad person i omkring 200 år. De övri
ga är förresten Skara, dit Peter Hernquist kom som lektor vid gymnasiet
1773, Falun, där Lars Andersson från Ransberg fick anställning som
gruvhästläkare 1783, Gävle, som anställde Peter Levr(m från Levene
som häst- och boskapsläkare 1786, och Stockholm, dit östgöten Olof
Ekmark flyttade som kunglig hästläkare 1788. De tre sistnämnda hade
naturligtvis varit elever hos Hernquist i Skara.

Den Hernquist-discipel som blev klockare i Vänersborg hette Olof
Sedman och var född i byn Digrid i Friels socken norr om Grästorp den
20/1 1752. Fadern var bonde och hette Nils Persson, och man undrar
varifrån sonen tog sitt namn, då han år 1777 kom till Skara och Hern
quists veterinärskola. De flesta bondpojkar bildade nämligen sitt efter
namn med hjälp av namnet på hemsocknen eller hembyn, då de blev
"drösar", d.v.s veterinärelever i Skara, t.ex. Johan (Månsson) Källen
från Kiillby och Nils (Jönsson) Rydelius från Ryda.

Sedman stannade ungefär fem år hos Hernquist. Enligt examensnoti
ser i Götheborgs Allehanda bevistade han lärohuset på egen bekostnad,
och 1779 titulerades han "Under-Practicus". I självaste Riksarkivet
finns en sjukrapport från honom bevarad i avskrift, och eftersom den
samtidigt är den äldsta kända rapporten från en svensk veterinärelev,
skall vi se på den i dess helhet.

Sommaren 1781 grasserade "boskapssjukan" i Skaraborg, och på be
fallning av landshövdingen i Mariestad skickade Hernquist ut elever till
de drabbade socknarna, bl.a. Sedman till Tjåva (Tidavad) och till
kungsladugården Katrineberg. Hans rapport därifrån vidarebefordrade
Hernquist till landshövdingen, som i sin tur underdånixt lät den ingå i
sin rapport till Kungl. Maj:t:

"Afskrift av Lärlingen O. Sedmans ingifne Rapport.
Jag beklagar högeligen olyckshändelserne på Catharinreberg. Jag war
der i dag och fick emot förmodan öpna en oxe. Jag kan på intet sätt an
se Sjukan för smittosam, utan den härflyter deraf, at hettan är för
stark, betet tort och brännande, otjenligit, samt ingen diet uti drycken.
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Sjukdomen beter sig på det sättet, at kreaturet äter i yttersta stunden,
lungan och lefren inflammerade samt Mjälten aldeles så godt som
smält, och i sidsta stunden tränger sig bloden utom sine rätta gränsor.
Catharinreberg d. 9 Julii.

O. Sedman"

Förhoppningsvis skulle väl ingen veterinärelev idag våga påstå att sjuk
domen inte var smittsam bl.a. med tanke på den upplösta mjälten.

År 1782 lämnade Sedman Skara och fick alltså tjänst som klockare i
Vänersborg. En klockare skulle ju på den här tiden även svara för att
barnen i församlingen lärde sig läsa. Men i samband med att Sedmans
pedagogiska förpliktelser behandlades av de klerikala myndigheterna
framskymtar det dessutom, att han var verksam som veterinär i staden.

Till att börja med hittar vi i kyrkorådsprotokollet den 25/5 1786:
"Anmältes att klockaren som hittills haft befattning med klämtnin

gen, kunde derifrån befrias... hälst klockaren utom dess vore nog syssel
satt med fattige Barns underwisning" . En vecka senare"Anmälte sig
klockaren här i staden Sedman och anhöll det måtte han vid kyrkogån
gar, Bröllop och begrafningar blifva ihogkommen med någodt vanligit
arfvode." Beslutet uppsköts, därför att man först ville ta reda på hur
klockaren avlönades ur stadens kassa.

Sedman fick troligen inte den löneförhöjning han bad om, och kan
ske var det en orsak till att han började missköta sin uppgift som barna
lärare. Men när prosten omkring 1790 inspekterade den elementära un
dervisningen i staden, fick Sedman stöd aven handelsman Skarstedt,
som på sockenstämman menade, "at om klockaren skulle jämt besväras
med barnaundervisning, skulle han dels ledsna, dels hindras i utöfning
en af veterinairkonsten."

Under biskopsvisitation i augusti 1796 hörs liknande tongångar:
"Hwad Stadsklåckaren widkommer, så har han på 3 år ej haft någon
befattning med barnaunderwisningen, ehuru han med sådant wilkor sa
des hafwa blifwit antagen. På förfrågan hwaraf sådant kunde härröra
föregaf wäl klåckaren att utöfningen af Veterinairewetenskapen hwil
ken han haft tillfälle att lära af Herr Professor Hernquist i Skara, hind
rat honom ifrån Barnaundervisninen, men förklarade sig dock wara wil
lig att äfwen enligt sin förbindelse densamma bestrida." Enligt bisko
pen skulle han göra det utan särskild skolrnästariön.

År 1805 försöker man slå ihop klockar- och organisttjänsterna i Vä
nersborg. Av prosten Johan Hallm får man då i kyrkorådsprotokollet
veta, att "klockaren Sedman af ordsaker, som jag gärna förbigår at här
anföra, för flere år sedan afsagt sig klockaretjensten, och där ifrån af-
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gådt", men att Sedman "huru afskedad, likväl emedlertid förrättat
klockaretjensten i kyrkan, blifwit genom et ben-brott wid slutet af förle
den Sommar aldeles utur stånd at göra någon slags betjening". Synd att
prosten inte nämner orsaken till det dunkla förhållande att Sedman av
skedad fortfarande tjänstgjorde som klockare! Han tycks ha kvarstått
formellt i denna befattning i tio år till.

På sockenstämma den 11110 1812 hette det dock, att "Pastor gaf til
känna det han till följe af hvad som blifvit aftalat vid förut hållne Soc
kenstämor rörande behofvet af någon skickelig veterinair Elev från Ska
ra, som kunde biträda klockaren Sedman, under dess Ålderdom och
sjuklighet... fått löfte om en tjenlig vicarius" . Ett drygt år senare vänta
de församlingen fortfarande på "någon för Barnaundervisningen, hvar
til klockaren Sedman nu icke vore skickelig" . Pastor svarade, "att en
sådan för undervisningen tjenlig och tillika veterinair vid namn Hull
berg vore att skyndsamt invänta", varför församlingen yttrade, att han
borde intaga klockarebeställningen.

Jacob Hullberg (1795-1832) var en av de få elever vid Skara veterinä
rinrättning som hade både Peter Hernquist och hans efterträdare Sven
Adolf Norling som lärare. Hullberg studerade nämligen veterinärmedi
cin i två omgångar, 1806-1808 och 1810-1813, då han dimitterades med
"försvarliga kunskaper". Nämnas bör också att hans far, klockaren i
Götene,Anders (Persson) Hullberg (1754-1820), varit en av Hernquists
allra första elever vid veterinärskolans start midsommaren 1775, och att
även hans bröder Peter Hullberg (1781-1825) och Johan Hullberg (f.
1783) var Hernquist-lärjungar.

Våren 1815 får man på sockenstämman veta att Sedman och Hullberg
kommit överens om att Hullberg skall få den årliga klockarlönen om 33
rdr 16 sk. mot att Sedman får sitta kvar på klockarbostället. Sedman
anhåller dessutom i en böneskrift om en årlig pension om 16 rdr 32sk.
för "den långwariga tid af 34 år" han "bestridt klockaretjensten här i
Församlingen", trots att han på sin ålderdom" förmodligen icke kun
nat bestrida tjensten som sig bordt" . Sedman avlider i staden den 22/12
1822. Under tiden har Jacob Hullberg börjat figurera i sockenstämmo
protokollen som skolmästare: "ärindrades, att fattige barn numera nju
ta fri underwisning hos klockaren Hullberg, som därföre undfår lön af
fattigförsörjnings Cassan" (28/5 1815).

Det första svenska reglementet för djurläkare är daterat den 3 juni
1824. Det innebar i korthet bl.a. att landshövdingarna fick rättighet be
ordra alla som hade veterinärutbildning att rycka ut och försöka häm
ma farsoter och smittsamma sjukdomar bland husdjuren, och att djur-
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läkarna då hade rätt till reseersättning och traktamente av allmänna me
del. Deras ersättningsanspråk skulle emellertid godkännas av Sundhets
kollegiet i Stockholm. Därför kan man i dess arkiv hitta dokument från
senare hälften av 1820-talet, som vittnar om att klockaren och djurläka
ren Jacob Hullberg i Vänersborg ibland fick tjänstgöra som "provinsi
aldjurläkare" i Älvsborgs län, innan de första länsdjurläkartjänsterna
inrättades i landet fLo.m. 1830.

För att dryga ut sina inkomster som klockare, småskollärare ochvete
rinär tycks Hullberg ha slagit sig på hästhandel att döma av följande an
nons i Wenersborgs Tidning den 23 december 1830:

"Till salu finnas twenne goda swarta Hästar, hwilka säljas antingen
tillsammans eller hwar för sig. Närmare underrättelse om dem meddelas
af Veterinair-Läkaren Hullberg" .

Det goda intryck man får av Hullberg dämpas något av prästens an
teckning "bött för gatufredsbrott 1820" i husförhörslängden. I dylikt
källmaterial är det dock oftast så att "hälsan tiger still", och tyvärr går
det inte att verifiera uppgiften i rådhusrättens dombok, eftersom stads
arkivet brann 1834.

Från år 1825 hade Hullberg konkurrens inom djurboteriet av klocka
ren och organisten i Vänersborgs landsförsamling, Johan Moberg. Den
ne var född i Ruder i Sandhems församling den 6/9 1803, och föräldrar
na var bondfolk. Han anlände till veterinärinrättningen i Skara 1 maj
1821 och avgick därifrån exakt tre år senare med betyg "om godkända
kunskaper samt godkänd öfning och erfarenhet", som det heter i inrätt
ningens handskrivna elevmatrikeI. Som merit när han sökte organist
tjänsten i landsförsamlingens kyrka Gustaf Adolf hade han också ett in
tyg om kunskap i koppympning, utfärdat av bataljonsläkaren Högselius
i Skara, men framförallt följande betyg av törhända musikhistoriskt in
tresse:

"Veterinaire Elefven Johan Moberg från Hjelstads Församling, som
hos mig anhoIIit om betyg öfver sina insigter uti Kyrk-Musik och Choral
Sång, har, vid med honom anstäld Examen uti Orgelspelning, befunnits
äga sådan insigt och färdighet, att han kan förestå en Organist Sysla uti
en stads eller Landt-Församling, samt uti Choral sång: att Han äger
fullkomlig kännedom om grunderna härutinnan och kan efter Noter
sjunga alla Psalmer och Kyrkosånger.

Särskilt får jag nämna att Moberg till Pastors och Församlingens full
komliga nöije, en längre tid tjenstgjort som Organist vid Domkyrkan
härstädes. Skara d. II:te Juli 1823, Sv. M.Zanders, Directeur Musicus
och Domkyrke Organist".
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Efter vederbörlig provspelning fick Moberg den del av klockartjäns
ten vid Gustaf Adolf (Vassända-Naglum) som omfattade barnaunder
visningen, veterinärbefattningen, vaccinationen och orgelvärkets sköt
sel. Han bodde först på gården Båberg invid kyrkan och inrättade där
efter några år ett sjukstall för hästar. Genom en annons i Wenersborgs
Tidning försökte han locka till sig patienter: " Sedan jag nu mera å mitt
under arrende innehafwande hemman Båberg wid Gustaf Adolphs Kyr
ka, fått mitt Stall i ordning till sjuka Hästars emottagande och Hings
tars opererande, får jag sådant härmedelst tillkännagifwa; äfwensom
att hästens ägare har att antingen lefwerera ett lisp:d hö per dag, eller att
betala 24 sk. R:gs uti foderpenningar. Gustaf Adolph d. 12 Sept. 1829.
Johan Moberg, Veterinär-Läkare och Klockare wid Gustaf Ad.
Kyrka."

Stadens djurläkare Hullberg insåg genast faran aven medtävlare
framförallt inom det lukrativa hingstkastrationsområdet, varför man i
tidningen ett par nummer senare kunde läsa:

"Som denna tiden är tjenligast, till Hingstars och Tjurars castrerin
gar; så får jag, på begäran, sådant tillkännagifwa, och anmälan torde
blifwa innan medlet af denna månads slut. Wenersborg d. 1 Oct. 1829.
J .A. Hullberg, Djurläkare."
Men han tänkte även på sina patienter bland nötkreaturen:

"Som på flere ställen å Hornboskapen wisat sig några smittosamma
sjukdomar; så får jag sådant anmäla, på det om sådane sjukdomar ej
uraktlåtes, i tider anmäla. J.A. Hullberg, Djurläkare." (Wenersborgs
Tidning 1830:nr 14).

Hösten 1831 var emellertid Hullberg av någon anledning förhindrad
att tjänstgöra som t.f. länsdjurläkare, eftersom Moberg i landsförsam
lingen då på landshövdingens uppdrag fick åka till Kind för att undersö
ka en befarad smittsam boskapssjukdom. Den makabra kulmen på de
två konkurrenternas annonskampanj i Wenersborgs Tidning nåddes i
nummer 17, 1832:

"Klockaren J .A. Hullberg afled stilla i Wenersborg d. 22 April 1832,
nära 38 år gammal", och på samma sida:

"Ehuru jag, redan för nära 8 års tid sedan är antagen såsom Ordina
rie Klockare och Organist wid Wenersborgs Landsförsamling och Gus
taf Adolfs Kyrka, hwilket Sockenstämmo-Protocollet af den 14 Okto
ber 1824 utwisar: har jag ändock alldrig af Församlingen åtnjutit något
hus, hwari jag med Hustru, Barn och Tjenstefolk kan wara boende; så
får jag tillkännagifwa åt dem, som wilja mig söka, att jag för närwaran
de är boende uti hemmanet Ladugården, beläget wid Götha Elf. Ladu-
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gården d. 19 April 1832. J. Moberg, Djurläkare, Ordinarie Klockare
och Organist."

Moberg hade alltså flyttat någon kilometer från Båberg till Ladu
gårdsbyn, där han sedan stannade kvar resten av sitt liv med en alltmer
växande familj. Hustrun födde honom nio barn, varav äldste sonen,
Edvard Moberg (f. 1830), efterträdde honom som klockare och skollä
rare i socknen 1849. Hur länge Johan Moberg praktiserade som veteri
när, är omöjligt att säga. Som alla klockare fick han syssla med litet av
varje, t.ex. trädkirurgi:

"Till kyrkogårdens prydnad erbjöd sig klockaren Moberg att toppa
och warsamt qvista de der befintliga träden. Detta anbud antog Kyrko
rådet med willkor, att toppningen och qvistningen sker med noga tillsyn
till trädens både wård och prydnad. Stammarne böra ända till 4 alnars
höjd från marken befrias ifrån grenar." (21/6 1837).

Att Herren efter sitt allvisa rAd
genom en stilla död behagat den 8
xov. 1867 kl. 9,30 min. f. m. hädan
kalla Orgelnisten i Wassända och
Xaglums församlingar

JOb~ln llIoberg
efter en lefllad af 64 är 2 män. 2 da
gar, sörjd och saknad af efterIefvande
maka, bal'll och barnbarn, varder
sliigt och dcltagnnde viinner hiirmcd
vijrdsamt tillkännagifvet. Ps. 452.

(Tidning för Wenersborgs stad och län 12/11 1867)

Bouppteckningsinstrumentet efter Johan Moberg upptar ett par åder
don och"diverse djurläkareinstrument" . Hans musikintresse avspeglar
sig i innehavet av ett fortepiano, en violin och ett psalmodikon.

Emellertid hade Älvsborgs läns hushållningssällskap redan 1831 bör
jat diskutera att öppna en veterinärinrättning och anställa en länsdjurlä
kare. Våren 1832 köpte man en lämplig fastighet med mangårdsbygg
nad, smedja och ladugård vid norra änden av Residensgatan i Väners-
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borg. Trots upprepad annonsering fick man ingen sökande till läns
djurläkartjänsten förrän 1834, då den tillsattes med skåningen Per
Nordström, född den 24/2 1805. Han hade examen från veterinärinrätt
ningen i Stockholm men hade dessförinnan studerat flera år i Skara.

Den som vill få en uppfattning om Nordströms rent veterinära verk
samhet som länsdjurläkare och som föreståndare för Vänersborgs vete
rinärinrättning, torde ha ett ganska rikhaltigt material att studera i hus
hållningssällskapets, länsstyrelsens och sundhetskollegiets arkiv. I hus
hållningssällskapets tryckta historik framhålles hans intresse för hästa
velns förbättrande i länet, vilket t.ex. 1841 tog sig uttryck i ett detaljerat
förslag av honom till sällskapet att köpa en avelshingst från Norge. En
sådan beskällare anskaffades även året därpå, vilken gjorde tjänst i åtta
år, delvis under Nordströms överinseende och vård. Sina åsikter om
hästavel lät Nordström trycka 1856 i en liten skrift om 24 sidor: "Några
anvisningar om sättet för uppfödande af en större och mera utbildad
häst-race, tillegnade allmogen inom Elfsborgs län". I fackpressen kom
han till tals med en liten artikel om koppor hos ko.

I hushållningssällskapets historik finns inga ytterligare uppgifter om
Nordström som veterinär, endast långa redogörelser för hans ekonomi
ska mellanhavande med sällskapet och dess förvaltningsutskott. Detta
tog sig nämligen först orådet före att år 1844 nedsätta hans årliga lön
från 100 till 50 riksdaler. Man blev sedan, av orsaker som aldrig klart
utsägs, mer och mer missbelåten med sin veterinärläkare, och 1856 för
sökte man helt enkelt att avskeda honom eller att förmå honom att fri
villigt lämna sin tjänst med en pension om 100 riksdaler/år. Nordström
ville emellertid inte godvilligt avträda den boställslägenhet vid Residens
gatan som han innehaft alltsedan 1834. Ärendet drogs inför rådsturät
ten, vidare till hovrätten och av Nordström till högsta instans.

Kungl. Maj:ts dom föll den 24 januari 1862. Nordström tillerkändes
rätten att bo kvar på länsveterinärbostället. Hans yrkande att få lön ret
roaktivt fr.o.m. 1857 passerade också alla instanser. Underrätten avvi
sade hans anspråk, hovrätten var av motsatt mening, men genom högsta
domstolens utslag den 9 mars 1869 frikallades hushållningssällskapet
från länsveterinärens krav.

Nordström kom också vid ett tillfälle i konflikt med Vänersborgs
kyrkliga och polisiära myndigheter. I en kulturskildring från 1800-talet
berättar K.G. Cedergren:

"Han (Nordström) var även en medborgare, som beredde stadens
myndigheter en hel del besvär, särskilt som hans sedliga levnadssätt ej
fullt överensstämde med de kyrkliga myndigheternas åsikt. En gång
skulle han för någon sådan förseelse undergå offentlig kyrkoplikt ge-
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nom att sitta i stocken men då polismyndigheterna kommo för att häm
ta honom befanns det, att han barrikaderat sig i sin bostad och även
trots besprutning nekade att ställa sig till förfogande, vadan han av ett
par behjärtade män måste hämtas ut genom taket."

Tyvärr anger inte Cedergren källan till denna rövarhistoria. Jag har
därför inte lyckats ta reda på anledningen till att länsveterinären skulle
sitta i stocken. Möjligen kan den ha samband med att han står anteck
nad som far till ett aven "mamsell" i staden fött oäkta barn. Stock
straffet lär dock ha avskaffats i Sverige 1841. Det innebar, att delink
venten skulle sitta med båda benen instuckna i den s.k. stocken i
församlingkyrkans vapenhus under gudstjänsten samt beskådas och be
spottas av menigheten vid dess in- och utgående ur kyrkan. Det är där
för inte förvånande, att man i Vänersborgs stadsförsamlings husför
hörslängder under 1840- och 50-talen ett par gånger efter veterinärläka
ren Per Nordströms namn finner anteckningen "nu på flera år ej tagit
H.H.N."

Länsveterinär Per Nordström avled den 22/61873 efter att under näs
tan fyrtio år ensam ha kämpat, inte bara mot husdjurssjukdomar i Vä
nersborg och Älvsborg, utan också mot överhetens och allmänhetens
bristande förståelse för veterinärens viktiga uppgift och rättmätiga plats
i samhället. Innan jag citerar några rader ur nekrologen över Nordström
i Wenersborgs Allehanda, erinrar jag om att han var född i Skåne och
informerar jag om att han var ungkarl hela sitt liv:

"I sin yngre eller krafts dagar ansågs N. såsom en duglig veterinär
och derjemte ordentlig man, men med ålderdomen röjde sig en alltmera
tilltagande wresighet mot hela menniskoslägtet, en grälaktighet och cy
nism, som beröfwade N. den aktning och det förtroende han tidigare åt
njutit. N. lefde ogift, lärer efterlemna någon förmögenhet men icke
några arfwingar här å orten."

En notis ett par veckor efter Nordströms död i Tidning för Weners
borgs stad och län med rubriken "Ett distrikt utan djurläkare" inleds
också elakt:

"Om man ännu medan djurläkare Nordström lefde hade anledning
att klaga öfwer swårigheten att här i orten anskaffa nödigt biträde wid
förefallande kreaturssjukdomar, så har naturligtvis denna brist, sedan
Nordström wandrat all werldens wäg, blifwit än kännbarare."

Någon större förmögenhet efterlämnade inte Nordström. Ur hans bo
uppteckning plockar jag dock följande inventarier för att vi skall få en
antydan om den föga kyrksamme enstöringens fritidssysselsättningar
och ett exempel på en veterinärs instrumentinnehav under mitten av
1800-talet:
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1 st. Schackspel
1 Guitarr
1 Praktbibel

Diverse böcker och plancher
1 st. Mikroskop
2 st. Etui med chirurgiska instrum.
3 st. Lavementsprutor af tenn
7 st. diverse brännjern

Diverse chirurg. instrumenter af jern
o. trä

1:
3:
8:-

20:
-:50
20:
10:-
3:50
5:-

Länsveterinär Axel Wilhelm Hammarstrand
(1836-1907). Porträttet är taget av Alexander
Lindheborgs fotoateije i Jönköping, dit
Hammarstrand flyttade 1886.

Skaradjäknen och "drösen" Axel Wilhelm Hammarstrand (1836
1907) utnämndes till ny länsveterinär i Älvsborg hösten 1873. Efter vete
rinärexamen i Stockholm 1859 hade han skaffat sig meriter bl.a. som
adjunkt vid veterinärinrättningen i Skara under fem år. Sin pedagogiska
skicklighet fick han under sin Vänersborgs-tid använda som lärare vid
lantbruksskolorna i Såtenäs och Kilanda. År 1885 sökte och fick han
emellertid transport till länsveterinärtjänsten i Jönköpings län.

Varken Hammarstrand eller hans efterträdare Per Rudolf Hjort
(1848-1896), länsmansson från Essunga, vållade hushållningssällskapet
några ekonomiska eller juridiska bekymmer, mycket tack vara att man
skrev ordentliga kontrakt rörande länsveterinärbostället. Dessutom ha
de landstinget övertagit ansvaret för veterinärväsendet och dess ekono
mi redan på 1860-talet.
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Länsveterinär Per Rudolf Hjorth (1848
1896).

Ett ungdomsporträtt av länsveterinären
Axel Tullberg (1861-1947).

Hjort tjänstgjorde tio år som länsveterinär i Vänersborg fram till sin
död den 26/5 1896. Axel TuHberg blev 1800-talets siste veterinär i länet
och i staden. Med honom når vi in i 1900-talet och i nutid. Ty sannolikt
minns flera av landets äldre veterinärer denne kårens nestor, som avled
vid 86 års ålder 1947 efter en lång livsgärning, som dock huvudsakligen
var förlagd till hans födelselän Malmöhus.

Länsveterinärer i Älvsborgs län
under 1900-talet
1896-1908 Axel Tullberg (1861-1947)
1909-1922 Ivar Sterner (1861-1922)
1922-1928 Nils Frykholm (1875-1954)
1928-1929 Weddig Borg (1890-1978)
1929-1944 Clas Schultz (1880-1944)
1945-1954 Thure Tegborn (1904
1955-1970 Bengt Laurell (1904
1970-1975 Folke Fagrell (1921-
1975- Herbert Lundström (1936-
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Utnyttjade arkiv o.dyl.
Frie1s, Sandhems, Vassända-Naglums och Vänersborgs stadsförsam
lings kyrkoarkiv (OLA)
Kungl. Medicinalstyrelsens arkiv (Riksarkivet)
Skara domkapitels arkiv (OLA)
Veterinärinrättningens i Skara arkiv (OLA)
Väne häradsrätts arkiv (OLA)
Vänersborg stads arkiv (OLA)
samt
Räf, P.-O., Professor Peter Hernquists lärlingar uti arte veterinaria.
Ms. 1975. EX.B (Veterinärhistoriska museet, Skara).

Tryckta källor
Cedergren, K.G.: Paul Sandelhielm. En kulturskildring från 1800-talets Vänersborg. 
Vänersborgs söners gilles årsskrift 3, 1934, s. 39-68.
Frykholm, N.T.: Svensk biografisk veterinär-matrikel från 1750 till nuvarande tid.
2.upp!. Göteborg 1927.
Hallberg, B.: Anteckningar om stadsfältskärer, stadsläkare och apotekare i Vänersborg
under 1600- och 1700-talen. - Vänersborgs söners gilles årsskrift 11, 1942, s. 10-37.
Lunden, G.: Det forna Vassända-Naglum och Brätte stad. Trollhättan 1954.
Nordström, P.: Koppor(?) hos en ko. - Tidskrift för veterinärer, hästvänner och landt
hushållare 1863, s. 91-93.
Rudberg, Y.: En sockenstämma för hundratrettio år sedan. - Julhälsningar till försam
lingarna från präster i Skara stift 15, 1920, s. 45-53.
Räf, P.-O.: En 200-årig elevrapport. - Stutis-aktuellt 15, 1981(5), s. 12-13.
Sveriges veterinär-författningar. Utg. af C.R. Walter. Skara 1875.
Sydow, K. von: Älfsborgs läns hushållssällskaps hufvudafdelning 1829-1844 och Älfs
borgs läns norra hushållningssällskap 1845-1912. Stockholm 1916.
Wikström, F.: Några data om den lägre folkundervisningen i Vänersborg. - Vänersborgs
söners gilles årsskrift 3, 1934, s. 3-14.
Samt i texten nämnda tidningsnotiser och annonser.

Per-Ola Rä/, Axvall, är född i Roslagen
1932. Efter fil. lic.-examen i Uppsala
1968 i ämnet nordiska språk med svensk
dialektologi som specialitet har han arbe
tat som bibliotekarie vid Karolinska in
stitutet och vid Veterinärhögskolan i
Stockholm och från 1975 vid Sveriges
lantbruksuniversitet. Sedan ett par år till
baka är han föreståndare för dess veteri
närbibliotek i Skara med veterinärbio
grafisk och -historisk källforskning som
hobby.
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Porträttsamlingen på Onsjö
Bengt O.T. Sjögren

lYlanga gamla vänersborgare har säkert minnen av strövtåg och
vandringar förbi Onsjö fideikommiss. Den vackra naturen utmed Göta
älv mellan Brinkebergskulle och Naglums kyrkoruin med ekdungarnas
grönska som ram kring den gamla gårdsanläggningen från 1700-talet
med corps de logis, stenflygel och gravkor bildade tillsammans en obru
ten kulturmiljö, som nu är sprängd genom tidens händelser. Fideikom
misset låg där i sin törnrosasömn, och många undrade säkert vad som
dolde sig bakom fönstren till den vitrappade 1700-talsbyggnaden. Bland
de få inventarier som fått stanna kvar sedan egendomen 1786 gjordes till
fideikommiss av översten Wolrath Haij var en vacker och intressant
porträttssamling från 1700-talets slut och 1800-talets början.

I och med friherre Eric Haijs död sommaren 1973 upphörde Onsjö fi
deikommiss och skulle enligt gällande lag avvecklas. Sedan hans änka
friherrinnan Iri Haij, därefter flyttat till Trollhättan, stod huvudbygg
naden tom i avvaktan på godsets försäljning. Tyvärr hade man då inte
fört den värdefulla porträttsamlingen i säkerhet. Vid ett inbrott i början
av juni 1974 stals sammanlagt sju tavlor, tre sigill med det haijska vap
net m.m. Trots spaning och efterlysning har brottet tyvärr förblivit
ouppklarat. Genom denna sorgliga händelse har minst tre porträtt för
svunnit. Ramarna till dem lämnade tjuvarna dock kvar på gårdskonto
ret, och de uppges nu vara sålda separat. Året 1982 skulle innebära av
görande händelser ifråga om Onsjö. I mars avled friherrinnan Iri Haij,
och ungefär två månader senare eldhärjades huvudbyggnaden och revs
sedan av den nye ägaren, Vänersborgs kommun. Hösten 1982 utbjöds
genom familjen Haij en ostindisk servis med haijska vapnet samt åter
stoden av porträttsamlingen till salu på kvalitetsauktionen vid Göte
borgs auktionsverk. Därmed var denna samling definitivt splittrad och
borta för alltid. Överste Haij hade vid instiftandet av fideikommisset
föreskrivit att porträttsamlingen alltid skulle höra till detta. Genom en
deposition i t.ex. Vänersborgs museum hade det därför varit möjligt att
finna en ny form för fullgörande av den gamle överstens vilja.
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Översten Wolrath Wilhelm Hai) * 1731 t 1803. Målning av F-Brander 71 x 56 cm. SPA

1922:2383.
Kopior på Måstena fideikommiss (von Plomgren) och Bogesund (von Höpken, nu hos

Curt Haij).
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Kommerserådet
Anders von Plomgren * 1730 t 1810. Jacob Björck efter G. Lundberg, 66 x 52 cm SPA
1922:2375



Låt oss efter denna sorgliga inledning göra en rundvandring bland de
gamla porträtten så som de en gång hängde tillsammans under cirka två
hundra år i det gamla herrgårdshuset på Onsjö.

Det är naturligast att börja vandringen bland porträtten med den man
som stiftade Onsjö fideikommiss, överste Wolrath Wilhelm Haij. Han
är målad som en ännu relativt ung man av hovmålaren Fredrik Brander
(1705 -1779). Född 1731 på Skärvum i Svarteborg i Bohuslän började
Haij redan vid 14 års ålder sin militära karriär, som slöts 1782 med över
stes rang. När Brander målade honom torde han ha varit i 35-årsåldern.
Med hänsyn till att ramen på detta porträtt överensstämmer med mål
ningen av hans första hustru Carolina von Plomgren, som avled 1766,
vågar man räkna med att Wolrath Haijs porträtt tillkommit under de
fyra år då han var gift med henne. Fastän han kom att leva fram till år
1803, är inget senare porträtt av honom bekant. Ytterligare två exemp
lar av detta porträtt är kända, ett som från början funnits på Bogesunds
slott hos den med ätten Haij befryndade familjen von Lantingshausen
von Höpken (numera hos civilingenjör Curt Haij, Djursholm), samt ett
på Måstena fideikommiss i den sörmländska skärgården hos friherrl. ät
ten von Plomgren. Vid porträttstölden på Onsjö stals överste Wolrath
Haijs porträtt och är sedan dess borta.

Carolina von Plomgren, född 1743 i Stockholm, död 1766 på Rang
torp i Mellby, Skaraborgs län, var endast nitton år gammal då hon gifte
sig med Wolrath Haij. Hennes far var den mycket förmögne handels
borgmästaren i Stockholm Thomas Plomgren, vars barn adlades von
Plomgren. Haij gjorde genom detta gifte ett gott parti, särskilt som han
kom att ärva deras enda barn, som dog vid fem års ålder (målning på
Måstena). Tidens store pastellmålare Gustaf Lundberg målade Carolina
von Plomgren (original på Måstena) och en annan av hans samtida, den
mycket produktive Jacob Björck (1727 -1793) överförde bilden till olja.
Denna målning såldes hösten 1982 på Göteborgs auktionsverk.

Carolina von Plomgrens äldste bror var kommerserådet Anders von
Plomgren, född 1730 och död 1810. Även han har blivit målad av Lund
berg i pastell (på Måstena), varav sedan Jacob Björck gjort en kopia i
olja, dessutom i samma ram och format som makarna Haijs porträtt.
När han 1810 avled på Måstena, efterlämnade han ingen manlig arvinge
sedan hans ende son året innan dött efter blessyrer som han fått vid sla
get vid Virta bro i finska kriget. Även Anders von Plomgrens porträtt
stals i juni 1974 och har sedan dess saknats.

Överste Haij hade genom sitt första gifte gjort ett ekonomiskt förde
laktigt parti, och han kom att göra det ännu en gång, då han 1770 ingick
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Riksrådet Eric von Stockenström * 1703 t 1790. Jacob Björck efter G. Lundberg, 67 x 54
cm 1922:2377 SPA.
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nytt äktenskap med hovfröken Catharina (Carin) von Stockenström,
född 1751. Samma år som hon gifte sig med Haij, sommaren 1770, har
Per Krafft d.ä. (I 724-1793) målat hennet i ett mycket vackert ovalport
rätt, iförd vit klänning med blå rosetter, pärlhalsband och pudrad pe
ruk. Genom sina föräldrar förde hon förmögenhet i boet, och samma år
som makarna Haij gifte sig köptes Onsjö säteri, som de sexton år senare
gjorde till fideikommiss jämte det på andra sidan av Göta älv belägna
Gäddebäck. När Carin von Stockenström avled på Onsjö 1827, hade
hon överlevat sin make i närmare tjugofem år och dessutom sin son gen
eralen, friherre Eric Haij, i sex år. Hennes porträtt såldes hösten 1982
på Göteborgs auktionsverk till det osedvanligt höga priset av 35.000 kr
och äges nu av hennes ättling, civilingenjör Curt Haij, Djursholm.

Även Carin von Stockenströms föräldrar har varit porträtterade i
Onsjö-samlingen. Hennes far, riksrådet, greve Eric von Stockenström,
f. 1703 och d. 1790, gjorde en lysande karriär från auskultant i Be
rgskollegium till rikets råd och greve. Som industriman spelade han en
viktig roll vid tillkomsten av Boserups stenkolsverk i Skåne och Hälle
fors stålverk. I sitt äktenskap med Johanna Bedoire efterlämnade han
endast två döttrar, den ena gift med Haij och den andra med general
von Lantingshausen på Bogesund. Även greve von Stockenström är må
lad av Lundberg som sedan kopierats av Jacob Björck och insatts i en
synnerligen vacker ram med rik gustaviansk dekor. Tavlan stals i juni
1974 och är sedan dess ej påträffad.

Den enda målning som finnes kvar hos nuvarande huvudmannen för
friherrliga ätten Haij, byrådirektören Wolrath Haij, är porträttet av
grevinnan Johanna (Jeanna) von Stockenström född Bedoire, f. 1729
och d. 1808. Hon var dotter till grosshandlaren i Stockholm Frans Be
doire och gifte sig 1750 med von Stockenström. En av samtidens största
porträttmålare, Carl Fredrik von Breda (1759-1818), har målat henne
1810, d.v.s. två år efter hennes död. Målningen som är i relativt stort
format, 73 x 64 cm, kan sägas tillhöra Bredas mörka maner, där han
låter ansiktet framträda mot en mörk bakgrund. Med hänsyn till att gre
vinnan vid sin död var nära 80 år gammal, vågar man kanske förmoda
att Breda haft tillgång till en tidigare målning när han återgett hennes re
lativt ungdomliga drag.

Grevinnan von Stockenström hade en bror, Jean de Bedoire, f. 1728
och d. ogift 1800 som titulär landshövding. Hans vackra ovala porträtt i
röd rock och väst och pudrad peruk, tillhörde öven Onsjö-samlingen
men såldes hösten 1982 på Göteborgs auktionsverk. Liksom sin syster
dotter Carin von Stockenström var han målad av Per Krafft d.ä.
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Grevinnan Johanna von Stockenströmj. Bedoire * 1729 t 1808 g.m. riksrådet, greve Eric
von S.
73 x 64 cm. C.F. von Breda 1810. SPA 1922:2379. Onsjöjideikommiss. 1983 hosjriherre
Wolrath Haij, Stockholm.
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Det är anmärkningsvärt att Wolrath Haijs och Carin von Stockenst
röms äldste son, generalmajoren Eric Haij, född 1773 i Stockholm, fri
herre Haij 1815 och död 1821 på Onsjö, icke blivit avmålad, ej heller
hans maka, friherrinnan Charlotte von Platen, f. 1779 och d. 1860 på
Onsjö. Hon var syster till den berömde kanalbyggaren, greve Baltzar
von Platen, f. 1766 och d. 1829 i Kristiania som Sveriges riksståthållare.
Under sin aktiva tid i Västergötland hade han sitt hem på Frugården ute
på Vänersnäs, vilket kan förklara att hans av Carl Peter Lehmann
(1794-1876) målade porträtt funnits kvar på Onsjö. Lehmann var en
alltför produktiv porträttör som under sitt långa liv uppges ha gjort cir
ka 4800 porträtt, visserligen ofta av stor likhet men konstnärligt ovä
sentliga. Målningen såldes hösten 1982 på Göteborgs auktionsverk för
800 kronor. Det kan tilläggas att en pendang, föreställande grevinnan
von Platen född Ekman, förvaras på Årnäs i Västergötland hos famil
jen Ekman.

Överste Wolrath Haij hade i själva fideikommissurkunden stadgat att
alla väggfasta möbler, böcker, manuskript, antikviteter, porträtt, mål
ningar och "estamper" skulle utgöra fideikommissegendom. Som så
dan synes tio porträtt ha räknats, men redan vid den bouppteckning
som 1918 skedde efter den siste fideikommissariens far saknades två
målningar, föreställande dels majoren Henrik Herman Haij f. 1728 d.
1783, en äldre bror till översten, dels överstinnan Juliana Maria Lovisa
Stiernsparre född von Platen f. 1765 d. 1824, en syster till generalskan
Charlotte Haij och Baltzar von Platen. Till porträttsamlingen hörde
även ett par mindre märkliga arbeten, en 1785 gjord teckning av grevin
nan Jeanna von Stockenström, utförd av Johan Laurentz Caton (f.
1753), samt ett porträtt av Johan Per Södermark (1822-1889) förestäl
lande Natalia Juliana Charlotta Haij, f. 1814 d. 1887 i Vänersborg,
samt gift 1854 på Onsjö med kammarherren Carl Erik Christian Kuy
lenstierna f. 1817 d. 1893 i Vänersborg och begraven på Strandkyrko
gården där. Även Södermarks målning torde ha gått förlorad genom
stölden 1974.

Tack vare den värdefulla inventering som 1922 gjordes av Svenska
porträttarkivet och som numera finnes i Nationalmuseum är Onsjö
samlingen bevarad fotografiskt. Men den levande helhet som alla dessa
porträtt från sent 1700-tal bildade är tyvärr brusten sedan de har sking
rats åt olika håll och placerats utan sitt inbördes genealogiska samman
hang. Och fortfarande står frågan öppen vilka öden som drabbat de
porträtt som stals och försvann från Onsjö i juni 1974. Kanske kan
dessa anteckningar i allra bästa fall vara en maning och bidra till att spå
ra upp dem och föra dem tillbaka till en riktigare och värdigare miljö?
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Brandförsvaret i äldre tiders
Vänersborg

- Einar Sandelmark -

Så här såg Kungsgatan ut år 1850 efter en teckning av F.A Zettergren, en ovanligt duktig
medborgare i 1800-talets Vänersborg. Apotekare, bokhandlare, kommunal- och lands
tingsman och inte minst konstnär var områden som han behärskade till fulländning.
1842-1885 teckningslärare vid Vänersborgs Högre Allmänna läroverk.

Eldsvådor var i äldre tider städernas värsta gissel. En eldsvåda kunde
Lex. ödelägga en stad av Vänersborgs storlek på några få timmar, vilket
också bevisats av de stora bränderna åren 1777 och 1834, där åtminsto
ne det sistnämnda årets stora brand så gott som helt ödelade staden. Det
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var endast kyrkan, länsresidenset,kronobageriet och några små oansen
liga hus som stod kvar, fast dock till en del brandskadat.

Trots stränga föreskrifter vad det gällde att handskas med eld och
talgljus,så gick det inte att helt förebygga eldsvådor. Det hände allt för
ofta att smärre eldsvådor utbröt då och då och skräcken och rädslan
bland stadens befolkning var alltid lika stor. Var det dessutom hård
blåst eller storm var det verkligt stor fara att de små tättbyggda trähusen
med dess många stallar och uthus skulle stryka med.

Det kändes alltid tryggt att höra väktaren i kyrktornet genom tutning
tillkännage att dagens id var slut och elden på härden skulle vara släckt.
Man kunde också höra brandvaktens rop: "Klockan är tio slagen, Guds
milda hand bevare vår stad från eld och brand." Då kunde husfadern
vid en sista kvällsrond med ro i sinnet stänga fönsterluckorna och däm
pa elden i spisen genom att lägga aska på härden. Men alldeles lugn kun
de han och hans familj ej känna sej, de kunde t.ex. vettskrämda vakna
upp mitt i natten av klockklämtning från kyrktornet och höra det fruk
tade ropet: "Elden är lös!" Snart kunde man höra stegen av springande
människor och ivriga och ångestfyllda röster och bullret av de små
brandsprutorna från gatans kullerstensbeläggning.

Denna gång hade det börjat med tre kraftiga klämtningar, det betyd
de att det var i nordstan det brann, närmare bestämt i timmermärkare
Alms hus som stod i ljusan låga.

Det hade, som så ofta förr, pågått både dans och dryckenskap till
långt in på natten och där både brännvinskaggen och ölkrusen gått runt
de alltmer rusiga timmerflottare och sjömännen, som svängde runt med
dåtidens lätta garde i virvlande vals och mazurka. Rusets inverkan bör
jade alltmer göra sej gällande och det blev handgripligheter och till slut
allmänt tumult. Det var då "Svarta Anna" Rosenqvist, flickan från
Östra Haga, med tattarblod i ådrorna sprang upp från sin något undan
gömda plats vid spiselhärden för att göra ett försök att stävja bråket.
Det bar sej tyvärr ej bättre än att flickan stötte emot ett bord varvid det
talgljus som stod på bordet ramlade ner på det delvis halmbeströdda
golvet och inom ett ögonblick var huset övertänt.

Det var efter stor möda och mycket besvär, samt en mångfald ämbar
med vatten, som man till slut lyckades släcka branden, då hade även an
gränsande hus strukit med. När man så till slut hörde klämtslagen från
kyrkklockorna med långa mellanrum och gatuväktaren rop förkunna:
"Gud vare ära, elden är släckt", kunde innevånarna för denna gång dra
en lättnadens suck.

Ja, så kunde det gå till i det artonde århundradets början.
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Det tillkom undan för undan under årens lopp en massa brandförord
ningar bl.a. skulle varje husägare ha en vattentunna fylld och på ett lät
tillgängligt ställe. Det utsågs även vattenkörare av de innevånare som
var hästägare och det skulle alltid finnas tolv hästar i beredskap. För att
sporra vattenkörarna utfäste magistraten en belöning av fem rdr.b till
den som kom först till brandplatsen.

Det fanns ju som bekant inget vattenledningsvatten på den tiden, men
det fanns många brunnar, ej mindre än 47 st att användas för två syften;
dricksvatten och brandsläckning.

Efter den stora ödeläggande branden år 1834 genomfördes ännu mer
genomgripande reformer i brandstadgan. 1837 års brandordning förela
de de flesta av stadens innevånare till tjänstgöring som brandmanskap.
Även kvinnor skulle vara behjälpliga vid brandsläckning som vattenbä
rare, varvid det bl.a. hette: "äfwen qvinnor borde anwändas".

Högsta befälet vid eldsvåda fördes av landshövdingen, eller hans
ställföreträdare, borgmästaren. Vid varje spruta skulle finnas en ordi
narie och en vice sprutchef valda av stadens husägare under en tid av
fem år. Dessutom utsågs en brandchef som bl.a. skulle hålla material
och sprutor i ordentligt skick.

Det bildades även patruller, en underpatrull som skulle hålla uppsikt
över nattväktare och tornväktare, samt en överpatrull som i sin tur skul
le hålla uppsikt på underpatrullen. Vidare skulle de bära yxa eller en
mindre båtshake, samt ett läderämbar och visselpipa.

Till en början var dessa patruller frivilliga, uttagna i flesta fall bland
stadens husägare. Men som det syndades en hel del med patrulleringen
både av nattväktare och patrullerna, blev det så småningom utbetalat en
liten ersättning till berörda parter, mestadels också för att de samtidigt
skulle tjänstgöra som något slag av polis. Efter branden 1834 hade det
inflyttat en massa löst folk av olika kategorier som sökte arbete med sta
dens återuppbyggnad. Det uppstod ofta kontroverser och stridigheter
bland dessa människor, särskilt om nätterna, därför behövdes mer ärr
väl både nattväktare och patruller för att stävja dessa oroliga männi
skors upptåg.

Allmänheten hade alltid för vana att ha ett vakande öga både för
nattväktare och patruller, därför inkom det allt som oftast anmälningar
till magistraten för många olika försummelser i tjänsten. Apotekare
Phylson anmärker så här Lex. i febr. 1840: "att wäktare Gabriell icke
ropade efter kl. 12, men fanns kvar i waktrummet och sade sej vara
full" .
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Bl.a. anmärkes på: "att gatuwäktaren Andersson var så överlastad
att han inte kunde gå wäktartjensten."

Vidare anmärktes det på: "att underpatrull Olsson ej tjenstgjort den
na natt."

Ä ven tornväktarna kunde ibland råka i luven på varandra så att över
patrullen fick gå upp i tornet och skilja stridstupparna åt.

Omkring den l:a maj syntes folk ha varit särskilt oroliga utav sej och
särskilt då nattetid var mycket folk ute: "i synnerhet qwinnfolk som till
sammans med bullersamma sjömän, som sjongde och hade rykande ce
garer i munnen."

Sotaren, eller skorstensfäjaren som han helst kallade sej, var en myc
ket ansedd man vid den tiden och hade relativt goda lönevillkor i förhål
lande till andra yrken. En ansedd skorstensfäjare hade t.ex. år 1837, då
tjänsten utannonserades, 200 rdr. b i grundlön och ungefär lika mycket i
extraförtjänster per år, vilket kan jämföras med att borgmästaren hade
800 rdr.b som årsinkomst. Fordringarna på en skorstensfäjare var dock
stora och några yrkesfel fick ej förekomma. Hade skorstensfäjaren hårt
tryck på sej och sin yrkesskicklighet, så kunde han också vara hård och
despotisk som mästare. Han tillät ingen onödig konkurrens, det var ba
ra han som kunde bestämma vem eller vilka som fick vara honom be
hjälplig inom yrket. I en annons i stadens tidning år 1839 lät mäster
själv på ett något egenmäktigt sätt införa följande till stadens innevåna
re:

"Att stadens innevånare jemte Herrskap på landet göras uppmärk
samma, att skorstensfäjarlärlingen P.M. Bromander, som hos under
tecknad arbetat i sitt lärda hantwerk, icke må tillåtas något arbete i pro
fessionen. "

Stadens skorstensfäjare.

Det blev troligen en mycket kort bana inom det yrket för den gode
Bromander.

Efter branden år 1834 tillkom också den breda brandgatan mellan re
sidensbyggnaden och museet, som under senare tid även går under be
nämningen "kulturaxeln". Under årens lopp har denna brandgata ut
vecklats till den vackra och lummiga park, som fått det franska betona
de namnet Plantaget.

Tiderna förändras och vi med dem. Brandförsvaret av i dag står på en
så hög nivå att nutidens människor ej behöver ängslas för eldfaran på
samma sätt som för c:a 150 år sedan. Men så är det ju också skillnad på
levnadsförhållandena då och nu och inte minst på bostadsförhållande
na.
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Einar Sandelmark 1910.
född och uppväxt vid gamla Östra haga
och författare till ett trettiotal artiklar
om människor och händelser i Väners
borg från seklets början, dessutom rese
skildringar och dikter.
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ÅRSKRÖNIKA 1982
Gillebröder! !

Så är det då åter allhelgonadags afton och vi har samlats för att förrätta
val och hylla 25- och 50-åriga medlemskap i Gillet. Traditionen bjuder,
att bröderna, innan det angenäma börjar, tillsammans med krönikören
gör en resa bakåt i tiden för att se vad som under det gångna året sig till
dragit haver. Låt oss anträda resan och se omvärlden med mina ögon.

Vi börjar med vädret, vad annars. Väderleken, som den förekommit i
våra trakter, har varit ovanligt växlande. Maken till varm och fin som
mar får man leta efter. Det var mest växlande sol, som någon uttryckte
det. Men så hade vi också en ovanlig vinter. Inte sedan 1788 har vintern
börjat så kallt. Den slutade dock tidigt påstår meteorologen. Men ack,
ur led är tiden ... I början av juni drog en snöstorm fram över delar av
västra Sverige. Tack och lov att snön inte lade sig, men jag kan försäkra
er, att det var kallt att spela golf den dagen.

Kung Bore slog verkligen till med kraft i vintras. SJ hade fullt sjå att
hålla järnvägstrafiken igång. Ibland gick det inte alls utan det blev
tvärstopp. Trafikkaos rådde på våra vägar inte minst under julhelgen.
Julottorna på Dal upplevde sina mesta mässfall i mannaminne. Vid åtta
kyrkor fick man klara sig utan präst. Låt oss dock inte ondgöra oss allt
för mycket över oväder och kyla. Från Amerika meddelar man nämli
gen, att kvicksilvret krupit under 60 grader och i delar av Sovjet är man
van vid temperaturer på minus 70 grader. I det perspektivet låter våra
minus 20 som rena värmeböljan.

Runt om oss i världen är det som vanligt ganska oroligt. Tyvärr, mås
te jag tillägga. Det stackars polska folket kämpar vidare under trycket
aven militärledning, som i sin tur styrs av grånade herrar från Kreml.
För att i någon mån söka lindra de enskilda polackernas besvärliga situ
ation ordnade hjälporganisationerna i Sverige stora insamlingar. Bara i
Älvsborgs län lär man ha fått in ca 70 ton kläder under en enda lördags
eftermiddag. En speciell Polen-soare arrangerades av Röda Korset till
sammans med vår store sångare och gillebroder Kjell Lagerkvist. Drygt
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13.000 kronor blev överskottet av den succeartade aftonen. Till och med
statliga postverket bidrog under en tid till insamlingen till Polen genom
att låta postbefordra hjälppaket portofritt.
Vår strävan och vårt hopp om fred på jorden får sig minsann en körare
med jämna mellanrum. Kriget mellan Storbrittanien och Argentina på
Falkiandsöarna var hett nyhetsstoff några månader. Så långt bort men
ändå kändes det så nära, det sista förmodligen beroende på vår närhet
till Storbrittanien. Slutet blev en militär seger för Storbrittanien, men
som alla krig innebär det ett nederlag för mänskligheten.

Hösten har i massmedia dominerats av Israels inmarsch i Libanon
och den belägring och sedermera invasion som Beirut utsattes för. Fruk
tansvärda rapporter om mänskligt lidande och förnedring kom oss till
del både från själva kriget mellan palestinier och israeler och från flyk
tinglägren efteråt. Måtte dessa arma människor få leva i lugn och fred
någon gång.

Hemma i Sverige har vi ännu en gång fått en ny regering, den 5:e på 6
år. Denna gång efter allmänt val. Socialdemokraterna bildar nu rege
ring under statsminister Olof Palme. Man hade knappt hunnit sätta sig
på statsrådstaburetterna förrän man slog till med en devalvering av den
svenska kronan med den smått fantastiska procentsiffran 16. Att vår
valuta var så dålig, vem kunde ana det, eller är det så att man genom
denna chockartade valutaförändring kan lyckas att förbättra landet
konkurrenskraft och därmed ekonomi. Framtiden får utvisa. Vi får
verkligen hoppas, att regeringen inte siktar för högt, ty kommer det inte
att fungera, som man tänkt, så blir det inte roligt. Prishöjningar är i alla
fall ett faktum. Det stundar kärva tider för plånboken. All import blir
dyrare genom devalveringen, även maten. Så nu får man väl sluta att äta
rysk kaviar till frukost, som någon sa.

Den beramade skatteuppgörelsen från en s k "underbara natten" för
ra hösten mellan mittenpartierna och socialdemokraterna innebärande
en marginalskattesänkning har nu åter diskuterats, då ramen för den.
samma spräcks genom devalveringen. Den underbara natten tycks ha
förbytts i en mardröm.

Apropå val, visste ni att ett 50-tal nya partier deltog i riksdagsvalet.
Vad säger ni om Högtryckspartiet, Drömpartiet, Restpartiet och Glenns
ölparti, eller det kanske ska vara Glenns ölparty, vad vet jag. Uppfin
ningsrikedomen är stor i alla fall.

Företagsamheten i Sverige går ibland på kryckor. Vi har fått höra om
kriser inom olika grenar av näringslivet. Vänerskog, NCB, Södra Skog
sägarna är exempel på detta inom en bransch. Konkurserna ökar både
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bland stora företag och inom småföretagssamheten. Vi fick nyligen
uppleva Sveriges största konkurs genom tiderna, när bröderna Johans
son på Tjörn fick lägga ned verksamheten. 3.000 anställda påverkades.
Konkursen lär ha sysselsatt nio konkursförvaltare för att reda ut alla de
olika bolagens komplicerade affärer. Hur i all världen bröderna Johans
son har kunnat hålla reda på alla dess olika bolag är även för en ekonom
nästan intill obegripligt, än fler blir naturligtvis frågetecknen för geme
ne man. Det var ett högt spel man spelade på Tjörn med höga insatser,
där staten till slut satte stopp för ytterligare lån och därigenom utlöste
konkursen. Om staten gjorde rätt eller fel, ja, därom får de lärde tvista.

Nu är det naturligtvis inte så illa över hela linjen. Vi har många före
tag i vårt land, som går alldeles utmärkt och som har goda framtidsut
sikter. Det finns många exempel på vad vi kan kalla god företagsamhet,
men det är väl så att så länge företagen går bra, så talas det inte mycket
om dom i tidningar och TV.

För några månader sedan förlorade dock Sverige en stor symbol för
god företagsamhet i och med att Marcus Wallenberg gick ur tiden. Wal
lenbergs betydelse för svenskt näringsliv är omvittnad av alla. En kniv
skarp finansiell begåvning, skicklig förhandlare och organisatör är någ
ra av de omdömen som fällts om honom. Trots sin framskjutna ställ
ning gillade han egentligen aldrig offentlighet och hade som valspråk:
Att vara men inte synas.

Till glädje för bl.a. en veckopress i kris förärades oss i somras ännu
ett kungabarn. Drottning Silvia födde en välskapt flicka, som sederme
ra döptes till prinsessan Madelaine Therese Amelie Josephine.

Apropå prinsessdopet så ska man få höra mycket innan öronen ram
lar av, som det heter. En person har nämligen JO-anmält ärkebiskopen
Sundby, för att han skulle ha misshandlat barnet i samband med dopets
vattenbegjutning, vilket framkallade hjärtskärande skrik. Gott om vitt
nen fanns ju, så det blir jobbigt för JO, om han skall höra alla inblanda
de.

Väl inne på barnafödsIar kan jag inte undgå att nämna, att för någon
månad sedan föddes Skandinaviens första s k provrörsbarn på Sahlgren
ska sjukhuset i Göteborg. Detta är numera ingen sensation, men det vi
sar, att våra svenska läkare väl hänger med i utvecklingen på det medi
cinska området, vilket finns anledning att vara tacksamma för oavsett
vilka värderingar vi lägger i just denna företeelse.

Nu, kära gillebröder, ler ni måhända. Jag tänker nämligen för 3:dje
krönikan i rad rapportera om läget på utbåtsfronten. Ja, om det aktuel
la läget är väl egentligen inte så mycket att säga då det förmodligen inte
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är någon som riktigt vet hur läget är. Vi har ånyo haft besök av främ
mande ubåtar i vår skärgård, närmare betämt utanför örlogsbasen Ber
ga i Stockholms södra skärgård. Marinen uppgav sig ha haft kontakt
med något som benämndes "möjlig" eller "trolig" ubåt. Det blev lite
väl många olika uttryck till slut för vad som skulle kunna ha varit en
ubåt eller eventuellt var en ubåt. Man kan alltid skoja om detta, men all
varet finns där trots allt. Att det förekommer utländsk spaning och re
kognosering av främmande ubåtar inom svenska farvatten står utom
allt tvivel. Jag är övertygad om, att marinen gör sitt yttersta för att få
upp dom till ytan, men jag kan också förstå att det inte är lätt.

I vår egen kommun går diskussionens vågor höga. Den fråga det gäl
ler är lasarettets vara eller inte vara i Vänersborg. Turerna har varit
många. I våras beslutade landstinget i demokratisk ordning, att lasaret
tet i Vänersborg skulle byggas ut. Nu efter senaste valet har plötsligt
ställningen mellan de politiska blocken i landstinget blivit sådan, att
möjlighet finns att riva upp frågan igen och ta ett nytt beslut, som då
kan leda till att Norra Älvsborgs Lasarett byggs ute vid Båberg i Troll
hättans kommun. Ja, jag vet knappt om jag har ord för vad jag känner,
men jag upprepar vad jag sade i förra krönikan:

Se till att bestämma er, kära politiker, och förhala inte frågan längre.
Naturligtvis förordar jag, att man låter fattade beslut stå och sätter
igång utbyggnaden i Vänersborg. De konsekvenser en flyttning av lasa
rettet till Båberg får för Vänersborg som kommun tror jag inte NÄL
anhängarna riktigt vill inse. F.n hänger allt på hur de socialdemokrati
ska landstingsledamöterna från Vänersborg agerar.

I Vänersborg har vi efter valet fått socialistisk majoritet i kommun
fullmäktige. Vi får därigenom, även om det inte är helt klart, ett social
demokratiskt kommunalråd, Gunnar Russberg, som under det senaste
året varit oppositionsråd i kommunen. Vi får också en ny ordförande i
kommunfullmäktige, en post som under senare år innehafts gillebro
dern, Hadar Karlson, som efter många år i vänersborgarnas tjänst nu
med ålderns rätt drar sig tillbaka. Vi vänersborgare oavsett politisk färg
har verkligen Hadar att tacka för mycket. Han har i alla situationer
ställt upp för sitt och vårt Vänersborg och representerat kommunen på
ett alldeles utomordentligt sätt. Tack Hadar!

Vad har mer hänt i vår stad? Jo, apoteket på Sundsgatan har genom
gått en förändring och blivit något av ett snabbköp, lite vanvördigt ut
tryckt. Självval av receptfria läkemedel är vad det handlar om. För oss
konsumenter är det i varje fall positivt. Man kan gå omkring och kika i
hyllorna och hitta både det ena och det andra som är användbart till
hyfsat pris.
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1982 blev året då Dalaborgsparken tvingades ställa in ungdomsdan
serna. Den verksamheten gick med stor förlust beroende dels på att pub
liken svek dels på många artisters alldeles för höga gage. Verkligt trå
kigt för våra ungdomar, som behöver någonstans att hålla till i vart fall
en dag i veckan. Men det är klart, ungdomarna får också skylla sig själ
va, när man inte möter upp, då det erbjuds tillfälle.

Kommunen har nu beslutat att stänga den 122 år gamla skjutbanan
ute på Holmängen. Markbehov anges som orsak utan att det nämns till
vad. Det är dock klart att bebyggelsen kryper allt närmare och skall
byggnation sättas igång längre ut på Holmängenområdet, så förstår jag,
att det måste vara olämpligt att ha kvar skjutbanan på nuvarande plats.
Redan idag är Holmängen ett mycket omtyckt och utnyttjat rekrea
tionsområde och det kan naturligtvis upplevas som besvärande med
skarpskjutning nära inpå promenadvägarna.

Så löstes då äntligen frågan om bevarandet av den gamla säteribygg
nad vid Onsjö. En natt i våras brann huvudbyggnaden ned och några
dagar senare var alla spår utplånade av grävskopan. Även om det var
tråkigt att den gamla byggnaden försvann, så var det kanske bäst som
skedde. Huset blev sämre och sämre och såg till slut ut som om det skul
le falla ihop. Dessutom kom det att bli uppehållsplats för grupper av
ungdomar, som med lätthet tog sig in och ut genom trasiga dörrar och
fönster. Nu kvarstår endast det gamla stenhuset från l700-talet. Där
finns i dagarna ett nytt förslag till användning av detsamma. Man före
slår, att huset byggs om för att utnyttjas till vandrarhem, servering,
kurs- och konferensgård. Ja, vi får väl se vad kommunen säger. Även
här måste något göras om man vill bevara byggnaden till eftervärlden.

Rivs och byggs om görs det minsann i Vänersborg. Den nya satsning
en för fastighetsägare är att med hjälp av bidrag och billiga statliga lån
riva ut och bygga om lägenheter i gamla hus för att skapa moderna bo
städer. Visst blir det fina bostäder men ack, vilka fina hyror det blir
också. Dessutom drabbas många människor genom att de tvingas flytta
därför att de ej har råd att bo kvar efter kraftiga hyreshöjningar. Det är
naturligtvis bra med sanering av gamla hus, men i många fall blir det re
na lyxbostäder med åtföljande höga hyror.

Nu står HSB:s nybygge i kv Lönnen (gamla småskolan) klart. Jag tyc
ker, att det ser riktigt trevligt ut, lagom stort och med lite speciell ut
formning. Jag skulle själv inte ha något emot att bo där.

HSB projekterar också en byggnation i kv Kastanjen, där kommunen
nu äntligen tycks ha lyckats köpa in de fastigheter som berörs. Enligt
planen skall ett 60-tal lägenheter inrymmas i de nya husen. Det är väl-
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kommet, att det äntligen händer något i detta kvarter, som i sin norra
del stått tomt och ödsligt länge nu.

För några veckor sedan satte så grävskopan sina käftar i det gamla
huset i hörnet Edsgatan och Sundsgatan, där bia Thernquists Blomster
handel varit inrymd i över 100 år. Det kan väl vara förståeligt om under
tecknad kände sig lite sorgsen, när han en morgon vid åttatiden cyklade
till kontoret och vid passerandet av den aktuella hörnan fann en gräv
skopa stående halvvägs uppe i mina föräldrars gamla sovrum. Nåväl,
om ett år står ett nytt och fint bankhus klart att tas i bruk.

I dessa dåliga tider som vårt land befinner sig i, förskonas inte heller
vår lilla stad. I höst redovisar arbetsförmedlingen i Vänersborg den
största arbetslösheten sedan 1930-talet. Det värsta är alla ungdomar,
som saknar meningsfull sysselsättning. Varken länsstyrelse eller lands
ting nyanställer. Man tar inte ens in sommarvikarier, och detta påverkar
naturligtvis arbetsmarknadsläget negativt. Under sommaren gick kom
munen dock in och beredde 16- l7-åringar arbete under 5 veckor av
skollovet. Ett lovvärt initiativ skulle man kunna säga.

Låt mig så övergå till sportens fantastiska värld. Ingemar Stenmark
höll oss som vanligt fängslade vid TV-apparaterna i vintras. Världsmäs
tare i en disciplin blev utdelningen vi fick glädjas åt denna säsong. Nå
gon världscupstriumf blev det däremot inte, då amerikanen Phil Mahre
blev för svår.

Vem kunde ana att vi så nära inpå Björn Borgs storhetstid, som för
hoppningsvis ej är slut, skulle få uppleva ännu en svensk världsstjärna i
tennis. Mats Wilander dök säkert upp som fullständigt okänd för den
stora publiken, när han i somras började sopa tennisbanorna med de
stora spelarna, som Lendl, Gerulitiz, Vilas och allt vad dom heter. En
ny svensk idrottskändis är född. Det tackar vi för, åtminstone vi som är
lite idrottstokiga.

Vi kan också glädja oss åt att Frank Andersson tagit sitt 3:dje världs
mästerskap i brottning. Han är en rubrikernas man Frank, både på ena
och andra viset. Brottas kan han dock, men så kommer han ju också
från Trollhättan, med dess fina brottartraditioner.

I vårt Vänersborg gläds vi åt att den nya ishallen har invigts. Det mås
te vara underbart för ishockey, konståkning, curling mfl idrotter att få
tak över huvudet och slippa förlita sig till vädergudarnas godtycke.
Dessutom borde de rent sportsliga framgångarna komma att underlät
tas. Vi ser redan nu vissa teckan på detta för ishockeyns del.

Utomhus kämpar dock fortfarande bandyfantasterna. IFK Väners
borg kämpar minsann med den äran. Vinst i seriespelet och genom kval
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tar de blåvita steget upp i allsvenskan. Vi önskar lycka till och hoppas
att sejouren blir mer än ettårig.

Visste ni föresten att en vänersborgare håller på att lära de ishockey
tokiga amerikanerna att spela bandy. Jo minsann, Gunnar Fasth är
mannen att utföra bedriften. Han tycks ha lyckats väl, till och med så
bra, att han i spetsen för ett landslag i dagarna är i Sverige för att spela
några träningsmatcher mot svenska lag. Mycket intressant. Bandyfamil
jen behöver utvidgas även utanför Norden och Sovjetunionen.

Vänersborgs Idrottsförening har fyllt 75 år. VIF:s betydelse för olika
sporters utveckling i vår stad känner gillebröderna väl till. Vi gratulerar
jubilaren och önskar all framgång.

I september gavs på stadens teater den 12:e vänersborgsupplagan av
Good Old Days. Sammanlagt 960 personer såg de båda föreställningar
na, vilket betydde fullt hus. Som vanligt varvades inbjudna artister som
Sonja Stjernquist och Bröderna Djup (dom med höräfsa, lie m.m. som
instrument) med lokala förmågor som Frank Johnsson o. Fredrik Hall
berg mfl. Feststämningen var hög.

Väl inne på området underhållning kan vi konstatera att skomakaren
på Södergatan efter långdragen tvist nu slipper betala sk stimavgift för
att man har radion på i lokalen medan man lagar våra skor. Det är tur
att förnuftet segrar ibland.

Slutligen, vet ni vilken som är vuxna mäns leksak nr. I? Jo, almanac
kan. Vem kunde tro att den gamla hederliga fickalmanackan med flagg
dagar, världskarta, kommunala utdebiteringar och kungahusets födel
sedagar skulle utvecklas till en planeringskalender med de sofistikerade
namnen President, Manager, Executive m.m. Utan den fullklottrade al
manackan vore vi intet. Vi skulle den förutan inte ha minsta bevis för
att vi verkligen existerade eller snarare betydde något. Som barn får vi
frågan; Vad skall Du göra när Du blir stor? Som vuxen får vi frågan
Vad gör Du vecka 37. Svaret blir då förmodligen: Aj Du, det ser tjockt
ut, men vecka 40 går bra. Är detta vårt nya livsperspektiv? Nåväl, så
händer det då en dag. Du tappar Din kära leksak, glömd förmodligen i
något sammanträdesrum. Borta är alla specialadresser till maktens in
nersta rum. Där står Du tidlös, naken med Ditt liv, kalenderlös. Du är
fri. Det kvittar om det är veckan 13, 14 eller 15. Du vet precis ändå vad
klockan är slagen, det är vår och Du tänker missa varenda meningslöst
sammanträde Du aldrig borde bokat in.
Avslutningsvis: Det krönikören saknar i djup, det tar han igen i längd.

Vänersborg Allhelgonadags afton den 5 november 1982.
Kjell Thernquist
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MINNESRUNOR 1982-83

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

Under tiden juli 1982 till juni 1983 har sexton gillebröder för alltid lämnat oss.
Vi minns dem alla som goda samhällsmedborgare och gillebröder. Må de vila i frid.
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F rektorn RAGNAR HARRING var född i Kumla den 6
januari 1905 och avled i Vänersborg den 8 september
1982. Efter att tidigare ägnat sig åt den grafiska bran
schen genomgick han 1930-34 folkskoleseminariet i
Uppsala. Sin första tjänst fick Ragnar som vikarierande
lärare i Vänersborg 1934. Fem år senare erhöll han rek
torstjänsten vid stadens yrkesskolor och
1965 rektorsbefattningen vid Östra rektorsområdet.
Ragnar Harrings krafter räckte till för massor av fritids
arbete, varav här kan nämnas: I:a majblommekommit
ten, barnkolonin vid Sundsandvik, Röda Korset, såväl
kretsen som distriktet, RK:s sommargård i Gräfsnäs,
RK:s julhälsning i ELA, Barnens Dag och under åren
1945-1956 ordförande i Vänersborgs Idrottsförening. I
allt detta har Ragnar inte bara deltagit, utan gjort verk
liga arbetskrävande insatser.
Invald i Gillet 1959.

Målaren SVEN SVANBERG var född den 4 juni 1918
och avled i hemstaden den 7 oktober 1982.
Sven var en skicklig yrkesman och anställd hos olika
målerifirmor, mesta tiden av sin yrkesbana som medar
betare hos Allan Svanbergs måleri.
Svens stora fritidsintresse var idrotten, särskilt då ban
dysporten. Ett halvdussin DM-tecken, vilka han erövra
de som back i VIF:s bandylag, vittnar om hans kapacitet
inom laget. Ä ven på andra områden lade han ner ett för
tjänstfullt arbete för Vänersborgs Idrottsförening, var
bl.a. styrelseledamot under många år.
Medlem i Gillet sedan 1955.



Redaktören WILLIAM WEINSTOCK föddes i Göte
borg den 7 december 1908 och avled i Leksand den 23
oktober 1982.
William kom till Vänersborg som 5-åring och efter att
ha lämnat läroverket 1927, började han sin journalistba
na vid Västgöta-Dals Tidning sedermera
Länstidningen i Vänersborg. 1932 flyttade William över
till stadens andra tidning, Elfsborgs Läns Annonsblad,
där han stannade i Il år. 1943-1945 var han redaktör för
Hjo Tidning, därefter i 10 år föreståndare för Eskilstu
na Kurirens platsredaktion i Strängnäs tills han 1955
flyttade till Leksand och Falu-Kurirens lokalkontor.
Under nästan hela sin journalisttid verkade William
också som korrespondent till Svenska Dagbladet.
Under sin vänersborgstid grundade William det intresse
för idrotten som sedan följde honom livet ut. Både som

aktiv idrottsutövare och ledare deltog han i allmän idrott, simning, tennis, frivillig befäls
utbildning m.m. För de döva i landet stod han i spetsen för en rad arrangemang till deras
fromma. PR-man för Himlaspelet var han sedan 1974 och initiativtagare till, och ordfö
rande för, Himlaspelets kamratförening från 1978.
Inträdde i Gillet 1942.

F målaren KNUT KARLSSON född i Vänersborg den
13 januari 1896 avled i hemstaden den 31 oktober 1982.
Efter slutad skolgång utbildade sig Knut Karlsson till
målare och blev en skicklig yrkesman. Karlsson hade
kondition hos olika mästare bl.a. hos bröderna Daniels
sons målerifirma, tills han under de sista åren av sin yr
kesverksamhet anställdes som målare för landstingets
sjukhus.
Han inträdde i Gillet 1957.
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Frisörmästaren IVAR LUNDIN föddes i Göteborg den
14 juli 1894 och avled i Vänersborg den 25 november
1982.
År 1900 kom Lundin till Vänersborg och började redan
som l3-åring sin utbildning i yrket. Han blev då tvåIpoj
ke och lärling hos frisörmästare Berrman. 1914 fick han
anställning hos frisörmästare Weinstock fram till 1917
då han startade egen frisörsalong på Södergatan 22 till
sammans med kollegan Hugo Larsson Horster.
År 1932 övertog han själv salongen som då hade flyttats
till Sundsgatan 14.
Lundin var en skicklig yrkesman, välkänd och uppskat
tad av sin stora kundkrets. Han var den borne berätta
ren som gärna delade med sig av sin rika kännedom om
gamla Vänersborg och dess invånare.
Lundin inträdde i Gillet 1930.

F köpmannen ÅKE NYSTRÖM föddes i Vänersborg
den 27 april 1916 och avled där den 4 december 1982.
Åke drev i många år, den av fadern Richard Nyström
startade, Vänersborgs Färg & Kemikalieaffär. De senas
te åren var han anställd på FO-staben.
Åke var en av de ledande krafterna i Vänersborgs Id
rottsförening. Medlem av styrelsen i många år, varav
1957-58 såsom ordförande. I Västergötlands bandyför
bund var han en mycket intresserad och hårt arbetande
styrelseledamot under lO-talet år.
Åke Nyström inträdde i Gillet 1952.

Försäljaren GÖSTA ALFREDSSON föddes den 10 no
vember 1922 och avled i Vänersborg den 5 december
1982.
Efter slutad skolgång 1937 anställdes Gösta vid Väners
borgs Bryggeri, där han sedan arbetade i 33 år, de första
3 åren som springpojke och därefter som utkörare. Ef
ter bryggeriets nedläggning var han anställd vid Volvo
Flygmotor AB i lO-talet år. Gösta var under några år
medlem av Sångsällskapet Sjung-Sjung. I sin egenskap
av äkta kokhuspojke var han med och bildade Kokhu
spojkarnas Kamratförening, där han under flera år ver
kade som kassör.
Han inträdde i Gillet 1951.



F kyrkogårdsförmannen BROR STENBERG föddes
den 5 oktober 1954 och avled i Vänersborg den 27 janu
ari 1983.
Bror var i yngre dagar en duktig idrottsman, brottare
och även roddare på den tiden när Vänersborgs Rodd
klubb verkligen var framåt. Begåvad med en god sång
röst, var han en av de tidigaste medlemmarna i Sjung
Sjung och långt upp i åren klingade hans ljusa tenor vid
körens olika framträdanden. I tillblivelsen av Sjung
Sjungs sommarhem nedlade Bror ett gott arbete som
medlem i sommarhemsstyrelsen. Inom nykterhetsrörel
sen: Logen 2331 Vänersborg och Väne norra kretsloge
innehade Bror förtroende- och styrelseuppdrag, liksom i
Vänersborgs Pensionärsförening.
Sedan 1959 medlem av Gillet.

Försäljningschefen ARTHUR JOHANSSON var född i
Vänersborg den 27 december 1911 och avled i sin hem
stad den 3 februari 1983.
Efter avslutad skolgång började Johansson som rörar
betare hos firma Granström & Söner. Under denna tid
var han fackligt engagerad.
När Anders Granström i början av 50-talet startade bil
firma som representant för Volkswagen och Scania Va
bis övergick Arthur till detta företag, där han avancera
de till försäljningschef. Sedan företaget övergått i andra
händer blev han försäljningschef vid Dalslands Motor i
Åmål.
I yngre år spelade Johansson bandy i B1åsuts Idrottsfö
rening samt därefter i IFK. Han var även intresserad
medlem i Vänersborgs Brottarklubb.
Johansson blev medlem i Gillet 1975.
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F vaktmästare HJALMAR THUNBERG var född i Vä
nersborg den 5 maj 1906 och avled där den 4 februari
1983.
Efter skofabrikens nedläggning, där Hjalmar var något
aven trotjänare, blev han anställd vid Vänersvallen. De
litet äldre vänersborgarna minns väl Hjalmar bäst som
stadens store tenor under många år, sången var hans
stora intresse och hans begåvning i detta hänseende,
skulle säkert räckt till en karriär som yrkessångare.
Nu föredrog han att stanna i hemorten och berikade un
der flera decennier med sin härliga tenor, musiklivet i
staden. I Sjung Sjung var han under nästan 50 år den
bärande tenorstämman liksom i Par Bricole-kören där
han i år kunde se tillbaka på ett 50-årigt medlemskap.
Även kyrkosången ägnade han sitt intresse, både som
medlem i kyrkokören och som solist.

I några av "Godis" vänersborgsrevyer medverkade Hjalmar som skönsjungande skåde
spelare. Hjalmar visade stor trohet inför de uppgifter han åtog sig och var en god vän och
kamrat.
Hjalmar Thunberg inträdde i Gillet 1942.

Ingenjören INGEMAR CARLSSON föddes iAnnedal,
Göteborg den 13 juni 1928 och avled i Vänersborg den 6
februari 1983.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg och byggnadstek
nisk utbildning i Göteborg var Carlsson åren 1951-1954
anställd som arbetsledare vid Järn och Betong i Karl
stad.
År 1954 anställdes han vid dåvarande LBF, sedermera
K-Konsult i Vänersborg, där han kvarstod till 1967.
Ingemars stora intresse var konst. Han startade och in
nehade fram till sin död en konstaffär i Vänersborg.
Sedan 1960 var han medlem i Gillet.

F förste postiljon ANDERS SJÖÖ föddes i Trollhättan
den 26 maj 1914 men kom redan i unga år till Väners
borg. Han avled den 26 februari 1983 i Grästorp där han
varit bosatt de senaste åren.
Anders var i ungdomen aktiv idrottsman först som med
lem i Blåsuts Idrottsförening, därefter IFK och VIF. Det
blev som bandyspelare han kom att göra sin största in
sats inom VIF. Han hade en god blick för spelet och ha
de en förmåga att vara just där som bandybollen skulle
hamna. Flertalet DM-tecken erövrade Anders som cen
ter i VIF:s bandylag. Också på andra sätt gjorde han ett
stort arbete för idrottens och föreningens bästa.
Sedan 1942 var Anders medlem i Gillet.
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Billackerare SÖREN LUNDBLAD var född den 27 ap
ril"1923 och avled den II mars 1983. De sista åren av sin
levnad var han bosatt i N Timmervik.
Efter avslutad skola lärde Sören yrket hos Br. Bäck
lunds Billackering, där han kom att stanna i ca 15 år.
Under åren 1953-67 förestod Sören lackeringsavdelning
en hos Granströms Bilfirma. Under några år arrendera
de han lokaler för billackering hos AJohans innan hans
egen verkstad stod färdig på Torpaområdet.
I stadens idrottshistoria är Sörens namn för alltid inskri
vet som en av de främsta fotbollsspelare Vänersborgs
Idrottsförening har haft. 1939 debuterade han i VIF:s
A-lag och spelade 30 år senare sin sista seriematch som
46-åring. Flera föreningar sökte värva toppspelaren Sö
ren, men han blev VIF trogen med undantag för ett kort
gästspel i IFK Trollhättan. Sören har omvittnats vara en

god kamrat som alltid bjöd på sig själv och gav sitt yttersta för laget.
Ärlig och uppriktig stack han aldrig under stol med sin åsikt och tog gärna del i dagens
frågor och anmärkte på det han ansåg vrångt i samhället.
Han var Gillernedlem sedan 1966.

GUSTAV SJÖSTRÖM föddes i Vänersborg den 20 no
vember 1900 och avled den 15 mars 1983.
Efter avslutad folkskola anställdes Gustav i Bergius
Bokhandel 1916. Samtidigt med arbetet idkade Gustav
omfattande självstudier i språk, litteraturhistoria m.m.
Som bokhandelsmedhjälpare försåg han generationer
av skolungdom med nödiga läroböcker, det var sanner
ligen inga gratis läroböcker på den tiden. 1951 slutade
Gustav i bokhandeln, som under hans tid haft 3 olika
ägare, och inträdde i den av fadern startade firma Sjö
ström & Co, varifrån Gustav pensionerades 1967. Gus
tav Sjöström var mycket beläst i såväl in- som utländsk
litteratur, kännare och älskare av klassisk musik och in
tresserad av resor och historia.
Inträdde i Gillet 1930 och erhåll Gillets 50-årstecken
1980.

43



Kapten UNO HAMMARSTRÖM föddes i Vänersborg
den 22 maj 1899 och avled i Umeå den 28 mars 1983.
Han ägnade sig först åt officersbanan, blev fänrik vid
Skaraborgs regemente 1920 och löjtnant 1922. Sedan
han avlagt fil.kand.-examen 1924 lämnade han den akti
va tjänsten 1926 för att verka som ombudsman inom
olika organisationer, b1.a. finsk-svenska handelskam
maren, under åren 1939-40 var han chef för Finlands
handelskammare i Stockholm. Utnämnd till kapten
1935 inkallades Hammarström 1940 till beredskaps
tjänst vid Västerbottens regemente. Fram till 1975
tjänstgjorde han vid FO-staberna i Umeå och Kiruna
samt vid försvars- och armestaberna.
Uno Hammarström var en boren Finlandsvän som lade
ner ett oerhört arbete för olika grupper, kommiteer och
föreningar med finsk anknytning. Han var innehavare

av b1.a Finska Lejons kommendörstecken. Hans arbetsförmåga räckte även till för en
omfattande medverkan i Norrlandspressen.
Hammarström inträdde i Gillet 1928 och var innehavare av 50-årstecknet.

Sjöingenjören NILS-ERIK CARLSSON föddes i Vä
nersborg den 24 mars 1919 och avled den 6 maj 1983 i
Gassford i Australien.
Efter studier vid Högre Allmänna Läroverket i Väners
borg gick Nils-Erik till sjöss redan vid 18 års ålder.
Han genomgick Navigationsskolan i Göteborg och avla
de sjöingenjörsexamen 1946. Han seglade därefter i
Thordenrederiet för att 1949 övergå till Transatlantic
som maskinchef - en tjänst som han innehade fram till
1972, då han pensionerades på grund av sjukdom.
Sedan 1961 var Nils-Erik bosatt i Australien.
Hans stora intresse var filateli, en hobby som resulterat i
en unik samling frimärken från världens alla hörn.
Carlsson inträdde i Gillet 1954.

Sten Sahlin

Jorden mig bränt
- ofta i elden jag log 
döden jag känt,
såg i en blixt när jag dog.
Häpen jag fann
yngling bli man,
glädje bli gråt och bekymmer.
Ensam jag är,
kvällsmolnet bär
rosor på svart när det skymmer.
(Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1982, Gillets 77:e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma onsdagen den 24 mars
1982 i Odd Fellow lokalen och till Högtidsstämma på Frimurareiogen,
Allhelgonadags afton, fredagen den 5 november 1982.

Gillets 50-årstecken tilldelades gillebrodern Carl Otto Christensson.
Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Allan Alm, Åke Eriks

son, Tage Milling, Sune Nilsson, Karl Fredrik Nyström, Jan Eric Träde
gård, Ernst Sjöstrand, Lars Olof Skoogh, Arne Werner, Lars Olof
Widqvist, Torsten Zetterberg, Bertil Karlsson, Gunnar Magnusson samt
Sven Jansson.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats kunde l:e Åldermannen Sven
Lind avsluta den 77:e Högtidsstämman och hälsa de närvarande 102 gil
lebröderna välkomna till den gemensamma måltiden.

Gillets Årsskrift har under året utkommit med sin 51:a årgång.
Vid årets slut hade Gillet 780 medlemmar.

Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets un
derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshems
stiftelsens särskilda styrelseberättelse.

Inom sig har styrelsen för året utsett till2:e Ålderman Sten Sahlin, till
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Kjell Thernquist, till gillevärd
Evert Lundborg, till krönikör Kjell Thernquist och till bisittare Carl
Viking Wahlin och Mauritz Björnberg. Styrelsen har under året haft 8
protokollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 6 april 1983

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Sten Sahlin
Evert Lundborg

Stig Larsson
Carl-Viking Wahlin
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Arsbokslut
Resultaträkning för 1982
Intäkter
Förs. konstmappar .
Förs. övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter .

15.720:
105:

36.050:
9.540:58

61.415:58

Kostnader
Kostnad årsskrift 24.830:50
avg. annonsintäkt 13.200:-
Lokalkostnader .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar m m "
Medlemsregister .
Övriga kostnader .
Fond Museet 100 år .

Årets vinst. .

11.630:50
8.193:50
1.920.15

700:
496:50

2.314:-
1.264:25
4.000:-

30.518:90
30.896:68

61.415:58

Balansräkning per 1982.12.31

Tillgångar
Kassa, postgiro, bank .
Fordran annonser · .

90.358:51
6.400:-

96.758:51

Skulder och eget kapital
Skuld till fonder .
Skuld stiftelsen .
Fond Vbg:s Museeum 100 år. .
Diverse skulder .
Eget kapital. .

4.329:
11.128:60
8.000:
4.300:

69.000:91

96.758:51

1.500:-

26.235:
4.329:

99.577:46

131.641 :46

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen .
Fordran Gillet. .
Banktillgodohavande .9.163:83

131.641 :46

Intäkter:
Ränteintäkter .

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FONDER FÖRVALTADE AV VÄNERSBORGS SÖNERS GlLLE
Ingående behållning: Kostnader:
Lån till stiftelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.235: Skatter .
Fordran GilIet...................... 5.829:-
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . .. 90.413:63
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GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning under 1982, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

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

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

Vänersborg den 30 mars 1983

Åke Gillberg
Granskningsman

Styrelseberättelse 1982

Håkan Lind
Granskningsman

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1982, stiftelsens
31:a arbetsår.

Kostnaderna under 1982 har för fastigheten varit lägre än föregående
år, främst beroende på att inga större reparationer har varit nödvändiga
under året. Bland kostnaderna kan noteras en post på kr 3.000 föran
ledd av påkallad revisionsbesiktning avelutrustningen. Vidare har fas
tighetsförsäkringen ökat med närmare kr 2.000. Avsättning till reparati
onsfond har skett med kr 5.000.
Hyresintäkterna för den utarrenderade hotellrörelsen regleras varje år
enligt gällande hyreskontrakt med index. Arrendatorer har även under
1982 varit makarna Hansson, med vilka samarbetet har fungerat allde
les utmärkt.

Inom sig har styrelsen för året utsett till v.ordf. Sten Sahlin, sekrete
rare Stig Larsson, kassör Kjell Thernquist samt fastighetsförvaitare
Carl-Viking Wahlin.

Vänersborg den 6 april 1983

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Sten Sahlin
Carl-Viking Wahlin

Stig Larsson
Evert Lundborg
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Arsbokslut
Resultaträkning för 1982
Intäkter
Hyresintäkter hotellet .
Hyresintäkter gillet /bidrag/ .
Hyresintäkter övrigt. .
Ränteintäkter .

27.000:
7.500:

750:
1,205:69

36.455:69

Kostnader
Räntor .
Vatten, renhållning .
Uppvärmning , .
Sotning ,
Försäkring .
Underhåll och reparation ,
Övr. fastighetskostnader. .
Skatt .
Avsatt till reparationsfond .
Årets vinst. .

11.151 :55
884:50

2.571:50
618:10

8.625:
4.168:
2.222:25

886:
5.000:

328:79

36.455:69

Balansräkning per 1982.12.31

Tillgångar

Postgiro och bank. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 .052:44
Hyresfordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300:
Fordran GilIet...................... 11.128:60
Inventarier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100:-
Fastigheten/tax.värde 180.000/ 155.000:-
Kapitalunderskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.354:46

191.935:50

Skulder

Omkostnader .
Interimskuld .
Ränteskuld .
Lån Eliassons donation .
Lån övriga fonder .
Lån bank .
Reparationsfond .

18.139:
1.788:50

900:
61.623:
26.235:
78.250:-
5.000:

191.935:50

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION

Ingående behållning:
Lån till stiftelsen .
Banktillgodohavande .
Ränteintäkter: .
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61.623:
1.990:54

202.71
63.816:25

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen .
Banktillgodohavande .

61.623:
2.193:25

63.816:25



REVISIONSBERÄTTELSE

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

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av styrelsens räkenskaper och styrelsens be
rättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens ekonomiska förhållanden och om förvalt
ningen av dess angelägenheter.

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

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp. Med stöd av vad vi under revisio
nen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1982 års förvaltning.

Vänersborg den 30 mars 1983

Åke Gillberg
revisor

Håkan Lind
revisor
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
Lo.m. 30/6 1983

HEDERSLEDAMOT

lanson, Olov, Kamrer, Vargön

MEDLEMMAR

ABRAHAMSSON, LENNART, Kungshamn o oo..

ADOR, HANS, Personalchef, Växjö o o.. o.
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg o. oo .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem. oo. o , o. o .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem o .
AHLIN, LENNART, fdo Bilskolechef, Trollhättan o' .
AHLIN, ULF, Vänerseborg ständig medlem . o o o oo

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg o' o. o. o .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .. o o., oo.
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg o oo , o .
ALM, LARS, Byggnadsinspektör, Vänersborg o .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg oo o. o' .

*ALMQVIST, SVEN, Professor, Linköping. o o.
*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÄRD, GUNNAR, Vänersborg o o.. o o. o o..
AMGÄRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg . o' .. , , .
ANDERSSON, ANDERS, Fastighetsskötare, Vänersborg o .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg , .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro o' .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda . o o .
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .. o o .

*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg o o .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg oo .
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg o .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg . o" o .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg o o. o .
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Vänersborg ., , ooo .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg . o .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla oo .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg oo. o .

50

Födelse- Inträ-
år desår

1927 83
1935 75
1966 80
1965 78
1944 58
1916 54
1968 78
1923 58
1952 82
1948 75
1924 55
1956 76
1944 73
1908 (43)76
1931 46
1910 55
1907 82
1940 74
1917 60
1958 80
1917 43
1923 80
1940 74
1935 69
1945 55
1914 54
1915 51
1913 46
1917 69
1918 65
1953 74
1925 82
1935 76
1940 80



ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg '" " .

•ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
·ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg '" , .
·ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1955) .
ANDERSSON PER ARNE, Brålanda .

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

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

·ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDOLF, NILS, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg .

·ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg " .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör, Vänersborg .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .

·ARVIDSSON, BIRGER, Schaktmästare, Köping .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg .

·BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg '" .. '" .

·BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .. , .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .

1930
1944
1926
1950
1968
1912
1915
1922

1892
1970
1919
1928
1947
1918
1924
1928
1930
1950
1914
1900
1925
1908
1913
1907
1938
1908
1942
1914
1924
1912
1949
1897
1921
1927
1920
1932
1918
1964
1932
1934
1910
1965
1903
1934

59
81
80
79
69
82
53
51

42
70
35
76
80
45
70
83
80
75
55
61
72
82
82
53
68
66
82
66
75
61
75
46
81
60
59
83
55
79
73
63
66
78
55
76
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BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ooo o o o.. ,
*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg o. o o..
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg oo o .
BERG, LARS, Vänersborg o o oo .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem . . oooooo. oooo.
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ooo

*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg oooo. oo ooo oo
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem o. o ooooooo.
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem. oo.. oo. o. ooo.. oooo
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg ooo.. o. o. o. oo.. oo..

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö o. oo' oo.... oo. o' o. oo
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ooo' ooo' ooooooo'
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg . oooooo. oo o. o. oooo. o. oo
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ooooooo o. o. o. ooo.. oo.
BERGSTRÖM, REINHOLD, fdo Byråchef, Vänersborg . oooo. o. oo

uBERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Helsingborg . ooo. o. oo.
BERNER, JONAS, Vänersborg o..... ooooo. oo oo. o. oo.... oo
BERNER, CLAES-GÖRAN, Vänersborg oooo o. o. ooo. o..
BERNER, CURT, Köpman, Vänersborg o oo.. oo. ooo. oo. ooooo
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg o. o. oooo.. o. oo.
BERNHAGEN, VIKTOR, Kommunalborgmästare, Askersund .. oo
BERNTSON, BERNT, Fo stationsinspektor, Vänersborg o. ooo.. ooo

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg o.. o o... ooo... o
*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum o. oooo... o. oo. o' o o. o. o' ooo.

BILLENGREN, LARS, Köpman, Dals Rostock oo o. o. ooo... o
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg oooo oooo
BJERSTAF, LARS, Vänersborg . ooo. ooo o. ooo. o. oo o. o
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg oo. o.
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kando, Vänersborg . o' o... o o. oooo

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen o. o
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg o ooooo
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön o. o. ooo o.. ooo
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg .. o.
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla. o o

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg o. oo
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg o. o. o. o' o' o. o.. o.
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg o. o o.....
BLOMGREN, MATS, Vänersborg o o. o. ooo oo" o
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg . o o.. o. o o. o. o

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem oo .
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .... o.. o. o.. o. o.. o.. o. o
BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg .. o. oo o... o.

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa o. ooo. oo oooooo.
BROCKNER, KURT, Skellefteå oo o. o. o. oo. o oo
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1968
1920
1944
1967
1974
1943
1904
1967
1970
1937
1920
1930
1950
1942
1914
1912
1969
1946
1940
1942
1914
1916
1910
1911
1938
1918
1940
1923
1954
1927
1929
1953
1926
1929
1912
1943
1941
1960
1908
1923
1914
1906
1935
1919
1034

68
53
68
68
76
55
54
76
76
72

43
48
80
80
80
29
82
80
80
79
82
82
43
46
75
83
76
65
77

54
54
77
60
80
54
77
77

77

77
55
55
48
77

54
82



BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön " " '" .
CARLZEN, YNGVE, fd.Befallningsman, Vänersborg .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .

**CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping .
**CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
**CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle .

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla '" .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
DAFGÅRD, BENGT, Arbets!. Trollhättan ständig medlem .
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

*DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken '" .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg . " .. '" .. " .
*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .

DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
*DALGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg .

DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON , BENGT, Verkstadsmontör , Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .

**DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1972) .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .

*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg "
EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm " .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Civ.ing. Göteborg .

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .

EK, LARS-ANDERS, Försam!.ass., Lidköping '" .. '" .
*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .

EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg '"
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .

1928
1947
1932
1947
1902
1921
1905
1907
1911
1913
1916
1939
1919
1903
1924
1918
1911
1965
1911
1918
1957
1938
1912

1895
1928
1903
1910
1908
1916
1919
1958
1924
1954
1916
1935
1922
1916
1937
1949
1951
1908
1943
1930
1919

74
67
67
83
70
82
30
30
30
55
49
50
67
53
48
55
55
67
53
75
71
64
79

21
73
46
78
78
71
44
83
50
83
53
73
73
60
80
74
65
77
80
75
44
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ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg , .
**ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .
**ELOW, STIG, Ingenjör, Hallstavik , , .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg , .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby , .

*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm , .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Stud. Vänersborg ständig medlem .

**ENGLUND, NILS, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem .
ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Uppsala ständig medlem .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborgständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg , .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .

*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare,Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .

*ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg .
*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .. , .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .. , .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg , .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg , , .
FAST, GUNNAR, Major, Skövde .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg , .
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1944
1941
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FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg '" .. '" .. " .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg '" .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .. '" .. " .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Vänersborg .
FREIDLÄNDER, OWE, Målarmästare, Vargön .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Förste rektor, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Jönköping .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg " .

*GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .

*GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil.mag., Vänersborg .

**GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1967) .

GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .
*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg , .
GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed , '" .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

1926 74
1953 77

1915 75
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1917 56
1939 71
1915 34
1911 51
1918 67
1917 80
1917 46
1918 66
1939 77

1920 55
1948 77

1939 67
1932 60
1913 44
1939 54
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1965 82
1923 46
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1935 66
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1937 77
1919 82
1932 64
1919 65
1922 (66)74
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hHAGBORG, Arne, fd. Möbelhandlare, Vänersborg , .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem.
Ersättare i styrelsen .

*HAGBORG, TORSTEN, Tj.man, Trollhättan ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg , .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg , ,
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
HALMA, LARS-OLOF, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg ,
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg , .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ,
HANSSON, CHRISTER, ResLchef, Arvika ständig medlem .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen ,
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Moheda ,
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ., .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Kansliskriv., Vänersborg .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .. , ,
HEDSTRÖM, ERNST, f.Rektor, Vänersborg .
HEINULF, CONNY, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg , .

**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HELLSTRÖM, HÅKAN, Studerande, Göteborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERRMANN, GERHART, Tandtekniker, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ,
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
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HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg o. o oo
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla o' o. o .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .. oo oo o .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .. o.. " " .. o o
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg o ooo..
HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .. o .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg o o..

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad oo' o .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg oo .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan o o. o .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ooo "
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg o.. '" oo" .. o. o. o

*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg o oo o .
JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsuit, Vänersborg .. o .

*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg o"
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg o.. o..

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vargön, Inneho av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot o. oooooooooooooo. oo. o... ooo. o.....
JANSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg oooo.. ooo. o. o. o. o
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga. ooooo. oooooo.. ooo.. o. o

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg oo. oooo. o. ooo.. o...
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön oooo. ooooo. o' ooo.

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .. o. ooooo" ooo. oo
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem o. ooo. o. o.
JENNISCHE, PER, Fil.dr oUppsala, ständig medlem ooooo o. o. o
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem o. ooo o. o
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg o' o' o ooo.
JOACHIMSSON, SVEN, fdo Överläkare, Vänersborg ooo. ooo. o. o.
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem o. o. oo
JOELSSON, RUNE, Driftverkmo, Vänersborg ständig medlem . ooo
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vänersborg ooo.. oo' . o. o
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg . oooooooo. o. oo. ooooo.. o..
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg . oo. o. oo' o. oo
JOHANSSON, BERNT, Uddevalla. o. o.. ooooooo... oo. o.. ooo. o.
JOHANSSON, BERTH, Typograf, Vänersborg o.. oo. o. oo. ooo. o.
JOHANSSON, BO, Vänersborgständig medlem. oooo. ooooo. o.. oo
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg oooo.. ooo. o. oo. o... ooooo.
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg oo. o. ooooo..
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg oo. oooooo. oo
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg ooo. ooooo. ooooo
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborgo oooooo. ooo. o

*JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg ooo' oooooooo.
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ooo. ooooo. o. oooo. o.

*JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla . ooo. o' oo' o. oooooo. oo
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg . oooo. ooooo. ooooo
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JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .

*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg , .

*JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Vänersborg .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg .

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg .
JOHANSSON, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSON, GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, l:e Postiljon, Vänersborg .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
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JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, DistLchef, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V.Frölunda .

-KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
-CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..

--CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .

-KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Översöktare, Vänersborg .

--CARLSSON, CARL, ANDERS, fd. Disp., Vänersborg ständig
medlem .

--CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg , .

CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Älvängen ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

-KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem .

-CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen '" .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg '" .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö .
KEMPE, BO, Laboratoriassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .

-CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .

-KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg , .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .

--CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Bålsta, .
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LARSSON, ALF, Montör, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Kock, Uddevalla .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .

"LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

"LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .

"LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
"LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Gilleskrivare .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .

"LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .

"LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Frändefors '" .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .

"LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
"LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
"LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg Innehavare av gillets
medalj (1976) J:e ålderman .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

"LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborgständig medlem. '" .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .

"LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
"LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

"LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
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*LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östra Emtervik .
**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .

LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka .

LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Leg.läkare, Stockholm .

**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .. " " .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Villach Österrike .

LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg " .
*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .

LUNDIN, JAN, Vänersborg '"
*LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål , .

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg . " " " .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Vänersborg .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön "
LÖF, MARTIN, Vänersborg .
LÖF, STEFAN, Vänersborg .
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg " " .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem " .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
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MJÖRNESTÄL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
'MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

'MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MÄNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg ., , .
NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .

'NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisingsbacka , .

'NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg , .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg , , .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg , .
NILSSON, LARS, Löjtnant, Uddevalla , .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo " ..
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .

'NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ., , "

NISSEN, HARALD, fd. Lektor, Vänersborg '" '" ., .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg , , .
NORDFELDT, JAN ERIK, Ingenjör, Märsta " .

*NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Vänersborg ., .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, KJELL ERIK, Kamrer, Uddevalla " ..
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg '" .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .

'OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ,
OLSSON, GUSTAF, Teckn.lärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg " " .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
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OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping. '" .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a FröIundaständig medlem .

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg '" .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg .
PERSSON, THORE, I:e byråsekr. Vänersborg .

*PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .

*PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .

*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innehavare av gillets medalj (1980) .

*PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, Leg.Iäkare, Göteborg .
RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .
REHMAN, OLOF, Advokat, Östersund " .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborgständig medlem .
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, MeIlerud, ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund '" .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
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*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil. kand. , Enskede .

*SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Andre ålderman,
innehavare av gillets medalj (1975) .

SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .

*SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg , .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .
SANDSTEDT, GUSTAV ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla , .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisingsbacka .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .

*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg "
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings Backa .

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .
.SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg , "
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, l:ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, yänersborg .

*STERNER, NILS, Direktör, Farm.1ic., Malmö , , .. "
*STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
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STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktschef, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg " .
STÄLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÄLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg , .

*SUNNERDAHL, VILGOT, l :ste Mätare, Vänersborg .
*SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Nyköping '" .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg " .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .. " '" .

*SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg '" .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem '" .

*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg '" .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Lund .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg '" .
SVENSSON, PER, Fritidsledare Vänersborg '" .
SVENSSON, PETER, Vänersborgständig medlem '" .

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

**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .
SÖDERQVIST, BO, Vänersborg " .
SÖDERBOM, LARS-ÄKE, Målare, Vänersborg .

*SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Vänersborg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö ständig medlem.
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad .
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg Kassajogde,
Krönikör .
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**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.
Innehavare av gillets medalj (1976) .

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .. , .

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

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg " .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg , .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg , .
TUFVESSON, ANDERS, Stud. Vänersborg .

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .

TURTELL, LARS. Byggnadsingenjör, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg , .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, 'INGWAR, I:e Byråsekreterare, Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg bisittare i
styre~en,.4rsskr{ftsredaktör .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .

*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg ,
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Vänersborg .
WEGRAEUS, ERIK, Länsantikvarie, Vänersborg .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud, Vänersborg .

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
WEISS, ANDERS, I:e Byråsekreterare, Kvissleby .
WELANDER , GÖSTA, Departementsråd, Järfälla ,
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan " .. , .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
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*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg , .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
VENNERHOLM, IVAR, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg , .

*WERNER, ARNE, I:e Hantverkare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Göteborg .

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön .
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .

WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön , .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö .

*WESTERLUND, EINAR, l:e Kronoassistent, Vänersborg .
*WESTERLUND, KARL-ERIK, l:e Stabsredaktör, Vallentuna .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .

*WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje '" .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .

*WESTHALL, BO, fd. Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg , , .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg " .

**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö .
*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg .

WIKNER, ALFRED, New York " .
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Åsbro .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
WULF, ANDERS, Fil.kand., Benglen, Schweiz .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg , , .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, BO, Försäljare, Falun .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .
ÅBERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Karlstad .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg . " .
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ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ooooooooooooo
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ooooooooooooo
*ÅSTRÖM, HELGE, fdo Poliskommissarie, Vänersborg ooooooooooo
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooo
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ooooooooooooo

Antal medlemmar: 786

• tilldelad 25-årstecknet.
.. tilldelad 50-årstecknet.

1903
1922
1902
1933
1920

69
46
42
72
74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2,
46200 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1983

Styrelse

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966).
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).

LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974).
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassajogde, Krönikör 1980 (1974).
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Årsskrijtsredaktör 1972 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980.

Beredningsnämnd

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

Årsskriftsnämnd
LIND, SVEN, f.d. Disponent.

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

Räkenskapsgranskare

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

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1983

Stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.S.V.
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-

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

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1983
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Fru, Första gilleskrivare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Fru Andra gilleskrivare
STRÖM, GERDA, Fru Kassajogde
NORDGREN, ASTRID, Fru Gillevärdinna
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevärdinna
CARLSSON, BRITTA, Fru, Gillevärdinna
ROSLIND, BIRGIT, Fru Gillevärdinna

SUNDEFORS, INGA-LISA, Fru Ersättare
SVENSSON, EBBA, Fru Ersättare

Beredningsnämnd
HELLMAN, KARIN, Fru
LUNDIN, LEILA, Fru
CARLSSON, BRITA, Fru
BLOMGREN, INGRID, Fru
SVANBERG, ANITA, Fru

ÅBERG, ELLY, Fru Ersättare
ERICSSON, RUTH, Fru Ersättare

Arkivarie
MELLQVIST MAJ-BRITT, Fru

Siffergranskare
ANDERSSON, MARGIT, Fru
WESTERLUND, SIGRID, Fru

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

278 medlemmar, varav 11 ständiga, 2 hedersledamöter
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Du kan betala alla
räkningar hemma

med
SparbanksGiro

..Sparbanken
IVANERSBORG

Västgöta-Dals stadshypoteksförening
Box 136,46201 VÄNERSBORG
Tel. 0521/138 00

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

Philips 26 CS 3770. 26 tums färg-TV
med Text-TV. Speciell antiflimmer
krets för Text-TV. Dubbla högtalare
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Tel 0521/190 00VÄNERSBORG

( Bi/kunnande och service

pA HEMMAPLAN
lM1J el :~!~:C:

_ tala <ned ou ",j SAAB f 4~..~'
Don lågprisservice ~ \. --..,. . ME.D OSS! . .~p. D'. Saab' ."Y '" 01·.'4~

iWPD ..~..
-alltid laddat ~lIIIIIl ..... _

med aktuella tillbehör!

med kvalitetsgaranti

.A S,.riges äldsta

HERBERf Radio - TV-arrar

~!!t
R."id.nsgalan 16. Vän.",borg - Td, 10039

Kasseiierna spel
bara på alla VHS
videobandspelare

Män man märker handlar hos
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SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISER!
Försäljning från välsorterad RÖRBUTIK

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÄDE TEL. VÄXEL 18090

PKbanken

rI
PKBANKEN

Ställer upp för Dig och
Vänersborg

KUNGSGATAN 9 - VÄNERS80RG
Tel. 0521/18005

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

Sundsgatan 22 46200 Vänersborg tel 0521/61690
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Vi utför: Projektering, nybyggnad,
ombyggnad, reparationer samt
markarbeten

Sundar
Bygg AB

KasenalIen 27 . Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Allt i Färg
Tapeter

Konstnärsmaterial

dANSS()riS
TAPET & FÄRGHANDEL.. AB

EDSGATAN13 VÄNERSBORG TEl. 111 02

~
OOJ
80KHANOlAQE

FOIUNINGlN

Böcker, papper, leksaker, skriv- och
räknemaski ner.
Specialite:
Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav
ett flertal restupplagor.
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VÄNERSBORGS BOKHANDELS AB
Etablerad 1832

Bokhandeln vid torget



Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Några jobb du vill ha gjort?

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

KÖKSINREDNINGAR
från 8allingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,
Miele och Husqvarna.

SVARVARGATAN4
Torpa Industriområde

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

värde

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226
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Två välsorterade järnaffärer

ANDREENS JÄRN- OCH MASKINAFFÄR
Svarvargatan 2

Torpa industriområde
Tel. 621 50

O O O

Järnia Center
Tel. 10082 - 10287

THERNQUISTS BLH. EFTR.
Box 235, Edsgatan 16,46201 Vänersborg

Telefon 13673, 100 63



KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

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

rmnm BYGGVAROR AB
Östra vägen 24, VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90

Nygatan 102
46200 Vänersborg Tel.: 05t1l13110, 612 39

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

., LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLvsBORG
Box 107 46201 Vänersborg l Tel. 0521/16040

Bo centralt på

HOTELL GILLET
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles fastighet
Edsgatan 53

Lugnt, trivsamt och med goda bäddar
till humana priser.

Tel. 0521/10589

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

Vi har alla redskapen

18

Drottninggatan 22
Vänersborg

Tel. 11724



IVARS KORV
Torget Vänersborg

Kvalitetsvaror från

Stort sortiment,
även glasstårtor.
1/2 l. glass

MALMÖ WIENERKORVSFABRIK AB

SPARA BENSIN MED VW-AUDI

-DEN BRÄNSLESNÅLA BILFAMILJEN

.-mW.t'l#i1Lmi'lf.l SCMIIA I~VOI.KlIWAOEN l am Au~. I
östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 • 121 80

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

Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7
462 00 Vänersborg
Tel. växel 13850
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Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON

Industrigatan L. Vassbotten

Tel. 101 28,

BIL-glas-Byggnadsglas-Glasmästeri

7'7

SWED-HUS
57003 VRIGSTAD Tel. vx 0382/307 00

Skissa Ditt önskehus. Arkitekten ritar gratis. Dessutom monte
ringsfärdigt till lågt pris.
Begär katalog: Tel. 0521/155 70 - 172 70

BYIiIiT.JÄN5T i Väner§borg

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

\\ /1/1 V~N~~~~©~©J~

V«<= IbIlNJJ~TRAFIIlt€fi

D. Kjellsson
tel. 186 51

tel. 620 70 U. Kjellsson
tel. 19579

80

Bekväma turistbussar för upp till 53 personer.
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i
trestadsområdet.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet



Bränsled eklaration

(Liter/mi! enligt Konsumentverkets normer.)

Blandad körning: 0,48
Stadskörning: 0,56
Landsvägskörning: 0,39

PHILIPSDNS
Bilhuset med service över hela landet.

Tel. 0520-18050
TROLLHÄTTAN

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag. gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvägen 8, Väner_borg

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgalon 20 • Tel. 10311
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l ,.

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Edsgatan 11 B Tel. 134 75

Vänersborg

J~
I

FOTO-RADIO

~ex: I

82

Edsgatan 17

Tel. 0521 - 14034
Sundsgatan 7 B Vänenborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-147 00



Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor
lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

~:t€l
VBG PRODUKTER KB
BOX 216
46201 VÄNERSBORG 1
TEL 0521/180 60
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor -lager: Telefon 0520-91052
l2ldugArdsbyn - 461 00 Trollhättan
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Detharsina
fördelar
attvara

·stamkund••

...ocksähos
Handelsbanken.

Torpavägens korvkiosk
Rekommenderas

Åke Olsson

VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR

84

Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Tel. 11225



'Tillkommen till

mil
OgOSI~RABORGSBANKEN

Edsgatan 21, Vänersborg.

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521·138 40 Vänersborg

. . ..::::~~~:;:::::::::::::.

Bränsledeklaration: Blandad körning
0,71-0,98I!mil. Bränslekostnad 1.500
mil: 4.577-5.806 kr (1/7 -82).

Sierra
formad

lörlram
tiden.
~ ~. ~

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKl...ARFÖRETAG
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BB

MALMSTROMS

ROLF JACOBSSONS
REDOVISNINGSKONSULT
VÄNERSBORG

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. fock

" E. fock

Telefon lOS 60

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314
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Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



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

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 0521/107 51

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550. 46201 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG

GöRAN HAGBORG KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/603 90 Tel. 0521/608 55
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Tornbergs Pappershandel
Tel. 10131, 10727 - Vänel'sborg - Edsgatan 27

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL

KOPIOR
av betyg och handlingar

utföres medan Ni väntar

Ed Lyckans Livs - Gropbrovägen
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-fredag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg

LOKAIA NYHETER
ÄR BRA
NYHETER

bra nyheter
läser man i



Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

(52:a året i följd)

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

Torpavägen 22·46200 Vänersborg . Tel. 0521-10366

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

- I gasen sedan
1913



~I~ ~,.
111'NI)I~lU{ N
Hedmanstorget
Tel. 15670_____NÄRA&BRA_

Utför reparationsarbeten

Ode/ius Byggnads AB
Tel. 0521/16728
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Föreningsbanken - landets enda medlemsägda
bank. Medlemskapet ger ökat medinflytande.

Föreningsbanken - ett modernt alternativ.

Föreningsbankeni
- ----- ------~.__ ._-----

Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

Vi finns på Onsjö

"Mitt i Tvåstad"

VOLVO
---- -

Johannesbergsvägen 1, Tel. 0521/121 00
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Kungsgatan 23 Vänersborg 0521/100 17

Bärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522

UNO-X Bensinstation,
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer

Gillebröder gillar

Sjöströms Livs
Sandelhielmsgatan 20

Tel 10942
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Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1984
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla



FRANS TIMEN
en färgstark vänersborgsmålare

av Sture Johanson

Att Vänersborg har en bred och säker förankring i litteraturen och i vis
konsten som Birger Sjöbergs Lilla Paris torde väl ingen vara okunnig
om. Men har Vänersborg fått motsvarande placering i bildkonsten 
finns det någon artist som framställt Vänersborg på teckningar och tav
lor?

Naturligtvis har det funnits målare och konstnärer som avbildat mo
tiv från Vänersborg, även om det inte skett på ett så centralt sätt som då
Frida-skalden målade upp sin vänersborgsinspirerade småstadsidyll i
ord och toner. En av dessa bildkonstnärer som har en klar och tydlig an
knytning till Vänersborg har faktiskt kommit att räknas som en av 1900
talets verkligt stora landskapsmålare, och han erövrade en framskjuten
plats i svenskt konstliv.

Frans Timen hette han och förra året var det 100 år sedan han föddes;
1968 dog han 85 år gammal och begravdes i Vänersborg som var hans
hemstad under mer än 25 år, även om Frans Timen under de åren längre
eller kortare perioder vistades på andra orter utom och inom landet.

Under det här seklets första hälft kom Frans Timen att bli en för
grundsgestalt inom ett par betydelsefulla konstnärsgrupper: "Optimis
tema", samt "Färg och Form". Han blev också invald som ledamot av
Konstakademien, och är företrädd med verk inte bara på Nationalmu
seum och andra viktiga konstmuseer i Sverige, utan också på museer
exempelvis i Rom, Paris och Minneapolis.

*

Frans Timen var visserligen inte född i Vänersborg, men han bodde
här under en betydelsefull period under sitt liv, och kom hit redan som
15-åring. Han tog studentexamen i Vänersborg (det var 1903), och det
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Frans Timen, självporträtt. Målat 1941.

var här han på allvar börjad6 ägna sig åt målning och teckning. Det var
också i Vänersborg han hade sina första ateljeer. Och Vänersborg för
blev hans hemort under de år Frans Timen studerade vid målarskolor i
Göteborg (1906-1907) och i Paris (1911-1912).

Anledningen till att Frans Timen kom att bli vänersborgare var att
hans far, Erik Timen, 1898 blev utsedd till direktör vid länsfängelset i
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Vänersborg. Han kom från en liknande befattning i Göteborg, vid Nya
Varvets fängelse.

Som fängelsedirektörens teckningsintresserade son hade den unge
Frans Timen en speciell förmån; han fick i det närmaste obegränsad till
gång till gratis modeller - d vs fångarna. I Frans Timens kvarlåtenskap
fanns en hel kollektion blyertsskisser av intressanta typer, avritade i fän
gelsets vaktkorridorer.

Bland de inventarier han efterlämnade var för övrigt också en möbel
med anknytning till fängelset i Vänersborg: ett stort bord som några
fångar haft i uppdrag att tillverka åt fängelsedirektören Timen.

'"
Då Frans Timen var 23 år blev han elev hos Carl Wilhelmson på Va

lands målarskola i Göteborg. Där studerade han i två år och det anses
att Wilhelmson kom att betyda mycket för Frans Timens inriktning mot
landskapsmåleriet och hans utveckling i övrigt. Fem år senare reste Ti
men till Paris och under åren där fick han nya och kompletterande im
pulser från företrädare för kubism och impressionism, exempelvis Ce
zanne, Picasso och Gaugin.

Men både tiden mellan Valand och Paris och efter Paris-åren arbeta
de Frans Timen flitigt hemma i Vänersborg. Föräldrahemmet i den
gamla fängelsebyggnaden vid Edsgatan var dock ingen lämplig atelje
miljö. Han fick till en början hyra en liten lya på Katrinedals gård i Blå
sut, i en numera riven byggnad vid kyrkogården. Där fick han tillgång
till modeller av annat slag än han tidigare haft på fängelset, ett par små
jäntor vilka var döttrar till en annan hyresgäst i huset.

Då jag ett par år före hans död fick tillfälle att träffa Frans Timen i
hans våning i Örebro kom minne efter minne från Blåsuttiden fram hos
honom, klara och exakta ännu efter 50 år:

- Det var hos en fru som hette Ekström jag fick hyra, mindes Frans
Timen. Hon var änka efter en sjökapten. I huset bodde också en försäk
ringsagent som hette Högberg och hans familj. I familjen fanns två små
flickor och de satt ofta modell för mej.

- De barnporträtten blev förresten riktigt bra, erinrade sig den gamle
målaren.

På vägen från Katrinedal och in till Vänersborg stötte Frans Timen,
liksom andra blåsutbor vid den här tiden, ofta på ett strävsamt par. Det
var fiskhandlare Johan Cederholm och hans gumma Helena vilka under
1900-talets första decennium drog Blåsut runt med sina fisklådor; med
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Fiskhandlarparet Cederholm med sin kälke på Blåsut. Tavlan är från 1910, då Timen bod
de på Katrinedal.

dragkärra på sommaren och kälke på vintertid. Det var ett motiv som
Frans Timen fångade och makarna Cederholms dotterson, Olle Ceder
holm - som själv varit skicklig och produktiv amatörmålare sedan gan
ska unga år vid sidan av sin verksamhet som yrkesmålare - har i sin
ägo en av de tavlor som visar hans fars morföräldrar, målad 1910.

När Frans Timen fick hålla till i fängelset i Vänersborg för att träna
teckning, var det delvis en förberedelse till Valands målarskola. Men
unge Timen hade efter återkomsten från Göfeborg under ett par år
chanser att få litet inkomster som tidningstecknare i hemstaden. Han
engagerades av den ganska kortvariga lokal-avisan Västra Dagbladet,
Venersborgs-Posten (som utkom under 1900-talets båda första decenni
er och trycktes i Borås). Under ett par år (åtminstone 1908-1909) publi
cerades en rad teckningar av Frans Timen av Vänersborgs dåtida makt
havare och andra kändisar. Det var mycket välvilliga karrikatyrer, och
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Denna etsning med utsikt över Vänersborg med nya trajikkanalen och Dalbobron i för
grunden utförde Frans Timen till den stora jubileumsutställningen 1920. Manjirade då ett
gemensamt 300-årsjubileum för Brätte och Vänersborg. Detta var något oegentligt efter
som Brätte fick stadsprivilegier redan 1603 (även om de konfirmerades först 1619), men
sedan öveljlyttades 1644 till den då nyanlagda staden Vänersborg. Initiativtagare till 1920
års utställning och jubileum var den mycket entusiastiske lokalpatrioten privatläraren
Halvord LydelI och det blev ett gemensamt arrangemang för Fabriks- och Hantverksföre
ningen och Vänersborgs Söners Gille. Det kan förtjäna påpekas att det infällda stadsvap
net skiljer sig från det vedertagna; skeppet - bojorten - har motsatt färdriktning, och
dessutom är seglen av annat slag.

åtskilliga av dessa ingår i Vänersborgs Söners Gilles samlingar och pry
der gilleslokalerna i fastigheten vid Edsgatan. Ett antal av dessa blad
med det tidiga 1900-talets vänersborgspampar återges som synes bland
övriga illustrationer till denna artikel med kommenterande text av ålder
mannen Sven Lind.

Ett annat smärre näringsfång för Frans Timen under åren mellan Va
land och Paris var för övrigt en tjänst som teckningslärare vid Tekniska
skolan, vilken låg vid Kyrkogatan.

Under de båda år i början av W-talet som Frans Timen vistats i Paris
hade han uppenbarligen arbetat mycket flitigt, och han deltog efter
hemkomsten med en utställning i Göteborg där han visade verk han ås
tadkommit i Paris. Han slog sig ner i Vänersborg, men längtade tillbaka
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Skorstensfej. mäst C. Wolgast varpå sin tid en känd profil i staden, där han under lång tid
hade tjänst som skorstensfejarmästare.
Han var född i Tyskland, därav Timens skämtsamma benämning "Utrikesminister" på
karikatyren.
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till Paris. Detta var dock inte möjligt att genomföra; både ekonomiska
förhållanden och senare också första världskrigets utbrott gjorde en ny
parisresa omöjlig.

01<

Om sin situation de här åren i Vänersborg har Frans Timen skrivit i
minnesanteckningar som sonen Erik Timen (bosatt i Bromma) har i sin
ägo. Frans Timen skriver om sig själv i tredje person:

"Under synnerligen små förhållanden och minimala inkomster tvin
gades han att stanna hemma. Under denna tid målade han flitigt. Land
skapet studerades med de nya erfarenheterna som grund, i samma mån
en hel del stilleben. Konstföreningar i Göteborg och Stockholm köpte
en och annan sak, annars var det hos vänner och släktingar som det
mesta av produktionen hamnade".

Året efter det att Frans Timen kommit tillbaka till Vänersborg från
Paris kunde han installera sig i en målaratelje, mer ener mindre special
byggd just för honom. Det var sannolikt den första ateljelokal som över
huvud taget byggts i Vänersborg, och den var belägen på Blåsut, i ett
numera rivet hus som hade adressen Öxneredsvägen 22.

Här byggde fiskhandlare Oskar Olsson 1913 ett trevånings bostads
hus, och enligt överenskommelse med fängelsedirektör Timen inreddes
norra delen av vinden som en målaratelje med en fönsterrad, vilken gav
en vidsträckt utsikt inte bara över gyttret av gårdar och takåsar på Blå
sut, utan också över Vänersborg, Vänern och bergen. Lilla Paris med si
na idyller fick på det sättet bli en ersättning för storstaden vid Seine och
arrangemanget blev uppenbarligen fruktbart för Frans Timen, eftersom
ett betydande antal verk kan dateras till just dessa år innan han 1920 gav
sig iväg till Spanien för att bl.a. på Mallorca söka ny inspiration och
förnyelse.

En av de målningar som återges i denna artikel (sid 12) visar för övrigt
ett motiv från Blåsut och Vänern, som ligger i det omedelbara blickfäl
tet i utsikten från ateljen i Blåsut. Det är en vintermålning, daterad
1913, och den är intressant ur flera synpunkter, bl.a. för att här kan
man se en av de ytterligt få bilder som visar en av industrierna på Blåsut
på 1910- och 20-talen. Det är patron A. J. Hassellunds träkolsfabrik
som låg i Blåsutbacken, just på den plats där senare Blåsutbiografen
uppfördes, men där det numera är radhusbebyggelse.

Innan Frans Timen kring mitten av 1920-talet lämnar hemstaden Vä
nersborg och bosätter sig i Stockholm (föräldrarna hade då flyttat till
Udköping sedan fadern hade gått i pension 1917), hade han flitigt avbil-
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Rådmannen Albert Carlsson, kom att bli stadens store pamp - "Rådman" i Fridas visor
- en man som visste att ordna det för sig och som styrde staden med järnhand. Efter två
år i läroverket samt handelspraktik startade han eget företag i speceribranschen, där han
grundlade sin förmögenhet. Han blev v.ordf. samt verkställande direktör i UVHJ. Han
var v.ordf. i Sparbanken samtidigt som han var styrelseledamot i Enskilda Banken. Han
var en tid v.ordf. i direktionen för Länslasarettet, ombudsman i Vänersborgs stads hypo
teksförening, ordf. i stadens vattenledningsstyrelse, ombuJför brand- och livförsäkrings
bolaget Svea, rådman samt mycket annat.
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l den här trevåningsfastigheten vid Öxneredsvägen på Blåsut hade Frans Timen sin första
riktiga atelje, vilketfönsterraden på gaveln visar. Huset är rivet sedan ett antal år, men en
senare generations konstnärer på Blåsut, Erik Sjölin, Olle Cederholm och Carl Tengelin
hyrde ateljen för en del år sedan.

dat landskap, stadsvyer och andra motiv både i Vänersborg och i omgiv
ningarna. Han gjorde exempelvis en hel rad blyertsteckningar med vä
nersborgsidyller, där han träffade en ton som inte är avlägsen från Bir
ger Sjöbergs Lilla Paris-visor. Ett exempel återges på sidan 13, en bly
ertsskiss från 1915 med betande får bakom bebyggelsen i Nordstan.

Frans Timen utförde också en del beställningsuppdrag under den tid
han fortfarande bodde kvar i Vänersborg. Bland annat hade han fått
beställning från Trollhätte kraftverk att utföra en svit etsningar där han
skildrar byggandet av kraftverksanläggningarna. Det är en serie unika
och mycket fina arbetsskildringar, utförda 1918, och visar olika skeden
i anläggningstekniken vid byggandet av den sk Forslidstunneln vid Oli
destationen.
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Den här målningen utfördes 1915, således efter studieåren i Paris. Motivet visar utsikten
från ateljefönstret i huset vid Öxneredsvägen på Blåsut. Byggnaden med en hög skorsten i
mitten av tavlan är koljabriken på Blåsut, riven omkring 1920.

Frans Timen var således nästan en 45-års man då han lämnade Vä
nersborg för gott för att bosätta sig i Stockholm. Han hade då visat en
kollektion tavlor han målat på Mallorca vid en utställning på Liljevalchs
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En blyertsteckning från 1915 med motiv från Nordstaden i Vänersborg.

i Stockholm. 1928 hade han en utställning i London, två år senare ställ
de han tillsammans med de övriga "Optimisterna" ut på Konstakade
mien i Stockholm. Det egentliga genombrottet anses han ha gjort med
en egen utställnig 1935 på Konstnärshuset i Stockholm. Men redan näs
tan 30 år tidigare, på sin första utställning i Göteborg 1909 fick han det
pressomdömet att han " ... är af en afgjort personlig läggning, något
sträng och karg... " .

Sin första separatutställning på Färg och Form hade Frans Timen
1942, men det året ställde han inte bara ut i Stockholm, utan deltog
också på Biennalen i Venedig. Till Färg och Form återkom han redan
1951 och vid båda tillfällena fick han mycket uppskattande recensioner.
Om utställningen 1942 skrev Lex. Yngve Berg i Dagens Nyheter om Ti
men att han framstår "som en av de främsta i den konstnärgeneration
som nu står på höjden av sin skaparkraft".

Och efter nästa framträdande fick Timen av Aftonbladets konstbedö
mare Nils Palmgren omdömet att han "i vårt måleri, där den ungdomli
ga insatsen så ofta blir den värdefullaste, är. .. ett lysande undantag" .
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Han har, menade recensenten vidare"genom ögats renhet och karaktä
rens fasthet kämpat sig fram till en rangplats i landets konst".

En gång till i livet återkom Timen till Färg och Forms utställningslo
kal i Stockholm med en separatutställning. Det var 1957, då han alltså
nästan var 75 år. Då skrev Ulf Linde i Dagens Nyheter bLa.: " ...det
finns en ödmjukhet och ärlighet i hans dukar som man beundrar. .. han
ger sig tid att skildra det som andra skulle finna oväsentligt" .

Exempel på ett par av de etsningar som Frans Timen gjorde till Trollhätte kraftverk 1918 i
samband med att Forslidstunneln byggdes. Motiven är dels insättande av plåttub i berg
tunneln, dels tunnelintag vid Forslid.
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Redan i början av 40-talet hade konstprofessorn Hilding Linnqvist
gett uttryck för sin beundran av Frans Timens personlighet och hans
konstfullhet. Det som Frans Timen åstadkommer, menade Linnqvist, är
"något att visa den ungdom som nu söker sin form --- Här har ni en lä
rare! Försök att se, försök att förstå vad denna konst inrymmer av na
tursyn, av känslor och kunnande, det är mark att bygga på"!

Det var således naturmåleriet som väckte den största uppskattningen
bland kännare och kritiker. Och genom en skolkamrat från läroverks
tiden i Vänersborg var det som Frans Timen fick utsökta möjligheter till
att leva så att säga mitt i naturen under flera år. Han lämnade Stockholm
1929 och erbjöds då av sin f.d. skolkamrat Gunnar W. Andersson att bo
på dennes herrgård Skagersholm vid Finnerödja i Tiveden. Gunnar W.
Andersson var egentligen trollhättepojke, men blev kamrat i realskolan
i Vänersborg med Frans Timen. Andersson blev affärsman och med ti
den internationellt ryktbar. Han blev disponent för Nohab, och där blev
han känd för bragden att ta hem "ryssloksordern" till Nohab; en be
ställning på 1000 lok till Ryssland, en av de största exportaffärerna för
Svensk industri över huvud taget dittills.

Ordern kom visserligen att bantas till hälften, så att 500 godstågslok
under åren 1920-24 levererades. Men Andersson sålde också lok och tur
biner och liknande till både Argentina, Brasilien, Turkiet och inte minst
till Persien, d.v.s. nuvarande Iran. Där medverkade han också till att
bygga upp landets järvägsnät genom det av honom initierade Svenska
Entreprenad AB, Sentab som numera är ett dotterbolag till Skånska Ce
mentgjuteriet.

Denne driftige affärsman upplät således en del av sin Tivedsherrgård
till Frans Timen, som här fann en natur han med stor förkärlek fångade
med sina penslar. Men här fann han också - i utkanten av Bergslagen
- järnbruk och hyttor som gav honom inspiration att skildra den tillta
gande industrialiseringen på ett sätt som stod socialreportaget nära.
Därigenom kom Frans Timen, enligt konsthistorikerna, att på ett intres
sant sätt skilja sig från sina dåtida konstnärskamrater , av vilka ytterligt
få brydde sig om den sidan av svensk vardag och verklighet.

*
Frans Timen var 53 år då han ingick äktenskap, och eftersom hans

hustru - som hette Gerd och var född Widell - var från Örebro kom
de att bosätta sig där. Det var 1936. Efter knappt sex års äktenskap dog
hans hustru och Frans Timen fann sig stå ensam med sonen Erik, som
då bara var tre år. Själv var han då 60 år.
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Frans Timenfotograferad i sin ate!je i Örebro 1963. Konstnären var då nära 80 år. (Foto:
Sture Johanson).

Sonen Erik har mer än en gång uttalat sin beundran för fadern som
klarade den svåra situationen; Frans Timen fortsatte som ensam föräl
der sin gärning som skapande konstnär samtidigt som han hade hand
om pojken tills dess att denne så småningom kunde komma in på en in
ternatskola. Somrarna var de dock tillsammans, till största delen i Bo
huslän. Västkust-motiven är ganska talrikt förekommande i Frans Ti
mens måleri vid sidan av landskapsskildringarna från Tiveden, Bergsla
gen och Örebro.

I Örebro hade Frans Timen sitt hemvist längsta tiden av sin levnad 
från giftermålet 1936 fram till sin död 1968. Naturligt nog har han varit
aktiv inom konstlivet i Närke och han har fått såväl Örebro läns lands
tings kulturstipendium (1963) som Hjalmar Bergman-priset, vilket han
tilldelades året före sin bortgång.
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Sommaren 1962 hade jag tillfälle att besöka Frans Timl:n i hans vå
ning i Örebro, en kombinerad bostad och atelje. Den låg på Söder, med
utsikt över infarten från Kumla och Värmland. Han var fortfarande,
vad jag förstår, aktiv som målare, om än i dämpad takt. Minnena från
ungdomstiden i Vänersborg fanns med skärpa inregistrerade i hans sin
ne. Han berättade episoder som låg mer än 50-60 år tillbaka i tiden; om
ateljen på Öxneredsvägen på Blåsut där de stora fönstren i det dåligt iso
lerade huset vissa vintrar gjorde det näst intill omöjligt att bo där, utan
att han på eftermiddagarna fick traska ner till föräldrarna inne i stan,
där han fick ett varmare logi.

Om de små flickorna han hade som modell på Katrinedal sa Frans Ti
men:

- Det var en tös som var 6 eller 7 år som jag hade som modell. Inte
tror Ni väl att Ni vid något besök i Vänersborg skulle kunna leta reda på
henne åt mej och ta kontakt med henne för min räkning, hon hette Gre
ta, tror jag ... vädjade han.

Tyvärr visade det sig vara omöjligt att finna Greta.
Däremot kom det, vid min kontakt med Erik Timl:n några år senare,

fram att en dotter till familjen Högberg på Katrinedal på Frans Timens
tid bodde granne med Erik Timen i Bromma. Men hon hade, tillsam
mans med sin make, under en rad år faktiskt umgåtts med Frans Timen
sedan åtskilliga år tillbaka.

Några år innan jag besökte Frans Timen i Örebro hade han tillsam
man med sonen Erik besökt ungdomsstaden Vänersborg, således i slutet
av 50-talet. På ett par dar hade han hunnit med att promenera på de
gamla kända gatorna, betraktat fängelset och barndomshemmet, besökt
Katrinedai - där huset han bott i då fortfarande stod kvar - samt häl
sat på i huset med ateljen vid Öxneredsvägen.

- Och kan Ni tänka Er att där träffade jag min förre värds son Ro
land Olsson och hans fru som visade mej en rulle gamla dukar med olje
målningar av mej, och ett helt skissblock med krokiteckningar från min
studietid i Paris, men som jag glömt kvar då jag flyttade därifrån.

- Lita på att det blev ett glatt återseende för mej med dessa ung
domsskapelser. Målningarna och skissblocket hade man snällt nog tagit
tillvara för min räkning. Roland Olsson, som bara var en liten pojke då
jag bodde där, visste väl inte riktigt var jag fanns.

Frans Timen mindes också episoder från sina många utställningar;
även den första som hölls redan 1907. Den senaste - på Färg och Form
i Stockholm - hade han, som nämts haft 1957; således ett halvt sekel
senare. Men han visade mej, inte utan stolthet, en liten tavla målad re-
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dan 1896 - således då Frans Timen var 13 år. Det var, karakteristiskt
nog, ett naturmotiv från Nya Varvet.

Mellan den tavlan och hans senaste målning låg nästan exakt sju de
cennier. Vilken annan nutida konstnär i vårt land har en lika lång verk
samhet ett helt människoliv i bildkonstens tjänst?

*

Det vore att hårdra det hela att påstå att Frans Timen främst var en
Vänersborgsmålare. Motiven från Vänersborg och Vänersborgstrakten
kan inte påstås dominera hans verksamhet som konstnär. Men obestrid
ligt är Frans Timen den kanske främste i sitt slag som avbildat Väners
borg i olja och i blyerts.

Många av hans stora dukar visar Vänersborg eller motiv från omgiv
ningarna. Ett av de större verk som hänger på Göteborgs konstmuseum
är ett vintermotiv från Blåsut, och Göteborgs konstmuseum har i sin
ägo ytterligare några Vänersborgs-tavlor av Frans Timen. Dessutom har
man målat ett antal motiv från Dalbobergen, från Tackjärnsbacken och
den angränsade Punschdalen, d.v.s. ett skogsparti vid stranden av Vass
botten nära Lockerud.

- Åren där i Blåsut var kanske min bästa tid och jag målade faktiskt
riktigt bra om jag får säga det själv, sa Frans Timen då jag under besö
ket hemma hos den då drygt 80-årige konstnären sökte avvinna honom
så många vänersborgsminnen som möjligt.

- Och under den perioden gjorde jag en mängd stilleben, av vilka
några till och med ansågs mycket bra, mindes han.

Frans Timen kom i vårt samtal då och då tillbaka till sina utställnin
gar. Han drömde om en minnesutställning - självfallet på Färg och
Form i Stockholm. Men att ordna en utställning vid så hög ålder var nå
got han drog sig för, anförtrodde han den frågvise vänersborgaren som
hemsökt honom.

Nu kom trots allt Frans Timen tillbaka till Färg och Form; helt utan
besvär för egen del. Det arrangerades en minnesutställning på våren
1971, två och ett halvt år efter det att han gått. ur tiden. För utställnings
besvären svarade sonen Erik. Uställningen innefattade ett 80-tal num
mer, varav några också från Vänersborgs-perioden, och tidsmässigt
omspände minnesutställningen Timen-verk från 1907 till 1962.

Till 100-årsminnet av Frans Timens födelse - den 6 januari 1883 
anordnade Örebro Läns museum en minnesutställning i mars och april
1983. Museet hade, i nära samverkan med Erik Timen, lånat samman
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Från minnesutstälIningen över Frans Timen i Örebro läns museum 1983. Porträttet tv
återger Frans Timens far Erik Timen, fängelsedirektör i Vänersborg. På det andra foto
grafiet en vägg med landskapsmotiv, närmast t h en utsikt över Blåsut.

fler än 100 verk av Frans Timen till en mycket fyllig exposition, oljemål
ningar men också en och annan akvarell och en del teckningar. Även
här fanns verk från hela hans verksamhetstid, från målningar utförda i
Göteborg 1897 och i Vänersborg 1900, till tavlor daterade 1963. Väners
borgsmotiven var exempelvis en oljemålning på papp aven lykttändare
vid torget, Vänersborgs kyrka och några stadsvyer från Blåsut.
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Den här akvarellen med motiv från Fridas bok målade Frans Timen åt sin svägerska Karin
Lustine-Timen som placeringskort. På kortets baksida står också Birger Sjöberg-citatet
"Den första gång jag såg dig... ".

Hundraårsutställningen över Frans Timen borde egentligen lika väl
ha kunnat komma till stånd i Vänersborg; staden där han kom till mog
nad som konstnär, och där han på allvar började bli bildskapare. Men
det har senare framgått att intresset i Vänersborg inte var tillräckligt
stort för att ett sådant evenemang skulle komma att genomföras. Ska
kanske ett sådant ställningstagande - eller kanske snarare bristen på
ställningstagande - tolkas som ännu ett bevis för att Vänersborg inte
utan vidare kan göra anspråk på att vara en kulturstad? Våren 1984 på
gick, som många torde känna till, en intensiv debatt på detta tema på lo
kalpressens insändarsidor.

*
Det var således, vilket nämndes inledningsvis, Birger Sjöberg som ge

nom sina Frida-visor i ord och toner målade bilden av Vänersborg som
den svenska småstadsidyllen. Att jämföra den romantiske poeten Sjö
berg med den realistiske målaren Timen som vänersborgsskildrare är
knappast möjligt. Frans Timen blev, som vi sett, främst en av de stora
landskapsskildrarna i svenskt måleri. Men motiven från Vänersborg ut
gjorde bara en mycket ringa del i hans totala produktion under sju de
cennier.
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Det finns emellertid överraskande många förbindelser mellan Birger
Sjöberg och Frans Timen. De var nästan jämnåriga - Sjöberg var bara
två år yngre - och de gick samtidigt i läroverket (om än bara ett år, ef
tersom Birger Sjöberg slutade redan i fjärde klass i realskolan). Natur
ligtvis hade de många gemensamma kamrater, exempelvis Konstantin
Brobeck som ju senare blev förebild till Karl Ludvig i Kvartetten som
sprängdes. En annan bekant var Fredrik af Sandberg; en av de första
medlemmarna i Vänersborgs Söners Gille.

Men genom sin bror Hugo kom Frans Timen att få en alldeles särskild
relation till Birger Sjöberg. Det var nämligen Hugo Timen som gifte sig
med Karin Lustine - den flicka som Birger Sjöberg var så förälskad i
och som han friat till.

Både Hugo Timen och Karin Lustine var anställda på samma kontor i
Vänersborg; han som bokhållare och hon som kassörska. Och det var
Karin Lustine som, enligt företalet till Fridas bok, med "sina små men
fasta händer lyfte den jättestora kassaboken, än tankfullt lutande sitt
burriga huvud över den svarta och iskalla kopiepressen".

Både i Kvartetten och i brev till vänner har Birger Sjöberg beskrivit
sitt frieri till Karin Lustine. Han uppträdde i hög hatt och med en blom
bukett i handen då han föll på knä för Karin på gatan med ett allvar som
måste ha tett sig löjeväckande. Avslaget på frieriet berörde honom myc
ket djupt. Det är inte förvånande att Birger Sjöberg, då han senare fått
reda på att Karin Lustine förlovat sig med Hugo Timen, uttalade sig
förklenande om räkenskapsförare och kontorsslavar.

Frans Timen blev således svåger med visans Frida. Nu ligger emeller
tid både Frans Timen och Karin Lustine i släkten Timens familjegrav på
Strandkyrkogården i Vänersborg. Konstnärens bana ändade således i
den stad han under sina mest aktiva yngligaår hade som sin hemstad.

Sture Johanssonjödd i Vänersborg 1923.
Från 1950 verksam som journalist i
Stockholm, därav ett 20-tal år i dagspress
(Svenska Morgonbladet och Svenska
Dagbladet) och de senaste 15 åren vid
tidningen Byggindustrin. Har medarbe
tat i jlera tidigare årgångar av årsskrif
ten.
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Frans Timen och illustrationerna
till "Blomvers"

av Nils Pårud

Några anteckningar om konstnären och hans verk.

I mitten av januari månad 1968 besökte artikelförfattaren konstnären
Frans Timen i hans hem i Örebro. Anledningen till besöket, som hade
varit aktuellt ganska länge, låg faktiskt åtskilliga år tillbaka i tiden.

Det började nämligen med ett bokförvärv i Aspingtons antikvariat i
Stockholm, som då - i slutet av 1950-talet - ännu fanns kvar på
Drottninggatan 87. Numera har ju antikvariatet lokaler i Gamla Stan i
Stockholm.

Inköpet, frestande utlagt i ett av skyltfönstren, var Sigurd Dahllöfs
"Vänersagor", utgiven 1912 på Åhlen & Åkerlunds Förlag i Göteborg.

En försiktig fråga om antikvariatet hade ytterligare något inne av Si
gurd Dahllöf - redan en hastig bläddring i "Vänersagor" gav snabbt
mersmak på denne författare - besvardes dessvärre nekande. I stället
fick undertecknad en snabbredovisning av Dahllöfs författarskap med
slutkommentaren, att arbeten av honom var mindre vanliga i den antik
variska bokhandeln, särskilt hans diktsamlingar.

Eftersom Sigurd Dahllöf alltjämt levde föll det sig naturligt att ta di
rekt kontakt med honom i förhoppning att kunna förvärva något ur
hans omfattande produktion. Ett brev till honom gav ett mycket vänligt
och älskvärt svar samt dessutom med tillägnad några av hans sagor och
berättelser.

Redan vid besöket i det Aspingtonska antikvariatet hade innehava
ren, fru Inga-Lisa Hyltmark, talat med entusiasm om "Blomvers", som
en verklig Sigurd Dahllöf-vän borde ha i sin samling. Ett par år senare
lyckades det också undertecknad att få fatt på diktsamlingen; förvärvet
förmedlades dock genom ett annat antikvariat i Stockholm än Asping
tons. I)

Diktsamlingen "Blomvers", utgiven på Åhlen & Åkerlunds Förlag i
Göteborg, tryckt på Bonniers Tryckeri i samma stad 1910, är - för att
använda en senare tids terminologi - ett grupparbete av två konstnä
rer, där den ene står för text och den andre för bild.
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Presenlupplagan av "Blomvers"
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Ett antagande att det förhåller sig så har som grund att både Sigurd
Dahllöf och Frans Timen hade anknytning till Vänersborg och dessu
tom till Göteborg, dit den förre flyttat och den senare studerat vid Va
lands målarskola.

För att få veta mera om tillkomsten av "Blomvers" i allmänhet och
nöjet att träffa Frans Timen i synnerhet - och med en förhoppning att
kunna få köpa något konstverk av honom - skrev undertecknad till ho
nom i slutet av år 1967 och bad om ett sammanträffande.

Det kom ett svar, från hans i Örebro bosatta syster, fru Elsa Kind
blom, som ger beskedet "han har svårt för att komma sig för med att
skriva", men "att det säkert går bra att träffa honom här". En situati
on, där de flesta av oss kan känna igen sig, oavsett ålder.

Alltnog, vi träffas en lördagseftermiddag i Frans Timens hem, bostad
och atelje på samma gång, just då fylld av blommor i mängder. Konst
nären hade fyllt 85 år några dagar tidigare!

Det blev några timmars mycket angenämt samtal om konst, den egna
och andras, om böcker, om Vänersborg och dess läroverk, om väners
borgare och mycket annat. Frans Timen berättade, och skrivaren av
denna artikel lyssnade och antecknade.

När svenskar träffas konsumeras ju kaffe, och Frans Timen beklaga
de att han ej kunde bjuda på något annat, vilket i och för sig var alldeles
nog. Så frågar han med en glimt i ögat, "Dricker min herre konjak?".
Ett diplomatiskt svar antydde att det kunde tänkas förekomma. "Ut
märkt, i så fall skall vi ta fram en flaska fransk konjak, som bara står li
te otillgängligt i ett skåp".

Den otillgängliga flaskan togs fram och samtalet fortsatte, nu efter
hand med en titelbortläggning. En särskild anledning fanns, eftersom vi
båda två hade trampat i det vänersborgska läroverkets trappor, fastän
vid något skilda tidpunkter. Att bortse från titlar var eljest inte utan vid
are givet, då Frans Timen tillhörde en generation med andra värderingar
i cermoniella sammanhang än de, som är mera vanliga nuförtiden.

Om illustrationerna till "Blomvers" - eller vinjetterna, som Frans
föredrog att kalla dem - kan följande redovisas. Det var det första
uppdraget att illustrera en bok, som Frans hade fått. Han var god vän
med Sigurd Dahllöf, som vid den här tiden, 1909-1910, redan var bosatt
i Göteborg. Denne reste därför till Vänersborg, där Frans bodde, för att
diskutera utformningen. Då hade Frans dessförinnan gjort detaljstudier
av blommor och växter och hade förslag, som de sedan enades om.

"Blomvers" innehåller 34 vinjetter och för hela uppdraget - inklusi
ve omslagsteckningen - fick Frans i arvode ett hundra kronor. Han
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DAHLLÖF

Den påvra varianten av "Blomvers"
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nämner också, att boken kom ut i en andra upplaga. Vid tiden för vårt
samtal helt ovetande om den s.k. påvra varianten, frågade underteck
nad ej om den nya upplagan skiljde sig från den första. Det vanliga för
farandet är ju att en ny upplaga inte avviker från den ursprungliga för
sta, bortsett från att smärre tryckfel eller liknande har rättats.

Omslagsteckningen till presentupplagan är spm synes hållen i en gan
ska jugendinspirerad stil, se bild på sidan 23.
Vinjetterna har en något stramare stil, och flera av dem är små minia
tyrkonstverk, där konstnären på den begränsade ytan av 45 x 45 mm 
de är sålunda kvadratiska - lyckats förmedla något av det lekfullt
skämtsamma och ironiska innehåll, som själva blomversarna uppvisar.
Det är ett milt natursvärmeri, där text och bild utgör en harmonisk en
het.

Carl Wilhelmson, den av Frans beundrade läraren vid Valands målar
skola, har enligt många bedömare satt påtagliga spår i hans konstnär
skap. Några sådana drag finns märkligt nog inte i de aktuella vinjetter
na. Däremot är det lätt att se dem som ett uttryck för konstnärens tidiga
intresse för naturen, ett intresse som ju skulle följa honom livet ut.

När Frans talar om sin debut som illustratör gör han det med viss dis
tans som antyder, att betraktaren bör se dessa bilder som ett ungdoms
arbete. Han tillägger, att han fått höra uppskattning för sin insats och
slutar med att säga, att "Milles var nöjd med dem". Den som avses är
givetvis skulptören Carl Milles!

FLADER

1!1~~i-!-Il(;-t!"_:)".·7t:-~~~-:-I·-~1·-=-!.-cI·I-to:=:~: k::~e::r:::s:~:: fläder
och kokar på sitt te.

Ty trulsig humlegumma,

förkyld, kan knappast bromma

och går på benen krumma

tm Flädermors supe.
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MARTALLEN
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i blåsten. - och håller sig kvar.

Exempel på versar och vinjetter i "Blomvers"
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Det bör även framhållas, att det var vanligt vid seklets början att il
lustrera böcker med små vinjetter, gärna då i det lilla, kvadratiska for
matet. När Frans Timen gör det i sin debut 1910 har några andra samti
da konstnärer redan prövat på denna form av bokutsmyckning. Som
exempel kan nämnas Sigge Bergströms illustrationer till böcker av Si
gurd Agrell 1906 respektive 1908. 2)

Till läsarnas nöje återges här ett par exempel på både vers och vinjett i
"Blomvers". Dikten om "Fläder" finns på sidan 47, och "Martallen"
på sidan 75 i samlingen, som också avslutar boken. Se sidorna 26 och 27
i årsskriften.

Samtalet glider över till barndoms- och uppväxtår, och Frans visar
bilder från Nya Varvet i Göteborg, där fadern var bevakningsbefälhava
re vid fängelset, anordnat på det tidigare militära området; denna
straffanstalt är en föregångare till Härlanda-fängelset i Göteborg. I
samband med faderns befordran till direktör vid straffängelset i Väners
borg 1898, flyttade familjen Timen dit.

Redan före flyttningen till Vänersborg visar den blivande konstnären
prov på sin talang. Frans berättar engagerat om sina första målningar
och teckningar med motiv från Nya Varvet. Det är lätt att instämma i fil
dr Kjell Hjerns omdöme, nämligen "att han ovanligt tidigt funnit sin
väg". 3)

Karakteristiken avser en målning, daterad 1897, från Grottparken på
Nya Varvet. Denna målning är en fjortonårings verk, men parkens träd
och berghällarna där bakom är återgivna med samma omsorgsfulla rea
lism som naturen i senare landskapsmålningar.

Under vårt samtal om konst visar Frans en lång rad målningar och
teckningar. Han nämner i förbigående, att han har omkring 300 konst
verk i sin atelje, ett imponerande livsverk i sitt slag.

En tavla som särskilt fäster sig i betraktarens minne är ett motiv från
Packhusplatsen och Skeppsbron i Göteborg, med ett tågsätt på väg från
Lilla Bommen. Målningen är signerad 1926, och hör alltså till ett långt
senare skede än tiden kring "Blomvers" . Om denna målning säger
konsthistorikern Kjell Hjern att den är "Timens mest ambitiösa göte
borgsskildring" . Även om den är bra, kan den inte mäta sig med det
konstverk, som har betecknats som en utomordentlig fullträff, nämli
gen"Järnvägsstationen i Finnerödja" (som finns på Moderna Museet i
Stockholm). Med denna tavla, målad 1931, har konstnären mutat in en
del av Västergötland, som tidigare varit försummad eller bortglömd,
nämligen Tiveden. Den återges också ibland i samlingsverk och antolo
gier, just för att illustrera en karakteristisk del av Västergötland. 3),4)
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Vi pratar om Vänersborg och dess läroverk, där vi förgäves märker,
att några gemensamma lärare att skvallra om - det har vi inte, ålders
skillnaden är för stor. I kretsen av lärare är det några som Frans minns
med glädje, särskilt lektorn i franska, Olof Örtenblad, som figurerar i
några av de historier som Frans särskilt kommer ihåg. Bland skolkam
raterna blev några mera personliga vänner, och Frans talar med värme
om Rolf Breithaupt-Meyer och Fredrik af Sandberg, båda även student
kamrater från år 1903. Frans talar om sammanhållningen bland elever
na, och den kunde ju befrämjas genom gruppens ringa storlek. Det ak
tuella året var det endast 14 studenter, 6 från latin- och 8 från reallinjen.

Frans berättar gärna om sin släkt och sin bakgrund, säger i detta sam
manhang, att hans farmor var född Gyllenhammar, gift med styckjun
karen vid Göta Artilleriregemente, Frans Leonard Timen. Frans far, Er
ik Gustaf Leonard Timen, började också som militär, och övergick efter
underofficersexamen till fångvården och blev fanjunkare vid Varbergs
fängelse 1875, tjänstgjorde under åren 1879-1898 som bevakningsbefäl
havare vid Nya Varvet. Och från sist nämnda år fram till pensionerin
gen 1919 som direktör vid fängelset i Vänersborg. 5), Il)

På tal om yrkesvalet, konstnärsbanan, var självklar, med tanke på att
både fadern och farfadern varit militärer, svarar Frans, att det fanns in
get alternativ: han skulle bli konstnär. Och tillägger, med berättigad
självkänsla, att det har ju gått rätt bra. Däri kan man bara instämma!

Så långt samtalet med Frans Timen i början av år 1968. När vi säger
adjö till varandra talar han om, att han skall förbereda en resa till Ny
hyttan för att kurera sig. Han har en del bekymmer med hälsan, och
hoppas på bättring på kuranstalten.

Sommaren samma år förmedlar tidningarna nyheten att Frans Timen
avlidit. En konstnär med rötter i sekelskiftets Vänersborg hade gått ur
tiden.

***

Några år efter besöket i Örebro får undertecknad via ett antikvariat i
södra Sverige ett erbjudande att köpa Sigurd Dahllöfs "Blomvers" .
Med tanke på bokens lämplighet som present - framför allt till en vä
nersborgare - beställdes den. Och får så småningom i handen det
exemplar, som visar sig vara den s.k. påvra varianten, se bild på sidan 25.

Efter visst funderande infinner sig frågan: är detta ett exemplar från
den nya upplaga, som Frans Timen talade om?
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ÅHLEN & ÅKERLUNDS FÖRLAG, GÖTEBORG

Dikter af Sigurd DablliJf
Omsjagsteckning och vignetter i färg af

Frans Timln.
Originellt och vackert band med sidenband att

tillknyta.

nI lUtfotade och .kAlm.ka diktstumpar hyllar poeten sina gun.t
Iingar och nArmare bekanta ur /loran. Han smAptatar med dem hjArt
ligt och flIrtroligt. framkastar vlln.kapliga anmärkningar Om der..
hAllhing och l.fnad.vanor eller tecknar m.d ett par .nabba .tuck de
ra. biografi.

SA fyndigt och älskvärdt förmilnskligar POetf" .ina blom.tcr~n_
"er och med .A Ifdigt bfhag fullgllr ha" sin glad••y••la. som spel-
man vid f" okon.tlad .ommarflht. > SIQc~holm$ Dagblad.

J 3 J. Blomvers. 2: 25

Från Åhlen & Åkerlunds Förlags Bok-Katalog 191O-191l.

Eftersom de båda upphovsmännen till "Blomvers" inte längre kan
tillfrågas, måste svaret sökas i arkiv och bibliotek. Efterforskningar
börjar.

Det svar som kommer från Kungl. Biblioteket i Stockholm ökar sna
rast mystiken. Vårt nationalbibliotek har nämligen bara en variant av
"Blomvers" , den som med förlagets introduktion kan benämnas pre
sentupplagan. Trycklistan nämner ingenting om att mer än ett exemplar
skulle ha levererats till Kung. Biblioteket. Slutligen - varken Svensk
Bokkatalog eller Åhlen & Åkerlunds Förlags kataloger nämner något
om den påvra varianten. Officiellt finns den således inte - fastän arti
kelförfattaren har den högst påtagligt i sitt bibliotek, intet anande att
det var en dunkel existens som kom en gång från antikvariatet! 6)

Ytterligare en fråga inställer sig: hur kommer en inofficiell bok ut på
marknaden?

Kungl. Biblioteket hänvisar till Bonniers arkiv, där arkivchefen Yng
ve Rydholm (ytterligare en person med vänersborgsanknytning i den här
berättelsen!) lämnar det nedslående beskedet, att det inte finns något ar
kivmaterial alls från Åhlen & Åkerlunds Förlag från den aktuella tiden,
dvs åren omkring 1910. Det förstnämnda förlaget har som bekant gått
upp i Albert Bonniers Förlag, och följaktligen borde det sistnämnda ha
den korrespondens mellan författare och förlag som bevarats till efter
världen. Så är alltså inte fallet. 7)

Nu är undertecknad inte den ende som beklagar bristen på handlingar
från Åhlen & Åkerlund. Bokförläggare Åke Runnquist hos Bonniers
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Förlag har nyligen gjort det beträffande en annan författare, som är ak
tuell hos förlaget vid samma tid, nämligen den på sin tid mycket kände
och läste kriminalromanförfattaren Stein Riverton, alias Sven Elvestad,
alias Kristofer Svendsen från Halden. Denne stjärnjournalist och för
fattare debuterade på Åhlen & Åkerlunds Förlag år 1911 med kriminal
romanen"Järnvagnen" som blev en stor framgång. 8)

En uppfattning om den brokiga mångfalden i förlagets bokutgivning
får en nutida läsare bäst genom hänvisning till bokkatalogen från 1910
1911. Som synes - se bilden på sidan ... - blandas skir poesi från pa
ret Dahllöf-Timen med avslöjanden från de sibiriska fängelserna, and
löst spännande kriminalfall och sexualupplysning. Att förlagets leda
re, Erik Åkerlund, gjorde goda affärer med en sådan kombination av
författare- böcker, sällan tidigare prövad, ligger i sakens natur. 9)

***

Vad skiljer då presentupplagan från den påvra varianten? Två påtag
liga olikheter finns, nämligen omslag och storlek.

Presentupplagan har, som framgår av bilden på sidan 30, en omslags
teckning av Frans Timen och dessutom ett blått sidenband att tillknyta,
för att citera förlagets katalogtext. Enligt förlagsreklamen är "Blom
vers" inbunden i herbarieform. Det stämmer också. Det blåa sidenban
det har placerats i boken på samma sätt som band brukar vara insatta i
ett herbariums pärmar.

Bakre omslag har förlagets firmamärke, under vilket finns prisupp
giften, boken kostar 2:25 kronor. Nedtill på bakre omslag anges att det
ta är tryckt hos Bonniers Tryckeri i Göteborg, dvs samma tryckeri som
tryckt boken i övrigt.

Den påvra varianten har ett enkelt omslag, med annan och sämre
pappkvalitet. Den har inte heller den måleriska teckningen på framsi
dan, och textens typsnitt är av annat slag. Det finns varken sidenband
eller urtag som visar var ett sådant skulle kunna ha varit insatt. Denna
variant saknar helt tryck på bakre omslag. Det innebär, att uppgift om
vem som tryckt omslaget saknas.

I fråga om format är presentupplagan 26 X 19 cm, ett mått som också
anges i Årskatalog för Svenska Bokhandeln. Den påvra varianten är nå
got mindre, 24,6x 17,9 cm.

Hur skall den påvra varianten kunna förklaras? Enligt Yngve Ryd
holm hos Bonniers arkiv kan följande tänkas ha inträffat. Sedan den ur
sprungliga upplagan, dvs presentupplagan, tagit slut hos förlaget, har
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ett antal exemplar tryckts upp i ark, skurits, häftats och försetts med det
påvra omslaget och sålts vid en senare tidpunkt. Och då till samma pris
som presentupplagan, kronor 2:25. Med tanke på utförandet kan de
båda upplagorna knappast ha förekommit i handeln samtidigt, ty vem
vill betala 2:25 för en bok som har ett enkelt omslag, om man för sam
ma pris kan få en med tjusigt omslag och försedd med blått sidenband?
7)

En granskning av Årskatalog för Svenska Bokhandeln från år 1910
till 1929 ger negativt resultat: den påvra varianten finns över huvud ta
get inte redovisad.

Konstnärens son, Erik Timen, har till slut också blivit tillfrågad om
de två varianterna av "Blomvers". Men han kan, så här långt efteråt,
inte lämna någon information i ämnet. II)

Det handlar tydligen om en dold utgåva, som förlaget sänt ut och som
sannolikt åkt snålskjuts på framgången med den första.

Böcker har som bekant sina öden. Vid sökandet av uppgifter om den
dolda varianten av "Blomvers" har undertecknad ibland trott sig nära
gåtans lösning, men hamnat i samma situation som den som H.C. An
dersen skildrar så här:

"Jag känner på lukten, att det är några blommor här inne, säger den
gamle slottsfogden, men han kan inte se dem". 12)

Den som i likhet med studenten i H.C. Andersens saga om "Lilla Idas
blommor" kan komma med en uppgift som minskar mystiken kring den
påvra varianten är välkommen!

Nils Pårud

Artikelförfattaren är född i Väners
borg 1923. Efter akademiska studier i
Göteborg och Lund anställning vid
statliga verk i Stockholm. Sedan 1961
bosatt norr om Dalälven: först som
statens socialvårdskonsulent i Falun,
Östersund och Härnösand, efter 1964
lärare vid socialhögskolan i Umeå.
Numera universitetslektor i rättskun
skap vid Umeå universitet.
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Nothänvisningar

I) Jämför här Bengt Rurs uppsats i Bokvännen Nr 2/1983 om det Aspingtonska
Antikvariatet i Stockholm.

2) Georg Svensson-Holger Ahlenius, Den svenska boken 50 år, sid. 44-45.
3) Kjell Hjern, Göteborg i konsten, sid. 157-159.
4) I samlingsverket Västergötland framhåller professor Sten Karling i uppsatsen

"Västergötland i konsten" att det är Frans Timens förtjänst att ha introducerat
just Tivenden i konsten, se sid. 216-217.
Jämför även I Västergötland, under red. av Hugo Swensson, där den aktuella
tavlan från Finnerödja utgör ett blickfång, sid. 185.

5) Sveriges Statskalender 1919
6) Skrivelse från bibliotekarie Lars Olsson, Kungl. Biblioteket
7) Samtal med arkivchefen Yngve Rydholm, Bonniers Förlag
8) Åke Runnquist, Uppsatsen om Stein Riverton i Jury Nr 2/1984
9) Åhlen & Åkerlunds Förlag, Bok-Katalog 1910-191 I

10) Se fotnot nr 7)
II) Skrivelse från Erik Timen, Bromma
12) Se berättelsen om Lilla Idas blommor i antologien "Sagor man inte glömmer",

sid. l3 ff

Biografiska notiser
DAHLLÖF, SIGURD, 1877-1964, född i Vassända-Naglum, död i Göteborg. Föräldrar,
jägmästaren Tell Dahllöf, 1845-1920, och Tekla, född Berggren, 1848-1920. Fadern elev
vid läroverket i Vänersborg 1854-1859.

Debuterade 1908 med diktsamlingen "Långt bortom åsarna", följd av diktsamlingen
"Furor" 1909 och berättelsen "Brudkronan" 1910, samtliga på Åhlen & Åkerlunds För
lag.

Efter kontorsanställningar 1894-1909, fri författare 1909-1919, därefter anställd vid
Göteborgs Hamnarbetskontor 1919-1942.

Förutom tidningsartiklar har Sigurd Dahllöf skrivit ett tjugofemtal böcker, bland annat
tretton historie- och sagoböcker och sju diktsamlingar.

TIMEN, FRANS, 1883-1968, född på Nya Varvet vid Göteborg, död i Örebro.
Föräldrar, fängelsedirektören Erik Gustaf Leonard Timen, 1852-1936, och Helga, född
Råhlander, 1853-1937.

Släkten Timen härstammar från Västsverige; Frans Timens farföräldrar var styckjun
karen vid Göta Artilleriregemente, uppbördsmannen vid Fouragemagasinet på Carlsborgs
Fästning, svärdsmannen Frans Leonard Timen, 1820-1897, och Maria Charlotta, född
Gyllenhammar, 1828-1902.

Släkten Timen har eljest sina rötter i vårt östra grannland. Frans Leonard Timens far,
Erik Gustaf Timen, 1763-1842, var ostindiefarare och deltog bl.a. i slaget vid Svensksund
1790. Före Erik Gustaf Timen levde släkten i Finland, och i den fanns flera präster, då
med namnet Timenius.

Frans Timen blev student i Vänersborg 1903, och efter några års informatorstjänst följ
de studier vid Valands målarskola i Göteborg 1906-1907. Deltog 1906, 1908 och 1909 i Gö
teborgs Konstförenings utställningar och debuterade 1909 i Stockholm i en utställning hos
Hallins konsthandel tillsammans med tre andra Valandselever (i den konsthandel där Si
gurd Dahllöf var kontorschef 1907-1909).
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Efter studieår i Paris 1911-1912 tillbringade Frans Timen några år i början av 1920-talet
på Mallorca och i Spanien. Därefter bosatt i Stockholm och Finnerödja, och från 1936 till
sin bortgång i Örebro. Frans Timen är representerad i Nationalmuseum, Moderna Muse
et, Göteborgs Konstmuseum samt flera svenska provinsmuseer, Institut Tessin i Paris och
svenska instituten i Rom och Minneapolis.

Medlem av Färg och Formgruppen 1948 och ledamot av Konstakademien 1949. Erhöll
1963 Örebro läns landstings första kulturstipendium och fick 1967 motta Hjalmar Be
rgmanspriset.

***

BREITHAUPT-MEYER, ROLF, 1884-1978, född på Rånnums egendom, Västra Tun
hem, död i Kalmar.

Student i Vänersborg 1903, efter officersexamen underlöjtnant vid Västgöta regemente
1905, löjtnant 1909, kapten 1920, major 1929 och överste i armen 1942. Befälhavare för
Kalmar försvarsområde 1942-1944.

KINDBLOM, ELSA, född Timen, 1888-1981, syster till Frans Timen. Utbildad till
kartritare, gift med lantbruksingenjören Gösta Kindbom. Bosatt större delen av sitt liv i
Örebro.

SANDEBERG af, FREDRIK, 1884-1961, född i Vänersborg, död i Uppsala.
Student i Vänersborg 1903. Efter militär karriär jur. kand. examen i Uppsala 1922, och

sedan verksam som praktiserande jurist ett tiotal år. Ägare till Moholms säteri 1936. Kam
marherre vid hovet 1932.

Inträdde som en av de första i Vänersborgs Söners Gille vid dess bildande 1905, och er
höll Gillets medalj vid 50-årsjubileet 1955.

ÖRTENBLAD, OLOF GUSTAF, 1854-1936, född i Ör, Dalsland, död i Stockholm.
Fil.kand. i Uppsala 1878, fil. lic. 1883 och fil. dr. 1885. Lektor vid läroverket i Väners

borg 1887-1899 i franska och engelska. Lektor vid Södermalms Högre Allmänna Läroverk
i Stockholm 1898, rektor där 1903-1920.
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"Bålets eld och smittans gift"
Två tragiska 150-årsminnen.

av Stellan Granat

"
Nej, en pröfningstid för mannamodet,
Svea Barn! är detta vredens år.
Räds, en sjuksäng byts till dödens bår;
Räds, i ådern stelnar fria blodet,
Liksom källan sinat i sitt lopp.
Då från underjorden stiger upp
Någon urkrafts dolda andar.
Att sitt gift i luften blanda
Och lik dessa kärrets fosforsken,
som hvar lifsflägt, sund och ren
Pestbemänga, att förbrinna

Så sig höjer upp ur afgrunds dy
Sjukdomsanden, dödens hemska vålnad;
Och liksom af åskans slag förkolnad
Fall/er barndom, ungdom, ålderdom

Blott den sorgsne räknar urets slag:
Mörkret är för honom minnets dag.
Van han hör att olycksklockan klämtar.
Kanske något grafvens offer än! -
Mörka grafvens? Nej - Ett ljussken flämtar,
Blodrödt upp mot himmelen -
Gud! hvad moln af rök och lågor
Hvirfla liksom elfvens vågor
När de brutit sluss och damm
Ren ur elden släpas fram
Sjuklingar och barn och gamla
Innan tända taken ramla
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Sorgsna år! nu vid din aftonstund
Slut med bättre dagar ett förbund
Eller skola forntids skräckhärolder,
Digerdöd och Bränneålder
Mana fram ur hög och grift
Bålets eld och smittans gift?

Dessa rader ingår i "Året 1834. Skaldestycke" författat av Magnus
Martin af Pontin (1781-1858), kunglig livmedikus och medicinalråd och
känd såsom författare till såväl ett flertal vittra arbeten som vetenskap
liga verk inom medicinens område.

Vid en konsert som hölls i stora riddarhussalen i Riddarhuset i Stock
holm "till förmån för de genom branden nödlidande i Wenersborg"
framfördes "Året 1834" av herr Almlöf. Skaldestycket trycktes även
och såldes för 8 sk. banco till samma ändamål. Det hade tonsats av
kungl. hovkapellmästaren Johan Fredrik Berwald (1787-1861) som med
sin hustru sångerskan Mathilda Charlotta Berwald även deltog i konser
ten.

Diktens dystra mollackord frammanar den stämning av undergång
som blivit en alltför påtaglig realitet för de dubbelt drabbade vänersbor
garna genom de båda svåra olyckor som övergick staden 1834; kolerae
pedemin på sensommaren följd en månad senare av den nästan allt ut
plånande stadsbranden.

Europa hemsöktes på 1830-talet aven ovanligt svår och omfattande
koleraepedemi som 1834 svept in över Sverige. Under sommaren drab
bades Göteborg och därifrån spreds smittan vidare till Vänersborg. l
Tidningen för Wenersborgs Stad och Län skrevs till 50-årsminnet av
händelserna följande: " ... Året 1834 var ett fasans år för hela vårt land
ty det var då den hemska asiatiska gästen, koleran, hemsökte vårt land.
Till Venersborg infördes sjukdomen från Göteborg och härjade fasans
fullt härstädes. Värst var det under en tid av tre veckor i slutet af augusti
och början av september, då hundratals människor föllo offer för farso
ten; husen stodo mångenstädes tomma och hela familjer dogo. Sjukhus
vora inrättade här och var i staden; de vora ständigt fulla men vistandet
därstädes blef i allmänhet ej långvarigt; de fleste sjuke fördes från lasa
retten till kyrkogården. Stadens kyrkoherde, magister J. Hallen, var
gammal och pastoralvården sköttes af komministern i Vassända Anders
Sjöberg, hvilken sedan mörkret inträdt, jordfäste liken, ty detta fick ej
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ske vid dagsljus. Stadsläkare under denna pröfningens tid var den men
niskovänlige doktor Sandmark, ... ; han gjorde allt hvad i hans förmåga
stod, dervid biträdd af stadens öfrige läkare, jemte andra här för tillfäl
let tjenstgörande bland hvilka må nämnas d:r Ouchterlony från Stock
holm. Man försökte naturligtvis äfven här de vanliga desinfektionsmed
len: rökning, golfvens bestänkande med ättika o.s.v. men utan att detta
medförde någon lindring i farsoten.

Från vår stad fördes smittan öfver till Uddevalla genom ett par höke
rihandlare, som varit på besök härstädes och lyckades smyga sig genom
karantänen. Begge dogo i kolera och nu härjade sjukdomen äfven i Ud
devalla. Knappt hade koleran slutat sina härjningar förrän staden hem
söktes af den ofvannämnda eldsvådan, så att aldrig vår stad varit så
svårt utsatt för pröfningar och elände som året 1834... "

Sammanlagt dukade 138 av de kolerasmittade under för sjukdomen i
staden. Koleraepedemiens offer begravdes på en plats sydöst om staden,
där sedemera kyrkogården No. 2 anlades och invigdes 13 sept. 1870.
Dess nordöstra del kom att bestå av den gamla kolerakyrkogården från
1834. Invid denna plats kom landstingets lokaler att uppföras.

Ett stycke in i september månad avmattades och upphörde epedemin.
Sexton år senare drabbades dock staden återigen av koleran som då
skördade 79 dödsoffer och redan 1853 bröt den återigen ut inom Vä
nersborgs stadsområde varvid 24 personer rycktes bort. En fjärde och
sista gång skulle vänersborgarna drabbas av den fruktade farsoten som
ej lät sig stoppas av samtidens tappra men verkningslösa motåtgärder.
Detta år 1866, skördade liemannen inte mindre än 156 offer bland de
333 i kolera och 243 i koleradiarre insjuknade vänersborgarna. Emeller
tid var 1834 års epedemi procentuellt den i särklass värsta, inte bara i
Vänersborg utan på flertalet av de platser som drabbades detta år.

Sensommarens räcka av sjukdom, död och oro för familj och vän
krets var knappt tillända förrän ödet återigen slog till hårt och obevek
ligt. I Uddevalla Weckoblad för fredagen 10 oktober 1834 läses: "Sist
lidne lördags afton (Uddevalla drabbades tisdagen 29 juli 1806 aven to
tal stadsbrand) omkring klockan 7 observerades på östra horisonten en
stark rådnad, hvilken fortfor hela natten. Att den förorsakades aven
eldsvåda på längre afstånd var lätt att se men att denna var af så stort
omfång och en så förödande natur, som följande dag blef bekant kunde
ingen ana. Beklagligen spridde sig dock redan på söndagen det ryktet att
hela staden Venersborg belägen på 3 mils afstånd härifrån blifvit ett rof
för de härjande lågorna. Detta ryktet förvandlades på aftonen till full
komlig visshet sedan flere personer som härifrån ditrest, återkommit.
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Elden hade utbrutit i skomakaren och garfverifabriqueren Kylanders
hus vid Södra eller Edstullen vid ovarsamt behandlande av beck som
skulle kokas till tran. Endast omkring 10 stycken av de minste husen äro
räddade undan den allmänna förödelsen. Hvilket rysligt efterspel till
den härjande farsoten, som för två veckor sedan hemsökt denna olyckli
ga stad, som nu, från den därstädes förut rådande allmänna industri
och välmåga, ser sig försatt i ett bedrövligt tillstånd. Ingen af vår stads
invånare, som minns den för 28 år sedan oss öfvergångna lika beskaffa
de förödelsen (4 oktober 1834) lär heller ha glömt den av wenersborgs
boarne mot oss då visade frikostighet och vi äro äfven öfvertygade att
ingen, som möjligen dertill eger förmåga, som möjligen dertill eger för
måga, lär undandraga sig att åt de olyckliga offra sin skärv."

En ohygglig katastrof var ett faktum och Vänersborg var i praktiken
helt utplånad även om några få hus skonats i det eldhav som gått fram
över stadsbebyggelsen. I sina levnadsminnen skrev lagmannen Harald
Almqvist (f. 1773 på Visingsö d. 1849 i Vänersborg): "--- Hemkommen
den 4 derpå följande oktober från ett hållet urtima ting i Grästorp fick
jag mot aftonen samma dag just då jag och min hustru höllo på att dric
ka the, erfara, att larmtrumman och klockringning antydde att elden
var lös i staden närmare Edstullen hos en skomakare Kylander . Då den
na händelse inträffade i andra ändan af staden långt ifrån vårt bebodde
hus, kunde vi icke föreställas oss möjligheten deraf, att elden skulle
sträcka sig till oss, i synnerhet som vädret var alldeles lugnt. Men vi be
drogo oss i denna förhoppning. Elden fick ohejdat utbreda sig mer och
mer och rasade i så ytterlig grad, att alla hus i staden och deribland mitt,
med undantag af endast några få kojor, blefvo innan påföljande mor
gon till grushögar förvandlade. Jag med hustru och barn blefvo således
husville och en stor del af vår lösegendom uppbrann. Mistningen af vårt
trefliga och väl inredda hus jemte mycken annan egendom bekymrade
oss mycket. Lyckligtvis erhöllo vi väl någon ersättning för huset genom
brandförsäkringsvärdet, äfvensom för en del af den förlorade lösa egen
domen genom frikostige och hedrande sammanskottsgåfvor af den i
olyckan deltagande allmänheten från alla delar af riket. Men omsorgen
var i alla fall stor och vi voro husville. Först och till en kort tid fingo vi
jemte min svärfar Comerce Råd Krull, som äfven blef husvill, tak öfver
hufvudet i General d'Orchimonts hus (Generalmajoren Wilhelm Alb
recht d'Orchimont 1783-1861, chef för Wästgöta - Dals regemente).
(Den s.k. "Skansen, nuv. Edsgatan 2, fastigheten förvärvades av kom
merserådet Jonas Krull i slutet av år 1834. Efter hans död 20 jan. 1835
övertogs fastigheten av svärsonen lagman Almqvist med familj som
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flyttade dit i mars 1835 från Önafors) utanför Edstullen, men med hust
ru, barn, skrifvare och tjenstefolk kunde jag för min del icke här rym
mas. Jag hyrde en våning å Önafors, på ett haUt år, flyttade dit och
bodde där med de mina under tiden ---".

Hur uppstod då denna brand och hur kunde den få så ohyggliga pro
portioner? Den direkta orsaken var oskicklighet vid trankokning hos
skomakaremästare Kylander , bosatt i Edsgatan l0, huset söder om nuv.
Sagabiografen.

(Rörande stadens brand och återuppbyggnad se: Granat, Stellan: Nå
got om kulturaxeln, i denna årsskrift för 1980 samt Granat, Stellan:
Rådhus, handelshus och krogar - händelser och miljöer utmed brand
gatan som blev kulturaxel I - II i denna årsskrift för 1981 och 1982).

J. Th. Kylander saknade insikt i denna hantering varför han överlåtit
den till sina båda gesäller Karl Gustaf Löfgren och Erik Gustaf Hägnan
der, då Löfgren hade sagt sig vara väl förfaren vid trankokning. Kylan
der hade om eftermiddagen samma dag farit ut till sitt ägandes Torpa
samtidigt som de båda gesällerna vid 2-tiden påbörjat sin arbetsuppgift.
Man hade fyllt en inmurad gryta om 140 kannors rymd med två halv
tunnor skjelspäck. Allt gick lugnt och planenligt till framemot 6-tiden
på eftermiddagen då olyckan så var framme. Då kokade späcket häftigt
och fattade eld mitt i grytan varvid elden omedelbart spred sig. Inte
minst genom det kraftiga draget i verkstaden fick elden blixtsnabbt en
okontrollerbar omfattning. För odören och det kraftiga osets skull hade
man öppnat dörrar och fönster. Man sökte släcka elden med råa hudar
som togs upp ur kalkningskaren men alla försök att dämpa den upp
komna elden var förgäves och Kylanders gård stod inom en kort stund
helt i lågor varifrån elden spred sig snabbt till angränsande fastigheter.
Stadsbebyggelsen bestod till stor del av sammangyttrad träbebyggelse
där en mängd brandfarligt material förvarades. Man kom helt enkelt in
te åt kvarterens inre vid släckningsförsöken. Likaså var släckningsut
rustning och organisation högst otillfredsställande. Dessutom påpekade
landshövding Sandelhielm i rapport till Kungl. Maj:t att en av orsaker
na till den olyckliga utgången av branden var" ...bristen på arbetande
personer efter kolerans föregående svåra härjningar, de tillfrisknades
ringa krafter och modlösheten samt en uppkommen allmän
förvirring ... "

Något som under de efterföljande undersökningarna och förhören
förvånade var att larmsignaler inte gavs förrän först efter en halvtimma
sedan branden utbrutit då elden redan fått en stor omfattning. Hand
lande C.W. Skarin hade denna dag öppnat handel och härför avlagt
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borgared. För att fira detta gav han traditionsenligt s.k. borgarkalas där
flera sprutchefer deltog, varför dessa i tid ej hann varskos om faran och
organisera försvaret. Stadens sex sprutor var heller inte i bästa skick.
Sprutan nr. 1 var bristfällig och det visade sig att den under koleraepe
demin använts för att spola stadens gator och därefter tagis isär för tek
nisk översyn men inte åter satts ihop. Spruta nr. 2 blev redan under
transporten till Kylanders gård obrukbar då den kördes mot en stolpe så
att slangen revs sönder. I hastigheten fick man fel munstycke till sprutan
nr. 4 och det tog lång tid innan man fick det rätta på plats. Slutligen an
gavs att spruta nr. 6 varit obrukbar i flera år med gamla och trasiga lä
derslangar utan åtgärder vidtagits för att sätta den i brukbart skick.
Förutom dessa sex sprutor fanns av brandsläckningsmaterial 6 brandse
gel, 3 halvtunnor och 5 fjärdringar med von Akens eldsläckningsämne,
6 brandhakar, 8 stegar, 4 vattenämbar, 4 svabbar samt 2 vattentunnor.
Lägg till denna föga imponerande utrustning svårigheterna att ordna ef
fektiva vattenlangningskedjor från sjön. (Vattenledningar lades inte ned
i staden förrän 1882). Allteftersom eldens omfattning stod klar för var
och en övergavs sprutor och langningskedjor och det stora flertalet
skyndade hem till sig för att rädda mesta möjliga av sin egendom. Bran
den fortgick sålunda under hela kvällen och natten och påföljande dag
falnade den i brist på ytterligare näring då av staden förutom kyrkan,
residenset, kronobageriet (på nuv. fängelsetomten), kronohäktet (nuv.
Edsgatan 4 i hörnet Järnvägsbacken), fattiggården (Residensgatan 32,
riven 1971) samt ett W-tal mindre fastigheter enbart återstod skorstens
stockar bland grus och aska.

År 1827 hade Städernas Allmänna Brandstodsbolag bildats vari åt
skilliga husägare i Vänersborg kom att försäkra sina fastigheter och hä
rigenom kan man se hur framför allt stadens borgerskapet bodde. De få
som hade sin lösegendom försäkrad hade gjort detta i det engelska för
säkringsbolaget Phoenix, vilket led rätt stora förluster genom Väners
borgs stads brand 1834.

Enligt kungörelse i kyrkan inlämnade stadens invånare förteckning
på förlorad lösegendom för att Nödhjälpskomrniten skulle kunna för
dela de penninggåvor som strömmade in från olika håll i landet. Trots
dessa åtgärder led samtliga de 2300 husvilla, d.v.s. lejonparten av sta
dens befolkning svåra ekonomiska förluster, särskilt mindre bemedlade
som ej hade några försäkringar över huvud taget.

Skomakarmästare Kylanders fastighet var 23 VJ alnar utmed Eldsga
tan och 52 alnar djup, (l aln är 60 cm). Boningshuset var uppfört 1795 i
gran- och furutimmer samt tillbyggt 1823. Det var 22 alnar långt, 6 al-
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nar brett samt 9 Y4 alnar högt. Huset var försett med en 18 alnar lång
vinkelbyggnad inåt gården. Det innehöll en våning med vind under te
geltak med 1 tegel - och 1 täljstensskorsten samt 2 tegelskorstenar på
vinkelhuset och försett med vattentakrännor av trä. Allt som allt fanns
sex rum och kök. Inne på gården fanns ytterligare ett boningshus i tim
mer, uppfört 1828, av 6 alnars längd och 9 alnars bredd. På vardera vå
ningsplanet fanns ett rum. Uthusen var uppförda i dels timmer dels
korsvirke under tegeltak och bestod av ladugård med fähus, stall, vagn
bod samt lada och loge samt därovanför garveriinrättning. Av lösegen
dom som gick förlorad för Kylander var ett flertal utensilier tillhörande
hans näringsfång b!.a. 12 barkkar, som avbrändes till Yl aln ner i jorden
och därför blev obrukbara, 70 hudar engelskt berett sulläder, 30 dito
svenska kalksulläder, 500 stora och 300 mindre bockskinn, 30 stycken
utsmorda hudar och 50 barkade hudar, diverse kalv- och fårskinn, 500
tunnor ekbark, 1000 tunnor granbark, 100 tunnor björkbark, diverse
garvarfalsar och verksaker, ett järnbandat 90-kannorsfat, en annotions
bok vari en hel del fordringar var uppskrivna samt övriga husgeråd.

Lagman Harald Almqvist, vars levnadsbeskrivning ovan citerats, in
nehade ett av de större privathusen, beläget i nordvästra hörnet Vallga
tan och Kungsgatan, alltså i nuv. Plantaget mittför FrimurareIogen,
Kungsgatan 23. Boningshuset var 34 alnar långt, 18 alnar brett och 16
alnar högt (20,4; 10,8 resp 9,6 meter) och hade två våningar och vind.
Huset var uppfört av gran- och furutimmer, brädfodrat och målat med
gul oljefärg samt försett med skiffertak och försett med trävattenrännor
i järnkrokar och med stuprör i järnbleck. Nedre våningen omfattade sju
rum samt kök med bakugn och förstuga mitt igenom huset. Även över
våningen innehöll en!. brandförsäkringen sju rum jämte förstuga. Mel
lan våningarna gick en större trapp samt en mindre nerifrån köket till
östra rummet i övervåningen samt en med dörr tillsluten trapp till vin
den som var stor och rymlig och på vars västra gavel ett kontorsrum in
retts. I samtliga rum var taken försedda med dubbel trossning samt må
lade på väv och papper utom salen som försetts med gipstak med list
verk. Flera av nedervåningens fönster var försedda med fönsterluckor.
Övervåningen synes ha varit den mest påkostade och var försedd med
fem par deuz-batton-dörrar (pardörrar) samt två kakelugnar i porslin i
nisch och med mässingsluckor , tre runda kakelugnar i kakel i form av
pelare med mässingsdörrar och en fyrkantig kakelugn med järndörrar.
Bottenvåningens kakelugnar synes ha varit enkla ugnar av kakel med
järndörrar . Övervåningens väggar var målade dels i oljefärg i fyra rum
dels med vattenfärg i de övriga på ett underlag av antingen väv eller pap-
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per. Utmed hela Vallgatan bort till Drottninggatan låg en rad uthus och
ekonomibyggnader. Av lösöre verkar lagmannen räddat mycket av
rummens inredning men särskilt på vind och i uthus gick mycket förlo
rat som tunnor, vagnar med tillbehör, skåp och liknande som inte lätt
lät sig flyttas på.

Handlande C.W. Skarin som avlagt borgareden den olyckliga brand
dagen hade sitt hus vid Drottninggatan 8 i hörnet Residensgatan. Enligt
brandförsäkringsbrevet var det ett tvåvåningshus av furutimmer på ek
svillar och under tegeltak samt försett med källare.

Bottenvåningen innehöll fem rum och kök samt ett oinrett rum jämte
salubod medan övervåningen bestod av fem rum och kök. Förutom av
köksspisar och bakugnar i de båda våningarna värmdes det av kakelug
nar, varav några var av tegel några av kakel, samt kammarspislar. I
övervåningen var samtliga fem rum försedda med bröstpanel vilket även
fanns i tre av rummen på bottenvåningen. Saluboden var försedd med
lådfack, hyllor och disk. På fastigheten fanns också ett hus av furu- och
grantimmer med måtten 75 alnar långt, 1OY2 alnar brett och 19Y2 alnar
högt. (45; 6,3 resp 11,7 meter). Det innehöll tre spannmålsloft, loge och
höskulle samt trenne packbodar, stall och fähus. Dessutom var på tom
ten också uppförd en byggnad i korsvirke som innehöll två vedbodar. li
ten lada och ett stall. Framför allt gick Skarins varulager förlorat vari
bland märktes 25 tunnor råg, 4 tunnor sill, l tunna alun, l tunna krita,
20 tunnor salt, 30 kannor vinättika, 16 kannor brännvin, 7Yz kannor
rom, en större damejeanne vitriololja, 25 skålpund rotting, 105 skål
pund gulocker, 50 skålpund topp - och kaksocker, 20 skålpund kaffe
m.m. Hela årets inbärgade gröda förtärdes likaledes av lågorna.

I motsatta hörnet av detta kvarter, hörnet Drottninggatan och Edsga
tan låg stadens apotek som innehades av apotekaren Johan Henrik
ForshaelI, vilken efterträtt sin fader Jacob Johan Forshaell i denna be
fattning 1821. Apotekshuset var en tvåvåningsbyggnad i furutimmer
under skiffertak samt försedd med två välvda källare, något som bara
ett fåtal hus före branden 1834 synes varit utrustade med. Bottenvåning
en indelades i fem rum samt kök och skafferi med övervåningen inne
höll sju rum. Huset synes ha varit väl påkostat och i övervåningen var
fyra dörrar deuxbattondörrar och här stod också 3 porslinskakelugnar
medan tre övriga var av kakel och l av tegel, samtliga med järndörrar.
Mässingsluckor synes ha varit en relativt ovanlig lyx. Sex av övervåning
ens rum var försedda med bröstpanel och däröver vävspända väggar
målade med vattenfärg utom i ett som strukits med oljefärg. I sin skri
velse till Nödhjälpskomitten fångar apotekare ForshaelI väl stämningen
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i staden genom att beskriva sin egen situation: "I anledning av pålys
ningen i kyrkan förliden söndag får jag den äran ödmjukast anmäla
att jag genom den olyckliga branden lidit en förlust av 15.000 Riksdaler
riksmynt, hvilken uppgift jag nu gör på ära och tro och vill med ed fäs
ta. Varulagret och lösegendomen voro ej brandförsäkrade.

Ännu matt efter den cholerasjukdom, som jag genom fatiger och
själslidanden under den nyss förflutna choleratiden, ådrog mig, voro
mina krafter svårt medtagna genom kroppsarbetet vid sprutan der elden
kom lös och hemkommen, ansåg jag orätt att återkalla mitt vid släck
ningen sysselsatta folk (till antalet nio personer), förr än de sjelfe inså
go, att de intet kunde uträtta. Först när elden var nära mitt hus, hem
kommo de och genom deras och andra vänskapsfulla personer nitfulla
bemödande, utbars mycket i min trädgård, men der blef nästan allt det
lågornas rof, som ej hann transporteras utom staden. Af medicinaldro
ger blev föga eller inte räddat och det lilla som finnes är hufvudsakligen
sådant som funnits i de få räddade apotekets ståndkärl samt några nyss
hemkomna paketer.

Samlingar af vetenskapligt värde och för mig kära, blefvo lågornas
rof och en större electrisitetsmaskin förstördes i grund.

Olyckan är sällan ensam och en annan förlust är äfven min lott. Un
der cholerafarsoten lemnade jag obegränsad kredit till hvem som helst;
ty jag ansåg ej rätt att dagtinga med penningen då menniskolif voro i fa
ra. Muntliga reqvisitioner hunno ej alltid antecknas, och de skriftliga
kastades i en hög. Denna hög skingrades under bergningen och elden
har härjat bland reqvisitionerne af hvilka några haifbrända ingenfun
nits. De voro af ej obetydligt värde ty mina tillgångar tillät mig då att
hjelpa bredvid och uti andra städer boende, och en, dagarna efter, på
tomten återfunnen haifbränd reqvisition går till omkring 40 riksdaler.
Med granskning af dessa papper, har jag icke haft tid att ännu taga be
fattning, men värdet af de medikamenter som äro utborgade till de af
branden skadade, förut ej utfattige, handtverkare och dylike, är nu för
loradt för mig.

Alla de cholerasjuke jag sjelf botat och hvilkas antal, Gud vare tac
kad! är ganska stort, erhöllo medikamenter utur min alltid medförda
medicinalväska utan att jag ens kunnat anteckna hvad de fingo och nå
got hopp om ersättning eger jag ej.

Min inre tillfredsställelse är stor, ehuru jag till både kropp och själ
samt i ekonomiskt hänseende lidit mycket.
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Wenersborg och Kartene den 14 october 1834
J .H. Forshaell

Apotekare"

Vänersborg hade innan branden varit en relativt välmående stad med ett
väl fungerande närings- och handelsliv , verksamheter som nu helt av
stannade genom att staden faktiskt upphört att existera. Mycket var för
lorat och 2300 personer stod husvilla. Märkligt nog inträffade inget
dödsfall till följd av branden.

Omfattande rättsliga efterspel tog sin början för att utröna skuldfrå
gan till brandens uppkomst. Skomakare Kylander och hans båda gesäl
ler anhölls. Kylander och Hägnander släpptes och frikändes medan
skulden lades på Löfgren. Denne hade farit med osanning i det han på
stått sig vara väl förfaren med det arbete som trankokning innebär. Han
dömdes att såsom böter betala 32 sh banco för varje avbränt hus samt
ersätta Städernas Allmäna Brandförsäkringsbolag med det belopp det
fått utbetala nämligen 240.550 riksdaler banco. Om han ej mäktade ut
betala detta belopp skulle han antingen avtjäna detsamma med arbete
då varje dagsverke skulle värderas till 4 shilling 6 rundstycken eller und
gå 28 dagars fängelse på vatten och bröd. Givetvis fanns inget val utan
fängelsestraffet var det enda möjliga för en man i hans ekonomiska
omständigheter. Emellertid meddelades det att Löfgren "å härvarande
kronohäkte med döden aflidit i utblottat tillstånd den 28 februari
1835".

Snabbt bildades en nödhjälpskommitte för att draga försorg om de
mest akuta problemen. Många husvilla inkvarterades i kringliggande
socknar och från Kgl Västgöta Dals regemente rekvirerades tält. Det
gällde även att fördela de gåvor såväl in natura som i penningar vilka
strömmade in från skilda delar av landet.

Viktigt var likaså att snarast skapa en ny, fungerande stadsplan och
få igång stadens återuppbyggnad. Man utgick från det gamla rätvinkli
ga gatusystemet men flera nyheter infördes. Gatornas bredd ökades vä
sentligt. Mitt i staden lades en brandgata ut genom att man förbjöd åter
uppbyggnad av kvarteren mellan Drottninggatan och Kungsgatan.

Denna brandgata kom att innehålla torg och parker samt residenset
och kyrkan vilka båda byggnader på ett hår när klarat sig. Härigenom
delades staden i två lika stora hälfter. Särskilt vid de båda hotande
storbränderna 1860 och 1870 framkom klart och tydligt vikten aven
bred brandgata. Dessutom trädplanterades Edsgatan och Vallgatan ef
tersom lövträd fungerar som en dämpande ridå vid bränder. Nytt var
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också att man nu lade ut Hamngatan. Fram till olycksbranden hade be
byggelse gått ända fram till vattnet med magasin och bryggor och då
dessa börjat brinna var det omöjligt att bilda vattenlangningskedjor
från sjön. Ehuru Vänersborg var en sjöstad hade man helt enkelt inte
kommit åt vatten i tillräcklig mängd. Dessutom lades genom kvarteren
så kallade ränntomter ut för att man vid eldstillbud skulle komma in i
kvarteren och bekämpa elden från två håll. I den nya byggnadsstadgan
införde man desutom en lång rad bestämmelser för att förebygga brand
tillbud. Brandmurar skulle alltid finnas mellan trähus, trästockar fick
inte gå in i skorstensmurar, spån-, halm- och torvtak förbjöds liksom ett
flertal eldfängda verksamheter som fick läggas utanför staden.

Trots ivriga försök lyckades man inte mer allmänt få vänersborgarna
att återuppbygga sin stad i sten vilket de styrande ivrigt propagerade för
utan återigen växte en trästad upp ehuru betydligt säkrare än den som
brunnit ner. Med tanke på de resurser som stod till buds återuppstod
och hämtade sig Vänersborg relativt fort men långt fram i tiden levde
minnet kvar av det hemska året 1834 med sina båda svåra olyckor och
det kom att bli en om än hemsk så dock viktig milsten i stadens historia.

Stellan Granat född 1948 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Alvsborgs läns museiförening, numera
Stiftelsen Länsmuseet i Alvsborgs län.
Fr.o.m. 1 januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla.
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Minnen från en småstad
av Edvard Taube

Inom pensionärsföreningen SFRF har man tagit fram ett studiecirke
lämne med temat "Tid att erinra sig", och detta gav mig anledning att
inom den förening som är verksam i Ljungskile, där jag är bosatt sedan
drygt 20-talet år, kåsera om en del erinringar från bardoms- och ung
domsåren i Vänersborg, Birger Sjöbergs "Lilla Paris".

Jag återger mitt kåseri i stort sett i den form jag framförde det för en
del Ljungskilebor, alltså för åhörare som inte känner till den kära barn
domsstaden lika väl som Gillebröderna gör.

Låt mig först nämna något om hur familjen hamnade i Vänersborg.
På den tiden, det gäller 1800-talet och även långt in på detta århundra
de, var det ju så, att dom som ägnade sig åt militäryrket ej alls var hel
tidssysselsatta med detta.
"Beväringarnas" tjänstgöring inskränkte sig till 30 dagar, mest upptag
na av "exercis I" och marscherande, och officerarna och då isynnerhet
de som ej ägde någon förmögenhet att falla tillbaka på, fick hitta på nå
got annat vid sidan av.
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Det var mycket vanligt, i synnerhet under senare delen av 1800-talet,
att det var järnvägsbyggande, järnvägsförvaltning o.dyl som gav syssel
sättning åt många militärer av skilda grader.

Min far hade en farbror som först var sjöofficer, men som senare fick
anställning inom järnvägsväsendet. Han var den förste trafikchefen vid
"UVHJ" som man säger i Vänersborg, alltså Uddevalla - Vänersborg 
Herrljunga järnväg, Lö. en av de första i landet. Med sin maka bodde
han då i den stora lägenheten i övre våningen av stationshuset.

Såväl i ELA som i Bohusläningen har förekommit skildringar från
denna järnväg, och man har vid flera tillfällen avbildat den första tidta
bellen. Den är undertecknad A. Taube, och det var alltså min fars far
bror Arvid.

Om min farfar hette det att han var "sjuklig". Vari denna sjuklighet
bestod fick jag aldrig någon upplysning om, men det lär ha förhållit sig
så, att han i sin ungdom skadat sig i samband med simhoppning, och det
är ju många som råkat illa ut vid den sortens idrottsutövning. Detta
gjorde att han aldrig var så vidare kry.

Även han fick en befattning i UHVJ-fÖrvaltningen. Trots allt upplev
de han 64 års ålder, och hans maka överlevde honom i 44 år.

Trafikchefen med maka och en liten dotter är begravda på kyrkogår
den Nr l, strax intill där krematoriet nu finns, och såväl mina farföräld
rar som föräldrar vilar på kyrkogården Nr 3, Strandkyrkogården.

Min far var 10 år gammal när familjen kom till Vänersborg och gick i
läroverket fram till studentexamen 1887, samma år som fadern avled.

Det kan nämnas, att bland hans studentkamrater återfanns Lars
Magnus Engström, som senare blev känd för sin kamp för bevarandet
av katekesen i skolundervisningen, och bohusskalden Fredrik Nycander
född på Åby säteri. Att denne bohuslänsyngling gick i skola i Väners
borg berodde främst på, att det vid den tiden ej fanns något gymnasium
i Uddevalla.

Efter slutad skolgång kom min far in på Karlberg och blev därefter
officer på gamla Kungl. Västgötadals regemente, som då hade sin mö
tesplats på Grunnebohed.

Men det var samma problem för honom som för många andra, han
måste ha något att leva av, och han gick igenom Lantmäterihögskolan,
som på den tiden var en självständig högskola. Nu för tiden är den en
del av Tekniska högskolan, medan den gamla skolan låg i Lantmäteri
backen väster om Kungsträdgården i Stockholm.

Under ett W-tal år arbetade min far i lantmäteriyrket i Göteborg, där
han som sin förste chef hade den gamle lantmätaren och stadsingenjö-
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ren Reenstierna, ett namn som är känt för många i Ljungskile. Till skill
nad mot min maka hade jag aldrig tidigare haft några släktförbindelser
eller kontakter med Ljungskile men när jag kom bort på Ljungs kyrko
gård efter flyttningen, så bland det första jag får se, så var det just Re
enstiernas gravvård.

1910 fick min far plats som distriktslantmästare i Vänersborg, en be
fattning som han sedan uppehöll till pensioneringen, som jag vill min
nas inträffadde 1932. På den tiden var det andra förhållanden än nu.
Lantmätarna var även då statligt anställda, men dom hade dels statlig
lön, dels ett arvodessystem, vars detaljer jag dock ej känner till närma
re.
En distriktslantmätare fick dessutom ordna så, att han hade kontoret i
bostaden och anställde själv de unga män som skulle förkovra sig i yr
ket. Några kvinnliga lantmätare fanns det ej. I och med övergången till
lantmäteriet, så hade min far blivit reservare i det militära.

De flesta känner kanske till, att när det gamla Västgötadals regemente
lämnade Grunnebohed i samband med den nya härordningen, så kom
en del av regementet till Vänersborg. Det blev Kungl. Västgöta regemen
te, medan den del av regementet som uppehåller traditionerna flyttade
till Halmstad, och den senare delen kom min far att tillhöra.
Där ryckte han in 1914 som kapten i reserven och landstormsbataljon
befälhavare. Jag har en bild, där han sitter till häst, och man ser hur he
la kaserngården är full med gubbar i trekantiga hattar och armbindlar
och för övrigt civila kläder.

Det är inte alltid så lätt att vara yngst i en barnakull, ej minst som i
mitt fall, där det är stor åldersskillnad mellan syskonen, och det kunde
många gånger vara ganska besvärligt, men jag har ett litet övertag som
jag ibland griper till, och det är att jag är den ende av oss tre syskon som
verkligen är född i Vänersborg, och det är ju något alldeles särskilt med
det!

Den som något så när känner till Vänersborg vet, att bredvid Residen
set ligger ett stort, vitt hus som kallas Paalzowska huset efter den arki
tekt P. som länge var dess ägare. Huset ägs numera av Länsförsäkrin
gar . Och i det huset är jag född, i sängkammaren i lägenheten, översta
våningen söderut. Det var ju mestadels så det gick till på den tiden.

Läget på det huset var och är ju mycket tjusigt. I Vänersborg finns
numera två kanaler dels den nyare på Dalslandssidan som tillkom i sam
band med upprustningen och utbyggnaden av Trollhätte kanal 1916,
dels den gamla kanalen in emot staden, som nu endast har fasta broar
och som brukas som småbåtshamn.

50



I min barndom var det mycket livlig trafik i den gamla kanalen. Vi
satt i fönstret på Hamngatan 17 och tittade på Göta Kanal-båtarna som
dagligen och mycket punktligt lade till rätt nedanför.

Och från Strömsborg, rätt över kanalen, hörde man musiken under
sommarkvällarna. Livligt, trivsamt och idylliskt. Det var inte bara de vi
ta, prydliga kanalbåtarna som fortfarande går i regelbunden turisttrafik
och som man i Vänersborg i allmänhet kallade "Stockholmarna". Man
hade ännu inte kommit tilllångtradarepoken, och det var en betydande
trafik även med lastbåtar.

Vänersborg har aldrig varit någon utpräglad industristad, men där
fanns dock en tändsticksfabrik, och där fanns en mycket stor skofabrik,
A.F. Carlssons, landets första i sitt slag. Dessa industrier sände en stor
del av sina produkter med ångarna Näcken och Elfkungen som också la
de till mittför det Paalzowska huset.

Det var också lustigt att se, hur den livaktiga roddklubben lastade si
na båtar på de nämnda kanalångarna, när man skulle bort och tävla på
andra platser. Dagens "roddare" har i allmänhet bussar som fraktar
både båtar och folk direkt till bestämmelseorten, onekligen ett avsevärt
bekvämare transportsätt. När man byggde den nya kanalen, fick man
med hjälp av muddermassorna den ö som kallas Lilla Vassbotten och
som alltså är belägen mellan själva staden och Dalslandssidan och som
undan för undan utvecklat till ett industriområde. I min barndom var
detta område fortfarande till stor del oplanerad sumpmark.

Man undrar många gånger; från vilken ålder har man egentligen klara
minnesbilder? Men jag vet i alla fall två händelser som jag väl kommer
ihåg från det år då jag var 4 år, eller noggrannare räknat 4Yz år, vilket
var sommaren 1920.

Den ena händelsen var invigningen av Grunnebostenen, liknande den
som vid ungefär samma tidpunkt uppfördes på Bohusläns Regementes
gamla mötesplats Backamo.

Min far hade fått uppdraget att välja plats för Grunnebostenen, och
som lantmätare kände han till den då planerade vägsträckning som nu
går strax intill minnesstenen.

Invigningsdagen var mycket festlig med alla de gamla officerarna i
paradunifomer "modell äldre", med plymer i mössorna, medan många
av de civila deltagarna var frackklädda.

Den andra händelsen samma år var invigningen av Brättestenen på
den plats där Vänersborgs föregångare staden Brätte låg, vid södra än
den av sjön Vassbotten.

Invigningstalet hölls av landshövdingen Husberg, en mycket fin och
älskvärd man.
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Det fanns inte många bilar vid den tiden, så de flesta deltagarna kom
med båt från Vänersborg. Det var roddbåtar och det var segelbåtar, det
var en och annan motorbåt, och det var en stor dag med, vad jag vill
minnas, vackert väder.

I samband med invigningen inträffade en ganska märklig händelse
som visserligen inte hör till mina personliga minnen, men som det i detta
sammanhang kan finnas anledning att erinra om.
Den förste borgmästaren i den senare staden Vänersborg hette Belfrage.
Han hade som lO-åring kommit till Brätte med sin moder från Skott
land. Av vilken anledning vet man dock ej, och faderns öden är helt
okända.

Denne man blev stamfader till den svenska Belfrageätten. En ättling
till honom höll också tal vid invigningen, och sedan kommer det fram
en man till honom och säger, att "vi har funnit en sten som det står Be
lfrage på".

Då hade man på en gård i Älvdalen nedåt Trollhättan funnit delar av
den stora Belfrageska gravhällen som tidigare legat på Vassända gamla
kyrkogård. Man fick sedan fram flera delar, och det är den nu närmast
kompletta gravhällen som man kan se i vapenhuset till Vänersborgs kyr
ka.

Gamla tiders torgliv var synnerligen livligt. Den handel som där be
drevs gällde mest livsmedel, och det var till större delen bönder från
Frändefors och i vissa fall ända uppifrån Brålandatrakten som kom ner
till Vänersborg på onsdagar och lördagar med sina produkter.

Mestadels kom dom med små kärror och en häst, men det förekom
också större vagnar med två hästar, och på vintern var det slädar. Något
hindrande grus på vägarna var det inte tal om på den tiden. Man kom i
långa karavaner tidigt på morgonen. Tillståndet på eftermiddagen, när
dom körde hem, var inte alltid det bästa, men det var kanske förståeligt
att somliga intog lite "värme" i överkant efter en kall dag på torget. Att
det mestadels gick så bra som det gjorde, berodde väl främst på att det
inte var några bilar att tala om på vägarna. Och hästarna hittade själva
hem!

Även hemslaktat kött såldes från de öppna stånden såväl sommar
som vinter, och det var under hygieniska förhållanden som knappast
skulle gillas eller ens tillåtas i våra dagar. Många fordon och hästar par
kerades inne på gårdarna runt torget, i allmänhet bakgårdar till butiker.
Om dom betalade någon "parkeringsavgift" vet jag ej. Troligen inte,
då torgfolket sedan upphandlade för egen räkning i dessa affärer.

Det har i långliga tider rått en viss konkurrens om vilken stad i Sverige
som har det största torget, och där nämns ofta Vänersborgs.

52



Men även om det nu inte är det allra största, så är det ingen tvekan
om att det återfinns bland "tio i topp". Hela torget var belagt med kul
lerstenar som det växte upp gräs emellan, och några gånger varje som
mar kom det en lång rad kvinnor från "fattiggården" och hackade bort
växtligheten.

Även Vänersborg hade, och har i viss mån fortfarande en marknads
dag, oktobermarknaden eller "pigmarknaden", sista lördagen i okto
ber.

Namnet fick den av att "pigorna" förr vid den tiden på året hade
några dagars ledighet, och då gick dom på marknaden, där dom kunde
få kontakter som ledde till anställning hos stadens familjer.

Marknaden lever kvar liksom många andra i vårt land, utan att nume
ra ha någon egentlig praktisk betydelse. Men som ett omtyckt folknöje
har den tydligen möjlighet att leva kvar ännu en lång tid.

En alldeles speciell tradition gällde julen och julgranen i Vänersborg.
Man gjorde något som jag tycker var föredömligt, nämligen att inte tän
da den stora torggranen förrän kl. 16.45 på själva julafton. Ja, det hette
ju "en kvart i fem då". Det hölls en liten andaktsstund vid granen, mu
sikkåren spelade, och om det var för kallt för instrumenten framträdde
istället Sällskapet Sjung-Sjung.

Och sedan gick prästen och övriga församlade genom Plantaget till
julbönen kl. 17. Visserligen hade man alltsedan första skyltsöndagen
haft dekorationer och ljus på de större gatorna, men just detta att gra
nen fick vara otänd fram till själva julafton, tycker jag var en värdig och
trevlig tradition.

Jag nämnde tidigare, att i Vänersborg fanns Västgöta Regemente, ty
värr ett av dem som försvann vid den stora regementsnedläggningen
1926.

Helt naturligt satte regementet sin prägel på en så liten stad. Innan in
korporeringarna av grannsocknar bodde det endast c:a 9.000 personer i
Vänersborg, och ett stort regemente med lOO-tals anställda och tusentals
värnpliktiga betydde oerhört mycket för affärerna, för otaliga kafeer
m.fl.

Jag minns mycket väl den dag, då regementet vid en ceremoni på tor
get tog avsked av staden. Det var verkligen en sorgens dag.

Men jag vill också nämna något mera festligt som man kunde se varje
år medan regementet fanns kvar. Det var i samband med den stora höst
manövern som i allmänhet var förlagd till södra Dalsland.

När då manövern var slut, fick man se musikkåren marschera över
den långa Dalbobron upp till Blåsutbacken, där man mötte de hemvän-
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dande trupperna. Och med musiken i täten, med översten och hela hans
stab till häst, med fanor och med ett till synes oändligt tåg, uppdelat i
bataljoner och kompanier, gick så marschen över bron och genom sta
den tillbaka till kasernerna. Det hela avslutades av hästdragna tross-och
kokvagnar.

När det gällde skolan, så gick jag i något som kallades "förberedande
skolan" och som administrativt sorterade under Flickskolan. Den låg i
det hörn mellan Kungsgatan och Vallgatan där Frimurarlogens Restau
rang nu finns, mötesplatsen numera för Gillets högtidsstämmor.

Man gick antingen där eller i folkskolan i tre år, och när man sedan
skulle in i läroverket var det vissa inträdesprov. Om jag kunde svara till
fredsställande på några frågor har jag ej något minne av, men in kom
jag i alla fall.

På sommaren 1924 flyttade familjen ut till Kasenområdet, väster om
Vassbotten, då mina föräldrar låtit bygga en villa på den tomt som dom
hade förvärvat redan 1916, men intill 1924 endast bebyggd med en liten
stuga.

Jag har räknat ut, att jag gått eller cyklat över den gamla Dalbobron
omkring tiotusen gånger, men denna höga siffra beror bl.a. på, att man
skulle hem även över den rel. långa frukostrasten.

Det var fint på sommaren, men inte alltid lika roligt vintertid! Den lå
ga bron, ofta bara någon meter över vattenytan, spolades ofta över i
nordostlig storm, och innan isen hunnit lägga sig på Dalbosjön, och då
kunde vägen bli så isig att man knappast kunde ta sig fram.

Den stora, höga bron som nu förbinder sidorna av sjön har tillkom
mit långt efter det att jag lämnade barndomsstaden.

Vänerns vattenstånd kunde variera högst betydligt, då det var först in
på 1920-talet som det stora vattenrättsmålet om Vänerns reglering till
kom.

Man byggde en regleringsdamm och kraftverk i Vargön, men före den
tiden var Vänern en sjö som fick reglera sig själv och med mycket stora
variationer av vattenståndet.

När isen låg på Vänern, och om det samtidigt var snöfall och nordost
lig vind, drev snön in i sådana mängder att drivor tornade upp sig till
trädtopparna längs Dalbobron och på Skräcklan.

Man har en känsla av, att de där våldsamma vintrarna och de mycket
varma somrarna helt hör till det förgångna, men vem vet, dom kanske
kommer igen.

Vänern är visserligen en insjö, men båtlivet har i långliga tider varit
väl utvecklat, och man fick tidigt båtvana. Vi hade egen strand på Kasen
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och det fanns fina badmöjligheter där, på Tackjärnsbacken med dess
primitiva men trivsamma simanläggningar och vid klaff bron, och detta
gjorde att en stor del av sommaren tillbringades på, i eller under vattnet.
Det var ju heller inte så vanligt på den tiden att skolungdomarna hade
något arbete under sommarloven.

En årlig händelse som tilldrog sig stort intresse var den s.k. kanalsim
ningen. Det var en stafettsimning runt Lilla Vassbotten med start och
mål nedanför Riksbankshuset. Det var senior- och juniorlag, magister
och kandidatlag från hemstaden men också lag från Uddevalla och från
den anrika föreningen S 02 i Göteborg. Jag har själv deltagit; det var
mycket roligt och massor med åskådare som följde tävlingen ön runt.

Vänersborg har inte bara den stora tillgången på vatten. Till lands
finns fina utflyktsmål och då kanske främst Halle- och Hunneberg. Till
sammans med min äldre bror och hans kamrater fick jag följa med ut på
våren får att "se på älg". Men det var inte lika garanterat säkert att få
se någon som det är i våra dagar.

I min ungdom var det en fråga om kombinationen tyst uppträdande
och tur, om man alls skulle få se någon eller några av dessa ståtliga djur.

Bil var det inte någon som hade, så man tog ett tidigt morgontåg till
LiIIeskogs järnvägsstation. Den är borta nu, men den låg rätt nedanför
den plats, där en träälg är placerad på klippkrönet.

Den vintersport man mest ägnade sig åt i Vänersborg var nog issport i
olika former. Visst fanns det snö, men terrängen närmast staden är ej
idealisk för skidåkning, medan däremot de fina isarna i Vänern och
Vassbotten gav rika tillfällen till skridskoåkning, bandy och skridsko
segling. Ishockey hade man väl knappast hört talas om ännu.

Men helt ofarliga var ju inte dessa vinterlekar , och det var ganska
ofta som man kom hem efter ofrivilliga vinterbad. Den värsta händelsen
för min del var, när jag den l jan., dagen före min lO-årsdag, körde
med spark rätt ut i ångbåtsrännan på Vassbotten. Jag tyckte att det såg
ut som fin blankis, men det var inte någon is alls! Det som räddade mig
var, att små isbitar hade frusit fast på isen runt vaken, och en sådan fick
jag tag i.

Ett festligt inslag vintertid var de travtävlingar som anordnades på
Vänerns is, mestadels utanför "Sprängningen". Hästarna drog små lät
ta slädar som på isen passade bättre än sulkies, och så var det ryttartäv
lingar med officerare som i kylan sprängde fram i sin fina uniformer.
Men sedan kunde både dom och åskådarna värma sig med glögg och
varm korv. Detta var också tillställningar som det låg fest och glädje
över. För dem som inte är så väl kända med den trakten kan jag nämna,
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att det ofta är mycket kraftiga isar i Vänersborgsviken, och efter nordli
ga vindar ofta kraftig packis som är ett stort hinder för sjöfarten, men
det är ganska sällan som hela Vänern blir isbelagd.

Vid norra delen av den gamla hamnen låg det ett bryggeri. Som så
mycket annat hör det till det förgångna. Till detta bryggeri tog man upp
is som lades i stora dösar.

Och så fanns det en kategori bland stadens innevånare, som man i vå
ra dagar skulle ha kallat"A-laget", men som då gick under benämnin
gen "hamnbusarna". Det var inte så illa menat med det tillnamnet som
det lät!

Någon gång hände det, att dom hjälpte till vid lastning och lossning
av fartyg, men dom hade en årligen återkommande sysselsättning i sam
band med isupptagningen. Med stora, långa sågar skar man upp isblock
som med slädar kördes till isdösen. Jag hoppas att jag inte fantiserar
alltför mycket nu, men det sades, att dom inte hade någon kontant be
talning, medan dom däremot fick hämta nybryggt, varmt öl i hinkar, så
mycket dom klarade att dricka. Fina dagar!

När jag talar om hamnen, vill jag erinra om en ganska komisk sak.
Intill kajen, nedanför det s.k. Strömerska huset, låg "Strand Hotell". I
många år fanns det en stående annons i "Sveriges kommunikationer"
med följande lydelse:

"Bo på Strand Hotell, mitt emot järnvägsstationen!" ja, visst var det
mitt emot stationen, men avståndet...!

Liksom i många andra småstäder var det i Vänersborg vanligt med
"öknamn", eller skall man hellre säga "smeknamn", på en del perso
ner. Läroverkets rektor kallades "Kasper". Ursprunget till detta var
helt enkelt det, att det en gång fanns en rektor som bodde på Kasen.
Han hette Per i förnamn, och så blev det Kase-Per och senare Kasper.

Men sedan fick alla rektorer vid Vänersborgs läroverk heta Kasper.
Rektorerna kände ju själva till detta, men jag tror inte att dom tog illa
upp, för även dom kände till hur namnet uppkommit.

Det må vara nog med detta exempel, även om många liknande skulle
kunna nämnas.

Den skolbyggnad som låg där den nya museihallen är belägen kalla
des "anexet". Det var den enda byggnaden för läroverket intill 1869.
Där var det teckningssal, kemi- och fysiksalar och en biologisal med en
blygsam men omhuldad samling av fåglar och div. preparat.

Det nya läroverket råkade ut för rivningsraseriet och stadens vackra
"kulturaxel" fick som nytillskott den förskräckliga aulan. Ja, invändigt
är det inte något fel på den.
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Den enda fördelen med den stora förändringen är, att det vackra lilJa
museet numera kommit till sin rätt.

Hela läroverket omfattade på min tid c:a 425 elever, och det hörde
därför till undantagen att det fanns dubbel- eIJer paraIJellklasser. När
man började i första klass, så var det i ett klassrum som låg till höger i
nedre planet. Och sedan blev slutmålet, för fjäde latinringen, det rum
som låg intill rektorsexpeditionen.

Skolorganisationen var kanske inte så invecklad som nu förtiden men
nog är det en betydande skillnad när man tänker på, att hela expedition
sarbetet sköttes av rektorn själv med hjälp aven lektor som fick ägna en
del av sin tid åt detta.

Varje dag hölls morgonbön, men de elever som bodde utanför staden
slapp vara med. Givetvis var även dom välkomna, men nog har jag ett
minne av att de flesta utnyttjade möjligheten att inte behöva gå upp tidi
gare än nödvändigt.

Men det fanns också många mer eller mindre godtagbara skäl för att
komma för sent till själva lektionerna. För oss som bodde på Dalslands
sidan var broöppnandet ett problem. En av mina äldre kamrater från
samma håll var för sent ute misstänkt ofta, och lärarna ville inte alltid
tro på hans förklaringar. Men vid ett tillfälJe, då han verkligen hade fått
vänta, bad han den stadige, gamle brovakten att skriva ett intyg. Och ett
intyg fick han, men på det stod det ordagrant endast "Han fick vänta
för brona" .

Vem "han" var nämndes inte, och inte var det någon underskrift,
men intyget räddade pojken åtminstone den gången.

En sak som det var strängt med var, att man under terminerna stän
digt måste vara klädd i skolmössa. Det enda undantaget var, om det vin
tertid var kallt under ett visst gradtal, vilket kan jag dock ej minnas, och
då var det tillåtet att ha ett något mera värmande huvudplagg.

Man fick inte vara ute på kvällarna efter kl. 22.15 annat än i måls
mans sällskap, och det var över huvud taget mycket som eleven hade att
rätta sig efter, om han skuIJe klara "sedebetyget".

Vid terminens början och slut var alla eleverna jämte lärarkåren för
samlade i aulan. Vid vårterminens slut läste rektorn upp namnen på alla
dem som fått flyttning, och man hörde ofta tydliga lättnadens suckar
från bänkraderna.

Vid höstterminens början föredrog rektorn skolans ordningsregler,
t.ex. "allt spel med kort eller tärning vare lärjunge förbjudet, såvida ic
ke sker i målsmans närvaro, dock må lärjunge i intet faIJ idka sådant el
ler annat spel om penningar eller penningars värde".
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Jag kan inte motstå att ta med ännu en av punkterna. "Tobaksrökan
de utomhus vare förbjudet, likaså inomhus, såvida det ej sker med
målsmans samtycket. Sådant samtycke skall skriftligen inlämnas till
rektor vid termins början". Vad skall man säga om en sådan regel?!
I gymnasiet bar man sommartid en ljusblå sidenrnössa, och inför stu
dentexamen skulle denna mössa målas mer eller mindre fantasifullt.
Liknande tradition förekommer ju nu i flertalet skolor, men jag tror att
Vänersborgseleverna var bland dom första med detta.

Gymnasistföreningen "Runa" lever fortfarande kvar. Den skall vara
en litterär förening, men ärligen talat var det nog i gamla tider arrange
randet av skolbalerna som var den dominerande arbetsuppgiften. Men
då skall också betonas, att en skolbal på den tiden innebar en massa de
korationsarbeten, och man gick minsann inte dit klädd i tröja och jeans!

I den föreningen blev jag ordförande sista året, och från den tiden har
föreningsengagemang av skilda slag varit ett "måste" för mig.

Det var en alldeles speciell småstadskaraktär över det gamla Väners
borg, och är väl det i viss mån fortfarande. Jag har tidigare nämnt, att
det aldrig varit någon utpräglad industristad, utan i första hand en
tjänstemannastad med länsstyrelse, vattendomstolen, överlantmätarex
pedition, vägförvaltning, hushållningssällskap och mycket annat i den
vägen, för att inte nämna länslasarettet och mentalsjukhusen, ett blin
dinstitut och Sveriges första dövskola som fortfarande finns kvar. En
ligt en rel. färsk uppgift lär c:a 45 070 av kommunens löntagare vara an
ställda i statlig eller kommunal tjänst och landstingstjänst, något som
betyder oerhört mycket för den ekonomiska stabiliteten.

Jag minns så väl en sak, som dock hände så sent som i början av 50
talet. Det var under den stora metallstrejken, och jag besökte under
samma dag Trollhättan och Vänersborg.

I den förra staden stod det massor av sysslolösa människor på gator
na, medan man inte märkte något av strejksituationen i Vänersborg.

Alla samhällen förändras med tidens gång, men man har försökt att
bevara så mycket som möjligt av det gamla.

Liksom alla andra städer eller kommuner har även Vänersborg ökat
areal och invånarantal genom inkorporeringar. Först var det Vassända 
Naglums socken. När sedan Väne Ryr införlivades fick Uddevalla och
Vänersborg gemensam gräns, och vid den senaste stora sammanslag
ningen blev både V. Tunhem, Frändefors och Brålanda delar av Väners
borgs kommun. Stad får det ju inte heta längre.

Jag vet inte om det är så helt lyckat med dessa stora kommuner. Då
jag själv varit något kommunalt engagerad där jag nu bor, har jag sett
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många exempel på hur kommunala förtroendemän och -kvinnor kan
sitta och fatta beslut i frågor som gäller en kommundel, där dom aldrig
själva satt sin fot.

Som vänersborgsfödd blir man ofta beskylld för att skryta om den
staden. Vänersborgarna har utan tvivel en mycket väl utvecklad lokal
patriotism, men jag har talat med många "inflyttade" som medger, att
det är en sällsynt trevlig plats att bo på.

Vänersbors Söners Gille har som regel för inträde, att man är född
där, men man kan också väljas in i Gillet, om man bott där en del år och
"gjort sig förtjänt" om Gillet och staden.

De flesta som hört talas om Vänersborg känner staden som Birger
Sjöbergs "Lilla Paris".

Det finns flera städer som fått detta epitet, men det råder väl ingen
tvekan om, att det som Sjöberg avsåg med "Lilla Paris" var just Vä
nersborg.

Först blev detta mest känt genom Fridas visor, där Sjöberg beskriver
den idylliska småstaden. Sedan var det något annorlunda, när "Kvartet
ten som sprängdes" kom ut. Den var kanske något mera underfundig.
Men det är en skildring av händelser och personer, där det i samtliga fall
varit ganska lätt att genomskåda vilka förebilderna varit, och där även
skildrade händelser inträffat i verkligheten, såsom exempelvis den tragi
ska isolyckan på Vänern.

Men sedan blev det något aven chock för den litterära världen när
han kom ut med "Kriser och kransar" , ett verk som visade att han själv
befann sig i en själslig kris.

Han ville ju också visa, att den stad han
tidigare beskrivit som en enda stor idyll,
i själva verket kunde visa exempel på so
ciala orättvisor.

De senare åren tillbringade han som
bekant i Helsingborg, som tidningsman.

Att vara "västgöte" betyder ju helt
enkelt att man är från Västergötland,
men samtidigt har man en känsla av, att
det först är när man kommer öster om
Halle, Hunneberg som den verkliga
västgötakänslan infinner sig.

Edvard Philip Taube
I synnerhet i dessa tider, då även delar

av Dalsland ingår i Vänersborgs kommun, har det blivit en något under
lig gränshistoria, och när jag får frågan om jag är född västgöte, ja då
brukar jag faktiskt svara; "nej jag är Vänersborgare!"
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ÅRSKRÖNIKA 1983
Så har då stafetten kommit i mina händer. Den stafett som startades år
1905 av Halvord LydelI, han med den bortglömda bysten ni vet, och
som via Hjalmar Lindedal, Elov Norden, Torsten Gultz, min far och
min närmaste företrädare Kjell Thernqvist nu har hamnat hos mig. Det
känns som om dessa män nu samlats bakom min rygg för att med ryn
kade pannor och sträng blick granska dessa ord som mödosamt makar
sig tillrätta på papperet. Det är väl bäst att avge en liten programförkla
ring innan jag börjar skrivandet på allvar.

Jag vill att min årskrönika skall fungera som en tidsmaskin i Jules
Vernes anda. En tidsmaskin som gör det möjligt för den framtide läsa
ren att resa tillbaka till och vandra på gatorna i det Vänersborg som han
lämnat bakom sig för att känna lite på tidsatmosfären, och få en del
upplysningar om stort och om smått. Det här är förstås lättare sagt än
gjort men nu försöker jag starta min tidsmaskin.

Året inleddes med att stora delar av världens folk hukande tittade
mot skyn i rädsla för den sovjetiska atomdrivna satelliten 1402 som ha
de gjort sitt och som så småningom återvände med ett plask i Indiska
Oceanen. Även länsstyrelsen i Älvsborgs län sattes i hög beredskap ef
tersom satelliten under några sekunder passerade över oss. Det känns
tryggt att veta att våra myndigheter vakar över vår säkerhet. I kosmos
hemland hade den gamle Leonid Bresnev efter år av vacklande hälsa av
lidit och ersatts av den i dessa sammanhang sprittande ungdomlige Vale
rij Andropov, hårt belastad i världens ögon som förre chefen för KGB
och krossaren av Ungernrevolten 1956. I den andra stora supermakten
USA sitter Ronald Reagan säkert i sadeln och laddar som bäst om sin
sexskjutare inför duellen om presidentskapet för ytterligare några år
framöver. Inga planer på att börja lyfta pension där inte.

Den mest omskakande händelsen på den världspolitiska scenen var
nedskjutningen av ett koreanskt passagerarplan med 250 personer
ombord.

Händelsen är en fruktansvärd följd av den misstänksamhet och spän
da atmosfär som härskar i politiken och en illustration till vad som kan
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hända om man lyssnar mer till instruktioner och order än till sitt mänsk
liga förnuft.

Runt om i världen växer protesterna mot stormakternas uppfattning
att fred och trygghet skall byggas i vapentillverkarnas verkstäder och att
Europa skall göras till slagfält för en framtida storkonflikt. Fredsrörel
serna samlar stora massor och det är inte längre möjligt att hävda att det
bara är professionella demonstranter som utnyttjar fredsrörelsen för si
na egna syften. Fredsrörelserna är nu en bred folklig angelägenhet som
inte kan viftas åt sidan. Lech Walesa har blivit en symbol för att person
ligt mod och organiserat motstånd kan rubba cirklarna även för ett land
som Sovjetunionen. Nobels fredspris är ju det mest omdiskuterade av
alla Nobels pris och många gånger har världen tagit sig för pannan när
priset delats ut. I år är glädjen desto större när priset tilldelats Lech Wa
lesa. Det officiella Polen slår förstås inte klackarna i taket och det är väl
tveksamt om Walesa tillåts hämta sitt pris.

I vårt Sverige är det åter Olof Palme som leder vårt politiska liv. Den
stora dominerande frågan har varit löntagarfonder. Debatten har varit
häftig, oförsonlig och osvensk med 75000 demonstrerande direktörer
utanför riksdagens högtidliga öppnande som det osvenskaste av allt.
Sveriges mest uppmärksammade inslag på världsscenen var väl ändå
Björn Borgs beslut att lägga racketen på hyllan. Björn har givit oss
spänning, förargat oss, charmat oss och gett oss fläktar av det liv som
ett präktigt bankkonto kan medföra. Nu har han givit sig in i affärsvärl
den som representant för fräsiga modekläder med anknytning till vårt
avlånga län. På tal om kändisar så har det lilla stjärnskottet Carola fort
satt sitt segertåg in i de svenska hemmen. Den bönan har litet att ge de
flesta åldrar och kategorier. En liten osannolik blandning av sex, religi
on och musikalitet är nyckeln till framgången. Den tjejen kan bli något
stort trots och tack vare managern Bert Karlsson i Skara.

I vårt Vänersborg sveper förändringens bris genom åldrade kvarter.
Edsgatan har blivit gågata och arbetena pågår efter stadsträdgårdsmäs
tare Knut Nordins intentioner för att återskapa en del av den gamla ga
tans lugnare atmosfär. Som så många gånger förr höjs kritiska röster
där inte minst stadens köpmän pekat på att parkeringsproblemen inte är
lösta. Jag har dock en känsla av att vänersborgare är trogna kunder som
står ut med en del strapatser för att få fortsätta att handla hos Färg
Jansson och Hasse-Foto. För egen del ser jag verkligen fram emot att få
möta våren bland träden på Edsgatan och att få sitta på en bänk utanför
Lilla Köket och mumsa på hamburgare och titta på det Vänersborg som
tar lunchrast. Kommer ni föresten ihåg att för exakt 20 år sedan sågades
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lindarna av på Edsgatan för att man skulle få plats med parkeringsplat
ser. Trottoaren blev mycket smalare och många kände sig upptryckta
mot skyltfönstren. Hur jag kommer ihåg detta? Jag har läst Väners
borgs Söners gilles årskrönika från 1963 förstås! Jag tror att många som
idag är tveksamma mot gågatan kommer att ändra uppfattning när vå
ren kommer. Fast det är, som någon snickarkunnig filosof har sagt,
med åsikter som med spikar. Dom är lätta att slå i men svåra att dra ut.

Skaraborgsbanken har hjälpt till att ge Edsgatan en ansiktslyftning
med sin nya byggnad i Thernqvists hörna. Skaraborgsbanken, lite av
bankvärldens Gossen Ruda i Vänersborg har fått lokaler som verkligen
tar upp kampen med de stora i staden. Till bankpalatsen runt torget når
man inte i dimension men den vänersborgsbördige arkitekten Anders
Hernek har skapat ett vackert hus som ger en varm och mjuk atmosfär
åt vår nya gågata. Jag tror dock att vi kan vänta oss ett och annat mot
drag från konkurrenten på andra sidan kulturaxeln. Varuhuset Tempo
har beslutat sig för att lägga ner och Sparbanken har köpt huset för
framtida behov. Det är en spännande kamp, denna kamp om våra allt
slankare plånböcker.

En härlig gåva till alla Vänersborgare är den modell av kulturaxeln av
år 1904 som den skicklige och noggranne modellbyggaren Göran Hell
gren skapat till Vänersborgs museum. Modellen, som är den största i sitt
slag i Sverige är 7 meter lång och innehåller 52 byggnader, 420 träd och
400 människofigurer. Modellen är resultatet av många års detektivarbe
te för att få fram fotografier och beskrivningar av hur Victoriadagen
den l mars 1904 kunnat gestalta sig. Själva modellbyggandet är ett av
ancerat pellegöra för att nu uttrycka saken på ren vänersborgska. I mu
seet har ju den gamla unika fågelsamlingen fått ökad uppmärksamhet.
Axel W Eriksson, afrikaresenären, den store vite hövdingen, var en stor
vänersborgare som utförde storverk men som ändå glömts bort av sin
hemstad. En annan stor vänersborgare har man ingen chans att glömma
även om man nu till äventyrs skulle vilja. Att Birger Sjöberg hade sina
rötter i Vänersborg blir man påmind om vid Fridastatyn med sin port
rättmedaljong, namnplåten på hans födelsehus, bysten på biblioteket,
Birger Sjöbergs väg, och Birger Sjöbergsrummet på museet. När därför
gymnasiet ute vid Torpa letar efter ett namn så tycker jag att ungdomar
na tänker sunt när dom ratar Birger Sjöbergsgymnasiet. Jag tror att vi
gör Birger Sjöberg en stor otjänst genom att alltför hårt exploatera hans
minne. En frisk protest är det spraymålade budskap som pryder väggen
på järnhandeln i Vargön där står "Ungdomen kräver mer Fridaspel"
och denna vassa ironi tillsammans med reaktionen på gymnasieskolan
ger ett klart besked om att nu kan det räcka med Birger Sjöberg ett tag.
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Det finns så mycket livs levande kultur att ta vara på. Tänk bara på våra
musikskolor som skänker PR åt vår stad både inom och utanför landets
gränser. Vänersborgs musikskolas storband har varit i London och
gjort stor succe och Barbro Netin, en före detta elev, har nu börjat sin
karriär som sångerska i Göteborg. På tal om Axel W Eriksson så tänker
Vänersborgs Söners Gille celebrera honom genom att till 100-årsjubileet
på museet katalogisera fågelsamIingen vilket inte tidigare skett. Varför
förresten inte döpa gymnasiet på Torpa till Axel W Erikssonsgymnasiet.

För vårt stackars misshandlade stadshotell kan man nu börja skönja
en ljusare framtid. Det är möjligt att arbetena med att renovera den
gamla pampiga byggnaden kan börja i år. Något stadshotell blir det för
stås aldrig igen men teatern och festvåningen skall få en ansiktslyftning.
På den gamla goda tiden var Strömsborg stadshotellets sommarrestau
rang. Till de friskaste initiativen på många god dag hör förre vänersbor
garens Leif Sjöös planer för det gamla träslottet. Om och tillbyggnad in
för sommaren 1984 kåken skall vinterbonas och drivas året om och
framåt 1986 eller 1987 så kanske det är dags att inviga ett nytt hotell på
sju våningar. I funderingarna finns också en liten gångbro över gamla
hamnkanalen i förlängningen av Sundsgatan. Sådana här planer sätter
fart på fantasin. Tänk er nu en dansafton på detta nygamla Strömmarn'
med trevlig musik och god mat, tänk er sedan promenaden hem över
hamnkanalens svart glittrande vatten förbi Riksbankshuset med sin fa
sadbelysning, gågatan upp med sina gatlyktor, bänkar och lummiga
träd vidare kulturaxeln med liv och ljus i Stadshotellets fönster. Se det
är väl ett Vänersborg att drömma om.

Förhållandet mellan Trollhättan och Vänersborg har alltid varit en
aning kylslaget. I Vänersborg heter det "Trollhätteleger" och i Troll
hättan skälls Vänersborgare för fisförnäma. Vid det första spadtaget
för NÄL som togs i våras grävdes samtidigt Tvåstadsplantan upp med
rötterna. Hamnsamarbetet har stuvats åt sidan och att Onsjöplanen
skulle ge vika för flygplanen till Malöga är lite magstarkt för Vänersbor
garna. Trollhättans högt flygande ideer om Malöga orkade inte riktigt
över trädtopparna vid Onsjö.

Under en varm högsommarvecka var det dubbelt så mycket folk som
vanligt i Vänersborg. Det var 20000 centerpartister som hade samlats i
Vänersborg för att hålla riksmöte. Det var folkdräkter och knätofs för
hela slanten med Nils "Krisnisse" Åsling och Anders Dahlgren mjöl
kande kossor som den frejdigaste synen. Säga vad man vill om Centern
men deras riksstämmor bevisar att politik inte behöver vara tråkig.

Vänersborgs Nyheter fick den inte heta den nya tidningen som ges ut
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av Älvsborgs Nyheter som i sin tur startades förra året. ELA hade varit
framme och norpat det namnet som ett led i sin produktutveckling. Det
gamla ärevördiga husorganet som läses av 90 070 av vänersborgarna ver
kar en aning ömhudat inför uppstudsiga nybörjare. Ett av ELA:s mest
uppmärksammade reportage i år var en halvsida om Olle Pärla. När
gamla vänersborgare talar om Kalle Potäta, Oskar Musa eller Löjtnan
ten, dvs original från flydda tider mjuknar alltid anletsdragen och de
gamla originalen tonar fram i ett försonande romantiskt skimmer. Jag
tror faktiskt att när vi år 2000 talar om Olle Pärla så kommer vi att min
nas honom med samma glädje och hans mindre uppskattade bedrifter
skall vara glömda. ELA:s reportage vållade dock ett liv och ett kiv. Jag
tycker dock att en stad som Vänersborg skall unna sig nöjet att se Olles
gängliga gestalt utan att hötta alltför mycket med fingret. Det är de ud
da figurerna som skänker liv åt en stads historia.

Vintern var länge varm och snöfattig och märkliga vårtecken dök upp
redan i januari. Till säkra vårtecken de år som IFK Vänersborg kämpat i
högsta bandyeliten hör de magsura insändarna. 1983 slogs rekordet av
"Bonde i Volvo" som ville göra om Vänersvallen till djurpark efter det
att TV-sporten raljerat om IFK:s oförmåga att ta poäng. Jag tycker att
kritiken mot IFK är orättvis. Steget upp till elitnivå är större än vad kri
tikerna vill låtsas om. Att höra kommentarerna på läktaren under en
match ger också upphov till en del funderingar. Vad kommer det sig att
all kompetent bandyexpertis har hamnat på läktaren och att man på isen
slängt ut ett gäng rundningsmärken och en sopa till pipblåsare. I min
drömmatch skulle journalisterna ta ut laget bland gänget på läktaren,
lagledaren skulle vara domare och spelarna och domarna skulle få slå
sig tillrätta på läktaren med obegränsad tillgång till harskramlor, mega
foner och kluckande portföljer. Det finns resurser i IFK vilket inte
minst SM-tecknet i reservlagsserien visat.

I idrottens värld var förstås VM i friidrott i Helsingfors den stora fes
ten med den fantastiske Carl Lewis som det största namnet. Sverige är
bevars ingen stornation på det här området men före VM lovade gånga
ren Bosse Gustavsson att knalla till sig en och annan medalj. Det gick nu
inte så bra eller rättare han gick inte så bra utan vår egen Lennart Met
her gjorde bättre ifrån sig och visade att han tillhör de 20 bästa i värl
den. Magnus Knutsson på cykel tillhör sedan några år den högsta eliten
och en av de finaste meriterna i sommar var nordiskt mästerskap i lag
tempo. Det är tråkigt att tvingas konstatera att Magnus nu skall tävla
för Örebrocyklisterna i fortsättningen. VIF:s fotbollssäsong var i år upp
som en sol och ner som en pannkaka utan sylt. Wargöns IK fick rädda
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kommunens ära och gjorde det med besked genom att ta steget upp i
div. III. Kanske äntligen lite fart på fotbollen i denna bandytokiga stad.

Till sist, det verkar som om centralorten får ta lite hjälp av sina krans
församlingar för att klara skivan i olika sammanhang. Wargön går upp
i div. III och Gillets krönikör har man tvingats hämta från skogarna
runt Frändefors.

Nu är min första krönika slut och nu börjar arbetet med nästa. Men
först skall det bli gott med en bit mat.

Vänersborg Allhelgonadagsajton den 4 nov. 1983
Håkan Lind
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MINNESRUNOR 1983-84

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

Till och med juni månad 1984 har ytterligare ett antal Gillebröder för
alltid lämnat oss. Vi minns dem alla som goda samhällsmedborgare och
intresserade gillemedlemmar. Må de vila i frid.

Byggnadsarbetare TAGE BERTIL JOHANSSON föd
des i Vänersborg den 27 juli 1923 och avled där den 25
maj 1982.
Efter avslutad skolgång ägnade han sig åt byggnads
branschen. Han arbetade under 50-talet för Byggnads
styrelsen vid deras omfattande byggverksamhet vid Öst
ra Klinikerna. Han har även varit anställd vid Skånska
Cement AB, en tid hos Wahlströms Byggnadsfirma
samt senast vid Byggnads AB Claes Holm i Vänersborg.
Hos detta företag minns man honom som en uppskattad
medarbetare och en fin kamrat.
I yngre år spelade Johansson bandy i Blåsut och han var
även medlem samt aktiv roddare i Vänersborgs Rodd
klubb.
Tage Johansson inträdde i Gillet 1980.

66



F tullförvaltaren ERIC FORSS var född i Limhamn den
20 december 1910 och avled i Malmö den 22 november
1982.
Eric Forss kom i unga år till Vänersborg i samband med
att hans fader fick tjänst som övermaskinist vid Vatten
verket.
Efter avlagd studentexamen vid Högre Allmänna Läro
verket i Vänersborg genomgick han kammarskrivar
kurs, varefter han tjänstgjorde som kammarskrivare vid
Tullverket i Trelleborg, där han blev I:e kammarskriva
re 1952, tullkontrollör 1954 samt överkontrollör i Borås
1959. Han blev därefter utnämnd till tullförvaltare i
Malmö - en tjänst som han innehade fram till sin pen
sionering.
Eric Forss var en ivrig boksamlare med speciellt intresse
för gamla biblar. Redan under skoltiden väcktes hans

intresse för bibeln, som han under hela sin levnad studerade flitigt.
Hans stora intresse för kyrkoaktitektur resulterade i en unik samling bilder på kyrkor som
han besökt och studerat.
Han tillhörde Druidorden samt Västgöta Gille i Malmö.
Forss inträdde i Gillet 1952.

Försäkringstjänstemannen Lars Göran Åberg var född i
Vänersborg den 7 augusti 1943 och avled i Karlstad den
25 september 1983.
Efter skolan började han sin försäkringsbana på Trygg
Hansas avdelningskontor i Vänersborg, där han arbeta
de fram till våren 1966, då han fick anställning vid Läns
försäkringar Älvsborg i Vänersborg. Där var han första
tiden placerad som medarbetare på avdelning kund
tjänst, men han blev sedermera omplacerad till företags
tjänsten - en mera krävande befattning.
I februari 1980 flyttade Åberg till Karlstad som färsälj
ningschef på Länsförsäkringar Värmland.
Lars Göran var en dugande försäkringsman, ambitiös
och noggrann i sin yrkesutövning, vilket gjorde att han
strax före sin sjukdom blev invald i en referensgrupp för
marknadsförare inom Länsförsäkringsbolagen.

Han bevistade gärna fotbolls- och bandymatcherna i staden och var även mycket intresse
rad av travsport.
Åberg inträdde i Gillet 1976.
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Trädgårdsmästaren TAGE ERICSON föddes i Väners
borg ,den 25 juli 1906 och avled där den 2 november
1983.

Efter skolan gick Tage Ericson i lära hos sin fader, som
under åren 1905-1933 var stadsträdgårdsmästare i Vä
nersborg.
Han praktiserade därefter vid Brunnsnäs trädgård i Ul
ricehamn, Trädgårdsföreningen i Göteborg, Stockholms
Stadsplanteringar samt i Slottsträdgården på Ulriksda1
m.fl. ställen.
1948 anställdes han som medhjälpare till en broder, som
då var stadsträdgårdsmästare i Vänersborg. I denna
tjänst kvarstod han till sin pensionering.
Tage Ericson var mycket idrottsintresserad. Han tävlade
under många år för Vänersborgs Roddklubb och blev
svensk mästare i rodd 1927. För sina insatser inom rodd
sporten tilldelades han Svenska Roddförbundets silver
märke.

Förutom medlemskap i föreningen Gamla roddare ägnade Tage Ericson sin tid åt hemmet
och familjen.
Han inträdde i Gillet 1955.

Kommunalarbetaren JOHN-ERIK JOHANSSON var
född i Trollhättan den 4 juli 1923, men kom i unga år till
Vänersborg, där han avled den 11 november 1983.
Efter skolan arbetade John-Erik någon tid på Nabbens
bergs Tegelbruk, samt därefter som slipare hos Strids
berg & Biörck i Trollhättan.
1950 fick han anställning vid Renhållningsverket i Vä
nersborgs kommun, där han verkade fram till 1982, då
han sjukpensionerades. Johansson var mycket idrotts
intresserad. Han var medlem i VIF och i yngre år spela
de han både fotboll och bordtennis. Hemmet samt som
marhuset på Sikhall ägnade han sin mesta fritid.
Johansson inträdde i Gillet 1966.
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F intendenten ERIC BERGGREN föddes i Kristine
hamn den I augusti 1911 och avled den 30 december
1983 i Toscana, Italien.
Han kom i unga år till Vänersborg. Efter studentexamen
vid Högre Allmänna Läroverket fortsatte Berggren stu
dierna vid dåvarande Göteborgs högskola, där han blev
fil mag 1937 och fil lic 1949. Han var amanuens vid Gö
teborgs stadsbibliotek 1949 - 1954 och tf föreståndare
för Cypernsamlingarna i Stockholm 1953 - 55.
Berggren deltog i utgrävningarna i Labranda i Turkiet
åren 1950 - 51 samt 1953, och ledde Svenska Institutets
grävningar i San Giovenale 1956 - 58. Han företog
även egna grävningar både där och i Selvasecca åren
1960 - 68. Han var då bosatt i Italien.
1967 blev han intendent på San Michele, Anacapri, 
dr Munthes världsberömda skapelse, där han verkade

fram till sin pensionering 1975. Eric Berggren har utgivit ett antal skrifter inom sitt ämnes
område och i oktober 1983 blev han filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
Han inträdde i Gillet 1932.

F motorförman STEN JOHANSSON var född i Vä
nersborg den 26 december 1902 och avled där den 18 ja
nuari 1984.
Som ung pojke fick han anställning vid Stadshotellet
under den Grimlundska epoken, där han utförde körs
lor och andra uppdrag som hörde till den yngstes arbets
uppgifter.
Han har arbetat som kusk och chaufför hos såväl Stads
budsbyrån som Expressen, och när detta senare företag
upphörde övergick Johansson i kommunens tjänst, där
man ofta såg honom som förare på någon av kommu
nens arbetsfordon.
Han inträdde i Gillet 1955.
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F brukstjänstemannen TORSTEN LARSSON föddes i
Vänersborg den 23 juni 1923 och avled där den 22 janu
ari 1984.
Efter avlagd realskoleexamen vid Högre Allmänna Lä
roverket i Vänersborg fick han anställning på laborato
riet vid dåvarande Vargöns Aktiebolag för att sederme
ra övergå till kontorsarbete inom samma koncern, som
han troget tjänade fram till sin pensionering.
Torsten Larsson var en stilla försynt man vars stora in
tresse var familjen och sommarstugan, där han vistades
och pysslade från tidig vår till sen höst.
Torsten Larsson var medlem i Vänersborgs Par Bricole
och inträdde i Gillet 1954.

Boktryckare GUSTAF JOHANSSON var född på Fru
gården, Vänersnäs den 22 oktober 1905 och kom till Vä
nersborg vid 7 års ålder där han avled den 25 februari
1984.
Efter avslutad skolgång började Johansson sin grafiska
utbildning vid C.W. Carlssons Eftr Boktryckeri där han
lärde yrket från grunden. Efter en tids anställning vid
dåvarande tidningen Nya Älvsborgaren i Trollhättan
återvände Johansson till C. W. Carlssons Boktryckeri,
där han under många år var en uppskattad medarbetare.
År 1955 övertog han själv tryckeriet.
Gustaf Johansson var en skicklig yrkesman och en du
gande företagsledare som på ett sunt och klokt sätt ut
vecklade sitt företag. Även sedan sonen tagit över 1972
fortsatte han att arbeta i företaget fram till sin död.
I sin ungdom var Gustaf Johansson politiskt engagerad.
Han var sålunda med och bildade socialdemokratiska

ungdomsklubben i Vänersborg och var under en tid dess kassör.
Gustaf Johansson var medlem i Vasalogen där han var förtroendeman. Han tillhörde även
Par Bricole samt Hantverksföreningen i Vänersborg.
Gustaf Johansson inträdde i Gillet 1953.
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F sjukvårdaren ALLAN ANDERSSON föddes i Vä
nersborg den 7 augusti 1917 och avled där den 7 mars
1984.
Efter avslutad skolgång arbetade han någon tid vid
Nabbensbergs Tegelbruk, men redan 1940 började han
sin bana som sjukvårdare vid Källshagens Sjukhus i Vä
nersborg, där han kom att verka under 40 års tid fram
till sin pensionering.
Allan Andersson var en glad och trivsam man, som för
utom att han livligt deltog i Källshagens sångkör mest
ägnade sig åt hemmet och sitt arbete, där han var upp
skattad och omtyckt av både kolleger och patienter.
Han tillhörde Östra Hagapojkarna och inträdde i Gillet
1960.

Teckningsläraren HELGE HJELM var född i Väners
borg den 10 december 1908 och avled där den II mars
1984.
Efter avslutad skolgång började han sin bana som lacke
rare vid dåvarande AB Monsun i Vänersborg.
Sin konstnärliga ådra utvecklade han genom självstudi
er och i mitten av 40-talet fick han anställning som teck
ningslärare vid Grästorps realskola och grundskola, där
han undervisade i teckning, konst och välskrivning.
Helge Hjelm var en dugande konstnär som utöver måle
riet även ägnade sig åt metallslöjd och fotografering.
Trots sin tjänst i Grästorp var han under alla år bosatt i
sin hemstad. Helge Hjelm var en försynt man, uppskat
tad och omtyckt av såväl kolleger som elever.
Han inträdde i Gillet 1960.
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F modellören HARRY JOHANSSON var född i Vä
nersborg den 19 maj 1907 och avled där den 23 april
1984.
Som så många andra pojkar på den tiden fick han efter
avslutad skolgång anställning vid A F Carlssons Skofab
rik i Vänersborg där han genom sin yrkesskicklighet av
ancerade till moddelör. I yngre år deltog han gärna i den
studieverksamhet som då stod till buds, bl.a. under led
ning av Algot Dahme.
Harry Johansson var en stillsam försynt man vars stora
intresse var familjen samt blomsterodlingarna på kolo
nilotten vid Holmängen, där han tillbringade en stor del
av sin fritid.
Han inträdde i Gillet 1960.

F förmannen OSCAR ANDERSSON var född i Väners
borg den II juli 1892 och avled där den 7 juni 1984.
Efter avslutad skolgång fick han anställning vid A F
Carlssons skofabrik, där han avancerade till förman 
ett företag som han troget tjänade fram till sin pensione
ring.
Oscar Andersson kom att bli en märkesman inom såväl
nykterhetsrörelsen som inom Vänersborgs kommunala
liv.
Han var under många år ordförande i logen Trygghet
och dess ekonomiförening, föreståndare för biografen
Stjärnan vid Vallgatan och han var även en tid ordfö
rande i Älvsborgs norra distriktsloge.
Redan som 29-åring blev han invald i stadsfullmäktige,
där han verkade i 45 år, varav 29 år som stadsfullmäkti
ges ordförande.

Han var även engagerad, ofta som ordförande, i flera andra kommunala styrelser och
nämnder, huvudman i Sparbanken m.m.
Oscar Anderssons krafter togs även i anspråk inom ordenslivet. Han var sålunda medlem i
Tempelriddarorden och var under många år ämbetsman inom frimurareiogen Räta Vin
keln.
Oscar Andersson var en hedersman, som med stadens bästa för ögonen troget tjänat sin
hemstad - ett gott föredöme både som politiker och som människa.
Han inträdde Gillet 1942.

Sven Lind
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1983, Gillets 78:e arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma onsdagen den 6 april
1983 i Sparbankens samlingslokal och till Högtidsstämma på Frimura
reiogen, Allhelgonadags afton, fredagen den 4 november 1983.

Gillets 50-årstecken har tilldelats gillebröderna: Nils Olof Gadde, Nils
Sandberg samt Bo Westhall.

Gillets 25-årstecken har tilldelats gillebröderna: Lars Andersson, Ar
ne Aspman, Rolf Jakobsson, Arne Johansson, Olof Johansson, Sven
Johansson, Helge Josefsson, Åke Karlsson, Oscar Pettersson, Harry
Tillbjörn samt Karl Wilhelm Wikner.

l:e Åldermannen Sven Lind kunde, sedan de stadgeenliga ärendena
behandlats avsluta den 78 Högtidsstämman och hälsa de närvarande
100 gillebröderna välkomna till den efterföljande måltiden.

Gillets Årsskrift har under året utkommit med sin 52:a årgång.
Vid årets slut hade Gillet 810 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets un

derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshems
stiftelsens särskilda styrelseberättelse.

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman Sten Sahlin, till
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Kjell Thernquist, till gillevärd
Evert Lundborg till krönikör Håkan Lind och till bisittare Carl-Viking
Wahlin och Mauritz Björnberg. Styrelsen har under året haft 9 proto
kollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 11 april 1984.

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Sten Sahlin
Evert Lundborg

Stig Larsson
Carl-Viking Wahlin
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Arsbokslut

Resultaträkning för 1983
Intäkter
Förs. konstmappar .
Förs. övrigt. .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter .
Övriga intäkter .

5.015:
596:50

36.850:
9.169:19

718:-

Kostnader
Årsskrift 26.363:50
avg. annonsintäkt -13.600:-
Lokalkostnader .
Telefon och porto " .
Trycksaker .
Sammanträdeskos~nader .
Uppvaktningar, medalj inköp m m .
Medlemsregister .
Övriga kostnader .
Annonsering .

12.763:5(
8.899:6~

1.496:5(
574:

1.072:
18.189:
3.042:

726:75
745:7C

47.509:10

Årets vinst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.839:59

52.348.69 52.348:69

1.802:
11.607:60
12.000:
2.606:90

73.840:50

Balansräkning per 1983.12.31
Tillgångar
Kassa, postgiro, bank , 87.657:-
Fordran annonser................... 14.200:-

101.857:-

Skulder
Skuld till fonder .
Skuld stiftelsen .
Fond Vbg:s museum 100 år .
Diverse skulder .
Eget kapital. .----

101.857:-

Sammanställning över fonder förvaltade av Vänersborgs Söners Gille.
Ingående behållning: Kostnader:
Lån till stiftelsen ' 26.235:- Skatter. .
Fordran Gillet...................... 4.329:- Uttag från Halvord LydelIs fond .
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . .. 99.577:46

2.355:
172:-

Intäkter:
Ränteintäkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.594:91

138.736:37
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Utgående behållning:
Lån till stiftelsen , 26.235:-
Fordran Gillet...................... 1.802:-
Banktillgodohavande 108.172:37

138.736:37



GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning under 1983, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

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

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

Vänersborg den 11 april 1984.

Åke Gillberg
Granskningsman

Styrelseberättelse

Håkan Lind
Granskningsman

Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1983, stiftelsens
32:a arbetsår.

Intäkter och kostnader för den av stiftelsen förvaltade fastigheten,
som redovisas i bifogade årsbokslut, har i stort varit desamma som för
1982 med undantag av att intäktshyrorna har ökat med index enligt hy
resavtal med arrendatorn. Avsättning för framtida reparationer har
skett med kronor 6.000.

Arrendatorer har även under 1983 varit makarna Hansson, med vilka
samarbetet har fungerat alldeles utmärkt.

Inom sig har styrelsen för året utsett till v. ordf. Sten Sahlin, sekrete
rare Stig Larsson, kassör Kjell Thernquist samt fastighets förvaltare
Carl-Viking Wahlin.

Vänersborg den Il april 1984.

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Sten Sahlin
Carl-Viking Wahlin

Stig Larsson
Evert Lundborg

75



o

Arsbokslut
Resultaträkning för 1983
Intäkter
Hyresintäkter hotellet .
Ränteintäkter .
Bidrag Gillet. .

29.055:
1.074:59
8.000:-

38.129:59

Kostnader
Räntor .
Vatten, renhållning .
Uppvärmning .
Sotning .
Försäkring .
Underhåll och reparation .
Övr. fastighetskostnader .
Skatt .
Avsatt för reparationer .
Årets överskott. .

9.842:6:
954:

1.718:
1.004:
8.930:
2.910:
1.856:75

886:
6.000:
4.028: IS

38.129:55

15.699:
1.578:75

780:
61.623:
26.235:
76.750:
11.000:-

Balansräkning per 1983.12:31
Tillgångar
Postgiro och bank. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18.631 :88
Fordran Gillet...................... Il.607: 60
Inventarier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100:-
Fastighet/tax.värde 180.000/ 155.000:-
Kapitalunderskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.326:27

193.665:75

Syskonen Ingeborg & Gottfrid Eliassons donation

Skulder
Omkostnadsskulder .
Interimskuld .
Ränteskuld .
Lån Eliassons donation .
Lån övriga fonder .
Lån bank .
Reparationsfond . ---

193.665:75

Ingående behållning:
Lån till stiftelsen .
Banktillgodohavande .
Ränteintäkter 1983 .

76

61.623:
2.193:25

190:46

64.006:71

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61.623:
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . . . 2.383:71

64.006:71



REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hems räkenskaper och förvaltning får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av styrelsens räkenskaper och styrelsens berät
telse, som lämnar upplysningar om stiftelsens ekonomiska förhållanden och om förvalt
ningen av dess angelägenheter.

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

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp. Med stöd av vad vi under revisio
nen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1983 års förvaltning.

Vänersborg den Il april 1984.

Åke Gillberg
revisor

Håkan Lind
revisor
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1984

HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABRAHAMSSON, LENNART, Kungshamn .
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborgständig medlem .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborgständigmedlem .

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

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .

*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda .
ANDERSSON, CHRISTER, FiJ.mag. Vänersborg .

*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Vänersborg '"
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSSON, CONNY, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .
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Födelse- Inträ-
år desår

1927 83
1935 75
1966 80
1965 78
1944 58
1916 54
1968 78
1923 58
1952 82
1948 75
1924 55
1956 76
1908 (43)76
1910 55
1907 82
1940 74
1917 43
1923 80
1940 74
1935 69
1945 55
1914 54
1915 51
1913 46
1917 69
1918 65
1912 83
1977 83
1953 74
1946 83
1925 82
1935 76
1923 83
1963 83
1940 80



'ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ooo. o. oooooooooo
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg oooooo. oooooooooo. oooooo
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg. oooo. o. o. ooo.. o. oo
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg . oooooooo. oooo. ooo. oo. o
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg o. ooo. ooo..
ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda ooooooo. ooooo. oo. oooo. oooo
ANDERSSON, NILS, Vänersborg o. oooooo. oooo. o. oooooooooo. oo

'ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg. o. oooo. ooo. ooo. oo. o
'ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg oooooooooooooooooooo
ANDERSSON PER ARNE, Brålanda oooooooooooooooooooooooooo

'ANDERSSON, RAGNAR, fdo Köpman, Vänersborg ooooooo. ooooo
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg oooooooooooooooo
ANDERSSON, ROLF, Brålanda oooooooooooooooooooooooooooooo

'ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg oooooooooooooo
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg ooooooooooooo
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ooooooooo
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg oooooooooo
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg oooooooooooo
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooo

'ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ooooooo. oooo
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg ooooooooo
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst. montör, Vänersborg ooooooooo
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg oooooooooooooo
ANDOLF, NILS, F.Iasarettsläkare, Vänersborg ooooooooooooooooo
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg oooooooooooooo

'ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg ooooooooo
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg ooooooooooooooo
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborgo oo' oooooooooo
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors oooooooooooooooooooooooooooo.
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ooooooooooooooooooooooo
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg oooooooooo. ooo
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg ooooooooooooooooooo
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ooooooooooooooooooooo. o.
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvallo oooooooooooooo
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg oooooooooo

'ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg ooo. oooooooooooooooooo
ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg ooooooooooo.

'BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg oooooooooooooooooo
BACK, HENRIK, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooooooooo
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo.
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ooooooooooooooooo
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg ooooooooooooooo

'BENGTSSON, RAGNAR, fdo Linjemästare, Trollhättan ooooooooo
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1973
1944
1926
1950
1968
1912
1915
1922
1970
1919
1928
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1918
1924
1928
1930
1950
1950
1914
1900
1927
1925
1908
1913
1907
1938
1908
1942
1914
1924
1912
1949
1921
1927
1920
1932
1918
1964
1932
1934
1956
1910
1965
1903
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83
81
80
79
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53
51
70
35
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80
45
70
83
80
75
83
55
61
83
72
82
82
53
68
66
82
66
75
61
75
81
60
59
83
55
79
73
63
83
66
78
55

79



BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg oooooooooooooooooo. o. o. ooo. o.

·BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborgo oooooooooooooooo. oo
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg o. ooooooooooooo. oooooooooo
BERG, LARS, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooooooo. oooo
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem oooooo. ooooooo
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem oooooo

·BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg oooo. oooo. ooooo. oooo
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem oooo. oooooooooo
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem oooooooo. ooooo. oooo
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg oooooooo. ooooo. oooo

·BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö ooooooooo. oo. oo. oooo
·BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ooooooooo. o. oooooooooo
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg ooooooooooooooo. oooooooooo
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg oooooooooooo. ooo. oo. oooo
BERGSTRÖM, REINHOLD, fdo Byråchef, Vänersborg ooooo. oooo

"BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Helsingborg ooooo. oooo
BERNER, JONAS, Vänersborg oooooooooooooo. ooooooooooo. oooo
BERNER, CLAES-GÖRAN, Vänersborg ooooooooooooooooooooooo
BERNER, CURT, Köpman, Vänersborg ooooooooooooooooooooooo
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg ooooooo. ooooo. o
BERNHAGEN, VIKTOR, Kommunalborgmästare, Askersund oooo
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg oo. ooooooo

·BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg oo' ooooo. oooooo' oo
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ooooooooo. ooooooooooooo

·BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum oo. oo. oooooooooooooo. ooooooooo
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborgo oo' oooooooooo. oooo

BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg o... ooooo. oo
BJERSTAF, LARS, Vänersborg . oooooooo. oooo. o. ooo. ooooooooo
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg . oooo. oo
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg ooo.' ooo. oooooooo

·BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr o, Vänersb. Bisittare i styrelsen. oo
·BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg o. oooooo ooo. o. oo
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ooooo ooooo' oo
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg o. oo
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ooooo' oo.. oooooooooo
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg . ooooooo. oo. oo. o. o... oooooooo

·BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ooooooo
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg oo. ooo... ooo. o. oo
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg oooo.. oo. oooooo
BLOMGREN, MATS, Vänersborg oo' oooooooooooo' o.. ooooooooo
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg ooo' oooooooo. ooooo.

·BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem ooooo. oo
·BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem oooooooooo
·BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ooooooooooooo. oo. o. oooo
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53
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76
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76
76
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43
48
80
80
80
29
82
80
80
79
82
82
43
84
46
75
83
76
65
77

54
54
77

60
80
83
54
77

77

77

77

55
55
48



BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg .
*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa " ., " .
BROCKNER, KURT, Skellefteå .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CARLZEN, YNGVE, fd.Befallningsman, Vänersborg ., , .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .

"CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping .
**CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad .
**CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle , , .. "

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
DAFGÄRD, B~NGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

*DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg , .. " ., .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle '" .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Vänersborg .

*DALGREN: HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .

**DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänerstlorg innehavare
av gillets medalj (1972) .

DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg , .
*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg , . "
EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg ., .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Civilingenjör Göteborg .

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .

*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg , , .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
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1928
1947
1932
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1902
1921
1905
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1913
1916
1939
1919
1903
1924
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1965
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1918
1957
1938
1912

1895
1928
1903
1910
1908
1916
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1958
1924
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1916
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1922
1916
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1949
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30
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53
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71
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46
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78
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44

83
50
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73
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EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .. '" .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

**ELOW, PER, fd. Bankkamrer, Vänersborg .
**ELOW, STIG, Ingenjör, Hallstavik .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara '"
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .

*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Stud. Vänersborg ständig medlem .

**ENGLUND, NILS, Leg.läkare, Vänersborg , .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem .
ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg '" "
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön , '" .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg , '"

*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare,Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg '"
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .
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FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Skövde .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg '" ,
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg ,
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan '.' .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter '" ,
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Vänersborg .
FREIDLÄNDER, OWE, Målarmästare, Vargön .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Förste rektor, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

**GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan "
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .

*GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Fil.mag., Vänersborg .

**GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1967) .

GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .
*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ., .
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GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem.
Ersättare i styrelsen .

*HAGBORG, TORSTEN, Tj.man, Trollhättan ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg '"
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg " .
HALMA, LARS-OLOF, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, ResLchef, Arvika ständig medlem .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen "
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARLlTZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLlTZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
HARLlTZ, LENNART, Ingenjör, Moheda .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg , '" . '" .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön , .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Kansliskriv., Vänersborg .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg "
HEDSTRÖM, ERNST, f.Rektor, Vänersborg .
HEINULF, CONNY, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .

**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HELLSTRÖM, HÅKAN, Studerande, Göteborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERRMANN, GERHART, Tandtekniker, Lysekil .
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HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan "
HESSELHOLDT, PER-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg '"
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg "
*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg "
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga '" .

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg "
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil.dr . Uppsala, ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg "
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vänersborg .
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg .

*JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, BERNT, Uddevalla .
JOHANSSON, BERTH, Typograf, Vänersborg .
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JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg "

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .

*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .

*JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg "
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .

*JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg .

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta .
*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg, ständig medlem.
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSON, GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
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JONSSON, TAGE, l:e Postiljon, Vänersborg "
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .

*JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, Distr.chef, Vänersborg "
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg "
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V.Frölunda "

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten "
*CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborgständig medlem ..

**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .

*KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

**CARLSSON, CARL, ANDERS, fd. Disp., Vänersborg ständig
medlem _.

**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg _.. _.
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg _ "
CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit. , Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg _.
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg _.. _.
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan _.
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem "

*CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Lindsfield NSW _.. _..
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen _ .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .

*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg _.. _ _ _..
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Hammarö .
KEMPE, BO, Laboratoriassistent, Vänersborg _ .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors _.
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg , . _ .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .

*CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .

*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg _..
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CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .

**CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a FröIunda .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Bålsta, .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Kock, Uddevalla .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .

*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborgständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg ".

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Gilleskrivare .
LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg " .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Frändefors, krönikör .
LIND, JESPER, Frändefors .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .

*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .. , .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
*LIND, SVEN, fd. Disponent, l:e ålderman Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (/976) l:e ålderman .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön '.
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, JAN, Eltekniker, Varberg , '"
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
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*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg , .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
*LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östra Emtervik .

**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .

*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Leg.läkare, Stockholm .

**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) .

LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede '"
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Villach Österrike .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg '"

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg '"

*LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål '"
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .
LÖF, MARTIN, Vänersborg .
LÖF, STEFAN, Vänersborg '"
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim. kommissarie, Vänersborg .
MADSEN, PER, Dövlärare, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .

1914 54
1903 55
1921 65
1914 77
1923 77
1921 (57)74
1932 76
1914 37
1911 35
1908 30
1918 63
1912 55
1940 67
1949 75
1919 81
1913 55
1947 79
1907 28
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1975 80
1912 49
1913 53
1907 69
1921 52
1919 52
1936 69
1901 39
1953 55
1926 64
1933 76
1940 80
1964 80
1959 80
1918 84
1908 75
1913 49
1943 72
1914 58

89



MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile '" .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg _ .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg .

'MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem "
'MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .

'MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

'MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, ERIK, F.Iänshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor , Hallsberg .
NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg '" .

'NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisingsbacka '"

'NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg "
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg '" .
NILSSON, LARS, Löjtnant, Uddevalla .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .

'NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
'NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, fd. Lektor, Vänersborg .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg .
NORDFELDT, JAN ERIK, Ingenjör, Märsta '"

'NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun '"
'NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg , .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg '"
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Vänersborg '" .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .

'NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg , .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, KJELL ERIK, Kamrer, Uddevalla .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .
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1937
1940
1910
1928
1945
1922
1927
1931
1924
1914
1919
1919
1925
1919
1915
1923
1912
1964
1925
1944
1924
1913
1920
1957
1923
1904
1925
1908
1923
1910
1947
1949
1921
1909
1937
1930
1901
1928
1934
1957
1918
1913
1909
1921
1900

65
65
60
80
80
70
81
58
52
68
55
77
54
75
82
66
60
83
56
83
50
83
66
74
78
66
80
41
58
66
81
50
43
53
81
77
66
58
79
79
79
79
67
60

(42)74



*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .

OLSSON, GUSTAF, Teckn.1ärare, Vänersborgständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .

OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .

OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .

OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg , .

OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg , .. "

OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .

OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg " .

OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla o .

OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg o.. '" o' oo

OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg o o oo..

PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping '" . o. oo

PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Fröiundaständig medlem o..

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .. o... o..

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) o o o o o o oo. o.

PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem ooo..

PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda o o oo..

PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg oo. o o..

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg o .

PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg o o"

PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg o.. ,. o"

PERSSON, THORE, I:e byråsekr. Vänersborg . o oo. o.. o .

*PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg o.' o" . "

PETERSON, EDGAR, Vänersborg . o.. o oo o .

PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön oo" . "

PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg . o' o" o "

PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .

*PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping o o .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal o.. , .. "

*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga . o o .

*POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro o" . o o "

*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innehavare av gillets medalj (1980) ... o ••••••••••••••••••• o •••••

*PÅRUD, PAUL, fdo Fångvårdstjänsteman, Vänersborg o o.

RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim. o o. o .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg . o o " ., .

RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg . o o..

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla oo.

RANER, STEN ERIK, Leg.1äkare, Göteborg. o o. o o.

RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg o. o o..

*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg o oo.

REHMAN, OLOF, Advokat, Östersund o oo.

1929
1918
1955
1948
1912
1956
1935
1928
1949
1930
1915
1945
1919
1930
1933
1902

1910
1947
1942
1937
1909
1923
1925
1919
1917
1919
1943
1923
1925
1902
1914
1914
1904

1923
1896
1929
1914
1943
1919
1947
1933
1913
1944

48
72

72

82
60
83
75
78
72

79
55
83
74
82
76
53

52
76
76
65
54
76
77

70
57
80
71
77
81
55
59
51
52

52
54
66
55
72

53
69
60
51
73

91



REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg o. o .

ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv o o' o o o

ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg o o.. o .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan o .

ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan o o oo oo.

ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem o o

ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem oo .

RUDBERG, STIG, Professor, Lund .. o o' oo.. o.. o.

RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg o.. ooo .

RUSSBERG, LEIF, Kriminalinspo Vänersborg .. o. oo. o. o.. o .

*RUTGERSSON, CHARLES, fdo Förman, Vänersborg o. o. o. ooo. o

RYDHOLM, YNGVE, arkivchef, Stockholm .. o.. o. o o o .

*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg . o o o. o o.

SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .... o o' o o.. o.. o. o

SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kando, Enskede o.. oo. oo.. o. o

*SAHLIN, STEN, fdo Direktör, Vänersborg Andre ålderman,
innehavare av gillets medalj (1975) . o o. o o oooo.. o.. o

SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg o o.. oo.... oo.

SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg o' . o.. oo. o.. o. o

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg o. o.. ooo .

SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön . o.. oooo. oo.. o

SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .

SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg o.. o.. o o

SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla ... o.. o. oo.. o. o.. o. o

SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla o o

SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisingsbacka .. ooo. oo' o.

SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan '" o. o.. oooo. o .

SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet. o. o oo oo o. o

SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan o. o o o.. o o

SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp oo.' . oo. oo o. "
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg. o o.. o. oo. o. o.. o

SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg . o.. o o o oo.. o.. oo

SJÖBERG, LEIF, Göteborg. o.. o. o o' . ooo. o' o

*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg oo o.. o

*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg o. o oo "

SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg o' .. o o o. o

SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg o o. ooo' o..

SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings Backa ooo o

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg oo o.

SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg o oo. o .

SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg o o .

SKOOGH, FRANK, Hälsingborg o o. o oo o. o

SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .. o ooo .
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1905
1967
1923
1908
1938
1906
1945
1946
1940
1920
1916
1937
1903
1920
1920
1936
1945

1913
1948
1933
1911
1910
1909
1923
1907
1923
1925
1925
1924
1930
1957
1932
1918
1922
1926
1933
1958
1956
1943
1917
1922
1930
1926
1937

66
82
55
83
71
31
79
58
58
76
79
84
43
84
53
83
50

36
81
76
34
78
62
81
75
77
82
74
74
84
76
76
69
79
52
52
81
81
79
58
65
77
80
69



*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg '"
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, I :ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

*STERNER, NILS, Direktör, Farm.1ic., Malmö '"
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktschef, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .

*SUNNERDAHL, VILGOT, I :ste Mätare, Vänersborg .
*SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Nyköping '" ..
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg , .

*SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg "
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem , .

*SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Norrköping "

1925
1953
1915
1927
1932
1918
1925
1948
1933
1916
1908
1939
1905
1937
1922
1923
1915
1908
1921
1931
1920
1939
1934
1927
1925
1940
1936
1938
1908
1909
1924
1966
1923
1962
1937
1904
1906
1923
1944
1916
1932
1912
1975
1910
1950

58
83
69
62
83
50
70
83
82
67
71
74
30
76
41
47
81
77
75
75
76
82
67
83
80
82
75
79
51
55
84
84
72
84
79
73
70
48
79
43
64
42
76
36
76

93



SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg oooooooooo
SVENSSON, LENNART, Vänersborg ooo. ooooooooooooooooooooo
SVENSSON, OLLE, Vänersborg oooooooooooooo. oooo. oooooooooo
SVENSSON, PER, Fritidsledare Vänersborg oooo. ooooooooooooooo
SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem ooooooooooooooo

*SVÄRD, TAGE, Helsingborg . oo. ooooooo. oooo. o. oooooooooooooo
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn oooooooooo. ooooooooooooooo

**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby ooooooo. oooooooooo
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg o. ooooo.. ooo. oooo

*SÖDERSTRÖM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg oo. ooo
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vargön ooooooooooooooooooooo.. oooo. oo.
SÖDERSTRÖM, STIG, I:e postiljon, Vänersborg . o. oo' .. ooooooo
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg oo. o' o. ooo. o. oo
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg oooo.. ooooooo.
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg oo. oo... o. oooo. o

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile . ooo.. o. o
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö ständig medlem o
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg o. o. o. ooooooo.. oo. oo. oo
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg oooooooooooooooo.. o. oooooo
THERNQUIST, KJELL, Revisor, VänersborgKassajogde, . oo. o. o

**THERNQUIST, OLE, fdo Handelsträdg.mäst., Vänersborg.
Innehavare av gillets medalj (1976) oooooo. o. o. oooooo. o. oooo. o. oo

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ooo.. oooooooo
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg o. oo. ooo

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg . o. o o. o. oooo
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ooooooo.. oooooooo
TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus ooooooooo. oo.. oo. oo. o.
TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås . oooo. oo. oo. ooooo.
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg . o... o. o. oooo

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg ooooooooooo.. ooooooo.
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg o. o' oo.. o. oooo.
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås oooo. oooooooooo. o..

*TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg . o. oooo. oo. oooooo
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg oo. o. oo" oooooooo
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg oooooooo.. o. o.
THUFVESSON, ANDERS, Stud. Vänersborg ooooooooooooooooo..
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg o. ooooooooooooo. o
TORNBERG, PETER, Vänersborg . o' oooooooooo. o. ooooo. oooooo

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg o. ooo.
**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem ooooo. ooo
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma ooooo. oooo... oooooo. o

TURTELL, LARS. Byggnadsingenjör, Vänersborg ooooooo. oooooo
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg . oooooo. o. o. oo
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mago, Kullavik .. oo. oooo. ooo. oo. o... o
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg. oo.. oooooo. o
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1952
1952
1920
1953
1972
1910
1916
1909
1954
1902
1960
1940
1933
1933
1922
1916
1909
1912
1944
1939

1911
1922
1935
1915
1925
1930
1935
1954
1907
1909
1936
1915
1924
1922
1963
1934
1973
1937
1905
1907
1942
1906
1941
1919

80
80
80
63
72
35
42
30
81
49
84

83

83

66
82
46
35
61
69
50

30
55
79
55
51
61
61
76
53
69
76
59
80
83

82
75
75
52
18
29
80
70
69
75



WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, I:e byråsekreterare, Vänersborg .

*WAHLlN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg bisittare i
styrelsen, Arsskrijtsredaktör .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .

*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud., Vänersborg .
WEGRAEUS, ERIK, Länsantikvarie, Vänersborg .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud., Vänersborg '"

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta , .
WEISS, ANDERS, I:e Byråsekreterare, Kvissleby .
WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla , . '"
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg , .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg '"

*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg , . '"
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERHOLM, IVAR, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg , .. "
WENNHAGE, ÅKE, Revisor Vänersborg .

*WERNER, ARNE, I:e Hantverkare, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studrande, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Västra Fröiunda .

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön .
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg , .. "
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö .

*WESTERLUND, EINAR, I:e Kronoassistent, Vänersborg , .. "
*WESTERLUND, KARL-ERIK, I:e Stabsredaktör, Vallentuna .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .

*WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhätan .

**WESTHALL, BO fd. Rådman, Vänersborg , .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .

1940
1949
1920

1932
1960
1930
1933
1927
1904
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1931
1951
1934
1898
1966
1923
1912
1925
1936
1956
1952
1908
1917
1917
1940
1928
1923
1932
1913
1910
1915
1912
1950
1905
1938

83
80
69

51
71
82
75
77

53
78
82
83
82
42
66
61
61
73
73
46
75
79
82
80
80
58
60
72

77

77

54
52
76
76
81
77

75
46
40
77

38
80
34
74
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WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .
**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö "

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrolant, Vänersborg .
WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad .
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn. konsulent, Stockholm .
WIKNER, ALFRED, New york .

*WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.läkare, Åsbro .
*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
WULF, ANDERS, Fil.kand, Benglen, Schweiz .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg " .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby " .
ZETTERBERG, BO, Försäljare, Falum .
ZETTERBEG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg " " .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .. " "
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg " .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissareie, Vänersborg .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar: Sil

'" tilldelad 25-årstecknet.
•• tilldelad 50-årstecknet.

1945
1904
1919
1948
1943
1899
1903
1924
1943
1950
1903
1928
1916
1950
1917
1950
1900
1920
1958
1930
1923
1903
1922
1902
1933
1920

75
28
58
83
83
66
59
51
63
63
63
53
83
74
64
64
55
55
74
75
61
69
46
42
72
74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2
462 00 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1984

Styrelse

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966).
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).

LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974).
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassajogde, Krönikör 1980 (1974).
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Årsskrijtsredaktör 1972 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980.

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman,
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör.

BERGER. GUNNAR, Ingenjör.

Årsskriftsnämnd

LIND, SVEN, f.d. Disponent.

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

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt.

NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

SALONEN, LARS, Tandläkare, Ersättare

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1984

Stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.s. v.
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-

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

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1984
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första å/dermor
ÖBERG, ALVA, Fru, Andra å/dermor
SVANBERG, ANITA, Fru, Första gi//eskrivare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Fru Andra gi//eskrivare
STRÖM, GERDA, Fru Kassajogde
NORDGREN, ASTRID, Fru Gi//evärdinna
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gi//evärdinna
CARLSSON, BRITTA, Fru, Gi//evärdinna
ROSLIND, BIRGIT, Fru Gi//evärdinna

SUNDEFORS, INGA-LISA, Fru Ersättare
SVENSSON, EBBA, Fru Ersättare

Beredningsnämnd
HELLMAN, KARIN, Fru
ERICSSON, RUTH, Fru Ersättare
CARLSSON, BRITA, Fru
BLOMGREN, INGRID, Fru
SVANBERG, ANITA, Fru

ÅBERG, ELLY, Fru Ersättare

NILSSON, ANITA, Fru Ersättare

Arkivarie
MELLQVIST MAJ-BRITT, Fru

Siffergranskare
ANDERSSON, MARGIT, Fru
WESTERLUND, SIGRID, Fru

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

294 medlemmar, varav JJ ständiga, 2 hedersledamöter
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Mer än varannan
Vänersborgare

är kund
i Sparbanken

Sparbanken
Brålanda - Frändefors - Vargön - Vänersborg

Västgöta·Dals stadshypoteksförening
Box 136,46201 VÄNERSBORG
Tel. 05211138 00

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

En 26 tums färg·TV med den berömda Philips
bilden och fullt förberedd för satellit, kabel-TV mm:

il FJÄRRKONTROLL

• AKTA FlIMMERFRI TEXT-TV

e DIREKTVAL AV 99 KANALER

Q STEAEOLJUD 2x20W max

e EUROKONTAKT (Direktanslutning
video, satellit, data mm.)

Philips 26 CS 4880
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VÄNERSBORG _ Tel 0521/190 00

KOM IN
OCH

PRATA
SAAB

MED OSS!
- tala med oss ""

:: ~~~P;:::'7;cO ..~...

~ KNU"KAAN

~ VÄLKOMMEN!

: -ol"'d ladda. S't:~·ANA.
med aktuella tillbehör!

Bi/kunnande och service

pA HEMMAPLAN..

S>erige. äldsta
Radio - TV-alfa.-

med kvalitetsgaranti

Män man märker handlar hos

100



SERVICE INOM
ROR, EL OCH PLÅT

TILL VETTIGA PRISER!

Försäljning från välsorterad RÖRBUTIK

I
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 18090

p

PKBANKEN

n
Ställer upp för Dig och

Vänersborg

KUNGSGATAN 9 - VÄNERSBORG
Tel. 0511/18005

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

IHI
gREI!AM

GRAfiSKA

Sundsgatan 22 46200 Vänersborg tel 0521/616 90
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Vi utför:
Nybyggnad, ombyggnad,
reparationer samt markarbeten

Sundar
Bygg AB

KasenalIen 27 . Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Allt i Färg
Tapeter

Konstnärsmaterial

EDSGATAN13 VÄNERSBORG .TEl. 11102

Sv.
80K.HANDlARE

rORENINGEN

Böcker, papper, leksaker, skriv- och
räknemaskiner.
Specialite :
Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav
ett flertal restupplagor.
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VÄNERSBORGS BOKHANDELS AB
Etablerad 1832

Bokhandeln vid torget



Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Gamlestadens
Fastighetsförvaltning KB

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

Känner du för en kontakt, ring

Leif Sjöö
031-408953

KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,
Miele och Husqvama.

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

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

värde

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Två välsorterade järnaffärer

ANDREENS JÄRN- OCH MASKINAFFÄR
Svarvargatan 2

Torpa industriområde
Tel. 621 50

O O O

Järnia Center
Tel. 10082 - 10287

THERNQUISTS BLH. EFTR.
Box 235, Edsgatan 16,46201 Vänersborg

Telefon 100 63
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KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

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

I.m;til BYGGVAROR AB
Östra vägen 24, VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90

Vi har
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnic
kerier till BANKER, RESTAURANGER, BUTIKER,
TANDLÄKARPRAKTIKER.

Vi utför även
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m.

Salonens Snickerier AB
L Vassbotten

tel. 0521-10913
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MAZDA
Nygatan 85
46200 Vänersborg

Bo centralt på

HOTELL GILLET
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles fastighet
Edsgatan 53

Lugnt, trivsamt och med goda bäddar
till humana priser.

Tel. 0521/10589

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

Vi har ana redskapen

Drottninggatan 22
Vänersborg
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GLASS, GLASS, GLASS... ARET OM!
LÖSGLASS'" % UTER ., GLASSTÅRTOR

TORGET, 462 00 VÄNERSBORG TEL. 0521/63316

SPARA BENSIN MED VW·AUDI

-DEN BRÄNSLESNÅLA BILFAMILJEN

I 51:AN1A I~VO:LKIIWJWEN Iam Au~e I
östra vägen HI VÄNERSBORG Tel. Vl( 0521 - 121 80

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

Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7

462 00 Vänersborg

Tel. växel /38 50
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Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON &. ANDERSSON

Industrigatan L. Vassbotten

Tel. 101 28,

BIL~glas- Byggnadsglas-Glasmlstel'i

Kontor
Vänersborg
Tel. 0521/
15570, 17270

Snäckan har blivit symbol för Begus och det
aven mycket speciell anledning. Snäckan är
nämligen den perfekta bostaden för sin invå
nare. Begus Hus strävar efter att på samma
sätt ge sina "invånare" en så bra bostad som
möjligt.

Vår representant på
Sundsgatan 25
i Vänersborg är
Gunnar Skoogh.

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

VÄ~~RS~©)R~S

lIINlJETRAIFIII~

D. Kjellsson
tel. 186 51

tel. 620 10 U. Kjellsson
tel. 19519
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Bekväma turistbussar för upp till 53 personer.
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i
trestadsområdet.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet



SUNNY!
Generös. Men snål. Typiskt Nissan!
Har allt man ska kräva av ~

en familjebil. Slorach
bekväm invän
digt. Behändiga
yttermåH. Mycket
"Extra" som stan
dard. Finns som
Kombi och Sedan
Hör till de bränsle
snålaste i klassen ....
Bränsiedeklaration enligt KoV; 0,67 I/mil vid blandad
körning, 93 okt Kostnad 1500 mil 4030,- (1783)

NISSAN. Europas mestköpta japan!

PHILIPSDNS
omtanke kva/itå

Tenggrenstorpsvägen 14, Vänersborg
Tel. 0521-61666

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tas gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
NILS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgalan 20 • Tel. 10311
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l .,

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Edsgatan 11 B Tel. 134 75

Vänersborg

Edsgatan 17

J~
I

-TV
0521-14700

110

Tel. 0521 - 14034

Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!



Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor
lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 216
46201 VÄNERSBORG 1
TEL 0521118060
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Kontor - Lager: Telefon 0520-91052

LIlIdug6rdsbyn - 46100 Trollhättan

111



..•ocksåhos
Handelsbanken.

Torpavägens korvkiosk
Rekommenderas

Åke Olsson

VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR

112

Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Tel.11225



Välkommen till

o~oSKARABORGSBANKEN
Edsgatan 21, Vänersborg.

SUCCI
fÖRNYA flESTAI

Bränsledeklaration vid blandad
körning: 0,51 (1,6 Diesel)-0,66 (1,1)
lImi1. Bränslekostnad 1.500 mil:
3.754-4.089 kr (1/7 -84).
Förmånsklass: 1A.

NYA FORD FlESTA

<i>~
"'"f M ~

. R F·
'o ....,,<"

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521·138 40 Vänersborg

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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MALMSTROMS

ROLF JACOBSSONS
REDOVISNINGSKONSULT
VÄNERSBORG

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 1

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon 10560

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314
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Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



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

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 05211107 51

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. no 11 - 16550. 462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG

GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/60390
KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55
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Gillebröder!
Drick mer vatten - Oxygenvatten

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

Ed l...yckans l...ivs - Gropbrovägen
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-fredag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg
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Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

(53:dje året i följd)

CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 62025
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AHLINS
VTRAFIKSKOlA

Torpavägen 22·46200 Vänersborg . Tel. 0521·10366

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

-- I gasen
1913 -- 1984



I~ l-

11i'1~1)1.41'1{N
Hedmanstorget
Tel. 15670
____..NÄRA&BRA......

INTER
Vänersborg ~~ln6~i~t~~9706

Utför reparationsarbeten

Ode/ius Byggnads AB
Tel. 0521/16728

119



Föreningsbanken - landets enda medlemsägda
bank.

DIN BANK!

FöreningsbankenI
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

"Mitt i Tvåstad"

VOLVO

Johannesbergsvägen l, Tel. 0521/121 00
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Duka
Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/38135.
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 0522/396 00.
Vänersborg: Gågatan. Tel. 0521/102 53.

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

Bärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522

UNO..X Bensinstation
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer

Gillebröder gillar

Sjöströms Livs
Sandelhielmsgatan 20

Tel 10942
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Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1985

Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla



Små och stora händelser under 1900-talet
av Stellan Granat

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

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

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

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

1908 byggs Drottning Sofias Stiftelse för blinda dövstumma
byggs Fridhems tegelbruk

1909 står Tenggrenstorps tegelbruk klart

Är 1916 invigs svängbron vid Gropbron och är i bruk fram till 1966.
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byggs vattentornet från 1882 på till nuvarande höjd
inrättas borgarbrandkår
påbörjas Skräcklans parkområde
6 aug. invigs ny svängbro vid Gropbron, ersätts 1966
påbörjas Dalbobergens sanatorium
köpes Göteborgs zinkexemplar av Molins skulptur och sätts upp
i Plantaget vid Edsgatan
tas kommunalhuset Kyrkogatan 22 i bruk
invigs ny fattiggård på landeriet Hanslunds mark
bildas Vänersborgs roddklubb
står Dalbobergens sanatorium klart
invigs Frälsningsarmens hus vid Gasverksgatan
7 mars inviger P.P. Waldenström Missionskyrkans nya kyrka
vid Norra Järnvägsgatan 18
tar Kg!. Västgöta regemente sina nybyggda kaserner i bruk
läggs Margarinfabriken ned
står nya trafikkanalen och ombyggda Trollhätte kanal klara och
därmed nya Dalbobron och ny järnvägsbro
invigs de nuv. slussarna vid Brinkebergskulle och Trollhättan
15 sept. invigs monumentet vid Brinkebergskulle över soldater i
1808-1809 års krig döda på fältlasarettet på Restad
15 jan. brinner läroverkets gymnastiksal ner
ersätts handringningen av kyrkklockorna med elringning
byggs Norra skolan till med två byggnader
byggs nuv. PK-bankens (dåv. Wermlandsbankens hus) hörnet
Eds- och Kungsgatan
anläggs stickspår från UVHJ för Tändsticksfabrikens behov
22 sept. invigs ny skyttepaviljong på Holmängen
byggs musikpaviljong i Plantaget
står epedemisjukhuset vid Torpavägen klart
9 juni invigs Katrinedals kyrkogård
upphör musikföreningen Göta som bildades 1901
bildas Humanistiska Förbundet i Vänersborg
får brandkåren den första motorbrandsprutan
påbörjas nuv. Svenska Handelsbankens hus (dåv. Vänersborgs
banken)

1910 öppnas Kooperativa Förbundets första affär på Vallgatan 17
1 nov bildas Vänersborgs Folkbibliotek i Arbetareföreningens
Lilla sal

1910- torrläggs och utfylls Lilla Vassbotten
1911
1911

1912

1913
1914

1915

1916

1917

1918

1919
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Vänersborgs kyrka genomgick 1925 en omfattande reparation och omändring. Korfönst
ren murades igen och von Rosens altartavla "Den Törnekrönte" sattes upp. Predikstolen
sänktes och läktarna längs kyrkans långhus togs ner. Bilden visar kyrkans interiör mellan
1865 och 1925.
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1920 reses minnessten över Brätte på det gamla stadsområdet
reses minnessten över Kg!. Västgöta regemente på Grunnebo hed
hålls hantverks- och industriutställning
förliser Concordia av Vänersborg efter grundstötning
flyttar Folkbiblioteket till Drottninggatan 26
inkorporeras Lilla Vassbotten (Sanden) med Vänersborg

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

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

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

1924 ersättes helt gasljuset med elljus i staden
1925 omfattande reparation av Vänersborgs kyrka, varvid b!.a. lång

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

1926 invigs Folkets Park
anläggs Vänersvallens idrottsplats

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

1928 står Folkets Hus vid Kyrkogatan 36 klart
bildas stadsmusikkåren

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

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

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

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

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

1936 flyttas Bältesspännarna dll Museiplantaget
uppsätts och avtäckes bysten av landshövding greve Erik Josias
Sparre i plantaget
l juli ersättes borgmästaren av stadsfiskalen som polischef
invigs biografen Stjärnan, läggs ner 1984
blir Vänersborgs Folkbibliotek Vänersborgs Stadsbibliotek
invigs Filadelfias kapell Nygatan 33
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Folkets Park fick 1931 sin stora entre mot Blåsutbacken samt serveringsbyggnad med al
tan.

Tändsticksfabriken lades ner 1932 till följd av Krugerkraschen. Sedan 1852 låg den vid
Östra vägen och var en av de stora industrierna i Vänersborg.
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/ Skräck/eparken strax nedanför Norra sko/an fanns under många år ett kallbadhus vilket
revs /938.

1937 övertar AB Jordbruksbanken Wermlandsbankens Yänersborgs
kontor

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

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

1940 övertar staten UYHJ
1941 byggs Södra skolan

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

1942 står församlingshemmet vid Vallgatan klart
1943 uppgår Yänersborgs Enskilda bank i Svenska Handelsbanken
1943-
1944 byggs nuv. residensflyglarna
1944 firar staden sitt 300-årsjubileum

återöppnas gamla Metropolbiografen och får namnet Roxy med
premiärfilmen "Glada hotellet" med Sonja Heine
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Denna järnvägsbro över gamla hamnkanalen ersattes 1945 av den nuvarande fasta bron.

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

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

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

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

1949 flyttar Stadsbiblioteket till Riksbankshuset
byggs Edsbron över järnvägen om
bildas Vänersborgs Döttrars Gille
Arvid Richert blir landshövding
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1950

1951

1952

1953
1954

1954
1955

1956

1957

1958
1957

1958

12

1 jan är UVHJ helt elektrificierad
rivs S1öjdskolan för Telegrafstationen
inhängnas kyrkogården No. 1 med stenmur

stadens materialgård vid Nygatan klar
13 augusti besöker Gustaf VI Adolf Vänersborg på sin eriksgata
står campingplatsen på Ursand klar
avtäckes Carl Milles S:t Martinstaty framför residenset
byggs kaffeserveringen vid Ursand
förbättras vägen till Ursand
brinner kvarnen vid Önafors
uppsätts ljussignaler vid 1912 års Gropbro

står Grand Hotell vid Hamngatan klart

tas nya vattenverket i bruk
breddas Edsvägen mellan Korsgatan och Belfragegatan
rivs 1918 års musikpaviljong i Plantaget och byggs den nuvaran
de
cirka, bebyggs Reuterskiöldska området

avtäcks Fridastatyn i Skräckleparken
invigs Östra skolan
står Hushållningssällskapets nya hus Kungsgatan 17 klart
tas nya brandstationen vid Edsvägen i bruk
1 april tillträder Mats Lemne som landshövding
rivs landeriet Karlslund
rivs gasverket
invigs Dalbogården
tas ny taxistation i bruk på torget mitt för Kungsgatan 5

rivs den gamla teaterladan på Kasen
rivs Residensgatan 1, ett av de få husen från tiden före stads
branden 1834
rivs tändsticksfabrikens gamla kontorsbyggnad
byggs Skräcklestugan till
läggs magistratens auktionsverksamhet ner
rivs den gamla teaterladan på Kasen
rivs Residensgatan 1, ett av de få husen från tiden före stads
branden 1834
rivs tändsticksfabrikens gamla kontorsbyggnad
byggs Skräcklestugan till

läggs magistratens auktionsverksamhet ner



1959 läggs Blåsutbiografen ner
påbörjas nya vattentornet
inmonteras vita, upplysta urtavlor på kyrkans tornur
rivs Nyströmska huset för EPA:s nybyggnad
29 juli brinner Tenggrenstorps tegelbruk
l okt. invigs reningsverk på Holmängen
påbörjas nuv. Dalbobron klar 1962

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

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

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

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

1964 rivs Kokhuset vid hamnen
invigs nuv. Pingstkyrkan vid Edsgatan
Il mars avtäcks nygjutningen av Bältesspännarna framför mu
seet
l maj avtäcks Per Albin Hanssonbysten i Folkets Park

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

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

1966 knäcks kyrkspiran i en storm
8 nov. invigs Gropbron

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1978 invigs Esso Motor Hotell
9 oktober öppnas Vassbottenleden
rivs Roxybiografen

1979 påbörjas skattehuset i Nordstan
rivs Katrinedals landeri

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

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

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

1983 görs Edsgatan till gågatan
läggs Tempo ner

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

1985 firar Vänersborgs Söners Gille sitt 80-årsjubileum

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

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

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



25 år i "buren"
av Sigrid Ohlsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Men en sak som den tidens publik visste, - det var var dom skulle sit
ta. Elfte bänk var sista bänk på främre parkett, sedan var det 25 öre dy-
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rare, alltså var det cirka 100 st som varje föreställning skulle sitta i mit
ten på den bänken. Men blev det istället ytterplats på andra bänk när
kön var passerad, så gick det bra det med. Dom kom ju in i alla fall.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alltså "Film är bäst på bio".
Sigrid Ohlsson

Sigrid Ohlsson
Kassörska på Roxy och Saga biograferna
/945-/970.
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Ordenshuset vid Vallgatan i Vänersborg
genom tiderna

av Stig Andersson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanslagningar av loger och föreningar har skett. De tre äldre
IOGT-loger som nämnts inledningsvis - Trygghet, Garizim och Hop
pets Stjärna - gick upp i en enda förening - Trygghet - den 1 februa
ri 1947. NTO-föreningen Frihet har uppgått i Trygghet och så även lo
gen 2331 Vänersborg vid Edsgatan samt Pelaren från ett av ytterområ
dena.

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

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

Ett projekt som ovan beskrivits kräver stora ekonomiska insatser och
skulle man bevara c:a 1/3 av biograflokalen, som ansluter till foajen,
och där inreda utrymmen för mindre sammankomster eller för studie
verksamhet, har man att räkna med kostnader på omkring 2 miljoner
kronor. Att 2/3 av biograflokalen måste rivas är att beklaga men det he
la går inte att finansiera om hyresgäster saknas. Alternativet är att riva
hela biograflokalen och endast använda foajen, som tidigare
omnämnts.

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

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

Amnad fasad mot Vallgatan enligt förslag av P Molnit.

Stig Erling Andersson, född llll 1918 i
Vänersborg och medlem i Vänersborgs
Söners Gille sedan 1945. Examen från lä
roverket i hemstaden 1935. Studier vid
Socialhögskolan i Stockholm 1941
1943. Socialt verksam sedan 1936 i Vä
nersborg. Socialassistent i Vänersborg
1944 samt socialchef i Sala 1945 och se
nare i Falkenberg för att återkomma i
slutet av 1947 som socialchef i Väners
borg. Pensionerad från januari 1983.
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Lars Helanders skolvisa
Några minnen från 1926

av Gunnar Sjögren

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Några kommentarer för yngre
årsklasser är måhända på sin
plats.

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

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

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

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

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

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

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

* l Dagens Nyheter den 12 maj 1985 publicerades en artikel (undertecknad Clars) Om Carl Munthe, hans grammofon
och skivsamling. Skivsamlingen tillhör numera enligt artikeln Vanersborgs Museum.
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Gunnar Sjögren är född i Vänersborg
1908, son till läroverksadjunkten Josef
Sjögren, elev i läroverket 1917 - 26från
klass 1 tifl studentexamen, fil. doktor
1949, lektor vid ffiekläroverket i Göte
borg 1950-64, vid Lärarhögskolan i Gö
teborg 1964-73.
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ÅRSKRÖNIKA 1984

1984 är ett årtal med magisk klang. Orwells bok har länge spelat på
människans fantasi. Runt nyår skulle också varje samhällsdebattör med
självaktning bevisa att Orwell fick rätt och att det är i Sverige som bo
kens samhällssystem är infört. Visst finns det tendenser till storebrors
tänkande i Sverige men att vi skulle leva i en totalitär diktatur har åt
minstone jag lite svårt att inse.
Andropov var en av världens storebröder som inte länge fick njuta av
makten i högsta Sovjet. Tjernenko kom i stället och många kommenta
rer kom att handla om att Reagan och Tjernenko var jämnåriga och på
tok för gamla. För egen del måste jag ju säga att det inte är åldern som
är problemet utan deras politik. Jag behöver ju bara se mig om här i lo
kalen för att konstatera att det finns gott om friska och fräscha 75
åringar som jag hellre anförtrodde makten åt och som skulle klara job
bet betydligt bättre.
Terrorism och politiska mord har varit ett av mänsklighetens gissel i alla
tider. Ceasar, president Lincoln, Jack och Robert Kennedy och nu Indi
ra Gandhi är alla offer för det föraktligaste av alla argument, våldets.
Indien är i skrivande stund vid randen av ett inbördeskrig som ingen kan
vinna.
Kollisionen mellan lyxkryssarna Stockholm och Andrea Doria var en så
dan där speciell händelse som etsat sig in i folks medvetande. Därför var
spänningen stor när ett amerikanskt dykarteam efter enorma ansträng
ningar lyckats lokalisera Andrea Doria och även lyckats få upp ett av
kassaskåpen som så många drömt om att få öppna. Nu visade det sig att
det bara innehöll några blöta liresedlar i stället för omätliga rikedomar i
guld och juveler. Sådant är ju ofta livet - det är bättre att drömma än
att se drömmarna gå i uppfyllelse.
Drömmen om fred har följt människan sedan syndafallet. Längtan efter
fred lockar fram människans bästa egenskaper. Fredsdemonstration i
Vänersborg när 10 000 barn och vuxna samlades på torget var en härlig
kraftsamling och det var skönt att se vänersborgarna överens, ense och i
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endräkt - för handen på hjärtat - det är ju inte alldeles så väl beställt
med friden och freden när det gäller Vänersborg och Vänersborgs bästa.
Det finns ibland ett drag av indisk fakir djupt inuti vänersborgaren som
gör att han gärna vill plåga sig själv och att han gärna uppehåller sig vid
det negativa som händer. Ibland anar man nästan en stilla glädje när det
går riktigt galet. För att nu travestera den ännu färske gillesbrodern Er
ik Wegraeus så är det med vänersborgaren som med pessimisten; han är
bara glad när han är ledsen - och inte ens då är han riktigt nöjd!
Ta till exempel kulturdebatten! När teater Trestad med diverse glåpord
om tröghet, lojhet och självbelåtenhet lämnade Vänersborg så fanns det
många som stämde in i kören om att Vänersborg var en urusel kultur
stad. Men ser man sig omkring lite så kan man upptäcka en rik och vital
kultur kanske lite under ytan. Här finns konstnärer och konsthantver
kare, ett rikt musikliv och ett mycket rikt föreningsliv . När det gäller
kommunens satsning på kultur så är det lite klenare beställt och det bi
drar till att Vänersborg inte uppfattas som en kulturstad. Vad som sak
nas är en marknadsföring och en samordning av alla de insatser som
görs lite varstans i kommunen. Jag saknar också ett mera aktivt intresse
från massmedia- det är ju inte recensioner av Huvudnässkolans golv
knarr vi vill läsa utan artiklar om våra konstnärer, om våra dansgrup
per, om våra körer, om våra teatermänniskor, om våra föreningar. Ett
förslag till kulturnämnden - varför inte ge ut en liten enkel tidning eller
nyhetsblad kanske varannan månad - som berättar lite om vad som
sker i stadens kulturliv med recensioner och reportage där också alla
kulturutövare får en chans att tala om att man finns till och annonsera
om sina evenemang. Sedan har ju vänersborgspubliken sina egenheter.
När världsartisterna kommer till stan då stannar vänersborgaren hem
ma. Detta måste kännas motigt för musikföreningen och Bo Westhall
har ju till och med aviserat att han kanske måste slå igen butiken. När
Kjell Lagerkvist eller Björnligan däremot ställer till med konsert då fylls
Huvudnässkolan snabbt. Vänersborgaren är patriot! Sådant är inspire
rande för vårt eget hemvävda kulturutbud!
Bebyggelsefrågorna är ett annat område där diskussionens vågor gått
höga. "Malmströmska huset" heter det ju inte - det har vår Ålderman
lärt oss - utan Bagare Erikssons hus. Huset har blivit en symbol för
vad vi ofta har kallat för rivningsraseri och för skövling av vår idyll.
Och det är ju sant - mycket av vår stads själ har gått förlorad - men se
vilka fina nya hus som lite i smyg vuxit upp t ex på Drottninggatan. Där
har hela kvarteret återfått sin själ och sin harmoniska linje - nu åter
står bara att fräscha upp pastorsexpeditionens smutsgula fasad.
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Inte långt därifrån håller Kupanhusen på att bli färdiga, småhus mitt in
ne i stan, unika i sitt slag i Sverige och en vänersborgsuppfinning. Över
huvudtaget har det hänt en hel del glädjande norr om Drottninggatan
när det gäller stadsmiljön. Till de positiva initiativen får man ju också
räkna Sparbankens allt fastare grepp om miljön i kvarteret efter köpet
av Tempohuset. Monumental konst, vattenskulptur egen parkerings
plats och datatekniskt centrum tillhör ju inte precis till de blygsamman~

eller okontroversiella greppen - Karl-Erik Andersson är ju varken
blygsam eller okontroversiell - men en sak visar det - en tro på att det
är värt att satsa på Vänersborg. En fin inställning har ju också gillebro
dern Claes Sundelius när han i stället för lamentationer tar fram en egen
utredning om hur det vore tekniskt och även ekonomiskt möjligt att
bygga parkeringsplatser under torget. För det är ju faktiskt så att ett av
de största problemen är just parkeringsfrågan. Skall vi ha fart på cen
trum så måste vi dalbönder och andra utkantsbor få ställa bilen nära.
Det är för långt att släpa kassar ända bort till sanden.
Gågatan har vi nu haft snart ett år på oss att vänja oss vid. Några affä
rer har fått problem - andra har det gått bra för. Jag tycker att gågatan
är trevlig och har atmosfär men det vore allt bra om gamle Hadar tog si
na cyklande kompisar ytterligare lite i örat så att vi slapp bli rammade
av solbrända bodybuilders i sidenblanka träningsoveraller, ryggsäck
och tioväxlad cykel med racerstyre. För säga vad man vill om Väners
borgs ungdom men trenderna håller man reda på. Några evenemang har
vi också upplevt under året bland annat en vilda västern dag med den
gamle pålitlige Roffe Lee bland countryartisterna och en karneval med
många fantasifulla dräkter. Jag har en känsla av att ungdomarna
snabbt har accepterat gågatan och sett ett prima användningsområde
för den. Det är här man stämmer träff, visar upp sin nya cykel, tittar på
varann och fikar i Nordfeldts uteservering. Ungdomar har pengar, kan
ske något att tänka på för gågatans affärsidkare som ju på gott och ont
måste anpassa sig till gågatan och inte bara tro att det skall bli tvärtom.
Turismen har också varit på tapeten i år. Också på detta område skulle
vi vara dåligt rustade enligt gängse uppfattning. Enligt en undersökning
på länsstyrelsen är det dock bara 5 kommuner i länet där turisterna gör
slut på mer pengar!
Till de mera celebra turisterna i år hörde Engelska flottan som på mid
sommarafton stävade in i Vänersborgs hamn där valda delar av musik
kåren spelade Lasse Dahlqvist och annat klämmigt.
Kommunen hade hyrt en vit Volvo 760 och i den kördes kaptenen runt
för officiella besök hos kommunen, militärbefälhavaren och en för da-
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gen till landshövding upphöjd försvarsdirektör med Eder krönikör som
tillfällig adjutant. Jag har sett en underbar bild av vänersborgsfotogra
fen Stig Hjelm där Charlie, Bill och Tom förlustar sig i världens vack
rast belägna Folkpark vid den svenskaste av helger, midsommar. Par
ken har förresten i år satsat på turismen genom sitt populära Barnens
Zoo med får getter och andra kramdjur.
Till fördomarna om Vänersborg hör att det skulle vara en stad totalt ut
an industri fullständigt dominerad av länsstyrelse och landsting. Men
man får inte glömma att det bara på Teli arbetar dubbelt så många som
på länsstyrelsen och att på Vargön Alloys och Holmens arbetar lika
många som på Teli och att det finns en bra bit över 300 företag i kom
munen.
Både Vargön Alloys och Holmen har under året blivit riksbekanta på
två olika sätt. När SKF Steel fick tillstånd att starta konkurrerande
smältverk i Malmö var ilskan stor men samtidigt väcktes kamplusten på
allvar. Holmen vände också en stor olycka till något positivt när man ef
ter en katastrofalt omfattande ledningsbrand satte världsrekord i snabbt
reparationsarbete.
Vänersborg har fått en näringslivschef och när jag bad honom om upp
slag till den här krönikan så berättade han om trollhätteföretagaren som
hörde sig för om möjligheterna att flytta sitt företag till Vänersborg och
som samtidigt frågade varför så många trollhätteföretag flyttade eller
planerade att flytta till Vänersborg. I Vänersborg har man för sig att fö
retagen rinner i en strid ström till Trollhättan och i Trollhättan att
strömmen rinner åt andra hållet. Vänersborg kommer förresten att få
ett konkurrensmedel till i de här sammanhangen genom det planerade
industriområdet i Båberg - för undvikande av missförstånd - på vä
nersborgssidan av Båbergsområdet.
Till sanningarna om Vänersborg hör ju att här har varit dåligt beställt
med hotell och restauranger. Desto mer glädjande är det ju då att Varg
ön ser ut att få en anläggning i högsta toppklass nu när Steiner Öster
med buBer och bång drar in i Ronnums herrgård. Här skapas nu ett tu
rist och konferenshotell för 15 sköna miljoner. I maj återinvigdes ju Le
if Sjöös nya Strömsborg med en galafest med fyrverkeri och champagne
och nu i höst satsar krögarna Orvar och Jimmy på underhållning i abso
lut sverigetopp. Jag kan också avslöja för Er om ni inte visste det att det
finns starka och kvalificerade planer på att göra hotell av antingen riks
bankshuset eller fängelset. Kom sen och säg att Vänersborg inte skulle
vara värt att satsa på! Fråga Leif Sjöö, fråga Steiner Öster, fråga ho
tellbranschen.

39



Stadshotellet då, detta plågade hus som stått skamset och övergivet i fle
ra år, vad händer där? Få saker har engagerat så många under året som
beslutet att göra ett Folkets Hus av gamla Stadt. Egentligen skulle det ju
kunna vara en fin sak att få ett hus mitt i stan som lämpar sig för före
ningsliv och kulturella aktiviteter av olika slag med lite enklare serve
ringar där man kan träffas över en kopp kaffe och prata lite; kort sagt
ett slags kulturhus mitt i en kulturstad .
Men frågan om Stadt har blivit till brädden full av politiska värdering
ar, personliga ambitioner och ekonomiska svårigheter. Stadt har blivit
en symbol för vänersborgarnas för tillfället en aning sargade självför
troende; inte ens ett stadshotell klarar vi av att driva i vår stad. I skri
vande stund vet ingen vad som skall hända närmast men vi unnar det
gamla fina huset ett värdigt uppvaknande vilken än den fortsatta tillva
ron blir.
I idrottens värld har vi haft två olympiska spel. Ingen vänersborgare tog
medalj alltså kan jag med den infödde vänersborgarens självklara rätt
strunta i OS. Intressantare då är att Vänersborg fått en idrottsfond som
skall stötta elitsatsningar inom bandy, fotboll och ishockey. Ordföran
de är den numera ständigt uppdykande gillesbrodern Leif Sjöö som
också blivit ordförande i IFK:s bandysektion. IFK verkar satsa hårt in
för den kommande säsongen med flera värvningar. Allsvenskan för att
stanna alltså, eller hur Leif?
Vänersborgs segelsällskap firar i år 75-årsjubileum. Segelsällskapet är
en frisk och framåt klubb som utan att blinka åtar sig stora och svåra
evenemang som kräver god organisation. I år har man bland annat ar
rangerat J-SM i optimistjolle. För 75 år sedan var det min krönikörskol
lega Halvord Lydell, inte helt obekant, som tog initiativet! Er nuvaran
de krönikörs insatser för VSS består mest i att han under några hektiska
tonårsår var segelidrottens svans, och att han som främsta idrottsliga
merit bäddat säck för dåvarande kronprinsen nuvarande konungen av
Sverige vid skolmästerskapsseglingar i Karlstad.
På tal om gamla krönikörer. Det är väldigt roligt att läsa krönikor som
fått några år på nacken. År 1954, alltså 30 år sedan gav krönikören föl
jande beskrivning av den dåvarande åldermannens sätt att leda gillet:
"Alla frågor i styrelsen väckes av åldermannen. Sedan en fråga väckts,
utser åldermannen sig själv att utreda frågan. Resultatet framlägger ål
dermannen sedan inför styrelsen. Därvid belyses frågan uttömmande ur
dess ekonomiska, juridiska, sociala och historiska synvinklar samt dess
verkningar för dagen och för framtiden. När detta är gjort, genomdis
kuterar åldermannen med sig själv alla frågans pro och contra. Då ål-
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dermannen inte lider av personlighetsklyvning, kan en uppmärksam bi
sittare redan nu ana, hur frågan kommer att avgöras. Efter diskussio
nen fattar alltså åldermannen beslut, som omedelbart klubbfästes. Efter
detta ajournerar åldermannen sig själv för att för gillesskrivaren dikte
ra, vad som beslutats. Det finns nämligen ingen gillesskrivare i världen,
som kan följa med, när åldermannen är i farten. När protokollet sedan
är skrivet, fortsätter sammanträdet enligt ovan".
Ålderman då var förstås ingen mindre än Gunnar Hjort. Gunnar Hjort
träffade jag som ung men lärde ju förstås inte känna honom. Vår nuva
rande ålderman vill jag dock påstå att jag lärt känna lite bättre och 
rätta mig om jag har fel - denna beskrivning passar dåligt för hans del
eller hur är det med den saken, herrar bisittare!
Den här krönikan har kommit att handla ganska mycket om en attityd i
Vänersborg som går ut på att vi skulle vara på väg mot någon slags ka
tastrof och att vi inom några år skulle vara en sovstad till Trollhättan
och att det inte finns något att göra åt den saken. Jag har velat visa att
den attityden många gånger saknar fog och att den dessutom i sig är
utomordentligt skadlig. Jag ser det som en av Vänersborgs Söners Gilles
viktigaste uppgifter att åter gjuta in optimism och positivt tänkande i
debatten om Vänersborgs framtid. Här händer ju så mycket trevligt och
det finns så mycket att vinna bara med inställningen att Vänersborg är
"ett gött ställe te leva i" och att det är värt att satsa på Vänersborg.
Till sist och apropå den här attityden:
Det ligger ju mycket i ordspråket som säger: Dom räddaste pojkarna får
aldrig kyssa de vackraste flickorna.

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

Bort gå de,

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

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

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

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

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

både privat och som tjänsteman.
Han inträdde i Gillet 1946.
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F disponenten CARL ANDERS CARLSSON var född i
Vänersborg den 19 september 1897 och avled i sin hem
stad den 21 juli 1984.
Efter studentexamen i Göteborg 1915 avlade Carlsson
reservofficersexamen 1917. Efter studier i Tyskland
och USA anställdes han vid A F Carlssons Skofabrik i
Vänersborg, där han blev disponent 1924.
Åren 1928-32 var han chef för AlS Den Norske Sko
fabrik i Oslo. Vid faderns död 1932 återvände han
till Vänersborg för att som verkställande direktör
överta ledarskapet för familjeföretaget, på den tiden
stadens största industri. Carl-Anders Carlsson var en
kunnig och driftig företagsledare som med framgång
ledde företaget fram till sin pensionering 1962.
Han tillhörde styrelsen för Skofabrikanternas förbund
samt Svenska Handelsbankens avdelningskontor i Vä-

nersborg.
Sedan 1932 var han medlem i Gillet.

F driftchefen THORSTEN GULZ var född i Väners
borg den 19 februari 1905 och avled i hemstaden den
5 augusti 1984.
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i
Vänersborg fick Gulz militärutbildning vid Karlberg,
där han blev reserofficer 1927, fänrik vid Kungl Bohus
läns regementes reserv 1928, löjtnant 193 I samt kapten
vid samma regemente 1944. Under krigsåren tjänst
gjorde Gulz på flera befattningar inom krigsmakten.
Sin civila bana började han vid Bryntessons Skofabrik
i Skara för att redan 1928 knytas till A F Carlssons
Skofabrik, där han efter en gedigen utbildning samt
praktik i bl a Tyskland och Norge blev planerings
chef 1933. År 1950 utnämndes han till driftchef, en be
fattning som han innehade fram till sin pensionering
1970.

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

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

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

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

F kassören ERIC POUNCETTE föddes i Vänersborg
den 20 augusti 1904 och avled i Örebro den 14 augusti
1984.
Svårigheterna på arbetsmarknaden i början av 1900
talet fick som följd upprepade flyttningar för Eric
Pouncette och hans föräldrar. Från Vänersborg blev
det både Örebro och Uppsala innan familjen kom till
Stockholm, där Eric avlade realskoleexamen.
Sin första anställning fick han på Göteborgsbanken .
Han kom därefter till skofabriken Sture i Kumla som
kontorist. Efter några års anställning hos firma Lasse
Buren knöts Pouncette till Kumla skofabrik, där han
verkade som kassör fram till sin pensionering.
Släkten Pouncette hade franskt ursprung. Erics farfars
far kom till Sverige som krigsfånge i samband med
Napoleonkrigen. Pouncettes intresse för sitt ursprung

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

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

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

Efter genomgången fångvårdsutbildning 1926, då förlagd till straffängelset i Kalmar, blev
han ordinarie tjänsteman i fångvårdsstaten 1927.
Under l930-talets humanisering av fångvården tog Paul Pårud aktiv del på olika sätt. I sin
behandling av de intagna, en blandning av vänlighet, fasthet och förtroende, ville han ge
dem en ökad chans att klara sig ute i samhället.
Under årens lopp fick Paul Pårud erbjudanden om befordringstjänster vid andra anstal
ter, men avstod, eftersom känslan för hemstaden och vännerna där alltid vägde tyngst.
1952 tilldelades Paul Pårud utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", 6 storle
ken.
När han slutade sin anställning vid Vänersborgsfängelset den l augusti 1956 kunde han se
tillbaka på en närmare 40-årig verksamhet i statens tjänst.
Paul Påruds hjärta klappade varmt för Vänersborg och för Gillet, där han intogs 1954.
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F poliskommissarie KARL PETTERSSON föddes i Vä
nersborg den 10 maj 1902 och avled i Lidköping den
26 september 1984.
Efter avslutad skolgång, språkstudier samt handels
utbildning fick Pettersson 1926 anställning som extra
poliskonstapel vid polisen i Vänersborg. Efter en
kortare tid som poliskonstapel i Enköping kom han i
slutet av 1928 till Lidköping, där han i olika befatt
ningar kom att verka fram till juni 1969, då han avgick
med tjänstepension.
Han genomgick polisskolans olika grundkurser, krimi
nalteknisk kurs, kurs vid statens centralbyrå för fing
eravtryck samt brandorsaksutredningskurs.
1960 utnämndes han till poliskommissarie. Han har
även under perioden 1955-62 tjänstgjort som stads
fiskal och polischef samt stadsfogde.

Karl Pettersson var en plikttrogen, dugande polisman, omtyckt och uppskattad av såväl
arbetskamrater som allmänheten.
Han tilldelades medaljen för nit och redlighet i Rikets tjänst.
Pettersson intogs i Gillet 1955.

Sjökapten OTTO MAGNUS SON föddes i Vänersborg
den 29 september 1910 och avled i Enskede den 13
oktober 1984.
Efter avslutade studier vid Högre Allmänna Läro
verket i Vänersborg avlade Magnusson sjökaptens
examen i Göteborg 1932 och blev fänrik i flottans
reserv 1934.
År 1940 anställdes han vid flottan, där han sedermera
blev örlogskapten. Han var sekond på pansarskeppet
Drottning Viktoria, divissionschef på Berga örlogs
skolor och slutligen chef för nautiska sektionen vid
Stockholms örlogsvarv.
Före andra världskrigen och efter sin pensionering har
Otto Magnusson med framgång ägnat sig åt rederiverk
samhet. Mest känd var han kanske för passagerar
trafiken sommartid mellan Nynäs och Gotska Sandön.
Magnusson inträdde i Gillet 1960.
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F disponenten HARRY TILLBJÖRN var född i Fal
köping den 27 augusti 1915, men kom i tidiga barnaår
till Vänersborg, där han avled den 24 november 1984.
Efter studier vid Högre Allmänna Läroverket i Väners
borg fick Tillbjörn sin handelsutbildning vid Göteborgs
Handelsinstitut. Därefter följde anställningar vid
Lödöse valskvarn, Svenska Handelskammaren i Lon
don samt vid Bränslekontoret i Mariestad. Han var
därefter verksam inom trävarubranschen . Åren 1946
56 var han delägare i Torsö sågverk utanför Mariestad,
för att därefter ägna sina krafter åt familjeföretaget
Johansohn & Peterssons trävarufirma i Vänersborg,
som han drev under många år.
Harry Tillbjörn var en stillsam vänlig man, naturäls
kare, fågelkännare och djurvän.

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

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

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

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

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

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

F telegraftjänstemannen ARNE PETERSON föddes i
Vänersborg den 17 augusti 1917 och avled i hemstaden
den 24 februari 1985.
Efter avslutad skolgång arbetade han, som så många
andra vänersborgare på den tiden, några år på A F
Carlssons Skofabrik, men i början av 3D-talet fick
Peterson anställning vid Telegrafverket, där han ut
bildades till reparatör.
Denna tjänst hade han fram till sin pensionering.
Vi minns Arne Peterson som en duktig idrottsman och
framstående bandyspelare. Han spelade med 1936 då
IFK erövrade DM-titeln för Västergötland.
Utöver idrotten var fiske och friluftsliv Arnes stora
intresse.
Sommarstugan "Paradiset" vid Takan var hans käraste
tillflyktsort, där trivdes han bäst.
Han inträdde i Gillet 1957.
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F försäljningschefen ERIC CARLSTRÖM föddes i
Vänersborg den 23 oktober 1913 och avled i Marbella
i Spanien den 16 mars 1985.
I unga år arbetade Carlström någon tid vid Tenggrens
torps Tegelbruk och övergick därefter till sin faders
handelsträdgård som han en tid drev i egen regi.
Han har även varit anställd vid dåvarande Wulfs Skylt
fabrik i Vänersborg.
Under gengastiden arbetade Carlström som demonstra
tör och säljare av Imbert vedgasaggregat och därefter
som traktorförsäljare vid Wulfs Bil AB i Stockholm.
Han var även en tid anställd vid AB Motordelar i Stock
holm.
1958 blev Carlström försäljningschef vid AB Nordverk i
Skattkärr och när detta företag överförde verksamheten
till Åmål flyttade familjen till Karlstad.

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

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

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

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

Bokhandlaren LARS WENNBERG var född i Väners
borg den 1I maj 1931 och avled där den 25 april 1985.
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket
i Vänersborg samt militärtjänst vid Kustartilleriet, där
han utbildades till värnpliktig officer bedrev Wennberg
språkstudier i Tubingen i Tyskland samt vid Lunds Uni
versitet.
Han hade därefter under många år anställning i Malmö
Bokhandel för att 1961 återvända till hemstaden och en
anställning i föräldrarnas bokhandel, som han övertog
1966 och drev fram till sin bortgång.
I yngre år var segling hans stora intresse.
Lars Wennberg var en utpräglad friluftsmänniska,
engagerad inom scouting där han på senare år utbildade
sig till scoutledare. Tennis, badminton samt bord
tennis var bollsporter som han gärna utövade. Inom

Tennisklubben har han varit kassör och under många år spelade han med i badmintonkor
pen. Han var även aktiv medlem i Köpmannaföreningen.
Wennberg intogs i Gillet 1946.
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Snickaremästaren FRITZ DINNETZ föddes i Väners
borg den 9 augusti 1895 och avled där den 5 maj 1985.
Sedan Dinnetz slutat skolan gick han i snickarlära hos
Snickeri firman Karl Svensson i Vänersborg. Han an
ställdes därefter som möbelsnickare hos Amandus och
Rickard Hulten för att 1927 öppna eget företag på
Drottninggatan 30 med specialitet möbelrenoveringar.
Fritz Dinnetz var en erkänt skicklig yrkesman som tills
för några år sedan fortfarande var sysselsatt med att
renovera antika möbler.
Dinnetz hade djupa rötter i Vänersborg. Redan i gamla
Brätte återfinns namnet Dinnetz i en förteckning över
stadens borgare.
Fritz Dinnetz försummade aldrig att besöka Gillets
sammankomster och så sent som vid vår senaste hög-
tidsdag den 2 november 1984 hade vi glädjen att se

vår då äldste medlem ibland oss.
Fritz Dinnetz stora intresse var gamla möbler, antikviteter, frimärken och mynt.
Han inträdde i Gillet 1921 och tilldelades gillets medalj 1972.

Sven Lind

Jorden mig bränt
- ofta i elden jag log
döden jag känt,
såg i en blixt när jag dog.
Häpen jag fann
yngling bli man,
glädje bli gråt och bekymmer.
Ensam jag är,
kvällsmolnet bär
rosor på svart när det skymmer.
(Birger Sjöberg)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1984, Gillets 79:e arbetsår.

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

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

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

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

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

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman Sten Sahlin, till
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Kjell Thernquist, till gillevärd
Evert Lundborg, till krönikör Håkan Lind och till bisittare Carl Viking
Wahlin samt Mauritz Björnberg. Styrelsen har under året haft 9 proto
kollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 13 april 1985.

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Sten Sahlin
Evert Lundborg

Stig Larsson
Carl-Viking Wahlin
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Årsbokslut 1984

Resultaträkning
Intäkter
Försäljning .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter .
Övriga intäkter .

80:
36.950:
9.134:90
1.300:-

47.464:90

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

Årets vinst .

22.792:
9.474:70
4.031:45
1.230:50
2.654:85
4.660:-

605:
1.069:15

608:-

47.125:65
339:25

47.464:90

Balansräkning per 1984.12.3]
Tillgångar
Kassa, postgiro o bank .
Fordran stiftelsen .
Fordran fonder .
Fordran övrigt .

91.044:97
13.323:30

41:
18.883:78

Skulder
Omkostnadsskulder .
Fond Vbg:s museum 100 år .
Eget kapital .

37.113:30
12.000:
74.179:75

123.293:05 123.293:05

1.843:-

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen 26.235:-
Bank 117.853:19
Skuld till Gillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -41 :-9.680:82

Intäkter:
Ränteintäkter .

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

145.890:19 145.890:19
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GRANSKNINGSBERÄTTELSE

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

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

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

Vänersborg den 10 april 1985.

Åke Gillberg
Granskingsman

Styrelseberättelse

Mats Niklasson
Granskingsman

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

Intäkter och kostnader för den av stiftelsen förvaltade fastigheten re
dovisas i bifogade årsbokslut. Det i årsbokslut uppkomna underskottet
på verksamheten beror på reparationskostnader på fastigheten. Därvid
kan nämnas kostnad för reparation och iordningställande av duschrum
kr 7.300, insättning av nya dörrar kr 12.500 samt kostnad för elrevision
kr 1.600. Intäkshyran från hotellrörelsen har i likhet med tidigare år
uppjusterats med index enligt gällande hyresavtal.

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

Vänersborg den 17 april 1985

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Sten Sahlin
Carl-Viking Wahlin

Stig Larsson
Evert Lundborg
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Årsbokslut 1984

9.870:45
756:

......... 2.376:
949:

.......... 8.905:
25.492:85

1.535:60
990:

. .. -11.391:45

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

28.530:
800:

9.000:
1.153:45

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

39.483:45 39.483:45

Balansräkning per 1984.12.31
Tillgångar
Postgiro och bank .
Hyresfordran .
Inventarier .
Fastighet/tax. v 180.000/

Kapitalunderskott .

20.344:08
800:

3.100:
. . . . . . . . 155.000:-

16.717:72

195.961 :80

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

7.132:50
568:
830:

61.623:
26.235:
75.250:
11.000:
13.323 :30

195.961 :80

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

Utgående behållning:
Lån till stiftelsen
Banktillgodohavande

61.623:
2.598:35

Intäkter 1984:
Ränteintäkter . 214:64

64.221 :35 64.221 :35
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REVISIONSBERÄTTELSE

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

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

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

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

Vänersborg den 10 april 1985.

Åke Gillberg
revisor

Mats Niklasson
revisor

59



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1985

HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABRAHAMSSON, LENNART, Kungshamn .
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef. Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna '" ..
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .

*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provisialläkare, Kungälv .
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda , .
ANDERSSON, CHRISTER, FiJ.mag. Vänersborg .

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

*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Reparatör .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
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Födelse- Inträ-
år desår

1927 83
1935 75
1966 80
1965 78
1944 58
1916 54
1968 78
1923 58
1952 82
1948 75
1924 55
1956 76
1908 (43)76
1910 55
1907 82
1940 74
1917 43
1923 80
1940 74
1935 69
1945 55
1914 54
1915 51
1946 84
1913 46
1917 69
1918 65
1912 83
1977 83
1953 74
1946 83
1949 85
1925 82
1935 76
1923 83



ANDERSSON, CONNY, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
*ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, PER ARNE, Brålanda .

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

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

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

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

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

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

1963
1940
1930
1973
1944
1926
1950
1968
1912
1915
1922
1970
1919
1928
1947
1918
1924
1928
1930
1950
1950
1914
1900
1927
1925
1908
1913
1907
1938
1942
1914
1924
1912
1949
1921
1927
1920
1932
1918
1964
1932
1934
1956
1910
1965

83
80
59
83
81
80
79
69
82
53
51
70
35
76
80
45
70
83
80
75
83
55
61
83
72

82
82
53
68
82
66
75
61
75
81
60
59
83
55
79
73
63
83
66
78
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*BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan .

BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .

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

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

BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .

BERG, LARS, Vänersborg .

BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .

BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem. . . .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem. . . .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö ..

*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol

BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg ..

BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ..

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

BERNER, JONAS, Vänersborg .

BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .

BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .

*BERMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg. . .

BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .

BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg ..

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

BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .

BJERSTAF, LARS, Vänersborg .

BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .

BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisillare i styrelsen . ..
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .

*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .

BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg

BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .

BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .

BLOMGREN, MATS, Vänersborg .

BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .

BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg .
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1916
1910
1926
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1938
1918
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1940
1923
1954
1927
1929
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1926
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1912
1943
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1908
1923
1914
1940
1906
1935

55
76
68
53
68
68
76
55
54
76
76
72

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

54
54
77

60
80
83
54
77

77

77

77

55
55
85
48
77



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

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

*CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
*DAFGÄRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

*DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .

DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Vänersborg .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON , BENGT, Verkstadsmontör , Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .

*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .
EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Civilingenjör Göteborg .

*EK, KNUT, Slöljdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .

*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .

*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .

1919
1934
1928
1946
1932
1976
1947
1902
1921
1905
1907
19B
1916
1939
1919
1903
1924
1918
1911
1965
1918
1918
1957
1938
1912
1928
1903
1910
1908
1916
1919
1958
1924
1954
1916
1935
1922
1916
1937
1949
1951
1908
1943
1930
1919

54
82
74
67
67
85
83
70
82
30
30
55
49
50
67
53
48
55
55
67
83
75
71
64
79
73
46
78
78
71
44
83
50
83
53
73
73
60
80
74
65
77

80
75
44
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ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .

*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Stud. Vänersborg ständig medlem .

**ENGLUND, NILS, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem .

*ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, KälIby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, KälIby ständig medlem .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborgständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .

*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERICSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .

*ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, FILIP, fd. Hypoteksdirektör, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Skövde .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
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1940 75
1916 51
1966 80
1928 83
1943 47
1913 42
1981 82
1949 49
1909 30
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1935 85
1913 55
1944 54
1941 80
1913 46
1904 77
1912 46
1918 66
1927 77
1909 55
1966 66
1908 43

1939 54
1964 80
1896 60
1932 64
1921 58
1909 78
1925 70
1925 61
1906 76
1942 76
1934 79
1906 55
1935 83
1942 66
1948 83
1918 83
1913 83
1955 83
1948 83



FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .

FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Säter .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ..
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Förste rektor, Töreboda ...
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

**GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg . . . . . . .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby. . . . . . . . . . . . . . , .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Fil.mag., Vänersborg .
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .

*GUSTAFSSON , EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .

1926 74
1929 84
1953 77

1915 75
1916 69
1934 84
1970 83
1940 68
1922 76
1919 69
1923 69
1916 71
1920 81
1945 67
1927 67
1920 67
1922 67

1896 24
1917 56
1939 71
1915 34
1911 51
1918 67
1917 80
1917 46
1918 66
1939 77

1920 55
1948 77

1939 67
1932 60
1939 54
1965 82
1923 46
1944 71
1935 66
1918 55
1937 77

1920 85
1919 82
1932 64
1919 65
1922 (66)74
1908 30
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HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem.
Ersättare i styrelsen .

*HAGBORG, TORSTEN, Tj.man, Trollhättanständigmedlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .

*HALLSBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, Rest.chef. Arvika ständig medlem
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Moheda .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås " .
HEDQUIST, PER, Kansliskriv., Vänersborg .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ERNST, f.Rektor, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .

**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERRMANN, GERHART, Tandtekniker, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELHOLDT, PER-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem ..
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
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HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .

HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .

HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .

HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .

HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .

IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .

IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .

IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .

JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .

JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .

JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .

*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .

JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg , .

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(/975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg oo..

JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga. o. o. o ooooo.. o. o.. o.

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg o oo.. o.. ooo. o.

JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön. o oo. oo.. oo...

JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg . oo. o. o... o. o.. oo. o. ooo..

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg . ooo... oo. ooo... o

JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem oo. o.' oooo

JENNISCHE, PER, Fil.dr oUppsala ständig medlem o.. ooo. o .

JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem oo o.

JOACHlMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg oo' .. o.

JOACHIMSSON, SVEN, fdo Överläkare, Vänersborg . o.. o.. oo...

JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem o..

JOELSSON, RUNE, Driftverkmo, Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg oo.. o... o. o. o. ooo. o., .. o.

*JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .. o.. ooo o

JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .. o. oo. oo. ooo .

JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem oo... o o

*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg o. ooo.. o .

JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg oo.. o o

JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg o. o.. oo. o., . oo.

JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg . oo.. o. o. oo..

JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg o o. oo.... ooo.. oo

JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla o' o. o ooo. o.. o' oo..

JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .. ' ... o

JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .. o. o. o o.. oo.

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma oo oo. o. o. o

JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg . oo .
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*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .

*JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg .

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, STURE, Redaktör, Farsta .
*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Älvsered .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg ständig medlem ..
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSON GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .

JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .

JONSSON, TAGE, I:ePostiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .

*JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, DistLchef, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
*CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
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CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..
**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg ständig medlem .

CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

*KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .

*CARLSSON, CARL-OTTO, SpediL, Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, PER AXEL, VerksLmontör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .

*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .

KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .

*CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .

*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
*CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .

**CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LAGERKVIST, KJELL, Musikdirektör, Vänersborg .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Bålsta .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Kock, Uddevalla .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .

*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
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LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg

LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .

LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .

LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .

LARSSON, LEIF, Vänersborg ...

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem ..
'LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg Gi//eskrivare .
LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg ....

LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .

LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg ..

LARSSON, ÅKE, Svarvare, Vänersborg ..

LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .

LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör .....

LIND, JESPER, Vänersborg . .

LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .

*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad ...

*LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg

Innehavare av gillets medalj (1976) I:e ålderman .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .

LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .

LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
*LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .

*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, VäI1ersborg

LINDBERG, JAN, Eltekniker, Varberg .

LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .

*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .

LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .

LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg ..

*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherden, Kungälv

**LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Östra Emtervik

**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum ....
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken
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*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .

LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .

LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .

**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .

LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg ständig medlem .
*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (/983) .

LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .

LUNDBORG, JAN, Vänersborg .
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .

LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .

LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .

*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .

*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .

LUNDIN, JAN, Vänersborg .

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .

LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .

LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .

LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim. kommissarie, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .

MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
*MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .

MAGNUSSON, CARL-AXEL, Statistikchef, Jönköping .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .

MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .

MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .

MATUSCHEK, CARL, Frisör, Vänersborg .
MELlN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .

MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .

*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .

MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .

MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud .
*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .

MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .

MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .

MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
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MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .

*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .

NIKLASSON, HANS, Vänersborg .

NIKLASSON, JAN, Vänersborg .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .

NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Backa ...
*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .

NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg .

NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .

NILSSON, LARS, Löjtnant, Uddevalla .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .

NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo .

NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .

*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .

NISSEN, HARALD, fd. Lektor, Vänersborg .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg .

NORDFELDT, JAN ERIK, Ingenjör, Märsta .

*NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .

NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .

NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Vänersborg .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg .

NYMARK, IVAN, Vänersborg .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .

ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELlUS, SVEN ERIK, Vänersborg .

OHLSSON, KJELL ERIK, Kamrer, Uddevalla .

OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .

OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .

OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .

OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .

*OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg .

OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .

OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .

OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .

OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .
*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .

OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .

OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
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1928
1928
1934
1957
1918
1913
1909
1921
1900
1929
1918
1955
1948
1912
1956
1935
1928
1949
1930
1915
1945
1919

66
60
85
83
56
83
50
83
66
74
78
66
80
41
58
66
81
50
43
53
81
77

66
85
58
79
79
79
79
67
60

(42)74
48
72

72

82
60
83
75
78
72

79
55
83
74



PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Fröiundaständig medlem .

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Herr, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Studerande, Vänersborg .. ' .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg .
PERSSON, THORE, I:e byråsekr. Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg ' .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal . .
*POUCETTE, CARL ERIC,Godsägare, Vinninga .....
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .

*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg .

REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem ..
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem ..
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, arkivchef, Vaxholm .

*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .

1930 82
1933 76
1902 53

1910 52
1947 76
1960 85
1965 85
1942 76
1965 85
1937 65
1909 54
1923 76
1925 77

1919 70
1919 80
1943 71
1923 77

1925 81
1914 59
1914 51

1923 52
1929 66
1914 55
1943 72

1919 53
1947 69
1933 60
1913 51
1905 66
1967 82
1923 55
1908 83
1938 71
1906 31
1945 79
1946 58
1940 58
1920 76
1916 79
1937 84
1903 43
1920 84
1920 53
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RÅDBERG, JAN ERIK, Lvattenrättsingenjör, Vänersborg

SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .. . .

SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand., Enskede .

*SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Andre ålderman,
innehavare av gil/els medalj (1975) .

SALANDER, HÅKAN, Doktor, Göteborg .

SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .

SALONEN, VÄINÖ, Snickarmästare, Vänersborg

SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .

SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön ..

SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg ..

SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg

SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla ....

SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla ..

SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .

SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .. '

SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet ..

SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan.

SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp .

SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg.

SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg

SJÖBERG, LEIF, Göteborg .....

*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg .

*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .

SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .

SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .

SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa ...

'SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .

SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .

SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg . . .

SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .

SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .

SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan. . . . . . . . . . . . . . . . .

SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .

SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .

SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .

STALFORS, TOMAS, Vänersborg .

STENBERG, ARNE, Vänersborg . .

STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .

STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .

STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .
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1910 84
1936 83
1945 50

1913 36
1939 85
1948 81
1911 85
1933 76
191 l 34
1910 78
1909 62
1923 81
1907 75
1923 77

1925 82
1925 74
1924 74
1930 84
1957 76
1932 76
1918 69
1922 79
1926 52
1933 52
1958 81
1956 81
1943 79
1917 58
1922 65
1930 77

1926 80
1937 69
1925 58
1953 83
1915 69
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1948 83
1933 82
1916 67
1908 71
1939 74



**STENSTRÖM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

'STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
'STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktshef, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Studerande, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STÄLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÄLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .

'SUNNERDAHL, VILGOT, I :ste Mätare, Vänersborg .
'SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, El.montör, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .

'SVENSSON, ALF, Direktör, Nyköping .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

'SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .

'SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .

'SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Norrköping .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem .

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

'*von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .

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

30
76
41
47
81
77

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

75



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

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

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

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

*THERNQUIST, KJELL, Revisor, Vänersborg Kassajogde .
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.

Innehavare av gillets medalj (1976) .

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

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

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

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

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .

TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, I:e byråsekreterare, Vänersborg .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg bisittare i
styrelsen, Arsskri/tsredaktör .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
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1954
1939
1902
1960
1940
1933
1933
1922
1916
1909
1912
1944
1939

1911
1922
1935
1915
1925
1930
1935
1954
1907
1909
1936

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

1932
1960

81

85
49
84

83
83
66
82

46
35
61
69
50

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

75
75
52
18

29
80
70
69
75
83
80
69
85

51
71



WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .

·WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud., Vänersborg .
WEGRAEUS, ERIK, Länsantikvarie, Vänersborg .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud., Vänersborg .

·WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
WEISS, ANDERS, I:e Byråsekreterare, Kvissleby .
WELANDER, GÖSTA, Departementsråd, Järfälla .
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBORG, LARS, Advokat, Vänersborg . . . . . . . . . . . . .. ..
WENNERHOLM , IVAR, F .lasarettsläkare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

·WERNER, ARNE, I:e Hantverkare, Vänersborg .
·WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .

WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Västra Frölunda , .

·WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön .
·VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Brålanda .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö .

·WESTERLUND, KAR-ERIK, I:e Stabsredaktör, Vallentuna .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .

··WESTHALL, BO, fd. Rådman, Vänersborg .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

··WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö .
·WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg .

WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad .
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm , .
WIKNER, ALFRED, New york .

1930
1943
1933
1927
1904
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1921
1898
1966
1923
1912
1925
1936
1956
1952
1908
1917
1944
1917
1940
1928
1923
1932
1910
1915
1950
1905
1938
1945
1904
1919
1948
1943
1899

82
85
75
77

53
78
82
83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
82
80
80
58
60
72

77

77

54
52
84
76
76
81
77

75
40
77

80
34
74
75
28
58
83
83
66

77



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

*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .

WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .

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

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan. . . .

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

ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .

ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ...

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön ...

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

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg

ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .

ÅBERG, JOHAN, Karlstad .

ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg

ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad

*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .

ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg ....

ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar: 807

* tilldelad 25~årstecknet.

** tilldelad 50-årstecknet.

1903
1924
1950
1903
1928
1916
1917
1950
1900
1920
1958
1930
1966
1923
1903
1922
1902
1933
1920

59
51
63
63
53
83
64
64
55
55
74
75
84
61
69
46
42
72

74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2
462 00 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1985

Styrelse

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Alderman, 1980 (1966).
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962).
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974).
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassajogde (1974).
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Arsskrijtsredaktör 1972 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980.
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980.

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman,
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Revisor.
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör.

BERGER. GUNNAR, Ingenjör.

Årsskriftsnämnd
LIND, SVEN, f.d. Disponent.

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

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt.

NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

SALONEN, LARS, Tandläkare, Ersättare

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1984

Stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.s.v.
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-

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

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1985
Styrelse

ARVIDSSON, CAR1N, Första åldermor
SUNDEFORS, INGA-LISA, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Första gilleskrivare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Andra gilleskrivare
STRÖM, GERDA, Kassafogde
CARLSSON, BRITTA, Värdinna
BLOMGREN, INGRID, Värdinna
JANSSON, MARY, Värdinna
ERIKSSON, ELVY, Värdinna

SVENSSON, EBBA, Ersättare
ROBERTSSON, BIRGITTA, Ersättare

Beredningsnämnd
HELLMAN , KARIN
CARLSSON, BRITTA
BLOMGREN , INGRID
SVANBERG, ANITA
ERIKSSON, RUT

ÅBERG, ELLY, Ersättare
NILSSON, ANITA, Ersättare

Adventskommitte
ARVIDSSON, CARIN
ÖBERG,ALVA
STRÖM, GERDA

Arkivarie
MELLQVIST, MAJ-BRITT

Revisorer
WESTERLUND, SIGRID
ANDERSSON, MARGIT
FALK, OLGA, Ersättare
SKOOGH, BIRGIT, Ersättare

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

är kund
i Sparbanken

Västgöta·Dals .stadshypoteksförening
Box 136,46201 VANERSBORG
Tel. 0521/13800

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

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

Från
2295:-

_ ..~~,#
~==~.··I'
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VÄNERSBORG _Tel 0521/19000

Bi/kunnande och service

pA HEMMAPLAN
Mm KOM IN

OCH
PRATA

- tala ","ed 05$ . V SAAB
0"' liagprisservio;e ."""""" """::""" MED 0.SS!
ed m. S••bl ."w.. ~;wMI. KNUTSKAAN .. W

VAlKOMMENI

: SAAp.AIlUA
-alltid laddat_ ............

med aktuella tillbehör!

Vänersborgs Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-142 50

Män man märker handlar hos
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SERVICE INOM
RUR, EL OCH pLAT

TILL VETTIGA PRISERI
Försäljning från välsorterad RÖRBUTIK

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 18090

PKbanken

PKBANKEN

Ställer upp tör Dig och
Vänersborg

Vi finns på Posten också

KUNGSGATAN 9 - VÄNERSBORG
Tel. 0521118005

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

Regementsgatan 29 46200 Vänersborg Tel. 0521/616 90
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Vi utför:
Nybyggnad, ombyggnad,
reparationer samt markarbeten

Sundar
Bygg AB

KasenalIen 27 . Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Allt i Färg
Tapeter

Konstnärsmaterial

JJ\NSS()NS
TAPET & FÄRGHANDEL AB

EDSGATAN 13 VÄNERSBORG .TEl.111 02

Bok- och Pappershandeln
i centrum

- Din Boksambutik -
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

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

, 1/1/ VÄlNJ~~~~@~~~V'= lL"NJ~lrRAIFIII~
D. Kjellsson
tel. 18651

tel. 620 70 u. Kjellsson
tel. 19579

Bekväma turistbussar för upp till 53 personer.
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i
trestadsområdet.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet

KÖKSINREDNINGAR
från 8allingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,
Miele och Husqvarna.

SVARVARGATAN4
Torpa Industriområde

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

värde

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 V}fNERSBORG Tel. 10226
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Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON

Industrigatan L. Vassbotten

TeL 101 28,

BIL~glas- Byggnadsglas-Glasmästeri

THERNQUISTS BLH. EFTR.
Box 235, Edsgatan 16,46201 Vänersborg

Telefon 100 63



KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

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

rmma BYGGVAROR AB
Östra vägen 24, VÄNERSBORG Tel. 0521-600 90

Vi har
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnic
kerier till BANKER, RESTAURANGER, BUTIKER,
TANDLÄKARPRAKTIKER.

Vi utför även
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m.

Salonens Snickerier AB
L Vassbotten

tel. 0521-10913
'--__.__. .. . ---l
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Tala med oss om BankKort.
Det gäller på mer än 30.000 ställenl

O~OSKA~~~~~BANKEN

Bo centralt på

HOTELL GILLET
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles fastighet
Edsgatan 53

Lugnt, trivsamt och med goda bäddar
till humana priser.

Tel. 0521/10589

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

Vi har alla redskapen
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Drottninggatan 22
Vänersborg

Tel. 11724



God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

~':IJAU2 5Lk/IJJrt~---~
~UM-:(., !~~1JLENNERMARJ61
-=-- VANERSBORG • TROLLHATTAN,

I SCANIA I~VOLKSWAGEN l am AU~'I

östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80

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

Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7
462 00 Vänersborg

Tel. växel 13850
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NYA NISSAN

SUNNY/
Generös. Men snål. Typiskt Nissan!
Har allt man ska kräva av
en familjebil. Slor och
bekväm invän
digt, Behändiga
ytterm6tt. Mycket
"Extra" som sta
dard. Finns som
Kombi och Sedan
Hör till de bränsle
snalaste i klassen .....
Bränsledeklarafion enligt KaV; 0,67 l/mil vid blandad
körning, 93 okt Kostnad 1500 rnlI4030,- (1783)

NISSAN. Europas mestköpta japan!

PHILIPSDNS
omtanke kva/ite

Tenggrenstorpsvägen 14, Vänersborg
Tel. 0521-61035

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gatt am PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
NilS ANDERSSON

Tel. 10944

Duellvägen 8, Väner.borg

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgolon 20 • Tel, 10311
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l "
ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Edsgatan 11 B Tel. 134 75

Vänersborg

eX:l!ert
FOTO · RADIO · TV
Edsgatan 17 0521-14700

Tel. 0521 - 140 34
Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!
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Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11
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Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 216
46201 VÄNERSBORG 1
TEL 0521/18060
TELEX 42050 VBGPROD S

Vattenproblem ?
Med våra nya metoder och 30-åriga erfarenhet kan vaUenfrågan !ösas
snabbt i berg· och jordlager. Pumpanläggningar utföres. Gratis
konsultationer.

Svensk
Maskinborrning AB
Industrigatan 11,461 37 TROLLHÄTTAN

Telefon: 0520/339 30, 36620.



...ocksåhos
Handelsbanken.

Torpavägens korvkiosk
Rekommenderas

Åke och Ingegerd Olsson

VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Tel. 11225
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Välkommen till

o~oSI<ARABORGSBANKEN
Edsgatan 21, Vänersborg.

o

INUTI GAR
SCORPIO

o

UTANPA DET
MESTA!

••
ROLIG ATT KORA.

•• ••
fORNUmG ATT AGA!
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••

MALMSTROMS
Nya lokaler Edsgatan 21

ROLF JACOBSSONS
REDOVISNINGSKONSULT
VÄNERSBORG

KRONOGATAN 47 B - TEL 0521/623 73

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon 10560

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

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

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 0521/107 51

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550. 46201 Vänersborg

Vi ger personlig service

Reciovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG
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GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/60390
KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55



Gillebröder!
Drick mer vatten - Oxygenvatten

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

Ed Lyckans Livs - Gropbrovägen .
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-fredag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg
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Andersson, larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

(54:de året i följd)
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CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Yänersborg Tel. 62025



ICA ..
111'NI)I~1'1( N
Hedmanstorget
Tel. 15670
_____NÄRA&BRA_

AHLINS
VTRAFIKSKOLA

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

DIN BANK!

Föreningsbankeni
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

"Mitt i Tvåstad"

Johannesbergsvägen l, Tel. 0521/121 00
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Duka
Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/381 35.
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 0522/396 00.
Vänersborg: Gågatan. Tel. 05211102 53.

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

8ärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522

UNO-X Bensinstation
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer

Gillebröder gillar

Sjöströms Livs
Sandelhielmsgatan 20

Tel 10942
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Rest. Strömsborg, Vänersborg.

Gamlestadens
Fastighetsförvaltning KB

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

Känner du för en kontakt, ring

Leif Sjöö
031-408953



Vänersborgs Kommun
tackar

Vänersborgs Söners Gille

för värdefulla kulturella
insatser under de 80 åren

Vi önskar Er all framgång
i framtiden

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

Tack för hjälpen! STYRELSEN

Vänersborgs Söners Gille
Södergatan 2 A
46200 VÄNERSBORG

Till inträde i Gillet anmäles:

Titel eller yrke: .

Namn: .

Adress: .

Personnr.: .

Till inträde i Gillet anmäles:

Titel eller yrke: .

Namn: .

Adress: , .

Personnr.: .

Vänersborg den .
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Lind. o.................................. 23
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Något om brännvinsbränningen på Onsjö
säteri och Brinkebergskulle

av Stellan Granat

"Menighetens fägnad och fördärf, vårt Fäderneslands olycka mer än
krig och pest" var den karaktäristik skalden Olof von Dalin
(1708-1763) år 1749 gav det svenska brännvinets verkningar. Bränning
och konsumtion av brännvin ökade så kraftigt under frihetstiden att det
antog ej förut skådade proportioner. Förhållandet ingav statsmakterna
en stark oro, som delades av tidens upplysningsfilosofer . Genom ett
flertal förordningar försökte man i någon mån stävja den ohämmade
brännvinshanteringen. Dessvärre gav dessa strävande ett klent eller intet
resultat. Inte minst de kraftfulla protesterna mot planerna att inskränka
husbehovsbränningen motverkade de av Kronan såväl vidtagna som
planerade åtgärderna. Större delen av befolkningen vände sig med kraft
mot begränsningar. Den oreglerade brännvinsbränningen ansågs som en
självklar fri- och rättighet. Att situationen knappast genomgick någon
förändring till det bättre berodde inte minst på tvära och motsägelseful
la kast i brännvinslagstiftningen. Dessutom medförde den inrikespolitis
ka situationen med omfattande och söndrande partistrider mellan "hat
tar" och "mössor" att någon handlingskraftig politisk makt ej fanns
att sätta bakom vare sig beslut eller kontroll av lagarna och dess efter
levnad.

Åren 1771 och 1772 drabbades landet aven i det närmaste katastrofal
missväxt i hela riket. Statsmakterna tvingades till en omfattande spann
målsimport av ansenliga kvantiteter. Denna import till trots uppstod en
svår hungersnöd i riket, särskilt i städerna dit stora skaror tiggare drogs
i hopp om mat och arbete under dessa svåra tider som kom att få sin like
i omfattning de svåra nödåren 1867-1869. Städerna utsattes för ett
växande socialt och ekonomiskt tryck som påverkade landet i dess hel
het. Missväxten och ty påföljande hungersnöd bidrog till att skapa ett
prekärt statsfinansiellt läge. För att i denna situation minska på den
omfattande spannmålsimporten som tärde hårt på de begränsade till-
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gångarna och samtidigt strypa brännvinsbränningen utfärdade den 11
september 1772 Gustaf III förbud mot husbehovsbränning i hela riket.
Genom sin statskupp 19 augusti samma år hade kungen nu möjligheter
att på ett väsentligt effektivare sätt sätta kraft bakom detta förbud än
vad som tidigare varit möjligt då också lagstiftningen blivit förfelad och
brännvin fortsatt flöda i samma strida strömmar som förut.

Det nya förbudet blev effektivt. Emellertid möttes det omedelbart av
en kraftig opposition då man uppfattade det som ett grovt intrång i en
självklar rättighet som av hävd hörde till det agrara självhushållet. Inte
minst ökade protesterna sedan man efter de svåra missväxtåren återigen
börjat få goda skördar.

Redan tidigt hade Gustaf III planerat att införa ett statsmonopol på
brännvinsbränning, ett så kallat regale, inte minst för att erhålla ett sta
bilt ekonomiskt underlag för den myntrealisation (en form av devalve
ring) som genomfördes 1777. Beslut om kungligt brännvinsregale fatta
des därför 17 maj 1775. Ett år senare, i maj 1776, levererades det första
brännvinet från de nyinrättade kronobrännerierna. Emellertid drabba
des kronobrännerierna av att i stor omfattning misskötas. Därför kom
brännvinsregalet inte på långt när att spela den ekonomiskt betydelse
fulla roll man kalkylerat med. Som följd härav beslöt Kungl. Maj:t att
från och med 1788 upphäva förbudet mot husbehovsbränningen. Dess
utom grundades beslutet på Gustaf III:s önskan att få bondeståndet på
sin sida i riksdagen för att kunna genomföra den kommande 1789 års
förenings- och säkerhetsakt, som ökade konungens maktställning och
minskade adelns privilegier. Redan från början hade samtliga krono
brännerier, vilka anlades på 60 olika platser i landet, utarrenderats till
s.k. förpantare, vilka skulle erlägga högsta möjliga avgift till kronan.

Man kan anta att husbehovsbränningen bedrivits på samma sätt på
Onsjö säteri som på alla andra gårdar av denna storlek och art fram till
förbudet 1772, trots att källor härom saknas. År 1776 kom man att upp
föra ett kronobränneri på östra sidan av Karls grav strax intill Gustafs
slussar, varav en ännu finns kvar strax uppströms nuvarande slussen vid
Brinkebergskulle. Det bestod av ett drank-, klar- och brännhus 146 al
nar långt, 13 alnar brett och 7 alnar högt (87,6; 7,8 resp 4,2 meter) vilket
tillbyggdes 1784. Byggnadsmaterialet bestod av hårdbränd klinkert från
det Baggeska klinkertbruket vilket anlagts för att tillverka byggnadssten
till slussarna vilka byggdes 1772-1777. Detta bruk låg även det i ome
delbar anslutning till Karls grav. Taktäckningsmaterialet var skiffer.
Man uppförde så även mälthus av samma material och spannmålsmaga
sin, materialbod, smedja och verkstad jämte ytterligare byggnader som
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behövdes i verksamheten. Några av de mindre husen uppfördes i resvir
ke med skiffertäckt tak. Kronobränneriet fick även som brännvinsma
gasin utnyttja norra residensflygeln inne i Vänersborg, vilken byggts
1786 och anslutits till 1754 års residens. Denna flygel brann ner vid 1834
års stadsbrand.

Brinkebergskulle kronobränneri kom liksom de andra att drivas av
arrendator. Kontrakt skrevs av Bryggeridirektionen med de båda hand
larna och skeppsredarna i Vänersborg Gudmund Dinnetz (f ? d. 1792),
tillika stadssekreterare vid Vänersborgs rådhusrätt och Anders Sunner
dahl (f. 1731 d. 1808) som arrendatorer av bränneriet. Året därpå 1777
drabbades de dessvärre av fullständigt fallisement till följd av olyckliga
omständigheter. Under 1777 brann först Åmåls stad ned i grund och
samma öde drabbade Vänersborg 25-26 september samma år. Härvid
drevs vedpriserna kraftigt i höjden, i den mån det över huvud taget gick
att anskaffa ved i dessa trakter. Allt tillgängligt trävirke skulle enligt ut
givna förordningar användas till de båda näst intill utplånade städernas
återuppbyggnad. Dessutom förlorade de båda arrendatorerna all sin
fasta och lösa egenom inne i staden genom branden. Olyckan för dem
fullbordades av att de i sin rederinäring drabbades av flera svåra förlis
ningar. Som en ren följd av dessa beklagliga händelser rycktes grunden
för deras fortsatta verksamhet undan och de tvingades gå i konkurs och
frånträda sin verksamhet vid bränneriet. Arrendet kom att övertagas av
friherre Göran von Köhler (f. 1738 d. 1820), major och sedan överste
vid Bohusläns Dragonregemente. Han var verksam som bränneriarren
dator till in på 1780-talet, innan han efterträddes av överste Wolrat Vil
helm Haij (f. 1731 d. 1803) på Onsjö vilken fortsatte driften även sedan
förbudet mot husbehovsbränning upphävts från och med 1788. Givetvis
förändrades premisserna för bränneriet på Brinkebergskulle i och med
detta, men helt fri blev dock inte brännvinstillverkningen. Rätten att
bränna brännvin förbehölls dem som ägde eller brukade hemmansdelar
och bränningen skulle koncentreras till åtta av årets månader. Efter
kungliga bränneridirektionens tillstånd kom viss del av Brinkebergs
kulle-bränneriets kapacitet att avsättas för vad översten själv hade rätt
att bränna samt att bränna åt andra jordägare vilka träffat avtal med
honom om att han skulle handha även deras husbehovsbränning. Under
perioden 1788-2 juni 1790 kom verksamheten att bedrivas av överste
W.V. Haij i kompanjonskap med landshövding friherre Fredrik Lilje
horn (f. 1745 d. 1811). Därefter ledde överste Haij verksamheten ensam
fram till år 1800 då Brinkebergskulle kronobränneri nedlades. Själva
byggnaden kom dock att stå kvar till 1818 då den revs och byggnadsma-
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terialet användes till reparation av slussarna och TrolIhätte Kanal- och
Slussverksbolags övriga byggnader vid Brinkebergskulle.

I juli 1795 passerades Brinkebergskulle av sedermera brukspatronen
Carl Georg Psilander och magister Jonas Mellin. C.G. Psilander skrev
följande i sin resejournal: " ... reste vi... till Karlsgrav eller Brinke
bergskulle. Vi besåg där först det stora bränneriet av tegel med korsvir
ke. Det har 14 st. vattenpumpar som drages, icke utav hästar som på
många andra ställen, utan med vattenhjul. 14 pannor är där i dagligt
bruk och 30 tunnor bli nu där dagligen konsumerade. Magasinet var där
ansenligt. Vi besåg sedan de bekanta slussarna, varigenom även de
största fartyg med bekvämlighet kan gå från Vänersborg till Trollhät
tan. De påbegyntes under Karl IX och blev färdiga 1778 samt Gustafs
slussar kallade. De är murade av tegel, obeskrivligt jämna och vackra.
De är ansenligt både breda och djupa, de har 3 stora portar... som
uppvrides med grova järnkedjor och tillslutes en i sänder. .. ".

Verksamheten under överste Haijs tid bedrevs i särskilda brännings
terminer från oktober månads början till utgången av april följande år.
Arrendesumman för dessa sju månader var till en början 100 riksdaler
specie men fördubblades från och med hösten 1789. Brännvinsfram
ställningen vid Brinkebergskulle kronobränneri baserades på säd. Av
bevarade räkenskaper framgår att överste Haij för perioden oktober
1788 t.o.m. 1789 lät uppköpa 886 tunnor råg, 572 tunnor korn och 54
tunnor malt för bränneriets behov. Under oktober och november 1788
producerades 3000 respektive 3620 kannor brännvin. Då räkenskaperna
endast är fragmentariskt bevarade för denna verksamhet går det ej att
få en total bild av hur stor produktionen varit sammanlagt under övers
te Haijs arrendetid på kronobränneriet. Under oktober och november
1788 inmäskade man nästan dagligen mellan 48 och 72 lispund råg, 27
och 72 lispund korn samt mellan 18 och 24 lispund malt, vilket då alltid
var förmäskat. Efter sju dagars process gav denna mängd mellan 135
och 180 kannor leveransklart brännvin. Endast i undantagsfall har man,
av räkenskaperna att döma, enbart brännt på råg. Däremot har korn
aldrig ensamt använts vid brännvinsframställningen. Att man vid Brin
kebergskullebränneriet skulle bränt brännvin på potatis finns inga be
lägg för.

Av det framställda brännvinet gick en del till överste Haijs egna egen
domar samt till andra personer vilka haft avtal om att hos honom fram
ställa sitt brännvin. Dessutom levererades betydande kvantiteter till
Generalkommisariatet och Kronans lagerkällare, förutom till andra sä
teriinnehavare i trakten som bl.a. superkargören Henrik Herman af
Dittmer på Önafors.
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Sedan brännvinsbränneriet på Brinkebergskulle lagts ner 1800 hade
man framme vid Onsjö egen bränning för husbehov, troligen ända fram
till 1855 då husbehovsbränningen för gott förbjöds och satte punkt för
denna uråldriga hantering ute på gårdarna. Överste W. V. Haij avled
1803. Tyvärr saknas hans bouppteckning och ej heller finns några in
ventarieförteckningar som kan ge en bild av livet på gården. Hans änka
Catharina Emerentia f. von Stockenström avled 1827. I bouppteckning
en efter henne har man under rubriken "1 Bränneriet i ett hus samman
byggt med kölna" antecknat följande inventarier: "1 brännvinspanna
af koppar innehållande 90 kannors rymd, 5 mäskekar med jernband och
låck, de 2 oduglige. 1 mältekar med träband, 4 bryggekar, 3 bryggesåar,
1 jästtunna, 1 drickestunna, 1 potäteqvarn, 1 tunnekar , 1 helankare, 1
koppartratt, 1 lagpanna af gjutit tackjern med 110 kannors rymd".
Dessutom finner man i bouppteckningen antecknat "12 kannor gam
malt franskt vin på ett 30 kannors fat" samt posten "600 kannor
svenskt brännvin" vilket sistnämnda torde vara resultat av gårdsbrän
neriet. I en kassabok för 1822 och del av år 1823 framgår att man under
bränningsterminen 1822-1823 vid bränneriet framställt minst inemot
1600 kannor brännvin på Onsjö. Denna produktion synes enbart ha av
yttrats på familjen Haijs egendomar då främst Onsjö med Gäddebäck
men även Bryggum i Västra Tunhem och Vedbyholm i Holms socken på
Dal vilka också vid denna tid ägdes av familjen Haij. Från samtliga
dessa gårdar levererades också spannmål för detta ändamål. Av räken
skaperna framgår att råvaran för brännvinsbränningen utgjorts av
framför allt råg eller blandkorn men även att korn och havre också har
kommit till användning. Dessutom finner man vid denna tid de första
uppgifterna om att potatis börjat nyttjas vid brännvinsbränningen på
Onsjö, men ännu övervägde dock den spannmålsbaserade produktio
nen.

Efter överstinnan Haijs frånfälle övertogs godset av hennes svärdot
ter änkegeneralskan friherrinan Charlotte Haij f. von PIaten som bru
kade det fram till 1857 då hon utarrenderade det till sin dotter och måg
de tre sista åren av sin levnad. Under hennes tid omnämnes i en räkning
försegling aven inmurad brännvinspanna om 77 7/8 kannors rymd och
vid en auktion på Onsjö 24-25 maj 1837 av inre och yttre inventarier
upptas 12 tunnor malt och 400 kannor 6-gradigt brännvin. För övrigt
saknas i mångt och mycket uppgifter om Onsjö från denna tid. Den sis
ta uppgiften dyker upp i en annons ang. en auktion som hölls i samband
med friherrinan Haijs utarredering till sin måg och dotter 10 juni 1857.
Bland auktionsgodset fanns då bl.a. järnbandade brännvinsfastager,
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"hvaribland en liggare af omkring 200 kannors rymd och ett mindre
parti malt."

År 1855 förbjöds så husbehovsbränningen och brännvinsbränningen
koncentrerades till kontrollerade brännerier. En urgammal gren av det
gamla självhushållning upphörde därmed i riket, inte minst till följd av
den vid denna tid intensiva och behövliga nykterhetspropagandan.

Brinkebergskulle krog
Vid Brinkebergskulle fanns inte endast slussarna och sedermera bränn
vinsbränneri. Det var ett område där många verksamheter drevs, varför
man tidigt fann det lönsamt att anlägga en krog. Härigenom kom Onsjö
säteris innehavare att få tillstånd att driva en privilegierad frälsekrog i
området.

Under större delen av 1700-talet pågick omfattande kanal- och sluss
verksbyggnadsarbeten vid såväl Trollhättan som i Karls grav från och
med Christoffer Polhems försök att anlägga en slussled vid Trollhättan
och fram till dess en kanalled stod färdig i augusti 1800 varigenom Vä
nern förbands med Västerhavet. Stora kostnader och ansträngningar la
des ned på detta projekt vilket sedermera fortsattes i och med att även
Göta kanal fullbordades. Dessa båda kanalleder torde kunna anses som
ett av de riktigt stora nationella åtagandena under denna tid.

Onsjö säteri gränsar med en stor del av sina marker till Karls grav och
Göta älv. Härigenom kom godset att i stor omfattning beröras av och
komma i centrum för dessa kanalarbeten. Dessutom var två av Onsjös
ägare, hovmarskalken Johan Jennings och överste Volrat Wilhelm Haij,
medlemmar i direktionen för dessa arbeten.

På det säteriet tillhöriga rå - och rörshemmanet Hulan invid Karls
grav fanns under 1700-talet en krog, kallad Brinkebergskulle krog. Den
na tillhörde Onsjö såsom privilegierad frälsekrog. Exakt mellan vilka år
den existerade har för närvarande ej gått att utröna. Emellertid var den i
bruk åtminstone från 1700-talets mitt till inemot sekelskiftet 1800. År
1757 anges den såsom en skattelagd och privilegierad frälsekrog tillhörig
Gabriel Leijonstolpe. När dennes änka 1770 sålde Onsjö till hovmarsk
alken Johan Jennings, vilken redan samma år transporterade köpet på
sin svåger Volrat Wilhelm Haij, ingick även denna krog. Möjligen och
troligtvis har den funnits även tidigare. Ännu 1789 drevs krogverksam
heten då den omnämnes i en stämningsansökan inlämnad av dess ägare
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överste Haij till tinget i Väne härad, vilken därmed instämde landshöv
dingen i Älvsborgs län Michael von Törne för olaga konkurrenskrögeri.

Området kring Brinkebergskulle var under 1700-talet av sådan karak
tär att krögeriet uppenbart var en luckerativ rörelse. Sedan Kungliga
Västgöta Dals regemente fått excersisplats på den s.k. Nygårdsängen
strax intill Karls gravs utlopp ur Vassbottenviken precis söder om Vä
nersborg, kom regementsförrådet att placeras vid Brinkebergskulle. Där
förblev det fram till 1862 då regementet flyttade till Grunnebo hed, syd
väst om Vänersborg, där det fick en ny mötesplats. Kanal- och sluss
verksarbetena, först färdigställandet av slussen Greve Tessin 1752 i
Karls grav och 1772-1777 av de större Gustafs slussar, vilka ersatte den
tidigare, medförde en stor kader arbetsfolk i trakten. Dessutom anlades
ett cement och klinkertbruk 1763 strax intill platsen för Gustafs slussar
av handlanden Peter Samuelsson Bagge. Detta låg på Restadssidan av
Karls grav och anlades för produktion av klinkert för slussbyggena, vil
ket också skedde, om än icke utan tekniska och ekonomiska svårigheter
och bekymmer. Senare uppfördes även kronobränneriet strax intill.

Brinkebergskulles karaktär av ett livligt frekventerat område under
ströks även av att man byggde en kvarn här, vilken drevs med vatten
kraft och var igång fram till 22 januari 1881 då den i grund ödelades av
en brand. Den återuppbyggdes därefter ej. Här fanns även en enbladig
såg som anlades av handlanden Per Hall 1777 men den synes inte ha va
rit igång längre än ett stycke in på 1780-talet. Dessutom fick göteborgs
köpmannen Johan Hall 1779 rättighet att anlägga en klädesstamp vid
Brinkebergskulle. Över Onsjös ägor gick även en kyrk- och kvarnväg
vilken på sitt sätt ytterligare bidragit till att göra området kring Karls
grav, östra Onsjö och Brinkebergskulle till ett långt mer besökt och
frekventerat område än i våra dagar. Därtill kom naturligtvis även båt
trafiken som kommit igång i och med slussen Greve Tessins färdigstäl
lande 1752 för att ta ytterligare fart då denna sluss ersattes av de större
och förbättrade Gustafs slussar. Man skall heller inte förglömma såg-,
kvarn- och stampanläggningarna i fallet vid Vargön vilka tillhörde Öna
fors och som också drog folk till området.

Ägarna till Onsjö säteri hävdade naturligtvis helt riktigt att dess krog
vid Brinkebergskulle såsom en privilegierad frälsekrog skulle få ha sin
monopolställning i området oantastad. I följd av sin juridiska natur ha
de den såsom frälsekrog rätten att ensam handha utskänkning av öl,
dricka och brännvin och mat till såväl resande som i trakten både per
manent och tillfälligt vistande arbets- och skördefolk, som det fanns en
stor kader av till följd av de många verksamheterna i området. Närmas-
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te krog var Almås gästgiveri på vägen mot Uddevalla samt från 1782 vid
Gäddebäck i Västra Tunhem på andra sidan älven, där en gästgivargård
inrättades samtidigt med en ny färjeförbindelse över Göta älv mellan
Gäddebäck och Onsjö.

Sedan Brinkebergskulle krog taxerats och skattelagts, råkade inneha
varna, först löjtnant Gabriel Leijonstolpe och senare överste Haij ut för
vad de ansåg vara olaga konkurrenskrögeri. I sina försök att stävja det
ta intrång i sina näringsrättigheter tvangs de vid ett flertal tillfällen in
lämna stämningsansökningar till såväl Väne häradsrätt som Göta hov
rätt.

Inte minst protesterade man emot att sedan ett regalt kronobränneri
inrättats vid Brinkebergskulle, arrendatorn av detta själv utminuterade
eller lät andra handha utskänkningen av dricka, öl och brännvin åt dem
som vistades i området. Detta skedde vanligtvis i bränneriets lokaler.
Dessutom hade landshövding Michael von Törne gett bl.a. mjölnaren
Eric Fagerlind tillstånd till krögeri i en byggnad intill själva bränneriet.
Landshövdingen hade kungsladugården Restad på, östra sidan av Karls
grav som löneboställe. Han hävdade sig, genom sin ställning som Ko
nungens Befallningshavande, ha rätt att ge tillstånd till krögeri på Kro
nan tillhörig mark d.vs. Restad trots att den på Onsjösidan av farleden
belägna krogen skulle vara fri från konkurrenskrögeri i området. Emel
lertid hävdade överste Haij att Fagerlinds krog inte låg på Restads ägor
utan på mark som Trollhätte Kanal- och Slussverksbolag på 1750-talet
inlöst från löjtnant Leijonstolpe på Onsjö för det kommande kanalar
betenas behov, varför von Törnes tillstånd inte var lagligt, då verksam
heten i verkligheten ej bedrevs på kungsladugården Restads mark. Såväl
mjölnaren Fagerlind som landshövdingen hade förbrutit sig mot överste
Haijs privilegier. Över huvud taget sattes grannsämjan under en lång
rad av år på så svåra prov att överste Haij 1782 såg sig föranlåten att in
lämna en skrivelse till Justitiekanslern av följande lydelse: "Då det både
av böjelse och princip alltid varit mitt tänkesätt och mitt bemödande att
i möjligaste måtta undfly all stridighet och med grannar och medborga
re höga som låga... har det varit för mig ett nog obehagligt tidehvarf
då jag uti 7 års tid varit boende här på Onsjö uti nära grannskap med
herr landshöfdingen och riddaren von Törne och under hvilken tid jag
oupphörligen varit oroad utaf honom än med rättegångar än med andra
ledsamheter... lägga i dagen att jag således för min del till missämjan
icke är vållande... "

Gång på gång tvangs Onsjös ägare gå till domstol i sina försök att fre
da sin rätt till krögeri i Brinkebergskulleområdet. Det var inte alltid frå-
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ga om såpass sanktionerade krogar som den Fagerlind drev utan även
rena lönnkrogar. Redan 1757 inlämnade löjtnant Leijonstolpes inspek
tor Carl Holmqvist en stämningsansökan mot byggmästarna Mathias
Berg och Jöns Danelius att mot 20 daler silvermynt i vite upphöra med
krögeri som var till förfång för Onsjös krog. Däremot tillät häradsrät
ten Trollhätte Kanal- och Slussverksbolag att bedriva marketenteri för
sitt eget arbetsfolk men utskänkning till andra fick ej förekomma. Detta
tillstånd efterlevdes uppenbarligen ej särskilt noga då reglerna upprepa
des i Konungens Befallningshavandes resolutioner av den 10 oktober
1757, 19 oktober 1761, 13 april 1762 samt 22 oktober 1777 samt genom
Kungliga Kommerskollegiets 27 januari 1779. Detta innebar att Sluss
verksbolagets tilläts driva denna verksamhet så länge kanalverksarbete
na pågick i områdeL Detta tillstånd sågs säkerligen med oblida ögon av
Onsjös ägare, trots att det bestämts att Onsjös krog helt och ensamt
skulle svara för krögeriet i trakten när kanal- och slussverksarbetena väl
var avslutade samt fram till dess hade ensamrätten att servera alla icke
kanalarbetare .

En av de svarande i de flerfaldiga målen om konkurrenskrögeri var
kapten A.B. Bortwik som 1781 instämdes av överste V.W. Haij för att
han uti ett kronobränneriet tillhörigt på kronogrund beläget hus låtit för
vägfarande och andra "till salu hålla mat och dricka samt såmedelst
therstädes inrättat allmän krog till förfång för ovanbemälte herr öfvers
telöjtnant och riddarens privilegierade och straxt vid Brinkebergskulle
och Carlsgraf, en mil från gästgifvaregården Almås belägna
frälsekrog" . Kapten Bortwik lät på intet sätt hemlighålla sin verksam
het utan hade krogtavlan på väggen och tillståndsbrev av landshövding
von Törne även han. Även så hade kronobränneriarrendatorn friherre
Göran Ludvig von Köhler givit honom fria händer och LO.m. anmodat
honom till krögeri för "bränneribetjäningens nödtorft". I rättegången
vittnade nämndemannen Jon Andersson att: "I detta hus vid Brinke
bergskulle belägit, som herr capitain Bortwik bebo låter han icke alle
nast för bränneribetjäningen och folket utan äfven för vägfarande mat
och dricka fullt hålla". Vittnet, som ofta varit vid Brinkebergskulle, ha
de flerfaldiga gånger sett vägfarande och resande utan åtskillnad på be
gäran i herr kapten Bortwiks hus undfå mat och dricka för redbara pen
ningar då de varit okända och på räkning som blivit "hållen af thess
tjenstepiga då de varit kända och på orten boende". Detta var ett vitt
nesmål som även riksdagsmannen Hans Eriksson helt och fullt instämde
i. Rättens utslag blev att kapten Bortwik ålades att omedelbart upphöra
med sin utskänkning till såväl bränneribetjäning som vägfarande av
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mat, dricka och brännvin samt bestraffades med böter och att betala
rättegångskostnaderna.

Året därpå 1782, kom landshövding von Törne och överste Haij till
en uppgörelse om den krog som drivits på Restadsidan av kanalen.
Översten fick arrendera kroghuset med kåltäppa, beläget mellan ce
mentugnen och slussverksbyggnaden. Överste Haij skulle få disponera
byggnaden för utminutering utan att landshövdingen direkt eller indi
rekt skulle hålla krögeri till hans förfång. Dessutom skulle Volrat Wil
helm Haij kunna få överenskomma om ytterligare krogrörelse i någon
av slussverkets redan befintliga byggnader, men några nya hus för ända
målet skulle ej få uppföras. Arrendesumman bestämdes till 16 Riksdaler
32 shilling specie årligen, samma summa som Michael von Törne skulle
erlägga för Brinketorpet som han i sin tur arrenderade av överste Haij.
Avtalet skulle gälla von Törnes landshövdingetid ut, från vilket ämbete
han dock tog avsked redan 1785.

När krogverksamheten vid Brinkebergskulle helt upphörde är inte
med säkerhet belagt. Sedan den nya kanalleden helt färdigställts och in
vigts i augusti 1800 har troligen kundunderlaget väsentligt minskat ge
nom att den kader som arbetat med detta stora verk försvann från
området. Dessutom lades klinkertbruket ner liksom kronobränneriet
varigenom området gradvis kom att förändras till en mindre frekvente
rad plats. Härigenom bör även förutsättningarna för en luckerativ krö
geriverksamhet försämrats i icke ringa grad vilket lett till krogrörelsens
upphörande.

Stellan Granat född 1948 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Älvsborgs läns museiförening, numera
Stiftelsen Länsmuseet i Älvsborgs län.
Fr.o.m. 1 januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla.
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Museet i Vänersborg 
kunskapskälla om Afrika

av Sture Johanson

I den nutida svenska skönlitteraturen har Vänersborg knappast alls fö
rekommit som spelplats eller som bakgrundsmiljö. Måhända har ingen
diktare haft kurage att använda sig av staden som idyllhemvist i litterära
sammanhang efter Birger Sjöberg. Men ett ovanligt intressant undantag
finns - Per Wästberg; en sanning som inte tycks vara uppenbarad för
särskilt många vänersborgare. Ändå ger Per Wästberg i en av sina stora
romaner en ovanligt förtätad stämningsbild av staden.

Per Wästbergs vänersborgsskildring finner man i romanen" Jordmå
nen", vilken kom ut 1972 och var slutsteget i en romantrilogi vars tidi
gare delar hette "Vattenslottet" , respektive "Luftburen". I "Jordmå
nen" hittar läsaren dagens - eller kanske snarare 60-talets - Väners
borg i kapitlet "Björnjägarens son". Det handlar om Vänersborgs mu
seum, särskilt afrikafararen Axel Erikssons unika samling sydvästafri
kanska fåglar och det handlar om strövtåg genom stadens gator; men
mest tycks kapitlet ändå handla om södra Afrika, länder som tidigare
benämnts Sydväst Afrika och Bechuanaland, men som idag heter Nami
bia och Botswana. Provinserna Ovamboland och Damaraland nämns
också, de ligger nu inom Namibias gränser.

När Per Wästberg låter romantrilogins huvudperson Jan Backman,
till yrket flygledare på Arlanda, kommentera en väns forskande i Bot
swanas historia så säger Jan Backman något om hur svårt det är att på
plats i Afrika finna de källor och det material man söker:

"Det är inte i Botswana man vet något utan i Vänersborg. Det var här
det började. Botswanas förflutna ligger inspärrat på andra platser."

Per Wästberg har genom välvilligt tillmötesgående gett tillstånd att tryc
ka av kapitlet Björnjägarens son ur "Jordmånen" här i Vänersborgs
Söners Gilles årsskrift. Det gör han bland annat eftersom just VSGÅ va
rit en viktig källa - bland flera andra - då han skrev sin roman.

Axel Eriksson var son till en slaktare i Vänersborg som levererade
kött till den excentriske engelsmannen Llewellyn Lloyd, som under någ-
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ra decennier efter 1800-talets mitt var bosatt i Vänersborg och i stadens
omgivningar. Lloyd hade, bl.a. då han bodde på Fredrikslund, tama
björnungar som husdjur och det var exempelvis de som levde på slakt
avfall från Erikssons slakteri.

Genom sina nästan dagliga besök hos Lloyd kom den unge Axel (han
var född 1846) att få intresse för jakt, och fick följa Lloyd på turer upp
till Halle- och Hunneberg. Dessutom blev den gamle engelsmannen hans
läromästare då det gällde att konservera - d.v.s. stoppa upp - fåglar
och andra djur som de båda skjutit.

Llewellyn Lloyd hade rykte om sig inte bara som framgångsrik björn
jägare - det sägs att han fällt 102 björnar i Sverige - utan han hade
också ett okänt antal barn med ett flertal kvinnor som varit hushållers
kor hos honom. En av sönerna var Charles John (eller Karl Johan efter
den förste Bernadotten) Andersson, som kom att bli en av de europeer
som mest grundligt utforskat södra Afrika.

Inte oväntat lockades Axel Eriksson av berättelserna om den tjugo år
äldre Charles John Anderssons äventyr, och genom Lloyds förmedling
fick han också möjlighet att bara 19 år gammal resa ut till Sydafrika.
Där deltog han i expeditioner tillsammans med Andersson, och omstän
digheterna fogade det så att det var Axel Eriksson som vårdade Charles
John Andersson och satt vid hans dödsbädd långt ute i öknen i Ovam
boland i Namibia när Andersson avled 1867. Axel Eriksson fortsatte att
leva i södra Afrika och bosatte sig i Omaruru i Namibia. Efter några år
flyttade han till Transvaal men dog i Ourupapa Damaraland i Namibia
1901. Axel Erikssons hustru hette Fanny Stewardson och var dotter till
en i Namibia boende engelsman. De hade fyra barn: Andrew, som sluta
de sina dagar som kyrkoherde i Gudhem i Västergötland, Axel Francis
Zerawa, konstnär i Sydafrika samt två döttrar Maude och Sara som bå
da bodde i Sydafrika.

Axel Eriksson efterlämnade en ovanligt rik samling sydafrikanska
fåglar, som han skänkte till Vänersborgs museum. Samlingen uppgår
till inte mindre än 998 nummer och många arter anses vara sällsynta.
Han uppnådde också den största ära en zoolog kan nå nämligen att få
en fågel uppkallad efter sig - Erikssons spetskloade lärka Certhilauda
albojasciata erikssoni. Den fågel som i romanen kallas Cinnyris Eriks
soni heter numera på latin Nectarinia ch. chalybea även om vi på svens
ka kallar den Erikssons honungsfågel.

Allt detta är sannolikt känt av flertalet vänersborgare. Och det är
bakgrunden till det som Per Wästberg berättar i "Björnjägarens son" i
romanen "Jordmånen" .
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Men hur kom det sig då att Per Wästberg, en av våra mer betydande
nu levande författare, plockar in ett kapitel om just Vänersborg i en
kärleksroman?

Ett svar på den frågan är att Per Wästberg är sedan länge en framstå
ende kännare av afrikanska förhållanden, med särskild inriktning på
länderna i södra Afrika. Han är en sträng kritiker av den sydafrikanska
regimen, men har numera inga möjligheter att få inresetillstånd till vare
sig Sydafrika eller Botswana.

Genom intresset för Afrikas nutida frågor har Wästberg satt sig in i
det förhållandet att en stor grupp svenskar under 1800-talet kom att vis
tas på denna kontinent, oftast under ganska långa tider. Åtminstone ett
par av dessa var komna från Vänersborg: Charles John Andersson och
Axel Eriksson och båda blev verksamma i sydvästra Afrika.

Ytterligare en tidigare elev i Vänersborgs läroverk på 1860-talet kom
att leva en längre tid i Afrika. Han hette Knut Wilhelm Knutsson, var
bördig från Flo där han växte upp på godset Sjöryd.

Märkligt nog har den trägne vänersborgsforskaren Per Wästberg
kommit på också Knutsson, och han förkommer faktiskt i handlingen i
Per Wästbergs nya romansvit, vars första del "Eldens skugga" kommit
ut just i höst. Där kan läsaren i olika sammanhang möta honom under
benämningen"Afrika-Knutsson".

Även om det ligger något vid sidan av ämnet kan det kanske förtjäna
påpekas att från Flo, närmare bestämt Håberg, kom faktiskt ännu en
afrikafarare. Han hette Peter Möller (född 1858), var officer vid
Västgöta-Dals regemente i Vänersborg, och gick kring mitten av 1880
talet i statlig tjänst i Belgiska Kongo. Möller gjorde också resor genom
Andersons och Erikssons trakter i Ovamboland och Damaraland.

Som ett kuriosum kan nämnas att Möller gifte sig med dottern till Ru
dolf Wall, Dagens Nyheters grundare och förste chefredaktör. Under
några år under 1970-talet var Per Wästberg chefredaktör för Dagens
Nyheter!

Per Wästbergs kännedom om Vänersborg och om museet här kom
mer sig delvis av att han tidigare, genom släktrelationer, ofta besökte
Lidköping. Att besöka Vänersborg då och då blev därför ganska natur
ligt. Och när han väl fått upp ögonen på museets afrikanska skatter
öppnades en dörr till unik kunskap om Afrika.

Det var för övrigt inte långt ifrån att Per Wästberg blivit vänersborga
re för en kortare tid. Efter en längre vistelse i Afrika sökte han 1961 ef
ter någon avskild lantlig bostad och dåvarande landsantikvarien tipsade
om Bjurhem.
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- Men, säger Per Wästberg, dels låg huset alldeles för nära järnvä
gen, dels var byggnaden i mindre bra skick som författarlya.

Per Wästberg har etablerat kontakter med museicheferna i Väners
borg genom åren och senast i slutet av sommaren i år fick museet ett be
sök.

"Jordmånen" klassificeras som en kärleksroman, präglad av sinnlig in
tensitet och ordkonst. Det är också en händelserik roman som samtidigt
är en kärleksförklaring till det svenska samhället; även om huvudperso
nernas hemort är Stockholm så förekommer de i skilda miljöer runt om
i landet.

Boken har egentligen tre huvudpersoner: flygledaren Jan Backman,
hans halvsyster Gertrud, som är knuten till Vetenskapsakademiens bib
liotek. Dessutom Jenny Jeger, byråchef på Naturvårdsverket. Anled
ningen till att Jan och Jenny befinner sig i Vänersborg är att båda är ute
på en gemensam föredragsturne, men uppträder inför helt olika publik.
Den Sten Tidström som nämns är en barndomsvän till Jan, numera bi
ståndsarbetare i Botswana. Till Botswana har också Jans syster Gertrud
begett sig. Trots att hon är gravid ägnar hon sig också åt biståndsarbete.
Senare i handlingen reser Jan Backman ner till Botswana för att hälsa
på sin syster och vännen Sten.

Under veckorna därnere får han gång på gång Axel Eriksson i tankar
na; slaktarsonen från Vänersborg blir hela tiden ett slags referenspunkt
för Jan. Han kommer en dag på besök till en plats ute i bushen där
svenska biståndsarbetare är verksamma. Genast kommer tanken: "Axel
Eriksson hade köpt boskap här och förlorat den, och nu höll Sverige på
med hydrologiska undersökningar i träskområdet. "

Det var för övrigt samma träskmarker som Charles John Anderson
upptäckt åt den vita världen hundra år tidigare.

Som en röd tråd går Axel Eriksson, stundom i sällskap med Charles
John Andersson, genom romanen. "Det är inte i Botswana man vet nå
got om Afrika, utan i Vänersborg... Därför blev det så att intresset för
Afrika väckte intresset hos Per Wästberg för Vänersborg!

16



Man kan fundera om varför romankapitlet har rubriken "Björnjäga
rens son", när huvudpersonens far var slaktare i Vänersborg. Läsaren
gissar att Axel Eriksson kan betraktas som en andlig son till björnjäga
ren Lloyd, eftersom dennes son inte alls lyfts fram i handlingen på sam
ma sätt som Axel Eriksson.

- Nej, svarar Per Wästberg på frågan, det är inte Charles John An
dersson jag syftar på, det är helt riktigt. Egentligen alluderar kapitelrub
riken på en indianbok av Karl May.

Sture Johanson avled den 3 septem
ber 1986, just som han avslutat arbe
tet med denna artikel. Han var född
i Vänersborg 1923 men sedan 1950
ve.rksam som journalist i Stockholm,
de senaste 18 åren som redaktör på
tidningen Byggindustrin. Sturesgam
le vän antikvarien Wilhelm Änger
mark vid Älvsborgs Länsmuseum
har medverkat till artikeln med fak
taunderlag.

Och här följer "Björnjägarens son", ett kapitel ur "Jordmånen" en av
det tidiga 70-talets mest uppmärksammade svenska kärleksromaner.
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Björnjägarens son
Jag undrar vem han var, sa Jan Backman.

Det var en förmiddag på Vänersborgs museum. En borrsork såg på
dem med stel blick. Den vilade på en sandbädd i en glasmonter med bru
na trälister. Den hade ett visset blad och en slank mungo som sällskap.
Det luktade gammalt läroverk i salen, och djuren hade trångt.

- Vem? sa Jenny.
De var ensamma besökare. Med sepiabrunt bläck stod djurens art

namn skrivna på etiketter.
- Axel Eriksson, sa Jan. Det är bara sjutti år sen han dog.
- En företrädare till Sten Tidström, sa Jenny och läste på en skylt.

Det verkar som om han kom till södra Afrika precis hundra år innan.
- Hela museet består av hans samlingar. Jag har inte hört talas om

honom. Jag kunde skriva till Sten. Sök reda på allting du kan hitta om
Axel Eriksson från Vänersborg!

- Gissa vad Sten skulle svara?
- Att det sällan finns material på platsen. Det är inte i Botswana

man vet något utan i Vänersborg. Det var här det började. Botswanas
förflutna ligger inspärrat på andra platser.

- Det spännande är kanske vad han gjorde i Vänersborg och varför
han lämnade staden.

- Här är Cinnyris Erikssoni, Erikssons solfågel. En lärka bär också
hans namn. Och av Erikssons honungsfågel finns bara fyra stycken
uppstoppade i världen. Det står på skylten.

JB tittade på solfågeln. Den sa inget om jakten eller om solljuset mel
lan bladen den dag då den snarades. Som när man går förbi ett barn på
en lekplats: man vet inte vilken kärlekens fångstexpedition som ligger
bakom dess tillkomst. En dammig fågel innanför ett monterglas försök
te påminna om en upplevelse. Bytet lurade jägaren.

Han tänkte på att Gertrud skulle komma hem från Afrika med ett
barn såsom Eriksson kom hem med honungsfågeln.

- Han upptäckte fåglar, sa JB. Det är det enda vi vet.
- Här är någon vi kan fråga, sa Jenny.
Han såg Jenny le mot en man som passerade genom salen.
- Jag har glömt att du jobbar här, sa hon.
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Jenny sa vem JB var. Den andre hette Sven Trubleus och var museets
intendent. Han hade varit studentkamrat med Jenny. Hon hade stött
ihop med honom på ett par naturvårdsmöten i Stockholm. Sverige var
ett litet land.

- Eriksson var rädd att hans samlingar skulle ätas upp av termiter
eller plundras av äventyrare, så han donerade l 200 exemplar av 450 få
gelarter till Vänersborg. Här satte man i gång att samla pengar till ett
museum. Skarpskyttarna ordnade baler i Stadshusets festivitetsvåning.

- De fick aldrig skjuta fåglarna, bara dansa ihop deras hus, sa Jen
ny.

- Honungsfågeln står undangömd, tyckte JB.
- Du anar inte hur många djur han sände hem. Det var en uppska-

kande tid i stadens historia. Väldiga lårar anlände med kanalbåten från
Göteborg. De packades upp och sattes i rådhusets källare. Skolbarn fick
lära sig fåglarnas namn. Tullförvaltarn visste inte vad han skulle ta sig
till, de var ju inte till att tära.

- Vi har ingen zoolog här, fortsatte Trubleus. Djuren har släppts in
i montrarna och så har man stängt till för alltid. Man får leta efter ho
nungsfågeln, precis som ute i världen. Eriksson var den förste som såg
den och en av de sista.

Intendenten förde dem till en sal intill.
- Här är björnjägaren Llewellyn Lloyds kastspö. Han fångade lax i

Göta älv och fällde enkelbeckasiner i flykten. Han bodde i en vindskupa
här i stan. Under en engelsk fana hade han sina gångkläder liggande för
omedelbart bruk. Han satt i sin nattrock bland björnkranier och upp
stoppade laxar och på bordet hade han ett glas brandy and water. Han
formade Axel Erikssons liv.

- Finns det korrespondens, arvegods, papper? frågade JB.
- Vi har några brev och gamla tidningar. Och några årgångar av Vä-

nersborgs Söners Gille.
Trubleus letade fram vad han hade. Det var en hel dossier som vilade

mellan styva pärmar, prickiga som ett afrikanskt fågelägg. Svarta bom
ullsband höll ihop dokumenten om ett liv. De kom överens om att ses
senare på eftermiddagen. Intendenten lämnade dem mellan en kaffir
katt och en sockerrörsråtta. Timmar gick. Den okände Eriksson blev
tydligare. Det fanns ett fotografi. Han hade mörkt skägg och såg ut som
många från den tiden. Han hade barn, men det sas inte hur många och
med vem. Kanske fanns de kvar i Vänersborg.

Ibland hörde de trafiken: en långtradare gick förbi läroverket och
kyrkan. Glasmontrarna skakade. JB fann ett klipp ur Länstidningen
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13 .11.1884:" ... foglar från de trakter af det inre Afrika, hwilka flere
hittills aldrig warit beträdde af någon hwit man, ega en egendomlig
skapnad... "

Av dessa sköt Axel Eriksson tusentals, skinnlade dem och sände dem
till en annan västgötsk jägare, Gustaf Kolthoff, som blivit konservator i
Uppsala och inrättat zoologiskt museum i kupolen till Gustavianum för
att senare grunda Biologiska museet i Stockholm. Kolthoff stoppade
upp fåglarna. Den gulbröstade svarta törnskatan finns bara några
exemplar av i världen, och utplånad är knivnäbbsvråken som hade en
nattskärras gap, en ugglas näbb och en falks vingar.

För att locka till sig viltet köpte Lloyd avfall från slaktare Anders
Eriksson i Vänersborg, vars son Axel lämnade köttet i björnjägarens
bostad. Snart fick Axel följa med på jakt och lära sig stoppa upp djur.
Han gick i läroverk. På somrarna strövade han i landskapet och syntes
ända borta vid Hornborgasjön, där han tog sig fram genom vassruggar
na. Timtals iakttog han brushanar, svarttärnor, sävsångare och dop
pingar. Han hade potatis, bröd och svagdricka i en ränsel.

Björnjägaren hade söner med olika kvinnor. En hette Anderson lik
som den hushållerska som Lloyd i flera år levde samman med, i för
namn Charles John. Först när han blev lika berömd som fadern erbjöd
denne honom sitt namn. Han avvisade det.

Lloyd lärde Axel Eriksson att undersöka och etikettera allt vilt och i
lämpliga fall konservera det med blånor och blad, järntråd och arsenik
såpa. Han sände honom till Afrika för att hjälpa Charles John Ander
son som då hade upptäckt sjön Ngami och floden Okavango. Axel
Eriksson såg Anderson dö. Denne var fyrtio år, det var 1867, och med
en yxa och en bleckbunke grävde Axel hans grav i hård lera mellan två
träd och täckte den med törne mot vilda djur. Det var i Ovamboland nä
ra Angolas gräns. Månader senare fick Andersons hustru en avskeds
hälsning: "Då detta brev når dig, förstår du att mina ben bleknar i en
fjärran vildmark."

De bröt upp från museet där Erikssons piggsvin och zebramangust
torkade i syrefattiga montrar. De tog med sig dossiern och gick ner till
tullhuset i hamnen. Grönt vatten slog upp över kajpromenadens balu
strader. Isflak skvalpade längs stranden. Vid bryggeriet fanns ett kaft':,
utskänkning skedde ur en kran inifrån ölkaren. Där stod rödblossiga
gubbar och kisade mot Vänerhavet som om Den flygande holländaren
revade segel där ute.

Det var lätt att se Eriksson mellan de gula ämbetsbyggnaderna med
grå sammetsmattor i trapporna. Vagnshjul gnistrade mot borgmästar-
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stenarna. Djurvän var han, fastän slaktarson. Då han for i hyrvagn, såg
han till att hästen var välskött, och kusken som lät piskan snärta över
hästens länder drabbades i samma ögonblick av ett käpprapp över ryg
gen. Den kusk som protesterade fick av Eriksson till svar: Jaså, tyckte
ni inte heller om det?

I hans brev röjdes ingen hemlängtan. Ingenting om Halle- och Hun
neberg, om silfisket i Vänern, om västgötabanan som anlagts med vat
tenrast för loket i Nossebro och ärtsoppa och rårakor för passagerarna.
"Bäst trives jag i det inre av Sydafrika," skrev han 6.8.91, "med mina
ornitologiska forskningar och studier och bland mina negertjänare,
borta från civilisationens jäkt och affärsbekymmer. .."

- Ändå kom han tillbaka på besök, sa Jenny. Det läser jag här. Han
skulle visa folket i Vänersborg vad det blivit av honom. Men han hade
besvär med att göra sig trodd. Afri'ka, uttalade hans mor och visste inte
var det låg. Du är en drömmare, sa hon. Du inbillar dig att Karlavagnen
kan ligga med hjulen i vädret. Inför sin mor måste han finna sig i att va
ra en som aldrig rest. Hans brev från Botswana anlände efter honom
själv och verkade bekräfta för modern att han upprätthöll en jägmästar
befattning i Säffle.

- Antagligen var det likadant när han talade om Vänersborg i Bots
wana. Han var en som kommit några mil bortifrån, kanske från Mafe
king, från en glesbebyggd värld till en annan.

De åt en smörgås på ett konditori vid Edsgatan och såg ut på männi
skorna och på staden och dess skyltar: Facit RFSU Gardin-Matt Järn.
Det året hade barnen skotskrutiga galonkläder och mörkblå mössor
med en stor röd tofs som liknade ett äpple.

- Vilka var hans drivkrafter? Ville han besegra något, ett handi
kapp, en passion, en provins?

- Några har jämt drivits bort från familj och trygghet, ut på polar
kalotter, in i djungler, ner i träsken. För Eriksson gick det bra. Han
handlade med elfenben, strutsfjädrar och boskap. En tid hade han sexti
oxvagnar med varor i Damaraland. Han skickade hem aluvialguld från
Transvaal, en stensamling från diamantfälten vid floden Vaal och en vä
varfågels näste.

-Först var han nästan ingenting. En pojke bara som sålde slaktavfall
och fått en chans, ett uppdrag förmedlat aven storviltjägare. Han läste
inte serier och såg inga filmer, det var några årtionden dit ännu, men
björnjägaren blev hans hjälte och det räckte. Honom ville han likna.
Och senare låta bli att likna för att bli en annan som var han själv.

Hans liv skulle flätas ihop av erfarenheter, maskeringar, ideer. Så
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många handlingar, så mycket arbete som återstod innan han nådde sin
identitet! Han vävde sitt liv, han knöt upp öglorna igen och fäste dem
vid nya trådar och småningom blev han Axel Eriksson, hövding i Dama
ralandet.

Bakom honom låg alltid Vänersborg. Solnedgångarna i Dalbosjön.
Den söta blodlukten från slakterigolvet. Vänerskutorna med plank från
Skoghall och Kristinehamn. Vattenytan som andades tungt i januaris
frostmorgnar , dimman som steg över Vargön.

Ibland var allt detta ohjälpligt fjärran. Jorden var större då. Djuren
strövade fritt. Människorna fick plats. Det fanns jämt någonstans att
flytta. Tillgångarna låg bara en bit längre bort, en bit längre ner. Det var
för en mansålder sen.

På Nordfelts konditori vid Edsgatan glesnade det mellan kaffekop
parna. Veckotidningar staplades på ett bord. Det knäppte i en damväs
kas lås.

Jag blir inte klar över Eriksson i en handvändning, sa JB.
- Du har ju just stött på honom.
- Han är på väg att säga mig någonting, men han har inte kommit

fram till det än.
- Som när vi såg norrskenet i går natt. Fjädermoln som vi annars in

te skulle sett dolde det till hälften. Stjärnorna släcktes och en nötskrika
vaknade. Stenarnas mossa såg svart ut. I ett väderstreck mötte norrske
net återglansen från ett samhälle. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra
med det vi såg. Det var någonting vi höll på att missa, fast vi stod och
tittade på det.

- Jag känner mig som om jag inte har besvarat en utmaning, sa JB.
Jenny såg forskande på honom. Sen sa hon:

Du kommer att fara till Botswana. Det är utmaningen.
- Jag vet inte, sa han. Det har jag inte tänkt.
- Charles John Anderson, björnjägarens son, for dit. Det var där

han erbjöds bli legitim och sa nej. Axel Eriksson for dit. Gertrud for dit
med barnet som ska födas. Sten Tidström for dit med hela sin familj.
Det verkar bli en svensk tradition.

- Elefanterna är borta. Men jag tror att Eriksson och Sten Tidström
liknar varann.

- Jag har inte mött Sten, sa Jenny.
- Det var nödvändigt för honom att fara till ett land som få visste

om. En ny mittpunkt, långt från kontoret på Gävlegatan och The Old
Bowler Hat.

- Sågs ni ofta i Stockholm?
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- Ibland såg jag inte skymten av honom på veckor. Han arbetade
hårt. Jag ringde honom och sa: det ska bli spännande att träffas, jag har
glömt hur du ser ut.

Brydde du dig så mycket om hans utseende?
Nej. Jag var fäst vid honom. Det är jag än.
Han är på samma plats som Gertrud.
Javisst. Det är bra. Jag tyckte om att tala med honom. Vi pratade

mycket skit, men ibland sa vi sånt som jag skulle vilja återge om jag
mindes det som det var.

- Men du minns inte?
- Jag har dåligt ordminne. Jag minns stämningar. Jag ser hur Sten

tar upp en flaska O P Andersson som han lagt att kylas mellan strand
stenarna på Vattenslottet, hans min av återhållen belåtenhet. ..

- Och nu är han där Axel Eriksson sköt kungsfiskare och fladder
musvråkar.

- Han måste skjuta dem för att se vad det var för fåglar, sa JB. Ef
ter honom kom rövarna.

- Hans samling är den näst största i Europa. Afrika klarar inte
många såna samlare.

- På sätt och vis vistades han där hela livet för en honungsfågels och
en solfågels skull. För att ge dem sitt namn.

- Han visste inte att han skulle finna dem, invände Jenny. Han hade
inte målet klart för sig. Det inträffade ändå. Under tiden dödade han.

- De flesta andra skulle inte upptäckt fåglarna. De hör till stora fa
miljer.

Och han tänkte på Gertruds ormbunksstudier. När hon lade bladen
över varandra, så sammanföll de inte. Skillnaderna låg i det nästan
osynliga.

Senare på eftermiddagen talade de om Axel Eriksson med Sven Trub
leus, museiintendenten. Han föreslog de skulle bila ut till hans torp nå
gon mil utanför staden på gränsen till Dalsland. Men han hade förväxlat
nycklarna och de kom bara in i jordkällaren. Där stod ett gammalt spel
bord, man fällde upp locket, dess låda var spikad med kläde. Brädspe
lets mörka och ljusa trianglar spetsade varandra.

Det hade blivit barmark på nytt, snö låg kvar under granarna och på
klippblockens nordsidor. Gulvita epålettsvampar täckte döda grenar.
De ställde ut bordet som började sjunka i den tinande marken. Solen
stod en handsbredd ovan horisonten. Rådjuren snarkade och hostade i
skogen och tittade antagligen på dem, när de drack kaffe ur termos och
skramlade med tärning och brickor.

24



- Nu blev du jan, sa Sven.
- Hur gick det till? undrade JB. Jag tänkte börja spela hem.
Sven som uppgav sig vara ute på ett par timmars tjänsteresa sa:
- Det är ingen som har forskat något vidare i Axel Eriksson. Det

finns en tretti brev och enstaka papperslappar som den här.
Han läste från ett blad rivet ur en notesbok: "Blå havsåi och flundra

med musslor. Kokas 2 tim."
- Han beskrivs som märklig, vänlig också mot boskapstjuvar och

syfilissmittade. I Botswana besökte han Khama som var kristen nykte
rist och en klok regent. Eriksson varnade honom för ett kommande
raskrig. Här är ett brev från 1889.

"Engelsmän, tyskar och portugiser bilda nu för tiden bolag efter bo
lag för att beröva infödingarna i Sydafrika deras land. De infödda, som
börjat förstå detta, bereda sig på motstånd och uppköpa alla skjutvapen
och all ammunition som de kunna komma över. De äro skickliga skyttar
och ett krig mellan dem och de vita kommer att medföra stor mansspil
lan å båda sidor. Krig mellan infödingarna och de vita blir här förr eller
senare oundvikligt."

Och fyra år senare:
"Portugisiska regeringen i Angola är uppbragt över att jag sålt gevär

och ammunition till ovamberna som de vilja underkuva men nu icke vå
ga ge sig i strid med. Enligt min mening har portugiserna mer än nog i
Afrika, varför ovamberna böra få behålla sitt land."

- Att jag skulle sitta utanför en jordkällare på dalslandsgränsen och
spela bräde i december och höra på Axel Erikssons brev, sa JB. Det ha
de jag inte väntat mig.

- Det är inte mycket som är dokumenterat, sa Sven Trubleus. Det
mesta kommer aldrig fram. Det märker man i mitt yrke.

De gick runt huset och kände på dörrarna och fönsterrutorna. Vatt
net hade frusit i den gröna utomhuspumpen.

Det är så lite man orkar uppfatta av världen, klagade Jan.
- Vad menar du? sa Sven.
- Det är inte många man hinner fästa sig vid. Man gör ett snävt ur-

val, man vet inte hur. Det som bemäktigar sig en kommer utifrån. Axel
Eriksson tränger sig på mig. Han lägger sig i mina interna angelägenhe
ter. Jag försöker urskilja honom.

- Det beror på Botswana, sa Jenny. På dem du känner där. Och på
att du far omkring och håller föredrag som ska lura ut folk på resa.

Så lämnade de torpet samma väg. En skata, förledd av blidvädret,
bar en kvist i näbben. Och decemberhimlen skiftade färg likt ett fågel
ägg när man rör det från ljus till skugga.
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- Här går dalen, sa Sven Trubleus. Den är en del av urtidens kalk
hav. Där borta är fornborgen med en matta av styvmorsviol om som
marn. Bebyggelsen är gles. Fåren håller några hagar öppna. Det kunde
bli ett reservat. Varför begriper Naturvårdsverket ingenting?

- Vi sparar pengar, sa Jenny. Finansdepartementet ger oss tretton
miljoner. De räcker ingenstans. Jag tror det är sista gången jag säger vi
om verket.

Känner du Peter Möller? frågade JB.
- På finans? undrade Jenny.
- Nej, en löjtnant. Han var i Ovamboland och jagade lejon. Så här

skriver han: "Sedan Axel Eriksson och jag skakat hand för sista gång
en, smällde piskorna och våra vagnar rullade iväg åt olika håll. Det var
nu mörkt. Stjärnorna började glänsa över den tysta vida öknen, bakom
oss hördes ännu larmet från hövdingen Kambondes by, och från sidan
förnams då och då det bortdöende bölandet av Erikssons boskap; en
och annan pisksmäll skar skarpt genom luften och rullandet av Eriks
sons vagnar blev allt svagare."

Sven Trubleus satte av dem i centrum och for hem till sitt radhus.
När JB den kvällen höll föredrag i läroverkets nyinredda aula, citera

de han Charles John Anderson, stadens oäkta son:
"Vi hade befunnit oss nära tre dagar i Nangoros huvudstad, innan

konungen hedrade vårt läger med sitt besök, och detta oförklarliga
dröjsmål gjorde oss något oroliga, ehuru vi ändock icke kunde annat än
misstänka, det han under hela tiden längtat efter att få se oss".

För Jan var det ett exempel på hur resenären förblev mittpunkt i sin
värld, säker på att alla andra ville träffa honom och välkomna hans
främmande uppsyn.

Det var hans sista framträdande för SAS. Sen skulle han följa Jenny
på ett uppdrag i Skåne. Starkare än förr märkte han hur han förfärdiga
de uppenbarelser, som han cementerade med fakta. Han tog till den eg
na inbillningen och lusten, oautentiska också de, eftersom de saknade
dokumentär anknytning till en erfarenhet på platsen. Han ville pröva
hur långt hans auktoritet bar, hur mycket orden förklädde. Men käns
lan var hans egen, och lyssnarna verkade identifiera sig med honom.
Faktapärmen tog han fram till kaffet.

Det fanns sanningar utan godhet, hade en filosof tröstat honom med.
De gjorde inte erfarenheten och fantasin rikare utan var torra precisa
sakligheter som sparkade ut levandet.

Efteråt gick de på Frimurarlogen och beställde in sill och snaps.
- Vad vi har fått reda på mycket om människor som inte är mitt

ibland oss, sa Jenny.
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- Vilka då?
- Din far och Axel Eriksson. Vi far omkring mellan svenska lands-

ortsstäder och upptäcker öden i Sydamerika och Afrika. På museet
tänkte jag så mycket på Gertrud.

- Det gjorde jag med.
Och så berättade han hur han tänkt på honungsfågeln som Eriksson

förde hem och barnet som Gertrud skulle komma hem med.
Axel Eriksson var tredje gäst vid bordet. Dossiern låg uppslagen mel

lan deras tallrikar. De såg hans fåglar inbäddade i sina färger, Tidström
tecknade diagram på svarta tavlan och Gertrud guppade i en jeep genom
resedadofter som hon älskade.

Botswana och Namibia var för Erikssons ohistoriska blick oskrivna
blad. Där kunde han sätta sitt märke. Den gamla enspännarvagnen var
hans lärlingsårs vagga i Västergötland, och på kortare färder i Afrika
använde han en likadan. De stora hjulen snurrade sakta längs vägar som
omärkligt gick över i stepp. För vindkasten mellan kullarna krängde den
hit och dit, och när vinden dog ut, började hästen flämta och svetten
rann i ansiktets fåror. Då kom åskan och sprängde den kvalmiga efter
middagen i bitar. Eriksson jagade på hästen så mycket han hade hjärta
till och tog sig en klämtare brandy ur sitt läderschatulI.

Föregångarnas landmärken såg han ibland från vagnen. Hans ansikte
var magert, med det bruna skägget som ett töcken kring käkbenen. Han
kunde passera en farm, en man bakom några oxar, en annan i vilstol på
verandan, och deras åtbörder betydde: upptaget här, eller: var så vänlig
och ta för er. Middagen dukades vid ena ändan av ett väldigt timmer
bord. En tjänare kom med en hink färskvatten för klädtvätten.

Han färdades genom övergivna byar och såg den vita röken från
gräsbränder. Ovädret laddade ur sig: ett vilddjur röt i bergen. Vinden
härjade i törnesnåren, det lät som när vågorna vräkte mot hamnpiren i
Taffelbukten. Ur molnen lossnade plötsligt ett regn. Så undgick boska
pen slakt.

I sina brev framstod Eriksson som oansvarig och obunden gentemot
andra, aUtså utan annat ansvar än det han gav sig själv. Hans anspråk
och motiv var svåra att precisera. Kanske ville han en dag avlägga rä
kenskap inför sin hemstads borgare, fastän han visste att dessa inte kun
de mäta hans bedrifter och inte skilja på de områden som han varit den
förste att genomkorsa och dem där han bara varit eftersläntare.

Han iakttog och inbillade sig mycket som visade sig riktigt om landet
omkring. Och blev han inte berömd, så hade han dock hört bränningar
na utanför Walvis Bay och sett de väldiga stenblocken iDamaraland.
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Han hade upplevt sig själv både som handelsman och redskap för ödet:
en desertör från civilisationen till "det fria och obundna lifvet i södra
Afrikas inre där man äter för att lefva och icke lefver för att äta".

Axel Eriksson skrev någon gång om en längtan som gjorde honom
kraftlös. Han törstade, blev slak, denna längtan var en feberfrossa, där
för ville han ligga ner och sluta ögonen och tänka sig någon annanstans.
Han lyssnade till flugsurr utan att röra ett finger. Han kände lukten från
gräsbranden där lågorna fladdrade som vimplar i den vind som elden
själv åstadkom. Undergång och övergång: gångar förgrenade sig. Hans
huvud blev en termitstack, han såg ingen riktning klar.

Sin längtans innehåll nämnde han inte. I skrift var han föga öppen
hjärtig. Han saknade ideer att använda som verktyg. Tingen var vad de
syntes vara: hårda, kantiga. Träden trängde med rötterna ner mot sitt
grundvatten och vände bladen mot solen. Resten var felsyner , irrgång
ar.

Saknade han en kvinna? Icke en av de infödda vilkas språk han inte
talade utan någon som hörde till det ohjälpligt förgångna, till det som i
själva verket blivit främmande men ändå gick att föreställa sig, när han
låg stilla och utan kraft, som i en grav, och såg sin levnad tåga förbi.

Eller var det Vänersborg: söndagsskolan och Barnavännen, rådjuren
med skinntofsar vid klövarna upphängda på krokar över det sågspåna
de marmorgolvet, den halte orgeltramparen som andades likt en bälg,
skylten Kong!. Hofleverantör, rönnbären och mossan och det lilla glaset
svavelsyra mot fukten mellan dubbelfönstren, ljudet av klappträn från
Skräcklan...

Brevfragmenten lämnade idel luckor. Dokumentationen var bristfäl
lig, många meddelanden hade förkommit.

När sandstormen drog över savannen och stäpplandet som till hälften
var öken, bodde i den en grym och otyglad ande som slet och rev i ho
nom, gav honom trötta stickande ögon och en lust att lägga sig ner un
der säckar för att komma undan gnisslet och vinet, hopplöshetens melo
di, som trubbade av känslorna, kvävde föresatserna, förödde krafterna.

Och så dog Axel Eriksson, femtiofyra år gammal, i Damaraland. Tjä
narna begravde honom. Första natten höll de vakt mot hyenorna. Där
efter skingrades de. De övergav den man som inte mer kunde skydda
dem.

Meddelandet om hans död nådde ett halvår senare Vänersborg. Små
kanalångare som lastat om i Göteborg och skeppade varor till vänerstä
derna förde flera år in på nittonhundratalet med sig djur från Eriksson,
somliga konserverade, andra enbart urtagna och skinnlagda. Tullför-
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valtaren och biologilektorn stod som mottagare, och för dem var det
som att få hälsningar från en utslocknad planet, burna på ljusvågor ge
nom ett omätligt tomrum.

En sebramangust och en nubisk katt glasades in i montrarna och öka
de trängseln. Och där var till synes vanliga finkar och sparvar som nyli
gen kunde ha flyttat ut ur Älvsborgs län. Åt dessa ordnades diskret fos
terhem i gårdarna i Kinne härad i utbyte mot brunnskar, limstickor ,
smörkärnor och brudhättor för en museisal kring svenskt folkliv. Men
överallt hopade sig Erikssons fauna, och fästmansgåvor från trakten,
baktrågen och de granna kjortlarna kom länge att ingå i avdelningen för
afrikansk etnografi, och ingen fann något underligt i det.

När Jenny och Jan gick från restaurangen, var det måne, tö och dri
vande moln. I ett hus såg de in i ett vardagsrum, där hängde sammets
sköldar med hundratals små märken på. En vit bonad med flaxande
bruna tjädrar täckte en dörr. På en gammaldags radio glödde den geo
grafiska skalan. En man satt vid ett bord, bland hyacintlökar och isbe
gonior, och klistrade: tidningsklipp, frimärken... En uppstoppad ugg
la tittade på honom.

- Den där ser inte svensk ut, sa Jenny.
De gick vidare förbi några grårnålade längor som lyckats gömma sig

undan Domus och grävskoporna.
- Där inne sitter tätt med honungsgrävlingar och gråfotade ekorrar,

föreslog Jenny. Deras glasknappsögon blänker i mörkret. Hela staden
är invaderad av Erikssons djur. Nattskärror och springmöss gömmer sig
bakom andraupplagan av Nordisk Familjebok. När man tar ut boksta
ven C, får man en citronfink i handen.

Tystnaden var mjuk, liksom vadderad av päls och dun. En lätt doft
av klor svepte emot dem. Jan drog djupt efter andan.

- Vi går i en jättelik monter, sa han. Den snälla intendenten har för
sett den med några stjärnor i taket för att vi ska känna oss hemma. Vad
är det för sorglig visa du gnolar på?

- Ett engelskt barnrim, sa Jenny. Jag tänkte på solfåglarna.
Hon sjöng:

Their wings are cut and they cannot fly
On Christmas day in the morning.

Spelade du Svenska fåglar någon gång? undrade Jan.
Ja. Ett farligt familjespel.

- Varför då?
- Tänk på konservatorn i Uppsala häromåret som älskade duvhök.

Han åt och tappade minnet. När han bjöd grannflickan fick hon dans-
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sjuka och hittade inte ut genom dörren. Så har det gått med de svenska
fåglarna.

De hade hyrt ett resanderum några kvarter från Residensgatan. De
satt på sängarna i rummet och tittade på varandra och på mattan där de
skymtade ett utgånget mönster av martallar. Gardinerna var ljust grö
na. Innan Jan drog för dem, såg han ner på gatan med stadsbudskonto
ret Hermes, cykelaffären Kamrat och en revisionsbyrå. Snön började
falla, blöt och nollgradig.

Staden var tyst under stjärnorna. Den var en fredlig ficka på jordens
bråkiga kropp, en blindtarm som riskerade att opereras bort.

- Det här är en glad period av mitt liv, sa JB. Därför kan jag före
ställa mig andra så starkt.

Jenny nickade och fogade in sina fingrar mellan hans. De var nära
varandra. Tiden hängde i luften och upprepade ögonblick som hade
levts förut, kanske av andra, kanske av dem själva för länge sen.

Hon lade sig ner på överkastet. På en halv minut föll hon i djup
sömn. Det var en egenhet hos henne. Hon släppte hans hand och blev
ensam. Han väckte henne när hon skrek.

- Jag somnade, sa hon. Jag drömde du for till Botswana.
Hon satte knogarna i ögonen och sa eftertänksamt:
- Du, Jan, jag vill inte du någonsin ska känna din frihet kringsku

ren av mig. Om du gör något för min skull, mot din vilja, kommer jag
att känna mig i skuld till dig och du kommer att känna dig bunden av
mig. Det leder ingen vart. Då har jag roligare utan dig. Och jag vill du
ska vara glad alltid.

- Vad menar du egentligen? Jag lutar mig mot dig bara så länge du
är kvar.

Och han märkte att det var något han hade sagt henne förr.
- Vi ska se klart vad vi drar in varann i. Inget får överraska dig obe

hagligt. Allra minst du själv.
Han höll henne så hårt som vore de varandras halmstrån.
- Jag kan begripa varför Eriksson så sällan kom tillbaka hit, fast

han nog ville, sa Jenny senare. Det finns en oskuld som existerar bara
hos dem som aldrig rest. Och till dem kan man aldrig återvända. Det
finns resor det inte lönar sig att beskriva.

Han fann inget att säga. De tittade på varandra, plötsligt stumma,
som om det blivit omöjligt att berätta allt som borde berättas. Det var
som om en annan historia lurade på dem ur ett bakhåll och de måste ta
sig förbi den, med ljudlösa steg, utan att se sig om.

Per Wästberg
Ur "Jordmånen" 1972
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ÅRSKRÖNIKA 1985
Åter samlas alla bröderna för att njuta av varandras sällskap, njuta av
bordets gåvor och denna speciella kväll även njuta av kvinnligt sällskap
i form av egna och andras fruar. Orsaken till den kvinnliga närvaron är
ju att det är 80 år sedan som 24 välborna vänersborgare på Stadshotellet
under ordförandeskap av stadskassören Ferdinand Hallberg bildade
Vänersborgs Söners Gille. Om detta kommer säkert andra tala i dag
men apropå damer så var det nära att vi på förslag av Axel F Eriksson i
Newcastle-Upon-Tyne året efter; år 1906, öppnat Gillet för damer efter
som motsatsen skulle inneburit "ett tillbakasättande av kvinnan". Då
närvarande bröder beslöt dock uttala att "kvinnorna har sina områden
att verka på" och att beslutet att ej släppa in kvinnor" varken fick eller
kunde betraktas som ett tillbakasättande av kvinnan. Den åsikten har
uppenbarligen stått sig i 80 år!
Ett annat jubileum som satt sin prägel på Vänersborg är självklart 100
årsdagen av Birger Sjöbergs födelse. En tidigare krönika gav ju upphov
till ryktet att gillets krönikör helst velat kasta minnet av sagde Sjöberg
någonstans utåt Häljestorp till. Så är det ju inte och på 100 årsdagen in
stämmer självklart jag i hyllningarna. I Vänersborg har vi kunnat se en
Sjöbergsutställning i det nyrenoverade Hallbergska huset, lyssna till
många fina Sjöbergsframträdanden och åter avnjuta ett Sjöbergsspel i
traditionsenligt dåligt väder. En av spelens huvudrollsinnehavare,
Frank Johnsson, har varit vänersborgsambassadör på Folkoperan i
Stockholm när föreningen Visans Vänner ordnade minneskonsert.
Höjdpunkten i firandet kommer den 6 december med en soare och supe
med medverkan av Olof Lagercrantz och Jan-Olof Strandberg. Men en
av de bästa hyllningarna till Birger Sjöberg och det finaste bidraget till
Vänersborgs historia är Birger Sjöbergssällskapets bildbiografi med un
derbara bilder från sekelskiftets Vänersborg. Ingemar Wizelius fyrtio si
dor är en mycket fin skildring av Sjöbergs liv och många av bilderna är
hämtade ur Gillets arkiv.
Det har börjat röra lite på sig när det gäller andra sätt att göra Väners
borg känt. Näringslivschefen i stan har påpekat för mig att Vänersborg
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är den i särklass lättaste stan i Sverige att peka ut på den allra enklaste
lilla karta. Det räcker med en Pennvässarjordglob att peka på för där
finns ju Vänern, stor och mäktig och förbisedd som turistiskt dragplås
ter. Nu finns det ju planer på att skapa ett sportfiskeparadis i Vänern
genom utsättning av lax i stor skala, båtuthyrningar och fiskeresor från
hamnen i Vänersborg. Laxfonden som projektet heter är en härlig chans
för Vänersborg. Två driftiga unga män, Patrik Hallgren och Per Wan
del har startat båtuthyrning vid vågbrytaren. En utredning har dessu
tom visat att Ursand är Sveriges lönsammaste campingplats. Att vattnet
säkert tillhör det kallaste i Sverige behöver vi ingen utredning för att ve
ta!
Nu har vi äntligen fått se vad som komma skall i kvarteret Nässlan. En
modell av husen har varit utställd i Bagare Ericssons hus och reaktioner
na är än så länge påfallande positiva. Många vänersborgare kommer sä
kert att fälla en tår när grävskopan tar itu med de gamla husen men om
arkitekterna håller vad de lovar så blir Magnussons kvarter en tillgång
för centrum. Skopan kommer förresten att skona Sundeliuska huset
men Sten själv stängde i år butiken för gott 70 år efter det att Gottfrid
Sundelius startade. Det var en trivsam affär att handla i, en affär med
personlighet och en vilsam atmosfär. Affärer med personlighet är ju
precis vad Vänersborg behöver. Vänersborgarna har ju i flera år fått hö
ra att det är hopplöst att driva affär här och att vänersborgaren skulle
vara en särdeles snål typ. Men jag råkar veta att det pågår en attitydun
dersökning bland en del affärsidkare och att de allra flesta säger att det
är strålande tider, härliga tider, man säljer som aldrig det. När Oscaria
annonserade om utförsäljning så spreds genast ett rykte att nu skall dom
lägga ner, dom skall visst flytta till Trollhättan och centrum skall snart
dö! Orsaken till utförsäljningen var att man skulle rusta upp och frä
scha upp lokalen eftersom man ville satsa lite på framtiden. Vet ni för
resten att det finns inte mindre än 13 butiker som säljer damkonfektion i
centrala Vänersborg inom 5 minuters promenadväg från varandra. Kom
sen och säg att det inte finns affärer.
Trakterna kring Dalbobrons norra fäste har blivit högintressant sedan
er krönikör flyttade dit. Planerna på ett kurhotell på kullen med utsikt
över vänersborgsviken är spännande men ingen vet väl än om de går att
genomföra. Lika spektakulära är tankarna på att dra järnvägen i en
tunnel genom Dalbobergen och upp till en ny station vid hamnkanalens
västsida. Planerna blir nog svåra att kombinera, ett kurhotell med gods
tågen dundrande förbi är inte ett spår roligt för gästerna. Halvord Ly
dell står staty här uppe och för hans del vore det nog bra med lite mer
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aktivitet runt omkring honom. I skydd av ödsligheten har ju någon be
stämt sig för att plocka hans ögonbryn och ansa hans mustasch med re
sultat att han nu finns hos stenhuggare Blomgren för reparation.
På tal om hotell så har ju gamla Stadt fått sin nya fasad. Det gamla hu
set håller på att vakna upp. Debatten om vad huset skall användas till
har ju fått skymma det faktum att huset snart kommer att bli en verklig
prydnad mitt i det vackraste av Vänersborg. Länsmuseet är att gratulera
till att få fina lokaler mitt i centrum. Gamla vänersborgare kommer sä
kert ihåg att huset tidigare kallades för Stadshuset. Det kanske finns
skäl att damma av den beteckningen igen?
På andra sidan torget invigdes i maj ett annat hus nämligen Sparban
kens Com-In-Center, ett hus fyllt av elektronik, glas och blänkande stål.
Sparbanken har ju också blivit högkvarter för en sammanslutning av re
gionens sparbanker, Sparbanken Väst.
Valrörelsen i kommunen har denna gång inte precis gått till historien
som den mest nyanserade och stillsamma. Flera av våra politiker har bli
vit fråntagna både heder och ära. En doldis fick lov att kliva fram och ta
hand om kommunalrådsposten. Wollmar Danielsson heter han och det
är väl bara att hoppas att han får en ärlig chans att visa vad han kan gö
ra innan opinionen gör hackmat av honom också. En person som opini
onen varit mildare mot är Erik "Nämndeman" Andersson som nu slu
tar med politiken efter 40 år i fullmäktige. Erik Andersson har ägnat
mycken kraft åt fritidssektorns område och när det gäller parken så är
Erik Andersson Dalaborgsparken.
ELA råkade i svårigheter inför sitt 100-årsjubileum. Man skulle kunna
säga att det blev en tryckt och pressad stämning i företaget på grund av
de typer som levererat den nya pressen. Den nya ägarkvartetten tvinga
des stå sitt kast och nu är det för första gången ägare utifrån som styr
vår tidning. ELA har bjudit på en del evenemang under jubileumsåret
bland annat en konsert med bröderna Herreys. Det är bara att hoppas
att problemen skall lösa sig för ELA för tidningen är så fastvuxen i de
flesta vänersborgares liv att man inte klarar sig utan den!
IFK Vänersborg fick även i år glada tillrop i ELAs insändarspalter av
Kalle Kanon och Bonde i Volvo efter att ha misslyckats med att gå upp i
allsvenskan. Den uttalade avsikten att gå upp rimmade illa med den
blygsamhet som en del kräver av andra och därför blev skadeglädjen
stor på vissa håll. Inför årets säsong har IFK skaffat 9 nyförvärv.
Årets Wibomstipendiat blev Lars-Erik Holm från Vänersborgs segel
sällskap. Lars-Erik var klubbmästare i VSS redan när er krönikör som
ung seglade en lånad GKSS-eka i kvav på vänersborgsviken. Rodret flöt
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bort för att aldrig återfinnas. Lars-Eriks far Herbert gav mig en välför
tjänt kölhalning som känns i själen än idag. LarsErik är gillebroder och
en i klubben mycket uppskattad stipendiat.
Till slut tänkte jag att vi skulle lyssna till en vers av Birger Sjöbergs visa
Lilla Paris som kanske kan ge lite att tänka på med anledning av årets
valrörelse och hur vi behandlar våra politiker här i Vänersborg.

Väl som är!
Lycklig som är!
Vår stad, till ytan lik Paris,
har ej dess karaktär.
Skön till form
men fjärran all storm,
revolution, soldaters tramp och
hopars vilda gorm.
Här släpas ej vid facklors
brand
med blåst i yvigt hår
vår Rådman ut av Bödelns hand
en natt när trumman går.
Lilla Paris,
Lilla Paris,
du ligger trygg och tindrande i
sommarns friska bris!

HAKAN LIND
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MINNESRUNOR 1985-86

Bort gå de, stilla skrida de,
en efter en, till skuggornas värld.

Under tiden juli 1985 t o m juni 1986 har fjorton gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat vår krets.
Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders minne.

Järnhandlaren BERTHEL ANDREEN var född i Brå
landa den 24 juni 1908 och avled i Vänersborg den 27 ju
li 1985.
Efter studier vid Högre Allmänna läroverket i Väners
borg praktiserade Andreen i sin faders företag, Brålan
da Järnaffär, där han fick en grundläggande utbildning
i den bransch som han med stor framgång kom att ägna
sig åt. Han genomgick järnhandlarskolan i Stockholm
och efter några års anställning i Nyköping övertog han
år 1936 Cegrells Järnhandel på Sundsgatan och seder
mera även Vänersborgs Järnhandel på Drottninggatan i
Vänersborg - företag som han utvecklade till betydan
de omfattning. 1977 utvidgades företaget ytterligare ge
nom att flytta till en nybyggd anläggning på Tenggrens
torpsområdet .
Inom branschorganisationen var Berthel Andreen flitigt
anlitad.

Han var styrelseledamot i AB Ferro, en föregångare till Järnia AB, mångårig styrelsemed
lem i Västergötlands Järnhandlareförening, under 20 års tid dess ordförande.
Intresserad av utbildningsfrågor ledde Andreen under flera år utbildningen vid Järnhand
larskolan i Alingsås.
Men även utanför branschen togs Berthel Andreens krafter i anspråk. Han var en tid leda
mot av stadsfullmäktige i Vänersborg.
Ridsporten låg honom varmt om hjärtat och som ordförande i Brätte Ridklubb gjorde han
fina insatser för denna klubb.
Under någon sommarvecka kopplade han gärna av med ridutflykter i fjällvärlden.
I yngre år deltog han flitigt i Skyttegillets verksamhet, både som tävlande och som funk
tionär.
Berthel Andreen var charterrnedlem i Vänersborgs Lions Club, där han var president
1957-58. Han var även medlem i Frimurareorden. Andreen intogs i Gillet 1966.
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Musikdirektören JACK BRENNELID var född i Vä
nersborg den 15 mars 1935 och avled där den 10 septem
ber 1985.
Efter avslutad skolgång utbildade sig Brennelid till
tvättmästare, ett yrke som han ägnade sig åt under någ
ra år. God tecknare drev han även en tid dekorationsfir
ma i Vänersborg, men det blev så småningom musiken
som kom att prägla hans liv.
Redan som tolvåring kom han med i Stadsmusikkåren.
Som musiklärare vid Torpaskolan startade han en ung
domsorkester och han tog även initiativ till en trumskola
för Stadmusikkåren.
Under många år var han tamburmajor vid Stadsmusik
kåren samt för Hemvärnets musikkår, vilken senare han
ledde vid en högvakt i Stockholm. På senare tid var han
även ledare för Metalls musikkår i Trollhättan. Han till

hörde Hemvärnet, där han bl a fungerade som instruktör.
Fem gånger deltog han i Nijmegenmarscherna i Holland, för vilket han belönades med
Kungl marschmedaljen.
1979 studerade Brennelid vid musikhögskolan, varifrån han på rekordtid utexaminerades
till musikdirektör.
Inom Röda Korset har han bl a verkat som kursledare.
Han var även medlem i Odd Fellow.
Jack Brennelid inträdde i Gillet 1977.

Kamrer KJELL ERIK OHLSSON föddes i Vänersborg
den 7 september 1918 och avled i Uddevalla den 15 de
cember 1985.
Kjell Erik Ohlsson började sin skolgång i första förbere
dande i Vänersborg - en skolform som fanns på den ti
den - men redan i tidiga år flyttade familjen till Udde
valla, där han fortsatte sin skolgång med inriktning på
handelsutbildning.
Han fick sin första anställning som kontorist vid Hamn
byggnadsbyrån i Uddevalla men omkr 1950 startade han
tillsammans med tre ingenjörer Byggnads AB Enström
& Ohlsson i Uddevalla - ett företag som han drev fram
till sin död.
Kjell Erik Ohlsson var charterrnedlem i Uddevalla Lions
Club och dess president 1964-65.
Inom Frimurareorden har hans krafter tagits i anspråk

på flera sätt. Inom Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla beklädde han
efterhand de flesta ämbetena - under fem år var han dess ordförande.
Kjell Erik Ohlsson var en plikttrogen, försynt och trivsam man, allmänt omtyckt och upp
skattad av alla som kom i kontakt med honom. Han var dessutom en matglad och mat
kunnig man, som gärna överraskade familjens gäster med egenhändigt framtrollade kuli
narska läckerheter.
Ohlsson inträdde i Gillet 1979.
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F rådmannen BO WESTHALL var född i Ulricehamn
den 12 januari 1905 och avled i Vänersborg den 24 de
cember 1985.
Efter studentexamen i Vänersborg studerade Westhall
juridik vid Stockholms högskola, där han avlade jur
kand-examen 1928.
Efter tingstjänstgöring åren 1928-31 vid Nordals, Sun
dals och Valbo domsaga tjänstgjorde Westhall som e o
länsnotarie vid länsstyrelsen i Vänersborg innan han
1937 blev rådman, en tjänst som han innehade fram till
sin pensionering 1970. Åren 1937-1944 var han även
stadsfogde.
Åren 1957-1975 var Westhall styrelseordförande vid
riksbankens avdelningskontor i Vänersborg, han var un
der flera år ordförande i styrelsen för Statens skol- och
vårdhem för flickor - nuvarande "Tivedsskolan" i

Laxå, han var ersättare för ordföranden i utskrivningsnämnden vid dåvarande Restads
sjukhus samt i anstaltsnämnden vid fångvårdsanstalten i Vänersborg.
Bo Westhall var en erkänt skicklig jurist och en kvalificerad och erfaren domare.
Utöver domstolsarbetet och övriga uppdrag tog Westhall aktiv del i samhällets kulturfrå
gor. Det var framförallt sången och den klassiska musiken som fångade hans intresse. Re
dan som ung deltog han som aktiv sångare i kyrkokören.
När Vänersborgs Musikförening år 1943 bildades var Bo Westhall med från början och
som styrelsemedlem och sedermera ordförande lade han ner ett hängivet arbete för att
kunna bjuda vänersborgarna musikalisk underhållning av högsta kvalitet.
I början av 1984 avslutade han sin omfattande avhandling "Musiklivet i Vänersborg från
1900-talets början t o m år 1950", i vilken han dokumenterade det omfattande musiklivet i
Vänersborg under denna tidsperiod.
Bo Westhall var medlem i Frimurareorden och han inträdde i Gillet 1934.

Praktiserande läkaren NILS ENGLUND föddes i Vä
nersborg den II januari 1909 och avled i sin hemstad
den 7 januari 1986.
Efter studentexamen vid Högre Allmänna läroverket i
Vänersborg studerade Englund medicin i Uppsala, där
han blev med lic 1944.
Efter läkartjänster vid Sahlgrenska sjukhuset i Göte
borg samt vid Vänersborgs lasarett åren 1944-49 öpp
nade han egen praktik i Vänersborg och blev då även lä
kare för televerket, kanalverket och kraftverket, samt
för olika idrottsföreningar i staden.
Nils Englund var en gladlynt och humoristisk väners
borgare med stor kännedom om staden och dess invåna
re, omtyckt och uppskattad både som skicklig läkare
och som människa.
I yngre år var han en god simmare som med framgång

tävlade för Vänersborgs Simsällskap och han deltog ofta i de årligen återkommande ka
nalsimningarna. Han var även mycket intresserad av boxning - en sport som han emeller
tid inte själv utövade. Nils Englund var medlem i Frimurareorden. Han inträdde i Gillet
1930.
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F linjernästaren RAGNAR BENGTSSON föddes i Vä
nersborg den 23 oktober 1903 och avled i Trollhättan
den 9 februari 1986.
Direkt efter skolåren fick Bengtsson anställning som te
legrambud vid telegrafstationen i Vänersborg.
Under denna tid fick han en ingående kännedom om
staden, dess företag och invånare, till vilka han bar ut
telegram - en service som televerket tillhandahöll på
den tiden.
Efter någon tid övergick Bengtsson till kontorstjänst.
Samtidigt studerade han telefoni och teleteknik vid Her
mod~'korrespondensinstitut, vilket resulterade i en be
fattning som reparatör.
Omkring 1937, när telestationen vid Överdraget i Troll
hättan byggdes, flyttade han till Trollhättan, där han
under årens lopp avancerade till linjernästare.

Vid sin pensionering 1966 tilldelades han guldmedaljen FÖR NIT OCH REDLIGHET I
RIKETS TJÄNST.
Ragnar Bengtsson var under många år sekreterare i lokalavdelningen av Statsanställdas
förbund i Trollhättan.
Bengtsson studerade även teckning och målning vid Herrnods - en hobby som han gärna
utövade med gott resultat.
Bengtsson inträdde i Gillet 1955.

Arkitekten SAR SVEN ERLANSSON var född i Väners
borg den 5 januari 1925 och avled där den 27 februari
1986.
Efter studentexamen i Vänersborg studerade Erlansson
vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg där han
1955 blev arkitekt.
Åren 1948, 49 praktiserade han vid Byggnadsbyrån i
Vänersborg, juni till december 1953 vid Länsarkitekt
kontoret samt en kortare tid hos arkitekt Th Struwe i
Trollhättan.
Den I mars 1955 tillträdde Erlansson en befattning vid
dåvarande LBF, sedermera K-Konsult, där han fortfa
rande arbetade, fr o m 1985 med delpension, fram till
sin död.
Erlanssons ursprungliga planer på att utbilda sig till fly
gare blev inte förverkligade. Det blev i stället segelflyg

ning han kom att ägna sig åt - en hobby som han i yngre dagar gärna utövade. Erlansson
ägnade sig även åt bowlingsporten och en av hans käraste sysselsättningar var fisketurerna
kring Grundsund, där han hade sin båt stationerad.
Sven Erlansson var medlem i Par Bricole.
Han inträdde i Gillet 1961.
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F målarmästaren HARRY EDLUND var född i Väners
borg den l november 1903 och avled där den l mars
1986.
Efter avslutad skolgång gick Harry Edlund i målarlära
hos sin fader, målarmästare J W Edlund som drev måle
rifirma inne på gården Drottninggatan 30.
1932 startade han tillsammans med sex kompanjoner
Vänersborgs Kooperativa Måleriaffär . Det var på den
tiden en djärv satsning med tanke på den stora arbets
lösheten i staden, till stor del beroende på Tändsticks
fabrikens nedläggning, men genom hårt arbete, yrkes
skicklighet och framåtanda gick företaget framåt med
Harry Edlund som föreståndare, en post som han inne
hade fram till sin pensionering 1969.
Sångintresserad från ungdomen var Harry Edlund med
och bildade sångsällskapet Sjung-Sjung, där han i nära

60 år sjungit andrabas.
Inom Vänersborgs Arbetareförening, där Edlund varit ordförande sedan 1972, har han
lagt ner ett för föreningen gagnerikt arbete, för vilket han belönats med föreningens guld
medalj.
Inom Vänersborgs Fabriks- och Hantverksförening har Edlund under årens lopp innehaft
flera uppdrag.
Han inträdde i Gillet 1946.

Förste stabsredaktören KARL-ERIK WESTERLUND
föddes i Vänersborg den 3 december 1910 och avled den
3 mars 1986 i Vallentuna.
Efter studentexamen i Karlskrona studerade WesterIund
juridik vid Lunds universitet 1928-31.
Han medarbetade i Karlskrona-Tidningen 1930, blev
notischef, nattredaktör och redaktionssekreterare på
Göteborgs Morgonpost 1933.
Några år senare blev han redaktionschef och 1937 an
svarig utgivare på samma tidning, för att 1938 flytta till
Nya Dagligt Allehanda som redaktionssekreterare.
1940 kom WesterIund till försvarsstaben och han var se
dan chef för ÖB:s och stabens presstjänst fram till 1975.
År 1962 genomgick han försvarshögskolan. Han var
medlem av Sveriges Flottas överstyrelse 1938--45 och
dess verkställande utskott 1941-45.

Vidare var han styrelseledamot i Svensk Fackpress 1954, vice ordförande i och en av grun
darna till Sveriges PR-förening 1962.
Han medarbetade i dags- och fackpress med artiklar iförsvarsfrågor . Under några år var
han med i redaktionen för Sveriges Flotta och han har även varit redaktör för Kontakt
med krigsmakten och för Marinkalendern.
Under årens lopp skapade Westeriund Nordeuropas största marina bildarkiv som 1983
donerades till Kungl Örlogsmannasällskapet.
WesterIund inträdde i Gillet 1940.

39



Förrådsarbetaren HUGO ANDERSSON föddes i Vä
nersborg den 23 augusti 1917 och avled där den 21 mars
1986.
Efter skolåren fick Hugo Andersson i unga år anställ
ning vid Albert Linds bensinstation på Vallgatan, där
han fick en grundlig utbildning och praktik som service
man. Han arbetade därefter som chaufför vid Express
byrån men övergick så småningom till Stadsbudsbyrån.
Under denna tid utförde Andersson ofta körningar för
Telis räkning, vilket resulterade i en anställning vid det
ta företag år 1960, där han verkade på förrådsavdel
ningen bl a som chaufför fram till 1978, då han avgick
med förtidspension.
Hugo Anderssons stora intresse var sommarstugan på
Timmervik, som han själv byggt, där han gärna vistades
tillsammans med familjen. Vännerna minns honom som

en snäll och trivsam kamrat.
Han inträdde i Gillet 1969.

F byggnadschefen ALGOT NYLEN var född i Boden
den 28 december 1901 och avled i Vänersborg den 8 april
1986.
Efter studentexamen vid Realläroverket i Göteborg
samt civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Hög
skola var Nylen anställd som konstruktör vid Motala
Verkstad åren 1925-28. Han medverkade bl a vid
konstruktion och byggande av Liljeholmsbron i Stock
holm.
Åren 1928-31 verkade han som konstruktör vid New
York Railway Company i USA. Under åren i USA fort
satte Nylen sina studier vid Polytecnical Institute of
Brooklyn, med sikte på en tekn doktorsgrad. Depres
sionstiderna tvingade honom emellertid att återvända
till Sverige, där han fick anställning som byråingenjör
vid gatukontoret i Linköping fram till 1937, då han

flyttade till Vänersborg som stadsingenjör, sedermera byggnadschef - en tjänst som han
innehade fram till sin pensionering 1967.
Under denna expansiva period kom Nylen att leda flera större byggnadsobjekt, bl a byg
gandet av Residensbron, Edsbron, Dalbobron och Gropbron, samt utbyggnaden av av
loppsreningsverket med tillhörande samlingsledningar och pumpstation.
Algot Nylens namn är för alltid förknippat med tillkomsten av Ursands badplats samt
Dalbostigen som han skapade - ett initiativ av bestående värde både för turismen och för
stadens invånare.
Fritiden ägnade han åt sina många hobbies; musik, släktforskning, snickeri och svarv
ning.
Inom Visans Vänner var han en uppskattad vissångare och föreningens hedersordförande.
Han intogs i Gillet 1966.
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Verkstadsmontören FOLKE SKOGLUND var född i
Vassända-Naglums församling den 19 maj 1915 och av
led i Vänersborg den 16 april 1986.
Efter avslutad skolgång anställdes Skoglund som lärling
vid Fritz Bergs Boktryckeri, men övergav typografut
bildningen mot en anställning hos firma Granström och
Söner.
Efter studier vid Folkhögskolan i Fristad fick han an
ställning vid Flygmotor i Trollhättan för att 1947 övergå
till Teli i Vänersborg med huvudsaklig sysselsättning in
om hemarbetsavdelningen.
Under 50 år var Skoglund medlem i sång-sällskapet
Sjung-Sjung, där han även var styrelseledamot under
flera år.
Inom Sällskapet Vänersborgs Par Bricole har Folke
Skoglund under många år lagt ned ett ansvarsfullt och

uppskattat arbete som tjänstgörande broder.
Folke Skoglund var medlem i Vänersborgs Arbetareförening.
Han inträdde i Gillet 1969.

F sjukvårdaren AXEL TENG var född i Bäreberg, Ska
raborgs län den 7 januari 1912 men kom redan samma
år till Vänersborg, där han avled den 26 april 1986.
Efter skolåren fick Axel Teng sin utbildning i slakteri
branschen hos Axel Dafgårds Charkuterifirma i Väners
borg, där han kom att stanna i 40-års tid - den sista ti
den som delägare.
1967 fick Teng anställning som sjukvårdare vid dåva
rande Källshagens sjukhus, där han tjänstgjorde till
1977 då han gick i pension.
Genom sitt lugna, vänliga sätt blev han i denna sin nya
yrkesutövning uppskattad och omtyckt av såväl arbets
kamrater som patienter. Naturälskare med intresse för
fåglar och blommor strövade han gärna omkring i skog
och mark och till sommarstället vid Sörgraven på Orust
sökte han sig gärna så snart tiden tillät.
Axel Teng var medlem i Hantverksföreningen.
Han inträdde i Gillet 1961.
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F järnvägstjänstemannen KARL-GUSTAF OLSSON
var född i Vassända-Naglums församling den 15 februa
ri 1912 och avled i Vänersborg den Il maj 1986.
Efter realskoleexamen i Vänersborg började Olsson som
elev vid järnvägsstationen i Grunnebo, där fadern var
stationsföreståndare. Han skaffade sig en gedigen kon
torsutbildning och hade även planer på att utbilda sig till
ingenjör.
Olsson avbröt emellertid dessa studier för en anställning
vid dåvarande Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järn
väg, vilket innebar tjänstgöring vid olika stationer.
Sedan SJ övertagit UVHJ tjänstgjorde Olsson även en
tid i Norrland men återvände till Vänersborg där han
var stationerad fram till sin pensionering.
Karl-Gustaf Olsson var en beläst man, allmänorienterad
och mycket språkbegåvad. Som pensionär fungerade

han vid flera tillfällen som reseledare vid olika pensionärsresor utomlands.
Olsson var en samvetsgrann och noggrann tjänsteman, utrustad med en fin humor och ett
glatt humör.
Han inträdde i Gillet 1960.

Sven Lind

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.
(Anita Hallden)
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Styrelseberättelse

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1985, Gillets 80:e arbetsår.

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma onsdagen den 17:e
april i Skaraborgsbankens hörsal och till Högtidsstämma på Ströms
borg, Allhelgonadags afton, fredagen den l november.

Gillets 50-årstecken tilldelades gillebröderna Sten Sahlin samt Lars
Svensson. Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Sven Olof
Åberg, Sven Erlansson, Axel Teng, Gösta Welander, Sten Welander,
Bert Tibblin, Lennart Tibblin, Lennart Högzell, Karl Arveblad, Sven
Gunnar Roslind samt Viktor Andersson.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats kunde l:e Åldermannen Sven
Lind avsluta den 80:e Högtidsstämman och hälsa de närvarande gille
bröderna välkomna till festvåningen och de där väntande damerna. Un
der kvällen överlämnades den l:a Axel W Erikssonmedaljen till l:e in
tendenten vid Naturhistoriska Museet, Carl Fredrik Luhdewall och till
landsantikvarien Henrik Ahnlund överlämnades ett gåvobrev på den
katalogisering av Axel W Erikssons unika fågelsamling, som Carl Fred
rik Lundewall gjort. Många gåvor överlämnades till Gillet i samband
med 80-års jubileet.

Gillets Årsskrift har under året utkommit med sin 54:e årgång.
Vid årets slut hade Gillet 807 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets un

derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighetsförvaltning med tillhörande fond hänvisas till Ålder
domshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse .

Inom sig har styrelsen för kommande arbetsår utsett till 2:e Ålderman
Stig Larsson, till gilleskrivare Carl-Viking Wahlin, till kassafogde Kjell
Thernquist, till gillevärd Evert Lundborg, till krönikör Håkan Lind
samt till bisittare Sten Sahlin samt Mauritz Björnberg.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden varjäm
te annat samråd ägt rum.

Vänersborg den 22 april 1986.

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Sten Sahlin
Evert Lundborg

Stig Larsson
Carl Viking Wahlin
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Årsbokslut 1985

Resultaträkning
Intäkter
Försäljning konstmappar ., .
Försäljning övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter .
Diverse intäkter .

41.070,
160,

37.500,
8.745,41
3.422,-

Kostnader
Kostnad årsskrift 34.747,-
avg. annonsintäkt -13.400.-
Produktionskostnad konstmapp .
Lokalkostnad .
Telefon o porto .
Sammanträdeskostnad .
Uppvaktningar m m .
Medlemsregister .
Kontorsmaterial .
Annonsering .
Vänersborgs museum 100 år .
Övriga kostnader .

21.347,
24.761,42

437,
2.207,80

270,
2.006,
5.975,
2.798,30

958,05
6.642,
1.231,-

90.897,41

Balansräkning per 1985.12.31
Tillgångar
Kassa, postgiro, bank 211.262,46
Fordran stiftelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24.370,30
Fordran övrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.600,
Fondlån till stiftelsen. . . . . . . . . . . . . . . .. 26.235,-

275.467,76
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68.633,57
Årets överskott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22.263,84

90.897,41

Skulder och eget kapital
Omkostnadsskulder . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.953,-
Fond Vbg:s museum 100 år 12.000,-
Eget kapital fonder 155.071,17
Eget kapital gillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96.443,59

275.467,76



GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborg Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1985, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

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

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

Vänersborg den 17 april 1986

Åke Gillberg
Granskningsman

Styrelseberättelse

Mats Niklasson
Granskningsman

Styrelsen för stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får
härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1985, stiftelsens
34:e arbetsår.

Intäkterna och kostnaderna för den av stiftelsen förvaltade fastighe
ten redovisas i bifogade årsbokslut. Förhållandet är idag sådant att fas
tighetens intäkter täcker ej kostnaderna utan måste Vänersborg Söners
Gille tillskjuta medel. Fastigheten är gammal och drar därför dryga
kostnader för reparationer. Vidare innebär uthyrningen till hotellrörelse
att vi åläggs viss granskning från brandmyndigheten, vilket också föror
sakar kostnader. Intäktshyran från hotellrörelsen regleras enligt löpan
de hyresavtal.

Styrelsen har inom sig utsett till v ordförande Sten Sahlin, sekreterare
Stig Larsson, kassör Kjell Thernquist samt fastighets förvaltare Carl
Viking Wahlin.

Vänersborg den 18 april 1986

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Sten Sahlin
Carl-Viking Wahlin

Stig Larsson
Evert Lundborg

45



Årsbokslut 1985

Kostnader
Räntor .
Vatten, renhållning .
Uppvärmning .
Sotning .
Försäkring .
Underhåll, reparation .
Övriga fastighetskostnader .
Skatt .

Resultaträkning
Intäkter
Hyresintäkter hotellet .
Hyresintäkter övrigt .
Ränteintäkter .

28.530,
800,

1.421,14

30.751,14

10.146,25
756,

1.763,50
633,

10.983,
14.265,80

249,40
3.562,-

42.358,95
Årets förlust " , . -11.607,81

30.751,14

Balansräkning per 1985.12.31
Tillgångar
Kassa, postgiro, bank 19.912,50
Hyresfordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,
Inventarier ..... , .. . . . . . . .. .. .. . . . . . 3.100,-
Fastighet/tax.värde 180.000/ 155.000,-
Fondlån fastighet. " 61.623,-
Eget kapitalunderskott . . . . . . . . . . . . . .. 28.325,53

268.761,03
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Skulder och eget kapital
Omkostnadsskuld .
Skuld till Gillet .
Skuld Eliassons donation .
Skuld övriga fonder .
Lån bank .
Reparationsfond .
Eget kapital Eliassons donation .

7.311,30
24.370,30
61.623,
26.236,
73.750,
11.000,
64.471,43

268.761,03



REVISIONSBERÄTTELSE

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

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

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

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp. Med stöd av vad vi under revisio
nen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1985 års förvaltning.

Vänersborg den 17 april 1986

Åke Gillberg
Revisor

Mats Niklasson
Revisor
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1986

HEDERSLEDAMOT

lanson, Olov, Kamrer, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART, Kungshamn .
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborgständig medlem .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg " .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .

*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .

*ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan '" .

*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan '" .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON , KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla .
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Födelse-
år

1954
1927
1935
1966
1965
1944
1916
1968
1923
1952
1948
1924
1956
1908
1910
1907
1940
1917
1923
1940
1945
1914
1915
1946
1913
1918
1912
1977
1953
1946
1949
1925
1935

Inträ

desår
86
83
75
80
78
58
54
78
58
82
75
55
76

(43)76
55
82
74
43
80
74
55
54
51
84
46
65
83
83
74
83
85
82
76



ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg "
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
*ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .

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

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

*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, l:epolisinspektör, Vänersborg .

*ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

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

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

1923
1972
1963
1940
1930
1973
1944
1926
1950
1912
1915
1922
1919
1928
1947
1918
1924
1928
1930
1950
1950
1914
1900
1927
1925
1908
1913
1907
1938
1942
1914
1924
1912
1949
1921
1927
1920
1932
1918
1964
1932
1934
1956
1910
1965

83
85
83
80
59
83
81
80
79
82
53
51
35
76
80
45
70
83
80
75
83
55
61
83
72
82
82
53
68
82
66
75
61
75
81
60
59
83
55
79
73
63
83
66
78
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BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg ' .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNER, JONAS, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .

*BERMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .

*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BROCKNER, KURT, Skellefteå .
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1920
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1967
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1911
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1918
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68
53
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76
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76
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75
85
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77
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BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BOGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CARLZEN, YNGVE, fd.Befallningsman, Vänersborg .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .

**CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping .
"CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad "
*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .

CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
*DAFGÄRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

*DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle , .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg " "
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Vänersborg .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö o..
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg oo.
EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm o.
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg oo.

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby o oo.
EK, CARL-GUSTAF, Civilingenjör Göteborg .. o " . o..

*EK, KNUT, Slöljdlärare, Vänersborg o o. o.
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .

*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan o o
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg o.
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg , .. o o..

*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg oo.
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg " o .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg o o.
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fdo Advokat, Vänersborg o .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma o .

1912
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1932
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1902
1921
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1916
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1919
1903
1924
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1911
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1918
1957
1938
1912
1928
1910
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1916
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ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .
*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg , .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby " .

*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem o .
ENGLUND, MAGNUS, Stud. Vänersborg ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Dyltabruk ständig medlem .

*ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem oo .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby o .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg o .
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
ERICSSON, ERIC, Rörmontör, Vänersborg .

*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg '" , .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg o .

*ERICSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo o .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .. , .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem.Ersättare i styrelsen o •

ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg o " .
*ERICSON, KARL, fd. Kommunalråd, Vänersborg o..
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg o .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg ., o .
ERLANDSSON, FILIP, fdo Hypoteksdirektör, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ., o "
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg " .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg . o .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg ., .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg o..
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg " , .
FAST, GUNNAR, Major, Skövde o .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg , , .
FAST, JOHN, Vänersborg o .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix o .
FASTH, CONNY, Partille o .
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FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda .
FOCK, EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg , .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Förste rektor, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

**GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .

*GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Fil.mag., Vänersborg .
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .

1926 74
1929 84
1936 85
1923 86
1917 86
1953 77

1915 75
1916 69
1934 84
1970 83
1940 68
1922 76
1919 69
1923 69
1916 71
1920 81
1945 67
1927 67
1920 67
1922 67

1896 24
1917 56
1939 71
1915 34
1911 51
1918 67
1917 80
1917 46
1918 66
1939 77

1920 55
1948 77

1939 67
1932 60
1939 54
1965 82
1923 46
1944 71
1935 66
1918 55
1937 77

1920 85
1919 82
1932 64

53



HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg ständig medlem.
Ersättare i styrelsen .

*HAGBORG, TORSTEN, Tj.man, Trollhättan ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Trollhättan .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, CHRISTER, ResLchef. Arvikaständig medlem .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingo, Vänersborgständig medlem .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg o o..
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv o .
HEDBERG, FRANK, Vargön o .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås o .
HEDQUIST, PER, Kansliskriv., Vänersborg .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ERNST, f.Rektor, Vänersborg o .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .

**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg " ., .
HELLSTEN, CURT, fdo Lantbruksdirektör, Vänersborg o o
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg o o .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg o.
HERRMANN, GERHART, Tandtekniker, Lysekil o o
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan o o .
HESSELHOLDT, PER-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg o' . oo .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg o .
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1919 65
1922 (66)74
1908 30

1941 53
1931 52
1946 68
1941 82
1931 86
1912 55
1915 66
1925 45
1945 76
1917 67
1934 76
1968 82
1926 45
1951 84
1966 83
1924 52
1942 57
1929 79
1932 84
1908 66
1940 64
1943 64
1929 82
1945 76
1938 85
1925 83
1935 79
1934 57
1943 76
1904 63
1902 72
1955 73
1906 29
1916 86
1930 64
1957 81
1931 82
1939 79
1962 84
1929 82
1927 76



HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg '" .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg , .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON , LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, ALLAN, Bagarmästare, Vargön .
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg .

*JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem .

*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .
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1937
1920
1953
1923
1918
1921
1922
1944
1907
1934
1941
1932
1901
1941
1920
1919
1939
1966
1908
1936
1920
1938

1909
1915
1921
1926
1947
1945
1913
1941
1943
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1927
1915
1970
1907
1959
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1920
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82
83
75
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53
78
77
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77
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83
77

58
78
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78
76
76
85
82
59
76
76
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JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg " .

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .

*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .

*JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .

*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg ., .
JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg .

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta innehavare av
gillets medalj (1984) .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg ständig medlem ..
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg , .
JONSON GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON , TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .. " .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg '" .
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"JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSEFSSON, PÄR, FREDERICK, Vargön " .
JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, DistLchef, Vänersborg " .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

"KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
"CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg .
CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..

"CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

"KARLSSON, HILDING, Bagare, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

""CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .

"CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

"KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreständare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, I:e postilj., Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .

"CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors ..
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .

"CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .

"KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
"CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
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1913
1912
1942
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1924
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KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg " .

**CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, V:a Frölunda .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult " .
LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Kock, Uddevalla .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .

'LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

'LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborgständig medlem .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .

'LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
'LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg Andre ålderman .
LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .

'LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör .
LIND, JESPER, Vänersborg .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .

'LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
'LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
'LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg
Innehavare av gil/ets medalj (1976) 1:e ålderman. . . . . . . . .. . .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

'LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö .
'LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, JAN, Eltekniker, Varberg .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad. . . . . . . . . . . .

58

1972
1974
1912
1926
1954
1957
1939
1963
1945
1942
1910

1936
1944
1913
1907
1909
1966
1943
1914
1934
1924
1935
1937
1929
1914
1927
1944
1935
1920
1908
1948
1975
1944
1930
1920

1913
1938
1949
1918
1899
1921
1954
1944
1939

85
85
33
82
85
85
77
63
80
81
64
55
66
54
76
66
66
68
74
80
56
57
83
70
75
77

77

79
85
46
54
83
50
57
45

40
66
66
62
47
60
83
65
86



LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborgständig medlem .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherden, Kungälv .
**LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Karlstad .
"LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .

LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg , .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg "
LUNDBLAD, LARS, Leg. läkare, Lidingö .

**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen "
LUNDBORG, ERIC, Försäljare, Göteborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) .

LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Norrköping .
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, GUNNAR, Ingenjör, Täby .

1954 75
1927 62
1985 85
1914 54
1903 55
1921 65
1914 77
1923 77
1921 (57)74
1932 76
1914 37
1911 35
1908 30
1918 63
1912 55
1940 67
1949 75
1919 81
1913 55
1947 85
1907 28
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
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1941 67
1975 80
1912 49
1913 53
1907 69
1921 52
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1936 69
1953 55
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1933 76
1940 80
1953 85
1918 84
1913 49
1943 72
1914 58
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MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MATUSCHEK, CARL, Frisör, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Äkeriägare, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MJÖRNESTÄL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MJÖRNESTÄL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud .

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg , o .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla o
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MÄNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .

*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris oo .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg oo .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg '" oo .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg o .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Backa oo .

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg o .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg o .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LARS, Löjtnant, Uddevalla o o..
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg o .
NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjernästare, Värnarno o .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg o. o.. o.
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg o .
NISSEN, HARALD, fdo Lektor, Vänersborg .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg o .
NORDFELDT, JAN ERIK, Ingenjör, Märsta o o.

*NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun .
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .

NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn o .
NYMARK, IVAN, Vänersborg o .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg o.' .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg oo .
OHLSSON, SVEN, Herr, Vänersborg oo .
OHLSSON, TAGE, Tegelrnästare, Hallsberg o o..
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OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .
*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.1ärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg ' .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg , .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD,Major, Uddevalla .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg , .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Fröiundaständig medlem. "

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Herr, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg .
PERSSON, THORE, I:e byråsekr. Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg " ..
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
*POUCETTE, CARL ERIC,Godsägare, Vinninga .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .

*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
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*RHAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg , .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborgständig medlem .

*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, arkivchef, Vaxholm .
RUDSTRÖM, LARS, TraLplan., Vänersborg .

*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, Lvattenrättsingenjör, Vänersborg .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .
SAHLIN, EDGAR, F.hand!., Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fi!.kand., Enskede .

**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Bisittare,
innehavare av gillets medalj (1975) .

SALANDER, HÅKAN, Doktor, Göteborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SALONEN, VÄINÖ, Snickarmästare, Vänersborg .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .
SJÖGREN, GUNNAR, Fi!.dr., Göteborg .

*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
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SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

'SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .

'SKAGSTEDT, MELKER, fd. Byrådir., Vällingby .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .

'SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg '" .

'SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg , "
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

"STENSTRÖM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

'STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .. '" ., .
'STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktshef, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Studerande, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .

'SUNNERDAHL, VILGOT, 1:ste Mätare, Vänersborg .
'SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, KONRAD, Assistent, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
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SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, El.montör, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Vällingby .

*SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem .

**SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Norrköping .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .' .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg " .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Vänersborg ständig medlem .

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

**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, VetIanda .

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

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

TENGBERG, MAGNUS, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

*THERNQUIST, KJELL, Revisor, VänersborgKassajogde .
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.

Innehavare av gillets medalj (J976) .
*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .

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

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg .
**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .

TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, l:e byråsekreterare, Vänersborg .
WAHLIN, BJÖRN, DistLöverläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .

*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud., Vänersborg .
WEGRAEUS, ERIK, Länsantikvarie, Vänersborg .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud., Vänersborg .

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare, Kvissleby .

*WELANDER, GÖSTA, BitL Länspolismästare, Järfälla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vargön .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNERHOLM, IVAR, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

*WERNER, ARNE, l:e Hantverkare, Vänersborg .
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
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WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooo
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Västra Frölunda ooooooooooooooo

·WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön oooooooooooooooo
·VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg oooooooooooooooo
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors oooooooooooo
WESTERBERG, BERTIL, Malmö oooooooooooooooooooooooooooo
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ooooooooooooooooo
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg oooooooooooo
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg oooooooooooo
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan oooooooooooooooooooo
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ooooooooooooooo
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooooo

··WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö oooooooooooooo
·WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg ooooooooooooo
WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad oooooooooooooooooo
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildnokonsulent, Stockholm ooooooo
WIKNER, ALFRED, New York oooooooooooooooooooooooooooooo

·WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.läkare, Åsbro oooooooooooooo
·WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby oooooooooooo
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ooooooooooooooooooooooooooo
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooo

·WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan oooooooooooooooooooooo
YBRING, ELOF, Täby oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg oooo
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ooooooooooooooooooooo

·ÅBERG, BERTIL, fdo Brukstjänsteman, Vargön oooooooooooooooo
•ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg oooooooooo
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
ÅBERG, JOHAN, Karlstad oooooooooooooooooooooooooooooooooo

, ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg oooooooooooooooo
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ooooooooooooo

'ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ooooooooooooo
'ÅSTRÖM, HELGE, fdo Poliskommissarie, Vänersborg ooooooooooo
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla ooooooooooooo
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooo
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ooooooooooooo

Antal medlemmar: 829

* tilldelad 25~årstecknet.

** tilldelad 50-årstecknet.
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För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1986

Styrelse

LIND, SVEN, Disponent, Förste Alderman, 1980 (1966)
LARSSON, STIG, Direktör, Andre Alderman 1985 (1974)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. Gilleskrivare 1985 (1972)
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassafogde (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Bisittare 1985 (1962)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980

Beredningsnämnd

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

Årsskriftsnämnd
LIND, SVEN, f.d. Disponent.

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

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt.

NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

SALONEN, LARS, Tandläkare, Ersättare

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1986

Stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.s. v.
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjorth
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Janson
f.d. Disponenten Sven Lind

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

1964-1973
1973-1979
1980-

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

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1986
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Första åldermor
SUNDEFORS, INGA-LISA, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Första gilleskrivare
NILSSON, ANITA, Andra gilleskrivare
STRÖM, GERDA, Kassafogde
CARLSSON, BRITTA, Värdinna
BLOMGREN, INGRID, Värdinna
JANSSON, MARY, Värdinna
ERIKSSON, ELVY, Värdinna
ROBERTSSON , BIRGITTA, Ersättare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Ersättare

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

Krönikör
SELNERT MAUD

Arkivarie
MELLQVIST, MAJ-BRITT

Siffergranskare
WESTERLUND, SIGRID
ANDERSSON, MARGIT
FALK, OLGA, Ersättare
SKOOGH, BIRGIT, Ersättare
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Aktuellt när
det gäller...
att bygga nytt hus
att bygga om eller till
att renovera
att köpa eller sälja
småhus
att sanera äldre oför
månliga lån

Tala med oss om
finansieringen!

jv\ ~ St~d5IJypotel<.111 VASTGOTA-DAL
Box 136, Edsgatan 11C, Vänersborg. Telefon 0521-13800.

Stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder
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1 "

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Edsgatan 11 8 Tel. 134 75

Vänersborg

J:,

eX:l!ert
FOTO · RADIO · TV
Edsgatan 17 0521-14700
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Tel. 0521 - 140 34

Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!



Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 216
46201 VÄNERSBORG 1
TEL 0521/18060
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Industrigatan 11, 46137 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520/339 30, 36620.
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VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Tel. 11225

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521·138 40 Vänersborg

o

INUTIGAR
SCORPIO

UTANPÅ DET
MESTA!

Vald till årets bil 1986

••
ROLIG AlT KORA.

•• ••
fORNUmG AlT AGA!
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••

MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

Roi/Jacobsson

företagarens nära
rådgivare och samtalspartner

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon 10560

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

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

Vänersborgs Läderaffär
Edsgatan 20

Tel. 05211107 51

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 110 11 - 165 50. 46201 Vänersborg

Vi ger personlig service

Red.ovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG
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GöRAN HAG BORG

Tel. 0521/603 90

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55



Gillebröder!
Drick mer vatten - Oxygenvatten

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

Ed Lyckans Livs - Gropbrovägen
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-lördag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg
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Andersson, larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsma terial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

(55:e året i följd)
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CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 62025



I~ ..
IIJ'NI)I~l'l{ N
Hedmanstorget
Tel. 15670
-'- NÄRA&BRA_

AHLINS
VTRAFIKSKOLA

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

DIN BANK!

Föreningsbanken»K
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

"Mitt i Tvåstad"

Johannesbergsvägen I, Tel. 0521/121 00
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Duka
Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/38135.
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 05221396 00.
Vänersborg: Gågatan. Tel. 05211 10253.

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

Bärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522

UNO-X Bensinstation
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer

Gillebröder gillar

Sjöströms Livs
Sandelhielmsgatan 20

Tel 10942
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Rest. Strömsborg, Vänersborg.

Gamlestadens
Fastighetsförvaltning KB

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

Leif Sjöö
031-408953



Öppna Miljonkonto

Sparformen som kan göra dig
till miljonär.
Varje månad.

Sparbanken Väst
Ordna Era turistresor, föreningsresor, affärs· och
konferensresor och dyl. genom

\', VÄ~~~S~@~~S
V'=: lIIINJJElrRAFIII~

D. Kjellsson
tel. 186 51

tel. 620 10 u. Kjellsson
tel. 19579

Bekväma turistbussar för upp till 53 personer.
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i
trestadsområdet.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet

17 eT 2619 Philips bärbara 17 tums text-TV med
Flat Square. Den
fyrkantiga och
plana bildrutan
ger dig 10 %
större bild, utan
störande reflexer.

~
. . .
~~,
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KOM IN
OCH

PRATA
- tala med 055 .." SAAB

Om I~upr'$$..rv.c.. .JJ4. \ ""~ MED OSS!p. Don Soob' • "Y.... ~ ",,:,~

~ KNUHKUN VAL~MEN!""""'"

: -oll';d 'odda' SIl.18-.-.A
mod aktuella tillbehör! VÄNER$BORG _ Tel 0521/190 00

Bi/kunnande o~h 5ervi~e

pA HEMMAPLAN
Mm

Vänersborgs Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-14250

Män man märker handlar hos
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SERVICE OCH INSTALLATION INOM
RÖR, VENTILATION OCH pLAT,

TILL VETTIGA PRISER!

GlAD
GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 18090

PKBANKEN

PKPrivat

PKFöretag

KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521118005

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

Regementsgatan 29 46200 Vänersborg Tel. 0521/616 90
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Vi utför:
Nybyggnad, ombyggnad,
reparationer samt markarbeten

Sundar
Bygg AB

KasenalIen 27 . Vänersborg

Tel. 0521/601 00

Allt i Färg
Tapeter

Konstnärsmaterial

~J\riSS()"S
TAPET Bl FÄRGHANDEL AB

EDSGATAN 13 VÄNERSBORG TEL. 11102

Bok- och Pappershandeln
i centrum

- Din Bokiabutik -
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KVNGSGATAN 5, BOX 88, 46201 VÄNERSBORG. TEL. 0521-10050.



Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Detharsina
fordelar
attvara

stamkund••

...ocksåhos
Handelsbanken.

~---'-----.--------------4

KÖKSINREDNINGAR
från 8allingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,

SVARVARGATAN4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/12000
VÄNERSBORG
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Gåvor av
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld- och silver
arbeten samt matsilver

värde

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VANERSBORG Tel. 10226
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Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON

Industrigatan L. Vassbotten

Tel. 101 28.

BIL-glas- Byggnadsglas-Glasmästeri

THERNQUISTS BLH. EFTR.
Box 235, Edsgatan 16,46201 Vänersborg

Telefon 100 63



KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

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

l:mIJm BYGGVAROR AB
Östra vägen 24,VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90

Vi har
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnic
kerier till BANKER, RESTAURANGER, BUTIKER,
TANDLÄKARPRAKTIKER.

Vi utför även
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m.

Salonens Snickerier AB
L Vassbotten

tel. 0521-10913

8'7



Vinst varje månad!
Våra obligationsklubbar deltar varje månad i utlottningar
med garanterade minimivinster och chans till miljonvins
ter.
Våra kombinerade aktie- och obligationsklubbar ger både
chans till värdeökning och miljonvinster.
Välkommen in till oss för att få veta mera!

Q~OSKARABORGSBANKENt:5 Edsgatan 21, Vänersborg. Telefon 0521-12005.

Bo centralt på

HOTELL GILLET
Edsgatan 53

Lugnt, trivsamt och med goda bäddar
till humana priser.

Tel. 0521/10589

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

Vi har alla redskapen
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Drottninggatan 22
Vänersborg

Tel. 11724



God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

~~lJn~Zf;4,~~~
~UM-:t,t~~--sLE__RMARlfSI
----=-- VANERSBORG • TROLLHATTAN ,

I SCANIA I~VOLKSWA6EN I CDD Au~. I
östra vägen 18 VÄN ERSBORG Tel. vx 0521 . 121 80

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

Innehavare:

Karin Larsson

Adress:

Hamngalan 7
462 00 Vänersborg
Tel. växel 138 50
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BILAR

Philipson },'>
FÖRSÄLJNING AV NYA OCH BEG BILAR

LEASING AV NYA OCH BEG BILAR
BILUTHYRNING,RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

PERSON OCH LASTBILSVERKSTAD
TENGGRENSTORPS~1~VÄNERSBORG

I~e:, 0521-610 35 Me~es

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
Tel. 10944

Duellvågen 8, Vånerlborg

90

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgolon 20 • Tel. 10311



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

Tack för hjälpen! STYRELSEN

Vänersborgs Söners Gille
Södergatan 2 A
462 00 VÄNERSBORG

Till inträde i Gillet anmäles:

Titel eller yrke: .

Namn: .

Adress: .

Personnr.: .

Till inträde i Gillet anmäles:

Titel eller yrke: .

Namn: .

Adress: .

Personnr.: .

Vänersborg den .



92

'ImUIHIOO~ IEIfu~ AIm
ELINSTALLATIONER AV LAG- o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER
FAS. SlEMENS SAMT ELEKTRa-HELIos

TEL. 0521·20652, VARGÖN

J<nutssons .9lntik - och J<.onsthandel
ANTIKVITETER Kungsg..3 KÖPER.
KONST 46200 Vanersborg SIWER Medlem av

MÖBLER Tel. 0521-19235 VIRDEDAR Sveriges Konst- och
Bost. 0521-606 48 All Antikhendlareförening

[Andreens t]
en modern järn- o. maskina"är

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE
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Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,

Vänersborg 1987
Bokbinderi: Wicksträms Bokbinderi, Uddevalla



Om kyrka och prästerskap i gamla tiders
Vänersborg
av Sven Blomgren

I denna artikel återgives med några smärre ändringar ett den 19 maj
1987 hållet föredrag, vilket ingick i en av Vänersborgs Humanistiska
Förbund och Vänersborgs Musei Vänner anordnad serie av föreläsning
ar om Vänersborgs och Vänersborgstraktens historia.

Då Vänersborg kyrka senast restaurerades, nämligen år 1972, uppsat
tes i sakristian en tavla med series pastorum, upptagande namnen på al
la de kyrkoherdar, som alltifrån stadens grundläggning hade verkat i
Vänersborg. Då den förelagda uppgiften är att tala om kyrka och präs
terskap i gamla tiders Vänersborg, skall här något berättas om de äldre
av dessa kyrkoherdar och vad som under deras tid skett inom Väners
borgs församling. Givetvis kan det endast bli en kortfattad och tämligen
flyktig översikt. Någon sammanfattande kyrkohistorisk framställning
om Vänersborgs församling finnes naturligtvis icke. Det som här kom
mer att sägas grundar sig på uppgifter i arbeten om stadens historia och
i Warholms herdaminne, på spridda uppsatser och artiklar i tryckta käl
lor, men även på otryckta sådana, varibland visitations-,
sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll. Om kyrkoherdarna har biskop
Yngve Rudberg under sin tid som komminister i Vänersborg under titeln
"Series pastorum Veneroburgensium" skrivit en artikel i Julhälsningar
till församlingarna från präster i Skara stift 1932.

Vänersborgs moderstad Brätte hade ursprungligen ingen egen kyrko
herde utan lydde under Vassända gäll. Men i Gustaf II Adolfs privilegie
brev för Brätte av den 16 december 1619 stadgades bl.a., att kyrkoher
den i Vassända skulle vara stadens präst men behålla Vassända kyrka
som annexa, så att han skulle få sitt uppehälle av staden och socknen
och kunna hålla en kaplan. Kyrkoherden har sannolikt därefter bosatt
sig i Brätte, vilket synes framgå av 1624 års mantalslängd för Brätte
(publicerad av B. Hallberg, Om staden Brätte i Västergötland, Linkö
ping 1922, och av U. Barck-Holst, Brätte stad och dombok, Ystad
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Series pastorum enligt tavla i sakristian.
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1944). I denna nämnas märkligt nog tre präster i Brätte. Av dem var
Sveno Jonae (Sven Johansson) kyrkoherden. Av de båda övriga var väl
den ene kaplan, den andre möjligen lärare i skolan. Att det funnits en
kyrka i Brätte, betygas av prosten Harald Ullenius i Timmele, död 1731,
som i anteckningar, förvarade i Skara stifts- och landsbibliotek, medde
lar, att ringmuren kring kyrkan på hans tid "synes ännu mycket grant".
Men av denna säkerligen oansenliga träkyrka har intet spår kunnat åter
finnas. Begravningsplatsen låg icke inne i staden invid kyrkan utan sö
der om staden ungefär där vägen mot Båberg korsar järnvägen. Denna
kyrkogård blev uppgrävd 1784, benen slängdes ut på Edsvägen, och kis
torna skickades till kopparslagaren. Men i skrivelse av landshövding
Lilliehorn av den 26/6 1795 förbjudes att hämta grus från Brätte kyrko
gård eller annan åverkan föröva. Den sista gravhäll, som fördes däri
från, finnes nu i Vänersborgs kyrkas vapenhus. Den var lagd över Jöran
Hansson, som varit borgare i Nya Lödöse och därefter i Brätte, och
hans hustru. På platsen för kyrkogården finnes en enkel minnessten,
som ser ut som ett vanligt stenblock vid vägkanten.

Åren 1643 och 1644 flyttade Brätte borgare över till den nya staden
Vänersborg, som ju fick sina stadsprivilegier av drottning Christinas
förmyndareregering den l februari 1644. Drottningen själv utfärdade
den 12 november 1646 ett nytt privilegiebrev. Enligt detta skulle i fort
sättningen Vänersborg vara säte för kyrkoherden och Vassända jämte
Naglum och Ryr vara annexförsamlingar till Vänersborg. Dessa tre
socknar benämndes i fortsättningen ofta landsförsamlingen. Sveno Jo
nae blev alltså Vänersborgs förste kyrkoherde. Under hans tid byggdes
stadens första kyrka, en enkel träkyrka, som redan sommaren 1644 blev
nedbränd av danska och norska trupper, som under befäl av Hannibal
Sehested den 19 juni intogo och förstörde den nyanlagda staden. Det
var under den s.k. Hannibals- eller Balsisfejden, som på flera sätt blev
svår för traktens befolkning. Bl.a. måste svenskt krigsfolk inkvarteras,
och kyrkoherden fick för sin del inkvartera överste Johan Wrangel med
män och hästar, vilket kostade honom 80 Riksdaler. Sannolikt som er
sättning för sina förluster under kriget fick han 1650 "frihet från utla
gorna från prästbordet" . Omedelbart efter fiendens avtåg började man
bygga en ny kyrka. Även denna blev en träkyrka, som uppgives ha varit
någorlunda färdig 1652. Hon låg i nuvarande Kyrkoplantaget strax syd
väst om vår nuvarande kyrka. Ett enda föremål från denna gamla trä
kyrka synes vara bevarat, nämligen en klocka av ålderdomlig typ, som
nu hänger i vår kyrkas torn, ehuru hon ej längre begagnas. I kyrkans
äldsta inventarieförteckning från tiden 1690-1723 finnes en uppgift,
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som lyder: "Den lilla klåckan är gammal, och länge brukad vid den för
ra träkyrckian, som stod der som klåckestaplen nu byggder är: wäger
wid pass 3Yz Skeppund." I VSGÅ 1933 har Bertel Hallberg, den främs
te utforskaren av Vänersborgs äldre historia, behandlat inventarieför
teckningen och säkerligen med rätta antagit, att anteckningen gäller
denna klocka. Vid stadens 300-årsjubileum 1944 ringdes med denna
klocka. Sveno Jonae dog gammal och sjuklig år 1661. Sonen Johan kal
lade sig Wassenius efter Vassända, blev assessor i Åbo hovrätt och ad
lad under namnet Lagermark.

Sveno Jonaes efterträdare blev Andreas Johannis (eller på svenska
Anders Johansson) Scarinius, som då i 20 år varit kaplan i Vassända
och under företrädarens ålder och sjukdom "mest allena församlingens
vård om händer haft". Som namnet visar, var Scarinius född i Skara.
Han levde till år 1676. Under hans tid byggdes en stenkyrka för att er
sätta träkyrkan, som befanns otillräcklig. Den nya kyrkan, som uppför
des på just den plats, där den nuvarande kyrkan ligger, invigdes år 1672
av domprosten Andreas Omoenius, sedermera biskop i Skara. Om hen
nes utseende kunna vi göra oss en föreställning genom den bild av Vä
nersborg, som finnes i Eric Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna. Det
var en korskyrka med spåntak. Klockorna hängde länge i en fristående
stapel, men 1734 började man uppföra ett torn, nedtill av sten, upptill
av trä.

Vänersborgs kyrka 1672-1777 enligt bild I Eric Dahlbergs Svecia antiqua et hodlerna.
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Just år 1676, då Scarinius dog, drabbades Vänersborg aven svår olycka.
Under kriget mellan Sverige och Danmark ryckte en dansk-norsk här
under befäl av ståthållaren i Norge Ulrik Frederik Gyldenlöwe in i de
svenska gränstrakterna, och den 26 juni erövrades Vänersborg för an
dra gången av fiender. Den gamla träkyrkan blev antagligen då för
störd, men stenkyrkan skonades på Gyldenlöwes befallning. Men den
största klockan lät han föra bort till Danmark, där hon sedermera
skänktes till Vor Freisers Kirke på Amager i Köpenhamn. I dess torn
hänger hon ännu, ehuru omgjuten. En utförlig berättelse om klockans
öden finnes i VSGÅ för år 1964, författad av den förra året bortgångne
kunnige och fine skribenten Sture Johanson.

Kyrkoherden Andreas Johannis dog alltså under Gyldenlöwefejden
år 1676, som det uppgives, i stort armod. Hans efterträdare blev Lau
rentius Gunnari Scharin, också han från Skara. Han hade varit krigs
präst och blev 1676 erbjuden Vänersborgs pastorat och förklarade sig
därmed belåten, "begärande några års frihet på samma pastorat, eme
dan det är illa medfaret af fienden". En dotter blev gift med skolmästa
ren, sedermera stadskomministern i Vänersborg Petrus Rhodin, som
1698 dog på sitt boställe Viksängen i V. Tunhem. Kyrkoherde Scharin
avled 1682 och efterträddes följande år av magister Andreas Rhodin.
Denne var prästson från Råda, varav namnet. Från Skara skola kom
han 1669 till Uppsala akademi. I Uppsala gifte han sig 1677 med dottern
till slottsfogden Nils Thegner. En kväll i juni 1677 kom han i slagsmål
och råkade i nödvärn giva en svärdfejaregesäll ett slag, varav denne ef
ter några dagar dog. Han blev insatt i fängelse i Uppsala slott men
lyckades med hustruns hjälp rymma därifrån. Han blev omsider dömd
till böter, från vilka han genom kunglig nåd blev befriad. År 1679 dispu
terade han för magistergraden med den framgång, att han av kanslern
utnämndes till adjunkt i filosofien, adjunctus philosophiae, vid akade
mien. Ännu i december 1682 uppgives han ha förövat "någon insolence
och oanständighet vid promotionsölet" , vilken sak bilades i godo. Vid
det tillfället hade han redan fått Kungl. Maj :ts fullmakt på Vänersborgs
pastorat. Han betecknades som grundlärd, skicklig och vältalig och blev
en bemärkt man i stiftet, orator, predikant och praeses vid prästmöten.
År 1700 lämnade han Vänersborg, sedan han 1698 utnämnts till kyrko
herde i Skövde, där han sedermera blev kontraktsprost; han blev riks
dagman och fick 30 röster vid biskopsvalet i Skara 1702. Han avled
1715. Rhodin säges ha varit en kraftfull gestalt, genomsyrad av det sed
liga patos och den disciplinära anda, som kännetecknade det karolinska
fromhetslivet. På Kristi himmelsfärds dag den 29 maj 1960 höll biskop
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Haqvin Spegel visitation i Vänersborg. I det bevarade protokollet få vi
veta åtskilligt om kyrkoherde Rhodins omsorger på skilda områden. I
ett av pastor upprättat memorial framställas bl.a. frågor angående
ordningen vid gudstjänsterna. Sålunda frågas i en paragraf, huru "den
oseden at komma, sedan syndabekännelsen är läsen i kyrckian, skall
bäst hämmas. Och huru dhe som, uthan skiäligit förfall, försumma
kyrckian, skola beslås och straffas." I en annan paragraf frågas, "huru
Löije under predijkan, som predijkanten eller andra förargar, må af
skaffas". Vidare frågas, om icke den bör straffas, som för allas ögon
sitter drucken i kyrkan under predikan och hindrar andakten hos dem
honom när sitta. Rhodin klagar över att kyrkan och prästerskapet berö
vats vissa inkomster, såsom Lex. av järnkörseln på Edsvägen höst och
vår, av vilken Guds hus rätteligen skulle ha 2 öre silvermynt för vart
lass. Han påyrkar, att hus för skolemästare, kaplan och klockare måtte
byggas enligt beslut vid kyrkostämmor 1684-1687 och att kaplanen i
landsförsamlingen måtte förhjälpas till det boställe, som av Kungl.
Maj:t är honom tillagt i Naglums socken, nämligen Swijnäcker (ur
sprungl. Svinåker , nu Svenäcker). I en paragraf anhåller Rhodin, att
"Högwyrdige Hr Biskopen täcktes med sin kraftiga admonition afböija
ifrån vårt stånds personer med deras hustrur och barn det föracht och
misswyrdnad, som fattigdomen deras gör att de få utstå från borgerska
pets sida." Rhodin skrev till domkapitlet om kyrkans usla tillstånd och
behovet aven sakristia för enskilt skriftermål. Det var kyrkoherde Rho
din, som 1690 påbörjade Vänersborgs kyrkas äldsta bevarade inventa
rieförteckning, som år 1700 blev reviderad vid efterträdarens tillträde
och vid visitation 8/61704 granskad av domprosten Magnus Bredberg.

Efter Rhodin blev Andreas Rådberg år 1700 kyrkoherde i Väners
borg. Han var som företrädaren från Råda, var bondeson och tog namn
efter hemsocknen, Rådberg eller Råberg, som han själv skrev sig. Släk
ten lever ju ännu, har haft flera representanter i Vänersborg och har en
sådan ännu i dag. Andr. Råberg hade studerat vid Läckö, Lidköpings
och Skara skolor och vid Uppsala och Åbo akademier. Han säges ha va
rit en stilla och saktmodig man. Som bekant var det efter reformationen
brukligt att begrava döda inne i kyrkorna. Sålunda hade kyrkoherde
Scharin fått sin grav vid altaret och kaplanen Anders Bergius under pre
dikstolen. Kyrkoherde Rådberg betingade sig grav under altaret "mot
vedergällning till kyrkans prydnad av ett lovligt Epitaphio". Ett epitafi
um uppsattes också men blev liksom övriga kyrkans inventarier för
stört, då kyrkan brann ned i den stora branden 1777. Men den på latin
avfattade inskriptionen finnes bevarad i prosten Olof Sundholms
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handskrift i Skara stifts- och landsbibliotek. Den är skriven på vers, ele
giska distika, publicerad och av mig översatt i Gillets årsskrift 1965.

Kyrkoherde Råberg avled år 1713 och fick till efterträdare Magister
Jacob AhJberg född i Alingsås 1688. Han hade studerat i Uppsala, varit
konsistorienotare och lektor i matematik i Skara, då han 1714 kom som
kyrkoherde till Vänersborg. Han blev prost över Väne kontrakt och
riksdagsman. Han betecknas som lärd och renlärig, oförvitlig i liv och
seder (vitae morumque integritate gravis). Det var under hans tid som
den radikala pietismen framträdde i Vänersborg. En ung präst Christian
Ulrik Lenberg, son till borgmästare Daniel Lenberg, blev 1735 prosten
Ahlbergs adjunkt. Han hade förut varit huspredikant hos grevinnan
Bonde på Tyresö och där kommit i beröring med den radikala pietismen
i Stockholm. Han uppträdde inom kort kritiskt, för att icke säga fient
ligt mot kyrkan och den allmänna gudstjänsten och samlade kring sig en
krets av likasinnade. Skara domkapitel försökte förgäves avstyra villfa
relsen, och saken hänsköts till Göta hovrätt, som förordade ett milt och
förståelsefullt tillvägagångssätt. Till sist blev det en oväntad upplös
ning, då Lenberg, som t.o.m. hade avsagt sig prästämbetet, plötsligt
ändrade mening och 1740 inför biskop och domkapitel förklarade sig
med gott samvete kunna återgå till kyrkan och sakramenten. Denna för
ändring synes ha berott på herrnhutismens framträdande i Skara stift.
Lenberg blev i fortsättningen en hängiven anhängare av denna inom
kyrkliga riktning. I Vänersborg upphörde snart nog den separatistiska
rörelsen. Saken har behandlats bl.a. av C.F.Corin i Vänersborgs histo
ria I (Göteborg 1944), Arvid Norberg i hans arbete om den kyrkliga
väckelsen i Skara stift (Stockholm 1939) och av Sture Johanson i VSGÅ
1961 under titeln "Läsarfolk och troskamp i Vänersborg".

Efter Ahlberg fick magister Sven EJgh år 1742 Kungl. Maj :ts fullmakt
på Vänersborgs pastorat, som han tillträdde 1743. Han var prästson
från Odensåker , född 1703, hade studerat i Skara skola och vid Lunds
universitet, blev prästvigd i Kalmar 1734. Han hade varit präst vid ör
logsflottan. Som sådan hade han år 1741 under hattarnas krig mot Ryss
land varit ombord på amiralen Rajalins skepp, som förliste vid Hangö
udde. Därvid "förlorade han allt utom livet och kläderna på kroppen".
Han blev kontraktsprost och riksdagsman. Han beskrives som en
ordningens man, högt aktad i sitt stånd, "en religionens vän med vörd
nadsvärdt utseende". Under hans tid synas lugna förhållanden ha varit
rådande inom församlingen. I 1757 års visitationsprotokoll annoteras
med tydlig tillfredsställelse följande: "Secterier, villfarande meningar i
Religion, Prästewäljande och löpande ifrån rätta församlingen har intet
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Den mindre kalkenjrån 1600-talet med patenjrån 1700-talet. Den större kalkenjörjärdi
gad 1706. Oblatskrinet tillverkat 1718.

på någon tid hörts af i församlingen". Elgh synes särskilt ha intresserat
sig för skolan. Han nödgades uppleva, att hans kyrka helt förstördes i
den stora brand, som hemsökte Vänersborg natten till den 25 sept. 1777.
Endast kyrksilvret och kyrkans textilier kunde då räddas. Därför ha vi
ännu i behåll en kalk från 1600-talet, en annan sådan från 1706, gjord i
Göteborg av Sven Jönsson Wallman, och ett oblatskrin, förfärdigat
1718 av Abraham Wirgman i Göteborg och skänkt till kyrkan 1719 av
Johan Larsson Funcke. Vi kunde ha haft flera sådan klenoder i behåll
om man haft förstånd att bevara dem. Men två silverkannor, som fin
nas upptagna i inventarieförteckningen av år 1690, såldes i slutet av
1700-talet för att skaffa medel till att betala den skuld, som församling
en ådragit sig vid byggandet av den nya kyrkan. Den ena kannan var
skänkt av ryttmästaren Lars Bånge, den andra av kommendanten Per
Larsson Styltenhielm (död 1668). Under branden 1777, då en stor del av
staden ödelades, berättas det, att prosten Elgh på knä bad om försko
ning för sitt eget hus och att hans bön blev hörd; hans hus blev bevarat,
medan de intilliggande husen brunno ned. Dåvarande pastorsbostället
förstördes, och i dess ställe inköptes prostens privata hus; detta synes ha
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legat i nordvästra hörnet av nuvarande kyrkoplantaget. Det var under
Elghs tid som man började bygga den nya kyrkan, som ännu består,
men han fick aldrig uppleva dess fullbordande och invigning, eftersom
han avled den 30 nov. 1783.

Den nya kyrkan invigdes den 25 augusti 1784 av kontraktsprosten
Brynolf Brisman, som var kyrkoherde i Särestad. Pastorsämbetet i Vä
nersborg var vid det tillfället vakant. Magister Johan Halen utnämndes
visserligen samma år till kyrkoherde men tillträdde först år 1786, vilket
berodde på att Vänersborgs stad fick två nådeår efter prosten Elgh. Ha
U~n var född i Njurunda i Medelpad, hade studerat i Uppsala, blivit

Prosten Johan Halens porträtt i Vassända-Naglums kyrka.
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prästvigd i Härnösand och hade närmast varit komministeradjunkt i
Katarina församling i Stockholm. Han blev med tiden prost, kontrakts
prost, riksdagsman och e.o. hovpredikant. Han var Vänersborgs kyrko
herde i 50 år, dog den 18 dec. 1834. Han är den förste av Vänersborgs
präster, vars utseende vi känna. I sakristian till Vassända-Naglums kyr
ka, som ju uppfördes under hans tid, hänger hans porträtt, målat år
1829 av J.H. Sjöholm och följande år skänkt till kyrkan aven rad
ståndspersoner. Givarnas namn finnas å porträttets baksida och i proto
kollet för sockenstämman den 24/1 1830, vid vilken porträttet överläm
nades. Porträttet vittnar om en myndig och kraftfull personlighet. Det
var också mycket som under hans långa tid blev uträttat. Först må erin
ras om allt, som gjordes åt de kyrkliga byggnaderna. Vänersborgs nya
kyrka fick sin inredning fullbordad, vilket visserligen mycket berodde
på landshövdingen friherre Johan Fredrik Lilliehorns välvilliga hjälp.
Det var han, som tog kontakt med en av tidens främste arkitekter och
konstnärer Jean Eric Rehn, som gjorde ritningarna till kyrkans förnäm
liga predikstol och altaruppsats m.m. Kyrkans torn uppfördes åren 1798
och 1799. I den s.k. landsförsamlingen hade de gamla medeltidskyrkor
na i Vassända och Naglum fått förfalla och ansågos väl också för små.
Då uppkom tanken på att i deras ställe vid Båberg bygga en för bägge
socknarna gemensam kyrka. Denna mening hävdades främst av tre in
flytelserika herrar, nämligen prosten Halen, landshövding Lilliehorn
och översten friherre Wolrat Haij på Onsjö. Allmogen däremot ville be
hålla de gamla kyrkorna från fädernas tid och ryggade väl även tillbaka
för kostnaderna. Efter långvariga strider byggdes till sist den nya kyr
kan, som invigdes av prosten Halen fjärde söndagen i Advent, den
21/12 1800; efter den regerande konungen fick den namnet Gustaf
Adolf, ett namn, som numera nästan synes ha kommit ur bruk; icke hel
ler hör man som förr den folkliga benämningen Gustava. Om raseran
det av de gamla kyrkorna i Vassända och Naglum har dåvarande kom
ministern i Vänersborg, sedermera biskopen Yngve Rudberg skrivit en
utförlig artikel i Vänersborgsstudier, den minnesskrift, som utgavs av
Vänersborgs Humanistiska Förbund vid dess lO-årsjubileum år 1929.
För kyrkoherden fanns, som jag förut nämnt, en prästgård inne i sta
den, belägen i nordvästra hörnet av nuvarande kyrkoplantaget. Då bis
kop Weidman år 1796 visiterade pastoratet, uppgavs denna vara i gan
ska gott stånd, likaså vid samme biskops visitation 1817. Men pastor ha
de också ett boställe på landet, nämligen den gamla prästgården i Vass
ända. Manbyggnaden var sedan länge förfallen, men först under Halens
tid uppfördes, veterligen 1788, en ny sådan, nämligen den vackra bygg-
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nad, som ännu står kvar, men som nyligen av kyrkan sålts till Väners
borgs kommun. Man kan med skäl finna detta beklagligt, ty denna gård
hade alltifrån medeltiden varit i kyrkans ägo. Man vill hoppas, att själva
byggnaden kommer att bevaras, gärna också den vackra lunden därin
till. - Under Halens tid upphörde man att för begravningar bruka den
gamla kyrkogården på kyrkans södra sida, och år 1808 togs den nuva
rande kapellkyrkogården i bruk. Begravningar inne i den nya kyrkan ha
aldrig förekommit. - Av väsentlig betydelse för det kyrkliga livet voro
alltjämt de många förhören i kristendomskunskap. De behandlas utför
ligt i visitationsprotokoll för år 1796. Där nämnas kyrkoförhör mellan
påsk och midsommar, husförhör under hösten, predikoförhör, kommu
nionsförhör; förhör skulle också ske före lysning till äktenskap och före
utflyttning från församlingen för utfående av attest om ålder och kris
tendomskunskap. I protokollet för den visitation, som 1786 förrättades
av kontraktsprosten Brynolf Brisman, möter första gången ordet kon
firmation. Där läses i § 10: "Med Confirmation eller Ungdomens ad
mitterande för första gången till H.H.Nattvard utlät sig Församlingens
Presterskap på tilfrågan, at det på det sättet här tilgår, att barnen slute
ligen i hela Församlingens närvaro förhöres, och för dem, som pröfwats
skickeliga giöres derpå offentelig förbön, jemte ett til ämnet och tilfället
lämpeligt tal, hwarefter desse särskildt samma dag communiceras."
Denna konfirmation hade då föregåtts aven längre tids undervisning.
Men redan i visitationsprotokoll av år 1757 uppgives, att de, som första
gången skulle kommunicera, blevo undervisade och förhörda i sin kris
tendom hela passionstiden. I anslutning härtill förordnade visitator, bi
skop Engelbert Halenius, "at de sluteligen i hela församlingens närwaro
skulle examineras och på en gång communicera". Överhuvud synes bi
skop Halenius ha verkat för konfirmationens införande i Skara stift,
men redan Jesper Svedberg hade intresserat sig för saken, som han lärt
känna i England. Under Halens tid säges en god ordning ha varit rådan
de inom församlingen. I protokollet för 1786 års prostvisitation heter
det: "På tillfrågan om oordningen wid Bröllop och olaga sammanflytt
ningar af Fästehjon och Förlofwade personer sig tildrager, swarades, at
sådane oseder här ej förspörjes eller tillåtes." Vid sina visitationer 1796
och 1817 säger biskop Weidman, att om sammanflyttning skedde före
vigsel, skulle pastor varna och eventuellt anmäla saken hos kronobetjä
ningen. Äktenskapets helgd måste iakttagas. "En varm känsla av reli
gion" vore enda grunden för ett lyckligt äktenskap. Från kyrkligt håll
ville man främja nykterheten. Vid 1796 års visitation tillsades Herr
Prosten att noga tillse, att krogar icke skulle få finnas nära landskyrkor-
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na, "hwarigenom särdeles ungdomen förledes till oordentlighet och ut
swäfningar, sederna förderfwas och sabbatsdagen ej sällan ohelgas!"
För de fattiga sörjdes på olika sätt. I visitationsprotokollet av år 1817 är
antecknat, att en vacker och väl underhållen fattigstuga fanns i staden,
men att denna då icke beboddes av de fattiga, vilka i stället fingo sitt un
derhåll ur stadskassan. Denna fattigstuga, som nyligen hade byggts, var
belägen på en lycka i Residensgatans förlängning. Den räddades undan
branden 1834 och var från 1838 under flera decennier bostad för de fat
tiga, tills den år 1880 ersattes av fattiggården på Holmängen, "vår kom
munala fattiggård" i Birger Sjöbergs visa om Lilla Paris. Den gamla
fattigstugan kvarstod dock och blev riven först när Vägförvaltningens i
Älvsborgs län stora byggnad skulle uppföras. - För folkundervisning
en var det icke alltid särskilt väl sörjt, men likväl vill det synas, att de
flesta i slutet av 1700-talet voro läskunniga. Om stadens skolväsen skul
le det bli alltför vidlyftigt att nu orda. Kyrkoråd fanns i Vänersborg re
dan vid mitten av 1700-talet, ehuru första stadgan om kyrkoråd utfär
dades först 1817. Detta var något om förhållandena inom Vänersborgs
församling under årtiondena kring år 1800. Prosten Halen upplevde un
der sin första tid i Vänersborg den danska ockupationen av staden år
1788 och på sin höga ålderdom den stora branden natten till den 5 okt.
1834. Han avled kort därefter, nämligen den 18 dec. samma år.

Inom församlingen rådde nu en allmän önskan att få komministern
mag. Fredrik Rådberg till ny kyrkoherde. Denne var född i Vänersborg,
son av krigsrådet A. Rådberg och hans hustru Christina M. Thornton,
vilkas gravsten står uppställd mot vår kyrkas östra yttervägg. Han var
en intressant personlighet, om vilken mycket vore att säga, men utrym
met medger det ej; jag måste nu inskränka mig till att tala om kyrkoher
darna. Jag erinrar blott om Rådbergs betydande författarskap, som
omfattar pedagogiska, litterära, kyrkohistoriska m.fl. skrifter. Särskilt
nämner jag "Friediand" , ett slags roman, vari han tecknar ett tänkt ide
alsamhälle. Om honom har Folke Wikström, som var dövlärare i Vä
nersborg, skrivit en artikel i VSGÅ 1939 under titeln "En drömmande
präst i Vänersborg för hundra år sedan". En annan skildring av hans
person, författad av den på sin tid kände vänersborgaren Fjalar
Åström, finnes i Julhälsningar till församlingarna i Skara stift för år
1954. Rådberg fick vid kyrkoherdevalet en överväldigande majoritet av
röster. Men pastoratet var regalt, och fyra sökande anmälde sig hos
Kungl. Maj:t. Att Rådberg blev förbigången, kan delvis ha berott på att
han under tidigare tjänstgöring som rektor för Nya Elementarskolan i
Stockholm gjort sig känd för radikala åsikter; han hade bl.a. tagit in-
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Carl adolf Carlsson

K:Jl'l~ollerde L ~ner5GOY~ 183G-1853

tryck av Henri de Saint-Simons ideer. Utnämnd blev 5/3 1836 magister
Carl Adolf Carlsson. Denne, som var född i Fivelstad i Östergötland
1800, hade studerat i Uppsala, tjänstgjort vid Linköpings skola och
gymnasium och senast varit guvernementspastor på S. Barthelemy, som
ju på den tiden lydde under svenska kronan. Om hans verksamhet där
ute har Gösta Franzen, f.d. professor i svenska språket och litteraturen
vid Chicago University, berättat åtskilligt i sitt arbete "Svensk-stad i
Västindien" (Uppsala 1974). Carlsson kom till Gustavia, öns huvud
stad, 1830 och verkade där i tre år med stor energi på skilda områden.
Han synes ha varit tolerant mot katolikerna men ogillade och motarbe
tade i hög grad metodisterna. Särskilt vinnlade han sig om skolväsendet,
inrättade två skolor för de s.k. bättre mans barn, en för pojkar och en
för flickor, och skötte själv en del av undervisningen. För skolorna lär
han ha fått 100 spanska piaster av Carl XIV Johan. Carlsson gifte sig på
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S. Barthelemy med änkefru Juliana Spencer, som med honom flyttade
till Sverige. Två av hans tre söner i detta äktenskap drunknade i Väners
borg 1842. Efter första hustruns död gifte han om sig med en köpmans
dotter i Vänersborg. I det andra äktenskapet föddes sonen Albert, känd
som rådman i Birger Sjöbergs visor (död 1912). En annan son Bengt
blev student och sedan handlande i Vänersborg och lantbrukare; han
dog 1885 under något oklara omständigheter. Han och hans familj bod
de på Mariero gård; livet där och familjens öden ha skildrats aven av
döttrarna, författarinnan Elsa Carlsson, i en serie synnerligen läsvärda
böcker (De sju syskonen på Lunde, d.v.s. Mariero, 3. uppl. 1942, Hur
skall det gå med Lunde? 1945 och Ett år med barnen på Lunde 1948); i
dem finnes mycket att inhämta om personer och förhållanden i Väners
borg under senare delen av 1800-talet. Carl Adolf Carlsson blev kon
traktsprost 1840 men avsade sig den befattningen 1855 i förargelsen över
den oreda, som hade uppstått vid kyrkoherdevalet i St. Mellby, då han
var valförrättare; de båda vallängderna upptogo olika antal röster, var
för det blev oklart, vem som verkligen blivit vald. Carlsson beskrives
som kraftfull och självständig, god organisatör med utpräglat ordnings
sinne. Den gamla prästgården hade förstörts i den stora branden 1834,
och en ny sådan planerades. På sockenstämman beslöts, att däri skulle
inrymmas bostad även för klockaren, vilket Carlsson motsatte sig. Av
detta och andra skäl blev bostället aldrig byggt. Carlsson fick i stället
hushyra (366 Riksd. 32 sk.rgs om året) och bodde i egen fastighet, ett
trähus vid Nygatan 16. Hans intresse för skolan visade sig även i Vä
nersborg. Så t.ex. utarbetade han förslag till en flickskola. Carlsson var
lärd och litterärt intresserad. Han gav ut en tysk språklära redan 1829,
omarbetade en latinsk syntax (av Wallenberg) och en latinsk elementar
bok (av Yckenberg), gav ut en egen latinsk grammatik, gjorde översätt
ningar från engelska och tyska, gav ut dikter, predikningar och tal. Han
avled den 26 maj 1858. Han ligger enligt uppgift i samtida ortstidning
begraven i familjegraven på kapellkyrkogården. Egendomligt nog fin
nes ej hans namn på någon gravsten, men väl den första hustruns; hon
kallas där Fru Kyrkoherdinnan Juliana Carlsson, f. Spencer. Även för
fattarinnan Elsa Carlsson är där begraven.

Val av ny kyrkoherde ägde rum den 1 juni 1859, och därvid erhöll re
gementspastorn vid Kungl. Västgöta regemente David Richard War
holm en överväldigande majoritet av röster. Han blev också utnämnd.
Warholm var prästson, född i Böne 1827. En broder var Johan Wilhelm
Warholm, kyrkoherde i Amnehärad och författare av Skara stifts her
daminne (Mariestad 1870-74). Icke mindre än nio präster av släkten
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Warholm ha funnits i stiftet. Warholm hade i Lund promoverats till
magister, var ock teologie kandidat och hade varit lärare vid folkskole
seminariet i Skara. Om honom heter det, att han' 'till det yttre var reslig
och imponerande; något storvulet, högtidligt låg över hans uppträdan
de. Han var god liturg, framstående predikant och nitisk själasörjare".
Som jordmånen i Vänersborg enligt vad som sagts var något hårdarbe
tad, ville han hålla allvarlig tukt och sträng ordning. Därför kunde han
synas högdragen men var innerst inne en ödmjuk man. Warholm var
noga med att allt skulle gå rätt till. Det berättas, att han på grund av vis
sa formella hinder länge uppsköt jordfästningen aven gammal kvinna.
När Carl XV besökte Vänersborg och hälsade på Warholm, lär han ha
yttrat: "Har du begravt käringen än?" Under Warholms tid restaurera
des stadens kyrka åren 1864 och 1865 under ledning av arkitekten A.R.
Pettersson. Det var då som läktaren på östra sidan bakom altaret av
lägsnades och tre korfönster upptogos. Altaruppsatsen flyttades ut i va
penhuset, och ett förgyllt kors uppsattes på altaret, där det stod kvar till
restaurationen 1925. Under Warholms tid började religiösa sekter fram
träda i staden, mormoner och baptister, vilket vållade viss oro. Kyrko
herde Warholm ville undvika söndring inom församlingen och sökte be
handla sekteristerna med mild hand. Bl.a. upplät han sockenstugan (i
det nya folkskolehuset) för religiösa föredrag av kolportörer, vilket
väckte betänkligheter inom församlingen. Warholm gjorde en betydan
de insats som stadsfullmäktiges v. ordförande 1871-72 och deras
ordförande 1873-77. På hans initiativ grundades flickläroverket. War
holm kom ej att stanna i Vänersborg. År 1877 blev han domprost i Kal
mar, den förste i det stiftet; han blev teologie doktor och ombud vid fle
ra kyrkomöten m.m. Han avled år 1900.

År 1878 valdes Hans Efraim Wästberg till kyrkoherde i Vänersborg,
där han varit komminister sedan 1863 och som sådan gjort sig omtyckt.
Han var prästson från Levene. Hans syster Lovisa Charlotta blev gift
med pastorn och skolläraren Sven Odström i Väne Ryr, som dog i unga
år 1847; han ligger begraven å Ryrs kyrkogård. Makarna Odströms dot
ter Helena blev gift med sedermera prosten Aug. Rudberg i Björsäter
och alltså moder till biskop Yngve Rudberg och hans syskon. Hans Ef
raim Wästberg var filosofie magister, hade i tre år innehaft klockarelä
genhet i Skåne och hade tjänstgjort vid läroverken i Vänersborg och
Mariestad och varit föreståndare för folkskoleseminariet i Skara. Han
säges ha varit plikttrogen och noggrann, enkel och flärdfri med en något
sarkastisk läggning. Hans predikningar ha karakteriserats som torra
men goda och uppbyggliga. Han var gift med Anna Andersson, som på
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sin tid var ganska känd som författarinna av dikter och noveller under
signaturen Anna A. Vid festligheter i staden medverkade hon med till
fällighetsdikter; hon deltog aktivt i församlingslivet och stiftade bl.a. en
syförening för främjande av sjuk- och fattigvård. Kyrkoherde Wästberg
avled den 8 okt. 1885. Hans efterträdare Clas Teodor Hällgren levde till
år 1912, varför det ännu torde finnas flera vänersborgare, som minnas
honom. Väl kända äro de senare kyrkoherdarna Gunnar Helander,
Fritz Nilsson, Bengt Swaren, Sven Söderlind och vår nuvarande kyrko
herde Yngve Levenskog. Men alla dessa höra den senare tiden till, och
föredraget skulle ju handla om äldre tiders kyrka och präster. Därför
avslutas nu denna kortfattade framställning utan att föras längre fram i
tiden.

Sven Blomgren, jödd i Kalmar 1908, jil.
d:r i Uppsala 1934, docent i latinska
språket och litteraturen vid Uppsala uni
versitet 1933-1943, lektor i latin och
grekiska vid H. allm. läroverket, seder
mera gymnasieskolan, i Vänersborg
1943-1973; erhöll projessors namn
1977; jil.jubeldoktor 1984.
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Barndomsminnen från 1890-talets
Vänersborg

av Elsa Friman

Elsa Friman föddes i Askersund den 1.8.1881. Hennes far var läkare
och blev till sist provinsialläkare på Södra Dal. Elsa ville bli sjukgym
nast men det fick hon inte för fadern, som ville att hon skulle ägna sig åt
hushållet. Hon utbildade sig med tiden till lärarinna. Hon genomgick
Anna Sandströms lärarinneseminarium i Stockholm och tjänstgjorde
vid olika skolor. Hon blev sedan diakonissa och arbetade i den egenska
pen i Uppsala och Stockholm. Hon var husmor på Samariterhemmets
ålderdomshem i Uppsala från 1933 till 1941, då hon pensionerades. Hon
avled 1975.

"Elsa var en intressant kvinna och hade något storslaget över sig. Och
hon visade värme och omtanke i allt ungänge." Det är det sammanfat
tande omdömet från föreståndarinnan vid Diakonistiftelsen Samariter
hemmet i Uppsala (Elsa Friman bodde där några år mot slutet av sitt liv,
1967-71 och det var där hennes barndomsminnen nedtecknades), dels
av brorsdottern fru B Petri, numera bosatt i Borlänge.

Storm och eldsvåda.
Utanför vinterstorm, snöyra. Klirrandet av tegelpannor som blåser från
taken ner på rullstensgatorna.

Inomhus familjen i lugn samlad till högläsning.
Då går första kanonskottet, strax det andra. Från kanonerna på ömse

sidor om kyrkporten. Nattvakten öppnar tornluckan åt det håll eld bru
tit ut. Kyrkklockorna börjar ringa för att kalla ut borgarna till släck
ning. Tunnor på små kälkar, dragna av hästar. Körkarlen med tömmar
na i handen springer bredvid. De hämtar vatten nere vid hamnen.

(Likadant om somrarna, då medarna hoppar på kullerstenarna, och
ikapp med dem skvätter vattnet ur sprunnet.)

Denna gång brann det i utkanten till den ännu obebyggda Skräcklan.
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För snöns skull kom man inte åt vattentäkterna i gatan. Men släckte
med snön, sades det.

En stuga i närheten var helt översnöad, så att ägaren måste gå ut och
in genom takluckan.

Före isläggningen om höstarna kunde väldiga vågor av stormen vrä
kas fram över den grunda Dalbosjön och i bränningar kastas upp över
Dalbobron och bli hängande som isschabrak i alarna utmed kanten av
Lilla Vassbotten.

Då var det inte lätt för de kloka små dalbohästarna på väg hemåt med
sina ofta druckna herrar.

Det var just nu tiden för den stora emigrationen till U.S.A, möjlighe
ternas land, att komma från armod och mindervärde.

Södra Dal var min fars provinsialläkardistrikt, varför han såg mycket
av armodet där.

Mest inbjudande var Vänern om sommaren med det gamla lilla bad
huset längst ute vid kajen, där madam Lindqvist förde en lycklig rege
ring. Damtid och Herrtid. Överhuvud taget bara flickor och pojkar. Så
gott som alla lärde sig simma, hoppa och "stupa" från dykdalben, och
vi lärde varandra livräddning.

Kyrkan
Jag minns aldrig att ljusen var tända på altaret i kyrkan annat än vid de
stora högtiderna. Så var bruket i schartuanska församlingar.

I kyrkan fanns en kör, och bland sångarna var fru Wibom, vars yng
ste son var Birger Sjöbergs klasskamrat och vän. En gång skulle kören
öva inför en Gustav-Adolfsdag, men bara några få körmedlemmar in
fann sig. "Vi sjöng i alla fall Förfäras ej du lilla hop, och sen gick vi",
berättade fru Wibom.

Det skönaste jag minns från Vänersborgs kyrka var de julottor då
Andrew Eriksson, en gymnasist från läroverket, sjöng "O helga natt".
Han och hans bror var inackorderade, hos sin faster Matilda. Fadern
levde som storviltjägare i Afrika och sände hem till museet många
märkliga ting. Andrew gick senare ut som missionär till Kina, som han
måste lämna vid oroligheter 1915-20. Sen kom han hem och blev kyr
koherde i Västergötland.

Kyrkoherde HelIgren gillade inte söndagsskola utan höll på den gam
la traditionen att barnen skull följa med sina föräldrar i kyrkan. Men
hans fru, född v. Koch, en självständig och intelligent kvinna, var av
annan åsikt. Hon började en söndagsskola i folkskolan vid Nygatan och
bad bl.a. min mor att hjälpa henne som lärarinna.
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Litet om två skolor i Vänersborg
I Vänersborg fanns ett märkligt skolhem för från födseln dövblinda.
Grundare och rektor för skolan var fru Elisabet Anrep-Nordin, g.m.
rektor Fredrik Nordin vid Dövstumskolan. Hon hade i U.S.A. tagit re
da på vad man där kunde för att hjälpa sådana barn och ungdomar.

Det är obegripligt, hur man överhuvud taget kunnat nå kontakt med
sådana dövblinda. Barnets intelligens vart kanske bryggan och förbin
delselänken.

Den dövblinde fick med handen känna över t.ex. ett bord. Sen fick
han hålla sin hand över lärarinnans hand som med dövstumspråket
tecknade b-o-r-d. med tålamod och upprepningar lyckades det. Sen pro
noncerade hon b-o-r-d, då eleven med handen fick känna över hennes
mun och röra sina läppar och tunga på samma sätt, tills vem som helst
kunde höra, vad han sade.

Sedan måste hans begrepp och kontakter vidgas så mycket som möj
ligt.

Eleven Johan förverkligade sin rektors stora förhoppningar. Han lär
de både historia och geografi och kunde läsa blindskrift. Han kunde
med händerna känna igen vänner, som kom till hemmet och uttala deras
namn.

Men flertalet ägde ej denna intelligens. Men kanske i stället en otrolig
handarbetsintelligens .

En äldre flicka, som ibland fick mentala raseriutbrott, hade lärt sig
sticka en dockklänning. Om man tecknade i hennes hand: "Sticka en li
kadan klänning till ett barn, som är så här stort" och gav henne måttet,
så kunde hon sen på egen hand sticka den beställda klänningen.

Lokal för detta skolhem var Fredriksbergs herrgård, som låg vid vä
gen söder ut förbi lasarettet och nya kyrkogården.

Några av eleverna fick en gång resa upp till Stockholm för att visa
upp skolans möjligheter. Drottning Sophia blev skolans beskyddarinna.
Skolan flyttade senare till Lund och arbetar fortfarande.

Något om stadens flickskola, det 2 vånings, 4-kantiga tegelhuset med
frontespis, som ännu kanhända står där det stått, kanske som grund
skola.

Det var några föreståndarinnor under 90-talet, Olga Tengström och
Matilda Sundbärg, som personligen gav de flesta av oss elever deras
starkaste och bästa minnen från skolan, inte minst genom sin inspire
rande och levandegörande undervisning, som ovillkorligen fängslade
oss. Tengström i historia och Sundbärg speciellt i litteraturhistoria.

Båda hade mäktiga gestalter. Matilda rörde sig drottninglikt, Teng-
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ström, man vill nästan säga kejsarlikt med sitt kortklippta hår. Ryggen
hade genom någon skada blivit fixerad bakåt. Hennes nästan manliga
ansikte, strängt men icke utan skymtande värme och med en väl tillba
kahållen nästan munterhet.

För att disciplinera elevernas komihåg var det strängt förbjudet att
återvända till skolan, om man glömt någonting. En dag hör fröken
Tengström att det prasslar misstänkt ute i vestibulen. Därute står kapten
Jonssons allra yngsta ur barnaskaran. Rosiga två äpplekinder , två run
da blå ögon, som ser upp på mot den mäktiga och säger: "Jag är bara
ett litet förberedande barn, som har glömt sina galoscher."

När någon orättfärdighet begåtts, var det alltid fröken Tengström
som trädde in i klassen som rannsakare och domare. Då skälvde alla
barnahjärtan som löv på aspen, även de oskyldigas.

En flicka, som fått anmärkning i sin bok att ta med hem, strövade en
timme omkring i stan, innan hon vågade sig hem. Det var så att under
lektionen hade vi i grupper fått gå fram till katedern för att se bilder av
de romerska kejsarna. "Av Nero har jag ingen bild", säger fröken.

En bänkkamrat viskar till mig: "Om Gunla och Sigrid flyttar sig litet,
finge vi se en god bild av Nero", och hon fnissar till.

Genast är friden borta. "Vad sa du, Ann-Sophie?" Om det gällt liv
eller död, hade hon inte av försynthet kunnat upprepa vad hon sagt.

När Matilda Sundbärg kom som föreståndarinna, försvann stränghe
ten. Vi barn undrade rent av hur det var fatt med hennes moral, då hon,
tvärtemot våra mödrars avskydda förhållningsorder, förbjöd de större
flickorna att komma till skolan med förkläden, "som fladdra omkring
Er när Ni springer".

Lärarinnorna undrade, hur det skulle bli inom kollegiet i synnerhet
med kollegan Ada Rosengren, som inte besvärades av självdisciplin. Det
var om henne som lärare Halvor Lindell sade: "I denna stad finns en
dast 3 personer med förstånd: Ada Rosengren, Nils Bergius och jag."
Ada Rosengren reste och höll föreläsningar vid arbetarinstituten, som
börjat med sitt arbete vid den här tiden.

MatiIda Sundbärg flyttade efter ett par år till Stockholm och blev fö
reståndarinna vid Anna Sandströms seminarium med dess nya friska
undervisningsideer i stil med Grundtvigs folkhögskolesyn.

Seminariet blev något aven högskola. Där gick en del ungdom, som
inte siktade mot lärarinnekallet, som Harriet Löwenhielm och Elsa
Björkman-Goldschmidt, Birger Sjöbergs diktaresyster och hennes vän.

22



Idyllen Vänersborg

Luften frisk och ren. Ofta blåsväder. Men stundom vid förlig vind från
Vargön genomsyrades staden av den förskräckliga lukten från pap
persbruket. Då och då hästtramp mot gatstenarna och skrammel av
hjul. Dock på lördagsförmiddagen mångfaldigat under torghandeln.
Klapptränas ivriga slag, dagen i ända, från den takförsedda tvättbryg
gan nedanför svängbron.

Genomträngande signaler från någon avgående ångbåt. På sommar
kvällarna musik från Strömsborg.

Tänk att vattnet var så rent i innerhamnen att den kokade rena tvät
ten från tvättstugorna drogs ner på kärra för att sköljas och klappas.

Torget, i storlek imponerande, låg vanligen fridfullt och tomt med
undantag för två stånd utanför Sjöbergs affär med godsaker, bl.a.
Kungälvs mjuka pepparkaka med färggranna påklistrade papper. Speci
alaffärerna Almqvist och Zachau var de första som skaffade sig telefon,
på slutet av 90-talet. Dessa användes till att börja med av vem som så
behövde - utan att någon tänkte på ersättning, vad jag minns. Man
kunde skicka bud till någon flera kvarter bort, att denne söktes per tele
fon.

Skolflickor i mellanklasserna kunde gå på styltor genom hela staden
till skolan "utan att någon gång stiga ned på gatan". Ingen förvånades
eller tittade.

Flera gånger i veckan kom en fru Johansson in i köket och sålde
färskt bröd ur två stora korgar, som hon drog genom staden på sin kär
ra. Hon såg ut som en liten bulle själv med utstrålande lugn värdighet.

Lilla Paris och Wenersborg

Den tjusningens idyll, det ljusa skimmer som Birger Sjöberg trollat in i
det namnet är väl en oförtjänt gåva, som vänersborgare med kärlek an
ammat.

Ser man tillbaka på Wenersborg som sin barndoms stad, ligger den
också i ett ljus och ter sig mer eller mindre som ett paradis. Således ett
par bokstäver lagda till Paris.

Men när vi på 90-talet kallade Wenersborg "lilla Paris" var det ett
öknamn, ett högfärdsnamn. Det finns flera städer än Wenersborg i Sve
rige man kallade Lilla Paris, som ett förtjänt öknamn, en besk kritik på
grund av gentilare levnadsvanor, dyrbarare middagar och supeer o.s.v.
än som var vanligt i småstäderna.

Men det var de i Wenersborg som ville, att stadens framåtgående
skulle i stället visa sig i borgarnas vidgade intressen, i folkbildning, i fle
ra industrier m.m.
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Privatlärare LydelI vann stadens bevågenhet för alla de gymnasister
som tack vare hans undervisning blivit studenter. Själv hade han av exa
mensskräck aldrig vågat gå upp i denna examen. När landshövdingens
betjänt första gången bevärdigade honom med inbjudan till årets stora
bjudning på residenset, svarade han: "Hälsa och säg att av princip går
jag aldrig på sådana tillställningar."

Mina föräldrar måste ju också bjuda igen någon gång dem de varit
bjudna hos, stora svep av människor. Efter ett sådant tillfälle, då vi gick
och släckte oljelampor och ljuskronor, utropade min far med en lättna
dens suck, som hördes i hela huset: "Håhåjaja! Nu är det då över för
den här gången." I detsamma märkte vi att en gäst återvänt i tamburen
för att hämta någon glömd persedel. Ingen hade lust att se till vem den
ne någon var.

Istället älskade föräldrarna att vännerna kom av sig själva när de ha
de lust. Därför fanns alltid en bit mat i skafferiet till kvällsmål.

Om familjen Sjöberg finns ingenting i min gamla minneslista att plocka
fram. Intet annat än många möten med fadern på Drottninggatan, där
ju affären låg. Hans gång var inte så tung och värdig, som herrars vanli
gen på den här tiden, utan liksom mera naturtrogen. Hans kastanjeröda
mycket småkrusiga herrskägg ser jag ännu lysa i solskenet.

"Rådmannen" minns jag tydligt - runda, rosiga kinder, små vita
polisonger. Hans bleka fru bredvid. De hade en brorsdotter i vår klass,
en av de bäst begåvade där. Hon blev känd folkskollärarinna i Stock
holm, också författarinna Elsa Carlsson.

Det fanns många skolhushåll i Vänersborg, bl.a. ett för en familj från
Trollhättan. Då där voro 7 barn, kom de att i många år tillhöra stadens
skolvärld. Det låg ett solljus över den familjen - även om de själv ej vo
ro medvetna därom. Käcka, öppna att mottaga livets goda och stora gå
vor.

Modern lämnade under terminerna för barnens skull deras trevna
hem i Trollhättan, där fadern var länsman, för att barnen skulle få en
fullgod grundutbildning. En av flickorna, Gunla, fortsatte efter skolans
slut tillsammans med Gertrud Blume, gymnasiestudier privat och tog
studenten vid läroverket 1901 eller 1902. De blev två av dess allra första
studentskor. Av systrarna som alla gifte sig, lever nu endast Elin Fern
holm, Lidingö. Så också den äldste brodern, överstelöjtnant Elov Berg
gren, nu 90-årig, Österskär. På grund av sin språkkunnighet i ryska sän
des han då det begav sig, att föra hem svenskbyborna från Ukraina och
Svarta Havet till Sverige.

Vid den sista koleraepidemin på 1830-talet kom dr Blume till Sverige
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från Danmark. Han blev svensk medborgare. Han var gift 2 gånger och
hade många barn i båda äktenskapen. En dotter i första giftet, med den
danska hustrun, blev maka till prosten Söderblom i Trönö. Sålunda
blev den gamle dr Blume morfar till Nathan Söderblom. Riber, äldste
sonen i andra äktenskapet var samtidig i Uppsala med denne och gick
där under namnet "Nathans morbror".

Nu satt den 90-årige doktorn där i vardagsrummet i sin höga länstol,
en fader Abraham, vit i skägg och hår och ansikte, en kraftig lång man,
för det mesta läsande. till vardags gick man inte fram och hälsade för att
inte störa. Han och hans hustru ägde ett stort envåningshus med fronte
spisvåning (som hyrdes av f.d. häradshövding Agrell och dennes 2 gam
la systrar) i hörnet Residens-Nygatorna. Man kom in på en lång kuller
stensgård, kantad med röda uthuslängor. Slutade vid en grind till en li
ten trädgård med utsikt utåt Vänern. Mitt i trädgården låg ett runt lust
hus, många fönster, färgade glasrutor.

Hur kunde en familj med liten pension och ingen förmögenhet få råd
bekosta sina barns studier? Statlig hjälp fanns ej, och stipendier tilldela
des väl mest äldre studenter. Det lyckades tack vare modern med hjälp
av två gamla trotjänarinnor, Kajsa och Maja-Lisa. Kajsa var en skicklig
kokerska. Man tog emot matgäster: några lärarinnor, en notarie m.fl.,
som alla blevo hemmets vänner.

Med tillvaratagande av alla möjligheter och stor sparsamhet blev sö
nerna Riber läkare (stadsläkare i Lysekil), Lars ingenjör i Eskilstuna,
Gustaf officer i Stockholm - döttrarna Ester och Gertrud lärarinnor.
Ester föreståndarinna i Västerås och Strängnäs.

Glimtar från det sociala Vänersborg i vår barndom på 1890-talet.

Jag minns en man som brukade om. mornarna komma in köksvägen och
tigga med alltid samma fråga: "Finns det någon sill i dag?" Sill var det
allra billigaste på den tiden. Han kallades allmänt "Trollhättan". Han
var snarare ung, men hans ansikte var härjat. Man såg honom aldrig
drucken. Men jag minns honom sovande i solen, hans svarta krusiga hår
mot det gröna gräset på jeten vid svängbron.

Många år senare aven tillfällighet på Kyrkogården bevittnade jag
hans begravning. En kista bars in, åtföljd av präst och dödgrävare. Inte
en enda s.k. sörjande.

En gång, då vi strövade omkring på den obebyggda Skräcklan, kom
vi in på Fattighusets gård, där vi hörde några förskräckliga skrik från en
uthusbyggnad. En vårdare erbjöd oss att se de sjuka. En och en voro de
inburade med några sängkläder på golven. Vårdaren kunde iakttaga
dem genom gallervägg.
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Det fanns en "fru Andersson på Stigen", jag tror på Dalslandssidan
av Vänern. Hon hade satt i gång ett större väveri för att ge arbete åt
kvinnor i denna fattiga tid. Hon var tydligen en begåvad energisk kvin
na, före'sin tid. Hon kom till min far och frågade om han ville bli läkare
på ett hem för nervsjuka. Hon hade köpt en gård som hette Restad för
ändamålet. Genom en tids studier på hospitalet i Kristinehamn sökte
han göra sig kapabel för denna sjukvård jämte sin provinsialläkare
tjänst på Södra Dal. Det blev begynnelsen till Restads nuvarande stora
sjukhus.

En gång kom dåvarande komministern Sundborg upp till min mor.
Han var också präst på fängelset. Han var mycket villrådig för vad han
skulle göra med en kvinnlig fånge, som var förtvivlad och omöjligt kun
de finna någon frid. Hon hade ehuru ogift fött ett barn och i fasa över
denna skandal dödat barnet. Min mor såg till att man skaffade en väv
stol i kvinnans cell, och så kunde hon hjälpa henne med väven och un
der tiden få henne att tala ut och komma till ro och finna en väg för
framtiden.

De sociala graderingarna var så många att det var besvärligt att hålla
reda på dem. Trots all klasskillnad och fattigdom hörde man aldrig kra
vet på jämlikhet. Det fanns i allmänhet en personlig och lugn värdighet
över hantverkare och jungfrur.

Det var på 1890-talet som skräddarmästare Palm kom till Vänersborg
för att väcka samvetena och arbetarnas kampvilja. Han nekades att tala
inom staden. Det låg en gård på andra sidan järnvägen och stadsgränsen
vid Torpabron. Med ett uthustak som talarstol talade Palm och hördes
förträffligt. Vår medvetna och kloka jungfru Sara hade tagit mig med.
Där stodo utmed järnvägsstaketet kanske ett hundratal människor. Av
det lilla jag hört om Palm tidigare hade jag väntat mig något lustigt.
Men jag minns, hur det kändes att bli träffad i sin lugna barnslighet:
"Det här är ju sant!"
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Konstgåva till gillet

Från vänersborgsfödde konstnären och gillebrodern Herbert Carlsson
Åre har gillet som gåva fått mottaga två utsökta konstverk med väners
borgsmotiv .
I samband härmed skriver han:

"Såsom äkta vänersborgare under mina 17 ungdomsår, så har alltid
senare, denna ungdomstid levat kvar i minnet utav staden, med planta
get, med vattnet och stränderna.
Jag minns staden mycket liknande såsom Birger Sjöberg uppfattat den i
sina sånger."
Minnen från sin ungdoms stad tolkar han finstämt i dikten Min barn
doms stad.

Gustav Herbert Carlsson är jödd i Vä
nersborg 1912 och bosatt i Are sedan
1945.
Ur Svenska Konstnärer, Biograjisk
handbok citerar vi:

Finstämd lyrisk naturmålare. Han har
särdeles väl med gouacheteknikens möj
ligheter i en mjuk och harmonisk kolorit
jångat dl{n Svenska sommarens bloms
terjlora. Representerad i Vänersborg och
Östersunds museum. Aven i privata
svenska och utländska samlingar.
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MIN BARNDOMS STAD
(tidigt 20-tal)

28

Susa vass i mjuka vågor
vid den strand
där barn jag var,
din metalliskt rena ton
som barndoms sång
än stiger klar.

Vagga! - oljeblanka vatten
spegla båten i
den hamn,!
där jag stavade
och lärde
vita skutors akternamn.

Kullerstenar plank
och kåkar gav idyll
åt små kvarter,
endast minnet åter
ställer vad som
tidens kraft rev ner.

Ofta var de mig så nära
sommarns svalor
ur det blå
låtsades att fånga
vingar som jag
aldrig kunde nå.

Måla än med parkträds
lövverk, - solljus-stänk
på gång jag gick,!
teckna vårträd, ! -
än mot himmel,
siluetter för min blick

Rulla klang ur gråstens
murar, stäm till andakt
Wänersborg,
aftonljus på kyrktorns
spira, skimra,! -
över park och torg.

Kuttrar ännu trådsnärjd
duva, under språng
på gamla hus,?
dyker gädde-biten
löja, än för
måsens vingesus?

Dofta skönt i solljus
flöde, liljeväxt
och vit syren,
viska mig på blomster
språk, att rosens
färg än lyser ren.

Låt ännu min eka styra
ut på äventyrlig färd,
låt mig drömma
att få resa
hem till barndoms
ljusa värld.

Bortom fjäll och vidders
blånad, finns en strand
med båtar små
och jag hör, hur höga
vassrör, susar sången
nu som då.



ÅRSKRÖNIKA 1986
Åren träs upp på livets tråd, likt smultron på ett grässtrå. År läggs till år
likt ruttnande äpplen i universums kompost. Var god välj poetisk bild
allt efter ditt sinnelag. Det krävs ju onekligen ett positivt sinne, ett slags
humörets goda grundkondition för att hålla hoppet om mänskligheten
vid liv när man sitter vid TV:n och ser våldets och terrorns offer och alla
de katastrofer som människan åsamkar sig.

1986 var året då Sverige vaknade upp ur drömmen om landet utan po
litiskt våld. Mordet på statsminister Olof Palme innebar slutet för Sveri
ge som landet där landets högste styresman kunde gå och promenera på
gatorna som en "vanlig människa", slutet på en politisk idyll.

Under året fick världen två påtagliga bevis på teknikens sårbarhet.
När rymdfärjan Challanger exploderade och när kärnkraftverket i Tjer
nobyl spydde ut sitt cesium över oss fick vi brutala men på sätt och vis
nyttiga bevis för att vi aldrig får lita blint på tekniken.
Årets praktfullaste stjärnfall stod Raffe med hatten för. Utnämnd till
årets svensk och i förhandlingar med självaste Gyllenhammar om mil
jardaffärer smög Björn Gillberg ut en liten notis om att El Sayed aldrig
haft någon doktorshatt, att han hattat lite hit och dit med sanningen.
Att hundratals aktieägare under en natt kunde känna sig blåsta på mil
jonernas mångfald för en bagatell borde få alla med aktier att ligga
sömnlösa. Tur att man inte har aktier, det är ju synd för att travestera
Tage Danielsson, en underbar människa och humorist som gick ifrån
oss i somras. Även Gösta Bernhard lämnade jordelivet och vi får hop
pas att Tage och Gösta sitter och skrattar tillsammans vart nu humoris
ter tar vägen. Jag tror nog att de får sin "timlön i himlön" som Tage
skrev i en dikt.

Vad har då hänt i den skyddade verkstaden i år? En trollhättepolitiker
hade det tvivelaktiga omdömet att kalla Vänersborg för skyddad verk
stad. Tvåstadskäbblet har i år nått nya lågvattenmärken. Så länge vi har
kunnat hålla vår dåliga grannsämja för oss själva var det väl inte så far
ligt, men när Sveriges största tidning Dagens Nyheter ägnat en halvsida
åt oss vinklat som en byträta på landsorten med bild på Wollmar Dani-
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elsson frän Vänersborg och Lars Jonsson från Trollhättan båda presen
terade med en lätt anstrykning åt bond-komikerhållet, då är det inte
fullt så roligt. Nu är det ju inte ens fel att två träter, ibland är det inte
ens fel, och jag tror faktiskt att vår konkurrens och rivalitet i det stora
hela är nyttig både för Vänersborg och Trollhättan. Skall vi vara ärliga
så har Trollhättan en del goda sidor. En kommun som kan producera
fenomen som Roy och Roger på macken måste ha sina kvaliteer. "Ring
mig sen" och "Vi ses i morn" är två enkla fraser som gjort svenska fol
ket på gott humör.

Mig förefaller det också som om vänersborgarna blivit på mycket
bättre humör på senaste året. Vi har fått uppleva hur förslag till sats
ningar svischat genom beslutande församlingar med blixtens hastighet.
Enligt Göran Eriksson skall vi ta vårt första dopp i en revolutionerande
badanläggning på lasarettsområdet år 1990. Badet är så fint och nyska
pande enligt Göran och ska man tro honom så verkar badet så fint att
man knappt behöver bli blöt en gång. Rehabiliteringsklinik, vänerport
med marina och laxfiskecentrum, kontorslokaler och kanske till och
med bostäder kommer att göra området mycket attraktivt. Kan man
tänka sig ett bättre läge vid vattnet och 200 meter till gågatan och cent
rum.

Gågatan verkar nu accepterad och gillad av de flesta. En handelsut
redning visar också att handeln ökat med 20070 medan ökningen varit
10% i landet i övrigt. När nu gågatan finner sin form så vore det fint om
det kunde hända lite roliga ting på Residensgatan från fängelset bort till
Götes blommor. Då växer ju själva centrum med 50%! Sen återstår ba
ra att skaka liv i den idag märkligt döda Hamngatan som ju faktiskt se
dan gammalt varit tänkt och formgiven som Vänersborgs framsida med
ansiktet vänt mot vattnet. Parkeringshuset som snart skall börja byg
gas, kanske rentav klart till sommaren, blir väl ingen attraktion precis
men en nödvändighet.

Tändstickens hus på Östergatan 21 har rönt skiftande öden genom
åren. Bostäder för tjänstemän fram till Kriigerkraschen, skollokaler för
läroverket, administrationslokaler för länssmuseet och nu konsthant
verkarnas hus. Huset har gjorts om till ateljeer och utställningslokaler.
Här lyser nu så hemtrevligt på kvällarna. Hit kan man gå för att ta sig
en kopp kaffe eller titta på och förstås köpa våra duktiga hantverkares
alster. Se nu till och gå dit också! Handen på hjärtat, vi vänersborgare
kan ju vara lite tröga och slöa när det gäller nya saker som händer. Bild
likt talat så hör man en stor smäll vid sextiden när alla dörrar stängs till
hemmets lugna vrå och stadens invånare verkar bortsopade från jordens
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yta. Jag har på senare tid pratat med flera som flyttat hit och alla vittnar
om hur svårt det är att få kontakt med folk. Det verkar ju lite ogästvän
ligt. Är vänersborgaren en inpyrd huskatt eller håller vi oss inne för att
det inte finns någon plats att träffas. Eller hemska tanke, är vi lite för
näma och inkrökta av oss? Även om vi ju alla vet att vänersborgaren är
lite mer begåvad och redig än de flesta så behöver vi ju inte stänga in
flyttingarna ute. Dom kan ju ha något att komma med trots att de är
barnfödda i Flen eller Mjölby.

För Arla sinade mjölken och nu läggs fabriken på Vassbotten ner.
Trots att det är trist när industrier läggs ner så måste vi ändå vara glada
och stolta över att så gott som alla antällda fått nya jobb. Det finns
också flera spekulanter på anläggningen, bland annat ett företag i
plastbranschen, så risken att arlaområdet blir industrislum är liten.

Arlas granne, brägårn i folkmun, Andersson, Larsson & Co på brev
papperet, har byggt nytt och bland annat fått en av Sveriges förnämsta
köksutställningar . Männen bakom är som alla vet Gillesbrädorna, för
låt Gillesbröderna skall det det vara, Harry och Gunnar Berger och Ag
ne Jengard.

På tal om industriområden så är nu första etappen av Båberg slutsålt
och byggklart. Hit flyttar bland annat flera Trollhätteföretag och här
kommer också B&W att bygga varuhus som blir större än det som OBS
bygger i Trollhättan. Dessa fakta har väckt ont blod i grannkommunen
och de hävdar att vi skulle avstått från Båberg. Detsamma tycker en del
handlare i stan, konkurrensen blir hård. Stans nyaste industri är ett
kycklingkläckeri på Torpa där 70 000 kycklingar ska se dagens ljus per
vecka. Om de nu får någon chans att se dagsljus innan de hamnar i mag
säckens mörker. Varje vecka framöver kommer Vänersborg att besökas
av 7 japaner som åker jorden runt och genom att besiktiga kycklingar
akteröver avgör deras kön! Det finns sannerligen en del märkliga yrken
att välja på idag utöver lokförare och brandman.

På en av stadens vackraste platser har vänersborgarna dansat och ro
at sig i långliga tider. Karlsberg hetter det förr, nu heter det Dalaborgs
parken och här har det i år firats 60-årsjubileum med jubel i busken. Ar
ja Saijonmaa, Karlsson på taket och dundrande discotek. Jag och hust
run vågade oss dit en helt vanlig onsdagskväll och fann romantisk stäm
ning och äkta gammaldags parkkänsla. Utsikten från serveringens tak
en sommarkväll är magnifik! Jag kan också meddela att de flesta som
var där var nyktra och trevliga om nu fördomar om folkparker får er att
tro motsatsen. Återigen väcks frågan om vänersborgarna utnyttjar en
tillgång som parken på rätt sätt. Parken är öppen hela dagarna och är
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A llhelgonaajton 1986
Håkan Lind

då ett paradis för barn med barnens zoo, lekpark och golfbana. 60 år är
väl ingenting säger kanske Gunnar Johansson och det med rätta. Det är
100 år sedan som sjökaptenen C W Carlsson gick iland och startade
tryckeri. Jubileet har man firat på bästa sätt genom att bygga ut och sat
sa på framtiden. Carlssons Tryckeri har bland sina meriter att ha tryckt
Gillets årsskrift i 55 år i obruten följd. För mig är det en speciell glädje
att besöka tryckeriet eftersom Erik Lind, min farfar, finns på foto i ent
ren som en av de tidigare delägarna. Det är sådant som gör det så trev
ligt att vara infödd vänersborgare, man får hela tiden påminnelser om
sitt förflutna. Vid promenader på stan så känner man eller känner igen
de flesta och har man då någon av veteranerna med sig så kan de berätta
om var de bor, vem de gifte sig med, deras föräldrar och börjar en vete
ran nysta i någon tråd så får man snart ett pampigt släktträd med anek
doter och smeknamn nog för att fylla en roman. Denna alla-känner
alla-effekt kan vara en tillgång för en inföding men också fungera som
en effektiv spärr mot inflyttingar om den används fel.

Kulturlivet gjorde sig påmint under hösten med några kraftiga råso
par utdelade på bästa plats i ELA. "Turistmålaren" Erixon hoppade på
"Målarkludden" Emanuelsson så koloriten stänkte. Konstnärer ska ha
temperament och jag tror faktiskt att ELAs läsare hade ganska roligt åt
det hela.

Utgren från tennisklubben fortsätter att övertyga. Utgren är en fin
ambassadör för Vänersborg. Konkurrensen i hans sport har blivit sten
hård med massor av världsstjärnor från lilla Sverige.
Ett annat stjärnskott som skjutit sig in i Sverigeeliten är unga bågskyt
ten Jessica Nyberg.

Vår egen trubadur Frank Johnsson har i år äntligen kommit ut med
en skiva med sina bästa sjöbergstolkningar. Frank och Birger är en här
lig kombination och Franks mjuka röst och drivna gitarrspel är en fröjd
för örat. På tal om Sjöberg häcklades jag häromkvällen av två av mina
bästa vänner som påstod att jag inte vågade skriva något nedsättande
om helgonet Sjöberg, och de ställde en flaska visky i utsikt om jag trots
allt gjorde det. Mitt mod inför sådana utsikter är lejonartat så här ska ni
få höra:
Birger Sjöberg var en stor författare och jag har stort nöje av att spela
och lyssna till hans visor. Jag vill dock bestämt hävda att Sjöberg var ur
dålig på att spela bandy och att han aldrig skulle platsat i IFK Väners
borg som nu difinitivt hamnat i eliten där vi vänersborgare så självklart
hör hemma! Med detta nedsättande omdöme om Sjöberg räknar jag
med att ha vunnit vadet och ser fram emot att kanske redan i kväll få
njuta segerns sötma!
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MINNESRUNOR 1986-87

Under tiden juli 1986 t o m juni 1987 har 20 gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat vår krets. Vi lyser frid över våra
bortgångna gillebröders minne.

Civilingenjören GUNNAR WEDELFORS var född i
Vänersborg den 15 juli 1904 och avled i Göteborg den 24
augusti 1986.
Efter studentexamen i Vänersborg och civilingenjörs
examen vid Chalmers Tekniska Högskola var han åren
1929-32 anställd vid AB Pumpindustri i Göteborg.
1933 anställdes Wedelfors vid Götaverken där han var
verksam fram till sin pensionering. Åren 1943-45 var
han assistent vid Chalmers och sedan 1943 speciallärare
vid GTI - en tjänst som han uppehöll även efter pen
sioneringen.
Han inträdde i Gillet 1953.

Redaktören STURE JOHANSON föddes i Vänersborg
den 8 september 1923 och avled i Stockholm den 3 sep
tember 1986.
Efter läroverksstudier genomgick han Birkagårdens
folkhögskola och fick därefter anställning som journa
list hos Svenska Morgonbladet. 1958 gick han över till
Svenska Dagbladet och 1968 blev han medarbetare i
Tidningen Byggnadsindustrin, där han var verksam till
sin död.
År 1981 tilldelades han Olle Engkvist-priset för sina ut
omordentliga insatser som byggnadsjournalist.
Sture Johanson var under många år en uppskattad med
arbetare i Gillets årsskrift. För dessa insatser tilldelades
han 1984 Gillets medalj.
Han inträdde i Gillet 1957.
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F bagaren HILDING KARLSSON var född i Vassända
Naglum den 6 augusti 1911 och avled i Vänersborg den
21 september 1986.
Efter avslutad skolgång började Karlsson sin utbildning
i yrket hos Axel Ericssons Bageri på Edsgatan, där han
kom att stanna i 19 år till 1944, då han startade och drev
eget bageri på Blåsut, fram till 1956.
I yngre år var han intresserad av cykelsporten, men hans
stora intressen var familjen samt resor och sommarstu
gan, där han gärna tillbringade sin lediga tid.
Hilding Krlsson inträdde i Gillet 1951.

Vaktmästaren BERTIL JANSSON var född i Ryda
holm den 26 september 1915 och avled i Vänersborg den
21 september 1986.
Bertil Jansson var stamanställd militär innan han flytta
de till Vänersborg.
Efter en tids anställning vid stadens skogar fick han an
ställning som vaktmästare vid Fritidsnämnden, där han
tjänstgjorde fram till sin pensionering.
Inom Vänersborgs Skidklubb var han under 19 år verk
sam som sekreterare samt därefter några år som ordfö
rande. För sina insatser inom VSK fick han 1982 motta
ga Wibomstipendiet. Jansson var även mångårig med
lem i Sjung-Sjung, där han en tid var sekreterare.
Han intogs i Gillet 1985.

Platschefen SVEN OHLSSON var född i Vänersborg
den I november 1919 och avled den 8 november 1986.
Efter skolåren arbetade han några år vid Flygmotor i
Trollhättan för att därefter under 18 år vara verksam
som trafikskolelärare i Vänersborg.
Efter utbildning till mentalskötare arbetade han på Nor
ra Klinikerna fram till sin pensionering.
Men det var inom biografbranschen han hade sitt stora
intresse. Redan 1944 började han tjänstgöra som bio
grafmaskinist och fortsatte sedan alla år inom denna
bransch, de sista åren som platschef på Sagabiograferna
i Vänersborg.
Sin fritid ägnade han gärna åt sommarstugan på Väners
näs.
Sven Ohlsson inträdde i Gillet (1951) 1985.



F länsläkare GÖSTA CEDERGREN var född i Stock
holm den 8 oktober 1905 och avled i Linköping den 9
november 1986.
Efter studentexamen i Vänersborg blev han med kand i
Uppsala 1928 samt med lic i Stockholm 1932. Han
tjänstgjorde som provinsialläkare i Umeå distrikt, som
länsläkare i Blekinge län, samt fr o m 1957 i Östergöt
lands län fram till sin pensionering. Cedergren har även
varit skepps-, skol-, och företagsläkare.
1964 var han chefsläkare för FN:s internationella styr
kor i Mellanöstern. Han har även haft såväl kommunala
som statliga uppdrag, och han var sedan 1948 medlem
av Rotary.
Kulturhistoria samt resor var hans stora intressen.
Cedergren inträdde i Gillet 1930.

F köpmannen CARL-ERIC CLAESON föddes i Vä
nersborg den 21 april 1916 och avled där den 29 novem
ber 1986.
Efter skolåren arbetade han under många år hos An
dersson & Johanssons Speceriaffär och var därefter en
tid anställd som bokhållare hos Herbert Anderssons
Musikaffär i Vänersborg samt hos Lundquists Elektri
ska i Trollhättan. 1947 övertog han kioskrörelsen på
Storgatan, som han drev fram till 1978.
Claeson har varit förbundsordförande i Sveriges Kiosk
ägares Riksförbund, samt ordförande i dess lokalföre
ning. Han har även varit ledamot av stadsfullmäktige.
Inom Old Fellow verkade han en tid som finanssekrete
rare.
Claeson inträdde i Gillet 1955.

F rörmontören ERIC ERICSSON var född i Väners
borg den 23 augusti 1904 och avled där den 25 januari
1987.
Efter skolåren arbetade Ericsson en tid på Tenggrens
torps Tegelbruk samt på A F Carlssons Skofabrik. Sin
utbildning till rörmontör fick han hos dåvarande Öster
berg & Berntsson i Vänersborg, där han arbetade under
många år. Han har även varit anställd hos Erlandssons
Rörledningsfirma samt hos VSP, men övergick till
Vargöns Pappersbruk där han arbetade fram till pensio
neringen.
1 unga år var Ericsson en framstående brottare, vilket
hans prissamling samt diplom från Västergötlands Id
rottsförbund vittnar om.
Han blev medlem i Gillet 1977.
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Ingenjören JOHN NORDFELDT var född i Väners
borg den 23 mars 1921 och avled i Falun den 30 januari
1987.
Efter realexamen i Vänersborg fortsatte Nordfeldt sin
utbildning och tog ingenjörsexamen i Stockholm.
År 1946 kom han till Falun och knöts till STORA som
forskningsingenjör vid centrallaboratoriet, där han ver
kade till sin pensionering 1983.
Politiskt intresserad tillhörde Nordfeldt moderata sam
lingspartiet, där han hade olika uppdrag. Vidare var han
intresserad fotograf och under 1950- och 60-talet ordfö
rande i Falu fotoklubb. Han var även aktiv inom såväl
scouterna som Frimurareorden.
Nordfelt inträdde i Gillet 1943.

F frisörmästaren NILS RAHPP föddes i Vänersborg
den 4 maj 1913 och avled i hemstaden den 2 februari
1987.
Efter avslutad skolgång började Rhapp år 1927 sin ut
bildning i yrket hos frisörmästare Bruno Sterner och av
lade 1933 gesällprov i Uddevalla.
Efter 20 års tjänst hos Bruno Sterner öppnade han egen
frisersalong på Vallgatan 17 - en verksamhet som han
drev under 33 år fram till 1980.
Nils Rhapp inträdde i Gillet 1951.

F organisatiOnschefen GEORG LINDBERG var född i
Vänersbbrg den 22 januari 1899 och avled i Malmö den
9 februari 1987.
Efter avslutad skolgång tog Lindberg 1917 värvning vid
Kronpriijsens Husarer i Malmö, där han tjänstgjorde
som stamanställd furir till 1927, då regementet lades
ner.
Han fick därefter anställning hos försäkringsbolaget
Balder men övergick sedermera till Svenska Liv, där han
avancerade till organisationschef.
Georg Lindberg var medlem i Frimurareorden.
Han intogs i Gillet 1947.



F hypoteksdirektören FILIP ERLANDSSON var född i
Munka Ljungby den 21 augusti 1909 och avled i Väners
borg den 28 februari 1987.
Erlandsson blev student i Kristianstad 1930 och avlade
jur kand examen i Lund 1935. 1939 kom Erlandsson till
Länsstyrelsen i Vänersborg och 1942 blev han direktör
för Västgöta Dals stadshypoteksförening, där han var
verksam fram till sin pensionering 1974.
Erlandsson hade många uppdrag i kommunens tjänst
och var ledamot av olika nämnden. Han var dessutom
Rättens ombudsman under många år.
Hans stora intresse var frimurareiogen Räta Vinkeln,
där han var mångårig ämbetsman, tillika sekreterare i
byggnadskommitten.
Erlandsson inträdde i Gillet 1978.

F disponenten RAGNAR CEDERGREN var född i Vä
nersborg den 2 maj 1907 och avled i Båstad den 5 mars
1987.
Efter studentexamen och reservofficersutbildning fort
satte han studierna i Tyskland och avlade textilingen
jörsexamen 1931. Han praktiserade därefter i såväl Eng
land som Frankrike. Cedergren var inköpschef vid NK i
Stockholm åren 1934-37 och fick därefter anställning
vid AB Turitz & Co. Från 1939 var han affärschef och
disponent för EPA-företagen på olika platser, bl a i Gö
teborg där han verkade fram till sin pensionering.
Ragnar Cedergen deltog i finska vinterkriget som kom
panichef för svenska frivilliga och tilldelades bl a Fri
hetskorset med svärd och eklöv.
Han intogs i Gillet 1930.

F pappersarbetaren VIKTOR ANDERSSON var född i
Vänersborg den 15 maj 1900 och avled där den 7 mars
1987.
Efter skoltiden blev Andersson i unga år anställd som
kusk på dåvarande Hyrverket, där han arbetade till 1927
då han tog anställning som taxichaufför vid Nordströms
taxistation.
Under fler år drev han egen taxirörelse men överlät rät
tigheterna 1947 för att övergår till järnvägen som gods
utkörare.
1951 började han på pappersbruket Vargöns AB, där
han ansvarade för utlastningen.
I yngre år var Viktor Andersson aktiv sångare i Sjung
Sjung.
Han inträdde i Gillet 1961.
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F åkeriägaren JOHN JOHANSSON föddes i Bergen i
Norge den 24 juni 1910, men kom redan under sitt för
sta levnadsår till Vänersborg, där han avled den 9 mars
1987.
I unga år började Johansson som kusk hos sin fader,
som då drev Vänersborgs Expressbyrå. När bilen tog
över hästens roll började John köra företagets likbil.
Han var även en tid ambulansförare, och 1947 etablera
de han sig som taxiägare.
Vid faderns död övertog han företaget, som han utveck
lade till betydande omfattning.
Johanssons stora intresse var arbetet men han gjorde
även långa bilresor både i Sverige och utomlands.
Johansson var medlem i Hantverksföreningen.
Han inträdde i Gillet 1955.

F fastighetsförvaltaren BERTIL SÖDERSTRÖM var
född i Vänersborg den 15 maj 1902 och avled i hemsta
den den 9 mars 1987.
Efter avslutad skolgång var Söderström en tid anställd
vid Vänersborgs Färg- och Kemikalieaffär. Han blev
därefter fastighetsförvaltare för stadens fastigheter på
Egna Hem.
Redan i unga år kom Söderström in i stadsfullmäktige
och anförtroddes under årens lopp en mångfald upp
drag. Han avslutade sin politiska bana som överförmyn
dare - en tjänst som han innehade under 12 år. Sö
derström var en hängiven kämpe för nykterheten och
ledde under flera decennier IOGT-NTO-logen vid Eds
gatan.
Han inträdde i Gillet 1949.

Verkstadsarbetare BERTIL LINDBERG var född i Sto
ra Tuna den 24 januari 1918 och avled i Vänersborg den
19 mars 1987.
Efter avslutad skolgång samt 2-årig yrkesskola arbetade
Lindberg vid Saab i Trollhättan åren 1939-48, men
övergick till Teli varifrån han pensionerades efter 30 års
tjänst.
Bertil Lindberg var under några år sekreterare i Folkets
Park. Som boxare har han erövrat fem västsvenska mäs
terskap samt sju DM-tecken. Han har även deltagit i fle
ra landskamper. För sina idrottsliga insatser har han
fått Västergötlands Idrottsförbunds elitrnärke samt
VBK:s och IFK:s hedersmärken.
Han inträdde i Gillet 1962.



Köpmannen NILS ANDERSSON var född i Väners
borg den 11 september 1922 och avled i sin hemstad den
6 april 1987.
Efter ett antal anställningar vid olika affärsföretag, bl a
Andreassons Speceriaffär på Sundsgatan samt Erik
Larssons Sport och Bosättningsaffär övertog Andersson
i mitten av 50-talet Egna Hems Livs. Han startade där
efter och drev Söderhallen , för att i mitten av 6O-talet
överta Pilhallen AB på Blåsut, som han drev tillsam
mans med sin familj fram till sin död.
Nils Andersson har varit ordförande i Vänersborgs Köp
mannaförening samt vice ordförande i Västergötlands
Köpmannaförbund. Han har även varit ordförande i Vi
vo Väst och han var vid sin död ordförande i Skara
borgsbanken i Vänersborg.
God förstetenor var Nils Andersson en uppskattad bro
der i Vänersborgs Par Bricole och dess sångkör.
Han intogs i Gillet 1951.

Ingenjören GUNNAR MAGNUSSON föddes i Väners
borg den 20 september 1914 och avled i Täby den 15 maj
1987.
Han genomgick olika yrkeskurser vid Vänersborgs
Lärlings- och Yrkesskola samt vid Statens Vattenfall.
Efter anställning vid Vänersborgs Elektriska Affär samt
vid Vattenfall i Trollhättan fick han 1946 anställning vid
Towmans Elektriska AB i Avesta, sedermera i Täby.
Magnusson var under många år ledamot av distriktssty
relsen för Elektriska Installatörsorganisationen i Dalar
na, samt inom hantverksorganisationen. Magnusson
har varit verksam som scoutledare inom IOGT, där han
tilldelats förtjänstmärke i guld. Han har även fått Hant
verksorganisationens guldmärke.
Magnusson tillhörde Frimurareorden samt Tempelrid
darorden.
Han inträdde i Gillet 1958.
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Förste byråinspektören KONRAD SVANBERG var
född i Vassända Naglum den 2~ februari 1924 och avled
i Vänersborg den l juli 1987 ...
Svanberg började i unga år som brevbärarassistent vid
Posten i Vänersborg, där han efter postal utbildning år
1957 utnämndes till förste postiljon.
Under åren 1948-62 tjänstgjorde han under olika peri
oder i Mariestad, Karlstad, Gävle och Stockholm.
Efter utbildning till hålkortsoperatör vid LME i Stock
holm tjänstgjorde Svanberg vid Postens skatteavdelning
för att 1967 övergå till Länsstyrelsen, där han verkat på
dataenheten fram till sin död.
I yngre år var segelflygning hans stora hobby.
Svanberg var medlem i Frimurareorden, Par Bricole
samt Vasaorden.
Han inträdde i Gillet 1972.

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

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

(Anita Hal/den)



Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1986, Gillets 81:a verksamhetsår.

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma tisdagen den 22 april
1986 i Skaraborgsbankens hörsal och till Högtidsstämma den 31 okto
ber 1986 å restaurang Koppargrillen.

Styrelsen har under året haft Il protokollförda sammanträden och
dessutom har annat samråd ägt rum.

Vid högtidsstämman tilldelades kyrkoherde Håkan Lindqvist Gillets
50-årstecken.

Vid samma tillfälle erhöll följande medlemmar 25-årstecknet: Ingen
jör Rolf Linden, Revisor Göran Hagborg, Verkstadsarbetare Bertil
Lindberg, Billackerare Karl-Axel Sköldeborg samt Kyrkoherde E G-A
Sandstedt. Endast Göran Hagborg och Gustav-Adolf Sandstedt var
närvarande och mottog sina utmärkelser.

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 55:e årgång och vid
årets slut hade Gillet 829 st medlemmar.
Beträffande Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och
Gillets understödsverksamhet hänvisas till Granskningsberättelse re
spektive Revisionsberättelse samt Styrelseberättelse avseende Väners
borgs Söners Gilles Ålderdomshem.

Inom sig har styrelsen för versamhetsåret utsett till:
Andre Ålderman, Stig Larsson
Gilleskrivare, Carl-Viking Wahlin
Kassafogde, Kjell Thernquist
Gillevärd, Evert Lundborg
Krönikör, Håkan Lind

Vänersborg i april 1987

Sven Lind
Kjell Thernquist
Mauritz Björnberg

Stig Larsson
Evert Lundborg

Carl-Viking Wahlin
Sten Sahlin
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Årsbokslut 1986
Resultaträkning
Intäkter
Försäljning konstmappar .

övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter .

21.240,
795,

45.560,
8.568,74

Kostnader
Kostnad årskrift 29.999,-
avg annonsintäkt -16.700,-
Kostnad konstmappar .
Lokalkostnad .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnad .
Uppvaktningar m m .
Medlemsregister .
Annonsering .
Övriga kostnader .

13.299,
8.574,80

759,
2.831,20

718,
2.680,
5.622,

898,80
4.561,-

76.163,74

Balansräkning
Tillgångar
Kassa, postgiro, bank 290.884,45
Fordran övrigt 17.100,-

307.984,45
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39.943,80
Årets överskott 36.219,94

76.163,74

Skulder och eget kapital
Fond Vbg:s museum 100 år 12.000,-
Eget kapital fonder 163.320,92
Eget kapital gillet 132.663,53

307.984,45



GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknande, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1986, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning.

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 2 april 1987

Åke Gillberg
Granskningsman

Mats Niklasson
Granskningsman

Styrelseberättelse
Stiftelsen har under året försåld fastigheten Hasseln nr 1 till byggmästa
re Erik Odelius, Vänersborg för kronor 350.000,-.

Intäkter och kostnader för driften redovisas i bifogat årsbokslut och
visar ett nollresultat.

Vid försäljning av fastigheten erhållen likvid har använts för att lösa
utelöpande lån till Sparbanken och Gillets fonder. Överskott har satts in
på bank.

Stiftelsen har inom sig till v ordförande utsett Stig Larsson och till
sekreterare Carl-Viking Wahlin, kassör Kjell Thernquist.

Vänersborg den 9 april 1987.

Sven Lind

Kjell Thernquist

Mauritz Björnberg

Stig Larsson

Evert Lundborg

Carl-Viking Wahlin

Sten Sahlin
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Arsbokslut 1986
Kostnader
Räntor .
Vatten, renhållning .
Uppvärmning .
Sotning .
Försäkring .
Underhåll, reparation .
Övr. fastighetskostnad .
Skatter .

Resultaträkning
Intäkter
Hyresintäkter 24.993,75
Ränteintäkter 7.592,34
Bokföringsmässigt överskott
försäljning fastighet 177.900,-

210.486,09

Årets överskott

8.229,20
1.740,
2.623,34
1.343,
6.332,
4.324,90

403,
3.310,-

28.305,44
..................... 182.180,65

210.486,09

Balansräkning
Tillgångar
Postgiro och bank 219.650,40
Hyresfordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,-

221.650,40
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Skulder och eget kapital
Eliassons donation 64.695,28
Omkostnadsskuld 400,-
Skatteskuld 2.700,-
Eget kapital , 153.855,12

221.650,40



REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade har utsetts att granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hems räkenskaper och förvaltning och får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättel
se.

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

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

Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1986
års förvaltning.

Vänersborg den 2 april 1987

Åke Gillberg
Revisor

Mats Niklasson
Revisor
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1986

HEDERSLEDAMOT

lanson, Olov, Kamrer, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART, Kungshamn .
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLM, SUNE, Fskeppn.chef, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .

*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg , .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro " " .
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .

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

*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
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Födelse-
år

1954
1927
1948
1935
1966
1965
1944
1916
1968
1923
1912
1952
1948
1924
1956
1908
1910
1907
1940
1913
1917
1923
1940
1945
1914
1915
1946
1913
1918
1912
1977
1953
1946
1949

Inträ

desår
86
83
87
75
80
78
58
54
78
58
87
82
75
55
76

(43)76
55
82
74
87
43
80
74
55
54
51
84
46
65
83
83
74
83
85



ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg , , ,
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg , .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ; , .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg , '" .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .

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

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ,
ANDERSSON, WOLMAR, VerksLmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg ,
ANDOLF, NILS, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg .

*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör ,Vänersborg .

*ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön , .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

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

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .

1925
1935
1923
1972
1963
1940
1930
1973
1944
1926
1950
1912
1915
1919
1928
1947
1918
1924
1936
1928
1930
1950
1950
1914
1927
1925
1908
1913
1907
1938
1942
1914
1924
1912
1949
1921
1927
1920
1932
1918
1964
1932
1934
1956
1910

82
76
83
85
83
80
59
83
81
80
79
82
53
35
76
80
45
70
87
83
80
75
83
55
83
72
82
82
53
68
82
66
75
61
75
81
60
59
83
55
79
73
63
83
66
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BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg , ,

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNER, JONAS, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .

*BERMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg " .
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg .
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .. '" , .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .

*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg " .
BOBERG, MARKUS, Stud, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem .
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1965
1934
1968
1920
1944
1967
1974
1943
1904
1967
1970
1937
1920
1930
1950
1942
1914
1969
1942
1916
1910
1926
1911
1938
1918
1918
1940
1914
1923
1954
1927
1929
1953
1926
1929
1973
1912
1943
1941
1960
1908
1982
1972
1923
1914

78
76
68
53
68
68
76
55
54
76
76
72
43
48
80
80
80
82
79
82
43
84
46
75
85
83
76
87
65
77

54
54
77

60
80
83
54
77
77

77
77

87
87
55
55



BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg ., " , .
·BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
·BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa , .
BROCKNER, KURT, Skellefteå .
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CARLZEN, YNGVE, fd.Befallningsman, Vänersborg .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg , " .
CEDERGREN, STIG, Gävle .

·CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
·CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
COLLIANDER, BENGT, F.verkst.chef, Vänersborg .

·DAFGÅRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

·DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
·DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle , '" .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg , .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

·DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Vänersborg .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg , .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .
EDNER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .
EDNER, OLLE, fd. Chefsredaktör, Stockholm , .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

·EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, Göteborg .

·EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .

·EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg , .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg , , .

·EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
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EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .

EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .

EKSTEDT, THOMAS, Lärare, He1singborg .

EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg .

EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .

ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

"ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .

ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

"EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .

EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .

ENGELIN, BENGT, Skara .

ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .

"ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .

ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Stud. Vänersborg ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färge1anda ständig medlem ..

"ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .

ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .

ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .

"ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .

ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .

"ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .

"ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .

ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .

ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

"ERICSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .

ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

"ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .

"ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .

"ERICSON, KARL, fdo Kommunalråd, Vänersborg oo. o.. o o..

ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg . o.. o.. o. o. oo.. ooo

ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg oooooo. o..... o. o

"ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg . o... ooooo. o. o. o. o

ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ooooooo o .

FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg o.. o.. ooooooooo

FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg o'. o. oo. oo. o. o... o

FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg oooo. oo.... o. oo. oo

"FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg . o. oo" o... ooo. oooo. oo

FALK, LEIF, Montör, Vänersborg oooo. o o. " oo. o..... o. o...

FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .. o o. ooo. oo. oo. o.. o. o. o
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FAST, GUNNAR, Major, Skövde , .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg " , '" .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda .
FOCK, EGON, Vänersborg ., , '" " .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg .. , . " , '" .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg " .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg " .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan " .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Förste rektor, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .. , . " , .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

**GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby " .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .

*GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Fil.mag., Vänersborg , ,
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg " .
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GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg . " '" .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GÖTHBLAD, LEIF, Rektor, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .
*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg
ständig medlem. Ersättare i styrelsen .

*HAGBORG, TORSTEN, Tj .man, Trollhättan ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan , " '"
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg '" .
HALLGREN, DICK, Direktör, Stockholm , " .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Trollhättan .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .. '" .. "
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg '" .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, DistLchef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg , .
HANSSON, CHRISTER, Rest.chef. Arvika ständig medlem .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen '" .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Kansliskriv., Vänersborg " ., '" " .
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ERNST, f.Rektor, Vänersborg " "
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HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg , .

HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERRMANN, GERHART, Tandtekniker, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan , .
HESSELHOLDT, PER-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
IVARSSON , KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .

JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ' .
**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj

(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga , .

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg , .

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Göteborg .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
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JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem o o o •••

JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborg ständig medlem o •• o

JOHANSSON, ALLAN, Bagarmästare, Vargön o • o. o ••••• o ••••••

JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg .. o ••••• o ••••• o ••• o • o • o ••

*JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg o •• o. o. o •••••

JOHANSSON, BO, Vänersborgständig medlem. o. o. o. o ••• o ••• o o

JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem . o o o • o •••••

*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg . o' o ••• o. o ••

JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg ... o ••••••••

JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg o. o • o •••• o •••••

JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg . o ••••• o •• o o o

JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg o ••• o.

JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg o o. o. o. o. o o o o. o. o ••

JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla o. o. o •• o. O" o •••• o •••

JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .. o. o. o. o. o •• o. o • o.

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ... o ••• o • o • o •••••• o o

JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg . o o o o' • o o O' •••

*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg ... o •• o ••

JOHANSSON, JAN, Äkeriägare, Vänersborg o o • o. o. O' o' ••• o ••• o

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg . o •• o ••••••••

JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg o o o' •••• o o.

*JOHANSSON, KJELL, Sjukvårdare, Vänersborg o. o • o ••••••••••

JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg . o ••••• o • o ••

JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem o o •••••••••

JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön o •••••••••••

JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg o o •••• o. o o

JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund .... o ••••••••

JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg . o. O' o ••• o. o ••

JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem . . o •• o •••••

JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg o • o ••••••••••

*JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg .... o. o o

JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg . o • o •••••••• o

JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg o • o. o o., o •••••

*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .... o •••• , ••••••

JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg . o. "o. o ••

JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg ständig medlem ..
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg o o. o • o. o •• , •••••••

JONSON GUNNAR, O., Göteborg ... o,' •••••••• o • o • o •• , , •• o •••

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna ... 0.0 o o ••• o. o." •••• o.

*JONSSON, ERIK, Vänersborg ... o. o ••••• o' ••••••••• o •••••••••

*JONSSON, HELGE, Vänersborg . , o •••• o • o • o ••••• , o ••••

JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg ... o •••• o ••••••• o. o. o. O" •• o. o o

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .. o ••••••••••• o , •••••••
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*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, l:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .

*JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Kontorist, Vänersborg .
JOSEFSSON, PÄR, FREDERICK, Vargön .
JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv , .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, DistLchef, Vänersborg " .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg , .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör,Hägersten .
*CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg '" .
CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborgständig medlem ..

**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .. " .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .

*CARLSSON, CARL-OTTO, SpediL, Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg , .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg . " .
KARLSSON, PER AXEL, VerksLmontör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, I:epostilj., Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg " " .

*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
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*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
*CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .. " .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg " .

**CHRISTENSSON, CARL-OTTO, V:a Frölunda .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LANEVALL, OLOF, Försäljn.chef, Spånga .
LARSSON, ALF, Montör, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg " ..

*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg "

*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa , .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg Andre ålderman .

LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg " .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg '.' . " .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Svarvare, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg '" .

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg "
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör .
LIND, JESPER, Vänersborg .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda , '" .

*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad , .
*LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1976) l:e ålderman .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön "
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*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön , .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad " .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

*LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherden, Kungälv .
**LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Karlstad .
uLINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum , .

LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .

LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Leg. läkare, Lidingö .

**LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Försäljare, Göteborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) .

LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .. " .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg , .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg , '" ..
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQUIST, BIRGER, DistLchef, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .
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LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Norrköping .
LÅNG, SVEN, Uddevalla .
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim. kommissarie, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
MAGNUSSON , NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MATUSCHEK, CARL, Frisör, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Akeriägare, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .. ' .
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud .

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Västra Frölunda .

*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Backa .

*NILSSON , GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg ,
NILSSON, LARS, Löjtnant, Uddevalla ,
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, fd. Lektor, Vänersborg .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg " .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn .

58

1940
1953
1929
1918
1913
1943
1937
1940
1928
1945
1917
1922
1927
1931
1924
1914
1947
1919
1919
1925
1919
1937
1915
1923
1951
1912
1966
1964
1925
1944
1924
1913
1920
1957
1923
1904
1925
1908
1923
1910
1947
1909
1937
1916
1930

80
85
87
84
49
72
65
65
80
80
84
70
81
58
52
68
85
55
77

54
75
85
82
66
87
60
85
83
56
83
50
83
66
74
78
66
80
41
58
66
81
53
81
87
77



NYMARK, IVAN, Vänersborg .
*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg ., " .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg " .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Fröiundaständig medlem .

*PALMSTRÖM, HERBERT, Cementgjutare, Vänersborg .
*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg ., " .. , .
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg " .
PERSSON, THORE, l:ebyråsekr. Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg , .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
*POUCETTE, CARL ERIC,Godsägare, Vinninga .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .
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RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .

*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .

*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, arkivchef, Vaxholm .
RUDSTRÖM, LARS, Traf.plan., Vänersborg .

*RYDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.vattenrättsingenjör, Vänersborg .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .
SAHLIN, EDGAR, F.hand!., Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand., Enskede .

**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Bisittare,
innehavare av gillets medalj (1975) .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg .
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ,
SALONEN, VÄINÖ, Snickarmästare, Vänersborg .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg '" .,
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön ,

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla ,
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla ,
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa " .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp .
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SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg , .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .
SJÖGREN, GUNNAR, Fil.dr., Göteborg .

·SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
·SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg . " ' .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

·SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .

·SKAGSTEDT, MELKER, fd. Byrådir., Vällingby .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .

·SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

·SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg , .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg '" .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

··STENSTRÖM, LARS, I :ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

·STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
·STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Distriktshef, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Studerande, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ., "
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
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SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
"SUNNERDAHL, VILGOT, I :ste Mätare, Vänersborg .
"SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, El.montör, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .

"SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg " .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

"SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Vällingby .

"SVENSSON, GÖSTA, Överingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .

""SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Norrköping .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem .

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

""von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, VetIanda .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, l:e postiljon, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg .

"TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
""TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Stockholm

ständig medlem .
TENGBERG, MAGNUS, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .

"THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg Kassafogde
"THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.

Innehavare av gillets medalj (1976) .

"THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
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THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg " .. " ..
*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
*TIBBLlN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .

*TIBBLlN, BERT, Direktör, Främmestad " , '" .

*TIBBLlN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .
TIBBLlN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

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

TlDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde .

THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg " .

THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg " ..
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .

TORNBERG, PETER, Vänersborg '" .
**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma , '" .

TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .

TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg " .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg , .

ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .

ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .

WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .

WADMAN, INGWAR, I:e byråsekreterare, Vänersborg .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare '"
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .

WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad .

WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg , .

WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. .
WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör, Åmål .

WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål .
*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta , , ,

WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare, Kvissleby " .. " .

*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan " .

WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .

WELEN, PER, Studerande, Vänersborg , .
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg .

WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
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WENNERBERG, HENRIK, Vargön .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNERHOLM, IVAR, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg '"

*WERNER, ARNE, I:e Hantverkare, Vänersborg .
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Västra Frölunda .

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön .
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .

VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors " .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .
WESTERLUND, SVEN, Järnv.tjänsteman, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

**WETTERLUNDH, SUNE, VerksLdirektör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg .

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg .
WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad .
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm .
WIKNER, ALFRED, New York .

*WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.1äkare, Åsbro .
*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör , Vällingby .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg .
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön '" .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg '" .
ÅBERG, JOHAN, Karlstad .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
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"ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ooooooooooooo
"ÅSTRÖM, HELGE, fdo Poliskommissarie, Vänersborg ooooooooooo
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla ooooooooooooo
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooo
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ooooooooooooo

Antal medlemmar 839

* tilldelad 25-årstecknet.
*'" tilldelad 50-årstecknet.

1922
1902
1924
1933
1920

46
42
85
72

74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
462 34 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1986

Styrelse

LIND, SVEN, j.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966)
LARSSON, STIG, Direktör, Andre Ålderman 1985 (1974)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. Gilleskrivare 1985 (1972)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Kassafogde (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd
SAHLIN, STEN,j.d. Direktör, Bisittare 1985 (1962)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)

HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Ersättare, 1980
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman,
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare.
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult

SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare.
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör.

BERGER. GUNNAR, Ingenjör.

Årsskriftsnämnd
LIND, SVEN, f.d. Disponent.

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

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt.

NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

SALONEN, LARS, Tandläkare, Ersättare

STIFTELSEN VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1986

Stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.s.v.
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg

Direktören Edwin Andersson

fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren

Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjorth

Länspolischefen Erik Sahlin

Kamreraren Olov Janson

Ld. Disponenten Sven Lind

1905-1920,

1921-1935,
1936-1941,

1942-1953

1954-1964,

1964-1973

1973-1979
1980-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen förste

ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1986
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Första åldermor
SUNDEFORS, INGA-LISA, Andra åldermor
SVANBERG, ANITA, Första gilleskrivare
NILSSON, ANITA, Andra gilleskrivare
STRÖM, GERDA, Kassajogde
CARLSSON, BRITTA, Värdinna
BLOMGREN, INGRID, Värdinna
JANSSON, MARY, Värdinna
ERIKSSON, ELVY, Värdinna
ROBERTSSON, BIRGITTA, Ersättare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Ersättare

Beredningsnämnd
CARLSSON, BRITTA

BLOMGREN, INGRID

SVANBERG, ANITA
ERIKSSON, RUTH

HÖGSTRÖM, BIRGITTA
ÅBERG, ELLY, Ersättare

Krönikör
SELNERT MAUD

Arkivarie
MELLQVIST, MAJ-BRITT

Siffergranskare
WESTERLUND, SIGRID
ANDERSSON, MARGIT

FALK, OLGA, Ersättare
SKOOGH, BIRGIT, Ersättare
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Aktuellt när
det gäller...
att bygga nytt hus
att bygga om eller till
att renovera
att köpa eller sälja
småhus
att sanera äldre oför
månliga lån

Tala med oss om
finansieringen!

&vi &St~d5tJypotel<.\11 VASTGOTA-DAL
Box 136, Edsgalan 11C, Vänersborg. Telefon 0521-13800.

Stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder



l II

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Edsgatan 11 B Tel. 134 75

Vänersborg

fl

e~l!ert
FOTO II PASSBILDER II ID II KORT
Edsgatan 19 C

Tel. 0521 - 14034
Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700
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Vid behov av
eldningsolja ring
0521/15711

70

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 216
46223 VÄNERSBORG 1
TEL 0521/18060
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Industrigatan 11, 461 37 TROLLHÄTTAN

Telefon: 0520/339 30, 36620.



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Tel. 11225

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521-138 40 Vänersborg

o

INUTI GAR
SCOIPIO

o

UTANPA DET
MESTA!

••
ROLIG ATT KORA.

•• ••
fORNUmG ATT AGA!

c.-

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

Roi/Jacobsson

företagarens nära
rådgivare och samtalspartner

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon 10560

Tel. 112 12
Tel. 20210
Tel. 10314

72

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



En Saab
känns

alltid ny
VÄLKOMMEN!

SAAB-ANA
VÄNERSBORG - Tel 0521 /19000

Svårt att skilja dem åt?
Det är under skalet den nya--.
tekniken sitter, den som gör bilen roligare att köra. På
några år händer det mycket. Så vill du ha en bil med fler
finesser, byt upp dig till en nästan ny Saab 900.

Du gör ett säkrareval. Och köregenskaperna, åkkom
forten och den avancerade tekniken gör att en Saab all
tid känns ny.

Kör lite säkrare. Kör Saab 900.

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550. 46201 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG

GöRAN HAGBORG KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/603 90 Tel. 0521/608 55

73



Gillebröder!
Drick mer vatten - Oxygenvatten

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

Ed Lyckans Livs - Gropbrovä en
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-Lördag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 46253 Vänersborg
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Andersson, larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERG S SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

Vi har svarat för
trycket i årsskriften

(56:e året i följd)

CW Carlssons Tryckeri AB
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 62025
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•Yl
MATMARKNAD

Månd-Fred 9-19 Lörd 9-16 Sönd 11-16

Sundsgatan 15
tel. 19055

AHLINS
VTRAFIKSKOLA

Torpavägen 22 • 46236 Vänersborg • Tel. 0521·10366



Föreningsbanken - landets enda medlemsägda
bank.

DIN BANK!

FöreningsbankenI
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

"Mitt i Tvåstad"

J ohannesbergsvägen l, Tel. 0521/ 121 00
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Duka
Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/381 35.
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 05221396 00.
Vänersborg: Gågatan. Tel. 05211 10253.

Gösta Gillberg AB
Vänersborg. Tel. 0521-10253

Bärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522

UNO"X Bensinstation
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer

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

Vi har alla redskapen

78

Drottninggatan 22
Vänersborg

Tel. 11724



Öppna Miljonkonto

Sparformen som kan göra dig
till miljonär.
Varje månad.

Sparbanken Väst
Ordna Era turistresor, föreningsresor, affärs- och
konferensresor och dyl. genom\ I/L VÄINJ~~~~©~~~

V("= lIINJJElrRAflll~

D. Kjellsson
tel. 186 51

tel. 620 70 U. Kjellsson
tel. 195 79

Bekväma turistbussar för upp till 53 personer.
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i
trestadsområdet.

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet

Philips 17" Monitor Look
II Fjärr eller Text II Flat Square
med kontrastglas II Högre
upplösning skarpare bild
II Eurokontakt - datoringång
II Utökad bandbredd II Front
anslutningar
Ca-pris fr 3800:-

~
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o~o HUSHÖRNAN
Att välja rätt fastighetsbyrå

är början till en bra affär

Q SKARABORGS 0521·12800 VA"NERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänersborgs Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-14250

Män man märker handlar hos
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SERVICE OCH INSTALLATION INOM
RÖR, VENTILATION OCH pLAT,

TILL VETTIGA PRISER!

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 18090

PKBANKEN

PKPrivat

PKFöretag

KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521118005

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

IHIIRlIRlDII E~R::~~~
Regementsgatan 29, 46232 Vänersborg, Tel. 0521/61690
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Vi utför:
Nybyggnad, ombyggnad,
reparationer samt markarbeten

Sundar
Bygg AB

KasenalIen 27 . Vänersborg

Tel. 0521/60100

Behöver Du låna?
Har Du dyra krediter? Nu kan vi åter lämna
vanliga banklån. Välkommen in för en
översyn av Din ekonomi.

Q~OSI(ARABORGSBANI(EN
~ Edsgatan 21, Vänersborg. Telefon 0521-12005.

Bok- och Pappershandeln
i centrum

- Din Bokiabutik -

82
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KUNGSGATAN 5, BOX 88, 462 21 VÄNERSBORG. TEL. 0521-10050.



Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

.••ocksåhos
Handelsbanken.

KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/12000
VÄNERSBORG
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Gåvor av
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld- och silver
arbeten samt matsilver

värde

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

84

Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON

Industrigatan l. Vassbotten

Tel. 101 28,

BIL.glas- Byggnadsglas-Glasmästeri

THERNQUISTS BLH. EFTR.
Box 235, Edsgatan 16, 462 23 Vänersborg

Telefon 10063



KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

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

rmJ!!j] BYGGVAROR AB
Östra vägen 24, VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90

Vi har
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnic
kerier till BANKER, RESTAURANGER, BUTIKER,
TANDLÄKARPRAKTIKER.

Vi utför även
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m.

Salonens Snickerier AB
L Vassbotten

tel. 0521-10913
'-- ----l
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God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

~{6AU2 ~k/JJJrtfJJ!kJd~
~flM-::L t.--==-=-lJLENiJERMARK5!
-=-- VANERSBORG • TROLLHATTAN ,

l SCANIA l~VOJ.KIIWAOEN l <III) AU~'I

östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80

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

Adress:
Hamngatan 7
462 33 Vänersborg
Tel: Växel 13850



BILAR

Philipson J.'>
FÖRSÄLJNING AV NYA OCH BEG BILAR

LEASING AV NYA OCH BEG BILAR
BILUTHYRNING,RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

PERSON OCH LASTBILSVERKSTAD
TENGGRENSTORPSV.14,VÄNERSBORG

I:e.', 0521-610 35 Me~es

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgolan 20 • Tel. 10311
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Barndomsminnen från 20- och
30-talets Vänersborg

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

Hästdroskor

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

Barndomshemmet

Min far Yngve Rudberg, sedermera domprost och biskop i Skara, var
komminister i Vänersborg åren 1919-1936 och tillika predikant vid
fängelset och lasarettet, vilket innebar att han ofta fick hålla tre guds
tjänster på en söndag. Säkert minns många äldre stadsbor honom ännu.
Som den äldste av tre syskon föddes jag 1920 och hade som första hem
Södergatan 8, ett hus som ännu finns kvar. Två år senare flyttade vi till
den dåvarande prästgården, det gamla trähuset med tillhörande träd
gård, Vallgatan 15. Den är det barndomshem jag minns och där vi bod
de ända tills vi 1936 lämnade staden. Tyvärr försvann det huset redan
strax efter andra världskriget, varför det är en ödets ironi att det första
hemmet som jag inte minns finns kvar, medan det som lever i alla mina
barndomsminnen för länge sedan är borta.

Denna trädgård mitt inne i staden var försedd med fruktträd och bär-
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buskar, en tid LO.m. med bikupor. Särskilt ståtligt var det stora päron
trädet, vars grenar olyckligtvis hängde ned över gatan och sålunda över
höstarna innebar en svår frestelse för passerande pojkar. Vi bodde på
nedervåningen och fars kollega kyrkoherde Gunnar Helander med fa
milj på övervåningen. "Farbror Helander", som vi alltid sade, hade
skaffat ett med skaft försett redskap med vilket han bekvämt från sin
veranda kunde plocka päron från det höga trädet. Jag minns hur han en
gång på bar gärning ertappade en liten pärontjuv med fickorna fulla av
de åtrådda frukterna. Helander, som var en hjärtans snäll och from
man, kunde se nog så skräckinjagande ut med sin kraftiga lekamen,
gråa skägg och mullrande stämma. Den arme gossen blev så förskräckt
över hans uppenbarelse, att det började rinna ur byxorna, varvid kyrko
herdens hjärta genast veknade och han fick fri lejd med sitt byte.

l början av 30-talet var s.k. jordbanetävlingar aktuella, och en gång
cyklade vi till Trollhättan för att vara med om ett sådant evenemang där
dåtida idoler som Ivar Skeppstedt och Ragnar Sunnquist fräste runt
med sina motorcyklar så att kolstybben yrde över åskådarnas ansikte
och kläder. Sedan skulle vi förstås så gott vi kunde på våra cyklar efter
likna dessa folkhjältar, och det skedde i prästgårdsträdgården. Vi två
bröder och några klasskamrater körde "stora" och "lilla rundan" runt
trädgårdens gräsmattor med ena foten skrapande i innerkurvan som de
stora pojkarna gjorde. Tid togs med en stor gammaldags väckarklocka,
så det blev knappast fråga om tiondels sekunder. Och det var nog mer
tur än skicklighet att vi inte drabbade någon stackars besökare till präst
familjerna.

Över huvud taget hade det ju sina sidor att vara prästbarn i småsta
den. Man var ganska påpassad, och inte sällan blev vi i mer eller mindre
viskande ton utpekade som "prästens ongar". Jag minns ännu livligt,
hur skönt det kändes när man efter skolans slut i början av juni fick åka
bort till "sommarnöjet" i Bohuslän, där man inte var så känd och iakt
tagen som hemma i Vänersborg.

"Förberedande"
Jag började skolan höstterminen 1927. Det var i den s.k. förberedande
skolan som var förenad med flickskolan, men där även pojkar togs
emoL Den var då inhyst i gamla dövstumsskolan på andra sidan järnvä
gen på vägen till Egnahem. Min första lärarinna, som jag ännu minns
med respekt och tillgivenhet, hette Maria Stålhandske, gift med en offi
cer vid Västgöta regemente. Långt efter sin avflyttning från Vänersborg
två år senare höll hon årlig kontakt med mig under lång tid. På vintern
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då jag gick i "andra förberedande" väntade min mor sitt tredje barn,
och "fröken" Stålhandske, som kände familjen, frågade mig titt och
tätt: "Hur står det till med mamma?", vilket mycket besvärade mig.
Men så en morgon i februari kunde jag så snart skoldagen hade börjat
räcka upp handen och stolt meddela: "Fröken, jag har fått en liten sys
ter i natt!" Under två år gick min yngre broder - så småningom chef
för marinen - och jag i samma skola, gamla "döven" , och hade ofta
sällskap på skolvägen. I dessa inflationstider kanske följande lilla epi
sod kan ha sitt intresse. En gång på väg till skolan hittade vi en ettöring
på trottoaren. Stolt stegade vi in i den lilla speceributiken och förkunna
de: "Vi ska ha för ett öre halvöres kola!" Vi fick alltså en kola var, och
den dagen var räddad!

Man bodde visserligen i en stad, som på den tiden hade 8 a9.000 invå
nare, men man hade den rena landsbygden nära inpå sig, och årstider
nas växlingar präglade i hög grad vår tillvaro. Om vintern färdades man
till skolan på sparkstötting, detta trevliga men, i varje fall i södra Sveri
ge, nu tyvärr nästan helt avskaffade fortskaffningsmedel. Vi pojkar
döpte våra sparkar till stolta namn som Pilen eller Blixten, och på ras
terna praktiserades kappsparkning mellan svettiga och flåsande rivaler.

"Pota kula"
Men så snart snön smält undan, kom kulorna fram. Vi kallade det att
"pata" kula, och under dessa hektiska vårveckor gick både raster och
den mesta övriga fritiden åt till denna verksamhet. Man placerade sig
med ryggen mot en husvägg, med benen spretande isär, och mellan dem
byggde man upp sin "pyramid", som det gällde för de andra att träffa
med en kula. Lyckades man slå kull pyramiden, vann man alla kulor
den bestod av. "Fyrapyramider" var det vanligaste, men det förekom
sådana som bestod av ända upp till tio kulor. Den som ville pröva lyck
an måste stå på ett avstånd av lika många steg som det fanns kulor i py
ramiden.

Man gick till skolan om morgonen med en mer eller mindre välfylld
kulpåse men kunde aldrig veta, hur mycket som skulle återstå vid hem
komsten. Min bror och jag mindes och talade många år efteråt om en
speciell dag, då vi möttes på en rast och sorgset konstaterade, att vi till
sammans bara hade en kula kvar. Såsom den äldste fick jag det ansvars
fulla uppdraget att förvalta denna vår sista chans. Desperat satte jag allt
på ett kort, sikta på en "tiopyramid" - och slog omkull den! Vi hade
nu alltså fem kulor var som nytt startkapital, turen höll sedan i sig, och
hemma vid middagen kunde vi stolt visa upp var sin fulla påse med ku
lor i alla kulörer.
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Att "sve'"
Till våren hörde också det speciella nöje som nu - i varje fall i tidnings
notiser om pojkars framfart - benämnes att lunta, men som vi kallade
att "sve'" . Man förvärvade alltså på mer eller mindre olovligt sätt en
tändsticksask och smög sig sedan med någon likasinnad ut i omgivning
arna, gärna till "regementsfältet". Om man trodde sig vara osedd, tut
tade man sedan på det torra fjolårsgräset. I regel gick det ju lyckligt,
och någon mera remarkabel eldsvåda var i vart fall jag inte med om att
anstifta. Men en gång blåste det mer än vanligt, och elden började spri
da sig oroväckande snabbt. Vatten fanns inte tillgängligt, paniken var
nära, men nöden är som bekant uppfinningarnas moder. Vi slet av oss
våra tjocka vinteröverrockar, gedigna plagg av vadmal som ett nutida
barn knappast skulle kunna förmås att bära. Med dem bearbetade vi el
den och lyckades efter en stund - bokstavligen med svett och möda 
få bukt med den.

Men äventyret fick ett efterspel. På hemvägen märkte vi att våra
rockar, som tidigare företett en ganska jämngrå anblick, nu skiftade i
flera färger bland vilka det sotsvarta dominerade. Detta fyllde oss med
förskräckelse: Vad skulle far och mor säga? Rockarna var tämligen nya
och för den tiden dyra plagg. Vi fann det rådligast att förpassa oss in
fönstervägen, vilket var en enkel sak, då vi bodde på nedre botten.
Osedda tog vi oss till tamburen, hängde upp de olycksaliga rockarna
och hade tämligen diffusa tankar på någon slags rengöringsprocedur .
Men innan något hunnit göras åt saken, hördes mors röst, och den lät
inte glad: "Vad är det för en förskräcklig lukt i tamburen?" Faktum var
att rockarna utsände en odör som avsevärt påminde om rökt skinka 
med tonvikt på rökt - och därmed var vi alltså avslöjade. Över den
därpå med största sannolikhet följande bestraffningen har en barmhär
tig glömska svept ett töcken, men det dröjde innan vi "svedde" nästa
gång.

Bio
Vi var ju unga långt före TV:ns tid, och i radion var det i stort sett bara
"Barnens brevlåda" med Farbror Sven och Efraim Alexander som man
hade riktig glädje av. Nej, det stora nöjet var bion med sina barnföre
ställningar, som man då och då fick gå på. Man kan nog säga, att Vä
nersborg för sin storlek på 30-talet var ganska välförsett med biografer
- Stjärnan, Metropol. Blåsut-bio, Stora biografen (Arbetarföreningen)
är de jag kommer att tänka på - kanske fanns det ännu flera? Våra sto
ra favoriter var de båda danska komikerna Carl Schenström och Harald
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Madsen, mer kända som Fyrtornet och Släpvagnen. När nu någon av
deras filmer annonserades på en av biograferna, spred sig genast den
glada nyheten bland oss barn: det har kommit en ny Fyr och Släp! Så
löd den korta och praktiska benämningen. Affischerna studerades no
ga, och med tillfredställelse konstaterades, att det på lördag kl. 5.30 em,
gavs en "barn- och familjeföreställning" till vilken biljetterna betingade
det facila priset av 35 öre.

Det var dock inte tal om att infinna sig vid den utsatta tiden - nej,
minst en halvtimme i förväg måste man ställa sig i den kö av förväntans
fulla och stojande ungar som ringlade sig utmed "Stjärnans" gulmålade
trävägg. (Någon gång kunde man få dra iväg över Dalbobron ända till
Blåsut-bio.) De lyckliga som kunnat tränga sig in först störtade upp på
läktaren. Där var det finast att sitta, bl.a. för att man därifrån i skydd
av mörkret kunde med kola- och tuggummipapper bombardera sina an
tagonister nere i salongen, något som ytterligare ökade den spänning
och upphetsning som ett biobesök alltid förde med sig.

När min bror och jag var i tio-tolvårsåldern, flyttade en farbror till
staden, som hade den för oss värdefulla egenskapen att vara ungkarl.
Det blev snart en fast etablerad tradition att han skulle bjuda oss, så
snart en ny "Fyr och Släp" uppenbarade sig. Hans närvaro vid före
ställningarna hade också det goda med sig, att den skyddade oss från de
trakasserier man annars kunde utsättas för av "fiender" både i kön ut
anför och inne i biografen.

Visst var de ofta mycket enkla, dessa Fyr och Släp-filmer, och deras
konstnärliga nivå stod väl inte alltid så högt. Men de var god och oför
arglig underhållning för den som hade barnasinnet i behåll, och med sitt
ofta litet sorgmodiga yttre utstrålade de båda kumpanerna en god och
varm mänsklighet. Och så hade man ju den trygga förvissningen att hur
förtvivlad situationen än tedde sig för Fyr och Släp, så redde det till slut
alltid upp sig.

Flickskolan

Som jag redan nämnt, gick jag till en början i "förberedande" som
omfattade tre klasser. Men just då vi skulle börja läroverket, ändrades
realskolan från sex- till fem-årig. Vi måste därför stanna ännu ett år i
flickskolans hägn, och vi fem pojkar fick alltså tillbringa vårt fjärde
skolår som elever i flickskolans första klass. Jag kan alltså skryta med
att verkligen ha gått i flickskola, inte bara i "förberedande". Det året
fanns alltså inte längre några förberedande klasser, utan flickskolan be
stod då av ett lOO-tal flickor och fem pojkar! Det hände ju ganska ofta,
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att någon välvillig tant eller farbror frågade i vilken klass man gick, och
man skruvade nog en hel del på sig, innan man klämde fram med den
hemska sanningen.

Flickskolan styrdes då med fast hand av fröken Signe Hjerten för vil
ken vi hade en oerhörd respekt. En gång hade hon oss tillfälligt en geo
grafilektion, och jag minns ännu att jag på darrande ben fick gå fram
och peka ut något på kartan, vilket dock avlöpte lyckligt. Flickskolan
var på den tiden 8-klassig, och de stora damerna i åttan föreföll oss som
riktiga "tanter", då de arm i arm promenerade på rasterna. Vi tog oss
en gång orådet före att kasta snöboll på dessa damer med påföljd att de
skvallrade för en lärarinna. Nu hörde det till saken att man hade s:k. an
märkningsböcker, där målsman med sin namnteckning skulle bestyrka
att han sett det som skrivits in. Snöbollskastningen resulterade nu i att vi
alla fem gossar fick "anmärkning för upprepad olydnad" - jag har än
nu kvar det dyrbara dokumentet. En kollektiv bestraffning gör ju sällan
nytta, och den tog vi lugnt, men det värsta var att presentera boken
hemma och få min fars namnteckning i den. Han tog det dock som en
man, och någon bestraffning från hans sida blev det inte tal om.

Den lärarinna i flickskolan som gjorde det starkaste intrycket på mig
var nog Estrid Sahlen som vi sista året hade i svenska. Det var med viss
bävan vi första gången mötte henne, eftersom vi hade hört mycket talas
om hennes stränghet. Och visst kunde hon vara sträng, men bara när
hon upptäcktre slarv och lättja hos sina elever. Om man bara gjorde sitt
bästa, hade man aldrig något att frukta. Och bakom den sträva ytan
glimmade ibland fram något av uppskattning, ja t.o.m. kärlek till "hen
nes" flickor och gossar.

På vintrarna använde vi ju, som jag nämnt, sparkstötting på skolvä
gen, och om man då träffade på fröken S., kunde man ibland få skjutsa
henne. Det betraktades som ett stort privilegium. Aldrig glömmer jag
heller hennes glädje, när alla hennes elever klarade av tentamen för att
komma in i läroverket. Vi var några stycken som hade lovat att komma
hem till henne och berätta hur det gått. Vi fann hennes glädje, minst lika
stor som vår egen och tog nästan med vördnad emot de karameller hon
bjöd på.

Läroverket

På den tiden var det så att alla som ville komma in i realskolans första
klass måste genomgå inträdesprov. Den stora majoritet som kom från
folkskolan slapp undan med prövning i svenska och matematik. Men
för oss stackare som kom från "förberedande" gällde hårdare villkor.
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Vi måste pröva i alla läsämnen, en procedur som tog två hela dagar.
Aldrig senare i livet, vare sig i studentexamen eller inför universitetsten
tamina, har jag känt en så stor nervositet som den som lO-åringen kände
dessa junidagar 1931. Av själva förhören minns jag inte mycket utom en
kuriös detalj från förhöret i biologi. Då ställdes frågan: "Vad är kött?"
Något så självklart hade man ju aldrig reflekterat över. Det svar som
förväntades skulle lyda: "Kött är muskler".

Om oron hade varit stor, så var glädjen desto större, när man fann
sitt namn på anslaget bland dem som kommit in i klass 15

• Och aldrig
har jag väl med större stolthet burit något plagg än den skolmössa med
en etta i som genast inköptes i hatt- och mössaffären på Edsgatan. Man
tyckte att alla man mötte på gatan borde falla i förundran och beundran
över den.
Inför skolans början på hösten hade man från äldre kamrater hört ett
dunkelt tal om något hemskt som kallades för "skoldunken" . Det var
tydligen något slags rit genom vilken man upptogs som fullvärdig med
lem av läroverkets elevkår. Inte utan ängslan gick man därför till den
första skoldagen i slutet av augusti. På första rasten avslöjades så san
ningen för oss. Proceduren tillgick så, att två äldre pojkar fattade tag i
delinkventens högra resp. vänstra hand och fot, varefter han bars fram
till skolans vägg och hans bakdel flera gånger dunkades mot väggen.
Kollegiet såg tydligen genom fingrarna med denna sed, då jag minns att
flera lärare genom fönstren skrattande betraktade skådespelet. Men ett
par år senare skadades ett av "offren", vilket ledde till omedelbart för
bud. Det skulle vara intressant att veta, hur gammal den här något be
tänkliga traditionen kunde vara.

Om man hade haft respekt för fröken Hjerten, hade man det inte
mindre för läroverkets rektor Ernst Lundberg, "Kasper". Han var inte
bara rektor under den långa perioden 1919-1947 utan också mycket
verksam i det kommunala livet med många och långvariga förtroen
deuppdrag. Han var född på Ernst-dagen den 2 mars, och jag minns än
nu hans 50-årsdag 1932, mitt första år i läroverket. Omedelbart efter
morgonbönen sjöngs till ackompanjemang av den gamla skraltiga
orgeln "Ja må han leva", varefter skolans äldste elev, sedermera kyrko
herden Nils Björkquist, steg upp och framförde elevernas hyllning, var
på "Kasper" i sitt svarstal på sin sonora skånska bl.a. yttrade: "Jag
hoppas att det kommer från hj ärtat och inte bara är tomma ord!"

När jag långst senare, ca 1970, höll ett föredrag i Vänersborg, kom
den då 88-årige Lundberg fram efteråt och lade ceremoniöst bort titlar
na, något som jag mycket uppskattade. Ernst Lundberg har efterlämnat
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ett storverk av bestående värde genom sin matrikel över läroverket
1821-1947, som trots vissa ofullständigheter är en ovärderlig person
historisk källskrift.

Under mitt sista år i Vänersborg, i första latinringen, hade vi Rektorn
i matematik. Den något skräckblandade vördnad man tidigare hade
känt för honom förbyttes då i verklig respekt. Bakom den något kärva
ytan fanns en absolut plikttrohet, en kärlek till eleverna och tilllärover
ket, som han helt identifierade sig med.

Gamle lärare

Bland det dryga 20-talet lärare som jag hade under mina fem år i läro
verket vill jag bara nämna några. På den tiden var ju tyska första främ
mande språk, något som jag alltid har varit tacksam för - man fick ju
då nämligen lära sig grammatik till skillnad från senare tiders barn. Min
första tysklärare var Ella Mårtensson, en liten energisk skånska som la
de ner en otrolig möda på att lära de ofta motsträviga adepterna glosor
och grammatik. Att man kunde ha någon glädje av att tala språket var
det inte många som tänkte på för 50-60 år sedan. När någon trög gosse
inte fort nog fick fram sitt svar, ropade fröken M. uppfordrande på sitt
hemlands tungomål: "Blir där något?", vilket väl snarast hade motsatt
effekt mot den avsedda. På den tiden reste man sig ju upp, när man sva
rade, och fröken M. hade det systemet vid glosförhören, att de okunni
ga fick stå kvar en stund och skämmas - tanken var förmodligen att
denna nesa skulle ha avskräckande verkan på de övriga. Men i prakti
ken blev det ofta så att större delen av de 35 eleverna stod i gångarna
och hängde, varför man nog kan ifrågasätta nyttan av det hela. Men jag
är fröken M. evigt tacksam för de gedigna grunder hon gav mig i både
tyska och i grammatik över huvud taget.

En av de lärare jag tyckte bäst om var den store hedersmannen Josef
Sjögren. Han hade biologi som huvudämne och var dessutom skolans
bibliotekarie - jag hade stor glädje av honom i båda dessa hans egen
skaper. Han hade en förmåga att hos intresserade elever väcka en kärlek
till naturen, som väl ofta blev livslång. Hos mig väckte han intresset
först för växter, och jag fick ett ganska välfyllt herbarium - då levde ju
ännu den linneanska traditionen med växtsamIande, och man gjorde ex
kursioner t.ex. till Halleberg utrustad med portör, växtspade och Krok
& Almquists flora. Men framför allt var det fågelintresset han gav mig,
något som jag har haft mycket glädje av senare i livet. Av hans under
visning i det fallet minns jag särskilt en detalj - han sade, att sädesärlan
är den punktligaste av alla flyttfåglar, "den kommer alltid till Väners
borg den 9 april" .
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Under min tid i läroverket byggdes den tredje våningen till på den
gamla läroverksbyggnaden. Under den tiden hölls morgonbönen i kyr
kan, vilket väl knappast höjde andakten men snarare hade den effekten
att det blev nästan omöjligt att kontrollera läxläsning eller annan verk
samhet i bänkarna under morgonbönen. När ombyggnaden var klar,
hade en ny fin orgel installerats och under mitt sista år fick jag fungera
som biträdande organist under morgonbönerna som medhjälpare till
min vän Ingemar Löfquist, sedermera läkare. Han var Lö. den fjärde av
fem bröder som alla gick i läroverket - fyra av dem tog också studen
ten där. Som belöning för denna min insats fick jag vid avslutningen ur
inspektors, kyrkoherde Helanders, hand mottaga ett kuvert med inne
liggande tia - det var faktiskt litet pengar på den tiden!

Regementet

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

Torget

Vänersborgs torg är märkligt på flera sätt. På "min" tid var det helt öp
pet utan på senare tid tillkomna byggnader och fontän. På norra sidan
stod alla bussarna som gick till Vargön, Nordkroken o.s.v. Torgdagar
var det festligt att gå på torget. Man strövade omkring bland alla stån
den och vagnarna - då var det ju t.ex. ännu tillåtet att sälja köttvaror
helt öppet i det fria. Fascinerande var det att konstatera att en dialekt
gräns gick tvärs över torget. I väster, mot residenset, stod dalbönderna
från vilka man kunde höra fina exempel på "Viby-i" som i namnet Sivi
ken. I öster, mot kyrkan, höll de trygga västgötarna till. Torget motsva
rar ju exakt ett kvarter om ca ett hektars yta, och min far brukade
skämtsamt säga att om man placerade alla stadens dåvarande invånare
på torget, män, kvinnor och barn, skulle de få drygt en kvadratmeter
var, alltså ganska gott om plats.

Vänersborgarna är ju med rätta stolta över sin "kulturaxel", ett be
grepp som var okänt under min skoltid. Staden lever ju också upp till
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sin rang som Lilla Paris med de i vart fall på min tid vanliga benämning
arna plantage och jetee. Man hade ju t.o.m. två plantager, kyrk- och
museiplantaget. Länge undrade jag över det mystiska ordet "sjöten"
och trodde att det hade med sjö att göra, tills jag upptäckte att det var
det franska ordet för pir eller vågbrytare. Jag vet inte, om dagens vä
nersborgare känner till och använder denna speciella benämning.

Lasarettet

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

Fängelset

Fängelset var ju en sluten värld, och jag minns med säkterhet bara en
gång som jag kom innanför dess murar. Jag fick nämligen i uppdrag att
som vikarie för den ordinarie organisten Carl Hessel spela på en julotta,
med all sannolikhet 1935. Det var den märkligaste gudstjänst jag varit
med om. Utom min far och jag var bara fängelsedirektören och en över
konstapel synliga. Alla övriga satt i sina celler med dörrarna på glänt.
Man såg alltså ingen av den egentliga "församlingen" utan hörde bara
en brummande sång tona fram genom dörrspringorna. Far var mycket
intresserad av fångvård och publicerade två på sin tid ganska uppmärk
sammade böcker "Innanför murarna" om egna upplevelser bland fång
ar och "Fången har ordet", en genomgång av vad fångarna har skrivit
om sitt fängelse. När han sedan flyttat till Uppsala som direktor för
Fjellstedtska skolan, hände det då och då att någon luggsliten mansper
son dök upp och bad att få tala med "pastor Rudberg". Han kunde då
inleda samtalet ungefär så: "Ja, hm, pastorn, vi träffades i
Vänersborg" . Det var en f.d. "bov" som väl oftast hoppades på ett litet
penningbidrag.
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Alla som kände min far vet att han i hög grad ägde humorns oskatt
bara gåva. En av dessa "bovar" kom en gång med en replik, som myck
et roade far och som han ofta citerade. Man hade talat om tiden i Vä
nersborg, och så avrundade mannen det hela med att säga med en liten
suck: "Ja, pastorn, på den tiden var vi unga och vackra, nu är vi bara
vackra". Min fars efterträdare som biskop, den likaledes mycket hu
morbegåvade Sven Danell, använde denna historia i en minnesruna över
far vid hans bortgång 1978.

En annan mycket humoristisk präst och god vän till far var den kände
Olle Nystedt som slutade som domprost och "pastor primarius" i
Stockholm. På 20-talet var han kyrkoherde i Dala i Falköpings-trakten,
och efter ett besök hos oss i Vänersborg kunde min mor berätta följan
de. Min far skulle ledsaga honom till hans sovrum, men den promena
den på något tiotal meter tog ca en halvtimme. Först berättade den ene
en historia, strax skulle den andre överträffa honom med en ny historia,
o.s.v. De var båda två, som far brukade uttrycka det "fulla av
historier", vilket tycks vara ganska vanligt bland präster.

Prästgården

Den gamla prästgården på Vallgatan 15 hade sina brister, men vad jag
framför allt minns var den hemtrevnad man där kände. Till en början
fanns det bara kakelugnar för uppvärmning och torrklosett, men efter
en stor renovering 1929 installerades både centralvärme och WC, båda
nymodigheter som vi upplevde som mycket imponerande, även om jag
även därefter om nätterna kunde höra en råttas gnagande i väggen intill
min säng. Den i källaren placerade värmepannan fick tydligen slockna
på nätterna, för jag har ett livligt minne aven äldre man, av oss kallad
"värmegubben" , som tidigt om morgnarna kom och tände, vilket ju
märktes genom karakteristiska ljud i alla element.

På husfasaden mot gatan fanns två små "fusktorn" av trä, som bara
tjänade till prydnad. En stor sensation var det, när det ena tornet en blå
sig höstnatt helt enkelt blåste ner och hamnade på trottoaren. Lyckligt
vis drabbades ingen förbipasserande, men händelsen gjorde ett outplån
ligt intryck på barnasinnet.

Hamnen

Under min Vänersborgs-tid var både landsväg- och järnvägsbroarna vid
inre hamnen rörliga, varför kanalbåtarna mellan Göteborg och Stock
holm lade till mitt inne i staden snett emot riksbankshuset. Det var ett
stort nöje att gå ned till hamnen och titta på dessa båtar, som då var be-
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tydligt flera, t.ex. de för länge sedan försvunna Astrea, Ceres och Pal
las. Det kändes som en fläkt från stora världen. En annan sådan fläkt
kunde man uppleva genom att cykla till Öxnereds station vid de tillfäl
len, då ett tåg stannade där som hade direktvagnar från Oslo til Berlin.
Vänersborgs station däremot var inte så populär - de små UVHJ-tågen
var ju inte så mycket att titta på.

Karaktären av hamnstad präglade i ganska hög grad min barndoms
Vänersborg. I hamnen regerade hamnkapten Jönsson, som hade ett eld
fängt humör. Vi var några pojkar som en gång råkade trampa på en pre
senning på kajen. Då kom hamnkaptenen utfarande ur sitt kontor och
gav oss en utskällning som jag sällan hört maken till. Det förekom
också en och annan s.k. hamnbuse, särskilt minns jag den store och
kraftige man som kallades "Kalle potäta" och som ofta sågs i berusat
tillstånd och då ingav oss pojkar en hälsosam respekt. Han verkade
stark och farlig, och man tog gärna en omväg när man såg honom på
håll.

Jag brukar alltid för med staden obekanta skryta med Vänersborgs
omgivningar - utsikten från Skräcklan norrut med bara himmel och
"hav", med Halle- och Hunneberg på ena sidan och den vackra
Dalslands-kusten på den andra. Under några år hade far en liten båt
med aktersnurra, och jag minns några utfärder, t.ex. till Ursand. Men
sorgligt att säga hade den där snurran en tendens att inte vilja starta eller
att stanna, och far som inte var så praktiskt sinnad tröttnade så små
ningom och gjorde sig av med båten till vår stora sorg. Den låg sedan
flera år upplagd på Vassbotten-området, och jag gick ibland dit med
kamrater och visade dem "vår båt". Till mina outplånliga barndoms
minnen hör också båtarnas dubbla tutanden för broöppningen, som
man hörde på kvällarna innan man somnade och som medförde ett slags
trygghetskänsla.

Husdjur
Som många barn hade vi länge tjatat på våra föräldrar om att få ett
husdjur. Och så småningom fick vi en katt, som av någon anledning
fick namnet Pea. Hon kom från vårt dåvarande sommarställe vid By
fjorden nära Uddevalla. Vi var mycket lyckliga över henne, och hon
fann sig snart tillrätta i prästgården och dess omgivningar i Vänersborg.
Men som många katter kom hon gärna dragande med råttor och fåglar
som hon fångat. Särskilt minns jag en gång då vi skulle resa bort och det
var bråttom. Just när taxibilen väntade utanför, kom Pea och lade ifrån
sig en stor duva på bästa salongsmattan - stor uppståndelse! Pea stod
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ofta utanför vår dörr och ville bli insläppt. Då hände det åtskilliga gång
er att den snälle "farbror Helander" passerade och förbarmade sig över
henne genom att ringa på vår dörr. När det öppnades, sade han alltid:
"Här är Peas ombud".

Fram på våren upptäckte vi att Pea skulle få ungar, och den stora frå
gan var nu: skulle den lyckliga tilldragelsen äga rum före eller efter vår
flyttning till landet? Lantflyttningen var på den tiden en omständlig
procedur. En lastbil hade hyrts som transporterade en mängd saker,
sängkläder och jag tror t.o.m. en eller annan säng. Nu inträffade det
märkliga att Pea fick den första ungen i Vänersborg, den andra under
själva färden och den tredje vid framkomsten! Tyvärr överlevde bara
en, en vild krabat som hette Petter och som vi behöll en tid framåt. Han
lyckades bl.a. riva ner ett helt julbord genom att hoppa upp och fastna
med klorna i duken. I klass 25 skrev jag en uppsats som jag ännu har
kvar över ämnet "Ett djur som jag är vän med". Den slutar med de an
slående orden: "Nu är Pea gammal och ligger mest och drar sig framför
spisen" .

Två minnesvärda händelser

Under mitt sista år i Vänersborg bevittnade jag två minnesvärda händel
ser. En mörk höstkväll 1935 avtäcktes minnestavlan över Birger Sjöberg
på det hus i Nordstan där han bodde som ung. Det var 50-årsdagen av
hans födelse. Han hade ju avlidit endast 44-årig - hans känsliga sinne
hade haft svårt att klara den väldiga publiciteten kring Fridas bok och
Kvartetten tillika med den psykiska anspänningen under <;le turneer han
mer eller mindre tvingades till av sin popularitet.

Den andra minnesvärda händelsen inträffade på försommaren 1936,
då bysten av den driftige landshövdingen Erik Josias Sparre invigdes i
kyrkplantaget till 50-årsminnet av hans död. Närvarande var bl.a. den
myndige prosten L.M. Engström i Bolstad, som samma år gav ut en bok
om Sparre. Som många säkert ännu minns, inträffade då en pinsam
"incident". När täckelset fallit, lyste i solskenet en butelj som en okänd
gärningsman hade lyckats fästa om landshövdingens hals. Förvirring ut
bröt, och det dröjde en stund, innan brandkåren kom tillstädes och med
hjälp av "stora stegen", som det stod i en Stockholms-tidnings referat,
lyckades avlägsna den förargelseväckande tingesten. Oavsett vad man
tycker om tilltaget, kan man väl konstatera att inte många har lyckats
genomföra ett "practical joke" som väckt så stor uppmärksamhet.

Ja, då kan man i minnets försonande ljus se tillbaka på en barndom i
20- och 30-talets västsvenska småstad. Det var en tid som för yngre ge-
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nerationer måtte te sig oändligt avlägsen, en tid då man kunde gå på bio
för 35 öre, då ett hembiträde eller "jungfru", nu en utdöd art, hade 30
kronor i månaden och en "barnflicka" 10-15 kronor. Dessa kanske li
te osorterade erinringar har nedskrivits allteftersom de dykt upp i mitt
minne utan alla litterära anspråk. Och fastän jag flyttade från Väners
borg för mer än ett halvsekel sedan, räknar jag mig ännu som västgöte
och vänersborgare och är stolt över att tillhöra Vänersborgs Söners Gil
le.

Stig Yngve Rudberg lämnade Väners
borg 1936, och tog 1939 studenten i Upp
sala. Vid universitetet där avlade han si
na examina och blev 1954 fil. doktor och
docent. Efter tjänstgöring vid flera gym
nasier samt vid Uppsala och Stockholms
universitet blev han så 1966 professor i
grekiska språket och litteraturen vid
Lunds universitet. Han pensionerades
1986. Prof. Rudberg är ålderman i Väst
göta Gille i Malmö, som 1990 kan fira
sitt 100-årsjubileum.
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Rådman Albert Carlsson
i ny belysning

Vid ett besök i Vänersborg för några år sedan träffade jag dåvarande
vattenrättsdomaren Einar Weiss. Han var för frimurarnas räkning sys
selsatt med en minnesskrift som senare trycktes under titeln "S:t Johan
neslogen Räta Vinkeln 1875-1975". Han hade under sina förarbeten
gjort en upptäckt som förbryllade honom. Den gällde rådman Albert
Carlsson, förebilden till Rådman i "Fridas bok".

Albert Carlsson avled i juni 1912. En minnesfest över honom avhölls i
vanlig ordning i logen söndagen den 16 februari 1913. Parentationen
framfördes av Bror Emil Hildebrand. Det som förvånade Einar Weiss
var att denna parentation ej tagits med i den minnesskrift över logen un
der åren 1900-1925, som senare gavs ut. Weiss hade inte heller kunnat
återfinna Hildebrands tal i logens arkiv.

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

Fru Carlotta Carlsson f i Hangelösa
1842. Gift med Albert Carlsson.
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I sin skrift om Räta Vinkeln påpekar Weiss också en annan egendom
lighet i samband med Albert Carlssons frånfälle. Jordfästningen förrät
tades av komminister Sven Sundborg, även han en ordensbroder, "som
enligt den bortgångnes önskan i sitt griftetal ej berörde hans
livsgärning". Sundborg yttrade bl a: "All berömmelse är till intet och
klandret må tystna, sedan människan ställts inför den Högste domaren,
som ensamt rätt dömer."

Weiss framhåller vidare att minnesrunan i ELA "röjer en viss kritik
mot Albert Carlsson" och att rådmannen "i den ännu kvarlevande
muntliga traditionen är en omstridd man".

Begravningen den 28 juni 1912 försiggick emellertid under "mycket
stor tillslutning av stadens befolkning, stater och kårer. Allmänt flagga
des på halv stång och affärerna hade stängt under ett par timmar."

Einar Weiss undrade över vad uteslutningen av parentationen egentli
gen berodde på. Det måste rimligtvis röra sig om en prickning. Albert
Carlsson hade under sin stundom hänsynslösa framfart som stadens
mäktigaste man skaffat sig många fiender, men det räcker inte som för
klaring. Det måste ha funnits något särskilt skäl.

Jag berättade då att jag aven slump fått ett par brev i min hand vilka
av allt att döma innehåller gåtans lösning.

Kontraktspro.sten Carl Adolf Carlsson, f
1807 i Linköping d 1858 i Vänersborg.
Kyrkoherde i Vänersborg 1836-1858.
Fader till Albert och Bengt Carlsson.
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Einar Weiss snuddar själv vid den när han i sin karaktäristik av råd
mannen citerar ett stycke ur romanen "Ett dagsverke" av Elsa Carls
son. Hon var dotter till Albert Carlssons yngre bror Bengt. Om sin far
bror skriver Elsa Carlsson:
"Han hade beslutat att bli sin stads mäktigaste man och han blev det.
Böjde man sig ej för hans sakkunskap och begåvning, så måste man till
slut dock vika för hans okuvliga vilja, som plöjde sig väg genom den
hårdaste mark. Så småningom hade han maktens trådar i sin hand. Tju
gofem år tog det för motståndarna att undergräva hans ställning men då
stod han också på gravens rand. Under dessa 25 år förde han spiran i
staden och landstinget med upplyst despotism, modig och listig, välvillig
och känslolös, temperamentsfull och kallt beräknande."

Romanen kom ut 1927. Man fäster sig vid ord som "känslolös" och
"kallt beräknande", men ännu ansåg Elsa Carlsson tydligen att det var
för tidigt att tala klarspråk. Kanske ville eller vågade hon inte. Det tycks
ha varit en ren tillfällighet att hon på sin ålders höst tog till orda.

Sommaren 1962 fyllde Elsa Carlsson 80 år. Hon befann sig då av häl
soskäl på ett högfjällshotell i Norge. Där hade hon i Dagens Nyheter läst
en artikel av tidningens New york-korrespondent Sven Åhman. Den
handlade om några pappersfynd som rörde den gamla svenska besitt
ningen i Västindien, Saint Bartholome. Artikelförfattaren vädjade till
läsarna att höra av sig med uppgifter om ön.

Elsa Carlsson' skrev då och berättade att hennes farfar, Carl Adolf
Carlsson, varit guvernementspastor på Saint Bartholome åren
1830-36. Han var född 1800. "Han var son till kronoinspektör C.J.
Ljunggren i Vadstena, men som han föddes till vänster, fick han inte bä
ra faderns namn utan kallades Carlsson efter moderns senare make.
Blev dock tagen som fosterson av Ljunggren. 1827 blev han fil. dr i
Uppsala. 1836 blev han kyrkoherde i Vänersborg och sedan kontrakts
prost. Han dog 1858."

Elsa Carlsson påpekar i förbigående att "en farbror till mig var råd
mannen i Birger Sjöbergs Fridas bok". Hon tillägger att det skull intres
sera henne mycket att få veta något mera om sin farfars tid på Saint
Bartholome, särskilt om de skolor han uppgetts ha grundat på ön. Hon
hade själv varit lärarinna och undertecknar brevet Elsa Carlsson, "f.d.
biträd förestånd. vid n. komm. mellanskolan i Sthlm, nuvar. S:t Görans
samrealskola, förf. till bl.a. Ett dagsverke, En skola skapas, De sju sys
konen på Lunde."

Tidningen hörde genast av sig med en förfrågan om hon inte hade
mer att berätta om sin farfar. I sitt svarsbrev skriver hon att det har hon
inte. I stället röjer hon vad hon vet om rådman Carlssons affärer.
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"Min far Bengt Carlsson och min farbror, Albert Carlsson, rådman
nen hos Birger Sjöberg, sysslade med sädesaffärer med min mors arve
gårdar som grund. Min mor var förmögen storbondedotter i Dalsland
och ägde flera gårdar. I början av 1880-talet segrade frihandlarna i Sve
riges riksdag. Det kom billig säd från Amerika. De båda bröderna var
nära ekonomisk ruin. Albert Carlsson förmådde i en hast min far att ta
en livförsäkring på 65000. Bröderna var i Sthlm. Min mor fick i juni 85
ett brev från min far med allvarliga eller lustiga verser till vart och ett av
de sju barnen på 2-12 år.

Min mor förstod sedan, att det var ett avskedsbrev. Om några dagar
kom ett telegram, att far var död. Mor hindrades av svågern att se far.
Hon skulle bli för upprörd. Vänersborg gungade av rykten. När vi mins
ta kom till skolan, möttes vi av kamraternas Din pappa är inte dö. Har
rymt te Amerikat. Dä va sann i kista.

Kanske sköt han sig, kanske tog han gift. Vi vet inte. Rådmannen tog
det mesta av livförsäkringen. Process mellan mor och svågern. Mor
tvangs till förlikning. Skulle få "hjälp i yttersta nöd". Rådman räddade
sin ekonomi. Regerade sedan Vänersborg enväldigt i 25 år. Min yngste
bror, nu 85, har försökt forska i papperen. Om processen är allt borta.
Mors gårdar sålda. Vi bodde till 95 med stora skulder på Mariero - i
mina böcker kallad Lunde -. Då konkurs. Rådman sände från år 95 till
mors död 1910 75 kr. i månaden."

I ett sista brev till tidningen, daterat den 3 augusti 1962, gör Elsa
Carlsson ett tillägg om rådmannen. Hon skriver att en kusin till henne,
gymnastikinspektrisen Elin Falk, en gång berättat "att Rådman kommit
till hennes far, kronofogde Falk, som höll på med uppbörden, och velat
tvinga honom att lämna honom - låna honom - en del av pengarna.
Han blev bryskt avvisad. Sen var de båda svågrarna bittra fiender. Falk
var gift med en syster till Rådman. Vi hörde mycket om fiendskapen,
men vi visste aldrig orsaken."

Jag fick breven aven kollega på Dagens Nyheter, Birgit Olsen, som
visste hur intresserad jag var av allt som rörde Birger Sjöberg. Hon hade
frågat Elsa Carlsson om hur hon ställde sig t.ill en eventuell publicering
av breven och fått svaret att en sådan hade hon ingenting emot. Tvärt
om.

Ingemar Wizelius
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Som bilaga följer här Hildebrands parentation över Rådmannen. Den
har nämligen nyligen återfunnits i Räta Vinkelns arkiv och återges här
med Ordförande Mästaren Bengt Jennisches godkännande.

Även dödsrunan i ELA är ett dokument som det kan vara värt att be
vara.

Parentation
uti St. Johanneslogen Räta Vinkeln söndagen den 16 februari 1913 över
framlidne Rådmannen Albert Carlsson i Vänersborg.

Dödens Engel
av Johan Olof Wallin

Mine Bröder.
Slag efter slag svingar Liemannen sitt skarpa verktyg inom vårt samhäl
le och inom vår Brödrakrets. De dödande huggen falla helt utom våra
mänskliga beräkningar och där vi minst ana det den ena dagen stå vi den
andra vid en nyöppnad grav. Stundom arbetar Allhärjaren mera efter
vårt förstånd tillsammans med Tiden och Sjukdomen, men visar oss
även då, om ock långsamare, all tings förgängelse.
Återsamlas vi i dag, inom ett halvt år, här uti vår tempelsal, för att hed
ra och fira minnet aven bortgången, mera bemärkt frimurarebroder.

Rådmannen i Vänersborg Albert Carlsson kallades den 23 juni 1912
att nedlägga sina jordiska verktyg. Döden kom här utan tvivel såsom en
befriare, då Rådman Carlsson under de sista månaderna, som förgingo
dödsfallet, lidit aven svår, pinande och plågsam kräftsjukdom.

Rådman Albert Carlsson föddes här i Vänersborg den 19 januari
1841. Hans föräldrar voro dåvarande Kyrkoherden uti Vänersborgs
pastorat, kontraktsprosten Carl Adolf Carlsson och dennes maka Sofia
Elisabet Andersson. Kontraktsprosten Carlsson var född år 1807 i Lin
köping, blev efter avlagd examen anställd såsom präst å den dåvarande
svenska besittningen Barthelemy. Sedan han därefter tjänstgjort såsom
lärare vid Linköpings läroverk, utnämndes han till Kyrkoherde uti Vä
nersborgs pastorat, där han avled 1858. Hans hustru i senare giftet var
född år 1820 i Vänersborg och dotter till Rådmannen härstädes Bengt
Andersson. Hon avled 1887. Kontraktsprosten Carlsson hade i ett före
gående gifte fyra barn, av vilka en dotter torde ännu leva ute i Australi-
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en. I senare giftet med Sofia Elisabet Andersson föddes utom sonen Al
bert ännu en son Bengt samt tvenne döttrar, alla döda före Albert.

Albert Carlsson åtnjöt några klassers undervisning uti stadens dåva
rande lägre läroverk, men slutade snart skolan för att egna sig åt han
delsverksamhet, i det han tog anställning som elev hos handlanden P.E.
Svedberg härstädes.

År 1862 öppnade Albert Carlsson egen speceriaffär uti samma lokal,
där nuvarande s.k. Eskilstunaboden är belägen. År 1873 överlät han
denna affär åt brodern Bengt och ägnade sig nu för framtiden dels un
der några år åt engrosaffärer i spannmål, men huvudsakligast åt sin
agentur för försäkringsbolaget Svea och sin anställning som Köpman
naföreningens ombud i Vänersborg.

I Sveas tjänst inträdde han vid detta bolags bildande 1867 och Köp
mannaföreningens ombud torde han hava blivit år 1876. Nu lastades
uppdrag på honom, en så vanlig företeelse inom våra samhällen, så
snart någon duglighet upptäckes.

Han blev ledamot av Stadsfullmäktige och under en del år i slutet av
sjuttiotalet var han Drätselkammarens ordförande. Ledamot av Älvs
borgs läns Landsting från 1880 till sin död, var han åren 1890 till 1910
tingets v. ordf.

År 1875 blev Carlsson verk. direktör uti Vänersborgs Spritbolag och
1883 Uddevalla -Vänersborg - Herrljunga järnvägs aktiebolag. Från
dess anordnande var Carlsson styrelseledamot uti Göteborgsbanken
härstädes, för att sedan övergå såsom sådan uti Enskilda banken i Vä
nersborg. Ombudsman för Vänersborgs Hypoteksförening 1892, ordfö
rande i Vattenledningsstyrelsen 1905 och för Vänersborgs Sparbank
1909. Samtliga dessa befattningar innehade Carlsson till sin död, med
undantag för de rent kommunala, vilka han frånträdde, då han år 1882
valdes till förste Rådman här i staden.

År 1868 ingick Rådman Carlsson äktenskap med Charlotta Anders
son från Kinnekulleorten. Äktenskapet blev barnlöst.

Av yttre utmärkelser, som tillföllo Rådman Carlsson kan nämnas, att
han år 1897 utnämndes till R.V.O. samt att han ägde rättighet bära För
säkringsbolaget Sveas tjugofemårs medalj i guld.

Rådman Albert Carlsson var en självgjord man. Vad som brast ho
nom i skolutbildning ersattes av ett gott och klart huvud, en utomor
dentlig arbetsförmåga och aven okuvlig vilja. Från sin fader torde han
hava ärvt det nog så bryska, intet hinder erkännande sätt, som utmärkte
honom. Carlsson var i sina företag försiktig och politisk och hade fram
gång, men därav alstrades utan tvivel en del härsklystnad och maktbe-
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gär. Han var kanske här i staden en sista representant av det nu försvin
nande släkte, som man kallat småstadskonungar.

Det arbete, som var honom anförtrott, skötte han med intresse och
okuvlig energi. Men då han icke tålde något motstånd, lät han stundom
sin vilja och sin energi förleda sig att gå en smula allt för hänsynslöst
tillväga varigenom han icke endast skaffade sig ovänner utan även stun
dom skadade sin prestige.

Men Rådman Carlsson var en personlighet av rang. Ett en gång givet
löfte svek han icke.

Till sin politiska läggning var Albert Carlsson reaktionär, men man
måste ofta förvånas över den blandning av framsynthet och kortsynt
het, som kännetecknade honom.

Han var en mäktig man inom Vänersborgs samhälle och han ville
samhällets väl, ehuru hans och nyare tiders åsikter ofta kunde skarpt
brytas.

För livets ideella krav var Rådman Carlsson skäligen oförstående och
vår tids demokratiska framryckande fann hos honom intet gensvar.

Rådman Carlsson lämnar minnet av ett redbart och oförtröttat arbete
och han uppträdde ofta värjande mot oförsynta angrepp eller skadeför
sök mot personer, som sökt hans bistånd.

Uti Frimurareorden ingick Rådman Albert Carlsson år 1871 och vi
finna honom år 1875 bland stiftarne till St. Johanneslogen Räta Vin
keln. Åren 1876 till 1881 tjänstgjorde han här såsom v. Ceremonimästa
re, 1883 till 1888 som Förste Bevakande Broder och åren 1888 till 1901
tjänstgjorde han såsom Deputerad Mästare och Förste Deputerad Mäs
tare.

Med varmt intresse lär Rådman Carlsson hava omfattat frimureriet,
men under de sista tio åren såg man honom sällan uppe i logen.

Nu är även han kallad att nedlägga sina verktyg för den trefalt Stores
fot, och där mottaga lönen för sitt arbete.

Våra varmaste Brödrakänslor må följa vår avlidne Broder på hans
dunkla färd genom dödsriket, de må följa honom, när han klappar på
det stora Templets portar, må de följa honom, när portarne springa upp
och det gäller att lämna det rätta "lösenordet", då skola även vi, när
vår stund kommer, finna barmhärtighet och icke dom.
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ELA 26/6 1912

Rådman Albert Carlsson
När rådman Albert Carlsson den 19 januari sistlidet år uppnådde 70
årsåldern, hade man all anledning förmoda, att ännu många år med full
arbetsförmåga skulle återstå honom, ty hans kropps- och själskrfter
syntes då vara oförminskade.

Med mänskliga beräkningar och förhoppningar gäckas så ofta. Re
dan mot slutet av året nödgades rådman C anlita läkare för en sjukdom
i blåsan, men ehuru någon varaktig förbättring inte kunde åstadkom
mas, var det dock icke anledning att frukta allvarligare följder, tills för
omkring ett par månader sedan, då kräfta konstaterades, och sålunda
allt hopp om hälsans återvinnande grusades. I början av denna månad
begav sig rådman C till Göteborg för att vårdas och behandlas av speci
alist i dylika sjukdomar. Starkt längtande till hemmet, återvände han dit
i torsdags för att dö och i söndags kväll kl 10.45 kom befriaren döden.

Rådman Carlsson var en utpräglad personlighet med obetvinglig vil
ja, seg energi, och skarpt markerade egenskaper, som gjorde sig starkt
gällande på alla de skilda områden, där han verkade. Varhälst han upp
trädde var han en kraft att räkna med och han intog snart nog en ledan
de ställning i de kretsar vari han kommit. Sitt stora inflytande utövade
han direkt eller indirekt utom på grund av sin framskjutna ställning,
som lade mycket till avgörande i hans hand, mera genom den respekt
och auktoritet han ingav än genom att förvärva sig tillgivenhet, som han
visserligen värderade högt, men som han funnit mindre säker att bygga
på i livets strider.

En kraft- och härskarnatur var han, likgiltig för popularitet, väl ve
tande att den är som ett strå för vinden. Han slog hellre till än krusade
och kompromissade, och mot ett utstakat mål gick han med fasta steg,
nedbrytande de hinder, som ställde sig i vägen, eller med klok kombina
tionsförmåga kringgående dem. Skarp i sitt omdöme, grundlig i under
sökningen, insiktsfull och rikt erfaren på en mängd områden, samt ald
rig dragande sig för arbete, var han en värdefull kraft inom de styrelser
och institutioner han tillhörde och när det gällde utredningar och för
slag, ty han lämnade aldrig ifrån sig något halvgjort eller något hafs
verk. När man genomgår förteckningen över rådman Carlssons alla
uppdrag, tycker man det skulle överstiga en persons förmåga, men han
kunde medhinna allt lugnt och ledigt och tycktes märkvärdigt nog aldrig
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besväras av brådska. Detta berodde på en genomförd planmässighet i
arbetet, en minutiös noggrannhet och oeftergivlig punktlighet i varje
småsak. På så sätt blev arbetet icke tröttande eller enerverande.

Trots sitt obestridliga maktbegär var rådman C på grund av sin er
kända framstående förmåga angenäm och intressant att arbeta tillsam
mans med, ty efter skärpa och strävhet kunde komma förlösande
skämt, kvickheter och muntrande historier som medförde gott lynne
och trevlig stämning.

I sällskapslivet och såsom värd var han högligen angenäm och älsk
värd, glad och livlig och älskande munterhet och gott skämt. Bland de
många befattningar som han innehaft, torde Köpmannaföreningens
ombudsmannaskap haft sin största allmänna betydelse för samhället.
För detta uppdrag ägde hand de nödiga förutsättningarne, enär han un
der flera år bedrivit en omfattande affärsverksamhet och var sålunda
fullt förtrogen med handelsförhållandena. Efter vad som uppgivits var
rådman C aktad och värderad av handelskåren, på vars bästa han alltid
stod och som han gick tillhanda med råd och stöd.

Bland övriga befattningar kunna nämnas:
Sedan 1882 har han varit förste rådman i Vänersborgs rådstuvurätt

och magistrat.
År 1880 invaldes han för första gången i Älvsborgs läns landsting,

som han oavbrutet tillhört, och var vice ordförande under 15 år från
1896, då han efterträdde den framstående riksdagsmannen Sven Andre
asson i Tollered. Inom landstinget intog rådman C en inflytelserik och
ledande ställning och han har under en mångfald år varit verkställande
utskottets ordförande.

Såväl i landstinget som i politiken i allmänhet visade han sig till sina
åsikter vara utpräglat konservativ och kunde icke förlika sig med nyare
tidens strävan till folkvälde.

Under många år var han verkställande direktör i styrelsen för UVH
järnväg, viceordförande i lasarettsdirektionen, ordförande i Väners
borgs sparbank och ledamot av styrelsen för Enskilda banken, verkstäl
lande direktör i spirituosabolaget, ordförande och ombudsman för Vä
nersborgs stads hypoteksförening, försäkringsbolaget Sveas ombud,
vars 25-års förtjänstmedalj han tilldelats, ordförande i vattenlednings
styrelsen förutom ledamotskap aven mängd mindre och mera tillfälliga
styrelser och kommitteer.

Innan han blev rådman var han under åtskilliga år drätselkammarens
ordförande och ledamot av stadsfullmäktige.

Det torde vidare böra nämnas att rådman C var son av kyrkoherden i

25



Vänersborgs pastorat kontraktsprosten Carlsson (död 1858), att han var
i handelslära hos handlanden P E Svedberg, att han vid mycket unga år
övertog Agrellska affären i Eskilstunabodens nuvarande lokaler samt
att han under flera år ägde och brukade Källshagens egendom.

Inom ordensväsendet intog han en framskjuten ställning och var hög
frimurare även som Bricollist. Bland yttre utmärkelser hade han Vasa
ordens riddarkors.

Rådman Albert Carlsson efterlämnade minnet aven öppen, kraftfull
och duglig person. Givetvis skulle en sådan natur få många motstånda
re, men också många vänner och beundrare.

Under söndagen, då hans död blev bekant, flaggades det allmänt på
halv stång i staden.

Ingemar Wize/ius, anställd vid Dagens
Nyheters kulturredaktion /944-/975.
Ordf. i Birger Sjöberg-sällskapet sedan
1987.
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Bryggarns blandning
lite Vänersborgs historia

Bilden är jramställd av Göteborgs Handels och Sjöjartstidnings tecknare (Erik Wilhelm)
Johansson jödd och uppväxt i Vänersborg.

1862 fick handlanden J .A. Schagerström tillstånd att uppföra en ut
byggnad av gamla sjömagasinet till den utformning det har på bilden.
Där drev han sedan brännvinsrening och spannmålsaffär med korn och
malt tills det att bryggaren Sjöstrand utvidgade sitt bryggeri och inköpte
"Brännvinsboa" 1891.

Vid lyktan på väggen var det, på Schlagerströms tid, en genomgång
förbi magasinet, bakom bryggeriet, bort till Kokhuset. Dit gick sjöfol~
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En hamnbild från sekelskiftets Vänersborg vid Sjöstrandska bryggeriet i kvarteret Syre
nen. Postmästare Mauritz Hoffman med familj far till sjöss i sin båt. I den andra båten,
som ligger förtöjd vid sjömagasinet, sitter till vänster bokbindare Karl Sundberg.

ket när de skulle tillreda sin mat, eftersom all eldning var förbjuden i
båtarna så länge de låg i Vänersborgs hamn.

I byggnaden längst upp på Kronogatan hade Sjöstrandska läske
dryckstillverkning, Kalvill, Bilinervatten, Sötdricka - en närande och
kraftig maltdryck. AnanasIimonad (Lemonad eller Iimonad av iL Iimo
ne, citron), Citronöl och alkoholfritt Lingonvin var några av produkter
na.

Hamnkontoret var till år 1875 beläget i Schagerströms hus till höger
på bilden, då det flyttades till bryggare Storks före detta svagdricks
bryggeri i nuvarande Galles Möbelaffär.

Tätt mellan krogarna
Halvtimmens, Kvartens och Kajsas var namnet på några av Väners
borgs 1800-talskrogar. De låg på Residensgatan, Kungsgatan respektive
Edsgatan.

Det lär ha funnits 32 stycken krogar samtidigt i Vänersborg. På vissa
platser låg de tätt som bilden från Residensgatan visar. I huset med gas
lyktan var "Stibergs krog" huset till höger krogen "Höga trappa" och
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bortom mannen med kärran "Beskens krog". På denna plats var det
krog i mer än hundra år. Vid om och utbyggnad fick den 1930 efter
många namnförslag namnet Restaurang Elvan (hus nr 11) och förblev
för gamla vänersborgare ("Krogen" eller "Huldas" efter förestånda
rinnan Hulda Johnsson.

I huset bortom Beskens var Hotell W:6.
Krogägare A. Stiberg som även var redare i Vänersborg hade 5 fartyg
enligt 1873 års skeppslista.

Vänersborgs skutor
Tremastskonerten Hebe byggdes vid Lockeruds varv i Vänersborg, eller
som det också kallades G.V. Plates varv, Tackjärnsbacken år 1866 för
ett rederi i Uddevalla. År 1873 såldes den till skeppsredare Carl Johan
Andersson i Vänersborg och förbyggdes samma år vid hans varv vid
Tenggrenstorp. Hebe var mycket välkonstruerad och bedömdes såsom
särskilt snabbseglande.

I oktober 1888 fullbordade hon en resa från Aarhus till Piteå på sju
och ett halvt dygn, vilket uppges ha varit ovanligt snabbt.
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1892 såldes hon till Bengt Andersson i Brantevik, för 6800. På en resa
från Viborgs Trångsund till Schleswig med trävaror strandade hon på
ryska kusten norr om Packerort den 16 november 1897.

Det fanns även en Brigg med namnet Hebe, vilken förliste i den stora
novemberstormen 1872. Stormen drabbade även Vänersborg, där tre
skutor drev in på den så kållade sanden och fyra sjömän omkom.

På samma varv'som Hebe byggdes Sks. Anna av Vänersborg 1867, re
dare blev Plate. Anna som var chartrat av Ryska staten gjorde ett flertal
resor i fjärran östern och var det första Svenska fartyg som någonsin va
rit så långt norr ut som till Korsakov på ön Sachalin.

AMOY J

SWATOW

I-'~ TAKA

I~-'~
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Speceriaffärer i Vänersborg 1920
Sven Andersson (Sven i Murn) hörnet Hamngatan-Drottninggatan
Axel Larsson hörnet Hamngatan-Kungsgatan
Johnsson och Ullgren Kungsgatan, inpå gården vid torget
Otto Eriksson Nygatan
Hjalmar Johnsson "
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"

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

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

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

"

Bröderna Eriksson

Bröderna Eriksson
Rickard Pettersson
R. Jordansson
Kajsa Svensson
Berta Andersson

Emil Nilsson
Anna Johansson

Wilhelm Johansson
Jakop Möller
Koperativa mjölkaffären
Klara Larsson
Fritjof Berglund
C.V. Hedlund
Erik (Z) Svensson
Gottfrid Sundelius
Elin WesterIund
Ernst Bolin

Carl Wassenius
Ernst Eriksson
Albert Lind
Sven Fock
Wilhelm Fogelström
S. Olsson
Simons
M. och M. Pettersson
Grave
Folke Johansson

vid kyrkan, Kungsgatan
Torpavägen
sen. Andersson (Hopp i såpa)
Kronogatan

Nykvist Gas och Kyrkogatan
Ida Lundin Östergatan

Det var många handelsresande som påstod att A.R. Johnssons affär vid
Kronogatan var Sveriges finaste speceriaffär med sin fina inredning och
stora ljusa lokaler.

I denna affär fick stadens blivande köpmän som A.R. Hjelm, Sunde
liusarna, Ernst W. Eriksson m.fl. sin första utbildning.
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Sjökapten Karl Gottfrid Schagerström.

Gottfrid Schagerström föddes vid Kronogatan 1 i Vänersborg 1863.
Han var en av 340 svenskar som tog anställning i Belgiska Kongos
tjänst. I motsats till många hårdingar var han en fin och respekterad
man, både som Hamnkapten i Leopoldville och som Sjökapten på Kon
gofloden och kallades av infödingarna "Monduugullu" vilket närmast
kan översättas med "den gode, den store". Denne svenske pionjär på
övre Kongofloden som kanske skattades högst av belgarna i fristatens
administration, var sjökaptenen Gottfrid Schagerström. Endast han
och maskininspektören Wall vederfors äran att få en ångare döpt efter
sig. Vid ett besök i hemstaden hade Schagerström med sig stora lårar
med Afrikanska redskap till museet, dessa fick på grund av att det följt
med en massa kryp och insekter, vilket skulle varit en hel del, enligt min
far som hjälpte sin gamle barndomsvän med uppackningen, inte öppnas
inom tättbebyggt samhälle, utan lårarna öppnades i stadens utkant intill
kruthuset på Bliicherska lyckan vid vågbrytaren.

Schagerströms namn är inte längre känt på museet, men när Magnus
son var vaktmästare där på 1930-talet, var hela väggen till höger när
man kom in ifågelsalen fullhängd med Schagerströms donation.

Detta stod att läsa i G.-P. jan. feb. 1987 i en serie i fyra delar under rub
riken Tala ve Kal.

Axel Johnson startade tillsammans med Harald Sternhagen 1872 Johns
son Sternhagen & CO. AB, som blev södra Sveriges största handelsfir
ma. Han skrev ner sina minnen i olika omgångar och tillägnade dessa si
na barn. Då han har omnämnts som en västgötsk banbrytare torde min
nena vara av mera allmänt intresse för göteborgare. Genom tillmötesgå
ende från Axel Johnssons efterkommande får jag här tillfälle att publi
cera några avsnitt som är av lokalhistoriskt värde.
-Jag kom till världen 12 september 1844, allt efter naturens ordning in
leder han. Mina föräldrar voro Gustav Johnsson och Matilda, född
Kafle.

Min farfar Lars Johnsson, superkargör vid Ostasiatiska Kompaniet,
samlade en mindre förmögenhet och köpte egendomen Margreteberg,
nära Lilleskog.

Modern (farmor) Fredriga Agrell, aven gammal ansedd Väners
borgssläkt, ägde hus i Vänersborg.

Firman Johnsson Sternhagen & Co. utvecklades så småningom till att
bli södra Sveriges största exportföretag. Man sysslade med trä, järn,
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smör, papper, pappersmassa, rederiverksamhet m m samt var intressent
i ett par större trävaruföretag. Att följa detaljerna i denna omfattande
verksamhet är uteslutet i ett mindre utrymme. Några glimtar är det enda
möjliga.

Axel Johnsson var född vid Kronogatan i Vänersborg i ett av de gam
la hus som ännu finns kvar vid denna gata.

I huset mitt emot på andra sidan gatan föddes knappt två år efter
Johnsson ornitologen och Afrikajägaren Axel W Eriksson. Det är
mycket sannolikt att dessa två framgångsrika Vänersborgare lekt som
barn tillsammans där dom växte upp vid Kronogatan och även haft säll
skap till skolan, där båda gick i Vänersborgs läroverk till 16 års ålder.

Wästgöten intill vågbrytaren vid Skvalpåsviken i Vänersborg.

En sjöolycka som kunnat få katastrofala följder inträffade natten mel
lan den 12-13 september 1880 då ångfartyget "Idog" med 17 personer
ombord under rykande storm strandade på Megrundet i Dalbosjön.
Fartyget var på resa från Göta älv och skulle till Åmål medförande gods
och passagerare. Vid passerandet av Vänersborg hade det redan börjat
mörkna och full nordostlig storm rådde. I nattens mörker kunde man
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icke upptäcka de sjömärken, som utmärker det farliga grundet, med på
följd att fartyget gick rätt på detsamma. Det blev en fasansfull natt för
de ombordvarande sju män, åtta kvinnor och två barn. Att i mörkret få
ut livbåtar och med dessa nå land var otänkbart, då brottsjöarna oupp
hörligt vräkte över fartyget och vattnet omkring var som en kokande
gryta. På morgonen hade man från land sett fartygets nödläge men då
man på grund av stormen icke vågade sig ut med de små båtar som voro
till hands, avgick ilbud till Vänersborg om det skedda. Vid underrättel
sen lät ångbåtskommissionär E.A. Wernbom beordra skepparen Rudolf
Fredrik Lundberg att med Wernboms segelslup "Wästgöten" avgå till
strandningsplatsen för att om möjligt bistå och rädda de ombordvaran
de. Wernbom hade även vidtalat lotsen Johan Fredrik Kafvelström och
besättningskarlen Johan Gustav Jansson. Klockan halv elva på förmid
dagen den 13 september lättade fartyget ankar och med bottenrevade se
gel stack det ut till Dalbosjön med kurs på standningsplatsen. I den hår
da vinden och den grova sjön tog det fem och en halv timma innan man
var uppe vid grundets västliga kant där ankaret fälldes och seglen bärga
des. Man hade dock ankrat på alltför stort djup varför ankaret började
dragga. Seglen sattes ånyo och under oupphörligt lodande ankrade man
på tolv fots vatten, man var då cirka 600 meter från haveristen, vilken
var vattenfylld men ändå höll kvar på grundet. Slupens enda livbåt, en
s.k. norsk eka sjösattes och med denna rodde lotsen Kafvelström och
besättningsmannen Jansson sex gånger mellan brott och bränningar un
der uppenbar livsfara, till dess alla ombordvarande voro räddade. Först
klockan åtta på kvällen var räddningsarbetet slutfört då man på nytt lät
tade ankar och fortsatte färden till Åmål dit man anlände under full
storm klockan elva på kvällen och landsatte de skeppsbrutna. Det var en
bragd dessa män utförde, den vittnar både om mod och gott sjöman
skap. Lotsen Kafvelström jämte skepparen och besättningsmannen ble
vo belönade med räddningsmedaljen. Det kan nämnas att Kafvelström
under liknande förhållande tidigare räddat sju människor.

Lundberg bodde i Vänersborg, Grönagatan nr. 6 Kokhusgränd .. på
bryggerivinden på en vägg stod 2 meter höga och sirligt utförda initialer
R F L 1893. De blev ditrnålade på vintern detta år då sjöfarten låg nere
och Lundberg ledde arbetet med byggandet av tjocka spånväggar för
isolering av ölkällaren vid bryggeriet.
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Grönagången

Teckning av författaren.
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Den lilla Grönagatan i Vänersborg gränsade till två ölbryggerier, Sjö
strands och Bliichers, ett stort färgeri Söderbergs och Nordens moder
naste mälteri. Där fanns bokbinderi och slakteri, flottarebostaden
Skvalpås flyttades upp intill mälteriet där det skvalpade mindre och blev
charkuteriverkstad. Det var gott om industrier, men gatan blev mest
känd som ett Vilda Västern med alla sina hotell och resanderum, vid
marknader var t.o.m. vedbodarna uthyrda. I en av sina noveller skrev
författarinnan Tyra Bogren, "dotter till major Almqvist", om den lilla
flickan som var sjuk på okt. marknaden och dagen efter fick besök av
skolkamraten som tröstade henne med, Du skall inte vara ledsen för det
var inte alls roligt på marknaden i år, det var bara ett enda slagsmål i
Grönagången.

När man kom till denna beryktade gatan söder i från, hade man på
höger sida färgeriets höga träbyggnad, sedan kom i följande ordning,
Ulla Lundgrens, Hotell du Lus, Maja Lisas, Tatas och Ottoskas hus. På
vänster sida var bokbindare Sundbergs, bryggmästare Svante Erikssons,
och Britta och Fredrik Färgares hus. Här bodde en sköljerska, som när
hon skulle emigrera till Amerika 1921 hade avskedsfest för kamraterna
på bryggeriet.

Visby Andersson spelade flöjt, Axel Emelie dragspel och Johan Fe
sken trakterade snatterpinnar. Det var en fest bland många som ofta fö
rekom hos bryggeriarbetarna, när ölet började sina fick någon i upp
drag att gå till Bryggeriet och fylla i ett par nya hinkar med öl till festen,
den s.k. medbestämmanderätten tillämpades redan på den tiden.

Hotell Galna Hörnet besöktes av skådespelare, cirkusfolk som Madi
gan och Schreiber m.fl. och alla fick samma hjärtliga mottagande av
värdinnan Soffi Erikson, som kom att bli ett ordspråk. "Inte har jag
mycket att bjuda å, men ni skall få så förbannat roligt sa Soffi på Hör
net. "

Jonte Larsson styrman i engelska skutor brukade säga. När jag kom
mer till Frisco tar jag in hos John L. Sulivan och när jag kommer till Vä
nersborg tar in hos Soffi på Hörnet.

Jag kan läsa var rad på de minnenas blad
som man samlat i tider som flytt.
Jag hör minnenas sång här i vår Grönegång
där så ofta man drömmande stått.

Jag minns gaslyktans blåvita fladdrande ljus.
Jag minns lindarnas knopp varje vår.
Jav minns sjöfolk och skökor på "Hotell du Lus".
Jag minns slagsmål i kvällsskumma vrår.
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Jag ser älskande par, som kring stränderna drar.
När naturen gjort sitt är dom snart mor och far.
Jag minns alla de dofter, som fanns i vårt hus,
sånt som aldrig ur kläderna går.

Ja, nog längtar man hit, doften från Bryggerit,
denna blandning av humle och malt.
Ölet släckte vår törst när som värmen var störst,
och gav värme när vädret var kallt.

Jag minns hästhovars klapper mot gatornas sten.
Jag minns kuskar med pilsner i blick.
Jag minns skepparnas sjöskumma, svajande ben,
som på gungande landgångar gick.
Alla skepp segla hit var gång Vänern gick vit
och när nordan slet seglena bit efter bit.
Då var kajerna fyllda med gods hit till stan.
Allt som finns nu för tin, är en kran.

Feb.1988

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

Thure Johansson, född i Vänersborg
1914, har under 30 års tid varit anställd
vid Vänersborgs Bryggeri.
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ÅRSKRÖNIKA
Det finns en grundläggande regel att hålla sig till när man badar i hajri
ka vatten; sätt på plåster när du skär dig! Blodet i vattnet lockar till sig
hajarna och man riskerar att bli sliten i stycken. Detta är ju inte ett råd
som man behöver ta så allvarligt på vid bad på Jacoben eller Ursand.
Hajar är det ont om, nästan lika ont som om den lax som skall locka
horder av utländska medborgare till det trollingfiske som fiskelagstift
ningen stadgar svenskt medborgarskap för att få bedriva. Nej, bilden av
blodtörstiga hajar är den bild som kommer för mig när jag ser på för
hållandet mellan arma statstjänare och journalister. JO Per-Erik Nils
son, justitieminister Sten Wickbom, Hasse Holmer , generaldirektör Ulf
Larsson, presidentkandidaten Gary Hart och många andra, alla fick de
erfara att de blessyrer de tillfogat sig lockat fram blint mordlystna hajar
som åt upp dem med hull och hår med folket som glada åskådare. Jag
undrar just hur många veckor man skulle få behålla sitt jobb om detta
blev regel i arbetslivet i övrigt.

Även i Sovjetunionen rullade huvuden när den 19-årige västtysken
Mattias Rust landade med sitt lilla flygplan mitt på Röda Torget. I Sov
jet råder glasnost, ett slags töväder som gång på gång slår världen med
häpnad. Till och med Joseph Brodsky, årets nobelpristagare i litteratur,
en gång dömd för social parasitism och utkastad ur landet skall få sina
dikter publicerade i sitt forna hemland.

Oliver North heter generallöjtnanten som blev hela världens hjälte
när han berättade hur han satt sig över alla demokratiska spelregler, lu
rat skjortan av kongress, senat och skattebetalare, sålt vapen till ärkefi
enden Iran och skickat stålarna till contrasgerillan. På skurksidan fick
Österrikes president, förre FN-chefen stå till tjänst eftersom han visat
sig vara en gammal nazist. Det blir allt svårare att skilja på hjältar och
skurkar. Det gamla anrika Bofors visade sig snarare vara en parodi på
galenskaparnas kanonfilm "Leif" än tvärtom, verkligheten har ännu en
gång överträffat dikten.

År 1987 blev Vänersborg av postverket dubbat till vuxen stad. Efter
att äntligen ha lärt sig att centrala stan skall ha postnummer 462 01 och
Blåsut 462 02, eller om det var tvärtom, så skall vi ha olika postnummer
i hela stan. Säg inget till postmästarn men det dröjer nog länge innan jag
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använder annat nummer än 462 00. Kalla mig postnummerkramare el
ler vad som helst men det känns spännande med lite civil olydnad
ibland.

Slagordet i kommunen har i år varit spara. Spara på parkunderhåII,
spara på skolvärdinnor och skolböcker. Stadens skolor förfaller och
regnvattnet har fritt tillträde. Huvudnässkolan läckte visserligen från
första stund och jag erinrar mig en vers som tillägnades vänersborgsföd
de författaren Uno Palmström, som i år uppmärksammats för sitt sam
arbete med Hans-Erik Engquist. l skoltidningen Runa kunde man nå
gon gång på sextitalet läsa denna vers:

Uno Palmström har fått skägg
tätt som skolans yttervägg

Runa slog i år ett svårslaget rekord i snusk; en orgie i bajskorvar. Fast
detta är väl förstås ett säkert tecken på begynnade stofilisering, detta
mitt klagande på ungdomen och dess uttrycksmedel.

På tal om spara så har vi ju blivit uppmanade att spara i aktier i stället
för att satsa kosingen på lotto. Häromdagen såg jag omfattningen på
den nitlott som världens aktieägare drog i den börskarusell som snurra
de i förra veckan. Värdet på världens aktier föll med l biljon dollar. 6
biljoner kronor! 12 nollor. Ställt i det perspektivet så kanske fritidskon
torets sparförslag inför sommaren 1987, nämligen att stänga utebaden
under juli månad, verkar lite futtigt men nyskapande är det. Som kom
pensation kanske man kan ha öppet under november, så slipper man ju
också störande och kostbara moment i form av badgäster. Det påmin
ner om en skriftväxling som folktron i Vänersborg påstår har ägt rum
mellan ett av stadens sk orginal och arbetsförmedlingen som erbjöd
orginalet ett påhugg som isknackare på vattenverket en kall februari
dag. Orginalet skall då ha svarat: Upptagen just nu. Jobbet verkar in
tressant. V.g. återkom i maj!

På tal om stofiler så fyllde UVHJ 120 år i år. I samband med Väners
borgs franska vecka så firades detta med avtäckningen av ett mycket
fint konstverk i väntsalen, man kanske kunde kalla det för ett lokmotiv,
framställt av Ninnie Forsgren och Barbro Alfredsson. Man kunde ju
tänkt sig att man målat om stationshuset dagen till ära; vill man vara
riktigt snäll kan man säga att färgen idag påminner om grönt, men se
manfor - inte tappa hoppet för trafikmästaren har berättat för mig att
det finns planer på att renovera upp huset från grunden och att få dit re
sebyrå och annat smått och gott. Vi håller tummarna, stationen är idag
inte direkt en tillgång till stadsbilden. På Vassbotten sidan lägger nu
GDG sin hand över det mesta. Leif Sjöö ledsnade fullt begripligt på ska-
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degörelse och på fimpar i heltäckningen, och på att bli fimpad av av
undsjuka medborgare, och han är nu på väg att sälja av i Vänersborg
och började med att sälja Strömmarn till GDG. Nu äger GDG området
mellan broarna och en bra bit in på Lilla Vassbotten och har ett stort an
svar för hur det skall bli här i framtiden. Hotell och konferensanlägg
ning är planerad men när det blir vet nog ingen. Senaste Vassbottennytt
är annars att VBG-produkter håller på att flytta in i Arlas gamla loka
ler. VBG-produkter, till ledningens stora sorg aldrig kallat för annat än
Schläpvagnsköpplingar, håller också på och förbereder sig för en intro
duktion på börsen, på OTC-listan. Jag kan för mitt inre öra höra riksra
dion läsa börsnoteringarna: Atlas Copco + l, Schläpvagnsköpplingar
+ 3!

En annan stor omvandling av stadsbilden blev färdig i år när kvarte
ret Nässlan blev invigt med Lill-Babs och buller och bång. Utseende-och
miljömässigt har det hela blivit mycket fint, exteriört visserligen inte i
klass med Lill-Babs. Parkeringen på Kyrkogatan har gjort centrum
mycket mer tillgängligt.

Thomas Wallin, präst i Blåsutkyrkan, lyckades efter en intervju i Ela
med konststycket att få igång en debatt om livet efter detta och skärsel
den. Detta är en fantastisk prestation eftersom insändarsidan oftast do
mineras av hur klantigt alla uppför sig utom just insändarskribenten.
Thomas Wallin råkade lova att vi alla skall komma in i himlen förr eller
senare och det är väl skönt att få höra för gamla syndare sin ni. Wallin
är kontroversiell, blåser trumpet i högmässan, men han lämnar ingen
likgiltig. Vi behöver fler som honom i kyrkan, i politiken och runt
omkring oss.

Födslovåndorna för Kulturhuset blev plågsamma in i det sista och än
är inte sista ordet sagt i detta evighetslånga ärende. Under invignings
veckan gladdes dock många vänersborgare åt den smakfulla renovering
en och åt teater, musik, liv och rörelse. Halvord LydelI har fått S Gun
nar Petersons uppdrag att övervaka verksamheten från sin nya place
ring i Plantaget. LydelIs byst är flyttad från Dalbobergen och vi hoppas
att han skall få se mycket folk av alla kategorier välla ut och in. Den
28:e december lär han få se ett gammalt anrikt spektakel återupplivas
när sällskapet Vänersborgs Julbal återinviger seden med julbal i festvå
ningen på menlösa barns dag. Namnfrågan, Kulturhus, Folkets hus,
Stadshus kryddades av ett pikant förslag från ett tidigare kommunalråd
som tyckte att vi skulle kalla fastigheten för Huset, kort och gott. Vä
nersborgaren skulle gå på Huset när han skulle nyttja lokaliteterna. Ett
något krystat förslag, naturnära som sig bör i centerpolitiken, ett för
slag som gav gödning i debatten men som till slut spolades.
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Trafiken i stan har på sina håll fördubblats på fem år och den som
försöker ta sig fram förbi lasarettet vid fyratiden har all anledning att
känna sig nöjda med att vår landshövding Göte Fridh nu tagit första
spadtaget på både 44:an öster om Hunneberg och 45:an väster om Vä
nersborg. Detta innebär att nedräkningen nu kan börja och att vi någon
gång 1991 eller så blir av denna stinkande och bullrande orm av plåt
schabrak. Detta spadtag innebar ju också dödsstöten för skidstugan och
alla de fina spår som löper kors och tvärs i stadsskogen. Hoppas nu
kommunen drar på ordentligt så vi får ett nytt fritidsparadis någonstans
vid Ursandsvägen. Gamla sanatoriet ligger ju också och väntar på att
någon skall hitta på något. Överhuvud taget är Dalbobergen en slum
rande resurs som borde kunna användas till mycket. Miljömässigt är
närheten till vattnet Vänersborgs förnämsta tillgång och intresset för
byggnation både på Skaven och Holmängen är stort. På Holmängen har
man nu dragit i gång med en första etapp med 170-talet lägenheter. Ska
venprojektet belastas av att man tänker sig att braka fram tvärsöver
gamla Brätte med anslutningsvägar och det får ju naturligtvis inte ske.

Efter förebild av det norska Momarkedet satsade Röda Korset i år
stort på Vänersborgsdagarna som blev en stor folkfest. Stadens närings
liv ställde ut sig, en mängd fina artister som Arja Saijonmaa, Millas mi
rakel, Robert Wells och vädergubben Pohlman. Trots att sagde Pohl
man var engagerad så öste tyvärr regnet ner och fick Röda korsgenera
len B O Gustafsson att se aningen skärrad ut. Jag hoppas verkligen att
vi sett början på något som skall bli en tradition och en värdefull folk
fest. Vi behöver folkfester i Vänersborg, något som får oss ta oss ut ur
hemmets tillslutna vrå.

På Onsjö firade golfklubben lO-årsjubileum med stor kändisparad
och med att inviga sitt adertonde hål. Hagge Geigert, Totte Wallin, Owe
Thörnqvist och Stellan Sundahi var några som gick runt i lag med på
tagligt nervösa vänersborgare, inga namn, som gjorde allt för att få
golfsporten att framstå som så svår som den verkligen är.

På tal om 18 hål så har taket på Gillets egen fastighet under flera år
varit begåvat med ett antal hål som också slagit hål på föreningens bud
get och i takt med att regnvattnet läckt in så har pengarna läckt ut. Där
för stundar nu en uppskakande upplevelse i Vänersborgs söners gilles
historia, i en förening vars medlemmar väl knappast är kända för att
kända för att hylla ombytlighet, förändring och samhällsomstörtande
revolution. Fastigheten är såld och de nya lokalerna på Kronogatan 22
är snart färdigrustade för inflyttning. De gamla hantverkshusen har en
lång och spännande historia som bland annat den till medlemsåren älds
te medlemmen Gösta Fröberg, han har varit medlem i 63 år nu, kan be-
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rätta om. Gösta Fröberg föddes i gårdshuset år 1896 där även hans mor
är född. Gårdshuset är ett av de hus som skonades i den stora branden
år 1834 men Fröberg minns att det eldhärjades år 1904. Eventuellt finns
något kvar av stommarna från det gamla huset. I det lilla huset mot
Kronogatan bodde i seklets början Lelle-Kalle. Lelle-Kalle, av byggmäs
tarsläkten Lindgren, förfader på mödernet till styrelsesuppleanten Gö
ran Hagborg, livnärde sig bland annat på att i detta miniatyrkök snickra
likkistor. Hantverkshusen blir mycket goda ersättare för de gamla loka
lerna i gamla epidemisjukhuset, ombyggt till gillets ålderdomshem 1921
av just byggmästarna Lindgren. Hotellet är Erik Odelius bekymmer se
dan en tid tillbaka. Jag känner mig övertygad om att gillesbroderna Erik
bemästrar läckor både i tak och plånbok på ett tillfredställande sätt!

Med detta lider gillets 82:a krönika genom tiderna mot sitt slut, om
man lade alla krönikorna efter varann i en lång rad så skulle det för
modligen se rätt skräpigt ut, och mitt huvud är nu tomt som en börs
mäklare bankkonto. Nu vill jag ha mat och lite trivsamt skvaller om Vä
nersborg och vänersborgare. Skvaller kanske är ett ord med ful klang,
något som bara utövas av kvinnor. Låt oss i stället manligen hävda att vi
nu skall ägna resten av kvällen åt edukativt erfarenhetsutbyte och jäm
förande studier i hembygdens nutidshistoria.

Allhelgonaafton 1987
Håkan Lind
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MINNESRUNOR 1987-88

Under tiden juli 1987 t o m juni 1988 har 17 gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat vår krets. Vi lyser frid över våra
bortgångna gillebröders minne.

Cementgjutaren HERBERT PALMSTRÖM var född i
Vänersborg den 23 september 1902 och avled i sin hem
stad den 14 juli 1987.
Redan från början då fadern Oskar Palmström 1921
startade Vänersborgs Cementgjuteri blev Herbert med
arbetare i företaget, där han var verksam fram till 1976
då företaget avvecklades för att lämna plats åt den då
planerade Vassbottenleden.
Herbert Palmström var en mycket skicklig och uppskat
tad yrkesman.
Hans stora intresse utöver arbetet var resor. Samtliga
länder i Europa och några utanför har Herbert besökt.
Han inträdde i Gillet 1953.

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

F överingenjören GÖSTA SVENSSON var född i Vass
ända Naglums Församling den II september 1912 och
avled i Trollhättan den 8 november 1987.
Efter studentexamen i Vänersborg samt ingenjörsexa
men vid GTl i Göteborg fick Svensson år 1939 anställ
ning vid Saab i Trollhättan, där han avancerade till
verkstadschef.
1958 blev Svensson överingenjör vid Volvo i Göteborg
där han verkade fram till sin pensionering.
Gösta Svensson tillhörde Odd Fellow Logen Christoph
er Polhem i Trollhättan samt Vänersborgs Par Bricole.
Han intogs i Gillet 1942.

Driftschefen ZAlD ALEXANDERSSON var född i Vä
nersborg den 14 oktober 1924 och avled där den 23 no
vember 1987.
Efter några år vid Erlandssons Rörledningsfirma i Vä
nersborg arbetade Alexandersson i VYS-branschen i
Kumla och Gävle för att 1959 återvända till hemstaden
som ledningsingenjör vid gatukontoret, där han avance
rade till driftschef.
En tid representerade han Folkpartiet i stadsfullmäktige
och hade då ett stort antal politiska uppdrag. Alexan
dersson var även mångårig ordförande i Vänersborgs
konsumentförenings förvaltningsråd, och satt även med
i styrelsen för Konsum.
Han inträdde i Gillet 1955.



F PR-chefen och chefredaktören OLLE EDNER var
född i Vänersborg den 25 juli 1908 och avled i Stock
holm den 21 november 1987.
Efter studentexamen i Vänersborg och studier i Uppsala
blev Edner medarbetare i Uppsala nya Tidning och i
tidskrifterna Till Rors samt Segel och Motor. Från 1945
till 1959 var han chefredaktör för tidskriften Teknik för
alla. Han anställdes därefter på Svenska Fläktfabriken
som chefredaktör för tidskriften Fläkten och som chef
för företagets PR-verksamhet.
Han inträdde i Gillet 1978.

F förmannen KARL EINAR ANDERSSON var född i
Vänersborg den 30 april 1914 och avled där den 24 no
vember 1987.
Redan när Gunnar Höij startade sin bilfirma, då belä
gen vid Edsgatan blev Karl Einar anställd i detta före
tag, där han efterhand avancerade till lagerchef.
När bilfirman så småningom övergick i andra händer
sökte Andersson sig till Saab i Trollhättan där han ver
kade som arbetsledare fram till sin pensionering.
Hans stora intressen var familjen och sommarstället vid
Gullrnarsfjorden.
Han inträdde i Gillet 1954.

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

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

F kontoristen SVEN WESTERLUND var född i Vä
nersborg den 26 juli 1918 och avled där den 24 mars
1988.
Redan som IS-åring började Sven WesterIund som no
tisbärare vid dåvarande UVHJ, sedermera SJ, där han
var verksam som kontorist med placering i Vänersborg.
De sista 4-5 åren före sin pensionering tjänstgjorde
han som tågklarerare i Öxnered.
Inom bandysporten blev Sven WesterIund legendarisk.
Åren 1939-63 var han med i V1F:s representationslag
och medverkade påtagligt till föreningens stora fram
gångar under denna tid.
Han inträdde i Gillet 1987.



F sjukvårdaren KJELL JOHANSSON var född i Vä
nersborg den 12 februari 1910 och avled där den 4 april
1988.
Efter skolan arbetade Johansson en tid hos Sundelius
Speceriaffär samt hos K Johanssons Kolonialfirma. Ef
ter en tids AK-arbete med placering i Tiveden fick han
anställning som sjukvårdare vid dåvarande Källshagens
sjukhus. Under denna tid var han medlem i Källshagens
sångkör. I yngre år var Kjell aktiv boxare, men det blev
snart fotbollsintresset som dominerade. Han var bl a
lagledare när V1F år 1938 spelade hem DM-titeln.
Kjell Johansson inträdde i Gillet 1942.

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

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

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

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

Sven Lind



S~elseberättelse

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1987. Gillets 82:a verksamhetsår.

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma den 29 april i Skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadags afton den
31 oktober i Odd Fellows lokaler.

Vid högtidsstämman tilldelades gillebröderna Lennart Lindström,
Jan Back, Kurt Wulf, Arvid Hedström, och Christer Hansson Gillets
25-årstecken. Ingen av 25-åringarna var närvarande vid stämman.

Styrelsen har haft Il protokollförda sammanträden varjämte annat
samråd ägt rum.

Som gåva erhöll Gillet vid Högtidsstämman två st konstverk av Her
bert Karlsson, samt en tavla av apotekare Gösta Fröberg, föreställande
fastigheten Kronogatan 22, vilken fastighet varit Fröbergs farmors bo
stad och där både Gösta Fröberg och hans mor är födda och som kom
mer att inrymma Gillet så småningom.

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats kunde Förste Ålderman Sven
Lind avsluta årsstämman och gillebröderna samlades till måltid, likale
des i Odd Fellows lokaler.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 56:e årgång.
Vid årets slut hade gillet 840 medlemmar.

Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av
granskningsmännens berättelse.

Inom sig har styrelsen för innevarande arbetsår utsett till Andre Ål
derman Stig Larsson, till Gilleskrivare Carl-Viking Wahlin, till Kassa
fogde Kjell Thernquist, till Gillevärd Evert Lundborg, till Krönikör Hå
kan Lind samt till bisittare Mauritz Björnberg och John-Olov Ericsson.

Vänersborg den 27 april 1988

Sven Lind

Kjell Thernquist

Carl-Viking Wahlin

Stig Larsson

Evert Lundborg

Sten Sahlin

Mauritz Björnberg
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Arsbokslut 1987
Resultaträkning
Intäkter
Försäljning konstmappar .
Försäljning övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet .
Ränteintäkter Fonderna .
Övriga intäkter .

11.065,-
250,

47.100,
27.568,89
15.463,69
2.645,-

104.092,58

Kostnader
Kostnad årsskrift 32.078,-
avg annonsintäkt -14.200,-
Inköp konstrnappar .
Lokalkostnad .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnad .
Uppvaktningar mm .
Medlemsregistrering .
Vänersborgs Museum 100 år .
Annonsering .
Skatter Fonder .
Övriga kostnader .

Årets överskott

17.878,
6.533,6
1.3%,
3.073,7

612,9
2.599,
6.296,

58.000,
684,61

2.226,
1.332,-

100.631,81
3.460,71

104.092,51

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

590.017,63

Skulder och eget kapital
Skatteskuld 2.022,-
Reservering Museet 100 år 70.000,-
Eget kapital Fonder 243.479,8S
Eget kapital Gillet , 274.515,7~

590.017,63

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknande, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1987, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger ej beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning.

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 10 mars 1988

Åke Gillberg
Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.ffi. 30/6 1988

HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART "TARREN", Kungshamn .
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborgständig medlem .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborgständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna , .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .

*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÄRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg ., .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .. , .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla .

Födelse-
år

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

Inträ
desår

86
83
87
75
80
78
58
54
78
58
87
82
75
76

(43)76
88

55
82

74
87
43
80
74
55

51
84
65
83
83
74
83
85
82

76
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ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

"ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

"ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
""ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .

ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .

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

"ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDOLF, NILS, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör,Vänersborg .

"ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

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

"BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .

"BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg '" .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .
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1923
1972
1963
1940
1930
1973
1944
1926
1950
1912
1915
1919
1928
1947
1918
1924
1936
1928
1930
1950
1950
1914
1927
1925
1908
1913
1938
1942
1914
1924
1912
1949
1921
1927
1920
1932
1918
1964
1932
1934
1956
1910
1965
1934
1968

83
85
83
80
59
83
81
80
79
82
53
35
76
80
45
70
87
83
80
75
83
55
83
72
82
82
68
82
66
75
61
75
81
60
59
83
55
79
73
63
83
66
78
76
68



*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .

BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg , .

BERG, LARS, Vänersborg .

BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborgständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborgständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .

*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .

BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .

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

BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .
*BERMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .

BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .
*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .

BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg

BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .

BJERSTAF, LARS, Vänersborg .

BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg .
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .

BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .
*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .

BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .
*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .

BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .

BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .

BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg .

BOBERG, MARKUS, Stud, Vänersborg .
*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .

1920
1957
1944
1967
1974
1943
1904
1967
1970
1937
1920
1930
1950
1942
1914
1969
1942
1916
1910
1926
1911
1938
1918
1918
1940
1914
1923
1954
1927
1929
1953
1926
1929
1973
1912
1943
1941
1960
1908
1982
1972
1923
1914
1940
1906

53
88
68
68
76
55
54
76
76
72

43
48
80
80
80
82
79
82
43
84
46
75
85
83
76
87
65
77
54
54
77

60
80
83
54
77
77

77
77

87
87
55
55
85
48
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*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BROCKNER, KURT, Skellefteå .
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BOGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .
CEDERGREN, STIG, Gävle .

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg oo o
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborgo o oo. oo .
COLLIANDER, BENGT, Foverkst.chef, Vänersborg . o oo oo

*DAFGÅRD, BENGT, Arbets!. Trollhättan ständig medlem oo. o .
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby o o. o oo o

*DAFGÅRD, HENRY, fdo Köpman, Vänersborg o.. o. oo. oo .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle o oooo.. o. o
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg o. oo.. o. oo. ooo..
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg ... o. oooo oo

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg oo. o oo.. o. oo. o o
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg . o.... o. o o. o oooooo .
DAHLLÖF, OLOF, Ld. Byråingo Vänersborg o o. oo. oo... ooo
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg o.. o. oo...
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg o.. oo... o. o
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .. o.... o.. oooo...
DETTER, THURE, Direktör, Malmö ooo.. o. o.. o.. o. o o.. o. oo
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg o. oo.. o oo o..
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg . oo' o o o.
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg . o oooo. o

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby . oo o o o.
EK, CARL-GUSTAF, Teknologiedoktor, Göteborg .. o o. o. o

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg o.. oo.. o o. o.
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .. o o o

*EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan .. o. o. o o. o .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg o. o.. oo o
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg . o' .. o. o. o o.
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg . oo.. o. o o o

*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg . o. o. oo. o.. o o.
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg . oo..... o..... o. o.. o o
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .. o. o. o' . o'' o. o o.
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg . o o o o
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fdo Advokat, Vänersborg o o .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön o.. o.. o o o. o. o.. oo. o. o
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1919
1934
1912
1928
1946
1932
1976
1947
1921
1911
1913
1916
1930
1926
1917
1939
1919
1903
1924
1918
1945
1911
1965
1918
1918
1957
1938
1912
1914
1928
1916
1919
1958
1924
1954
1916
1935
1963
1922
1916
1937
1949
1951
1908
1943

54
82
86
74
67
67
85
83
82
30
55
49
87
86
87
50
67
53
48
55
85
55
67
83
75
71
64
79
87
73
71
44
83
50
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60
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ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .
*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .

*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Stud. Vänersborg ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färgelanda ständig medlem ..

*ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, KäIIby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, KäIIby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, KälIby .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon', Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERICSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .
ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .

1930
1919
1940
1916
1966
1928
1943
1913
1981
1949
1966
1939
1983
1977
1985
1935
1913
1944
1941
1913
1912
1918
1927
1909
1966
1908

1939
1964
1940
1932
1938
1921
1925
1906
1942
1934
1906
1935
1942
1948
1918
1913
1955
1948

75
44
75
51
80
83
47
42
82
49
66
47
83
82
85
85
55
54
80
46
46
66
77

55
66
43

54
80
85
64

1988

58
70
76
76
79
55
83
66
83
83
83
83
83

55



FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg o .
FLINK, BENGT, V Frölunda o oo .
FOCK, EGON, Vänersborg o .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg " o .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg oo .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .. o. o .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg oo .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg o .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan o
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla o.
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhuspirektör;Uddevalla .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg o .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, PER ARNE, Skolchef, Töreboda .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (I974) o ••••••••••

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ,
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg o .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .. , .

**GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .. o .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla " .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg " .

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg " .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN Vo, Postmästare, Vänersborg .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
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1945
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1920
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1896
1917
1944
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1915
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46
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GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GÖTHBLAD, LEIF, Rektor, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .
*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg
ständig medlem. Ersättare i styrelsen .

*HAGBORG, TORSTEN, Tj .man, Trollhättan ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan ,. .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLGREN, DICK, Direktör, Stockholm .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Trollhättan .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.Iic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersgorg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
*HANSSON, CHRISTER, ResLchef. Arvikaständig medlem .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .
HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Kansliskriv., Vänersborg .

*HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ERNST, f.Rektor, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .

**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .

1932 64
1932 87
1919 65
1922 (66)74
1908 30

1941 53
1931 52
1946 68
1944 87
1941 82
1931 86
1912 55
1933 87
1915 66
1925 45
1945 76
1917 67
1934 76
1968 82
1926 45
1951 84
1966 83
1918 87
1924 52
1942 57
1929 79
1932 84
1908 66
1940 64
1943 64
1929 82
1945 76
1938 85
1925 83
1935 79
1934 57
1943 76
1904 63
1902 72
1955 73
1906 29
1916 86
1930 64
1957 81

57



HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER., TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGLUND,KAY, Vänersborg .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg .
*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(/975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .

** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
JENNISCHE, PER, FiI.dr. Uppsala ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, ALLAN, Bagarmästare, Vargön .
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg .
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JOHANSSON, ANTON, Fd. Instruktör, Vänersborg .
• JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem .

• JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .

·JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .

• JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .

·JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

• JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Ämneslärare, Vänersborg ständig medlem ..
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSON GUNNAR, O., Göteborg .. '" .

• JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .

• JONSSON, ERIK, Vänersborg .
·JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

• JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
·JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .
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JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
*JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSSON, PÄR, FREDERICK, Vargön .
JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv " '" .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, Distr.chef, Vänersborg , '" .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .. " . '" .
*CARLSSON, BERTIL, Metallarbetare, Vänersborg , ..
CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..

**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg '" .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .

*CARLSSON, CARL-OTTO, SpediL, Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg '" " .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborgständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, VerksLmontör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen , , .
KARLSSON, SVEN, I:e postilj., Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg , " . '" " .

*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg ., .. , " .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg " ., "
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ., '" .

*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
*CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors " .

KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .

60

1931
1909
1948
1972
1933
1931
1947
1922
1919
1929
1941
1910
1914
1944
1904
1915

1913
1912
1942
1924
1909
1917
1939
1952
1958
1908
1957
1946
1976
1925
1936
1926
1926
1914
1948
1936
1928
1941
1944
1934
1908
1898
1934
1913

65
59
75
85
65
76
83
83
82
75
80
58
54
47
30
75

67
75
84
69
30
66
47
60
82
55
76
47
87
85
77
85
67
58
75
65
76
74
74
64
53
60
85
74



KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .

KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .

KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .

KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .

KÄRVLING, URBAN, Plan. sekreterare, Herrljunga .

LANEVALL, OLOF, Försäljnochef, Spånga .

LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult o

LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .

LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg oo.. o.. o. o. o .

"LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem . . o.. o

LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg o

"LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg o' . o .

LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg o o. o.. o. o .

LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .

LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem o

LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg .. o o.. o

LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa '" ooo. o.. o. o. o oo

LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .

LARSSON, LEIF, Vänersborg oo o' o.. o.

"LARSSON, ROLF, Underinspeko, Skärholmen ständig medlem .
"LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg Andre ålderman . o .

LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg o. o o

LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg o' o

LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg o

LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .. oo o' .. o.. o. oo

LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg o.. o .

LARSSON, ÅKE, Vänersborg o' . o o. o o

LAURELL, BO, Lagerchef, Kode o o o

LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg o.

LIND, HÅKAN, JULkand., Vänersborg, krönikör o o.

LIND, JESPER, Vänersborg .. o o.. o oo

LIND, LARS, Civilingenjör, Floda o.. o

"LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg . o. o o

"LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad o o. o

"LIND, SVEN, fdo Disponent, Vänersborg

Innehavare av gillets medalj (l976) l:e ålderman o •

LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Vänersborg o o. oo

LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön oo

"LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg o. o o.

LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg . o.. o o o o

LINDBERG, JOAKIM, Vargön o o" oo

LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala o oo

LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön oo

LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad o oo oo
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LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherden, Kungälv .
uLINDQVIST, ROLF, Länsråd, Karlstad .
**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .

*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Leg. läkare, Lidingö .

uLUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Försäljare, Göteborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gi//evärd, innehavare av gillets medalj (1983) .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQUIST, BIRGER, Distr.chef, Vänersborg .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Norrköping .
LÅNG, SVEN, Uddevalla .
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LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie, Vänersborg .
*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg .
MELLRYD, LENNART, Kriminalinspektör, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud .

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg '" .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla '" .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg '"
MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Västra Frölunda .

*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HANS, Skene .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LARS, Major, Uddevalla '" , .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg . " .
NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, HARALD, fd. Lektor, Vänersborg '" " .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg " .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn .
NYMARK, IVAN, Vänersborg .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
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ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg " .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg ., .. , .. , .. , " ..
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg , .. , .
OLSSON, EINAR, Kassör, Vänersborg .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborgständig medlem. '" .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ,
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg . " " .

*OLSSON, TORVALD,Major, Uddevalla .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping '" " .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ...

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg , " .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERMVALL, IVAR, Socionom, Vänersborg " .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg , " , .. , . '" ..
PERSSON, SVEN-OLOF, Instruktör, Vänersborg '" '" " .
PERSSON, THORE, I:e byråsekr. Vänersborg " .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg " . " .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg " ., ..

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
*POUCETTE, CARL ERIC,Godsägare, Vinninga . " " .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .
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RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .

*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg , .
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg " , .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

"ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .. '" , , .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan , .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .

*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund " .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg , .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, arkivchef, Vaxholm .
RUDSTRÖM, LARS, TraLplan., Vänersborg .

*RYDlNG, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.vattenrättsingenjör, Vänersborg .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg '" . '" " " ., .
SAHLIN, EDGAR, F.hand!., Vänersborg "
SAHLIN, PER-ANDERS, Fi!.kand., Enskede .

**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Bisittare,
innehavare av gillets medalj (1975) .

SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg .
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg , .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg " ., , "
SALONEN, VÄINÖ, Snickarmästare, Vänersborg .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .

"SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla , . '" .. "
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
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SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp . . .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .

*SJÖLING, LARS-GÖSTA, Köpman, Vänersborg .
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg , .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .

*SKAGSTEDT, MELKER, fd. Byrådir., Vällingby .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg .

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, I :ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

*STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Vänersborg .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÄLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÄLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
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SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg " .

*SUNNERDAHL, VILGOT, 1:ste Mätare, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg " .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, El.montör, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg " " " .. " .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg ., .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg . " " .. , ., , .
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Vällingby .. , . " , ..
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .

**SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem .

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

**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, Vetianda .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Post förman, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg " " .. " .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ,
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
**TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Stockholm

ständig medlem .
TENGBERG, MAGNUS, Vänersborg .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .

*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg Kassajogde
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.

Innehavare av gillets medalj (1976) .

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
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THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg o o .

*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg o o .

*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad o o' o .

*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, A1ingsås o .

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg o o..

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg o.. o o .

TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg o .

TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, A1ingsås o.

TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde .

THORELL, SUNE, Ekonomiassistent, Uddevalla oo .

THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg .

THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg o .

THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg . " o .

TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg oo o

TORNBERG, PETER, Vänersborg .. o o o .

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem o

**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma o o.

TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg o

TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg o.. o o .

UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg o .

ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg o.. o o..

ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .

ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .. o o o .

WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg o .

WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .

WADMAN, INGWAR, I:e byråsekreterare, Vänersborg .

WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg . o o .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare .. ,
WAHLIN, JACOB, Vänersborg o .

WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg o

WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg o o .

WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad o o o

WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .

WEDHAM, SVEN-ERIC, fdo Brandchef, Vänersborg , .. o .

WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. '" . o.. o , ,

WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör, Åmål .

WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål o o .

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .. " o" ,

WEISS, ANDERS, I:e Byråsekreterare, Kvissleby o .

*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla , o.. o

*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan o..

WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg o , . o" . o .

WELEN, PER, Studerande, Vänersborg , , .

WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg o .
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1935
1915
1925
1930
1935
1954
1907
1909
1936

1955
1924
1922
1963
1934
1973
1905
1907
1942
1933
1906
1931
1919
1941
1940
1949
1920
1942
1932
1960
1930
1943
1933
1927
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951

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

83

82
75
75
18

29
80

85
70
87
75
69
83

80

69
85
51
71
82
85
75
77

78
82
83

82
42
66
61
61
73
73
75



WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vargön .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNERHOLM, IVAR, F .Iasarettsläkare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg , .

*WERNER, ARNE, l:e Hantverkare, Vänersborg .
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg " .. , ., .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön .
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön , '" .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg , ., ..
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

uWETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg .

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg ., ., ., .
WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad .
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm , ..
WIKNER, ALFRED, New York " .

*WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.läkare, Åsbro .
*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .

*WULF, KURT, Direktör, Vänersborg " .
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Planerare, Vänersborg .
ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör , Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .
ÅBERG, JOHAN, Karlstad .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .

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

79
85
85
82
80
80
58
60

86
72

77

77

54
52
84
76
76
81
77

77

80
74

75

28
87
58
83
83
66
59
51
63
63
87
53
83
88
64

64

55

55
74

75

84
61

69



ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
'ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
'ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar 840

'" tilldelad 25-årstecknet.
** tilldelad 50-årstecknet.

1903
1922
1902
1924
1933
1920

69
46
42
85
72
74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
462 34 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1988

Styrelse

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966)
LARSSON, STIG, Direktör, Andre Ålderman 1985 (1974)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. Gi//eskrivare 1985 (1972)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsu/t, Kassajogde (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968 (1968) Gi//evärd
SAHLIN, STEN, f.d. Direktör, Bisittare 1985 (1962)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsu/t, Ersättare, 1980
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980

Beredningsnämnd

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

Årsskriftsnämnd

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

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

LUNDBORG, ERIC, Köpman, Ersättare
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-

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

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1988
Styrelse

ARVIDSSON, CARIN, Första å/dermor
SUNDEFORS, INGA-LISA, Andra å/dermor
SVANBERG, ANITA, Första gi//eskrivare
NILSSON, ANITA, Andra gi//eskrivare
STRÖM,GERDA,Ka~afogde

CARLSSON, BRITTA, Värdinna
BLOMGREN, INGRID, Värdinna
JANSSON, MARY, Värdinna
ERIKSSON, ELVY, Värdinna
ROBERTSSON, BIRGITTA, Ersättare
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Ersättare

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

Krönikör
JANSSON, MARY

Arkivarie
MELLQVIST, MAJ-BRITT

Siffergranskare
WESTERLUND, SIGRID
ANDERSSON, MARGIT
FALK, OLGA, Ersättare
SKOOGH, BIRGIT, Ersättare
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LÅNA KLOKT
TILLVILLA/BoSTADSRÄTT

STADSHYPOTEK TAR INGA AVGlffER FÖR:

Q.-

.l..U1Ite4'MM~~u,nCl,;Q.-
Q.-

Q.-

Ta inte första bästa lån, uta.n jämför alltid med
Stadshypotek.

Du kan spara tusenlappar på att ta ditt lån för
köp och/eller renovering av villa eller bostadsrätt
i Stadshypotek.

Tala med närmaste Stadshypotek.

&vi ~ St~d5fJypotel<.IJI VASTGOTA-DAL
Box 136, Edsgatan 11C, Vänersborg. Telefon 0521·13800.

Stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder
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l II

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Edsgatan 11 B Tel. 134 75

Vänersborg

rl

e:xnert
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT

74

Edsgatan 19 C

Tel. 0521 - 140 34
Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700



Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

I~I
VBG PRODUKTER AB
BOX 1216
46228 VÄNERSBORG
TEL. 0521118060
TELEX 42050 VBGPROD S

Vattenproblem?
Med våra nya metoder och 30-åriga erfarenhet kan vattenfrågan lösas
snabbt i berg- och jordlager. Pumpan läggningar utföres. Gratis
konsu Itationer.

Svensk
Maskinborrning AB
Industrigatan 11,46137 TROLLHÄTTAN

Telefon: 0520/33930, 36620.
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VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Tel. 11225

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521-138 40 Vänersborg

o

INUTIGAR
SCORPIO

o

UTANPA DET
MESTA!

ROLIG ATT KÖRA.
•• ••

FORNUmG ATT AGA!

eP-

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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••

MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

RoIIJacobsson

företagarens nära
rådgivare och samtalspartner

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon 10560

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER
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EnSaab
känns

alltid ny
VÄLKOMMEN!

SAAB-ANA
VÄNERsBORG - Tel 0521/19000

~~ .-------~~..~.....Svårt att skilja dem åt? .,;,~"",."",,,,,~",~32
tekniken sitter. den som gör bilen roligare att köra. På
några år händer det mycket. Så vill du ha en bil med fler
finesser, byt upp dig till en nästan ny Saab 900.

Du gör ett säkrare val. Och köregenskaperna, åkkom
forten och den avancerade tekniken gör att en Saab all·
tid känns ny.

Kör lite säkrare. Kör Saab 900.

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Red.ovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG
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GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/60390

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55



Gillebröder!
Drick mer vatten - Oxygenvatten

AB SUNDOX. Box 234, S-46223 Vänersborg. Tel. 0521-14180

gd Lyckans Livs - Gropbrovägen
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-lördag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 46253 Vänersborg
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Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

80

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

CARLSSONS TRYCKERI
Kyrkogatan 27 • Box 734 • 46222 Vänersborg

Telefon 0527 -62025 • Telefax 0527 - 797 79



•Yl
MATMARKNAD

Månd-Fred 9-19 Lörd 9-16 Sönd 11-16

Sundsgatan 15
tel. 19055

AHLINS
VTRAFIKSKOLA

Torpavägen 22 • 46236 Vänersborg • Tel. 0521·10366
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Föreningsbanken - landets enda medlemsägda
bank.

DIN BANK!

Föreningsbanken~
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 100 86

"Mitt i Tvåstad"

Johannesbergsvägen l, Tel. 0521/121 00

82



ÖNS KE
BUTIKEN

Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/38135.
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 0522/396 00.
Vänersborg: Gågatan. Tel. 05211102 53.

Gösta Gillberg AB
Vänersborg. Tel. 0521-10253

Bärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522

UNO-X Bensinstation
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer

VÄNERSBORG
Tenggrenstorpsvägen 16, 46200 Vänersborg

Öppet: månd-fred. 10.00-19.00
lördag 09.00-15.00
söndag 11.00-16.00
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MedJuristerna
bakom ryggen
blir det
rätt och riktigt

~ lnstema,.
Sparbanken Väst
Mer an bank for pengarna

VL-RESOR

Telefax 65130
Mobiltfn 010

370360, 370361
370362, 370363
370364, 371089

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

SPECIALRESOR AR VAR SPECIALITET!
BEKVÄMA T~RISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t. ex.

• FÖRETAGSRESOR 0521. SPORT- OCH [!]
• FÖRENINGSRESQR - IDROTTSRESOR ..
• GRUPPRESOR .. 620 70 • HANDIKAPPRESOR .,

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~

f.i'1l:Inn '" VÄNERSBORGS
_ VI. ~.I~~!!!!~.~IK

I;PlVIsION

~
.. . .

l I,. .' Il I . l I

27 CE 3590
Fsa färg-TVmed text-TV
28 tums färg·TV med den
plana,fyrkantiga FSQ-bild
rutan och med fjärrkontroll
Eurokontakt for anslutning
av video och RGB-ingång
för hemdator, Fjärrkontroi
len kan styra både TV och

huvurlfunktionerna hos
Philips videobandspelare
Upp till 40 TV kanaler kan
fbrinstalias for snabbval

84



o~o HUSHÖRNAN
Att välja rätt fastighetsbyrå

är början till en bra affär

Q SKARABORGS 0521-12800 VA""NERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänersborgs Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-14250

75AR
1913-1988

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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SERVICE OCH INSTALLATION INOM
RÖR, VENTILATION OCH pLAT,

TILL VETTIGA PRISER!

GlAD
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÄDE TEL. VÄXEL 180 90

PKBANKEN

PKPrivat

PKFöretag

KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521118005

86

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

Regementsgatan 29, 46232 Vänersborg, Tel. 0521/61690



NYBYGGNAD • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
REPARATIONER • UTHYRNING

Industrigatan 5, Vänersborg. Tel. 0521/60100.

En bank räcker

Välkommen!

ogo~~~~:.\~~~~~e~~~'~~5N

Bok- och Pappershandeln
i centrum

- Din Bokiabutik -
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

...ocksåhos
Handelsbanken.

88

KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux.

SVARVARGATAN4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/120 00
VÄNERSBORG



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

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON

Industrigatan L. Vassbotten

Tel. 101 28,

BIL-glas-Byggnadsglas-Glasmästeri

•BLOIMOGRAI interflora~

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR.
Box 235, Edsgatan 16, 46201 Vånersborg

Telefon 0521-10063, 62220
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KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

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

~ BYGGVARORAB
Östravägen 24,VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90

Vi har
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnic
kerier till BANKER, RESTAURANGER, BUTIKER,
TANDLÄKARPRAKTIKER.

Vi utför även
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m.

Salonens Snickerier AB
L Vassbotten

tel. 0521-10913
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God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

~{IJAU '2 ~k1IJJtt~-==-~
~~l"~~~1JLENNER.NARKS1
-=-- VANERSBORG • TROLLHATTAN'

l S&:ANIA l (gb VOJ.KSWA8EN l<llD Äu~. I
östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80

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

Innehavare:
Karin Larsson

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

Philipson ~')
FÖRSÄLJNING AV NYA OCH BEG BILAR

LEASING AV NYA OCH BEG BILAR
BILUTHYRNING,RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

PERSON OCH LASTBILSVERKSTAD
TENGGRENSTORPS~1~VÄNERSBORG

pe~, 0521-610 35 Me~es

HANDLA BEKVAMT - HANDLA BILLIGT
Tog gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
Tel. 10944

Duellvägen 8, Väner.borg

92

Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgalan 20 • Tel. 10311



'lmIfU\IBIIMI~ IEIfuo Alm
ELINSTALLATIONER AV LÅG· o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER
FAS. SlEMENS SAMT ELEKTRO·HELlOS

TEL. 0521·20652, VARGÖN

.Jnutssons .9lntik - och J<onsthandel
ANTIKVITETER Kungsg. 3 KÖPER •
KONST 46233 Vänersborg SAWER Medlem ev

MIIIBLER Tel. 0521·19235 VARIERAR Sveriges Kons'- och
U Bost. 0521.606 48 Antikhsndlereförening

[Andreens ~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

o

ARSSKRIFT

1989

Femtioåttonde årgången



Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1989
Bokbinderi: Wickströrns Bokbinderi, Uddevalla



Utskriven pga förlig vind mot Götheborg!

Om verksamheten vid Lazarettet
i Wenersborg under dess första tid

1783-1840.
Av Ragnar JonselI

Tiden före lasarettet
I det gamla Brätte och Vänersborg fanns tillgång till barberare och fält
skärer, vilka huvudsakligen utbildats genom praktik i barberarstugor
och i fält.

Fältskärerna som oftast var av utländsk härkomst hade som regel
tjänster vid närbelägna regementen. Städerna besöktes också av kring
resande medici särskilt i samband med marknader.

År 1753 anställdes i Vänersborg som stadsdoctor eller stadsphysicus
Sven Brodd. Denne utnämndes samma år även till den nyinrättade
tjänsten som provinsialläkare för hela Älvsborgs län. Brodd flyttade till
Skara 1758, och provinsialläkartjänsten besattes ej förrän 1772, medan
man däremot hade stadsläkare. Provinsialläkartjänsten i Älvsborgs län
delades 1774 på en i Vänersborg och en i Borås. För närmare uppgifter
om läkekonstens utövare i Brätte och Vänersborg före lazarettets tid
hänvisas till Bertel Hallbergs utmärkta redogörelse i Vänersborgs söners
gilles Årsskrift år 1942.

Lasarettens bakgrund i Sverige
Under medeltiden uppstod helgeandshus eller hospital på olika platser i
Sverige. De hade ofta sitt ursprung i klostren, men verksamheten fort
satte även efter reformationen. Hospitalen tog hand om kroniskt sjuka,
fattiga och svårskötta sinnessjuka, som ej kunde vistas på hemorten.
Från vårt område har man sänt behövande till hospitalen i Skara och
Göteborg (gamla och nya Lödöse).

År 1763 utfärdades en kunglig förordning som stadgade att endast
sinnessjuka, epileptiker, kräftsjuka och spetälska fick tas in på hospital.
Så småningom kom de sinnessjuka att överväga, varför ordet hospital i
Sverige kommit att betyda sinnessjukhus istället för det ursprungliga
gästhem för vägfarande, gamla och sjuka.
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Kungliga SerafimerOrdens Lazarett öppnades 1752 i Stockholm som
Rikssjukhus för Sverige och Finland. 1765 meddelades i Kungligt brev
att de län eller stift som så önskade på egen bekostnad kunde få inrätta
lasarett och därtill behålla de lokalt insamlade medel, som man tidigare
sänt till Serafimerlasarettet.

Ledningen för rikets lasarett, hospital och bamhus utövades från år
1773 av två Serafimerriddare och från 1787 av Serafimerordensgillet.
1776 utsågs Serafimerlasarettets överkirurg Olof Acrel (senare adlad af
Acrel) till generaldirektör över lasaretten i riket.

I stora delar av Sverige, så även runt Vänersborg spred sig veneriska
sjukdomar (i synnerhet syfilis) under l700-talets senare del. Landshöv
dingen Råfelt skrev till KgI Maj:t och begärde inrättande av ett Lazarett
för hela länet med placering i Vänersborg. Utvecklingen därefter kan
följas i nedan citerade skrivelser.

Gustaf III:s brev om Lazarett i Elfsborgs län
Som svar på en anhållan från Serafimerriddarne skriver konung Gustaf
III från Drottningholms slott den 3 september 1781: "Wi har i nåder in
hämtat de anstalter I vidtagit till befordran af lazarettsinrättningen i
Elfsborgs län." ... Därav framgår

"l. Att de bägge ProwincialMedici (provinsialläkare) som vistas den
ene i Wenersborg, den andra i Borås måge åläggas att för den lön de
njuta af kronan sköta de sjuka utan Invånarnes bekostnad, särdeles nu i
början och att vid Lazarettet må bestås frie Medicamenter åtminstone
för de veneriskt sjuke.

2. Att de medel som ifrån desse Härader och Städer genom frivillige
sammanskotter, allt sedan 1765 influtit till Consistorierne, dels i Skara
dels i Göteborg måge avlämnas som Fond för inrättningen.

3. Vilka Invånarena wid alle sammankomster på Prästerskapets eller
någon annan Föreställning göra frivillige gåvor till Lazarettet efter råd
och lägenhet, och så ofta Landshövdingen antingen genom Kungörelse,
eller ock på annat sätt gör föreställning om någon frivillig gåva och
sammanskott, antingen genom Stambok, Collect eller eljest vilka ock
Innevånarena därtill efter sin förmögenhet, dock utan allt tvång bidra
ga.

4. Om fonden icke genast bliver tillräcklig till de sjukas föda och un
derhåll, jämte avlöning för nödige sjukwaktare så får Sochnen ändå vad
Veneriska Sjukdomar angår betala för sina sjuklingars föda till dess
Fonden kan bliva så tillräcklig, att detta underhåll även kan bestridas;
varförutan de Åtta Häraders Invånare tillagt, att som Lazarettet fram-
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Fig l. Detalj av karta ursprungligen ritad av Hans Hj Lindskog år 1787. A = landshöv
dingeresidenset. B = Torget. F visar Lazarettets läge på nuvarande Riksbankstomten.
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deles förmodligen kommer till den styrka att även ursinnige människor
som nu vistas i Skara Hospital däri inrymmas, så anhålla de att samma
Hospital ej vidare måtte få som hittils skett genom utskickade uppbära
årlige sammanskotter, utan att dessa sammanskott hädanefter må få
flyta till Lazarettet.

Vid övervägande härav have Wi med Eder ansett försvarligt att Lä
nets innevånare genom ytterligare försök och föreställning av Lands
hövdingen kunde förmås att om ett enda Lazarett sig förena: men i an
nor händelse vele Vi till ovanberörde överenskommelse lämna Vårt bi
fall och stadsfästeise, och uppdraga Eder härmed icke allenast att veder
börande därom föreställa utan även att om verkställigheten att det ena
eller bägge Lazarettena reglera och föranstalta, varmed vi befalle Eder
Gud Allsmäktig Synnerligen Nådeligen."

Detta kungliga brev utgavs i sin helhet i en Allmän Kungörelse för
Älvsborgs län av Landshövding Michael von Törne 10 mars 1783. Där
av framgår att två lasarett skall byggas i Länet. Lasarettet i Vänersborg
skall betjäna Vänersborg och Åmåls stad, Dalsland samt Väne, Flund
re, Ale, Vättle och Bjerke härader.

I Vänersborg inköptes för ändamålet ett av stadens fåtaliga stenhus
som ägdes av Källarmästare Hafvenström. Det låg på nuvarande Riks
bankstomten, i hörnet av Residens- och Sundsgatorna se figur l.

Ritning på det Hafvenströmska huset som fungerade som lasarett och
kurhus fram till stadsbranden 1834 finns i figur 2.

Ur landshövdingens kungörelser kring öppnandet
Landshövding v Törnes kungör den 3 april 1.783 att han den l maj äm
nar öppna Lazarettet med 8 sängar. Enligt författningarna får ej allde
les obotliga sjuklingar inkomma "på det de som äro behäftade med bo
telige krämpor ej måge därigenom uteslutas". Man uppmanar därför de
personer som åstunda inläggning för behörig kur att "förut infinna sig
här i Staden hos Herr ProvincialMedicus Doctor Hultman, att av ho
nom jemte Lazaretts-Chirurgicus visiteras, och då de sedan hos mig visa
dessas Attest at deras sjukdom icke är obotelig skola de så fort Rum och
lediga Sängar medgiva genast inlåtas uti Lazarettet alldeles efter
Ordnings-Nummern, såsom de sig anmäla, så vida ej särskilde besyn
nerlige omständigheter skulle göra någon till företräde berättigad."
Kronobetjäningen meddelar när ledig säng uppkommer och då måste
man genast infinna sig.

I en allmän kungörelse utfärdad 19 maj 1784 meddelas att man ej
kunnat få in tillräckliga medel för att driva Lazarettet. Landshövdingen
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har därför rådfrågat "de Herrar Excellenser och Serafimerriddare"
som har överinseendet över Hospitalerne, Lazaretten och Barnhusen i
riket. Dessa har svarat att de deltagande innevånarne enligt fastställd
överenskommelse skall sammanskjuta "vad till Lazarettets underhål
lande erfordras." Landshövdingen sammankallar nu deputerade från
varje socken, städerna och de olika stånden att diskutera hur lasarettets
ekonomi skall lösas.

Av allmän kungörelse utfärdad 9 juli 1784 framgår att man vid sam
manträdet fastställde att socknarna skall betala utgifterna för sina fatti
ga "hospitalshjon" och att dessa skulle medföra särskilt intyg från pas
tor och kyrkvärdar att församlingen stod för uppehället. Bemedlade pa
tienter skulle däremot själva betala sitt underhåll.

Församlingens äldste och sexmän (av socknen utsedda ordningsmän)
skulle vid konstaterad eller misstänkt venerisk smitta samråda och med
dela vederbörande bevis till att söka Lazarettets Läkare och Chirurgicus
för undersökning. Den som själv kunde betala sin vistelse på lazarettet
fordrade ej bevis. Om församlingen hade skälig anledning att misstänka
någon förmögen ledamot eller dess hushåll för venerisk smitta' 'låte då
Pastor genast antyda honom att förfoga sig till Lazarettets läkare och
taga bevis om sin hälsas tillstånd". Om han vägrade undersökning eller
behandling, kunde Pastor begära handräckning hos Landshövdingen
som sände läkare till orten på den misstänktes bekostnad. Prästerna
uppmanades att låta "förfarne läkare hålla undersökningar gälds och
sochnevis för att utröna vilka af allmogen som är behäftade med Vene
risk smitta och vill jag på anmälan utsända Läkare för sådant
ändamål". Rapporter från provinsialläkarna visar att sådana massun
dersökningar av och till utfördes i lazarettets upptagningsområde. Den
1/8 procent av bouppteckningsumman som tidigare tillfallit de fattiga
skulle nu tillföras en fond för byggnad och reparation på Lasarettshuset
i Vänersborg.

Ur Allmän kungörelse 20 september 1784:

I enlighet med de deputerades beslut skrev Landshövdingen till Riks
råd och Serafimerriddarne med anhållan att man från den allmänna
hospitalsfonden skulle få medel för ytterligare avbetalning av köpesum
man för Lasarettshuset. Deras Excellenser svarade i brev att "vederbö
randes anhållan är så mycket obilligare som Länets Innevånare böra ve
ta, det de till Hospitalsfonden, varav ett sådant tillskott skulle tagas icke
bidragit ett Runstycke, med mera" Landshövdingen sammankallade de
deputerade för nya överläggningar om lasarettets ekonomi.
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Källmaterial
Genom stadsbranden 1834 förstördes bl a större delen kyrkböckerna
och landsstatens arkiv.

Vissa handlingar angående sjukvården finns dock bevarade i Lands
hövdingarnas rapporter, och i skrivelser som ställts till olika myndighe
ter. För vissa år återfinns rapporter från lasarettsläkare och provinsial
läkare i Vänersborg ställda till Collegium Medicum eller Generaidirek
tören för Lasaretten Från år 1819 finns Lasarettets journaler och från
1834 direktionsprotokoll, räkenskaper och tillhörande handlingar beva
rade i Älvsborgs läns landstings arkiv i Vänersborg.

Lazarettsläkare
(Uppgifterna i huvudsak från Sacklen; Sveriges Läkarehistoria)

1783-1793 Christian Fogelmark Född 1740 i Fogelås, Skaraborgs
län. Efter genomgången kirurgisk lära i Stockholm utnämndes han 1771
till RegementsFältskär vid K. Bohusläns regemente, där han tjänstgjor
de till 1799 och deltog i kriget i Finland. Från 1772 desslikes Stads Fält
skär i Vänersborg där han vid 43 års ålder blev den förste i Lazarettslä
karen. Kallades 1801 till Bruksläkare i Avesta där han avled år 1824.

1794-1796 Immanuel Nobel Född 1757 i Uppsala. Lärde kirurgi i
Uppsala och deltog som underläkare i kriget i Finland 1788-89. Stude
rade sedan Läkarevetenskapen i Uppsala och erhöll tjänst som Laza
rettsläkare i Wenersborg vid 37 års ålder. Tjänstgjorde i Borås 1796-99
och förordnades 1800 till Provinsialläkare i Gästrikland. Död i Gävle år
1839.

1796-1815 Lars Hollberg Född 1768 i Sandhems s:n, Westergötland.
Efter studier vid Skara gymnasium var han lärling och farmacistuderan
de på apotek i Göteborg. Blev 1790 extra kompaniefältskär och deltog i
finska kriget. Efter återkomsten studerade han kirurgi och emottog
1792 Stads och Lazarettsfältskärsysslorna i Borås. 28 år gammal be
fordrades han till RegementsFältskär vid Västgöta-Dals Regemente och
förordnades samtidigt att förestå Lazarettet i Vänersborg. Deltog i fält
tågen i Pommern 1806-1807 och vid norska gränsen 1813-1814. Be
gärde 1815 avsked från sina tjänster och flyttade till Göteborg som prac
ticus. Valdes där 1818 till ordf i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets
samhället. Från trycket har han utgivit ett flertal medicinska rapporter
men även om vallmoodling och bohusländska fiskar. Han dog i Göte
borg 1823 varvid anmärkes att hans dyrbara insektssamling utbjöds till
salu. Porträtt se fig 3.

1815-17 Jonas Henrik Winckler Född 1789 i Karlskrona. Började
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Fig 3. Lars Hollberg LazarettsllJkare i Wenersborg 1796-1815. Blyertsteckning. (Kungli
ga Biblioteket, Stockholm.)
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vid 17 års ålder öva sig i kirurgien på Amiralitetssjukhuset i Karlskrona
och inskrevs vid 19 års ålder som student i Lund. Kommenderades sam
ma år ut med flottan och blev krigsfånge hos ryssarna. Förestod därvid
sjukhus för krigsfångar i Finland och slutligen i Petersburg där han
även fick öva sig vid ryska sjukhus. Efter kriget fortsatte han sina stu
dier i Lund, Köpenhamn och Stockholm, disputerade för medicine dok
torsgraden och blev chirurgie magister. Tjänstgjorde en tid som fattiglä
kare i Stockholm och deltog 1813-1814 i armens fälttåg i Tyskland och
till Norge. Han utnämndes vid 36 års ålder tilllazarettsläkare i Weners
borg. 1817 blev han regementsläkare vid K Bohus regemente, och 1824
dessutom brigadläkare. Död 1837 på sitt boställe Western i Bohuslän.

1817-1819 och 1837-1850 Gudmund Sandmark Född 1783 i Sand
sjö s:n Kronobergs län. Studerade i Lund och antogs 1808 som underlä
kare vid Södra Armens sjukhus. Avlade 1811 Medicinae Licentiatexa
men och doktorsgraden. Tjänstgjorde därefter på K. Serafimer Ordens
lasarettet i Stockholm och blev 1813 Chirurgie Magister Deltog i fälttåg
i Tyskland och mot Norge 1813-14. Uppdrogs 1815 att tills vidare ha
hand om Läkare-vården vid Länslazarettet i Vänersborg samt Rege
mentsläkaregöromålen vid Westgöta-Dals regemente. Utnämndes sam
ma år till Provincialläkare i Vänersborg och förordnades vid uppnådda
34 års ålder att tillika vara ordinarie Lasarettsläkare 1819 och som pro
vinsialläkare 1824, då han blev Regementsläkare vid Västgöta-Dals Re
gemente. Han återkom som Lazarettsläkare 1837 och tjänstgjorde till
sin död år 1850.

Han testamenterade 7000 Rdr Banko till en fond för uppförande av
sunda och tjänliga bostäder i Wenersborg åt åldriga och torftiga till ar
betsklassen hörande personer och alla sina dyrbara planchverk till We
nersborgs Skola.

1819-20 Jacob Vilhelm Rudolphi Född i Nyköping 1786 studerade
medicin i Uppsala och Åbo, där han även disputerade. Han blev 1811
chirurgie magister i Stockholm där han var läkare vid Carlbergs K. Krig
sakademi.

Deltog först i kriget mot Ryssland 1808-09 sedan i sammandrag
ningen mot norska gränsen. Befordrades 1815 till Regementsläkare vid
Westgöta-Dals regemente och 1819 att tillika vara Lazarettsläkare i Vä
nersborg. En hastigt åkommen "Slag-Fluss" ändade hans dagar d 28
april 1820, då han var 34 år gammal.

1820-1824. Ebbe Fredrik Schough född i Kalmar 1796. Läste medi
cin i Uppsala och tjänstgjorde samtidigt vid K Serafimer
Ordenslazarettet och Garnissonssjukhuset i Stockholm. 1819 Medicine
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licentiat samt Chirugie Magister och 1822 promoverad till Medicinae
doktor. Utnämndes 1819 till bataljonsläkare vid Westgöta-Dals rege
mente och förordnades vid 24 års ålder att tillika vara lazarettsläkare i
Vänersborg. Bosatte sig 1825 som praktiserande läkare i Åmål, där han
dog år 1828 aven "illa-artad" remitterande feber. Porträtt se i Fig 4.

1825-1837 Gustav Jacob Örtenblad född 1788 i Rölanda s:n på
Dalsland-(Fader: Prosten Johan Örtenblad Moder: Anna Cajsa Hassel
roth.) Studerande medicin i Uppsala och blev med. lic och chir mag.
1815 samt disputerade år 1817. Han deltog 1813 och 1814 som läkare
vid fälttågen i Tyskland och mot Norge. Förestod i två år provinsiallä
kartjänsten i Westmaniand och utnämndes 1821 till Regementsläkare
vid K Skånska Husarregementet. Erhöll 1824 transport till provinsiallä
karebeställningen i Vänersborg och uppdrogs vid 37 års ålder att dess
utom vara Lazaretts och Hospitalsläkare i Vänersborg. Död 49 år gam
mal år 1837 vid ett besök i Örs prästgård, där en äldre broder Olof var
kyrkoherde.

Övrig personal och entreprenad
Detaljerade uppgifter om annan personal är svårt att få fram. Ur de
första bevarade räkenskaperna 1834 och 1835 framgår att lazarettet vid
tiden för branden hade två sjuksköterskor Anna Andersson och Christi
na Hamberg. Man arvoderade på deltid en notarie, sjukhuspräst och en
vaktmästare som även "uppvaktade" på landskansliet. Kokerskan skul
le däremot avlönas av den entreprenör som åtagit sig leveranser av mat,
ved, ljus, vatten, brännvin, granris, sand, halm,sopkvastar, bandage
väv, slitet linne, tvätt och renhållning m m. Under tiden kring branden
innehade Landskamreraren och Sysslomannen G A Strömberg entrepre
naden.

Ur Rapporter till Generaldirectören över Lazaretten
1797 redogör Lazarettschirurgen Lars Hollberg för en piga B.A. från
Örs församling som halkat på ett isigt trappsteg samtidigt som hon burit
en tunna och haft handen i sprundet. Hon fick ett besvärligt brott på
underarmen med utstickande benpipor. Då hon sökte lasarettet 8 dagar
senare hade hon en lokal svår infektion på väg till röta och dessutom
stelkramp, så att hon ej kunde öppna munnen. Hon försörjdes genom
att man sprutade flytande föda i luckan efter bortvärkta framtänder och
man gav stora doser av opium, varefter hon förbättrades. Från början
ansåg Hollberg att amputation av underarmen var enda utvägen, men
efter utvärtes behandling kunde man senare operera i flera omgångar.
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Fig 4. Ebbe Fredrik Schough. Lazarettsläkare i Wenersborg 1820-24. Privat ägo. (Svens
ka Porträttarkivet Stockholm)

Handens utseende blev något oformlig, "men hon förrättar alla lätta
vanliga sysslor liksom förut och har i synnerhet nytta av tummen pek
och långfinger så att hon väver, spinner, stickar nu med samma färdig
het som innan hon fick skadan."

Hollberg meddelar också att han för att spara in på apoteksmedel
skickat sjukvakterskorna och lazarettsdrängen att insamla läkemedels
växten skvattram (Ledum palustrae) vilken växer 3/8s mil utom staden.
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Från Hunnebergs kalkbruk har han införskaffat Calx viva (bränd kalk)
till kalkvattensomslag. Sjuknumren (antalet intagna) under året upp
gick till 136.

1799 redogör Hollberg för drängen S.J. från Almås i Wassända s:n av
en stark och frisk kroppsammansättning som under det han klyvit ved
fått ett starkt slag i vänster ljumske aven vigge (kil) som häftigt for till
baka. Han hade nästan svimmat, burits in börjat hicka och kräkas och
klagade över kolikspänningar i underlivet, där en kula stor som en halv
knytnäve framdrevs. Behandlingen hemma bestod blott av badning och
varma grötar vilket lyckades så illa att bulningen av det inklämda bråc
ket efter 8 dagen brast sönder med åtta stycken särskilda öppningar var
igenom exkrementerna oupphörligt började flyta. I nära 2 månader ha
de patienten fördragit detta onda då han sökte på lazarettet. Här utför
des upprepade operationer och man fick tillbaka den naturliga tarm
öppningen och man fick den extra öppningarna att läka.

"I hela sju veckor njöt han intet annat än silade köttsoppor stundom
redda med äggula, men ledsnade nu vid dessa svaga traktamenter och
började småningom njuta vanlig föda utan ringaste olägenhet. Försedd
med ett Bråckband återgick han i sin förra tjänst och förrättade alla för
ut vanliga arbeten utan att skadan över ett år efteråt visar minsta tecken
till uppbrott, endast att den lilla fisteln (extra kanal) jämt avsilar en
tunn och klar vätska.

År 1800 tar Hollberg upp olika sätt att behandla kräftsjukdomar.
Han skriver i inledningen: "Denna sjukdom som så sällan smickrar en
läkare och vars utgång även då sällan svarar emot det hopp sådana pa
tienter tillskapar sig, understödde av de svaga tröstegrunder man kan el
ler är nödsakad att giva. Många skulle botas med hjälp av kniven om
man gick in tidigt och ej hade ett blint förtroende till overksamma läke
medel, klenmodighet m m. Att nyttja arsenik solutio (arsenikiösning) i
öppna kräftsår är att steka Patienten vid öppen eld".

Arsenik invärtes är "att utdriva Fanden med Belzebub". Sedan be
skrivs bl.a. klockaren W. vid Hjertums s:n, vars tungkräfta behandla
des med ligatur (underbindning med tråd) och arsenik. Den modige pa
tienten valde själv denna kur trots att läkaren menade att man ej kunde
undvika att nedsvälja något arsenik, varav döden skulle följa långt häf
tigare än av själva skadan lämnad åt sig själv.
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Lasarettets journaler och räkenskaper.
Intagna patienter Statistik
From 1819 finns årliga sammandrag i journalböckerna. Under åren
1819-30 intogs 200-300 och 1831-39 som regel kring 150 patienter
per år. Barn och ungdomar som ej nått arbetsför ålder utgjorde en 1/4
del av alla intagna.

Av alla intagna dog 5 070 ytterligare 3 % fick betyget obotliga medan
3/4 betraktades som friska vid utskrivningen. Vid bedömningen av
dessa tal bör man ta hänsyn till att lazarettet ej behövde ta emot patien
ter som ansågs obotliga. Att vårdas och dö i hemmet var det naturliga
på den tiden.

Hälften av de intagna var veneriskt sjuka s.k. curhuspatienter. Av de
övriga hade 1/4 vad vi idag skulle kalla invärtesmedicinska åkommor
(inklusive infektioner). 1/5 av fallen hörde hemma i den kirurgiska sfä
ren (inklusive ortopedi, ögon, öron och gynekologi). Skador såsom ben
brott och brännskador hade drabbat 7 % av alla intagna.

Psykiska sjukdomar förelåg hos 4 %. Många av dessa intogs för
"provkur" , för att utröna om de var obotliga eller ej. Om de ansågs far
liga för andra eller sig själva och ej kunde få tillräcklig tillsyn av anhöri
ga fick de läkares "obotlighetsintyg" för att komma ifråga för intag
ning på hospital.

Ur journaler
1821 Fd handlande J K Vänersborg Vårdad 6 veckor. Han hade erhållit
flera slag i huvudet och detta var ödemastöst uppdrivet (svullet). Vid sin
hitkomst var han ytterst svag knappt märkbar puls, hade äckel och
kräkningar och en ovillkorlig avgång av urin och exrementer. Djupa in
cisioner (snitt) anställdes i huvudet. Scmuckers kalla fomentationer
(kompresser indränkta i en vattenlösning av salmiak, salpeter och ätti
ka) användes och efter några dagar då yrseln det oaktat fortfor applice
rades ett Vesicat (blåsdragande medel ofta spansk fluga) över hela huvu
det. Patienten blev därefter alldeles återställd, ehuru mycket matt och
svag, som snart hävdes genom den tilltagande matlusten och den stär
kande regimen.

Kommentar: Patienten ovan har tydligen utsatts för hårda slag kans
ke misshandel. Sannolikt har han haft blödningar och svullnad som på
verkat hjärnan, men återhämtat sig.

182221 Fd Klockare H. Vänersborg. Vård 6 veckor. Armbrottet var 3
veckor gammalt innan han till vård å Lazarettet anmäldes. Under tiden
hade det hemma blivit så vanskött att benändarna jämnt börjat läka
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över varandra. Den 80 årige gubben hade dessutom av ålderdomssvag
het en längre tid nödgats hålla sig i sängen vilket genom den vanskötsel
varmed han hemma behandlades givit anledning till djupa och svåra
liggsår varav patienten blev så till krafterna medtagen att han här efter
påkommen gastrisk feber (infektion eller katarr i magtarmkanalen) slu
tade sina dagar.

Kommentar Patienterna undvek ofta att söka hjälp i tid med benbrott
och bölder. Hemsjukvården hos klockaren K har tydligen varit bristfäl
lig.

1826 187 Barnet M.C, Ryrs s:n Valbo härad. Vårdtid 8 dagar. 3/4 år
gammal. En gris hade ätit upp alla fingerändarna på ena handen och en
tå på båda benen. Utgick på faderns begäran innan såren voro läkta.

Ur Räkenskapsboken 1840
Till Konungens Höga Befallningshavande över Elfsborgs län.

Undertecknad som är besvärad av svåra frostskador i båda benen att
jag ej kan för närvarande fortsätta min vandring anhåller ödmjukast
under bifogande av Läkare attest att bliva intagen å Lazarettet här i sta
den för erhållande av nödig vård. Som jag är alldeles utfattig torde det
tillåtas mig att bliva gratis intagen å nämnda Lazarett.

SGS
Sökanden må å Härwarande Lazarett tills vidare eller på fjorton dagars
tid njuta behövlig sjukvård.

Vänersborg i LandsCanzliet som ovan.
A Sandberg Gasslander

Hattmakaregesällen S G S, som har ganska svåra frostskador i båda föt
terna behöver vård på sjukhus. Vänersborg den 19 februari G Sand
mark (lazläk) Journal:

184049 Hattmarkaregesällen S G S. Wandrande.
Diagnos Frostskada. Intagen 7 veckor. Utskriven frisk. Båda stortåna

så skadade att yttersta falangen exfolierades. (yttersta delen togs bort).

Ur Räkenskapsboken 1839
Rotehjonet drängen J, A från fattigroten No 1 i Frändefors socken blev
genom oförstånd av kittsliga människor som skola av mig till laga an
svar anmälas den 21 sistlidna april då han vilade sig i en ugn bränd i an
siktet vilket först denna dag blivit för mig anmält. Han är född 1804
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dumbe (dövstum) och mindre vetande och varder rekommenderad till
kur på Wenersborgs Lasarett. Olyckan skedde då nämnde fattighjon i
sin tour var hos bonden J A, ägare av ett halvt hemman. Då J. härunder
försummat den honom åliggande vård och uppsyn mot nämnde Rote
hjon så ålägges härmed J. att frakta detsamma till och ifrån Weners
borgs lazarett under noga vård om detsamma.

Frendefors prästegård den 1 Maj 1839. Sandelius Kyrkoherde.
J .A. är högst illa skadad och behöver wård i Lazarettet. G Sandmark

(Lazarettsläkare).
För lazarettsvården i Wenersborgs lazarett och övriga omkostnader

går undertecknad i full och proper borgen för omstående person som
för egen skuld. Försäkras av Rud den 2 Maj. J A (själv hållit i pennan)
Vittnar A.B.

Journal: Brännsår. Vårdad 2.5-2.6 1839. Utskriven frisk.
Kommentar: Öppen eld och kyla orsakade många allvarliga skador.

Det sista fallet ger ett bra exempel på det ansvar som ålåg bönderna i
fattigroten .

Ur journaler
1821 Gossen O.A. Vårdad 6 veckor.

Morbus coxaria (höftledssjukdom)
Nyttjat Setaceum (= inlagt snöre för att underhålla varflöde). Kunde

vid sin hitkomst ej stödja på det sjuka benet som även var längre än det
andra - kan nu ganska obehindrat nyttja det ehuru det visserligen ännu
synes längre. Har fått underrättelse om hur han hemma bör skötas.

1822 33 Gossen S.J. Frändefors s:n
Vårdtid l månad - Läkt Diagnos Ulcus FistuI. Maxiallae Superioris

(Sår med fistelöpningar i överkäken). Svallköttet som i stor mängd for
merats, bortbrändes och grötar till omslag så länge suppuration (var
bildning) påstod verkade förmånligt. Slutligen applicerades lapis infer
nalis (helvetessten = silvernitrat) på fistelsårer som läkte det fullkom
ligt, den carierade tanden som orsakat det onda var till större delen
bortfrätt och kunde därför ej borttagas.

1822 Barnet F.A.D. Åsaka s:n
Vårdad 18 dagar -
Hade en stor bulnad bakom högra örat som 1 månads tid hade varat.

Ifrån högra örat hade under denna tiden mycket var utflutit. Flickan ha
de av plågorna förlorat matlust och krafter. Nu öppnades apostenat
(varbildningen) och ett illaluktande var utflöt i mängd, tjänligt förband
och stärkande regime återställde henne fullkomligt.
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Kommentar: Variga infektioner som angrepp skelett var mycket
smärtsamma och långdragna. Infektionerna kan ha börjat med en ka
rierad tand eller en öroninflammation.

182246 Torparen A.O. Wassända s:n. Vård 12 dagar.
Schirrhus ventriculi (magkräfta)
Hade sedan sistlidne höst varit ständigt plågad av äckel och kräkning

ar som så tilltagit att pat ej kunde förtära den minsta fasta föda utan att
dessa infunno sig. Hårdheten var även utanpå abdomen (buken) mär
kelig, som på flera ställen kändes kantig eller som en säck full med ste
nar. Laxantia gjorde bästa lindring. Nyttjade dessutom här Digitalis
med Calomel (kvicksilverklorur fälld med ammoniak), Conium (Odört)
Hyoscyamus (bolmört), lösande salter och slutligen China med Rheum
(rabarber). Sjukdomen lika med kraftlösheten tilltog dagligen och nät
terna voro alltid sömnlösa. Hemförlovades på egen begäran sedan de
använda medlen intet uträttade.

1828 174. Pigan L.E., Färgelanda S:n. Vårdtid 3,5 månader. Inkom
med ett djupt stort och värkande kräftsår i högra bröstet som omkring
såret var indurerat (förhårdnat). Hårdnaden smälte bort till det mesta,
plågorna minskade jämte såret som antagit ett renare utseende. Utgick
på egen begäran.

1832 153 Gossen P.L. Ertemarks s.n
Vårdtid 1 månad. Diagnos Halsesvulst. Utskrevs Frisk. Tumörens lä

ge var på luftstrupen mitt framför glandula thyreoidea (sköldkörteln).
Den var stor som ett vanligt plommon. För patientens ömtålighet kunde
den ej utskalas, utan sedan den till en del blivit blottad, drogs en hank
(snöre för att framkalla varbildning) därigenom och sattes den sålunda i
suppuration (varbildning) varigenom ändamålet fullkomligt, ehuru
långsammare, vanns.

Kommentar: Ovan beskrivs 3 patienter med tumörsjukdomar, i de två
första fallen cancer, som ej kunde botas. I det tredje fallet kan det ha
varit en ofarlig tumör eller cysta.

1838 94 Gossen E.A. Holms s:n
Vårdtid 2 veckor D:Harläpp Utskriven Frisk.
Opererades den 6/6.
Sammanväxningen gick väl på 6:e dygnet då nålarna uttogos var såret

fast sammanvuxet. Då han utskrevs voro obetydliga sår efter melömi
(spalt över kinden upp mot ögat). Gossen var 18 år gammal.

1833 102 Flickan B.S. L. Wenersborg.
Vårdtid 2 månader. Död. Vatten i hjärnan.
183633 Gossen J.H. i Nössemarks s:n
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Vårdtid 7 veckor. D: Sinnessvaghet. Utskriven Frisk. Ehuru den 9 åri
ge gossen hitsändes och intogs till undergående av provkur för sinnes
svaghet kunde likväl icke något upptäckas till rubbning i hans förstånd
som blott behövde utbildas. Formen av hans käkben och munhåla för
svårade uttalet dock uttalade han några få ord hjälpligt. Han förstod
och rättade sig efter tillsägelser - Benen stodo ut ifrån varandra vilket
ock tillkommit genom ovanan/oseden att gå på fyra fötter: med till
hjälp av käpp lärde han sig gå på två tämligen bra. Han var mycket
vindögd.

1838 104 Dövstumma pigan C.G. i Naglums s:n.
Vårdtid 3 månader. Utskriven Frisk.
Hon anmäldes såsom svagsint men under den tid hon vårdades i La

zarettet kunde detta ej märkas; utan syntes hon äga allt det förnuft som
en dövstum med hennes uppfostran och omgivning kan förmodas äga.

Kommentar: Ovan beskrivs 4 patienter med missbildningar eller han
dikapp. Operationer för läpp- och ansiktspalter utfördes, men man fick
ofta mycket tydliga ärr och skrumpningar.

De två sista patienterna har handikapp som idag har medfört tidiga
träningsinsatser och hjälpmedel. Läkarens bedömning framstår som hu
man och strider uppenbarligen mot uppfattningen i patienternas hem
miljö.

1829108 Pigan C B Tunhem. Vårdtid 11 dagar.
Intogs i Lazarettet för urinstämma och plågor i underlivet, vilka sym

tomer voro svåra att förklara/i anseende till hennes fördöljande av rätta
orsaken/till dess abortus (missfall) visade förhållandet.

1826 164 Quinnspersonen G. L. Häktet. Vårdtid l månad. Plågades
aven hårdnackad obstruktion (förstoppning) troligen följden av de
skadliga medel hon brukat i avsikt att fördriva fostret. Därjämte hade
hon en reumatisk värk i höften och låret.

1821 Hustrun G. A. Naglums s:n. Vårdad 8 dagar. Som hon medhade
2ne barn behäftade med veneriska sjukdomen och hon själv misstänkte
sig vara smittad så intogs hon även för att dels sköta sitt ospäda barn
och dels visshet måtte erhållas huruvida hon själv var smittad, och se
dan inga symtom av smittan visat sig och hon dessutom är långt avance
rad i Grossesen så utskrevs hon den 28/3 på det hon ej under förloss
ningen och en tid därefter måtte ligga inrättningen till börda.

Kommentar: Ovan presenterades tre fall med problem i samband med
havandeskap och förlossning. Idag vill man av säkerhetsskäl att alla
förlossningar sker på sjukhus. Vid denna tid förlöstes mödrarna i hem
met, och man ville i det sista fallet aktivt undvika sjukhusförlossning.
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1833 116 Trumslagaren K.E, Wenersborg.
Vårdtid 2 veckor. Diagnos Typhus. Utskrevs frisk. Patienten som var

en stark brännvinssupare och 2 ggr förut varit intagen i Lazarettet, ena
gången för diarrhe och andra för delirium tremens, yrade även nu häf
tigt och fick en natt tillfälle att kasta sig ut genom fönstret ner på Sten
gatan - men skadade ingen lem och tillfrisknade fullkomligt.

Ur räkenskapsboken 1839
Intagen å Curhuset den 21 dec 1839. På därom gjord anmälan av Herr
Capitain G. Holmdorff på Häröholm jämte flera aktningsvärda män
inom Rännelanda Socken av Högsäters Pastorat och Valbo Härad på
Dalsland, vilka enhälligt försäkrat att Rotehjonet J. D. som tvenne
gånger förut varit intagen på Lazarettet i Vänersborg är behäftad med
ett i hög grad misstänkt och frätande sår i näsa och haka som gör att alla
frukta för hans närvaro i sina hus sändes nämnde J. D. än en gång un
der ödmjuk anhållan att han måtte bliva intagen på Wenersborgs Laza
rett och få undergå den Cur som hans fasaväckande åkomma högeligen
tycka kräva.

Rennelanda kyrka den 8 december 1839 E Hannell Pastorsadjunkt i
Högsäter.

Fig 5. Vy över staden från Dalbobergen. Lasarettsbyggnadens gavel och en del av fasaden
ses rakt ovanför den högra fristående busken i fonden. Fotograf Wikner. Negativ på Vä
nersborgs museum.
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Kommentar: Epidemier drabbade hårt, men endast ett fåtal av de
drabbade togs in på sjukhus.

Brevet som följde den sista patienten visar vilken rädsla för smitto
sam sjukdom som kunde finnas bland befolkningen.

Ur journaler
1830 No 219-223 Samtliga vårdtid 10-24/12 alla med diagnos Skabb.

Musikanterna Prim, Secund, Sex, Clarino och Alt.

Ur räkenskapsboken 1840: Brev
Så vida Regementsläkaren Herr Doktorn och Riddaren G Sandmark
skulle finna Hornblåsaren P. behöva Lazarettsvård för honom åkom
men Skabb ansvarar undertecknad för betalningen utur Westergötland
Dahls Regementes Musikkassa. Wenersborg den 22 Mars 1840.

P. är behäftad med skabb och behöver vård i Lazarettet. G Sand
mark.

Kommentar: Skabb var tydligen vanligt på musikanternas logement.
Att "klia skalor" med två händer och samtidigt ha klåda på kroppen,
kan icke vara nådigt. Lägg märke till musikanternas soldatnamn, som
sannolikt föreslagits av musikanföraren.

Ur journaler
1824118 Soldaten O.S. Wästgöta-Dals regemente. 44 år gammal intogs
med symtomer på en stilla vansinnighet och som började först sistlidna
sommar vid Canalen. Sjukdomen yttrade sig med en känsla av rädsla
för alla människor även dess vänner till något häftigt utbrott eller våld
samhet förde honom aldrig hans sinnesstämning. De medel som här för
söktes voro Gratiola (Jordgalla) pro dosi 2 gånger på dagen tills verkan
följde sedemera mixtur Campher ad modum (enligt) Bangii (Bangs
nervdroppar eller nervlikör = kamfer i etersprit), extract Hyoscyami
(bolmörtsextract) med Tartarsolub (kräkvinsten) Strammon (spikklub
ba) med Belladonna, vilka ovannämnda medel visade sig verksammast.
Electricitet slutade kuren. De användes genom stötar tvärs genom huvu
det framåt, bakåt och på sidorna. Efter dess bruk blev den sjuke alldeles
återställd. Dousch, kall, Vesicat Setaceum (blåsbildande snöre eller
hank) nyttjades.

1824 226 Fd Studeranden J. L. Gunnarsnäs S:n.
Vårdtid 7 veckor. D: Anorexi.
Genom Brännvinssupande hade han blivit så usel att han oförmögen

att gå hade legat till sängs ett helt år och ej kunnat tåla någon slags mat
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Fig 6. Vänersborgs gamla lasarett enligt en teckning av boktryckare J. V. Carlsson död
1953. Han hade själv lekt på lasarettsgården som barn.

utan kräkningar. Fötterna var svullna. Här nyttjades endast extract
absinthii, emeticum (kräkmedel) och tvång till rörelse, som i början
skedde så, att han måste ledas av 2ne personer. Vid utskrivningen ägde
han en god appetit och tillräckliga krafter att gå hela dagen uti staden.

1831 31 Bonden A.S. Högsäters S:n Död.
Oaktat alla vidtagna försiktighetsanstalter fick dock den olycklige

tillfälle, under det hans bror, som kvarstannat för att biträda sjukvak
terskorna vid hans vårdande, en liten stund gått ut i ett annat rum - att
avhända sig livet medelst ett sträck varmed han han var fastbunden bak
ifrån, därjämte var hans händer med handklovar fästade vid väggen 
så att händelsen är oförklarlig. Hans ofta förnyade försök att taga livet
av sig, i brist av andra medel genom att slå huvudet mot väggen eller att
klättra upp på plankorna av Dårburen och störta sig ner mot golvet, ha
de föranlett nämnda svåra och starka fängslande.

1832 61. Skolläraren A B C. Wenersborg.
Diagnos: Mania. Obotlig. Vårdtid 1 månad.
Inkom för nionde gången med Mania. Anfallet är redan förbi och pa

tienten fullt redig, men han är dock förklarad för obotlig, medan ett
snart inträffande återfall kan med visshet förutses, varunder han är våd
lig för allmänna säkerheten. Han hålles nu under enskilt uppsikt hos sin
Bror.
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Kommentar: Dessa patienter led av allvarliga psykiska sjukdomar,
som även idag hade krävt stora insatser. Några effektiva lugnande me
del fanns inte och man fick ofta tillgripa instängning och bindning.
Bland de olika behandlingsmetoderna var elektriciteten helt nymodig.

Ur Direktionsprotokoll, Räkenskaper, bilagda handlingar.
Tiden närmast efter branden 1834-1840.
1834 I journalboken:
Vid den rysliga branden, som natten imelIan d 4 och 50ctober 1834 öde
lade hela staden voro 21 personer intagna i Lazarettet. Alla Saltflusspa
tienter (syfilis) av dessa behövde endast 12 vidare vård, vilka därföre
fingo anvisning till Kurhusen i Uddevalla och Borås.

Kvarlevor och återuppbyggnad
Ur Skrivelse till CurhusDirectionen i Wenersborg från Sysslomannen
och Landskamreraren CA Strömberg: 25 october 1834. Vid den Staden
övergångne Eldsvåda, då även Lazarettet tillhöriga åbyggnader med un
dantag aven vedbod, nedbrunno, räddades av Sjukhusets Inventarie
persedlar endast 7 Stop, 16 matskålar av koppar, 1 fjäderbolster,
3 madrasser, 20 par tofflor, 1 väggur utan foderal och 1 brandstege
samt instrumentkistan. I övrigt äro av inventarie persedlarna i behåll 21
stop, 4 doppskålar, 24 bäcken och 1 halfstop allt av koppar, emedan
dessa käril före olyckshändelsen blivit utlämnade till kopparslagaren
Borg, boende vid Timmervik, för att repareras och förtennas, samt se
demera icke återkommit.

Vid eldens utbrott befunnos i Curhuset 21 och i Lazarettet 1 Patient,
vilka dels fördes till Låckered och dels härbärgerades uti mitt Badhus till
påföljande dagen, då de hemförskaffades med undantag av 5, som tven
ne dagar efter branden vistades i staden, varefter de erhöllo skjuts samt
penningar för dess gottgörande och till underhåll under hemresan.
Lyckligtvis fanns ingen patient i Curhuset eller Lazarettet vid olyckstill
fället som var svårt sjuk.

Ur protokoll vid Lazaretts och Curhus Direktionens sammanträde
den 23 Juli 1835:

Efter underrättelser i länets kyrkor och annonsering i närbelägna tid
ningar förrättades auktion på kvarvarande delar av det avbrända Laza
rettet. Följande kalkyl över värdet hade dessförinnan blivit uppgjord:

Grunden varpå avbrända huvudbyggnaden blivit uppförd 600 Rdr.
Stenfoten som befinnes hög och till största delen oskadad 1000 Rdr.
Tvenne större felfria källrar tillhopa 1000 Rdr.
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Kvarstående murar och övriga kvarlevor 1200 Rdr.
En vedbod 66.32.
Samt förra hospitalshuset till värde av 133.16 Rdr Banco.
För denna summa nämligen femtusende Riksdaler Banco utropades

härefter ovan uppräknade egendom, men högsta anbudet förblev vid en
summa av 3400 rdr banco. Detta anbud kunde direktionen ej antaga
utan man beslöt att istället återuppföra lazarettet och kurhuset på den
gamla tomten.

Direktionen beslöt också att av staden inköpa den gamla fattighus
byggnaden att jämte hospitalsbyggnaden använda som provisionellt
lasarett och Curhus till dess återuppbyggnaden var klar.

Varför räddades ej inventarierna?
Direktionen för Lazarettet och Curhuset hade ifrågasatt varför man ej
hunnit rädda mer av inventarierna innan Lazarettet brann ned. Efter
anmälan lät Lands- och Stads Fiscalen M Beckman uttaga stämning å
Herr Landssekreteraren och Lazaretts Sysslomannen Strömberg ang an
svaret för detta.

Ur Utdrag ur Domboken hållen vid Kämnärsrätten i Vänersborg den
14 januari 1836:

Fig 7. Sundsgatan i slutet av i800-talet. Det vita stenhuset som skymtar långt bort på väns
ter sida är lasarettsbyggnaden. Fotograf okänd.
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Sysslomannen hade inlemnat en utförlig inventarieförteckning över
vad som funnits före och efter branden. Därav framgår bIa att man före
branden haft 59 madrasser med halm, 2 fjäderbolstrar och en tagelmad
rass, 67 lakan, 61 täcken och 2 st sängomhängen varav allt utom 3 mad
rasser och en fjäderbolster gått förlorat. Samtliga 33 nattrockar och 11
nattmössor hade brunnit inne, medan hälften av 40 par tofflor hade
räddats. Samtliga 58 anteckningstavlor, 4 biblar, 7 nya testamenten och
2 katekeser hade också försvunnit. Så också 2 halssprutor av tenn, 1 la
vementsspruta, 2 lådor för benbrott, 1 medikamentskorg, badbur och
en badapparat.

Åklagaren framställde åtskillige frågor till Herr Landssekreteraren
Strömberg:

1 frågan: Om swaranden var hemma vid det tillfälle, då staden
brann? Svar: "Nej i Götheborg" .

2 frågan: Om en sådan resa var anmäld hos herr landshövdingen i Lä
net och av honom bifallen? Svar Ja.

3 frågan: Om någon i sådant fall var tillförordnad att bevaka svaran
dens skyldighet eller tjänst eller om svaranden anmält behovet aven till
förordnad syssloman i sitt ställe? Svar Nej, lika litet då som eljest, då re
san handlade blott om några få dagar.

4 frågan: Om svaranden har sig bekant att lazarettsbyggnaden först
vid pass kl 3 natten till den 5 oct 1834 antändes. Svar: Nej jag har mig
det ej bekant, när jag ej kom till staden förrän den 5 october om afto
nen.

5 frågan: Om vid olyckstillfället i lazarettet funnes och voro tillgängli
ga två brandfria källare. Svar: Ja. Åklagaren ville ha till protokollet an
märkt att elden utbröt i kvarteret Blomman, varest Lazarettsbyggnaden
är belägen klockan vid pass 6 efterm den 4 oktober och att Lazaretts
byggnaden ej antändes förrän ungefär kl 3 om morgonen den 5 october,
vadan Åklagaren ansåg, att lazarettsinventarierna på denna långa mel
lantid av 9 timmar bort kunnat bärgas så vida det ringaste bemödande
härtill använts.

Som vittnen förhördes Sjuksköterskorna vid Lazarettet. Sjuksköters
kan Anna Andersson bekräftade efter uppläsning att inventarielistan
var riktig med undantag av att vissa inventariepersedlar blivit återfunna
samt att den inmurade Kopparkitteln och den inmurade Järngrytan sitta
kvar i muren och är någorlunda brukbara.

Vittnet kunde ej säga om de persedlar som förkommit blivit uppbrän
da eller bortstulna, ty en del som utbars, bortkom i Trädgården vid La
zarettet, men att Linkläderna uppbrunno, emedan de varit på byket och
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hängde å vinden för att torkas: att vittnet varseblev elden klockan 6 em
om aftonen den 4 October då den utbröt i Läderfabrikören Kylanders
gård och att Lazarettsbyggnaden ej antändes förrän efter midnatten
ehuru vittnet ej kan bestämma timmen: att båda vittnena åtkommo In
ventariepersedlarna men att andra vittnet varit sjukt en kort tid före
branden och då ännu ej så återställd till hälsan, att hon kunde hjälpa till
med bärgningen, den vittnet sålunda ensam verkställde; att vittnet ej såg
någon av Svarandens folk komma till Lazarettet, för att rädda persed
larna undan elden, ehuru bud avgått från Lazarettet till den Svarandens
hus så snart elden utbröt, samt att persedlarna lätteligen kunnat räddas
om tillräckligt biträde ankommit.

Svaranden anmärkte härvid att hans dräng var sysselsatt med vatten
körning till eldens släckande och att svarandens övriga folk höllo på att
rädda svarandens egna saker. På ytterligare tillfrågan av åklagaren för
mälte vittnet att det hade sig bekant att svaranden var borta och att sva
randen brukade vid sin bortresa tillsäga vittnena att vårda elden, men
att vittnet ej minnes om särskild tillsägelse härom skedde vid ifrågava
rande tillfälle.

Sjuksköterskan Christina Hamberg, som var sjuk vid tillfället då
eldsvådan timade lämnade Staden före midnatten ungefär klockan 10
på aftonen den 4 October, då lazarettsbyggnaden ännu ej var antänd
och mindes ej om någon av svarandens folk var närvarande vid Lazaret
tet efter branden men att hon gick till svarandens hus, så snart elden ut
bröt och anmälde förhållandet till svarandens Fru, som gav henne an
visning på Drängen, utan att hon likväl träffade denne sistnämnde.

Lazarettet åter uppbyggt
Ur Räkenskapsboken 1840. Ur protokoll hållet vid sammanträden med
Revisorerna av Elfsborgs läns Lazarett och Curhus Räkenskaper. 1840
den 28 oktober: Innan revisorerna åtskildes togo de i ögnasikte Lasa
retts och Curhusinrättningarna därstädes och befunnos dessa uti det
mest ändamålsenliga skick, ateraillen tillräcklig och välvårdad, de sjuke
omsorgsfyllt skötta samt bespisade med tjänlig och sund föda och för
klarade sig patienterna sakna all anledning till klagan över deras vård.

En högt ställd fordran
Sammandrag på obetalte legosängsavgifter den 30 april 1840.

Torparen A J från Ericstads S:n i Sundals härad. Under Hans Maj:t
Konungens resa genom staden blev A.J överkörd av Hovmästaren eller
Conductören och därefter införd på Lazarettet. Kostnaden härföre är

26



L
7?c. 'rv' c4 j?/?i/' C-a·~~

~

'1>\

.~~ ~

A ~

~h,d ; R
.-: I:,)
"..'

'tJ
.~

j{;f;~~z \ '"
"l) VI

,41 p(..- ? ~/AZ--' Y ~ fl- ? u-- r /...:.--- i!-Z--

le
Jij -A

Fig 8. Ritning 6ver gamla lazarettstomten upprättad när Lazarettet ny/igenflyttat till Eds
vägen. Den gamla lazarettsbyggnaden betecknad A hade samma läge f6re branden 1834.
Uthusen B och C har tillh6rt lazarettet.

uti Skrivelse från Konungens Befallningshavande till Hans Excellens
Greve Brahe infordrad men något svar i ämnet lär ännu inte ha inkom
mit.

Epilog: De tidsbilder som här återspeglats ger många möjligheter till ef
tertanke. De ekonomiska diskussionerna kring vem som skall betala
vården är i princip oförändrade 200 år senare.

Det är ett beundransvärt arbete som uträttades av två sjuksköterskor,
läkare, syssloman, notarie och vaktmästare de senare på deltid. Läkar-
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na använde för tiden moderna behandlingsmetoder. Idag skulle man
aldrig våga blanda allvarliga smittsamma patienter med sjukdomar som
nervfeber, smittkoppor och kolera med andra sjuka på så små utrym
men. Rökningar mot dessa sjukdomar förekom men handhygien och
aseptik var okända begrepp - bakterierna var ännu ej upptäckta.

De psykiskt sjuka hölls ofta isolerade i en sk dårbur eller provrum.
Deras skrik och oro måste ha märkts på hela sjukhuset och ut på gatan.

Anteckningarna ger ofta intryck aven human inställning till patien
terna där man tar hänsyn till deras levnadsvillkor.

Två avslutande utskrivningar:
1839 Brev tilllasarettssysslomannen Herr landssekreterare Strömberg:

Som vandrande hovslagargesällen H. vilken vårdas å kurhuset är så
återställd att han skulle kunna utskrivas men är i saknad av skoplagg så
frågas huruvida H. kan av inrättningen få någon hjälp härtill? Barfotad
kan jag inte utskriva honom. Vänersborg den 29 sept 1839 Ödmjukl G
Sandmark (Lazläkare).

1831 158 Skepparen 0.0. Göteborg Vårdtid 3 dagar. Diagnos Asth
ma humidum (Andnöd med mycket sekret). Utskrevs på egen begäran
för att kunna begagna den förliga vinden till Göteborg.

Otryckta källor
Riksarkivet: Collegi medici och Sundhetskollegii anteckningar.
Rapporter från Lazarettsläkare.

Ålvsborgs läns landsting arkiv Vänersborg:
Vänersborgs Lasaretts journaler 1819-1840.
Lazaretts och Curhusdirectionens protokoll, räkenskaper och inneliggande handlingar
1834-1840.

Anm. Även som sekretesslagar ej gäller för dessa gamla handlingar har förf valt att inte
sätta ut patienternas namn i texten. Intresserade släkt- eller hembygdsforskare kan få
hjälp i Landstingets arkiv.

Tryckta källor
Allmänna kungörelser för Ålvsborgs län.
10 mars 1783. Vänersborgs Museum 3 april 1783, 19 maj, 9 juli, 20 september 1784.
I Landsarkivets Bibliotek, Göteborg.
Kopior i Landstingets arkiv Vänersborg.

Blom. T. Flere olycklige uslingar utgå friske och helbregde därifrån. Sjukhusvård i Karl
stad under 200 år. Karlstad 1978.

Boman. Å. Sjukvården vid Västerås lasarett 1786-1893.
Nordisk Medicinhistorisk Årsbok Suppl XII, 1986.
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Edestam, A. Karlstads stifts herdaminnen. Karlstad 1976.
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Lindgren John. Läkemedelsnamn, ordförklaring och historik. Del I Lund 1918, Del Il
Lindgren J och Gentz. L Lund, 1927.

Koch W. Kungliga Serafimerlasarettet 1752-1952. En studie i svensk sjukvårdshistoria.
Jönköping 1952.

Rydberg, G. Vänersborgs lasarett 1879-1979. Borås 1979.

Sacklen J.F. Sveriges Läkare-Historia. Nyköping 1822-24 med Supplement 1835.

Fig 9. Med dr Ragnar JonselI född 1938
gick hela sin skoltid i Nyköping. Legiti
merad läkare 1964 och disputerad 1974 i
Umeå. Sedan 1976 överläkare vid Barn
kliniken i Vänersborg, numera NÄL.
Medlem av Socialstyrelsens vetenskapli
ga råd. Ordförande i Humanistiska För
bundet i Vänersborg.
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ÅRSKRÖNIKA 1988

I Kina ger man namn åt åren. Den gyllene grisens eller den sprängda an
kans år är påhittade men kanske tänkbara dopnamn. Om vi hade haft
samma språkbruk i svenskan så hade namnet för 1988 varit givet. Den
myglande Ebbes år har varit fängslande även om inte någon ännu blivit
dömd, än mindre fängslad men huvuden har nu börjat rulla. Anna
Greta Leijon klöste emot och stred som en tiger för att behålla sin tabu
rett men hon fick minsann på pälsen som katten för sitt tassande i pri
vatdeckarbranschen. Sällan har väl så många tidningsartiklar, TV
utfrågningar, polisutredningar och politikeruttalanden ägnats ett ämne
utan att skapa den minsta kunskap om vad som egentligen har hänt, vad
alla inblandade egentligen har gjort och vad dom skulle ha gjort i stället.
I stället har det fantastiska hänt att vi gått igenom en hel valrörelse utan
att prata politik.

Hälsotillståndet i havet blev årets väckarklocka för miljöfrågorna.
Mördaraigen som avlivade fisk och en brutal massdöd bland sälarna
satte igång en miljödebatt som säkert banade väg för en historisk hän
delse i vårt parlament när miljöpartiet sprängde fyraprocentspärren och
fick 20 riksdagsmän. Den inför sin avgång något pompöse talmannen
Ingemund Bengtsson förmanade farbroderligt de nya att inte komma
till riksdagen utan slips och kavajSchiaug för det fick Domeij. Kom
munfullmäktige i Vänersborg har fått fyra miljöpartister.

Två valar instängda i isen var ett hjärtknipande tillfälle för stormak
terna att visa att bara man vill så finns det hur mycket resurser som
helst. Helikoptrar, isbrytare och massor av folk från USA och Sovjet
arbetade sida vid sida. En luttrad räddningsledare suckade på tal om ris
kerna för syn-och-hötselsvårigheter för valarna om man använde dyna
mit för att spränga isen, att då får vi väl bygga specialglasögon och hör
apparat till valarna innan vi släpper iväg dom. Till och med det gamla
valmördarlandet Norge skänkte pengar till räddningsaktionen.

I vårt Vänersborg inträdde så den förändring som enligt vissa sam
hällsanalytiker skall förvandla Vänersborg till en asfaltöken och en
sömnig sovstad. Norra Älvsborgs lasarett invigdes och vänersborgskli
nikerna tömdes på patienter. Från enkel gräsrotsnivå med en flis i ögat
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och några sjukbesök som erfarenhetsbas så tycker jag att NÄL är
fräscht och trivsamt med inredning i blond, nordisk björk. Det stora fe
let är väl att det ligger flera hundra meter för långt österut. I Båberg har
Krister Pettersson startat ett danspalats. På invigningsdagen kom när
mare 1500 personer för att dansa till Vikingarna. Jag har inte hunnit tit
ta på kartan än om det ligger på rätt sida gränsen så jag vet inte om jag
som urgammal vänersborgare skall tycka att danspalatset är bra eller
om satsningen är ännu en fientlig handling av Trollhättan. B & W var
annars den stora frågan under året ute vid Båberg. Under tiden som B &
W velade hit och dit fylldes köpladorna på det karga och vindpinade
Överby.

Från Båberg börjar snart riksväg 45:s svarta asfaltmatta rullas ut för
bi Vänersborg och i trakterna runt gamla tant Rikas stuga vid gamla
skidcentrum står nu vägrallarnas husvagnar på rad. Från kalhyggena
kan man nu se att infarten till Vänersborg kan bli riktigt pampig efter
som vägen sveper ner från ganska hög höjd ner över Dalbobron. Har ni
förresten tänkt på att det runt Vänern knappast finns ett enda ställe där
man har fri utsikt över Vänern från riksvägen utom just här i Väners
borg.

Skidklubben håller nu på att bygga sin nya stuga vid rastplatsen norr
om avtagsvägen till Ursand. Landskapsarkitekten Erik Hellström har
skissat lite på möjligheterna i Ursandsområdet som ju är en första klas
sens tillgång för det friluftsälskande Vänersborg och för turisterna.

-- --- -
Vänern och Göta kanal var tema i en TV-serie i somras där en man vid

namn Waldenström blev var mans niding genom att i programmet från
Vänersborg endast förmå visa en trubadur fråh. Göteborg som sjöng
Sjöberg innantill. Vreden blev inte mindre av att han i programmet ft;ån
Trollhättan visade upp vår egen Tommy Hansson i hans studio på Blås
ut. Tommy blev världskändis genom att komponera musik till OS i
Seul.

I centrala Vänersborg revs det gamla gjuthuset på Residensgatan. Gam
la vänersborgare minns säkert Hugo Möllers bageri och Bredbergs fri
sersalong men för de lite yngre är huset förknippat med den lätt galne
blomsterhandlaren Göte vars trånga affär vällde ut på gatan på somrar
na. Hoppas att fastighetsägarna i kvarteret kan komma överens om
byggnation som förenar Götes frodiga charm med livlig handel och
många bostäder. Köpmansgränd känns övergiven och ödslig även om
det nystartade Cafe Lilla Paris piggar upp stämningen lite. Vänersbor
garna fikar som aldrig förr och cafekulturen är något ursvenskt, både
socialt och rofyllt som vi behöver. Domus har nu börjat bygga på
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Sundsgatan och Domusrestaurangen har öppnat igen. Nu är det synner
ligen välförsett med mat- och fikarställen i centrala stan. En snabb hu
vudräkning ger cirka 14 ställen inom tre minuters gångväg från torget!
Årets vänersborgsdagar hade utökats med ett gammaldags skördetorg
där bland annat hantverkare sålde sina produkter i gammaldags kläder.
Vänersborgsdagarna är en trevlig tradition men jag tror att företags
mässan och festligheterna ute vid idrottshuset skulle må bra av att bry
tas ut och läggas på våren. Fram för fler evenemang och fester i Väners
borg.

Årets elchockbehandling stod ASEA för som släppte elverket i knät på
vänersborgarna för 170 miljoner tack vare vissa kontaktsvårigheter,
förlåt kontraktsvårigheter. Konstigt att watten skall var så dyrt!

Vi har varit vana att betrakta Vänersborg som en idyll förskonad från
elakt folk. 1988 har dock varit fyllt av många grova våldsdåd, massor av
skadegörelse och elände. Sparbankens skyltfönster har bara glatt glas
mästaren. De finska trippelmördarna slank polisen ur näven genom att
fly genom säven och cykla till Frändefors, ett laglöst samhälle norr om
stadskärnan. Helikoptrar hovrade över hustaken, polisspärrar upprät
tades och Vänersborg nämndes säkert 100 gånger i radio och TV. Men
Vänersborgs Miami Vice hade otur och det. fick bli danskar som fick
äran för infångandet.

Nu är det bestämt att allas våran Elvsborgaren skall komma ut fem
dagar i veckan och få ett mindre format. Det blir som Kurtans Arne sä
ger "lördag hela veckan" men vad i herrans namn är det tänkt att vi ska
ta oss till på lördag! Risken finns att det inte känns meningsfullt att stiga
upp utan att vi ligger och stirrar i taket ända tills GT-försäljaren kom
mer.

Som ni kanske minns efterlyste jag i förra årets krönika åtgärder för
att förbättra förhållandena i SJ i vänersborgsområdet. Och se! fulla av
handlingskraft skred SJ till handling. Vi blev begåvade med centralsta
tion och lokalstation vid namn Vänersborg västra. Visserligen liknar
Vänersborgs västra till förväxling den historiska gamla knutpunkten
Öxnered men någon förbättring måste det väl vara annars skulle man
väl aldrig bytt namn?

1938 var ett olympiskt år med vinterspel i Calgary och sommarspel i
Seul. Lite skidmetaljer förmådde vi fixa efter en sorglig upptakt men
sommarspelen var dystra. Det bästa vi är på just nu är den gamla svens
ka paradgrenen "fem spaltmeter bortförklaringar". Efter att idrotten i
många år klagat på för dåliga satsningar och stöd till elitidrottarna får
vi nu veta att misslyckandet beror på att idrottarna köpt Porschar för
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träningsbidragen. Efter någon veckas sändningar ville man nästan döpa
om OS-kanalen till OS-kanylen eftersom det mesta kom att handla om
droger i alla dess former. Botten nåddes när den arme Ben Johnson,
vars hundrameterslopp var en explosion av mänsklig kraft och skönhet,
visade sig tillhöra fuskarnas skara. Men vår egen storcyklist Björn Jo
hansson trampade hem ett OS-brons och i handikapp-OS var Fredrik
Jacobsson bara hundradelar från brons i rullstolsstafett.

Ett fynd aven död älg på Hunneberg med egendomliga skador gav
upphov till en spännande artikelserie i lokalpressen. ELA försökte lan
sera teorin att det över berget flyger varelser från yttre rymden som äg
nar sig åt den i galaxerna så populära sporten "kast med liten älg" en
gren som ELA sponstrar med hjälp av fantasifulla reportrar. Länsvete
rinär Lundström som höll ett festligt föredrag för oss förra året tror att
blixten ställt till det för djuret och även om den teorin är lite tråkigare så
tror jag nog hellre på Herbert!

En pensionerad ämbetsman sade en gång att det fanns två riktigt lyck
liga ögonblick i hans karriär och det var dagen för utnämnandet och da
gen för pensioneringen. I en krönikörs karriär infaller detta ögonblick
när man efter uppläsningen av årets krönika sätter sig ner för att njuta
en måltid tillsammans med bröderna iVänersborgs söners gille.

Allhelgonaafton 1988

Håkan Lind
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MINNESRUNOR 1988-1989

Under tiden juli 1988 t o m juni 1989 har tolv Gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne.

F rektorn och skolchefen PER - ARNE FRÄNDE
GÅRD var född i Vänersborg den 29 november 1920
och avled i Töreboda den 14 oktober 1988.
Efter studentexamen avlade Frändegård folkskollärar
examen i Karlstad 1946 och fick samma år anställning
som folkskollärare i Töreboda. 1957 blev han överlärare
och från den I juli 1966 fram till sin pensionering var
han rektor och skolchef i Töreboda kommun.
Frändegårds stora intresse var sången och musiken. Han
var mångårig medlem i Töreboda manskör, dess diri
gent från början av 50-talet. Han var även under många
år ledare för Volvokören i Skövde.
Frändegård tillhörde Odd Fellow och han inträdde i Gil
let 1967.

Målarmästaren ÅKE RYDING var född i Vänersborg
den 25 september 1920 och avled där den 24 november
1988.
Efter avslutad skolgång fick Ryding en gedigen yrkesut
bildning i faderns målerifirma. Efter faderns bortgång
drev han en tid företaget tillsammans med bröderna
men på 40-talet övertog han själv rörelsen, som han drev
upp till betydande omfattning.
Åke Ryding var en erkänt duktig yrkesman. Han anför
troddes bl a målningsarbetet vid renovering av tolv kyr
kor, bl a Vänersborgs kyrka, som renoverades 1972.
Åke Ryding tillhörde Frimurareorden samt Vasalogen.
Han inträdde i Gillet 1953.
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Tandläkaren TORE IDEBERG var född i By den 5 april
1901 och avled i Vänersborg den 2 januari 1989.
Efter studentexamen i Vänersborg avlade Ideberg
odont. kand. examen 1921 samt tandläkarexamen 1923.
Samma år öppnade han praktik i Säffle, som han drev
till 1929 då han flyttade praktiken till Vänersborg. Se
dermera blev han föreståndare för folktandvården i
Trollhättan och Vänersborg.
Tore Ideberg var under många år styrelsemedlem i
Västgöta-Dals Tandläkareförening och han verkade
även en tid som ordförande i KFUM i Vänersborg. Ide
berg var även en intresserad och skicklig såväl fotograf
som målare.
Han tillhörde Frimurareorden och inträdde i Gillet
1965.

F lagerchefen BERTIL CARLSSON föddes i Väners
borg den Il april 1914 och avled i sin hemstad den 9 ja
nuari 1989.
Efter avslutade studier vid Högre allmänna läroverket i
Vänersborg fick Carlsson anställning som kontorist vid
A F Carlssons skofabrik i Vänersborg, där han verkade,
sista tiden som lagerchef, fram till fabrikens nedlägg
ning. Efter viss omskolning anställdes Carlsson på Vol
vo Flygmotor i Trollhättan, där han var verksam fram
till sin pensionering.
Han inträdde i Gillet 1954.

F tjänstemannen ELOW CEGRELL var född i Väners
borg den 30 september 1916 och avled där den 21 februari 1989.
Efter läroverksstudier fick Cegrell anställning vid dåva
rande Gunnar Höijs Bilfirma, den sista tiden som kas
sör. Han var även under en tid anställd som bokhållare
vid Stålheims Bilfirma.
Fr o m 1958 och ett 20-tal år framåt arbetade Cegrell
som tjänsteman vid Nohab i Trollhättan.
I yngre dagar var Elow engagerad i Vänersborgs Motorklubb.
Sin fritid tillbringade han gärna tillsammans med famil
jen vid sommarstället.
Cegrell inträdde i Gillet 1949.
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F kassören EINAR OLSSON föddes i Vänersborg den
20 juli 1900 och avled där den 24 februari 1989.
Efter avslutad skolgång fick Olsson anställning vid A F
Carlssons skofabrik, där han verkade som kassör fram
till sin pensionering.
Mycket idrottsintresserad var Einar Olsson på sin tid en
av stöttepelarna i IFK, under en tid dess ordförande.
Särskilt den livaktiga sim-sektionen låg honom varmt
om hjärtat. Där fungerade han ofta som funktionär vid
de på den tiden ofta förekommande simtävlingarna.
Han inträdde i Gillet (42) 1974.

Fabriksarbetaren LARS-GÖSTA SJÖLING var född i
Vänersborg den 18 juli 1926 och avled där den 19 maj
1989.
Sjöling började sin bana i familjeägda Vänersborgsba
saren som han sedermera övertog och drev under många
år. Sedan affären avvecklats fick Sjöling anställning vid
Volvo-Flygmotor i Trollhättan.
Inom idrotten har Lars-Gösta gjort värdefulla och upp
skattade insatser. Han har sålunda varit ordförande i
Vänersborgs Boxningsklubb, styrelseledamot i VIF,
chefsinstruktör för domare i Bandyförbundet och leda
mot av dess domarkommitte samt Västgötadals Bandy
förbunds domarkommitte. Under 20 års tid var han för
bundsdomare i bandy, fotboll och ishockey.
Sjöling inträdde i Gillet 1952.

Köpmannen BERTIL EKBLAD föddes i Vänersborg
den 9 augusti 1916 och avled i Trollhättan den 3 juni
1989.
Efter skolan började Ekblad sin affärsbana som spring
pojke hos Axel Dafgårds Charkuterifirma, där han
avancerade till biträde och sedermera till chef för affä
ren vid Edsgatan. 1940 övergick han till Thure Carlssons
Charkuteriaffär vid Sundsgatan där han arbetade även
sedan Birger Jarl övertagit affären. 1960 flyttade Ek
blad till Trollhättan, där han under en tid drev egen af
färsrörelse.
Han inträdde i Gillet 1953.



F tillsyningsmannen TORSTEN WERNER var född i
Vänersborg den 12 september 1908 och avled i Vargön
den 5 juni 1989.
Efter avslutad skolgång anställdes Werner redan 1928
vid kriminalvårdsanstalten i Vänersborg, där han verka
de fram till sin pensionering. I yngre år var Werner aktiv
roddare, som med framgång deltog i ett flertal roddtäv
lingar. Han ägnade sig även en tid åt cykelsporten.
Werner inträdde i Gillet 1954.

Verkmästaren SVEN-OLOF ANDERSSON var född i
Vänersborg den 9 mars 1930 och avled där den 8 juni
1989.
Redan som 15-åring fick Andersson anställning vid
GDG, där han efter en tid avancerade till verkmästare
med placering i Kungälv. Han flyttade därefter tillbaka
till sin hemstad när han utnämndes till verkstadschef vid
GDG i Vänersborg. Andersson har varit fackligt enga
gerad och under en tid var han medlem i styrelsen för
Riksbyggen. Andersson har även varit verksam inom
Borgarbrandkåren och i yngre år aktiv inom bandyspor
ten.
Han inträdde i Gillet 1980.

F arbetsledaren NILS H JACOBSON föddes i Väners
borg den 24 februari 1908 och avled där den 16 juni
1989.
Efter realexamen fick Jacobson anställning vid Anders
son, Larsson & Co där han verkade som arbetsledare
fram till sin pensionering.
Inom bollsporten blev Nils Jacobson ett känt namn.
Han spelade fotboll som målfarlig center i Vänersborgs
IF, IFK Vänersborg, Trollhättans IF samt dessutom
allsvensk fotboll för IFK Uddevalla. Som center och
lagledare spelade han bandy i IFK Vänersborg med bl a
ett flertal erövrade DM-tecken. Han har även varit lag
ledare för IK Lira samt för Vänersborgs IF.
Efter sin aktiva tid var han fotbollsdomare under några
år.
Han inträdde i Gillet 1957.
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F verkstadschefen BENGT COLLIANDER var född i
Stenungsund den 16 mars 1917 och avled i Vänersborg
den 22 juni 1989.
Åren 1938-39 var Colliander anställd på SKF och där
efter en tid på Götaverken i Göteborg. 1940 fick han an
ställning vid SEM i Åmål för att 1943 övergå i Telis
tjänst, först i Nynäshamn och åren 1947-50 som chef
för göteborgsfabriken. 1950 kom Colliander som verk
stadschef till Teli i Vänersborg och sedan 1977 var han
konsult i företaget.
Colliander var medlem i Rotaryoch tillhörde Frimura
reorden samt Odd Fellowlogen i Vänersborg.
Han intogs i Gillet 1987.

Sven Lind

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.
(Anita Hallden)



Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1988. Gillets 83:a verksamhetsår.

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma den 27 april i Skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadags afton den
4 november i Odd Fellows lokaler.

Vid Högtidsstämman tilldelades gillebröderna Bilt Davidsson, Per
Olof Eriksson, Ingvar Göthberg, Gunnar HarIitz, Arne Hellström, Per
Högberg, Mats Jennische, Per Jennische, Leif Gunnar Knutsson, Frank
Larsson, Ulf Lundvik-Magnusson, Bengt Svensson, Karl Gustaf Zetter
berg, Gunnar Berger och Claes Englund Gillets 25-årstecken. Av dessa
var Leif Gunnar Knutsson, Ulf Lundvik-Magnusson, Gunnar Berger
och Claes Englund närvarande.

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden varjämte annat
samråd ägt rum.

Styrelse och beredningsnämnd har därjämte varit samlade för att
iordningställa trädgården ikring de tre förhyrda husen.

Gillets Årsskrift har utkommit med sin 57:e årgång.
Vid årets slut hade gillet 861 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av

granskningsmännens berättelse.
Inom sig har styrelsen för innevarande arbetsår utsett till Andre Ål

derman Stig Larsson, till Gilleskrivare Carl-Viking Wahlin, till Kassa
fogde Kjell Thernquist, till Gillevärd Evert Lundborg, till Krönikör Hå
kan Lind samt till bisittare Mauritz Björnberg och John-Olov Ericsson.

Vänersborg den 27 april 1989

Sven Lind

Kjell Thernquist

Carl-Viking Wahlin

Stig Larsson

Evert Lundborg

Sten SahIin

Mauritz Björnberg
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Arsbokslut 1988
Resultaträkning
Intäkter
Försäljning konstmappar .
Försäljning övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet .
Ränteintäkter Fonderna " .
Övriga intäkter .

14.660,-
3.670,

57.550,
34.556,16
17.958,94
5.600,-

Kostnader
Kostnad årsskrift 36.102,-
avg annonsintäkt -15.900,-
Inköp konstmappar .
Lokalkostnad .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnad .
Uppvaktningar mm .
Medlemsregistrering .
Annonsering .
Skatter Fonder .
Övriga kostnader .

20.202,
4.447,6C

30.783,4C
4.743,2C

635,
3.543,
6.500,
I.045,7C
1.593,
2.213,-

133.995,10

Skulder ocb eget kapital
Diverse skulder 12.500,-
Reservering Museet 100 år 70.000,-
Eget kapital Fonder 256.941,83
Eget kapital Gillet 319.343,-

658.784,83

Balansräkning
Tillgångar
Kassa, postgiro, bank
Gillet 396.758,-
Fonder 258.776,83
Diverse fordringar 3.250,-

658.784,83

Årets överskott
75.705,9C
58.289,2C

133.995,IC

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknande, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1988, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger ej beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning.

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 12 mars 1989

Åke Gillberg
Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/8 1989
HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART "TARREN", Kungshamn .
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg stlindig medlem .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborgstlindig medlem .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborg stlindig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .

*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Uppsala .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef. .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .

Födelse-
år

1954
1927
1948
1935
1966
1965
1944
1916
1968
1923
1912
1952
1948
1956
1908
1919
1910
1907
1940
1913
1917
1923
1940
1957
1945
1915
1946
1918
1951
1912
1977
1953
1946
1949

Inträ
desår

86
83
87
75
80
78
58
54
78
58
87
82
75
76

(43)76
88
55
82
74
87
43
80
74
88
55
51
84
65

89
83
83
74
83
85
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ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg o ••••••••

ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg o ••••••••••••••••••••

ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg o •••••

uANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg o ••••••••••••

ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo o •••••••••••••••••••••

ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg . o ••

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg o •••••••••••••

ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde .
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg o ••••••••••••••••••••••

ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg o •••••••••••

ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .
*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, VerksLmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDOLF, NILS, F.lasarettsläkare, Vänersborg o •••••••••• o •••••

ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör,Vänersborg .

*ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall o ••••• o •••

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

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••••••••••

BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg o ••••••••••••••••••••

*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg o ••••••••
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1925
1935
1923
1972
1963
1940
1930
1945
1973
1944
1926
1950
1912
1915
1919
1928
1947
1932
1918
1924
1936
1928
1950
1950
1914
1927
1925
1908
1913
1938
1942
1914
1924
1912
1949
1921
1927
1920
1932
1918
1964
1932
1934
1956
1957

82
76
83
85
83
80
59
88
83
81
80
79
82
53
35
76
80
88
45
70
87
83
75
83
55
83
72
82
82
68
82
66
75
61
75
81
60
59
83
55
79
73
63
83
89



BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg oo.
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg . o.. o. o o oo.
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg oo o.. oo
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg o o oooo.
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg . o.. oo o. o o. o. o o. oo

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg oo.. o. o. oo. o o. oo.
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg o oo.. oo. ooo.
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .. o oo oo.. o. o oo.
BERG, LARS, Vänersborg o.. o oo oo o o. o..
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem oo o. o. o.. oo

*BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .. oooo
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg . oo oo o .
BERGER, MAGNUS, Vänersborgständig medlem oo. o. o. o o
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem o oo o.. ooo.
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg . o.. o. oo o

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö oo.. o o oo .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol. o o. o ooo o
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .. o. o oo. o oo.. o
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg . o. ooo o o .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fdo Byråchef, Vänersborg oo o
BERNER, JONAS, Vänersborg oo.. o. o.. o..... o o. o. oo. o.. o
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg oo oo .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg . oo.... o. o.. o. o. oo. oo
BERNTSON, BERNT, Fostationsinspektor, Vänersborg .. o.. o....

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .. o ooo.. o. o. oo
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg o. o.. o.. o. o o

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum o..... o. o.... oo... oooo o. o.
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg o.. o. o.. oooo: o. o. oo
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg o.. o o.. o.
BJERSTAF, LARS, Vänersborg o0.0. oooo... o. o. oo. ooo o. oo
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.Iärare, Vänersborg . o o o..
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .. o.. o oo oo
BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .. ooo .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .. o..... o..... ooo

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen . . o
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg o o. oo.
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .. o oo o.

*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .. o.. o o o
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg oo..... o. oo.. o. o o. o .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .. o .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg oo ooo .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg o .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg o. o.. o.. oo o .

1928
1910
1965
1934
1968
1920
1957
1944
1967
1974
1943
1904
1967
1970
1937
1920
1930
1950
1942
1914
1969
1942
1922
1916
1910
1926
1911
1938
1918
1918
1940
1914
1945
1923
1954
1927
1929
1953
1926
1929
1973
1912
1943
1941
1960

89
66
78
76
68
53
88
68
68
76
55
54
76
76
72
43
48
80
80
80
82
79
89
82
43
84
46
75
85

)

83
76
87
88
65
77

54
54
77
60
80
83
54
77

77
77
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BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Stud, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Äsa .

BROCKNER, KURT, Skellefteå .
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .
CEDERGREN, STIG, Gävle .

*CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .

*DAFGÄRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

*DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Vänersborg .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

*DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .
EDBERG, ARNE, Ingenjör, Vänersborg .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, Göteborg .

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
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1908
1982
1972
1923
1914
1940
1906
1919
1934
1912
1928
1946
1932
1976
1947
1921
1911
1913
1930
1926
1939
1919
1903
1924
1918
1945
1911
1965
1918
1918
1957
1938
1912
1914
1928
1919
1916
1919
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1924
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1927
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77
87
87
55
55
85
48
54
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86
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85
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82
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55
87
86
50
67
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85
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83
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*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara .

*ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färgelanda ständig medlem ..

*ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .

*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERICSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem. Ersättare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

*ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, BERTIL, Direktör, Uppsala " .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .

1916
1937
1949
1951
1908
1943
1930
1919
1920
1922
1940
1916
1953
1966
1928
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1913
1981
1949
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1983
1977
1985
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1913
1944

1941
1913
1912
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1927
1909
1966
1908

1939
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1940
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1923
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89
89
75
51
88
80
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47
42
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47
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85
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80
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54
80
88
85
64
88
58
88
70
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FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg ., .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda .
FOCK, EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSBERG, NILS, Fd verkmästare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

uGADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg .
*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby .
GILLBERG, ANDERS, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .

_*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
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1934
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1948
1918
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1955
1948
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1936
1923
1917
1953
1915
1915
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1934
1970
1940
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1923
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1920
1945
1927
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1896
1917
1944
1939
1915
1911
1918
1917
1917
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1918
1939
1920

76
76
79
55
83
66
83
83
83
83
83
74
84
85
86
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77

75
88
69
84
83
68
76
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69
71
81
67
67
67

24
56
87
71
34
51
67
80
46
89
66
77
55



GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .

*GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GÖTHBLAD, LEIF, Rektor, Vänersborg .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .
*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg
ständig medlem. Ersättare i styrelsen .

*HAGBORG, TORSTEN, Tj.man, Trollhättan ständig medlem .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLGREN, DICK, Direktör, Stockholm .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Trollhättan .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
*HANSSON, CHRISTER, Rest.chef. Arvika ständig medlem .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARLITZ, ALVAR, Ingenjör, Vänersborg .

*HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
*HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .

1948 77
1939 67
1932 60
1939 54
1965 82
1923 46
1944 71
1935 66
1930 88
1918 55
1937 77
1920 85
1919 82
1932 64
1932 87
1919 65
1922 (66)74
1908 30

1941 53
1931 52
1946 68
1944 87
1941 82
1931 86
1912 55
1933 87
1915 66
1925 45
1945 76
1917 67
1934 76
1968 82
1926 45
1951 84
1966 83
1918 87
1924 52
1942 57
1929 79
1932 84
1908 66
1940 64
1943 64
1929 82
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HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Kansliskriv., Vänersborg .

*HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HEDSTRÖM, ERNST, f.Rektor, Vänersborg , ..
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .

**HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

*HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .

*HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGLUND, KAY, Vänersborg .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsuit, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
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1944
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1987
1934
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76
85
83
79
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72

73
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59
50
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30
77
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JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg oooo. ooo.. oo.. o' ooo
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg ooo.. oo... o. oo... o.... ooo

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .. o. oo.. oo.. o. o. o
*JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun stiindig medlem o. o o. o

*JENNISCHE, PER, Fil.droUppsala stiindig medlem oo o.. o. o
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, stiindig medlem o. o.. o. o

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda o. o ••••• o •••

JOACHIMSSON, SVEN, fdo Överläkare, Vänersborg .. o. ooo. oooo

JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, stiindig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkmo, Vänersborg stiindig medlem oooo
JOHANSSON, ALLAN, Bagarmästare, Vargön ooooo. oo. ooo.' ooo

JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg . o. ooo o. o.
JOHANSSON, ANTON, Fdo Instruktör, Vänersborg o.. oo. oooo

*JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg . ooo'' o..... o
JOHANSSON, BO, Vänersborgstiindig medlem ..... o •••• oooo. o.

JOHANSSON, CASPER, Vänersborg stiindig medlem ooo o
*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg o. oooo.

JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg o. o' o' o •••• o
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg o ••••••••••• o. o

JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ooo.. ooo o

JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg o. ooO" o' o
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .... o ••••••• oooooo.

JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla o ••••• o. ooooo. o. ooooo

JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg o. o ••• o

JOHANSSON, HENRIK, Herr, Vänersborg ooo.. oooooO" o' .. o. o
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg ... o ••••• o •••• o. oo.

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ooo.. o. ooooo o
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg o •••••••• o. o..

*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg oo.. o o

JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg o o .
JOHANSSON, CARL-ERIK, Skolchef, Vänersborg ooo. o. o..

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg o .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg o..

JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg o o
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg stiindig medlem o.. oo.. o. o..
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .

JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg . oo. oo. o..
JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund o •• o ••••• o •••

JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg o. ooooooo. o. o.

JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, stiindig medlem oo .
JOHANSSON, RICKARD, Studerande, Skövde .

JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg oo o o..

JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg oo.. o ••• o. o •••

*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg o •••••••••••••••

JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg . oo.... o.... o..
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1959
1976
1920
1970
1933
1946
1922
1935
1910
1925
1969
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1973
1966
1930
1944

1937
1926

89
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30
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76
76
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87
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54
82
88
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44
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76
76
80
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76
59
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JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg sttindig medlem .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSSON, GUNNAR, Elektriker, Trollhättan .
JONSON GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .

*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, l:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .

*JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSSON, PÄR, FREDERICK, Vargön .
JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv .
JÄTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, Distr.chef, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborgsttindig medlem ..

"CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborgsttindig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .

*CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Göteborgsttindig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
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88
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47
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30
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47
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CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem . ....
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON,SVEN,I:epostilj., Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .

*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .

*KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
*CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors .
KORSE, KARL-GERHARD, FiI.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LANEVALL, OLOF, Försäljn.chef, Spånga .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .

*LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg : .

*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborgständig medlem .
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg '" .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .
LARSSON, LARS, Kamrer, Hisings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
*LARSSON, STIG, Direktör, VänersborgAndreålderman .
LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .

LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
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LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör .
LIND, JESPER, Vänersborg .
LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .

*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
*LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1976) l:e ålderman .
LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Vänersborg .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .

*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .
LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .

*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

uLINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
uLINDQVIST, ROLF, Länsråd, Karlstad .
uLINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .
*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Leg. läkare, Lidingö .

uLUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen .
LUNDBORG, ERIC, Försäljare, Göteborg ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) .
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1927 77
1944 77
1935 79
1920 85
1908 46
1948 54
1975 83
1944 50
1930 57
1920 45

1913 40
1938 66
1949 66
1921 60
1954 83
1979 88
1944 65
1945 87
1939 86
1954 75
1927 62
1916 88
1985 85
1914 54
1903 55
1921 65
1914 77
1923 77

1921 (57)74
1932 76
1914 37
1911 35
1908 30
1918 63
1912 55
1940 67
1949 75
1919 81
1913 55
1947 85
1907 28
1932 66
1957 66

1921 42



LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

·LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

·LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
·LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .

·LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
·LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .

LUNDIN, JAN, Vänersborg .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQUIST, BIRGER, Distr.chef, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

·LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön ; .
LÅNG, STIG-ARNE, Norrköping .
LÅNG, SVEN, Uddevalla .
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie, Vänersborg .

·MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON , DICK, Vänersborg .

MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MELIN , GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg .
MELLRYD, LENNART, Kriminalinspektör, Vänersborg .

·MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .
"MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud .

"MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

"MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor , Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Västra Frölunda .

·NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .
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1936
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1953
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1936
1926
1933
1940
1953
1929
1918
1913
1943
1937
1940
1928
1945
1922
1927
1935
1931
1924
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1925
1919
1937
1915
1923
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1912
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73
42
67
80
49
53
88
69
52
52
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55
87
89
64
76
80
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87
84
49
72
65
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80
80
70
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88
58
52
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55
77
54
75
85
82
66
87
60
85
83
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*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HANS, Skene .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LARS, Major, Uddevalla .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjernästare, Värnarno .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnarno .

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .

NISSEN, HARALD, fd. Lektor, Vänersborg .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
N<9RDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn .
NYMAN, SVEN, Ingenjör,Vänersborg .
NYMARK, IVAN, Vänersborg .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelrnästare, Hallsberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GERT, Bitr.länsarkitekt, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborgständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Munskänk, Strängnäs .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ., .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
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1920
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1923
1910
1947
1909
1937
1916
1930
1922
1916
1928
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1957
1913
1909
1921
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1918
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1956
1935
1928
1949
1930
1915
1945
1919
1937
1930
1933

1910
1947

56
83
50
88
83
66
74
78
66
80
41
58
66
81
53
81
87
77

89
85
58
79
79
79
67
60
48
89
72

72
82
83
75
78
72
79
55
83
74
88
82
76
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PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .

*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERMVALL, IVAR, Socionom, Vänersborg .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .
PERSSON, THORE, l:e byråsekr. Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå stiJndig medlem
innheavareav gillets medalj (1980) .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMM,lOMMY, Lärare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, Leg.Iäkare, Göteborg .

*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg stiJndig medlem .

*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, stiJndig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .

*RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm .
RUDSTRÖM, LARS, TraLplan., Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, Lvattenrättsingenjör, Vänersborg .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .
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1914

1923
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1957
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53
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43
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SAHLIN, EDGAR, F.hand!., Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fi!.kand., Enskede o. ooo ooo. ooo

"SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Bisittare,
innehavare av gillets medalj (1975) oooo. oo. o... o... ooooo.. oooo..
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg . oo. oo. o. ooo ooo..
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .... oo' oo. o ooo
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg o. ooooo.. o oo. o..
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg oooo. o. oo. oo ooo.
SALONEN, OSKAR, Vänersborg oo. o.. ooo. o ooo o'
SALONEN, RISTO, Snickarmästare, Vänersborg o. oooo. o. o. o.. oo
SALONEN, VÄINÖ, Snickarmästare, Vänersborg . oooooo oo.
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg oooo oooo. o

"SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg o. o. o oo.
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön oooo oo. oooo

·SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg o'
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg oo .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .. o... o.. o. o o..
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla o oooo.. o
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa. o oo.
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan o. ooo o. oo..
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet. .. ooo. oo. o ooooo
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ooooo. o o. oo .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Grästorp o' oooo o. o
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg. oooooooo" o.. oo. o. o o.. oo. o
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg oo. oo" ooooo o. oo...
SJÖBERG, LEIF, Göteborg ..... oo oo. oooo oo oo. o

·SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg oo o o. o o
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg . oo oooo. oo. o.. ooooo.
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg oo. o ooo
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .. oooooo.

·SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg ... o. oooo..... o.
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg o. o. o..
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg . o o. o oo.
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg o ooooo.

·SKAGSTEDT, MELKER, fdo Byrådir., Vällingby o" oo. oo oo
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg . o oo. oo. oo ooo ..
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg . o. ooooo oooo.

·SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg o. o oooo..
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan oooo. o. o o .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg o ooo
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg oooooooooo oooo .

·SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg oo .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg . oooooo o. oo
STALFORS, TOMAS, Vänersborg oo' o.. o o .
STENBERG, ARNE, Vänersborg oo oo
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STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, 1:ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

*STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir . Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Vänersborg .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg .

STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDELlUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELlUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .

*SUNNERDAHL, VILGOT, 1:ste Mätare, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, El.montör, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Vällingby .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .

**SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .

1916
1908
1939
1905
1937
1922
1923
1915
1908
1921
1931
1960

1920
1939
1934
1936
1927
1925
1934
1940
1936
1942
1938
1908
1924
1966
1962
1952
1937
1946
1904
1906
1964
1923
1944
1916
1932
1916
1975
1910
1950
1952
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1920
1953

67
71
74
30
76
41
47
81
77
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76
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79
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84
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84
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85
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64
86
76
36
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80
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SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem .
**SVÄRD, TAGE, Helsingborg .
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn .

**von SYDOW, DANIEL, Överstelöjtnant, Täby .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, VetIanda .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
**TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Stockholm

ständig medlem .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .

*THERNQUlST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg Kassafogde
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.

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

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås ' ,.
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde .
THORELL, SUNE, Ekonomiassistent, Uddevalla .
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .

TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULLDAHL, Conny, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
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WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, l:e byråsekreterare, Vänersborg .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål .
WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör,Åmål .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål .

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare, Kviss1eby .

*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNERHOLM, IVAR, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

*WERNER, ARNE, l:e Hantverkare, Vänersborg .
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg '
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .

*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

uWETTERLUNDH, SUNE, VerksLdirektör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg .

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg .

1940
1949
1920
1942
1932
1960
1930
1943
1927
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1898
1966
1923
1912
1925
1935
1936
1956
1952
1917
1944
1917
1940
1928
1923
1915
1950
1938
1945
1904
1912
1919

83
80
69
85
51
71
82
85
77
78
82
83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
82
80
80
58
60
86
72

77

77

52
84
76
76
81
77

77

80
74
75
28
87
58
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WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad .
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm .
WIKNER, ALFRED, New York .
VILGEUS, LASSE, Skyddsingenjör, Vänersborg .

*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .

*WULF, KURT, Direktör, Vänersborg .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WÄDDING, ÅKE, Överingenjör, Vällingby .
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING,ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Planerare, Vänersborg .

*ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .
ÅBERG, JOHAN, Karlstad .. , .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar 869

• tilldelad 25-årstecknet.
.. tilldelad 5()'årstecknet.

1948
1943
1899
1943
1924
1950
1903
1943
1918
1918
1928
1916
1945
1917
1950
1900
1920
1958
1930
1966
1923
1903
1922
1902
1924
1933
1920

83
83
66
88
51
63
63
89
88
87
53
83
88
64

64

55
55
74
75
84
61
69
46
42
85
72
74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
46234 Vänersborg
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1988

Styrelse

LIND, SVEN, j.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966)
LARSSON, STIG, Direktör, Andre Ålderman 1985 (1974)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. Gilleskrivare 1985 (1972)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Kassajogde (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968 (1968) Gillevärd
SAHLIN, STEN, j.d. Direktör, Bisittare 1985 (1962)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Ersättare, 1980
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG,EVERT,Köpman
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SKOOGH,GUNNAR,Byggm~w~

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
BERGER, GUNNAR, Ingenjör
SALONEN, LARS, Tandläkare

Årsskriftsnämnd

LIND, SVEN, j.d. Disponent
SAHLIN, STEN,f.d. Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm.
LIND, HÅKAN, Jur.kand.
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

LUNDBORG, ERIC, Köpman, Ersättare
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktö(en Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-

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

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE.

I:a åldermor
I:a gilleskrivare
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:

Beredningsnämnd:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivarie:
Adventskommitte:
Siffergranskare:
Ersättare:

62

Mary Janson
Anita Svanberg
Gerda Ström
Britta Carlsson
Elvy Eriksson
Birgitta Robertsson
Greta Brorson
Britta Carlsson
Anita Svanberg
Birgitta Högström
Elly Åberg
Mary Janson
Maj-Britt Mellqvist
Carin Arvidsson
Sigrid WesterIund
Olga Falk

2:a åldermor Inga Lisa Sundefors
2:e gilleskr. Anita Nilsson

Ingrid Blomgren
Maj-Britt MelIqvist

Ingrid Blomgren
Ruth Eriksson

Alva Öberg Gerda Ström
Margit Andersson
Birgit Skoogh



LÅNA KLOKT
TILLVILLA/BoSTADSRÄTT

STADSHYPOTEK TAR INGA AVGlffER FÖR:

0:
.L.Ci.~~r..uu(l,(l4'fU,H:.(II a·-

a·
a·-

Ta inte första bästa lån, utan jämför alltid med
Stadshypotek.

Du kan spara tusenlappar på att ta ditt lån för
köp och/eller renovering av villa eller bostadsrätt
i Stadshypotek.

Tala med närmaste Stadshypotek.

&vi ~ St~dslJypotel<a:1lI VASTGOTA - DAL
Box 136, Edsgatan 11C, Vänersborg. Telefon 0521-13800.

Stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder
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l II

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Tel. 13475

Vänersborg

fI

e~l!ert
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT
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Edsgatan 19 C

Tel. 0521 - 14034
Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700



Vid behov av
eldningsolja ring
0521/15711

Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 1216
46228 VÄNERSBORG
TEL. 0521/18060
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Industrigatan 11, 461 37 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520/339 30, 366 20.
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VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar aUa slag av

~LNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

Tel. 11225

o

'''UT' GAl
SCOIP'Oo

UTA"PA DET
MESTAl

••
ROLIG ATT KORA.

•• ••
fORIIUmG ATT AGAI

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521·138 40 Vänersborg
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••

MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

RoI/Jacobsson

företagarens nära
rådgivare och samtalspartner

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon 10560

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER
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EnSaab
känns

alltid ny
VÄLKOMMEN!

SAAB-ANA
VÄNERSBORG -Tel 0521/19000

Svårt all skilja dem åt?
Det är under skalet den nya. _. -_ .
tekniken sitter, den som gör bilen roligare att köra. På
några år händer det mycket. Så vill du ha en bil med fler
finesser, byt upp dig till en nästan ny Saab 900.

Du görett säkrare val. Och köregenskaperna, åkkom·
forten och den avancerade tekniken gör att en Saab all
tid känns ny.

Kör lite säkrare. Kör Saab 900.

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG
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GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/603 90

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55



Gillebröder!
Drick mer vatten - Oxygenvatten

AB 8UNDOX. Box 234, 8-46223 Vänersborg. Tel. 0521-14180

Ed Lyckans Livs - Gropbrovägen
Butiken med de generösa öppettiderna

Måndag-Lördag 9-20
Söndag 11-20

Rune Patriksson
Petersbergsvägen 83, 462 53 Vänersborg
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Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76

70

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

CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 21 • Box 134 • 462 22 Vänersborg
Telefon0521-62025. Telefax0521-19119



•'1/
MATMARKNAD

Månd-Fred 9-19 Lörd 9-16 Sönd 11-16

Sundsgatan 15
tel. 19055

AHLINS
SJlRAFIKSKOLA

Torpavl:igen 22 • 46236 Vl:inersborg • Tel. 0521-10366
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Föreningsbanken - landets enda medlemsägda
bank.

DIN BANK!

FöreningsbankenI
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

ttO/t; tittföt 0r#'';~ (J&f.(
"Mitt i Tvistad" i~-~-

- -

Johannesbergsvägen 1, Tel. 0521/121 00
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ÖNSKE
BUTIKEN

Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/38135.
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 0522/396 00.
Vänersborg: Gågatan. Tel. 0521/ 102 53.

Gösta Gillberg AB
Vänersborg. Tel. 0521-10253

Vänersborgs Museum
är ett av Sveriges äldsta landsortsmuseer. Det öppnades för allmänheten
1891 och har bl a ett mycket stort museihistoriskt värde. Museet speglar
en gången tids uppfattning om ett museums roll, nämligen att besökaren
inte bara skulle lära, han skulle också uppleva och känna skönhet och
andakt.
Byggnaden innehåller märkliga samlingar, som afrikanska fåglar, nordis
ka djur, västsvensk forntid, egyptiska gravfynd, Birger Sjöberg-rum, Jo
hanna Brunsson-vävnader, porslin, polismuseum m m.

Museet är väl värt ett besök - Välkommen!

Öppet tisd.-sönd. 12-16 - fri entre.

Älvsborgs Länsmuseum
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MedJuristerna
bakom ryggen
blir det
rätt och riktigt

~ l~ster~
Sparbank.... Väst
Mer an bank för pengarna

VL-RESOR

~
.. . ..

j I.. .' II l . I I

Svelsargalan 5, Torpa ind.område

Ij.VMS/ON
27 CE 3590
Fsa färg·TVmed text-TV
28 tums färg·TV med den
plana,fyrkantiga FSQ-bild
rutan och med fjärrkontroll
Eurokontakt för anslutning
av video och RGB-ingäng
för hemdator. Fjärrkontrol·
len kan styra både TV och

Telefax 65130
Mobiltfn 010·

370360, 370361
370362, 370363
370364,371089

huvudfunktionerna hos
Philips videobandspelare.
Upp till 40 TV·kanaler kan
förinstållas för snabbval.

Bättre TV-bild. Från Philips igen.
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ogo HUSHÖRNAN

Att välja rätt fastighetsbyrå
är början till en bra affär

Q SKARA80RGS 0521·12800 VA"NERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänersborgs Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-14250

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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SERVICE OCH INSTALLATION INOM
RÖR, VENTILATION OCH PLAT,

TILL VETTIGA PRISER!

GIAB
GRANSTRöMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 18090

PKBANKEN

PKPrivat

PKFöretag

KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521/18005

76

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

Regementsgatan 29, 46232 Vänersborg, Tel. 0521/61690



NYBYGGNAD • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
REPARATIONER • UTHYRNING

Industrigatan 5, Vänersborg. Tel. 0521/60100.

En bankJ'äcker

Välkommen!

ogo~ä~e~~~~~~.~e~~~1~~5N

Bok- och Pappershandeln
i centrum

- Din Bokiabutik -
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Detharsina
fördelar
attvara

stamkund••

...ocksåhos
Handelsbanken.
Vänersborg
tel. 0521112010

78

KÖKSINREDNINGAR
från 8allingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/120 00
VÄNERSBORG



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

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Vänersborgs Glasmästeri
LARSSON & ANDERSSON
Industrigatan L. Vassbotten

Tel. 101 28,

BIL~glas- Byggnadsglas-Glasmästeri

-BLOIIOGBAI' interflora~

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR.
Box 235, Edsgatan 16, 46201 Vänersborg

Telefon 0521-10063, 62220
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KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 61350 Tel. 172 16

8ärgningstjänst
Vänersborg

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522

UNO-X Bensinstation
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer

80

Vi har
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnic
kerier till BANKER, RESTAURANGER, BUTIKER,
TANDLÄKARPRAKTIKER.

Vi utför även
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m.

Salonens Snickerier AB
L Vassbotten

tel. 0521-10913



God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

.,~~
NY MODERN BILANLÄGGNING
I BÄBERG INVIGNING OKT -89

FLER OCH FLER VÄLJER SIN BIL HOS

I
VÄNERSBORG • TROLLHÄTTAN •

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

Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7
462 33 Vänersborg
Tel: Växel 13850
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BILAR
Philipson },'>
FÖRSÄLJNING AV NYA OCH BEG BILAR

LEASING AV NYA OCH BEG BILAR
BILUTHYRNING,RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

PERSON OCH LASTBILSVERKSTAD
TENGGRENSTORPSV.14,VÄNERSBORG

• 0521-61035 Me~es

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänenborg
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Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgolan 20 • Tel. 10311



, mlFl!\.~ lILa Am
ELINSTALLATIONER AV LÅG- o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄWNING AV HUSHÅLLSMASKINER
FAS. SlEMENS SAMT ELEKTRa-HELIos

TEL. 0521·206 52, VARGÖN

J&zutssons .9lntik - och JWnsthandel
ANTIKVlTmR Kungsg. 3 KÖPER.
KONST 46233 Vänersborg SAUER Medlom ov

..KBLER Tel. 0521·19235 vIlftIllEDaR Sverig.. Koll8l- och
mu Bost. 0521.606 48 MU - Anlikhondioretörening

(Andree~:~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde
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Anteckningar



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

o

ARSSKRIFT

1990

Femtionionde årgången



Tryck: CW CarIssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1990
Bokbinderi: Wickströrns Bokbinderi, Uddevalla



Tegelbruk i Vänersborg
av

Stellan Granat
Del I.

Som byggnadsmaterial är teglet uråldrigt. I Norden anses den äldsta te
gelbyggnaden vara Gumlösa kyrka i Skåne vilken 1191 invigdes av ärke
biskop Absalon. Teglet har sedan dess förekommit i byggnader runt om
i landet, men Sverige har ändå till långt fram i tiden varit ett land med
en dominerande träbyggnadstradition. I många äldre stenbyggnader är
det heller inte teglet utan gråstenen som kommit till heders.

Den stad som under 1640-talet växte fram på det gamla Huvudnäs sä
teri sedan Brätte borgare 1642 blivit beordrade att flytta var en stad med
många nybyggarproblem. Den nya staden Vänersborg, som fick sina
stadsprivilegier l februari 1644, var en trästad och skulle så förbli i år
hundraden. I mångt och mycket kan sägas att intrycket av trästad inte
förändrades i Vänersborg förrän under 1950- och framför allt 1960
talens stora stadsförändringar runt om i landet som även på gott och ont
svepte över Vänersborg. Då revs och/eller förändrades väsentliga och
sammanhängande trähusmiljöer i centrala staden, samtidigt som staden
växte ut och nya bostadsområden uppfördes och då oftast i sten och te
gel.

Dock anlades samtidigt med den nya staden på 1600-talet ett tegel
bruk på västra sidan om Vassbotten, Vänerns sydligaste vik. Detta
bruk, Kasen, hade namn om sig att tillverka ett tegel av högsta kvalitet i
klass med det holländska klinkert som var ett eftertraktat byggnadsma
terial. Detta bruk var i verksamhet i runt 220 år. Samtidigt anlades yt
terligare bruk under 1700- och 1800-talen runt Vassbotten i en omfatt
ning som gjorde tegeltillverkningen till en av de stora och viktiga indu
strigrenarna i staden vid sidan av Tändsticksfabriken och Skofabriken.
Genom tekniska förändringar och byggindustrins förvandling kom
dock tegelbruken att läggas ned och försvinna. De tre sista var Teng
grenstorp som brann ned sommaren 1959 samt Fridhem och Nabbens~

berg, vilka lades ned på mitten av 1960-talet för att rivas 1972. Vad som
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nu återstår är rester aven dellertäckter som man kan upptäcka här och
var i naturen. För övrigt finns inga spår av denna omfattande industri
gren. Genom Tändsticksfabrikens nedläggning efter Krugerkrachen och
Skofabrikens upphörande 1969 har stadens näringsliv också genomgått
stora förändringar.

Ehuru Vänersborg var att betrakta som en trästad har tegelbruken
dock haft avsättning av sina varor. Två viktiga förutsättningar för en
livskraftig tegelindustri har funnits här, dels goda råvarutillgångar dels
goda transportmöjligheter. Båtfrakterna har varit av stor betydelse för
avsättning kring Vänerhamnarna och inte minst till Göteborg som un
der 1800-talets andra hälft var en stad i kraftig tillväxt. Vad gäller längre
transporter är det troligt att dessa först under 1800-talet blivit ett pro
blem, ty av allt att döma har Kasens tegelbruk under 1600- och 1700
talen haft sin avsättning i staden med omnejd. Tegeltillverkningen runt
om i landet har till långt fram i tiden dominerats av många men små en
heter som betjänat ett mindre område. Då man under 17oo-talets andra
hälft byggde slussarna i Karls grav för att förbinda Vänern med Väster
havet togs ej teglet från Kasens tegelbruk utan man anlade· ett särskilt
tegelbruk för ändamålet vid Brinkebergskulle. Visserligen krävde dessa
slussar ett särskilt välbränt klinkert som skulle tåla undervattensmur
ning men viktigt var även att ha tillverkningen så nära som möjligt för
att slippa svåra och tunga transporter. Detta bruk lades dock ner runt
sekelskiftet 1800. Vid samma tidsperiod anlades även ett bruk vid Nab
bensberg vid Karl grav utlopp ur Vänern vilket, ehuru med förnyat
byggnadsbestånd, fortsatte sin verksamhet in på 1960-talet. På 1830
talet startades Skavens tegelbruk och 1845 Starkekärr, sedemera Frid
hems bruk från 1907 samt år 1899 Vänersborgs tegelbruk och slutligen
1907 Tenggrenstorps tegelbruk. Härigenom kom en omfattande tegelin
dustri att blomstra runt om Vassbottenviken vid vilken man hade last
bryggor och särskilda båtar som fraktade teglet. De senaste decennierna
utvecklades dock landsvägstransporterna alltmer.

Efter 1777 års stadsbrand i Vänersborg kom staden att återuppbyggas
såsom en trästad. Efter nästa stora stadsbrand 4 november 1834 försök
te man i mesta möjliga mån få stadens invånare att vid återuppförandet
av sina brunna fastigheter i största möjliga omfattning begagna sig av
sten, vilket ej lyckades i önskad omfattning. Dock infördes bestämmel
ser i den nya byggnadsstadgan att träbyggnader ej fick uppföras utan
brandmurar, samt att takbeläggningen skulle vara antingen taktegel,
skiffer eller plåt. Skiffer kom att bli ett icke ovanligt taktäckningsmate
rial i staden tack vare tillgången på skiffer från de dalsländska brotten.
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Torv, halm, spån och näver förbjöds helt och hållet som taktäckning ef
ter 1834 års brand, vilken fått sin stora omfattning till följd av bl.a. el
den spritts från tak till tak med dessa lättantändliga nfaterialier.

Stadens stenbyggnader blev få även efter 1834 års brand. Bland de få
hus som klarat sig var kyrkan och residenset samt kronohäktet och kro
nobageriet, samtliga putsade byggnader med stomme av gråsten. Efter
branden uppfördes några stenhus. Två viktiga byggnader för den arki
tektoniska utformningen av delar av centrum var Strömrnerska (ur
sprungligen Spaakska) huset och Paalzowska (ursprungligen Malmska)
huset vilka belägna å ömse sidor av Fisketorget flankerade residenset.
Båda husen uppfördes i rött tegel och försågs med putsade pilastrar och
gesimeser och kom att i förhållande till övrig bebyggelse utgöra en en
hetlig sammanhållen arkitektoniskt rumsbildning som öppnade sig mot
hamnen och Dalbobron, alltså mot den väg ankommande resenär mötte
staden. Byggnaderna gavs en palatsartad arkitektonisk utformning.

De två husen och det 1843-1844 tillbyggda residenset utgjorde här
igenom en för en småstad som Vänersborg en mycket ovanlig samman
hållen arkitektonisk skapelse, som tyvärr slogs sönder genom rivningen
av Strömmerska huset 1975. Emellertid kan dessa tegelbyggnader ha på
verkat utvecklingen. Under 1800-talets andra hälft kom ett flertal
offentliga byggnader att uppföras i tegel. Läroverket och Stadshuset
(Stadshotellet) stod färdiga 1869 och var båda i tegel ehuru putsade lik
som Sparbankens hus av 1883. Andra hus av imponerande storlek och
framträdande arkitektur var skofabrikens anläggning på Rengmanska
lyckan, öster om staden liksom grannen, den numera rivna tändsticks
fabriken som efter upprepade bränder 1874 uppfördes i tegel och det in
tilliggande vattentornet från 1882 med sin påbyggnad 1910. Garveriet
vid Vallgatan, på tomten för nuvarande Kommunhuset, uppfördes lika
ledes i tegel och den där mittemot liggande Flickskolan som stod klar
1885. Arbetarföreningens hus uppfördes av rött tegel 1897. Dövskolor
na och lasarettet var andra byggnader som vid denna tid också nybygg
des vid denna tid och med tegel som byggnadsmaterial och i tidens ek
lektriserande stil. Dessa exempel på institutions- och fabriksbyggande i
tegel kan även kompletteras med exempel på villa- och hyreshus i såväl
Vänersborg som andra städer. Detta val av byggnadsmaterial, byggtek
nik och stiIutformning låg i tiden och kom att bli ett av många uttryck
för och resultat av de stora samhällsomvandlingar som följde av den
framväxande industrialiseringen. Även själva tegelframställningen ge
nomgick en förändring från ett förindustriellt tillverkningssätt till ett
allt rationellare och mer tekniskt präglat fabriksarbete. Detta gav en
ökad produktion, som möjliggjorde byggnadsexpansionen.
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I de ovan nämnda exemplen på det senare 1800-talets tegelbyggnader i
Vänersborg har man mycket medvetet utformat en arkitektur som pas
sar teglet och som framhäver teglets egen"ärde och möjligheter till ut
smyckning. Där så erfodrades fanns möjligheten till formpressat tegel
för lister, bårder o.dy. Andra tegelbyggnader i staden var museet från
1885-1886 vari man kombinerat tegel och putsytor samt Norra skolan
från 1899. Även i framväxande orter som Trollhättan uppfördes inte
minst offentliga byggnader i tegel. I det starkt exponerande Göteborg
bör även för Vänersborgsbrukens tegelprodukter fått avsättning. En an
nan viktig avnämare för tegelbruken var jordbruket som efter 1800
talets skiften var statt i en teknisk utveckling där bl.a. täckdikningen var
en viktig del av jordbrukets effektivisering och för vilken en stor mängd
rör i skilda dimensioner var av nöden.

Kasen
På västra sidan om Vänerns sydligaste vik Vassbotten, växte utanför det
egentliga stadsområdet upp en oreglerad bebyggelse i Blåsut och Kasen
området redan tidigt under Vänersborgs stads tillvaro. Detta område
tillhörde emellertid inte staden utan låg i Vassända Naglums socken. In
te minst var det personer med anknytning till sjöfartsyrken som slog sig
ner här. Särskilt under 1700- och 1800-talen blev det också ett område
som fick se en rad olika näringsgrenar växa fram inom sina gränser, inte
minst sådana som var platskrävande eller eldfarliga. Inte minst eldfarli
ga verksamheter lades utanför staden då de i 1835 års byggnadsordning,
vilken reglerade återuppbyggnaden av staden efter 1834 års stadsbrand,
uttryckligen förbjöds inom stadsområdet. Man drev här under
1600-1700 val becksjuderi och 1800-talet såg järngjuteri och varvsrö
relse och lädergarveri växa fram och 1847 anlades här ursprungligen Vä
nersborgs tändsticksfabrik som dock redan efter några år flyttade till
öster om staden.

Här kom också tre olika tegelbruk att drivas genom tillgång på lera
och goda fraktmöjligheter sjövägen samt givetvis närheten till kunder i
staden. Det var Kasen, Skaven och för en kort tid Lockerud.

På Kasen, som var en utgjord till Lockerud anlades det första tegel
bruket i Vänersborgs omedelbara närhet. Det synes ha varit jämnårigt
med den nya staden som hitflyttades 1643 från Brätte och fick sina pri
vilegier I februari 1644. Tegelbruket fick dela den unga stadens öde att
skövlas genom krigshärjningarna under Hannibalfejden sommaren
1644, men båda byggd~s idogt åter upp.

Vid 1700-talets mitt ägdes Kasen av Anders Ingman f. c:a 1700. Han
blev efter tjänst i kammarkollegiet och kammarrevisionen landskamrer i
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Älvsborgs län 1734 med assessors namn. Ar 1752 utnämndes han till
borgmästare i Vänersborg och representerade även staden som riksdags
man. Borgmästare Ingman avled i juni 1761. Förutom fastighet inne i
staden Vänersborg ägde han gårdar i Väne-Åsaka, samt Bryggum i
Västra Tunhem samt Lockered med tegelbruket på Kasen.

Runt 1770 innehades Kasens tegelbruk av rådman Ludolph i Väners
borg och därefter av Olof Lindqvist, borgmästare i Vänersborg
1786-1797. Denne skänkte 13 juli 1794 tegel för ett värde av 16 Rd 32
sh. till Vassända Naglums kyrka som då skulle byggas och ersätta de bå
da medeltidskyrkorna i Vassända och Naglum.

I akten till den karta som lantmätaren Hans Lindskog 1787 upprättat
anger han att: "- - - ett tegelbruk är straxt utanför staden på dess
vestra sida anlagdt som af nuvarande borgmästaren Olof Lindqvist in
nehafves, hvarest äfven tillverkas klinkert, som af Kongl. Commerce
collegium blifvit af lika godhet med den holländska befunnen
- - -." En liknande uppgift lämnar Erik Tuneld i sin "Geographie
öfver Konungariket Sverige" från 1793, nämligen: "- - - Nära sta
den åt Dalslandet finnes ett tegelbruk, hvarest tillverkas så god om icke
bättre klinkert än den holländska. Omkring orten och äfven i Göteborg
nyttjas denne klinkert at bekläda trähus med, hvilka deraf få ett längre
bestånd och utseende som vore de af sten uppmurade. Till skorstenar
och trappor är denne sten förträfflig. - - _"

På 1790-talet innehade riksdagsmannen Hans Eriksson hälften av
kronoskattehemmanet Lockerud samt Anders Andersson Lundbäck
och rådmannen, sedemera borgmästaren i Vänersborg Jonas Krull en
fjärdedel var därav, samt del av utjorden Kasen med tegelbruk. Enligt
mantalslängden för år 1800 synes en Torsten Lindqvist övertagit Lund
bäcks del. När så laga skifte förrättades på Kasen 10 juli 1834 upprätta
des en karta av Olof Lund. Området med tegelbruket ägdes då till hälf
ten av vardera Marcus Hallgren (f. 1767 i Björsäter) och borgmästare,
Jonas Krull, som 1811 fått kommerseråds titel. I akten upptas Hallgrens
stuga och trädgård då han var bosatt på Kasen. Även Jonas Krull hade
också en stuguplats med trädgård men var bosatt inne i staden där han
ägde fastighet. Tegelbränningsugnarna synes man drivit gemensamt
medan däremot de båda delägarna hade var sin lerkran till råvarans be
arbetning. Leran måste noga ältas och sandblandas innan den kunde
formas till mursten, taktegel eller rör. Likaså hade de var sin torklada
för det färdigformade teglet och Jonas Krull dessutom en tegellada eller
tegelbod som den också kallas, samt ett oxstall. Troligtvis drevs lerkra
nen aven oxdragen vandring. Strax intill dessa anläggningar låg en
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krukmakarugn vilket tyder på att eventuellt sådan verksamhet även be
drevs vid tegelbruket. Under 1850-talet finns belägg för att på Kasen
drevs en kakelugnsfabrik men om denna finns vid tiden för nämnda
kartas upprättande inga uppgifter. De båda delägarna hade också var
sin vedbacke precis intill brännugnarna, vilket tyder på att de var avsed
da för tegelbränningen.

Den 4-5 oktober 1834 drabbades Vänersborg aven i praktiken totalt
förintande stadsbrand, varvid kommerserådet Krull fick se sin stads
egendom gå upp i lågor. Hans hälsa som dessförinnan inte var stark
knäcktes och han avled 20 januari 1835. I bouppteckningen av den 12
februari 1835 upptas 1/4 mantal Lockerud med halva utjorden Kase,n
med tegelbruk till ett värde av 2000 Rd rmt. Tyvärr omnämns inte red
skap, enskilda hus och lager vid tegelbruket varför man ej får någon
uppfattning av teknisk utrustning och produktionens art och omfatt
ning.

Jonas Krulls arvingar behöll ej andelen i tegelbruket. Den förvärva
des av handlanden i Vänersborg Bengt Andersson som innehade de till
sommaren 1846 då det 26 juli utbjöds på auktion tillsammans med 1/4
mantal Lockerud samt landeriet Johanneberg och åker- och ängslyckan
n:r 104 och 106 vid Torpavägen inom stadens område. Auktions
annonsen uppger att vid Kasens tegelbruk producerades årligen 120.000
tak- och murtegel. Hans hustru Maria Magdalena Andersson f. Agrell
avled 5 maj 1841. Bouppteckningsvärdet upptogs för 1/4 mantal Locke
rud till 3000 rd rmt och halva utjorden Kasen med tegelbruk till 1500
samma mynt. Inte heller här tas redskap eller lager upp.

Marcus Hallgren behöll sin andel som möjligen kan ha varit mer
omfattande än den som Jonas Krull och sedan Bengt Andersson inneha
de ty den värderas till hela 6000 Rd rmt i bouppteckningen efter hans
hustru Catharina Ulrika Hallgren f. Lindqvist som avled 9 maj 1837.
Under 1840-talets första hälft överlät han sin andel i bruket till svärso
nen handlanden Anders Christoffer Backman, gift med Elisa Catharina
Hallgren. Dock drev han ej själv tegeltillverkningen utan bruket var ut
arrenderat till gördelmakaren C.A. Hernström i Vänersborg som inne
hade arrendet till mitten av 1850-talet. Emellertid tvingades A.C. Back
man låta försälja Kasen med tegelbruket på exekutivauktion 29 april
1846. Köpare var läderfabrikören C.P. Hessler. Backman bodde med
hustru, barn och svärfar kvar på Kasen till 1849 då familjen flyttade in
till Vänersborg.

C.P. Hesslers innehav av Kasen blev kort. Han avled redan 13 augusti
1846 och hans dödsbo försålde det i december 1847 till handlanden Carl
Wilhelm Skarin i Vänersborg.
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Under 1846 såldes även den andra delen av Kasen, vilken innehafts av
Bengt Andersson. Den förvärvades av länsbyggmästaren Carl Johan
Sahlin. Han förvärvade likaledes Lockerud där han anlade ett järngju
teri, varå till synes ha tillverkats bI.a. kokugnar, spisar, jwkkärl, grav
staket m.m. Även på Lockerud fanns ett tegelbruk vilket troligtvis var
av endast parantetisk art. Redan i 1845 års mantalslängd anges det så
som nedlagt och i längden 1848 såsom "raserat och borttaget". Tegel
bruket på Kasen drevs dock som tidigare. På våren 1851 gick c.J. Sah
lin i konkurs. Av lager på tegelbruket fanns 15.000 taktegel av olika di
mensioner och 20.000 murtegeI. Han utflyttade med sin familj till Öre
bro där han kom att verka som arkitekt.

I februari 1852 utbjöds på auktion konkursmassans fasta tillgångar:
1/4 mantal Lockerud med järngjuteri och halva utjorden Kasen med te
gelbruk. Annonstexten i Tidning för Wenersborgs stad och län uppger:
"- - - På Lockeruds egendom, som har ett utomordentligt vackert
och fördelaktigt läge vid sjön Vassbotten nära staden Wenersborg och
är väl bebygdt för ståndspersoner, finns ett nyligen uppfördt och igång
varande jerngjuteri med 2:ne kupolugnar samt modeIl- och filverkstad
med svarfstolar och klensmedshärdar. På Kasen är ett i godt stånd va
rande tegelbruk för årlig tillverkning af 100.000 tak- och murtegel samt
en trädgård med vackert läge - - -." Egendomen synes ej ha varit
särskilt lättsåld ty auktionsannonsen återkom med likalydande innehåll
med auktionen utlyst till först 6 maj och sedan 13 juli. Först i oktober
meddelade Tidningen för Wenersborgs Stad och Län att herr material
förvaltare C.J. Fälling inköpt den fasta egendomen för 18.000 Rd rgd.
Han var bosatt i Vänersborg och det var troligtvis därför han lät utan
nonsera som hyresledigt sex rum i tegelbruksbyggningen på Kasen jämte
ladugård för åtta kor samt på Lockerud nio rum i fyra olika byggnader
med eller utan potatishagar. Dessutom kunde två klensmeder få hyra
plats i gjuteriet. Inte heller c.J. Fällings tid på Kasen blev långvarig ty
redan till 12 juli 1854 utannonserades både Lockerud och Kasen på auk
tion. Då uppges 114 mantal Lockerud innehålla 98 tunnland och försett
med ett tvåvånings coprs de logi innehållande sex rum och kök, källare,
handkammare och skafferi samt brygghusbyggnad med fyra bonings
rum samt tillräckliga uthus. Samtliga byggnader hade uppförts 1847 och
1848, alltså uppenbarligen av länsbyggmästaren Sahlin. I annonsen
uppges även: "- - - Invid sjön å egorne finnes ett större jerngjuteri,
hvilket i en skicklig persons hand bör aflemna betydligt afkastning; vac
ker och vårdad skog till icke obetydligt avsalu, hamn- och lastageplats
samt skeppsvarf. Inegorne äro i växelbruk - - -. Kasen 1/32 mantal
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innehållande 25 kappland jord. Till denna invid Lockerud belägna egen
dom, som är försedd med nödige bonings- och uthusbyggnader, hörer
tegelbruk i godt skick hvarest årligen tillverkas minst 120.000 tak- och
murtegel. Här finns trädgård med goda fruktträd liksom tillräcklig lera
för tegelbrukets driftning. Alla husen såväl å Lockerud som Kasen äro
behörigen försäkrade. - - -" Även denna del kom att förvärvas av
handlande Carl Wilhelm Skarin i Vänersborg i vars ägo nu hela Kasen
sammanförts. Han avled 13 januari 1857 och ärvdes av sina syskon, tre
bröder och fem systrar. I bouppteckningen upptas fastigheten med
byggnader, tegelbruk och inventarier, kranar, skottkärror m.m. till ett
värde av 5300 Rd r:gd. Kasen utbjöds i februari 1858 på auktion och
förvärvades då av brodern Paul Herman Skarin, likaledes handlande i
Vänersborg. Han drev bruket vidare till 1864 då det lades ned till följd
av Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnväg, som då började
byggas för att stå klar 1867. Banvallen kom att gå tvärs över tegelbru
kets lertäckt vilket omöjliggjorde fortsatt tegeltillverkning på platsen till
följd av bristande råvara.

Kasen förblev i familjen Skarins ägo fram till 1887 då egendomen sål
des till landssekreteraren Mats Zachrison. Mest känt kom dock Kasen
att bli för en helt annan verksamhetsgren nämligen det utvärdshus som
drevs av bröderna Skarin. Redan tidigare hade där funnits en stor träd
gård som varit öppen för allmänheten men 1852 öppnades ett värdshus
som kom att bli ett av vänersborgarnas mest omtyckta nöjesställen.
Bröderna Skarin lät uppföra såväl kägelbana som 1863 även en teater
med 350 sittplatser. Värdhusrörelsen lades ner 1887.

Samtliga landshövdingar i landet ålåg det att vart femte år insända
s.k. landshövdingeberättelser om tillståndet i respektive län. För att få
underlag till dessa ålades kronofogdarna i varje län att sända in nä
ringsstatistik till Konungens Befallningshavande. Den uppställdes hä
radsvis. Här kan man finna en del uppgifter om tegelbruk. Tyvärr är de
ibland något summariska och för Älvsborgs läns vidkommande förstör
des nära nog fullständigt länsstyrelsens arkiv vid Vänersborgs stads
brand 4-5 oktober 1834.

År 1822 var Kasen det enda tegelbruket i Vassända gäll, det vill säga
Vassända, Naglums och Väne Ryrs socknar, men på 1830-talet synes
Skavens tegelbruk ha tillkommit och 1845 Starkekärr, sedemera Frid
hem.

Under perioden 1837-1841 tillverkades årligen på Kasen cirka
72.000 taktegel och lika många mursten. Under tiden fram till 1850
talets mitt uppges i kronofogarnas näringsstatistik att de tre tegelbruken
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på Kasen, Starkekärr och Skaven tillsammans producerade 200.000 tak
tegel och 200.000 mursten. Från 1858 till in på 1860-talet anges den årli
ga produktionen på Kasen ha uppgått till 65.000 taktegel, lika många
mursten och 30.000 dikesrör. I ett utdrag ur räkenskaperna för Kasen
för år 1860, vilket bilagts det syneprotokoll som 1867 upprättades i ex
propriationsmålet mellan Paul H. Skarin och Uddevalla - Vänersborg
- Herrljungabanan, anges dock följande produktionssifror: 69540 st.
taktegel, 5490 st. sämre dito; 64807 st. mursten, 1150 st. sämre dito;
38500 tegelrör samt 392 åspannor samt dessutom för egen byggnation
51000 mursten och 6000 taktegel alltså sammanlagt 81000 taktegel,
146000 st. mursten samt 65.000 tegelrör och de 392 åspannorna.

Tegelbränningen var givetvis en energislukande verksamhet. Troligt
vis har tegelugnen eldats med ved. Emellertid presenterades 1859 i en ar
tikel i Tidning för Wenersborgs Stad och Län Paul Skarins experiment
med brännämnen, vilket uppskattades "- - - i en tid då skogarna
blifva alltmer och mer medtagna och således tarfva en större omvård
nad - - _" Artikeln beskriver Paul Skarins försök med ljung sålun
da: "- - - Man upprycker ljungen (Erica vulgaris) med sina rötter
och bildar deraf knippen af 6 el 8 tums genomskärning och 6 el 7 qvarters
längd, hårdt tilldragna med band af vide eller annat mjukt träslag och
på detta sätt hoplagda att rottrådarna blandas öfverallt i knippan. Den
na utställes därefter till torkning i fria luften och är färdig att användas
efter åtta dagar från upptagningen, såvida nemIigen torrväder förevarit
under större delen af mellantiden. En sådan knippa svara fullkomligt
mot ett större kastvedträd. - - - Tillsammans med torf är ljung ett
synnerligen nyttigt brännämne, enmedan denna sednare bränner raska
re än torfen, som deraf upplifvas ock sålunda fortare åstadkommer den
önskade värmen. Ljung sålunda upptagen har tillsammans med vanlig
bränntorf varit använd vid tegelbränning och dervid lemnat ett till
fredsställande resultat. Till uppvärmning af ugnar för brödbakning har
ljung ensamt åstadkommit samma värme som med eldning af ved.

"
Av 1867 års syneprotokoll framgick även att Skarin i hög grad använt

sig av torv från en intilliggande torvmosse vilket nedbringat omkostna
derna väsentligt. Det påpekades likaså att tegelbruket kunde drivas med
bra förtjänst genom en god tillgång på lera och genom goda lastnings
möjligheter vid stranden, vilket framgångsrikt befordrade såväl minut
som partiförsäljningen. Tegel har alltid varit en vara som man genom
dess tyngd och skrymmande volym helst fraktat båtledes. Genom järn
vägens framdragande avskars man från lastningsplatsen och lertäckten
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hamnade precis under järnvägsbankens fyllnadsmassor och gjordes
obrukbar. Paul Skarin anförde: "- - - Att detta tegelbruk gått total
förlorat genom jernvägsanläggningen är följaktligen en förlust för ega
ren af aldra största betydelse. Detta visades också i samma stund som
lertäkten togs af bolaget i anspråk ty tegeltillverkningen måste i samma
stund inställas så att sista bränningen fick försiggå med endast half in
stättning. - - _"

Paul H. Skarin krävde 25.000 Rd rmt som lösen för det nedlagda te
gelbruket samt ytterligare summor för andra intrång som järnvägsbyg
gandet medfört för honom. I en osignerad artikel i Tidning för Weners
borgs Stad och Län klandrades herr Skarin kraftigt för sina som artikel
författaren ansåg ohemula ersättningsanspråk från ett företag som var
av betydelse för samhället i stort. De 1200 rdr rmt som blev den slutgilti
ga ersättningssumman betecknas som "- - - en summa som också af
den allmänna åsikten på platsen i rikt mått motsvarar det verkliga vär
det. - - _" Samtidigt påpekades också att många av dem som bränn
märkt herr Skarin för hans höga anspråk själva spekulerat i lika höga el
ler t.o.m. än oförsyntare anspråk. Tegelbrukets öde var beseglat och
dess verksamhet upphörde helt.

I anslutning till Kasens tegelbruk fanns även en kakelugnsfabrik som
också den ägdes av först Carl Wilhelm Skarin och därefter av brodern
Paul Herman Skarin. När den började sin verksamhet har jag inte kun
nat utröna men i februari 1853 annonserar man om dess produkter i
Tidning för Wenersborgs Stad och Län. Den verkar då inte helt nyan
lagd. "Kasans kakelugnsfabrik. Till salu finnas hvita och gula kakelug
nar och kunna sådana erhållas då reqvisition inlemnas uti handlanden
C.W. Skarins salubod där priskurant finnes, lemnas äfven upplysningar
och prof förevisas på flera sorter efter olika modeller då fabrikör E.
Ahlqvist vid fabriken efterfrågas som uppgör ackord för uppsättningen.
Kakelugnar, som reqvireras lemnas fritt i staden eller å skutbord. In
packning i lådor verkställes till lågt pris och afsändning sker genast då
bestämd reqvisition ingått. Uti reqvisitionen bör rummets storlek och
höjd utsättas och om kakelugnen skall placeras uti ett hörn eller å slät
vägg."

Fabriken utarrenderades till kakelugnsmakaremästaren C. Staack.
Han flyttade in till Vänersborg vintern 1858-1859 och började sin
verksamhet i fastigheten belägen i nordvästra hörnet av Nygatan 
Vallgatan. Kasens Kakelugnsfabrik utannoserades på arrende men fick
ej någon ny arrendator ty i såväl 1859 som 1860 års näringsstatistik från
kronofogden uppges den vara nedlagd, varefter den ej mer omtalas.
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Vid utforskandet av tegelproduktionens omfattning, inriktning, tek
nisk utrustning, arbetsorganisation och arbetsmetoder har det varit
omöjligt att få fram önskade uppgifter då bruksägarnas och arrendato
rernas enskilda arkiv inte längre finns kvar. Detta är tyvärr fallet med
flertalet tegelbruk då arkiven oftast försvunnit med bruken och därige
nom starkt begränsat vår kunskap om den tidiga industrihistorien.

BrinkebergskuJle tegelbruk
Kasens tegelbruk kom under långa tider att vara det enda i Vänersborg
och dess omedelbara närhet. Först under 1700-talets andra hälft kom
två nya anläggningar till, nämligen vid Brinkebergskulle och Nabbens
berg. Tegelbruket vid Brinkebergskulle anlades i det bestämda syftet att
producera byggnadsmaterial till den framväxande slussleden Trollhätte
kanal. Planer på denna kanalled som skulle sammanbinda väst- och öst
kusterna hade redan under 1500-talet vuxit fram hos statsmakterna. De
första försöken gjordes under Karl IX:s regeringstid 1599-1611 då
Karls grav började grävas ut från Vassbottenviken ner till Göta älv för
att man sålunda skulle kunna passera fallen vid Vargön. Mer än en
flottningsled blev det dock inte. Den bärande iden var dock inte avskri
ven fastän åtskilliga problem av teknisk, praktisk och ekonomisk art la
de hinder ivägen varför det skulle dröja ända fram till 1700-talets mitt
innan man åter med förnyad kraft tog sig an verket för att driva det till
sin fullbordan. I augusti 1800 öppnades hela segelleden mellan Göte
borg och Vänern och 1832 hade Göta kanal tillkommit som samman
band Vänern med Östersjön.

År 1762 stod den första slussen, "Grev Tessin" kallad, färdig som
möjliggjorde seglation mellan Trollhättan och Vänersborg. Fraktfarten
härigenom fick föga betydelse och omfattning på grund av den nya slus
sens obetydliga storlek. Man beslutade nästan genast om en ny slussan
läggning i Karls grav, vilken påbörjades 1772 och fick namnet Gustafs
slussar. För att få fram byggnadsmaterial till denna jämförelsevis stora
anläggning beslöts redan 1762 genom en överenskommelse mellan Kro
nan och handlanden i Göteborg Peter Samuelsson Bagge (f. 1710 d.
1779) om anläggandet av tegelbruk vid Brinkebergskulle, eller rättare
sagt ett cement- och klinkertverk. Det började uppföras året därpå. Ar
betet gick långt ifrån friktionsfritt och Kronan såg sig föranlåten att be
vaka sina intressen som Bagge fått stora förskott men utan att produk
tionen nämnvärt kommit igång! Peter Samuelsson Bagge blev också
uppkallad till Stockholm för att förklara sig. Han ställdes även inför ett
ultimatum att antingen fullgöra sina åligganden eller återbetala sina er-
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Strax nedanför Brinkebergskul/es skola syns invid Karls grav resterna av den s.k. Sohl
bergs damm, vilken ingick i områdets slussystem. Den påbörjades 1764 och ful/bordades
1770. Strax bakom den låga stenmuren låg Brinkebergskul/es klinkert bruk. A v detta åter
står sedan länge inga synliga rester. T. v. om det höga trädet ligger Gustafs slussar. Foto
c:a 1965 Stel/an Granat.

hållna förskott. Han falerade i att fullfölja avtalet varför Slussverksbo
laget för Kronans räkning inlöste bruket med byggnader och utrustning
år 1770 för 10500 daler silvermynt men med avdrag för de 7000 som
Bagge erhållit i förskott. Som ledare för bruket insattes direktören
Bengt Andersson Qvist. Denne man hade troligtvis bättre förutsättning
ar att driva tegelbruket efter att ha studerat klinkerttillverkning i såväl
Holland, England som Frankrike. Under 1771 uppgav han att bruket
producerat 227.000 st. mursten vilket får anses som en avsevärd siffra.
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Den övre och enda kvarstående av Gustafs slussar byggda 1772-1778. De var i bruk fram
till 1844 då nya slussar togs i bruk i såväl Trollhättan som vid Brinkebergskulle. Det var
för Gustafs slussar Brinkebergskulle klinkertbruk anlades. Foto c:a 1970 Stellan Granat.

Produktionen avsattes främst troligen till det ändamål, som var avsik
ten med bruket, nämligen för de blivande Gustafs slussar samt andra
anläggningar som hörde till den framväxande kanalleden. Gustafs slus
sar och tegelbruket låg som närmsta grannar. Den översta av dessa te
gelslussar är ännu bevarad, ehuru i något vittrat skick, strax uppströms
den nuvarande slussanläggningen vid Brinkebergskulle från 1916. Mitt
för den gamla slussen på östra sidan av Karls grav kan man ännu se res
terna av Sohlbergs damm som hörde till kanalanläggningen och bredvid
denna var tegelbruket uppfört. I en notis i Inrikes Tidningar av den 6
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augusti 1772 omnämns grundläggandet av de nya slussarna Il juli 1772
sålunda: "- - - Ifrån Brinkebergskulle vid Trollhättan är den tid
ningen inkommen at den 11 sisU. juli börjats med murningen i slussarne
derstädes, då majoren och riddaren Volrat Haij nedlade å Kongl. Direk
tionens vägnar, den första stenen och dervid höll ett till detta tillfälle
lämpel. Tal, samt kallade slussarna efter erhållit Hans Kongl. Maj:ts
Nådigste tilstånd, Gustafs slussar. Dervid lossades vid utropet af det
Höga Namnet 64 bergsskott i två omgångar och det vid arbetet com
menderade manskapet sammanstämde i frögderop, hvilket besvarades
af det private folket och Dalkarlarne som der arbeta. All murning i slus-

Detalj av västra sidan av Gustafs slussar med inskriptionsp/atta. Foto c:a /970 Stellan
Granat.

16



sar och canaler är anstäld och kommer att fortsätta med inhemske bygg
nadsämnen, såsom sandsten från Kinnekulle samt klinkert och cement,
som beredes der på stället efter directeurens och bergmästaren Qvists
uppfinning här i riket och under dess inseende, som eftd flere försök
med största förmån blifvit i verket ställd och kommer bemälte directeur
att murningen fullfölja så att vid 1774 års slutdesse slussar och canaler
kunna nyttjas." Byggnadstiden kom dock att utsträckas till hösten 1777
och i och med seglationssäsongen 1778 kunde de nya slussarna tagas i
bruk för en betydande sjöfart. I de slussar som i augusti 1800 stod färdi
ga att tas i bruk i Trollhättan hade dock natursten kommit till använd
ning. Först genom 1844 års kanalled ersattes tegelslussarna i Karls grav
med slussar av tuktad natursten.

Klinkertbrukets produktion kom att tas till vara även för andra ända
mål är enkom för slussbyggnadsarbetena. Överste Haij fick förvärva
för undervattensmurning ej tillräckligt hårdbränd klinkert, som dock
var av fullgod kvalitet för annan byggverksamhet. Denna klinkert kom
till användning i källarvåningen i det nya corps de logi som Volrat Haij
1773-1774 uppförde på sin 1770 förvärvade egendom Onsjö, vilken
gränsar till Karls grav och Göta älv. Likaså murades gavelrösena i den
tillhörande köksflygern från 1788 av samma typ av klinkert liksom den
intilliggande slaktboden. Murrnästaren Christoffer Tranberg fick 1793 i
uppdrag att uppföra en murad grav på Onsjös ägor för familjen Haij.
Även här kom Brinkebergskulleklinkerten till användning i byggnadens
väggar, medan det branta sadeltaket täcktes av skiffer.

Köksflygeln och slaktboden finns ännu kvar liksom ätten Haijs grav
kapell så man kan studera Brinkebergskulleteglet medan däremot corps
de logiet brann ner i maj 1982 och resterna av det med bland annat den
bastanta tegelkällaren schaktades bort. Från klinkertbruket rekvirera
des även byggnadsmaterial till det kronobränneri som 1776 byggdes vid
Brinkebergskulle. Denna byggnad fick en ganska kort livslängd och revs
redan 1818 varvid klinkertstenen kom till användning vid reparation av
Gustafs slussar.

Efter den förödande stadsbranden i Vänersborg 24 september 1777
begärde landshövding Michael von Törne att stadens invånare mot
självkostnadspris skulle få köpa klinkert från bruket då man var i stort
behov av byggnadsmaterial och att man framledes önskade skapa en
stenstad i så stor utsträckning som möjligt. Vänersborg torde dock åter
igen till största delen blivit en trästad, vilket skulle visa sig ödesdigert
vid den andra stora stadsbranden i november 1834. Säkerligen har klin
kert härifrån kommit till användning vid ytterligare ställen.
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Bruket drevs vidare men 1793 överlät Kronan det helt och hållet på
Trollhätte Kanal- och Slussverksbolag. Det var då i ett förfallet skick.
Enligt den kungliga resolution dagtecknad 13 augusti 1800 av Gustav IV
Adolf rörande överste Haijs på Onsjö rätt att avhämta klinkert från
bruket skulle tillverkningen ha upphört 1778. Överste Haij hade redan
1773 fått avhämta klinkert såsom ersättning för brukets intrång på
Onsjö säteri genom dels lertäckt dels sin upplagsplats. Emellertid
omnämns ännu runt 1810 tegelslagare och tegelarbetare vid Brinke
bergskulle i husförhörslängden, vilket möjligen kan tyda på antingen att
verksamheten återuppstått eller aldrig fullständigt varit nedlagd. I hus
förhörslängden 1813-1814 upptas tegelrnästaren Bengt Larsson Häll
ström på Brinkebergskulle men samtidigt antecknas att han är "flyttad
till Götheborg med hela sitt hushåll. Ingen på stället ännu." Därefter
kommer Johan Sjöman dit. Han anges till en början som "arbetare vid
tegelbruket men stod vid sin död 12 mars 1828 antecknad som krögare
vid Brinkebergskulle krog.

Uppenbart har tegelbruket efter färdigställandet av Gustafs slussar
minskat i betydelse för framställandet av byggnadsmaterial till kanal
verket. Slussleden av år 1800 i Trollhättan byggdes som ovan angetts av
tuktad natursten. Produktionen har troligen inemot sekelskiftet stagne
rat för att ett stycke in på det nya seklet troligtvis helt upphöra in på
18lO-talet. Givetvis har det varit fråga om handslaget tegel. Tyvärr har
det av bevarat arkivmaterial ej gått att utröna tegelbruksbyggnadernas
arkitektoniskt - tekniska utformning liksom ej heller typen av bränn
ugnar, torklador, lager o.dy. Ej heller något om brukets utrustning i
form av redskap, vagnar och annan viktig verktygsuppsättning vet man
något om liksom inte heller arbetsorganisation, sociala förhållanden
och den enskilde arbetarens arbete. I brist på arkivalier kan man bara
spekulera i arbetsorganisation, transporter m.m. Dock har detta bruk
fyllt en viktig del i uppbyggandet av den så viktiga transportleden Troll
hätte kanal sedemera kompletterad med Göta kanal, vilka kom att kun
na räknas till ett av de stora nationella åtagandena vilka på ett väsentligt
sätt bidragit till landets utveckling.

Lockereds tegelbruk
På gården Lockereds ägor har funnits ett tegelbruk, om vilket dock så
gott som inga uppgifter står att finna. I det omedelbara grannskapet
fanns sedan 1600-talet tegelbruket på Kasen, en utjord till Lockereds
gård och med under långa tider samma ägare och sedan åtminstone
1830-talets mitt tegelbruk på Skaven under Lockereds granngård Bote-
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red. Att man under sådana omständigheter drivit ett tegelbruk även på
själva Lockered kan vara en företeelse som förvånar. Emellertid kan det
ha anlagts för något speciellt ändamål, något som inte alls var ovanligt
då tegel alltid varit ett svårtransporterat tungt material av lågt värde i
förhållande till tyngd och transportkostnader. Bruket omnämnes endast
några gånger i mantalslängden för Älvsborgs län. Första gången i läng
derna för 1845 och 1846 då det antecknas under Lockered: "ett tegel
bruk, äger hand!. Andersson i Venersborg, nedlagt." samt 1848: "ett
tegelbruk, eger herr Sahlin, nedlagdt." och slutligen 1851: "Ett tegel
bruk, eger herr Sahlin, nedlagdt och borttageL" Samtidigt ägde Carl
Sahlin på Lockered ett gjuteri på sin gård samt tegelbruket på Kasen
som vid denna tidpunkt ännu var i full gång, varför detta ej kan avses.
Likaså var det närliggande Skavens tegelbruk igång, varuti Carl Sahlin
dock ej hade några intressen. Lockereds tegelbruk återfinns ej i några
andra källor som Lex. landshövdingens eller kronofogdens fem
årsberättelser, varför det i alla händelser bör ha varit ett tegelbruk av fö
ga storlek och omfattning.

Skavens tegelbruk
I gamla Vassända socken, på en udde som sticker ut i Vassbottenvikens
västra del låg Skavens tegelbruk. Det synes ha existerat under ett 80-tal
år, men någon större mängd information kan man ej finna om det i de
offentliga arkiven.

I Vassända Naglums sockens husförhörslängd 1836-1840 nämns för
första gången Skavens tegelbruk samt i mantalslängden för 1836. Det
låg inom Öxnereds rote och på Lilla Botereds marker. Skavens tegel
bruk ägdes då till hälften vardera av Lars Eriksson på Lilla Botered och
O.F. Dahlöfs konkursmassa. I samma längd står även antecknat: "ar
rendatorn och tegelslagaren Andreas Stenberg f. 24 januari 1812 i Ta
num, inflyttad 1835 från Tanum, utflyttad 1837 till Tanum, eger hälften
af ett på Skafven anlagdt tegelbruk." Som något tegelbruk eller därtill
sammanhörande verksamhet inte på något sätt anges vare sig in acta el
ler på kartan då Öxnereds och Botereds ägor enskiftades 1826 samt 1829
och 1830 laga skiftades vad skogsmarken beträffar kan man möjligen
på lösa grunder antaga att tegelbruket anlades först på 1830-talet, möjli
gen 1835 då tegelslagaren Andreas Stenberg flyttade hit från Tanum.

I kronofogdens i Väne härad femårsrapport för 1837-1841 omnäm
nes tegelbruken på Skaven och Lockered: "- - - af tegelbruken äro
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de tvenne tillhörige handlarne C.A. Malm och O.F. Dahllöf i Weners
borg att anse såsom husbehofsanlagde emedan såväl tak- som murteglet
af ägarne användes till uppförande af byggnader i Wenersborg

"
Lars Eriksson i Botered avled 15 oktober 1854 och ärvdes av bl.a. so

nen Adolf Eriksson. Gården och tegelbruket övertogs till synes på bör
jan av 1860-talet av Carl August Wassen. Bruket utarrenderades på
1850-talet dels till handlaren C.A. Malm, dels till garvaren A. Dahllöf.
Från decenniets mitt och cirka 10 år framåt arrenderades det av handla
ren O.F. Dahllöf i Vänersborg. Det drevs därefter av ägaren Olof Gus
taf Wassen och därefter av dennes son Olof H. Wassen som runt sekel
skiftet 1900 bosatte sig i Göteborg. I 1912 års mantalslängd är "Skavens
tegelbruk" överstuket och synes ha blivit nedlagt.

Om tegelbruksbyggnaderna utseende har några uppgifter ej kunnat
erhållas och ej heller om arbetets organisation eller om verktyg eller sär
skilt mycket om den övriga tekniska utrustningen.

Kronofogdens i Väne härads femårsrapporter ger uppgifter om pro
duktionen ehuru fragmentariskt. Under perioden 1858-1860 låg års
produktionen på 250.000 mursten och 100.000 taktegel och under påföl
jande femårsperiod om 200.000 mursten och 150.000 taktegel. På 1880
talet hade produktionen ökats väsentligt. Man hade 1882 10 hästar,
4 stenformar och 2 taktegelformar. På bruket fanns en tegelrörsmaskin
som dock ej var i bruk. Arbetsstyrkan var på 25 man och 15 kvinnor
över 18 år samt 3 resp. 2 under 18. Den sammanlagda produktionen
uppgick till 1 miljon sten. Året därpå var sifforna i stort sett desamma
med produktionen uppdelad på 500.000 murtegel, 250.000 taktegel samt
250.000 tegelrör vilket troligtvis får anses som en förhållandevis hög till
verkningssiffra. Under 1880-talets slut sjönk produktionen. År 1889
fanns på bruket 4 hästar, 2 maskiner (ångmaskiner?), 1 verkmästare
samt en arbetarstam om 10 män och 8 kvinnor över 18 år men inga där
under. Produktionsresultatet anges dock ej för detta år. Två år senare
är personalstyrkan densamma och i utrustningen ingick 1 ångmaskin
och 4 hästar och årsresultatet uppgick till 500.000 mursten och 222.000
taktegel. Sista gången direkt siffror för Skavens tegelbruk anges hos
kronofogdens femårsrapport är 1895 då det fanns 1 ångmaskin och en
arbetsstyrka om 15 man och 10 kvinnor samt en produktion om 500.000
mursten och 200.000 taktegel.

Även Skaven har haft försäljningsombud. I Bohus Läns Tidning an
nonseras under 1870-1880-talen att mur- och taktegel av Skavens väl
kända tillverkning försåldes av Wassen och Erikssons Läderhandel i
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Uddevalla. I Trollhättan såldes brukets produkter på 1880-talet av bl.a.
Oscar Isberg och i Vänersborg av Schagerström & Co. och Eskilstuna
boden samt naturligtvis även från bruket direkt.

Det begynnande 1900-talet måste ha medfört en alltmer hårdnande
konkurrens i och med att fyra nya tegelbruksanläggningar tillkom i nära
anslutning till Vassbottenviken, nämligen Nabbensberg, Tenggrenstorp
och Fridhem samt Vänersborgs tegelbruk. Dessa fick för sin tid en mo
dern teknisk utrustning samt hade välbelägna och omfattande lertäker
alldeles intill bruksbyggnaderna, vilket bör ha givit dem ett klart för
språng framför det äldre tegelbruket på Skaven. Brukets byggnader är
sedan länge borta men man kan ännu ute på Skavenudden skymta spå
ren efter lertäkterna.

Vänersborgs tegelbruk
Den 29 januari 1899 anmälde Edvard Jensen till Vänersborgs stads han
delsregister att h an ämnade driva tegelbruksrörelse på stadslägenheten
Korseberg under firma: "Venersborgs tegelbruk, Edv. Jensen." Iokto
ber året innan hade han likaledes anmält till drätselkammaren om sin
avsikt att anlägga ett tegelbruk på Korseberg och hade med staden kom
mit till uppgörelse om strandrätten utmed Vassbotten för att kunna an
lägga en lastbrygga för utskeppning, för vilken rätt han framledes skulle
erlägga 100 kronor årligen. Edvard Jensen var född i Askum i Norge
1857 och avled i Vänersborg 1917. Till följd av hans norska ursprung
var firmanamnet "Vänersborgs Tegelbruk" något som mest förekom i
de officiella pappren medan det i folkmun var mest känt som "Nor
skens" tegelbruk.

Tegelbruket överläts sedemera till patron V.Th. Flink och ingenjör
P.J. Bech vilka 1906 bildade ett aktiebolag med disponent J. Kjellberg,
järnhandlare Chr. O-son Gadde samt godsägare C.G. Stenström. Aktie
bolaget, som övertog Korsebergs egendom med tegelbruk, bildades för
att man skulle kunna utvidga tegelbruket och öka tillverkningen från 2
till 3 miljoner sten.

Till tegelmästare antogs i januari 1908 Erik Johansson som skulle
fungera som arbetschef. Som lön erbjöds 125:-/månad samt
15 öre/lODO st. prima sten jämte fri bostad, vedbrand, ljus samt jord att
sätta två hl. potatis.

Under 1908 gick bruket emellertid i konkurs men kom att rekonstrue
ras och driften fortsattes. Tillverkningen bestod 1908 av olika sorters
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Vänersborgs Tegelbruk, även kallat "Norskens" i folkmun. Det anlades vid sekelskiftet
1900 och brann ner i apri/1921.

murtegel, dräneringsrör i fler dimensioner, en- och tvåkupigt taktegel
samt falsktaktegel. Man annonserade i lokalpressen om såväl fasad-som
murtegel, såväl tvåkupigt maskinpressat taktegel som handpressat en
kupigt dito samt dräneringsrör. I tidningen Bohusläningen annonsera
des likväl och man hade byggmästare Hjalmar Hedberg som ombud för
Uddevalla med omnöjd.

Även på annat håll hade man platsombud och/eller nederlag. I Troll
hättan fanns nederlag hos Byggnadsfirma G.E. Johansson, i Lilla Edet
hos byggmästare c.J. Ekberg och hos handlanden S. Ohlsson i Lödöse.

Efter konkursen 1908 arrenderade C.H. Ström, som även innehade
grannegendomen Nabbensbergs gård med tegelbruk Vänersborgs te
gelbruk från 1909. På 191O-talet förvärvade tegelmästare Otto Wilhelm
Paulsson från Fridhems tegelbruk Vänersborgs tegelbruk.

Bruket var tydligen nedlagt under en tid ty i "Svenska städer" utgivet
1919 skriver Fredrik Nordin att: "- - - De senaste åren hava tre (te
gelbruk), Nabbensberg, Tenggrenstorp och Fridhem varit i verksamhet
- - - Ett fjärde, Vänersborgs, har i år återupptagit sin verksamhet

"
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Resterna av Vänersborgs Tegelbruk 1973. Foto Stellan Granat.

Verksamheten på Vänersborgs Tegelbruk fick ett abrupt och drama
tiskt slut om vilket läses i Elfsborgs Läns Annonsblad onsdagen 13 april
1921: "Vänersborgs Tegebruk nedbrunnet. Assuranssumman
250.000:-. Kl. mellan 12-1 natten till lördagen utbröt i Vänersborgs
Tegelbruks aktiebolags fastigheter å Korseberg å södra sidan av sjön
Vassbotten omkring 1/4 mil från Vänersborg. Kl. 1.15 alarmerades sta
dens brandkår som skyndsamt begav sig till brandplatsen, medförande
stadens nyinköpta motorspruta som fick sitt elddop. Vid brandkårens
framkomst voro emellertid såväl fabriksbyggnaden som ett intill beläget
tvåvånings boningshus vari bl.a. bolagets kontor var inrymt förvandla-
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de till ett enda stort eldhav. Man insåg genast att allt räddningsarbete
där var fruktlöst. Ett annat intilliggande mindre bostadshus var svårt
hotat, men brandkåren lyckades rädda detta. Efter tre timmars an
strängande arbete återvände brandkåren vid 1/2 5 tiden på morgonen.

Elden varsnades först i fabriksbyggnaden där arbetet legat nere sedan
i höstas. De brunna byggnaderna jemte maskiner och lager voro försäk
rade för sammanlagt 250.000:- i bolaget Norrland och 50.000:- i
Skandia."

Bruket var utrustat med en 14 kamrars ringugn och en c:a 35 meter
hög skorsten, tegelpress med dubbelt stenavskiljande valsverk och järn
förältare, valspress, kulkvarn, designtregator , upphalningsspel och
remskivor. Man hade även 500 meter decovilleräls med järnsyll ut till
lertäckten som framför allt hade god tillgång på bra taktegellera. Res
terna av de brandskadade byggnaderna och övrig teknisk utrustning
samt själva lertäckten och fastigheten Korseberg om 10,5 tunnland ut
bjöds 19 november 1921 på auktion som innebar det definitiva slutet på
tegeltillverkningen vid Vänersborgs tegelbruk, som inte om att återupp
byggas.

Efterskrift
I denna första del av Tegelbruk i Vänersborg redogörs för några av de
äldre bruken. I en följande del kommer de tre tegelbruk som dominerat
tegelindustrin i Vänersborg under 1900-talet att behandlas. De var
Tenggrenstorp, Nabbensberg och Fridhem med dess föregångare Star
kekärr. Där kommer även att redovisas samtliga källor till uppsatsens
båda delar.

Stellan Granat jödd 1948 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Älvsborgs läns museijörening, numera
Stiftelsen Länsmuseet i Älvsborgs län.
Fr.o.m. 1 januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla.
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Vänersborgsstudenter för hundra år sedan

Ovanstående fotografi av de ynglingar, som den 31 maj 1890 avlade mo
genhetsexamen vid Vänersborgs högre allmänna läroverk, är tagen i
K. & A. Vikners kända atelier. Den återgives här i vördnad för minnet
av de gamla Vänersborgsstudenterna och deras livsgärning.

Sittande från vänster:

Åke Lennart Blomgren, född 1115 1873 i Väne Åsaka, där fadern då var
komminister, student vid Uppsala universitet 1890 (Västgöta nation),
fil. kand. 1893, fil.1ic. 1901, disputerade pro gradu 1913, promoverad
fil.doktor 1914; efter provår vid Södermalms h. allm. läroverk extralä
rare vid Karlstads h. allm. läroverk 1902-1903, vik.adjunkt vid Vä-
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nersborgs h. allm. läroverk 1903-1907, adjunkt i tyska och engelska
vid H. allm. läroverket i Kalmar 1907, lektor där i engelska och franska
1921-1938. Avliden i Skövde 23/8 1954. (Fader till den som samman
ställt de biografiska uppgifterna.)

Karl Gustaf Ryding, född i Vänersborg 28/3 1872. Föräldrar: bagaren
O. Gustaf R. och h.h. Anna Sofia Eriksson. Student i Uppsala (västg.)
1890, fil.kand. 1892, kompletterade examen 1897, genomgick provår i
Lund 1897-1898, var lärare i Motala 1898-1900, i Eskilstuna
1900-1901, i Gävle 1901-1902, i Nyköping 1902-1906, adjunkt i
engelska, modersmålet och tyska i Luleå 1905, i modersmålet och tyska
vid H. allm. läroverket i Växjö 1912. Död 31/8 1932.

Knut Axel Hjalmar Robert Gyllenhoff, född i Ystad 1871. Underlöjt
nant vid Västgöta-Dals regemente 1892, löjtnant 1896, kapten vid Hall
lands regemente 1909, major 1916, överstelöjtnant 1933, rullföringsbe
fälhavare 1928. Disponent för Hällans Fören. Skifferbruk i Dals
Rostock. Död 1947.

Jan Erik Afzelius, född i Västerlanda 21/7 1869, student vid Göteborgs
högskola 1891, vid Uppsala universitet 1893 (västg.), avlade teol.fil.exa
men 1894, teoretisk teol.examen 1896, praktisk teol.ex. 1897, prästvigd
för Skara stift 1897, I:e komminister i Böne 1900, 2:e komminister i
Alingsås 1907, kyrkoherde i Tun 1917 och i Alingsås 1930 (tillträdde
1932), kontraktsprost 1937, avliden 22/6 1945.

Klas Teodor Ryrberg, född i Vassända-Naglum 29/61871, son av inne
havaren av Stora Almås Carl Ryrberg, student i Uppsala 1891, fil.
kand. 1894, efter provår vid Norra Realläroverket i Stockholm lärare i
Karlstad 1897-1902, vid Norra Realläroverket 1902-1905, adjunkt i
matematik, fysik och kemi därstädes 1905, pensionerad 1936, död 14/3
1938. Var medlem av Gillet.

Stående från vänster:

Carl Götrik Adolf von Scheele, född på Kilanda säteri 6/12 1869, stu
dent i Uppsala 1890, fil.kand. 1893, fil.lic. 1898, promoverad fil. dok
tor 1900, docent i kemi vid Uppsala universitet s.å., föreståndare för
Kemiska stationen i Kristianstad 1904, överkontrollör vid brännvins
och maltdryckstillverkningen 1912. Död 1942.

26



Karl Edvard Eriksson, född i Fredrikshald 6/11 1868 av vagnmakaren
M. Olsen och Mathilda Kristina Eriksson (syster till upptäcksresanden
och ornitologen Axel Vilhelm Eriksson), student i Uppsala 1890
(västg.), fiLkand. 1893, kompletterade examen vid Göteborgs högskola
1898, efter provår vid Södermalms h. allm. läroverk extralärare i Kö
ping 1900-1906, vik. adjunkt där 1906-1907, adjunkt i historia, geo
grafi och modersmålet 1907, utnämnd adjunkt i Malmö 1913, men av
led den 27/8 1913. Han var gift med författarinnan Nanna Lundh
(1878-1975).

Karl Hjalmar Bylund, född i Vänersborg 20/8 1870, son av stadsläkaren
Karl Bylund. Underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 1893, löjtnant
vid Hallands regemente 1897, kapten 1909, tjänstgjorde 1910-1911 vid
1. Bad. Leibgrenadierregiment i Karlsruhe, major i armen 1921. Inten
dent vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1924. Död 15/1 1938. Var
medlem av Gillet.

Carl Hugo Ågren, född i Trollhättan 3/11 1871. Efter avgångsexamen
från Kungl. Tekniska Högskolan var han verkmästare vid Vermbohls
cellulosafabrik 1894-95, praktiserade ett par år vid svenska pappers
bruk och bedrev fackstudier i England, blev verkmästare vid Drammens
Papirfabrik i Norge 1897, l:e ingenjör vid Klarafors A.B. 1898, vid
Strömsnäs bruk 1901, vid Hylte bruk 1911, var disponent för Sundsvalls
Cellulosa A.B. 1915-1919; från 1921 anställd hos A.B. G. Harthmans
maskinaffär; bosatt i Trollhättan från 1919. Avliden 23/91939. (En son
är gillesbrodern Torsten Ågren.)

Fritz Uno Hammarström, född i Vänersborg 1871. Studerade vid
Kungl. Tekniska Högskolan 1891-1893 men nödgades på grund av
sjukdom avbryta studierna. Ägare av Tenggrenstorp i Vänersborg. Av
liden 13/6 1899.

Carl Hjalmar Constantin Hagelin, född 30/121869 i Lidköping, avlade
mogenhetsexamen som privatist, student i Uppsala 1890 (västg.),
fiLkand. 1902. Efter provår vid Södermalms h. allm. läroverk hade han
lärartjänster vid flera läroverk, bl.a. som vik. adjunkt i Vänersborght.
1905-ht. 1906, blev adjunkt i biologi och kemi vid h. allm. läroverket i
Falun 1909. Död före 1946.
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Johan Henrik Patrik Sahlberg, född i Trollhättan 1872, avlade kansli
examen i Uppsala 1896, blev e.o. landskontorist vid länsstyrelsen i Vä
nersborg 1896, ordinarie sådan 1906, häradsskrivare i Åmål 1910. Avli
den 1917 och begraven å den privata begravningsplatsen vid Nygård i V.
Tunhem.

Carl Johan Oscar Carlsson, född i Starrkärr 1871. Var elev vid Ombergs
skogsskola 1891, utexaminerad från Skogsinstitutet 1894. Efter place
ring i skilda revir som extra jägmästare och i domänstyrelsen blev han
1910 jägmästare i Ulricehamn. Död 1956.

Hans Ahlmann, född i Nödinge 1871. Sedan han genomgått Kilanda
lantbruksskola och 1894 utexaminerats från Ultuna lantbruksinstitut
var han förvaltare vid Backa egendom och dess arrendator 1908. Famil
jen flyttade 1913 till Tyskland, som var hustruns hemland. Ahlmann
blev tysk medborgare och stupade under första världskriget i Flandern
år 1917.

Sven Blomgren

Sven Blomgren, född i Kalmar 1908, fi/.
d:r i Uppsala 1934, docent i latinska
språket och litteraturen vid Uppsala uni
versitet 1933-1943, lektor i latin och
grekiska vid H. allm. läroverket, seder
mera gymnasieskolan, i Vänersborg
1943-1973; erhöll professors namn
1977; filJubeldoktor 1984.
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Vänersborgs ex libris
Av Kyrkoherde Johnny Hagberg, Järpås

Bruket att i sin egen bok inklistra ett bokägaremärke, som klart anger
VEMS boken är, den seden är lika gammal som böckerna sj älva, ja fak
tiskt ännu äldre. Redan på 1400-talet före Kristus nedlade en Farao en
Fajansplakett i sin bokkista som innehöll papyrusrullar. Denna vackra,
brända Fajansplakett finns idag på Brittiska museet och är det äldsta ex
libriset som vi känner till.

Ex libris i mer modern tappning är kända sedan 1400-talet efter Kris
tus. De hör alltså samman med boktryckarkonsten. Från början var
dessa ägandemärken direkt målade på eller i boken. Att äga böcker var
förbehållet endast ett ytterst fåtal. De fanns i kiosken och på adelsgods
en. Tidigt började man alltså märka sina böcker.

I Sverige uppträder de första ex librisen just på 1400-talet. På 1440
talet lät Bengt Jönsson Oxenstierna måla sitt vapen på ett pergaments
blad som sedan inklistrades i en av hans böcker. Likaså lät franciskaner
na i Stockholm på 1480-talet förfärdiga ex libris till sina böcker. Själv
klart är de båda nämnda handmålade. Men kort efter boktryckarkons
tens uppfinnande började man framställa ex libris på mekanisk väg i
form av träsnitt eller kopparstick. Ett av de äldsta av denna typ är från
1470-talet och är just ett träsnitt.

Bruket av ex libris spred sig från framförallt Tyskland till andra län
der men fick ej fotfäste i vårt land förrän in på 1600-talet. Kontakterna
med kontinenten, det 30-åriga kriget med allt vad det innebar av krigs
byten, gjorde att många ur adeln skaffade sig egna märken. Framförallt
var det det egna vapnet som fick stå modell för ex librisets utseende.
Kanske var det så att man, genom de boksamlingar som fann vägen hem
till Sverige från gods och kloster på kontinenten, tog över det bruk som
var ganska allmänt bland det högre ståndet i Tyskland och andra län
der.

Ex libris konsten får hur som helst ett stort uppsving under 1600-talet.
På samma väg är det också under l700-talet. Nu börjar allt fler också
icke adliga skaffa sig bokägarrnärke. Under 1800-talets första del sker
en avmattning, för att under slutet av århundradet åter få en renässans.
Självfallet har det att göra med att allt fler har möjlighet att skaffa sig
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böcker. Och med böcker följer alltsom oftast även ex libris. På liknande
vis har det varit under modern tid. Bokklubbar har försett oss med böc
ker, och efterhand vaknar även intresset för att klistra irr en namnetikett
eller ett vackert ex libris. Det är en skönhetsupplevelse att slå upp en bok
med ett vackert ex libris, istället för att hitta en ful namnteckning över
insidan. Ett ex libris kan vara enkelt. I regel är det enkla ex libriset vack
rare och mer talande, än det som är fullklottrat med symboler, egenska
per, motiv eller härledningar som kan tillskrivas ägaren. Det räcker ofta
med ett motiv eller en symbol. Märket skall på ett klart sätt kunna speg
la något av ägarens själ.

Ex libris med Vänersborgsmotiv eller ägare hörande till Vänersborg,
är inte särskilt många märkligt nog. Man tycker att det skulle vara an
norlunda med en stad av Vänersborgs karaktär.

Föredömligt håller sig Vä
nersborgs Söners Gille med
eget ex libris. Vänersborgs
historia som borgstad lyser
fram i märket och inneslutet i
lagerkransen återfinnes initia
lerna VSG.

EX LlBRIS
Vänersborgs
Söners Gille

30



Den magiske brodern Sune
Ahlm, f.d. Skeppningschef,
håller sig med 2 egna ex libris.
Att han kan trolla kan man
ana av det ena och att han även
ägnar sig åt världsspråket
esperanto, ger det andra ex
libriset bevis för. Esperantis
ternas stjärna finns där. Vad
vore sedan naturligare för en
skeppningschef att ha i sitt ex
libris om inte ett skepp.

Sune Ahlm
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60
Venersborg.

S:t JOh. Logen
"RÄ"TA VINKELN"

S:t Johannes logen Räta Vin
keln i Vbg instiftades som Fri
murarloge år 1875. Grundar
na var alla kända Vänersbor
gare från staden med omnejd.
Logens valspråk blev San
ning, Rättvisa och Kärlek.

Redan tidigt införskaffades
böcker till biblioteket. Av
märket ser vi att staden på
förra seklet kallades Venets
borg.

Fordom var det mycket
vanligt att bibliotek, både all
männa och privata, höll sig
med egna ex libris. Tyvärr är
detta bruk på väg bort. Istäl
let har man börjat använda
sig av stämplar som ur bok-
synpunkt får anses vara ett

oskick. Tänk vad många gamla fina böcker som är mer eller mindre för
störda genom en stor blåstämpel. Sådana går aldrig att avlägsna vilket
ju ett ex libris gör.

Att bokvård skulle ingå
som ett ämne i skolan, torde
den instämma i, som utfor
mat ex libriset för Väners
borgs Folkskolors Bibliotek.
Uppmaningarna borde ge alla
en eftertanke. Här kan man
också se att boken tydligen in
te endast varit en förmedlare
av kunskap utan även av
sjukdomar. Tyvärr är den typ
av förhållningsregler borta i
skolböckerna som återfinnes i
vidstående bokmärke.

Vinersborgs
Folkskolors
Bibliotek

N:r .

Avd .

Låntagare uppmanas:

att icke taga på böckerna med våta
eller smutsiga fingrar,

att icke taga dem ut i fuktigt väder
utan att hava d'"1ll skyddade,

att icke skriva eller rita i dem,
att icke vika bladen som märke,
att icke låta syskon använda dem

som leksaker.
Skada å lånade böcker ersättes av

låntagaren.
Uppstår j låntagarens hem smittosam

sjukdom, må därom genast göras
anmälan.

Boken får behållas högst 14 dagar.
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Om man är jurist och åkla
gare är det passande att i sitt
ex libris bruka rättvisans gu
dinna. Genom sina förbund
na ögon skall rättvisan alltid
döma utan anseende till per
son. Denna symbol är mycket
vanlig hos dem som har juri
diken som arbete. I detta ex
libris återfinnes även passaren
och vinkelhaken - symboler
för frimurarloger. Sten Sty
rings ex libris är återgivet i
halv storlek.

Lektorn och Teologie Dok
torn, Oscar Hedlund har i sitt
ex libris en kyrka. Detta torde
vara passande då ägaren även
är prästvigd.

Märket är utfört i linosnitt,
en metod som numera har er
satt det svårare och mer krä
vande träsnittet.
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Lasarettsöverläkaren Erik Sa
lander var född 1901 och av
led 1966. Hans ex libris är ett
kopparstick av den kände
Trollhättekonstnären Holger
Karlsson. I motivet skymtar,
mellan 2 ekar, Halle- och
Hunneberg. Dessa berg har ju
mer än något annat givit silu
ett till Väne härad.
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Ärkebiskopen Erling Eidem
blev Vänersborgare på äldre
dagar och slutade sitt liv på
Korseberga. Han var född
1880 och hade, innan han ef
terträdde Nathan Söderblom
som ärkebiskop 1931, varit
professor. Hans ex libris är ri
tat av Elisabet Eidem.

EX-lIBRIS

ERIK
SALANDER



Ytterligare en Vänersborgslä
kare är Bengt Jennische, född
i Vbg 1913 och röntgenöverlä
kare. Han blev för övrigt in
vald i Gillet redan år 1930. I
sitt ex libris finns de mycket
vanliga attributen bok och
ljus. Just boken kan väl sägas
vara ett av de allra mest an
vända symbolerna inom ex
libriskonsten.

Märket här i halv storlek.

BENGT- JENNISCHE

Den danske konstnären Jo
hannes Britze levde mellan
åren 1895-1961. Han var en
mycket uppskattad och anli
tad konstnär särskilt vad gäl
ler ex libriskonsten.

1947 utförde han ett vac
kert ex libris till Landsfogden
Curt C'Orchimont, villa
Björkås Vargön. D'Orchi
mont var född 1898 och avled
1978. Landsfogde var det
gamla namnet på Länspolis
chef. Motivet i hans bokmär
ke är D'Orchimonska släkt
vapnet som bl.a. visar ett
vildsvin. Släkten härstammar
från Luxemburg och kom till
Sverige på 1580-talet. Märket
är utfört i koppargravyr.
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- ~- ~

~ERIK T:SON UGGLA~= ~

1956 utförde samme Joh.
Britze ett ex libris för Kam
marherren, Erik T:son Uggla,
född 1906. Jämte adliga ätten
Ugglas sköld återfinns Johan
niter och Frimurarkorsen.
Båda dessa kors visar här på
ägarens ordenstillhörighet .
Uggla var ordförande i An
dreascirkel i Vänersborg un
der många år (frimuraror
den). Detta ex libris är all
mänt betraktat som ett av
Britzes vackraste.

De ovan återgivna ex librisen med Vänersborgsanknytning har velat visa
något av vad ett ex libris kan innehålla. Förmodligen finns det åtskilliga
fler Vänersborgsexlibris. Kanske kan denna artikel bidraga till att någon
Vänersborgare börjar att fundera på att skaffa sig ett eget ex libris. Gör
då slag i saken. Anlita någon som kan rita och tala om vad Du vill ha
med. Låt det vara enkelt. Kontakta sedan ett tryckeri. Det handlar inte
om några stora summor. Sedan är det bara att börja klistra in i dina
böcker. Lycka till!!

Johnny Hagberg, sedan 1985 kyrkoherde
i Järpås pastorat. Dessförinnan verksam
som präst i Västra Tunhems pastorat un
der 8 år.
Bok och ex librissamlare. Ordförande i
Föreningenför Västgötalitteratur som är
Sveriges största förening i sitt slag med
närmare 1700 medlemmar.
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ÅRSKRÖNIKA 1989
Jag tror att det var Winston Churchill som myntade begreppet järnridå.
Järnridån mellan öst och väst drogs för som ett resultat av uppgörelser
efter andra världskriget. Jag är jämnårig med järnridån, och min gene
ration har nog sett den som något verkligt och evigt som aldrig skulle
kunna rubbas. När nu Ungern, Polen, de baltiska staterna, ja till och
med Östtyskiand river sina ridåer så känns det nästan kusligt mitt i hop
pet om en bättre värld. Man frågar sig om detta verkligen kan vara möj
ligt. Det är mäktiga krafter som släpps loss och vi kan bara hoppas att
Gorbatjov kan hålla sina kumpaner i styr.

I Sverige har nyhetsflödet under lång tid varit helt dominerat av rätte
gången mot Christer Pettersson. Pettersson har guidat oss runt i en
värld som vi normala knegare knappt kan föreställa oss. Knark, rån och
knivmord och så lite bildning och filosofiska resonemang mellan silar
na. Tingsrättens fällande dom väckte många tvivel om man haffat rätt
man och Hovrätten friade Pettersson som fick ett mottagande av pres
sen som liknade en hjältes. Barnjournalens knattereporter frågade den
gamla bajonettmördaren hur det kändes så här i segerns stund och Pet
tersson sprang tjoande ut på stan och köpte sig en kombination av Ex
plorer och kaffelikör som genast blev en känd drink i alla barer i Sveri
ge. Beställ en Petterson och du får vodka och Old Bailys. Drinken kallas
också för "Dräparn". Det vilar en absurd förbannelse över hela utred
ningen av Palmes mord, anklagade och utredare tävlar om att uppträda
mest egendomligt. Vi har väl alltid trott att vi svenskar är rationella och
förnuftiga människor men i detta ärende vimlar det av pappskallar och
tokstollar.

På tal om tokstollar så vandrade min far och min bror och jag hem
från en tillställning genom stan och passerade Roccad där en något bla
dig yngling fick se våra allvarliga ansikten och mörka överrockar, stra
made upp sig och utbrast: "Det var helvete vad ni ser dystra ut, ni måste
vara med i Palmerättegången!" Orsaken till vår allvarliga uppsyn var
att vi hade passerat fyra sönderslagna skyltfönster och beklagat oss lite
över nedbusning och ungdomens bristande respekt för egendom. Mor
gonen därpå fick vi oss en läxa, dra aldrig förhastade slutsatser, döm
aldrig ohört! Skyltfönstren hade nämligen pangats aven 84-årig man
iklädd skotskrutig bilhjälm och utrustad med golfklubba. Han kanske
meriterat sig för en värstingkryssing till västindien.
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En tjänsteman från Trollhättan fick oss att sätta morgonkaffet i
vrångstrupen när hon i ELA käckt utropade att museets fåglar och net
suker borde gå under klubban för att ge pengar till industrimuseum i
Trollhättan. En pärla, en riktig klassiker i Tvåstadskampen1 Upplägget
var perfekt; Trollhättebo, därtill kvinna, sliter från vänersborgarna de
ras surt förvärvade fåglar för att ge till grannkommunen. Jag måste ty
värr erkänna att jag skrattade så tårarna rann över frukostgröten när
jag tänkte på hur det säkerligen lät i vänersborgshemmen i detta ögon
blick. Fast lite ilska piggar upp, och vi skall kanske vara tacksamma
mot informationschefen för att hon gav oss lite underhållning.

1989 var inte flygets år. När JAS släpade med ena vingspetsen i land
ningsbanan och drullade runt under osande kötteder från åskådarna så
vips blev kostnaderna ytterligare i miljard kronor för detta vingliga lilla
fortskaffningsmedel för en person. JAS påminner på något kusligt sätt
om Hera, en cykel i plast som vinglade i diket strax utanför fabrikspor
tarna. Här hemma störtade Viggen i Storegårdsmosse och Köpen
hamnsflygningarna från Malöga blev ett fiasko.

Spåren förskräcka utropade säkert vår hamnchef när han en morgon
fick se SJ:s män riva uppjärnvägsspåren till hamnen. Eftersom han är
skåning så kanske han förresten utbrast "räligt" när han så småningom
fick en syll i vädret. När han väl väckt de sovande planerarna på Ban
verket, även kallade "slipers" så rullades åter rälsen ut. Vänersjöfarten
har man väl förresten trott vara på avskrivning under lång tid men i år
togs vänerskyttlarna i drift, några ohyggligt fula men effektiva pråmar
specialbyggda för Trollhätte kanal av Stora, för trafik mellan Karlstad
och Göteborg. Sommaren 1989 blev Vänersborg på ett annat sätt åter
igen en sjöfartstad. Vänersborgs kompetenta segelsällskap arrangerade
SM och VM i H-båtsegling. Kommunen hade satsat ordentligt med ny
vågbrytare och nya småbåtsbryggor. Seglingarna blev en fullträff både
för sporten och för Vänersborg som fick en lite aning om vad som skulle
kunna hända om vi tog vår förnämsta tillgång, Vänern, på lite mera all
var. Arrangörerna hade satt upp ett stort tält på Sanden där man bland
annat serverade gratis frukost, och där man kunde köpa sig en starköl
på kvällen, nästan osannolikt lättsinnigt, vad gör myndigheterna?

Tyvärr kommer det nog att bli lite trubbel när det gäller marinorna.
Tanken är ju att det skall bli en marina till vid Vänerparken. Egentligen
är ju Sanden det perfekta läget för en marina, där borde vi bygga sjöbo
dar, laxrökerier och kafeterior. Men Vänerparken behöver också att
traktioner .
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Roddklubben fyllde 75 år i år, en aktningsvärd ålder. Det är dock
inget mot vänersborgs äldsta ordenssällskap Par Bricole som fyllde 150
år. PB är inte precis en idrottsklubb, men fostrande och väldigt sam
hällsnyttig. Lagom till jubileet gavs det ut en historik, en liten vacker
bok som även så kallade kalmucker dvs icke medlemmar av PB kan kö
pa och ha glädje av. Boken är skriven av detta sällskaps ålderman.

Centrum fick i år en ny attraktion när Domus invigde sin nya livsme
delsbutik. Nu börjar också Sundsgatan att kännas som del av centrum,
som växer till sig riktigt fint. Det tyckte också våra nya kommunalråd
som flyttade in i Nässlans hörnrum med utsikt över Gågatan. Bilden av
Lill-Anders Larsson med fötterna på sitt skrivbord skakade om med
borgarna ordentligt. Fast nog är det bättre att ha dom på bordet än slä
pande efter sig som man ibland anklagar politikerna för.

Vänerparken fick fastare form i år genom en arkitekttävling som
vanns av vänersborgsföretaget Contecton, en meriterande seger. Vi vä
nersborgare som är vana vid att ingenting händer står nu med gapande
munnar och ser hur dom river och stökar på gamla lasarettsområdet
precis som om det skulle bli något äventyrsbad eller rehabilitering eller
vad det nu var. Kanske dags att ta Vänerparken på allvar? En allvarlig
invändning som man hör ganska ofta är att Vänerparken ligger långt
borta från centrum, utanför stan, och att man skulle utarma centrum
genom att tillåta handel eller andra verksamheter där. Det måste väl än
då vara en synvilla att Vänerparken är avlägsen, en synvilla eventuellt
orsakad av järnvägen. Från Nordfelts konditori tar det 3 minuter att i
sakta mak promenera till Vänerparken, eller om man så vill från Väner
parken till Nordfelts. Jag tycker inte att man skall leta problem där dom
inte finns.

Förbifarten runt Vänersborg rycker nu närmare och nu kommer
också förslagen på hur vi skall få in trafiken i stan efter det att vi lagt ut
miljonernas mångfald på att få den ut ur stan. Ett förslag att bygga ett
Eiffeltorn vid rondellen i Dalboskogen väckte både beundran och löje.
En sak är säker, utsikten från tornet skulle bli bedövande vacker, myc
ket vackrare än i Paris med sitt tättslutande lock av luftföroreningar och
avgaser. Jag tycker också att förslagställarna skall ha heder av att man
kommer med förslag även om vi kan tycka olika om det vettiga i dom.
"Det är okey om man tycker att ett Eiffeltorn är okey annars är det inte
okey", som tidigare nämnde Pettersson skulle ha sagt.

Allhelgonaafton 1989
Håkan Lind
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MINNESRUNOR 1989-1990

Under tiden juli 1989 t o m juni 1990 har sjutton Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne.

Vaktmästaren Yngve Andersson, född i Vänersborg den
26 augusti 1925, avled i sin hemstad den 17 juli 1989. Ef
ter slutad skolgång erhöll han anställning som spring
pojke och medhjälpare åt handlanden Fritjof Berglund i
dennes trivsamma gamla speceriaffär på Vallgatan. Se
nare utbildade han sig till rörmokare och arbetade som
sådan under några år hos firman Granström och Söner,
sedermera GIAB. Fram till 1974 verkade Andersson
som rör- och anläggningsarbetare vid Gatukontorets
VVS avdelning. Sistnämnda år flyttade han in i det då
nybyggda Kommunhuset på Sundsgatan, där han fram
till sin bortgång tjänstgjorde som vaktmästare och allt i
allo. Hans tekniska kunnande, lättsamma sätt och ser
viceanda gjorde honom hart när oumbärlig i Kommun
huset, där han av alla uppskattades som en synnerligen

god kamrat, som verksamt bidrog till en positiv och arbetsbefrämjande atmosfär. Under
ungdomsåren var idrotten ett av hans stora intresse och som Kokhuspojk var det naturligt
vis bandysporten han ägnade sig mest åt. Redan i pojkåren väcktes hans musikintresse och
han var en av medlemmarna i "Folkans" populära orkester som under Thore Perssons
kunniga ledning svarade för dansmusik av hög klass på Folkets Park under 1940-1950 ta
len. Andersson var medlem i kamratföreningen "Gamla Kokhusare" och hyste stort in
tresse för sin hemstad och dess utveckling. Fritiden ägnade han till stor del på sitt som
marställe i Bohuslän.
Inträdde i Gillet 1972.

Glasmästaren Einar Hellman, född den 20 juli 1906 i
Vänersborg, där han avled den 9 augusti 1989. Redan
1920 då han slutat sin skolgång startade han tillsam
mans med sin broder Vänersborgs Glasmästeri Hellman
& Co, en firma som under mer än 60 år och alltfort upp
skattas och respekteras för stort kunnande och god ser
vice inom glasmästeribranschen. Einar Hellman tillhör
de den gamla hederliga hantverkarstammen, som gav
fläkt och färg på Lilla Vassbottens industriområde.
Idrotten låg honom i hågen sedan ungdomsåren. Inom
roddsporten nedlagde han under många år ett uppskat
tat och framgångsrikt arbete både som aktiv roddare, le
dare och tävlingsfunktionär. Han deltog flitigt i Skid
klubbens aktiviteter och motionerade ofta och flitigt vid
den gamla skidstugan och anläggningen på Katrinedal,
som han varit med om att skapa.
Inträdde i Gillet 1929.
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F förrådsarbetaren Arne Johansson, född den 26 maj
1907 i Vänersborg, där han avled den 22 september
1989. Efter genomgången skolutbildning erhöll hans an
ställning vid A.F. Carlssons Skofabrik, som han blev
trogen intill nedläggningen 1969. Därefter innehade han
under ett tiotal år anställning som förrådsarbetare vid
FO-staben i Vänersborg. Redan som ungdomsklubbist i
SSU var han livligt intresserad av samhällsfrågor och
deltog aktivt och framgångsrikt i föreningslivet. Han
var bland annat en av bildarna av Blåsuts Bandyklubb
och av Blåsuts Cykelklubb. Han var även med om att
starta och utveckla föreningen Blåsuts Sångare, där han
under många år medverkade som bassångare. Han var
medlem i Synskadades förening och verkade under 25
års tid aktivt inom vår Hemvärnskår, vars verksamhe,t
låg honom varmt om hjärtat. Vid sidan om sina före
ningsuppdrag ägnade Johansson sin fritid åt sommar
stugan i Bäsingebol.
Inträdde i Gillet 1959.

F bagaremästaren Allan Johansson, född i Vänersborg
den 20 september 1914, avled i Vänersborg den 24 sep
tember 1989. Redan efter slutad skolgång började Jo
hansson sin utbildning hos G.W. Anderssons Bageri på
Kassaretorpet, som bagarlärling. Det var här som han
lade grunden till sin yrkesskicklighet och sitt erkänt sto
ra kunnande inom bageriyrket. Han stannade kvar i
Kassaretorpsbageriet till 1950 då han öppnade egen ba
gerirörelse i Vargön. Han var sedan ungdomsåren en
sann idrottsvän och följde alltid med stort intresse våra
lokala idrottsföreningars och idrottsutövares resultat
och utveckling. Han var sedan bildandet medlem av Vä
nersborgs Idrottsförenings Vänner.
Han inträdde i Gillet 1985.
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F tegelbrännaren och pappersbruksarbetaren Helge Jo
sefsson, född den 10 augusti 1909 i Vänersborg, där han
avled den 7 december 1989. Efter slutad skolgång erhöll
han anställnig vid Tenggrenstorps Tegelbruk, där han
utbildade sig till tegelbrännare och verkade i den funk
tionen fram till 1964 då tegelbruket brann ned till grun
den. Därefter tjänstgjorde han som vaktmästare till Fri
tidsnämnden fram till 1969 då han tog anställning vid
Vargöns Pappersbruk där han arbetade fram till sin
pensionering. Plikttrohet och stor arbetsförmåga präg
lade hans gärning och hans personliga stil skaffade ho
nom många vänner. Helge Josefsson tillhörde de verkli
ga bandylegenderna och räknas som en av de allra
främsta av vår stads många bandysöner. Han var med
om att lägga grunden till den bandykultur som råder i
Vänersborg och Västergötland och han bidrog på ett
mycket verksamt och föredömligt sätt att göra Väners
borg till ett av vårt lands starkaste bandyfäste.
Inträdde i Gillet 1959.

Överstelöjtnanten Daniel von Sydow, född i Vänersborg
den 24 februari 1909, avled i Täby den 7 januari 1990.
Efter avlagd studentexamen vid Vänersborgs Läroverk
1928, genomgick han Infanteriets officersaspirantskola i
Linköping och därefter Kungl. Krigsskolan på Karlberg
1930. 1931 befordrades han till fänrik i Livregementets
Grenadjärers reserv. Under åren 1931-1932 genomgick
han Bröderna Påhlmans handelsinstitut. Efter utlands
studier i England, Tyskland och Frankrike erhöll an
ställning vid Scankraft. På nyåret 1941 befordrades han
till löjtnant på aktiv stat i Gotlands Infanteriregemente.
Samma år befordrades han till kapten i regementet. Un
der åren 1955-1957 tjänstgjorde han vid Centrala
Värnpliktsbyrån och från sistnämnda år verkade han
som mobiliseringsofficer vid Kungl. Tygförvaltningen.

1970 befordrades han till major inom armen och 1972 till överstelöjtnant.
Inom det civila livet var von Sydow engagerad i samhällsbyggandet och innehade ett fler
tal förtroendeuppdrag såväl inom den borgerliga som den kyrkliga kommunen. Han var
sedan 1945 medlem av Sällskapet D.B.V. i Visby och Frimurare sedan 1946. Han var inne
havare av Svärdsorden och hade erhållit Täby församlings förtjänsttecken i guld och Täby
Kommuns förtjänstmedalj i samma valör. Daniel von Sydow hyste ett stort intresse, och
nedlade ett förtjänstfullt arbete, inom den frivilliga skytterörelsen, ett intresse som väck·
tes redan under skoltiden i Vänersborg.
Inträdde i Gillet 1930.
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F redaktören och riksdagsmannen Herbert Larsson,
född i Vänersnäs den 2 februari 1909 avled i Vänersborg
den 12 januari 1990. Efter slutad skolgång 1924 erhöll
han anställning vid A.F. CarIssons Skofabrik, där han
arbetade fram till 1939 då han blev chef för tidningen
Ny tids Vänersborgsredaktion. I denna funktion verka
de han fram till tidningens nedläggning 1969. Redan un
der ungdomsåren väcktes hans intresse för samhällsfrå
gor och han anslöt sig redan 1926 till Socialdemokratis
ka partiet. Hela sitt vuxna liv ägnade han till stor del åt
politiska och fackliga frågor och innehade under årens
lopp en mängd poster inom arbetarrörelsens båda gre
nar. Han fullgjorde sina uppdrag med entusiasm och
med en aldrig sinande energi. 1959 valdes han in i Riks
dagen, som han lämnade 1973. Under denna tid inneha
de han ett flertal tunga utskottsuppdrag, bland annat
som ordförande i Riksdagens kulturutskott. Han var
under många år ordförande i Norra Alvsborgs soc.dem.
partidistrikt, för FCO (Vänersborgs fackliga Centralor
ganisation) numera LO-sektionen, Vänersborgs PRO
avdelning och Norra Alvsborgs PRO distrikt.
Inträdde i Gillet 1936.

F Bankkamreren Per Elow född i Vänersborg den 6 juli
1906 avled i sin hemstad den 17 januari 1990. Han avla
de studentexamen 1925 vid Vänersborgs läroverk och er
höll därefter anställning vid Wermlandsbankens dåva
rande kontor i Vänersborg. Inom denna bank arbetade
han fram till 1930 då han vann anställning vid Väners
borgs Sparbank. 1942, då Sparbanken öppnade kontor i
Brålanda, flyttade Per Elow dit som föreståndare för 10
kalkontoret där och innehade denna befattning fram till
pensioneringen 1971. Under sin tid i Brålanda innehade
han ett flertal kommunala uppdrag, bland annat som le
damot av kommunalfullmäktige och vice ordförande i
skolstyrelsen. Aven inom frivilligorganisationerna inne
hade han ett flertal uppdrag och verkade under många
år som ordförande i Brålanda Röda Korskår och ställfö
reträdande hemvärnschef för Brålanda Hemvärnskrets.
För sina insatser på olika områden erhöll Elow en hel
del utmärkelser bland annat Patriotiska Sällskapets
guldmedalj, Svenska Röda Korsets förtjänsttecken och
Hemvärnets förtjänstplakett. Till hans fritidsintresse
hörde även natur- och djurlivet och han verkade även
som frilansreporter i vår lokaltidning.
Inträdde i Gillet 1930.
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F köpmannen Nils-Olof Gadde född i Vänersborg den
27 juni 1915 avled i sin hemstad den 24 januari 1990. Ef
ter sin skoltid vid Vänersborgs Läroverk och genom
gången handelsskola arbetade han på sin faders firma,
C.O. Gaddes Järnhandel, Eskilstunaboden, fram till
1940 då han etablerade firman Gaddes Sport- och Vape
naffär. I god köpmannased och med specialkunskaper
drev han framgångsrikt firman till en av de ledande
inom regionen då det gällde fiske-jakt och vapenhandel.
1975 överlät han firman.
Nils-Olof Gadde var sedan ungdomsåren en hängiven
natur- och djurälskare. Så snart tiden räckte till sökte
han sig gärna ut i skog och mark. Sportfiske och fiske
vård låg honom varmt om hjärtat och hans erfarenheter
och kunskaper inom dessa områden togs ofta i anspråk
av olika fiskevårdsföreningar. Även motorsporten
fångade hans intresse och han var en hängiven trafiksä
kerhetsarbetare. Han var aktiv inom hemvärnet och se
dan ungdomen engagerad i skytterörelsen.
Inträdde i Gillet 1934.

F arbetsledaren Charles Rutgersson, född den II augus
ti 1903 i Vänersborg, där han avled den 13 mars 1990.
Efter avslutade studier vid Vänersborgs Läroverk erhöll
han anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik, där han
avancerade till chef för den speciella Kartongfabriken.
Plikttroget, noggrannt och med stor yrkesskicklighet ge
nomförde han sin arbetsdag, som varade ända till fabri
kens nedläggning 1969. Hans stora fritidsintresse var
den trivsamma, vackert belägna på en liten ö vid Gälle
udde, sommarstugan, som han gärna vistades i under
fritiden och som han varmt omhuldade. Hans vänsälla
väsen skaffade honom många vänner bland vänersbor
garna. Han var medlem i Birger Sjöbergssällskapet.
Inträdde i Gillet 1943.



F lasarettsläkaren Ivar Wennerholm född den 17 juni
1898 i Stockholm, avled i Vänersborg den 10 mars 1990.
Efter avlagd studentexamen i Stockholm påbörjade han
sina medicinska studier i Stockholm och Uppsala, där
han 1928 blev medicine licentiat. Under åren
1928-1933 tjänstgjorde han som läkare vid Akademis
ka sjukhuset och därefter vid Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg fram till januari 1937 då han kom till Väners
borg som privatpraktiserande läkare. 1941 knöts han till
lasarettet i Vänersborg, där han utnämndes till lasaretts
läkare och chef för den då nyinrättade öronkliniken. I
denna funktion fullgjorde han en beundransfull och fö
redömlig läkargäming fram till sin pensionering 1964.
Hans rika erfarenhet, gedigna medicinska kunnande
och hans engagemang inom sitt specialområde, togs i
anspråk då han under åren 1964-1971 tjänstgjorde som
konsultläkare vid lasarettet i Trollhättan. Ivar Wenner
holm var väl bevandrad i musikens värld och hans arbe
te med uppordnandet och katalogiseringen av Carl
Munthes skivsamling på Vänersborgs museum, som
omfattar ca 4.000 skivor, är av oskattbart värde.
Inträdde i Gillet 1982.

F rektorn Ernst Hedström, född den 22 juni 1902 i Vä
nersborg, avled i sin hemstad den 27 mars 1990. Efter
avlagd folkskollärarexamen vid Göteborgs folkskolese
minarium började han sin långa lärarbana i Skee nume
ra Strömstads Kommun. Fallenhet för läraryrket, nog
grannhet och stor organisationsförmåga gjorde att han
avancerade till rektor och skolchef i Strömstad. Sam
hällsbyggandet intresserade honom redan under ung
domstiden och under hans Strömstadstid innehade han
ett flertal förtroendeposter, bland annat var han ordfö
rande i Strömstads Kommunfullmäktige. Hedström
hyste en varm och engagerad känsla för sin födelsestad
och då han 1967 gick i pension flyttade han med famil
jen till Vänersborg. Här återknöt han banden från upp
växttiden och följde med intresse och engagemang ut
vecklingen i kommunen. Han var under sin Väners
borgstid ordförande för Vänersborgs Statspensionärer.
Inträdde i Gillet 1972.
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Ingenjören Alvar Harlitz, född i Västerås den 27 sep
tember 1908, död i Vänersborg den 24 april 1990. Han
kom till Vargön 1922 och flyttade till Vänersborg 1938
då han startade ingenjörsfirman Alvar Harlitz & Co AB
i fabriken på Regementsgatan. Fabriken tillverkade
svetselektroder och utförde svetsarbeten av olika slag.
Senare koncentrerades verksamheten i fabriken på gju
teriprodukter. Alvar Harlitz deltog med stort intresse i
stadens föreningsliv . Han tillhörde Frimurareorden, var
medlem i stadens Fabriks- och Hantverksförening,
Svenska Gjuteritekniska Föreningen, Värmländska
Bergsmannaföreningen och I 17:s Kamratförening, Vä
nersborgsavdelningen. Under flera år verkade han som
reseledare för Pensionärsföreningen Lilla Paris.
Inträdde i Gillet 1966.

Ingenjören Stig Boden, född i Vänersborg den 17 sep
tember 1914, avled i Johanneshov den 15 maj 1990. Ef
ter slutad skolgång erhöll han anställning vid c.o. Gad
des Järnhandel, Eskilstunaboden. Hans kundvänliga
uppträdande, noggrannhet och personliga stil gjorde
honom snabbt till en uppskattad och omtyckt försälja
re. Hans intresse för studier gjorde att han lämnade
järnhandlarbranschen och genomgick ingenjörsutbild
ning. Erhöll därefter anställning vid Alfa Laval i Stock
holm, en anställning som han innehade fram till sin pen
sionering 1979. Under sin Vänersborgstid var Stig Bo
den engagerad i Sveriges Godtemplarungdom SGU.
Han hyste stort intresse för idrott och ägnade stort in
tresse för cykelsporten där han med framgång represen
terade Cykelklubben Vänershof.
Inträdde i Gillet 1955.

F maskinisten Arne Werner, född den 12 januari 1912 i
Vänersborg, där han avled den 18 maj 1990. Efter ge
nomgångna skolor vann han anställning vid Väners
borgs lasarett och arbetade där som maskinist, vaktmäs
tare och l:e hantverkare under hela 45 år. Prydlig,
tjänstvillig och utrustad med ett till synes alltid glatt hu
mör, lyste han upp vardagen och tillvaron bland dem
han kom i kontakt med. Under ungdomsåren var han en
skicklig fotbollsspelare och representerade VIF under
flera säsonger som centerforward i föreningens A-lag.
Inträdde i Gillet 1958.



F länsjaktvårdskonsulenten Olof Lundblad, född den
18 mars 1907 i Vänersborg, där han avled den 17 juni
1990. Efter avlagd studentexamen vid Vänersborgs läro
verk 1926 genomgick han skogs- och jordbruksutbild
ning. Därefter brukade han Getbro gård i Bernsham
mar. 1952 tog Svenska jägarförbundet hans stora kun
nande i anspråk och senare tillträdde han tjänsten som
länsjaktvårdskonsulent i Älvsborgs och Skaraborgs län.
Denna tjänst innehade han till sin pensionering 1972.
Olof Lundblad ägnade stort intresse åt samhällsfrågor
och innehade bland annat förtroendeuppdrag som
nämndeman både vid Trollhättans och Vänersborgs
Tingsrätter. Redan under uppväxtåren och skoltiden i
Vänersborg väcktes hans intresse för natur- och djurli
vet. Hans redan då rika kunskaper och hans förmåga att
observera och kartlägga de olika arternas egenheter
uppmärksammades och värderades. Med en till synes
aldrig sinande energi arbetade han på att förbättra sam
spelet mellan människan och naturen och hans insatser
inom sitt gebit har verksamt bidragit till den höga klass
svensk jakt och jaktvård vunnit idag.
Inträdde i Gillet 1928.

F lektorn Torsten Tunqvist, född i Dals Ed den 31 de
cember 1907, avled i Bromma den 19 juni 1990. Elev vid
Vänersborgs läroverk under åren 1922-1927, där han
sistnämnda år avlade studentexamen. Därefter vann han
inträde vid Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm,
varifrån han utexaminerades 1931. Därefter verkade
han som gymnastikdirektör vid olika skolor i Haparan
da, Luleå och Karlstad. 1952 flyttade han till Stockholm
där han erhållit tjänst som lärare vid Folkskolesemina
riet. 1956 utnämndes Torsten Tunqvist till lektor i gym
nastik vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Inträdde i Gillet 1929.

S Gunnar Peterson

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.
(Anita Hallden)
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1989. Gillets 84:e verksamhetsår.

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma den 19 april i Skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadags afton den
3 november i Odd Fellows lokaler.

Vid Högtidsstämman tilldelades gillebröderna Ivar Andersson, Len
nart Björkman, Thomas Ekstedt, Bengt Hagberg, Ingemar Johansson,
Rolf Johansson, Gunnar Josefsson, Sven Josefsson, Lars-Göran Kihl
ström, Carl-Axel Lindberg, Karl Enar Lindgren, Carl-Axel Magnusson,
Nils Magnusson, Rune Patriksson, Bengt Olof Sjöström, Göran Ahlin,
Bertil Carlsson, Anders Eriksson och Lars Lind Gillets 25-årstecken. Av
dessa var Lennart Björkman, Rolf Johansson, Carl-Axel Magnusson,
Göran Ahlin och Lars Lind närvarande.

Gillebrodern och tillika Gilleskrivaren Carl-Viking Wahlin tilldelades
Gillets medalj.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden varjämte annat
samråd ägt rum.

Styrelse och beredningsnämnd har därjämte varit samlade till arbets
sammanträde för iordningställande av arkiv och för skötsel och tillsyn
av trädgården runt Gillets lokaler.

Gillets Årsskrift har utkommit med sin 58:e årgång.
Vid årets slut hade Gillet nära 900 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av

granskningsmännens berättelse.
Inom sig har styrelsen för innevarande arbetsår utsett till Andre Ål

derman Stig Larsson, till Gilleskrivare Carl-Viking Wahlin, till Kassa
fogde Kjell Thernquist, till Gillevärd Evert Lundborg, till Krönikör Hå
kan Lind samt till bisittare Mauritz Björnberg och John-Olov Ericsson.

Vänersborg den 18 april 1990

Sven Lind

Kjell Thernquist

Carl-Viking Wahlin

48

Stig Larsson

Evert Lundborg

Sten Sahlin

Mauritz Björnberg



Årsbokslut 1989

616.824,12

Balansräkning
Tillgångar
Kassa, postgiro, bank
Gillet , 318.504,03
Fonder 281.170,09
Diverse fordringar 17.150,-

Skulder och eget kapital
Diverse skulder 32.955,-
Eget kapital Fonder 304.045,03
Eget kapital Gillet 279.824,09

616.824,12

Resultaträkning
Intäkter
Försäljning konstrnappar .
Försäljning övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet .
Ränteintäkter Fonder .
Övriga intäkter .

3.810,-
0,

55.925,
31.380,53
24.228,26
4.800,-

120.143,79

Kostnader
Kostnad årsskrift 40.355
avg annonsintäkt -16.400,-
Inköp konstrnappar .
Lokalkostnad .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar mm .
Medlemsregistrering .
Annonsering .
Skatter Fonder .
Övriga kostnader .

Årets överskott

23.955,
5.432,20

50.512,00
6.638,00
3.p70,90
4.523,
7.937,-

870,40
2.024,
7.597,00

112.559,50
7.584,29

120.143,79

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknande, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1989, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger ej beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning.

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 12 april 1990

Åke Gillberg
Granskningsman

Mats Niklasson
Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1990

HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART "TARREN", Kungshamn .
ABRAHAMSSON , ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborgständig medlem .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .

*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
ANDERSSON, DAVID, Angered .

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
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ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef. .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan , .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
**ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .

ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg .

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde .
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, VerksLmontör, Vänersborg .
ANDOLF, NILS, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg .
ANGSEUS, TAGE,l:epolisinspektör, Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön .
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön , .
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora .
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan .

*ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

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

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .

BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .

BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborgstiindig medlem .

*BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg stiindig medlem .
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg stiindig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg stiindig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNER, JONAS, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg " .

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum '" .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .

*BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg " .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
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BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg '" .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla " .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Stud, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Äsa .
BROCKNER, KURT, Skellefteå .
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .
BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vähersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .
CEDERGREN, STIG, Gävle .

*CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .

*DAFGÄRD, BENGT, Arbets!. Trollhättan ständig medlem .
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

*DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg " ..
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
DAHLGREN, EBER, Apparatskötare, Vänersborg " ..
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg " ..
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Brastad " " ..
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

*DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg " .
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EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .
*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, Göteborg .

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .

*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .

*EKSTEDT, THOMAS, Lärare, He1singborg .
EKSTRÖM, ARTHUR, L. fd. Advokat, Vänersborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara ..
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Kjällby .

*ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
*ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färge1anda ständig medlem ..

*ENGLUND, NILS TURE, Leg.1äkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
*ERICSSON, ANDERS, Tand\., Vänersborgständig medlem .

ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
*ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg .
*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .

*ERICSSON, HENRY, Landstingsassistent, Habo .
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ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg stlJndig
medlem. ErslJttare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

*ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, BERTIL, Direktör, Uppsala .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden ..
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda ..
FOCK, EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSBERG, NILS, Fd verkmästare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ..
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
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FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .
**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av

gillets medalj (1974) .
*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby .
GILLBERG, ANDERS, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .

*GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GÖTHBLAD, LEIF, Rektor, Vänersborg .

*HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .
*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg
ständig medlem. Ersättare i styrelsen .
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .

*HALLONQVIST, UNO, Köpman, Trollhättan .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
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1918 66
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1948 77

1939 67
1932 60
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1945 76
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HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
*HANSSON, CHRISTER, Rest.chef. Arvikaständig medlem .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

*HARLITZ, GUNNAR, Sjöing. , Vänersborg ständig medlem .
*HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås ..
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg " .

*HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

*HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .

*HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg .
HÖGLUND, KAY, Vänersborg .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
IDEBERG, BERTIL, Platschef, Vänersborg .

*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
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IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg,lnneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON,SIGBERT, Ingenjör, Spånga .

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
*JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
*JENNISCHE, PER, FiI.dr. Uppsala ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, ANDERS, Vänersborg .
JOHANSSON, ANTON, Fd. Instruktör, Vänersborg .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem .

*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRIK, Herr, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma .
*JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL-ERIK, Skolchef, Vänersborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
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JOHANSSON, LEIF, Vänersborgstiindig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, stiindig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde .

*JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg stiindig medlem .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSSON, GUNNAR, Elektriker, Trollhättan .
JONSON GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .

*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .
JOSEFSSON, GEORG, Möbelsnickare, Uddevalla .

*JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSSON, PÄR, FREDERICK, Vargön .

*JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv .
JÄTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, Distr.chef, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör ,Hägersten .
*CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg stiindig medlem ..

"CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborgstiindig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSON, HADAR, Komrn.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) ..
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CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre ständig medlem .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

"CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .

*CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
KARLSSON LARS URBAN, Elektriker, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Pers.ass., Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, l:epostilj., Vänersborg .
KARLSSON, ULF, Elektriker, Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .

*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .

*KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KNUTSSON, BO, Pol. mag., Vänersborg .

*KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
KORSE, KARL-GERHARD, FiI.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LANEVALL, OLOF, Försäljn.chef, Spånga .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .

*LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
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LARSSON, JOHAN, Vänersborgständig medlem .
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg .. o •••• o •••••

LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .
LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa o ••••••••••••••••• o ••

LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg Andre ålderman .
LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg o •••••••••••••••••

LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör o ••••••

LIND, JESPER, Vänersborg .
*LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .
*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad o •••••••••••••••••••••

*LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1976) l:e ålderman .
LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Vänersborg o •••••••••••••

LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg o ••••••••••••••••••••••

LINDBERG, JOAKIM, Vargön .
*LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön o ••

LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm o •••••••••••

LINDGREN, ARVID, Vänersborg .
*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
*LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg o ••••••••••••••••

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

"LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
"LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Karlstad .
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ULINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .

*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .

uLUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Vänersborg .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) .
LUNDBORG, HÄKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .
LUNDBÄCK, ~ONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDGREN, ÄKE, Kriminalinspektör, Södertälje .

LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .
*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .

*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQUIST, BIRGER, Distr.chef, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

*LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÄNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .
LÄNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .
LÄNG, STIG-ARNE, Norrköping .
LÄNG, SVEN, Uddevalla .
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie , Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
*MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .

MELLQVIST, GÖSTA, Äkeriägare, Vänersborg .
MELLRYD, LENNART, Kriminalinspektör, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .
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*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ,.
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, MeIlerud .

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ,
MOSSBERG, ERIK, FJänshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .
MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg ,
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Västra Frölunda .

*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg , .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HANS, Skene .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön .

*NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NILSSON, STURE, Musikledare, Vargön .
NISSEN, HARALD, fd. Lektor, Vänersborg .
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn ,
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ,
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .
NYMARK, IVAN, Vänersborg .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELlUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLSSON, ALLER, Sjukvårdare, Vänersborg .

*OLSSON, BERTIL, Vakfmästare, Vänersborg .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GERT, Bitr. länsarkitekt, Vänersborg .
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OLSSON, GUSTAF, Tekn.1ärare,Vänersborgständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERMVALL, IVAR, Socionom, Vänersborg .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, MORGON, Ingenjör, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .
PERSSON, THORE, l:e byråsekr. Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .

*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
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RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .
*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg ,.
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan , .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .

*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Op!. Mellerud, ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg ,.
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp .
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm .
RUDSTRÖM, LARS, Traf.plan., Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.vattenrättsingenjör, Vänersborg .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .
SAHLIN, EDGAR, F.handl., Vänersborg .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand., Enskede .

**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Bisittare,
innehavare av gillets medalj (1975) .

SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg .
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg .
SALONEN, RISTO, Snickarmästare, Vänersborg .
SALONEN, VAINÖ, Snickarmästare, Vänersborg .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön ,

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla , .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet. .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
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SJÖBERG, LEIF, Göteborg o..... o.. o... oo..... o.. o. o o..
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg . oo. o. o. o.. o. o o..
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg o... o o.. o. o o..
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg o. o.. o .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa o. o.. o.. o

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .... o.... o. oo. oo
*SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg . oo. o. o. o.. o.
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg . o.. o.. o o. o o.
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg . o. o .

*SKAGSTEDT, MELKER, fd. Byrådir., Vällingby o o. o .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg o o .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg o o

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .. o o .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan o o oo o o
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg . ooo.. o.
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg . o.. o.... o' ooo o .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .. oo. o.. o. o o..
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg . o. oo' o.. o.. o..
STALFORS, TOMAS, Vänersborg o o. o.. o. oo. o.. o .
STENBERG, ARNE, Vänersborg . o.. oo o oo. oo. oo o
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg o.. oo.. o o
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg . o o o.. o.
STENSTRÖM, GÖRAN, PoI.mago, Göteborg o. o. o.. o o. oo. o.

**STENSTRÖM, LARS, I :ste Länsassistent, Vänersborg o'' o.. o.. o.
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg . o. oo o.. o.. o.

*STERNER, NILS, Direktör, Farm.1ic., Malmö. o. o o. o' o .
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg oo. o.. o o..
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg . o o o..
STRAND, ROLAND, Trollhättan o o oo.. o..
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Vänersborg . o. o o .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg oo. o o o o
STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg oo. o. o o oo
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala o. o. oo. o. o oooo o.
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge o. oo. oo. o.. o. oo.
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg o. oo o. o.. oooo.. o.. o.
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg o oo.. o .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg . o o. o.. o .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .. o. oo. o., ooooo' o. oo.
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg o., o. o..... o. o.. o.. o..
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud. o...... o o. o. ooo o' o. o.
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg oo o. o. o.
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .. o.. o. oo. o' o. ooo. o.
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg o. o..

*SUNNERDAHL, VILGOT, I :ste Mätare, Vänersborg o. oo.
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg . o. ooooo o. oo.
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SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, EI.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, ELmontör, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Vällingby .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, sttJndig medlem .

"SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg sttJndig medlem .

"SVÄRD, TAGE, Helsingborg .
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, Vetianda .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ; .
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ., .
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
**TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Stockholm

sttJndig medlem .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .

*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg Kassajogde
"THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.

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

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
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*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, AIingsås .
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde '" .
THORELL, SUNE, Ekonomiassistent, Uddevalla .
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem '"
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma .

TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg .
ULLDAHL, Conny, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, l:e byråsekreterare, Vänersborg .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare '"
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. .
WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör, Åmål .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål .

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
WEISS, ANDERS, l:e Byråsekreterare, Kvissleby .

*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla "
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNERHOLM, IVAR, F.1asaretts1äkare, Vänersborg .

68

1907
1909
1936

1955
1924
1922
1963
1934
1973
1905
1907
1942
1933
1906
1956
1931
1919
1941
1943
1940
1949
1920
1942
1932
1960
1930
1943
1937
1927
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1898

53
69
76
85
88
80
83
82
75
75
18
29
80
85
70
88
87
75
69
89
83
80
69
85
51
71
82
85
90
77

78
82
83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
82



WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

*WERNER, ARNE, I:e Hantverkare, Vänersborg .
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .

*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

**WETTERLUNDH, SUNE, VerksLdirektör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg .

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg .
WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad .
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm .
WIKNER, ALFRED, New york .
VILGEUS, LASSE, Skyddsingenjör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .

*WULF, KURT, Direktör, Vänersborg .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WÄDDING, ÅKE, Överingenjör, Vällingby .
WÄLLERSTEN, STIG-GÖRAN, Lärare, Vänersborg .
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .

*ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .
ÅBERG, JOHAN, Karlstad .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
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*ÄSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg o ••••••••••

ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg o ••••••••••

ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar 897

• tilldelad 25-årstecknet.
•• tilldelad 50-årstecknet.

1902
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1920
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För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
46234 Vänersborg
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Styrelse

LIND, SVEN, j.d. Disponent, Förste Alderman, 1980 (1966)
LARSSON, STIG, Direktör, Andre Alderman 1985 (1974)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. Gilleskrivare 1985 (1972)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Kassajogde (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968 (1968) Gillevärd
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
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Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
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Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen förste
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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LÅNA KLOKT
TILLVILLA/BoSTADSRÄTT

STADSHYPOTEKTAR INGA AVGIFfER FÖR:

ae_

.l.:.{j.ne4~~~~;CVQe_
Qe_

Qe_

Ta inte första bästa lån, utan jämför alltid med
Stadshypotek.

Du kan spara tusenlappar på att ta ditt lån för
köp och/eller renovering av villa eller bostadsrätt
i Stadshypotek.

Tala med närmaste Stadshypotek.

j St~d5lJypotel<
~~.lli~ VASTGOTA-DAL

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

Stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder
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ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Tel. 13475

Vänersborg

fI

e~l!ert
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT
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Edsgatan 19 C

Tel. 0521 - 140 34
Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700



Vid behov av
eldningsolja ring
0521/15711

Lilla Botered, 462 00 VInersborg

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 1216
46228 VÄNERSBORG
TEL. 0521/18060
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Industrigatan 11, 461 37 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520/339 30, 366 20.
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VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av

~LNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparatianer

När det gäller bilköp
Gör som de flesta
Välj Ford hos•....

2 M ~
.~.

Företaget med kunden i focus.

Tel. 11225
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- Särande samarbete på 160 orter-

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MAKLARFORETAG



••

MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

RoI/Jacobsson

företagarens nära
rådgivare och samtalspartner

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Boslad H. Fock

" E. Fock

TeJefon lOS 60

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314

Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER
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EnSaab
känns

alltid ny
VÄLKOMMEN!

SAAB-ANA
VÄNERSBORG -Tel 0521/19000

Svårt att skilja dem åt?
Det är under skalet den
tekniken sitter. den SOm n roligare att köra. På
några århänderdet mycket. Så vill du ha en bil med fler
finesser. byt upp dig till en nästan ny Saab 900.

Du gör ett säkrare val. Och köregenskaperna, åkkom·
forten och den avancerade tekniken gör att en Saab all
tid känns ny.

Kör lite säkrare. Kör saab 900.

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG
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GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/603 90

KJELL THERNQUIST
Tel. 0521/608 55



2.695:-

GillebröderI
Drick mer vatten - Oxygenvatten

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

Konica Z-up 80. De mänga möjligheternas kamera,
utrustad med bl.a. motorzoomobjektiv 40-80 mm,
autofocus, seriefotograferings- och dubbelexponerings
möjligheter och databakstycke.

Nu 1.995:-

eH~ert@
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Andersson, Larsson & Co
VÄNERSBORG - Telefon 6/0 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

ZETTERBERGS SKOAFFÄR

Edsgatan 29 Vänersborg

REKOMMENDERAS

Tel. 101 76
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Vi har svarat för trycket av årsskriften
(59:e året i följd)

CARLSSONS TRYCKERI
Kyrkogatan 21 • Box 134 • 462 22 Vänersborg

Te/efon 0521-62025 • Telefax 0521- 191 19



•'1/
MATMARKNAD

Månd-Fred 9-19 lörd 9-16 Sönd 11-16

Sundsgatan 15
tel. 19055

AHLINS
VTRAFIKSKOLA

Torpavägen 22 • 46236 Vänersborg • Tel. 0521·10366
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Föreningsbanken - landets enda medlemsägda
bank.

DIN BANK!

FöreningSbankeni
Sundsgatan 5, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

Johannesbergsvägen 1, Tel. 0521/121 00
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ÖNS KE
BUTIKEN

Gösta Gillberg AB
Vänersborg. Tel. 0521-10253

Vänersborgs Museum
är ett av Sveriges äldsta landsortsmuseer. Det öppnades för allmänheten
1891 och har bl a ett mycket stort museihistoriskt värde. Museet speglar
en gången tids uppfattning om ett museums roll, nämligen att besökaren
inte bara skulle lära, han skulle också uppleva och känna skönhet och
andakt.
Byggnaden innehåller märkliga samlingar, som afrikanska fåglar, nordis
ka djur, västsvensk forntid, egyptiska gravfynd, Birger Sjöberg-rum, Jo
hanna Brunsson-vävnader, porslin, polismuseum m m.

Museet är väl värt ett besök - Välkommen!

Öppet tisd.-sönd. 12-16 - fri entre.

ÄJvsborgs Länsmuseum
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MedJuristerna
bakom ryggen
blir det
rätt och riktigt

~ lnsterna,.
Sparbanken Väst
Mer än bank för pengarna

VL-RESOR

Telefax 65130
Mobiltfn 010

370360, 370361
370362, 370363
370364, 371089

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

SPECIALRESOR AR VAR SPECIALITET!
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

• FÖRETAGSRESOR 0521. SPORT· OCH [!]
• FÖRENINGSRESOR - IDROTTSRESOR A
• GRUPPRESOR 620 70 • HANDIKAPPRESOR .,

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~

~ '" VÄNERSBORGS
_ VI. ~.I~.~!!!!~!IK

ltv1V!S/ON

~
.. . ...

I l.. .' fl I ' I I

28 CE 6591
FSQ färg·TV med text-TV
28 tums färg-TV med den
plana,fyrkantiga FSQ-bild
rutan och med fjärrkontroll
Eurokontakt för anslutning
av video och RGS-ingång
för hemdator. Fjärrkontroi
len kan styra både TV och

huvudfunktionerna hos
Philips videobandspelare
Upp till 40 TV-kanaler kan
förinstållas för snabbval

Bättre TV-bild. Från Philips igen.
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ogo HUSHÖRNAN
Att välja rätt fastighetsbyrå

är början till en bra affär

g SKARABORGS 0521·12800 VA"NERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänersborgs Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-14250

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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SERVICE OCH INSTALLATION INOM
Rön, VENTILATION OCH pLAT,

TILL VETTIGA PRISERI

GlAD
GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 18090

PKBANKEN

PKPrivat

PKFöretag

KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521118005
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Den här annonsen är alldeles för
liten för att tala om hur bra vi är...
kom in till oss istället skall vi visa
dig vad vi kan inom reklamen...

Regementsgatan 29, 46232 Vänersborg, Tel. 0521/61690



NYBYGGNAD • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
REPARATIONER • UTHYRNING

Industrigatan 5, Vänersborg. Tel. 0521/60100.

"Små nog att bry oss om.
Stora nog att ha resurser."

Skaraborgsbanken
VÄNERSBORG ---

Bok- och Pappershandeln
i centrum

- Din Bokiabutik

_.
KUNGSGATAN 5, BOX 88, 46221 VÅNERSBORG. TEL. 0521-10050.
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Detharsina
fördelar
attvara

stalnkund••

...ocksåhos
Handelsbanken.
Vänersborg
tel. 0521/12010
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KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv
och Kvänum

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/12000
VÄNERSBORG



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

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

När Du skall sälja huset
Kontakta:

Mäklarkonsult LENNART HANSSON
Drottninggatan 18, Tel. 19740

-BLOIIOGRAM" interflora~

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR.
Box 235, Edsgatan 16, 46201 Vänersborg

Telefon 0521-10063, 62220
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KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

8ärgningstjänst
Vänersborg

Allt för kontoret
finner Du hos

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522

UNO-X Bensinstation
Frändeforsvägen

Alla slags bilreparationer
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Konfac
Kontors-Utrustning i Vänersborg AB

Tenggrenstorpsvägen 15, 46203 Vänersborg
Tel. 0521-12130



God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

_----I_~~~
NY MODERN BILANLÄGGNING

I BÄBERG

FLER OCH FLER VÄLJER SIN BIL HOS

8I.ENVfRMARKS/
VÄNERSBORG • TROLLHÄTTAN •

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

Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7
46233 Vänersborg
Tel: Växel 13850
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HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tog gärna bilen, vi hor gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänerlborg
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Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311



'mIU\mroo~ lilJa lm
ELINSTALLATIONER AV LAG- o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER
FAS. SlEMENS SAMT ELEKTRa-HELIos

TEL. 0521·20652, VARGÖN

J&zutssons ..9lntik - och J<onsthandel
ANTIKVITETER Kungsg. 3 KOPER.
KONST 46233 Vänersborg SIWER Medlom ev
MUlLER Tel. 0521-19235 VIRDElIllsR Svorigo. Kon.t- och

Bost. 0521-606 48 "" Anlikhandlaroföronlng

(Andr6ens ~)
en modern järn- o. maskinsHär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2. Torpa industriområde
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Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1991
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla



Kring utvärdshuset Strömsborg i äldre tider
av Stellan Granat

När man tittar på gamla fotografier av Vänersborg finner man att bland
favoritmotiven för många fotografer, såväl professionella som amatö
rer, har varit dels utsikten från Dalbobergen mot staden, dels området
kring hamnen, numera kallad Gamla Hamnkanalen. En särpräglad silu
ett på flertalet av dessa bilder är det utstofferade torn som tillhör som
marrestaurangen Strömsborg. Denna specifika husprofil i tidens smak
kom till för i år etthundra år sedan. Emellertid är Strömsborg äldre än
så, då det uppfördes redan 20 år tidigare och togs i bruk i och med att
det öppnades i maj inför sommarsäsongen 1871.

Dagens Strömsborg har ett läge som tyvärr är ganska kringgärdat och
inklämt i ett område av industrikaraktär . Ursprungligen var det helt an
norlunda och byggnaden hade ett fritt och vidutblickande läge. Indu
striområdet Lilla Vassbotten mellan Gamla Hamnkanalen och Trafikka
nalen är till största delen ett resultat av det omfattande utfyllnadsarbete
som blev resultatet av att man tippade alla muddermassorna där då
Trollhätte kanal ombyggdes och fördjupades åren 1909-1916 då även
de nuvarande slussarna i Brinkebergskulle, Trollhättan och Lilla Edet
byggdes samt trafikkanalen utmed Blåsut grävdes. Området hade tidi
gare mest bestått av grund och sandrevlar. Endast i nordost fanns en li
ten ö där Strömsborg kom att byggas liksom några andra små hus bl.a.
för kanalverket. Nedanför genom hamnen eller Sundet som det även
kallades gick all fartygstrafik fram till 1916.

Strax söder om kanalverkets hus uppfördes på 1860-talet en byggnad
som till följd av exteriörens färgsättning kallades för "Gröna stugan".
Här hade en av stadens mer kända och uppskattade krögerskor Anna
Britta Edström, vanligen bara kallad Anna Britta, servering som ett
slags filial till det frekventerade schweitzeri hon drev i dåvarande
Malmska, nuv. Paalzowska huset, Kungsgatan l och sedan i Ström
bergska huset, Drottninggatan 4. Sedan detta brunnit ned i maj 1870 ar
renderade hon sommaren 1871 Kasens utvärdshus men lämnade bran
chen i och med konkurs detta år.

År 1870 uppförde källarmästare Lars Wellander en ny byggnad strax
intill platsen Gröna Stugan vilket i Tidning för Wenersborgs stad och
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Utvärdshuset Strömsborg uppfördes 1871 som en envåningsbyggnad medfrontespis. Den
na utformning hade byggnaden fram till 1891 då huset kraftigt om- och tillbyggdes.

län fredagen 29 april 1870 beskrevs sålunda: "Majfest. Nästa söndag
den 1 maj kl. 7 öppnas under harmonimusik och vid glasens klang det
schweitzeri som källaremästare Wellander uppfört nära intill den plats
hvarest 'Gröna Stugan' stod. Nämnde schweitzeri bemäldt 'Lilla Gläd
jen' är komfortabelt och propert inredt, har i öfra våningen en sal och
derutanför en balkong; för öfrigt finnas jemte skänkrum flera små ser
veringslokaler. Rundt om hela byggnadens bottenvåning löper en veran
da hvars öppningar äro skyggade af markiser så att gästerna kunna i
ostörd ro dölja sig för spanande blickar. När platsen hinner planteras
och förses med buskar och rabatter, blir den vackra lokalen en prydnad
för jetten. Herr Wellanders ordningssinne skall säkert häfda det namn
han gifvit den nya restaurationen så att den alltid förblifver 'lilla gläd-
jen'."
Fyra dagar senare återfinns i samma tidning en redogörelse för premiär
kvällen på "Lilla Glädjen": "Första maj i år var liksom flera sina före
gångare regnig och kall och erbjöd således ej något tillfälle till förlustel
se i det fria. Herr Wellander uppbjöd visserligen sin förmåga att under
hålla besökande å sitt nya värdshus invid södra jetten, förmedelst musik
och så goda arrangemanger den trånga lokalen medgifver, men den kyli
ga väderleken höll dels mången hemma i sina eldade rum dels qväfde
den så mycket som möjligt af de eljest på denna dag öfliga utbrotten af
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sinnets uppsluppenhet. Knappt kunde teatern åstadkomma någon lyft
ning i de dufna sinnena och förmådde endast locka halft hus. Äfven igår
och idag har det varit regnigt och kyligt. Maj tycktes således icke kom
ma att locka fram några 'blommor' såvida han ej antager mildare ka
raktär. Regnet har hittills gjordt godt, det är sant, på vallar och rågåk
rar, men fortfar det längre så förhindras i betänklig grad vårarbetet."
Det nya värdshuset, om vilket det inte gått att få fram så mycket mer
uppgifter, kom emellertid inte att bli så gammalt, faktiskt inte mer än en
notis i stadens nöjeshistoria. Inom ett år var det ersatt med en ny bygg
nad. Källarmästare Lars Wellander hade 1869 tillträtt arrendet av
hotell- och restaurangverksamheten i det då nybyggda och nyinvigda
stadshuset (stadshotellet) men kom att gå i konkurs redan året därpå.
Han efterträddes som arrendator av Anders Fredrik Strömmers som vi
sade sig vara en driftig man inom sin branch. Förutom Stadshotellet ar
renderade han från 1873 det synnerligen populära utvärdshuset Kasen
och drev under flera år också hotell vid Fisktorget. Källaremästare Wel
landers "Lilla Glädjen" blev bara till en parentes ty 1871 uppförde A.F.
Strömmers ett nytt nöjestempel på samma plats, uppkallat efter honom
själv till Strömsborg som i lokalpressen presenterades sålunda: "Schwei
tzeri. Den lilla paviljong, som källarmästare Wellander förlidet år upp
förde på kanalbanken här vid Sundet och som i anseende till den skynd
samhet hvarmed den byggdes kunde anses endast som provisionel, har
nu af källarmästare Strömmers blifvit ombyggd och på det komforta
blaste inredd till ett litet schweitzeri i lätt och ljus stil. Rummen på und
ra botten äro utvidgade och försedda med mera dager och den lilla sa
longen en trappa upp med sina många fönster bildar nästan en lanter
ning, inbjudande för familjen till middagsmåltiden och små kollationer.
Nämnda schweitzeri öppnas för allmänheten nästa måndag." Sedan
stället öppnats måndagen 8 maj 1871 yttrade sig Tidning för Weners
borgs stad och län på följande sätt: "Utvärdshuset Strömsborg. Vid in
vigningen igår afton af herr Strömmers nydöpta utvärdshus vid södra
hamnarmen hade, i trots af det kalla vädret ej så få gäster infunnit sig.
Äfven i afton och sedan så ofta omständigheterna det medgifva, utföres
därstädes musik af den välkända sextetten." Strömsborg kom att bli ett
gouterat värdshus även om konkurrensen från det äldre och inarbetade
Kasens utvärdshus bör ha varit svår med dess berömda trädgård och
stora värdhusbyggnad i två våningar och vars innehavare ständigt loc
kade med ett stort och omväxlande utbud av både servering och under
hållning under hela sommarsäsongen. Kasen torde haft en ledande posi
tion härvidlag. I och med att Kasens ägare, bröderna Skarin, år 1887
sålde stället till landssekreterare Mats Zachrisson lades utvärdshuset ner
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och dess saga var all. Emellertid dök omedelbart en ny konkurrent upp
då innehavaren av Hotell Svea i Vänersborg, Alfred Andersson 1888
öppnade utvärdshus vid Tenggrenstorp och annonserade: "Nytt ut
värdshus å Tenggrenstorp är för allmänheten öppnadt den 15 inneva
rande april. Beställningar å frukostar, middagar och supeer emottages
med tacksamhet. Som lokalen är särdeles rymlig kunna slutna sällskap,
större och mindre, erhålla serskilda rum då derom på förhand tillsägas.
Nyuppsatt biljard.

Inneslutande mig i allmänhetens välvilliga åtanka
Högaktningsfullt

Alfr. Andersson."

Detta etablissement kom, vad som synes, inte att spela någon mer fram
trädande roll i det vänersborgska nöjeslivet och det kunde definitivt inte
ta upp Kasens fallna mantel utan försvann rätt snart i relativ obemärkt
het. Även på landeriet Beateberg hade en källarmästare C.M. Anders
son redan 1854 startat ett utvärdshus som dock lades ned redan vid som
marsäsongens slut 1855.

Detta foto av K. & A. Vikner från 1901 visar Strömsborg efter ombyggnaden 1891 då det
ståtliga tornet, takhuvarna och verandor tillkom. Verandor kom sedermera att byggas och
glasas in. Personerna på bilden är okända.
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Det Strömsborg som byggdes 1871 liksom dess föregångare på samma
plats och Kasen samt de båda, om än kortlivade, utvärdshusen vid Bea
teberg och Tenggrenstorp var till sin karaktär inrättningar som hörde
sin tid till och inte hade någon särskilt lång historia att falla tillbaka på.
Under perioden fram till 1800-talets första decennier hade det mesta av
borgerskapets kulturella sammankomster och umgängesliv till allra
största delen försigått inom hemmen och man hade knappa~t i någon
nämnvärd omfattning frekventerat krogar och spiskvarter som funnits
tillgängliga. Även konsert- och teaterverksamhet hade också haft en pri
vat prägel och försiggått i mycken liten omfattning i därtill avsedda
offentliga lokaler. Emellertid var 1800-talets första del ett skede med en
kraftig samhällsförändring runt om i Europa av såväl politisk, ekono
misk och social art. Inte minst den begynnande industrialiseringen bi
drog till denna omdaning vilken gav borgerskapet en ny och framskju
ten samhällsställning. En del i denna omdaningsprocess var att gemen
skapslivets miljöer förändrades och nya krav på andra typer av offentli
ga lokaler vilka ej tidigare funnits eller i alla fall inte varit särskilt vanli
ga växte fram. Under perioden från 1820-talet och framåt började man i
flera städer uppförd teatrar och inte minst i residens- och stiftsstäder
togs initiativ till assembleehus eller socitetshus som de också kallades,
avsedda för borgerskapets sällskapsliv med baler, fester, soireer och
konserter och teaterföreställningar samt servering. I Vänersborg invig
des hösten 1843 det till socitetshus ombyggda ena av A. W. Malms båda
hus. Detta hus totalförstördes vid en brand hösten 1860 och på samma
tomt uppfördes och invigdes 1869 Stadshuset (sedermera Stadshotellet,
numera 1991 Kulturhuset) med motsvarande innehåll. Man klagade un
der mellantiden på avsaknaden av sådana lokaler då stadens gästgivare
gård, Hotell Victoria, inte ansågs lämplig, särskilt inte för damer att be
söka. Inte minst kring de större städerna började utvärdshus växa upp i
utkanterna och ibland ganska långt utanför stadsbebyggelsen. Kring
dessa utvärdshus kunde anläggas karuseller, kägelbanor och ibland
även tivoli. Man bjöd på musik och underhållning i de ofta större eller
mindre, vackert anlagda trädgårdar som kom att bli en väsentlig del av
utvärdshusens framtoning. Naturligtvis fungerade för Vänersborgs del
även de bohuslänska brunns- och badorternas anläggningar som idegi
vare vad gäller utformning av och innehåll vid utvärdshusen även om
brunnsdrickandet och de medicinska baden inte förekom. Dock anlades
vid Kasen en badbassäng. De utvärdshus, däribland Strömsborg, som
växte upp kring Vänersborg under 1800-talets mitt och andra hälft var
ett speciellt och tidstypiskt inslag samtidigt som det inne i staden fanns
gästgivaregården hotell Victoria samt krogar och spiskvarter vilka dock
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Flygbild, trol. från 1920-talets slut. Strömsborg och husen ned till höger låg ursprungligen
på en ö men den anslöts till blivande industriområdet Lilla Vassbotten genom utfyllnads
arbetena 1909-1916. Området började bebyggas så smått under 1920-30-talen.

frekventerades av andra grupper. Strömsborg hade kommit att bestå
som servering och nöjeslokal, om än med till- och ombyggnader, men
dock med mycket av sin karaktäristiska siluett bevarad från ombyggna
den 1891 och är stadens äldsta i bruk varande serveringslokal där verk
samheten pågått i obruten följd i 120 år.

Strömsborg kom att bli ett etablerat nöjesställe under somrarna och
sedan konkurrensen från Kasen upphört och under ledning av A.F.
Strömmers en ökande betydelse. År 1889 frånträdde A.F. Strömmers
arrendet av Stadshotellet liksom Strömsborg vilka båda övertogs av Vic
tor Lindberg som kom att driva dem fram till 1904. Det var under hans
tid som Strömsborg byggdes om och fick sin nuvarande utpräglade silu
ett med det dominerande tornet som en festlig profil som alla vänersbor
gare förknippat med detta ställe under ett helt sekel. När man öppnade
inför sommarsäsongen 1891 mötte det festglada Vänersborg ett större,
mer påkostat och utrustat värdshus. Fredagen 1 maj 1891 slogs dörrar
na upp för premiärpubliken och för aftonens musik svarade Nylinska
sextetten från Skåne. De ombyggda lokalerna presenterades på följande
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Utsikt från Dalbobergen mot staden på 1890-talets slut. Man ser här Strömsborgs fria läge
på en liten ö. Lilla Vassbottens industriområde har ännu ej kommit till genom utjyllnads
arbetena 1909-1916 och nuv. Trafikkanalen är ännu ej grävd.

sätt i lokaltidningen: "Det nya Strömsborg, ett utvärdshus efter hvilket
man får söka maken i hela svenska landsorten öppnar om fredag sina
portar för allmänheten och vi skulle misstaga oss om det ej den dagen
blir fröjd och gamman i hvar vrå af den präktiga byggnaden. Källar
mästare Lindberg har och anskaffat musik till glädjens höjande nem!.
Nylinska sextetten från Skåne. Blir vädret vackert gör sextetten militär
musik ute i musikpaviljongen, i motsatt fall utföres kammarmusik i den
charmanta källarsalen på undra botten. För de verkligen få af våra läsa
re som icke redan orienterat sig i nya restaurationsbyggnaden skola vi i
nästa nummer beskriva densamma." Tidning för Wenersborgs stad och
län införde mycket riktigt den utlovade beskrivning av om- och tillbygg
naden som utförts av ingeniören Hj. Olsson Nordfelt. "Det nya Ströms
borg, som idag öppnas för allmänheten, är, som vi i föregående num
mer omnämnt, en af de i alla afseenden tidsenligaste och bäst inredda
utvärdshusbyggnader i landsorten. Byggnaden är uppförd med hufvud
fasad mot öster och utsprång mot väster samt på norra sidan försedd
med ett torn. Undra våningen utgöres af en charmant vacker restaura-
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tionssal, ej mindre än 51 fot lång, 26 fot bred och 14 fot i höjd!.. I salens
norra ända finnes i det af tornet bildade utsprånget en estrad för musi
ken och på vänstra långväggen är buffeten anbragt. Det stora rummet
gör som sagt ett synnerligen behagligt intryck, taket är boasseradt och
indeladt i tio träslag målade fält samt ter sig ovanligt vackert. Väggarne
synes oss däremot borde hafva hållits i något mörkare färgton.

Utsprångsbyggnaden innehåller på nedra botten ett stort rymligt och
praktiskt inrättadt kök, serveringsrum med hiss till öfra våningen, skaf
feri och rum för betjäningen. Rundtom byggnaden på norra, östra och
södra löper en 12 fot bred veranda.

En trappa upp sträcker sig genom hela husets längdriktning en korri
dor med utgångar till balkonger i norr och söder: åt öster finns matsal,
målad i ljusa, glada färger samt derintill belägna rum med tillhörande
stor balkong. I utsprånget finnas tre enskilda rum med balkong åt väster
samt serveringsrum.

Från korridoren leder en trappa upp till ett litet vackert tornrum med
förträfflig utsikt långt upp åt Vänern.

Gas är inledd i bägge våningarne och för öfrigt allt så bekvämt inrät
tadt för både gäster och servering att man ej kan önska sig bättre.

I afton öppnas som sagt det nya Strömsborg och vi ha anledning anta
ga att trots det föga vårlika vädret 'hela stan' då skall dit för att på tra
ditionellt sätt fira 1 maj och firandet torde nog bli det nya Strömsborg
till ära, grundligare än vanligt." Pressen tog vara på lokalnyheterna och
premiärkvällen relaterade så "Första maj tedde som vi i förra numret
nämnde dyster, kulen och ingalunda vårlik men på det nya Strömsborg
var det fullt hus och glädjens barometer stod här lika högt som hans
kamrat väderleksspåmannen stod lågt. Lokalerna strålade i full belys
ning och togo sig förträffligt ut, synnerligast hvad angår stora salen på
nedra botten. Stämningen var som synes betydligt upprymd men blef
det icke mer genom den 'skånska sextetten' hvars toner voro allt utom
lifvande. Dagen var glad, gäster och värd belåtna och hvad kan man
mer begära?" Även då kunde vårvädret vara dåligt men den påbörjade
sommarsäsongen fortsatte och i Tidning för Wenersborgs stad och län
annonserade källarmästare Lindberg ofta om ställets rika utbud. För
utom att en lång rad olika musikkapell, vilkas antal i landet synes ha va
rit oräkneligt vid denna tid, avlöste varandra kom speciella artister. Re
dan 13 och 15 maj uppträdde "hovtankeläsarne och spiritisterne" Ama
lie och Faustimus Caprillo, vars repertoir omfattade trollerimirakler,
tankeläsning och tankeöverföring, framkallade af andar, hypnotism,
mnemoteknik, buktaleri m.m. De fick mycket goda recensioner och
omtalades bland de främsta i sin art. En vecka senare framträdde opera-

I. En fot ~ 0,296 meter.
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Granat, Stellan:

Källor:
Granat, Stellan:

Efter om- och tillbyggnaden 1891 fick Strömsborg sitt festliga torn och utbyggda övervå
ning. Detta fotografi av K. & A. Wikner torde vara taget rätt snart efter denna föränd
ring, då trädgården ännu ej synes vara planteras. Inför vad festlighet utvärdshuset blivit
lövat och försett med girlanger är ej känt.

sångare Hilding Nihlen ackompagnerad av von Berkos kapell, vilket
stått för underhållningen i stort sedan säsongspremiären och som i juni
avlöstes av Rydbergska kapellet O.S.v. Den första september återkom
von Berkos kapell och stod för musiken månaden ut då man stängde ut
värdshuset Strömsborg efter den första sommmarsäsongen i det nya
om- och tillbyggda skicket, en milstolpte i dess historia som ännu är till
största delen oskriven liksom de övriga utvärdshusens kring Väners
borg.

Något om stadshuset i Vänersborg. Västgöta-Dal, årsbok från
Älvsborgs länsmuseum. Uddevalla 1987.
Rådhus, handelshus och krogar - händelser och miljöer utmed
brandgatan som blev kulturaxel. Vänersborgs Gilles årsbok
1981. Vänersborg 1981.

Lindedahl, Hjalmar A.: Vänersborgs historia och Vänersborgshistorier. Vänersborg
1927.

Paulsson, Gregor: Svensk stad I - III. Stockholm 1950-1953.
Tidning för Wenersborgs stad och län, Ärg 1870, 1871, 1891.
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Stellan Granat född 1948 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Älvsborgs läns museijörening, numera
Stijtelsen Länsmuseet i Älvsborgs län.
Fr.o.m. l januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla.



Vår västgötska hembygd
Tal vid Västgöta Gilles i Malmö 100-årsjubileum

den 13 december 1990
Av Sune Wetterlundh

"Se staden flaggar, dukar sväva, sommarns vindar dra. ..
Lilla Paris du ligger trygg och tindrande i sommarns friska bris"

Så inleder Birger Sjöberg sången om Vänersborg i diktsamlingen "Fri
das Visor". Det var hans barndoms stad. Den är även min ungdoms
hemvist. Det känns därför naturligt då jag nu skall tala om vår hembygd
att jag börjar med att nämna något om Birger Sjöberg och hans stad.

Under ett porträtt, skänkt till en vän, har skalden skildrat sin levnad.
Jag citerar: "Birger Sjöberg föddes 1885 i Vänersborg, en liten stad vid
Vänern. Vid hans vagga stod Sorgen och Glädjen fadder, förutom ur
makaren E. Eriksson. Behövande har han alltid hjälpt. Förtryckta alltid
förlossat. Var en gång kär, men blev sviken och försmådd framför en
apotekare. Älskar aldrig mer".

Därmed har Birger Sjöberg själv presenterat sig. I ett nötskal har han
gett oss en bild av sin levnad. Även om glädjeämnen inte saknades låg
tragiken alltid nära. Han blev utkuggad ur läroverkets 4:e klass och fick
några år senare på promenaden vid hamnkanalen utstå det misslyckade
frieriet till sin ungdoms älskade, Karin Lustine, hon som skulle bli hans
diktnings Frida-gestalt och sångmö.

1922 vid 37 års ålder debuterade Birger Sjöberg som författare med
"Fridas Visor". Den blev genast en stor succe, kritiken var positiv och
allmänheten förtjust. Jag hade lyckan att som student vara med i Lund,
då han i Akademiska Föreningens stora sal i februari 1923 höll sin be
jublade, mångomtalade första konsert.

Han tonsatte själv sina dikter och var en skicklig estradör, som troll
band sina åhörare. Många av hans sånger blev verkliga örhängen, i förs
ta hand den älskliga kärleksdikten till Frida: "Den första gång jag såg
Dig". Även hemstaden kom in i bilden. Den är ömsint och med stilla
humor skildrad i dikten "Lilla Paris"; några ställen där är lätta att kän
na igen. Med glädje återfinner jag sparbankshuset vid det stora torget.
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Där är jag född och där tillbringade jag många år av min ungdom. Ge
nom dikten "Släpp fångarna loss" kom länsfängelset att bli känt och
besjunget. Även den sången blev ett örhänge med sin - skall jag säga
inträngande melodi. För många vänersborgare har Birger Sjöbergs
sångskatt blivit något aven hembygdens höga visa. Jag läser dikterna
gärna och hör dem alltid med stor glädje.

I Birger Sjöbergs senare produktion återfinns inte så mycket av Vä
nersborg. Romanen "Kvartetten som sprängdes" utspelas huvudsakli
gen i Helsingborg. Endast i något avsnitt skymtar Vänersborg. I "Kriser
och kransar" återvänder han på några ställen till staden'och de dystra
minnena från skoltiden.

Och därmed lämnar vi Birger Sjöberg och hans värld och beger oss ut
i staden för att se vad där är att finna.

Om staden och dess 350-åriga historia är inte så mycket att orda. Men
vi kan ta en vandring utefter den s k kulturaxeln som går genom stadens
centrum.

Vi börjar nere vid hamnkanalen med länsresidenset, en skapelse av
1700-ta1sarkitekten Carl Hårleman, flera gånger till- och ombyggt. Vä
nersborg har sedan länsindelningen genomfördes på 1600-talet varit säte
för länsförvaltningen i Älvsborgs län, vilket på många sätt satt sin prä
gel på staden och dess utveckling.

Eldsvådor och utländska härars besök har flera gånger hårt härjat
staden - ett öde som drabbat många västgötastäder . Det har sagts om
Skara, som nyligen fyllt 1 000 år att om man skall söka efter vad som är
gammalt och fornt då får man leta under jorden. Då det gäller Väners
borg måste man även gå utomlands. Under ett härjningståg på 1700
talet tog danska trupper med sig hem till Köpenhamn den stora klockan
i kyrkan. Den hänger sedan dess i Vor Fr<elses Kirke.

Nästa länk i kulturaxeln tillhör skolans värld. Den gamla läroverks
byggnaden är sedan länge riven och ersatt med lokaler för grundskolans
högstadium. Gymnasiet är flyttat längre bort från centrum. Om de nya
skolbyggnaderna tycker jag inte, för att tala med dagens språkbruk.

Sist i raden ligger stadens museum, vida känd för den unika samling
en av afrikanska fåglar och annat exotiskt. Bakgrunden till museet och
dess samlingar får man söka i Afrika, närmare bestämt i trakterna kring
sjön Ngami och Okovangofloden i nuvarande Namibia och Botswana.
Det är en spännande historia som tyvärr är för lång att här återge. Låt
mig endast erinra om Charles John Andersson, vänersborgaren som i
mitten av 1800-talet sökte sin lycka i Afrika som forskningsresande och
upptäckare, slutligen som Damarafolkets enväldige hövding. Om sina
långväga färder och upptäckter skrev han flera böcker som nu tillhör
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den klassiska afrikalitteraturen. Med på färderna kom en annan väners
borgare, Axel Eriksson, som efter Charles Anderssons död fortsatte
hans verk. Han var en skicklig ornitolog och samtidigt en framgångsrik
affärsman. Till hemstaden donerade han sin stora samling av uppstop
pade fåglar jämte bidrag till stadens museum. Museet blev för många
vänersborgare en lockelse, som förde tankarna ut i världen, det gav oss
läs- och reslust. Säkerligen bidrog det till att jag inte tvekade då jag på
40-talet erbjöds uppdraget att under några år tjänstgöra i Addis Abbeba
i den etiopiska statens tjänst. Men det är en annan historia.

Jag kan inte lämna Vänersborg utan att också nämna något om det
fagra landskapet som omger staden. - Vänersborg ligger i skuggan av
de båda platåbergen Halle- och Hunneberg - kända för sin säregna na
tur, rika på minnen från gammal tid.

Enligt sägnerna var Halleberg platsen för gudarnas Valhall; här skulle
Yggdrasil, urträdet, en gång ha växt. Nere vid bergets fot minner de hö
ga stenarna vid en väl bevarad domarring om den tingsplats där rättvisa
en gång skipades och folket möttes till samråd. I sammanhanget bör jag
väl nämna att den äldre Västgötalagen, som tillkom på l 000 talet, är
den äldsta tryckta boken i vårt land. Det är väl också något från vår
gamla hembygd att minnas.

En vandring uppe på något av bergen är väl värd att göra. Här finns
ett av Europas rikaste bestånd av älg; även annat vilt finns att skåda. En
färd på Halleberg brukar avslutas vid Skytteklev med den storslagna ut
sikten över Vänerns vida vatten och omgivande land. Sommartid anord
nar stadens turistråd s k älgsafaris upp till berget, där man från en be
kväm buss kan beskåda skogens konung med anförvanter.

Vänersborg ligger där Vänern slutar och Göta Älv börjar. Älven har se
dan gammalt varit Västsveriges viktigaste handelsväg, den har förbun
dit landet med havet och världen därute. Timmer från Värmlands sko
gar, järn från Bergslagens gruvor och andra viktiga exportvaror tog vä
gen ut över älven. Men den kallades samtidigt "Den onda och långa vä
gen söderut"; den hade strida strömmar och hisnande vattenfall, som
hindrade en fri sjöfart. Ondast av alla var fallen i Trollhättan. Ett av
dem gavs namnet Helvetesfallet. De m,ånga slussarna, som till slut gjor
de älven segelbar hela vägen ner, är idag inte bara en stor turistattrak
tion de vittnar också om ingenjörskonst under gången tid och om gene
rationer västgötars slitsamma arbete.

Platsen, där älven nådde Västerhavet, blev Sveriges port mot utlan
det. Området var endast några mil brett, inklämt låg det mellan Halland
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och Bohuslän, ofta utsatt för fientliga angrepp. Fästen, som byggdes
för att trygga handelsfarten, gick flera gånger förlorade och marken
fick lösas åter. Landet kring Göta Älvs mynning sägs också vara Sveri
ges dyraste mark.

Gustav II Adolf valde ut en säkrare plats för en ny stad som blev väl
befäst. Än idag vittnar de båda skansarna Göta Lejon och Kronan om
arbetet att värna staden. Med Amsterdam som förebild byggdes den
upp. Holländare, tyskar, skottar och andra lockades att där slå sig ned
för att idka handel och sjöfart. Så fick Göteborg redan från början en
internationell prägel, som den sedan behållit. Genom min mors släkt
känner jag mig starkt knuten till Göteborg. Det var alltid med stora för
väntningar som jag i min ungdom besökte min mormors hem, och där
fick höra om generationer släktingars arbeten i sjöfartens och handelns
tjänst.

Då vi idag vandrar uppför stadens paradgata med det magnifika nam
net Kungsportsavenyn ser vi längst fram på Götaplatsen stadens konst
museum och olika kulturella institutioner. I mitten står Carl Milles Po
seidon. Konstverket vann inte omedelbart göteborgarnas förståelse.
Man tyckte inte att den motsvarade vad man ville se som en symbol för
staden. Men stormen bedarrade och Poseidon har fått stå kvar. Han ler
gemytligt med ett, som man säger, självbelåtet grosshandlarleende, en
erinran om det merkantila Göteborg.

Göteborg och dess inbyggare har sedan gammalt varit kritiska mot
statliga ingrepp. Mot överheten i Stockholm är man skeptisk. Som
exempel på den göteborgska attityden kan återges det svar som en göte
borgare gav då en stockholmare, kanske lite arrogant, frågade: "Vi kal
lar er göteborgare för Kålle och Ada då vi talar om er. Vad kallar ni oss
när ni talar om oss?" Kal - man säger aldrig Kålle - höjer ett ögon
bryn och säger helt kort. "Er. .. vi tala' la aldri om er". Svaret är ty
piskt göteborgskt: det stillsamt dräpande löjet.

Många namn är väl värda att ihågkommas från Göteborgs långa his
toria. Jag får nöja mig med att stanna vid två som betytt mycket för mig
personligen. Båda är knutna till Göteborgs Handels- och Sjöfartstid
ning, den västsvenska pressens stora flaggskepp under många år.

Den ene är Viktor Rydberg, Handelstidningens främste medarbetare
genom åren, författare och stridbar debattör under senare delen av
I800-talet. Många av hans litterära verk är nog okända för dagens
svenskar. Men vid juletid citeras ofta vänliga strofer ur hans dikt om
"Tomten". Och då vi på färder ut till sjöss passerar Vinga fyr, den yt
tersta utposten av västgötalandet, finns det kanske någon som inte bara
tänker på Evert Taube, som var född därute, utan även på Viktor Ryd-
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bergs ord i dikten "Den holländaren" om väktaren på Vinga
fyr som vet så mycket om ute på havet och hans oblida öde.
Nästan dagligen återges, då någon kär anförvant eller vän skall minnas,
orden i jubileumskantaten som erinrar om vad rätt är tänkt och skönt är
drömt, om allt "det som hör evighetens rike till".

Orden i kantaten kunde passa som en erinran om Handelstidningens
chefredaktör under många år Torgny Segerstedt, den oförtröttlige vär
maren av det fria ordet, kämpen mot våld och diktatur. Han var under
krigsåren ofta citerad, även debatterad i utländsk press. Han gav Göte
borg världsrykte.

Många är de som efter färder i vårt landskap i ord och bilder skildrat
sina upplevelser. Carl von Linne är en av dem. Hans "Wästgöta Resa"
från 1748 tillhör en av hembygdslitteraturens klassiker. Många andra av
dem som färdats där och vittnat därom skulle kunna nämnas. Vi får nö
ja oss med att låta en av dem tala för alla, Verner von Heidenstam. Ha
rald Schiller, vår Gillesskrivare under många år, återger i en av sina böc
ker, hur skalden under sina resor i Västergötland tjusats av landskapets
skönhet och dess många historiska minnen. En solnedgångskväll hade
han stannat uppe på Mössebergs topp i beundran över den fagra utsik
ten. Han hade stått där ensam, gripen av den syn som han fått vara med
om. Till sist hade han helt stilla för sig själv sagt:

"Här ligger paradiset"

Och med de orden av vår nationalskald får jag avsluta min vandring i
vårt västgötska hembygd.

Sune Wetterlundh. Född och uppväxt i
Vänersborg, juridikstudier i Lund, ting
tjänstgöring i Mel/erud, länsassessor vid
Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Under
åren 1946-48 administrativ rådgivare åt
den etiopiska regeringen. Landssekrete
rare i Malmöhus län. Åren 1956-70, VD
i Sydkrajt, deltog i utformandet av det
svenska kärnkrajtsprogrammet. Aktiv i
Västgöta Gille, Säl/skapet Heimdal och
Travel/ers Club.
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Johan Wilhelm Palmstmch
- botanist och zoolog

Av Wilhelm Ängermark

Gravvård över J. W. Palmstruch på Vänersborgs kyrkogård. Akvarellerad teckning av
Christian Staaj (1808-1880), major och konstnär. Teckningen är daterad "1822 Velan
da". Vänersborgs Musei Arkiv. Reprojoto Ola Eriksson.
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Vänersborgs kyrkas dödsbok 1811 uppger att den 30 augusti detta år
dog "Ryttmästaren och Riddaren" Wilhelm Palmstruch i en ålder av 41
och ett halvt år. Dödsorsaken uppges vara "blodstörtning". Om man
vandrar på kyrkogården nr 1, där krematoriet ligger, så finner man där
en sten lutad mot kyrkogårdsmuren. Stenen har inskriptionen
"SVENSK BOTANIK" och är en del av ett gravmonument, som rests
över ovan nämnde Palmstruch. Han var nämligen initiativtagare och ut
givare av det stora planchverket Svensk Botanik och Svensk Zoologi.

Johan W. Palmstruch var född i Stockholm den 3 mars 1770 och dog,
som tidigare angivits, den 30 augusti 1811 i Vänersborg. Han var son till
majoren Urban Reinhold Palmstruch och Ulrika Sparvenfeldt och var
sonsons son till en broder till den bekante Johan Palmstruch, som grun
dade den "Palmstruchska banken" i Stockholm. Denna bank gick dock
omkull men ersattes av Riksens Ständers bank 1668. Palmstruchska ät
ten utdog på svärdssidan i Sverige med kaptenen vid Värmlands rege
mente Carl Gerhard Palmstruch 1872.

Johan W. Palmstruch valde den militära banan och blev fänrik vid
armens flotta 1786 och deltog i 1788-1790 års krig. Han deltog i slaget
vid Svensksund och var senare medlem av den svenska beskickningen
till Marocko år 1791. År 1793 utnämndes han till kapten i armen och
1796 till ryttmästare vid Adelsfanan. Han tog avsked 1802.

Det är emellertid som naturvetare och konstnär som Palmstruch är
känd. Han studerade teckning för L.J. Desprez och fick undervisning i

Fragment av gravens ursprungliga obelisk Fragment av Palmstreuchska gravens
skymtar mellan en empirevård och lind- vapenbild, nu i två delar.
häcken.
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Handkolorerat kopparstick av Lythrum salicaTia (Rödjackelört eller jackelros), tecknad
av J. W Palmstreuch och graverat av K. V. Venus.
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konsten att gravera för F. Akrel. Palmstruch är, som tidigare nämnts,
främst känd för sitt stora planchverk SVENSK BOTANIK OCH
SVENSK ZOOLOGI, som han började att utge år 1802 och på vilket
han erhöll Kungl. privilegium. Palmstruch tecknade växter och djur ef
ter naturen som sedan graverades och trycktes varefter bladen handko
lorerades. Han fullföljde sex delar av det botaniska verket och de båda
delarna av det zoologiska. Totalt innehåller verket ett hundratal kolo
rerade kopparstick och etsningar av djur, växter och svampar efter egna
och O. Swartz teckningar. Bland hans medarbetare kan nämnas de båda
gravörerna C.W. Venus och J.G. Ruckman, vidare G.J. Billberg
(1772-1844) jurist och entomolog samt ledamot av K. Vetenskapsaka
demien. Han var en stor samlare men ansågs som en vetenskaplig dille
tant. Efter Palmstruch död 1811 fortsatte han utgivandet av verket.
Conrad Quensel (1767-1806), intendent för K. Vetenskapsakademiens
naturaliekabinett. Han skrev texten till första häftet av zoologien. Olof
Swartz (1760-1818), professor vid Bergianska trädgårdsskolan. Han
skrev text och bidrog med teckningar till botaniken och skrev även text
till zoologien. J.W. Dalman (1787-1828), intendent vid vetenskapsaka
demiens zoologiska samlingar och professor 1823. Han utgav det sista
häftet av zoologien år 1825. Det stora verket fick alltså inte Palmstruch
se färdigt.

Men vilka vägar förde honom till Vänersborg? En tradition gör gäl
lande att han på en resa från Norge skulle ha skjutit sig i Vänersborg,
men enl. en minnesteckning av E. von Schants 1812, skulle han ha dött
"i sin djup sörjande Makas armar".

Om gravmonumentets tidigare öden berättar Hj. A. Lindedahl i sin
bok Vänersborgs historia 1927 att vid Kallkällan, som låg på nuvarande
Norra Skolans tomt, fanns en stenhäll med texten PALMSTRUCH.
Denna del av gravmonumentet finns emellertid nu ej på kyrkogården.
Däremot finns, förutom den stora stenen, även en mindre sten med
Palmstruchska vapnet.

Bilder ur Svensk Botanik har senare bl.a. begagnats i Norden Flora av
A.M. Lindman.

Fil. kand, tidigare antikvarie vid Alvsborgs läns
museum. 21



Årskrönika 1990

I Europa fortsatte förändringarna i ofattbar takt. Ceausecu dödades
framför videokamerorna och Rumänien blottlades inför världen som ett
land i total moralisk och ekonomisk upplösning. Behandlingen av bar
nen upprörde oss allra mest. DDR såldes till Västtyskiand i världshisto
riens största realisation. Passa på, passa på, 5000 dm per person, en hel
nation ingår i priset, ett tillfälle som aldrig återkommer!

Nobels fredspris gick till Oorbatjov, som satte hela snöbollen i rull
ning. Ingen dålig karriär för en gammal KOB-chef, tidigare hatad och
fruktad. Vågar man hoppas på en likartad utveckling för Saddam Hus
sein, som genom sitt angrepp på en av världens största bensinstationer
blivit mannen som världen älskar att hata. Saddam är en i alla avseen
den avskyvärd härskare men är det någon som tror att världens reaktion
hade blivit densamma om Kuwait bara bestått av sand.

Kjell-Olof Feldt avgick till hela svenska folkets uppriktiga sorg. Kan
någon förklara varför vi älskar våra finansministrar så intensivt, tänk
på Sträng och Mundebo, och mobbar våra utrikesministrar lika inten
sivt, som Ullsten, Bodström och Sten Andersson. Kan det bero på att vi
älskar pengar högre än allt annat, och att vi avskyr det där fjantandet
inför utlänningarna som UD tvingas hålla på med?

I vårt Vänersborg var flygplatsfrågan den hetaste potatisen. Debatten
innehåller inte bara potatis utan även pajkastning och kast med andra
matvaror såsom ägg. Ägget träffade kommunalrådet Lill-Anders Lars
son i huvudet, man kanske kan säga att hans huvudmål bestod av ägg
den dagen, en skalbolagsaffär av det mera knäckande slaget. Det är
mycket kackel i den debatten, många fjädrar som blivit hönor, många
tuppar som blivit galna. På tal om luftburna föroreningar så påminner
det om den filosoferande dalslänningen som tyckte att det var orättvist
att kossan Rosa och han själv fick stå där med klövarna i gyttjan medan
lärkan flög så fritt över deras huvuden. Samtidigt som han tittade upp
släppte så fågeln det som fåglar brukar, rakt i ögat på Frans. Frans titta-
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de med ett öga på kossan och så sa han: "Och det får jag nog säga att
just nu är jag tacksam för att det inte var du som var uppe och flög!"

Teli firade i år sitt femtionde år i Vänersborg. Teli har upplevt både
motgång och medgång, men verkar ha bra flyt just nu. Borta är den tid
när hundratals personer satt och gjorde motstånd, både bokstavligt och
bildligt. Nu är det elektronik för hela slanten, nu tjänar man pengar på
växlar, sk växelpengar. Teli firar nästa år sitt hundraårsjubileum, inte
för att man åldras extremt snabbt utan för att Teli då har funnits i Sveri
ge i 100 år.

På tal om Jubileum så närmar sig Vänersborgs 350-års jubileum nu
med rask takt. Hoppas bara att vi inte försitter chansen att ställa till
med ett riktigt hejdundrande kalas, som ett avstamp inför framtiden.
Det är faktiskt mycket spännande på gång i Vänersborg som vid Jubi
leet kan vara färdigt, Vänerparken, omvandlingen på gamla Källshagen
och Restad, Båbergsområdet, Laxfond Vänern osv.

Gamla lasarettsområdet omvandlas nu snabbt. I år invigdes ett Medi
cinhistoriskt museum. Museet är mycket spännande och visar att det
krävdes järnhälsa för att överleva behandlingsmetoderna. Om fem må
nader skall vi kunna ta första doppet i äventyrsbadet , men än så länge
verkar de flesta tycka att det vore bättre att behålla det monumentalt
tråkiga ökenbadet på idrottscentrum. För egen del tror jag att badet blir
ett lyft för Vänersborg, hela min familj kommer att plaska omkring där
av hjärtans lust. Jag hoppas att vi får sällskap.

Våra möbler har i dagarna invigt sitt nya möbelvaruhus på Holmäng
en. Det är sonen till grundaren Gösta Bäckman som har köpt tillbaka
familjeföretaget. Holmängen har förslummats på senare år men nu ver
kar det hända mycket på en gång. I Båberg invigde Blennermarks, Bil
spedition, GB-glass, Pulsen datorer och Falks Traktorlastning nya an
läggningar. Inte dåligt för en kommun som påstås vara på dekis! Nu har
Claes Sundelius sjösatt sitt Barkskepp på Vassbotten, ett kontorshus
med plats för många hyresgäster som får en härlig utsikt över Sanden
och Vänerviken. Sanden ser inget vidare ut nu, det liknar mest en ler
åker och sandtag och de enda som riktigt trivs är hjordar med vaggande
gäss med en mycket aktiv men något ofullständig matsmältning. Hamn
kaptenen med det passande namnet Sanden tog initiativet till en fond
för Sandens förskönande, och satsade 5000 kronor för egen del.

Vänersborgs kommun har annars svårt att få affärerna att gå ihop.
Enligt en uträkning går vi med 4000 kr back i timmen. Sparförslagen är
många, men de har det gemensamt att det alltid finns så starka skäl att
låta bli att spara. Nästan symbolisk var frågan om Kyrkogatans belägg
ning. Efter arbetena ville gatukontoret asfaltera i stället för att stensätta
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för att spara pengar. Asfalt är men dystert, stensättning vac-
kert men dyrt. Merkostnaden skulle räcka till några höftledsope-
rationer, eller kortad daghemskö, vi kunde haft badet öppet och utbil
dat några fler simmagistrar --- vi våra argument i huvudet på vå
ra politiker och tjänstemän som låter Kyrkogatan vara en grusväg, så
länge, sen får vi se...

Man kan ibland får det intrycket att det enda alternativet som ungdo
men har till att ta simborgarmärket, att rida eller spela bandy, är att
knarka eller dunka pensionärer. Jag tror inte ett dugg på den teorin. Det
är nog bäst att den som utövar några fritidssysslor får lära sig att betala
vad det kostar, och att anstränga sig för att få det man vill ha.

Vid stadens infarter sattes det upp glada ljusorglar som hälsar bilister
na välkomna till Vänersborg med ett glatt "Du kör för fort". Den se
naste tiden har jag förgäves försökt få skylten vid Scandic att tända sig,
inte ens 95 km/tim räcker, vad gör myndigheterna? Vid Dalbobron
blinkar skylten oupphörligt; det kanske vore bättre att den reagerade
när någon råkade köra lagligt. Skyltarna har varit populära mål för
vandaler, liksom de kameror på Uddevallavägen som skulle ta bilder på
fortkörarna. Vid det senaste sprängattentatet fanns det inte ens en ka
mera i lådan, där har tydligen ögontjäneriet varit förgäves.

Emma Hamberg heter en flicka som verkligen satte sprätt på stan
med en tecknad serie i ELA. Serien var inte rumsren, ibland var den inte
rolig, ofta slirade den runt i ärekränkningens halkiga domäner, men
ofta kom serien med träffande och roliga glimtar från en ungdomlig
värld där gubbstruttar inte har tillträde. Med gubbstrutt menar jag då
ett själsligt tillstånd som kan uppstå i bägge könen oberoende av ålder
och som yttrar sig i att det man inte begriper skall heller inte finnas.
ELA skulle ställas inför rätta för ärekränkning, speciellt när Emma
skrev att bandyspelare gillar tjejer eller när hon påstod att kaffet var
dyrt på Princess. Detta var avslöjanden som naturligtvis chockade och
skakade oss alla. Expressen tyckte förstås det var kul att befästa Stock
holmarnas syn på landsorten, att den är befolkad av bigotta bondläp
par, de gjorde en artikel om hela historien och köpte Emmas serie. Så
nu har vi inte längre det som faktiskt var unikt, en tecknad serie om den
egna staden tecknad aven ung flicka från orten. Samtidigt gör det ju
gott med lite ilska, det håller oss vid liv.

Det pämmner mig om en av pappas bättre historier, den om Pastorn
som var på besök på hemmet och frågade Johan hur det stod till: "Jo sa
Johan, en sulle vart dö för länge sen men här slör di så förbannat i dör
rera."

24



Lisbeth JagedaI var en annan flicka som såg till att ge Vänersborg fin
uppmärksamhet. Lisbeth sjöng i Melodifestivalen en melodi som hette
"Varje natt". Det var rätt många herrar som fick något konstigt i blic
ken när dom hörde titeln "Varje natt med Lisbeth Jagedahl" . Men den
här kvällen skall vi inte tillbringa med Lisbeth. Snart skall vi vandra
tvärs över Kulturaxeln för att möta våra kvinnor i Kulturhuset för att fi
ra vårt kulturella sällskaps 85-åriga jubileum. För att nu uttrycka detta
på kulturens, ärans och hjältarnas språk i dess renaste form, Väners
borskan, så skall det bli not så soppas skoj och gorgott blir det säkert
ock.

Allhelgonaafton 1990

Håkan Lind
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t MINNESRUNOR 1990-1991

Under tiden 1990 t o m juni 1991 har tretton Gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne.

Köpmannen Helge Andren, född i Vänersborg den 27
november 1914, avled i Göteborg den 14 juli 1990. Efter
avlagd realexamen vid Högre Allmänna Läroverket i
Vänersborg och Gotthardska Handelskolan i Väners
borg, vann han anställning, som handelsresande inom
choklad- och konfektyrbranschen. 1942 anställdes han
som representant för Göteborgs Konstförlag, där han
verkade som avdelningschef fram till 1959, då hans
tjänster och kunnande togs i anspråk av Triumf-Glass
AB där han var verksam fram till 1970.
Under åren 1937-1976 bedrev Helge Andren kioskrö
relse vid Delsjövägen i Göteborg. Han var initiativtaga
re till Göteborgs Kioskägareförening, och var dess
ordförande under 20 års tid. Han var även under många
år styrelseledamot i Sveriges Kioskägares Riksförbund
och dess ordförande under några verksamhetsår.

Som pensionär engagerade Helge Andren sig inom Sveriges Folkpensionärers Riksför
bund och innehade olika förtroendeposter såväl inom lokalavdelningen som
inom distriktsorganisationen. Under 43 års tid tillhörde Helge Andren ordenssällskapet T-G.
Inträdde i Gillet 1966.

Advokaten Arthur L. Ekström, född i Oskar Fredriks
församling, Göteborg den 9 juli 1908, avled i Väners
borg den 5 september 1990. Efter studentexamen vid
Högre Latinläroverket i Göteborg 1928, fortsatte han si
na studier. Först vid Göteborgs Universitet, där han
1931 avlade filosofie kandidatexamen och fortsatte se
dan till Uppsala, där han 1934 avlade juridisk kandidat
examen.
Under åren 1934-1937 fullgjorde han tingstjänstgöring
vid Lindes Domsaga varefter han drev egen advokatrö
relse i Sundsvall och Tranås fram till 1944, då han med
familjen flyttade till Vänersborg och blev chef för den
då nyinrättade Rättshjälpsanstalten. Detta ämbete inne
hade han fram till sin pensionering 1968.
Arthur L. Ekströms samhällsengagemang och hans in

tresse för framtidsplanering förde honom vid ankomsten till Vänersborg in i kommunal
och landstingspolitiken. Han var ledamot av Stadsfullmäktige under åren 1947-1971.
Under denna tid innehade han under olika perioder flera olika förtroendeuppdrag. Han
var bland annat ledamot av Drätselkammaren, ordförande i Byggnadsnämnden och Po
lisstyrelsen, ledamot av Landstingsdirektionen och ordförande i Vänersborgs Civilför
svarsförening. Arthur Ekström var även fackligt verksam och var initiativtagare till Före
ningen Sveriges Rättshjälpsjurister och dess ordförande under sex år. Han tillhörde även
Sveriges Juristförbunds styrelse för jurister i kommunal förvaltning. Under senare år äg
nade Arthur Ekström stort intresse för miljöfrågor inom vilket område han förskaffat sig
en betydande och värdefull kunskap genom självstudier. Inträdde i Gillet 1977.



Förste mätaren Vilgot Sunnerdahl, född i Vänersborg
den 22 februari 1908, avled i sin födelsestad den 9 no
vember 1990. Efter slutad skolgång anställde han vid
Stadsingenjörskontoret i Vänersborg, där han var verk
sam ända fram till sin pensionering. Han hade då verkat
som mätare och förste mätare i nära fyrtio år.
Vilgots stora intresse vid sidan om arbetet var idrotten
och kommunalpolitiken. Under ungdomsåren deltog
han aktivt och representerade Vänersborgs Idrottsföre
ning i olika grenar. Framför allt var det boxningen som
hans hjärta klappade för och han representerade VIF i
den vittberömda "Boxaråttan" i vilken bland andra in
gick bröderna John och Anders Wennberg.
I flera bemärkelser ägnade sig Vilgot Sunnerdahl åt
samhällsbyggandet. Han tillhörde under många år såväl

Stadsfullmäktige som Drätselkammaren. Hans förankring i stadens vardagsliv var en stor
och uppskattad tillgång i de församlingar han deltog i och i de uppdrag han ålades. Boen
defrågorna ägnade han särskilt stort intresse och tillhörde vår lokala HSB styrelse sedan
dess tillkomst. Inträdde i Gillet 1951.

Ingenjören Herbert Schelin, född i Limhamn den 10
september 1907, avled i Uddevalla den 9 november
1990. 1915 kom Herbert Schelin tillsammans med sin fa
milj till Vänersborg, där han efter slutad skolgång vann
anställning som kontorsbud vid A.F. Carlssons Skofa
brik och senare vid G. Fribergs Cykel- och Motorverk
stad, där han arbetade fram till början av 1930-talet då
han fortsatte sina studier som ledde fram till ingenjörs
examen. Åren 1934-1940 var han anställd som verk
mästare vid Ödeborgs Bruk. Sistnämnda år erhöll han
befattningen som fabriksledare vid Spångsholms Bruk
och flyttade senare till Skyllbergs Bruk, där han verkade
som chef för spiktillverkningen fram till sin pensione
ring 1972, då han med familjen flyttade till Uddevalla.
Herbert Schelins musikintresse bar han med sig från

hemmet och hans eget musikutövande grundades i Folkskolans Gossorkester. När Väners
borgs Stadsmusikkår bildade 1928 var Herbert Schelin en av pionjärerna. Han medverka
de i Stadsmusikkåren fram till 1934 då han flyttade från Vänersborg.
Ett annat av Herbert Schelins stora intressen var litteratur och böcker. Efter pensionering
en var hans stora hobby bokbinderi och i sitt hem inrättade han en egen liten bokbinderi
verkstad, där han utvecklade sin hobby till något av ett konstnärskap, som flera av hans
verk vittnar om.
Inträdde i Gillet 1975.
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Filosofie doktorn och lektorn Harald Nissen, född i
Maria församling, Stockholm den 16 september 1910,
avled i Vänersborg den 16 december 1910. År 1945 kom
Harald Nissen till Vänersborg som lektor vid Högre All
männa Läroverket, där han fram till sin pensionering
1975 undervisade i engelska, franska, latin och spanska.
Harald Nissen var en av bildarna till Birger Sjöberg säll
skapet och var under många år Sällskapets sekreterare.
Han utförde ett ingående och vitt omfattande arbete i
forskningen kring Birger Sjöbergs liv och diktning. För
dessa insatser och för sitt värdefulla arbete inom Birger
Sjöberg Sällskapet fick Harald Nissen mottaga Väners
borgs Kommuns kulturpris år 1985.
Inträdde i Gillet 1966.

Köpmannen Bengt-Olof Sjöström, född den 27 januari
1922 i Vassända-Naglum, avled i Vänersborg den 14
februari 1991. Efter genomgångna skolor anställdes
Bengt-Olof Sjöström i den gamla välkända Väners
borgsfirman Zetterbergs Skor, som då, och under lång
tid, var inrymd i fastigheten Edsgatan 25. I den firman
lade Sjöström grunden till sitt gedigna branschkunnan
de, som ledde till att han övertog firman och framgångs
rikt drev den under firmanamnet Zetterbergs Eftr.
Inträdde i Gillet 1965.

Snickaremästaren Wäinö Salonen, född i Vänersborg
den 14 juni 1911, avled i sin födelsestad den 16 februari
1991. Efter slutad skolgång började Wäinö Salonen sin
långa yrkesbana vid Albinssons Bussbolag i Trollhättan,
där han var med om att bygga karosser till omnibussar.
1930 återvände han till Vänersborg och till sin faders,
Emil Salonens Vagnmakeri- och Karosseriverkstad på
Lilla Vassbotten. 1947 övertog han, tillsammans med
brodern Risto, firman. Bröderna Salonen gjorde sig
kända som de allra yppersta i vårt land då det gällde in
redningssnickerier . På olika platser vittnar deras verk
om synnerligen stort yrkeskunnande. Wäinö Salonen
var en god representant för den stabilitet som präglade
gårdagens hantverkare.
Trots många gånger långa och ansträngande arbetsda

gar hann Wäinö Salonen med att delta i stadens föreningsliv bland annat i Vänersborgs
Motorbåtsklubb, Vänersborgs Segelsällskap och Blåsuts Trädgårdsodlareförening.
Inträdde i Gillet 1985.
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Brukstjänstemannen Bertil Åberg, född i Vänersborg
den 25 oktober 1900, avled i Vargön den 22 februari
1991. Efter avslutad skolgång i Vänersborg utbildade
Bertil Åberg sig till elektriker. Redan som ung vann han
anställning vid Wargöns Bruk där han fram till sin pen
sionering svarade för de elektriska arbetena och även
för eldistributionen till Vargöns samhälle.
Bertil Åberg var under hela sin långa levnad livligt
idrottsintresserad. Bandysporten låg honom närmast
hjärtat och han deltog under ungdomsåren i IFK Vä
nersborgs representationslag. Under många år verkade
han som lagledare och ungdomsledare i Vargöns Sport
klubb. Inom Västgötabandyn verkade han även som do
mare under flera år.
Bertil Åberg tillhörde Vänersborgs Arbetareförening se
dan ungdomsåren. Inträdde i Gillet 1955.

Sjukvårdaren Aller Olsson, född i Vänersborg den
19 juli 1909, avled i födelsestaden den 2 mars 1991. Ef
ter genomgången skola erhöll Aller Olsson anställning i
Axel Thunblads Speceriaffär på Residensgatan, där han
arbetade fram till sin värnpliktstjänstgöring. Efter den
vann han anställning som sjukvårdare vid Källshagens
sjukhus, en anställning som han innehade fram till sin
pensionering.
Aller Olsson var i sin ungdom en mycket skicklig och
framgångsrik idrottsman, framför allt inom bandyn,
där han i Vänersborgs Idrottsförenings röda tröjor hem
förde en lång rad seriesegrar och distriktsmästerskap.
Som bandyspelare blev Aller Olsson, tillsammans med
kedjekamraten Arvid "Pusak" Fagerström, legendarisk
och räknas som en av våra stora grabbar i Västgötaban
dyns ärorika historia.

Aller Olsson var en hängiven bridgespelare och medlem i Källshagens Bridgeklubb.
Inträdde i Gillet 1967.
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Direktören Kurt Wulf, född den 20 maj 1903 i Uppsala,
avled i Vänersborg den 11 mars 1991.
Efter studier vid handelshögskolan i Danabriick tjänst
gjorde han som kassör vid Wulfsägda Tenggrenstorps
Tegelbruk i Vänersborg.
1935 bildades familjeföretaget Wulf & Co AB med Kurt
Wulf som verkställande direktör och snart kunde han
till företaget knyta generalagenturen för bilfabriken
Borgwardwerke i Bremen samt kontrakt med Imbert
fabriken i Köln omfattande patent- och tillverkningsrätt
för Imbert vedgasaggregat - en agentur som under
krigsårens bensinbrist kom att spela en avgörande roll
att hålla nyttotrafiken igång i landet. Sedan Borgward
werke 1961 upphörde verkade företaget under ett antal
år som generalagent för Fiat.

Kurt Wulf startade även kommanditbolaget Wuco som drev agenturverksamhet inom
transportsektorn samt tillverkning och försäljning av släpvagnar och husvagnar.
Kurt Wulf var en utpräglad friluftsmänniska och intresserad jägare.
Inträdde i Gillet 1963.

Kyrkovaktmästaren Thure Högberg, född i Kristine för
samling, Göteborg, avled i Vänersborg den 4 maj 1991.
Thure Högberg växte upp i Väne-Ryr och kom i mycket
unga år in i Vänersborgs affärsliv genom sin anställning
hos Ernst W. Erikssons Speceriaffär vid Edsgatan. År
1941 efterträdde han Viktor Hansson som kyrkovakt
mästare och föreståndare för krematoriet i Vänersborg.
Liksom sin företrädare var Thure Högberg en högt vär
derad och uppskattad kyrkotjänare. Han var ålderman i
Par Bricole och medlem i Pensionärsföreningen Lilla
Paris. Hans stora fritidsintressen var fiske och som
marstugan vid Örbacka i Väne-Ryr.
Inträdde i Gillet 1971.
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Landstingsassistenten Henry Eriksson, född i Väners
borg den 5 mars 1909, avled i Habo den 14 juni 1991.
Efter avlagd studentexamen vid Högre Allmänna Läro
verket i Vänersborg 1929, erhöll han anställning vid En
skilda Banken i Vänersborg. Åren 1933-1934 var han
anställd som biträdande arbetsledare vid Vänersborgs
stad. 1935 till 1941 var han anställd vid Västerbygdens
Vattendomstol och vid olika Domsagor. 1941 anställdes
han som assistent vid Landstinget i Älvsborgs län, där
han verkade fram till 1981 då han med familjen flyttade
till Habo. Under sin tjänst vid Landstinget innehade han
det administrativa chefsskapet för Folktandvården och
Distriktssköterskevården.
Redan i uppväxtåren väcktes Henry Erikssons idrotts
intresse och han följde Vänersborgsidrotten med stort

intresse under hela sin levnad. Under en följd av år var han ordförande i Vänersborgs
Idrottsförening.
Musiken var ett annat av Henry Erikssons stora intresse. Själv var han skicklig och flitig
utövare av musik och som ung spelade han tillsammans med sin kusin, Elsa Spetz, vid bio
föreställningar i Folkets Hus, Vargön. Han var en av stöttepelarna i musikkapellet "Bon
Capaux" och i Vänersborgsorkestern "Six men jazz".
Inträdde i Gillet 1955.

Kammarherre Erik Torstensson Uggla, född i Lund den
17 februari 1906, avled i Vänersborg den 14 juni 1991.
Efter juridisk kandidatexamen vid universitet i Lund
1936, fullgjorde han under åren 1937-1939 tingstjänst
göring vid Flundre- Väne och Björke Domsaga. År 1940
knöts Erik Uggla till Västerbygdens Vattendomstol, där
han verkade fram till 1971. Under denna tid innehade
han även uppdrag som auditör vid Skaraborgs Flygflot
tilj och Älvsborgs försvarsområde.
Ett av Erik Ugglas största intresse var personhistoria.
Detta intresse resulterade bland annat i författandet av
ett flertal biografiska uppslagsböcker. 1950 utgav han,
tillsammans med borgmästaren Jarl Prom, Svensk
Juristmatrikel. För sitt författarskap utsågs Erik Uggla
till hedersledamot i Västra Sveriges Genealogiska Före

ning. Han deltog även i Vänersborg föreningsliv och var bland annat vice ordförande i Vä
nersborgs Humanistiska Förbund, medlem i Frimurarorden och ordförande i Brödraföre
ningen Andreascirkeln. Erik Ugglas personkännedom var omvittnat gedigen och han dela
de gärna med sig av sina kunskaper. han besatt särskilt stor kunnighet beträffande rang
frågor och i den egenskapen anlitades han ofta av Riksmarskalkämbetet. Han var även
medlem i Vänersborgs Rotaryklubb. Inträdde i Gillet 1970.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
Lo.m. 30/6 1991
HEDERSLEDAMOT

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

Lind, Sven, Direktör, Vänersborg

Sahlin, Sten, Direktör, Vänersborg

Thernquist, Ole, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART "TARREN", Kungshamn .
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, ersättare
i styrelsen .
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .
AMGÅRD, GUNNAR, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg .

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .

*ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
ANDERSSON, DAVID, Angered .

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
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1954 86
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1948 87
1935 75
1966 80
1965 78

1944 58
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1968 78
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1947 88
1907 82
1940 74
19I3 87
1917 43
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1957 88
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1966 89
1915 51
1946 84
1951 89
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ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef. .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg -..

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg _..
ANDERSSON, NILS, Vänersborg _.

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg _..
**ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .

ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo _..
ANDERSSON, ROLF, Mellerud , .
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg .

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde .
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, VerksLmontör, Vänersborg ' .
ANDOLF, NILS, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör,Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön .
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön ' .
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora .
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan .

*ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
*ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
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1947
1932
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1936
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83
74
83
85
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80
59
88
83
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80
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35
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80
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45
70
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83
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83
82
82
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90
61
75
81
60
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ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg .
"BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .

"BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .

BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .

"BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .

"BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg " .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

"BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
"BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborgständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

"BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
"BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNER, JONAS, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .

"BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

"BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .

BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .' .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .

"BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .

"BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. 2:eålderman .
"BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
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*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla oo.

BLOMGREN, ERIK, Vänersborg o oo

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg o.

BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg . o o ooo

BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg oo.

BLOMGREN, MATS, Vänersborg o o. o

BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg ooo.

BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg o oo.

BOBERG, MARKUS, Stud, Vänersborg o.

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Vänersborg o o.

BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg o o .

BRATTWALL, JAN, Bitr landstingsdirektör, Vänersborg .

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Äsa o.. o. o o .

BROCKNER, KURT, Skellefteå. o o " .

BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg o .

BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg o .

BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde o o .

BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg o o .

BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg o .

BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .

CARLEN, BENGT, Vargön .. o... o... o o o o o .

CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg o. o .

CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg o .

**CEDERGREN, STIG, Kanslidirektör, Gävle .

*CEDERHOLM, ÄKE, Direktör, Uddevalla o o' o.. o .

CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .

CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg o o .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Planerare, Vänersborg . o o .

*DAFGÄRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby o o .

*DAFGÄRD, HENRY, fdo Köpman, Vänersborg .. o. o o .

*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle o.. o .

*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .. o. o .

DAHLGREN, EBER, Apparatskötare, Vänersborg . o o .

DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg o o o

DAHLLÖF, MATS, Vänersborg o.. o .

DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråingo Brastad " .

DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg o

DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg o

*DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg o.. o o.

DETTER, THURE, Direktör, Malmö oo
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DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

"EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, Göteborg .

"EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .

"EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .

"EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

"ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

"EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Kjällby .

"ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
"ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färgelanda ständig medlem ..

"ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

"ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
"ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .

"ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
"ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, Fritidschef, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .
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*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem. Bisittare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .. , .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

*ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, BERTIL, Direktör, Uppsala , , .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg , .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg , .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

*FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg "
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .. , '" .

FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg , .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda .
FOCK, EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg '" .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .
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*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg oooooooooooooooooooooo
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg oooooooooooooooooooooooo
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg ooooooooooooo

*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg oooooooooooooooooo
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooo
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg oooooooooooooooooooooo

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby ooooooooooooooooooooooooooooo
GILLBERG, ANDERS, Köpman, Trollhättan ooooooooooooooooooo

*GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan oooooooooooooo. oooo.
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg . oooooooooooo. ooooooo
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg oooooooooooooooo

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ooooooooo. o
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla oooo' oooooooooooooo
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg ooooooo. ooooooo. o.. o

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma ooooo' ooooooooo
*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg oooooooo. ooooooooo
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg ooo' o. oooooooooooo

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm oo. ooooooooo
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla o. oo. ooooooooooo'
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ooooooooooo.

*GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg oooooooooooo
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg . ooooooooooo

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg oooo... o. o. o.
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg . oo. ooooooo' o.
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås ooo. oo. oooo. o. ooooo.
GUSTAVSSON, JOHN Vo, Postmästare, Vänersborg ooooo. ooooo.
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg o. ooooooooooooo.. o. oooo'

*GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg oo.. o. o. ooo
*HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed ooooo. oo. o. oooo. ooooooo
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed . o. o.... oooooooooooo

uHAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg ooooo. o. ooo.
*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg
ständig medlem. Bisittare i styrelsen ooo. oooo. oo. ooo. ooo.. o. ooooo
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ooooooo.. ooooooo
HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan ooo' ooooooo.. ooo. ooo
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg oooooooooooooo.. o. o. o. o
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg oooooo.. ooooooo

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg o. oo' o. o. oooooooooooooo
*HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ooooo.. o. o. ooo

HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent; Vänersborg ooooooooo
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ooooo. o.. oooooooo. o.
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg oo.. oo. o. oo
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg ooooooooooooo. ooooooooooo.

*HALLQVIST, TAGE, Med.lico, Vänersborg o. oo. oooooo.. ooooooo
HALLQVIST, TOMAS, Laboassistent, Vänersborg ooooo.. oo' oooo
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HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, DistLchef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg . '" "
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen " .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg '" ., . " .

*HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
*HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg , .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg '"
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön , .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås , .
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .

*HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg , " .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg '" ., .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

*HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan " .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HULTIN, HENRIK, Landstingsdirektör, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg "
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .

*HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad , .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .
*JANSON , LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .
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**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga '" .

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .

JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .

JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg " .

JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg '" .

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .

*JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem o

*JENNISCHE, PER, FiI.dr. Uppsala ständig medlem. o " ..

JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem o.

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda o o. oo

JOACHIMSSON, SVEN, fdo Överläkare, Vänersborg o oo

JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkmo, Vänersborg ständig medlem . o..

JOHAt~SSOt~,At~TOt~,Fd. Instruktör, Vänersborg o •••

JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem o.. o o

JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem o. o o .
*JOHANSSON, EVERT, TransportIedare, Vänersborg . o o.. o .

JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg o .

*JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg o. o o.. o

JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg oo o .

JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg oo o .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg o o o.. o..

JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kumla o. o .

JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg o..

JOHANSSON, HENRIK, Herr, Vänersborg o o .

JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .

*JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma oo o. o .

*JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg . oo o .

*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg o .

JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .. oo.. o o .

JOHANSSON, CARL-ERIK, Skolchef, Vänersborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg oo .

JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg oo o .

JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg . o.. o o

JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem. o .

JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön. o '" ..
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg o.. o. oo
JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund .. o .

JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg . o o.. o

JOHANSSON, PETER, Studerande, Vänersborg o .

JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem o o.

JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde. oo o o .

*JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
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JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg oooooooooooooo
*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg oooooooooooooooo
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ooooooooooooooo
JOHANSSON, THOMAS, Reservde!sman, Vänersborg oooooooo. o
JOHANSSON, THURE, Vänersborg . ooo. oo. oo. o. oooooo. o. o...
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborgständig medlem. ooo. o
JONASSON , EVERT, Aukt. revisor, Göteborg ooooooo. ooo. o. o.. o
JONSSON, BROR, Målare, Vargön . o. o. oooo. ooooo. o. o. oooo.. o
JONSSON, GUNNAR, Elektriker, Trollhättan ooooooooooo. ooo.. o
JONSON GUNNAR, O., Göteborg o. ooooooooo.. o. ooooo. oo o

*JONSSON, BENGT Ro, Professor, Solna ooo. oooo. o... oooooo .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg oo. o. oooooo.. oooooooo. oooo.. o

*JONSSON, ERIK, Vänersborg . ooooooo. ooo.. ooo. o. oo. oooooo...
*JONSSON, HELGE, Vänersborg o. oo. oooooo. oooo. oooooooo. o.. o
*JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg . ooo. o. o..
JONSSON, LARS, Vänersborg oooo" ooo.... oo. oooooooo. o. oooo

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg . oo. oo. oo. o. ooooo. oo...
*JONSSON, SVEN, Vänersborg ooooo. ooo.. o. ooooooo' o.. oo. oooo
JONSSON, TAGE, l:ePostiljon, Vänersborg o... ooooooo. o. oo...
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby. ooooooo' o. oooo. ooo

*JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg oo. o. o. o. ooo..
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg o. o. oooooooo. o. o
JOSEFSSON, PÄR, FREDERICK, Vargön. o. ooooooo' o. oooooooo

*JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv o. oo' o. oo.. o. o. ooo. oo. oo..
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg oo. o. o. oooo.
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg o.. oo.. o. oo. oooooo. o. oo.. oo
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .. ooo. o.. o oooo. ooooo..
JÖNSSON, GUSTAF, Distr.chef, Vänersborg . ooo. o. oo.. o. oo.. oo
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg o. oo.. o. o.' o.. oooooo.
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .. o.... oo. ooo. ooooo
KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg oooo.. o. oooo. o. oo. ooo
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda o. oo. o. o. o. ooooo

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .. o. o.. o. o. o. ooo.
*CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem. o

**CARLSSON, ELOF, fdo Direktör, Vänersborgständig medlem oooo
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg oo. oo. oo. oooooo
KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .. ooooo. oo. o. o. o.. o. oo... o. o. o. o. o. ooo...
CARLSSON, HERBERT, Konstnär, Åre ständig medlem. ooo. o. o.
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg oo. o.. o. ooo. o. o..
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg . o. o... o. oo. o..

uCARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg o" o. o.. oo. o
*CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg o.' o.... oo...
*CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Göteborg ständig medlem. o. o
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg oo. oooo.' o. o. ooo...
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KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .
*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
KARLSSON LARS URBAN, Elektriker, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborgständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON,SVEN, l:epostilj., Vänersborg .
KARLSSON, ULF, Elektriker, Vänersborg .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .

*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .

*KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KNUTSSON, BO, Pol. mag., Vänersborg .

*KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .

*LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg '" .
*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
*LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .
*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborgständig medlem .
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .
LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg 1:e ålderman
Innehavare av gillets medalj (1990) .
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LARSSON, STIG OVE, Vo Montör, Vänersborg o. oo. o.
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg oo o.
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg . o ooo .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg o.. o o oo
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg o.. o o..
LARSSON, ÅKE, Vänersborg o o. o o.. oo. o.
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode '" oo oo .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg o.. o.. o o. oo

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg oo. o .
LIND, HÅKAN, Jur.kando, Vänersborg, krönikör o o. oo.. oo
LIND, JESPER, Vänersborg oo ooo o oo.. oo

*LIND, LARS, Civilingenjör, Floda ooo. o. o.. o o o .
*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg oo .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad. ooo o.. o o.

**LIND, SVEN, fdo Disponent, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot o •••••••••

*LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Vänersborg ..... oooo. o.. o
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön o o. oo

*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg o .
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg oo. ooo .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön oooo. oooo oooo. oo.. o .

*LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala. ooo. ooo. o .
LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad. oooo..... o... oo. oooo .
LINDEN, LARS, Civilingo, Vänersborgständig medlem o o
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem oo. oo oo
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm o.. oo .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg oo.. ooo. o o .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ooooo o
*LINDGREN, GÖSTA, fdo Byggnadssnickare, Örebro oooo.. ooo
*LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg . o.. o...
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg . o o. o.. o. o.
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg oo.. o.. o o. o.

*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg o. o ooo. o o .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg . oo.. o .

**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälvo ... o. o. ooo.. o .
**LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Karlstad o o. ooo. ooo. o .
**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum . ooo.. oo.. o o. o .
*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken o. o. o. o o
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa . o .
LISS, PER ARNE, Vänersborg o.. oo. o. o.. ooooooo. oo. o. oo .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg . ooo. oooo .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg o. o. o.. o .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö o. o. ooo.. o oo. o.. o
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1929 70
1914 75
1932 87
1927 77

1944 77

1935 79
1920 85
1908 46
1948 54
1975 83
1944 50
1930 57
1920 45

1913 40
1938 66
1949 66
1921 60
1954 83
1979 88
1944 65
1945 87
1939 86
1954 75
1927 62
1916 88
1985 85
1914 54
1903 55
1921 65
1914 77

1923 77
1921 (57)74
1932 76
1914 37
1911 35
1908 30
1918 63
1912 55
1940 67
1949 75
1919 81
1913 55
1947 85
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LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .

*LUNDBORG, BO, Operasångare, Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

*LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Brålanda .
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQUIST, BIRGER, Distr.chef, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

*LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Norrköping , .
LÅNG, SVEN, Uddevalla .
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie, Vänersborg .
LÖVBERG, THORE, Fd chefsåklagare , .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
*MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg .
MELLRYD, LENNART, Kriminalinspektör, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg '"
MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud .

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
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1947
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42
73
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67
80
49
53
88
69
52
52
69
55
87
89
64
76
80
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65
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80
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52
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85
55
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MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg . o. ooo
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .. o o. o. o.

*MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg o.. o.
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Västra Frölunda o oo

*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .. o o o o
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .. o.. o ooo
NIKLASSON, JAN, Vänersborg oooo. o o o .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg o. o o .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra o o

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg o' .
NILSSON, HANS, Skene o.. o..... ooo... o... o.. oo o o
NILSSON, HOLGER, Hantvoförest. Vänersborg .. o oo o

*NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg . o ooo oo.
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg o o..

*NILSSON, PER GUNNAR fdo Linjemästare, Värnamo o
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo ooo. o o
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ... ooo o oo.. o .

uNILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg . o o. o.. o..
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg . o. o.. ooo.. oo.....
NILSSON, STURE, Musikledare, Vargön o oo o.. o.. o
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg o.. o o. o .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .. o o.. o.. o
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg o. o. o. o o o .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn ... o.. o o. o .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg .
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping o o. o' . o .
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg . oo o. o. o o. o. o o
NYMARK, IVAN, Vänersborg .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg o o.. o .
ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .. o o. oo oo.
ODELlUS, SVEN ERIK, Vänersborg o..
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg o o .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .. oo.. o.. o. o. o.. o .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg o o. o.. o. o.. o .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg o.. o .
OLSSON, GERT, Bitr.länsarkitekt, Vänersborg . oo. o. o o.. o. o
OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem. o .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg o o
OLSSON, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn .
OLSSON, CHRISTER, Vo Montör, Vänersborg o..
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg . o oo.. o. o .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg . oo o. ooo o .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg o o .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg oo.. ooo o.. o. o
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1955
1948
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1935
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1949
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90
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60
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56
83
50
88
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66
78
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80
89
41
58
90
81
53
81
87
77
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89
89
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79
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82
83
75
78
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*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gil/ets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

*PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERMVALL, IVAR, Socionom, Vänersborg .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg ,. '" .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, MORGON, Ingenjör, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .
PERSSON, THORE, l:e byråsekr. Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .

*RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
RANER, STEN ERIK, Leg.1äkare, Göteborg .

*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
*REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .
RISBERG, SVEN, Trädgårdstekniker, Vänersborg .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

46

1915
1945
1919
1937
1930
1933

1910
1947
1960
1965
1942
1965
1937
1909
1923
1957
1974
1923
1969
1925
1919
1919
1943
1923
1925
1937
1922
1914
1914

1923
1929
1914
1948
1943
1919
1947
1933
1905
1967
1944
1923
1908
1938

55
83
74
88
82
76

52
76
85
85
76
85
65
54
88
88
90
76
90
77
70
80
71
77

81
86
87
59
51

52
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**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborgständig medlem .

*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp .
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg , .
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm .
RUDSTRÖM, LARS, Traf.plan., Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.vattenrättsingenjör, Vänersborg .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .
SAHLIN, EDGAR, F.hand!., Vänersborg .

'SAHLIN, PER-ANDERS, Fi!.kand., Enskede .
**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg Bisittare,

innehavare av gillets medalj (1975) Gillets hedersledamot .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg .
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg " ., .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg .
SALONEN, RISTO, Snickarmästare, Vänersborg .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan , .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg '" .. , .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .

*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .

*SKAGSTEDT, MELKER, fd. Byrådir., Vällingby " .
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SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen .

·SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

·SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

··STENSTRÖM, LARS, I :ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

··STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
·STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, ROLAND, Trollhättan .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Vänersborg .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg . '" .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, El.montör, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

·SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
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SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

"SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg , "

"SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg , .

SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg .

SVENSSON, EVERT, Vällingby o..

SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .
""SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg O" ••• o .

SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping .

SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg . o o. oo'

SVENSSON, LENNART, Vänersborg o. o. oo.

SVENSSON, OLLE, Vänersborg o o.

SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg oo oo

SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem o..

"SVÄRD, TAGE, Helsingborg o.. o o..

"SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn o oo.
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg o ooo
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, VetIanda o. o

SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg .. o ooo

SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg o o. o oo.

SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg o o. oo.

SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .. oo o. oo.

"SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg o ooo

SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg oo ooo

"TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ooo
"TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Stockholm

ständig medlem o oo.. o o o o. o. o. o. oo.

TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg o oo. o.. o o.. o o.

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg . oo o. oo.

"THERNQUIST, KJELL, RedovisnokonsuIt, Vänersborg Kassajogde
Innehavare av Gillets medalj (1990) o o.. ooo.

""THERNQUIST, OLE, fdo Handelsträdgomäst., Vänersborgo

Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot o.. o. o.

"THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .. o ooo

THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg oo.

"THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg o. o oo.

"TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg o.. ooo. o.. o ooo
"TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad O' o. oo.
"TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, A1ingsås o o oo.

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .. o oo.

"TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg o oo.

TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg o oo.

TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås. o o. o oo.

TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde oo.

THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla oo.

THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg O' •• o oo.
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THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg '" ., .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg '" .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .

TORNBERG, PETER, Vänersborg .
**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .

TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .

ULLDAHL, Conny, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WADMAN, INGWAR, I:e byråsekreterare, Vänersborg .
WAHLIN, BJÖRN, DistLöverläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare
Innehavare av Gillets medalj (1989) .

WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön .

WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål .
WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör, Åmål .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål .

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
*WEISS, ANDERS, ByrådiL, Karlstad .
*WELANDER, GÖSTA, BitL Länspolismästare, Järfälla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg " .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNERHOLM, IVAR, F.lasarettsläkare, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersbörg .

*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .
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1922
1963
1934
1973
1905
1942
1933
1956
1931
1919
1941
1943
1940
1949
1920
1942

1932
1960
1930
1943
1937
1927
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1898
1966
1923
1925
1935
1936
1956
1952

83
82
75
75
18
80
85
88
87
75
69
89
83
80
69
85

51
71
82
85
90
77

78
82
83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
82
80
80
60
86
72
77

77



*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

**WETTERLUNDH, SUNE, VerksLdirektör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg .

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg .
*WIKNER, ALFRED, New york .

VILGEUS, LASSE, Skyddsingenjör, Vänersborg .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WÄDDING, ÅKE, Överingenjör, Vällingby .
WÄLLERSTEN, STIG-GÖRAN, Lärare, Vänersborg .
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .

*ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖSTERBERG, J/~N, Inköpschef, Ljungskile .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar 881

* tilldelad 25-årstecknet.
** tilldelad 50-års tecknet.

1917
1944
1917
1940
1924
1928
1923
1915
1950
1938
1945
1904
1912
1919
1899
1943
1950
1943
1918
1947
1918
1928
1916
1945
1917
1950
1920
1958
1930
1923
1903
1922
1902
1924
1937
1933
1920

52
84
76
76
90
81
77
77

80
74
75
28
87
58
66
88
63
89
88
90
87
53
83
88
64

64

55
74
75
61
69
46
42
85
90
72
74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
462 34 Vänersborg
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1990, Gillets 85:e verksamhetsår.

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma den 18 april i Skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadags afton den
2 november 1990. Den officiella Högtidsstämman ägde rum på Com In
Center på Drottninggatan varefter förflyttning skedde till Kulturhusets
festvåning där gillebrödernas damer väntade för hög~idsmiddag med
dans.

Vid Högtidsstämman tilldelades gillebröderna Ragnar Nilsson och
Nils Sterner Gillets 50-årstecken och gillebröderna Ragnar Behrns, Carl
Otto Carlsson, Gunnar V Ericsson, Åke Falk, Gösta Gillberg, Paul
Gustafsson, Olof Hallingberg, Lars Janson, Gunnar Johansson, Henry
Jonsson, Gösta Larsson, Anders Lindberg, Bo Lundborg, Carl-Erik
Mångberg, Carl-Erik Nilsson, Harald Nissen, Gunnar Rahm, Tor Reh
man, Per Arne Söderström, Anders Weiss, Alfred Wikner, Christer An
dersson, Per Anders Sahlin och Per Gunnar Nilsson Gillets 25
årstecken.

Gillebröderna Stig Larsson och Kjell Thernquist tilldelades Gillets
medalj.
Axel W Eriksson-medaljen utdelades under solenna former till profes
sor Gustaf Rudebeck, Lund.

Gillet har haft 11 protokollförda sammanträden, varjämte annat
samråd ägt rum.

Styrelse och beredningsnämnd har dessutom varit samlade till arbets-
sammanträde för skötsel och tillsyn av trädgården runt Gillets lokaler.

Gillets Årsskrift har utkommit med sin 59:e årgång.
Vid årets slut hade gillet ca 900 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av

granskningsmännens berättelse.
Vid Högtidsstämman valdes Stig Larsson till Förste Ålderman efter

Sven Lind som avböjt återval.
Inom sig har styrelsen för innevarande är utsett Mauritz Björnberg till
Andre Ålderman, Carl-Viking Wahlin till Gilleskrivare, Kjell Thern
quist till Kassafogde och Evert Lundborg till Gillevärd, Håkan Lind till
Krönikör samt Gunnar Skoogh till Bisittare.

Vänersborg den 17 april 1991

Sven Lind

Kjell Thernquist

Carl-Viking Wahlin
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Stig Larsson

Evert Lundborg

Sten Sahlin

Mauritz Björnberg
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Arsbokslut 1990
Resultaträkning
Intäkter
Försäljning konstrnappar .
Försäljning övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet .
Ränteintäkter Fonder .
Övriga intäkter .

5.975,
1.710,

58.725,
31.953,62
29.682,00

8.592,20

136.637,82

Kostnader
Kostnad årsskrift 45.015,-
avg annonsintäkt -14.900,-
Inköp konstrnappar .
Lokalkostnad .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar mm .
Medlemsregistrering .
Annonsering .
Skatter Fonder .
Övriga kostnader .

Årets överskott

30.115,
0,-

37.267,60
5.802,00
2.297,00
5.849,-

10.598,
1.206,20
2.680,
1.590,30

97.405,10
39.232,72

Balansräkning
Tillgångar
Kassa, postgiro, bank
Gillet " 318.955,75
Fonder 306.802,09
Diverse fordringar 17.525,-

643.282,84

136.637,82

Skulder och eget kapital
Diverseskulder 20.181,00
Eget kapital Fonder 306.148,09
Eget kapital Gillet 316.953,75

643.282,84

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknande, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1990, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning.

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 4 april 1991

Åke Gillberg
Granskningsman

Mats Niklasson
Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1989

Styrelse

LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Andre Ålderman 1990 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Gilleskrivare 1985 (1972)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Kassajogde (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968 (1968) Gillevärd
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Bisittare, 1990 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Bisittare 1990 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Ersättare 1990
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Ersättare 1990

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman
BERGER, GUNNAR, Ingenjör
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND, HÅKAN, Jur. kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman

Årsskriftsnämnd

LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN , CARL-VIKING, Banktjänsteman
LIND, HÅKAN, Jur. kand.
HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

LÅNG, KENT, Bankdirektör, Ersättare
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979

f.d. Disponenten Sven Lind 1980-1990
Direktör Stig Larsson 1991-

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

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE.

2:a åldermor Inga Lisa Sundefors
2:e gilleskr. Anita Svanberg

I:a åldermor
l:a gilleskrivare
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivarie:
Adventskommitte:
Siffergranskare:
Ersättare:

Mary Janson
Greta Brorson
Gerda Ström
Birgitta Robertson
Anita Nilsson
Maj-Brith Wallin
Marianne Bemtson
Maj-Britt Mellqvist
Carin Arvidsson
Sigrid WesterIund
Olga Falk

Elvy Eriksson
Maj-Britt Mellqvist

Britt Johansson

Alva Öberg
Margit Andersson
Birgit Skoogh

Gerda Ström
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LÅNA KLOKT
TILLVILLA/BoSTADSRÄTT

STADSHYPOTEK TAR INGA AVGIFTER FÖR:

~ 0:-
..I-G""o1-e4~'f.JM~~~e:v 0:

0:
Qe_

Ta inte första bästa lån, utan jämfÖr alltid med
Stadshypotek.

Du kan spara tusenlappar på att ta ditt lån för
köp och/eller renovering av villa eller bostadsrätt
i Stadshypotek.

Tala med närmaste Stadshypotek.

&vi ~ St~d5t}ypotel<.IJI VASTGOTA-DAL
Box 136, Edsgatan 11 C, Vänersborg. Telefon 0521-77100.

Stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder



l II

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Tel. 13475

Vänersborg

J:,

e~l!ert
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT
Edsgatan 19 C

Tel. 0521 - 140 34

Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700
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Vid behov av
eldningsolja ring
0521/157 11
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Bertil Johanssons Oljor
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 1216
46228 VÄNERSBORG
TEL. 0521-77700
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Industrigatan 11, 461 37 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520/339 30, 36620.



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

era
När det gäller bilköp O
Gör som de flesta
Välj Ford hos

Företaget med kunden i focus.

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

RolfJacobsson

företagarens nära
rådgivare och samtalspartner

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

Telefon 105 60

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314
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Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



EnSaab
känns

alltid ny
VÄLKOMMEN!

SAAB-ANA
VÄNERSBORG - Tel 0521/19000

<il",..
~~'. R F·

-t" ••,,"

Svårt att skilja dem åt? _
Det är under skalet den nya
tekniken sitter. den som gör bilen roligare att köra. På
några år händer det mycket. Så vill du ha en bil med fler
finesser. byt upp dig till en nästan ny Saab 900.

Du gör ett säkrare val. Och köregenskaperna, åkkom·
forten och den avancerade tekniken gör att en Saab all
tid känns ny.

Kör lite säkrare. Kör Saab 900.

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg

Vi ger personlig service

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG

GöRAN HAG BORG

Tel. 0521/603 90

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55
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Gillebröder!
Drick mer vatten - Oxygenvatten

AB SUNDOX. Box 234, S-46223 Vänersborg. Tel. 0521-14180

VÄLKOMMEN
Till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, Tel. 0521·66055
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Andersson, larsson & CO
VANERSBORG - Telefon 610 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

----VÄNERSBORGS---
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer, stålkonstruktioner Postadress Box 3082
maskinbearbetning 46203 VÄNERSBORG

Telefon 0521-820 20 - MBS nr 0047-40825
MOBIL 010-372773,373917

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

CARLSSONS TRYCKERI
Kyrkogatan 2) • Box) 34 • 46222 Vänersborg

Telefon 052) -62025 • Telefax 052) - ) 9) ) 9
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NJ NORDOANKEN
KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521118005

Poul Olsens
Frisersalonger AB

1 VAN. 0521-66830 2 v. 66831
EDSGATAN 20 46233 VÄNERSBORG

KURSLOKAL Ö. SID. FISKEBÄCKSKIL 0523-23073



Föreningsbanken - landets enda medlemsägda
bank.

DIN BANK!

Föreningsbanken~
Kungsgatan 5 A, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

VOLVO

Johannesbergsvägen l, Tel. 0521/121 00
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DUKA
Glas Porslin

66

Edsgatan 19, Vänersborg
Tel. 0521-10253

Vänersborgs Museum
är ett av Sveriges äldsta landsortsmuseer. Det öppnades för allmänheten
1891 och har bl a ett mycket stort museihistoriskt värde. Museet speglar
en gången tids uppfattning om ett museums roll, nämligen att besökaren
inte bara skulle lära, han skulle också uppleva och känna skönhet och
andakt.
Byggnaden innehåller märkliga samlingar, som afrikanska fåglar, nordis
ka djur, västsvensk forntid, egyptiska gravfynd, Birger Sjöberg-rum, Jo
hanna Brunsson-vävnader, porslin, polismuseum m m.

Museet är väl värt ett besök - Välkommen!

Öppet tisd.-sönd. 12-16 - fri entre.

Älvsborgs Länsmuseum



MedJuristerna
bakom ryggen
blir det
rätt och riktigt

~ lnsterna.
Sparbanken Väst
Mer an bank for pengarna

VL-RESOR

Telefax 65130
Mobiltfn 010

370360. 370361
370362.370363
370364. 371089

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

SPECIALRESOR ÄR VAR SPECIALITET!
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETI o. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

: ;g::~~~~;:~~;R 0521·· ~:~o"i;.~~OR I_:
• GRUPPRESOR 66666 • HANDIKAPPRESOR I

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~

fi'lJ:rnn '" VÄNERSBORCS
_ V" ~~~.~!!!!~.~IK

28 CE 6591
• 28 tums färg-TV med text-TV

(CCT)
• FSQ-bildrör för större och pla

nare bild
• Mörktonot glas ger bättre kon

trast
• 40 programkanaler med Guto

sök
• Eurokontakt och S-kanaler

5990:-
minus Din inbytes-TV

~
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ogo HUSHÖRNAN

Att välja rätt fastighetsbyrå
är början till en bra affär

Q SKARABORGS 0521·12800 VA"NERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänersborgs Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-14250

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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NYBYGGNAD • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
REPARATIONER • UTHYRNING

Industrigatan 5, Vänersborg. Tel. 0521/60100.

"S o bma nog att ry oss om.
Stora nog att ha resurser."

Skaraborgsbanl<en
VÄNERSBORG ---

Bokia
VÄNERSBORGS
BOKHANDEL

KUNGSGATAN 5, BOX 88, 462 21 VÄNERSBORG. TEL. 0521-11000.
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

...ocksåhos
Handelsbanken.
Vänersborg
Tel. 0521-67010

70

KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux.

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/12000
VÄNERSBORG



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

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

Mäklarkonsult LEN NART HANSSON

FÖRMEDLING och VÄRDERING
av

FASTIGHETER

Drottninggatan 18, 46230 Vänersborg
Tel. 19740

BLOMMOGRAM' interflora~

THERNQUlSTS BLOMSTERHANDEL EFTR.
Box 1, Edsgatan 16,46201 Vänersborg

Telefon 0521·10063, 62220
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KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÄTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan S - Tel. 613 SO Tel. 172 16

8ärgningstjänst
Vänersborg

Allt för kontoret
finner Du hos

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521/14800, 15522
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Konfac
Kontors-Utrustning i Vänersborg AB

Tenggrenstorpsvägen 15, 46203 Vänersborg
Tel. 0521-12130



God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

_---I~.•~--

Hos OSS får
du RAD

Välj din bil hos

BLENNERMAlUCSI
- - .

VANERSBORG • TROLLHATTAN Tel. 0521·55350

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

Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7
462 33 Vänersborg
Tel: Växel 13850
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HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänerlborg
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Allt i TV, RADIO och STEREO

Vänersborg • Edsgafan 20 • Tel. 10311



fl ImI&&IBIJM[~ IEIfuG lIm
ELINSTALLATIONER AV LÄG- o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER
FAS. SlEMENS SAMT ELEKTRa-HELIos

TEL. 0521·20652, VARGÖN

J&zutssons .9lntik - och JWnsthandel

•ANTIKVITETER Kungsg. 3 KÖPER ' ..
KONST 46233 Vänersborg SÄUER Medlem av

MÖBLER Tel. 0521-19235 VÄRDE".R Sverige. Konal- och
Bost. 0521·606 48 "" An'ikhandlareförening

[AncJreens ~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde

75



76

"Han som skriver textera på Hardies ska vesst
va en jäkel på att liksom uttrycka sig så man
änna förstår närapå hur saker och ting funge
rar, han skriver vesst

nön krönika till nött U __ J I... .

sällskap i stan me... " n~

LÄS GILLETS KRÖNIKAl REKLAM &GRAFISKA AB

Regementsgatan 29 • 46232 Vänersborg • Tel 0521-621 95

Anteckningar
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Tenggrenstorps tegelbruk var en imponerande byggnad, 5 våningar hög och 240 meter
lång. Som mest hade bruket en årskapacitet av 3 miljoner taktegel, 6 miljoner mursten
samt 1,5 miljoner dräneringsrör. Speciellt under sommarmånaderna sysselsattes som regel
ett hundratal personer.

Från tegelbruk till bilimport
Av Sven Lind

Från tegelbruk till bilimport - en redogörelse i stora drag över väners
borgsföretaget WULF & CO AKTIEBOLAGS uppkomst, utveckling
och avveckling.

Året var 1924
Då köpte bruksägaren Gunnar Wulf Tenggrenstorps tegelbruk, ett av
tre tegelbruk som drevs i Vänersborg sedan början av 1900-talet, och
flyttade med sin familj till Vänersborg. De båda äldsta sönerna utbilda
de sig för att en gång ta över rörelsen, Kurt studerade vid handelshög
skolan i Danabriick och Ivar genomgick tegelteknisk utbildning i Olden
burg.

Tegelbruket drevs i familjen Wulfs regi fram till 1959 då det brann
ner till grunden.

Efter branden arrenderade Ivar Wulf en tid Ödeborgs tegelbruk för
att därefter tillsammans med en kompanjon starta AB Tengrenstorps te
gel - ett agenturföretag i tegelbranschen.
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Wulf o co bildas
Men innan dess hade företaget utvecklats på helt annat sätt. År 1935 bil
dades Wulf & Co Aktiebolag med Kurt Wulf som vd.

Det blev till en början en rik flora artiklar man prövade på, från ban
dyspel och diktafoner till kassaskåp för hemmabruk eldrivna transport
cyklar till bärplansbåtar och segelflygplan med mer eller mindre lyckat
resultat och inte heller i nu nämnd ordning.

Man startade även en skyltfabrik i en del av den nyligen nedlagda
tändsticksfabrikens lokaler. Lokalerna överläts sedermera till Telegraf
verkets verkstad numera TELl stadens största industri. Bilbranschen
lockade emellertid och snart kunde Wulfs till sig knyta generalagenturen
för Hansa-Lloyd Goliathwerke, sedermera Borgwardwerke i Bremen
samt kontrakt med Imbert Generatorer Gesellschaft i Köln omfattande
patent- och tillverkningsrätt på Imbert vedgasgeneratorer .

Så började arbetet med att organisera en försäljnings- och service
verksamhet, inte bara inom företaget utan även runt om i landet.

Bl.a. etablerades dotterföretaget Wulfs Bil AB i Stockholm med
försäljnings- och serviceverkstäder samt återförsäljare i övriga landet.

Andra världskriget
När andra världskriget utbröt i september 1939 blev det ett ofrånkom
ligt avbrott i kontakten med fabriken i Bremen.

Bilden visar Tenggrenstorps tegelbruks vedgasdrivna bilpark.
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Då kom Imbertagenturen väl till pass - en särskild historia inte utan
poänger.

En demonstrationsresa med gengasdriven lastbil hade genomförts
med så klent resultat att herrarna Wulf flög till Köln för att säga upp
kontraktet, som ju innehöll vissa förpliktelser. Men just då började ka
rusellen snurra.

Mjölkcentralen i Stockholm beställde per telefon 100 aggregat, GDG
Biltrafik i Göteborg lika många och landets bilhandlare tävlade om att
komma först i leveranskön.

Ett telex nådde Kurt Wulf i Köln innan han hunnit säga upp agentu
ren och en ny hektisk period i företagets historia började. Leveranserna
kom snart igång från fabriken, men då hela järnvägsvagnar försvann på
vägen på grund av rådande kaos utnyttjade Wulfs tillverkningsrätten
och etablerade samarbete med Thermaenius & Son i Hallsberg samt med
Arvikaverken i Arvika. En försäljning av c:a 15.000 generatorer för
lastbilar, personbilar och traktorer bidrog på ett påtagligt sätt till att
hålla nyttotrafiken igång under bensinbristens tid.

Introducerade husvagnarna
Wulfs hade emellertid flera strängar på sin lyra.

Kommanditbolaget Wuco drev med framgång agenturverksamhet
inom transportsektorn samt tillverkning och försäljning av släpvagnar
och husvagnar. Det var faktiskt Wulf som introducerade husvagnar i
landet. Släpvagnar och chassier konstruerades på eget ritkontor och till
verkades på egen verkstad i Ödeborg som sysselsatte 35 personer. Hus
vagnskarosserna tillverkades vid Slottsbrons Snickerifabrik i Slotts
bron.

Tysklands modernaste bilfabrik
Redan 1938 hade Borgwardwerke invigt Tysklands modernaste bi/fa
brik Bremen Sebaldsbriick och stod därför väl rustat när Wulfs efter
krigets slut återupptog kontakten med Borgwardwerke. Det var till en
början Hansa 1100, en 28 hk limousin och cabriolet som såldes i Sverige
fram till 1949 då Borgward introducerade den första tyska efterkrigsbi
len Hansa 1500/1800 och strax därefter Hansa P 100 med automatisk
luftfj ädring.

I största hemlighet hade Borgwardwerke tagit fram en ny modell
Borgward Isabella, som introducerades i juni 1954. Det kom att bli det
stora lyftet för organisationen. Isabella introducerades samtidigt genom
en uppmärksammad annonskampanj i Stockholm och Göteborg. Den
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Prins Bertil besöker Wuifsmonter på bilutställning i Stockholm. Tv. bruksägaren Gunnar
Wuif och till höger

Kurt Wuif hyllar Borgwardwerkes grundare och chef CARL F W BORG WARD vid en
återförsäljarkonferens i Stockholm.

6



Vid ett tidigt skede etablerades samarbete mellan Wulfs och A Joh Larssons Maskinajjär
AB som representerade Borgward och sedermera Fiat på vänersborgsdistriktet. En Borg
ward lastbil järdig jör leverans.

såldes från början i sådan omfattning att man tvingades införa sälj stopp
innan man fick klart för sig fabrikens leveranskapacitet.

Isabella blev en populär bil. Det bildades Isabellaklubbar runt om i
landet. Det delades ut armbandsur med diplom till kunder som kört
10.000 mil och snart kunde Wulfs införa 10.000 mils motorgaranti som
säljfrämjande åtgärd. Regelbundna återförsäljarträffar både i Sverige
och i Tyskland arrangerades för att stärka sammanhållningen och entu
siasmen inom organisationen.

Framtiden såg nu ljus ut för Wulf & C:o AB när beskedet kom i au
gusti 1961 att Borgwardwerke gått i konkurs.

Wulf disponerade då en nära nog heltäckande säljorganisation med
försäljnings- och serviceinspektörer och en väl fungerande reservdelser
vice - allt uppbyggt kring Borgwardagenturen.

Början till slutet
Med facit i hand vågar man nog påstå att detta var början till slutet för
detta vitala och välrenommerade vänersborgsföretag. Efter en kontakt
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En elegant medlem av Borgwardfamiljen konstaterar återförsäljaren från Norrköping di
rektör MELLFORS med en talande gest. Artikelförfattaren SVEN LIND nickar bifall.
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vid Bilutställningen i Frankfurt kom underhandlingar i gång med Fiat
fabriken, vilket resulterade i att Wulfs anförtroddes Fiat i Sverige. En
samordning av personal och återförsäljarorganisationerna genomfördes
och det började åter ljusna vid horisonten.

Samarbetet pågick 1962-1965, men när Fiat, trots ökade registre
ringssiffror propsade på att tillsätta ytterligare generalagenter i Sverige
valde Wulfs att avstå från vidare samarbete med Fiatfabriken. Från
Fiats anläggning i Bromma fortsatte emellertid Wulfs Bil AB i Stock
holm att sälja Fiat Lo.m 1971.

Under några år i början av 60-talet representerade Wulfs Bil AB både
Skoda och Hillman i Sverige.

1967 såldes Wulfs Bil AB i Stockholm till dåvarande chefen där, dis
ponent Olle Nilsson - ett led i en avvecklingsplan för Wulf & C:o Ak
tiebolag Företagets vd Kurt Wulf hade då efter ett verksamt arbetsliv
uppnått pensionsåldern och då ingen av sönerna i tredje generationen
Wulf var beredd att ta över rodret var en avveckling ofrånkomlig.

Wulfs sysselsatte en tid över 400 personer.

Sven Lind
Ålderman 1980-1990.
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Kollegiet vid H. allm. läroverket
i Vänersborg hösten 1904

Den fotografi, som här återgives, föreställer kollegiet vid Högre allmän
na läroverket i Vänersborg höstterminen 1904. Lärarna stå framför hu
vudingången till den gamla läroverksbyggnaden, som uppfördes under
åren 1867-1869, om- och tillbyggdes 1934 och var i bruk till och med
läsåret 1962-1963 men blev nedriven sommaren 1963. Fotografien är
signerad av Julius Grape, Regeringsgatan 61, Stockholm. Om lärarna
må följande biografiska uppgifter lämnas.

Främre raden från vänster:
Adjunkten Gustaf Wetterlundh, född i Rydaholm, Jönköpings län,

1855 15/3, son av lantbrukaren S. Jansson och Anna Andersson, stu
dent i Lund 1882, fil. kand. 1887, teor. teol. examen 1891, provår i
Lund 1892, prakt. teol. examen 1893, prästvigd 1893 5/6 för Växjö
stift, efter lärartjänster i Växjö och Göteborg adjunkt i kristendom, mo
dersmålet och tyska i Vänersborg 1896-1920, extra lärare 1920-1921;
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regementspastor vid Kungl. Västgöta-Dals regemente 1900, vid Hal
lands regemente 1912, hospitalspredikant i Vänersborg 1905-1906, va
kanskomminister i Väne Ryr 1912-1919, vice pastor i Vänersnäs
1921-1923, dito i Ryda 1923-1925 1/5, v. komminister iSärestad
1925; hade diverse uppdrag i Vänersborg, bl.a som ledamot av skolråd
och kyrkoråd. Död 1929 8/9. - Fader till gillesbrodern Sune Wetter
lundh.

Adjunkten Gösta Setterberg, född i Stockholm 1875 1/1 av läroverks
adjunkten Axel Hugo S. och Sofia Charlotta Askeroth; mogenhetsexa
men vid Norra latinläroverket i Stockholm 1893, student vid Stock
holms högskola, s.å., vid Uppsala universitet 1895 och vid Lunds uni
versitet 1905, fil. kand. 1896, fil. lic. 1899, fil. doktor 1901, S.M.K.
1906; efter provår i Stockholm och lärartjänster i Södertälje, Borlänge,
Halmstad var han adjunkt i matematik och naturlära i Vänersborg
1904-1908; efter adjunktstjänster i Halmstad och Linköping blev han
slutligen lektor vid Linköpings folkskoleseminarium år 1918.

Vik. adjunkten Daniel Hugo Teodor Jungner, född i Jung, Skara
borgs län, 1881 11/12 av lantbrukaren Olaus J. och Inga Maria Larsdot
ter; mogenhetsexamen i Vänersborg 1901, student i Uppsala s.å., fil.
kand. 1904, teol. kand. 1907, fil. lic. 1915, fil. doktor 1922; efter provår
vik. adjunkt i Vänersborg 1904-1905, innehade därefter lärartjänster i
Uppsala och Stockholm, var rektor i Umeå 1925-1930, blev lektor i
kristendom vid Nya Elementarläroverket i Stockholm 1929; död 1940.
Har bl.a författat "Gudinnan Frigg och Als härad. En studie i Väster
götlands religions-, språk- och bebyggelsehistoria" (Uppsala 1922).

Adjunkten Karl Ewerth, född i Arvika 1856 19/1 av skomakarmästa
ren Nils Larsson och Märta Carlsson. Mogenhetsex. i Karlstad 1874,
student i Uppsala, fil. kand. 1891; efter provår i Stockholm och lärar
tjänster i Arvika och Visby, vid skolhemmet på Kasby och i Östersund
var han adjunkt i Vänersborg 1894-1921, undervisade i flera ämnen
(modersmålet, latin, tyska, geografi, biologi). Död 1931 6/12. - Han
lät uppföra och ägde det stora stenhuset Östergatan 5 i Vänersborg.

Lektor Sven Tessing, född i Gryt, Kristianstads län, 1849 24/10 av
hemmansbrukaren Per Nilsson och Nilla Nilsdotter . Mogenhetsex. i
Kristianstad 1871, student i Lund, fil. kand. 1876, fil. lic. 1883, fil. dok
tor 1884; efter provår i Lund och lärartjänster i Karlskrona, Göteborg
och Örebro blev han 1891 lektor i latin och grekiska i Vänersborg, av
gick med pension 1916. Död 1938 2217. Förutom gradualavhandling
m.m. författade han en latinsk skolgrammatik, som länge var mycket
använd vid våra gymnasier.
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Rektor Natanael Lindskog, född i Liared, Älvsborgs län, 1858 29/9
av torparen A. Josefsson och Maja Greta Eriksdotter. Mogenhetsex. i
Jönköping 1876, student i Uppsala 1877, fil. kand. 1878, fil. lic. 1884,
fil. doktor 1886; provår i Uppsala 1884-85, Lf. professor i matematik
och teoretisk mekanik vid Tekniska högskolan 1885-86, docent i me
kanik vid Uppsala universitet 1885-1892, lektor i matematik och fysik i
Kristianstad 1892-99, rektor för Vänersborgs H. allm. läroverk
1900-1909, lektor i matematik och fysik vid Göteborgs Realläroverk
1909-1923; uppförd i andra förslagsrummet till professuren i matema
tik och teoretisk mekanik vid Tekniska högskolan 1885; stadsfullmäktig
i Vänersborg och ledamot av kyrko- och skolråd. Död 1924 1812.

Adjunkten Gustaf Olof David von Hackwitz, född i Skara 183831/8
av rektor Anders Gustaf v. H. och Maria Charlotta (Malotte) Carlan
der, student i Uppsala 1856, i Lund 1858, fil. kand. i Uppsala 1867, vik.
adjunkt i Vänersborg hL 1867, i Skara 1868-69, adjunkt i naturalhisto
ria, kemi och fysik i Vänersborg 1869-1905. Död 1913 13/1. Han var
verksam vid ordnandet av Vänersborgs museum. Där finnes en av ho
nom sammanbragt värdefull samling av fjärilar. När hans syster Augus
ta som änka efter godsägaren O. G. Noren på Källstorp i Örslösa s:n
med sina barn flyttade till Vänersborg lät han för dem och för sig själv i
hörnet av Söder- och Östergatorna bygga ett hus, som sedermera inne
hades av familjen Fränden men som numera är rivet och måst lämna
plats för en bensinstation, varvid även den vackra trädgården gick för
lorad.

Lektor Elof Mikael Haller, född på Forshall i Ås, Skaraborgs län,
1866 1215 av lantbrukaren Lars Peter Johansson och Charlotta Carl
son. Mogenhetsexamen vid Göteborgs latinläroverk 1883, student i
Uppsala 1884, teol. fil. ex. 1885, teol. kand. 1892, disputerade för lekto
rat i Uppsala 1896; efter provår och lärartjänster i Stockholm var han
lektor i kristendom och modersmålet i Vänersborg 1896-1914. Död
19157/1.

Lektor Johan Fredrik Palmgren, född i Ljungby, Halland, 1855 5/4
av kyrkoherde Markus Andreas P. och Lovisa Marg. Jedeur. Mogen
hetsex. i Halmstad 1873, student i Uppsala s.å., fil. kand. 1881, fil. lic.
1890, fil. doktor 1896. Efter provår i Uppsala och lärartjänst i Gävle
blev han 1901 lektor i franska och engelska i Vänersborg; pensionerad
1920, död 1921 20/5. Palmgren var i vissa avseenden en föregångsman
på språkundervisningens område. Bl.a. brukade han en fonograf, och
en del av därtill hörande vaxrullar finnes veterligen ännu i behåll.

Lektor Axel Edvard Lundal, född i Möne, Älvsborgs län, 1864 9/12

12



av lantbrukaren Levin Andersson och Maria Marg. Lundstedt. Mogen
hetsex. i Skara 1886, student i Uppsala s.å., fil. kand. 1890, fil. lic.
1896, fil. doktor 1897. Efter provår i Uppsala och lärartjänster i Hu
diksvall och Östersund blev han 1904 lektor i matematik och fysik i Vä
nersborg men fick 1912 transport till Södermalms H. allm. läroverk i
Stockholm; pensionerad 1930, död 1936 10/12.

Bortre raden från vänster:
Vik. adjunkten Åke Lennart Blomgren, född 1873 11/5 i Väne Åsaka

av komministern, sedermera kyrkoherden Anders Blomgren och Sofia
Karolina Sylven. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1890, student i Upp
sala s.å., fil. kand. 1893, fil. lic. 1901, fil. doktor 1914; efter provår i
Stockholm och lärartjänst i Karlstad var han vik. adjunkt i Vänersborg
1903-1907, blev adjunkt i tyska och engelska i Kalmar 1907 och lektor
i engelska och franska därsammastädes 1921. Pensionerad 1938, död
1954 23/8. (Fader till artikelns författare.)

Vik. teckningsläraren Carl Vilhelm Rune, född 1879 30/7 i Karlstad
av Vilh. Nilsson och Julia Sofia Olsson. Teckningslärarexamen 1902, lä
rare vid Jönköpings tekn. yrkesskola 1902-03, vik. teckningslärare i
Vänersborg 1903-1906, teckningslärare i Falun 1906, vid Göteborgs
realläroverk 1911.

Adjunkten Oskar Fredrik Jonsson, född i Jönköping 1865 29/7 av
buntmakaren Fredr. J. och Hilda Augusta Nilsson. Mogenhetsex. i Lin
köping 1884, student i Uppsala, fil. kand. 1888; efter provår i Stock
holm och lärartjänst i Linköping vik. adjunkt i Vänersborg 1890-1900,
adjunkt i historia, geografi, modersmålet och tyska ibm 1900, adjunkt i
modersmålet och tyska i Linköping 1911-1930.

Lektor Johan Axel Thomson, född i Lund 1858 29/3 av akademi
adjunkten Carl Gustaf Th. och Bothilda Andersson. Mogenhetsex. i
Lund 1877, student ibm, fil. kand. 1881, fil. lic. 1887, fil. doktor 1888;
efter provår i Lund och lärartjänster i Ystad blev han 1896 lektor i latin
och modersmålet i Vänersborg. Död 1907 7/8.

Extraläraren Otto Fredrik SchaHn, född i Karlshamn 1858 16/9 av
garvaren F.A.S. och Maria Andersson. Mogenhetsex. i Karlskrona
1878, student i Lund s.å., fil. kand. 1895; efter provår i Stockholm och
lärartjänster i Karlshamn, Kristinehamn och Linköping var han extralä
rare i Vänersborg 1903-1906 och slutligen adjunkt i modersmålet och
tyska i Eskilstuna. Död 1936 412.

Adjunkten Levin Samuel Blomgren, född i Hassie, Skaraborgs län,
18572/11 av kyrkoherde Carl Ewald B. och Anna Andersson. Mogen
hetsex. i Skara 1877, student i Uppsala s.å., fil. kand. 1885, fil. lic.
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1891, fil. doktor 1895; efter provår i Stockholm och lärarförordnanden
i Falun, Norrköping, Sundsvall, Östersund och Göteborg var han ad
junkt i historia, modersmålet och tyska i Vänersborg 1902-1906, lektor
i historia och geografi ibm 1906-1913. Död 1913 25/5.

Adjunkten Alfred Persson, född i Korsberga, Skaraborgs län, 1858
15/12; mogenhetsex. i Skara 1880, student i Uppsala, fil. kand. 1885.
Efter lärartjänster i Luleå, Hjo, Skara, Nyköping och provår var han
vik. adjunkt i Vänersborg 1895-96 och efter förordnanden i Karlskro
na och Göteborg adjunkt i modersmålet, tyska och engelska i Väners
borg 1904-1909. Död 1909.

Av de lärare, som under höstterminen 1904 tjänstgjorde vid lärover
ket, saknas å fotografien adjunkten Per Gustaf Bergin och gymnastiklä
raren kapten Anders Tell Warodell. Likaså saknas två under läsåret
tjänstlediga lärare, nämligen adjunkterna Anders Gustaf Bergman och
Kristian Andreas von Sydow.

Sven Blomgren

Sven Blomgren, född i Kalmar 1908, fil.
d:r i Uppsala 1934, docent i latinska
språket och litteraturen vid Uppsala uni
versitet 1933-1943, lektor i latin och
grekiska vid H. allm. läroverket, seder
mera gymnasieskolan, i Vänersborg
1943-1973; erhöll professors namn
1977; fil. jubeldoktor 1984.
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Vänersborgs Församlingshem 50 år
Bengt Swaren

Har man inget hem är man hemlös. Har man inget församlingshem är
församlingen hemlös. Visst har man kyrkan men dess funktion är
främst att hägna gudstjänstlivet och det som hör samman med det. På
30- och 40-talet hade församlingshem börjat uppföras med frivilliga me
del eller med kyrkoförvaltningen som ansvarig. Det var vanligen städer
na som var föregångare, t.ex Borås, Skara, Falköping, Skövde, Alings
ås. Numera hör ett församlingshem till en församlings nödvändiga
byggnader. Nästan alla församlingar har nu ett sådant hem, ibland på
landsbygden en nedlagd skola som byggts om. Och gång på gång fråga
de man: när blir det Vänersborgs tur?

När jag 1937 kom till Vänersborg fann jag att samlingar för olika
kretsar i församlingen var hänvisade till förhyrda lokaler. Jag fann även
att det sedan många år arbetades för att få ett församlingshem. Skiss
förslag hade gjorts upp bl.a. fann jag en ritning av professor Ivar Teng
bom - kyrkans arkitekt vid restaureringen 1925 - avseende tomten
Furan 9, där prästgården sedan byggdes. Men kostnaderna var för stora
och insamlade medel för små. Det hela måste ställas på framtiden. Kyr
koförvaltningen var ännu inte beredd att ta hand om ärendet.

Bakom hemmets tillkomst stod många frivilliga krafter och offervilli
ga församlingsbor. Främst skall nämnas kyrkliga arbetsföreningen, som
genom penninggåvor och årliga försäljningar skapade en stor grund
plåt. Den första gåvan kom redan 1914 då dövlärarinnan Hilda Lund
gren skänte 1.000:- kronor. Så gick åren och många hoppades, många
misströstade, men de insamlade medlen växte. Såsom förvaltare och
ägare av dessa medel stod vad som kallades Vänersborgs församlings
diakonikrets, närmast en sammanslutning av de olika kyrkliga kretsar
na, såsom kyrkliga arbetsföreningen, ungdomskretsen och kyrkobrö
derna.

Men så kom kriget och betänksamheten steg. Flera avrådde, andra
manade på. Att bygga då måste bli "att bygga i tro".

15



Jag var personligen bekant och vän med arkitekten Adolf Niklasson i
Skara. Han tog fram nya ritningar men fick av mig besked om vad det
fick kosta, vad medel vi hade och vad lån vi kunde få. I augusti 1941 var
arbetet igång. Då beslutet togs var det diakonikretsens enhälliga önskan
att hemmet nu skulle komma till stånd och att på detta sätt få tjäna 
diakoni betyder ju tjänst.

Det poängterades att ett bygge i en tid då byggnadsverksamheten till
stor del ligger nere, vore ett gott uttryck för solidaritet med det samhäl
le, där vi lever och verkar, ett sätt att bereda arbetstillfällen, "och vi
tror" - skrev ELA uppmuntrande - "att denna positiva insats just i
en kristid uppskattas av många i vår stad, som måhända står främman
de för vad ett församlingshem är och vill."

Hemmet uppfördes på tomten Furan 11 vid Vallgatan. Denna tomt
kallad "Fåreboatomten" - gavs i testamente till diakonikretsen av
tändsticksarbeterskan Lotten Larsson jämte en penningsumma. Ett lån
togs upp i Sparbanken. Kostnaderna för byggnaden beräknades till
150.000:- kronor, då en stor summa, nu mycket liten - penningvärdet
var ett annat då.
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Till byggkostnaderna kom sedan anskaffning av inventarier m m. Jag
har inga anteckningar om vad den verkliga kostnaden blev, men minns
att många penninggåvor kom in under byggnadstiden. Några extra ut
lägg för dyra möbler kunde ej tillåtas - under många år brukades i
rummet i första våningen ett stort bord med tillhörande stolar, som till
hört apotekare Bergquist och som skänkts till hemmet. Annat i möbel
väg var också gåvor. De gamla stora kandelabrarna i första våningen är
en gåva av gamla fröken Apelskog, som bodde på "Söners Gille".

Så gick arbetet framåt. Söndagen den 26 oktober 1941, omedelbart
efter gudstjänsten i kyrkan samlades en stor skara församlingsbor vid
bygget på Vallgatan. Efter psalmversen "Giv lycka, Gud, till allt gott
verk" föredrog undertecknad en avskrift av den i det inmurade kop
parskrinet inlagda historiken. Något av denna historik må citeras:
"År 1941 efter Frälsarens Jesu Kristi födelse, då Gustaf V var Sveriges
konung, Gustaf Ljunggren biskop i Skara, Vilhelm Lundvik landshöv
ding i Älvsborgs län, Rudolf Sanden borgmästare i Vänersborg, Gunnar
Helander kyrkoherde och prost h.c., Bengt Swaren komminister och
Arthur Hesslefors pastorsadjunkt samt Amandus Hulten och Arthur
Lundgren kyrkovärdar i Vänersborgs församling lades grunden till detta
Vänersborgs församlingshem. Efter slutad högmässogudstjänst sönda
gen den 26 oktober 1941 vart detta dokumentskrin i byggnaden inmu
rat" .

Sedan redogöres för hur tanken på ett församlingshem hållits levande
under åren, gåvan av tomten, diakonikretsens arbete, beräknad kostnad
och namn på styrelsens ledamöter.

Denna historik slutar så: "Församlingshemmet vill vara en tjänare åt
församlingslivet i Vänersborg, ett hem där ung och gammal möts i arbe
te för höga mål, Guds andes seger i hjärtana och Guds rikes tillväxt i
församlingen. Gud, vår Fader, give åt detta byggnadsarbete en god fort
gång. Han hägne med sin kärlek Konung, folk, kyrka och fosterland.
Han låte de nödens tider, då detta arbete utföres överflöda av nåd. Soli
deo gloria!"

Församlingens kyrkoherde talade om de många goda krafter som va
rit i verksamhet. Han nämnde särskilt namnet Lotten Larsson, hon som
skänkt tomten.

Den nu påbörjade byggnaden skall stå som ett vackert äreminne över
henne.

Sedan Swaren och Hesslefors läst valda bibelord inmurades doku
mentskrinet vid tröskeln till vaktmästarebostadens ingång.

Förutom nämnd historik innehöll skrinet sista numret av Försam
lingsbladet och ELA.
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Söndagen den 11 oktober 1942 var det dags för invigning. Kyrkan var
helt fylld då gudstjänsten började. Kyrkoherde Gunnar Helander och
församlingens förre komminister Yngve Rudberg, iförda kyrkans vack
ra gröna skrudar, förrättade altartjänst. "Det var precis som i gamla ti
der", sade en gammal kyrkobesökare. Biskop Gustaf Ljunggren predi
kade, manade och väckande, över ämnet "Du måste avgöra dig inför
Kristus" .

På middagen fylldes församlingshemmet till sista plats. Prosten He
lander välkomsttalade och sade att i bortåt 30 år har alla hoppats, vän
tat, arbetat och nu är vi samlade till invigning. Biskopen talade över
Ordspråksboken 4:23: "Framför allt som skall bevaras må Du bevara
Ditt hjärta, ty därifrån utgår livet". Han betonade nutidsmänniskans
hemlöshet - jordiskheten skänker ej den sanna tillfredsställelsen. Det
folk hos vilket religionen har mist sitt grepp om själarna är ett folk i
upplösning. Därför skall vi se till att vi återvänder till kraftkällorna och
besinna att vi lever ej av bröd allena.

På detta sätt måste vi sörja för att Guds ord blir verksamt ibland oss.
Men för detta arbete behöver vi även yttre medel, bl.a Församlingshem
och när sådana bygges är det ett utslag av tidens behov.

Biskopen uttalade så en förhoppning att det nya församlingshemmet
skulle bli till rik välsignelse för staden och växa in i församlingsbornas
hjärtan samt förklarade det invigt.

Byggnadskommittens ordförande Bengt Swaren redogjorde för bygg
nadsarbetet. Många svårigheter hade det varit, svårt att få material på
grund av kriget. Den stränga vintern gjorde att det blev ett långt uppe
håll. Ett tack riktades främst till byggnadschefen Algot Nylen, som på
ett uppoffrande och kunnigt sätt bistått. Utan hans sakkunniga medver
kan hade bygget varit omöjligt.

Tack riktades också till arkitekt, Vänersborgs byggnadsbyrå samt oli
ka leverantörer till inredningen. Så var det tur för stadsfullmäktiges
ordförande Oscar Andersson att framföra stadens lyckönskan - han
hade alltid förmågan att finna de rätta orden.

Invigningen inleddes med en ståtlig kantat med ord av prosten Helan
der och tonsättning av Erik Alvin för kör och orkester. Den uppfördes
åter, senare på kvällen i kyrkan vid en gudstjänst där Yngve Rudberg
predikade. Han sade bl.a: "Det nya hemmet är inte i första hand byggt
för yttre trevnad. Vi väntar att där skall ske något i själarnas värld, att
det skall bli den avgörelse för levande Gud som vi tidigare idag hörde i
kyrkan. Till honom är ju målet för vårt liv!".

Söndag morgon - invigningsdagen - hölls en minneshögtidlighet
vid Charlotta Larssons grav. Bengt Swaren talade till minnet och en
krans nedlades.
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Så några ord om den konstnärliga utsmyckningen. Stora salen prydes
aven takmålning, utförd av Olle Hellström, Skara och bekostad av Bri
ta Andersson, en trogen medlem av kyrkliga arbetsföreningen. Helan
der yttrade vid invigningen: "Ni skall betrakta taket. Genom mål
ningarna där blir det ett levande tak - en allegorisk framställning av
himlen, den levande Gudens himmel med alla dess tillgångar". Själv
fångas jag mest av den heliga Treenigheten i takets mitt som i bilder ta
lar om fadersögat som följer oss, om Kristus, som vandrar bland oss än,
om Anden vars stilla sus ännu höres.

På scenen längst fram finns en större målning av Saga Walli, en tavla
i ljusa och glada färger. Motivet är att Jesus för sina lärjungar uttyder
liknelsen om fyrahanda sädesåker. Tavlan har inte bara en biblisk del
utan även en lokal: man ser Vänersborg skymta.

I stora salens norra vägg hänger en stor målning, föreställande Kris
tus uppstigande ur graven. Många givmilda vänersborgare skänkte en
altartavla till kyrkan i Utajärvi - vår dåvarande finska fadderort. Som
tack förvärvade Utajärvi skissen till centralgestalten i den väldiga altar
tavlan - själv hade jag förmånen att vara med vid invigningen av tav
lan - och skänkte skissen till Vänersborg. Konstnären heter Olli Mietti
nen.

I lilla salen hänger en tavla aven känd norrlandsmålare - tavlan är
en gåva av framlidne köpmannen Böhmer och hans familj. Den konst
intresserade kan alltså se vacker konst. I själva trappan hänger en tavla,
som jag fått aven dalslandskonstnär . Man ser korset omgivet av nådes
bågar. En allvarlig betraktare kan säkert få ett budskap från denna tav
la, som haft mycket att säga mig.

Församlingshemmet har blivit flitigt använt under årens lopp inte ba
ra av församlingen. Många sammanslutningar och föreningar har väl
komnats, t.ex Pensionärsföreningen Lilla Paris. Humanistiska förbun
det under en viss tid och många, många fler. Jag tror att vänersborgarna
anser att det är en byggnad som behövs och som är till stor glädje och
nytta.

Så är vi framme vid 1992 - och Hemmet har tjänt i 50 år. Må det
även i fortsättningen få tjäna - nu är det i tryggare händer sedan kyr
koförsamlingen övertog det och på ett generöst och fint sätt vidmakt
hållit och moderniserat det.

Må dess framtid bli lyckosam!

Källor:
l) några referat i ELA 194 I-1942
2) egna minnesbilder och anteckningar
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När Pehr Kalm passerade Vänersborg
av Stellan Granat

I den detaljrika dagbok Pehr Kalm förde över sin Västgötska och Bo
huslänska resa 1742 antecknar han den 16 juli: "Gålstad gästgivaregård
är belägen ett litet stycke ifrån Hunneberg, ifrån vilken gästgivaregård
stora landsvägen, som går till Vänersborg, löper sedan strax på södra si
dan nedanför och längs bredvid detta berget, dock ligga åkrar och ängar
ibland emellan landsvägen och detsamma till Rånnums gästgivaregård,
så utvalde jag helst densamma, emedan då gåves lägenhet att bese detta
berget. - - _"

Pehr Kalm föddes 1716 i Ångermanland och var son till kapellanen
Gabriel Kalm vid Korsnäs Kapell i Nerpes socken i Österbotten och den
nes hustru, vilka tvingats flykta undan rysshärjningarna i Finland under
den stora ofreden. 1735 blev Kalm student vid Åbo akademi. Vid fa
derns död kom han till hovrättsrådet friherre Sten Karl Bielke vid Åbo
hovrätt. Detta fick en avgörande betydelse för den unge studenten som
genom baron Bielkes stora intresse för naturvetenskaperna började stu
dera botanik. Efter att ha flyttat till Uppsala kom Kalm att bli en av
Carl von Linnes främsta lärjungar. Redan under sin tid i Finland före
tog han naturvetenskapliga resor i södra Finland, Tavastland och Savo
lax och till Karelen. Här i landet kom han 1742 att företa den
västgötska-bohuslänska resan för att söka efter bl.a nyttiga växter och
samla in frön och göra uppteckningar. Manuskriptet härtill kom att
publiceras 1746. Carl von Linne väckte iden om en resa till de delar av
Nordamerika, vilkas klimat motsvarande Sveriges. Kungliga Veten
skapsakademien åtog sig att bekosta resan och 1748 begav sig Kalm iväg
via England. Med sann idoghet gav sig Kalm det naturvetenskapliga
forskningsarbetet i kast. Med Philadelphia som bas besökte han samtli
ga 13 kolonier och fann en mängd okända växter. Han gick till verket
med stor grundlighet och beskrev inte bara väsentligheter inom botani
ken utan även inom andra områden inte minst seder och bruk och rå
dande förhållanden. Till stor hjälp och stöd i hans arbete var Benjamin
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Franklin. I Racoon i New Jersey gifte han sig med den svenske prästen
Johan Sundins änka och upprätthöll en tid kyrkoherdessysslan där. Vid
sidan av insamlandet av material till det kommande stora verket om den
nordamerikanska resan skrev han också ett 40-tal artiklar om jordbruk,
varav flertalet publicerades i Vetenskapsakademiens handlingar. I feb
ruari 1751 återvände Kalm till Sverige och hade förutom alla sina veten
skapliga anteckningar med sig samlingar av frön och växter som skulle
komma till nytta i botaniska trädgården i Åbo. Där hade han vid åter
komsten tillträtt den professur i naturhistorien till vilken han utnämnts
redan 1747. I detta sitt ämbete var han framgångsrik och gjorde mycket
för ämnets utveckling. Dessutom arbetade han med sin botaniska träd
gård och att färdigställa manuskriptet till "En resa till Norra Amerika"
som utkom i tre delar 1753-1761. Verket översattes nästan genast till
såväl tyska, engelska som franska. Pehr Kalm avled den 16 november
1779. Tyvärr dog flertalet av de viktigaste växter som hemförts från den
nordamerikanska resan, men vildvinet klarade sig. Ytterligare ett hårt
slag drabbade Kalms samlingar, som i stor omfattning skadades och
förstördes vid Åbo stads brand 1827, då manuskriptet till den otryckta
fjärde delen till "En resa till Norra Amerika" gick till spillo. Dock fick
Pehr Kalms verksamhet betydelse genom de många skrifter som ändå
trycktes och spreds och som sammanlagt förmedlade mycket av ny kun
skap inom naturvetenskaperna.

Mycket av vad vi idag betraktar som moderna vetenskaper fick sin
grund lagd under l700-talet. Vad som under frihetstiden därvidlag sked
de av vikt var i första hand inte teoribildning utan att man lade en gedi
gen grund för fortsatt vetenskaplig utveckling genom en i alla meningar
gränslös insamling av elementa som också skulle kunna användas till fä
derneslandets nytta och förkovran. Därvid kom det vetenskapliga re
sandet att bli en företeelse av stor omfattning och med ett innehåll som
inte tidigare funnits. Kungliga personer runtom började skapa natura
liekabinett och skaffa sig kikare och andra instrumenter för att kunna
göra iakttagelser. Carl von Linne påbörjade i maj 1732 sin Lapplandsre
sa och inledde därmed en grundlig undersökning av de svenska landska
pen. Med tiden sände Linne ut ett stort antal lärjungar för att göra en
generalinventering av växter och djur. Något sådant hade tidigare ej fö
rekommit. Hans lärjungar for i alla världsdelar. Flera av dem dukade
under för febrar, klimat och umbäranden och återkom aldrig men deras
samlingar av växter, frön, insekter, resedagböcker och anteckningar,
teckningar och målningar kom sammanlagt att bli den kunskap och ele
menta som behövdes som en god grund för vetenskapernas vidareut-
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veckling. Likaså var de till nytta till det egna landets nydaning. Det var i
denna anda Pehr Kalm gjorde sina resor.

Den västgötska och bohuslänska resan, som skedde på friherre Sten
Carl Bielkes bekostnad, påbörjades den 6 juli 1742 och passerade 10 juli
gränsen mellan Närke och Västergötland och Kalm tog vägen över Kin
nekulle. När han så kom till Halle- Hunneberg tog han dessa i närmare
ögnasikte. Kalm imponerades av de höga, lodräta bergssidorna och no
terade även de omfattande rasbranterna med nedfallna stenar. Lands
hövding Hjärne hade påstått att vid stora personers, såsom drottningars
och konungars frånfälle, en större mängd block föll ned från bergssi
dorna, något som allmogen icke kunde verifiera men dock att stenar föll
ned några varje år, särskilt vid islossning och när tjälen gick ur jorden.
Träd växte ur åtskilliga sprickor i branterna såsom ask, lind, lönn, alm,
rönn, tall, björk, ek med flera sorter. Kalm noterar att han tog sig upp
på Hunneberg: "- - - På ett ställe, varest vora liksom trappor ut
huggne i berget och der det icke var så brant, leddes hästen upp på det
samma - - _" Väl uppkommen noterar han bergets förhållandevis
plana yta som man inte uppfattade som ett så högt berg. Marken var
täckt med skogsmossa och beväxt med en hög, tät och mörk granskog,
ibland med inslag av ek och bok samt på sina ställen fanns myrar och
moras. På Hunneberg fanns några torpare men dessa hade framför allt
vad spannmålen beträffar ingen större avkastning av sina odlingar. I
sjöarna på Hunneberg kunde fångas gädda och aborre och i viss mån
rudor. I en bäck på bergets nordvästra sida var anlagt sammanlagt sex
skvaltkvarnar.

Även om Halleberg noterar Kalm att det har samma höga, lodräta si
dor med nedanförliggande rasbranter. Dock uppfattar han detta berg
som betydligt högre och att avståndet mellan bergen bara är 1 el 2 sten
kast. Efter att ha angivet en lång rader örter på och kring Halleberg
omnämner han även den stora domarringen och gravfältet.

"Som det redan var tämeligen lidet på dagen skyndade jag med resan.
Göta älv reste jag över ett stycke på andra sidan om Rånnums gästgiva
regård. Bron var ansenlig och älven tämmerligen bred. Floden kastade
sig med ett starkt buller och häftigt brusande emellan klipporne der man
reste över. I bropenningar betaltes för egen häst, den man red på, en sty
ver men för en skjutshäst 2:ne, emedan hästen vid återresan än en gång
skulle passera över bron, för vilket den resande även måste utlägga be
talning. Resan skedde derifrån över små hälleberg till Vänersborg och
sedan till Allmosa (Alrnås gästgivaregård i Vassända Naglum), vilket är
den sista i Västergötland mot Bohuslän - - -. Från Allmosa fortsat-
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tes resan vidare. - - - Om aftonen sent kom jag fram till Raknebo i
Bäve socken, vilket hörde till Bohuslän - - -."

Från den 17 juli är han sålunda i Bohuslän och kom att göra en gans
ka lång resa i Bohusläns såväl södra som norra del under ett idogt sö
kande och noterande. I resedagboken noterade Kalm den 22 september:
"- - - Bohuslän lämnar jag denna dagen och fortsatte min resa åt
Vänersborg - - _" och fortsätter med att beskriva stadens södra tull
port, som var målad och försedd med två lagtexter, Den inresande kun
de läsa:

Ehur man färdas kring till fots, i vagn, till häst
Et Värdshus världen är och männskan gäst.

medan den ur staden resande uppmuntrades med orden:
Evart man resa tänkt är bäst sig Gud befalla
Här utgår vägen åt Bohus och Uddevalla.

Kalms resa gick över Trollhättan där han redogör för hur Göta älv
brusande kastar sig utför fallen samtidigt som han beskriver en topogra
fien i området mycket ingående liksom sägen om Skräddareklinten och
Tjuvahålan.

Dagen därpå, 23 september, besöker han åter Hunneberg för närmare
studium av såväl flora som geologi, framförallt de s.k svarthällorna, en
slags kolsvart skiffersten och användningen av dessa, samt orsten, och
kalksten. Redovisningen över iakttagelser på och kring Halle- och Hun
neberg upptar åtskilliga sidor och bidrar till kunskapen om Västgöta
bergens uppbyggnad liksom i viss grad om vegetationen så att man nu
mera kan konstatera vilka förändringar som skett under de 250 år som
gått sedan Per Kalm passerade Vänersborg. Man kan konstatera att sta
den Vänersborg inte intresserade honom i nämnvärd omfattning. Vid si
dan om att han konstaterar att han passerar staden på sin resa till och
från Bohuslän och att landshövdingen skrev på hans respass är det bara
södra tullporten som omnämnes och förekomsten av tobaksspinnare,
vilka köpte upp den tobak som bl.a odlades vid Halleberg. Däremot blir
det de båda tvillingbergen Halle- och Hunneberg vilka fångar hans fors
karintresse och undersökningsmödor .

Pehr Kalm fortsatte upp genom landet och den 11 oktober 1742 avslu
tas resedagboken med orden" - - - Om aftonen reste jag ifrån Upp
sala hem till Lövsta i Funbo socken."

Källor:
Kalm, Pehr: Västgötska och Bohuslänska resan förrättad år 1742. Red. Claes Krantz.
Stockholm 1960.
Nordisk Familjebok 1904-1926.
Åberg, Alf: När svenskarna upptäckte världen. Från vikingar till gustavianer. Lund 1981.
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Stellan Granat född 1948 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Älvsborgs läns museiförening, numera
Stiftelsen Länsmuseet i Älvsborgs län.
Fr.o.m. 1 januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla.
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Arskrönika 1991
Ute i stora världen var det kriget i Kuweit som väckte de starkaste käns
lorna. Iraks krigsmakt var på förhand beskriven som en kompetent och
högteknologisk krigsmaskin som världen skulle få svårt att rå på. I själ
va verket blev kriget en massaker, Usaalliansen under ledning av Nor
man Schwartzkopf vann en totalt överlägsen seger. Massmedierna be
skrev alliansens insats som ett kliniskt ingrepp, rent och miljövänligt, ett
krig godkänt av socialstyrelsen och konsumentverket. Efteråt visar
skildringarna att kriget var som alla andra krig, smutsigt, rått och ofatt
bart grymt.

I östeuropa fullbordades kollapsen av ett helt samhällssystem. Under
några dygn skakades Sovjetunionen aven kupp, iscensatt av några av
det gamla systemets toppar på ett valhänt, inkompetent och nästan rö
rande sätt. Gorbatjov sattes i husarrest men blev befriad av sin gamle fi
ende Jeltsin som sedan tog tillfället i akt att skrota Sovjetunionen och
kommunistpartiet på några dagar. Sovjet, den mäktiga, farliga, och
kusliga kollossen visade sig mest likna en giktbruten och hjälplös urtids
ödla.

I Sverige bestämde vi oss hastigt och lustigt för att söka medlemskap i
EG och de allra flesta verkade anse att detta blir lösningen på alla be
kymmer med byråkrati, krångel och överförmynderi, nu skall vi köpa
brännvin i Konsum, i blåvita flaskor i produktserien Tandkräm, Tvätt
medel, Tvål och Sprit. Denna tro på EG fick en knäck när EG:s egna
byråkrater fick för sig att svenskarna skulle sluta snusa, en självklar
mänsklig rättighet, en ursvensk sedvänja lika läskig för de som inte snu
sar som lovprisad för den putläppade. Då mullrade det i de svenska le
den, man blottade sina bruna huggtänder, ropen skallade; Rör inte mitt
snus!

I Sverige var det valår, ett val som rörde om i grytan alldeles våld
samt. Miljöpartiet halkade ur riksdagen och in steppade ett ystert gäng
nydemokrater anförda av två herrar med drag under galoscherna. Ny
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Demokratis valrörelse hade bestått i att stapla ölbackar så att vi enkla
medborgare skulle förstå att politik var lika enkelt och roligt som att
dricka öl eller panta flaskor eller hur nu tanken var. Bert och Ian, gre
ven och betjänten, lyckades stapla ihop tillräckligt många röster för att
hamna i Riksdagen, på kortare tid än ett år, en mycket märklig prestati
on. De borgerliga tar nu över och har redan lagt ner löntagarfonder och
båtregistret för att få fart på Sverige. Den ekonomiska krisen är mycket
djup och gamla miljardären Erik Penser måste nu fattig släpa sig fram
under svåra umbäranden i slottet i London.

Även i Vänersborg blev det regimskifte. S Anders gick och nu spelar
Sven-Ingvars upp till dans. En föga avundsvärd uppgift väntar, 80 mil
joner skall bort ur budgeten och skattebetalarna kräver att få lägre skat
ter och bättre service. Det första man gjorde var att höja kommunal
rådslönerna och då röstade S Anders Larsson emot. Rune Lanestrand
halkade in i kommunfullmäktige med några frågor i sitt valprogram:
Stoppa flygplatsen, var den viktigaste. Folkviljan heter partiet men med
tanke på att Lanestrand mest vill stoppa, lägga ner och dra in så kanske
partiet i stället borde heta Folkoviljan. Med Rune Lanestrand och Lutz
Rininsland i form så lär ledamöterna i fullmäktige få lära sig lyssnan
dets svåra och tålamodsprövande konst. Ändå är sparkraven i kommu
nen bara felräkningspengar när man läser om vilka summor som Saab
Automobile sparar in på olika åtgärder. Man lyckas trolla bort åtskilli
ga miljarder utan att för den skull göra färre eller sämre bilar. Detta bå
dar ju gott för framtiden men är ju i själva verket ett fruktansvärt un
derbetyg åt tidigare ledning och ägare som nästan slösat bort hela Saabs
framtid genom att inte vidta åtgärder i tid.

Flygplatsen i Skogaryr blev till en slags elefantkyrkogård dit alla över
mogna politiker och näringslivshannar drog sig för att dö. Småbrukar
na i Väst och en pensionär från Vargön bestämde att vi inte behöver fly
ga och så fick det bli.

Under hösten invigdes förbifarten runt Vänersborg. Vi som bor i när
heten av den gamla trafikströmmen har märkt en stor lättnad, tystnad
och frid. Vi sörjer inte de stora tunga lastbilstågen. Nu stiger förstås
oron hur skall det gå för handel och annan service som haft glädje av
trafiken.

Norra Skolan har renoverats och blivit mycket fin. Kvarteren i nord
stan har förresten många spännande namn på sina byggnader. Här finns
Tron, Hoppet, Kärleken, Slottet och Fängelset bara inom några hundra
meter.

Allt är inte bara nedläggelse och tappade sugar i vårt näringsliv. Efter
en hård kamp med tävlande i hela landet vann Vänersborg kampen om
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skatteförvaltningens utdataavdelning med ett tjugotal direkta arbetstill
fällen som följd. Värdefullt i dessa tider när konkurserna duggar små
spik i spalterna varje dag. NCC jobbar vidare med att förnya det gamla
lasarettsområdet. Nu är det bestämt att vårdhögskolan och den statliga
högskolan skall flytta in i gamla centralblocket. Badparadiset VattenPa
latset invigdes i maj. Jag har varit där många gånger och jag kan verkli
gen rekommendera ett besök.

Ordenssällskapet Par Bricole startade i år en trevlig tradition genom
att i Brättes gamla backar anordna en Bellmansdag på 200-årsminnet av
skaldens ettårsdag! Byggmästare Frank Axelsson som Bellmans Ulla var
en mycket vacker syn, likaväl den graciösa baletten bestående av över
mogna män med leklynnet kvar. Detta evenemang kan utvecklas till en
riktig folkfest med vin och pimpinella i gröngräset.

Sanden fortsätter att växa till sig i yta men knappast i användning. De
canadensiska gässen har fått några hektar gräsmatta till att beta och
bajsa på. Belysning och flaggstänger har satts upp vilket gör området
betydligt trevligare.

Landshövding Göte Fridh har idag gjort sin sista arbetsdag på Läns
styrelsen. Göte Fridh kommer att gå till historien som en av de stora
hövdingarna, omtyckt och respekterad i hela länet. Fridh stannar i
Tvåstad och flyttar till Trollhättan. Bland övriga pensionärer i stan
märks Göran Ericsson, bandyns störste PR-man och Lars-Magnus
Larsson som efter ett långt musikliv i Vänersborg nu lämnar över kyr
korgeln till mannen med två förnamn, Fredrik Sixten.

Sparbanken har bytt bort sin gamla ek mot några fluffiga korvar i oli
ka färger. I Vänersborg har man dessutom bytt ut Herr Sparbanken
själv Karl-Erik Andersson mot en bankdirektör från Skövde som nu
med facit i hand profilerar sig som bäst genom att ha synpunkter på tidi
gare bankledning. Säga vad man vill om Karl-Erik Andersson, och det
är det många som gör, men det han gör, det gör han rejält. Till och med
kundförlusterna blev storslagna. Ingen skall dock ta ifrån honom äran
av att ha byggt upp en modern bank och en bank i tiden att ta över för
herr Tidlund.

Det finns ett antal Vänersborgare som gjort sig kända ute i vida värl
den på ett eller annat sätt. Arne Mårtensson, skeppshandlarns pöjk,
blev högsta chef för Svenska Handelsbanken, den enda svenska bank
som verkar ha några pengar kvar efter en kreditförlustmassaker utan li
ke i finansvärlden. Erik Blix heter en stolle som bott några år i stan och
som nu förekommer i massor av radio och TV-program bland annat
som den blåblodige Von Schinken. Emma Hamberg blev utsedd till
årets nykomling av Seriefrämjandet och Stig Bertilsson blev "idrottsmi-
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nister", sakunnig i Finansdepartementet. Bertilsson gjorde ett framträ
dande i Sportspegeln från en fotbollsmatch i Vårgårda där han sparkade
in ett mål. Här i trakterna har han väl mest gjort sig känd som den som
sparkar folk mer än den som sparkar boll, hans och Ehnes privata rå
kurr i Elas spalter är ganska underhållande. Birgitta Peterson, S Gun
nars dotter, vann världsmästerskap i dockskapande i Norge.

Herbert Anderssons Radio & TV har i år firat 70-års jubileum som ra
diohandlare och torde därmed vara bland de allra äldsta om inte den
äldsta i landet. Butiken går i arv från far till son. Herberts har legat där
det ligger hela tiden och har lättat på lagret så länge jag kan minnas.

I år kunde vi se helsidesannonser i rikspress och utomlands att en
stadsdel i Vänersborg var till salu. Den nya tidens sätt att behandla och
vårda de själsliga sjuka har gjort Restad till en snart övergiven plats, ett
helt litet samhälle uppbyggt och organiserat för tusentals personer skall
överges! Att hitta en enda köpare och exploatör till detta område tror
jag blir omöjligt, det måste delas upp på något sätt. Här finns enorma
tillgångar att ta om hand men var finns folket och pengarna? På Korse
berg börjar Riksbyggen bygga lägenheter, på Södergatan byggs lägenhe
ter, på Källshagen byggs lägenheter, i gamla stadsskogen på Katrinedal
planeras bostadsområden. Var skall vi få alla hyresgäster ifrån?

Vi har blivit begåvade med tre nya museer under året som gått. I gam
la lasarettet i det som nu kallas Vänerparken blivit en turistattraktion ri
kare då det medicinhistoriska museet kompletterats med ett veterinär
museum. I en källare i Huvudnässkolan har S Gunnar Peterson, Carl
Martin Björqvist m.fl skapat Vänersborgs och Västergötlands idrotts
museum med samlingar från idrottsrörelsens barndom. Vif lär ha börjat
som en idrottsförening med kälkåkning i Dalbobergen som första verk
samhetsgren, en verksamhet som nog kunde bedrivas under rimliga for
mer utan övergångssummor och sponsorkontrakt och konkurshot som
IFK Vänersborg tvingats till.

IFK Bandy har råkat i stora svårigheter med sin ekonomi. Krisen kul
minerade i en ackorduppgörelse som syddes ihop av advokaten Lars Bo
berg som blev en kändis på kuppen. Men Lars och gillesbrodern Jan Fa
ger har gjort ett gott arbete med IFK:s skulder och IFK får nu spela på
ackord en säsong, kanske leder det till effektivare bandy, vad vet jag? I
år lär man göra experiment med en ny bandyboll, större och lättare att
se. Ett tidigare experiment med nya material i bandybollar ledde till en
klassiker i sportjournalistiken. Vid ett tillfälle sprak bandybollen mitt
itu, en halva gick i mål, den andra slank utanför. Efter regelkonsulta
tion kunde man konstatera att hela bollen måste vara inne för att det
ska bli mål. En rubriksättare på Dagens Nyheter såg då sin chans och
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satte rubriken: Halva inne räcker inte! Titeln bandyadvokat på vännen
Lars är förresten ganska komisk, jag kan avslöja för er att han inte kan
skilja på en bandyboll och en hockeypuck, skulle han råka hamna på en
bandyläktare skulle han säkert fråga vems tur det är att serva vid nästa
avspark.

Detta får avsluta min åttonde krönika. Halvord LydelI skrev 12. Tan
ken på 4 till känns en aning mäktig just nu, men svårigheterna med krö
nikerskrivning lär jag helt säkert glömma efter en trevlig kväll med alla
bröderna Vänersborgs Söners Gille.

Allhelgonaafton 1991
Håkan Lind
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MINNESRUNOR 1991-1992

Under tiden juli 1991 t o m juni 1992 har sexton Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne.

Konstnären Gustav Herbert Carlsson, född i Väners
borg den 7 juni 1912, avled i Åre den 7 juli 1991. Redan i
barnaåren kom Herbert Carlsson in på konstens bana
och började som fyraåring att måla. År 1938 flyttade
han från hemstaden till Krylbo, där han tillsammans
med en broder drev egen firma. 1945 bosatte han sig till
sammans med sin familj i Åre. Herbert Carlsson blev en
erkänd och uppskattad konstnär. Han kallades för
"Blomstermålaren från Åre" och har beskrivits som en
av Jämtlands mest folkkära konstnärer. Hans blomster
målningar väckte stor uppskattning, men även verk med
andra motivbilder och tekniker som han tidvis ägnade
sig åt, bland annat porträttmåleri. Herbert Carlsson har
haft många separatutställningar runt om i landet, och
hans verk har försålts på kvalitetsauktioner vid Bukow

ski, Svensk-Franska, Stockholms och Göteborgs kvalitetsauktioner. Han finns represente
rad i många svenska och utländska privatsamlingar.
År 1949 hade han sin första utställning i Vänersborg på Församlingshemmet, 1975 ställdes
hans verk ut på Vänersborgs Konstgille och 1989 och 1990 har hans tavlor funnits att be
skåda på "Några Målare". På senare år tog sig hans konstnärliga talang uttryck i en dikt
samling och han har själv tonsatt flera av dikterna.

Inspektören Hugo Johansson, född i Vänersborg den 12
juni 1908, avled i Bromma den 3 augusti 1991. Hugo Jo
hansson växte upp och gick i skola i Stockholm, men
återvände till födelsestaden redan 1923 och erhöll då an
ställning som vaktmästare vid stadens Stadshotell. Den
na anställning innehade han under sju års tid. De första
åren under direktören Grimlunds innehav av Stadshotel
let och de senare åren under direktören Hagbergs chefs
skap. 1930 flyttade han tillbaka till Stockholm, där han
fram till 1939 innehade anställning vid huvudstadens
olika hotell. Sistnämnda år erhöll han tjänst vid AB Fas
tighetskontroll i Stockholm. Inom detta företag beford
rades han till inspektör, en befattning som han innehade
fram till sin pensionering 1973.
Hugo Johansson bar på en varm känsla för Vänersborg,
som han räknade som sin hemstad och besökte varje
sommar. Hans stora fritidsintresse var den egna som
marstugan i Båstad.
Inträdde i Gillet 1944. 33
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Muraremästaren Karl Erik Tidstrand, född den 27 de
cember 1907 i Vänersborg, avled i sin födelsestad den 21
augusti 1991. Efter slutad skolgång började Erik Tid
strand sin långa yrkesbana i sin faders kakelugnsmakeri
på Nygatan. När kakelugnstillverkningen upphörde
etablerade Erik Tidstrand sig som muraremästare och
arbetade på de flesta byggen som uppfördes i Väners
borg och dess omgivningar. Hans specialområden var
kakelarbeten och plattsättning, där hans noggrannhet
och gedigna yrkeskunnande gjorde honom eftertraktad.
Erik Tidstrand hyste en varm känsla för Vänersborg och
speciellt för Skräcklan där man ofta såg honom ta sina
morgon- och kvällspromenader.
Inträdde i Gillet 1953.

Bussföraren Erik Gunnar Amgård, född i Vänersborg
den 26 april 1907, avled i sin födelsestad den 30 augusti
1991. Gunnar Amgård började sin långa och prickfria
tjänst som bussförare vid Automobilcentralen, som äg
des av källarmästaren Hagberg och byggmästaren An
dersson. De gula bussarna som Gunnar Amgård förde
trafikerade linjen Torget-Fyrkanten-Nordkroken.
När GDG övertog busslinjen anställdes Amgård vid det
stora bussföretaget och tjänstgjorde där som bussförare
fram till sin pensionering 1967.
Gunnar Amgård var en av vår Stadsmusikkårs allra
äldsta och trägnaste medlemmar. Han var med redan
vid bildandet och blåste sin bastuba i många decennier.
Han var även intresserad av samhällsbyggande och en
gagerad i frågor om boende och omsorg. Han var mång
årig medlem i Vänersborgs Arbetarförening.
Inträdde i Gillet 1982.



Försäljningsdirektören Sven Gunnar Englund, född i
Vänersborg den 25 juni 1913, avled i Djursholm den 12
september 1991. Efter avslutad skolgång vid Högre All
männa Läroverket i Vänersborg, fortsatte han sina stu
dier vid Göteborgs Handelsinstitut, där han avlade exa
men 1932. Redan påbörjande år erhöll han anställning
vid Lilla Edets Pappersbruk. 1936 erhöll han anställning
vid Domänverkets försäljningsavdelning. Redan vid bil
dandet av ASSI 1942 vann Englund anställning vid bola
get. Mellan åren 1951-1957 var han försäljningsdirek
tör vid Bergvik och Ala AB i Söderhamn och åren
1958-1960 direktör i Spencer Lock & Co Ltd London.
År 1960 var han åter i ASSI. Nu som försäljnings- och
marknadsdirektör. Denna befattning innehade han
fram till 1976.

Gunnar Englund har företrätt ASSI i ett flertal branschorganisationer bland annat Svens
ka Sågverks- och Trävaruexportföreningen, Svenska Pappers- och Cellulosaföreningen,
Scankraft och som ordförande i Svenska Wallboardföreningen. Han var initiativtagare till
Träinformation AB vars ordförande han var från starten. Åren 1969-1972 var han
ordförande i Svenska Handelskammaren i London, för vilka insatser han bland annat er
höll Vasaorden. Under åren 1982-1987 var han ordförande i Svenska Träskyddsinstitutet
och i Trätekniska föreningen.
Inträdde i Gillet 1942.

Byggnadsarbetaren Gustav Roland Strand, född den 8
augusti 1909 i Vänersborg, avled i Trollhättan den 6
oktober 1991. Efter slutad skolgång blev han utackorde
rad som vallpojke hos olika lantbrukare i Dalsland. Un
der 1920-talet utbildades han till vapentekniker vid
Kungl. Upplands artelleriregemente, Uppsala, där han
var anställd fram till regementets nedläggning 1928. Un
der 1930-talet var han anställd som chaufför vid K. Jo
hanssons Grossistfirma i Vänersborg. Vid andra världs
krigets utbrott 1939 anställdes han som underbefäl vid
Kungl. Älvsborgs regemente I 15 Borås med placeringar
bland annat i Mon och Överkalix. Efter kriget arbetade
han under några år som byggnadsarbetare hos olika
byggmästare i Vänersborg. Under åren 1948-1953 ar
betade han vid Ferrolegeringar AB i Trollhättan som ar

betsledare för företagets byggnadsavdelning. Åren 1954-1956 var han anställd som
verkstadsarbetare vid NOHAB i Trollhättan och från 1957 fram till sin pensionering 1975
var han anställd som byggnadsarbetare vid Algot Askengrens byggnadsfirma i Trollhät
tan.
Under 1930-talet innehade Roland Strand deltidsanställning som vaktmästare vid Väners
vallens Idrottsanläggning. Hans arbetsinsatser där, utan några maskinella resurser, fram
står idag som hart när ofattbara. Att med Brandkårens kasserade slangar och utan perso
nell hjälp spola upp en förstklassig isparkett var en prestation väl värd att uppskattas även
av eftervärlden. Roland Strands djupa intresse för idrotten utgjorde grunden till hans
uppoffrande arbete. Han var själv aktiv fotbollsspelare och fotbollsdomare, var en av ini
tiativtagarna till Vänersborgs livaktiga Fotbollsdomarklubb, medlem av Kamratförening
en Gamla Kokhusare och i det på 1930-talet aktiva sällskapet "Nattens bröder".
Inträdde i gillet 1947.
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Maskinisten Karl Arveblad, född den 2 februari 1912 i
Vänersborg, avled i sin födelsestad den 2 februari 1992.
Redan efter slutad skolgång erhöll Arveblad anställning
vid Vänersborgs stads byggnadskontor. Genom fritids
studier och deltagande i olika specialkurser utbildade
han sig till tekniker och tjänstgjorde som sådan vid Vä
nersborgs stads Gasverk och dess distributionsavdel
ning. Vid Gasverkets avveckling i mitten av 1950-talet
erhöll Arveblad befattning som maskinist vid stadens
avloppsreningsverk, en syssla som han innehade fram
till sin pension och som väl överensstämde med hans en
gagemang för miljön och speciellt vattenvården.
Karl Arveblads mångsidiga kunnande inom olika sam
hällssektorer togs tidigt i anspråk av den fackliga rörel
sen och under 16 års tid verkade han som sekreterare i

Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 51. Han nedlade ett stort och engagerat
arbete inom stadens föreningsliv och var en uppskattad medlem i bland annat Väner's
borgsortens Djurskyddsförening, Samlarklubben Bojorten och Stigsbergets stugförening.
För sina insatser på olika områden har han erhållit Vänersborgs stad förtjänstmedalj, Lik
nande utmärkelser har han erhållit av Vänersborgs Arbetareförening och Vänersborgs
Motorbåtsklubb, där han varit engagerat sedan bildandet i början av 1930-talet. I ung
domsåren var han engagerad inom idrottsrörelsen och var under flera år sekreterare i
Sportklubben Virgo. Vid sidan av arbetet och föreningsengagemangen var miljön, båten
och sommarstugan vid Vispedalen hans stora fritidsintressen.
Inträdde i Gillet 1961.

Modellören Harry Johansson, född i Vänersborg den 15
november 1910, avled i Kumla den 26 februari 1992. Ef
ter avslutad skolgång i Vänersborg flyttade Harry Jo
hansson redan 1923 till Kumla, där hans far vunnit an
ställning som förman vid en skofabrik. Harry Johans
son gick i sin faders fotspår och kom som mycket ung in
i skotillverkningsbranschen och utbildades till modellör.
Som sådan vann han uppskattning som en skicklig och
seriöst inriktad yrkesman.
Även musikaliteten var en gåva som Harry Johansson
fått i arv och han medverkade med stor framgång i flera
av Örebrotraktens sång- och musikgrupper.
Harry Johansson hyste ett varmt intresse för sin forna
hemstad, som han besökte nära nog varje sommar. Han
uppsökte då gärna sina forna skol- och ungdomskamra

ter, med vilka han engagerat samtalade om forna tider.
Besök som alltid rönte ömsesidig uppskattning och igenkännandets glädje.
Inträdde i Gillet 1954.
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Dövläraren Lars Arvid Svensson, född i Vänersborg den
8 mars 1910, avled i sin födelsestad den 2 mars 1992. Ef
ter avlagd realskoleexamen vid Högre Allmänna Läro
verket i Vänersborg 1926, började han i snickarlära i fa
derns och farbroderns firma, Bröderna Svenssons Mö
belfabrik i kvarteret Häggen. Lars Svensson avlade ge
sällprov inom möbelsnickaryrket, men slog om och ge
nomgick folkskoleseminariet i Göteborg, varifrån han
utexaminerades 1932. Efter att ha tjänstgjort några år
som folkskollärare genomgick han dövstumskolan i Ma
nilla, där han avlade examen 1937. År 1938 anställdes
han som lärare vid skolorna för döva i Vänersborg, en
tjänst som han innehade fram till pensioneringen. Un
der åren 1949-1950 studerade Lars Svensson i Amerika
vid The Department for the Education of teachers,

Clark School, Northampton, Mass., USA, där han avlade dövlärarexamen.
Lars Svensson var synnerligen väl bevandrad i Vänersborgs historia och följde vår kom
muns utveckling med stort intresse. Vid sidan av sitt yrke ägnade han mycket av sin fritid
vid hyvelbänk och svarv. Hans alster vittnar om att han med god marginal kunnat erhålla
mästarbrev som möbelsnickare.
Inträdde i Gillet 1936.

Kommunsekreteraren Bengt Ivar Sigurd Permvall, född
den 28 mars 1923 i Svalöv, avled i Vänersborg den 19
mars 1992. Efter avlagd socionomexamen vid Socialins
titutet i Lund 1952, erhöll han anställning som kamrers
assistent i Häverö kommun fram till 1956. Under åren
1956-1963 tjänstgjorde han som kommunalkamrerare
i Lönneberga kommun, Hällby kommun och Bara kom
mun. År 1964 flyttade Ivar Permvall med sin familj till
Vänersborg och här vann han anställning vid Väners
borgs stads Drätselkontor. Under åren 1964-1975 inne
hade han tjänst hos Vänersborgs Kommun på befatt
ningarna som lönesekreterare, biträdande stadsombuds
man och som kommunsekreterare. Åren 1975-1981 var
han tjänsteman hos Vänersborgs sotningsdistrikt.
Ivar Permvall var medlem i Svenska Frimurareorden

och Humanistiska förbundet.
Hans engagemang och intresse för samhällsbyggnad upptog även en stor del av hans fritid
och hans kunskaper kom såväl samhälle som enskilda till gagn. Utöver samhällsfrågorna
var litteraturen hans stora fritidsintresse.
Inträdde i Gillet 1988.
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Överskötaren Olof Ragnar Behrns, född i Vänersborg
den 30 november 1910, avled i sin födelsestad den 2
april 1992. Efter slutad skolgång innehade Ragnar Berns
några tillfälliga arbetsanställningar , bland annat som
extra tjänsteman vid Länsstyrelsens vaktmästeri. År
1935 anställdes han som skötare vid Källshagens sjuk
hus, där han efter genomgångna utbildningar befordra
des till Förste skötare, överskötare och avdelningsföre
ståndare. Han arbetade inom sjukvården i över 30 år
och tillhörde den förtroendeingivande och yrkeskunniga
kåren av skötare. En yrkeskår där medlemmarnas hu
manitära inställning, medmänskliga sinnelag och tåla
mod tjänat som föredöme åt ommande generationer.
Till detta medverkade Ragnar Behrns i hög grad. Han
tillhörde Par Bricole och inträdde i Gillet 1966.

Kriminalvårdstjänstemannen Göte William Mjörnestål,
född den 15 oktober 1914 i Vänersborg avled i sin födel
sestad den 21 april 1992. Efter avslutad skolgång erhöll
han anställning som smörgåsnisse vid Stadshotellet i Vä
nersborg. I början av 1930-talet började han sin bana
som handelsresande och representant för en gros firman
Edvard Eliasson i Bollebygd och K. Johanssons grossist
firma i Vänersborg.
I början av 1950-talet startade Mjörnestål egen firma,
Edsvägens Specerier, i den då nyuppförda Backska fas
tigheten, Edsvägen 19. Vid firmans avveckling 1964 er
höll han anställning vid Kriminalvårdsanstalten i Vä
nersborg, där han tjänstgjorde fram till sin pensionering
1979. Göte Mjörneståls varma intresse för sina med
människor gjorde honom till en synnerligen uppskattad

medlem av Röda Korset inom vilket han aktivt medverkade under hela sitt vuxna liv. Se
dan ungdomsåren var han intresserad av bilar och hade stor erfarenhet och mycket kun
nande om bilismens utveckling och olika bilars egenskaper. Omtanken om hemmet och fa
miljen kom dock alltid i första rummet.
Inträdde i Gillet 1968.
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Köpmannen Henry Manfred Rickard Dafgård, född i
Vänersborg den 29 juni 1903, avled i sin födelsestad den
22 april 1992.
Redan 1916, då han avslutat sin skolgång, började han
sin långa yrkesverksamma bana inom charkuteribran
schen hos sin fader, slaktaremästaren och kreaturshand
laren Runo Dafgård. Under 1920-talets första år etable
rade Henry Dafgård sig som egen företagare genom
torghandel med kött- och fläskvaror. I början av 1930
talet öppnade han charkuteriaffär i fastigheten Kyrko
gatan 18 och på 1940-talet förvärvade han den Schrö
derska fastigheten, Residensgatan 24, där han tillsam
mans med sin hustru drev sin rörelse fram till pensions
åldern. Henry Dafgårds yrkeskunnande är mångomvitt
nat och hans kunnighet och långa erfarenhet inom slak

teribranschen var en stor tillgång för livsmedelshandeln.
Henry Dafgård var stolt över sitt namn och sin släkts anor. Släkten har funnits i Väners
borg i mer än 250 år och dess förhållande till vår stad beskrivs utförligt av förre ålderman
nen i Gillet, Bertil Hallberg, i Gillets årsskrift 1947.
Inträdde i Gillet 1953.

Sjukskötaren och slöjdläraren Frank Lars Ludvig Lars
son, född i Vänersborg den 6 juli 1910, avled i sin födel
sestad den 30 april 1992. Efter avslutad skolgång vid
Brinkebergskulle skola, gick han i snickar1ära hos snic
karemästarna Rickard Hulten och Fredrik Larsson.
Åren 1928-1929 utbildade han sig till slöjdlärare vid
Nääs slöjdseminarium. Han övergick därefter till men
talvården och anställdes vid Restads sjukhus, där han,
med ett kortare avbrott för tjänstgöring vid Umedalens
sjukhus, arbetade under nära 40 års tid. De senare åren
av hans anställning hade han ansvaret för terapiverk
samheten på sjukhuset.
Frank Larsson bar sedan tidiga ungdomsår ett stort in
tresse för idrotten och var en av initiativtagarna och bil
darna av cykelklubben Vänershof och tillhörde under

I920-talet en av klubbens framgångsrika cyklister. Även nykterhetsrörelsens ideal fångade
tidigt Frank Larssons intresse och han var sedan ungdomsåren medlem i Logen Trygghet
av IOGT, där han erhåIlit diplom för 50-årigt medlemskap. Frank Larssons största fritids
intresse var utan tvekan den egna hemträdgården och Vänersborgs Östra Hemträdgårds
förening vars ordförande han var under närmare 30 år.
Med hans stora intresse för samhällsfrågor följde en hel del politiska uppdrag av vilka kan
nämnas ledamotskap av Styrelsen för Vänersborgs yrkesskola, Taxeringsnämnden, Kyr
kofullmäktige, Brandstyreisen och Nykterhetsnämnden. Han har erhållit Patriotiska Säll
skapets silvermedalj för 30 års tjänst.
Inträdde i Gillet 1964.
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Elektrikern Karl Arvid Hedström, född i Vänersborg
den 3 oktober 1904, avled i sin födelsestad den 19 maj
1992. Redan efter avslutad skolgång utbildade Arvid
Hedström sig till installationselektriker och var under
sin långa yrkesverksamma tid anställd, i stort sett inom
samma firma, nämligen Vänersborgs Elektriska affär,
Fagerström & Andersson, som senare övertogs av Sjö
stads Elektriska. Genom sin noggrannhet, stora yrkes
kunnande och sitt hedersamma sätt att vara, rönte Ar
vid Hedström stor uppskattning och respekt från såväl
arbetsgivare som arbetskamrater för vilka han i många
avseenden utgjorde ett föredöme. Arvid Hedström var
sedan ungdomsåren intresserad av fackliga frågor och
kom tidigt med i styrelsen för Svenska Elektrikerför
bundets VänersborgsavdeIning, där han under flera de

cennier var stöttepelaren och innehade posten som kassör och uppbördsman.
I mer än 80 år bodde Arvid Hedström i kanske det bäst bevarade av småhusen på Krono
gatan, nummer 26, som förvärvades av fadern, snickare Petter Hedström redan 1905. Hu
set och den lilla pittoreska och mycket välskötta trädgården var ett av Arvid HedstrÖms
stora fritidsintressen vid sidan om frimärkssamlandet.
Inträde i Gillet 1963.

Kriminalassistenten Henry Richard Jonson, född den 25
april 1914 i Vänersborg, avled i Vänersborg den 28 juni
1992. Efter avslutade studier vid Högre Allmänna Läro
verket i Vänersborg, arbetade Henry Jonson i sin fa
ders, poliskonstapeln och trädgårdsmästaren Richard
Jonson, handelsträdgård på Kronogatan 56.
1938 anställdes Henry Jonson vid stadens poliskår och
arbetade som polis fram till sin pensionering 1979. Hans
orubbliga lugn och stabila läggning var en stor tillgång i
hans dagliga gärning och gjorde honom mycket omtyckt
av den allmänhet han hade som livsuppgift att tjäna.
Henry Jonsons stora intresse var trafik och bilar och
han ägnade mycket tid att hålla sin bil i allra bästa skick.
Friluftsliv och båtsport fångade under ungdomsåren
Henrys intresse, liksom idrotten och han medverkade i
hög grad till Brottarklubbens stora framgångar under
1930-40 talen.
Inträdde i Gillet 1966.

s. Gunnar Peterson
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Blott som ett strå
under det blå
vill jag få böjas en gång.
Intet då flytt
jag får på nytt,
lyssna till vindarnas sång.

Blott som ett strå
möter jag då
livets skälvande lycka.
Lysande grönt
skulle jag skönt
kullen mig ovan smycka.

Gustav Herbert Carlsson



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1992

HEDERSLEDAMÖTER

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

Lind, Sven, Disponent, Vänersborg

Sahlin, Sten, Direktör, Vänersborg

Thernquist, Ole, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg " .
ABRAHAMSSON, LENNART "TARREN",Kungshamn .
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, ersättare
i styrelsen .

*AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan " .
AHLIN, ULF, Vänersborgständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg " .
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg " .

ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .
*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
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1954 86
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1948 87
1935 75
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1965 78

1944 58
1916 54
1968 78
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1952 82
1948 75
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1940 74
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1940 92
1917 43
1923 80
1940 74
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ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .
*ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
ANDERSSON, DAVID, Angered .

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef. .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg , .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
**ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .

ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg .

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg , ..
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde .
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg .
ANDOLF, NILS, F. lasarettsläkare, Vänersborg .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANGSEUS, TAGE, l:epolisinspektör, Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön .
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön " .
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70
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83
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ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora .
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

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

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .

*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNER, JONAS, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg " .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg " .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg .
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48
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46
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BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .
*BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fi!.kand., Vänersborg " .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. 2:e ålderman .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön '" .

*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Stud, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Vänersborg .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BRATTWALL, JAN, Bitr landstingsdirektör, Vänersborg .

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BROCKNER, KURT, Skellefteå .
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
BOGLER, RONALD, Kamrer, Skövde .

*BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
*BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg " .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .

**CEDERGREN, STIG, Kanslidirektör, Gävle .
*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .. , .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Planerare, Vänersborg .

*DAFGÅRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
*DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle '"
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg '" .
DAHLGREN, EBER, Apparatskötare, Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
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DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Brastad .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

"DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

"EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, Göteborg .

"EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .

"EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLlND, LARS, Major, Uddevalla .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .

"EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg : .

"ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

"EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELlN, BENGT, Skara .
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Kjällby .

"ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färgelanda ständig medlem ..

"ENGLUND, NILS TURE, Leg.Iäkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

"ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
"ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
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ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
*ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg .
*ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, fd. kulturchef, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .

*ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem. Bisittare i styrelsen .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

*ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, BERTIL, Direktör, Uppsala .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

*FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda .
FOCK, EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg " ..
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FOCK, STIG, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
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FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Uddevalla .

FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg oo

*FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg oo oo. o .

*FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg oo .

*FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna o.

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) o. o oo o o o .

*FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg " ..

FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg o.. o o.. o. o .

FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg o. o o

*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg o o. oo. o .

*GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg o.. o .

GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg o. o o. o .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby. o.. o. o o o.

GILLBERG, ANDERS, Köpman, Trollhättan o .

*GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan o. o o

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg o o .

GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg o.

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg o

GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla. o. o o o. oo
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön o. o , o.. o' o o

*GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg o. o o.. o oo

*GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .. O" •••••••• oo

*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg o' o o

GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg o o.

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm o oo

GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg " o.

GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla o o oo

GUSTAVSSON, JOHN Vo, Postmästare, Vänersborg o o

GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors o.... o' o.. o oo

GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg o oo

*GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg o.

GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg o o. o

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg o.' .. o o.

GUSTAVSSON, SVEN, Målare, Vargön o o, o oo

GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg o. o. o. o .

GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, AIingsås o. oo

GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg o. o o' O"

*GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .. oo .

*HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed . o. o. o o' o o..

HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Ed . o.. o.. o' o .
**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg o. o o

*HAGBORG, GÖRAN, RedovisningskonsuIt, Vänersborg

ständig medlem. Bisittare i styrelsen. o o oo .

HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde o .
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HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
*HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .

*HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

*HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
*HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .

*HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HELLBERG, ANDERS, Försäljare, Vänersborg .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

*HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERMANSSON, JAN, Adjunkt, Lund .
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HULTIN, HENRIK, Landstingsdirektör, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .

48

1944
1941
1931
1912
1915
1945
1917
1934
1968
1926
1951
1966
1918
1924
1965
1929
1932
1940
1943
1929
1945
1938
1929
1935
1934
1943
1954
1957
1924
1955
1916
1930
1957
1949
1931
1939
1962
1929
1927
1930
1944
1937
1920
1935
1953

87
82
86
55
66
76
67
76
82
45
84
83
87
52
92
79
84
64
64
82
76
85
83
79
57
76
92
92
90
73
86
64
81
91
82
79
84
82
76
90
82
83
75
91
66



*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÅKANSSON, STEN, Herr, Trollhättan .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .

*HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsuit, Vänersborg .
*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .
*JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

uJANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .

*JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .

u JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
*JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
*JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala ständig medlem .
JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, ANTON, Fd. Instruktör, Vänersborg .
JOHANSSON, BO, Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem .

*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .

*JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
*JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRIK, Herr, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

*JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
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JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL-ERIK, Skolchef, Vänersborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde .

*JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg ständig medlem .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg " .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .
JONSSON, GUNNAR, Elektriker, Trollhättan .
JONSON GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .

*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .

*JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSSON, PÄR, FREDERICK, Vargön .

*JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, Distr.chef, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
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KARLSSON, ARNE, Vårdare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
*CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..

**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborgständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .

*KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
*CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
*CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
KARLSSON LARS URBAN, Elektriker, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg , .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, I:e postilj., Vänersborg .
KARLSSON, ULF, Elektriker, Vänersborg .

*CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .

*KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg "
KNUTSSON, BO, Pol. mag., Vänersborg .

*KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg , .
KÄRVLlNG, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLlNG, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
KÄRVLlNG, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
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*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem oooooo
*LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg oooooooooooooooooo
*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg oooooooooooooooo
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg ooooooo. oooooooooooooo
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem ooooooooooooooo
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg ooooooooooooo
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna o' oo. oooooo. oooo
LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa ooooooooooooooooooooo
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan ooooooo. oooooooooooo.
LARSSON, LEIF, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooooooooo

*LARSSON, ROLF, Underinspeko, Skärholmen ständig medlem oooo
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg I:e ålderman
Innehavare av gillets medalj (1990) oooooooooooo. o. ooooooooooooo.
LARSSON, STIG OVE, Vo Montör, Vänersborg ooooooooooooooooo
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg oooooooooooooooooo
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg oooooooooooooooooooo. oo
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg oooooooooooooooooooo
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg ooooooooooooooooooooo
LARSSON, ÅKE, Vänersborg oooooooooooooooooooooooooooooooo
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode ooooooooooooooooooooooooooooo
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooooooooooo

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg ooooo. ooooooooooo
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör. oooooooooooooo
LIND, JESPER, Vänersborg oooooooooooooo. oooooooooo. ooooooo

*LIND, LARS, Civilingenjör, Floda oooo. ooooooooooooooooooooooo
*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ooooooooooooooo
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad oooooooooooooooooooooo

**LIND, SVEN, fdo Disponent, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot oooooooooo

*LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Vänersborg oooooooooooooo
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ooooooo. o

*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg oooooooooooo
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg oooooooooooo. oooooooooo
LINDBERG, JOAKIM, Vargön oooooooo' oo' ooooo.. oo.. oooooooo

*LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ooooooooooooooooooo
LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön oooo. oooo
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ooooooooooooooooooooooooo
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem ooo. oooooo

*LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem oooooooooo
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm oooo. ooooooo
LINDGREN, ARVID, Vänersborg ooooooooooooo.. oooooo.. ooo. o

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg oooooooooo' oo. ooooo
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro. oo' oo. ooooo
*LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg oooooooo
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg ooooooooooooooooo
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LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv '" .
**LINDQVIST, ROLF, Länsråd, Karlstad '" .
**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .

*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
*LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .

*LUNDBORG, BO, Operasångare, Vänersborg .
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

**LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) .

LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

**LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
*LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg '"
LUNDBÄCK, JONAS, Brålanda .

*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede '"
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg "

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQUIST, BIRGER, Distr.chef, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg "

*LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Socialassistent, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankkamrer, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Norrköping .
LÅNG, SVEN, Uddevalla .
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie, Vänersborg .
LÖVBERG, THORE, Fd chefsåklagare .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
*MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .

1923 77
1921 (57)74
1932 76
1914 37
1911 35
1908 30
1918 63
1912 55
1940 67
1949 75
1919 81
1913 55
1947 85
1926 89
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1975 80
1912 49
1913 53
1936 88
1907 69
1921 52
1919 52
1936 69
1953 55
1919 87
1936 89
1926 64
1933 76
1940 80
1953 85
1929 87
1918 84
1925 91
1913 49
1943 72

1937 65
1940 65
1928 80
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MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg oooooooooooooooo
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg oo. ooooooo.. oooo
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg . o. oo. oo., oo. oo.
MELLRYD, LENNART, Kriminalinspektör, Vänersborg oooooo. oo

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem oo. oo. o.. o. ooooo. o
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ooo' ooooooooo... oo
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, MeIlerud ooo. oooooooooooo.

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg ooo. ooooooooooooooooo. oo
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg oooo..

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg o. ooooo. oooo
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg ooooooo. oo. ooo. ooooooooo.
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ooo. o. oo', o' o.. oooooo. o
MOSSBERG, ERIK, F.Iänshälsovårdskonsulent, Vänersborg oooo. o
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg . oooooo. o. oooooo..

*MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg ooooo. o. o.
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Västra Frölunda ooooo. o. o

*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris ooo.... oooooo.... ooooo.
NIKLASSON, HANS, Vänersborg oo. o. ooooo.' o.. ooooooo. ooo. o
NIKLASSON, JAN, Vänersborg oo. oooooooo. oo... o' oooooo. oooo

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg . oooooo. ooo
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra oooooooooo. o., ooooo.

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg oooo. o. oo. ooo. ooo
NILSSON, HANS, Skene ooooo. oo. oooo. oo.. oo. o. o. o. o. oo. ooo.
NILSSON, HOLGER, Hantvoförest. Vänersborg . o.. o. oooooooooo

*NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg ooooooo.... ooo.
NILSSON, LENNART, Herr, Haningeo o. o. oooo. ooo... ooooo. ooo
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg oooo. o..... ooo.

*NILSSON, PER GUNNAR fdo Linjemästare, Värnamo o. o.. o.. o. o
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo o. o. ooooo
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön o. o. oooo. ooooo o. o...

**NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg oooo. ooooooo ooooo
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg o. oo. oo. oo ooo.
NILSSON, STURE, Musikledare, Vargön. o. oooooooooo.. ooo... o
NISSEN, PETER, Antikvarie, Vänersborg o. o. oooo. o. ooo. o. oooo.

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg o. ooo. o. oo.... o...
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg o. ooo. ooooooo
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg oo., ooooo. oo., oooooo
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg. o. ooo.' oo. ooo
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn oooooo... o.' o. o.. o
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborgo ooo.. ooooooo
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping .. o. oo. o. ooo. o. oooo...
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ooooooooooo. o. oooooooooo
NYMARK, IVAN, Vänersborg o. oooo. o. ooooooo. o. ooooo. o.. ooo.

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg o. oooooooooo
ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg oooooooo.. o. ooo.... ooo.
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1931
1924
1947
1919
1919
1925
1919
1937
1915
1931
1923
1951
1912
1966
1964
1925
1944
1924
1923
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1920
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1923
1904
1925
1926
1908
1923
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1947
1909
1937
1916
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1944
1935
1922
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1928
1934

80
70
81
88
58
52
85
55
77

54
75
85
82
90
66
87
60
85
83
56
83
50
88
83
66
92
78
66
80
89
41
58
90
81
53
81
87
92
77

90
89
89
85
58
79



ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GERT, Bitr.länsarkitekt, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.Iärare, Vänersborgständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .

*OLSSON, TORVALD, Major, Uddevalla .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Fröiundaständig medlem .

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:aFrölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Jur. kand., Vänersborg .

*PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg .
PERSSON, MORGON, Ingenjör, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .
PERSSON, THORE, l:e byråsekr. Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg .
PETTERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg .
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
*POUCETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga .
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1913
1938
1921
1929
1933
1918
1955
1948
1956
1935
1928
1949
1930
1915
1945
1919
1937
1930
1933

1910
1947
1960
1965
1942
1965
1937
1909
1957
1974
1923
1969
1925
1919
1919
1943
1923
1925
1937
1922
1962
1935
1914
1914

79
79
91
60
48
89
72
72
82
83
75
78
72
79
55
83
74
88
82
76

52
76
85
85
76
85
65
54
88
90
76
90
77
70
80
71
77
81
86
87
92
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59
51
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*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .

*RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla o .
RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg o oooo

*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .... oo o O" oo. o .

*REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg o.. o o
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .
RISBERG, SVEN, Trädgårdstekniker, Vänersborg . ooo.. o .
ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan O" oo. o.

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg o o
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv o o
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg o. oo .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan. o o .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan oooo. ooo

*ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborgständig medlem oo. o.
*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem . ... o
RUDBERG, STIG, Professor, Lund O" •• o. oo..
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg . o oO" oo. oo..
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg oooo.
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp oo oo. ooo. o. o.. o .
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg oo o.
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm ooooo.
RUDSTRÖM, LARS, Traf.plan., Vänersborg o
RÅDBERG, JAN ERIK, f.vattenrättsingenjör, Vänersborg oo .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .
SAHLIN, EDGAR, F.hand!., Vänersborg .

*SAHLIN, PER-ANDERS, Fi!.kando, Enskede oo oooO' oo .
**SAHLIN, STEN, fdo Direktör, Vänersborg Bisittare,

innehavare av gillets medalj (1975) Gillets hedersledamot ooo .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg O" o
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg o. o. o. ooo .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg o.. o. o
SALONEN, OSKAR, Vänersborg o .
SALONEN, RISTO, Snickarmästare, Vänersborg o
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg o

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön oooo.

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla. oo .
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1908
1938
1906
1945
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1940
1920
1916
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1940
1932
1922
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1945

1913
1939
1980
1977
1948
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1913
1933
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1910
1909
1923
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52
66
55
88
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79
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84
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84
83
86
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36
85
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87
81
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76
34
78
62
81
77 (57-67)



SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .

*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg " .
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .. " .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .

*SKAGSTEDT, MELKER, fd. Byrådir., Vällingby .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Gävle ..
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÄRBERG, HENRY, Kioskägare, Vänersborg .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg ..
STENBERG, ARNE, Vänersborg ..
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg '"
STENSTRÖM, GÖRAN, PoI.mag., Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, l :ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

**STERNER, NILS, Direktör, Farm.1ic., Malmö '"
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Vänersborg .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .

*STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg " .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÄLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
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STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, ELmontör, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg , .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Vällingby .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .. , .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm., Eskilstuna .

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

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, VetIanda .
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .

*SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
**TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Stockholm

ständig medlem .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
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TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg oooooooooooo..
*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg Kassajogde
Innehavare av Gillets medalj (1990) oo. ooooo. ooooo. oo. o. o.. oo. oo

**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.
Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot o. ooo. o...

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg o. oo. ooo. o.. o
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg . oo. o. oo .

*THUNBLAD,ARNE, Vaktmästare, Vänersborg . ooo. oo oo o
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg o. o.. oo o. oo. o.
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad . oo. o. ooo. oooo. o. oo o
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, AIingsås o. oo. ooo. o. o. oo .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ooo. o... oo.. o
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg o. oooo.. o:. o. oo
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, AIingsås oooooo. o' ooo.. oo.. o
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde. oooooooooo.. o
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla .. o. o. o. o.. o.
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg ooooooooooooo. oo..
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg o.. o. ooooo. o. o
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg .. o. o. ooo. ooo
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg . o. o.. ooooooooooo
TORNBERG, PETER, Vänersborg . oooo. oo. o. oooooo. ooo. ooooo.

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem. o. ooooo.
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg oooo. ooooo. oo.
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .. oooooooo. ooo. oo. oo. o
ULLDAHL, Conny, Distributör, Vänersborg o. oo. o.. ooooo. ooooo
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg . ooo. oooooo. ooooooo.
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg o. oo. oooo. ooo
ULVEGÄRDE, DAG, PoI.mag., Kullavik o0.0 oo.. o. o' oooooooooo
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön. oooooo. oooo. oooooooo
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ooooo. ooooo. o. oo. oooo.. ooo
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg o. oooooooo. oooo.
WADMAN, INGWAR, I:e byråsekreterare, Vänersborg oooooooooo
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg ooooooO' o. o. oo. ooo

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare
Innehavare av Gillets medalj (1989) ooooooooooooooooo. o. oo. ooooo
WAHLIN, JACOB, Vänersborg oo.. o. o. oo. oooooooo' ooo.. oooo.
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg oo. oooo. oooooo.. ooooo
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborgo oo. o. oo. ooooooooooooo
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg oooooooo. oooo. oo. ooo
WALLT1N, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön ooooo. o.. ooooooo. oo.
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ooo. oooooooooooo..
WEDHAM, SVEN-ERIC, fdo Brandchef, Vänersborg ooooooo. oooo
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. oooooo.. ooo. o. oo' oooooooooo
WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör, Åmål . ooooooooo. ooo.. ooooo
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål ooooooooooooo. oo. oooo. ooo

1953

1939

1911
1922
1935
1915
1925
1930
1935
1954
1909
1936

1955
1924
1922
1963
1934
1973
1905
1942
1933
1956
1931
1919
1941
1943
1940
1949
1920
1942

1932
1960
1930
1943
1964
1937
1927
1913
1969
1940
1965

87

50

30
55
79
55
51
61
61
76
69
76
85
88
80

83

82
75
75
18

80
85
88
87
75
69
89
83

80
69
85

51
71
82
85
92
90
77

78
82
83

82
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**WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
*WEISS, ANDERS, Byrådir., Karlstad .
*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .

WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

**WETTERLUNDH, SUNE, VerksLdirektör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg .

*WIDQVIST, LARS-0LOF, Kontrollant, Vänersborg .
*WIKNER, ALFRED, New York .

VILGEUS, LASSE, Skyddsingenjör, Vänersborg '
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WÄDDING, ÅKE, Överingenjör, Vällingby .
WÄLLERSTEN, STIG-GÖRAN, Lärare, Vänersborg .
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .

YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .

*ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
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1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1966
1923
1925
1935
1936
1956
1952
1917
1944
1917
1940
1924
1928
1923
1915
1950
1938
1945
1904
1912
1919
1899
1943
1950
1943
1918
1947
1918
1928
1916
1945
1917
1950
1920
1958

42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
80
80
60
86
72

77

77
52
84
76
76
90
81
77

77
80
74
75
28
87
58
66
88
63
89
88
90
87
53
83
88
64
64
55
74



ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .

ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg .
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .

**ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile '" ..
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar 890

• tilldelad 25·årstecknet.
"'* tilldelad 50-årstecknet.

1930
1923
1903
1922
1902
1924
1937
1933
1920

75

61

69
46
42
85
90
72

74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
462 34 Vänersborg
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1991. Gillets 86:e verksamhetsår.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 17 april i Skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadagens afton
den l november 1991 i Odd Fellowlokalen på Kyrkogatan.

Vid Högtidsstämman tilldelades gillebröderna Evert Lundborg, Sten
Lundborg, Yngve Svärd, Erling Weinstock och Helge Åström Gillets
50-årstecken .

Gillebröderna Bert Bäckström, Gunnar Bäckström, Uno Carlsson,
Gunnar Dafgård, Kent Frisk, Bengt-Olof Frändegård, Sven-Axel Frän
degård, Nils Galle, Åke Grankvist, Hadar Karlsson, Per-Arne Liss,
Bengt Lundbäck, Ragnar Stenberg och Sören Ström Gillets 25
årstecken.

Gillet har haft 10 st protokollförda sammanträden, varjämte annat
samråd ägt rum.

Styrelse och beredningsnämnd har dessutom varit samlade till arbets-
sammanträde för skötsel och tillsyn av trädgården runt Gillets lokaler.

Gillets årsbok har utkommit med sin 60:e årgång.
Vid årets slut hade gillet ca 950 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av

granskningsmännens berättelse.
Vid Högtidsstämman omvaldes Stig Larsson till Förste Ålderman.

Inom sig har styrelsen för innevarande år utsett Mauritz Björnberg till
Andre Ålderman, Carl-Viking Wahlin till Gilleskrivare, Kjell Thern
quist till Kassafogde och John-Olov Ericsson till Gillevärd, Håkan Lind
till Krönikör.

Vänersborg i april 1992

Stig Larsson Mauritz Björnberg

John-Olov Ericsson Göran Hagborg

Carl-Viking Wahlin
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Årsbokslut 1991
Resultaträkning
Intäkter
Försäljning konstmappar .

övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet .

Fonder .
Övriga intäkter .

570,-
4.738,

74.550,
26.688,85
27.407,-
3.675,-

137.638,95

Kostnader
Kostnad årsskrift 44.092,-
avg annonsintäkt 14.650,-
Inköp konstmappar .
Lokalkostnad .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar m m .
Medlemsregistrering .
Annonsering .
Skatter fonder .
Övriga kostnader .

29.442,
2.000,-

45.165,
7.542,
2.778,
5.454,
5.448,
1.291,90
4.430,
5.776,-

109.326,90

Årets överskott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28.301,95

137.628,95
Balansräkning

Tillgångar
Kassa, bank, postgiro
Gillet 307.750,60
Fonder 333.555,09
Diverse fordringar 16.903,10

658.208,79

Skulder och eget kapital
Diverse skulder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.805,-
Eget kapital fonder 329.125,09
Eget kapital gillet 322.278,70

658.208,79

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1991, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning.

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 4 april 1992

Åke Gillberg
Granskningsman

Mats Niklasson
Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1991

Styrelse

LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Andre Ålderman 1990 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Gilleskrivare 1985 (1972)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Kassajogde (1974)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Gillevärd 1968 (1968)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Bisittare, 1990 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Bisittare 1990 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Ersättare 1990

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman
BERGER,GUNNAR,mge~ör

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND, HÅKAN, Jur. kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman

Årsskriftsnämnd

LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman
LIND, HÅKAN, Jur.kand.
HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

LÅNG, KENT, Bankdirektör, Ersättare
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979

f.d. Disponenten Sven Lind 1980-1990
Direktör Stig Larsson 1991-

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

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE.

2:a åldermor Inga Lisa Sundefors
2:e gilleskr. Anita Svanberg

l:a åldermor
l:a gilleskrivare
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivarie:
Adventskommitte:
Siffergranskare:
Ersättare:

Mary Janson
Greta Brorson
Gerda Ström
Birgitta. Robertson
Anita Nilsson
Maj-Brith Wallin
Marianne Berntson
Maj-Britt Mellqvist
Carin Arvidsson
Sigrid Westeriund
Olga Falk

Elvy Eriksson
Maj-Britt Mellqvist
Britt Johansson

Alva Öberg
Margit Andersson
Birgit Skoogh

Gerda Ström
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LÅNA KLOKT
TILLVILLA/BoSTADSRÄTT

STADSHYPOTEK TAR INGA AVGIFTER FÖR:

~ a·-
.L.(.Uo're4~~~~U'f,Arva·-

a·
a·-

Ta inte första bästa lån, utan jämfÖr alltid med
Stadshypotek.

Du kan spara tusenlappar på att ta ditt lån för
köp och/eller renovering av villa eller bostadsrätt
i Stadshypotek.

Tala med närmaste Stadshypotek.

&vi ~ St~d5lJypotel<.\11 VASTGOTA-DAL
Box 136, Edsgatan 11 e, Vänersborg. Telefon 0521-77100.

Stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder



l "
ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Tel. 13475

Vänersborg

fl

exgert
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT
Edsgatan 19 C

Tel. 0521 - 14034
Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700
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DUKA
Glas Porslin

68

Edsgatan 19, Vänersborg
Tel. 0521-10253

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 1216
46228 VÄNERSBORG
TEL. 0521-77700
TELEX 42050 VBGPROD S

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

Svensk
Maskinborrning AB
Industrigatan 11,46137 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520133930, 36620.



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

När det gäller bilköp
Gör som de flesta
Välj Ford hos•....
, M •
.~.

eD
O

Bilförsäljning
Stampgatan 12, Tel. 0521·55600
Service
Tenggrenstorpsvägen 10
Tel. 0521·66770

Företaget med kunden i focus.

- Särande samarbete på 160 orter-

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MAKLARFåRETAG
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

EKONOMIKONSULTAB
ROLFJACOBSSON

"Vi skattar
Er lyckliga"

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 7

Kök
Bostad H. Fock

" E. Fock

TeJefon lOS 60

Tel. 11212
Tel. 20210
Tel. 10314
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Dagligen färsk fisk

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER



Gillebröder!
Drick mer vatten - Oxygenvatten

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

VÄLKOMMEN
Till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, Tel. 0521·66055
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Andersson, Larsson & Co
VANERSBORG - Telefon 6/0 40

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial

Papp, Spik, Masonite m. m.

HYVLERI

Snickerifabrik

för byggnadsändamål

72

Eldningsoljor

----VÄNERSBORGS---
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer. stålkonstruktioner Postadress Box 3082
maskinbearbetning 46203 VÄNERSBORG

Telefon 0521-620 20 - MBS nr 0047-406 25
MOBIL 010-372n3, 373917

Vi har svarat för trycket av årsskriften
(61:a året i följd)

CARLSSONS TRYCKERI
Kyrkogatan 21 • Box 134 • 46222 Vänersborg

Telefon 0521-62025 • Telefax0521-19119



'NJ NORDI3ANKEN
KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521/18005

Poul Olsens
Frisersalonger AB

1 VAN. 0521-66830 2 v. 66831
EDSGATAN 20 46233 VÄNERSBORG

KURSLOKAL ö. SID. FISKEBÄCKSKIL 0523·23073
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Föreningsbanken - landets enda medlemsägda
bank.

DIN BANK!

FöreningsbankenI
Kungsgatan 5 A, Vänersborg

Kvinnan med stil och smak väljer

Tel. 0521·63090

Kungsgatan 7 Tel. 10086

t{tiiv dfIm (}'!,;!tiiva ()~~.(
f y~~ .

"Mitt i Tvåstad" 1=_ .

Johannesbergsvägen 1, Tel. 0521/121 00
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Vänersborgs Museum

Vänersborgs museum byggs just nu om till Sveriges
enda Museihistoriska museum. Öppnar igen till
Vänersborgs 350-årsjubileum 1994!

MEDICINHISTORISKA
MUSEET

VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista sönda
gen varje månad 13-16.
Övriga tider efter överens
kommelse, tel. 0521-76306.

Älvsborgs länsmuseum
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MedJuristerna
bakom ryggen
blir det
rätt och riktigt

~ l~stern~
Sparbanken Väst
Mer an bank fdr pengarna

VL-RESOR

Telefax 65130
Mobiltfn 010

370360, 370361
370362, 370363
370364, 371089

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

SPECIALRESOR AR VAR SPECIALITET!
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efler behov och önskemål t.ex.

• FÖRETAGSRESOR 0521.. SPORT· OCH
• FÖRENINGSRESOR IDROTTSRESOR I_I
• GRUPPRESOR 66666. HANDIKAPPRESOR ..

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~

fi1:lInn \ II VXNERSBORCS

_ V'- ~~~.~!!!~.~IK

28 CE 6591
• 28 tums färg-TV med text-TV

(CeT)
• fSQ-bildrör för större och pla..

nare bild
• Mörktonat glas ger bättre kon-

trast .
• 40 programkanaler med Guto

sök
• Eurokontakt och S-kanaler

5990:-
minus Din inbytes.TV

~
.. . ..

I f.. ..' Il I . I '
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ogo HUSHÖRNAN

Att välja rätt fastighetsbyrå
är början till en bra affär

Q SKARABORGS 0521·12800 VA"NERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänersborgs Hamn & Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-14250

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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Vi ger personlig service

Redovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG

GöRAN HAGBORG

Tel. 0521/60390

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521/608 55
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En bank räcker.

Skaraborgsbanken
--GOTA BANK--

Bokia
VÄNERSBORGS
BOKHANDEL

KUNGSGATAN 5, BOX 88, 462 21 VÄNERSBORG. TEL. 0521·11000.



Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550.

KÖKSINREDNINGAR
från 8allingslöv

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux.

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

462 01 Vänersborg

Tel. 0521/120 00
VÄNERSBORG
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Detharsina
fördelar
attvara

~ stalnkund••

.••ocksåhos
Handelsbanken.
Vänersborg
Tel. 0521-67010



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

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VANERSBORG Tel. 10226

Mäklarkonsult LENNART HANSSON

FÖRMEDLING och VÄRDERING
av

FASTIGHETER

Drottninggatan 18, 46230 Vänersborg
Tel. 19740

o
BWIIOGBAI' interflora~

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EfTR.
Box 1, Edsgatan 16,46201 Vänersborg

Telefon 0521·10063, 62220
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KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

Bärgningstjänst
Vänersborg

Allt för kontoret
finner Du hos

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521114800, 15522
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Konfac
Kontors-Utrustning i Vänersborg AB

Tenggrenstorpsvägen 15, 46203 Vänersborg
Tel. 0521-12130



God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

-----------.~~
Hos OSS får

du RAD
Välj din bil hos

8LENNERMARl<S1
- - .

VANERSBORG • TROLLHATTAN Tel. 0521·55350

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

Innehavare:
Karin Larsson

Adress:
Hamngatan 7
462 33 Vänersborg
Tel: Växel 13850
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HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Väl mött hos PIL-HALLEN
Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg
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Allt i TV, RADIO, STEREO och SKIVOR

Vönersborg • Edsgolan 20 • Tel. 10311



, lIDThUlmrOO~ IEIfuG Arm
ELINSTAllATIONER AV lAG- o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER
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"Denna byggnad vid Möjered, ca 6 km s-vom Vänersborg, användes under ca 30 år som
förvaringsanstalt för våldsamma sinnessjuka personer i Vassända-Naglums socken. Bygg
naden, som byggdes för sitt ändamål efter ritning av ingenjör E.L. Albert, är den enda
återstående delen av Möjereds fattiggård. "
(Foto: Älvsborgs länsmuseum)

Möjeredsanstalten - en landsbygds
sockens mentalsjukvård vid sekelskiftet 1900

Av Peter Johansson

"Enkemannen Johan Olofsson, 1904 flyttad till Möjered, fattiggården.
Död därst. 28/11 1904".

Ovanstående korta notis, hämtad ur husförhörslängden för
Vassända-Naglums socken, visar i sin kärva enkelhet vad som vid sekel
skiftet erbjöds en gammal dagsverksarbetare när krafterna, efter ett liv
fyllt av tungt arbete, inte längre räckte till för att tjäna den egna försörj
ningen. Vad som då återstod var fattiggården, en plats som för många
generationer förknippats med förnedring och social utslagning. Det är
en mörk del av vår historia men var en realitet för många och den får
därför inte glömmas.
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En unik möjlighet till inblick i detta gamla Fattigsverige kan man få
om man besöker Möjered ca 6 km. s-vom Vänersborg, den plats där Jo
han Olofsson framlevde de sista månaderna av sitt liv. Alldeles väster
om riksväg 45 finner man här en enkel, rödmålad, tvåvånings träbygg
nad stadd i förfall. Denna byggnad som en gång ingick som en enhet i
Möjereds fattiggård tjänade som förvaringsanstalt för socknens mental
sjuka. Denna anstalt som vid sekelskiftet var en för sin tid modern an
läggning hade byggts för sitt ändamål efter ritningar av ingenjör E.L.
Albert, Trollhättan, vilken även stått som grundare av egnahemssam-

"Anstalten rymde fyra celler för de mentalsjuka. Som framgår av bilden är i dag väggarna
mellan cellerna rivna. De två plåtklädda rundlarna till höger innehöll kaminer vilka elda
des från utsidan och tjänade som cellens enda värmekälla. "
(Foto: Älvsborgs länsmuseum)
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hället Strömslund och Maria Alberts sjukhus i Trollhättan. I anstaltens
nedervåning inrymdes en hall, fyra celler för förvaring av våldsamma
mentalsjuka personer samt bostad för en vårdare. Övervåningen använ
des till lager och spannmålsförvaring.

När man i dag kommer in i byggnaden finner man att väggarna mel
lan cellerna är rivna men många andra intressanta detaljer som minner
om anstaltstiden finns bevarade. Till platsen för cellerna finns kraftiga

"Denna interiör från en av cellerna visar till vänster den enkla trälatrin vilken fanns i varje
cell och till höger syns en del av den plåtklädda tegelrundel bakom vilken värmekaminen
var placerad. Till höger om den kraftiga trädörren finns en lucka avsedd för inlämning av
mat. Genom denna lucka kunde även vårdaren hålla kontroll över de sjuka utan att själv
behöva gå in i cellen. "
(Foto: Älvsborgs länsmuseum)
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"På utsidan cellen, i korridoren, finns denna lucka i golvet avsedd för tömning av cellens
latrin. A tf observera är det ventilationsrör som går ut från latrinen vilket trots sin enkelhet
ändå visar på tanke om viss hygienplanering . På dörrkarmen hänger den kraftigajärnbom
fästad med vilken dörren reglades. "
(Foto: Älvsborgs länsmuseum)

dörrar vilka kunde reglas med en järnbom. Att dessa dörrar inte öppna
des oftare än nödvändigt visas av att det bredvid dörren finns en mindre
lucka varigenom man lämnade in mat och varifrån man också kunde
kontrollera patienternas förehavanden. I väggen vid golvet finns vid
varje cell också en lucka varifrån man tömde den latrin som fanns i cel
len. På ytterväggen finns ventiler för vädring av cellerna. Som värme
källa tjänade två kaminer vilka var inplacerade i tegelrundlar vars bak
vägg vette in mot cellen. Kaminerna eldades utifrån eftersom patienter-
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na inte fick komma i kontakt med elden. Med hjälp av dessa installatio
ner kunde vårdaren "sköta" patienterna från den utanför cellerna lig
gande hallen utan att själv behöva beträda cellen. En!. uppgift var an
stalten i bruk till i början av 1930-talet. Trots att denna miljö i dag kan
synas mycket skrämmande, vilket den säkerligen också var, får anstal
ten ändå ses som exempel på en landsbygdssockens första trevande för
sök till att ge de behövande en sanitärt dräglig boendemiljö. Vägen att
nå detta mål var dock mycket lång.

Övriga byggnader som ingick i fattiggården men vilka sedan länge är
rivna var ett boningshus om sex rum och kök (fattiggården), ett mindre
boningshus om två rum och kök samt en lak- och bryggstuga.

Vassända-Naglums socken inköpte Möjered för fattigvårdsändamål
1904 av konstnären Wilhelm Dahlbom som ägt gården sedan 1890. För
vården av sjuka och fattiga, eller "arbetsoförmögna" som benämning
en löd, utgjorde varje socken eller stad ett s.k. "fattigvårdssamhälle"
vars beslutsrätt utövades på sockenstämman. Vid tiden för Vassända
Naglums sockens inköpande av Möjered lydde socknen under 1871-års
fattigvårdsförordning vilken stadgade att socknen skulle bereda nöd
torftig bärgning för de i socknen skrivna personer vilka var oförmögna
att tjäna sitt eget uppehälle. Till skillnad mot den tidigare fattigvårds
förordningen av år 1847 behövde socknen inte längre ta sig an utsocknes
arbetsoförmögna. Förändringen i fattigvårdsstadgan tillkom för att be
gränsa de utvandringar från fattiga bygder vilket förekom i stor skala
under nödåren på 1860-talet. År 1918 fick Sverige en ny fattigvårdslag
vilken bl.a. innebar en ökad statlig kontroll av fattigvårdsinrättningar
na och en uppdelning av de vårdbehövande inom olika typer av vård
anstalter för specialvård. Gamla, handikappade, barn och mentalsjuka
skulle inte längre behöva trängas samman på samma anstalt.

Möjeredsanstalten är i sin helhet ritad och byggd för sitt ändamål och
står som ett unikt exempel på en svensk landsbygdssockens fattig- och
mentalvård vid 1900-talets början och är som sådan av stor vikt att be
vara. Den bör minna om en grupp av människor, för vilka här dags
verksarbetaren Johan Olofsson fått stå som exempel, vilka samhället
gjort det bästa för att glömma och gömma undan, de sjuka och fattiga
som själva ej erbjudits möjligheten att trygga sin försörjning.
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Källor:
Husförhörslängd Vassända-Naglums socken 1904. Landsarkivet Göteborg

Lunden G. "Det forna Vassända-Naglum och Brätte stad".
Trollhättan 1954

Svensson E. "Från dårhus till hönshus".
Artikel ur Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten 1988-04-20.

"ÄIfsborgs läns kalender 1906". Göteborg 1906.

Bildmaterialet är hämtat ur Älvsborgs länsmuseums bildarkiv.

Peter Johansson, född 1963 i Väners
borg. Fil. kand. 1993 vid Göteborgs Uni
versitet med ämnena arkeologi, etnologi,
historia och konstvetenskap. Antikvarie
vid Älvsborgs länsmuseum sedan 1990.
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VIHF:s första styre/se: Bakre raden Ol/e Strand, Ivan Nymark och S. Gunnar Peterson.
Främre raden John Gustavsson, Carl-Martin Biörkkvist och Göran Ericson. Bo Tal/bo
saknas på bi/den.

Vänersborgs Idrottsmuseum
Bevarandet av föremål och minnen
från stadens idrott genom tiderna

Tiden för den organiserade idrottens genombrott i vårt land anges vanli
gen till 1880-talet. Även i Vänersborg har vi idrottsliga anor genom sär
skilda föreningar från andra hälften av 1800-talet. Den äldsta kända fö
reningen av idrottskaraktär i vår stad är Venersborgs Frivilliga Skarp
skyttecorps, som bildades 1861 och ombildades 1885 till Vänersborgs
Skyttegille. Det finns också uppgifter om att Wenersborgs Skridsko
klubb bildades 1872 och att två föreningar tillkom 1887 nämligen Vä
nersborgs Gymnastik- och Fäktklubb och Venersborgs Qvinliga Gym
nastikförening. Några närmare uppgifter om dessa tre föreningarnas
verksamhet eller i övrigt har emellertid inte ännu kunnat erhållas. 1895
tillkom A.K. Enigheten, som bl.a. hade brottning, atletik, akrobatik
och en del annat på sitt program men denna förening upphörde efter cir
ka 10 år.
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Bland de äldsta ännu verksamma idrottsföreningarna i Vänersborg
återfinnes - förutom ovannämnda skytteförening - Idrottsföreningen
Kamraterna (IFK) från 1903, Vänersborgs Idrottsförening (VIF) bildad
1906, Vänersborgs Segelsällskap från 1908, Vänersborgs Roddklubb
stiftad 1914 och Vänersborgs Tennisklubb med tillkomståret 1920. För
närvarande finns det ett 70-tal verksamma idrottsorganisationer inom
Vänersborgs kommun. Ett 40-tal idrottsföreningar av skiftande slag har
under årens lopp av olika anledningar blivit nedlagda.

Under de senaste åren har idrottsfolket och andra berörda parter i
vårt land alltmer kommit att inse att det nu är hög tid för att dokumen
tera och klargöra idrottens utveckling i olika avseenden i vårt land. I
detta syfte har föreningsprotokoll och andra skriftliga källor insamlats
tillika med föremål av alla slag knutna till idrottsverksamheten såsom
äldre idrottsredskap, dräkter och idrottstrofeer. Målet för denna verk
samhet har sedan varit att visa föremålen för allmänheten i ett idrotts
museum. Frågan om inrättandet av ett sådant museum i Vänersborg,
som varit på tapeten under ganska lång tid bland idrottens företrädare,
aktualiserades på allvar genom en motion från S. Gunnar Peterson till
kommunalfullmäktige i Vänersborg den 30 mars 1987. Ärendet remitte
rades till Kultur- och turistnämnden och till kommunstyrelsen. Samtliga
kommunala instanser ställde sig mycket positiva till motionens förslag
om inrättandet av ett lokalt idrottsmuseum. Det vidtogs dock inte några
praktiska åtgärder t.ex. i form av ekonomiska anslag etc från kommu
nens sida för förverkligandet av ett idrottsmuseum.
Den 28 december 1988 bildades Vänersborgs Idrottshistoriska Förening
vid en sammankomst på Cafe Näckrosen i Vänersborg bl.a. i syfte att
söka förverkliga iden om ett lokalt idrottsmuseum. Den första styrelsen
fick följande sammansättning: Ordförande Carl-Martin Biörkkvist,
vice ordförande Göran Ericson, sekreterare S. Gunnar Peterson, kassör
John Gustavsson och studieledare Ivan Nymark, suppleanter Olle
Strand och Bo Tallbo. Den nybildade föreningens mål och syften fram
går närmare iföreningsstadgarnas § 1: "Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening (VIHF) - ideell förening - har till syfte att dokumentera
kommunens idrottshistoria samt att insamla föremål och liknande från
idrottslig verksamhet under gångna skeden samt vårda, bevara och visa
dessa i ett särskilt idrottsmuseum. I sin verksamhet skall föreningen där
jämte söka anordna stimulerande idrottshistoriska kulturarrangemang
såsom föredrag, bildvisning etc."

En av föreningens första stora arbetsuppgifter var att skaffa fram en
lokal för det tillämnade idrottsmuseet. Ett par förslag vaskades så små-
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ningom fram, bl.a. en lokalitet i idrottshuset, som dock bl.a. visade sig
vara i minsta laget. Vid ett fortsatt sökande stannade föreningen under
hösten 1990 för Vänersborgs Museums ledigblivna lagerlokaler i käl
larplanet till ett av Huvudnässkolans hus. Dessa lokaler omfattade två
tämligen rymliga källarrum. Det ena av rummen avdelades till ett lokalt
idrottsmuseum för Vänersborg medan det andra rummet överläts till
Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap, som sökt lokaler på olika platser
för ett planerat idrottsmuseum för Västergötland.

Ett ganska omfattande arbete förestod för att få lokalerna tjänliga
för sitt ändamål som idrottsmuseum. En hel del snickeri-, målnings-,
rörarbete- och elinstallationsarbeten måste utföras. Bland föreningens
medlemmar fanns skickliga yrkesmän av alla de kategorier, som erford
rades och dessa utförde arbetet med stort intresse och helt utan ersätt
ning. Många hundra timmar av ideellt arbete!

Lördagen den 6 april 1991 var det dags för en festlig invigning av de
båda idrottsmuseilokalerna. Stadsmusikkåren inledde med ett anslåen
de musikprogram, varefter den mycket idrottsintresserade f.d. lands
hövdingen i Skaraborgs län, Karl Frithiofsson invigningstalade. Muse
erna har sedan efter hand fyllts med montrar och idrottsföremål från
gångna tider. Det är också den idrottshistoriska föreningens förhopp-

F.d. landshövdingen i Skaraborgs län och ordföranden i Riksidrottsstyrelsen Karl Frit
hiofsson invigningstalar.

Il



ning att det intressanta föremålsbeståndet skall växa och kunna visas så
att dagens och morgondagens släkten skall få en uppfattning om hur vår
största folkrörelse, idrotten, utvecklats genom tiderna.

Museilokalerna hålles öppna för allmänheten på tider som framgår av
uppgifter i lokalpressen.

F.d. kriminalkommissarien i Vänersborg
Carl-Martin Biörkkvist, ordförande i
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening
och ledamot av styrelsen för Wästgöta
Idrottshistoriska Säl/skap.
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IK IIRA, "pojkklubben"
som blev en 25-årig, fram
gångsrik parantes inom
Vänersborgsidrotten.

De flesta grabbar drömmer om och bildar också ofta idrottsklubbar
inom den närmaste omgivningen och kamratkretsen. Få av klubbarna
lever kvar någon längre tid. Ett av undantagen är Idrottsklubben LIRA,
som bildades 1943 och levde kvar till 1968, då sammanslagningen inom
vänersborgsidrotten ägde rum.

(1992 års SM-finalister i bandy - Boltic och VetIanda - bildade år
1945 resp. 1946, är exempel på pojk- och kvartersklubbar som levt vida
re och blivit stora. Liksom en gång LIRA specialiserade enbart på ban
dy.)

LIRA bildades av några grabbar som hade sin naturliga samlingsplats
vid Skräcklan. Alla var i 12-14 årsåldern. De flesta av dem bodde i
trakterna kring Lovisebergsgatan. De egentliga bildarna var Sven
Björnberg, Gunnar Johnsson, Yngve Nordquist, Bert Tibblin, Rune
Ferm och Bengt Gustafsson. Kretsen utökades med kamrater från sko
la, scoutliv O.s.V och den 27 december 1943 kunde LIRA ställa upp sitt
första pojklag.

Debuten mot BK Örnen blev emellertid föga lyckosam. Förlust med
1-5. Men redan år 1944 gick det bättre. LIRA avverkade fem matcher,
varav man vann fyra och spelade en oavgjord. Säsongerna 1945 och
1946 ställde LIRA upp med både pojk- och juniorlag, även om några av
de yngre grabbarna kunde spela i båda lagen. LIRA stod själv som ar
rangör aven pojklagsserie, som man också vann.

LIRA:s första styrelse valdes vid ett möte i dåvarande Folkets Hus
källare - de första årens flitigt utnyttjade samlingslokal. Första ordfö
randen blev Sven Björnberg med Gunnar Jonsson och Yngve Nordquist
som styrelseledamöter. År 1945 valdes P.A Kihlström till ordförande
vid det första protokollförda mötet. Han var jämngammal med de and-
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ra men hade organisatorisk erfarenhet från andra pojkklubbar och från
Vänersborgs AIK, där han var sekreterare. Nu blev det snabbt aktuellt
att registrera LIRA för att få möjlighet till seriespel och år 1946 blev IK
LIRA medlem i Riksidrottsförbundet och i Svenska Bandyförbundet.
Klubbens egen konstnär, Bert Tibblin, sedermera kommersiell reklam
man, skapade LIRA:s speciella logotype, klubbmärke och klubbdräkt.

År 1947 ställde LIRA upp i Västergötlands distriktsmästerskap för
juniorer, som spelades i form av utslagsmatcher. Efter tre klara segrar
mot VIF, Gripen och Sjödalen mötte LIRA i finalen Ulricehamn och
vann med l-O och blev juniordistriktsmästare.

Erik och PeA, de två som nog
betytt så mycket för Lira.

I mästarlaget ingick Leif Hansson, Arne Hellström, Ebbe Sahlström,
Hilding Jansson, Sven Björnberg, Yngve Nordquist, Putte Brobeck,
Lennart "Pinnen" Jonsson, Gunnar Jonsson, Stig Palm och Bengt
Wennberg. Lagledare var P.A Kihlström.

Åren 1948 och 1949 upprepade LIRA junior-DM-segern. Men nu
med delvis nya spelare, eftersom en del av grabbarna föll bort av ålders
skäl (I8-års gränsen).

Säsongen 1948 försökte Bandyförbundet introducera Svenska Mäs
terskap för juniorer, en vansklig uppgift p.g.a osäkra isförhållanden
och långa resor. LIRA mötte i första omgången Örebro SK med bl.a
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Orvar Bergmark och fick i en jämn match stryk med l-O. Men genom
rekordpubliken för juniorbandy, 513 personer, blev LIRA allmänt
känt.

År 1947 startade LIRA ett A-lag som bestod av överåriga från junior
laget och en del av de äldre medlemmarna. Laget kompletterades med
tre man, värvade från Vargöns SK. (Bror Ottosson, Yngve Asp, Bror
Johansson.) Den tidigare VIF-aren Karl-Erik Ferm, då boende i Udde
valla, övertalades till comeback, trots viss tveksamhet om hans höga ål
der (27). "Gubben" visade sig vara bäste man i laget.

Första säsongen i div V slutade med en andraplats. Men sedan gick
det bättre. Serieseger år 1949 för A-laget och avancemang till div IV.

IK LIRA var nu en etablerad förening såväl lokalt som inom västgö
tabandyn. Förutom A-laget hade man B-lag, junior- och pojklag. Med
lemsantalet uppgick till över etthundra. Konkurrentklubbarnas tal om
LIRA som deras "plantskola" hade kommit av sig.

Man hade nu också fått en hel del supporters. Från början var det
mest fäder och anförvanter som ställde upp. Efterhand utökades dock
skaran med många som såg LIRA som ett nytt, fräscht alternativ till
VIF och IFK. Här må nämnas Stellan Nordquist, Elving "Bagarn"
Gustafsson och Kurt "Rö-Prick" Johansson. Den senare så småningom
uppskattad i funktionen som "Biträdande materialförvaltare". Linne
Mahrs var också en tidig anhängare av LIRA och skulle senare i många
år verka som kassaförvaltare i klubben. (På 60-talet fick LIRA en organi
serad supporterklubb, som inte minst fick en viss ekonomisk betydelse.)

Till den då expanderande Televerkstaden kom Eric Berggren från Ny
näshamn. Han hade ett gediget bandyförflutet och hade bI.a i sin
tidiga ungdom spelat i Järva tillsammans med legender som Torsten
Tegner, Rit-Ola, Nisse Engdahl m.fl.

År 1947 var Eric Berggren 42 år men spelade ändå med framgång med
i ett par matcher. Trots åldersskillnaden blev han snart en i gänget. År
1949 blev han lagledare för A-laget och år 1950 LIRA:s vice ordföran
de. Han skulle senare i egenskap av både ordförande och lagledare leda
LIRA ända fram till fusionen.

När man idag kommer till Vänersvallen med sin perfekta konstis och
sitt elljus samt infravärme på delar av läktarna har man nog, om man
inte varit med själv, svårt att förstå de svårigheter som rådde i LIRA:s
barndom. De första åren var LIRA hänvisad till sjöisar och innan en
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match ibland kunde komma igång hade liraspelarna - och stundom
även motståndarna - måst skotta snö i timmar.

Det dröjde också flera år innan LIRA kom i tillfälle att spela sina
hemmamatcher på Vänersvallen i konkurrens med övriga lag. Ibland
krävdes milt våld för att övertala den dåvarande något koleriske vakt
mästaren om rätten till arenan. Vissa milda vintrar blev det också omöj
ligt att spela på Vänersvallen och då blev naturisarna ett nödvändigt al
ternativ. Med ovan nämnde Stellan Nordquist som teknisk ledare till
verkade liragrabbarna en vagn, försedd såväl med gummihjul som me
dar. Med denna vagn, döpt till BEATA, transporterades målburar,
flaggor och all annan utrustning som behövdes för att iordningställa en
plan, ut till sjöisar och översvämningar.

Säsongen 1950 spelade LIRA:s A-lag i div. 4 mot motståndare med
närmast poetiskt vackra namn som Fjällsjöpojkarna, Långared, Vår
gårda, Hagbron och Östadskulle. Det blev en överlägsen serieseger och
uppflyttning till högre division.

Skotta, skotta och skotta, det var vad som gällde injör en kommande hemmamatch.
Bert, Ingvar och Sven tar jota-rast.
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LIRA:s konditionsträning leddes detta och ytterligare några år av den
ambitiösa gymnastikläraren Lars Widqvist. Det gav resultat. Före mat
cherna var "Lasse" noga med uppvärmningen, i vilken bl.a ingick nå
got som påminde om en föregångare till våra dagars stretching. Förvå
nade motståndare ansåg sig slagna på förhand med kommentarer som:
"Va sa' vi vanlia' bonnpöjka kunna göra mot dihär könstie sta'bora".

Första säsongen i division 4 blev LIRA tvåa efter IFK Vänersborg.
Året efter, 1952, lades seriesystemet om till ett nytt starkare. Trots detta
slutade LIRA som vinnare och det blev avancemang till division 2. Det
var visserligen lite tursamt, eftersom IFK Kungälv i sista matchomgång
en slog LIRA:s konkurrent om seriesegern, Gripen. Första året i divi
sion 2, 1953, slutade med en hygglig 3:e plats. Nu var det ett annorlunda
och svårare motstånd som gällde. MEN så kom då LIRA:s verkliga ge
nombrott säsongen 1954.

Laget hade förstärkts med Bruno Leverin från Gripen. Han blev det
perfekta komplementet som dirigerande center i det i övrigt väl samspel
ta laget.

I första matchen spelade LIRA 3-3 mot VIF. I den andra spelade
man ut Surte efter noter och vann med 6-3. Efter 3-1 över IFK Vä
nersborg slog man inför rekordpublik förra allsvenskarna Tranås hem
ma med 6-3 och sedan Waggeryd med 3-1. Därefter återstod botten
lagen Ulricehamn och Habo. Borta mot Ulricehamn blev det seger med
4-0 men i hemmamatchen mot Habo var LIRA överlägsna men förlo
rade ändå med 3-4. Mycket genom det vann försmädligt nog Wagge
ryd serien.

Tidningar allt från Aftonposten till Idrottsbladet skrev lyriskt om
"Kvartersklubben LIRA". Bengt Bedrup publicerade som utsänd från
Expressen en helsida om den "Västsvenska Kometen".

LIRA blev också uttaget som Västergötlands landskapslag i match
mot Småland. Tyvärr blev det storstryk mot ett smålandslag kompone
rat av spelare från Nässjö och Tranås. Men liraspelarna var ändå stolta
över att ensamma ha fått representera sitt landskap.

Spelarna i 1954 års lag var Evert "Hajtis" Eriksson, Lennart Ekman,
Gunnar "Sam" Johansson, Leif Sjöö, Sven Björnberg, Stig Palm,
Gunnar Johnsson, Lennart "Pinnen" Johnsson, Bruno Leverin, Bertil
"Yppa" Johnsson och Bengt Gustafsson med Rune "Böx" Johansson
som reserv. Lagledare var Eric Berggren.
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"Snoddas" omgiven av beundrare från Lira, under Bollnäsbesöket 1955.

Genombrottsåret 1954. Laget leddes av Eric Berggren och spelarna var Gunnar,
"Pinnen", "Yppa", Sven, Bruno Leverin, "Lille Gus", "Böx", Ekman, "Hajtis", Gun
nar "Sam" och Stig.
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Innan seriestarten 1955 åkte LIRA på träningsläger till Bollnäs. Detta
läger finansierades genom att LIRA tidigare arrangerat en match mot
detta allsvenska storlag på Vänersvallen. Officiellt 2.800 (tvåtusenåtta
hundra) åskådare såg Bollnäs propagandavinna över LIRA med 10-2.
På kvällen anordnades en bejublad bandybal på Stadshotellet, där bl.a
den då relativt nyupptäckte "SNODDAS" framträdde.

Under lägret i Bollnäs gick det bättre för LIRA som spelade o-o och
2-4 mot allsvenskarna. Torsten Tegner skrev på ledarplats i Idrottsbla
det om LIRA:s framgångar och förutsåg att det snart var dags för ett
västsvenskt lag i den allsvenska "societeten". Förväntningarna inför sä
songen var sålunda utomordentligt stora. Men det blev en reaktion.
Inget ville sig. LIRA slutade sist i serien och fick gå tillbaka till trean.

Säsongen 1956 vann LIRA sin division 3-serie. Men detta innebar
kval för att nå division 2 i det återigen ändrade seriesystemet. Efter se
ger i första kvalomgången mot Arvika blev Färjestad för svåra i den
andra omgången. (Som en kuriositet kan nämnas att den då bara 16
årige Stenåke Walltin spelade i Arvikalaget, och dessutom var ofin nog
att göra ett av målen.)

Vintern 1957 var mycket mild och det var med ett nödrop matcherna
kunde genomföras fram till sista omgången. Denna innebar en direkt se
riefinal mellan LIRA och Lidköpingslaget WesterIund. Men var fanns
det is?

Långt fram på förmiddagen fick LIRA besked om att Laxå kunde er
bjuda en godkänd plan. (Dåvarande lirasekreteraren Erik Ek hade kän
ningar där.) Efter en lång och tröttsam bussresa - men WesterIund ha
de samma vedermödor - blev det Lidköpingslaget som drog det längsta
strået i den chansartade matchen och vann med 3-2.

På hösten 1957 stod LIRA (tillsammans med ELA) som arrangör för
en s.k bilmetartävling. I KARLS GRAV anordnades denna fisketävling
med en Volkswagen som förstapris. 821 fiskande personer, de flesta
utombys, och 163 funktionärer satte färg på hela Vänersborg. Och
LIRA gjorde den ansenliga vinsten av kronor 8.529. En imponerande
kassaförstärkning på den tiden.

LIRA hade en kortare tid haft tillgång till en källarlokal på Skansga
tan, men hade länge önskat en egen och bättre klubblokal. Först 1956
kunde detta ordnas genom att staden upplät några rum i Ld Strandho
tellet. Här iordningställde klubbmedlemmarna själva de nedslitna loka-
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lerna och under några år bedrevs här en livlig verksamhet. En inte ovä
sentlig social uppgift innebar också den mycket frekventerade pojkverk
samheten med olika aktiviteter. Träffar för familjer och anförvanter fö
rekom också. Under större delen av 50-talet höll sig LIRA också med en
klubbtidning, LIRA-LÄNKEN, som blev mycket uppskattad.

Genom en serieändring år 1959 fick LIRA åter en plats i division 2
Götaland och slogs om seriesegern. Andra plats både första året och år
1960.

Säsongen 1961 spelade LIRA seriefinal mot IFK Åmål. Dalslänning
arna vann och gick upp i allsvenskan. Säsongen 1962 blev LIRA 4:a i se
rien men säsongen 1963 inte bättre än 6:a.

På 60-talet fick Vänersborg en kommunalt anställd idrottsintendent
vid namn GÖRAN ERICSSON, som bl.a drev kravet på Vänersvallens
upprustning. År 1963 kom bandyplanens elbelysning, som möjliggjorde
kvällsmatcher- och träning.

Så - äntligen - år 1964 kom den konstfrysta banan till. Vänersval
lens Isstadion var landets sjunde konstfrysna anläggning. Tillkomsten
möjliggjordes av framsynta kommunala myndigheter tillsammans med
en enastående frivillig insats. 1610 privatpersoner och många företag bi
drog tillsammans med 270.400 kronor av anläggningskostnaderna. Här
till kom en rent manuell arbetsinsats vid banans byggande.

Isstadion omfattade förutom bandyplan också skrinnarebana samt is
hockeyrink.

För bandyns del kan man nog konstatera, att om inte en mängd
konstfrusna banor vid denna tid anlagts i Vänersborg och på andra
orter, skulle knappast bandy av någon betydelse funnits kvar i dessa da
gar.

LIRA spelade vid denna tid i division 2, men lyckades inte vinna den
na och ta steget upp i allsvenskan. År 1963 blev IFK Kungälv det första
västgötalag som lyckades. Säsongen 1966 värvade LIRA för första
gången en stjärnspelare, Sten Åke Walltin från Katrineholm, som blev
spelande tränare. Tyvärr hjälpte inte heller detta. LIRA fick nöja sig
med 2:a plats efter segrande Villa.

Säsongen 1967 vann Surte serien med LIRA som 4:a.
På våren 1968 firade LIRA sitt 25-årsjubileum på Stadshotellet i Vä

nersborgrned över 200 deltagare. Denna lyckade fest skulle, som det vi
sade sig, också kunna rubriceras som LIRA:s gravöl.
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Vid 25-årsjubileet uppmärksammades en del här inte tidigare nämnda
medlemmar. Därför må nämnas Curt Hasselholm, eldsj äl sedan LIRA:s
barndom. Dessutom Bosse Johansson, Jan Sjöström och Rolf Bengts
son som tidigare varit aktiva spelare men nu hade ledarefunktioner.

Den år 1967 organiserade supporterklubben stod som medarrangör av
jubileet och genom sin bingoverksamhet gjorde supportrarna nu också
en ekonomisk värdefull insats för LIRA.

Flera västsvenska klubbar hade vid denna tid gjort korta visiter i ban
dyallsvenskan. Dock inget vänersborgslag! Idrottsintendenten och and
ra starka krafter arbetade nu för att få till stånd en sammanslagning
mellan de olika klubbarna i staden i syfte att stärka vänersborgsidrotten
- främst bandyn med sina påkostade goda yttre förutsättningar.

År 1968 genomfördes fusionen, men sammanslagningen blev inte rik
tigt av den omfattning man tänkt sig. Bl.a ställde sig VIF utanför.

Även inom LIRA rådde delade meningar. Omröstningen om anslut
ning slutade oavgjord. Symboliskt nog blev det ordföranden Berggrens
utslagsröst som fällde avgörande till sammanslagningens fördel. Där
med upphörde LIRA som självständig förening. Division 2-platsen i
bandy överläts till den nya föreningen.

Nu under IFK Vänersborgs flagg är bandyn etablerad i landets topp
skikt. Men det är en annan historia. Eller kanske rättare sagt - en fort
sättning på historien.

P.A. Kihlström m.fl.

Den 27/3 1993 firades på Kulturhusets festvåning IK LIRAS 25-åriga
tillvaro inom vänersborgsidrotten. Trots att 25 år gått sedan LIRA upp
hörde som självständig förening 1968 hade ett 1OO-tal gamla liraiter med
nestorn Eric Berggren (88) i spetsen mött opp.

I anslutning till detta 'Jubileum" utgavs en minnesskrift över LIRAS
25 år, vilken sammanställts av gillesbröderna PA Kihlström och Bert
Tibblin. Gillet medverkade med ett ekonomiskt bidrag till minnesskrif
ten och återger den här i något förkortat skick.
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Var i allsin da'r ligger Omamm?
A v Peter Nissen

I engelskan finns ett uttryck som i svensk översättning lyder: "Var i all
sin da'r ligger Omaruru?" - Ja det kan man verkligen undra. Detta är
en av de frågor som skall besvaras i denna artikel, liksom frågan vad
Omaruru har med Vänersborg att göra?

*

Omaruru är idag en stad i de centrala delarna av Namibia i södra Afri
ka. Namibia är Afrikas yngsta självständiga land. Ytan är dubbelt så
stor som Sveriges. Landet är extremt torrt. Stora delar upptas av Na
miböknen i väst och Kalahariöknen i öst. Däremellan breder en bergig
högplatå ut sig. Bördigast är det kring huvudstaden Windhoek och i
norr vid gränsen mot Angola. Lantbefolkningen lever till stor del av bo
skapsskötsel.

De svarta namibianerna, som är i majoritet, tillhör en rad olika stam
mar. De vita är huvudsakligen boerättlingar men här finns också en
stark tysk befolkningsgrupp och en mindre grupp med engelskt påbrå.
Hela Namibias befolkning uppgår endast till ca 1,2 miljoner invånare.

Ekonomiskt betydelsefull är gruvindustrin som bryter olika minera
ler . Starka sydafrikanska intressen styr denna näringsgren som nu, i
början av 1900-talet, delvis konkurrerats ut av gruvor i andra delar av
världen, som har ännu billigare produktionskostnader. Även det rika
fisket med bas i den sydafrikanska enklaven Walvis Bay, Valfiskbukten,
är i sydafrikanska händer. Någon inhemsk industri finns ännu inte. Na
mibias ekonomi är fortfarande hårt knuten till den sydafrikanska. Den
ekonomiska frigörelseprocessen pågår dock bl a med svensk hjälp vid
uppbyggandet aven namibiansk valuta och riksbank.

Låt oss följa Omaruruflodens torra dalgång från Atlanten inåt lan
det. Den tar oss med på en vindlande färd, ibland genom canyons, och
vi hamnar efter 250 kilometer på en högplatå på 1.200 meters höjd över
havet och med eroderade toppar 2.000 meter höga. Dalgången är nästan
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Den uttorkade Omarurufloden i Omaruru stad. Eftersom floderna så sällan är vattenfyll
da kostar man inte på sig broar överallt. Observera vägmärket som varnar för vattenfylld
flod. Det är vänstertrafik i Namibia. Foto förf

alltid kruttorr på ytan. Flodfåran fylls bara med vatten efter regnperio
der som inte inträffar varje år. Vatten finns på varierande djup nere i
flodbädden. Förutom gränsfloderna i norr och söder är Namibias vat
tendrag för det mesta uttorkade. Man upptäcker dem i terrängen som
gröna band eftersom stränderna ofta är kantade av träd och buskar.

På den ovannämnda högplatån vid Omururufloden har det alltid fun
nits god tillgång på vatten i vattenhålen och ett överflöd av jaktbara vil
da djur. Detta har gjort att människor bott i trakten i tusentals år. Talri
ka grottmålningar med jaktmotiv och andra arkeologiska fynd är kvar
levor från tidigare kulturer. De första invånarna var förmodligen
Buschmen senare följda av Bergdama och Hereo. Hereo som är utpräg
lade boskapsskötare utnyttjade vattenhålen vid floden. Intill dessa hål
växte buskar med bitter smak som djuren åt av. Resultatet blev att även
mjölken fick en bitter smak. Namnet Omaruru anses komma från He
reospråkets "omaere omaruru" som betyder "bitter filbunke".

Den kände tyske missionären Carl Hugo Hahn från det Rhenska
missionssällskapet torde varit den förste vite mannen som besökte trak
ten, 1851. Rhenska missionssällskapet var tidigt ute på fältarbete i Na-
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mibia liksom det Finska missionssällskapet. Finnarna koncentrerade sin
verksamhet till de norra delarna av landet.

Vänersborgaren Charles John Andersson kom till Namibia 1850. Re
dan året därpå företog han en jakt- och handelsfärd till norra delen av
landet, Ovamboland. Andersson passerade då strax öster om Omaruru.
Vita resenärer tog sig fram med oxvagn, vanligtvis dragen av sex till åtta
par oxar. För att resan skulle lyckas ansåg Andersson det vara av största
vikt att ekipaget framfördes aven skicklig oxförare. Kartmaterialet var
från början mycket bristfälligt. För många områden saknades kartor
helt. Man navigerade då med hjälp av infödda vägvisare. Ofta följdes
flodernas dalgångar.

De första vita ickemissionärerna i området var jägare, handlare och
äventyrare. Charles John Andersson var en av de första jägare som,
1858, inrättade ett läger för sin verksamhet på Omaruruflodens strand,
på den plats som idag blivit staden Omaruru. Härifrån bedrev han stor
viltsjakt. Skinn, elefantbetar och strutsfjädrar såldes i Walvis Bayeller
Kapstaden. Charles John Anderssons bas i Namibia var dennes han
delsstation i den centralt belägna handels- och missionsorten Otjimbing
we, vid Swakopfloden, 100 kilometer fågelvägen söder om Omaruru.

Gamla Missionshuset i Omaruru. Huset är stadens äldsta. Det är tillbyggt under årens
lopp. I dag är det museum. Axel W Erikssons bröllopskapell är numera borta. Foto förf.
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År 1865 blev Charles John Andersson vald till hövding över Damara
folket. Detta betydde att han formellt kom att härska över ett rike som
till ytan var lika stort som Sverige.

År 1868 grundades en Rhensk missionsstation vid, den av vita nu
etablerade platsen, Omaruru. Huvuduppgiften var att kristna Damara
befolkningen i trakten. Till föreståndare utsågs Daniel Cloete, en nära
medarbetare till Hugo Hahn. Missionsstationen utgjordes av ett enkelt
bostadshus och senare ett kapell. Båda byggnaderna uppfördes i soltor
kat lertegel och rappades med ett lager lera och kodynga uppblött med
vatten och koblod. En metod som fortfarande används av kvinnorna i
trakten då de lerklinar sina hus och hyddor.

Charles John Andersson dog 1867 under en resa i norra Namibia.
Med sig på sin sista resa hade han en ung man från Vänersborg, Axel
Wilhelm Eriksson, som varit i Namibia i endast ett år. Efter Charles
John Anderssons död fortsatte Axel W Eriksson det redan påbörjade
insamlingsarbetet av fåglar, bl a till Vänersborgs museum.

År 1869 blev Eriksson agent för ett handelsbolag i Kapstaden med in
tressen i Damaraland, dvs området kring Omaruru. Året därpå slog sig
Eriksson ner i Omaruru i kompanjonskap med den svenske sjökaptenen
Thure Een. Axel W Eriksson hade nu blivit en betydande affärsman och
jägare. Vid den här tiden var det så ordnat att alla vita affärsidkare som
bedrev handel i Omaruru måste bo på den norra flodstranden. På den
södra bodde den svarta befolkningen, företrädesvis Hereo.

Den 18 september 1871 gifte sig Axel W Eriksson med Fanny Ste
wardson, en engelsk flicka född i Sydafrika. Bröllopet stod i Omarurus
missionskapell. Vigselförrättare var missionären Gottlieb Viehe. Thure
Een berättar att bröllopet firades med pompa och ståt. Bruden var
klädd i ljusblått siden och var strålande vacker. Stor salut gavs. En stor
mängd svarta åskådare fanns på plats. Åt dessa utlämnades två feta
oxar som man fick kalasa på. Att undfägna bröllopsgäster med oxar är
fortfarande en vanlig sed bland Hereo.

År 1871 bildade Axel W Eriksson tillsammans med bryggarmästaren
Anders Ohlsson ett handelsbolag och 1873 köpte Eriksson en fastighet i
Omaruru vid flodens strand. Axel W Erikssons bröder Albert, Reinhold
och Carl slöt sig under de kommande åren till honom i Namibia, för att
vara behjälpliga i jakt- och handelsrörelsen. Ytterligare en vänersborga
re, Axel Wedberg, anslöt sig. Fler svenskar drogs till Omaruru. En allt
större svensk koloni växte fram. Svenskarna påverkade i viss mån
utvecklingen i Omaruru. Som exempel kan nämnas att skolgången för
de vita barnen förbättrades efter påstötningar från familjerna Eriksson
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Flygplats
Golfbana

Afrika-Namibia-Omaruru

Teckenförklaring

1 Gamla Missionshusets tomt
2 Erikssons tomt
3 Omaruru ångbageri
4 Trafikmärke vid vadställe
5 Omaruru video
6 Järnvägsstation
7 Sjukhus
8 Hotel Staebe
9 Franketornet

Omaruru centrum 1992. Kartskiss förf.
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och Lindholm. Som lärare fungerade för övrigt missionären Viehe.
Dennes arbetsrum tjänstgjorde som skolsal.

Fru Fanny Eriksson födde två söner och två döttrar i Omaruru. Dessa
kom så småningom att gå i skola i Vänersborg. De bodde då i ett av
Axel W Eriksson köpt hus, numera rivet, som låg på Edsgatan. "Faster
Tilda" såg till barnen.

Axel W Eriksson besökte Vänersborg tre gånger. Första gången 1875.
Då träffade han sin barndomsvän Hjalmar A Lindedal. Eriksson oroa
de sig för vad som skulle hända med den värdefulla fågelsamiingen efter
hans död. Lindedal föreslog att delar av samlingen borde skänkas till
Vänersborgs museum. Lindedal övertygade vid denna tid även Johan
Adolf Andersohn att snarast påbörja byggandet av ett Vänersborgs mu
seum.

Från Omaruru gjorde Eriksson de kommande åren långa resor, hu
vudsakligen norrut. År 1878 hade Erikssons och Ohlssons bolag 40 jä
gare anställda. Kring år 1880 var alla lejon, elefanter, giraffer och nos
hörningar kring Omaruru bortskjutna. Storviltet var utrotat. Jägarna
tvingades nu söka sig längre norrut. När jägarna lämnade Omaruru slog
sig alltfler vita handlare, hantverkare och bönder ner i trakten.

Missionshuset i Omaruru var ett viktigt centrum i ortens framväxt.
Huset nyttjades, förutom i det direkta missionsarbetet, till skola, mili
tärhögkvarter och -förläggning, domstol och fältlasarett och fristad för
flyktingar under stamstrider i området. Här inrymdes också tidvis ett
meteorlogiskt observatorium. 1895 öppnades i missionshuset Omarurus
första postkontor med postgång var 14:e dag. En röd flagga hissades på
husets östra gavel då post avgick eller anlände. Det tog postlöparen åtta
dagar att springa fram och tillbaka till Walvis Bay, en sträcka på 440 ki
lometer fågelvägen.

År 1884 deklarerade Tyskland nuvarande Namibia för tyskt protekto
rat under namnet Tyska Sydvästafrika. Till att leda kolonin utsågs riks
kommissarien dr Heinrich Göring. Göring var anställd av den tyska
konsulattjänsten och hade i London studerat brittisk kolonialadmini
stration. En av de första åtgärderna för den tyska kolonialledningen
blev att resa runt och sluta skyddsfördrag med de olika stammarna. Ett
sådant skyddsfördrag undertecknades den 2 november 1885 av Heinrich
Göring och hövdingen Manasse Tjiseseta i missionshuset i Omaruru.

Till minne av Heinrich Görings insatser i Tyska Sydvästafrika bär
fortfarande en centralt belägen gata i Windhoek, Göringstrasse, hans
namn. Nämnas kan att sonen Hermann föddes i Tyskland 1893. Fadern
var då generalkonsul i Haiti.
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Erikssons hus i Omaruru är rivet. Det låg till höger om huset på bilden. Tomten sträcker
sig ner till Omarurufloden. Äldre ortsbor har hört talas om Erikssons av sina föräldrar.
Man minns också andra svenskar. Foto förf.

År 1883 besökte Axel W Eriksson Vänersborg och donerade vid detta
tillfälle fågelsamlingen till museet. Från den här tiden uppehöll sig
Eriksson bara sporadiskt i Omaruru. 1887 upplöste han kompanjonska
pet med Ohlsson. Under resten av 80- och 90-talen levde Eriksson i norra
delen av Namibia, där han förutom handel och jakt ägnade sig åt krea
tursuppfödning. Axel W Eriksson bekymrade sig för den allt större bris
ten på vilda djur och den accelererande europeiska bolagsbildningen
som i jakt på mineraler , handelsrättigheter och jord berövade de svarta
deras land.

År 1894 besökte Axel W Eriksson för tredje och sista gången Väners
borg. Han kunde nu bese sin fågelsamling i det sedan tre år öppnade
museet. Eriksson påstås ha varit mycket nöjd med arrangemangen.

Samma år, 1894, överförde Eriksson sin egendom i Omaruru på den
16-årige sonen Axel Francis Zeraawa. Detta år blir Omaruru också gar
nisonort. Den tyska styrkan var från början mycket blygsam, bestående
av endast 25 man och en fältkanon. Ett fyrkantigt tegelfort byggdes så
småningom.

28



År 1901 dog Axel W Eriksson under en resa i norra Namibia. Vad
hände sedan med barnen? Jo, familjen Erikssons äldste son Andrew
blev kyrkoherde i Gudhem i Västergötland. Axel Francis Zeraawa fick
konstnärlig utbildning i Tyskland och var aktiv konstnär i Sydafrika
och Namibia. Han är representerad med tre oljemålningar med natur
motiv på Namibias nationella konstmuseum i Windhoek. Döttrarna
Sara och Maude tycks ha gift sig i Kapstaden.

År 1904 kom järnvägen till Omaruru. Samma år gjorde afrikanerna i
Namibia uppror mot sina koloniala herrar. l Omaruru kväste den tyske
kommendanten, kapten Victor Franke, Hereroupproret med kraft.
1907 blossade striderna upp på nytt. Den tyska kolonialarmen var effek
tiv och genomförde regelrätta utrotningsaktioner. Man beräknar att 80
070 av Hererostarnmen förintades! Historisk forskning har visat att
många av de rashygienska ideer som 30 år senare blev förhärskande i det
tyska "Tredje Riket" grundlades i Sydvästafrika. Även metoderna med
arbetsläger och utrotning provades här och pekar framåt mot den "slut
liga lösningen av judefrågan".

Några år efter 1904 års uppror byggdes ett minnesmärke över strider
na vid Omaruru, der Franke Turm, som fortfarande kan bestigas. 1909

Tysk och amerikansk kulturimperialism? Foto förf.
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inrättades i Omaruru en distriktsdomstol med stora delar av norra Na
mibia som lagskipningsområde. Samma år fick Omaruru också stads
privilegier.

Efter l:a Världskriget förlorade Tyskland sina kolonier. I juli 1915
hade Omaruru ockuperats av sydafrikanska trupper. Förvaltningen av
Namibia övertogs efter kriget av Nationernas Förbund. I själva verket
kom landet att styras av Sydafrika fram till självständigheten 1990.

Staden Omaruru växte kraftigt under 1900-talet. Moderna bekväm
ligheter infördes, som vattenledningssystem 1931 och elektrisk ström
1939.

I dag 1993, är Omaruru en för namibianska förhållanden ovanligt
grön stad, med fruktträdgårdar och gator kantade med skuggande träd.
Längs floden är vegetationen tät. I staden finns två hotell med tillhöran
de restauranger, två banker, tre kyrkor, åtskilliga affärer, verkstäder
och ett sjukhus. Eftersom tillgången på trä är god längs Omaruruflo
dens stränder har en rad trävarufirmor och snickerier etablerats.

Den vita befolkningen domiperas av tyskar. Mycket är förvånansvärt
europeiskt. Som på hotel Staebe t ex. Här känner alla igen sig som nå
gon gång passerat Tyskland och där tagit in på något värdshus. I dörren
möts man av bonvaxdoften från de nyfejade golven. För fönstren häng
er de obligatoriska storerna. Skänkstugans inredning är välbekant, lik
som restaurangens matsedel; Eisbein, Knödel, Sauerkraut. Surkålen
flygs regelbundet ner med Lufthansa från Frankfurt.

Fram till Namibias självständighet 1990 firades årligen Hitlers födel
sedag, den 20 april, med att man denna dag i "Omaruru Dampfbäcke
rei" kunde köpa bakelser med hakkors på. I dag kan man avnjuta Ap
felstrudel med vispgrädde i den 40-gradiga hettan till tonerna av kända
melodier ur "Vita Hästen". Detta är en säregen upplevelse...

En säregen upplevelse är det också att vandra runt på Omarurus kyr
kogård och läsa gravstenarnas inskriptioner. En påminnelse om den le
vande svenskkoloni som en gång verkade här.

I högsta grad delaktiga i staden Omarurus tillblivelse var två väners
borgssöner - Charles John Andersson och Axel Wilhelm Eriksson.
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Peter Nissen född 1947 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1967. Fil. kand. i Uppsala med äm
nena historia, etnologi, arkeologi. Stude
rade dessutom rättshistoria och konsthis
toria. 1:e antikvarie vid Älvsborgs läns
museum i Vänersborg. Sommaren 1992
befann han sig i Namibia på ett S1DA
stipendium.
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Arskrönika 1992
Ute i stora vida världen händer det hela tiden kriser, omvälvningar,
krig, hungersnöd och torka i en omfattning som naturligtvis borde få
den mest krismedvetne svensk att värdera sina ord annorlunda när man
beklagar sig över de förtretligheter som vi själva råkar ut för. Visst har
många det mycket besvärligt i dessa dagar men det kan ju ändå aldrig
jämföras med det totala elände som exempelvis det forna Jugoslavien
upplever. Överallt i öster blossar strider upp i länder som vi inte visste
fanns och med ledare med namn som ser ut som undre raden på synun
dersökningsaffischen hos ögondoktorn, massor med z, y och z, inga he
derliga svenska, å, ä och ö. En stor våg av förtvivlade och utblottade
människor är på flykt till någonstans, och en samvetslös maffia har ta
git på sig uppgiften att skinna dom på deras sista slantar med falska löf
ten om att få komma till paradiset i Norden. Att det inte blir större kaos
än det redan är tycker jag är ett under, och hur irriterande det än är med
påstådda snatterier och osvenskt beteende så får vi ändå vara tacksam
ma så länge den ryska maffian inte öppnar filial här i Vänersborg med
alla de skurkstreck som dom är mäktiga.

I väst är det sig mera likt med ett presidentval i USA som fått ett in
slag av Bert & Ian genom Ross Perot, med budskapet att kan jag bli mil
jardär på att sälja datorer så kan jag väl leda en supermakt, det är väl
ingen större skillnad. Kan någon fatta hur folk är konstruerade som i
mogen ålder skaffat så mycket pengar som någon kan önska, och som
skulle kunna leva ett behagligt liv bland släkt och vänner bestämmer sig
för att vilja bli President, ett av världens förskräckligaste jobb. I en un
dersökning i somras bad man amerikanarna att värdera olika yrken ef
ter arbetsmiljö, inkomst, stress och säkerhet. Presidentskapet kom
nummer tre från slutet, endast cowboys och sjömän ansågs ha det värre.
Bäst var det att arbeta i databranschen, just det jobb som Ross Perot
fått sådan lust att lämna.

Det går inget vidare för gamla Sverige just nu och i takt med det acce
lererande eländet så blir vi fullständigt döva för begreppen miljon och
miljard, en förlust på två miljarder för Saab känns nästan som en fram
gång när man läser att våra banker lär förlora så där 200 miljarder in
nan allt är över. Högst över hela den svenska krisen hänger några män i
sina gyllene fallskärmsavtal med fickorna fulla av pengar man fått för
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sina misslyckade insatser i den heliga marknadens tjänst medan bank
tjänstemän på lägre nivåer får sparken med några månaders varsel utan
så mycket som ett paraply att dämpa fallet med. Den enda svenska stor
bank som ännu inte visat förlust är Handelsbanken, men så är det ju
också en Vänersborgare, Arne Mårtensson, som är högste basen. Arne
är dessutom medlem i Vänersborgs Söners Gille, det förstår ju var och
en att man lyckas när man har så starka meriter.

När krisen i Sverige blev outhärdlig så satte sig faktiskt alla politiska
krafter ner och förhandlade. Under några dagar och nätter slaktade
man politiskt heliga kor så vallöftena stänkte. Då visade vi i Sverige att
vi kan göra vad vi måste om vi blir tvungna, det är bara tragiskt att det
måste gå så långt innan vi tar vårt förnuft tillfånga. Att vi har levt över
våra tillgångar länge vet nog egentligen de flesta, och det gör vi tyvärr
fortfarande. Just nu lånar vi 12 miljoner kronor i timmen utomlands för
att kunna betala vår gemensamma nota.

Här hemma i vårt Vänersborg går det också ganska tungt både för vå
ra industrier och för den ganska ömkliga kommunala ekonomin. Enligt
statistik så är Vänersborg den tredje dyraste kommunen i länet att bo i.
Men å andra sidan visade en annan statistik att brottsligheten var den
tredje lägsta i hela landet, endast Storuman och Arvidsjaur var lugnare.
Är det någon som tror på sådan statistik, känner ni att det är det norr
ländska, sävliga lugnet som dominerar när ni vandrar på gågatan en fre
dagskväll? På kommunen har man infört en köp och sälj-organisation,
som i praktiken verkar gå ut på att vissa på kommunen ska köpa tjäns
ter av vissa andra på kommunen. Det är bara det att ingen har pengar
att köpa för, men å andra sidan har alltför många heller inget att sälja
så det jämnar väl ut sig. Men några entusiaster med Håkan Johansson i
spetsen har bestämt sig för att öppna privatskola, reglerna om skolpeng
gör det nu möjligt att välja vilken skola man vill att barnen skall gå i.
Skolan skall heta Fridaskolan och hålla till i Norra skolan, inte utan
protester från andra lärare för att uttrycka det milt.

Ett annat skolprojekt som kan bli hur stort som helst är en kinesskola
ute på Östra Klinikerna, som man nu åter kallar för Restad Gård. Egen
domligt nog heter mannen bakom detta också Håkan Johansson, men
är en helt annan person. Denne Håkan Johansson har genom kontakter
med Kina fått ett stort internationellt utbildningsföretag att starta skola
för uppåt 700 kineser därute, som under ettåriga studier skall lära sig
språk, västeuropeiskt samhällsliv och företagsamhet. Beslut finns, nu
kan bara Invandrarverket sätta käppar i hjulet genom att inte våga ut
färda så många visum som krävs. Här kan upp till 50 nya arbeten ska
pas, jag håller sannerligen tummarna för att det skall lyckas. Dessa ki-
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neser kan vara guld värda inte minst med tanke på att det verkar vara
Tom Peng Pung för våra andra stora arbetsplatser. Teli, vårt största fö
retag, varslar folk om och om igen. Inte heller Vbg-produkter är till nå
gon draghjälp, en långdragen svacka i försäljningen gör att företaget
släpar efter.

Att man nu tagit första spadtaget till det nya fängelset måste väl ändå
ses som ett positivt besked, trots byggnationens något inåtvända ända
mål. Det innebär arbete i byggnadsbranschen, och för folk som tillver
kar galler och randiga overaller eller vad som nu kan behövas. Men vad
skall vi ha det gamla fängelset till, det blir en svår nöt att knäcka, bygg
naden är ju ganska cellsam.

Bråket om vår lilla före detta gästhamn får i dessa perspektiv ganska
futtiga proportioner, men inte desto mindre har frågan blivit en storm i
en hamnbassäng. Vid Vänerparken har NCC byggt en verkligt fin an
läggning som skulle vara en stolthet för vilken boj-ort som helst och
som verkligen uppskattats av båtfolket. Men kajen mitt i stan skulle
tömmas på båtar och visst blev det tråkigt att inte kunna titta på när se
mesterfolket tog sin kvällsgrogg i sittbrunnarna. Men i denna fråga vå
gar jag helt enkelt inte deklarera någon uppfattning, riskerna är helt en
kelt för stora att hamna i korsdraget mellan Arne Kärvling på ena sidan
och Einar Sandelmark på den andra, dessa gillesbröder är ju inte precis
att leka med när känslorna svallar.

Apropå sjöfart så får man ju vara glad att inte alla skeppare visar så
dant sjömanskap som kaptenen på lastfartyget Rania, som med full fart
i maskinen stävade rätt mot Skräcklestugan, för att givetvis gå på grund
bland alla de grynnor som givit Skräcklan sitt namn efter Ranias alla
förlista föregångare bland stenhällarna. Rania kunde dock dragas loss
och ta sig vidare för egen maskin.

Det finns förresten de som påstår att namnet Skräcklan skulle komma
efter något fånigt fjäderfä vid namn Skrak, nej sådana ortsnamnforska
re vill vi inte ha, Skräcklan efter fasa och skräck gör sig betydligt bättre i
turistbroschyrerna.

Ett annat bråk med starka viljor inblandade var Olof Hagners krav
på att flytta undan Olof Palmes byst från trappan i Kulturhuset, ett ut
spel som verkar inspirerat av det flitiga statyvältande som folket i de
forna öststaterna ägnat sig åt. Hagner deklarerade att han och många
med honom kände starkt obehag av att se Palmes byst blicka ned på ho
nom. Att S Gunnar Peterson skulle protestera våldsamt mot bystflyt
tarplanerna förvånar väl ingen och i denna vilda batalj drog han på sig
tillnamnet Gunnar "Bysthållaren".
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Det är verkligen roligt att se att Drottninggatan för vart år gör sig allt
mer förtjänt av sitt stolta namn. Thure Carlssons gamla hus har blivit en
verklig pärla och grannhuset håller också på att återfå självaktningen.
Nästan hela Drottninggatan har nu en gemensam arkitektonisk stil,
utom då kanske Församlingshemmet, som 50-årsjubilerar i år men vars
gula tegelfasad väl inte precis från utsidan är en arkitektonisk höjdare.
Församlingshemmet byggdes med frivilliga insatser i en tid under kriget
när nästan all byggnadsverksamhet låg nere. Sådan initiativ skulle vi be
höva idag.

En höjdare på många sätt är däremot vårt gamla stiliga vattentorn
som i år åter fått träda i tjänst eftersom det nyare vattentornet bemålats
invändigt med en färg som inte tål vatten, en något tillspetsat inlägg i
debatten om lösningsmedel. Vattentornet byggdes för 110 år sedan och
jag hade i somras glädjen att klättra upp i tornet och beundra utsikten
från toppen. Det är mycket spännande att klättra omkring i tornet, och
jag kan avslöja för er att tornet kan bli en av utställningslokalerna i den
Glasfestival som skall bli en av attraktionerna när vår stad fyller 350 år
1994. Vår relativt färske gillesbroder Bo Knutsson är en världsauktoritet
inom glas och ligger bakom ideerna. Planeringen inför denna festival är
i full gång och flera av de stora världsstjärnorna bland glaskonstnärerna
har redan bestämt sig för att komma hit. Intresset för glas både som
konst och som bruksföremål är mycket stort i Sverige och utomlands
och arrangörerna tror att detta kan bli en återkommande händelse som
låter namnet Vänersborg flyga ut i stora vida världen och få sin rättmä
tiga plats bland de stora kulturstäderna.

I Vänersborg finns också ett annat stort intresse för glas som får sina
yttringar nästan varje helg i centrala Vänersborg. Ljudet av krossat glas
är oemotståndligt för ett litet gäng huliganer och gågatan ser ibland ut
som Libanon efter stängningsdags, med metalljalusier neddragna, till
bommat och mörkt. Äntligen har jag blivit tillräckligt gammal för att
klaga över ungdomens brist på vanligt hyfs, visst är det skönt att få
gnälla lite, få säga att när jag var ung så var minsann vårt värsta bus att
gnida hartsfiol eller blåsa ärtrör . Fast ännu vågar jag nog inte skönmåla
min egen ungdom på äldre herrars vis, allt för många minns den ännu
som skulle kunna avslöja att så änglalika var vi nog aldrig.

På tal om glas så har vi nu snart ett år haft självplock på systemet.
Det finns de som anser att vi skulle låta livsmedelsbutikerna ta hand om
försäljningen, men det anser jag skulle vara rena vansinnet, de skulle in
te ha en chans att hålla den kvalitet som vår butik har. Det är verkligen
en enastående förvandling som hänt, en mysig stämning i stället för den
kallsvettiga, sammanbitna panik som uppstod på det gamla kösystemets
tid.
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I en omröstning i en av stadens två alldeles utmärkta tidningar om
stadens vackraste hus vann Museet, denna pärla vid Kulturaxelns östra
utpost. Länsmuseichefen och gillesbrodern Erik Wegneus har bestämt
att Museet skall bli ett Museernas Museum, återskapas så som det såg ut
när det byggdes, och med en entreavgift på 30 öre som det kostade på
den tiden. Men ännu en myntreform har satt käppar i hjulet för denna
gest, tioöringen finns ej mer, bortsopad av inflationen. Detta projekt
skall stå klart till jubileet 1994.

Jag skrev i min krönika för några år sedan att stationshuset behövde
renoveras och målas om, och vips, så blev det gjort. Detta tycker jag att
vi tar som ett självklart bevis på hur mäktigt och inflytelserikt Väners
borgs Söners Gille är. Stationen har verkligen blivit fin, det var ett myc
ket vackert hus som gömde sig bakom en aladåbgrön brädvägg. Vid
återinvigningen sade kommunalrådet högtidligt inför uppsträckta SJ
tjänstemän att nu står SJ väl rustat i Vänersborg inför 2000-talet. Några
månader senare sa samma uppsträckta perronghuliganer att man skulle
lägga ned hela rasket. Man växlar om fort på Statens järnvägar, man
har lätt för att spåra ur, det är ingen vidare tåga i det företaget.

Fast det är inte mycket som är värdebeständigt i dessa dagar. Just ut
trycket "i dessa dagar" är förresten säkerligen just nu den mest använ
da undanflykten. Uttrycket "det blir nog lite svårt i dessa dagar" antas
vara förklaring nog för att undvika alla initiativ och allt som verkar nå
got chansartat, bakom denna fras kan man gömma alla andra motiv
som man kan ha till att låta bli att göra något som kräver lite ansträng
ning och förutseende. Att vara förutseende är en mycket god egenskap,
det tyckte också den skaraborgare som apropå bibelns skapelseberättel
se sa "att när vår herre sade Varde ljus, då hade vi skaraborgare redan
dratt ledningera!"

Nu är årets krönika tillända och snart skall vi få äta lite god mat. På
tal om mat så försiggick det en debatt i tidningen mellan nälläkarna
Engqvist och Redfors som handlade om huruvida kolesterolet var far
ligt för hjärtat eller inte. Man talar om att det skulle finnas ont och gott
kolesterol. För egen del anser jag nog att allt kolesterol är väldigt gott!

Allhelgonafton 1992

Håkan Lind
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MINNESRUNOR 1992-1993

Under tiden juli 1992 t o m juni 1993 har sjutton Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne.

Godsägare Carl-Eric Poucette, född på Lyckhems gård i
Vänersborg den 24 februari 1914, avled i Lidköping den
31 augusti 1992. Redan 1918 flyttade familjen till Lidkö
ping där de 1929 blev ägare till Flisbäcks egendom i Sä
vare. Efter genomgången realskola i Lidköping genom
gick han utbildningen vid lantmannaskolan i Skara.
1940 övertog han den fäderneärvda gården, som han
med stort intresse och framgång brukade fram till 1988
då sonen Christian tog över.
Carl Eric Poucette var aktiv inom jordbrukets före
ningsrörelse, Medborgarskolan och Moderata Samlings
partiet i Lidköping. Han tillhörde Odd Fellow, Svarta
Örnar och TNJ.
Vid sidan av sitt samhälls- och föreningsengagemang
hyste han stort intresse för sång och musik och under
hela 50 år var han aktiv medlem i Sävare kyrkokör.
Inträdde i Gillet 1951.

Kanslidirektören Stig Cedergren, född i Vänersborg den
I augusti 1911, avled i Gävle den 3 november 1992. Ef
ter avlagd studentexamen i Vänersborg 1930 och reserv
officersexamen vid Kungl. Bohusläns Regemente 1933,
påbörjade han sina juridiska studier i Uppsala, där han
avlade jur. kand. examen 1935. Efter tingstjänstgöring
vid Gudhems och Kåkinds domsaga erhöll han anställ
ning som jurist vid Drätselkammaren i Uppsala. 1941
tillträdde han befattningen som stadsombudsman i Gäv
le, där han 1955 befordrades till kanslidirektör, vilket
ämbete han uppbar fram till sin pensionering 1976.
Efter sin pensionering blev han huvudredare för M/S
Nordwest, ett fartyg på 1400 bruttoton och som tillsam
mans med sju likadana fartyg ingår och bildar Nord
skippolen.

Vid sidan av sitt arbete var han under många år ordförande i Gävle-Dala stadshypoteksfö
rening och i Upplandsbanken.
Ett av hans fritidsintressen var konst och han var ordförande i Gävleborgs Konstförening.
Ett annat stort intresse var idrotten och då framförallt tennisen, där han själv var en trä
gen utövare. Han verkade även som ordförande i Gästriklands Idrottsförbund.
Stig Cedergren erhöll många utmärkelser av vilka kan märkas R N 0, Gävle Kommuns
förtjänstmedalj och Gästriklands Idrottsförbunds guldmedalj.
Han inträdde i Gillet 1930. 37



Linjearbetaren Sigvard "Sigge" Isidor Vessby, född i
Vänersborg den 24 februari 1917, avled i sin hemstad
den 13 november 1992.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg, vistades Vessby
en tid hos sin farfar i Värmland, där han arbetade som
skogsarbetare och genomgick utbildning i skogsvård.
Då han efter andra världskrigets slut återvände till Vä
nersborg vann han anställning vid Televerket, en an
ställning som han innehade fram till pensioneringen.
Naturen, motion och idrott var Sigges stora fritidsin
tressen och han höll sig alltid i fin form genom cykelåk
ning och skidåkning. Många motionerande i Väners
borg har mött Sigge på sina dagliga cykelrundor och i
skidspåret vid Skidstugan. Det var också under en sådan
cykeltur som Sigge Vessby avled.

Han var även intresserad och engagerad i fackligt arbete och under sin långa tjänstgö
ringstid vid Televerket innehade han även förtroendet som fackföreningsordförande un
der 15 år.
Vessby var väl bevandrad i Vänersborgs historia och kände de flesta av vår stads invånare.
Han älskade sin hemstad och inträdde i Gillet 1952.

Kriminalinspektören Carl-Erik Lennart Mellryd, född
den I april 1935 i Holms församling, avled den 13 de
cember 1992 i Vänersborg.
Efter genomgångna skolor vann han anställning vid po
lisen i Vänersborg 1956, där han verkade som poliskon
stapel och polisassistent fram till 1974 då han befordra
des till kriminalinspektör, en befattning som han inne
hade fram till sin bortgång. Hans intresse för tekniska
frågor och hans handlag med kriminaltekniskt material
resulterade i att han utvecklades till expert inom den lo
kala kåren.
Hans främsta fritidsintresse, näst familjen var teckning
och målning, egenskaper som kom väl till pass i hans ar
bete med brottsutredningar. Sommarhuset på Väjern
var också ett av hans stora fritidsintresse.
Inträdde i Gillet 1988.
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Överingenjören Åke Wädding, född den 23 april 1918 i
Vänersborg, död den 28 december 1992 i sin födelse
stad. Efter avslutad skolutbildning i Vänersborg flytta
de han till Stockholm, där han vid Statens Institut för
Folkhälsan genomgick utbildning till hälsovårdsinspek
tör. Han studerade även vid Stockholms Högre Teknis
ka Läroverk, där han avlade examen som byggnads
ingenjör. Han bedrev även studier vid Nordiska Hälso
vårdshögskolan i Göteborg.
Åke Wäddings gedigna utbildning kom honom väl till
pass vid hans skiftande arbetsuppgifter vid hälsovårds
förvaltningarna i y stad och Solna, i Arbetskyddsstyrel
sen och vid HSB:s Rikskontor i Stockholm. Vid sin pen
sionering verkade han som teknisk chef vid Stockholms
Hälsoskyddsförvaltning.

Han var en varm anhängare av idrottsrörelsen. Främst ägnade han sig åt bandy- och fot
bollsporterna och var en trägen medlem och supporter i Idrottsföreningen Kamraterna,
Vänersborg.
Inträdde i Gillet 1988.

Muraren Filip Eriksson född i Vänersborg 2 mars 1912,
avled 3 januari 1993.
Efter avslutad skolgång började Filip sitt arbetsliv vid
Fridhems tegelbruk. Efter att ha prövat på sjömanslivet
en kortare tid, började Filip i lära inom byggnadsbran
schen hos sin farbror Karl. Det blev en hel del av stadens
fastigheter och byggnader som Filip medverkade till att
uppföra. Filip hade även stora intressen i de fackliga
frågorna och arbetade som kassör och sekreterare i Mu
rarnas lokalavd. samt även som revisor hos Riksbyggen.
1951 började Filip hos Sjödens byggnadsfirma. Här
kom Filips yrkesskicklighet väl till användning, då det
kunde gälla såväl uppförande av nya hus som till repara
tioner av alla slag inom branschen. Filip stannade kvar
till sin pensionering. Då hade firman bytt namn till

Nylanders Byggn. AB. Filip gjorde sig känd som en mycket omtyckt, humoristisk och
hjälpsam person. På senare år var litteratur, resor och trädgårdssysslor Filips fritidsintres
sen.
Han inträdde i Gillet 1946.
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Förste byråsekreteraren Ingwar Oskar Vilhelm Wad
man, född i Västra Tunhem den 10 augusti 1920, avled i
Vänersborg den 15 augusti 1993.
Efter genomgångna skolor i Vänersborg anställdes han
vid Postkontoret i Vänersborg där han fram till början
av 1940-talet tjänstgjorde som brevbärare. I samband
med sin värnpliktstjänstgöring genomgick han Kadett
skolan vid Karlsberg där han utbildades till värnpliktig
officer. Därefter vann han anställning vid Stockholms
polisen och genomgick där Statens Polisskolas konsta
pelsklass. Under sin Stockholmstid studerade han även
vid Statens Institut för Folkhälsa och arbetade därefter
några år vid Hälsovårdsnämnden i Stockholm, innan
han tillträdde tjänsten som hälsovårdsinspektör i Vä
nersborg. Under en kortare tid var han anställd vid

HSB:s kontor i Vänersborg, där han var med om att bygga upp den lokala organisationen.
Hans sista anställning var vid Länsstyrelsen, där han verkade som förste byråsekreterare
fram till sin pensionering.
Redan 1950, under sin Stockholmstid, värvades han till Par Bricole, där han med stort in
tresse medarbetade intill sin bortgång. Redan under ungdomstiden och uppväxtåren i
Vargön uppmärksammades Ingwar Vadmans talanger inom musiken, sången till förfat
tandet. Egenskaper som gjorde honom till en mycket uppskattad och rik glädjekälla.
Hans generösa natur gjorde att han gärna delade med sig av sin förmåga och sina sällsynta
utförsgåvor. Detta gjorde, att han vid större engagemang, såsom Barnens Dag, Välgören
hetsgalor, Good Old Days, Konserter och Storbandens framträdanden m fl anlitades som
konferencier där han på sitt oefterhärmliga sätt framförde sina egna prologer. Hans för
fattarförmåga togs tidigt i anspråk av stadens lokaltidning ELA där han under många år
medarbetade med dokumentära, underhållande och lokalpatriotiskt uppskattade kåserier.
Hans dikter, sånger och kåserier finns väl bevarade i många Vänersborgares hjärtan.
Han inträdde i Gillet 1969.

Expeditionsvaktmästaren Evert Bertil Harry Back, född
i Vänersborg den 1 september 1918, avled i sin hemstad
den 15 januari 1993. Efter avslutad skolgång erhöll han
anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik. 1950 erhöll
han anställning vid Länsstyrelsens expedition, där han
tjänstgjorde fram till sin pensionering 1983.
Evert Backs stora intresse vid sidan av sitt arbete var
idrotten och redan i mycket unga år tog han plats i VIF:s
representationslag i såväl bandy som fotboll. Under en
lång följd av år var han en av de verkliga stöttepelarna i
det lag som hemförde ett flertal Distriktsmästerskap och
seriesegrar till vår stad. Speluppfattning, eleganta och
lugna uppträdande på de olika idrottsarenorna gjorde
honom till en av vår stads allra främsta lagspelare ge
nom tiderna. Även inom bordtennissporten var Evert

Backs insatser av tyngd och han var en av BTK Servens allra bästa spelare. Hans sport
mannamässiga uppträdande även utanför spelplanerna gjorde honom till ett föredöme för
sina lagkamrater och för sin omgivning.
Han inträdde i Gillet 1955.
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Länsrådet Rolf Lindqvist, född i Borås den 6 augusti
1911, avled i Karlstad den I februari 1993. Han avlade
juridisk kandidatexamen i Uppsala 1934 och anställdes
samma år som länsnotarie i Vänersborg. År 1946 ut
nämndes han till länsassessor i Blekinge. 1948 utnämn
des han till liknande befattning i Värmland. 1956 ut
nämndes han till taxeringsintendent i Gävleborgs län
och 1960 till landskamrerare i Skaraborgs län därEhan
sedermera verkade som länsråd fram till sin pensione
ring. Efter pensioneringen tjänstgjorde han som extra
domare vid Länsrätten i Värmland.
Under olika perioder har han tjänstgjort som sakkunnig
i justitie- finans- och utbildningsdeparten. Han genom
gick försvarshögskolans högre försvarsstudier. Under
åren 1974-1977 var han ledamot av notarienämnden.
Dessutom har han haft ett flertal uppdrag i olika ut
skott, kommitteer och styrelser.
Inträdde i Gillet 1935.

Verkstadsarbetaren Stig Gerhard Fock, född i Väners
borg den 23 februari 1915, avled i sin hemstad den 25
februari 1993.
Efter genomgångna skolor anställdes Stig Fock vid Otto
Dafgårds Charkuteri, där han utbildade sig till charku
terist och verkade i den professionen fram till slutet av
1940-talet då han tog anställning vid Teliverkstaden.
Som verkstadsarbetare verkade han där fram till pensio
nering.
Stig Fock räknas till en av pionjärerna och förgrundsfi
gurerna när det gäller bordtennissporten i Vänersborg.
Han representerade den anrika bordtennisklubben
Olympia och hans oefterhärmliga förmåga att "skruva"
gjorde honom till en mycket fruktad men alltid respek
terad motståndare.

Redan som ung väcktes hans intresse för bridge och han var en hängiven bridgespelare.
Under senare år utövade och odlade han sitt bridgespel i pensionärsföreningen Lilla Paris.
Stig Fock inträdde i Gillet 1975.
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Produktionschefen Stig Henry Vesterlund, född den 24
december 1915 i Vänersborg, avled i sin hemstad den I3
mars 1993.
Efter genomgångna skolor i Vänersborg anställdes Ves
terlund vid Dissousgas anläggning i Vänersborg. Inom
företaget avancerade han till gasmästare och ledde arbe
tet vid fabriken fram till sin pensionering.
Vid sidan av arbetet ägnade Vesterlund sig åt musik och
medverkade i ungdomsåren i orkestrar. Även idrotten
hade i Stig Vesterlund en varm anhängare främst var det
bandyn och Vänersborgs IF som fångade hans intresse.
Uppvuxen och bosatt på Skräcklan värnade han om
trivseln och vår stads naturtillgångar.
Stor del av sin fritid ägnade Stig Vesterlund åt sin som
marstuga vid Timmervik.
Inträdde i Gillet 1977.

Journalisten och verkstadsarbetaren Sixten Georg Fur
bo, född i Vänersborg den 25 maj 1917 avled i sin hem
stad den I3 mars 1993. Efter avslutad skolgång erhöll
Furbo anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik. Ge
nom korrespondensstudier i olika ämnen förvärvade sig
Furbo en gedigen allmänkunskap, som kom honom väl
till pass i sin verksamhet som medarbetare vid tidningen
Ny Tids lokalredaktion i Vänersborg. Som lokalreporter
verkade han fram till redaktionens indragning, då han
vann anställning vid Volvo-Flygmotor i Trollhättan.
Denna anställning innehade han fram till sin pensione
ring 1982. Efter lokalredaktionens nedläggning medver
kade Furbo i flera andra tidningar med reportage och
artiklar, främst skildringar från Vänersborgs idrotts-
värId.

Sixten Furbo var en verklig lokalpatriot i ordets bästa bemärkelse. Hans stora kunnande
om Vänersborgs nutidshistoria och utveckling har resulterat i ett flertal artiklar och intres
santa minnesbilder. Tillsammans med brodern Evert var han initiativtagare och för
grundsfigur i Föreningen Gamla Östra Haga- och Sjöbergspojkar, en förening som tyvärr
ej mera finns till.
Härutöver hade han många andra intressen, av vilka vi mest minns engagemangen för na
tur, sport, fiske och båtar. Han var medlem i Svenska Naturskyddsföreningen, en av ini
tiativtagarna till Vänersborgs Sportfiskeförening, sekreterare i Vänersborgs Motorbåt
klubb, och som alla Östra Haga- och Sjöbergspojkar, en trogen och hängiven supporter
för Vänersborgs Idrottsförening.
Han var innehavare av Guldnålen för 25-årig anställning vid Volvo Flygmotor och han in
trädde i Gillet 1956.
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Stadsvaktmästaren Sven Helge Jansson, född i Väners
borg den 25 augusti 1926, avled i sin hemstad den II
april 1993. Efter genomgången folkskola och Gotthard
ska Handelskolan i Vänersborg, erhöll han anställning
vid dåvarande Drätselkammarens kansli. Denna befatt
ning innehade Sven Jansson ända fram till sin pensione
ring 1991.
Trots sin synnerligen stora försynthet och stillsamma
läggning blev Sven Jansson välkänd av de flesta äldre
Vänersborgare. Hans stora intressen utanför arbetet var
naturen och friluftslivet. Under många år ägnade han
sig åt kraftsport och var själv aktiv kroppsbyggare.
På ett synnerligen noggrannt sätt har Sven Jansson do
kumenterat väder- vind och barometerstånd varje dag
under de senaste trettio åren.
Han inträdde i Gillet 1958.

Kommendören greve Fredrik Taube, född den 21 mars
1909 i Göteborg, avled den 16 april 1993 i Stockholm.
Efter avlagd studentexamen i Vänersborg 1927, genom
gick Fredrik Taube Sjökrigsskolan och blev fänrik 193 I.
Han befordrades till kapten 1941, kommendörkapten
I:a graden 1954 och kommendör 1962. Under sina år i
Skeppsgossekåren seglade han med såväl af Chapman
som "skeppsgossebriggen" Najaden. Under 1947-48
var han biträdande marinattache i London, 1957-58
var han långresechef på Älvsnabben och 1958-60 av
delningschef på Marinstaben.
Fredrik Taube gjorde stora insatser för minsveparväsen
dets utveckling och han betraktades som en märkesman
inom detta område.
Han var medlem av Kungl. Krigsveteranskapsakademin

och hedersmedlem i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Under åren 1966-79 var han ordfö
rande i kamratföreningen Flottans män. Han var också ålderman i Lidingö Gille under
åren 1974-78 och medlem i vän- skol- och veteranföreningar samt klubbar och organisa
tioner för ideell verksamhet.
Han inträdde i Gillet 1935.
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Brukstjänstemannen Torsten Ågren, född i Strömsnäs
bruk den 7 oktober 1903, avled i Vänersborg den 12 maj
1993. Efter avlagda examina vid Varbergs Realskola och
Högre Allmänna Läroverket i Sundsvall studerade
Ågren konstvetenskap i Heidelberg och språk i Oxford.
Under åren 1924-1960 var han anställd vid Wargöns
AB.
Torsten Ågren var en av initiativtagarna och bildarna av
Anglo-Swedish Society i Vänersborg. Han var aktiv
inom Götaälvdalens konstförening, Konstmuseivänner
och Pensionärsföreningen Lilla Paris. Hans intressen
var många men främst engagerade han sig i frågor kring
hembygden och kyrkobyggnader.
Han inträdde i Gillet 1969.

Kriminalvårdstjänstemannen Arne Wilhelm Karlsson
född i Vänersborg den 7 december 1929, avled i sin
hemstad den 15 maj 1993. Efter genomgången folkskola
arbetade Arne Karlsson bland annat som herrekipe
ringsbiträde innan han erhöll anställning vid Wargöns
Pappersbruk. Därefter vann han anställning vid Statens
Järnvägar med Öxnered som stationeringsort. Denna
anställning innehade han under 17 år varefter han till
trädde sin sista arbetsplats, Kriminalvårdsanstalten i
Vänersborg.
Arne Karlssons fritidsintressen var idrott och framför
allt bandy och fotboll.

Bankdirektören Karl Erik Vilhelm Fagerstedt, född den
22 augusti 1906 i Linköping, avled i Vänersborg den 15
maj 1993.
Efter genomgångna skolor anställdes han som bank
tjänsteman i Linköping, där han lade grunden till sin
branschutbildning. Efter att ha tjänstgjort som biträ
dande bankdirektör i Kalmar, kom han till Vänersborg
och PK Banken 1951 och verkade där som bankdirektör
fram till sin pensionering 1971.
Fagerstedt var engagerad i vår stads idrottsliv och en
uppskattad medlem i Vänersborgs Idrottsförening. Han
var även medlem i Frimurareiogen, Par Bricole och
Bridgeklubben.
Inträdde i Gillet 1976.



Byrådirektören Melker Skagstedt, född i Vänersborg
den 5 juli 1914, avled i Vällingby den II september 1992.
Under sin skolgång i Vänersborg arbetade han under fe
rierna som kontorist vid Nabbensbergs Tegelbruk. Efter
avlagd studentexamen 1936 vid Högre Allmänna Läro
verket i Vänersborg gick han till sjöss under ett par år
och hann då med att besöka ett flertal länder i olika
världsdelar. Efter avslutade studier vid Filip Holmqvists
Handelsinstitut, arbetade han några år vid Svenska
Handelskammaren i London och vid återkomsten till
Sverige vann han anställning vid Vattenfall där han be
fordrades till byrådirektör, en befattning som han inne
hade fram till sin pensionering.
Under sin tid vid Vattenfall var han tjänstledig under tre
års tid då han i Svenska Kyrkans tjänst arbetade i Afri-
ka.

Vid sidan om skolarbetet och studierna var friidrotten Melkers stora intresse och under lä
roverkstiden dominerade han skolmästerskapen i många grenar, framförallt i höjd- och
längdhopp. Men var även en talangfull skridskoåkare och simmare. Tennissporten ägnade
han mycket tid både som aktiv och som motionär.
Inträdde i Gillet 1945.

S. Gunnar Peterson

"Att leva, det är smärta, det är kval och klara tårar,
det är stormande glädje och långa bittra år,
det är allvar och kamp och äventyr, som dårar,
det är dödligas jubel i den eviga vår."

Stellan Arvidsson
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1993

HEDERSLEDAMÖTER

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg

Lind, Sven, Disponent, Vänersborg

Sahlin, Sten, Direktör, Vänersborg

Thernquist, Ole, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART "TARREN", Stenungsund .
ABRAHAMSSON , ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem .

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, ersättare
i styrelsen .

*AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .

ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .

ALMGREN , BOO, Kapten, Göteborg .

ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg .
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .

**ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSOI'!, BO, Ingenjör, Örebro .
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1954 86
1927 83
1948 87
1935 75
1966 80
1965 78

1944 58
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1968 78
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1952 82
1948 75
1956 76
1908 (43)76
1947 88
1940 74
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1940 92
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ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .
*ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
ANDERSSON, DAVID, Angered .

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef " .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg " " .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
**ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .

ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg .

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde .
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, VerksLmontör, Vänersborg .
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg .

*ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön .
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön .

1957
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1966
1915
1946
1951
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1946
1949
1977
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1942
1940
1930
1945
1958
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1944
1926
1950
1912
1915
1919
1928
1947
1932
1918
1924
1936
1928
1950
1950
1914
1927
1913
1938
1942
1924
1942
1942

88
55
89
51
84
89
83
83
74
83
85
92
82
83
85
83
90
80
59
88
93
83
81
80
79
82
53
35
76
80
88
45
70
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83
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83
55
83
82
68
82
75
90
90
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ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora .
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
*ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg " ..
ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .

*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, KURT, Servicebiträde, Vänersborg .

BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg '" .

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .

*BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ' , .
BERG, LARS, Vänersborg " , , , .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem , .
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .

BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

**BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö , .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg , .

BERNER, JONAS, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .

**BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg .
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .. , '" .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJERSTAF, LARS, Vänersborg .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg .
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BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .
*BJÖRKMAN, LENNART, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg , .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fi!.kand., Vänersborg .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg " , .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .. " .. '" .

*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg '" .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg , " ..

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Stud, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Vänersborg '" .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg . '" .,. " " ..

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg , " ..
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg .

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BROCKNER, KURT, Skellefteå '" '" .. " ..
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
BOGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg '" ..

*BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
*BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg , '" .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Planerare, Vänersborg " .

*DAFGÅRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
*DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg '" .

DAHLGREN, EBER, Apparatskötare, Vänersborg " '" .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
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DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Brastad .
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

*DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, Göteborg .

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKHOLM, PER-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .

*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg , .
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .

*EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .

EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

*ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma '" .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Byggnadssnickare, Vänersborg .

*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Kjällby .

*ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Göteborg ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färgelandaständig medlem ..

*ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem ., .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

*ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg , "
*ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön '" .. , .. " ..
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ERIKSSON, EVERT, Vänersborg '" , ..
"ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, fd. kulturchef, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .

""ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
"ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig
medlem. Gil/evärd .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

"ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .

"ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, BERTIL, Direktör, Uppsala '" , ..
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg , '" , ..
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Vänersborg .

"FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

"FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg " .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda " ., " .
FOCK, EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg , , ..
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal '" , .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal " .
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .

"FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg , .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg " .. , ..
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Uddevalla , .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .
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*FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
*FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
*FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .

FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

*GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg .
*GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby , ..
GILLBERG, ANDERS, Köpman, Trollhättan .

*GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .

*GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg , .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund .

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, SVEN, Målare, Vargön .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .

*GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
*HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg , .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .
*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsuit, Vänersborg
ständig medlem. Kassafogde .

*HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg .
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HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

"HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
"HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .

"HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg " " " .

"HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, DistLchef, Vänersborg .

"HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .. '" .
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

"HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
"HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg " .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg " " .
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg " , ..
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön , .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .

"HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås " , .
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HELLBERG, ANDERS, Försäljare, Vänersborg .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

"HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERMANSSON, JAN, Adjunkt, Lund .
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil. .. , .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan , .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .. " " .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg " , '" .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön '" .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HULTIN, HENRIK, Landstingsdirektör, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
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*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .

HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .

HÅKANSSON, STEN, Herr, Trollhättan ooo o..

HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla o. o o

*HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla o " ..

HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala o o.

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma oo .
*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .. o .

IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .. o oo .

JACOBSSON, EINAR, Uddevalla o o..

JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg o o

JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg o .

*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg o

*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg o' oo .

*JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg oo

**JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(/975) Gillets hedersledamot oo o .

JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga o .

JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön o.

JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg . o o o .

JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .. o. ooo' o'" .

JENGARD, NIKLAS, Snickare, Vänersborg .. o oo .

** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg oo. o .

*JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem o.. o

*JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala ständig medlem oo .

*JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem . . oo.. oo.. o

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda oo .

JOACHIMSSON, SVEN, fdo Överläkare, Vänersborg oo o. oo
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem o .

JOELSSON, RUNE, Driftverkmo, Vänersborgständig medlem o. oo

JOHANSSON, ANTON, Fd. Instruktör, Vänersborg oo. oo .

JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås .,. o o. o o. o .

JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem ooo o..

JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem o .

*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .. oo .

JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg o.

*JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .

*JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg '"

JOHANSSON , GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg o.. o .

JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .

JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRIK, Herr, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .

JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

*JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
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*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL-ERIK, Skolchef, Vänersborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Murare, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Varvsägare, Grundsund .
JOHANSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde .

*JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservde!sman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg ständig medlem .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .
JONSSON, GUNNAR, Elektriker, Trollhättan .
JONSON GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .

*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
*JONSSON, HELGE, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg ' .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, I:ePostiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .

*JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSON, FREDERICK, Vargön .

*JOSEFSSON, SVEN, Direktör, Eslöv .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JÖNSSON, GUSTAF, DistLchef, Vänersborg .
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KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg , .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

"KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
"CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..

""CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborgständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg , .

"KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .
CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .

""CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
"CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg , .
"CARLSSON, CARL-OTTO, SpediL, Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

"KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS OLOF, Posttjänsteman, Trollhättan .
KARLSSON LARS URBAN, Elektriker, Vänersborg '" ..
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
CARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborgständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, VerksLmontör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON,SVEN, l:eposti!j., Vänersborg .
KARLSSON, ULF, Elektriker, Vänersborg .

"CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg , .
"CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .

"KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KNUTSSON, BO, Pol. mag., Vänersborg .

"KNUTSSON, LEIF, Persona1tjänsteman, Arvika .
"KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .

KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KRATZ, HANS, Resebyråchef, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg , .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg , .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg , .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
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KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Märsta ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .

*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Lyckeby ständig medlem .
*LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg " .
*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg , " ., ..
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .

*LARSSON , LARS, Revisor, Hisings-Backa " .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan , .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg l:e ålderman
Innehavare av gillets medalj (1990) .
LARSSON, STIG OVE, V. Montör, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .

*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla .
LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör , .
LIND, JESPER, Vänersborg .

*LIND, LARS, Civilingenjör, Floda '" ., '" ., , .
*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .

**LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot .

*LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Vänersborg " .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön , ,

*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .

*LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön '" .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad '" .. , '" ..
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem .

*LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
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LINDGREN, ARVID, Vänersborg .
*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
*LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .

*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg , .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv , .
**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .
*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings·Backa .
*LISS, PER ARNE, Vänersborg .

LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg ., .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.·föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .

*LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge .
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

**LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styre/sen
Gillevärd, innehavare av gillets medalj (/983) .

LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

**LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
*LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

LUNDBÄCK, JONAS, Vänersborg .
*LUNDGREN, ARVID, Sektionschef, Enskede , .

*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg , .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
LUNDIN, JAN, Vänersborg , '" ., .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQUIST, BIRGER, Distr.chef, Vänersborg .
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

*LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön " .
LÅNG, STIG·ARNE, Konsult, Norrköping .
LÅNG, SVEN, Uddevalla .
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie, Vänersborg .
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LÖVBERG, THORE, Fd chefsåklagare .
*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg " .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
*MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg " .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linghem ., .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg " .
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud .

*MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla " .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .

*MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .. " .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm .

*NAGLUM, GUNNAR, Socionom, Paris .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg " " .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HANS, Skene .. , , . '" .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg " .. , .

*NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .. , " '" ..

*NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön .

**NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NILSSON, STURE, Musikledare, Vargön ... '" . " ., .. , " ,
NISSEN, PETER, I:e antikvarie, Vänersborg .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg .
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NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping " '" .
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg '" .. , .
NYMARK, IVAN, Vänersborg .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .

*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg , .
OLSSON, GERT, Stadsarkitekt, Vänersborg " ., .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborgständig medlem .
OLSSON, JAN, Inredningssnickare, Vänersborg .
OLSSON, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg " , " , .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg , .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROGER, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg , . '" , .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg , .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg '" , .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping " ..
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Fröiundaständig medlem ...

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, MAGNUS, Jur. kand., Vänersborg .

*PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg " ,
PERSSON, MORGAN, Ingenjör, Vänersborg , .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .
PERSSON, THORE, I:e byråsekr. Vänersborg '" .,
PETERSON, EDGAR, Vänersborg , , .
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
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PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg .

PETTERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg . '" .. " .

PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .

PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön .
*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .

*RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .
RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .

RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .
*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .

RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .
*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg " .. , ..
*REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg , .

REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .

RISBERG, SVEN, Trädgårdstekniker, Vänersborg .

ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan " .. " . " .. " .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .

ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv .

ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg .

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan " .

ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
*ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborgständig medlem .
*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem .
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp " .
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm . . .
RUDSTRÖM, LARS, TraLplan., Vänersborg .

RÅDBERG, JAN ERIK, Lvattenrättsingenjör, Vänersborg .
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg .
SAHLIN, EDGAR, F.hand!., Vänersborg .

*SAHLIN, PER-ANDERS, Fi!.kand., Enskede .
**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg

Innehavare av gillets medalj (1975) Gillets hedersledamot .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg .

SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .

SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg , .

SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .. " " .

SALONEN, OSKAR, Vänersborg '" '" .
SALONEN, RISTO, Snickarmästare, Vänersborg .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .
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**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön " .

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Kioskägare, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Göteborg .

*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .

SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg '" .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen .

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Gävle .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg , " .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, I :ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .

**STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, OLLE, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg " .
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STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .

*STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg " .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, SÖREN, El.montör, Vänersborg " .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

**SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg '" .
SVENSSON, BERTIL, Brandförman, Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg .
SVENSSON, ELVING, Resemontör, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Vällingby .
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping " .

SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm., Eskilstuna .

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

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, VetIanda .
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör , Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .

1920
1939
1934
1936
1927
1925
1934
1931
1940
1936
1942
1938
1924
1966
1962
1952
1937
1946
1904
1906
1964
1923
1944
1916
1932
1924
1943
1926
1916
1914
1975
1950
1952
1952
1920
1953
1972
1942
1910
1916
1954
1939
1955
1916
1960

76
82
67
88
83
80
84
91
82
75
85
79
84
84
84
85
79
85
73
70
88
48
79
43
64
93
90
93
86
93
76
76
80
80
80
63
72
92
35
42
81
85
92
91
84
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SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg , .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .

*SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .

*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsuIt, Vänersborg,
2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) .

**THERNQUIST, OLE, fd. HandeIsträdg.mäst., Vänersborg.
Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot .

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla .
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
ULLDAHL, Conny, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare
Innehavare av Gillets medalj (1989) .

WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg .
WALLTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön .
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1940 83
1933 83
1933 66
1922 82
1916 46
1944 69
1953 87

1939 50

1911 30
1922 55
1935 79
1915 55
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76
1909 69
1936 76

85
1955 88
1924 80
1922 83
1963 82
1934 75
1973 75
1905 18
1942 80
1933 85
1956 88
1931 87
1919 75
1941 69
1943 89
1940 83
1949 80
1942 85

1932 51
1960 71
1930 82
1943 85
1964 92
1937 90



WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. .
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål .

*·WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
·WEISS, ANDERS, Byrådir. , Karlstad .
·WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg , " .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg '" .

·WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg " .
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan , '" .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg " .

"WETTERLUNDH, SUNE, VerksLdirektör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg .

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg " .
VILGEUS, LASSE, Skyddsingenjör, Vänersborg .
WILHELMSSON, HÅKAN, Ljungskile .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
WÄLLERSTEN, STIG-GÖRAN, Lärare, Vänersborg .
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .

·ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

• ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .

1927
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1966
1923
1925
1935
1936
1956
1952
1944
1917
1940
1924
1928
1923
1950
1938
1945
1904
1912
1919
1943
1932
1950
1947
1918
1928
1916
1945
1917
1950
1920

77
78
82
83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
80
80
60
86
72

77
77
84
76
76
90
81
77
80
74
75
28
87
58
88
93
63
90
87
53
83
88
64
64
55
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ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg " .
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .

**ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distrikschef, Vargön .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile " .
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

Antal medlemmar 880

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

1958
1930
1923
1922
1902
1924
1934
1937
1933
1920

74
75

61

46

42
85
93
90
72

74

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
46234 Vänersborg
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1992. Gillets 87:e verksamhetsår.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 28 april i Skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadagens afton
den 30 oktober i Odd Fellowlokalen på Kyrkogatan.

Vid Högtidsstämman tilldelades S Gunnar Peterson Gillets medalj för
sitt mångåriga engagemang för Gillet.

Gillebröderna Arne Andersson, Gösta Berglund, Gösta Berrman,
John Ericsson och Arne Svensson tilldelades Gillets 50-årstecken.

Gillebröderna Anders Andreen, Håkan Berg, Sune Fredman, Sture
Haglind, Lars Larsson och Åke Jennische tilldelades Gillets 25
årstecken.

Vid Årsstämman talade Britt Liljevall om sitt arbete med stadens his
toria, vilken skall publiceras till 350-årsjubileet 1994.

Vid Högtidsstämman kåserade professor Sven Blomgren om svensk
språkvård.

Gillet har haft Il protokollförda sammanträden, varjämte annat
samråd ägt rum. Styrelse och beredningsnämnd har dessutom varit sam
lade till arbetssammanträde för skötsel och tillsyn av hus och trädgård
vid Gillets lokaler på Kronogatan.

Gillets årsbok har utkommit med sin 61:e årgång.
Vid årets slut hade Gillet ca 950 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av

granskningsmännens berättelse.
Vid Högtidsstämman omvaldes Stig Larsson till Förste Ålderman.

Inom sig har styrelsen för innevarande år utsett Kjell Thernquist till
Andre Ålderman efter Mauritz Björnberg som avböjt förnyat förord
nande, Göran Hagborg till Kassafogde, Carl-Viking Wahlin till Gille
skrivare, John-Olov Ericsson till Gillevärd samt Håkan Lind till Kröni
kör.

Vänersborg i april 1993

Stig Larsson

John-Olov Ericsson

Gunnar Skoogh

Mauritz Björnberg

Carl-Viking Wahlin

Kjell Thernquist

Göran Hagborg
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Årsbokslut 1992
Resultaträkning

Intäkter
Försäljning konstmappar .

övrigt .
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet .

Fonder .
Övriga intäkter .

1.500,-
402,50

74.150,
27.426,43
28.968,-
3.750,-

136.196,93

Kostnader
Kostnad årsskrift .47.270,-
avg annonsintäkt 14.550,-
Inköp konstmappar .
Lokalkostnad .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar m m .
Medlemsregistrering .
Annonsering .
Skatter fonder .
Övriga kostnader .

32.720,
0,-

43.344,
4.358,30
3.340,
7.173,-

13.560,
0,

4.808,
7.053,-

116.356,30

Årets överskott . . ..... 19.840,63

136.196,93

Balansräkning

Tillgångar
Kassa, bank, postgiro
Gillet 329.078,33
Fonder 553.285,09
Diverse fordringar 24.415,-

906.778,42

Skulder och eget kapital
Diverse skulder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.534,-
Eget kapital fonder 568.285,09
Eget kapital gillet 317.959,33

906.778,42

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1992, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning.

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 15 mars 1993

Åke Gillberg
Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1993

Styrelse

LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 (1974)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Gilleskrivare 1985 (1972)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassajogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1993 (1968)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
AHLIN, GÖRAN, 1ngenjör, Ersättare 1990

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG,EVERT,Köpman
BERGER, GUNNAR, Ingenjör
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND, HÅKAN, Jur. kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman

Årsskriftsnämnd

LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman
LIND, HÅKAN, Jur. kand.
HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

LÅNG, KENT, Bankdirektör, Ersättare
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-1990
Direktör Stig Larsson 1991-

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

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE.

I:a åldermor:
2:a åldermor:
I:a gillesskrivare:
2:a gillesskrivare:
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivarie:
Adventskommitte:

Siffergranskare:
Ersättare:
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Mary Jansson
Inga-Lisa Sundefors
Greta Brorson
Britt Johansson
Gerda Ström
Birgitta Robertsson, Britt Johansson
Anita Nilsson, Maj-Britt Mellqvist
Maj-Brith Wallin, Eivor Sahlin
Marianne Berntsson
Maj-Britt Mellqvist
Carina Arvidsson, Alva Öberg,
Gerda Ström
Sigrid Westeriund, Margit Andersson
Olga Falk, Birgit Skoogh



•• ••
FOROKA

PENGARNA

.- e•e

RING OCH KÖP
STADSHYPOTEK

PRIVAT-OBLIGATIONER
0521-27 71 00

f
Stadshypotel<
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l "

ATEL]EN MED FARG

SIXTEN FASTH

Tel. 13475

Vänersborg

rI

eXB,ert
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT
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Edsgatan 19 C

Tel. 0521 - 140 34

Sundsgatan 7 B Vänersborg

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!!

0521-14700



-Sparande
-Lån
- Placeringar
- Försäkringar
- Juridiska tjänster

Allt på ett ställe!

Vi är inte bara Vänersborgs största och
mest anlitade ban1c

Hos oss på Sparbanken fInns även
bankjuristerochförsäkringsspecialister.

Välkommen in!

~~
SPARBANKEN
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VANERSBORGS MALERIAFFAR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

När det gäller bi/köp
Gör som de flesta
Välj Ford hos

Det kompletta bi/företaget
med kunden i focus

Trestad Center
Stampgatan 12, Tel. 0521-255600

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG



••

MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

EKONOMIKONSULTAB
.. RoLFJACOBSSON

"Vi skattar
Er lyckliga"

draganordningar
för personbilar

VBG PRODUKTER AB
BOX 1216
46228 VÄNERSBORG
TEL. 0521·277700
TELEX 42050 VBGPROD S
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"Han som skriver textera på Hardies ska vesst
va en jäkel på att liksom uttrycka sig så man
änna förstår närapå hur saker och ting funge
rar, han skriver vesst

nön krönika till nött U __ J I _ _

sällskap i stan me... " n~

LÄS GILLETS KRÖNIKAI REKLAM & GRAFISKA AB

Regementsgatan 29 • 462 32 Vänersborg • Tel 0521-621 95

VÄLKOMMEN
Till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, Tel. 0521·66055
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1;1 LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORG

Vallgatan 21, Box 1107, 46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273000

----VÄNERSBORGS---
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer. stålkonstruktioner Postadress Box 3082
maskinbearbetning 46203 VÄNERSBORG

Telefon 0521-820 20 - MBS nI' 0047-408 25
MOBIL 01O-372n3, 373917

Vi har svaratför trycket av årsskriften
(62:a året iföljd)

CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 27 • Box 734 • 462 22 Vänersborg
Telefon 0527 -62025 • Telefax 0527 -797 79
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NJ NORD13ANKEN
KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521118005

Poul Olsens
Frisersalonger AB

1 VAN. 0521-66830 2 v. 66831
EDSGATAN 20 46233 VÄNERSBORG

KURSLOKAL ö. SID. FISKEBÄCKSKIL 0523·23073



DIN BANK!

FÖreningsbankeni
Kungsgatan 5 A, Vänersborg Tel. 0521·63090

Butiken där Du får råd

Edsgatan 12 A, 462 33 Vänersborg
Tel. 0521-66620

"Mitt i Tvåstad"

Johannesbergsvägen 1, Tel. 0521/121 00
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Vänersborgs Museum

Vänersborgs museum bygg~justnu om till Sveriges enda
Museihistoriska museum. Oppnar igen den 1 februari
1994. D.v.s på staden Vänersborgs 350-års dag.

MEDICINHISTORISKA
MUSEET

VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista söndagen
varje månad 13-16.
Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-27 63 06.
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Försäljning och service av:
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio
Service på radio, TV, video, videokameror
Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

Auktoriserad
anlennservice

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521·665 00

VL-RESOR

Telefax 65130
Mobiltel. 010·

2370360, 2370361
2370362, 2370363
2370364,2371089

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

SPECIALRESOR AR VAR SPECIALITET!
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT D. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

" FÖRETAGSRESOR 0521." SPORT· OCH
• FÖRENINGSRESOR IDROTTSRESO' I- !
ID GRUPPRESOR 66666" HANDIKAPPRESOR ..

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~ l

filJ:rnn \ II YÄNERSBORGS

_ V-. ~.•~.~!!!~.~.K

PHILIPS
Sveriges mest köpta stereo-TVI

Modell 28ST2781
Nu ännu bättre kontrast och
färg med nya BIacklIne-S.

Philips släpper nu en intressant teknisk nyhet. Ett
nytt Blackline·S bildrör med extra mörk bildskärm.

Du får ännu bättre kontrast och färgåtergivning
med naturliga, skarpa färger. Easy Logic färg·

kontroll ingår. Med den är det mycket lättare att
trycka på rätt knapp. Ord.pris 9.500:-

8 490 -din
II... inbytes.

• • TVI

~
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oXo HUSHÖRNAN
Att välja rätt fastighetsbyrå

är början till en bra affär

Q SKARABORGS 0521·12800 VA"NERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänersborgs Hamn & Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR • HJULLASTARE

TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-67895

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14

82



Vi ger personlig service

RedovisningsbyrCLn
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG

GÖRAN HAGBORG

Tel. 0521-63390

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521-60855

Trött på småavgifter??

Bli förmånskundf

Skaraborgsbanken
-- VÄNERSBORG -

0521-12005

Bokia
VÄNERSBORGS
BOKHANDEL

KUNGSGATAN 5, BOX 88, 462 21 VÄNERSBORG. TEL. 0521-11000.
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL

84

Tel. 11011 - 16550.

KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

462 01 Vänersborg

Tel. 0521/120 00
VÄNERSBORG



..•ocksåhos
Handelsbanken.
Vänersborg
Tel. 0521-67010

85



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

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226
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Mäklarkonsult LENNART HANSSON

FÖRMEDLING och VÄRDERING
av

FASTIGHETER

Drottninggatan 18, 46230 Vänersborg
Tel. 19740

BLOMMOGRAM' interflora®

THERNQUlSTS BLOMSTERHANDEL EFTR.
Box 1, Edsgatan 16,46201 Vänersborg

Telefon 0521·10063, 62220



KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

8ärgningstjänst
Vänersborg

Allt för kontoret
finner Du hos

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521/14800, 15522

Konfac
Kontors-Utrustning i Vänersborg AB

Tenggrenstorpsvägen 15, 46203 Vänersborg
Tel. 0521-12130
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God mat hos

"Pärlans" nya Gatukök
Belfragegatan 29, Vänersborg

Hos OSS får
du RAD

Välj din bil hos

8I.ENNERMARKS1•VÄNERSBORG • TROLLHÄTTAN Tel. 0521·255350

Strand hotell hittar du lätt mitt
i centrala Vänersborg, allting
finns inom bekvämt räckhåll.
Reducerade priser under
weekends och sommartid.

Välkommen!
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Hamngatan 7, 462 33 Vänersborg
Telefon 0521-138 50, 138 SI



Alla kända märken~
köper du hos ~

-'V-Fyndet
Vänersborg
Tenggrenstorpsvägen 5 Nu finns vi även i city
11111 Edsg. 64 - lågpris på CD-skivor

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER

Val mött hos PIL-HALLEN
Tel. 10944

Duellvägen 8, Vänersborg

..
LILLA KOKET

Edsgatan 23, 462 33 Vänersborg, Tel. 0521-17450
Kebab-baren med stora möjligheter och trivsam servering

KEBAB-HAMBURGARE-KORV-GLASS

Sommartid uteservering

VÄLKOMNA!
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rI ImlN!IBIJM[~ lEIt~ IA\Im
ELINSTALLATIONER AV LAG- o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER
FAS. SlEMENS SAMT ELEKTRa-HELIos

TEL. 0521-220652, VARGÖN

J&zutssons .9lntik - och J<onsthandel
ANTIDITETER Kungsg. 3 KOPER
KONST 46233 Vänersborg SÄLJER Medlem ev

..lill.rll Tel. 0521-19235 ullRDED.II Sverlg.. Konst- och
mUgL&n Bost. 0521-60648 .......n Antlkhendlereförenlng

(Andreens ~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521 ..621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde



lj"- '

.";

Allt i sybehör
Nya Husqvarna

Symaskinservice

VBG:s SYCENTERAB
Edsgatan 23, 462 33 Vänersborg
Te1.0521-11090,11830

GARN CITY
Handarbetsaffären med garner, broderier,

färdiga nordktröjor och stickmaskiner

Edsgatan 23, Vänersborg
Tel. 0521-10280

Full fart
till

Glass
målet

Trestad Center, Tel. 0521·255335
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BILSPEDITION INRIKES AB
DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-2553 10

-66260
Torpa, VANERSBORG OPEL

Anteckningar
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flRSKRÖN IKA 1943.

Släktled följde på släktled från den tid i Nordens gråa gry
ningstimma, då Urakaipa fattade stenyxan i sin seniga näve,
fram till den dag, då den första stugan timrades vid södra
ändan av sjön Vassbotten. Än flera stugor blevo timrade,
gator blevo lagda, och så blev köpstaden Brätte en liten del
av Gustaf Wasas stora riksbygge. År lades till år. Gustaf
Adolf gick från seger till seger på Tysklands jord, tills hans
öde fullbordades vid Liitzen en dimmig novembermorgon.
Den statskloke rikskanslern fattade rikets roder, men lång
blev ej tiden, innan han fick lämna det i en egensinnig flickas
hand utan att veterligen ha kunnat instämma i den kunglige
farfaderns "ilie faciet". Om så skett, hade kanske ett sådant
uttalande i sen tid kunnat bli föremål för trägna forskarrnödor,
hUl uvida han därmed avsett Kristinas insatser vid Väners
borgs tillblivelse. På regeringens befallning lämnade Brättes
borgare icke utan knot sina hem för att på hemmanet liuvud
näs' ägor bygga den stad, som Kristina enligt senaste upp
gifter förlänade stadsprivilegier år 1644. Tidens tand och den
röde hanen i förening läto Brätte skatta åt förgängelsen, mull
lades över gator och byggnadsrester. Wasaätten utslocknade,
pfalziska huset kom på tronen och skrev i ett sista lysande
stormaktsepos Warszawa, Lund och Narva på ärekrönta fa
nor, innan stormaktsväldet och dynastien gingo mot sin tra
giska slutakt i löpgraven framför Fredrikshald. Den nya
staden hade fått lämna sin tribut på Europas slagfält, fått
känna reduktionens hårda framfart och nödmyntens förla
mande grepp över handel och näringar men fick under borg
mästare som Belfrage och lngman form och skapnad under
strävsamt arbete - ej minst i klagoskrifters avfattande.
Iiattar och mössor stredo om makten i Svea rike, som pro-
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formaregerades av svaga regenter av Holstein-Gottorpska
huset, tills tjusarkungen en dag grep envåldsmakten och under
några lysande år av snille och smak gjorde fåfänga försök
att återskänka landet dess stormaktsställning. Efter skottet
på operamaskeraden vanstyrdes riket under tvenne konungar
av litet format. Den franske marskalken besteg Sveriges tron,
och så kom omsider den oscarianska tiden - kungligt pom
pös, idyllisk och punschpatriotisk med dess antiklimax: 1905.
Staden hade växt och de sista åren styrts av den barske
rådmannen, vars välde nu gick mot sitt fall. Med kunglig
hållning gick doktor Bylund sin rond genom staden, [Halmar
Lindedal syntes trippa mot sparbankens renässansfasad, Fer
dinand tiallberg skötte stadens drätsel, tialvord Lydell prän
tade vett och bildning i olikartade gymnasistskallar, stadens
damer trippade varligt med getingmidjor över kullerstenarne
och Vänersborgs Söners Gille blev lokalpatriotismens hö~

borg i den idyll, där en blivande skald för första gången såg
Frida. Så lade Gustaf V lätt sin hand på rikets roder, ty en
ny tid bröt in, den fyrtiogradiga skalan avskaffades och fol
kets breda lager började ta del i rikets styrelse. Kungligheten
stod inte' i högsta kurs. Ett världskrig bröt ut, rasade runt
våra knutar, skakade riken och troner. Vapenstillestånd, fred,
kaos! Vänersborgarna fingo påtagligt vittnesbörd, att freds
utopisternas orationer i Geneve burit brådmogen svensk frukt:
Västgöta regemente drogs in, och dess fanor troppades för
alltid. Länge skulle det inte dröja, innan ett nytt slag träffade
staden. Det beryktade skottet i Paris 1932 gav eko även i
Vänersborg - endast något år senare hade tändsticksfabri
ken upphört, och dess arbetare stodo blottställda. Staden
kämpade tappert mot arbetslöshet och missmod. Samma sega
tåga, som en gång hjälpt de tvångsförflyttade brätteborna
att bygga staden från grunden, hjälpte vänersborgarne genom
många svåra år fram till anno 1943, då staden synes ha åter
vunnit sin tro på framtiden och går att under det år, som
snart randas, fira sitt trehundraårsjubileum. Visserligen för
andra gången - den första var 1920 - men en god sak kan
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man inte göra för ofta, och är vi nu säkra på vår sak beträf
fande pri vilegiernas dagtecknande, så är det all anledning
att begå det trehundrade året med pukor och trumpeter, ty
det trehundraförsta skall Vänersborg svälla ut över sina
tlidriga gränser och i sig innesluta Blåsut, Restad och Oxne
red. Och därmed är den idyll definitivt fÖrstörd, som man
ville se bevarad genom att låta Bergslagsbanan passera på
betrYji;gande avstånd från staden. 1945 går banan genom
staden, och i od med att Oxnered blir "Vänersborg B. J.",
har en gammal segsliten fråga äntligen fått sin lÖsning. Borde
vi inte gemensamt dra en lättnadens suck?

Men nog kommer den här inkorporeringen att fÖra med sig
problem. Vi behÖva inte gå längre än till Gillet. Skall den,
som är född i Vassända-Naglum före inkorporeringen, få bli
medlem i gillet od ta säte och stämma i styrelsen, under det
att den, som låtit sig fÖdas på annat håll men kom hit som
ett grinande och fuktande knyte, inte anses vara så rasren
vänersborgare, att han är värdig bli bisittare i gillets styrelse.
Det är faktiskt så subtila spÖrsmål, att de borde hänskjutas
till jur. dr. Kuylenstierna; jag kan inte lÖsa dem och inte
Hjorth heller. Och när inte han kan det, då fÖrstå herrarne,
hurudan situationen kommer att bli. Han brukar annars se
till, att frågorna bli lÖsta både i gillet och i staden. Tänk
bara, på vilken rekordkort tid han lyckades ordna lekplatsen
på flickskolans tomt - med gungor och andra agremanger!
Det är inte mycket, som händer här i staden, där inte han är
med. Han blir snart en ny Jonas Wallin. När jag talar om
denne vänersborgske hedersfarbror Jonas, skäms jag å egna
och övriga ledamöters i beredningsnämnden vägnar. Här ha
vi, unga friska krafter, låtit år efter år gå utan att göra upp
den förteckning över gillets tillhörigheter, som nuvarande
åldermannen så länge efterlyst. Så kommer Jonas Wallin
med sin ungdomliga energi och klarar av saken, innan vi
hunnit blinka. l samma veva passade han på att fylla 85 år,
daji;en efter kungen, som också, spänstig som få, uppnått
denna vördnadsvärda ålder. Hyllad av hela svenska folket
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tilldelades han av Per Albin ärenamnet "Gustaf den folkkäre".
Man skall kanske inte kasta blickarna bakåt, men vem skulle
ens vågat drömma om något sådant för trettio år sedan?
Vad som skett vittnar gott om båda: "borggårdskungen" och
"kamraten i vapenrock".

Apropå kunglighet och excellenser har här varit rart be
sök i Vänersborg i höst: Prins Wilhelm, Giinther och general
konsul Josef Sachs är ingen dålig konstellation på en gång.
Prinsen var här och talade om för stadens humanister, hur
man kortfilmar, och hyllades med stor dikt av August Peter
son. Vad excellensen gjorde här, vet man inte så noga, kanske
hämtade han krafter till den uppstramning av vår utrikes
politik, som blev särskilt markant någon tid efter besöket.
Och generalkonsulen kanske undersökte möjligheterna att
öppna en ny Epa-affär eller kanske filial av Nordiska kom
paniet; det blir ju litet fattigt för Vänersborg med bara Resia
och Defa.

Vi talade om August Peterson; han har fått en konkur
rent om Birger Sjöbergs levernes beskrivning. En herre vid
namn Gustaf Albert Nilsson plöjer nu på vår mammas gata
och talar bl. a. om, att Sjöberg inte alls var förtjust i sin
födelsestad. Den kallduschen kunde kanske behövas, för nog
har sjöbergskulten här i staden tenderat att bli en andlig
farsot. Det är väl inte många vänersborgare, som inte anser
sig vara du och bror med Birger Sjöberg, även om skalden
för länge sedan skuddat stadens stoft av sina fötter, innan
hans sentima bröder ens lärt sig uttala hans efternamn enligt
den enkla fonetiska skrift, som herr folkskolläraren Brandt
vill kalla rättstavning. Detta var, märker jag, en mycket
omotiverad avvikelse från ämnet, som ju gällde herr Nils
sons sjöbergsbok. Den lär inte vara någon allvarlig konkur
rent till vår följetong i årsskriften. Och inte heller någon
best seller.

Det sägs, att dövstumskolan skall indragas. Om det upp
vaktats i saken, vilket jag tar för givet, då borde gillet haft
en representant med, ty inte tänker vi stillatigande finna oss
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i, att staten utan vidare motivering frånhänder oss bered
ningsnämndens ordförande. Vi kan finna oss i mycket från
en älskad överhets sida, höga skatter, tobaksransonering och
annat. Men inte detta. Låt oss behålla Folke Wikström.
Inklusive skägget!

Telegrafverket skall övertaga Tändsticksfabrikens lokaler.
Även om detta inte precis kan sägas vara den tunga industri,
som stadsfullmäktiges ordförande önskade hit till staden, så
f~1 vi hoppas, att den så småningom kommer att väga tungt
bland inkomsterna i stadens budget. Med ty åtföljande fort
satt skattesänkning.

Konstens fana hålles högt i Vänersborg. Musikförening har
bildats och direktör Alvin och adjunkt Reimers ha fått pris
för var sitt musikaliska opus i tävlan med kompositörer från
hela landet. Teaterförening finns ju redan, men hur det varit
med den sceniska konst, som presenterats under året, vågar
inte den döma, som endast är hänvisad till recensioner. De
utfalla så olika: ibland en halv spalt, en annan gång tre rader
om något annat; kanske beroende på det utrymme annoJJS
spalterna lämna övrigt.

Stadens utseende förändras hastigt, nya hus skjuta i höjden
och gamla hus skjutas sönder, som det hände med "Tho
mceusas". Det enda, som egentligen är sig riktigt likt, är de
masuriska träsken i kyrkoplantaget; där har man möjligheter
att höst och vår sjunka mycket djupt, bokstavligt talat.

Fast vi leva invid vulkanens rand, gå vi här hemm<l i
Sverige och grymta småputtrigt, "små svin i smoking", för
att använda det bildspråk, som herr Oöbbels ofta använder,
när han skickar en hälsning i "das Reich" eller "Völkischrr
Beobachter". Vi äro djupt och innerligt intresserade av, hur
årets Lucia i Kråkemåla ska ta sig ut, och sedan dessa mer
eller mindre sköna lucior fyllt tidningarnas bildsidor, går
deras rykte vida omkring, ibland t. o. m. till Turkiet, där det
fanns en herre, som tydligen haft planer på att ordna ett
harem av idel svenska lucior. Och så ha vi Raskenstam,
storgulaschen i sol och vår, som piggar upp magsyran, om

7



det skulle bli för trist med bara krigs telegram i morgOt1
tidningarne.

Vår beredskap är god, men framför allt bör hemvärnet
prisas. Där finns rejäla karlar, som vet vad landet kräver,
t. o. m. i så ömtåliga situationer som när det gäller att ta
hand om nödlandade kurirplan. Att det var ömtåliga historier,
det här med kurirplanen, kan man förså av det eko, som
händelserna i Lekvattnet och Skarpnäck givit i landet. Detta
är alldeles för subtila saker för oss vanliga medborgare att
förstå, så låt oss inte bry våra hjärnor, utan i ställe vara
nÖjda, att trafiken mellan Norge och Tyskland upphört 
resetrafiken, som Per Albin kallade den. Det är ett underligt
ord detta "resetrafik", som tyvärr röjer andlig påverkan
söderifrån, litet dimmigt och uppkonstruerat. För att det ska
bli någon mening i det, så måste naturligtvis rese fattas i
betydelsen jätte, och då klarnar det genast betydligt. Det
var ju herrefolket, som reste, jättar således i andlig och
kanske även lekamlig bemärkelse.

För att bättra på vårt emellanåt skamfilade rykte på andra
sidan atlanten skickades en springande ambassadör över,
Gunder the Wonder, och det kan hända, att han med sin
löpning och sina små tal uträttade lika mycket som tio diplo
mater. Och själv tycktes han trivas med sitt uppdrag, men
det blev ju en missräkning, att han inte kom hem med Greer
Garson under armen.

Som en fruktansvärd blodig bakgrund till vårt lugna liv
rasar kriget nu på femte året kring våra knutar. Visserligen
är Tyskland oslagbart, men o m det skulle besegras, går
Europas kultur till spillo, har Sven Iiedin nyligen sagt. Hedin
är en stor apostel i Tyskland, och för att inte hans profetia
skall komma på skam, vad det gäller Europas kultur, hur det
nu i övrigt går, så göra tyskarna inför det oundvikliga neder
laget så gott de kunna för att förstöra det lilla, som finns
kvar av kultur i det tyska storrummet; i själva riket har ju
kulturen successivt avskrivits de sista tio åren. Efter de
clanska judarna, varav många tillhörde de främsta inom Dan-
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marks andliga odling, kom turen till universitetet i Oslo, vars
professorer och studenter deporterats till Tyskland. Om det
inte förr gått upp för alla och envar, så måste väl dessa hän
delser ha visat, vilken andas barn det är, som velat göra sig
till herrar i Europa. Nämnes dessutom Ulven, Draken och
öckeröbåtarne, där många svenska liv gingo till spillo, då är
bägaren till måttet rågad aven brygd, bemängd med hat
och avsky.

Jag har en känsla av, att herrarne med kännedom om mina
antecedentia sitter och undrar: var har Hitler blivit av. Jo,
han förekommer fortfarande, men nu, när hans stjärna änt
ligen är i dalande, må den sjunka utan kommentarer. InfÖr
den förvissningen kan man kosta på sig att vara formellt
neutral, och även lämna "Sågspånsccesar" åt det öde, hans
gärningar göra honom förtjänt av. Att för övrigt orda om
världshändelserna är ett alltför hopplöst företag. I korthet-
och för att uppfylla krönikörens plikter - kan nämnas, att
Italien kapitulerat och övergått till den segrande sidan,
att tyskarne fortfarande dra sig segrande tillbaka och att
Churchill, Roosevelt och Stalin i Teheran smitt planer för
slutuppgörelsen. Må man bara hoppas, att de, när tiden är
inne, betänka Livius' ord: "Segra förstår du, Hannibal, men
icke att bruka segern".

Lämnande mycket osagt slutar jag denna krönika i för
hoppningen, att de friska vindar, som nu börjat blåsa, måtte
medföra, att den efterlängtade freden kommer med e t t
gott nytt år.

Vänersborg den 26 dec. 1943.
ELOV NORDEN.
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Kanalinvigning 1844 med kunglig
nåd och sommarsol

av Stellan Granat

Den 5 juni 1844 blev en dag av betydelse för den fortsatta utvecklingen i
Västsverige. Denna dag fick den om- och nybyggda Trollhätte kanal en glansfull
invigning i närvaro av Oscar Il, nyss uppstigen på den svenska tronen, och hans son
kronprins KarP.

Planeringen och tillkomsten av Trollhätte kanal uppvisar en flersekellång och
tidvis mycket törnekantad historia, vilken dock icke här skall relateras. Då den
slutligen fullbordade kanalen äntligen kunde öppnas för trafik 14 augusti 1800togs
ett enormt steg framåt för kommunikationerna i riket och bidrog till en gynnsam
och ökad utveckling inom åtskilliga grenar av samhällslivet, naturligtvis främst
inom den direkt berörda västsvenska regionen.

Redan år 1752 hade slussen Greve Tessin färdigställts i Karls grav vid Brinke
bergskulle. Denna sluss hade emellertid fått alltför blygsamma dimensioner för at
bli den transporttekniska framgång man hoppats på. Den ersättes tämligen
omgående av Gustafs slussar, uppförda åren 1772 - 1777, varav en del ännu återstår
strax uppströms den nuvarande slussen vid Brinkebergskulle. Med slussen Greve
Tessin gavs möjlighet för mindre fartyg att segla ned till Trollhättan, vilken led mer
allmänt kom att utnyttjas efter 1777. Till slut stod hela kanalleden klar även förbi
Trollhättefallen 1800 och man fick en viktig förbindelse mellan Vänern och
Västerhavet, vilken blev av stor betydelse för sjöfart och handel.

När sedan Götakanal invigdes 1832 och sammanband Vänern med Östersjön gavs
hade man äntligen förverkligat den ide som framförts redan under l500-talet att
förena väst- och östkusterna med en segelled. Emellertid hade de tekniska
framstegen möjliggjort att alussarna i Göta kanal kunnat byggas med större
dimmensioner än vad den äldre Trollhättekanalens slussar hade. Tämligen omgå
ende började man diskutera en ombyggnad av Trollhätteslussarna till samma
storlek. I debatten som då fördes framkom även ideen på en helt ny sträckning av
kanalen mellan Värnen och Västerhavet, nämligen mellan Vänersborg och Udde
valla. Detta kom att bli ett mycket livkraftigt förslag som inte avskrevs förrän i
nutid. Beslut fattades att satsa på en om- och nybyggnad och arbete härmed
påbörjades 1838 under ledning av Nils Ericson. Arbetet innebar inte bara
nybyggnad av slussarna vid Brinkebergskulle och Trollhättan utan även rätt
omfattande muddrings- och förstärkningsarbeten utmed kanalleden i övrigt och i
Vänersborg byggdes jeten (dragvägen) utmed Sundets (Hamnkanalens) västra-
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sida. Efter sex års arbete stod kanalen klar att återinvigas och fungera som en klart
förbättrad kommunikationsled. Förändringen och den tekniska utvecklingen gick
fort, inte minst vad kanalfartygens storlekoch kapacitet beträffade, varfördet kring
sekelskiftet 1900 var dags att planera för ytterligare en ombyggnad. Denna
genomfördes 1909 - 1916 då samtliga slussar i Lilla Edet, Trollhättan och
Brinkebergskulle nybyggdes, vilka slussar är de nu i bruk varande. Dessa fick en
storlek som betydligt överträffade själva kanalens djup och bredd. Härigenom
kunde man genom muddrings- och sprängningsarbete på 1970-talet utöka kapaci
teten rätt väsentligt utan slussombyggnad. Göta kanal har aldrig fått sina slussar
ombygda och efter Trollhättekanalombyggnaden 1909 - 1916 har den gradvis helt
för lorat sin betydelse för fraktfarten och är sedan decennier tillbaka enbart en led
för nöjesbåt- och turisttrafik.

Invigningen onsdagen 5 juni 1844 blev en högtid med många förhoppningar inför
framtiden och med stolthet över de vunna tekniska framstegen. Invignings
referaten andas av patriotisk stolthet och underdånig rojalistisk yra över de
kungliga personernas närvaro och över den kungliga nåden som strålade över
staden och evenemanget. Reportagets språkliga dräkt, som för vår tids språkbruk
känns högtravande och storvulet, ja, bitvis kanske till och med balanserande på
ädelpekoralets gräns, synes i jämförelse med liknande redogörelser och reportage
från kungliga besök och viktiga händelser av betydelse ha utformats helt och fullt
enligt tidens journalistspråk och vedertagna språkliga uttrycksformer, ty
samhällsförändringarna och tidens anda återspeglas lika mycket i tidens tidnings
språk som i andra uttrycksformer inom alla andra samhällsformer. Man skriver
sålunda i Wenersborgs Weckoblad3 torsdagen 13 juni 1844 om invigningen:
"För/iden vecka varfortfarande högtid för detta samhälle. Hans Majestät Kon
ungen, åtföljd afH.K.H. Kronprinsen, anlände den 4 dennes klockan halv 9 på
aftonenfrån Göteborg hit till staden, inbeledsagade aflandets hövding4 och blefvo
de höga resande vid en för tillfället uppförd äreport, som öfverst hade en
transparent föreställande Riksvapnet, uppburet af Rättvisans och Sanningens
sinnebilder med Sweriges och Norriges fanor samt draperad i begge rikenas
färger, emottagne af stadens Borgmästare5 Magistrat och Borgerskap samt
Pastor" och Prästerskap jemte lärare och lärjungar vid härvarande högre
apologistskola7. De studerande gingo derefterframför Hans Maj:ts vagn upp till
residensgården och uppstämnde, vid Hans Maj:ts och Kronprinsens nedstigande
ur vagnen, Folksången, som slutade med lifligt hurrarop, hvaruti den talrikt
församlade folkskaran junilerade instämde. På trappan till residenset emottogos
Hans Maj:t och Hans Kong!. Höghet afLandshövdingensfru8 och dotter9 samt en
talriksamling aftill staden ankomnefrämmande notabiliteter, afLandsstatens och
andra Staters tjenstemän, Westgöta - Dals regementes Gjficerscorps samt ortens
possessionateroch ståndspersoner och täcktes Hans Maj:t medH.K.H Kronprin
sen genast efter inträdet i de för dem utsedde rum, begijva sig till stora samlings
rummet för att emottaga uppvaktningar, dervid presentation försiggick och de
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En del av IS44 års kanalled i Trollhättan. Foto K&A. Wikner, ISOO-talets slut.

höga personerne behagade samtala med de flesta närvarande. Hans Maj:t och
HK.Höghet täcktes sednare på aftonen intaga souperhos Landshöfdingen, dertill
äfen flere främmande afdistinctionen voro med Hans Maj:ts tillåtelse bjudne.

Föijande dagen,före afresan till Trollhättan, behagadeHans Maj: t Konungen och
HK.H Kronprinsen till fots göra en tour genom staden och derunder taga i sigte
den nya vackra skolhuset, hvarest alla skolrummen och solennitetssalen af
högstdesamma besöktes, därvid Hans Maj:t betygade sitt nådiga välbehag öfver
inrättningen.

Omkring klockan 11 stego Hans Maj:t och HK.Höghet ombord på den Kongl.
jakten EsplendianlO

, som för detta ändamål några dagar förut hit anländt, och
hvilken nu bogserades af ångfartyget Telfordll

, hvarvid först gjorde en utfart
utanförjetten åt Vernen,för att lemna de höga resande en utsikt öfverhamnen och
stadenfrån sjösidan. De lijligaste hurrarop uppströmdes afden talriktförsamlade
folkskaran som betäckte alla i hamnen liggande fartyg och stränderna invid
hamnen åt sjösidan.
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Efterankomsten tilldenförstanya slussen vidTrollhättan, öppnades slussportarne
af,fyra ledamöterVtiKanalbolags-Directionen ochden medflaggor riktsmyckade
Jakten indrogs afofficerare, som vid Bolaget tjenstgjort, hvarunder Folksången
utfördes, af på bogserångfartyget varande harmonimusik. Kanaldirektionens
ordförande, Presidenten m. m Westerstrand12

, höll derefter ett tal och invigde den
nya segelleden, hvarefter HM. Konungen och HK. Höghet uppstego från Jakten
underkanonsalutafettpå Akerström uppstäldt batteriafGöta Artilleriregemente
och behagade de Kg!. Personerne teckna sina namnå en vidförsta slussen befintlig
klippa, hvarestförutvarinhugget: "Invigning av dessa slussaröfvervar - - -"Efter
ingången iandra slussen talade ånyo Bolags-Direktionens Ordförande och dessa
äfvensom de följande slussarna erhöllo hvarför sig namn efter medlemmarne af
den höga Kong!. Familjen och förutvarande regenter. Middagsmåltid intogs
klockan halv 6 i det vackra, för tillfället smakfullt dekorerade och med en
pavilljong tillbyggda skolhuset. Hans Majestät proponerade under måltiden
trenne skålar, 1:0för högtsalig Konung Carl XIVJohan, underhvars regering det
ny utfördakanalarbetet blifvit börjat och hvilken skål med stor sensation tömdes;
2:0 för det nya Trollhätte Kanal-Bolaget, och 3:0 för Handeln och Sjöfarten. Af
presidenten Westerstrand proponerades underdåniga skålarför HM. Konungen
och HK.R. Kronprinsen. Taffelmusik utfördes afharmonimusik utur Westgöta 
Dals och Bohus Läns Regementerunderdirektör Bergqvists13anförande. Dagens
högtidlighet gynnades afden vackraste väderlek och den vid Trollhättan åskå
dande, från närmare och fjärmare trakter samlade folkmängden kan troligen
uppskattas till 6 a 7000.
Öfver natten hvilade de höga resande i Bolagets hotel på Trollhättan och afreste
derifrån morgonen derpå klockan omkring halv 8 tillFrugårdenl4 i Skaraborgs
län, tillhörigt f.d. Justitiestatsministern Grejve Possel5.

På alla de ställen der Hans Maj:t medR.K.Höghet syntes ellerfor fram emottogs
han afde talrikafolkskaroma med de lifligaste bevis på kärlek och tillgifvenhet;
och säkert är att ingen Svensk Konung, sedan urminnestider, hos folket väckt så
djupa och angenäma intryck som Konung Oscar den 1:ste.

Till samma dag högtidligheterne för Kanalöppningen ägde rum, var en annan
högtid härstädes tillämnad, hvartill den Högre Apologistskolans rektorigenom
förut utfärdatprogram inbjudit, nemligen det nya Skolhusets invigning, som dock
nu måste uppskjutas tillföljande dagen ellerden 6dennes. Fördetta ändamålhade
Biskopen och Kommendören Butschl5 härinträffat, och den enklafestenfiradespå
följandesätt:
Klockan 9 skedde samlingen uti Kyrkan der predikan förrättades af en bland
skolans lärare, magister E.E. Wennerholm17

• Efter gudstjenstens slut skedde
processionfrån kyrkan till skolhuset iföljande ordning, men!. 1:0 Skolungdomen;
2:0 Magistratoch Borgerskap samtEmbetsmän och Ståndspersoner istadensamt
från landet anlände resande; 3:0 Biskopen och Skol - Direktionen; 4:0 Skolans
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lärare. Salan samtlige intagit sina mm uti solennitetssalen, uppträdde HH
Biskopen i katedern ochförrättaden med högtidliga, varma och upplyftande ord
inaugurationen, hvarefterSkolungdomen uppstämde enför tillfälletföifattad och
bland de närvarande utdelad hymn. Sedermera återtog HH Biskopen ordet och
uppmanade Skolans Inspektor, Kontraktsprosten Carlsson lB som nitälskatför den
nya Skolans inrättning, att intaga talarstolen och uti ett tal utveckla sina åsigter
rörande förhållandet mellan Skolan och Lifvet. Efter dess slut betackade HH
Biskopen, enligt serskildt uppdrag å Kongl. Maj:ts höga vägnar, detta samhälle
för denfrikostighet hvarmedhärblifvit sörjdtför Skolans bästa, samt uppdrog sist
Rektorattförrätta bön, hvarefterakten slutades medafsjungandetafen psamlvers.
Omedelbart efter invigningen började examina ochfortgingo, i vanlig ordning,
äfvenföljande dag. Så väl Lärarens nit och verksamhet, som lärjungarnes flit och
Skolans ändamålsenliga organisation inhämtades härunder tydligt.

I sammanhang härmedtorde icke vara olämpligtattnämna attStadenförut ämnat
att, såsom uttryckafundersåtlig vördnadoch kärlek samt glädje öferHans Maj:ts
höga besök inbjuda högstdensamme till middagsmåltid den 4:de hvaiföre arr
angementer äfven vom vidtagne. Men med afseende demppå att Hans Maj:t
inrättat sin resa så att han velatförelysa med exempel afenkelhet ochflärdfrihet,
och sedan det äfen blifit känt att Hans Maj:t på andra ställen der han passerade,
undanbedt sig alla depensiva tillställningar, gjorde sig den opinionen allmänt
gällande, att Hans Maj:t med större välbehag skulle anse, om de subskriberade
medlen används till något välgörande ändamål. På gmnd häraf öppnades till
Stipendii-fondför härvarande Skola en subskription genom bidrag äfvenfrån vid
tillfället närvarande landtboar stigit till det betydliga beloppetaf800 RD Banko.
Utom den tillfredsställelse, som Hans Maj:t nådigst uttryckt öfver denna gärd af
undersåtlig vördnad, hafva de resp. subskribenter den glädjen, att hafva ajhjelpt
en väsentlig bristvidSkolan och befordradtdet ädla ändamåletafdet uppväxande
slägtets uppmuntran till flit och sedlighet".

Märkligt nog synes inga festligheter och cermonier ägt rum vid Brinkebergskulle,
vars slussar i det nu färdigställda byggprojektet helt nybyggts som ersättning för
Gustafs slussar från l 770-talet. Då invigningen var en stor händelse och en viktig
nyhet kan man förutsätta att någon del av dagens solenna invigsprogram inte
glömts bort ellermedvetet inte omnämnts avjournalisterna i invigningsreportaget.
Dock harju de kungliga gästerna förts ingenom de nya slussarna på Esplendian på
sin väg till Trollhättan.

Redan under 1842 hade apologistskolans skolhus stått klart i nordvästra hörnet
Drottninggatan - Östergatan och då börjat tas i bruk. Varför invigningen dröjt ända
till 6 juni 1844 är en fråga som ej går att få svar på men som kanske inte kan räknas
till de stora och viktiga olösta historiska frågorna. Elevtillströmningen ökade
kraftigt under de följande åren och rätt snart uppstod lokalproblem. Samtidigt
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Apologistskolans byggnad vid Drottninggatan, uppförd 1842, invigd 6 juni 1844. Ombyggt 1913
-1914. Riven 1963. T.v. synsfastigheten Drottninggatan 40, riven 1970. Foto av okändfotograf
trol. 1870 -talet.

ändrades skolformen och utvecklades till ett högre allmänt läroverk. Beslut
fattades att uppföra en ny, rymligare skolbyggnad för läroverket vilket skedde
1867 - 1869 efter ritningar av arkitekten P.U.Stenhammar på vad som numera
(1994) är Huvudnässkolans skolgård. Den gamla skolbyggnaden från 1842
behölls emellertid av läroverket för undervisningsändamål som annex. Vissa
förändringar skedde inomhus och dörren mot Drottninggatan sattes igen och
trappan togs bort. Vinden byggdes 1913 - 1914 om till en tredje våning innehål
lande bl.a.lokaler för musik- och teckningsundervisning. Båda husen användes av
läroverket t.o.m. utgången av vårterminen 1963 varefter de revs under sommaren
detta år.

"Subskriptionsstipendiefonden" kom att förvaltas av skolans rektor och avkast
ningen skulle enligt statuterna årligen vid vårterminens slut, efter kollegiets
prövning av omständigheterna, tilldelas en eller flera av de äldre ynglingarna,
företrädesvis åt dem som ämna fortsätta sina studier vid universitetet man var
medellösa och kända för flit och goda seder.

Även i Bohus Läns Tidning19 återgavs kanalinvigningen i ett längre reportage, där
emellertid de kungliga personernas Vänersborgsbesök samt skolhusinvigningen
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inte alls omnämnes. Även i detta reportage är språket och tonen präglad av det
högtidliga till fållet och betydelsen av det omfattande byggnadsverkets färdigstäl
lande men synes inte vara lika underdånigt inför Majestätet som fallet är i texten
i Wenersborgs Weckoblad. Reportaget har ändå en för tiden frisk och distinkt
språklig dräkt. Skribenten visar upp en klar känsla för detaljer och helhet vad gäller
att förmedla stämningar och händelser från dagens stora evenemang i Trollhättan
och skriver sålunda i tidningen nr 24 av torsdagen 13 juni 1844:

"Hans Maj:t Konungen och Hans kongl. Höghet Kronprinsen anlände den 5:te
dennes kl. 1/4 till 4 eft.midd. till Trollhättan ombordpå den med minst 60 större
och mindreflaggor afalla couleurer och dimensioner utsmyclwde Kong!. Jakten
Esplendian, bogserad af Iwnalångfartyget Thomas Telford. På stället hade allt
ifrån tidigt på morgonen ända intill kort före de höga Personerna ankomst en
väldig folkslwra afalla stånd, kön och åldrarförsamlat sig från olilw håll och vi
tror oss ej hafva tilltagit för mycket, om vi uppsIwtta den till omkring 6000
personer, så att det Kongl. Fartyget under den sakta farten genom Iwnalen och
slussarneframgick genom en å båda sidor om Iwnalen mångdubbel, rörlig alleaf
menniskor. Oaktadt den stora trängsel, som deraf blefen oundviklig följd, lärer
dock blott en enda man plumpat i Iwnalen; men som dock straxt oslwdad blef
uppdragen.

Genom slussarna drogsfartyget medelst å ömse sidoranbragta linor, att ettantal
unga officerare af Westgöthandahls, Bohusläns och till en del äfven andra
Regementen, under harmonimusik ur Westgöthadals och Bohusläns regementers
musikcorpser samtflere hundrade styckeskotts aflossande från sex stycken på en
höjd placerade Iwnonerfrån Kongl. Götha Artilleri. Slussarnas namn utropades
afpresidenten afWesterstrandoch upplwllades efterHans Maj:t Konungen, Hans
Kongl. Höghet Kronprinsen och de öfrigaArffurstarne. Midtfördenförsta slussen
var i en vid Iwnalbanken befintlig klippa uthugget: Slussaras öppnande den 5 juni
1844 öfvervar "(borde rätterligen varit: "Öfvervoro") hvarunder de höga perso
nerna med ettsvartkritstift tecknade "Oscar" och "Carl" medhvarafendastnågra
orediga punkter blefo synliga och hvarigenom således det troliga ändamålet
härmed eller att ett facsimil afde höga namnen derefter skulle kuna ristas, för
felades. Sedan nedersta slussen passerats behagade Hans Maj: t och H.K. Höghet
på vestra Iwnalbanken gå tillfots upp till den öfversta slussen, hvarest de gingo
ombord på ett ångfartyg, som förde dem upp till GötisIw Förbundet Skolhus, i
hvars rymliga salng och en derintillför tillfället uppfördpaviljong middagsmåltid
kl. omkring 6eft. midd. intogs i sällskap medomkring ettparhundrapersoner som
afKanal-Bolaget voro inviterade.

Efter måltidens slut togs de på stället varande verk och öfrige märkvärdigheter i
ögonsigte, hvarefter The på hotellet intogs och de äfven natten tillbringades.
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Återresan till Wenersborg skedde torsdags morgon på den Kong!. Jakten; och
skulle middagsmåltiden sistnämnde dag intagas hos Grefve Posse på Frugården,
hvarefter resan fortsattes mot hufvustaden, dit ankomsten skulle ske d. lOd:s. "

Stellan Granat född 1948 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Älvsborgs läns museiförening, numera
Stiftelsen Länsmuseet i Älvsborgs län.
Fr.o.m. 1 januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla.
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Noter

1. Oskar I (1799 - 1859 ) svensk kung 1844 - 1859. Efterträdde sin fader Karl
XIV Johan som avled 8 mars 1844.

2. Kronprins Karl (1826 - 1872). Uppsteg på tronen som Karl XV vid Oscar
I:s död 8 juli 1859.

3. Wenersborgs Weckoblad utgavs i Venersborg åren 1841 - 1849. Trycktes
först hos tryckaren JA Dahlberg och därpå hos C.A Strömberg.

4. Paul Sandelheim (1773 - 1859), ursprungligen Paul Öhrwall, adlad
Sandelheim 1826. Landshövding i Älvsborgs län 1825 - 1850. Död i
koleraepedemin 1850.

5. Jonas Magnus Bergius (1790-1854), borgmästare iVänersborg 1828 -1854.

6. Carl AdolfCarlsson (1800 - 1858) guvemementspastor på Saint Bartelemy
i Västindien, Kyrkoherden i Vänersborg 1836, kontraktsprost i Väne kon
trakt 1840.

7. Läroverkets föregångare.

8. Sophia Dorothea Sandelhielm f. Zetterman (1801 - 1876) gift 1823 med Paul
Sandelheim i hans andra gifte.

9. Härmed torde avses landshövdingens yngsta dotter Eugenia Josephina
Amalia Sandelhielm (1830 - 1889). De båda äldre döttrarna i landshövding
Sandelhielms första gifte var vid detta tillfälle sedan länge gifta och utflugna
ur boet.

10. Jakten Esplendian var ritad av skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af
Chapman (1721 - 1808) och kölsträcktes 1782 i Karlskrona. Fartyget var
byggt av ekpåkravell, 59 fot lång, 19,3 fot brett. Den kunde taett antal mindre
2-pundiga kanoner. Besättnings storlek kunde variera men hölls på omkring
20man. Esplendian såldes 1866 till KungligaLotsverket och omändrades till
fyrfartyg och fick då namnet Diana och fick nummer 9. I denna funktion var
hon i tjänst till år 1900 då fartyget försåldes. Dess fortsatta öden därefter är
f.n. okända.

11. S/s Thomas Telford byggdes 1838 i Nyköping (ev. i Norrköping en!. vissa
källor) för Ångfartygs AB Stockholm - Göteborg. Fartyget försågs med en
34 Hkr ångmotor. Det försåldes av bolaget 1858.
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12. Pehr Westerstrand (1785 - 1857) president. Ordförande i Nya Trollhätte
Kanalbolag.

13. Otto Henrik Bergqvist (1812 - 1886) musikdirektör vid Wästgöta Dals
Regemente 1837 - 1864, stadsfullmäktiges i Vänersborg vice ordförande
1863 - 1866, drätselkammarens ordförande 1863, organist och klockare i
Vänersborgs församling fr. 1837, lasarettssyssloman vid Vänersborgs lasa
rett 1874 - 1886, associe i Musikaliska Akademien 1858. Verkställande
direktör i Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnväg 1863.

14. Frugårdens Herrgård i Vänersnäs sn, som 1952 överfördes från Skaraborgs
till Älvsborgs län. Egendomen förvärvades 1803 av kanalbyggaren m.m.,
sedemera riksståthållaren i Norge m.m. greve Baltzar von Platen. Vid hans
död 1829 ärvdes den av hans hustru Hedvig Elisabet von PIaten f. Ekman och
deras barn varibland dottern var gift med greve Arvid Mauritz Poss, se not
15.

15. Greve Arvid Mauritz Posse (1792 - 1850). Hovrättsassessor 1814, landshöv
ding 1824, ordförande i Götakanaldirektionen 1833,justitiestatsrninister
1840, lantmarskalk 1844, riksmarskalk 1845, Gift 1825 med Juliana Lovisa
von Platen (1806 - 1893) se not 14.

16. Johan Albert Butsch (1800 - 1875), professor i kyrkohistoria och teologiska
prenotioner 1836, Biskop i Skara stift 1837.

17. Erik Emanuel Wennerholm (1801 - 1876) apologistkollega i Vänersborg
1828 - 1846, rektor i Alingsås 1845, kyrkoherde i Källby 1850.

18. Se not 6.

19. Bohus Läns Tidning utgavs i Uddevalla åren 1838 - 1883, avrunder den en
period kallades dels Bohus Läns Nya Tidning dels Nya Bohus Läns Tidning.

20. Nils Ericson (1802 - 1870), ingeniör, friherre, kanal- ochjärnvägsbyggare,
stationschef vid göta kanals byggande, 1830 övennekanikus vid Trollhätte
kanalverk, projekterade och ledde dess ombyggnad 1838 - 1844, deltog i och
ledde arbetet för flera andra kanalbyggen, 1850 överste vid Flottans Meka
niska kår, Chef för Statens Järnvägsbyggnader, planerade stambanenätet.
Ägde Nygårds egendom i Västra Tunhem.

21. Carl Samuel Hultström (1806 - 1891), rektor för ApologistskolanILärover
ket 1840 - 1868.
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Vänersborgs Roddklubb 80 år

Första roddtävlingen i Vänersborg 1884

Med anledning av Roddklubbens 80-årsfirande lämnas här några glimtar ur
roddsportens historia i vår stad.
"Vänersborg hör till de platser i vårt land diir naturen i rikt mått slösat med
skogsklädda stränderoch obegränsadtillgång till vatten, som stadens innevånare
flitigt utnyttjar. Ända sedan hedenhös, då våra föifäder tillverkade den första
primitiva farkosten, har människor, båtar och vatten hört samman, inte blott i
vardagens id, utan även i ungdomens nöjesliv ute på de vindkrusade vidderna,
under svällande segel eller i stärkande roddartag. "

Citatet är hämtat ur en av Roddklubbens många jubileumsskrifter. För att i någon
mån belysa när roddsporten började i vår stad har vi tagit en titt i "Tidning för
Wenersborgs stad och län" för år 1884, därdettalades om atten roddtävling ägtrum
under året. Detta var antagligen den första, i varje fall den första kända rodd
tävlingen i Vänersborg. Nästa roddtävling i våra vatten ägde inte rum förrän fem
årsenare, dåäven roddare från Trollhättan deltog iden, för dåvarande förhållanden,
ovanliga vattensporten. Tävlingen måste ha rönt ett stort intresse, eftersom det
enligt nämnda tidning "även denna gång blev en stor succes"- Vi får förflytta oss
ytterligare nitton år innan vi finner nästa roddtävling i vår stad. Det var alltså 1908
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Snipkapprodd 1908
Från aktern: Sven "Zäta "Svensson, AxelLarsson. AlgotPeterson, Eric Larsson och Linus Thunberg.
Stående: Knut Hansson.

Ett av de första mästerskapslagen.
Tackjärnsbacken 1916
Från vänster: Algot Peterson, Johan Gustafsson, Arvid Petersson, David Johansson, Werner
Svensson.
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Utflykt till Trollhättan 12 september 1915.
Fotot taget vid ett strandtugg på Sundsberget, Onsjö och föreställer från vänster stående: Knut
Hansson, okänd, Halvord LydelI, Birger Friedländer, Axel Larsson och Erik Larsson. Knästående:
Algot Peterson, okänd och Arvid Peterson. sittande: Karin Peterson, Helmy Johansson, Ingeborg
Eriksson, Karin Björklund. Liggande:okänd.

somettnybildat Segelsällskap stod för arrangemangen, som även denna gång rönte
stor uppskattning och tidningen skrev "Dessa tävlingar stodo ej sina föregångare
efter ifråga om deltagare och åskådare".Fortfarande hade dock icke någon förening
bildas så att man på ett effektivt sätt kunde arbeta för roddsportens främjande.
Tankar och ideer om bildandet aven roddklubb förekom ofta och i april 1914
kallade privatläraren Halvord LydelI "för saken intresserade personer" till ett
sammanträde. Redan månaden efter, närmare bestämt den 19 maj, kunde nytt
sammanträde hållas och därvid utsågs den första styrelsen som kom att bestå av
Halvord LydelI, Verner Svensson, Bror Fock, Axel Larsson, Erik Nordahl, Erik
Wennerström, Gunnar Öhrström, Bruno Sterner och Algot Peterson.

Under Halvord LydelIs energiska ledning fick Roddklubben en framgångsrik
start. Några medlemmar sändes till regattor i Malmö och Göteborg för att studera
tävlings-och träningsmetoder. En egen regatta planerades äga rum på sensomma
ren men fick tyvärrinställas pågrundav krigsutbrottet och orostiderna. Ettparbåtar
anskaffades och i en övergiven fabrikslokal på Tackjämsbacken fick klubben sitt
första båthus.

1915 sändes ett lag till Göteborg får att delta i en av dåtidens större roddtävlingar,
kampen om "Saltholmspokalen". Inom idrottsvärlden vardet något aven sensation
att "Jättarna från Vänersborg", som en Göteborgstidning döpte dem till efter
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Tackjärnsbacken 1916.
Från vänster: Karin Björklund. Karin Peterson. Helmy Johansson tre roddarflickor som var med
från klubbens bildande.
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Roddklubbensförsta damlag.
Fotot taget en solig söndagsmorgon i maj 1915 utanför Kallbadshuset på Skräcklan, kan väl även
idag användas som propaganda för roddsporten. De stilfulla och charmiga flickorna är från
vänster: Karin Björklund, Helmy Johansson, Ingeborg Eriksson, Karin Peterson och Hulda
Nordfeldt.

tävlingen, hemförde segern och Saltholmspokalen för första gången. Segern
betraktades som en av Klubbens stora framgångar och att det var en enastående
roddarbragd lagen utförde. Laget bestod av Werner Svensson, Algot Peterson,
Johan Gustafsson, David Johansson och Sven "Zäta" Svensson.

Klubbens första Svenska Mästerskap roddes hem 1922. Mästerskap och regatta
segrar på såväl Svenska som utlänska vatten har bärgats i åtskillig mängd under de
åttio åren. Att räkna upp dem här skulle ta alltför stort utrymme i denna årsskrift.

Under år 1921 inköpte Klubben Tackjämsbacken för en köpesumma av 18.000
kronor. Genom köpet löstes båthusfrågan. Byggnaderna renoverades och därefter
uppfylldes dåtidens krav på en båthusbyggnad. Klubbens huvudsakliga båtpark
bestod av inriggade fyror , av vilka två byggts i Vänersborg vid Carl August
Gillberg och Einar Skärbergs båtbyggeri, som var beläget invid Strömsborg på
Lilla Vassbotten.

Under några år i början av 1920-talet var Tackjämsbacken en trivsam och av
Vänersborgamamycket uppskattadfestplats, där Roddklubben anordnade konser
ter och danstillställningar, som till en början inbringade medel till Klubbens
verksamhet. Så småningom avtog intresset för festkvällama på Tackjämsbacken
och en "övermäktig konkurrens" gjorde att verksamheten upphörde.
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1934 flyttade Klubben över till Fredriksberg, där det nuvarande båthuset ligger och
som genom entusiastiska medlemmar byggts om- och till på ett sätt som gör det till
en synnerligen förnämlig idrottsanläggning. Den nuvarande klubbledningen har
långt framskridna planer på ytterligare utbyggnad och förbättring.

En klassisk Vänersborgsbildfrån 1917?
En av klubbens tidigaste utriggade 4:a med styrman bestående av Erik "Zäta" Svensson, Arvid
Peterson. David Johansson, Mats Johansson och Hugo Lindgren.
[ bakgrunden kokhuset och kallbadhuset.

Under de senaste decennierna har Klubben bedrivit en synnerligen intensiv och
mycket framgångsrik ungdomsverksamhet under entusiastiske roddchefen Åke
Perssons ledning. Hans uppoffrande och fruktbringande arbete belönades under
fjolåret med att han av Svenska Roddförbundet utsågs till årets ungdomsledare. De
många löftesrika pojkarna och flickorna i Klubben har under de senaste åren
dominerat de flesta tävlingarnas ungdomsklasser. Även i juniorklasserna har
klubben vunnit uppmärksammade framgångar. När nu Klubben firar sitt 80 års
jubileum är det med trygg tillförsikt och med stor framtidstro till sina ambitiösa
ungdomdroddare som den entusiastiska och trogna ledarstaben ser framåt.
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Ett av 1920-talets framgångsrika lag.
Från vänster: Henning Ericsson, Harald Ljungström, Sven Dahlström, Erik Hasselholm och Arvid
Peterson.
Fototfrån 1924.
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Ett av Roddklubbens många framgångsrika lag 1929.
Från vänster: Erik Forsell. Otto Tropp. Hugo Lindgren. Henry Nilsson och Torsten Eriksson.
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Foto från de årligen återkommande "Manöverroddema" i Gamla hamnkanalen. Kring 1930.
Märk det ovanligt höga vattenståndet!

Förre chefen för ordningspolisen i Väners
borg, S. Gunnar Peterson. Sedan många år
ledamot i Kommunstyrelsen och Kommun
fullmäktige. Initiativtagare till Vänersborgs
Idrottshistoriska Förening och Vänersborgs
och Västergötlands Idrottsmuseer. Rodde
under åren 1951-1956, med brodern Edgar
hem fem Svenska Mästerskap till Väners
borg och Vänersborgs Roddklubb.
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Västra Thnhems fornlämningar -saga
myt- vetenskap

En analys av fyra decenniers historieskrivning
Av Peter Johansson

Med de mäktiga platåbergen, bördiga slätterna, älven och stränderna vid Värnen
utgör Västra Tunhems socken i Västergötland ett fängslande naturlandskap.
Denna bygd har allsedan stenålder bebotts av människor vilka lämnat spår av sina
aktiviteter i området, människor som gjort detta naturlandskap till ett kulturland
skap.

Intresset för Tunhemsbygdens historia går att följa i drygt trehundra år, ett intresse
som framvuxit hos såväl akademiker av facket som hos s.k. "amatörforskare". Vad
som dock kan vara mer fascinerande än de kulturhistoriska lämningarna i sig är de
olika tolkningarna dessa kulturspår genererat hos forskningen liksom i folksägen
och myten.

Vid en närmare studie visar sig dess tolkningar snarast reflektera en bild av
historieskrivarens egna tid, hans egen samhällssyn. fördomar och värderingar, mer
än en bild av det gångna samhälle historieskrivaren utger sig för att beskriva. På
detta sätt kan en beskrivning av ett forntida samhälle förmedla värderingar som
påverkar vår syn på dagens samhälle. Denna artikel syftardärför till att peka på den
roll de historiska och arkeologiska vetenskaperna har som samtidshistorisk spegel
och hur de kan användas som redskap för olika samhäl1spolitiska viljor.

Fornlämningarna i Västra Tunhem
I VästraTunhems socken finns fornlämmningar från alla de tre större förhistoriska
epokerna; stenåldern, bronsåldern och järnåldern. De i landets mest iögonfallande
fornlämningarna, vilka också är de som huvudsakligen kommer att behandlas i
denna artikel, dateras till den sista av dessa perioder, järnåldern ca 500 f,Kr, -1050
e Kr. Från Halleberg i norr till prästgården i söder liggerjärnålderns fornlämningar
tätt längs bergen och på slätten.

Den till ytan största av dessa fornlämningar är berget Halleberg, som klassats som
fornborg, en plats där människor sökt skydd undan ofredstider. Berget har, med
sina branta stup, utgjort ett effektivt skydd mot fienden. Kleven, vägarna upp på
berget, blockerades med stenmurar och träpallissader och vid bl.a Storegårdsklev
kan man ännu se tydliga spår efter försvarsmurens sträckning. Fornborgar av detta
slag brukar dateras till tiden omkring 400 - 600 e.Kr., så även denna vid Halleberg.
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Domarringen vid Hästevadet, Västra Tunhems socken. Domarringen och den hög varpå den är
placerad är en gravanläggning som dateras tilljärnålderns mitt, d.v.s. 4-600jKr.
Foto: Älvsborgs länsmuseum 1994.

Ovanligt är dock att denna plats även i sen tid används som tillflyktsort. Under 15
1700-taIens många krig flydde folket från slätten och den närbelägna staden
Vänersborg hit för att söka skydd. Senaste gången så skedde var 1788 vid den
dansk/norska invasionen av Vänersborg.

I söder, vid Hästevadet, nedanför Hallebergs branta stup finns resterna av ett
imponerande gravfält. Av detta gravfält, vilket till större delen skövlats vid väg
och järnvägsbyggen, återstår i dag två större högar varav den ena är krönt aven
domarring. Dessa gravardateras tilljärnåldems mittca 500e.Kr. Intillgravhögarna
harman även påträffat ett brandgravfält med i marken nedsänktaurnor inehållande
kremerade ben. Dessa brandgravar har daterats till tiden omkring Kristi födelse.

Strax söder om Vargöns samhälle, vid Rånnums ekdungar, finns ett vidsträckt
gravfält bestående av ett femtiotal stensättningar samt ett antal större stenar med
inhuggna skålgropar. Dessa gravar och skålgropsstenar dateras till järnålderns
senare hälft.

En iögonfallande gravhögfrån vikingatiden utgörfundamentet tillLennartTorstens
sonmonumentet, beläget mellan gårdarna Nygård och Forstena. När denna grav
undersöktes av intendenten vid Vänersborgs museum, Fredrik Nordin (1852 
1920), år 1903 gjordes bl.a. fynd av stora mängder kremerade ben.
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Ett av Västra Tunhems,ur kulturhistorisk synpunkt, mest intressanta områden
finner man vid prästgården, söderomkyrkan. Förutomsjälvaprästgårdsbyggnaden
från l700-talet och de 8oo-åriga ekarna i dess närhet finns här sockens största
gravfält. På två områden fördelar sig här dryga 200 gravar; högar, stensättningar,
domarringar, resta stenar m.m. Detta gravfält har getts en datering som sträcker sig
från järnålderns mitt till dess slut,d.v.s. ca 500 - 1000 e.Kr.

Förhållandevis få fornlämningar i Västra Tunhem har undersökts arkeologiskt
varför dateringarna främst gjorts utifrån gravtypernas yttre karaktär. Den ringa
utgrävningsverksarnheten har dock inte haft någon hämmande effekt på teori och
sägenbildningen kring dessa fornlämningar, snarare tvärt om.

Fornminnestolkning, sägen och myt från 1600-tal till 1900-tal
Den äldsta beskrivningen av VästraTunhems fornminnen är kyrkoherden Petrus
Grottes (1636 - 1682) berättelse om fornlämningar och folksägner i Väne härad,
insänd till Antiqvitets Collegium 1666. Här omnäms bl.a. gravfältet vid präst
gården, fornborgen på Halleberg och domarringen vid Hästevadet.

Av Västra Tunhems alla fornminnen är det just, det i dag endast delvis
bevarade,gravfälet vid Hästevadet invid Hallebergs fot som tilldragit sig det utan
jämförelse största intresset för sägenbildningen allt sedan 16oo-talet.

Enl. sägnen skall bergstupet, kallat Häcklan, vid gravfältet under forntiden varit en
s.k. ättestupa, en plats där åldringar kastade sig eller kastades utför i hopp om att
efterdöden nåen plats hos Oden i Valhall. Nedanförstupet fanns tidigare en damm,
kallad Odens damm, i vilken man sades ha tvättat kropparna på de döda innan de
lades på gravbålet. Denna sägen har berättas i bygden under generationer och finns
belagd från l6oo-talets slut. Att observera är att sägnen dock inte omnämns i
Grottes tidiga beskrivning.

I de skriftliga källorna finner man sägnen återberättad hos ett antal resande som
under 16-, 17- och 1800-talet besökte bygden.

En av de tidigaste uppteckningarna gjordes av Tunhemsprosten Asmund Scarin
(1684 - 1771) som tillträdde sitt ämbete 1701 och omkring denna tid skrev; "Then
namnkunnige Ättstapelen Heckla (aliis Wallhall) kallad / är en hög kulle eller
Bergsklint belägen i Thunhems Socken mitt emellan the store bärgen Hall och
Hunneberg...sådan folkethafwa praecipiterat sig och slagit sig till döds. Strax wid
samma Heckla stå 9 stora stenar uti en Cirkel och wijsas ther sammestädes en nu
igenkastad Brunn; om cadavera de mortumorum tijt kastade warit / weet jag icke
egentligen".
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Denna sten, ingående i domarringen vid Hästevadet, var tidigare omkullvräkt men restes på
befalIninga av kung Adolph Fredrik och drottning Lovisa Ulrika då de besökte platsen 1754, en
händelse som vittnar om den uppmärksamhet som riktades dessafomminne. Inskriptionen lyder:
"Uppå konung Adolph Fredrik och drottning Lovisa Ulricas befallning när de den 8 augusti 1754
besågo detta stället blef denne då kuifalne stenen upprest aflänets höfdinge Grej Adolph Mömer".
1bakgundens syns Häcklan, Hallebergs stup som i myten givits rollen som ättsetupa.
Foto: Älvsborgs länsmuseum 1994.
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Dommarringen vid Hästevadet enligt Erik Dahlbergs planschverk "Suecia Antiqua et Hodierna".
I bakgrunden markerasäven ättestupan. Detta kopparstick, graverat 1705, ärden äldsta avbildningen
av området och utgör även ett av de äldsta beläggen för myten kring ättestupan. Erik Dahlbergs
planschverk ingick i den svenska stormaketens kultur- och historiepropaganda, något som bl.a.
märks på denna bild med de överdrivna proportioner som domarringen framställts i.

Från samma tid härhör den älsta avbildningen av fornlämningsområdet och
Häcklan. Skaparen av planschverket"Suecia Antiqua et Hodierna", Erik Dahlberg
(1625 - 1703) besökte platsen på 1690-talet och fann området så intressant att
domarringen och ättestupan gavs en plansch, graverad 1705, i den samling av
svenska vyer som "Suecian" utgjorde.

1706 besöktes platsen av historikern och sedemera ärkebiskopen Erik Benzelius
d.y. (1675 - 1743) som beskrev området och det mäktiga bergsstupet. Särskilt
noterade han en ovanligt stor murgöna vilken täckte en stor del av bergväggen.

Mest kända av de 1700-tals resenärer som besökte Västra Tunhem och dess
fornminnen är nog Pehr Kalm (1716 - 1779) och hans lärare Carl von Linne (1707
-1778) vilka båda beskrev denna bygd i sina reseskildringar. I Kalms "Västgötska
och Bohusländska resa". vilken förrättades år 1742, visas domarringen vid
Hästevadet på ett enkelt träsnitt och Linnes "Västergöta-resa", 1746, omnämns
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Kopparstick, graverat ca 1705, ur Erik Dahlbergs "Suecia Antiqua et Hodierna" visade bl.a Göta
Älv och delar av VästraTunhems socken med Halle-och Hunneberg, ett område som inspirerat till
en rik historisk mytbildning underfyra decennier.

såväl gravfåltet som "ättestörtan" med dess sägen om hur människor här kastat sig
ut för att "hissa segel åt Odens ö". Kalms och Linnes främsta intresse för området
låg dock på det naturhistoriska planet.

Vid, samma tid, 1747, utkom den första akademiska avhandlingen som direkt
ägnades tunhemstraktens historia. Det var den tidigarenämnde Asmund Scarins
dotterson Asmund Carlander (1719 - 1770) som i Åbo presenterade sitt arbete om
"Vanernas gamla och nya boplatser". Här kopplade Carlander samman forn
lämningar och sägner i Väne härad med den mytiska folkgruppen vanerna vilka,
en!. denna avhandling, i en avlägsen forntid skulle ha bebott området kring södra
Vänern. Som stöd för sina tankar gjorde Carlanderjämförelser mellan Väne härad
och de namn och naturbeskrivningar som förekommer i den fornnordiska Eddan.
Han nämner även sägnen kring ättestupan men säger sig på grund av sjukdom inte
kunnat göra en närmare undersökning av traktens fornminnen.

Under 1800-taletåterberättas sägnen avdenengelskefödde naturforskarenLlewellyn
Lloyd (1792 - 1876) i boken Scandinavian Adventures (1854) där han infonnerade
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Avbildning av domarringen vid Hästevadet hämtad ur Llewellyn Llloyds bokverk "Scandinavian
adventures"1854, ettarbetesomfördenengelskapublikenpresenteradedet "exotiska"Skandinaviens
flora, fauna, folkliv och historia. Den exentriske naturforskaren och jägaren Uoyd var bosatt i
trakten av Vänersborg och Västra Tunhemfrån 1830-talet till sin död 1876. Kopparsticket är utfört
av LLoyds vän Axel Vilhelm Ehrengranat (1786 - 1861) på Sandgärdet Västra Tunhem.
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den engelska läsekretsen om det exotiska Skandinaviens folkliv, flora och fauna.
Lloyd nämnerocksåatt den s.k. "Odens damm" ännu viddenna tid tilldrog sig stora
skaror människor och betraktades som helig med läkande krafter.

Av detta sägenstoff har man även under 1900-talet skapat historia och då främst
genom ett antallokalhistoriskt orienterade "amatörforskare".

De lokalt välkände hembygdsforskaren Gustav Lunden (1882 - 1959), från
Trollhättan, kom 1918 att uppmärksamma Asmund Carlanders avhandling från
1747. Denna läsning inspirerade Lunden till, för honom helt nya teorier om Västra
Tunhems tidigahistoria. I sin år 1951 publicerade sockenskildring "Tunhems gäll"
framförde han den djärva tanken att Västra Tunhems socken och trakterna
däromkring varit förebild för Eddan och andra fornnordiska guda- och hjältesagor.
Lunden byggde sina tolkningar på de upptecknade sägnerna kring ättestupan samt
ortnams- och geografiska likheter mellan tunhemsbygden och Eddans ortnamn
och naturbeskrivningar.

Samtida med Lunden var bergsingenjören Carl-Otto Fast (1885 - 1969) som i en
serie skrifter under 1930-50-talen framförde teorier rörande vänerlandskapens
historia vilka i mycket liknande de Lunden framfört. Skillnaden var att Fast tänjde
ut sitt material ännu mer och ville med stöd av ortnamn och geografiska-fysiska
jämförelser göra tunhemstrakten och bygderna kring Värnen till förebild för stora
delaravdenforngermanskadiktningen. InteendastEddan utanäven Beowulfkvädet
och Nibelungenleid skulle haft sitt ursprung i dessa trakter. En första tid samarbe
tade Lunden och Fast och höll flitig brevväxling. Samarbetet kom dock snart att
övergå i en bitter fiendskap då båda syntes velat haft patent på "sitt" Valhall.
Detvar framföralltCarl-Otto Fasts artiklarsomkom att stimuleraett vidare intresse
förtunhemstraktens tidigahistoriahos ettantallokalhistorisktintresserade "amatör
forskare". Under 1950-60-talet fick Fast en ivrig anhängare i sin tidigare arbets
kamrat och kollega, ingenjören Holger Bengtsson, vilken utkom med ett antal
artiklar och skrifter i ämnet. Mest känd har han kanske blivit för den disputation
som hölls i Skövde 1968 där han, under ledning av landsantikvarie Sven-Axel
Hallbäck, försvarade sina teorier inför ett antal fackhistoriker.

Holger Bengtsson får även ses som den länk vilken för dessa teorier vidare till
1970-80-talens olika riktningar inom den s.k. "Västgötaskolan", en "skola" vilken
egentligen består av ett stort antal "amatörforskare" med olika teorier rörande
götandskapens tidiga historia. Denna "Västgöta-" eller "Götaskola" gavs stor
uppmärksamhet i massmedia under 1980-talet då TV-producenten Dag Stålsjö
producerade ett antal programserier vilka tog upp dessa "alternativa" historie
teorier framväxta ur bl.a. Fasts, Lundens och Bengtssons material. På initiativ av
Stålsjö utgavs facirnilupplagor av Carl-Otto Fasts och Holger Bengtssons skrifter.
Denna massmediala spridning av dessa teorier om vänerlandskapens och Väster-
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götlands tidiga historia, med tunhemstrakten som centralpunkt, kom att vinna ett
stort lokalt intresse med en mängd offentliga debatter och studiecirklar i ämnet.

Under 1990-talet har Lundens och Fasts teorier, med ursprung i Asmund Carl
anders 1700-tals avhandling, åter förts fram debatten. Denna gång var det ett antal
privata intressenter i en stiftelse kallad "Valhall" vilka 1993 presenterade planerna
på anläggandet aven vikingaby vid Hästevadet. Placeringen invid gravfältet med
domarringen och Häcklan ansågs, av stiftelsen, vara motiverade av att detta
område skulle varit förebild för den fornnordiska Eddan, tankar som visar att
Lundens och Fasts teorier kan inspirera ännu en ny generation.

Sägnerna och mstorieteoriernas ursprung och syften
I sökandet efter sanningshalten hos olika sägner, myter eller historieteorier är det
av stor vikt att inte enbart studera ett arkeologiskt eller historiskt källmaterial utan
även se till sägnernas och tolkningsteoriernas egna historia och bakgrundsmiljö.
Om man på detta sätt griper sig an de tidigarenärnnda tolkningarna av tunhems
traktens tidiga historia växer en intressant bild fram.

När man i material från 1600-talets slut för första gången stöter på sägnerna kring
ättestupan och Halleberg som "Valhall" börman ha i minnetattdettasägenmaterial
är från en tid då Sverige var en växande militär stormakt med mycket kort historia
i den europeiska storpolitiken bakom sig. För att vid denna tid motivera sin roll som
stormakt räckte det inte enbart med militära landvinningar, man måste också visa
att man varvärdig denna position på flera plan. Dennamaktställning visade kanske
bäst om man vid sidan av rollen som militärstat även kunde presentera sig som
"kulturstat" med en gammal historia och högtstående kultur.

För detta syfte bedrevs en stark propaganda med den svenska historien som
effektivt redskap. Som ett led i denna historiepropaganda skrev historiken Olof
Rudbeck (1630 - 1702) sitt berömda verk "Atland ellerManheim....", där Sverige
presenterades som alla"stora" kulturers moder och urhem för de flesta av jordens
folk. Här blandsdes fakta, saga och sägen med Rudbecks fantasi till ett av vår
historieskrivnings märkligaste arbeten.

För att visualisera denna, enl. propagandan, högtstående kulturnation utförde Erik
Dahlberg det omfattande planschverket "Suecia Antiqua et Hodierna ". Här
presenterades Sveriges städer, slott, herresäten och fornminnen i ett överdådigt
utförande vilket i de flesta fall endast hade få likheter med verkliga förhållanden.

Det är just på Dahlbergs kopparstick av domarringen vid Hästevadet och Häcklan
vi harett av de äldsta beläggen för sägnen kring ätterstupan. Varken Dahlbergs verk
eller sägenmaterialet ger dock Häcklan ensamrätt till rollen som ättestupa eller
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"Vallhall", då liknande traditioner finns knutna till 10-15 olika platser i Västergöt
land. Gemensamt för dessa platser är att traditionen ingenstans finns belagd före
1600-talets slut, ett par årtionden efter det att man för första gången i fornnordisk
litteratur stöter på begreppet ättestupa.

Som tidigare nämnts användes historieskrivningen flitigt i den politiskapropagan
dan under 1600-talet. Intresset blev därför stort när man på 1650-talet lyckades
finna ett antal, i Sverige tidiga okända, islänska sagor vilkautspelade sig på svenskt
område. Med hjälp av den tilfångatagne isländske studenten Jon Rugman, vilken
så småningom erhöll amanuenstjänst vid akademien i Uppsala, publicerade
professorn och sedermera riksantikvarien OlofVerelius (1618 - 82) dessa sagor i
svensk översättning. Sagorna som nedtecknats första gången under medeltiden
och vars handling utspinner sig under järnålderns senare hälft, är att betrakta som
fantasifulla och vissa fall sedelärande berättelse utan någon förankring i verkliga
förhållanden. I de historietörstande 1600-talsakademikernas ögon kom dock
sagornas innehåll att ses som historiska fakta.

I en av dessa sagor, den s.k. Gautreks saga, omnämns en "aetternisstupi", vilket i
Verelius översättning blev ättestupa, ett tidigare helt okänt ord i svenska språket.
I Gautreks saga används ättestupan aven märklig familj vilken håller sparsamhet
som främsta dygd. Då någon familjemedlem förlorat det allra minsta av sina
tillgångar eller då de riskera att ligga de andra till ekonomisk last kastade de sig ut
över ättestupan och "foro de glade och lustige till Odens". I sagan framställs
familjen som märklig och deras handlande som oklokt. Således kan inte det
egenartade sätt varpå de löste sina ekonomiska bekymmer ses som något allmänt
förekommande, tvärtom. Inte syftade heller språnget utför ättestupan främst till att
nå evigt liv hos Oden utan målet var att hålla samman familjens förmögenhet.

Genom att sagorna på många håll uppfattades som historiska fakta sökte professor
Verelius finna de orter där sagorna utspelat sig. Ättestupan, vilken i sagan låg på
en plats som hette Gillingshammar, ansåg sig Verelius ha funnit vid gården
Gullharnmar i Vättlösa socken, Västergötland. Denna teori, av Verelius konstru
erad vid skrivbordet i Uppsala, kom snart att få spridning bland allmänheten och
applicerad på ett flertal platser med branta bergstup. Helt felaktigt kom dessa
teorier snart att få karaktären av folklig sägen med rötter i en avlägsen forntid. Vad
som ytterligare talat för att ättestupasägnen i Västra Tunhem är skapad först under
1600-talets senare hälft är att den inte omnämns i kyrkoherde Grottes berättelse
från 1666, trots att han här nämner såväl domarringen vid Hästevadet som
fornborgen på Halleberg.

Intresset för de fornnordiska guda- och hjältesagorna återuppväcktes under det
tidiga 1800-talet där de presenterades i romantikens anda. Ledande svenska
kulturpersonlighetergrundade 1811 GötiskaFörbundetdärman påettnationalistiskt
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och romantiskt plan såg på den svenska historien och mycket av 1600-talets
historiesyn kom åter i bruk. De historiekonstruktioner som gjorts av 1600-tals
historikerna kom i flera fall att betraktas som fakta och sägnerna kring Västergöt
lands ättestupor sågs som byggda på gammla folklig tradition. 1800-talets roman
tiska nationalism i Sverige inspirerades mycket från Tyskland men får även ses
som en reaktion på Sveriges förlust av Finlands 1809 samt den nya regeringsfor
men från samma år vilken gav en starkt ökad ryckfrihet.

När sedan GustafLunden och Carl-Otto Fast på l920-30-talet formade sina teorier
var det återi en politiskt turbulent period. Såväl Lunden som Fast hade under 1930
talet anknytningar till de svenska nationalsocialistiska rörelserna. För nationalso
cialismen har det historiska tillbakablickandet alltid varit av stor betydelse. I
historiska och förhistoriska samhällen söker nationalsocialismen legitimitet för
sina handlingar, verifiering på sin ideologi samt förebilder till det kommande
Riket.

Lunden var en tid under 30-talet aktiv i Svenska Nationalsocialistiska Partiet och
Fast publicerade ett flertal historiska artiklar i den nationalsocialistiska tidningen
Riksposten. Gustaf Lundens nationalsocialistiska engagemang vilade troligen
främst på socialpolitisk grund medan när det gällde Carl-Otto Fast så vardet av allt
att döma historieintresset som utgjorde knutpunkten till denna politiska rörelse.

Carl-Otto Fasts teorier om Vänerbygdens tidiga historia vann stort intresse i
nationalsocialistiska kretsar, främst genom att de pekade på Sveriges och Tysk
lands gemensamma historia. Fast ville rent av göra gällande att den germanska
rasens och kulturens "urhem" var att finna i trakten kring Vänern och Göta
älvdalen. Fast visade inte på engagemang i andra politiska frågor men lämnade
villigt sitt material till den nationalsocialistiska historiepropagandans tjänst.
Främsta anledningen till detta kanske var den uppskattning och beröm han
bemöttes av i dessa kretsar.

Den s.k. "Västergötaskolans" verksamhet under l970-80-talet orsakade en delvis
mycket laddaddebattkantadav anmälningartill radionämdenochpolisanmälningar
rörande brott mot fornminneslagen och störande av mötesordning, den sakliga
diskussionen fick ofta vika för personliga motsättningar. Snart visade det sig, som
Dag Stålsjö också påpekade, att debatten mer och mer kom att utmynna i en fråga
om vem som äger rätten till historien. Med ett misstroende riktat bl.a mot
fackhistoriker och arkeologer vände sig många "västgötahistoriker" mot vad man
ansåg vara en "centralt" skapad historia och man ville hävda varje bygds rätt till
"sin" historia. Tyvärr var det dock främst de lokalpatriotiska känslorna som kom
att forma de olika riktningarna inom Västgötaskolan, känslor som lade locket på
för en saklig och källkritisk debatt.
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Under 1990-talet kan man se ett starkt växande intresse för vikingatid, ett intresse
som kommer till uttryck genom museiutställningar, vikingaspeI, öppnandet av s.k.
vikingabyar m.m. Som kronan på verket utför Riksantikvarieämbetet en
privatsponsrad utgrävning i storformat av "vikingastaden Birka", en utgrävning
som ivrigt bevakas av massmedia.

Liksom tidigare i historien, vilket ovanstående exempel visar, används historien
även i dag som identitetsskapare och referens i en politiskt turbulent period. I
debatten kring ettev. svensktEU-medlemskap harman i en del av debatten inriktat
sigpåintressetkring vikingatiden. Vikingen presenteras somdensvenske handels
mannen med vidsträckta handelsförbindelser över hela Europa och flera svenska
företag använder vikingatida symboler i logotype och varumärke för att "vässaden
svenska profilen". I diskussionerna 1993 kring den planerade vikingabyn vid
Hästevadet ingick också en önskan om att projektet skulle utvecklas i "EU
perspektiv" som ett saluförande av svensk historia för europeiska turister.

Sammanfattning
Denna översikt av historieskrivningen kring Västra Tunhems sockens tidiga
historia och förhistoria har syftat till att visa på värdet aven forskningshistorisk
studie. Exemplet visar hur historieskrivningen mer ger uttryck för historieskri
varnas egna värderingar och det samtida samhällets normer än vad den visar på de
historiska eller förhistoriska samhällen man försöker beskriva.

Historieskrivningen kan i fall som detta ses som ett medel för att skapa sig en
identitet, ge trygghet i en orolig tid, forma maktpositioner eller tjäna som referens
och ge legitimitet för politiskt handlande. Under 1600-talet, när sägnerna kring
Västra Tunhems fornminne skapades, var det i syfte att stärka den unga svenska
stormaktens position i Europa. Under 1800-talet utgjorde sägenmaterialet en del
i romantikens nationalism för att under 1930-talet frångå den svenska nationalis
men till förmån för en vidsträcktare germansk nationalism. I 1970-80-talets
"västegötadebatt" ser man istället exempel på en lokalpatriotism där man med
historiens hjälp försöker hävda den egna bygden inför vad man uppfattar som ett
allt för centralstyrt samhälle. I 1990-talets EG-debatt går man åter utanför landets
gränser i försöken att skapa någon form av europeisk nationalism där historien får
tjäna som formgivare aven "svensk profil" samtidigt som det skall peka på
gemensamma kulturhistoriska band mellan Sverige och övriga Europa.

Sammanfattningsvis kan sägas att historieskrivningen får ses som en av vår egen
tid formad "uppfinning", vårt sätt att tolka de för alltid döda lämningar, tidigare
generationer lämnat. Någon slutgiltig och "sann" bild av tidigare historiska och
förhistoriska samhällen kommer man därför aldrig att finna och varje ny genera
tion av historiker, arkeologer, "amatörforskare",eller vad det nu valt att kallas, kan
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glädjas åt fortsatta debatter och ett stimulerande arbete. Historien går dock aldrig
att återskapa eller levandegöra - möjligen endast vår uppfattning om det vi kallar
historia.

Peter Johansson född 1963 i Vänersborg.
Fil. kand. 1990 vid Göteborgs universitet med
ämnena arkeologi, historia och konstvetenskap.
Antikvarie vid Älvsborgs länsmuseum sedan
1990. Sedan 1991 doktorand vid Göteborgs
universitetmedforskning inriktadpåarkeologins
vetenskapshistoria.
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Detta lilla häfte, som vi här valt att avbilda i facsimil, fick nuva
rande gillesbroderns farfar, C. A. Wahlin, när han registrerat in
nehav av cykel i Vänersborg. C. A. Wahlin arrenderade under ett
par år Lyckhems gård i Vänersborg.
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I(onU1\gens Befallningshaf
vandes i Elfsborgs län reso
lution i anlednin~ deraf, att,
sedan stadsfullmäktige i Ve
nersborg enligt beslut den 27
!-pril 1901 antagit ett af ma
gistraten upprättadt förslag till
oraningsstadga för velociped
åkning i Venersborg, magistra
ten med skrifvelse den 20
nästlidne Maj med tillstyrkan
om bifall till förslaget, för fast
ställelse insändt stadsfullmäk
tiges berörda beslut; Gifven
V ener~borg, i landskansliet,
den 21 Juni 1901.

Konungens Befallningshafvande, som
granskat förslaget, finner skäligt att,
lned godI~ännande deraf, till framtida
efterrättelse fastställa följande:

"Ordningsstadga för velociped
åkning i Venersborg.

§ 1.

Inom staden är färd på velociped
tillåten å alla föl' körande eller ridande
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upplåtne gator och allmänna platser,
med undantag af vägsluttningen 111el
lan Edsgatan och JernvägstorgeL

Under seglationstiden må dock vc
locipedåkning å södra hamnen ske en
dast n1ed långsam fart, d. v. s. ej for
tare än att en fullväxt }{arl kan lned
rask gång följa den åkande.

§ 2.

Vid färd på velociped skall densan1
ma vara försedd med lätt åtkomlig
signalklocka åfyensom en bakom sa
deln anbringad, bakåt yänd svart plåt
med hvita nUIDlnersiffror ar lninst 8
cm. höjd och 7 mm. bredd Salnt dess
utoln, efter mörkrets inbrott, nled tändt
ljus i ]y]da, så anbragt, att dess sken
synes för mötande på ett afstånd af
cirka 80 meter.

§ B.

Den, som färd&s på velociped, åligger:
att, under ringning med signalkloc

kan, åka med långsam fart dels i gat
hörn och dels ärven del' trängsel råder
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eller fara för sammanstötning eljest
kan uppstå; -

att icke färdas förbi åkande eller ri
dande innan han genom signal med
klockan gifvit sig tillkänna samt att
under fÖlbifarten åka sakta, men då
icke gifva signal;

att vid möte med åkande eller ri
dandp hålla till venster ;

att vid färd förbi häst eller nötkrea
tur, soru ledes, hålla tt den sida, der
föraren går;

att vika undan för gående person;
samt

att alltid stiga af velocipeden:
vid färd förbi förspändt åkdon, hvars

dragare lemnats utan tillsyn;
vid möte nled åkande eller ridande,

då denne gifver tecken dertill samt
då det eljest finnes vara nödigt för
undvikand~ af olyckshändelse.

§ 4.
Flere än 2 velocipeder få icke fram ..

drifvas i bredd; ej heller må veloci
pedåkaren färdas annorledes än rakt
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fram eller utan att lned ena handen
hålla i styrstången.

§ 5.

Ej må någon velociped användas till
åkning inom staden med mindre den
blifvit på poliskontoret härstädes re
gistrerad samt af egaren eller inne
hafvaren försedd med nummerplåt, så
dan som i 2 § omförmäles. Dylik plåt
utlemnas på poliskontoret, jemte ett
exemplar af denna stadga, deri regi
streringen blifvit införd, mot en afgift
ar en kl'ona, som tillfaller poliskas"an.

Velocipednumret får icke under fär
den vara skyldt.

§ 6.

Det i 3 § af ordningsstadgan rör
rikets städer gifna förbud att å gata,
torg eller allnlän plats köra ovarsamt
och att vid färd mellan gård och gata
köra annorledes än med stor yarsam
het skall Aga tillämpning jänlväl vid
velocipedåkning.
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§ 7.
Den, SOUl öfverträder någon af dessa

föreskrifter, straffas, der 11 kapitlet
15 § strafflagen ej är tillämpligt, med
böter från och Dled tYå till och med
tjugo kronor, hvilka böter fördelas en
ligt ordningsstadgan rör rikets städer. (I

o

Ar och dag som ofvan.

L. W. Lothigius.
Mats Zachrison.
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Arskrönika 1993
"Sverige har nått botten", kunde man läsa i tidningarna häromsistens.

Detta var faktiskt menat som en positiv nyhet, nu kan det inte bli sämre än så
här, nu måste det vända. Det harju inte precis varit något höjdarår så här långt
varken i världen, Sverige eller Vänersborg. En nästan övertydligt symbolisk
händelse, sagan om Sveriges nedgång och fall i miniatyr, var när vårt kära Jas
plan, det yppersta som svensk teknologi frambringat föll pladask på magen vid
en uppvisning mitt i centrala Stockholm framför en uppsjö av kameror,
mirakulöst nog utan att ta livet av någon. Piloten landade i fallskärm, också det
symboliskt så det förslår. Nationalistiska svenskar påstår nu också att vårt
kärnsvenska Volvo säljs ut mer eller mindre gratis till grodätarna på Renault
och PG Gyllenhammar sitter åter ganska löst på sin post. Ute i vida världen är
tillståndet inte bättre. Sönderfallet i öst tilltar och det finns tecken som tyder
på att det blir maffian som tar över efter Gorbatjov och Jeltsin. Grenar av denna
maffia försökte kidnappa Peter Wallenberg men bar sig dessbättre så klantigt
åt som bara vodkaberusade ryssar kan. Det ofattbart grymma kriget i det forna
Jugoslavien fortsätter tillsynes utan ände. En ljusglimt är avtalet mellan Israel
och PLO, ett bevis på att även oförsonliga fiender till slut kan komma att prata
med varandra. Vår kära grannstad Trollhättan fick se sitt namn flyga över
världen eftersom några av dess söner burit sig enastående illa åt genom att
bränna en mosk6 och misshandla och trakassera invandrare. Även i vår stad
finns det alltför många rasister, att läsa på väggarna i stadsbibliotekets
offentliga toalett är en skrämmande upplevelse.

Trots dessa bottennoteringar så finns det faktiskt nu allt fler tecken som
tyder på att det börjar gå mot ljusare tider, även om vintermörkret lägrar sig allt
tätare. Menjag tror jag väntar med det positiva till de senare delarna av denna
krönika, låt oss vältra oss ett tag i elände och missförhållanden, låt oss
tillsammans arbeta oss ner till botten. Sedan kan vi klättra upp från eländets
bottensump, mot den ljusnande framtid! Men först tar vi itu med eländet.

I år utkämpade de anställda på Teli sin sista stora strid. Nedläggningen
är en tragisk händelse i vår stads historia. Teli har haft en mycket stor betydelse
som arbetsplats och som motor i den ekonomiska utvecklingen i området.
Tony Hagström heter hjärnan bakom aedläggningen, en maktfullkomlig boss
av den gamla utrotningshotade sorten, som fortfarande kan ställa till mycken
skada i svenskt näringsliv. Nu tänker staten stämma honom på grund av
miljardförlusterna i Nordbanken där han var styrelseordförande när miljarde
rna rullade. Hagströms karriär börjar sakta gå mot sin absoluta botten, ett
haveri som en och annan hämndlysten vänersborgare skadeglatt ler åt. De
anställda på Teli kämpar nu tappert för att på ett eller annat sätt kunna fortsätta
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en verksamhet i elektronikbranschen, men uppställningen från ägaren kunde
vara betydligt bättre.

Ibland undrar man vad vi vänersborgare gjort för ont som skall plockas
på allt vi äger och har. Att vi vänersborgare ligger långt över riksgenomsnittet
när det gäller begåvning, utseende och talang borde ju inte straffas på detta sätt.
I dessa dagar har man bestämt sig för att förpassa ett antal polisanställda från
Vänersborg till Trollhättan. Klang heter en överstepolis från Borås som gjort
en utredning i stället för att jaga bovar. Har ni tänkt på att det faktiskt bara är
en bokstav som skiljer namnet Klang från tillmälet Klant? Beslutet är ett
enastående exempel på dålig känsla och timing. Samtidigt som man bygger om
gamla vägverkets lokaler till polishus, så gör man det för stort genom organi
satorisk klåfingrighet. Samma år som stadens största arbetsplats läggs ned så
skickar man arbetstillfällen till Trollhättan utan att någon förstår varför.
Landhövdingen försöker lugna oss med att polisens arbete inte kommer att
påverkas i Vänersborg, och eftersom Bengt KÅ har gjort sig känd som en
hyvens karl så kanske vi får tro på vad han säger. I Nordstan pågår arbetena på
polishuset för fullt, ett välsignat tillfälle till arbete för folk i byggbranschen.

Genom en annan enastående klåfingrighet så poststämplas nu alla brev
från Vänersborg med namnet Trollhättan, ett öde som vi i och för sig delar med
ett antal orter i grannskapet. Man vågar knappt skriva brev, folk kan ju tro att
man tappat sansen och flyttat till Trollhättan!

Det finns mycket att bli arg över, men nu vill jag vara god och glad i
stället, det passar bättre min natur.

Jag kan exempelvis vara glad för att vår gillesbroder Erik Wegraeus blivit
uppskattad efter förtjänst och upphöjts till Riksantikvarie, samtidigt ~om jag
kan vara ledsen för att Vänersborg blivit gråare och tråkigare utan den glade
Erik. Menjag tror inte Erik klipper banden med Vänersborg utan att vi kan få
en vältalig förespråkare för vår stad i maktens korridorer i Stockholm. Han
kanske kan se till att fornminnesförklara stan, så här såg en typisk svensk stad
ut år 1993, ingenting får tas bort, bara läggas till! I Vänerparken pågår en
utställning om vår svenska historia som visar profiler från vårt län som gjort sig
kända i ett större sammanhang. Vid invigningen av utställningen gick en
kortege av historiska personer genom staden, en färgstark och fantasieggande
syn, med riddare, tiggare, gycklare och fältherrar från Il DO-tal fram till våra
dagar. Vid Medicinhistoriska museet har länsmuseet öppnat en örtagård med
många växter som är bra för människan. Här kan man titta på humle, kaprifol,
citronmeliss, akleja med mera, växter som jag knappast hört talas om. Jag är
mer bekant med stärkande och aromrika medicinalväxter som pors, johannes
ört, malört, enbär, pomerans, växter med bevisad nytta som sätter krydda på
tillvaron.

På skolans område händer det ständigt en massa. Eleverna får nu välja i
vilken skola man vill gå, och rektorer och lärare slår nästan knut på sig själva
när man skall framhäva sin skolas fördelar. Till hösterrninen startade en
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privatskola, Fridaskolan, sin verksamhet i Hagaparken. Den nybyggda Tärnan
skolan som startade vid årskiftet har av sina föräldrar och elever fått högsta
betyg, och man får studiebesök från hela landet som vill titta på den stadielösa
undervisningsformen. Nu kan man också spela bandy på skoltid i det nya
bandygymnasium med Kåre Öberg som ledare som startat inom Birger
Sjöbergsgymnasiet. Man väljer alltså att studera bandy i stället för något annat
tillvalsämne. Birger Sjöberggymnasiet skall också starta en estetisk linje som
skall innehålla massor med sång, musik, dans och rytmik på schemat. Lite som
Fame som vi sett på TV. För vår generation, vars musikaliskt mest upphetsande
upplevelse i skolan var att höra Kjell Lagerqvist spela jazz till melodin Röda
stugor tåga vi förbi, så låter detta kanske flummigt och lättsinnigt, men jag
önskar att jag vore gymnasist på nytt, inte så mycket för bandyn som för sången
och musiken.

Vänersborgs Musikförening firade i år sitt 50-årsjubileum med att bjuda på
många fina konserter med bland andra världscellisten Frans Hilmersson.
Musikföreningen firade dessutomjubileum ihop med en annanjubilar, Väners
borgskören Björnligan under ledning av Björn Hård af Segerstad, som nu
funnits till i 10 år, genom en Händelkonsert i Missionkyrkan. Vargöns
musikskola bättrade på sitt fantastiska rykte genom att återigen vinna den
prestigefyllda orkestertävling som anordnas av Riksförbundet för unga musi
ker, och Hanne Juul fick Fyrstads Kulturstipendium. På Cafe Eloge mullrar ett
mycket vitalt musikliv med massor av duktiga unga musiker i band med namn
som.Pisseränna och Ruska Tupp. Lägg till en mycket lovande debut-CD av den
unge gymnasisten Mattias Engqvist så förstår man att Vänersborg befäster sin
ställning som en musikstad av rang. Då är det desto sämre att man inte kan
erbjuda en bättre scen och salong än Huvudnässkolans aula, som för länge
sedan passerat slumstadiet. Det fanns långt gångna planer på en upprustning nu
inför 350-årsjubileet, men våra politiker hittade andra sätt att använda peng
arna. Träsmak, dåligt ljud och ljus, klotter och trasor är vad vi får erbjuda
kulturkonsumenterna under överskådlig framtid, ett nederlag för en kulturstad
som Vänersborg. Däremot ser det ut som om vi skall få en annan scen i
Plantaget, plastschabraket är borta och Lion Per Molnit jagar nu sina andra
lejon för att bygga själva lusthuset! Vänersborgs elverk har lovat att sätta upp
fler gammaldags gatlyktor i stil med mandråparn. Folkets Park har också
upprustats och byggts till och man får verkligen hoppas att publiken ska börja
återvända till denna fantastiska anläggning som allför ofta står öde och tom.Vår
Folkpark har Sveriges vackraste läge och det är märkligt att det inte händer mer
däruppe.

I centrum håller ett nytt hus på att ta form i kvarteret Resedan. Här har varit
ödetomt och slum länge nog, och nu skapas sju butikslokaler och 27 lägenheter
och vårt centrum växer till ordentligt ända fram till Residensgatan som får en
fin ansiktslyftning. Det krävs mod att göra en sådan satsning idag men läget är
bra och de dåliga tiderna varar inte för evigt. Köpmansgränd får äntligen börja
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göra skäl för namnet och nu gäller det för oss alla att börja konsumera igen på
allvar! I kvarteret har också Vänersborgs bokhandel växt ut till att bli en av de
allra största boklådorna utanför storstadområdena. Affären har blivit stor och
rymlig med många spännande avdelningar och en trappa upp har man öppnat
ett galleri för konst där den temperamentsfulle målaren Erixon med X var förste
utställare.

Göfab blev inte av ute på Båberg, men på Holmängen öppnade i stället
Väfab, en affärside på samma koncept men med vänersborgsfamiljen Jodlov
sky som ägare. Nu börjar folk snart längta efter att börja konsumera igen efter
några sparsamma år, det finns ju inget så bra medel mot depressioner och
håglöshet som en rejäl shoppingrunda! Öppningsdagarna var det svart med folk
på Holmängen, en god fingervisning om att det nog finns pengar, det gäller bara
att hitta bra sätt att klå folk på dom!

I gamla gästhamnen har ett nytillskott bland stadens restauranger kastat
ankar. Båten, heterden kort och gott, och gott harmaten också smakat de gånger
jag varit där. Mottagandet var lite magsurt från en del håll, skrotbåt fick den
heta, men jag tycker mycket om den lite buckliga charmen och den förtjusande
slagsidan som gör att snedseglande ölglas sakta glider västerut på bordens hala
glasskivor. Det lyser så hemtrevligt i hamnen nu när det är folk ombord, tänk
om det blev lite liv där även på kvällarna. Personalen ombord är några glada och
charmerande töser som vill ha öppet även på kvällstid, men för att slita svenskar
från BingoIotto, Jeopardy och annan TV-smörja krävs det alkohol, och för
alkohol krävs det tillstånd. De myndigheter som har hand om utskänkningstill
stånden har handlagt ärendet parodiskt långsamt, i Kalmar fick man tillstånd på
tre dagar, i Vänersborg hardet nu gått tre månader utan attmyndigheternaklarat
att kläcka ur sig ett svar. Är dom rädda för att vänersborgaren skall gå i däck,
att hamnkajen skall bli en fyllekaj, att sjöslag skall utbryta? Det brukar båta
föga att klaga på myndigheterna men vi får hoppas att flickorna ror satsningen
i hamn annars får vi hjälpas åt att kölhala de ansvariga för alkoholpolitiken i
Vänersborg.

I år fyllde IFK Vänersborg 90 år, ett IFK som hankar sig fram riktigt bra
någonstans bland de 10-15 bästa lagen i landet. IFK är trots allt en stolthet för
staden, och vi får hoppas att ordförande Fager och grabbarna kan hålla sig
flytande trots att ekonomin även den befinner sig på hal is. IK Lira heter en
gammal idrottsklubb som firade 50-årsjubileum i år, en märklig prestation med
tanke på att klubben lades ner för 25 år sedan då blott 25-årig. Det är riktiga
takter, idrotten brukar se till att aldrig missa ett tillfälle till en bra fest.

Nu är det bara några månader tills Vänersborg fyller 350 år ett annat tillfälle
till att ställa till med fest. Jag hoppas att jubileet blir en vändpunkt, nu räcker
det med bottennapp i vår kommun. Kommer ni förresten ihåg att år 1994 är det
20 år sedan som dagens Vänersborg blev till, då lades Brålanda, Frändefors,
Vargön med mera ihop till dagens storkommun, kommunhuset byggdes och
kommunfullmäktiges ordförande blev en person som pratade på i. Om detta är
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något att fira finns det delade meningar om i Brålanda, där man förra julen fick
någon lokal pyroman att tända eld på en julbock i halm enligt mönster från
Gävle. I Brålanda händer det faktiskt en massa roliga saker, menjag vet inte om
Gillet ännu mentalt accepterat Brålanda med omnejd som upptagningsområde
för äkta gillebröder. Kan verkligen en dalbo vara en fullvärdig medlem i vårt
gille, en brännande het och lite rasistiskt färgad fråga att diskutera vid
matborden när vi nu snart sätter oss ned för att fira denna Allhelgonanafton.

Allhelgonafton 1993

Håkan Lind
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Distriktschefen Gustaf Jönsson, född den 6 juni 1922 i Göte
borg, avled den 23 augusti 1993 i Vänersborg. Efter genom
gången handelslinje vid Göteborgs PraktiskaMellanskola 1939,
erhöll han anställning vid Svenska Handelsbanken i Göteborg.
Denna tjänst innehade han fram till 1948 då han erhöll tjänst vid
samma banks kontor iMelIerud. 1950 tillträdde han en tjänst vid
Handelsbankens kontor i Trollhättan, varifrån han flyttade till
Vänersborg 1953, då han tillträdde tjänsten som distriktschef
för försäkringsbolaget Skandia. 1denna funktion verkade han
fram till 1983 då han drabbades av sjukdom.
Gustaf Jönssons stora fritids-intresse var sommarstugan vid
Stigberget, frimärkssamling och bowling.
Han var Frimurare och medlem i ordenssällskapet Par Bricole.
Inträdde i Gillet 1983.

Sjukvårdsdirektörn Hans Lennart Björkman, född i Ängelholm
den 14 september 1923, avled i Vänersborg den 18 september
1993. Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i
Vänersborg och avslutade studier vid Filip Ho1mqvists Han
delsinstitut i Göteborg vann han 1943 anställning vid Vassända
Naglums kommunalkontor som bokhållare. 1946 anställdes
han vid Älvsborgs läns Landsting där han 1950 förordnades
som lanstingsassistent. Inom Landstinget innehade han olika
befattningar bland annat som syssloman vid Epidemisjukhuset
i Borås. 1967 befordrades Lennart Björkman till sjukvårdsdi
rektör, en befattning som han innehade fram till sin pensione
ring 1984. Redan i tidiga ungdomsår väcktes Lennart Björk
mans intresse för idrotten och främst då fotbollen. Redan i slutet
av 1930-talet uppmärksammades hans talang och sinne för
lagspelets regler och han hade en självklar plats som vänster
ytter i VIF:s framgångsrika juniorlag. Som senior represente

rade Lennart Björkman föreningens A-lag under 1940-talet. Hans engagemang för idrotten behöll
han då han slutade som aktiv och har som ledare nedlagt ett synnerligen hängivet och framgångsrikt
arbete för den Vänersborgska idrotten i allmänhet och för Vänersborgs Idrottsförening i synnerhet.
Inträdde i Gillet 1965.
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Verkställande direktören Sven Josefsson, fOdd i Vänersgorg
den 3 augusti 1933, avled i Eslöv den 2 december 1993. Efter
avslutad skolgång i Vänersborg 1947, erhöll han anställning vid
Wulf & Co, där han arbetade med bokföringsuppgifter. Under
denna sin anställning vidareutbildade han sig inom ekonomin
och avancerade 1957 till kamrer och 1961 till ekonomichefens
ställföreträdare. 1967 flyttade han till Eslöv, där han tillträdde
befattningen som ekomomichef vid ARJO Mekaniska verk
stad, för vilket företag han 1976 utnämdes till verkställande
direktör. I samband med företagets ombildning 1984 erhöll
Josefsson befattningen som ekonomidirektör i det nya företa
get. Denna befattning innehade han fram till 1990 då han
tillträdde befattningen som verkställande direktör i systerföre
taget PRODEK och innehade denna befattning intill sin bort
gång. Sven Josefssons stora intresse var arbetet, men han hann
även med någon golfrunda emellanåt liksom resor vilket var
hans andra stora intresse.
Inträdde i Gillet 1965.

Skeppingschefen Sune Wilhelm Ahlm, född i Karlskogaden 28
december 1912, avled i Vänersborg den 11 december 1993.
Efter genomgångarna studier vid Påhlmans Handelsinstitut i
Stockholm, vann han anställning vid AB Bofors, där han
arbetade underåren 1928 - 1936. Underåren 1938 - 1965 varhan
anställd vid AB Järnbruksförnödenheter i Stockholm. Sist
nämnda år erhöll han anställning som skeppingschef vid Airco
Alloys AS (Wargöns AB) vilken anställning han innehade till
sin pensionering 1977. Sune Ahlm hade många fritidsintressen,
släktforskning, amatörarkeologi, esperanto, frimärkssamling,
torpinventering, trolleri m fl. Samlarintresset ägnade han mycket
tid och speciellt inom områderna Spelkort och Ex Libris. Hans
stora kunnande inom många områden och hans enorma energi
och vetgirighet gjorde att han anlitades av föreningar och
organisationer inom vilka han utförde uppskattade och bestå
ende arbeten. Han har verkat som ordförande i Samlarklubben

Bojorten, Stockholm Esperanto Förening, Esperantoförlaget och Vänersborgsavdelningen av Göta
Älvdalens KonstfOrening. Som vice ordförande i Pensionärsföreningen Lilla Paris. Som sekreterare
i Vänersnäs Hembygdsförening och Svenska Esperantoförbundet. Som styrelseledamot i Fören
ingen Vänersborgs Släktforskare och Musei Vänner. Sune Ahlm forskade och sökte ge belägg för
att Jonas Krull, borgmästare i Vänersborg 1803 - 1816 tillverkade spelkort. Han har erhållit
Samlarförbundet Nordstjäman silvermedalj och inträdde i Gillet 1987.
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Möbelhandlaren Kjell Galle, född i Vänersborg den 9 septem
ber 1911, avled i sin födelsestad den 27 december 1993. Efter
avslutad skolgång i Vänersborg, utbildade han sig till tapetsör
och arbetade sedan under hela sitt verksamma liv inom det
välkända Vänersborgska familjeföretaget Galles Möbelaffär.
Redan i tidiga ungdomsår väckets Kjell Galles intresse för
idrotten, speciellt ägnade han sig åt cykelsporten och var en av
bildarna till vår framgångsrika cykelklubb Vänershof, som han
under många år representerade som akiv cyklist. Som en av
cykelklubbens allra trognaste funktionärer lade han nerett stort
och uppskattat ideellt arbete. Även inom Skidklubben gjorde
Kjell Galle sig känd som en föredömlig ledare och omtyckt
medlem. Han var under många år sekreterare i Vänersborgs
Arbetarförening, medlem i Hantverksföreningen och i Birger
Sjöbergssällskapet. Utöver idrotten och föreningslivet ägnade
han stort intresse för sommarstugan Ekebacken i Skållerud.
Inträdde i Gillet 1951.

Socionomen Karl-Gunnar Naglum, född i Vassända Naglum
den 24 december 1912, avled i Paris den 31 december 1993.
Efter avlagd realskoleexamen vid Högre Allmänna Läroverket
i Vänersborg 1930, genomgick han Hälsingborgs Hande1s
gymnasium, från vilket han utexaminerades 1936. Därefter
bedrev han studier vid Socialinstitutet i Stockholm, numera
socialhögskolan, och diplomerades där 1943. Han bedrev även
specialstudiervid Socialinstitutetoch vid Stockholms Handels
högskola. Under åren 1931 till 1944 innehade Karl-Gunnar
Naglum olika kamerala befattningar vid sjukhus i
Vänersborg,Visby, Jönköping, Göteborg, Växjö och Stock
holm. Sistnämda år tillträdde han en befattning som förste
kammarskrivare vid Stockholms Brandkår. 1949 tillträdde han
en tjänst vid Stockholms stadskansli och från 1961 till sin
pensionering innehade han tjänst som skatteexpert vid Skatte
myndigheten i Stockholm. Efter pensioneringen flyttade han

till Paris, där han varen flitig deltagare Svenska Kyrkans arbete. Hans gedigna språkkunskaper kom
ofta svenska forskare till pass, då han var dem behjälplig vid deras forskararbete. Karl-Gunnar
Naglum ägnade stort intresse för franskt kulturliv, men även Västergötlands historia, släktforskning
och schack hörde till hans stora intressesfär.
Inträdde i Gillet 1960.
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Utbildningschefen Arvid Lundgren, fördd i Vänersborg den 28
juni 1912, avled i Stockholm den 2 Januari 1994. Efter avslutad
skolgång i Vänersborg praktiserade han inom motorbranschen
och genomgick utbildning till yrkeslärare, varefter han vann
anställning vid Yrkesskolan i Karlskrona. 1939 flyttade han till
Stockholm och tjänstgörning vid huvudstadens yrkesskolor.
1943 anställdes Arvid Lungren vid bunkerbygget för den
svenska legationen i Berlin. En avsikt var att återknyta förbin
delserna med opposionella arbetargrupper i Berlin med vilka
han under 1930-talet haft kontakt. Hans kontakter med den
illegala motståndsrörelsen och hans synnunkterpå det politiska
läget ansågs så betydelsefullt, att de 'vidarebefordrades till
utrikesdepartementet i Stockholm och till svenska legationen i
andra huvudstäder. Arvids upplevelser och insatser har skild
rats bl a i Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och i
Sveriges Radio. 1949 anställdes han vis Svenska Stadsförbun

det, numera Svenska Kommunförbundet, där han fram till sin pensionering verkade som chef för
utbildningssektionen. Arvid Lundgren ägnade stort intresse åt samhälls-och framtidsfrågor, främst
inom utbildnings- och skolområderna. Han var under hela 30 år ledamot av Skolstyrelsen i
Stockholm, där han gjorde betydelsefulla och högt uppskattade insatser.
Inträdde i Gillet 1949.

Kontoristen Sven Hugo Andreasson, född i Vänersborg den 16
februari 1913, avled i sin födelsestad den 17 februati 1994. Efter
avlagd realskoleexamen vid Högre Allmänna Läroverket i
Vänersborg, erhöll han anställning vid A.F. Carlssons Skofa
brik, där han huvudsakligen sysslade med bokföring fram till
1967, då han övergick till en anställning vid Länsstyrelsens
avlöningskontor och innehade denna tjänst fram till sin pensio
nering 1978. Under sin anställningstid vid Skofabriken genom
gick han ett flertal kurser i bokföring och handelskorrespon
dens. Redan som femtonåring blev Hugo Andreasson medlem
i Vänersborgs Missionsförsamling, inom vilken han nedlade ett
engagerat och mycket uppskattat arbete. Han var med om att
starta scoutarbetet inom församlingen och var en av bildama till
"Våra Pojkar". som juniorledare och chef för ungdomsledarna
var han med om att bygga ut den omfattande och danande
ungdomsverksamheten inom vår stads Missionsförening. Inom

församlingsstyrelsen hade han en självklar plats och verkade som församlingens kassör undermånga
år. Även inom församlingens sångkörer var Hugo Andreasson en stor och begåvad tillgång. Intresset
för litteratur, kanske främst inom den svenska lyriken, parad med hans känslofulla förmåga att
deklamera, berikade ofta hans omgivning.
Inträdde i Gillet 1982.
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Byggnadsingenjören Stig Leves Kortland Drevander, född i
Vänersborg 1928, avled i Vänersborg den 18 februari 1994.
1943 avslutade han sina studier vid Högre allmänna Läroverket
i Vänersborg och genomgick därefter utbildning till byggnads
ingenjör och arbetade därefter hos olika byggfirmor fram till
början av femtiotalet då han erhöll anställning K-Konsults
kontor i Vänersborg, där han arbetade fram till sin pensionering
1982. Under sin ungdomstid nedlade Drevander mycket stort
intresse för scoutrörelsen och var med vid bildandet av IOGT:s
Sjöscouter.
Inträdde i Gillet 1973.

Musikdirektören, ämnesläraren och musikpromotorn Gösta
Berrman, född i Vänersborg den 5 augusti 1910, avled i Göte
borg den 5 maj 1994. Efter avlagd studentexamen vid Högre
Allmänna Läroverket i Vänersborg, genomgick han Folkskole
seminariet i Göteborg varifrån han utexaminerades 1938. Un
der tio års tid verkade han som folkskollärare i Göteborg och
erhöll därefter anställning som adjunkt i Växjö och Hultsfred
och som ämneslärare vid olika skolor i Göteborg, bland annat
vid Karl Johansskolan. Gösta Berrman var en känd och mycket
uppskattad musikprofil i Göteborg. Från slutet av 1960-taletvar
han föreståndare för ABF:s Folkliga Musikskola och för Göte
borgs Arbetarinstitut. Han var mannen bakomFolkkonserterna,
Speldags och den Göteborska Sommarunderhållningen. Han
var själv musiker - violonist - och ledare för den frivilliga
musikundervisningen vid göteborgs grundskolor. I 50 år var
Gösta Berrman musikanmälare i A-pressen, först i Ny Tid och
sedan i Arbetet Väst.
Han inträdde i Gillet 1943.
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Elektrikern Gunnar Henry Arvid Jonsson, född i Vänersborg
den 5 december 1929, avled i Trollhättan den I juni 1994. Efter
avslutad skolgång i Vänersborg erhöll han anställning vid
Vänersborgs Elektriska, Andersson & Fagerström, där han
utbildade sig till elektriker och arbetade fram till 1955, då han
prövade på polisyrket i stadens poliskår. Efter en kort tid
återgick han till sitt gamla yrke och arbetsplats, som då uppgått
i Sjöstads Elektriska. 1960 flyttade han till Trollhättan där han
vann anställning vid ByggnadsfIrman BPA där han arbetade
fram till 1976 då han böljade sin tjänst hos Älvsborgs läns
Landsting, först som elektriker vid Lassarettet i Trollhättan och
senare i samma funktion vid Norra Älvsborgs Lassarett, där han
arbetade fram till sin borgång. Redan i bama-och ungdomsåren
observerades GunnarJonssons talang och fallenhet för idrotten,
Redan som fjortonåring var han med om att bilda kvarters
gänget I K Lira, där han till sammans med Lennart "Pinnen"

Johansson och Bertil "Yppa" Jonsson bildades den framgångsrika och legendariska Kusintrion.
Under hela I K Liras ärofulla era var Gunnar Jonsson en av lagets allra främsta stöttepelare. Även
inom friidrotten var Gunnar framgångsrik och ansågs som junior vara en av de allra främsta
talangerna i Västergötland. Största framgången vann han som spjutkastare. Sedan han slutat som
aktiv verkade Gunnar Jonsson som uppskattad och framgångsrik tränare för flera av vår regions
bandylag. Förutom sitt idrottsintresse ägnade han mycket tid och arbete åt sommarstugan vid
Derreviken.
Inträdde i Gillet 1988.

Apotekaren GustafJohan Vilhelm (Gösta) Fröberg, född den 16
november 1896, avled i födelsestaden den 14 juni 1994. Efter
avlagd studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket
iVänersborg 1915, började han sin långa apoteksbana som elev
vid apoteket Bävern i Västerås, 1918 avlade han farmacie
kandidatexamen varefter han erhöll anställning som receptarie
vid apoteket i Skövde och Töreboda. 1924 tog han apotekarexa
men och erhöll tjänst vid apoteket Hjorten i Norrköping. 1931
flyttade han till Trollhättan och apoteket Svanen, där han var
verksam fram till 1940 då han blev innehavare av apoteket i
Österhammar och dess fIlial i Öregrund. 1946 övertog han
apoteket i Karlshamn som han innehade fram till 1952 då han
flyttade hem till Vänersborg och apoteket Tranan, som han drev
fram till sin pensionering 1963. Gösta Fröberg odlade många
intressen. Han bar på en musikalisk ådra och hanterade med
bravur fIol, cello och piano. Under sin ungdomstid i Vänersborg

var han en flitig deltagare i övningarna på idrottsplatsen vid Skräcklan, som fotbollspelare i I F
Kamraterna och som allmän idrottare med specialitet stavhopp, där hans personliga rekord var goda
280 cm med bambustaven. Föreningslivet ägnade han stort intresse och mycket tid. Under sin tid
i Österhammar innehade han flera förtroendeuppdrag inom Kommunen. I ett tjugotal år verkade han
som revisor i Birger Sjöbergssällskapet och var mångårig medlem av Odd Fellow-Frimurar- och Par
Bricole Orden. Gösta Fröberg blev särskilt hedrad av Svenska Rotary som en Paul Harris Fellow. Ett
annat av hans stora intressen var språkforskningen med förankring i historien. Dikten och lyriken låg
honom varmt on hjärtat och han förgyllde många sammankomster i vår stad med såväl egna dikter
som med våra stora mästares alster.
Inträdde i Gillet 1924. S Gunnar Peterson

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.
(Anita Hallden)



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1994

HEDERSLEDAMÖTER

lanson, Olov, Kamrer, Vänersborg

Lind, Sven, Disponent, Vänersborg

Sahlin, Sten, Direktör, Vänersborg

Thernquist, Ole, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART "TARREN", Stenungsund .
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem .

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, ersättare
i styrelsen .

*AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .

ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .
ALMHAGE, EJE, Vänersborg .
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg .
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .

**ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .

*ANDERSSON, CHRISTER, FiI.mag. Vänersborg .
ANDERSSON, DAVID, Angered .
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*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg o ••• o ••••••• o •••••••

ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan o •••••••••••••••

ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••••••

ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••••

ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan o •• o •• o •••

ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg o ••••••••

ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg o ••••••• o •••••••••

ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg o ••

ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg o •••••••••••••••••

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg o •••••••••••••••

ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg o •••••••••••••••••••••••

ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg o ••••••••••••••••••

ANDERSSON, LENNART, Vänersborg o ••••••••••••••••••••••

ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg o ••••••••••

ANDERSSON, NILS, Vänersborg .
*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg o •••••••••••••••••••

**ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg o ••••••••

ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Stockholm .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG Vänersborg .
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg o •••

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde o •••••••••••••••••••••••

ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga o ••••••••

ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg o •••••••••••

ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg o •••••••••• o •••••

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, VerksLmontör, Vänersborg o •• o •••

*ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg o ••••••••••••••

ANDREEN, HÅKAN, Frändefors o ••••••••

ANGSEUS, TAGE, l:epolisinspektör, Vänersborg o •••••••••••••

ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön o •• o •••

ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön ... o ••••• o •••••• o •• o. o.
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ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön " .
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora .
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan , .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
*ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg .
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .

*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, KURT, Servicebiträde, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .

BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .

*BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg '" .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

**BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg .
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg
BJARNELL. KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.Iärare, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .
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BJÖRNBERG, HÅKAN, Fi!.kand., Vänersborg .
BJÖRNBERG, MARTIN, Stud. Vänersborg .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersb. Bisittare i styrelsen .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .

*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Stud, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOMAN, GÖRAN, Bitr.regionchef, Vänersborg .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Vänersborg .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg .
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg .

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg .

*BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
*BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Planerare, Vänersborg .
CRONQVIST, TORD, Körsnär, Vänersborg .

*DAFGÅRD, BENGT, Arbets!. Trollhättan ständig medlem .
*DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
DAHLGREN, EBER, Apparatskötare, Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .
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"DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, f.d. Byråing. Brastad '" ., , .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

"DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
D1MBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg '" .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .

""EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, Göteborg .

"EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg , .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .

"EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla , . '" .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .. , .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg , .

"EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .

EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg , .

""ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .

"EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara "
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Kjällby .

"ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla ständig medlem .
ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla ständig medlem .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Färgelandaständig medlem ..

"ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Vänersborg .
ENGLUND, OSKAR, Källby ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

"ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
"ERICSSON, ANDERS, Tand!., Vänersborg ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
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ERIKSSON, EVERT, Vänersborg .
*ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg .
ERICSON, GÖRAN, fd. kulturchef, Göteborg .
ERIKSSON, JOHAN, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .

**ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ständig

medlem. Giffevärd .

ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

*ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, BERTIL, Direktör, Uppsala .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Vänersborg .

*FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

*FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemäst., Vänersborg .
FAST, JOHN, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Kalix .
FASTH, CONNY, Partille .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg .
FILIPSON, PETER, Stud. Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda .
FOCK, EGON, Vänersborg " .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud., Göteborg .

*FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .

*FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .

68

1930
1918
1927
1973
1966
1908

1939
1964
1945
1940
1932
1938
1940
1921
1929
1923
1925
1940
1942
1934
1966
1906
1935
1942
1948
1918
1913
1955
1948
1926
1929
1947
1975
1936
1923
1917
1953
1916
1934
1929
1970
1940
1922

93
66
77

94
66
43

54
80
88
85
64
88
92
58
93
88
70
90
76
79
89
55
83
66
83
83
83
83
83
74
84
94
94
85
86
86
77

69
84
90
83
68
76



FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck .

*FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg .
FRIBERG, SVEN-OLOV, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, ämneslärare, Vänersborg .

*FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
*FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
*FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

**FRÖBERG, GÖSTA, Apotekare, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1974) .

FURBO, MATTlAS, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

*GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby , .
GILLBERG, ANDERS, Köpman, Trollhättan .

*GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .

*GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ,
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .

*GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund .

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .
GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .

GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAVSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg ,

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vanersborg .
GUSTAVSSON, SVEN, Målare, Vargön .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
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*GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg .
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla .

*HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg .

**HAGBORG, ARNE, f.d. Möbelhandlare, Vänersborg .
*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsuit, Vänersborg
ständig medlem. Kassafogde .
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

*HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENTH, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg .
*HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .

*HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL·ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

*HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Studerande, Vänersborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

*HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg ständig medlem .
*HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDBERG, KURT, Arbetsledare, Uddevalla .

*HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HELLBERG, ANDERS, Försäljare, Vänersborg .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
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HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .
*HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg .
HERMANSSON, JAN, Adjunkt, Lund .
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg , .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HULTIN, HENRIK, Landstingsdirektör, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÅKANSSON, STEN, Herr, Trollhättan .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .

*HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg .

*JANSON, BENGT, Gruppchef, Vänersborg .
*JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

uJANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, Inneh. av gillets medalj
(1975) Gillets hedersledamot .
JANSSON, ROLF, Bankdirektör, Vänersborg .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .
JENGARD, NIKLAS, Snickare, Vänersborg .

u JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
*JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun ständig medlem .
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"JENNISCHE, PER, Fil.dr. Uppsala ständig medlem .
"JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborgständig medlem .
JOHANSSON, ANTON, Fd. Instruktör, Vänersborg .
JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås .
JOHANSSON, BO, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, CONNY, Dristriktschef, Vänersborg .

"JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .

"JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
"JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRIK, Herr, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

"JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
"JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör , Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .
JOHANSSON, CARL-ERIK, Skolchef, Vänersborg .

"JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Murare, Vänersborg .
JOHANSSON, MARTIN, Östersund .
JOHANSSON, PETER, Studerande, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde .

"JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

"JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg .
JOHNSSON, GUNNAR,Produktionsledare, Trollhättan .
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JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg ständig medlem .
JONASSON, EVERT, Aukt. revisor, Göteborg .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .
JONSON GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT R., Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg , .

*JONSSON, ERIK, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg .

*JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, l:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .

*JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSON, FREDERICK, Vargön .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg .. , .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten .
*CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..

**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborgständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .

*KARLSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg innehavare av
gillets medalj (1980) .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

*CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .
**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .
*CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg .
*CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit., Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON LARS URBAN, Elektriker, Vänersborg .
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
CARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborgständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, l:e postilj., Vänersborg .
KARLSSON, ULF, Elektriker, Vänersborg .
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*CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .
KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .

*KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KNUTSSON, BO, Pol. mag., Vänersborg .

*KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
KORSE, KARL-GERHARD, FiI.lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KRATZ, HANS, Resebyråchef, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .

KÄRVLING, URBAN, Plan.sekreterare, Herrljunga .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .

*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .
*LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .
*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .

*LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .
LARSSON, MATS, Vänersborg .

*LARSSON, ROLF, Underinspek., Skärholmen ständig medlem .
*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg 1:e ålderman
Innehavare av gillets medalj (1990) .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
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*LAURELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LAURELL, MIKAEL, Busschaufför, Vargön , .
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla .

*LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör .
LIND, JESPER, Vänersborg .

*LIND, LARS, Civilingenjör, Floda .
*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
*LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .

**LIND, SVEN, fd. Disponent, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot .

*,LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .

*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänerborg .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .

*LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
LINDBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .
LINDEN, LARS, Civiling., Vänersborg ständig medlem .

*LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg , .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LlNDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
*LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg .
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .

*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .

**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg .

**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum .
*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
*LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .

*LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge .
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LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .
**LUNDBORG, EVERT, Köpm. Vänersborg bisittare i styrelsen

Gillevärd, innehavare av gillets medalj (1983) .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg , .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

**LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
*LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

LUNDBÄCK, JONAS, Vänersborg .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg .

*LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg .
*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .
*LUNDIN, JAN, Vänersborg .

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .

LUNDQUIST, BIRGER, Distr.chef, Vänersborg .
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

*LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping .
LÖNNEHAG, HENRY, f.d. krim.kommissarie, Vänersborg .
LÖVBERG, THORE, Fd chefsåklagare .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Göteborg .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
*MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GäSTA, Åkeriägare, Vänersborg .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Vänersborg .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .

*MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm .
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NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg '" .

'NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .

'NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HANS, Skene .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg .

'NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .

'NILSSON, PER GUNNAR fd. Linjemästare, Värnamo .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindaremästare, Värnamo .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön '" .

"NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
'NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, PETER, I:e antikvarie, Vänersborg .

'NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg .
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping .
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .
NYMARK, IVAN, Vänersborg .

'NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NÄS, ANDERS, Stud. Vargön .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, HalIsberg '" .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .

'OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
'OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GERT, Stadsarkitekt, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.Iärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROGER, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
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OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Fröiundaständig medlem .

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomichef, Vänersborg .
PATRIKSSON, MAGNUS, Jur. kand., Vänersborg .

*PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .
PAULSSON, INGVAR, Expeditionschef, Tyresö .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .
PERSSON, THORE, I:e byråsekr. Vänersborg .
PETERSON, EDGAR, Vänersborg .

PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön .
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg innehavare
av gillets medalj (1992) .

PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETTERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg .. , .
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .

*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem
innheavare av gillets medalj (1980) .

*RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .

RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
*RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .
*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

*REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg .
RISBERG, SVEN, Trädgårdsingenjör, Vänersborg .
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ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan .
*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv " " .
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg ." ".
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .

*ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborgständig medlem .
*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem .

RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg ".
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp , " .
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm .
RÅDBERG, JAN ERIK, Lvattenrättsingenjör, Vänersborg .
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Sundbyberg " .
SAHLIN, EDGAR, F.hand!., Vänersborg .

*SAHLIN, PER-ANDERS, Fi!.kand., Enskede " .
**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg

Innehavare av gillets medalj (1975) Gillets hedersledamot .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg .

SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg .

SALONEN, RISTO, Snickarmästare, Vänersborg .
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg .

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg "
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Kioskägare, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet. .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan "..
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .

*SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg. " .
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .

*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg "

SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg " " "
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-"Backa "
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*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg .

*SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen .

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .

STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg .
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, I :ste Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
STERNER, ANDERS, Instrumentkontroll. Vänersborg .

**STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö .
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, OLLE, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenj5r, Rönninge .

*STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersl,org .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .

SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg .
SUNDELlUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELlUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
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SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MAGNUS, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg " .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

**SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .
SVENSSON, BERTIL, Brandförman, Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg .
SVENSSON, ELVING, Resemontör, Vänersborg .

SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .. '" .
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm., Eskilstuna .

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

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, VetIanda .
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .

*SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
*TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .

*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) .

**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg.
Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot .
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*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad , .
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön .

*TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla .
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
ULLDAHL, Conny, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .

*ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Belgien .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare
Innehavare av Gillets medalj (/989) .

WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLIN, BJÖRN, Civ .ingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg .
WALLTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön .
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm .
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm .

**WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
*WEISS, ANDERS, Byrådir., Karlstad .
*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg .
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .
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WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg '" .

*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, LARS, Arkitekt, Stockholm .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg .

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
VÄNERLÖV, INGEMAR, Spec.lärare, Vänersborg .
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .

*ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .

**ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distrikschef, Vargön .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
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Gillets Postgironummer är 329319-8
Årsavgiften är 120:-* tilldelad 25-årstecknet.

** tilldelad 50-årstecknet.

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
46234 Vänersborg
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1993. Gillets 88:e verksamhetsår.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 20 april i Skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadagens afton
den 5 november 1993 i Odd Fellowlokalen på Kyrkogatan.

Vid Årsstämman kåserade advokaten Lennart Sandström över ämnet
" Tennis och tennisminnen" och vid Högtidsstämman kåserade dr Rag
nar Jonsell om lasarettets historia i Vänersborg.

Vid både Årsstämman och Högtidsstämman underhöll Frank Johns
son med sång till eget ackompanjemang.

Gillebröderna Harald Ek och Nils Olof Elfman tilldelades Gillets 50
årstecken och gillebröderna Ingvar Carlsson, Carl-Gustaf Carlsson,
Sven Forss, Karl-Axel Friberg, Gunnar Lundin, Jan Lundin,Sten-Erik
Raner, Stig Sjöö, Gunnar Skoogh, Håkan Lind, Gunnar Tengberg,
Harry Tidstrand, Dag Ulvegärde tilldelades Gillets 25-årstecken.

Gillet har haft 12 protokollförda sammanträden, varjämte annat
samråd ägt rum. Styrelse och beredningsnämnd har dessutom varit sam
lade till arbetssammanträde för skötsel och tillsyn av hus och trädgård
vid Gillets lokaler på Kronogatan.

Gillets årsbok har utkommit med sin 62:e årgång.
Vid årets slut hade Gillet ca 900 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av

granskningsmännens berättelse.
Vid Högtidsstämman omvaldes Stig Larsson till Förste Ålderman.

Inom sig har styrelsen för innevarande år utsett Kjell Thernquist till
Andre Ålderman, Göran Hagborg till Kassafogde, Carl-Viking Wahlin
till Gilleskrivare, John-Olov Ericsson till Gillevärd samt Håkan Lind till
Krönikör.

Vänersborg i april 1994

Stig Larsson Kjell Thernquist

John-Olov Ericsson Mauritz Björnberg
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Arsbokslut 1993

Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter .
Försäljning konstmappar .
Ränteintäkter Gillet .

Fonder .
Övriga intäkter .

77.100,
5.400,

19.545,
33.241,
2.275,-

137.561,-

Kostnader
Kostnad årsskrift .48.412,-
Annonsintäkter ./ .
Netto .
Lokalkostnader .
Telefon och porto .
Sammanträdeskostnader .
Uppvaktningar m m .
Medlemsregistrering .
Annonsering .
Skatter fonder .
Övriga kostnader .

14.750,
33.662,
41.896,
10.015,-
1.937,
8.319,-

10.310,
1.645,
1.627,
7.980,-

117.319,-

Årets överskott. 20.170,-

137.561,-

Balansräkning

Tillgångar
Kassa, bank, postgiro 335.318,33
Fonder 601.526,09
Fordran annonser 2.400,-

939.244,42

Skulder och eget kapital
Diverse skulder. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 9.569,-
Eget kapital fonder 622.570,49
Eget kapital gillet 307.104,93

939.244,42

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1993, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning.

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 15 mars 1994

Åke Gillberg
Granskningsman

Mats Niklasson
Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1994

Styrelse

LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 (1974)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Gilleskrivare 1985 (1972)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassajogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1993 (1968)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Ersättare 1990

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, EVERT, Köpman
BERGER, GUNNAR, Ingenjör
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND, HÅKAN, Jur. kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman

Årsskriftsnämnd

LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman
LIND, HÅKAN, Jur. kand.
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie

Räkenskapsgranskare

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör

LÅNG, KENT, Bankdirektör, Ersättare
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GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920,
Direktören Edwin Andersson 1921-1935,
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941,
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964,
Länspolischefen Erik Sahlin 1964-1973
Kamreraren Olov Janson 1973-1979
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-1990
Direktör Stig Larsson 1991-

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

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE.

I:a åldermor:
2:a åldermor:
I:a gillesskrivare:
2:a gillesskrivare:
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivarie:
Adventskommitte:
Siffergranskare:
Ersättare:

Mary Jansson
Inga-Lisa Sundefors
Greta Brorson
Britt Johansson
Gerda Ström
Birgitta Robertsson, Britt Johansson
Anita Nilsson, Maj-Britt Mellqvist
Maj-Brith Wallin, Eivor Sahlin
Marianne Berntson
Maj-Britt Mellqvist
Mary Janson, Gerda Ström
Sigrid WesterIund, Elvy Andersson
Olga Falk, Birgit Skoogh
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FOROKA

PENGARNA

.- e•e
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RING OCH KÖP
STADSHYPOTEK

PRIVAT·OBLIGATIONER
0521·27 71 00



TAX~ C BUSS
ViNllSIOIG

ex~ert

FOTO • PASSBILDER • ID • KORT
Edsgatan 19 C

SUNE FREDMAN

0521-14700

Marierovägen 25, 46237 VÄNERSBORG
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479
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• Sparande
• Lån
• Placeringar
• Försäkringar
• Juridiska tjänster

Allt på ett ställe!

Vi är inte bara Vänersborgs största och
mest anlitade banlc.

Hos oss på Sparbanken fInns även
bankjuristerochförsäkringsspecialister.

Välkommen in!

~,.
SPARBANKEN



VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 11225

Vi utför under ansvar alla slag av

~LNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

När det gäller bi/köp~
Gör som de flesta ~.,
Välj Ford hos

Det kompletta bilföretaget
med kunden i focus

Trestad Center
Stampgatan 12, Tel. 0521-255650

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFORETAG
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

EKONOMIKONSULTAB
ROLFJACOBSSON

"Vi skattar
Er lyckliga"

92

draganordningar
för personbilar

I~l
VBG TowlHll'S Ja
Industrigatan 8
46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-277700
Fax. 0521-10967



"Han som skriver textera på Hardies ska vesst
va en jäkel på att liksom uttrycka sig så man
änna förstår närapå hur saker och ting funge
rar, han skriver vesst

nön krönika till nött U.. _ J I _ .

sällskap i stan me... " n~

LÄS GILLETS KRÖNIKAI REKLAM & GRAFISKA AB

Regementsgatan 29 • 462 32 Vänersborg • Tel 0521-621 95

VÄLKOMMEN
Till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, Tel. 0521·66055
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1;1 LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORG
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Vallgatan 21, Box 1107, 46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273000

----VÄNERSBORGS---
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utlör:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer, stålkonstruktioner Postadress Box 3082
maskinbearbetning 46203 VÄNERSBORG

Telefon 0521-820 20 - MBS nr 0047-408 25
MOBIL 1J10-372n3, 373917

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

CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 21 • Box 134 • 46222 Vänersborg
Telefon 0521-62025 • Telefax 0521-191 19



~ NORDDANKEN
KUNGSGATAN 9
VÄNERSBORG
Tel. 0521118005

Poul Olsens
Frisersalonger AB

1 VAN. 0521-66830 2 V. 66831
EDSGATAN 20 46233 VÄNERSBORG

KURSLOKAL ö. SID. FISKEBÄCKSKIL 0523-23073
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- Medlem av Fastighetsmäklarförbundet .

Vill Du ha din fastighet "Till Salu"
eller vill Du få den SÄLD???! !!

S K o o G HG U N N A R

Mäklar~Forum
Residensgatan 15,46230 VÄNERSBORG

Tel. 0521-62820. 010-2878112

DIN BANK!

FöreningsbankenI
Kungsgatan 5 A, Vänersborg Tel. 0521·63090

Vänersborg 0521/121 00 Trollhättan 0520/82400
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VÄNERSBORGS MUSEUM
- ett alla tiders museum -

Upplev världen på 1880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamiing. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Öppet: tis-sön 12-16, tis även 16-19. Fri entre.
Telefon: 0521-60060.

MEDICINHISTORISKA
MUSEET

VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista söndagen
varje månad 13-16.
Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-27 63 06.

Älvsborgs länsmuseum '
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Försäljning och service av: -
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio
Service på radio, TV, video, videokameror

Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

Auktoriserad
anlennaervice

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521-665 00

VL-RESOR

Telefax 65130
Mobilte!. 010·

2370360, 2370361
2370362,2370363
2370364,2371089

Svelsargalan 5, Torpa ind.område

SPECIALRESOR AR VAR SPECIALITET!
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor tör grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

• FÖRETAGSRESOR 0521.. SPORT- OCH
• FÖRENINGSRESOR IOROTTSRESOR I_I
• GRUPPRESOR 66666. HANDIKAPPRESOR .,

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~

filrtnn \"l VÄNERSBORCS
_ V4 ~~~!~!!!~.~IK

• 28 tums bHdrö. 28 PT 41 O
• Nytt Black Matrix bildrör för bättre kontrast
• S-kanaler och hyperband

för utökad TV-mottagning
• Ny lättskött fjärrkon

troll med menyval

• Text-TV
med 4
sidors
minne
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ogo HUSHÖRNAN

Att välja rätt fastighetsbyrå
är början till en bra affär

Q SKARABORGS 0521·12800 VAnNERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänersborgs Hamn & Stuveri AB
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

SKEPPSSTUVERI - SPEDITION
UTHYRNING AV TRUCKAR

HJULLASTARE
TILLSATSUTRUSTNINGAR

0521-67895

Ingår i

rl-::::: : : e

Vänerhamn

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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Vi ger personlig service

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG

GÖRAN HAGBORG
Tel. 0521-66390

KJELL THERNQUIST
Tel. 0521-60855

100

En bank räcker.

Skaraborgsbanken
--GOTA BANK---

Edsgatan 21, Viinersborg, Telefon 0521-12005.

Bokia
VÄNERSBORGS
BOKHANDEL

KUNGSGATAN 5, BOX 88, 462 21 VÄNERSBORG. TEL. 0521-11000.



Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 - 16550.

KÖKSINREDNINGAR
från 8allingslöv

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,

SVARVARGATAN4
Torpa Industriområde

462 01 Vänersborg

Tel. 0521/12000
VÄNERSBORG
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..•ocksåhos
Handelsbanken.
Vänersborg
Tel. 0521-67010



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

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

FÖRMEDLING OCH VÄRDERING
av

FASTIGHETER

MÄKLARKONSULT Lennart Hansson
Drottninggatan 18, Vänersborg. Tel 0521-19740

BLOMMOGRAM' interflora®
THERNQUlSTS BLOMSTERHANDEL EFTR.

Box 1, Edsgatan 16,46201 Vänersborg
Telefon 0521-10063, 62220
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KYL - FRYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16

8ärgningstjänst
Vänersborg

Allt för kontoret
finner Du hos

Bärgning och service
dygnet runt

Tel. 0521/14800, 15522

Konfac
Kontors-Utrustning i Vänersborg AB

Tenggrenstorpsvägen 15, 46203 Vänersborg
Tel. 0521-12130
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•Ireon EFFICIENT INFRARED...
PAPER DRYING\

Torkutrustning för
pappersindustrin

Box 59, 8-46221 VÄNER8BORG
Tel. 0521-67620

----razm,'.~
Hos OSS får

du RAD

~I
VÄNERSBORG TROLLHÄTTAN·

0521-121 80 0520-47 22 50

Strand hotell hittar du lätt mitt
i centrala Vänersborg, allting
finns inom bekvämt räckhåll.
Reducerade priser under
weekends och sommartid.

Välkommen!
Hamngatan 7, 462 33 Vänersborg

Telefon 0521-13850,13851
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LEDANDE
DRAGKRAFT

I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av lastfordonsutrustning,
med dotterbolag i såväl England som Norge och Danmark. VBG:s första produkt var
iastvagnskopplingar, som ladegrunden förföretagets
framgångsrika utveck- Ung. Iproduktprogrammet
ingår numera även vänd- skivor,Onspotautomatiska
snökedjor, Armaton flak- stolpar och bromsskive-
svarvar - produkter med kvalitet och egenskaper utöver det vanliga, som uppskattas
av miljontals användare världen över.

VBG PRODUKTER AB, BOX 1216,462 28 VÄNERSBORG. TELEFON 0521-27 77 00, FAX 0521-648 6!.

Senapen som
Vänersborgs Söners Gille

//

CJti'ssG5 "

~
91emitlgtlde c5efltlp

/.

Box 2056, 462 02 VANERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

LILLA KÖKET
Edsgatan 23, 462 33 Vänersborg, Tel. 0521-17450

Kebab-baren med stora möjligheter och trivsam servering
KEBAB-HAMBURGARE-KORV-GLASS

Sommartid uteservering

VÄLKOMNA!



'lmUIBIlM~ IEIfuG Alm
ELINSTALLATIONER AV LAG- o. HÖGSPÄNNING
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m.

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER
FAS. SlEMENS SAMT ELEKTRa-HELIos

TEL. 0521-220652, VARGÖN

J&zutssons ..9lntik - och JWnsthandel
ANTIKVITETER Kungsg. 3 KDPER.
KONST 46233 Vänersborg SALJER Medlem ev

MDBLER Tel. 0521-19235 VARBERAR Sveriges Konst- och
Bost. 0521·606 48 Antikhendl8rotörening

(Andreens t]
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde
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Allt i sybehör
Nya Husqvarna

Symaskinservice

VBG:s SYCENTERAB
Köpmansgatan 2, Vänersborg
(Mitt emot Biblioteket)
Tel. 0521-11090, 11830

GARN CITY
Handarbetsaffären med garner och broderier,

färdiga norgetröjor och stickmaskiner

Edsgatan 23, Vänersborg
Tel. 0521-102 80

Full fart
till

Glass
målet
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Trestad Center, Tel. 0521·255335



PULSEN

--...- .------ - ------- ~ ---- - - ----------....-,.- rllHlPAIl

Ring eller kom in och prata med våra kompetenta
säljare så att du får den utrustning du behöver.

Stampgatan 12, Trestads Center,
462 28 Vänersborg
Tel: 0521-25 54 50
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BILSPEDITION INRIKES AB
DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-2553 10

-66260
Torpa, VÄNERSBORG OPEL

Anteckningar



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

ÅRSSKRIFT

1995

Sextiofjärde årgången



Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1995
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla



En kulturhärd i västra Sverige
Humanistiska förbundet i Vänersborg har fyllt 75 år

Av Gunnar Ekman

Efter lektionernas slut en vårvinterdag
1919 kunde vänersborgama se två av lek
torerna vid stadens läroverk vandra
genom Plantaget i ivrigt samspråk. Sam
talet rörde sig om iden att grunda en kul
turell förening i Vänersborg. De hade just
fått skriftligt svar från Svenska Huma
nistiska Förbundets centralstyrelse, som
tillät dem att grunda ett lokalförbund i
Vänersborg även om detta endast skul
le samla ett fåtal medlemmar. Några
dagar senare - den 28 mars - träffades
de två, Roland Brieskorn och Harry

Roland Brieskorn Armini, tillsammans med en tredje
intresserad - lektor Henrik Steen - i
Roland Brieskorns bostad, Vallgatan

17. Där hölls det konstituerande sammanträdet, och då anmäldes också
att kyrkoherde Gunnar Helander och rektor Fredrik Nordin anmält sitt
intresse att delta.

Första paragrafen i det nybildade förbundets stadgar löd: "Lokalför
bundets uppgift är den i stadgama för Svenska Humanistiska Förbundet
angivna. Särskilt vill föreningen bereda sina medlemmar tillfälle till tan
keutbyte under sällskapliga former samt genom föredrag, diskussioner,
referat av vetenskaplig litteratur med mera göra det möjligt för medlemmarna
att följa med framstegen i de olika humanistiska vetenskaperna och spor
ra till vetenskaplig verksamhet." Till ordförande valdes Roland Bries
korn, till sekreterare Harry Armini och till kassör Henrik Steen. Alla tre
var humanister: Brieskorn litteraturhistoriker, Armini latinare och Steen
teolog.

Redan den 29 april möttes man igen. Roland Brieskorn höll enligt pro
tokollet ett intressant, med bifall mottaget föredrag om "Stilistiska
anmärkningar till Kellgrens Voltaire-översättning". Vid detta tillfälle inval
des stadsläkaren Hugo Jennische i förbundet. - Man hann också med ytter
ligare ett föredrag under våren, då Harry Armini talade över ämnet "Till
de romerska gravinskrifternas fraseologi". Från att i början ha träffats i
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varandras hem upplät läroverkets rektor först kollegierummet och sena
re fysiksalen till sammankomsterna. När medlemsantalet växte och
allmänheten ibland inbjöds fick man ta aulan i anspråk.'

Lektorerna Brieskom och Armini, som kvarstod i sina respektive
styrelsebefattningar under 14 år, skulle komma att tillhöra de mest
aktiva föredragshållarna i förbundet någonsin. Brieskom talade 9 gång
er och Armini Il. En tredje flitig talare från denna period var läro
verksrektorn, naturvetaren Ernst Lundberg, som framträdde 7 gånger. Detta
säger också något om förbundets struktur. Medlemmarna var under
den första tiden nästan utslutande manliga akademiker. Den första
kvinnan invaldes 1924. Men fruama hade faktiskt inbjudits till något ensta
ka föredrag tidigare. Den första kvinnliga medlemmen var med.lic.
Julia von Sneidern, hustru till länets då nyutnämnde landshövding, Axel
von Sneidern. Hon inträdestalade över ämnet "Vad är det som sker i det
som synes ske, när jag glömmer, minnes fel, säger fel och går fel?" Kan
ske skulle hon med en modem term ha titulerats gerontolog.

Under de första åren skymtar ett speciellt diskussionsämne vid flera till
fällen, nämligen de klassiska språkens ställning inom den svenska
läroverksorganisationen; första gången var 1922, andra gången 1927. Vid
det första tillfället bereddes Vänersborgsförbundet möjlighet att skicka
synpunkter till centralstyrelsen i Stockholm på ett skolkommis
sionsbetänkande. Synpunkterna togs fram och sändes iväg, men tyvärr
är inte någon kopia bevarad i förbundets handlingar.

Bakgrunden till detta intresse för undervisningen i klassiska språk hos
Svenska Humanistiska Förbundet kräver en kort förklaring. Första
paragrafen i förbundets stadgar från 1896 löd: "Svenska Humanistiska
Förbundet har till uppgift att söka höja den humanistiska bildningen hos
vårt folk genom medel, som kunna finnas lämpliga, men förnämligast
genom åstadkommande av förbättrad skolundervisning i de humanistiska
ämnena, företrädesvis där denna undervisning jämte andra ämnen
omfattar klassisk filologi." Initiativtagarna till förbundet var klassiker vid
universitet och läroverk, och förbundet hade bildats för att i första
hand verka för att stärka latinets och grekiskans ställning på skolsche
mat. Under förbundets första tid fram till 1920-talet bröts inom cen
tralstyrelsen ett renodlat klassiskt filologiskt intresse mot ett mer allmänt
intresse för humaniora och humanism. Men under Göteborgsprofessorn
Ernst Nachmanssons ordförandetid från slutet av 20-talet till 1943
vändes uppmärksamheten mot en bredare intressesfär. Under denna
period bildades också - närmare bestämt 1935 - en ny sammanslutning
med särskilt syfte att bevara och förbättra de klassiska språkens ställning
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i den högre undervisningen; det var Svenska K1assikerförbundet. Huma
nistiska Förbundets skriftserie följde länge det klassiska spåret, men i den
femtioåriga jubileumsskriften 1947 skrev läroverksadjunkten Hugo
Swensson i Skara - själv skönlitterär författare med ämnen från skolans
värld - om Ernst Nachmanssons ordförandetid: "I ett slag skiftar förbundet
karaktär. Eller kanske man hellre bör säga: intar den position och får det
omfång som stiftarna från böljan avsett och som dittills förverkligats endast
på ett par håll. Förbundet upphör att vara en trång sammanslutning av fack
män och blir till en klart fattad allmän kulturrörelse. Passivitetens tid är
förbi. "Hugo Swenssons uttryck 'endast på ett par håll' antyder en
geografisk begränsning. Kanske tänkte han på Vänersborg i det samm
anhanget: för det första talar den första paragrafen i Vänersborgsförbundets
lokala stadgar om humanistiska vetenskaper i allmänhet och för det andra
bestyrker genomgången av titlarna på föredragen i Vänersborgsförbundet
att här hade humanistbegreppet vidgats tidigt och även naturvetenska
pen flyttat in. Ansatsen i Vänersborg var inte knuten till latinet och gre
kiskan i skolan mer än som en hänvisning till de centrala stadgarna.

Hur har då föredragsämnena i Vänersborg skiftat genom årtiondena?
Det mest i ögonenfallande ämnesområdet under den första tioårsperio
den var antiken. Under den rubriken innefattades både antik filologi, lit
teratur, arkeologi och konstvetenskap. Inte minst Harry Armini bidrog
till detta. - Av 85 föredrag hörde över 30 till detta ämnesområde,
medan 15 berörde senare tiders litteratur. I övrigt var det stor spridning
på ämnen: politisk historia, religionhistoria, medicinhistoria, språkliga
ämnen och ämnen med anknytning till fysik och matematik.

Redan nästa tioårsperiod var antalet föredrag kring antiken nästan hal
verade, medan de som berörde senare tiders historia mer än fördubblats
och de med litteraturhistorisk anknytning vuxit. Och på den vägen har
det fortsatt. Under förbundets senaste 15 år har de antika ämnena sjun
kit till 12 % medan historiska ämnen i övrigt ligger på 23, litterära på 33
och konstvetenskap på 11 %. Sedan kan man notera att resterande 21 %
sprider sig över ett vidsträckt område: språk och musik, botanik och geo
grafi, inte minst intressanta reseberättelser. Att det antika ämnesområ
det ändå är klart markerat i förbundet beror på att i Vänersborg finns pro
fessor Sven Blomgren, som bl a framträdde vid 60-årsjubileet med ett före
drag om Augustinus och hans bekännelser. Professor Blomgren har också
ägnat sig åt lokalhistoria och t. ex. talat om kyrka och prästerskap i gamla
Vänersborg.

Karakteristiskt för Vänersborg är också de medicinhistoriska föredragen.
Många av stadens läkare har under åren varit medlemmar och några har
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själva bidragit med egna föredrag. Under senare år kan nämnas Bengt Lund
ström och förbundets förre ordförande Ragnar JonselI.

Tidigare har nämnts att förbundets egna medlemmar var flitiga tala
re under den första tioårsperioden. Därefter har det förekommit mera säl
lan, men man kan konstatera att inflyttade nya medlemmar brukat pre
sentera sig och sin specialitet åtminstone vid något tillfälle. Av de
senaste årtiondenas lektorer vid gymnasiet i staden har följande framträtt:
Ingwar Fredriksson, Magnus Wistrand, Per Johansson och Inger Enkvist.
Dessutom har ett par av rektorerna talat: Sune Lundgren vid flera tillfållen
samt Gunnar Ekman. Nyligen underhöll stadens "professor" i magi, Björn
Wallin, medlemmarna och från antikvariesidan har både Erik Wae
greus och Peter Nissen talat, den sistnämnde som ciceron vid vårutflykten
1994 till Lödöse nya museum. De utsocknes talarna har naturligtvis domi
nerat. När man botaniserar bland över 500 föredragstitlar och långt
över 400 talare passerar en mäktig procession av svenska kulturper
sonligheter. Att kort göra rättvisa åt detta utbud är omöjligt, det kan endast
bli en rapsodi på namn med utgångspunkt från deras hemorter.

Naturligtvis dominerar högskolenamnen från Göteborg. Svenska
Humanistiska Förbundets ordförande, professor Ernst Nachmansson, som
själv var klassiker, gästade Vänersborg inte mindre än tio gånger.
Andra Göteborgsnamn är klassikern Vilhelm Lundström, litteraturhis
toriker som Otto Sylwan, Algot Werin och Gustaf Freden, historiker som
Curt Weibull, Axel Boethius och Erik Lönnroth. Och under de senaste
årtiondena: Jörgen Weibull, Lars Lönnroth, Sture Allen, Gunnar Hans
son, Ture Johannisson, Emin Tengström, Stina Hansson, Peter Hallberg,
Alvar Ellegård och Hugo Hegeland. Universitetets nuvarande rektor Jan
Ling har också besökt Vänersborg.

Från Uppsala har Vänersborg haft besök av bl a H.S. Nyberg, professor
i semitiska språk och en tid det svenska förbundets ordförande, klassi
kern och arkeologen A.W. Persson, medicinaren Robin Fåhreus, littera
turprofessorerna Viktor Svanberg och Gunnar Tideström och i sen tid Carl
Olof Jacobsson samt universitets nuvarande rektor Stig Strömholm.

Bland gäster från Lund kan nämnas antikhistorikern Martin P:son Nils
son och professor Knut Lundmark, som 1937 inför mer än 200 århöra
re talade om "Vetenskap och vidskepelse i medeltidens astronomiska världs
bild". Vidare Albert Wifstrand, Aron Borelius, Christer Hanell, Carl Fehr
man och i sen tid historieprofessorn Åke Holmberg.

Från universitetet i Oslo kom litteraturhistorikern professor Francis Bull
och dessutom vid flera tillfållen västgötasonen Gunnar Rudberg, professor
i klassisk filologi.
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Från Stockholm har naturligtvis också kommit talare till Väners
borg. Bland riksantikvarierna märktes redan på 20-talet Oskar Monte
lius, på 70-talet Sven Jansson, Run-Janne kallad, och för närvarande beklä
der ju som bekant vänersborgaren Erik Waegreus ämbetet. Högskolesidan
har representerats av historieprofessor Sven Tunberg, språkmännen
Elias Wessen och Erik Wellander, konsthistorikerna Gerda Boethius och
Carl Nordenfalk. När det gäller konst, så trollband Carlo Derkert en full
läroverksaula 1965. Ämnet var "Från Picasso till popkonst". Listan
kunde göras mycket lång. Den inkluderar även namn som Alf Åberg, Gus
taf Näsström, Knut Hagberg, Hans Ruin, Emil Zilliacus och Alma
Söderhielm. Flera av de redan nämnda har varit eller är ledamöter av Sven
ska Akademin.

Dessutom har akademiledamöter som Harry Martinsson, Johannes Edfeldt
och Sten Lindroth varit här liksom flera från kyrkans toppskikt: ärkebiskopen
Erling Eidem och biskoparna Yngve Rudberg, Manfred Björkkvist,
Bo Giertz och Helge Brattgård. - Andra intressanta talare har varit
museiintendenten från Varberg Albert Sandklef, som presenterade
Bockstensmannen, när denne just hittats, Einar Wallquist-Iappmarksdoktom
- och så naturligtvis forskningsresanden Sten Bergman vid två tillfäl
len och prins Wilhelm, som kom i sällskap med bl a dåvarande utri
kesministern Christian Giinther. Prinsen berättade om hur man gör
kortfilm. Flera av de sistnämnda samlade stora åhörarskaror. En myck
et populär talare från närområdet har varit landsantikvarien Sven Axel
Hallbäck. - Vid 40-årsjubileet talade konstprofessorn Ragnar Josephs
son om "Skulptur och politik i frihetstidens Sverige" inför en fylld
teatersalong. Vid 50-årsjubileet framträdde Johannes Edfeldt med "Ita
lienska minnesbilder". Första gången Harry Martinsson gästade Väners
borg var 1958. Han talade över ämnet "Teknik och humanism" inför 400
åhörare i läroverksaulan, och vid den efterföljande supen lär han ha anför
trott klubbmästarinnan, fru Ingrid Wulf, att han övernattat i Vänersborg
en gång tidigare, men den gången på en av torkvindarna på något av tegel
bruken - kanske familjen Wulfs.

Förbundet har emellertid inte stått ensamt vid alla dessa evenemang.
Under många år samarbetade man med Götaälvdalens konstförening, sena
re med Anglo-Swedish Society, Fredrika Bremerförbundet, Föreningen
Norden, Museet och nu senast Högskolan i Vänerparken. Några föredrag
har dessutom erbjudits allmänheten mot ett mindre inträde, när de
stora publikmagneterna besökt förbundet.

År 1944 stod Vänersborgs-förbundet under ledning av dåvarande
ordföranden lektor August Peterson fadder vid bildandet av ett lokalförbund
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i Uddevalla. Under många år hade man sedan utbyte på så sätt att ett höst
föredrag var gemensamt, vartannat år i Vänersborg, varannat i Uddevalla.
Enligt protokollen var uppslutningen i början så stor att man abonnerade
på rälsbuss för transporten. Sista utbytet ägde rum 1979.

Relationerna mellan Humanistiska Förbundet i Vänersborg och Bir
ger Sjöberg-sällskapet kräver ett eget avsnitt. Det var framför allt lektor
August Peterson, som väckte Birger Sjöberg-intresset inom förbun
det. Han höll själv flera föredrag om skalden, och vid firandet av 50-års
minnet av dennes födelse sattes minnestavlan upp på födelsehuset.
Samtidigt beslutade stadsfullmäktige på förbundets förslag att Skräckle
promenaden skulle få namnet Birger Sjöbergs väg. Vid firandet av 75
årsminnet talade docenten Gunnar Axberger om "Bland okända Birger
Sjöbergmanuskript" inför 500 århörare. Det var 1960 och året därpå sam
lades minst lika många åhörare för att lyssna till Harry Martinsson, som
talade om "Poesins språk" med anknytning till Birger Sjöbergs diktning.
Omedelbart före detta sammanträde med Humanistiska Förbundet hade
under landshövding Mats Lemnes ordförandeskap ett konstituerande sam
manträde hållits för bildande av ett Birger Sjöberg-sällskap. Därmed avlän
kades det akuta intresset för skalden från Humanistiska Förbundet.
Lektor Harald Nissen, som under 20 år tjänat förbundet först som
sekreterare och sedan som ordförande följde med över till Birger Sjöberg
sällskapet. När han 1966 lämnade över ordförandeklubban till överläkaren
Nils Andolf hade han redan nya arbetsuppgifter i det nybildade sällskapet.

Det är förbluffande höga publiksiffror som skymtar i protokollen. Fyll
da teatersalonger och aulor! Skall man tro protokollen, kunde man
tydligen räkna in mellan 5- och 600 personer i den gamla läroverksau
lan. Enligt uppgift lär det emellertid inte ha varit bekväma bänkar.

Under sin andra tioårsperiod hade förbundet över 100 betalande
medlemmar, men i början av 50-talet ökade antalet raskt till först 300
och sedan 550 vid 60-talets början. Tio år senare var det nere kring 350.
Möjligen kan det avlänkade Birger Sjöberg-intresset vara en förklaring.
Men ser man i protokollen på närvarosiffroma vid enstaka föredrag kan
man bara konstatera att 60- och 70-talen i Vänersborg liksom i det
övriga landet innebar allvarliga påfrestningar för all föreläsningsverk
sarnhet. Förklaringen är naturligvis TV:s brutala intåg på marknaden. Lyck
ligtvis ser den trenden ut att ha brutits mot slutet av SO-talet. Den
direkta personkontakten med en intressant föredragshållare efterfrå
gas åter. Till detta kommer naturligtvis att TV-program numera går i repris,
och att många har egna inspelningsmöjligheter hemma. Nu ligger med
lemsantalet stadigt över 300, och föredragen samlar ökande skaror.

S



Här fInns plats för ytterligare en aspekt på förbundets verksamhet - sam
talet efter föredraget. Den yttre ramen kring "eftersittningarna" har
skiftat, från välbesökta supeer vid jubileerna till en enklare smörgås på
restaurang. Efter ett uppehåll på några år har klubbmästarna numera utveck
lat en möjlighet för publiken att få samtala med föredragshållaren och
varandra vid en enkel buffe, i direkt anslutning till föreläsningslokalen
- ett uppskattat arrangemang.

En tradition från 3D-talet har också återupptagits - kulturresorna
någon dag i maj. I början av 3D-talet besökte man Läckö, Steneby,
Bohus fästning, Skara, Varnhem, Eckornavallen och Gudhem. Man
samlades på torget och de som var bilägare skjutsade de andra. Så
kom kriget och utflykterna försvann; men 1986 togs de upp igen. För
sta målet var Koberg och Gräfsnäs, och sedan har kulturresandet fortsatt
med delvis samma mål som på 3D-talet.

Vad har det då kostat att vara medlem i förbundet? Länge handlade det
om fyra kronor för enskild och två för familjemedlem. I mitten av 3D-talet

Humanistiska förbundets start från torget 28 maj 1933.

höjdes avgiften till fem resp, tre kronor. Nästa höjning kom inte förrän
1968, över 30 år senare! Fem kronor blev åtta och tre blev fyra. Däref
ter har höjningar skett vid flera tillfällen, oftast i samband med prisut
vecklingen för Svenska Förbundets skriftserie. Hade man extra utgifter,
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Humanistiskafärbundets start ifrån torget kl9 på morgonen den 28 maj 1933

organiserades särskilda insamlingar. Minnestavlan 1935 på Birger Sjö
bergs födelsehus kostade t ex 104 kronor. En stor donation av landsfogde
Curt d' Orchimont till förbundet har därtill spelat en viktig roll, när det
gällt att täcka utgiftsökningar. Donator hade under 1940-talet deltagit i
styrelsearbetet, först som klubbmästare, sedan som sekreterare och
under åren 1946-48 som ordförande. Donationen, 10 000 kronor, över
lämnades vid 50-årsjubil6et 1969.

I samband med fonden kan nämnas den stadgeändring, som vidtogs 1984.
Enligt den ursprungliga stadgan skedde medlemsrekryteringen genom
inval i förbundet. I den fjärde paragrafen stod det: "Nya medlemmar kunna
på förslag av styrelsen intagas i förbundet, såvida minst två tredjedelar
av de vid sammanträdet närvarande rösta för inval." Protokollen är
fyllda av sådana invalsbeslut.

Några protester har dock aldrig noterats. Men eftersom stadgan formellt
innehöll denna paragraf hotade 1984 en beskattning av fondens avkast
ning. Så blev medlemsparagrafen omformulerad: "Förbundet bedriver
öppen föreningsverksamhet. Medlemskap erhålles genom anmälan till
någon av styrelsens medlemmar." Lugnet var återställt. Staten fick
ingen skatteinkomst av förbundet då, men senare slog marknaden till mot
fonden. Nu växer dock kapitalet igen.
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Humanistiska Förbundet i Vänersborg har fortfarande 300 medlemmar
och nådde 75-årsstrecket 1994. Svenska Humanistiska Förbundet fyller
100 år 1996 och bland dess många lokalförbund runt om i landet är Väners
borg ett av de mest livaktiga. Här har hållits över 500 föredrag. Med
lemsantalet är imponerande, och många har arbetat aktivt i styrelsen under
de gångna 75 åren. Bland dessa kan särskilt nämnas tre trotjänare:
Harald Nissen, som först var sekreterare, sedan ordförande och vars sam
manlagda styrelsetid blev 20 år. Vidare: bankdirektör Nils Thornell, som
avgick vid årsmötet 1994 efter 23 år, först som sekreterare under 12 år
och sedan som kassör i 11 år. En tredje trotjänare var framlidne lektor mg
war Fredriksson, som beklädde posten som vice ordförande i 18 år
och som genom sina presentationer av föredragshållarna i lokalpressen
gav förbundet ett ansikte utåt.

Sammanlagt har förbundet haft 11 ordförande, 12 vice ordförande, 17
sekreterare, 11 kassörer samt 25 klubbmästare och klubbmästarinnor. Genom
sitt arbete har de gett tusentals vänersborgare tillfälle att möta långt över
400 intressanta vetenskapsmän och kulturpersonligheter öga mot öga och
ta del av deras lärdom och erfarenheter. Den förste ordföranden Rolf Bri
eskorns ord i inledningen till skriftseriens Vänersborgsstudier 1929
har ofta citerats: "Det torde icke vara någon förhävelse att säga, att för
bundet i kulturellt hänseende betytt mycket för vår stad och - som mer
än en av våra gäster frarnhållit - i sin mån bidragit till att göra Väners
borg till en liten kulturhärd i Västsverige."

ORDFÖRANDE
1919-32
1933-36
1936-45
1946-48
1949-53
1953-66
1967-70
1971-80
198]-84
1985-89
1990-

lektor Roland Brieskom
landskamrer Carl Malm
lektor August Peterson
landsfogden Curt d'Orchimont
rektor Bo V-son Lundqvist
lektor Harald Nissen
överläkare Nils Andolf
länsåklagare Sten Styring
rektor Gunnar Ekman
överläkare Ragnar JonselI
skolläkare Anders Laudon
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Källförteckning
Ur svenska humanistiska Förbundets skriftserie:
37. Vänersborgsstudier. Minneskrift utgiven av Vänersborgs humanistiska
förbund. (1929)
44. Nachmansson, Ernst, Svenska humanistiska förbundet 1916
1935. En återblick. (1936)
Lundgren, Lars 0, Svenska humanistiska rorbundet. (1994) Stencilerat
utkast till historik.
Protokoll och programblad från Vänersborgs-förbundets hela verk
samhetsperiod. Samlingen skall tillföras Folkrörelsearkivet.

Gunnar Ekman, född i Hedemora 1928. Fil.mag. i Upp
sala 1955. Läroverksadjunkl. Efter rektorstiänster i Arbo
ga och Fagersta rektor vid Gymnasieskolan i Väners
borg 1978 - 1984, skolinspektör vid Länsskolnämn
den i Älvsborgs län 1985 - 1991 och därefter länsexpert
i utbildningsfrågor vid Länsstyrelsen i Älvsborgs län
till sin pensionering 1993.
Ordförande i Humanistiskaförbundet i Vänersborg 1981
- 1984.
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Illusionernas landskap
- Historia kring 1895 och 1920 års

utställningar i Vänersborg -

av
Peter Johansson

I år, 1995, har man anledning att uppmärksamma 100- resp 75-års
minnet av två utställningar i Vänersborg; "Landtbruks- och Industriut
ställningen" 1895 samt "Jubileumsutställningen för Hantverk, Slöjd
och Industri" 1920.

De stora publikskaror som sökte sig till dessa utställningar möttes, för
utom av nöje och fest, av framåtblickande visioner visande en evolutionistisk
tro på den nya industrins ständiga framsteg, en industri som likt en världs
frälsare enbart var mänskligheten till nytta. Utställningsbesökarna möt
tes också av ett tillbakablickande där historien och gamla hantverkstraditioner
hyllades i fosterländsk och patriotisk anda. Detta historiska tillbakablickande
skulle skapa trygghet i industrialismens och urbanismens tidevarv där tidi
gare generationers kunskap och traditioner riskerade att snabbt glömmas
bort.

Denna artikel, huvudsakligen byggd på samtida tidningsreportage, skall
försöka ge en bild av 1895 och 1920 års utställningar i Vänersborg, vil
ket budskap de ville förmedla och hur detta budskap mottogs av besö
kare och press.

Industriutställningarnas tid
I samband med industrialismens framväxt i Europa under 1800-talet föd
des en såväl nationell som internationell utställningstradition innefattande
allt från mindre lokala uppvisningar vid enskilda industrier till de stora
världsutställningarna där nationer tävlade i styrka.

Traditionen att i utställningsfonn visa varuprover från hantverk och indus
tri går att spåra till 1600-talets Frankrike men det var först under 1800
talet som utställningama kom att utvecklas till folkfester i ordets rätta bemär
kelse. Utställningsfältet, ett offentligt rum, blev en plats där människor
ur alla samhällsklasser kunde mötas till fest och till undervisning. En bidra
gande orsak till att utställningama verkligen vände sig till alla samhällsklasser,
från slottsgemak till drängstugor, var en önskan från industrin och den
politiska ledningen om att alla skulle känna delaktighet i och tro på de
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nya industriella framstegen. En total nationell samling behövdes för att
nå högsta möjliga produktion och kvalitet. Sarntidigt tjänade utställningarna
ett viktigt bildningssyfte vars budskap, genom 1800-talets bildningsreformer,
nu lättare kunde nå en bred publik. Entreavgifter, öppettider och kom
munikationer.till utställningarna anpassades så att även arbetare med begrän
sad fritid och knappa ekonorniska resurser skulle ges möjlighet till att göra
ett besök.

Förutom nya tekniska och industriella landvinningar visade ofta
utställningarna konst, slöjd och hantverk i syfte att i en ny tid bevara gamla
kunskaper och samtidigt ge en fostran i stil och god smak.

Den första av de stora världsutställningarna hölls i London 1851,
en utställning som inrymdes i Joseph Paxtons berömda utställningshall
Kristal1palatset. Genom denna utställning startades en epok av lokala, natio
nella och internationella expositioner, alla strävande efter samma mål;
att visa på industrins och vetenskapens ständiga framsteg, att förhärli
ga den egna nationen och den europeiska kulturen, ge bildning samt att
skapa nationell gemenskap över klassgränserna.

I Sverige hölls den första större utställningen av detta slag i Stockholm
1866.

Stockholmsutställningen kom att följas av två skandinaviska utställ
ningar, med svenskt deltagande, i Köpenhamn 1872 och 1888. När
utställningsscenen åter flyttade till Stockholm 1897 med "Allmäna
konst- och industriutställningen" blev det epokens sista stora nordiska
manifestation. Under denna period hade också ett flertal svenska utstäl
lare uppvisat sina arbeten i "svenska paviljonger" på världsutställ
ningarna i London, Paris och Chicago. Här hade den svenska industrin
presenterats parallellt med dioramor över svensk kulturhistoria och
natur.

Genom att utställningarna skapade en internationell mötesplats där kolo
nialmakterna även visade upp de fjärran besittningarnas kulturer bidrog
dessa expositioner till att, från ett västerländskt perspektiv, göra världen
global.

14



Vänersborg ställer ut
Utställningsepoken
ur ett småstadsperspektiv

Lantbruks- och Industriutställningen 1895
I skuggan av de stora internationella och nationella utställningarna
anordnades en mängd lokala utställningar för uppvisande av närområ
dets industri, hantverk, slöjd och konst. Dessa lokala utställningar
arrangerades ofta efter samma mönster och med samma syften som de
större expositionerna och de drog i de flesta fall stora skaror av nyfik
na besökare.

I denna utställningsanda anordnade Elfsborgs Läns Norra Kong!.
Hushållnings-Sällskap "Landtbruks- och Industri-utställning" i Väners
borg 3-4 juli 1895. Utställningen anordnades med anledning av Hus
hållningssällskapets 50-årsjubileum och skulle sammanfalla med det årli
ga lantbruksrnötet.

När Hushållningssällskapet under våren 1895 inbjöd utställare vände
man sig främst till "landtbrukets och dess binäringars idkare ...äfvensom
industriidkare". Inbjudan riktades i första hand till personer från norra
Älvsborgs län men man påpekade att utställare från hela landet välkomnades
i mån av plats. Vad arrangörerna främst efterfrågade var "djur, produkter
af åkerbruks- och skogsskötsel, alster af skol- och hemslöjd, industrialster,
åkerbruksredskap och maskiner m m".

Som utställningsfält kom att användas de då ännu obebyggda tomterna
i kvarteret Krassen, mellan dåvarande Flickskolan och Östergatan.
Hela fältet inhägnades, entre med "tvänne rader af flaggstänger" öppnades
från Södergatan och mitt på planen ställdes en talarstol varifrån invig
ningen skulle förrättas. I fältets östra del uppsattes musikpaviljong
och i norr, mot Sundsgatan, placerades en "luftig barack" med servering
av läsk, öl och smörgåsar. Intill serveringen reserverades plats för häst
uppvisningar medan uppvisningarna av nötkreatur, får och svin hölls i
områdets södra del, invid kyrkogården. På hedersplats, vid entren, upp
fördes en särskild byggnad inrymmande lantbruksindustrins stolthet 
"Kärnings- och Skumningsmaskinen Radiator."

När dagen för utställningens öppnande närmade sig hade Hushåll
ningssällskapet fått in anmälningar från omkr 130 utställare med sam
manlagt ca 800 nummer. Produkterna indelades i sex huvudgrupper; Alster
från jordbruks-, trädgårds- och skogsskötsel, Honung, Ströämnen, Rit
ningar och modeller till lantmannabyggnader, Slöjdalster samt Lant-
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bruksredskap, maskiner, industrialster, åker- och körredskap. Lant
och skogsbruksproduktema visades främst av lokala utställare medan indus
trialstren hämtats från Stockholm, Göteborg, Katrineholm, Köping och
y stad. Förutom själva utställningsfältet öppnades även läroverkets
lokaler för uppvisning av mer väderkänsliga och stöldbegärliga föremål.

Utställnings/ältet, i kvarteret Krassen,för 1895 års "Landtbruks- och Industriutställning". Häst
premieringarna var en av utställningens höjdpunkter och man ställde ut i klasserna "Rid- och vagns
hästar" samt "arbetshästar". Foto: K o. A Vikner, Vänersborg.

Onsdagen den 3 juli 1895 öppnades utställningen av Hushållnings
sällskapets v ordförande Götrik von Sch6le. I sitt invigningstal påpekade
von Schele att utställningen med tydlighet visade på vilken låg nivå Sve
riges jordbruk, industri och slöjd stod med alla dess brister och ofull
ständigheter. Mot denna, något dystra, bakgrund framhölls utställning
en som särskilt värdefull för att påvisa de framsteg som ändå gjorts och
för att sporra till nya och omfattande kvalitetshöjningar. Talaren uppmanade
inte enbart till höjande av den tekniska och industriella nivån utan
önskade även en kvalitetsförbättring av kreatursstam och utsäden.

När öppningsceremOJ!1iema var avslutade och utställningsbesökarna gavs
tillfälle att bese de olil\a avdelningarna samlades inbjudna gäster till fest
middag i Stadshuset, ~n middag under vilken ett flertal talare framträdde
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och hyllningstelegram avsändes till kung Oscar II och Hertigen av
Västergötland, Prins Carl.

De 4-5 000 personer som redan första dagen besökte utställningsfäl
tet kunde, förutom lantbruksprodukter, få se slöjdalster som vävna
der, korgarbeten, träsnideri, möbler, stickning m m. Bland industri
produkterna fanns räfsor, sprutor, potatisskalare, orglar, gitarrer, trösk
verk, droskor, oljor och färgämnen.

Till huvudattraktionerna hörde den tidigarenämnda Radiatorn, en
maskin som kunde separera och pasteurisera mjölk och tillika kärna smör.
Detta underverk drevs med ånga och kunde eldas med "hvilken sorts bräns
le som helst". En annan uppmärksammad artikel var den s k Kolibripumpen,
en ladugårdspump vilken förmådde pumpa 3 000 liter vatten per timma
och detta med den snåla bränsleåtgången av 6 deciliter fotogen. Som en
"framtidsartikel" presenterades även den fotogendrivna lokomobilen från
firman Robertsson och Davy i Göteborg. Denna lokomobil med kom
pritionständning, slutet kylsystem och temperaturregulator kunde pre
stera hela 7 hästkrafter.

Något utanför det officiella utställningsprogrammet uppvisades även
en velocipedåkande elefant samt de "äkta rödskinnen" The Comrade of
Lightning och White Buffalo. Rödskinnens äkthet garanterades och
den ene sades vara "särdeles godmodig" medan den andre hade en
"appiration. .. mera åt det vilda".

Även om utställningen lockade många besökare klagade man i pres
sen över att antalet utställare från närområdet var anmärkningsvärt
lågt. Särskilt stark kritik riktades mot Vänersborgs industrier, bl a Sko
fabriken, Margarinfabriken, Vargöns Bruk, Mekaniska Verkstaden m fl,
som inte sänt en enda representant. En av de få vänersborgsindustrier som
ändå ställde ut, Sjöstrandska Bryggeriet, fick även de en bister kommentar
då deras öl i det närmaste bara smakade vatten.

Industrins sparsamma representation kompenserades i någon mån
av slöjdutställarna vilka genomgående gavs gott betyg. Särskillt fram
hölls Slöjd- och Tekniska skolan i Vänersborg, Trollhättans Vävskola samt
Nääs Slöjdutställning.

De få tekniska innovationerna inom lantbruksindustrin vilka tidigare
hyllats som utställningens ljuspunkter drabbades av ett kraftigt misstroende
när den beryktade Radiatorn skulle presenteras. Efter en kort stund
böljade detta underverk att skramla och vibrera betänkligt varpå drivremmen
slets sönder. Radiatorns totala nederlag framställdes med tydlig skade
glädje i pressen och den förväntade guldmedaljen uteblev.

Efter endast två dagar stängdes utställningen som då hade besökts av
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AktiB~olagBt RADIATOR, Stockholm
till verkar och försäljer

Kärnings- och Skumningsmaskinen

RADIATOR,
som direkt från pasteuriserad mjOlk fram
ställer det finaste, hållbaraste
exportsIllör.

Radiatorn ersätter fullständigt separa
tor, kärna och graddkylare.

Radiatorn minskar dessutom behofvet
af utrymme och mejeripersonal.

Radiatorn lemnar de i hygieniskt af
seende bästa produkter, som någon me·
jerimaskin hittills åstadkommit.

Kong!. Landtbrnksakademien har
vid sin senaste årshögtid tilldelat Radia
torns uppfinnnare, Ing. E. G. N. Salenius
den ovanliga utmärkelsen af sin stora skå
depenning i siIfver såsom ett erkännande
af den förtjenst han genom sin berörda
uppfinning inlagt om den svenska mejeri
handteringen.

Intyg ofver maskinen från framstående
mejeriidkare insändas på begäran.

En Radiator kommer att exponeras och
hållas i gång på Landtbruksmotet i Veners
borg den 3 och 4 Juli.

"Kärnlngs- och Skumningsmaskinen Radiator" presenterades I reklamen som en av lantbrukvlndustrins
främsta landvinningar. Dock blev den, genom ett beklagligt missöde. helt utan pris vid uställningen
i Vänersborg. Annons ur Elfsborgs läns Annonsblad 28/61895.

ca 6 000 personer. Detta får betraktas som mycket välbesökt då detta antal
ungefär motsvarade hela Vänersborgs invånarantal vid denna tid.
Genom ett förhållandevis rikt utbud av utställningsalster men framför
allt genom nöjesarrangemang, gratisprover och billig servering blev utställ
ningen just den folkfest man önskat. Även om intresset bland utställa
re inte var det bästa och de tekniska landvinningarna inte visades sig hålla
måttet gick utställningen med ekonomisk vinst för Hushållningssällskapet.
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Jubileumsutställningen 1920
Intresset för utställningen som form för marknadsföring av produkter från
industri och hantverk bestod. I Fabriks- och Hantverksföreningens och
Arbetareföreningens regi anordnades två utställningar, 1906 och 1913,
båda med inriktning på hantverk, slöjd och mindre industri. Utställningarna
rönte stor uppmärksamhet och gav även ett visst ekonomiskt över
skott.

Under första världskriget isolerades Sverige med följd att stora delar
av utvecklingen inom industrin stangerade bl a beroende på råvarubrist,
dålig ekonomi och minskat internationellt erfarenhetsutbyte. Efter fre
den 1918 väcktes dock åter intresset för en utställning i Vänersborg. Med
1913 års utställning som förebild ville man nu samla krafter efter de svåra
krigsåren och genom en varuexpose sporra hantverk och industri till nya
framsteg.

Till skillnad från de tidigare utställningarna kom 1920 års utställning
att innehålla ett historiskt tillbakablickande, ett tema som närmast kom
att dominera utställningen och kringarrangemangen. Anledningen var att
man ville slå samman slöjd- och industriutställningen med ett något märk
ligt 300-års jubileum för Vänersborgs stad. När förslaget om en utställ
ning väcktes av Fabriks- och Hantverksföreningens sekreterare, Halv
ord Lydell, 1918 menade denne att 1920 vore rätt år att fira stadens 300
årsdag. Som underlag för detta framhölls Gustav II Adolfs privilegier till
Vänersborgs föregångare Brätte. Faktum var dock att dessa privilegier
utfärdats redan 1619 och ingalunda var de första eftersom Brätte erhål
lit stadsrättigheter redan på 1580-talet.

Att argumentet för 300-årsjubileet var minst sagt krystat tycktes
dock inte bekymra utställningskommitten som bestod av sparbank
skamreren H. Lindedal, regementsläkaren K-G Cedergren och råd
mannen B. Hallberg vilka tillsatts av Vänersborgs Söners Gille med sär
skilt ansvar för den historiska avdelningen.

Fabriks- och Hantverksföreningen tillsatte en egen "propaganda
kommitte" med ansvar för slöjd- och industriavdelningarna. Medlemmarna
av denna kommite var disponenten O. von Nolting, privatläraren H. LydelI,
ingenjören A. Lindqvist, ingenjören F. Lundvik, trafikchefen R. Wester,
byggmästare O. Nyberg samt snickarmästaren A. Hulten.

Förutom ovannämnda föreningar inbjöds Vänersborgs museum och Väs
tergötlands Fornminnesförening som samarbetspartner i arbetet med den
historiska avdelningen. Som samordnare, beskyddare och garant för hela
utställningsarbetet tillsattes en överstyrelse under ledning av lands
hövding K. S. Husberg.
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Affisch, ritad av boktryckiJre Erik Carlsson, för Jubileumsutställningen 1920. I förgrunden ser man
den då nyajämvägsbron och i bakgrunden kiJn man se staden med rykiJnde industriskorstenar. Goda
kommunikiJtioner och en produktiv industri skulle lyfta Vänersborg ur 1910-talets nödår.
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I december 1919 var planeringsarbetet så långt framskridet att inbjud
ningar sändes till utställarna. Inom avdelningarna för slöjd, konst och indus
tri erbjöds man att ställa ut i nio olika prisgrupper; Maskin och teknik,
Fotografi och konst, Herr- och damskrädderi, Hemslöjd, Kemi, Urma
keri, Snickeri, Konstsmide samt Bokbinderi. Största antalet av de,
under våren 1920, 89 anmälda utställarna och de totalt 600 numren kom
att tillföras grupperna Hemslöjd samt Maskin och teknik, vilka fick 24
resp. 23 utställare. Passande utställningslokaler fann man i Norra Sko
lan där den äldre byggnaden reserverades för Slöjd och Industri medan
Konst- och Historiska avdelningarna inrymdes i den då nya skolbygganden.
Bakom skolan, mot sjön, uppfördes en nöjespark med dansbana.

Entre till 1920 års Jubileumsutställning, seddfrån Norra gatan. l bakgrunden syns den då nya skol
byggnaden vari konst- och historiska avdelningarna inrymdes. Foto: Hovfotograf R. Eiserman, Väners
borg.
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Efter ett intensivt arbete under några korta vårmånader kunde 1920 års
Jubileumsutställning öppna, i hällande regn, lördagen den 10 juli. Efter
musik av Västgöta Regementes musikkår och invigningstal av landshövding
Husberg höll rådman Berte1 Hallberg ett mycket välbesökt föredrag om
Brättes historia. För de särskilt inbjudna severades därefter middag på
Strömsborg. Denna middagsbjudning hölls i samma nationalistiska
och patriotiska anda som utställningsmiddagen 1895. I tal till Kon
ungen och Hertigen av Västergötland hyllades kungamakten som lika vik
tig för den moderna industristaten Sverige som den en gång var för stor
makten Sverige på Gustav II Adolfs tid.

Medan de inbjudna middagsgästerna superade hölls utställning, nöj
esfält och dansbana öppet för allmänheten. Tillställningen artade sig till
succe. Första dagen kom, p g a regn, endast 1 000 besökare men redan
andra dagen kunde man räkna in 6 000. För att underlätta för långväga
resande hade man satt in extra tåg med rabatterat biljettpris. Utställningen
kom också att uppmärksammas av pressen såväl lokalt som utanför när
området. Ett flertal tidningar lämnade detaljerade referat men joumalisterna
öste knappast något översvallande beröm över de utställda produkterna.
Utställarna ursäktades med att landet ännu inte tillfullo hunnit att åter
hämta sig efter världskriget. Dock tyckte man sig kunna se goda kvalitativa
egenskaper och förutspådde därför en snar framgång för de utställande
industrierna och särskilt då de som kunde nå den internationella mark
naden.

I industriavdelningen dominerade de större industrierna som t ex
Vänersborgs Tändsticksfabrik, Svenska Kullagerfabriken S K F Göte
borg, A.B. Kemiska fabriken Monopol Borås och Slipskivefabriken Stan
dard Vänersborg. I skuggan av dessa rönte också några mindre produ
center viss uppmärksamhet, exempelvis ulricehamnsbon Karl W. Johans
son som visade sin egen uppfinning "dubbelverkande handbroms för spark
stötting" eller Valfrid Jansson, Mellerud, som utställde sina egenhändigt
uppfunna och tillverkade verktygsmaskiner.

I avdelningen för hantverk imponerades besökarna bl a av textilalster
från Drottning Sophias Stiftelse för dövblinda, Vänersborg, snickarmästare
Carl Svensson, Vänersborg, som uppvisade en sängkammarmöbel i
mahogny eller bokbindaren Anders Andersson från Tengene som visa
de prov på sitt hantverk. Uppmärksamhet riktades även till snickaren Gus
tav Andersson, Vänersborg, vilken ställde ut en hyvel och en hästsko i
miniatyr samt "utställningsskapelsen Chefsfartyget Chicago".

Konstavdelningen, vilken inrymdes i sju salar i det nya skolhuset, visa
de verk av ett antal förhållandevis okända amatörer. Utställningen
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dominerades av åtta konstnärer ur "amatörmålaresammanslutningen
Klicken" från Borås samt av vänersborgskonstnären Elis Barkstedt.
Barkstedt, som med åren kom att bli en väkänd vänersborgsprofil,
möttes aven sträng kritik som menade att han inte lyckats utveckla de
anlag han trots allt hade. Hans experiment med skulpturer i betong
ansågs inte heller särskilt lyckat även om konstarten föreföll intressant.

Den odeladt mest kritikerrosade utställningen var dock regementslä
karen och museiintendenten Karl-Gustav Cedergrens historiska avdel
ning. Denna utställning, vilken liksom konstutställningen inrymdes i det
nya skolhuset, visade traktens historia från äldsta stenålder fram t o m
l8OO-talets Vänersborg. I denna avdelning uppvisades en stor del av Ceder
grens privata arkeologiska föremålssamling, kartor och vyer över
Vänersborg, porträttsamling över kända vänersborgare, hantverk samt
dräkthistoria. I utställningen visades även fynd från 15- l600-talsstaden
Brätte, fynd som direkt anknöt till 300-årsfirandet och den minneshögtid
som hölls vid Brätte dagen efter utställningsöppnandet.

Med anledning av 300-årsjubileet hade Vänersborgs Söners Gille
anslagit medel till resande aven minnessten vid platsen för Vänersborgs
moderstad Bråtte. Söndagen den 11 juli samlades närmare 5 000 personer
på strandängarna vid Brätte för att se landshövding Husberg avtäcka detta
minnesmärke. Landshövdingen höll ett kort tal där han betonade handelns
stora betydelse för tillblivelsen av Brätte och Vänersborg, säkert med tanke
på att dagens handel borde gynnas genom jubileumsutställning och
historiskt tillbakablickande. Högtidligheten fortsatte med att talaren
manade till nationalistiskt och patriotiskt sentimentala känslor, fosterländska
sånger sjöngs och som kronan på verket "uppvisades" en ättling till en
av Brättes mer kända borgare, Hans Belfrage. Nästa gång Brätte kom att
uppmärksammas med såväl arkeologisk undersökning som utställning
var 1944 då Vänersborg för andra gången firade 300-års jubileum.

Söndagen den 1 augusti avslutades utställningen med fyrverkeri och
ett unisont leve "för minnet av jubileumsutställningen".

Till arrangörernas stora glädje visade sammanräkningen på ett ekonomiskt
överskott med drygt 11 000 kronor. En genomgång av räkenskaperna visar
dock att det inte var själva utställningen, utan nöjesarrangemangen
däromkring, som lockade flest besökare. Till utställningen löstes ca 10
000 biljetter medan 25 000 biljetter löstes till nöjesfåltet, 31 700 till dans
banan och 4 000 till biografen, en imponerande mängd med tanke på att
Vänersborgs invånarantal detta år uppgick till ca 9 000. Dessa siffror behö
ver dock inte betyda att det var färre personer som besökte utställ
ningen än nöjesarrangemangen men av förklarliga skäl lockade dansbanan
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I samband med lubielumsutställningen 1920 avtäcktes en minnessten, på initiativ av Vänersborgs
Söners Gille, vid platsen för Vänersborgs moderstad Brätte. Inför ca 5.000 åskådare höll lands
hövding Husberg ett nationalistiskt och patriotiskt laddat tal där historien sattes somförebildför
nuet ochframtiden.
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och nöjesfältet till fler återbesök. Dock visar entrestatistiken att utställ
ningen främst uppfattats som ett nöjesarrangemang snarare än en expo
sition och informationskälla kring industri, slöjd och hantverk. Det
var till nöjesarrangemangen man återkom och förmodligen även lade mest
tid i anspråk.

Sammanfattning av utställningarnas roll och värde
De många konst-, slöjd- och industriutställningar som i tät följd avlös
te varandra under l800-talets senare hälft och 1900-talets början visa
de det samtida samhälle,ts mål och ideal. Man ser ett nostalgiskt histo
riskt tillbakablickande där gamla hantverk och traditioner lyftes fram för
att inte glömmas i det nya urbana industrisamhället. Samtidigt jämför
des historiska segrar på slagfälten med den egna tidens industriella
framgångar. Konungen ansågs som den moderna teknologins och veten
skapens härförare.

Framför allt visade utställningarna på tidens tekniska och industriel
la nivå inom ett vittförgrenat ämnesfålt. Här blev utställningen som en
idrottsarena, eller som ett slagfält, där olika nationer, industrier eller enskil
da hantverkare tälvade om de eftertraktade prismedaljerna, medaljer som
sedan kunde användas i marknadsföringen för att garantera en förstklassig
produkt.

I utställningarna ser man även en världsbild i förändring och en stark
tro på framtiden, en framtidstro som såg an mot ett utopiskt industrisamhälle
vilket ständigt nådde nya framgångar till mänsklighetens fromma.
Sekulariseringen av samhället tilltog och man kunde skönja en "tilltro
till det omutliga framsteget", en form av förandligande av den nya
tekniken. Som en naturlig följd av detta kom kyrkan aldrig att erhålla någon
framträdande plats i utställningssammanhangen. Utställningarna tog, i
detta avseende, även över en "fostrande" roll, en fostran till enighet över
alla samhällsklasser där man inför en värld i förändring och uppbrott från
gamla ideal nu skulle vara redo för industrisamhällets krav.

Den visionära framtidssynen och det rika utbudet av nöjesarrangemang
gav ofta utställningama karaktären aven "fantasistad" eller ett "sagoland".
Ofta framfördes också kritik mot denna allt för glättiga framtidssyn och
påkostade nöjesutbud, ett nöjesutbud som kunde överskugga utställningarnas
fostrande och folkbildande syfte.

I Sverige kom denna visionära framtidssyn att paras med en nyromantisk
nationell väckelse. Tidens samhällsförändringar med ökande urbanise
ring riskerade att göra människor rotlösa varför samhället måste stimulera
till ett nytt nationellt identitesskapande. Genom den nyromantiska
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Diplom som utdelades till prisade utställare vid Jubileumsutställningen 1920. För industrier, hant
verkare och konstnärer hade en erhållen utställningsmedalj ett högt värde i marknadsföringen och
än i dag uppvisar flera av våra företag sekelgamla utställningsutmärkelser i sin reklam.
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Peter Johansson

väckelsen kom man att blanda ett nostalgiskt tillbakablickande på den
gamla bondekulturen med det nya, allt mer urbaniserade, livet. Däför kunde
man, i utställningarna, få se dalkullor i traditionell dräkt brevid den nya
fotogendrivna separatorn eller en "medeltida härold" som kallade besö
karna till industrihallen.

Även i de här omtalade lokala utstä.lhringana, t ex Jubileumsutställningen
i Vänersborg 1920, lyftes de enande och identitetsskapande faktorerna
fram. På ytan var klassgränserna utsuddade och i ett romantiskt historiskt
tillbakablickande var alla jämlika som ättlingar till borgarna i det gamla
Brätte, ättlingar som med gemensamma krafter skulle bygga det nya Vä.'1ers
borg.

I många fall lyckades också utställningarna att skapa en viss samhö
righetskänsla. För kanske första gången fanns ett forum där alla sam
hällsklasser kunde bildas, hänföras och förnöjas. Dock måste man
hålla i minnet att utställningarna var en tillfållig och flyktig företeelse som
visade mer av ambitioner och drömmar än av redan vunna segrar - ett
illusionernas landskap.
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Historia kring Kapellkyrkogården
i Vänersborg

och dess föregångare
av Stellan Granat

''TIdevarv komma
tidevarv försvinna
släkten följa släktens gång..."

Dessa rader ur psalmen 297 vers 2 kan i hög grad beskriva kyrkogårdar
na och dess föränderlighet. Trots generationers omsorg kring de gravar
och minesvårdar under vilka bygdens folk gravsatts har det skett en stän
dig förändring. De kyrkogårdar som nu finns och används i Vänersborg
har anlagts under en period av minder än 200 år. Kyrkogården No 1 Kapell
kyrkogården började anläggas 1806 och invigdes 1808, No 2 Östra
kyrkogården togs i bruk 1870 och år 1887 invigdes No 3 Strandkyrko
gården. Slutligen tillkom 1919 Katrinedals kyrkogård, som kraftigt
utvidgades på 197Q-talet.

Dessa fyra kyrkogårdar har givetvis föregångare vars tillkomst sam
manfaller med Vänersborgsområdets historiska utveckling med framför
allt stadsflyttningen på 1640-talet som en av de mest påtagliga föränd
rmgarna.

Vänersborgs församling kom automatiskt till genom den kungliga för
ordning 1642, som påbjöd samtliga invånare i staden Brätte att flytta till
platsen för Huvudnäs säteri där den nya staden anlades och tick sina stads
privilegier l februari 1644. Den nya församlingen tillkom genom en utbryt
ning ur Vassända socken till vilken Huvudnäs säteri hört. De båda
grannsocknarna Vassända och Naglum, med vilka Vänersborgs och
Brättes historia är starkt sammanvävd~ hade var sin medeltida kyrka vilka
ersattes med den år 1800 invigda kyrkan i Båberg, Gustaf Adolfs kyrka
som den då kallades, ett namn som knappast slog igenom. Av de båda
medeltidskyrkorna återstår nu endast grundmurarna. Vid Naglums kyr
kogård finns fortfarande kvar en liggande häll med knappt synbar
dekor av barocktyp från 1600- ev. tidigt 1700-tal men texten är sedan lång
liga tider utplånad varför den är helt anonym. Dessutom finns en sentida
minnesplatta med text, lagd över ätten Belfrage som fram till kyrkans rase
ring hade ett gravkor här. På Vassändas gamla kyrkogård finns en häll
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Gravsten av barocktyp från 1600-talet invid Naglums kyrkoruin. Stenen anonym p.g.a. bortvitt
rad text. Foto: förf.

över lantmätare Wilhelm Kruse och hans hustru. Av medeltida gravminnen
finns en till Vassända Naglums kyrka överförd liljesten från Vassända.
Dit överllyttades också ett antal gravhällar från de båda gamla kyrkogårdarna
och placerades dels i kyrkans vapenhus dels längs södra långhusväggens
utsida. När den nya kyrkan stod färdig 1799 och invigts året därpå
torde inga gravsättningar ägt rum på de gamla kyrkogårdarna.

Under l500-talet växte den matknadsplats fram vid den sydligaste Väner
viken, Vassbotten, som kom att bli staden Brätte. Trots att Vassända kyrka
låg så nära som inom synhåll från den lilla staden utgjorde Brätte egen
församling. Denna hade både egen kyrka, kyrkogård och präst. När
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Brätte stads kyrkogård på 1930-talet vid Kullens gård.
Foto: Älvsborgs Länsmuseum.

Brätteborna flyttade till vad som skulle bli den nya staden Vänersborg
monterades de gamla trähusen i Brätte ned inberäknat stadens kyrka som
även den var av trä.

Hur denna kyrka såg ut som man förde med sig och monterade upp på
samma tomt som Vänersborgs nuvarande kyrka vet man inte då varken
avbildningar eller ritningar finns bevarade. Kyrkogården i Brätte
utmärks i våra dagar aven hägnad av stora naturstenar.

Den ligger påtagligt inklämd mellan landsvägen, gamla riksväg 45, som
löper närmast kant i kant och Bergslagsbanans järnvägsspår och saknar
helt gravvårdar och andra gravminnen. I december 1930 förvärvade Väners
borgs församling detta kyrkogårdsområde om 286 m2 från August
Larssons dödsbo på den intilliggande Kullens gård. Den fick betäckningen
stg 18. Man lät 1934 resa en minnessten med texten: "Brätte stads
kyrkogård. Vänersborgs församling reste vården". Den invigdes 21
oktober 1934. Akten inleddes med att Körsäliskapet under ledning av musik
direktör Erik A1vin framförde "Här1iga land" av Nordblom. Därefter höll
dr K.G. Cedergren ett kort anförande om Brätte och dess kyrkogård varpå
Körsällskapet framförde koral ur Matteuspassionen av J.S. Bach. Kom-
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minister Rudberg höll så bön och slutord varpå det hela avslutades av att
Körsällskapet sjöng L.v. Beethovens "Guds lov i naturen".

Harald Ullenius, som 1702 - 1711 var regementspastor vid Västgöta
- Dals regemente, besökte under denna tid Brätte och uppger att: "- - 
ringmuren kring det som varit stadens träkyrka, synes ännu mycket grannt.
Kyrkogården eller griftegården som varit söder om staden och ligga där
ännu några griftestenar behållne men ingen hägn deromkring - - -"

I Göteborgs Allehanda uppges att Brätte kyrkogård blivit uppgrävd och
de dödas ben blivit omkringkastade och att en tredjedel av kyrkogården
blivit använd såsom fyllning till landsvägen. När antikvitetsintendenten
friherre Nils Gabriel Djurclou 1868 besökte Brätte noterade han att: "
- - några lämningar efter Brätte kyrka ej funnos och det enda som gav till
känna ställets egenskap av begravningsplats var några lämningar efter
en murad grav å vars takhäll syntes en tempelgavel uppburen på pelare
och emellan dessa inom en krans av sköldar med bomärken och derun
der en oläslig 8-radig inskrift, av vilken endast kunde inhämtas att
den aflidne hetat Jöran och avsomnat 1595 - - -". Denna gravsten som
lagts över rådmannen, sedemera borgmästaren i Brätte Jöran Hansson
d. 1649 (Djurclou feltolkade årtalet) och hans hustru Anna Andersdot
ter d. 1641 låg kvar på Brätte kyrkogård till 1905 då den överfördes till
kyrkogården no l. Kapellkyrkogården. Därifrån flyttades den 1917 till
Vänersborgs kyrkas vapenhus där den ännu förvaras. Denna gravhäll är
aven typ som i varianter var mycket vanlig under barocken. Längs ytter
kanten runt om går ett språkband med bibelspråk, avbrutet i hörnena av
serafhuvuden inom lagerkransliknande cirkel. Mittfältet upptcis aven av
kolonner uppburen tempelgavel. Därinnanför uppbär två serafer en
lageromkransad sköld med de båda makarnas initialer. Därunder ett
par av 1600-talets vanligaste dödssymboler inom den kyrkliga begrav
ningskonsten nämligen ett kranium över två korsade ben samt tre tim
glas. Därunder voluter, likaledes vanliga inom denna epoks konst och arki
tektur. Längst ner följer till sist den åttaradiga texten.

En likartad, men fragmentarisk sten står uppställd mot kyrkans korvägg
och torde komma från någon av de tre gamla kyrkogårdarna. Utmed Vas
sända Naglums kyrkas sydvägg ligger några hällar likaledes av samma
utformning liksom den som ännu ligger kvar vid Naglums kyrkoruin.

Från Brätte kommer likaså en välbevarad porträttgravsten lagd över Håkan
Jönsson d. 1630 och hans hustru Ingrid Bengtsdotter d. 1626, borgare först
i Nylöse och därpå i Brätte. Denna sten har personerna uthuggna i en rät
vinkligt nedsänkt parti med Kristus med korsfanan mellan makarnas huvud
och på sidorna därom två änglar. På sidorna av föräldrarna äro till
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Be/frageska stenen från naglums kyrka och borgarens i Brätte Jöran Hansson/rån Brätte kyrkogård.
Uppställning Vänersborgs kyrkas vapenhus 1922-1972. Foto: Älvsborgs Länsmuseum.

vänster deras fem söner och till höger de fyra döttrarna uthuggna i
likaledes i fördjupade nischer. Över och under personrelieferna textav
snitt samt i hörnena serafhuvuden i cirklar. Såväl föräldrarna som
barnen har blivit frontalt avbildade och med knäppta händer i en relief
som dessbättre undgått kraftigare slitning. De har samtliga veckrika dräk
ter enligt tidens mode. Stenen tillhör en grupp likartade porträttgravstenar.
"Skaraborgsgruppen" som möjligen kan ha tillverkats aven västgötsk
stenhuggare, Thomas Fehman i Västerplana på Kinnekulle eller i
samma verkstad.

Den andra av de två bevarade porträttgravstenarna på de här behand-
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lade kyrkogårdarna är den tyvärr skadade men ändå magnefika stenen
över Hans Belfrage, Vänersborgs första borgmästare. Den avbildar i en
hög, distinkt relief Hans Belfrage f. 1614, d. 1688 och hans båda hustrur
Elisabeth Segolsdotter f. ?, d. 1657 och Britta Roos af Hjelmsäter f. ?, d.
1683. På sidorna framställs borgmästare Belfrages barn, till vänster de
sju sönerna och till höger hans fem döttrar. Såväl föräldrar som barn är
insatta i rundbågiga nischer och har knäppta händer över bröstet. Över
de tre vuxna vapensköldar av vilka den över den ofrälse första hustrun
saknar sköldemärke. Underst på stenen finns en text. Såväl kläder,
anletsdrag och frisyrer är skickligt och detaljrikt utförda. Stenen har tro
ligen huggits av den s.k. Biskopsmästaren som kan vara identisk med sten
huggare Jon Stenhammar i Västerplana f. ca 1630, d. 1706. Denna
stora häll lades ursprungligen över borgmästare Belfrages gravkor i Naglurns
kyrka men spolierades samtidigt med kyrkan på 1790-talet då denna över
gavs. Stenen försvann men återfanns 1920 på Överby gård. Den var då
skadad och i flera delar vilka sammanfogades och gravhällen sattes 1922
upp i Vänersborgs kyrkas vapenhus.

När Brätteborna flyttade till platsen för Huvudnäs säteri där den
nya staden Vänersborg växte upp kom kyrkan, som medförts nedmon
terad från Brätte, att uppföras inom samma område där Vänersborgs kyrka
står, anlades kyrkogård i anslutning härtill. Den utgjorde området söder
om nuvarande kyrka ut mot Kungsgatan, däremot ej områdena öster och
norrut vilka upptogs av övrig stadsbebyggelse. Det var först efter 1834
års stadsbrand som dessa områden lades ut till park varigenom kyrkan
fick sitt fria läge. Vid stadsbranden 1777 gick dåvarande stadskyrka för
lorad och därmed de gravminnen som fanns där. Kyrkan skall ha haft ett
antal gravar under sitt golv. Om dessa vet vi inte något, vare sig om grav
stenarnas utseende eller över vilka de var lagda. Aren 1783-1784 upp
fördes den nuvarande kyrkan, 1798-1799 kompletterad med tornet. I denna
skedde inga gravsättningar. Den 1600-talsgravsten som nu finns i nära
anknytning till dopfunten och dopaltaret är inflyttad från kyrkogården
och motsvaras inte av någon gravsättning. Anledningen till detta brott
av den urgamla sedvänjan att begrava inne i kyrkorna kom under 1700
talets andra hälft att diskuteras och ifrågasättas, vilket lede fram till ett
förbud mot försäljning av nya gravplatser inne i kyrkorna vadan dock redan
existerande familjegravar och gravkor fick användas. Emellertid förbjöds
genom en förordning av 1815 all gravsättning inne i kyrkorna även i gamla
gravar.

På stadens gamla kyrkogård söder om kyrkan hade församlingens alla
döda gravsatts sedan den nya staden grundats men blev med tiden
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fullbelagd. Här bör dock ha varit samma förhållande som i de flesta andra
församlingar nämligen att endast ett fåtal gravar försågs med någon slags
minnessten. Till in på detta sekel var gravstenar något dyrt och exklusivt
och endast ett fåtal ståndspersoner fick sådana minnesmärken. För
övriga avlidna har man kastat upp gravkullar som på sin höjd försetts med
träkors, om ens det, som inte var beständiga. Det vanliga i både stads
och landsförsamlingar var att man gravsatte i rader allteftersom dödsfallen
inträffade och efter ett antal decennier kunde börja om i kyrkogårdens
ena hörn igen. Sålunda kunde man under sekler begrava sina döda
inom den gamla kyrkogårdens ofta begränsade område.

Gravhällar lagda över krigsrådet Anders Rådberg och hans hustru samt över assessorskan Russ
berg. Uppsatta vid korväggen.
Foto:jöif. 1994

Av de gravstenar som ändå funnits på den ursprungliga kyrkogården
fanns ännu under lSOO-talets mitt åtskilliga kvar men vilka allteftersom
försvann. Några få är dock bevarade. De placerades 1925 o 1934 i
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kyrkans vapenhus, varifrån dock fem flyttades ut vid kyrkans renovering
1972 och placerades längs korväggens utsida. Av dessa är två från
1600-talet med sliten relief, den i södra kanten och i mitten. De tre övri
ga har lagts över friherre Fredrik Lilliehorn (1745-1811), landshövding
i Älvsborgs län 1785-1809, och i Västmanlands län 1809-1811, gift med
Maria Elisabeth Virgin (1748-1800). De skänkte 1791 en mässhake av
röd sammet med guldgaloner till kyrkan som genom hans kontakter fick
hovintendenten och arkitekten Jean Eric Rehn att göra upp ritningar till
altaruppsats, predikstol sarrit psalmnummertavlor och timglas. Landshövding
Lilliehorns broder Carl Pontus Lilliehorn var den man som deltog i kom
plotten mot Gustaf lIT 1792, men drabbad av samvetsnöd genom en ano
nym biljett sökte varna kungen för att delta i den olycksbringande
operamaskeraden. En sten har legat över en grav för krigsrådet Anders
Rådberg (1750-1822) och hans hustru Chatarina Maria Thornton (1761
1809), dotter till Vänersborgsrådmannen Maccabeus Johan Thornton. Anders
Rådberg var född i Högsäter och passerade de militära graderna inom Väst
göta-Dals regemente och fick 1818 krigsråds titel. Av deras barn ligger
sönerna Daniel och Fredrik Rådberg begravna på kyrkogården No 1, den
så kallade Kapellkyrkogården. Sist i raden av gravstenar på korväggen
är den som lades över assessorskan Chr. Marg. Russberg (1782-1831).

Kapellkyrkogården, Kyrkogården No 1
Under det slutande 1700-talet kom under påverkan av såväl upplys
ningstidens ideer som genom övriga förändringar många samhällsföreteelser
att ingående diskuteras och undgå förändringar, så också kyrkogår
darna. Framför allt de som låg inom de större. städerna och många
gånger blev överbelagda och sköttes inte alls på ett tillfredsställande sätt.
Ett av skälen att genomföra förändringar var att man inte ansåg hygie
nen vara den bästa. Man diskuterade att anlägga nya, välordnade begrav
ningsplatser på behörigt avstånd från städerna och utforma dem som par
ker. Ett delbeslut var 1783 års förordning att förbjuda försäljningen av
nya gravplatser i kyrkorna. Genom ett cirkulärbrev från Kong!. Maj:t 1805
angavs att städerna skulle anlägga nya, hygieniska kyrkogårdar utanför
stadsbebyggt område samt att gravsättningar ej skulle få äga rum inne
i kyrkor och på de gamla kyrkogårdarna. Detta lagfåstes sedan i 1815 års
förordning.

Detta medförde förändringar för alla stadsförsamlingar och i Väners
borg kom den gamla kyrkogården vid kyrkan att upphöra som sådan under
början av 1800-talet. Till minne av denna och alla de stadsbor som
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Minnesplatta över den gamla kyrkogården utförd av konstniiren Erik Smul och uppsatt på kyrktornets
södra vägg 1968. Foto Älvsborgs Länsmuseum.

vilar anonymt där i ett okänt och oräkneligt antal avtäcktes 24 novem
ber 1968 en minnestavla i brons på kyrktornets södervägg. Den konst
närliga utformningen svarade konstnären Erik Sand i Strängnäs för
och gjutningen utfördes av Ingeniörsfirman Alvar Harlitz & Co i
Vänersborg. Texten under reliefen lyder: "Härintilllåg före Vänersborgs
stads brand 1834 stadens kyrkogård. Under många sekel ha gångna
släkten här fått sitt sista vilorum. Tänk på deras möda och arbete Dig till
godo."

I Vänersborg synes debatten om ny kyrkogård ha börjat ovanligt
tidigt i jämförelse med många andra orter. Redan 1790 framlades ett för-
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Förslag till begravningsplats söder om staden utfört av arkitekten Fredrik Magnus Piper 1806.
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Ritning till begravningsplats i Vänersborg utfärd av Fredrik Magnus Piper 1806.

slag till projektering av denna blivande begravningsplats utanför staden
aven kapten Sturzenbecker. Griftegården skulle omgärdas av tre paral
lella jordvallar med diken emellan och planen delas upp av två korsande
alleförsedda gångar i vars korsning skulle utformas som en cirkelrund
plats där ett bisättningskapell skulle uppföras. Fyra lika stora kvarter skul
le sålunda bildas. Planförslaget kom att vidareutvecklas av trädgårdsarkitekten
Fredrik Magnus Piper, vilken är mest känd såsom den man som intro
ducerade den engelska parken i Sverige.

Han har utfört ritningar till åtskilliga begravningsplatser i landet och
hans förslag för Vänersborg är daterat 1806. Hans plan domineras av ett
mittfält, på kortsidorna flankerat av halvcirkelformade fält, allt omgivet
av gångar. Anläggningen skulle omgivas av ett dike, utåt begränsat av
en jordvall, krönt av häckar. I fonden var inritat ett åttkantigt benhus med
en krönande kupol och entrefasaden uppbyggd som en antik tempelfa
sad med en fronton vilande på två kolonner. Inget av detta kom till utfö
rande utan begravningsplatsen följde närmast Sturzenbeckers förslag med
fyra fått, ehuru inget kapell kom till utförande. Emellertid följde man Pipers
förslag till portarrangemang från Edsvägen in till området. Porten
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Krematoriets entrejasad seddjrån öster. Foto V Tornberg ca 1931.

bestod av ett staket med två flankerande obelisker, eller "pyramider" som
de kallas i protokollen. De uppfördes 1808 av sandsten med var sin inskrip
tionsplatta av täljsten. På den ena stod att läsa: "Wenersborgs församlings
begrafningsplats invigd 1808" och på den andra "Herre! lär oss betän
ka att vi dö måste." En mur uppfördes runt platsen. Allt stenrnateriaI till
denna och portalomfattningen beställdes hos och höggs av stenhugga
ren Anders Torstensson i Medelplana på Kinnekulle. Kinnekulle var sedan
gammalt ett stenhuggericentrum inte minst för bland annat gravstenar.
Det praktiska murningsarbetet utfördes av murrnästaren Nylander i
Vänersborg. Denna mur som kom att omgärda begravningsplatsen då den
iordningställdes för sitt ändamål och invigning 1808 blev inte särskilt gam
mal. Redan efter cirka ett halvsekel revs den och ersattes med ett staket
och det skulle dröja till 1933 innan den nuvarande kryssmuren i granit
färdigställdes av arkitekten Harry Andersson i samband med nyda
ningen som skedde sedan krematoriet byggts och invigts.

Denna nya griftegård kom efter 1808 att ensam tjäna som församlingens
kyrkogård fram till 1870 då begravningsplatsen No 2, Östra kyrkogår
den invigdes. Undantag från detta förekom periodvis under åren 1834,
1850, 1860 och 1866 då svåra koleraepedemier drabbade staden, varav
den första var och förblev den värsta med det största antalet dödsoffer.
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Då upprättades en särskild farsotskyrkogård för sjukdomens dödsoffer.
Denna kom att hamna inom gränserna för sedermera kyrkogården No 2,
utgörande dess nordöstra hörn. Kapellkyrkogården efterträddes som nämnts
av Östra kyrkogården 1870 som redan 1887 ersattes av Strandkyrkogården.
Emellertid kom Kapellkyrkogården att delvis åter tagas i bruk då en urn
lund anlades i samband med tillkomsten av krematoriet.

Inte någon av de byggnader som ursprungligen fanns på de första rit
ningarna över denna kyrkogård kom till utförande. Inte förrän 1923 upp
fördes ett bårhus som dock snart ersattes av ett krematorium i staden. En
eldbegängelseförening hade bildats i Vänersborg 10 oktober 1928 som
verkade för ett krematorium i staden. Samtidigt stod det intilliggande läns
lasarettet inför en om- och tillbyggnad och i dessa planer ingick ett kapell.
Härigenom kom Älvsborgs läns landsting och Vänersborgs stad att
bekosta och låta uppföra ett krematorium i anslutning till kyrkogården.
Bidrag lämnades även av dåvarande grannkommuner. Ritningarna
utfördes av arkitekten A.E. Kumlin. Byggmästare var AB Bröderna
Lindh, Vänersborg. Altartavlan föreställande Kristi Himmelsfärd utför
des av konstnären G.Torsharnn medan takdekorationerna över altaret hade
utförts av Gösta Sundvall i form av stjämmotiv i guld och blått. Sex höga
golvljusstakar kring katafalken samt vägglampetter i oxiderad mäs
sing hade förfärdigats av Libraria, Stockholm. Licium i Stockholm
svarade för antependiet i violett antiksamrnet med guldbroderier samt vägg
klädsel bakom altaret i samma material. Bakom altaret fanns orgeln samt
plats för sångare och musici. Snickarefirman Richard Hulthen hade
tillverkat bänkarna med plats för 120 personer. Biskop Hjalmar Danell,
assisterad av kyrkoherde Helander och komminister Rudberg förrätta
de invignigen av krematoriet lördagen den 18 april 1931. Kyrkokören fram
förde under ledning av musikdirektör Ullman och med violinackom
pangemang av Elmer Paulsson Mozarts "Ave verum corpus" och Wide
ens "Elegri över 1. O. Wal1ins Jordens oro viker" med Svea Dafgård-Svens
son som solist.

Redan 8 april 1931 hade krematoriet tagits i bruk då f lasarettssyss
lomannen Gabriel Ljung såsom den förste kremerades här, varefter
han gravsattes på Strandkyrkogården. Första året kremerades 10 personer,
andra, tredje respektive fjärde året kremerades 23, 22 och 27 personer.
Under 1940-talet steg antalet så 1942 resp. 1950 översteg antalet 100 resp.
200 kremationer per år för att numera komma upp i ett betydligt högre
antal.

Kapellet var landets sjunde krematorium i ordnigen. Byggnaden pla
cerades i begravningsplatsens västra del. Dess östra fasad blev fond för
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den breda mittgången med sin alle. Den utformades arkitektoniskt så en
kraftigt stiliserad grekisk tempelfasad som förebild men utan pilastrar och
annan antikicerande utsmyckning. Denna renhet i linjerna och frånva
ro utsmyckning var influerad av funktionalismen. Under åren 1963-1964
byggdes krematoriet till efter ritningar av arkitekten Per Molnit. Utbygg
naden mot norr omfattade väntrum för begravningsgäster samt kontor.
Det rent cermoniellt viktigaste vid denna utbyggnad var ett öppet
klocktorn med en klocka. Ända sedan krematoriet var nytt hade möjligheter
till klockringning saknats och vid alla begravningar där fick ringning ske
med klockorna i Vänersborgs kyrka. Tillbyggnaden utfördes på ett
såpass känsligt sätt att krematoriets arkitektoniska särart exteriört ej för
vanskades. Samtidigt skedde en kraftig omdaning av dess interiör. År 1947
uppförde landstinget en låg, vinkelställd länga på kapellets södra sida.
Den kom till största delen döljas av 1933 års kryssmur. Utrymmena inred
des till bårhus och obduktionslokaler som togs ur bruk då Norra Älvs
borgs Lasarett (NÄL) stod klart. Lokalerna kunde därefter tagas i bruk
för krematoriets nya rökgasreningsverk som installerades 1990-1991.

I anslutning till krematoriet utförde arkitekten A. E. Kumlin även
ritningar till en urnmur av betong om två meters höjd och med plats för
56 dubbelurnnischer å ömse sidor även som till murar på sidorna om den
samma. Denna anläggning kom aldrig till utförande utan 1933 uppför
des den ovan omtalade kryssmuren i granit som mot Edsvägen försågs
med en halvcirkelformad inbuktning med svarta smidesgr~ndar.

Stadsträdgårdsmästare E. Ericson, Vänersborg skapade en urnlund i de
två västligaste av kyrkogårdens fyra kvarter i anslutning till det nya kre
matoriet. Arbetet härmed stod klart 1936. De båda urnlundskvarteren utfor
mades med ett slags stiliserat renässansmänster kring var sitt brunnskar
och med häckar och tujaträd och gräsytor. Samtidigt underordnar sig urn
lunden både den ursprungliga uppdelningen i fyra kvarter med alleer och
en rad träd kring yttermurarna vilket återgår på de ursprungliga ideer från
sekelskiftet 1800 som den även arkitektoniskt sammanbindes med den
nya krematoriebyggnaden. Den är i sig en modem skapelse men tar sam
tidigt upp de gamla förslagen på ett kapell på området. Man får härigenom
ett gott exempel på förnyelse men samtidigt exempel på hur den tradi
tionella uppläggningen tagits till vara.

När Kapellkyrkogården var nyanlagd låg den, vilket också var avsik
ten enligt tidens då nya krav och ideer, ett bra stycke utanför staden i lant
lig stillhet vid södra landsvägsutfarten men har fått se omgivningama kraf
tigt förändras och blivit omgiven av gator, vägar och ävenjämvägen. Trots
detta råder innanför dess murar en stillhet och man kan här uppleva ett
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Akvarellerad teckning av Christian Staafföreställande 1. W. Palmstruchs gravsten. Endast ena sidan
återstår av denna pyramidformade minnesvård. Tillhör Vänersborgs Museum. Foto: Älvsborgs läns
museum.

42



Gravsten över borgmästare Jonas Krull d. 1835. Foto: förf. 1994

långt stycke av stadens historia genom de ortsbor som där gravsatts. Även
här har naturligtvis de allra flesta gravsatts utan att någonsin få någon sten
över sig. I bästa fall har ett träkors rest och fått stå kvar sin livslängd ut.
Vanligare torde det ha varit att man bara haft en uppskottad kulle.
Naturligtvis har också här många stenar försvunnit. Enbart ett mindre antal
gravvårdar finns kvar, företrädesvis i de båda östliga kvarteren som inne
håller ett 80-tal gravstenar.

Enskilda gravar
Utmed västra muren, söder om krematoriebyggnaden står några äldre grav
stenar, vilka flyttats bort allteftersom de ej längre fick plats i området för
den nya urnlunden. Lutad mot muren står en uppåt avsmalnande sten, nära
2 meter hög utförd i sandsten med texten "Svensk botanik" mycket svagt
skönjbar. Ett stycke därifrån ligger vid kyrkogårdsmurens hörn två
fragment med ett vapen. Dessa obetydliga rester har en gång utgjort en
förhållandevis ståtlig grav över ryttmästaren Johan Wilhelm Palm-
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struch född 3 mars 1770 i Stockholm och död 30 augusti 1811 då han stadd
på resa här i Vänersborg drabbades av "blodstörtning" varpå döden följ
de. Han hade gjort militär karriär men är för eftervärlden känd som natur
vetare och konstnär och påbörjade 1802 de stora verken "Svensk bota
nik" och "Svensk Zoologi" för vilket han tecknade växter och djur. Dessa
bilder överfördes till etsningar och kopparstick som sedan handkolorerades
och kom att bilda en fantastisk samling. Efter hans död 1811 fördigställdes
verken av andra personer vilka 1825 gav ut det sista häftet.

Palmstruchs grav som ursprungligen hade formen aven hög, smal, tre
sidig pyramid har tydligen tidigt utsatts för vandalism. Redan under 1800
talets andra hälft fann man över den så kallade Kallkällan, vilken
sedermera försvann då Norra skolan byggdes, en sten med namnet
"Palmstruch" inhugget. Var den delen av monumentet tagit vägen är nume
ra inte känt.

Några meter från Palmstruchska stenen står två likaledes flyttade, iden
tiska gravstenar en gång resta över makarna Krull. De är utförda i
kalksten med en nederdel som upptill avslutas med en triangel. Höjden
drygt 120 cm och med en tjocklek av 10 cm.

Den ena bär texten: "Minne/af/en Älskad Maka/Huld Moder/Borg
mästarinnan Krull/född Hök/som dog i Wenersborg/den 14 maji 1809".
och på dess pendang: "Här hvilar stoftet/af Commercerådet herr J.
Krulllbortgången den 20/januari 1835/Driftig medborgare och aktad ämbets
man/om fader, vän och välgörare/äradt hans mine."

Jonas Krull kom att bli en framträdande man i sin hemstad. Han
föddes 1753 i Vänersborg som son till rådmannen Olof Krull och Stina
Sunnerdahl. Efter studier i Uppsala blev askulterade han i Göta hovrätt
och i Vänersborgs rådhusrätt och blev rådman 1784.

Han kom även att ägna sig åt handeln och skutrederi och fick därför
burskap år 1786. Han var också delägare i Kasens tegelbruk. Jonas Krull
efterträdde 1797 Olof Lindqvist som stadens borgmästare vilket ämbe
te han innehade till 1823. Åren 1800 och 1812 var han stadens riksdagsman.
Dessutom blev Krull ledamot av TrolIhätte kanal- och slussverks styrelse
som han från 1806 - 1826 var direktör för. Han drabbades av ohälsa under
sina sista år och blev vid den stora stadsbranden 1834 hemlös vilket torde
påskyndat hans död som inträffade 20 januari 1835. Sedan 1783 var han
gift med Maja Cajsa Hök, (1756-1800) dotter till landssekreteraren, sede
mera borgmästaren i Vänersborg Reinhold Hök och Margareta Siberg.
I äktenskapet föddes en son och fyra döttrar, varav Greta (1785-1870)
som blev gift med lagmannen Harald Almqvist, vilka makar ävenledes
begravdes på denna kyrkogård (se nedan). De båda stenarna kan ha hugg-
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Gravsten över Carl Psilander. Det ursprungliga krönande marmorkorset saknas.

its i samband med fru Krulls död även om det ej går att bestämma och
är i så fall bland de äldsta bevarade.

Den med säkerhet äldsta bevarade stenen är en gravvård av sandsten,
97 cm hög och 77 cm bred. Den har rektangulär form med konkavt sväng
da hörn och strax under översidan en kompassrosliknande prydnad, grunt
inhuggen, en dekoration som ofta förekommer på stenar från denna tid.
Den sparsamma texten lyder: "Minnesvård/af/vänskapen helgad/åt/afled
ne capitenen/J.J. von Menzers/stoftIlS09". Gravstenen som har nr.
1615-1617 är mycket typisk för sin tid och har sina stilideal i den sena
gustavianska tiden. Kring Johan Julius von Mentzer är inte så mycket känt.
Han blev volontär vid Älvsborgs regemente 1764 där han steg i graderna
till dess han 1796 blev kapten och IS04 slutade sin militära karriär. Han
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var son till löjtnanten vid Älvsborgs regemente Johan von Mentzer
och Christina Magdalena Baalsch. Kapten von Mentzer gifte sig 1801
med Carolina Charlotta Aminoff (1773-1831). Hustrun avled i Mo
socken i Skaraborgs län varför det är osäkert om han gravssattes i
denna grav.

En likartad och i det närmaste samtida gravsten av kalksten är nr 1735
1737 med texten "Här under hvilarlstoftet/af/hattmakareåldermannen/
Magn. Lundström/född d. 5 maj 1752/död 17 mars 1812." Han erhöll bur
skap som hattmakare 1786 och efter hans död fortsatte hans änka att driva
verkstaden fram till 1842.

I dunklet under några träd vid kyrkogårdens södra långmur står en 60
cm hög gjuten sten med en reliefdekor aveklövsranka med ekollon mot
en prickhuggen grund, vilket ger ett livfullt intryck. På stenens framsi
da är infällt en vit marmorplatta och stenens ovansida har prytts av ett
nu förkommet vit marmorkors. Marmorplattan har endast inskriptionen
"Carl Psi1ander". Stenen är ett gott exempel på 1800-talets framväxande
stileklektisism. Denne man, Carl Fredrik Ferdinand Psilander, föddes 1818
i Malmö, som son till stadskomministern och slottspredikanten Nils Chris

topher Psilander. Han gick den militära
vägen och nådde premierlöjtnants grad.
Carl Psilander erhöll avsked ur krigs
tjänsten 1861 och bosatte sig som jord
brukare på majorbostället Björserud i
Frändefors sn men avled 1863 på Väners
borgs lasarett. Hustrun Fredrika f. Nycan
der hade han gift sig med 1858. Fredri
ka Psilander kom hösten 1865 att vid tor
get i Vänersborg, öppna en skola med
omfattande verksamhet för flickor. Den
bestod aven "lekskola" för barn i åldern
4 till 7 il 8 år där de i form af lek skulle
inhämta kunskaper. Härifrån flyttades de

Stadsläkare Carl Fredrik Molin (1816- till första klass där även gossar kunde
1857). emottagas. Där meddelades undervisning

i kristendom, svenska språket, väl
skrivning, räkning, svenska historien, geografi, naturlära, sång, gymnastik
samt handarbete. I andra och tredje klassen tillkom ämnen som rit
ning, franska, engelska och tyska samt musik. Undervisningen för
medlades av sju lärarinnor och sju lärare, vilka sistnämnda kom från högre
elementarskolan. Då skolan öppnades hade den 25 elever men redan året
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därpå hade antalet stigit till 47. Fru Psilander drev denna omfattande pri
vatskola till böljan av 1870-talet då hon överlät den och sedermera flyt
tade till Göteborg och troligen inte ligger i samma grav som sin make.

Komminister Fredrik Rådbergs grav med gjutjärnskors samt två urnor likaledes i gjutjärn hustruns
och dotterns namn i relief

Ett antal gravvårdar som uförts helt i gjutjärn tillhör de mer speciella
på kyrkogården. Det äldsta av dessa är det järnkors med breda korsar
mar som sattes upp över Immanuel Gustaf Almqvist. Han var född 13
augusti 1808 som son till sedermera biskopen i Härnösand E. A. Almq
vist. Han passerade de akademiska graderna i födelsestaden Uppsala och
promoverades till med. doktor 15 juni 1835 och blev chirurgie magister
1836. Efter tjänstgöring som bataljonsläkare vid Kg!. Helsinge regemente
och därpå vid Kg!. Westmaniands regemente kom han som provinsial-
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läkare till Vänersborg 1838 där han dog av nervfeber redan 4 maj
1839. På korset finns en längre text gjuten i relief och som avslutas med
orden" - - - minnet ger dig oförställda tårar, verksam redig, god var du,
får de hjertan som din bortgång sårat enda trösten är din sällhet nu." Vid
korsbasen står en gjuten blomma, böjande sig som på väg att vissna, en
symbol för den unge lärarens bortgång och överst på korset framträder
i relief enfjäril som lämnar sin puppa. Detta var en symbol för döden som
inträde till det eviga livets pånyttfödelse.

Ännu ett järnkors är rest över en läkare. Det är ett drygt 130 cm
högt kors vars korsändar är trepassformade utformade och försett med
relief av fjäril lämnad i sin puppa. Under denna vård vilar Carl Fredrik
Molin född 1816 i Göteborg. Han blev i april 1846 med. doktor i Upp
sala. Fick anställning i Göteborg efter fortsatta studier i Paris.

Han antogs 1847 till stadsläkare i Vänersborg och 1850 även lasa
rettsläkare. Dödsrunan anger "- - - hvilka befattningar han oatbrutet
innehade intill torsdagen den 16 i denna månad (juli 1857) klockan 9 om
aftonen, då han, efter endast några dagars sjukdom, fridfullt insomnade
till den sista hvilan - - - Sitt läkarekall utöfvade han med den fram
gång som vidsträckt erfarenhet och städse fortsatta studier beredt och stad
gat och med den omsorg, som hos honom var menniskokärlekens
inspiration, hvarföre han och älskades och värderades högt af alla,
äfvensom för sin tjänstfärdighet och oegennytta - - -" Doktor Molin var
gift med Gustafva Sofia Forsslöf, dotter till slottspredikanten Herman Forss
löf. Två döttrar och en son föddes i detta äktenskap. Fru Molin ingick två
år senare äktenskap med regementsläkaren Karl Fredrik Danelius i
Vänersborg. Han utnämndes även till t.f. stads-o lasaretts- och kurhus
läkare här i staden. Någon gravsten över läkareparet Danelius finns ej beva
rad men däremot över hans fader, karduansmakaren Erik Danelius och
hans hustru Maria Katarina Lundström, belägen inte långt från dr Mo
lins grav.

Liknande järnkors är också rest över komministern Fredrik Råd
bergs grav belägen i kyrkogårdens nordöstra hörn. Han föddes 23
februari 1789 i Vänersborg och var son till krigsrådet Anders Råd
berg och Christina Thornton, vars gravhäll är bevarad, uppställd vid kyr
kans korvägg. Efter studier i Uppsala prästvigdes han 1818 och blev seder
mera rektor för Nya elementarskolan i Stockholm i vilken syssla han efter
trädde Carl Jonas Love Almqvist. Samtidigt predikade han i Stock
holms kyrkor. Då hans predikningar ofta hade ett radikalt innehåll
med, som det uppfattades, en revolutionär anstrykning, kom han i en tvi
velaktig dager. Fredrik Rådberg lämnade 1831 sin rektorspost efter en
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schism då en av honom författad lärobok i kyrkohistoria refuserats. Han
tillträdde en komministertjänst i Tengene i Skaraborgs län varifrån han
1835 flyttade till Vänersborg för en motsvarande tjänst. Samma år
blev kyrkoherdetjäntsen ledig i Vänersborg och vid valet till densamma
erhöll han majoriteten av rösterna. Trots detta förbigicks han vid till
sättningen. Till ny innehavare utsåg guvernementspastorn Carl Adolf Carls
son. Anledningen till detta antas ha varit att Rådberg efter sin Stockho1mstid
var föga väl ansedd hos berörda myndigheter på grund av sina obekväma
åsikter. Av trycket gav han 1841 "Husmanskost på vers och prosa", en
bitvis frän satir över småstadslivet. Fredrik Rådberg ansågs som en
religiös-filosofisk utopist och dessa sina ideer utvecklade han i det
1839 tryckta verket "Friedland, romantisk, litterär och politisk dröm".
Han ingick äktenskap 1822 med Carolina Augusta Castorin, (1795-1872).
De fick dottern Fredrika (1822-1845), begravd i föräldrarnas grav samt
sonen Carl Frithiof Rådberg (1830-1892), lektor i Vänersborg och
begravd på Strandkyrkogården i Vänersborg. Det höga gravkorset är flan
kerat av två närmast arnforaliknande urnor, äfven de i gjutjärn, som i reli
ef återger hustruns resp. dotterns namn och årtal. Fredrik Rådberg
avled 1853 och hans hustru överlevde honom med 19 år. I Tidning för
Wenersborgs stad och län publicerades vid hennes frånfälle 9 oktober 1872
en längre tillfällighetsdikt av Zacharias Ludvig Barkstedt, stadens
främste vad sådana'poem beträffar:
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"Det skymmerför min blick, som fordom var så klar och ljus,
Knappt ögat skönjer vägen mer till min Faders hus,
Och själen irrar kring lik arkens dufva.
Du klara stjerna, tindrande vid norra portens rand
Som lyser, lik en Farus, vilsne seglaren till strand
Min fot ledsaga till en vänlig tufva!"

"Det mörknar mer och mer - o jag förstår... min levnadssol
Sig sänker sista gången från sin höga purpurstol
Och vinkar mig att följa sig tillika.
Lik Stefanus, jag skådar i en öppen himelssky
Förlossarn på sin Faders arm, till honom vill jag fly,
Så suckar brustet hjerta uti qvällens bönestund*),
Så klagar äfven turturn i en rosig myrtenlund,
När maken lyft till flyg t den spända vingen.
Men du, med barnasinet, ack så oskuldsfull ochfrom...
Från jordens grus dig svinga glad i ljusets helgedom
Till din tillredda plats i englaringen!

Z. L. B.

*) Klockan 4 lördags eftenniddagar ringes alltid till "helgernål".

Ett flertal sådana tillfållighetsdikter återfinns i denna tidning undertecknade
med denne poets signatur.

Komminister Fredrik Rådbergs bror med familj, Daniel Rådberg, äI: lika
ledes begravna på denna kyrkogård. Deras gravplats är en av de största,
omgiven av ett rikt utsmyckat gjutjämsstaket i nygotik. Vid gravens huvud
ända står en stor natursten vilken ursprungligen legat på en täck, natur
skön plats och på denna skall makarna suttit då de ingick förlovnig. Den
kom att prydas med ett vitt marmorkors. Mot stenen lutar sig två mar
morplattor fonnade som en bokrulle med hoprullade ändar och med tex
ten: "Fältkamreren Daniel Rådberg/född den Ste oktober I790/död den
Ste december 18S4f'på den ena platttan och på den andra "FrulHedda Råd
berg/född den 8 september I80S/död den 10 februari 1877". Ett stycke
framför ligger två kvadratiska sten i svart granit med snedställd översida.
På båda är en blankpolerad text mot en matt oval omgiven av blank ytter-
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Fanjunkaren. hamninspektorn. tillfäl
lighetspoet Zacharias Ludvig Barkstedt.
(1810-1877).

kant. Dessa minner om de båda ogifta döttrarna Amelie Rådberg (1832
1899) och Josephine Rådberg (1835-1927). Daniel Rådberg föddes i Väners
borg. Efter studier i Uppsala blev han bl.a. e.o. kammarskrivare i krigs
kollegiet 1813, fältrevisor i andra armekårens generalkrigskommissariat
1814 och efter hovrättsexamen 1816 slutligen fältkamrar vid Kgl Väst
göta Dals regemente, en befattning han kvarstod i vid sin död 1854. Efter
änkefru Hedda Rådbergs, f. Ahlrot död tillsköt makarnas fem barn i sam
band med arvsskiftet medel till en fond med namn "Rådbergska fonden
för fattiga fruntimmer". Donationen 1874 var på 1000 kronor och
avkastningen skulle årligen användas till två pensioner åt: "- - 
Venersborgs samhälle tillhörande fattige fruntimmer." och att utdelninen
skulle ske vid jultiden.

Ett stycke från doktor Molins gravplats och nära faltkamrer Råd
bergs finns en hög, rak, upptill tresidigt avslutad gjutjärnsvärd, nära två
meter hög. Den gjutna relieftexten lyder i all enkelhet: " C. G. Söderberg/född
1817/död 1869": Vården har en mycket rik gjuten nygotisk dekor, som
närmast för tanken till masverket i ett nygotiskt kyrkfönster. Överdelen
krönes av ett kors och flankeras av två små filialer. Runt 1800-talets mitt
växte, inte minst genom industrialismens nya och föränderliga förutsättningar,
de så kallad nystilarna fram i såväl arkitektur som heminredning och för
konstindustriprodukter. 15- 1700-talens stilar togs upp och omskapades.
Den medeltida gotiken intresserade man sig även för men här i landet kom

den i mycket ringa omfattning till använd
ning för profana ändamål. Däremot som
en idealstil inom kyrkliga områden blev
den nästan allenarådande. Denna grav
vård är alltså synnerligen tidstypisk och
representativ. Carl Gabriel Söderberg
var född på Vänersnäs. Efter skolgång i
Vänersborg kom han i lära hos färgeri
fabrikören A. J. Landström och efter
erhållet gesällbrev praktiserade han på
åtskilliga platser, bl.a. i Stockholm deri
från han återvände på 1840-talet till
födelsestaden och arrenderade ett färgeri.
Han förvärvade 1844 borgmästare Jonas
Bergius fastighet vid Residensgatan i
nordöstra hörnet mot Kronogatan (där i
början av 1900-talet det numera rivna
varmbadhuset uppfördes) och anlade
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fårgeri som han allteftersom kraftigt utvidgade och förbättrade så det blev
en omfattande verksamhet av industriell karaktär. Inte minst då han som
maren 1855 företagit en längre studieresa till Frankrike, Tyskland och
England inhämtade han kunskaper och ideer samt knöt viktiga han-

Nygotisk gravsten av ljusgrå granit rest Över postinspektÖren m m Håkan Fredrik Gasslander.

delsförbindelser, inte minst för att införskaffa goda fårgstoffer. Detta ledde
till en omfattande utbyggnad året därpå. Han kunde inte bara erbjuda fårg
ning av garner utan hade även ett appreturverk samt ett tryckerverk för
tygtryck vilka plattor numera förvaras på Vänersborgs museum. Trots
iråkad ohälsa arbetade han idogt vidare men som dödsrunan skriver: "
- - Oförberedd och midt under sysslandet med sina affärer öfverraskades
han af allshärjaren, som obemärkt blåste ut den svaga lågan i hans
lifslampa - - _". Hustrun Nelly f. Baumbach överlevde honom och torde
även hon vila i denna grav ehuru hennes namn ej återfinnes på vården.

Två ytterligare gravvårdar i gjutjärn av samma utförande som den Söder
bergska finns på Kapellkyrkogården. Den ena är rest över apotekaren Pehr
Severin Pyhlson (1793-1877) och hans hustru Anna Sofia f. Dahl
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(1806-1882). Apoteket i Vänersborg
innehades vid stadsbranden 1834 av
John Henrik ForshaelI. Det förstördes i
grund men rörelsen övertogs av P. S.
Pyhlson 1835 som byggde upp en ny apo
teksbyggnad i sten med en harmonisk,
klassicerande fasad, på den avbrända
apotekstomten, i nordvästra hörnet
Drottninggatan - Edsgatan. År 1871
överlät han det på sin son Johan Severin
Pyhlson vilken i sin tur drev det fram till
1877. Apoteksverksamheten förblev
här fram till 1960-talet då den flyttade till

Postinspektören m m Fredrik Håkan sina nuvarande lokaler på Sundsgatan 8 a.
Gasslander. Under texten finns på denna liksom på de

andra två identiska, två nedåtvända,
korsade facklor, inte ovanlig dödssymbol.

Den tredje nygotiska gjutjämsgravvården med samma utformning min
ner om fanjunkaren, hamninspektorn m.m. Zacharias Ludvig Bark
stedt (1810-1877), vars minne kanske främst lever kvar som en populär
tillfållighetspoet. Han var född i Stockholm, antogs vid Andra Gardet vid
vars musikskola han blev underlärare. År 1837 tog han avsked och blev
oboist vid Västgöta Dals regemente. 1842 blev han fanjunkare och tog
avsked 1865 då han tillträdde en tjänst som hamnkapten i Vänersborg.
Övriga uppdrag Barkstedt beklädde var som kassör i såväl Frivilliga Brand
kåren som Skarpskytteföreningen och var ledamot i Sundhetsnämnden.
Vid olika händelser, jubileer och liknande inom de båda förstnämnda sam
manslutningama diktade han en lång rad tillfållighetspoem liksom till lands
tingets möten, UVHJ:s invigning, till ångbåtsfärder liksom för att hylla
Qvinnan. Z. L. Barkstedt hade uppenbarligen ett gott språkligt öra,
skämtsinne och musiköra, egenskaper som kom väl till pass för denna
verksamhet vilket ävenledes medförde att han gavs en framskjutande posi
tion inom Par Bricole i Vänersborg.

En stilmässigt närstående gravsten till de tre här omnämnda kom att
resas över Fredrik Håkan Gasslander. Denna 149 cm höga sten är
utförd i granit och med en uppåt spetsig form. Även denna har en klar
nygotisk reliefdekor påminnande om masverket i nygotiskt kyrkfönster,
men här är materialet den hårda graniten. Detta är en stensort som
börjar komma till användning från 1850-talets mitt bl.a. av Granitakti
ebolaget Kullgrens Enka i Bohuslän, som möjligen kan ha tillverkat denna
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sten, då den förekommer i deras prospekt. Tidigare under perioden
frarn till 1830- 40-talen var sedimentära stensorter som kalksten och sand
sten vanligast eller snarast allenarådande. Fredrik Håkan Gasslander gjor
de karriär inom länsförvaltningen, blev landskanslist i Älvsborgs län 1812,
länsbokhållare 1813 och fick landskamrers titel 1817, utnämndes 1819
till kronofogde i Marks fögderi 1819 och landskarnrerare i Älvsborgs län
1836-1851. Då landshövding Paul Sandelhielm hastigt dukade under för
1850 års koleraepedemi i Vänersborg utnämndes Gasslander till t.f. lands
hövding fram till dess Bengt Christer Bergman tillträdde detta ämbete
varefter han verkade som postinspektör här i staden. Som medlem av Par
Bricole reste detta sällskap vården över honom.

En av de stora, imponerande gravstenarna på kyrkogården No 1 är den
som restes över landssekreteraren Carl Oscar Almqvist (1813-1875) och
hans hustru Fredrique f. Agrell (1826-1918) och sex av deras barn. Det
är en närmast fyra meter hög obelisk i ljus granit krönt aven rikt
godronnerad urna. Även denna vård återkommer i Grantiaktiebolaget Kull
grens Enkas annonser men mönsterskydd var något man under förra seklet
inte respekterade varför även andra stenhuggerier har likartade model
ler. Runt om graven löper ett mycket rikt dekorerat gjutjämsstaket i nyre
nässans, fastsatt i en granitram. Gravytan är grusad. Detta är alltså ett
mycket typiskt exempel på en påkostad, högborgerlig gravanläggning som
ännu är kvar i ursprungligt skick.

Minnesrunan över C. O. Alqvist inledes sålunda: "Liksom den hätjande
siroccovinden sliter bladen från Söderns ros, så bräcker och den isande
nordankölden inom våra fjellryggar de starkaste naturer och visar oss san
ningen af den dagligen upprepade lärorika satsen: 'Idel förgänglighet äro
alla människor, huru faste de än stå!' Vi döma efter ytan, men se ej den
maskstugna kärnan och när våra förhoppningar stå som bäst i blomma,
behöfva de blott en flägt af dödens kalla andedrägt för att brytas till tröst
lös sorg. Helt plötsligt har den vänsterhänte liemannen vändt om timglaset
vid tröskeln till ett glädjens hem och vinkat till sig husfadern från en tal
rik familje- och släktkrets. Strax på nyåret insjuknande landssekretera
re Almqvist i en som det tycktes lindrig bröståkomma, hvilken dock allt
mer förvärrades och närmade sig kroppens ömtåligaste delar, så att
den slutade med döden förliden afton. - - - "

Carl Oscar Almqvist föddes i Gränna 1813 och kom till Vänersborg
på 1840-talet som länsnotarie och utnämndes 1847 till landskamrer, vil
ket ämbet han "- - - utöfvat - - -i ett af vårt lands vidsträcktaste län har
han utmärkt sig för omutlig redbarhet om än hans sätt varit mera sträft
än hvad man i dagligt tal kallar tilldragande - - _". Dessutom inneha-
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de han många andra värv såsom ordförande i Göteborgs och Bohus läns
samt Älvsborgs läns gemensamma hypoteksförening och Vänersborgs
drätselkammare, styrelseledamot för länets lasarett och kurhus, ombud
för stadens vid Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnvägsbolags stäm
mor m.m. Dessutom arbetade Almqvist ivrigt för genomförandet av repre
sentationsreformen 1866, då ståndsriksdagen avskaffades och tvåkam
marriksdagen infördes. Han gifte sig 1844 med Fredrique Agrell med vil
ken han fick nio barn.

I Tidning för Wenersborgs stad och län måndag l feb 1875 kan man
läsa följande referat av begraVningen som torde varit av imponerande utform
nmg:

"Likbegängelse. Igår förmiddag jordfästes högtidligen stoftet af
landssekreteraren och riddaren C. O. Almqvist. Den ovanligt talrika pro
cessionen, till det mesta bestående af embets- och tjenstemän, satte sig
i rörelse från sterbhuset kl 1 middagen. På den improviserade, af grönt
och blommor, smakfullt prydda likvagnen höjde sig likkistan öfversål
lad av kransar och blommor. Prestaverne fördes af hofmarskalken och
riddaren C. F. v. Mentzer samt översten och ridd. E. Elers. I likproces
sionens båda främsta led sågos sex af den aflidnes söner och derefter den
yngste sonen beledsagad af kammarherren m.m. C. E. C. Kuylenstier
na. Den aflidnes ordensdekoration, Nordstjerneordens lilla kors, bars af
nordstjerneriddaren landskarnreraren 1. M. Ryding. När processionen inträd
de i vapenhuset uppspelte orgeln en sorgmarsch och sedan liket blifvit
uppställdt på sin katafalk i högkoret och processionen intaget platserna
derintil1 uppstämdes första versen af psalmen 425 hvarefter jordfåstningen
af församlingens kyrkoherde förrättades efter vanlig ritus. Sedermera träd
de predikanten inför altaret och mässade hvarpå följde sista versen af för
utmärnnde psalm och dermed slutades den gripande akten som hade fyllt
templet med åhörare av månget öga med tårar. .

Liktåget satt sig sedan igång till gamla kyrkogården der de jordiska kvar
lefvorna nedsänktes i familjegrafven och processionen upplöstes".

Även hans farfars bror Anders Almqvist (1744-1792) och hans farbror
Harald Almqvist (1773-1849) var landssekreterare i Älvsborgs län.

Av dessa återfinner man här Harald Almqvists grav, ett åttkantigt post
ament med ett kors därpå, allt i granit. Denne var född på Visingsö 1773,
gick den juridiska banan där han uppvisade en lång rad tjänster där han
tjänade det allmänna, blev landssekreterare i Älvsborgs län 1805 och hade
under kriget 1808-1809 och 1814-1815 ett grannlaga arbete som med
förde en rad svårigheter, men vilka han skall ha löst med orubblig rät
trådighet, allvar och noggrannhet parat med foglighet, välvilja och
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hovsamhet. År 1821 utmändes han så till häradshövding i Åse, Viste, Kål
lands, Bame härader, men var bosatt här i staden vid Kungsgatan nära
kyrkan, vilket hus han fick se gå upp i lågor vid stadsbranden 1834. Året
1835 förvärvade han den herrgårdsliknande byggnaden "Skansen",
nuv. Edsgatan 2 från generalmajoren Wilhelm Albrecht d'Orchimont. Harald
Almqvist förenades 1806 i äktenskap med Margareta Chatarina Krull dot
ter till borgmästaren Jonas Krull (se ovan).

Som solen strålar i ett muntert tummel
Så hastigt skymmes bort af blott en sky
Det reser sig och fort ett dystert kummel
På soligt fält med rosors skära hy
Du satt så nyss vid egna kära härden
Och gladdes åt ett hopp, som log mot dig,
Du trodde minst det gällde "sista färden"
Ditbort på grafvens kulna, märkta stig

Nu höstens vindar yra kring din kulle
Och jordens svepduk nedlägges der
Men anden dog ej, tu hand lefva skulle
Förgängligt blot det som af jorden är
En glansrik tråd inväft vänners hjertan
Ditt mine skall der ständigt skimra fram
Det skall förnya, men och mildra smärtan
Samt allvargöra hvarje stundens glam

Men vården SJELF man rest i vänners minne
Den ståndar alltid ofördunkelig
Hvad man har verkat efter själ och sinne
Den skriften står der outplånelig.
Sof godt, sof djupt! tu till de dina Herran
De hårdt betrycktas Fader, såda skall:
HAN slår, men tröstar dock, båd' när och fjärran,
HANS stränghet stor; men och HANS godhet all!"

Dessa tre strofer är ur en femstrofig tillfälighetsdikt av "K", publice
rad i Tidning för Wenersborgs stad och län med anledning av läraren vid
Vänersborgs elementarskola Wilhelm Gotthard Baalacks död 12 novem
ber 1857. Han begrovs på Kapellkyrkogården .
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Dessa få gravar som här behandlats får representera hur gravstenarnas
utformnig ändrat sig under tiderna alltefter de skilda epokernas smak och
konstuppfattning. De visar också att det för flertalet människor inte
var givet att det sattes upp en minnesvård över dem, utan hundraden, ja
tusentals vänersborgare har gravsatts på såväl stadens ursprungliga
kyrkogård .vid kyrkan som på de kyrkogårdar som anlagts därefter,
under blott en anonym kulle, men de är ändå en länk som bildar staden
och ortens historia.
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Arskrönika 1994
De stora katastroferna tror man ibland är för evigt undanröjda av teknikens
framsteg, av människans ständiga strävan efter det perfekta. Färjan
Estonia satte åter människan på plats. Tro inte att du kan trotsa havet, ele
menten, vinden och naturens kraft. Det känns overkligt att 800 människor
samtidigt dör i en olycka som tydligen alla båtbyggarmänniskor vetat om
att den kunde hända eftersom liknande olyckor har hänt förut. Efter kap
sejsningen av "HeraId of the Free Enterprise" utanför Briigge 1987 med
delade nyhetsrapporteringen att nu skulle dessa färjors konstruktion ses
över, denna olycka skulle inte kunna upprepas. Så gick det med det tek
nikerlöftet. Människans oförmåga kommer till ett annat uttryck när
man tänker på att den här sortens olyckor läser man om lite då och då fast
då handlar det om skorvar som sjunker i Indiska Oceanen eller andra mer
underutvecklade farvatten än Östersjön. Dessa olyckor ägnar man ett för
strött intresse och bläddrar strax vidare till mer intressanta ting som exem
pelvis Christer Sjögrens skilsmässa och eventuella förhållande med
Lotta Engberg. Medkänslan krymper fort med avståndet.

Sydafrika tog ett stort steg ur sina problem den dagen som Nelson Man
dela installerades som president. Hade någon för 10 år sedan påstått att
livstidsfången på Robben Island en dag skulle ta hand om landets hög
sta ämbete så hade han blivit utskrattad. Nobels fredspris till terroristen
Yassir Arafat tillhör också bevisen för att verkligheten kan överträffa den
absurdaste dikt.

Efter decennier av beslutskramp har vi nu kommit fram till att vi skall
bygga en bro mellan Danmark och Sverige. Revymakarna i "På Håret"
försökte övertala miljöminister Olof Johansson till att ställa upp på
en bro med argumentet: "Okej Olof, vi bygger ingen bro från Sverige,
vi bygger den från Danmark i stället."

1994 var ett valår med mycket spännande händelser för den politiskt
intresserade. Ny demokrati lyckades med bedriften att alldeles utplåna
sig själv i en hejdlös karusell med partiledarbyten och kastning av paj åt
höger och åt vänster. I vårt lilla Vänersborg lyckades däremot ett annat
parti, Folkviljan, hösta in 20 % av rösterna på att vi inte skall bygga flyg
plats, inte bygga motorväg och inte äta lunch, en storslagen ideologisk
vision som tydligen skall leda Vänersborg in i framtiden. Så många rös
ter på Ayatollah Lanestrand är ett underbetyg åt de andra partier som dra
git det kommunala lasset under alla år. P-skivan var årets politiska
innovation, och den dag man täckte över de förhatliga parkeringautomaterna
var en lyckodag. Myntterrorn var över. Nu hotar sossarna med att åter-
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införa betalparkering, att åter överlämna oss i händerna på den lille skarp
ögde och Norings magre pojk, dessa kringströvande rovdjur i männis
koklädnad.

1994 var året då Vänersborg fyllde 350 år, en aktningsvärd ålder, men
Vänersborg är en pigg åldring. Det har de senaste åren blivit populärt att
påstå att Vänersborg har sin framtid bakom sig. Därför var det kul att se
en utredning där man hade undersökt 250 svenska städer med mellan fyra
tusen till 25000 invånare. Utredarna, ett konsultföretag med det egendomliga
namnet Kairos Future AB, hade tittat på olika faktorer som näringsliv,
ekonomi, stadsliv, kultur med mera och kommit fram till att av 250 stä
der tillhörde Vänersborg de 40 som har framtiden för sig i Sverige. Något
att läsa för de gnälliga besse1Wissrar som breder ut sig på Ela:s insändarsidor.
Jubileumsåret invigdes med ett praktfullt fyrverkeri och därefter har året
varit fyllt av evenemang av hög klass. Vid Vänerparken kunde Prinsessan
Desiree Friherinnan Silverskiöld inviga Andarnas Skepp, en mycket vack
er skulptur av glas och smide skapad av Kjell Engman. Det är NCC Fas
tigheters tack till vänersborgarna för att man fått bygga om lasarettsområdet.
Vårt vackra museum blev återinvigt efter att ha gjorts om till ett
museernas museum återskapat så som det såg ut för lm år sedan då Johan
Adolf Andersson såg sin skapelse färdig. Vår egen riksantikvarie Erik
Wegraeus invigde med sedvanlig bravur.

Vänersborg fick i år sin historia uppdaterad aven mellerudsfödd
flicka vid namn Britt LiljewalI.

Det genom de senaste åren så förhånade plastschabraket i Plantaget fick
i år avlösning aven lusthusliknande illgrön paviljong som invigdes i febru
ari med bland annat sång av Björnligan. Kören sjöng en kantat som skri
vits av gamle musikdirektören Erik Alvin med text av G Helander till sta
dens 300-årsjubileum, ett riktigt gammaldags lokalpatriotiskt stycke av
en sort som inte skrivs idag. Lyssna här till tredje versen:

Här kärlek bor som hjärtan tänder
till denna stad vid Vänerfjärd
Vart tanken sig i världen vänder
den söker sig till hemmets härd
var lys,er bättre himlasolen
än på hemmets park och torg
högt välves himlarymdkupolen
här är vår rikedom vårt Vänersborg
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Det var Lions club som firade sitt eget 40-årsjubileum med att skän
ka denna Per Molnitritade skapelse till staden. Björnligans och Birger Sjö
bergssällskapets strå till jubileumsstacken var en konsert med Mikael Sam
uelsson, Fantomen på Operan, en fin sångare, musiker och skådespelare,
vars far en gång bott i Vargön. Mikael Samuelsson blåser av dammet på
Birger Sjöberg genom annorlunda tolkningar och ett härligt skådespe
leri. Georg Riedel hade också fått uppdraget att tonsätta och arrangera
tidigare ej tonsatta dikter, en del ganska svåra och mörka dikter ur
Kriser och kransar.

Som en av höjdpunkterna under året får räknas nationaldagsfirandet
som kunde firas i närvaro av kungaparet, direktsänt i TY. Vår drottning
Silvia såg ut att uppskatta gillesbrodern Frank Johnssons sång. Fin PR
för vår stad. Kungaparet vandrade in vid Gågatans södra entre genom en
stadsport som länsmuseet har skapat, så som den kunde ha sett ut
någon gång på 1600-talet. Det är spännande att stå vid porten och
tänka sig hur livet levdes här av våra förfäder.

1994 har också varit tältfesternas år, då ölet flutit i strida strömmar på
gator och torg. Fina dagar och kvällar kunde det samlas upp till 3000 män
niskor på torget, vilket visar att vänersborgarna kan gå att locka ut om
bara tillfället är det rätta, och ölen är lagom kyld. Det var dock svårare
att dra folk ned till Sanden, ett projekt som har fått utstå mycket spott och
spe under sitt första år. Jag tycker om själva iden, platsen är perfekt för
utomhuskonserter i stil med Ulf Lundells, men väder och vind kan få de
mest lysande uppslag att rinna ut i sand. Här kunde också ett stort antal
vänersborgare lyssna till uruppförandet av Navigare, en verk för kör och
stor orkester komponerat av arrangören och producenten Tommy Hans
son. Musiklivet i Vänersborg är fantastiskt, vilket kommer att framgå av
den CD med vänersborgsmusiker som Tommy Hansson producerar
just nu. Alla aktiviteter på Sanden fick de förhatliga Kanadagässen att
flytta till Vänerparken i stället och på de gräsmattorna kunde man inte
sätta ned ens en barnfot mellan alla hundbajsliknande korvar. Kan
man inte göra Gåsfärs av dessa fågelfän och exportera den till Europa.
Innevånarna i EU tvingas ju tydligen äta all möjlig smörja enligt kam
panjen Nej till EU. Denna sommar fick vi stekande sommarhetta efter
ett antal blötkalla somrar i rad. Stämningen i Vänersborg blev nästan som
runt Medelhavet, med uteserveringar och lättklädda flanörer som van
drade i maklig takt i Gågatans värme. Campingen vid Ursand hade lysan
de tider med många långväga gäster från hela Europa.

Jubileumsåret förde också med sig flera idrottsliga begivenheter.
Under en het sommarvecka samlades hela den svenska cykeleliten till sven-
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ska mästerskap. Tävlingscyklister har min fulla beundran, själv får jag
mjölksyra bara genom sitta på en cykel nedför Dalbobron. Dessa gossar
och flickor kan cykla i 40 km/tim mil efter mil i stekande sommarhet
ta. Man kan ju i och för sig fråga sig varför, men i idrottens värld
lyser ofta förnuftet med sin frånvaro. Det är väl antagligen därför idrott
är spännande. I idrottens värld har norrmännen haft en stark säsong med
en väldig massa bedrifter uppenbarligen iscensatta för att göra oss
svenskar surmulna och avundsjuka. OS i Lillehammer blev en succe både
för arrangörerna och för idrottsmännen fra Norge. OS-guld i ishockey
och ett guld av Pillan Westin fick vi trösta oss med.

Det jubileumsevenemang som väckt mest uppmärksamhet utanför sta
dens gränser är antikhandlare Bo Knutssons skapelse Glasfestivalen. Här
samlades glaskonstnärer från hela världen för att under en intensiv
vecka blåsa glas, utbyta erfarenheter, umgås och ställa i ordning utställ
ningar på de mest oväntade platser runt om i staden. Gamla vattentornet
visade sig vara en höjdare bland utställningslokaler. Där ställde den unge
konstären Björn Stern, med släkt på Vänersnäs, ut de mest galna skapelser.
Ett gapande manshuvud beklätt med morfintabletter och en uppblåsbar
Barbara skakade en del av de mer traditionsbundna besökarna. I Stora
Bio hade Kjell Engman utnyttjat den fina lokalens alla möjligheter till
en installation med ljus, ljud och bild. Stora Bio, vårt föreläsningsinstitut
i Birger Sjöbergs diktning, är en pärla som från och med i år tyvärr inte
går att driva som biograf på grund av för dålig ekonomi. Stora Bio hör
till min barndom, här stod min farfar och rev biljetter som man sedan blås
te i när reklamfilmen började. Jag kommer fortfarande ihåg hur den smatt
rande rösten lät när den vackra ridån drogs åt sidan för reklamfilmen: "Film
staden för inspelning avannons och reklamfilm, Svensk filmindustri, tra
lalalaia", och sedan följde ofta den kusliga upplysningsfilmen om tand
trollen Karies och Baktus, två charmiga gynnare som byggde bo och idka
de gruvdrift i tänderna med hjälp av tryckluftsborr. De skrapades sedan
elakt ned i svalgets hemska djup aven tandborste belagd med den
pepparmintsmakande tandkrämen Pepsodent, som bekant även bra mot
gula hinnor. Efter det att "Brylkräm tänt stjärnor i ditt hår" var det
sedan dags för Johnny Weismiiller som Tarzan, apan Cheeta och tarzans
brallis Jane, vecka efter vecka. Jag hoppas verkligen att Stora Bio kan
bevaras som den är, jag har hört hemska rykten om att där skulle bli fis
kaffär, en verksamhet som i och för sig saknas i stan, men som väl kan
bedrivas någon annan stans. Som en biprodukt till g!asfestiva!en kan man
nu konstatera att Olof Palme har fått flytta en trappa upp i Kulturhuset.
På så sätt slapp striden om bysten trappas upp ytterligare. På Palmes plats
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hänger nu glasskulpturen Draken, skänkt av bland andra Vänersborgs Söners
Gille.

När jag nu närmar mig slutet för denna krönika så vill jag passa på att
tacka för mig. Nu är det dags för någon annan att ta över krönikörska
pet, ett uppdrag som jag är mycket stolt över att ha haft i 12 år.

Nu har jag skrivit fler krönikor än pappa Sven så den familjeintema kam
pen är vunnen. Det jag inte har kunnat slå i kvalitet har jag i alla fall sla
git i kvantitet.

Allhelgonaafton 1994

Håkan Lind
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MINNESRUNOR 1994 - 1995
Under tiden juli 1994 t o m juni 1995 har 24 Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra
bortgångna Gillebröders minne.

Brukstjänstemannen Torsten Ågren, född den 7 oktober
1903 i Strömsnäsbruk, avled i Vänersborg den 12 maj 1993.
Efter genomgångna studier vid Varbergs Realskola och
SundsvalIs Högre Allmänna Läroverk, genomgick han
Filip Holmqvists Handelsinstitut i Göteborg. Efter avlagd
examen där, studerade han konstvetenskap och språk i Hei
delbeg och Oxford.
Under åren 1924 - 1969 var han anställd vid Wargöns Bruk.
Vid sidan av sitt arbete hade Torsten Ågren många och
rika intressen. Hembygdsforskning och västgötska kyr
kobyggnaderna ägnade han mycket tid. Hans historiska
forskningsarbete och verk kring Wargöns Bruk och
Ronnums herrgård är värdefulla dokument i vår kommuns
historia. Torsten Ågren var med om att starta Anglo-Swe
dish Society i Vänersborg. Han var en aktiv och engagerad

medlem i Göta Älvdalens Konstförening och i Konstmusei Vänner. Pensionärsföreningen
Lilla Paris hade i Torsten Ågren en kunnig och uppskattad medlem, som under många
år anordnade studieresor och kyrkresor.
Inträdde i Gillet 1969.
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Köpmannen Henry Roslin, född i Vänersborg den 2
december 1906 avled i Trollhättan den 14 augusti 1993.
Efter avslutad obligatorisk skolgång i Vänersborg, fort
satte Roslin sina studier vid aftonskolor och per korre
spondens. Redan som mycket ung fick han kameralt
ansvar i de olika Vänersborgsföretag han var anställd. Det
var företag inom pappershandeln, kolonialfirma och
livsmedelshandeln. Under 1930 - 1940 talen var han
medarbetare och delägare i såväl Axel Dafgårds som Harry
Dafgårds livsmedelsföretag i Vänersborg.
1948 flyttade han med familjen till Borås där han över
tog och drev ett företag som levererade maskiner och utrust
ning tilllivsmedelsföretag.
1965 flyttade Roslin till Trollhättan, där han fram till sin
pensionering svarade för ekonomifunktionen vid Olssons

Herrekipering AB. Under sin verksamhetsbana innehade Henry Roslin många före
ningsuppdrag, bland annat som mångårig kassör i Trollhättans Köpmannaförening.
Inträdde i Gillet 1931.

Mejeristen och lagerchefen Kaj Bertil Persson, född i
Köpingebro den 25 maj 1923, dog i Vänersborg den 16 sep
tember 1993.
Efter genomgången mejeristutbildning vid Alnarps Meje
riskola 1949, erhöll han anställning vid Torrmjölksfabriken
i Vänersborg, där han bland andra arbetsuppgifter svarade
för alla transporter och lagerhållning. Hans sista arbets
uppgifter före pensioneringen var att som platschef svara
för nedmontering och avveckling av Torrmjölksfabri
ken då den lades ner 1987.
Kaj Persson var mycket aktiv inom sitt fack och till
hörde under många år styrelsen för Sveriges Arbetsle
darförbund och ordförande i Svenska Mejeristförening
en. Han var en tid styrelseledamot i AB Boktryck, Hel
singborg.

Han var även engagerad i stadens föreningsliv, som medlem i Lions Club och Sällskapet
Par Bricole i Vänersborg.
Inträdde i Gillet 1976.
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Servicerådgivaren Ingvar Göthberg, född den 20 febru
ari 1932, avled den l januari 1994 i Vänersborg. Efter avslu
tad skolgång i Vänersborg anställdes han vid firman
Granström & Söner, senare Sundin Bilar i Vänersorg. Först
som lagerarbetare på reservdelsavdelningen senare som
servicerådgivare.
1972 drabbades han aven så svår sjukdom att han tving
ades avbryta sin arbetsanställning och blev kort tid där
efter sjukpensionär.
Vid sidan av sitt arbete var hans stora intressen djur
och natur. Hans hobby var teckning.
Inträdde i Gillet 1964.

Linjemästaren Per Gunnar Nilsson, född den 12 juni
1904 i Vänersborg, avled den 22 juni 1994 i Värnamo. Efter
avslutad skolgång erhöll han 1918 anställning som tele
grambärare vid Telegrafstationen i Vänersborg. Han
vidareutbildade sig tilllinjemontör och arbetade senare
som kabelskarvare vid dragningen av rikskabeln genom
Sverige. Som linjemontör tjänstgjorde han på flera plat
ser, bland andra i Stockholm, Gävle och Jönköping.
1937 flyttade han till Vämamo där han tjänstgjorde som
telereparatör fram till 1946, då han befordrades till
arbetsledare och linjemästare vid Televerkets Automat
station. Denna befattning innehade han fram till sin
pensionering 1967. 1986 blev han änkeman. På äldre dagar
började han teckna och måla tavlor i olja. Från ung
domsåren var han intresserad av idrott och spelade under

sin uppväxttid i Vänersborg fotboll i Vänersborgs Idrottsförening.
Inträdde i Gille 1966.
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Kont.rollanten och gymnastikläraren Lars-Olof Widqvist,
född i Vänersborg den 9 september 1919, avled i sin
födelsestad den 14 juli 1994. Under åren 1939 - 1940 utbil
dade han sig till mekaniker vid Yrkesskolan i Vänersborg
och erhöll därefter anställning vid SAAB:s flygplans
tillverkning i Trollhättan. Under åren 1946 - 1947 studerade
han vid Lillsveds Gymnastikfolkhögskola, där han sist
nämnda år avlade gymnastiklärarexamen. Under ett tio
tal år tjänstgjorde han därefter som gymnastiklärare vid
Vänerskolan i Vänersborg och återgick därefter till sin
anställning vid SAAB, där han arbetade fram till sin
pensionering. Han hade då varit anställd vid SAAB
under 30 år.
Som junior var Lars-Olof Widqvist en av Sveriges mest
lovande gångare, men även simsporten, gymnastik och all

män idrott hade i "Lasse" en hängiven och engagerad utövare och ledare. I IFK:s
Vänersborg simsektion var han en uppskattad och framgångsrik tränare under 1940 
1950-talen. Även I K Lira ägnade han sitt kunnande och var under många säsonger trä
nare och ansvarig för ungdomamas kondition och styrketräning. Under 25 år var han anställd
som simlärare och ansvarig för Kommunens simundervisning vid Ursand och vid
Idrottsbadet. Under detta kvartsekel lärde han tillsammans med Arne Andersson många
generationer Vänersborgare att simma. Widqvist var en av de första Vänersborgarna som
erövrade titeln "En svensk Klassiker".
Vid sidan av idrotten var hans stora intresse litteraturen och fritids studier i olika
ämnen. På senare år ägnade han även familjens fritidstorp i Frändefors mycken tid och
intresse.
Inträdde i Gillet 1958.

Rektor Allan Karl Magnus Lindström, född i Vänersborg den 14 juli 1908, avled i Göte
borg den 21 juli 1994. Efter avlagd studentexamen 1927 vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk, fortsatte han sina studier vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, var
ifrån han utexaminerades 1931 och vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där
han utexaminerades 1937. Efter praktik och anställning vid UVHJ, Wargöns AB,
NOHAB, Surahammar, Sörstafors, Mo och Domsjö samt AB Nordströms Linbanor, anställ
des Allan Lindström 1938 i Kungliga Patent- och Registreringsverket. Där befordrades
han till ingenjör 1941 och till förste byråingenjör 1945. Han utnämndes till lektor
1950 vid Tekniska Gymnasiet i Göteborg och utsågs 1960 till rektor vid Tekniska Läro
verket i Skövde.
Allan Lindström blev trots sina olika befattningar på skilda platser, sin hemstad trogen
och pendlade så gott som dagligen till sin villa på Edsvägen här i Vänersborg.
Inträdde i Gillet 1930.
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Expeditionsvakten Erik Jonsson född den 24 oktober
1920 i Vänersborg, dog i sin hemstad den 23 juli 1994.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg, arbetade han under
många år vid Granström & Söners verkstäder på Kro
nogatan. I böljan av 1970-talet etablerade han sig som egen
företagare inom budbranschen. 1978 tillträdde han en befatt
ning som Bud och Expeditionsvaktmästare vid Läns
styrelsens expedition.
Erik Jonsson hade under hela sin levnad ett brinnande intres
se för maskiner och fordon. Hans stora fritidsintresse var
sommarstugan i Dalsland.
Inträdde i Gillet 1946.

Möbelhandlaren Arne Fridolf Hagborg, född i Vänersborg
den 13 maj 1908 avled i sin hemstad den 17 augusti
1994. Efter genomgångna skolor i Vänersborg böljade han
sin långa bana som möbelhandlare i sin fars firma, den redan
1902 etablerade och välkända Hagborgs Möbelaffär i
Vänersborg. År 1941 övertog han firman och drev den fram
till 1969 tillsammans med brodern Valter Hagborg.
Arne Hagborg var under hela sin levnad intresserad och
engagerad i vår stads föreningsliv och innehade många för
troendeuppdrag, bland annat som ordförande i Vänersborgs
Skyttegille och styrelseledamot i Köpmannaförening
en. han var en av initiativtagarna och grundarna av Lions
Club i Vänersborg, där han engagerat och varmhjärtat del
tog i organisationens hjälparbete. Han tillhörde Frimu-
rarorden Räta Vinkeln, Vänersborg.

Redan i ungdomsåren blev Arne Hagborg intresserad av idrottsrörelsen, var en framgångsrik
skytt och bidrog verksamt, både som aktiv skytt och som administratör, till Skyttegil
lets framgångar. Även boxningssporten hade i Arne en stor och värdefull tillskyndare.
För sina insatser inom skytterörelsen innehade Arne Hagborg Sveriges Skytteför
bunds Kungliga förtjänstmedalj och Västgöta Dals Skytteförbunds-, Vänersborgs
Skyttegilles- och Vänersborgs Skyttekrets förtjänstmedaljer. Han hade även hedrats med
Västergötlands Köpmannaförbunds förtjänstmedalj.
Inträdde i Gillet 1930.
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Verkmästare Bengt Gösta Janson, född i Vänersborg
den 7 mars 1920, avled i sin födelsestad den 7 oktober 1994.
Efter avslutad skolutbildning vid Vänersborgs Högre
Allmänna Läroverli:, gick han till sjöss och genomgick utbild
ning ombord i skolskeppet Abraham Rydberg. Då andra
världskriget satte stopp för vidare verksamhet inom sjö
farten, utbildade han sig till tegelrnästare i Sala. Efter tjänst
göring vid tegelbruken i Hulta och Töreboda, flyttade han
till Göteborg, där han tillträdde en befattning som verk
mästare vid Volvo. En befattning som han innehade till
sin pensionering. Han hade då varit anställd vid Volvo i
27 år.
Redan under skoltiden väcktes Bengt Jansons intresse för
idrotten och han deltog tidigt i stadens idrottsliv. Väners-
borgs Idrottsförening hade i Bengt en stor tillgång och han

representerade under många år föreningens representationslag i såväl fotboll som
bandy. Hans framåtanda och glada humör bidrog verksamt till en god laganda. Sitt intres
se för idrott och fysisk träning behöll Bengt genom åren och sedan han 1985 flyttat till
baka till sin hemstad såg vi honom ofta i aktion, såväl på våra tennisbanor som på golf
banan ute vid Onsjö. När Vänersborgs Idrottshistoriska Förening bildades var Bengt en
självskriven medlem ända från starten.
Inträdde i Gillet 1950.
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Distriktschefen Karl Axel Ivan Nymark, född i Vingåker
den 28 januari 1916, avled i Vänersborg den 9 oktober 1994.
Efter avslutad skolgång i Katrineholm erhöll han anställ
ning vid Strands Konfektionsfabrik därstädes. Denna
anställning innehade han fram till värnpliktstjänstgö
ringen, varefter han arbetade på olika konfektionsfir
mor i Alingsås och Göteborg fram till 1942, då han flyt
tade till Vänersborg och till Svenkonfektion på Gas
verksgatan 9. Där arbetade han till fabrikens nedläggning
1955. Han erhöll då en befattning som distriktschef hos
försäkringsbolaget Trygg-Hansa, en anställning som han
innehade i 20 års tid, alltså fram till 1975 då Väners
borgskontoret drogs in. De sista fem åren före pensio
neringen arbetade han vid SAAB i Trollhättan.
Ivan Nymarks stora intresse och engagemang för idrotts

rörelsen väcktes redan i tidiga ungdomsår och då han kom till Vänersborg togs hans stora
förmåga och kunnighet i anspråk av IFK, vars simsektion därmed erhöll en värdefull för
stärkning. Ivan var aktiv som simmare och polospelare samtidigt som han var organi
satör och ledare. Under flera år var han såväl simtränare, tävlingsledare och ordföran
de i Simsektionen och under en lång era var han ordförande i IFK:s huvudstyreise. Sedan
1974 var han ordförande i Kamratveteranerna. När Vänersborgs Idrottshistoriska För
ening bildades var Ivan en självskriven ledamot av den första styrelsen, där han intill sin
bortgång verkade som studieledare.
Mycket möda och stort intresse ägnade Ivan åt vår stads Folkrörelsearkiv, vars ordfö
rande han var sedan 1991. Det var på Ivans initiativ som Föreningen Älvsborgs läns Folk
rörelsearkiv blev till och han var den drivande kraften i uppbyggandet av Länsarkivet.
Vid sidan om idrotts- och folkrörelsearbetet var kolonistugan på Holmängen Ivans stora
intresse.
Inträdde i Gillet 1985.

Bankkamreren Knut Harry Tidstrand, född den 15 febru
ari 1909 i Vänersborg, avled i sin födelsestad den 9
oktober 1994. Efter avlagd rea1sko1eexamen 1926 vid
Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk fortsatte han
sina studier vid Göteborgs Handelsinstitut, varifrån han
utexaminerades 1931. Han fick därefter anställning vid Spar
banken i Vänersborg. 1937 befordrades han till bokhål
lare. 1942 utsågs han till föreståndare för Sparbanksfili
alen i Vargön och 1953 befordrades han till kamrer.
Han genomgick Sparbanksskolan 1949. Harry Tids
trand föreblev Sparbanken trogen under hela sitt yrkes
verksamma liv. Även efter sin ordinarie pensionering
fortsatte han sin bankmannagärning och då han vid 78 års
ålder helt avslutade sin tjänstgöring hade han arbetat
inom samma företag i inte mindre än 54 år.

Vid sidan av bankarbetet var Harry Tidstrands stora intressen frimärkssamling och musik.
Inträde i Gillet 1969.
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Disponenten Malte Sixten Lindgren, född i Vinne, den 16
oktober 1914, avled i Vänersborg den 3 oktober 1994. Efter
avslutade studier vid Alnarps Lantbruksinstitut erhöll
han anställning som arbetsledare vid Vänersborgsortens
Mejeriförening. Inom företaget avancerade han och
befordrades 1947 till disponent, en befattning som han inne
hade fram till sin pensionering.
Sixten Lindgren var intresserad av vårt stads förenings
liv, tillhörde Sällskapet Par Bricole, sångkören PB och Fri
murareorden Räta Vinkeln.
Vid sidan av arbete och föreningsliv ägnade han även stort
intresse för jakt och fiske.
Inträdde i Gillet 1977.

Köpmannen Karl Axel Arne Thunblad, född i Vänersborg
den 24 augusti 1915, avled i sin hemstad den 1 november
1994. Efter avslutad skolgång böljade han arbeta i sin faders
firma, Axel Thunblads Speceriaffär, som låg i kors
ningen Residens- och Kronogatorna. Vid faderns frånfalle
övertog Arne Thunblad rörelsen, som han med fram
gång drev under många år. Några år före pensionsål
dern överlät han rörelsen och tog anställning vid K
Konsults Vänersborgskontor.
Arne Thunblad var mycket intresserad av livet i sin
hemstad och följde noggrant utvecklingen i vår stad.
Sedan barndomen var han intresserad av idrott och del
tog med framgång som bordtennisspelare i BTK Olym
pia. Han var synnerligen god gymnast och inom den
allmänna idrotten representerade han Vänersborg i flera

grenar. Arne Thunblad var en naturmänniska och under sin vistelse ute i det fria foto
graferade och målade han mycket. Även musiken låg honom varmt om hjärtat och han
trakterade med värme både gitarr och violin.
Inträdde i Gillet 1955.
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Åkeriägaren och handlanden Harry Falk, född i Flo den
25 december 1906. Avled i Vänersborg den 29 novem
ber 1994. Redan 1913 flyttade han med familjen till
Stora Espereds gård i Vänersborg, där fadern bedrev
jordbruk. Harry Falks intressen för transporter och för
säljning väcktes tidigt och redan på 1920-talet köpte
han sin första lastbil. Han handlade och distribuerade kol,
koks, ved och olja fram till 1962. Under denna tid var han
en av de drivande krafterna bakom organiserandet av åke
riverksamheten i Älvsborgs län. Han tillhörde under
flera år styrelsen för Älvsborgs läns Åkeriförening. 1944
var han en av initiativtagarna och bildarna av Vänersborgs
Lastbilscentral, vars ordförande han var under många år.
Vid sidan av sin rörelse var han engagerad i kommu-
nalpolitiken och tillhörde under en lång era ett flertal nämn

der och styrelser av vilka de främsta var Drätselkammaren och Stadsfullmäktige. Tra
fiksäkerhetsornrådet hade i Harry Falk en hängiven företrädare och han var ordförande
i stadens första Trafiksäkerhetskommitte. Han var även ordförande i Vänersborgs
MHF-avdelning och var aktiv inom nykterhetsrörelsen, där han tillhörde IOGT och Tem
pelriddarorden. Inom Folkpartiets Vänersborgsavdelning innehade han ett flertal upp
drag. Som pensionär ägnade Harry Falk stort intresse och tid åt sina veteranbilar,
sommarstugan i Bohuslän och åt pensionärsföreningen Lilla Paris.
Inträdde i Gillet 1955.
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Disponenten Sven Lind, född i Vänersborg den 21 april
1913, avled i sin hemstad den 10 januari 1995. Efter
avlagd realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk, erhöll han anställning vid Vänersborgs Tänd
sticksfabrik, där han arbetade under åren 1929 - 1933. Sist
nämnda år anställdes han vid Tenggrenstorps Tegelbruk,
sedermera Wulf & Co AB, som kontorist. Snart avance
rade han via lagerchef - försäljningschef till disponent. Under
andra världskriget svarade Sven Lind för importen, för
säljningen och distributionen av Imbert gengasaggregat.
Vid krigsslutet började Wulf & Co AB, att importera
bilar och erhöll agenturen för den stora bilsuccen Borgward
Isabella, som låg på tio i toppIistan bland mest sålda
bilar i många år. När Borgward upphörde med biltill-
verkningen 1961, lyckades Sven Lind, genom sin mång

omvittnade förhandIings- och representationsförmåga, vinna agenturen för Fiat i Turin
till Wulf & Co i Vänersborg. Sedan bolaget upphört med bilimport utsågs Sven Lind tiII
direktör för Motoråret, ett förlag med motorIitteratur som specialitet.
Under hela sitt vuxenliv ägnade Sven Lind stort intresse och engagemang åt stadens för
eningsliv. Han var en uppskattad och aktiv medlem och idegivare i bland annat Lions
Club, Par Bricole och Frimurarelogen Räta Vinkeln. Han var även ordförande i Andre
ascirkeIn. Med sin personliga sympatiska stil och ledarförmåga bidrog han verksamt till
Gillets betydelse och växt i vår stad, då han under många år, som Förste Ålderman, var
initiativtagare och pådrivare till bestående verk. Han var hedersledamot i Gillet och till
delades dess medalj 1971.
Sven Linds inre resning parades med hans intresse för den yttre - fysiska träningens bety
delse och han tillhörde under många år våra elitgymnaster som var en i gruppen av ama
törakrobaterna, som sommartid tränade in och byggde upp sina "tab1åer" nere vid
"Porset".
Sven hade många intressen bland vilka kan nämnas fotografering och måleri. Familjens
sommarresidens vid Gaddetorp ägnade han stort intresse och arbete.
Sven Linds verk och namn är inristat i Vänersborgs historia och utveckling.
Inträdde i Gillet 1940.
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Instruktören Carl-Otto Carlsson, född den 17 februari 1917
i Vänersborg, avled i sin födelsestad den 15 januari
1995. Efter slutad skolgång erhöll han anställning vid A
F Carlssons Skofabrik. Efter några år vann han anställning
vid SAAB i Trollhättan, där han arbetade fram till 1947,
då han anställdes som instruktör vid Televerkstaden i
Vänersborg, en befattning som han innehade fram till pen
sioneringen.
Carl-Otto Carlsson eller "Putte", som var hans smeknamn,
tillhörde en av förgrundsfigurerna i Vänersborgs moder
na idrottshistoria. Han var med om att starta såväl Väners
borgs Skidklubb som Vänersborgs Allmänna Idrotts
klubb, VArK, och ägnade stort intresse och mycken tid i
dessa föreningar både såsom aktiv och som ledare. Även
det övriga föreningslivet i vår stad hade i Carl-Otto en hän

given medlem, framförallt inom Vänersborgs Arbetarförening, där han under många år
utförde bestående insatser och för vilka han också hedrats med föreningens högsta utmär
kelse, Förtjänstmedaljen.
Pysslandet med villan och trädgården på Skräcklan, ägnade han stor omsorg.
Inträdde i Gillet 1966.

Distriktschefen Folke Birger Lundquist, föddes i Föllinge
den 20 september 1919 och avled i Vänersborg den 7 janu
ari 1995. Efter avslutad skolgång tog han anställning
vid T 3:s regemente i Sollefteå. Efter andra världskrigets
slut övergick han till civilt arbete och innehade under några
år en befattning som brandman vid räddningskåren i
Sundsvall. Vid sidan av detta arbete var han även för
säkringsman vid Svenska Allmänna Pensionsförsä
kringsbolagen, som senare gick upp i försäkringsbolaget
Valand, där Birger Lundquist var heltidsanställd fram till
sin pensionering 1984. De senaste åren innehade han
befattningen som distriktschef.
Birger Lundquist var engagerad i vår stads föreningsliv
och aktiv inom FrimurareIogen Räta Vinkeln, där han inne-
hade näst högsta graden (nummer nio), Par Bricole och

FBU. De militära Kamratföreningarna i Uddevalla och Östersund hade i Birger en enga
gerad och uppskattad funktionär.
Förutom föreningslivet var skytte ett av hans stora intressen.
Inträdde i Gillet 1987.
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Försäljningschefen Stig Wänerstam, född i Vänersborg
den 17 februari 1918, avled i Brastad den 3 februari
1995. Efter slutad skolgång i Vänersborg var han fadern,
Teodor Andersson, behjälplig i dennes charkuterirörelse
på Kyrkogatan och Torget. Därefter prövade han på
verkstadsarbete, bland annat på Vänems Motorverkstad
på Lilla Vassbotten och vid Flygmotors fabriker i Troll
hättan, innan han övergick till försäljarbanan. Först inom
Radio- Musikbranschen, tillsammans med Gunnar Lun
din, Albert Andersson, Sven Olsson och Ragnar Timmerfors
drev han firman Musikcentrum i EdsgateIogen. Efter
några år övergick Stig Wänerstam till bilbranschen och
sålde bilar för Frans Anderssons Bil AB Edsgatan 2
och för Stålheims Bil AB vid Östra vägen fram till
1958, då han flyttade till Tanumshede och en befatt

ning vid Norrvikens Bil AB. 1969 tillträdde han befattningen som försäljningschef vid
Korp & Söners Mekaniska verkstad i Brastad, varifrån han pensionerades 1978. Musik
intresset bar Stig Wänerstam med sig från barndomen och redan som mycket ung del
tog han som aktiv musikant i alla de övningar och bejublade framföranden vår stolta Stads
musikkår utförde under hans Vänersborgstid.
Sommartorpet i Brastad, historia, litteratur och gamla saker och ting var Stigs stora fri
tidsintressen.
Inträdde i Gillet 1987.

Skogsmästaren och revirförvaltaren Ingolf Sölweling, född
i Asker den 4 mars 1922, avled i Varberg den 14 mars 1995.
Efter avlagd skogsmästarexamen 1950 erhöll han anställ
ning vid Sydvästra Sveriges Virkesmätningsförening i Borås.
Under åren 1955 - 1969 var han anställd vid Wargöns Bruk
AB, de senaste åren som virkesinköpschef. 1970 utnämn
des Ingolf Sölweling som chef för Billeruds AB Väst
göradistrikt, med kontor i Vänersborg. Vid sidan av sitt
arbete ägnade han stort intresse, tid och arbete åt sam
hällsbyggandet. Under många år tillhörde han såväl
kommunalnämnd, kommunalfullmäktige och kyrko
fullmäktige i Västra Tunhem, som kommunfullmäktige
i Vänersborg.
Han har varit ledamot av Landstinget besvärsnämnd,
ordförande i Folkpartiets lokalavdelning och kassör i

Folkpartiets Länsförbund. För sin betydande insats och uppoffrande arbete inom Folk
partiet belönades han med Karl Staaff-plaketten 1980. Även inom ett flertal bransch- och
fackorganisationer togs Ingolf Sölwelings yrkeskunskap och organisationsfönnåga i anspråk,
så även inom det frivilliga föreningslivet där han innehade ett flertal förtroendeposter
av vilka kan nämnas ordförandeskapet i Vänersnäs Röda Korskrets. Han tillhörde
stiftarna av Kolarorden och var under många år dess sekreterare. Han var styrelseledamot
i Svenska Handelsbankens Vänersborgskontor. Under de senaste åren var han en flitig
och uppskattad protokollsekreterare i Odd Fellow i Varberg.
Inträdde i Gillet 1982.
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Handlanden John Einar Fast, född den 29 november
1913 i Gestad, avled i Skövde den 25 mars 1995. Efter
avslutad skolgång arbetade han i föräldramas jordbruk och
flyttade sedan till Borås där han erhöll anställning vid Borås
Strumpfabrik. Efter några år flyttade han till Skepps
hult och återvände till fadernebygden 1944 och bosatte sig
i Vänersborg, där han övertog den gamla välkända finnan,
Nanny VidelIs Mjölkaffar på Nygatan 25. 1953 utvidgade
han rörelsen genom att överta Hjalmar Jonsson Specieriaffar
i GlaselIs hus, Nygatan 40. 1953 sålde han rörelsen till Tage
Patriksson och började arbeta i broderns firma, Kalle
Fasts Grävmaskiner 1954. Mellan åren 1957 - 1959 var
han anställd hos Holger Eriksson, som då drev Skansgatans
Livs. Sistnämnda år erhöll han anställning vid Svensk
Brunnsborrning som han innehade fram till sin pensionering.

1992 flyttade John Fast till Skövde, där han var bosatt fram till sin bortgång.
Inträdde i Gillet 1983.

Bokbindaren Sten Sahlin, född i Vänersborg den 15
april 1913, avled i sin födelsestad den 14 april 1995.
Efter avslutad skolgång började han arbeta i sin faders bok
binderi på Kronogatan. En rörelse som han tillsammans
med fadern, Anders, genom stor yrkesskicklighet och nog
grannhet utvecklade till begrepp inom vår region. Med tiden
övertog Stens Sahlin rörelsen och drev den framgångsrikt
fram till sin pensionering. I många Vänersborgshem och
i stadens arkiv vittnar många verk om Stens intill konst
närlighet gränsande yrkesskicklighet.
Vid sidan av sitt arbete var Sten Sahlin en högt uppskattad
och talangfull föreningsmänniska. Han deltog flitigt i
stadens föreningsliv och förljuvade många stunder med
sin sång och sitt sympatiska, varma sätt att vara.
Under en period var han ordförande för Lions i Väners

borg, han var synnerligen aktiv inom par Bricole och PB-kören och tillhörde Frimura
reIogen Räta Vinkeln. Sahlin var under ett antal år Andre Ålderman i Gillet och var även
hedersledamot och innehavare av Gillets Förtjänstmedalj.
Inträdde i Gillet 1936.
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Kamreren Olov Isidor Janson, född i Vänersborg den 29
november 1909, avled i sin hemstad den 27 juni 1995. Efter
avlagd realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk 1925, vann han anställning vid Vänersborgs Tänd
sticksfabrik, först som kontorist därefter som förman. Vid
fabrikens nedläggning 1932 erhöll han en befattning som
arbetsledare hos Vänersborgs stad, en anställning som han
innehade fram till 1934, då han tog anställning som
tegelmästareelev vid Nabbensbergs Tegelbruk. 1937
avlade han teglmästareexamen i Svedala och tjänstgjor
de därefter som tegelmästare vid Nabbensberg fram till 1943,
då han befordrades till bokhållare och från 1947 till
kamrer. Den sistnämnda befattningen innehade han fram
till tegelbrukets nedläggning.
Vid sidan av sin anställning vid Nabbensberg innehade Olov

Janson även en befattning som lärare vid Vänersborgs stads yrkesskolor, där han
undervisade i ekonomi, handel och bokföringsämnena.
Hans stora intresse för idrotten bar han med sig från barndomen och varade livet ut. Under
ungdomsåren deltog han med stor framgång i Vänersborgs IF:s A-lag i fotboll. Hans ledar
förmåga och samarbetsvilja utnyttjades av flera föreningar som i Olov hade en stor och
värdefull tillgång.
Även det övriga föreningslivet i vår stad hade i Olov Janson en hängiven och entusiastisk
företrädare. Inom Gillet utförde han ett ideellt och värdefullt arbete av bestående
värde, inte minst under åren 1973 - 1979 då han innehade förtroendet som Förste
Ålderman. 1975 erhöll han Gillets förtjänstmedalj och han var en självskriven heders
ledamot av Gillet.
Olov Janson tillhörde även Odd Fellowlogen Brätte i Vänersborg.
Inträdde i Gillet 1930.
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Bilskolechefen Lennart Ahlin, född i Längnum den 26 juli
1916, avled i Vänersborg den 12juli 1995. Vid mitten av
1920-talet flyttade han till Vänersborg, där han efter
slutad skolgång fick anställning som springpojke vid
Fribergs Motorverkstad i kvarteret Näckrosen. Via lär
lingsåren avancerade han snart till reparatör och bilme
kaniker. 1942 startade han Ahlins Bilskola, som han
snabbt och ambitiöst arbetade upp till den ledande bilskolan
i vår region. Lennarts långa verkstadserfarenhet och
yrkeskunnande var säkerligen en bidragande tillgång,
firmans framgång och till elevernas utbildning.
Redan i bamdomen väcktes Lennart Ahlins intresse för jakt
och jaktskytte. Detta intresse odlade han till omvittnad pro
fessionalism. Han deltog i ett stort antal jaktsafaris på olika
platser ute i Europa, Afrika och Alaska.

Vid "Kungajakterna" på Halle- Hunneberg var han en självskriven deltagare. Otaliga äro
de minnen och trofeer Lennart förde med sig hem från olika platser på jorden.
Som idrottsman är Lennart Ahlin Vänersborgs och Svenska Sportskytteförbundet kan
ske mest internationelle utövare inom diciplinen lerduveskytte. Han tillhörde under hela
17 års tid Svenska landslaget och nådde framskjutna placeringar i såväl Svenska-,
Nordiska- och Europeiska mästerskapen, som i Olympiska spelen. För sina mäster
skapsframgångar erhöll han även Riksidrottsförbundets utmärkelse "Stor Grabb".
Lennart hann även med att arbeta ideellt inom föreningslivet. Han var ordförande i Älvs
borgs läns Bilskoleförening och initiativtagare och ordförande i jaktskytteklubben
Nimrod.
Inträdde i Gillet 1954.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
t.o.m. 30/6 1995
HEDERSLEDAMOT

Themquist, Ole. f.d. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON. LENNART "TARREN", Stenungsund
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg ...
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem .

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ....
ALFREDSSON, HÅKAN, Vänersborg . . . . .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg ..
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg. . . .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg .
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg .
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .

**ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg ..
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ...
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ....

*ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg
ANDERSSON, DAVID, Angered.

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan ..
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär. .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg. . .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef. . . .
ANDERSSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .....
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan ...
ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg.

Födelse- Inträdes-
år år

1954 86
1927 83
1948 87
1935 75
1966 80
1965 78
1944 58
1968 78
1923 58
1952 82
1948 75
1951 95
1956 76
1908 (43) 76
1945 94
1947 88
1940 74
1913 87
1940 92
1917 43
1923 80
1940 74
1957 88
1945 55
1966 89
1915 51
1946 84
1951 89
1912 83
1977 83
1953 74
1972 85
1946 83
1949 85
1977 92
1925 82
1923 83
1963 83
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ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ..

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .....
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön.
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg ...
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg ....
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg
ANDERSSON, OVE, Hotelldirektör, Vänersborg .

** ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ..
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RICKARD, Ingenjör, Vänersborg.....
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby.
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG, Vänersborg .

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg ..
*ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde.....

ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg.
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga.
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ..
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ...

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg.

*ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg.
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors ..
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör, Vänersborg
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön.
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön ....
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön.
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora .
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan.
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön...
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall.

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASP, PETER, Journalist, Vänersborg .

*ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg...
ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg ..
BACK, HENRIK, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg ..

*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, KURT, Servicebiträde, Vänersborg ..
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .

1942
1940
1930
1945
1958
1973
1944
1926
1950
1912
1915
1945
1919
1928
1926
1938
1947
1938
1918
1924
1936
1932
1928
1950
1950
1914
1927
1938
1942
1924
1942
1942
1964
1960
1936
1949
1921
1927
1968
1920
1932
1964
1932
1934
1930
1956
1957
1928

90
80
59
88
93
83
81
80
79
82
53
94
35
76
94
94
80
94
45
70
87
88
83
75
83
55
83
68
82
75
90
90
90
90
90
75
81
60
95
59
83
79
73
63
93
83
89
89
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BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BERG, CHRISTIAN. Vänersborg . . .

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .

*BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .

BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg . . . . . .. . .

**BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol.

BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg. . . . . .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F.stationsinspektor, Vänersborg .
BERTZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg. . .

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum . . . .. . . .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg ...
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.1ärare, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg ..
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn ..
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg ..
BJÖRNBERG, MARTIN, Stud. Vänersborg ....

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg Bisittare i styrelsen ...
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ....
*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla.
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, HANS, Stenhuggare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg...
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg ..
BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön ...
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ..
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ...
BOBERG, MARKUS, Studerande, Vänersborg.

1965
1934
1968
1920
1957
1944
1967
1950
1974
1943
1904
1967
1970
1937
1920
1930
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1942
1914
1942
1922
1916
1926
1911
1938
1918
1918
1914
1945
1948
1954
1968
1927
1929
1953
1926
1929
1965
1973
1912
1943
1941
1960
1908
1939
1982
1946
1972

78
76
68
53
88
68
68
94
76
55
54
76
76
72
43
48
80
80
80
79
89
82
84
46
75
85
83
87
88
82
77
94
54
54
77
60
80
95
83
54
77
77
77
77
94
87
92
87
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*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem
BOMAN, GÖRAN, Bitr.regionchef, Vänersborg .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Stockholm .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg .
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg .

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg .

*BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
*BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .

BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Planerare, Vänersborg .
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg .

*DAFGÅRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
*DAFGÄRD, Gunnar, Direktör, Källby .
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .. , .

DAHLGREN, EBER, Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg ..
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg . . . .. . .
DAHLLÖF, OLOF, Byråingenjör, Brastad .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg ...

*DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö. . . . . . . .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg..

**EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, Göteborg.

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingsassistent, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg ...
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg

*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg.
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla.
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ..
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg...

*EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg ..

1923
1948
1953
1940
1906
1936
1942
1919
1912
1927
1928
1946
1932
1976
1947
1921
1933
1913
1930
1926
1958
1927
1939
1919
1924
1918
1926
1945
1911
1965
1918
1957
1938
1912
1914
1916
1919
1958
1924
1954
1927
1935
1963
1916
1957
1937
1949
1951

55
94
90
85
48
94
91
54
86
91
74
67
67
85
83
82
90
55
87
86
90
94
50
67
48
55
89
85
55
67
83
71
64
79
87
71
44
83
50
83
89
73
87
60
74
80
74
65
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EKSTRÖM, JOHAN, Vargön .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

**ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Stockholm .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .. . .

*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMANUELSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Kjällby .

*ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem .

*ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla, ständig medlem ..
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Färgelanda, ständig medlem .

*ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Uddevalla .
ENGLUND, OSKAR, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby, ständig medlem. .. . .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan .
ENORSON, LARS, Elinsta!latör, Vargön .

* ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
*ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem.

ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
ERIKSSON, EVERT, Vänersborg .

* ERICSSON, GUNNAR, V., Portvakt, Vänersborg
ERICSON, GÖRAN, fd. kulturchef, Göteborg.....
ERIKSSON, JOHAN, Vänersborg ..
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .

**ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg

ständig medlem, Gillevärd .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .....

*ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg ..
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg....
ERLANDSSON, BERTIL, Direktör, Uppsala.

*ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER. JAN, Direktör, Vänersborg
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg

1943 80
1930 75
1919 44
1920 89
1922 89
1940 75
1916 51
1953 88
1966 80
1928 83
1922 89
1943 47
1981 82
1949 49
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1985 85
1935 85
1939 90
1913 55
1944 54
1941 80
1930 93
1918 66
1927 77
1973 94
1966 66
1908 43

1939 54
1964 80
1928 94
1945 88
1940 85
1932 64
1938 88
1940 92
1921 58
1929 93
1923 88
1925 70
1940 90
1942 76
1934 79
1966 89
1935 83

87
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säljare så att du får den utrustning du behöver.

Stampgatan 12, Trestads Center,
462 28 Vänersborg
Tel: 0521-25 54 50

88



*FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemästare, Vänersborg .
FASTH, KENT-ErIC, Kalix ..
FASTH, CONNY, Partille . . . . . . .
FASTH, SI:;<:TEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ..
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg .
FILIPSON, PETER, Stud. Vänersborg ..
FLINK, BENGT, V Frölunda .
FLOBERG, TOMMY, Chaufför, Vänersborg
FOCK,EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg " .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg .

*FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Vänersborg .

*FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg.

*FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan
FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck .

*FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla ...
FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg .
FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla ..
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Varnhem.

*FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
*FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
*FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

FURBO, MATTlAS, Vänersborg ...
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .
FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .

*GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ...
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ....

*GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby..
GILLBERG, ANDERS, Köpman, Trollhättan.

*GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ...
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborsg. '" .

*GILLBERG, ÅKE; Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla ..
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan.
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön ..

*GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg.
GRAUMANN, GUNNAR, Lund.

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma.
*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .

GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg.

1942
1948
1918
1955
1948
1926
1929
1947
1975
1936
1961
1923
1917
1953
1916
1934
1929
1970
1940
1922
1919
1956
1923
1956
1916
1920
1945
1927
1922
1972
1944
1939
1918
1917
1917
1950
1918
1939
1936
1920
1948
1938
1948
1939
1935
1932
1939
1965

66
83
83
83
83
74
84
94
94
85
94
86
86
77
69
84
90
83
68
76
69
94
69
94
71
81
67
67
67
94
87
71
67
80
46
89
66
77
90
55
77
94
91
67
93
60
54
82

89



VÄNERSBORGS MUSEUM
- Det museihistoriska museet -

Upplev världen på l 880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamiing. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Öppet: sept - maj: tisd 12-19, lärd-sänd 12-16, juni-aug: tisd 12-19,
onsd, torsd, lärd, sänd: 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 16 år: Fri entre

MEDICINHISTORISKA
MUSEET

VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista söndagen
varje månad 13-16.
Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-27 63 06.

90

Älvsborgs länsmuseum



*GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm.
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAVSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg . .. . .
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .

*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, SVEN, Målare, Vargön .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg . . . . . .
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås. . . . . .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg ...
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla ..
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg .

*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg
ständig medlem. Kassafogde .
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

*HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde.
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg ..
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .

*HALLBERG, NILS, Ingenjör, Göteborg.
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .

*HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ..
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg.
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg.

**HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg ..
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg..
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ..
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg ..
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARRING, TORD, Västra Frölunda .....

*HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg, ständiR medlem ..
*HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .

HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ..
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg ...
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv..
HEDBERG, FRANK, Vargön

1923 46
1937 77
1926 90
1948 94
1920 85
1958 92
1944 71
1935 66
1930 88
1918 55
1951 92
1936 92
1937 90
1919 82
1920 94
1922 (66) 74

1941 53
1926 94
1946 68
1944 87
1926 93
1941 82
1944 94
1931 86
1912 55
1948 94
1945 76
1917 67
1934 76
1968 82
1926 45
1951 84
1966 83
1918 87
1924 52
1965 92
1929 79
1932 84
1939 95
1940 64
1943 64
1929 82
1938 93
1945 76
1938 85
1929 83
1935 79

91
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HEDBERG, KURT, Arbetsledare, Uddevalla .
*HEDEN LASSE, Ingenjör, Borås .

HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg .
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HELLBERG, ANDERS, Försäljare, Vänersborg .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg .
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg ..

*HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud: Vänersborg .
HERMANSSON, JAN, Adjunkt, Lund .
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem.
HESSLER, TORSTEN, Sjukskötare, Vänersborg
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm ....

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÅKANSSON, STEN, Direktör, Mellerud .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ..

*HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma.
*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ...

IDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla.
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänresborg. . , .

*JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan.
JACOBSSON, EINAR, Uddevalla ...

*JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg . . . . .

*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .
JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg .

*JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg.
JANSON, ROLF, Bankdirektör, Vänersborg .
JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga.
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön.
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .
JENGARD, NIKLAS, Snickare, Vänersborg .

1924
1934
1941
1943
1954
1957
1934
1924
1955
1916
1930
1957
1968
1949
1931
1939
1962
1929
1927
1930
1944
1937
1920
1953
1923
1918
1945
1921
1922
1944
1926
1934
1932
1936
1941
1920
1919
1939
1966
1936
1933
1938
1943
1921
1947
1927
1945
1968

94
57
95
76
92
92
95
90
73
86
64
81
94
91
82
79
84
82
76
90
82
83
75
66
53
78
92
77
64
77
95
61
53
94
85
70
85
70
76
59
94
66
94
77
78
89
85
93

93



När det gäller
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PLATARBETEN
såväl medium som grov

... då gäller

~ Contract AB
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-610 90. fax 0521-622 77

Först läser jag

- den lokala dagstidningen



** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
*JENNISCHE, MATS, Agronom, Falun, ständig medlem .
*JENNISCHE, PER, Fil.dr,. Uppsala, ständig medlem
*JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem ..
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborg, ständig medlem.
JOHANSSON, ANTON, Fd. Instruktör, Vänersborg ...
JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås.. . .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg .

*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg..
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .....

*JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg .
*JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .. . .

JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg ...
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .....
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRIK, Herr, Vänersborg .' .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

*JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickae, Vänersborg .

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ...
JOHANSSON, CARL-ERIK, Skolchef, Vänersborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg...
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg.
JOHANSSON, KENT, Arbetsledare, Vargön .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ..
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem.
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön.
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg.
JOHANSSON, LENNART, Murare, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, Studerande, Vänersborg....
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem.
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde ..

*JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg.
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg .
JOHNSSON, GUNNAR, Produktionsledare, Trollhättan.
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem.
JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg.

1913
1941
1943
1947
1950
1911
1954
1927
1915
1963
1959
1976
1950
1920
1970
1933
1946
1922
1935
1925
1969
1921
1947
1928
1918
1937
1937
1929
1927
1937
1955
1934
1962
1942
1942
1949
1963
1973
1966
1930
1944
1937
1926
1957
1914
1931
1939
1917

30
64
64
64
77
78
76
76
88
93
76
76
94
60
80
66
66
87
83
82
88
73
92
65
55
92
76
89
53
86
95
86
76
82
79
93
90
76
80
65
76
59
89
76
88
94
75
78

95
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"Han som skriver textera på Hardies ska vesst
va en jäkel på att liksom uttrycka sig så man
änna förstår närapå hur saker och ting funge
rar, han skriver vesst
nön krönika till nött U __ J I _ _

sällskap i stan me... " n~

LÄS GILLETS KRÖNIKA! REKLAM &GRAFISKA AB

Regementsgatan 29 • 462 32 Vänersborg • Tel 0521-621 95

VÄLKOMMEN
Till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, Tel. 0521·66055

BILSPEDITION INRIKES AB
DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-2553 10



JONSSON, BROR, Målare, Vargön .
JONSON, GUNNAR, O., Göteborg .

*JONSSON, BENGT, R.. , Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänresborg . . . . . . . .

** JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . .
*JONSSON, SVEN, Vänersborg .

JONSSON, TAGE, Le Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .

*JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg. . . . . . . . . . .. . .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÄRPVIK, KNUT, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg. . . . . . . . . .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda " .

*KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Skärholmen .
*CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem .

**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .....

*KARLSSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1980) .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

*CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .
**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .

*CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem.
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .

*KARLSSON, CLAES, fd. Köpman, Vänersborg .
KARLSSON, LARS URBAN, Elektriker, Vänersborg .
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, I:e postilj., Vänersborg .
KARLSSON, ULF, Elektriker, Vänersborg .

*CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .

KEMPE, BO, Laboratorieassistent, Vänersborg .
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg.

*KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors.
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .

1920 91
1931 82
1930 54
1934 88
1963 92
1923 45
1956 63
1918 80
1923 84
1931 65
1948 75
1973 85
1972 94
1931 76
1947 83
1946 95
1960 88
1932 91
1919 82
1941 80
1910 58
1944 47
1904 30
1915 75

1913 67
1942 84
1924 69
1909 30
1939 47
1952 60
1958 82
1908 55
1970 90
1955 93
1927 90
1976 87
1925 85
1936 77
1926 85
1964 90
1926 67
1914 58
1948 75
1947 93
1936 65
1928 76
1941 74
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Trestad Center - Vänersborg - 0521-255330

Poul Olsens
Frisersalonger AB

Edsgatan 20
462 33 Vånersborg
0521-66830



KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KJERRULF, RAGNAR, Sjöingenjör, Farsta .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg , .

*KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika..
*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ' .

KORSE, KARL-GERHARD, Fil.Iic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg . . . . . .
KRATZ, HANS, Resebyråchef, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, STEFAN, Adjunkt, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga .
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg . . . . . . . .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult. .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem .
LARSSON, ARNE, Ingenjör '
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, BJÖRN, Grafiker, Vänersborg .

*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem ..
*LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .
*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .

LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, KARL-ERIK, Civilingenjör, Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .

*LARSSON, LARS, Revisor, HIsings-Backa ' .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .
LARSSON, MATS, Vänersborg .

*LARSSON, ROLF, Underinspektör, Skärholmen ständig medlem
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd. . . . .

*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg I:e ålderman
Innehavare av gillets medalj (1990) .

*LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg ..
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg ...
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg ..
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode . . . . . . .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ..

*LARUELL, JOHNNY, Tidskrivare, Vänersborg .
LAURELL, MIKAEL, Busschaufför, Vargön ..
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla ...

*LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör.

1944 74
1915 95
1945 90
1934 64
1908 53
1934 85
1913 74
1948 93
1972 85
1974 85
1933 88
1926 82
1954 85
1957 85
1987 95
1939 77
1963 63
1943 95
1942 81
1948 95
1936 55
1944 66
1913 54
1907 76
1966 66
1915 87

89
1943 68
1914 74
1934 80
1947 94
1924 56
1951 94

1935 57
1929 70
1914 75
1932 87
1948 9:'\
1931 9:'\
1927 77
1944 77
1935 79
1920 85
1908 46
1957 94
1924 93
1948 54
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utSJons
Bo Knutsson

Kungsgatan 3

Lövvägen4
Vargön

Vänersborg 0521-66077

Telefon
0521-220700

Bärgning och service
dygnet

runt

Bärgningstjänst
Tegelbrännargatan 3 Vänersborg 0521-14800,15522
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LIND, JESPER, Vänersborg .
*LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum. . . . . .. . . . . . . .
*LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .

**LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
*LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör .
*LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
*LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .

LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänersb~rg .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .

*LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, OnsaIa .
LINDESBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem .

*LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen,ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg . . . . . . . . . . . .
*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro .
*LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg .

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg . . . . .
*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .

LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg .
**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .

LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg .
*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ' .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
*LISS, PER ARNE, Vänersborg. . . . .

LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg ....
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg ..
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg .
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg .
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg ..

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUDVIGSSON, HÅKAN, Mölnlycke. . . . .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö ..
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg

*LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge .
LUNDBORG, ERIC, Köpman, ständig medlem

**LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg,
Innehavare av gillets medalj (1983) ..
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg....

**LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg
*LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

LUNDBÄCK, JONAS, Vänersborg .

1975
1944
1930
1920
1938
1949
1921
1954
1979
1944
1945
1939
1954
1927
1916
1926
1985
1914
1903
1921
1923
1921
1932
1914
1940
1918
1912
1940
1949
1966
1951
1919
1948
1925
1942
1913
1948
1947
1926
1932
1957

1921
1956
1952
1925
1941
1975

83
50
57
45
66
66
60
83
88
65
87
86
75
62
88
94
85
54
55
65
77

(57) 74
76
37
94
63
55
67
75
94
95
81
95
95
93
55
95
85
89
66
66

42
73
73
42
67
80
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld- och silver
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

FÖRMEDLING OCH VÄRDERING
av

FASTIGHETER

MÄKLARKONSULT Lennart Hansson
Södergatan ,18, Vänersborg. Tel 0521-197 40, Fax 0521-71 1411

- interflora$-
BLOMIIOGBAM" BLOMMOGRAM"

Box 1, Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521·10063,62220
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*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ..
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg...

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg ..
*LUNDIN, JAN, Vänersborg ....

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

*LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping .
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg.
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ..

*MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla ...
*MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .

MAGNUSSON, PER, Stockholm ...
MALKOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .

*MELlN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ..
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg ..

*MILLlNG, TAGE. Försäljningschef, Vänersborg
*MILLlNG, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ....

MJÖRNESTÅL, THOMAS, Ingenjör, Mellerud . . . . .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg . . . .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MOSSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .

*MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm .
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Askim .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HANS, Skene .
NILSSON, HOLGER, HantvJÖresl. Vänersborg . . . . . . . .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg .

*NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .

1913
1946
1935
1921
1919
1936
1953
1946
1936
1926
1933
1940
1953
1918
1925
1913
1943
1937
1940
1965
1928
1945
1922
1927
1931
1924
1947
1919
1925
1919
1937
1915
1931
1923
1951
1958
1966
1964
1925
1944
1924
1923
1913
1954
1920
1943
1923
1925

53
88
94
52
52
69
55
93
89
64
76
80
85
84
91
49
72

65
65
95
80
80
70
81
58
52
85
77
54
75
85
82
90
66
87
95
85
83
56
83
50
88
83
94
66
92
78
80
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LEDANDE
DRAGKRAFT

I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av lastfordonsutrustning,

med dotterbolag i såväl England som Norge och Danmark VBG:s första produkt var

lastvagnskoppiingar,som I Iladegrundenförföretagets
framgångsrika utveck- _ ling. Iproduktprogrammet
ingår numera även vänd-~ skivor,Onspotautomatiska
snökedjor, Armatoo flak- stolpar och bromsskive
svarvar - produkter med kvalitet och egenskaper utöver det vanliga, som uppskattas
av miljontals användare världen Över.

vaG PRODUKTER AB. BOX 1216,462 28VÄNERSBORG.TELEFON 0521-27 77 00. FAX 0521-648 61

Senapen som
Vänersborgs Söner Gille

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-12390

..
LILLA KOKET

Edsgatan 23, 462 33 Vänersborg, Tel. 0521-17450
Kebab-baren med stora möjligheter och trivsam servering

KEBAB-HAMBURGARE-KORV-GLASS
Sommartid uteservering

VÄLKOMNA!



NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön.
**NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .

*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NISSEN, PETER, l:e antikvarie, Vänersborg .

*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ..
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .
NORDQUIST, HANS, Vänersborg .
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping .
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NÄS, ANDERS, Stud, Vargön. . . .
ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELlUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLANDER, TÅGE, Göteborg.. . .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .

OLSSON, GERT, Stadsarkitekt, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROGER, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ..
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ..
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping..
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) . . .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg .
PATRIKSSON, MAGNUS, Fiskal, Jönköping ...

*PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg.
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg.

PAULSSON, INGVAR, Expeditionschef, Tyresö.
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund.
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .

1926 89
1908 41
1923 58
1947 81
1909 53
1937 81
1916 87
1925 95
1963 92
1930 77
1944 90
1935 89
1922 89
1928 58
1977 94
1934 79
1957 79
1913 79
1928 95
1938 91
1921 60
1929 48
1933 89
1918 72
1956 83
1935 75
1928 78
1969 93
1949 72
1930 79
1945 83
1919 74
1937 88
1930 82
1933 76

1910 52
1947 76
1960 85
1965 85
1942 76
1946 94
1965 85
1937 65
1909 54
1948 94
1957 88
1974 90
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•Ireon EFFICIENT INFRARED "
PAPER DRYING,

Torkutrustning för
pappersindustrin

Box 59, S-46221 VÄNERSBORG
Tel. 0521-67620

-------~~
Hos OSS får

du RAD

~I
VÄNERSBORG TROLLHÄTTAN·

0521-121 80 0520-489200

Strand hotell hittar du lätt mitt
i centrala Vänersborg, allting
finns inom bekvämt räckhåll.
Reducerade priser under
weekends och sommartid.

Välkommen!
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Hamngatan 7,46233 Vänersborg
Telefon 0521-138 50, 138 51



PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .

*PERSSON, THORE, l:e byråsekr, Vänersborg .
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda ..
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1992) .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg .
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön .

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .

*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980) .

*RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .

RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
*RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .
*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
*REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg.
RISBERG, SVEN, Trädgårdsingenjör, Vänersborg .
ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan .

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg ..
ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv .
ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .

*ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem.
*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem.

RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg ..
RUDSTRÖM, LARS, Trafikplanerre, Vänersborg..
RUSSBERG, LEIF, Krirninalinsp. Vänersborg .
RYDBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp .
RYDBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg.
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm ..
RÅDBERG, JAN ERIK, f.vattenrättsingenjör, Vänersborg ...
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .
SAHLIN, EDGAR, F.halldl. Vänersborg .....

*SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg.

1948 95
1925 77
1919 70
1919 80
1939 95
1943 71
1941 94
1923 77

1925 81
1937 86
1962 92
1932 92
1919 93
1914 59
1971 94
1947 94

1923 52
1929 66
1914 55
1948 88
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60
1907 66
1967 82
1944 91
1935 92
1923 55
1908 83
1938 71
1945 79
1946 58
1940 58
1920 76
1916 79
1957 85
1937 84
1940 90
1932 90
1922 84
1910 84
1924 94
1910 86
1945 50
1939 85
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1;1 LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORG

Vallgatan 21, Box 1107,46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273000

----VÄNERSBORGS---
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage
industri- och kontorsbyggnader
industri reparationer, stålkonstruktioner
maskinbearbetning

Verkstad och Kontor
Regementsgatan 36
Postadress Box 3082
46203 VÄNERSBORG
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Telefon 0521·620 20 - MBS nr 0047·40625
MOBIL 010·237 27 73, 237 39 17

Vi har svarat för trycket av årsskriften
(64:e året iföljd)

CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 27 • Box 734 • 46222 Vänersborg
Telefon 0527 -620 25 • Telefax 0527 -797 79



SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, BÖRJE, Arbetsledare, Örebro .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg ...
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg ..

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg.
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Kioskägare, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Vänersborg .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet. .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .

*SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .

*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg.
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg...
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg.
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa ..

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SKOOGH, FRANK, Sjökapten, F.S. Helsingborg .

*SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg .
SKOOGH, JAN-OLOF, Byrådirektör, Vänersborg

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna, .
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg.
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ...
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg.
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
*SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg.

STALFORS, TOMAS, Vänersborg . . .
STENBERG, ARNE, Vänersborg. . . .

*STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg..
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, l:e Länsassistent, Vänersborg.

1980 87
1951 95
1977 87
1948 81
1987 89
1913 89
1933 76
1911 34
1910 78
1909 62
1923 81
1936 92
1923 77
1925 82
1925 74
1924 74
1930 84
1957 76
1932 76
1918 69
1922 79
1933 52
1958 81
1956 81
1943 79
1917 58
1944 94
1973 94
1930 77
1926 87
1926 80

1937 69
1979 95
1952 95
1925 58
1949 92
1983 95
1953 83
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1948 83
1933 82
1916 67
1939 74
1905 30
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Förstklassiga
Välsmakande
Konditorivaror

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 7110 11 -16550 462 01 Vänersborg
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KÖKSINREDNINGAR
från Ballingslöv

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux,

SVARVARGATAN4
Torpa Industriområde

Tel. 0521/120 00
VÄNERSBORG



STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
STERNER, ANDERS, Instrumentkontroll. Vänersborg .

**STERNER, NILS, Direktör, Farm.iic, Malmö .
*STENER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .

STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, OLLE, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .

*STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, GILLBERT, Konditor, Vänersborg .
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ..
SVANBERG, GÖSTA, Civilenkonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MAGNUS, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, EI.ingenjör, Vänersborg ..
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping ..

** SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg..
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .

SVENSSON, BERTIL, Brandförman, Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg..
SVENSSON, ELVING, Resemontör, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem..
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg.
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg, ständig medlem.

1937
1955
1922
1923
1915
1935
1921
1931
1960
1920
1939
1934
1936
1927
1925
1934
1931
1927
1940
1936
1917
1942
1938
1924
1966
1975
1962
1952
1937
1904
1906
1964
1923
1957
1944
1916
1932
1924
1943
1926
1916
1914
1975
1950
1952
1952
1920
1972

76
94
41
47
81
93
75
75
85
76
82
67
88
83
80
84
91
94
82
75
94
85
79
84
84
94
84
85
79
73
70
88
48
94
79
43
64
93
90
93
86
93
76
76
80
80
80
72
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,-----------~-----------.

- Medlem av Fastighetsmäklarförbundet -

Vill Du ha din fastighet "Till Salu"
eller vill Du få den SÄLD???! !!

S K o o G HG U N N A R

Mäklar~Forum
Residensgatan 15,46230 VÄNERSBORG

Tel. 0521-62820 • 010-2878112

[Ane.treens ~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde

Vä nersborg 0521/121 00 Trollhättan 0520/824 00
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SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna.
**SVÄRD, TAGE, He1singborg ..
** SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn..

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ...
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, Vet1anda.
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Vänersborg
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter. . .
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .

*SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
TALLBO, BO, Sporrchef, Vänersborg .

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungski1e .
*TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .
*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) ..
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mästare, Vänersborg,

Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot.
*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .

THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg.
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås.
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde.
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg . . .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
TORNBERG, PETER, Vänersborg .

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem.
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg ..
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg.

*ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön. . .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg ..
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg ..

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
Innehavare av Gillets medalj (1989).
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg.

1942
1910
1916
1954
1939
1948
1947
1955
1916
1960
1940
1933
1933
1952
1916
1944
1953

1939

1911
1922
1935
1925
1930
1935
1954
1936

1955
1924
1922
1963
1973
1905
1942
1933
1956
1931
1919
1941
1943
1949
1942

1932
1960
1943

92
35
42
81
85
95
95
92
91
84
83
83
66
95
46
69
87

50

30
55
79
51
61
61
76
76
85
88
80
83
82
75
18
80
85
88
87
75
69
89
80
85

51
71
85
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Allt i sybehör
Nya Husqvarna

Symaskinservice

VBG:s SYCENTER AB
Köpmansgatan 2, Vänersborg
(Mitt emot Biblioteket)
Tel. 0521-71 10 90,71 1830

GARN CITY
Handarbetsaffären med garner och broderier,

stickmaskiner och kursverksamheter

Edsgatan 23, Vänersborg
Tel. 0521-102 80

Full fart
till

Glass
målet
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WALUN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALUN, KENNETH, Målare, Vänersborg .
WALUN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WALLTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd Brandchef, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm .
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm .

**WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
*WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad .
*WELANDER, GÖSTA, Bitf. Länspolismästare, Järfalla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan. . . . . .

WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg .
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Arboga ' .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås ' .
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön .
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vänersborg .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKA, Kamrer, Solna.
WESTERHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ., .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ..
WIBERG, ERIC, F.domänintendent, Vänersborg .
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
VÄNERLÖV, INGEMAR, Spec.lärare, Vänersborg .

*WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan.
YBRING, ELOF, Täby. . . . .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .....

*ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg..
SETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .

*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ...
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg ..

*ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg
*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ...

1939
1964
1930
1937
1927
1913
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1966
1923
1925
1935
1936
1952
1944
1917
1940
1924
1928
1923
1950
1938
1945
1904
1912
1950
1944
1928
1916
1945
1917
1950
1920
1958
1930
1923
1922

94
92
82
90
77
78
82
83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
80
80
60
86
72
77
84
76
76
90
81
77
80
74
75
28
87
63
94
53
83
88
64
64
55
74
75
61
46
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

EKONOMIKONSULTAB
ROLFJACOBSSON
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"Vi skattar Er lyckliga"
Södergatan 28, Vänersborg, tel. 0521-16464

draganordningar
för personb~lar

VIG Towbars AB
Industrigatan 8
46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 36 00
Fax. 0521-273601



** ÅSTRÖM, HELGE, Fd Poliskommissarie, Vänersborg .
ÄNGEMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg

1902
1924
1934
1934
1937
1920

42
85
95
93
90
74

Antal medlemmar 891
*tilldelad 25-årstecknet

** tilldelad 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8
Årsavgiften är 120;-

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet anmä
la ev. ändring av adress, titel m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
46234 Vänersborg
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VÄNERSBORGS MALERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel.11225

Vi utför under ansvar alla slag av

MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

När det gäller bi/köp~
Gör som de flesta ~
Välj Ford hos

Det kompletta bilföretaget
med kunden i focus

Trestad Center
Stampgatan 12, Tel. 0521-25 56 60

- ~.::.. Säljande samarbete" på 190 orter - '

~1iIiiiii~VENSK fASTI6HETSFÖRMEDUN6
Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFORETAG
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eK~ert

FOTO • PASSBILDER • ID • KORT
Edsgatan 19 C

SUNE FREDMAN

0521-14700

Marierovägen 25, 46237 VÄNERSBORG
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479
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"ngves~
.";LEKTRONIK AB

Försäljning och service av:
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio
Service på radio, TV, video, videokameror
Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

Aukloriserad
anlennservice

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521-66500

SPECIALRESOR
.. o

AR VAR SPECIALTET!
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO

V, "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t,ex,

• F<;RETAGSRESOR 0521.. SPORT-
• FORENINGSRESOR OCH
• GRUPPRESOR 66666 IDROTTSRESOR

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss!

aJr- ',' =:;U=l;;;;;~r='::=;JE=:~~R~8~=R~FC~I~~~Bo. >o,.. <6,., vANERSBORC(B.::',y=-7 Telefax 651 30
Svetsargatan 5, Torpa Ind.område

PHILIPS
TV - VIDEO
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Fri hemkörning och installation

[
T RADIO ~ TV -r-a
..I-..,,-...:I-rLctlrLS ~

Edsgatan 7. Vänersborg tel. 105 43 I



Vi ger personlig service

Redovisningsbyrån
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG

GÖRAN HAGBORG

Tel. 0521-66390

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521-60855

Bol<ia
VÄNERSBORGS
BOKHANDEL

KUNGSGATAN 5, BOX 88, 462 21 VÄNERSBORG. TEL. 0521-11000.

KYL - f'RYS - TVÄTTMASKINER - PLASTBÅTAR
köper Ni bäst och billigast hos

Skyttegatan 3 - Tel. 613 50 Tel. 172 16 - Vänersborg
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o~o HUSHÖRNAN

Att välja rätt fastighetsbyrå
är början till en bra affär

Q SKARABORGS 0521·12800 VA"NERSBORG°00 MÄKLAREN Sundsgatan 25

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat

Vänerhamn
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

Skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare
0521-67895

Gillebröder ekiperar sig bäs"t hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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BERNLING . BOBERG . CEDER

A Dd V O K A T E R N A

Box 12 . KUNGSGATAN 9 . 46221 VÄNERSBORG

TEL 0521-66200 . TELEFAX 0521-66229

AFFÄRSJURIDIK

FAMILjERÄTT' SKADESTÅND' BROTTMÅL

KONKURSER' FÖRSÄKRINGSÄRENDEN' FASTIGHETSRÄTT

HYRES- O ARRENDERÄTT . BOUTREDNINGAR' TRAFIKRÄTT

ALLMÄN RÄTTSHjÄLP' RÄTTSSKYDD

N
W



Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborg Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1994. Gillets 89:e verksamhetsår.
Gillet har under året samlats till Årsstämma den 19 april i Frimurareiogens
matsal samt till Högtidsstämma Allhelgonadagens afton den 4 novem
ber i Frimurareiogens lokaler.

Vid årsstämman kåserade Bo Jägerfalk om människor som han inter
vjuat och vid Högtidsstämman kåserade S Gunnar Peterson om gamla
Vänersborg.

Traditionsenligt underhöll Frank Johnsson vid Årsstämman med sång
till eget ackompanjemang och vid Högtidsstämman spelade och sjöng
Håkan Lind.

Gillebröderna Stig Andersson, Tage Hallqvist, Olov Jonsson och
Olov Lind har tilldelats Gillets 50-årstecken och gillebröderna Kurt Erlands
son, Gert Jacobsson, Sven Larsson, Thore Persson, Sten Swan~n, Bengt
Arne Lindberg, Stig Andersson, Arne Jacobsson, Georg Melin, Per
Göran Spetz och Magnus Englund har tilldelats Gillets 25-årstecken.

Med anledning av Vänersborgs 350-årsjubileum har Gillet medverkat
i ett flertal aktiviteter.

Tillsammans med Museet och Humanistiska Förbundet har Gillet
varit medarrangör till Museets föreläsningsserie, som genomförts både
under vår- och höstterminen.

Gillet har bidragit med 25.000:- till utgivningen av Vänersborgs His
toria, del III.

Gillet har bidragit till utgivandet av Birger Sjöberg-Sällskapets Års
bok.

Gillet har i samarbete med Föreningsbanken och Stuveribolaget
inköpt och skänkt en glasskulptur till kommunen att hänga i Kulturhu
sets entrehall.

Gillet har varit ekonomisk garant för den konsert med Jan Malmsjö och
Vänersborgs Storband, som gick av stapeln under våren.

Gillet har haft Il protokollförda sammanträden varjämte annat sam
råd ägt rum. Styrelse och beredningsnämnden har dessutom varit sam
lade till arbetssammanträden för skötsel av hus och trädgård vid Gillets
lokaler på Kronogatan.

Gillets Årsbok har utkommit med sin 63:e årgång.
Vid årets slut hade Gillet nära 900 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av gransk-
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Vid Högtidsstämman omvaldes Stig Larsson till Förste Ålderman.
Inom sig har styrelsen för innevarande år utsett Kjell Themquist till
Andre Alderman, Göran Hagborg till Kassafogde, Göran Ahlin till
Gilleskrivare och John-Olov Ericsson till Gillevärd.

Vänersborg i mars 1995

Stig Larsson

John-Olov Ericsson

Kjell Themquist

Mauritz Björnberg

Göran Hagborg

Carl-Viking Wahlin

125



o

Arsbokslut 1994
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet .
Ränteintäkter Fonder .
Övriga intäkter .

90980:
25407:

8422:
525:-

Kostnader
Kostn årsskrift.. .
Annonsintäkter ..
Netto .
Lokalkostnader .
Telefon porto ..
Sammanträdeskostn .
Medlemsregistrering ..
Uppvaktningar .
Annonsering ..
Övriga kostnader ..
Skatter fonder .

59156:-
.I. 19200:

39956:
53077:
11760:
4693:-
9185:
7215:
1489:
1429:
1656:-

130460:-

Årets underskott .I. 5 126:-

125334:- 125334:-

Balansräkning 1994 1231
Tillgångar
Kassa bank postgiro 226461,54
Fonder 632 492,49
Fordran övrigt 9 786:-=-

868740,03--------

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ..
Eget kapital Fonder .
Eget kapital Gillet .

6191:-
567336,49
295212,54

868740,03--------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper
och förvaltning för 1994, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räken
skaper och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi
ansett nödvändiga. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande
de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen
avser.

Vänersborg den 22 mars 1995
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Åke Gillberg
Granskningsman

Mats Niklasson
Granskningsman



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1994

Styrelse
LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 (1974)
AHLIN, GÖRAN, 1ngenjör, Gilleskrivare 1995 (1990)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Bisittare 1994 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
BERGER, GUNNAR, Ersättare 1995

Beredningsnämnd
GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND, HÅKAN, Jur. kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare
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1905-1920
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Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Ålderman
samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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Västgötadals regemente, 1.16
Övningsplatsen Nygårdsängen åren 1685 - 1862 och Grunnebo

heds historia 1863 och fram till våra dagar
av Bertil Stenberg

Vänersborg fick sina stadsprivilegier år 1644. Efter detta årtal har två
infanteriregementen verkat i Vänersborg med omnejd. Det regemente som
haft ojämförligt största betydelsen är Västgötadals regemente, med sin
anknytning till bygden i inte mindre än 282 år. Det andra regementet, vil
ket vänersborgarna oftast tänker på, är Västgöta regemente, 1.6, som flyt
tades från Axvalla till Vänersborg år 1916. Det nedlades tyvärr redan 1927.
Västgötadals regementes intressanta historia är mycket omfattande.
Denna artikels syfte blir därför att kortfattat belysa vissa avsnitt, som kan
vara av intresse för dagens och framtidens vänersborgare.

"Födelsedatum" den 10 mars 1624
Det var oroliga tider när Gustav II Adolf som 16-åring övertog ledningen

av Sverige. Krig med Danmark, Ryssland och Polen krävde att krigsmakten
förstärktes, inte minst i västsverige. Västergötland var ett gränslandskap
- Bohuslän tillhörde NorgelDanmark. I ett brev från Gustav II Adolf den
10 mars 1624 ålades landshövding Nils Stjemsköld att skapa "trenne hopar
eller regementen". Ett av de tre regementen, som då tillkom var "von Salz
burgs regemente". Det vill säga samma regemente, som år 1685 skulle
bli Västgötadals regemente och få regementsnurnret 1.16. De två andra
regementena, som samtidigt uppsattes var Älvsborgs regemente, nume
ra 1.15 i Borås och Skaraborgs regemente, numera P4. i Skövde.

Nygårdsängen vid Vänersborg 1685-1862
Åren mellan 1624 och 1684 saknades fast övningsplats. Det behövdes

inte heller, eftersom man ofta deltog i krig på Europas slagfält. Regementets
krigshistoria skall inte här beröras. Endast konstatera att följande tre av
segemamnen på Västgötadals regementes fana är från tidsperioden
1624-1684, nämligen Liitzen 1632, Leipzig 1642 och Lund 1676. Det fjär
de namnet på fanan är Gadebusch 1712. Det var först när Karl XI
införde indelningsverket den så kallade Nygårdsängen år 1685 anvisa
des Västgötadals regemente som övnings- och "campementsplats".
Regementschef var då överste David Macklier. Artikelförfattarens sam
hörighet med regementet gör, att det inte är utan stolthet som här
omnämnes, att överste Macklier år 1693 utnämndes till landshövding i
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Älvsborgs län. Det var under denne duglige landshövdings 15-åriga ämbets
tid Vänersborgs första residensbyggnad färdigställdes 1699. Denna
tvåvånings residensbyggnad av trä låg på nuvarande residenstomtens södra
del.

"Campementplatsens" läge söder Vänersborg och sydväst Gropbron
framgår av kartan nedan, visat avsnitt av N.G. Wermings karta från 1814.
Namnet Nygårdsängen har ingenting att göra med Nygård i Västra
Tunhem. Det härrör från gården Nygård, som fanns här i Vassända
socken redan på 1300-talet. Enligt ett brev, utfärdat i Varberg år 1360,
pantsatte konung Magnus Eriksson Nygård och hela Väne härad för 600
mark silver. Under 1550-talet ägdes Nygård av Svante Sture. I ett brev,
dagtecknat den 30 juli 1560, offentliggör Gustav Vasa, att han för Kro
nans räkning tillbytt sig Nygård. Gården nedbrändes under nordiska sju
årskriget 1563-1570 och blev aldrig återuppförd. Namnet Nygårds
ängen har levt vidare, åtminstone på äldre kartor.

Avsnitt av N.G. Wermings karta från 1814. Se ..Campem.Platts" vid Gropebro och Skanshålor
ne (Skans Ruin), där nuvarande Regementsgården uppfördes 1820.
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Vid indelningsverkets och det ständiga knektehållets införande upp
sattes Livkompaniet, Väne, Kållands och Kullings kompanier av rotar
i Västergötland medan Valbo, Vedbo, Tössbo och Sundais kompanier upp
sattes av rotar i Dalsland. Därav det logiska namnet Västgötadals rege
mente. Vatje kompani bestod av 150 man järnte befäl och således var det
minst 1200 indelta mannar, som sommartid kom att sätta färg på livet på
Nygårdsängen vid rekryteringsmöten, regementsmöten eller general
mönstringar.

År 1812 tillkom de första värnpliktiga, den så kallade beväringen. Detta
gjorde att antalet soldater, som skulle övas kraftigt ökade och högre krav
ställdes på övningsplatsens kvalitet. Hur var då Nygårdsängen som för
läggnings- och exercisplats? -Bland fördelarna var läget mitt i rekry
teringsområdet och närheten till residensstaden Vänersborg mycket
viktiga. Kravet på jämn exercismark och god tillgång till gott dricks- och
badvatten var väl tillgodosett. Bland nackdelarna var det främst att jor
den bestod av "svartmylla på lerbotten". Lerans oförmåga att släppa ige
nom regnvatten, innebar att den gräsbevuxna "Campementplatsen" under
regnperioder blev fuktig och sank. Vilket inte var bra för övningarna och
försvårade tältförläggningen. Detta belyses i ett kungabrev från Fredrik
I skrivet i maj 1733. "Och der något åhr så stark wäta skulle infalla, at
ängen blefwe sanck, så at Reg.tet ej kan der campera, moste manskapet
uppholla sig ner i staden, hvarmed Borgerskapet så mycket hellre böra
wara nöida, som de ofelbart deraf lära hafwa fördel" ...

Åren 1965-1966 byggdes en ny 4-filig väg tvärs igenom Nygårdsängen.
När man i dag på väg söderut passerar Gropbron över Karls grav
möter man på båda sidor av väg 45 ett cirka 22 hektar stort område, som
inte mycket påminner om en tidigare exercisplats. Där hundratusentals
soldater genom alla de många åren exercerat, övat med gevär och
andra vapen, slagit tält, ätit Kronans mat, varit sjuka, längtat hem
och fått vänner för livet.

Men än en gång har den styva leran spelat en mycket viktig roll i natu
rens omdaning. Numera nerlagda Nabbensbergs tegelbruk utnyttjade under
en följd av år området som lertäkt. Det syns tydligast väster om Edsvägen
och ner mot sjön Vassbotten. Här har området våtmarkskaraktär med vild
vuxen vegetation, lergropar, vattenhålor samt rester av transportvä
gar. Denna del av gamla Nygårdsängen är i dag ett paradis för fåglar och
andra smådjur. -Efter Gropbron öster om vägen ligger Scandic Hotel med
minnessten och välskötta gräsmattor. Söder om Nabbensbergsvägen finns
ett cirka 6.5 hektar stort område, som tidigare varit övningsplats och där
efter lertäkt. Det har under senare år jämnplanerats med fyllnadsmate-
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riaioch är i det närmaste utfyllt. I skrivande stund, december 1995, på
går här planeringsarbeten för byggnad aven utslagsramp för golfspel. När
denna del av Nygårdsängen blivit färdigställd, och förhoppningsvis
besådd med gräs, kommer söderifrån anländande besökare, att mötas av
en tjusigare infart än den som funnits tidigare.

Sjukhus på Nygårdsängen - regementsförråd vid
Brinkebergskulle

Överhuvudtaget förefaller det otroligt, att här i början på 1800-talet fun
nits sjukhus och på 1850-talet officersmäss, underofficersmäss och
krutförråd. Regementets stora förråd låg vid Brinkebergskulle. Det var
med all sannolikhet samma byggnad, som användes av stora kronobränneriet
vid Brinkebergskulle under 1700-talest senare del. Förrådet, 15 x 24 meter,
byggt av tegel och korsvirke, hade två våningar, vindar och källare. Rege
mentet använde förrådet ända till flyttningen till Grunnebohed.

Beträffande sjukhuset har senare års studier av arkivhandlingar från Krigs
arkivet visat, att ett officerssjukhus fanns på Nygårdsängen redan år 1808.
Nedanstående avskrift av räkning nummer 9 bevisar att så varit fallet.

Nr9
För Tvätning för De sjuka uti officerssjukhuset vid Nygårdsängen.

1 -

1 RD 6 skilling Banco
43
7

43
39

4 RD 42 skilling Banco

September Den 9.de för 54 st Skjortor
1 skilling Banco för stycket

September 14 för 43 st
September 17 - 55-
September 21 - 43-
September 26 - 39 -

Tillsammans
Betalt qvitteras

Gropbroen wid Wennersborg den 30 September 1808
Catharina Björkeiund

Räkningen är på sitt sätt rörande och har säkert samband med 1808 
1809 års krig. Många soldater från västra armen drabbades av fåltsjukan.
De vårdades i det stora sjukhuset vid Brinkebergskulle, det vill säga i den
byggnad, som tidigare varit kronobränneri. Minnesstenen vid Brinke
bergskulle visar att 654 soldater dog. Fotografi av sjukhuset på Nygårds
ängen, senare flyttat och återuppfört på Grunnebohed finns på sidan 7.
Det kan mycket väl vara denna intressanta tvåvåningsbyggnad, som till-
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fälligt användes som officerssjukhus under de svåra förhållanderna
1808. -Enligt en tidigare förbisedd källa, fanns med säkerhet sjukhuset
år 1828. Denna källa berättar, att musikdirektör Olof Presto, född 1799
och död 1881, efter sitt avsked 1828 i flera år var "sjukhusvaktmästare
vid regementssjukhuset på Nygårdsängen". Enligt G. Ljunggrens karta
från 1856 låg regementssjukhuset i närheten av Korsebergsvägen 18, den
gula villan med brutet tak.

Regementssjukhuset på Nygårdsängen. Fotograferat efter återuppförande på Grunnebohed.
Foto: Karl Hjalmar Bylund.

Mässar i Vänersborg och på Nygårdsängen
Den första officersmässen var Regementsgården på Edsgatan 2 i

Vänersborg. Den byggnaden jämte de två flyglarna uppfördes år 1820
på verkligt historisk mark. Där fanns tidigare huvudförsvarsanlägg
ningen i Vänersborgs försvarssystem. Skansen raserades 1676 av VIrik
Fredrik Gyldenlöve, samma man som också sköt sönder och samman Bohus
fästning. Enligt kartavsnittet av N.G. Wermings karta från 1814 på
sidan 4 kallades platsen "Skanshålome (Skans Ruin)".

Tack vare välvilligt bemötande av Landsarkivet i Göteborg lyckades
jag år 1987 erhålla en kopia av nedanstående, i arkivet förvarade myck
et värdefulla, originalhandling. Kopian har senare överlämnats till
Länsmuseet i Vänersborg.
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Den så kallade Regimentsbyggnaden med tillhörande jord under No
233.

Till RådhusRätten inlämnades, under anhållan om Lagfart, följande köpe
afbandling:
Utdrag af Protocollet, hållit wid aucktionsKammaren i Wenersborg
den 17 Maij 1830.
Uppå anmälan af RegimentsSkrifwaren Herr Fältkammereraren D.
Rådberg, hade wällofl. Magistratin låtit utgå kungörelse derom, att å när
warande dag skulle genom friwillig auction till den högstbjudande
försäljas de utanföre Stadens Södra Tullport belägna så kallade Regi
mentsbyggnader med åtföljande Tjugotre och tre fjerdedels kappeland
donationsjord, tillhörande Westgötha Dahls Kongl. Regementes officers
Cassa; och då denna auction nu företogs, tillstädeskommo Regements
Chefen, General Adjutanten, Öwersten och Riddaren af Kongl. Maj:ts
Swärdsorden Herr W.A. Dorchimont, samt Herr Öfwerste Lieutenanten
och Riddaren A. Ehrengranat jemte åtskillige Herrar officerare wid
förenärnnda Kongl. Regemente tillika, Herr Fältkarnmereraren Rådberg
som aflemnade skrifteligen författade köpewilkor. Nu utbjödos åbygg
naderna ifråga med tillydande 23 3/4 kappeland jord, hwilken sednare,
enligt företedt auctions Protocoll den 26 Julii 1819, förut tillhört aflid
ne Hökerihandlanden Se1lman, före honom Handskmakare Utter, den der
genom köp åtkommit berörda plats från jemwäl aflidne Bruks Patronen
Johan Wikström,jemlikt Salubref den l maij 1815, i förstone för Tre Tusen
de RD Banco, då, efter en stunds tystnad Herr CommerceRådet Krull utsa
de 2400 RD, hwaruppå bud och öfwerbud ägde rum, intill dess Regements
Läkaren, Herr Doctorn G. Sandmark omsider stannade för högsta ropet
med Tre Tusen Tre Hundrade Trettio Tre RD Sexton skillingar Banco,
som då anbud härutöfwer icke afbördes, med klubbslag stadfåstades; Sko
landes Salubref i wanlig ordning utfärdas, sedan behörige köpeskillings
Reverser bliwit utlemnade.

Ut Supra
På Auctionskammarens wägnar

Matts M Beckman
En mycket viktig och intressant upplysning som "köpeafhandlingen"

gav var att "Regimentsbyggningen" tillhörde officerskåren. Rege
mentsläkaren G. Sandmark inropade gården på auktionen den 17 maj 1830.
Samma dag överläts den till regementschefen W.A. d'Orchimont.

Nygårdsängens officerspaviljong, också den uppförd på officerskårens
bekostnad, var av timmer med brädklädsel och täckt med tegeltak.
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Regementsgården i Vänersborgfrån 1820. Foto: Bertil Stenberg.

Mässens stora sal, 15,5 x 7,5 meter var försedd med musikläktare och upp
värmdes med två kakelugnar. Vidare fanns det nog så viktiga skänkrummet
samt kök och andra rum. Denna officerarnas mässbyggnad på Nygård
sängen såldes och revs vid regementets flyttning till Grunnebohed.

Underofficersmässen på Nygårdsängen uppfördes år 1854 med stora
ekonomiska uppoffringar av underofficerskåren. Byggkostnaden uppgick
till den ansenliga summan av 2990 riksdaler riksmynt. Av ett besikt
ningsprotokoll från den 2 juli 1859 framgår att regementskommissari
en, fanjunkare Elis Rosell, hade uppfört mässen. Den var 15 x 8,5
meter och var inredd med en större matsal och ett antal rum, varav två
på övervåningen, vilken även var planerad för fyra kontor. Men att
man var oroad av flyttningsplaner också på den tiden, framgår av pro
tokollets ord "då ny mötesplats definitivt är bestämd och paviljongen till
följe deraf måste flyttas eller försäljas". Det blev flyttning och återuppförande
på Grunnebohed.

Det var således inte många år underofficerarna fick njuta av sin nya mäss.
Men en viktig och väl dokunmenterad sak hände i Nygårdsängsmässen
den 7 maj 1856.

Under ledning av fanjunkaren Hans Johan Segerdahl samlades 33 namn
givna män och fastställde kårens stadgar. Det noggrant skrivna protokollet
visar bland annat, att varje anställd måste inbetala flera olika avgifter till
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kårkassaIl. Av denna skulle 75 Riksdaler Riksmynt ständigt vara disponibla,
medan resten skulle insättas i Vänersborgs sparbank.

Arbetskommenderingar - byggnadsarbeten
Utöver "mötena" på Nygårdsängen fick soldaterna med hefål under 1700

talet mycket ofta kommenderingar till byggnadsarbeten. Här några
exempel. År 1751 var 60 man beordrade till byggnad av Kronobageri i
Vänersborg och 1755 var man på fästningsarbete i Landskrona. Under
1800-talet var delar av regementet på byggarbeten vid Göta kanal,
Trollhätte kanal, Hjälmare kanal, Brinkebergskulle slussar, Karlstens och
Karlsborgs fästningar. Långt hemifrån och mycket hårt arbetel

Den 29 augusti 1830 hände, vid en arbetskommendering till Lilla Edet
en fruktansvärd katastrof - den värsta någonsin i fredstid. Soldaterna hade
deltagit i brandsläckning vid en storbrand i Lilla Edet. På kvällen

skulle återtransporten ske med färja.
Den blev för tungt lastad, tog in
vatten, panik uppstod och drev så med
den strida strömmen ner i forsen.
Drunkningsolyckan var ett faktum
- 46 soldater, en underofficer och en
färjekarl omkom. Av soldaterna var
33 från Dalsland, Valbo kompani
och 13 var från Västergötland, Kul
lings kompani. De efterlämnade 44
änkor och 155 faderlösa barn. Den
stora tragik och fattigdom som följ
de försökte man lindra genom bistånd
från Kronan samt genom insamling
ar. Bland annat gavs en konsert på Rid
darhuset i Stockholm, vilken inbring
ade 1038 Riksdaler. Även i Karl
stads Frimurarsal gavs en konsert

Minnesstenen vid Lilla Edet. med syfte att hjälpa de så svårt drab-
Foto: Bertil Stenberg. bade familjerna.

Vänersborg och vänersborgarna
För vänersborgarna innebar sommarens och soldaternas ankomst

glädje och omväxling. En av de män som bildade Vänersborgs Söners
Gille, Hjalmar A. Lindedal, har i sin bok "Vänersborgs historia och väners
borgshistorier" givit en strålande skildring av det fårgstarka livet på Nygårds-
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ängen. Inte minst vid midsommar, då man kring en väldig majstång dan
sade så det "vischa och ven" till dansmusik av regementsmusikkåren. -Hjal
mar Lindedal berättar också hur roligt det var när musikkåren under befåls
mötena i Vänersborg gav konserter morgon och kväll utanför rege
mentschefen, Klas Sandels, bostad på Nygatan 16. Överste Sandel var
regementschef 1853 - 1864. Chef för musikkåren och musikdirektör vid
denna tid var den mycket framstående Oskar Henrik: Bergquist, född 1812.
Han var en mångsysslare, bland annat var han sånglärare vid Vänersborgs
allmänna läroverk och verkställande direktör för UVH järnväg. Efter sitt
avsked var han syssloman vid Vänersborgs länslasarett åren 1875 
1895. -Vid befälsrnötena i Vänersborg kunde beskådas bataljonsexer
cis på Stora Torget, vid högtidliga tillfällen parad för fanan samt under
söndagarna Kyrkparaden. Wenersborgs Tidning den 9 augusti 1832
innehåller följande skrivelse, vilken tyder på att förhållandet varit gott
mellan regementet och stadens invånare.

Wenersborg. Från H.K. Maj:t har ankommit följande nådiga skrifwelse:
Till Chefen för 8:de Infanteri-Brigaden!
Sedan Chefen för Westgötha Dahls Kong!. Regimente, under den 6:te den
nes Rapporterat, att Befålet wid det honom Nådigt anförtrodda Regimente,
alla år med få undantag, erhållit fri inqwartering i Wenersborg under Befåls
mötet, samt att nämnde Stads Borgerskap och öfrige Innewånare alltid
med beredwillighet gått Regimentets önskningar till mötes, och ofta då
Regimentet eller Bewäringsmanskapet i regnigt wäder warit till exer
cice sam1adt å Nygårdsängen, sjelfwe begärt att det måtte blifwa in
qwarteradt i Staden: har Kongl. Maj:t i Nåder förklarat sin
höga tillfredsställelse öfwer Stadsboames sålunda bewisade wälwilja för
Westgötha Dahls Regimente, hwilket förklarande Regiments-Chefen
äger Stadens Borgerskap och öfrige Inqwarteringsgifware tillkännagifwa.
Stockholms Slott den 13 Juli 1832

På Nådigaste Befallning
M. Brahe

General-Adjutant för Armeen
M.v. Rosen

Emellertid hade behovet aven ny övningsplats länge diskuterats.
Efter framställning av regementschefen svarade Kungl. Maj:t den 4 novem
ber 1851, att mötesplatsen tills vidare skulle vara Nygårdsängen. Men
myndigheterna insåg tydligen problemen för enligt skrivelse den 29 mars
1853, fick man tillåtelse till "Kasernering" av truppen på närbelägna Nab
bensbergs egendom. Där hade sannorlikt inkvartering ägt rum i flera år
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tidigare. Sista året på Nygårdsängen var 1862. Sommaren detta år fick
man tillstånd att hyra magasiner i Vänersborg för soldaternas inhysning.
Men då visste man att beslutet om inköp av Grunnebohed var fattat redan
1859.

Grunnebohed 1863 - 1906
Grunnebohed, belägen en mil väster Vänersborg och utmed Uddevalla

vägen, bestod vid tillträdet av cirka 60 hektar mark. Inköpspriset var 23462
riksdaler. Nytillträdande regementschef 1864 och fram till år 1871 var
överste Lage Posse. Han ägde en gård i Vänersborg och var 4 år ordförande
i Vänersborgs stadsfullmäktige. Vid flyttningen till Grunnebohed var järn
vägen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga ännu inte byggd, men man vis
ste säkerligen hur sträckningen skulle bli. Det ännu år 1995 kvarståen
de proviantmagasinet, "byggnad nr 1", uppfördes i prima tegel nära den
plats där Grunneboheds järnvägsstation senare byggdes.

Proviantmagasinet vid Grunnebo järnvägsstation. Uppfördföre 1863. Även denna kulturbyggnad
står kvar och är förmodligen en av de allra äldsta byggnaderna i Grunnebo stationssamhälle. Foto
1992: Bertil Stenberg.

Före 1863 var också uppförd en manskapsbarack för 300 soldater.
Kaptenen, sedermera majoren Ferdinand Palm gjorde plan och kost
nadsförslag för den nya övningsplatsens utnyttjande. Hans namn är
ihågkommit genom den så kallade Palmsjön, vilken skapades genom att
ett mindre vattendrag uppdämdes. Palmsjön kan man se än i dag. Ferd
inand Palm är vidare känd för sin medverkan vid sänkningen av sjön Häs-

12



tefjorden i Frändefors socken. Han ägde Forsane gård och var fader till
den kände Dalslandsmålarinnan Gerda Palm.

Innan hela övningsplatsen var utbyggd krävdes tältförläggning, särskilt
vid det stora regementsmötet. På den öppna heden fick de åtta kompa
nierna var sin "tältgata", mellan vilka av prydnadsskäl ungbjörkar
planterades. De unika, av kulturminneslagen skyddade, "tältbottnarna"
fmns kvar än i dag. Min teori är , att de tilkommit på grund av att Grun
neboheds mark, också den var fuktig. Man har skottat upp jord eller till
fört annat markmaterial. På så sätt blev "tältbottnarna" högre än omgi
vande mark. Och soldaterna kunde sova torrt och under varje år i lika raka
"tältgator".

Gninnebohed utbyggdes efterhand och var i början på 1900-talet en natur
skön och väl fungerande övningsplats. Där fanns inte mindre än 40 bygg
nader, noggrant uppförda av bästa byggnadsvirke. Det var under 1880
talet, då överste Otto Fredrik Taube var regementschef, som de största
förbättringarna gjordes. -Ett bekymmer var emellertid bristen på dricks
vatten. Man grävde flera stora brunnar, av vilka två finns kvar och en är
igenfylld. De sinade ofta vid torrperioder. Ganska fantastiskt är, att
man på l8QO-talet borrade efter vatten nära järnvägsstationen. Vattnet pum
pades flera hundra meter genom gjutna järnrör till vattentornet i läger
området. Men trots vattenproblem, och ibland dimmigt och fuktigt
klimat, var Grunnebohed en mycket omtyckt övningsplats av både
befål och soldater. Sjukligheten var ganska liten. Enligt statistik från 10
årsperioden 1866-1875 vårdades i medeltal 154 soldater per år. De
vanligaste behandlingsorsakerna var lufirörsinflammation och diarre. Under
de 44 år Västgötadals regemente var förlagt på Grunnebohed var det freds
tid. Emellertid övades mycket i större fälttjänstövningar. Några exem
pel. År 1874 utnyttjade man den relativt nybyggda järnvägen och
avgick med ''bantåg'' över Herrljunga till Sandhem. Där ingick man i bri
gadförband i en hård manöver där trupperna "fingo vara utan mat hela
dagen". Åren 1881 och 1893 deltog regementet i stora fålttjänstöv
ningar i Skaraborgs län. Till "Svältmanövem" vid de så kallade Svältorna
nordost Alingsås reste man också med "bantåg" i augusti 1894. Under
hela manövern stod regnet "som spön i marken -hvadan man beständigt
var våt som en tupp". Bra formulerat, inte sant?

Även Vänersborgs stad fick god nytta av att regementet och järnväg
fanns. Den 23 maj 1870 var det sydvästlig storm. Då utbröt en eldsvå
da i en stallbyggnad vid hamnen. Branden spred sig hastigt och flera brin
nande hus gjorde att hela nordstan hotades.

Telegram och extratåg sändes till Grunnebohed, varifrån Västgötadals
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regemente sände en styrka på 300 man. Med hjälp av dessa soldater, den
frivilliga brandkåren och förstärkningar från Uddevalla, kunde branden
släckas och nordstan räddas.

Ja, så nalkades sekelskiftet och det var på modet med landskapsre
gementen, vinterutbildning och förläggning i stora kaserner i städerna.
Genom 1901 års härordning bestämdes att Västgötadals regemerte
skulle flyttas till Halland och få namnet Kungl. Hallands regemente,
L 16. Det var ett hårt beslut, som medförde stor sorg i bygderna kring
Vänern. - I Grunneboheds officersmäss var det avskedsmiddag den 27
september 1906. Då överlämnades från officerarna två skålar i äkta sil
ver med 22 givares namn ingraverade. Skålarna fInns i dag på officersmässen
i Halmstad.

Grunnebohed 1907 - 1988
Av kulturhistoriska skäl vill jag beröra denna intressanta period och bölja

med bekymmer nummer 1. Det gäller Stabsbyggnaden, den enda kvar
varande byggnaden från 1860-talet, på det inhägnade område som
Kronan äger. -Stabsbyggnaden har felaktigt kommit att kallas "Musik
paviljongen". Eftersom diskussion förekommit om vilken byggnad det

Stabsbyggnaden på Grunnebohed. Uppförd på 1860-talet. Finns ännu kvar som enda byggnad i
det gamla lägerområdet. En klenod värd att bevara. Foto: Karl Hjalmar Bylund.
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egentligen är frågan om, vill jag belysa frågan. På sidan 15 visas en starkt
nerminskad mycket värdefull karta. Originalkartan är i privat ägo. Ett avsnitt
av ovannämnda karta, jämte inlagd skiss av tältbottenområdet och
nummerhänvisning, visas på sidan 19. Som synes har Stabsbyggnaden
nr 17 och den intilliggande musikbaracken nr 16. Till musikbaracken åter
kommer jag längre fram. Vidare vill jag i detta sammanhang omnämna
Karl Hjalmar Bylund, född i Vänersborg 1870. Han var son till rege
mentsläkaren vid Västgötadals regemente, Karl Bylund, och blev offi
cer vid regementet och tjänstgjorde på Grunnebohed. Bland annat som
regementsadjutant åren 1896 - 1903. Karl Hjalmar Bylund var en
skicklig fotograf. På Hallands regemente finns ett mycket fint album med
pärmtexten: "Grunnebohed 1891 - 1906, -Hjalmar Bylund foto". Hös
ten 1995 har jag därur utvalt de fotografier, som här ingår och på
nedsidan är försedda med ram och vacker text. Precis som på originalen
i albumet! Bilderna av Musikbaracken och Stabsbyggnaden på sidan 16
visar, att det är regementets Stabsbyggnad som ftnns kvar på Grunnebohed.
Ett bekymmer med Stabsbyggnaden är att den är i behov av underhåll,
främst tak och delvis ytterväggar. Jag vill här vädja till militärt ansvariga,
kulturansvariga på Vänersborgs kommun, Länsmuseet, Länsstyrele-

MusikiJaracken på Grunnebohed. Efter regementets avflyttning till Halmstad blev den skyttepaviljong.
Var placerad nära Stabsbyggnaden. Stod kvar till 1924. Foto: Karl Hjalmar Bylund.
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sen och hembygdsrörelsen, att försöka finna en lösning. Åtminstone så
att de allvarligaste bristerna blir avhjälpta. På så vis skulle handlingsfrihet
uppnås för den framtida användningen av denna värdefulla byggnads
klenod.

Men nu åter till vad som hände åren 1907 - 1929, bland annat med övri
ga byggnader. I början inte så mycket, men vid tiden för första världs
krigets utbrott började saker hända. Grunneboheds mark och byggnader
utbjöds till försäljning. Två handlingskraftiga hallänningar, trädgårds
mästaren J. Henrik Henriksson och köpmannen A.P. Berntsson, båda från
Värö, köpte sju eller åtta stora byggnader. Priset var 1000 kronor per styck
et. Officersmässen uppmärktes och återuppfördes 1914 - 1915. Av den
stora mässen blev en familjebostad samt lokaler för lanthandel. Namnet
blev Henriksberg efter byggherren. I många år drevs lanthandelsrörel
se, men på 1950-talet startades tillverkning av barnkläder av Clary
och Lennart Eklöw. Henriksberg är beläget i Lingome, Värö socken. Före
taget Eklöw AB växte snabbt och fru Clary Eklöws skicklighet som desig
ner upptäckte drottning Silvia. År 1984 blev företaget kunglig hovleverantör.
Alla som försvarar Västgötadals och Hallands regementes färger, kan vara
stolta över att kronprinsessan Viktoria, tillika hertiginna av Västergöt
land, och hennes syskon burit vackra barnkläder tillverkade i lokaler, som
en gång varit Västgötadals regementes ärevördiga officersmäss på
Grunnebohed.

Även underofficersmässen uppmärktes och återuppfördes i Halland.
Det var på Storagården i Veddige socken. Den brann ned "en efternatt

Officersmässen på Grunnebohed. Ateruppjörd i Värö, Halland 1914 - 1915.
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sommaren 1931". Övriga inköpta byggnader upprnärktes inte. Virket sål
des och blev bostadshus i norra Halland.

Soldathemmet, som ägdes av "Soldatföreningen och Dess Wänner wid
Kongl Vestgötadals Regemente", såldes den 9 april 1914 för 1100 kro
nor. Det återuppfördes av Brålanda Missionsförening hösten 1914.
Soldathemmet, som sålunda blev misionskyrka i Brålanda, användes än
i dag för omfattande kyrklig verksamhet. Grundstenarna finns kvar på
Grunnebohed. Grunneboheds mark och övriga byggnader inköptes av
"Wästgöta-Dal-Bohus Trafklubb". Klubben erhöll lagfart den 20 juli 1915.
Någon travbana byggdes aldrig på heden. Travklubben bör ihågkommas
för att den, enligt skrivelse av den 5 juni 1918, till Kungl. Hallands rege
mentes officerskår upplåter "utan ersättning och för all framtid" ett
område på 36 kvadratmeter avsett för en minnessten. Den avtäcktes den
14 augusti 1920. Platsen för minnesstenen föreslogs aven tidigare
Grunnebohedsofficer, vänersborgaren, greve Carl Gustav Taube. I sin egen
skap av distriktslantmätare hade han kännedom om var nuvarande väg
44 senare skulle byggas. Därför restes stenen på "Taktiska knölen", nära
den blivande vägen. En son till Carl Gustav Taube är medlemmen i Väners
borgs Söners Gille, Edvard Taube, Ljungskile.

Ännu en driftig hallänning får betydelse för Grunnebohedsbygden. Det
är Tvååkersbon Adolf Nilsson. Han köper 1914 Stora Almås egen
dom -en granngård till Grunnebohed. Många skolbarn fanns med lång
skolväg. På Adolfs Nilssons initiativ startades skolverksamhet i Stabs
byggnaden. Det innebar liv och rörelse med skolbarn i klasserna 1 - 6 samt
fortsättningsskolan.

Musikbaracken fanns kvar till 1924. När regementet flyttat blev den
klubblokal för skytteföreningen och kallades "Skyttepaviljongen". För
eningen anordnade fester och vid ett tillfålle uppfördes teaterstycket "Ljung
by horn och pipa". Sedermera ägaren till Grunnebohed, Hjalmar Essljung,
var en av aktörerna. Han red på en islandshäst i full karriär in i paviljongens
stora sal.

Vad händer på Grunnebohed åren 1930 - 1988 ? År 1930 köpte Hjal
mar Essljung Grunnebohed med kvarvarande byggnader. Han har tidi
gare varit arrendator sedan 1923. Den ena mathallen i områdets östra del
användes som stall för nötkreatur och hästar, den andra mathallen var lada.
-En mycket viktig affär sker 1933. Då säljer Essljung Stabsbyggnaden
jämte 4.5 hektar av gamla lägerområdet till avdelningen Alliance av Sve
riges Godtemplares Ungdomsförbud, SGU. Priset var 7000 kronor.
De ungdomar, som då blev ägare, gjorde åren 1933 - 1945 en utomor
dentligt värdefull insats. Genom frivilligt arbete röjdes det igenvuxna park-
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området samt reparerades och målades Stabsbyggnaden. Dansbana
och teaterscen byggdes. Bland annat gav man friluftspjäsen Värmlän
ningarna. -Under andra världskriget var SGU-avdelningen alltjämt
ägare. Verksamheten blev starkt begränsad på grund av att bered
skapsförband tog området i besittning. Från maj 1945 till november samma
år var 230 baltflyktingar förlagda här. Lägerkommendant var en medlem
av Vänersborgs Söners Gille, fabrikör Carl-Gustav Carlsson. Det var en
dramatisk tid i flera avseende. Bland annat användes ett rum i Stabs
byggnaden som sjuksal för nyopererade interner. En av dessa var läka
re. I en barack opererade han bort granatsplitter från kamraterna.

Kungl. Bohusläns regemente köper 1946 SGU-avdelningens område
med tillhörande Stabsbyggnad. Området inhägnas 1951 och polisen ges
möjlighet att träna sina hundar i bland annat Stabsbyggnaden. Sedan Bohus
läns regemente nedlagts utnyttjas området av I.l5, Borås. År 1948
köps Grunneboheds mark - utom de 4,5 hektar Kronan äger-av Väners-
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Grunnebohed 1989 - 1995. Golfintressenter och
traditionsbevarare

I början av 1989 presenterades de första planerna för en blivande golf
och fritidsanläggning på Grunnebohed. Kungl. Hallands regemente
var som traditionsbevarare positiv till anläggandet av golfbanor. Det skul
le inneburit att den kulturhistoriskt mycket värdefulla Stabsbyggnaden,
som avsågs bli klubblokal, hade underhållits och kommit till nyttig
användning. Området med "tältbottnama" skulle ingått i en så kallad park
bana med trädridåer. Då hade det gamla tältförläggningsområdet fått vård
och tillsyn. För närvarande förefaller Grunneboheds framtid vara oviss.
Vänersborgs kommun äger huvuddelen av Grunnebohed, även om den
är utarrenderad. Området med "tältbottnama", men också andra delar av
det gamla övningsområdet betecknar jag som bekymmer nummer 2. Tält
bottenområdet är mycket känsligt och bevuxet med gammal skog. Jag
tillåter mig framhålla, att vad som än händer, måste eventuella skogs
vårdsarbeten eller anläggningsåtgärder utföras med största varsamhet och
ske efter fastställd vårdplan. Inom övriga delar av kommunens område
ftnns drygt 20 byggnadsgnmder, underofficersmässens källarhålighet, Palm
sjöns uppdärnningsanordningar, två brunnar, en 60 meter lång blindering,
troligen använd vid korthållsskjutning samt en 30 meter lång skjutvall.
Med rätta vårdåtgärder skulle här nämnda minnesmärken, försiktigt fri
lagda och väl beskrivna, bidraga till skapandet av ett fritidsområde av hög
klass mitt i centrum mellan Vänersborg - Trollhättan - Uddevalla. Som
traditionsbevarare har Kungl Hallands regemente och dess kamratförening
varit mycket aktiva -allt i syfte att hedra sitt moderregemente samt stär
ka banden mellan gamla och nya hembygder. Som nämnts avtäckes en
minnessten på Grunnebohed den 14 augusti 1920. Tio är senare restes
en minnessten i Lilla Edet. Den minner om de 47 soldater från Västgötadals
regemente, som under en arbetskommendering drunknade i Göta älv den
29 augusti 1830. Västgötadals regemente gjorde sin första inryckning på
Grunnebohed den 5 maj 1863. Exakt på 100-årsdagen den 5 maj 1963
besökte en befålsdelegation Grunnebohed. Regementschefen, överste Nils
Juhlin, talade vid minnes stenen och hyllade det gamla regementet. En
vacker krans nedlades. Den 10 mars 1974 firade regementet sitt 350-års
jubileum i Vänersborg med ett dagslångt minnesprogram. Försvars
områdesbefålhavaren, överste Torsten Nordin och hans medarbetare hade
ordnat arrangemangen. Dessa, vilka varmt uppskattades, bestod i
bland annat rundresa till Forstena majorsboställe, Nygårdsängen och
Grunnebohed. Vid minnesstenen talade chefen för Kungl. Hallands
regemente, överste 1 Lage Wemstedt och nedlade en krans. Vid min-
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neshögtidligheten i Vänersborg talade överste Torsten Nordin och över
stelöjtnant Christer Lilliehöök. Vänersborg hemvämsmusikkår spelade
innan man samlades till högtidslunch. Avslutningsvis bör tilläggas
att Torsten Nordin är medlem av Vänersborgs Söners Gille. -Nästa gång
det begav sig var den 29 maj 1989. Vänersborgs kommun hade låtit resa
en minnessten i Lockered, där den sista officersduellen i Sverige ägde
rum den 29 maj 1816. Invigningsförrättare var vänersborgssonen, che
fen för Kungl. Hallands regemente, överste 1 Göran Wetterlundh. Hans
föräldrar är den till åren äldste medlemmen i Vänersborgs Söners Gille,
direktör Sune Wetterlundh och !ekan Wetterlundh, född Lundström
från Forsane.

Lördagen den 2 september 1989 var det en stor dag i regementets och
Vänersborgs historia. Med kommunen som huvudarrangör anordnades
två minnesvärda invigningscermonier. Bakgrunden var följande. Som nyin
flyttad fann jag att Nygårdsängen, Västgötadals regementes första
mötesplats och där man övat den allra längsta tiden i sin historia, saknade
ett minnesmärke. -Jag inlämnade därför två motioner till Hallands
regementes kamratförenings årsmöte 1988. I den ena motionen föreslogs,
att en minnsesten skulle uppsättas på Nygårdsängen och i den andra motio
nen föreslogs, att en informationstavla skulle uppsättas vid officerskå
rens tidigare mäss på Edsgatan 2. Efter vederbörliga kontakter mellan
Vänersborgs kommun och Hallands regemente beslöts arbeta enligt
motionärens förslag. Högtidscermonin den 2 september 1989 inleddes
på Nygårdsängen med musik av Hemvämsts musikkår i Vänersborg. Efter
tal av regementschefen, överste 1 Göran Wetterlundh och fullmäktige
ordföranden Gunnar Peterson avtäckte statssekreteraren i Försvarsde
partementet, Jan Nygren, minnesstenen. Från Halland hade kommit
en buss med kamratföreningsmedlemmar,däribland fyra hedersleda
möter, nämligen generallöjtnant Tage Olihn, överstarna av 1. graden Carl
Gustaf Tiselius och Rune Morell samt ämneslärare Rolf Wallefors.
Deltog gjorde också en hemvämstrupp med Gustav Nilsson i spetsen, samt
en hel del vänersborgare och andra intresserade. -Efter högtidligheter
na avtågades med fanor och musikkår i täten till "Edsgatan 2". Nämnas
bör att dagen till ära hade framtagits en replik av Västgötadals regementes
fana från år 1858. Den fördes av major Carl-Gustaf Bergenstråhle.
Vid ceremonin på "Edsgatan 2" fick gården namnet Regementsgården.
För den delvis nya publiken genomfördes nästan samma program som
på Nygårdsängen. En skillnad var , att jag berättade gårdens och platsens
historia. Efter att statssekreterare Jan Nygren satt minnestavlan på
plats, tacktalade överste 1 Göran Wetterlundh och fullmäktigeordförande
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Från avtäckningen av minnesstenen på Nygårdsängen 1989.
Från vänster: major Carl-GustafBergenstråhle med Västgötadals regementes fana, överste l Göran
Wetterlundh, Bertil Stenberg och kadettsergant Claes Dahl med Hallands regementes fana.

Gunnar Peterson. Ceremonin avslutades med avmarsch och så hade än
en gång Västgötadals regementes fana förts längs Edsgatan och musik
kåren spelat Västgötadals regementes marsch.

Som avslutning på denna beskrivning av traditionsbevarande händelser
genom åren, vill jag nämna något om Vänersborgs 350-års jubileum. Då
var Kungl. Hallands regemente och kamratföreningen inbjudna att
medverka i totalförsvarets dag den Il juni 1994. -Fanvakten med
Kamratföreningens, Västgötadals och Hallands regementes fanor ställ
de upp på Regementsgården tillsammans med Hallands hemvärns
musikkår och ett kompani från I.16/Fo 31. Efter avmarsch längs Edsgatan
till torget, blev det parad för fanan. Efter tal av regementschefen, över
ste l Per Källström och fullmäktigeordföranden Börje Viberud blev det
förevisningar av olika försvarsåtgärder. Vad som barnen kanske uppskattade
mest var rundtursåkningarna med bandvagn 206. Musikkåren gav två kon
serter i nyuppförda musikestraden i Plantaget. Vädret var härligt och Väners
borgs kommun och vänersborgarna ställde upp helhjärtat när "det
gamla regementet" kom på besök 370 år efter sin tillkomst.
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Vänerskolan - en kort historik

Skolan har över hundraåriga anor. År 1875 lämnade bruksägaren
Salomon Larsson i Limmared - på föranstaltande av landshövdingen greve
Erik Sparre - en motion till landstinget om en undervisningsanstalt för
dövstumma och blinda barn i länet. En kommitt6 tillsattes för att utre
da frågan och upprätta ett förslag till en sådan anstalt. År 1876 lämna
des ett förslag om inrättande aven undervisningsanstalt för 20 dövstumma
elever. Förslaget godkändes av landstinget och man beslutade att inrät
ta en sådan skola förlagd till Vänersborg. Det officiella namnet blev Elfs
borgs Läns Döfstumskola. Man beslutade också att för detta ändamål hyra
övervåningen i Villa Augusta (lasarettsvillan). En styrelse tillsattes. Den
bestod av sex ledamöter. Fem av dem valdes av landstinget och en utsågs
av domkapitlet i Skara. Den 16 april 1877 böljade skolan sin verksamhet.
Antalet elever var vid starten 10 st varav 7 st överåriga. Till föreståndare
för skolan utsågs Sven Kinnman, lärare vid anstalten för dövstumma i
Lund. Skolan blev en ren talskola och externat. Skolans ändamål var i
(citat) att bereda undervisning år dövstumma i Älvsborgs län, vilka kunde
undervisas i och medelst talmetoden.
Lärokursen vid skolan var 8 år. Intagningsåldern var 7 år och intagning
skedde vartannat år. Den årliga lärotiden omfattade i regel 38 veckor. Under
visningstiden i teoretiska ämnen var 30 vtr. Dessutom hade man 2 tim
praktisk utbildning (slöjd) i veckan. VaIje sön -och helgdag deltog de äldre
eleverna i en kort andaktsstund.
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Skolan var, som tidigare nämnts, ett externat d.v.s. eleverna bodde inte
på skolan utan i fosterhem ute på stan. Landstinget beslutade också om
ett årligt anslag till skolan på 2.950 kr. (Detta fick sen höjas, när elevantalet
ökade) samt ett engångsbelopp på 900 kr till inventarier och undervis
ningsmat. Målsmansavgifterna bestämdes till 125 kr per elev och år. Lands
tinget bidrog dock med 75 kr av avgiften i de fall då föräldrarna var medel
lösa. Fr.o.m. 1878 blev skolan delaktig av statsanslaget till understöd åt
mindre uppfostringsanstalter för dövstumma.

År 1878 flyttade skolan till Söderbergska huset i hörnet Residensg.
Kronogatan. 1882 var det återigen dags för flyttning. Denna gång
hyrde man lokaler i Bergmarkska el. Brunska huset vid skoltorget i kors
ningen Kungsg.-Vallgatan. Det huset blev sedan Frimurareiogens hus.
År 1885 flyttade skolan igen - nu till egna lokaler. Landstinget hade då
inköpt fd. Ljungska huset i hörnet av Söderg. och Kyrkogatan. Under sina
14 år mottog skolan sammanlagt 83 elever -73 från Älvsborgs län och
10 från andra län.

Fjärde Distriktets Dövstumskola i Vänersborg 1891-1938
Den 31 maj 1889 antogs en lag om dövstumsundervisningen i riket.

Obligatorisk skolplikt för dövstumma genomfördes. Riket delades in i
7 distrikt med var sin skolstyrelse.
Älvsborgs län kom att tillhöra fjärde distriktet, som bestod av
Älvsborgs län
Skaraborgs län
Hallands län
Göteborgs- och Bohus län samt
Göteborgs stad

Det ekonomiska ansvaret delades i huvudsak av staten, landstinget samt
Göteborgs stad. Dessutom fick man medel från målsmansavgifter samt
avkastning av fonder.
Vid denna tid fanns inom distriktet flera mindre dövskolor, nämligen:

- M. Palmkvists dövstumskola i Mariestad
- Dövstumskolan å Nya Varvet i Göteborg
- Tysta skolan å Haga i Göteborg
- Elfsborgs läns döfstumskola i Vännersborg
- Läroanstalten i Skara för överåriga dövstumma.

Både västgötadelen och västkustområdet ville behålla någon av sina sko
lor. Man önskade därför en delning av distriktet. Det ingavs inte mindre
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än 4 framställningar till Kungl. Maj:t i detta ärende. Alla fick avslag.
Nu började en bitter strid om var skolan skulle placeras. Skulle den ligga
i Göteborg eller i Vänersborg?
Vänersborg gick till sist segrande ur striden. Ett tungt vägande skäl var,
att Vänersborg stad lovade, att ställa gratis tomt till förfogande för de nya
skolbyggnaderna samt garantera fritt vatten till skolan.
Ett annat viktigt argument var ett utlåtande från föreståndaren för Det Kong!.
Dövstummeinstitutet i Fredricia, Danmark, Georg Jörgensen. Han skri
ver bl.a. att:

-dövskolan inte bör förläggas till en stor stad.
-det är lättare att få goda fosterhem i en mindre stad. Han förordar allt-

så Vänersborg framför Göteborg.

Styrelsen fattade vid sitt första sammanträde 1889 beslut om att
(citat).

-vidtaga anordningar så att intagningsklass om möjligt kan starta
höstterminen 1891

-tillsätta en kommitte, som ska lämna förslag till undervisningens ord
nande.

-från församlingarnas skolråd infordra uppgifter om dövstumma
under 18 år.

-skolan skulle ha vartannantårsintagning.
-efter förebild från dövstumanstalten i Schleswig dela in eleverna i fyra

grupper
A- sådana, som äro välbegåvade
B- sådana, som äro medelmåttigt begåvade
C- sådana, som äro svagt begåvade
D- sådana, som äro sinnesslöa men bildbara.

För A- och B-eleverna förordade man talmetoden. För C-eleverna före
slog man, att talmetoden skulle används på försök. I annat fall skulle man
använda skrivmetoden. De eleverna skulle undervisas med tecken
språk.
Skolan skulle vara anordnad som både internat och externat. Intag
ningsklassen samt C och D eleverna skulle bo på internatet. A- och B
eleverna ansågs klara av och ha nytta av fosterhemsboende.
1894 påbörjades byggandet av den nya skolan på tomt, där skolan
fortfarande är belägen.
För C-eleverna byggdes en särskild skola på Torpavägen, C-skolan, efter
som man ansåg, att det inte var lämpligt att ha dessa barn tillsammans
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med de elever, som undervisades efter ren talmetod. D-eleverna räknade
man med att få överlämna till Hjortedshemmet i Kalmar län.
Skolan ansågs mycket modem och välutrustad. Man hade t.ex. cen
traluppvärming, maskintvätt, torkapparater, mangel, badrum och sist, men
inte minst, elektrisk belysning.
Den 12 sept. 1896 invigdes så den nya skolan.
År 1937 beslutade riksdagen, att staten skulle ta över ansvaret för
rikets dövundervisning. Orsaken till detta var, att standarden var så
ojämn vid de 7 distriktsskolorna. En del landsting var njugga med
anslag medan andra var mer generösa.
Fr.o.m. l juli 1938 delades landet in i fyra distrikt med var sin dövskola.
Dessutom fanns en skriv/teckenskola i Gävle.
I specialskoleförordningen sades det, att styrelsen för specialskolan
ska bedöma, om eleven behöver specialskolans resurser.
I och med förstatligandet togs benämningen dövstum bort. Nu talade man
om döva och graft hörselskadade.
Anstalter, dit specialskolorna räknades, sorterade under den här tiden under
socialstyrelsen och skolsociala roteln.
Statssekreterare i socialdepartementet var Tage Erlander. Andra världs
kriget gjorde, att det mesta gick på sparlåga. Detta gällde också speci
alskolan.
När Tage Erlander 1945 blev ecklesiastikminister, startade han en
utredning om specialskolan och en revision av gällande bestämmelser.
Under 50-talet var enhetsskolan under debatt. Man ville för specialskolans
del vänta och se, hur detta utföll i "vanliga" skolan. 1962 kom beslutet
om grundskola Blind- och dövskoleutredningen, som var klar 1964, för
ordade, att grundskola skulle införas även i specialskolan. Detta sked
de l juli 1965. Det innebar, att alla beslut, som gällde vanliga grundskolan,
automatiskt skulle få sin motsvarighet i specialskolan.
Fr.o.m. detta år har man också varjeårsintagning till specialskolan.
Högstadieundervisningen var till en böljan förlagd till örebro för alla döva
elever. Grundskolans många tillvalslinjer enl. Lgr 62 gjorde, att elev
underlaget vid de enskilda skolorna var för litet. Detta ändrades i och med
genomförandet av Lgr 69 i grundskolan. Nu fanns bara fyra tillvalslin
jer. I Lgr 69 sägs också, att där underlag fInns, kan man ha eget högstadium.
1972 startade högstadieundervisningen i Vänersborg.
Lgr 80 innehöll ett för specialskolan mycket viktigt beslut. Specialskolan
blev tvåspråkig. Teckenspråket blev erkänt och skulle fr.o.m. nu vara under
visningsspråk.
Det stora upptagningsområdet gör, att många elever måste bo på inter-
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nat. Först fanns stora sovsalar i en av skolbyggnaderna. På 50-talet bygg
des fyra st. elevhem på tomten. Sovsalarna blev klassrum och samlingssal.
Numera är elevhemmen nedlagda och eleverna bor i lägenheter eller vil
lor ute på stan. Varje sådant elevhem har 4-5 elever.
Vid Vänerskolan, som vid övriga specialskolor, finns ett kunskapscen
ter. Målet är, att regionalt utveckla och ta till vara det samlade kunnan
det inom specialskola, landsting, kommuner och de döva/hörselskada
des organisationer för att erbjuda sakkunskap och information kring hör
selhandikappet. Bland de kurser man erbjuder bör särskilt nämnas
teckenspråkskurserna för hörande syskon till döva elever samt hörande
barn till döva föräldrar.

Vänerskolan i dag
Skolan har f.n. 72 elever från åkl t.o.m. åk 10. Specialskolan har 10

årig skolplikt.
Skolans elevvårdstema består av:
l psykolog
l kurator
l skolsköterska (halvtid)
Skolan har också egen fritidsledare.
En. finns 7 st elevhem vid skolan.
Under flera år har man haft och har kontinuerlig teckenspråksundervisning
för personalen

I och med om och tillbyggnaden är kommunens förskola för döva dock
ad till specialskolans lokaler. Det gör att döva barn från förskolan till hög
stadiets slut kan vistas och undervisas i en teckenspråklig miljö.

Eva From,jödd 1951 och uppvuxen i Bjurå
ker. Hälsingland. Småskollärarexamen. 1965
inflyttad till Trollhättan. Utbildning till döv
lärare 1969-1971 och ljänstgör sedan dess på
Vänerskolan i Vänersborg.
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Axel W Erikssonfotograferad av denjinske missionären
Pettonen kort efter återkomsten från sitt sista besök i
Sverige 1894.1 brevet som medföljde fotot tillfamil
jen i Vänersborg skrev Axel Eriksson; ".. .som det
kanske skulle roa eder hemma att se hur man går
klädd i Afrika, så bad jag honom taga mitt por
trätt... H. Bilden är ett tydligt exempel på hur Axel
Eriksson ville presentera sig själv; en handlingskraf
tig målmedveten storviltjägare med patronbälte kring
midjan och Lee Metford geväret i hand.

Karuvapa Katiti - Axel Eriksson
150 år

av Peter Johansson

År 1996 har proklamerats som
"Migrationsåret" och en mängd
utställningar och evenemang har
arrangerats för att belysa ut- och
invandringens historia. Migra
tionsåret är valt för att upp
märksamma att det i år är 150
år sedan den svenska utvan
dringen till Nordamerika star
tade i större skala och det är
framförallt massutvandringen
till USA som belysts under
året.
I år finns dock anledning att
också uppmärksamma 150
årsminnet aven svensk emi
grant som styrde sin resa mot
ett något ovanligare mål och
som kom att i grund påverka
det land han nådde. Denne
emigrant var Axel Wilhelm
Eriksson född i Vänersborg
24 augusti 1846, som son till
slaktaren Anders Eriksson
(1821-71) och Sara Maria
Andersdotter (1820-96).
Efter studier vid läroverket i
Vänersborg och ett par år som
smed-, bagare- och skogshug

garlärling lämnade Axel Eriksson Sverige 1865 med södra Afrika som
mål för resan. Orsaken till att Axel lämnade hemlandet för den för honom
föga kända afrikanska kontinenten var att han skulle bistå en annan väners
borgare, Charles-John Andersson (1827-67), som sedan 1850 vistats i
området.

Charles-John Andersson, som var son till den legendariske engelske
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Omaruru med Axel Erikssons handelsstation som under iS70-talet var utgångpunkten jör handeln
iDamaraland. Omaruru är i dag en stad med ca 5 000 invånare, de flesta medlemmar av here
rojolket eller ättlingar till invandrade tyskar. En svensk jamilj finns dockjortjarande kvar, ätt
lingar till Axel Erikssons svåger och handelskompanjon Oscar Lindholm. Foto: W Palgrave iS76,
National Archives Namibia.

björnjägaren och naturforskaren Llewellyn Lloyd (1792-1876), hade under
sina år i Afrika företagit ett flertal expeditioner till centrala och norra delar
na av Sydvästafrika (nuvarande Namibia). Dessa expeditioner hade
resulterat i naturvetenskapliga, etnografiska och geografiska upptäckter
som delgavs såväl den svenska som den engelska publiken i ett flertal
publikationer. Charles-John Andersson hade, för att finansiera sin verk
samhet, etablerat en omfattande handelsrörelse där elfenben, struts
fjäder, pälsverk och boskap inbyttes mot vapen, ammunition, kläde, glas
pärlorm.m.

När Axel Eriksson anlände till Kapstaden på nyåret 1866 planerade Char
les-John Andersson en expedition till Angola för att etablera en handelsväg
från de inre delarna av landet till kusten. Andersson och Eriksson
avreste i maj samma år och efter några månaders fård nådde de fram till
Kunenefloden i Angola. Charles-John Andersson var dock sedan länge
svårt märkt av sjukdom och expeditionens strapatser blev honom över
mäktiga. Han avled i juli 1867 på återresan från Kunene och begravdes
vid nuvarande gränsen mellan Namibia och Angola.

Axel Eriksson, som nu var 21 år, stod ensam men valde att överta Char
les-John Anderssons handelskontakter. Vid det nedlagda missionsbostäl1et
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Omaruru anlade han en handelsstation 1870 och inom några få år fanns
där ett blomstrande nybyggarsamhälle. Till Omaruru drogs en mängd euro
peiska jägare, handelsmän och lycksökare som tog anställning hos
Eriksson. Gruppen utökades snart av fler vänersborgare, bl.a. Axel
Erikssons bröder Carl, Albert och Reinhold samt barndomsvännen
Axel Wedberg. Som mest hade Erikssons bolag ca 40 anställda europeiska
jägare samt ett okänt antal infödda tjänare, boskapsdrivare, tolkar m.m.
Av hereofolket gavs han nu namnet "Karuvapa Katiti"- "Den Lille
Vite".

Under 1880-talet kom Axel Erikssons bolag att växa och handelsvä
gar öppnades till Mossamedes i Angola och genom Kalahariöknen till
Transvaal. På grund av utskjutning av det jaktbara viltet kom handeln under
1880-90-talen att allt mer inriktas på boskap som Eriksson tillbytte
sig mot framförallt vapen och ammunition. Kreaturen inköptes i norra
delarna av Sydvästafrika, huvudsakligen Ovamboland, varifrån de
drevs genom Kalahariöknen till Transvaal där de med förtjänst på upp
till 2000% såldes i de växande städerna vid guld- och diamantfälten.
Utgångspunkten för Axel Eriksson handel i Transvaal var farmen Mar
seille, vid Krokodilfloden, som han inköpt 1889.

Under slutet av 1890-talet drabbades södra Afrika av den fruktade kre-

O;ifora av den typ som Axel Eriksson och andra handelsmän brukade under sina expeditioner. Till
de större vagnarrlil/atnde man spänna upp tilli6 par oxar. Foto: iS70-talet, National Archives Nami
bia.
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aturssjukdomen Rinderpesten. Trots att Axel Eriksson igångsatte en omfat
tande vaccinering av djuren gjorde han, likt de flesta andra kreatursägare
i området, enorma förluster. Stora investeringar gick förlorade och den
lönande handeln med Transvaal upphörde. Ytterligare en faktor som miss
gynnade Axel Eriksson var den tyska kolonialmakten som sedan 1884
börjat kolonialisera Sydvästafrika. I takt med att den tyska kolonialad
ministrationen fick kontroll över landet kringskars Axel Erikssons
möjligheter att agera som självständig handelsman.

År 1900 inköpte Axel Eriksson jaktfarmen Steenboksfontein vid
Etosha samtidigt som han planerade för att etablera gumrnihandel i Ango
la. Hqn hjälpte även sin son, konstnären Axel Eriksson Jr (1878-1924),
att starta handelsverksamhet i Omaruru på familjens egendom Vogel
struyskraal. Sjukdom kom dock att hindra de storslagna framtidsplanerna.
Tärd aven mångårig malaria avled Axel Eriksson av hjärtinfarkt 30 maj
1901 vid Urupupa, två mil söder om den tyska garnisonsorten Grootfontein.
Graven proklamerades som nationalmonument av den Sydafrikanska regi
men 1977.

Axel Erikssons verksamhet har satt tydliga spår i Namibias historia.
Hans handelsbolag var det första som kom att etablera en bestående han
del med samhällena i de inre och norra delarna av landet. Denna handel
med europeiska varor, framförallt vapen och ammunition, kom att
skapa bestående ekonomiska och sociala förändringar bland de infödda
folken samtidigt som den banade väg för den tyska kolonialiseringen av
området. Den jakt som Axel Eriksson, tillsammans med andra europe
iska jägare, bedrev resulterade i att bl.a elefant, struts, flodhäst och nos
hörning i det närmaste utrotades. Detta vilt ersattes av enorma hjordar
av tamboskap som orsakat svår överbetning i stora delar av landet.

Vid sidan av sin jakt- och handelsverksamhet bedrev Axel Eriksson en
omfattande zoologisk forskning, främst inriktad på Sydvästafrikas
fågelliv. Dessa forskningar, som var en fortsättning på Charles-John Anders
sons arbete, resulterade i omfattande naturhistoriska samlingar som
donerades till museer i bl.a. Kapstaden, London, Berlin och Stock
holm. Den främsta samlingen, omfattande ca 1.000 fåglar, ägg, insekter
och däggdjur, kom han att skänka hemstaden Vänersborg där den ännu
utgör en av grundpelarna i stadens museum. Denna samling har ett högt
vetenskapligt värde och studeras idag av ornitologer från såväl Sverige
som Namibia.

De historiska band som utvandrarna Charles-John Andersson och
Axel Eriksson knöt mellan Sverige och Namibia resulterade 1993 i eta
blerande av ett vänmuseiutbyte mellan National Museum of Narnibia och
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Älvsborgs länsmuseumlVänersborgs museum. De båda museerna har under
1996 producerat en gemensam vandringsutst:äl.1Iring kring de svenska pion
järerna och deras verksamhet, en utställning som visas i både Sverige och
Namibia.

När den svenska utvandringen belyses under Migrationsåret 1996
finns all anledning att uppmärksamma dessa svenskar som, istället för
att följa den stora emigrantströmmen västerut, valde södra Afrika som
mål för sin gärning. Till antalet var de svenska immigranterna i Nami
bia försvinnande få men de kom att i grunden påverka utvecklingen i sitt
nya hemland.

Charles-John Andersson var vid sidan av sina roller som upptäcktsresande,
naturforskare och handelsman en missionär för den västerländska civi
lisationen och uppträdde som en victoriansk gentleman. Axel Eriksson
valde dock att i högre grad acceptera den lokala kulturen i sina kontakter
med de infödda. Detta resulterade i att han med åren fick allt svårare att
klara umgänget i sin egen kultur. Besöken i större städer och i hemlandet
gjordes bl.a. därför så få och korta som möjligt. I ett brev från Kapsta
den, daterat augusti 1884, förklarar han denna känsla för familjen i Väners
borg; "Trots alla mina förluster, motgångar, prövningar och strapatser i
Sydafrika kan jag dock icke och vill heller icke lämna de svartas
världsdel och skiljas från det fria vildmarkslivet, som jag här för. Jag är
lycklig med mitt liv bland de primitiva men dock kloka negrerna och med
min gärning bland tam- som vilddjur. Jag passar icke för Europa, ej hel
ler Europa för mig".

Peter Johansson född 1963 i Vänersborg.
Fil. kand. 1990 vid Göteborgs universitet med
ämnena arkeologi, historia och konstveten
skap. Antikvarie vid Älvsborgs länsmuseum
sedan 1990. Sedan 1991 doktorand vid Göte
borgs universitet med forskning inriktad på
arkeologins vetenskapshistoria.
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Waerneman Andrew

Winquvist Alan
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När Vänersborgs kyrkas
storklocka sprack

av
Stellan Granat

Söndagen 2 februari 1896 ägde en begravning rum i Vänersborgs kyrka.
Så vitt man vet skilde den sig inte från övligt och hävdvunnet cermonie1.
Ändock fann vänersborgarna att något var fel och bröt mot det invanda
vid denna förrättning. Ringningen lät inte alls som vanligt utan var tun
nare och mindre klangfull. Orsaken var att storklockan spruckit och bli
vit fullständigt obrukbar till följd aven kraftig spricka av klockans halva
längd. Endast en liten klocka kunde användas för att över huvud få till
stånd ringning. Den sålunda skadade storklockan hade gjort en drygt sekel
lång tjänst. Vid 1777 års stadsbrand drabbades även kyrkan som förstördes
i grund och klockan i tornet smälte ner och av denna metall göts hos N.
Billsten i Skara den nya storklockan 1780 hängdes upp 1784 när den nya
kyrkan stod färdig. På dess västra sida fanns följande inskription:

"Huswille inwånare
finna säker tillflukt
i Gustafden tredies
konungsliga nådfaderliga hjerta
och st. rinnande ögon torkas
afwälgjorande medborgares händer
hwilka tillika giwa mig warelse
och dermed tacksamma nödställde tillfälle
att genom mitt kallande ljud
samlas inför Herrans altar
för att lofsiunga den aldrahögsta
bedia för dess smorda
för wälgjörande för samtida
för efterkommande
Herrenförware sitt tempel
sin församling sitt folk
från andeligt armod
från timlig död"
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Östra sidan pryddes av följande rader:
"Helgedomens Herre sparde

till sin dyrkan det synliga
afZions murar

för
Wenersborgs stads församling

uti etthundraett år
men

förgängligheten, förödelsens moder
som förut trenne gånger

på mindre än hälften afsådan
tidslängd

till stadens ödeläggande
nytiat branden i fiendens arm

tände wådeligen den låga
som natten emellan

den 24 och 25 september år 1777
förtärde kyrkian klockorne

alla andre prydnader
haifwa stadens byggnader"

samt däremellan stod att läsa:
"Lands-höfding

Michael von Törne L

Riddare
Borgmästare

Georg Reinhold Hök 2.

Biskopp
Andreas Forssenius 3.

S.S. TheologitE Doctor
Kyrkoherde
Swen Elgh 4.

Probst"

Runt nedre kanten stod: " Guten Skara afN. Billsten, styck-, kron- och
klockgjutare".5.

Vid den stora stadsbranden 1834 räddas kyrkan, ehuru med nöd och näppe,
undan lågorna och den gamla storklockan kunde framgent fortsätta att
kalla samman stadens menighet till början av februari 1896 då dess röst
tystnade genom den stora sprickan.
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Vänersborgs kyrkas storklocka efter omgjutningen 1896.
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Det blev inte bara i sarnband med gudstjänster och kyrkliga förrättningar
som problem uppstod med att storklockan blivit fullständigt oanvänd
bar. Vid eldsvådetillbud i staden gavs brandsignal medelst klämtning i
storklockan vilket ej längre lät sig göras. Genom en kungörelse av
den 17 februari 1896 lät magistraten meddela att den i samråd med brand
chefen beslutat följande. Man hade anskaffat fyra alarrnhom varmed i
stället för de i brandordningen föreskrivna klämtslagen eldsvåda tillsvidare
skulle tillkännagivas på följande sätt: att eldfara i residenset, kyrka
eller allmänna läroverkets hus skulle anges med en uthållande, ofta upp
repad signal, i norra stadsdelarna genom tvenne, i södra stadsdelarna genom
trenne och i landeriema genom fyra sådana signaler.

Vid kyrkorådsmöte tisdagen 11 februari 1896 konstaterade man fak
tum att storklockan var så ohjälpligt skadad att den inte skulle bli
funktionsduglig med bara en lagning utan måste i sin helhet omgjutas.

Anbud infodrades och arbetet kom att utföras av lA. Beckman & Co6.

i Stockholm. Denna firma fick även beställning på en mindre klocka då
man ansåg Vänersborgs kyrka vara i behov aven sådan som klangmässigt
anpassats till storklockan. De båda nygjutna klockorna, varav den stora
var tillverkad av metallen från 1780 års spruckna klocka, som i sig hade
malm från l660-talets klocka, levererades måndag 12 oktober 1896 till
Vänersborgs järnvägsstation och uppsattes i tornet tisdagen 13 oktober.
Det angavs i lokalpressen att de båda klockorna företedde ett mycket pryd
ligt utseende ehuru storklockan inte var lika rikt ornerad som sin före
gångare. Sammanlagt vägde de båda klockorna tillsammans med kläp
parna 2800 kg. På stora klockan fanns i relief texten:

"Gjuten i Skara 1780 afN. Bil/sten: omgjuten
i Stockholm år 1896 affirman Joh. A Beckman & Comp.

under konung Oscars 11:s10 24:de regeringsår; då
kommendören m. m. L. V. S. Lothigius7 var landshöfding

i Elfsborgs län; teologie doktorn m. m. E. J. KeijserS· biskop
öfver Skara stift; riddaren m.m. G. Sandberg l L borgmästare

i Vänersborg och C. T. Hellgern9. kyrkoherde. "

och på västra sidan:
"Hur ljufliga äro dina boningar, Herre Zebaoth.
En dag i dina gårdar är bättre än eljes tusen,
ty Herren Gud är sol och sköld, Herren giver nåd och ära.

De fromma skall inte gott fattas, Herre Zebaoth. "
Säll är den människa som förlitar sig på dig. "
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Dav. ps 84
Den hade fått en omkrets av 10 meter 34 cm och en höjd på 1 meter 3

cm och den lilla klockan höll i omkrets 3 meter 50 cm och var 81 cm hög.
I Tidningen för Wenersborgs stad och län läses i reportaget om upp
hängningen "_Vu! projningen igårjingo vi höra den så efterlängtade klang
en. Ljudet tycktes vara djupt och vackert, men de som jämförde det med
den gamla klockans säga att den sistnämndas öfverträffade den nya klock
ans ljud i tonskönhet".

Oavsett om detta förhållande ägde sin riktighet är det fortfarande
1896 års klockor som än idag kallar samman kyrkomenigheten i Väners
borg.

Noter
1. Michael von Törne f. 1726 d. 1796. Överstelöjtnant vid Bohusläns

Dragonregemente 1771 och vid Västgöta kavalleri s.å. Lands
hövding i Älvsborgs län 1775 -1785.

2. Georg Reinhold Hök f. 1715 d. 1786 Borgmästare i Vänersborg
1770 - 1785.

3. Axel Forssenius f. 1715 d. 1788 biskop i Skara 1767 - 1788.
Riksdagsman 1760, 1765, 1769. Ledamot av bibelkommissio
nen 1773.

4. Sven Elgh f. 1703 d. 1783 kyrkoherde i Vänersborg 1742 - 1783.

5. N. Billsten f. 1714 d. 1 juni 1797 blev klockgjutare i Skara 1747
och mästare där, okänt när, men man vet att det skedde före 1749.
Han var verksam till sin död 1797. Han erhöll rådmans värdighet
och representerade Skara vid riksdagen 1778 - 1779. Nils Billsten
benäm de sig "styck- kron-och klockgjutare" och har alltså även
producerat kanoner och ljuskronor men hans huvudsakliga produktion
har bestått av kyrkklockor. Minst ett drygt 130-tal klockor har utgått
från hans verkstad och vilka levererats till framför allt västsvenska,
särskilt västgötska kyrkor. I Vänersborg grannskap har Vassända
Naglums, Väne Ryrs, Väne Åsaka och Norra Björke kyrkor klock
or från den Billstenska verkstaden. Nils Billstens båda söner Nils
och Anders blev även de klockgjutare. Medan sonen Anders eta
blerade sig i Norrköping kom hans broder att bli verksam i faderns
verkstad, som han övertog vid dennes död 1797 och drev den vida-
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re till sitt eget frånfälle 1807.
6. Joh. A. Beclanan & Co gjuteri i Stockholm etablerades 1839 på Söder.

Firman låg på Götgatan till 1907 då den flyttades till Katarina
Bangata. Runt 1884 övertogs gjuteriet av J.A.W Lind vars son Hugo
Lind innehade det i början av 1910-talet. Runt sekelskiftet 1900
expanderade företaget och fick namnet "Joh. A. Beckman & Co
klockgjuteri och metallfabrik" men kom att läggas ned 1914. Under
sin 75-årig tillvaro gjöts hos Joh.A.Beckman & Co fler än 500
kyrkklockor och var vid sidan av K. G. Bergholtz & Co i Stock
holm ett av de ledande företagen inom sin branch.

7. Lars Wilhelm Samuel Lothigius f. 1836 d. 1913 justitieombudsman
1884 - 1886. Landshövding i Älvsborgs län 1886 - 1905. Riksdags
man periodvis 1873 - 1908.

8. Ernst Johan Keijser f. 1846 d. 1905 biskop i Skara stift 1895 - 1905.

9. Claes Teodor Hellgren f. 1850 d. 1912. Komminister i Vassända
Naglum 1883 - 1888. Kyrkoherde i Vänersborg 1888 - 1912.
Inspektor för Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk 1902 -1912.

10. Oscar II f. 1829 d. 1907 Kung av Sverige 1873 - 1907.

11. Gustaf Johan Sandberg f. 1828 d. 1905 Auditör vid Västgöta - Dals
regemente 1855, rådman i Vänersborg 1870, borgmästare därstä
des 1887 - 1905.

Källförteckning
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Cederblom, L.A. 
Friberg, C.O:
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Kring Halvord Lydellbysten
av

Stellan Granat

Sedan 1987 står en stram mansbyst i granit i Plantaget mitt emot Väners
borgs Kulturhus (f.d. Stadshotellsbyggnaden), ditflyttad från en då rätt
undanskymd plats uppe i Dalbobergen. Det namn, Halvord Lydell,
som fInns inhugget på den drygt 1,5 m höga granitsockeln säger nog inte
flertalet nutida vänersborgare särskilt mycket om ens något. Annat var
det för 75 år sedan då denne man var så känd och uppskattad att man reste
denna byst över honom. Vem var då Halvord Lydell och varför fIck just
han denna evärdeliga ära att bli avbildad i granit och uppställd på allmän
plats. Någon sådan heder hade dessförinnan inte vederfarits någon sta
dens medborgare. Först 1936 restes bysten över landshövding Erik
Josias Sparre i Plantaget och 1955 avtäcktes Fridastatyn med Birger Sjö
berg i medaljong på sockeln på Skräcklan.

Halvord Lydell föddes 26 november 1867 på landeriet Johannes
berg invid Vänersborg, som han blev trogen intill sin död 14 april
1919. Staden såg honom inte bara framleva sitt livs dagar utan blev av
honom omhuldad och ett mål för hans nitälskande kärlek. För hemstadens
bästa, förkovran och förskönande var han städse en ivrig förespråkare.
Efter att ha genomgått Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk kom han
framgent att verka i Vänersborg som "privatlärare". Halvord Lydel1 eröv
rade aldrig någon akademisk examen men ådagalade ett synnerligen stort
kunnande, särskilt inom matematiken, liksom uppenbarligen stora
pedagogiska kvalifikationer, som medförde att han kunde entusiasme
ra ungdomen och få dem till grundliga studier, Särskilt sådana elever som
behövde läsa extra för att klara sig upp i nästa klass och över huvud taget
hade kommit på efterkälken, stimulerade och ledde han med fast hand,
så de kunde klara det ordinarie skolarbetet. Ett mycket stort antal såda
na elever uppsökte hans, som det kallades, "akademi". Han hade även
undervisning i Tekniska skolan. Som medlem av folkskolestyrelsen, som
han tillhörde från dess början, skall han ha ivrat för att bamen skulle fos
tras i sedlighet, dygd och god karaktärer, samt att undervisningen skul
le gå i praktisk och väckande riktning. Halvord Lydell var intresserad
att ge den uppväxande ungdomen goda förebilder. Även idrott ansåg han
vara av vikt för det uppväxande släktet och skall ha varit en energisk och
medryckande idrottsledare och som dödsrunan anger: "-utan honom hade
idrotten härstädes säkerligen icke intagit sin nuvarande framstående ställ-
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ning". Han var en av initiativtagarna till stadens segelsällskap som
sedemera tvangs nedlägga sin verksamhet liksom till Vänersborgs
Roddklubb och Vänersborgs Idrottsförening samt inte att förglömma en
av idegivama och grundarna av Vänersborgs Söners Gille 1905, vars för
ste sekreterare han blev. Samma ämbete beklädde han under många år
även i Vänersborgs Fabriks- och Hantverksförening, där han var en fli
tig förslagsställare, föredragshållare och i övrigt med iver tog sig an dess
angelägenheter, liksom i Söners Gille.

Halvord LydelI var en naturälskare och friluftsmänniska av stora
mått, varför förskönandet av Dalbobergen var något som kanske låg hans
hjärta allra närmast. Detta område sökte han göra till ett ströv- och fri
luftsområde för vänersborgama och verkade ständigt för dess förskönande
och var också områdets nitiske övervakare. Känt var hans genomskådande
Argusöga, som noga iakttog så ingen skadegörelse ägde rum.

I dödsrunan i Elfsborgs Läns Annonsblad säges, att han deltog i
många av samhällets frågor och var en av stadens mest framstående per
sonligheter aven öppen och klar karaktär med sin orubbliga själv
ständighet, omutliga rättrådighet, betydande begåvning, initiativför
måga och originalitet. Han gick sin väg rakt fram och dagtingade
aldrig med sin övertygelse, vid vars framförande han icke skrädde
orden. När han ville föra fram något kunde han ta i för starkt så han slog
över, ehuru målet alltid var ideellt. Småaktighet och kompromissande var
honom främmande.

Märkligt nog återfinns i lokalpressen inte något referat från begravningen,
vilken skulle ägt rum Annandag påsk 21 april 1919 enligt dödsannon
sen, i vilken blommor undanbads, men istället anmodades de, som
ville hedra hans minne, att anteckna sig för bidrag till Vänersborgs Söners
Gilles blivande ålderdomshem på listor utlagda i Vänersborg Bokhan
del och stadens cigarraffärer. I annonsen uppmanades medlemmarna i
Vänersborgs Söners Gille samt Vänersborgs Idrottsförening och Väners
borgs Roddklubb, i vilka två sistnämnda föreningar han var ordförande
vid sin död, att sluta upp vid sorgehuset, Östergatan 20, för att följa honom
till graven. Halvord LydelI kom att gravsättas på Strandkyrkogården där
Vänersborgs Söners Gille lät resa en hög, nästan bautastensliknande grav
vård i granit över honom.

Söndagen 5 juli 1921 avtäcktes under stora festligheter bysten av denne
man uppe i hans älskade Dalaborg, där han syntes ha trivts och känt sig
som hemma som på inget annat ställe. Initiativet till att resa denna byst
kom från Fabriks- och Hantverksföreningen till Styrelsen för Dalbobergens
förskönande, Vänersborgs Söners. Gille, Vänersborgs Idrottsförening och
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Halvord Lydellbysten på sin nya plats i Plantaget.
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Vänersborgs Roddklubb i vilka samtliga Halvord LydelI gjort betydande
insatser. Vardera förening ställde en garanti av 90 kr samt utnämnde en
kommitte för ideens genomförande med Edwin Andersson för Dal
borgsstyrelsen, Hjalmar A. Lindedal för Vänersborgs Söners Gille,
Isidor Jansson för Hantverksföreningen, Bror Fock för Idrottsföre
ningen samt Axel Larsson för Roddklubben. Kommitten anordnade
4-5 juli 1920 en stor fest, som besöktes aven talrik publik varigenom ett
"storartat netto" erhölls. Bysten beställdes och stenhuggeriarbetet
utfördes av bildhuggaren G.A Johansson hos Stenhuggerifmnan Johans
son & Co i Vänersborg efter en modell som skapats av Uddevalla-arki
tekten Arthur Brattberg f. 1872 d. 1956. Vid sidan av sitt värv som arki
tekt ägnade Arthur Brattberg sig även åt konstnärlig verksamhet och hade
bl.a. vid sekelskiftet 1900 utställning på Uddevalla museum av skulp
turer.

I referatet i Elfsborgs Läns Annonsblad anges att : "Så väldiga män
niskoskaror som i söndags e.m., då Halvord LydelIs byst avtäcktes i Dala
borgsparken, ha troligen aldrig tillförne där varit samlade. " Stadens invå
nare hade gått man ur huse för att bringa Halvord LydelI sin hyllning då
denne i högre grad än någon annan entusiastiskt arbetat för hemstaden,
dess omhuldande och förskönande och särskilt då Dalaborgsparken. Vid
denna tid avsågs härmed ett större område än vad som i dag avses
med Dalaborgsparken såsom synonymt med Folkets Park. Vid 16
tiden invigningsdagen samlades som sagt stora folkmassor på platån där
bysten rests ett stycke söder om Skogshyddan med en vid utsikt över Vär
nen och staden. Vänersborgs Tändsticksfabriks Musikkår spelade "Vårt
Land". Sedan Kvartettsångarna avsjungit "Sveriges Flagga" framförde
de "Vänerns Drottning". Denna sång ingick i ett större teaterstycke som
fOrsta gången framförts vid en borgarfest på Vänersborgs Teater 1908 och
hade tonsatts av Elis Ullman och med ord av Halvord LydelI. Så fram
trädde Hjalmar A. Lindedahl och höll högtidstalet i högstämda ordalag
vari han hyllade Halvord LydelI. Lindedahl poängterade att en ny tid grytt
då man inte längre reste statyer över furstar och krigare, skalder och veten
skapsmän. "- - -Nu har kommit nya tider och med dem har det också kom
mit nya seder. Demokratien har som en stormvåg gått över världen och
satt sin prägel på allt land och folk.- - -Den dag har nu randats, då det
är de som hedras och kommer att hedras, som varit stora i det lilla, men
vilka hädanefter kommer att räknas till det verkligt stora - - -" I sitt fort
satta, högstämda tal gav Hjalmar A. Lindedahl sin oreserverade hyllning
år Halvord LydelIs livsverk, hans djupa kunskaper, lidelsefulla kärlek till
naturen och då inte minst Dalaborgsområdet, samt hans arbete för det sam-
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hälle han var medlem av och inte minst för dess ungdom samt osjälviska,
entusiastiska och drivande arbete han lagt ner i de sammanslutningar han
varit verksam i och i flera fall varit med att grunda. När Lindedal
sedan anmodat att låta täckelset falla från Lydells byst sjöng Kvartett
sångame "Hell Sverige" med musik av Conrad Nordqvist ( operachef och
tillika en son av Vänersborg) och ord av ijalvord Lydell samt "Hör oss
Svea". Till sist frambar Halvord Lydells svåger, redaktör Gustaf Blom,
Göteborg, de anhörigas tack till de såväl enskilda som föreningar vilka
förverkligat detta äreminne över Halvord Lydell. Allteftersom åren
framskred och kretsen kring Halvord Lydell och hans generation
vänersborgare alltmer glesnade för att sedan försvinna kom nog såväl hans
person som insatser att glida in i de historiska skuggornas dunkel och Dala
borg förlora karaktären av friluftsområde genom samhällsförändringarna
och ökade kommunikationer.

När nya Dalbobron stod klar 1963 kom bysten över Halvord Lydell att
stå bara några meter in från västra brofästet men ändå dold av vegeta
tionen. Några år senare flyttades den ett lite stycke till närheten av Skogs
hyddans sommarservering, i vars tillkomst Lydell även hade del. Sedan
bysten råkat ut för skadegörelse, men blivit lagad, flyttades den återigen
1987, nu till Västra Plantaget. Där står Halvord Lydell vänd mot den gamla
stadshotellsbyggnaden där iden till att grunda Vänersborgs Söners
Gille en gång kastades fram vid ett glatt möte.

Som ett minne över Halvord Lydell infördes i Elfborgs Läns Annons
blad 18 april 1919 följande minnesdikt författad av Gillets kassör spar
bankskarnreren Hjalmar A.Lindedal:

Halvord LydelI
Livsproblemet ej du löste
under vandringen på jorden,
huru än du ivrigt öste
vetande ur tryckta orden.

Nu på andra sidan graven
kanske skall Allfader låta
giva dig den rätta klaven
till att lösa livets gåta.-
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Oss, som kvar på jorden vandra,
nu du givit såsom minne,
att du framför alla andra
stod här med ditt ljusa sinne.

O, hur kärt var ej det gamla,
som här fanns från gångna tider,
detta, som du ville samla
fram i dagen, sent omsider.

Dock för detta ej du glömde
denna stora ungdomsskara,
åt vars liv så varmt du drömde
kunna dåd och kraft bevara.

Främst och städse till naturen
låg dock hågen alla tider,
där din själ, på vingar buren,
flydde dagens id och strider

Där, uti naturens sköte,
du det original var bliven,
som oss sedan gick till möte
som av helig patos driven.

Blommornas och trädens rike
var för dig den fria kyrka,
där du såg dig gudars like
och du vann din kraft och styrka.

Nu vårt tack för vad du giva
fick av tankar, som oss väckte.
Genom den ditt namn förbliva
skall från släkte och till släkte.

Hj. A. Lindedal.



Källor

Bohusläningen 1956
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Granat, Stellan: Stadens statyer, Vänersborgaren No 4 utg., Sparbanken Vänersborg,
Vänersborg 1982.

Lind Sven: Vänersborgs Söners Gille 75 år. Vänersborgs Söners Gilles Års
skrift 1981, Vänersborg 1981.
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Vänersborgs Idrottsförening 90 år

VIF:s A-lag 1949. St.fv. Evert Back. Harry Spetz, Gunnar Johansson, Knut Johansson, Inge Karls
son, Sören Lundblad.
Knäst.fv. Arne Alfredsson, Mats Niklasson, Åke Gillberg, Lennart Gustafsson och Hugo Karlsson

I december 1996 fyller Vänersborgs Idrottsförening nittio år. VIP (utta
las utan i - "ve äff') bedriver i dag enbart fotboll, men har haft inte min
dre än 15 olika grenar på programmet. Främst bandy, som bedrevs i näst
an sjuttio år, och där hela 16 distriktsmästerskap och sex seriesegrar i divi
sion II hemfördes. VIP:s bandylag var under många år Västgötlands klart
bästa. I kvalspelet till högsta serien kom man dock alltid till korta.

Tre svenska mästerskap har erövrats av VIF-are; av friidrottaren
Bror Fock i löpning 10 000 meter 1909 och 1912, och av boxaren
John Wennberg i fjädervikt 1926. Bror Fock vann även en olympisk sil
vermedalj 1912 i laglöpning 3 000 meter.

Övriga idrotter som VIP sysslat med är gymnastik, gång, brottning, skid
löpning, konståkning, skridskosegling, skridskolöpning, atletik, cykel,
ishockey och kälkbacksåkning. Flera av dem under mycket kort tid, dock.

Fotboll började man med 1907. Leken med läderbollen har gått som
en i dubbel bemärkelse röd tråd genom klubbens historia sedan dess och
är sedan 1978 VIF:s enda sport.
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Under tio- och tjugotalet nådde fotbollslaget stora framgångar; vad sägs
till exempel om kvartsfinalplats i SM 1921 och andraplats i division II
1926. Två senior-DM har hemförts - 1919 och 1938.

I dag spelar VIP, som väl alla vet, i division lY. När detta skrivs (i slu
tet av maj) leder de röda serien och många tror att det skall hålla
säsongen ut, eftersom laget nu verkar vara bättre än på mycket länge. En
serieseger skulle onekligen vara bästa tänkbara födelsedagspresent för
föreningen. (Ni som läser detta, vet hur det gick.)

Om VIP i dag i övrigt kan nämnas, att klubbens damlag spelar i
division III (är obesegrat hittills i år när detta skrivs) och att ungdoms
verksamheten är imponerande, med pojklag i alla åldrar från och med åtta
till och med sexton år och flicklag i alla åldrar från och med tio till och
med fjorton.

Liksom många andra föreningar och institutioner nu för tiden har VIP
det kämpigt ekonomiskt, men en klar ljusning har förmärkts under de senas
te två-tre åren. Och en sak är säker - några ålderskrämpor lider inte nit
tioåringen av

Gösta Palmström

VIF:s A lag 1942. Stfv. Arne Carlsson lagl. Helge Josefsson. Evert Back. Einar Back. Arvid Fager
ström, Tage Jonsson, Sven Westeriund. Edgar Peterson och lagl. Yngve Svärd Bit.
KnästJv. Karl-Erik Ferm, Sven Svanberg. Åke Hällberg och Ture Hallberg.
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En idrottsförening, som verkat
i nittio år, har naturligtvis haft
många duktiga ledare.

V I F -are att minnas
Bror Fock· den främste

En idrottsförening, som verkat i nittio år, har
naturligtvis haft många duktiga ledare, som lagt
ned åtskilligt med tid och arbete för sin förening
och så har det även varit i Vänersborgs Idrotts
förening. Vi kommer här att nämna några av dem
och börjar med storlöparen Bror Fock, som
var med redan från starten 1906 och var den som
först av alla gav VIP ett aktat namn i idrotts
kretsar. Fock var med i olympiska spelen i
Stockholm 1912 och var en av de fem i sven
ska laget, som blev tvåa i laglöpning 3.000
meter och erövrade silvermedalj. Fock var för
övrigt den förste västgöte, som fick en olympisk
medalj och så var han vif-are dessutoml Ar 1910

tävlade Bror Fock för AIK i Stockholm.
Fock innehade en kortare tid även världsrekordet på 3.000 meter

och blev svensk mästare tre gånger på 10.000 meter, 1909, och 1912. Han
vann dessutom en rad internationella tävlingar lite varstans i Europa som
t ex i Budapest, Prag, Wien, Berlin, Bryssel m fl större städer.

Fock var emellertid inte bara en löpare av yppersta klass, utan han ägna
de även sina krafter i mycket stor utsträckning åt det organisatoriska inom
idrottsrörelsen. Sålunda var han under många år sekreterare i moderklubben
VIP och dess ordförande under åren 1920 - 1930. Focks ledaregenska
per togs även i anspråk av Västergötlands Idrottsförbund, vars styrelse
han tillhörde inte mindre än 33 år (1), större delen som vice ordförande
och kassör. När Fock så småningom drog sig tillbaka, valdes han till heders
ledamot i förbundet, en utmärkelse som är nog så unik.

Bror Fock avled i hemstaden Vänersborg den 4 sept 1964 76 år gam
mal

Mats Niklasson
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Oscar Carlberg - en eldsjäl

Redan 1907 - som femtonåring - vann Carlberg
inträde i VIF (på den tiden valdes man in) och
efterhand kom han med i dess styrelse, som han
kom att tillhöra i sammanlagt 23 år. Dessutom
var Carlberg under flera år lagledare för A-lagen
såväl i fotboll som bandy. Han var även en
av de drivande krafterna under VIF:s berömda
boxningsepok åren 1924-32. Även VIF:s brott
ning ägnade han sina krafter åt.
Oscar Carlberg var den sanne VIP-aren, eldsjälen,
entusiasten. Född optimist såg han alltid ljust på

Redan 1907 - som femtonåring VIF:s framtid.
- vann earlberg inträde i V1F.

Bandyn var nog trots allt den sport som låg Carl-
berg vannast om hjärtat och bl a var han initiativtagare till Västergötlands
Bandyförbund, som bildades 1935 och vars styrelse han kom att tillhöra
redan från början och till sin bortgång 1953. Som representant för
Västergötland tillhörde Carlberg även styrelsen för Svenska Bandyförbundet
under många år. En tid tillhörde han också Västergötlands Fotbollförbunds
styrelse.

Som synes så har Oscar Carlberg innehaft en mängd krävande och svåra
uppdrag inom idrottsrörelsen såväl lokalt som på förbundsnivå. För oss
i Vänersborgs Idrottsförening framstår dock Carlbergs insatser för VIF
som de mest betydelsefulla.

Den 20 sept 1953 avled Oscar Carlberg i en ålder av 61 år.

Mats Niklasson
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Harring övertog ordförande
skapet i VIF 1945 och detta
blev inledningen till en 11 år
lång epok.

Ragnar Harring

Harring övertog ordförandeskapet i VlF 1945
och detta blev inledningen till en 11 år lång epok,
som innebar en av föreningens mest fram
gångsrika. Och då inte bara på idrottsarenorna,
även om dessa kom i förgrunden. Vad sägs
om fotbollslaget, som efter två hedrande andra
placeringar i seriefmalen mot IFK Uddevalla på
Vänersvallen den 26 maj 1950 vann med 2-1
inför då fantastiska 4.005 betalande åskådare och
därmed tog steget upp i div III. Här bör dock
framhållas, att bakom dessa framgångar till
mycket stor del var "gamle" elfsborgaren Knut
Johanssons förtjänst.
1950 tog Harring initiativet till fotbollsutbyte
med BK FREMAD i vår danska vänort Herning

i Danmark. VIP gästade således Herning under påskveckan och BK FRE
MAD besökte Vänersborg några månader senare. Båda besöken var myck
et uppskattade och inte minst danskarnas båtresa på Dalslands kanal blev
en upplevelse för dem.

Bandyn, som under åren varit föreningens framgångsrikasre gren, hem
förde under Harring-epoken Div. II med åtföljande kval vid tre tillfållen:
1950 Motala AlF h. 0-3 - 1951 Fagersta b. 2-6 - 1952 Sundbybergs lK
h.1-4.

På sommaren 1951 påbörjades arbetet med en egen anläggning på Hol
mängen, där förutom klubbhus med omklädningsrum anlades ishockeybana
och fotbollsplan. Klubbhuset togs i bruk redan våren 1952, den första mat
chen på ishockeybanan spelades på trettondagen 1953, men den officiella
invigningen av anläggningen ägde rum den 3 juni 1954. VIF mötte då
lK Oddevold i en fotbollsmatch.

Den lyckliga tiden för Holmängeanläggningen, där ca 11.000 frivilliga
arbetstimmar satsats under uppf6randet, tog emellertid slut i och med utgång
en av 1964 då kommunen behövde området för industriändamål. Har
ring avled 1982, han blev 77 år.

Åke Gillberg
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ARSKRONIKA 1995
" Vänersborgaren är lokalpatriot, om han är det i högre grad än sina

bröder i Hjo eller Stockholm kan lämnas därhän, det förefaller dock
inte otroligt". Så skrev stadsbokhållaren John Elov Norden i sin kvarts
sekelskrönika år 1930.

Norden fortsatte: " När söner av Vänersborg råkas är det mer sällan
för att dryfta dagens angelägenheter, utan för att dröja vid minnen från
framfarna tider. Det är inte Vänersborg av idag kärleken ägnas det är
Vänersborg av igår och det är den kärleken som binder Vänersborgs
sönersamman. När den kärleken förenar sig i en positiv vilja att utanför
det partipolitiska käbblet verka för stadens väl och bevara dess egenart
är den vänersborgska lokalpatriotismen som bäst.

Av den föddes också för tjugofem år sedan Vänersborgs Söners Gille".
Det är nu 90-år sedan året var 1905 och Vänersborgs Söners Gille bil
dades men den analys som John Elvor Norden gjorde i sin kvartssekels
krönika gäller förmodligen även idag: " det är inte Vänersborg av idag
kärleken ägnas, det är kärleken av igår och det är den kärleken som
binder Vänersborgs söner samman".

Det är en stor och mycket viktig uppgift som vi har:
att ta vara på, värna om och bevara Vänersborgs- och vår historia.

De hus på Kronogatan som gillet hyr av kommunen är ett bra exem
pel på den gamla miljö som skall bevaras. Det är oerhört viktigt att
ungdomen kan få en möjlighet att uppleva "historia" inte bara i museer
utan även på " riktigt".

Vad jag efterlyser är kanske precis det som Norden skrev:" det är
inteVänersborg av idag .

Ett bra och samtidigt skrämmande exempel är detta: i Vänersborg
skulle en översikt avseende centrum ske. Kommunen skulle hålla i ären
det butiksägare och fastighetsägare inbjöds, olika kommitteer bildades.
Var fanns inbjudan till Vänersborgs Söners Gille ?

Gillet hade sin vårsammankomst den 5:e april. Mötet ägde rum i
Frimurareiogens lokaler och det var många gillebröder som deltog.

Åldermannen hade bjudit in näringslivssekreteraren Erlandsson vil
ken skulle hålla föredrag om hur kommunen,butiksägare och fastighets
ägare skulle skapa ett bättre centrum i Vänersborg.

Den som måste fått mest behållning av denna presentation var nä
ringslivssekreteraren själv. Att inte Vänersborgs Söners Gille fått nå-
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gon inbjudan att medverka i en översyn av vårt eget centrum finner jag
inte bara förvånansvärt utan synnerligen anmärkningsvärt.

Den kunskap om och det intresse för vårt Vänersborg som våra gilles
bröder besitter kan man inte finna någon annan stans.

Vi hade mycket trevligt på vårstämman den 5:e april och trevligt
hade man säkerligen på Birger Sjöberg-Sällskapet samma dag. IArbetar
föreningens lokal kåserade vår gillesbroder Erik Wegraeus över Birger
Sjöberg. Här hade tydligen de styrande i gillet och Birger Sjöbergs säll
skapet drabbats av "kortslutning". Vi hoppas verkligen att vi inte i fort
sättningen skall behöva dela på oss för att kunna bevista de båda evene
mangen.

205.891 :75 lär fängelset ha kostat att bygga och färdigställa år 1851.
Det fanns plats för 90 fångar och fängelset måste ha varit att betrakta

som rymningssäkert, det är ju trots allt inte så ofta som vi hört om att
fångar rymt därifrån.

Skillnad är det nu, det nya fängelset ute på "Restad" lär ha kostat
86.000.000:- att färdigställa. Skall denna byggnad kallas för fängelse
eller hotel det är frågan. Trots stängsel och vakter promenerar "gäs
terna" ut och in precis som de vill. Förmodligen upplever vi här den
nya humana kriminalvården.

I en tidningsintervju med en "gäst" på det nya fängelset framkom att
anledningen till att så många rymt var att man hade "sökt" sig till denna
anstalt men sedan hade man känt sig lurad. Varför?

Jo, man upplevde att anstaltsledningen gått ut med falsk reklam om
fängelset till interner runt om i landet. Jag för min del finner det an
märkningsvärt att man går ut med falsk reklam, vi vet ju att det får man
inte göra. Tänk kära gillebröder vad vi har kvar att lära, jag hade ingen
aning om att man värvade "kunder" till fängelser via reklambroschyrer.

I januari månad kunde vi läsa om att Vänersborg mycket väl kan bli
residensstad i ett nytt storlän. Det nya stora länet skulle kunna bestå av
Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län och delar av
Hallands län. Det är väl egentligen ganska självklart eller hur?

Jag kan inte tänka mig att det finns någon ort som på något sätt kan
konkurrera med Vänersborg. Skall nu småskaligheten helt försvinna
måste ju även vi hålla oss framme och visa vad vi kan.

Pendeltåg i 4-stad diskuteras, detta måste ju vara ett vettigt sätt att
transportera sig på nu när samarbetet mellan städerna blir allt intensi
vare. Att människor vill pendla till oss i Vänersborg är ju helt klart men
att vi skall behöva pendla till så exotiska platser som Trollhättan och
Uddevalla är väl inte så självklart. Skämt å sido bra kommunikationer
är ett måste så bättre vägar och järnvägar hälsas med glädje.
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Gillet som är en vital och pigg 90-åring gratulerar en pigg och mycket
omtyckt 50-åring nämligen Vänersborgs Fotoklubb. När vi ändå håller
på att hurra och gratulera så gör vi det även för polisföreningen som i år
firar sitt 75-års jubileum.

"Storan" kör igång igen och skall visa kvalitetsfilm. Vi håller tum
marna,för Stora Biografen som faktiskt lär vara Sveriges näst äldsta
biograf.

Ett besked i lokalbladet att kommunen skulle flytta var inte så allvar
ligt som det först kan tyckas. 26 tjänstemän skulle förflyttas inom
kommunhuset allt för att vi allmänheten skulle få en bättre service. Så
vill vi kommuninnevånare titta in till våra makthavare så träffas de nu
mera i kommunhuset på bottenvåningen.

En positiv annons kunde vi läsa i ELA 28:e februari. VBG Produkter
AB sökte konstruktörer och säljare. Det är oerhört roligt att företaget nu
går så bra. Ett företag av denna storlek är fantastiskt viktigt för hela
kommunen. Vi lyfter på hattarna för företaget och dess VD Richard
Persson.

Vänersborgs Scouter har flyttat sin verksamhet till det gamla sanatoriet
i Dalbobergen. Det känns verkligen bra att scoutrörelsen fått tillgång
till detta fina område. Scoutkåren har förnärvarande ca 250 medlem
mar och de har lagt ner ett jättearbete på sin nya lokal.

När vi ändå är inne på ämnet att flytta sin verksamhet så har detta
drabbat även vår poliskår.. Så gott som samtliga kommuninnevånare
reagerade våldsamt när det blev känt att vi skulle bli utan polis stor del
av dygnet. Vi lugnades via intervjuer med olika polisbefäl men likt för
baskat framkom att det fanns inte en enda närpolis i Vänersborg under
juli månad. Samtliga i tjänst var kommenderade till Trollhättan varifrån
verksamheten leds. Den lokala polisledning som finns kvar börjar nu
bli bekymrad och det är ju bra. Vänersborg har dock ca 18.000 invånare
i centrala kommunen och lika många utanför centrum, självklart skall
vi ha en polisstation som är bemannad dygnet runt.

Älven skall locka turister läser vi i bladet. Kommunerna Ale, Lilla
Edet, Trollhättan och Vänersborg har beslutat gå samman och mark
nadsföra Göta älvdalen som turistmål. Man räknar med att turist
satsningen skall ge ca 20 nya arbetstillfällen och ge kommunerna ca
4.000.000:- i ökade skatteintäkter. Detta är verkligen välkommet, varje
krona som även vi kan få genom att turister handlar, äter och övernattar
hos oss behövs. När vi ändå är inne på ämnet turister och vatten tycker
jag personligen att det känns underligt att man flyttat på gästhamnen
men detta går förmodligen inte att göra något åt.
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Ett annat sätt att tjäna pengar på är detta med fri företagsam
het.Samhället behöver driftiga personer som är villiga att satsa både
kapital och tid för att driva företag. Ett par "företagare" som förmodli
gen missförstod detta med fri företagsamhet var de som brände bränn
vin på en ö i Hästefjorden, vinsten var förmodligen god och avkastning
på eget kapital måste varit fantastisk, men det är inte denna typ av före
tag som vi vänersborgare önskar se i vår kommun.

En annan "affär" var den att kommunen sålde Elverket.
Det har upprört många och debattens vågor har gått höga.

Vi vänersborgare har kunnat följa politikernas käbbel via lokalbladets
insändarsidor. Det verkar som om partiet Folkviljan driver debatterna
på insändarsidorna samtidigt som man gör allt för att smutskasta både
sina kollegor inom politiken samt tjänstemännen i kommunen. Frågan
är om denna strategi verkligen gagnar oss medborgare, jag är verkligen
tveksam till det.

Ett rus på våren tycker nog många är ganska bra. Men "Vårruset"
tycker de allra flesta är bra. I år deltog över 4.000 kvinnor i loppet som
går över 5 km. Tjejerna hade verkligen haft tur med vädret och som
pricken över i hade man lyckats att engagera Vänersborgs egen Erik
Blix som konferencier. Vi gubbar i gillet lyfter på hatten för alla våra
Fridor som deltog i loppet.

När det gäller detta att hantera rus och dylikt har närpolisen Morgan
Larsson verkligen dragit sitt strå till stacken. Larsson har nämligen startat
"Team 49" här hos oss i Vänersborg. "Team 49" är ett projekt som vän
der sig till ungdomar vilka går i årskurserna 4 - 9.

Projektet arbetar helt i brottsförebyggande syfte och det går till så att
polisen tecknar ett kontrakt med ungdomarna som förbinder sig att inte
begå brott. Detta projekt finns på ytterligare en del orter i Sverige och
man har bara goda erfarenheter så här långt.

Polisman Larsson erhöll " Vitsippspriset " från Kds och vi väners
borgare håller tummarna för polisen och önskar Morgan Larsson lycka
till. Det är fler personer av denna sort som vi behöver, människor som
vågar och orkar engagera sig.

Här är vi inne på ämnet duktiga poliser och sådana hade vi besök av
i somras. Personal från Scotland Yard och FBI gjorde strandhugg på
Ursand. Dessa internationella gäster deltog i en roddtävling "Eurow 
95" som gick från Karlshamn upp via Östersjökusten ner Göta kanal
för att avslutas i Göteborg.

Ett annat gäng som verkligen inte tar det med ro utan är verkligt
duktiga på att ro är våra ungdomar i Vänersborgs Roddklubb.
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Vid Nordiska mästerskapen rodde Camilla Persson och Thony Boström
hem var sin silvermedalj. Joachim Swahn och Joachim Lindberg eröv
rade samma helg guld- och silvermedaljer i tävlingen "Scandinavian
Open" . Det är mycket glädjande att vår "gamla" fina roddklubb fortfa
rande kan göra sig gällande. Vi har all anledning att vara stolta över de
fina ungdomar som finns i klubben, men glöm inte all den tid, energi
och allt slit som tränare och ledare lägger ner.

Den 4:e september hade vi celebert besök. Kungaparet gästade vårt
Vänersborg. Drottningen skulle dela ut VBG-stipendiet för astma och
allergi forskning å 648.000:-. Framlidne direktören Herman Krefting
grundaren av VBG Produkter AB,bildade 1984 Herman Kreftings stif
telse för astma- och allergiforskning. Stiftelsen har hittills delat ut hela
2.500.000:-. Detta evenemang med konungen och drottningen gav na
turligtvis eko över hela landet.

Den välkände vänersborgsprofilen och tillika antikhandlaren Bo
Knutsson lyckades att få hit inspelningen av TV-programmet "Antik
rundan".

Det fullkomligen vimlade av människor och prylar på Stadt (oj ,förlåt)
Kulturhuset. Bo och hans skickliga kollegor slet så svetten lackade med
att förklara för folk vad det var de ägde och om det eventuellt kunde
vara värt något. Det skall bli mycket spännande att se TV-programmet
när det sänds någon gång i början av 1996.

Heder åt Bo som verkligen arbetar för Vänersborg. Först lyckades
Bo få hit den fantastiska glasutställningen och nu även"Antikrundan".
Det är bara att konstatera, vi behöver många fler av samma kaliber som
vår käre antikhandlare.

Mitt förslag är att vi alla gillebröder lovar varandra att under 1996
agera som ambassadörer för vårt älskade Vänersborg. Kan vi alla tala
och tänka positivt om vår underbara stad så var det väl konstigt om vi
inte kan påverka och få ett bättre och mänskligare klimat på alla sätt.

Allhelgonafton 1995

DagWadman.
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MINNESRUNOR 1995 - 1996
Under tiden juli 1995 t o m juni 1996 har 11 Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra
bortgångna Gillebröders minne.

Direktören Gunnar Lundin född i Kristinehamn den 30
september 1907, avled i Vänersborg den 23 maj 1995. Han
växte upp i Göteborg, där han avlade realexamen och sena
re handelsexamen. 1931 flyttade han till Vänersborg
som medarbetare i Bröderna Karlges Bil AB, som låg i kors
ningen Hamngatan - Kronogatan. Han utnämndes till
VD för bolaget och arbetade upp firman med stor fram
gång. Så småningom blev Gunnar Lundin ägare till bola
get och utökade verksamheten i betydande omfattning
genom de stora byggnationerna på Östra vägen i Väners
borg och verksamhet i Trollhättan. I samband med sin pen
sionering 1974 sålde han företaget.
Vid sidan av sitt arbete var han engagerad i föreningsli
vet och var medlem i bland annat Vänersborgs Rotaryklubb
och Par Bricole. Gunnar Lundin älskade havet och

Bohuslän, och sin fritid ägnade han gärna åt stugan i Hunnebostrand. Han tyckte även
om att, som han själv uttryckte det, "gå på lokal".
Inträdde i Gillet 1969.
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Skolchefen Carl-Eric Johansson, född i Grästorp den
27 augusti 1917, avled i Vänersborg den 12 augusti
1995. Efter avslutad skolgång utbildade han sig inom tapet
seraryrket, inom vilket han erhöll mästarbrev. Hans
arbetsanställningar var förlagda till olika platser i norra
och mellersta Sverige. Han vidareutbildade sig till yrkes
lärare och hans stora intresse för utbildningsfrågor förde
honom i mitten av 1950-talet till den nyinrättade tjänsten
som rektor för landstingets yrkesutbildning i Gävle
borgs län. 1965 utnämndes han till skolchef vid Älvsborgs
läns landsting, där han med stor skicklighet och omvitt
nad god ledareförmåga utvecklade och organiserade
landstingets skol- och utbildningsverksamhet fram till 1982,
då han gick i pension. Vid sidan av sitt arbete odlade Carl-
Eric Johansson flera intressen. Han älskade att ströva i skog

och mark och i yngre år föredrog han många fjällvandringar. Han var en amatöromitolog
av klass och hade alltid kikaren till hands vid sina promenader. Även musiken låg honom
vannt om hjärtat och han var en trägen och uppskattad god violinist i Vänersborgs Orkes
terförening. Efter pensioneringen deltog han gärna i seniorernas hobbyslöjd i Hagaparken
och många små konstnärliga alster i trä vittnar om hans goda handlag och stora kunnighet
i hantverket. Förutom medlemskapet i flera naturskyddsföreningar hann han även
med att ägna tid åt ordensväsendet och var medlem i Par Bricole och Tempelriddarna.
Inträdde i Gillet 1989

Byggnadssnickaren Gösta Lindgren, född i Vänersborg
den 11 juli 1903, avled i Örebro den 21 september 1995.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg utbildade han sig till
byggnadssnickare och anställdes i Bröderna Lindgrens väl
kända byggföretag. Under I920-1930-talet medverkade
han vid uppförandet av många hus i Vänersborg frarnförallt
på Storgatan, som då var planlagd. 1937 flyttade han med
sin familj till Örebro, där han vann anställning vid
Ekströms fabriker. I mitten av 1950-talet etablerade han
sig som egen företagare och innehade en kioskrörelse fram
till sin pensionering. Redan i ungdomsåren väcktes
Gösta Lindgrens stora intresse för musik och då han
fullgjorde sin värnplikt vid Västgöta regemente i Väners
borg deltog han som flöjtist i regementets musikkår.
De senaste åren av sin levnad bodde han i servicelä

genhet och förnöjde ofta sina grannar med vackert och njutbart flöjtspel.
Inträdde i Gillet 1955.
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Ingenjören Oscar Pettersson, född i Vänersborg 1914, avled
i Göteborg den 25 september 1995. Efter avslutad skolgång
i Vänersborg, utbildade han sig till snickare och arbetade
vid Eriksbergs Mekaniska verkstad och som förman vid
Göteborgs Skeppssnickeri innan han vann anställning
som verkmästare vid Gävle varv. Efter studier vid teknisk
aftonskola och avlagd ingenjörsexamen anställdes han som
ingenjör vid Götaverken i Göteborg.
Inträdde i Gillet 1959.

Bergsingenjören Axel Lennart Dahl, född i Vänersborg den
14 december 1924, avled i Gävle den l oktober 1995. Efter
avlagd studentexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk påbörjade han sina studier vid Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm, varifrån han utexaminerades
1951. Samma år vann han anställning vid Svenska Kul
lagerfabriken, där han verkade som ingenjör fram till
1958. 1959 tillträdde han befattningen som laboratoriechef
vid Sandvikens industrier i Gävle. Denna anställning
innehade han tills han för ett tiotal år sedan drabbades av
en mycket svår sjukdom.
Inträdde i Gillet 1948.
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Kulturchefen Göran Ericson, född i Karlstad den 21
april 1927, avled i Göteborg den 8 oktober 1995. Redan
i tonåren flyttade han med föräldrarna till Göteborg, där
han genomgick sin skolutbildning. Under åren 1957 till
1961 var han anställd som assistent vid Göteborgs bar
navårdsnämnds fritidsbyrå. Sistnämnda år erhöll han
den då nyinrättade tjänsten som förvaltningschef vid
Vänersborgs Fritidsnämnd. Under Göran Ericsons ledning
genomgick Vänersborg en stor utveckling inom sport
och fritid. 1964 invigdes vårt Sportcentrum med Idrotts
hallen och den konstfrysta isbanan. 1969 invigde vi det tem
pererade badet, som numera är nedlagt och 1981 var
Ishallen klar för hockeyspel. 1986 utnämndes han till kul
tur och turistchef, en befattning som han innehade fram
till sin pensionering 1992.

Otaliga är de arrangemang, ideer och uppslag till aktiviteter, som Göran Ericson planerade
och genomförde. Han introducerade optimistjolle-seglingarna, Fridamäss, Good old days,
Birger Sjöbergsspelet Lilla Paris, Älgsafarin, tisdagsunderhållningarna i Plantaget och
mycket mycket annat. Tack vara Görans intresse för bandysporten och hans engagemang
i Svenska Bandyförbundet begåvades vår stad med många landskamper och mästerskap
kring det röda nystanet. Under många år var han ordförande i Svenska Livräddningssällskapet
i Bohuslän/Dal. 1993 flyttande han till sin barndomsstad Göteborg, där han var bosatt
intill sin bortgång.
Inträdde i Gillet 1977.

Ackvisitören Carl Gustav Einar Jacobsson, född i
Vänersborg den 18 december 1919, avled i sin födelsestad
den 17 oktober 1995. Efter avslutad skolgång genomgick
han utbildning till konditor varefter han tillsammans
med familjen drev eget företag inom konditori-restau
rangbranschen under cirka 20 år. Under 196()...talet studerade
han vid NK! och vid Handelsskolan därefter innehade han
administrativa befattningar vid Åkland, ELA och Tidningen
Trollhättan. De sista året före pensioneringen verkade han
som begravningsentreprenör vid Fonus i Uddevalla.
Einar Jacobsson arbetade mycket med ideella organi
sationer och var verksam inom SMF i Vänersborg,
Vänersborgs församlingskår och IOGT-NTO. Efter pen
sioneringen ägnade han sin mesta tid åt ungdomsarbete inom
nykterhetsrörelsen.
Inträdde i Gillet 1985.
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Poliskommissarien Helge Elof Åström, född i Vänersborg
den 30 juni 1902, avled i sin födelsestad den 7 januari 1996.
Efter avlagd studentexamen vid Vänersborgs Högre All
männa Läroverk 1921, ägnade han sig åt affärsverk
samhet inom bil- bilskolebranschen. 1928 böljade han sin
utbildning till polis och 1929 erhöll han anställning som
poliskonstapel i Kungälv. 1936 genomgick han polisskolans
kommissariek!ass och 1941 erhöll han anställning som över
konstapel vid Vänersborgs poliskår. 1953 erhöll han
anställning som poliskommissarie i Vänersborg, en tjänst
som han innehade intill sin pensionering 1967.
Helge Åström hyte ett varmt engagemang får sin hemstad
och tillhörde kamratföreningen Gamla Östrahaga- och Sjö
bergspojkama så länge föreningen verkade. Han var
även ledamot i kommitt6n för stadens förskönande under

1940-1950-talet. Hans stora fritidsintresse var jakt- och fiske, båtar och sjön samt
sommarstugan på Udden vid Nordkroken.
Inträdde i Gillet 1942.

Brandchefen Sven-Eric Wedham, född i Göteborg den 29
januari 1913, avled i Vänersborg den 12 januari 1996. Efter
genomgångna studier i Göteborg genomgick han utbild
ning till brandingeniör vid Statens Brandskola. Efter
några år som brandchef i Lidköping, erhöll han befattningen
som den förste brandchefen för Vänersborgs heltids
brandkår 1948. Samma år blev även förordnad som 1äns
brandinspektör i Älvsborgs län. Båda befattningarna
innehade han intill sin pensionsavgång. Sven-Eric Wed
ham var även reservofficer och major vid Värmlands
Regemente. I den egenskapen tjänstgjorde han vid Sven
ska bataljonen i Kongo 1961. Vid sidan av sitt arbete ägna
de han stort intresse för stadens ordens- och föreningsliv.
Sålunda var man mångårig medlem av Rotary, Frimu-
rarelogen, Odd Fellow och Civilförsvarsföreningen.

Hans stora fritidsintresse var sommarstugan i Lyse. Han var även sportintresserad
och aktiv medlem i Vänersborgs Curlingklubb.
Inträdde i Gillet 1978.
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Tidskrivaren Johnny Georg Laurell, född i Vänersborg den
13 juli 1908, avled i sin födelsestad den 29 juni 1996. Efter
avslutad skolgång i Vänersborgs Folkskola genomgick han
Gotthardska Handelsskolan, i ämnena Maskinskrivning,
Bokföring, Räkning och Procentuträkning för större
arbeten. 1922 anställdes han i Kooperativas första affär
på Vallgatan 17. Hans stora arbetsförmåga och fallenhet
för affärsyrket gjorde att han snabbt avancerade till
butiksföreståndare. Mellan åren 1942 till 1952 drev han
egen affärsrörelse i korsningen Kyrkogatan - Gasverks
gatan. 1953 erhöll han anställning som kontorist vid
avlöningskontoret vid NOHAB i Trollhättan. En befatt
ning som han innehade fram till pensionering 1973.
Redan i barndomen väcktes Johnny Lamells intresse
för idrotten i vår stad och då främst Vänersborgs Idrotts

förening, inom vilken han verkade som kassör under hela 30 år. 1954 var han en av ini
tiativtagarna och bildarna av VIF:s Vänner, där han var hedersledarmot och förening
ens äldsta medlem. Han ägnade även stort intresse åt stadens övriga föreningsliv.
Bland var han kassör Vänersborgs Smålandsgille. Hans vänsälla väsen och idealitet upp
skattades av alla och han erhöll under sin levnad många bevis i form av Förtjänst- och
Hederstecken från bland andra Västergötlands Idrottsförbund, Västergötlands Fot
bollsförbund, Vänersborgs Idrottsförening och ett flertal övriga idrottssammanlut
ningar.
Inträdde i Gillet 1946.

Distriktslantmätaren Per Olof Henry Nilsson, född i
Vänersborg den 12 oktober 1934, avled i Skurup den 26
juli 1996. Efter avlagd studentexamen vid Högre Allmänna
Läroverket i Vänersborg, studerade han vid Kungl. Tek
niska Högskolan i Stockholm, där han 1960 avlade civil
ingenjörsexamen. Redan samma år vann han anställ
ning som tjänsteman vid Kungl Lantmäteristyrelsen i
Kopparbergs län. I Dalarna yänstgjorde han som lantmätare
fram till 1968 då han förordnades på en tjänst i Malmö
hus län vid Lantmäteriets specialenhet nummer l, där han
tjänstgjorde som förrättningslantmätare inom sektorn
för "Jord och skogsbruket rationalisering". ParalelIt med
denna befattning innehade han även förordnande som för
rättningsman för laga skifte i Mora. 1973 förordnades han
till distriktslantmätare i Hedemora. 1976 flyttade han

till Skåne och bosatte sig i Skurup, sedan han förordnats som biträdande överlantmätare
vid Länstyrelsen i Malmöhus län. I början av 1980 erhöll han anställning vid Stads
byggnadskontoret för Malmö stad, där han verkade som avdelningschef för Stads
mätningsavdelningen fram till sin bortgång.
Inträdde i Gillet 1995.

S Gunnar Peterson

72



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
t.o.m. 30/6 1996
HEDERSLEDAMOT

Thernquist, Ole, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

MEDLEMMAR

ABELSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON. LENNART "TARREN", Stenungsund .
ADOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg .
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem .

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem .

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN,BENGT, Frändefors .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg .
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg .
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .

**ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg " .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg " .

*ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .

ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, Vargön .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg : .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef .
ANDERSSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .

Födelse-
år

1954
1927
1963
1935
1920
1966
1965
1944
1968
1923
1948
1951
1956
1945
1945
1947
1940
1913
1940
1917
1923
1940
1957
1945
1915
1946
1946
1949
1912
1977
1953
1972
1977
1925
1923
1963
1944

Inträdes
år
86
83
95
75
96
80
78
58
78
58
75
95
76
96
94
88
74
87
92
43
80
74
88
55
51
84
83
85
83
83
74
85
92
82
83
83
81
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-Jag kan bli
din Personliga
Bankman.

Bengt Fridh,
Vänersborg

Vill du ha en egen kontakt på banken?
Någon som sätter sig in i din och

familjens ekonomi, ser helheten och
kan hjälpa dig i frågor som har med
sparande, finansiering, låneskydd,
försäkringar m m att göra.

När du behöver hjälp eller funde
rar över någonting, vet du vem du ska
kontakta. Du som har en Personlig
Bankman, får också automatiskt del
aven rad andra förmåner.

Hör av dig, så kan jag eller någon
av mina kollegor berätta mer om
vad det betyder att ha en Personlig
Bankman i Nordbanken. Och vad
som krävs av dig.

Välkommen in!

Edsgatan 21 . 0521· 12005
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ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön " " .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg '" .

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, OVE, Hotelldirektör, Mora .

** ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG, Vänersborg .

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg .
*ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde .

ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga " .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg .

*ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön '" ., ..
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora .
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan '" .
ARVEKLEV, LEIF, Vargön .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön. '" " .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall " .

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASP, PETER, Journalist, Vänersborg .

*ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .

*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .
BACK, KURT, Servicebiträde, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .

1942
1940
1930
1945
1926
1958
1950
1973
1912
1915
1945
1919
1928
1926
1936
1947
1938
1918
1924
1936
1932
1928
1950
1950
1914
1927
1938
1942
1924
1942
1942
1964
1960
1936
1952
1949
1921
1927
1968
1920
1932
1934
1931
1956
1957
1928
1934

90
80
59
88
80
93
79
83
82
53
94
35
76
94
94
80
94
45
70
87
88
83
75
83
55
83
68
82
75
90
90
90
90
90
96
75
81
60
95
59
73
63
93
83
89
89
76
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Stampgatan 12, Trestad Center,
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BERG, CHRISTIAN. Vänersborg .
*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .

BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Barsebäck .
*BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .

BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

*BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .

BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .

**BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö .
*BE~GMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F.stationsinspektor, Vänersborg .
BERTzEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .

**BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum .. , .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg .
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .
BJÖRNBERG, MARTIN, Stud. Vänersborg '" .

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Karnr., Vänersborg Bisittare i styrelsen .
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön ; , .
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Studerande, Vänersborg .

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOHLIN PONTUS, Stockholm .
BOMAN, GÖRAN, Bitr.regionchef, Vänersborg .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Stockholm .

1968
1920
1957
1944
1950
1974
1943
1904
1967
1970
1937
1920
1930
1933
1950
1942
1914
1922
1916
1926
1911
1938
1918
1918
1914
1945
1948
1954
1968
1927
1929
1953
1926
1929
1965
1973
1912
1941
1960
1908
1939
1982
1946
1972
1923
1968
1948
1953

68
53
88
68
94
76
55
54
76
76
72
43
48
96
80
80
80
89
82
84
46
75
85
83
87
88
82
77
94
54
54
77
60
80
95
83
54
77
77
77
94
87
92
87
55
95
94
90
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• Sparande
• Lån
• Placeringar
• Försäkringar
• Juridiska tjänster

Allt på ett ställe!

Vi är inte bara Vänersborgs största och
mest anlitade bank.

Hos oss på Sparbanken fInns även
bankjuristerochförsäkringsspecialister.

Välkommen in!

~,.,
SPARBANKEN



BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg .

BORGLIDEN, INGE, Lidköping .
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg , .

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg .

*BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .

* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg , .
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön .
CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Planerare, Vänersborg , .
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg .

*DAFGÅRD, BENGT, Arbets!' Trollhättan ständig medlem .
*DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .

DAHLGREN, EBER, Vänersborg .
DAHLGREN, INGVAR, Verkstadsarb, Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .

*DAHLLÖF, AXEL, Affårschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, Byråingenjör, Brastad .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

*DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DAVIDSSON, ROLF, Vänersborg .
DETTER, THURE, Direktör, Malmö .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ' .

*EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .
EISERMARK, CONNY, Banarbetare, Vargön .

**EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby , .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda .

*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg
Innehavare av Gillets medalj (1995) .
EK, LARS-ANDERS, Församlingspedagog, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .

*EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .

*EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .

1940
1906
1936
1942
1919
1927
1928
1946
1976
1932
1921
1947
1957
1933
1913
1926
1958
1927
1939
1919
1918
1926
1945
1945
1911
1965
1918
1957
1938
1935
1912
1914
1916
1959
1919
1958

1924
1954
1927
1935
1963
1916
1957
1937
1949
1951
1943

85
48
94
91
54
91
74
67
85
67
82
83
96
90
55
86
90
94
50
67
55
89
95
85
55
67
83
71
64
96
79
87
71
95
44
83

50
83
89
73
87
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74
80
74
65
80
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**ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Stockholm .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .

*EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Kjällby .

*ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem .

*ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla, ständig medlem .
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Färgelanda, ständig medlem .

*ENGLUND, NILS TURE, Leg.läkare, Uddevalla .
ENGLUND, OSKAR, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, HÅKAN, Vänersborg .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

* ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
*ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem . ....

ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
* ERICSSON, GUNNAR, V., Portvakt, Vänersborg .

ERIKSSON, INGE, Vänersborg .
ERIKSSON, JOHAN, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .

**ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg .
*ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg

ständig medlem, Gillevärd .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg . . . . . . .

*ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg . . . . . . . . .

*ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON, BERTIL, Direktör, Uppsala .

*ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Mölndal .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

*FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemästare, Vänersborg .

1919 44
1920 89
1922 89
1940 75
1916 51
1953 88
1928 83
1922 89
1943 47
1981 82
1949 49
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1985 85
1964 96
1935 85
1939 90
1913 55
1944 54
1941 80
1918 66
1946 96
1973 94
1966 66
1908 43

1939 54
1964 80
1928 94
1945 88
1940 85
1932 64
1938 88
1940 92
1921 58
1929 93
1923 88
1925 70
1940 90
1942 76
1934 79
1966 89
1935 83
1942 66
1948 83
1918 83

81



Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista söndagen
varje månad 13-16.
Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-27 63 06.

MEDICINHISTORISKA
MUSEET

VÄNERSBORG

VÄNERSBORGS MUSEUM
- Det museihistoriska museet -

Upplev världen på 1880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamling. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Öppet: sept - maj: tisd 12-19, lärd-sänd 12-16, juni-aug: tisd 12-19,
onsd, torsd, lärd, sänd: 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 16 år: Fri entre

•'~f;' Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Älvsborgs länsmuseum

82



FASTH, GÖSTA, Linjemästare, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Vänersborg .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg .
FILIPSON, PETER, Stud. Vänersborg .
FLINK, BENGT, V Frölunda .
FLOBERG, TOMMY, Chaufför, Vänersborg .
FOCK,EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg , " .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg .

*FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg .

*FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .

*FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan .
FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck .

*FRIBERG, KARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg .

*FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Varnhem .

*FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
*FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .. '" .
*FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

FURBO, MATTIAS, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .

*FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .
*GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .

GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
**GEMVIK, OLOF, Direktör, Täby '" " .

GILLBERG, ANDERS, Köpman, Trollhättan .
*GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Trollhättan .

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborsg .

*GILLBERG, ÅKE; Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT, STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .

*GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund .

*GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
*GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .

GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .
**GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .

GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .

1918
1955
1926
1929
1947
1975
1936
1961
1923
1917
1953
1916
1934
1929
1970
1940
1922
1919
1956
1923
1956
1916
1948
1920
1945
1927
1922
1972
1944
1939
1918
1917
1917
1950
1918
1939
1936
1920
1948
1938
1948
1939
1933
1932
1939
1965
1923
1937

83
83
74
84
94
94
85
94
86
86
77
69
84
90
83
68
76
69
94
69
94
71
96
81
67
67
67
94
87
71
67
80
46
89
66
77
90
55
77
94
91
67
93
60
54
82
46
77

83
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Du är naturligtvis alltid välkommen

HIT
till oss på banken för att få råd och prata

MED
oss om bästa sättet att få ränta på

PENGARNA
Du inte behöver just för tillfället.

Handelsbanken
Vänersborg

Tel. 0521 - 67010



GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAFSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors .

*GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
*GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .

GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .
*GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .

GUSTAVSSON, SVEN, Målare, Vargön .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg .
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

*HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg
ständig medlem. Kassajogde .

*HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg , .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .
HALMA, LARS, Utbildn. konsulent, Vargön .
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .

*HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

**HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, DistLchef, Vänersborg .

*HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, H O LENNART, Personalman, Vänersborg .
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARRING, TORD, Västra Frölunda .

*HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg, ständig medlem .
*HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .

HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg .
HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .

1926 90
1947 94
1920 85
1958 92
1944 71
1935 66
1930 88
1918 55
1951 92
1936 92
1937 90
1919 82
1920 94
1922 (66) 74
1932 96
1926 94

1941 53
1946 68
1944 87
1926 93
1941 82
1944 94
1931 86
1958 95
1948 94
1945 76
1917 67
1934 76
1968 82
1926 45
1951 84
1966 83
1918 87
1924 52
1947 96
1965 92
1929 79
1932 84
1939 95
1940 64
1943 64
1929 82
1938 93
1945 76
1938 85
1929 83
1935 79

85
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*HEDEN LASSE, Ingenjör, Borås .....
HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg .
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HEIDEGÅRDH, KLEIFf, Förvaltare, Frändefors .
HELLBERG, ANDERS, Försäljare, Vänersborg .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

*HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg . . . .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg . . . .
HERMANSSON, JAN, Adjunkt, Lund. . . . . . . . .
HERRMANN, GERHART, FolkskolIärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELBOM, OLLE, Vänersborg .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg . . . . . . . . . . . .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg . . . . . . . .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .

*HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vähersborg .
HÅKANSSON, STEN, Direktör, MelIerud .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .

*HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, SIGVARD, Vänersborg .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg .

*HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
*IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .

IDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänresborg .

*JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, TrolIhättan .
*JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .

JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .
*JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .

JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg .
*JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .

**JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
*JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem .

1934
1941
1943
1949
1954
1957
1924
1934
1955
1916
1930
1957
1968
1949
1931
1939
1933
1962
1927
1930
1944
1937
1920
1953
1923
1918
1945
1921
1922
1925
1944
1926
1934
1932
1936
1941
1920
1939
1966
1936
1933
1938
1921
1947
1927
1945
1913
1941

57
95
76
96
92
92
90
95
73
86
64
81
94
91
82
79
96
84
76
90
82
83
75
66
53
78
92
77
64
95
77
95
61
53
94
85
70
70
76
59
94
66
77
78
89
85
30
64

87
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*JENNISCHE, PER, FiI.dr,. Uppsala, ständig medlem .
*JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOACHIMSSON, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftverkm., Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg .

*JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .

*JOHÄNSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

*JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
*JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg .

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .

*JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, KENT, Arbetsledare, Vargön " .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön " .
JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Murare, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, Antikvarie, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde .

*JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

*JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg .
JOHNSSON, GUNNAR, Produktionsledare, Trollhättan .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem .
JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön , .

*JONSSON, BENGT, R.., Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .

1943
1947
1950
1911
1954
1927
1963
1959
1939
1976
1950
1920
1970
1946
1922
1935
1925
1921
1947
1928
1918
1937
1937
1927
1937
1939
1955
1934
1936
1962
1942
1942
1949
1963
1973
1966
1930
1944
1937
1926
1957
1914
1931
1939
1917
1920
1930
1934

64
64
77
78
76
76
93
76
96
76
94
60
80
66
87
83
82
73
92
65
55
92
76
53
86
95
95
86
96
76
82
79
93
90
76
80
65
76
59
89
76
88
94
75
78
91
54
88
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JONSON, GUNNAR, O., Göteborg .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänresborg .

** JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby ..

*JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg ..
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Vänersborg ..
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg .
JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg. . . . . . . . . .
JÄRPVIK, KURT, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

*CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem.
**CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Vänersborg ständig medlem .

CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSSON, ERIK, Vänersborg .

*KARLSSON, HADAR, Komm.råd, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1980) .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

*CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg .
**CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg .

*CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART,MÖlndal ständig medlem.
KARLSSON, LARS URBAN, Elektriker, Vänersborg .
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem .
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, I:e postilj., Vänersborg .

*CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
*CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg .

KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
*KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .

KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Åkarp .
KJELLSSON, DAN, Verkmästare, Vänersborg .
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KJERRULF, RAGNAR, Sjöingenjör, Farsta .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg .

*KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .

1931 82
1963 92
1923 45
1918 80
1923 84
1931 65
1948 75
1973 85
1941 95
1972 94
1931 76
1947 83
1946 95
1960 88
1932 91
1919 82
1941 80
1944 47
1904 30
1915 75
1932 96

1913 67
1942 84
1924 69
1909 30
1939 47
1952 60
1958 82
1946 47
1970 90
1955 93
1927 90
1976 87
1925 85
1936 77
1926 85
1926 67
1914 58
1947 93
1936 65
1928 76
1941 74
1962 95
1944 74
1915 95
1945 90
1934 64

91
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*KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil. lic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KRATZ, HANS, Resebyråchef, Vänersborg .
KUMLIN, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
KUMLIN, KARL, Studerande, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga. " , '" .
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult. .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem .
LARSSON, ARNE, Ingenjör .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg .

*LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .
*LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .
*LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg . " '" '" .

LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna '" .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .

* LARSSON, LARS, Revisor, HIsings-Backa .
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .
LARSSON, MATS, Vänersborg. '" '" '" .

*LARSSON, ROLF, Underinspektör, Skärholmen ständig medlem .
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd '" .

*LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg l:e ålderman
Innehavare av gillets medalj (1990) .

*LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg " '" .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, SVEN-ÅKE, Harnnchef, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg '" .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg " .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode .. '" ., " .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla .
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .

* LIND, HÅKAN, Jur.kand., Vänersborg, krönikör .
LIND, JESPER, Vänersborg .

*LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum .
*LINDH, LENNART, Postljänsteman, Vänersborg " '" .

**LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
*LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör .
*LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
*LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, OnsaIa " .

1908
1934
1913
1948
1972
1974
1933
1926
1957
1987
1939
1963
1943
1942
1948
1936
1944
1913
1907

1966
1943
1914
1948
1947
1924
1951

1935
1929
1914
1932
1947
1931
1927
1944
1935
1920
1924
1948
1948
1975
1944
1930
1920
1938
1949
1944

53
85
74
93
85
85
88
82
85
95
77
63
95
81
95
55
66
54
76
89
66
68
74
96
94
56
94

57
70
75
87
95
95
77
77
79
85
93
95
54
83
50
57
45
66
66
65

93
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*LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
*LINDBERG, INGE, Expeditionsfönnan, Vänersborg .

LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänersborg .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .
LINDESBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem

*LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen,ständig medlem .
LIND\:lNCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

*LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
*LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg .

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .

**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv .
LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg .

*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
*LISS, PER ARNE, Vänersborg .

LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LIVEN, EJE, Vänersborg .
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg .
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg .
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .

*LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUDVIGSSON, HÅKAN, Mölnlycke .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .

*LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge .
LUNDBORG, ERIC, Köpman, ständig medlem .

**LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg,
Innehavare av gillets medalj (1983) .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

**LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg .
*LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

LUNDBÄCK, JONAS, Vänersborg .
*LUNDGREN, SUNE, Rektor, Malaga, Spanien .

LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg .

*LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
*LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg

Innehavare av gillets medalj (1995) .
*LUNDIN, JAN, Vänersborg .

1944 65
1921 60
1954 83
1979 88
1945 87
1939 86
1954 75
1927 62
1916 88
1926 94
1985 85
1914 54
1921 65
1923 77
1921 (57) 74
1914 37
1940 94
1918 63
1912 55
1940 67
1949 75
1931 96
1966 94
1951 95
1919 81
1948 95
1925 95
1942 93
1913 55
1948 95
1947 85
1926 89
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1975 80
1913 53
1946 88
1935 94
1921 52

1919 52
1936 69

95
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Försäljning och service av: -
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio
Service på radio, TV, video, videokameror
Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

~
Aukloriserad

antennseNice

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521-665 00

SPECIALRESOR
•• o

AR VAR SPECIALTET!
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALEn o. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemill t.ex.

• F9RETAGSRESOR 0521.· SPORT-
• FORENINGSRESOR OCH I_I
• GRUPPRESOR 66666 IDROTTSRESOR .,

Du är alltid välkommen alt prata bussresor med oss! ~

fiJJ:rnn VL VÄNERSBORGS

_ "O' ~.I~~!!!!~.~IK,,~,~:;::::'.::~..::
Svetsargatan 5, Torpa ind.omrilde

PHILIPS
TV - VIDEO
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[
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:=Edsgatan 7, Vänersborg teL 105 43 1



LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

*LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby " .
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön '" .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping .
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg .
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg .

*MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .

*MAGNUSSON, CARL-AXEL, Direktör, Uddevalla .
*MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .

MAGNUSSON, PER, Stockholm .
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör, Vänersborg .
MALM, GÖTE, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .

*MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg " .

*MILLING, TAGE, Försäljningschef, Vänersborg .
*MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .

MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .
*MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .

MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
MOSSBERG, ERIK, F.länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MOSSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .

*MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm .
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Askim .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg " .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .

*NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .

*NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg .
NILSSON, HANS, Skene .
NILSSON, HOLGER, HantvJÖrest. Vänersborg .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg .

*NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge .
NILSSON, NILS, Brålanda .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo '" .
NILSSON, PER OLOF, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön .

**NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
*NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .

NISSEN, PETER, l:e antikvarie, Vänersborg .
*NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .

1946
1936
1926
1933
1940
1953
1918
1925
1913
1943
1937
1940
1965
1928
1921
1945
1922
1927
1931
1924
1919
1925
1919
1937
1915
1931
1923
1951
1958
1966
1964
1925
1944
1924
1923
1913
1954
1920
1943
1935
1923
1925
1934
1926
1908
1923
1947
1909

93
89
64
76
80
85
84
91
49
72
65
65
95
80
96
80
70
81
58
52
77
54
75
85
82
90
66
87
95
85
83
56
83
50
88
83
94
66
92
96
78
80
96
89
41
58
81
53

97



Vi ger personlig service

RedovisningsbyrCLn
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG

GÖRAN HAGBORG
Tel. 0521·66390

KJELL THERNQUIST
Tel. 0521·60855
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KUNGSGATAN 5, BOX 88, 462 21 VÄNERSBORG. TEL. 0521-679 00

KYL - FRYS - TVÄTT- DISK - SMÅEL

SYMASKINER - BÅTAR - MOTORER

Skyttegatan 3 - Tel. 0521- 613 50,17216 - Vänersborg



NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg . . . . .
NORDQUIST, HANS, Vänersborg .
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn.
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ..
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping. . . . . .. . .
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg. . . . . . .

*NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare .
NÄS, ANDERS, Stud, Vargön .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg. .. . .
OLANDER, TÅGE, Göteborg .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

*OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
*OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .

OLSSON, GERT, Stadsarkitekt, Vänersborg .
OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg . . . .
OLSSON, ROGER, Vänersborg .
OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj(1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg " .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg .
PATRIKSSON, MAGNUS, Fiskal, Jönköping .

*PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg .

PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .

*PERSSON, THORE, l:e byråsekr, Vänersborg .
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .

1937 81
1916 87
1925 95
1963 92
1930 77
1944 90
1935 89
1922 89
1928 58
1967 95
1977 94
1934 79
1957 79
1913 79
1921 95
1938 91
1921 60
1929 48
1933 89
1918 72
1956 83
1935 75
1928 78
1969 93
1949 72
1930 79
1945 83
1919 74
1937 88
1930 82
1933 76

1910 52
1947 76
1960 85
1965 85
1942 76
1946 94
1965 85
1937 65
1909 54
1957 88
1974 90
1948 95
1925 77
1919 70
1919 80
1939 95

99



Att välja rätt

FASTIGHETSBYRÅ
är början till en bra affär

~V~p.ersborgs

u-:-u MAKLAREN
Sundsgatan 25 - Vänersborg

0521 - 128 00

Vänerhamn
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

Skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare
0521-67895

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .
*PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .

PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (/992) .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg .
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .

*PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980) .

*RAHlyt, GUNNAR, Apotekare, Askim .
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .

RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
*RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .
*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
*REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan .
*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .

ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv .
*ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .

ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .
*ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .
*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem .

RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYDBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp .
RYDBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm .
RYDlNG, JÖRGEN, Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Vänersborg .
RÅGVIK, HARRY, Enhetschef, Vällingby .
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .
SAHLIN, EDGAR, F.hand!. Vänersborg .

*SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg .
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, BÖRJE, Arbetsledare, Örebro .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg .
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg .

1939
1943
1941
1923

1925
1937
1962
1932
1919
1971
1947

1923
1929
1914
1948
1943
1919
1947
1933
1907
1935
1923
1908
1938
1945
1946
1940
1920
1916
1937
1940
1932
1922
1953
1910
1936
1924
1910
1945
1939
1980
1951
1977
1948
1987
1913

95
71
94
77

81
86
92
92
93
94
94

52
66
55
88
72
53
69
60
66
92
55
83
71
79
58
58
76
79
84
90
90
84
96
84
96
94
86
50
85
87
95
87
81
89
89
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**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön .

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Kioskägare, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg . . . . . .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan. . . . . . . .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet. .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg .

*SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg. . . . . . . . . . . . .
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .

*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SKOOGH, FRANK, Sjökapten, F.S. Helsingborg .

*SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen .
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg .
SKOOGH, JAN-OLOF, Byrådirektör, Vänersborg .

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna, .
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
*SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .

STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .

*STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg ' .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .

**STENSTRÖM, LARS, I:e Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
STERN, OLOF, Vargön .
STERNER, ANDERS, Instrumentkontroll. Vänersborg .

*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND, OLLE, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .

1911 34
1910 78
1909 62
1923 81
1936 92
1923 57
1957 96
1925 82
1925 74
1924 74
1930 84
1957 76
1932 76
1918 69
1922 79
1933 52
1958 81
1943 79
1917 58
1944 94
1973 94
1930 77
1926 87
1926 80

1937 69
1979 95
1952 95
1925 58
1949 92
1983 95
1953 83
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1948 83
1933 82
1916 67
1939 74
1905 30
1937 76
1911 96
1955 94
1923 47
1915 81
1931 93
1921 75
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MUSVAGNINUSI"

Trestad Center - Vänersborg - 0521-255330

Poul Olsens
Frisersalonger AB

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg
0521·66830



STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .

*STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, GILLBERT, Konditor, Vänersborg .
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilenkonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MAGNUS, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .

*SWAREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

**SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg .

SVENSSON, BERTIL, Brandförrnan, Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg .
SVENSSON, ELVING, Resemontör, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna .

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

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Vänersborg .
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter. : .

1931
1960
1920
1939
1934
1936
1944
1927
1925
1934
1931
1927
1940
1936
1917
1942
1938
1924
1966
1975
1962
1952
1937
1904
1906
1964
1923
1957
1944
1916
1932
1924
1943
1926
1916
1914
1975
1950
1952
1952
1920
1972
1942
1910
1916
1954
1948
1947

75
85
76
82
67
88
95
83
80
84
91
94
82
75
94
85
79
84
84
94
84
85
79
73
70
88
48
94
79
43
64
93
90
93
86
93
76
76
80
80
80
72
92
35
42
81
95
95
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utssons
Bo Knutsson

Kungsgatan 3

Lövvägen4
Vargön

Vänersborg 0521-66077

Telefon
0521-220700

Högtidskläder
uthyres

Frackar - Smokingar - Svarta kostymer

Edsgatan 1 C, VÄNERSBORG
Tel. 0521-10336
Herrekipering Herrkonfektion
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SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter. .
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg " .

*SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg '" .
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .
TALLBO, BO, Sportchef, Vänersborg .

**TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
*TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .
*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) .
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mästare, Vänersborg,

Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås , .

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg .

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
UGGLA ARVID, Professor, Uppsala .
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien .
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors .
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg .

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
Innehavare av Gillets medalj (1989) .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WALLTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm .

1947
1955
1916
1960
1933
1940
1933
1952
1916
1944
1953

1939

1911
1955
1924
1922
1935
1925
1930
1935
1954
1936
1922
1963
1905
1942
1933
1948
1956
1931
1919
1941
1947
1949
1943
1942

1932
1960
1943
1939
1964
1930
1937
1927
1969

95
92
91
84
66
83
83
95
46
69
87

50

30
88
80
55
79
51
61
61
76
76
83
82
18
80
85
95
88
87
75
69
95
80
89
85

51
71
85
94
92
82
90
77
82
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld- och silver
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

..
MAKLARKONSULT

l,ennart Hansson
Södergatan 18 A, 46234 Vänershorg.

Tel 0521 - 19740, Fax 0521 - 71 14 Il

Förmedling och värdering av fastigheter

BOUPPTECKNINGAR
ARVSKIFTEN • TESTAMENTEN • DEKLARATIONER

BWIIMOGIlAM'
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interflora® -
BWIIOGBAI'

!7hPrAqUisI
flJLoms.b!rhuuInL.

Box 1, Edsgatan 16,46221 Vänersborg
Telefon 0521·100 63, 622 20



WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm .

**WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
*WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad .
*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan .

WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg .
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Arboga .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Civ. ing., Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg .
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön .
WESTERBERG, LARS, Vänersborg .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Solna .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö .
WIBERG, ERIC, F.domänintendent, Vänersborg .
WIK, INGEMAR, Vänersborg .

*WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
WULF, GUNNAR, Direktör, Stockholm .
VÄNERLÖV, INGEMAR, Spec.lärare, Vänersborg .

*wÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .

*ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
*ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .

*ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .

** ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .

1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1966
1923
1925
1935
1936
1952
1944
1917
1940
1924
1928
1923
1950
1938
1945
1904
1912
1940
1950
1935
1944
1928
1916
1945
1917
1950
1920
1958
1930
1923
1944
1922
1924
1934
1934
1937

83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
80
80
60
86
72
77
84
76
76
90
81
77
80
74
75
28
87
96
63
95
94
53
83
88
64
64
55
74
75
61
95
46
85
95
93
90
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LEDANDE
DRAGKRAFT

I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av iastfordonsutrustning,
med dotterbolag i såväl England som Norge och Danmark. VBG:s första produkt var

Iastvagnskopplingar,som~ ,. #1/ladegrundenförföretagets
framgångsrika utveck- _ ling. {produktprogrammet
ingår numera även vänd- - skivor,Onspotautomatiska
snökedjor, Armaton flak- stolpar och bromsskive-
svarvar - produkter med kvalitet och egenskaper utöver det vanliga, som uppskattas
av miljontals användare världen över.

vaG PRODUKTER AB, BOX 1216,462 28VÄNERSBORG.TELEFON 0521-27 77 00, FAX 0521-648 61.

Senapen som
Vänersborgs Söner Gille

/'

9ri'sses "
~

91emltlgtlde c5entJF
/.

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-12390

Edsgatan 27 VÄNERSBORG 0521-17300

GODISBANKEN

• Tobak
• Tidningar

• Glass
• Lotter

Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis

• Kylda drycker
• Tips on line
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Antal medlemmar 892
*tilldelad 25-årstecknet

**tilldelad 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet anmä
la ev. ändring av adress, titel m.m. under adress

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
462 34 Vänersborg

Love me
tänder...

Edsgatan 23 • tel 0521-71 18 88

Team
ALONEN

Modern munvård inom
PRAKTIKERTJÄNST
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•Ireon EFFICIENT INFRARED ,'"
PAPER DRYING"

Torkutrustning för
pappersindustrin

Box 59, 8-46221 VÄNER8BORG
Tel. 0521·67620

-------mD~~
Hos OSS får

du RAD

~I
VÄNERSBORG TROLLHÄTTAN.

0521·121 80 0520·48 92 00

STRAND HOTELLm vÄNERSOORG
~ Tel. 0521-138 50

Fax 0521-159 00
Hamngatan 7

462 33 VÄNERSBORG



1;1 LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORG

Vallgatan 21, Box 1107, 46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273000

----VÄNERSBORGS---
SVETS & MEK. V[-RKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer, stålkonstruktioner Postadress Box 3082
maskinbearbetning 46203 VÄNERSBORG

Telefon 0521-620 20 - MBS nr 0047-40625
MOBIL 010-237 27 73, 237 39 17

Vi har svarat för trycket av årsskriften
(65:e året iföljd)

CARLSSONS TRYCKERI
Kyrkogatan 21 • Box 134 • 46222 Vänersborg

Telefon 0521 -62025 • Telefax 0521 -191 19
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• Konditori
• Bageri
• Cafeteria
• lJteservering
• Smörgåstårtor
• Landgångar
• Smörgåsar

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL

114

Tel. 71 1011 -16550

KÖKSINREDNINGAR
från 8alIingslöv

HUSHÅLLSMASKINER
från Electrolux.

SVARVARGATAN 4
Torpa Industriområde

462 01 Vänersborg

Tel. 0521/12000
VÄNERSBORG



r---------~----------r

. Medlem av Fastighetsmäklarförbundet .

Vill Du ha din fastighet "Till Salu"
eller vill Du få den SALD???! !!

S K o o G HG U N N A R

Mäklar~Forum
Residensgatan 15,46230 VÄNERSBORG

Tel. 0521·62820 • 010·2878112

[Andreens ~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

$v~rvaregatan 2, Torpa industriområde

Vänersborg 0521-281500 Trollhättan 0520-82400
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tI,·- '..:

Allt i sybehör
Nya Husqvarna

Symaskinservice

VBG:s SYCENTERAB
Köpmansgatan 2, Vänersborg
(Mitt emot Biblioteket)
Tel. 0521-71 10 90,711830

ELA

USA TODAY

ÅRET RUNT

DER SPIEGEL

Vi har allt i tidningar och tidskrifter

Full fart
till

Glass
målet
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AFFÄRSJURIDIK

FAMILJERÄTT- . SKADESTÅND' BROTTMÅL

KONKURSER' FÖRSÄKRINGSÄRENDEN' FASTIGHETSRÄTT

HYRES- O ARRENDERÄTT • BOUTREDNINGAR' TRAFIKRÄTT

ALLMÄN RÄTTSHjÄLP' RÄTTSSKYDD

ADVOKATERNA
BERNLING . BOBERG . CEDER

Box 12 . KUNGSGATAN 9 . 46221 VÄNERSBORG

TEL 0521-66200' TELEFAX 0521-66229

............
-...)



Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får hänned avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1995. Detta var Gillets 90:e verksamhetsår.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 5 april i Frimurarnas
logeiokai där näringslivssekreteraren Lars Erlandsson presenterade ett
handlingsprogram för utveckling av Vänersborgs centrum.

Allhelgonadagsafton var det dags för Gillets Högtids- och Jubi
leumsstämma. Sammanträdet avhölls i Frimurarelogens sal och banketteten
på Dalaborgsparken.

Gillets medalj tilldelades Knut Ek och Ive Lundin.
Gillebröderna Gunnar Edvardsson, Sven Olov Friberg, Harry Fälling,

Kent Gustafsson, Christer Peterson, Karl-Eric Rosengren, Erik Wulf och
Sven-Olof Zetterberg har tilldelats Gillets 25-årstecken och Gösta Biel,
Olof Gemvik, Edvard Gustafsson, Johnny Laurell, Edvard Taube och Nils
Erik Åkesson Gillets 50-års tecken.

Vid Jubileumsstämman tilldelades Rickard Hylbom, Axel W. Eriks
son-medaljen för sin fostran av unga naturvänner. Landshövdingen
Bengt K.A Johansson framförde gratulationer till både medaljörer och
Gillet. Kommunfulmäktiges ordförande S. Gunnar Peterson framförde
kommunens tack till Gillet och önskade fortsatt god verksamhet.
Vänersborgs Döttrars Gille uppvaktade genom sång ackompanjerade av
Frank Johnsson. Efter middagen spelade Bertil Carlssons band till
sena natten.

På förslag av Bert Tibblin har Gillet instiftat en ungdomsfond.
Gillet har under året haft 10 protokollförda sammanträden vatjämte annat

samråd ägt rum. Styrelse och beredningsnämnd har dessutom varit
samlade till arbetssammanträden för skötsel av hus och trädgård vid Gil
lets lokaler på Kronogatan. Under hösten har Gillet en halvtidsanställd
arkivarbetare som ordnar Gillets arkiv.

Gillets Årsskrift har utkommit med sin 64:e årgång
Vid årets slut hade Gillet nära 900 medlemmar.
Vid Jubileumsstämman omvaldes Stig Larsson till Förste Ålderman.

Inom sig har styrelsen för 1995 utsett Kjell Thernquist till Andre
Åldersman, Göran Hagborg till Kassafogde, John-Oliv Ericsson till
Gillevärd och Göran Ahlin till Gilleskrivare.
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Vänersborg i april 1996

Stig Larsson

John-Olov Ericsson

Göran Ahlin

Kjell Themquist

Mauritz Björnberg

Göran Hagborg

Carl-Viking Wahlin
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Arsbokslut 1995
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet . . . . . . . . . . . .
Ränteintäkter Fonder .
Övriga intäkter .

92 880:
36987:
14880:
4354:-

Kostnader
Kostn årsskrift .
Annonsintäkter ./.
Netto .
Lokalkostnader , .
Telefon porto ...
Sammanträdeskostn .
Medlemsregistrering .
Uppvaktningar ..
Annonsering .
Övriga kostnader .
Skatter fonder .

Årets överskott .

70363:
21 950:
48413:
38784:-
4824:
3 lll:
9160:
8 184:
2728:
2925:-

378:
118507:-

30594:-

149101:-

Balansräkning 1995 1231
Tillgångar
Kassa bank postgiro .315 876,61
Fonder .582 216,49
Fordran övrigt 2 100:--

900193,10--------

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ..
Eget kapital Fonder .
Eget kapital Gillet , .

149 101:-

12050:-
576838,49
311 304,61

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper
och förvaltning för 1995, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räken
skaper och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi
ansett nödvändiga. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande
de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen
avser.

Vänersborg den 16 april 1996
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Mats Niklasson
Granskningsman



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1995

Styrelse
LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult. Andre Ålderman 1993 (1974)
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Gilleskrivare 1995 (1990)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassajogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman. Bisittare 1994 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer. Bisittare 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
BERGER, GUNNAR, Ersättare 1995

Beredningsnämnd
GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND, HÅKAN, Jur. kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare

Årsskriftsnämnd
LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie
WADMAN, DAG, Bankdirektör

Räkenskapsgranskare
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand HalIberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskarnreraren Gunnar Hjort
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Jansson
fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1964-1973
1973-1979
1980-1990
1991-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Ålderman
samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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l:a åIdermor
2:a åIdermor:
l:a gilleskrivare:
2:a gilleskrivare:
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivarie:
Adventskommitte:
Siffergranskare:
Ersättare:

122

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
IVÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE
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Utdrag ur 1948 års Årsskrift

ÄRSKRÖNIKA 1947.

D et är inte lika lätt för mig att skriva en krÖnika från
Vänersborgs horisont som för fröken Ada A:son Susegård
att skriva "Eau de Grönköping". I moltsats till den aktade
kollegan befinner jag mig inte inom horisontlinjen och saknar
förstahandsuppgifter. Visserligen läser jag med största be
hå1l1ning stadenls tidning, men anteckningsbok eller sax :är
inte alltid till hands, och minnet har som bekant sina brister.
för att bättra vad sålunda brast i mina kl}nskaper om vad
sig i staden tilldragit under det gångna året, ringde jag vän
nen Gunnar Hjorth och meddelade honom min avsikt att resa
upp till Vänersborg i nämnda vällovliga syfte. Jag hade när
mast tänkt mig en pratstund på ungefär tu man hand, men,
storvulen som han är, kallade gilleskrivaren ihop berednings
nämnden. Här, tänkte jag, må'tte det bli stoff till ett par tre
krönikor, när man får tillgång till så ypperliga bygdernedde
lare. Men jag misstog mig. Dels blev beredningsnämnden
mycket sparsamt representerad - enligt uppgift med laga
förfall -, dels var det mycket litet jag fick reda på. Det är
ju nämligen inte i det lysande sällskapet Par Bricole jag
varje år brukar trampa i klaveret som krönikeskrivare utan
i Vänersborgs Söners Gille. Antingen hade Hjorth kallat fel
beredningsnämnd - det är ju inte så gott att hålla reda på
alla- eller missuppfattade de närvarande bröderna situa
tionen, för det blev mest P. B. av det hela. Lugn, gode här
närvarande bricollister, det var inga ordenshemligheter, S~l

vitt jag förstod. Som sagt, utbytet var således ringa för min
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del med undantag för Harry Petersons omfattande och sak
kunniga utredning angående förhållandet mellan innehållet i
diverse flaskor och de påsmetade etiketterna. Huru intres
sant denna utredning än var, har jag tyvärr glömt det mesta,
och strängt taget hör det inte hit. Det enda jag kommer ihåg
är, att Harry var ense med mig om, att Punsch 47 inte är
fullt så avskyvärd som etiketten.

Ja, Punsch 47 ger mig i alla fall denl tillfredsställelsen, att
jag kan komma in i de stora sammanhangen och lämna bered
ningsnämndens okunnighet åt dess öde. En parentes: Med
öde avser jag ingalunda, att denna lysande nämnd inte skulle
omväljas; bort förfärliga tanke! Slut på parentesen. Äter
kny!tande mina utläggningar till meromtalade etikett förefal
ler den milg vara ett led i sparsamhetskampanjen. Kanske
inte därför att den måste vara oerhört billig i framställning
-- liksom flaskans innehåll - utan fastmer genom sin av
skräckande verkan. Man köper väl hellre en zebra än en
sådan flaska. Detta med zebra är slagordet fÖr dagen. "Köp
inte en zebra!" är årets motsvarighet till "en svensk tiger"
fÖr några år sedan. Därmed menas, att man ska spara. Men
spara lagom; i annat fall får man straffskatt. Spara dess
utom inte på rysk kaviar; den måste vi äta; annars blir rys
same ledsna, och vi svenskar vill ju så gärna hålla oss väl
åt alla håll. Men vi ska spara på papper och på elström och
på mycket annat, som vi aldrig skulle drömt om att spara pä
under kriget. Men något som inte ska sparas på är ord. Ty
vi ska väl ta lärdom av alla dessa visa herrar, som styra län
der och riken runt om i världen och som träffas än här och
tin där för att bygga en ny värld. Dessa herrar prata till den
grad, att man misstänker, att deras löner bli bestämda med
hänsyn till det antal ord de prestera i sina många och långa
tal. Orden ha blivit ersättning fÖr handling, som överallt ly
ser med sin frånvaro, och så ser det ut i världen, som det
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gör. Och är det någon, som vill handla, så finns det specia
lister på det lilla ordet nej, och bland dessa nejsägare leder
kamraterna Molotov och Gromyko överlägset. Om de åt
minstone ville använda det ryska ordet "nitjevo", det reder
sig väl, kunde ju alltid Marshall eller annan nappa på det och
försöka reda upp kaos utan deras medverkan. Men nej ska
det vara.

I detta sparsamhetens år är Sparbanken i Vänersborg på
passlig nog att fylla 125 år. Något annat jubileum här i sta
den är jag inte underrättad om. Kungen har emellertid re
gerat i 40 år, vilket inte är dåligt gjort, när man blir kung
vid 49 och still going strong. tian är värd vår honnör, den
femte Gustaf och den femte Bernadotte.

tIärom året firade vi här i Vänersborg ett märkligt jubileum:
det var hundra år sedan staden hade en borgmästarinna.
Mycket över hundra år blev inte den epoken i stadens histo
ria, om det nu ska kallas för epok. Den nye borgmästaren,
Jarl Prom, har emellertid en fru, en mångkunnig husfru att
döma av den utmärkta tidningen tIusmodern. Och om den
nye borgmästaren berättas det i stadens tidning, att hans
första offentliga framträdande skedde vid kröningen av årets
Lucia, då han med känsloburen stämma talade om Ijusdrott
ningen, om mÖrkret i världen och om dem, som levererat
hennes smycken och klädning, vilken sistnämnda arrangörer
na åstadkommit genom att "kontakta" frÖken Krantz. Ja, se
det var en uppgift i Lilla Paris.

Det är inte bara i Vänersborg det är pomp och ståt. Även
i London har det festats. Där hette inte föremålet Lucia utan
Elisabeth, arvtagerska till den brittiska kronan. tIennes brÖl
lop med löjtnant Mountbatten firades med all kunglig festivi
tas och fick särskild glans av gammal fin engelsk tradition
och gamla drottning Marys hatt. Sverige deltog litet vid
sidan av genom att skicka över ett landslag, som vann tre
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Segrar och spelade en oavgjord match mot Englands starka
elvor. Potbollselvor. Med engelskt sportmanship tog man
nog förlusterna med ro. Merry old England har i dessa da
gar användning för både sportmanship och andra goda egen
skaper, då det gäller att komma på fötter igen efter krigets
påfrestningar och förlusten av juvelen i den brittiska kronan.
Efter 20 års upprepade fastor har nämligen Gandhi lyckats
svälta fram oberoende och inbördeskrig i Indien.

Pör de vänersborgare, som inte ha Gandhis smak för fas
tor, - lätt räknade skulle jag tro - lockar frimurareiogens
restaurant med nyrenoverade lokaler, 'som blevo färdiga i
så god tid, att logens - fortfarande hoppas jag --- utmärkta
julbord kan serveras i värdi'g ram. Den, som alltjämt älskar
att till maten tära sitt quantum satis, må dock taga sig i akt
för den kommunistiske ledamot i stadsfullmäktige, som lär ha
onda planer i det avseendet, möjligen med undantag för
vodka. Låt oss emellertid hoppas, att stadens fäder icke för
menas att tömma en skål, när den restaurerande rådhussalen
skall invigas någon gång nästa år. Invigningen av drätselkon-
torets lokaler skedde väl under enklare former antar jag, men
en uppiggande kurragömma kunde man alltid anordnat där
med deltagande av drätselkammarledamöter och tjänstemän.
Enda sättet att lära sig hitta i alla små rum och korridorer
tycker den, som trampat i de gamla lokalerna i femton år.
Men annars var de nya lokalerna finfina, och det är inte utan
att jag är avundsjuk på vännerna och gillebröderna Max och
Kurt och Allan och Sven och alla de andra, manfolk som
kvinnfolk.

Det byggs. Sakta men säkert, förefaller det. Prästgårds
bygget och brandstodsbolagets nya fastighet ha verkat halv
färdiga rätt länge nu. Men bron är färdig. Och Primus har
talat om, att han provgått. Den höll. På senare tider har
Vänersborgs gator blivit utmärkta. Men den uppfattningen

6



delar inte Bruno Sterner. Han tycker det gravs fÖr mycket
i Oasverksgatan. lian bor där. Men: de här grävningarne har
kanske med omläggningen av avloppssystemet att göra.

Gamla hamnkanalen har blivit så fin nu, att kloakerna ska le
das bort därifrån och i stället tÖmmas i badvattnet vid liolm
ängen.

För badande vänersborgare är det annars välordnat. Till
den härliga sandstranden vid Ursand kommer man nu med
skeppet Pose1idon, men om det låga vattenståndet i Vänern
håller i sig, får man kanske fortsätta uppåt Takan till, om
man vill ha annat än fotbad och inte är intressserad av att
bygga sandfästningar. Vid Jakoben är det väl ännu tillräck
ligt djupt fÖr den, som vill kasta sig huv\1dstupa i böljorna.
Och skulle doppet bli ofrivilligt, finns det numera ett livrädd
ningssällskap, har jag hört av beredningsnämnden. Antagli
gen är någon av dem med i sällskapet, annars hade dom

nog aldrig talat om det.
Nordstaden saneras. Där ska skaffas luft och ljus och sol

genom Öppna stråk från norr till söder. Annars tycker man

kanske i sitt ofÖrstånd, att Sandelhielms brandgator tjänade
ungefär samma uppgift, men felet var måhända, att de gick
från öster till väster, och hade de bibehållits, så hade det ju
inte blivit någon sanering. Åtminstone hade ingen märkt det.
Jag skyndar mig genast att rätta vad jag skrivit, norr-söder
är naturligtvis det rätta, om man vUI ha sol. Men för mig
gäller det ju att få ihop så mycket som möjligt av så litet som
möjligt, så därför får fadäsen stå kvar - men med rättelse.

Till saneringen hör väl också den nya bilparkeringen, som
lär skaffa det allmänna en hel del bötesinkomster. l detta
sammanhang kan nämnas, att byggnadsstyrelsen vill lägga
vissa trafikanordningar i Plantaget. Ja, varför inte, om det

är enda sättet att få bort Sparrebysten.

På kulturfronten finns en del att anteckna. Musiklivet
blomstrar som alltid i staden, som utom egna förmågor fått
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höra bl. a. världens enda hovsångarpar Beyron-Ilertzberg
och någon, som heter Cassado, som jag skam till sägandes inte
vet om han spelar eller sjunger. Men berömd lär han var<l.
Operan har varit här med "Barberaren". Till denna förnäm
liga föreställnling inbjöd skofabriken sina anställda. Förlåt en
försynt fråga: Skulle inte "Läderlappen" passat bättre? Mel
lan teatern och läroverket är steget numera inte så långt,

som man skulle kunna tro. Där har blivit en ny rektor, Bo
V:son Lundqvist, och vill det sig riktigt väl, kanske han glä
der elever och vänersborgare i övrigt som Josephine i det
inte obekanta spexet "Napoleon". Med Gunnar som förförisk
lillefar Alexander.

Apropå teater så ska Pållan Brunius avgå om ett halvår
som chef för Dramaten. Hennes efterträdare blir Ragnar Jo
sephson - kanske en teaterchef. "Kanske en diktare" måtte
Svenska Akademien i det längsta säga om sina eventuella no
belpriskandidater, för de aderton förefaller inte säkra på sa
ken, innan vederbörande uppnått en högst aktningsvärd ålder.
Förra året var det Hesse, i år Gide, båda har både sin första
ungdom och sin bästa produktion ganska långt bakom sig.
Nåja, medelåldern i akademien är ju också rätt hög, så skynda
långsamt anses väl var en god regel.

Vet herrarne, att 'en av de aderton i somras besökte Väncrs
borg? Jo, Bo Bergman var här, och efter besöket skrev han
en artikel i Dagens Nyheter -- "Tankar på ett hotellrum"
tror jag han kallade den. Han hade en del vackra saker att
säga om staden och han påstår, att ingenstans i landet har
han sett så många svalor svirra omkring i skyn som just här.
"Tankar på ett hotellrum" är ju en hygglig titel på ett litterärt
alster, men så hör ju Bo Bergman till den gamla skolan. Så
här låter det annars bland boktitlarna under året: "VarfÖr
hlommar inte mandelträdet?" frågar ,en nyupptäckt förm{lga,
och en annan svarar "Ingenting ovanligt". På "FeberfÖtter"
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smyger en kvinnlig fyrtiotalist omkring och skriver vers,
under det att Sven Stolpe är "Lätt, snabb och öm" och Olle
liedberg har beslutat "Bekänna färg". "Statt upp, min äls
kade!", uppmanar Alice Lyttkens (antagligen sin man advo
katen), men en annan författare har inte fuJlt så världsliga
önskningar; han hoppas få "Kanske en ståplats i himlen".
Uppfinningsrikedomen är som synes högt utvecklad i den mo
derna litteraturen.

Sedan Blåsut blev inkorporerat förefaller vänersborgarnas
intresse för Dalbobergen ha avtagit högst avsevärt. LydelIs
Skogshyddan ligger där tillbommad och otillgänglig. När
Skogshyddan kom till, lär lialvord på sitt grandiosa sätt ha
hävdat tre särskilda skäl, varför Skogshyddan skulle ligga
just på denna plats. Nu finns det säkert lika många skäl för
rivning. Ska den aldrig mera öppnas, så borde den inte få

stå där som en vålnad från gångna dagar, då bekvämligheten
visserligen var mindre men trevnaden oändligt mycket stör
re. Därmed är inte sagt, att Skräcklestugan skulle vara en
dålig ersättning; tvärtom, den har säkert många fördelar
framför gamla Skogshyddan. Men, som sagt, har Skogshyd
dan tjänat ut, så vore det väl skäl att låta den försvinna lik
som den gamla hederliga dansbanan i Dalaborg fått göra. Låt
Dalbobergen bli en naturpark och ägna omsorgerna åt Birger
Sjöbergs väg och Skräcklan! Om det är något man skulle
önska, när det gäller den välskötta Skräckleparken, så vore
det, att den förskräckliga sockeln tm soluret byttes ut - den
ser ut, som vore den hämtad ur en gravvårdskatalog. Men
någon skönhetsfläck ska det kanske vara.

Någon synlig skönhetsfläck på folkhemmet finns det snart
inte mera. Folkpensioneringsfrågan har lösts, barnbidragen
har kommit, och riksdagsmännen har fått sina pensioner.
\Valdemar Svenson i Ljungkile, som är en knitisk herre, är
dock inte nöjd och har bl. a. upptäckt en ful fläck: ordensvä-
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sendet. För honOm är allt lullull på klädedräkten skönhets
fläckar i ett demokratiskt samhälle, och så motionerade han
om ordnarnas avskaffande. Men se det ville inte riksdagen
vara med om. Så än finns det hopp, go vänner, att Ert rock
slag kan prydas med en vase eller ännu finare sak vid sidan
om gillets tjugofemårsmärke. Detta särskilt sagt med tanke
på Gunnar lijorth, som i dag når ett av sina drömmars mål:
att ur åldermannens hand mottaga sitt tjugofemårsmärke.
Men han har slitit och arbetat så för oss allesammans i gillet,
att han gott kunde fått dispens för de felande åren för länge
sedan.

Spara papper! Med nöje efterkommer jag uppmaningen
och sparar nästa ark. Därmed besparar jag också bröderna
obehaget att lyssna till denna stereotypa årskrönika. Detta är
den tjugonde jag skrivit, och jag beundrar Ert tålamod, som
i tjugo års tid kunnat med bibehållen fattning åhöra dem

utan att begära mitt huvud på ett fat. lieder åt så behärs
kade män! Och gott nytt år allesammans!

Vänersborg den 26 dec. 1947.
ELOV NORDEN.
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Lennart Torstensson
Greve av Ortala

av
Peter Johansson

Under en hundraårsperiod, räknat från 1560-talet, var Sverige en
expanderande stormakt - en expansion som framförallt skedde i de bal
tiska områdena i öster samt i polska och tyska områden i söder. Öster
sjön blev ett i det närmaste svenskt innanhav där den svenska flottan
kontrollerade farleder och flodmynningar och på slagfälten gick den
svenska armen fram likt en, som,det periodvis tycktes, oövervinnerlig
krigsmaskin.

De många tätt återkommande krigen kostade Sverige oerhört mycket;
statsfinanserna ansattes givetvis hårt och många unga män dog under
krigstågen långt borta i stormakten Sveriges avlägsna provinser.
Stormaktsexpansionen innebar dock inte att alla drabbades negativt.
Den växande krigsapparaten och förvaltningarna inom Sverige och de
nya provinserna krävde stora mängder folk, såväl militärer som civila
ämbetsmän. Möjligheterna till tjänster och befattningar inom dessa
områden kunde därför vara mycket goda och det finns ett flertal exem
pel på hur meniga soldater avancerade i graderna för att slutligen även
vinna adelskap.

Ett av de mer fascinerande livsödena från denna tid var Lennart Tor
stenssons - en man som började sitt liv i fängelse på Läckö slott och
slutade sina dagar som generalguvernör och greve med ett eget palats
invid riksborgen Tre Kronor i Stockholm.

Lennart Torstensson föddes på Forstena gård i Västra Tunhems
socken, Västergötland, den 17 augusti 1603. Redan hans första måna
der i livet blev omtumlande och han kom tidigt att slitas från sitt barn
domshem. Fadern Torsten Lindormsson (1561 - 1631), vars släkt inne
haft Forstena sedan l300-talet, hade i de inrikespolitiska striderna mel
lan kung Sigismund och hertig Karl tagit den förres parti. Detta ställ
ningstagande fick som följd att Torsten Lindormsson tvingades gå i
landsflykt till Polen tillsammans med Sigismund år 1598. Efter det att
Torsten Lindormsson återkommit till Sverige kom han att involveras i
nya konspirationer mot kung Karl IX vilket ledde till en ny landsflykt
redan i november 1603. Endast drygt två månader gammal blev sonen
Lennart faderlös. Tre månader efter Torsten Lindormssons landsflykt
greps hans hustru, Märtha Nilsdotter Posse (15?? - 1627), tillsammans
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med barnen Lennart och den två år gamla dottern Ingeborg. Likt flera
andra Sigismundtrognas familjemedlemmar fördes de till Läckö slott
där de sattes i fängsligt förvar.

Efter en kortare tid frigavs Märtha och barnen för att placeras hos
Torsten Lindormssons mor Margaretha Andersdotter Ekeblad (IS?? 
1616) och styvfadern Anders Olofsson Oxehufvud (1537 - 1618) på
Uddetorp i Borgstena socken. På grund av att en hemlig brevväxling
mellan Märtha Posse och hennes make uppdagades tvangs även Märtha
Posse att hastigt gå i landsflykt vid juletid 1608. Barnen, Lennart och
Ingeborg, som nu var föräldralösa kvarstannade hos farmodern på Udde
torp.

När farmodern, Margaretha Ekeblad, avled 1616 flyttades Lennart
och Ingeborg till sin faster Agneta Lindormsdotter (IS?? - 1617) och
hennes make Bo Ribbing (1560 - 1640). Bo Ribbing hade stått i gunst
hos Karl IX och ingick i riksrådet och dessa goda kontakter med hovet
kom att bli avgörande för den unge Lennart Torstenssons fortsatta kar
riär.

År 1618 sändes den 15-årige Lennart Torstensson till hovet av sin
farbror Bo Ribbing för att där tjänstgöra som kammardräng åt den åtta
år äldre kungen, Gustav II Adolf. Trots att Lennart Torstenssons föräld
rar fortfarande'befann sig i landsflykt i Polen och betraktades som ri
kets fiender accepterades han vid hovet och anpassade sig väl i sin tjänst.
Efter några år medföljde han Gustav II Adolf på dennes baltiska fälttåg
och deltog där i erövringen av Riga år 1621.

Genom visade anlag för militärstrategi överfördes Lennart Torstens
son från civil till militär tjänst och utnämndes till fänrik 1624. Samma
år lyckades han utifrån sin nya position förhandla hem sina landsflyktiga
föräldrar vilka slog sig ner på gården Restad i Naglums socken, Väster
götland, där de kom att bo återstoden av sina liv.

Efter slaget vid Wallhof 1626 erhöll Lennart Torstensson kaptens grad
och 1627 utnämndes han till överstelöjtnant över Norrlands regemente.
Två år senare överflyttades han, med överstes grad, till artilleriet och
det var inom detta vapenslag han kom att göra sina främsta insatser.
Lennart Torstensson kom att genomdriva en effektiv upprustning och
omorganisering av artilleriet som visade sig bli avgörande för flera av
de svenska styrkornas segrar, bl.a. i slaget vid Breitenfeld 1631.

Kort tid efter det att Lennart Torstensson utnämnts till general 1632
deltog han i slaget vid Ntirnberg där han tillfångatogs av de kejserliga
trupperna och sattes i fängsligt förvar på Ingolstadts fästning. För andra
gången i sitt liv satt nu Lennart Torstensson fängslad och först i mars
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1633 kunde han återfå friheten i samband med en fångutväxling. Vis
telsen i den fuktiga och kalla cellen på Ingolstadt hade gett Lennart
Torstensson en svår reumatisk värk som under återstoden av hans liv
skulle komma att nedsätta hans rörelseförmåga högst väsentligt.

Under Lennart Torstenssons fängelsevistelse hade den högste befäl
havaren för de svenska trupperna, kung Gustav II Adolf, stupat under
slaget vid Liitzen och när Torstensson återvände till Sverige 1633 var
det som deltagare i eskorten av det kungliga liket. Året efter hemkom
sten ingick Lennart Torstensson äktenskap med Beata De la Gardie (1612
- 1680) och de kom att tillsammans få fem barn.

När Lennart Torstensson återvände till krigsskådeplatserna i det tyska
området var han svårt märkt av sin reumatiska sjukdom. Under långa
tider var han sängliggande eller tvingades att transportera sig liggande
på bår. Detta förhållande hindrade honom dock inte från att deltaga i
flera drabbningar och hans militärstrategiska skicklighet gav den svenska
armen flera viktiga framgångar.

Hans sjukdom blev honom dock övermäktig och i april 1641 åter
vände han till Sverige och begärde tjänstledighet. Denna begäran be
viljades och han gavs i stället en plats i riksrådet. Vistelsen i hemlandet
skulle dock inte bli långvarig. I maj samma år avled befälhavaren över
de svenska trupperna i Tyskland, Johan Baner. På sitt· sjukläger hade
han själv rekommenderat Lennart Torstensson som den mest lämplige
att överta befålskapet och när anbudet gavs accepterade Torstensson
erbjudandet. På våren 1642 var därför Lennart Torstensson åter på plats
i Tyskland, nu i rollen som överbefålhavare, eller fältmarskalk som ti
teln löd, över samtliga svenska trupper i området.

I rollen som fältmarskalk lyckades Lennart Torstensson bringa ord
ning i armen som till vissa delar stod på randen till myteri p.g.a. svält
och bristfällig ledning. Med stärkta och samlade trupper kunde han där
efter med full kraft slå de kejserliga styrkorna i Schlesien. Den svenska
armen gick därefter mot Mähren där man bedrev en omfattande plund
ring, en plundring som bl.a. resulterade i 200 vagnslaster gods och ca
10.000 kreatur. Merparten av krigsbytet fördes till Pommern där Len
nart Torstensson utnämndes till svensk generalguvenör samma år.

Stärkta av de svenska framgångarna mot de kejserliga trupperna och
de inledda fredsförhandlingarna i Westfalen ansåg sig den svenska led
ningen mogen att försöka göra ett anfall på "arvfienden" Danmark.
Sverige ville stärka sin position som den dominerade östersjöstaten och
man önskade ta revansch på den för Sverige hårda freden i Knäred 1613.
Lennart Torstensson gavs därför under hösten 1643 order om anfall på
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Danmark från söder. Redan i januari 1644 hade hans styrkor ockuperat
hela Jylland och månaden efter inföll svenska styrkor, under ledning
av Gustav Horn, i Skåne. Det danska motståndet märktes inte minst i
sydvästra Sverige där dansk-norska trupper under Hannibal Sehestedts
befäl härjade i Dalsland och Västergötland där de bl.a intog och brände
den nyanlagda staden Vänersborg. Efter två års krig slöts 1645 den för
Sverige lyckosamma freden i Brömsebo där Danmark fick avträda Jämt
land, Härjedalen, Gotland, Ösel samt Halland på 30 år med tullfrihet i
Öresund.

Samma år lämnade Lennart Torstensson befälskapet över de svenska
styrkorna och återvände, svårt medtagen av sin sjukdom, till Sverige.
Vid hemkomsten mottogs han som en gunstling av drottning Kristina
och en stor del av de svenska truppernas framgång sågs vara hans per
sonliga förtjänst. Som erkänsla för sina insatser utnämndes han till fri
herre och greve på samma dag, 5 februari 1647, med Ortala i Roslagen
som grevskap. Följande år placerades Lennart Torstensson i det han
dels och militärstrategiskt viktiga Göteborg där han tillträdde tjänsten
som generalguvernör över Västergötland, Halland, Dalsland och Värm
land. Utnämnandet av Lennart Torstensson som generalguvernör visar
på att man främst såg på Västsveriges militärt utsatta läge och Halland
som ett ockuperat fiendeland och militära ledaregenskaper sattes därför
före de civila.

Under de sista åren försämrades Lennart Torstenssons hälsa allt mer
och utan att ha kunnat lämna sjuksängen på hela vintern avled han i
Stockholm den 7 april 1651, endast 47 år gammal. Han gravsattes i ett
eget gravkor i Riddarholmskyrkan.

Redan av sin samtid gavs Lennart Torstensson något aven hjälteglo
ria och framställdes på kopparstick som en fältherre med ett "gudomligt
ljus" strålande ner på hjässan. Den svenska propagandan ville visa den
svenska armen som ett " Guds verktyg" mot den förhatliga katolska
kejserliga makten. Rollen som befälhavare över denna arme hade Len
nart Torstensson av "Guds nåde".

Även'i senare tid har den historiska personen Lennart Torstensson
används som ett politiskt verktyg i den nationella propagandan. Under
18DD-talet genomströmmades stora delar av samhället av national
romantiska ideer. Förutom den storslagna svenska naturen hyllades his
torien och dess förgrundsgestalter, allt från de fornnordiska hjälte
sagornas tappra kämpar till Karl XII och hans trogna karoliner. Bland
dessa "hjältar" som sattes till förebild för samtidens svenskar fanns även
Lennart Torstensson. Med all önskvärd tydlighet framkom detta i sam-
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band med avtäckandet av det minnesmonument över Lennart Torstens
son som restes vid Forstena den 3 september 1903. Vid denna högtid,
som hölls till minnet av 300-årsdagen av Lennart Torstenssons födelse,
talade bl.a. arkeologiprofessor Oscar Montelius (1843 - 1921), seder
mera riksantikvarie, samt landshövding Comelius Sjöcrona (1835 
1917). De båda talarna satte bl.a Lennart Torstensson och hans tid som
förebild i den försvarspolitiska debatten där man manade till en stärkt
försvarsvilja. Likaså riktades en udd mot det politiska partisystemet som
inte sågs annat än till skada och som bidragande orsak till att Sverige
förlorat den stormaktsposition som Lennart Torstensson en gång varit
med om att bygga upp.

När man studerar Lennart Torstensson måste man skilja på personen
och den historiska bilden eller "uppfinningen" om man så vill. Natur
ligtvis var Lennart Torstensson en mycket skicklig militärstrateg och
som sådan var hans insatser betydande. Bilden av "hjälten" Lennart
Torstensson som kämpade och offrade sin hälsa av ren fosterlandskär
lek och trohet mot den protestantiska läran äger dock föga trovärdighet
och är främst en produkt av 1600-talets krigspropaganda och 1800- ta
lets nationalromantiska historiesyn.

Peter Johansson född 1963 i Vänersborg.
Fil. kand. 1990 vid Göteborgs universitet med
ämnena arkeologi. historia och konstveten
skap. Antikvarie vid Älvsborgs länsmuseum
sedan 1990. Sedan 1991 doktorand vid Göte
borgs universitet med forskning inriktad på
arkeologins vetenskapshistoria.
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Ett Lennart Torstenssonporträtt
Christian Aarsrud

Vid tiden för Sveriges stormaktsexpansion dvs ungefär när Lennart
Torstensson levde var landet en konstnärlig utmark. I kyrkans hägn hade
en rik konst utvecklats under medeltiden men reformationen under 1500
talets förra hälft satte stopp för varje konstnärlig ansats.

Det dröjde ett tag innan kungahuset, och ännu lite längre innan hög
adeln, axlade rollen som konstnärliga supporters. Från att ha varit sa
kral blev konsten profan. Det berodde inte bara på reformationen som
gjorde kyrkan fattig utan också på renässansen som satte det personliga
och individuella som tidens trend. Porträttmåleriet blev en ledande genre
ute i Europa och med en dryg hundraårig fördröjning också i Sverige.
De första porträtten av Gustav Vasa kom vid 1500-talets mitt.

Konst kräver god jordmån för att slå rot och utvecklas. En sådan
etablerades också. Nationens framgångar på slagfälten placerade Sverige
på Europakartan. Med framgången följde en snabb expanderande nyrike
dom bland samhällets spetsar. Man hade lärt sig utomlands. Kontinen
tens slott och herresäten med dess konstskatter gjorde naturligtvis djupt
intryck på svenska officerare med deras långt enklare hemmiljö. Men
med pengar på fickan började högadeln bygga slott i tidens anda och de
blev inga tomma skal. Inredningen kunde bli nog så påkostad.

Det är bakgrunden till att porträttkonsten vann en så relativt snabb
spridning vid den här tiden. Till och med en och annan lyckosam bor
gare dristade sig till att låta sig avkonterfejas. Dock vet vi inte hur om
fattande detta måleri var. Mycket, kanske det mesta, har gått förlorat
och en stor del av det som finns kvar är kopior.

Tidens konstnärer inkallades från kontinenten, gärna från Holland.
De anställdes som regel som hovmålare dvs de arbetade för hovet och
anslöts inte till skrået (Stockholm Konterfejare- och målarämbete grun
dades 1622). Några vistades här under lång tid, andra helt kortvarigt. I
vissa fall antog man elever som i viss mån bidrog till att en inhemsk
målartradition så småningom etablerades. Men det är kanske på sin plats
att påpeka att antalet verksamma konstnärer var mycket litet.

Tidens konterfej utgick från kungaporträtt. Man eftersträvade en ide
albild. Det gav upphov till en typisering av form och uttryck. Någon
persontolkning var det inte frågan om, även om man i undantagsfall
kan ana ett intresse för det individuella hos modellen. Ansiktet gavs
gärna en tredimensionell form medan kroppen i hel- eller halvfigur upp-
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fattades närmast som plan. Rörelsemotivet följde ett etablerat mönster.
Uppbyggnaden är tydligt vertikal. Kroppen vändes en aning till vänster
medan huvudet vreds något åt höger. Vi möter en sträng blick och blir
betraktade med en lätt von obenattityd. Accessoarerna gjordes fåtaliga,
fast kostymeringen skildrades intill petighet noggrant, nästan som på
modeplanscher. Bakgrunden hölls neutralt mörkbrun.

Ett skäl till denna föga varierade porträttkonst var vid sidan av rå
dande ideal att man börjat samla porträtt i s.k. angallerier. Det vill säga
släkten, kunglig som högadlig skulle ha porträtt av släkten. Det blev
alltså en rad målningar som placerades intill varandra. Enhetlighet blev
därvid eftersträvad. Man samlade alltså porträtt och det är också anled
ningen till det myckna kopierandet. Varje slottsherre skulle ha sin sam
ling.

Först med drottning Kristina vid 1600-talets mitt fick detta måleri en
rikare gestaltning. Figurerna uppfattades något livligare. Miljön antyds
i form av någon kolonn, ett draperi och gärna ett bord som man av
någon anledning envisades med att gärna stödja sig mot. Allegoriska
eller symboliska element började också komma till användning vid den
här tiden.

Lennart Torstensson hade i likhet med landets mest framstående per
soner en egen hovmålare, Salomon de la Houve. Han var anställd några
år på l640-talet och utförde också arbeten för drottning Kristina. Men
det finns inget verk som med säkerhet går att attribuera till hans palett.
Troligen utförde han några plafonder på Ulvsunda slott som Lennart
Torstensson lät uppföra och inreda vid den här tiden. Förmodligen må
lade han också porträtt. Man vet även i övrigt mycket lite om denne
fransman. Efter sin tjänstgöring i Sverige slog han sig ner i Uibeck.

Även om det ligger nära till hands anses inte vårt porträtt vara utfört
av honom. Det är i stället en kopia som tillskrivs David Beck, drottning
Kristinas kända hovmålare, verksam i Sverige 1647 -1651. I samman
hanget må parentetiskt nämnas att Vänersborgs museum äger ett litet
Kristinaporträtt som anses utfört av denne Beck.

Torstenssonsporträttet är en bröstbild i tidens mörka färger. Inga ac
cessoarer eller koloristiska utsvävningar livar denna flärdfria målning.
Lennart Torstensson blickar bistert, nästan sammanbitet mot oss. Men
trots anspråkslös apperation är modet antytt i det långa konstlöst häng
ande håret, mustaschen och pipskägget liksom den salongsfäiga non
chalant knutna spetskravatten. Han är klädd i harnesk och en vidlyftig
och till sin kvalitet svårbestämbar fältbindel.

Målningen har hängt på Ulvsunda men kom i sen tid ut på konst-
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marknaden. Den Förvärvades 1996 av Vänersborgs Söners Gille som
deponerade den på residenset.

Christian Aarsrudjödd 1938
Fil. dr. 1: ste antikvarie vid
Älvsborgs länsmuseum.
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Brätte och Belfrage
av Edvard Taube

Namnet Belfrage är i hög grad knutet till städerna Brätte och Väners
borg. Den nya staden Vänersborgs första borgmästare var som bekant
Hans (Johan) Befritz, (1612 - 1688), som blev stamfader för den svenska
adliga ätten nr 782 Belfrage. Om honom kan man läsa närmare i bl.a.
Lindedals "Vänersborgs historia", (1927) Magistraten i Culross inty
gade år 1666 hans härstamning från den gamla skotska släkten Belfrage,
varefter han erhöll svensk förnyelse av det skotska adelskapet samma
år. S1ä1eten introducerades på Sveriges Riddarhus 1668.

I mina "Minnen från en småstad" i Gillets årsbok 1984 har jag berät
tat om, hur man återfann den stora gravsten som nu, i något ofullstän
digt skick, finns att beskåda i Vänersborgs kyrkas vapenhus.

Nu skall jag inte fördjupa mig i borgmästarens liv och verksamhet,
däremot i en detalj, där det fortfarande synes råda en viss oklarhet.

Lindedal skriver: "Hans Belfrage, som var född i staden Kirkaldy i
Skottland, inkom år 1624 med sin moder (Joneta) till Sverige, där de då
bosatte sig i staden Brätte". Men hur kom de till Brätte?

Hans fader Henrik Belfrage·titulerades "magister", d.v.s. en lärd man,
möjligen präst. Enligt släkttraditionen skall Henrik ha dött och Joneta
med sin son tvingats fly från det vid den tiden mycket oroliga Skottland
till det tryggare protestantiska Sverige. För säkerhets skull skrev hon då
sitt namn som Befritz. Via vad man kan kalla en omväg, skall jag komma
fram till vad som kanske kan ge ett svar på frågan, hur de kom till Brätte.
Värmlands Museum publicerade 1962 "Petrus Magni Gyllenii dagdok
1622 - 1667".

Denne Gyllenius, vars föräldrar var "fattige doch ährlige bondefolck",
föddes på skattehemmanet Södra Tofta, Ölme socken i Värmland. Pe
der Månsson var hans egentliga namn, och Gyllenius var det namn han
tog "efter inträdet i det lärda ståndet". Intresset för studier väcktes ti
digt, och efter en ungdom med "sockengång", otaliga vandringar och
resor, bl.a. med tjänstgöring i Åbo i Finland, blev han till sist kyrko
herde i Bolstad i Dalsland 1669. Här avled han 1675. Med dagens be
grepp kan man säga, att han slutade sina dagar som Vänersborgare!

Dagboken är synnerligen detaljerad, men det mesta i den ligger utan
för det som jag här vill återge.

I februari 1636 reser han med en vän i Västergötland, passerar Halle
och Hunneberg och kommer på kvällen till Trollhättan. Dagen därpå,
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den 16 febr., efter att med möda ha tagit sig över isen vid Trollhättan,
"drog vij til staden Brötto". Vännens fader, som bodde där, beskrivs
som" en rijk kiöpman". Och så skriver han: Thär i staden lågo tå i
boorlägher en hoop besolde folck aff skottar". Alltså skotska legosolda
ter.

En annan uppgift, som mera allmänt kan knytas till det ovan nämnda
återfinner man i Trevelyan's "History of England", tidsepok 1630-ta
let:

"Scotland ...sände i dessa dagar sina mest äventyrliga söner för att
tjänstgöra utomlands ... som kaptener och fänrikar i Gustav Adolphs
och andra protestanters kampanjer på kontinenten".

Vistelsen i Brätte för den skotska legotrupp som Gyllenius talar om
var visserligen inte förrän 1636, då Hans redan vistats där i 14 år. Men
vi befinner oss i tiden för det s.k. 30-åriga kriget, och man kan mycket
väl tänka sig, att andra trupper av samma slag tidigare varit förlagda till
Brätte. Det var ju bl.a. på grund av att staden Brätte ansågs vara svår att
försvara, som Drottning Kristina bestämde, att den skulle flyttas till
Huvudnäs.

Namnet Lennart Torstensson och "Västgöta Ryttare" med Olof
Silverlood, som John Rumenius så intressant berättat om, är ju också
exempel på hur även Västergötland, liksom stora andra delar av Sverige
hade direkt känning av det långa kriget.

Jag är fullt medveten om, att det är en ganska tunn tråd som jag här
har spunnit. Men man har svårt att tänka sig, att de två helt på egen hand
skulle ha tagit sig till den lilla avkrok av världen som Brätte trots allt
var.

Med ett modernare uttryck kan man säga, att det säkerligen "hade
gått flera tåg".

Edvard Taube

Edvard Taube född 1916 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1935. Lantbruksutbildning. Efter ett JO
tal år i praktiskt lantbruk verksam inom
lantbrukskooperationen fram till pensio
nering. Bl.a. ledamot av LRFs kulturråd,
kulturnämnden i Uddevalla, Bohusläns
Hembygdsförbunds och Fornminnes
sällskapets Vikarvarvets styrelse.
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"Barndom och Arbetsliv"
Östra haga
Mellansvenska Låglandet,
Jämtland och Blekinge

-några minnen 
av

Yngve Korse

I november 1996 fick jag en knuff som medförde att jag skrev ner
några minnen från barndoms- och arbetsliv.

Noteringar om familjeförhållande flöt osökt in som upplysning till
barn, barnbarn och anhöriga vilka är boende långt från Vänersborg där
min hustru och jag söker finna ny identitet efter 48 års kringboende i
Sverige med återkomst 1982.

I detta välkända allmänna behov av identitet- "bland stenarna där
barn jag lekt"- utgör föreningslivet en viktig del om vars betydelse
Vänersborgs Söners Gille slagit vakt sedan starten under 1900-talets
första decennium. Nästan årsbarn med VSG är den epok, under vilken
explosions-förbränningsmotorer samt omvandling av energi i Sveriges
vattenfall till elkraft medförde en utveckling till dagens samhälle, där
allt färre arbetande (alla kategorier) erfordras för att tillgodose egna
och ett ökande antal arbetslösas behov.

Landsbygden har avfolkats. Flyttning har skett till orter där arbete
fanns. Ett måste även för de involverade i vattenkraftens utbyggnad och
elkraftens distribution. Om detta har mycket och kommer mycket att
skrivas. Om debatt, om beslut, om statistik, om kilowatt, mega-, giga
och terrawatt om produktion och avveckling av kärnkraft måste skrivas
av bättre vässad mera kunnig penna än den jag nu håller i och knyter an
till Johan Ludvig Runebergs inledning till Fänrik Ståls Sägner: "Till
flydda tider återgår min tanke än så gärna"- och så får Stål säga om
vad som förevarit: "-Jo därom kan jag ge besked, om herm så vill, ty
jag var med. " I mitt fall under annan tid och andra förhållande gjorde,
såg och kände jag ur Östra Ragas synvinkel.
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Fotot är från 1920, taget inne på gården till Östergatan 33 a.
Längst fram står barndomsvännerna "Ture Kakao" i hälsemössa och
jag, senare kallad "Peket" (bogspröt), i sjömansmössa Bredvid Ture
står hans broder Karl-Erik och vid väggen vid vårt köksfönster står
brodern Evert intill mamma Elin som har broder Gösta på armen.
Den bistra damen som tittarfram över axeln på dottern Signe är husvärd
ens hustru Natali. Hon är syster till Klara på Sjöberget -mor till Anni.

Hattmodisten Signe hade en äldre syster Rut samt bröderna John och
Hjalmar. De byggde båt på gården och var inbitna seglare. Hjalmar spe
lade dragspel. En låt: Arholmavalsen. Familjen bodde i andra våningen.
I första, brevid oss mot norr bodde Tures familj. Hans far Oskar, arbe
tade i skofabriken och blåste bastuba under fritiden. Äldste sonen Harry
blåste saxofon i "Six Man Jazz".

"Min far K.V. Johansson arbetade i tändsticksfabriken och var chaufför
åt disponent von Nolting när den ordinarie var ledig. Jag vill minnas att
antalet bilar i staden då ej översteg antalet av två händers fingrar.

Min fars första hustru och andra son dog när min halvbror Folke var
två år. Folke och "Ejnar Baggen" var kusiner.
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Folke och jag fick på lärares inrådan gå i läroverket. Mor och far
hyrde ur ett av två rum. Min mor Gerda, hade där en liten matservering.
Jag minns en inneboende som reste i omgivningen som artist. Slog spik
i plank med bara handen, rätade hästskor och böjde rundjärn runt låret.
Pappa som tränat lite i randiga trikåer som ung visade samma färdighe
ter utanför vedboden.

Artisten tog med sig fars kundskapskälla Stora Trolleri-och Dröm
boken när han flyttade. Mor genomgick Gotthardska Handelsskolan,
startade "Nya Sybehörsaffären" i det lilla trähuset i nordvästra hörnet
av KronogataniÖstergatan.

Kompanjon blev Ejnars mor Ebba som var änka och min fars sväger
ska. Ägare till trähuset och det brevidliggande stenhuset i tre våningar,
Kronogatan 52, var svenskamerikanen KW. Andersson. Han drev där
speceri- och mjölkaffär.

Föreståndare, sedan KW. Andersson hade köpt Qvantenburgs egen
dom i Bolstad vid Dalbergså, var Gustav Andersson, som efter ett
missöde när han klev ner från en hyllstege i affären fick tillnamnet "Hopp
i Såpa". Efter KW. Anderssons död 1925 övertogs speceriaffären av
min mor och Gustav Andersson. Vi flyttade in i stenhusets andra våning
och min far blev förmyndare för KW. Anderssons, med mig jämnåriga
söner, Karl och Klein, vilkas moder var död. De blev mina fosterbröder.

Några år senare överlät min mor sin del av Sybehörsaffären till Ebba.
Affären lever nu vidare under namnet "Hagaboden" i Nordöstra gatu
korsningen. Ebba med barnen Elsa, Ejnar och Ejda bodde i gårdshuset
till skräddare Nordströms fastighet som låg mitt över gatan till vår bo
stad i 33:an. Söder om oss bodde skomakare Hjalmar Borg som
extraknäckte som blomsterodlare i förgården till sina hus.

Borg hade en dotter som hade en friare som ibland hade svårigheter
med att smyga hem efter sena besök när grinden var fastbunden och vi
låg i Nordströms port och väntade ut honom. Norr om oss bodde i "Karl
till Saccaus" hus "Edit på Bolaget". Edit var änka efter Karls son, lok
förare Johansson. Det var föräldrar till de väluppfostrade bröderna Gun
nar, Nils, Kurt och Sven.

Edit sjöng och agerade storstilat, även så sönerna. Gärna Taube-me
lodier. De hade på något långt och okänt sätt anknytning till Taube.
Våra familjer umgicks. I den fastigheten bodde Viktor, som ej passade
in i vilda lekar men startade HSB i Vänersborg och på så sätt blev "lokal
pamp". Det var gott om poliser förr. Norr om Karl till Saccaus låg skräd
dare Åströms hus. Där bodde polis Anton Lundgren, kommunalfull
mäktig och landstingsman av stora mått, kallad "Armar och Ben". I
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Nordströmsgården bodde polis Sylwen som bevakade fruktträden bakom
hagtornshäcken.

Vilket härligt minne som träder fram. Höstvinden böljar bland häck
ens gyllene löv. Framför denna står en dragspelande gårdsmusikant och
zigenarfader med sin fiolspelande dotter och låter "Mustalainens" ve
mod smeka öronen på en andäktig lyssnarskara. Bland andra Jens och
några till ur "Albin Målarens" musikaliska familj.

Anders Petter, hans hustru Soffi och dottern Gerda som också bodde
i Nordströmsgården, ägnade sig åt andra odlingar än fruktträd. De bodde
i det stora tegelhuset på Östergatans västra sida. Anders Petter var cy
kel- och allehandareparatör hos järnhandlare Gadde i dennes Eskilstuna
bod vid Kungsgatan. Soffi var finstrykerska, stärkte skjortbröst, kragar
och manschetter.

Gerda förestod en tvättinrättning i staden. Ibland sågs familjen med
okända söndagsklädda komma och gå genom den överbyggda porten.
Oftast vid tillfällen då väckelserörelsen "Efraims Budbärare" hade sam
mankomster i IOGT-lokalen vid Vallgatan. Jag ser för mitt inre och
känner bardomens söndagsstämning för den värdighet som dessa efter
följare till Charles Lees väckelserörelse medförde.*

Nordströmsgården omfattade utöver tegelhuset ett söder om detta
beläget tvåvånings trähus samt ett liknande inne på gården.

Tegelhuset hade stora källarutrymmen för vedbodar med jordstampade
golv samt en tvättstuga. Det var Anders Petter som höstkvällar under
våra lekar förmanande motade ut oss ur källarens gömslen.

Soffi hade innan namnet arbetsskada var i bruk i sin nuvarande bety
delse förvärvat en sådan. Handen hade delvis stelnat i en ställning från

*Om väckelsrörelsen och dess upphovsman Dr. Charles Lee har jag ur Lagunda Hembygdsförenings
minnesskrift Migrationsåret 1996 inhämtat att Charles Lee (18401926) är identisk med Carl Au
gust Lindqvist, son till sockensmeden, som omkom vid skeppsbrott utanför England ett halvår
före sonens födelse.

Carl August hade med sin moder och en broder en svår uppväxt i Sverige. C-A sparade pengar
som snickare och emigrerade till Minnesota. Där i S:t Paul enrollerades han i Nordstatsarmen och
blev sjukvårdare. Efter fredsslut 1865 utbildade han sig till läkare med examen 1869. Han antog
då namnet Charles Lee. Hans religiösa inriktning ökade. Vid en predikan träffade han Julia Dedon
som blev hans maka.

Julia (1852-1927) var sjätte barnet till en småbrukare från Östergötland som emigrerat till
Chicago i Minesota 1865. Hon hette före namnbytet Ulrika Johansdotter. Makarna skrev böcker.
Charles skrev och musiksatte sånger. De startade tidningen "Stjernan och Spiran" som under många
år utgavs på svenska i Chicago och van spridning där liksom i Sverige.

1881 återvände makarna till Sverige där de stannade i fem år och verkade för Lees bibeltolk
ning inom "Efraims Budbärare". De for sedan ytterligare fyra gånger mellan länderna före sin död
i Chicago.
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greppet om strykjärnets handtag. Dottern - Gerda - var begåvad med
en ovanligt vacker sångröst och sjöng under väckelserörelsens sam
mankomster som även förekom i Uddevalla m fl platser.

Tvättstugan som även hyrdes av kringboende var försedd med en
stor vedeldad gjutjärnsgryta. Fuktig vattenånga från denna fyllde tvätt
dagar utrymmet och tillät endast sparsamt ljuset att sila in från det lilla
källarfönstret mot gatan. Utmed väggarna stod tvättbänk och träbaljor
på cementgolvet.

Söder om Nordströmsgårdens trähus vid Östergatan låg gården till
"Svenskamerikanarens" tvåvåningshus i hörnan vid Kronogatan där
"Nya Sybehörsaffären" inrymdes. Utmed Kronogatan låg det trevånings
tegelhus som inrymde speceri- och mjölkaffär. Utefter gårdens norra
sida och med ett trångt prång till Nordströms låg den för mjölkaffären
nödvändiga stora isbinge som med upptagen is från Skräcklan under
skyddande inpackning i sågspån, lager för lager utgjorde upplag för
den is som var ett måste för kylning av mjölken vilken förvarades i 50
liters flaskor vilka stod kringflutna av is i affärslokalens vattenbassänger.

Utmed Östergatan kringgärdades gården av ett högt träplank. Där
hade bönder från Dalsland mat- och viloplats för sina hästar när deras
ägare i speceriaffären växlade smör och ägg mot specerier. Efter andra
affärsbesök i staden och inte sällan ett till "bolaget" -startades hem
färden med en av "Hopp i Såpa" bjuden och påtänd cigarr: "Havanna
nummer 2"

I huset mellan skräddare Nordströms och skomakare Svärds bodde
familjen Gillberg samt i andra våningen änkan Tora Kling. Äldste so
nen var fotbollsspelare i USA. Valle blev elektriker och hade elaffär.
Karl-Otto var min klass- och barndomsvän. Han byggde sig en kanada
kanot, blev ingenjör hos VIAK. Karl-Otto hade liksom de blivande kiosk
ägarna Carl-Erik Claesson och Gösta "Fingal" och senare
kyrkovaktmästare, Thure Högberg, varit anställda i omtalad speceriaf
fär.

Själv lyckades jag efter många veckors cykelturer till Kungliga
Vattenfallsstyrelsens kontor för Göta Älvs-arbetena vid Nyebro forcera
den under depressionstider allerstädes uppsatta skylten"Arbetsstyrkan
Fulltalig" och trötta ut civilingenjören, kaptenen i Väg och Vatten, Gus
taf Björkman.

Depressionen blev bara värre. Den 24 oktober kom den första svarta
börsdagen i New York. Året var 1929. Jag hade slutat skolan och var
fyllda 16 år när kapten Björkman den 5 november etablerade kontor i
Sjöbodavillan och anställde mig som kontorsbud. På Sjöbodas ägor
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skulle i samband med Vänerns reglering och vattenkraftsbygget vid
Vargön grävas en kanal.

Arrendatorn hade hållit auktion och flyttat. Han hette Karlsson och
var Clarie Perlingers far. Kapten Björkman var inte svår att arbeta un
der. Han var hetlevrad och rökte trettinian Turk ur en gul pappask varje
dag. Han bodde i Källshagen-villan med familjen, sågade och högg sin
ved. "Trestjärniga Johansson" från Lilla Edet blev min läromästare i
kontorsrutiner. Jag var även postbud till och från Vargön. Roddes dagli
gen över älven vid färjelägret intill Fredrikslund av färjekarlen som
senare lade sitt trötta huvud på en bit dynamit försedd med kort stubin
och tände på.

"Trestjärniga Johansson" hade problem med pantbanken. Vid ett be
sök i staden hade han etablerat närkontakt med"Armar och Ben". Jo
hanssons handstil var skön kalligrafi som flöt fram ovan arkens linjer.
Kassören Isberg, även han från Lilla Edet och där avslutad kraftstations
byggnad kom vid avlöningsdagarna till Sjöboda med rätt att bära pistol.
Isberg delade från ett bord i det fria ut kontanter som prickades av på en
lista. Fjärdingsmän dök upp och kasserade in efter andra listor.

Jag började utbilda mig i Vänersborg Tekniska Aftonskola. Vi var ett
25-tal elever i Edsgateiogen (IOGT). När vi slutade var vi tre i
civilingenjörens ungkarlsrum. Efter en mycket kort tid överlämnade
kapten Björkman Sjöbodakanalen till civilingenjören Werner Söderlund.
Björkman blev chef för kraftstations- och regleringsdammsarbetena i
Vargön.

Till Sjöboda an
lände från firma
Menck- och Ham
brock, AltonaIHam
burg, i demonterade
delar den gigantiska
grävmaskin som i
ELA-rubriker fick
namnet "Den Stora
Brödtjuven". Dess
jättelika "spade"
rymde fyra (4) kubik
meter och kunde göra

- Här står barndomsvännen Gösta Filipsson såsom mått intill "Bröd
tjuvens " höga larvband. Maskinen drevs elenergiskt.
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200 mans arbete. Vi erinrar oss att det rådde svår arbetsbrist. Den blev
mycket djup efter det att Ivar Kreuger med ett pistolskott släckte sitt liv
på ett hotellrum i Paris den 12 mars 1932. Börsaktier föll som korthus.
Tändsticksfabriken slog igen.

Söderlund tilldelade mig uppgiften att språkligt och i övrigt bistå den
tyske montören under maskinrnontaget samt att skaffa en ersättare som
kontorsbud. Det senare var enkelt. Min fosterbroder Klein.

Så kom en kamrer från trollhättekontoret och lärde mig förrådsrutiner.
Rekvisition och inköp av material och materiel skulle ske genom ho
nom. Som medhjälpare i förrådets skötsel fick jag välja en äldre knekt
som arbetat i Bodens fästning. Där hade han olyckligtvis blivit av med
tre fingrar på höger hand. Pinkat på en trasa och virat om. Det läker bäst
så, lärde han mig.

Vi byggde hyllor i arrendatorns tomma uthus. Det blev snart för litet.
Grävmaskinen krävde stora robusta schackels, bultar, wires, kättningar,
tänder till skopan m.m. Arbetslagen skulle förses med maskiner och
borr för bergborrning, spadar, skyfflar, korpar, skiftnycklar, spett, m.m.,
m.m.

- Berget under och på ömse sidor av fångdammen i kanalens södra
ända skulle sprängas. Det gick åt 1.305 kilo dynamit - nästan en må
nadslön - 65 kr och 25 öre. Den salvan i berget hade minerats av dy
kare på utsidan av fångdammen och på vanligt sätt innanför av tillkal
lad expert från NitroNobel. Det var den 1 juli 1931.
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Maskiner, pumpar, motorer hyrdes in från Vattenfalls centralförråd i
Västerås. Allt skulle vi hålla reda på, inventera och skriva reversaler
om vad som skulle dragas av vid ackordsutbetalningar. Dit hörde även
ett extraknäck som jag agnat in själv. Jag blev ombud för NitroNobels
sprängämnesupplag som av polismyndighetern förlagts till Viksängs
sidan av kanalen. Detta var bra, ty dynamit och tändhattar kom per järn
väg till Vargön och kunde sedan köras med häst och vagn - förande röd
flagg- till upplaget, aven bonde från Viksängen.

Min månadslön var vid starten 75 kronor. Som ansvarig för
sprängämnesupplaget och distributionhade jag 5 öre per kilo dynamit
från NitroNobel.

Jag var nyss fyllda 18 år och nyförälskad sedan midsommar. I okto
ber blev jag överförd till kraftstations- och dammarbetena i Vargön.
Utredningar, vattendomstolsförhandlingar om Vänerns reglering pågick.
Massor av förhandlingar med alla jordägare runt Vänern. Vänern, en av
jordens 20-25 största sjöar. Ett gigantiskt vattenmagasin som varje se
kund året runt genom Göta Älv släpper ut i medeltal 540 kubikmeter
vatten.

Enligt vattendomsbeslut får Vänerns vattenstånd variera mellan 43,16
och 44,85 meter över havet. D.v.s 1,69 meter. 540 kubikmeter vatten
som varje sekund i medeltal faller 44 meter på sin väg genom stationen
i Vargön, Trollhättan och Lilla Edet. Det är en enorm energimängd. I
jämförelse härmed är "Brödtjuvens" energibehoven försvinnande liten
del.

Vargöns vattenkraftstation invigdes den 30 maj 1934. Där hade jag
utbildats till millimetersutsättare i höjd och plan, varit armerings- och
betonggjutningskontrollant, ackorduppmätare och löneuträknare.

1933/34 var jag i Nordre älv mellan Kornhalls fålja och gamla Konga
hälla såsom utsättare och skiftbefäl med om- och anläggning aven skärm
tvärs över älven för att vid behov kunna stänga av utflöde från Vänern
genom älvgrenen väster om Hisingen. På detta sätt kunde vattenför
ingen göras större öster om Hisingen där älvgrenen behåller namnet
Göta älv.

Det hade nämligen visat sig att vid utsläpp av lite vatten så trängde
det tyngre saltvattnet från havet utmed älvbotten in till Göteborgs
färskvattenintag vid Alelyckan strax nor om Göteborg. Det var bråt
tom. Jag skulle ej få åka hem och gifta mig. Arbetet var riskfyllt. Det
bedrevs på skift. Ett 20-tal dykare var igång. Brottsjöar uppstod när
stormar drev in vatten från havet till möte med älvens utflöde, ibland
med drivande isflak, Efter inledande utredningar under 1920-talet och
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arbeten i etapper kan vattenmagasinet Vänern nu regleras genom ut
flöde i älven vid Vargön mellan ca 100 och mer än 1 000 kubikmeter
vatten i sekunden.

Mitt första självständiga ansvarsarbete kom före medverkan vid
skärmanläggningen. Det var den självregistrerande vattenståndspegel
som är belägen vid Vågbrytarpirens landsfäste i Skräcklestranden intill
Norra skolan. Dykare grävde en rörgrav ut till djup som ligger under
lägsta dämningsgräns och via ett nedlagt rör i graven ledes vattnet in till
en flottör i Pegelhuset.

Med wire förs flottörens nedväxlade
rörelser över till en urverksdriven cy
linder, där en bläckskrivare ritar upp
vattenståndet på ett papper med an
givna höjder över havet. Liknande
peglar finns vid Sjötorp och norr om
Mellerud. De senares sammanställda
medelvattenstånd är en källa för
Vänerns reglering. Bevis för att denna
håller sig inom tillåtna värden.

Efter giftermål i februari 1934 del
tog jag under våren i uppmätning och
kartläggning av Göta älvs botten och
stränder genom det så kallade Älv
suget.

Sedan rullade det på med vår familjs
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flyttning mellan olika arbetsplatser. I början av maj 1934 anländer jag
till Malfors vattenkraftanläggning i Motala Ström i Ljungsbro. Våra
möbler kom med Göta Kanalbolagets båt till Ljungs Västra bro där jag
hyrt en bostad intill kanalen. Skiftgång vid betonggjutning i stations
byggnaden och den friliggande betongrännan för ledning av Motala
Ström till turbinerna varierade med utsättningar, uppmätningar, löne
uträkningar och arbetsledning vid en mäktig jorddamsutfyllnad för att
höja strömmens vattenyta ovanför stationen.

Arbetschefen Karl Tjulander tillämpade här senaste amerikanska
metoder med bulldozer och dumpvagnar till snabbt och ekonomiskt
lyckat resultat. När vattenkraftstationen startades, uppstod enorma
skakningar i byggnaden. Hjärnor funderade. Stabiliseringar, stagning
med storajärnbalkar prövades. Till slut inkallades en professor Myntzing
från Tyskland. Sömngångarmässigt gick han omkring i maskinsalen.
Otillgänglig för tilltal.

Sänk rotorns lagring på turbinaxeln! Det rörde sig om millimeter.
Och si, problemet var löst. Så följde för min del att leda arbetet för
höjning av Kungs Norrbysjöns vattenstånd för att skapa större reglerings
magasin till kraftstationen. Spontad plank pålades ner i stränder. Lera
grävder ur åkermarken med träspadar som då och då doppades i vatten
hink brevid. Den lastades i skottkärror och rullades upp till vallarna och
stampades intill spontplankens vattensida. Innanför vallar byggdes
pumpstation för att lyfta dikesvatten över vallen ut i sjön.

Nästa flytt blir till Borensberg. Nu gäller det restaurering av Näs kraft
station som ligger i Motala Ström, strax efter dennas utlopp ur sjön
Boren. Turbinernas betongvattenvägar skall för ändras, förstärkas och
strömmens ledning förbi stationen vid behov skall ändras. Allt för att
vinna bättre effekt. Dit hör även sänkning av strömmens vattenyta ned
ströms genom bottenrensningar. Och vad är det som "flyter" upp i pråmar
på Göta Kanal- jo, en demonterad "Brödtjuv". Med en av tvillingbrö
derna Bellman - Henry, som tillsammans med brodern Knut och ingen
jören Åhs var de som grävde Sjöbodakanalen.

Åhs blev kvar i Vänersborg och etablerade sig som egen byggmäs
tare. Knut Bellman fick ansvaret att leda utförandet av viadukten över
järnvägen i Mariero. Vilka relationer. Träspadar, skottkärror och land
gångar. Maskin med slängskopa som kastas ut i strömmen och tager
med sig fyra kubikmeter jord och sten upp till land. Låt tanken göra
jämförelse. Stenåldersyxan som troligen kom till användning genom
hela l500-åriga bronsåldern in i tidig järnålder.

Ett annat uppdykande som är värt att minnas - år 1938. Mr Cham-
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berlain dyker upp med papper: "Fred i Vår Tid". Jo-Jo. Upp och ner.
För egen del blev det ner. Ner i Motala Ström iklädd gammaldags
dykarkostym med glasförsedd kopparhjälm och skor halvsulade med
blytackor. En lustfylld upplevelse i klart vatten för kontroll av damm
luckor.

Sorglig var begravningen efter stationsmaskinisten som i sin iver
brändes till döds av utgående elledning. Begravningen i Klockrike kyr
kogård, där tidigare maskinmästare Hanssons son, skådespelaren Einars
stoft ligger i den grav, som alltid erhöll röda rosor vid Greta Garbos
besök i hemlandet.

Sommaren 1938 flytt till Stadsforsen i Indalsälven, Jämtland. Vi bor
i hotellet i Bispgården. Som vanligt: stationsbygge, Jorddammar, betong
dammar, formbyggnader, betonggjutning. "Trestjärniga J-son" är där.
Fastnar i hotellet i Sundsvall. Kär i en sköterska. Inga pengar. Ringer
mig och säger: "Jag har en sparbanksbok för semestern i skrivbordet,
bryt upp, lägg i kuvert och skicka med bussen."

Under hösten flyttar vi till Trollhättan och bosätter oss i Stavrelund.
Nu gäller det att spränga ner Hojumstationen i skyddat läge i sömborrat
berg. Stationens väggar skall bevaras oklädda i en imponerande maskin
sal. Det kommer nytt uppdrag. I Lilla Edet skall jag taga över arbetet
efter dåvarande arbetsledaren som skall i väg på annat håll. Mitt kontor
är förlagt i slusshuset. Nedanför skall anläggas kaj av betong som skall
undervattengjutas i formar, byggda av dykare. En kortare sträcka av
kanalen skall muddras för mer djupgående fartyg.

Så kommer krigsutbrottet, 1939. En militärkapten med liten vaktstyrka
anländer. Han visar papper: "Här skall vi vara". Det är bara att ge sig i
väg. Jag hyr in kontoret i hotellet vid bron och ringer Gustav Björkman
som kommer ner till Edet från Trollhättan. På slusskanten får jag be
vittna en ordväxling så spån och stickor ryker. Det slutar med Björk
mans ord: "Å så stinker du cognac också". Därefter får jag besked.

Mudderverket - skandinaviens största - är på väg. Se upp med
muddermästaren - han dricker! De kom. Föregicks ljudligt av skakningar
i skopornas Pater Nosterverk. Allt gick väl. Även om jag fick en aning
om "skogsstjärnan" i stället för det tidigare ordbytets cognac. Bäst med
stickor och spån direkt.

Erfarenhet av sjömän fick jag i Nordre älv. En skeppare levererade
grus som lastades i Dösebacka och lossades i skärmläget i älven i Nordre
älv. Där visade sig att vi hade olika uppfattningar om hur det skulle gå
till. Han ville bara vräka ur lasten medan jag hade ansvaret för att gruset
hamnade i rätt läge och höjd.
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Mitt skift. Strålkastare över älven. Skepparen överdrev förstås. Men
han sa: "stoppar du lossningen en gång till så kastar jag dig i älven"
Nästa försök: "Det är kallt, skall vi inte gå under däck och vänna oss?"
Sjömän? Det gick illa för mudderverket som slet sig från förtöjningar i
en storm vid Fårösund i Östersjön. En del av besättningen förolycka
des.

Lilla Edet alltså. Vi bodde i Trollhättan. Jag pendlade, hade en Mo
nark-moped med Ilo-motor och smög i bensinrestriktionstider fram och
åter utefter Hjärtumsidan vid veckosluten. Efter kajbygget åter till
Hojumsstationen i Trollhättan. Det grävdes grus ur Hojums varp för
betongtillverkning. Fullt med bark som måste bort. Det byggdes tvätt
inrättning.

En morgon 1940 kommer kapten Björkman, får se mig och ropar:
"Tyskarna har gått in i Norge. Jag har haft kontakt med Stockholm. Vi
skall spränga tunnlar för oljeförråd. Gå in i berget här några meter, vik
av mot söder några meter och sedan tillbaka igen. Räta vinklar." Bland
annat: Rivning av ljuslanterninerna på Olidesstationens tak och förstärk
ning med granit. I kraftverkets ställverk dammade en maskinist av
instrumentpanelen och kom när knappen som öppnade dammluckan
vid Strömskarlsbron. Ja, alla har ju sett fallens dagar. Full panik i Hojums
varp och stationens tunnlar. Springande, simmande människor. Dränkta'
maskiner och bilar. Ingen människa kom till annan skada än skräcken
under simturen. Stickor och spån - Björkman och kraftverksdirektören.

Vi är nu fyra i familjen. En dotter föddes i "Maria-Alberts" i decem
ber 1939, när jag var i Lilla Edet. Från och med den 23 december 1940
blir jag stationerad i Kattstrupeforsen vid Indalsälven i Jämland. Där
vid älvkanten stod en röd liten stuga med alla bekvämligheter och tog
emot oss. Energibrist råder i Sverige. Kallt, kallt och återigen kallt. Mer
än 30 grader vecka efter vecka. Kraftstationslägret kläddes in med spänn
papp från Hissmofors. Koksgrytor brann i treskift. Det måste vara värme
grader för att gjuta betong.

Jag hade haft förmiddagsskift och var under kvällen på besök hos en
kollega Westin som spelade piano, Gluntarna "... där flammar Sirius,
där Orion H. Då ljuder brandsignal och vi störtar ut. Papptältet brinner.
Den sköna snäckan, fonnen för vattnets väg till turbinen, står också i
ljusan låga. Brandkårer från Krokom och Östersund tillkallas. Arbets
platsens egen fungerar ej. Inte heller de anländande. Is i alla pumpar
och ledningar. Arbetschefen Karl Tjulander gråter. Ett stort streck i den
forcerade tidsplanen.

I mars 1941 föddes vårt tredje barn och i september 1942 vårt fjärde.

34



Gengasdrift, snabbresor till Östersund, Inga matproblem trots
ransoneringstider. Jag hade kaniner, bonden hö och ur älven hämtade
jag harr, öring och sik utanför stugknuten, Fiskekamrater var konstnärs
paret, grannarna Doris och Göte Hennix som var lediga från ABF-sko
lan i Stockholm, där de var lärare.

Göte hade fått ett mäktigt uppdrag. En jättestor "al fresco" i statio
nens avlastningshall. Jag fick gratis undervisning i det avkopplande
måleri som jag började i Borensberg. G Westerberg tidigare arbetschef
i Trollhättan var nu överingenjör vid Vattenfall i Stockholm. Även han
målade, liksom dottern som gått för Otte Sköld och efter en tids studier
i Paris - nu var gift och bodde vid bygget - gav mig råd och anvis
ningar.

1943 var Kattstrupestationen färdig. Jag var siste man kvar där och i
början av året flyttade vi in i vad som sedan skulle bli maskinistbostad
i Midskogsforsens vattenkraftstation, några mil nedströms om Katt
strupeforsen. Alltså fortfarande Indalsälven och Jämtland. Som vanligt,
men på grund av isolerat läge, krävdes allt mer av sociala inrättningar
affärer, skolor, post, o.S.v.

Omfattande skogsavverkningar i blivande uppdämningsområden 
vägbyggen - annars det vanliga. Grävning, sprängning, dammbyggnader,
maskinstationsbyggnad med sina turbiner och generatorer. Ställverk för
utledning av energi, transformatorer, kraftledningar. Att tämja norrlands
forsar har sina särskilda besvärligheter, beroende på de stora
vattenföringar det är fråga om i älvarna efter snö och issmälting. Upp
till 2.000 kubikmeter i sekunden är ej extremt. Tunnelinslagen är alltid
riskabla.

Trots stor omsorg med omfattande skrotning av berget vid mynningen
aven avloppstunnel, inträffade lång tid efter inslaget ett förödande ras
när ett nytt skift gick på för att lasta ut föregående skifts sprängsalva.
Stora block rasade efter skakningar från den senaste sprängningen. Fyra
man dödades. Det berörde mig särskilt djupt då en av dem dagen före
berättat att hans fästmö var och hälsade på. De hade plockat bär. Skulle
förlova sig. Mannen hade som pojke varit som det hette vallhöling på
en gård i Gestad socken i Dalsland där han efterträddes av sedermera
landslagsboxsaren Anders Wennberg. ArbetschefTjulander grät floder.

Tjulander blev efter sina anläggningsår kanaldirektör i Trollhättan.
Våren 1943 får jag brev från en tidigare chef, nu gatuchef i Örebro

stad. Byggnadschef där är Edmar Albert från Trollhättan. Jag lovades
två åldersgrader direkt om jag kunde komma snabbt och taga hand om
ett oljehamns- och kajbygge vid Svartåns utlopp i Hjälmaren. Jag fick
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Tjulanders löfte att sluta efter 14 dagar och antog Örebro-villkoren.
Men min närmaste chef sade stopp. Han krävde att jag skulle gå upp
sägningstiden ut om ej accepterad ersättare kunde anställas. Nu var det
min tur att gråta. Inne i Tjulanders kontor, av ilska! Löfte var ju givet.
Tjulander talade med Stockholm, talade med Örebro och efter kompro
miss skulle jag börja i Örebro om en månad. Så blev det.

1945 byggde vi oss där ett litet hus. I Örebro bodde mina foster
bröder Karl och Klein som med sin syster Gladys man var innehavare
aven wellpappfabrik. Allt var uppåt. Sverige gick för fullt - trots och
tack vare det andra världskriget.

Efter fredslutet i maj 1945 talade kommunalpolitikerna om att nu var
skördetiden kommen. 1947: kajbygget var färdigt. Husbygget var fär
digt. Det blev lite trist med vatten och avloppsledningar i spontade rör
gravar. Men så i början av 1947 kommer ett brev som spred glädje.

En f.d. chef skriver från Växjö: Vi beder dig taga del av bifogade
ritningar till ett vattenkraftstationsbygge i Ronnebyån. Jorddamm för
lägges i en ravin tvärs över ån. Vattenytan skall höjas 23 meter framför
den och regleringsmagasin skapas. Kraftstation nedspränges till skyd
dat läge med till- och avloppstunnlar i berg. Bottenrensningar nedströms.
Vi inbjuder till besök på platsen för att taga del av våra planer.

Min hustru och jag läste om brevet, tittade på varann och som vanligt
lyste samförstånd ur ögonen. Snart satt jag på tåget till Olofström där
en direktör tog emot. I f.d. prinsessan Sibyllas bil bar det iväg till bli
vande kraftstationsläge i otillgänglig snapphanebyggd. Vid återkomst
till Olofström lätt måltid - kaffeprat. Direktörens hustrus intuition skulle
gå före anställnings- och löneförhandlingar. Resultat: Vi sålde huset i
Örebro och verkade i Blekinge till våren 1949.

Barnen växer upp, tre går redan i skolan. Jag har sökt och erhållit
anställning vid Västerås stads Tekniska Verk. Familjen behöver lugnare
förhållanden. Det var ansvarstungt med den
högajorddammen med dess grundläggning i en
krosszon i berget. 100 meter lång tunn betong
vägg tvärs över ån omgiven av stampad lera,
jord och stenfilter på ömse sidor. Dammen hål
ler än. Jag sover gott.

Västerås - rikets 5/6:e stad, ca 110.000 per
soner - var framåt. Hade bra skolor och skif
tande möjligheter till val för det uppväxande
släktet. Tekniska verkets chef var synnerligen
kreativ. Här skapades som första kommun i lan-
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det vad som nu är allmänt - fjärrvärme. Tidigare distribuerade verken
producerad gas, el, vatten och avlopp.

När jag 1978 nådde pensionsåldern (65) och slutade som en bland
många ingenjörer och barnen var utflugna ur hemmet, trodde min hus
tru och jag att vi gjorde vår sista flytt. Nu till Stockholms skärgård 
Roslagen. Det skulle bli slutstation för vår verksamhet mellan Väster
hav och Östersjö. Det mellansvenska låglandet med sina vatten - Göta
och Nordre älvar, Vänern, Boren, Motala ström, Kungs Norrbysjön,
Hjälmaren och Mälaren samt några utvikningar till Jämtlands indalsälv.

Med icke. Hembygdens dragningskraft är stark. 1982 återvänder vi
två, som 1934 lämnade Vänersborg, såsom Hildur och Yngve Johans-

Här står minfarfar 31 december 1928 - nyårsafton - ochfyller 90 år
såsom"BroErik " utanför sin stuga i Blåsut vid vägen som efter honom
kallas Brovaktarbacken. Han kom som 20-åring från Bolstads socken
och slutade efter, som det heter, lång och trogen tjänst med medalj från
UVHJ, där han var brovakt vid järnvägen över Gamla Hamnkanalen.
Bredvid "BroErik" står sonen "Kalen " kallad, min far, K. V. Johans
son,jödd 1886, samtjag,jödd 1913, då Yngve Johanson.
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son, återbördade såsom Hildur och Yngve Korse, sedan vi i början av
1950-talet i ett brevkort till Statistiska Centralbyrån begärt att för oss
och barnen få byta till namnet Korse efter min mors släktgård Korserud
vid Dalslands kanal. Beviljat svar efter en vecka. Bara att lämna in pap
per till Pastorsexpeditionen. Så enkelt. Förr nödvändiga till - öknamn
försvinner.

- Hem- och Hushållsjubelfest i Stadshusets festvåning 1988. Där
upplivar min levnadsledlagarinna och jag minnet av nyårsbalen 1931,
när hon som fästmansgåva fick den väska som likt vårt äktenskap hål
ler än efter 65 varv av resa runt solen hand i hand.

Vänersborg 10 november 1996 i samförstånd
Hildur och Yngve Korse
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Kring Vänersborgs Söners Gilles
o

Alderdomshem
av

Stellan Granat

När Vänersborgs Söners Gille bildades 1905 väcktes omgående av bank
kamrer HjalmarA. Lindedal, en av gillets grundare och tillika dess förste
kassör, förslaget:" _u att söka få till stånd ett ålderdomshem, där de
gamla efter fullgjort livsverk, befriade från bekymren för det dagliga
brödet, skulle kunna mot en billig penning få i lugn och ro tillbringa sin
levnads afton ---". Det sades också att där kunna bereda plats"--- jemväl
för andra åldringar såväl män som kvinnor dock medföreträde för dem
i Vänersborg födda --- " i den mån platserna inte helt skulle komma att
utnyttjas av gillets åldriga medlemmar. Det skulle dock dröja många
dryga år innan denna filantropiska strävan skulle krönas med framgång
och omsättas i praktisk handling, men den l april 1922 mottogs de första
pensionärerna. Hemmet var beläget i sydöstra hörnet av Edsgatan-Norra
gatan med adress Edsgatan 53. Åtskilliga var de äldre personer som där
fick sitt hem under de nästan 30 åren ålderdomshemmet fungerade som
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sådant. Inte minst samhällsförändringar inom det sociala området, vilka
man ej kunnat räkna med i seklets början, ändrade förutsättningarna för
denna verksamhet och ålderdomshemmets verksamhet upphördes med
utgången av år 1949. Byggnaden kom därefter från 1950 att utarrenderas
som pensionat under namnet "Hotell Gillet". År 1986 upphörde även
denna verksamhet och fastigheten försåldes till privatperson som lät
bygga om huset till privatbostäder,

När förslaget framlades för gillets entusiastiska styrelse såg möjlig
heterna till vård och omhändertagande på ålderns höst fullständigt an
norlunda ut än vad vi i våra dagar föreställer oss. I Vänersborg fanns
inte förrän långt fram på 1900-talet någon inrättning som man kan be
teckna som ålderdomshem i någorlunda modem mening. Vad som fanns
tillgängligt var stadens fattiggård eller försörjningshem som det också
kallades. Det hade uppförts på Holmängen öster om staden och invigts
20 december 1880. Till denna fattiggård intogs de allra mest vanlottade
och fattigaste inom staden samt några föräldralösa barn jämte ett antal
sinnessjuka personer för vilka uppfördes en särskild, mindre byggnad
bredvid fattiggårdens huvudbyggnad. Hela denna anläggning ersattes
med en ny fattiggårdlförsörjningshem på landeriet Hanslunds ägor 1914.
Vid båda dessa anläggningar kunde man bedriva jordbruk där de som
orkade skulle deltaga i arbetet.

Dessutom fanns Sandmarkska stiftelsen i sydöstra hörnet Edsgatan
Gasverksgatan. Stadsläkaren m.m. i Vänersborg, Gudmund Sandmark
(1773 - 1850) hade i sitt testamente förordnat att av hans kvarlåtenskap
skulle avsättas en större summa för uppförande av "sunda och tjänliga
bostäder åt sådane åldrige och toiftige till arbetareklassen hörande
personer, vilka själva saknar förmåga att skaffa sig dylik bostad. "

Dessa inrättningar var givetvis till gagn för stadens fattige men vad
som saknades var någonstans där borgerskapets och medelklassens åld
rade personer kunde få bostad och tillsyn, i synnerhet då de var ensam
stående. Något sådant fanns inte tillgängligt.

Samtidigt förändrades samhället som sådant såväl ekonomiskt, tek
niskt, socialt och inte minst demografiskt. Under det slutande 1800
talet bidrog den framväxande industrialismen och urbaniseringen att
släkt och familj inte längre i alla lägen var samma sammanhålla grupp
hos vilken det var naturligt att få vård och husrum i livets slutskede när
det skulle ha behövts. I de växande städerna var det inte alla familjer
som hade utrymme för att ta hand om mor- och farföräldrar och andra
ensamstående äldre släktingar.'

För människorna i medelklassen hade det sociala skyddsnätet inte
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hunnit skapas och växa ut. Naturligtvis var inte heller fattiggårdar och
försörjningshem alla gånger av utformning och omfattning som var till
räcklig.

Ett sätt att bidra till frågans lösning var välgörenhet. I ett flertal stä
der finns exempel på hur man med donationer, gåvor och avgifter ska
pade hem för borgenskapet. Inte minst i Göteborg finns förutom direkta
arbetarbostäder donerade, även hem för vad som kallades pauvre
honteaux. I Uddevalla kom på 1910-talet "Sannes Minne" för ensam
stående damer tillhörande borgerskapet. Iden till Gillets ålderdomshem
var alltså inte unik utan låg i tiden, låt vara att man inte utan uppoff
ringar och ekonomiska svårigheter lyckades skapa en grund för dess
framtida verksamhet.

Omedelbart efter att iden framlagts att skapa ett ålderdomshem, i
första hand för Vänersborgs Söners Gilles medlemmar, flöt de första
bidragen in, 100 kronor från vardera vice ordföranden Edvin Andersson
och kassören i Gillet Hjalmar Lindedal. Dessa båda första bidrag följ
des under åren av många fler både stora och små, somliga av avsevärd
storlek. Den 26 och 27 februari 1921 anordnades av grevinnan Mari
anne Taube ett sällskapsspektakel till förmån för ålderdomshemmet lik
som två konserter av och med Birger Sjöberg 4 och 5 november 1923.

Efter många turer närmade sig det varmt önskade och åtrådda målet
för många års strävanden sin fullbordan. Förhandlingar inleddes 1920
med Vänersborgs stad om förvärv av gamla epidemisjukhuset på tomt
en n:o 130 i kvarteret Rosen. Köpekontraktet undertecknades 15 de
cember 1921 Vänersborgs stad och den av Gillet särskilt för ändamålet
bildade Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförenin,e u.p.a. Denna
förening ombildades 1952 till Stiftelsen Vänersborgs Alderdomshem,
till följd av att verksamheten förändrats vid 1949 års utgång.

Tomten hade ursprungligen köpts av staden 1858 av
regementskrivaren D. Rådbergs änka Hedda Maria Rådberg f. Ahlrot.
På denna då obebyggda åkerlycka i stadens utkant uppfördes ett farsots
sjukhus i en våning som stod klart på nyåret 1861. Redan året därpå
hyrdes det ut till bostäder, dock med kravet att hyresgästerna, ehuru
med viss ersättning omedelbart skulle avflytta om huset behövdes för
sina ursprungliga avsedda ändamål.

I samband med Gillets förvärv av fastigheten skedde en genomgri
pande på- och ombyggnad. Ritningarna härtill uppgjordes av
vänersborgsarkiteken Wilhelm Paalzow.

Exteriören fick skarpputs och släta pilastrar samt entre åt Norra ga
tan. I båda våningarna löpte en genomgående korridor med rum å ömse
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sidor. På bottenvåningen låg utmed Edsgatan närmast ingången
gårdskarlens rum, därefter kök samt serveringsrum med porslins- och
linneförråd samt matsal och dessutom WC och bad. På gårdsidan fanns
mittemot gårdskarlens rum föreståndarinnans bostadsrum och därefter
tre pensionärsrum utan kök. På övervåningen visar ritningen tre enkel
rum utan kök och fyra stycken rum försedda med kök. I korridorens ena
ände fanns ett litet s.k. "Thekök" för att pensionärerna skulle kunna
tillreda sig the och kaffe, även de utan kök, och även kunna bjuda sina
besökare. På vindsvåningen fanns de inneboendes vindsgarderober. Där
fanns även en torkvind inredd. Byggnadsarbetena utfördes av firman
Bröderna Lindgren.

Förebild för hemmets reglemente hade hämtats från "Hemmet för
gamla" i Enskede. Man mottog såväl betalande pensionärer som i vissa
fall fripensionärer. Det kunde röra sig om både hel- och halvpensionärer.
Helpensionärerna erhöll bostad, ljus och värme samt frukost-, middags
och kvällsmål medan halvpensionärena hade rum med kokvrå, värme
och ljus samt middagsmåltid. Avgiften för båda grupperna skulle komma
att bestämmas i slutet av året inför det kommande. Varje pensionärskulle
erlägga en avgift om 300:-. Det var inte bara att flytta in utan man måste
lämna in en skriftlig ansökan till ålderdomshemmets styrelse om att bli
antagen som hyresgäst och man skulle då bifoga följande handlingar:
Frejdbetyg som visade att man uppnått en ålder av minst 55 år, läkarintyg
som visade att man ej led av smittsam sjukdom eller svår annan kropps
eller själssjukdom samt intyg från trovärdig person att sökandens
ekonomi var såpass god att beslutade avgifter skulle kunna erläggas.
Två eller flera vederhäftiga personer skulle lämna säkerhet för
avgifternas erläggande.

Sökande som antogs skulle få flytta in i ordning som deras ansök
ningar kommit in. Lediga platser på hemmet skulle annonseras i
lokalpressen. Alla som flyttade in i åldersomshemmet skulle medföra
egna snygga möbler och sängkläder som skulle vara desinficerat och de
skulle själva framgent betala renhållning och städning. Hemmet iklädde
sig inga som helst skyldigheter för läkarvård vid sjukdom och dödsfall.
Pensionär som blev urståndsatt att betala bestämd avgift skulle genast
efter tillsägelse från hemmet avflytta. Om någon av de inneboende ge
nom arv eller annat förvärv fick ökad ekonomisk tillgång angavs önsk
värdheten att detta tillskott överlämnas genom gåva eller testamente till
ålderdomshemmet till dess förkovran och utveckling. Pensionärena
uppmanades att städse föra ett fridsamt och stilla levnadssätt och ställa
sig till noggrann efterrättelse till styrelsens angivna regler och tillsägel-
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ser med risk att annars riskera att efter tre månaders uppsägning lämna
hemmet för alltid eller för viss tid. Hundar och katter fick inte hållas
och ingen pensionär fick hysa inneboende, utöva hantverk eller driva
handel inom hemmet.

Avgifterna för pensionärerna kom att bestämmas till 90:- för hel
pensionärer och 60:- för halvpensionärer, en summa som under förhål
landevis lång tid blev bestående. När hemmet under våren 1922 stod
klart att tas i bruk var det till en början bara tre pensionärer som ansökt
och beviljats inträde. Detta gjorde den ekonomiska situationen prekär
för föreståndarinnan som även skulle ansvara för mathållningen, för
vilken hon den allra första tiden ej kunde svara. Dock förbättrades
situationen och under hösten 1922 var tio av de totalt elva rummen
uthyrda till pensionärer. Dessa tio första i det nya ålderdomshemmet
var fröknarna Astrid Dahlgren, Lilian Engström, Hilda Blomqvist,
Matilda Frykberg, Tidfors, Mimma Apelskog och Anna Vidfors samt
fruarna Maria Andersson och Eva Johansson. Ytterligare personer som
flyttade in under 1920-talet allteftersom rum blev lediga var Anna
Apelskog, Hilda Johansson, Alice Blomström, Lotten Eriksson,
fröknarna Tottie, Ernfors, Walin, Cejle, Eriksson och Lindqvist,
överstelöjtnant Engström och kassören Robert Åkerstedt. Några kom
bara att bo där en kort tid och försvann genom dödsfall, men också
avflyttning till andra orter eller på grund av sjukdom medan andra åter
kom att stanna under en lång följd av år. Pensionärer hade enligt gällande
regler med sig egna möbler och övriga inventarier medan däremot de
gemensamma utrymmena inreddes av Ålderdomshemmet, varav en
hel del var gåvor från Gillesmedlemmar eller deras släktingar eller
också pensionärernas anhöriga, firmor eller andra enskilda för saken
nitälskande vänersborgare.

Det var framför allt entre och korridorer samt matsal och kök som
inretts. I köket fanns en omfattande uppsättning porslin, serveringskärl
och kärl, kastruller och redskap för matlagningen.

Den första föreståndarinnan som anställdes våren 1922 var fröken
Alma Erdman som på grund av sjukdom var nödsakad att lämna sin
tjänst Hon erhöll 50:- i månaden som lön samt fri bostad. Hennes efter
trädare fru AlmaThunqvist tillträdde föreståndarinnetjänsten i april 1924
och erhöll en lön av 65:- per månad. När hon slutade i juni 1934 fram
går det i samband med rätt omfattande klagomål mot hennes efterträ
dare att hon verkar skött sitt arbete med stor accuratess och därvidlag
vunnit stor uppskattning vilket också visas av att styrelsen gav henne
gratifikationer till jularna. När fru Ester Strandberg l juli 1935 tillträdde
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föreståndarinneplatsen blev det till synes en viss turbulens genom rätt
omfattande klagomål. I ett brev till styrelsen står att läsa"--- Den goda
och närande husmanskost som fru Thunqvist alltid serverade är för
svunnen och i stället serveras numera allt annat än god och smaklig
kost--- Vart tager våra matpengar vägen? u_ Fru Thunqvist köpte alltid
färskt gott smör men numera köpes sämre sådant --- När grönsaker
någon enstaka gång serveras är de kokta i osaltat vatten. Vanligen äro
de också kalla ---" Längre fram fortsätter brevet med en grav
anmärkning: "--- Jag är också rädd för att den nya har ohyra i sina
möbler vilket varit inhysta på olika ställen i Göteborg. --- Det vore
föifärligt om sånt kom in i väggarna och våra möbler u_ " När förestån
darinnan flyttat in såg man för första gången nånsin "pankor". Det
klagades även att hon haft barnkalas och att barnen dansat och stampat
takten efter grammofon, slagit i dörrarna o.s.v. Brevskrivaren påstår"
u förnekar hon att det varit oväsen. Hon visste att herr Berhns var
borta, fröken Ape!skog, dr Rylander och fru Whitemore äro alla döva,
endast jag hör bra och när jag då har mitt sovrum över köket så blev
jag mycket störd, men jag har inga vittnen ---" Brevskrivaren, Göta
Falk var fortsättningsvis mycket förbittrad över förhållanderna som det
till synes för ögonblicket ej blev någon bättring av, men det hela verkade
ha lugnat ner sig när fru Strandberg slutade efter bara ett års anställning.
Hon hade även obetalda räkningar som Gillet fått stå för men hon gjorde
rätt för sig genom att vid flyttningen kvarlämna sin matsalsmöbel. Hon
hade tidigare varit hushållerska i tre år hos lantmätare Oscar Sylven i
Trollhättan och därefter drivit pensionatrörelse i Göteborg. Vart hon
flyttade uppgavs ej. Dock fick huset då desinficeras.

Nästa föreståndarinna blev fru Anna Isacsson som skötte ruljansen
från 1935 och till slutet av 1946. I samband med att Karin Håkansson
tillträdde 1947 skedde en relativt stor förändring genom att mat
hållningen försvann men extra julförplägnad förekom vilket man börjat
med tidigare. Det finns även uppgifter att man också skaffat in julgran
och julsaker. Nu hade även lönen stigit till 110:- i månaden plus fri
bostad. Karin Håkansson kom att bli den sista föreståndarinnan i och
med att ålderdomsverksamheten upphörde och byggnaden från 1950
gjordes om till pensionat, av vilket Karin Håkansson blev den förste
arrendatorn.

Tyvärr finns det inte så mycket uppgifter om det dagliga livet på
Vänersborgs Söners Gilles ålderdomshem, hur pensionärerna framlevde
sin dag, hur deras rum var inredda och hur matsedeln var utformad. Ej
heller har det gått att finna några fotografier av interiörerna. Man får
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väl anta att hälsan tiger still och tillvaron i stort fungerat bra även om
det hettat till som vid föreståndarinnevalet 1934.

År 1924 ansökte rådman B. Wallinder med fru att fröken Ida Gill
blad i Göteborg skulle få en plats. Hon hade 1866 - 1896 varit verksam
i Vänersborg. Hon utlovade även en gåva på 5000:- Då hon efter bara
några månader avled ansåg rådman Wallinder att denna summa var allt
för stor varför man tvistade om den och till slut sänkte den till 3000:
År 1925 ansökte häradshövding Leopold Dahlöf om att den gamla frö
ken Cecilia Nycander skulle få en plats. Dock uttryckte hon sin mot
vilja att flytta dit vid ett besök och det sades att det"--- var känt att hon
till sinnelaget varfrånstötande och lynnessjuk ---". När dessutom före
ståndarinnan och flera av hyresgästerna omgående hotade att flytta däri
från avslogs ansökan av styrelsen.

En mera blid person verkar afrikaresenären Axel W. Erikssons dotter
Sara Eriksson ha varit som 1925 ansökte om inträde. Egentligen skulle
man inte ta emot någon med sjukdomar men frökan Eriksson led av
ledgångsreumatism och behövde hjälp med städning vilket hon bevilja
des mot en extra avgift på 15:- i månaden förutom helpensionsavgiften
på 90:-

I och med det slutade 1940-talet hade samhället förändrats och nya
sociala skyddsnät tillkommit varför ålderdomshemmet inte längre fyllde
den funktion som man ursprungligen tänkt sig. Under den knappt 30
åriga period det var i verksamhet fick åtskilliga personer där sitt hem på
ålderns höst men däremot flyttade aldrig någon enda medlem av
Vänersborgs Söners Gille in där.

Källor

Otryckta Källor
Vänersborgs Söners Gilles arkiv:
Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u.p.a.
Protokollsbok
Kassaböcker
brev från Göta Falk

Tryckta källor

Corin, C-F - Hasselberg, G. : Vänersborgs historia I -II. Vänersborg 1944 Hyres
kontrakt med Vänersborgs Söners Gilles fastighets
förening u.p.a Vänersborg 1920.
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Lindedal, Hj. A.: Vänersborgs historia och Vänersborgshistorier Vänersborg 1927.

Stadgar för Vänersborgs Söners Gille och Vänersborgs Söners Gilles Fastighetsförening u.p.a.
Vänersborg 1929.

Vänersborgs privilegier och donationer. Göteborg 1908.

Vänersborgs Söners Gilles Minnesskrift 1905 - 1930. Vänersborg 1930.

Västgöta Dals Tidning 1920.

Stellan Granat född 1948 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Älvsborgs läns museiförening, numera
Stiftelsen Länsmuseet i Älvsborgs län.
Fr.o.m. 1 januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla.

46



Kring en konstutställningskatalog från
Vänersborg 1877

av
Stellan Granat

I Vänersborgs Söners Gilles samling finns en oktavformad katalog
om fyra sidor tryckt hos Vänersborgstryckeriet Bagge och Petterssons
1877 l. I denna upptages under titeln"Förteckning öfver taflor utställda
af Wenersborgs Föreläsningsförening under september månad 1877"
sammanlagt 76 konstverk av 37 namngivna konstnärer varav 33 svenska
och fyra norska. Där förekommer även målningar som utförts av "obe
kanta mästare" och "okänd mästare". Utöver de i katalogen angivna
76 verken utökades utställningen med ytterligare konstverk efter det att
den invigts och öppnats och lokalpressen konstaterade att " - - - sam
lingen växer dagligen genom insända nya taflor - - - " Upphovsmän till
och titlar på dessa senkomna konstverk eller hur många de var har det
inte gått att få några uppgifter om.

Av de i katalogen upptagna tavlorna var tolv verk i privat ägo och
utlånade av ägarna: rektor G. Th. Bergman2

, adjunkten J. Lindblad3
,

telegrafdirektör H. R. Rhen4 samt landskamrer J. M. Ryding5, alla bo
satta i Vänersborg. Övriga konstverk var till salu. Några priser uppges
inte i katalogen och tyvärr inte heller, med några få undantag, vilka
konstnärliga tekniker som kommit till användning. Man undrar även
hur utställningsarrangörerna kommit i kontakt med deltagande konst
närer men om detta sägs intet.

I "Tidning för Wenersborgs stad och län "6 nämner man utställningen
i några kortare artiklar och notiser. Man kan där läsa att utställningen
öppnades lördagen 15 september kl. 3 eft.m. och skulle hållas öppen
dagligen månaden ut mellan kl. 12 och 2 samt mellan 3 och 5 eft.m.
Lokalen var Högre Elementarläroverkets7 (Högre Allmänna Lärover
ket) kollegierum. Inträdeskort fanns att köpa för 50 öre men den verklige
konstvän som ville se utställningen fler gånger kunde i stället köpa ett
abonnemangskort för hela utställningstiden till ett pris aven krona.
Dessutom kunde besökaren köpa lotter för en krona styck till en kom
mande utlottning av konstverk som skulle inköpas under utställningens
gång. Medlemmar av Wenersborgs Föreläsningsförening8

, som ordnade
denna konstutställning, ägde fritt inträde mot uppvisande av årskortet. I
ett senare nummer av tidningen meddelas att utställningen förlängdes
till och med torsdagen 4 oktober med entreavgiften nedsatt till 25 öre.
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Förteckning örver tanor,
ntstälda af Wenersborgs Föreläsningsförening

nnder September månad 1877.

Adelsköld, C.
l. Sjöstycke.

• Ahlberg.
2. Strid. 4t<--ld----
3. Frid. ~

B lornbergsson, Alb.
4. Utsigt åt die Jungfrau.

Carleman, C. G. V.
5. Läsande barn.
6. Flicka, lekande med kattor.

Cedergren, P. V.
7. Sjöstycke.
8. D:o (motiv fr. Waxholm).
9. D:o (motiv fr. Marstrand).

Cederholm.
10. Ulriksdal, aqvarell,

tillhör rektor G. Th. Bergman.

Ehrenpohl, L.
Il. Landskap.

Fah~qren, C. A.
12. Landskap.

Hafström, A. G.
13. Morgonstämning efter maskeraden.

Berlin, S.
14. Landskap i solnedgång.



Kr~tmlinde, C. O. {>

15. Strandparti (motiv fr. Kullen i Skåne)./~
Larsson, Virginia.

16. Landskap (motiv fr. Inndalen iTyrolen),
aqvarell.

Lerche,' V. ~t.

17. Stadsporten i Boppard, aqvarell.
18. Gata, d:o.
19. Tomtebisse, d:o.

Lind8Jröm, A. M.
20. Landskap.

Lundh, Th.
21. Skjuten and.

Nilsson, Severin.
22. Det pittoreska Stockholm.
23. På väg till skolan.

Nisbeth, Josefina.
24. Landskap (motiv fr. Tjust).
25. Slottet Chillon.

Nordenberg, B. <>

26. Besök hos gubben.~
27. Besök hos gumman.~

Nordgren, Axel.
28. Vintermorgon.

Norman, A,;
29. Norsk fjord. ~
30. Norskt landskap. /;t'~

Odelmark, H." lV'.
31. Klosterkök. /;t:--~

32. En helgonrenovist.~
33. Qvarnexteriör. ~
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Rydholm, S. L.
34. Vinterlandskap i solnedgånlk .
35. Den bästa vännen. ~
36. En stigman. 4~

37. Tscherkesser. ~

Schanche, H. '"
38. Vid norska kusten. ~

Scholander, F.
39. Folkvimmel, aqvarell.

Schwerin, Amelie, von.
40. Landskap, (motiv från Starnbergersjön

Bayern).
41. Kopia, efter van der Poel.

Sidvall, Amanda. . c'

42. Studiehufvud. ~'

Svensson, C. T.
43. SjÖstycke.

Virgin, G.
44. Enkan, interiör från Sorunda.
45. De båda gamle, interiör fr. d:o.
46. Vid källan, interiör fr. d:o

Wahlqvist, E. C>

47. Månskensstycke, (motiv fr. vestkusten).~
48. Sjungande studenter i månsken. ~
49. Landskap med snickare, som arbetar.
50. Vinterlandskap.

Wallander, J. W.
51. Dalkulla med får, aqvarell,
52. Läsande barn, d:o,

tillhöra rektor G. Th. Bergman.

Wallström, C. el

53. Kustparti från Bohuslän. /~
54. D:o d:o.



Wetterling.
55. Från Neapel, aqvarell,
56. D:o d:o,
57. D:o d:o,

tillhöra rektor G. Th. Bergman.
Obekanta mästare.

58. Ett mansporträtt,
59. Ett fruntimmersporirätt,

tillhöra adjunkten J. Lindblad.
60. Ung mor, betraktande sitt barn, fransysk

aqvarell. ~/

Toll, Emma.
61. Italienskt landskap, kopia efter Stäck.
62. Vinterlandskap, kopia efter Rhode.

Bergman, Elise.
63. Landskap.

Bagge, Magnus von.
64. Norskt landskap;
65. D:o d:o,

tillhöra direktör H. R. Rhen.
Nilsson, S.

66. Trädgårdsinteriör i Halland,
tillhör direktör H. R. Rhen.

Zettergren, H. A.
67. Ett ungdomsminn(J, aqvarell.
68-73. Aqvareller, kopior.

Lundh, Th.
'14. Dufva,

tillhör landskamrer J. M. Ryding.
Okänd mästare.

75-76. Landskap,
tillhöra landskamrer J. M. Ryding.

• lll.1I!!

Pris 10 öre.

(Wenersborg 1877. Bagge och Petterson.)
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Öppethållandetiderna var dock desamma. De som inköpt konstverk
ombads vänligen avhämta demsamma fredagen 5 oktober mellan kl. 12
- 2.

Lokalpressen publicerade inte någon recension i egentlig mening
enligt nutida terminologi men väl en välvillig presentation. Man kon
staterade att publiktillströmningen de första dagarna varit god trots då
ligt väder. Åsikten gavs att utställningen var sevärd i flera avseenden,
inte minst för att den gav en inblick i " det nordiska måleriets nuva
rande art" och att " det lyckats styrelsen9 att få bidrag från ganska
många framstående svenska och norska konst närer" och "anbefalla vi
densamma i publikens hågkomst, förvissade om, att den, tagen i betrak
tande, nog skall rekommendera sig sjelf och fresta köplusten hos mer
än en besökande konstvän, som har den afundsvärda lotten att kunna
förse sin bostad med väggprydnader afPRIMA QVALITE". Redaktö
ren fortsatte: "att tillkommer - - -föreningsstyrelsen ett tacksamt erkän
nande från vår publiks sida för det lifliga intresse och nit som tagits i
anspråk för åstadkommande afen så vacker och rik samling afsvenska
och norska konstnärers alster. "

Sammanlagt såldes 20 konstverk. Två av dem förvärvades av hand
landen Johan Adolf Andersohn 11 och följde hans samlingar till
Vänersborgs museum i vars ägo de nu befinner sig. Dessa båda mål-o
ningar var F. W. Odelmarks "Qvarninteriör", som i museets katalog
finns angiven med titeln "Holländsk by med väderkvarn ", olja på duk
96 gånger 68 cm signerad "F Odelmark 1876" och S. L. Rydholm:
"Bästa vännen", olja på duk 74,5 gånger 60 cm, tillkommen 1876. Vilka
köparna var till övriga konstverk, som ej utlottades, finns inga uppgif
ter om eller vart de tog vägen.

Fyra målningar köptes i och för utlottning, nämligen Amelie von
Schwerins "Landskap, motivfrån Starnbergersjön i Bayern",. Ehrenfrid
Wahlqvists "Månsken vid Vestkusten",. Adelsten Norrmans "Norsk
fjord" samt C. Olof Krumlindes "Strandmotiv från Kullen, Skåne ". Ut
lottning förrättades kl. 5 eft.m. fredagen 5 oktober 1877 inför G. Strand
berg stadens notarius publicus tillika t.f. borgmästare i Vänersborg l2

•

Vilka de lyckliga vinnarna var meddelas dock inte.
Vilka var då de deltagande konstnärerna och fanns det något konstliv

och konstutbud i en stad av Vänersborgs karaktär? Med ett beklagande
är det bara att konstatera att hur småstadens eventuella konstliv under
förra seklet och dessförinnan och i viss mån även senare tedde sig är ett
fullkomligt outforskat fält, inte bara vad Vänersborg anbelangar utan
landets städer i övrigt utom i någon mån de allra största. Om denna
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utställning var en engångsföreteelse eller något ofta förekommande
evenemang går f.n. inte att säga. Dock kan möjligen antas att Vänersborgs
ställning som residensstad medfört att man kan haft kontakter med hu
vudstad och större orter och på så sätt tagit del av kulturella samtids
impulser även bland konsten. Något utbud för den större allmänheten
har förmodligen inte funnits.

När man i våra dagar betraktar förteckningen över deltagande konst
närer inser man omgående hur värderingarna skiftar. Att vara känd hos
och uppskattad av sin samtid innebär inte att man för evärdeliga tider
får sitt namn inristat i ett evigt pantheon men däremot alltid riskerar att
som ett flarn föras bort i Lethes vågor. 10. Åtskilliga av de aktuella ut
ställarna är numera endast namn i konstnärslexika, men är ändå exem
pel på sin tids allmänna konstliv.

Man kunde i denna utställning uppleva vad som då var omtyckt och
ett uttryck för den allmänna, borgerliga smaken med hemvist i
Dusseldorfsmåleriets akademiska måleri, i flera fall här utan de stora
föregångsmännens friskhet och djärvhet inom denna konstriktning. Det
begynnande franska friluftsmåleriet som växte fram under 1870-talet
torde inte ha nått Vänersborg ännu och man undrar om det alls fanns
några vänersborgare bland den konstintresserade allmänheten som kunde
ta dessa nya impulser till sig och omsätta demsamma i stadens konst 
och kulturliv.

De fyra norska konstnärerna, vars deltagande mycket väl kan ha va
rit en naturlig del av att svensk-norska unionen ännu ägde bestånd, var
Magnus Bagge (1825-1894), Vincent S. Lerche (1873-1892), Eilert
Adelsten Norrman (1848-1918) samt Herman Garman Schanche (1828
1884). De hade en omfattande utbildning och kontakter med Dusseldolf
som vid l800-talets mitt blev den stora konstmetropolen. De kom alla
att delta i åtskilliga större utställningar i såväl Europa som USA och
några även på Salongen i Paris.

Om flera av de svenska konstnärerna numera är glömda är det dock
några som ännu är kända och uppskattade som Severin Nilsson, Fredrik
Wilhelm Scholander, J. W. Wallander, F. W. Odelmark, Bengt Norden
berg och Axel Nordgren som ännu uppskattas för sina genrebilder av
allmogens liv, historiebilder och landskap i tidens stil.

Några av dem har västsvensk anknytning. Elise Bergman föddes i
Uddevalla och kom att verka som teckningslärare i Uddevalla och Ny
köping och gjorde lycka med friska, väl avvägda landskap. Även Svante
Leonard Rydholm hade anknytning till Uddevalla. Han föddes i Gärd
hems sn 1821 och avled i Uddevalla 1885.
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Rydholm började som dekorationsmålare och var verksam som
teaterdekoratör och deltog även med dekorationsmåleri i Åbo domkyrka.
Runt 1850 vann han inträde i konstakademin i S:t Petersburg och ver
kade med framgång där under en 10-årsperiod varefter han, även utlärd
i den då spirande fotokonsten återvände till Sverige och verkade som
fotograf och konstnär tidvis i Uddevalla. Bland efterlämnade verk är
bI.a. altartavlan i Lane Ryrs kyrka.

Carl Wallström föddes 1831 i Hjärtums sn och avled 1904 i Trollhät
tan. Hans egentliga värv var civilingeniörens och han var verksam vid
olika kanalprojekt inte minst Trollhätte kanalbolag, som han tjänade
större delen av sitt yrkesverksamma liv. Hans konstuppfattning sam
manföll först med Diisseldorfsskolans strikta detaljåtergivning men
påverkades sedan av franskt och svenskt realistiskt måleri och även av
impressionismen.

Fredrik August Zettergren född 1818 i Stockholm avled 1889 i Vän
ersborg där han varit flitigt verksam. År 1839 anställdes han som pro
visor på Vänersborgs apotek, övertog 1851 stadens bokhandel som han
drev till 1873. F. A.Zettergren undervisade i teckning vid Högre
Elementarläroverket under en lång räcka av år. Från det att
stadsfullmäktigeinstitutionen började 1863 var han medlem därav lik
som av landstinget: Konstnärens utövande verksamhet kom för honom
som Carl Wallström att bli en sysselsättning vid sidan om hans ordina
rie yrkesverksamhet.

Alla de övriga svenska konstnärerna kom från skilda delar av landet,
framför allt mellersta och södra Sverige. Om de tidigare eller senare
kom att ställa ut i Vänersborg är inte känt men är en av de frågor som
borde ställas vid en framtida undersökning av konstlivet i Vänersborg
genom tiderna.
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Noter

1. Bagge & Petterssons tryckeri. Företaget grundades av Samuel Vic
tor Bagge. Han var först boktryckare i Uddevalla där han utgav
Bohus Läns Tidning. Han flyttade 1848 till Vänersborg där han
likaledes startade ett tryckeri och började hösten samma år utge
Tidning för Wenersborgs stad och län, som utkom fram till 1899.
S.V. Bagge ingick 1856 kampanjonskap med Carl Johan Pettersson
(1823 - 1884) och firmanamnet ändrades till Bagge & Pettersson.
Finnan synes ha drivits till omkring sekelskiftet 1900.

2. Gustaf Thiodolf Svante Bergman född i Fredsberg, Skaraborgs län
6 dec 1826, blev filosofie doktor 1851, kollega (lärare) vid lärover
ket i Vänersborg 1852 - 1862, rektor i Hjo 1862, lektor i geografi,
historia och grekiska vid Högre Elementarläroverket i Vänersborg
1864, rektor där 1864. Pensionerad 1899. Avled 29 april 1905 i
Vänersborg.

3. Jan Lindblad född 1834 i Skara död 1911 i Gösslunda, Skara
borgs län, adjunkt i svenska och tyska vid läroverket i Vänersborg
från 1862.

4. Hugo Reinhold Rhen född 16 juli 1827 i Arvidsjaur, död 20 decem
ber 1882 i Vänersborg. Blev efter studentexamen 1854 anställd vid
telegrafverket i Uppsala, telegrafdirektör i Härnösand 1857, 1858
telegrafdirektör i Vänersborg. Medlem av drätselkammaren och
stadsfullmäktige i Vänerborg. Arbetade inte minst för att höja
de sanitära förhållanderna i staden, särskilt för anläggandet av all
män vattenledning.

5. Jonas Magnus Ryding född 1817 på Sandgärdet, Västra Tunhem
död 7 mars 1898 i Vänersborg. Efter studier inträdde han vid lands
staten i Älvsborgs län på 1830-talet. På 1840-talet blev han läns
bokhållare och 1852 landskamrer, vilken befattning han innehade
till sin pensionering 1882. Han var tillika Älvsborgs läns Hushåll
ningssällskaps skattmästare, sekreterare vid landstinget i Älvsborgs
län från dess instiftande, ordförande i Livränteanstalten i Jönköp
ing, ordförande i Livränteanstalten i Vänersborg från dess bild
ande 1872, styrelse ledamot i Enskilda Banken i Vänersborg samt i
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägsaktiebolag.
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6. Började utkomma i oktober 1848 och lades ner 1899.

7. Uppfört efter ritningar av arkitekten P. U. Stenhammar och invigt
hösten 1869, på byggt med en tredje våning 1834. Läroverket låg
på nuvarande Huvudnässkolans skolgård framför museet. Det revs
sommaren 1963.

8. Om Wenersborgs Föreläsningsförening föreligger f.n. inga närmare
uppgifter mer än att den existerade under 1870-talet. Troligen har
föreningen på något sätt haft kontakter till, ev medlemmar från läro
verkets kollegium, då kollegierummet uppläts för utställning och
att erhållna vinster utlämnades av adjunkt. J.Lindblad vilken lik
som rektor Bergman var bland dem som lånat ut konstverk.

9. Styrelse för Wenersborgs Föreläsningsförening.

10. I den grekiska mytologien glömskans flod.

11. Johan AdolfAndersohn var född 1820 i Mölndal men kom redan i
ungdomen till Vänersborg där han snart öppnade handel. Han drog
'sig tillbaka från affärerna och företog en lång rad vidsträckta resor.
Han var en stor samlare och var den som till största delen bekos
tade uppförandet och inredandet av Vänersborgs museum till vilket
han överlämnade sina rikhaltiga samlingar. Han genomförde även
omfattande donationer till Vänersborgs församling och Vänersborgs
stad. J. A. Andersohn avled 27 maj 1887.

12. Gustaf Johan Sandberg var född 1828 och son till landssekreteraren,
förutvarande borgmästaren A. P. Sandberg. Han blev auditör vid
Västgöta Dals regemente, utnämndes till litterat rådman och efter
att i en lång rad av år varit tillförordnad bOIgmästare utnämdes han
till ordinarie innehavare av denna tjänst 1887, som han innehade
till sin död 20 augusti 1905.

Otryckta källor
Vänersborgs musei accesionskatalog

Tryckta källor
Ahlen, Abraham: Förteckning över de kulturhistoriska samlingarna i
Vänersborgs museum. Vänersborg 1905
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ARSKRONlKA 1996
Så har det gått ett år igen. En ny årskrönika skall presenteras för att

sedan läggas till handlingarna. Krönikan skall ge en bild av det år som
har gått, både positivt och negativt skall återges. När det gäller året
1996 så måste jag påpeka att jag i grund och botten är en ganska positiv
och rätt glad filur, så det beror inte på något tungsinne eller någon de
pression från min sida utan verkligheten har inte sett roligare ut för oss
Vänersborgare.

Spänn fast Era säkerhetsbälten och sätt på Er hjälmarna för nu skall
vi kasta oss ut i luften och blicka bakåtJag förutsätter att alla har fall
skärmar.

För att börja med något positivt så ser vi i lokalbladet receptet på hur
vi har lockat mer folk till vårt centrum i Vänersborg än vad man har på
Överby en lördag. Systembolaget hade för första gången på 13-år
lördagsöppet, därav den stora invasionen av medborgare.

Vänersborgs Söners Gille kan härmed erbjuda centrumföreningen
följande briljanta förslag alldeles gratis och utan kon9ultarvoden och
fallskärmsavtal: Låt systembolaget ha följande öppettider vardagar: 16
- 20, lördagar och söndagar: 10 - 20. Tack vare detta enkla grepp får vi
mer folk hit än vad Överby har.

Skämt å sido vi måste alla arbeta för att vår stad skall få ett levande
och trevligt centrum. Det är ju skrämmande om det enda vi kan locka
med är ett i och för sig alldeles utmärkt systembolag.

En vänersborgare som verkligen arbetat är allas vår stenhuggare Gun
nar Blomgren. Denne hedersman är fortfarande yrkesverksam trots sina
84-år.

Det är minsann inte alla som kan skryta med att ha jobbat i samma
bransch i 70-år.

En gammal idyll är hotad läser vi. Det är Nygatan 70, det enda åter
stående huset av stadsdelen Sjöberget. Föreningen "Gamla Kokhusare"
arbetar mycket aktivt för att kunna bevara detta stycke Vänersborg. Vi
får hoppas att det på något sätt går att bevara denna gamla genuina
miljö till eftervärlden.
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I januari visades "dårstugan" på sin nya plats. Jag rekommenderar
verkligen ett besök både i "stugan" och på medicinhistoriska museet.
Det skadar inte att vi själva och även den yngre generationen får se hur
det kunde se ut förr.

Vi i Vänersborg får se till att staden inte försvinner. Värnpliktsverket
lyckades ju med att tappa bort Vänersborg, vår stad fanns inte på en
enda av verkets kartor. Naturligtvis var ett fel begånget men medge att
det är skrämmande och helt ofattbart att man tappade bort vårt Väners
borg. Hade det gällt någon av grannstäderna hade vi ju haft viss förstå
else eller hur ?

Julklappar är roligt att ge och att få. Av någon anledning hade företa
get Biokemiska Test AB sänt öl som julklapp till personalen på anstal
ten Östragård i Vänersborg. De intagna på rattfyllerianstalten kom över
100-talet stark- och folköl. Vän av ordning undrar naturligtvis hur detta
kunde ske. Förmodligen ser vi här någon ny och raffinerad behand
lingsform för rattfyIlerister.

En skräddare från Borås har under nästan 40-år dokumenterat livet i
Vänersborg via sina kameror. Det är naturligtvis Stig Hjelm som nu
skänker sin fotoskatt till kommunen och länsmuseet. Här får kommu
nen och museet en ovärderlig gåva som vi hoppas att de gör något bra
av.

Ytterligare en förening hälsar vi välkommen till vårt rika förenings
liv. Det är munskänkarna som bildat en Vänersborgs-avdelning med
f.n. ett WO-tal medlemmar. Det här med vin verkar vara en både trevlig
och konstig sysselsättning.Det skall smackas, slurpas och spottas. Man
kan faktiskt få höra kännare som säger att vinet luktar som en svettig
häst och dessutom ser de nöjda ut.

Det här med att prioritera är inte lätt. Det är inte bara det att det är
svårt , ibland tar det sig former som är helt obegripliga. Landstinget
köper ny konst för ca 1.500.000:- i år samtidigt som man skär ner på
andra områden. Det är inte så att jag inte tycker att patienterna skall ha
en bra miljö med vackra tavlor och konst. Med hänsyn till det ekono
miska läget så tror i alla fall jag att det är bättre att lägga pengarna på
sjukvården. Trots allt är det ju så här - skall jag som patient kunna njuta
av tavlor och annan konst måste jag först fått möjligheten till adekvat
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vård. Får man inte riktig och rätt vård finns risken att man överhuvudta
get inte kan uppleva detta med konst.Landstingspolitiker tänk om.

Några som har tänkt till är de duktiga eleverna på restaurangskolan
Novisen som tog ett ovanligt och bra grepp.Man bjöd in Astma- och
Allergiföreningen på middag i vintras och serverade specialmenyer.

Detta innebar att familjer som annars aldrig kan gå ut och äta tillsam
mans plötsligt kunde göra det. Ett mycket bra och lovvärt initiativ av
elever och lärare.

Det här med kyla är inte alltid något negativt.Nu i vintras hjälpte
kylan till att sänka antalet brott.Enligt ordningsmakten så är en regnig
sommar och en kall och blåsig vinter till ovärderlig hjälp när det gäller
att få ner brottsligheten.

Det är ju tur att bovar och banditer inte vill gå ut om det är för dåligt
väder. Detta måste innebära att vi omedelbart slutar upp med att klaga
om det råkar regna eller snöa.

Länsstyrelsen har haft besök av banditer som inte begrepp att det var
kallt och ruskigt väder. Bovarna stal och slaktade datorer inne på myn
digheten.

Jag tycker att det är skrämmande att skurkar kan genomsöka 3 vå
ningsplan och slakta 70 datorer helt ostörda. Vi skall beakta att länssty
relsen är regeringens förlängda arm och att det är synnerligen otillfreds
ställande att någon kan promenera in och ut hur som helst och när som
helst på dygnet. Att det är ett underligt samhälle vi lever i fick vi en
påminnelse om 28 februari.

Det var då 10 år sedan Olof Palme mördades. Frågorna som följer är
naturligtvis vart är vi på väg och vad är det som händer och vad kan vi
göra för att få bukt med denna fruktansvärda våldstrend som slagit sina
smutsiga klor i vårt samhälle.

En manifestation mot våld deltog vår landshövding i. Detta skall han
. ha en eloge för. Varje deltagande i en sådan manifestation skall upp
muntras. Det är viktigt att länets högste ämbetsman visar vad samhället
har för uppfattning i den här frågan. Var helst våldets fula tryne sticker
upp måste vi vanliga gräsrötter säga ifrån och visa vår avsky.

Nu över till något trevligt. En glädjande nyhet däremot fick vi via
vänersborgsföretaget Infrarödteknik AB.

Företagets VD Staffan Ekelund meddelade att man erhållit order på
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världens största IR-torkanläggning. Sådana här nyheter behöver vi och
vi önskar naturligtvis Dir. Ekelund och hans personal all lycka.

Ytterligare ett bra företag kan vi skryta med. VBG Produkter AB
fortsätter att visa fina siffror tack och lov att det finns sådana här före
tag men vi skulle behöva många fler av samma kaliber.

Människor som är positiva och vågar" bjuda" på sig behövs verkli
gen.

Familjen Boring från Vargön är sådana människor. Denna familj upplät
sitt hem under en tid åt skådespelare och tekniker från TV-3. TV-folket
följde familjen Boring under en tid för att sedan göra en pjäs om famil
jen. Skådespelarna förstärker naturligtvis sina intryck och TV-publiken
får ett gott skratt och en trevlig kväll framför "burken".Det är roligt att
det finns människor som vågar gå med på sådana här upptåg.

En riktig hedersknyffel efterlyser bilder från Vänersborg under 50
talet.

Det är Håkan Lind som håller på att skriva en bok om -50 talets
Vänersborg.

Så alla ni som har bilder från denna tid och någon historia kring bil
derna kontakta Håkan för vi väntar alla på att få läsa hans alster.

Plötsligt läser vi i bladet att systembolaget skall sälja sund sprit.
l 00 liter kravodlad sprit skulle delas ut vid en smygpremiär. Var detta

något nytt påfund från ED - nej det var l:a april.
På tal om detta med alkohol, i mitten av mars fattade socialnämnden

beslutet att vin och öl skulle kunna få serveras i pauserna mellan ak
terna på teatern. Kan detta verkligen vara sant, tror man verkligen att vi
vuxna människor skall kunna hantera detta. Jag trodde att socialnämn
den brottades med värre problem än det om vi skall få ett glas vin på
teatern.

Den lOO-år gamla Vänerskolan har återinvigts renoverad och mo
dem.

Rektor Bengt Svensson var mycket nöjd och personal och elever har
fått en skola som verkligen är anpassad efter elevernas behov.

En glad Gerhard Hageman var fotograferad i tidningen. Gerhard har
drivit Koppargrillen i 30 år, tänk vad tiden går. Gerhard har för avsikt
att hålla på minst lO år till och det hoppas vi, Koppargrillen har blivit
något aven institution i Vänersborg.
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Vår kommun har deltagit i vildmarksmässa i Göteborg. Fritidschefen
Roy Johansson arbetade frenetiskt med att sälja kommunen som ett ställe
där man kan utöva vildmarksliv. Vi hoppas att detta skall fungera. Vi
kan nämna som ett exempel att Bergagården hade drygt 70.000 besö
kare under -95.

När jag talar om turistindustrin så menar jag inte att det är den enda
industri vi behöver. Samtliga vänersborgare satte morgonfikat i vrång
strupen, varför?

Jo, morgonnyheterna meddelade att produktionsskatten på el skulle
kunna innebära att Vargön Alloys måste slå igen. Vi får lita på att poli
tikerna svänger än en gång, för Ingemar Widell med sin personal på
företaget är värda vår uppskattning. Det är dags för oss gräsrötter att
säga ifrån. Vi i Vänersborg är glada så länge det ryker ur skorstenarna i
Vargön.

Nu raskt över till något bra, ja rent av chockartat bra.
Det omdömet fick Vargöns ungdomsorkester under ledning av Sture

Nilsson.
Vargöns ungdomsorkester är i en klass för sig i Sverige. Det är roligt

att få läsa något så positivt och vi gratulerar naturligtvis Sture och hans
ungdomar.

Ibland är det bra att människor byter åsikt. Politiker tillhör det släkte
som kan byta åsikter hur som helst och alla tycker det är naturligt. I det
här fallet var det trots allt bra, förnuftet fick segra och den allmänna
mammografin infördes igen.

Rehab utan chans skriker lokalbladet ut. Vad är nu detta? Räcker det
inte med att ett helt lasarett försvann. Låt förnuftet segra och låt Rehab
finnas kvar.

Tack och lov för våra pensionärsföreningar som verkligen agerat och
reagerat.

Landstinget har en inköpsenhet som kallas EMMA vårdvaror.Låt mig
bara säga följande - lägg ner enheten och anställ ett par duktiga inkö
pare det räcker.

NÄL eller NU eller vad det kallas för. Skärp er nu politiker, uddeval
laborna och vänersborgarna/trollhätteborna skall ha kvar sina respek
tive sjukhus och låt sjuksköterskor och läkare syssla med det som de
kan :Sjukvård.

Vi skall inte ha sjukvårdspersonal som organiserar och planerar sön-
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der sin tid de skall arbeta med det som de är utbildade till återigen :
Sjukvård.

I år blev de franska dagarna de danska dagarna. Anledning till detta
var naturligtvis en protest mot fransmännens atomsprängningar. Att vi
skulle byta namnet Lilla Paris mot Lilla Aalborg hoppas jag däremot är
ett dåligt skämt.

Återigen har våra kockar ute på Ronnum slagit till. Det är Erik Floren
och Richard Halleröd som erhållit LRF:s utmärkelse "Årets klöver".
Motiveringen var att dessa kockar genom sin verksamhet bidrar till att
stärka det svenska lantbruket. Vi i gillet sällar oss till gratulanterna och
önskar fortsatt framgång.

6:e juni slog det vackra vädret till. Trots att solen sken allt vad den
orkade så kunde den ändå inte skina lika vackert som våra studentbals
deltagare gjorde. Den årliga studentbalen hölls traditionsenligt på Stadt
(förlåt) Folkets Hus. Det är onekligen en fröjd att se dessa fina ungdo
mar uppklädda och stiliga. Jag för min del tror inte att en Hollywood
gala kan vara tjusigare.

En alltid lika välkommen gäst till vår stad är C-M Bellman.
I år firade Vänersborgs Par Bricole 250-årsminnet av Bellmans 6

årsdag.
Platsen var som vanligt Brätte och glädjande nog så var det mycket

åskådare som samlats för att hylla Bellman och lyssna till vacker musik
och sång.

Vi åskådare fick även uppleva balett av yttersta grace, kvalite och stil
tack vare den otroligt duktiga PB-baletten.

Oavsett var man står på den politiska skalan så får man nog anse att
regeringen gjort åtminstone en sak rätt. Vår högskola kommer att få
1.000 nya platser under 3-år.

Av de undersökningar som gjorts så vet vi att vår högskola är mycket
bra. De studenter som går hos oss får en mycket kvalificerad utbild
ning. Detta hälsar vi med glädje och hoppas att högskolan fortsätter att
utvecklas på detta sätt.

Polisen tvingas dra ner. 3 personer i Vänersborg, 4 i Åmål och 2 i
Trollhättan.
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Denna nedskärning tros inte räcka. Återigen, vad är det som händer
och vad håller vi på med? Jag för min del anser att nu får det banne mig
vara nog. Här talar man om för oss att det inte behövs några poliser
nattetid utan endast dagtid. Så få poliser som finns kvar så ser vi dem
inte under dagtid heller och nu skall man dra ner ytterligare. Jag känner
att vi vänersborgare inte kan acceptera utarmningen av vår stad.

Ytterligare en ofattbar sak är att vandalismen i vårt Lilla Paris kostar
ca 1.500.000:- per år. Men då är det väl bara naturligt att man drar ner
ännu mer på polisen, eller hur?

88 spelare som spelat 183 givar vad är det?
Jo, Ronnums Herrgårdsbridge har avverkats för i år. Bridgeveckan

på Ronnum är mycket uppskattad bland bridgefolk i hela landet. Gläd
jande nog är det en av våra gillebröder som tillsammans med sin maka
dragit igång denna verksamhet. Det var för 5:e året i rad som evene
manget kunde genomföras. Äras de som äras bör, det är Lennart och
Ulla-Britta Sandström som kämpat och slitit för att organisera
Herrgårdsbridgen. De har lagt ner ett oerhört arbete med att få allt att
fungera. Så här skall det fungera om man vill arbeta som ambassadör
för vårt Lilla Paris.

Drive-In bingo på Sanden har VHC dragit igång för att stärka sin
klubbkassa.

Plötsligt står det alldeles klart. Vänersborgs kommun behöver gå i
VHC:s hockyskola om inte annat så för att lära sig skaffa pengar till
kommunen utan att höja skatten.

Vi skall få glädja oss åt en ny miljö. Hoppas vi. Man gräver,schaktar
och grejar vid järnvägsstationen det blir säkert bra. Jag har bara en
önskan och det är att tågen fortfarande skall komma till vår järnvägssta
tion och även stanna till där annars är det ju inte stor ide att lägga ner
allt slit och alla pengar på ett sådant projekt.

När jag ändå är så negativ som jag är så fortsätter jag.
Har ni läst i tidningarna vad som händer? Jo, det skall bli brist på

svensk honung, finns det inget slut på eländet?

Avslutningsvis vill jag "puffa" för gillets årsmöte. Ni bröder som
inte var med i våras gick verkligen miste om något. Vi hade besök av
den utomordentlige kåsören Bengt Lindström som undervisade- och
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underhöll oss. Så missa inte kommande årsmöte, gör notering om detta
redan idag. Nu tackar jag för mig som krönikör med orden ta väl vara
på er och ta hand om vårt kära Vänersborg, det behövs.

Allhelgonafton 1996

DagWadman.
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t
MINNESRUNOR 1996 - 1997

Under tiden juli 1996 t o m juni 1997 har 17 Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra
bortgångna Gillebröders minne.

Kretshemvärnschefen Gustav Nilsson, född den 27 maj 1924 i
Flakeberg, avled i Vänersborg den 29 augusti 1996. Redan i
mycket späd ålder kom Gustav Nilsson till Vänersborg, där
föräldrarna dreven slakteri- och charkuterirörelse frarn till år 1938,
då familjen flyttade till Hede gård och bedrev jordbruket där. Efter
slutad skolgång i Vänersborg genomgick Gustav Nilsson
utbildningen vid Jälla Lantbruksskola i Uppsala. Därefter arbetade
han i lantbruket på Hede gård ända fram till byggnationen på
Onsjöornrådet började och jordbruket upphörde. Gustav Nilsson
hade då brukat gården Hede i sammanlagt 50 år.
Då Onsjöskolan stod färdig anställdes Gustav Nilsson som
skolvaktmästare där. En befattning som passade honom och hans
uppdragsgivare alldeles perfekt. Hans utpräglade sinne för ordning
och reda, parat med hans medfödda förmåga att "ta människor"
framförallt barn och ungdomar, gjorde honom synnerligen

omtyckt och uppskattad. Gustav på Hede var ett aktat narnn i alla kretsar.
I samband med sin värnpliktstjänstgöring genomgick Gustav Nilsson utbildning till värnpliktig
officer vid Artilleriets Kadettskola.
Vid sidan om familjen och arbetet var hans stora intresse hemvärnet och försvaret. Som
kretshemvärnschef nedlade han ett engagerat och värdefullt arbete. För sina gedigna insatser inom
hemvärnet ärades Gustav Nilsson med många hedersbetygelser, bland annat Hemvärnets
Guldmedalj, den så kallade Kungarnedaljen, och Petrimedaljen i silver.
Han var även engagerad i vår stads föreningsliv och var medlem och veteran i Odd Fellowlogen
Brätte 147, där han under flera år verkade som kaplan.
Inträdde i Gillet 1950.
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Disponenten Olof Gemvik, född i Vänersborg den 17 februari
1917, avled i Täby den 21 september 1996. Efter genomgångna
skolor i Vänersborg började han sin affarsbana som springpojke
hos Ernst W Erikssonds Speceriaffar på Edsgatan i Vänersborg.
Efter anställningar vid Axel Larssons Skeppshandel och August
Anderssons engrosfirma flyttade han till Göteborg, där han vann
anställning hos firman Clarholm & Bergman som försäljare.
Därefter flyttade han till Uddevalla, där han tillträde befattningen
som inköpschef vid firman Axel Jacobsson AB, i vilken firman
han även var delägare. 1948 erhöll han anställning som
försäljningschef vid HSB:s Trähusfabrikanters Försäljnings AB,
där han introducerade modern varuhantering. 1957 startade han
firman Svenska Pall & Emballage AB, sedermera Swepall AB
med dotterföretaget Dorotea emballageindustri. Olof Gemvik
ägde och ledde företagen med stor framgång fram till sin

pensionering då han avyttrade dem. Redan under sin Vänersborgstid uppmärksammades Olof
Gemviks praktfulla sångröst, som han senare skolade. Efter sångstudier hos operasångaren Martin
Öhman erhöll Gemvik erbjudande till stipendiatkontrakt med Kungliga Operan. Ett erbjudande
som han tyvärr måste avböja, då det icke kunde kombineras med hans arbete. Däremot antog han
erbjudandet som huvudrollsinnehavare i bland annat operetten Ökensången som gavs i Folkparkerna.
1953 erhöll han Folkparkernas Lyriska Stipendium,
1974 erhöll han pris vid Nordiska tävlingen på transportområdet.
Vid sidan av sitt arbete var sången Olof Gemviks stora intresse.
Han var även medlem i Sällskapet Stallbröderna
Inträdde i Gillet 1946.

Servitören Åke Karlsson, född den 9 augusti 1914 i Vänersborg,
avled i sin födelsestad den 6 november 1996. Efter avslutad
skolgång i Vänersborg och i tidiga ungdomsår anställdes Åke
Karlsson vid Stadshotellet i Vänersborg. Först som smörgåsnisse
och avancerade snabbt till servitör, en anställning som han
innehade intill stadshotellet upphörde i böljan av 1980-talet. Under
flera år var Åke Karlsson föreståndare för hotellets så kallades
"Bakficka" Bierhallen, som lades ned i böljan av 1950-talet.
Vid sidan av sitt arbete var idrotten Åke Karlssons stora intresse.
Under många pr representerade han Vänersborgs Idrottsförening
i fotboll och Idrottsföreningen Kamraterna i bandy. I båda
idrotterna var han en stor tillgång och allmänt känd som en stabil
och säker försvarsklippa.
Inträdde i Gillet 1958.
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Direktören Thure Albert Detter, född i Vänersborg den 28 april 1912, avled i Limhamn den Il
november 1996. Efter avlagd studentexamen 1930 vid Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg,
studerade han vid Stockholms Högskola fram till 1932. Han innehade därefter anställning på
advokatbyråer och olika affärsföretag. 1940 anställdes han som ombud inom guldsmedsbranschen.
1946 avlade han Juridisk kandidatexamen och 1953 tillträdde han befattningen som direktör för
Juvelbolaget i Göteborg och 1956 för firman Juveler och Konst i Malmö.
Den sistnämnda befattningen innehade intill sin pensionering.
Inträdde i Gillet 1979.

Mätningsbiträdet Stig Andersson, född i Vänersborg den 15 april
1924, avled i sin födelsestad den 9 december 1996. Efter avslutad
skolgång i Vänersborg, erhöll han anställning vid Korp & Söners
Mekaniska Verkstad i Vänersborg. 1949 anställdes han som
mätningsbiträde vid Stadsingeniörskontoret i Vänersborg. Denna
anställning innehade han intill sin pensionering 1989.
Stig Andersson hyste ett varmt intresse för vardagslivet i vår stad
och väl bevandrad i stadens historia. Båtlivet låg honom varmt
om hjärtat och hans främsta hobby var fiske på Vämen.
Inträdde i Gillet 1970.

Fabrikören Carl-Gustaf Carlsson, född den 27 april 1909 i
Vänersborg, avled i sin födelsestad den 7 januari 1997. Efter
avlagd studentexamen 1929 vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk och Handelsexamen 1931 vid Göteborgs
Handelsinstitut, genomgick han reservofficersutbildning vid
Infanteriets Kadettskola, Karlberg, varifrån han utexaminerades
1933. Under åren 1934 - 1936 genomgick han läderfackutbildning
vid Die Deutche Gerberschule i Freiberg, Tyskland. Efter
utlandspraktik började han sin långa yrkesverksamma bana inom
familjeföretaget A.F Carlssons Skofabrik. Under andra
världskriget tjänstgjorde han som officer vid Kungl. Bohusläns
regemente med bland annat placering som lägerchef vid
internlägret på Grunnebo.
Carl-Gustaf Carlsson ägnade mycket tid åt samhällsbyggandet.
Han var under många år ledamot av såväl Kommunfullmäktige

som Kommunstyrelsen och ordförande i dess Löne- och Personalnämnd.
Vid sidan av sitt arbete och kommunalpolitiken hann han även med en engagerad insats i det
frivilliga försvaret, en insats som rönte stor uppskattning, vilket inte minst tre Kungliga guldmedaljer
vittnar om.
Carl-Gustav Carlsson var riddare av Vasaorden, tillhörde Frimureorden och medlem av Rotary i
Vänersborg.
Inträdde i Gillet 1930.
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Direktören Gösta Arne Sigurd Biel, född i Vänersborg den 8 juli
1911, avled i Malmö den 9 januari 1997. Efter avslutade studier
vid Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg, studerade han
vidare vid Göteborgs Handelsinstitut, varifrån han utexaminerades
1934. Samma år vann han anställning vid Rederiaktiebolaget
Transatlantic i Göteborg, där han var verksam fram till 1959, då
han befordrades till direktör och chef inom företaget med placering
i Stockholm. Denna befattning innehade han fram till sin
pensionering 1975.
Vid sidan av sitt arbete var Gösta Biels intresse bland annat filateli
och sportfiske.
Han var aktiv inom Sällskapet- Ängfartygs- Befälhavare,
Stockholm, och medlem av Neptuni-Orden.
Inträdde i Gillet 1946.

Direktören Carl-Axel Magnusson, född i Vänersborg den 21 juli
1937, avled den 25 januari 1997 i Uddevalla. Efter avlagd
Studentexamen 1957 vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk
påbörjade han sina studier vid Göteborgs Universitet, där han
avlade filosofie kandidatexamen 1962. Därefter innehade han
anställning vid universitet fram till 1964, då han tillträdde tjänsten
som amnuens vid Statiska Centralbyrån i Stockholm. Under åren
1966 - 1967 tjänstgjorde han som biträdande länsplanerare vid
Länsstyrelsen i Vänersborg. 1967 till 1969 var han aktuarie vid
Malmö stads Drätselkontor. 1969 - 1972 var han sekreterare vid
Svenska Kommunförbundet och under åren 1972 - 1980 var han
utredningschef vid Jönköpings Kommuns ekonomikontor.
Sistnämnda år tillträdde han tjänsten som verkställande direktör
vid Länsförsäkringar i Göteborg och Bohus län. Denna tjänst
innehade han fram till 1985.

Carl-Axel Magnusson var politiskt engagerad och innehade flera förtroendeuppdrag inom Moderata
samlingspartiet och var bland annat ordförande i partiets Uddevallaavdelning. Han innehade ett
flertal förtroendeposter i såväl kommun som i landsting, socialnämnd och primärvårdsnämnd.
Även kyrkopolitiken ägnade han stort intresse som medlem av Kyrkofullmäktige och ordförande
i dess ekonomiutskott.
Han tillhörde Frimurareorden och var medlem av Rotary Uddevalla Byfjorden och i Odd
Fellowlogen Pontus Wikner.
Vid sidan av arbetet och det politiska engagemanget hyste Carl-Axel Magnusson stort intresse för
curlingsporten och var sekreterare i Västsveriges Curlingförbund sedan 1987.
Inträdde i Gillet 1965.
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Tandläkare John Ericsson, född i Vänersborg den 13 maj 1908,
avled i sin hemstad den 17 februari 1997. Han avlade
studentexamen 1929 vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk
och påböIjade därefter sina studier vid Uppsala Universitet, där
han avlade medicine kandidatexamen 1933. Han fortsatte därefter
sina studier i Stockholm, där han avlade tandläkarexamen 1935.
Efter tjänstgöring som tandläkare i Bengtsfors och Brålanda
öppnade han sin privatpraktik i Vänersborg 1942 och var verksam
därtill 1978.
John Ericsson var engagerad i allt som rörde människor och
verksamhet inom Vänersborg och var en uppskattad och aktad
medlem i flera av vår stads föreningar. Han tillhörde
Frimurareorden och Lions Club.
Som Ericssons-familjen i övrigt, var John livligt engagerad i
stadens idrottsliv. Under ungdomsåren representerade han

Idrottsföreningen Kamraterna i fotboll, bandy, simning och skytte. Inom nämnda förening var han
med om att vinna Distriktsmästerskapen i Bandy 1929. Långt upp i åren satt idrottsintresset kvar
och han var en självskriven medlem i IFK:s Kamratveteraner.
Inträdde i Gillet 1943.

Kommunalrådet Hadar Karlsson född i Vänersborg den 14 maj
1913, avled i sin hemstad den 14 mars 1997. Efter slutad skolgång
erhöll han anställning på kontoret vid A.F Carlssons Skofabrik,
där han lärde allt inom skotillverkning och till branschen hörande
försäljningsteknik'er. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter var därför
knutna till försäljningsavdelningen, där hans kunnighet och
förmåga uppskattades och ledde till framgång för företaget. Efter
några år som resande befordrades han till försäljningschef och
innehade denna befattning fram till 1965, då han kallades och
accepterade föreståndarskapet och pastorsbefattningen i
Stenungsunds Missionsförsamling. Som en följd av 1966 års
kommunalval återkallade Vänersborgarna Hadar Karlsson och
han valdes till Kommunstyrelsens ordförande och utsågs till
befattningen som kommunalråd, en uppgift som han på ett så
strålande sätt fyllde, att han erhöll epitetet "Mister Vänersborg".

1976 avgick han som kommunalråd men kvarstod som ledamot i Kommunstyrelsen fram till 1982.
Under åren 1977 - 1982 var han Kommunfullmäktiges ordförande och i den egenskapen
representerade han vår stad på ett utomordentligt föredömligt sätt.
Trots att politiken upptog stor del av hans tid nedlade han ett stort och fruktbärande arbete inom
Vänersborgs Missionsförening, där han under flera år verkade som ordförande. Särskilt värt att
minnas är hans stora och entuastiska engagemang för ungdomsarbete"! församlingen. Med särskilt
tacksamhet minns vi då han startade och bildade ungdomsavdelningen "våra Pojkar" som idag
heter SMU och som är en stor och värdefull tillgång i vår stad.
Hadar hade många gåvor. Han predikade ibland, sjöng gärna både solo och i kör. Även om han inte
hann med att själv engagera sig i idrotten, följde han med stort intresse vad som ägde rum inom
kommunens olika föreningar och klubbar.
Inträdde i Gillet 1967.
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Försäljningschefen Tage Gustav Hugo Milling, född i Vänersborg
den 10 januari 1931, avled i sin födelsestad den 20 april 1997.
Efter avlagd realexamen 1945 vid Högre Allmänna Läroverket i
Vänersborg, vann han anställning vid Eriksson Bil AB i
Vänersborg, där han avancerade till förste reservdelsman och
senare lagerföreståndare. 1957 erhöll han befattningen som
reservdelschefhos Stålheims Bil AB i Vänersborg. 1966 flyttade
han till Linköping, där han verkade som försäljningschefvid Malte
Månssons AB fram till sin pensionering.
Under sin yrketsverksamma tid hann Tage Milling med att studera
ämnet Marknadsförning vid Universitetet i Linköping och även
språkkurser i Engelska och Tyska.
Tage Milling var alltid engagerad i vad som hände i hans hemstad
Vänersborg och följde med stort intresse stadens utveckling, även
under Linköpingsåren.

Vid sidan av sitt arbete var han engagerad i facket och ägnade en stor del av sin fritid till ideellt
arbete, bland annat som klubbmästare i Personalklubben vid Malte Månssons AB, som studieombud
och somstudiehandledare.
IntÖdde i Gillet 1958.

Direktör Åke Cederholm, född i Vassända Naglum den 30 april
1913, avled i Uddevalla den 30 april 1997, Efter avlagd
realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk 1929,
erhöll han anställning som kontorist vid trävarufirman Andersson,
Larsson & co, Lilla Vassbotten, Vänersborg. Under åren 1939 
1943 var han anställd som försäljare vid AB Slätteskär, Lysekil,
Sistnämnda år erhöll han befattningen som avdelningschef vid
Sannes Kolimport, Uddevalla. 1946 startade Åke Cederholm,
inom företaget, som tillhörde Beijerkoncernen, ett
byggmaterialföretag. Detta företag utvecklades snabbt under Åke
Cederholms ledning och blev tongivande inom branschen. 1966
bildades Beijer Byggmaterial i Uddevalla med Åke Cederholm
som direktör. Denna befattning innehade han fram till sin
pensionering.
Vid sidan av sitt arbete var naturen och friluftslivet Åke

Cederholms stora intresse. Redan under sin Vänersborgstid var han en av "Fritidshuspionjärerna"
då han tillsammans med Väinö Salonen byggde en av de allra första sommarstugorna på Derreviken
vid Värnen. Trots att familjen hade sitt sommarresidens på Bokenäset var stugan ett kärt ställe som
Åke gärna besökte och innehade fram till 1994, då han avyttrade den. Ett annat fritidsintresse var
golf, en sport som han gärna utövade tillsammans med hustrun Eva.
Åke Cederholm var medlem i Uddevalla Rotaryklubb.
Inträdde i Gillet 1955.
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Poliskommissarien Stig Bertil Ander, född i Nors församling i
Vännlands län den 23 mars 1913, avled i Vänersborg den 18 maj
1997. Efter avlagd realexamen och gymnasiestudier vid
Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk erhöll han anställning
vid polisen i Karlstad. 1937 genomgick han Statens Polisskola
konstapelsklass och 1943 - 1944 överkonstapelsklassen. 1945
befordrades han till kriminalkonstapel vid poliskåren i Solna och
1950 till polisöverkonstapel i Stora Kopparbergs polisdistrikt,
Falun. Under åren 1950 - 1956 var han föreståndare för
Länstyreisen i Falun bensinavdelning. Sistnämnda år genomgick
han polisskolans kommissarieklass. 1957 befordrades han till
förste kriminalassistent i Falun och 1960 till poliskommissarie
och föreståndare för ordningsstatspolisen i Älvsborgs län. Vid
polisväsendets förstaIigande, den I januari 1965, blev Stig Ander
chef för Länstrafikgruppen, en befattning som han innehade fram

till sin pensionering 1978.
Stig Ander nedlade ett engagerat arbete inom vår stads föreningsliv. Han var mycket aktiv inom
Lions club, där han under en tid uppbar presidentposten med den äran. Ideellt och uppskattat
arbete utförde han även inom synskadades förening SFR i Vänersborg.
Stig Anders stora kunnande inom sitt yrke, framför allt inom trafiksäkerhetsarbetet, togs i stor
utsträckning till vara av studieförbunden, inom vilka han verkade som cirkelledare i såväl
trafiksäkerhets- som språkkurser.
Sin fritid förlade han gäma till torpet vi Rådanefors, där han fick rika möjligheter odla sitt stora
intresse för natur- och djurliv.
Inträdde i Gillet 1987.

Vaktmannen Ragnar Stenberg, född den 26 augusti 1916 i Västra
Tunhem, avled den 23 maj 1997 i Vänersborg. Efter avslutad
skolgång erhöll han anställning hos firman BöIjesson & Lindgren,
Vargön i början av 1930-talet. I början av 1940-taIet flyttade han
till Åmål, där han vunnit anställning i AB Nya Beklädnadsaffarens
filialaffar. 1959 flyttade han till Vänersborg och till firmans affär
här i staden. Då affaren upphörde i början av 1970-talet erhöll
Ragnar Stenberg anställning som vaktman vid AB Vargöns Alloys.
En tjänst som han innehade till sin pensionering.
Idrotten låg Ragnar Stenberg varmt om hjärtat redan från
ungdomsåren och han var under många år aktiv som fotboll- och
bandyspelare i Vargöns Sportklubb. Även motorsporten ägnade
han stor t intresse.
Ragnar Stenberg var flitigt engagerad inom föreningslivet. Han
var en av de drivande krafterna och bildarna av Vargöns

Sportklubb Veteranerna och bland annat mångårig kassör i Vänersborgs Reumatikerförening.
Inträdde i Gillet 1967.
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Barnläkaren Sven Joachimsson, född den 26 september 1911 i
Norrköping, avled i Vänersborg den 24 maj 1997. Efter avslutad
skolgång i Norrköping och Stockholm, medicinska studier i
Stockholm och UppsaIla, avlade han medicinsk licentiatexamen
1938. 1942 tillträdde han befattningen som förste underläkare vid
lasarettet i Borås, därefter specialutbildades han i Stockholm under
två år. 1946 deltog Sven Joachimsson i Rädda Barnens arbete i
Wien och Budapest året därpå tjänstgjorde som barnläkare på
Hudiksvalls lasarett. Hösten 1947 utnämndes Sven Joachimsson
av Kungl. Maj!. till överläkare vid den då nyinrättade barnkliniken
i Vänersborg, där han arbetade i 30 år, sista året som
barnhälsovårdsöverläkare. Under fem år på femtiotalet uppehöll
han tjänsten som överläkare på Barnsykiatriska kliniken. Efter
pensioneringen 1976 åtog sig Sven Joachimsson många olika
läkaruppdrag inom kommunen, Göta älvdal och på Dal.

Även sin fritid ägnade Sven Joachimsson åt barn, bland annat genom ett aktivt arbete inom Rädda
Barnen.
Inträdde i Gillet 1978.

Boktryckare Lars Axel Gunnar Berg, född i Vänersborg den 10
november 1920, avled i sin hemstad den 24 juni 1997. Efter avlagd
realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk, 1937,
började han som boktryckarlärling i faderns, Fritz Berg, tryckeri.
Han utbildade sig vidare genom att studera vid Skola för
Bokhantverk i Stockholm under åren 1941 - 1942. Därefter
fortsatte han studera vid det då nystartade Grafiska Institutet i
Stockholm, varifrån han som en bland de första eleverna
utexaminerades 1944. Gunnar Berg arbetade och ledde den gamla
anrika firman i mer än 40 år. Sedan han slutat arbeta som
boktryckare, ägnade han sig bland annat åt förläggarverksamhet
vid Väbo Förlag.
Gunnar Berg var en man med många strängar på sin lyra och
hans intresse spände över ett brett spektrum. Han var aktiv inom
Företagarföreningen och dess ordförande under många år. Han

var medlem i Vasalogen av Amerika och dess ordförande under en lång era. Han var medlem i
Sällskapet Par Bricole och Frimurare av högsta graden. Han ägnade mycken tid åt växthusodling
och hans stora intresse härför ledde till att han 1980 tog initiativ till och startade Växthus amatörerna
i Vänersborg. Han har varit privatflygare under 20 års tid och tillhörde Halle- Hunnebergs
Flygklubb, där han även var styrelsemedlem. Gunnar Berg har även provat på djupdykning och
tävlingskört med rallybil.
Så snart hans olika engagemang medgav tillbringade han sin tid på sitt ägandes sommarresidens
påEkudden.
Inträdde i Gillet 1953.
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Disponent Harry Edvin Georg Berger, född den 4 april 1904 i
Vassända Naglum, avled i Vänersborg den 15 juli 1997. Efter
avslutade studier vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk,
genomgick han Alnarps Lantbruksskola under åren 1926-1927.
Under åren 1928-1931 innehade han befattningen som
lantbruksinspektor vid Munkagårds egendom i Halland.
Sistnämnda år blev han delägare i Trävarufirman Andersson,
Larsson & Co på Lilla Vassbotten i Vänersborg. År 1934 blev
han företagets disponent och chef. Under Harry Bergers ledning
utvecklades firman och blev inom flera områden ledande inom
regionen. Även efter uppnådd pensionsålder fortsatte han att leda
och driva företaget till långt upp i åren.
Harry Berger var engagerad i kommunens politiska liv och
företrädde under en period Moderata Samlingspartiet i vårt
KommunaIförmäktige.

Han deltog även i vår stads föreningsliv och var bland annat medlem av Sällskapet Par Bricole.
Inträdde i Gillet 1954.

S.Gunnar Peterson

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.
(Anita Hallden)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
t.o.m. 30/6 1997
HEDERSLEDAMOT

Themquist, Ole, f.d Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg

MEDLEMMAR

Födelse- Inträdes-
år år

* ABELSON, ROLF, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, LENNART "TARREN", Stenungsund .
ADOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg ..
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg ..
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem ..

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare ..
AHLIN, ULF, GöteboIg ständig medlem ..

* AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ..
ALFREDSSON HÅKAN, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BENGT, Frändefors .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg ..
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg ..
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ...

** ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BERNE, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ..
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .

* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg ..
* ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ..

ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg ..
ANDERSSON, JOHN, Vänersborg .
ANDERSSON, JON, Maskinchef .
ANDERSSON, JOHN, Studerande, Vänersborg ...
ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg ..
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ..
ANDERSSON, KARL, Uddevalla .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ..

1954
1927
1963
1935
1920
1966
1965
1944
1968
1923
1948
1951
1956
1945
1945
1947
1940
1940
1917
1923
1944
1940
1957
1945
1915
1946
1946
1949
1912
1977
1953
1972
1977
1923
1963
1937
1925

86
83
95
75
96
80
78
58
78
58
75
95
76
96
94
88
74
92
43
80
97
74
88
55
51
84
83
85
83
83
74
85
92
83
83
96
82
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ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ..

* ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg ..
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ..

* ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, OVE, Hotelldirektör, Mora .

** ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ..
ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg ..
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby ..
ANDERSSON, ROLF, Mellerud ..
ANDERSSON, STIG, Vänersborg .

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, vänersborg ..
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg ..
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Amirsbiträde, Vänersborg ..
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .

* ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ..
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg ..

* ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg ..
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ..
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön ..
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön ...
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora ..
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan .
ARVEKLEV, LEIF, Vargön .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall ..

* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASP, PETER, Journalist, Vänersborg ..

* ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg ..

* BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ..
BACK,KURT, Servicebiträde, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, HERBERT, Fil. dr. Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ..
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .

1944
1942
1940
1930
1945
1926
1958
1950
1973
1912
1915
1945
1919
1928
1926
1936
1947
1938
1918
1936
1932
1928
1950
1950
1914
1927
1938
1942
1924
1942
1942
1964
1960
1936
1952
1949
1921
1927
1968
1920
1932
1934
1931
1956
1923
1957
1928
1934

81
90
80
59
88
80
93
79
83
82
53
94
35
76
94
94
80
94
45
87
88
83
75
83
55
83
68
82
75
90
90
90
90
90
96
75
81
60
95
59
73
63
93
83
97
89
89
76
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BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ..
* BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .

BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Barsebäck ..
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ..
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .

* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg ..
** BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö ..
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg ..
BERNTSON, BERNT, F.stationsinspektor, Vänersborg .
BERTzEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ..
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg ..
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg .
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg ..
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäsharnn ..
BJÖRNBERG, HÅKAN, FiI.kand., Vänersborg .
BJÖRNBERG, MARTIN, PoI.Mag. Vänersborg .

* BJÖRNBERG, MAURITZ, Karnr., Vänersborg Bisittare i styrelsen ..
* BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
* BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

* BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ..
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön ..
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
BOBERG, MARKUS, Studerande, Vänersborg .

* BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständigmedlem .
BOHLIN PONTUS, Stockholm .
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Vänersborg ..
BOMAN, MERRIL, Direktör, Stockholm ..
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg ..

* BORG, EINAR, Handlare, Vänersborg .
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg .

1968
1944
1950
1957
1974
1943
1967
1970
1937
1920
1930
1933
1950
1942
1914
1922
1916
1926
1938
1918
1918
1914
1945
1948
1954
1968
1927
1929
1953
1926
1929
1965
1973
1912
1941
1960
1908
1939
1982
1946
1972
1923
1968
1948
1953
1940
1906
1936

68
68
94
88
76
55
76
76
72
43
48
96
80
80
80
89
82
84
75
85
83
87
88
82
77
94
54
54
77
60
80
95
83
54
77
77
77
94
87
92
87
55
95
94
90
85
48
94
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BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg ..
* BRIGELlUS, GUNNAR, Direktör, Åsa ..

BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg ..
BUGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg ..

* BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg ..
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .

* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg ..
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vargön ..
CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön ..
CARLSSON, ROGER, Vargön .
CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg ..
CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg ..
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg ...
CRANTZ, CURT GÖRAN, Planerare, Vänersborg ..
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg ..

* DAFGÅRD, BENGT, Arbets!' Vänersborg ständig medlem ..
* DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby ..
* DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .

DAHLGREN, EBER, Vänersborg ..
DAHLGREN, INGVAR, Verkstadsarb,Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .
DAHLQVIST, JONSSON, ANDREAS, Student, Göteborg ..

* DAHLLÖF, AXEL, Affårschef, Göteborg ..
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg ..
DAHLLÖF, OLOF, Byråingenjör, Brastad ..
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..

* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg ..
DAVIDSSON, ROLF, Vänersborg .
DIMBERG, SVEN, TANDLÄKARE, VÄNERSBORG .

* EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg ..
EISERMARK, CONNY, Banarbetare, Vargön ..

** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby ..
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda ..

* EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg
innehavare av Gillets medalj (1995) ..
EK, LARS-ANDERS, Församlingspedagog, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg ..
EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg ..

* EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla ..
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ..
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ..

* EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg ..
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg ..

1942 91
1919 54
1927 91
1928 74
1946 67
1976 85
1932 67
1921 82
1947 83
1959 96
1943 96
1957 96
1942 96
1933 90
1926 86
1958 90
1927 94
1939 50
1919 67
1918 55
1926 89
1945 95
1945 85
1975 96
1911 55
1965 67
1918 83
1957 71
1938 64
1935 96
1914 87
1916 71
1959 95
1919 44
1958 83

1924 50
1954 83
1927 89
1935 73
1963 87
1916 60
1957 74
1937 80
1949 74
1951 65
1943 80
1930 75
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** ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Stockholm .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg ...
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .

* EMANUELSSON ERIC, Försäljare, Vänersborg ..
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
ENGELIN, BENGT, Skara ..
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Källby ..

* ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby ..
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem ..

* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla, ständig medlem .
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Färgelanda, ständig medlem .

* ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Uddevalla ..
ENGLUND, OSKAR, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, HÅKAN, Vänersborg .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan ...
ENORSON, LARS, ElinstaIlatör, Vargön .

* ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .

ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
* ERICSSON, GUNNAR, V., Portvakt, Vänersborg .

ERIKSSON, INGE, Vänersborg ...
ERIKSSON, JOHAN; VÄNERSBORG ..
ERICSSON, JOHAN F., M.BA, Vänersborg ..

* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg .
ständig medlem, Gillevärd .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

* ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .

* ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala .

* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg ..
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg ..
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Mölndal ..
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg ..
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemästare, Vänersborg .
FASTH, KENT-ERIC, Vänersborg .

1919 44
1920 89
1922 89
1940 75
1916 51
1953 88
1928 83
1922 89
1943 47
1981 82
1949 49
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1985 85
1964 96
1935 85
1939 90
1913 55
1944 54
1941 80
1918 66
1946 96
1973 94
1966 66

1939 54
1964 80
1928 94
1945 88
1940 85
1932 64
1938 88
1940 92
1921 58
1929 93
1923 88
1925 70
1940 90
1942 76
1934 79
1966 89
1935 83
1942 66
1948 83
1918 83
1955 83
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VÄNERSBORGS MUSEUM
- Det museihistoriska museet -

Upplev världen på 1880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamling. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Öppet: sept - maj: tisd 12-19, lörd-sönd 12-16, juni-aug: tisd 12-19,
onsd, torsd, lörd, sönd: 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 16 år: Fri entre

MEDICINHISTORISKA
MUSEET
VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sistasöndagen
~arje månad 13-16.
Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-276307.
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FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg .
FILIPSON, PETER, Stud. Vänersborg .
FLINK,BENGT, V Frölunda ..
FLOBERG, TOMMY, Chaufför, Vänersborg .
FOCK, EGON, Vänersborg .
FOCK, HENRY, Handlare, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg .

* FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal ..
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg .

* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ..
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg ..

* FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan ..
FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck ..

* FRIBEERG, KARL AXEL, Reservde!sman, Uddevalla .
FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg .

* FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Vamhem ..

* FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ...
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ..
* FRÄNDEGÅRD, SVEN AX-EL, Byrådirektör, Huskvarna ..

FURBO, MATTlAS, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .

* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .
* GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ..

GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ..
* GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Tollhättan .

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ..
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .

* GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ..
GRANAT STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön ...

* GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund .

* GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
* GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .

GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg ..
** GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .

GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla ..
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN v., Postmästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors ..

1926
1929
1947
1975
1936
1961
1923
1917
1953
1916
1934
1929
1970
1940
1922
1919
1956
1923
1956
1916
1948
1920
1945
1927
1922
1972
1944
1939
1918
1917
1918
1939
1936
1920
1948
1938
1948
1939
1933
1932
1939
1965
1923
1937
1926
1947
1920
1958

74
84
94
94
85
94
86
86
77
69
84
90
83
68
76
69
94
69
94
71
96
8;
67
67
67
94
87
71
67
80
66
77
90
55
77
94
91
67
93
60
54
82
46
77
90
94
85
92
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-Jag kan bli
din Personliga
Bankman.

Bengt Fridh,
Vänersborg

Vill du ha en egen kontakt på banken?
Någon som sätter sig in i din och

familjens ekonomi, ser helheten och
kan hjälpa dig i frågor som har med
sparande, finansiering, låneskydd,
försäkringar m m att göra.

När du behöver hjälp eller funde
rar över någonting, vet du vem du ska
kontakta. Du som har en Personlig
Bankman, får också automatiskt del
aven rad andra förmåner.

Hör av dig, så kan jag eller någon
av mina kollegor berätta mer om
vad det betyder att ha en Personlig
Bankman i Nordbanken. Och vad
som krävs av dig.

Välkommen in!

Edsgatan 21 ·0521 . 120 05
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* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ..
* GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .

GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .
* GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ..

GUSTAVSSON, SVEN, Målare, Vargön ..
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg ..
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg ..
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

* HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg .
ständig medlem. Kassajogde .

* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ..
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan ..
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .
HALLBERG, LEIF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ...
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ...

* HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg ..
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

** HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg ..
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg ..
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

* HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, H O LENNART, Personalman, Vänersborg .
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg .
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen ..
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARRING, TORD, Hönö .

* HARLITZ, GUNNAR, sjöing., Vänersborg, ständig medlem .
* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .

HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ..
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg .
HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDBERG, KURT, Arbetsledare, Uddevalla .
HEDELlN, STEN, Arkitekt Vänersborg .

* HEDEN LASSE, Ingenjör, Borås ...

1944 7I
1935 66
1930 88
1918 55
1951 92
1936 92
1937 90
1919 82
1945 97
1920 94
1922 (66) 74
1932 96
1926 94

1941 53
1946 68
1944 87
1926 93
1941 82
1944 94
1948 96
1931 86
1948 94
1945 76
1917 67
1934 76
1968 82
1926 45
1951 84
1966 83
1918 87
1924 52
1947 96
1965 92
1929 79
1932 84
1940 95
1940 64
1943 64
1929 82
1938 93
1945 76
1938 85
1929 83
1935 79
1924 94
1950 97
1934 57
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HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg .
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors ..
HELLBERG, ANDERS, Försäljare, Vänersborg .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg , ..
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

* HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg ..
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg .
HERMANSSON, JAN, Adjunkt, Lund ..
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil ..
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELBOM, OLLE, Banktjänsteman Vänersborg ..
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HJALMARSSON, GUNNAR, Revisor Vänersborg ..
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg .
HOLM,LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .

* HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg .
HÅKANSSON, STEN, Direktör, Mellerud .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ..

* HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, SIGVARD, Vänersborg .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala ..
HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg .

* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ..
* IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .

IDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla ...
ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg ...
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg ..

* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan ..
* JACOBSSON, GERT, Mätningsförrnan, Vänersborg ..

JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .
* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ..

JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg .
* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga ..
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön .
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg ..
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .

1941
1943
1949
1954
1957
1924
1934
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1968
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1957
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1930
1944
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1920
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1923
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1945
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1920
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1933
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1921
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1945
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70
70
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59
94
66
77
78
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** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem .
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem .
* JENNISCHE, ÅKE. Socionom, Julita, ständig medlem .

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, BENGT, Vargön .
JOHANSSON, BENGT, K.Å, Landshövding, Vänersborg ..
JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem ...
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg .

* JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg ..
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg ..

* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg ..
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ..
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
* JOHANSSON, INGVAR, Byggnadsnickare, Vänersborg ...

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, KENT, Arbetsledare, Vargön ..
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön .

* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg ..
JOHANSSON, LENNART, Murare, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, Antikvarie, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde .

* JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg .
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg .
JOHNSSON, GUNNAR, Produktionsledare, Trollhättan .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem .

1913
1941
1943
1947
1950
1954
1927
1945
1937
1963
1959
1939
1976
1950
1920
1970
1946
1922
1935
1925
1921
1947
1928
1918
1937
1937
1927
1937
1939
1955
1944
1934
1936
1962
1942
1942
1949
1963
1973
1966
1930
1944
1937
1926
1957
1914
1931
1939

30
64
64
64
77
76
76
96
97
93
76
96
76
94
60
80
66
87
83
82
73
92
65
55
92
76
53
86
95
95
96
86
96
76
82
79
93
90
76
80
65
76
59
89
76
88
94
75
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JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg ..
JONSSON, BROR, Målare, Vargön ..

* JONSSON, BENGT, R.. , Proffessor, Solna ..
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .
JONSON, GUNNAR, O., Göteborg , .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg ..
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg ..

** JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg .
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .

* JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Vänersborg .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg .
JÄTEY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ..
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg ..
JÄRPVIK, Curt, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg ..
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda ..

* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem .
** CARLSSON, ELOF, fd Direktör, Vänersborg ständig medlem .

CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

* CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg ..
* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem .

KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, LARS URBAN, Elektriker, Vänersborg .
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .. ..
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem .
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Fiiialföreståndare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, l:e postilj., Vänersborg .

* CARLSSON, UNO, Äkeriägare, Vänersborg .
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .

* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KIHLSTRÖM, PER, Köpman, Äkarp .
KJELLSSON, DAN, Vänersborg .
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg ..
KJERRULF, RAGNAR, Sjöingenjör, Farsta .

1917
1920
1930
1934
1931
1963
1952
1923
1918
1923
1931
1948
1973
1941
1972
1931
1947
1946
1960
1932
1919
1941
1944
1904
1915
1932
1942
1924
1939
1940
1952
1958
1946
1970
1955
1927
1976
1925
1936
1926
1926
1947
1936
1928
1941
1962
1944
1915

78
91
54
88
82
92
96
45
80
84
65
75
85
95
94
76
83
95
88
91
82
80
47
30
75
96
84
69
47
97
60
82
47
90
93
90
87
85
77
85
67
93
65
76
74
95
74
95

95
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III ~änsförsäkringar
1;1 Alvsborg -n~ocksåbank

Vallgatan 21, Box 1107, 462 28 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273000

--VÄrtERSBORCiS-
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer, stålkonstruktioner Postadress Box 256
maskinbearbetning 46223 VÄNERSBORG

Telefon 0521·620 20 - MBS nr 0047-40625
MOBIL 010·2372773,2373917

Vi har svarat för trycket av årsskriften
(66:e året iföljd)

CARLSSONS TRYCKERI
Kyrkogatan 21 • Box 134 • 46222 Vänersborg

Telefon 0521 -62025 • Telefax 0521 -191 19



KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg ..
* KNUTSSON, LEIF, PersonaItjänsteman, Arvika .
* KOREN, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ...

KORSE, KARL-GERHARD, FIL.LIC., UPPSALA ..
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg ..
KRATZ, HANS, Resebyråchef, Vänersborg ..
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg ..
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg ..
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga .
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem .
LARSSON, ARNE, Ingenjör .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg ..
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ..

* LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .
* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .
* LARSSON HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg .

LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .

* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa ..
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .
LARSSON, MATS, Vänersborg .

* LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem ...
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd ..

* LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg i:e ålderman
innehavare av gillets medalj (i 990) ..

* LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg ..
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ..
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg .
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode ..
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ..
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla .
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .

* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg ...
LIND, JESPER, Vänersborg .

* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum ..
* L1NDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
** LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad ..
* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör .
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .

1945 90
1934 64
1908 53
1934 85
1913 74
1948 93
1933 88
1926 82
1957 85
1987 95
1939 77
1963 63
1943 95
1942 81
1948 95
1936 55
1944 66
1913 54
1907 76
1955 96

89
1966 66
1943 68
1914 74
1948 96
1947 94
1924 56
1951 94

1935 57
1929 70
1914 75
1932 87
1947 95
1931 95
1927 77
1944 77
1935 79
1920 85
1924 93
1948 95
1948 54
1975 83
1944 50
1930 57
1920 45
1938 66
1949 66

97



• Konditori
• Bageri
• Cafeteria
• Uteservering
• Smörgåstårtor
• Landgångar
• Smörgåsar

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 7110 11 -16550 462 01 Vänersborg
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EL-hushållsmaskiner
EL-arbeten • Kompletta kök

Svarvaregatan 4, Vänersborg, tel. 0521-120 00



* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .
* LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .

LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänersborg ..
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .
LINDESBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem .

* LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg ..
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

* LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
* LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg ..

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
* LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ..
** LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .

LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg ..
* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ..
* LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
* LISS, PER ARNE, Vänersborg .

LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg .
LIVEN, EJE, Vänersborg .
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg .
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg .
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .

* LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUDVIGSSON, HÅKAN, Mölnlycke .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .

* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge .
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

** LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1983) .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .
LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg ..
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

LUNDBÄCK, JONAS, Vänersborg .
* LUNDGREN, SUNE, Rektor, Landvetter .

LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ..
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg .

* LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
* LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg

Innehavare av Gillets medalj (1995) .
* LUNDIN, JAN, Vänersborg .

1944 65
1921 60
1954 83
1979 88
1945 87
1939 86
1954 75
1927 62
1916 88
1926 94
1985 85
1914 54
1921 65
1923 77
1921 (57) 74
1914 37
1940 94
1918 63
1912 55
1940 67
1949 75
1931 96
1966 94
1951 95
1919 81
1948 95
1925 95
1942 93
1913 55
1948 95
1947 85
1926 89
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1975 80
1913 53
1946 88
1935 94
1921 52

1919 52
1936 69

99



.--------~----------r

- Medlem av Fastighetsmäklarförbundet -

Vill Du ha din fastighet "Till Salu"
eller vill Du få den SALD???! !!

S K o o G HG U N N A R

Mä1dar~Forum
Residensgatan 15,46230 VÄNERSBORG

Tel. 0521·62820 • 010-2878112

(Andreens ~)
en modern järn- o. maskinsffär

0521·621 50
Vånersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde

Vänersborg 0521-281500 Trollhättan 0520-82400
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LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping .
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg ..
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg ..
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg .

* MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland .
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ..
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .

MAGNUSSON, PER, Stockholm .
MAHL, LENNART, Särö ..
MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg .
MALM, GÖTE, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg .

* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ...
MELLQVIST, GÖSTA, Åkeriägare, Vänersborg ..

* MILLING, THORE, flygtekniker, Vänersborg .
MOLLBERG, PER-OLOF, Kommunalarbetare, Vänersborg .

* MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .
MOLNIT, PER,Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
MOSSBERG, ERIK, F, Länshälsovårdskonsulent, Vänersborg .
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare. Vänersborg .

* MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm ..
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde ..
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg ...

* NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg ..
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .
NILSSON, HANS, Skene .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg .

* NILSSON, CARL-ERIK, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge ..
NILSSON, NILS, Brålanda .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ..

** NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
* NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .

NISSEN, PETER, I:e antikvarie, Vänersborg ...
* NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .

NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .

1953
1946
1936
1926
1933
1940
1953
1938
1918
1925
1913
1943
1940
1965
1936
1928
1921
1945
1922
1927
1924
1919
1925
1919
1937
1915
1931
1923
1951
1958
1966
1964
1925
1944
1923
1913
1954
1920
1943
1935
1923
1925
1926
1908
1923
1947
1909
1937

55
93
89
64
76
80
85
97
84
91
49
72
65
95
97
80
96
80
70
81
52
77
54
75
85
82
90
66
87
95
85
83
56
83
88
83
94
66
92
96
78
80
89
41
58
81
53
81
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Allt i sybehör
Nya Husqvarna

Symaskinservice

VBG:s SYCENTERAB
Köpmansgatan 2, Vänersborg
(Mitt emot Biblioteket)
Tel. 0521-71 10 90,71 1830

NU
FINNS
ÄKTA

HAVANNA
CIGARRER

Vi har allt i tidningar och tidskrifter

Full fart
till

Glass
målet
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Trestad Center, Tel. 0521-255335



NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .
NORDQUIST, HANS, Vänersborg .
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, Ulricehamn .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ..
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ..
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

* NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare ..
NÄS, ANDERS, Stud, Vargön .
ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg ..
ODELlUS, SVEN ERIK, Vänersborg ..
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLANDER, TÅGE, Göteborg .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .

* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ..
* OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ..

OLSSON, GERT, Stadsarkitekt, Vänersborg ..
* OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem .

OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg ..
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..
OLSSON, ROGER, Vänersborg ..

* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ..
OLSSON, STIG, Väktare, Vänersborg ..
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ..
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ..

* PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem ..
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda ..
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg .
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping ..

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg ..
* PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg ..

PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg ..
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .

* PERSSON, THORE, I:e byråsekr, Vänersborg ..
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .

* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ..

1916 87
1925 95
1963 92
1930 77
1944 90
1935 89
1922 89
1928 58
1967 95
1977 94
1934 79
1957 79
1913 79
1921 95
1938 91
1921 60
1929 48
1933 89
1918 72
1956 83
1935 75
1928 78
1969 93
1949 72
1938 79
1945 83
1919 74
1937 88
1930 82
1933 76

1910 52
1947 76
1960 85
1965 85
1942 76
1946 94
1965 85
1937 65
1909 54
1957 88
1974 90
1948 95
1925 77
1919 70
1919 80
1939 95
1943 71
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

EKONOMIKONSULTAB
ROLFJACOBSSON
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"Vi skattar Er lyckliga"
Södergatan 28, Vänersborg, tel. 0521-16464

draganordningar
för personbilar

~~BRINK
Brink Sverige AB

Industrigatan 8
46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273600
Fax. 0521-273601



PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ..
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg ..
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (/992) ..
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping ..
PETERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg ..
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön ..
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön ..
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg ..
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .

* PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980) ..

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim ..
* RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .

RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ..
* RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla ..
* RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .
* RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
* REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg ..

ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan ..
ROSELL, SVEN ÅKE, Frändefors ..

* ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv ..

* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan .

* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem ..
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem ..

RUDBERG, STIG, Professor, Lund ..
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg ..
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYDBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp ..
RYDBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg ..
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm ..
RYDING, JÖRGEN, Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Vänersborg ..
RÅGVIK, HARRY, Enhetschef, Vällingby .
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg ..
SAHLIN, EDGAR, Fhandl. Vänersborg .

* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ..
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, BÖRJE, Arbetsledare, Örebro ..
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg .
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg .

1941 94
1923 77

1925 81
1937 86
1962 92
1932 92
1919 93
1957 96
1971 94
1947 94

1923 52
1929 66
1914 55
1948 88
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60
1907 66
1935 92
1936 96
1923 55
1908 83
1938 71
1945 79
1946 58
1940 58
1920 76
1916 79
1937 84
1940 90
1932 90
1922 84
1953 96
1910 84
1936 96
1924 94
1910 86
1945 50
1939 85
1980 87
1951 95
1977 87
1948 81
1987 89
1913 89
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VANERSBORGS MALERI
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 112 25

Vi utför under ansvar alla slag av
MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

När det gäller bi/köp~
Gör som de flesta ~IIJ'

Välj Ford hos

Det kompletta bilföretaget
med kunden i focus

Trestad Center
Stampgatan 12, Tel. 0521-25 56 60

- Säljande samarbete på 190 orter - '

- ~VENSK fASTl6HETSFÖRMEDLlN6
Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MAKLARFORETAG
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SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg .
** SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .

SANDELMARK, EINAR, Avdelningsschef, Vargön .
* SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .

SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Kioskägare, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla ..
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan .
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg ..

* SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg ..
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .

* SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa ..

* SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SKOOGH, FRANK, Sjökapten, F.S. Helsningborg .

* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen ..
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg .
SKOOGH, JAN-OLOF, Byrådirektör, Vänersborg .

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ..
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg ..
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, BiIlackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg ..

* SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .

STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg .
STENBERG, BERTIL, Kapten, Vänersborg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg ..

** STENSTRÖM, LARS, I:e Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ..
STERNER, ANDERS, Instrumentkontroll, Vänersborg ..

** STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STRAND OLLE, Vänersborg "
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .

1933 76
1911 34
1910 78
1909 62
1923 81
1936 92
1923 57
1957 96
1925 82
1925 74
1924 74
1930 84
1957 76
1932 76
1918 69
1922 79
1933 52
1958 81
1943 79
1917 58
1944 94
1973 94
1930 77
1926 87
1926 80

1937 69
1979 95
1952 95
1925 58
1949 92
1983 95
1953 83
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1948 83
1933 82
1921 97
1939 74
1905 30
1937 76
1955 94
1923 47
1915 81
1931 93
1921 75
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TAXI
VÄMIISBOIG

HERBERTS

Residensgatan 16, 462 33 Vänersborg, 0521-100 39
Storgatan 13,46431 Mellerud, 0530-10012

SUNE FREDMAN

Marierovägen 25, 46237 VÄNERSBORG
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479



STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg .
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ..
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, GILLBERT, Konditor, Vänersborg .
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MAGNUS, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, Eljngenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Partille .
SWItREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .

* SWAREN, STEN, f.d Landstingsdirektör, Vänersborg .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .

* SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .

** SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .

SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön ,
SVENSSON, ELVING, Resemontör, Vänersborg .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, REINE, Vargön .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna .

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

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter .

1931
1960
1920
1939
1934
1936
1944
1927
1925
1934
1931
1927
1940
1936
1917
1942
1938
1924
1966
1975
1962
1952
1937
1943
1904
1906
1964
1923
1957
1944
1916
1932
1924
1943
1926
1916
1914
1975
1950
1952
1952
1920
1972
1945
1942
1910
1916
1954
1947

75
85
76
82
67
88
95
83
80
84
91
94
82
75
94
85
79
84
84
94
84
85
79
96
73
70
88
48
94
79
43
64
93
90
93
86
93
76
76
80
80
80
72
96
92
35
42
81
95
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Försäljning och service av: .-
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio
Service på radio, TV, video, videokameror
Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

00
Auktoriserad

anlennlHllVice

110

Onsjö Företagsby, Box 1620, 46228 Vänersborg, Tel. 0521-665 00

SPECIALRESOR
•• o

AR VAR SPECIALTET!
BEKVAMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

• F~RETAGSRESOR 0521.. SPORT·
• FORENINGSRESOR OCH I_'
• GRUPPRESOR 66666 IDROTTSRESOR .,

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~ .

fi:IIJ:nn VL VÄNERSBORGS•." ~~~~!!!!~.~IK8'~:;::::·'::~···::
Svetsargatan 5, Torpa ind.område

PHILIPS
TV - VIDEO

Fri hemkörning och installation



SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ..
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .
TALLBO, BO, Sportchef, Vänersborg ..

** TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ..
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ..

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ..
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) ..
** THERNQUIST, OLE, f.d Handelsträdg.mästare, Vänersborg,

Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ...

* THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ..
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg ..

* TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås ..

TIBBLIN, RONNY, VerkstadsarlJetare, Vargön .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg ..

** TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem ..
TURTELL, KLAS, Student, Malmö ..
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala .
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg ..
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ..

* ULVEGÄRDE, DAG, PoI.mag. Belgien .. ..
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors .
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ..
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ..
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överIäk, Vänersborg ..

* WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
Innehavare av Gillets medalj (1989) ..
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ..
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WALTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön .
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ..

1948 95
1955 92
1916 91
1960 84
1933 66
1940 83
1933 83
1952 95
1916 46
1944 69
1953 87

1939 50

1911 30
1955 88
1924 80
1922 55
1935 79
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76
1936 76
1922 83
1963 82
1905 18
1970 96
1942 80
1933 85
1948 95
1956 88
1931 87
1919 75
1941 69
1947 95
1949 80
1943 89
1942 85

1932 51
1960 71
1943 85
1939 94
1964 92
1930 82
1937 90
1927 77
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Vi ger personlig service

Reciovisningsbyrå.n
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG

GÖRAN HAGBORG
Tel. 0521-66390

KJELL THERNQUIST
Tel. 0521-60855

Vänersborgs Bokhandel
Kungsgatan 5, Box 88,462 21 Vänersborg

Telefon 0521-679 00.Telefax 0521-71 10 51

KYL - FRYS - TVÄTT- DISK - SMÅEL

SYMASKINER - BÅTAR - MOTORER

Skyttegatan 3 - Tel. 0521- 613 50,17216 - Vänersborg
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WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm .
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm ..
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm .

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad .
* WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla ..
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan ..

WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg ..
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Trollhättan .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ..
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
WENNHAGE, PER, Civ. ing., Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

* WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ..
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .

* WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ..
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ..
WESTERBERG, JACK, Målaremästare; Vargön ...
WESTERBERG, LARS, Vänersborg .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ..
WESTWELUND, ÅKE, Kamrer, Solna .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Väneniborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

** WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ..
WIBERG, ERIC, F.domänintendent, Vänersborg .
WIK, INGEMAR, Vänersborg ..

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
WULF, GUNNAR, Direktör, Stockholm ..
VÄNERLÖV, INGEMAR, Spec.lärare, Vänersborg .

* WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ..
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .

* ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
* ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ..
* ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg ..

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ..
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ..

** ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla ..
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ..
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1966
1923
1925
1935
1936
1952
1944
1917
1940
1924
1928
1923
1950
1938
1945
1904
1912
1940
1950
1935
1944
1928
1916
1945
1917
1950
1920
1958
1930
1923
1944
1922
1924
1934
1934
1937
1920

82
83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
80
80
60
80
72
77
84
76
76
90
81
77
80
74
75
28
87
96
63
95
94
53
83
88
64
64
55
74
75
61
95
46
85
95
93
90
74
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Antal medlemmar 902
*tilldelade 25-årstecknet

**tilldelade 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8
Årsavgiften är 120:-

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
462 34 Vänersborg

Välkommen
på en nostalgitripp
tillbaka till 60-talet

~
Box 140
462 22 Vänersborg

Love me
tänder...

Edsgatan 23 • tel 0521-71 1888

114

Team
ALONEN

Modern munvård inom
PRAKTIKERTJÄNST



Att välja rätt

FASTIGHETSBYRÅ
är början till en bra affär

~V~p.ersborgs

~MAKLAREN
Sundsgatan 25 - Vänersborg

0521 - 128 00

Vänerhamn
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

Skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare
0521-67895

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VANERSBORG TEL 104 14
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REKLAM & GRAFlSKA AB

Inte slör;t, men vockrost!

Regementsgatan 29·46232 Vänersborg • tel 0521·621 95· fax 0521·168 08

VÄLKOMMEN
till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, tel. 0521-660 55

BILSPEDITION INRIKES AB

DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-2604 00



NUSVAGNIHUSI'

Trestad Center - Vänersborg - 0521-25 53 30

Poul Olsens
Frisersalonger AB

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg
0521-66830
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utssons
Bo Knutsson

Kungsgatan 3

Lävvägen4
Vargän

Vänersborg 0521-66077

Telefon
0521-220700

Högtidskläder
uthyres

Frackar - Smokingar - Svarta kostymer

Edsgatan 1 c, VÄNERSBORG
Tel. 0521-10336
Herrekipering Herrkonfektion
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld- och silver
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

MAKLARKONSULT
Lennart Hansson

Kyrkogatan 15, 462 33 Vänersborg,
Tel 0521 - 19740, Fax 0521 • 7114 11

Förmedling och värdering av fastigheter

BOUPPTECKNINGAR
ARVSKIFTEN· TESTAMENTEN· DEKLARATIONER

.'BLOIIIOGIWI"
interflora~ -

BLOIIOGIWI"

~AqUisL
flJ~./imtdeL.

Box 1, Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-10063,62220
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LEDANDE
DRAGKRAFT

I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av lastfordonsutrustning,
med dotterbolag i såväl England som Norge och Danmark. VBG:s första produkt var

lastvagnskopplingar,som /L!lm:ll,adegrundenförtöretagets
framgångsrika utveck- _ Hng. Iproduktprogrammet
ingår numera även vänd- - skivor,Onspotautomatiska
snökedjor, Armaton flak- stolpar och bromsskive-
svarvar - produkter med kvalitet och egenskaper utöver det vanliga, som uppskattas
av miljontals användare världen över.

VBG PRODUKTER AB, BOX 1216,462 28VÄNERSBORG.TElEFON 0521·27 77 00, FAX 0521-648 61.

Senapen som
Vänersborgs Söner Gille

"/

CJoiSse5 "

~
91emitJgtJde c5el1t1jJ

/.

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27 VÄNERSBORG 0521-17300

GODISBANKEN
Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis

120

• Kylda drycker
• Tips on line

• Glass
• Lotter

• Tobak
• Tidningar
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N......

AFFÄRSJURIDIK

FAMILJERÄTT' SKADESTÅND' BROTTMÅL

KONKURSER' FÖRSÄKRINGSÄRENDEN' FASTIGHETSRÄTT

HYRES- O ARRENDERÄTT • BOUTREDNINGAR' TRAFIKRÄTT

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP' RÄTTSSKYDD

ADVOKATERNA
BERNLING . BOBERG . CEDER

Box 12 . KUNGSGATAN 9 . 46221 VÄNERSBORG

TEL 0521-66200' TELEFAX 0521-66229



Styrelseberättelse

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1996. Gillets 91:a verksamhetsår.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 24 april och till
Högtidsstämma Allhelgonadagens afton den l november.

Gillebrodern Sven Axel Sterner har tilldelats Gillets 50-årstecken och
gillebröderna Orvar Berger, Lennart Johansson, Dick Magnusson, Gustaf
Olsson, Rolf Olsson, Björn Ranemyr, Thomas Ekstedt och Bo Werner,
Gillets 25-årstecken.

Under det gångna året har Gillet delat ut Ungdomsstipendiet för för
sta gången, deponerat en målning av Lennart Torstensson på Residenset,
påbörjat en ordentlig genomgång och strukturering av Gillets arkiv och
påverkat kommunen att försköna vår stad.

Gillet har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Dessutom
har styrelse och beredningsnämnd varit samlade för att sköta hus och
trädgård vid Gillets lokaler på Kronogatan.

Gillets Årsskrift har utkommit med sin 65:e årgång.
Vid Högtidsstämman omvaldes Stig'Larsson till Förste Ålderman.

Inom sig har Styrelsen för innevarande år utsett Kjell Thernquist till
Andre Ålderman, Göran Hagborg till Kassafogde, John-Olov Ericsson
till Gillevärd och Göran Ahlin till Gilleskrivare.

Vänersborg i mars 1997
Stig Larsson

John-Olov Ericsson

Göran Ahlin

122

Kjell Thernquist

Mauritz Björnberg

Göran Hagborg

C-VWahlin



o

Arsbokslut 1996
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet ..
Ränteintäkter Fonder .
Övriga intäkter .

100320:
33339:
20761:
17250:-

171670:-

Kostnader
Kostn årsskrift .
Annonsintäkter .
Netto .
Lokalkostnader .
Telefon porto .
Sammanträdeskostn .
Medlemsregistrering ..
Uppvaktningar .
Annonsering ..
Övriga kostnader .
Skatter fonder .

Årets överskott .

67319:
.I. 21 750:

45569:
50668:

6516:
l 684:
9160:
6973:-

995:
28234:

655:
150.454

21 216:-

171 670:-

Balansräkning 1996 1231
Tillgångar
Kassa bank postgiro 267 394:-
Fonder 597600:-
Fordran övrigt 9782:-
Inventarier 45 000:-

919776:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder 15.417:-
Eget kapital Fonder 591 944:-
Eget kapital Gillet 312415:-

919776:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper
och förvaltning för 1996, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenska
per och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi
ansett nödvändiga. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande
de till oss överlämnade handlingarna, bokföreningen, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen
avser

Vänersborg den 16 april 1997

Kent Lång
Granskningsman

Bengt Flink
Granskningsman
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Räkenskapsgranskare

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1996

Styrelse
LARSSON, STIG, Direkiör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 (1974)
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Gilleskrivare 1995 (1990)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
WAHLiN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Bisittare 1994 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
BERGER, GUNNAR, Ersättare 1995

Beredningsnämnd
GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND HÅKAN, Jur.kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare

Årsskriftsnämd
LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör

LÅNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
BOMAN GÖRAN, Regionehej, Ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjort
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Jansson
fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1964-1973
1973-1979
1980-1990
1991-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Åldermansarntidigt som
styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
IVÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE

l:a åldermor:
2:a åldermor:
l:a gilleskrivare:
2:a gilleskrivare:
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivare:
Siffergranskare:
Ersättare:

Mary Janson
Inga-Lisa Sunderfors
Greta Brorson
Britt Johansson
Annette Ande1ing-Ma1mberg
Birgitta Robertson, Britt Johansson,
Anita Nilsson, Maj-Brith Wallin
Eivor Sha1in, Inger Johansson
Marianne Bemtson
Maj-Britt Mellqvist
E1vy Andersson, Gunvor Emilsson
Birgitta Högström, Gun Joelsson
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Bakre raden fr. vänster John-Olof Ericsson, Göran Ahlin, Göran Hagborg, Carl-Viking Wahlin.
Främre raden fr. vänster Kjell Thernquist, Stig Larsson, Mauritz Björnberg.
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Västgöta regementes musikkår
(1917 - 1927)

Sammanställt av Lennart "Skomakarn" Olsson
Uppgifterna är tagna ur Bo Westhalls historik Musiklivet i Vänersborg

från 1900-talets början t.o.m. år 1950

Regementes musikkår med trupp på marsch. l bakgrunden synes gamla Apotekshuset.

Militärmusiken äri Sverige av gammalt datum och har utgjort en musik
kulturell faktor av stor betydelse. I militärmusikens uppgifter ingick att
också spela för ?.llmänheten. I en statlig utredning 1916 uttalades att
"genom ingen annan organisation med musikkulturell uppgift kan en så
stor del av svenska befolkningen nås som genom militärmusiken". På
1800-talet och i början av 1900-talet besöktes Vänersborg tidvis av olika
militärmusikkårer, som gav konserter, men den 15 december 1916 bör
jade det skede i stadens historia, som kan rubriceras "Vänersborg som
militärstad". Då förflyttades nämligen det gamla anrika Västgöta rege
mente från Axvalla hed till Vänersborg och militärmusikema kom un-
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der ett tiotal år·att spela en betydande roll i stadens musikliv. Under
åren 1917 - 1927 gav regementsmusikkårens åtskilliga egna och med
verkade i många andra konserter i staden, ofta till förmån för välgö
rande ändamål. Militärmusikema, särskilt blåsarna, medverkade i regel
vid orkesterkonserterna och kårens musikdirektörer - Gustaf Molander
och efter honom Nils Wieslander - fungerande som dirigenter vid or
kester- och körkonserter, Molander regelmässigt som ledare vid dåva
rande Vänersborgs Orkesterförenings konserter.

Flera av militärmusikerna - bl a musikfanjunkarna Linden, Söder
lund, Birger Johansson och Gerhard Bergstrand samt musiksergeanten
Nyberg - deltog också i folkskolans frivilliga musikundervisning som
lärare och ledare av skolans gossorkester. Den stora publiken kom emel
lertid mest i kontakt med militärmusikerna när dessa under åren 1917 
1927 på söndagarna under sommarhalvåret höll konserter i Plantaget.
Dessa konserter blev ett stort folknöje liksom de kvällskonserter musik
kåren under flera år sommartid gav på Strömsborg, då konserterandet
skedde från en paviljong i trädgården till glädje för flanerande väners
borgare. Sedan militärmusikerna tre sommrar - på vederbörande
regementschefs anmodan - utan någon ersättning givit friluftskonserter
i Plantaget, föreslog ledamoten i stadsfullmäktige, löjtnant Gillners, att
fullmäktige skulle bevilja musikkåren ett lämpligt bidrag "såsom upp
muntran för det nöje musikkåren genom nämnda konserter bereder sta
dens invånare". Drätselkammaren tillstyrkte ett belopp av 200 kr, men
fullmäktige beviljade 300 kr. Sedan det upplysts, att musikkåren årli
gen ämnade ge tolv friluftskonserter "och detta trots en många gånger
ogynnsam väderlek", överlämnades i fortsättningen varje år 500 kr till
regementschefen för att såsom gratifikation tilldelas musikkåren som,
enligt en artikel i ELA 1923, "nästan håller på att skämma bort oss med
friluftskonserter". Jämte dessa friluftskonserter förekom det, att musi
kerna spelade för patienterna på lasarettet och Dalbobergens sanato
rium, och jag minns, att de också medverkade vid Skyttegillets s k
barnbaler i stadshusets stora sal. I Plantaget fanns före år 1918 ingen
musikestrad. I ELA omtalades i juli samma år, att "en musikpaviljong
har uppförts genom drätselkammarens försorg i stora Plantaget härstä
des, en åtgärd, som hälsades med bifall av i första rummet regementets
musikkår, men även av allmänheten". Ett par veckor senare inflöt i
samma tidning en artikel, så lydande; "Musikestraden i Plantaget är
icke bekostad av staden utan av överskottsmedel från insamlingen för
inköp och uppsättande av Bältesspännarna. Det är alltså en gåva, för
vilken staden har all anledning att hembära sin tacksamhet". -Det blev
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dock tyvärr ej så många år som vänersborgarna fick höra de populära
militännusikerna spela från musikpaviljongen. Västgöta regemente drab
bades av 1925 års nedrustningsbeslut och med utgången av år 1927
förlorade staden sitt regemente och musikkåren upplöstes. Den nionde
oktober sistnämnda år spelade musikkåren för sista gången i Plantaget.
Signaturen "Nemi" beskriver i ELA vänersborgarnas reaktion sålunda:
"Det låg allvar och vemodsstämning över den tusenhövdade skara vä
nersborgare, som samlats på torget och i Plantaget. Månget hjärta kom
att darra av sorg och månget öga att fyllas av tårar".

Västgöta regemente I 6 i Vänersborg hade under åren 1917 - 1927
regementsmusikkår som förgyllde vänersborgarna med musik
framträdande av olika slag. På den tiden fanns också flera civila musik
sammanslutningar bl.a. Musikföreningen Göta år 1898 -omkr. 1918,
Musikkåren Skandia år 1900 - 1930, Tändsticksfabrikens musikkår år
1918 -omkr. 1928 samt Folkskolans musikkår under 1920.

Efter nedläggning av I 6 regemente och då även regementsmusik
kåren upplöstes bildades Vänersborgs musikförening som efter någon
tid ändrades till den fortfarande aktiva Vänersborgs stadsmusikkår. Detta
skedde år 1928 och några av eldsjälarna från den tiden som kan nämnas
är musikfanjunkarna Gerhard Bergstrand, August Hermansson och Bir
ger Johansson. Ett arv från regementstiden är bl.a. Musikens dag som
firas varje år andra söndagen i maj med revelj och tapto.

Denförsta bussen (lastbil medflak) 1921. På flaket den gästande Vänersborgs stads musikkår. 1
framsätet syssloman Gustav Högberg och chaufören Nilsson.
1baksätet bl andra Robert Johansson och Karl Hansson, Ludvig Andersson och Gunnar Björndal.
Lägg märket till att bilen var kedjedriven och däcken av massivt gummi.
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GossmusikenframförSkomagasinet och Johnson o Kilgrens port. under Birger Johanssons ledning.
Birger syns ej på fotot men hans musikanter är Stig Vänerstam, Arvid Johansson, Olof Öberg,
Esse Johansson, Gösta Hansson, Urban Holmgren, "Pära" Ström, Reinhold Göthberg.

Folkskolans musikkår (1920 - 30-talet)
Denna gossorkester fanns i varje fall under 20- och 30-talen. Det var en
blåsorkester men även utbildning på stråkar förekom och skolan hade
tidvis ett stråkkapell. Orkestern gav och medverkade vid konserter i
och utanför Vänersborg, bl. a i Vargön, Trollhättan och Uddevalla. Le
dare för gossorkestern var olika musiker vid Västgöta regemente, bl. a
musikfanjunkarna Liden, Söderlund, Birger Johansson och Gerhard
Bergstrand samt musiksergeanten Nyberg. Under sina energiska ledare
gjorde orkestern uppmärksammade framsteg.

1925 6/4 i arbetareföreningen: Konsert av Vänersborgs folkskolas
gossorkester. Recension: Pojkarna spelade b1.a. Södermans "Ett bond
bröllop" så att "det skulle gjort sig på vilken förnäm konsert som helst".
Gossarnas framsteg länder de båda musikledarna, fanjunkare Johans
son och sergeant Nyberg till berömmelse.

Musikkåren Skandia (omkring 1900 - 1930)
Kåren - en blåsorkester - bildades omkring 1900 och upplöstes 1930.
Medlemmarna var bl.a Karl Boden, Herbert Nodin, Einar Storm, Oskar
Storm, Johan Olsson, Knut Spetz, Karl Nilsson, Ernst Salin och Oskar
Johansson.
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Tändsticksfabrikens musikkår (1918 - omkr. 1928)
Denna kår - en blåsorkester - bildades 1918 och upplöstes sannolikt i
och med stadsmusikkårens bildande 1928. Några av medlemarna var,
enligt uppgift, bröderna Johan och Knut Pettersson, Sigfrid Preutz och
järnvägstjänstemannen Richard Larsson. De olika musikföreningarna
kämpade också med ekonomiska svårigheter. Det dröjde länge - ända
till 1928 - innan Vänersborgs stad första gången engagerade sig i
musikverksamheten,

Vänersborgs stadsmusikkår (1928 - )
"Reveljen dånade genom Vänersborgs gator Kristi himmelsfårdsdag vid
åttatiden. Det var den - vi vågar hoppas - nybildade musikkåren, vilken,
ett 30-tal man stark, ställde upp utanför ordenshuset vid Vallgatan. Vä
gen togs genom staden och stora människomassor voro i rörelse. Kå
rens första framträdande blev en mycket stor överraskning, ett lysande
resultat. Vi känna oss förvissade om att den rent pekuniära uppmuntran
som musikkåren inte kan reda sig utan, skall kunna lämnas i någon

Vänersborgs Stadsmusikkilr vid en l:a maj demonstration 1932.
Där ser vi bl.a. Henrry Johansson, Karl Herbert Schelin, Ludvig Anderson "Stava", Karl Boden,
Knut Spetz, Oskar Johansson, Gunnar Andersson, Jörgen Hansson "Juva", Birger Johansson
syns i svart kubb. Polisen är Oskar Sundelius. Märk Strömerska fastigheten i bakgrunden.
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form." Detta citat är hämtat ur en artikel i ELA för den 19 maj 1928.
Artikelförfattarens förhoppning om en blivande musikkår kom icke
heller på skam. Några dagar före Kristi himmelsfärdsdag hade på ini
tiativ av dåvarande musikfanjunkare Gerhard Bergstrand i tidningen
intagits ett upprop till inom staden bosatta musiker att samlas i ordens
huset vid Vallgatan för att diskutera bildandet aven stadens egen mu
sikkår. Kallelsen hörsammades av ett antal medlemmar i
Tändsticksfabrikens musikkår, Musikföreningen Skandia, Musik
föreningen Lyran i Vargön och f d fast anställda musiker vid Västgöta
regementes musikkår, och efter en generalrepetition på Holmängen, som
- enligt en protokollsanteckning - utföll "till relativ belåtenhet", före
togs Kristi himmelsfärdsdag ovannämnda marsch genom staden, varef
ter "en kort vårkonsert" avhölls i Plantaget. Söndagen den tionde juni
1928 spelade musikanterna vid en friluftsfest i Dalaborg under ledning
av musikfanjunkaren Bergstrand, och vänersborgarna hade, enligt tid
ningen, "den numera så sällsynta glädjen att få njuta av verkligt god
hornmusik, vilket ej inträffat här sedan den sorgliga dagen, då Västgöta
regemente för sista gången troppade sin fana". Friluftskonserten i Dala
borg hade, genom frivillig kollekt, gett ett startkapital på 99 kronor, och
den 12 juni 1928 beslöt musikerna vid ett möte i VallgateIogen att bilda
en musikkår med namnet "Vänersborgs Musikförening".

Till medlemmar i styrelsen utsågs Karl Boden, Karl Hansson och
Kurt Lindberg och som föreningens ledare musikfanjunkaren August
Hermansson. Musikföreningen fick redan samma år 40 medlemmar.
Efter någon tid ändrades föreningens namn till "Vänersborgs Stads
musikkår". Enligt stadgarna är kåren "en opolitisk sammanslutning av
huvudsakligast amatörmusiker från Vänersborg med omnejd" och kå
rens uppgift "att tillvarataga och främja musikintresset såväl bland de i
orten boende musikerna som och hos allmänheten". Stadgarna anger
också, att kåren" i förekommande fall skall bistå med musik i den mån
av staden eller annorstädes så påkallas". Den 28 juni 1928 hölls en för
sta ordinarie repetition under Hermanssons ledning, samma år erhöll
kåren ett bidrag av staden på 500 kronor på villkor att år 1929 tio kon
serter skulle ges i stadens Plantage, och sistnämnda år påbörjades också
de friluftskonserter i Plantaget, som sedan under så många år glatt vän
ersborgarna. Förutom dessa med staden avtalade friluftskonserter har
musikkåren, enligt åtagande, spelat på olika högtidsdagar - Kristi him
melsfärdsdag, Svenska Flaggans dag, julafton m m - årligen dessutom
givetvis egna konserter och medverkan vid konserter även på ett flertal
orter utanför Vänersborg, givit konserter för välgörande ändamål och
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spelat vid stadens olika vårdinrättningar. Vidare har kåren medverkat
vid av ideella organisationer anordnade sammankomster och fest
arrangemang av olika slag. Fr o m år 1937 har kåren årligen i maj månad
anordnat "Musikens dag" i Vänersborg. Enligt en protokollsanteckning
hade musikkåren redan efter de första tio åren inövat 66 marscher, 13
uvertyrer, 42 valser, 51 fantasier, potpurrier och sviter samt 89 div, andra
musikstycken, och repertoaren uppgick år 1948 till 800 olika
musiknummer. Antalet aktiva medlemmar utgör numera ett 3D-tal och
dessutom har musikkåren åtskilliga elever. År 1949 anslöt sig kåren till
Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar. Trots ibland ogynnsamma
omständigheter - bl a svårigheten att hålla samman en kår av amatör
musiker - kan vår populära stadsmusikkår efter ett intresserat och mål
medvetet arbete nu se tillbaka på 70 -årig värdefull och mycket upp
skattad insats i stadens musikliv.

Kristi himmelfärdsdag år 1928. Upptakten till Vänersborgs Stadsmusikkår. På fotot ses bl.a.
Fanjunkare August Hermansson, fanjunkare Gerhard Bergstrand, fanjunkare Birger Johansson
samt Gunnar Amgård, Karl Hansson, Rickard Larsson, Karl Nilsson, Oskar Johansson, Johan
Olsson, Johan Lindgren, Ludvig "Stava" Andersson, Ernst Hägnefors, Knut Spetz, Karl Boden,
Lindgren och Storm.
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1928 10/6 i Dalaborg: Friluftskonsert av Vänersborgs nybildade
musikkår, 30 man stark, under musikfanjunkare Bergstrands ledning.

1928 27111 i arbetareföreningen:
Stadsmusikkåren.
Recension: En glansfylld konsert De båda för tillfället sammanslagna

köerna voro c:a 40 man. Vänersborg är tämligen fattigt på vackra mans
röster och bristen märks kanske en smula då och då. Så även denna
gång. Men det finns sångarglädje och villighet att åstadkomma gott re
sultat. Stadsmusikkåren går raskt framåt från klarhet till klarhet. Musik
fanj. A Hermanson hade heder av sina gossar och sig själv.

1930 26/8 i Plantaget: Konsert till förmån för musik-och sångledaren
A.F. Lindgren av Stadsmusikkåren under ledn. av musikfanjunkare A
Hermansson. Dessutom av "stadens sångare" - 50 man - under ledning
av Albin Andersson.

Recension: Stadsmusiken, om den får leva och ha hälsan, står snart
på samma höga plan som regementets musikkår. Kåren spelade så det
var en lust och glädje att höra.

1930 26/11 i Folkets hus: Konsert av Stadsmusikkåren och Svea
Dafgård inför fåtalig publik med ett, en!. tidningen, "synnerligen vack
ert och väl valt program". Svea D. ackompanjerades av Aina Nygren.

Recension: Ett synnerligen beklagligt faktum, att vänersborgarna så
litet förstår att uppskatta sin stadsmusikkårs verksamhet. Vid konserten
fick man ett storartat intryck av den samspelthet och goda nyanserings
förmågan kåren besitter. Svea D. sjöng till utsökt ackompanjemang av
AN. ett synnerligen vackert och väl valt program, i vilket sångerskans
mjuka och omfångsrika stämma fullständigt kom till sin rätt.

1930 Juldagen i Folkets hus: Konsert av Stadsmusikkåren och Svea
Dafgård; vid pianot Aina Nygren.

193225/3 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren; diri
gent musikfanj. A Hermansson.

Recension: Välfylld lokal. "Det är rent förunderligt vad kåren segt
och målmedvetet arbetar sig fram. Många motigheter har den haft, men
modet sviker inte gärna den som begåvats med den rätta musikaliska
andan, och den äger våra duktiga stadsmusikanter i rikt mått". Konser
ten gav klart bevis för att kåren numera är mäktig "kräver vilka saker
som helst". Programmet upptog bl.a uvertyren till Lätta kavalleriet, en
fantasi ur Tosca och melodier ur Fridas visor. Till sist Västgöta
regementes marsch.

193328/2 i Folkets hus: Konsert av Stadsmusikkåren till förmån för
de arbetslösa.
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Recension i Länstidn. (Argo): Konsert mycket givande ur musika
lisk synpunkt. Publiken tyvärr fåtalig.

193314/4 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsusikkåren. Dir.: Aug.
Hermansson.

Recension: Musikkåren besitter numera en skicklighet som är be
undransvärd. Man spelade bl.a. Griegs marsch ur Sigurd Jorsalafar,
festuvertyr ur Keler-Belas "Tempelinvigning", uvertyren till "Niim
bergerdockan" och ett potpurri över finska folkvisor. Fanjunkare Jo
hansson spelade zylophonsolo.

1934 30/3 i arbetareföreningen: Konsert av stadsmusikkåren under
fanjunkare A. Hemansson.

Långfredagen i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren.
Första Långfredaskonserten.

1936 6/4 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren.
1937 26/1 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren.
Recension: Kåren har en omfattande repertoar med utdrag ur operor,

marscher, uvertyrer m.m. Konserten fick ett i allo utmärkt framförande.
Kåren var i högsta form och programmet av det verkligt populära sla
get.

28/11 i arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren.
Recension: En lyckad konsert. Synd att publiken ej var talrikare. Folk

tycker förstås att det är bekvämare att sitta hemma vid högtalare och
hörlurar.

28/10 i kyrkan: Konsert av Sångsällskapet Sjung-Sjung, Vänersborgs
Orkesterförening och Stadsmusikkåren. Dirigent: Erik Alvin, Åke
Bågenholm och Aug. Hermansson.

Recension i Länstidn: Vänersborg är på väg att bli en musikstad av
rang. Aldrig tidigare - åtminstone under de sista tio åren - har den saken
manifesterats så tydligt som vid denna konsert, då stadens tre främsta
sammanslutningar gemensamt stodo för en konstnjutning av fullödigaste
slag. Det vokala inslaget har sällan klingat fulltonigare. Sjung-Sjung
står på höjden av sitt bästa kunnande just nu. Både orkesterföreningen
och stadsmusikkåren gjorde vad man väntat och lite till. Den stora över
raskningen var, trots allt, orkesterföreningens framträdande. Att i vår
lilla stad få ihop en stor orkester är bara det ett konststycke, så mycket
mera som man så gott som uteslutande är hänvisad till rekrytering bland
amatörer. Bågenholm och hans musiker äro värda en honnör för sitt
uppoffrande arbete att hålla fru Musicas fana högt.

1939 17/12 i arbetareföreningen: Matine till förmån för svenska
neutralitetsvakten. Medv.: Stadsmusikkåren, Gunnar Hjorth och Hen-
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ning Almqvist samt "Kvartetten Chorus".
Recension: Hjorth och Almqvist sjöng gluntar och kvartetten Chorus

gav en kabaretföreställning.
Fåtalig publik.
1940 22/3 i Arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren.

å
Stadshotellets Festvåning

. lördagen den ~Oemal"SkI.21.....1.
Intt-äde 1 kr. + skatt (1:30).

VANEBsSORGS
STADSMUSlKltAR.

:&;'VHn.-sborgs
'e;;;, ··Stadsm.a$lkkår

o .t< aVhåller}.t*~4&~~~~

J.(9DjSe~tGII.~,li
, ;' 7- -, ".. ..' . - ... .'.- ~

.:4-r:I)e~reföreningens stora;s~l ..
"~agen den 22 :mars i940.

k•. 8,15•.

'( ·.·B~hållfiingend~las~menan
. .Väne.r~borgs luftvärn
"':"och ."",":'::':'"\i ..

;i~i S1~d~'inusikkåren:
"'" ;;';iln~äde l:--kz-!.)

'~,r\~i!',~ ";. ..',. .

Recension: Förnämliga prestationer. Gunnar Hjorth, "vår egen Joel
Berglund, sjöng".

1941 11/4 i Arbetareföreningen: Konsert av Stadsmusikkåren. Dir.:
Musikfanjunkare Aug. Hermansson.

Recension: En glansfull konsert. Populära äro våra musikanter även
om tillslutningen vid deras inomhuskonserter skenbart vittnar om mot
satsen.

31/10 på teatern: Populärkonsert. Medv.: Erik Alvin, kammarmusi
ker Willy Debes, musikfanjunkare August Hermansson, konsertsångare
Karl Rodosi, Guido Vecchi, en manskör om 100 personer, Vänersborgs
Orkesterförening och Stadsmusikkåren.

Recension: W.D. spelade fagott - urstyvt - och R. hade en tjusande
röst. Andreas Rombergs Barnsymfoni anförde Vecchi, liksom de andra
lekkamraterna barbent, i sjömansdress och nedkippade strumpor. Undra
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på om man hade roligt. Gunnar Hjorth debuterade som Vänersborgs
Sven Lilja och allsången ljöd praktfull.

1944 22/11 i kyrkan: Vänersborgs musikförenings andra abon
nemangskonsert säsongen 44 - 45. Medv.: Vänersborgs Orkesterfören
ing, Stadsmusikkåren och en blandad kör om 75 personer under led
ningen av Erik Alvin. Program bl.a. Alvins "Bach", "Nattvardsmusik"
och körverket "Staden".

Recension: Så gott som fullsatt kyrka. Alvins vackra musik efterläm
nade verkligen ett starkt och bestående minne.

19468/12 i Folkets hus: Konsert av Stadsmusikkåren. Dirigent: mu
sik fanjunkare A.Mossberg.

På initiativ av försvarsområdesbefälhavaren för Fo 34, översten Sö
ren Tilly, iklädde sig Vänersborgs Stadsmusikkår i slutet av 1950-talet
även hemvärnets uniform för att kunna uppträda som Hemvärnets mu
sikkår, Vänersborg.

Vänersborgs hemvärnsmusikkår har gjort framträdande vid
hemvärnets större övningar, adventsvesprar samt med konserter vid FBU
kursgård, Källviken. Härutöver uppträder kåren på Nationaldagen varje
år och vid olika idrottssammanhang. Kåren har också vid ett par tillfäl
len deltagit vid Soldaterinran samt gjort spelningar för Bohus bataljon.
Hemvärnskåren har 1984 gjort en Högvaktsspelning som kröntes med
beröm.

Hermansson, August f 1874

Musikfanjunkare. H. böljade sin bana som musiker redan i 14-årsåldern
i en hornmusikkår i Tierp. Fick sin första militäranställning 1894 vid
Vaxholms artillerikår men efter två år övergick han till Västgöta rege
mente, då på Axvalla, för att senare följa med till Vbg när regementet
flyttade dit, 1907 spelade han i Sthlms konsertförening. Åren 1908 -15
uppehöll han musikdirektörstjänsten vid Västgöta regemente, 1908 
14 tillhörde han också Göteborgs symfoniorkester som tubist. Mest känd
i Vänersborg, Trollhättan och trakten däromkring har H. blivit genom
mångårigt högt förtjänt ledarskap för olika amatörmusikkårer i Väners
borg, Trollhättan, Sjuntorp m.fl. orter och deras konstnärliga standard
har huvudsakligen varit hans förtjänst.
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vid

Avd. I.

Dirigent GERHARD BERGSTRAND

Jubileumsmarsch G. Bergstrand

Den lille bysmeden Polka intermezzo G. Bergstrand
(Solist Sören Johansson 11 år)

I

I

Lustspel Ouverture .

Zigeunerliebe Walzer ..

Avd. Il.
Dirigent GUSTAV HAMMAR

Suite Balett ..
Entree Mazurka
Pissicatti
Valse Lente
Largo
Final Galopp

K. Bila

F. Lehar

c. Popy
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Landkending...... E. Grieg
(Solist Gerhard Bergstrand)



Vid sin Eriksgata 1951, samspråkar Konung Gustav Adolfmed Stadsmusikkårens ledare August
Hermansson.

Från vänster Gunnar Arngård, Birger Johansson, Karl Nilsson, Ernst Magnus Hurtig, Sven
Åkerfeldt, Bengt-Arne Johansson, Kenneth Karlsson, Lasse Larsson, Bo Lundborg, Bengt Sthare,
Karl Boden.
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Birger Johanssons pojkar där man kan urskilja: Kjell Nilsson, RolfGillberg, Kurt Andersson, Åke
Fagerström, Kent Arnilstam, Ingemar Hassellind, Sören Johansson. 1953.

Tillförmånför Barnens dag såldes ett vykortföreställande Vänersborgs Folkskolors Musikkår i
nya uniformer. Mitt bland alla musikerpojkarna sitter läraren Birger Johansson. 1955.
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De flesta musikkårer brukar ha en sextett som spelar brunnsmusik vid olika evenemang. Några
gånger under 1970 -taletbildade Vänersborgs Stadsmusikkår detfortfarande aktuella Wenerblecket.
Här sitta några av medlemmarna med Skräcklestugan i bakgrunden, i uniform modell Ä.
Från vänster Karl-Erik Svensson bas, Ernst Olsson basun, Kurt Andersson basun, Arne Olsson
horn, Kjell Berntsson trumpet, Åke Fagerström trumpet. På trummor längst bak syns Håkan
Thunberg. Birger Sjöbergspelen 1980.

Musikens dag. På Norra Klinikerna i Konsert.
Erik Larsson, Lennart Olsson, Axel och Sven Åkerfeldt trumsektionen.
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Vänersborgs Stadsmusikkårs trum ochjlöjtkJ1r bildades 1996 och har därefter gjortjlera bejublade
framträdande. 1februari 1997. Bandy-VM: En storföreställning med Konung, Landshövding och
fullsatt isstadion i strålande sol. TrumkJ1ren gjorde enfin insats på isen och hälsade Kungligt. Alla
som har uttalat sig om TrumkJ1rens framträdande tyckte det var ypperligt.

350 års Jubileet i Vänersborg den 6 juni 1994. Vissa högtidliga cermonier förekom. Bl.a fick
Stadsmusikkårens fanbärare Nils Nilsson taga emot en fana till kåren ur Carl XV1 Gustafs hand.
1 talarstolen bevakar komrrmnfullmäktiges ordförande Börje Wiberud överlämnandet.
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Högvaktsspelning 30 -31 maj 1984. På väg uppför Slottsbacken Stockholm. Hemvämstrumslagare
Jack Brennelid. Första raden från vänster Stefan Wiktorsson, 1ngrid Gustavsson, Sven Söderlund,
Katarina Lidre, 1ngemar Hassellind.

Lennart "Skomakarn" Olssonfödd 1928 i Blåsut, Vänersborg.
Avslutad skolgång i folkskola och läroverk, och efter jobb på
några olika arbetsplatser inom staden, anställd 1951 på TELl,
Vänersborg.
1958 - 1976 vid Televerkstadens stationsbyggnadsavdelning,
Nynäshamn som resemontör och arbetsledare.
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Politiker stjälper - och hjälper
av Arne Kärvling

Under mina fyra decennier som journalist i Vänersborg, har det ibland
kommit frågor från intresserade människor om vad som egentligen hände
i det som syntes hända. Det är ju så, att när man står mitt uppe i händel
sernas centrum, så kan det beroende av olika orsaker vara svårt, ja,
omöjligt att ge information om allt som har hänt, eller som planeras
hända. Det gäller då för kommun, företag och människor helt avgö
rande beslut.

I början av 1980-talet drabbades världens stålindustri aven kraftig
nedgång, och International Iron And Steel Institute sände ut allvarliga
varningssignaler. Jag gjorde i november 1982 en intervju med dåva
rande VD Stig Tjernström vid Vargön Alloys, vars kunder ju var och är
stålverken, om läget för företaget. Han underströk kraftigt, att den lång
siktiga bedömningen inte visade tecken på någon uppgång. Läget var
allvarligt.

Intervjun hann inte publiceras förrän ett ännu värre hot mot företaget
blev känt. Företaget SwedeChrome - ägare SKF Steel - planerade att i
samarbete med bland andra Malmö kommun uppföra en nyanläggning
för tillverkning av ferrokrom enligt den så kallade Plasmachrom
eprocessen. Det var kommunalrådet Nils Yngvesson, Hans Cavalli
Björkman med flera i skånemetropolen som låtit sig övertygas om att
metoden var överlägsen och att hundratals nya arbetstillfällen skulle
skapas i en region som hade sysselsättningsproblem. Genom sina för
bindelser lyckades herrarna få med sig bland andra, 4:e AP-fonden och
en rad andra företag och personer med stort inflytande. En intensiv lob
bying bedrevs, och exempelvis VD Karl-David Sundberg vid SC vand
rade ständigt runt i de olika statsrådskanslierna.

-Han uppträder som beslutsmässigt statsråd, klagade en av sekrete
rarna för mig.

Självklart skulle Vargön Alloys drabbas hårt aven ny och inhemsk
konkurrent på en internationell marknad med synnerligen stor överka
pacitet. Men det verkliga hotet kom från politiker i den yttersta besluts
positionen: Kommunministern Hans Gustafsson, under vilken ärendet
hamnade, hade enligt samstämmiga uppgifter lovat att, efter våra för
hållanden då, gigantiska statliga bidrag skulle utgå till projektet. Alltså
- man skulle satsa svenska skattepengar för att skapa nya jobb i Malmö
på bekostnad av nedläggning och arbetslöshet i Vargön. Tusentalet
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människor kunde bli arbetslösa på Alloys, hos underentreprenörer och
inom transportsektorn. Otroligt!

Nu gällde det att agera snabbt. Konsekvensutredningar gjordes, re
gionala riksdagsledamöter tog upp frågan på riksplanet, representanter
för regionens näringsliv uppvaktade statsråd och regeringens experter.
De fackliga organisationerna jobbade hårt, och LO-sektionens Stig Nils
son och Allan Norlin, Metan, åkte upp till Stockholm och talade med
Metallbasen Leif"Blomman" Blomberg, som talade med LO -ledningen
och regeringsmedlemmar samt gick ut mot Malmöprojektet i fräna ut
talanden. Länsstyrelsen med landshövdigen von Sydow och senare ef
terträdaren Göte Fridh gjorde som alltid sitt, och mer därtill. Ja, till och
med bankvärlden reagerade. Det var sparbanksdirektören Karl-Erik
Andersson, som genom sin position inom sparbanksrörelsen hade kon
takt med fackligt-politiskt verksamma socialdemokrater på hög nivå,
och fick några av dessa att tala för Vargön-intressena.

En liten grupp, som svetsats ihop under de ständiga striderna för att
bevara Teli kvar i Vänersborg, var också i aktion så där lite vid sidan
om, men med full insyn i allt som hände. Det var LO-sektionens ordfö
rande Stig Nilsson, som under åratals hårt arbete i striderna för att be
vara Teli kvar i Vänersborg, hade gedigen erfarenhet av lobbying rakt
upp i maktens korridorer. Även jag hade tillfälle att delta, och under
våra kontakter stod det så småningom klart att en direktkontakt med
Olof Palme var det enda som skulle kunna få regeringen att dra tillbaka
det utlovade Malmö-stödet. Men hur skulle detta gå till?

En dag ringde Stig mig och förklarade, att han övertalat ett par perso
ner i ledande ställning att skriva under ett brev till Palme, och att han
lovat skriva det brevet. Och nu gav han mig i uppdrag att författa detta!

Detta var på en torsdag och brevet måste vara klart på lördag förmid
dag, för på eftermiddagen hade jag bokat flygplats för utlandsresa. Stig
Tjernström, som jag känt i många år, hade alltid varit öppen och berät
tat om sitt företag, om problem, utvecklingsmöjligheter och allt vad det
nu var, så jag visste ju ganska mycket. Dock, jag måste bli helt upp
daterad, och det skötte nytillträdande vd Ingemar Widell om på freda
gen. Det var en duvning! På natten författade jag en lång skrivelse, och
på lördagsförmiddagen for jag upp till Stig Nilsson - det svåra jobbet
var avklarat! Och Stig åkte runt, fick skrivelsen undertecknad och pos
tade den samma dag.

Men - att ta tillbaka en regeringsmedlems löfte i ett så här stort pro
jekt, det kunde inte ens Olof Palme göra. Så SwedeChrome fick sina
statliga pengar.
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Emellertid - nu återstod för företagsledningen i Vargön att få ett per
sonligt samtal med Olof Palme ifråga om möjligheterna att erhålla
samma stöd för sitt företag som SwedeChrom fått. Men stadsministern
var strängt upptagen, så det verkade inte lätt.

Då dök helt överraskande ett perfekt tillfälle upp. En journalist lycka
des få en snabb intervju med Palme och passade då på att ställa en lite
knepig fråga till honom. Den löd ungefär så här: Känner du verkligen
till landets olika regioner och deras problem? Statsministern skrattade
och förklarade, att det gjorde han nog. Kanske med undantag för Vä
nern... Detta fanns det många som hörde, bland andra företrädare för
Vänerns Seglationsstyrelse. Ordföranden Lars Larsson i Kristinehamn
nappade direkt - vi hade förresten en gång i tiden "lumpat" tillsammans
på A3 i Kristianstad - och sände omedelbart en inbjudan till Palme att
delta i styrelsens årliga resa med Polstjärnan. Denna gång skulle den gå
från Lidköping till Gruvön. Intressenterna inom Vänersjöfarten hade
också länge väntat på ett tillfälle att få tala med landets statsminister om
näringens problem, och nu kom alltså chansen. Och i det här läget hade
Palme förstås svårt att säga nej!

I Seglationsstyrelsen satt Stig Tjernström (!), och resultatet blev na
turligtvis att Göte Fridh och han utbad sig, och fick löfte därom, att få
prata om Vargön Alloysproblem under resan. Stig och Göte ringde mig
och talade om vad som skulle ske, och bad mig att komma upp till
Gruvön för information. Så skedde, och när båten angjort kajen stod jag
där, förstås. Herrarna var nöjda med resan, de hade fått de löften som de
väntat sig. Att de inte behövde infrias ja, det är en annan historia.

Det blev alltså så småningom statliga bidrag till det nya smältverket,
men absolut inte av det format som hade diskuterats bakom slutna dör
rar på kommundepartementet - och som företaget och de olika intres
senterna verkligen hade behövt. .. Gissa om en del personer inte blev
precis förkrossade över beskedet att SwedeChrome trädde i likvidation
några år senare. Och inte blev minerna heller ledsna när de fick besked
om förlusterna: Bland annat hade Malmö kommun satsat 250 miljoner
kronor, SE-Banken enligt uppgift uppemot 400 miljoner, och SKF Steel
närmare l miljard. Läropengar... ?

En intressant upplysning som avslutning: Företrädare för Swede
Chrome-projektet använde ibland smutsiga metoder för att svärta ned
Vargön Alloys. Bland annat spreds det falska ryktet att det var sydafri
kanska kapitalintressen bakom företaget. Eftersom den socialdemokra
tiska regeringen agerat stenhårt för bojkott av just Sydafrika, var det
här naturligtvis ytterst farligt.
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I en intervju i Sydsvenska Dagbladet av den 9 januari 1998 säger
kommunalrådet Christine Axelsson i Malmö följande om kraschen för
SwedeChrome: "Företaget drevs i fem år, men hade tiderna emot sig.
De fallande krompriserna och bojkotten av Sydafrika, som har världens
största kromfyndigheter, låg projektet i fatet".

Vem var det egentligen som hade affärer med apharteids Sydafrika...

Televerkstaden

Från detta är övergången till Televerkstaden följdriktig. Även här dök
det upp beslutspolitiker och ställde till det med jämna mellanrum. Här
fanns emellertid också en betydande skillnad, nämligen en högsta led
ning som älskade att omorganisera, att irritera och att oroa de anställda.
Sanningen är tråkigt nog den, att personalen i Vänersborg år efter år
tvingades leva i konstant oro - hur länge får vi behålla jobben? Och
detta trots att verkstaden var lönsam och trots att den klarade omställ
ningen från mekanik till elektronik på ett bättre sätt än kollegorna vid
övriga enheter.
De anställda hade den enhälliga uppfattningen att generaldirektören,
oavsett namnet, satte samarbetet med LM Ericsson före den egna indu
striella verksamheten. Samma intryck hade också jag, efter att ha getts
möjlighet att läsa alla interna och hemliga rapporter som vällde ut från
överhögheten, utredarna och beslutsfattarna. Och att en GD vid ett till
fälle gick direkt från Televerket till LM innebar alltså ingen sensation
för oss som visste.
I mitten av 1970-talet kom Erik Huss'specialbeställda utredning om
televerkstädernas framtid. De anställda fick via Aftonbladet reda på att
Vänersborgsenheten skulle bli reparationsverkstad och att personalstyr
kan skulle minskas med 850 personer. Motattackerna satte omedelbart
igång på bred front. Personalen hade tillgång till allt material, även det
som egentligen skulle hållas hemligt. Några journalister fick ta del av
allt, även jag, och det drogs igång en våldsam kampanj för att argumen
tera sönder förslaget. Gunnar von Sydow, dåvarande landshövdingen,
kommunala företrädare och riksdagsmän, men framförallt en enig per
sonal med fackliga företrädare av hög kvalite, lämnade ingen besluts
fattare i tvivelsmål om var kunskapen fanns.
Jag hade alltså tillgång till allt material som behövdes, och Stig Nils
son, Sven Högberg och de andra fackliga företrädarna bidrog till att
vässa argumenten. En lång period var lokaltidningen ELA nästan sön
derläst i Riksdagshuset. En kommunikationsminister Norling mycket
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närstående person förklarade för mig i telefon, att ELA under en lång
period helt enkelt var bland de allra mest efterfrågade tidningarna. Kan
ske inte så underligt egentligen, eftersom där fanns alla sakuppgifter
som inte fanns på annat håll.
Norling började förstå att den information han fått av utredare och ex
perter kanske inte var den riktiga: Sakargumenten fanns faktiskt hos
dem som kämpade för verkstaden och sysselsättningen. När han så kom
ner till Vänersborg för att meddela sitt beslut, ja, då blev det en glädjens
dag. Han var en rejäl karl, som utan omsvep erkände att han varit be
redd att lägga ned verkstaden, men att han blivit övertygad om att vän
ersborgarna hade rätt.
Idag kan det sägas - Stig Nilsson och hans medhjälpare gav mig, och ett
par andra journalister, allt som behövdes för att kampanjen skulle bli
saklig och effektiv. När Raymond Werner sedan efterträdde honom och
ständigt nya hot om nedläggning dök upp, så blev det likadant: Allt
material lämnades över till mig. von Sydow var lite mer restriktiv än
sin efterföljare Göte Fridh - som helt enkelt kallade upp mig tilllänssty
relsen för samtal och berättade vad han visste och vad han planerade.
Till sin hjälp hade han sin förtrogne vän och medarbetare Hans Lind
skog, den verkliga arbetskapaciteten, som svarade för en jätteinsats.
Göte satte också sina experter i övrigt i arbete för att rädda sysselsätt
ningen. Han var outtröttlig. Vi som följde honom på nära håll vet att
han var grovt underskattad på vissa håll. Han hade också den ovanskliga
fördelen att ha jobbat som statssekreterare samtidigt som nye GD Tony
Hagström - det innebar i sig en tidsförlängning av driften. Det kom så
småningom fram, att vänersborgarna ansågs vara en fruktad motstån
dare, vilket tyvärr senare fick konsekvenser för olika personer - den
oförskämda behandlingen av Sven Högberg är ett exempel. För min del
tog det sig barnsliga uttryck. Jag kunde inte nå Erik Huss på telefon,
trots många försÖk. Och så långt gick det, att generaldir. Tony Hag
ström vid ett tillfälle nekade att ta mig i hand.
Stig Nilsson ringde mig en dag och berättade att några av "höjdarna"
skulle komma till Vänersborg. Det var VD för Teli Sverige Kai Lervik
och GD Tony Hagström. Jag åkte naturligtvis på kvällen ut till Telis
matsal, där överläggningarna hölls, och väntade på att sammanträdet
skulle ta slut. Det var vinter, bitande kallt och blåsigt. När herrarna
kom, tog först Stig och sedan Kai i hand och hälsade - Kai och jag
kände varandra väl ända sedan den tiden han arbetade som framgångs
rik konsult.
Hagström hajade till när han fick höra mitt namn, och vände helt sonika
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ryggen till. Nu bar det sig inte bättre än att taxi inte hade någon ledig bil
för tillfället, men det hade ju jag. Hagström avböjde dock, och så vitt
jag uppfattade det tvingades han vandra den långa vägen ut till Scandic.
Det gladde mig mycket - förmodligen var jag inte ensam...
En annan historia värd att nämnas utspelade sig när Raymond var ord
förande i facket. Det var konfrontation som vanligt, och dåvarande VD
för Teli Sverige, Per-Åke Edlund, Nynäshamn, var i Vänersborg - dels
för att informera de anställda vid ett möte i Huvudnässkolans aula, dels
för att tala-förhandla med Raymond Werner. Jag kände Per-Åke väl,
han var faktiskt väldigt sympatisk och tillmötesgående när jag talade
med honom.
Vi tre träffades senare på kontoret, där jag skulle få ett längre samtal
med de två. Plötsligt for den lede i mig. Jag plockade fram kameran,
reste mig och sade till Per-Åke och Raymond ungefär så här: Ni är ju
vuxna karlar för f-n. Ta varandra i hand nu så att jag kan visa för alla att
ni trots allt är goda vänner!

Per-Åke tappade bildligt sett hakan, tog en glad Raymond i hand,
och jag knäppte bilden. Denna publicerades med lämplig text i ELA,
förstås, och väckte en viss uppståndelse. Tyvärr fick höga vederbörande
i Stockholm också se den, med följd att Per-Åke fick en fruktansvärd
överhalning. Han omplacerades senare, men det berodde enligt uppgift
på generösa sponsringspengar till en norrländsk ishockeyklubb - hans
son spelade i laget.

En gång kom Torbjörn Fälldin hit som statsminister och skulle tala
med personalen. Besöket inleddes med presskonferens i Frimurarlogen,
och den glömde nog inte många av de närvarande. Runt Fälldin cirkule
rade ett par kritstrecksrandiga unga män, de stack små lappar i hän
derna på honom och uppträdde nonchalant. Jag blev för en gång skull
väldigt arg - här gällde det hundratals vänersborgares jobb, och de upp
trädde på detta sätt. Jag gav Fälldin - och dem - en riktigt rejäl lektion
om Televerkstaden och dess problem. Han blev ju svarslös förstås - det
är ju orimligt begära att en statsminister skall kunna sådana här frågor,
men hans medhjälpare! När han kom till Huvudnässkolans aula för mötet
med personalen så inledde han ungefär så här: Jag har redan fått mig en
lektion - det behövs ingen mer!

Facket lyckades rädda arbetstillfällena kvar under många år. De olika
fackliga företrädarna hade genom sin öppenhet och duglighet blivit
mycket omtyckta av journalisterna, och hade inga svårigheter att nå ut
med sina budskap. En av de journalister som var flitigt i elden och som
genom sina intervjuer och nyhetsreportage gav ett gott bidrag till kam-
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pen, det var nuvarande redaktionssekreteraren vid Radio Väst - Bosse
Adriansson.

Göte Fridh svarade i vanlig ordning för en enonn arbetsinsats, och
hans arbete samt kontakter i kanslihuset i Stockholm bidrog till att bland
annat nya verkstadslokaler byggdes. Dock - dödsdomen hade avkun
nats många år tidigare, och några tiotal miljoner mer eller mindre för att
få lugn och ro under några år - det ansåg herrar nedläggare det vara värt.

I dag visar utvecklingen att televerkstaden, så som den hade misskötts
i alla år, inte skulle ha haft en chans att klara sig vidare. Forsknings- och
utvecklingssamarbetet under många år med LM Ericsson hade inte gyn
nat Teli. I stället skulle man ha satsat på egna högkvalificerade forskare
och utvecklare. Då skulle företaget - om lyckans gudinna samtidigt vi
sat sig vänligt inställd - ha haft en chans. När så inte skedde, ja, då var
utgången i det längre tidsperspektivet given.

Lasarettsområdet

Den kanske allra mest känsloladdade frågan, som har avgjorts under
mina 40 år, det var beslutet att lägga ned Vänersborgs lasarett och er
sätta det med NÄL i Trollhättan. Vågorna efter denna uppslitande stonn
har inte lagt sig än i Vänersborg, och med tanke på hur NU-sjukvården
fungerar, så lär det dröja länge än. Dock - i den frågan har så mycket
sagts redan, att det inte är meningsfullt att här ta upp den igen. Dess
utom är tidsperspektivet för kort. Emellertid är det avancerade spelet
för att ersätta sjukhuset med andra verksamheter mycket intressant.

När beslutet i NÄL-frågan var taget, fanns landstingsrådet och s
ordföranden Håkan Rydbäcks löfte - att hans parti positivt skulle pröva
alla förslag till återanvändning -kvar att bygga vidare på. De borgerliga
landstingsråden Per-Olof Lampers (m), Per Olov Blom (c) och Ingrid
Lindgren (fp) var helt positiva till att hjälpa Vänersborg. De hade ju
arbetat hårt mot utslagningen av lasarettet, och i argumentationen bland
annat pekat på vad som skulle hända med Vänersborg om inga nya ar
betstillfållen kunde skapas.

Detta var en bra utgångspunkt för diskussion och planering, och det
blev ännu bättre när landstingsledningen senare förklarade, att kommu
nen skulle få ha det avgörande inflytandet i frågor rörande lasarettsom
rådets återanvändning. Diskussionerna blev nu många och intensiva.

Inom landstinget hade frågan om att bygga upp en modern rehabili
teringsklinik för norra länsdelen diskuterats en tid. Rydbäck var för att
pröva en förläggning till Vänersborg. Efter utredningar och överlägg-
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ningar var landstingsråden överens i sak. Dock - en grupp läkare ansåg
att kliniken skulle byggas in i NÄL. Bland undertecknarna fanns
medicinklinikens chef Tore Leonhardt, och hans namn vägde förstås
tungt. Emellertid engagerade sig Rydbäck hårt, och efter det att han för
Leonhardt redovisat hur landstingsledningen hade tänkt sig omvand
lingen av lasarettsområdet, accepterade denne förslaget. Han angav
dessutom att det kunde ligga positiva värden i en placering på det vackra
lasarettesområdet. Även Blom hade informerat sig via expertutlåtanden,
och han argumenterade starkt för förslaget. Mäktige FU-ordföranden
Lampers sade för sin del, att efter vad som framkommit var det Väners
borg som gällde, inget annat alternativ. (Ja, det hade han förstås sagt till
mig från allra första början. Han var nämligen djupt bedrövad över de
konsekvenser landstingets handlande medförde för Vänersborg.) Även
Ingrid Lindgren stöttade förslaget.

Vid det avgörande landstingsmötet i Lerum blev det hård debatt inom
s-gruppen - många ansåg att Rehab skulle ligga i NÄL - men dagen
efter accepterade majoriteten Rydbäcks ståndpunkt. Johnny Nilsson i
Trollhättan gick upp och förklarade att han var emot men att han ändå
skulle rösta för. Ja, det var onekligen en poäng.

Under tiden framfördes inom kommunen olika förslag till vad som
kunde inrymmas på området. Eftersom landstinget behövde en special
bassäng för Rehab, verkade det vettigt att bygga en ny badanläggning
samtidigt med denna. Göran Ericsson stod nämligen beredd att gå ut på
entreprenad med en flermiljoners utbyggnad av badet på Sportcentrum.
Om det projektet skrotades, badet där lades ner samtidigt med att Hal
levibadet såldes eller uthyrdes, så skulle allt i slutändan bli till det bästa.

I sammanhanget togs också frågan om vattenrening- och
avloppsreningsverken upp. Dessa hade byggts ut och dimensionerats
för sjukvårdens behov, och när såväl den somatiska som den psykiska
sjukvården försvann från kommunen, skulle invånarna få en ytterligare
ekonomisk belastning. Ett omvandlat lassarettsområde med olika verk
samheter och bassänger var alltså välkommet.

Lasarettet annonserades ut och flera spekulanter anmälde sig. Den
ideale köparen skulle vara den, som kunde utföra ombyggnadsarbetena
i egen regi, var ute efter långsiktighet, hade erfarenhet av fastighetsför
valtning med mera, med mera. NCC var bland intressenterna och be
dömdes vara den lämpligaste samarbetspartnern. Något icke alldeles
objektivt intresse pläderade för annan köpare, men i det fallet visade
landstingets representanter en bestämd viljeinriktning och parterna blev
överens - NCC.
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Alla parter var nöjda så långt, och Sveriges kanske allra bästa Rehab
anläggning skapades. Vad den senare ansågs värd, liksom löftet Rydbäck
avgett innan han med ålderns rätt avgick från sin post, det vet vi väners
borgare alltför väl i dag. Låt mig säga, på det att ingen skugga skall
falla på Håkan - det här hade inte hänt om han varit kvar!

Det blev ett långtidskontrakt - 25 år - för landstingets del. Självklart,
med tanke dels på löftet men dels också på de pengar NCC satte in i
Rehab. Detta räckte emellertid inte. Det gällde att också fylla övriga
utrymmen, och här kom landstingets vårdhögskola in i bilden. Denna
kunde med fördel flyttas in i specialskräddade lokaler på lasarettsom
rådet. Det fanns emellertid en hake - Ingrid Lindgren hade fått ta hand
om just vårdhögskoleärendet, och överläggningar fördes med Bohus
landstinget ifråga om samarbete. Underhandskontakter med Vänersborgs
kommun visade dock att där fanns stort intresse för en uppgörelse i
frågan, och därför beslutades slutligen att flytta över undervisningen
tilllasarettsornrådet.

Som en konsekvens härav, och detta ingick naturligtvis i planeringen,
hade också grunden lagts för statliga högskoleenheter. Och sådana kom
också. Läget är ju helt överlägset - tåg-buss-terminal i direkt närhet,
perfekt läge i centrum med dess servicefunktioner, badanläggning snart
sagt inne i skolhuset o s v. Allt var och är perfekt.

Jag hade under hela denna period totalt inblick i vad som försiggick,
och kunde också glädja mig åt att få vara till viss hjälp ibland. I det här
arbetet trampades det på många ömma tår, hårda nypor visades när så
behövdes, men framåt gick det. Här finns mycket att berätta om, men
alltför kort tid har förflutit och jag vill ännu inte avslöja var broms
klossarna fanns, vad de hette och hur de flyttades på. Det var ett nöd
vändigt arbete för att gamla lassarettsornrådet i stället för att bli ett tomt
stenskal blev till det sjudande centrum det är i dag.

Självklart var det många på det kommunala planet som gjorde goda
insatser i det här arbetet, och de kanske vi kan återkomma till, men de
som betydde mest för Vänersborg och vänersborgarna i en svår situa
tion efter NÄL-beslutet, det var landstingsråden Per-Olof Lampers, Per
Olov Blom och Ingrid Lindgren - samt Håkan Rydbäck. Den senare
hade kämpat för NÄL, ja, men han stod alltid för sitt ord. Han arbetade
därför hårt för att ge Vänersborg kompensation för det de förlorat - och
han blev inte glad när andra bröt det löfte han på s-gruppens vägnar
hade givit ifråga om Rehab!

Tilläggas skall, att Birger von Hall, Kenneth Ivarsson och Leif Selin
vid NCC uträttade ett mycket gott och positivt arbete för att allt skulle
gå i lås.
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Strömrnerska

En annan känslig historia, som på intet sätt engagerade de vänersborg
ska massorna så som en del gjorde gällande, var rivningen av Ström
merska huset och uppförandet av nya landstatshuset vid Gamla Hamn
kanalen.
Saken var den, att tankarna på en ny länsindelning ännu en gång hade
förts fram av vissa Göteborgs- och andra intressen. Vänersborg skulle
inte i något alternativ finnas kvar som residensstad, och då gällde det
naturligtvis för kommunala företrädare, landshövdingen med flera att
axla sitt ansvar och göra allt för att förhindra en total utflyttning. Läns
styrelsen hade lokaler utspridda över hela centrum, vilket var högst ora
tionellt. Kunde man bara få höga vederbörande att efter många års vän
tan äntligen besluta sig för en samlad lösning i form av ett nytt land
statshus, ja, då borde också planerarna på ändrad länsindelning falla.
Inte skulle väl finansministern acceptera en sådan kapitalförstöring?! !
Beslutet om nybyggnation togs, och visst skulle Strömmerska rivas,
oavsett kulturintressena.
Det var kommunfullmäktiges överväldigande majoritet för. Reaktio
nen blev skarp och kritiken hård.

S-riksdagsmannen Herbert Larsson, som var djupt underskattad i sin
hemkommun inte bara av de kulturellt intresserade, utan också av många
andra, hade vid den här tiden en mycket stark position på riksplanet.
Han var ett tungt namn i kulturutskottet, han var sedan ungdomsåren
mycket god vän med Gunnar Sträng, och han hade genom sitt sätt att
vara goda vänner i andra partier.

Herbert ringde mig en dag och bad att få bli bjuden på en kopp kaffe
med wienerbröd på Konditori Princess. Där möttes vi ibland när Her
bert ville vara lite mera formell, och då han hade något verkligt viktigt
att säga, som ingen annan fick höra.

-Ja, nu är frågan om Strömmerska avgjord, sade han. Regeringen
kommer själv att ta beslutet och det innebär att landstatshuset skall byg
gas så som vi vill. Det kommer dock att dröja ett bra tag, så du får
ingenting säga.

Nej, jag sade ingenting förrän saken var klar, och många som käm
pade för husets bevarande fick jobba förgäves länge än ...

Låt mig berätta en rolig episod från den här tiden. Jag fick besked
från Herbert i Stockholm att en modell på nya landstatshuset fanns i
Vänersborg. Jag gick upp till länsstyrelsen och frågade, men ingen vis
ste riktigt var den fanns. Med tanke på Hadar Karlsons starka engage-
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mang i frågan,. drog j ag slutsatsen att von Sydow hade sänt över den till
honom. Jag tog vägen om Hadar, men han var inte inne. Jag skämtade
dock med en person om saken, och gick sedan till tidningen. Därifrån
ringde jag Hadar, varpå något konstigt hände. Jag hörde nämligen Hadar
säga till någon: Kärvling är ute efter modellen. Bär upp den på vinden
så han inte får tag i den.

Då lade jag på luren.
Det var enda gången jag sedan drog på mig en allvarlig min framför

Hadar och erinrade honom om vad grundlagen säger om offentlig hand
ling.

Och visst kunde vi ta bild på modellen ...

Arne Kärvling, född 1926 i Trollhättan, uppväxt i Säffle:
Journalist sedan 1949; verksam som sådan i Vänersborg
sedan 1954.
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Järnvägsinvigning, Kungayra
och Ädelpekoral

av Stellan Granat

År 1879 utgavs av trycket från Bagge & Pettersson l tryckeri i Väners
borg tre tillfållighetsdikter, två av Claes Johan Ljungström och en av
Anna Wästberg f. Andersson. Anledningen var Oscar II:s och hans son
prinsCarls, hertig av Västergötland besök i staden den 17 juli 1879 för
att dagen därpå förrätta invigningen av Dalslandsbanan, som möjlig
gjorde tågförbindelse utmed hela den svenska västkusten och via Göte
borg till Kristiania (sedemera Oslo), en viktig del i den tekniska utveck
lingen av landet.

Två av de tre dikterna hade C. J. Ljungström till upphovsman. Den
ena tillägnades Oscar II.2 och den andra hans son prins Carl, hertig av
Västergötland?

Claes Johan Ljungström var född 25 juli 1819 i Sandhems sn, Väs
tergötland. Efter teologistudier prästvigdes han 1845 och fick sin första
prästtjänst som pastorsadjunkt i Bottnaryd samma år. Efter ett antal tjäns
ter i flera församlingar främst i Västergötland utnämndes han 1871 till
kyrkoherde i Västra Tunhem, en tjänst han tillträdde l maj 1872, och
avled där 8 december 1882.

C. J. Ljungström var gift två gånger, 1:0 1855 med Amalia Sofia
Sodenstierna f. 1820 d. 1867 och 2:01869 med Hilma Katarina Björsell
f. 1843 d. 1934.

Han blev 1863 ledamot av Det Konglige Oldskriftselskab och 1867
korresponderande ledamot av Kgl Yitterhets-Historie- och Antikvitets
akademin. Han blev korrespondent för Älvsborgs läns södra Hushåll
ningssällskap. Claes John Ljungström var mycket arkeologiskt, histo
riskt och kulturhistoriskt intresserad och bevandrad. Han utgav av trycket
ett flertal västgötska häradsbeskrivningar som ännu är goda källor till
lokalhistorien. En annan bestående samhällsinsats var hans initiativ att
1863 grunda Västergötlands Fornminnesförening vars sekreterarepost
han innehade fram till sin död 19 år senare. Han startade fornminnes
föreningens ännu bestående tidskrift i vars tidiga nummer han lämnat
en rad värderika bidrag. Förutom en del publikationer rörande religiösa
ämnen producerade han även ett antal diktsamlingar och ett flertal
tillfållighetsdikter. Halten i dessa skönlitterära verk har inte varit till
räckligt hög för att överleva sin samtid och har spolats bort i glömskans
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flod i motsats till hans kulturhistoriska skriftställarskap.
Claes Johan Ljungström begrovs på Västra Tunhems kyrkogård och

på hans grav restes i tidens historiserande stil en stor bautastensliknande
gravsten med en inskription utförd som en pastischartad runristad
drakslinga.

HAlS KAJBSTAT KOIV.GII

VID DESS BESÖK I WENERSBORG

DEN 17 JULI 1879.

II-II

k==================Ai
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i alla tider Svensken har befunnits
Att vara konungsk mer, än någon ann',
Af hvilken än hans kärlek må ha vunnits,
Först var det Kungen, som hans kärlek vann;
Och hvilka ränkor, hvilken list än spunnits
Af ondsint makt, den likväl fåfängt spann,
Om fråga var att Kung och folk åtskilja,
Ty ha en Kung var alltid Svenskens vilja.

Också, hvarthän vi se på flydda tider,
Vi aldrig' finna Sverge utan Drott;
Och i Hans fredsvärI' liksom i Hans strider
Vi se att folket har med Honom gått;
HYartåt tidsvisarn riktats, der han skrider,
Kring Kungen folket städse trofast stått,
Till Honom det, som till en fader, blickat,
Om solsken eller åskmoln himlen skickat.

Derföre vete vi, hvad fädren vetat,
Och som de sagt i saga och i sång',
Att Svensken orubbad i landet setat
Och varit fri från andras band och tvång,
Att han sin välfärd ej förgäfves letat,
Ej burit träldomsbojan tung' och trång;
Ty han af hog och hjerta dertill tvungen,
Har alltid satt sin lit till Gud och Kungen.

Men också många äro ej de länder
Der kronan burits af så mycket vett,
Der svärdet förts utaf så goda händer
Som här den buren och det förelt man sett;
Ty huru än Historiens blad man vänder,
De visa att Försynen oftast gett
Oss Kungar med den kraft och herskarsnille,
Att hvad de velat äfven folket ville.
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En sådan Kung är den, som nu VI ega
På dubbelthronen, den Hans Faders Far
Har grundat. - Också hör man folket· säga
Att bättre Konung knappast varit har.
Och när en gång Historien skall väga
Uppå sin guldvigt hvad Han verkat har,
Den skall sitt bästa vitsord Honom gifva
Och rikt Hans lof på minnets taflor skrifva.

Olivens blad och lagrens kring Sin tinning
Han flätat har och flätar med hvar dag,
Till känslan varm, men dock med lugn besinning
Han både stiftar och Han skipar lag,
I fredlig idrott skaffar landet vinning
Och vinner segrar så af bästa slag;
Men håller svärdet färdigt i dess skida
Att dragas blankt, i fall det gäller strida.

Må derför himlens stjernor länge blicka
Ned på vår Kung oeh Honom lycklig se!
Må hvarje morgonsol till Honom skicka
Allt godt, hvarom en ädel man kan be!
Må sorgens tÖrntag'g ej Hans hjerta sticka!
Må Hans regering Honom glädje ge!
Må fridens palm Hans riken öfverskygga,
Och "BrÖdrafolkens Väl" Han ostörd bygga!

Claes Joh. Ljungström.

36



Denna dikt till Kungen andas en devot kunglig dyrkan och underdå
nighet på ett sätt som känns mycket främmande för vår tids läsare men
bör ha känts naturlig när det begav sig och ett uttryck för tidens litterära
stil i hyllningsdikter av tillfållighetskaraktär. Kyrkoherde Ljungström
har uppenbart varit en god rimsmed men resultat som 1879 säkert be
undrades och uttryckte medborgarnas känslor för kungen framstår nu
som ett rent grötrimmat ädelpekoral fyllt av underdånig beundran för
monarken.

Samma sak gäller bedömningen av den dikt som riktades till prins
Carl, hertigen av Västergötland. Den omfattar endast tre strofer mot sju
i dikten till hans fader, men det kan mycket väl vara en markering av att
man ansåg Konungens person vara viktigast i detta sammanhang. Det
motsatta hade troligen ej varit att tänka på, vad gäller antal strofer.

Till

Hans Konglig Höghet

vid Dess besök i Wenersborg

den 17 Juli 1879.

=11-11
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Från Tivpdens skogar till Kattegats strand,

Från Vletterns oroliga bölja

Till Wenern sig utbreder Westgötaland,

Och vill Du dess forntidsdåd folja:

Så tänk på de kämpar, i högarne bo,

Tänk att här stadfåstades Kristendomstro.
Det landet Dig kallar sin Hertig.

Och folket, der bor uppå berg, uti dal,

På slätten, djupt inne i skogen,
Om Dig har det endast en tanke, ett tal,

En önskan, och den blir det trogen:

Gud skydde Prius Carl! Han oss alla är kär,

Vårt landskaps Furstekrona Han bär.

Stolt nämna vi Honom t'år Hertig.

Må, likas01Il Carlvagnen oafvändt går,

Af norrsken bestrålad, sin bana,

Af sällhet och frid Dina blifvande år

Omhägnas! - Och som på vår fana

Ditt namn glänser högst, så må lysa vår dygd,

I trohet mot Kungen och Dig i vår bygd~

Der alla vi älska vår Hertig.

Claes .Joh. Ljungström.

k.===========================AJ
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Den tredje dikten var skriven till konungens ära av signaturen
"AnnaA" bakom vilken dolde sig Anna Wästberg f. Andersson. Hon
föddes i Vidtsköfle 27 december 1832, verkade några år som lära
rinna i Blekinge till dess hon 1857 blev gift med Hans Efraim Wäst
berg f. 1 juni 1824, komminister i Vänersborg 1861 och utnämnd
till kyrkoherde där 1878, en tjänst han tillträdde 1880 och innehade
till sin död 8 oktober 1885. Anna A debuterade 1857 med diktsam
lingen "Styfmorsblommoma" som med åren följdes av ett antal dikt
och novellsamlingar. Hennes verk har en mild, svärmisk och abstrakt
idealism samt en lättflytande och okonstlad diktion. "Anna A" var för
sin tid även en uppskattad författare till en rad tillfällighetsdikter i sam
band med tillfällen som detta kungliga besök och liknande händelser
och dessutom vid bröllop, födelsedagar och andra jubileer och inte minst
minnesdikter med anknytning till mer eller mindre framstående och
kända personers frånfälle inom Vänersborgs borgerskap. Dessa dikter
publicerades i lokalpressen, Tidning för Wenersborgs stad och län och
därefter Elfsborgs Läns Annonsblad "Anna A". var som skald och för
fattare en produkt av och för sin tid och uppenbarligen populär och
uppskattad av sin samtid men hör till dem som nu bara litteraturhistori
ker känner till då tiden helt gått förbi deras litterära verksamhet.

Men när Försynen, såsom här,
Beskärt dem åt en förste;
När kungen såsom menska är
En bland sin samtids störste,
En tankens man, en skald som få,
Ack, "mer än kung" är han ju då,
Hvem älskar icke kungen!

Och deiför trefaldt helsa vi
Välkommen höge gästen,
Och hjertats bästa poesi
Vz tagit med på festen.
l blommor klädt sig stad och bygd,
Du kung afsnille, vett och dygd,
Ett klingande välkommen!

Må länge du, med kraftfull själ,
Din dubbelkrona bära,
Som nu, till "brödrafolkens väl"
Och till Den Högstes ära!
När mätt afår du hem får gå,
Må då i folkets hjertan stå
Ditt minne som en stjema!

AnnaA.
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Vid en jämförelse mellan Anna A och Claes Johan Ljungström kan
nog sägas att den sistnämnde var den skickligare versmakaren av de
båda, även om inte heller hans diktverk levt vidare in i vår tid.

Hur avlöpte då denna händelse, kungabesöket, som var anledning till
desa tre högstämda dikter? Hans majestät kung Oscar II och hans son
prins Carl, hertigen av Västergötland anlände den 17 juli 1879 med
extratåg till Vänersborgs järnvägsstation kl. 10.30 från Herrljunga dit
landshövding greve Eric Josias Sparre 4 kommit konungen till mötes. I
Herrljunga hade Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnvägsbolags
styrelse arrangerat frukost. Å tåget från Herrljunga hade Kgl Wästgöta
- Dals regementes musikkår svarat för musikalisk underhållning och
spelade även på plattformen å härvarande station där militära och civila
kårer blivit uppställda och blev föreställda för kungen av landshövding
Sparre.
I mitten av järnvägsbacken var en ståtlig äreport rest med texten "Väl
kommen Konung" Det torde vara detta arrangemang som i folkmun
blivit till en stor skylt på fängelset med texten "Välkommen hit". Kring
den verkliga äreporten hade en talrik människomassa samlats, liksom
utmed Edsgatan som var prydd med dubbla rader flaggor. Stora skaror
Vänersborgsbor befann sig även på det likaleds festligt smyckade tor
get, prytt av flaggor och girlanger.
Sedan ytterligare presentationer ägt rum på Residenset företog kungen,
hertigen av Västergötland beledsagade av landshövdingen i vagn en tur
till det nya länslasarettet 5 och därefter en tur ut till Vargön vars indu
strier togs i betraktande. Kl. 13.00 for man jämte av Trollhätte kanal
bolag inbjudna gäster med extratåg till Rånnums station 6 och vidarebe
fordras sjövägen med ångaren "Lidköping" till Trollhättan. Där besåg
man under ledning av ingenjör A. NydqvisC Trollhättans Mekaniska
Verkstad,S landets då näst största lokomotivfabrik. Där-ifrån styrde man
färden till Trollhättans Hotell, där kanalbolaget gav middag. Sedan denna
avslutats avreste deltagarna till Vänersborg över Öxnered med extratåg
som avgick 19.30. Även vid återkomsten till Vänersborg var stora
människomassor i rörelse och från utvärdshuset Kasen avskjöts kanon
salut. Sedan kungen besökt frimurareordens loge i Vänersborg, grun
dad 1875 gav landshövdingen och grevinnan Sparre bal på residenset
för sammanlagt 300 personer. Balen öppnades av Oscar II som i
festpolonäsen förde grevinnan Ottliana Sparre.9 Prins Carl förde i samma
dans fröken Hedda SparrelO och dansade därefter vals med fröken Louise
Sparre, Il fru Anna Almqvist12 och fröken Dymlingl3 och därpå polonäs
med fru Bylund14 och fröken af Sandeberg. 15
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Vid supen föreslog landshövdingen konungens skål som beledsaga
des av hurrarop, fanfarer och nationalsången och hertigens av Väster
götlands skål, även den åtföljd av hurrarop och fanfarer. Efter skålarna
utdelades de tryckta verser tillägnade kungen och prinsen författade av
Claes Johan Ljungström och"Anna A" för vilka ovan redogjorts. Kon
ungen utbringade en tacksamhetsskål för värdparet och dess familj samt
harangerade landshövdigen för dennes arbetsförmåga och för länets bästa
nedlagda förtjänster. Därpå fortsatte balen till kl. 2 på morgonen.

På morgonen den 18 juli avreste kungen och prinsen med svit efter
avskedscermoni på såväl torget som vid järnvägsstationen med tåg till
Mellerud där Fredrikshalds kommunstyrelse mötte upp och färden fort
sattes till Västra Ed och där invigningen av Dalslandsbanan ägde rum,
som med en längd av 6 mil förde fram till norska gränsen. Kungen steg
upp på en estrad på vilken stodo stadsråden Forsell l6 och Thyselius l7

och landshövding Sparre vilken med ett kärnfullt tal hälsade Konungen.
Denne förklarade i ett kraftfullt tal Dalslandsbanan för invigd och beto
nade vikten av den mellanfolkliga kontakten mellan brödrafolken vil
ken skapats genom denna järnväg. Kungens tal möttes med jubelrop,
musik och salut. Därefter serverades frukost i en morisk paviljong innan
färden fortsattes över riksgränsen. När man vid 14.00-tiden nådde Korn
sjö stannade tåget och sällskapet steg av och bevittnade hur den sista
spiken slogs i rälsen varvid banan var fullbordad och man fortsatte till
Fredrikshald där en flertusenhövdad människomassa mötte kungen och
prinsen och Kungen på perrongen förklarade den cirka 13 mil långa
Smaalenesbanan för invigd.

Därefter gav Fredrikshald stad middag på Haldens Klubb där ärke
biskop Anton Niklas Sundbergl8 höll talet till Norge som en viktig del
av programmet.

Den nya järnvägen kunde nu tagas i bruk för sin viktiga samhälliga
funktion och inte minst vara en god förutsättning för den framväxande
industrialiseringen. Deltagarna skingrades och for iväg till nya uppgif
ter och på Residenset i Vänersborg kunde landshövdingen Sparre gläd
jas att i den kungliga nådens sken ha hugnats med storkorset av S:t
Olavsorden.
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Noter

l. Bagge & Petterssons tryckeri. Företaget grundades av Samuel Victor Bagge. Han var först
boktryckare i Uddevalla där han utgav Bohus Läns Tidning. Han flyttade 1848 till Väners
borg där han lika ledes startade boktryckeri och böljades samma år utge Tidningen för
Wenersborgs stad och län som utkom fram till 1899. S.v. Bagge ingick 1856 kampanjon
skap med Carl Johan Pettersson (1823 - 1884) och firmanamnet ändrades till Bagge &
Pettersson. Firman synes ha drivits till omkring sekelskiftet 1900.

2. Oscar II f. 21 januari 1829 d. 8 december 1907 Kung av Sverige 1872 - 1907 och av Norge
1872 - 1905.

3. Carl f. 27 februari 1861 d. 24 oktober 1951 hertig av Västergötland, tredje son till kung
Oscar II och drottning Sophia. Gift 1897 med Ingeborg, prinsessa av Danmark (1878 
1958).

4. Erik Josias Sparre, greve, landshövding, f. 2 mars 1816 i Gävle, assessor i Svea hovrätt
1850, riksdagsman i ståndsriksdagen 1844 - 1866, ledamot av första kammaren 1866 - 1869
och av andra kammaren 1870 - 1886, ordförande i lagutskottet 1848 - 1877 ordförande i
Älvsborgs läns södra hushållningssällskap 1859 - 1886 och för samma läns norra hushåll
ningssällskap 1883 - 1886 landshövding i Älvsborgs län 1858 - 1886. Avled 17 juni 1886.
Gift 1851 med sin kusin attiliana Sparre af Söfdeborg.

5. Ett nytt länslasarett böljade uppföras vid Edsvägen 1877 och invigdes 1879.

6. Stationen kallades Rånnum vid Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnvägs invigning
1867 men namnet ändrades senare till Vargöns station.

7. Brukspatron Antenor Nydqvist f. 1817 d. 1914 en av grundarna av Trollhättan Mekaniska
Verkstad, sedermera Nydqvist och Holm AB.

8. Trollhättans Mekaniska Verkstad grundad 1847, namnet ändrades till NOHAB.

9. Ottiliana Sparre afSöfdeborg f. 30 juli 1820 i Sandhems sn, Västergötland d. 17 juni 1900 i
Stockholm, hovfröken sedermera statsfru hos kronprinsessan sedermera drottning Lovisa,
gemål till Karl Xv.

10. Fröken Hedda Sparre, medlem av ätten Sparre dock ej av Landshövding och grevinnan Sparres
familj.

Il. Fröken Lovisa Ulrica Sparre f. 23 november 1852 d.???? dotter till landshövding och gre
vinnan Sparre.

12. Fru Anna Almqvist f. trol. 1851 d. 1910 hustru till landssekreteraren i Skaraborgs län Gustav
Ludvig son till landssekreteraren i Älvsborgs län.

13. Frk Dymling, dotter till handlanden m.m Otto Hartvig Dymling.

14. Fru Charlotte Emelie Constance (LOTTEN) Bylund f. Holmström gift 1868 Karl Bylund
regements- och stadsläkaren även ledamot och ordförande i stadsfullmäktige, styrelseord
förande i Flickskolan, landstingsman m.m.
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15. Frk af Sandeberg, möjligen Elin Maria f. 1862, dotter till kapten Anders Evald Svante David
af Sandeberg (1828 - 1887), Sjötorp.

16. Hans Ludwig Forsell f. 8 juni 1811 d. Il januari 1891. fil dr och doc i historia vid Uppsala
universitet, direktör vid Centraltryckeriet i Stockholm, sekr i konstitutions-banko- och lag
utskotten, sekr 1869 års myntkommitte, president i Kammarkollegiet bankosekr i Riksban
ken, ordf. i prästlöneregleringskommitten samt en lång rad andra befattningar i samman
slutningar, utredningar och kommitter. Riksdagsman samt statsråd och chef för finansdepar
tementet 1875 - 1880.

17. Stadsrådet Karl Johan Thyselius f. 8 juni 1811 d. 11 januari 1891 t.f. justitiekansler, expedi
tionschef i justitierevisionen, 1860 eckleastikminister, 1864 president i Kammarkollegiet,
1875 civilminister, gagnade i stor omfattning järnvägarnas utveckling på olika håll i landet,
statsminister 1883 - 1884, Sveriges förste ofrälse statsminister.

Källförteckning

Bohuslänningen 1879

Cederbom L. A. - Friberg C.O: Skara stifts herdaminne 1850 - 1930 Sthlm 1928

Corin C-F.- Hasselberg G.: Vänersborgs historia l-II. Vbg 1944

Elgenstiema G: Den introducerade svenska adelns ättartavlor I-IX Sthlm 1925 - 1932

Hildebrand, Bror Emil: Festskrift med anledning af S:t Johanneslogen Räta Vinkelns 50
årsjubileum 1875 - 1925. Sthlm 1925.

Hofberg, Herman: Svenskt biografiskt lexikon, Sthlm 1876.

Ljungström Claes Johan: Till Hans Konglig Höghet Hertig afWestergötlans vid dess besök
i Wenersborg den 17 juli 1879. Vänersborg 1879.

Ljungström Claes Johan: Till Hans Majestät Konungen vid dess besök i Wenersborg den 17
juli 1879. Vänersborg 1879.

Nordisk Familjebok

Svenskt biografiskt lexikon. Sthlm 1918

Tidning för Wenersborgs stad och län 1879.
Wästberg Anna (Anna A): Till H.M. Konungen vid Dess besök i Wenersborg 17 juli 1879.

Stellan Granat född 1948 i Vänersborg.
Studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid
Alvsborgs läns museiförening, numera
Stiftelsen Länsmuseet i Alvsborgs län.
Fr.o.m. 1 januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla.
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Kerstin Hård af Segerstad
av Gunnar Graumann

Från min barndoms Vänersborg på 40-talet minns jag en avvikande,
litet skrämmande gestalt. Det var en äldre kvinna ("kärring" sa vi ju) i
gammalmodiga kläder som inte varierade nämnvärt efter årstiden: en
sorts blåskimrande kappa, lång mörk kjol, kängor eller pampuscher en
liten pälsmössa samt paraply. Jag tycker när jag skriver detta, att minnes
bilden är skarp ännu efter femtio år - hon är tydligen en del av min
barndom, en av mina "eviga följeslagare". Håret var samlat i en hård
knut i nacken, ryggen något kutig, ögonen mörka och vaksamma eller
misstänksamma, litet som om hon hörde dåligt. Sådan gick hon med
ganska bestämda steg under de stora träden i Plantaget (jag tror att hon
bodde vid Drottninggatan), och i minnet är vädret mulet kring henne.
Man höll sig undan, det sas att hon spottade efter mansfolk.

Då, på den tiden, såg man ju fler original än man gör nu: små gum
mor i stora hucklen syntes på gatorna i Nordstan, och en och annan
"fullegubbe" sov ruset av sig i gräset på Skräcklan. " Tjärtampen" och
hans kumpan rodde ut i sin snipa och kom senare och sålde fisk vid
dörren - mamma kallade honom Gerhard. Den här kvinnan, som gick
under benämningen "Paraplykäringa" eller "Spottekäringa", var för oss
småpojkar som en sorts häxa. Men det var också känt, åtminstone bland

Bilden föreställer det trevåningshus, Drottninggatan 30, där Kerstin Hård af Segerstad en tid
bodde på mellanvåningen, längst till vänster (hennesfönster delvis skymt av ett träd).
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de vuxna, att hon egentligen var en fin dam, ja t.o.m. adlig - hon var en
fröken Hård af Segerstad. Ännu mer förvånad blev jag när jag senare
hittade henne i en av Erik Lindorms s.k. bokfilmer, den om "Gustaf V
1907 - 1918". Där finns hon med (s.245) på en bild från 1913 av det
nyss instiftade Samfundet De Nio.

Samfundet De Nio bildades 1912 av författarinnan och donatorn
Lotten von Kraemer, en av svensk litteraturs största mecenater. Hon var
också starkt engagerad i kvinnorörelsen och hade bl.a skänkt en stor
summa pengar till den internationella kongressen för kvinnans poli
tiska rösträtt som hölls i Stockholm 1911.

Samfundet består av nio för livstiden valda ledamöter - på bilden i
Erik Lindorms bok syns de första medlemmarna, fr.v.: Erik Heden, fil.
dr, socialdemokratisk litteraturkritiker; Ellen Key, författarinna och
kvinnosakskämpe; Karl Wåhlin, konsthistoriker, grundade tidskriften
Ord och Bild; Selma Lagerlöf (presentation överflödig); Viktor Alm
quist, överdirektör i fångvårdsstyrelsen, ordförande i stället för prins
Eugen, som avsagt sig; John Landquist, utgivare av Strindbergs Sam
lade verk (55 band, 1912 - 20), senare professor i psykologi och peda
gogik i Lund; Anna Maria Roos, författarinna, b1.a. av sagor och visor
för barn (t.ex. "Sörgården" och "I Önnemo"); Göran Björkman, över
sättare, samfundets sekreterare; samt slutligen alltså Kerstin Hård af
Segerstad, fullt igenkännlig för den som sett henne trettio år senare, och
redan med sin karakteristiska frisyr.

Redan tidigt hade Kerstin Hård af Segerstad blivit invald i en lärd
damklubb eller, som Nordisk Familjebok något senare (1914) kallar
det, ett "fruntimmerssällskap", nämligen Nya 1dun, stiftat på 1880-talet
av bl.a. Ellen Key, somju också skulle komma att ingå i Samfundet De
Nio. Nya 1dun sammanträdde en gång i månaden till litterära och musi
kaliska föredrag och till konstutställningar.

I ett brev från hennes släkting Pia Hård af Segerstad 22 maj 1998
heter det att Kerstin Hård af Segerstad blev invald i Nya 1dun 1904:

"Några år var hon sekreterare. Hon var fil dr, framstående roma
nist, känd även som poet. Med sitt utpräglade sinne för humor
medverkade hon vid festliga tillfällen i Nya 1dun. 1906 höll hon
föredrag: Lokalfärgen i gamrnalfranska Alexandersdikten. 1911
ännu ett föredrag: Kvinnans ställning inom industrin under med
eltiden".
Hon tillhör som synes högt kvalificerade kretsar, något som gör hen

nes senare öden än mer fängslande.
Vem var hon då? Vad jag har kunnat få reda på mera om henne är
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detta: Hennes far var en känd jurist i Stockholm, sedermera rådmannen
Bror August Hård af Segerstad, som på sin tid biträdde Siri von Essen
vid hennes skilsmässa från August Strindberg 1891. Dottern Kerstin
Hård af Segerstad var född i Stockholm 1873 och tog studenten där
1892. Hon var en av de ganska få kvinnliga studenterna vid universite
tet i Uppsala, där hon blev fil. kand vid tjugotre års ålder 1896, varefter
hon tillbringade ett läsår vid Sorbonne i Paris 1896-97 och sedan för
sörjde sig som gymnasielärare 1897-99.

Ar 1906 disputerade hon så i Uppsala för doktorsgraden i romanska
språk med en språklig kommentar till en fransk medeltidstext. Vid denna
tid var hon också redaktionssekreterare vid tidskriften Ord och Bild
1903-07, blev föreläsare vid Stockholms högskola 1907-08, var anställd

"ur Elsa Björkman Goldschmidts bok Vägen till villagatan"

vid Norstedts bokförlag och blev amanuens vid Kungliga Biblioteket
1910-17. Men hon hade tydligen inte givit upp sina vetenskapliga am
bitioner utan återvände 1912 till Paris för att forska vid Bibliotheque
Nationale, väl för att ytterligare meritera sig, kanske för en docenttjänst
("Sur les dieux des Sarrasins dans les chansons de geste du XII:e siecle").
Hon fortsatte även att publicera uppsatser i språkvetenskapliga och an
dra tidskrifter och tidningar.
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Men som om denna vetenskapliga karriär inte vore tillräcklig, enga
gerade hon sig också i kvinnorörelsen: fastän hon var fil. dr hade hon ju
inte rösträtt, och 1906-08 var hon styrelseledamot i FKPR (under denna
numera hemlighetsfulla förkortning döljer sig Föreningen för Kvinnans
Politiska Rösträtt, vars kamp ju skulle pågå ända till 1921). 1912 var
Kerstin Hård afSegerstad dessutom ordförande i Fredrika Bremers staty
kommitte. Det var alltså en kvinna med en imponerande meritlista sbm
Lotten von Kraemer hade valt ut för att tillsammans med Anna Maria
Roos, Ellen Key och Selma Lagerlöf ta plats i Samfundet De Nio vid
dess start.

Men därmed slutar också uppgifterna om fröken Hård af
Segerstad.Avståndet är alltså stort till den kanske något förvirrade sjut
tioåring som hade hamnat i vår lilla stad på 1940-talet - ett avstånd så
stort att man skulle kunna tvivla på att det rör sig om samma person.

Vad hade hänt med henne under de mellanliggande trettio åren? Hade
hon fortsatt som gymnasielärare, hade hon återgått till biblioteksarbetet?
Hade hon flyttat till Vänersborg efter sin pensionering? Deltog hon fort
farande i De Nios sammankomster? Hur blev hon det småstadsoriginal
som vi såg på stadens gator?

Hur den förändringen har gått till kan man förstås bara spekulera
över, så här mer än fyrtio år efter hennes död. I dag vet inte ens hennes
släktingar mycket om henne.

Hon avled i juni 1955 och blev alltså 82 år. I några minnesord i
Elfsborgs Läns Annonsblad den 16 juni, bland notiser om sommar och
skolavslutningar, heter det att hon på grund av sjukdom avgick från sin
tjänst som amanuens vid Kungliga biblioteket år 1922, och att hon "en
följd av år" var bosatt i Vänersborg. I staden pratades det om att hon
skulle hata män, med den rätt vanliga förklaringen eller gissningen att
det skulle bero på en olycklig kärlekshistoria. Kanske hade hon blivit
förbigången vid tillsättandet av någon tjänst. Kanske blev hon "bara"
gammal och ensam. Men intrycket man får av hennes liv är ödsligt och
ganska gripande.

1912 måste ha varit hennes stora år. Hon som då vistades för forsk
ningar i Paris och var ordförande för kommitten för Fredrika
Bremerstatyn och som nyss hade blivit invald i Samfundet De Nio, hon
dog 1955 i Salstad mellan Vargön och Grästorp och dödsannonsen är
undertecknad bara av hennes syster Sigrid.

*
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Detta är min bild av Kerstin Hård af Segerstad, och den delas nog av
många äldre vänersborgare. En av dem som dock kände, eller kände till
henne bättre, är överstelöjtnant Folke P. Sandahi (på 40-talet bättre känd
som Palle Johansson). Så här skriver han i ett brev om hur det var att ha
henne som granne:

Kerstin Hård af Segerstad minns jag väL Vi bodde 1942 - 1946 i
samma trevåningshus, Drottninggatan 30, hon på mellanvåningen,
jag i mitt lilla pojkrum under snedtaket på övervåningen rakt ovanför
hennes bostad. Hon var nog inte så ofta ute, men vi passerade varan
dra ibland i eller i närheten av den fordonsport som från gatan ledde
in till gården, där trappuppgångarna fanns. Huset, nu rivet var ett
äldre trähus, enligt ELA byggt efter stadsbranden 1834 och där var
mycket lyhört. Detta hus har sin egen historia: i samma hus som
Kerstin Hård af Segerstad och i samma lägenhet som Folke P. San
dahl, bodde på 1870-talet den kände björnjägaren Llewellyn Lloyd.
KR levde så vitt jag förstår socialt isolerad. I sin ensamhet höll hon
långa monologer i genomgående vreda tonfan. Då och då stegrades
hennes ilska till en för 13-åringen i rummet ovanför skrämmande
nivå - då kunde enskilda ord såsom "Satan" och diverse svordomar
tränga upp genom trossbottnen. Om hennes hallucinationer var av
schizofren eller paranoid natur är svårt att nu analysera fram och det
kan väl också kvitta, men det var uppenbarligen synd om henne. Jag
försökte visa henne vänlighet genom att enligt tidens sed artigt lyfta
på skolmössan då vi möttes - jag hade hört att hon skulle ha varit
lärare och då borde hon kanske uppskatta gesten. Men hon noterade
den inte, föreföll oåtkomligt instängd i sin egen värld. Efter en del
personer, som passerat henne på gatan, fräste och spottade hon emel
lertid, så hon iakttog nog sin omgivning.
Hon var smal, platt, jämnbred uppifrån och ned, något under medel
längd och bar året om en mörk, genom ålder fårgförändrad, rak och
åtsittande kappa, vilket allt gav henne en rektangulär silhuett. På hu
vudet hade hon en likaså rektangulär pälsmössa eller motsvarande, i
handen alltid ett halvlångt paraply. Med det hötte hon mot eventuella
slynglar som följde efter henne, hon inbjöd nästan till sådant, och då
kunde hon vredgad ropa ut något om vem hon var. Detta minns jag
dock bara ytterst fragmentariskt.
Hennes ansiktsuttryck var stelt; hon såg sammanbiten och sträng för
att inte säga elak ut. Ibland kunde man i hennes ansikte se vad som
kunde tolkas som klösmärken - kanske hennes vredesutbrott hemma
i kammaren ochså tog sig fysiska uttryck. I stadsbilden var hon för-

49



visso en märklig profil, nästan som om hon, med förlov sagt, var
kommen direkt ur Döderhultarns träfigurgalleri, både vad figur, kläd
sel, och ej minst, expressiv fysionomi beträffar. Detta sagt enbart i
karakteriserande syfte, något att skämta om var inte detta männis
koöde.

Den som kom att känna Kerstin Hård af Segerstad bäst under hennes
tid i Vänersborg var nog Stig Andersson, född 1918, socialchef i kom
munen till sin pensionering 1983, kontaktperson för henne under hen
nes sista år fram till 1955. Vid sammanträffanden med honom 1998 har
jag fått svaren på några av de frågor man kunde ställa sig.T.ex. att hon
varit intagen på Långbro sjukhus i Älvsjö redan under åren 1917-1922
-vilket ju förklarar varför hennes anställning upphörde vid Kungliga
Biblioteket i slutet av 1916, även om det inte förklarar arten av hennes
sjukdom. Hon blev vad vi väl skulle kalla sjukpensionär och kunde
klara sig ekonomiskt bl.a. tack vare bidrag från fonder vid Riddarhuset.

Till Vänersborg kom hon vid årsskiftet 1932-1933. Så småningom
fick hon svårt att ta vård om sig själv och till sist slog församlings
systern larm under sommaren 1947. Bostaden på Drottninggatan 30 var
torftigt möblerad med lårar och delvis trasiga möbler, och de fördragna
gardinerna stängde ute dagsljuset.

Hon bar sönderklippta strumpor eller bindor, och på sina kängor hade
hon klippt bort ovanlädret och bar istället pampuscher, det hela samman
hållet med säkerhetsnålar. Hon vågade inte tvätta sig med tvål eftersom
hon trodde att den skulle vara förgiftad, och inte heller ville hon ta på
sig nya kläder därför att hon trodde att de innehöll arsenik.

Hon var utan tvivel utsatt för svåra tvångsföreställningar om gift i
tvål och i nya kläder. Hon hade talat om "ull- eller lin-trådar som vand
rar i kroppen och kan plockas ut ur huden i ansiktet". Här har man
kanske förklaringen till de klösmärken som Folke P. Sandahl tycker sig
minnas i hennes ansikte.

Utlåtanden från församlingssystem och från stadsläkaren låg redan
1947 till grund för en ansökan om hennes intagande på sinnessjukhus,
men på grund av platsbrist kunde hon inte få vård förrän ett år senare.
Hon var då intagen ett par månader på Restads sjukhus.

Åren 1947-1948 förefaller att ha varit själva bottenläget av djupaste
fysiska och andliga misär. Några månader senare gör också Stig An
dersson den reflektionen att om hon hade fortsatt under de dåvarande
miserabla förhållandena, skulle hon säkerligen inte längre ha varit i li
vet. I september 1948 ansågs hon tydligen i alla fall tillräckligt bra för
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att kunna överföras till ett vårdhem, Fredriksborg i Salstad, vilket blev
hennes adress under de sista åren.

Hemmet beskrivs av Stig Andersson som stort och rymligt med plats
för ett tjugotal patienter, med gemensam matsal och ett särskilt dagrum
med radio och tidningar. Kerstin Hård af Segerstad följde noga med
vad som hände i stort och smått och diskuterade med Stig Andersson
saker som de senaste studentskrivningarna och formerna för riksdags
mannaval. Hon hade också en klar uppfattning om sitt ekonomiska läge.
Men hon tycks aldrig ha blivit fri från sina föreställningar om det skad
liga i att bada eller att använda elektricitet eller att bära nya kläder.
Föreståndarinnan på hemmet, syster Märta Johansson, löser detta pro
blem genom att låta någon använda de nya kläderna en dag och säger
sedan att det är kläder som hennes egen mor har kasserat.

På Fredriksborg gällde det först, kan man förmoda, att förbättra hen
nes fysiska kondition. 1947 hade man beskrivit henne som liten och
mager, troligen hade hon inte ätit tillräckligt i sin ensamhet, och senare
kan Stig Andersson rapportera till Sigrid Hård af Segerstad att hennes
syster Kerstin ännu vid sin ankomst till Fredriksborg var helt uthungrad
och åt kopiöst: 10-15 smörgåsar vid frukost och 5-6 på kvällen var ingen
ovanlighet, förutom de regelbundna måltiderna.

Ytterligare ett par år senare heter det att hon "befinner sig vid god
hälsa och trivs utomordentligt gott och har en mycket god omvårdnad".
Hon uttalade ibland sin tacksamhet till föreståndarinnan syster Märta
för Luciafest eller julfest eller för att hon varit bjuden på middag hos
föreståndarinnan. Men så kommer kanske en sämre period då hon hör
röster och talar med dem eller är missnöjd med att hon inte som de
andra patienterna får resa bort. Så småningom kan hon dock göra regel
bundna utflykter till Vänersborg för att gå i affärer, det talas om nya
skor och om en adelskalender. Hon läser fortfarande franska och gre
kiska, och blir särskilt belåten med att få tala franska med en dam från
Salstad, vilket man planerar att låta henne få fortsätta med. I fråga om
litteratur behöll hon sin kritiska distans: hon fick en nyutkommen suc
ceroman, men efter att ha läst ett par sidor rev hon sönder den och för
klarade att den inte var någonting för henne; tyvärr kommer Stig An
dersson inte ihåg vilken bok det var.

Humöret blev alltså bättre, och en riktig liten triumf firade hon 1952
när hon själv fick välja tapeter till sitt rum och t.o.m. fick tjänstgöra
som smakråd vid omtapetsering av stora matsalen. Relationerna med
omgivningen förbättrades också, och 1953 gick hon så långt att hon
mot sin vana lånade ut till Stig Andersson en av sina böcker, där hon
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själv hade medarbetat med en artikel om Ellen Key (denna kände hon
ju från Samfundet De Nio).

Slutligen måste'jag citera ett brev av den 2 mars 1954 från Stig An
dersson i Vänersborg tm systern Sigrid Hård af Segerstad som visar en
klar attitydförändring - det hände annars fortfarande att hon undvek att
samtala med personer av motsatt kön:

"Jag hade turen att här i staden under gårdagen påträffa Eder sys
ter, som var på besök här. Hon blev märkbart överraskad och glad
över att, som hon uttryckte sig, jag ville känna igen henne ute på
staden och samtala med henne.
Hon föreföll vara vid mycket god hälsa och på hennes intellekt var
icke att klaga.
Vi samtalade väl ungefär en femton minuter och hon hann därvid
berätta att hon trivdes väl ute på Fredriksborg".
Man får alltså konstatera en förbättring hos Kerstin Hård af Seger

stad både i hälsa och i relationerna tm omvärlden. Det är betecknande
att musiken vid hennes begravning 1955 utfördes av socialchefen i Vän
ersborg Stig Andersson som hade haft ansvaret för henne i flera år och
som hade fått se dessa förbättringar hos henne och som hade hjälpt till
att leda henne fram till en sorts försoning med livet

Begravning. Stoftet efter fil. dr. Kerstin Hård af Segerstad vigdes på
fredagen till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Vänersborgs
krematorium där akten inleddes med att socialvårdssyssloman Stig
Andersson på violin utförde Händels Largo. Efter ps. 331: 1-3 höll kyr
koherde Bengt Swan~n griftetal med utgång från sv. ps. 35: l samt vigde
stoftet till gravens ro. Därefter sjöngs ps. 580: 1-3, och under det hr
Andersson spelade Chanson triste av Tjaikowsky sänktes kistan för eld
begängelse. Begravningsgästerna lämnade krematoriet till tonerna av
Brahms orgelkoraL När jag skall lämna världen. En vacker blomster
gärd hade ägnats den avlidnas minne.

Gunnar Graumann, f 1933, uppvuxen på Skräcklan
(pappa Birger kamrer i Vänersborgs-Banken, mamma Rut
lärarinna vid Norra Skolan), familjen avflyttad 1947;
studier i Lund, fil. dr 1980, lektor i latin och franska vid
Spyken i Lund, pensionerad 1998. Gift med Brita f
Kilander, barn: Clara 1983, Frida 1985.

52



av Stig Ericsson

Innan cyklisterna beslutade att starta en egen cykelklubb tävlade dom
för Vänersborgs IF, som hade en cykelsektion. År 1927 tyckte cyklis
terna aU de borde få bättre service från klubben, de tyckte att vid täv
lingar som var längre än 50 kilometer skulle det delas ut en banan vid
vändpunkten och även att cyklisterna kunde få ett glas dricka vid målet
Detta tyckte styrelsen i Vänersborgs IF var oförskämt. Vid årsmötet i
VIF våren 1928 tog VIF beslutet att begära utträde ur Svenska Veloci
ped-förbundet

Jag har stavat Wänershof med dubbel W i hela skriften, det har före
kommit både enkel och dubbel w i olika sammanhang. Men numera är
det endast dubbel W som gäller.

Det har berättats att vid en klubbtävling så skulle två av de yngre
cyklisterna agera harar. Detta för att seniorerna skulle få riktig hård
träning. Nu gick det inte riktigt som det var tänkt för när dom yngre
cyklisterna fick höra att de skulle släppas iväg 3 minuter före, annars
blev det för lätt, så for den lede i "hararna". Dessa två som var Blof
Eriksson och Henning Järpvik slog det svenska tidsrekordet på sträckan
och fick tiden 1,17,47. Denna händelse utspelade sig år 1936 och den
visar väl vad viljan betyder i sportsammanhang.

Kortet är taget 1934 mittemot dåvarande tändsticlifabriken.
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Sedan kom kriget och därmed försvann en stor del av cyklisterna, de
blev inkallade och därmed blev det dåligt med träning. Tråkigt nog blev
Thure Carlsson sjuk under militärtjänsten, vilket ledde till att han, allt
för tidigt, fick sluta med tävlingsåkandet. Även styrelsen decimerades,
så klubbarbetet gick på sparlåga under de första åren på 40-talet.

Klubben hade under åren 1933 till 1942 utlottning aven cykel på
medlemsnumret varje år. Det var runt 300 stycken lotter per år.

Under 70-talet var klubben behjälplig vid Sparbanksveckan då vi cyk
lade runt i staden med antika cyklar från slutet av 1800-talet till början
av 1900-talet. Vi bar även tidsenliga kläder. Cyklarna hade vi lånat från
Nossebro.

När det gällde åkning för cykelmärken, var Eric Carlsson den verk
liga eldsjälen. Han gjorde PR för cykelsporten på detta sätt. Under åren
1969 till 1971 var Wänershof aldrig sämre än 3:a i Sverige i antal märkes
I>rov. Under de första åren på 70-talet hade klubben en sektion i MellerudJ
Åsensbruk med Per-OlofBenjaminsson som sektionsledare. Efter några
år kände de sig mogna att starta en egen cykelsektion under Håfreströms
IF. En förening som även tidigare haft cykel på programmet.

Timo Murberger, Magnus Knutsson, Björn Johansson.

Klubben har fostrat fina cyklister som Holger och Bertil Malmberg,
Ragnar Seffner, Stig Boden och Thure Carlsson. Dessa försvarade med
framgång klubbens färger under en följd av år på 30-talet. Under 50-
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talet var det Åke Sandberg, Bengt Eriksson och Erik Nordberg och un
der 70-80 talet var det Magnus Knutsson och Björn Johansson som var
de mest kända. Det finns många andra som tävlade för klubben under
samma tidperiod med mycket goda resultat men som inte haft förmå
gan att komma upp på den översta toppen. Under 90-talet har det också
varit flera som etablerat sig bland den yppersta eliten, främst då i
ungdomsklassen. Detta kan vi tacka en hårt arbetande ungdomssektion
för, som verkligen lyckats i sina ambitioner att föra fram Wänershof till
en topposition bland sveriges cykelklubbar.

Wänershofhar kunnat glädja sig åt många goda ledare. Främst natur
ligtvis, Kjell Galle, som var med och startade klubben samt var styrel
seledamot i hela 40 år. Så har vi Henning Larsson goda insatser under
sina 25 år som ordförande, under dom tidiga 30- och 40- talen. Från
den tidiga perioden även Thure Carlsson, Bertil Nilsson, Bertil Malm
berg och Eric Carlsson. Från tiden efter 1968, har vi Stig Ericsson med
24 år som kassör, Stig Nordgren med 12 år som sekreterare, Bertil Jo
hansson med 14 år som ordförande. Förutom styrelsearbetet har dessa
tre sistnämnda personer även varit engagerade i ungdomssektionen,
tävlingssektionen, lotterisektionen samt andra uppgifter i klubben, Se
dan har vi Gösta Nilsson, som suttit i styrelsen, samt varit inblandad i
olika projekt som kunde tillfört klubbkassan förstärkning, han startade
försäljning av julgranar bland annat. Per Johannesson, som även han
suttit i styrelsen, i 6 år, bland annat som ordförande och han var en
riktig arbetsmyra. Gustaf Person, även han i styrelsen, i 5 år, som sekre
terare, samt skribent och id€kläckare i Wänershofsbladet under ett antal
år. Vad gäller Bertil Johansson, är han fortfarande verksam som ung
domsledare i ungdomssektionen, han fick även den tunga uppgiften att
överta den mycket viktiga uppgiften att organisera och skaffa fram jul
granar, som han sedan med hjälp av några andra villiga medlemmar
sålt. Denna försäljning har varit och är en av grundpelarna i klubbens
ekonomi. Utan uppoffrande arbete av föräldrar och ledare skulle inte
vår klubb vara så framgångsrik som den faktisk är. Nu är det nya friska
krafter som tagit över styrelsearbetet, Gösta Josefsson har hunnit med
15 år i styrelsen dom flesta av åren som ordförande, Carl-Axel Hoff har
12 år i styrelsen, Ingemar Andersson 14 år, Roland Fransson 6 år i sty
relsen. Även dessa nu uppräknande personer har fått jobba på andra
uppgifter inom den verksamhet som klubben bedriver. Styrelsen är ju
ansvarig för att allt fungerar, därför kan man få hoppa in både här och
där. Detta är bara några axplock, man kan egentligen göra listan hur
lång som helst. En förening som består av ideellt arbetande medlemmar

55



har alla förutsättningar att överleva även under svåra år, om sponsorer
eller andra inkomstkällor sinar så dras svångremmen åt några hål och
dom förtroendevalda kämpar vidare. Wänershof är i alla högsta grad en
sådan förening och har under alla år lyckats bevara den goda samman
hållning och kamratanda som en liten ideell förening har som riktmärke.
Det är viktigt att fortlöpande anstränga sig för att knyta nya ledare till
klubbarbetet, dels för att göra arbetet både lättare och roligare samt att
föryngra ledarstaben inför framtida behov. Att jobba inom idrottsrörelsen
är både roligt men även slitsamt, för det finns naturligtvis visa nyckel
personer som får ta en tyngre börda och på så sätt slits hårdare. Utan
dessa personer och övriga frivilliga krafter skulle ingenting fungera, så
heder åt alla som utan egen vinning och utan att begära något i gengäld
ställer upp för sin förening.

Det har under senare år visat sig att det varit i ungdomsklasserna som
Wänershof haft sina starkaste kort. På grund av de stora kostanderna att
hålla ett stall med elitcyklister har klubben inte av ekonomiska skäl
kunnat erbjuda sådana förutsättningar att dom stannat kvar. Men det är
ju även en fråga om att utvecklas vidare på olika sätt.

Vid distriktsmatchema mot Norska och Svenska lag har Wänerhof
deltagit med cyklister varje år sedan starten. Våra cyklister har spelat
en stor roll när man summerar resultaten i dessa tävlingar.

SM 1980 1:a Magnus Karlsson, 2:a Mats Andersson, Mölndal, 3:a Lars Wahlkvist, Motala.
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Stig Ericsson nestor i Wänershof, har bl.a.
varit kassör i 24 år.
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Arskrönika

Det nya Gillesåret böljade storslaget. Vecka 44, det vill säga, den sista
oktoberveckan blev osedvanligt minnesvärd.

På tisdagen 199610291750 sågs målmedvetna skaror skynda över
torget. Det var Gillessystrar och bröder som hörsammat kallelsen att på
residenset närvara vid avlämnandet aven fältmarskalk. Gillesbrodern
och antikhandlaren Bo Knutsson hade lyckats komma över en målning
föreställande fältmarskalken, landshövdingen och greven Lennart
Torstensson. Gillet köyte in konstverket så att Gillesbrodern och lands
hövdingen Bengt K A Johansson kunde komplettera residensets por
trättsamling av landshövdingar.

Bo Knutsson höll sig inom ramen för kvällens ämne då han beskrev
såväl målning, den okände konstnären som Lennart Torstenssons öden
i glödande kolorit och med bred penselföring. Fältmarskalken hängdes
under massornas jubel i Katarinarummet.

Eftersom Älvsborgs län upphör att existera och ingen vet vad som
händer med landshövdingens bo, så hade Gillets ledning, nog så listigt,
beslutat deponera porträttet på residenset. Så av detta visa styre gjordes
ingen tavla denna kväll.

Stämningen blev mycket hög och det minglades värre. Det var trångt
men gött. Värdparet sken av lycka och öppnade ymnighetshornet över
buff6borden. Gillesbröderna lät sig väl smaka. Några åt mer än andra,
andra åt mer än de flesta. Dessa torde snart hamna i III. fördelningens
91. spärrbalongkompani.

Den andra begivenheten denna oktobervecka var Vänersborgs Söners
Gilles 91:a högtidsstäIDma, som traditionsenligt avhölls. Främsta drag
plåster var Gillesbrodern och författaren Uno Palmström, som spiritu
ellt talade i ämnet "Böckernas värld".

Skräckleparken är vacker. Få städer har sin motsvarighet. Ofta förfular
järnvägsspår eller hamnanläggningar vacker sjöutsikt. Därför var det
extra tråkigt att se en rostig plåtcontainer permanent uppställd, och väl
synlig, stå på udden vid vattenverkets vattenintag, bara 48 meter från
Fridastatyn. Detta påtalade också Gillets ålderman för kommunens
byggnadskontor, kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande, che
fen för vattenverket och för räddningschefen. Utan resultat.

Vad innehöll containern? Jo, länsor till skydd för ytvattenintaget. Väl
informerade tungor säger att räddningschefen efter all uppmärksamhet
och i skydd av lämplig skymning lät testa länsorna. Dessa visade sig
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vara både gamla, mögliga och obrukbara. De var inte heller sjövärdiga
- de sjönk! Länsorna hade alltså i ett skarpt läge spätt på en miljökatastrof
genom att förorena Vänerns botten.

En dag försvann containern, i 15 graders kyla och snöstorm, till Troll
hättan, med vars brandförsvar Vänersborgs samverkar. Och så finns det
de som inte uppskattar detta samarbete...

Det hela var i alla fall en seger för Gillet med dess uttalande ambition
att bidraga till Vänersborgs förskönande.

På tal om att flyta ovanpå så hade vi vänersborgare anledning till det
i början av året. Då tog kommunförbundet initiativ till en smaktest av
dricksvatten. 114 kommuner ställde upp och 13 gick till regionfinal i
Vänersborg. Vattnet från vattenverket på Skräcklan fick hedersomnäm
nande för sin goda smak, fällningsfria färg och sitt balanserade inne
håll. Tänk, vilken tur för oss vänersborgare att vi bor intill så mycket
rent vatten. Rent vatten som är en sådan bristvara på vårt klot. Ja, man
behöver inte gå längre än till Trollhättan för att förstå skillnaden i livs
kvalite - även på detta område.

Så här är det ju; när vi druckit vårt vatten, låtit de cirkulera genom
våra kroppars alla håligheter och skrymslen och sedan ånyo låtit det,
och, därpå spolat ut det, i själva älva, då är det trollhättebornas tur att
låta sig väl smaka, och att låta proceduren upprepas, för att sedan bjuda
Lilla Edets invånare att släcka sina strupars törst. Kretsloppet upprepas
och vattnet hamnar så småningom i Göteborgs fårskvattenintag. Fast
nu går det väl inte att tala om fårskvatten längre. Nej, ett vatten fyllt av
doftstötar och smakchocker är vad det blivit. Alltså, gläd Dig Du vä
nersborgare åt Din hemstads delikatess och drick mer vatten!

Den första februari lirades Vänersborgs 353:e födelsedag. Bandy
VM invigdes denna dag av kungen. Gillesbrodern och kommunfull
mäktiges ordförande S Gunnar Peterson s invigningstalade, lokala sång
kören Björnligan värmde upp publiken, Vänersborgs konståkningsklubb
värmde upp isen, Vänersborgs musikkårs trum- och flöjtkår marsche
rade på isen för glatta livet och hemvärnet övervakade alltsammans. På
läktarna var det knökafullt och stämningen var på topp. Ja, se det var en
väl genomförd sporthändelse som arrangörerna har all heder av. Den
visade att Vänersborg kan mobilisera många förmågor och genomföra
ett stort internationellt evenemang på ett föredömligt sätt. Bandy-VM
gav god publicitet åt staden.

Publicitet och eko utöver Sveriges land gav också, i vintras, incidenten
med statsministern och kommunalrådet. Gillesbrodern och kommunal
rådet S Anders Larsson s hade dristat sig till, att med rätta, och i
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kärnkraftiga uttalande, offentligt kritisera regeringen för dess energipo
litik. Denna energipolitik missgynnade i högsta grad det energislukande
Vargön Alloys.

När så statsminister Persson träffar kommunalrådet Larsson på en
regeringskonferens i Skellefteå sticker rikspampen ett pinligt finger i
magen på vår Gillesbroder som , likt en skolpojke, blir åthutad och
känner maktens vibrationer ligga tunga i luften. Det hela känns bekant
på något sätt. Våra rikspampar har agerat såhär förr. Gustav Vasas van
liga avslutningsfras i sina brev till undersåtarna kommer i minnet. ..
efter mina ord rättar och packar ni er. .. Men det är ju historia, och inte
hade vi demokrati då heller, på vasatiden för 450 år sedan.

Så blev Vänersborg under år 1997 åter en redarstad. Tonnaget ökade
med hela 100%. Ärevördiga passargerarlinjen Fesket6rget - Ursand åter
uppstod, så också lustkryssarens onomatopoetiska namn, Possidönken.
Fast båten var en annan skapelse än den ursprungliga. Även skeppare
och redare var nya och uppbackade av såväl fritidschef som centrum
förening. Själva fartyget blev dock inte uppbackat av någon, och tur var
väl det.

Har ni förresten tänkt på att backen på ett fartyg alltid ligger framåt.
Konstigt, men så är det. Ett stycke marint kunskapsgods som
Possidönkens besättning tydligen också släpar på.

Centrumföreningen var aktiv under året. Den genomförde och un
derstödde en rad arrangemang för att behåna och för att locka nya grup
per människor till stadens mitt. Ett levande centrum är ett måste för
Vänersborgs överlevnad. En centrumutvecklare och en centrumvärd
anställdes, de första i regionen, för att driva och utveckla arbetet med
att hålla staden levande.

"Morsor och farsor på stån" är ju en företeelse som är bra att den
finns men tråkig att den skall behövas. Det tycks dock ofta varit fler
fasor än farsor på stan under året. En farsa som dock uppenbarade sig
på stan kom tillresande ända från Polen. Han var far till den yngling
som under olyckliga omständigheter duperats att deltaga i en stöldturne
mot glasögonbutiker. Affärsiden synes vara att plocka till sig glasögon
i Sverige och västra Europa för att sedan med hjälp av dessa starta en
optikerkedja i Polen.

Hursomhelst, i Vänersborg "torskade" en av de tre polska kumpa
nerna när de skrämdes av polisen. Sonen till den sedermera hitresta
farsan bröt båda benen, så honom lyckades polisen gripa. Denne var det
också i övrigt synd om, lurad till medhjälp som han var, nygift och
dessutom med barn på väg därhemma... kommen så långt i sin berät-
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telse, då grät rätten och gossen fick åka hem med farsan och lova att inte
visa sig på stan igen.

Handelskammaren uppger att en polsk optikerfirma, till Sverige, vill
exportera de nya ungerska glasögonen mot fårgblindhet. Man vill också
sälja glasögon för blåögda.

Buset skapar nattetid understundom ett levande centrum. Polisen har
under året tvingats avlossa en rad tjänsteskott, en 1600-talsmålning har
stulits från Vänersborgs kyrka, lägenhetsinbrott, knivslagsmål, skylt
fönster utslagna... men förskräckes ej lilla hop. Visserligen är polissta
tionen i vår stad nattetid och under helger ej bemannad, men, till vän
ster om den låsta ytterdörren finns en porttelefon, som, dygnet runt,
nästan omedelbart, förbinder den hjälpsökande med yttervärlden. Hör
barhet 2:a. Man får bara hoppas att de ärenden som expedieras via port
telefonen effektueras tillräckligt snabbt så att ingenting annat, också,
behöver förbindas.

En frisk fläkt visade sig floristen och konstnären Tage Andersen från
Danmark vara. Denne ordnade konstinstallation i gamla vattentornet.
Ett kulrurarrangeman som med rätta uppmärksammades och som drog
stora skaror besökare från när och fjärran.

I efterhand har det gnällts på brandsäkerheten i vattentornet. Men
den var väl väl genomtänkt. Andersen hade låtit montera sprinklers re
dan på utsidan av byggnaden. Dessa vattenbegjöt effektivt såväl fasad
som besökare. En riktig rotblöta fick man och den ingick i priset.

I det sommartorra Sverige brann naturen på flera platser. Otäckt var
det på en ö i Norrland där ett fiskeläge med tillhörande fyrtorn hotades.
Även Vänersborg fick sin egen fyrplats, nämligen Risberget vid Länsan
på Skräcklan. Det var SMU:s vårbål som någon marodör, liksom förra
året, försökte tutta på en kväll för tidigt. Efter snabbt ingripande av
allmänhet och brandkår räddades både valborgsmässobål och det tradi
tionella vårfirandet. Gävleborna skyddar sin julbock, vänersborgarna
sin Valborgs brasa.

Den italienske satirikern och dramatikern Dario Fo fick årets Nobel
pris i litteratur. Ett mycket kontroversiellt val men samtidigt lyfte Svenska
Akademien fram den europeiska, latinska kulturen med rötter i antiken.
Detta kan vara bra som motvikt till den alltmer dominerande nordame
rikanska livsstilen. Man får inte glömma bort att oliver och solmoget
vin byggde vår kultur, inte jordnötssmör och parfymerad Bourbon.

Fo gycklar med överheten på ett elakt sätt. Få kan rå på Fo då.
Han är en större vardagsanarkist än de flesta italienare. Och nu är han
nobelpristagare - men - inte Gillesbroder. Det kan inte ana Fo bli. Detta
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understryker tydligen det som vi alla redan visste, nämligen, att det är
svårare att bli medlem i Vänersborgs Söners Gille än det är att få No
belpriset.

Turerna kring Rehab fortsatte även i år. I bland var dessa förskräck
ande ibland beklämmande. Det märks att det drar ihop sig till valår för
alltfler politiker deltar i debatten. Lasaretts-, Vänerparks- och
Rehabfrågan borde avhandlas i en artikel i Gillets årsskrift om några
tiotal år då perspektiv kan anläggas på det hela. Redan i dag kan man i
alla fall konstatera att hade vi Gillesbröder skött vår privatekonomi på
ett motsvarande sätt, som Lasaretts-,Vänerparks- och Rehabfrågan
skötts, så hade vi sedan länge satts under förmyndare.

En person som länge och outtröttligt och fylld med civilkurage in
tresserat sig för och drivit frågan om Rehabs fortlevnad i Vänersborg är
Gillesbrodern och advokaten Lennart Sandström.

Heder åt honom och åt alla andra som kämpar för Vänersborg och
dess fortbestånd!

Allahelgonaafton 1997

Peter Nissen
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MINNESRUNOR 1997 - 1998

Under tiden juli 1997 t o m juni 1998 har 17 Gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne.

Sjöingenjören Gösta Fritiof Berglund, född i Vänersborg den 15
juli 1915, avled i Malmö den 19 maj 1997. Efter avlagd
realexamen 1936 vid Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg,
erhöll han anställning, först vid Götaverken i Göteborg 1936 
1938 och sedan i handelsflottan fram till 1940 för att skaffa sig
praktik till sjöingenjörsexamen, som han avlade i Göteborg 1942.
Under åren 1942 - 1944 fullgjorde han beredskapstjänst som
marinunderofficer. Från sistnämnda år tjänstgjorde han som
fartygsbef:i1 hos Rederi Ab Transmarin fram till 1947 då han erhöll
befattningen som maskinist vid Lunds stads El. verk, som han
innehade fram till 1950, då han utnämndes till driftsrnästare vid
Malmö stads Industriverk och denna befattning innehade han
fram till sin pensionering 1980. Från uppväxttiden i Vänersborg
minns vi gäma Gösta Berglund som en öppen och glad yngling
som det alltid var roligt att samspråka med då han var pappa

Fritiof behjälplig i den lilla trivsamma speceributiken på Vallgatan.
Inträde i Gillet 1943.

Produktchefen Inge Tullberg född den 12 september 1905 avled
i Bromma den 4 juli 1997. Redan 1908 flyttade han med sina
föräldrar till Malmö, där han vid Högre Allmänna Läroverket
avlade studentexamen. Efter avslutade studier erhöll han
anställning vid Philips Radio AB och 1928 flyttade han över till
A. W. Holms AB, Malmöfilialen. 1931 erhöll han anställning
vid AB Robo som senare blev Robert Bosch AB, och arbetade
inom den koncernen fram till sin pensionering 1970. Först inom
radioförsäljning och senare, fram till 1945, svarade han för
utvecklingen och försäljningen av Elektroverktyg. Från 1945 och
till sin pensionering innehade han befattningen som produktchef
för gruppen Hushållningsmaskiner.
Inträdde i Gillet 1918.
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Byråchefen Reinhold Bergström, född i Pajala den 18 september
1914 avled i Vänersborg den l september 1997. Han växte upp
i Pajala, Övertorneå och Rörbäcksnäs, tog realexamen i Luleå
och avlade studentexamen i Strängnäs. Efter jur. kand -examen i
Stockholm och tingsmeritering vid Södra Roslags domsaga
flyttade han år 1944 till Vänersborg. Där vann han anställning
som länsnotarie. År 1957 befordrades han till länsassessor och
efter några år till förste länsassessor. 1970 utnämndes han till
byråchefmed ansvar för Länsstyrelsens administrativa avdelning.
Reinhold Bergström deltog med stort intresse i stadens
föreningsliv. Han var med och bildade Lions Club i Vänersborg
och var innehavare av utmärkelsen Melvin Jones Fellow. Han
var även medlem av Frimurareorden och Par Bricole.
Inträdde i Gillet 1980.

Målaremästaren Jack Westerberg, född i Norrköping den 4
november 1924, avled i Vänersborg den 25 september 1997.
Redan i späd ålder flyttade han med föräldrarna till Stockholm,
där han efter avslutad skolgång böljade arbeta som målarlärling
och flyttade till Nynäshamn. Under sin värnpliktstjänstgöring
genomgick han utbildning till värnpliktig officer vid Infanteriets
Kadettskola på Karlberg. Efter militärtjänstgöring flyttade han
först till Nässjö och senare, 1950, till Vänersborg och arbetade
här i sin faders målerifirma fram till 1957 då han övertog rörelsen
och drev den i egen regi i mer än trettio år.
Jack Westerberg var en engagerad radioamatör och hade
radiokontakter med amatörsändare runt hela världen. Han var
även en hängiven bridgespelare och var medlem av Odd Fellow
orden i Vänersborg, Vänersborgs Företagareförening och
Trollhättans Radioamatörer.
Inträdde i Gillet 1990.

Specialläraren Henry Bjärudd, född den 6 januari 1914 i
Björnekulla församling av Åstorps kommun, avled i Vänersborg
den 27 augusti 1997. Efter avlagd folkskollärarexamen utbildade
han sig till dövlärare vid Manillaskolan i Stockholm. Redan 1939
tillträdde han befattningen som speciallärare vid Vänerskolan i
Vänersborg. En anställning som han innehade fram till sin
pensionering. Efter studier vid Gallaudet College i Washington
DC i USA, som var världens enda universitet för döva, tog han
där en Bachelor of art 1957.
Vid sidan av sitt arbete var Henry Bjärndd intresserad av stadens
föreningsliv och innehade olika förtroendeuppdrag i Lions såväl
på lokal- som distriktsplanet. Naturen låg honom varmt om hjärtat
och hans mykologiska kunnande var någonting utöver det vanliga.
Efter en svampplockningsdag om hösten var det inte ovanligt att
finna ett hundratal arter i hans korg.

Hans käraste och mest omhuldade hobbies var dock teckning och måleri, som fick uttryck i ett
finstämt landskapsmåleri från Bjärebygden och Skäldervikens stränder.
Inträdde i Gillet 1987.
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Möbelhandlaren Einar Borg, född i Vänersborg den 26 november
1906, avled i sin födelsestad den 26 september 1997. Efter slutad
skolgång vann han anställning hos Klassons Möbelaffär, som då
var belägen på Drottninggatan, men flyttade senare ned i egen
fastighet på Lilla Vassbotten. Så småningom övertog Einar Borg
firman och drev den i egen regi fram till 1953 då han överlät den
till möbelhandlaren Gösta Bäckman, som ändrade firmanamnet
tiII Våra Möbler. Firman drivs idag av andra generationen
Bäckman i de moderna lokalerna på Östra vägen. Sedan Einar
Borg överlåtit möbelaffären inträdde han som medhjälpare i sin
hustrus firma Pälsmode, som var belägen på samma fastighet,
där han en gång började sin bana inom möbelbranschen.
Redan i tidiga ungdomsår fångades Einar Borgs intresse av
idrotten och han var medlem i Vänersborgs Idrottsförening i nära
sjuttio år.
Inträdde i Gillet 1948.

Handelsträdgårdsmästare Ole Anton Thernqvist, född i
Vänersborg den 9 januari 1911, avled i sin födelsestad den 30
september 1997. Efter avlagd realexamen vid Vänersborgs Högre
Allmänna Läroverk 1927, praktiserade han i faderns
handelsträdgård fram till 1930. Därefterpraktiserade han i Motala
Handelsträdgård vid Trädgårdsföreningen i Göteborg fram till
1936, då han återvände till Vänersborg och tiII arbete i faderns
rörelse. Den anrika finna, som startades redan 1869 av hans farfar,
omfattade ju både handelsträdgården vid Edsvägen och
Thernqvist Blomsterhandel i korsningen Edsgatan - Sundsgatan,
övertogs av Ole Thernqvist. Med trädgårdsmästarens nedärvda
känsla och gedigen yrkeskunskap utvecklades rörelsen under
hans ledning till ett begrepp i stadens affärsliv. Redan i unga år
fångade radiotekniken hans intresse. Att bygga en egen
radiomottagare och kunna lyssna på den, var ju vid den tiden

något aven sensation. Stor del av sin fritid ägnade han åt fotografering, då han inte var i färd med
båtbyggeri och fiske. Liksom sin far och farfar var Ole Thernqvist engagerad i stadens ordensväsen.
Han tillhörde Vänersborgs Par Bricole i mer än 50 år och tjänstgjorde under den tiden som
ämbetsman i flera olika befattningar. Ett speciellt varmt intresse ägnade han åt vårt Gille, vars
styrelse han tillhörde under många år. Han var en självskriven hedersledamot.
Inträdde i Gillet 1930.
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Fiskhandlaren John Henry Fock, född i Vargön den 15 januari
1917, avled i sin födelseförsamling den 25 november 1997. Efter
slutad skolgång genomgick han utbildning till elektriker och efter
det han genomgått Gotthardska Handelsskolan i Vänersborg, vann
han anställning vid Vargöns Elektriska Verkstad. På 1940-talet
inträdde han som delägare i broderns Egon Fiskaffär i Vargön.
1949 flyttades verksamheten till Vänersborg, där de båda bröderna
övertog den gamla välkända firman Västkustens Fiskhall. Med
stor kunnighet, service och finess utvecklades och utökades
verksamheten till en stor värdefull tillgång för vår stads affärs
och köpmansliv. Firman såldes 1992 och är numera nedlagd.
Redan i barnaåren gick Henry Fock med scoutrörelsen, som blev
ett av hans stora intresse. Han var verksam inom Vargöns Scoutkår
i dryga trettio år, nying- patrulledare -avdelningschef till kårchef.
Som sångare deltog han i Vargöns Kyrkokör under 65 års tid.

Redan på 1930 -talet böljade han sjunga i Vargöns Kapell. Andra intressen som Henry Fock
ägnade sin tid var curlingsporten, stugan på västkusten och fiske.
Inträdde i Gillet 1986.

Åkeriägaren Gösta Mellqvist, född i Erikstad den 8 april 1927,
avled i Vänersborg den 28 november 1997. Bilar,
kommunikationer och transporter fångade i mycket unga år Gösta
Mellqvists intresse. Därför var hans yrkesval utstakat och han
böljade sin yrkesverksamma bana hos Hilding Anderssons
Åkeri i Erikstad. Under flera år körde han buss för GDG, där
hans yrkeskunskap ofta anlitades vid utlandsresor. 1952 startade
han egen åkerirörelse, och han övertog legendariske Rickard
Mattssons firma i Timmervik. Han var föreståndare för Lastbil
centralen i Brålanda och bildade Vänersborgs Åkeri AB med
körningar för Lastbilscentralen och Bilspedition. 1996 försäljdes
den del av bolaget som utförde uppdrag från Bilspedition till
Hägerstens Åkeri AB i Stockholm. Hans organisationsförmåga
och engagemang tog i anspråk i form av olika styrelseuppdrag
inom Lastbilscentralen, Bilspedition, Älvsborgs läns

Åkerif6rening och bostadsrättsföreningen Konvaljen. Han var även engagerad iföreningslivet
och tillhörde Vänersborgs Par Bricole och Lions Club i Brålanda, vars president han var under
åren 1973 - 1974 och där han verksamt bidrog till de uppskattade och omfattande humanitära
hjälpsändningarna till staden Hajnowka i Polen. Trots sina många engagemang hann Gösta Mellqvist
med att odla sina fritidsintressen veteranbilar, båtar och fritidshuset i Hamburgsund.
Inträdde i Gillet 1981.
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Elidaskepparen Lennart Tarren Abrahamsson, född i Vänersborg
den 7 juni 1927, avled i Stenungsund den 30 november 1997.
Efter slutad skolgång erhöll han anställning vid Wulf & Co i
Vänersborg på avdelningen för gengasaggregat. Hans intresse
för bilar och försäljning förde honom snart över till
bilavdelningen, där han snart visade sig vara en skicklig och
framgångsrik försäljare. Hur många "Isabellor" Tarren sålde är
oklart men antalet var rekordartat. Tempot och det tuffa livet inom
branschen blev för högt för Tarren och i böljan av 1950-talet
beslöt han sig för att växla in på ett nytt spår. Han genomgick
Missionsförbundets utbildning för evangelister och
ungdomsledare i Stockholm och började därefter arbeta som
pionjärarbetare i Härjedalen. Efter några år där erbjöds han ett
liknande arbete i Gravame och flyttade dit 1961. Det var under
denna tid drömmen om missionsbåt väcktes hos honom och redan

1963 började konturerna av den första Elida att skönjas. Den har ju som bekant följts av flera
Elidor. Tarrens optimistiska framåtanda och starka tro har varit den avgjort drivande kraften i
dessa stora projekt liksom i hans engagemang för barnen i Indien, som varit och är
välsignelsebringande i alla avseenden. Tarren bar alltid med sig starka band från sin hemstad. Han
var medlem i Kamratföreningen Gamla Kokhusare och besökte under sin uppväxttid ofta sina
morföräldrar i det gamla kulturhuset.
Inträdde i Gillet 1983.

Musikläraren Carl Elmer Paulsson, född i Vänersborg den 4
oktober 1909, avled i sin hemstad den 18 februari 1998. Redan
efter slutad skolgång observerades hans musikaliska begåvning
och han etablerade sig redan under ungdomsåren som en skicklig
och mycket uppskattad musiker. Hans enorma musikala register
och artistiska förmåga parad med en gudabenådad varm humor
gjorde honom till en stor konstnär. Flera generationer
Vänersborgare har njutit, gläds och beundrat hans förmåga och
hans ödmjuka sätt att hantera sitt instrument, violinen. De
Vänersborgare som lyssnat till Elmer Paulssons smäktande toner
då han från Skogshyddans Sommarservering lät dem sprida sig
över Djupedalsviken och Sanden bär med sig en stämningsfull
och oförglömlig musikupplevelse.
Under åren 1953 - 1956 var han musiklärare vid Vänersborgs
Högre Allmänna Läroverk och från sistnämnda år fram till

pensionering 1974 var han lärare vid Vänersborgs Kommunala Musikskola.
Inträdde i Gillet 1954.
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Kamreren Gösta Koren, född i Jönköping den 19 augusti 1908,
avled i Vänersborg den 4 mars 1998. Han kom i tidiga barnår till
Vänersborg, där han vid Högre Allmänna Läroverket avlade
realexamen 1924. Samma år erhöll han anställning vid Nya
Konditoriet på Edsgatan, först som springpojke och sedan som
lärling. Under året 1927 genomgick han Vänersborgs
Handelsskola och 1928 anställdes han som kontorist vid
Tenggrenstorps Tegelbruk, där han avancerade till kamrer. Är
1948 flyttade han till Trollhättan och tillträdde där tjänsten som
kamrer vid Trollhättans Cementgjuteri där han stannade kvar till
1966 då han erhöll anställning vid Frylers Vulk AB i Trollhättan,
en befattning som han innehade fram till sin pensionering 1975.
Gösta Korens stora fritidsintresse var Röda Korset. Redan 1936
var han med om att bilda Vänersborgs Röda Korskår,·som han
tillhörde intill sin bortgång. Han tillhörde även Trollhättans Röda

Korskår och var aktiv inom båda kårerna, bland som sekreterare under många år.
Inträdde i Gillet 1953.

Tecknaren och konstnären Lars Erik Friberg, född i Vänersborg
den 17 april 1919, avled i Trollhättan den 14 mars 1998. Efter
avlagd realexamen 1935 vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk, arbetade han under några år vid Wulf & Co Skyltfabrik
i Vänersborg och på Länsstyrelsens Bensinavdelning. Under dessa
år genomgick han fullständiga kurser i teckning och målning vid
korrespondensinstitutet Hermods. 1942 anställdes han som
kontorist vid Flygmotor i Trollhättan och 1948 erhöll han
befattning som tecknare vid samma företag, en uppgift som han
utförde fram till 1982 då han blev fri konstnär.
Erik Fribergs stora livsintresse var konsten. Han var med om att
starta Gösta Älvdalens Konstförening. Hans första utställning
var i Vänersborg 1948 tillsammans med konstnärsvännen Erik
Sjölin. Därefter deltog han i en lång rad samlingsutställare och
ettiotal separatutställningar.

Han har erövrat Göta Älvdalens Konstförening stipendium 1975 och Trollhättans kommuns
kulturstipendium 1979.
Inträdde i Gillet 1969.
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Ombudsman Per-Arne Kihlström, född i Vänersborg den 26
november 1928, avled i Åkarp den 18 april 1998. Efter slutat
skolgång i Vänersborg arbetade han som kontorist hos olika
Vänersborgsföretag, bl a hos Wulf & Co, Vänersborgs Gasverk,
LBF, Korp & Söner. Han arbetade även några år som
byggnadsarbetare. Redan i mycket unga år blev han intresserad
av politik och 1958 anställdes han som ombudsman för
Folkpartiets Ungdomsförbund i Norra Älvsborg. ·1960 erhöll han
befattningen som valkretsombudsman för Folkpartiet med
placering i Malmö. Denna befattning innehade han fram till 1974
då han etablerade sig som egen företagare.
Per-Arne Kihlström engagerade sig redan under barn- och
uppväxtåren i stadens föreningsliv, scoutrörelsen, idrotts -och
musiklivet. Han spelade Ess-kornett i Folkskolans gossmusikkår,
Missionskyrkans ungdomsorkester och i Stadsmusikkåren. Han

var en av bildarna till Zärimners AIK, som gick upp i Vänersborgs Allmänna Idrottsklubb VAlK,
där han redan vid 16 års ålder framgångsrikt förvaltade förtroendet som sekreterare för klubben.
Inom Idrottsklubben LIRA, pojkklubben som bildades 1943, spelade PEA en avgörande roll under
den era då klubben förvandlades till en väletablerad och framgångsrik bandyförening. Han var
aktiv som orienterare och roddare. Som roddare nådde han stora framgångar tillsammans med Erik
Olsson, Gunnar Jonsson och Bengt "Lelle-Gus" Gustavsson i Gösta Johanssons berömda
lättviktsfyra.
Inträdde i Gillet 1976.

Väktaren Stig Olsson, född i Västra Tunhem den 27 oktober 1930,
avled i Vänersborg den 21 juni 1998. Efter avslutad skolgång
vann han anställning vid Televerkstaden, sedermera TELI i
Vänersborg, där han arbetade under 25 år, varefter han gick över
till väktaryrket, som han blev trogen fram till sin pensionering
1995, då han var anställd vid Sicuritas.
Stig Olssons stora fritidsintresse var fotokonsten, som han
inom Vänersborgs Fotoklubb, utvecklade till näst intill
professionalism. Åtskilliga dokumentariska bilder från livet i vår
stad bär Stig Olssons signum. Han var medlem i Vänersborgs
Skidklubb och var aktiv utövare av orienteringssporten. Han bar
med sig ett djupt rotat naturintresse och var en hängiven
amatörodiare på kolonilotten.
Inträdde i Gillet 1979.
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El-installatören Olle Sjöstad, född i Vänersborg den 12 januari
1933, avled i sin födelsestad den 21 juli 1998. Efter slutad
skolgång böljade han arbeta i faderns, Ragnar Sjöstad, firma,
Vänersborgs Elektriska. Redan i unga år, vid faderns bortgång,
övertog Olle Sjöstad rörelsen, som han tillsammans med familjen
drev och utvecklade under drygt trettio år innan han överlämnade
ansvaret för den välrenommerade firman på sina barn, tredje
generationen Sjöstads Elektriska.
Olle Sjöstad hyste ett varmt intresse för idrotten i vår stad och
under ungdomsåren var han en klippa och säker utpost som
målvakt i ett av Vänersborgs Idrottsförenings allra första
ishockeylag, som hade sin hemmaarena på Holmängenrinken.
Vid sidan av arbetet och familjen var sommarstugan uppe vid
Bräckeviken hans stora intresse, där han med stor energi och
känsla för naturen skapade ett bestående verk.
Inträdde i Gillet 1952.

Järnhandlaren Anders Andreen född den 29 september 1938,
avled i sin födelsestad den 24 juli 1998. Efter studietr vid
Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg avlade han
handelsstudentexamen 1959. Som tredje generationen
järnhandlare inriktade han sin utbildning på att fortsätta
traditionen och överta familjeföretaget. Han arbetade under en
period hos Heimers stora Järnhandel i Malmö, och praktiserade
ett år hos en stor verktygsgrossist i Wuppertal, Tyskland, innan
han börja arbeta i familjens järnhandel som han övertog i mitten
av 1970-talet i samband med furnans flyttning till Torpaområdet.
Under en period i slutet av 1960-talet tjänstgjorde han som lärare
i företagsekonomi vid den speciellajärnhandelsskolan i Alingsås.
Anders Andreen var engagerad i fack- och föreningsliv. Intill sin
bortgång tillhörde han styrelsen för Västergötlands
Järnhandlareförening och var tidigare ledamot av styrelsen för

Järnia AB, som ägdes av järnhandlarna. Han tillhörde styrelsen för Vänersborgs Sparbank och var
under en period ordförande i Vänersborgs Köpmanaförening.
Han var även intresserad av sport och idrott. Redan 1949 gjorde han debut som golfspelare, först
på Kobergs golfbana senare i Onsjö Golfklubb, vars vackra bana han var med om att bygga upp.
Inträdde i Gillet 1968.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
t.o.m. 30/6 1998

Födelse- Inträdes-
år år

* ABELSON, ROLF, Vänersborg ...
AOOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö ..
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg ..
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem .

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare .
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem .

* AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg ..
AHLSTRÖM, PÄR, Sigtuna ..
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON HÅKAN, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BENGT, Frändefors .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg ..
ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .

** ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ..
ANDERSSON, BERNE, Vänersborg .
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ..
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ..

* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
* ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .

ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHN, Vänersborg .
ANDERSSON, JON, Maskinchef .
ANDERSSON, JOHN, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ..
ANDERSSON, KARL, Uddevalla .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .

1954
1963
1935
1920
1966
1965
1944
1968
1923
1952
1948
1951
1956
1945
1945
1947
1940
1940
1917
1923
1944
1940
1957
1945
1915
1946
1946
1949
1912
1977
1953
1972
1977
1923
1963
1937
1925

86
95
75
96
80
78
58
78
58
98
75
95
76
96
94
88
74
92
43
80
97
74
88
55
51
84
83
85
83
83
74
85
92
83
83
96
82

71



72

Bäst
när det gäller
transporter av

alla slag

Transport & Logistics

DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-26 05 00



ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg ..
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg ..
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

* ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ..
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg ..
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön .
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

* ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg .
ANDERSSON, OVE, Hotelldirektör, Vänersborg .

** ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ..
ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg ..
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby .
ANDERSSON, ROLF, MeIIerud .
ANDERSSON, STIG, Vänersborg .

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg ..
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg ..
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ..
ANDERSSON, TOMMY, Affårsbiträde, Vänersborg ..
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ..

* ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ..
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg ..

* ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg t ..
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors ..
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg ..
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ..
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora ..
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan .
ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..
ARVEKLEV, LEIF, Vargön .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall ..

* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ..
ASP, PETER, Journalist, Vänersborg ..

* ASPMAN,ARNE, Elektriker, Vänersborg ..
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
* BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ..

BACK,KURT, Servicebiträde, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, HERBERT, Fil. dr. Vänersborg ..

1944
1942
1972
1940
1930
1945
1926
1958
1950
1973
1912
1915
1945
1919
1928
1926
1936
1947
1938
1918
1936
1932
1928
1950
1950
1914
1927
1938
1942
1924
1942
1942
1964
1960
1936
1943
1950
1952
1949
1921
1927
1968
1920
1932
1934
1931
1956
1923

81
90
97
80
59
88
80
93
79
83
82
53
94
35
76
94
94
80
94
45
87
88
83
75
83
55
83
68
82
75
90
90
90
90
90
98
98
96
75
81
60
95
59
73
63
93
83
97

73
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BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .
BENGTSSON, BENGT ÅKE, Distriktschef, Vänersborg .
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BENTON, GUNNAR, Projektledare, Hisings backa .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg .

* BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg .
BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Barsebäck ..
BERGENHEIM, KLAS, Lund .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem ..

* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ..
BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg ..
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, Estationsinspektor, Vänersborg .
BERTzEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ..
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg .
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg ..
BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara ..
BJÖRNDAHL, YNGVE, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn ..
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .
BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Vänersborg ..

* BJÖRNBERG, MAURITZ, Karnr., Vänersborg Bisittare i styrelsen .
* BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ..

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ..
* BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ..
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

* BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg ..
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg ..
BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön ..
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ..
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Studerande, Vänersborg ..

* BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem ..

1957
1928
1956
1934
1936
1968
1944
1950
1957
1970
1974
1943
1967
1970
1937
1930
1933
1950
1942
1957
1922
1916
1926
1938
1918
1918
1939
1925
1945
1948
1954
1968
1927
1929
1953
1926
1929
1965
1973
1912
1941
1960
1908
1939
1982
1946
1972
1923

89
89
97
76
97
68
68
94
88
98
76
55
76
76
72
48
96
80
80
97
89
82
84
75
85
83
97
97
88
82
77
94
54
54
77
60
80
95
83
54
77
77
77
94
87
92
87
55
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VI GER DIG VÄRLDEN SOM DU VILL HA DEN!
Jämför resor och priser från Sveriges ledande researrangörer och merparten av världens alla flygbolag.

Vi hjälper dig att hitta rätt resa till rätt pris. Oavsett vad du vill ha.

Välkommen in
till oss!

lim]
En Resebyrd -Alla resor



BOHLIN PONTUS, Stockholm .
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Vänersborg .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Stockholm ..
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg .
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg ..

* BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
BUGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg ..
BYSTRÖM URBAN, KriminaIvårdare, Vargön .

* BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg ...
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .

* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg ..
CARLEN, BENGT, Vargön ..
CARLSSON, INGE, Ed. Landstingsdirektör, Vänersborg ..
CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön .
CARLSSON, ROGER, Vargön .
CARLSSON, THOMAS, MåIaremästare, Vänersborg .
CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg ..
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Planerare, Vänersborg ...
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg ..

* DAFGÅRD, BENGT, Arbetsl. Vänersborg ständig medlem .
* DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
* DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ..

DAHLGREN, EBER, Vänersborg ...
DAHLGREN, INGVAR, Verkstadsarb,Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .
DAHLQVIST, JONSSON, ANDREAS, Stud., Göteborg .

* DAHLLÖF, AXEL, Affarschef, Göteborg ..
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, Byråingenjör, Brastad .
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DAVIDSSON, ROLF, Vänersborg ..
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ..
DRUFVA, ULF, Vänersborg .

* EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .
EISERMARK, CONNY, Banarbetare, Vargön .
EISERMARK, SUNE, Vänersborg ..

** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby ..
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda ..

* EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg
innehavare av Gillets medalj (1995) ..
EK, LARS-ANDERS, FörsarnIingspedagog, Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .

1968 95
1948 94
1953 90
1940 85
1936 94
1942 91
1919 54
1927 91
1928 74
1962 97
1946 67
1976 85
1932 67
1947 83
1929 98
1959 96
1943 96
1957 96
1942 96
1933 90
1926 86
1958 90
1927 94
1939 50
1919 67
1918 55
1926 89
1945 95
1945 85
1975 96
1911 55
1965 67
1918 83
1948 97
1957 71
1938 64
1935 96
1914 87
1950 97
1916 71
1959 95
1935 97
1919 44
1958 83

1924 50
1954 83
1927 89
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SÅ MYCKET KOSTAR LÄNESKYDD.

Du som har alla dina lån hos
Stadshypotek eller Handelsbanken
har möjlighet att få Låneskydd utan
avgift. Det gäller förstås även dig som
planerar att lägga över alla lån till oss.

Låneskydd innebär att din familj
slipper betala din del av skulden och

kan bo kvar i huset, om du skulle gå
bort före 65 års ålder. Det finns
möjlighet till räntebonus istället för
Låneskydd.

Kontakta närmaste Handelsbanks
kontor, så ska vi trygga framtiden åt
dina närmaste.

Handelsbanken
Stadshypotel<

TELEFON 0521-670 10
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EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg .
* EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .

EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
* EKHOLM, SVEN, KÖl?man, Vänersborg ..

EKLIND, LARS, Major, Uddevalla , .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ..
EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .

* EKSTEDT, THOMAS, Lärare, Helsingborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg ..

** ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Stockholm .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUlST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg ..
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .

* EMANUELSSON ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMILSSON,SVEN ÅKE, Vänersborg .
ENGELIN, BENGT, Skara .
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Källby .

* ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem .

* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Ödeborg, ständig medlem .
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Färgelanda, ständig medlem ..

* ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Uddevalla .
ENGLUND, OSKAR, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, HÅKAN, Vänersborg .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan .
ENORSON, LARS, ElinstaIlatör, Vargön .

* ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .

ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
* ERICSSON, GUNNAR, v., Portvakt, Vänersborg .

ERIKSSON, HENRIK, Järfålla .
ERIKSSON, INGE, Vänersborg ..
ERIKSSON, JOHAN, Trollhättan .
ERIKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg ..
ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .

* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg .
ständig medlem, Gillevärd .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg ..
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

* ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .

1946- 97
1935 73
1963 87
1916 60
1957 74
1937 80
1949 74
1951 65
1943 80
1930 75
1919 44
1920 89
1922 89
1940 75
1916 51
1953 88
1931 98
1928 83
1922 89
1943 47
1981 82
1949 49
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1985 85
1964 96
1935 85
1939 90
1913 55
1944 54
1941 80
1918 66
1964 97
1946 96
1973 94
1929 98
1925 98
1966 66

1939 54
1964 80
1928 94
1945 88
1940 85
1932 64
1938 88
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- Att bo är inte gratis.

- Aandra sidan kan
jag låna tryggare än

o •nagonsln.
Oavsett om du tar ett nytt bolån eller lägger om

ditt nuvarande bolån till oss kan vi ge dig:

• Även topplån med bunden ränta, så slipper du

oroa dig för räntehöjningar.

• Möjlighet att välja hur länge du vill binda

räntan, 3 månader till 16 år.

• Fritt Låneskydd (om du är under 55 och fullt

frisk). Vid dödsfall slipper de efterlevande ärva

skulden.

Dessutom kan vi erbjuda Lånelöfte, Energi

sparlån och förmånlig villa-/hemförsäkring mm.

Välkommen in till oss.



ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .
* ERIKSSON, ÅKE, Frisönnästare, Vänersborg ..

ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, ..
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Yänersborg ..
ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala .

* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ..
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg ..
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg ..
FAGERSTRÖM, ARNE, Montör, Vänersborg t ..
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Mölndal ..
FALK, CLAS, Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg ..

* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg ..
FAST, GUNNAR, Major, Boden ..
FASTH, GÖSTA, Linjemästare, Vänersborg ..
FASTH, KENT-ERIC, Vänersborg ..
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg ..
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ..
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg ..
FILIPSON, PETER, Stud. Vänersborg ..
FLINK,BENGT, V Frölunda ..
FLOBERG, TOMMY, Chaufför, Vänersborg ..
FOCK, EGON, Vänersborg ..
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg ..

* FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ..
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, BiIldal ..
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg ..

* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ..
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg .
FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck ..

* FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg ..

* FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm ..
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Vamhem ..

* FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ..
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
* FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvama ..

FURBO, MATTIAS, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg ..

* FÄLLING, HARRY, leIeverksarbetare, Vänersborg ..
* GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .

GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .
* GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Tollhättan ..

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ..
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg ..

* GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ..

1940
1921
1941
1929
1923
1925
1940
1942
1934
1966
1971
1935
1942
1948
1918
1955
1926
1929
1947
1975
1936
1961
1923
1953
1916
1934
1929
1970
1940
1922
1956
1923
1956
1916
1948
1920
1945
1927
1922
1972
1944
1939
1918
1917
1918
1939
1936
1920

92
58
97
93
88
70
90
76
79
89
97
83
66
83
83
83
74
84
94
94
85
94
86
77
69
84
90
83
68
76
94
69
94
71
96
81
67
67
67
94
87
7l
67
80
66
77
90
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GRANAT STELLAN, Antikvarie, Uddevalla .
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ..
GRANQVIST, KJELL, Vargön .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .

* GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg ..
GRAUMANN, GUNNAR, Lund .

* GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .
* GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .

GULZ, TORBJÖRN, Studerande, Vänersborg .
** GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .

GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla ..
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN v., Postmästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors ..

* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
* GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg .

GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .
* GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .

GUSTAVSSON, SVEN, Målare, Vargön .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås ..
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg .
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla .
HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg .
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg ..

* HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsuit, Vänersborg .
ständig medlem. Kassafogde ..

* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg ..
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .
HALLBERG, LEIF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ..

* HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .

** HALLQVIST, TAGE, Med.lic., Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg ..
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

* HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, H O LENNART, Personalman, Vänersborg .

1948 77
1938 94
1932 97
1948 91
1939 67
1933 93
1932 60
1939 54
1965 82
1923 46
1937 77
1926 90
1947 94
1920 85
1958 92
1944 71
1935 66
1930 88
1918 55
1951 92
1936 92
1937 90
1919 82
1945 97
1920 94
1922 (66) 74
1932 96
1926 94

1941 53
1946 68
1944 87
1926 93
1941 82
1944 94
1948 96
1931 86
1948 94
1954 76
1917 67
1934 76
1968 82
1926 45
1951 84
1966 83
1918 87
1924 52
1947 96
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Du inte behöver just för tillfället.

Handelsbanken
Vänersborg

Tel. 0521 - 67010



HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg ..
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARRING, TORD, Hönö .

* HARLITZ, GUNNAR, sjöing., Vänersborg, ständig medlem .
* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..

HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ..
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg .
HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ..
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDBERG, KURT, Arbetsledare, Uddevalla ..
HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg .

* HEDEN LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg ..
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors .
HELLBERG, ANDERS, Försäljare, Vänersborg .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

* HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg .
HERMANSSON, JAN, Teol.dr., Lund ...
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ..
HESSELBOM, OLLE, Banktjänsteman Vänersborg .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HJALMARSSON, GUNNAR, Revisor Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem .
HOLGERSSON, STURE, Ingenjör, Vänersborg .
HOLM,LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .

* HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg ..
HÅKANSSON, STEN, Direktör, Mellerud .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ..

* HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala ..
HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg .

1965
1929
1932
1940
1940
1943
1929
1938
1945
1938
1929
1935
1924
1950
1934
1941
1943
1949
1954
1957
1924
1934
1955
1916
1930
1957
1968
1949
1931
1939
1933
1962
1957
1927
1996
1930
1944
1937
1920
1953
1923
1918
1945
1921
1922
1925
1944
1926
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78
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77
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VÄNERSBORGS MUSEUM
- Det museihistoriska museet -

Upplev världen på 1880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamiing. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Öppet: sept - maj: tisd 12-19, lörd-sönd 12-16, juni-aug: tisd 12-19,
onsd, torsd, lörd, sönd: 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 16 år: Fri entre

MEDICINHISTORISKA
MUSEET

VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den spmatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista söndagen
varje månad 13-16.

Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-276307.
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* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
* IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .

IDEBERG, ROLF, Do\ctor, Uddevalla ..
ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg .
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg ..

* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
* JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ..

JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .
* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ..

JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg .
* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

JANSSON, SIGBERT, Ingenjör, Spånga ..
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön ..
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg ..

** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ..
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem ..
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem .
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, BENGT, Vargön .
JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm ..
JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ..

* JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg ..
JOHANSSON, GERHARD, Studerande, Vänersborg .

* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ..
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .

* JOHANSSON, HENRY, Bagare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
* JOHANSSON, INGVAR, Byggnadsnickare, Vänersborg .

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg ..
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ...
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg ..
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg ..
JOHANSSON, KENT, Arbetsledare, Vargön , .
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
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1932
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1941
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1939
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1933
1938
1921
1947
1927
1945
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1927
1945
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1920
1970
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1935
1925
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1937
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1927
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1944
1934
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64
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-Jag kan bli
din Personliga
Bankman.

Bengt Fridh,
Vänersborg

Vill du ha en egen kontakt på banken?
Någon som sätter sig in i din och

familjens ekonomi, ser helheten och
kan hjälpa dig i frågor som har med
sparande, finansiering, låneskydd,
försäkringar m m att göra.

När du behöver hjälp eller funde
rar över någonting, vet du vem du ska
kontakta. Du som har en Personlig
Bankman, får också automatiskt del
aven rad andra förmåner.

Hör av dig, så kan jag eller någon
av mina kollegor berätta mer om
vad det betyder att ha en Personlig
Bankman i Nordbanken. Och vad
som krävs av dig.

Välkommen in!

Edsgatan 21 ·0521·12005
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JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön .

* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, LENNART, Murare, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, Antikvarie', Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde ..

* JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ..
JOHANSSON, ROY, Kultur- Turistintendent ..
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ..
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, THURE, Vänersborg ..
JOHANSSON, ULF, Slödjlärare, Trollhättan .
JOHNSSON, GUNNAR, Produktionsledare, Trollhättan .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem .
JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .

* JONSSON, BENGT, R.., Professor, Solna ..
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .
JONSON, GUNNAR, O., Göteborg ..
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg .
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg ..

** JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg t .
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .
JONSSON, ÖSTEN, Civilingenjör, Vällingby .

* JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg ...
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg .
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Vänersborg .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg ..
JATBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg ..
JÄRPVIK, Curt, Vänersborg ..
JÄRPVIK, DANIEL, Göteborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Fröiunda ..

* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, EDUR, Stigtomta .

** CARLSSON, ELOF, fd Direktör, Vänersborg ständig medlem ..
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg ..
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg ..
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg ..

* CARLSSON, INGVAR, Överskötare, Vänersborg ..

1936
1962
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1914
1958
1931
1939
1917
1920
1930
1934
1931
1963
1952
1923
1918
1923
1931
1948
1973
1941
1972
1931
1947
1946
1977
1960
1932
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1942
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* CARLSSON, CARL-OITO, Spedit, Göteborg ständig medlem .
KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Yänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .
KARLSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem ..
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön ..
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg ..
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen ..
KARLSSON, SVEN, l:e postilj., Vänersborg .

* CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg ..

* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
KJELLSSON, DAN, Vänersborg .
KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg .
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg ..
KJERRULF, RAGNAR, Sjöingenjör, Farsta .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg .

* KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ..
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.1ic., Uppsala .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KRATZ, HANS, Resebyråchef, Vänersborg ..
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg ..
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga ..
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg ..
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem ..
LARSSON, ARNE, Ingenjör .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ..
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg ..

* LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .
* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .
* LARSSON HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg ..

LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg ..
LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg ..
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna ..
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .

* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa ..
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg .
LARSSON, MATS, Vänersborg .

* LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem ..
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd ..
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* LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg i:e ålderman
innehavare av gillets medalj (i990) '" .

* LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg ..
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ..
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg ..
LAURELL, BO, Lagerchef, Kode ..
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla .
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg ..

* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg ..
LIND, JESPER, Vänersborg .

* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum .
* LlNDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
** LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör ..
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ..
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ..
* LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .

LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänersborg ..
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .
LINDESBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ..
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem ..

* LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem ..
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
LlNDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg ..
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

* LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ..
* LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg .

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ..
* LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .
** LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg ...

LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg ..
* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ..

LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig ..
* LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .
* LISS, PER ARNE, Vänersborg ..

LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg ..
LIVEN, EJE, Vänersborg ..
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGGREN LARS GÖRAN, Inspektör, Prändefors .
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg ..
LJUNGSTRÖMER, KNUT, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg .
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LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg ..
LOHM, SÖREN,. Kranmaskinist, Vänersborg .

* LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUDVIGSSON, HÅKAN, Mölnlycke ..
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö ..
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg ..

* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge ..
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

** LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1983) ..
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg ..

* LUNDBORG, JAN, Vänersborg ..
** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg ..
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö .
* LUNDGREN, SUNE, Rektor, Landvetter ..

LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ..
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg ..

* LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ..
* LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg

Innehavare av Gillets medalj (1995) .
* LUNDIN, JAN, Vänersborg ..

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg ..
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg ..

* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ..
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan ..
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ...
LÅNG, OWE, Revisor, Vargön ..
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping ..
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg ..
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg ..
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg ..

* MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland ..
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile ..

MAGNUSSON, PER, Stockholm .
MAHL, LENNART, Särö .
MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg ..
MALM, GÖTE, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ..

* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ..
* MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ...
* MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ..

MOLNIT, PER,Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ..
MOSSBERG, ERIK, F, Länshälsovårdskonsulent, Vänersborg ..
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .

1925 95
1942 93
1913 55
1948 95
1947 85
1926 89
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1975 80
1913 53
1946 88
1935 94
1921 52

1919 52
1936 69
1953 55
1946 93
1936 89
1926 64
1933 76
1940 80
1963 97
1953 85
1938 97
1918 84
1925 91
1913 49
1943 72
1940 65
1965 95
1936 97
1928 80
1921 96
1945 80
1922 70
1924 52
1925 54
1919 75
1937 85
1915 82
1931 90

95
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* MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm ..
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde ..
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .

* NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg ..
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .
NILSSON, HANS, Skene ...
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg ..
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ..

* NILSSON, CARL-ERIK, Droskägare, Vänersborg .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge ..
NILSSON, NILS, Brålanda '" ..
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ..
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Vämamo .
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön .

** NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ..
* NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ...

NISSEN, PETER, l:e antikvarie, Vänersborg ...
* NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .

NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ..
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg ..
NORDQUIST, HANS, Vänersborg .
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg ..
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda .
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ..
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ..
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

* NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare ..
NÄS, ANDERS, Stud, Vargön .
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg .
OLANDER, TÅGE, Göteborg .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .

* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ..
* OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ..

OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg .
* OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem .

OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg ..
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROGER, Vänersborg .

* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .

1923
1951
1958
1966
1964
1925
1944
1923
1913
1954
1920
1943
1935
1923
1925
1971
1926
1908
1923
1947
1909
1937
1916
1925
1963
1930
1942
1944
1935
1922
1928
1967
1977
1934
1957
1913
1921
1938
1921
1929
1933
1918
1956
1935
1928
1969
1949
1945

66
87
95
85
83
56
83
88
83
94
66
92
96
78
80
97
89
41
58
81
53
81
87
95
92
77
97
90
89
89
58
95
94
79
79
79
95
91
60
48
89
72
83
75
78
93
72
83
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- lJteservering
- Smörgåstårtor
• Landgångar
- Smörgåsar
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OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .

* PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (i 980) " .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ..
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, Ya Frölunda ..
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg ..
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping ..

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg ..
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö ..
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ...
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .

* PERSSON, THORE, I:e byråsekr, Vänersborg .
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg ..
PETERSON, ERNST, Ed: Ekonomichef ..
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .

* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
innehavare av gillets medalj (i992) .
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping .
PETERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg ..
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön .
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .
PÅLSSON, ÅKE, Trollhättan .

* PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
innehavare av gillets medalj (1980) .
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg ..

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
* RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg ..

RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .
* RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
* RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg .
* RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
* REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan .
ROSELL, SVEN ÅKE, Vänersborg ..

* ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .

1919 74
1937 88
1930 82
1933 76

1910 52
1947 76
1960 85
1965 85
1942 76
1946 94
1965 85
1937 65
1957 88
1974 90
1948 95
1925 77
1919 70
1919 80
1930 98
1939 95
1943 71
1941 94
1923 77

1925 81
1937 86
1962 92
1932 92
1919 93
1957 96
1971 94
1947 94
1946 97

1923 52
1935 98
1929 66
1914 55
1948 88
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60
1907 66
1935 92
1936 96
1923 55
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- Medlem av Fastighetsmäklarförbundet -

Vill Du ha din fastighet "Till Salu"
eller vill Du få den SALD???! !!

S K o o G HGUNNAR'

Mäklar~Forum
Sundsgatan 25, 462 30 VÄNERSBORG

Tel. 0521-628 20 • 010-287 81 12

(Andreens j1)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vånersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde

Vänersborg 0521-281500 Trollhättan 0520-82400
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ROSEN, UNO, Civjng. Kungälv ..
* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg ..

ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan ..
* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem ..

RUDBERG, STIG, Professor, Lund ..
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYDBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp .
RYDBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm ..
RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Vänersborg ..
RÅGVIK, HARRY, Enhetschef, Vällingby ..
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .
SAHLIN, EDGAR, F.handl. Vänersborg .

* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ..
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg ..
SALONEN, BÖRJE, Örebro .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ..
SALONEN, OSKAR, Vänersborg ..
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg ..
SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ..

** SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningsschef, Vargön .

* SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg ..
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg ..
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg ..
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg .
SELSTAM, URBAN, Docent, Vänersborg ..
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ..
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ..
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan ..
SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg ..

* SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg ..
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .

* SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg t ..
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa ..

* SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg ...
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .

1908
1938
1945
1946
1940
1920
1916
1937
1940
1932
1922
1910
1936
1924
1910
1945
1939
1980
1951
1977
1948
1987
1913
1933
1911
1910
1909
1923
1936
1923
1957
1939
1925
1925
1924
1930
1957
1932
1918
1922
1933
1958
1943
1917
1944
1973
1930
1926

83
71
79
58
58
76
79
84
90
90
84
84
96
94
86
50
85
87
95
87
81
89
89
76
34
78
62
81
92
57
96
98
82
74
74
84
76
76
69
79
52
81
79
58
94
94
77
87
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Allt i sybehör
Nya Husqvarna

Symaskinservice

VBG:s SYCENTERAB
Köpmansgatan 2, Vänersborg
(Mitt emot Biblioteket)
Tel. 0521-71 10 90, 7118 30

Bäst även på
biljetter

OPERA,
BALETT och

TEATER

ffDJb rgSTobaJr
Sundsgatan 17 1110183

VÄNERSBORG
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PS. Nu även Frölundas biljetter

Trestad Center, Tel. 0521-255335



SKOOGH, FRANK, Sjökapten, ES. Helsingborg ..
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg

Ersättare i styrelsen .
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg ..
SKOOGH, JAN-OLOF, Byrådirektör, Karlstad , .

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna .
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg ..

* SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .

STALFORS, LEIF, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, ARNE, Vänersborg ...
STENBERG, BERTIL, Kapten, Vänersborg .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .

** STENSTRÖM, LARS, l:e Länsassistent, Vänersborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
STERNER, ANDERS, Instrumentkontroll, Vänersborg ..

** STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg ...
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ..
STRAND, JOHAN, Vänersborg .
STRAND OLLE, Vänersborg ..
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg ..
STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ..
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ..
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ..
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg ..
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg ..
SUNDBERG, BILL, Konsult, Åsensbruk .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ..
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Åsensbruk .
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ..
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg ..
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg ..
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .

1926 80

1937 69
1979 95
1952 95
1925 58
1949 92
1983 95
1953 83
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1939 98
1948 83
1933 82
1921 97
1939 74
1905 30
1937 76
1955 94
1923 47
1915 81
1967 97
1931 93
1921 75
1931 75
1960 85
1920 76
1939 82
1934 67
1938 88
1944 95
1927 83
1925 80
1971 98
1934 84
1956 98
1931 91
1956 98
1927 94
1940 82
1936 75
1917 94
1942 85
1938 79
1924 84
1966 84
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 10695

EKONOMIKONSULTAB
.. ROLFJACOBSSON

"Vi skattar Er lyckliga"
Södergatan 28, Vänersborg, tel. 0521-16464

draganordningar
för personbilar

~IBRINk
Brink Sverige AB

Industrigatan 8
46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 36 00
Fax. 0521-273601



SVANBERG, MAGNUS, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg ..
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg .
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Göteborg ..

* SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
* SWAREN, STEN, f.d Landstingsdirektör, Vänersborg .

SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg ..
** SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .

SVENSSON, ALF, Bussägare, Vänersborg ..
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping ..

** SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .

SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ...
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön .
SVENSSON, ELVING, Resemontör, Vänersborg ..
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg ..
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg ..
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg, ständig medlem ..
SVENSSON, REINE, Vargön .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna .

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

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ..
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter ..
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ..
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ..
TALLBO, BO, Sportchef, Vänersborg ..

** TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ..

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla ..
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ..

* THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ..
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .

* TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .

1975 94
1962 84
1952 85
1937 79
1943 96
1904 73
1906 70
1964 88
1923 48
1957 94
1944 79
1916 43
1932 64
1924 93
1943 90
1926 93
1916 86
1914 93
1975 76
1950 76
1952 80
1952 80
1920 80
1972 72
1945 96
1942 92
1910 35
1916 42
1954 81
1947 95
1948 95
1955 92
1916 91
1960 84
1933 66
1940 83
1933 83
1952 95
1916 46
1944 69
1953 87

1939 50
1955 88
1924 80
1922 55
1935 79
1925 51
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VANERSBORGS MALERI
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 112 25

Vi utför under ansvar alla slag av
MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

När det gäller bi/köp~
Gör som de flesta ~
Välj Ford hos

Det kompletta bifföretaget
med kunden i focus

Trestad Center
Stampgatan 12, Tel. 0521-255660

- Säljande samarbete på 190 orter -' :

, ~VENSK fASTl6HETSFÖRMEDUN6
Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521·655 50

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ..
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön ..
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg ..
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vargön ..
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala .
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg ..
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ..

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien .
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors .
VILGEUS, JAN, Lagman, Saltsjö - Duvnäs ..
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Vänersborg .

* WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
Innehavare av Gillets medalj (1989) .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg ..
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ..
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg .
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ..
WALTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön ..
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm ..
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm ..
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm ...

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad .
* WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla ..
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Lund ..

WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg ..
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Trollhättan .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ..
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
WENNHAGE, PER, Civ. ing., Vänersborg ..
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

* WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ..
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ..

* WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ..
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås .
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors .

1930 61
1935 61
1954 76
1936 76
1922 83
1942 80
1933 85
1950 98
1948 95
1956 88
1931 87
1919 75
1941 69
1947 95
1939 98
1949 80
1943 89
1942 85

1932 51
1960 71
1943 85

98
1939 94
1964 92
1930 82
1937 90
1927 77
1969 82
1940 83
1965 82
1916 42
1940 66
1935 61
1939 61
1965 73
1960 73
1951 75
1934 79
1948 85
1916 85
1966 80
1923 80
1925 60
1935 80
1936 72
1952 77
1944 84
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TAXI
VÄNEISIOIG

HERBERTS

Residensgatan 16,46233 Vänersborg, 0521-100 39
Storgatan 13,46431 Mellerud, 0530-100 12

SUNE FREDMAN

Marierovägen 25, 46237 VÄNERSBORG
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479



WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
WESTERBERG, LARS, Vänersborg .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ..
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Solna .
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..

** WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ..
WIBERG, ERIC, F.domänintendent, Vänersborg ..
WIK, INGEMAR, Vänersborg .

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ..
WULF, GUNNAR, Direktör, Stockholm .
VÄNERLÖV, INGEMAR, Spec.lärare, Vänersborg .

* WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg ..

* ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
* ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
* ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg ..

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ...
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .

** ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ..
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

1917
1940
1928
1923
1950
1938
1945
1904
1912
1940
1950
1935
1944
1928
1916
1945
1917
1950
1920
1958
1930
1923
1944
1922
1924
1934
1934
1937
1920

76
76
81
77
80
74
75
28
87
96
63
95
94
53
83
88
64
64
55
74
75
61
95
46
85
95
93
90
74

Antal medlemmar 92 I
*tilldelade 25-årstecknet

**tilldelade 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8
Årsavgiften är 120;-

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Södergatan 2 A
462 34 Vänersborg
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Försäljning och service av: -
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio
Service på radio, TV, video, videokameror

Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

00
Auktoriserad

antennservice

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521-665 00

SPECIALRESOR
•• o

AR VAR SPECIALITET!
BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO

Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

• F~RETAGSRESOR 0521.. SPORT-
• FORENINGSRESOR OCH I_I
• GRUPPRESOR 66666 IDROTTSRESOR ..

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~

filI:Inn VL VÄNERSBORCS." ~~~.-!~!!!~!IK4"~:;:~::·'·:·:~'·:·:
Svetsargatan 5, Torpa ind.område

PHILIPS
TV ... VIDEO

Fri hemkörning och installation

[
y RADIO ~ TV r-I1"""1l
-.L.....,.,"'-I.:r:Ld..1I1S L...II

-...:= ~undsgatan 21, Vänersborg tel. 105 43
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LEDANDE
DRAGKRAFT

I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av lastfordonsutrustning,
med dotterbolag i såväl England som Norge och Danmark. VBG:s första produkt var
lastvagnskopplingar, som ladegrundenforföretagets
framgångsrika utveck- ting. Iproduktprogrammet
ingår numera även vänd- skivor,Onspotautomatiska
snökedjor, Arroaton flak- stolpar och bromsskive-
svarvar - produkter med kvalitet och egenskaper utöver det vanliga, som uppskattas
av miljontals användare världen över.

YBG AB, BOX 1216,462 2BVÄNERSBORG.TELEFON 0521-27 77 00, FAX 0521-648 61.

Senapen som
Vänersborgs Söner Gille

/'

CJtlSSe5
'-:

~
91emltigt1de OentJp

/.

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27 VÄNERSBORG 0521-17300

GODISBANKEN
Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis

• Kylda drycker
• Tips on line

• Glass
• Lotter

-Tobak
- Tidningar
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Vi ger personlig service

RedovisningsbyrCLn
EDSGATAN 2, VÄNERSBORG

GÖRAN HAGBORG
Tel. 0521-66390

KJELL THERNQUIST

Tel. 0521-60855

•la
Vänersborgs Bokhandel

Kungsgatan S, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-679 00.Telefax 0521-71 10 51

KYL - FRYS - TVÄTT- DISK - SMÅEL

SYMASKINER - BÅTAR - MOTORER

Skyttegatan 3 - Tel. 0521· 613 50, 172 16 - Vänersborg
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AFFÄRSJURIDIK

FAMILjERÄTT' SKADESTÅND' BROTTMÅL

KONKURSER' FÖRSÄKRINGSÄRENDEN' FASTIGHETSRÄTT

HYRES- O ARRENDERÄTT . BOUTREDNINGAR' TRAFIKRÄTT

ALLMÄN RÄTTSHjÄLP' RÄTTSSKYDD

ADVOKATERNA
BERNLING . BOBERGo CEDER

Box 12 . KUNGSGATAN 9 . 46221 VÄNERSBORG

TEL 0521-66200 . TELEFAX 0521-66229



Välkommen
på en nostalgitripp
tillbaka till 60-talet

~
Box 140
462 22 Vänersborg

LK:s Tandtekniska AB
Tel 0521 - 66228, 18905

Allt inom tandteknik
Guld, titan, helkeram, kobolt-krom

•
Med hjälp av lasersvets lagar vi även glasögonbågar i titan

samt guldsmycken (Östra vägen 8, Vänersborg)

Team
ALONENLove me

tänder...
Modern munvård inom

Edsgatan 23' tel 0521-71 1888 PRAKTIKERTJÄNST
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Att välja rätt

FASTIGHETSBYRÅ
är början till en bra affär

~V~p.ersborgs

u-:.u MAKLAREN
Sundsgatan 25 - Vänersborg

0521 - 128 00

Vänerhamn
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

Skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare
0521-67895

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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REKlAM & GRAFISKA AB

Inle störst, men vockrost!

Regementsgatan 29·46232 Vänersborg • tel 0521·62195. fax 0521·168 08

VÄLKOMMEN
till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, tel. 0521-660 55
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VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

GILLEBRÖDER
bor gämahos

Vänersborgsbostäder

0521 - 260 260



HUSVAGNIHUSlY

Trestad Center - Vänersborg - 0521-25 53 30

f.d. Poul Olsens
Frisersalonger AB Edsgatan 20

462 33 Vänersborg
·0521-668 30
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Bo Knutsson

Kungsgatan 3

Lövvägen4
Vargön

Vänersborg 0521-66077

Telefon
0521-220700

Högtidskläder
uthyres

Frackar - Smokingar - Svarta kostymer

Edsgatan 1 c, VÄNERSBORG
Tel. 0521-10336
Herrekipering Herrkonfektion
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld· och silver
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 V JfNERSBORG Tel. 10226

MÄKLARKONSULT
Lennart Hansson

Kyrkogatan 15, 462 33 Vänersborg,
Tel 0521 - 19740, Fax 0521 - 7114 11

Förmedling och värdering av fastigheter

BOUPPTECKNINGAR
ARVSKIFTEN • TESTAMENTEN • DEKLARATIONER

BLOIIOGIWI'
interflora$ •

BLOIIOGBAI'

Box 1, Edsgatan 16,46221 Vänersborg
Telefon 0521-10063,62220
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BRUNNSBORRNING
Geologisk och geofysisk undersökning före borrstart, VLF-metoden.

Samtliga i branschen förekonunande garantier. Pakelpris.

Komp'letta Energibrunnar. Försäljning av vännepumpar.
Högtrycksinjektering av djupborrade brunnar för ökad vattenmängd.

•

Förmånliga Borrlån
Ring ochprata brunn med

Forsane Brunnservice
FRÄNDEFORS Tel. 0521-405 11PMObiltfn 070-590 36 87, 010-287 3687
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Styrelseberättelse

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1997. Gillets 92:a verksamhetsår.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 16 april och till
Högtidsstämma den 31 oktober, vid båda tillfällena i Frimurareiogens
lokaler.

Vid Årsstämman redogjorde PG Hussfeldt för "Vänersborg 2005 
en vision" och vid Högtidsstämman gav gillebrodern Arne Mårtensson
sin syn på "Bankmarknaden i Europa".

Alf Svensson tilldelades Gillets 50-årstecken och Ingvar Back och
Jan Lundborg 25-årstecknet.

Gillet har under året medverkat i flera aktiviteter.
Gillet var ekonomisk garant vid konserten som Vänersborgs Stor

band gav tillsammans med Tommy Körberg.
Den fula containern vid Vattenverket har avlägsnats.
Inköpt och till staden skänkt ett konstverk "Murgröne-bollen" av Tage

Andersen.
Deltagit i avtackningen av länets siste landshövding.
Initierat uppsnyggning och slyrensning vid minnesstenarna kring

Brinkebergskulle sluss.
Gillet har under året haft 1Oprotokollförda sammanträden. Styrelse

och beredningsnämnd har dessutom varit samlade till
arbetssammanträden för skötsel av hus och trädgård vid Gillets lokaler
på Kronogatan.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 66:e årgång.
Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson Förste Ålderman,

Kjell Thernquist Andre Ålderman, Göran Hagborg Kassafogde, John
Olov Ericsson Gillevärd, Göran Ahlin Gilleskrivare, Mauritz Björnberg
och Carl-Viking Wahlin bisittare.

Vänersborg i mars 1998
Stig Larsson Kjell Thernquist Göran Hagborg

John-Olov Ericsson

Göran Ahlin

Mauritz Björnberg Carl-Viking Wahlin
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Arsbokslut 1997
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet ..
Ränteintäkter Fonder .
Övriga intäkter .

112620:
1 134:

24896:
6630:-

Kostnader
Kostn årsskrift ..
Annonsintäkter .
Nettokostnad årsskrift .
Lokalkostnader .
Telefon porto ..
Sammanträdeskostn ..
Medlemsregistrering ..
Uppvaktningar ..
Annonsering .
Övriga kostnader .

Årets resultat ..

72 795'-
./. 21 150:

51 645:
56174:
10 095:-
4347:
9410:
6658:
1662:-

12219:-

-6930:-

Summa _H.?_.?:.~9~: Summa

Balansräkning 1997 1231
Tillgångar
Kassa bank postgiro 72 280:-
Fonder 767 282:-
Inventarier 45 000:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder 21 376:-
Eget kapital Fonder 550771:-
Eget kapital Gillet 312415:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper
och förvaltning för 1997, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets sarnt dess fonders räkenska
per och styrelsens berättelse sarnt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi
ansett nödvändiga. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande
de till oss överlämnade handlingarna, bokföreningen, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen
avser

Vänersborg den 10 mars 1998
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Kent Lång
Granskningsman

Bengt Rink
Granskningsman



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1997

Styrelse
LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 (1974)
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Gilleskrivare 1995 (1990)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Bisittare 1994 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
BERGER, GUNNAR, Ersättare 1995

Beredningsnämnd
GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND HÅKAN, Jur.kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare

Årsskriftsnämd
LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör

Räkenskapsgranskare
LÅNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
BOMAN GÖRAN, Regionchef, Ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjort
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Jansson
fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1964-1973
1973-1979
1980-1990
1991-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt som
styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE

l:a åldennor:
2:a åldennor:
l:a gilleskrivare:
2:a gilleskrivare:
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivare:
Siffergranskare:
Ersättare:

124

Mary Janson
Inga-Lisa Sundefors
Greta Brorson
Britt Johansson
Annette Andeling-Malmberg
Birgitta Robertson, Britt Johansson,
Anita Nilsson, Maj-Brith Wallin
Eivor Sahlin, Inger Johansson
Marianne Bemtson
Maj-Britt Mellqvist
Birgitta Högström, Gunvor Emilsson
Marianne Runberger, Gun Joelsson



Bakre raden fr. vänster John-Olof Ericsson, Göran Ahlin, Göran Hagborg, Carl-Viking Wahlin.
Främre raden fr. vänster Kjell Thernquist, Stig Larsson, Mauritz Björnberg.

125



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

Tack för hjälpen! STYRELSEN

Vänersborgs Söners Gille
Södergatan 2 A
46200 VÄNERSBORG

Till inträde i Gillet anmäles:

Titel eller yrke: .

Namn: .

Adress: , .

Personnr.: .

Till inträde i Gillet anmäles:

Titel eller yrke: .

Namn: .

Adress: .

Personnr.: .

Vänersborg den .



.. ..
VANERSBORGS SONERS GILLE

ÅRSSKRIFT
1999

Sextioåttonde årgången



Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 1999
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla



Några minnesbilder av människor och
händelser

av Bengt Swan~n

Jag har haft ett yrke, där jag främst haft med människor att göra.
Vissa ord och händelser träder ibland fram som en påminnelse om nå
got som varit och som hör till minnenas rika värld. Jag skall här teckna
ner enkla bilder av människor och minnen av händelser, som jag upp
levt dem.

Då jag som tjugotreåring blev präst i Skara stift kunde jag aldrig ana
att jag skulle tjänstgöra på så många områden. Jag har nämligen varit
församlingspräst - det är ju det vanligaste - vidare varit sjukhuspräst,
fängelsepräst, dövstumpräst och utlandspräst.

Jag har arbetat på landsbygd och i stad, någon kort tid även i storstad
(Stockholm).

Min första ordinarie tjänst var i ett landsbygdspastorat. Där hade under
senare delen av 1800-talet en kyrkoherde verkat som - trots blindhet
och dövhet- kom att betyda mycket. Han blev ett redskap för en omfat
tande väckelse, som grep tag i många och liksom formade om bygden.
Det var kärlek till kyrkan, kyrkotrohet, som präglade många människor
och deras sätt att leva. Ännu på min tid där fanns äldre människor som
mycket väl kom ihåg vad som varit och som fått bestående intryck. Jag
skall bara nämna en sak: deras fantastiska förmåga att komma ihåg vad
de hörde i kyrkan eller läste hemma i sin bibel eller andaktsbok.

Här kommer nu en liten minnesbild. I det lilla samhället i försam
lingen bodde en skräddare.

Jag hälsade ibland på honom där han satt på sitt skräddarbord. Gärna
berättade han för mig om tider som gått. Han hade ett otroligt minne av
vad han hört och läst. En sommarsöndag efter gudstjänsten i kyrkan
fick vi sällskap och då säger han till mig "jag var så nyfiken när jag gick
hit idag." "Varför, frågade jag. Nyfikenheten är väl inte den rätta sinnes
stämningen. Jo, svarade han. Jag var nyfiken att höra om pastorn skulle
hålla samma predikan som för tre år sedan. ( Vi har ju tre årgångar
bibeltexter). Kommer Ryden verkligen ihåg vad jag sade för tre år se-
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dan? Ja, det är klart, blev svaret. Dels hör jag noga på i kyrkan, dels
upprepar jag under veckan, när jag sitter här på mitt arbetsbord, vad jag
hört åter och åter, tills det sitter säkert i skallen. Jag blev storligen för
vånad. Jag tänkte: Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det. Ett
fint minne aven enkel men märklig man!

Jag tillträdde min tjänst i Vänersborg 1937 med stora förväntningar.
Här fanns, vågar jag påstå, ett rikt andligt liv, talrikt besökta gudstjäns
ter, många människor äldre som yngre, som i olika grupper med glädje
stod med i kyrkans arbete. Enkelt uttryckt: andligt mycket som var bra,
materiellt mycket som var dåligt. Kyrkan saknade lokaler och hade en
dast kyrkbyggnaden. Visserligen fanns en gammal prästgård som sål
des till kommunen för rivning och nu blev det - trots de dåliga tiderna 
att tänka på att bygga för kyrkoförsamlingen. Redan hösten 1942 stod
församlingshemmet färdigt. (Jag skrev något om dess historia vid 50
årsjubileet 1992).

En minnesbild från byggnadstiden vill jag ändå gärna ta fram. Det
var oroliga tider då, hög militär beredskap i Dalsland - man fruktade för
krig. Plötsligt stoppandes det halvfärdiga bygget på order uppifrån. Jag
blev ganska förtvivlad, jag kände mig kränkt då jag ansåg att jag och
mina medkamrater gjort vårt bästa. Nu återstår bara konkursen - det var
ju inte församlingen som byggde, utan frivilliga krafter. Då fick jag en
god kontakt med en mi1itärchef i Dalsland. Han fick huset av mig som
gåva, om han kunde få igång bygget.

Det kunde bli ett bra krigssjukhus om det värsta skulle hända. Inga
skriftliga överenskommelser gjordes, endast muntliga, vi litade helt på
varandra. När huset skulle bli färdigt, skulle församlingen få bruka det,
om ej militären behövde det. När freden kom skulle det ges tillbaka till
oss. Tack vare honom kunde bygget sätta igång igen och bli färdigt.

Jag tänker ofta på denne för mig okände man, som i en kritisk tid
hjälpte oss.

Så kom fredliga tider och bygget av prästgården och pastorsexpedi
tionen på Drottninggatan kunde sätta igång. Tidigare förhyrdes en lä
genhet som ej motsvarade kravet för en bra expeditionslokal. Själv måste
jag vid sidan om församlingsarbetet ägna mycken tid åt "det världsliga"
: Kyrkoböckerna t ex var för gamla och nästan fullskrivna. Det tog
mig tre somrar att föra in alla vänersborgare med alla uppgifter om dem
i de nya böckerna. Arbetet fick göras nattetid, eftersom de gamla böck
erna användes på dagarna. Till detta kom senare den utredning, som låg
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till grund för den kyrkliga sammanslagningen av Vassända Naglums
och Vänersborgs pastorat, ett jobb jag höll på med i mer än ett år, kan
ske två.

Ett trevligt minne från denna tid: Ernst Wigforss, finansministern,
var min lärare på gymnasiet, även om han sällan var på skolan på grund
av politiska uppdrag. När vi byggde på Drottninggatan måste vi ta upp
lån, men först efter tillstånd uppifrån. Varför vet jag inte.

Jag reste då upp till Stockholm och sammanträffade med Wigforss.
Ingen kan begära att han skulle känna mig, men vi hade ett gemensamt
i vårt läroverk, så vi saknade inte samtalsämnen. Sedan tog vi i hand
och jag bugade djupt och då sade han med ett leende: "Du kan lugnt
resa hem, innan Du är i Herrljunga får Du låna så mycket pengar Du
vill". Ett trevligt minne aven fin man och omstridd politiker.

Jag måste få nämna honom i ett annat sammanhang. Gården Viks
ängen i Vargön hade jag ofta i mina tankar. Det stod för mig klart att den
tillhörde kyrkan och församlingen. Själv trodde jag att staten redan 1918
lagt beslag på den - men jag kunde ju ha fel. Så lyckades jag få tag på en
äldre jurist, pensionär, bosatt i Skåne. Han hade sysslat med sådana här
frågor för två städer på annat håll och i domstol vunnit över regeringen.
Han kom upp till Vänersborg, vi sammanträffade och han åtog sig ären
det. Efter ca två år var han färdig och han frågade mig om jag stod fast
vid beslutet att stämma regeringen. Jag svarade givetvis ja, men efter
någon månad meddelade han mig: det blir ingen stämning, regeringen
vet att den förlorar. Det var säkert Wigforss, som klokt böjde sig för
fakta. Vi fick även en hel del pengar - tio års behållen inkomst med
ränta! En uppmuntrande minnesbild på "det världsliga planet".

Så till fängelset - dåjag tjänstgjorde där så många år, blev jag bekant
med många kåkfarare. Enbart två skall jag berätta om, som jag väl lärde
känna. Givetvis inga namn.

Under första hälften av 40-talet var alla de intagna sådana som dömts
för vad jag tror kallas olovlig underrättelsetjänst. Flera hade lång straff
tid. Många hade en fin utbildning, en del var akademiker. Jag fick goda
vänner. Två vill jag gärna minnas. Vi kan ju kalla dem Karl och Lars.
Karl var göteborgare, jag tror att han hade haft en enkel befattning i
stadens tjänst. Han var totalt ensam, hade inga släktingar, inga särskilda
intressen, en ledsam typ, som man liksom inte kunde tycka om. Vi hade
tydligen det gemensamt att vi tidigare bott på samma gata i Göteborg.
Hans tid på kåken gick ut och sedan tänkte man inte på honom. Jag tror
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det var en av mina vänner bland personalen, som hört att han vistades i
Stockholm, men att han där råkat ut för en olycka, blivit överkörd möj
ligen aven spårvagn - det fanns nog sådana då. Möjligen låg han på
Södersjukhuset. Så fort jag kunde reste jag till Stockholm - jag kände ju
till hans totala ensamhet. Så hittade jag hans rum. Där låg han svårt
skadad. Han sade inte ett ord, bara såg på mig och så kom den hög
ljudda gråten och han sade: "Jag är ändå inte helt bortglömd". "Nej", sa
jag "och jag har hälsningar från de anställda där hemma". Så måste jag
iväg till tåget och jag minns hans fråga: "Är det här en dröm eller verk
lighet?" Jag tror inte han levde så länge till. Själv tänker jag ofta: Det är
bra lite som behövs för att lätta den ensammes ofta svåra levnadsvill
kor.

Nu till Lars, som jag gärna minns. Han var en lång, ståtlig man. Jag
tror några och sextio år - men han talade aldrig om sig själv. han ver
kade bildad, hade ett fint språk, var intresserad av litteratur, men tydli
gen helt ensam i livet. Han frigavs den 7 januari, året minns jag ej.
Möjligen bodde han i Halmstad och hade, som jag också tror, en liten
tvättrörelse att försörja sig på.

Ett år gick och i början av det nya året kom ett brev från honom där
direktören, överkonstapeln och jag inbjöds till middag den 7 januari på
Stadshotellet. Under måltiden höll han under stor rörelse och många
tårar ett tal, där han framhöll vad vi betytt för honom. Det var mycket
fint han ville säga på årsdagen av sin frigivning. Nästa dag reste han.
Den 7 januari året därpå upprepades den smått unika sammankomsten,
liksom ännu ett år till. Sedan kom inget mer inbjudningsbrev - vi för
modade att hans levnad var slut, men han lever ännu i mitt minne.

Jag vill gärna minnas tre kända personer, alla tre värmlänningar. Den
första är Selma Lagerlöf. Min hustru hade under sin studietid en tid
tjänstgjort vid seminariet i Landskrona. Hon blev god vän med flera
pensionärer, som arbetat där samtidigt med Selma och hon fick lova att
om hon kom till Värmland måste hon besöka Mårbacka och hälsa från
de gamla kamraterna och berätta hur de nu hade det.

Så fick vi en sommar tillfälle att göra en värmlandsresa och kom till
Mårbacka. Men där kom ingen okänd in. Jag skrev då på ett visitkort,
vilka vi var och vårt ärende. Strax öppnades stora dörren och författar
innan tog med glädje emot oss. Hon visade oss sitt vackra hem: arbets
rummet, biblioteket, salongen. Vi satt där ganska länge och samtalade
om vad minns jag ej. Min hustru fick ju berätta om de gemensamma
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vännerna i Landskrona. Vid avfärden följde hon oss ut och vi tog ett
hjärtligt farväl, ett fint minne rikare. Kanske är jag en av de få nu le
vande svenskar som gästat författarinnan och lärt känna Mårbacka.

I boken om Gösta Berling läser vi om herrgården Ekeby. Det är i
sagan namnet på Rottneros. Där bodde majoren och bruksägaren Svante
Påhlson. Vi hade inte bara blivit bekanta med varandra, vi blev också
mycket goda vänner. Han gästade mig i Vänersborg, var gärna med om
gudstjänsten i kyrkan om han var här på en söndag och jag var många
gånger gäst på Rottneros.

Påhlson var unik, en märklig man, generös utan gräns. Han förvand
lade herrgårdens park till en ram för alla de statyer och andra konstverk,
som allmänheten kunde ha stor glädje av. Jag tar nu fram bara ett minne.
Det s k stamfrändemonumentet skulle invigas. Jag vill minnas att ca
800 gäster var inbjudna. Lunch intogs i några stora tält, sedan samlades
vi alla nedanför herrgårdens altan och Helga Görlin (rätt namn? opera
sångerska?) sjöng denna soliga sommardag "Ack Värrneland du sköna".
Det var overkligt, otroligt på något sätt, dödstyst en lång stund och så
brast jublet och tacksamheten ut - något man inte glömmer.

Påhlson hade lagt beslag på hela stadshotellet i Karlstad för sina gäs
ter. När vi tackade värden för att resa in till staden påminde Påhlson om
att vi skulle vara gäster vid middagen i Karlstad. Den är bara för mina
nära vänner, vi blir inte så många, bara ca 200 st, sade han. Tala om
generositet och storheten i att få glädja så många - när man har möjlig
het till det. Han är en man som verkligen hör till mina finaste minnen.

Så vill jag nämna den tredje värmlänningen. Han var västgöten, som
blev en riktig värmlänning.

Hans namn är Johan Alfred Eklund, biskop i Karlstad under många
år. Han var född i en församling, där jag tjänstgjorde flera år. Fadern var
en fattig skräddare och sonen fick hjälpa fadern i yrket. Tillfälle bjöds
honom att studera och han nådde långt. Jag var glad att någon gång få
ha honom som gäst i mitt hem vid hans besök i hembygden. Jag ska
bara ta fram en minnesbild av många. Han och hans maka gästade hans
yngre bror, som var stins i den lilla stationen i samhället och denne bjöd
på middag, som avåts i köket. vilket var något större än bostadens enda
rum. Även en gammal konfirmationskamrat till Eklund var inbjuden
och då under middagen säger Eklund: "HiIda, kommer du ihåg, när vi
gick till konfirmationsläsningen och hade kommit så långt att vi såg
hela kyrkan - vi stannade då i andakt, läste för varandra ett bibelord
eller en psalmvers - sen gick vi lugnt vidare". Det är en enkel händelse
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att skriva om, men den är så genomfrom, så helt äkta. Det är inte alltid
vad stort som sker, som är värt att minnas, utan det enkla, det äkta - det
förtjänar att lyftas fram.

Under flera år satt jag med i den s k övervakningsnämnden. Den
hade med kriminalvården att göra. Jag trivdes bra där och skall nämna
om en lustig händelse vid utseendet av mig som ledamot. Jag träffade
en god vän från länsstyrelsen, som sade att jag nog skulle bli en av de
fyra som skulle vara med. Jag svarade att jag inget hört om detta. Ring
du landshövdingen, det är ju han som utser. Jag träffade honom och han
sade att han bl a skulle utse mig och du får inte säga nej. Men, sade jag,
det fordras väl en viss kompetens. Landshövdingen, som väl kände till
min bekantskap med otaliga kåkfarare och även de luffare, som fanns
kvar, svarade mig : "Kompetens! Det har väl Du - jag vet ingen i hela
länet, som har så dåligt umgänge som Du!" Vi såg allvarligt på varan
dra, sen skrattade vi gott.

Jag nämnde ordet luffare. Det finns inte sådana nu, men de som då
passerade staden kom alltid hem till mig. En skall jag söka minnas:
Johan. Han bodde på Gibraltar i Göteborg, eller som gamla göteborgare
sade: "Bracka". När vårsolen började värma måste han ut och vandra
till skilda ställen i landet. Bland de första han gästade fanns jag. Han
visste att han kunde få lite ekonomisk hjälp av mig, tack vare en kassa
som jag förfogade över, så kom han då på besök. Några veckor senare
läste jag i en tidning "Sveriges siste luffare död". I väntsalen till en
liten järnvägsstation i Blekinge fann man Johan död. Möjligen hade
han i rockfickan en papperslapp med mitt namn och adress, som han
bett om.

Jag saknade ibland Johan, när vårsolen tittade fram. Han låg ingen
till last, han var en av oss - han var en människa. Jag läste en artikel i en
göteborgstidning. Överskriften löd: "Luffarnas präst".

Tyvärr klippte jag inte ut den artikeln.

Kungen - alltså Gustaf VI Adolf skulle komma till Vänersborg, kan
ske var det under den s k Eriksgatan. Via hovet fick jag veta att han ej
hade tid att besöka kyrkan. Det var bra, ty då var kyrkan stängd en
längre tid för målningsarbeten, så vi kunde ej ta emot honom.

En morgon under hans besök fick jag telefon att vara vid kyrkan kl
12, då Hans Majestät skulle komma. Jag fick också veta att kungen
informerats om målningsarbetena, men att han absolut ville besöka kyr-
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kan. Jag talade med dem som arbetade inne i kyrkan att arbetet fick
avbrytas, ställde mig vid dörren och så kom kungens bil. Jag sade att
jag var ledsen att kyrkan var under reparation och att majestätet fick gå
försiktigt för att undvika målarfärg på den fina kostymen.

Uppvaktningen fick tecken att gå in i sakristian. Jag följde konungen
till mittgången. Sedan gick han med stora kliv ensam fram, stannade
vid altarringen och bugade djupt inför altartavlan.

Därefter tog han plats i första bänken och satt där en kvart till tjugo
minuter med blicken hela tiden fäst på altartavlan med den törnekrönte
konungen. Jag stod tyst nere i kyrkan och tänkte: vad ser och tänker han
inför denna tavla? Jag förstod, här är en man, som vet vad stor konst är.

Så gick han fram, bugade djupt på nytt inför tavlan.
Vi gick sedan båda in i sakristian för en trevlig pratsund med upp

vaktningen. Så kom bilen, alla åkte iväg - jag stod ensam kvar. Jag
tänkte: Detta vill jag alltid minnas. Detta måste vara en ödmjuk och
tacksam människa. - He was a man!

Från min utlandstjänst (Madeira) tar jag fram två minnen. Jag minns
gärna firandet av den engelska drottningens kröning (möjligen 25-års
firande). England hade sänt några stora krigsfartyg och en större trupp
matroser marscherade genom staden till minnesgudstjänsten. Där skulle
jag medverka genom att läsa en av dagens bibeltexter medan amiralen
skulle läsa en text. Jag kände mig ganska enkel vid sidan om den guld
smidde amiralen! Ett ord som vi läst i gudstjänsten kom i mitt minne:
"Allenast ett är nödvändigt" och jag frågade amiralen: "Hur skall man
tyda det, vad är främst nödvändigt för amiralen"? Han svarade genast:
"att lyda drottningens och regeringens order". Det var ju ett bra svar,
men så tillade han: "jag begriper nog att när ordet kommer från Jesus
har det en djupare innebörd".

Det var ju bra svarat, men det här ordet mötte mig senare i en mycket
ovanlig situation. Min bäste vän där ute kom att bli en man med en
underlig levnadsbana. I yngre år var han diplomat hos Österrike-Ung
erns siste monark, kejsar Karl. Han var ungersk greve med ett konstigt
namn. Hans far var en mycket känd läkare, blev mördad av kommunis
terna. Hans hem i Ungern var nerbränt. Han var svensk medborgare,
bosatt på Strandvägen i Stockholm. Då han var mycket språkkunnig
försörjde han sig som översättare vid stora kongresser i Sverige och
utomlands. Varje år vistades han en längre tid på Madeira.

Vi blev de bästa vänner och träffades nästan dagligen. Vid varje
svenskgudstjänst läste han dagens bibeltext. Kejsar Karl blev ju avsatt
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och fick tillåtelse att med sin familj bosätta sig på ön. Där dog han snart
- jag tror knappt att han blev 30 år. Där fick han även sin grav. Hans
kista står i ett stort och ståtligt gravkapell i kyrkan i Monte, någon mil
från huvudstaden. En dag bad han mig följa honom till kyrkan. Han
ville hedra minnet av kejsaren. Han lade ner en krans vid kistan. Jag såg
att han var mycket rörd, så jag sade inte ett ord. Sedan stod han tyst vid
kistan (eller sarkofagen) en hel halvtimme. Så hörde jag honom ganska
tyst säga till sig själv: "Ja, nog är det sant att endast ett är nödvändigt".
Jag ville inte fråga vad han menade med just de orden. Han fick tyda
dem som han ville, jag som jag ville. Jag lämnar dem nu vidare åt läsa
ren att ge dem ett innehåll.

Bland de minnen jag radat upp finns som bakgrund det rent kyrkliga
arbetet. Jag minns med tacksamhet de präster och den personal jag i
stor endräkt fick arbeta samman med. Jag tänker med stor tacksamhet
på de många tappra kyrkobesökarna, de många enkla vardagliga, van
liga människorna, somjag fick bli vän med. Det är ändå de som betyder
mest.

Bengt Swaren
komminister i Vänersborg 1937 - 1954
kyrkoherde i Vänersborgs pastorat 1954 - 1970
kontraktsprost i Väne kontrakt LNO, R Fin!. LO NFrK
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Carl-Gustaf Carlsson Grunnebo 1945

av Folke P Sanrlahl

Hösten 1997 utgav Försvarshögskolan FHS i Stockholm på ÖB:s
uppdrag "Vägar till svensk officersetik", en liten utbildningsbok. Ge
nom mångårig knytning till FHS, bl a som lärare i just etik, kom jag att
bli en av huvudförfattarens, docent Anders Lundberg, diskussionspartner
under framtagningen.

En gång klagade docent Lundberg på att det saknades exempel på
moraliska dilemman i vår försvarsmakt; vi har haft fred så länge. Jag,
som snarare funnit moraliska dilemman tillhöra rutinen för en officer,
oavsett krig eller fred, kunde förstås inte hålla med. Ett moraliskt di
lemma är "ett problem som kräver våndfylld prioritering av värderingar"
(min definition). För att vara på den säkra sidan i tydlighet drog jag till
med, möjligen i hastigt mod, "Kapten Carlsson på Grunnebo ", som
för stunden dök upp i minnet.

Exemplet kom med i boken, som väckte viss massmedial uppmärk
samhet, och så kom det sig att jag intervjuades i riksradion om kapten
Carlssons moraliska dilemma vid "baltutlämningen" 1945. Inför inter
vjun var det nödvändigt att sätta sig in i fallet litet närmare och det har
blivit till nytta också för denna artikel för V.S.G. ÅRSSKRIFT. Carl
Gustaf Carlsson (1909-1997) är förvisso en signifikant profil i skaran
av Vänersborgs Söner genom tiderna.

Var god, Ärade läsare, och sätt Dig in i följande situation.

Det är måndagen den 26 november 1945. Andra världskrigets europa
del är slut sedan ett halvt år. Du är 35 år, chef för Vänersborgs största
industri, A F Carlssons skofabrik med mer än 500 anställda, van att
styra och ställa, en man vars ord väger tungt och inger respekt. Till
Ditt goda anseende hör att Du är reservofficer, kapten, i Kungl Bohus
läns regemente. Officerare har i allvarstider mycket hög status och
beredskapsårens stämningar ligger kvar över landet denna höst. Du har
varit inkallad flera gånger sedan 1939 och är det nu också, fast kriget är
slut.
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Saken är nämligen den, att det i Sverige finns ett betydande antal
desertörer från Hitlers Wehrmacht. De rymde hit från hans ostfront, när
den började rämna i våras. Att hamna i ryssarnas händer vore ett öde
värre än döden. Hellre har man satt sitt liv på spel i Östersjön: på flottar,
i gummibåtar, roddbåtar, större båtar, några i ett flygplan som störtade,
varefter de räddades av gotländska fiskare.

En del av desertörerna är internerade på Backarno, det gamla lägret
från indelningsverkets dagar. Där är Du ställföreträdande chef. Efter en
tid fick backamolägret en filial på Grunnebo, Västgöta-Dals regementes
gamla övningsplats, en mil väster om Vänersborg. Där är Du chef.

Desertörerna i Grunnebo är hos oss "interner" enligt neutralitets
rättens regler och de är ca 200 till antalet: saarländare, sudettyskar,
österrikare, rikstyskar. Också internerade balter hyser Sverige men
inte här. Det kanske finns övertygade nazister i lägret, men de flesta är
nog rätt och slätt vanliga värnpliktiga, yngre och äldre och så finns det
tvångsrekryterade tonåringar och yrkesmilitärer av olika grader.

Internerna har hela tiden varit lättbevakade och lättskötta. I mycket
har de faktiskt skött sig själva, militärt organiserade och allsidigt kom
petenta pga civila yrken. Artister bland dem ordnade under sommaren
underhållningsaftnar till vilka traktens befolkning hade tillträde.
Grunnebolägret har varit något aven idyll liknande den vid sommar
mötena på Raskens tid, låt vara med taggtråd och bevakningstrupp
runtom.

Undertill har det förstås gnagt en oro: "Vad ska det bli av oss?" Du
har lugnat alla genom att hänvisa till Genevekonventionen 1929. Enligt
den skall interner av detta slag så snart det går återsändas till sina hemlän
der. Ett bra besked, internerna vill inget hellre. På höstkanten har de
emellertid tyckt sig märka tecken på att något obehagligt, trots allt,
varit på gång. Men Du har vidhållit: ingen risk - Sverige har skrivit
under konventionen, som reglerar sådant här.

Vad Du inte vetat och internerna inte heller vetat är att den svenska
samlingsregeringen under Per Albin Hansson den 16 juni i år 1945
beslutat, att internerna skall överlämnas till- Sovjetunionen! Detta har
man hållit hemligt med avsikt att avslöja det först när allt varit ordnat
för avtransport. Den enbart socialdemokratiska regeringen, som till-
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trädde den 31 juli, har vidhållit samlingsregeringens beslut, när några
velat ändra det. Kung Gustaf har gjort en framställning till Stalin om
att avstå från internerna men den har avvisats.

Och i fredags släpptes bomben i form av ett interpellationssvar, upp
läst samtidigt i riksdagens båda kamrar. I lördags, i förrgår alltså, hade
Du svart på vitt: lägret skall utrymmas tisdagen den 27 november, i
morgon. Internerna skall då transporteras från Ljungskile till Trelle
borg för vidare befordran med det sovjetiska fartyget Kuban, som är
under tilltransport från Murmansk.

Beskedet har förstås vållat en våldsam kalabalik i lägret. Matstrejker
som påbörjats tidigare tillhör de mildare inslagen. Skrivelser, förtviv
lade vädjanden, demonstrationer och flyktförsök likaså. Men man har
också tagit till självstympningar av olika slag, krossa ben och fötter,
svälja glassplitter, skära av pulsådror.. Det har flutit och flyter blod i
barackerna denna novemberdag.

Du har de senaste dygnen varit i gång oavbrutet, beställt sjukvår
dare, bevakningsförstärkning, ambulanser, polis, blodgivare, läkare,
brandkår, hantverkare; Du har gett order, rapporterat, försökt bemästra
situationen.

I morse inträffade det första självmordet, en österrikisk skomakare
lyckades hänga sig.

Du inser att Du måste göra något mera än att administrera eländet,
något mera drastiskt, så här får det inte gå till i en civiliserad stat. Vad
gör Du?

Här kan det kanske vara lämpligt med en tankepaus. Vad skulle Du,
Bäste läsare, ha gjort om Du hade varit i kapten Carl-Gustaf Carlssons
situation? Moraliskt dilemma - prioritering av värderingar: orderlydnad,
folkrätt, löften, humanitet, anseende, lojalitet, krigsmans erinran, rikets
lag, skälighet, samvetet. .. allt är viktigt men tycks denna dag inte kunna
iakttas samtidigt.

Den inledningsvis nämnda radiointervjun, utförd av Martin
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Dyfverman, utgjorde början av ett längre program om etik i militära
sammanhang. Mitt bidrag var blygsamt, men hade den poängen att jag
som 16-åring dels var "en av kapten Carlssons så kallade landstorms
pojkar" som reportern sa' , dels var närvarande på kvällen den 26 no
vember, då kapten Carlsson genomförde vad han beslutat göra. Jag har
en dagboksanteckning därom. En annan källa är Vänersborgs historia
del III av Britt Liljewall, partipolitiskt färgad tyvärr men med sak
uppgifter.

Radioinslaget börjar med "Vår Gud är oss en väldig borg", för det
var vad vi sjöng där, den 26 november 1945 i Vänersborgs Högre All
männa Läroverks aula den rätt sena kvällen. "Vi" var ett stort antal
vänersborgare, flera än vad aulan rymde, många kom inte in. Vi hade
samlats kl 2130 till protest på initiativ av kapten Carlsson, som under
eftermiddagen låtit annonsera mötet via bilburen högtalare. Många av
oss kom direkt från en kvällskonsert i Vänersborgs kyrka med Göte
borgs orkesterförening under Sixten Eckerberg. Där hade spelats ;'Fin
landia" av Sibelius, så aktuell eftersom "Finlands sak är vår" nyligen
varit ett svenskt motto - nordiskt fosterländska känslor var alltjämt ak
tiva. En utlämning till Stalin av dem som sökt skydd hos oss undan
samme Stalin skulle vara en nationell skam. Låt vara att nazisternas
koncentrationsläger och Hitlers illgärningar i övrigt numera var oss
välbekanta. Det var Stalins också i mycket. Vi borde inte bete oss som
de.

Rektor Hellerstedt från folkhögskolan i Ljungskile redogjorde för
situationen i stort och för aspekter som han kunde bidra med. Och så
stod han där då i talarstolen på podiet, kapten Carlsson, i anletsdragen
något sliten efter de senaste dygnens påfrestningar men rak och reslig i
sin uniform modell 39. Med en fond av svenska flaggor och en stor
fanvakt (enligt ELA 40 skolungdomar) bakom sig, berättade han om
det fruktansvärda som just nu pågick där ute på Grunnebo, som han
lämnat tillfålligt för detta möte. Till detaljerna jag minns hör hans upp
gift om att den döde österrikaren placerats på en enkel katafalk i hem
landets färger.

Mötet antog "enhälligt -andaktsfullt stående-" (ELAs beskrivning)
följande resolution: "Till Konungen. Medborgare i Vänersborg, sam
lade i stort antal, anhålla att inför Eders Majestät få ge uttryck för den
förstämning, som gripit oss med anledning av regeringens beslut om
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flyktingarnas utlämnande. Vi hoppas, att humanitetens principer få bliva
vägledande vid ett förnyat bedömande."

Kapten Carlsson anade att resolutionen, telegrafiskt översänd på kväl
len, inte skulle få avsedd effekt. Det fick den inte heller. Utrikesminis
ter Unden sade sig senare visserligen förstå "den svenska opinionens
reaktion" men, avslutade han, "frågan kan inte bedömas som en
känslosak." Förutseende denna reaktion läste kapten Carlsson upp en
skrivelse han hade i beredskap. Den var från honom själv: "Till Ko
nungen. Efter att som lägerchef i interneringslägret Grunnebo genom
åberopande av Genevekonventionen hava medverkat till löftesbrott
medförande de tragedier, som nu utspelats, anser jag mig icke längre
kunna kvarstå som kapten i Kungliga Bohusläns regementes reserv, och
anhåller jag i underdånighet om mitt omedelbara avsked."

Detta var något oerhört! Idag, 1999, skulle han ha varit skyldig att
vägra lyda regeringens order att överlämna internerna, eftersom den
stred mot folkrätten. Men då, 1945, innan Niirnbergrättegången ännu
klargjort att "Jag-Iydde-bara-order" inte befriar från ansvar, var kapten
Carlssons åtgärd extrem. Han vägrade inte lyda order, gjorde sannolikt
allt han skulle under lägerutrymningen, som pga internernas eländiga
tillstånd tog längre tid än avsett. Men den 30 november, när lägret
tömts, insände han sin avskedsansökan. Den skall ha beviljats omedel
bart och utan kommentar.

Händelsen försvann i det rikare nyhetsflödet om de baltiska interner
na - deras utlämning väckte den största indignationen. Balterna fick
också så småningom, hösten 1992, motta regeringens ursäkt och kung
Carl Gustafs beklagande över händelserna 1945. En av de utlämnade
tyskarna, numera boende i Sverige, har hört av sig i samma syfte, dock
veterligen hittills utan att få gehör.

Enligt Valentins Silamikelis "Baltutlämningen" (Contra, 1996) pla
cerades de utlämnade tyskarna i särskilda krigsfångeIäger iLiepaja
under fyra-fem år. "En del straffades med slavläger i tio år och somliga,
om de levde så länge, i nitton år, fram till Chrustjovs amnesti. En del
arkebuserades." Stalin hade inte skrivit under Genevekonventionen.

Vad som dikterade kapten Carlssons beslut kan jag endast spekulera
om. Situationen kan, oavsett regeringsbeslutets brutalitet mot interner-

15



na, ha känts ytterst förödmjukande för honom personligen. Han blev ju
de facto desavouerad inför dem han hade ansvar för och detta av den
överhet, som han ägnat sin lojalitet under långa beredskapsår som offi
cer. Att på detta sätt bli berövad en viktig del av sitt fotfäste, anseende
för pålitlighet i ord och handling, kan ha kolliderat så starkt med hans
hedersbegrepp att fortsatt militär anställning var otänkbar. Båda åtgär
derna, att ordna ett opinionsmöte och att begära avsked, bör ha före
gåtts av tankar av det lilla etiktestets karaktär: l. Är det du tänker göra
lagligt? 2. Är det skäligt? 3. Skulle du kunna se dig i spegeln efteråt?
Även om alla svaren var ja, kanske det var det sista ja:et som vägde
tyngst, kunna se sig i spegeln efteråt. Det bör han i alla fall ha kunnat
göra utan svårighet efter sin lösning av det moraliska dilemma han för
sattes i.

Flera än jag i aulan upplevde nog nationalsången, när den nu sjöngs
till avslutning, som något aven protestsång mot utlämningsbeslutet.
Det Sverige vi besjöng beter sig inte mot människor i en asylsituation
på det sätt som regeringen beslutat. Vi alla som var med minns säkert
än idag denna märkliga höstkväll för mer än ett halvt sekel sedan.

Folke P Sandahl,f1929, son till EmilJohansson, disponent
för Vänersborgsortens mejeriförening. Elev i Vänersborgs
högre allmänna läroverk 1942-1949, därefter yrkesojjicer
(jaktflygare, flyglärare, ledarskaps lärare, läroboks
författare, stabsofficer) med placering bl a i Ljungbyhed,
Karlstad och Stockholm. Flyttade som pensionerad
överstelöjtnant och konsult (enskild firma: etik, stress,
utbildning) tillbaka till Vänersborg 1989. Riddare av
Kungl Svärdsorden. Laborator h.c. vid Försvarets
Forskningsanstalt. Vegetarisk kost, klassisk musik.
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Geographisch Carta och Delineation
öfwer

Wenersborg
En 300-årig vy och karta över Vänersborg

av Peter Johansson

För 300 år sedan, år 1699, stod lantmätaren Bo Kempensköld på
Dalbobergen och blickade ned över länsstaden Vänersborg. Han såg en
klunga av små låga trähus där endast landshövdingens residens och
kyrkan skilde ut sig från den i övrigt anspråkslösa bebyggelsen. Runt
staden löpte ett brett lerdike, resterna av den gamla vallgraven, och strax
därbortom syntes några väderkvarnar som fångade upp den friska vin
den från Vänern. Skutor med laster av järn seglade ned mot lastkajen
vid Korseberg och på stadens utmarker i söder hade grönskande od
lingar anlagts. Trots det lugna intryck denna stad gjorde från
Kempenskölds utsiktsplats var det en stad där flera av dess mest be
märkta borgare sedan flera år stridit med varandra. Kempensköld hade
kallats hit för att göra ett slut på dessa trätor.

Residensstaden Vänersborg sedd från Dalbobergen. Denna vinjett till Bo Kempenskölds karta
från 1699 är den äldsta kända vyn över Vänersborg. I all sin enkelhet kan nog ändå denna skiss
sägas ge en sanningsenlig bild av den lilla trästaden dominerad av landshövdingeresidens och
kyrka samt omgärdad av ett lerdike som enda rest av tidigare vallgrav ochförsvarsverk.
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Striden om Kronans donationsjordar
År 1644 gavs Vänersborg sina första privilegier och flytten av invå

narna från den gamla staden Brätte till den nya staden som anlagts på
den tidigare frälsegården Huvudnäs ägor kunde påbörjas. Precis som
Brätte tidigare haft gavs den nya staden Vänersborg jordar som dona
tion av Kronan. På dessa donationsjordar skulle stadens borgare ha
möjlighet att bedriva odling eller hålla kreatur på bete. Erbjudandet om
att dessa marker skulle få brukas av stadens borgare hade enligt uppgift
utgått 1644 för att locka tillbaka invånarna efter det att en dansk trupp
anfallit och lagt den nya staden i aska och ruin i samband med den så
kallade Hannibalsfejden. Jorden fördelades genom lottdragning mellan
borgarna så att varje tomtägare skulle få lika stora marker i åker och
äng. Donationsjordarna fick emellertid inte brukas fritt utan arrende
skulle erläggas och för varje betande kreatur skulle en angiven summa
betalas till stadens kassa. Dessutom skulle arrendatorerna tillse att mar
kerna hölls hägnade och att kreaturen inte skadade odlingarna.

Snart började dock de borgare som brukade donationsjordarna att
förlora respekten för dessa regler. Arrendena betalades inte i tid eller
betalades inte alls och i flera fall arrenderades marken ut i andra hand,
vilket var strängeligen förbjudet. Efter en tid tycktes det närmast som
om Vänersborg höll på att förlora kontrollen över sin donationsjord. Att
detta tilläts ske kan väl endast förklaras av att det av allt att döma var
inflytelserika män som brukade markerna. Flera av stadens styrande
reagerade ändå på missförhållandena och vid ett sammanträde i rådstu
gan 1687 beslutades om att en ny ägodelning skulle utföras. Landshöv
dingen Henrik von Wicken (1624 - 1690) lovade, som kunglig
befallningshavare, att beordra en lantmätare att göra en korrekt upp
mätning av de aktuella områdena.

Emellertid tycks von Wicken ha glömt sitt löfte, jordarna kom att
brukas på samma sätt som tidigare och de starkt kritiserade borgarna
fortsatte att missköta arrendeinbetalningarna. Att von Wicken agerade
så slapphänt i detta ärende kan ses i skenet av hans allmänt kända sätt
att agera hårdfört mot klagande invånare i länet, ett styrelsesätt som till
och med givit honom en kunglig varning.

Den nye landshövdingen Lars Eldstierna (1623? - 1701), som till
trädde 1690, reagerade emellertid kraftigare och anmälde missförhål
landena till den Kungliga Reduktionskommissionen (1). Denna kom
mission hade inrättats 1680 med det huvudsakliga syftet att återföra
stora delar av adelns jordinnehav till Kronan. Kommissionen hörsam
made landshövdingens begäran men krävde att en noggrann undersök-
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ning skulle göras innan man fattade beslut i ärendet. Som ett led i denna
undersökning utgick ett kungligt påbud om att Vänersborg skulle upp
mätas och kartläggas, såväl vad gällde stadskärna som donationsjordar.
Eftersom samma påbud gick ut till samtliga städer i länet kan man för
moda att missförhållanden när det gällde bruket av donationsjordar var
utbrett. Uppdraget att kartlägga Vänersborg gick till lantmätaren Bo
Kempensköld vilken år 1699, efter ett omsorgsfullt arbete, kunde pre
sentera den första detaljerade kartan över länsstaden (2).

Trots att Kempenskölds lantmäteriarbete kan betraktas som föredöm
ligt tycks det inte ha bidragit till ett slut på missbruket av Vänersborgs
donationsjordar. Ännu flera årtionden efter det att Kempenskölds karta
presenterades pågick irriterade diskussioner i donationsjordsfrågan. År
1787 upprättade lantmätaren Hans Lindskog (1748 - 1812) en ny karta
över staden och dess ägor i samband med jordskifte. Inte heller denna
uppmätning lyckades bilägga den mer än hundraåriga tvisten. I lokal
tidningen diskuterades ännu 1857, i en lång artikel, de orättvisor som
uppkommit när stadens donationsjordar en gång utarrenderats. Man
vände sig då främst mot att donationsjord "av hävd" övergått i privat
ägo, vilket ej skulle ha varit tillåtet, samt att gränserna mellan olika
ägor ännu var osäkra och föremål för diskus~ion.

Vad kartan visar
Även om Bo Kempenskölds karta över Vänersborg inte fick avsedd

effekt när det gällde borgarnas bruk av donationsjordarna förmedlar
den i dag en ovärderlig kunskap om stadens plan och utseende vid 1600
talets sista årtionde.

Kartan, som består av sex blad, innehåller en vinjett med den äldsta
kända vyn över Vänersborg. Lantmätare Kempensköld har gjort en en
kel men av allt att döma naturalistisk avbildning av staden sedd från
Dalbobergen. Man ser på denna vy en liten stad med en förhållandevis
anspråkslös låg trähusbebyggelse. De enda mer framträdande byggna
derna är kyrkan och länsresidenset, kallat Kungshuset, med sina två
flyglar. Residenset var vid Kempenskölds besök förhållandevis
nyuppfört. Efter år 1688 antagna ritningar hade byggnaden börjat upp
föras två år senare och först 1699 gjordes inredningsarbetena i denna
landshövdingebostad. Kyrkan hade förstörts i samband med att staden
skövlades av danska trupper under Gyldenlövefejden 1676 men
Kempensköld kunde vid sitt besök drygt tjugo år senare konstatera att
staden återuppfört sitt gudshus som efter kungen kallades Carol:a. I
Kempenskölds anteckningar får man veta att kyrkan var uppförd av
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sten, vackert prydd med kungsstolar och målningar samt hade ett min
dre orgelverk. Kyrkan saknade torn och hade sina klockor i en stapel.

Vid det danska anfallet 1676 förstördes för alltid Vänersborgs försvars
anläggningar. Av den skans med palissader, vallar och vallgrav som
tidigare omgärdat staden återstod vid Kempenskölds besök endast ett
brett lerdike. På kartans vinjett syns detta dike som en kraftig linje som
omger staden. Det skulle dröja ända in på 1800-talet innan staden i
någon nämnvärd omfattning expanderade utanför denna gamla
befåstningslinje.

Vänersborg enligt Erik Dahlbergs planschverk Suecia Antiqua et Hodierna. Detta kopparstick
som graverats i Holland 1705 framställer staden i en enastående prakt som knappast på något
sätt överensstämmer med verkligheten. "Suecians" syfte var dock inte att naturalistiskt avbilda
landet utan istället ettförsök av stormakten Sverige att imponera på övriga Europa.

Om man jämför Bo Kempenskölds vy över Vänersborg med den som
vid samma tid presenteras i fortifikationsarkitekten och greven Eric
Dahlberghs (1625 - 1703) kända planschverk Suecia antiqua et Hodierna
företer dessa båda vyer i det närmaste inga likheter. På det kopparstick
som graverats efter Dahlberghs förlaga framställs Vänersborg närmast
som en tysk hansastad med höga trappgavelhus och kraftiga befåstnings
anläggningar. Man får vid betraktande av dessa båda bilder ha i minnet
att Dahlberghs framställning inte i första hand var ämnad att presentera
en naturalistisk avbild av länsstaden i Älvsborgs län. Suecia Antiqua et
Hodierna var nämligen ett skrytverk som skulle presentera stormakten
Sverige i all sin glans för det övriga Europa. Eric Dahlbergh illustre
rade därför Sverige så som man önskade att det hade sett ut i stället för
att avbilda verkligheten. Bo Kempenskölds vy får därför betraktas som
den första naturalistiska avbildningen av Vänersborg och den skulle
också förbli den enda till 1807 då staden nästa gång avbildades i sin
helhet från Dalbobergen. Konstnär denna gång var landshövdingen Jo
han Fredrik Lilliehorns (1745 - 1811) son, Carl Ulrik Lilliehorn (1784 
1820), vars teckning över Vänersborg i dag finns i Älvsborgs läns
museums ägo, deponerad på f.d. länsresidenset.
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Vad gäller tomtindelningen i centrala Vänersborg visar Kempenskölds
karta att staden var indelad i 233 tomter fördelade på 23 kvarter. I vissa
fall överensstämmer dessa kvarter ungefärligen med några av dagens
kvarter medan de i andra fall endast utgörs av smala remsor och flikar

Bo Kempenskölds mycket detaljerade karta över den centrala stadsbebyggelsen utvisar varje tomt
samt en förteckning över de olika tomtägarna. Detta dokument ger en unik kännedom om
bebyggelsens utbredning samt kunskap om var stadens borgare hade sina respektive fastigheter.
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med en eller ett par tomter. Stadens administrativa indelning i de fyra
större kvartersblocken Kransen, Rosen, Liljan och Blomman som an
vändes under 17-1800-talen hade ännu inte kommit i bruk vid
Kempenskö1ds besök.

För att jämföra 1690-talets utbredning av stadsbebyggelsen med da
gens situation kan man se att den i norr sträckte sig till ett område mel
lan nuvarande Nygatan och Norra gatan. I öster avslutas tomterna hu
vudsakligen längs nuvarande Vallgatan, i söder längs nuvarande Söder
gatan samt i väster mellan nuvarande Residensgatan och Hamngatan.
Här kan det vara på sin plats att påpeka att bruket av gatunamn inte
började praktiseras i Vänersborg förrän vid 1700-talets mitt.

En påtaglig skillnad i Kempenskölds stadsplan mot den vi känner i
dag är att halva torget, hela Plantaget samt delar av Kyrkoplantaget var
bebyggda på 1690-talet. Så kom det också att förbli fram till den förö
dande stadsbranden 1834 då i stort sett hela staden lades i aska. För att
förhindra ytterligare katastrofer av detta slag lät man i den nya stads
plan som upprättades efter branden dela av stadens norra och södra de
lar med en öppen brandgata - en brandgata som i dag rymmer residens,
torg, plantage, kyrka, skola, museum och allmänt benämns Kulturaxeln.

Kempenskölds karta visar också en detaljerad plan över stadens jor
dar, åker- och ängsmarker utbredde sig öster om staden till Huvudnäsön
där man mötte Önans (Önafors) och Starkekärrs ägor. I söder sträckte
sig åker och äng längs östra sidan av Vassbotten och ner över Brätte
gamla stadsområde. Markerna i väster utgjordes främst av småskog och
mulbeten. Från Djupedalen i söder sträckte sig dessa marker till
Kleveruds ägor i norr. I öster gick Vänersborgs mark ungefär fram till
dagens sträckning av Bergslagsbanan där bland annat Näverdragets och
Bjurhems ägor tog vid.

Bo Kempensköld - hans släkt och familj
Bo Kempensköld föddes år 1638, troligen i Stockholm, som num

mer fem i en syskonskara på åtta barn. Den unge Bo kom att växa upp i
en mycket bildad familj. Farfadern Johannes Andreae Kempe (? - 1620)
hade varit skolrektor i Uppsala och senare prost i Strängnäs stift. Bo
Kempenskölds far, Samuel Kempe (1599 - 1670) hade varit skolrektor
i Nyköping, lektor i Strängnäs samt sekreterare i kammarkollegium.
Samuel Kempe, som år 1647 adlades Kempensköld, räknades som en
av sin tids mest lärda män och ett av honom författat historiskt verk om
Gustav Vasa framhölls som särskilt lysande.

Bo Kempenskölds mor, kyrkoherdedottern Maria Schillera (1607 -
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1653), gifte sig med Samuel Kempe 1630. Efter hennes död ingick
Satpuel Kempe ytterligare två äktenskap vilka båda var barnlösa.

Ar 1651 var Bo Kempensköld student i Uppsala och sökte sig däref
ter till den militära banan. Under Karl X Gustavs krig mot Danmark
ingick Kempensköld i artilleristaten men tycks senare ha lämnat denna
post. Han anhöll om nytt inträde i militärtjänst 1671 men lämnade efter
några år ånyo den militära banan

Kempensköld påbörjade nya studier och kunde år 1691 avlägga lant
mäteriexamen. Redan i augusti samma år erhöll han tjänst som extra
ordinarie lantmätare för Älvsborgs län. Även om han aldrig kom att bli
ordinarie lantmätare erhöll han lantmäteridirektörs avsked i september
1705. Under hela sin tjänstetid hade han varit bosatt i Åmål men efter
sin pensionering flyttade han till sin egendom i Glava i Värmland. Han
avled 21 maj 1720 och begravdes i Glava kyrka.

I äktenskap med Birgitta Svart hade Bo Kempensköld två söner och
två döttrar födda mellan åren 1684 och 1688. Med en i källorna icke
omnämnd bonddotter hade Bo Kempensköld dessutom tre söner födda
mellanåren 1669 och 1674. Den yngste av dessa tre söner, Johan Bosson

På denna detalj från en stadskarta över Åmål från 1696 har Bo Kempensköld avbildat sig själv
stående vid sitt ritbord blickande ner över staden som skall kartläggas. På mätbordet ligger
diopterlinjalen och själv bär Kempensköld uniform med ämbetsvärja. Till höger syns en medhjälpare
som är i full färd att mäta in bestämda punkter i landskapet med sin mätkedja.
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(1674 - 1715), gick i sin faders spår och tog själv lantmäteriexamen
endast fyra år efter sin far 1695. Johan Bosson blev samma år extra
ordinarie lantmätare i Bohuslän. I enlighet med sin fars önskemål kom
han att efterträda denne som extra ordinarie lantmätare i Älvsborgs län
1705. Johan Bosson avslutade sin karriär i Skåne där han utnämndes till
ordinarie lantmätare år 1710.

1. Reduktionskommissionen upplöstes egentligen 1687 men då mycket arbete åter
stod ombildades den till "Kong!. M:ts deputerade till reduktionsverkets avslutande".
År 1680 inrättades även Likvidationskommissionen vilken skulle verkställa Reduktions
kommissionens beslut. Såväl Reduktionskommissionen som Likvidationskommissionen
upphörde som särskilda ämbetsverk 1717 och reduktionsärenden lades därefter under
Kammarkollegium.

2. Redan 1661 hade lantmätaren Kiettil Clason Felterus upprättat en karta över Yän
ersborg; "Geometrisk Afrijtning och Calcultion uppå Wenersborgs stadh". Dessutom
finns ett antal planer över stadens befästningar från 1650-70 - talen. Samtliga dessa
kartor och planer saknar emellertid den detaljrikedom som Kempenskölds karta visar.
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Hågkomster från en länsstyrelse som
försvann,

nedtecknade av Cd extra länsnotarien
Lars Wennerberg

När nu Västra Götalands län tillskapats och ärevördiga Konungens
Befallningshavande eller KB eller Länsstyrelsen i Älvsborgs län - lik
som Vänersborg som residensstad - förpassats till historien skall här
återges några minnesglimtar från tid som flytt:

För drygt ett halvt sekel sedan mottog jag som ung jurist en så ly
dande tjänsteskrivelse:

Vtdtag ur protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Älvsborgs län å landskansliet i Vän
ersborg den 20 november 1943.

§l.
Sedan länsasessom SJ. Nilsson av Kungl. Maj:t förordnats till sekreterare i kom

mitte med uppdrag att verkställa utredning av frågan om ändrad kommunindelning
samt i anledning härav behov av ytterligare juridisk arbetskraft å landskansliet gjort sig
gällande, så förordnades nu jur. kand.

Lars Johan Philip Wennerberg i Borås, född den 21 juni 1916, att tills vidare från
och med den l instundande december vara extra länsnotarie_härstädes och skulle
Wennerberg tills vidare åtnjuta arvode, motsvarande avlöning i ll:e löneklassen av
löneplan Ex.

Som ovan
In fidem:
E.Lindgren

Jag hade genom skrivelsen fått bekräftelse på att jag fick börja en
befattning vid länsstyrelsen i Vänersborg, närmare bestämt på
landskansliet dvs den ena av länsstyrelsens två avdelningar. Min tjänst
göring kom att vara i cirka 2 112 år - från slutet av 1943 till hösten 1946;
och det är några minnen från denna tid som här satts på pränt:

Dokumentet om min anställning ter sig idag både högtravande och
omständligt med sina byråkratiska formuleringar, så vitt skilda från
dagens slimmade stil, avpassad för diverse elektronisk hantering. Men
så var det då och så skulle det vara.
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En finstilt notering i anställningsbeviset måste läsas under. fÖJ;Sto
ringsglas "Coll BL" betyder sålunda i klartext: "Denna utskrift överens
stämmer med Länsstyrelsens originalprotokoll; det har jag Bengt Linde
kollationerat". Kopiatorernas välsignelse väntade ännu på sitt segertåg
i den byråkratiska världen!

"In fidem" är latin och betyder på ren svenska ungefär: intygas. Un
derskriften har tecknats av ingen mindre än landskansliets chef, lands
sekreteraren Egon Lindgren.

"Kommunindelningsreformen", som nämns i texten innebar för lä
nets del en bantning till!3 landsbygdskommuner från ett antal på inte
mindre än 267 stycken, däribland Norra Säm, som med sina 69 innevå
nare var folkfattigast både i länet och i landet. Diverse lokalpatriotiska
argument mot den tidens sammanslagningar och gränsjusteringar känns
idag igen från tillskapandet av Västra Götalands län.

Dagen innan jag skulle börja min tjänst på länsstyrelsen löste jag
enkel 3:e klass biljett till Vänersborg från min hemstad Borås. Efter
tågbyte i Herrljunga och färd över västgötaslätten såg jag för första

Residenset
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gången Halle- och Hunneberg resa sig som mörka kulisser i landskapet.
Jag skådade också masonitäigen över bergsstupet vid Lilleskogs sta
tion. Och så stannar tåget i Vänersborg. Där jag skulle bli bofast resten
av mitt liv och där drivan för dagen låg gnistrande och kall.

Mina kunskaper om Lilla Paris inskränkte sig i stort sett till beskriv
ningen i romanen "Kvartetten som sprängdes". På enresa med Hermods
Korrespondensinstitut hade jag också lärt känna den stabile vänersborgs
lektorn August Peterson och läst hans då nyutkomna levnadsteckning
över stadens store son "Birger Sjöberg. Den okände"

För att orientera mig vandrade jag omkring i staden och besåg förstås
först och främst min blivande arbetsplats det imponerande Hårleman
ska Residenset med anor från l700-talet med sina två helt nybyggda
flyglar. Jag köpte matkuponger till Rudströms Matsalar på Edsgatan
och hyrde rum på Norra Gatan - med sin ståtliga rad av hagtornsträd.

Så var då dagen D kommen! - När jag på morgonen den 1 december
infann mig på min nya arbetsplats möttes jag av förste expeditions
vakten på landskansliet den gladlynte Abbe Sjöstrand, som visade mig
vidare till länsassessorn Sune Wetterlundh som jag endast tidigare talat
med per telefon.

Wetterlundh visade sig vara en intensiv, gladlynt och toujour person,
klädd i svart sk svalrock av satin. Han hälsade mig hjärtligt välkommen
och föreslog genast sk titelbortläggning.

Så var jag då en liten kugge i det statliga maskineri vars övergri
pande uppgift var "att främja länets utveckling och dess befolknings
bästa" (ur gällande länsstyrelseinstruktion). När jag gick runt och häl
sade på mina nya arbetskamrater anade jag den strikta hierarkiska ord
ning som härskade. T ex "slängde" de äldre juristerna genast titlarna
med mig nykomling - en procedur som tedde sig betydligt mera kom
plicerad när det gällde andra tjänstemän t ex landskanslister, lands
kontorister och kvinnliga biträden. Jag flöt emellertid snart in i
arbetsrutinerna och den kamratliga gemenskap som i stort sett härs
kade.

Ett chockerande förebud till våra dagars "affärer" bröt en dag mönst
ret, då den högreste chefen för landskansliet befanns övertygad om
oacceptabel maktfullkomlighet i sin tjänsteutövning och därför tvinga
des avgå från sitt höga ämbete.

Rannsakningen ägde rum dörr i dörr med mitt tjänsterum och leddes
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av en jurist från hovrätten och har aven utomstående, raljant, beskrivits
med följande ord: "Jag hade gärna velat åhöra kontroversen mellan Egon
Lindgren, som jag minns som mycket bullersam och Ulf Noren vars
kraftiga småländska inte heller gick av för hackor. Det måste ha låtit
som upprört släktmöte i släktföreningen Decibel". Givetvis medförde
landssekreterarens avgång stor turbulens på många

sätt. Till hans efterträdare kom att utses Christian Fahlcrantz, en ståt
lig byråkrat som såg ned på advokater och förkunnade att formalia i
ämbetsutövningen var än viktigare än realia vilka ju kunde överklagas.

Länsstyrelsen handlade synnerligen många och skiftande adminis
trativa uppgifter exempelvis som högsta polismyndighet och som över
exekutor; vidare frågor rörande riksdagsmannaval, straffverkställighet
och civilförsvar; vidare kommunala besvär, byggnads- och brandförs
vars-ärenden samt fattigvårds- och bamavårdsproblem etc etc.

Ansvaret för olika ärendekategorier var fördelat mellan landskansli
och landskontor och där inrättade juristtjänster. Skattefrågor hantera
des på taxeringsavdelningen.

Som yngste man i raden hörde till mina uppgifter att granska och
underskriva dagligen nytillverkade körkort, trafikkort, pass och vapen
licenser mm. Jag hade också att kontrollera införningama i landskansliets
väldiga kassabok, som bars fram av kassören, den långa, brunögda stads
fiskalsdottern Aina Högberg.

I den hierarkiska toppen satt landshövdingen Vilhelm Lundvik, som
i sitt vackra ämbetsrum i residensets huvudbyggnad mottog föredrag
ning i alla viktigare ärenden jämte de förslag till beslut, som vederbö
rande jurist hade att presentera. Lundvik som tidigare varit statsråd i en
borgerlig regering var en kortvuxen man men med stor myndighet och
karismatisk utstrålning.

Vid den dagliga postöppningsceremonien i stora sessionssalen bru
kade Lundvik inte sällan närvara, då iförd elegant rökrock med siden
slag och därtill en doftande Havannacigarr. Från väldiga porträtt på väg
garna tittade tidigare landshövdingar nådigt ned.

(Statens Fastighetsverk har nu låtit renovera salen för Västra
Götalandsregionens behov.)

Landskansliets lokaler var inrymda i den nybyggda, norra flygeln.
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Bilden är tagen omkring år 1944
Bakre raden fr. vänster Reinhold Bergström, Bouveng, Sven Svensson, Svante Gustafsson, Tor
Rheman, Holger Gustafsson, Tore Wigart.
Främre raden fr. vänster PerOlof Jansson, Johan Hansson, Curt Westhall, Gunnar Hjorth, Rolf
Lindqvist, Åke Paulsson.
Längst fram på golvet Sven WesterIund

Jag delade där en sk modul med länsnotarien Bertil Rydnert. Övriga
jurister var under mina år Svante Gustafsson, Arne Decker och Åke
Paulsson samt tidigare nämnda Wetterlundh och Rydnert.

Bland landskanslisterna minns jag Tage Bengtsson, Gustaf Larsson,
Erik Tornberg, Nils Björk, Einar Carlsund, Bengt Karlsson, John Biigler,
Bengt Linde, Lars Stenström samt Per- Edvard Gustafsson - var och en
med ansvar för sin förvaltningssektor. Gustafsson hade dessutom den
mycket lukrativa sysslan som länsmyndighetens Kommissionär.

Många och eftertraktade extrauppdrag erbjöds länsstyrelsens tjäns
temän bl a inom

taxeringsväsendet och civilförsvaret. Många av dessa ärenden anses
numera självklart böra anförtros t ex advokater och inte någon vid myn
digheten anställd tjänsteman.

Med viss bävan mottog jag en dag helt oväntat ett förordnande att
vara ordförande i en s k beredningsnämnd för fastighetstaxering i Tvär-
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reds, Marbäcks och Finnekumla socknar. Jag bokade rum på det hotell
i Ulricehamn där sammanträdena skulle äga rum och fick så småningom
vänja mig vid den något brutala seden att en liter Kronbrännvin gick
laget runt då kaffekask med småkakor serverades vid Il-tiden på för
middagen. Det gällde för den unge ordföranden att därefter rätt kunna
hantera de väldiga deklarationtravarna och att följa raderna i olika lig
gare.

En av nämndledamöterna hette Skoglund. Han hade väldiga
knävelborrar och ristade självmedvetet "Bonde" under sitt namn.

Så till ett tragikomiskt ärende handlagt inför ett s k poliskollegium
där jag förordnats föra protokollet: En ung poliskonstapel från Trollhät
tan hade överväldigats av åtrå till en flicka tillhörande stadens s k lätta
garde. För att visa den hårdflörtade skönheten sina känslor hade den
kärlekstörstande konstapeln föreslagit ett möte i en skogsdunge utanför
staden. Då han inbillade sig att flickans kärlek stod att vinna via medli
dande arrangerade han ett självmordsförsök. Till den ändan inköpte han
en flaska grisblod, som han hällde över sin håriga bringa. Så lade han
sig i gräset för att vänta men somnade! När flickan kom till sin älsk
lings möte och såg sin tillbedjare liggande blodig och livlös i gräset
flydde hon förfårad och larmade ambulans och polispiket, vars perso
nal fick se sin yrvakne kollega försvinna i snårskogen.

Då polismannen ansågs ha satt den polisiära äran på spel dömdes han
till s k disciplinböter. Tyngre att bära var sannolikt den lokala smäleken.

Då landskansliets jurister, enligt vanan, en lördag var samlade i Sune
Wetterlundhs tjänsterum för symposium med kaffe och kakor från Backs
kondis vid torget briserade en bomb: Ilsamtal från landsstatsbyrån på
Socialdepartementet. Man frågade om Wetterlundh ville och kunde tänka
sig tjänstgöra en tid i Afrika. I ett land som hette Etiopien - eller
Abessinien !

När Mussolini misslyckats med att ockupera hans rike sökte kejsa
ren Haile Selassie II "det segrande lejonet av Judas stam", kvalifice
rade europeer för uppbyggnad av kejsardömets administration. Bl a var
svenska experter välkomna att medverka, bl a läkare, militärer och
jurister. Att budet till vänersborgssonen Wetterlundh, för honom tedde
sig överväldiganae bar syn för sägen, men efter moget övervägande
och nödvändiga förberedelser lämnade Sune och hans hustru Ickan
snart sitt Lilla Paris för det fjärran Addis Abbeba.
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Den vakans som uppstod genom Wetterlundhs tjänstgöring i främ
mande land medförde vad man kan kalla en dominoeffekt på hemmap
lan. Hela raden av jurister på landskansliet tog ett trappsteg uppåt på
karriärstegen både i fråga om arbetsuppgifter och löneplacering. Så också
jag. Jag fick ansvaret för en del nya och mera kvalificerade ärenden. Bl
a fick jag tillfälle penetrera en lokal-patriotisk fattigvårdsstyrelse
ordförandes bondsluga försök att undkomma kommunalt försörjning
sansvar för en barnrik tattarefamilj genom att placera familjen i ett
nyförvärvat ruckel, inom en grannkommuns gränser!

Vid denna tid pågick i landet f ö en av Socialstyrelsen beställd s k
tattarinventering. Inventeringen på det lokala planet sköttes av veder
börande landsfiskal, varefter en sammanställning verkställdes av oss på
länsstyrelsen f v b till Socialstyrelsen. Direktiv och hantering känne
tecknades delvis av rent rasistiska inslag påminnande om dem som sågs
i det nazistiska Tyskland - och som ses i dagens Kosovo.

Kriget som pågick utanför Sveriges gränser samt påbjuden
civilförsvarsberedskap inom landet påverkade naturligtvis i högsta grad
också länsstyrelsens arbetsuppgifter. På landskansliet inrättades bl a
befattningar som civilförsvarsdirektör och militärassistent (en ryttmäs
tare Stenström). Vi ordinarie befattningshavare fick finna oss i delvis
nya rutiner med bl a jourtjänstgöring av olika slag.

Min modulgranne var sekreterare i en nämnd som skulle underlätta
rekvisition av hästar och fordon som kunde bli aktuellt vid allmän mo
bilisering. Nämnden hade sina sammanträden på Kobergs slott under
ordförandeskap av själve fideikommissarien, baronen Silfverschiöld.

En otäck händelse i krigets skugga var den s k "baltutlämningen" då
ett hundratal, huvudsakligen letter, som flytt till Sverige och internerats
i läger vid Grunnebo, utlämnades till Sovjetunionen.

Starka politiska motsättningar hade rått före utlämnandet, även inom
regeringen. I Vänersborg var upprördheten stor. Protestmöten anordna
des och lägerchefen, direktören vid stadens skofabrik, Carl-GustafCarls
son, begärde sitt avsked som reservofficer.

På nyårsdagen gick man på visit på Residenset och hos äldre kollegor.
Man åkte skridsko på Vassbottens is, där många fiskade aborre och gädda
i borrade vakar. År 1944 firade Vänersborg sitt 300-års jubileum. Vårt
kära Blåsut inkorporerades med staden året därpå. Man cyklade på som
maren till Ursand för att bada. Ofta var man nästan ensam där. Bilar,
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camping och lilleputgolf existerade inte. Man gick också någon gång
på "Elvan", en s k systemkrog på Residensgatan. Entren bevakades av
en uniformerad vakt, en stadens mästerboxare Wennberg.

En gång bjöd landshövding Lundvik länsstyrelsens personal på ka
las på Residenset. Ryttmästaren Stenström dansade med den lilla spröda
landshövdingskan, men halkade omkull i en wienervals. Tablå!

Mycket mera vore att berätta om "Småstaden som blev storkom
mun" (Vänersborgs Historia III av Britt Liljewall), men min redogö
relse från gången tid avslutas här.

Efter min tjänstgöring på Länsstyrelsen blev jag advokat på Rätt
lljälpsanstalten - AllmännaAdvokatbyrån. Jag stannade där till min pen
sionering men är fortfarande den goda staden Vänersborg trogen, lik
som dess Söners Gille. Mina rötter har jag också här då medlemmar av
min släkt var bosatta i staden redan då Henrik von Wicken var lands
hövding (1679-1690).

Lars Wennerberg född 1916 i Borås. Student där 1934.
Jur. kand. i Lund 1941. Efter tingsmeritering länsnotarie
vid länsstyrelsen i Vänersborg 1943-1946. Därefter jurist
och chefför Rättshjälps'anstalten Allmänna Advokatbyrån
i Vänersborg till pensio[leringen 1981.
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1949. Fil.kand. vid
universitetet i Göteborg 1988.
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"Ni som vill sluta era dagar i lugn och frid, i städadt sällskap, i en vacker
stad och en frisk natur, om ni icke föredrager Grenna, slå er ned i
Vänersborg!"

Så slutar det kåseribetonade reportaget i Dagens Nyheter den 1 juli år 1900
- alltså för nära 100 år sedan.
De betraktande ögonen är storstadsbons och det är skrivet för storstadsbon.
På ett målande sätt beskrivs småstadens inkrökthet, men det ges också en
ljusare bild av deframväxande industrierna, den stora byggnationen,
skolverksamheten och kulturutbytet.

Birger Sjöberg - som vistades i Stockholm några månader 1900-1901 - skrev
i den handskrivna tidningen"Frän" om Brackestadsborna. Kanske
påverkad av det här reportaget.
Vi kan också se att "Lilla Paris" fanns med långtföre Fridadikterna.

(Nedanstående ur Dagens Nyheter av den 1 juli år 1900:)

Genom Sveriges städer
Ögonblicksbilder med

Dagens Nyheters kamera

Enligt löfte kommer Dagens Nyheter att under ingångna halfår i rask
följd meddela en serie skildringar från Sveriges städer och lifvet där i
helg och söcken. Det som åsyftas är ingen schematisk och statistisk
årsberättelse, utan personliga och konkreta bilder, uppfångade i flykten
med sträfvan att bevara det karaktäristiska. I öfverensstämmelse med
denna plan komma skisserna ej i någon systematisk ordningsföljd utan
efter ett rundreseprogram som ena dagen för läsaren till en trakt af
Sverige för att nästa gång förflytta honom till en helt annan, kanske i
motsatt hörn.

Någonstädes skall färden emellertid börja och med läsarens tillå
telse utgå vi från

Vänersborg
Har ni bland edra bekanta en blid och prydlig gammal fröken, som

lämnat världens buller bakom sig och under sysslande med sin katt och
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sin atenienne i stillhet väntar på sin förlossare? Har ni känt det söfvande
i atmosfären kring en sådan vördnadsvärd kvinna, som lefver innanför
till hälften nedfällda gardiner och ser världen gå förbi reflektionsspegeln,
den ofina världen, som har så oskickligt brådtom och sköter sina affärer
och aldrig bryr sig om att stanna och lyssna till den gamla damens min
nen från de tider då ännu inte hvar flickslinka skulle heta fröken, sak
samma om hennes mamma var en född nåd eller bara finbagerska!

En sådan där gammal fröken är Vänersborg. Det drömmer tyst bakom
nedfällda gardiner; det hvarken ser eller ses, men det minnes. Inga stora
minnen, inga omstörtande tilldragelser, men det erinrar sig ännu hur på
50-talet notarien X kom upp på landshöfdingsmiddag i kavaj och hvad
landshöfdingskan då yttrade, hur den vackra fru Y på 70-talet extrav
agerade med hundar, hästar och tillbedjare till lika stort antal samtidigt
eller hur skomakare Jonssons pojke rymde till sjös och kom hem igen
med stora guldklimpar i alla fickor. Öfver alltsammans hvilar en svag
parfymdoft af ros och lavendel, och rent och putsadt är allting i afvaktan
på brudgummens ankomst. Men ibland händer det att reflektionsspegeln
visar bilden af någon som fröken icke kan gilla: en man som varit ute
och lärt sig älska frisk luft och vida utsikter, en kvinna som hälsar lika
artigt på adjunkten i modersmålet, och sådant förstår sig den gamla icke
på. Då händer det att hon icke är blid längre.

Vill ni se en äkta Vänersborgsstämning, så har vi att befinna er i
stadens förnämsta park, det s.k. Plantorget, en vacker söndagsförmiddag
på sommaren. Från det höga, koppartäckta kyrktornet komma tunga
tonvågor simmande över staden och fylla luften under lindarnas lum
miga kronor med stilla vemod. Från Kyrkogatan, från Plantorget komma
tysta skaror till högmässan, alla svarta, alla med ett förunderligt gam
malt utseende, alla med stora psalmböcker och hvit näsduk, de flesta af
kvinnorna i denna svarta, spöklika sidenduk som här på västsidan utgör
den oöfverstigliga gränsen mellan öfver- och underklass och hvars märke
ännu i andra led vidlåder individen, i det äfven för en man är af vikt om
han är "född i hatt" eller "född i duk".

Eller tag er en hvardag en promenad i de lindprydda kullerstensbelagda
hufvudgatorna där en och annan välklädd vandrare nyfiket mönstrar
främlingen och icke gör sig någon brådska, där ett arbetsåkdon väcker
alla sofvande ekon och en droska hör till de stora sällsyntheterna! Ni
stannar häpen vid ett väldigt torg, omgifvet af prydliga, till dels nästan
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ståtliga byggnader, bland hvilka främst det slottslika residenset. Solen
gassar hett på det öde torget; på de närliggande "affärsgatorna" med
sina få och små skyltar står en säflig Dalbo med sitt lass och kring
honom ett par mjöliga handelsbiträden, ett par ungherrar med portföljer
under armen skrida i fullt medvetnde om sin värdighet ned mot
residenset, ett par damer i hvita blusar mönstra noggrant skyltvarorna i
en modeaffär. Vänersborgs pulsar gå högt.

Det har varit tider då Vänersborg drömde storhetsdrömmar, då Ud
devalla-Vänersborg-Herrljunga banan anlades, då Bergslagsbanan drogs
fram - tyvärr en tredjedels mil från staden - och då det nu slumrande
kanalprojektet Uddevalla-Vänern debatterades som lifligast. Då skulle
här bli stapelort och transitohandel med västgötaslättens och Dals samt
Värmlands varor. Men varorna gingo staden förbi; den smalspåriga
Uddevallabanan förblef en lokalbana. Dals, Värmlands och Dalarnes
sulfitmassa och pitprops gingo med Bergslagsbanan eller kanalbåtarne
ned till Göteborg eller sökte sig ut öfver Norge. Vänersborgs en gång
ståtliga segelflotta såldes eller ruttnade ned; redarne slogo vantarne i
bordet. Med Bergslagsbanans tillkomst förlorade staden också sin egen~

skap af att vara Dalslands afsättningsort, då Dalborna som icke alltid på
bästa sätt behandlats afVänersborgs spannmåls- och brännvinspatroner,
föredrogo att från egna stationer direkt sälja sina fattiga produkter på
Göteborg. Så följde patronerna redarnas exempel, och och idag skall
man bland Vänersborgs nära 7.000 invånare icke finna en enda gross
handlare, Bodarna äro anspråkslösa försäljnings-lokaler, hvilkas
innehafvare täfla med hvarandra om en i allmänhet knapp brödbit. Sämst
af alla har väl dock det alltför stora antal kvinnliga affärs-"män" som
slagit sig på tapisseri- och modehandel och i hvilkas mörka små kryp-in
lagret mången gång knappast utgöres af mer än de band och spetsar
samt urmodiga hattar med hvilka skyltfönstren locka en behagsjuk
kvinnovärld.

Under de två senaste åren har väl Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga
banan - den första i Sverige som infört zontariff - under driftig ledning
förvandlats till bredspårig, och i samband därmed fått en betydligt för
bättrad rullande materiel, men för Vänersborgs handel torde denna för
ändring betyda föga. Huruvida den för banan själf skall medföra ökade
inkomster, därom är ännu för tidigt att döma, men trafikrapporternas
språk är ej alltför mycket uppmuntrande.

En ljusare bild än handeln företer Vänersborg industri, och den är det
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man får tacka för att staden efter decennier af stillastående, ja, i vissa
fall tillbakagång, dock på senare tider kommit till ett rätt vackert upp
sving. Vänersborgs tändsticksfabrik - nyligen betydligt utvidgad - har
sin betydliga marknad utomlands, och hvarje skohandlare i Sveriges
rike känner märket A.F.Car1son, hvilket är namnet på landets ojämför
ligt störste skofabrikant. I dennes efter amerikansk måttstock anlagda
fabriker tillverka 500 arbetare dagligen inemot 2.000 par skor af olika
slag, och etablissementet med sin mångfald sinnrika maskiner är att
betrakta som en verklig sevärdhet. Ett stort, likaledes högst modernt
garfverietablissement, hvars affärer dock icke äro öfver sig lysande,
förtjänar också att nämnas, och Vänersborgs margarinfabrik, innehafd
af norrmän, har ju långt mer än lokalt rykte.

Med denna betydliga industriella verksamhet står den lifliga bygg
nadsverksamhet i samband som sedan många år ägt rum i Vänersborg
och förvandlat åkrar och ängar i dess östra utkant till präktiga, plante
rade gator, vid hvilka snygga, villaliknande hus växt upp i förvånande
talrikhet. Innehafvarne af dessa hus äro till stor del ägare, tjänstemän
och arbetare vid fabrikerna, af hvilka åtminstone den senare kategorien
genom samverkan i många fall på ett lyckligt sätt löst egna hemsfrågan.

Jämte fabrikerna är det skolorna som sätta sin prägel på det nya Vän
ersborg, och en god inkomstkälla äro de för staden. Som hvarje annan
stad har ju Vänersborg sin folk-, elementar- och flickskola m.fl., men
det innesluter dessutom fjärde distriktets döfsturnskola, ofantliga, ny
byggda tegelkomplex söder om staden, hvilkas like i skolhusväg man
får gå till hufvudstaden för att söka och öfver hvilka staden, som i form
af beviljade förmåner i sin mån bidragit till deras tillkomst, med rätta är
stolt.

I denna miljö af skuggande träd, skolor och fabriker lefver en befolk
ning, som i allt utom i initiativkraft och rikedom påminner om Göte
borgs. Välklädda, lite tunga, lite stela, en smula högdragna, väl inpyrda
med klassfördomar, gå människorna omkring och förefalla att ha trå
kigt. äfven om de inte ha det. Tjänstemannen har ingenting gemensamt
med handlanden och denne ingenting med handtverkaren, skofabrik
sarbetaren föraktar tändsticksarbetaren. Och alla, bemöda sig om att i
umgänget, i hälsningen betona denna skillnad. Vänersborgaren kallar
gärna sin nätta stad "lilla Paris", men hans uppträdande röjer genast den
fullgångne småstadsbon. Samtidigt är han emellertid i regel ovanligt
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förbindlig mot främmande samt har lifligt intresse för allt som kan hän
föras under orden "bildning" och "konst" - den konst som någon gång
på vintern förirrar sig upp till satdens lilla snygga teatersalong eller
dess konsertlokaler, societetssalongen och läroverkets högtidssal, och
det av kommunen understödda arbetarinstitutet har sin gifna stab af
trogna åhörare liksom kyrkan. Tidens största rörelse, arbetarrörelsen,
har på denna industriort afsatt endast få spår, och dessa då i bakvänd
riktning; man är å båda sidor alltför litet intresserad, alltför beskedlig
för att ta saken på allvar, och strejk och lockout äro i Vänersborg mycket
förvirrade begrepp, hvilkas resultat stadsinnevånaren alltid betecknar
med en nolla. Kommunalt och politiskt är vänersborgaren, äfven om
han bär en frisinnad skylt, i grund och botten konservativ, och hans
fredliga valspråk är "det tjänar ingenting till att bråka". Inga nämn
värda inre strider störa samhällets ro; man har en ypperlig vattenled
ning, en försvarlig gatubelysning, välsopade gator, man har skolor och
ett präktigt museum, inneslutande den största afrikanska fågelsamling
i världen; hvad skall man då gräla om? Borgmästaren, stadsfullmäktige
ordföranden och kyrkoherden handlägga angelägenheterna, och vare
det sagdt till deras pris, de göra det med nit och insikt, de två små
lokaltidningarna lägga sig icke i blöt, utan syssla med sin lilla polemik
rörande Rosseau eller Epictet, och Vänersborg mår väl, hvilket är
hufvudsaken.

Ni som vill sluta edra dagar i lugn och frid, i städadt sällskap, i en
vacker stad och en frisk natur, om ni icke föredrager Grenna, så slå er
ned i Vänersborg !
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ARSKRONIKA

Den första januari 1998 föddes, aven rad förvaltningskonstnärer, ett
nytt län, Västra Götalands län. Det nya länet, och den nästa år följande
Västra Götalands region, är konstruktioner till för att balansera
Mälardals- och Öresundsregionerna och för att ge Göteborg bättre
tillväxtmöjligheter, efter varvskris och allmän eftersläpning. Ett halm
strå alltså. Skalfördelar skall vinnas. Dagens administrativa region puss
las med lägsta möjliga kostnad ihop till en förhoppningsvis funktionell
region. Västra Götaland kommer att växa till, fungera och märkas bättre,
är det tänkt. Trots detta mål har det beslutats att länskoden skall vara 0,
vilket innebär att hela länet görs omärkt, sådär hux flux.

Vänersborg upphörde i och med det nya länets tillkomst, att fungera
som residensstad. Efter 300 år. En del av glansen och spetskompeten
sen och skatteunderlaget försvann under året från staden. Illasinnade
tungor hävdar nu, med viss fog, att Vänersborg kan jämnställas med
den perifera kommunen ÅmåL .. å Hjo, alltid något.

Men det finns fördelar med det nya länet. Förbättrade kommunika
tioner till exempel. Vi har kommit närmare centrum. Det vill säga "Svea
rikes" vagga, för vagga stod ju i skögga bakom silon i Vara.

Kommunikationscentrum i storlänet är Skövde. Där ifrån utgår nu
mera bussar både till Hjo, Vänersborg och Grönköping. Det har också
blivit lättare att ta sig till Vara.

Apropå Grönköping har vi vänersborgare nu, i det nya länet, förmå
nen att kunna räkna lokalupplagan av Grönköpings Veckoblad som när
tidning. Åter två lokaltidningar alltså! Valet blir inte lätt. Det kommer
nog att bli en Pers för många. Största skillnaden tidningarna emellan är
väl antalet utgåvor per år. Man får välja hur många nummer man vill
ha. En del önskar sig kanske fem nummer i veckan, medan andra nöjer
sig med ett nummer i månaden.

Det hälsopolitiska rådet har utfört och sammanställt en rapport som
berättar att vänersborgarna mår allt bättre och bli allt äldre. Kommu
nens företrädare har tagit sitt ansvar i denna fråga och har efter förmåga
bidragit till att bättra på hälsoläget under mottot:
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"ett gott skratt förlänger livet".
Redan i slutet av 1997 damp det ner en skojig skrift från Gatuenheten,

som gladde många medborgare i höstrusket. Foldern behandlade den
nya renhållningsordningen och var hållen i en glad grötmyndig ton,
kryddad med en och annan pekpinne. Bland mycket annat matnyttigt
läste man om ett problem som kunde uppstå, framför allt under varma
perioder. Det var så här att sopkärl som från och med nyår bara tömdes
varannan vecka skulle börja stinka. Innehållet befarades nämligen
komma i jäsning. Men för den pessimistiske hade kommunen en smak
full lösning. Foldern gav rådet att frysa in räkskal, fiskrens och använda
blöjor i frysskåp- och boxar, och vidare "När tömningsdagen närmar
sig kan Du lägga det frysta isopkärlet! ... Du får ha Ditt sopkärl stående
i skuggan, så kallt som möjligt. .. och när tömningsdagen närmar sig får
Du rulla fram kärlet till tomtgränsen" ... Jaa, Gatuenhetens skrift var så
rolig att man som läsare nästan, inte upptäckte den kraftigt ökade
sophämtningsavgiften som meddelades mellan raderna.

I dag äter vi tomatketchup till mycket. De gamla romarnas motsva
righet hette garum. En sås som ingick i en faslig massa klassiska recept.
Garum kan också liknas vid vår svenska surströmming. Romarna lät
fiskrens och salt stå i en lerkruka i solen och så rörde man om då och då
med en pinne. Resultatet blev en i alla bemärkelser kostbar krydda,
som luktade som ett mellanting mellan "Röde Ulven" och gröna sop
kärl. I sommarträdgården ...

Det nya länets nye landshövding önskar ju få in recept från hela Väs
tra Götalands län till en ny kokbok som skall få oss alla att känna sam
hörighet här i väster. Skulle inte ett recept på vänersborgsgarum kunna
bli vår kommuns bidrag till denna bok?

Ytterligare ett exempel på kommunal glädjespridning är detta: I och
med Skräcklans upprustning önskade Gillets ledning, på förekommen
anledning, att cykelförbud i parken borde återinföras. Detta för att få en
plats i staden där gående och barn inte skulle behöva bli påkörda av
cyklister eller mopedister.

Samhällsbyggnadschefen svarade brevledes Gillets l:e Ålderman att
nu hade "skyltar satts upp på Skräcklan, som uppmanade cyklister att ta
hänsyn till de gående." Vidare uttalar samhällsbyggnadschefen: "det
torde finnas acceptans för ett lugnt promenadcyklande i parken. Hur
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mopedtrafiken och den snabbare cykeltrafiken skall stoppas studeras
närmare."

- Vem avgör då vad som är promenadcyklande? Kanske en lekmanna
jury som kunde bestå av hälften lekmän och hälften lektanter.

Ser vi oss inte förflyttade till sekelskiftet 1900 med höghjulingar,
damer i skuggande hattar mot det generande solskenet och iförda nätta
bicykelklänningar. Herrar i nyvaxade mustascher och aerodynamiska
sportkepsar och praktiska velocipedryttarkostymer med sleif i ryggen,
och med cykelklämmorna på plats. Alltså, efter nyaste dåtida parismod
stofferade herrar och damer. Dessutom balanserande medhavda
matsäckskorgar, överstful1a, eller kanske bara med smörgås och mjölk
på fecka.

Nu skall här promenadcyklas ! För kung och fosterland, för drottning
och fostervatten. En för tjusande syn. Finge se'n också
samhällsbyggnadsnämnden ordnat en promenadorkester i pickelhuvor,
kanske Wenerblecket?, så kunde det hela säkert gå att sälja in i ED.

. ..i parken hördes någon fråga:
- Bäste hr poliskonstapel Paulus Bergstöm, varifrån avgår omnibusen

till Skövde?

En ovanligt ungdomlig och brednäbbad simsnäppa siktades en dag
simmande i gamla hamnkanalen, nedanför före detta riksbankshuset.
Ett hus som förr kunde ståta med divisen: "Hinc robur et securitas"
inhuggen i marmorväggarna. I dag finns bara Securitas kvar. Det är
sällsynt med simsnäppor i hamnkanalen. Hamnkanalen brukar ju an
nars, vanligtvis, betraktas som en av stadens bästa kajplatser, då i hård
konkurrens med Plantagets trädkronor. Hur som helst, stora fågelskådar
larmet gick omedelbart. Vips fylldes kajerna av grönklädda figurer ut
rustade med stativ och kikare, kameror och sambandsmateriel. Med
hörsnäckor i vart öra för att ej störa.

En tysk turistfamilj i husbil filmade. Inte fågeln, men de grönklädda.
Varken fågeln eller familjen hade någonsin skådat något liknande. Men
familjen var imponerad av vad de trodde var hemvärnets höga insatsbe
redskap och moderna utrustning. Maken till fågeln hade ej skådats i
Vänersborg. Detta förklarar kanske också makans makalösa beteende 
att simma i cirklar och utstöta lätet hoho? Hoho?
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Strax efter midsommarblotet genomfördes årets verkliga vågspel, den
stora Segel- och kulturfestivalen. På vattnen runt staden stöttes det i
forntida lurar och seglades på kapp med vikingaskepp, jollar och annat
i fem dagar. Det var ovanligt många optimister i Vänersborg denna vecka.
Inga sneseglare så långt man hade pejl, och inte heller några lodare.

Svenska mästerkapen i juniorjollesegling arrangerades av
Vänersborgs Segelsällskap. Tävlingsledare var Bo-Göran Karlsson,
konstnärlig ledare Gillesbrodern och tandläkaren Lars Blåtand Salonen,
som under tävlingarna bytt det dagliga dontet bland tandsten mot att i
stället värka bland eldslagningsten och runsten.

På Vänersborgs museum visades Vitteneguldet, längs stadens kajer
pågick medeltidsmarknad med riddare och gyckel. 250 funktionärer var
i farten, 500 båtar tävlade, 2000 tillresta seglare med familjer fyllde
staden tillsammans med en talrik övrig publik. Trevlig stämning rådde
och bra tävlingar var det.

Bågar spändes, segel fylldes.
Det hela blev en stor succe!

Vänersborgs Söners Gille tilldelade Segelsällskapets jollesektion 4000
kronor och 2000 kronor var fick tre duktiga seglarungdomar. Stipendi
erna överräcktes med varm hand av Gillets l:e Ålderman.

En rundfråga har under året gjorts i ett 50-tal svenska kommuner.
Denna visar att vänersborgarna trivs. De flesta är nöjda i och med sitt
Vänersborg. Tacka för det! Staden genomgår just nu en ansiktslyftning.
Parker skall föryngras, gator skall föråldras. Huvudnässkolans gård och
aula och Hedmanstorget snyggas till. Östra vägen har förskönats. Gamla
vattentornet utgör numera en vacker avslutning på Kungsgatan, även
nattetid, med sin varma fasadbelysning. Soptippen framför Scandic hotel
har, under året, nästan helt dolts av ett lager matjord, gräs och buskar.
Som tur var togs inte tippen bort. Man skall vara rädd om sina soptip
par. I vad skall annars framtidens arkeologer gräva? I gamla kulvertar
kanske? Det här med källsortering och kompostering, är det bra det?
Försvinner soptipparna blir ju en hel yrkeskår arbetslös ... Har verkli
gen ingen talat med facket om detta?

Kyrkogatan stensätts i sin centralaste sträckning. Ett lovvärt initiativ.
Lite sent kan tyckas. När årskrönikören satt i Trollhättans kulturnämnd
på 1980-talet togs där, för femton år sedan, en plan för stenläggningens
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bevarande och nyanläggande, i denna "kultur- och, historielösa kom
mun." -Men bättre sent än aldrig för Vänersborg.

Visst skänker stensatta gator harmoni och atmosfär åt stadsrummet.
Om man inte har en alltför lösaktig bil förstås. För då kommer framti
dens framfart på Kyrkogatan att kännas som sutte man i en gammal
landsvägsbuss på väg till Härrveden. Det blir också halt på stenlägg
ning när höstlöven lägger sig till rätta. Men halare än att gå på de vita
övergångsställena i frostig väderlek blir det förstås inte. Trots allt, sti
ligt är det med stenlagda gator, och roligt är det att yrkeskunskapen i att
sätta gatsten är bibehållen.

Men har stadens fäder verkligen beaktat de politiska riskerna med
stensatta avenyer och boulevarder. Så nära kommunhuset och allt. Ett
hus som ju saknar både fönstergaller och portbommar. Borde man inte
skickat en delegation ner till Stora Vänersborg för att informera sig i
frågan? Där har man ju årligen bekymmer med gatstenseländet, med
vissa toppår, exempelvis 1968, 1934 och 1848.

Det finns många likheter mellan Lilla Paris och Stora Vänersborg.
Städernas stadsvapen till exempel, föreställer i båda fallen en lustig seg
lande båt. Det finns ett flertal intressanta broar i de båda orterna och i
Paris verkade också i en mustaschprydd och monokelförsedd politiker
som hette,

Blom
(Leon Blum)
Medeifyllig, lätt rökig, avrundad politiker med viss mognad och ele
gans, torr eftersmak. Någon bitterhet.

Under 1920- och 30-talen befann sig Leon Blum på boulevarderna
när gatstenen stod som spön i backen.

Fler likheter städerna emellan, har vi också i den beryktade kött
marknaden. Ja, att bara nämna platser som rue Saint- Martin eller
Vattugränd, som Place Blanche eller Kreaturstorget vore mig fullstän
digt främmande. Här är det varken fråga om bock- eller lammkött utan
om fjäderfäkött.

Ett parti på 21 ton salmonellasmittat franskt kalkonkött stoppades av
veterinärmyndigheterna i Vänersborg. De var på bettet. Importören
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kunde visa papper på att köttet var friskt. Dokumenten har ä.verlämnats
till överveterinären i Paris för fortsatt utredning. Köttet är numera kan
ske bränt, men troligare sålt till Ryssland.

Luften var sval. Dimslöjorna svepte in nejden, varje trädstam, varje
hank och stör. Konturer suddades ut. En solstråle bröt diagonalt över
sceneriet. Då sågs en hoper gentlemän i sina bästa år samlande sig i
stadens södra utkant, i en glänta under kronans kraftfulla ekar. Var detta
upptakten till en sentida Lockeredsduell?

...nu kunde man urskilja något. ..
Kanske en samling gråmunkebröder från Skara, nej snarare en skara

Gillesbröder från Vänersborg.
De kommo från öst och väst
de kommo från berg och fjord
en i en Saab, en i en Ford
och där, där anlände en Per Peugeot.

Bröderna hade mött upp invid Brinkebergskulle, dels för att inspek
tera de på Gillets initiativ åtkomliggjorda minnesstenarna, dels för att
bland kanaler, slussar och analer ledas runt av Gillesbrodern och
hembygdsforskaren Per Hedquist. Per, som alltid mycket väl insatt i
vänersborgianan och med ordets makt i sin hand. Vilken förtrollad kväll
det blev och så mycket intressant den lilla hopern Gillesbröder hann
uppleva sådär kusligt nära trollhättegränsen. Nämnas kan att bara en
sten åtkomliggjorts ännu så länge, så nya inspektionsexpeditioner kom
mer med säkerhet att utrustas av Gillet i framtiden. Och den kommu
nala förvaltningen strävar på.

Så var det dags för "vården- skolan- omsorgenvalet" till riksdag,
regionfullmäktige och till kommunfullmäktige. I Vänersborg gavs det
efter valet öppningar åt nya konstellationer. Det rördes med andra ord
om en hel del i näckrosdammen. Bottenslammet virvlade. Rosorna rök.

Valdeltagandet var lågt, ungdomen engagerade sig inte. Detta kan på
sikt vara farligt för demokratin. Den slutna politiska eliten förkalkas så
lätt. Men förvånas någon över bristen på engagemang? Valrörelsen var
ovanligt träig. Och inte bjöds vi, de frusna själarna, på något speciellt
tärbart och lockande heller. Visserligen kunde man gå runt bland val
stugorna på torget och smutta på Blå mocca eller Löfbergs lilla, eller
provsmaka karameller. Men man tappade ganska snart sugen. Nej, po-
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litikerna måste nog satsa på bättre smörjmedel för att åter göra politik
folkligt. "Bröd och skådespel" är ju det verkligt klassiska sättet att locka
anhängare.

Nästan samtidigt med de svenska valen genomfördes ett i en rysk
republik. Republikens president hade förkommit under oklara omstän
digheter och måste ersättas. Detta föranledde republikens vicepresident
att bjuda på vodka för att popularisera sin politik och sin kandidatur.
Valet genomfördes i en uppriktig och kamratlig anda. Vicepresidenten
vann på 80 procent. Det hela artade sig till ett verkligt fyllnadsval.

I samband med att Gillesbrodern och dåvarande landshövdingen, K.Å.
Johansson med fru Sonja, stod i begrepp att flytta sitt säte från läns
stolen i stadens residens och när tiderna kändes svåra och läget var ovisst
för många, då, då slog "Framtidsgruppen" till. En glittrande galakväll
serverades å teatern. En tack- och avskedsföreställning för
landshövdingeparet- förvisso- men också en kväll fylld av framtids
tro.

"Framtidsgruppen" består av Gillesbröderna, med damer; Hagborgs,
Johnssons, Knutssons, Larssons, Linds, Salonens och Selstams. Dessa
levererade en soare med mycken glädje, fyndiga texter och musikalitet.
Vilken jubelföreställning !

Heder åt "Framtidsgruppen" som får flaggorna på stadsvapnet att
vända och skutan att segla i medvind, ja, känns det inte som om hon till
och med svävar på små moln? Heder också åt alla andra som kämpar
för Vänersborg och dess fortbestånd!

Allhelgonaafton 1998

Peter Nissen
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Rättelse: I V:S:G. Årsskrift 1998 står på sid 49 med början rad 13
menmgen:

"Detta hus har sin egen historia ... björnjägaren Llewellyn Lloyd".
Meningen var en fotnot och kom nu genom felplacering i löpande text
att göra denna svårbegriplig. Red.beklagar.
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MINNESRUNOR 1998 - 1999

Under tiden juli 1998 t o m juni 1999 har 26 Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra
bortgångna Gillebröders minne.

Verkstadsarbetaren Stig Arne Fagerström, född i Vänersborg den
7 augusti 1934, avled i sin hemstad den 5 september 1998. Efter
slutad skolgång arbetade han några år i Dahlins Charkuteri och
Axel Larsson Skeppshandel innan han vann anställning vid
SAAB i Trollhättan, där han arbetade i 30 års tid. Hans sista
verksamma år var han anställd vid Lear Seating i Trollhättan.
Under pojk- och ungdomsåren spelade Arne Fagerström fotboll
i Vänersborgs Idrottsförening och senare i Vänersnäs IK. Vid
sidan av idrotten var hemmet, trädgården och resor med den egna
husvagnen hans stora fritidsintressen.
Inträdde i Gillet 1979.

Köpmannen Olof Ingvar Jonsson, född i Vänersborg den 5 juli
1923 avled i sin födelsestad den 17 september 1998. Efter avlagd
realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk år 1942
praktiserade han inom affärsvärlden för att senare inträda som
delägare i det gamla välrenommerade familjeföretaget Alma
Ekström & Co. som han senare övertog och drev fram till sin
pensionering. OlofJonsson var redan i ynglingaåldern intresserad
av föreningsverksamhet och hans intressen spände över många
områden. Han var en uppskattad medlem av scoutrörelsen, där
hans stora intresse för naturen och friluftslivet kom väl till pass.
Men även musiken och litteraturen låg Olof Jonsson varmt om
hjärtat och han var aktiv medlem i Par Bricole. Han var en god
simmare och tillhörde Vattenpalatsets morgonbadare.
Inträdde i Gillet 1945.
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Sjökapten Frank Gunnar Sivert Skoogh, född i Vänersborg den
6 november 1926, avled i Helsingborg den 23 september 1998.
1946 avslutade han sina studier vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk, varefter han fullgjorde sin värnplikt vid flottan där
han befordrades till fanrik. 1948 anställdes han vid Rederi Svea,
avlade 1952 styrmansexamen och 1953 sjökaptensexamen vid
Sjöbefålsskolan i Stockholm. Därefter seglade han på Nord- och
Sydamerika samt Västafrika och Medelhavet, först som styrman
och från 1954 som överstyrman och sjökapten på linjer Europa,
-Nord- och Sydamerika. 1969 övergick han till Sveas dotterbolag,
Linjebuss Int AB, som idag benämnes Scandlines. Vid sin
pensionering 1961 var han befålhavare på M/S Regula.
Frank Skooghs intresse för båtar och hav väcktes redan i pojkåren
och som han bar med sig livet ut. Så snart tillfålle gavs begav
han sig gärna ut till havs i den egna segelbåten.
Inträdde i Gillet 1980.

Glasmästaren Knut Vilhelm Ljungström, född i Vänersborg den
5 januari 1919, avled i sin hemstad den 4 oktober 1998. Efter
slutad skolgång vann han anställning vid järnvägen och
tjänstgjorde på såväl Vänersborgs som på Öxnereds
järnvägsstationer. Efter några år slog han in på glasmästarbanan
hos bröderna Einar och Erik Hellman med verkstad på Lilla
Vassbortten och affär på Kungsgatan 19.1 slutet av 1940 startade
han sitt eget företag, Ljungströmers Glasmästeri. Först med
verkstad på Drottninggatan 30 och senare på egen fastighet på
Kronogatan 42, där han med sitt utpräglade ordningssinne och
skickliga yrkeskunnande skapade ett stabilt och välrenommerat
företag som med samma flit drivs idag aven av sönerna.
I tidiga ungdomsår väcktes Knut Ljungströmers intresse för idrott
och han var under många år aktiv som bandyspelare i Vänersborgs
Idrottsförening och Blåsuts Bandyklubb och som fothollspelare
i VIF och Vikenhov. Även inom bordtennisen hörde han till
förgrundsfigurerna både i BTK Olympia och BTK Serven.
Fritiden tillbringade han gärna i sitt kära sommarhus i
Hunnebostrand.
Inträdde i Gillet 1981.

Teleteknikern Sune Eisermark, född i Vänersborg den 7 april
1935, avled i sin födelsestad den 13 oktober 1998. Efter slutad
skolgång erhöll han anställning hos Lottas Sparköp, varefter han
utbildade sig till teletekniker hos Yngves Radio och arbetade
senare hos Landerö Radio & TV i Vänersborg. De sista tio åren
före pensioneringen var han anställd vid Volvo Aero Corporation
i Trollhättan. Sune Eisermarks fritidsintresse var musik och
framförallt dragspelsmusik. Han var aktiv medlem iStångenäs
Dragspelsklubb.
Inträdde i Gillet 1997.



Reparatören John Harry Larsson, född i Vänersborg den 7 februari
1913, avled i sin födelsestad den I november 1998. Efter avlagd
realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk 1930
började han arbeta i faderns A. Joh. Larssons Maskinaffår i vilken
han senare blev delägare. Han var verksam inom företaget fram
till 1995. Harry Larssons stora intresse vid sidan av sitt arbete
var Vänersborgs Skidklubb inom vilken han nedlade ett
uppoffrande och framgångsrikt arbete, både som aktiv orienterare
och skidåkare, men även som en klippa i styrelsearbetet, där han
verkade som sekreterare under många år. Han var även en
uppskattad medlem i Skogskarlarnas klubb.
Inträdde i Gillet 1954.

Förste länsassistenten Lars Gustaf Stenström, född iStenstorp
den 7 december 1905, avled i Vänersborg den 6 november 1998.
Redan som femåring flyttade han med fOräldrama till Vänersborg,
där han 1923 avlade realexamen vid Högre Allmänna Läroverket.
Samma år anställdes han vid Länsstyrelsen i Vänersborg som
skrivbiträde och befordrades 1925 till landskanslist och senare
till Förste landskanslist och till Förste länsassistent, en befattning
som han innehade intill sin pensionering 1971. Han hade då tjänat
landsstaten i inte mindre än 48 stilfulla år. Vid sidan av sitt arbete
var hemmet Lars Stenströms stora intresse, men även
sommarstugan, filatelin och musiken låg honom varmt om hjärtat.
Inträdde i Gillet 1930.

Domänintendenten Eric Wiberg, född i Eksjö den 8 mars 1912,
avled i Helsingborg den 12 september 1998. Efter avlagd
studentexamen studerade han vid Ultuna Lantbruksuniversitet
där han avlade agronomexamen. 1952 tillträdde han befattningen
som domänintendent med placering i Vänersborg, en befattning
som han innehade fram till sin pensionering 1977. Vid sidan av
arbetet och hemmet var Eric Wibergs stora intresse litteratur och
fritidshuset på Öland.
Inträdde i Gillet 1987,
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Bryggeriarbetaren Thure Arnold Johansson, född i Vänersborg
den 2 april 1914, avled i sin hemstad den 22 november 1998.
Efter slutad skolgång började han sin bryggarbana på Väners
borgs Bryggeri, där han var verksam framtill 1964 då bryggeri
näringen upphörde i vår stad. Han hade då varit anställd vid
företaget i över trettio år. Han arbetade därefter tio år vid Wargöns
Smältverk och därefter vid firman Jönsson & Claesson på
Holmängen. Han avslutade sin långa arbetsdag vid
Släpvagnskopplingar varifrån han pensionerades 1981. Thure
Johansson hyste ett varmt intresse för vår stad och framförallt
för innevånarnas olika levnadsöden. Han har medverkat i Gillets
årsskrift under rubriken "Bryggarnas blandning" och ett flertal
skildringar i vår lokalavisa. Han var intresserad av konst och
konsthantverk, tecknade och målade i såväl akvarell som olja,
helst porträtt. Han karvade även i trä och har skapat sniderier av

hög klass. Under ungdomsåren var han aktiv inom Vänersborgs Brottarklubb och en framstående
gymnast i Vänersborgs Gymnastikförening. Som Kokhuspojk var även båtar och segling inom
hans intressesfär.
Inträdde i Gillet 1988.

Lagmannen Bengt Caping, född den Il juli 1921 i Gällivare,
avled i Vänersborg den 28 november 1998. Efter avlagd
studentexamen och juristutbildning vid Uppsala Universitet
fullgjorde han under åren 1949 - 1952 sin tingsmeritering vid
Sundals och Vadbo domsagas häradsrätt. Sistnämnda år vann
han anställning som notarie vid Länsstyrelsen i Älvsborgs län
och 1958 anställdes han vid Länsskolnämnden i Älvsborgs län,
en tjänst som han innehade fram till 1964 då han återvände till
Länsstyrelsen, där han befordrades till länsråd. 1979 utsåg
regering Bengt Caping till lagman vid Länsrätten i Vänersborg.
Han var således den första lagmannen vid länsrätten i Älvsborgs
län. Vid sidan av sitt arbete var Bengt Caping intresserad av politik
och föreningsverksamhet. Under en period var han ledamot av
Kommunfullmäktige i Vänersborg som representant för Moderata
samlingspartiet. Han var medlem i Vänersborgs Par Bricole där

han under många år tillhörde dess styrelse. Han ägnade även stort intresse för Vänersborgs Rotary,
där han verkat som president och var medlem i Rotary VänersborglGöta älv. Även idrotten fanns
med bland Bengt Capings intressen, speciellt roddsporten och Vänersborgs Roddklubb där han
under l 970-talet verkade som ordförande.
Inträdde i Gillet 1982.
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Disponenten Nils Erik Andersson, född i Vänersborg den I mars
1915, avled i Göteborg den 28 november 1998. Efter avlagd
studentexamen 1934 vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk
och examen från Göteborgs Handelsinstitut 1935 anställdes han
vid faderns, AugustAndersson, Kolonialvarufirma, som hade sina
lokaler på Edsgatan 25 och senare i Wernbomska magasinet på
Hamnplanen, där Nils Andersson verkade som kontorschef fram
till 1961 då Clarholm & Bergman övertog firman och han fortsatte
som disponent. En befattning som han innehade även sedan
DAGAB, 1975, övertagit Clarholm & Bergman och fram till sin
pensionering 1980. Nils Andersson hyste ett stort intresse för
litteratur främst historia och var en stor vän av Birger Sjöberg.
Han hade forskat mycket kring Birger Sjöberg och höll även
föredrag vår store skalds liv och diktning.
Inträdde i Gillet 1953.

Typografen Aller Johan Gottfrid Nordgren, född i Vänersborg
den 5 februari 1909, avled i sin födelsestad den 2 december 1998.
Redan efter slutad skolgång påböIjade han sin utbildning inom
den grafiska tryckerikonsten och arbetade på många tryckerier
runt om i Sverige, bland i Östersund, Södertälje, Leksand,
Falköping, Uddevalla och Trollhättan, innan han för gott
återvände till Vänersborg, där han inträdde som delägare i det
anrika tryckeriföretaget C.W. Carlssons Eftr. l ungdomsåren var
Aller Nordgren aktiv inom kanot- och segelsporten. Körsången
låg honom varmt om hjärtat och var under många år en aktiv och
uppskattad medlem av Sångsällskapet Sjung Sjung.
Inträdde i Gillet 1953.

Köpmannen Ragnar Nilsson, född i Vänersborg den 17 oktober
1908, avled i Vänersborg den 9 januari 1999. Efter genomgången
folkskola påbörjade Ragnar Nilsson sin köpmannautbildning
hos Henric Hegardts Eftr. En firma som han förblev trogen fram
till dess han öppnade sin egen firma Ragnar Nilssons Manufaktur.
Hans gedigna kunskaper inom sitt fack togs i anspråk av
Köpmannaförbundet, där han innehade olika uppdrag och poster.
Ragnar Nilsson var ledamot av Lions i Vänersborg och hade varit
medlem av stadens frimurareloge i mer än sextio år. För sina
föredömliga insatser inom sin bransch hade han tilldelats
Köpmannaförbundets guldmedalj.
Inträdde i Gillet 1941.
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Disponenten Gunnar Brigelius, född i Vänersborg den 14
december 1919, avled i Åsa den 20 januari 1999. Efter avlagd
realexamen 1937 vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk
studerade han vid Göteborgs Handelsinstitut varifrån han
utexaminerades 1939. Under ofredssåren 1940 - 1944 fullgjorde
han sin värnplikttjänstgöring och militärtjänst vid Trängkåren i
Skövde, där han befordrades till fänrik och senare kapten i
reserven. Han arbetade en tid vid August Anderssons
Kolonialvaruhandel på Hamnplan i Vänersborg. 1944 anställdes
han vid Färg AB International, vars disponent han blev 1957.
Han hade därefter samma befattning vid Nordströms & Sjögren
och Nordsjö Färg fram till sin pensionering. Gunnar Brige1ius
tillhörde den välkända seglar- och skeppsfurneringssläkten,
Larsson, i Vänersborg och bar hela livet med sig sitt nedärvda
intresse för hav, båtar och segel. Ett intresse som avspeglas i
namnet Brigelius.
Inträdde i Gillet 1954.

Hälsovårdskonsulenten Erik Mossberg, född i Blomskog den 5
augusti 1915, avled i Vänersborg den 3 februari 1999. Efter
genomgångna studier vid Folkhögskolorna i Kyrkeryd, Molkom
och Hvilan samt som lantbrukselev vid Hilleshögs boställe i
Skåne, genomgick han Statens polisskola. Därefter vann han
anställning som polis i Karlstad. Hans brinnande intresse för
miljö- och hälsovård ledde till att han utbildade sig till
hälsovårdsinspektör och verkade som sådan i Vetianda och Avesta.
Fortsatta studier ledde till en socionomexamen med inriktningen
på socialmedicin och hygien. Under några år arbetade han vid
hälsovårdsnämnderna i Linköping och Uddevalla. 1953 tillträdde
han befattningen som hälsovårdskonsulent vid Länsstyrelsen i
Älvsborgs län, en befattning som han innehade intill sin
pensionering 1981. Ihärdigt och målmedvetet fortsatte Erik
Mossberg arbeta för miljövården vilket ledde till att han 1995

tilldelats Vänersborgs Kommuns Miljöpris. I ungdomen var Erik Mossberg en flitig utövare av
friidrott, skidlöpning och orientering. I vuxenålder engagerade han sig i scoutrörelsen, där han
under många år utförde ett ovärderligt ideellt arbete. Även inom Lions utförde han ett uppoffrande
och gagnerikt arbete och erhöll också rörelsens högsta utmärkelse:"Melvin Jones fellow".
Inträdde i Gillet 1982.
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Boktryckare Fritz Lars Håkan Berg, född den 19 maj 1944 i
Vänersborg, avled i sin födelsestad den 14 maj 1999. Efter
avslutade studier började han arbeta i faderns, Gunnar Berg, firma
Vänersborgs Boktryckeri sedemera Vänersborgs Offset, som
Håkan Berg övertog och drev fram till dess nedläggning för något
år sedan. Vid sidan av företaget var hans stora fritidsintresse
motorsport och ordenväsendet. Han var medlem av
Frimurareiogen och Wasaorden.
Inträdde i Gillet 1968.

Kioskägaren Sven Ekholm, född i Vänersborg den 26 februari
1916, avled i sin hemstad den 7 maj 1999. Efter slutad skolgång
började han som medhjälpare i modems Frukt & Konfektyraffär
på Hamngatan. Rörelsen flyttade senare upp på Torget och i en
av de två pittoreska små kioskbyggnaderna i Torgets sydöstra
hörn. Efter modems bortgång drev Sven Ekholm rörelsen ensam
och då Torget byggdes om och de små kioskerna skulle bort, var
han den förste som flyttade in i de nya kioskbyggnaderna, där
han drev rörelsen fram till sin pensionering. Han hade då mer än
femtio år haft sin lilla rörelse igång och var känd av de allra
flesta av stadens innevånare. Vid sidan av affärsrörelsen var hans
stora hobby att väva, en hobby som han under några år drev
professionellt. Sven Ekholm var en hängiven samlare av
mångahanda ting, som enligt uppgift kommer att tillföras stadens
museum. Han var även en uppskattad och kunnig auktions

utropare på "Stampen" Pantbanken i Arbetareföreningen.
Inträdde i Gillet 1960.

Bagaren Karl Henry Gunnar "Piola" Johansson, född i
Vänersborg den 21 september 1921, avled i sin hemstad den 15
maj 1999. Efter genomgången skolutbildning började han sin
yrkesbana i Axel Ericssons Bageri, där han var verksam i över
femtio år och intill dess firman upphörde. "Piola" som var ett
välkänt och vedertaget namn inom idrottsrörelsen bar han med
både ödmjukhet och stolthet. Henry Johansson var en av vår stads
stora idrottsprofiler. Kanske inte mest för sina insatser som
fotbollspelare i Vikenhov, IFK och VIF, utan fastmer som ledare,
administratör och instruktör inom VIF och framförallt för
ungdomsverksamheten. Hans entusiasm och idealism parad med
hans känsla för sitt kära VIF var en ovärdelig tillgång för vår
stads ungdom och idrottsliv. När det gällde idrottshistoria var
Henry "Piola" ett levande lexikon. För sin föredömliga
ledargärning erhöll han stor uppskattning och många utmärkelser

från föreningar och förbund, en del av dem kommer att tillsammans med hans enorma samling av
klubbmärken, exponeras i vårt Idrottshistoriska museum.
Inträdde i Gillet 1973.
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Redaktionschefen Arne Gunnar Stenberg, född i Vänersborg,
avled i sin hemstad den 21 maj 1999. Efter genomgångna studier
vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk praktiserade han inom
olika verksamhetsgrenar blandannat som sportskribent på
tidningen ELA. Efter anställningar som inköpare vid lasaretten i
Falköping och Fagersta återvände Arne Stenberg till Vänersborg
år 1969. Han var aktiv inom Västgöta-Dals FBU och
förbundssekreterare i FUB åren 1971-1977 då han även var
redaktör och ansvarig utgivare för tidningen FUB-Aktuellt.
Samtidigt frilansade han på ELA-sporten under kvällar och
helger. 1978 erhöll han fast anställning vid ELA, till en början
på sportredaktionen och sedan på den allmänna redaktionen. Han
befordrades först till redaktionssekreterare och från den I januari
1986 till redaktionschef. Under en tid var han även redaktionschef
för Tidningen Trollhättan. 1998 avgick han med pension, men

fortsatte att skriva i ELA. Han var fackligt engagerad och var under några år ordförande i SJF
klubben på ELA. Arne Stenbergs stora intresse vid sidan av skrivandet var teater och konst och var
en tid sekreterare i ELA:s konstklubb. Han var även en engagerad och uppskattad medlem i
Sällskapet Par Bricole och i 117:s Kamratförening.
Inträdde i Gillet 1982.

Lektor Herbert Bartholmes, född den 16 april 1923 i Neuwied,
Tyskland, avled den 25 maj 1999 i Vänersborg. Efter
studentexamen i Tyskland 1943 flyttade han till Sverige och
började studera vid Göteborgs Universitet. Där avlade han
FiLkand., Fil. mag., Fil. lic och Fil. doktorsexamen. Därefter
tillträdde han befattningen som lektor vid Gymnasieskolan i
Vänersborg, där han undervisade i tyska och historia. Vid sidan
av sin lärargärning ägnade Herbert Bartholmes stor engagemang
och uppoffrande arbete i hjälporganisationerna Röda Korset,
Rädda Barnen, Amnesty och FN-föreningen. I samtliga
organisationer beträdde han olika styrelseposter under ett 15-tal
år. Han var initiativtagare och ordförande i Kommitten för
Tjernobylbamen. För sina insatser i hjälporganisatiner har han
tilldelats Sveriges Röda Korsets guldmedalj och Polska Röda
Korsets utmärkelse. Han har givit ut följande skrifter: Lic.- och

doktorsavhandling om tyskspråkiga Arbetarrörelsens terminologi, Uppsats om vägnamnen i Vargön
i Naturhistorisk skrift 1981 och bidrag om Vargöns historia i Hembygdsföreningens festskrifter
1986 och 1996.
Inträdde i Gillet 1997.
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Överläkare Tage Hallqvist, född i Vänersborg den 31 mars 1926,
avled i sin födelsestad den 13 juni 1999. Efter avlagd
studentexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk 1945
påbörjade han sina studier i medicin vid Karolinska Institutet i
Stockholm, där han 1950 tog sin med. kand. examen. 1955 blev
han med lic. i Göteborg och erhöll samtidigt sin läkarlegimitation.
1951 tjänstgjorde han som vik. underläkare vid Kroppefjälls
sanatorium. 1952 vid kirurgavd. på Vänersborgs lasarett. 1953
vid Maria Alberts sjukhus i Trollhättan. 1954 på med. avd. på
Vänersborgs lasarett och på öronavd. på Falköpings lasarett. 1956
- 1957 tjänstgjorde han som underläkare på kir. avd. på lasarettet
i Lindesberg. Sistnämnda på tjänstgjorde han även som
narkosläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 1958 - 1960
verkade han som underläkare vid öronavd. på Lidköpings lasarett
och öronavd. vid Shalgrenska sjukhuset i Göteborg. 1960 - 1964

tjänstgjorde han som bitr. överläkare och 1965 - 1970 som överläkare vid Vänersborgs lasaretts
öronavdelning. 1970 - 1991 var han överläkare vid öronavdelningen på Vänersborg-Trollhättans
lasarett NÄL. Efter sin pensionering 1991 har han varit privatpraktiker i Vänersborg. Under denna
tid tjänstgjorde han för Erikshjälpen räkning som läkare under tre månader i Kenya. Under flera år
var Tage Hallqvist styrelsedelamot i Svensk Oto-Rhino-Laryngoloisk förening och Älvsborgs läns
norra läkarförening.
Inträdde i Gillet 1945.

Målaremästare Per-Olof Ivar Svanberg, född i Vänersborg den
17 maj 1937, avled i sin hemstad den 23 juni 1999. Efter avlagd
realexamen 1955 vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk,
började i sin faders, Allan Svanbergs Målarfirrna, som han efter
faderns bortgång övertog och framgångsrikt drev fram ti111995
då han lämnade ledningen för Svanbergs Måleri i Vänersborg.
Hans stora fritidsintresse var motorsporten, som han under hela
sitt vuxna liv engagerade sig i. Redan då motorsporten
återupptogs efter andra världskriget var han den tongivande i
ledningen för Vänersborgs Motorklubb och självskriven
tävlingsledare vid de många tävlingar klubben genom åren
arrangerat. För sina kunniga insatser har han uppskattats på olika
sätt, bland som hedersledamot i Vänersborgs Motorklubb och
Bilsportsförbundets silverplakett. Fritidsfiske och sommarhuset
på Lindholmen i Norra Bohuslän var vid sidan av motorsporten

hans stora intresse. Per-Olof Svanberg var även engagerad i Målaremästarnas Riksförbund.
Inträdde i Gillet 1970.
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Kamrern Gunnar Thunberg, född den 17 januari 1922 i
Vänersborg, avled i sin födelsestad den 3 juli 1999. Efter avslutad
skolgång erhöll han anställning i Arvid Bergströms Herrekipering
på Edsgatan. Efter en tid erhöll han anställning som kontorist
vid Vänersborgs Gasverk där han verkade fram till 1944 då han
tillträdde befattningen som kamrer och föreståndare för den då
nyetablerade Lastbilscentralen i Vänersborg, en befattning som
han innehade intill sin pensionering 1987. Under Gunnar
Thunbergs ledning skedde en fantastisk utveckling inom
Lastbilscentralen och han fick uppleva förvandlingen från
häståkerierna till dagens enorma transportmaskiner. Gunnar
Thunberg var en stor musikälskare framförallt av opera- och
operettmusik.
Inträdde i Gillet 1955.

Transportledaren Evert Vilhelm Johansson, född i Vänersborg
den 23 oktober 1920, avled i sin hemstad den 3 augusti 1999.
Efter slutad skolgång arbetade han i sin fars åkerirörelse samtidigt
som han genomgick kurser i svetsning, maskin- och elektronik.
1944 erhöll han anställning som verkstadsarbetare vid Korp &
Söners Mek. verkstad på Lilla Vassbotten i Vänersborg. Där
arbetade han fram till 1953 då han anställdes som
motorredskapsförare vid Vänersborgs stad. 1962 erhöll han
befattningen som transportledare vid Gatukontoret i Vänersborg,
en befattning som han innehade till sin pensionering 1985. Evert
Johansson stora intresse vid sidan av arbetet var sången och
musiken. Begåvad med en varm och vacker sångröst blev han
redan i ungdomsåren medlem av stadens sångarsällskap Sjung
Sjung. Han var med om att bilda Visans Vänner i Vänersborg
och tillhörde Par Bricoles sångkör. Han var även medlem av

Sällskapet Brödrakretsen och Vänersborgs Arbetareförening och varen flitig deltagare i Seniorernas
hobbyslöjd. När tillfaIle bjöds tillbringade han gärna sin fritid vid sommarstugan i Tirnmervik. För
sina insatser inom sång- och musiklivet tilldelades han många utmärkelser av vilka kan nämnas:
Dalslands Sångarsförbund förtjänstmedalj, Sångsällskapet Sjung-Sjungs förtjänstmedalj i silver
och guld, Brödrakretsens förtjänstplakett och Vänersborgs Par Bricoles gyllene krans.
Inträdde i Gillet 1960.

56



Isoleraren Elving Svensson, född i Vänersborg den 31 oktober
1926, avled i sin födelsestad den 21 januari 1998. Efter slutad
skolgång arbetade han i gjuteriet vid Vänerns Motorverkstad på
Lilla Vassbotten. Därefter gick han i sin faders, Erik Svenssons,
fotspår och utbildade sig till sotare. Efter några år som
skorstensfejare sadlade han om och blev isolerare, ett yrke som
senare visade sig vara ytterst hälsofarligt, eftersom
isoleringsmaterialet bestod av asbets. Skyddsmasker eller
förebyggande föreskrifter förekom inte och Elving Svensson
drabbades efter många år i yrket av s k asbetslunga, som ledde
till att han pensionerades i förtid. I unga år var Elving "Sotarn"
Svensson aktiv utövade av boxningssporten och representerade
Boxningsklubben 32, Vänersborg. Han odlade många
fritidsintressen, blande ägnade han sig åt stenslipning och
akvariefiskar. Även den egna trädgårdstäppan på Blåsut ägnade
han stor omsorg.
Inträdde i Gillet 1993.

Elektroingeniören Sture Holgersson, född den 25 juni 1930 i
Borås, avled i Vänersborg den 24 september 1998. Efter
genomgångna skolor i Borås anställdes han vid Algots
Konfektionsfabrik i Borås och sedennera vid Väveribolaget i
Alingsås. Han genomgick utbildning i elektroteknik vid
Stenebyskolan i Dals Långed och via aftonskolestudier avlade
han ingenjörsexamen inom elektronik. 1962 flyttade han med
familjen till Vänersborg, där han tillträdde en befattning vid LBF,
som senare uppgick i K-Konsult och där han var anställd till
början av I980-talet då han anställdes vid Vänersborgs Kommun
med placering på Fastighetsenheten, där han svarade för el- och
elektroniska frågor. Sistnämnda anställning innehade han intill
sin pensionering. Vid sidan av sitt arbete var hans stora
fritidsintresse att arbeta för de handikappade och han var en
engagerad medhjälpare inom DHM. Han varen stor musikälskare
och trädgårdsodlare.
Inträdde i Gillet 1990.

S. Gunnar Peterson

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.
(Anita Hallden)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
t.o.m. 30/6 1999

Födelse- Inträdes-
år år

ADOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg ..
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem ..

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare .
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem .

* AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Sigtuna .
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON HÅKAN, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BENGT, Frändefors .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg .

* ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .

** ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BERNE, Vänersborg .

* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .

* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg ..
* ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .

ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan ...
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, BråIanda .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg ..
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg ..

* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef ..
ANDERSSON, JOHN, Studerande, Vänersborg ..
ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg ..
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, KARL, Uddevalla ..
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ..
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg ..

1963
1935
1920
1966
1965
1944
1968
1923
1952
1948
1951
1956
1945
1945
1947
1940
1940
1917
1923
1944
1940
1957
1945
1915
1946
1949
1950
1912
1977
1953
1972
1977
1923
1963
1937
1925
1944

95
75
96
80
78
58
78
58
98
75
95
76
96
94
88
74
92
43
80
97
74
88
55
51
84
85
98
83
83
74
85
92
83
83
96
82
81
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- Medlem av Fastighetsmäklarförbundet -

Vill Du ha din fastighet "Till Salu"
eller vill Du få den SALD???! !!

SKOOGHG U N N A R

Mäklar~Forum
Sundsgatan 25, 462 30 VÄNERSBORG

Tel. 0521-628 20· 010-287 8112

(Andreens ~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde

Vänersborg 0521-281500 Trollhättan 0520-82400
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ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .

* ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön .
ANDERSSON, MARCUS, Magisterekonom, Vänersborg ..
ANDERSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ..
ANDERSSON, OVE, Hotelldirektör, Vänersborg .

** ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby ..
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG, Vänersborg ..

** ANDERSSON, STIG, SociaIvårdsschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .

* ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ..
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg ..
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ..
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön ..
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön ..
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan .
ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..
ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg .
ARVEKLEV, LEIF, Vargön .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall ..

* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
* BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ..

BACK, KURT, Pensionär, Vänersborg ..
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg ..
BENGTSSON, BENGT ÅKE, Distriktschef, Vänersborg ..
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ..
BENTON, GUNNAR, Projektledare, Hisings backa ..
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ..
BERG, LENNART, Vänersborg .

1942
1972
1940
1930
1945
1926
1958
1973
1967
1912
1945
1919
1928
1926
1936
1947
1938
1918
1936
1932
1928
1950
1950
1914
1927
1942
1924
1942
1942
1964
1936
1943
1950
1952
1949
1921
1927
1932
1934
1931
1956
1957
1928
1956
1934
1936
1968
1950

90
97
80
59
88
80
93
83
98
82
94
35
76
94
94
80
94
45
87
88
83
75
83
55
83
82
75
90
90
90
90
98
98
96
75
81
60
73
63
93
83
89
89
97
76
97
68
94
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BERGENHEIM, KLAS, Lund .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, NIKLAS, Vänersborg ständig medlem .

* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg ..
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, Estationsinspektor, Vänersborg .
BERTzEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg .
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJÄRUDD, MATS, Halmstad .
BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara .
BJÖRNDAHL, YNGVE, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekretenll:~,Vänersborg .
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn .
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg .
BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Vänersborg ..

* BJÖRNBERG, MAURITZ, Karnr., Vänersborg Bisittare i styrelsen .
* BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
* BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOM, TOMAS, Vänersborg .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg '"

* BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg ..
BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön .
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Studerande, Vänersborg .

* BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOHLIN PONTUS, Huddinge .
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Vänersborg .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Stockholm .
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg ; '"
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg .

1970
1974
1943
1967
1970
1973
1937
1930
1933
1950
1942
1957
1922
1916
1926
1938
1918
1918
1945
1939
1925
1945
1948
1954
1968
1927
1929
1953
1926
1929
1965
1964
1973
1912
1941
1960
1908
1939
1982
1946
1972
1923
1968
1948
1953
1940
1936
1942

98
76
55
76
76
98
72
48
96
80
80
97
89
82
84
75
85
83
98
97
97
88
82
77
94
54
54
77
60
80
95
98
83
54
77
77
77
94
87
92
87
55
95
94
90
85
94
91
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Vbg.s Sycenter AB nu över 23 år i staden

Vår huvudsakliga affilrside är försäljning av symaskiner och sybehör.
Egen symaskinsverkstad där vi reparerar och servar alla symaskinsfabrikat.

Sedan några år säljer vi GLOBAL kockknivar. Vi har nästan hela sortimentet i lager. Be
sök vår Internetbutik www.kockknivar.nu

Sycenter
Köpmansgatan 2 Box 24

462 21 Vänersborg

Tfn: 0521·711090 Fax: 0521·711830
E-post: sycenter@ebox.tninet.se

www.sy.husqvarna.se/poo1

(tl1Husqvarna . "IK.ING

Rock, Opera Fotboll ...
Biljetten köper Du här

Av
i8

SPELBUTIKEN I VÄNERSBORG

Trestad Center, Tel. 0521·255335
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BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
* BUGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg .

BYSTRÖM URBAN, Kriminalvårdare, Vargön .
* BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .

BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .
* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .

CARLEN, BENGT, Vargön ..
CARLSSON, ALLAN, Frändefors .
CARLSSON, INGE, F.d. Landstingsdirektör, Vänersborg ..
CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön .
CARLSSON, ROGER, Vargön .
CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg .
CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg ..
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Pol.mag, Vänersborg .
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg .

* DAFGÅRD, BENGT, Arbetsl. Vänersborg ständig medlem ..
* DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .
* DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ..

DAHLGREN, EBER, Vänersborg .
DAHLGREN, INGVAR, Verkstadsarb,Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
DAHLQVIST, JONSSON, ANDREAS, Stud., Göteborg .

* DAHLLÖF, AXEL, Affarschef, Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DAHLLÖF, OLOF, Byråingenjör, Brastad ..
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..

* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DAVIDSSON, ROLF, Vänersborg .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
DRUFVA, ULF, Vänersborg .
EISERMARK, CONNY, Banarbetare, Vargön ..

** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby ..
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda .

* EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg
innehavare av Gillets medalj (1995) .
EK, LARS-ANDERS, Församlingspedagog, Lidköping ..
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg .

* EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg ..
EKHOLM, HÅKAN, Frändefors .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .

* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
* EKSTEDT, THOMAS, Bitr. områdeschef, Helsingborg .

1927 91
1928 74
1962 97
1946 67
1976 85
1932 67
1947 83
1940 98
1929 98
1959 96
1943 96
1957 96
1942 96
1933 90
1926 86
1958 90
1927 94
1939 50
1919 67
1918 55
1926 89
1945 95
1945 85
1975 96
1911 55
1965 67
1918 83
1948 97
1957 71
1938 64
1935 96
1914 87
1950 97
1959 95
1919 44
1958 83

1924 50
1954 83
1927 89
1946 97
1935 73
1951 98
1963 87
1957 74
1937 80
1949 74
1951 65
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 10695

EKONOMIKONSULTAB
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"Vi skattar Er lyckliga"
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~IBRINK
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Industrigatan 8
46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273600
Fax. 0521·27 36 01



EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

** ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Stockholm .
ELGH, LARS-ERIK, Vänersborg .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg ..
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg ..

* EMANUELSSON ERIC, Försäljare, Vänersborg ..
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors ..
EMILSSON,SVEN ÅKE, Vänersborg ..
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Mariestad ..

* ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem ..

* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Ödeborg, ständig medlem ..
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Ödeborg, ständig medlem ..

* ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Uddevalla .
ENGLUND, OSKAR, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby, ständig medlem ...
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, HÅKAN, Vänersborg .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan .
ENORSON, LARS, ElinstaIlatör, Vargön .

* ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg .
* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem ..

ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
* ERICSSON, GUNNAR, V., Portvakt, Vänersborg ..

ERIKSSON, HENRIK, JärfåIla .
ERIKSSON, INGE, Vänersborg .
ERIKSSON, JOHAN, Trollhättan ..
ERIKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg ..
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg ..

* ERICSSON, JOHN·OLOV, Tandläkare, Vänersborg ..
ständig medlem, Gillevärd .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg ..
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg ..
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

* ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg ..
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg ..
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg ..

* ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .
ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, ..
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala , .

* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg ...
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg ..

1943 80
1930 75
1919 44
1947 98
1920 89
1922 89
1940 75
1916 51
1953 88
1931 98
1922 89
1943 47
1981 82
1949 49
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1985 85
1964 96
1935 85
1939 90
19I3 55
1944 54
1941 80
1918 66
1964 97
1946 96
1973 94
1929 98
1925 98
1966 66

1939 54
1964 80
1928 94
1945 88
1940 85
1932 64
1938 88
1940 92
1921 58
1941 97
1929 93
1923 88
1925 70
1940 90
1942 76
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LEDANDE
DRAGKRAFT

I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av lastfordonsutrustning,
med dotterbolag i såväl England. Norge, Danmark och Tyskland. VBG:s forsta
produkt var lastvagns- kopplingar, som lade
grunden för företagets framgångsrika utveckling.
I produktprogrammet ingår numera även vänd-
skivor, Onspotautorna- tiska snökedjor, Armaton
flakstolpar och bromsskivesvarvar- produkter med kvalitet och egenskaper utöver
det vanliga, som uppskattas av miljontals användare världen över.

VBG AB, BOX 1216,462 28VÄNERSBORG.TELEFON 0521-27 77 00, FAX 0521-648 61.

Senapen som
Vänersborgs Söner Gille

/'

9Yi'sses '"
0.

91emitJgtJde 0e!1L1p
/.

Box 2056,46202 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-12390

Edsgatan 27 VÄNERSBORG 0521-17300

GODISBANKEN
Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis
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FAGERSTRÖM, MAGNUS, Mölndal _..
FAGERSTRÖM, ÅKE, Musiklärare, Vänersborg .
FALK, CLAS, Arbetsledare,Vänersborg ..
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FASTH, GÖSTA, Linjemästare, Vänersborg ..

* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg ..
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ..
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg ..
FILIPSON, PETER, Stud. Vänersborg ..
FLINK,BENGT, V Frölunda ..
FLOBERG, TOMMY, Chaufför, Vänersborg ..
FOCK, EGON, Vänersborg .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg ...

* FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ...
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal ..
FREDMAN, EGON, Vänersborg ..
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg .

* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg ..
FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck ...

* FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla ..
FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg ..

* FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla .
FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Varnhem ..

* FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ..
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ...
* FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna ..

FURBO, MATTlAS, Vänersborg ..
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .

* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .
* GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .

GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ..
* GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Tollhättan .

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ..
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .

* GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ..
GRANAT STELLAN, Antikvarie, Uddevalla innehavare av gillets
medalj (1998) .

GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ..
GRANQVIST, KJELL, Vargön ..
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .

* GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund .

* GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma ..
* GULZ, LENNART, Studierektor, Vänersborg .

1966 89
1939 98
1970 97
1935 83
1942 66
1948 83
1918 83
1926 74
1929 84
1947 94
1975 94
1936 85
1961 94
1923 86
1953 77
1916 69
1934 84
1929 90
1970 83
1940 68
1922 76
1956 94
1923 69
1956 94
1916 71
1945 98
1920 81
1945 67
1927 67
1922 67
1972 94
1944 87
1939 71
1918 67
1917 80
1918 66
1939 77
1936 90
1920 55

1948 77
1938 94
1932 97
1948 91
1939 67
1933 93
1932 60
1939 54

69



70

~
SCANDIC

HOTEL

VÄNERSBORG

Lunchbuffe
Salladsbuffe med smör och bröd,

måltidsdryck, tre varmrätter varav en
pastarätt samt kaffe

Pris 59:-

Lunchen serveras
vardagar kl. 11.30 till 14.00

Välkomna!



** GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Ängelholm .
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHN v., Postmästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors ..

* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
* GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ..

GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .
* GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .

GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås ..
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg ..
GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg ..
GÅRDEHALL, PER, Studerande, Vänersborg ..
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla .

* HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg ...
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

* HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg .
ständig medlem. Kassajogde .

* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ..
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .
HALLBERG, LEIF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ..
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ..
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ..

* HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg ..
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg ..
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg .

* HANSSON, BRYNOLF: Avsynare, Vänersborg ..
HANSSON, H O LENNART, Personalman, Vänersborg .
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg ..
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen ; ..
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARRING, TORD, Hönö .

* HARLITZ, GUNNAR, sjöing., Vänersborg, ständig medlem ..
* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..

HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg , ..
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg ..
HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .

1923 46
1937 77
1926 90
1947 94
1920 85
1958 92
1944 71
1935 66
1930 88
1918 55
1936 92
1937 90
1919 82
1945 97
1978 99
1920 94
1922 (66) 74
1932 96
1926 94

1941 53
1946 68
1944 87
1926 93
1941 82
1944 94
1948 96
1931 86
1948 94
1954 76
1917 67
1934 76
1968 82
1951 84
1966 83
1918 87
1924 52
1947 96
1965 92
1929 79
1932 84
1940 95
1940 64
1943 64
1929 82
1938 93
1945 76
1938 85
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HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg .

* HEDEN LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg ..
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors ..
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg .
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg ..

* HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg .
HERMANSSON, JAN, Teol.dr., Lund ..
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil ..
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .
HESSELBOM, OLLE, Banktjänsteman Vänersborg .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HJALMARSSON, GUNNAR, Revisor Vänersborg .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem .
HOLM,LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg ..
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .

* HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ..
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg ..
HÅKANSSON, STEN, Direktör, Mellerud .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .

* HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla .
HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg .
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala .
HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg .

* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ..
* IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ..

IDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla ..
lSACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg ..
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .

* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
* JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ..

JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .
* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .

JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg ..
* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ..

JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön ..

1929
1935
1950
1934
1941
1943
1949
1957
1924
1934
1955
1916
1930
1957
1968
1949
1931
1939
1933
1962
1957
1927
1996
1944
1937
1920
1953
1923
1918
1945
1921
1922
1925
1944
1926
1934
1932
1936
1932
1964
1941
1920
1939
1966
1936
1933
1938
1947

83
79
97
57
95
76
96
92
90
95
73
86
64
81
94
91
82
79
96
84
97
76
96
82
83
75
66
53
78
92
77
64
95
77
95
61
53
94
97
97
85
70
70
76
59
94
66
78

73
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JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .

** JENNISCHE, BENGT, ÖVerläkare, Vänersborg ..
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem .
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem ..
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem ..

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Göteborg .
JOHANSSON, BENGT, Vargön .
JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm .
JOHANSSON, BERTIL, Vänersborg .
JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman ..
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ...
JOHANSSON, GERHARD, Officer, Såtenäs ..

* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg ..
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
* JOHANSSON, INGVAR, Byggnadsnickare, Vänersborg .

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg ..
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg ..
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg ..
JOHANSSON, KENT, Arbetsledare, Vargön .
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg ...
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ..
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön .

* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, Antikvarie, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde ..

* JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ..
JOHANSSON, ROY, Kultur- Turistintendent .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .

* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ..
JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg .

1927
1945
1913
1941
1943
1947
1950
1954
1927
1941
1945
1937
1936
1963
1959
1939
1976
1950
1970
1946
1933
1922
1935
1925
1947
1928
1918
1937
1937
1927
1937
1939
1955
1944
1934
1936
1962
1942
1942
1963
1973
1966
1930
1943
1944
1937
1926
1940

89
85
30
64
64
64
77
76
76
98
96
97
98
93
76
96
76
94
80
66
98
87
83
82
92
65
55
92
76
53
86
95
95
96
86
96
76
82
79
90
76
80
65
97
76
59
89
98

75
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JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, ULF, Slödjlärare, Trollhättan .
JOHNSON ARVID, Vargön .
JOHNSSON, GUNNAR, Produktionsledare, Trollhättan .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHNSON, JAN, Vargön .
JOHNSON, ULF, Vargön .
JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg ..
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .

* JONSSON, BENGT, R.. , Professor, Solna ..
JONSSON, BERTIL, Vänersborg , .
JONSON, GUNNAR, O., Uddevalla .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg ..
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg ..
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .

* JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg ...
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Vänersborg .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg .
JÄTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg , .
JÄRPVIK, Curt, Vänersborg .
JÄRPVIK, DANIEL, Göteborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ...
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg , ..
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda ..

* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem .
KARLSSON, EDUR, Stigtomta .

** CARLSSON, ELOF, fd Direktör, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg ..
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

* CARLSSON, INGVAR, Avd. förest, Vänersborg ..
* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem .

KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg ..
KARLSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg ..
KARLSSON, LEIF, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön ..
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montöt, Vänersborg ..
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen .
KARLSSON, SVEN, l:e postilj., Vänersborg .

1957
1958
1938
1931
1939
1960
1962
1917
1920
1930
1934
1931
1963
1952
1918
1931
1964
1948
1973
1941
1972
1931
1947
1946
1977
1932
1919
1941
1944
1932
1904
1915
1932
1942
1924
1939
1940
1952
1958
1958
1952
1946
1955
1927
1976
1925
1936
1926

76
97
98
94
75
98
98
78
91
54
88
82
92
96
80
65
98
75
85
95
94
76
83
95
97
91
82
80
47
97
30
75
96
84
69
47
97
60
82
97
98
47
93
90
87
85
77
85
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SÅ MYCKET KOSTAR LÅNESKYDD.

Du som har alla dina lån hos
Stadshypotek eller Handelsbanken
har möjlighet att få låneskydd utan
avgift. Det gäller förstås även dig som
planerar att lägga över alla lån till oss.

låneskydd innebär att din familj
slipper betala din del av skulden och

kan bo kvar i huset, om du skulle gå
bort före 65 års ålder. Det finns
möjlighet till räntebonus istället för
låneskydd.

Kontakta närmaste Handelsbanks
kontor, så ska vi trygga framtiden åt
dina närmaste.

Handelsbanken
Stadshypotel<

TELEFON 0521-670 10
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KARLSSON, SÖREN, Direktör, Vänersborg ..
* CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .

KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .
* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
* KJELLSSON, DAN, Vänersborg ..

KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg .
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .

* KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg ..
KJERRULF, RAGNAR, Sjöingenjör, Farsta .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg ...

* KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ..
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.Iic., Uppsala .

* KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KRATZ, HANS, Resebyråchef, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg ..
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga .
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem .
LARSSON, ARNE, Ingenjör ..
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg ..
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ..
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg ..
LARSSON, DAVID, Vänersborg ..

* LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .
* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg ..

LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg ..
LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg ..
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem ..

* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa .
* LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .

LARSSON, LEIF, Vänersborg ..
LARSSON, MATS, Vänersborg ..

* LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem ..
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd ..

* LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg I:e ålderman
Innehavare av gillets medalj (1990) ...

* LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg ..
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg ...
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg ..
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg ! ..

LAURELL, BO, Lagerchef, V. Frölunda .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .

1959 98
1926 67
1947 93
1936 65
1941 74
1975 97
1962 95
1944 74
1915 95
1945 90
1934 64
1934 85
1913 74
1948 93
1933 88
1926 82
1957 85
1987 95
1939 77
1963 63
1943 95
1942 81
1948 95
1975 97
1998 98
1936 55
1944 66
1907 76
1955 96

89
1966 66
1943 68
1914 74
1948 96
1947 94
1924 56
1951 94

1935 57
1929 70
1914 75
1932 87
1947 95
1931 95
1927 77
1944 77
1935 79
1920 85

79
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- Att bo är inte gratis.

- A andra sidan kan
jag låna tryggare än

o •nagonsln.
Oavsett om du tar ett nytt bolån eller lägger om

ditt nuvarande bolån till oss kan vi ge dig:

• Även topplån med bunden ränta, så slipper du

oroa dig för räntehöjningar.

• Möjlighet att välja hur länge du vill binda

räntan, 3 månader till 16 år.

• Fritt Låneskydd (om du är under 55 och fullt

frisk). Vid dödsfall slipper de efterlevande ärva

skulden.

Dessutom kan vi erbjuda Lånelöfte, Energi

sparlån och förmånlig villa-/hemförsäkring mm.

Välkommen in till oss.



LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla ..
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .

* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg .
LIND, JESPER, Vänersborg ...

* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum ..
* LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
** LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör .
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, OnsaIa ..
* LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .

LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänersborg .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön ...
LINDESBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem .

* LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm .
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

* LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg , .
* LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg .

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
* LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg , ..
** LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg .

LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg ..
* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ..

LINNARSSON, Lennart, Vargön .
LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig .

* LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa ..
* LISS, PER ARNE, Vänersborg .

LIVEN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg .
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGGREN LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors ..
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg .
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg .
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .

* LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUDVIGSSON, HÅKAN, Mölnlycke ..
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .

* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge .
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

** LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1983) .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg ..

* LUNDBORG, JAN, Vänersborg .

1924 93
1948 95
1948 54
1975 83
1944 50
1930 57
1920 45
1938 66
1949 66
1944 65
1921 60
1954 83
1979 88
1945 87
1939 86
1954 75
1927 62
1916 88
1926 94
1985 85
1914 54
1921 65
1923 77
1921 (57) 74
1914 37
1940 94
1918 63
1952 98
1948 97
1912 55
1940 67
1931 96
1966 94
1946 98
1951 95
1948 95
1925 95
1942 93
1913 55
1948 95
1947 85
1926 89
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
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BRUNNSBORRNING
Geologisk och geofysisk undersökning före borrstart, VLF-metoden.

Samtliga i branschen förekommande garantier. Paketpris.

Komp'letta Energibrunnar. Försäljning av värmepumpar.
Högtrycksinjektering av djupborrade brunnar för ökad vattenmängd.

•

Förmånliga Borrlån

.P
Ring ochprata brunn med

~
Forsane Brunnservice
FRÄNDEt·ORS Tel. 0521-405 11
Mobiltfn 070-5903687,010-287 3687

HAV,", A~M kA,rh\jIT
(An ,,' ,r for 'M{tAMt ke'r!

Prinsfrisersalong
Kungsgatan 17, Vänersborg

SI<ODIGHOS

Sundsgatan 9 Tel 170 30
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** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg .
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ..

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö .
* LUNDGREN. SUNE, Rektor, Landvetter .

LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg .

* LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
* LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg

Innehavare av Gillets medalj (1995) ..
* LUNDIN, JAN, Vänersborg .

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg ..
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg ..

* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan ..
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ..
LÅNG, OWE, Revisor, Vargön ..
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping ..
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg .
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg .
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg ..

* MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland .
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .
* MAGNUSSON, NILS. Folkskollärare. Ljungskile .

MAGNUSSON, PER, Stockholm .
MAHL, LENNART, Särö ..
MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg .
MALM, GÖTE, Vänersborg ..
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ..

* MELIN. GEORG. Försäljningschef. Vänersborg .
* MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
* MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .

MOLNIT, PER,Arkitekt, Vänersborg ..
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg ..

* MÅNGBERG. CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm ..
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .

* NIKLASSON. MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra ..
NILSSON, HANS, Skene .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg ..

NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg .
* NILSSON, CARL-ERIK, Droskägare, Vänersborg .

NILSSON, LENNART, Herr, Haninge ..

NILSSON, NILS, Brålanda ..

1925 42
1941 67
1975 80
1913 53
1946 88
1935 94
1921 52

1919 52
1936 69
1953 55
1946 93
1936 89
1926 64
1933 76
1940 80
1963 97
1953 85
1938 97
1918 84
1925 91
1913 49
1943 72
1940 65
1965 95
1936 97
1928 80
1921 96
1945 80
1922 70
1924 52
1925 54
1919 75
1937 85
1931 90
1923 66
1951 87
1958 95
1966 85
1964 83
1925 56
1944 83
1923 88
1913 83
1954 94
1920 66
1943 92
1935 96
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Du är naturligtvis alltid välkommen

HIT
till oss på banken för att ta råd och prata

MED
oss om bästa sättet att ta ränta på

PENGIRNI
Du inte behöver just för tillfållet.

Handelsbanken
Vänersborg

Tel. 0521 - 670 10



NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ..
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ..

* NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NILSSON, SÖREN,.Vänersborg ..
NISSEN, PETER, I:e antikvarie, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ..
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg ..
NORDQUIST, HANS, Vänersborg ..
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg ..
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda ..
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ..
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ..
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..

* NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare ..
ODELlUS, ERIK, Snickare, Vänersborg ..
ODELlUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg ..
OLANDER, TÅGE, Göteborg .
OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan ..
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .

* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ..
* OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .

OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg ..
* OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem ..

OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ..
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg ..
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROGER, Vänersborg .

* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ..
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg ..

* OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ..
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ..

* PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem ..
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ..
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg ..
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping ..

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö ..

1923 78
1925 80
1971 97
1926 89
1923 58
1938 98
1947 81
1937 81
1916 87
1925 95
1963 92
1930 77
1942 97
1944 90
1935 89
1922 89
1928 58
1967 95
1934 79
1957 79
1913 79
1921 95
1938 99
1938 91
1921 60
1929 48
1933 89
1918 72
1956 83
1935 75
1928 78
1969 93
1949 72
1945 83
1919 74
1937 88
1930 82
1933 76

1910 52
1947 76
1960 85
1965 85
1942 76
1946 94
1965 85
1937 65
1957 88
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VÄNERSBORGS MUSEUM
- Det museihistoriska museet -

Upplev världen på 1880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamling. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Öppet: sept - maj: tisd 12-19, lörd-sönd 12-16, juni-aug: tisd 12-19,
onsd, torsd, lörd, sönd: 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 16 år: Fri entre

MEDICINHISTORISKA
MUSEET
VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista söndagen
varje månad 13-16.

Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-276307.
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PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .

* PERSSON, THORE, I:e byråse1cr, Vänersborg .
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, ERNST, F.d. Ekonomichef ..
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .

* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg .
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1992) .
PETERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg ...
PETTERSSON, KJELL, BiIlackerare, Vargön .
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön .
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .
PÅLSSON, ÅKE, Trollhättan .

* PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980) .
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg ..

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim ..
* RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg ..

RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .
* RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
* RANER, STEN ERIK, Leg.Iäkare, Göteborg .
* RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg ..
* REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

RICKMARKER, ÅKE, Brevbärare, Vänersborg .
ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan ...
ROSELL, SVEN ÅKE, Vänersborg .

* ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg ..
ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv .

* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Linköping ..

* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem .

RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYDBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp .
RYDBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg ..
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Vänersborg .
RÅGVIK, HARRY, Enhetschef, Vällingby .
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .

1974 90
1948 95
1925 77
1919 70
1919 80
1930 98
1939 95
1943 71
1941 94
1923 77

1925 81
1962 92
1932 92
1919 93
1957 96
1971 94
1947 94
1946 97

1923 52
1935 98
1929 66
1914 55
1948 88
1943 72
1919 53
1947 69
1933 60
1907 66
1940 98
1935 92
1936 96
1923 55
1908 83
1938 71
1945 79
1946 58
1940 58
1920 76
1916 79
1937 84
1940 90
1932 90
1922 84
1910 84
1936 96
1924 94
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Har Du en personlig Bankman?

Vill du ha en egen kontakt på banken?
Någon som sätter sig in i din och familjens ekonomi, ser helheten

och kan hjälpa dig i frågor som har med sparande, finansiering,
låneskydd, försäkringar m.m. att göra.

När du behöver hjälp eller funderar över någonting, vet du vem
du ska kontakta. Du som har en Personlig Bankman, får också
automatiskt del aven rad andra förmåner.

Hör av dig, så berättar vi mer om vad det betyder att ha en
Personlig Bankman i Nordbanken

Välkommen!

MeritaNordbanken
Edsgatan 21, Vänersborg • 0521-120 05· vanersborg.3049@nb.se· www.nb.se
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SAHLIN, EDGAR, F.handl. Vänersborg .
* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen ..

SALLANDER, CURT, Vänersborg .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg .
SALONEN, ARVID, StUderande, Vänersborg .
SALONEN, BÖRJE, Örebro .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg ..
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg .
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg .
SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg .

** SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg .
SANDELMARK, EINAR, Avdelningsschef, Vargön .

* SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla ..
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg .
SELSTAM, URBAN, Docent, Vänersborg .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .

* SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda .

SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .
SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg .

* SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

* SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg ..

* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen .
SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad ...

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ..
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ..
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg ..

* SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg ..
* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg ..

STALFORS, LEIF, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, BERTIL, Kapten, Vänersborg ..

1910 86
1945 50
1926 98
1939 85
1980 87
1951 95
1977 87
1948 81
1987 89
1913 89
1933 76
1911 34
1910 78
1909 62
1923 81
1936 92
1923 57
1957 96
1939 98
1925 82
1925 74
1924 74
1930 84
1932 76
1918 69
1922 79
1958 81
1943 79
1917 58
1944 94
1973 94
1930 77
1926 87
1979 95

1937 69
1952 95
1925 58
1949 92
1983 95
1953 83
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1939 98
1948 83
1921 97

89
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Butik: Skyttegatan 12, Vänersborg, 0521-680 55
Rörarbeten: Vänersborg 0521-68055,

Trollhättan 0520-334 40, Uddevalla 0522-5116 66

www.ela.2stad.se



STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg ...
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ..
STERNER, ANDERS, Instrumentkontroll, Vänersborg .

** STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg ...
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ..
STRAND, JOHAN, Vänersborg .
STRAND OLLE, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg ...
STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm .

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan ..
SULTAN, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg ..
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, BILL, Konsult, Åsensbruk .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ..
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Åsensbruk .
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ..
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg ..
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ..
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MAGNUS, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg ..
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg ..
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Göteborg .

* SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg ..
* SWAREN, STEN, f.d Landstingsdirektör, Vänersborg .

SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .
** SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg ; ..

SVENSSON, ALF, Bussägare, Vänersborg ..
** SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..
* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg ..

SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg ..
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön ..
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem ..
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ..

1939
1937
1955
1923
1915
1967
1931
1921
1931
1960
1920
1939
1934
1938
1944
1927
1925
1971
1934
1956
1931
1956
1927
1940
1936
1917
1942
1938
1924
1966
1975
1962
1952
1943
1904
1906
1964
1923
1957
1916
1932
1924
1943
1916
1914
1975
1950
1952

74
76
94
47
81
97
93
75
75
85
76
82
67
88
95
83
80
98
84
98
91
98
94
82
75
94
85
79
84
84
94
84
85
96
73
70
88
48
94
43
64
93
90
86
93
76
76
80
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t
".. Sundsgatan 9 • 462 21 Vänersborg

.. .. Tel. 0521 -13875
Storgatan 10 • 464 30 Mellerud

Tel. 0530 - 131 75

•NET·CON
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Network Connectivity AB

Ledande leverantör av avancerade nätverks
installationer och kommunikationssystem.

Stampgatan 12, Trestads Center, 462 73 VÄNERSBORG
Tel.: 0521 - 255450 E-post: ncvbg@netcon.puIsen.se



SVENSSON, LENNART, Vänersborg ..
SVENSSON, OLLE, Vänersborg ..
SVENSSON, PETER, Göteborg, ständig medlem ..
SVENSSON, REINE, Vargon ..
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna ..

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

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ..
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter .
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ..

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ..
TALLBO, BO, Sportchef, Vänersborg ...

** TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (/990) .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg ..

* TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ..
* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ..
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön ..
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås ...
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg ..
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vargön .
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala ..
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg : ..
ULLDAHL, ÅKE, Badmästar~, Vänersborg ..
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien .
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ..
VILGEUS, JAN, Lagman, Saltsjö - Duvnäs .
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ..
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ..
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Vänersborg ..

* WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
Innehavare av Gillets medalj (1989) .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .

1952 80
1920 80
1972 72
1945 96
1942 92
1910 35
1916 42
1954 81
1947 95
1948 95
1955 92
1916 91
1960 84
1933 66
1940 83
1933 83
1952 95
1916 46
1944 69
1953 87

1939 50
1955 88
1924 80
1922 83
1935 79
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76
1936 76
1921 98
1942 80
1933 85
1950 98
1948 95
1956 88
1931 87
1919 75
1941 69
1947 95
1939 98
1949 80
1943 89
1942 85

1932 51
1960 71
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TROLLHÄTTAN
0520-48 92 00

94

Torkutrustning för
pappersindustrin

Box 59, S-46221 VÄNERSBORG
Tel. 0521-67620..~~

Välj din bil hos

BLENNERMARKSI•

STRAND HOTELLmVÄNERSBORG
~ Tel. 0521-138 50

Fax 0521-159 00
Hamngatan 7

462 33 VÄNERSBORG



WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ...
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg .
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ..
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WALTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön ..
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm ..
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm ..

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad ..
* WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfalla ..
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Lund .

WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg ..
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Trollhättan .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ..
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
WENNHAGE, PER, Civ. ing., Vänersborg ..
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ..

* WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ..
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ..

* WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ..
WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ..
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ..
WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ..
WESTERBERG, LARS, Vänersborg ..
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ..
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Göteborg ..

* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ..
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

** WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ..
WIK, INGEMAR, Vänersborg ..

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ..
WULF, GUNNAR, Direktör, Stockholm ..
VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .

* WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
YBRING, ELOF, Täby ..
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg ..

* ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .
* ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
* ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ..

1943
1947
1939
1964
1930
1937
1927
1969
1940
1965
1916
1940
1935
1939
1965
1960
1951
1934
1948
1916
1966
1923
1925
1935
1936
1952
1944
1917
1940
1928
1923
1950
1938
1945
1904
1940
1950
1935
1944
1928
1916
1945
1917
1950
1920
1958
1930
1923

85
98
94
92
82
90
77
82
83
82
42
66
61
61
73
73
75
79
85
85
80
80
60
80
72
77
84
76
76
81
77
80
74
75
28
96
63
95
94
53
83
88
64
64
55
74
75
61
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III ~änsförsäkringar

"I Alvsborg -nu också bank

Vallgatan 21, Box 1107,46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273000

----VÄNERSBORGS---
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer. stålkonstruktioner Postadress Box 256
maskinbearbetning 46223VÄNERSBORG

Telefon 0521-620 20 - MBS nr 0047-40625
MOBIL 010·237 27 73, 237 39 17

Vi har svarat jör trycket av årsskriften
(68:e året ijöljd)

CARLSSONSTRYCKERI

Kyrkogatan 21 • Box 134 • 462 22 Vänersborg
Telefon 0521-620 25 • Te/efax 0521- 191 19



ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ..
** ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .

ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .

* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..

1944
1922
1924
1934
1934
1937
1920

95
46
85
95
93
90
74

Antal medlemmar 928
*tilldelade 25-årstecknet

**tilldelade 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Edsgatan 2
462 34 Vänersborg
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• Konditori
• Bageri
• Cafeteria
• lJteservering
• Smörgåstårtor
• Landgångar
• Smörgåsar

Allt i TEGEL

AB TENGGRENSTORPS

TEGEL

98

Tel. 7110 11 -16550 462 01 Vänersborg

SVARVAREGATAN 4, VÄNERSBORG • TEL 0521·120 00



•• o

VANERSBORGS MALERI
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 71 1225

Vi utför under ansvar alla slag av
MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

En köpupplevelse!
Allt en golfspelare kan önska sig

Onsjö·Vänersborg Tel 0521-688 75

- Säljande samarbete på 190 orter - ,

.., ~VENSK fASTl6HETSFÖRMEDUN6
Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFORETAG

99



TAXI ViNEISDORG
a 666 00

HERBERTS

Residensgatan 16,46233 Vänersborg, 0521-100 39
Storgatan 13,46431 Mellerud, 0530-100 12

SUNE FREDMAN

Marierovägen 25, 46237 VÄNERSBORG
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld· och silver·
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

..
MAKuARKONSULT

Lennart Hansson

Kyrkogatan 15, 462 33 Vänersborg,
Tel 0521 - 19740, Fax 0521 - 7114 11

Förmedling och värdering av fastigheter

BOUPPTECKNINGAR
ARVSKIFTEN • TESTAMENTEN • DEKLARATIONER

• interflora® -
BLOIIIIOGBAI"

9kr1UJlllst
flJbJms.b!r.homteL.

Box 1, Edsgatan 16, 46221 Vänersborg
Telefon 0521-10P 63,62220
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y.'!~'!~-lIP
Försäljning och service av: - /,NT/
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio dl(
Service på radio, TV, video, videokameror .';:'.:~::=~

Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521-665 00

SPECIALRESOR
•• •
AR VAR SPECIALITET!

BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO
Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan t0-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

• F~RETAGSRESOR 0521.. SPORT·
• FORENINGSRESOR OCH
• GRUPPRESOR 66666 IDROTTSRESOR

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss!

Telefax 65130
Svelsargatan 5, Torpa ind.område

PHILIPS
TV - VIDEO
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Fri hemkörning och installation

[
T RAI>IO ~ TV []
..L....J"LI.-I1a..II1S
~ Sundsgatan 21, Vänersborg tel. 105 43 I
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AFFÄRSJURIDIK

FAMILJERÄTT- . SKADESTÅND· BROTTMÅL

KONKURSER· FÖRSÄKRINGSÄRENDEN· FASTlGHETSRÄTT

HYRES- O ARRENDERÄTT . BOUTREDNINGAR· TRAFIKRÄTT

ALLMÄN RÄTTSHjÄLp· RÄTTSSKYDD

ADVOKATERNA
BERNLING . BOBERG . CEDER

Box 12 . KUNGSGATAN 9 . 46221 VÄNERSBORG

TEL 0521-66200 . TELEFAX 0521-66229



När Du skall köpa nästan ny bil
köp den hos

NYN IL
Tenggrenstorpsvägen 12 Vänersborg
0521 - 670 04 • www.nymansbil.se

•la
Vänersborgs Bokhandel

Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-679 00.Telefax 0521-71 10 51

KYL - FRYS - TVÄTT-DISK - SMÅEL

SYMASKINER - BÅTAR - MOTORER

Skyttegatan 3 - Tel. 0521· 61350,17216 - Vänersborg
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Att välja rätt

FASTIGHETSBYRÅ
är början till en bra affär

~V~p.ersborgs

u-:-u MAKLAREN
Sundsgatan 25 - Vänersborg

0521 - 12800

Vänerhamn
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

Skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare
0521-67895

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 10414
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REKI.AM & GRNISKA Al

Inle slörsI, men vockrosl!

Re gemeIfl sgolon 29 • 462 32 VänerSborg • l eI 052 l ·62 1 95 • f ox 052 1· l 68 08

VÄLKOMMEN
till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, tel. 0521-660 55
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VANERSBORGS
BOSTJlDER

GILLEBRÖDER
bor gämahos

Vänersborgsbostäder

0521 - 260 260



MVSVA.MSNUS"

Trestad Center - Vånersborg - 0521-25 53 30

f.d. Poul Olsens
Frisersalonger AB Edsgatan 20

462 33 Vänersborg
0521-66830
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Välkommen
på en nostalgitripp
tillbaka till 60-talet

~~
Box 140
462 22 Vänersborg

LK:s Tandtekniska AB
Tel 0521 - 66228, 18905

Allt inom tandteknik
Guld, titan, helkeram, kobolt-krom

•
Med hjälp av lasersvets lagar vi även glasögonbågar i titan

samt guldsmycken (Östra vägen 8, Vänersborg)

Team
ALONENLove me

tänder...
Modern munvård inom

Edsgatan 23· tel 0521-71 1888 PRAKTIKERTJÄNST
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öe<'
.~e'O<'O Låt din hustru/sambo

o sticka in till
Cjarn- och Broderiaffären

Sundsgatan 7, Vänersborg

Vi har Trestads största utbud
av bussresor.

Vi arrangerar Er grupp och konferensresa,
ring oss för en förmånlig offert

ReseMakarn
0521 - 695 35
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Arets bil i Europa
Ford Focus

köper Du hos
~

Trestads Center
Stampgatan 12
Tel. 0521-25 56 60



Styrelseberättelse

Göran HagborgKjell Thernquist
Mauritz Björnberg
Göran Ahlin

Styrelseberättelse för Vänersborgs Söners Gille verksamhetsåret 1998.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande

berättelse för verksamhetsåret 1998. Gillets 93:e verksamhetsår.
Gillet har under året samlats till Årsstämma den 1 april och till

Högtidsstämma den 30 oktober, vid båda tillfällena i Fimurarelogens
lokaler.

Vid Årsstämman redogjorde Hans Lindskog för vad EU-arbetet be
tyder för vår region och vid Högtidsstämman gav gillebrodern och EU
ambassadören Bengt K.Å. Johansson uttryck för Sveriges uppfattning
om det framtida Europa.

Stellan Granath tilldelades Gillets medalj och Karl-Eric Amgård,
Sixten Fasth, Yngve Korse, Lars Larsson, Valdo Siljevall och Harry
Östling 25-årstecknet.

Gillet har under året medverkat i flera aktiviteter.
Gillet var ekonomisk garant vid konserten som Vänersborgs Stor

band gav tillsammans med Björn Skifs.
Gett ekonomiskt bidrag till Stadsmusikårens nya uniformer.
Utdelat Gillets Ungdomsstipendium till Vänersborgs Segelsällskaps

Jollesektion och seglarflickorna Caroline Johansson, Johanna Larsson
och Martina Söderbom.

Mottagit en donation från makarna Allan och Tyra Lindström.
Donationen utgör Elis Ullmans Minnesfond för trumpet och orgel
studerande vid Musikhögskolan i Göteborg.

Gillet har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelse
och beredningsnämnd har dessutom varit samlade till
arbetssammanträden för skötsel av hus och trädgård vid Gillets lokaler
på Kronogatan.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 67:e årgång.
Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson Förste Ålderman,

Kjell Thernquist Andre Ålderman, Göran Hagborg Kassafogde, John
Olov Ericsson Gillevärd, Göran Ahlin Gilleskrivare, Mauritz Björnberg
och Carl-Viking Wahlin Bisittare.

Vänersborg i mars 1999.
Stig Larsson
John-Olov Ericsson
Carl-Viking Wahlin
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Arsbokslut 1998
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ..
Ränteintäkter Gillet ..
Ränteintäkter Fonder ..
Övriga intäkter .

117060:
462:

24288:
150:-

Kostnader
Kostn årsskrift ..
Annonsintäkter .
Nettokostnad årsskrift ..

Lokalkostnader .
Telefon porto ..
Sammanträdeskostn .
Medlemsregistrering .
Uppvaktningar .
Annonsering ..
Övriga kostnader .

Årets resultat ..

74506:
./. 27900:

46606:-

46071:
5837:
3609:
9970:-

11 240:
I 706:
8019:-

-8902:-

Summa _H1.2§Q~: Summa 141 960:------------

Balansräkning 19971231
Tillgångar
Kassa bank postgiro 419389:-
Fonder 789446:-
Inventarier 45 000:-
Interna fordringar 18 150:-

l 271 985:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder 5 100:-
Eget kapital Fonder 952499:-
Eget kapital Gillet 314386:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper
och förvaltning för 1998, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets sarnt dess fonders räkenska
per och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi
ansett nödvändiga. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande
de till oss överlämnade handlingarna, bokföreningen, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen
avser

Vänersborg den 7 april 1999
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Kent Lång
Granskningsman

Bengt Flink
Granskningsman



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1998

Styrelse
LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 (1974)
AHLIN, GÖRAN, 1ngenjör, Gilleskrivare 1995 (1990)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Bisittare 1994 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
BERGER, GUNNAR, Ersättare 1995

Beredningsnämnd
GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND HÅKAN, Jur.kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare

Årsskriftsnämd
LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör

Räkenskapsgranskare
LÅNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
BOMAN GÖRAN, Regionchef, Ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjort
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Jansson
fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1964-1973
1973-1979
1980-1990
1991-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt som
styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
IVÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE

l:a åldennor:
2:a åldennor:
1:a gilleskrivare:
2:a gilleskrivare:
Kassafogde:
Värdinnor:

Ersättare:
Krönikör:
Arkivare:
Siffergranskare:
Ersättare:

114

Mary Janson
Inga-Lisa Sundefors
Greta Brorson
Britt Johansson
Annette Andeling-Malmberg
Birgitta Robertson, Britt Johansson,
Anita Nilsson, Maj-Brith Wallin
Eivor Sahlin, Inger Johansson
Marianne Berntson
Maj-Britt Mellqvist
Birgitta Högströrn, Gunvor Emilsson
Marianne Runberger, Gun Joelsson



Bakre radenfr. vänster John-Oloj Ericsson, Göran Ahlin, Göran Hagborg, Carl-Viking Wahlin.
Främre raden fr. vänster Kjell Thernquist, Stig Larsson, Mauritz Björnberg.
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Anteckningar



.. ..
VANERSBORGS SONERS GILLE

ÅRSSKRIFT
2000

Sextionionde årgången



Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 2000
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla
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Nordfeldts Cafe och Konditori 100 år

av Bert Tibblin

Tack vare att Ingemar och Henny Johansson med sönerna Leif och
Bo år 1964 tog över och fortsatte konditoriverksamheten, kan Nodfeldts
i år fira de 100 åren. En verksamhet som följaktligen grundades år 1900,
på Edsgatan 12 och i samma fastighet som idag inrymmer affär och
cafe.

Anledningen till att det nu är jag som sammanfattar Nordfeldts histo
ria är helt enkelt, att den så intimt hänger samman med min egen.
Men låt mig ta det från början.

År 1900 är Axel Edvard Nordfeldt gift med Amanda Sofia Anders
son och paret har två barn, Per och Hulda. Axel Edvard har varit polis i
Trollhättan och där träffat Amanda, som då hade någon form av enklare
caferörelse.

Axel och Amanda slår sig ihop och när Axel av någon anledning
slutar sin tjänst, flyttar de till Amandas hemstad Vänersborg. De köper
en fastighet, Sundsgatan 19, där Meny idag ligger och där
Vänersborgsbazaren en gång var inhyst.

Amanda är som sagt från Vänersborg, där hennes föräldrar just på
Sundsgatan lär ha haft någon form av mat-/pensionatrörelse. Detta är
ingenting som jag forskat i men har någon gång hört just så av min far,
vars mor, min farmor Olga Maria, var syster till Amanda. Och som
matgäst eller inneboende hade familjen en man som hette Evald Tibblin.
Olga och Evald blev ett par och släktskapen mellan Tibblin och Nordfeldt
var etablerad.

De blev också mycket nära vänner och som det senare skulle visa
sig, i hög grad beroende av varandra.

Låt oss så återvända till år 1900. Amanda, som redan tidigare varit i
cafebranschen, får nu iden att etablera sig i Vänersborg. Edvard är skri
ven som fastighetsägare och har knappast någon annan branscherfaren
het än som kaffegäst hos Amanda. Man köper alltså fastigheten Edsgatan
12, men varför väljer man att starta ett "Nykterhetsvännernas Cafe" ?
Kanske var också detta Amandas ide, för visserligen var Edvard nu
medlem i nykterhetsrörelsen, liksom f. ö. farfar Evaid, svågern, men
Edvard lär dessförinnan inte ha ratat brända och destillerade drycker.

Nå, hur det nu vara må med detta, ett "Nykterhetsvännernas Cafe"
blir det och med mat och rum dessutom.
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Nykterhetsvännernas Cafe på Edsgatan 12. Bildenfrån 1902.

Vad vi kan förstå, rörelsen går bra redan från början. På fotot från
1902 kan vi se hur affärsfasaden då tog sig ut och redan 1905 bygger de
en bageriverkstad inne på gården. Man har från begynnelsen alltså inte
haft någon egen brödtillverkning eller i varje fall av ringa omfattning.

Med den nya byggnaden får man en för tiden modem och ändamåls
enlig arbetslokal, uppdelad så att i ena ändan inryms en stor ugn och
intill den utrymmen för diverse grovgöra, tvätt av grytor och kittlar,
renskrapning av plåtar mm. Det är också här, bakom ugnen som man
"spinner" socker - detta som såg så roligt ut, men där många gesäller i
sin strävan att lära, brände blåsor på fingrarna. Resten av lokalen delas
mellan bröd- och konditoriavdelningarna. Den stora ugnen kol- och
vedeldades från källaren och jag tänker nu på alla dessa ynglingar som
inte bara skulle skrapa plåt, städa och i största allmänhet vara till lags,
utan just också elda ugnen. Ett tungt, skitigt och krävande jobb för små
förväntansfulla bagarelever.

Farfar Evaid, som var murare, svarade för byggnadsarbetet av denna
källarförsedda tvåvåningsbyggnad. På övervåningen en bostadslägen
het där under min tid på Edsgatan 12 B, förlåt parentesen, bodde famil
jen, skräddaremästare Gustaf Lundborg. En sådan där riktig skräddare,
som med korslagda ben satt mitt på bordet med tygstycket i knät och
med den största sax jag dittills hade sett. Och så sjöng han - men så
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Första bilden från den nya bageriverkstaden. En ung Per Nordfeldt (med mössa) och en ännu
yngre Hugo Tibblin. Foto från 1909.

blev ju också sönerna, mina lekkamrater Gunnar och Bosse, båda musi
kaliska och Bosse t o m operasångare - fast inte minns jag att jag nånsin
hörde honom sjunga.

Här slutar parentesen och vi återvänder till Nordfeldts-historien.
Året är nu 1908 och ett ännu större gårdshus byggs där man ämnar

driva hotellrörelse, vilket man också gör, men lägger ner någon gång i
början av 20-talet för att istället inrätta lägenheter i huset.

Amanda och Axel har, som tidigare sagts, år 1892 fått en son, Per,
och 1897 en dotter, Hulda.

Samma år får också Olga och Evald sitt första barn, en son - min far
- Hugo.

Hulda och Hugo är alltså årsbarn och kom att vara inte bara kusiner
utan också nära vänner under hela ungdomstiden. År 190l får Hugo en
bror, Thor, men redan 1904 dör deras mor, Olga - min farmor. Natur
ligtvis blir kontakten med svägerskan nu ännu närmare, Evald behöver
säkert mycket hjälp med sina båda grabbar, alldenstund han långa tider
jobbar på annan ort, någon tid också i Norge.

Evald by~ger och murar när Nordfeldtarna nu renoverar fastigheten
mot gatan. Aret är 1912 och huset får ytterligare en affärslokal för ut
hyrning. Redan 1909 har man bestämt att Per, då 17 år, skall sättas i
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konditorlära för att en dag kunna ta över och driva rörelsen vidare. Per
får en gedigen utbildning i yrket både i Sverige och utomlands, bl a. vid
den berömda Webers Konditoreifachschule i Dresden, Tyskland.

1914 går farfar Evald bort och pojkarna Hugo och Thor blir föräldra
lösa. Hugo då 17 år och Thor bara 13. Förmyndare måste alltså tillsättas
och man väljer givetvis Edvard och Amanda inga andra nära släktingar
finns, bara en ogift farbror i Stockholm och en faster i USA. Pojkarna
får en bostad i fastigheten och båda har redan börjat hjälpa till i bageriet,
Thor i brödet och Hugo med konditorivaror. Sedan går Amanda bort
hon dör 1920 och Axel Edvard blir ensam. Men Hugo och Thor har ju
vuxit upp och gör båda full tjänst i produktionen. Per är färdig konditor
och har just gift sig med Maria, en flicka från bohuskusten som haft
anställning hos Nordfeldts. Per och Maria får tvillingar, 1921 föds Åke
och John.

Per lär yrket vid Webers Konditorei-Fachschule i Dresden, Tyskland år 1913.
På skylten Per håller; står följande: "Inte för skolan, utanför livet lära vi".

Allt verkar alltså kunna gå vidare, successionen är räddad och den
unga familjen kan se framtiden an. Per driver företaget och är en duktig
yrkesman och kusin Hugo, som tidigt visat konstnärliga anlag, utveck
las till en verklig tillgång inom yrket.

Vi kommer nu till 1924 då huset mot Edsgatan får en övervåning.
Där skapas ett elegant cafe med paneler och väggdekorationer, high
fashion. Man inrättar också ett s k klubbrum där man håller möten,
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spelar schack och bridge. Understundom har man också musik
underhållning, själv minns jag bara duon PåhlssonlNygren, musikanter
av hög klass som många vänersborgare säkert ännu minns från som
markvällarna på Skogshyddan. Sommarserveringen i Dalbobergen som
byggts redan 1904 på tillskyndan av Halvor Lydell.

1924 har huset mot Edsgatanjått en övervåning.

Nordfeldts fick redan från början hand om cafeverksamheten och
kan man gissa hade här nog ordensbrödraskapet en viss betydelse.
Så går det då vidare och Nordfeldts tycks utvecklas till det allra bästa.

1930 dör Axel Edvard och Per och Maria får ta över hela ansvaret för
rörelsen, säkerligen med bistånd av Pers syster Hulda somjuär medar
vinge.

Eftersom"gubben" dör två månader innan jag själv kommer mig för
att födas har jag inga personliga minnen av honom. Allt är naturligtvis
färgat av Hugo och Thors syn på sin giftasmorbror och förmyndare.

Men så - bara fem år härefter händer det som bara inte får ske - Per
dör. Pojkarna Åke och John är små och dessutom finns ju nu Olle, bara
10 år. Maria måste själv ta ansvaret för en ganska så stor rörelse, visser
ligen med stor hjälp av Hulda som är delägare och dessutom jobbar på
bank, med nära tillgång till både ekonomisk och juridisk sakkunskap. I
produktionen finns, som tur är, Pers båda kusiner, Hugo och Thor. Spe
cialister inom var sitt område och som under några år kommer att axla
ansvaret.
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Interiörbild från cafdt på 2:a våningen.
Hugo och Thor med serveringspersonal och gäster. Året 1928.

Interiör från affären vid samma tid.
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Edvard med dottern Hulda och sonhustrun Maria.
Med på bilden är också Marias syskonbarn Birgit. Året 1921.

För att göra det lättare för Hugo att leda produktionen inrättar man
en lägenhet i gårdshuset. Dit flyttar Hugo med familjen och där föds
vid jultid brorsan Lennart.

Alla verkar vara nöjda med den nya ordningen, men med facit kan
det nog diskuteras hur klokt det var att ständigt finnas till hands. Så
enkelt det nu blev att bara ropa på Hugo när något bakverk tagit slut i
affåren eller någon önskad tårta just då inte fanns. Bara för Hugo att ta
på vitkläderna, gå de få stegen ut till "verkstan" och ta fram det som
önskats. En olägenhet som inte på något sätt ersattes i reda pengar.

Nordfeldts hade, vågar jag nog påstå, ryktet att vara stadens bästa
konditori. Känt för sina goda och eleganta konditorivaror, för att inte
tala om den hemlagade konfekten. Många var också de hantverks
utställningar där Nordfeldts utmärkte sig och erhöll diplom.

De uppmärksammade julskyltningarna med veckor av arbete och för
beredelser - hela tomtestäder kunde växa fram och jag lärde mig att
göra en liggande julgris - en ovärderlig kunskap att ta med ut i livet.
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'"Pampig Dals-Rostocksbyggnad _ i
Vänersborgl

Rubriken här ovan låter kanske för
bryllan,de. Det är Inte alls frågan om nA
got naturfenomen, som förflyttat Dals-.
Rostock till' residensstaden. Men icke
dess mindre har Vänersborg ·för en
dag ....:.: närmiLre bestämt tisdagen -,..
sett en verkligt förnämlig viUa - di.
rektören HltmerKlulm:ans i Daltl-RQ.:.
fJtock - Inom sitt hank och' iltl:lr Det
är intefräganom. ~å~nsynviila. utan
en riktig ~..1· ma~ipan och . annat
bakverk visserligen, men ändå!

Det är med anledning. a~ di~. KIl.lI~
manfJ 75-årsdag i dag s?m en replik av
jubilarens vackra tusculum i Da.ls-Ro:
stock trolla.ts fram i. Nor('lfeldts kondi
tori. Konditor Hugo Tibblin ha.råsl:ad~

kommit det verkligt förnämliga korist
stycket. Så I dag. har flaggan gätt i
topp både ute och inne hos" direktör
KäUman.

Det hände inte sällan att orts~

pressen kommenterade dessa ut
ställningar och skyltningar. Kan
ni förresten tänka er att man idag
skulle ha med en notis som den
på bilden? Att i så positiva orda
lag skildra den "dessert
byggnad" disponent Källman i
Dals Rostock bjudit sina gäster.

Många av stadens domine
rande byggnader kom att återges
i kaka och marsipan, alltid lika
uppskattade vid de prominenta
middagar som av skilda anled
ningar gavs i staden- Residenset,
Läroverket, Museet för att
nämna några.

Jag påstår att man här var först
i landet med att prefabricera hus.
Efter att på plats ha studerat
byggnaden, skaffat fram några
bra bilder eller kanske själv fotat
av, gjorde Hugo en skalamodell
i papp och sedan mallar för de olika segmenten. Fönsterglas tillverka
des av sockerkaramell och dekorer gjordes av choklad och marsipan
och kanhända träd och buskar i spunnen, färgad sockervadd.

När så dagen för fina middagen var inne blev det till att packa ner allt
det förtillverkade för att sen på plats, hos direktör Källman eller på
Residenset sätta ihop huset, komplettera och dekorera. Färdigt att bäras
in till de förväntansfulla gästerna. Trots det oerhörda arbetet som låg
bakom varje sådan skapelse så var det nog just detta som gav Hugo den
största yrkestillfredsställelsen. Om sen nån gång få bli inhämtad i fest
lokalen för att där ta emot tack och gästernas bifall, var det bestående
minnen. Kanhända hade han sedan med sig hem nån spännande frukt
eller godissak, som brorsan och jag lät oss väl smaka.

Eftersom jag kom att växa upp "mitt i smeten" har jag naturligtvis
många minnen av detta och fick själv redan tidigt hjälpa till på olika sätt
med sånt som barn brukar kunna göra, springa ärenden givetvis, men
också hjälpa till i verkstan. Jag minns ännu mina ömma tummar efter
att ha klämt loss skalen från varma mandlar (de skulle senare malas för
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Nordfeldts del av hantverksföreningens utställning på Strömsborg

att bli mandelmassa och marsipan), eller att sitta och skala apelsiner,
här tog man ju vara på både skal och kött. Det mesta av sylt och
inläggningar tillverkades och lagrades på burk och fat i källaren. Att
skrapa plåt var definitivt det minst roliga.

Cykla till Skogshyddan med bröd och tårtor kunde ibland vara trev
ligt och sockerdricka såg jag väl ut att behöva efter den långa turen.

Edsgatan 12 B var en hel liten värld. Konditoriet med allt som hände
där, affären och cafeet. Man lärde sig känna igen kunder och cafestam
gäster och fick ibland rycka in som kurir när någon gäst önskade en
tidning, snus eller cigaretter. Eller också hände det att "mormor", Ma
rias mor, som nu bodde hos dottern, kastade ner en klut med pengar.
Hon behövde inte tala om vad det gällde - nästan alltid en fläta tobak
från Gillbergs.

Nu blir det för mycket om mig och mitt (stryk det som ej önskas) låt
oss återgå till Nordfeldts och verksamheten där. Allt så~ ut att fungera
bra. Affärerna blomstrade och pojkarna växte till sig. Ake börjar lära
sig yrket, John studerar och Olle likaså.

Eftersom Hugo redan tidigt var av Hantverksföreningen utsedd
bedörnningsman vid gesäll-och mästarprov hade Åke en lärare och men
tor på nära håll. Han avlade också gesällprov och fick senare också
mästarbrev, han var ju den som skulle komma att ta över ansvaret. Han
var en Nordfeldt i rakt nedstigande led och nu färdig konditor, så inte
var det något att diskutera.
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Hugo som haft ansvaret i många år hade väl sin uppfattning om hur
det hela skulle drivas och kan jag förstå, hade inte så lätt att släppa
ansvaret till den ännu oerfarne Åke. Senare skulle det tyvärr visa sig att
Åke heller inte var rätt man att ta över ansvaret och han hade kanhända
inte heller önskat det, men familjetrycket måste känts svårt och kanske
kunde han inte ge uttryck åt sin tveksamhet.

Så gick det som man kan befara i en sån här situation. Hugo kände
samarbetssvårigheter och förstod att han inte längre behövdes och egent
ligen inte ens var önskvärd. Han slutade - så frivilligt det nu var. Att det
var hans livs svåraste beslut kan jag intyga. Nordfeldts hade varit hans
hela liv, han hade aldrig jobbat någon annan stans och dessutom egent
ligen uppvuxen i eller i varje fall mycket nära familjen Nordfeldt.

Redan 1942 gjorde en yngling vid namn Ingemar Johansson ett kort
gästspel hos Nordfeldts och 1964 köper samme Ingemar och Henny
med sönerna Bosse och Leif konditoriet av Åke och Rosa Nordfeldt.
Åke hade då haft några svåra år med långa sjukdomsperioder och or
kade inte längre driva rörelsen.

Ingemar och Henny ägde redan flera konditorier i staden men avytt
rade dessa för att helt satsa på Nordfeldts.

Hela fastigheten är idag ombyggd och moderna produktionslokaler
har kommit till, allt för att få en så praktisk och rationell rörelse som
möjligt.

För mig, som växte upp på Edsgatan 12 B i en annan tid i en helt
annan miljö, känns det idag naturligtvis främmande. Den lilla värld,
som Edsgatan och konditori Nordfeldt var för mig finns inte längre,
men under den tid jag skrivit detta har det åter framkallats hur tydligt
som helst.

Och Nordfeldts idag är trots sina 100 år, i nya händer, en ytterst vital
rörelse och kommer av allt att döma att så förbli länge än.

Bert Tibblinfödd i Vänersborg 1930.
Yrkesutbildning vid Slöjdföreningens skola i Göteborg.
(Nuv. HDK)
Till 1960 egenföretagare med reklambyrå i Göteborg.
Bosatt i Främmestad.
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"Vänersborgs stadsbrand 1834"
Ett återfunnet konstverk

av Peter Johansson

Kommen att se dem, Menniskovänner och
Likar, / som kunnen det - kommen från Edra
skyddade boningar att skåda den hemska
synen afen försvunnen stad.
Wenersborgs Tidning 9 oktober /834

I Vänersborgs museums samlingar finns sedan ett par år tillbaka en
målning som visar en av de mer omtalade händelserna i stadens historia
- stadsbranden 1834. Denna artikel ämnar att ge en kort och översiktlig
beskrivning av denna målning, dess konstnär samt den avbildade kata
strofen.

Allt för ofta ges enstaka händelser eller enskilda personer en allt för
avgörande roll i historieskrivningar. Sällan kan historien förklaras av
lösryckta enstaka företeelser eller enskilda individers handlande. Den
historiska utvecklingen får i stället ses i större och mer komplicerade
ekonomiska, sociala, politiska och kulturella skeenden. I vissa fall kan
däremot skeenden kulminera i eller låta sig illustreras aven händelse.
En händelse kan även utgöra en symbolisk startpunkt, en milstolpe, en
brytpunkt eller avslutning på ett skeende - detta gäller i högsta grad den
nedan beskrivna brandkatastrofen.

Denna historiesyn gäller naturligtvis även lokalhistoria. Till
Vänersborgs 300-årsjubileum år 1944 beslöt stadsfullmäktige att hug
fästa detta märkesår genom att "låta författa och av trycket utgiva en
vetenskapligt grundadframställning av stadens historia under de flydda
trehundra åren ". Uppdraget gick till fil.lic. Carl-Fredrik Corin, Stock
holm, och fil.lic. Gösta Hasselberg, Uppsala. Corin utsågs till författare
av framställningen över Vänersborgs äldre historia medan Hasselberg
fick ansvar för den senare delen. Resultatet blev en stadshistoria i två
band där brytpunkten blev 1834 års förödande stadsbrand. Att denna
händelse valts som skiljelinje är ett talande exempel på den stora histo
riska betydelse, den roll av milstolpe, denna brand givits i stadens his
toria. Branden satte sådant spår i människors medvetande att händelser
ofta refererats till som "före eller efter branden". Corins historieskriv-
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ning slutar med branden och bokens sista sida visar ett dåligt reprodu
cerat foto aven målning över "staden i brand".

Många sentida läsare av Corins arbete har förundrats över var den
originalrnålning som fotot visar funnits. Corin anger ingen bildkälla
och det har varit förvånande att ett motiv över en för staden så betydel
sefull händelse glömts bort eller gått förlorad.

Därför var det en stor överraskning då det till Vänersborgs museum,
på hösten 1997, brevledes kom en förfrågan om museet var intresserat
aven målning över Vänersborgs stadsbrand 1834. Med brevet fanns ett
fotografi av målningen, vilken visade sig vara samma målning som av
bildats i Corins arbete. I april 1998 överlämnades målningen till
Vänersborgs museum av ägaren Knut Norden i Trollhättan.

Målningen, som med åren mörknat något, är utförd som en tusch
lavyr - till karaktären närmast som en grisaille. Denna gråskala är något
typisk för artister vid denna tid och något tidigare. Motivet är mycket
realistiskt och naturtroget återgivet och man får intrycket att varenda
byggnad i staden är återgiven i detalj. Att konstnären så i troget kunnat
återge en till lågorna förlorad stad tyder på att han redan tidigare avbil
dat Vänersborg och således haft en förlaga att arbeta efter. Frågan man
då genast ställer sig är vem konstnären bakom verket är - en konstnär
som utan tvekan visar på inte obetydliga kvaliteter.

Vänersborgs stadsbrand 1834 av Axel Wilhelm Ehrengranat. Konstnären har här framställt
Vänersborg settfrån Blåsutsidan. Nyfikna har samlats på Dalbobergenför att beskådaförödelsen
och hjälpande skyndar till över Dalbobron. Branden, som redan spritt sig över en stor del av
staden, rasar avfull kraft och de väldiga lågorna lyser upp den mörka hösthimlen på ett sätt som
vänersborgarna inte skulle få skåda på nära hundra år - då staden elektrifierades och elljuset,
från lyktor och skyltbelysningar, skulle komma att skapa ett liknande sken i natten.
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Axel Wilhelm Ehrengranat - militär och konstnär
Donator av konstverket, Knut Norden, kunde upplysa om att mål

ningen var utförd av hans förfader Axel Wilhelm Ehrengranat, en mili
tär med konstnärliga anlag som bodde i Vänersborg under 1800-talets
förra hälft.

Ehrengranat föddes 1786 i Funbo socken i Uppland som son till övers
telöjtnant Carl Adam Ehrengranat (1742-1829) och dennes hustru Ma
ria Aurora Uggla (1747-1826). Axel Wilhelm påbörjade sin militära
karriär som kadett vid Fortifikationen, svenska armens ingenjörskår,
vid 15 års ålder, år 180l. Året därpå gjorde han tjänst som kammarpage
hos änkedrottning Sofia Magdalena innan han, efter en tid som "kon
duktör i läran" (motsvarande fänrik) vid Fortifikationen, år 1806 till
trädde tjänst som fånrik vid Västgöta-Dals regemente i Vänersborg. Han
avancerade därefter i en förhållandevis snabb karriär vid nämnda rege
mente; löjtnant 1808, kapten 1811, major 1817, överstelöjtnant 1826,
överste 1836 och slutligen även regementschef år 1838. Under sin tid
vid regementet hade han bl.a. bevistat de svenska fälttågen i Pommern
1813 och Norge 1814.

Axel Wilhelm Ehrengranat kom att finna sin hustru bland Vänersborgs
borgerskap. År 1815 gifte han sig med Charlotta Sofia Krull (1790
1856), dotter till stadens borgmästare och spelkortsfabrikör Jonas Krull
(1753-1835) och dennes hustru Maria Cajsa Höök (1756-1809).

Under sin tid som major bodde Ehrengranat med familj på gården
Rangtorp i Kållands Råda i Västergötland. Senare överflyttade han till
överstelöjtnantbostället Forstena i Västra Tunhem, där han också kom
att bo kvar till sin pensionering 1847. Han skall därefter, enligt osäker
uppgift, ha överflyttat till Karten i samma socken. De sista åren till
bringade han emellertid på Sandgärdets gård, tillika i Västra Tunhem,
hos sin dotter Marie Charlotte "Majott" (1816-1898) och dennas make
häradshövdingen Gustaf Adolf Monten (1800-1875). Det var också
hos sin dotter på Sandgärdet som Axel Wilhelm Ehrengranat avled i
april 1861. Han är begravd vid Västra Tunhems kyrka.

Att Axel Wilhelm Ehrengranat inte endast var militär utan också hade
konstnärliga talanger är målningen över Vänersborgs stadsbrand ett tyd
ligt exempel på. Den detaljtrogenhet och realism målningen är gjord
med vittnar om att han förmodligen inspirerats av den militära skol
ningen. Som militär i Fortifikationen ställdes vid denna tid förmodligen
förhållandevis höga krav på kunskap i teckning och ritningsframställan
och Ehrengranat är långt ifrån den enda militär som vid denna tid visar
konstnärliga ambitioner. Tyvärr är inga andra originalverk av

15



Ehrengranats hand kända men det finns något exempel på tryck där
hans arbete utgjort förlaga.

Samtidigt som Ehrengranat bodde i Vänersborg vistades här den be
ryktade björnjägaren och naturforskaren Llewellyn Lloyd (1792 - 1876).
Denne brittiske excentriker bodde i Vänersborgstrakten från 1830-talet
fram till sin död och agerade här något aven upptäcktsresande för den
brittiska publiken. I ett antal böcker beskrev han det exotiska Skandi
naviens flora, fauna och folkliv. Flera av verken var också rikt illustre
rade och det var när Lloyd sökte illustrationer till sitt största verk, Scan
dinavian adventures, som han bl.a. tog hjälp av sin vän Axel Wilhelm
Ehrengranat. När Lloyd önskade en bild av Hästevadets domarring föll
det sig naturligt att Ehrengranat, som bodde granne till denna fornläm
ning, tecknade en förlaga.

r----
I

Domarringen vid Hästevadet i Västra Tunhems socken. Axel Wilhelm Ehrengranat tecknadejörlagan
till denna illustration i vännen Llewellyn Lloyds bokverk Scandinavian Adventures år 1854.

16



Den förödande branden
Om något år i Vänersborgs historia kan kallas ett "annus horribilis"

så kan man utan tvekan framhålla 1834, ett år då den lilla residens
staden vid Vänems sydspets genomgick en fullkomlig skärseld.

Den första prövningen kom i början av augusti då den fruktade
kolerasmittan anlände till Vänersborg, troligen med någon person från
Göteborg där en epidemi redan härjade. På grund av den bristfälliga
hygien som rådde på många håll i dåtidens städer fick sjukdomen snart
fäste. Den förste som avled var fattighjonet Sven Zetterström och inom
kort hade staden drabbats aven epidemi som fram till det sista dödsfal
let den l oktober skulle kosta drygt 130 människor livet.

Knappt hade koleraepidemin ebbat ut förrän det var dags för en an
dra Apokalypsens ryttare att bringa förödelse över Vänersborg. Vid 18
tiden lördagen den 4 oktober gick larm om att det utbrutit brand i sko
makaren och garvaren Frans Th. Kylanders fastighet vid Södra Tullen
på Edsgatan. Fastigheten var belägen ungefär på platsen för nuvarande
Edsgatan 10. Medan Kylander själv lämnat staden för helgen hade han
gett i uppdrag åt sina gesäller Carl Gustaf Löfgren och Ernst Gustaf
Hägnander att koka sältran för att framställa lädersmörja. Efter närmare
fyra timmars kokning fattade sältranet plötsligt eld och kraftiga lågor
slog upp ur den stora grytan. Försök att släcka elden med blöta hudar
visade sig lönlöst och lågorna fick snart fäste i de knastertorra trävägga
rna. På grund av den dåliga lukt som uppstod vid trankokningen hade
gesällerna öppnat alla fönster och dörrar vilket medförde att elden fick
ett snabbt förlopp och spred sig till angränsande byggnader och gårdar.
Först efter en halvtimma anlände stadens brandvaktstyrka men kunde
då endast konstatera att elden spred sig med sådan häftighet att varje
försök att hindra dess framfart föreföll fruktlöst. Bättre blev det inte av
att brandsprutorna till stora delar visade sig vara bristfälliga och ska
dade. I den panik som utbröt körde man dessutom sönder en av spruto
rna under utryckningen medan man till en annan spruta i hastigheten
tagit fel munstycke. En spruta var dessutom nermonterad då man tidi
gare använt den för att spola rent stadens gator i ett försök att hindra
spridningen av koleran under den svåra epidemin. Vissa sprutor var också
av så låg prestanda att dess vattenstrålar ej ens nådde taken på envånings
byggnader. Även om flera enskilda gjorde berömvärda insatser under
släckningsarbetet karaktäriserades det ändå i sin helhet som mer eller
mindre kaotiskt. En del av den dåliga organisationen skylldes bl.a. på
att flera s.k. "sprutchefer" ur stadens brandvaktstyrka var på "borgare
kalas" hos handlare C. W. Skarin och därför, kanske något druckna,
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kom sent till sina poster. Man framhöll även att släckningsarbetet
försvårades genom att man i. den nyligen övergångna koleraepidemin
förlorat många goda"arbetande personer" medan bland de överlevande
ännu fanns många som var allt för försvagade för att göra en fullgod
insats.

Stadens bebyggelse bestod vid tiden för branden av små, tätt lig
gande trähus. Dessutom fanns ett flertal ladugårdar och lador i centrala
staden och i dessa förvarades stora mängder av torrt hö som, då det
antändes, bidrog till att närmast explosionsartat sprida branden. Under
natten spred en sydvästlig vind den röde hanen över hela staden och
han förtärde obönhörligt, i kvarter efter kvarter, varje byggnad som kom
i hans väg. När branden på söndagsmorgonen började avta kunde man
konstatera att av stadens 217 bebyggda tomter så hade endast residenset,
kronobageriet, kyrkan, länshäktet samt 18 mindre hus i utkanterna av
stadens centrum undgått elden. Inte mindre än 2.300 personer hade bli
vit hemlösa och då flera av dessa saknade eller hade bristfälliga försäk
ringar på sin egendom fann de sig även helt ruinerade. För att erbjuda
de husvilla tak över huvudet inhystes ett stort antal personer i gårdar
och stugor på landsbygden samtidigt som Västgöta-Dals regemente satte
upp 40 tält till de nödställdas skydd.

För många vänersborgare blev branden en ekonomisk katastrof. Re
dan dagen efter eldsvådan tillsattes en nödhjälpskommitt6 till vilken de
människor som förlorat egendom inkom med förteckning över vad man
förlorat i hopp att få del av den hjälp som strömmade in genom bidrag
från såväl allmänhet som från statligt håll. En av de hjälpsökande var
Axel Wilhelm Ehrengranats egen svärfar f.d. rådmannen och borgmäs
taren Jonas Krull. Den förteckning Krull inlämnade till "Herrar
Committerade" ger en antydan om hur förödelsen kunde drabba ett en
skilt vänersborgshem. Förteckningen utgör naturligtvis långt från en
fullständig bild av Krulls hem, delar av lösöret räddades troligen innan
branden nådde fastigheten och många ting var naturligtvis omöjliga att
minnas vid upptecknandet.

Det boningshus med tillhörande bodar, uthus och trädgårdsstaket Krull
ägde vid Kungsgatan, på nuvarande Kulturhusets tomt - Kungsgatan
15, var brandförsäkrat till 4.000 Riksdaler men var enligt Krull själv
värt minst 6.000. Det högre värdet skulle till en del motiveras av att
boningshuset hade väggfasta speglar och en inmurad kopparpanna. I
sitt hem noterade Jonas Krull bl.a. följande förluster bland lösöret;

Köket; bord, hyllor runt om väggarna och garn hängande i taket.
Skafferiet; 100 buteljer på hyllor "de mesta med safter och annat
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tillhörande hushållet och tillagadt för vintern," övriga matvaror samt ett
kryddskåp med kryddor.

Övriga rum i boningshuset; kistor, koffert, brädspel, järnsäng, val
nöt- eller masurskåp, målat skåp, kakelugnar, en divan, kläder, bord och
stolar i matsalen, ljuskrona, glaslykta, gatlyktor, pallar, tapeter i 15 rum
samt en "electricitets machin"(!) tillhörande doktor Gudmund Sand
mark.

Brygghuset; kar, såar och tunnor, ett järnbeslaget badkar samt "all
bråte för bryggning". I ett rum över brygghuset förvarades utrustning,
bl.a. press, till den spelkortfabrik som Krull drivit fram till 1819.

Drängkammaren; 2 sängar och två bord samt andra "redskap för
drängen".

Spikboden; träkärl, "åtskilligt tillhörande fartyg" samt "diverse
jernbråte".

Vagnboden; Åker- och körredskap, "30 famnar torr björk och alved
inlagd för vintern", "10 famnar köksved" samt brandredskap(!).

Koladan och stallrännet; 60 lass hö, hästtäcken, grimmor, skrapa,
borste.

Sädesmagasin; 163/4 tunna råg, 7 tunnor kom, 34 tunnor havre, l
tunna vete, 16 tunnor potatis, 4 tunnor rovor samt ärtor och bönor i
ospecificerad mängd. För lagman Sandbergs räkning förvarade Krull
även 431/2 tunna gammal råg i sitt magasin. (l tunna =ca 104 liter)

Krull framhöll att han på intet sätt kunde minnas och nedteckna allt
han förlorat. Själv fick den gamle Jonas Krull emellertid aldrig se sitt
hem och än mindre Vänersborg uppbyggt då han avled "av ålder" den
20 januari 1835. Han begravdes på Kapellkyrkogården där hans och
hans hustrus gravvård ännu finnes bevarad.

I det rättsliga efterspel som följde på branden kom ingen att slutgil
tigt dömas. Såväl garvaren Kylander som gesällen Hägnander friades
helt och all skuld kom att läggas på den 32-årige gesällen Carl Gustaf
Löfgren, vilken var ansvarig för själva trankokningen. Löfgren sattes i
fängsligt förvar i Vänersborgs kronohäkte och Kämnärsrätten* dömde
honom skyldig till att betala skadestånd på 240.550 riksdaler eller av
tjäna fängelse på vatten och bröd i 28 dagar. Det senare alternativet
framstod naturligtvis som det enda realistiska då det angivna skade
ståndet i dåtidens penningvärde var så astronomiskt att Löfgren aldrig
skulle lyckats avbetala det samma. Brandstodsbolaget beslöt att över
klaga domen till Göta Hovrätt men innan den rättsliga processen var
avslutad hade den olycklige gesällen i slutet av februari 1835 "med
döden avlidit i utblottat tillstånd" på häktet. Kanske fann Löfgren dö-
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den som en befriare där han satt inlåst i en av stadens få kvarvarande
byggnader. Hela Vänersborg var lagt i ruin och tusentals personer satt
hemlösa och som skyldig till denna katastrof hade den arme Löfgren
utsetts som ensam syndabock.

Omedelbart efter branden igångsattes återuppbyggnadsarbetet av
Vänersborg och redan den 29 november kunde en ny stadsplan, fram
ställd av kanalingenjören Nils Ericson (1802 - 1870), fastställas. Den
nya stadsplanen behöll visserligen den gamla rutnätsplanen från 1640
talet men öppnade i öst-västlig riktning upp en bred brandgata med
förstorat torg och plantage. Andra åtgärder för att i fortsättningen för
hindra en lika förödande brand var breddning av vissa gator och öpp
nande av ränntomter inom kvarteren.

Inledningsvis framhölls brandens stora historiska betydelse för Vän
ersborg. Detta kan naturligtvis förefalla något överdrivet då en brand i
sig, hur förödande den än förefaller att vara, inte behöver sätta några
djupare spår i historien. I fallet med 1834 års brand kan man emellertid
konstatera att det gav stadens centrala delar en delvis ny stadsplan som
är gällande än i dag. Samtidigt inträffade branden i en tid då Väners
borg och samhället i övrigt genomgick stora förändringar. År 1832 hade
Göta kanal öppnats och Vänersborg hade i ett slag hamnat i ett mycket
strategiskt läge invid landets viktigaste kommunikationsled. Två år ef
ter branden, 1836, skedde en genomgripande förändring i stadens ad
ministration då drätselkammaren** inrättades. Sedan följde tekniska
och ekonomiska förändringar tätt i en process som skulle leda Väners
borg, tillsammans med övriga Sverige, in i industrisamhället.

I detta perspektiv kan vi se Axel Wilhelm Ehrengranats målning över
Vänersborgs stadsbrand inte endast som en dokumentation aven en
staka händelse utan som en symbol för en brytpunkt i stadens historia 
ett skifte mellan gammalt och nytt.

* Kämnärsrätt var en i städerna förekommande underdomstol till
rådstugurätten.

Kämnärsrätten avskaffades vid omorganisation av domstols
organisationen år 1849.

** Drätselkammare, kommunalt verk med ansvar för finanser,
fastighetsfrågor m.m.

20



Källor
Aarsrud, Christian o. Johansson, Peter, Vänersborg i konsten under 300 år,

Stencilupplaga, Vänersborgs museum, Vänersborg 2000.
Cedergren, Karl Gustav, Ur Vänersborgs stads hävder. Bidrag till Vänersborgs

historia. Vänersborg 1926.
Corin, Carl-Fredrik, Vänersborgs historia 1. Tiden t.o.m. 1834, Göteborg 1944.
Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade svenska adelns släkttavlor,

Stockholm 1925 - 1936.
Granat, Stellan, Historia kring Kapellkyrkogården i Vänersborg och dess

föregångare, Ur: Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1995. Väners
borg 1995.
Hasselberg, Gösta, Vänersborgs historial1. Tiden 1834 -1944, Göteborg 1944.
Janzon, K. A., Stadsbranden i Vänersborg 1834 - Ett dystert hundraårsminne,

Stockholm 1934.
Lindedal, Hjalmar A., Vänersborgs historia och vänersborgshistorier,

Vänersborg 1927.
Lloyd, Llewellyn, Scandinavian Adventures, during a resinence of

upwards oftwenty Years. Vol. I, London 1854.
Lunden, Gustav, Tunhems Gäll. Dess historia, Trollhättan 1951.

Otryckta källor
Accessionskatalog för Vänersborgs museums föremålssamlingar.
Bilagor till Vänersborgs museums accessionskatalog.
Karl Gustav Cedergrens personarkiv, Vänersborgs museum.
Kyrkoböcker för Vänersborgs stad

Peter Johanssonjödd 1963 i Vänersborg. Fil. kand 1990
med ämnena arkeologi, historia, konstvetenskap och
etnologi. Fil.mag 1998. Doktorand vid Göteborgs
Universitet sedan 1991. Antikvarie vid Älvsborgs
länsmuseum sedan 1990.

21





Landstormspojke vid U 17
i Vänersborg 1945

av Folke P Sandahi

År 1945 skapade kaptenen i I 17 reserv Carl
GustafCarlsson en vänersborgsenhet till U 17,
uddevallabaserad ungdomsavdelning för
landstormspojkar.
Folke P Sandahi (t v) berättar.

Landstormen, vårt lands lokalförsvarsenheter från 1885, hade en
frivilliggren och i den bedrevs från 1915 ungdomsutbildning, landstorms
pojkarna. Huvudman för alllandstormspojksutbildning 1945, som föl
jande berättelse daterar sig till, var sedan några år den frivilliga
befälsutbildningsrörelsen FBU. I den ingick Vänersborgs
Befälsutbildningsförening med kapten Carl-Gustaf Carlsson (1909
1997), Kungl Bohusläns Regementes reserv, som ordförande och kap
ten Thorsten Gulz (1905-1984), också 117 reserv, som sekreterare. De
båda gick i bräschen för tillkomsten aven vänersborgsenhet till U 17,
den uddevallabaserade avdelningen för landstormspojkar.

Nu direkt till min dagbokfrån 1945: "Efter talrika besök hos kapten
Carlsson kom avdelningens första möte till stånd. En kapten Lundgren
från I 17 hade rest hit och höll föredrag om verksamheten, varefter vi 
ett 30-tal- fick anmäla oss. Vänersborgs befälsutbildningsförbund hade
just annonserat i Elfsborgs Läns Annonsblad att avdelningen skulle bil
das .."

Annonsen väckte, skrev jag, "en storm av förbittring i staden och en
häftig polemik började i ELA". Nedan refereras de viktigaste inläggen,

23



Y",Ii",.r 14.17 år.
Väner~b.org -bf-\ljJgdomsutbildning börjar onsda8'en den 28/2

kl. 1930 i LottaIokaIen. Edsgatan.
UtbildIiingen, som är kostnadsfri, omfattar skjutning med

gevär, kulspr1.!te~vär och kulsprutepistol, ·.kartläsning, oriente-
ring och s:)iIkvårastjänst.. -

Intresserade. ynglingar i åldern 14-17 år inbjudas.
VANERSBORGS BEFALSpTBILDNINGSFÖRENING.

S~lseD.

de som säger mest både om landstormspojkarna och om hur synsätt
förändras, när "freden är åter och mat finns på faten"l .

Först ut var signaturen Humanus under rubriken "Hitlerjugend i
Vänersborg?" Humanus skrev föraktfullt "utbildningen", inom citat
tecken alltså, och menade, att "barnen borde förskonas från hanterandet
av dessa mordvapen. Det har icke minst i militärdiktaturens hemland
visat sig vart det bär hän, då barnen omhändertas och övas i våldsteknik
och råhet."

Nästa insändare "Barnen böra inte militariseras!" kom från Hadar
Karlsson (1913-1997), missionsförbundare och ungdomsledare (VP 
Våra Pojkar), kommunalråd så småningom. Han sade sig vara chock
erad: "Vad är meningen? .. (det) borde vara möjligt att använda ett mind
re fruktansvärt undervisnings- eller förströelsemateriel än kulsprutepi
stol och kulsprutegevär.." Annonsen "..får väl ses som ett mindre väl
genomtänkt förslag eller som en frukt av missriktat nit", avslutade han.

Kritiken bemöts
Ordföranden i Bohuslän-Dals Befälsutbildningsförbund, Sixten

Wockatz (f 1915) ,överste och försvarsområdesbefälhavare, gick i sva
romål: "Den frivilliga befälsutbildningens ungdomsverksamhet, Sveri
ges landstormspojkar, är en med statsmedel understödd verksamhet, som
har till mål att i samverkan med hem, skola och arbetsgivare uppfostra
pojkar till goda svenska medborgare med förmåga, dels att deltaga i
fosterlandets försvar - främst inom olika grenar av hemortsförsvaret 
dels att biträda såsom föregångsmän och instruktörer vid skolornas värn
tjänstutbildning." 2

1 Citatfrån vers av okänt ursprung: "Gud och soldaten vörda vi, när ifarans stund de stå oss bi.
Men närfreden är åter och matfinns påfaten, då glömma vi Gud och förakta soldaten."

2 Värntjänsten var en 1941-1944 obligatorisk sex dagars elementär militärutbildning för
gymnasister.
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Carl-Gustaf Carlsson och Thorsten Gulz svarade också. Lämplighe
ten av militär ungdomsutbildning var det statsmakternas sak att be
döma, menade de, och sedan var det för militära utbildare bara att lojalt
följa direktiven. De poängterade, att verksamheten var opolitisk och
sade sig sakna skäl att ingå i tidningspolemik.

Men polemiken fortsatte. En signatur E.W ifrågasatte riktigheten av
Wockatz' och Carlsson-Gulz' påståenden. "Stipulerar svensk lag att
barn skola militariseras?" löd rubriken. Insinuationen var för grov för
Carlsson & Gulz. De återkom och hänvisade till en med nummer angi
ven kunglig proposition och en riksdagsskrivelse samt att det i stats
budgeten fanns anvisade 25.000 kr såsom bidrag för landstorms
pojkarnas utbildning.

Vänersborgskretsen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet hörde av sig med insändare, grupper ur IOGT och SGU (med
egna ungdomsavdelningar) likaså, alla i fördömande ordalag. Ett sär
skilt gement utfall, klart ärerörigt gentemot Carlsson & Gulz och befäl
i övrigt, gjordes av stadens baptist-, metodist- och missionsförsamlingar
samt FA-kår. De framhöll "människokärlek och försoning" framför
"hat och mordteknik" och karaktäriserade den "tilltänkta privata vapen
övningen" som "ödesdiger för att inte säga okristlig". För övrigt skulle
väl pojkarna tids nog få "militär utbildning, men då under mera be
tryggande kontroll", skrev de. Signaturen "Svensk" bemötte: "(Befälen
är) de kvalitativt bästa, som år efter år handha utbildningen av de värn
pliktiga... Föräldrar och målsmän (kunna) när som helst få se den ut
bildning som deras pojkar genomgå."

"Inkallad" bad: " .. låt oss, som under många år slitit ont i beredska
pen, i den kristna hänsynens namn inför ungdomen slippa att framstå
som'djuriskt råa plågoandar' och att vår utbildning är 'övning i vålds
teknik och råhet'. Låt oss slippa höra, att de vapen vi bära till foster
landets försvar äro mordredskap och att vi följaktligen själva skulle gå
omkring som potentiella mördare."

Verksamheten startar
Och vänersborgsavdelningen av U 17 kom igång. Dagboken igen:

"Hur det var så kom i alla fall avdelningen igång - dock efter stark
reducering av medlemsantalet och tisdagen den 20 mars ägde första
instruktionen rum. Vi höll till i skofabrikens matsal. Instruktörer var
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kaptenerna Carlsson, Gulz och Lundgren samt löjtnant Hernek, som
gick igenom karta och kompass med oss."

Carlsson och Gulz hade sin civila gärning vid A F Carlssons skofa
brik, den förre som ägare och direktör, så lokalvalet var naturligt. Nils
Lundgren (1906-1996) och Axel Hernek (f 1919) var yrkesofficerare.

Tisd 27/3 45: Vårt andra möte, under ledning av löjtnant Hernek. Karta
och kompass. 2 tim.
Tisd 3/4 45: För första gången övning med gevär, 'ladda' och 'patron
ur' . Löjtnant Hernek. 2 tim.
Tisd 10/445 Samma som förra gången + karta och kompassgenomgång.
Ljt Hernek. 2 tim.
Tisd 17/445. Samma som förra gången och övn med gevär. Ljt Hernek.
2 tim.
Tisd 24/445: Genomgång av försvarsorganisationen. Kapten Gulz. 2
tim.
Tisd 22/545: Skjutning på skjutbanan. 4 tim. Ljt Hernek.
Tisd 29/5 45: Skjutning och exercis. Kapt Gulz. 4 tim.
Tisd 5/6 45: Fingo ut uniformer och gevär och så sköt vi. (100 m. 24 p
av 25 möjliga.) Kpt Gulz och ljt Hernek. 4 tim.
Tisd 12/645: Exercis inomhus. Kpt Gulz. 3 tim."

Det noggranna antecknandet av timtal korn sig av att det krävdes ett
minimiantal närvarotimmar för upp till tre mörkblå snören på vänster
överärm och godkännande i rekrytskolan, som det första året kallades.
Sommarläger var goda poängsamiare och vårt första genomfördes
veckan före midsommar 1945.

Första hela lägerdagen, vid ett skogsbryn i Gustavsberg, var lörda
gen den 16 juni, kung Gustav V:s 87-årsdag, och den bjöd på: "0700
Revelj och iordningställande. 0800 Första frukost. 0845 Exercis.
1200 Andra frukost. 1300 Besök å Uddevalla museum och I 17.
1700 Hälso- och sjukvård. 1800 Middag. 1900-2100 Samkväm med U
lottorna."

Minnesbilderna är bleka, en dock rätt stark. Det är kapten Lundgren,
som vid morgonuppställningen en dag säger sig ha hittat vägen till vår
lägerplats pga alla kolapapper o dyl, slängda längs den stig vi gått. Han
hade plockat upp dem och visade. Större papper kunde man ta med sig
i fickan, sa' han, och de minsta kunde man pressa ihop till en liten kula,
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U 17 läger Gustavsberg 1945 Artikelförf syns i andra radenframifrån, längst till höger, på huk..
1 översta raden återfinns sedermera VSG-arna Karl-Erik Bergman (nr 3 fr v) och J.o.Rune
Hasslöf(nr 4 fr v).

som inte skräpade ner. Det brukade han göra. Hans ord var säkert
effektivare än föräldrars / lärares. Han var ju det vi ville bli.

Utbildningen fortsätter
Åter till dagboken. "On 10/10 45: U-avdmöte, det första för termi

nen. Vi fingo reda på en del saker angående arbetet på det nya arbetsåret.
Vidare fingo vi lämna våra gevär, som vi haft ute ända sedan läger
kursen i somras. (Vilketjörtroende vi visades! Anm år 2000.) Våra po
äng upplästes. Jag hade gjort 23 här i Vbg (max för alla) och 70 på
lägerkursen, alltså 93 sammanlagt.

Sö 11/11 45: Klockan 0830 avgick rälsbussen till Grunnebo och i
den medföljde fem man ur Vbg-gruppen av U 17. I Öxnered anslöt sig
trollhättegruppen och efter att på Grunnebo stn ha väntat i närmare en
timme fingo vi sällskap med uddevallagruppen +befälet (en löjtn Holm,
en fänrik och en furir) vilket senare förde oss ut i naturen, närmare
bestämt Grunnebo hed. Först var det befälsföringsövningar, skyttelinje,
skyttekolonn mm. Så följde kartläsning och därefter fingo grupperna
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göra i ordning för kaffekokning. Den grupp som först blev färdig skulle
få bjuda ljt Holm på kaffe vilket vi också gjorde (vi blev nämligen först).
Efter kafferasten hölls upprop, reglementsgenomgång mm och så mar
scherade vi ut ur skogen för att idka avståndsbedömning. När det var
klart blev det marsch till en plats långt bort på en höjd, varifrån det
gällde att på kartan beskriva vissa utpekade mål. Marschen till statio
nen företogs delvis på fälten. Åserud och killarna från lägret i somras
träffade jag. Kl 1600 gick tåget hem. Puh!"

Och så följde i samma stil möte på möte: genomgång kpist, natt
övning (vid årsskiftet), genomgång kulsprutegevär (jag fick ha ett kg
hemma en lång tid!), utflykt på skidor, sjukvård under öfu Augustsson,
genomgång granatkastare.. Vanligen var det löjtnant Carl-Gustaf Holm,
I 17, som hade oss, då och då kapten Gulz, vår chef sedan kapten Carls
son tagit avsked ur armens reserv den 30 november 1945.3

Efter ett år som rekryt var landstormspojken soldat i landstorms
pojkarna. Soldatåret följdes av underbefälsskola avslutad med ut
nämning till vice fältväbel: mörkblå glänsande galon på axelklaffen.
Två galoner, fältväbel, kunde fås efter det följande året, befälsskolan.
Nästa grad, landstormspojkars högsta, var kornett: en silverne galon på
axelklaffen, kartfodral och koppel också. Men för att nå så långt hade
jag behövt börja 14-årig, start vid 16 var för sent. Fick nöja mig med att
vara imponerad av fältväbel Hellwer och kornett Kempe.

Effekterna
Ur broschyren "Sådana pojkar bli riktiga män": "Tiden går och snart

börjar värnpliktstjänstgöringen. Landstormspojken tar farväl av sin av
delning .. Här har grundlagts andlig och fysisk spänst. Med goda kun
skaper till sin blivande verksamhet som svensk soldat börjar han sin
värnpliktstjänstgöring." Min gjorde jag i Flygvapnet som officersaspi
rant och har alltid senare som yrkesofficer och pensionär varit glad,
och litet stolt över att före flygvapentiden ha varit landstormspojke i U
17.

Nå, hur påverkades vi landstormspojkar m/45 av utbildningen? Nu, i
70-årsåldern, får vi väl anses utgöra facit. Avläsningen bör förstås skö
tas av andra. Men så förråade blev vi väl inte av att plocka isär och
sätta ihop kulsprutegevär? Så'na föreställningar vuxna kan ha!

3 Se min artikel i VSG Årsskrift 1999 sid ll: "Carl-GustafCarlsson Grunnebo 1945"
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Vi tonårspojkar hade nog inte, och jag har inte nu heller, erforderlig
fantasi för att kunna se ting, metallföremål, som besjälade, i sig onda
(eller goda). Våra vapen var tekniska prylar, intressanta och kul att
samla träffpoäng med. De var, givetvis, också användbara för det
goda syftet att hindra dödande och ockupation. Våra nära norska gran
nar hade ju råkat ut för sådant alldeles nyligen och var ännu inte fria, då
i februari 1945. Allt kan missbrukas, försvarsmedel också. Unga män
niskor kan behöva ledning av goda föredömen, sådana som kan och
vet, och som de unga har förtroende för därför att de av dem blir mötta
med förtroende. Sådana föredömen hade vi landstormspojkar.

"Djuriskt rå plågoande utan aktning för andras liv och egendom"
skulle landstormspojken bli enligt en insändare. Det känner jag alls
inte igen mig som. Skulle syftet varit att göra oss sådana, var utbild
ningen misslyckad. Den hade behövt ha till ledare andra än gentlemän
som Carlsson, Gulz, Lundgren, Hemek, Holm och de andra.

Under I l7-dagen i Uddevalla sensommaren 1998 var hemväms
ungdomar, landstormspojkarnas arvtagare, i aktion -vakna, duktiga,
rejäla flickor och pojkar, därtill artiga och trevliga som jag kunde kon
statera vid ett kort samtal efteråt. Om alla Sveriges ungdomar vore
sådana!

Carl Gustaf Carlsson, som senare tog avsked ur armens reserv i
demonstration mot regeringsbeslutet om "baltutlämningen" och för
folkrätt, humanitet, mänsklig anständighet och heder, startade
landstormspojkarna i Vänersborg. Det är jag honom tacksam för.

Folke P Sandahl,f1929. son till Emil Johansson, disponent
för Vänersborgsortens mejeriförening. Elev i Vänersborgs
högre allmänna läroverk 1942-1949, därefter yrkesojficer
(jaktflygare, flyglärare. ledarskapslärare, läroboks
författare, stabsojficer) med placering bl a i Ljungbyhed,
Karlstad och Stockholm. Flyttade som pensionerad
överstelöjtnant och konsult (enskild firma: etik, stress,
utbildning) tillbaka till Vänersborg 1989. Riddare av
Kungl Svärdorden. Laborator h.c. vid Försvarets
Forskningsanstalt. Vegetarisk kost, klassisk musik.

29



NOSTALGISKT 40-TAL

av Gunnar Graumann

I Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1998 (sid. 45-52) fick jag till
fälle att skriva om Kerstin Hård af Segerstad, en känd vänersborgsprofil
på 1940-talet. Detta väckte många andra minnen till liv, och jag vill
därför gärna få återkomma med ytterligare några personliga minnesbil
der från samma tid - för att berätta för dem som inte var med då, och
kanske också för att stimulera andra, som kommer ihåg helt andra sa
ker, att fatta pennan. I mitt fall tillkommer (kanske som en fördel?) att
familjen flyttade från sta'n 1947, så att vad jag minns i stort sett är
begränsat till40-talet, och har så förblivit.

Ett av mina tidigaste daterbara minnen är att min mamma gråtande
väckte mig en morgon och talade om "Nu är det krig". Detta kan ha
varit den 3 september 1939 - en vecka f ö efter min sexårsdag - när
tidningarna hade stora rubriker om att England och Frankrike hade för
klarat Tyskland krig efter Hitlers angrepp på Polen.

Residensstaden Vänersborg med sina 9000 invånare var en liten fin
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landsortsstad med trähusbebyggelse från 1800-talet (många av husen
med skvallerspeglar mot gatan). Här fanns landshövding och länssty
relse, centrallasarett, sinnessjukhus och länsfängelse, skofabrik och egen
järnvägslinje, provinsbank, läroverk, flickskola och dövstumskola samt
museum med bl a afrikanska samlingar. Tidigare hade man också haft
regemente och tändsticksfabrik. Göta Kanal-båtarna lade till i hamnen,
och på höstarna kom de kungliga med gäster till älgjakten. Vid en sådan
jakt, 1941, sköts en "kunglig" älg av prins Vilhelm och skänktes till
stadens museum.

Stadens berömde son var Birger Sjöberg, och Vänersborg hade i min
barndom fortfarande rätt mycket av Frida-visomas Lilla Paris. 1939
uppmärksammade man att det hade gått tio år sedan Sjöbergs död. Lek
torn vid Läroverket August Peterson förberedde sin stora bok om "Bir
ger Sjöberg den okände", och 1941 gav han tillsammans med Ernst
Norlind ut Sjöbergs efterlämnade dikter "Minnen från jorden". En del
av vår familjs vänner hade varit personligen bekanta med Fridas skald,
som syskonen Gunhild och Kurt Hallberg eller Anna Brobeck. Pappa
berättade hur entusiastisk han hade blivit vid Sjöbergs framträdande på
hemstadens teater under den bejublade turnen med "Fridas visor" hös
ten 1923. Och nere på Skräcklan hade borgmästare Sanden i början av
30-talet döpt den nya strandpromenaden till "Birger Sjöbergs väg".

Hela min värld utgjordes till en början förstås av föräldrarna och hu
set där vi bodde. Från sovrummet och från köket ledde som en särskild
finess ett nedkast för smutskläder ner till tvättstugan. Där fanns ingen
tvättmaskin utan bara ett stort väggfast bykkar av cement, senare en
vedeldad tvättgryta och så småningom också en elektrisk, våldsamt ska
kande centrifug fÖl/ tvätten. Utanför tvättstugan stod ett rätt stort brunt
isskåp som då och då fylldes på med isblock som kördes ut med lastbil
och bars in med stora "saxar". Huset värmdes upp med koks, levererad
i stora jutesäckar av starka "farbröder". Under kriget eldade vi med
ved, och jag vill minnas en tid t o m med sågspån som låg i en stor hög
på gården. Till slut, efter kriget väl, fick vi oljeeldning. Köket var för
sin tid modernt med elektriskt värmeskåp och elspis, inte gas.

På övre våningen hade vi en väggtelefon som man vevade på när
man ville beställa ett samtal av telefonisten. Man hade låga nummer:
själva hade vi 841, lekkamraterna Åke 665 och Bo 902, vilket ger en
antydan om antalet telefonabonnenter några år tidigare. När mina mor-
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föräldrar flyttade till Vänersborg i början av 40-talet, fick de däremot
fyrsiffrigt, men ännu 1947 fanns det tvåsiffriga nummer kvar i bruk,
och t o m ensiffriga (Strandhotellet nr 4, Fängelset nr 9, etc). Dessutom
förekom s k namnanrop, t ex "Länsstyrelsen". Men släktingar i Stock
holm eller Göteborg hade sexsiffriga nummer redan då, och automatte
lefon med nummerskiva, en nyhet som skulle komma att införas tidi
gare i lokalkonkurrenten Trollhättan än i vår stad. Ringde man riks,
kom telefonisten in då och då och talade om hur länge man hade pratat.

Vi hade en stor radio, där pappa lyssnade på kvällsnyheterna klockan
tio. Andra populära punkter i det enda radioprogrammet var grammofon
musiken mellan sex och sju på kvällen, en serie om "Familjen Björck"
och dialogerna mellan "Optimisten och pessimisten" Ludde Gentzel
och Eric Abrahamsson, samt för de yngsta naturligtvis "Barnens brev
låda" med Sven Jerring. När psalmen sjöngs i morgonandakten, var det
några år senare signalen att skynda sig till skolan. Till radioapparaten
var kopplad en grammofon, och jag har kvar ett tjugotal s k stenkakor
med dåtidens populärmusik: operett, regementsmarscher, Jussi Björ
ling, Evert Taube ännu betraktad som enbart schlagersångare.

Farmor från Stockholm (född 1861) hälsade på ett par somrar. Hon
bar ljus sommarhatt, som fästes i frisyren med en lång hattnål, hon vir
kade spetsar till överlakan och örngott, och på kvällarna lade hon
patience. "Man får fuska en gång, förstår du", sa hon till mig somändå
inte förstod reglerna.

När jag sedan blev sex år, fick jag börja på Dagis, fast så hette det
förstås inte på den tiden, utan efter tysk förebild Kindergarten. Det låg
en trappa upp vid hörnet Vallgatan-Sundsgatan, vid Flickskolan. Där
fanns ett yttre rum med piano (eller flygel?) och ett mindre rum där man
ritade och sydde och arbetade med modell-lera. En gång vill jag minnas
att vi såg en eldsvåda från fönstret.

Den klädsel man ifördes som barn på den tiden, skilde sig mycket
från dagens plagg. Speciellt minns jag livstycket, en liten vit väst som
bars under kläderna, med knappar för strumpebanden som höll uppe de
stickiga bruna långstrumporna. Senare hade man golfbyxor, tills man
fick långbyxor vid konfirmationen. Herrarna hade strumpeband under
knäna, för halvstrumporna, och löskrage med kragknappar fram och
bak, kavaj och slips samt cykelspännen till långbyxorna. De flesta bar
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trench-coat av militärt snitt. Man var som sagt långt från dagens lediga
mode.

Vid den här tiden släpptes jag också, fastän ännu inte simkunnig, ut
på egen hand för att leka på Skräcklan. Den då nya lekplatsen hade fyra
attraktioner: sandlåda, plaskdamm, gungor och karusell. Vid åttatiden
på kvällen kom dock en arg liten gubbe och låste ihop gungornas kedjor
med hänglås, som ett tecken på att det var slut och dags att gå hem. Han
hade en vegamössa med ordet Parkvakt i metallbokstäver, och en cykel
som han besteg bakifrån genom att kliva på baknavet.

Längre bort, nedanför Vallgatan, gick ett stort dike som man kunde
cykla ner i och få fart så att man for upp på andra sidan. Jag ville gärna
tro att det var en rest av den vallgrav som borde ha funnits framför
vallen som hade givit namn åt gatan. Ute på vattnet låg segelbåtar i
Länsan och fina motorbåtar som kapten Biels mahognybåt. Och på ga
tan såg man flera gånger om dagen den vänlige gamle brevbäraren med
skärmmössa och vita mustascher, som passerade på sin runda.

En sommar lånade Åkes pappa, och detta bör ha varit före Beredska
pen, en eka av sin vicevärd, herr ("farbror") Nilsson, och vi rodde långt
ut, förbi gamla tändsticksfabrikens järnvägsspår, och in bland vass
vidderna, till en liten holme, där vi kunde bada och få tant Ernas saft
och bullar - en riktig förkrigsidyll: far ror, mor är rar, som det stod i vår
första läsebok. Men några år senare var det kompisarna Lasse eller Gun
nar Z som kunde få låna en båt, och gänget rodde ut på upptäcktsfärder
till Mörteberget eller ända ut till Busken Man sprang i blå gymnastik
skor eller barfota, och somrarna verkade oändliga.

Men alldeles särskilt minns man ju de första krigsvintrarna, när
snöstaketet inte hjälpte utan bilarna på Parkgatan begravdes i snö
massorna. I de stora drivorna grävde vi, eller det var nog de större poj
karna, gångar och rum dit man kunde ta med sig termos och stearinljus.
Och en söndag fick man kanske följa med föräldrarna på skidutflykt ut
över isen, där bandylaget brukade spela, och där, mitt ute på sjön, mel
lan "Jakoben" och dalslandssidan, låg ett fartyg fastfruset i isen, så att
man kunde skida fram ända till relingen och prata med besättningen.

Allt var så idylliskt och fredligt, att det mest krigiska vi kände till var
de gamla kanonerna vid kyrkan. Det sades att de hade använts som brand-
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Parkgatan en av snövintrarna i början av 40-talet. Foto Tornberg ?

larm före brandkårens tillkomst i början av seklet, och om den saken
berättar 1941 avgående överkonstapeln Eric Nordin, som hade börjat
vid polisen i Vänersborg redan 1907:

Framlidne poliskonstapel Johan Gadd brukade ladda kanonerna,
och det var inga dåliga smällare han lade in. Äldre vänersbor
gare erinra sig säkerligen att man bokstavligen hoppade högt
upp i sängen då saluten bröstades av nattetid. Många gånger
flögo kanonerna av lufttrycket långt ut på Kyrkogatan, och det
var inte precis alltid så roligt att stå bredvid när eldkvasten sköt
ut ur kanonerna. (ELA 4 feb 1941)

Men nu var det som sagt 1939, och världshändelserna gjorde sig
märkbara på så sätt att familjefäderna ryckte in till beredskaps
tjänstgöring. Åkes pappa var iögonfallande i blå och grå permissions
uniform, modell äldre, och till den bar han faktiskt, som en av Karl
XII:s drabanter, ännu 1939, trekantig hatt. Pappa (1895-1975) låg vid
Landstormsregementet LIS i Borås och bör ha ryckt ut därifrån 1941
eller 1942. Under tiden hade Hemvärnet börjat organiseras, så t ex bad
hemvärnsbefälhavaren i Vänersborg, Folke Wikström, i ELA (26 juli
1940) att få låna Mausegevär, antagligen av civila tävlingsskyttar. Pappa
gick över till Hemvärnet, och som chef för den s kNorra gruppen enga-
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Större delen av Norra gruppen vid Hemvärnet i Vänersborg. Bakre radenfr v: Tore Hermansson,
OlofSundquist, Gunnar Thunberg, Eriksson, Åke Johansson, "Norrmannen ", Ingvar (?) Olsson,
Karl Axel Ohlsson. Främre raden: Elving Svensson (?), Tore Fallgren, Oskar Olsson, Gottlieb
Harnisch, Birger Graumann, Bengt Karlsson, Einar Ceder, Georg Lindqvist. Privatfoto

gerade han sig livligt för uppgiften - jag minns en studiecirkel i engel
ska (troligen med tanke på engelska och amerikanska flygare som kunde
hamna i Sverige), skidresor till Sälen och flera 8 mm smalfilmer (nu i
videokopia hos Gillet). Pappa var, trots sin delvis tyska bakgrund, anti
nazist från början och prenumererade under kriget på Segerstedts Han
delstidningen.

Främmande språk hördes inte så mycket på stadens gator, befolk
ningen var vid den här tiden homogen och utlänningar väckte uppmärk
samhet. Alla visste t ex vem "engelsmannen" var, han som stod i Gus
tafssons pappershandel högt upp på Edsgatan. Men under de här åren
kom tiotusentals krigsbarn från Finland, och flera av dem stannade
kvar i Sverige efter kriget - själva kände vi Terttu B och Ulla H.

Långt senare berättade pappa om en tysk jude som före kriget hade
öppnat ett konto i Vänersborgs-Banken med det förbehållet att pengar
från kontot endast fick betalas ut om han hade skrivit under ordern med
dubbla namnteckningar. Så kom ett papper från Tyskland med begäran
om överföring av pengarna, men med en enda underskrift, varför ingen
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utbetalning gjordes - och därefter hördes aldrig något mera om detta
konto eller dess innehavare, som väl försvann.

Som sex- eller sjuåring märkte eller begrep man ju inte så mycket av
vad som hände ute i världen, men snart var det slut på barndomens
frihet. En dag mot slutet av sommaren 1940 (enligt ELA måndagen den
26 augusti) leddes jag av mamma till gamla skolan i s v hörnet Edsgatan
Nygatan, ett tvåvånings träpalä från 1860-talet, för att få börja i första
klass.

Vår fröken hette Anna Berndtsson, ibland ersatt av sin strängare sys
ter Ellen B, som även undervisade i söndagsskolan i kyrkan. Klassrum
met låg ut mot gathörnet, dock med mjölkglas för de nedersta rutorna
för att hindra utblick mot gatan, och bredvid fanns ett materielrum med
kartor och dåtidens skolplanscher till naturkunnigheten och bibliska
historien. Behövde man gå ut, bad man att få "gå på gården", d v s till
utedassen. Vid gården låg också en röd envåningsbyggnad för skolköket,
där senare KFUM-scouterna hade sina lokaler. Och i ett fönster mot
gården skymtade en skomakare i sin lilla verkstad.

Min förstaklass var nog den sista som började i Gamla småskolan.
Redan efter ett läsår fick vi nämligen flytta till Norra skolan, till det s k
Slottet från 1899 som ansågs vackrare än den nyare byggnaden från
1917 som med sina spröj sade fönster kallades Fängelset. Orsaken till
vår flyttning var att den nya Södra skolan kunde invigas höstterminen
1941. Men gymnastikbyggnaden på Norra skolan var upptagen av
beredskapsförband som sågs exercera på gatorna i Nordsta'n, vilket
medförde att vi en tid, någon gång per vecka, också fick ut och mar
schera, ända till Södra skolan där vi skulle ha gymnastik.

Ett annat tidens tecken var de väldiga vedstaplar som fyllde en stor
del av den nedre skolgården på norr. Men där framför spelades fotbon
på rasterna, och om det uppstod slagsmål, bildades genast en tät mur av
skrikande och hejande pojkar, tills någon lärare ingrep - och någon gång
hände det t o m att vi skapade en sådan vrålande ring utan att det fanns
några slagskämpar alls därinne, till förtret för den tillrusande läraren.

Som numera skolbarn fick jag ibland förtroendet att gå och handla
mjölk, i lös vikt, med en tvåliters mjölkflaska av metall och en mindre,
emaljerad, för grädden, till en mjölkaffär på Edsgatan, och ibland till

36



speceriaffären bredvid, Carl W Anderssons. Han var f ö den ende som
jag hört använda det gammaldags sirliga uttrycket "Var så artig". Nå
gon gång fick jag gå upp i sta'n, ända till Ernst W Erikssons större affär.
(Men vad betydde detta hemliga W i bådas namn? Waldemar? Wilhelm?
Inte Wictor väl?) Bröd köpte vi i A F Gustafssons Ångbageri, vilket
man förstod var något finare än ett vanligt bageri. Det mesta var ranso
nerat och krävde ransoneringskort med kuponger i olika färger för olika
varor - rött för kött, gult för matfett o s v. Likaså behövdes restaurang
kort med kuponger i mindre valörer, när man åt ute, som vi ibland gjorde
på Frimurarlogen. Det var också nu man lärde sig det nya ordet surro
gat, oftast i förbindelse med kaffe.

Eftersom det rådde brist på så mycket, fick man som i våra dagar
sträva efter återanvändning och vi uppmanades därför att samla järn
skrot, gummi, tomflaskor (lO öre för helbuteljer, 5 öre för halvflaskor)
och t o m rep eller medicinalväxter som kamomill. Vassruggarna vid
Skräcklan slogs ibland med lie för att ge kreatursfoder, och överallt i
sta'n såg man, som antytts, vedtravar. Många hade, som lekkamraten
Lasse, kaniner i bur på sin gräsmatta. På Dövstumskolans annex vid
Torpavägen kunde man få sin pappas gamla kostymer omsydda till barn
kläder.

Bensin fanns inte att köpa, så privatbilar (många bilmärken var tyska,
som Adler, DKW och Opel i olika varianter) kunde få stå uppallade i
åratal i garagen - taxi och bussar gick med gengasaggregat som eldades
med träkol och småved. Häst och vagn återkom därför på gatorna som
på bilder från tiden före bilismen. En skenande häst var dagens sensa
tion bland smågrabbarna, och vi var några lyckliga pojkar som en gång
fick följa med på en åktur med ett av expressbuden, och vi jublade när
han satte hästen i trav. Hästen hette, efter vad kusken allvarligt upplyste
oss om, Karl Ama.ndus Bruno.

Mormor och morfar bodde i Uddevalla, och ibland reste familjen dit
med UVHJ, Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg, med ånglok och
vagnar med öppen plattform. "Tag plats! Tag plats! Var god stäng dör
rar och grindar!" ropades i högtalare, och morbror Evert, som ibland
tjänstgjorde som stins, vinkade av tåget. Bänkarna i vissa tredjeklass
kupeer var av trä, och om fönstren var öppna, slog röken in i kupen. Vid
Ängebackens hållplats brukade pappa gå av för att, in till Uddevalla, få
veckans långpromenad. Morfar mötte vid stationen, och där stod
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hästdroskor och väntade, men jag minns, tyvärr, inte att vi tog någon.
Åkte man från Vänersborg åt andra hållet, till mammas morbror i Lid
köping, fick man byta i Håkantorp och ta den om jag inte minns fel
smalspåriga rälsbussen fram till Lidköping.

När vi lämnade småskolan och i tredje klass började folkskolan,
blev vår nya fröken Karin Petersson, en mager kvinna med hårknut och
platta skor, som bodde vid Lovisebergsgatan. På den s k Lyckan
Loviseberg byggdes nämligen i början av 40-talet fyra stora hyreshus,
vilkas tillkomst vi följde med intresse, särskilt när det skulle sprängas i
berggrunden - man hörde varningsropen: "Eld i berget! - Tänt var'e
här!" och såg fördämningarna av stora stockar lyftas upp i luften av
trycket underifrån. Men där bodde hon alltså, vår fröken, och kunde
från sin balkong ropa till oss att gå hem och göra våra läxor i stället för
att leka på byggarbetsplatsen.

Miljön vi växte upp i var över huvud taget rätt sträng och moralise
rande: man fick be aftonbön vaJje kväll, vilt främmande människor kunde
tillrättavisa barn på gatan, och att skryta var nästan en dödssynd. I klas
sen skulle man offra till missionen, eller spara, och då och då fick vi
tidningen Lyckoslanten med serien om systrarna Spara och Slösa. Frö
ken Petersson var starkt religiös och på det som skulle vara klassens
roliga timme, på lördag eftermiddag, läste hon högt ur sin ungdoms
uppbyggliga flickböcker om den helgonlika lilla Pollyanna (av Eleanor
H Porter).

På vår fritid, när vi fick välja själva, läste vi dock hellre veckotidnin
gar som Allers (35 öre) , senare också "Tidsfördrif' med röda omslag,
eller "En rolig halvtimma" i gult (15 öre) , idrottstidningen "Rekord
Magasinet" eller science fiction i "Jules Verne-magasinet". Vi läste
indianböcker om Hjortfot, men favoriten var Richmal Cromptons böcker
om "Bill och de laglösa" och allt vad de hette, som vi diskuterade med
kollegialt intresse. En viss uppfattning om världshändelserna fick vi
genom kapten W E Johns Biggles-böcker, som "Biggles i Östersjön",
för att ta en som utspelades i vår närhet.

I skolan fanns ett litet klassbibliotek, "om vi inte lånade för mycket",
och vid den här tiden började vi också hitta vägen till Stadsbiblioteket
på Drottninggatan, vid Residenset. Det var "fröknarna Berner och
Waernhoff som handha bibliotekets skötsel under överinseende av folk-
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skollärare Arthur Lundgren. ( ... ) var tredje vänersborgare är låntagare
vid biblioteket ( ... ) var och en av dessa lånade omkring 20 böcker per
man i fjol" (ELA 20 jan 1942). Enda prydnaden i biblioteket utgjordes
av små gråa tavlor där man i vitt kunde läsa ordet "TYSTNAD". I denna
högtidliga miljö låg ungdomsavdelningen en trappa ner, och där hittade
vi t ex Wahlströms djurböcker med lockande titlar på swahili som "Simba
lejonet" och "Tembo elefanten". Menjag lånade också mina första deck
are av morbror Evert ur serier som Detektivmagasinet och
Nyckelmagasinet. Min första upplevelse av poesi fick jag när jag i för
äldrarnas bokhylla hittade en upplaga i stort format av "t'änrik Ståls
sägner", där den högstämda tonen i "Vårt Land" eller "Molnets broder"
gjorde djupt intryck. Senare kom vi att syssla med "Fänrikarna" i hela
första årskursen i realskolan.

Det var morfar som fotograferade mig när jag lärde mig att cykla: jag
fick order att cirkla runt så långsamt som möjligt för att hans lådkamera
i format 6x9 skulle hinna få en skarp svartvit bild av händelsen. Min
första cykel hade vi köpt begagnad av Torsten Hesslers föräldrar för jag
tror 25 kronor. Andra pojkar, som inte var lika gynnade, lärde sig cykla
på det säregna sättet att de stack ena benet under stången på en stor
herrcykel som de sedan lutade för att kunna hålla balansen.

En gång tog mamma med mig till folkskolans tidstypiska julfest, där
det till behövande elever utdelades" 80 par skor, 32 par gossbyxor, 45
st. flick- och gosströjor samt 20 uppsättningar flickunderkläder för sam
manlagt omkring 2.300 kronor" (ELA 19 dec 1941) eller totalt 177
julklappar, vilket ger ett genomsnittsvärde av 13 kronor i dåtidens pen
ningvärde, långt före välfärdssamhället.

Mamma Rut Graumann (1897-1957) gick i morfars fotspår och blev
folkskollärarinna (klasserna 3-7). Jag tror att hon var allmänt omtyckt
av sinae1ever, och en rörande påminnelse om detta fick jag nyligen när
Sven Söderström visade mig följande i en intervju i ELA med konstnä
ren Bengt Johansson, som börjar så här:

Bengt Johansson växte upp i Vänersborg under 40-talet och blev
tidigt uppmuntrad att teckna.
- När jag gick i fjärde klass på Norra Folkskolan fick jag en cho
kladkaka av fröken Grauman. Hon tyckte att jag var duktig på
måleri, berättar Bengt. (ELA 3 dec 1999)

Eftersom mamma arbetade heltid, var vi ibland abonnenter på någon
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restaurang, först Strandhotellet nere vid hamnen, och senare Frimurar
logen. Ibland hade vi i stället hembiträde, som då bodde i den lilla
jungfrukammaren innanför köket, och som kom och väckte oss med
kaffebricka på morgonen. Det var fröken Hansson, och Edit från Flake
berg, och Anna från Dalsland, hon som en gång försvarade sin matlag
ning med orden: "D'ä la inte värre än en kan äta't!" Bäst minns jag
Ingrid som var dubbelt så gammal som jag, när jag var tio och min lilla
fästmö Deta var fem.

Ett hedersuppdrag, för det mesta reserverat för de stora eleverna i
sexan eller sjuan, var att få ringa ut eller in med en stor handklocka. I
Södra skolan däremot fanns det redan från början, som det framhölls
vid invigningen, automatisk ringning. Annars förekom det inte så många
tekniska finesser i undervisningen; enligt ELA (7 juni 1940) var "Ra
diomottagare i varje svensk skola målet". Men till det roligaste i skolan
hörde när man fick slå sig ner på Stora Biografens mörka träsitsar och
se på skolfilm. De yngsta hann kanske inte alltid med i texterna, t ex i
stumfilmen om Karl XII med Gösta Ekman d ä , men då läste läraren
och sångaren Henning Almqvist texterna högt med sin skolade röst.

Klassens populäraste ordinarie lärare var för pojkarna Torsten Hallen,
som undervisade i det manliga ämnet träslöjd och som skojade litet
lagom med oss. Men när resten av klassen gick till badhuset, kunde vi
andra bli sammanslagna med parallellklassen under den demoniske Fritz
Fredenbom. Honom såg vi upp till med skräckblandad beundran, sedan
den dagen vi hade hört att han hade hållit en busig elev (eller var det en
kollega?) ut genom fönstret på andra våningen och skakat honom över
nedre skolgården. På hans lektioner kunde vi få sjunga "Den första gång
jag såg dig" medan han ackompanjerade på fiol, och han lät förstå att
han hade varit personligen bekant med Sjöberg. Senare har jag läst
hans lilla bok om "Vänersborg, Skräcklan och Birger Sjöbergs väg"
från just den här tiden (utkom 1941). 1942 författade han också en kan
tat vid folkskolans 100-årsjubileum.

Medan jag gick i folkskolan, fick jag börja ta pianolektioner, hemma
hos Aina Nygren på Nygatan. Ett tiotal år senare skulle jag få en påmin
nelse om min gamla "spelfröken", när Malmö Stadsteater hösten 1954
gav "Figaros bröllop". Där medverkade bl a Bernhard Sönnerstedt som
greven och i Cherubins roll Aina Nygrens dotter Gunnel Nygren-Alm
qvist. Operan hade f ö givits i Vänersborg sommaren 1946 på Folkets
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Parks teater, och kanske hade Gunnel Nygren hört den då, utan att ana
att hon själv skulle komma att medverka i samma opera. Hon kom alltså
att ingå i samma stolta vänersborgska sångartradition som Gösta Bäckelin
och Erik Saeden, och hon fick mycket beröm för sin insats i Malmö av
den stränge kritikern Sten Broman; han skrev att "hon sjöng briljant
rent med en beundransvärt lättflytande sopran", och han sammanfattar:
"Hon är en mycket talangfull sopran med ovanlig musikalitet" (Sydsv.
Dagbl. 27 feb 1954).

En berömdhet av ett annat slag gästspelade på Skräcklan en sommar
kväll i början av kriget. Det var simmerskan Sally Bauer som, uppklätt
rad i hopptornet på Jakobssons holme, berättade för en liten skara åhö
rare om sin simning över Engelska kanalen sommaren 1939, i kamp
med kylan och strömmarna och under den internationella spänningen.

Ett par år senare, möjligen 1943, tyckte vi att det var spännande att
se den berömde Albin Ahrenberg göra uppstigningar och "landningar"
med sitt sjöflygplan Junkers Ju 52 "Södermanland" på isen nedanför
Norra skolan, och kanske hade man rentav kunnat få åka med, mot be
talning.

Vid den tiden, i tioårsåldern, gick jag också med i KFUM-scouternas
vargungar. Vi hade mycket trevliga lokaler vid Vattugränd, i två plan, i
det inre rummet med en stor öppen spis, där brasorna blev medelpunk
ten i våra träffar, när vi satt och sjöng våra scoutvisor. Mitt mest kon
kreta minne från vargungarna är dock ett schatull med bordssilver, som
jag vann i ett lotteri där. Scouterna hade också sin stuga vid Botered,
som brann ner sommaren 1943 och där vargungarna fick hjälpa till med
röjningsarbetet.

Från vargungarna fortsatte jag till de vanliga scouterna, patrull "Ör
nen", Efter ett uppehåll på femtio år återsågs delar av scoutpatrullen
1997 vid Skräcklesrngan: vice patrulledare Folke P Sandahl, Leif Flo
berg, Carl Viking Wahlin och, för sista gången, vår mycket saknade
Olle Sjöstad, samt undertecknad. Vår patrulledare Jan Arwidson kunde
inte delta i återföreningen i "Lilla Paris", eftersom han numera är bosatt
utomlands och faktiskt i den stora staden Paris.

Mitten av 1940-talet verkar redan ganska avlägsen, som när vi ser på
gamla svenska filmer från den tiden i teve. Detta medium hade man
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ännu inte hört talas om, eller om datorer - för att inte tala om pop eller
knark; du-reform och högertrafik väntade i fjärran; det fanns inte min
dre än fem, numera försvunna, växelmynt under 50 öres valör; på bi
larna använde man fortfarande bokstäver (t ex 0, P, R) för län (som ju
delvis också har försvunnit), och även bokstäver för betygen i skolan
(sedan dess har viju bytt betygssystem ett par gånger). Och själva sko
lan var uppbyggd i flera trappsteg, med tvåårig småskola, femårig folk
skola, femårig realskola och treårigt gymnasium, innan enhetsskolan
eller grundskolan infördes.

Våren 1944 skulle jag, efter fyra år i småskolan och folkskolan, söka
in till läroverket, när jag blev sjuk i scharlakansfeber och inlagd på
epidemisjukhuset. Där fick jag tentera skriftligt i några ämnen. Min
klasskamrat Bo och jag ville gärna fortsätta att gå i samma klass, men
när Bos pappa förde saken på tal med rektor Lundberg, missförstod
denne ärendet och trodde att vi ville "slippa adjunkt F". Till slut fick vi
ändå som vi ville - och slapp dessutom adjunkt F. För att fira upphöjelsen
fick jag inte bara Läroverkets skolmössa, utan också en bättre begagnad
cykel inköpt för 100 kronor hos vår värderade cykelreparatör Carl Wass
på Kyrkogatan. Man cyklade över huvud taget mycket, t ex till Ursand
eller Nordkroken, och folk firade t o m cykelsemester. Det brukar ju
sägas att den enkla livsföringen under kriget var nyttig för folkhälsan.

Efter epidemisjukhuset och en tids isolering hemma släpptes jag så
ut med min nya, större cykel mitt i sommaren och kunde besöka
Vänersborgs 300-års jubileumsutställning i och omkring Södra skolans
nya och fräscha lokaler. Där fanns bl a en avdelning om utgrävningarna
i Brätte och om Vänersborgs historia, men mest lockande var förstås
nöjesfältet och i all synnerhet en viss William Arne, som var något all
deles uppåt väggarna, eftersom han åkte motorcykel inne i en stor tunn
liknande byggnad.

Den 28 augusti (som så ofta, på min födelsedag!) var det upprop i
Läroverkets aula, och därmed började en ny skolform, med nya kamra
ter och nya lärare, var och en specialist i sitt ämne. Vår klassförestån
dare blev adjunkt Torborg Lindström, syster till Martin Lindström som
då var rektor vid Lundsberg och senare blev biskop i Lund (där jag f ö
långt senare skulle få hans dotter som min elev). Vi hade Torborg Lind
ström i matte (men där fick vi Elsa Hessler i tvåan, och i trean Sture
Olsson) och i svenska samt i vårt första främmande språk, vilket då
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Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk läsåret 1945-46, klass 25 a
Bakre raden fr v : Lars Berner, Arne Westeriund, Nils Gunnar Andersson, Sten Larsson, Sven
Malm, Torborg Lindström (klassföreståndare), Stina Floberg, Ulla-Britt Olsson.
Mellersta raden fr v: Stig Lilja, Lennart Edvardsson, Bertil Abrahamsson, Per Olof Nilsson, Bo
BernhojJ, Bo Carlsund, Vanja Palmström, Marie Anne Ögren, 1rene Thoroid.
Främre raden fr v : Valter Peterson, Rolf Friman, Sven Söderström, Gunnar Graumann, Sven
ldeberg, Carl Viking Wahlin, Lennart Degerholm, Anita Rosendahl, Christina Edström, Barbro
Hilmersson, Sven Olof Blixt. Frånvarande: Ulla Werner.

fortfarande var tyska. (I trean skulle vi få börja med engelska, för Emil
Hagberg.) Dessutom hade vi i sång musikdirektör Erik Alvin, i historia
lektorn, sedermera professorn Sven Blomgren (i tvåan och trean Nils
Flensburg), i teckning Elsa Johansson, även känd som "Glada Änkan",
i gymnastik ryttmästare Karl Erik Lundberg, i fysik Sture Olsson, i bio
logi gamle Josef Sjögren (senare Einar Rehman), i välskrivning Amelie
Tjus, i kristendom Eugen Väring, och i geografi Fredrik Åberg.

Andan var ganska sträng, och vissa lärare, som Fredrik Åberg i geo
grafi eller ryttmästare Lundberg i gymnastik, hade en naturlig auktori
tet. Undervisningen gick i mycket ut på utantillkunskaper: i folkskolan
hade vi lärt oss multiplikationstabellen och psalmer, som delvis ännu
sitter kvar i minnet - här gällde det att kunna räkna upp inte bara tyskans
prepositioner med dativ eller ackusativ, utan också latinska växtnamn
och underavdelningarna bland fjärilarna (svärmare, spinnare, mätare,
vecklare, mott och mal) eller t o m Donaus bifloder från höger och
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vänster (Iller, Lech, Isar, Inn, Drava, Sava, Morava o s v). Men utanför
skolan lärde vi oss också geografi, när vi började följa med i nyheterna
från kriget - Stalingrad och el Alamein när krigslyckan vände, eller
Cherbourg i Normandie vid invasionen. Och som jag minns det gick
hela första året i modersmålet åt att läsa "Fänrik Ståls sägner", liksom
under senare år Snoilskys "Svenska Bilder" och Tegners "Frithiofs Saga".

Skolan var som sagt auktoritär (fast kanske inte lika mycket som i
Ingmar Bergmans "Hets" från 1944), och kroppsaga praktiserades fort
farande - av musikdirektör Alvin, som med båda händerna fattade tag i
pojkarnas tinninghår och vevade runt ens huvud, och av ryttmästaren,
som kommenderade framåt böj och utdelade bestraffning på bara än
dan. Men på rasterna, och särskilt på den långa tiorasten, skyndade vi
till Tullens kafe för att inhandla ett-, två- eller femöreskolor, eller till
bageriet på Vallgatan, där man kunde få nybakade vaniljiängder för 20
öre, Sedan stod vi och diskuterade och munhöggs lite med Trollhätte
borna som ju inte hade något eget läroverk utan fick bussas in, fastän
deras stad redan hade passerat Vänersborg i storlek.

Den 5 maj 1945 fyllde min pappa 50 år och uppvaktades bl a av
Hemvärnet. Ett par dagar senare fick vi höra av vår klassföreståndare
att Tyskland hade kapitulerat och att kriget alltså var slut i Europa. Fre
den firades med parad på stadens stora kullerstenstorg, där också Varg
ungarna var med och lyssnade på talen, och under hela "Du gamla, du
fria" fick vi göra scouthälsning och stå i stram givakt, mycket längre än
vi brukade få göra i början av gymnastiktimmarna.

Strax efter krigsslutet firades för första gången på tio år Barnens Dag
i Vänersborg, i början av juni. En kortege utgick från Norra skolan där
Läroverkets ettor fick åka på lastbilsflak och föreställa blommor, vilket
var aningen svårt för pojkarna, mycket medvetna som de var om sin
manlighet. På Folkets Parks teater gavs en sorts revy under ledning av
adjunkt Dymling, som förefaller ha haft ett förflutet som spexare. Och
vid återkomsten till skolan på hösten invigdes "Gustaf Hallens prakt
fulla fondmålning i aulan" (ELA 31 aug 1945), som föreställde Karl
XI:s besök i staden.

Kriget hade egentligen inte inneburit några större försakelser för bar
nen, och under sensommaren 1945 kom de första bananbåtarna till Gö
teborg. Under en skolutflykt till Dalbobergen hade en av pojkarna med
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sig en banan, och alla ville förstås känna på lukten. Skalet mörknade
undan för undan, så att adjunkt Flensburg, som ledde klassen den da
gen, skojade med oss och med sitt stockholmska uttal sa något om att vi
kanske inte hade varit "riktigt rena om nesan".

Livet återgick alltså långsamt till det normala. Volvo annonserade
sålunda att deras nya modell PV 444 beräknades kunna levereras under
1945, och sommaren 1946 visades på torget de första amerikanska efter
krigsbilarna, s k Dollargrin (Cadillac, Chevrolet, Ford o s v lärde man
sig nu att känna igen). Amerikanska var också de flesta filmskådespe
lare vi såg på 40-öresmatineerna. När ens mamma bestämde program
valet, såg vi Shirley Temple eller Mickey Rooney, men när vi valde
själva så hade vi andra hjältar. Vi skrattade åt Charlie Chaplin, Helan
och Halvan, Abbott och Costello samt bröderna Marx, men också åt
engelsmannen George "Flygmalajen" Formby, och vi hejade på Johnny
WeissmiiUer som Tarzan, William Boyd som Hopalong Cassidy och
John Wayne (uttalat Vajne) i Vilda Västern-filmer.

De vuxna kunde se många av de filmstjärnor som fortfarande är stora
namn: t ex Maurice Chevalier, Louis Jouvet och Michel Simon i fran
ska filmer, Humphrey Bogart, Bette Davis och Cary Grant i amerikan
ska, där även fransmannen Charles Boyer och österrikaren Erich von
Stroheim lyste, liksom förstås Greta Garbo. Frank Sinatra dök upp un
der kriget liksom även, i B-filmer, den unge Ronald Reagan.

Den i Vänersborg delvis inspelade "Tre söner gick till flyget" med
Georg Fant, Stig Otin och Göran Gentele fick sin premiär på Saga i
mars 1945. Och två år senare fick vi som elever i 35 vara med om en
minnesvärd skolföreställning i februari 1947, när vi fick se Laurence
Oliviers "Henrik V" på Stora Biografen - och särskilt noterade vi att
översättaren var Hagberg, dock inte vår klassföreståndare Emil Hag
berg, utan gamle Carl August Hagberg.

Denne Emil Hagberg var en ganska festlig personlighet, och jag tror
inte att någon tog illa upp hans lite burdusa sätt att kommentera våra
svar, med ett kraftigt "Änteligen!" eller ett högljutt"Å Herre Gud! Är
karl'n galen!" Annars var nog i vissa fall vår klass ganska besvärlig i 25

och 35 . Våra lärare i kristendom, Eugen Väring, och i historia, Nils
Flensburg, förlorade ibland behärskningen och kunde då drämma pek
pinnen i ett bänklock med sådan kraft att den gick av. Amelie Tjus, som
vi hade i det numera avskaffade ämnet välskrivning, skrev vid något
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tillfälle (med tjusig handstil, får man anta) in en anmärkning mot eleven
B, som enligt klassen befann sig på brandstegen utanför teckningssalen
i annexet, men som i själva verket den dagen inte alls var i skolan. Vi
hade ingen avsikt att vara elaka utan var nog bara livliga och barnsligt
omedvetna om vilka påfrestningar vi utsatte våra lärare för. Men tre
anmärkningar räckte för att sänka betyget i Ordning från A till B, något
som jag själv fick pröva på, och detta var dubbelt förargligt eftersom jag
skulle byta skola efter trean. Vår familj skulle nämligen flytta från sta'n.

Svenska Handelsbanken hade från den 1 januari 1943 övertagit
Vänersborgs-Banken, där min pappa arbetade, och nu blev han förflyt
tad till Malmö. Redan tidigare hade på samma sätt familjen Årling för
svunnit till Arvika, och familjen Jernqvist till Norrköping. Vänersborgs
Enskilda Bank, grundad 1864, hade ett trettiotal avdelningskontor, hu
vudsakligen i Älvsborgs län, och hade fram till förra sekelskiftet utgivit
egna sedlar. Bankhuset, med ingång från Kungsgatan, invigdes 1921
och var ritat av professor Ivar Tengbom.

Vårterminen 1947 blev alltså min sista i Vänersborg. Det var då som
lektor August Peterson lämnade Läroverket och flyttade till Göteborg,

Kollegiet vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk läsåret 1946-47.
Främre radenfr v: Anna Svea Löfquist, Bride E Winberg, Birgit Sjövall, rektor Ernst Lundberg,
Emmy Helander, Karin Frizell, Aina Löfgren-Lönngren.
Mellersta radenfr v: Sture Olsson, Folke Källström, Carl GustafKlingberg, Eugen Väring, Emil
Hagberg, Sven Blomgren, Carl Munthe, Sven (?) Ehlin, Nils Flensburg, August Peterson, Fredrik
Åberg, Edvin Edvik.
Bakre raden fr v : Sven Pauli, Einar Rehman, Birger Nilsson, OlofAndersson, Magnus Selling,
Harald Nissen, Sten Bonnesen, Tack till professor Blomgrenför hjälp med identifieringen.
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och samtidigt slutade Ernst Lundberg, skolans rektor sedan 1919, för
att gå i pension. Han hade öknamnet "Kasper", men detta var "rektors i
Vänersborg stående 'nom de guerre' sedan en mansålder tillbaka, oav
sett vem som innehade ämbetet", påstod ELA vid hans sextioårsdag
den 2 mars 1942.

Under det sista skolåret hade jag börjat få upp ögonen för flickorna i
skolan, så flyttningen kom att markera inte bara ett byte av skola och
stad och landskap, utan också slutet på barndomen och början på något
nytt och okänt. Barndomsstaden kom därför att framstå i ett speciellt
skimmer.

När jag tänker tillbaka, inser jag att Skräcklan var ett härligt ställe att
växa upp på, med sina bergknallar och vassvikar och klätterträd och
små holmar att ro ut till. Jag tycker fortfarande efter femtio år att jag
känner varje bit av strandlinjen från Länsan till Norra skolan, och jag
anser, helt objektivt förstås, att utsikten mot Dalslandssidan och Halle
berg med det stora "havs"-perspektivet däremellan måste vara en av de
vackraste i Sverige, Det var fest varje gång man fick gå med föräld
rarna till kaffestugan en varm sommarkväll, och det var också på Skräck
lan som jag fick mina första naturintryck - det kunde vara vindkårar
över det kvällsblanka vattnet eller augustimånen, stor och röd, som stod
urtidsaktig över Hallebergs profil i öster.

En gång långt senare var vi några stycken som satt där nere på Skräck
lan, när en äldre dam i sällskapet pekade på en herre som gick förbi och
sade: "Där kommer ju Birger Graumann", Detta var då ett tiotal år efter
att han hade dött, och hon förväxlade bara med en gemensam bekant,
Först var det spöklikt och lite pinsamt, men sedan infann sig en osäker
het, som om hon i alla fall kunde ha rätt: ett ögonblick var tiden nästan
upphävd - tänk om mina föräldrar verkligen kunde komma gående där,
och man vore tillbaka i det förflutna. På liknande sätt erfar jag en lycko
känsla varje gång jag kommer tillbaka till staden där jag har vuxit upp,
och när jag tänker tillbaka på barndomens Skräcklan, så "nog hör jag
sommarns vindar, och lärkans friska slag, och vågens frus i alla fulla
fall" .

TILLÄGG: BERÖMDA MÄN (OCH KVINNOR!)
SOM VARIT I VÄNERSBORG

En tidigare relativt berömd person som levde ett liv i skymundan här
men som blev en sorts lokal "kändis" var ju Kerstin Hård af Segerstad.
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Om henne kan tilläggas att 1931:32 möjligtvis var den tid då hon kom
till Vänersborg. Erik Lindorm citerar nämligen i bokfilmen "Gustaf V
och hans tid 1928-1938" (s. 171) en notis där det heter att hon 1931
avsade sig sitt medlemskap i Samfundet De Nio, där hon f ö ersattes av
ingen mindre än Karin Boye. När Birger Sjöberg låg på sitt yttersta
1929, tilldelades han som bekant De Nios stora pris. En av dem som
stod bakom detta beslut bör ha varit Kerstin Hård af Segerstad, och när
hon ett par år senare drog sig tillbaka, trodde hon kanske att den fred·
liga småstadsidyllen Lilla Paris skulle kunna ge vila åt trötta nerver - en
teori så god som någon.

Vänersborg har ju och har haft sina egna berömdheter - det räcker att
nämna t ex Birger Sjöberg, Lars Madsen eller Arne Andersson - men
jag skulle också, för att ge en allmän tidsbakgrund, vilja redovisa några
berömda besökare i vår stad så som de framträder vid en genomblädd
ring av ett antal årgångar av Elfsborgs Läns Annonsblad.

1939: Skådespelaren Victor Sjöström, tennisspelaren Calle Schröder,
sångaren Harry Brandelius.

1940: Skådespelarna Edvin Adolphson, Alice Eklund, Gunn Wållgren
och Sture Lagerwall.

1941: Skådespelerskan Anna-Lisa Erics son, nazistledaren Per
Engdahl, skådespelerskan Tora Teje, scoutchefen greve Folke Berna
dotte.

1942: Skådespelerskan Gerda Lundequist, frågesportsmagistern Gösta
Knutsson, trollkarlen Hector el Neco, statsminister Per Albin Hansson

1943: Sångerskan Alice Babs, författaren Emil Zilliacus, skådespe
laren Sigurd Wallen, sångarna Sven Olof Sandberg, Gösta Bäckelin och
Ulla Billquist, revykungen Karl Gerhard, löparen Gunder Hägg, prins
Vilhelm.

1944: Jussi Björling, Evert Taube, skådespelarna Karin Kavli, Hol
ger Löwenadler, Rune Lindström och Thor Modeen, kronprinsparet,
regissören Georg Fant.

1945: Sångaren Lasse Dahlquist, Elsa Brändström
1946: Skådespelarna Anders de Wahl, Anders Henriksson, Inga Tid

blad, Alice och Ernst Eklund. Dessutom 200-årsjubileet av Carl von
Linnes besök i Vänersborg den 23 juli 1746.

1947: Författaren Hugo Swensson, nyutnämnde statsministern Tage
Erlander, "En av De Aderton" professor Einar Löfstedt.

Slutligen kan man i detta brokiga kulturutbud något utförligare ci-
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tera vad ELA skriver om ett teatergästspel från tidigt 40-tal. Onsdagen
den 25 augusti 1943 gavs på Folkets Parks teater lustspelet "Geografi
och kärlek" av Björnstjerne Björnson. Signaturen -s fäster sig särskilt
vid en ung skådespelerska: " ... aftonens första pristagare ur publik
synpunkt blev en relativt okänd stjärna Sif Ruud, vars lingulhåriga,
illpariga tjänsteande beredde ogement nöje. Bara hennes kostliga mi
mik var värd pengar" (27 aug). En notis några dagar tidigare hade med
delat att "Pjäsen har satts i scen av den unge begåvade regissören Ing
mar Bergman, som numera är fast knuten till Svensk Filmindustri" (20
aug), han var också "känd som ledare för Sagoteatern i Stockholm"
(24 aug). Redan sommaren 1943 kunde alltså vänersborgarna i denna
föreställning bekanta sig med två av svensk teaters blivande fixstjärnor.

PERSONNYTT FRÅN SAMMA TID (ur ELA)
1939: Författaren Albert Engström 70 år, skådespelaren och regissö

ren Victor Sjöström 60 år, konstnären Bruno Liljefors död - läroverks
adjunkt Sture Olsson 50 år.

1940: Selma Lagerlöf död, danska kronprinsessan Ingrids dotter
Margrethe född, Verner von Heidenstam död, kung Christian X av Dan
mark 70 år, kompositören Jean Sibelius 75 år, Pär Lagerkvist och Hjal
mar Gullberg efterträder Heidenstam och Lagerlöf i Svenska Akade
mien - tandläkare John Dahlberg 50 år, folkskollärare Albin Wärne 50
år, lektor Carl Munthe 60 år.

1941: Revykungen Karl Gerhard 50 år, författaren Hjalmar Söder
berg död - pastor Evald Widell 50 år, stadskamrer Max Rehman 50 år,
Vilhelm Lundvik landshövding i Älvsborgs län.

1942: Författaren Sigfrid Siwertz 60 år, prins Bertil 30 år, tonsätta
ren Hugo Alfven 70 år, författaren Sven Lidman 60 år, författaren Dr
Axel Munthe 85 år - rektor Ernst Lundberg 60 år, stadsfullmäktiges
ordförande OscarAndersson 50 år, förre lasarettsöverläkaren OlofLund
blad 75 år, hovfotografen Ragnar Eiserman (med atelje i Vbg sedan år
1900) 65 år, förre folkskolläraren Arthur Lundgren död.

1943: Marcus Wallenberg d ä död, Henry Ford 80 år - järnhandlare
Christian O Gadde död, prosten Adolf Kloo 65 år, rådman Jonas Wallin
85 år, ombudsman Fjalar Åström 50 år, prosten Gunnar Helander 70 år.

1944: Prästen och författaren Kaj Munk mördad, skådespelaren An
ders de Wahl 75 år, prinsessan Elisabeth av England 18 år, prins Vil
helm 60 år, som handelsminister inträder professor Bertil Ohlin och
som nytt konsultativt statsråd Tage Erlander - stadsläkaren sedan 1907,
Hugo Jennische död, pastor Lewi Pethrus 60 år, handlanden Ernst
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Böhmer 60 år, läroverksvaktmästare O W Skantz 60 år, fabrikören Adolf
Roslind död, läroverksadjunkt Nils Flensburg 50 år, trädgårdsmästare
Anton Thernquist 70 år, f. järnhandlaren Georg Nyström 70 år: "Det
var hos hr Nyström som Birger Sjöberg en gång gjorde sina lärospån
som tapethandelsbiträde", förre lektorn teol dr Henrik Steen 70 år.
"Till stadsläkare i Vänersborg efter framlidne doktor Hugo Jennische
valde stadsfullmäktige med stor enighet bitr. förste provinsialläkaren,
doktor Altin Gustafsson."

1945: Upptäcktsresanden Sven Hedin 80 år, huvudredaktören för
GHT, professor Torgny Segerstedt död, läroverksadjunkt Fredrik Åberg
50 år, lektorn fil dr August Peterson 50 år, målaremästare Allan Björn
berg död, bokhandlare Sten Wennberg 50 år, "Vid Lunds universitet
har fil lic Sune Lundgren försvarat en akademisk avhandling med
titeln'Johan Adler Salvius "', överläkare Albert Grönberg 50 år, slöjd-
lärare Torsten Hallen 60 år, bruksägare Gunnar Wulf 70 år.

1946: Läroverksadjunkt Emil Hagberg 60 år, konditor Henrik Back
50 år, folkskollärare Henning Almqvist 50 år, bankkamrer Verner Ols
son 60 år, frisörmästare Erik Dahlin 50 år.

1947: Prins Gustaf Adolf död i Köpenhamn -läroverksadjunkt Eu
gen Väring 60 år, fabrikör Axel Reinhold Granström 50 år, f. folkskol
läraren Gustaf Dahlgren 75 år.

Gustaf Dahlgren får alltså avsluta den här uppräkningen. Han var
kanske inte så allmänt känd i Vänersborg där han bodde på Storgatan
35, men han var min morfar, och på det här viset får jag något hedra
hans minne. Han var folkskollärare av den gamla stränga stammen och
han bevarade sitt goda klara förstånd och sitt friska temperament till
hög ålder. Han var kör- och kvartettsångare och fick motta svenska
sångarförbundets förtjänsttecken, Guldlyran. Född 1872 kunde han
berätta hur han i sin barndom hade träffat en person som var född på
1700-talet - sitter jag alltså och skriver en bit in på det nya millenniet,
två hundra år senare. Och med denna lilla historiska utblick får jag
sluta min personliga krönika om Vänersborg på 40-talet.

Gunnar Graumann, pensionerad lektor i latin ochjranska i Lund,
gift med Brita! Kilander, barn Clara 1983 och Frida (förståss!)
1985.
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Angackumulatorloket
i Wenersborgs tändsticksfabrik

av Per Hedquist, Vänersborg

Allmänt om ångackumulatoriok:

Vid anläggningar och fabriker, där glöd och gnistor från ett vanligt
ånglokomotiv skulle kunna orsaka bränder och explosioner var ett lo
komotiv utan eldstad ett av de mest tillförlitliga transportmedlen. Då
det heller inte förekom någon rökbildning kunde dessa lok med fördel
användas i gruvor, gasverk och verkstäder. m.m.

Denna lokomotivtyp skiljde sig från den vanliga därigenom att pan
nan saknade tuber och eldstad samt därtill hörande injektorer och arma
tur. Pannan var väl isolerad med dubbla beklädnadsväggar, cylindrisk
till formen och hade därför inga stagbu1tar eller ankare. Ångdomen och
cylindrarna var stora därför att de arbetade med ständigt sjunkande ång
tryck, samt väl isolerade. Hjul, koppelstänger och cylindrar satt utanför
ramen, varför de var lättåtkomliga vid reparationer och smörjning. Vid
lokomotivets användande skulle pannan vara till 2/3 fylld med vatten, i
vilket ångan från en stationär ångpanna inmatats tills trycket i lokomotiv
pannan var lika högt som i den stationära, varefter ledningen eller
ångröret frånkopplades och lokomotivet var färdigt att användas. Tiden
att fylla pannan varierade mellan 15-25 minuter beroende på respektive
pannors storlekar. Den genom vattnets överhettning bildade ångan an
vändes som drivkraft; pannan var avsedd för intill 12 atmosfärers tryck.
Detta motsvarade en temperatur på ca 1800 Celcius. Körtidens längd
var beroende på den dragkraft som lokomotivet utvecklade.

Tändsticksfabrikens ångackumulatorlok var tillverkat i Tyskland av
ett företag som hette Orenstein & Koppel Aktien Gesellschaft, Berlin
Drewitz. Modellbeteckning för loket var OK 8634/1919. Även i Sverige
tillverkades ångackumulatorlok vid början av 1900-talet av NOHAB i
Trollhättan. Ända fram till slutet av 1960-talet fanns det ångackumulator
lok i Sverige. Värtans gasverk i Stockholm hade ett bland de sista. I
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vårt land finns vad känt är bara ett troligen fungerande sådant lokomo
tiv, nämligen det vid järnvägsmuseet i Gävle. Lokomotivet som tänd
sticksfabriken använde, lär ha hamnat i Jönköping efter fabrikens ned
läggning, där det senare sannolikt skrotades. Tändsticksfabrikens bana
som var anlagd 1917-1918 lades ned 1932 men fanns kvar i hela sin
längd, åtminstone vid årsskiftet 1945-1946 enligt inventarium. Banan
Vänersborg DVRJ (utgick från huvudlinjen) - tändsticksfabriken virkes
länsan/hamnen med stickspår inom fabriksområdet och i vedgården,
totalt 2,3 km. Spårvidden var den normala nämligen 1435 mm som den
övriga normalspåriga rälsen är i Sverige. Inom själva fabriksområdet
fanns det också ett trallspår, ca 1 km långt och med en spårvidd av 600
mm.

Ångackumulatorn tillskrevs den franske professorn Rateau omkring
1900. En annan ångackumulator som tillkom 1913 är den s.k.
Vaporackumu1atorn som konstruerades av ingenjören J.Ruths 1913, men
denna var aven helt annan typ än den förstnämnda.

Vänersborgs Tändsticksfabrik 1922
En på svenska spår ovanlig företeelse,
ångackumulatorIoket OK 8634/1919.

Fr. vä. Loliförare Zetterberg,förman Öberg. Sixten Furbo samt Axel "Kämpe" Andersson, Sixtens
pappa
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Lite fakta från tändsticksepoken, med mera

Bilden tagen vid Skräcklan 1921-1922 visar ett ångackumulatorlok.
Det användes för timmertransporter från Tändsticksfabrikens "virkes
länsa" vid Skräcklan till Tändsticksfabrikens lokaler vid Östra Lands
vägen. Loket laddades med ånga från fabrikens ångmaskinpanncentral
som även försåg fabriken med både värme och energi. Pannorna i fabri
ken eldades med avfall från fabrikens egna maskiner och ramsåg. Tim
ret transporterades från Länsan upp på järnvägsvagnar via ett s.k. upp
fordringsverk, som drevs aven tändkulemotor. Arbetarna vid virkeslän
san hade miljöproblem. Stadens soptipp kallad "skethögen" låg i närhe
ten och spred sommartid en förfärlig stank runt Skräckleregionen. Efter
tändsticks-fabrikens ledläggning förvandlades Länsan så småningom
till småbåtshamn. Piren som den lilla järnvägen ut till uppfordrings
verket låg anlagd på vid Länsan kallades "Parammen" efter ett berg
som fortfarande till viss del finns kvar. Spåren är dock sedan länge bort
tagna, vidare är piren nästan dubbelt så lång som då. I berget Parammen
sitter en kraftigt smidd järnring, och likaså på andra sidan av Länsan på
Skräcklesidan sitter tre st. smidda likadana järnringar. Dessa gjordes en
gång av smedmästare Axel Berglund som var verksam vid tändsticks
fabriken. Ringarna användes bl.a. för att förtöja virke som skeppats resp.
bogserats in i Länsan. På utsidan av berget Parammen ser man även
idag rester aven s.k. dykdalb dvs. en pollare för fartyg att användas vid
angöring. Annars är allt nere vid Länsan från tändsticksepoken helt borta
idag. Några rälsslingor av den ursprungliga banan finns dock kvar va
rav en invid Torpaövergången vid nuvarande Älvsborgsbanan tidigare
UVHJ, vidare vid hörnet av SödergatanlRegementsgatan. Bland åter
stående rester av Tändsticksfabriken finns faktiskt en hel del kvar, nå
got som man inte tänker på i allmänhet nämligen större delen av tidi
gare verksamhetslokaler längs Östra Vägen. Vidare kan nämnas att det
tidigare Hantverkshuset vid Drottninggatan/Östergatan är ett minne från
tändsticksepoken. Där bodde bl.a. ingenjör Dahlgren vilken var verk
sam vid tändsticksfabriken. Även verkmästare Westerberg vid "tänd
stickan" lär ha bott i huset.

Av Nils Palmström i Vänersborg har jag vidare fått veta en hel del
när det gällde tändsticksfabriken. Han har berättat att när större fartyg
anlände till Vänersborg med last av asptimmer som regel, så kunde det
hända att båtarna var så stora och djupgående att de inte kunde gå in i
Länsan för att lossa sin last. Då gick fartygen in i gamla hamnkanalen
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och lossade sin last vid Fisketorget som då stundtals blev till ett virkes
upplag. Därifrån transporterades virket med hästar, slädar och seder
mera med lastbilar till fabriken. Vidare har Nils berättat att den lilla
vägen som går mellan Strandkyrkogården och Vänerparkens vårdcen
tral i riktning ned till Vassbotten användes av tändsticksfabriken därför
att fabriken även här vissa tider hade en virkeslänsa för inkommet virke
sannolikt därför att Länsan var full av timmer. Virket vid Vassbotten var
förstås inhägnat aven länsa av hopkedjade stockar - vars kedjor var
fästade i land, för att hindra att stockar drev ut i farleden. Nils har även
berättat att Wargöns AB likt tändsticksfabriken hade ett ångackumulator
lok för transporter inom fabriksområdet på ett stickspår fram till UVHJ
i Vargön. Vidare har han berättat att vid det gamla bryggeriet i Väners
borg fanns det en stationär ångackumulatortank. Den var placerad på en
ca 3-4 meter hög ställning strax intill pannhuset. På senare tid då Pripps
hade tagit över tillverkningen i Vänersborg och minskat på tillverkningen
startades inte ångpannorna varje dag. Ångackumulatorn som var oer
hört välisolerad kunde hålla ångtrycket några dagar så det fanns varm
vatten till sköljning och rengöring av tomglas och dylikt.

Källor:
Sixten Furbos anteckningar från tändsticksfabriken i Vänersborg

Per Hedquist, egna uppgifter

Claes Mörck, SJ:s maskindivision, verkstadsområde väst, Göteborg, telefon
intervju

Nils Palmström, Vänersborg, ett flertal personliga intervjuer

Kurt Wollter, Trollhättan, tidigare NOHAB-tjänsteman, telefonintervju

Per Hedquist, Vänersborg
Jag ärfödd 1943 och har med smärre avbrott varit min stad
trogen. Efter studier vid högre allmänna läroverket i
Vänersborg och en handelsutbildning, började jag arbeta i
Eckersteins universitetsbokhandel i Göteborg. Därefter
tjänade jag staten under mer än 25 års tid, som tjänsteman
på länsstyrelsen i Vänersborg. Sedan dess har jag på egen
hand hjälpt såväl dåvarande länsmuseet, Vänersborgs
kommun, /dag hjälper jag regionarkivarien i Vänersborg,
Gudrun Rydberg med bilddokumentation av tid. landstingets
enorma fotoskatt.
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Arskrönika

På nyårsdagen 1999 slog Vänersborgs kommun upp portarna till
kommunhuset. Ett nytt år och nya portar öppnades. Påpassligt hade
kommunens fäder ryckt till sig initiativet i dessa förändringarnas tid.
Nyårsuppvaktning blev det med Gillesbrodern, kommunstyrelsens ord
förande, kommunalrådet Sven-Ingvar Eriksson, som en skinande glad
värd. Värmande dryck och vetebröd skänktes ut, men med måtta. Ingen
risk alltså att alla pengarna i stadskassan åts upp till följd av arrang
emangen, på denna, årets första dag.

VÄNERSBORGS KOMMUNHUS, smakpatrullens bedömning:
Centralt läge, gott kaffe, + för trevlig personal.

Kommunhusets sessionssal förevisades som dagens huvudattraktion.
Lokalen är numera anpassad till regionfullmäktiges numerär och be
hov. Tillgängligare skall det bli för oss, de fåtaliga åhörarna. En läktare
har byggts med direktinsläpp utifrån verkligheten. Roligare, rörligare
och bekvämare skall debatterna upplevas numera från åskådarplats. Det
blir de säkert också, för sitter man som åskådare och avnjuter ett möte
så hamnar en lustig propeller mitt i siktlinjen. Denna styckar upp tillva
ron och vispar runt med talarna så att varje debatt blir turbulent värre.
Sessionssalen betjänar numera både kommun och region. Här fattas visa
beslut.

Hade nu kommunen öppnat sina portar för allmänheten så ville inte
Regionen vara sämre. Efter en temporärt hektisk inledning av året, då
nya tjänster och förtroendeposter besattes och tjänsterum fördelades, så
återgick tempot inom Sankt Byråcratius domäner till det normala. Elaka
människor säger att det finns de inom Regionen som bara intresserar
sig för att berika sig på olika sätt. Ett sådant avundsjukt pladder! Det
hela hade i alla fall varit en kamp. Och en häst- det vet ju alla- kan ju
inte sko sig själv. Nu var alltså tiden mogen att öppna portarna till Re
gionens Hus, det vill säga, före detta Landstingets centralförvaltnings
komplex. En rad utställningar från olika verksamhetsfält visades, före
drag hölls liksom en paneldebatt om de handikappades situation. Varg
öns musikkår klämde i med höga bleck och det bjöds på rundvandring i
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det vackra och spännande landstingshuset från 1927. Och kaffe ... Re
gionen bjöd på kaffe också, med vetebröd och kakor och smörgås, i
personalmatsalen.

REGIONENS HUS, smakpatrullens bedömning: luftiga lokaler, gott
kaffe, trevlig personal + för stort urval av färskt bröd. Extra bonus; att
få förmånen att gemensamt doppa med regionpolitiker i varm dryck.

Under året fortsätter Vänersborgsbostäder att på Poppelvägen bygga
om trevånings flerbostadshus till envånings radhus. Taken och de två
översta våningarna rivs. Bort skaffas alla överflödiga elkablar, plastlis
ter och besvärande betonggrus, dit med taket igen och vips så har
Vänersborgsbostäder byggt dig ett radhus; taklagsfest, slutbesiktning,
återinflyttning med flyttkärra från OK, upp med den svenska flaggan.
Flyttgröt. Radhushyresgästerna trivs görbra och frodas enligt reportage
i lokalpressen och i fyrfärgsbroschyrer från Vänersborgsbostäder som
cirkulerats. En nusvensk frontieranda kan förnimmas ...

Bleve det inte billigare att låta husen stå som de gör och bara lägga
upp fyllemassor längs byggnadernas ytterväggar, (i stället för vid den
södra infarten till Vänersborg) så att första våningen täcks och en la
gom rundad kulle skapas. På detta sätt trollas en radhuslänga i två vå
ningar med en källare fram. Alternativet vore att täcka två våningar på
sådant sätt att två källarplan bildas. Så chict! Detta kunde bli en mycket
exklusiv lösning.

Tänk, så käckt, att ha milsvidd utsikt från sitt radhus' uteplats och
täppa. Barnen får dessutom fina kälkbackar som kan övervakas av de
förtjusta föräldrarna från frukostbordet. Den något platta och enahanda
naturen i Torpaområdet skulle nog vinna på en småkullig bebyggelse.
Och husen naturligtvis. Radhusen skulle bli betydligt större, men till ett
lägre pris. Man trixar ju dessutom till en källarvåning eller två. Och en
sådan kan hyresgästerna ha stor användning för. De kan göra som
Grottbjörnens folk eller som många villaägare, det vill säga, leva en
stor del av sina liv i den trygga grottan/källaren. Där kan det tittas på
TV, vävas, eldas i en braskamin på en fäll, eller monteras en mysig bar
med tillhörande vinkällare. I det undre källarplanet odlas champinjoner
eller framställs Gorgonzolaost. Momentant kan man också fylla sin
källare med vatten och bjuda in till Venedigmaskerad.
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Under året har Vänersborgs Söners Gille enga$erat sig i stadens vård
och förkovran, oförtröttligt och med sin Förste Alderman Stig Larsson
i täten. Ja, som ni väl säkert redan vet så har denne man alltid haft ett
uppseendeväckande stort intresse för gummi, lack och läder. Men han
är ju en sådan finkänslig person och håller en låg profil så han talar inte
gärna om saken. Men så är det. Lille Stig hade just vuxit ur fallhatt och
kolt då han började intressera sig för bilar. Sitt första exemplar sålde
han redan år 1957 förresten.

Ett sjukt fett röj skulle det bli, typ. En verklig millenniefest, en i
raden av dessa festivaler, parader, partaj och offentliga kalas, för många
en nödvändig rituell utlevelse, en sentida stamrit. Kommunen rustade
för nyårsfirande år 2000. Det hela började för ett år sedan, pengar an
slogs, fyrverkerier och artister skulle det bli. Gillet ingick i festkommitten
och lyckades engagera före detta vänersborgaren Erik Blix. Sedan kom
de kommunala förberedelserna av sig med motiveringen att var och en
skjuter i alla fall upp sina egna raketer.

Men till pyrotekniska aktiviteter fodras numera polisens tillstånd.
Undrar om polisadministrationen har tänkt på detta och kraftsamIar i
tid så allmänheten erhåller sina tillstånd. Annars får raketuppskjutningen
på nyårsnatten skjutas upp. Den kristna nyårsnattens raketuppskjutning
kommer inte till stånd utan polistillstånd, och ett sådant vill ju alla själv
klart ha. För inte lever väl Du, käre Gillesbroder, efter parollen att inte
blanda in myndigheter i ditt privatliv; allt blir då bara dyrt och besvär
ligt.

Tillbaka till nyårssatsningarna. För ungdomarna blev det inget fett
röj utan i stället ännu ett kafe i centrum. Idag finns det fem stycken bara
efter Edsgatan (= Gågatan på nusvenska). Fortsätter etableringen av
kafeer i denna takt har dessa snart förfelat sitt syfte; det att man på
kafeer skall träffa andra, prata och utöva sin sociala kompetens. Om två
år är kafeerna så många så att vänersborgsbefolkningen bara räcker till
för en gäst per näringsställe. Så fort det nya ungdomskafeet öppnar
ämnar emellertid Gillets smakpatrull, liksom Guide Michelin, typ, smyga
sig på, softat å cool, och bedöma både miljö och kaffe.

Vänersborgs torg skall byggas om, och Gillet är remissinstans. - "För
tio millioner återställs torget till vad det är idag," som Förste Ålderman
så vist uttrycker saken.
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Man bör vara rädd om sina pampiga torg, särskilt om de ligger i en
"kulturaxel". Man bör lyssna på platsens ande. Torget är stadens hjärta,
en plats där dåtid och nutid möts. Det skall vara både funktionellt och
sensuellt utan det krimskrams, som tillfälligtvis är på modet. Torget
skall möjliggöra för rutiner och ritualer att växa fram. Vänersborgs torg
har varit ett torg med välavvägda proportioner, ett strikt torg som ingick
i en medveten stadsplan med regelbundna kvarter och raka, jämnbreda
gator. Vad skulle Vitruvius, Alberti, Bernini, och de andra grabbarna
säga om detta?

Ett säkert vårtecken i Vänersborg är när de mobila musikkårerna släpps
ut i full frihet på gator, planteringar och torg. Då marscherar de kors och
tvärs genom staden. Så är det på Valborgsmässoafton, Första Maj, Mu
sikens Dag, Folknykterhetens Dag, Skolavslutningsdagen och allt vad
de vårliga musikkårsdagarna heter. Roligt är det med festivitas. Förr
bildades det alltid en "sotarparad" runt alla musikkårer. Numera är denna
sed nästan helt borta. Leden har glesnat. Knappast någon tittar ens ut
genom fönstren när Stadsmusikkåren väcker oss med sin "Sköna maj".
Med ett undantag, nämligen, på Skolavslutningsdagen, då de sommar
klädda barnen, med flaggor i händerna, och med sina fröknar i folk
dräkt och med klingande spel tågar till kyrkan, då, då, vill alla vara med
och titta.

Nykteriets Dag firas alltid på Kristi Himmelfärdsdag. Nykterhetsrö
relsen har det inte lätt, med nya kontinentala vanor bland vänersborga
ma och med taxfreespriten på upphällning överallt. Leden har glesnat
även inom nykterhetsrörelsen. Man brukade ha medlemmar som ställde
upp i vått som torrt. I år regnade det på Folknykterhetens Dag så få kom
till logen "Trygghet" på Vallgatan. Där firades i alla fall med läskande
Godtemplardricka. Ett nyktert firande i blötan och bland glesnande led.
Man skålade för Absint friends.

En person som i hög grad förknippas med flygande fanor och kling
ande spel är Gillesbrodern och barrikadkämpen S Gunnar Peterson (s).
Han har i många år kämpat med fanskapet.

S Gunnar har burit den väderspända svenska fanan framför mången
musikcorps. Med den äran, spenstigt, raskt och taktfast. Men detta är
inget att förvånas över. I somras satte han Vänersborg på den internatio
nella sportkartan genom att erövra en silvermedalj i 50 meter bröstsim
vid Polis- och Brandmanna- VM i Stockholm. Bra gjort! Dessutom inne-
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har Sven Gunnar Peterson från 1940-talet två oslagna vänersborgsrekord
på 100 och 200 meter bröstsim.

Detta, ungdomar, är två utmaningar för er att under nästa årtusende
försöka slå, gör som S Gunnar; simma så ni blir blå!

Vänersborg är en gammal militärstad. Staden grundades under en tid
då Göta älv var riksgräns. Den enda gränslinje som Sverige hade där
man kunde se "fienden" i vitögat varje dag. Vänersborg utgjorde cen
tralort för försvaret i väst, med sin lilla garnison, bristfälliga skansar,
hamn och kronobageri. Garnisonen skulle i skarpt läge kunna förstär
kas till en arm6kårs storlek. Västgöta- Dals regemente hade sitt öv
ningsområde framför Scandic Hotel och senare flyttade Kungliga Väst
göta regemente, 16, till staden.

Under första världskriget slog sig ett flygspaningsdetachement ner
kring Q8 macken vid Gropbrovägen, och under andra världskriget ut
gjorde Vänersborg åter en hörnsten i en befästningslinje, som skydd för
Göteborg. Efter kriget förlades försvarsområdesstaben till staden.

Rester av denna har funnits kvar tills nu, då någon tomhylsa bestämt,
att de sista resterna av den ordinarie Försvarsmakten skall utrymma
Vänersborg. Överstelöjtnant Lars Carlsson tågade ut med sin lilla gar
nison, likt en återtågets hjälte. Kvar står ministären Persson och myser
i solen. Men man måste gilla läget. I Vänersborg verkar
frivilligorganisationerna fortfarande, numera, med kommunens hjälp,
samlade under ett tak, i dessa nerdragningstider fiffigt nog grupperade
alldeles intill Lotta Sparköp.

Så föll semestertiden in igen. Den började regning och kalL Vänern
steg av allt regnande och blev bara större. Men det var bra för turismen,
för mer vattenyta betyder ju mer fiske och mer plats för båtsport och
bad. Turistfolket gnuggade händerna. Vänerlandsturism skall det ju sat
sas på. Ja, i den regionala turismutvecklingsstrategin är målet att Västra
Götaland skall bli den mest besökta turistregionen i Skandinavien.

Vänersborg har goda förutsättningar att kapa åt sig en del av kakan.
Bara vi kunde få fler turister att handla och att bo här. En del stannar
faktiskt och övernattar. På Ursands campingplats till exempeL Ett exo
tiskt ställe för kontinentala besökare, med barrskog och hus byggda av
tjärade timmerstockar. Visserligen är badvattnet kallt men det finns
mycket vass längs stränderna och i vassen kan det finnas gädda. De är
ju vilda gäddor tyska turister vill ha, inte inplanterad ädelfisk, för så
dana har man hemma.
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I bästa fall kan det bli lika trångt och gosigt på Ursand som på vilken
europeisk campingplats som helst. Turismen brukar ju kallas för värl
dens största industri, dessutom, i stark tillväxt. I Tyskland köps just nu
osedvanligt många husbilar, det kan ha att göra med Öresundsbron.
Kanske kan vi förvänta oss en kraftfullare rännil av turister nästa sä
song, trots att Sverige är ett utpräglat "både- och -samhälle", alltså har
både världens högsta skatter och dessutom allt högre avgifter och taxor.
Lev som en nomad, i Ursand, med camping och bad!

Titta, överallt likadana bilar. En del har visserligen gula, andra svarta
nummerplåtar, men de flesta är dock vita med svart text. Likadana hus
vagnar och förtält, likadana underkläder på likadana tvättlinor och lika
dana grillar och ölburkar. Med sömnen kvar i ögonen och håret på ända,
traskar människor bärandes på handuk och necessär, på väg till den ge
mensamma duschen, efter att de satt fast den tyska, holländska eller
danska flaggan på husvagnsgaveln, alla gör likadant, ungefär samti
digt. Frukostljud från hundratals familjer hörs. Skramlet från kökslådor.
Förmaningar. Ett gläfsande, ett glädjetjut. Det är roligt och tryggt att
höra att andra är likadana som en själv. Överallt stökar människor med
sitt, med sin lilla värld, tillsynes oberörda av att andra lever sina liv på
en armlängds avstånd. Detta är paradiset. Detta är lyckan. Lyckan är att
vara många. Ju fler man är desto roligare är det. Precis så är det. Så är
det också på Gillets möten. På Ursand kan man se samma flockbeteende
som i köpruschen på Trestad Center. Flocken jagandes mat, flocken i
vila...

Det värsta är om turisterna, från utrikes belägna länder, har med sig
sina soppor och sin Steinhäger Uhrquell, så att de bara använder sig av
våra sopställ. Men något har de väl glömt hemma får vi väl tro? Kanske
lossnar också en och annan skosula här i kleine Berlin om vi har tur.
Vänersborg får då möjlighet att lägga på en sula.

En vacker dag, en sådan där dag som stan' känns tom på folk, bara
hemtjänstens små vita bilar pilar omkring och känslan av att vara den
ende kvar känns påtaglig, inte ens rökarna står på sina balkonger, en
sådan dag, i september, återinvigdes Vänersborgs bibliotek. Duktiga lä
rare och elever från Musikskolan var där och underhöll publiken med
sång och spel. Kaffe, saft och vatten, smörgås och tårta serverades.
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VÄNERSBORGS BIBLIOTEK, smakpatrullens bedömning: själv
servering, gott kaffe, + för glad musik och god tårta.

Lokalerna har fått en ansiktslyftning. Likt en fågel Fenix har biblio
teket återuppstått ur damm och bråte. Under byggtiden lärde sig perso
nalen och låntagarna förstå vad begreppet tegelstensroman står för. Det
nya biblioteket skall fungera ännu mera som en självbetjäningsbutik,
men det är ju inget att förvånas över. Systembolaget som är fastighetsä
gare har ju goda och tidiga erfarenheter av sådant från just denna lokal.

-"Det är inte bara ett bibliotek, det är ett helt kulturcentrum som vi
inviger idag", sa kommunfullmäktiges ordförande Bengt Holmkvist när
han återinvigde. Mycket folk trängdes, blommorna lyste, personalen
prunkade och den goda kaffesmaken i munnen räckte hela invignings
ceremonin. Gillesbrodern och typografen Kurt Andersson, han som är
en viktig faktor för att Gillets årsskrift punktligt skall utkomma, och
två kumpaner sågs tuta i bibliotekets trappa redan före lunch. Det var
nämligen så att Kurt Andersson, Göran Andreasson och Åke Fager
ström med festliga fanfarer och med extra långa och eleganta fanfar
trumpeter med pyramidabIa mått, som riktiga Aidatrurnpeter, officiellt,
blåste in nyinvigningsceremonin och bibliotekschefen Eva Boberg, med
make i Gillet, tände här under symboliskt belysningen.

-"Det känns skönt att vara tillbaka hemma igen" yttrade Gillesbrodern
och ambassadören Bengt K Å Johansson innan han med generös hand
delade ut stipendium ur sin egen fond för främjande av konst och konst
hantverk i gamla Älvsborg. Årets stipendiat var vänersborgs
konstnärinnan Yvonne Swahn, som fick både check och diplom. Hon
ser så trevlig ut, Yvonne, så att årskrönikören har tänkt föreslå henne
för inval i Vänersborgs Söners Gille. Jag skall vid tillfälle prata med
direktionen om detta... Vi, Gillet, måste följa med i tiden och också
kvotera. Varannan damernas. Kvotering är ju så politiskt och moraliskt
korrekt just nu. Ja, det är så mycket moral förknippad med kvoterings
resonemanget ett det till och med är på sin plats att tala om dubbel
moral. Hursomhelst musorna, historiens gudinnor, kommer att tacka
oss om vi kvoterar.
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A propops musar så har bibliotekets IT- avdelning, som sig bör, ut
vidgats. Även andra elektroniska media har stulit utrymme från böck
erna. Så länge politikerna håller fingrarna borta är Nätet en välsignelse
för många förtryckta världen över, så även för ungdom i Vänersborg.
Man har på Nätet också tillgång till gratisböcker som, om man vill, kan
läsas i en E-bokläsare i sängen, så att man kan få sin "bok" i huvudet
som man är van vid innan man somnar.

Förr var biblioteken stolta över sina halvfranska band, idag är det
bredband som gäller för hela slanten. Vi vänersborgare lånar få böcker
och det lär bero på låga bokanslag, men kanske också på att Vänersborg
har en ovanligt välsorterad bokhandel. Många presumtiva låntagare är
säkert också med i bokklubbar som nischat in sig på något specialom
råde. Fram för livslångt lärande på biblioteket l

Så var det det daxet igen. Nå't så söppas produktiv han är vår Gilles
broder, knoppsarbetaren Håkan Lind. Han copywriter, sjunger, skriver
visor, kör bil, springer, skidar, musicerar och försitter aldrig ett tillfälle
att torgföra Vänerns pärla, det vill säga, Vänersborg, marknadsförare
som han är. Håkan har många strängar på sin lyra. En ny bok är under
produktion, den tredje på kort tid. Linden har satt press på tryckaren för
att boken skall utkomma under detta årtusende. "Vänersborg - minnen,
miljöer, människor i Vänersborg under fyra sekler", heter den. Full rulle
på valsarna alltså. En bok blir det som med fördel kan utöka bibliote
kets innehav av dylika.

I oktober, var tiden kommen för avskedspredikan av Vänersborgs
kyrkoherde, kontraktsprost Nils Hjerten. Nio år har han kämpat med
och för våra själar. En tillvaro i ömsom vin ömsom vatten. Kyrkan var
fullsatt och trängseln vid nattvardsgången, d.v.s. mittgången, var inte
sämre än den i Sankt Peterskyrkan. Antalet ficktjuvar skilde dock till
Vänersborgs fördel. Gåvorna, blomsterbuketterna och avskedstalen var
många. Det lödigaste kvädet levererades av Gillesbrodern och kyrko
fullmäktige Jan Brattwall. Sedan följde kaffestund i församlingshemmet,
med mycket mingel mellan stadens kyrkofäder, kyrkoherden och många
församlingsmedlemmar. Det var i sanning trångt i stolgången denna
dag. Full aktivitet, ingen satt med armarna i kors. Jaa, det var verkligen
trångt om saligheten.

VÄNERSBORGS FÖRSAMLINGSHEM, smakpatrullens bedöm
ning: kyrkkaffe i församlingshemmet är en av våra verkliga klassiker,
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gott kaffe, de torra småkakorna alstrade många stickiga små smulor
som sågs borstas bort av flinka fingrar, + för Brattwall.

Inför millennieskiftet har Svenska Kyrkan bråda dagar; skilsmässan
från staten, nya lagar och en ny roll att spela. Jubelår i den katolska
grenen, som beräknas innebära intensifierade pilgrimsvandringar och
30 millioner turister i Rom. Sverige har uppmärksammats lite genom
att den Heliga Birgitta, av Påven, utsetts som en av tre kvinnor, att bli
europeiskt skyddshelgon. Heliga Birgitta som förresten fick sina reli
giösa uppenbarelser i Lödöse, på vägen mellan museet och pizzeria
Delikat Kebab och Grill.

Kampen om själarna hårdnar. Även Svenska kyrkan måste populari
sera sig, modernisera sig. Så har man också slutit avtal med annonsby
rån "Spirit" för att få hjälp med att föra ut sitt budskap över Sverige, det
som förr klarades från predikostolarna. För Vänersborgs del betyder
anpassningen att området för en muslimsk begravningsplats har utsetts
vid Katrinedals kyrkogård, i ett lämpligt område med jungfruerlig mark.
Den vackra Strandkyrkogården rustas för att bli mer sacral. En ny min
neslund anläggs och de fyra evangelisterna placeras ut på stenplattor,
liksom en kristusgestalt på Vassbottens vatten. Kristusstatyn kan dock
på ett generande sätt komma att krocka med en cykelväg som skall dras
förbi, men stadens fäder, och kyrkans, kommer säkert på en smakfull
lösning.

En andlig hotbild utgjorde kanske den guru som i vintras damp ner i
Vänersborg. Han satte in stötar mot åtta vänersborgskvinnor. Med gurun,
barfota, iförd turban och utrustad med ett präktigt skägg och kvinnorna
knästående i ring runt omkring honom, lyckades de tillsammans skapa
mycket positiva energiflöden. Guruövningarna var lika mycket andnings
övningar som andliga övningar, tydligen.

Nu vill årskrönikören tacka för sig, den avtalade treårsperioden är
till ända, och mer kan man knappast heller begära att få för 48.000,
skattefritt visserligen, men i alla fall ... Det har varit roligt att ta' Er med
på rundvandringar bland smått och stort i Vänersborg, att få blända Er
en stund. Men nu är det dags att släppa fram ungdomen ... En sak till;
en ungdomlig gestalt som i hög grad månar om oss vänersborgare och
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vårt välbefinnande är Gillesbrodern och intendenten Roy Johansson.
Bakom hur många evenemang i Vänersborg har inte Roy stått? Evene
mang som gett oss vänersborgare förströelse och avkoppling. Evene
mang som vi kanske tar för givna, att de bara skall finnas där. Men så är
det inte, ingenting gör sig som bekant självt. För Roy Johansson är ald
rig något omöjligt, allting fixar sig, han är först på plats och den siste
som överger skutan.

Heder år Roy Johansson och åt alla andra, som kämpar mot ett
Pensionopolis, men för ett levande Vänersborg och dess fortbestånd!

Allhelgonaafton 1999

Peter Nissen
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MINNESRUNOR 1998 - 1999

Under tiden juli 1999 t o m juni 2000 har 8 Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra
bortgångna Gillebröders minne.

Överpostiljonen Kurt Allan Astolf Ericson. född i Vänersborg
den 26 april 1913, avled i sin födelsestad den 10 oktober 1999.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg anställdes han vid stadens
postkontor, som då var beläget i gamla Riksbankshuset.
Han började som brevbärarbiträde och efter genomgångna
utbildningar och avlagda prov befordrades han till
brevbäraraspirant, brevbärare, postiljon och överpostiljon. I de
två sistnämnda befattningarna tjänstgjorde han vid järnvägens
postkupevagnar. Då omsättningskatten infördes på 1960-talet
erhöll Allan Ericson en befattning vid skatteavdelningen, som
då tillhörde Postverket. Denna befattning innehade han fram till
sin pensionsavgång.<
Allan Ericson var under hela sitt vuxenliv en intresserad och
uppskattad medlem av Frimurareiogen RätaVinkeln i Vänersborg.
Han bar på ett starkt intresse för sin hemstad och var från bildande

medlem av Kamratföreningen Gamla Kokhusare, där han under många år verkade som arkivarie.
Idrottsintresset väcktes redan i ungdomsåren och han följde noggrant med vad som hände på
idrottsarenorna i vår stad och ute i den stora världen.
Inträdde i Gillet 1955.

Arkivchefen vid Albert Bonniers Förlag, Yngve Rydho1m, född
den 20 juni 1922 i Vänersborg, avled i Vaxholm den 22 november
1999. Efter studentexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk 1942, bedrev han akademiska studier vid Högskolan i
Göteborg under åren 1949 - 1954. Under åren 1966 - 1967
genomgick han akademisk kurs för förlagsdirektörer vid
Stockholms Högskola. Under åren 1945 - 1949 var han anställd
vid tidningen Bohus-Posten i Uddevalla och vid Lysekilsposten.
Sistnämnda år erhöll han anställning vid Göteborgs-Tidningen,
som han innehade fram till 1963 då han vann anställning vid
ÅhIen & Åkerlunds förlag. 1966 tillträdde han en befattning vid
Albert Bonniers förlag, där han 1975 utsågs till chef för förlagets
arkiv, en befattning som han innehade intill sin pensionering 1987.
Under åren 1955 - 1962 var han på sin fritid redaktör och ansvarig
utgivare av Göteborgs Segelsällskaps tidskrift Seglarbladet.

Yngve Rydholm bar med sig ett starkt engagemang för hemvärnet och sedan 1971 var han
hemvärnschef i Vaxholm, var vice ordförande i Stockholmsavdelningen för Hemvärnsbefälets
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Riksförbund pch tillhörde Stockholms Kustartilleriförsvarshemvärns förtroendenämnd. 1981
tilldelades han Hemvärnets silverplakett och 1984 Hemvärnets silvermedalj.
Han har varit vice ordförande i Vaxholms Fritids- och Kulturnämnd. Hans favoritsysselsättningar
på fritiden var trädgårdsskötsel och båtsport med specialitet navigation och var inbiten samlare av
konstnärligt illustrerad svensk skönlitteratur.
Yngve Rydholm har även hunnit med att författa ett tiotal böcker inom sjösportområdet och har
översatt ett tjugotal böcker, såväl skönlitteratur som fack, från engelska, tyska och danska.
Inträdde i Gillet 1984.

Biblioteksrådet Nils Vilhelm Sandberg, född den 9 december 1911
i Vänersborg, avled den 2 december 1999 i Göteborg. Efter avlagd
studentexamen 1930 studerade han vid Göteborgs universitet,
där han 1932 avlade filosofie kandidatexamen och 1933 filosofie
magisterexamen. 1944 avlade han vid samma universitet filosofie
licentiatexamen. Efter diverse lärartjänster och anställningar vid
Statens utlänningskommission under åren 1937 - 1946 anställdes
han vid Göteborgs Stadsbibliotek, där han blev amanuens 1947,
bibliotekarie 1954 och förste bibliotekare 1958. I denna befattning
kvarstod han då biblioteket övergick till att bli
universitetsbibliotek. 1973 utnämndes han till biblioteksråd.
Genom hela sitt liv var Nils Sandberg en bokens man: boksamlare,
bokhistoriker, bokvårdare. Förutom böcker var personhistoria ett
av hans stora intressen. Fram till sitt frånfälle höll han reda på
personuppgifter över eleverna vid Vänersborgs Högre Allmänna

Läroverk. 1961 utgav han, tillsammans med rektor Ernst Lundberg, den innehållsrika och omfattande
matrikeln 1821 - 1947.
Han var en av grundarna till Föreningen för Västgötalitteraturen och var under tiden 1962 - 1993
styrelseledamot i föreningen och redaktör för tidningen Västgötalitteratur.
Andra områden där Nils Sandberg hade stora kunskaper var botanik, zoologi, klassisk fornkunskap
och klassiska språk. Han har författat och utgivit ett femtiotal skrifter berörande skolväsendet i
Vänersborg, biblioteksväsendet, kulturhistoria, klassisk arkeologi och språkvetenskap.
Nils Sandberg var hedersledamot i Göteborgs tandläkarsällskap och i Föreningen för
Västgötalitteratur.
Inträdde i Gillet 1934.

Telegraftjänstemannen Inge Lindberg, född i Vänersborg den 24
december 1921, avled i sin födelsestad den 16 februari 2000.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg genomgick han
Folkhögskola och vann 1945 anställning vid Televerket, en
befattning som han innehade under hela sitt yrkesverksamma
liv.
Inge Lindberg var under hela sin levnad intresserad av
utvecklingen av vår stad och var väl insatt i sin hembygds historia.
Intresset för idrotten bar han med sig från barndomen.
Han var mycket musikalisk och var engagerad i vår stads kulturliv,
bland annat som mångårig och uppskattad sångare i vår flitiga
och populära ABF-kör.
Inträdde i gillet 1960.
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Direktören Sune Charles Gustav Wetterlundh, född i Vänersborg
den 11 februari 1904, avled i Malmö den 15 april 2000. År 1922
tog han studentexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk och påbörjade samma år sina studier vid universitetet i
Lund, där han 1925 avlade juridisk kandidatexamen. Under åren
1926 - 1928 tjänstgjorde han som tingsnotarie vid Nordals
Sundals- och Valbo domsaga, som hade sitt kansli i Vänersborg.
1929 anställdes han vid Länsstyrelsen i Älvsborgs län där han
1938 befordrades till förste länsnotarie och 1944 till länsassessor.
Efter andra världskrigets slut fick Sune Wetterlundh erbjudande
från, "Det segrande lejonet av Judas stam" kejsaren Haile Selassie
II, att som kvalificerad expert medverka vid återuppbyggnaden
av staden Etiopien, som efter det italienska anfallskriget slagits i
spillror. Efter moget övervägande antog Sune Wetterlundh
erbjudandet och 1946 flyttade han tillsammans med familjen från

Vänersborg till Addis Abeba. Efter två framgångsrika år fyllda av välståndsbringande arbete med
lagstiftningsfrågor och kraftverksplanering återvände familjen till Sverige, där Sune Wetterlundh
1948 tillträdde befattningen som landssekreterare vid Länsstyrelsen i Malmöhus län. 1956 tillträdde
han som verkställande direktör vid Sydkraft, en befattning som han innehade fram till 1970. I
denna befattning utförde han stora och engagerade insatser för kärnkraftens utbyggnad, bland
annat vid byggandet av kärnkraftsverket i Oskarshamn och vid planeringen av Barsebäck.
Sune Wetterlundh var även medlem i Svenska Kraftverksföreningen och i Statens Atomdelegation.
Sedan 1949 var han medlem i Travellers Club i Malmö, och var under trettio års tid dess ordförande.
Inträdde i Gillet 1928.

Avdelningschefen Einar Sandelmark, född i Vänersborg den 3
juli 1910, avled i sin födelsestad den 23 maj 2000. Efter genom
gångna skolor i Vänersborg vann han anställning som kontorist
vid Nydqvist & Holm AB i Trollhättan, där han avancerade till
avdelningschef. En befattning som han innehade intill sin
pensionering 1975.
Under hela sin levnad följde Einar Sandelmark, med stort intresse
utvecklingen i vår stad och var väl bevandrad i stadens historia.
Han ägnade mycket av sin fritid till att i skrift berätta om
människor och bebyggelse från 1900-talets början och fram till
våra dagar. Speciellt riktade han in sig på nordstadens kvarter,
där han själv var född och uppväxt. Hans berättelser finns utgivna
i ett stort antal skrifter. Redan i tidiga ungdomsår väcktes hans
intresse för idrott, framförallt fotboll, som han aktivt utövade
inom Vänersborgs Idrottsförening.
Inträdde i Gillet 1978.
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Maskinisten John Yngve Svärd, född i Vänersborg den 12 oktober
1916, avled i Sibräcka, Tjörn, den 2 juli 2000. Efter avslutad
skolgång i Vänersborg, erhöll han anställning vid A.F. Carlssons
Skofabrik, där han arbetade fram till 1940. Då flyttade han över
till Tändsticksfabrikens gamla lokaler, där Televerkstaden började
sin verksamhet i Vänersborg. Där vann Yngve Svärd befattning
som maskinist. En anställning som han innehade fram till sin
pensionering 1976.
Som de allra flesta Östrahagapojkar var Yngve Svärd intresserad
och engagerad i vår stads idrottsliv. Inom Vänersborgs
Idrottsförening deltog han under många år som aktiv
bandyspelare, lagledare och domare. Före sin pensionering
ägnade Yngve Svärd stor del av sin fritid åt den egna motorbåten
och sommarstugan i Timmervik.
Inträdde i Gillet 1942.

Vaktkonstapeln Bo Torsten Werner, född i Vänersborg den 26
mars 1936, avled i sin födelsekommun den 4 juli 2000. Efter
genomgången skolutbildning i Vänersborg anställdes han vid
Televerkstaden, där han verkade som montör fram till 1954, då
han anställdes som tjänsteman vid Statens Järnvägar. Efter några
år tillträdde han en befattning som vaktkonstapel vid
Fångvårdsanstalten i Vänersborg. Bo Werner tillhörde då den
fjärde generationen av den anrika fångvårdarsläkten Werner i
Vänersborg. Han tjänstgjorde som vaktkonstapel fram till 1989.
Under åren 1980 - 1993 drev han tillsammans med hustrun Eivor
Idrottsbaren under vinterhalvåret och Ursandstugan under
somrarna.
Under hela sin levnad hyste Bo Werner ett starkt intresse för
idrott. Under många år var han aktiv inom sporterna fotboll,
handboll och bordtennis, där han representerade Fänglands LF
Inträdde i Gillet 1972.

S. Gunnar Peterson

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

Skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.
(Anita Hallden)



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
LO.m. 30/6 1999

Hedersledamot: Palmström, Nils

Födelse- Inträdes-
år år

ABELSON, ROLF, Vänersborg .
ADOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg ..
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö ..
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg ..
AHLBERG, ANDERS, Servicetekniker, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem ..

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare ..
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem .

* AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHLSTRÖM, PÄR, Sigtuna .
ALBINSSON, LARS, Servicetekniker ..
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ..
ALFREDSSON HÅKAN, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .
ALMGREN, BENGT, Frändefors .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg ..

* ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Vänersborg .
AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .

** ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ..
ANDERSSON, BERNE, Vänersborg ..

* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ...
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg ..
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .

* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
ANDERSSON, CLAES GÖRAN, Tapetsör ..

* ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, Brålanda .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg ..

* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg ..

1954
1963
1935
1920
1966
1965
1944
1968
1923
1952
1968
1948
1951
1956
1945
1945
1947
1940
1940
1917
1923
1944
1940
1957
1923
1963
1945
1937
1915
1946
1949
1950
1912
1977
1953
1925
1944

86
95
75
96
80
78
58
78
58
98
99
75
95
76
96
94
88
74
92
43
80
97
74
88
83
83
55
99
51
84
85
98
83
83
74
82
81
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ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ..

* ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg ..
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön ..
ANDERSSON,· MARCUS, Magisterekonom, Vänersborg ..
ANDERSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ..

** ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ..
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ..
ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud ..
ANDERSSON, STIG, Vänersborg ..

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg ..
ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg ..
ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg ..
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ..
ANDERSSON, TOMMY, Affarsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ..

* ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ..
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg ..
ANDREEN, FREDRIK, Vänersborg ..
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREEN, ROBERT, Vänersborg ..
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg ..
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ..
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön ..
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan ..
ARFwIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..
ARVEKLEV, LEIF, Vargön ..
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ...
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ..
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg ..
* BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg .

BACK, KURT, Pensionär, Vänersborg ..
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg ...
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .

t BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg .
BENGTSSON, BENGT ÅKE, Distriktschef, Vänersborg ..
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .
BENTON, GUNNAR, Projektledare, Hisings backa ..
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg, ständig medlem ..
BERG, LENNART, Vänersborg .

1942
1972
1940
1930
1926
1958
1973
1967
1912
1919
1928
1926
1936
1947
1938
1918
1936
1932
1928
1950
1950
1914
1927
1971
1942
1976
1924
1942
1942
1964
1936
1943
1950
1952
1949
1921
1927
1932
1934
1931
1956
1957
1928
1956
1934
1936
1968
1950

90
97
80
59
80
93
83
98
82
35
76
94
94
80
94
45
87
88
83
75
83
55
83
99
82
99
75
90
90
90
90
98
98
96
75
81
60
73
63
93
83
89
89
97
76
97
68
94
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BERGENHEIM, KLAS, Lund .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .

* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, NIKLAS, Vänersborg ständig medlem .

* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERNLING, JOACHIM, Advokat, Göteborg ..
BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, F.stationsinspektor, Vänersborg .
BERTzEN, SVEN, Platschef, Vänersborg .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg .
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJÄRUDD, MATS, Halmstad .
BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara ..

* BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .
BJÖRNDAHL, YNGVE, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg ..
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn ..
BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Vänersborg ..

* BJÖRNBERG, MAURITZ, Karnr., Vänersborg Bisittare i styrelsen .
* BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ..

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOM, TOMAS, Vänersborg , .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

* BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ..
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg ..
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg , ..
BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön ...
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
BOBERG, MARKUS, Studerande, Vänersborg ..

* BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem ..
BOHLIN PONTUS, Civ. ing., Huddinge .
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Vänersborg ..
BOMAN, MERRIL, Direktör, Stockholm ..
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg ..
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg ..
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg .

1970
1974
1943
1967
1970
1973
1937
1930
1933
1950
1942
1960
1957
1922
1916
1926
1938
1918
1918
1945
1939
1926
1925
1945
1948
1968
1927
1929
1953
1929
1965
1964
1973
1912
1941
1960
1908
1939
1982
1946
1972
1923
1968
1948
1953
1940
1936
1942

96
76
55
76
76
98
72
48
96
80
80
99
97
89
82
84
75
85
83
98
97
60
97
88
82
94
54
54
77
80
95
98
83
54
77
77
77
94
87
92
87
55
95
94
90
85
94
91

73



74

VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS

I VÄSTRA GÖTALAND



BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg ..
* BOGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg ..

BYSTRÖM URBAN, Kriminalvårdare, Vargön .
* BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg ..

BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg ..
* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .

CARLEN, BENGT, Vargön .
CARLSSON, ALLAN, Frändefors .
CARLSSON, ENAR, .
CARLSSON, INGE, Ed. Landstingsdirektör, Vänersborg .
CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön .
CARLSSON, ROGER, Vargön .
CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg .
CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .
CEDERQUIST, PÄR .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .
CRANTZ, CURT GÖRAN, Po!.mag, Vänersborg .
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg .

* DAFGÅRD, BENGT, Arbets!. Vänersborg ständig medlem .
* DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby ..

DAHLBOM, ERIK .
* DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ..

DAHLGREN, EBER, Vänersborg .
DAHLGREN, INGVAR, Verkstadsarb,Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .
DAHLQVIST, JONSSON, ANDREAS, Stud., Göteborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DAVIDSSON, ROLF, Vänersborg .
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
DRUFVA, ULF, Vänersborg .
ECKERWALL, ÅKE .

** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby ..
EK, CARL-GUSTAF, Tekno1ogie doktor, V Fröiunda .

** EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg
innehavare av Gillets medalj (1995) .
EK, LARS-ANDERS, Teo1ogie kand., Lidköping .
EKDAHL, BO, Stadsbyggnadschef, Vänersborg .
EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg .

* EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, HÅKAN, Frändefors .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKLIND, LARS, Major, Uddevalla ..
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ..

* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .

1927 91
1928 74
1962 97
1946 67
1976 85
1932 67
1947 83
1940 98
1924 99
1929 98
1959 96
1943 96
1957 96
1942 96
1933 90
1944 99
1926 86
1958 90
1927 94
1939 50
1919 67
1971 99
1918 55
1926 89
1945 95
1945 85
1975 96
1965 67
1948 97
1957 71
1938 64
1935 96
1914 87
1950 97
1934 99
1919 44
1958 83

1924 50
1954 83
1927 89
1946 97
1935 73
1951 98
1963 87
1957 74
1937 80
1949 74

75
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* EKSTEDT, THOMAS, Bitr. områdeschef, Helsingborg .
EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg ..
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

** ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Stockholm .
ELGH, LARS-ERIK, Vänersborg ..
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg ..
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .

* EMANUELSSON ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMILSSON,SVEN ÅKE, Vänersborg ..
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Mariestad .

* ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem .

* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Ödeborg, ständig medlem .
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Ödeborg, ständig medlem .

* ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Uddevalla .
ENGLUND, OSKAR, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby .
ENGSTRÖM, HÅKAN, Vänersborg .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ..
ERICSSON, BENGT .

* ERICSSON, GUNNAR, V., Portvakt, Vänersborg ' ".
ERIKSSON, HENRIK, Järf<illa .
ERIKSSON, INGE, Vänersborg .
ERIKSSON, JOHAN, Trollhättan .
ERIKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg ..
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .

* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ..
ständig medlem, Gillevärd .
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .
ERIKSSON, MATS .

* ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg ..
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .

* ERIKSSON, ÅKE, Frisönnästare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg .
ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg ..
ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala ..

* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .

1951 65
1943 80
1930 75
1919 44
1947 98
1920 89
1922 89
1940 75
1916 51
1953 88
1931 98
1922 89
1943 47
1981 82
1949 49
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1985 85
1964 96
1935 85
1939 90
1944 54
1941 80
1930 99
1918 66
1964 97
1946 96
1973 93
1929 98
1966 66

1939 54
1964 80
1928 94
1945 88
1940 85
1967 99
1932 64
1938 88
1940 92
1921 58
1925 98
1941 97
1929 93
1923 88
1925 70

77



SÅ MYCKET KOSTAR LÄNESKYDD.

Du som har alla dina lån hos
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78



FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg ' .
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Mölndal .
FAGERSTRÖM, ÅKE, Musiklärare, Vänersborg .
FALK, CLAS, Arbetsledare,Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden ...
FASTH, GÖSTA, Linjemästare, Vänersborg .

* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg ..
FILIPSON, PETER, Stud. Vänersborg .
FLINK,BENGT, V Frölunda .
FLOBERG, TOMMY, Chaufför, Vänersborg ..
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg ..

* FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ..
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FREDMAN, EGON, Vänersborg .
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg ..

* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg ..
FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck .

* FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .
FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg ..

* FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla ..
FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Vamhem .

* FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
* FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvama .

FURBO, MATTlAS, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .

* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .
* GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg .

GELANG, PELLE .
* GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Tollhättan .

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .

* GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ..
GRANAT STELLAN, Antikvarie, Uddevalla innehavare av gillets
medalj (1998) .
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan .
GRANSTRÖM, LARS ..
GRANQVIST, KJELL, Vargön .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund ..

* GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .

1940 90
1942 76
1966 89
1939 98
1970 97
1935 83
1942 66
1948 83
1918 83
1926 74
1929 84
1947 94
1975 94
1936 85
1961 94
1953 77
1916 69
1934 84
1929 90
1970 83
1940 68
1922 76
1956 94
1923 69
1956 94
1916 71
1945 98
1920 81
1945 67
1927 67
1922 67
1972 94
1944 87
1939 71
1918 67
1945 99
1918 66
1939 77
1936 90
1920 55

1948 77
1938 94
1963 99
1932 97
1948 91
1933 93
1932 60

79
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- Att bo är inte gratis.

- A andra sidan kan
jag låna tryggare än

o •nagonsln.
Oavsett om du tar ett nytt bolån eller lägger om

ditt nuvarande bolån till oss kan vi ge dig:

• Även topplån med bunden ränta, så slipper du

oroa dig för räntehöjningar.

• Möjlighet att välja hur länge du vill binda

räntan, 3 månader till 16 år.

• Fritt Låneskydd (om du är under 55 och fullt

frisk). Vid dödsfall slipper de efterlevande ärva

skulden.

Dessutom kan vi erbjuda Lånelöfte, Energi

sparlån och förmånlig villa-/hemförsäkring mm.

Välkommen in till oss.



GRÖNROS, BERNT, .
* GULZ, LENNART, Adjunkt, Vänersborg ..

GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla ..
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHAN, '"
GUSTAVSSON, JOHN v., Postmästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors ..

* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, LENNART, ..

* GUSTAFSSON, PAUL, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .

* GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, THOMAS .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg ..
GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg ..
GÅRDEHALL, PER, Studerande, Vänersborg ..
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla .

* HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg ..
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

* HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg ..
ständig medlem. Kassafogde ..

* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ..
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan ..
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg ..
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg ..
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .
HALLBERG, LEIF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ..
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ..

* HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ..
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lahassistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg .
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg ..

* HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg .
HANSSON, H O LENNART, Personalman, Vänersborg ..
HANSSON, KURT ..
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg ..
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARRING, TORD, Hönö .

* HARLITZ, GUNNAR, sjöing., Vänersborg, ständig medlem .
* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..

1963 99
1939 54
1937 77
1926 90
1947 94
1961 99
1920 85
1958 92
1944 71
1929 99
1935 66
1930 88
1918 55
1969 99
1936 92
1937 90
1919 82
1945 97
1978 99
1920 94
1922 (66)74
1932 96
1926 94

1941 53
1946 68
1944 87
1926 93
1941 82
1944 94
1948 96
1931 86
1954 94
1945 76
1917 67
1934 76
1951 84
1966 83
1918 87
1924 52
1947 96
1932 99
1965 92
1929 79
1932 84
1940 95
1940 64
1943 64

81



BRUNNSBORRNING
Geologisk och geofysisk undersökning före borrstart, VLF-metoden.

Samtliga i branschen förekommande garantier. Paketpris.

Komp'letta Energibrunnar. Försäljning av värmepumpar.
Höglrycksinjektering av djupborrade brunnar för ökad vattenmängd.

•

Förmånliga Borrlån

."

Ring och prata brunn med

r Forsane Brunnservice
FRÄNDEf'ORS Tel. 0521-405 11
Mobiltfn 070-590 3687,010-287 36 87

HAv(", A ~AA kA(rh\jIT
(AU ,,' 'f for ("{tAMt ke'r!

Prinsfrisersalong
Kungsgatan 17, Vänersborg

S)(ODIGHOS
ifJ;B

Sundsgatan 9 Tel 170 30
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HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg ..
HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg ..
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg ..

* HEDEN LASSE, Ingenjör, Borås .
HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg ..
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .
HElDENGÅRDH, KLEIFf, Förvaltare, Frändefors .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg ..
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg ..
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg ..
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

* HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg .
HERMANSSON, JAN, Teol.dr., Lund ..
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ..
HESSELBOM, OLLE, Banktjänsteman Vänersborg .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HJALMARSSON, GUNNAR, Revisor Vänersborg ..
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem .
HOLM,LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön ..
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm ..

* HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ..
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg ..
HÅKANSSON, STEN, Direktör, Mellerud ..
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg ..

* HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla ..
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala ..
HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg ..

* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ..
* lDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .

lDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla ..
ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg ..
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg ..

* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
* JACOBSSON, GERT, Mätningsförrnan, Vänersborg ..

JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg .

1929
1938
1945
1938
1929
1935
1950
1934
1941
1943
1949
1957
1924
1934
1955
1916
1930
1957
1968
1949
1931
1939
1933
1962.
1957
1927
1996
1944
1937
1920
1953
1923
1918
1945
1921
1925
1922
1944
1926
1934
1932
1936
1932
1964
1941
1920
1939
1966

82
93
76
85
83
79
97
57
95
76
96
92
90
95
73
86
64
81
94
91
82
79
96
84
97
76
96
82
83
75
66
53
78
92
77
95
64
77
95
61
53
94
97
97
85
70
70
76

83



Lägg alla ägg
i en korg!

Ta ett samlat ,repp över dina bankaffärer
- allt från betalnin,ar till sparande.

Vi törs lova att du får en bank som

ska sköta och utveckla alla

dina ägg.
Vem vet, det kan

födas något nytt!

84

Börja med att boka en tid.

Du slipper stå i kö, du spar

din tid och du kommer

till rätt person.

O~Wf;l\{
) - för bättre service l

Handelsbanken
Edsgatan 27, Box 116,462 22 Vänersborg

Tel 0521-67010, fax 0521-64676
www.handelsbanken.se



* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsuit, Vänersborg ..
JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg ..

* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ..
JANSSON, STIG .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön ...
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg ..
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg ..

** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem .
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem .
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JODLOVSKY, KONSTANTIN .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Göteborg ..
JOHANSSON, BENGT, Vargön .
JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm .
JOHANSSON, BERTIL, Vänersborg .
JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman ..
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem ...
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ..
JOHANSSON, GERHARD, Officer, Såtenäs ..

* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ..
JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ..
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
* JOHANSSON, INGVAR, Byggnadsnickare, Vänersborg .

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ...
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, KENT, Arbetsledare, Vargön ..
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS-ERIK .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön .

* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg ..
JOHANSSON, PETER, Antikvarie, Vänersborg .

1936
1933
1938
1946
1947
1927
1945
1913
1941
1943
1947
1950
1940
1954
1927
1941
1945
1937
1936
1963
1959
1939
1976
1950
1970
1946
1933
1931
1922
1935
1925
1947
1928
1918
1937
1937
1927
1937
1939
1955
1944
1934
1936
1930
1962
1942
1942
1963

59
94
66
99
78
89
85
30
64
64
64
77
99
76
76
98
96
97
98
93
76
96
76
94
80
66
98
93
87
83
82
92
65
55
92
76
53
86
95
95
96
86
96
99
76
82
72
90

85
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VÄNERSBORGS MUSEUM
- Det museihistoriska museet -

Upplev världen på 1880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamling. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Öppet: sept - maj: tisd, torsd, lärd, sänd. 12-16, juni - aug: tisd, onsd,
torsd, lärd, sänd. 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 17 år: Fri entre
Telefon: 0521-600 62, 26 41 00

MEDICINHISTORISKA
MUSEET

VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är .pet:
Onsdagar 13~16,. sistasöndagen
varje måpad 13--16.
Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-276307.

86

~,.,REGIONMUSEUM
y VÄSTRA GÖTALAND



JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Stockholm .

* JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF .
JOHANSSON, ROY, Kultur- Turistintendent ..
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, STURE .

* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ..
JOHANSSON, SVEN-OLOF .
JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg ..
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ..
JOHANSSON, TOMMY .
JOHNSON ARVID, Vargön ..
JOHNSSON, GUNNAR, Produktionsledare, Trollhättan ..
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem .
JOHNSON, ULF, Vargön .
JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg .

* JONSSON, BENGT, R.., Professor, Solna ..
JONSSON, BERTIL, Vänersborg ..
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .
JONSON, GUNNAR, O., Uddevalla ..
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg .
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg ..
JONSSON, TAGE, I:e Postiljon, Vänersborg .

* JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg ..
JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg ..
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Vänersborg .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg ..
JÄTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÄRPVIK, Curt, Vänersborg .
JÄRPVIK, DANIEL, Göteborg ..
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg ..
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .

* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem .
KARLSSON, EDUR, Stigtomta .

** CARLSSON, ELOF, fd Direktör, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg ..
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

* CARLSSON, INGVAR, Avd. förest, Vänersborg ...
* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem .

KARLSSON, GÖSTA .
KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien .

1973
1966
1930
1935
1943
1944
1937
1937
1926
1950
1940
1957
1952
1938
1931
1939
1962
1917
1930
1934
1920
1931
1963
1952
1918
1931
1964
1948
1973
1941
1972
1931
1947
1946
1977
1932
1919
1941
1944
1932
1904
1915
1932
1942
1924
1939
1926
1940

76
80
65
99
97
76
99
59
89
99
98
76
99
98
94
75
98
78
54
88
91
82
92
96
80
65
98
75
85
95
94
76
83
95
97
91
82
80
47
97
30
75
96
84
69
47
99
97
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Har Du en personlig Bankman?

Vill du ha en egen kontakt på banken?
Någon som sätter sig in i din och familjens ekonomi, ser helheten

och kan hjälpa dig i frågor som har med sparande, finansiering,
låneskydd, försäkringar m.m. att göta.

När du behöver hjälp eller funderar över någonting, vet du vem
du ska kontakta. Du som har en Personlig Bankman, får också
automatiskt del aven rad andra förmåner.

Hör av dig, så berättar vi mer om vad det betyder att ha en
Personlig Bankman i Nordbanken

Välkommen!

MeritaNordbanken
Edsgatan 21, Vänersborg • 0521-120 05 • vanersborg.3049@nb.se • www.nb.se

88



CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
CARLSSON, KENTH .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .
KARLSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
KARLSSON, LEIF, Vänersborg ..
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem ..
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg ..
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem .
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg ..
KARLSSON, STIG, Smögen ..
KARLSSON, SVEN, I:e postilj., Vänersborg .
KARLSSON, SÖREN, Direktör, Vänersborg ..
KARLSSON, TAGE .

* CARLSSON, UNO, Äkeriägare, Vänersborg ..
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .

* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
* KJELLSSON, DAN, Vänersborg .

KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg ..
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .

* KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KJERRULF, RAGNAR, Sjöingenjör, Farsta .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg .

* KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ..
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .

* KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KRATZ, HANSÄKE, Resebyråchef, Vänersborg .
KRISTENSSON, LENNART .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg ..
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga ..
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg ..
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult ..
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem .
LARSSON, ARNE, Ingenjör ..
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg ..
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg .
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg .
LARSSON, DAVID, Vänersborg ständig medlem .

* LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem ..
LARSSON, GÖSTA .

* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg ..
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg ..
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .

* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa ..
* LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan ..

1952
1912
1958
1958
1952
1946
1955
1927
1976
1925
1936
1926
1959
1926
1926
1947
1936
1941
1975
1962
1944
1915
1945
1934
1934
1913
1948
1932
1933
1926
1957
1987
1939
1963
1943
1942
1948
1975
1998
1936
1933
1944
1907
1955

1966
1943
1914

60
75
82
97
98
47
93
90
87
85
77
85
98
99
67
93
65
74
97
95
74
95
90
64
85
74
93
99
88
82
85
95
77
63
95
81
95
97
98
55
99
66
76
96
89
66
68
74

89
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Butik: Skyttegatan 12, Vänersborg, 0521·680 55
Rörarbeten: Vänersborg 0521-680 55,

Trollhättan 0520-33440, Uddevalla 0522-5116 66

www.ela.2stad.se



LARSSON, LEIF, Vänersborg .
LARSSON, MATS, Vänersborg .

* LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem ...
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd, Vänersborg ..

* LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg i:e ålderman
innehavare av gillets medalj (i 990) ...

* LARSSON, SVEN, A, Butiksbiträde, Vänersborg ..
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg ..
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg .
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg ..
LAURELL, BO, Lagerchef, V. Frölunda .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ..
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla .
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .

* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg .
LIND, JESPER, Vänersborg .

* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum .
* LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
** LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .
* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör ..
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ..
* LINDBERG, CARL-GÖRAN ...

LINDBERG, JAN, INGE, Ingenjör, Vänersborg ..
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ..
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem .

* LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm ..
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

* LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
* LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg .

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ..
* LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ..
** LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg ..

LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg .
* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .

LINNARSSON, Lennart, Vargön .
LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig .

* LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa ..
* LISS, PER ARNE, Vänersborg ..

LIVEN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg ...
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGGREN LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors ..

1948 96
1947 94
1924 56
1951 94

1935 57
1929 70
1914 75
1932 87
1947 95
1931 95
1927 77
1944 77
1935 79
1920 85
1924 93
1948 95
1948 54
1975 83
1944 50
1930 57
1920 45
1938 66
1949 66
1944 65
1942 99
1954 83
1979 88
1939 86
1954 75
1927 62
1916 88
1926 94
1985 85
1914 54
1921 65
1923 77
1921 (57) 74
1914 37
1940 94
1918 63
1952 98
1948 97
1912 55
1940 67
1931 96
1966 94
1946 98
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Sundsgatan 9 • 462 21 Vänersborg
Tel. 0521 - 138 75

Storgatan 10 • 464 30 Mellerud
Tel. 0530 - 131 75

C I C Center of Interactive Communication
Of<>Uningyala. \2. 462 ~IlVäno"'ho'g_ T.U:~21·26 2000. f ••. ·(1;21 26 20 20. www,o;o ... E_p."_in_eie....
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Hur vill du ha informationen i ditt företag?

Med hjälp av Internet utvecklar vi de mest effektiva och lönsamma lösningarna för
handels- och informationshantering åt dig.

Vet du hur din verksamhets alla databaser, programvaror och !nternetkopplingar
fungerar? Hur man hittar i dem, använder och förändrar dem? Kanske blev det som
utlovades vara en Jösning i stället en kostnad.

Idag har många verksamheter hemsidor och komplicerade datasystem utan att
egentligen veta hur de ska användas och vem som har nytta av dem. På C1C hjälper vi
dog att strukturera, organisera och kanske förnya dem till en lönsam del av din
verksamhet.

Kontakta oss för ytterligare information.

DET A~ LAn An ÖPPNA EN BlJl'IX MENsvART An HAllA DENÖPPEN.
(Xioo...tclold.poilQ

•••••••••



LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg .
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg .
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .
LUNDBERG, GUNNAR .

* LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .

* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge ..
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

** LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1983) .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .

* LUNDBORG, JAN, Vänersborg .
** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg .
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg .

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö .
* LUNDGREN, SUNE, Rektor, Landvetter ...

LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ..
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg ..

* LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ..
* LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg

Innehavare av Gillets medalj (1995) ..
* LUNDIN, JAN, Vänersborg .

LUNDIN, PER, Affårsbiträde, Vänersborg ..
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan .
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön .
LÅNG, OWE, Revisor, Vargön ..
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping ..
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg .
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg .
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg .
MAC DONALD, LENNART .

* MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland .
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ...
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .

MAGNUSSON, PER, Stockholm .
MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg ..
MALM, GÖTE, Vänersborg .
MALMBERG, RUNE .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ..

* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ..
* MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .

MOLNIT, PER,Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ...

1951 95
1948 95
1925 95
1942 93
1955 99
1913 55
1947 85
1926 89
1932 66
1957 66

1921 42
1956 73
1952 73
1925 42
1941 67
1975 80
1913 53
1946 88
1935 94
1921 52

1919 52
1936 69
1953 55
1946 93
1936 89
1926 64
1933 76
1940 80
1963 97
1953 85
1938 97
1918 84
1925 91
1938 99
1913 49
1943 72
1940 65
1965 95
1928 80
1921 96
1943 99
1945 80
1922 70
1925 54
1919 75
1937 85
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Torkutrustning för
pappersindustrin

Box 59, S-46221 VÄNERSBORG
Tel. 0521-67620

---.GI.II,~~

Välj din bil hos

8I.ENNERMARICS1,

STRAND HOTELLmVÄNERSBORG
~. Tel. 0521-138 50.

Fax 0521-159 00
Hamngatan 7

462 33 VÄNERSBORG



MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .
* MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .

MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm .
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde .
NELSON, MATS .
NIDSJÖ, ERIC .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg ..

* NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg ..
NILSSON, BERNT .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra ..
NILSSON, HANS, Skene ..
NILSSON, HOLGER, Hantv.fÖrest. Vänersborg .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ..

* NILSSON, CARL-ERIK, Vänersborg ..
NILSSON, LARS .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge ..
NILSSON, MAGNUS .
NILSSON, NILS, Brålanda .
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ..
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ..

* NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ..
NILSSON, SÖREN, Vänersborg ..
NISSEN, PETER, I:e antikvarie, Vänersborg ..
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg ..
NORDQUIST, HANS, Vänersborg .
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg ..
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda ..
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg .
NYBERG, ROLF ..
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ..
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..

* NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NYSTRÖM, ULF, SmäItv. arbetare ..
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg ..
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg .
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg ..
OLANDER, TÅGE, Göteborg ..
OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg ..

* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ..
* OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ..

OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg ..
* OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem ..

1931
1923
1951
1958
1951
1935
1966
1964
1925
1948
1944
1923
1913
1954
1920
1946
1943
1966
1935
1923
1925
1971
1926
1923
1938
1947
1937
1916
1925
1963
1930
1942
1944
1931
1935
1922
1928
1967
1934
1957
1913
1921
1938
1938
1921
1929
1933
1918

90
66
87
95
99
99
85
83
56
99
83
88
83
94
66
99
92
99
96
78
80
97
89
58
98
81
81
87
95
92
77
97
90
99
89
89
58
95
79
79
79
95
99
91
60
48
89
72

95
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III ~änsförsäkringar
1;1 Alvsborg -nu också bank

Vallgatan 21, Box 1107, 46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-273000

----VÄ~ERSBORGS---
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer, stålkonstruktioner Postadress Box 256
maskinbearbetning 46223 VÄNERSBORG

Telefon 0521·620 20 - MBS nr 0047-40625
MOBIL 010·237 27 73, 237 39 17

Vi har svarat jör trycket av årsskriften
(69:e året ijöljd)

CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 21 • Box 134 • 46222 Vänersborg
Telefon 0521-62025 • Telefax0521-19119



OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
OLSSON, ROGER, Vänersborg .

* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ..
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg ..

* OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
PAJUSI, ARWO . ..
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ..
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ..

* PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) hedersledamot .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem ..
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda .
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg ..
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping ..

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ÅKE, Trollhättan .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .

* PERSSON, THORE, I:e byråsekr, Vänersborg .
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, ERNST, F.d. Ekonomichef .
PETTERSSON, INGEMAR .
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .

* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ..
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1992) ..
PETERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg .
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön ..
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön .
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp ..
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ..

* PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980) ..
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg .

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .
* RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg .

RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg .
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .

1956 83
1935 75
1928 78
1969 93
1949 72
1945 83
1919 74
1937 88
1945 99
1930 82
1933 76

1910 52
1947 76
1960 85
1965 85
1942 76
1946 94
1965 85
1937 65
1946 97
1957 88
1974 90
1948 95
1925 77
1919 70
1919 80
1930 98
1950 99
1939 95
1943 71
1941 94
1923 77

1925 81
1962 92
1932 92
1919 93
1957 96
1971 94
1947 94

1923 52
1935 98
1929 66
1914 55
1948 88
1943 72
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* RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla ..
* RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg ..
* RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
* REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg .

RICKMARKER, ÅKE, Brevbärare, Vänersborg .
ROHDIN, BERTIL, Herr. Trollhättan ..
ROSELL, SVEN ÅKE, Vänersborg ..

* ROSEN, GUNNAR, Ingenjör. Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv .

* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Linköping .

* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem .

RUDBERG, STIG, Professor, Lund .
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, BERNDT .
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYDBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp ..
RYDBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg ..
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm .
RÅDBERG, JAN ERIK, f. Vattenrättsingenjör, Vänersborg .
RÅDMARK, THURE .
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .
SAHLIN, EDGAR, f.d.handl. Vänersborg .

* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .
SALLANDER, CURT, Vänersborg .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ..
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .
SALONEN, BÖRJE, Örebro .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg ..
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg .
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg .
SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ..
SANDAL, FOLKE, P .

* SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg ..
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg .
SELSTAM, URBAN, Docent, Vänersborg .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .

* SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan ..
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ..

SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ...
SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg .

* SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg .
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .

1919
1947
1933
1907
1940
1935
1936
1923
1908
1938
1945
1946
1940
1920
1916
1931
1937
1940
1932
1922
1910
1952
1924
1910
1945
1926
1939
1980
1951
1977
1948
1987
1913
1933
1929
1909
1923
1936
1923
1957
1940
1925
1925
1924
1930
1932
1918
1922

53
69
60
66
98
92
96
55
83
71
79
58
58
76
79
99
84
90
90
84
84
99
94
86
50
98
85
87
95
87
81
89
89
76
99
62
81
92
57
96
98
82
74
74
84
76
69
79

99
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TAXI YANEISBORG
a 666 00

HERBERTS

Residensgatan 16,46233 Vänersborg, 0521-100 39
Storgatan 13, 464 31 Mellerud, 0530-100 12

SUNE FREDMAN

Marierovägen 25, 46237 VÄNERSBORG
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479
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SJÖDAHL, PER , , , , " .. , ,.. , ,
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa ..

* SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ..
SKARSJÖ, LENNART ,.. , ,.. ,.. , ,.. , , ,
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg .

* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen ',., .. , , " ,.. " .. ', .. ,.. ,.. "
SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad ..

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ..
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg ,.. ,', ,.. ,.. ,.. ",."." ,., .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ., , " .. ,.. , ..
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ..
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg ..

* SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg ..
* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg ..

STALFORS, LEIF, Vänersborg ,.. , ,.. ,.. , ,.. , ,.
STALFORS, TOMAS, Vänersborg " " .. ,.. ,.. ' , .
STENBERG, BERTIL, Kapten, Vänersborg ..
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg ..

** STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ..
STRAND, JAN-OLOF ,.. ,.. ,.. ,.. , , ' , ..
STRAND, JOHAN, Vänersborg ,.. , ,', ..
STRAND OLLE, Vänersborg ,.,"', ".", .. , .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg , ,.. ' .. ,"", ..
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg ..
STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ..

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ..
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ..
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan ..
SULTAN, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg ..
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, BILL, Konsult, Åsensbruk ..
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ..
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Åsensbruk .
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ..

1955 99
1958 81
1943 79
1917 58
1944 94
1973 94
1930 77
1926 87
1945 99
1979 95

1937 69
1952 95
1925 58
1949 92
1983 95
1953 83
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1939 98
1948 83
1921 97
1939 74
1937 76
1955 94
1923 47
1915 81
1964 99
1967 97
1931 93
1921 75
1931 75
1960 85
1920 76
1939 82
1934 67
1938 88
1944 95
1927 83
1925 80
1971 98
1934 84
1956 98
1931 91
1956 98
1927 94
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IIngves,~-- •
..If:LEKTRONIK AB ~~ =
Försäljning och service av: - I'IN,TI
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio tI
Service på radio, TV, video, videokameror .~==t'.

Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521·665 00

SPECIALRESOR_ o

AR VAR SPECIALITET!

Telefax 65130

BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO
Vi "skräddarsyr" resor för grupper mel/an 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.
• F~RETAGSRESOR 0521.. SPORT-
• roRFNdNGS",SOR OCH I_I
• GRUPPRESOR 66666 IDROTTSRESOR r..-&:.:::.-

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~

filJInn ' II VÄNERS80RC:;S

_ ;:=V4'-=~;;.I~;;'!;;~;;!~;;E'~=MJf=oI=K~
Svetsargatan 5, Torpa ind.område

PHILIPS
TV - VIDEO

Fri hemkörning och installation

[
T R.A.I>IC> ~ TV []
..L.-,,"'-I-:r::Ldl:r::LS

Sundsgatan 21, Vänersborg tel. 105 43 I
102



SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ..
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg ..
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg ..
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Göteborg ...

* SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .
* SWAREN, STEN, f.d Landstingsdirektör, Vänersborg .

SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg .
** SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .

SVENSSON, ALF, Bussägare, Vänersborg ..
** SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .
* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .

SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön ..
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Göteborg, ständig medlem .
SVENSSON, REINE, Vargön ; .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna .

** SVÄRD, TAGE, Helsingborg .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ..
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter .
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .
TALLBO, BO, Sportchef, Vänersborg .

** TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ..
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ..

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) ..
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla .
TORRESTAD, JONAS ..
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg .

1940 82
1936 75
1917 94
1938 79
1924 84
1966 84
1962 84
1952 85
1943 96
1904 73
1906 70
1964 88
1923 48
1957 94
1916 43
1932 64
1924 93
1943 90
1916 86
1914 93
1975 76
1950 76
1952 80
1952 80
1920 80
1972 72
1945 96
1942 92
1910 35
1954 81
1947 95
1948 95
1955 92
1916 91
1960 84
1933 66
1940 83
1933 83
1952 95
1916 46
1944 69
1953 87

1939 50
1955 88
1968 99
1924 80
1922 83
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När Du skall köpa nästan ny bil
köp den hos

NY NS BIL
Tenggrenstorpsvägen 12 Vänersborg
0521 - 670 04 • www.nymansbil.se

•la
Vänersborgs Bokhandel

Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-679 00.Telefax 0521-71 10 51

KYL - FRYS - TVÄTT- DISK - SMÅEL

SYMASKINER - BÅTAR - MOTORER

Skyttegatan 3 - Tel. 0521- 61350,17216 - Vänersborg
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THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
* TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön ..
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vargön .
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala ..
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg ..
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien ..
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors .
VILGEUS, JAN, Lagman, Saltsjö - Duvnäs ...
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Malmö ..

* WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
Innehavare av Gillets medalj (1989) .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ..
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg .
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ..
WALTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön ..
WASSENlUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm .
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm ..

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad .
* WELANDER, GÖSTA, Bitr. LänspoIismästare, Järf:i.Ila .
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Lund ..

WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg ..
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Trollhättan .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ..
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ...
WENNHAGE, PER, Civ. ing., Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ..

* WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ..
* WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ..

WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ..

1935 79
1925 51
1930 61
1935 61
1954 76
1936 76
1921 98
1942 80
1933 85
1950 98
1948 95
1956 88
1931 87
1919 75
1941 69
1947 95
1939 98
1949 80
1943 89
1942 85

1932 51
1960 71
1943 85
1947 98
1939 94
1964 92
1930 82
1937 90
1927 77
1969 82
1940 83
1965 82
1916 42
1940 66
1935 61
1939 61
1965 73
1960 73
1951 75
1934 79
1948 85
1916 85
1966 80
1923 80
1925 60
1936 72
1952 77
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REKlAM & GRAFISKA AB

Inte störst, men vackrast!

Regementsgatan 29.46232 Vänersbarg· tel 0521·62195· fax 0521·168 08

VÄLKOMMEN
till en bra livsmedelsbutik

i centrum

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, tel. 0521·660 55
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Vänersborgsbostäder
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VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ..
WESTERBERG, BERTIL, Malmö ..
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ..
WESTERBERG, LARS, Vänersborg .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ..
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Göteborg .

* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ..
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ...
WIK, INGEMAR, Vänersborg '" .

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ..

* WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .

* ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ...
* ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ..
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg ..

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ..
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ..

** ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad .
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla .
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ..
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ..

* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..

1944
1917
1940
1928
1923
1950
1938
1945
1940
1950
1944
1928
1945
1950
1920
1958
1930
1923
1944
1922
1924
1934
1934
1937
1920

84
76
76
81
77
80
74
75
96
63
94
53
88
64
55
74
75
61
95
46
85
95
93
90
74

Antal medlemmar 934
*tilldelade 25-årstecknet

**tilldelade 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Edsgatan 2
462 34 Vänersborg
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Välkommen
på en nostalgitripp
tillbaka till60-talet

!!~
Box 140
462 22 Vänersborg

LK:s Tandtekniska AB
Tel 0521 - 66228, 18905

Allt inom tandteknik
Guld, titan, helkeram, kobolt-krom

•
Med hjälp av lasersvets lagar vi även glasögonbågar i titan

samt guldsmycken (Östra vägen 8, Vänersborg)

Team
ALONENLove me

tänder...
Modern munvård inom

Edsgatan 23· tel 0521-71 1888 PRAKTIKERTJÄNST
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.~e'O~o Låt din hustru/sambo
o sticka in till

Cjarn- och Broderiaffären

Sundsgatan 7, Vänersborg

Vi har Trestads största utbud
av bussresor.

Vi arrangerar Er grupp och konferensresa,
ring oss för en förmånlig offert

ReseMakarD
0521 - 695 35

Välkommen till fackhandleln med kvalitet,
service och fackkunskap

Måndag - fredag 9.00 - 18.00, Lördagar 09.00 - 13.00

~FÄRG &TAPETLAGRE~
Vårt rabattsystem gynnar Dig

Östra vägen 16' 462 32 VÄNERSBORG. Tel 0521·109 64
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Arets bil i Europa 1999
i USA 2000

Ford Focus
köper Du hos

Trestads Center
Stampgatan 12
Tel. 0521-25 56 60
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MVIVA.N.NUI"

Trestad Center - Vänersborg - 0521-25 53 30

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg
0521-66830
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EVENEMANG & NÖwE

Jonas Torrestad
Postadress: Tel 0521-15480
Box 31, 462 21 Vänersborg Fax 0521-15480

Besöksadress: Hem 0521-688 97
Residensgatan 7 Mobil 070-6364988

E-mail evenemang@torrestad.se

Sandberg§
lJrll Optik

Box 148,46222 Vänersborg
Tel. 0521-10762 Fax 0521-691 20

Ståhlbergs Plåtslageri
Tenggrenstorpsvägen 17

462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194-16. Fax 0521-642 45
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Bäst
när det gäller
transporter av

alla slag

~\J SCHENKER-BTL
Stinnes Logistics

DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-26 05 00
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Vbg.s Sycenter AB nu över 23 år i staden

Vår huvudsakliga afflirside är försäljning av symaskiner och sybehör.
Egen symaskinsverkstad där vi reparerar och servar alla symaskinsfabrikat.

Sedan några år säljer vi GLOBAL kockknivar. Vi har nästan hela sortimentet i lager. Be
sök vår Internetbutik www.kockknivar.nu

Sycenter
Köpmansgatan 2 Box 24

462 21 Vänersborg

Tfn: 0521-711090 Fax: 0521-711830
lE-post: sycenter@ebox.tninet.se

www.sy.llusqvarna.se/poo1

fe) HusgvCimCi VIKING

Rock, Opera Fotboll. BD

Biljetten köper Du här

Sundsgatan 14 "B' 101 83

SPELBUTIKEN IVÄNERSBORG

Trestad Center, Tel. 0521-255335
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MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 10695

EKONOMIKONSULTAB
RoLFJACOBSSON

Nu är det slut
denna annons får bli vår salut

draganordningar
för personbilar

ImiBRINK
Brink Sverige AB

Industrigatan 8
46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 36 00
Fax. 0521-27 36 01
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LEDANDE
DRAGKRAFT

I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av lastfordonsutrustning,
med dotterbolag i såväl England, Norge, Danmark och Tyskland. VBG:s fOrsta
produkt var Iastvagns- kopplingar, som lade
grunden för företagets framgångsrika utveckling.
I produktprogrammet ingår numera även vänd-
skivor, Onspotautoma- tiska snökedjor, Annaton
flakstolpar och bromsskivesvarvar - produkter med kvalitet och egenskaper utöver
det vanliga, som uppskattas av miljontals användare världen över.

vaG AB, BOX 1216,462 28VÄNERSBORG.TELEFON 0521-2777 00, FAX 0521-648 61.

Senapen som
Vänersborgs Söner Gille

//

9YiSSe5 "
~

91em!tJgtJde c5entJp
;::;

B~20~,4~02VÅNERSBORG

SVERIGE, Tel. 0521-12390

Edsgatan 27 VÄNERSBORG 0521-17300

GODISBANKEN

• Tobak
• Tidningar

• Glass
• Lotter

Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis

• Kylda drycker
• Tips on line
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VANERSBORGS MALERI
Verkstaden Sundsgatan 37
Tel. 71 1225, Fax 71 1236

Vi utför under ansvar alla slag av
MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

En köpupplevelse!
Allt en golfspelare kan önska sig

IEll-Slillll"liP
OnsjöeVänersborg Tel 0521-688 75

- :.:.. Säljande samarbete -på 190 orter -

Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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Att välja rätt

FASTIGHETSBYRÅ
är början till en bra affär

f0[h V~persborgs

~MAKLAREN
Sundsgatan 25 - Vänersborg

0521 - 128 00

~
Vänerhamn

Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern
Skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare

0521-67895

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld· och silver·
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VJfNERSBORG Tel. 10226

..
MAK:LAIl.KONSULI

Lennart Hansson

Kyrkogatan 15, 462 33 Vänersborg,
Tel 0521 - 19740, Fax 0521 - 7114 11

Förmedling och värdering av fastigheter

BOUPPTECKNINGAR • ARVSKIFTEN • TESTAMENTEN
REDOVISNING. BOKSLUT. DEKLARATIONER

BLOIIIOGBAM"
interflora~ -

BLOIIOGIlAII'

~~
!ZJ~Amtdd.

Box 1, Edsgatan 16,46221 Vänersborg
Telefon 0521-10063,62220
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Peugeot 406 Sport är familjebilen som får dig att längta till nästa kurva. Du kan
få den med tre olika motorer och massor av standardutrustning. I priset ingår
bland annat ABS-bromsar, ACC klimatanläggning, fyra airbags, förstärknings
balkar i dörrarna, CD-RDS radio, fjärrstyrt centrallås, trepunktsbälten på alla
sittplaster samt regnsensor. Sportpaketet kan vi finansiera från 141 :-/månad.
Välkommen in och provkör!

406 2,0. 137 hk från 173.900:- eller 1.366:-/månad

406 2,2. 160hk från 184.900:- eller 1.590:-/månad

406 V6. 210hk från 204.900:- eller 1.990:-/månad

Sportpaket: 16" aluminiumfälgar, vinterhjul, fcirddator, sportstolar med
skinn- och plyschklädsel samt elhissar fram/bak fOr endast (värde 24.900:-). Nu: 6.900:-

Kombitillägg: 5.000:· Hetallietillägg: 4.000:- Peugeot Finans: 36 m!naders kredIt, ränta 6,30%, restvärde 40% av totatpris,
Jnbytelkontantlnsats från 71.600:-, effektiv ränta 7,15%. försäkring: SO:·!mån 16 minader, därefter Individuell premlesättnlng.
Garantier: 2 års nybUsgarantl utan mJlbegränsnlng med Peugeot AS$Jst:ance, 3 års vagnskadegamntl, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års
lackgarantI. Miljöklass: 3. Bränsledeklaration: 8,4 11100 km blandad körning.
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LARS HANSSON BIL AB
---- Vänersborg---

PEUGEOT' center oF:
-""

40tirJ
PEUGEOT

www.peugeotsverige.ccm
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AFFÄRSJURIDIK

FAMILJERÄTT- • SKADESTÅND' BROTTMÅL

KONKURSER' FÖRSÄKRINGSÄRENDEN' FASTIGHETSRÄTT

HYRES- O ARRENDERÄTT • BOUTREDNINGAR' TRAFIKRÄTT

ALLMÄN RÄTTSHjÄLP' RÄTTSSKYDD

ADVOKATERNA
BERNLING . BOBERG . CEDER

Box 12 . KUNGSGATAN 9 . 46221 VÄNERSBORG

TEL 0521-66200 . TELEFAX 0521-66229



Sture Carlssons Bil AB
Östra vägen 18, 462 32 Vänersborg. Telefon 0521-611 11

www.mitsubishi.se

Öppet vardagar 9-18, lör 10-13. Å
MIlSlJBlSHI

MOlORS

exgert
Vi är vad vi heter.

Edsgatan19 c Vänersborg. Tel 0521-14700
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Styrelseberättelse

Göran HagborgKjell Thernquist
Mauritz Björnberg
Göran Ahlin

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1999. Gillets 94:e verksamhetsår.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 14 april och till
Högtidsstämma den 5 november, vid båda tillfällena i Frimurareiogens
lokaler.

Vid Årsstämman berättade Björn Johansson om sin tid som tävlings
cyklist och vid Högtidsstämman gav gillebrodern Peter Johansson en
målande beskrivning av sina resor i Axel W. Erikssons fotspår.

Gillets Ungdomsstipendium utdelades till Svenska Scoutförbundet
och SMU-scouterna med 5000 kronor vardera.

Gillet har donerat 50 000 kronor till Vänersborgs Döttrars Gille i
samband med deras 50 års jubileum. Avkastningen skall utdelas till en
kvinna som gjort Vänersborg känt.

Under hösten har det genomförts en inventering av gravplatser på
Vänersborgs tre kyrkogårdar. Syftet var att skydda gravar som hotades
av igenläggning. Gillet har uttalat intresse för att ta ansvar för Halvord
LydelIs grav på Strandkyrkogården.

Under året har Gillet arkiv systematiserats. Protokoll kommer i fort
sättningen att arkiveras hos Folkrörelsearkivet och Gillets samlingar
deponeras i Museet. Delar av Gillets arkiv har visats vid utställningen
Arkivens Dag på Medicinhistoriska museet.

Gillet har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Styrelse
och beredningsnämnd har dessutom varit samlade till
arbetssammanträden för skötsel av hus och trädgård vid Gillets lokaler
på Kronogatan.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 68:e årgång.
Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson Förste Ålderman,

Kjell Thernquist Andre Ålderman, Göran Hagborg Kassafogde, John
Olov Ericsson Gillevärd, Göran Ahlin Gilleskrivare, Mauritz Björnberg
och Carl-Viking Wahlin Bisittare.

Vänersborg i mars 2000.
Stig Larsson
John-Olov Ericsson
Carl-Viking Wahlin
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Arsbokslut 1999
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .
Ränteintäkter Gillet .
Ränteintäkter Fonder ..
Övriga intäkter ..

113400:
74:

36761:
l 110:-

Kostnader
Kostn årsskrift .
Annonsintäkter ..
Nettokostnad årsskrift ..

Lokalkostnader .
Telefon porto .
Sammanträdeskostn .
Medlemsregistrering .
Uppvaktningar .
Annonsering ..
Övriga kostnader ..

Årets vinst .

71 425;
I 25650:

45775:-

55480;
7372:
l 138:
9525:
7418:
4561:
4285;-

15791:-

Summa 151345;- Summa--_ .. 151345:-

Balansräkning 19991231
Tillgångar
Kassa bank postgiro 47 139:-
Fonder I 119351:-
Inventarier 45 000:-
Interima fordringar 23 550:-

1235040:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder 2 138;-
Eget kapital Fonder. 918515:-
Eget kapital Gillet 314387:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper
och förvaltning för 1999, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenska
per och styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi
ansett nödvändiga. Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande
de till oss överlämnade handlingarna, bokföreningen, inventeringen av dess till
gångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet får den tid granskningen
avser

Vänersborg den 8 mars 2000
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Kent Lång
Granskningsman

Bengt Flink
Granskningsman



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1998

Styrelse
LARSSON, STIG, Direktör, Förste Alderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Alderman 1993 (1974)
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Gilleskrivare 1995 (1990)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Bisittare 1994 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
BERGER, GUNNAR, Ersättare 1995

Beredningsnämnd
GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND HÅKAN, Jur.kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare

Årsskriftsnämd
LARSSON, STIG, Direktör
THERNQVIST, KJELL, Redov. konsult
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör

Räkenskapsgranskare
LÅNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
BOMAN GÖRAN, Regionehej, Ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskannreraren Gunnar Hjort
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Jansson
fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1964-1973
1973-1979
1980-1990
1991-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt som
styrelsens övriga ledamöter tingo sina nuvarande titlar.
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
IVÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE

1:a åldermor:
2:a åldermor:
1:a gilleskrivare:
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August Hedmans Stiftelse

av Gunnar Ekman

Vem var Hedman?
När man på Marierovägen passerar vägvisaren till Hedmanstorget

funderar nog fler än jag på vem Hedman var.
August Hedman föddes i Uddevalla den 7 augusti 1831 och var son

till en målarmästare. Han började tidigt att arbeta i faderns yrke, men
när denne dog 1844, fick han sommartid anställning som brevbärare
vid Gustafsbergs badhus, vilket var ganska lönande enligt hans eget
yttrande. Vintertid arbetade han som järnhandelsbiträde.

År 1847 flyttade han till Vänersborg. Där var han ett halvt år betjänt
hos landssekreteraren C.a.Holmqvist, varefter han blev gesäll hos må
larmästare Hallström. År 1854 öppnade han, 23 år gammal, en hökeri
handel som han drev till 1867. Då flyttade han till Salstad för att ägna
sig åt spannmåls- och diversehandel samt lantbruk.

Snart återvände han emellertid till Vänersborg, där han köpte
Strömbergska tomterna vid Drottninggatan, nuvarande kvarteret Pop
peln. Där uppförde han ett stenhus mot Drottninggatan samt ett stenhus
och ett trähus utefter Hamngatan. Kvarteret hade ödelagts vid branden
1834.

År 1886 övertog han en järnhandel, som han innehade till 1889, då
han för affären bytte till sig egendomen och hamnplatsen Sikhall. Där
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drev han en järn- och diversehandel, som senare flyttades till Brålanda
och såldes. Dessutom ägde han landeriet Loviseberg bredvid Väners
borg

Den sista tiden av sin levnad bodde August Hedman i Vänersborg,
"tärd aven svår sjukdom". Han avled den 18 juni 1895 utan bröst
arvingar. Hans enda barn, en dotter, hade avlidit i unga år och hans
maka Kristina, född Jonsson, dog 1890. Familjegraven finns på Strand
kyrkogården, prydd med en hög obelisk.
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I "Vänersborgs privilegier och
donationer" (1908) avslutas de
biografiska uppgifterna om Au
gust Hedman med följande ord:
"Hedman var en rastlöst verksam
och mångsidig man, som i arbetet
fann sitt nöje. På grund av sin out
tröttliga energi och skarpa affärs
blick samt gynnsamma konjunk
turer lyckades den från ett fattigt
hem komne mannen snart skaffa
sig en ekonomiskt oberoende
ställning."

Testamentet
Kvarlåtenskapen överlämnades

till "Herrar S tadsfullmäktige i
Vänersborg" med anhållan om att
"bemälde herrar" godhetsfullt
skulle åtaga sig att verkställa

testamentets förordnanden. Efter anvisningar för skötseln av sina fast
igheter förordnade Hedman om inrättandet aven uppfostringsanstalt
under benämningen "Hedmanska Flickhemmet":

4:0: .uti »HeCimanska 'FIickhemrnet» må endast {ntagas
döttrar, af mindre bemedlade föräldrar inom Venersborgs
stad, 'hvilka vid intagandet befinna sig i en ålder af minst
sex o,ch högst tio år och som ej direkt tillhöra fattigvår.
den, och skola de, såvida de icke måste för vanart från
hemmet skiljas, äga att därstädes kvarblifva samt åtnjuta
vård och' underhåll, till dess de konfirmerats, hvarefter
lämpliga platser och ekipering åt dem anskaffas. Från
det de intagas i Flickhemmet, stå de under Herrar Stads
fullmäktiges och föreståndarinnans ovilkodiga lydnad;
åliggande det den sistnämnda att oaflåHigen öfvervaka bar
nens seder, tillhålla dem att tala sanning, undervisa dem
uti husliga göromål , tillse, att de med flit och ordning ut
föra de arbeten, dem föreläggas, samt att de ordentligt be
söka stadens folkskola, hvilken alla utan undantag skola
fullständigt genomgå. Någon annan eller högre skolun
dervisning bestås dem icke, enär med flickhemmet afses
att fostra unga, obemedlade flickor till hederliga och tarf·
liga människor, med hvilka egenskaper vinnas försörjnings
förmåga och akt~ing i lifvets hvarje läge; - ägande lik
väl Herrar Stadsfullmäktige att, om någon eller några af
hemmets flickor visa framstående begäfning, håg och fal
lenhet för att utbildas till folkskollärarinnor, af Hickhem
mets medel lemna sädane från hemmet afgående flickor
den vidare hjälp, som kan behöfvas för deras utbildande
till dugliga folkskollärarinnor, men detta endast för såvidt
hemmets medel härtill förslå, utan att dess värksamhet
dära! hämmas. Vidare är det min vilja, att all lyx måtte
blifva främmande för flickhemmet, att alla flickorna, så
länge de där vistas, skola vara enkelt och lika klä.dda sam t
bespisas med god men tarflig föda, hvilken de böra vän
jas att själfva tillreda likasom att städa sina rum, laga och
sy sina kläder. (tar{lig = enkel)
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Vid bouppteckningen efter August Hedmans död uppgick
förmögenheten till 55.847 kr. Sedan egendomen Loviseberg sålts till
kommunen den 31 december växte den till 61.601 kr.

Stadsfullmäktige förvaltade de Hedmanska fastigheterna fram till
1912 utan kommentarer. Men den 17 februari 1912 uppdrogs åt en
kommitte att avge förslag till användande av donationsfonden i enlig
het med stiftarens testamente.

August Hedman hade i testamentet uttryckt en önskan att stenhuset
utefter Hamngatan skulle inrymma flickhemmet, men kommitten fann
snart att fastigheten var svår att anpassa för ändamålet. Därför koncen
trerade man sig i stället på att undersöka trähuset intill. Utan alltför
stora ingrepp skulle den nedre våningen kunna inrymma arbetssal, mat
sal, rum för tjänarinna, kök och hall. En inre trapp skulle tas upp till den
övre våningen, där två rum för föreståndarinnan, tre för skyddslingarna
(två i varje) och en hall kunde skapas. Gamla uthus på gården borde
rivas och ersättas med nya, mer ändamålsenliga. Dessutom behövde
tvättstugan (brygghuset) repareras och nya staket uppsättas.

Vattenledningar till köket och sovrummen måste installeras samt gas
spis och elektriskt ljus inledas. Fönster, dörrar och golv var i stort be
hov av förnyelse. Hela restaureringen skulle enligt förslaget kosta 12.150
kr vartill kom nödvändiga inventarier för 4.500 kr. De årliga driftskost
naderna för flickhemmet beräknades till 3.700 kr.

Eftersom skötseln av donationens övriga fastigheter uppgick till 4.500
kr och endast 5.700 tillfördes som inkomst i form av hyror och räntor,
ansåg kommitten, att flickhemmet inte skulle kunna börja sin verksam
het förrän omkring år 1916. Man måste också anpassa sig till
uppsägningstiderna för hyresgäster i trähuset, vilka tvingades flytta före
renovenngen.

Stadsfullmäktige gick på kommittens förslag. En styrelse för stiftel
sen utsågs med uppdrag att överta förvaltningen av stiftelsens fasta och
lösa egendom. Ett reglemente fastställdes den 19 juni 1915.

Flickhemmet 1916 - 1925
Styrelsen för Hedmanska Flickhemmet sammanträdde för första

gången den 13 augusti 1915. Ordförande var trafikchefen R. Wester.
Man beslöt inköpa linoleummattor, rullgardiner och gardinstänger av
föregående hyresgäst. En kommitte utsågs också för inköp av husge
råd, linne och sängkläder. Dessutom beslöts att annonsera i Idun, Svenska
Dagbladet och Handelstidningen efter en föreståndarinna.

I Hedmans testamente finns följande kvalifikationer angivna: "ett

6



allvarligt, tarvligt och dugligt, ogift fruntimmer". Hur annonsen utfor
mades i verkligheten har inte gått att verifiera. Antalet sökande var 22,
varav tre valdes ut för närmare prövning, och den 3 december utsågs en
av dessa, Anna Eggen från Göteborg. Tillträdet skulle ske den l januari
1916 och den ömsesidiga uppsägningstiden bestämdes till tre månader.
Årslönen var 400 kr och fritt vivre.

Samtidigt annonserades platserna i flickhemmet ut i lokalpressen.
Fyra sökande anmäldes i januari, men en var för ung, varför endast tre
togs in. Två flickor antogs senare under året, men den 1 december måste
en flicka avvisas "på grund av moderns oskickliga beteende inom hem
met". Hon hade vid flera tillfällen uppmanat flickan att vara uppstud
sig.

Under den första sommaren fick föreståndarinnan två veckors se
mester med 75 öres kostersättning per dag. Vikarien avlönades med 10
kr/vecka plus fritt vivre. I december infördes besökstid för målsmän
den första söndagen i varje månad kl. 15 - 17. Samtidigt beslöts att
föreståndarinnan skulle få 25 kr i julgåva och att 20 kr fick användas till
julpynt och julklappar till flickorna.

I januari 1917 fylldes hemmet. Alla sex platserna blev upptagna. De
kvinnliga ledamöterna i styrelsen fördelade styrelsens tillsynsskyldig
het kvartalsvis. Den Hedmanska familjegraven sattes i gott skick, och
porträttet av August Hedman och hans hustru sattes upp i matsalen.

I årsberättelsen från förste provinsialläkaren i Älvsborgs län för år
1918 kan man efter kort sammandrag av donationsbestämmelserna läsa,
att dessa är väl avpassade efter nutidens krav. "Några särskilda ordnings
regler eller dagordning eller dylikt grundade på donators allmänna be-
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stämmelser, och tjänande som ledning för livet inom hemmet, syntes
icke hava av styrelsen uppgjorts." Men lägenheten befanns vara i full
gott skick.

Dyrtiden märktes i stiftelsens ekonomi. Lönetillägg beslöts, men först
från 1919 höjdes föreståndarinnans grundlön till 600 kr vartill lades
dyrtidstillägget 360 kr. Jungfruns lön höjdes från 16 till 20 kr per må
nad. Men man beslöt också, att när den äldsta flickan gått ur skolan,
skulle jungfruns tjänst dras in, eftersom flickan då kunde hjälpa till.

Det allt överskuggande problemet för styrelsen var dock stiftelsens
övriga fastigheter. Stadsfullmäktige måste både 1920 och 1921 besluta
om renoveringar, som finansierades med inteckningslån. Delvis kunde
hyror höjas efter reparationer, men den ekonomiska grunden för Flick
hemmet blev allt sämre.

Till ny ordförande från 1921 utsågs den tidigare sekreteraren Karl
Erik Wikström. Han var även vicevärd för stiftelsens fastigheter och
hade sin bostad där. Mot hans arvode reserverade sig vid något tillfälle
en av de kvinnliga styrelseledamöterna, fru Gadd. Tjänstgöringsbetyg
utfärdades i maj 1921 för Anna Eggen, men hon försvann inte vid detta
tillfälle utan fortsatte sin mycket uppskattade fostrargärning på hem
met.

Bland flickorna förekom någon enstaka utflyttning med följande ny
rekrytering.. Men på hösten 1924 krävde så fullmäktige, att en ny ut
redning om hemmets fortbestånd skulle göras. Resultatet blev mycket
nedslående, och på våren 1925 beslöts att hemmet skulle upphöra den 1
september samma år.

Styrelsen fick under våren och sommaren försöka placera ut sina sju
skyddslingar hos anhöriga eller mot betalning i fosterhem. Den äldsta
ansågs kunna försörja sig själv. Flickorna fick behålla sina gång- och
underkläder, medan hemmets inventarier dels hyrdes ut till en ny hyres
gäst i fastigheten, dels lagrades på den nya folkskolans vind. En inven
teringslista uppgjordes och två styrelseledamöter fick i uppdrag att där
efter värdera och försälja förmåIen.

Och så den sista paragrafen i det sista styrelseprotokollet den 21 au
gusti 1925: "Såsom kompensation till föreståndarinnan för att hon ge
nom Flickhemmets indragning plötsligt blivit ställd utan tjänst utan att
likväl vara berättigad till någon slags pension, ej ens avkortad, beslöts
med tre röster tilldela henne en gratifikation av 300 kr. Fru Gadd före
slog och röstade för 500 kr."
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Hur gick det sedan?
Inte förrän vid årsskiftet 1948/49 dyker Hedmanska stiftelsen åter

upp i Stadsfullmäktiges handlingar. Fastigheterna hade förvaltats under
mellantiden utan att något större överskott kunnat redovisas. Men på
hösten 1948 beslutades en försäljning av fastigheten tomten nr 3 i kv.
Poppeln till Kungl. Maj:t och Kronan, och vid årsskiftet förfogade stif
telsen över ett kapital på c:a 200.000 kr. Den årliga avkastningen beräk
nades bli 6.000 kr.

Drätselkammaren föreslog nu Stadsfullmäktige att med hänvisning
till donators vilja lägga 600 kr årligen till kapitalet, att anslå ett belopp
på 900 kr till ett stipendium för en mindre bemedlad kvinna att utbildas
till folkskollärarinna samt att återstoden, 4.500 kr, skulle överlämnas
till Stiftelsen Barnhemmets daghem. Ett daghem var på väg att öppnas
i den nybyggda fastigheten i kv Ljungen, Gas-verksgatan 15.

Däremot ansåg kammaren det icke tillrådligt att inköpa tomt med
befintlig byggnad eller att uppföra nybyggnad för Hedmanska stiftel
sens räkning. Inte heller borde avkastningen användas till understöd åt
elever vid yrkesskolans kurser i husligt arbete, som styrelsen för yr
kesskolorna föreslagit. Ungdomsrådets förslag att uppföra en ungdoms
gård ansågs inte heller följa donators vilja.

Stadsfullmäktige beslöt enligt drätselkammarens förslag i april 1951 ,
och beslutet underställdes Kungl. Maj:t för prövning. Det kom emeller
tid erinringar efter en tid med hänvisning till donators vilja att bereda
flickor uppfostran och utbildning med särskild vikt vid husligt arbete.
Bidraget till Stiftelsen Barnhemmets daghem godkändes inte på grund
av målgruppens låga ålder. Ett nytt förslag måste därför utarbetas. En
ligt detta skulle avkastningen användas dels till ett fl två stipendier för
kvinnliga elever i folkskoleseminarium, dels till understöd till kvinnlig
ungdom för grundlig fackutbildning i husligt arbete. Även utbildnings
anstalter utanför Vänersborg skulle godkännas.

Först i januari 1954 uppdrog Kungl. Maj:t åt Länsstyrelsen i Älvsborgs
län att fastställa stadgar för A.B. Hedmans stiftelse. Dessa utfärdades
den 6 oktober 1955 och följde förslaget om behovsprövade stipendier
till kvinnliga elever vid foksko1eseminarium och elever i utbildning för
husligt arbete. Efter framställning från Stadsfullmäktige 1956 beslöt
Kungl. Maj:t den 9 oktober 1958 att donationen också fick användas
för att stödja utbildning till småskollärarinna.

Stipendiet utdelades från 1956 till 1970, sammanlagt 22.374 kr. Då
hade fonden vuxit till över 400.000 kr, och den årliga avkastningen var
12.500 kr. År 1973 hade fonden nått över 500.000 och 1977 över 600,000
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kr. Men inga stipendier delades ut efter 1970.
Permutationsutredningen (om sammanläggning av kommunala fon

der), som påbörjades 1978, ledde till ett beslut i Kammarkollegiet 1982.
Hedmanska fonden skulle kvarstå som särfond men med ändamål och
bestämmelser, som föreslagits för Vänersborgs Samfond nr 2.

Sedan 10% av den årliga avkastningen tillagts kapitalet skall fonden
varje år utge behovsprövade stipendier till personer bosatta inom
Vänersborgs kommun, vilka efter genomgång av obligatorisk skola
bedriver fortsatta studier.

År 1991 hade fonden nått över miljonstrecket, och den 31 december
1999 uppgick den till l 121.365 kr. Den är en av de största särfonderna
i kommunen. År 2000 utdelades 35.000 kr. Antalet sökande var över
80, varav drygt hälften fick stipendier med i medeltal c:a 800 kr.

Må det vara art~kelförfattaren förlåtet, om han undrar över vad Au
gust Hedman med sin omsorg om utsatta flickor skulle ha tyckt om
begreppet "sökande", oavsett kön och oavsett utbildningsmål.

STIPENDIER
Härmed ledigkungöres ett antal stipendier ur A J Landströms Dona
tionsstiftelse, August Hedmans stiftelse och Vänersborgs kommuns
samstiftelse nr 2.

Stiftelsernas avkastning utdelas som behovsprövade stipendier för
fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola i Väners
borgs kommun.

Sökande skall ha uppnått myndighetsålder.
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Källor:
Vänersborgs Stads- och Kommunfullmäktiges handlingar 1895 -

1999.
"Vänersborgs privilegier och donationer". Vänersborg 1908.
"Reglemente för Hedmanska Flickhemmet". Vänersborg 1915.
Protokoll förda vid sammanträden med Styrelsen för Hedmanska

Flickhemmet 1915 - 1925.
"Årsberättelse från förste provinsialläkaren i Ä1fsborgs län för år

1918". Vänersborg 1919.
Kammarkollegiets beslut 1982 - 08 - 03 ang. permutation av

donationsfonder förvaltade av Vänersborgs kommun.

Gunnar Ekman, född i Hedemora 1928. Fil.mag i Uppsala
1955. Läroverksadjunkt. Efter rektorstjänster i Arboga och
Fagersta rektor vid Gymnasieskolan i Vänersborg 1978 
1984, skolinspektör vid Länsskolnämnden i Älvsborgs län
1985 - 1991 och därefter länsexpert i utbildningsfrågor vid
Länsstyrelsen i Älvsborgs län till sin pensionering 1993.
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Vänerns Motorverkstad
och råoljemotorn Vänern

av Yngve Nordqvist

Denna artikel handlar om Vänersborgs-företaget Vänerns Motorverk
stad, som under en 35-årsperiod tillverkade närmare 3.000 råoljemotorer
av fabrikat VÄNERN. Under många år var Vänerns Motorverkstad det
största verkstadsföretaget i Vänersborg. I dagligt tal kallades det helt
enkelt för "Vänerns".

Kort historik
År 1919 bildade bröderna William, Robert och Vendel Nordquist och

deras kusin Valfrid (Valde) Nordquist firman Vänerns Motorverkstad i
Vänersborg. Med vid starten fanns även en femte delägare, Edvin Pet
tersson, som dock snart lämnade företaget.

De fyra ägarna med personalen 1925

William, Robert och Valde hade under 19 l O-talet lärt sig verkstads
teknik i USA medan Vendel skaffat sig kunskap om motorteknik i hem
staden Lidköping, där alla fyra var födda och uppväxta. "Amerikanarna"
hade kunnat spara ihop pengar som blev en viktig del av startkapitalet.
1919 var alla fyra i 25-30-årsåldern och de kom att ägna resterande
delen av arbetslivet åt Vänerns Motorverkstad.
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Verkstaden Etapp 21924

Företaget hyrde först lokaler vid Hamngatan 6, men redan 1923-1924
byggdes verkstadsdelen i två etapper på Lilla Vassbotten, som då blivit
utfylld med landmassor (verkstaden låg där HYDRO-macken ligger f.n).

Gjuteriet 1929

År 1929 uppfördes ett eget gjuteri på granntomten. (Därav dagens
Gjuterigatan). Både verkstadsdelen och gjuteriet byggdes ut så sent som
under 1940-talet.

Huvudprodukterna baserades på råoljemotorn VÄNERN och man
kom att tillverka närmare 3.000 motorer. Under l 950-talet utkonkurrera
des råoljemotorn helt av dieselmotorn och tillverkning av råoljemotorer
upphörde överallt. Vänerns Motorverkstad lades ned 1958. Verksam
heten bedrevs under alla åren som handelsbolag med fasta andelar mel-
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VÄNERN båtmotorer klara för leverans.

lan ägarna. En övergång till aktiebolag, som kunde ha underlättat en
eventuell förändring i ägarstrukturen och förnyelse av verksamheten,
aktualiserades aldrig.

Concordia
Till historien hör att Vänerns Motorverkstad under många år kom att

positivt förknippas med händelseförloppet då en av Vänerns finaste
segelskutor, den tremastade skonaren Concordia, förliste utanför Vän
ersborg under hård storm i oktober 1921. Fartyget gick först på grund

Motorbåten Frisco
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vid Nordmansgrundet och drev sedan mot Skräcklan och blev häng
ande på Hallerna. Detta var sent en söndagkväll. På måndagsmorgonen
bedarrade stormen och Vänersborgs-skepparen Hjalmar Nilsson tog
kontakt med innehavarna av Vänerns Motorverkstad och bad dem gå ut
med företagets motorbåt. Tidigt på morgonen gav sig bröderna Vendel
och Robert Nordquist ut med motorbåten Frisco om 25 fot. Med om
bord var skeppare Nilsson och hans styrman, lotsen F. Carlsson.
Concordias kapten och två besättningsmän kunde räddas. Tyvärr hade
två av besättningen omkommit under natten. Concordias sista resa be
skrevs med bilder i ELA av 1996-10-22.

Företagets verksamhet
De första åren tillverkades enbart däcksvinschar till fartyg. För

vinscharna köptes till en början råoljemotorer av fabrikat AVANCE men
snart hade företaget en egen konstruktion som döptes till VÄNERN.
Med tiden omfattade tillverkningsprogrammet av egna VÄNERN-mo
torer med 4,7,10, 15,20,30,40,60 resp. 75 hästkrafter (hkr).Alla mo
torerna var l-cylindriga.

Motorvinch

Däcksvinscharna utrustades med max. 20-hkr-motorer. Enbart på
Vänern fanns mellan två- och trehundra skutor och ännu fler naturligt
vis utefter Sveriges kuster. Alla skutor hade en huvudmotor och minst
en motorvinsch vid huvudmasten där lastbommen fanns. Råoljemotorn
drev via koppling och kugghjul en lintrumma. Efter andra världskriget

15



fick även mindre fartyg hjälpmotorer med elgeneratorer och däcksvin
scharna blev därmed eldrivna.

VÄNERN-motorerna var populära även som huvudrnotorer. Dessa
leverades med koppling, axel och egentillverkad propeller med vridbara
blad eller med backslag och fast propeller. Av de största motorerna till
verkades endast ett fåtal eftersom de skakade för mycket i ett fartygs
skrov. En enda 2-cylindrig motor tillverkades och monterades i Vendel
Nordquists ruffade båt "NITA", välkänd i Vänersborgs småbåtshamn.
William Nordquist, som i många år var ordförande i Vänersborgs
Motorbåtsklubb, hade en l-cylindrig VÄNERN-motor i sin båt
"WIRGO".

Under de första åren såldes många stationära motorer med remskiva
till lantbrukare, men allteftersom även landsbygden elektrifierades mins
kade den marknaden och efter 1945 var den utan betydelse i Sverige. I
utvecklingsländerna fanns hela tiden en exportmarknad för stationära
motorer.

Man tillverkade även ankarspelet VÄNERN, som kunde drivas an
tingen för hand eller med maskinkraft.

Med tur och skicklighet fann Vänerns Motorverkstad två mycket fram
gångsrika distributörer, Charles Hvilsom i Köpenhamn resp. Sternemann
& Co i Hamburg. Detta medförde en omfattande export av VÄNERN
motorer för olika applikationer. Den danske distributören sålde huvud
sakligen i Danmark och på Island samt framförallt till Grönland.
Sternemann i Hamburg fann köpare i avlägsna länder i Asien och Syda
merika. Sternemanns betydelse för verksamheten markerades bl a med
att motorerna från slutet av 1920-talet fick varumärket VÄNERN HAN
SEAT! I början av 1940-talet återgick man till enbart VÄNERN.

Exportleveranserna kom med tiden att dominera affärerna och nya
försäljningskanaler öppnades allteftersom VÄNERN-motorerna blev
kända. De gjorde trogen tjänst i länder som Turkiet, Libanon, Indien,
Siam (idag Thailand), Brasilien, Argentina, Paraguay, och Peru m fl.

Företaget tillverkade i egna gjuteriet och verkstaden alla detaljer till
motorerna utom smörjoljelubrikatorn (från ÅSSA) och givetvis kulla
gren. Vevaxeln var lagrad i kullager medan vevlagret var av glidlager
typ som skavdes in för hand vid monteringen. Smidda stålämnen köp
tes från svenska stålverk och bearbetades i egna verkstaden.
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Interiör av verkstaden mitten 1930-talet.

Med Vänersborgs mest kompletta mekaniska verkstad blev Vänerns
Motorverkstad en viktig leverantör av bearbetningstjänster till övrig in
dustri och serviceverkstäder i Vänersborgs-området.

Under kriget då exportleveranserna i stort sett uteblev, tillverkades
bl a stridsvagnskomponenter till Landsverk i Landskrona, vilket inne
bar att verkstaden fick lära sig att bearbeta pansarplåt. Viktiga var även
leveranser av delar för gengasaggregat till Wulff & Co i Vänersborg.
Under årens gång med svängningar i konjunkturerna försökte man sig
på alternativa produkter. Man konstruerade bl a en korkurdragnings
maskin, levererade en myntsorteringsmaskin till Vänersborgsbanken och
tillverkade komponenter för charkuterimaskiner.

Som kuriositet kan nämnas att under 1940-talet, då friidrotten hade
sin guldålder (Gunder-Arne-epoken) i Sverige blev kulor för kulstöt
ning en udda produkt för Vänerns Motorverkstad som tillverkade kulor
i alla viktklasser - skolkulan, damkulan, juniorkulan och seniorkulan 
åt ABC-fabrikerna i Kungälv. Idag är efterfrågan mycket liten för detta
redskap!

Betydelsefull under 1940-talet var en order på flera tiotals ankarspel
till Island, som blev en självständig nation 1944, efter att ha varit i union
med Danmark och ockuperats först av England och sedan av USA un-
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der kriget. Efter kriget behövde Islands fiskeflotta rustas upp och bl a
levererades 51 fiskefartyg av trä från svenska varv till Island under åren
1945-48. Dessa fartyg utrustades med dieselmotorer från Atlas Diesel,
men Vänerns Motorverkstad fick alltså leverera de flesta ankarspelen,
vilket gav värdefulla intäkter under några brydsamma år innan de
egnamotorleveranserna kom igång igen på allvar.

Gjuteriet utgjorde en mycket väsentlig del av verksamheten. För
utom att man gjöt allt gråjärnsgods för de egna motorerna hade man
omfattande leveranser till andra företag. Tack vare en mycket god
renomme' för kvalitetsgods levererades komplicerade gjutgodsämnen
till bl a Nydqvist & Holm (motorgods), Hedemora Verkstäder (cylinder
foder), Vargöns Bruk (kokiller), Pumpteknik i Göte-borg (pump
cylindrar), Bröderna Forsell i Grästorp (planskivor a 3 ton som
grovhyvlades i verkstaden) m fl. Det tyngsta godset som gjöts var äm
net till ett turbinhjul a6 ton. Smältugnen eldades hela tiden med koks,
som levererades på järnväg via, ett stickspår till gjuteriet. För särskilt
krävande gjutgods köptes exklusivt träkolstackjärn från Björneborgs
Jernverk.

Personalen
Ägarna delade arbetsuppgifterna för företagets ledning så att Robert

Hela personalen 1936
Längst till vänster syns Allan Holm, Robert, Vendel och William Nordquist samt losefWallin.
Längst till höger står Valde Nordqvist
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skötte kontakterna med de viktigaste distributörerna/agenterna och
gjuterikunderna, Vendel svarade för motorkonstruktionerna och
tillverkningsritningarna samt relationerna med Vänern-skepparna medan
William och Valde ledde tillverkningen i verkstaden. Under de sista
åren deltog även Stellan, Williams son, i verkstadsledningen.

Antalet anställda var i genomsnitt ca 40 varav ca 25 i verkstaden och
ca 15 i gjuteriet. Under vissa perioder kunde antalet anställda uppgå till
ca 50 med fördelningen 30-20. Som i all industriell verksamhet byggde
framgångarna på en kunnig och lojal personal.Tre personer som be
tydde mycket för verksamheten bör framhållas.

Allan Holm, som direkt efter studentexamen i Vänersborg med titeln
kamrer i närmare 30 år svarade för i princip all kontorsverksamhet:
bokföring, avlöningssystem, ordermottagning, fakturering, affärskor
respondens etc. För allmänheten var Allan Holm välkänd som
Vänersborgs "meste" pianist. Han behärskade alla genrer, från dans
musik i Thore Perssons orkester i Folkets Park till att året runt ackom
panjera gästartister av alla kategorier som framträdde i Vänersborg.

Molorer &. Mo\<>,vinsohar m,m. Elc~.,jm.nt &.
VerktYi",belen. Cylilld...lipningar och M.k.
RepOIatlonec'v all. ,lag. Gjutgods 'iviil iärn

som metaU. försälje, I<ul· 81 Rullager.

Vänerns Motorverkstad
Telelon 533 Telegr.-adr., .VilI'frooter, P",tgiro 15298
Ojut.riet an"n.

Georg Roslin, med titeln för
rådsförvaltare, skötte under nästan
lika många år godsmottagning,
lager, verktygsförråd, behovs
planering och godsavsändning.
Han var en fin "ordningsman" och
skulle idag ha kallats logistikchef!

Josef Wallin, färgstark person
lighet från Skara och gjutmästare
från gjuteriets start 1929. Han hade
ett stort kunnande om gjuteri
konsten - detta var innan
metallurgerna på allvar drog in i
gjuterierna - och lärde upp sina
formare och gjutare till stor yr
kesskicklighet. Detta lade grunden
till gjuteriets goda renomme som
ledde till leveranser viktiga för
företagets lönsamhet.
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Tvärsektion av
VÄNERN-motor

Vid Vänerns Motorverkstad fostrades många Vänersborgare till skick
liga yrkesarbetare. För tillverkningen fanns endast detaljritningar, var
för medarbetarna fick lära sig att självständigt behärska maskiner och
arbetsuppgifter under Williams och Valdes lyhörda ledning. Många av
yrkesarbetarna vid Vänerns Motorverkstad gick under hand vidare och
blev uppskattade maskinoperatörer, montörer och gjutare vid t ex
Nydqvist & Holm och Flygmotor i Trollhättan.

Råoljemotorn kontra dieselmotorn
Råoljemotorn eller tändkulemotorn, som den också kallades, var en

tvärspolad tvåtakts förbränningsmotor med vevhuskompression av
insugningsluften och spolluft- och avgasportar i nedre delen av cylindern
och där bränslet sprutades in och antändes i en klotformig utvidgning
(tändkula) i cylinderlocket mot förbrännings-rummet. Före start
upphettades tändkulan med en blåslampa. Under 1940-talet kunde
blåslampan ersättas aven pyroteknisk startpatron. Startpatronen mins
kade startproceduren med flera minuter och var renligare för operatö
ren. Under gång hölls tändkulan tillräckligt varm av förbränningen.

Råoljemotorn var robust och okänslig i många avseenden. Med skruv
mejsel och skiftnyckel kunde man klara av småreparationer själv. Men
den var stor, tung och utrymmeskrävande. En råoljemotor vägde så
mycket som 40-60 kg per hkr. Den var lågvarvig och hade låg
verkningsgrad.Dagens snabbgående dieselmotorer med motsvarande
effekter väger 4-6 kg per hkr! Råoljemotorerna var i regel oljiga och det
var bäst att handskas med dem i arbetskläder. Bränslekvaliteten kunde

variera - fotogen, råolja, nafta, solarolja, och t o m trätjära. Bäst var
relativt tunga brännoljor med högt värmevärde. De första tändkule
motorerna tillverkades i slutet av 1800-talet och de fick sin storhetstid
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LÄTTSKÖTTA. DRIFTSÄKRA· EKONOMISKA

RÅOLJEMOTORER

YÄNERN

VÄNERNS MOTORVERKSTAD
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mellan de båda världskrigen.
Råoljemotorn kunde tillverkas
med standard svarvar, fräs
maskiner, hyvlar och borr
maskiner etc och det fanns un
der 1920-30-talen över
hundra(l) tillverkare av
råoljemotorer i Sverige! De
största var Bolinder, Avance
och Skandiaverken (i Lysekil).
I Västsverige fanns bl a även
Bröderna Bruce i Säffle, Ideal
i Göteborg, Udan i Lidköping
och Vänerns Motorverkstad i
Vänersborg.

Rudolf Diesel fick patent på
dieselprocessen 1892. Fram till
1940 tillverkades dieselmoto
rer huvudsakligen av 2-takts
typ för effekter överstigande

råoljemototorernas. I Sverige hade Atlas Diesel, Nydqvist & Holm och
Götaverken egna dieselmotorkonstruktioner avsedda för fartyg och sta
tionära anläggningar.

Under andra världskrigets upprustningsansträngningar kom även den
lätta, högvarviga 4-takts dieselmotorn att utvecklas till praktisk använd
ning. Efter kriget användes den i allt fler applikationer och även inom
råoljemotorns effektområden. En 4-takts dieselmotor har avsevärt hö
gre verkningsgrad än råoljemotorn och dess effekt kan idag dessutom
mer än fördubblas med hjälp av turboladdning.

Även om de större tillverkarna av råoljemotorer "moderniserade"
konstruktionerna - man införde bl a förbättrad insprutning av bränslet,
säkrare varvtalsreglering och ersatte blåslampan med elektriska glöd
stift och kallade den för semi-diesel - blev råoljemotorn helt
utkonkurrerad av dieselmotorn under 1950-talet och tillverkning av
råoljemotorer upphörde överallt. Det bör tilläggas att dieselmotorn med
höga kompressions-,insprutnings- och förbränningstryck samt högre
varvtal kräver en mer sofistikerad tillverkningsutrustning än vad som
behövdes för råoljemotorn. Antalet motortillverkare minskade drama-
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tiskt i Sverige liksom i andra länder. En epok i motorindustrin gick i
graven.

Vänerns Motorverkstad lades ned år 1958. Reservdelsverksamheten
för VÄNERN-motorerna överläts till Ivar Nilssons Mekaniska Verk
stad i Vargön.

Samlingar av motorer och båtar
I Vänersborg finns ju många båtintresserade och här kan lämnas tips

på två unika samlingar av gamla motorer och båtar.

Göteborgs Veteranmotor-Samling omfattar närmare 100 st gamla ben
sin-, råolje- och dieselmotorer mellan 3-72 hkr. Av dessa är ungefär
hälften råoljemotorer med tändkuletändning. Där finns bl a tre VÄ
NERN-motorer, varav en motorvinsch. Samlingen ägs privat av Tho
mas Davidson, tfn 031-285239.

På Bassholmen i Bohuslän har föreningen Allmoge Båtar en stor och
fin samling gamla bruksbåtar av trä och båtmotorer. Bland båtmotore
rna finns en 4 hkr VÄNERN med koppling, axel och propeller med
vridbara blad. Samlingen är inrymd i f. d. Bassholmens Varv och Slip,
som på sin tid var Bolinders station för råoljemotorer i Bohuslän. Sam
lingen är ett "måste ses" för båtvänner. Bassholmen, som ligger i vacker
innerskärgård vid de berömda Nordströmmarna mellan Bokenäset,
Skaftö och Flatön, ägs idag av Uddevalla kommun. Herrgården på ön
är numera Vandrarhem. Uddevalla Turistbyrå lämnar information om
öppettider och hur man tar sig dit om man ej har egen båt.

Yngve Nordqvist
Född 1930 i Vänersborg. Son till Valde Nordqvist, delägare i
Vänerns Motorverkstad.
Ingenjör vid TGÖ 1951.
Vid NOHABs dieselverksamhet i Trollhättan 1953-83 varav som
Divisionschef1969-78, VDför NOHAB DIESELAB 1979-81 och
Regionchefi Nordamerika 1982-83
Teknisk direktör vid Alcatel IKO Kabel, Grimsås 1984-95
Bosatt i Göteborg
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Tvenne Buske-qvinnor
Fascinationen för det exotiska i

1800-talets Vänersborg

av Peter Johansson

Den 12 - 13 april år 1876 gavs vänersborgarna möjlighet till en exo
tisk upplevelse av sällan skådat slag. Skomakare Sven Fredrik Björn
dahl och hans hustru Johanna Sofia Lund hade i sin lägenhet på Residens
gatan dessa dagar en inackordering av det ovanligare slaget. Det var en
herr JSidoli från Malmö som gästade Vänersborg i sällskap med "tvenne
brunskinnade buske-qvinnor". De båda kvinnorna, 26 respektive 9 år
gamla hade några månader tidigare anlänt till Köpenhamn med ett ame
rikanskt fartyg. Den äldre kvinnan, vilken tidigare varit slav i Sydame
rika, sades ha tjänat som piga på nämnda fartyg men rymt då fartyget
anlöpte den danska huvudstaden. I sällskap tog hon då med sig den
nioåriga flickan. Hur de båda kvinnorna kom i kontakt med herr Sidoli
är oklart men att två mörkhyade kvinnor i Köpenhamn på l870-talet
inte förblev ouppmärksammade någon längre tid står tämligen klart.

l800-talet var en tid då Sverige, såväl som många andra västeuro
peiska länder, nåddes av äventyrsspäckade och häpnadsväckande his
torier förmedlade av upptäcktsresanden som för första gången trängde
in i tidigare okända områden av den afrikanska kontinenten. Snart kom
även föremål och handelsvaror från dessa avlägsna platser att söka sig
ända upp till det fjärran Norden. Inte minst var detta fallet i Vänersborg
dit afrikanska kontakter förmedlats av de kända upptäcktsresandena och
handelsmännen Charles John Andersson (1827-1867) och Axel W Er
iksson (1846-190 l), båda uppväxta i staden.

Att exotiska världsdelar gärna fångade människors intresse visste
naturligtvis herr Sidoli från Malmö. Detta gjorde att han förmodligen
mycket snart såg en möjlighet till att folk skulle vara villiga att betala
för att få en glimt av det främmande och okända. De "tvenne buske
qvinnorna" blev därmed en inkomstkälla för Sidoli som började resa
landet runt och uppvisa dessa, för svenska förhållanden, exotiska män
niskorna.

För de som hade råd att betala en entreavgift på 50 öre, barn och
tjänstefolk slapp undan med 25 öre, fick inträde i skomakare Björn
dahls hus. Ett reklamblad som ställts till Vänersborgs Söners Gilles för-
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fogande berättar om vad besökarna kunde vänta sig att få se. De båda
kvinnorna presenteras på ett sätt som för tanken till beskrivning av djur.
Deras hår sades vara krulligt likt fårull, födan bestod av fisk och vete
bröd, de var svaga för glitter och grannlåt men var, sin bakgrund till
trots, så anständigt klädda att de även kunde uppvisas för "fruntim
mer". Av den för tiden vanliga, men för våra öron diskriminerande be
skrivningen, framgår dessutom att man imponerades av "buske
qvinnornas" fattningsförmåga då de på endast ett halvår lärt sig att tala
det svenska språket.

Trots att herr Sidolis "buske-qvinnor" var ett ovanligt inslag och
säkert väckte stor uppmärksamhet i de svenska landsortsstäder där de
visades upp så var de inte helt unika. Studerar man exempelvis 1800-

Reklamblad som uppsattes inför herr J Sidolis och de "tvenne Buske-qvinnornas" besök i
Vänersborg. Av lokaltidningen framgår att besöketframflyttades till 12 -13 april.
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Annons i Tidning för Wenersborgs Stad och Län för
"Den lilla Lappqvinnan ". (TWSL 1867-04-12)

I

Den lilla Lappqvinnan I

frän Nordfjellen,

ovnoligt liten, blott 3 ~ fot lång, klädd i nn·
tionaldriigt, jemte henlles broder samt deras
Inppkåtaoeh husgeråd förevisas sista gånge!1
IördnO'en och söndagen den 13 och 14 april
11. Hotel VictOl·ins salong. Elltreen lir GO
öro person; för barn och ~ienstfolk 25 ÖI·O.

talets dominerande lokaltidning i Vänersborg, Tidning för Wenersborgs
Stad och Län, framkommer att staden då och då gästades av människor
som på grund aven för svenska förhållanden exotisk härkomst eller
udda fysiska handikapp visades upp mot betalning. Som exempel på
denna företeelse kan, förutom "buske-qvinnorna", nämnas bland andra
"Den lilla Lappqvinnan från Nordfjellen" som kom till Vänersborg i
april 1867. På ett av stadens hotell uppvisades hon under ett par dagar
iförd traditionell samisk dräkt. Dessutom förevisades en kåta samt ett
flertal samiska husgeråd. Att "Lappqvinnan" dessutom endast mätte 3,5
fot (ca 105 centimeter) bidrog säkert till en märkbar höjning av antalet
besökare.

Ett år senare, i april 1868, erbjöds vänersborgarna möjlighet att, i fru
Anderssons hus vid torget, få beskåda Amiral von Weis som uppgavs
vara "verldens minsta man". För 25 öre i entre kunde man få se den lille
von Weis underhålla sin publik med sång och musik. Upplysningsvis
meddelades att"Amiralen" dessutom behärskade ett flertal språk. Lokal

tidningen gladde sig sär
skilt åt besöket eftersom
vänersborgarna en tid
dessförinnan blivit lo
vade ett besök av
"verldens största man",
Jätten Emanuel- ett be
sök som av okänd anled
ning hade ställts in.

Ett par år efter
"buske-qvinnornas" be
sök uppvisades två
mörkhyade män på ho
tell Victor i Vänersborg.
Det var "zulukaffer
hövdingen" Uomo
gogowa och en av hans
"krigare" som visades
upp aven herr John
Hood. De båda zuluerna,
vilka visade traditionella
danser, dräkter och
vapenutrustning, hade
tillfångatagits aven brit-
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2:neAma..zulukeffer,
en böfding och en krigare,

.om bliivit tillfåogatagna i .ista Zulukri
get ooh medförda af en Engelsk offioer
till Europa; de vistas för närvarande här
i Skandinavien, samt fram.tälla sig nti
nationaldrägter ooh del"llll bruk ooh seder.
De sfriga utlöra i Zulu bruk-

lig~BS:gs .. äro för den
ärade publikeu tillgängliga att bese, äf·
vensom det i landet mest omtyokta vap
net, nemligen "Assegai"9

Som Zalukalferna med publikens syn
nerliga bifall förevisats i Stookholm, Lon-

:r~n P:tr. f':' ':~t:ä~:r~ik~åb:~E&a~nÅ:~
min korta vi.tel.e härstädes.

.... Entre 50 öre, hälften för barn.
Högaktaingsfullt
John Hood.

A Hotell Victor,
l trappa upp,

förevi.... dagligen intill Söndagen den 16
denne. från kl. 1-9 e. m. .

UODlOgOgOWI
Zulnkafferhöfding.

Zuluhövdingen Uomogogowa fram
ställd som en närmast "djurisk" vilde i
annons i lokaltidningen inför hans
besök i Vänersborg J879. (TWSL J879
11-13)

Vad tjänade då uppvisandet av dessa
ovanliga, främmande eller exotiska
människor för syfte? Främst var det na
turligtvis att se som ett folknöje där skru
pelfria arrangörer reste landet runt och
tjänade pengar genom att visa upp män
niskor på ett sätt som vi i dag skulle för
fasa oss över. Men under l800-talet var
värderingarna annorlunda. Genom
massmedias nyhetsförmedling är vi nu
mera vana vid att dagligen se glimtar
av främmande kulturer och naturmiljöer.
Under ISOO-talet var det helt andra för
hållanden. De flesta vänersborgare hade
säkert inte varit på längre resor än till
de närmsta grannstäderna och än färre
hade varit utomlands. Att en fläkt från
främmande och exotiska världsdelar då
rönte stor uppmärksamhet är på intet sätt
förvånande. Värt att notera i samman
hanget är att man vid samma tid, år
1885, uppförde Vänersborgs museum
ett museum som kom att hysa samlingar
från världens mest avlägsna hörn medan
endast ett fåtal föremål från vänersborg
strakten visades. En annan och inte
oviktig funktion dessa exotiska inslag i
vardagen hade var att bidra till forman
det av den egna identiteten. Genom att
spegla sin egen kultur, sina egna lev
nadsvanor, hantverk och traditioner mot

tisk officer och av denne tagits till Europa. Då de uppvisats i storstäder
som London, Paris och Stockholm hade de dragit stora publikskaror.
Även i Vänersborg imponerades man och lokaltidningen skrev; " De
äro mycket groft byggda och deras rörelser vittna om smidighet och
styrka. Det saknar icke intresse att se dessa representanterför det vilda
folk som med okufligt mod och dödsför
akt kämpat mot det brittiska väldet."
(TWSL 1879-11-13)
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främmande kulturer kunde den egna identiteten tydligaregöras. Skill
naden mellan "vi" och "dom" blev än mer uppenbar - ett behov som
skapades genom de omvälvande samhälls-förändringarna i 1800-talets
Europa.

Källor

Tidning för Wenersborgs Stad och Län:
1867-04-09
1867-04-12
1868-04-24
1879-11-13

Husförhörslängd för Vänersborgs stad 1870 - 1881 (AI:23)

Reklamblad "Buske-qvinnor", Vänersborgs Söners Gille

Peter Johansson född 1963 i Vänersborg.
Fil.kand 1990 med ämnena arkeologi,
historia, konstvetenskap och etnologi. Fil.mag
1998. l:e antikvarie vid Regionmuseum
Västra Götaland i Vänersborg.
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VBG - 50 åring som gjort
Vänersborg världskänt

av Arne Kärvling

Onsdagen den 3 januari år 2001 firade ett av
Vänersborgs internationellt sett allra mest kända
företag jubileum i Kulturhusets festsal. Det var
nämligen på dagen 50 år efter det att firman
"Vänersborgskopplingen" inregistrerades och
började tillverka en ny lastbilskoppling i källar
lokalerna i fastigheten Södra Järnvägsgatan 31.
I dag heter "firman" VBG AB och är moderbo
lag i en koncern omfattande fabriker i Väners
borg och Krefeld, Tyskland, samt helägda
försäljningbolag i Norge, Danmark och USA.

Herman Krefting

Produktionen omfattar i dag lastvagnsutrustning bestående av
kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för i för
sta hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är maskinele
ment med produktionsområdena axelkopplingar och ringfjädrar, som
levereras till maskintillverkare och högteknologiska företag.

Mannen bakom "Vänersborgskopplingen" var ingenjören Herman
Krefting, som jag hade förmånen att lära känna redan några år efter det
att han inregistrerat sin firma. Jag har därefter följt företagets utveck
ling, främst under Kreftings aktiva tid men också under hans efterträda
res, Richard Persson. Denne blev i praktiken högste chef för företaget
år 1972, även om Krefting formellt kvarstod som VD ytterligare några
år.

Historien om VBG och dess utveckling är i första hand historien om
hur Herman Krefting med en obändig vilja, stark tro på den egna för
måga och en arbetskapacitet långt utöver det vanliga, vågade satsa allt
på en ide - och också lyckades förverkliga den. År 2000 var koncernen
världsledande tillverkare av släpvagnskopplingar för tunga lastfordon
och svarade för 50 procent av marknaden för kopplingar till lastbilar
över 16 ton. Omsättningen var 610 miljoner kronor. Onekligen bra gjort
- första årets omsättning slutade på 61.212 kronor!
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Richard Persson

Herman Krefting föddes i Oslo den 22
september 1907. Redan som barn visade han
stort intresse för mekaniska ting. När han
kom upp i tonåren studerade han också tek
nik och utbildade sig senare till ingenjör. Vid
den här tiden blev det allt vanligare med bi
lar på huvudstadens gator och unge Herman
insåg att bilbranschen var framtiden för ho
nom. Han fick också en anställning inom
denna som passade honom väl, och där han
bland annat gavs tillfälle att delta i tillverk
ning av motordelar och härdning av metal
ler. De kunskaperna tog han till sig och fick
god användning för senare i livet.

Försäljningschef hos Granströms
Andra världskriget gjorde att han flyttade till Sverige. Trogen sitt

specialintresse tog han anställning inom bilbranschen här och avance
rade så småningom till posten som försäljningschef för Scania lastbilar
hos företaget Granström & Söner i Vänersborg. När kriget tog slut blev
efterfrågan på svenska produkter enorm. Europa skulle byggas upp igen
och den svenska industrin var intakt och beredd att utnyttja sina resur
ser fullt ut. Transportsektorn växte och försäljningen av lastbilar ökade.
Inom skogsnäringen växte efterfrågan på landsvägstransporter kraftigt
och detta gynnade Granströms med sitt läge nära skogstillgångarna och
industrierna i Dalsland och västra Värmland. Det var goda tider för
Granströms, och Krefting sålde bra.

Det svenska vägnätet var emellertid i bedrövligt skick och särskilt i
Dalsland var situationen mer eller mindre katastrofal vissa tider på året.
De allmänt förekommande grusvägarna var inte bara smala, de var också
svårt nedslitna och gropiga. Ofta hann man heller inte reparera
tjälskadorna mellan vintersäsongerna. De västsvenska åkarna hade där
för en mycket besvärlig situation. Alltför ofta blev påfrestningarna på
kopplingarna mellan lastbilarna och släpen så hårda att de brast - med
olyckor som följd. För åkarna innebar detta betydande underhålls- och
reparationskostnader, vilket Krefting upplevde som mycket besvärande.

Krefting hade i stort sett daglig kontakt med både åkare och förare,
och fick ta del av deras synpunkter på såväl ekonomi som kvaliten på
kopplingarna. Att dessa var för klena, det var han väl medveten om och

29



därför började han fundera på hur de skulle kunna göras bättre. Det
måste finnas möjligheter att tillverka betydligt starkare och säkrare kopp
lingar, som höll för påfrestningarna och som var lättare att underhålla.
Många gånger påpekade han också förhållandena för företrädare för
tillverkarna av kopplingar, vilka också förklarade sig intresserade, men
som sedan glömde bort saken - de sålde ju trots allt sina produkter.

Olycka blev avgörande
Tankarna på en nykonstruerad koppling engagerade Krefting alltmer

och han ägnade allt större del av sin fritid till att försöka lösa proble
men. Han testade också olika förslag till lösningar, fick synpunkter och
råd, men kom inte så långt att han vågade ta steget fullt ut och ägna sig
åt konstruktionsarbetet på heltid. När 1940-talet gick mot sitt slut in
träffade emellertid en händelse som gjorde att han beslöt sig för att sätta
allt på ett kort - tiden var inne för handling. Det var när en lastbil för
sedd med enkel kulkoppling mellan bil och släp råkade ut för en olycka
i Göta älvdal. Kopplingen brast, släpet lossnade och for av vägen. Föra
ren och övriga trafikanter klarade sig dessbättre utan skador, men lasten
bestående av två spinnmaskiner till ett textilföretag värda 30.000 kro
nor styck totalförstördes. På den tiden var 60.000 kronor ett betydande
belopp.

Krefting gick nu in i en lång period där arbetet fyllde de flesta av
dygnets 24 timmar. Han skötte sina uppgifter hos Granströms och han
jobbade med sin koppling. Det gällde inte bara själva konstruktionsar
betet, han måste också undersöka om det fanns lämpliga och intresse
rade underleverantörer av de delar som skulle ingå i kopplingen. Han
var absolut inriktad på att den produkt han skulle gå ut på marknaden
med, den skulle hålla den högsta kvalitet som han mäktade åstadkomma.
Den skulle vara slitstark, den skulle vara okomplicerad och enkel att
hantera och underhålla, och den skulle kunna säljas till ett hyfsat lågt
pris.

På sin arbetsplats hos Granströms talade han ofta med, samt fick råd
av, en annan anställd. Det var Gösta Petersen, som senare öppnade
smidesverkstad i Flicksäter, Frändefors. Företaget Korp & Söner i Vän
ersborg kunde också erbjuda tjänster, och den absolut viktigaste delen i
kopplingen, bulten, kunde ett företag i angränsande Skaraborgs län till
verka. Härdningen erbjöd sig Bofors Härdningsverkstad i Göteborg att
svara för.
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Klart för start - och nyanställning
Så föll äntligen samtliga pusselbitar på plats, kopplingen var klar

och patenterad och avtalen med underleverantörerna var klara. Herman
Krefting var beredd att lämna sin trygga anställning och starta eget
företag. Det var en klar risk han tog, eftersom det fanns stora och kon
kurrenskraftiga företag, bland andra tyska, inom en redan fungerande
bransch. Ett besvärligt problem måste också lösas, nämligen frågan om
lämpliga lokaler. Den ekonomiska verkligheten tillät inte nybyggna
tion, heller inte en alltför hög hyra. Lösningen blev källarlokalerna i
fastigheten Södra Järnvägsgatan 31, inte idealiska, förstås, men förhål
landevis billiga. De fick duga tills ekonomin stabiliserats. Och så korn
äntligen den stora dagen när den nya firman "Vänersborgskopplingen"
inregistrerades och startskottet gick för produktion av den nya lastbils
kopplingen - den 3 januari 1951!

Ingen förbipasserande kunde ungå att se att i källarlokalen till fastigheten Södra Järnvägsgatan
31 har ett nyttföretag etablerat sig - Vänersborgskopplingenf

En stor skylt med namnet "Vänersborgskopplingen" sattes upp på
väggen till källarlokalen, och ensam monterade Krefting den första kopp
lingen. Åkare och lastbilsförare kände naturligtvis till vad han höll på
med, och först ut att pröva nyheten var åkeriägaren Elof Pettersson i
Trollhättan. Denne blev mycket nöjd med den nya produkten och detta
talade han också om för sina kollegor inom branschen. Detta gav en bra
start, men det behövdes förstås mycket större insatser för att få ut "Vän
ersborgskopplingen" på marknaden. Krefting hade dock klart utarbe-
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tade planer för hur han skulle gå till väga - han skulle delta i utställ
ningar runt om i landet, och han skulle resa runt tilllastbilsförsäljarna i
Sverige.

Ett besvärligt problem var emellertid olöst - hur skulle han få tiden
att räcka till? Att montera, sälja, hålla kontakter med underleverantörer,
sköta det administrativa arbetet och dessutom sälja - ja, hur skulle han
klara allt detta? Det fanns bara ett svar på den frågan: Det kunde han
inte, det var omöjligt! Han måste därför anställa någon som kunde hjälpa
till, även om ekonomin i starten var ansträngd. Och så kom det sig att
"Firman", som Krefting alltid kallade sitt företag, efter en månads verk
samhet anställde Sven Raak. Denne blev till en början firmans allt-i
allo. Han fick montera kopplingar, svara i telefon, paketera och köra
iväg med kopplingar till järnvägen - ja, han fick göra allt som behöv
des. För att klara transporterna använde sig Raak aven transportcykel.
Att köpa in en bil var inte att tänka på, men blev det för mycket gods på
en gång hände det att en lätt lastbil hyrdes in.

Deltagande i mässor gav framgång
Varumässor hade börjat bli mycket populära i Sverige samtidigt som

bilintresset ökade starkt. Krefting såg de möjligheter som här bjöds att
på ett relativt billigt och enkelt sätt demonstrera och sälja sin nya kopp
ling. Redan under första året deltog han i St Eriksmässan, och resultatet
blev så positivt att han intensifierade sina demonstrations- och
försäljningsresor. Det finns ett par amatörfoton från den här första ut
ställningen och de visar Krefting sittande vid ett enkelt bord på vilket
kopplingen är upphängd. En skylt talar om att det här finns en ny
"coupling". Det är tydligt att ekonomin inte tillät några extravaganser,
ty "montern" är belägen utomhus intill ett staket. Men vad gjorde det 
Krefting var inte bara konstruktör, han var också en ypperlig försäljare!

Under sina resor landet runt kontaktade han också lastbilstillverkarnas
representanter och de så kallade påbyggarna, vilket ledde till bra resul
tat men också till ett givande utbyte av erfarenheter som alla tjänade på
- och som fortfarande pågår. Tillverkarna av lastbilar levererade regel
mässigt endast chassin, där bland annat kopplingsutrustning saknades.
Särskilda företag - påbyggarna - svarade därefter för påbyggnad av hytt
och flak m.m. - allt efter användarens önskemål.

Den marknadsföring som Herman Krefting planerat för, den genom
förde han konsekvent och den visade sig också vara riktig. Han nådde
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Herman Krejting med sin nya koppling på St Eriksmässan i Stockholm underjöretagetsjörsta år.

relativt snabbt stora framgångar, men det innebar inte att han nöjde sig
med sin första konstruktion. Nej, redan under arbetet med denna hade
han bestämt sig för att ta fram en automatisk koppling, och den presen
terades redan efter ett par år. Och sedan har nyheterna kommit slag i
slag under årens lopp. Gemensamt för dem alla är den synnerligen höga
kvaliteten.

Efter endast ett par år stod det klart att källarlokalerna inte skulle
förslå längre - de satte stopp för vidare utveckling. Ett nybygge var vad
som erfordrades och Krefting ville försäkra sig om ett markområde som
skulle tillåta betydande framtida utbyggnader. Nu var ju Vänersborg i
första hand en förvaltnings- och sjukvårdsstad, där de styrande inte tänkt
sig industriell utbyggnad av större format. Industriområden i egentlig
mening fanns inte, men man kunde tänka sig att planlägga ett område
på Holmängen för företagsamhet. Där hade också en del mindre enhe
ter etablerats, men för Kreftings akuta behov hade kommunen ingen
mark. Dock - utefter Östra vägens lokalgata ägde företaget "Godstran
sport" ett större område och det fick han köpa. Och här kom det att
byggas!

En ständig utbyggnad
Redan den 30 september 1954 inledde Krefting sin byggnation med

att uppföra dels ett bostadshus med kontor - han ville försäkra sig om
bostad för sig och familjen - och en garagelänga. Exakt två år senare
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påbörjade han uppförandet aven förrådsbyggnad och enligt handling
arna för byggnadslov hos kommunen så hände därefter följande:

1958-05-30 Tillbyggnad kontor
1960-05-04 Svetsverkstad
1961-03-07 Nybyggnad maskinverkstad och kallförråd
1961-05-26 Tillbyggnad maskinverkstad
1964-06-06 Tillbyggnad verkstad
1966-06-01 Tillbyggnad industrilager
1967-08-10 Kall-lager

Bakom de här siffrorna döljer sig en synnerligen stark expansion av
företaget - Kreftings framgång var helt enkelt exceptionell. Det kan
därför synas vara underligt att han inte byggde en större anläggning vid
ett och samma tillfälle, men här finner vi ytterligare ett starkt karaktärs
drag hos honom: Han ville inte låna pengar! Han ville inte stå i skuld,
han ville stå på egna ben! Därför byggde han när han hade eget kapital
- men då gick det i gengäld också väldigt fort!

Under de här åren hade jag nära kontakter med Krefting. Han ringde
ofta, och han bjöd på kaffe med wienerbröd vid olika träffar som han
kallade för presskonferenser. Ibland var Bertil Stridsberg i Trollhättan
också med. Denne var inte bara chef för Göteborgs-Postens distrikts
kontor, han var också kusin till Krefting. - Han måste ju få lite nyheter
han med, förklarade Herman. Vid dessa möten och telefonsamtal fick
jag ta del av alla framtidsplaner, av kommande exportsatsningar med
tyngdpunkt på den nordiska marknaden, men också om kontakter ute i
Europa, i Australien och - i Sovjet.

Det var också något aven offentlig hemlighet inom delar av den
kommunala administrationen att jag utgjorde en förbindelselänk mel
lan Krefting och drätselkammarens ordförande Karl Ericsson. Denne
kloke, vänlige och hänsynsfulle socialdemokratiske ledare för staden
ställde alltid upp när det gällde. Han förstod vad som var bra för företag
och stad. Det kunde gå till så här, att Krefting ringde: - Du Kärvling,
vill du tala om för Karl Ericsson att jag måste bygga ut nu. Du vet vad
du skall säga!

Ja, så gickjag upp till Kalle och talade om hur bra det gick för Krefting
och att han måste nyanställa, men att detta också tvingade fram en snabb
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utbyggnad. - Det förefaller lämplig att han gör så, blev svaret, och efter
en stunds pratande var allt förberett. Det kanske är överflödigt att til
lägga att herrar Krefting och Ericsson blev goda vänner och att de hyste
stor sympati och respekt för varandra.

Det gällde för Krefting att tillverka kopplingar av hög
kvalitet. Här en bildfrån tidigt 50-tal då en lastbil var
på väg att störta ned i Frändeforsån. Kopplingen höll
dock! Infälld ses Kreftings första koppling.

Redan från starten hade
Krefting siktet inställt på att
bygga upp en provningsav
delning med betydande resur
ser. Med hjälp aven 50 tons
domkraft konstruerade han en
dragbänk för att slita sönder
dragkopplingar med upp till
125 tons dragkraft. Den fick
undan för undan sällskap med
en mängd olika anordningar
för att testa, hållfasthets- och
livslängdsprova kopplingar
och kopplingsdetaljer, dragbal
kar och kompletta fordons
ramar. De flesta provbänkarna
var plomberade och under kon
troll av Trafiksäkerhetsverket.
Detta för att provresultaten
skulle få en objektiv och offi
ciell prägel.

- Vi har alltid satt säkerheten i högsätet och samarbetar med både
myndigheter och fordonstillverkare, förklarade Krefting. Ja, och att hans
kopplingar verkligen levde upp till den kvalitet som utlovades, det be
kräftar bland mycket annat ett brev från Statens Provningsanstalt. Där
sägs det i sammandrag: Vi kan inte ange någon brottgräns för Er
släpvagnskoppling eftersom vår provrigg gick sönder först. VBG har i
dag 4 erfarna tekniker anställda i testavdelningen i Vänersborg, vilka
förfogar över en högklassig utrustning i mångmiljonklassen. Här testas
alla produkter, såväl nya som de som redan är i produktion.
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Utveckling - Persson kommer
I Kreftings planering ingick också en successiv uppbyggnad aven

konstruktionsavdelning av hög standard. Han hade visserligen hjälp av
olika tekniker i sitt utvecklingsarbete, men först år 1962 anställdes en
specialist, nämligen civilingenjören Richard Persson. (I dag omfattar
utvecklings- och forskningsavdelningen 10 ingenjörer.) Detta skulle visa
sig vara ett för VBG synnerligen betydelsefullt val - inte bara till gagn
för utvecklingen av produkterna. Persson fick nämligen under första
hälften av 1970-talet ta över posten som högste chef för företaget. Vid
tiden för 50-årsjubileet var han VD för moderbolaget samt koncern
chef, vilka befattningar han lämnade vid bolagsstämman 2001 och blev
heltidsarbetande styrelseordförande.

Under sina första 50 år hade alltså VBG endast två personer som
avgörande beslutsfattare i den verkställande ledningen. Detta har för
stås varit en styrka för företaget, men det kanske också innebär ett svenskt
rekord?

Som en av sina första uppgifter fick Persson ta hand om och justera
ett personbilsdrag, som VBG hade tagit fram. Herman Krefting hade
naturligtvis noterat att svenskarna började koppla campingvagnar till
sina bilar och förstod att här fanns en ny marknad för VBG. En lämplig
koppling togs också fram och en provorder på 500 drag levererades till
SAAB i Trollhättan. Allt hade emellertid gått lite för fort, vilket med
fört att man missat en liten detalj i kopplingen. SAAB klagade och
kopplingar sändes tillbaka till VBG. Persson fixade dock till det hela i
stort sett per omgående - och nu var starten gjord för en ny, stor produk
tion.

Inom VBG inleddes nu ett utvecklingsarbete för att ta fram konkur
renskraftiga personbilskopplingar, och i vanlig ordning skedde arbetet
i nära kontakt med biltillverkare och importörer. Redan 1963, året efter
det första försöket, kunde man presentera nyheten: Ett personbilsdrag
med kula. Detta blev en stor framgång på den svenska marknaden, och
det sålde också bra i Norge. I fortsättningen presenterades nya förbätt
ringar och en alldeles egen design, som visade sig bli synnerligen upp
skattad på marknaden. VBG utvecklade bland annat också ett snabb
drag, som blev populärt. Detta gjorde det möjligt dels att använda olika
typer av draganordningar och dels att ta bort den synliga delen av dra
get när det inte användes. År 1986 tillverkade företaget draganordningar
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till alla svenska och tyska bilar och lagerhöll inte mindre än cirka 180
olika drag.

Utvecklingen på personbilssidan medförde att det behövdes större
lokaler, varförArlas lagerbyggnader på Lilla Vassbotten inköptes år 1989
varefter produktionen flyttades dit. VBG-ledningen fann senare att ut
vecklingen på marknaderna krävde koncentration - det gick inte att bli
bäst på flera olika områden, man fick hålla sig till ett. Därför såldes
personbilssidan till Brink i Holland, ägt av ett amerikanskt holdingbo
lag.

Anläggningen på Holmängen som den var fullt utbyggd - stor, men ändå för liten.

Vändskivor - till skeppsvarv...
Herman Krefting var alltid öppen för nya ideer, och när han en gång

fick reda på att Kockums i Malmö behövde två nya vändskivor till sitt
varv, agerade han snabbt. Han erbjöd sig att konstruera och tillverka
dem på endast cirka 12 arbetsveckor - ett åtagande som i dag ter sig
närmast otroligt. Det rörde sig nämligen om 3,5 tums vändskivor som
skulle dra 300 tons fartygssektioner! Krefting resonerade tydligen som
så, att har jag nu en skicklig konstruktör anställd, så skall det här pro
jektet också kunna ros i hamn. Och visst gick det efter en närmast ofatt
bar insats av Richard Persson - men, men, i dag skulle ingen våga att
satsa på att ta fram en helt ny produkt på 3 veckor. I dag behövs det
minst 3 år! Efter detta begärde i alla fall Persson hjälp med ritningsar
betet - och det kravet hade Krefting nu stor förståelse för! En ritare
anställdes.
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Den här affären gjorde att vändskivor upptogs i varusortimentet. Den
första var gjord i plåt och importerades från England, men den var inte
bra. Richard Persson konstruerade då en gjuten skiva kallad 900, men
inte heller den blev någon större succe. Först efter det att Persson åter
vänt till företaget - efter att under några år ha byggt upp ett avdelnings
kontor i Göteborg för ett konsultföretags räkning - kunde företaget
presentera en ny vändskiva - VBG 182. Den var gjuten med utbytbar
mekansim i vilken fanns alla slitdelar monterade. Renovering och ser
vice kunde ske snabbt och av även icke specialutbildad personal. Ski
van blev emellertid alltför dyr, och även om den sålde en hel del, inne
bar den ingen slutlig lösning för VBG.

Inom området vändskivor var VBG emellertid en liten aktör på mark
naden' och år 1990 köpte företaget därför in konkurrenten Dayton
Walther Ltd. i England, som hade en fabrik i Runcorn nära Manchester.
Produktionen var inte rationell enligt svenska förhållanden, varför en
ny flödesanpassad anläggning byggdes i Lowton. När det gäller vänd
skivor, så är de i princip likvärdiga oavsett vem som producerar dem.
Därför är priset helt avgörande, inte kvaliten,och därför har
storproducenterna ett övertag. När det inte gick att nå ett samarbete
med mindre företag runt om i världen, sålde VBG den engelska anlägg
ningen till The Marrnon Group Ltd. - en internationell koncern som
omsätter över 6,5 miljarder USD. Detta skedde den 30 juni år 2000.
Den engelska vändskivan ingår dock i VBG:s försäljningsprogram.

Flyttar till Åmål om inte...
Jag har nu hoppat i tiden och vänder tillbaka till Vänersborg och

Holmängen. VBG-expansionen visade på 1960-talet inga tecken på
avmattning, tvärtom - den fortsatte i ökad takt. Lokalerna blev inte bara
för små, de hade genom den etappvisa utbyggnaden också blivit oratio
nella. Nu gällde det att bygga nytt och på en ny plats med utrymme nog
för många års fortsatt tillväxt. Krefting sökte kontakt med de kommu
nala företrädarna och begärde att de skulle ställa upp med ett lämpligt
område. Det var i sig inget större problem, eftersom industrimark nu
hade lagts ut. Nej, problemet var ekonomiskt och inte bara när det gällde
markpriset utan främst hur den gamla anläggningen skulle kunna säl
jas. Att ha den kvar var en omöjlighet. Till Kreftings öron nådde nu ett
rykte som sade att vissa politiker hade invändningar mot storleken på
industritomten. De trodde att Krefting var ute för att lägga under sig så
mycket mark att han i framtiden, när priserna förhoppningsvis hade
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ökat ordentligt, skulle kunna sälja och göra sig extra förtjänster. De
kände tydligen inte Herman Krefting.

Vid den här tiden var Krefting i ett svårt läge, eftersom han inte bara
var hårt belastad med arbete och företagets problem utan också var sjuk
i astma. Han beslutade sig för att som alternativ till utbyggnad i Vän
ersbor~ förklara för kommunledningen att han lika gärna kunde bygga
nytt i Amål. Det skulle sätta press på dem, trodde han.Vid den här tiden
utgick olika statliga bidrag till kommuner och företag vid nyetableringar
inom det så kallade stödområdet, dit Åmål hörde. Han ringde mig och
berättade om sina planer, ville höra vad jag trodde om politikernas re
aktion på detta, och ville att jag skulle publicera nyheten. Jag förkla
rade, att om han inte menade allvar med "flytten" så skulle han ta sig i
akt. Kommunens starke man var vid den här tiden folkpartisten Hadar
Karlson med ett förflutet som försäljningschef vid Skofabriken. Han
var en ärlig människa, en duktig politiker och en slipad affärsman. Han
skulle inte gilla att bli utsatt för något som kunde uppfattas som hot. Jag
förklarade vidare, att Krefting gjorde bäst i att noga studera de industri
tomter och annat som Åmål kunde tänkas ha att erbjuda, för Hadar skulle
kolla allt, och det rådet följde han.

Jag skrev naturligtvis om VBG:s planer, det var ju en stor lokal nyhet
för ELA:s läsare. Företaget sysselsatte vid den här tiden uppemot 60
personer och räknade med att fördubbla den siffran under de närmaste
åren. Det var alltså en stor och viktig etablering det var frågan om för
Åmål, och lika viktigt var det för Vänersborg att få behålla VBG inom
sina gränser. Artikeln väckte stor uppmärksamhet och Hadar Karlson
reagerade omedelbart, men kanske inte riktigt som Krefting förväntat
sig. Hadar sade nämligen till mig att han redan hade bestämt sig för hur
han skulle handla för att lösa problemen på ett för både företaget och
kommunen bra sätt. En liten tagg fanns dock där efter Kreftings utspel.

Visst löstes också allt till det bästa, även om de politiker fanns som
inte gillade Hadars "generositet" gentemot VBG. Men Hadars ställning
var synnerligen stark och dessutom hade han stöttning av framåtsyf
tande politiker i ett par andra partier. Utgången av samtalen och diskus
sionerna mellan parterna framgår i all sin korthet av följande rader ur
handlingarna på byggnadsnämnden angående fastigheten Trym 3 på
Tenggrenstorpsområdet: "Lagfaren ägare Släpvagnskopplingar AB.
Inskr. datum: 1970-03-04. Ingen köpeskilling".
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Fortsatt expansion
Vad hade man då kommit överens om? Jo, kommunen överlät till

VBG 18.000 kvm mark och lämnade dessutom option på ytterligare
10.000 kvm för uppförandet aven ny fabriksbyggnad.. (1 dag är tomten
39.000 kvm stor.) Vidare betalade kommunen 1.430.000 kronor kon
tant för anläggningen på Holmängen. Då ingick värmepannor,
elcentraler, traversbalkar i tak, fläktanläggningar, fasta armaturer och
en hel del andra inventarier. Följande skrivning i drätselkammarens för
slag till fullmäktige med hemställan att de skulle godkänna avtalet är
ett exempel på hur Hadar Karlson argumenterade: "Drätselkammaren
anser för sin del, att staden icke bör underlåta att lämna sin medverkan
till den förflyttning av rörelsen, som nu anses nödvändig. Bolagets rö
relse expanderar kraftigt, och f n sysselsättes 50-60 anställda i företa
get. Givetvis finner drätselkammaren angeläget att företaget än ytterli
gare bindes vid staden". Onekligen elegant formulerat.

VBG-anläggningen på Tenggrenstorp år 2000.

l vanlig ordning hade Krefting bråttom när det gällde byggnationer.
Spaden sattes i marken omedelbart och redan den 1 oktober år 1970
skedde invigningen av den 6.500 kvm stora fabriken. Kostnad 3,5 mil
joner kronor. Antalet anställda var 70 - sex år senare hade VBG 150
anställda! Hadar Karlson återkom gärna till den här affären långt efter
det att hans politiska gärning hade avslutats. - Det fanns de som ifråga
satte mina uppgifter när jag redovisade min uppfattning om VBG:s fram
tid, men utvecklingen har ju visat att jag hade rätt. På Krefting kunde
man lita!

Det skulle alltså visa sig att företagets expansion fortsatte även på
Tenggrenstorp. Det blev snabba utbyggnader här liksom på Holmängen.
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Den senaste ansökan om byggnadstillstånd inlämnades till kommunen i
april år 2000 och avsåg ett nytt måleri till en kostnad av uppemot 25
miljoner kronor. Den största enskilda investeringen någonsin i företa
gets historia. Det stod klart våren 200 l.

28 miljoner i förlust!
VBG hade fram till och med slutet av 1980-talet i stort sett en fortlö

pande årlig tillväxt, men när 1990-talet inleddes kom ett rejält bakslag
som skakade om VBG. Lågkonjunkturen drabbade den västliga världen
med våldsam kraft, och inte minst Sverige råkade illa ut. För VBG inne
bar detta en svår nedgång i stället för en förväntad uppgång. Under 1989
såldes i Sverige drygt 6.000 lastvagnar - under 1993 endast cirka 1.200!
Dessutom sjönk personbilsförsäljningen till mycket låga nivåer. Man
talade om de tre första åren på 1990-talet som en katastrof för lastvagns
branschen och för de företag som liksom VBG var beroende av denna.
VBG tvingades noterade en förlust på inte mindre än 28 miljoner kro
nor för åren 1991 och 1992! Situationen tycktes omöjlig att bemästra.

Hösten 1992 initierade emellertid styrelsen ett långtgående åtgärds
program som innebar begränsade nyinvesteringar, avveckling av vissa
verksamheter, minskade varulager och kundfordringar,
personalneddragningar och ökad produktivitet. Genomförandet av detta
program gjorde att VBG kunde redovisa en vinst på 1 miljon kronor för
år 1993, trots att resultaträkningen belastades med omstrukturerings
kostnader och andra kostnader avengångsnatur på totalt 5 miljoner.
Richard Persson formulerade i "Årsredovisning 1993" sitt tack till per
sonalen på följande sätt:" En minskning av personalen under senare år
med mer än 30 procent har medfört hårda krav på den kvarvarande styr
kan, som på ett berömvärt sätt ställt upp på de nödvändiga förändring
arna och engagerat sig starkt i produktivitetsförbättringarna".

VBG:s styrelse, verkställande ledning och personalen hade bestått
det svåraste provet i företagets historia. Den åldrade Herman Krefting
utgjorde ett starkt stöd för alla under de problemfyllda åren, såväl mora
liskt som i övrigt. Han avled den 13 augusti år 1993 och hann dessbättre
uppleva att hans livsverk, det kära VBG, skulle klara krisen!
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Tysk konkurrent köps upp
Ja, VBG inte bara klarade krisen, företaget gick faktiskt stärkt ut ur

den. När bokslutet för verksamheten år 1994 skulle göras, kunde en
nöjd Richard Persson konstatera: "Försäljningen har ökat med 40 pro
cent". De åtgärder som beslutades hösten 1992 hade fått fullt genom
slag och företagets vinst före skatt beräknades uppgå till 36 miljoner
kronor. Det resultatet, den vändningen, förbluffade till och med börs
och andra experter.

Under resten av 1990-talet återhämtade sig lastbilsmarknaden och
efterfrågan på släpvagnskopplingar steg. Konkurrensen på den interna
tionella marknaden var emellertid fortsatt hård och i Tyskland fanns ett
par starka konkurrenter att kämpa emot. Ringfeder i Krefeld, som in
gick i Siemenskoncernen, hade exempelvis en så dominerande ställ
ning i Australien att företagsnamnet var liktydigt med namnet för
släpvagnskoppling. Företaget hade 50 procent av den tyska marknaden
och bland kunderna fanns Mercedes, Man, Iveco, Renault samt Volvos
och Scanias importbolag. Ringfeder arbetade också inom produkt
områdena axelkopplingar och ringfjädrar med kunder som Tetra Pak,
Atlas Copco och Caterpillar, USA, samt Airbus och svenska Bofors. En
ny produkt hade också utvecklats - Deform plus - en säkerhetsanord
ning som skyddar maskiner och teknisk utrustning vid oförutsedda hän
delser. Företaget hade också ett eget försäljningsbolag i New Jersey,
USA.

[förgrunden ses Ringfeder-anläggningen i Krefeld, där det bland annat tillverkas 50.000 kopplingar
per år.
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Efter noggranna analyser och bedömningar lade VBG ett bud på
Ringfeder, och våren 1997 fanns bolaget som en enhet i VBG-koncer
nen. Priset var 310 miljoner, dubbelt så mycket som VBG:s eget kapi
tal. Världens ledande leverantör av kopplingsutrustningar för tunga last
vagnar hade på detta sätt skapats. Huvudmarknaderna för kopplingar är
Norden med cirka 90 procent, Tyskland 55 procent samt Australien
och Benelux 80 procent, men även i England, Spanien, Portugal och
Israel har koncernen betydande marknadsandelar. Representanter finns
över hela Europa, och i övrigt bland annat i Singapore,Taiwan, USA
och Chile.

Efter förvärvet av Ringfeder genomfördes en genomgripande struk
turförändring av bolaget. Enjärnvägsrörelse som fanns i bolaget såldes
och verksamheten uppdelades i två affärsområden. Dessa separerades
helt när det gäller produktion, konstruktion och marknad. En platt orga
nisation infördes och produktionsapparaten moderniserades. Till chef
för affärsområde Kopplingsutrustning utsågs vänersborgssonen Sten
Söderros.

Ledande systemleverantör
"Vänersborgskopplingen" på Södra Järnvägsgatan hade på 50 år växt

till en koncern som gick in i 2000-talet med den absoluta förutsätt
ningen att bli ledande systemleverantör av utrustning till krävande kun
der inom lastfordons- och maskinindustrin. Detta innebär för lastvagns
sidan att man erbjuder kunderna också sådan kringutrustning som kom
pletterar huvudprodukterna och som är av väsentlig betydelse för sä
kerheten. Exempel på detta är Onspot slirskydd, Armaton flakstolpar
samt olika typer av underkörningsskydd och reflexer. Onspot, som är
världens mest sålda automatiska slirskydd för tunga fordon, är ett eget
varumärke för VBG. Kort sagt - VGB:s kunder på lastvagnsmarknaden
behöver bara en enda leverantör för all den nödvändiga utrustningen,
nämligen VBG-koncernen. Garantin för produkter av högsta kvalitet
är högeffektiva produktionsenheter, högspecialiserade utvecklings-,
forsknings- och testavdelningar utrustade med den främsta utrustning
samt på alla nivåer personal med hög teknisk kompetens.

Herman Krefting fick uppleva det mesta av det positiva, men ett re
sultat av den tekniska utvecklingen gick han miste om, nämligen da
gens "Sugande processflöde KANBAN". Det handlar om ett maximalt
utnyttjande av dagens elektroniska möjligheter. I korthet: När kunden
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Här tre produkter ur den serie av nyheter som VSC presenterade under hösten år 2000 och som
ytterligare befäste dess ställning som ledande företag på

beställer kopplingar att levereras från lagret, går elektroniska signaler
till samtliga grupper i verkstaden som tillverkar de olika delarna och
som monterar dem. Alla svarar då upp mot beställningarna, och kun
derna kan hämta vad de beställt precis när de behöver det. Ja, till och
med leverantören av råvaran borta i Finland får på samma sätt besked
om sina leveranser. Systemets fördelar är uppenbara - en viktig vinst är
att ingen planeringsavdelning behövs.

En rejäl och duktig människa!
Herman Krefting var, som jag upplevde honom, en alltigenom rejäl

människa. Han hade en enorm arbetskapacitet, levde med och för sitt
livsverk, gjorde aldrig skillnad på människor i sitt umgänge med dem,
kallade alla anställda för medarbetare, var ärlig och omtänksam - och
en duktig företagsledare. Han ringde mig alltid inför viktiga beslut och
talade om vad han tänkte göra. Så visste jag till exempel att han plane
rade att garantera företagets fortbestånd genom att bilda stiftelser till
vilka aktier skulle överföras. Tanken på att skattelagstiftning och annat
skulle kunna tvinga arvingarna att sälja företaget skrämde honom. Da
gens ägarstruktur visar hur Herman Krefting i praktiken säkerställde att
hans livsverk skulle överleva och drivas vidare så som han själv skulle
ha gjort om han hade levat: Hexagon AB 1.663.089 aktier och 41,9
procent av rösterna; Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astma
forskning 1.115.800 resp 18,1; Stiftelsen SLK-anställda 138.775 resp
22,5; Stiftelsen VBG-SLK 62.750 resp. 9,9; Richard Persson 4.800
resp.0,5; övriga cirka 850 personer 438.286 resp 7,1. Stiftelserna har
alltså 50,5 procent av rösterna.

Herman Krefting led av astma vilket tillsammans med hård
arbetslastning periodvis pressade honom svårt. Vid ett tillfälle i början
av 1970-talet berättade han för mig att situationen faktiskt höll på att
knäcka honom. Han behövde därför hjälp och nämnde att han kanske
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skulle ringa till Richard Persson, som ju kände VBG utan och innan.
Han gjorde så och det visade sig att han var ute i sista minuten. Persson
stod nämligen just i begrepp att tacka ja till ett nytt jobb i Bohuslän.
Han accepterade emellertid anbudet att bli disponent, men fick i realite
ten ansvaret att leda företaget från första arbetsdagen. Krefting kunde
nu äntligen, efter många arbetstyngda år, ta det litet lugnt. Han följde
sin läkares råd att vistas i Spanien under långa perioder och det gjorde
honom gott. Han avgick formellt som VD år 1979 men kvarstod som
ordförande fram till årsstämman 1987, då han utsågs till hedersordfö
rande.

VBG vid 50-årsdagen
VBG AB är i dag moderbolag i en verkstadskoncern med tillverk

ning i Sverige och Tyskland. De olika enheterna: VBG Produkter AB i
Vänersborg har gemensamma lokaler med moderbolaget, och här be
drivs forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försälj
ning. Systemleveranser inom släpvagnskopplingar är den huvudsakliga
produktionsinriktningen. Det tillverkas 15.000 kopplingar, 38.000 bal
kar och 2.500 Onspot per år, vartill kommer kringutrustningar. Ringfeder
VBG GMBH i Krefeld tillverkar över 50.000 kopplingar per år samt
dragöglor och reservdelar. Ringfeder är också basenhet för affärsområ
det Maskinelement med ansvar för utveckling och produktion av
axelkopplingar och ringfjädrar. VBG Produkter A/S, Ejby, Danmark,
säljbolag. VBG ProdukterA/S, Oslo, Norge, säljbolag. Ringfeder Corp.
Westwood, New Jersey, USA, amerikanskt säljbolag, som marknadsför
och säljer Ringfeders maskinelement samt kompletterande produkter
från andra europeiska tillverkare.

15 miljoner till astmaforskning
Jag skall avsluta den här historiken med att beröra Herman Kreftings

insatser för astmaforskningen i Sverige. Själv drabbades han av astma i
barnaåren och visste alltför väl hur besvärligt det kan vara. Allergier
och överkänslighet ökade också dramatiskt i Sverige, och han beslu
tade sig för att bilda en stiftelse för stöd till astma- och allergiforskning.
År 1984 blev stiftelsen verklighet, och det första stipendiet på 100.000
kronor utdelades till Nalle Lindblom, under 20-talet år chef för Allergi
sektionen vid Sahlgrenska. Fram till och med år 1996 delades 53 sti
pendier ut på totalt 3.502.000 kronor. Under år 1997 bildades vid Sahl
grenska Universitetssjukhuset "VBG-fonden för Allergi och Astma",
som består av medel som kommer från stiftelsen. Avsikten var att man
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skulle övergå till att satsa mera institutionellt för att uppnå större effekt.
I en första omgång överlämnade stiftelsens ordförande Reidar Öster i
juni månad 1998 en check på 5.400.000 kronor för att stödja inrättan
det av ett lektorat i allergologi vid sjukhusets universitetsavdelning.
Avsikten var att med bidragen på sikt garantera en professur i ämnet,
och så skedde under våren år 2000. VBG-fondens medel var då 6,8
miljoner kronor och ökades senare på med ytterligare 2,2 miljoner, vil
ket var det årets avsättning. Det kan vidare nämnas att Hälsohögskolan
Väst, som numera har gått upp i Högskolan Trollhättan-Uddevalla, har
erhållit sammanlagt 800.000 kronor.

Totalt har Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- ochAstmaforskning
till och med år 2000 delat ut cirka 15 miljoner kronor.

Arne Kärvling, född 1926 i Trollhättan, uppväxt i Säffle:
Journalist sedan 1949; verksam som sådan i Vänersborg
sedan 1954.
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Vänersborgs Motorklubb
50 år

1951 2001

En ny motorklubb bildas i Vänersborg, 1951-03-12
Det började på Stadshotellet i Vänersborg.
För 50 år sedan var det en liten entusiastisk församling som initierade
bildandet av Vänersborgs Motorklubb. Med Gösta Persson, Gunnar
Rosen, Nils Johansson m.fl. i spetsen bildade de Vänersborgs Motor
klubb. Den 12/3 1951 avhölls de första officiella mötet på Stadshotellet
i Vänersborg. Gösta Persson blev vald till ordförande och Gunnar Ro
sen till vice ordförande. Övriga styrelseledamöter blev, Arnold Axels
son, Olle Adriansson, Karl Wikrnan, Pehr Wilson samt Nils Johansson.
Redan vid starten var medlemsantalet 53 och steg under första året till
81 st. Vid mötet valdes även en tävlingskommitte och en turistkommitte.
Redan vid detta mötet planerades en stor bilutställning på Vassbotten
och ett stort utställningstält skulle hyras ifrån Stockholm. Tiden var dock
för kort för att hinna med allt så utställningen fick skjutas på framtiden.
Man beställde klubbmärke och förslag på vagns- och mössmärke fanns
framtaget redan första året. Några prövade på att tävlingsköra och klub
ben ansökte om anslutning till Sveriges Motorfederation (SVEMO).
Redan i juni samma år medverkade VMK i det första Midnattssolsrallyt
med en passerkontroll vid bilfirman AB Gunnar Höij på Vassbotten.
Tyvärr fick klubbens initiativtagare och eldsjäl Gösta Persson flytta ifrån
Vänersborg redan efter 5 månader p.g.a. ett nytt jobb. (Gösta Persson
kom ifrån Kristinehamn där han var ordförande i motorklubben innan
han flyttade till Vänersborg).
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Gösta Persson,
VMKs förste ordförande.

Elow Cegrell valdes till ordförande under den
resterande delen av 1951.

Den första tävlingen.
Redan 1952 den 16/5 arrangerade klubben sin
första öppna tävling. Starten var belägen vid
Caltex bensinstation, Östra landsvägen. Total
segrare blev klubbens egen förare Carl-Viking
Wahlin som erhöll den första inteckningen i
vandringspriset, skänkt av Dir Carl Stålheim.
Prisutdelningen ägde rum den 30/5 under triv
samma former vid Skräcklestugan.
Under året kördes flera klubbtävlingar och
medlemsmötena var ofta på Stadshotellet.

Många förare i farten.
Under 1953-54 var många förare i farten på tävlingsbanorna. De mest
aktiva var Ivan Stålheim, Carl Wikman, Herbert Gustafsson och Olof
Korp. De körde bl.a. Midnattssolsrallyt flera gånger.
VMK,s funktionärer arrangerade också många olika klubbtävlingar både
för bilar och motorcyklar.
Segrare i VMK,s andra öppna tävling 1953 blev Nils Bender från Vara
MK och vid nästa år tävling 1954 vann den kända Volvo-föraren Gun
nar Andersson som senare blev Sveriges första Europamästaren i Rally.
Gunnar erhöll ett hederspris skänkt av Karlges Bilfirma i Vänersborg.
Klubbens förare Carl-Viking Wahlin belade en hedrande 2:a plats.

Stagnation och pånyttfödelse.
Senare delen av 1954 stagnerade verksamheten och ett möte utlystes i
början av 1955 med syfte att klubben skulle upphöra och en övergång
skulle ske till SMK-Trollhättan. Så blev det inte eftersom bl.a. Lars
Billengren, Arne Hertz och Per Olof Svanberg röstade emot. Det for
drades 2/3 majoritet för en övergång. 10 röstade ja och 7 nej. Detta blev
förmodligen en kick för den nyvalda styrelse eftersom det under 1955
kördes 6 tävlingar och även 1956 kördes många tävlingar. Bl.a. O-täv
lingen, Kroppefjällsrundan. Särskilt inbjudna var Kvinnliga Bilkåren i
Vänersborg och dess kontaktperson i VMK var lng Gunnar Rosen. Täv
lingsledare under dessa år var Einar Lann.
Under de fyra följande åren 1957 - 60 gick verksamheten delvis på
sparlåga men några tävlingar genomfördes med Per Olof Svanberg som
energisk och ansvarig tävlingsledare.
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Ungdomar och mopeder gör sitt inträde.
Tack vare mopedens tillkomst pockade en yngre generation på och sö
ner till aktiva VMK:are hade nu fått tillgång till mopeden. Detta med
förde att VMK arrangerade fler mopedtävlin~ar under 1958-60. Våra
åkare deltog också i andra klubbars tävlingar. Ake Svanberg, yngre bror
till Per Olof, var den mest framgångsrika med många segrar.

Många olika möteslokaler.
Under 50-talet hade VMK många olika möteslokaler såsom Stadshotel
let, Lilla Paris, Fredriksbergs pensionat, Nordfeldts och Backs kondi
tori samt under sommaren Skräcklestugan och Ursandsstugan. Även
Högbo Taverna i Trollhättan besöktes på VMK,s vårmeeting.

Motorcyklar och bilar i samma tävling under 50-talet.
Vid tävlingar under 50-talet deltog både motorcyklar och bilar oftast i
samma tävling, dock med särskild prisbedömning och särskilda kör
moment. Tävlingarna innehöll en mycket stor del av orientering med
inlagda tidskontroller kombinerat med en maxtid, till skillnad ifrån de
specialsträckor/prov som successivt infördes i slutet av 50-talet.
Under hela 50-talet fanns det många motorcykelåkare som tävlade för
VMK. Den mest framgångsrika åkaren under denna tid var Nils An
dersson som bl.a. vann en guldmedalj i
Sveriges största tillförlitlighetstävling, 6-dagars. Då var den förkortad
till 3-dagars p.g.a. Suezkrisen. Vi fick vänta till mitten av sjuttiotalet
innan motorcyklar åter kom tillbaka i VMK.

Tre hedersledamöter: fr.v. Gunnar Rosen, VMKs förste vice ordf 1951, Einar Land ordf 1956
samt P O Svanberg 1958.
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60-talet, mer rally och mindre orientering.
I början av 60 talet blev inslagen av orientering mindre och fartsträckor/
prov blev de dominerande inslagen vid tävlingar. Tävlingar med special
prov kallades för aT-special.
Tävlingar under 25 mil med enbart fartsträckor kallades för
Tillförlitlighetstävlingar (T-tävlingar) och över 25 mil kallades för Rally.
1961 och 1963 arrangerade VMK en aT-special med start vid Wulf &
Co på Tengrenstorp.
Tävlingsledare var återigen Per Olof Svanberg och segrare 1961 gjorde
Tord Lundblad och 1963 vann Ove Samuelsson från SMK Hällevads
holm.
Vi var delarrangör i Vänern Rallyt 1962 och 1963 med fartsträckor vid
gamla Rikssjuan och vid Ronums herrgård i Vargön. Många förare från
VMK deltog.
I början av 60-talet medverkade vi under flera år med en kontroll vid
Mobils Ekonomilopp.

Vår första klubblokal.
1962 hyrde vi vår första egna klubblokal på Storgatan 24. Samma år
erhöll vi ett ekonomiskt bidrag om 5000:- ifrån Vänersborgs Automobil
klubb i samband med dess upplösning. Denna klubb bildades 1924.
Förening var ansluten till KAK och verkade i Vänersborg för i huvud
sak bilarnas sunda utveckling och främjande av förbättrad väg
framkomlighet, som det stod i stadgarna, men klubben arrangerade också
biltävlingar.
I vår nya klubblokal hade vi våra månadsmöten som alltid avslutades
med en fika på Edsvägens konditori. Vår ekonomi blev dock sämre och
i slutet av 60-talet lämnade vi vår klubblokal och flyttade in i
Tenggrenstorps Fritidsgård, en lokal som många föreningar delade på.
Otaliga är all de filmer som vi visade för medlemmarna dels ifrån stora
tävlingar men även ifrån våra KM. Sven Åke Rosell var en flitig fil
mare i klubben. Detta var ett mycket uppskattat inslag i en tid när TV
var i sin linda och motorsporten i praktiken var bannlyst i TY.

Erik Carlsson, dåtidens Björn Borg.
Det blev allt vanligare att medelsvensson fick tillgång till bil. Detta i
kombination med våra dåtida svenska rallystjärnors framgångar i inter
nationella rallytävlingar, såsom Monte Carlo Rallyt, RAC Rallyt m.fl.
Detta bidrog kraftig till det ökade intresse för rallysporten. För oss var
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naturligtvis närheten till SAAB och dess tävlingsavdelning en ytterli
gare injektion.
Klubben fick fler medlemmar och särskilda klubbtävlingar (KM) med
fartprov blev mycket populära inslag. SAAB, Volkswagen och Volvo
PV var det mest dominerade bilmärkena på den tiden.

Spännande klubbtävlingar med många startande.
Under hela 60-talet så kördes många klubbtävlingar och med många
deltagare.
En gång var de över 40 startande på Öxneredssjön och när vi körde på
Isstadion på den konstfrusna banan var vi över 25 st. Ungefär 8 KM
kördes varje år och det var ett mycket populärt söndagsnöje bland våra
medlemmar. Många av våra bästa förare har fostrats där och det var
ofta svårare att vinna ett KM än en nationell tävling. Konkurrensen var
stenhård. Alla var laddade till tusen. Det var mycket prestigefullt att
kunna vinna en deltävling i KM-serien. Bland de mest framgångsrika
kan nämnas Tord Lundblad, Lars Billengren, Bertil Carlsson, Sven Åke
Rosell, Johan Ekström, Bengt Söderlöf och Åke Andersson.

OT-cupen, nästa steg.
För många medlemmar som enbart körde KM var steget upp till en
riktig tävling mycket stort. Därför ordnade klubben i slutet av 60-talet
en riktig tävling i miniformat enbart för klubbens medlemmar. Detta
för att de icke aktiva skulle få pröva på att jämföra sig med de aktiva i
klubben, köra efter karta med kartläsare, transporttider, tidkort o.s.v.
Tävlingen fick namnet OT-cupen. Ett särskilt vandringspriset instifta
des och det erövrades först gången i slutet på 70-talet av Sören Tenggren.
OT-cupen har sedan dess arrangerats varje år efter samma regler och
körs fortfarande.

SM-framgångar.
Flera av våra förare fick framstående placeringar i Rally-SM tack vare
Tord Lundblad, Bertil Carlson och Mats Larsson.

"Månadsbladet", ett populärt medlemsblad.
Ett annat mycket populärt inslag i klubbens verksamhet var "Månads
bladet". Ett medlemsblad med aktuell information till medlemmarna
och som skrevs av Sören Ericsson. Hans förmåga att skriva var vida
känd. När ryktet gick, att nästa nummer kommit, så var det full fart till
brevlådan.
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Månadsbladet har sedan dess utkommit varje år men senare bytt namn
till Motorblocket.

Rallystjärnor i gamla Folkets Hus.
Under senare delen av 60-talet arrangerades flera trivselkvällar i bl.a
gamla Folkets Hus med många kända rallyförare och några av dem var
Carl Magnus Skoog, Tom Trana, Per Eklund, Åke Thambert och Bosse
Ljungfeldt.
I slutet av 60-talet, år 1967, arrangerade vi återigen en nationella täv
ling. Då körde vi en OT-special och återigen totalsegrade Tord Lund
blad.

Bengt Söderlö!1966-67, Elow Cegrell1951-53 och 1955 samt Johan Ekström 1973-74.

70-talet, en aktiv period på bred front.
Många medlemmar.
70-talet var klubbens mesta aktiva period med över 270 medlemmar
och många tävlings-arrangemang inkl flera förbundsrnästerskap i rally,
orientering, miniracing och motorcross.
Den 30/1 1970 arrangerade klubben sin första riktiga tillförlitlighets
tävling (T-tävling) under namnet "Fridas minne". Tävlingen innehöll 9
ss på mycket fina vägar och totalsegrare blev Kjell Ivarsson från SMK
Trollhättan. Ansvariga för tävlingen var Inge Franzen, Per Olof Svan
berg och Lars Billengren.

Motorexpo, en ekonomisk framgång.
1970 arrangerades för första gången en Motorsportexpo vid Wejrots
utställningshall på Lilla Vassbotten. Den blev en succe med 3300 beta
lande och vi fick in c:a 12000:- netto. Går man tillbaka till klubbens
första möte 1951 och dess planer på en bilutställning så var det faktiskt
på samma plats som den redan då planerades på.
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1971 arrangerade vi återigen en Motorsportexpo vid Karlges nya ut
ställningshall och som även den blev en succe med 3100 betalande och
återigen med ett bra ekonomiskt om c:a 10000:- netto.
Ansvariga för båda utställningarna var Gunnar Låås och Johan Ekström.

Bästa delarrangör i Svenska Rallyt.
Vi var även delarrangör i Svenska Rallyt 1971 med två fartsträckor.
Stig Blomqvist / Arne Hertz vann för första gången. Vi utsågs till bästa
delarrangör i Rallyt och tog entre som netto gav 7000:-.
Antalet åskådare var c:a 14000 på Kroppefjäll och c:a 7000 vid Bruket
i Bäckefors, enl polisen. Ansvariga var Gunnar Låås, Per Olof Svan
berg och Johan Ekström.

Bra samverkan med kommunen.
1971 fick vi tack vare vårt långvariga och goda samarbete med
Vänersborgs kommun tillgång till vår nuvarande klubblokal vid Dalbo
bergens Fritidscenter. Vår ekonomi var mycket god och vi kunde upp
rusta lokalen med egen handkraft och ekonomiska medel.
Samverkan med kommunen var väl utvecklat sedan slutet av 60-talet
och vi medverkat i flera trafiksäkerhetsarrangemang bl.a. högertrafik
omläggningen, mörkerövningar i skolor, halkkörningar för allmänhe
ten. Även utflykter för svårt handikappade arrangerades under en följd
av år.
Frida Specialen, första förbundstävlingen (FM) i Västra Distriktet.
1973 fick klubben för första gången förtroendet att arrangera en
förbundstävling inom Västra Bilsportförbundet, d.v.s. en FM-tävling.
Tävlingen var Frida Specialen och det blev en stor framgång för klub
ben som arrangör. Vi fick också förnyat förtroende 1974 och då med
start/mål förlagt till Färgelanda där 184 ekipage medverkade. Tävlings
ledare var Johan Ekström (Under resterande del av 70-talet var antal
startande c:a 175). Efter detta har VMK etablerat sig som en ofta åter
kommande FM-arrangör under hela 70-,80- och 90-talet. VMK är också
sedan slutet av 70-talet en ofta återkommande delarrangör i Västsven
ska Rallyserien.

Gott samarbete med våra grannklubbar.
Samarbetet med våra grannklubbar, SMK Trollhättan och den i början
av 70-talet nya klubben Dals MK, förstärktes avsevärt. (Dals MK kal
lades initialt för Brålanda MK, innanden fick inträde i Sv Bilsport
förbundet). Under 60-talet var det tyvärr en hel del gnissel med SMK
Trollhättan och många förare vandrade mellan klubbarna. Men förnuf-
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tet segrade och vi började köra klubbtävlingar tillsammans. Samarbe
tet med de båda klubbarna har hela tiden utvecklats och är idag mycket
gott. (Även på det fysiska planet utvecklades vi med våra grannklubbar
och spelade några spännande fotbollsmatcher i början av 70-talet).

Orienteringstävlingar väcks till liv igen.
Intresset för orienteringstävlingar fick en pånyttfödelse, men kunska
pen bland förare och arrangörer var delvis bortglömda sedan 50-talet.
Därför slog sig 6-klubbar ihop i vårt område för att köra en Skärmletar
serie under åren 1973 och 1974. En något enklare form av orientering,
för att därigenom locka fram ny förare/kartläsare och arrangörer. VMK
var en aktiv delarrangör och många av våra förare/kartläsare prövade
också på denna svåra tävlingsform. Lars Billengren / Inge Franzen och
Johan Ekström / Gunnar Låås var våra främsta ekipage. Per Olof Svan
berg var en skicklig banläggare även i denna tävlingsform.

Sportvagn- och motorcykelsektion.
1974 bildades en Sportvagnssektion med Hans Åke Kratz som ordfö
rande och en MC sektion med Arvid Jonasson som ordförande. Klub
ben erhöll även inträde i Motorcykelförbundet, SVEMO.

Miniracingsektion.
1975 bildades en miniracingsektion, detta för att möta det stora motor
intresse som fanns bland skolungdomar. Vi arrangerade den första FM
tävlingen på en bana som vi byggt själva. Lokalen som kommunen er
bjudit oss var på Torpaområdet. Banan invigdes av Fritidsnämndens
ordförande Sven Ingvar Ericsson och kommunalrådet Hadar Karlsson.
Vi körde många tävlingar och banan var mycket uppskattad av de täv
lande. Den mest aktiva funktionären och föraren var Ingemar Forsberg.

Många förare tävlade utomlands.
Många tävlingsförare från VMK deltog under 70-talet i alla förkom
mande klasser inom bilsporten, såväl inom som utom Sverige. Under
slutet av 6O-talet och under 70-talet erövrade VMK-förare segrar i EM
för banracing med Stig Johansson, Norska Mästerskap på 1000 meters
bana med Johan Ekström som även vann en av Skandinaviens första
Rallycrosstävlingar i Danmark. Evert "Charlie" Larsson tävlade med
stor framgång i Norge och Danmark och vann även en hastighetstävling
på Malöga flygfält med Erik Karlsson på Taket som prisutdelare. Även
Sven Åke Rossell, Sören Tengren och Lars Billengren tävlade utom-
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Arne Hertz

lands vid flera tillfällen. Bland klubben övriga framgångsrika förare
vid nationella tävlingar kan omnämnas Sören Tenggren, Sven Jonsson,
bröderna Lars och Lennart Henke, Ernst Karlsson, Kenneth Hagström
samt Lennart Björk som fortfarande tävlar med stor framgång.

Arne Hertz
"Världens bästa kartläsare".
VMK har fostrat många fram
gångsrika förare genom åren
och den som lyckats bäst är na
turligtvis Arne Hertz, som också
erhållit utmärkelsen "Världens
bästa Kartläsare". Arne har täv
lat kontinuerligt runt hela värl
den ifrån början av 70-talet till
slutet av 90-talet tillsammans
med många av världens främ
sta rallyförare. Otaliga är alla de
fantastiska framgångar som
Arne fått uppleva i rallyvärlden.
Vid klubbens 25 års jubileum er

höll Arne, Vänersborg Köpmannaförenings Guldmedalj och Kommu
nalrådet Hadar Karlsson gratulerade.

Många FM-tävlingar på bred front.
Under senare delen av 70-talet och i början av 80-talet så arrangerade
klubben varje år FM-tävlingar i såväl rally, motorcyklar som miniracing.
Tävlingsledare i rally var Ingvar Wassen, motorcyklar Holger Norrman
och i miniracing Ingemar Forsberg. VMK deltog med eget lag i serien
för motorcross och med flera framgångar av bröderna Jonasson, Norr
man och Rapp. I Road-racing var Lars Olof Gedell den mest framgångs
rika med en 4:e plats i NM och tillhörde den svenska eliten.

SO-talet, Norska Rallymästerskapet i Vänersborg
Västra Bilsportförbundets årsmöte och VMK fyllde 30 år.
1981 när klubben fyllde 30 år var VMK arrangör för Västra Bilsport
och Motorcykelförbundets årsmöte vid Esso motorhotell i Vänersborg.

ELA, en mycket engagerad lokaltidning.
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Samarbetet med vår lokala tidning Elfsborgs Läns Allehanda har ge
nom åren varit mycket gott och utvecklades ytterligare under 70-talet,
då under ledning av tidningens sportchef Sten Åke Walltin. Sedan mit
ten av 80-talet är vår egen klubbmedlem och pressansvarig Sven Wassen
även sportskribent på ELA. Sven har under alla dessa år på ett mycket
engagerat och förtjänstfullt sätt lyft fram motorsporten i vårt område.
ELA:s nuvarande sportchefToni Andersson har också aktivt medverkat
till att ge motorsporten en ökat utrymme i tidningen.

Aktiva tävlingsledare.
VMK har under hela 80-talet arrangerat en större nationell tävling. Täv
lingen bytte namn flera gånger. Det började med Frida Specialen, däref
ter Blennermarks Specialen, återigen Frida Specialen och till slut
Philipsons-trofen. 1985 kördes Frida Specialen som en vintertävling med
9 mil ss och en totallängd om 25 mil. Varje år kördes också klubb
mästerskap och klubben var nu en mycket väletablerad och respekterad
klubb i motorsportsammanhang, med många aktiva förare och många
duktiga funktionärer. Aktiv tävlingsledare i början av 80-talet var Ing
var Wassen och sedan slutet av 80-ta1et, och fortfarande, är Håkan Skött
klubbens tävlingsledare.

Norska rallymästerskapet i Vänersborg och en ny Motorexpo.
1984 arrangerades åter en Motorsportexpo i nuvarande SAAB-ANA
lokalerna och årets Frida Special var även en deltävling i Norska Rally
mästerskapet. 120 förare kom till start varav 50 ifrån grannlandet. Täv
lingen innehöll 21 specialprov.

Minneskväll med VMK-veteraner.
1985 arrangerade Johan Ekström en minneskväll för gamla VMK-vete
raner i klubblokalen. En mycket uppskattad träff med över 35 medver
kande. Veteranerna skänkte också ett vandringspris till klubben. Vi höll
på långt fram till midnatt trots en vanlig vardagskväll.

Aktiva och framgångsrika förare.
Bland de mest aktiva och framgångsrika förarna under 80-talet åter
finns Sture Nilsson, Klas-Göran Ryrlen, Ove Schöndell, Arne Nyman,
Lars Wassen, Göran Linblom, Lennart Magnusson och Lennart Björk.
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90-talet, Jubileumsrally när
Vänersborg stad firade 350 år.

40-års jubileum på Scantic hotel.
1991 arrangerade klubben sitt 40-års jubileum på Scandic hotell. VMK,s
trotjänare Gunnar Nordhall tilldelades silverratten för aktivt arbete inom
VMK. En mycket välarrangerad fest med trevlig samvaro och många
glada skratt.

Philipsons-trofen byter namn till Toyota-Cup.
Även 90-talet fortsatte i samma anda som SO-talet. Vi körde en natio
nell tävling varje år samt klubbmästerskap. Philipsons-trofen har under
90-talet ersatts med namnet
Toyota-Cup, men har nu åter fått namnet Frida Specialen.

Röda Korset, ger ökad säkerhet.
Vid våra tävlingar under 90-talet har säkerheten utvecklats ytterligare
och minst två sjukvårdsutbildade Röda Kors personal återfinns vid varje
sträcka/prov. VMK har varit en föregångare och alltid låtit säkerheten
stå i främsta rummet vid våra tävlingar.

Stimulans för förare och funktionärer.
För att locka och stimulera fler tävlande och aktiva funktionärer i klub
ben instiftades de aktivas pris som förare och kartläsare. Heders
utmärkelser utdelas också till årets bästa förare och till någon medlem
som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för klubben. Detta är ett mycket
uppskattat inslag och utmärkelserna utdelas alltid vid klubbens årsfest.

Jubileumsrally när Vänersborgs stad fyllde 350 år.
1994 arrangerade klubben återigen en större rallytävling
"Jubileumsrallyt" ett samarrangemang med Vänersborgs kommun och
dess 350-års jubileum. Startlmålplats var på torget. En mycket väl
arrangerad tävling men p.g.a. långvarigt regnande blev det stora väg
skador. Segrare gjorde Kenneth Bäckiund.

Folkrace, ett uppsving.
Under 90-talet fick Folkrace ett uppsving i klubben och har nu flera
aktivt tävlande såsom Johan o Anders Linnarson, Janne Andersson,
Ronny Carlsson, Hans-Erik Gustafsson och Oscar Jansson.

57



Två ordföranden.
Jan Sandin 1991, nuv. ord. Sten Larsson

Många framgångsrika förare.
Bland de mest aktiva och framgångsrika förarna under 90-talet i rally
återfinns, Sture Nilsson, Svante Holm, Klas-Göran Ryrlen, Ove
Schöndell, Arne Nyman, Lars Wassen, Lennart Björk, Per Inge Björk,
Kari Taijonlahti, Torbjörn Johansson, Sten Larsson, Håkan Johansson
och Lennart Magnusson.

2000-talet.
Stor framgång för våra racingveteraner, Lennart och Bertil.
Banracingen har på senare år fått ett uppsving i klubben tack vare Len
nart Björk, Per-Inge Björk och Bertil Carlsson. Dessa har med stor fram
gång tävlat i "Historic Racing". Lennart Björk vann sin klass år 2000
och Bertil Carlsson blev 2:a i sin klass året innan. Per-Inge Björk har
haft fler framskjutna delplaceringar men tyvärr även haft många tek
niska missöden. Men han kommer igen !

2001-03-12, VMK fyller 50 år.
Västra Bilsportförbundets årsmöte med Erik Carlsson på Taket,
när VMK fyllde 50 år.

Som en delaktivitet i vårt 50-års firande så arrangerade vi Västra Bilsport
förbundets årsmöte på Quaiity Hotel den 1712. Erik Carlsson på Taket
och SAAB Bilmuseum medverkade med vinnarbilen i Monte Carlo
Rallyt. Kommunalrådet Sven Ingvar Ericsson var ordförande på års
mötet. Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Holmkvist, Västra
Bilsportförbundets ordförande Claes-Göran Larson och undertecknad

hälsade alla välkomna. En
särskild förhandsvisning fick
damerna vid det nya Kunga
jakt o Viltmuseet på Hunne
berg. Jan OlofBohlin ordfö
rande i Svenska Bilsport
förbundet och många andra
i förbundets styrelse medver
kade. Vi fick mycket beröm
för vårt arrangemang, det
bästa, enligt mångas röster.
Vi blev också uppvaktade
med många tal och gåvor.
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Vi fick en egen hemsida i 50-års present.
Vi fick redan i januari en fin födelsedagspresent av vår egen Bertil Carls
son som skänkte en mycket avancerad hemsida med support. En pre
sent som kom väl till användning redan på Västra Bilsportförbundets
årsmöte, där deltagarna redan dagen efter, när de kommit hem, kunde
följa årsmötets olika aktiviteter i sin egen dator. Vår hemsida finns även
som en länk till Sv. Bilsportförbundets hemsida. En mycket uppskattad
present av Bertil. Adressen är www.crebe.nu/vmk

Vårt 50:e år kunde inte slutat bättre.
VMK,s 50:e verksamhetsår kunde inte slutat bättre, vi fick heders
uppdraget att arrangera Västra Bilsportförbundets årsmöte. Klubben bil
dades den 12/3 1951. Med endast tre veckors mellanrum så var det
alltså 50 år sedan klubben bildades. Man önskade att alla de som star
tade klubben skulle medverkat vid ett sådant här tillfälle.

Vårt 51:a år kunde inte börjat bättre.
Vi började det nya 51:a året den 28/4 med en kombinerad Jubileums
och Årsfest vid Folkets Park. Klubbens förste vice ordförande, 1951,
Gunnar Rosen berättade många minnen om klubben och dess tillkomst.
Han skänkte också ett vandringspris till klubben. Flera av våra gamla
medlemmar och ordförande medverkade också till att festen blev mycket
uppskattad. Vår förre ordförande Stig Larsson gratulerade per telegram
och han skänkte också ett vandringspris till klubben.
Våra grannklubbar SMK Trollhättan, Dals MK och lokaltidning ELA
samt Västra Bilsport-förbundets ordförande Claes-Göran Larson högtids
talade och uppvaktade jubilaren. En kavalkad presenterades över klub
bens olika arrangemang och tävlingsframgångar under 50 år. Ett
fyrfaldigt leve utbringades för VMK. Festen fortsatte under mycket triv
samma former, långt fram på småtimmarna.

Jubileumsskrift, oändligt mycket att skriva om.
När man skall skriva en jubileumsskrift för Vänersborgs Motorklubbs
alla 50 år, så förstår väl var och en att det finns oändligt mycket mer att
skriva om. Säker kommer många att sakna något som man tycker var
viktigt, men var går gränsen?

Alla dessa fantastiska funktionärer, som ställt upp under 50 år.
Jag har inte glömt alla dessa fantastiska funktionärer och styrelsemedlem
mar som gjort det möjligt för VMK att fylla 50-år. Jag har försökt att
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begränsa mig till de viktigaste händelserna i klubbens historia och dess
tävlingsframgångar. Samtidigt vill jag också ge en bild av vad
Vänersborgs Motorklubb uträttat för motorsporten under den långa tids
rymden av 50 år.
Söker Du vilka övriga funktionärer och styrelsemedlemmar som med
verkat under alla dessa år, så finns namnen väl dokumenterat i våra
handlingar och protokoll. Dessa återfinns i vårt arkiv och vid Folkrörelse
arkivet i Vänersborg, tack vare vår förutseende sekreterare Tomas Björk.
Kanske skulle jag skrivit om funktionärerna i stället? En klubb utan
funktionärer hade ju inte blivit någon klubb alls.

Jag vill därför avsluta med att, Lyfta på Hatten för Dig som funktionär!

Heder och Tack! Och må Du aldrig förtröttas!

Vänersborgs Motorklubb
Johan Ekström

VMK,s nuvarande klubbmärke sedan 1965.

60



Vänersborgs Motorklubbs alla ordförande.

1951 Gösta Persson 12/3-22/8

Elow Cegrel1 23/8...

1952-1953 E10w Cegrel1
1954 Lennart Hultqvist

1955 Elow Cegrel1

1956 Einar Lann

1957 Sigurd Svensson
1958 Adj Per Olof Svanberg

1959-1963 Stig Larsson

1964-1965 Arne Hertz
1966-1967 Bengt Söderlöf

1968 Sven-Åke Rosel1

1969-1972 Gunnar Låås

1973-1974 Johan Ekström

1975-1978 Gunnar Nordhal1

1979-1980 Holger Norrman

1981-1986 Gunnar Nordhal1

1987-1989 Jan Gustafsson
1990 Gunnar Nordhal1

1991 Jan Sandin

1992-1998 Inge Carlsson

1999 Anders Kårfeldt
2000 Johan Ekström 2912-31/3

Sten Larsson 31/3 ...
2001 Sten Larsson

Johan Ekström,jödd i Tranås 1943 och inflyttad till Vänersborg
1944.
Aktiv tävlingsförare och ledamot av VMKs styrelsen under 60
och 70-talet. Är nu förbundsdomare i rally och arbetar aktivt
med säkerhetsfrågor.
Ledamot i kommunfullmäktige sedan 1979 och innehaft många
olikaförtroendeuppdrag i kommunen sedan dess. Ärordjörande
i Folkpartiet liberalerna.
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Arskrönika
Trettondagsafton

Kära Gillebröder, och systrar!
När vi skildes efter förra högtidsstämman, för övrigt en av Gillets

mest välbesökta med 120 gillebröder, gjorde vi det i fröjd och gamman,
lätt beskänkta och muntra av den härliga gemenskap Gillet högtids
stämmor alltid sprider bland bröderna.

När sedan vardagen trängde sig på igen kände nog de flesta en lätt
gnagande oro över det stundande millennieskiftet. Alla skulle vi på ett
eller annat sätt förbereda oss för denna unika datumgräns som, från att
länge varit så avlägsen, nu närmade sig med lavinartad hastighet. När
Noa byggde sin Ark och lastade den full av djur och fåglar var det på
befallning från Gud. Guds mening var att de ombordvarande på det
viset skulle klara sig från att drunkna i syndafloden. Till oss hade talat
datorgurun, tillika värdens rikast man och skaparen av Microsoft, Bill
Gates, hans påvar och överstepräster. Befallningen var att alla som hade
någon form av elektronisk manick som hade en inbyggd klocka, måste
byta ut denna bytas mot en ny, eftersom annars någon form av katastrof
skulle ske vid övergången till det nya millenniet. Hela den västerländ
ska mänskligheten som idag har större tilltro till ettor och nollor än till
Bibeln gav sig således i kast med att byta alla styrenheter till hissar,
larm, mikrovågsugnar och dörrklockor, för att inte tala om alla datorer
i industrier, förvaltningar, sjukhus, flygplan, ja överallt som skulle er
sättas. Om inte detta skedde skulle maskiner skena herrelöst, bilar krocka,
flygplan störta, ja allt skulle ända upp i ett totalt kaos!

Detta hot skapade en enorm efterfrågan på datorer och prylar och vi
fick en sagolik fart på elektronikindustrin. Alla handlade som besatta,
för att så att säga hinna in på "Arken" innan "syndafloden" kom. Bara i
Sverige beräknades denna "millenniehandel" i datorer till 70 miljarder
kronor. En svindlande summa samtidigt som vi ser hur besparingskraven
inom vård, skola och omsorg skär allt djupare sår i den stolta "svenska
välfärdsmodellen". Nåväl, hur gick det då vid tolvslaget? Jo, hela värl
den fick lära sig vad en äkta västgötaklimax är, för alla farhågor om
stannade datorer och systemfel i elektronikstyrningar kom på skam. Detta
märkte förståss bara de som inte hunnit, eller inte haft råd att byta och
dom som hade is i magen och inte trodde på domedagsprofetian och
behållit sina gamla prylar. Hur det hade gått om alla hade haft kvar sina
gamla grejor vet vi faktiskt inte och vi får väl för skam skull tro att det
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hade gått lika illa som det skulle gjort för Noa om inta heller han hade
lytt Vår Herre och struntat i att bygga arken.

På sätt och vis kom detta att bli signifikativt för hela millennieskiftet.
Jag menar att detta enorma evenemang som under hela slutat av 90
talet hade blåsts upp till en jätteballong förlorade det mycket av sin luft
på slutet. Alla spektakulära resor som skulle företas och alla gigantiska
fester som skulle arrangeras kom i många stycken av sig. När det kom
till kritan valde folk att sitta hemma bland de nära och kära och njuta av
gemenskapen och möjligen också följa de mirakulösa fyrverkerier som
sköts upp runt om i världen och som på ett utmärkt sätt kunde följas på
TY. I det sammanhanget kan nämnas att vi just i dagarna fått en ny lag
som förbjuder smällare, lagom till det första nyårsfirandet detta årtu
sende.

Rysslands president Jeltsin som har sinne för regi passade på att som
sista åtgärd under förra millenniet avgå, vilket givetvis renderade ho
nom förstasidor i all världens press. På vårt kulturblads första förstasida
sida detta årtusende fick han dock inte plats. Där tronade i stället kom
munalrådet Sven-Ingvar Eriksson tillsammans med Vänersborgs egen
mänskliga dokumentärdator Gunnar Peterson och Vänersborgs Frank
Sinatra, alias Jonas Torrestad. Bilderna var från nyårsafton där Gunnar
sin vana trogen höll ett uppskattat högtidstal. Jonas sjöng nationalsången
och Sven-Ingvar överlämnade en check på 250.000:- till Vänersborgs
ungdomar, representerade av Kristin Tallbo. Pengarna skall utgöra start
kapital till ett internet-cafe. Detta var resultatet av ett fruktbart resone
mang ,om hur pengarna till millenniefirandet skulle användas. Den så
kallade framtidsgruppen, där vår vördade ålderman har en framskjuten
plats och företrädare från kommunen hade talat sig samman med repre
sentanter från skolornas elevråd.

Stämningsfullt och värdigt. Det gamla årtusendet fick därmed ett fint
slut i Lilla Paris.

Håkan Lind, gillekrönikör, reklamman, författare och världens bästa
kompis presenterade inför årsskiftet den senaste i raden av sina upp
skattade bilderböcker om Vänersborg. "Minnen, miljöer och männis
kor under 400 år". Enligt bokhandelns statistik blev det försäljnings
succe. Lika bra sålde bara den nya bibelöversättningen, som släpptes
lagom till det att kyrka och stat nu skall gå skilda vägar. Såväl Håkans
bok som Bibeln fick ett mycket varmt mottagande av vänersborgarna.
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ELA skrev med rätta upp vänersborgsboken och vår härlige kyrkoherde
Yngve Svensson, som nu flyttat hit från Uddevalla med sin familj, re
censerade i tidningen det nya bibelspråket som "friskt och lättillgäng
ligt", något som för övrigt väl kan tjäna som beskrivning på kyrkoherdens
eget sätt att uttrycka sig.

Det är inte varje dag Vänersborg hörs i riksnyheterna, men när den
borgliga majoriteten enades om att endast pensionens storlek skulle
avgöra grund för nivån på de kommunala avgifterna för vård och om
sorg, så blev Sven-Ingvar rikskändis för en dag. Iden är logisk och lojal
mot skötsamma och sparsamma människor och vi kan känna stolthet
när våra politiker går i bräschen för såna principer. Lika trevligt var det
när Vänersborg som första kommun i fyrstadsregionen fick diplom från
Företagarna och SAF för att de sköter upphandling om kommunala
uppdrag med korrekt konkurrens. Det kan också till vänersborgarnas
fromma konstateras att konsumentverkets undersökning visar att vårt
område har de lägsta matpriserna i landet. Något som vi faktiskt hört
förut och som borde finnas med i marknadsföringen av vår vackra stad.

Det är förvisso svårt att få nationell medial lyskraft i det kolossala
mediabruset som råder "där ute". Blåsut-tjejen Emma Hamberg, som
på SO-talet chockerade i ELA med fräcka tecknade serier om det tuffa
livet som tonårstjej här i stan, fick dock en otrolig uppmärksamhet när
hon krävde att Vecko-Revyn skulle hoppa av "Fröken Sverige"-tävlingen
för att hon skulle acceptera jobbet som chefredaktör på tidningen. Hon
spelade högt och vann. Hon är således boss för en av de mest lästa
ungdomstidningarna i landet, vilket skapar möjligheter och ställer krav.
Då vår 16 åriga dotter givetvis prenumererar följer vi med spänning
utvecklingen.

Volvo är Ford och SAAB är sen i våras helägt av GM. Giganterna
slår sig ihop och bildar så stora koncerner att det förefaller oöverblickbart.
Eriksson har gått ihop med Microsoft i en satsning på mobilt internet
och Telia gifte sig med Telenor. Äktenskapet varade dock bara två må
nader. Exakt vilken roll näringsminister Rosengren spelade i den skils
mässan torde vara svårt att utreda, men han är ju sedan tidigare känd för
att inte riktigt veta var han befinner sig och när han i Norge tyckte sig
vara i en sovjetstat, så blev det kanske för mycket för den norske Tele
nor direktören, som i sin tur visat temperament genom att misshandla
en journalist inför rullande kamera.

I Vänersborg går elektroniksamarbetet med vårt västra grannland
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bättre. Inte nog med att norska Fönix har gått in som delägare i Elektro
nik Partner AB man har också köpt upp hela Trenova Center, något som
ger kapitaltillskott och ökad trygghet. När några, före detta Telianställda,
bildade Elektronik Partner AB var det många som rynkade på näsan.
Bland annat LO i Västsverige var negativa till att anställda fick köpa in
sig. Via upprepade kvalitetsutmärkelser från Eriksson, hårt arbete, stor
yrkesskicklighet och positivism har företaget vuxit och har nu nästan
100 anställda. Årets omsättning är nästan dubblerad j ämfört med 1999.

IT, börsernas raket de senaste åren har i Thomas Jodlovsky's företag
CIC en värdig representant i vår stad. Thomas säljer i år företaget till
renommerade Merkantildata för nästan 90 miljoner. Då ska man bemärka
att CIC bara har några år på nacken och ändå 50 anställda och ett nytt
kontor i Göteborg med 20 personer.

Till årets företagare utsågs Mikael Brunberg. Sedan 1987 driver han
och bröderna Peter och Niklas ett byggföretag som idag har 30 anställda.
En stabil firma i en tuff bransch. Mikael började som snickare i det
gamla snickeri som min farfar Emil startade när han kom hit som vand
rande vagnmakargesäll 1906. På en annan förstasida har i år förekom
mit ytterligare en adept från detta gamla snickeri, nämligen f.d. polis
mästare Lundh's son Staffan Lundh. Staffan skaffade sig en gedigen
snickarkunskap och drog sedan ut i världen. Hamnade på Zanzibar och
har en liten industri där som tillverkar möbler av kokospalm. Han har
med yrkesskicklighet och kreativitet utvecklat en teknik att använda
detta hårda och motsträviga virke för tillverkning av de mest utsökta
möbler som han visat upp på en mässa i Köpenhamn. När får vi se en
utställning i Vänersborg?

Två vänersborgsföretag vars företrädare har stark koppling till Gillet
har i år firat 100 års jubileum. Först var det Nordfeldts konditori som
firade genom att föregå med gott exempel och ha helt rökfritt i sina
lokaler, något som senare under året har kommit att bli mycket diskute
rat i restaurangbranschen i hela landet. I september var det så dags för
det lika anrika Lundborgs Herrekipering att 100 års jubilera. Anmärk
ningsvärt är att det i båda fallen är företag som drivs vidare inom famil
jen. Kan det vara så att en traditionstyngd historia kan hjälpa till att i
tuffa tider inte ge upp utan bita ihop och kämpa sig igenom oväder?

Oväder är ju annars gillebrodern Wänerlövs område. Och han har i
år haft anledning att ta fram den stora hinken att mäta nederbörden med,
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särskilt som han bor i Vargön där det i omgångar varit källaröver
svämningar. Men värst var det nog ändå i slutet av juli då ett syndafalls
liknande skyfall pressade upp avloppsvatten i ett 50-tal hus i centrala
Vänersborg. Under de senaste månaderna har kommit larmrapporter
om att årsmedeltemperaturen på jorden ökar mer än beräknat, ett helt
oregistrerbart faktum åtminstone med de termometrar som jag har haft
ögonkontakt med under årets semester på den svenska västkusten.

Tillblivelsen av ett Kungajakt och Viltmuseum på Hunneberg kom
mer för vänersborgarna att bli en av de största händelserna som inleder
det nya årtusendet. Anläggningen ska dels ge en historisk beskrivning
av den traditionella årliga kungajakten på kronans mark. Dels ska Älg
ens liv och levnadssätt belysas på ett raffinerat sätt med hjälp av all
tänkbar elektroteknik och digital hightech. Anläggningen är inte klar
att tas i bruk ännu men efter att ha fått en introduktion på plats av den
hängivne projektledaren Kenneth Edström är jag övertygad att iden är
bärkraftig. Men såklart behövs pet starka och envetna armar som är
med och bär, särskilt den första tiden. Efter en del trist ekonomiskt de
bacle med politiska förtecken verkar det väl ändå nu som man tar sitt
förnuft tillfånga och ger museet det stöd det behöver. Anläggningen
som är utomordentligt väl inpassad i naturen på berget kan ge Väners
borg en riktigt fin turistisk tillgång och ett för regionen bra komplement
till hällristningsmuseet i Tanum, Havets Hus i Lysekil och Nordens Ark
på Sotenäset.

När nyheten om att kornas väderspänningar skulle rendera bönderna
straffskatt på en knapp tusenlapp per ko och år var det väl många som
trodde att det var ett aprilskämt, men så icke. Generaltullstyrelsens chef
Kjell Jansson som gjort utredningen åt regeringen tycker det är natur
ligt inte bara att prutta utan att en ko som i snitt släpper ut 154 kilo
metan per år också skall ta sitt miljöansvar och betala för sitt tillskott
till miljöförstöringen. Nu råkar det vara så att samma sorts metangas
som man straffbelägger på detta sätt har vi i år byggt en 63-miljoner
sanläggning för att utvinna på Häljestorps sopstation. Sortering i röda
och gröna plastpåsar gör det möjligt för den moderna anläggningen att
skilja mellan brännbart och förgasningsbartbart avfall. Sedan liknar det
mest en jättestor komage och ut pruttas metangas som kan säljas som
energi till motorer eller uppvärmning. Men slarvar vi nu med sop
sorteringen, så gasproduktionen uteblir, så beläggs vi med en straffskatt
på 4.700:- per hushåll och år. Ibland vet man inte om det är bäst att vara
ko eller folk.
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Det har varit en medioker säsong för såväl bandy, ishockey och fot
boll, men vårt rugbylag förlorade hårfint i SM-finalen. Tillväxten bland
våra idrottsungdomar är också mycket god. Erik Malmberg och Caroline
Johansson blev nordiska mästare i optimistjolle respektive E-jolle. Mi
kael Werner knep ett senior SM-guld i singelsculler. CK Wänershof
bärgade Sala Silverpokal, det finaste priset i den anrika klubbens histo
ria. Gymnastikföreningen tog hem undoms-DM, vilket kunde uppfattas
som ett varmt tack för den fina gymnastikhallen klubben tog i bruk i
vintras. Invigningen förgylldes av PB-balletten som gjorde ett bejublat
framträdande. Gillet har uppmärksammat det fina arbete man gör ge
nom att skänka årets ungdomsstipendium till Vänersborgs Gymnastik
förening.

Ja, det är fina ungdomar i Vänersborg. Färsk statistik visar att tonår
ingarnas spritkonsumtion är lägre här än på andra håll i regionen. Ett
tröst ändå för de strävsamma föräldrar som genom att agera morsa och
farsa på stan hjälper de stackars ungdomar som kämpar emot den statis
tiken.

Årets olympiad i Sidney blev en lysande framgång för Sverige. Så
många medaljer har vi inte erövrat sedan Munchen-OS 1972. Även vä
nersborgare var synliga vid tävlingarna. Under den inledande handbolls
matchen mot värdlandet Australien lyckades några tillresta vänersbor
gare placera en jätteflagga med stadens namn bakom en av målburarna.
Bilderna kablades ut över världen och fick kanske någon att undra vad
detta är för ett exotiskt namn.

Det finns mycket att notera om våra härliga barn. Sedan den förste
januari har vi en skolstyrelse med elever i majoritet på vårt gymnasium.
Som en av de första skolorna i landet pågår denna försöksverksamhet
och allt talar för att vi här ser en utveckling som kommer att följas av
mer i den riktningen. Dagens ungdomar har ett moget förhållningssätt
till sin omvärld och etableras demokratiska principer i tidig ålder kan
det bli räddningen för demokratin. Ett bra exempel på ungdomarnas
handlingskraft gav de uttryck för när det föreföll som om nyårspresen
ten från kommunen på 250.000:- höll på att frysa inne. Då gick ungdo
marna upp på kommunens kansli och letade reda på dokumentet som
berättigar dem till pengarna. Tanken är att de skall användas som start
till ett IT-cafe och dessutom får ungdomarna fortlöpande lika stor summa
årligen ifall projektet slår väl ut. Efter ett förslag från Folkviljan har nu
Stora Biografen dykt upp som presumtiv lokal att inrymma ett IT-cafe,
vilket tydligen fallit ungdomarna på läppen. Kan det bli bättre? Sveri-
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ges äldsta bevarade biograf. Här visades för hundra år sedan de första
rörliga bilderna och nu kan det bli centrum för ungdomens globala bild
hantering via internet. Denna fantastiska lokal får en vettig användning
och cirkeln är sluten.

Rörliga bilder är all ära, men som dokumentation aven svunnen tid
är stillbildsfotografering överlägset. Gillet har ett unikt arkiv med över
40.000 gamla bilder från Vänersborg. Under året har Bengt Lindström
med benäget bistånd från Stig Larsson och Mauritz Björnberg plockat
ut bilder och skrivit trevliga beskrivande texter som publicerats i ett
flertal mycket uppskattade artiklar i ELA. Med denna kavalkad från
flydda tider som uppvärmning har nu Gillets stora bildutställning på
Kulturhuset invigts. Det stora detektivarbete som föregått utställningen
kompletteras nu idogt av besökande vänersborgare som hjälper till att
få rätt namn på allt och alla på bilderna. Det behöver knappast medde
las att hedersgillebrodern Nils Palmström redan bidragit med mycket
från alla sina mänskliga gigabits på sin osannolika humana hårddisk.

Musik, språket alla förstår, är en industri som tävlar med bilar och
olja att ha den största ekonomiska omslutningen i världen. Sverige är
häpnadsväckande nog på tredje plats när det gäller ekonomiskt netto
tillskott i musikexport efter USA och England. Förklaringen många
tycker sig se till detta är vårt rika musikliv som i sin tur har sin grund i
vårt nätverk av kommunala musikskolor. I denna belysning ter det sig
än mer anmärkningsvärt att just Vänersborgs Musikskola utsetts till årets
musik- och kulturskola av Svenska Musikrådet. Musikrådet represen
terar ett sextiotal rikstäckande organisationer inom svenskt musikliv
och juryn leds av ordföranden i riksdagens kulturutskott. Håkan Al
fredsson eldsjäl, kreatör och ledarsnille från barn- och ungdoms
förvaltningen svimmade nästan när han tog emot priset från Lars
Berghagen. Detta är som alla förstår resultat av ett målmedvetet och
professionellt samarbete mellan en alltigenom gedigen skolorganisation
och begåvade, flitiga elever!

Det har mognat fler frukter på detta träd. Ulrich Kaatz stolta Parad
orkester kammade hem guld i ungdoms-SM för blåsorkestrar och Gu
nilla Wretemark dirigerade Vargöns Symfoniorkester till seger i Ung
domens Symfoniorkesterfestival. Lägger man därtill att de gamla
eleverna Daniel Larsson och Daniel Johansson är ute på världsturne
med hardcorebandet Shelter, så kan man nästan få ihop ekvationen från
ax till limpa med svensk musikexport.
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Kanske kan det bli så att Shelter blir ett av de band som kommer till
Lilla Paris för att utnyttja en annan av Alfredssons visioner kring musi
ken, nämligen världens främsta musikinspelningsstudio. I fyra år har
man utrett möjligheterna att bygga en sådan anläggning vid stranden i
Vänerparken och i vintras presenterades planerna. Förverkligas detta
kommer Vänersborg att för lång tid utgöra en viktig samlingspunkt på
den musikaliska världskartan. Det är bara att vid Gud hoppas att våra
kommunala företrädare visar storsinthet vid bedömning av det bygglov
som ju ändå måste till. Man har nämligen med önskvärd tydlighet för
stått att byggnadsnämnden inte lägger några fingrar emellan när det
gäller bygglov ens för provisoriska lokaler åt musikskolan utan ställde
eleverna på gatan sedan det framkom att man inte företagit vederbörlig
brandsyn i det gamla polishuset dit man flyttat under ombyggnaden av
de ordinarie lokalerna. Utan att fördjupa mig i det träsket, så måste det
ju ändå sägas att året har inneburit en del svårigheter för oss vänersbor
gare att förstå samarbetsrutinerna inom förvaltningen där kommunen
anklagar sig själv för svartbygge av såväl kiosken på torget som pavil
jongen vid Onsjöskolan. I rättvisans namn får förvaltningen betala straff
avgift, men storleken spelar här verkligen ingen roll eftersom man be
talar avgiften till sig själva.

Musikens och visornas Vänersborg växer sig således allt större och
starkare i världen och i våra hjärtan. Där behövs ju inget bygglov, gube
vars. Såsom en guldkantad prick över i:et i musiken har Gillet instiftat
ett musikstipendium som skall delas ut för första gången nu i höst. Två
pris om vardera 15.000:- skall utdelas i trumpet respektive orgel. Peng
arna kommer från en stor donation, musikdirektör Elis Ullmans minnes
fond, och utdelas vid en musikalisk begivenhet i kyrkan.

Råttan i pizzan är en klassisk vandringssägen. I vår småstadsidyll
har den näst intill burit syn för sägen, men i stället för råtta var det ännu
ruskigare saker kriminalpolisen fann bland degbunkar och pepperoni
hos en av våra centrala pizzabagare. Man rullade där upp en knarkhärva
med förgreningar långt ut i Europa. Heroin för 200 miljoner blev bytet,
så det kan vara på sin plats med en varning till den som inte känner igen
det vita mjöl som bagarn plattar till sin deg med.

Att dryga ut dagskassan på detta sätt är givetvis helt otänkbart för
Gun Palmqvist som av ekonomiska skäl nu tvingas stänga gamla anrika
Tullens Kafe. Frank Apell, Nisse Jonsson och Ernst-Olof Johansson
stod för musiken och serveringstjejerna Beda och Gerd sjöng med på
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den sista refrängen för en kulturform som egentligen alla vill ha kvar,
men ingen är beredd att betala för. Är det kanske sånt här vi ska ha
kulturstöd till?

Allt är dock inte olönsamt när det går i graven. Upptagningsområdet
för vänersborgs krematorium växer och vi har en omsättning som gör
oss till ett av de största i landet. Kanske detta inte är rättforum att ta upp
sådant som gränsar till det existensiella, men den enes död osv.. Detta
kanske kan vara en pusselbit i förklaringen till de 27 miljoner som ver
kar bli över i årets kommunala budget - fantastiskt - grattis till kommun
ledningen. Får man bara som tandläkare undra vart allt kvicksilver från
amalgamet tar vägen?

Först trodde man kanske att det var ett tidigt röstfiske som folkviljans
Sven Karlsson slängde ut krokar för när han presenterade ett förslag om
hamnkanalen som fritidsfiskeeIdorado. Men icke så. Får Sven som han
vill och tror så kan vi kamma hem storkovan på fisketurister på den
prydliga, förstärkta kajkanten. Tänk det är inte länge sedan, ja det vill
säga när jag var grabb, som man aldrig skulle drömma att få upp något
matnyttigt ur den avloppsstinkande hamnkanalen. Visst är det mycket
som var sämre förr. Efter att, som i trance, strövat runt staden med Gille
brodern Gunnar Peterson och hört honom ösa underbar vänersborgiana
ur sina outtömliga källor är man också benägen att säga att mycket var
sämre förr. Armodet var större, men möjligen brydde man sig mer. Det
gäller att vara uppmärksam på detta nu när maskerna i skyddsnäten
glesnar. Ett av Gillets goda syften är att värna om varandra. Det kan
aldrig bli för mycket av sånt. Den värme som kommer från omtanke
känns alltid dubbel. När Gillet ställde till med körkonsert på idrotts
huset och tusen vänersborgare njöt tillsammans utav den världsberömda
Uppsalakören Orphei Drängar vävdes musik och vänskap till en av
många omvittnad härlig stämning.

Kära Gillebröder, och Systrar. När man ska göra en sammanställning
över karaktärsdragen bland årets händelser i vår lilla stad, är det lätt att
man fastnar för de fetaste rubrikerna och de smaskigaste texterna, men
allt sånt handlar bara om tre saker: Den urusla vården den hopplösa
regionen och krisen i skolan. Under den senaste 12-månadersperioden
har en säger en ELA varit utan fetstilrubrik om vården. Likaså har jag
bara hittat en enda sjukvårdsartikel med ett positivt grundtema. De som
hamnar i en vårdsituation och möter alla duktiga proffs där kommer
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aldrig till tals, möjligen under "Dagens Ros".
Som väl är ser inte världen lika eländig ut som den ter sig i ELA.

Ofta är det värre. Men oftare är det betydligt bättre. Som ett passande
avlutande exempel kan nämnas att Gunnar Petersons uppskattade stads
vandringar ska dokumenteras. Ett utmärkt initiativ från kommunfull
mäktiges ordförande Bengt Holmqvist. Tillsammans med ett jubelrop
från eleverna på Öxneredsskolan som nu fått en säkrare trafiksituation
får detta utgöra en värdig punkt för Gillets årskrönika anno 2000.

Allhelgonaafton

Lars Salonen
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t
MINNESRUNOR 2000 - 2001

Under tiden juli 2000 t o m juni 2001 har 20 Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra
bortgångna Gillebröders minne.

Tegelrnästaren Tage Enar Ohlson, född i Vänersborg den 3 mars
1913, avled i Hallsberg den 4 augusti 2000. Efter avslutad
skolgång började han som tegelmästarlärling på Fridhems
Tegelbruk. Det fanns då också andra betydande tegelbruk i
Vänersborg, nämligen Tenggrenstorp och Nabbensberg. Han
fortsatte målmedvetet på den inslagna vägen och efter studier
vid Katrineholms Tekniska Skola avlade han examen vid
Tegelrnästarskolan i Svedala. Därefter tjänstgjorde han
framgångsrikt på flera olika tegelbruk i Södertälje, Uppsala,
Insjön och Kanik för att 1955 och fram till pensioneringen vara
verksam i Hallsberg. Han ägnade hela sitt verksamma liv åt
tegelbranschen och var en respekterad och omtyckt ledargestalt.
Han var också känd för sin särpräglade förmåga att berätta
intressanta minnen och historier från såväl tegelbranschen som
vänersborgstiden.

Födelse- och uppväxtstaden betydde mycket för Tage Ohlson, och han var stolt över att vara en
son av Vänersborg. Under alla år höll han sig ständigt ajour med vad som hände där, dels genom
besök och släkt och vänner, dels genom att alltid läsa lokaltidningen ELA. Birger Sjöbergs skrifter
och musik om händelser och äventyr i "Lilla Paris" var honom också kära. Under åren i Vänersborg
var han aktiv i gymnastikföreningen, kanot- och brottarklubbarna med flera föreningar.
Inträdde i Gillet 1979.

Rektorn Åke Beckman, född i Stockholm den 6 maj 1928, avled
i Vänersborg den 16 augusti 2000. Han avlade studentexamen på
reallinjen 1949 samt diplomerades vid Ericastiftelsen 1958, båda
utbildningarna i Stockholm. År 1959 fick han anställning inom
särskolan, avancerade till rektorsassistent, rektor och särskolechef.
Han ägnade alltså hela sitt verksamma liv åt barn med särskilda
behov och arbetade i England och på olika platser i Sverige.
Åke Beckman var kommunfullmäktig i Vänersborg, ledamot av
Älvsborgs läns landsting och dess omsorgsnämnd samt var
representant i Kommunförbundets länsavdelning. Han innehade
också olika uppdrag inom Miljöpartiet. Han var en intresserad
medlem av Frimurarna i såväl Göteborg som Vänersborg, var
mycket beläst och en allätare av litteratur.
Inträdde i Gillet 1989.
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Taxeringsdirektören Sven Axel Harry Sterner, född i Vänersborg
den 10 februari 1923, avled i sin hemstad den 8 september 2000.
Efter gymnasiestudier vid Högre Allmänna Läroverket i
Vänersborg fortsatte han sin utbildning vid lantbruksskola och
genomgick senare omfattande utbildningar arrangerade inom
Riksskatteverket. Han anställdes vid länsstyrelsen i Älvsborgs
län, sedermera skatteförvaltningen, den l juli 1945. År 1978
förordnades han till taxeringsdirektör och chef för
taxeringsenheten med ansvar för taxeringsarbetet i länet. Han
pensionerades vid 65 år och hade då tjänstgjort i 43 år utan avbrott.
Efter 30 års tjänstgöring erhöll han guldklocka för "nit och
redlighet i rikets tjänst".
Sven Axel Sterner var under studietiden verksam inom KFUM:s
scoutkår samt spelade fotboll i VIF och bandy i IFK. Under sin
yrkesverksamma tid ägnade han sin fritid åt jord- och skogsbruk
samt trädgårdsodling.
Inträdde i Gillet 1947.

Landstingsdirektören Sten Swaren, född i Lundsbrunn, Skälvums
församling i Skaraborgs län den 19 augusti 1906, avled i
Vänersborg den 13 september 2001. När han uppnått skolåldern
flyttade han tillsammans med familjen till Göteborg, där han
avlade studentexamen och sedan studerade på Handelsinstitutet.
Han var sedan verksam vid bland annat Göteborgs Gasverk och
som representant för Facit-koncernen i Belgien några år, varefter
han kom till Landstinget i Älvsborgs län som kamrer med
placering i Vänersborg 1942. Han blev landstinget trogen till
pensioneringen 1971. Han avancerade till kanslichef 1962 och
till landstingsdirektör 1969. Redan tidigt intresserade han sig för
de nya möjligheter som datortekniken öppnade och blev en
föregångare bland landstingen ifråga om datorisering av
ekonomisystem.
Sten Swaren hade många intressen vid sidan av sitt arbete. Så

var han bland annat medlem av Frimurarna och i Lions Club. I dessa båda organisationer nådde
han de högsta posterna. Han var också starkt intresserad av Frankrike och fransk kultur. Ett annat
område som upptog hans intresse var den museala verksamheten, som han efter pensioneringen
hade landstingets uppdrag att utreda.
Inträdde i Gillet 1970.

Häradsskrivaren Tor Herman Rehman, född i Halmstad den 5
maj 1907, avled i Vänersborg den 19 september 2000. Han kom
redan vid två års ålder med familjen till Gotland, där han avlade
studentexamen. Därefter flyttade han till Uppsala för vidare
studier och började läsa juridik. Efter kansliexamen bosatte han
sig 1928 i Vänersborg, där hans två bröder redan fanns. Han
började som praktikant hos brodern, stadssekreteraren Max
Rehman, för att sedan bli kanslist på den kamerala avdelningen
vid länsstyrelsen. I början av 1950-talet utsågs han till härads
skrivare, vilken tjänst han innehade fram till pensioneringen.
Tor Rehman idrottade livligt i sin ungdom och intresset för tennis
tog så småningom helt över. Han blev medlem i Vänersborgs
Tennisklubb redan året efter det att han flyttat till staden, och
ända upp till 92 års ålder spelade han tillsammans med
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veterangänget två dagar i veckan. Han var också under ett IS-tal år ledamot av styrelsen, och
deltog i arbetet med klubbens jubileumsskrift till 75-årsjubileet 1995. I anslutning till90-årsdagen
i maj 1997 utnämndes han till klubbens förste hedersmedlem. Under 1940- och 50-talen var han
medlem i Frimurarna.
Inträdde i Gillet 1966.

Representant Hans Ivan Stålheim, född i Götene, Skaraborgs län,
den 29 september 1927, avled i Vänersborg den 9 oktober 2000.
Tillsammans med brodern Rune övertog han fadern Karls företag
Stålheims Bil AB i Vänersborg, som de drev till 1974. Sedan
1973 var han fastighetsägare.
Ivan Stålheims stora intresse var båtar och segling, vilket han
sysslade med ända till sin bortgång. Han var mångårig medlem
av Vänersborgs Segelsällskap och fungerade som dess ordförande
i fyra år under senare delen av I970-talet.
Inträdde i Gillet 1983.

Glasmästaren Lars Andersson, född i Vänersborg den 29
september 1930, avled i hemstaden den 1 december 2000. Efter
avslutad skolgång utbildade han sig till glasmästare hos Hellmans
Glasmästeri, ett yrke och ett företag som han blev trogen livet ut.
Tillsammans med en kollega övertog han senare också företaget.
Lars Andersson var mycket idrottsintresserad och hans stora
intresse blev bordtennis. Inom den sporten utvecklades han till
en synnerligen framgångsrik spelare. Han blev klubbmästare och
deltog bland annat i laget som kvalspelade mot Karlstads-Göta
om en plats i allsvenskan.
Inträdde i Gillet 1959.

Ämnesläraren Karl-Gustav Friedländer, född i Vänersborg 1920,
avled i Varnhem, Skara kommun, den 4 december. Efter avslutad
folkskola genomgick han Vänersborgs stads skolor för yrkes
undervisning, och efter fullgjord värnplikt flyttade han till
Västerås. Här anställdes han vid Svenska Metallverkens
verktygsavdelning och senare fick han tjänst som tekniker och
kontrollant vid Statens Vattenfallsverk i staden. Under åren
studerade han på sin fritid med sikte på att bli lärare på
grundskolans högstadium i såväl praktiska som teoretiska ämnen.
Efter att ha vikarierat som yrkeslärare vid Västerås grundskolor
genomgick han Yrkespedagogiska institutet i Norrköping.
Därefter flyttade han med sin familj till Nässjö, där han fick tjänst
som yrkeslärare. Han fortsatte att vidareutbilda sig i bland annat
Härnösand, Malmö och vid Lärarhögskolan i Göteborg och erhöll
1977 tjänst som ämneslärare vid Pettersbergsskolan i Trollhättan.
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Han valde då att bosätta sig i sin gamla hemstad Vänersborg. Efter pensioneringen flyttade familjen
till Varnhem. Karl-Gustav Friedländer var mycket idrottsintresserad. I Västerås var han med och
bildade Bordtennisklubben Aros, där han också fungerade som ungdomsinstruktör. Han deltog
också i Korporationsidrottens orienteringstävlingar. Under tiden i Nässjö byggde han sommarhus
i Fågelviken, Bohuslän, som kom att bli samlingspunkt för barn, barnbarn, släkt och vänner.
Inträdde i Gillet 1981.

Taxichauffören Karl-Erik Hallqvist, född i Vänersborg den 30
november 1934, avled i hemstaden den 18 december 2000. Efter
avslutad skolgång började han i Hamells Fiskaffär och gick sedan
vidare över anställningar hos Granström & Söner, Statens
Vägverk och Asfaltbolaget till att bli taxichaufför 1969.
Karl-Erik Hallqvist var mycket idrottsintresserad och spelade
bandy för IFK Vänersborg. Han var en av dem som ivrigast gick
emot förslaget att klubben skulle läggas ned, när den hade hamnat
i bakvattnet till Lira och VIP. Han hade utsetts till ordförande i
klubben och hade ett avgörande inflytande när det några år efter
Isstadions tillkomst diskuterades att skapa ett slagkraftigt
bandylag som skulle ge Vänersborg en plats i allsvenskan. Han
arbetade för förslaget att skapa ett nytt IFK och lyckades få
majoritet för förslaget. Hallqvist tyckte nu att hade gjort sitt och
avböjde förnyat styrelseuppdrag. Senare beslutade VIF:s

huvudstyrelse att lägga ned sin bandysektion och satsa helt på fotbollen, och därmed var dagens
IFK ett faktum. Det var också dit Hallqvist hade syftat.
Inträdde i Gillet 1976.

Verkstadsföreståndaren Evet Ludwigson, född i Vänersborg den
3 december 1913, avled i hemstaden den 24 december 2000.
Han blev, med undantag för några års bortavaro i ledande
befattningar i Tidafors i Värmland och Malung i Dalarna, sin
hemstad trogen. I tidig ålder började han som varubud, tvålpojke
och verkstadsarbetare vid bland annat Vänerns Motorverkstad.
Vid återkomsten till Vänersborg startade han tillsammans med
en kompanjon AB Skinnprodukter, som tillverkade kläder,
handskar med mera. När konjunkturen började svikta lades
företaget ned och han övergick till försäkringsbranschen. Så
småningom kom hans starka sociala intresse att leda in honom
på den bana som kom att sysselsätta honom resten av den aktiva
tiden. När socialnämnden beslutade att i en källarlokal vid Ad.
Andersohnsgatan starta en helt ny verksamhet, en så kalJad
skyddad verkstad, i blygsam skala, blev han chefför denna. Under

hans ledning utvecklades verksamheten till Brätte-Produkter med nya och stora lokaler på
Tenggrenstorps industriområde. Företaget övergick i statlig regi, fortfarande med Evert som chef,
och senare han blev han så småningom också samordnare för landstingets intressen i denna viktiga
verksamhet. Redan som pojke kom Evert Ludwigson att engagera sig inom nykterhetsrörelsen.
Han var med i ungdomslogen och scoutrörelsen vid Vallgatan, blev medlem i SGU med sång- och
teaterverksamhet på programmet. Under åren som följde fungerade han på en mängd ledande
poster, inte bara lokalt. Vid ombyggnaden av biografen Stjärnan, där han redan på I930-talet hade
arbetat med att vid ljudfilmens intåg synkronisera bild och ljud, var han en av de ledande profilerna.
När ombyggnaden var klar och invigdes 1988, tilldelades han IOGT-NTO:s hedersplakett i guld
för alla goda insatser inom nykterhetsrörelsen. Han deltog också i annat föreningsliv samt politisk
och kyrklig verksamhet. På äldre dagar återfanns han i Seniorernas Hobbyslöjd, där han tillhörde
initiativtagarna.
Inträdde j Gillet 1955.
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Konstnären Carl-Göran Hagberg, född den 20 maj 1922 i
Vänersborg, avled i hemstaden den 17 januari 2001. Han visade
tidigt anlag för teckning och målning, och under 1940-och 1950
talen väckte hans verk stor uppmärksamhet. Han arbetade med
olika tekniker och hans teckningar och akvareller blev efterhand
mycket uppskattade. Det var emellertid hans arbeten i olja som
kom att röna det största intresset och som gjorde honom mera
allmänt känd. Han flyttade så småningom till Dals Ed, men
återvände på äldre dagar till Vänersborg. Mitt uppe i sin
livsgärning drabbades han av strake och förlorade
rörelseförmågan i sin högra arm. Ett ofullbordat verk i olja visar
hur tvärt hans konstnärsbana avbröts.
Carl-Göran Hagberg var medlem i Dalslands Konstnärsförbund
sedan år 1953 och var även aktiv i Göta-Älvdalens
Konstnärsförening. Till hans minne anordnade Dalslands

Konstförening en minnesutställning i Dalslands museum under sensommaren 200l. Där visades
ett 50-tal verk i olika tekniker - akvarell, teckning och olja.
Inträdde i Gillet 1974.

Kontoristen Lars Gustav Vilhelm Fagerstedt, född i Linköping
den 15 maj 1942, avled i Vänersborg den 21 januari 2001. Han
var verksam inom Försäkringskassan i många år, och 1951
flyttade han från Kalmar till Vänersborg. De sista åren hade han
anställning i Vänersborgs kommun.
Lars Fagerstedt var kyrkligt aktiv i Salemförsarnlingen i Vargön.
Han tillhörde Frimurarna och Par Bricole samt var engagerad i
Vänersborgs Idrottsförening.
Inträdde i Gillet 1976.

Överstelöjtnanten Nils Erik Åkesson, född i Vänersborg den 24
juli 1922, avled i Söndrum, Hallands län, den 24 januari 2001.
Redan tidigt, medan världskriget rasade i landets omedelbara
närhet, bestämde han sig för att bli yrkesmilitär. Fänrik blev han
1944, och det närmaste han kom krigets verklighet var då han i
den sista beredskapsomgången sändes till norska gränsen som
plutonchef för ett fältförband. Hemmaförbandet var Älvsborgs
regemente, I 15, och hans fortsatta officersbana visar att han 1952
1954 placerades som lärare och adjutant vid Armens
fältarbetsskola på Ing 1 i Stockholm, därefter på Krigshöliskolan
och från 1957 på Försvarets skyddsskola i Rosersberg. Ar 1960
återkom han till I 15 för tre års tj änstgöring som kompanichef.
Därefter placerades han vid försvarsstaben som militärassistent
vid Överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län och
sedan vid Fo-staben i Härnösand. Majors grad nådde han 1970,

och samma år placerades han som bataljonschef på Västernorrlands regemente, I 21, för att slutligen
nå toppen av sin karriär då han 1974 blev överstelöjtnant vid Hallands regemente, I 17.
Nils Akessons stora hobby var under många år bokbinderi, och han studerade det gamla hantverket
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i olika studiecirklar i ett tiotal terminer. Han utsågs till sekreterare i den historieforskningsgrupp
som kartlade bokbindarnas historia i Halmstad från 1670 och framåt. I Föreningen Gamla Halmstads
böcker av årgång 1986, 1987 och 1989 finns gruppens bidrag dokumenterade. Artiklarna rönte
stor uppmärksamhet bland fackmän i Stockholm, vilket stimulerade gruppen till fortsatt fördjupning
i ämnet. Som pensionär vid 60 års ålder engagerade han sig i Sveriges Pensionärsförbund och
försågs omgående med styrelseuppdrag, till en början i lokalavdelningen SPF Söndrumsvännerna,
där han senare blev ordförande. Han tillhörde också samverkansgruppen för Halmstads nio SPF
avdelningar. Samtidigt verkade han också i SPF-distriktet, vars ordförande han utsågs till 1994
efter Johannes Antonsson.
Inträdde i Gillet 1946.

Avsynaren Brynolf Hansson, född den 16 augusti 1924 i
Vänersborg, avled i hemstaden den 27 februari 2001. Han var
en duktig yrkesman, som väckte respekt för sin kunskap och
plikttrohet. Främst kom han emellertid att bli känd som en av
Vänersborgs Idrottsförenings stora personligheter. Han inledde
sin idrottsliga gärning som aktiv fotbollspelare under 1940-1950
talen, varpå han övergick till ledarsidan.Han var ledamot av
föreningens huvudstyreIse, lagledare för fotbollslaget 1964-1975,
ledare för bandylaget under 1970-talet, och var verksam inom
Gårdskommitten vid VIF-gården på Torpa. Vid sin bortgång var
Brynolf Hansson ledamot av supporterklubbens styrelse.
Inträdde i Gillet 1952.

Polisinspektören Mats Bertil Niklasson, född den 25 februari
1925 i Strängnäs, avled i Vänersborg den 16 mars 2001. Han
kom till Vänersborg 1931, avlade realexamen vid läroverket i
Vänersborg och tog därefter värvning vid I 17 i Uddevalla, där
han var verksam 1941-1944. Året efter började han vid polisen i
Vänersborg och 1946-1947 inledde han sin utbildning till polis
vid Polisskolan i Göteborg. 1954-1955 vidareutbildade han sig
i Stockholm, där han genomgick överkonstapelklassen. Han
genomgick senare också många specialkurser, bland annat i
kriminalteknik. Vid sin pensionering var han kriminalinspektör.
Mats Niklasson var mycket idrottsintresserad och det blev
Vänersborgs Idrottsförening som fick se honom som en viktig
medlem, både som spelare och i styrelsearbetet. Han utvecklades
till en av föreningens allra största personligheter. Han gjorde
fotbollsdebut i juniorlaget endast 15 år gammal 1940, och redan

hösten 1942 var han mogen för en plats i A-laget. Efter tio års spel drog han sig tillbaka från den
aktiva fotbollsbanan 1953, men då hade han redan sedan några år också engagerat sig i
bandysektionen, där han var sekreterare. Han var ledamot i huvudstyreIsen, bytte sedan till revisor
för att 1966 återvända till huvudstyreIsen och 1971 överta uppgiften som ordförande till 1977.
Inträdde i Gillet 1956.

77



Kontraktsprosten Bengt Harry Swaren, född den 11 november
1904 i Skälvum, Skaraborgs län, avled i Vänersborg den 20 mars
2001. Han avlade studentexamen vid Latinläroverket i Göteborg
1923. Efter studier i Lund prästvigdes han 1928 i Skara domkyrka.
Sitt första förordnande fick han som vice pastor i Horns pastorat
mellan Skövde och Mariestad och 1930 fick han tjänst som
komminister i Södra Kedum, Ryda. Han kom sedan som
komminister till Vänersborg 1937, där han efterträdde Yngve
Rudberg som sedermera blev biskop. Därefter uppehöll han
tjänsten som kyrkoherde i Vänersborgs pastorat 1954-1970, blev
kontraktsprost i Väne kontrakt 1965 och emeritus 1970. Han var
sjukhuspräst vid Vänersborgs lasarett 1937 -1962 och
fängelsepräst 1936-1962. Han höll också predikningar på
teckenspråk. Efter att ha gått i pension 1970 fortsatte han att
tjänstgöra där det saknades präst. I den aktningsvärda åldern av

84 år tog han varje söndag bilen till Särestad, Skaraborgs län, där han höll högmässor. Vid 87 års
ålder hade han sitt sista förordnande, och vid 90 års ålder höll han "avskedspredikan" i Vänersborgs
kyrka.Bengt Swaren var en energisk och kunnig präst. Redan tidigt blev han ledamot i
kyrkofullmäktige och under hela sin tid som kyrkoherde var han ordförande i församlingens
kyrkoråd. Han hade också flera uppdrag på stiftsplanet. Många övriga uppgifter vid sidan av de
kyrkliga lades också på honom. Bland annat kan nämnas orförandeskapet i barnavårdsnämnden,
vice ordförande i skolstyrelsen samt ordförandeskapet i Sparbankens styrelse. Under andra
världskriget och åren närmast därefter engagerade han sigt starkt för de nordiska grannländerna.
För sina insatser för Norge belönades han med kung Haakon VII:s frihetskors.
Bengt Swaren läste alltid mycket, såväl fakta- som skönlitteratur och dagstidningar, och följde
noga vad som hände i världen via radio och TY. Han deltog på ålderns höst också i studiecirklar i
bland annat hebreiska och grekiska.
Inträdde i Gillet 1973.

l:e driftingenjören Bror Eskil Fritiof Hygren född den 3
september 1918 i Sjötofta i södra Västergötland, avled i
Vänersborg den 21 mars 2001. Han studerade till ingenjör vid
GTI i Göteborg och anställdes i början av 1940-talet vid Volvo
Flygmotor i Trollhättan, varvid han bosatte sig i Vänersborg.
1944 flyttade han till Nynäshamn för arbete vid Televerkstaden
där, men återvände till Vänersborg året efter. Han blev l:e
driftingenjör vid härvarande Televerkstaden, vilken tjänst han
innehade till sin pensionering.
Eskil Hygren var mångårig medlem i Frimurarna, Lions Club,
ordförande 1968-1969, Tekniska Föreningen och
Arbetareföreningen, där han var styrelseledamot. Hans intressen
var motorer, hade bland annat ägt en gengasdriven motorcykel,
och skytte, där han avlagt jägarexamen.
Inträdde i Gillet 1978.
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Fabrikören Jörgen Patriksson, född den 25 februari 1942 i
Vänersborg, avled i Västra Frölunda den 3 maj 2001. Efter
avslutad skolgång påbörjade han Svenska Flygmotors 3-åriga
industriskola, och anställdes därefter vid företaget. Under
anställningen studerade han förberedande kurs till Högre Tekniskt
Gymnasium vid Trollhättans stads skolor, avlade teknikerexamen
vid Göteborgs Tekniska Institut 1962 samt genomförde sin
mi1itär~änstgöring som underbefäl 1964-1965. Han avlade också
examen som inköpschef. Därefter arbetade han som inköpschef
på Metzeler i Tibro, på Saab Scania i Linköping och senare på
Hugo Hartig AB i Göteborg.
År 1972 startade Jörgen Patriksson sin bana som egen företagare
inom polyetenindustrin. Företaget växte och kom under årens
lopp att omfatta bland annat Sanco Plast AB i Göteborg och
Ekoplast AB i Varberg. Han trappade ned sin verksamhet under

1990-talet och de senaste åren drevs ett bolag med tillhörande stiftelse. Han var mycket framgångsrik
i sin yrkesbana och månade mycket om sin personal, varför han var en mycket omtyckt chef och
en kär vän.
Vid sidan om sitt arbete sysselsatte sig Jörgen Patriksson gärna med att snickra och se om sina hus.
Han njöt av havet gjorde många fisketurer i sin spärla - Rånäsjullen. Med sin familj återvände han
så ofta som han kunde till sommarstället i sitt älskade Bovallstrand.
Inträdde i Gillet 1976.

l:e byrådirektören Torsten Andersson, född 20 december 1914 i
Vänersborg, avled i hemstaden den 21 juni 2001. Efter avslutade
studier vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk arbetade han
vid olika företag, bland annat inom textilbranschen i Borås, och
studerade samtidigt företagsekonomi och bokföring på distans.
Under krigsåren var han inkallad under långa perioder runt
landets gränser - på Gotland, vid Hallandskusten och vid norska
gränsen i Dalsland. Efter krigsslutet uppmuntrades han att ta
värvning, vilket han också mycket noga övervägde. Emellertid
hade han några år före detta erhållit anställning vid Trollhätte
Kraftverk och arbetsuppgifterna där var trots allt mera lockande.
Han kom därefter att ägna hela sitt yrkesverksamma liv åt
Vattenfall, där han vid pensioneringen var l:e byrådirektör och
ansvarig för förrådsfunktionerna inom hela regionen.
Torsten Andersson hade sedan tidiga år ett stort naturintresse

och ägnade mycket av sin fritid till att vara ute i naturen. Han var en fysiskt rörlig person, starkt
präglad av den lingska gymnastikens ideal och levde också upp till detta - även långt upp i åren
ägnade han sig aktivt åt pensionärsgymnastiken. Genom sin lust att promenera blev han med tiden
ett välbekant inslag i Vänersborgs gatubild. Ett annat stor intresse var matlagning, vilket grundades
i tidiga år då hans mor var sjuk under längre perioder.
Inträdde i Gillet 1955.
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Kyrkoherden Erik Gustaf-Adolf Sandstedt, född den 18 april 1909
i Vänersborg, avled i hemstaden den 21 juni 2001. Han tog
studentexamen i Vänersborg 1928, varefter han studerade vid
Göteborgs högskola och Lunds universitet. Efter att ha avlagt
fil. mag.- och teol. kand.-examen prästvigdes han den 24 maj
1936 i Skara domkyrka av biskop Gustaf Ljunggren. Han
tjänstgjorde därefter i Bottnaryds, Jungs, Tun, Saleby och
Yllestads pastorat innan han 1941 blev komminister i Vartofta
Åsaka. Han var 1956-1961 tillförordnad kyrlkoherde i Blidsbergs
pastorat. Vid pastoratsregleringen 1962 blev han komminister i
Vänersborg med placering i Vassända-Naglum. 1964 utnämndes
han till kyrkoherde i Sävare pastorat, där han tjänstgjorde till sin
pensionering 1976, då han flyttade tillbaka till sin hemstad. Han
var även sjukhuspräst vid Restads sjukhus 1963-1964. Efter
pensioneringen hade han uppdrag som ämbetsbiträdande och

vice pastor i Karlstads och Skara stift 1976-1984. Han innehade också kyrkokommunala uppdrag
i Vartofta-Åsaka 1941-1956, i Blidsbergs pastorat 1957-1961, och i Sävare pastorat 1964-1971.
Han var också timlärare vid läroverken i Falköping, Ulricehamn och Vänersborg.
E G-A Sandstedt genomförde ingående släktforskningar i samband med att han utförde
arvsutredningar, och i många år publicerade han artiklar i bland annat hymnologi, kyrko- och
profanhistoriska ämnen. Han var mycket beläst och hade vid Göteborgs högskola tagit betyg i
historia, pedagogik, litteraturhistoria och nordiska språk. Han var ledamot i Nordstjärneorden 1971,
var kyrkobroder, medlem i Kokhuspojkarnas förening, PRO samt Vasaorden av Amerika. Han var
en känd profil i sin hemstad, inte minst beroende av att han året runt ägnade sig åt friluftsbad vid
bland annat Skräcklan.
Inträdde i Gillet 1962.

Arne Kärvling

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

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

(Anita Hallden)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
t.o.m. 30/62001

Hedersledamot: Palmström, Nils

Födelse- Inträdes-
år år

ABELSON, ROLF, Vänersborg .
ADOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg .
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg ..
AHLBERG, ANDERS, Servicetekniker, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem ..

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare ..
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem .

* AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg ..
AHLSTRÖM, PÄR, Sigtuna ..
AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg .
ALBINSSON, ANDERS, Servicetekniker ..
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON HÄKAN, Vänersborg .
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg ..
ALMGREN, BENGT, Frändefors .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg ..

* ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Vänersborg ..
ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ..
AMGÄRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Vänersborg .

** ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BERNE, Vänersborg .

* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ..
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg .

* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg ..
ANDERSSON, CLAES GÖRAN, Tapetsör .

** ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ..
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan ..
ANDERSSON, HÄKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, HÄKAN, Brålanda .
ANDERSSON, JENS, Vänersborg ..
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg .

1954
1963
1935
1920
1966
1965
1944
1968
1923
1952
1945
1968
1948
1951
1956
1945
1945
1947
1950
1940
1940
1926
1917
1923
1944
1940
1957
1923
1963
1945
1937
1915
1946
1949
1950
1912
1977

86
95
75
96
80
78
58
78
58
98
01
99
75
95
76
96
94
88
00
74
92
00
43
80
97
74
88
83
83
55
99
51
84
85
98
83
83
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Har Du en personlig Bankman?

Vill du ha en egen kontakt på banken?
Någon som sätter sig in i din och familjens ekonomi, ser

helheten och kan hjälpa dig i frågor som har med sparande,
finansiering, låneskydd, försäkringar m.m. att göra.

När du behöver hjälp eller funderar över någonting, vet du vem
du ska kontakta. Du som har en Personlig Bankman, får också
automatiskt del aven rad andra förmåner.

Hör av dig, så berättar vi mer om vad det betyder att ha en
Personlig Bankman i Nordbanken

Välkommen!

Nordea-
Edsgatan 21, Vänersborg • 0521-120 05· vanersborg.3049@nb.se· www.nb.se
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* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg ..
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .
ANDERSSON, LARS-OLOF, Vänersborg ..
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg ..
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön .
ANDERSSON, MARCUS, Magisterekonom, Vänersborg .
ANDERSSON, MIKAEL, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ..

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

ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg ..
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby .
ANDERSSON, ROLF, Mellerud .
ANDERSSON, STIG, Vänersborg .

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg ..
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ..
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ..
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ...
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg .
ANDREEN, FREDRIK, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREEN, ROBERT, Vänersborg .
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör, Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ..
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön ..
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön ..
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan ...
ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg .
ARVEKLEV, LEIF, Vargön ..
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ..
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .

* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ...
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
* BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ..

BACK, KURT, Pensionär, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg ..
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ..
BENGTSSON, BENGT ÅKE, Distriktschef, Vänersborg .

* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ..
BENTON, GUNNAR, Projektledare, Hisings backa ..

1953
1925
1944
1942
1972
1940
1945
1926
1958
1973
1967
1912
1919
1928
1926
1936
1947
1938
1918
1936
1932
1949
1928
1950
1950
1927
1971
1942
1976
1924
1942
1942
1964
1936
1943
1950
1952
1949
1921
1927
1932
1934
1931
1956
1957
1956
1934
1936

74
82
81
90
97
80
Ol

80
93
83
98
82
35
76
94
94
80
94
45
87
88
00
83
75
83
83
99
82
99
75
90
90
90
90
98
98
96
75
81
60
73
63
93
83
89
97
76
97

83



Draganordningar
för personbilar

Brink Sverige AB
462 28 Vänersborg
Tel. 0521-27 36 00
Fax. 0521-27 36 01

Ståhlberg~Plåtslageri
Tenggrenstorpsvägen 17

462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16. Fax 0521-642 45

HAv'M' A~M M,rAA\jIT
<An ,,' '5' for 'M{tAMt ke1r!

Prinsfrisersalong
Kungsgatan 17, Vänersborg
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BERG, CHRISTIAN, Vänersborg, ständig medlem ...
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGENHEIM, KLAS, Lund .
BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem ..

* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, MAGNUS, Lund ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem ..
BERGER, NIKLAS, Vänersborg ständig medlem ..

" BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERNER, CARL, Göteborg .
BERNLING, JOACHIM, Advokat, Göteborg ...
BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, Estationsinspektor, Vänersborg .
BERTZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ..
BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud ..
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg .
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJÄRUDD, MATS, Halmstad .
BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara .

* BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Sekreterare, Vänersborg .
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn .
BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Regiondirektör, Göteborg .
BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Vänersborg .

* BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg Bisittare i styrelsen .
* BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ..

BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOM, TOMAS, Vänersborg ..
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

* BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg ..
BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .
BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön .
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ..
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Studerande, Vänersborg .

* BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOHLIN PONTUS, Civ. ing., Huddinge ..
BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Göteborg ..

1968
1945
1950
1970
1974
1943
1967
1970
1973
1937
1930
1933
1950
1942
1970
1960
1957
1922
1916
1926
1938
1918
1918
1945
1939
1926
1945
1948
1938
1968
1927
1929
1953
1929
1965
1964
1973
1912
1941
1960
1908
1939
1982
1946
1972
1923
1968

68
00
94
96
76
55
76
76
98
72
48
96
80
80
00
99
97
89
82
84
75
85
83
98
97
60
88
82
00
94
54
54
77
80
95
98
83
54
77
77
77
94
87
92
87
55
95
00
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Sture Carlssons Bil AB
Östra vägen 18, 462 32 Vänersborg. Telefon 0521-611 11

www.sturecarlssonbil.se

Öppet vardagar 9-18, lör 10-13. J....
MITSUBISHI

MOTORS

exgert
Vi är vad vi heter
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BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Vänersborg .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Stockholm ..
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg .
BRATIWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .

* BUGLER, RONALD, Kamrer, Vänersborg ..
BYSTRÖM URBAN, Kriminalvårdare, Vargön .

* BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg ..

* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg ...
CARLEN, BENGT, Vänersborg ..
CARLSSON, ALLAN, Frändefors .
CARLSSON, ENAR, Lärare, Vänersborg .
CARLSSON, INGE, Ed. Landstingsdirektör, Vänersborg .
CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön .
CARLSSON, ROGER, Vargön .
CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg ..
CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg ..
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .
CEDERQUIST, PÄR, Kommunjurist, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg ..
CRANTZ, CURT GÖRAN, Po!.mag, Vänersborg ..
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg ..

* DAFGÅRD, BENGT, Arbets!' Vänersborg ständig medlem .
* DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby ..

DAHLBOM, ERIK .
* DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ..

DAHLGREN, EBER, Vänersborg ..
DAHLGREN, INGVAR, Verkstadsarb,Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg ..
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors ..
DANIUS, CARL, Överläkare, Vänersborg .
DAREFELT, GÖSTA, Vänersborg .
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .

* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DAVIDSSON, ROLF, Vänersborg ..
DIMBERG, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ..
DRUFVA, ULF, Vänersborg ..
DUELL, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg .
ECKERWALL, ÅKE, Hoilo .
EDBERG, PEO, Vänersborg ..
EDVARDSSON, GUNNAR, Vänersborg ..

** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda ..

** EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg
innehavare av Gillets medalj (1995) .

1948 94
1953 90
1940 85
1936 94
1942 91
1927 91
1928 74
1962 97
1946 67
1976 85
1932 67
1947 83
1940 98
1924 99
1929 98
1959 96
1943 96
1957 96
1942 96
1933 90
1944 99
1926 86
1958 90
1927 94
1939 50
1919 67
1971 99
1918 55
1926 89
1945 95
1945 85
1965 67
1948 97
1935 01
1928 01
1957 71
1938 64
1935 96
1914 87
1950 97
1928 01
1934 99
1948 01
1916 01
1919 44
1958 83

1924 50
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EK, LARS-ANDERS, Teologie kand., Lidköping ..
EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg .

* EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, HÅKAN, Frändefors .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg .
EKLIND, LARS, Överstelöjtnant, Linköping .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg .
EKMAN, GUNNAR, Ed. Rektor, Bänersborg .

* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg .
* EKSTEDT, THOMAS, Bitr. ornrådeschef, Helsingborg .

EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .

** ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Stockholm .
ELGH, LARS-ERIK, Vänersborg ..
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .

** EMANUELSSON ERIC, Försäljare, Vänersborg .
EMANUELSSON, GÖRAN, Produktionstekniker, Frändefors .
EMILSSON,SVEN ÅKE, Vänersborg ..
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Mariestad ..

* ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Källby .
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem ..

* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Ödeborg, ständig medlem .
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Ödeborg, ständig medlem .

* ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Uddevalla ..
ENGLUND, OSKAR, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Källby, ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Källby, ständig medlem .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan ..
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön ..

* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ..
ERICSSON, BENGT, Målaremästare, Hamburgsund .

* ERICSSON, GUNNAR, V., Portvakt, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRIK, Järfälla .
ERIKSSON, INGE, Vänersborg ..
ERIKSSON, JOHAN, Trollhättan .
ERIKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg .

* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ..
ständig medlem, Gillevärd. Innehavare av gillets medalj (1999) ..
ERICSON, JÖRGEN, Vänersborg .
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
ERICSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .
ERIKSSON, LENNART, Vänersborg .
ERIKSSON, MATS, Kammaråklagare, Sävedalen .

1954 83
1946 97
1935 73
1951 98
1963 87
1957 74
1937 80
1928 01
1949 74
1951 65
1943 80
1930 75
1919 44
1947 98
1920 89
1922 89
1940 75
1916 51
1953 88
1931 98
1922 89
1943 47
1981 82
1949 49
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1985 85
1935 85
1939 90
1944 54
1941 80
1930 99
1918 66
1964 97
1946 96
1973 93
1929 98
1966 66

1939 54
1964 80
1928 94
1945 88
1940 85
1945 01
1967 99

89
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* ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg ..
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .

* ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg ..
ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg ..
ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala ..

* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ..
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg ..
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Mölndal ..
FAGERSTRÖM, ÅKE, Musiklärare, Vänersborg .
FALK, CLAS, Arbetsledare,Vänersborg ..
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg ..
FAST, GUNNAR, Major, Boden ..

* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ..
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg ..
FLINK,BENGT, V Frölunda .
FLOBERG, TOMMY, Chaufför, Vänersborg ..
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg ..

* FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ..
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal ..
FREDMAN, EGON, Vänersborg ..
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg ..

* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
* FREDRIKSSON, MATS, Köpman, Göteborg .

FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck .
* FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla ..

FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg ...
* FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla ..

FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm ..
* FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ..
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
* FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

FURBO, MATTIAS, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .

* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .
* GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ..

GELANG, PELLE, Civilingenjör, Vänersborg .
* GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Tollhättan .

GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .

* GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .
GRANAT STELLAN, Antikvarie, Uddevalla innehavare av gillets
medalj (1998) .

GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan .
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1972 94
1944 87
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1945 99
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1936 90
1920 55

1948 77
1938 94
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GRANSTRÖM, LARS, Kylmontör, Vänersborg .
GRANQVIST, KJELL, Vargön .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund .

* GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma ..
GRÖNROS, BERNT, Vänersborg .

* GULZ, LENNART, Adjunkt, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, JOHAN, Civ. ekonom, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, JOHN v., Postmästare, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors ..

* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, LENNART, Vargön .

* GUSTAFSSON, PAUL, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .

* GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, AIingsås ..
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg ..
GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg .
GÅRDEHALL, PER, Studerande, Vänersborg ..
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla ..
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

* HAGBORG, GÖRAN, RedovisningskonsuIt, Vänersborg ..
ständig medlem. Kassafogde. Innehavare av gillets medalj (1999) ..

* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ..
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg ..
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg ..
HALLBERG, LEIF, Vänersborg ..
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ..

* HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ..
* HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ..

HALLQVIST, INGVAR, Vänersborg ..
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg ..
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg ..
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg ..
HANSSON, H O LENNART, Personalman, Vänersborg .
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg ..
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HARRING, TORD, Hönö ..

* HARLITZ, GUNNAR, sjöing., Vänersborg, ständig medlem ..
* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..
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HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg ..

* HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv ..
HEDBERG, FRANK, Vargön ..
HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg ..

* HEDEN LASSE, Ingenjör, Borås .
* HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg ..
* HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .

HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg ..
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg ..
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg .

* HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg .

* HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg ..
HERMANSSON, JAN, Teol.dr., Lund ..
HERNEK, AXEL, Uddevalla ..
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil ..
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ..
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem ..
HJALMARSSON, GUNNAR, Revisor Vänersborg ..

* HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem ..
HOLM,LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön ..
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg ..
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .

* HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ..
HÅKANSSON, STEN, VD, Mellerud ..
HÅRD, ÅKE, Malmö ..
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ..
HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg ..

* HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla ..
HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala ..
HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg ..

* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ..
* IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ..

IDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla ..
INGVALD, BO, Brandman, Vänersborg ..
ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg .
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg ..
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg ..

* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan ..
* JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ..
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JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg ..
* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .

JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg ..
JANSSON, GUNNAR, Managing diretcor, Växjö ..

* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ..
JANSSON, STIG, Ingenjör, Frändefors .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön ..
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .

** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem .
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem ..
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .

JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
JODLOVSKY, CONSTANTIN, Direktör, Vänersborg .

* JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
* JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem .

JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Göteborg .
JOHANSSON, BENGT, Vargön .
JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm .
JOHANSSON, BJÖRN, Göteborg .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman ..
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Officer, Såtenäs .

* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ..
JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ..
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ..
* JOHANSSON, INGVAR, Byggnadsnickare, Vänersborg .

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .
* JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ...
* JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg .

JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, KENT, Arbetsledare, Vargön .
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg ..
JOHANSSON, LARS-ERIK, Vänersborg ..
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön ..

* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
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JOHANSSON, PETER, Antikvarie, Vänersborg .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Stockholm .
JOHANSSON, ROY, Kultur- Turistintendent ..

* JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, STURE, Vänersborg .

* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN-OLOF .
JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg ..
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Vänersborg ..
JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .
JOHANSSON, TOMMY, Vänersborg .
JOHNSON ARVID, Vargön .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem .
JOHNSON, ULF, Vargön ..
JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg ..

* JONSSON, BENGT, R.., Professor, Solna .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .
JONSON, GUNNAR, O., Uddevalla ..
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg ..
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg .
JONSSON, TAGE, J:e Postiljon, Vänersborg ..

* JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg .
JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg ..
JOSEFSSON, KENT, Vänersborg ..
JOSEFSSON, LARS OLOF, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg ..
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Vänersborg .
JOSEFSSON, THOMAS, Vargön .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg .

* JÄTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ..
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÄRPVIK, CURT, Vänersborg .
JÄRPVIK, DANIEL, Göteborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Fröiunda .

* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, EDUR, Stigtomta ..

** CARLSSON, ELOF, fd Direktör, Vänersborg ständig medlem ..
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg .
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .

* CARLSSON, INGVAR, Avd. förest, Vänersborg ..
* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem ..
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KARLSSON, GÖSTA .
KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg ..
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .
KARLSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg .
KARLSSON, LEIF, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg ..
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem .
KARLSSON, PETER, Vänersborg .
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
CARLSSON, STIG, Smögen .
KARLSSON, SVEN, l:e postilj., Vänersborg .
KARLSSON, SÖREN, Direktör, Vänersborg ..
KARLSSON, TAGE, Vänersborg .

* CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .

* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
* KJELLSSON, DAN, Vänersborg .

KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg .
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .

* KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KJERRULF, RAGNAR, Sjöingenjör, Farsta .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg .

* KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .

* KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg ..
KRATZ, HANSÅKE, Resebyråchef, Vänersborg .
KRISTENSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg .
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg ...
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga .
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg .
LARSSON, ALF, Stationsmästare, Brämhult .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem ..
LARSSON, ARNE, Ingenjör .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg .
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg .
LARSSON, DAVID, Vänersborg ständig medlem ...

* LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .
LARSSON, GÖSTA, Stenungsund .

* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .
* LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg ..

LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg ..
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna ..
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem .
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* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa .
* LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .

LARSSON, LEIF, Vänersborg ..
LARSSON, LEIF, AV-chef ..
LARSSON, MATS, Vänersborg .
LARSSON, PER ARNE, Vänersborg ..

* LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem ..
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd, Vänersborg ..

* LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg i:e ålderman
innehavare av gillets medalj (i990) .

* LARSSON, SVEN, A, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg ..
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ..
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg ..
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg ...
LARSSON, ÅKE, Vänersborg ..
LAUDON, ANDERS, Ed. Skolläkare, Vänersborg ..
LAURELL, BO, Lagerchef, V. Frölunda ..
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ..
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Trollhättan ..
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg ..

* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg ..
LIND, JESPER, Vänersborg ..

* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum ..
* LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ..
** LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad ..

LINDAHL, HANS OLOF, Vänersborg ..
* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör ..
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ..
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ..
* LINDBERG, CARL-GÖRAN, Trollhättan ..

LINDBERG, JAN, INGE, Ingenjör, Ludvika ..
LINDBERG, JOAKIM, Vargön ..
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ..
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem ..

* LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem ..
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm ..
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg ..
LINDGREN, ARVID, Vänersborg ..

* LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg .
* LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg ..

LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ..
* LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ..
** LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg ..

LINDQVIST, LARSERIK f.d. Kommunaldirektör .
LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg ..

* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .

1943 68
1914 74
1948 96
1949 01
1947 94
1953 00
1924 56
1951 94

1935 57
1929 70
1914 75
1932 87
1947 95
1931 95
1927 77
1944 77
1932 01
1935 79
1920 85
1924 93
1948 95
1948 54
1975 83
1944 50
1930 57
1920 45
1953 00
1938 66
1949 66
1944 65
1942 99
1954 83
1979 88
1939 86
1954 75
1927 62
1916 88
1926 94
1985 85
1914 54
1921 65
1923 77
1921 (57) 74
1914 37
1925 01
1940 94
1918 63
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.----------~----------,

- Medlem av Fastighetsmäklarförbundet -

Vill Du ha din fastighet "Till Salu"
eller vill Du få den SÄLD???! !!

S K o o G HG U N N A R

Mäklar~Forum
Sundsgatan 25, 462 30VÄNERSBORG

Tel. 0521-628 20· 010-287 8112

[Andreens ~)
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde
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LINNARSSON, LENNART, Vargön .
LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig .

* LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa ..
* LISS, PER ARNE, Vänersborg ..

LIVEN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg ..
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg ..
LJUNGGREN LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors ..
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg ..
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg .
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg ..
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg ..
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .
LUNDBORG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ..

* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge .
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .

** LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1983) ..
LUNDBORG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ..
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg ..

* LUNDBORG, JAN, Vänersborg .
LUNDBORG, NIKLAS, Studerande, Vänersborg .

** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg .
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ..

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö .
* LUNDGREN, SUNE, Rektor, Landvetter ..

LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg ...

* LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ..
* LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg

Innehavare av Gillets medalj (1995) ..
* LUNDIN, JAN, Vänersborg .

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg ..
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ..
* LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan .

LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön .
LÅNG, OWE, Revisor, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping ..
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg ..
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg .
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg ..
MAC DONALD, LENNART, Trollhättan .

* MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland ..
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ..
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile ..

MAGNUSSON, PER, Stockholm ..
MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg .

1952 98
1948 97
1912 55
1940 67
1931 96
1966 94
1946 98
1951 95
1948 95
1925 95
1942 93
1926 89
1994 01
1932 66
1957 66

1921 42
1987 01
1956 73
1952 73
1989 01
1925 42
1941 67
1975 80
1913 53
1946 88
1935 94
1921 52

1919 52
1936 69
1953 55
1946 93
1936 89
1926 64
1933 76
1940 80
1963 97
1953 85
1938 97
1918 84
1925 91
1938 99
1913 49
1943 72
1940 65
1965 95
1928 80
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Bo Knutsson

Kungsgatan 3

Lövvägen4
Vargön

Vänersborg 0521-66077

Telefon
0521-220700

Högtidskläder
uthyres

Frackar - Smokingar - Svarta kostymer

Edsgatan 1 C. VÄNERSBORG
Tel. 0521-10336
Herrekipering Herrkonfektion
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MALM, GÖTE, Vänersborg .
MALMBERG, NILS, Studerande, Vänersborg .
MALMBERG, RUNE, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ..

* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ..
* MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ..
* MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ...

MOLNIT, PER,Arkitekt, Vänersborg .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla .
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg ..

* MÅNGBERG, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg ..
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm ..
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde ..
NIDSJÖ, ERIC, Vänersborg .
NIKLASSON, HANS, Vänersborg ..
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .
NILSSON, BERNT, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra ..
NILSSON, BÖRJE, Kungsbacka .
NILSSON, HANS, Skene ..
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg .

* NILSSON, CARL-ERIK, Vänersborg ..
NILSSON, LARS, Vänersborg .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge ..
NILSSON, NILS, Brålanda ..
NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ..
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo ...
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ..
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön .

* NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NILSSON, SÖREN, Vänersborg ..
NISSEN, PETER, l:e antikvarie, Vänersborg ..
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg ..
NORDQUIST, HANS, Vänersborg ..
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda ..
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ..
NYBERG, ROLF .
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping .
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

* NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .
NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare ..
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg, ständig medlem ..
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg, ständig medlem .
OLANDER, TÅGE, Göteborg .
OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan .

1921
1990
1943
1945
1922
1924
1925
1919
1937
1931
1923
1951
1958
1935
1966
1964
1948
1944
1946
1923
1913
1954
1920
1946
1943
1935
1923
1925
1971
1926
1923
1938
1947
1937
1916
1925
1930
1942
1944
1931
1935
1922
1928
1967
1934
1957
1921
1938

96
01
99
80
70
52
54
75
85
90
66
87
95
99
85
83
99
83
01
88
83
94
66
99
92
96
78
80
97
89
58
98
81
81
87
95
77
97
90
99
89
89
58
95
79
79
95
99
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SÅ MYCKET KOSTAR LÄNESKYDD.

Du som har alla dina lån hos
Stadshypotek eller Handelsbanken
har möjlighet att få Låneskydd utan
avgift. Det gäller förstås även dig som
planerar att lägga över alla lån till oss.

Låneskydd innebär att din familj
slipper betala din del av skulden och

kan bo kvar i huset, om du skulle gå
bort före 65 års ålder. Det finns
möjlighet till räntebonus istället för
Låneskydd.

Kontakta närmaste Handelsbanks
kontor, så ska vi trygga framtiden åt
dina närmaste.

Handelsbanken
Stadshypotek

TELEFON 0521-28 28 00
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OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg ..
* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
* OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ..

OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg ..
* OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem ..

OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ..
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..
OLSSON, ROGER, Vänersborg .

* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .

* OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ..
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PAJUSI, ARWO, Antikvarie, Kalmar ..
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ..

* PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ..
* PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets

medalj (1980) hedersledamot .
* PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem .

PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg ..
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping ..

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ÅKE, Trollhättan .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö ..
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg ..
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, ERNST, Ed. Finanschef, Vänersborg .
PETTERSSON, INGEMAR, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .

* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ..
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (I 992) ..
PETERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg .
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön ...
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp ..
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ..

* PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980) .
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg ..

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim .

1938 91
1921 60
1929 48
1933 89
1918 72

1956 83
1935 75
1928 78
1969 93
1949 72

1945 83
1919 74
1937 88
1945 99
1930 82
1933 76

1910 52
1947 76
1960 85
1965 85
1946 94
1965 85
1937 65
1946 97
1957 88
1974 90
1948 95
1925 77

1919 80
1931 98
1950 99
1939 95
1943 71
1941 94
1923 77

1925 81
1962 92
1932 92
1919 93
1957 96
1971 94
1947 94

1923 52
1935 98
1929 66
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Lägg alla ägg
i en korg!

Ta ett samlat grepp över dina bankaffärer
- allt från betalningar till sparande.

Vi törs lova att du får en bank som

ska sköta och utveckla alla

dina ägg.

Vem vet, det kan

födas något nytt!

Börja med att boka en tid.

Du slipper stå i kö, du spar

din tid och du kommer

till rätt person.
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o/t.A- W t;1'(
~ - för bättre servicei

Handelsbanken
Edsgatan 27. Box 116.46222 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se



* RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg ..
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ..
* RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .
* RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg ..
* RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

RAPP, PATRIK, Vargön .
RICKMARKER, ÅKE, Brevbärare, Vänersborg .
ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan .
ROSELL, SVEN ÅKE, Vänersborg ..

* ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv ..

* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ..

* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem ..
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem ..
* RUDBERG, STIG, Professor, Lund .

RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg ..
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp ..
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Vänersborg .
RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg .
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .
SAHLIN, EDGAR, f.d.hand!. Vänersborg .

* SAHLIN, PER-ANDERS, Fi!.kand. Enskededalen ..
SALLANDER, CURT, Vänersborg ..
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ..
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg ..
SALONEN, BÖRJE, Örebro ..
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg ..
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ..
SALONEN, OSKAR, Vänersborg ..
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg .

* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ..
SANDAL, FOLKE, P ..
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg .
SELSTAM, URBAN, Docent, Hunnebostrand .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .

* SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan .
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda .

SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ..
* SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg ..
* SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg ..

SJÖBERG, LEIF, Vänersborg ..

1914
1943
1919
1947
1933
1962
1940
1935
1936
1923
1908
1938
1945
1946
1940
1920
1916
1931
1937
1940
1932
1910
1952
1924
1910
1945
1926
1939
1980
1951
1977
1948
1987
1913
1933
1929
1923
1936
1923
1957
1939
1925
1925
1924
1930
1932
1918
1922

55
72
53
69
60
00
98
92
96
55
83
71
79
58
58
76
79
99
84
90
90
84
99
94
86
50
98
85
87
95
87
81
89
89
76
99
81
92
57
96
98
82
74
74
84
76
69
79
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Upplev världen på l 880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamiing. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Oppet: sept - maj: tisd, torsd, lörd, sönd. 12-16,juni - aug: tisd, onsd,
torsd, lörd, sönd. 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 17 år: Fri entre
Telefon: 0521-60062,264100

MEDICINHISTORISKA
MUSEET
VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öPP't:
Onsdagar 13-16, sistasöndagen
varje månad 13-16.

Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-276307.
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SJÖDAHL, PER, Vargön .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa .

* SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg .
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SKARSJÖ, LENNART .
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg .

* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen .
SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad .

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ..
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg ..

* SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg ..
* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg ..

STALFORS, LEIF, Vänersborg ..
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STENBERG, BERTIL, Kapten, Vänersborg ..
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .

* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ..
STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
STRAND, JOHAN, Vänersborg .
STRAND OLLE, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ..
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg .

* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ..
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm .

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ..
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ...
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ...
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, BILL, Konsult, Åsensbruk .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Åsensbruk ..
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg ..

1955 99
1958 81
1943 79
1917 58
1944 94
1973 94
1930 77
1926 87
1945 99
1979 95

1937 69
1952 95
1925 58
1949 92
1983 95
1953 83
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1939 98
1948 83
1921 97
1939 74
1937 76
1955 94
1915 81
1964 99
1967 97
1931 93
1921 75
1931 75
1960 85
1920 76
1939 82
1934 67
1938 88
1944 95
1925 80
1934 84
1956 98
1931 91
1956 98
1927 94
1940 82
1936 75
1917 94
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Sundsgatan 9 • 462 21 Vänersborg
Tel. 0521 - 138 75

Storgatan 10 • 464 30 Mellerud
Tel. 0530 - 131 75

www.ela.2stad.se



SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ..
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan .
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Göteborg .

** SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Bussägare, Vänersborg ..

** SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..
* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .

SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg ..
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön ..
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem ..

* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem .
SVENSSON, REINE, Vargön .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna .

** SVÄRD, TAGE, Helsingborg .
SÖDERBOM, GUNNAR, Köpman, Mellerud .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ..
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter ..
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ..
SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ..

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ..
TALLBO, BO, Sportchef, Vänersborg ..

** TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile .
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ..

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla ..
TORRESTAD, JONAS ..
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .
THORSSON, BRUNO, Lagman, Vänersborg .
THUFVESSON, ALLAN, Vänersborg .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .
THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg ..

** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ..
* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ..

1938 79
1924 84
1966 84
1962 84
1943 96
1923 48
1957 94
1916 43
1932 64
1924 93
1943 90
1916 86

01
1914 93
1975 76
1950 76
1952 80
1952 80
1920 80
1972 72
1945 96
1942 92
1910 35
1927 01
1954 81
1947 95
1948 95
1955 92
1916 91
1960 84
1933 66
1940 83
1933 83
1952 95
1916 46
1944 69
1953 87

1939 50
1955 88
1968 99
1924 80
1941 01
1922 83
1935 79
1938 01
1925 51
1930 61
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TROLLHÄTTAN
0520-48 92 00
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Torkutrustning för
pappersindustrin

Box 59, S-46221 VÄNERSBORG
Tel. 0521-67620

---....I~~

Välj din bil hos

8LENNERMARKS1•

STRAND HOTELLmVÄNERSBORG
~. Tel. 0521-138 50

Fax 0521-159 00
Hamngatan 7

462 33 VÄNERSBORG



* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum ..
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön ..

* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vargön .
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala .
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ..

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien .
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ..
VILGEUS, JAN, Lagman, Saltsjö - Duvnäs .
VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Vänersborg .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ..
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ..
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ..
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Oslo ..

* WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
Innehavare av Gillets medalj (1989) ..
WAHLIN, JACOB, Vänersborg ..
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg .
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ..
WALLTIN, HÅKAN, Sportchef, Vänersborg .
WALTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön ..
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm .
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm ..

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad ..
* WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Lund .

WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg .
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Trollhättan ..
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ..
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ..
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
WENNHAGE, PER, Civ. ing., Vänersborg .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

* WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ..
WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ..
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors .

1935 61
1954 76
1936 76
1921 98
1942 80
1933 85
1950 98
1948 95
1956 88
1931 87
1919 75
1941 69
1947 95
1939 98
1943 01
1940 01
1949 80
1943 89
1942 85

1932 51
1960 71
1943 85
1947 98
1939 94
1964 92
1930 82
1968 01
1937 90
1927 77
1969 82
1940 83
1965 82
1916 42
1940 66
1935 61
1939 61
1965 73
1960 73
1951 75
1934 79
1948 85
1916 85
1966 80
1923 80
1925 60
1952 77
1944 84
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III ~änsförsäkringar

"I Alvsborg -nu också bank

Vallgatan 21, Box 1107,46228 VÄNERSBORG
Tel. 0521·273000

----VÄ~ERSBORQS---
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer, stålkonstruktioner Postadress Box 256
maskinbearbetning 462 23 VÄNERSBORG

Telefon 0521·620 20 - MBS nr 0047-406 2S
MOBIL 010·237 27 73, 237 39 17

Vi har svarat för trycket av årsskriften
(70:e året iföljd)

CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 21 • Box 134 • 46222 Vänersborg
Te/efon0521-62025 • Telefax0527-19119



* WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .

WESTERBERG, LARS, Vänersborg .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERLUND, JAN, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Göteborg ..

* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..
WIK, INGEMAR, Vänersborg ...

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ..
VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ..

* WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg ..
ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund .

* ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ..
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ..
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..
ÖHGREN, ANDERS, Vänersborg .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ..
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .

* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..

1917
1940
1928
1923
1944
1950
1938
1945
1940
1950
1944
1928
1945
1943
1950
1958
1930
1923
1944
1924
1934
1972
1934
1937
1920

76
76
81
77
01
80
74
75
96
63
94
53
88
01
64
74
75
61
95
85
95
01
93
90
74

Antal medlemmar 915
*tilldelade 25-årstecknet

**tilldelade 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Edsgatan 2
462 34 Vänersborg
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• Konditori
• Bageri
• Cafeteria
• lJteservering
• Smörgåstårtor
• Landgångar
• Smörgåsar

Skorstensproblem?
Ring:0521-65 999

120

Nordiska
Skorstensprodukter AB

SVARVAREGATAN 4, VÄNERSBORG • TEL 0521-120 00



TAXI VÄNEISlIOIG
a 666 00

HERBERTS

Residensgatan 16,46233 Vänersborg, 0521-100 39
Storgatan 13,46431 Mellerud, 0530-100 12

SUNE FREDMAN

Marierovägen 25, 46237 VÄNERSBORG
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479
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"ngves,~ l1li ..
.,;LEKTRONIK AB ~~ ~

Försäljning och service av: - ICANTI
Mobiltelefoner, bilstereo, kom.radio, jaktradio, VHF-radio )I(
Service på radio, TV, video, videokameror .~:::,'::=~

Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521-665 00

SPECIALRESOR
•• •
AR VAR SPECIALITETI

BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO
Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

• F~RETAGSRESOR 0521.. SPORT-
• FORENINGSRESOR OCH [-I
• GRUPPRESOR 66666 IDROTTSRESOR ..

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~

fi1IIrrn VL VÄNERSBORCS•.H ~.I~!~!!~.~IK Hg,~:;:~::·'·::~···::
Svetsargatan 5, Torpa ind.område

PHILIPS
TV - VIDEO
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Fri hemkörning och installation

1[
T R.A.DIO ~ TV ~
...L.....,,""I...I.:r:1d::L:r:1S L....-
"= Sundsgatan 21, Vänersborg tel. 105 43



När Du skall köpa nästan ny bil
köp den hos

N s
Tenggrenstorpsvägen 10 Vänersborg
0521 - 670 04 • www.nymansbil.se

•la
Vänersborgs Bokhandel

Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-679 OO.Telefax 0521-71 1051

KYL - FRYS - TVÄTT- DISK - SMÅEL

SYMASKINER - BÅTAR - MOTORER

L

Skyttegatan 3 - Tel. 0521· 61350,17216 - Vänersborg
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Välkommen
på en nostalgitripp
tillbaka till 60-talet

~~
Box 140
462 22 Vänersborg

LK:s Tandtekniska AB
Tel 0521 - 66228, 18905

Modern tandteknik i
kombination med gediget hantverk

•
Med hjälp av lasersvets lagar vi även glasögonbågar i titan

samt guldsmycken (Östra vägen 8, Vänersborg)

Team
ALONENLove me

tänder...
Modern munvård inom

Edsgatan 23· tel 0521-71 1888 PRAKTIKERTJÄNST
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NUSVAGNSMUSI'

Trestad Center - Vänersborg - 0521-25 53 30

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg
0521·66830
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EVENEMANG & NÖ~E

Jonas Torrestad
Postadress: Tel 0521-15480
Box 31, 462 21 Vänersborg Fax 0521-15480

Besöksadress: Hem 0521-688 97
Residensgatan 7 Mobil 070-636 49 88

E-mail evenemang@torrestad.se

Sandbergs
lJr& Optik

Box 148,46222 Vänersborg
Tel. 0521-10762 Fax 0521-691 20

Välkommen till fackhandleln med kvalitet,
service och fackkunskap

Måndag - fredag 9.00 - 18.00, Lördagar 09.00 - 13.00

~FÄRG &TAPETLAGRE~
Vårt rabattsystem gynnar Dig

Östra vägen 16·46232 VÄNERSBORG. Te. 0521·109 64



Bäst
när det gäller
transporter av

alla slag

~\J SCHENKER-BTL
Stinnes Logistics

DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-26 05 00
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Vbg.s Sycenter AB nu över 23 år i staden
Vår huvudsakliga affarside är försäljning av symaskiner och sybehör.
Egen symaskinsverkstad där vi reparerar och servar alla symaskinsfabrikal.

Sedan några år säljer vi GLOBAL kockknivar. Vi har nästan hela sortimentet i lager. Be
sök vår Internetbutik www.kockknivar.nu

Sycenter
Köpmansgatan 2 Box 24

462 21 Vänersborg

Tfn: 0521-711090 Fax: 0521-711830
E-post: sycenter@ebox.tninet.se

www.sy.husqvarna.se/poo1

(elHusqvarna VIKING

Rock, Opera Fotboll ...
Biljetten köper Du här

Trestad Center, Tel. 0522-945 50
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MALMSTROMS
guld ". vänersborg

Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 10695

Vi har Trestads största utbud
av bussresor.

Vi arrangerar Er grupp och konferensresa,
ring oss för en förmånlig offert

ReseMakarn
0521 - 695 35

SI<ODIGHOS

Sundsgatan 9 Tel 170 30
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BRUNNSBORRNING
Geologisk och geofysisk undersökning före borrstart, VLF-metoden.

Samtliga i branschen förekommande garantier. Pakelpris.

Komp'letta Energibrunnar. Försäljning av värmepumpar.
Högtrycksinjektering av djupborrade brunnar för ökad vattenmängd.

•

Förmånliga Borrlån
Ring och prata brunn med

Forsane Brunnservice
FRÄNDE}'ORS Tel. 0521-405 11r Mobiltfn 076-5903687.010-2873687

Senapen som
Vänersborgs Söner Gil/e

Box 2056,46202 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-12390

Edsgatan 27 VÄNERSBORG 0521-17300

GODISBANKEN
Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis

• Kylda drycker • Glass • Tobak
• Tips on line • Lotter • Tidningar
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city~
-rDbak ~undggatan 10

Vi har allt i gpal
Trav • Tipg • Lottur

Välkomman till din Tur butik
i cantrum

En köpupplevelse!
Allt en golfspelare kan önska sig

Onsjö-Vänersborg Tel 0521-688 75

- ~VENSK fASTI6HETSFÖRMEDUN6
Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521-65550

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG
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Att välja rätt

FASTIGHETSBYRÅ
är början till en bra affär

~V~persborgs

~MAKLAREN
Sundsgatan 25 - Vänersborg

0521 - 128 00

~
Vänerhamn

Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern
Skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare

0521-67895

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld· och silver·
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 10226

..
MAKLARKONSULT

Lennart Hansson

Kyrkogatan 15, 462 33 Vänersborg,
Tel 0521 - 197 40, Fax 0521 - 7114 11

Förmedling och värdering av fastigheter

BOUPPTECKNINGAR • ARVSKIFTEN. TESTAMENTEN
REDOVISNING • BOKSLUT • DEKLARATIONER

- interflora~-
BLOIIOGWI' BLOIIOGWI'

Box 1, Edsgatan 16, 46221 Vänersborg
Telefon 0521-10063,62220
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Peugeot 406 Sport är familjebilen som får dig att längta till nästa kurva. Du kan
få den med tre olika motorer och massor av standardutrustning. I priset ingår
bland annat ABS-bromsar, ACC klimatanläggning, fyra airbags, förstärknIngs
balkar i dörrarna, CD-ROS radio, fjärrstyrt centrallås, trepunktsbälten på alla
sittpIaster samt regnsensor. Sportpaketet kan vi finansiera från 141 :-/månad.
Välkommen In och provkör!

4062,2. sport 160 hk från 186.900

406 V6. sport 210 hk från 206.900
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nL_A_R_S_H_AI'ISSON BIL AB •r..:J vanersborg , f:

PEUGEOT· center ..

Tel. 0521 ~ 688 87

406 t)
PEUGEOT

www.peugeouverlge.com



......
VJ
VI

AFFÄRSJURIDIK

FAMILJERÄTT- • SKADESTÅND' BROTTMÅL

KONKURSER' FÖRSÄKRINGSÄRENDEN' FASTIGHETSRÄTT

HYRES- O ARRENDERÄTT . BOUTREDNINGAR' TRAFlKRÄTT

ALLMÄN RÄTTSHjÄLP' RÄTTSSKYDD

ADVOKATERNA
BERNLING . BOBERG . CEDER

Box 12 . KUNGSGATAN 9 . 46221 VÄNERSBORG

TEL 0521-66200' TELEFAX 0521-66229



Den stora fullutrustade
småbilen i Miljöklass 11

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

S~-~r1~&

~~~~~U;

- Mäklare
Sven-Erik Johansson

Edsgatan 6
462 34 Vänersborg

'i§' Kont. 0521 -680 85
'i§' Fax. 0521-68085
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'i§' Bil. 070-546 80 85
'i§' Bost. 0521 -61 9 90



Frejdade Söner och Döttrar
i Vänersborg med omnejd
vänder sig med förtroende

till

crebe reklam
Bertil Carlsson

Trestads mest anlitade Internetbyrå

Skansgatan 8 - 462 31 Vänersborg
Tel 0521-67931. Mobil 0709-20 89 70
Fax 0521-67931. Mail: info@crebe.nu

www.crebe.nu
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Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande

berättelse verksamhetsåret 2000. Gillets 95:e verksamhetsår.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 29 mars och
Högtidsstämma den 3 november.

Vid årsstämman utdelades Gillets Ungdomsstipendium på 10 000
kronor till Vänersborgs Gymnastikförening och regiondirektör Jan Åke
Björklund redogjorde för regionens tillkomst.

Högtidsstämman utspelade sig i kommunens sessionssal.
Gillets medalj tilldelades John-Olof Ericsson och Göran Hagborg.
Tecknet för 50-årigt medlemskap utdelades till Arne Tibblin. Eric

Andersson och Eric Emanuelsson var förhindrade att närvara men har i
efterhand mottagit utmärkelsen.

Tecknet för 25-årigt medlemskap utdelades till Kaj Hassellind, Per
Hedquist, Rune Joelsson, Börje Lång, Allan Palmström, Uno Palmström,
Leif Sjöö, Rolf Stenström och Lennart Tidstrand.

Axel W. Eriksson medaljen tilldelades Björn Johansson för hans
insatser inom ornitologi.

Kvällen avslutades med stor jubileumsfest på Kulturhuset.
Gillet har under året genomfört flera arrangemang för att fira det

95:e verksamhetsåret.
OD-kören bjöds in för att ge konsert den 15 oktober i Idrottshuset.

Utsålt!
Mellan den 22 oktober och den 10 december kunde cirka 2500

personer se Gillets fotoutställning i Kulturhuset. Största delen av bilderna
finns nu på stadens bibliotek.

Den 30 november var det premiär för utdelning ur Elis Ullmans
Minnesfond. Pierre Torwald trumpet och Anders Börjesson på orgel
mottog 15 000 kronor var. Utdelningen skedde i Vänersborgs kyrka i
samband med en konsert med stipendiaterna och elever från Musikskolan
i Vänersborg.

Västgötadagarna genomfördes för första gången i Vänersborg den 2
3 september. Gillet bidrog med 10 000 kronor.

Gillet har bidragit med 10 000 kronor till biografin över Axel W.
Eriksson författad av l:e antikvarie Peter Johansson.

Under året har ortnamns- och folklivsskribenten Bengt Lindström
lånat bilder ur Gillets arkiv. Dessa har publicerats i ELA och TT med
utförlig text.
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Gillet har under året träffat avtal med kommunen om att under 25 år
disponera fastigheten på Kronogatan hyresfritt. Gillet skall svara för
skötsel och underhåll.

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden.
Styrelsen och beredningsnämnd har dessutom varit samlade till
arbetssammanträden för skötsel av hus och trädgård vid Gillets lokaler
på Kronogatan.

Gillets Årsskrift har utkommit med sin 69:e årgång.

Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson, Förste ålderman,
Kjell Thernquist, Andre ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, John
Olov Ericsson, Gillevärd, Göran Ahlin, Gilleskrivare, Mauritz Björnberg
och Carl-Viking Wahlin, Bisittare

Vänersborg i april 2001

Stig Larsson

John-Olov Ericsson

Göran Ahlin

Kjell Thernquist

Mauritz Björnberg

Göran Hagborg

Carl-Viking Wahlin

139



o

Arsbokslut 2000
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter 121 530:-
Ränteintäkter Gillet 191:-
Ränteintäkter Fonder 20330:-
Övriga intäkter 1 050:-

Summa 143 101:-

Kostnader
Kostn årsskrift ..
Annonsintäkter I
Nettokostnad årsskrift .

Lokalkostnader .
Telefon porto ..
Sammanträdeskostn ..
Medlemsregistrering ..
Uppvaktningar .
Annonsering .
Övriga kostnader ..

Årets vinst .

Summa

68977:
30300:
38677:-

37632:
4581:
1 965:
9375:
9294:
7269:-

14858:-

19450:-

143101:-

Balansräkning 20001231
Tillgångar
Kassa bank postgiro 63 181:-
Fonder I 950 381:-
Inventarier 45 000:-
Interima fordringar 47050:-

1 105612:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder 16305:-
Eget kapital Fonder 774920:-
Eget kapital Gillet 314387:-

1 105612:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvalt
ning för år 2000, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlänmade hand
lingarna, bokföreningen, inventeringen av dess till- gångar eller eljest beträffande Gillets
förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser

Vänersborg den 10 april 2001-08-23
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Kent Lång
Granskningsman

Bengt Flink
Granskningsman



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2001

Styrelse

LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Konsult, Andre Ålderman 1993 (1974)
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Gilleskrivare 1995 (1990)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Bisittare 1994 (1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
BERGER, GUNNAR, Ersättare 1995

Beredningsnärnnd

GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND HÅKAN, Jur.kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie

Årsskriftsnämd

LARSSON, STIG, Direktör
THERNQVIST, KJELL, Konsult
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
GRANAT, STELLAN, Antikvarie
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie

Granskningsmän

LÅNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
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En storslagen läroanstalt
av Gunnar Ekman

I Gillets årsbok 2002 berättade jag om Elisabeth Anrep-Nordin och
Drottning Sofias Stiftelse. Aven slump har jag därefter i Vänersborgs
museums bibliotek hittat ett litet särtryck hämtat från "Pedagogisk
kalender för svenska hem 1900" med titeln En storslagen läroanstalt.
Författaren heter Otto Salomon. Det var han som tillsammans med sin

morbror August Abrahamson grundade slöjdseminariet på Nääs och
sedan vann internationell ryktbarhet genom sina pedagogiska ideer. Hans
bärande princip var självverksamhet, praktiskt arbete och lärogång från
det lätta till det svåra. Han var för övrigt bror till Sophie Elkan.

Otto Salomons besök i Vänersborg ägde rum 1895. Det är ett av två
dokumenterade besök hos Elisabeth av utomstående, som jag hitintills
funnit, men det är det mest fångslande. Här följer artikeln med
gammalstavning enligt originalet:

En storslagen läroanstalt.
AfOtto Salomon.
Den öfverskrift, jag här använder, leder ju rätt naturligt tanken på en
palatslik byggnad med många lärosalar, en vidtomfattande undervisning,
åtskilliga hundratal lärjungar och en stor lärarekår. Någon sådan
läroanstalt är det emellertid ej min afsikt att skildra. Det storslagna i
den skola, jag nu har för ögonen, ligger i tanken, som gaf den upphof, i
den energi och offervillighet, som, trots alla hinder och svårigheter,
lyckats göra denna tanke till en påtaglig verklighet, men framför allt i
den upphöjda kärlek till nästan, som här funnit ett värdigt uttryck. Ou
est la femme - hvar är kvinnan? - frågar man ju så ofta, när något galet
sker här i världen, men hvar är kvinnan? bör man säkerligen med samma
rätt fråga, då något riktigt godt, d.v.s. något i verklig mening stort,
kommer till utförande. Så är åtminstone förhållandet här, och jag tror
mig nästan våga påstå, att blott en kvinna kunnat vara mäktig framälska
en sådan tanke och omsätta den i handling.

Jag hade närvarit vid öppnandet af Älfsborgs läns folkhögskola på
egendomen Torpa nära Vänersborg, hade sedan under rektor Nordins
välvilliga och intressanta ledning besett döfstummeanstaltens nya
byggnader, säkerligen något utmärkt i sitt slag, och jag hade en stund
åhört undervisningen i en afdelning för andesvaga och lytta döfstumma.
Jag hade här vid åhörandet, eller måhända riktigare uttryckt åseendet,
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af den älskliga och intelligenta lärarinnans undervisning fått en liten
inblick uti, hvad kärlek och tålamod kunna uträtta. Rektor Nordin frågade
mig nu, om jag ville se hans hustrus skola, Ja, det ville jag naturligvis,
ty jag försummar icke gärna tillfället att få se en skola, då sådant erbjuder
sig, men jag vill öppet vidgå, att denna gång min villighet icke var fullt
oblandad. De flesta afoss, som sitta vid naturens eller samhällets dukade
bord, äro dess värre ofta till den grad själfviska, att vi så mycket som
möjligt söka undvika att komma i beröring med det mänskliga eländet i
olika former, med andlig eller lekamlig vanförhet, med laster, sjukdom
och nöd. Vi hysa nog medkänsla för vår lidande nästa, vi vilja gärna
gifva en skärf eller ett uppmuntrande ord, om vi tro, att därmed något
kan uträttas, men vi - jag talar här om många, lyckligtvis ej om alla 
önska helst slippa se eländet med egna ögon. Det personliga åskådandet
verkar störande och disharmoniskt. Vi äro för mycket själfviska att i
onödan utsätta oss för sådana skakningar och för litet ödmjuka att med
begärlighet gripa hvarje tillfälle att höja en tacksamhetens suck till Gud
för den bättre lott, som fallit på vår del. Dock nog härom. Jag mottog,
som sagdt, det vänliga anbudet. En stund senare hade jag gjort
bekantskap med fru Elisabeth Anrep-Nordin och befann mig i hennes
sällskap på väg till den ett stycke utanför staden - jag höll på att skrifva
torget - belägna egendomen Fredriksberg. Under promenaden längs
den dyiga landsvägens dikeskant gaffru Nordin på min begäran en kort
redogörelse för sin säregna verksamhet. Hon omtalade, huru hon först
fått iden att utsträcka en hjälpande hand åt de stackars barn, för hvilka
två portar afde fem, som enligt Comenius leda in i äro tillslutna;
hon omtalade den uppmuntran hon fått röna af vårt kungapar, det
understöd, som kommit henne till del från statens och enskilda personers
sida. Med uttryck af stor tacksamhet nämnde hon, att genom professor
Retzius' bemedling stiftelsen "Lars Hiertas minne" satt henne i stånd
att företaga en längre studieresa i Europa och i ändamål att
taga reda på, hvad som annorstädes blifvit gjordt i likartadt syfte. Om
själfva undervisningen gaf hon mig äfven några antydningar; den
verkliga innebörden af dessa har jag dock först fattat, sedan jag haft
eleverna och de med dem vunna resultaten såsom åskådningsmateriel.
Vi voro nu framme vid Fredriksberg. Jag såg en med rymliga, glastäckta

verandor prydd byggnad, som gjorde intryck af en treflig villa, men i
stället för ägarens namn stod på porslinsplåten vid ingången: Skol
hemmet för blinda döfstumma. Jag hoppas att - tack vare mörkret 
min älskvärda ledsagarinna icke lade märke till, att den, hon nu hade
under sin vård, var skäligen knäsvag, när han gick uppför verandans
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Landeriet Fredriksberg vidfärra sekelskiftet.

trappsteg; ty, sedan vi väl kommit in i de upplysta rummen, fanns af
denna knäsvaghet icke ett spår kvar. Blixtsnabbt hade känslostäm
ningarna växlat. Känslan af djupt vemod vid tanken på de vanlottade,
som dvaldes inom dessa väggar, hade förbytts i känsla af glädje äfver
hvad som blifvit gjordt får dessa våra medmänniskor och i tacksam
vördnad får den som här satt sin hand till plogen.

Namnet skolhem synes mig vara ypperligt valt för denna inrättning.
Den gör strax intryck afett verkligt hem och är det ju i ordets strängaste
bemärkelse för dessa barn, samtidigt med att den är den enda får dem
tillgängliga skola, där de kunna komma i åtnjutande af undervisning.
Denna dubbla egenskap af skola och hem röjes äfven i de yttre anord
ningarna, de hemtrefliga möblerna, matsalen med sina bord, förmaket
med sin väfstol, salongen med sin relieflcarta och sitt skåp för den här
behöfliga säregna undervisningsmaterielen, sofrummen med sin prydliga
bäddar, barnens leksaker o.s.v., medan öfver allt detta hvilade denna
anda afhemtrevnad, som man har lättare att förnimma än att beskrifva.
Och nu till medlemmarna af detta hem, lärjungarna i denna skola.
Här sitter en ung lärarinna och vid hennes sida en liten flicka afomkring

åtta års ålder, som håller på att lära sig sticka. På grund af lärjungarnas
dubbla lyten måste undervisningen bedrifvas absolut individuellt och
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utan tillstymmelse till klassundervisning. Den lilla flickan, som ser riktigt
söt och älsklig ut, kan naturligtvis hvarken höra eller se, när vi komma
in i rummet; men knappast har min ledsagarinna kommit den lilla blinda
döfstumma så nära, att denna kan vidröra hennes klädning, förrän barnet
springer upp och med alla möjliga uttryck afglädje smyger sig intill sin
bästa vän, som skaffat ljus i den lillas själ, då hon icke mäktat skaffa
ljus för hennes ögon. Och så säger fru Nordin till flickan att taga den
främmande herrn i hand och niga vackert för honom. "Säger" spörjer
väl en och annan läsare undrande. Flickan är ju både blind och döf och
kan sålunda hvarken höra det talade ordet eller se vare sig läpparnas
rörelse eller åtbördsspråkets och handalfabetets tecken. Sant, men hon
har sitt känselsinne, och det är genom den porten meddelanden gå in i
hjärnans lober och där göras uppfattbara för själen. Fru Nordin tar
flickans ena hand och gör inuti denna vissa tecken med fingrarna, och
samtidigt repeterar den tilltalade dessa tecken med den andra handens
fingrar för att dymedels visa, att hon förstått. Den lilla fattar min hand
och gör en nätt nigning, och så tecknar hon något. Hon säger - öfversätter
fru Nordin - att "den herrn har hår på handen". Jag ser efter och finner
uppgiften helt riktig, tänkande i mitt stilla sinne, att jag hitintills aldrig
fått den anmärkningen på mig att hafva för mycket hår, men väl snarare
tvärtom. För att hindra mina belackare att i detta afseende göra sig kvicka
på min bekostnad, skyndar jag själf villigt erkänna, att den lillas
känselsinne, så uppöfvadt det än är, måhända ändå icke skulle räcka till,
om det hade gällt att upptäcka hår på hjässan i stället för på handen. Jag
var emellertid nu redan på det klara med, att det visst icke var så kusligt
att komma i beröring med den blinda döfstumma, som jag för en stund
sedan föreställt mig.
I en väfstol sitter en 16 års yngling, sysselsatt med att väfva och, hvad

mer är, att väfva med mönster i två fårger. Redan detta, att en blind kan
om än icke riktigt uppfatta, så dock skilja mellan olikfårgade garner, är
ju något märkvärdigt. På - jag var nära att skrifva en vink - tillsägelse
affru Nordin, stiger den unge mannen upp och gör en artig bugning och
denna sådan, att hvilken väluppfostrad ung man som helst icke skulle
kunnat göra den mera oklanderligt. Långt hastigare än jag hinner
nedskrifva detta, har min vänliga ledsagarinna omtalat, allt genom tecken
i den blinde döfstummes hand, hvem och hvad jag är, hvarifrån jag
kommer och annat, som står i samband med min person. Sedan återgifver
han detta sagda genom verkligt tal, visserligen något sträft och obetonadt,
men dock fullt förståeligt. Denne unge man är Johan Nilsson, den bäst
begåfvade bland eleverna i skolhemmet, som han tillhört sedan 1887.
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Jag vet icke, om fru Nordin har anlag för stolthet, men i så fall kan hon
säkerligen vara stolt öfver denne sin skyddsling, ty både i sättet att föra
sig och i afseende på inhämtade kunskaper och förvärfvade fårdigheter
står Johan så högt, att jag inte haft ens en aflägsen aning om, att en på
samma gång blind och döfstum person skulle kunna ledas så långt. Då
man betänker, att gossen varit behäftad med dessa dubbla lyten, allt
sedan han vid två års ålder föll i en svår hjärnfeber, och att man således
vid hans undervisning måst börja alldeles från början; då man vidare
betänker, att efter åtta års undervisning och uppfostran denne yngling
har klar och tydlig kännedom icke allenast om en mångfald konkreta
ting utan äfven om alla möjliga abstrakta begrepp, och att han, som ju
aldrig varit i tillfålle att "se sig omkring i världen" , dock förstår att
skicka sig som en gentleman, ja, då vet man icke, hvad man mest bör
falla i förvåning öfver, människans utvecklingsmöjligheter eller
lärarinnans formåga och uthållighet att begagna sig af desamma. Det
finnes väl därför säkerligen ingen i vårt land, som gjort sådana säregna
erfarenheter på den primitiva psykologiens område, som hvad fallet är
med fru Nordin. Dessa erfarenheter äro säkerligen väl värda att beaktas
afden vetenskapliga psykologiens målsmän. I arbeten om psykologiska
företeelser åberopas ju ibland iakttagelser gjorda på en viss Laura
Bridgman, äfven hon döfstum och blind. Det förefaller mig, som om
gången för Johan Nilssons utveckling borde vara fullt ut lika mycket
värd att närmare studeras.

Uti skolhemmet vistades vid mitt besök 15 pensionärer, 4 gossar och
11 flickor; af hvilka dock flera icke voro behäftade med båda lytena,
men hafva i stället någon annan abnormitet. Den korta tid, jag hade till
mitt förfogande, medgaf emellertid icke närmare bekantskap med hvar
och en af dem särskildt. Gärna hade jag dock velat kvarstanna en eller
annan timme, viss om att skolhemmet hade ännu mycket af intresse att
bjuda på. När jag skulle gå fick Johan tillsägelse att följa med ut i
tamburen och hjälpa mig på med öfverrocken. Detta gjorde han äfven
utan att visa någon som helst fumlighet. Så gick jag, medförande ett
djupt intryck af hvad jag sett och hört. Jag hade fått ett nytt bevis på
riktigheten af satsen "att skolan, det är läraren", och jag hade lärt, att
det rent af underbara kan åstadkommas, när man har tro på människans
utvecklingsmöjlighet, när man har hopp om Guds bistånd, när man gör
Guds verk, och när man besjälas af en kärlek, som är mäktig af varje
uppoffring.
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Felix Kraft
- emigrant och hembygdspoet

av Gunnar Ekman

Den 19 april 190 l lämnade Felix Kraft Sverige för att aldrig mera
återvända. Han reste tillsammans med sin äldre syster Hanna, som
tidigare utvandrat och nu varit på besök hemma i Vänersborg.

Den första etappen fårdades de med S/S Romeo från Göteborg till
Hull. Slutmålet var Chicago. Hanna gifte sig senare, men inga källor
upplyser om hur Felix livnärde sig de första åren i Amerika.

Först i ett brev till föräldrar och syskon i Vänersborg från mars 1909
kan man läsa att han arbetat som sjukvårdare på ett lasarett i S:t Louis
och där brutit höger arm. Läkningen misslyckades, och han blev tydligen
handikappad för livet. Han förde i fortsättningen ett kringflackande liv
med tillfållighetsarbeten. Men under 19l0-talet dyker hans signatur 
Felix C - upp under många dikter i svensk-amerikanska tidningar.

Felix levde ett undanskymt liv i Amerika, men han skrev dikter på
svenska om hembygden, om Vänersborg och om trakten runt hemstaden.

Familjen Kraft
Felix Verner Kraft föddes den 8 augusti 1881 i Vänersborg. Han var

son till smidesmästare Frans Johan Kraft (1840 - 1909) och dennes
andra hustru, Kerstin (1844 - 1926). De hade sju barn tillsammans, två
söner och fem döttrar. En av döttrarna var Hanna, som utvandrat till
Amerika och som hette Norsen som gift, en annan var Augusta, gift
Lindström.. Augustas dotter, Kersti Svea Lindström, gifte sig med
folkskolläraren Albin Wärne, medlem av Vänersborgs Söners Gille 1949
- 1972.

Genom fru Gunnel Lundholm, född Wärne, har jag fått ta del av
familjebrev och framförallt den samling dikter av Felix, som hennes far
Albin Wärne ordnat och renskrivit. Felix Kraft var alltså Gunnel
Lundho1ms mormors bror. Gunnels bror Orvar Wärne är medlem av
Gillet sedan 50 år.

Med släkten hade Felix sporadiska kontakter. I början av 1930-talet
dök han upp hos sin syster Hanna i Rockford, 11l.,och tio år senare kom
han till sin brorson Gösta Kraft i Beaver Dam, Wis. Men sedan försvann
han igen, och ingen i släkten vet något om hans sista år och var han är
begravd.
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Det var Felix syster Hanna, som sam
lade dikterna, dels genom direkt gåva av
Felix och dels genom tidnings-urklipp.
En del av dikterna sände hon till systern
Elsa Kraft i Vänersborg, och det var
genom henne, som Albin Wärne fick
kännedom om dem.

Smidesmästare ElKrafts familjegrav
finns på Strandkykogården nära vattnet.
Den omges av ett vackert smidesstaket.

Den första dikten i Albin Wärnes sam
ling av Felix Krafts fyrtio dikter bär
titeln "Vänersborg":

Poeten Felix C.

Vänersborg, O dyra minne
Ifrån svunna ungdomsdar,
Lef får alltid i mitt sinne
Som det skönsta jorden har!
Hvad är Södern, varma nätter,
Mot en månskensnatt hos dig,
Rika länders gyllne skatter,
Mot den bygd som fostrat mig?

Mången gång har Vänerns vågor,
Där de slå mot Dalaborg,
Glittrande i solens lågor,
Vaggat bort min barnasorg.
Dina ljusa sommarnätter
Sett mig uti drömmar stå,
Där den gamle fiskarn sätter
Ut sitt nät bland vågor blå.

På din "Skräcklas" gröna stränder
Satt jag tankfull mången gång,
Glömmande för andra länder
Huru lärkan sjöng sin sång.
Då ej än mitt hjärta visste,
Njuta af hvad skönt du har.
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- Först en gång när jag dig miste
Kvad en röst: "Hur kär du var!"

Huru Vänerns böljor locka
Med sitt brus och starka dån!
Likt din hvita kyrkas klocka
Mana de, fast fjärran från.
Än en gång jag skulle gärna
Styra emot dig min färd,
-Men en oåtkomlig stjärna
Du förblir i tankens värld.

Hemstaden, som lever i hans minne, är Vänersborg vid förra sekelskiftet.
Felix Kraft var fyra år äldre än Birger Sjöberg, och nog gestaltar Felix
på sitt sätt den yttre ramen kring "Lilla Paris": den oförstörda miljön,
sommarkvällarna på Skräcklan, sjön i storm och stiltje. Kanske hade de
mötts, Felix och Birger, men Felix levde på andra sidan Atlanten och
kände av allt att döma inte till Birgers "Lilla Paris" och hans Frida.
Däremot måste Felix ha läst boken "Skogsliv vid Walden" av Henry
David Thoreau, för i en annan dikt presenterar han sin hemstad så här:

Långt bort i skogens djupa snår
Dit sällan något fotsteg når
Där har jag byggt en liten hydda
Att mig mot regn och stormar skydda.
Små gator jag bland träden lagt,
Ut genom skogens dystra trakt
Två små plantager och ett torg
Och platsen döpt till Vänersborg.

I dikten "Min hembygd" förflyttar Felix oss till Vänern vid Nordkroken
eller Vänersnäs. Dikten slutar vid foten av Halleberg:

Vid foten av bergets ättestup,
där sjön sig med älven förenar,
stå tio stora och högresta stenar.
De står där runt i en ring,
som väktare i dalens djup.
Hit komma odalbönder i forna dagar
från när och fjärran att hålla ting.
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Här skipades rätt och stiftades lagar,
och bonden satt där, lugn och trygg
med sköld och svärd vid sin sida
och en runsten bakom sin rygg.
Nu går här torpare med bara fötter
och plocka lingon och hasselnötter.

I dikten "Grunnebo" exploderar författaren i en taktfast presentation
av exercisheden. Hade han upplevt det själv? Det vet vi inte. Kanske var
han åskådare.

Grunnebo, Grunnebo! Marschen går till Grunnebo.
Över Västergötlands backar, stampa hårt med dina klackar
genom Ryr och Fiskebo. Marschen går till Grunnebo.

Från Blåsut, från Blåsut, magen in och bröstet ut,
komma pojkar med fioler och med blänkande pistoler.
Över berg och Dalbobro marschen går till Grunnebo.

Felix tillhörde en gammal smedsläkt, som förvandlade det mjuka järnet
till stål i verktyg och andra nyttoföremål. Med egen erfarenhet av arbetet
i smedjan har han i dikten "Lifvet" kärnfullt beskrivit hur själva livet
kan liknas vid en länk i en kedja smidd av livets Skapare:

Ditt lif är en länk
I en kedja som göts
Vid Mästarens bänk
När lifsmalmen bröts.

En gnista du är
Af den Eviges ljus
Hans likhet du bär
Och är gäst i hans hus

Vill någon ta del av de fyrtio dikter av Felix Kraft som Albin Wärne
samlat har Gunnel Lundholm och Orvar Wärne beslutat överlämna en
kopia av samlingen till Gillets arkiv.
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Tre flyghaverier i Vänersborg
av Folke P SandahI

Tre flyghaverier i Vänersborg - ett makabert ämne för en
årsskriftsartikel kan tyckas. Men dels omkom ingen, dels var det
länge sedan, 1917 alla tre, och dels ger händelserna utsikt mot tidig
flyghistoria och vår säkerhetspolitik under första världskriget. Ett
stycke vänersborgshistoria är de hursomhelst. Min huvudreferens
är boken "Vingad vakt i väst 1916-18", som min aktade flygofficers
kollega GunnarAsklin (1902-1981) gav ut 1980, året innan han dog.
Asklin var skolpojke i Vänersborg de aktuella åren, blev fänrik vid
Västgöta regemente i Vänersborg 1925 och fältflygare 1931.

Vänersborg har alltså varit flygbas en gång. Dess flygfält sträckte sig
ungefår från bensinmackarna vid Gropbron åt nordost nästan fram till
Birger Sjöberggymnasiet. Varken mackar eller skolbyggnader fanns då,
ej heller den guldglänsande skulpturen vid Vänersvallens entre (Granat,
1994), den som påminner om ett par rockor eller om man så vill en
omaka rote flygplan. Från dess plats kunde en betraktare vänd åt öster
ha sett alla tre haverierna på fåltet framfår, det första 9/6 nere till höger,
det andra 28/6 rakt fram något till vänster och det tredje 22/8 1917 åter
nere till höger.

Fältet tycks ha varit ca 130 x 450 m stort (Winbladh, 1917 a): beskeden
är olika, funna inritningar på kartor skissartade. Gräsfåltets form och
dimension bör ha medgett att man kunde starta och landa mot vinden,
även om vindriktningen avvek plus minus femton grader från fåltets
huvudriktning. Starta och landa mot vinden var ett krav motiverat av
vingarnas bärförmåga, landställets hållfasthet i sidled och behovet av
kort rullsträcka. Förhärskande vindriktning på Såtenäs är sydvästlig
(Liinner-Bladh, 2003) och bör ha varit så på vänersborgsfåltet också.
Vid motsatt luftström kan Halle- och Hunneberg ha påverkat vindarna
närmast marken, men i stort var nog fåltet acceptabelt som flygfålt
både från vind- och storlekssynpunkt.

Värre var det med fältets beskaffenhet: stubbåker på lerbotten,
vattensjukbenägen och ojämn med jordfåror som gav vattensamlingar
(Lundström, 1997). Diken, stolpar och några små berghällar var också
besvärligheter. Det gällde får den landande att okulärt från luften välja
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var han borde ta mark för att flygplanet skulle vara oskadat också efter
utrullningen. Många materielskador blev det dock, väldigt många. Vid
det första av de tre haverierna, 9/61917, kom föraren 26-årige löjtnanten
Gösta D:son Carlson in från Karlsgrav-hållet, siktande på att ta mark
alldeles innanför södra fåltgränsen. Där fanns också hangarerna och
dit skulle han efter att ha rullat ut.

Att på rätt sätt och på rätt punkt landa en Albatros (Andersson, 1990),
flygbasens flygplantyp, var en skön konst, mödosam att förvärva och
i behov av frekvent underhåll. Det sätt som gav kortaste utrullnings
sträcka var "trepunktslandning". Då skulle sporren under stjärten ta
mark samtidigt med de båda huvudhjulen. Flygplanet måste alltså just
före marktagningen, "sättningen", ha en annan längdlutning, högre nos,
än under normal flygning. Det kunde den få bara om farten inför
landningen successivt minskats tills att vingarna inte bar längre och
planet "sjönk igenom". Skedde detta för tidigt, några meter över marken,
var skada eller haveri oundvikligt, skedde det för sent kom landningen
för långt in på fåltet med den risk det innebar. Skylla och Charybdis!
Hög nos medförde att den redan normalt dåliga sikten framåt-nedåt helt

Bild l: Övre delen:flygfältet låg ca 1,5 km söder om Vänersborgs centrum, inom rutan.
Nedre delen:flygfältets konturpå karta 2003från stadsingenjörskontoret vid Vänersborgs
kommun. Fältkonturen (parallella linjerna) kopieradfrånförbandschefens, löjtnant F
Winbladhs inritning på bilaga till förhörsprotokoll efter haveriet 1917-06-28.
l. Flygältet, med nutida terminologi "STRÅK 05123 ", dvs gräsfält med riktning 050

resp 230 grader. Omsluter bl a Torpaskolans fem rektangulära hus. Ostligaste
fältspetsen i Birger Sjöberggymnasiets västra entre, den västligaste nära den mindre
OK/Q8-macken.

2. Avdelningens tre hangarerför vardera ett flygplan. Nu flyttade eller rivna. Krysset
en cm till höger om siffran anger platsen fOr haveriet 1917-06-09.

3. Tegelbruksdisponentens villa, något av inofficiell officersmäss. Finns ej kvar.

4. Tenggrenstorps gårds jjwlängade ekonomibyggnad. Finns ej kvar.

5. Den tandade linjen = dike med ett par meter bred öppning, därmedfältgräns.

6. Krysset ovanför siffran markerar platsen för olycksvållande stolpe 1917-06-28.

7. Tenggrenstorps tegelbruk, ca 200 m långt med två 33 m höga skorstenar (Liljewall,
1994), en i vardera änden. Finns ej kvar.

Figuren en halv cm till höger om "VÅNERSVALLEN" anger platsen för den i texten
omnämnda skulpturen.
Kommentarer till fältets inplacering på kartan ges efter referenslistan i artikelns slut.
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försvann, motorn var i vägen: den sista biten måste flygas på känn. Jag
förutsätter att löjtnant D:son Carlson behärskade trepunktslandningens
teknik och att han hade dålig sikt framåt från sin förarplats i bakre
sittbrunnen.

Bild 2: Albatros, jlygplantypen som användes av Första skyddstruppjlygavdelningen i
Vänersborg 1916-18. Tillverkad av SWSödertälje Werkstäder efter tyskförlaga (Hänkel).
Motor: Mercedes 110 hk. Längd: 7,77 m. Spännvidd: 13 m. Max startvikt: 1.050 kg.
Toppfart: 112 km/tim. Beväpning: en rörlig kulspruta. [ bruk: 1914-32. Totalt antal i
Sverige: 42, några med starkare motor (120 eller 160 hk) och tillverkade av andra än
Sw. (Widfeldt/Hall, 1999.) Bilden med besättningens siktbegränsningar ur
Lundström, 1997.

Vi är inte framme vid haveriet ännu, men kan ana vartåt det lutar.
Inflygningen från Karls grav försvårades av Tenggrenstorps tegelbruks
höga skorstenar, senare under nedfärden också några mäktiga askar runt
Tenggrenstorps disponentvilla samt en stor, fyrlängad ekonomibyggnad,
som också låg i vägen. Var vinden svag blev flygbanan mot sättpunkten
extra flack d v s hög nos och skymd sikt rätt länge före sättningen.
Författaren intar nu försvarsadvokatens roll: Gösta D:son Carlson var
säker, hade bedömt rätt, klarat finliret in mot sättpunkten bra med tungan
rätt i munnen, låt vara något spelande. Han såg de välbekanta träden
och buskarna komma fram bakom undervingen undan för undan precis
som de borde ...hålla farten ... kolla höjden parera för kytt. .. flyga
rent.. ge sidoroder. .. ligga rätt på vingarna minska gasen .. i lagom
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takt ...höjdroderspaken mer bakåt.. .. mer ändå ... balansera... strax
kommer den mjuka dunsen vid en perfekt trepunktare ... MEN VAD
NU? PlötsligtTVÄRSTOPP! Carlson kastas framåt, propellern splittras,
flygplanet står på nosen, kras, krasch, HAVERI! (Söderberg, 1976.)

Vad hade hänt? På den tilltänkta sättpunkten stod en annan Albatros,
just framdragen till start. Det var på den som löjtnant Gösta D:son
Carlson satt sig (Winbladh, 191 7 b), helskinnad till all lycka.

Detta var första haveriet av de tre, ett dubbelhaveri. Basens sex anställda
mekaniker och deras biträdande värnpliktiga, ett tiotal, behövde tre
dygn för att få flygplanen flygklara igen, men det lyckades de med.
Puh!

Bild 3: Haveriet J917-06-09. Löjtnant G D:son earlsons Albatras har landat på en
annan Albatros vid södra jältgränsen. Bilden ur Lundström. 1997.

Varför Vänersborg?

Varför placerade man en flygenhet i Vänersborg? Den första
motorflygningen i världen hade gjorts 1903, den första flygningen över
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engelska kanalen, ett flygets mandomsbevis, år 1909. Aret därpå hade
Sveriges förste flygare Carl Cederström (1867-1918) utexaminerats i
franska Pau, Bernadottes födelseort. Hjalmar Nyrop (1885 - 1915)
hade i oktober 1910 varit förste svensk att flyga ett svenskbyggt flygplan
i svenskt luftrum: över exercisheden vid Ljungbyhed (Kersmark, 2003).
Aret därpå hade de första svenska officerarna att flyga, armekaptenen
Henrik Hamilton (1878-1917) och marinlöjtnanten Olof "Olle"
Dahlbeck (1884-1930) erövrat sina certifikat i Frankrike resp England.
Dahlbeck, f ö skådespelerskan Eva Dahlbecks farbror (Lampen, 1999),
genomförde 1912 den första militära flygningen i Sverige (Wahlström,
2000). Samma år på hösten medverkade för första gången flygplan i en
svensk militärmanöver, Västgötamanövern eller "Slaget om Falköping"
(Nelsson, 1993). Flygplanen, två omaka inköpta i Frankrike, hade under
sommaren satts ihop på Axevalla hed, Västgöta regementes lägerplats
1745-1916 (Herlitz, 1967).

Så nog gjorde Vänersborg med sin operativa flygbas uppsatt i april 1916
tidig entre i den svenska militära flyghistorien! 1914 hade världskriget
brutit ut och Pau-marskalkens sonsons son Gustav V (1858-1950) hade
fortsatt stamfaderns neutralitetspolitik (Lagerqvist, 1976). En neutral
stats skyldigheter var nu reglerade i 1907 års Haagkonvention: det var
inte bara att stå vid sidan och titta på, vi måste också hindra att någondera
parten använde vårt territorium för egna syften. Kungens näst äldste
son prins Wilhelm (1884-1965) hade som sjöofficer, 26 år gammal,
skrivit om "Aviatikens nuvarande ståndpunkt" (läsare som sett prins
Wilhelms kortfilmer kan höra honom själv läsa med sin sonora stämma):
"Jämför man nu en jagares och aeroplans anskaffningskostnader skall
manfinna att de stå i ettförhållande af5O:1 till hvarandra. Härmed må
dock ej vara sagdt, att 50 aeroplan äro lika mycket värda som en jagare,
men det visar dock, att äfven vid en hög förlustsiffra, en stor materiel
fördel förefinnes." (Wilhelm, 1910.)

Prinsen angav flygplanens huvudsakliga uppgift vara "spaning samt
depeschöfverföring vid operationer i närheten av kusten. ... Redan vid
600 m är arealen, som kan öfverskådas ungefär 7.800 kvadratmil.."
(Wilhelm, a a). Jag är inte historiker av facket och kanske jag
övervärderar uppsatsens effekter på försvarsplaneringen. För generaler
och amiraler bör den dock ha haft chockverkan av laxativ kraft
(stridsreaktion) och hade Wilhelm inte varit kungason hade nog hans
militära bana i och med publiceringen kunnat anses avslutad. I en
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årsberättelse 1912 från Kungl Krigsvetenskapskademien ondgjorde man
sig auktoritativt över "denna villomening att styrbara luftskepp och
flygmaskiner skulle kunna ersätta och delvis avlösa kavalleriet."
(Svensson & Bergman, 1969.) Inte ett framifrånanfall på prinsen men
ett försåtligt flankdito ! Wilhelm, den senare så lysande demokraten
och kulturpersonligheten på Stenhammars slott, gjorde under
världskriget tjänst som kapten och fartygschef på torpedbåten Castor,
(Skott, 1996) en för tiden modern hundratonnare med 18 mans besättning
(v Hofsten, 2003). Han var kvar i flottan tills han blivit kommendör,
blev sedan konteramiral i reserven (Fridh, 1995; Weibull, 1996).

Hursomhelst med prins Wilhelms uppsats, "Första skyddstruppflyg
avdelningen" sattes upp iVänersborg medjätteuppgiften att tillsammans
med III.armefördelningen och marinen avspana västkusten. Strategiskt
en ideal placering! En andra skyddstruppflygavdelning sattes upp i
Boden: Finland var storfurstendöme i Ryssland och Ryssland ingick i
"ententen" (med Storbritannien och Frankrike) i kriget mot "central
makterna" (Tyskland och Österrike-Ungern). Ryssland hade oroande
för oss byggt och förbättrat genomfartsvägar västerut i norra Finland
och kunde tänkas vilja nå sina vänner i väst den vägen.

Förtjänsten av att Sverige klarade sig undan världskriget tillskrevs
kungen, 600 000 bajonetter och Bodens fåstning (Morris, 1923; v Platen
2003). "Utan spaning ingen aning" heter det så sant; spaningen utefter
västkusten i sydväst och landgränsen i nordost bör inräknas i vad som
gav den för oss lyckliga utgången; omvärlden kunde notera att vi var på
vår vakt.

Andra haveriet

Knappa tre veckor efter sin landning på ett annat flygplan avsåg löjtnant
D:son Carlson starta sydvästut. Han taxade från hangaren i hög fart upp
mot utgångsläge i fåltets nordliga hörn. Men gasreglaget hängde upp
sig och flygplanet fortsatte i sporrsträck förbi den tänkta startplatsen
och över ett öppet dike hundra meter från den korsande Torpavägen.
Albatrosen kunde nog rent av ha kommit upp, kanske till och med var
uppe i luften när snedstöttan till en telefonstolpe vid Torpavägen satte
stopp för vidare framfart. "Det blev pinnved av kärran och motorn
fortsatte framåt ett långt stycke", sa' ett vittne. D:son Carlson fick
hjärnskakning och käkfraktur, hans medföljande mekaniker klarade sig
bättre (Asklin, 1980). Oj!
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Bild 4: "Sic transit gloria..." Torpavägshaveriet 28/6 1917. Löjtnant Gösta D:son
Carlson har under startfrån Tenggrenstorpsfältet kolliderat med stolpe vid Torpavägen.
Rester av det havererade flygplanet körs bort. Vpl bilföraren Norrvingposerar. Fotograf
Hans Hierta. Fotot lånat från Gösta Kersmark, i sin tur från Hjalmar Törnros.

Torpavägshaveriet är värt en extra titt. Med dagens vetande om psykiska
trauman och läkningsprocesser är det inte otroligt att Gösta D:son
Carlson efter rimlig chock den 9juni, det ovan beskrivna dubbelhaveriet,
kan ha befunnit sig i den psykiska krisens andra fas med bl a orealistisk
bedömningsförmåga som symptom (Cullberg, 1973). Anteckning på
utredningsrapportens karta anger att vinden var sydvästlig och svag
(Winbladh, 1917 a). Misstanken infinner sig att C helt enkelt försökt
sig på att starta i medvind, går det så går det. Han hade så när lyckats,
varvid han kunnat lägga ännu en djärv bravad till sina tidigare rätt många
av olika slag. Asklin (1980) prisar hans oförvägna gåpåaranda, som
tycks ha varit genuin även utan ev psykisk kris. Om hans karaktär befann
sig på rätt sida om gränsen mellan framåtanda och dumdristighet hade
en senare tids urvalstester kunnat ge besked. Han förflyttades alltnog
från Vänersborg i september 1917, omkom senare i spinn, 28 år gammal,
faktiskt följdriktigt om jag jämför med liknande fall (Sandahl, 1985).
Intet ont om de döda, deras offer har varit till nytta för senare generationer.
Om Albatros gasreglage kunde hänga upp sig i fullgasläge vet jag inte,
sannolikt ingen annan heller. Löjtnanten fick en disciplinär varning,
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vilket väl tyder på att haverikommissionen ansåg åtminstone hans
förklaring vara något för framåt.

ELA och flyget i Vänersborg

Vad skrev nu ELA, Elsborgs Läns Annonsblad, om dessa rafflande
händelser nere vid Tenggrenstorp? Svar: Inte ett dugg! Jag har sökt
igenom de mikrofilmade tidningsläggen vid vårt goda Regionmuseum
Västra Götaland och funnit en (l) notis. Den är från 1916, fredagen den
7 april: "Tvänne flygare ha ankommit till Vänersborg denna vecka. På
tisdag kl 1/2 4 ankom en dubbeldäckare, förd av löjtnanten, frih. H. G.
Blixen-Finecke, och på torsdag kl. 1/2 2 löjtnanten A.R. Björnberg på
ett monoplan. Båda flygarne, hvilka slaga ned i närheten af
Tenggrenstorp, hade spaningsojficerare ombord." Därefter är det tyst i
ELA.

Tystnaden beror förstås på att Första skyddstruppflygavdelningen var
hemligstämplad från högsta ort. Namnet kom till och med att internt
bli "Första hemliga flygavdelningen", man fick inte tala om den.
Tidningen var lojal, skrev om "Kriget" och "Smånytt från kriget" , om
hästar som fallit i sken, lantbrukare Karlson som huggit sig i handen,
gamla fru Bergström som halkat och brutit benet, om flygolyckor här
och var också, även med flygplan från Vänersborg, men om dess flygfålt
andades man inte. Tisdagen den 15 augusti 1916 står det dock om en
flygolycka i Upphärad, att flygplanet kom från Vänersborg och den 5
september 1916 om en flygolycka iVärmland med plan som man indirekt
förstår var från Vänersborg. Om tidigare nämnde Blixen-Finecke står
det den 28 september 1917 hur hans förkolnade lik omhändertagits efter
flygolycka på Malmslätt. Båda skyddstruppflygavdelningarna, den i
Vänersborg och den i Boden, var detacherade från armens flygkompani
FK i Malmslätt vid Linköping och FK var inte så hemligt (Söderberg,
1976). Armens flygkompani och marinens flygväsende var vad som 1926
skulle bli flygvapnet.

Om Västgöta regemente skriver ELA däremot en hel del, bland annat
den 15 december 1916 om regementets "högtidliga intåg i Vänersborg"
med flygande fanor och klingande spel. Flygarna anlände alltså, "slogo
ned", på våren 1916, regementet i december samma år. Regementets
väldiga kaserner vid Källshagen, som Riksdagen gjort fårre och
fyravånings i st f arkitektens flera och tvåvånings (Berg, 1981), kom att
också bli förläggning och mathållare för flygavdelningens värnpliktiga.
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Avdelningens tre-fyra flygförare och tre-fyra spanare, flera var de inte,
bodde på hotell eller inhysta, nämnde Gösta D:son Carlson i "Skansen
l", "Regementsgården", Västgöta-Dals regementes gamla hus vid
Edsgatan 2. (Jag passar på att påminna om att Västgöta reg:te och
Västgöta-Dals reg:te var skilda enheter, ej ens samtida i Vänersborg.)

Första skyddstruppflygavdelningen var alltså inte så stor, totalt ca 30
man bara, materielen bestod av tre flygplan Albatros, en personbil, en
last- och verkstadsbil och en motorcykel. Men flygplan kom och for,
förare och spanare hitkommendrades tillfälligt, flygfältet var godkänt
mål för distansflygprov inför fältflygarcertifikat, avdelningen
inspekterades av höga befäl, här var fart och fläkt, liv och rörelse. Det
stod en glans kring Tenggrenstorp dessa dagar, där bruksdisponentens
villa för resten blev något av mäss för officerarna. Personalen klarade
sig med sin flygimage relativt väl undan den fientlighet från
befolkningsgrupper som regementets folk måste stå ut med; hungersnöd,
ransoneringar, krigsavspärrningens knapphet och revolutionära ideers
framväxt gjorde "militären" till skottavla och spottkopp. Det speglar
notiserna i ELA.

Mellanspel och slut

Innan vi går in på det tredje haveriet, lika förbluffande som det första
fast på ett annat sätt, låt oss titta på ett missöde som kunnat leda till
haveri. Den som råkade ut för det var värnpliktige flygföraren, endast
20-årige greve Clas Sparre (1898-1948). Han fick motorstörningar under
stigningen efter start, det snart sagt värsta en flygare kan råka ut för,
eftersom farten ännu är låg liksom höjden. Återvända går inte, många
har försökt och därmed snabbt ändat sin flygarbana. (Svänga kräver
energi, energitillförseln har just upphört, enda sättet att hålla flygfart är
att sjunka, svänger man sjunker man förödande snabbt.) Hålla huvudet
kallt och farten under kontroll, låta bli häftiga roderutslag, kolla
fastbindningsremmarna, stänga bensinkranen och så nödlanda ungefär
rakt fram är med andra ord det som gäller och det oavsett hur där ser ut.
Jfr Gottröra-olyckan 1991 och den ingripande kaptenen-passagerarens
behövliga uppmaning till piloten gång på gång: "Se rakt fram!"
(Rasmussen, 1992).

Sparre råkade inte i panik och hade tur, för där på trollhättesidan av
Karls grav framför flygplanets nos låg en hyggligt plan del av
Nabbensbergs tegelbruks lertag, kan ha varit där Quaiity hotel nu finns
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Bild 5: Tenggrenstorpsfältets södra ände från luften, norr är nedåt höger på bilden.
Högst upp syns Karls grav (= Trollhätte kanals nordligaste del, påbörjad 1609 under
Karl1Xs regenttid), till vänster Tenggrenstorps långsträckta tegelbruk, på bildens mitt
Tenggrenstorps gård (disponentvillan med denjj;rlängade ekonomibyggnaden), de tre
hangarerna, och en Albatros. Bron över Karls grav, "Gropbron H, är idag belägen
närmare bildens högra kant. Bilden ur Flyghistorisk revy nr 26/1976.

vid minesstenen efter Västgöta-Dals regemente. Sparre skötte sig
exemplariskt, satte ned flygplanet snyggt. Han var därtill tekniskt
begåvad och fyndig: " .. lät nedmontera vingarna, fick igång motorn
och 'taxade' längs vägen och över bron, lämpligt stöttad av mekaniker,
tillbaks igen till flygstationen. Vingarna kom efter per lastbil. Händelsen
kallades 'Sparres kanalflykt' ." (Asklin, 1980.) - ej att jämföra med
Bleriots 1909, men ändå. Sparre blev så småningom en framträdande
profil i flyg-Sverige, bland annat chef vid SAABs begynnande och
expanderande flygplantillverkning i Trollhättan (SvD, 1957).

Clas Sparre var systerson till generalen, friherre Gustaf Mannerheim
(1867-1951), den senare marskalken av Finland och republikens
president. Clas Sparres far Louis (1863-1964) var konstnär och
porträttmålare (NE, 1995), gjorde bl a ett tjusigt och vida berömt porträtt
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i olja av Bengt G:son Nordenskiöld (1891-1983), det moderna
flygvapnets skapare. Louis Sparre utformade även menun till
vänersborgsavdelningens avskedsfest på Stadshotellet december 1918,
konstverket återgivet i Asklin (1980). Farfadern till landshövdingen Eric
Josias Sparre (1816-86), som står staty i vår stads plantage, var bror till
Clas Sparres farfars farfar. Clas Sparres maka så småningom,
författarinnan Anna Sparre f Adelswärd (1906-1993) har i sin bok "Alla
mina hem" (Norstedts, 1993) skildrat livet i Clas Sparres närhet, i
Ljungbyhed, Trollhättan och annorstädes. Clas och Anna samt Louis
och hans fru Eva f Mannerheim ligger begravda under en och samma
gravsten på Medelplana kyrkogård, Kinnekulle.

Och nu: det tredje haveriet.

Löjtnant Adrian Florman (1889-1978), bror till Carl Florman (1886
1963), svenskt trafikflygs skapare (NE, 1991), hade börjat flyga i juni
1917 och gjorde redan den 22 augusti sitt långdistansprov för
fåltflygarcertifikat genom att flyga Malmslätt-Vänersborg. Han kom in
för landning åt sydväst mot den framförliggande scenfonden av hangarer,
byggnader, höga träd, skorstenar och Karls grav. Såg man att
landningsutrymmet nog skulle bli för snålt skulle man dra på i god tid,
stiga över hindren, svänga runt och göra ett nytt försök. Adrian såg,
kommen en bit in över fåltet, att det inte skulle gå att pressa sig ned
och drog på, men för sent; hjulen tog i hangartaket, flygplanet tippade
framåt och med den fart det hade upphörde voltrörelsen först när planet
hamnat på rygg. Då gled det ned på takets bortre del och fastnade. Där
hängde nu Adrian och hans mekaniker med huvudena nedåt, helt utan
skador. Adrians, "Lill-Mackes", fortsatta karriär blev bättre,
framgångsrik nog för en plats iNationalencyk1opedin (NE, 1991).

Till sist

Det var en spännande tillvaro som Första skyddstruppflygavdelningen i
Vänersborg 1916-18 upplevde. Uppgifterna och problemen av många
hundra slag fyllde dagarna, ja dygnen till brädden, de tre haverierna är
bara en relativt väl synlig del av allt som hände. Avdelningens insatser
för rikets neutralitetsförsvar och flygets fortsatta utveckling förtjänar
en mera ingående analys än mitt kåseri ens kan antyda. Nog tycker jag
att flygarna (förare, spanare, mekaniker, värnpliktiga) i Vänersborg
borde få något minnesmärke uppsatt någonstans så att inte "förhållanden
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Bild 6: Haveriet 1917-08-22. Hjulen på löjtnant Adrian Flormans flygplan har under
stigningfrån höger i bild tagit i hangarens tak. Flygplanet har tippat framåt ett halvt
varv och hamnat på rygg mot hangarens baksida. Inga personskador. Bilden ur
Lundström, 1997.

som tidigare har varit för oss okända riskerar att falla i oförlåtlig
glömska", som S Gunnar Petersson sa', när minnesstenen efterVästgöta
Dals regemente avtäcktes 1989. Kanske Folke Truedssons (1913-89)
nämnda, flygaktiga skulptur vid Vänersvallen kunde putsas upp och
förses med en liten platta med lämplig text. Det borde inte A F Carlssons
skofabrik, Lions club och Vänersborgs Söners Gille, de nu på sockeln
angivna, ha något emot.
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Bild 7: Första skyddstruppflygavdelningen i Vänersborg 1916-18. Drygt halva styrkan uppställdpå fältet. De flesta uniformerna är av
armens fältgrå modell/10, "långholmssmokingen med det tingstenska kålbladet ", karolinerhatten. Längst ut till vänster kan skönjas
den 1916 alldeles nya järnvägsbron uppfälld. Bilden från Regionmuseum Västra Götaland / Lennart Andersson.
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BLAsUTSBK
en 70-åring som klarat av många svåra hinder

men nått målet div. I och upplevt flera guldjubel
av Stenåke o. Walltin

Blåsuts Bandy Klubb såg dagens ljus vid ett sammanträde i "förorten"
en novemberdag 1932, närmare bestämt den 21 i månaden. Då samla
des en del entusiaster till möte i Logen Viljan på andra sidan det som
idag benämns Dalbobron. Dessa hade i sinnet att få till en egen idrotts
klubb i stadsdelen, något som "grott" flera år hos en del idrottsintres
serade. Kunde man ha klubbar i "stan" - då kunde man ha en egen ock
så i stadsdelen Blåsut. Resonerade man.
Den verkliga initiativtagaren hette Nils Svanberg. Han fick med sig en
skara grabbar som sa ja till bildandet av BBK. Utan Nils Svanbergs
entusiasm och brinnande intresse for en egen klubb på Blåsut hade detta
bildande aldrig blivit av. Svanberg, forman vid Skofabriken, hade själv
bestämt sig för att en klubb bara skulle bli ett faktum och så blev det
också. Dagens BBK-are bör alltså idag 70 år senare skicka en tacksam
hetens tanke till denne initiativtagare! Också till alla som kämpat så
enträget får BBK under alla de årtionden som gått!
(Till saken hör att redan 1908 fanns en gäng grabbar på Blåsut som
provade på bandy-sporten. Dessa kallade sig Blåsuts LS. och höll på
några år. Samman-slutningen självdog, kan man säga. Dessa
bandykämpar hann dock ställa till med en sensation. En mycket stor
sådan också. Nämnda år spelade B. L S. den första vänskapsmatchen
någonsin i Vänersborg och då mot VIP (man enades om att fotbolls
reglerna skulle gälla!) på en plogad sjöisbana vid nya hamnkanalen.
Till allmän häpnad vann B.LS. med utklassningssiffrorna 13-0 (!) inför
"överraskande stora publikskaror runt planen". Det talades länge i staden
om att den lille slog den store så rejält. Ingen begrep ännu långt efteråt
hur detta kunde hända.)

Första styrelsen
Den första BBK-styrelsen är alltid minnesvärd i en förening. När det
gäller BBK såg den ut så här för de som fick förtroendet: Ordförande:
Arvid Johansson, sekreterare: Arne Pogelgren, kassör: Nils Svanberg
övriga: Gösta Olsson och Arne Johansson. Många av dåtidens BBK-are
jobbade civilt hos A.F. Carlsson och vid Skofabriken (som det står att

29



läsa i gamla handlingar) kan nämnas. Det var stadens största arbetsplats
under många, många år. Värt att nämna är att sekreterare Fogelgren var
målvakt i den första bandymatch (1932), träning, som ett BBK-Iag
spelade, nämligen mot IFK:s B-lag på Öxneredssjöns isparkett. BBK
vann med 4-2. Arvid Johansson svingade klubban och bestämde under
dryga två år innan han lämnade ansvaret vidare till Harry Gustavsson,
vilken i sin tur satt "vid rodret" de följande åtta åren.
Från gulnade blad i en klippbok citerar vi foljande ur en artikel av Ny
Tids korrespondet i Vänersborg inför klubbens 10-årsjubileum: "Det
tillhörde säkerligen ej de lättare uppgifterna, att så nära inpå staden
hålla en idrottsklubb vid liv. Faran ligger alltid till hands, att när någon
spelare börjar göra sig bemärkt (uppmärksammad). Då brukar andra
lag lätt vara framme och värva. Så har väl också delvis varit för denna
klubb. Enigheten inom klubben har dock varit god och den har varit
värdefull under årens lopp."
Man uttryckte sig lite udda svenskmässigt förr jämfårt med idag. Som
svar på detta kan man då sägas, att Blåsuts BK under de årtionden som
gått på ett bestämt sätt stått emot alla "Phula" värvare som forsökt ta
spelare från dem. Därför kan man idag peka på en framgångsrik era i
västgötabandyns tjänst. Detta efter BBK:s egna mått mätt.

Minnesvärda kämpar
I tidernas begynnelse inom BBK fanns en handfull personer som lade
ner ett enormt arbete for att klubben skulle få en så bra start som möjligt.
Det var verkligen tuffa tider i början av 1930-talet, ska alla veta. Ingen
dans på rosor precis. Precis tvärt om. Förutom Nils Svanberg ska också
särskilt hågkommas Harry Gustavsson, mångårige sekreteraren Roy
Andersson, murarmästare Gustaf Svanberg, vilken var bas for det helt
suveräna snöskottarlag som alltid kallades in när sjöisar som Öxnereds
sjön, Boteredssjön och Vassbotten vid Tackjärnsbacken, eller landbanor,
skulle röjas från den nedfallande vita varan så att det kunde spelas
bandymatcher, samt målvaktsfenomenet Göte Carlsson, vilken även vid
sidan av sin aktiva bana uträttade ett enormt arbete får "forortsklubben",
som det allmänt skrevs i tidnings-spalterna under forra seklets första
årtionden. Göte Carlsson var får övrigt eleganten själv när han vaktade
klubbens målbur. Han hade alltid vit skjorta och slips!!!

Förste storspelaren
Göte Carlsson var klubbens forsta verkliga storspelare! Han vaktade
målburen for BBK inte mindre än 149 gånger under nästan 21 säsonger!
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En säsong blev mer eller mindre spolierad med anledning av skada. Här
är att notera att det inte spelades så många matcher varje säsong på "den
gamla goda tiden". Det rörde sig enbart om enkelserier med fem - högst
sex deltagande lag för det mesta. Vissa säsonger spelades det till och
med fler vänskapsmatcher än seriedito!
Även om vintrarna bjöd på mer ihållande kyla längre tider för 30 - 40 år
sedan, så ställde vissa former av "värmeböljor" till det även på den
tiden. Vissa vintrar kunde inte serierna fårdigspelas av denna anledning
- eller också var det så att kylan var alldeles för sträng.

Bäst i aHa lägen
I snart sagt varje referat som finns bevarade kan man läsa att "mål
Carlsson var BBK:s verkliga förgrundsfigur med ett strålande spel
mellan stolparna". Ibland häpnade skribenterna över hans fenomenala
förmåga att mota bollar ur alla de vinklar - hur hårda skotten än var.
Carlssons spelsinne var också av yppersta klass. Han kunde "vädra" sig
till var motståndarna tänkte skjuta. Reaktionssnabb som få var han också.
Hur många poäng Göte själv räddade åt BBK finns naturligtvis ingen
statistik på. Skulle annars vara intressant att ha en sådan idag. Alla gamla
f.d. BBK-spelare vi talat med i anledning av denna jubileumsskrift
vitsordar utan anmaning mv. Göte Carlsson, ska alla ha klart för sig.
Han var något alldeles enastående tydligen. Göte föll dock aldrig för
locktonerna att byta klubb när värvarna från olika håll var framme och
förhörde sig inför nästan varje ny säsong. Tala om att ha klubbkänsla!
Göte Carlsson var bäst i alla lägen, med andra ord!
- Nej, jag stannar allt i Blåsuts BK, svarade alltid Göte.
Göte var även mångårig styrelseledamot. Han svingade också ord
förandeklubban tre år.
Tittar man lite på hur det hela började en gång, så var det så att BBK
fårsta två åren mer ägnade sig åt motionsbandy eftersom seriespel inte
hade kommit igång år 1932. Det handlade mest om uppgjorda
vänskapsmatcher vintertid med närliggande klubbar. Inte minst då i
Trollhättan och Uddevalla. (Grannen VIP i staden, som under sin era
fram till nedläggningen 1977 vann 16 uppsättningar DM-tecken, spelade
sina första vänskapsmatcher i denna ädla sport redan 1908 får övrigt.
Den tredje av dessa var den ödesdigra mot Blåsuts I.S.) Lokala serier
anordnades också, så lite av allvar började så sakta smyga sig in för
BBK-arna efterhand. I dessa serier härjade man ett par säsonger med
godtagbara resultat och efter inte särskilt intensiva träningsförbedelser.
Bland annat var man med i en s.k. Pokalserie där man blev tvåa, vilket
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Blåsuts BK:s A-lag 1975/76, Div III Västgötaserien
Stående fr vänster: Arne Ljungströmer (lagl B-lag) K-A Laghel~ Stig Bornström, Tomas
Danielsson, Kent Albinsson, Bosse Mohlin, K-A Berner (lagl A-lag), Bror "Tipaz"
Eriksson (tränare).
Sittande fr vänster: Jörgen Gustavsson, Gunnar Nyström, Rune Johansson, Tommy
Karlsson, Dan Kjellsson, Jan Johansson.
Saknas på bilden: Börje "Parren " Wester/und, Glenn Wiklund, Kent Johansson, Stenåke
Walltin, Bengt FriselI.

var en merit för dem. 1934 anmälde sig dock klubben till den lokala s.k.
T-V-S-serien, som den döptes till med anledning av de lag som deltog
(Trollhättan, Vänersborg och Sjuntorp). Det slutade med en andraplats
för vänersborgarna.Vi citerar ur årsberättelsen, en knapp-händig sådan:
"Blåsutklubben slutade på poängsiffran 7 endast 2 poäng efter segrande
laget (vilket detta nu var nämns inte, vår anm.). Blåsut var ända till sista
matchen närmast seriesegern, men på grund av 3 sjuka spelare förlorades
denna match. Blir sammanhållningen lika god under kommande säsong
bör denna serie kunna vinnas." Säsongen efter överraskade BBK både
sig själva och andra genom att stå som seriesegrare för första gången
någonsin. Det var i div. IV V:a Västgöta-serien. Det förde med sig klang
ochjubel, så klart. Man flyttades emellertid inte upp utan fick vara kvar
och blev tvåa den andra säsongen. 1938-39 blev det ny serieseger för
BBK-arna. Man vann V:a Älvsborgs-serien på bättre målskillnad än
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grannen Gropbrons BK. Tabellplacering-arna varierade sedan från
seriesegrar till femte- och sjätteplatser, allt beroende på vilka lag man
lyckades få möta säsong får säsong. 1942-43 blev det gulduppsättning i
div. III Västgötaserien (Div. I kallades dessutom serien, vilket nog hade
att göra med att man rangordnades bland de bättre i området).
Genom en andraplats i div. IV 1946-47 och en serieomläggning därtill
efter den säsongen befann sig BBK sedan 1947-48 plötsligt får fårsta
gången i Svenska serien div. II Södra. En milstolpe hade i sig passerats
med detta steg. Låt sedan vara att vänersborgslaget sedan inte alls räckte
till i den bättre konkurrensen. Man fick finna sig i nedflyttning efter en
femteplats bland sex lag. Man tog dessutom med sig IFK Vänersborg
neråt eftersom deras lag blev jumbo. 1952-53 var BBK och nosade på
guldet, men Storegårdens BK blev får besvärligt och det blev bara silver.
BBK var bandylaget som under de första säsongerna som ny klubb
uppträdde i svart tröja med vit krage. Sedan blev det brandgult ett tag
eller samma färg som klubbens bordsflaggan hade. Idag är det sedan
länge gul-blått som gäller, som bekant. Man kan alltså inte om BBK
säga, att man genom åren hållit stenhårt på en och samma klubbfärg.
Eller färger.

Första årsberättelsen
Den första riktiga årsberättelsen finns angenämnt nog bevarad, dock på
alltmer gulnande papper. Man skrev för hand med bläck på den tiden.
Vi ska här återge denna in extenso, vilken skrevs av sekreteraren Arne
Fogelgren: "Styrelsens årsberättelse för Blåsuts Bandyklubb från
klubbens bildande (21/11 1932) tills januari 1934.
Klubbens verksamhet har under den gångna tiden i stort sett varit ganska
gott. Klubben har endast idkat Bandy vilket hittills varit ändamålet.
Klubbens A-lag har spelat 15 matcher: 5 förlorade, 2 oavgjorda och 8
vunna vilka en del av matcherna har ingått i en pokalserie där klubben
belade 3-placeringen. (Målkvotssiffran: 55-37 till klubbens fördel).
Klubbens B-lag har spelat 5 matcher, två förlorade, tre vunna (målkvot
22-11 även till klubbens fördel). Klubbens medlemmar har under denna
tid bestått av 42 medlemmar. Styrelsen har under den gångna tiden bestått
av följande personer: ordf. Arvid Johansson. sekr. Arne Fogelgren,
kassör: Nils Svanberg, materialfårvaltare: Folke Robertsson, sup: Arne
Johansson, Göte Olsson, rev: Stig Sjöö och Göte Karlsson. Vad klubbens
ekonomi beträffar ber styrelsen få hänvisa till revisionsberättelsen. Som
av ovanstående synes har klubbens verksamhet under den tid årsberätt
elsen omfattar varit ganska god. Livlig träning och god kamratskap har
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varit rådande. Till sist vill Styrelsen, för ett kommande år, önska en god
och framgångsrik tid. Styrelsen"

216 kronor
Här vill vi påpeka att ovanstående siffror gäller den allra första lokal
serie klubben fanns med i. Det är vintern 1932-33 som avses. Var alltså
innan man kom in i det verkliga seriespelet.
Tittar man på den likaledes bevarade revisionsberättelsen så finner man
att inkomsterna för tiden 1/12 1932 -1 31/1 1934 var 216:22 kronor
medan utgifterna stannade vid 127:76. I senare fallet köptes tre par
bandyrör får 21:60, 20:70 samt 17:50. Man köpte bandyklubbor for
11:61 och nät till bandyburarna för 13:60. Man hade 9 kronor i
lokalhyror. Detta för att nämna några av utgifterna för BBK. På
inkomstsidan bl.a. detta: Medlemsavgifter 45 kr, inträdesavgifter vid
tre arrangemang 6:25, tre lotterier gav 135:72, överskott på resa till
Brålanda 4:25, hyra får bana 5:00, inträdesavgifter 2:00 samt överskott
vid bussresa till Vargön 8:00. Behållningen till nästkommande år blev
88:46 enligt för årsmötet presenterade räkenskaper. Det var tider det!
Att motståndarna sedemera under några vintrar var alltfor rutinerade,
det tog BBK-pojkarna inte alltför hårt. De gav alltid allt. Resultat som
man gladdes alldeles extra åt var till exempel4-1-vinst mot VIF, som
var en prima skräll i bandykretsar, liksom att man "klubbade ner"
Alingsåslaget Gerdskens BK med 10-2. Inte ens dessa resultat hjälpte.
Laget blev nästjumbo den vintern och flyttades ner... ! Lika bra det,
menade man. Det hade gått lite för fort uppåt.
Spelare av hög karat under fårsta årtiondena var förutom mv. Göte
Carlsson även backen Gösta Olsson, kunde även spela vänsterinner, Stig
och Anders Sjö, Erik Andersson, spelkunnige Erik "Stubben" Larsson,
målfarlige centern Henry Eliasson, eleganten Gunnar "Penten" Olsson,
Karl Andersson, Rustan Johansson samt Erik Johansson. Blåsuts BK:s
stora dilemma under årens lopp var att man ofta fick se spelare av bra
kaliber lämna foreningen och antingen gå över till Vänersborgs IF eller
IFK Vänersborg (förr alltid i folkmun kallat Kamraterna!). Med dylika
spelarförluster slogs planer inför säsongerna från BBK:s sida ofta till
stor del i spillror och säsongsresultaten blev inte alls som man hade
hoppats på. Sägas ska också att övergångarna från en klubb till en annan
inte följde några särskilt stränga regler förr i tiden. Det hände att man
på bara några dagar kunde byta förening i lagsporterna. Det har be
rättats oss att man ibland kunde spela i två olika klubbar två dagar i rad.
Vi håller det inte alls för otroligt, men visst låter det konstigt idag.
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När postmästaren och BBK-ordfåranden John Gustavsson1943 (han gick
med i BBK 1938) valdes till ny ordfårande sade han i en intervju i en
göteborgstidning angående klubbens svårigheter under årens lopp:
"Att de största svårigheterna varit att hålla bandybanorna rena från snö,
men att medlemmarnas aldrig sviktat när det gällt i det fallet och att det
blivit ett uttryck att om inte Blåsuts BK kunnat ordna en isrektangel 
har ingen kunnat göra det -liksom att ekonomin varit ett krux, men att
finanserna klarats tack vare lotterier och dylikt samt att BBK skall klara
sig kvar i serien första div. II-säsongen." Vad som döljer sig bakom "och
dylikt" kan man bara gissa sig till. Gamla ärrade kämpar har sagt oss att
det var verkligt hårda bud fårr att få in pengar så att fritidsnöjet bandy
kunde bedrivas i BBK. Nämnas ska också att det förr vimlade av s.k.
ortsmeddelare till de större tidningarna i Göteborg. Sådana entusiaster
fanns i både Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla eller på lite större
orter. Dessa medarbetare rapporterade flitigt om idrottslivet på sina
hemorter så att redaktörerna på "bladen" blev nöjda. Hur gick det då får
BBK i div. II dit de flyttades upp säsongen 1947-48 med anledning av
att serierna lades om? Tyvärr blev vistelsen på den nivån bara en säsong
gammal. Var stor skillnad på "trean" och "tvåan" redan då. Framför allt
spelades mer fYsisk bandy, vilket vänersborgsgrabbarna inte var vana
vid. Det var ändå nära att laget skulle fått vara kvar. Man hade emellertid
sämre målskillnad än Kungälvs SK.

20-årsjubel
När klubben firade 20-årsjubileum 22 november 1952 hade man fåljande
styrelse: Ordfårande: John Gustavsson, vice ordfårande: Göte Carlsson,
sekreterare: Egon "Löva" Larsson, vice sekreterare: Ragnar Andersson,
kassör: Allan Johansson. I samband medjubileet i Fredrikbergs pensionat
fick fåljande de främsta belöningarna för utmärkta insatser i klubben
och för bandysporten: SBF:s diplom: Nils Svanberg och Göte Carlsson.
VBF:s diplom: John Gustavsson, Gösta Johansson (A-lagsspelare i 17
år), Egon Larsson, Knut Ljungströrner och Olle Svensson. Blåsuts BK:s
bordsflagga delades för första gången någonsin ut till: Roy Andersson,
John Gustavsson, Egon Larsson, Gösta Johansson, Gösta Olsson, Nils
Svanberg och Olle Svensson. Gunnar Olsson erhöll klubbens fårtjänst
märke medan Allan Jonsson och Yngve Lund fick pokaler får utmärkt
arbete för klubbens räkning. Representant får Svenska Bandyfårbundet
liksom får Västergötlands Bandyförbund var styrelsemedlemmen och
vänersborgaren Oscar Karlberg (stark man och legendar på ledarsidan
samt ordfårande i VIF många år).
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(Vad som mer ingående hände i BBK de fem åren mellan 20- och 25
årsjubileerna har varit svårt att få fram. Dokumentationen har varit
mycket dålig och finns inte samlad. Därför blir det mellan varven ganska
stora hopp vad gäller BBK-historiken. Inte en enda skriven
Jubileumsskrift finns att tillgå!)

25-årsfirandet
När man fem år senare var framme vid 25-årsjubileet, en festlighet man
hade i Partylokalen, Skansgatan, stod dessa herrar i centrum och hade
utmärkelser att hämta: Svenska Bandyförbundets diplom: Gösta Olsson
och Egon Larsson. Västergötlands BF:s diplom: John Bråberg, Allan
Alm, Leif Larsson, Ragnar Andersson, Allan Larsson, Esse Karlsson,
Gunnar Hagberg och Yngve Lund. Riksidrottsförbundets diplom: Nils
Svanberg och Göte Carlsson. Utmärkelserna överlämnades av Holter
Johansson (Vargön) för Svenska BF:s ochVästergötlands BF:s räkningar.
I övrigt utdelades till förtjänta BBK-are standar och förtjänstmärke.
Klubben fick även Svenska Bandyförbundets diplom liksom en gåva
från sporthandlaren Bertil Malmberg hos vilken BBK gjorde sina inköp.
Uppvaktad blev BBK också av andra föreningar. Tage Werner framförde
IFK Vänersborgs gratulation, Holter Johansson gjorde sammalunda för
Vargöns SK, Åke Gillberg för Vänersborgs IF samt Per-Arne Kihlström
för IK Lira. BBK-ordförande i samband med detta jubileum var sedan
två år tillbaka Egon Larsson. När det sedan gäller Blåsuts BK:s 30- och
40-åriga tillvaro så ställde man inte till med några kalas för att minna
om åren som passerat. Man ansåg att dessa "högtider" enbart behövde
noteras till protokollsboken! Det är ju också årtal i en idrottsförening
som firas om medlemmarna själva vill det, resonerade man. Nu förhåller
det sig också så, att BBK-arna vid dessa tillfållen, 1962 och 1972, inte
var "stadda vid kassa" för att ställa till med extravaganser! Med detta
passerades milstolparna med tystnad. Man kände bara till det själva i
klubben i stort sett. Man basunerade inte ut det. Referat i lokaltidningen
har ej heller stått att finna.

50-årsjubileet
Klubbens 50-åriga tillvaro celebrerades däremot med en festlighet
förlagd till Restaurang Koppargrillen, Vänersborg. Uppslutningen var
inte så stor som man hoppats på från styrelsens sida. Dock blev det en
mycket trivsam afton i bandyns tecken där många duktiga medlemmar
kom för att föräras olika fina utmärkelser. Vänersborgaren Åke Gillberg
var Västergötlands Bandyförbunds representant. Han hade mycket att
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dela ut och hålla reda på. Han var även representant för Svenska
Bandyförbundet, som också hade tillerkänt en del BBK-are sökta
utmärkelser. BBK erhöll Västergötlands BF:s bordsstandar samt
Riksidrottsförbundets diplom. SBF:s manschettknapar fick ordföranden
Karl-Åke Berner liksom bronsmärket, diplom från VBF och Västergöt
lands Idrottsförbund. Dan Kjellsson erhöll SBF:s bronsmärke, diplom
från VBF och Västergötlands Idrottsförbund. Rune Johansson fick VBF:s
silvermärke och SBF:s bronsmärke. Kjell-Arne Lahger fick SBF:s och
VBF:s bronsmärke samt VBF:s diplom. Per-OlofFilipsson fick: VBF:s
diplom. Tomas Danielsson: VBF:s bronsmärke och dess diplom. Bo
Mohlin: VBF:s diplom liksom speciell minnesgåva av BBK. Arne
Jacobson: VBF:s diplom liksom samma minnesgåva som Mohlin. Den
senare för mångåriga aktiva säsonger och fina ledarinsatser i klubben.
Inte heller detta jubileum annonserades utåt för allmän kännedom, enligt
sagesmän vi talat med. Man höll det "inom den trängre kretsen" med
andra ord. Unnade sig en god bit mat och en trevlig kväll gjorde man
emellertid. 1992 var det sedan dags för nästa passage för Blåsuts BK.
Då fyllde klubben 60 år. Inte heller då fann styrelsen det motiverat med
att "festa till" för att minnas gångna år.

Bättre förr
Man kan göra ett kort konstaterande när det gäller detta med att celebrera
högtidsdagar i BBK: Man var mycket, mycket bättre på det förr i tiden!
Andra saker som BBK-arna förr var ena riktiga hejare på var att ordna
till med bazarer, soareer, teaterföreställningar och danser. Allt för att
dra in pengar till verksamheten. Blåsutborna ställde upp nästan mangrant
så fort BBK annonserade om både det ena och andra. Då gick man
verkligen "man (och fruar) ur huse", som det brukar uttryckas. Folket i
"förorten" höll verkligen ihop på alla tänkbara vis och stöttade sin klubb.
Ater till det som timat under bandyns årtionden.
Svårt nå ända fram
Under 1950- och 1960-talen kämpade olika konstellationer av BBK
lag på ordentligt för att försöka vara med i toppen av serierna år efter år.
Dock utan att lyckas nämnvärt i den utsträckning som man säkert tänkt
sig. Man vandrade upp och ner. Mestadels var man i div. IV men gjorde
mellan varven kortare gästspel även i div. III. Mest rörde det sig alltså
om spel i lägre divisionen.
Det var svårt nå ända fram, med andra ord. Helst skulle man ha velat
etablera sig i div. III men till det räckte varken manskap eller kunnande
riktigt till. Lag som Älvängen, Långareds BoIS, Floda BoIF, Hemsjö IF
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(Alingsås), Tolsjö IF, Tuns IK (Grästorp), och Lidköpingslagen Svarthalls
SK, BK Wiking och Lidköpings AIK utgjorde periodvis ordentliga
stötestenar. Dessa motståndare förvisade ofta Blåsuts BK till platserna
tre och fyra i sluttabellerna. BBK:s lag var också alltmer på klar nedgång
styrkemässigt mot slutet av 20-årsperioden, kan man konstatera i gamla
gulnade klippböcker.

Tvingades till uppehåll
Inför säsongen 1964-65 hade BBK kommit ända in i "återvändsgränden".
Man upplevde en ordentlig generationsväxling. Många hade blivit klart
överåriga och några egna ungdomar fanns inte att "slänga in". I detta,
milt sagt, akuta läge beslutade sittande styrelse att helt enkelt ta en
sabbatssäsong från deltagandet i seriespel. Ingen hade kunnat räkna ut
att det skulle bli så illa. Fanns dock inget att göra. Det fanns inte spelare
till ett lag. Under de följande månaderna ägnade man sig i BBK åt att
leta fram nya krafter inför en ny framtid i klubben. Man hittade också
sådana. Man förberedde en omstart till det bättre. Ett lag anmäldes till
seriespel inför säsongen 1965-66. Man kunde andas ut igen. BBK var
räddat. BBK fick börja om i Div. V Centralserien A. Där skulle man
möta lag som Lavad, IFK Vänersborg B, Jung och Helås. Tre helt nya
bekantskaper frånsett IFK B. Vänersborgarna blev solklara favoriter och
uppfyllde också allas förväntningar i de egna leden. BBK vann sex raka
matcher och spelade till sig målskillnaden 50-3 och därmed var saken
klar även om serien aldrig fårdigspelades av olika anledningar. Man
vann dubbelt över "svåraste" konkurrenten Lavads IF med 6-0 och 7-1.
Av bara farten klappade man till IFK Vänersborg B i enda mötet. Segern
skrevs till hela 11-0 efter bl.a. fem mål av snabbe yttern Sören Fransson
och tre av Lars Blomgren (stark fp-man sedan flera år).
De som var med om att väcka liv i en halvt förlamad klubb var dessa
spelare: Mv. Lars-Olof Josefsson, Sten Hagser, Karl-Åke Berner, Hans
och Lars Blomgren, Anders Knutsson, Dan Kjellsson, Sören Fransson,
Leif och Lage Österholm, Lennart Johansson, Ernst Nyström och Kurt
Gustavsson efter vad vi fått fram aven gammal funnen laguppställning.
Kanske borde fler namn med, men dessa har vi inte.

Till Stockholm
BBK flyttades nu upp till div. IV V:a Älvsborgsserien. Det tyckte samma
mannar i stort sett var så roligt, att de vann den nya serien direkt l Sju
raka segrar och målskillnaden 65-11 samt 14 poäng. Övriga lag gjorde
sig icke besvär.
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Blåsuts BK:s A-lag 1986/87, Seriesegrare i div II, Mellersta Götaland
Ståense fr vänster: Lennart Gustafsson, Göran Svensson, Hans Nicklasson, Kenneth
Johansson. Anders Andersson, Bengt Land, Tomas Sköldeborg, LennartAndersson, Tord
Eriksson, Karl-Åke Berner (lagl), K-A Lagher (kassör)
Sittande ii- vänster: Håkan Ryding, Peter Lind, Conny Jonsson, Bo Ingvald, Mikael
Erlandsson, Jonas Sundelius, Ingemar Johansson, Peter Nilsson (trän).

- Jag kommer ihåg, säger oss Lars Blomgren, att idrottsintendent Göran
Ericson den vintern lovade att bjuda de kommunlag som vann sina serier
på SM-finalen i bandy på Stockholms Stadion. Den resan blev en
fantastisk upplevelse. Vi fick se Örebro besegra Broberg med 5-2, om
jag minns helt rätt.
Som om inte två raka seriesegrar skulle vara nog. Det blev en tredje
också för BBK vintern efter. Då i samma serie efter sex vinster och ett
nederlag. 44-6 blev den fina målskillnaden. Besöket i "trean" 1968-69
blev däremot inte alls lyckat. BBK blev nästjumbo och åkte ur. Vann
blott två matcher av tio ...

En nyhet
Man fick dock vara med om en ren nyhet, nämligen att genomföra den
första dubbel-serien! Detta blev sedan obligatoriskt inom svensk bandy
och finns kvar än idag, som bekant. De konstfrysta isbanorna hade också
blivit verklighet. Vänersborg fick ju sin bana klar i november månad
1964. Med den kom helt plötsligt helt andra förutsättningar för att utöva
den populära sporten. Den första verkliga maratonserien blev också ett
faktum säsongen 1971-72. 13(!) lag var med i div. III Västergötland.
BBK hamnade på en mer blygsam niondeplats efter 24 spelade matcher.
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En vändning till det bättre kom 1975-76. Då hade BBK fått ihop en
mycket stark trupp, som höll för favorittrycket om att vara med i täten
serien igenom. De flesta trodde på Wargöns SK (blev WIK året efter)
men svaret blev Blåsuts BK. Laget tog 24 av 28 möjliga poäng (lO
vinster och fyra oavgjorda samt 53-23 i målskillnad). WSK fick ihop
18 poäng till slut. Klubbens andra besök i div. II så långt blev emellertid
bara en säsong gammalt. Man fick ta steget ner i "trean" igen.

Hopp framåt
Om vi hoppar en del år framåt i tiden sedan ni kunnat ta del aven kortare
sammanfattning om gamla tider, så kommer vi fram till säsongen 1987
88.
Säsongen innan den hade BBK engagerat ex-allsvensken (två gånger
SM-vinnare i Katrineholms SK och i högsta serien med IFK Vänersborg)
Peter "Nille" Nilson som tränare (han hade ansvaret under nio säsonger
sammanlagt) och det blev succeartat. Alltså vann BBK div. III överlägset
1985-86 efter 13 segrar av 14 möjliga och 26 poäng. Fem(!) lag delade
andraplatsen med 13 poäng vardera. Tala om att vara överlägsen.
En bandysäsong, och vinter, att verkligen minnas och skriva om i BBK:s
historiebok kom således 1987-88. Då gjorde vänersborgsklubben för
första gången debut i div. I, landets näst högsta serie. Det slutade med
en femteplats, en säker sådan också. Man tog lika många poäng eller 19
som t.ex. anrika Lesjöfors IF (Bandybaronerna kallade). Härförare
offensivt i BBK var Tord Eriksson, tidigare i IFK Vbg, och i försvaret
Anders "Acka" Andersson. "Acka" svarade för sensationen att bli seriens
skyttekung dessutom! En försvarsspelare alltså.
Vinter efter åkte BBK ur samma serie. Det gick sedan lite upp och ner
beroende på spelarmaterialet. Man stannade dock kvar i div. II under
nio raka säsonger. Två andraplatser 1991-92 och 1996-97 blev bästa
facit under denna period.
Ett annat plus för klubben var att man hade tillhört nationella
seriesystemet (lägst div. III) sedan säsongen 1982-83. Onekligen en fjäder
i bandy-hatten och bevis på stabilitet!
De två senaste säsongerna har Blåsuts BK spelat i div. I Västra och båda
gångerna gått till Play Off och därmed kämpat om att nå allsvenskt
kval, vilket inte är dåligt gjort. Vänersborg har ett allsvenskt lag och det
näst bästa i kommunen har snuddat på kval till högsta ligan! Bandyn
dominerar i "Lilla Paris".
Blåsuts BK har, kan man säga, bara blivit bättre och bättre med åren. Ju
närmare de 70 åren man kommit hade man stegrat kunnandet till nära
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fulländning etablerat sig på div. I-nivå.
Div. I-läget har senaste åren haft en verklig frontfigur, nämligen nu 33
årige Jonas Berner, son till ordföranden Karl-Åke. Jonas har varit såväl
skyttekung som lagets moraliska stöttepelare allt sedan han lade av med
allsvenskt spel hos arge lokalkonkurrenten. Jonas Berner betyder oerhört
mycket för sitt BBK som alla förstår. Ett föredöme i alla bemärkelser.
Han är även ungdomsledare i BBK.
Vid sidan av honom finns också andra viktiga lagkuggar. Tillsammans
har i hög grad starkt bidragit till att Blåsuts BK senaste åren varit att
starkt räkna med samt en respekterad motståndare.
Ett varmt tack skänker också dagens BBK-are, med styrelsen i spetsen,
alla de hundratals kämpar som under årtiondena fört klubbfårgerna, låt
vara i flera olika fårger på tröjorna, på ett alldeles strålande sätt. Helt
klart behövs en klubb som BBK inom kommunens bandyverksamhet
och den har skött sig alldeles strålande och rest sig ur askan flertalet
gånger upp till dagens obestridliga kunnande. Man bidrar i högsta grad
till att göra finfin PR för staden Vänersborg med sina resultat på isarna.

Rekordman
Blåsuts BK har för övrigt sin alldeles egen rekordman inom den svenska
bandyn.
Namnet är Karl-Åke Berner. Han har varit ordförande allt sedan 1968!
Det var i november det året som han valdes till nya "ämbetet" då han
efterträdde en tidigare kämpe - John Bråberg, som då varit "bas" sedan
1957.
Nu har alltså Karl-Åke svingat ordförandeklubban i 34 år. Vi tror ingen
annan föreningen, oavsett sportgren, i detta land har något liknande att
peka på. Berner lär sitta kvar på sin post i flera år ännu är vi säkra på.
Då tillsammans med sina trogna vapenbröder Dan Kjellsson och Rune
"Piola" Johansson vid sin sida. Detta är en trio som gjort fantastiska
insatser under en lång följd av år för sin förening.
Man skulle kunna räkna upp många fler, men det låter sig icke göra av
utrymmesskäl. Ingen glömd!

Statistik
En kort statistik om BBK-eran ger dessa fakta:
Från första seriesäsongen 1935-36 t.o.m. 2001-02:
Spelade matcher: 607, vunna: 306, oavgjorda: 59, förlorade: 242.
Målskillnad: 2429 - 1951.
Den poängsumma som BBK spelat till sig är: 669.
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Seriesegrar: 1935-36, 1938-39, 1942-43, 1965-66, 1966-67, 1967-68,
1975-76,1980-81,1982-83 samt 1985-86.
Div. I-säsonger: 1987-88 (femteplats), 1988-89(degraderade), 2000-01
(sexa i grundserien och femma i Play Off, laget kvalspelade sig upp
denna säsong), 2001-02 (tvåa i grundserien efter IFK Kungälv och
femma i Play Off)
En säsong som vilande klubb: 1964-65.

BBK-ordföranden
Följande personer har varit ordförande i B1åsuts BK under de 70 åren:
1932-1934 - Arvid Johansson
1935-1941 - Harry Gustavsson
1941-1953 - Johan Gustavsson
1954-1956 - Göte Carlsson
1956-1957 - Egon Larsson
1957-1968 - John Bråberg
1968-2007 - Karl-Åke Berner

Stenåke O. Walltin 66 år, född värmlänning i Arvika. F.d.
sportchef på ELA (först Elfsborgs läns Annonsblad. numera
Elfsborgs läns Allehanda) under 23 år med start 1965. F.d.
allsvensk bandyspelare under 10 säsonger i AlK (Solna).
Katrineholms SK (två omgångar). Hammarby IF och lK Sirius.
I den senare föreningen SM-vinnare och målgörare 1961 mot
Edsbyns IF (3-1). Var också med om SM-finalförlust mot
Västerås SK 1960 (1-3 på mesostis) i samma förening. Båda
matcherna på gamla anrika OS-stadion i Stockholm. I övrigt
även allsvensk (dåtidens elitserie) ishockeyspelare en säsong i
värmländska Forshaga IF. Har även presteratfina insatser som
såvälfriidrottare,fotbolls- och basketspelare i sin ungdom. Idag
vice ordförande sedan sju år i Vänersborgs IF och dess
programansvarige och speaker sedan 34 år.
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Årskrönika 2002

Bästa gillebröder!
Att befinna sig på 1000 mils avstånd ifrån Er denna allhelgonaafton
förstärker just den känsla av samhörighet som är en av grundstenarna i
vårt nätverk. Att vara så oändligt långt från Era glada leenden och
värmande ryggdunkningar efter att ha läst årskrönikan får Er, känns i
skrivande stund tungt, men vittnar samtidigt om den längtan till
kamratskapet som är det finaste vi har i Gillet.

Förra högtidsstämman befann vi oss i filmens värld, ledsagade av Film
i Väst-direktören Tomas Eskilsson. Det blev en fascinerande expose över
hur snabbt och framgångsrikt filmskapandet utvecklats i vår region. Att
spelfilm har stor inverkan på omvärlden begriper man lätt när man får
höra att dagens svenska tonåring, i snitt, ser ofattbara 1,5 spelfilm per
dygn! Framgångarna fortsätter i Trollywood och i vintras flyttade
superstjärnan Nicole Kidman in med hela sin stab på Ronnums Herrgård
får att få bo värdigt och enskilt de tre månader som hennes filminspelning
varade. Inte nog med att hela hotellet stängdes får besökare utan området
runt parken avskärmades, så att ingen kunde få se en skymt av
filmgudinnan. Utom gillebrodern p-o Johansson fårstås. Han hyrde ut
hela badhuset i Vargön får att Nicole skulle kunna tvaga av sig allt puder
och filmdamm och ta en simtur utan att behöva trängas i bassängen.
Det är visserligen en gammal pojkdröm att få en hel simbassäng får sig
själv, men tänk vad tråkigt att alltid bada ensam. Nicole är lite slarvig
och glömde baddräkten.
P-O som är en riktig entreprenör sålde den på auktion och skänkte
pengarna till välgörande ändamål.
Väl inne i filmens förtrollade värld fortsatte Högtidsstämman med att
vår karismatiske ålderman styrde sina mörkklädda gillebröder med
samma fasta hand som Marlon Brando dirigerade sina mannar i
Gudfadern. Det blev en oförglömlig tillställning, till vilken vi längtade
tillbaka redan på vägen hem.

Efter ll:e september 2001 skulle inget bli som förr sades det, men
sanningen är väl den att världen där ute är sig tämligen lik ~ grym,
hänsynslös och hämndlysten. Utan egentliga bevis pekades den
muslimske fanatikern Bin Ladin ut som hjärnan bakom terrordåden på
Manhattan och till varje pris skulle han "rökas ut ur sin håla" som
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president Bush så målande beskrev det. I skydd av detta höga syfte
mejade USA ner Talibanregimen i Afganistan och har skaffat sig hela
västvärldens tillåtelse att gå in i Irak för att befria detta förtryckta folk
från dess grymme ledare Saddam Hussein. Det är visserligen kusligt att
se fanatiska diktatorer kuva sina undersåtar, men samtidigt måste man
inse att det inte är mycket som skiljer dagens korståg från de Arn
Magnusson deltog i för 800 år sedan. Och Bin Ladin, ja honom har vi
faktiskt ännu inte sett ens röken av. Det är väl en lika from som enfaldig
förhoppning att de värderingar vi på detta sätt prackar på omvärlden
gör mäniskorna lyckligare och att de människoliv som förspills i denna
ädla strid får sin belöning i en annan värld.

Euron infördes på nyårsdagen 2002. Sverige och Danmark står utanför
valutasamarbetet, men Finland gick med. EU som är till för att skapa
samhörighet och minska motsättningarna mellan de europeiska folken
tar givetvis ett rejält kliv åt det hållet med denna gemensamma valuta.
Svenska politiker blev i vanlig ordning lite byxis när beslutet skulle tas
och vill ha en dyr och uppslitande folkomröstning för att komma till ett
avgörande.

Astrid Lindgren har lämnat oss, men bara lekamligen förstås. Hon
kommer för oändlig tid att vara vår egen drottning i sagornas och
fantasins rike. I ett närbesläktat rike har mediemogulen Jan Stenbäck
kastat in handduken. I likhet med en annan svensk finansman, Ivar
Kriiger, gjorde han detta i Paris (stora) och finansvärlden höll andan
några dagar medan aktierna rasade. Katastrofen blev dock måttlig. Värre
har det under året brakat utfår med flaggskeppet Ericsson. Den som
köpte Ericssonaktier för 100.000:- för ett år sedan har mindre kvar än
han som samtidigt köpte Spendrups starköl för samma summa. Den
senare har nämligen tomglas till ett värde som är högre än vad Ericsson
pappren är värda idag. En och annan munterhet kan väl dessutom tänkas
att innehållet bibringat under året. Kanske något för gillebrodern Göran
Boman, tillika regionchef för systembolaget, att lansera i sin
marknadsföring. Göran, som för någon månad sedan, fick något aven
tankeställare när han och hustru Lisbet blev påkörda aven stolle som
var överförfriskad av just systembolagsprodukter.
Uddevallasonen Percy Barnevik, kanske den svensk som nått längst i
den nutida internationella finansvärlden, sparkades ut med buller och
bång när hans girighet blev för uppenbar. Närmare en miljard i pension
skulle Barnevik klå stackars ABB på och det blev för mycket även för
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de mest härdade finansvalpar. Det är dock ruskigt vad fallet blir tungt
ifrån så höga piedestaler.

Cancer av chips var årets giftlarm. Försäljningen gick ner en hel dag för
att strax därefter slå nya rekord.

Förutom att det varit ett ganska slätstruket val i år kom årets politiska
käbbel att handla om huruvida homosexuella ska få möjlighet att adoptera
barn. Hela ämnet gör ju att debatten måste bli märklig och beslutet, som
blev ett ja, togs som vanligt utan att man frågade dom för vilka beslutet
betyder mest - barnen. När vi nu är i dessa genetiska sfärer är det på sin
plats att rapportera risken att vara spermadonator. Denna tveksamma
välgärning har resulterat i ett domstolsutslag där donatorn efter tio år
nu krävs på underhållsbidrag. Så bäste gillebroder - se till att säden
hamnar inte bara i den goda jorden, utan också i den rätta! Obekymrad
över detta torde den 40-årige vänersborgare kunna leva, vars
donationsredskap befanns bryskt avkapat utan att han ens kunde förklara
hur det hela gått till. Så ytterligare ett råd: Håll huvet kallt!
Riksdagsvalet kom rätt mycket att handla om den dolda kamera som
avslöjade flera politikers njugga inställning till invandrare. Lokalt bjöd
folkviljans Lanestrand på den kryddan utan dold kamera. Hans påhopp
på romerna i Vänersborg tog hus i helsike och trots en klädsam bön om
förlåtelse i ELA, så var skadan redan skedd och kanske bidrog detta till
partiets kraftiga tillbakagång. Efter segslitna förhandlingar bildar nu
socialdemokrater och centern en ohelig allians som vi hoppas ska ge
Lilla Paris en stark politisk ledning.

Gillet har under året startat upp renoveringsarbeten i våra kära lokaler
på Kronogatan. Birger Sjöbergsgymnasiets bygglinje under ledning av
Jonte Ryrhed står för den varliga hanteringen av dessa lokaler som till
vissa delar är bevarade från tiden före branden 1834. En brand som
dock kom precis så nära, att potätera, som den dåvarande ägaren,
apotekaren Fröbergs farmor, hade på spisen, just blev lagom färdigkokta.
Phony Phokes fick Gillets ungdomsstipendium. Detta funksouIband har
haft flera nationella framgångar och är strävsamma och värdiga
representanter för den otroliga musikaliska kraft som vi har i kommunen.
En kraft som byggs upp av musikskolans fina arbete. Gillet som sedan
två år delar ut stipendier ur musikdirektören Elis Ullmans minnesfond
bidrar också förtjänstfullt att stödja vårt rika musikliv. Årets stipendiater
blev Magdalena Nilsson, trumpet och Samuel Eriksson, orgel.
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Edsmärren, kommunens eget stolta kulturpris tilldelades i år gillebrodern
Peter Johansson för hans idoga arbete att stärka banden mellan Namibia
och Vänersborg. Värdigare mottagare står ej att finna. Peter har ju också
genom sina böcker och TV-program skapat ett intresse för Vänersborg
och dess historiska söner som sträcker sig långt utanför kommungränsen
- applåd!
S-Gunnar Peterson som ständigt gör betydande insatser för staden
prenumrerar på ett eget utrymme i krönikan. Vid sidan av sina stads
och kyrkogårdsvandringar har han i år ordnat fotoutställning för gamla
kokhusare och tillsammans med förra kommunalrådet Hadar Karlssons
änka Ingegerd har han hunnit inviga Hadars Gång mellan Missionskyrkan
och kolerakyrkogården.
Annars måste herrar gillebröder förlåta, ty det gångna året har varit ett
kvinnornas år i Lilla Paris. Vad är en naturligare övergång till denna
presentation än att hålla fram hela Vänersborgs mest fantastiska Gille,
nämligen Inga-Britta Gille. Hon fick Zontaklubbens utmärkelse som
årets yrkeskvinna för sina insatser för unga kvinnor som hon stöder och
öppnar sitt hem för. Det finns väl hart när ingen gillebroder som inte
någon gång i skolan eller i politiken kommit i kontakt med denna
stridbara kvinna, eller kanske rent av vigts av henne.

Turistchefen Christina Jornevald och bankdirektören Gunilla Hogedal
är tillsammans med evenemangsexperten Eva Grennäs nästa generation
av initiativrika och kreativa tjejer i kommunens tjänst. "Kvinnlig Kvalite
i Sinnenas Vänersborg" var temat på ett arrangemang som kulminerade
med en utställning för kvinnliga affärsidkare och företagare på
Kulturhuset. Det var mycket uppskattat och man lyckades locka hit
besökande från när och fjärran. Meningen är att detta evenemang ska
återkomma årligen och Gillet önskar lycka till.
Emma Hamberg var här och höll en otroligt uppskattad tjejdag på MIC,
ungdomens musikkafe. Hon blev ju rikskändis när hon tillträdde som
chefredaktör på Vecko-Revyn. Nu har en annan vänersborgstjej, Caroline
Engvall, blivit rekordung chefredaktör för ungdomstidningen Frida.
Sommarkafeet Skogshyddan drivs från i år av 24-åriga Pernilla Ingvald.
Ung, dynamisk företagerska med framtidsvyer och som trots sin ringa
ålder gått den långa vägen via städ o disk. Hon förvaltar en
vänersborgsklenod, vilket hon är väl medveten om.
Vargötösen Annika Widell är en annan ung kreatör som det kan löna sig
för gillebröderna att hålla sig väl med, eftersom hon startat företaget
Mackmyra Svensk Whisky. Detta är ju en dryck i tiden och det vore väl
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på sin plats att vi bidrager till en hög efterfrågan på dessa ädla droppar.
Inte nog med att flickorna i år är bättre entreprenörer, dom är också mer
framgångsrika på idrottsbanorna. Detta är en utveckling som kan ha sin
grund i att tjejer springer mer än oss grabbar. Senaste vårruset deltog 9
024 tjejer!! Fortsätter man sedan med att Gunbritt Thoren totalvann sin
klass i O-ringen och att våra rugbytjejer överlägset vann SM-finalen
över Stockholm, så är det lätt att imponeras. Våra rugbytjejer Johanna
Norberg och Frida Ryberg är dessutom individuella stjärnor och deltager
båda i landslaget. Tjejbandyn har också framgångar och till årets
flickspelare i svensk bandy utsåg Svenska Bandyförbundet blåsuttjejen
Mia Birgersson.

Emellertid måste väl årets största idrottshändelse för gillebröderna ändå
anses vara den nya bandyläktaren. Aldrig har väl så många längtat så
länge för att få det lite drägligare. Nu ska vi väl ha så mycket ork och
hejarkraft kvar i slutminuterna, att IFK inte ska behöva få någon mer
sån snöplig uddamålsförlust som det blev i vintras i kvartsfinalen mot
Hammarby.

7 515 blev publikrekordet på isstadion när IFK planenligt visade Gripen
var skåpet ska stå. Kommunalråden passade på, inför den stora publiken,
att visa sig på styva linan i paråkning på sparkstötting. - en föreställning
där grace fick stå tillbaka för kämpaglöd.
Att ishockey kan vara så diplomatisk att Trollhättan och Vänersborg
skulle kunna enas om ett gemensamt lag kunde väl ingen tro. I varje fall
har varken spelets karaktär eller språkbruket kring matcherna något som
antyder detta. Nu har det i alla fall hänt och resultatet är Tvåstad Cobras
- lagom töntigt namn får att fastna i minnet. Nu gäller bara att se om
samverkanskrafterna är tillräckliga för att hålla ihop konstruktionen.
Gillet håller tummarna.
Mikael Werner tog guld i sprint-SM och visade på nytt att förra årets
gillestipendiat, Vänersborgs Roddklubb, fortsätter att skörda framgångar
av sitt fina ungdomsarbete.
En annan Mikael, Mikael Lund, vår superstjärna i segling var knappast
nöjd med slutplaceringen i Volvo Ocean Race, men han
uppmärksammades personligen för fina prestationer med Sjöö
Sandström Seamanship Awards och seglande vänersborgare kan än en
gång känna stolthet att vi har en så fin idrottsman i VSS.
Anders Svenssons stolpskott kom att bli en av de tydligaste
minnesbilderna från den fantastiska VM-turneringen i fotboll. Tänk ett
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så bra lag vi hade. Dom hade kunnat gå hur långt som helst. Lite oflyt
bara. Nu blev det stopp i kvarten.
Vid EM i friidrott skördades bättre lagrar - återigen med kvinnliga
förtecken. Kajsa Bergqvist vann höjdfinalen och vår nya tonårsstjärna,
Caroline Klyft, vann överlägset 7-kampen. Den underbara, glada och
spontana tjejen kommer vi att få se mycket av i svensk idrott. Christian
Olsson räddade den manliga äran genom sitt guld i tresteg.

Tänk om doping kunde inskränka sig till de oförargligheter som sker på
oljeberget. Dvs. vara en angelägenhet för publiken. Men icke så. Även
detta idrottsår har intaget av otillåtna medel för att förbättra
prestationsförmågan i många fall kommit att överskugga intresset för
de ärliga utövarna. Ludmila Engqvist som hela svenska folket tog till
sitt hjärta och till och med förärade utmärkelsen "årets idrottskvinna",
chockade oss alla när hon erkände att hon fuskat. Mest uppmärksammad
blev väl annars den tyskfödde spanjoren Johan Miilegg när han fråntogs
sina guldmedaljer i skidor vid vinter-OS i Salt Lake City efter
dopingavslöjandet. Otillåtet var väl också det som vår svenske ledare
för det engelska landslaget, Svennis Eriksson, gjorde med en TV-kändis
under ett täcke i London. Han var väl inte dopad, möjligen duperad.
Tänk att vara så himla bevakad att ett enda litet snedsteg resulterar i
spaltmil efter spaltmil av oförskämdheter. Men han står rakryggad i
motvinden och vägrar ge upp. Visst är han värd all beundran. En annan
Eriksson som är värd beundran men som nu lägger ner sin yrkesstav är
Leif, frisören. Efter 37 år i sin historiska salong på Edsgatan lämnar han
över till nya krafter och gillets tilltro står till efterträdarna som har
kulturvärden att förvalta.
Posten som också kämpar i en krympande ekonomi förändras ständigt
och i år har man stängt sina gamla kontor och gjort sig tillgänglig i
butiker och bensinstationer - gillet håller andan och gillebröderna
försöker hitta rätt med paket och brev.
Efter 81 år stänger Sveriges äldsta radioaffår, Herbert Andersson på
Residensgatan. Visste Ni förresten att Herbert var kusin med "Bus Andy"
Andersson som startade Greyhoundbussarna i USA. "Bus Andy" är
fömodligen den ende dalslänning som både har ett eget museum och
står staty i Nordamerika.
I tävlingen om Sveriges mest frånrymda fångelse tog Vänersborg hem
förstapriset med Östragård. Det gamla fångelset mitt i stan har ju inte
heller varit så populärt sen tjuvarna försvann därifrån. Nu har dock förre
bilhandlaren och gillebrodern Alvar Larsson tagit sig an detta viktiga
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kulturarv. Det känns tryggt. Där finns ju både känsla och pengar, så nu
kan vi luta oss tillbaka och se fångeIsets framtid an med tillförsikt. På
samma gata har äntligen Stora Bio lyfts från kommunens ansvar och
hamnat hos gillebrodern Dan Gustafsson. Dan har ju huserat i lokalerna
en lång tid och har precis de kvalifikationer som behövs för ett sådant
omhändertagande.

Invånarna i Vänersborg ökar med några hundra i år medan trollhätteborna
blir fårre. Dessutom klassades Vänersborg som en av landets bästa
studieorter av tidningen Studentliv. Därtill kan man lägga att Vänersborg
blev historiskt i akademian när den första doktorsdisputationen som,
någonsin i svensk universitetshistoria, genomförts utanför en
universitetsort, skedde på NÄL när Lars Ejerhed försvarade sitt arbete
om kirurgisk behandling av korsbandskador. Ja, ibland är det ingen hejd
på va bra vi är. Faktum är att jag i granskningen av alla EL-or t.o.m.
lyckats hitta en positiv artikel om sjukvården. Det sker ungefår en gång
på tusen. Nu var det en rikstäckande undersökning om stroke-vården
där NÄL fick högsta betyg. Grattis!
Det är således lätt att förstå varför invånarantalet växer och vårt Gille
blir större. När man dessutom nu kan ta sig hit furstligt i de nya Regina
tågen är det få som tvekar. Kanske rusningen blir ännu större sen den
nya kristusstatyn i marmorbetong kommit på plats nedanför
strandkyrkogården. Den får bilda en värdig inramning till den förre
åldermannen Sven Linds, krönikeluppäsarens pappa, gamla goda
histora: Det var ingen glädje med den sorgen sa käringen som grät vid
fel grav.

Teneriffa, allhelgonaafton 2002

Lars Salonen
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t
MINNESRUNOR 2002 - 2003

Under tiden juli 2002 t o m juni 2003 har 10 Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra
bortgångna Gillebröders minne.

Yrkesläraren Gösta Svensson, född i Vänersborg den 14 sep
tember 1924, avled i Vargön den 8 oktober 2002. Efter avslutad
skolgång genomgick han flera utbildningar, blev smidesmästare,
arbetade som bibliotekarie och avslutade med att bli yrkeslärare.
Han fungerade väl i sina olika funktioner vid bland annat Wargöns
AB, Västra Tunhems kommun, Vänersborgs kommun och Västra
Tunhems Borgarbrandkår.
Gösta Svensson hade ett djupt intresse för samhällsfrågor och
anslöt sig tidigt till Socialdemokratiska föreningen. Han var också
verksam inom TCO, ABF, PRO, nykterhetsförbund och
hembygdsföreningar. Trots djupt engagemang inom dessa grenar
av föreningslivet hann han också med att odla sina intressen för
sång genom att delta i sångkörer och för fotografering genom
omfattande fotodokumentation.
För sina insatser belönades han med olika utmärkelser, bland annat

från Brandkårsförbundet, Sveriges Sångarförbund, Göta Älvdalens Körförbund, Sveriges
Yrkeslärarförbund, Nykterhetsförbund och Hembygdsförbundet.
Inträdde i Gillet 1993.

Postområdeschefen John Vilhelm Gustavsson, född i Vänersborg
den 5 mars 1920, avled i hemstaden den 24 oktober 2002. Han
genomgick 6-årig folksskola och avlade därefter realexamen.
Senare studerade han olika ämnen vid Hermods och genomgick
ständigt olika interna utbildningar inom Postverket, där han
började arbeta 1938. Han gjorde sig snabbt känd för sin duglighet
och avancerade i stort sett under hela sin tjänstgöringstid inom
Posten och avgick med pension 1985 som Postområdschef med
placering i Trollhättan. Han tjänstgorde också i Alvesta, Malmö,
Torsby, Södertälje och Stockholm. Under hela 14 år pendlade
han varje vecka mellan Vänersborg och Östkusten - han ville
nämligen bo kvar och ha sin familj i Vänersborg. Det kan nämnas
att han föddes inne på Dalaborgsparkens område i det, numera
rivna, bostadshuset som fanns där. John Gustavsson intresserade
sig tidigt för samhällsfrågor och gick med i SSU på 1930-talet,

och var ledamot av Vänersborgs stadsfullmäktige på 1950-talet. Han deltog också i det fackliga
arbetet och var ordförande i dåvarande Statsanställdas Förbund samt valdes senare till ordförande
i den nordiska Postmästarföreningen. Han var i flera år studieorganisatör inom PRO, och fungerade
som sekreterare i Idrottshistoriska Föreningen. Han fungerade också som ordförande i en av
Vänersborgs bostadsrättsföreningar. När Blåsuts Bandyklubb bildades var han en av initiativtagarna
och han också deltog i anläggandet aven plan i den stadsdel som han gillade så högt.
Inträdde i Gillet 1985.
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Lantbruksdirektören Curt Georg Hellsten, född i Falun den 18
juli 1916, avled i Vänersborg den 5 maj 2003. Han avlade student
examen i Falun 1935 och examen vid Tekniska Högskolan,
avdelning lantmäteri, 1941. Han tjänstgjorde sedan vid
Lantmäteristaten 1941-1961 med placeringar i Falun, Mariestad,
Ekshärad och Uppsala - vid den senare vid specialenheten. År
1961 blev han lantbruksdirektör i Uppsala och förflyttades till
samma tjänst i Vänersborg 1966, för att pensioneras 1981.
Curt Hellsten anlitades ofta för allmänna uppdrag. Så var han
bland annat förhandlare åt staten för förvärv av mark för militära
övnings- och skjutfält, förhandlare åt Naturvårdsverket för statens
förvärv av naturreservat, bland annat Komossereservatet i
Älvsborgs och Jönköpings län, samt förrättningsman för bildande
av fiskevårdsområden.
Curt Hellsten deltog tidigt i fackligt arbete, men senare i livet tog

andra intressen över. Vintertid var det curlingen som blev hobbyn nummer ett och på somrarna var
det trädgårdsbruk och fiske på torpet i Bohuslän som lockade mest. Han var mycket intresserad av
idrott och efter pensioneringen var han bland annat styrelseledamot i IFK Vänersborg samt
Curlingklubben. Han var också medlem i Vänersborg-Brätte Rotaryklubb och dess president 1974
75. För sina insatser i det allmännas tjänst belönades Curt Hellström med RNO.
Inträdde i Gillet 1986.

Köpmannen Evert Lundborg, född i Vänersborg den l december
1921, avled i hemstaden den 25 februari 2003. Efter avlagd
realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk 1938 och
studier vid Philip Holmqvists Handelsskola i Göteborg, inträdde
han i familjeföretaget Lundborgs Herrekipering, som hade startats
av fadern Eric Lundborg 1913. Evert och brodern Sten övertog
företaget år 1956.
Evert Lundborg var en högt uppskattad föreningsmänniska i bland
annat Vänersborgs Par Bricole, Lions Club, Vänersborgs
Badmintonklubb, Vänersborgs Gymnastikförening och KFUM.
Han var också en synnerligen omtyckt och uppskattad medlem
av Vänersborgs Söners Gille, där han under många år var medlem
i styrelsen och beredningsnämnden. Han var också innehavare
av Gillets medalj.
Under senare år ägnade Evert Lundborg mycket av sin tid åt sina

barnbarn, vars goda kompis han blev. De gav varandra mycket glädje och kärlek, inte minst vid
samvaron i sommarhuset på Nordkroken.
Inträdde i Gillet 1942.
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Museiteknikern Leif Bonde, född i Kristinehamn den 4 januari
1940, avled i Vänersborg den 9 mars 2003. Efter avslutad
skolgång utbildade han sig til! dekoratör och arbetade bland annat
vid varvet i Lysekil innan han flyttade till Vänersborg. Han
anställdes vid Vänersborgs Museum, där han bland annat hade
til! uppgift att bygga upp vandringsutställningar som skulle gå ut
till kommunerna i Älvsborgs län. I mitten av I980-talet arbetade
han som sakkunnig och rådgivare vid länsmuseets kulturlager
och var dessutom ansvarig för tekniska och säkerhetsmässiga
frågor. Hans insatser rönte stort intresse långt utanför regionens
gränser. Han betroddes också med tunga uppgifter vid
ombyggnaden av museets lokaler i Vänersborg samt vid
uppförandet av Lödöse museum under början av I990-talet. Under
slutet av sin verksamma tid arbetade han med brandsäkerheten
för kyrkor, vilket blev till ett mycket uppmärksammat och

uppskattat pionjärarbete. Leif Bondes stora fritidsintresse var hembygdskulturen och han var djupt
engagerad i hembygdsfrågorna i Västsverige. Han var Hembygdsrörelsens kontaktman i Dalslands
Hembygds- och Fornminnesförbund och Västergötlands Hembygdsförbund.
Inträdde i Gillet 1985.

Författaren Uno Palmström, född i Vänersborg den 9 augusti 1947,
avled i Stockholm den 27 april 2003. Han avlade studentexamen
vid Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg 1966, genomgick
Journalisthögskolan i Göteborg och arbetade därefter som
journalist vid GT mellan åren 1971 och 1976. Därefter arbetade
han på bokförlagen Askild & Kärnekull och Arbetarkultur för att
därefter övergå till Ny Dag som journalist. År 1984 började han
som frilansredaktör på bokförlaget Prisma, där han blev kvar i
över 15 år. År 1992 blev han förlagschef där. Han arbetade upp
förlaget till att bland annat bli störst i landet inom facklitteratur.
De sista åren var han chefredaktör för tidningen Svensk
Bokhandel. Uno Palmström var väl känd för goda insatser inom
förlagsvärlden, men känd och omtyckt av den stora allmänheten
blev han först och främst som deckarförfattare. Hans första bok
hette Kuppen och sedan följde ytterligare 8 böcker innan

förlagsarbetet krävde all hans tid. Han översattes till norska, danska, tyska och ryska. Han skrev
också ungdomsböcker tillsammans med författaren Hans Erik Engqvist i Brålanda.
Uno Palmström var medlem i Svenska Deckarakademien och Föreningen Kriminalförfattare i
Stockholm.
Inträdde i Gillet 1976.
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Tandläkaren Sven Dimberg, född i Stenstorp, Skaraborgs län, den
21 december 1914 avled i Vänersborg den l juni 2003. Han avlade
studentexamen i Skara 1936 och tandläkarexamen i Stockholm.
Därefter tjänstgjorde han som tandläkarassistent i Fagersta. År
1943 flyttade han till Vänersborg, där han övertog en
tandläkarpraktik vid Edsgatan 27.
Sven Dimberg var medlem av Frimurarna och nådde åttonde
graden. Han var medlem i Västgöta-Dals Tandläkareförening där
han innehaft uppdragen som kassör och sekreterare. Han var
också medlem i Lions Club där han varit sekreterare. Hans stora
fritidsintresse var sommarstugan i Torseröd vid Bokenäs i
Bohuslän.
Inträdde i Gillet 1987.

Produktchefen Gunnar Josefsson, född i Vänersborg den 14
januari 1931, avled i hemstaden den 6 juli 2003. Direkt efter
avslutad skolgång fick han anställning inom Wulf-koncemen som
kontorsbud. Efter två år blev han ordermottagare, och 1956
övergick han till att bli ansvarig för axel-reservdelar. År 1961
avancerade han till posten som produktchef med ansvar för
företagets axel- och säljsortiment. Under 1978 köptes bolaget upp
och fick namnet Hahn Nordiska AB, som sedermera övergick till
Alko Kober AB. Gunnar Josefssons arbetsuppgifter var dock
desamma som tidigare, och 1988 avslutade han sin anställning
och gick i pension.
Gunnar Josefsson hade många fritidsintressen, främst långa resor,
frimärkssamlande och dans.
Inträdde i Gillet 1965.

Inspektor Carl-Erik Mångberg, född i Vänersborg den 28 augusti
1923, avled i Hallsberg den 23 juli 2003. Han avlade realexamen
1939 och studentexamen 1942 vid Högre Allmänna Läroverket i
Vänersborg. Direkt efter studierna sökte han till en av Statens
Järnvägar anordnad stationsskrivarkurs. Efter test och intervju i
Stockholm antogs han, och inom företaget kom han sedan att verka
fram till sin pensionering 1988. Han placerades vid
Trafikavdelningen och första stationersingsort var Falköping.
Därefter förflyttades han till Töreboda, Stockholm, Göteborg och
Herrljunga för att 1945 slutligt placeras i Hallsberg. - Hallsberg
var en av de platser som vi inom SJ kallade förvisningsorter,
avslöjade han en gång, Men vill man trivas, så gör man det också,
tillade han. Och trivdes där, det gorde han.
Carl-Erik Mångberg var en intensiv föreningsmänniska och var
medlem i bland annat Odd Fellow och Röda Korset; deltog i det

kyrkliga arbetet och var bland annat ledamot i Hallsbergs kyrkoråd sedan 1973 samt kyrkvärd
sedan 1977. Han var också under 1960-talet ledamot i Hallsbergs köpings socialnämnd.
Vid sidan av allt arbete inom SJ och föreningslivet hade han bokbinderi som en hobby, en annan
var att konstruera korsord till Kyrkans Tidning.
Inträdde i Gillet 1966.
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Cementfabrikören Nils Holger Valdemar Palmström, född i
Vänersborg den 17 mars 1910, avled i hemstaden den 5 augusti
2003. Efter avslutad skolgång och en del olika anställningar
började han, liksom brodern Herbert, arbeta i Vänersborgs
Cementgjuteri, som fadern Oskar hade startat på Lilla Vassbotten
i Vänersborg. År 1954 övertog bröderna företaget och inledde
ett intensivt och hårt arbete för att snabbt utveckla det. De lyckades
också att genom ärlig marknadsföring och hög kvalitet på
produkterna skapa ett solitt företag med det allra bästa rykte. När
trafiksituationen i centrala Vänersborg tvingade fram utrymme
för den så kallade Vassbottenleden, måste de emellertid lägga
ned företaget.
Nils Palmström blev genom sitt stora intresse för och sina
ingående kunskaper om det gamla Vänersborg en ofta anlitad
expert på området. Han ställde alltid upp och berättade om vad

som varit, om släkter, personer, händelser och verksamheter, glada och sorgliga historier. Och de
som inte frågade och som begick misstag, de fick räkna med att Nils hörde av sig. Han var i
ungdomen en god simmare och vattenpolospelare representerande IFK. Han var medlem i
Karnratveteranerna och Vänersborgs Idrottshistoriska Förening. I Vänersborgs Söners Gille, som
drog stor nytta av hans kunskaper, var han hedersledamot.
Inträdde i Gillet 1952.

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

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

(Anita Hallden)
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Födelse- Inträdes-
år år

1954 86
1963 95
1935 75
1920 96
1966 80
1965 78
1944 58
1968 78
1923 58
1945 01
1968 99
1948 75
1951 95
1956 76
1945 94
1947 88
1950 00
1940 74
1940 92
1926 00
1917 43
1923 80
1944 97
1940 74
1957 88
1923 83
1963 83
1945 55
1937 99
1915 51
1946 84
1949 85
1950 98
1951 89
1912 83
1977 83
1953 74

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

Hedersledamot: Wahlin, Carl-Viking

ABELSON, ROLF, Vänersborg .
ADOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg ..
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg ..
AHLBERG, ANDERS, Servicetekniker, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem .

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Gilleskrivare ..
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem .

* AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .
AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg ..
ALBINSSON, ANDERS, Servicetekniker ..
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ..
ALFREDSSON HÅKAN, Vänersborg ..
ALFREDSSON, LARS, Bovallstrand .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg ..
ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Vänersborg .
ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg .

* AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Vänersborg .

** ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg ..
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .
ANDERSSON, BERNE, Vänersborg .

* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ..
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ..

* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
ANDERSSON, CLAES GÖRAN, Tapetsör ..

** ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg .
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, Brålanda .
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Vänersborg ..
ANDERSSON, JENS, Vänersborg ..
ANDERSSON, JOHAN, Täby .

* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef ..
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Har Du en personlig Bankman?

Vill du ha en egen kontakt på banken?
Någon som sätter sig in i din och familjens ekonomi, ser

helheten och kan hjälpa dig i frågor som har med sparande,
finansiering, låneskydd, försäkringar m.m. att göra.

När du behöver hjälp eller funderar över någonting, vet du vem
du ska kontakta. Du som har en Personlig Bankman, får också
automatiskt del aven rad andra förmåner.
Hör av dig, så berättar vi mer om vad det betyder att ha en

Personlig Bankman i Nordea

Välkommen!

Nordea-
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ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ..
ANDERSSON, LARS-OLOF, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .

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

ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby ..
ANDERSSON, STIG, Vänersborg .

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg ..
ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg ..
ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg ..
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ..
ANDREEN, FREDRIK, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors .
ANDREEN, ROBERT, Vänersborg .
ANGSEUS, TAGE, l:e polisinspektör, Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ..
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön ..
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan ..
ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg .
ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, HudiksvaII .

* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
* BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ..

BACK, KURT, Pensionär, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg .
BENGTSSON, BENGT ÅKE, Distriktschef, Vänersborg .

* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ..
BENGTSSON, ROLF, Överläkare, Vänersborg .
BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings backa .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg, ständig medlem .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, LARS, Marknadschef, Vargön ..
BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGENHEIM, KLAS, Lund .

1925
1944
1942
1972
1940
1945
1926
1912
1919
1928
1926
1936
1938
1918
1936
1932
1949
1928
1950
1950
1971
1942
1976
1924
1942
1942
1964
1936
1943
1950
1952
1949
1921
1927
1932
1934
1931
1956
1957
1956
1934
1939
1936
1968
1945
1967
1950
1970

82
81
90
97
80
01
80
82
35
76
94
94
94
45
87
88
00
83
75
83
99
82
99
75
90
90
90
90
98
98
96
75
81
60
73
63
93
83
89
97
76
03
97
68
00
02
94
96
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Stig Persson

SP Contract AB
Nygatan 90
462 32 Vänersborg

Tel. 0521-61090
Fax 0521-62277
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

Ståhlbergs Plåtslageri
Tenggrenstorpsvägen 17

462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16. Fax 0521-642 45

HAVIM' A~M kAlrAA'1IT
(AU ,,' 'SO for IM{tAMt kely!

Prinsfrisersalong
Kungsgatan 17, Vänersborg
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BERGER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem .
* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ersättare i styrelsen (1995) ..

BERGER, MAGNUS, Lund ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem ..
BERGER, NIKLAS, Vänersborg ständig medlem ..

* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg ..
* BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERNLING, JOACHIM, Advokat, Vänersborg .
BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg .
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg ..
BERNTSON, BERNT, Estationsinspektor, Vänersborg .
BERTZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ..
BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg ..
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJÄRUDD, MATS, Halmstad .
BJÖRENDAHL, LARS, Kanslichef, Vänersborg ..
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn ..
BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Regiondirektör, Göteborg .
BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Vänersborg ..

* BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (2002) .

* BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
* BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .

BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara .
* BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ..
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg ..
BLOM, TOMAS, Vänersborg .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

* BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .
* BLOMGREN, LARS, Kommunalråd, Vänersborg ..
* BLOMGREN, MATS, Vänersborg .
* BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .

BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön .
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .
BOBERG, MARKUS, Studerande, Vänersborg ..

* BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem ...
BOHLIN PONTUS, Civ. ing., Huddinge ..
BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Torslanda .
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
BOMAN, MERRIL, Direktör, Stockholm .
BONDE, MIKAEL, Försäkringstjänsteman, Vänersborg ..
BONDESON, CHRISTER, Hovås ..

1974 76
1943 55
1967 76
1970 76
1973 98
1937 72
1930 48
1933 96
1950 80
1942 80
1960 99
1957 97
1922 89
1916 82
1926 84
1938 75
1918 85
1918 83
1945 98
1945 88
1948 82
1938 00
1968 94

1927 54
1929 54
1953 77
1939 97
1926 60
1929 80
1965 95
1964 98
1973 83
1912 54
1941 77
1960 77
1908 77
1939 94
1982 87
1946 92
1972 87
1923 55
1968 95
1973 00
1948 94
1953 90
1966 02
1941 02
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Sture Carlssons Bil AB
Östra vägen 18, 462 32 Vänersborg. Telefon 0521-611 11

www.sturecarlssonbil.se

Öppet vardagar 9-18, lör 10-13. J...
MITSUBISHI

MOTORS

exgert
Vi är vad vi heter

Edsgatan19 c Vänersborg. Tel 0521-14700

VÄLKOMMEN
till en bra livsmedelsbutik

i centrum
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BORGLIDEN, INGE, Vänersborg .
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
BRÄNNLUND, FRANK, Vänersborg .
BYSTRÖM URBAN, Kriminalvårdare, Vargön ..

* BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .

* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg .
CARLEN, BENGT, Vänersborg .
CARLSSON, ALLAN, Frändefors .
CARLSSON, ENAR, Lärare, Vänersborg ..
CARLSSON, INGE, F.d. Landstingsdirektör, Vänersborg ..
CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön ..
CARLSSON, ROGER, Vargön ..
CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg ..
CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg ..
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .
CEDERQUIST, PÄR, Kommunjurist, Vänersborg ..
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg ..
CRANTZ, CURT GÖRAN, PoJ.mag, Vänersborg ..
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg ..

* DAFGÅRD, BENGT, Arbets!' Vänersborg ständig medlem ..
* DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby .

DAHLBOM, ERIK, Vänersborg .
DAHLBOM, MATS, Kommunjurist, Vänersborg ..

* DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ..
DAHLGREN, EBER, Vänersborg ..
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors .
DAUNIUS, CARL, Överläkare, Vänersborg ..
DAREFELT, GÖSTA, Vänersborg .

* DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..
* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg ..

DAVIDSSON, ROLF, Vänersborg .
DRUFVA, ULF, Vänersborg .
DUELL, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg ..
ECKERWALL, ÅKE, Iloilo ..
EDBERG, PEO, Göteborg .

* EDVARDSSON, GUNNAR, Vänersborg .
EILERTSSON, NILS, Åklagare, Vänersborg .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda .

** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Varberg ..
** EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg

innehavare av Gillets medalj (1995) .
EK, LARS-ANDERS, Teologie kand., Lidköping .
EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg .

* EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .

1936 94
1942 91
1927 91
1953 03
1962 97
1946 67
1976 85
1932 67
1947 83
1940 98
1924 99
1929 98
1959 96
1943 96
1957 96
1942 96
1933 90
1944 99
1926 86
1958 90
1927 94
1939 50
1919 67
1971 99
1964 02
1918 55
1926 89
1945 85
1965 67
1948 97
1935 01
1928 01
1957 71
1938 64
1935 96
1950 97
1928 01
1934 99
1948 OJ
1916 71
1934 02
1958 83
1919 44

1924 50
1954 83
1946 97
1935 73
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Vi utför under ansvar alla slag av
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EKHOLM, HÅKAN, Frändefors ..
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg ..

* EKLIND, LARS, Överstelöjtnant, Linköping ..
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ..
EKMAN, GUNNAR, F.d. Rektor, Vänersborg .

* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ..
* EKSTEDT, THOMAS, Bitr. områdeschef, Råå ..

EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .
ELGH, LARS-ERIK, Vänersborg .
ELIASSON, VERNER, Reservdelschef, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg ..
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg ..
ENGELIN, BERTIL, Sotaremästare, Mariestad ..

* ENGLUND, CLAES, Agronom, Lidköping .
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem .

* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla, ständig medlem ..
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .

* ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Uddevalla ..
ENGLUND, OSKAR, Lidköping, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Civ.ing. Lidköping, ständig medlem ..
ENGLUND, TEODOR, Lidköping, ständig medlem .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön ..

* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
ERICSSON, BENGT, Målaremästare, Hamburgsund ..
ERICSSON, BOO, Fritidspedagog, Skövde .

* ERICSSON, GUNNAR, v., Portvakt, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRIK, Järfälla ..
ERIKSSON, INGE, Vänersborg ..
ERIKSSON, JOHAN, Trollhättan ..
ERIKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg ..
ERICSSON, JOHAN F., M.BA, Vänersborg ..

* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ..
ständig medlem, Gillevärd. Innehavare av gillets medaij (2000) ..
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg ..
ERICSON, LEIF, Vargön .
ERIKSSON, MATS, Kammaråklagare, Sävedalen ..
ERICSSON, MICAEL, Vänersborg .

* ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg ..
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .
ERIKSSON, RUNE, Uddevalla .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .

* ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg .
ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg ..

1951 98
1963 87
1957 74
1937 80
1928 01
1949 74
1951 65
1943 80
1930 75
1947 98
1920 89
1922 89
1940 75
1922 89
1943 47
1981 82
1949 49
1966 66
1939 47
1983 83
1977 82
1985 85
1935 85
1939 90
1944 54
1941 80
1930 99
1939 02
1918 66
1964 97
1946 96
1973 93
1929 98
1966 66

1939 54
1928 94
1939 02
1967 99
1969 02
1932 64
J938 88
1936 02
J940 92
1921 58
1925 98
1941 97
1929 93
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ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala .
* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .

FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Landvetter ..
FAGERSTRÖM, ÅKE, Musiklärare, Vänersborg .
FALK, CLAS, Arbetsledare,Vänersborg ..
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg ..

* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg ..
FAST, GUNNAR, Major, Boden ..

* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ..
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg .
FLINK,BENGT, V Frölunda ..
FLOBERG, TOMMY, Skyddsförare, Vänersborg .

* FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg ..
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal ..
FORSHALL, LEIF, Spånga .
FREDMAN, EGON, Vänersborg ..
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg .

* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ..
* FREDRIKSSON, MATS, Köpman, Göteborg ..

FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck .
* FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .

FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg ..
* FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla .

FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm .
* FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ..
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ..
* FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna ..

FURBO, MATTIAS, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg ..

* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg ..
GADD, ROLF, Uddevalla .
GELANG, PELLE, Civilingenjör, Vänersborg .

* GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Tollhättan .
* GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ..

GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg ..
* GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ..
* GRANAT STELLAN, Antikvarie, Uddevalla innehavare av gillets

medalj (1998) ..
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ..
GRANQVIST, KJELL, Vargön ..
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön ..
GRANSTRÖM, LARS, Kylmontör, Vänersborg ..
GRAUMANN, GUNNAR, Lund ..

* GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma ..
GRÖNROS, BERNT, Vänersborg ..

* GULZ, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .

1923 88
1925 70
1940 90
1966 89
1939 98
1970 97
1935 83
1942 66
1948 83
1926 74
1929 84
1947 94
1936 85
1961 94
1953 77
1934 84
1942 02
1929 90
1970 83
1940 68
1922 76
1956 94
1923 69
1956 94
1916 71
1945 98
1945 67
1927 67
1922 67
1972 94
1944 87
1939 71
1930 02
1945 99
1918 66
1939 77
1936 90
1920 55

1948 77
1938 94
1932 97
1948 91
1963 99
1933 93
1932 60
1963 99
1939 54
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GUSTAFSSON, DAN, Socionom, Vänersborg ..
* GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ..

GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla ..
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHAN, Civ. ekonom, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, HelT, Frändefors ..

* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LENNART, Vargön .

* GUSTAFSSON, PAUL, Frändefors .
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, SONNY, Vargön .

* GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg ..
GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg ...
GÅRDEHALL, PER, Studerande, Vänersborg ..
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla ..
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

* HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg ..
ständig medlem. Kassafogde. Innehavare av gillets medalj (2000) ..

* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan ..
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg ..
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg ..
HALLBERG, LEIF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg .
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ..

* HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ..
* HALLQVIST, ARNE, Agronom, Vänersborg ..

HALLQVIST, INGVAR, Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg ..
HAMMARSTRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg ..
HANSSON, H O, LENNART, Personalman, Vänersborg .
HANSSON, JAN ERIK, Vänersborg ..
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg ..
HANSSON, LEIF, Bandhagen ..
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .

* HARLITZ, GUNNAR, sjöing., Vänersborg, ständig medlem ..
* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..

HARRING, TORD, Hönö .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ..
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg .

* HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ..
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg .

1947 02
1937 77
1926 90
1947 94
1961 99
1958 92
1944 71
1929 99
1935 66
1930 88
1946 03
1918 55
1936 92
1937 90
1919 82
1945 97
1978 99
1920 94
1932 96
1926 94

1941 53
1946 68
1944 87
1926 93
1941 82
1944 94
1948 96
1931 86
1954 94
1945 76
1917 67
1954 01
1951 84
1966 83
J918 87
1947 96
1950 02
1965 92
1929 79
1932 84
1940 64
1943 64
1940 95
1929 82
1938 93
1945 76
1938 85
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En stark förbindelse
världen över

VBG, världens ledande tillverkare av släpvagnskopplingar
for tunga fordon. Koncernen har idag dotterbolag i Sverige,
Tyskland, USA, Norge och Danmark. Släpvagnskopplingar
var VBG:s första prdukt och lade grunden for foretagets
framgångsrika utveckling, där numera också Ringfeder ingår.
Produktprogrammet består även av vändskivor, Onspot
automatiska snökedjor, Armaton flakstolpar samt Ringfeders
axelkopplingar och ringfjädrar - alla produkter med kvalitet
och egenskaper utöver det vanliga, som uppskattas av
miljontals användare världen över.

I~rnl
VBG AB (publ), Box 1216,46228 Vänersborg
Telefon 0521-2777 00, telefax 0521-27 77 99

www.vbgab.com



HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv .
HEDBERG, FRANK, Vargön .
HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg .

* HEDEN LASSE, Borås .
* HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg .
* HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .

HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg ..
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg ..
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg .

* HELLMAN, ANDERS, Vänersborg ..
* HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg ..

HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg ..
HERMANSSON, JAN, Teol.dr., Lund ..
HERNEK, AXEL, Uddevalla ..
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ..
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
HJALMARSSON, GUNNAR, Aukt. Revisor Vänersborg ..

* HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg .
HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem ..
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön ..
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg ..
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .

** HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HÅKANSSON, STEN, VD, Mellerud ..
HÅRD, ÅKE, Malmö .

* HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ..
HÖGBERG, JERKER, Vänersborg .
HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg .

* HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla ..
* HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala ..

HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg ..
* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ..
** IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .

IDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla ..
INGVALD, BO, Brandman, Vänersborg ..
ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg ..
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .

* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
* JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ..

JACOBSSON, MIKAEL, Göteborg .
* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg .

JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg .
* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .

1929
1935
1950
1934
1941
1943
1949
1957
1924
1934
1955
1930
1957
1968
1949
1919
1931
1939
1962
1957
1927
1996
1944
1937
1920
1953
1923
1945
1923
1921
1951
1925
1922
1944
1926
1934
1932
1936
1965
1932
1964
1941
1920
1939
1966
1936
1933
1938

83
79
97
57
95
76
96
92
90
95
73
64
81
94
91
Ol

82
79
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76
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83
75
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53
92
01
77
02
95
64
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JANSSON, GUNNAR, Managing diretcor, Växjö .
JANSSON, STIG, Ingenjör, Frändefors .

* JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vänersborg .
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg ..
JENHALL, EVERT, Ingenjör, Vargön ..
JENHALL, ROBERT, Vargön .

** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem ..
" JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem .
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
* JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda ..

JODLOVSKY, CONSTANTIN, Direktör, Vänersborg ...
* JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem ..
" JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem .

JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Göteborg ..
JOHANSSON, BENGT, Vargön .
JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm .
JOHANSSON, BENGT, Vänersborg .
JOHANSSON, BJÖRN, Göteborg ..
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg .
JOHANSSON, GERHARD, Officer, Såtenäs .

* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ..
JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Trollhättan .
JOHANSSON, GÖSTA, Ekonomichef, Vänersborg ..
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg ...
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ..
* JOHANSSON, INGVAR, Byggnadsnickare, Vänersborg ..

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg ..
* JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .
** JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ..

JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, KENT, Vänersborg .
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg ..
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ..
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg ..
JOHANSSON, LARS-ERIK, Vänersborg ..
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön ..

* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg .
JOHANSSON, PETER, l:e Antikvarie, Vänersborg ..
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem ..

1935
1946
1947
1927
1945
1938
1963
1913
1941
1943
1947
1950
1940
1954
1927
1941
1945
1937
1937
1963
1959
1939
1976
1950
1970
1946
1933
1931
1935
1925
1947
1928
1918
1937
1937
1927
1937
1939
1955
1944
1934
1936
1930
1962
1942
1942
1963
1973

01
99
78
89
85
03
02
30
64
64
64
77
99
76
76
98
96
97
03
93
76
96
76
94
80
66
98
93
83
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92
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55
92
76
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86
95
95
96
86
96
99
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72
90
76
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JOHANSSON, RICKARD, Officer, Stockholm .
JOHANSSON, ROGER, Försäkr. tjänsteman, Vänersborg .
JOHANSSON, ROY, Projektledare, Vänersborg .

* JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ..
JOHANSSON, STIG-ARNE, Vargön .
JOHANSSON, STURE, Vänersborg .
JOHANSSON, SUNE, Arkitekt, Brottby ..

* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN-OLOF .
JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg ..
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Vänersborg ..

* JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ..
JOHANSSON, TOMMY, Vänersborg .
JOHNSON ARVID, Vargön ..
JOHNSON, ULF, Vargön .

t* JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem ..
* JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg .
* JONSSON, BENGT, R.., Professor, Solna .

JONSSON, BERTIL, Vänersborg .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön ..
JONSON, GUNNAR, O., Uddevalla .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg .
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg ..
JONSSON, TAGE, l:e Postiljon, Vänersborg ..
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg ..
JOSEFSSON, KENT, Vänersborg .
JOSEFSSON, LARS OLOF, Vänersborg ..
JOSEFSSON, LENNART, Ekonomisekr, Vänersborg ..
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Vänersborg ..
JOSEFSSON, THOMAS, Vargön .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg ..

* JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ..
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÄRPVIK, CURT, Vänersborg .
JÄRPVIK, DANIEL, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg ..
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. FröIunda ..

* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem .
KARLSSON, EDUR, Stigtomta .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg ..
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg ..
KARLSSON, GÖSTA .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg ..

* CARLSSON, INGVAR, Avd. förest, Vänersborg .
* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem ..

1966
1952
1943
1944
1921
1937
1943
1937
1926
1950
1940
1932
1957
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1962
1939
1917
1930
1934
1920
1931
1963
1952
1918
1973
1964
1945
1939
1948
1941
1966
1972
1931
1947
1946
1977
1932
1919
1941
1944
1932
1915
1932
1926
1942
1924
1939
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Det är premiär för nya Opel Signum. En ny slags bil,
där allt från den exklusiva designen, till de dynamiska
köregenskaperna och den flexibla interiören gör den
unik. Så omsorgsfullt utformad att varje resa blir en ny
komfortupplevelse, helt i en klass för sig.

Företagspaket från ca 9.400 kr
• EGC • Radio CDR-200S • Farthållare

Förmånsvärde 1.746 kr/månad
Baserat på 52% marginalskatt 2003.
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Nya Opel Signum. Pris från ca 228.000 kr.
Nya Opel Signum. Välj mellan 2.2, 2.0T och 3.2 V6 {bensin} samt 2.2 Dl! och 3.0 VS COTI (diesel). Standardutr. omfattar bl. a. ett flexibelt sätessystem,
Interactive Driving System (JOS), förtängd hjulbas, 6 krockkuddar, aktiva nackskydd och 12 års rostskyddsgaranti. Bränsleförbr. bl. körn. 6,3-10,71/100
km, CO, 170-256 g/km. MiJjöklass 2005-2000. Bilen på bilden är extrau1rustad. www.opel.se



KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
KARLSSON, KENT, Kriminalkommissarei, Trollhättan .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg ..
KARLSSON, LEIF, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem ..
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg .
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem .
KARLSSON, PETER, Vänersborg ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .

* CARLSSON, STIG, Smögen .
KARLSSON, SVEN, I:e posti]j., Vänersborg .
KARLSSON, SÖREN, Direktör, Vänersborg .
KARLSSON, TAGE, Vänersborg .

* CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .

* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
* KJELLSSON, DAN, Vänersborg .

KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg .
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .

* KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg ..
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg .
KNUTSSON, FREDRIK, Göteborg .

* KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ..
KORITZ PETER, Läkare, Vänersborg .
KORSE, KARL-GERHARD, FilJic., Vänersborg ..

* KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg ..
KRATZ, HANSÅKE, Resebyråchef, Vänersborg .
KRISTENSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga ..
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg ..

* LARSSON, ALF, Stationsmästare, Göteborg ..
LARSSON, ALVAR, Direktör, Vänersborg .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem ..
LARSSON, ARNE, Ingenjör .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ..
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg .
LARSSON, DAVID, Vänersborg ständig medlem .

* LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .
* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna ..
LARSSON, JAN-OLOV, Åkeriägare, Vänersborg ..
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem ..

* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa ..
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Ny lokal, nytt 'föl1etagsnamn, samme gamle Råkan!
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* LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .
LARSSON, LEIF, Vänersborg ..
LARSSON, LEIF, AV-chef .
LARSSON, MATS, Vänersborg ..
LARSSON, OLA, Verkstadschef, Frändefors ..
LARSSON, PER ARNE, Vänersborg ..

* LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem .
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd, Vänersborg .

* LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, l:e ålderman
Innehavare av gillets medalj (1990) .

* LARSSON, SVEN, A, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg ..
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg ..
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg .
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg ..

* LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
* LARSSON, ÅKE, Vänersborg ..

LAUDON, ANDERS, Ed. Skolläkare, Vänersborg ..
LAURELL, BO, Lagerchef, V. Frölunda .
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .
LEVÄN, OLOF, Ingenjör, Trollhättan ..
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .

* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg .
LIND, JESPER, Vänersborg .

* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum .
LINDAHL, HANS OLOF, Vänersborg .

* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör ..
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ..

LINDBERG, JAN, INGE, Ingenjör, Ludvika .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .
LINDBLOM, HANS, Vänersborg ..
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem .

* LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem ..
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm ..
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

* LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg .
* LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ..
* LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .
* LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg .

LINDQVIST, LARSERIK f.d. Kommunaldirektör .
LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg ..

* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig ..
LINNARSSON, LENNART, Vargön ..

* LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa ..

1914 74
1948 96
1947 01
1947 94
1965 03
1953 00
1924 56
1951 94

1935 57
1929 70
1914 75
1932 87
1947 95
1931 95
1927 77
1944 77
1932 01
1935 79
1920 85
1924 93
1948 95
1948 54
1975 83
1944 50
1953 00
1938 66
1949 66
1944 65
1954 83
1979 88
1935 02
1939 86
1954 75
1927 62
1916 88
1926 94
1985 85
1921 65
1930 57
1923 77
1921 (57) 74
1925 01
1940 94
1918 63
1948 97
1952 98
1912 55
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Först äter du, sen sover du,
sen är du nästan framme

Med våra bekväma sovbussar kommer du fram utvilad.

Vi kör sovbuss till Spanien, Istrien, Toscana och Paris.

På vintern rullar våra sovbussar till Alperna!

Spanienjrån 2 590,
Alpernajrån 2 990,-

ReseMaka,"'n
www.resemakarn.nu

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14



* LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LIVEN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg ..
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGGREN, LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors .
LJUNGSTRÖMER, ADAM, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, ANTON, Vänersborg ..
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg ..
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg ..
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg ..
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .
LUNDBERG, GUNNAR, Vägmästare, Vänersborg .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .
LUNDBORG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .

* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge .
LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem .
LUNDBORG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg ..

* LUNDBORG, JAN, Vänersborg .
LUNDBORG, NIKLAS, Studerande, Vänersborg ..

** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg ..
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ..

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö .
** LUNDGREN, SUNE, Rektor, Landvetter ..

LUNDGREN, STEN ÅKE, Bilhandlare, Frändefors ..
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ..
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg .

** LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg .
** LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg

Innehavare av Gillets medalj (1995) .
* LUNDIN, JAN, Vänersborg ..

LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .

* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .
* LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan ..

LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ..
LÅNG, OWE, Revisor, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping .
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg .
LÖFGREN, JERKER, Läkare, Vänersborg ..
LÖFQUIST, GÖRAN, fd. Ekonimichef, Vargön ..
LÖNNEHAG, HENRY, fd. Krim.kommissarie, Vänersborg .
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg .
MAC DONALD, LENNART, Trollhättan .

** MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland .
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ..
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .

MAGNUSSON, PER, Stockholm .

1940 67
1931 96
1966 94
1946 98
1986 02
1989 02
1951 95
1948 95
1925 95
1942 93
1955 02
1926 89
1994 01
1932 66
1957 66
1987 01
1956 73
1952 73
1989 01
1925 42
1941 67
1975 80
1913 53
1954 02
1946 88
1935 94
1921 52

1919 52
1936 69
1953 55
1946 93
1936 89
1926 64
1933 76
1940 80
1963 97
1953 85
1938 97
1943 02
1938 03
1918 84
1925 91
1936 99
1913 49
1943 72
1940 65
1965 95
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Trygghetsleasing för privatpersoner.
Så vet du exakt vad ditt bilägande kostar.

Peugeot 307XR 1,6 S-dörrar.

"Årets Bil 2002".
Nyligen utsåg Europas ledande motorjournalister
Peugeot 307 till "Arets Bil 2002". 307 XR med 110
hk och bl a störst utrymme och mest skydd i klas
sen (bl a ABS och EBA).
Metallic 83:-/mån.
Skatt och försäkring tillkommer.
Körsträcka på 36 månader

är 6.000 mil. 2 844·-
Per månad e •

Peugeot 406 SE 1,8 Sedan.
Fulladdad med utrustning.
J 406 SE är det mesta standard, t ex fjärrstyrt centraI
lås, aluminiumfålgar, regnsensor, elhissar, elspeglar
och plyschklädsel. Inklusive AC och CD-stereo.
Metallic 111 :-/mån. Kombi 139:-/mån.
Skatt och försäkring tillkommer.
Körsträcka på 36 månader

är 6.000 mil. 2 979·-
Per månad • •

Det finns många fördelar med vår Trygghetsleasing för privatpersoner. Först och främst vet du exakt vad din bil kommer att kosta dig de nännas~

te tre åren inklusive service. Dessutom betalar du Ingen kontantinsats. Och sist men inte minst; Peugeot är ett av marknadens snabbast växande
bilmärke. Bakom framgången är bilar med massor av körglädje, säkerhet och utrustning till ett prls mänga har svårt att konkurrera med. Just nu ingår
dessutom Vinterhjul och förvaring av dessa i priset! - Välkommen in pd en provtur!

Öppet:
Måndag-torsdag 9.00-18.00

Fredag 9.00-17.00
Lördag 10.00-13.00

PEUGEOT
www.peugeotsverige.com

LARS HANSSON BIL AB
-----Vänersborg -----

PEUGEOT· center
Östra vägen 12, Vänersborg - 0521-68887

'NWW.larshanssonbil.se
Garnnt,er: 2 års nybilsgaranti utan miibegränsning med PeugeotAssistance. 3 års vagnsl<adegaranti, 12 års romkyddsgaranti och 3 års lackgarami. Fönäkring: 50:-Jmån i 6 månader, därefter Individuell
premiesättning. Ränta: 6,65% via Peugeot Finans. Miljökla.ss: 200012005. Bränstedeklaration: 5,0-10,211100 km vid bl. körn. CO': 136-245 g/km (206 HOI-60? V6 Aut).
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MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg ...
MALM, GÖTE, Vänersborg .
MALMBERG, NILS, Studerande, Vänersborg ..
MALMBERG, RUNE, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ..

* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ..
** MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ..
* MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ..

MOLNIT, PER,Arkitekt, Vänersborg ..
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ..
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm .
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde .
NIDSJÖ, ERIC, Vänersborg .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg ..
NILSSON, BERNT, Vänersborg ..
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .
NILSSON, BÖRJE, Kungsbacka ..
NILSSON, HANS, Kinna ..
NILSSON, HOLGER, HantvJÖrest. Vänersborg ..
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ..

* NILSSON, CARL-ERIK, Vänersborg ..
NILSSON, GÖRAN, Vänersborg .
NILSSON, LARS, Frändefors ..
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge .
NILSSON, NILS, Brålanda .

* NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ..
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .
NILSSON, PER OLOF, Vänersborg ..
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ..

* NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ..
NILSSON, SÖREN, Vänersborg .
NISSEN, PETER, I:e antikvarie, Vänersborg ..
NOAKSSON, LENNART, Frankrike .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .
NORDQUIST, HANS, Vänersborg .

* NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda .
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg ..
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg .
NYBERG, ROLF .
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping .
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .

* NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare ..
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg, ständig medlem ..
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg, ständig medlem ..
OLANDER, TÅGE, Göteborg .

1928
1921
1990
1943
1945
1922
1924
1925
1919
1937
1931
1951
1958
1935
1964
1948
1944
1946
1923
1913
1954
1920
1931
1946
1943
1935
1923
1925
1961
1971
1926
1923
1938
1947
1925
1937
1925
1930
1942
1944
1931
1935
1922
1928
1967
1934
1957
1921

80
96
01
99
80
70
52
54
75
85
90
87
95
99
83
99
83
01
88
83
94
66
02
99
92
96
78
80
03
97
89
58
98
81
02
81
95
77
97
90
99
89
89
58
95
79
79
95
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Onsjö Pizzeria
Telefon 644 80

Ring så bakar vi

ALMBAGES

Lövvägen 4
Vargön

Telefon
0521-2207 00

84

Vi har svarat för trycket av årsskriften
(72:a året i följd)

CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 2/ • Box /34 • 462 22 Vänersborg
Telefon 052/-620 25 • Telefax 052/-/9/ /9



OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .

* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .

** OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ...
OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg .

* OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .

* OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .

OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .
* OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg .

OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PAJUSI, ARWO, Antikvarie, Kalmar ..
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ..

* PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ..
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, HÅKAN, V.D., Vänersborg .
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping .

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ÅKE, Trollhättan .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö ..
PERNKLEV, RONNIE, Vänersborg .
PERSSON, FREDRIK, Vänersborg .
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
PERSSON, RICHARD, Direktör, Vänersborg .

* PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ..
* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .

PETERSSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, ERNST, F.d. Finanschef, Vänersborg ..
PETTERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg ..

* PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1992) .
PETTERSSON, INGEMAR, Vänersborg .
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg .
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön .
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .

** PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980) ..
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg ..

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim ..
* RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg ..

1938 99
1938 91
1921 60
1956 83
1929 48
1933 89
1918 72
1935 75
1928 78
1949 72
1945 83
1919 74
1937 88
1945 99
1930 82
1933 76
1960 85
1965 85
1946 94
1965 85
1937 65
1946 97
1957 88
1937 02
1978 02
1974 90
1948 95
1937 02
1925 77

1943 71
1919 80
1931 98
1962 92
1923 77

1925 81
1950 99
1939 95
1941 94
1919 93
1957 96
1971 94
1947 94

1923 52
1935 98
1929 66
1914 55
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Den stora fullutrustade
småbilen i Miljöldass I!

CVQ99IxJttgMCQ~

~IJi)
KIAMOTORS

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

S~-~rI~&

~~~~~:U:

- Mäklare
Sven-Erik Johansson

Edsgatan 6
46234 Vänersborg

~«llm
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~ Kont. 0521-68085
~ Fax. 0521-680 85

~ Bil. 070-546 80 85
~ Bast. 0521-61990



* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ..
** RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .

RAPP, ALFRED, Sjukhemsdir., Vänersborg .
* RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg .

RAPP, PATRIK, Vargön .
REIMERS, GÖSTA, Göteborg .
RICKMARKER, ÅKE, Brevbärare, Vänersborg .
ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan ..
ROSELL, SVEN ÅKE, Vänersborg ...

* ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv .

* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ..

* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mel1erud, ständig medlem .
* RUDBERG, STIG, Professor, Lund .

RUDSTRÖM, LARS, Samhällsplanerare, Vänersborg ..
RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg ..
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg .
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp ..
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg ..
RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Uppsala ...
RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ..
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .
SAHLIN, EDGAR, f.d.hand!. Vänersborg ..

* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ..
SALLANDER, CURT, Vänersborg ..
SALONEN, ARVID, Studerande, Malmö ..
SALONEN, BÖRJE, Örebro ..
SALONEN, EMIL, Stockholm ..
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ..
SALONEN, OSKAR, Vänersborg ..

* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg .
SANDAHL, FOLKE, P, Överstelöjtnant, Vänersborg ..
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg .
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg ..
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg .

* SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla ..
SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ..
SELSTAM, URBAN, Docent, Hunnebostrand ..
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa .

* SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan ..
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ..

SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ..
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .
SJÖDAHL, PER, Vargön .
SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg .

1943
1919
1943
1933
1962
1943
1940
1935
1936
1923
1908
1938
1945
1946
1940
1920
1957
1931
1937
1940
1932
1910
1952
1924
1910
1945
1939
1926
1980
1951
1977
1948
1987
1933
1929
1923
1957
1936
1923
1947
1939
1925
1925
1924
1942
1922
1955
1990

72
53
03
60
00
02
98
92
96
55
83
71
79
58
58
76
03
99
84
90
90
84
99
94
86
50
85
98
87
95
87
81
89
76
99
81
96
92
77
02
98
82
74
74
03
79
99
03
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Frejdade Söner och Döttrar
i Vänersborg med omnejd
vänder sig med förtroende

till

crebe reklam
Bertil Carlsson

Trestads mest anlitade Internetbyrå

Skansgatan 8 - 462 31 Vänersborg
Tel 0521-679 31. Mobil 0709-20 89 70
Fax 0521-679 31. Mail: info@crebe.nu

www.crebe.nu



SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa ..
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg .

* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ..
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ..

* SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg ..
* SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg ..

SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Vänersborg ..
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .

* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Bisittare i styrelsen .
SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad .

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ..
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ..
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .

** SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .
* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg ..

SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .
STAKE, BENGT OLOF, Vänersborg .
STALFORS, LEIF, Vänersborg ..
STALFORS, TOMAS, Vänersborg ..
STARK, DAN, Vänersborg .
STENBERG, BERTIL, Kapten, Malmö ..
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .

* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .
STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg ..
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ..
STORM, GÖRAN, Bohus ..
STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
STRAND, JOHAN, Vänersborg ..
STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .
STRAND OLLE, Vänersborg ..
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg ..

* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ..

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ..
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ..
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, BILL, Konsult, Åsensbruk ..
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg .

1958 81
1943 79
1944 94
1973 94
1930 77
1926 87
1930 84
1932 76
1918 69
1945 99
1953 83

1937 69
1952 95
1925 58
1949 92
1983 95
1927 62
1932 83
1918 50
1925 70
1949 02
1946 03
1939 98
1948 83
1946 02
1921 97
1939 74
1937 76
1955 94
1915 81
1946 03
1969 99
1967 97
1946 02
1931 93
1921 75
1960 85
1920 76
1939 82
1934 67
1938 88
1944 95
1925 80
1934 84
1956 98
1931 91
1956 98
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Bo Knutsson

Kungsgatan 3 Vänersborg 0521-66077

(AncIreens ~]
en modern järn- o. maskinaffär

0521·621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde

interflora~ -
BLOIIOGWI'
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Box 1, Edsgatan 16,46221 Vänersborg
Telefon 0521-10063,62220



SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ..
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg .
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan .
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Göteborg .
SVENSSON, ALF, Bussägare, Vänersborg ...

* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .
SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg .
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem ..

* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem .
SVENSSON, REINE, Vargön .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna .

** SVÄRD, TAGE, Helsingborg .
SÖDERBOM, GUNNAR, Köpman, Mellerud .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ..
SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ..
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter .
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ..

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ...
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .
TALLBO, BO, Sportchef, Nyköping .

** TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ..
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2:a åldennan. Innehavare av Gillets medalj (1990) .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Båstad ..
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ..
THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg ...
THUNBERG, BO, Biolog, Kil .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda .
THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg .

** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ..
* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad .
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .

1927 94
1936 75
1917 94
1938 79
1924 84
1966 84
1962 84
1943 96
1957 94
1932 64
1924 93
1943 90
1916 86
1956 01
1975 76
1950 76
1952 80
1952 80
1920 80
1972 72
1945 96
1942 92
1910 35
1927 01
1954 81
1955 92
1947 95
1948 95
1916 91
1960 84
1933 66
1940 83
1933 83
1952 95
1916 46
1944 69
1953 87

1939 50
1955 88
1924 80
1941 01
1952 02
1935 79
1938 01
1925 51
1930 61
1935 61
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Lägg alla ägg
i en korg!

Ta ett samlat grepp över dina bankaffärer
- allt från betalningar till sparande.

Vi törs lova att du får en bank som
ska sköta och utveckla alla

dina ägg.
Vem vet, det kan

födas något nytt!
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Börja med att boka en tid.
Du slipper stå i kö, du spar
din tid och du kommer
till rätt person.

okA 'tW t;I'(
~ - för bättre service I

Handelsbanken
Edsgatan 27, Box 116,46222 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg



TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön ..
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås ..

TIMMERFORS, STIG, Frändefors .
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg ..
TORNBERG, LARS, Vänersborg .
TORRESTAD, JONAS, Vänersborg .
TROPP, INGVAR, Skattkärr ..
TUFVESSON, ALLAN, Vänersborg .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala .
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg .

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien ...
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors .
VILGEUS, JAN, Lagman, Saltsjö - Duvnäs .
VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Vänersborg ..
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ..
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ..
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ..
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Oslo .

** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Hedersledamot
Innehavare av Gillets medalj (1989) .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg ..
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .
WALLTIN, HÅKAN, Sportchef, Vänersborg .
WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön ...

* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ..
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm ..
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm ..
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm ..

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta .
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad ..
* WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla .
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Lund ..

WELEN, LARS, Vänersborg .
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Göteborg .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ..
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ..
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ..
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .

1954 76
1936 76
1938 03
1921 98
1934 03
1968 99
1949 02
1922 83
1942 80
1933 85
1950 98
1948 95
1956 88
1931 87
1919 75
1941 69
1947 95
1939 98
1943 01
1940 01
1949 80
1943 89
1942 85

1932 51
1960 71
1943 85
1947 98
1939 94
1964 92
1930 82
1968 01
1937 90
1927 77
1969 82
1940 83
1965 82
1916 42
1940 66
1935 61
1939 61
1965 73
1960 73
1951 75
1942 02
1934 79
1948 85
1916 85
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VÄNERSBORGS MUSEUM
- Det museihistoriska museet -

Upplev världen på l 880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade musei
miljö. Världsberömd afrikansk fågelsamling. Andra unika sam
lingar. Museibutik.

Öppet: sept - maj: tisd, torsd, lörd, sönd. 12-16, juni - aug: tisd, onsd,
torsd, lörd, sönd. 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 17 år: Fri entre
Telefon: 0521-600 62, 26 41 00

MEDICINHISTORISKA
MUSEET
VÄNERSBORG

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen.

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista söndagen
varje månad 13-16.
Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-276307.
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WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Stockholm ..
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .

* WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ..
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal .

VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ..
* WESTERBERG, BERTIL, Malmö ..
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .

WESTERBERG, LARS, Vänersborg .
* WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ..

WESTERLUND, JAN, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Regionschef, Uddevalla .

* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .
WIK, INGEMAR, Vänersborg ..

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .

** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg ..
ersättare i styrelsen (2002)
ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund .
ÅBERG, FOLKE, Vänersborg .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ..
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ..
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem .
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..
ÖHGREN, ANDREAS, Vänersborg .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ..

* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..

1966 80
1923 80
1925 60
1952 77
1944 84
1917 76
1940 76
1928 81
1923 77
1944 01
1950 80
1938 74
1945 75
1940 96
1950 63
1944 94
1928 53
1945 88

1943 Dl
1920 03
1958 74
1930 75
1923 61
1944 95
1924 85
1934 95
1972 01
1934 93
1937 90
1920 74

Antal medlemmar 921
*tilldelade 25-årstecknet

**tilldelade 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
462 61 Vänersborg
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Sundsgatan 9 • 462 21 Vänersborg
Tel. 0521 - 138 75

Storgatan 10 • 464 30 Mellerud
Tel. 0530 - 131 75

www.ttela.se



rs r
Öppet Alla Dagar

-
liven Lördag-Söndag
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Torkutrustning för
pappersindustrin

Box 59, S-462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-676 20

MÄKLARKONMULT
Lennart Hansson

Kyrkogatan 15, 462 33 Vänersborg,
Tel 0521 - 19740, Fax 0521 - 7114 11

Förmedling och värdering av fastigheter

BOUPPTECKNINGAR • ARVSKIFTEN" TESTAMENTEN
REDOVISNING • BOKSLUT • DEKLARATIONER

STRAND HOTELL
~ VÄNERS80RG
~ Tel. 0521-138 50

I Fax 0521-159 00
Hamngatan 7

462 33 VÄNERSBORG



-Konditori
-Bageri
- Ctifeteria
- Uteservering
- Smörgåstårtor
- Landgångar
- Smörgåsar

Skorstensproblem?
Ring: 0521-65 999

Nordiska
Skorstensprodukter AB

SVARVAREGATAN 4, VÄNERSBORG· TEL 0521-120 00
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8.

TAXI YANEIIIIOIG
a 666 00

1:'1 ~änsförsäkringar

"I Alvsborg -nu också bank

Vallgatan 21, Box 1107,462 28 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

SUNE FREDMAN

Marierovägen 25, 462 37 VÄNERSBORG
Tel. 0521-622 22, Bostad 0521-174 79
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~~~~~--
Försäljning och service av: - I'IN(TI
Mobiltelefoner, bilstereo, kom. radio, jaktradio, VHF-radio III
Service på radio, TV, video, videokameror ::''':'f!.
Installation och service av villaantenner, parabolantenner
och kabel-TV-anläggningar

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521-665 00

SPECIALRESOR
•• o

AR VAR SPECIALITETI

Telefax 651 30

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss!

iii '" VÄNERSBORGS
r- V'- LINJETRAFIK

_. lo, :JOJ, 46l OJ VANEKSlIOaO. .
.........,.,., , ,., ,, ,., ,..•.•,., ,., ,.,., ,.,..........•..............•..,•................•................

BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO
Vi "skräddarsyr" resor tör grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t.ex.

• FÖRETAGSRESOR 0521-' SPORT-
• FÖRENINGSRESOR OCH
• GRUPPRESOR 666 66 IDROTTSRESOR

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

PHILIPS
TV-VIDEO

Fri hemkörning och installation

T RADIO & TV r-JI
.-L-..,,-....:I.:r1d.1:r1S L.....-

Sundsgatan 21, Vänersborg tel. 105 43
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Mär Du skall köpa nästan ny bil
köp den hos

Tenggrenstorpsvägen 10 Vänersborg
0521 - 610 04 • www.nymansbil.se

Bo<ia
Vänersborgs Bokhandel

Kungsgatan 5, Box 88,46221 Vänersborg
Telefon 0521-28 28 40. Telefax 0521-28 28 41

KYL - FRYS - TVÄTT - DISK - SMÅEL

SYMASKINER - BÅTAR - MOTORER

Skyttegatan 3 - Tel. 0521-613 50,17216 - Vänersborg
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Välkommen
på en nostalgitripp
tillbaka till60-talet

LK:s Tandtekniska AB
Tel 0521 - 66228, 18905

Modern tandteknik i
kombination med gediget hantverk

•
Med hjälp av lasersvets lagar vi även glasögonbågar i titan

samt guldsmycken (Östra vägen 8, Vänersborg)

Love me
tänder...

Team
ALONEN

Modern munvård inom
Edsgatan 23 • tel 0521-71 1888 PRAKTIKERTJÄNST
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MUSVAGNSHUSET

Trestad Center - Vänersborg - 0521-255330

..
----VA~ERSBORGS----

SVETS & MEK. VERKSTAD AB

TORE GRANQVIST
Utför:
plåtarbeten
maskinmontage Verkstad och Kontor
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36
industrireparationer. stålkonstruktioner Postadress Box 256
maskinbearbetning 46223 VÄNERSBORG

Telefon 0521·620 20 • MBS nr 0047·406 25
MOBIL 010·237 27 73, 237 39 17

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg
0521-66830



EVENEMANG & NÖ~E

Jonas Torrestad
Postadress: Tel 0521 - 154 80
Box 31, 462 21 Vänersborg Fax 0521 - 154 80
Besöksadress: Hem 0521 - 688 97
Residensgatan 7 Mobil 070 - 636 49 88

E-mail evenemang@torrestad.se

Santlberg§
lJr& Optik

Box 148, 462 22 Vänersborg
Tel. 0521-10762 Fax 0521-691 20

Välkommen till fackhandeln med kvalitet,
service och fackkunskap

Måndag - fredag 9.00 - 18.00, Lördagar 09.00 - 13.00

~FÄRG & TAPETLAGRE~
Vårt rabattsystem gynnar Dig

Östra vägen 16· 462 32 VÄNERSBORG. Tel 0521-109 64
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Bäst
när det gäller
transporter av

alla slag

~\J SCHENKER
Stinnes Logistics

DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-260500
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Vbg.s Sycenter Ab nu över 23 år i staden
Vår huvudsakliga affärside är försäljning av symaskiner och sybehör.
Egen symaskinsverkstad där vi reparerar och servar alla symaskinsfabrikat.
Sedan några år säljer vi GLOBAL kockknivar. Vi har nästan hela sortimen
tet i lager. Besök vår Internetbutik www.kockknivar.nu

Sycenter
Köpmansgatan 2 Box 24

46221 Vänersborg

Tfn. 0521-711090 Fax: 0521-711830
E-post: sycenter@ebox.tninet.se

www.sy.husqvarna.se/poo1

(WFlusqvarna VIKING

Rock, Opera Fotboll ...
Biljetten köper Du här

fjjJJbfJrgsTobak
Sundsgatan 14 "fi" 101 83

SPELBUTIKEN IVÄNERSBORG

IlUI

MALMSTROMS
Din Guldbutik i Trestad

Edsgatan 2l Vänersborg

Tel. 0521 -10695
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BRUNNSBORRNING
Geologisk och geofysisk undersökning före borrstart, VlF-metoden.

Samtliga i branschen förekommande garantier. Pakerpris.

Kompletta Energibrunnar. Försäljning av värmepumpar.
Högtrycksinjektering av djupborrade brunnar för ökad vattenmängd.

Förmånliga 80rrlån
Ring och prata brunn med

Forsane Brunnservice
FRÄNDEFORS Tel. 0521-405 11
Mobiltfn 070-5903687,010-2873687

Senapen som
Vänersborgs Söner Gille

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27 VÄNERSBORG 0521-17300

GODISBANKEN
Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis

• Kylda drycker • Glass • Tobak
• Tips on line • Lotter • Tidningar
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City~
-ntbak Sundsgatan 10

Vi har allt i spel
Trav • Ti ps • Lotter

Välkommen till din Tur hutik
i centrum

- Säljande samarbete på 190 orter -

A Svensk Fastighetsförmedling
Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

Att välja rätt o

FASTIGHETSBYRA
är början till en bra affär

~ VäJIersborgs
~MAKLAREN

Sundsgatan 25 - Vänersborg

0521 - 128 00
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Vänerhamn
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern

Skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare
0521-67895

SKO IG HOS

Sundsgatan 9 Tel 170 30

Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta sortering i

guld- och silver- arbeten samt matsilver

Yänersborgs Guld AB

• Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel.-10226

Även försäljning av klockor
BaUeribyten

110

SMYCKA
~~~$~

ÄKTA OMTANKE
Besök garna var hemsIda, www.smycka.se



___®i~_~

Välj din bil hos

IJLENNEJ I•
TROLLHÄTTAN
0520-48 92 00

Kronogatan 42 • Vänersborg
Tel. 0521-10797 • Fax 0521-107 24

• Mobil 0708-37 35 37
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AFFÄRSJURIDIK

FAMILJERÄTT· SKADESTÅND· BROTTMÅL

KONKURSER· FÖRSÄKRINGSÄRENDEN· FASTIGHETSRÄTT

HYRES- O ARRENDERÄTT • BOUTREDNINGAR· TRAFIKRÄTT

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP· RÄTTSSKYDD

ADVOKATERNA

BERNLING • BOBERG • CEDER

Box 12 • KUNGSGATAN 9 • 46221 VÄNERSBORG
TEL0521-66200 • TELEFAX0521-66229
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Bostadsrättsföreningen

Borgen

2-4 rum och kök
Inflyttning våren 2004

Vänersborgs gamla fångelse håller nu på att byggas om till

lägenheter. Det centrala läget och den fantastiska utsikten

över Vänern gör boendet unikt. Från entren till Torget är det

280 meter och till tågstationen och bussterminalen 150 meter.

Den gamla fångelsegården blir trädgård i söderläge. Butiker,

service och vårdcentral ligger inom några minuters promena

davstånd. Du kan påverka material. färger, inredning, tapeter

och kakel om du är med från början. Framåt sommaren 2004

kan du flytta in.

Ring eller besök oss, så kan vi berätta mera!
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s~-~ Awm & r:a.
?~ ~
Daniel Johansson Sven~Erik Johansson
Edsgatan 6 te! 0521-680 85

..Svensk Fastighetsförmedling
Sune Arvidsson
Edsgatan 6 tel 0521-655 50



Styrelseberättelse
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande berättelse
verksamhetsåret 2002, Gillets 97:e.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 16 april och Högtidsstämma den 1
november.

Vid årsstämman utdelades Gillets ungdomsstipendium till rockmusikgruppen Phony
Pokes och kyrkoherden Jonny Hagberg talade över ämnet "Den farliga
Västgötalitteraturen".

Vid Högtidsstämman utdelades Gillets medalj till Mauritz Björnberg.
Tecknet för 50-årigt medlemskap tilldelades, Ernst-Magnus Hurtig, Karl-Erik Johansson,
Lennart Raner, Carl-Viking Wahlin, Orvar Wäme, Gunnar Ideberg och Sune Lundgren.
Tecknet för 25:årigt medlemskap tilldelades, Gunnar Jarhed, Lennart Olsson, Bengt
Davidsson, Lars Eklind, Thomas Johansson, Evert Jonasson och Per-Axel Nilsson.
Professorn och gillebrodern Bengt R Jonsson talade över ämnet "Västergötland i
medeltida historia och dikt".

För tredje gången var det dags överlämna stipendier ur Elis Ullmans Minnesfond. Mattias
Ekberg, trumpet och Ian Richards, orgel var de värdiga mottagarna. Utdelningen skede
i Vänersborgs kyrka i samband med en konsert med stipendiaterna och elever från
Musikskolan i Vänersborg.

Rallyvärldsmästaren och gillebrodern Arne Hertz intervjuades av Åke Svanberg om
sina intryck under karriären. Ett 70-tal gillebröder hörsammade inbjudan till Museet.

Gillet har under året bekostat uppsättningen av ett antal informationsskyltar på lämpliga
platser i staden. Per Hedquist har svarat för fakta och kommunen för montering.

Renoveringen av husen på Kronogatan har påbörjats. Ett av gathusen är färdigt och det
andra påbörjat. Arbetet utförs av Gymnasiets yrkeslinjer.

Bengt Lindström har även detta år haft tillgång till Gillets arkiv och kunnat publicera
bilder och artiklar i ELA och TT.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelse och
beredningsnämnd har dessutom samlats för att sköta hus och trädgård vid Gillets lokaler
på Kronogatan.

Gillets Årsskrift har utkommit med sin 71:a årgång!
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Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson, Förste Ålderman, Kjell Thernquist,
Andre Ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, John-Olov Ericsson, Gillevärd, Göran
Ahlin, Gilleskrivare, Carl-Viking Wahlin och Gunnar Skoogh Bisittare.

Vänersborg i april 2003.

Stig Larsson

John-Olov Ericsson

Göran Ahlin
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Kjell Thernquist

Carl-Viking Wahlin

Göran Hagborg

Gunnar Skoogh
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Arsbokslut 2002
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter 126660:-
Ränteintäkter Gillet 35:-
Ränteintäkter Fonder 34520:-
Övriga intäkter, reavinst 89 804:-

Summa 251019:-

Kostnader
Kostn årsskrift ..
Annonsintäkter I
Nettokostnad årsskrift .

Lokalkostnader .
Telefon porto ..
Sammanträdeskostn .
Medlemsregistrering .
Uppvaktningar ..
Annonsering ..
Övriga kostnader .

Årets vinst ..

Summa

76052:
29550:
46502:-

26028:
15751:
7629:
9282:

10 840:-
2100:

47891:-

84996:-

251019:-

Balansräkning 200212 31
Tillgångar
Kassa bank postgiro 339 150:-
Fonder 764 562:-
Inventarier 45 000:-
Interima fordringar 2850:-

1 151 562:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder 17 297:-
Eget kapital Fonder 764 562:-
Eget kapital Gillet 369703:-

1 151562:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvalt
ning för år 2002, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföreningen, inventeringen av dess till- gångar eller eljest beträffande Gillets
förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser

Vänersborg den 25 mars 2003

Kent Lång
Granskningsman

Bengt Flink
Granskningsman
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Granskningsmän

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2003

Styrelse

LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Andre Ålderman 2003 (1990)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekretere, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov. konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
THERNQUIST, KJELL, Konsult, Bisittare 2003 (1974)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Bisittare 2002 (1990)
SALONEN, LARS, Tandläkare 2003
LIND, HÄKAN, Jur.kand 2003

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
BERGER, GUNNAR, Ingenjör
LUNDBORG, ERIC, Köpman
JOHANSSON, PETER, l:e Antikvarie
BOMAN, GÖRAN, Regionchef

Årsskriftsnämd

LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
GRANAT, STELLAN, Antikvarie
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
JOHANSSON, PETER, l:e Antikvarie

LÄNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
BOMAN, GÖRAN, Regionschef, Ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjort
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Jansson
fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1964-1973
1973-1979
1980-1990
1991-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt
som styrelsens övriga ledamöter fiugo siua nuvarande titlar.
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l:a åldermor:
2:a åldermor:
l:a gilleskrivare:
2:a gilleskrivare:
Krönikör:
Kassafogde:
Värdinnor:

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
IVÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE

Mary Janson
Inga-Lisa Sundefors
Greta Brorson
Marianne Berntson
Marianne Bemtson
Annette Andeling-Malmberg
Eivor Sahlin, Anna-Lisa Lövgren,
Eva-Lis Johansson och Gerd Wilhelmsson

MEDLEMSINFORMATION

Hemsida
Gillet finns numera, tack vare en förtjänstfull insats av Bertil Carlsson med
firma Crebe Hemsidor och Reklamdesign, på det s k nätet. Vi har alltså en
egen hemsida. Du finner oss lättast på Internetadress www.crebe.nu/gillet. Här
kan Du finna, förutom allmän information om Gillet, aktuella uppgifter om
vår- eller högtidsstämmor och ev andra aktiviteter. Vi anstränger oss verkligen
för att hålla hemsidan aktuell.

Medlemsförteckningen
Vi vet att den medlemsförteckning, som Du finner i denna årsskrift inte i alla
stycken är helt aktuell vad gäller ex titlar, bostadsort mm. Det kan under årens
lopp blivit omkastade årtal ex. Gör så att Du tittar på Dina egna uppgifter och
meddelar oss ev ändringarantingen via e-post: hagborg@swipnet.se eller via
ett par rader per post till adress Göran Hagborg, Öxneredsvägen, 462 61
Vänersborg.
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Bakre radenfr. vänster Christer Zetterberg, Gunnar Skoogh, John-Olof Ericsson, Kjell Thernquist.

Främre raden fr. vänster Göran Ahlin, Stig Larsson, Göran Hagborg.
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Vänersborgs Söners Gille 100 år

av Stig Larsson

Vänersborgs Söners Gille 100 (etthundra) år. En högst respektabel ålder
för en förening måste man säga. Men hur började det egentligen? I
slutet av 1890-talet brukade ett antal vänersborgssöner träffas någon av
juldagarna för att äta en bit mat, kanske dricka ett glas punsch och berätta
minnen. Dessa träffar återkom regelbundet och vid en av dem lär
stadskassören Ferdinand Hallberg ha utbrustit: " Skulle vi inte kunna
göra dessa träffar till årligen återkommande och bilda en förening för
oss vänersborgspojkar?" Sagt och gjort. En interimsstyrelse bildades
och fick i uppdrag att utarbeta stadgar och kalla till konstituerande möte.
Detta gick av stapeln den 27 dec. 1905 på Stadshotellet i Vänersborg.
Den första styrelsen bestod av, stadskassören Ferdinand Hallberg,
ordförande, sparbankskamreren Hjalmar A. Lindedahl, kassör, privat
läraren Halvord Lyde1l, sekreterare samt dir. Edwin Anderson och
Anders Hallberg som ordinarie ledamöter. Till det konstituerande mötet
kom 24 Vänersborgssöner. Årsavgiften fastställdes till 3 kronor och ur
stadgarna som antogs citerar jag följande: Gillets ändamål är
att bereda inom och utom Vänersborgs stad boende medlemmar tillfälle
att sammanträffa; att för den skull anordna sammanträde medfestligt
samkväm eller utflykt två gånger årligen, nämligen dels annandagjul,
dels vid midsommartiden; att i ideella syften verka för stadens väl och
förskönande, dock utan att gillet direkt ingriper i kommunalpolitiken;
att samarbeta till gillemedlemmarnas bästa.
Det skulle dröja till 1932 innan benämningen på styrelsen blev den
nuvarande; förste ålderman, gilleskrivare, gillevärd, kassafogde och
bisittare. Suppleanter blev ersättare, revisorer, granskningsmän och
justeringsmän, granskare. Förklaringen till denna förändring var att man
ville få gillets organisation att överensstämma med skrågillena.
Vid högtidstämman 1906 uppkom ett förslag om att inom Vänersborg
födda kvinnor skulle kunna kallas till medlemmar ! Det blev en längre
diskussion, under vilken gillebröderna C. A. Ryding och 1. V Carlsson
understödde förslaget, medan bröderna Edwin Andersson och Amandus
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Första kända välkomstbrevet till nya medlemmar (finns i org. i Gillets arkuv).
Erik Lundborg är farfar till nuv. medlemmen Eric Lundborg.

Hulten var emot detsamma. Frågan bordlades och vid högtidsstämman
1907 beslöts enhälligt att avslå forslaget. Till protokollet blev antecknat,
på "riddersmannen" Lindedahls förslag, "att åtgärden hvarkenfick eller
ens kunde betraktas som tillbakasättande af kvinnan". Gillebröderna
visade redan får hundra år sedan den respekt får kvinnan, som så mycket
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debatteras i dagens medier. Detta skrivs på Kvinnodagen den 8 mars
2005!! (red. anm.)
Det kan vara av intresse att veta att redan vid högtidsstämman 1907
beslöts att medlemskap även skulle kunna erhållas av, "manliga
personer, som, ehuru ejfödda inom Vänersborg, dock hit inflyttat under
den tidiga barndomen samt för öfrigt vore särskilt intresserade afvårt
samhälle." Detta medlemskap beviljades efter ansökan hos styrelsen.
År 1927 bildades en nöjesbestyrelse bestående av 5 ledamöter. Denna
bestyrelse ombildades 1931 till arbetsutskott som bl. a. skulle ha till
uppgift att ansvara för gillets arkiv och samlingar samt bereda ärenden.
Efter en stadgerevision 1935 fick detta utskott benämningen berednings
nämnd, vilken gäller än idag.
Den uppmärksamme läsaren av denna historik kan konstatera att de
enligt de gamla stadgarna föreslagna stämmorna, en vid midsommar
och en på annandag jul, numera flyttats till våren, mars - april och dagen
före Alla helgons dag. Detta av så enkla skäl som att få större deltagande
vid stämmorna, vilket också har blivit resultatet. Gillets stadgar har
omarbetats ett flertal gånger och de senaste stadgarna antogs vid
högtidsstämman 2004.
I de gamla protokollen kan man läsa att stämmorna vid annandag jul
var "åiföljda av måltider av åtskillig lukullisk karaktär". Omkring 1912
ordnade gillet för sina damer en " fete dansante & musicale " och från
1915 har gillet vart femte år ordnat högtidsstämmor med dans varvid
damerna inbjudits.

Detta hände under de första 50 åren.
Under gillets första år beslöt man på initiativ av Hjalmar A. Lindedahl
att planera för ett ålderdomshem för gamla gillebröder och en insamling
startades och medlemmarna var frikostiga, så i slutet av 1919 uppgick
ålderdomshemsfonden till 17.400 kronor och när gamla epidemi
sjukhuset på Edsgatan 53 blev till salu inköptes detta. Priset var 10.000
kronor och arkitekten Wilhelm Paalzov gjorde ritningar och byggnads
firman Bröderna Lindgren fick uppdraget att göra ombyggnaden.
Ålderdomshemmet stod fårdigt i april 1922 och kostnaden blev till slut
80.000 kronor.
Tyvärr blev satsningen ingen framgång för gillet, då avgiften 90 kronor
i månaden för rum, mat, ljus och värme blev för hög för de tilltänkta
hyresgästerna. Hemmet drevs under några år som pensionat, ofta med
stora underskott, men avvecklades och arrenderades ut till hotellrörelse,
vilken pågick fram till dess gillet sålde fastigheten 1988. Det var framför
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allt de stränga kraven på brandsäkerhet som gjorde att gillet inte såg
någon möjlighet att få lönsamhet på hotellverksamheten efter de stora
investeringar som krävdes. Idag är "Hotell Gillet" ombyggt till mycket
trivsamma hyreslägenheter. Som kuriosa kan nämnas att under 50-talet
arrenderades Hotel Gillet aven dam, vars dotterson senare överlämnade
en gästbok från hotellet i vilken Jan Malmsjö har ägnat en hel sida med
hyl1ningsdiktertill de vackra flickorna iVänersborg och Gösta "Snoddas"
Nordgren tackar för det fina uppehället. Gillet hade en möteslokal i
hotell Gillet. Under många år i ett av uthyrningsrummen men de sista
femton åren fanns både arkiv och sammanträdesrum på vinden, som
byggdes om efter ritningar av gillebrodern och arkitekten Per Molnit.
Efter försäljningen av fastigheten hyr gillet de två gamla husen
Kronogatan 22 - 24 av kommunen och har sedan 2003 ett avtal om
nyttjanderätt med kommunen.

Bältesspännarna.
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Gillet tog 1906 initiativ till Skräck1ans tillkomst genom att hjälpa till
med röjning av stigar i det då av dvärgtall, gran, lövträd och sly
tättbevuxna området. Två parksoffor, får tillsammans 12 kronor, inköptes
och skänktes till staden. 1914 inköptes med bidrag från Sparbanken,
från Göteborgs stad, statyn Bältesspännarna. Inköpspriset var 800 kronor
och statyn stod från början i plantaget där nu Sparrebysten står och
flyttades senare till platsen framför Museet. Nuvarande staty är en
nygjutning gjord 1964 och har bekostats av Lions Club i Vänersborg.
1920 anslog gillet medel till utgrävningarna av Vänersborgs moderstad
Brätte och reste den minnessten som står där idag. En av gillets grundare,
Halvord Lydell, avled 1919 och gillet medverkade vid tillkomsten av
den byst, som idag står i Plantaget framför Kulturhuset. Halvord Lydell
var en stor föreningsmänniska och var en av grundarna till Vänersborgs
Idrottsförening, VIP, Dalaborgsparken, Vänersborgs Segelsällskap,
Vänersborgs Roddklubb och Hantverksfåreningen.

Den av Vänersborgs Söners Gille resta Halvord LydelI.
minnesstenen vid Brätte.
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St. Martin av Carl Milles.

Framför Residenset, numera Regionens hus, står statyn "St. Martin" av
Carl Milles, vars tillkomst gillet medverkade och skänkte pengar till.
Denna staty invigdes 1950.
Vid gillets 25-årsjubileum 1930 beslöts - på fårslag av gillebrodern
Elov Norden - att ge ut en Årsskrift till glädje för medlemmarna men
även för de som ville fördjupa sig i Vänersborgs historia. 1932 utkom
den första Årsskriften och har sedan i obruten följd givits ut. Årets utgåva
blir den 74:e. Det är idag ett stort antal institutioner och bibliotek som
prenumererar på Årsskriften, vilket vi naturligtvis ser som ett bevis på
att den är både uppskattad och respekterad. Det är med stor tacksamhet
och glädje vi kan konstatera att det mycket stora antalet författare som
under åren bidragit med artiklar med mycket skiftande ämnen alltid
gjort det ideellt och utan kostnad för gillet, vilket är skälet till att vi kan
distribuera den till samtliga medlemmar utan kostnad för dem.
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Folke Truedssons skulptur Triad.

Detta hände sedan.
Vid Skofabrikens 100- årsjubileum 1960 mottog gillet en donation på
20.000 kronor att användas till stadens "utsmyckning och försköning".
Tillsammans med Lions Club i Vänersborg kunde gillet överlämna Folke
Truedssons skulptur "Triad" till Vänersborgs kommun i samband med
invigningen av vårt nybyggda Idrottscentrum. Skulpturen är placerad
på det lilla grönområdet utanför huvudentren.
Inför Vänersborgs Museums lOO-årsjubileum beslöt gillet att skaffa
medel (vi sålde en konstrnapp med fem motiv från Vänersborg, av
konstnären Stig Allan Agroth, Göteborg. Utgåva 1200 ex.) för att
möjliggöra en katalogisering av Axel W Ericssons afrikanska fågel
samling och överlämna dessa pengar som gåva. Samtidigt instiftades
Axel W Ericssonmedaljen att tilldelas en känd biolog eller naturvetare.
Medaljen utdelas vart 5:e år och de fårsta mottagarna var l:e intendenten
vid Naturhistoriska Museet Carl Fredrik Lundewall och antikvarie
Wilhelm Ängermark vid Vänersborgs Museum, männen bakom
katalogiseringen. Vi anser att detta är ett bra sätt att placera Vänersborgs
Museum och dess världsunika fågelsamling på kartan. Gillets begäran
att uppkalla en väg efter Axel W Ericsson mottogs väl av kommunen
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och när ni kommer till Länsans inre vik efter en vandring på Birger
Sjöbergs väg går denna över i Axel W Ericssons väg förbi Fågeltornet
ut mot stålbron och Kassaretorpet.
I samband med Vänersborgs 350- årsjubileum 1994 överlämnades
tillsammans med meddonatorerna Vänersborgs Stuveri och Förenings
banken, glasskulpturen "Draken" av konstnärinnan Åsa Brandt.
Skulpturen är placerad innanför entren på Kulturhuset. Gillet bidrog
samma år med 25.000 kronor till utgivningen av "Vänersborgs Historia
del III". Birger Sjöbergsällskapet gav jubileumsåret ut en bok om Birger
Sjöberg varvid gillet bidrog med 25.000 kronor.

Draken av konstnärinnan Asa Brandt.
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Bollen av den danske blomsterkonstnären Tage Andersen.

När Vänersborg 1997 hade den stora glädjen att få hit den kände danske
blomsterkonstnären Tage Andersen anordnades en utställning i gamla
Vattentornet, som visade sig vara en mycket spännande och perfekt lokal
för de vackra konstverken. Gillet inköpte ett av dem, "Bollen", och
överlämnade det till kommunen med placering utanfår Vattentornet.
Kommunen hade framfört planer på att göra Vattentornet till konsthall
men av flera olika anledningar gick inte detta att genomföra, varfår
"Bollen" är placerad i den nybyggda rondellen i Järnvägsbacken.
Med början 2002 har Gillet i samarbete med Vänersborgs kommun och
Turistbolaget satt upp minnestavlor vid historiskt intressanta platser och
byggnader i staden och dess omgivningar. Detta arbete pågår fortlöpande
och de uppsatta tavlorna har blivit mycket uppskattade av både
kommuninvånarna och gästande turister.
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Gillet har under de senaste åren fått hjälp med att katalogisera det stora
materialet av protokoll, handlingar och foto som fOrvarats i lokalerna
på Kronogatan och när detta arbete slutförts överlämnades materialet,
2003 till Regionmuseum Västra Götaland för att få det bättre och säkrare
förvarat.
En mycket uppmärksammad och uppskattad händelse var OD-körens
konsert i Idrottshuset under gillets 95-årsjubileum år 2000. Denna
världsberömda manskör från Uppsala, som har hela världen som
arbetsfält, gör mycket få framträdanden på orter av Vänersborgs storlek.
Konserten som gick av stapeln den 15 okt, subventionerades kraftigt av
gillet, vilket innebar att de 1200 som köpte biljett endast betalade 100:
kr per person.

Stipendier
Under de senaste femton åren har gillet mottagit ett antal gåvor efter
avlidna gillebröder och dess familjer, varav den största av dem var
förknippad med mycket klart formulerade villkor. Det var gillebrodern
Allan Lindström med hustrun Tyra som önskade att deras donation
skulle kallas "musikdir. Elis Ullmans minnesfond" och att avkastningen
på donationen skulle delas ut i form av två stipendier till musik
studerande vid Musikhögskolan i Göteborg. En stipendiat skall ha valt
orgel och en trumpet som huvudinstrument för att få komma ifråga.
Dessa stipendier delades första gången ut vid en konsert i Vänersborgs
kyrka på Alla helgons dag år 2000. Medverkade vid konserten gjorde
också elever från Vänersborgs musikskola, med vilken gillet har ett nära
samarbete. Gillet har också instiftat ett ungdomsstipendium på 10.000:
kr att delas ut till person under 25 år eller förening som arbetar med
ungdomar och vilka på ett positivt sätt gjort Vänersborg känt i eller
utanför kommunen. Det första stipendiet utdelades 1996.

Jubileumsåret 2005
Inför gillets 100-årsjubileum har ett flertal arbetsgrupper arbetat med
olika projekt som skall genomföras till, som vi hoppas, glädje för alla
kommuninnevånare och inte minst vår kommun med vilken vi genom
åren haft ett positivt och konstruktivt samarbete. Vi är naturligtvis lika
stolta som tacksamma över att vi under de hundra år gillet verkat, inte
begärt eller mottagit något bidrag från vare sig stat eller kommun. Som
jubileumsgåva överlämnar gillet till Vänersborgs kommun 80.000:- kr
att användas till inköp av ett vattenspel (fontän) med placering i gamla
Hamnkanalen. Under november ~ december kommer gillet att ha en
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fotoutställning i Konsthallen med bilder ur vårt mycket rikhaltiga
fotoarkiv. En liknande, mycket uppskattad, utställning hade gillet vid
95-årsjubileet. I samband med musikstipendieutdelningen på Alla
helgons dag kommer ett speciellt jubileumsstipendium att utdelas.
Mottagare kommer att utses efter denna Årsskrifts tryckning. Vänersborg
har genom åren mer och mer blivit en musikens "huvudstad", mycket
tack vare vår framgångsrika musikskola och dess elever, och när
Vänersborgs livaktiga Musikförening beslöt inköpa en ny konsertflygel
av märke Shigeru-Kawai, ställde gillet upp med 25.000:- kr.

Vattenspel (fontän) i gamla Hamnkanalen. Gillets lOO-årsgåva till Vänersborgs kommun.

Nationaldagen den 6 juni 2005
I samband med Nationaldagens firande (första gången som helgdag)
på Solliden på Skansen fick Vänersborgs Söners Gille, som en av 14
föreningar från hela Sverige, ur HMK Carl XVI Gustafs hand ta emot
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en svensk fana. Detta, i SVT direktsända program, blev en av gillets
höjdpunkter under jubileumsåret. På bilden ser vi fr. v. representanterna
Göran Hagborg, Stig Larsson och John Olov Ericsson med fanan efter
mottagandet.

Nio 1:e Åldermän under 100 år
När vi nu firar gillets 100 år går ju osökt tanken till de män, som så
framsynt och klokt en gång startade Vänersborgs Söners Gille. Vi sänder
naturligtvis också en tacksamhetens tanke till alla dem som fört
traditionen så framgångsrikt vidare och på olika sätt betytt så mycket
för vårt gille, som idag står starkare än någonsin. De 24 medlemmar
som var med från början har nu vuxit till 1000 och gillets starka ekonomi
bådar gott för framtiden. Jag skulle gärna vilja räkna upp alla de
gillebröder som på olika sätt bidragit till dessa framgångar men jag
begränsar mig till de åtta åldermän som lett gillet före mig.
När stadskassören Ferdinand Hallberg avled 1920 var dir. Edwin
Andersson en självskriven efterträdare. Han ledde gillet till 1935, då
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Stadskassören
FERDINAND HALLBERG

Ordfårande 1905-1920

Borgmästaren
BERTEL HALLBERG
Ålderman 1942-1953

Direktören
EDWINANDERSON

Ordfårande 1921-1935

Landskamreraren
GUNNAR HJORTH

Ålderman 1954-1964

Fältläkare
KARL GUSTAF CEDERGREN

Ålderman 1936-1941

Länspolischefen
ERIKSAHLIN

Ålderman 1964-1973

Kamreraren
OLOVJANSON

Ålderman 1973-1979

Disponent
SVEN LIND

Ålderman 1980-1990
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fältläkaren Karl Gustaf Cedergren tog över. Cedergren avled 1941 och
efterträddes av borgmästaren Bertel Hallberg, bosatt i Linköping, vilket
gjorde att stadsträdgårdsmästaren Anton Thernquist i egenskap av 2:e
ålderman, fick sköta vardagssysslorna. Bertel Hallbergs skötebarn var
Årsskriften. Bertel Hallberg avled 1953 och efterträddes av lands
kamreraren Gunnar Hjort som förste ålderman. Länspolischef Erik
Sahlin, som återvänt till hemstaden, blev den som efterträdde Gunnar
Hjort när denne avled 1964. Erik Sahlin, som gick ur tiden 1973
efterträddes av kamreraren Olov Janson, som med framgång ledde gillet
fram till 1980, då han avgick och efterträddes av disponenten Sven Lind.
Sven Lind var en mycket välkänd vänersborgsprofil och förenings
människa och blev sin hemstad trogen livet ut. Under hans ledning och
med hans stora engagemang och förmåga att genomföra sina många
ideer fick vi uppleva en verklig framgångsvåg för gillet.
Sven Lind avgick som förste ålderman 1990 och valdes då till
Hedersledamot, vilket också hans företrädare Olov Janson tidigare valts
till.
Under gillets första 100 år har nio 1:e Åldermän tillsammans med sina
styrelser lyckats etablera denna, från begynnelsen, "kamratförening",
till en institution att räkna med i det kulturella livet i den kommun som
betyder så mycket för oss alla. Det är min fasta övertygelse att med
gillebrödernas och styrelsens fortsatt stora engagemang, med den goda
återväxt vi har och med alla unga krafter som vill ta vid, så är Vänersborgs
Söners Gilles framtid mer än lysande.

Stig Larsson
Aldermanfrån 1991.
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Elis Barkstedt 1928 - infär 40·årsdagen.

Elis Barkstedt
Vänersborgskonstnären som blev en

(litterär) kändis

av Bert Tibblin

I ett stort antal äldre, och
säkert också i många yngre,
Vänersborgshem kan man
på någon vägg se en typisk
Barkstedt hänga.
Och en typisk Barkstedt är
alltid en tavla med djurmotiv
- älgar, måsar, örnar och
rävar, för att välja några av
de vanligaste och mest po
pulära motiven.
Men ett måleri av varierande
kvalitet, beroende på när i
tiden tavlan målats och i
vilken kondition konstnären
vid tillfället varit.

Elis Barkstedt föddes i
Vänersborg år 1888 och dog
i sin födelsestad den 18
augusti 1960. Han blev sin
stad trogen under hela sitt liv.
Och kanske detta var ett olyckligt val. Barkstedt var autodidakt, d v s
utan formell konstutbildning. För en skolning skulle med säkerhet gjort
honom till en bättre och måhända (ännu) mer framgångsrik konstnär,
talang fanns det - det visste man redan tidigt.

Men varför han inte vågade ta steget att lämna staden och under
kasta sig några års konstskolning kan vi inte veta.
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Bara gissa! Berodde det på ekonomiska problem? Säkert inte, föräldrarna
var nog hyggligt välbeställda och kunde säkert ha bidragit med ett visst
underhåll. Och brodern Sigurd Barkstedt fick väl hjälp till sin
apotekarutbildning kan man förmoda. (Sigurd var förresten, också han,
en mycket duktig målare).
Eller var det helt enkelt så, som hans far lär ha slagit fast, att, "Elis är så
begåvad att han ingen utbildning behöver".
Nej, mera troligt är att Barkstedt var osäker på sig själv och sin förmåga
och saknade den självtillit som hade behövts. Med en utbildning på
t.ex. Valand eller varför inte hos mästaren själv, Liljefors. 1908 när
Barkstedt var 20 år stod ju denne på höjden i sin karriär. Och ett bättre
föredöme och kanhända lärare kunde väl ingen önska.
Trots allt, så lärjämförelse ändå ha gjorts mellan Barkstedt och Liljefors
efter några uppmärksammade utställningar.
Sen 23 års ålder hade Barkstedt helt ägnat sig åt måleriet, men
dessförinnan haft en kort tids anställning - hans enda. Hos fotograf
Wikner, fotografen på modet. Och kanhända hade Barkstedt nytta av
dessa kunskaper när han senare söker motiv för sitt måleri.
Ar 1899 hade en annan Vänersborgsyngling haft samma arbete hos
fotografen Wikner - Birger Sjöberg.

Svan på lugnt vatten. Olja 90 x 70 cm. Sign och dat. 1918.
Finns på Vänersborgs Stadsbibliotek.
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"Artisten Renard" och "Svan på lugnt vatten"
Konstnären Eugen A-son Renard förekommer, som alla vet, i Sjöbergs

"Kvartetten som sprängdes". Han har sin förebild i Elis Barkstedt.
Brodern Sigurd var nära vän till Sjöberg och man kan förmoda att den
bara några år yngre Elis var väl bekant också han.
I boken låter "Cello" göra följande, mindre smickrande omdöme om
artisten Renard och hans mästerverk; "han är mannen som målat den
idyllinfekterade tavlan Svan på lugnt vatten" och som retat Cello så att
han "längtar efter att få se en rå karl kliva ut i vattnet, med en kniv i
handen för att skära halsen av den lögnaktiga svanen".
Hårda ord, som man förmodar inte gällde konstnären Barkstedt - eller?

Hur som helst, när Elis hade sin första större utställning på Hotel
Continental i Helsingborg fick han god säljhjälp genom den mycket
positiva recension i Helsingborgs-Posten som den där då anställde
redaktör Sjöberg författat. Även Konstantin Brobeck (Karl-Ludvig i
Kvartetten) var vid tillfället i Helsingborg och han lär ha inköpt en större
tavla medjust rävrnotiv. Kanhända ett så vanligt motiv hos Barkstedt att
detta föranlett Sjöberg att döpa sin romankonstnär till Renard - vilket
på franska betyder just Räv!

När Sjöberg låter "Cello" uttala detta förklenande omdöme om Renards
målning "Svan på lugnt vatten" är det enligt August Peterson i "Sjöberg
den okände", inte första gången han använder sig av denna titel.

Räven. Olja 98 x 57 cm. Sign och dat. 1938. Ett av Elis Barksteds populäraste motiv.
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Jag citerar följande: ... "i de dagarna får han mottaga ett rörande brev
från gamle vännen och Frän-medarbetaren Sven Torstensson, välbeställd
stationsskrivare i Kristinehamn och senare stationsinspektor iVänersborg
som nu vill förvissa sig om, huruvida Päta tänker komma till att sjunga
i deras stad. Han uttalar en liten stillsamt ironisk förvissning, att fram
gången inte stigit Päta åt huvudet, utan att han fortfarande hade att göra
med samma Päta som i ungdomens dagar.
Men blotta tanken åt det hållet gör den e1dfångde Päta vild och han
svarar; Gamle vän Sven Adolf. Här förändras fan i mej ingenting! Det
skulle också vara ett sätt, om man bleve uppmuntrad såsomjag, att betala
denna vänlighet med att bliva en fårskalle på gamla dar.
Tänk när vi lågo och lyssnade på speldosan i brygghuskammaren när
du var kär och olycklig!
När vi gjorde vignetter till Frän! När vi spelade flöjt i vackra Lockerud
skogen. När du målade tavlor med svanar på blanka vatten".

År 1912 är Barkstedt med på en samlingsutställning på Valand i
Göteborg. Han lär då varit "hängd" mellan Prins Eugen och en Albert
E1dh. En hedersam placering onekligen, och nog kan man förmoda att
Barkstedt börjat få ett gott namn. Och han lär ha sålt en hel del. Vid två
utställningar i He1singborg år 1917 på Hote1 Ang1eterre sålde han
samtliga utställda verk till en summa av 30.000. Detta trots att kritiken
inte var den allra bästa.

Strandskata. Gouache 48 x 32 cm. Sign och dat 1934.
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Domherrar. Olja 34 x 24 cm. Sign och dat. 1936.

Men tyvärr, Barkstedt har inte gått till historien som någon stor
konstnär och djurrnålare. Hans namn har ju dock gått till litteratur
historien som förebilden till "Artisten Renard", inte dåligt det heller.

Många hade nog stora förhoppningar på Barkstedt, men alltför dåliga
baskunskaper i teknik och färglära hämmade honom. Kanske ändå
viktigare, något på det personliga planet som vi inte kan veta så mycket
om. Men som senare visar sig i hans liv och leverne i Vänersborg.

Och inte heller lyckades han lösa det livslånga exprimenterandet med
sin "Perpetum Mobile".
Nej, han blev, och detta är allom bekant, en mängdrnålare som till slut
inte brydde sig om kvalitet utan mer om kvantitet.
Och de tavlor han en gång åsatt ett pris på 1OOO-tals kronor kunde, och
kan man idag köpa till värdet aven flaska "Grönstedt" - favoritdrycken.

Många Gillebröder minns Barkstedt och äger kanske ett konstverk,
många kände honom personligen. Han var alltid lika elegant och märktes
väl i stadsbilden. Där han skred fram, med god hållning, alltid med hatt
och käpp och aldrig utan cigarr i mungipan.
Och visst var han en Vänersborgskonstnär och en "kändis" som vi gott
kan vara stolta över.
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Om inte alltid för hans senare måleri så för hans roll som "Renard" i
"Kvartetten som sprängdes".
Elis Barkstedt dog 1960 i Vänersborg vid n-års ålder.

Fotnot: I släkten Barkstedt fanns, sedan generationer, en konstnärlig ådra.
Farfarsfar Zacharias Magnus (f 1775) var tillyrket kopparslagare men därtill
också en duktig musiker och en stor humorist.
Farfadern Zacharias Ludvig (f 1810) varfanjunkare och "välkänd tillfällighets
diktare, författare av nekrologer och smärre teaterstycken". Dessutom en god
musiker.
Fadern Herrman Gott/rid (f 1854) var bankman i Vänersborg. Han anses ha
varit en mycket begåvad tecknare.
Brodern Zacharias Ludvig (f 1882) var bankman också han och en av de
drivande krafterna inom Alingsås kulturliv. Lär också varit en utomordentlig
sångare.
Sigurd, mellanbrodern, (f 1885) var välkänd apotekare i Vänersborg. En mycket
god tecknare och målare och som nämnts, Birger Sjöbergs nära vän.

Bert Tibblinfödd i Vänersborg 1930.
Yrkesutbildning vid Slöjdföreningens skola i Göteborg,
nu HDK. Till 1990 egen företagare med reklambyrå i
Göteborg. Bosatt i Främmestad
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Dahlgren & Johansson Omnibustrafik
De gröna bussarna

Personuppgifter
Carl Georg Dahlgren
Född 13 december 1883 i Hjärtums socken. Kom i unga år tillsammans
med fåräldrarna till Stora Lunds gård, Vänersnäs. Han arbetade där får
Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelse med plantering av skog. Han
genomgick 1912 Stockholms motortekniska skola. Mellan åren 1920
1930 var han anställd som förare på linjen Vänersborg - Vargön och
rran 1930 delägare i linjen Vänersborg - Båberg - Trollhättan.
1942 överlät Carl Georg sin hälft av företaget till sina barn Stig, Arne
och Inger varvid Arne övertog Carl Georgs roll att tillsammans med
Wiktor sköta administrationen. När Wiktor avled under l 950-talet utsågs
så som varande den först anställde i bolaget, chauffören Tage Eriksson
till trafikfåreståndare. Han trivdes dock inte med detta uppdrag utan
återgick efter en kort tid till att köra buss, vilket han fortsatte med fram
till sin pensionering. Han efterträddes aven annan trotjänare, chauffåren
Ernst Nilsson, som innehade uppdraget fram till fårsäljningen av bolaget
1973.

Stig Dahlgren
Född i Vänersborg den 9 maj 1917. Hade sin fårsta anställning hos
Ahmans Motorverkstad där han arbetade under ett par års tid. Började
sedan i bussbolagets verkstad. 1938 började han köra buss och slutade
1973 då bolaget såldes.

Börje Berglund
Född l juli 1905 i Norra Ving socken, Skaraborgs län. Startade 1928
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tillsammans med Carl Georg Dahlgren linjen Vänersborg - Blåsut 
Botered med postbefordran och från mars till oktober 1931 drev han
linjen i egen regi. I oktober 1932 gick Erik Johansson in som delägare.
Trafiken övertogs i augusti 1937 av U. V H. Järnvägs AB, Uddevalla.
1930 startade Berglund Torget - Egna Hem-linjen i Vänersborg.
1932 övertogs linjen av Karl Otto Tropp.

Wiktor Johansson
Född den 9 september 1888 i Flakebergs socken, Skaraborgs län.
Arbetade som privatchaufför 1914 - 1920. Innehade rörelse med person
och lasttrafik 1920 -1929 då han övergick till busstrafik.

Bussen på linjen Vänersborg - Vargön.

Etablering
Dahlgren & Johansson Omnibusbolag AB bildas
Trafiktillstånd meddelades 1929 då trafiken startades av Wiktor
Johansson. Ombildning skedde i augusti 1930 med följande delägare:
Carl Georg Dahlgren, Wiktor Johansson och Börje Berglund. Den
sistnämnde lämnade dock rörelsen i mars 1931 då Dahlgren & Johansson
Omnibusbolag AB bildades. Företaget hade koncession för linjen
Vänersborg - Båberg -Trollhättan och hade även postbefordran på linjen.
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Bussar med förare på torget i Vänersborg omkring 1936, förare från höger buss nr 1
Karl Otto Tropp, buss nr 2 Carl Georg Dahlgren, buss nr 3 Wiktor Johansson, buss nr 4
Tage Eriksson, buss nr 5 okänd, buss nr 6 Gustav Wassenius, buss nr 7 okänd, buss nr
8 okänd.
Bussen iförgnmden ägdes av Otto Tropp, deföljande tillhörde Dahlgren & Johansson
Omnibusbolag AB samt även buss nummer 6.

~ LINKOPING

1937

-~~- ------ -~-~~~~

Chevrolet buss, exteriör och interiör
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Tabell över bussar som var i drift mellan 1931 och 1973

Reg-nr Fabrikat Typ Ärsm.
Antai

Kaross Anmärkning
pass.

P 1450 Chevrolet 1931 19

P 4293 Chevrolet 1931 19

P 8116 Chevrolet B55 1934 Såld 1944, skrot

p 8858 Chevrolet B55 1935 27 Såld 1944 tllllngmans, Säffle

p 6650 Chevrolet B55 1935 27 Såld 1946, skrot

P 4272 Volvo B11 1937 Såld Vänersborgs Linjetrafik
1948

p 4293 Volvo B20 1937 Såld 1953, skrot

p 3216 Volvo B-12S 1939 Såld 1950 till T. Johansson,
Lerdal

p 9175 Volvo B23 1940 AS.J. Såld 1954 till Grunds busstrafik

p 192 Volvo B40 1944 Såld 1955 till Utters busstrafik

p 343 Volvo LV127BSB 1946 Såld 1951 till Harald
Jacobsson, Stigen

P 482 Volvo B-513 1947
Såld 1958 till Ivar Johansson,
Åmål

p 439 Volvo B-513 1948 Såld 1960 R-län

p 140 Volvo B-513X 1948 AS.J: Såld 1963 till Torsten
Johansson, Dals Ed

p 750 Volvo B-513X 1950 Såld 1960 till Bäckmarker,
Bäckefors

p 717 Volvo B-513X 1951 AS.J. Såld 1951 O-län

p 809 Volvo B-513X 1951 Häggiund Såld 1965 till Torsten
Johansson, Dals Ed för 4000 kr

p 806 Volvo B-638 1953 Häggiund
Såld 1971 till skrotplats
Nättjebacka

FRH 419, P 909 Volvo B-638 1954 Häggiund
Stod kvar i garaget på
Vassbotten till 1975

FWG 558, P 808 Scania-V BF-7358 1958 Häggiund Såld av GDG till skrotplats
Skogen, Frändefors

AAZ 637, P 717 Scania-V CF-7561 1959 Scania-V Såld av GDG till skrotplats
Skogen, Frändefors

BFE 856, P 716 Scania-V CF-6561 1962 Scania-V Skrotad 1974

Inköpt från Granström & Söner
BFC 896, P 536 Scania-V BF-76-59 1966 ThorSexett pris 144.300:-

Har qått i Dalarna 1973-1977

ANF 353, PA 343 Volvo B-57-50T 1969 V.BK Finns i Alingsås
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Vagnparken
De första bussarna var av märket Chevrolet. De levererades av bil
fåretaget Karlges i Götene som hade egen karosseriverkstad. Företaget
hade fem bussar i drift av detta fabrikat av årsmodellerna 1931 -1935.
Två av dessa hade plats för 19 passagerare, de övriga tre hade plats för
27 resp. 28. Motorerna hade en effekt mellan 50 och 60 hk.
Bussarna saknade värmesystem, under fårsta tiden var avgasröret draget
invändigt i bussen får att ge värme. Stig berättar att man hade en trasa
indränkt i glycerin från apoteket som användes för att hålla imman borta
från vindrutan.
Men redan 1937 köptes en större buss av fabrikat Volvo och samma år
ännu en Volvobuss.

Volvobussar vid bilfirman Gunnar Höljs anläggningar.

De Volvobussar som var i drift under 40- och 50-talet hade en ganska
spartansk inredning och var avsedda för linjetrafik på kortare sträckor.
Värmesystemen var enkla och under kalla vinterdagar var inte komforten
så hög.
Utvecklingen på motorsidan gick också framåt och cylindervolymen
ökade vilket gav förutsättningar för bättre värmesystem. Motorer med
större cylindervolym fungerade också bättre för gengasdrift.
Priset på bussarna var med dagens mått mätt småpengar. En Volvo B
638 av års-modell 1953 kostade 83.950 kronor. Men en modern turistbuss
av Scania Vabis fabrikat och med Thor Sexett-kaross, 1966 års modell,
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Helturistbuss Scania Vabis med Thor sexettkaross, 1966 års modell.

kostade 144.300 kronor. Som en kuriositet kan nämnas att radiolicens
till denna buss, som vid den här tiden fick köpas separat för varje buss,
kostade 35 kronor.

Krigsåren
Men så korn andra världskriget med inskränkningar som drabbade alla.
Landet fick ransoneringar både vad som gällde livsmedel, kläder och
skor. Drivmedel ransonerades rätt snart och det framgick för alla att
andra drivmedel måste provas. Gengasen blev det alternativa drivmedlet.
Gengas framställs genom förbränning av träkol eller ved. Den består
av 20-30% koloxid, 10-20% väte och resten kväve. Gasen är luktlös
vilket ledde till att de som sysslade med gengasdrift utsattes för risken
att få förgiftningsskador.
Till en början använde företaget träkolsdrivna aggregat som var
monterade på en släpkärra efter bussen. Denna montering gjorde att
ekipagets längd ökade och det var problematiskt att backa bussarna
och att få plats i garagen med de längre fordonen.
Ett annat Vänersborgsfåretag, Wulf & Co, hade fått generalagenturen
för ett vedgasaggregat Imbert, som tillverkades i Tyskland. Starten var
trög men så småningom efter stora beställningar från bland andra GDG
Biltrafik korn verksamheten igång och till slut rullade 15000 fordon
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med Imbertaggregat i Sverige. Wulf& ca Aktiebolag tillverkade senare
aggregaten i egen regi tillsammans med bland andra Arvikaverken. Snart
var Dahlgren & Johanssons bussar utrustade med vedeldade Imbertag
gregat.
Denna typ av aggregat visade sig vara driftsäkra och relativt långlivade.
Aggregaten utsattes dock för hög temperatur och själva eldstaden
deformerades efter ett längre antal driftstimmar och måste repareras.

Annons från Wulf & caAB från november 1940.
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Andra gasrenaft?

Gaskylart?

c--

clh

h--

en

Gengasverk för ved, system Imbert.
apåfYllningslucka
b yttermantel
c innermantel
d primärluftintag
e generatorugn
fasklucka
g expansionsrör
h spolplugg i gasledning
k gasledning
l kranarjOrkondens

vattenavtappning
m jläktspjäll
n sekundärluftintag

med luftrenare
o sekundärluftspjäll
p gasspjäll (trottel)

Även om driftsäkerheten var relativt god krävdes att aggregaten sköttes
omsorgsfullt. Förutom att askan måste avlägsnas dagligen måste
rörledningar och den speciella kylaren för gasen som var placerad
framför bilens ordinarie kylare hållas rena. Gengasaggregatet startades
med hjälp av speciella gengaständstickor som hade en kraftig tändsats
och brann närmast som ett tomtebloss. En fläkt sög luft genom aggregatet
för att påskynda tändningen och genom att tända en tändsticka vid
fläktens utlopp kunde man avgöra om gas för start av motorn fanns. När
sedan motorn startat sög den in luft i aggregatet och fläkten kunde stängas
av.
Lufttillförseln reglerades av ett spjäll med en tyngd placerat på aggre
gatets sida.
Bussarna försågs med en lastbrygga på taket för vedsäckar. Man fick
klättra på en stege för att nå veden på busstaket och det hände att
aggregatet "sköt" när man öppnade luckan berättar Stig Dahlgren och
han fortsätter -- "man var aldrig ren om händerna trots handskar", med
jämna mellanrum fick man också "röra om i grytan", veden "hängde
sig" och luftfickor bildades vilket försvårade förbränningen.
Gengasen hade även andra nackdelar. Den smutsade ner motorerna
invändigt och hade en negativ inverkan på motoroljan som redan var
svåråtkomlig. Ett reningsaggregat för olja inköptes i vilket oljan renades
och den kunde på så sätt användas mer än en gång. Naturligtvis
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påverkades oljans smörjande egenskaper vid denna rening, men nöden
hade ingen lag.
En annan bristvara var däck. Man tvingades köra med gamla däck vilket
gjorde att däckexplosioner ofta inträffade och man tvingades att lappa
och laga. Däck med skador i corden reparerades genom att man lade in
en bit aven däcksida tillskuren av ett annat kasserat däck. Man kan
förstå att obalans i däcken uppstod även om hastigheten inte var så hög.

Linjetrafiken
Linjen Vänersborg -Trollhättan hade två alternativa sträckningar, över
Båberg till Trollhättan och över Torsered. Sträckan över Torsered var 4
kilometer längre och tog därfår längre tid. Trollhättan hade inget läroverk

på den tiden och det innebar att alla ungdomar som satsade på
studentexamen och flickorna som gick i flickskolan dagligen åkte med
de gröna bussarna.
Budbilar var inte vanliga på den tiden och stora mängder gods fraktades
på bussarna.
Trafikkiosken som svarade för hanteringen av godset var belägen i gamla
apotekshuset mitt emot uppställningsplatsen för bussarna på torget. I
anslutning till trafikkiosken fanns en mindre vänthall.
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Scania Vabis linjebuss på torget i Trollhättan.

Exempel på inredning i linjebussar.

Turisttrafiken
Efter krigsåren när det åter fanns möjlighet att färdas i Europa började
bolaget köra utomlands. Stig Dahlgrens första resa gjordes tillsammans
med Gustav Aronsson som hade omnibustrafik på Vänersnäs. Resan
gick till Paris.
Pressresor AB arrangerade Dahlgren & Johanssons utlandsresor i
Europa. Någon reseverksamhet i egen regi förekom inte. Resmålen var
skiftande, Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike stod på programmet.
På resorna till Paris som var ett populärt resmål hade man två förare,
eftersom resorna som utgick från Göteborg och Helsingborg kördes non
stop. Ofta byttes man om vid ratten utan att stanna, den som satt vid
ratten satte sig på motorhuven som i alla bussar på den tiden låg i
anslutning till förarplatsen och hans kollega klev in till ratten i hans
ställe.
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Turistbussar vid garaget på Vassbotten. Från Vänster Stig Dahlgren och Algot Engdahl.

De första resorna kördes med de vanliga linjebussarna, men senare köptes
en turistbuss som med dåtidens standard var avsedd för långresor.
Stig Dahlgren var den förste som körde utrikesresorna vilka senare nästan
helt togs över av Gunnar Carlsson. Ernst Nilsson och Algot Engdahl
deltog i mindre omfattning i denna verksamhet.

Verkstaden
En verkstad var nödvändig för det löpande underhållet av vagnparken.
Några av verkstadspersonalen körde också tex. skolbussar.

Följande personer var anställda i verkstaden:
Gustaf Vassenius, körde även skolbuss, Arvid Johansson, körde även
skolbuss, Ragnar Vennerdal, Nils Ryrhammar, Jens Johansson, Sören
Johansson.

Kontor, trafikledning, beläget på Kronogatan:

Ernst Nilsson, trafikföreståndare
Tage Eriksson, trafikföreståndare

Garage
Garagen var belägna på Vassbotten. Under de första åren hyrde man
kontor på Kronogatan samt garage tillhöriga Nils Svanström på
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Vassbotten. Man flyttade sedan till en fastighet som ägdes av Palmströms
Cementgjuteri på Vassbotten där man hade kontor och garage i samma
hus. Garagen inköptes senare och byggdes om helt under tidigt1950
tal. Efter ombyggnaden omfattade byggnaden, fårutom garage för ett
större antal bussar, verkstadslokal med två bussplatser, den ena med
smörjgrop, tvätthall, utomhusspolplatta, lunchrum med tvättrum, kontor
och förrådsutrymmen.

Bussar med personal vid garaget på Vassbotten 1954.
Från vänster: Stig Dahlgren, AlgotEngdahl, Gustav Wassenius, ArvidJohansson, Ragnar
Wennerdahl.

Bussförare
Carl Georg Dahlgren, grundare och delägare, körde till och med 1946,
Stig Dahlgren, delägare, körde fram till 1973 då fåretaget såldes. Tage
Eriksson var med från starten, tjänstgjorde som trafikledare en kort
period, Algot Engdal, Henry Albrektsson, Ernst Nilsson, trafikföre
ståndare fram till bolagets fårsäljning, Harry Johansson, John Johansson,
Gunnar Karlsson utrikesresor, George Lindkvist, Stig Andersson, Ole
Hagestedt, Gösta Ryrhammar, Hjalmar Ahlund, Karl Erik Hall, Wiktor
Johansson, delägare och trafikfåreståndare.

Karl-Erik Malcolm Leif Dahlgren
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Tändsticksfabriken
- miljö och människor

av Gunnar Ekman

Tändsticksfabriken i Vänersborg seddfrån vattentornet.

Det går inte att i Sverige hitta någon vittnesutsaga från den första
tändstickstillverkningen i landet. Men i en rapport till "Hygien- och
Hälsorådet" i Lyon gav kemiprofessornA. Glenard följande beskrivning
på hur det såg ut omkring 1850 i de stugor i kvarteret la Guillotiere i
Lyon, där man tillverkade tändstickor:

"Föreställ er ett rum ungefår fem meter i fyrkant. I ett hörn av detta
rum står en säng och bredvid sängen ofta en vagga. I ett annat hörn en
trave av tändstickspaket inlindade i papper. I mitten en ugn, på vilken
man ser en panna innehållande smält fosfor eller också en kastrull, i
vilken man preparerar tändmassan. Slutligen, i en annan del av samma
rum, framför ett väggfast bord, fem asex personer i fård med att tillverka
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tändstickor. När man träder in i detta rum tas man i strupen aven
kvävande stank, som kommer inte bara från kastrullen med
fosforblandningen, utan också från lokalens snusk, från människornas
utdunstning. Man frågar sig hur någon kan leva i en sådan atmosfår.
När kvällen kommer går de, som inte bor i kyffet. Men ägaren, hans
hustru och deras barn sover i detta rum. Innanför det stängda fönstret
inandas de utdunstningarna av fosforpannan, som syns som en
självlysande dimma."

Fullt så usla förhållanden rådde säkert inte någonstans i Sverige. Även
om tillverkningsmetoden i de tidigaste fabrikerna var i det närmaste
lika primitiv, så bodde nog aldrig några människor i arbetslokalerna.

Men under de första årtiondena var merparten av tändsticksarbetarna
kvinnor och barn. De arbetade lika mycket som männen - Il till 12
timmar om dagen, 6 dagar i veckan - men endast rör 2/3 respektive 1/3
av grundlönen. Arbetstakten var hård, och många arbetare fick svåra
arbetsskador. Många dog i käkbrand orsakad av giftiga ångor från
fosforn.

På Tändsticksmuseet i Jönköping kan man följa Lena Törnqvists öde,
en av de arbetare som drabbades av käkbrand (fosfornekros) men som
överlevde. Hennes man hade avlidit under en koleraepidemi och hon
måste ensam sörja rör tre barns uppehälle. Hon doppade svavlad splint
(d.v.s. stickämnet) i flytande vit fosformassa. Fosforn var extremt giftig,
och ångorna steg upp i ansiktet. Lena drabbades av tandlossning men
omplacerades inte. Till sist blev käkbenet så skört, att det måste opereras
bort. Efter operationen arbetade hon hemma med att klistra askar. Mor
och barn hjälptes då åt att få ihop så många askar att man kunde rörsörja
SIg.

Men barnen i fabriken då? När tändsticksfabriken i Vänersborg
startade 1848 anställdes 10 vuxna och 55 barn. Tillverkningen skedde
under de första åren helt rör hand, och liksom på övriga tändsticksfabriker
utgjordes merparten av arbetsstyrkan av 9 - 14 åringar. År l864lagfåstes
åldersgränsen 12 år, men först 1912 höjdes gränsen till 13 för pojkar
och 14 rör flickor. Barnen skulle ha avslutat sin skolgång innan de fick
anställas som arbetare.

År 1905 tillsattes en kunglig kommitte inför en revision av lagen mot
yrkesfara samt lagen om minderårigas och kvinnors arbete i industriellt
yrke. Centralförbundet för socialt arbete uppdrog då åt Kerstin
Hesselgren, sedermera Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, att
studera en stor industri i ett vanligt svenskt industrisamhälle. Hon valde
Vulcans tändsticksfabrik i Tidaholm. Tack vare det valet vet vi i dag hur
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Personalen vid Tändsticksfabriken i Vänersborg 1895.

miljön såg ut, och hur minderåriga hade det i en svensk tändsticksfabrik
år 1905.

Hon skriver: "Själva tändsticksfabrikationen kan uppdelas i fyra faser:
l) tillverkning av stickan, 2) satsning av densamma, 3) tillverkning av
asken, 4) askfyllningen.

I den första fasen av tillverkningen sågas stockarna till kubb, barkas
och svarvas till långa faner, som sedan sågas och hackas till stickor
(splint). Tändsticksämnena torkas, sorteras och ordnas parallellt i fack
eller ramar. I detta arbete deltaga nästan uteslutande män jämte en del
minderåriga pojkar, vilka tjäna som hantlangare. Här förekommer
naturligtvis den vanliga risken vid maskiners hanterande, obetäckta hjul,
remmar och dylikt. Luften kan också bli mer eller mindre bemängd
med damm och trästoft.

Nästa stadium är tillredningen av de olika satserna samt satsning av
stickorna med efterföljande torkning. Genom en synnerligen sinnrik
maskin placeras stickorna i upprätt ställning och på jämna avstånd från
varandra uti en träplatta. Sittande i denna doppas de i satsen och torkas
i ugnar, varpå de åter genom maskiner tagas ur plattorna och fyllas på
lådor, som sedan omhändertagas av askfyllarna. Även på detta stadium
av tillverkningen användas huvudsakligen män och pojkar. Här är det
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som den största yrkesfaran ligger. Möjligheterna till fosforförgiftning
äro störst inom denna grupp, synnerligast för dem som hava med
tillredning av fosforsatsen och satsningen att göra. Likaså förekomma
här de svåraste brännskadorna.

Vid de två sista arbetsstadierna - tillverkningen av askar och dessas
fYllande - är det som den stora kontingenten av kvinnor och minderåriga
användes.

I den s.k. askfabriken, där askfaneret vikes och sammanklistras till
askar, arbeta 119 kvinnor som "askgörare" . Detta arbete sker med
maskiner, och kunna ända till 40 000 askar om dagen tillverkas. Arbetet
består i att passa maskinen, mata den och ta bort de misslyckade askarna,
vilket allt fordrar en ganska stor uppmärksamhet. Någon egentlig
yrkesfara förefinnes ej, såvida ej därtill räknas det irriterande slamret
av maskinerna och det långvariga ståendet samt dammet och
temperaturförhållandena.

Kommer så slutligen själva ifyllandet av askarna och deras plåning
och etikettering. Ifyllandet sker dels med maskin och dels får hand. En
maskin skötes vanligen aven vuxen arbeterska med en minderårig till
hjälp, och påminner detta arbete till sin karaktär om asktillverkningen.
En del stickor äro emellertid för eldfängda får att tåla maskinfyllning,
och dessa packas då för hand. Det är här som den otroliga
fingerfärdigheten behöves, vilket svårligen uppnås om ej arbetet börjas
redan vid tidiga år, och användes för detta arbete endast kvinnor eller
minderåriga. I dessa salar är luften alltid rökig och obehaglig till fåljd
av den oupphörligt skeende antändningen av stickor. Enligt arbetarnas
utsago är detta än värre under vintern. Hantering av fosforstickor kan
också innebära risk får fosforförgiftning."

Så långt Kerstin Hesselgren. Det bör observeras att fosfor fortfarande
hanterades vid hennes besök 1905 i Vulcans fabrik i Tidaholm, fastän
försäljning av fosfortändstickor hade förbjudits i Sverige 190l. Men
eftersom efterfrågan på exportmarknaden fortfarande var stor, fortsatte
fabriken att tillverka de farliga fosfortändstickorna parallellt med
säkerhetständstickor fram till 1920, då totalförbud mot tillverkning
infårdes. Det finns anledning att förmoda att förhållandet var likadant i
Vänersborg fram till 1905. Men fabriken hade 1904 sålts till Jönköping
Vulcan, som moderniserade och utvidgade den samt förlade sin
tillverkning av "book-matches" hit. Dessa var tunna små tändstickor i
ficketuier, som hade blivit populära som reklambärare under det nya
seklet.

Den bästa presentationen hitintills av Vänersborgs Tändsticksfabrik
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har förste antikvarien och gillesbrodern Peter Johansson gjort. I
Länsmuseets skrift "En Västsvensk Världsutställning" (1999) tecknar
han fabrikens historia mot bakgrunden av hela den svenska
tändsticksindustrin då och nu. Här hittar man också den sociala
situationen i Vänersborg, när fabrikören Robert Bergmark flyttade sin
tändsticksfabrik från Falköping till Kasen, väster om staden 1848. Ordet
går till Peter:

"Bland intressanta företeelser inom detta samhälle må anföras: att
Herr Bergmark till Kasen utanför staden förflyttadt sin förut i Fahlköping
varande kemiska tändsticksfabrik, och sådant just vid en tidpunkt, då
Herr Bergmark genom erfarenheter och rön, hunnit uppdrifva sina
fabrikater till en godhet, som kan trotsa jemförelse med hvilken annan
accrediterad fabriks som helst. Vi få således snart se dessa välkända,
numera i palatset som i kojan oumbärliga kappsiar och dosor
kringspridas, med öfverskrift: Wenersborgs Tändstickor".

Ovanstående notis stod att läsa i första numret av Tidning för
Wenersborgs Stad och Län den 2 december 1848. Att glädjen var stor
för att staden lyckats locka till sig denna industri var inte att ta miste på
och Bergmarks fabriksetablering sågs som en verklig samhällstjänst.
Framförallt hyste man den förhoppningen att fattigskatten och tiggeriet
skulle minska, eftersom fabriken skulle kunna ge försörjning åt omkring
65 arbetare, varav 10 vuxna och 55 barn. Tändsticksfabriken sågs även
besitta en inte obetydlig roll som fostrande institution för den unga
generationen då "den goda moraliska fördel vinnes, att den arbetande
klassens barn uppfödas uti mera ordning och idoghet hädanefter än hvad
tyvärr hos mången hittills skedt".

Vänersborgsfabriken kom att anläggas på egendomen Kasens marker
omedelbart väster om Vänersborg. Tillverkningen skedde under de första
åren helt för hand och som på övriga tändsticksfabriker utgjordes
merparten av arbetsstyrkan av minderåriga barn mellan 9 och 14 år. Per
dagsverke, som sträckte sig från klockan 6 på morgonen till klockan 19
på kvällen, tjänade barnen under upplärningstiden 12 skilling varav
avdrogs 7 för middags- och kvällsmat. Som jämförelse, för att förstå
penningvärdet, kan nämnas att en lantarbetare vid samma tid tjänade
omkring 24 skilling och att ett kilo smör kostade cirka 42 skilling.

I ovannämnda tidningsnotis meddelades att fabriksmiljön var ren och
sund och att en särskild entreprenör anlitats för att bereda arbetarna
vällagad mat. Middagsmåltiderna utgjordes ofta aven kraftig soppa med
tillhörande fläsk och en halv kaka bröd. Kvällsmålet bestod av gröt och
mjölk eller potatis och sill samt bröd.
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Tändsticksetikettfrån slutet av 1800-talet.

Utöver de anställda vid fabriken sysselsatte tändstickstillverkningen
ett stor antal hemarbetande. Limning och etikettering av askar förekom
i många vänersborgshem under fabrikens första årtionden. Även fångarna
på stadens fångelse hade som uppgift att tillverka askar för fabrikens
räkning.

Ar 1853 inköpte Bergmark ett markområde strax öster om staden, vid
nuvarande Östra vägen dit han samma år lät flytta sin fabrik. Tre år
senare installerades en ångmaskin, och det första steget mot en
mekanisering av tillverkningen var därmed taget.

Att miljön inte var så sund, som tidningen ville framhålla, märks av
att Bergmark tidvis hade svårt att rekrytera personal, eftersom man
avskräcktes av rykten som sade att arbetet var hälsovådligt. Oron var så
stark att stadsläkare Carl Fredrik Molin år 1856 fick intyga att arbetet
på inget sätt var förenat med hälsorisker. Detta var naturligtvis inte med
sanningen överensstämmande, eftersom det var allmänt känt att
tändsticksarbetare kunde drabbas av den fruktade fosfornekrosen samt
att gravida kvinnor kunde få missfall av kemikalierna.

Robert Bergmark försökte dock att förbättra villkoren för arbetarna,
och i september 1859 invigde fabriken - under stor pompa - en byggnad
med arbetarbostäder. Strax intill fabriksområdet hade uppförts ett
tvåvåningshus med rum för 15 familjer. På bottenvåningen fanns även
ett större kök samt en skolsal. För att tysta kritiken om att de arbetande
barnen försummade sin skolgång hade fabriken anställt en egen lärare,
som höll undervisning för de minderåriga arbetarna ett antal timmar
varje dag. Till invigningen av bostäderna hade alla arbetare samlats
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högtidsklädda vid den nya byggnaden, där fabrikör Bergmark tog emot
och bjöd på fårfriskningar. Lokaltidningen omnämnde Bergmarks insats
som "vacker och menniskoälskande"

När fabrikör Bergmark avled 1860 var Vänersborgs Tändsticksfabrik
landets tredje största i sitt slag med 147 arbetare, varav 55 barn, och en
årlig omsättning på 85 000 riksdaler. Med detta stod vänersborgsfabriken
för omkring 10% av den svenska tändsticksproduktionen.

Efter Bergmarks död övertogs fabriken av Anders Olof Andersson
(1825-1891) från Gudhem. Ijuni 1867 ödelades fabriken aven fårödande
brand men var återuppbyggd innan årets slut. Den nya fabriken, som
likt sina föregångare var uppförd i trä, bestod av 12 rum varav två större
arbetssalar. I ett av rummen inrymdes en skolsal. Trots att man investerat
i en specialimporterad brandspruta från England ödelades fabriken av
en ny brand redan 1874. Vis av erfarenheten uppförde man då en ny
fabriksbyggnad av sten med tegeltak och brandväggar.

Att tändstickstillverkning var en brandfarlig industri märks av att inte
ens den rejäla stenbyggnaden lyckades motstå den röda hanen. I augusti
1886 spred sig en brand från en exploderande tändsticksask i pack
avdelningen över hela fabriken. Maskinpark och övrig inredning blev
så gott som totalfårstörd. Först när Andersson byggt sin fjärde fabrik,
även denna av sten och med dörrar och innertak av järn lyckades man
fårhindra fler förödande bränder. Däremot kom många arbetare även
fortsättningsvis att skadas av exploderande tändsatser. Svåra brännsår
på händer och armar var en vanlig arbetsskada, framförallt på
packavdelningen.

När A.O. Andersson avled 1891 stod svärsonen grosshandlaren
Wilhelm H.E. von Nolting redo att ta över verksamheten. År 1892
bildades bolaget A.O.Andersson Fabriks AB. Det nya bolaget
expanderade med en avdelning får paraffinsticko. Denna avdelning
brandhärjades 1899 men återuppbyggdes kort därefter. Vid denna tid
sysselsattes 209 arbetare i fabriken, och tillverkningsvärdet uppgick till
320 500 kronor.

År 1904 övertogs fabriken av Jönköping Vulcans Tändsticksfabriks
AB som ett led i tidens sammanslagningar inom tändsticksindustrin.
Sammanslagningen gav ökad ekonomisk styrka och man kunde
modernisera maskinutrustningen. Arbetsstyrkan ökade successivt och
man anlade även en egen virkeslänsa vid Skräcklan, och länsan fårbands
med fabriken genom en kort järnvägslinje som trafikerades av ett
ångackumulatorlok. År 1910 efterträddes Wilhelm von Nolting av sonen
Olof.
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När den stora sammanslagningen av svensk tändsticksindustri skedde
1917 kom även vänersborgsfabriken att följa med och bli en del av
Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB). I efterverkningarna av
Kreugerkraschen tvingades emellertid Vänersborgs Tändsticksfabrik
lägga ned verksamheten den 31 augusti 1932. Man hade dessförinnan
minskat till knappt 300 anställda. Från 1940 kom tändsticksfabrikens
lokaler att successivt övertas av den statligt ägda Televerkstaden.
Nedläggningen av tändsticksfabriken blev ett hårt slag för Vänersborg
och kom att sätta sina spår långt fram i tiden."

Så långt Peter Johansson. Och än berättar vänersborgskännaren
S.Gunnar Pettersson på sina stadsvandringar om tändstickaskar utlagda
till torkning i Östra Haga, och i Hj.A.Lindedals "Vänersborgs historia
och vänersborgshistorier" (1927) kan man läsa följande:

"På sin tid gav tändsticksfabriken en välbehövlig inkomst åt ett flertal
av stadens fattigaste familjer. Man tillverkade nämligen i hemmen askar
och lådor för tändstickorna, i vilket arbete familjens alla medlemmar
från de äldsta till de yngsta kunde deltaga. Genom daglig och långvarig
övning kunde de arbetande uppnå stor skicklighet. Då man vandrade
utefter Östra Haga, norra Vallgatan och annorstädes i stadens utkanter,
kunde man utanför väggarna se massor av nätbågar, på vilka tillverkade
askar vora utlagda till torkning i solen. Dagspenningen blev ju inte så
vidare stor, kanske 24 skilling (50 öre) för de yngre och upp till ett par
riksdaler för de äldre, men det hela blev en välkommen penning för en
fattig och barnrik familj. En äldre kvinna berättade år 1925 vid förfrågan,
att hon kunde i sin krafts dagar uppbringa sin dagstillverkning av askar
till 2000 st, för vilka arbetslönen blev 2 riksdaler. - Detta var långt före
åttatimmarsdagens tid."
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Vår verklige ålderman
Jennische 75 år i Gillet

av Arne Kärvling

Visst väljer vi både Förste och Andre Ålderman i Gillet, och visst har
de genom sitt mångåriga och förtjänstfulla arbete gjort sig väl förtjänta
av dessa hederstitlar, men fråga är väl om inte den verklige Åldermannen
ändå är förre överläkaren och röntgenspecialisten Bengt Jennische.
Han inträdde nämligen i Gillet som 17-åring redan år 1930 och har nu
alltså varit medlem i 75 av Gillets 100 år!
Det är svårt att tänka sig att någon kan slå det rekordet!

Bengt Jennische fåddes år 1913 som son till stadsläkaren Hugo Jennische
och hans hustru Camille. Fadern innehade sin tjänst från 1907 till sin
död i början av 1944. Han var djupt kommunalt intresserad och fungerade
som stadsfullmäktiges ordförande åren 1922-1932 och 1935-1936 samt
som dess vice ordfårande åren 1933-1934 och 1937-1942. Sonen följde
fadern i sitt yrkesval och delade också intresset för allmänna värv. Han
blev bland annat ledamot av drätselkammaren och stadsfullmäktige.

- Visst var det så att mitt yrkesval mer eller mindre styrdes av min far,
säger den i dag 92-årige Bengt Jennische, och intresset får politik fåddes
ju också tidigt hos mig. Båda sakerna var naturliga i ett hem där samtalen
så ofta handlade om ämnen direkt knutna till de här områdena. Men
faktiskt var det så, att när jag gick i läroverket och började studera
engelska, så funderade jag på att ägna mig åt språk. Jag hade nämligen
en kvinnlig lärare i engelska, och hon talade enbart det språket under
lektionerna, vilket var mycket lärorikt och fick mig intresserad.
Emellertid slutade hon sin tjänst efter ett år och då tappade jag intresset.

- Jag valde att studera latin, därtill stimulerad av min mor. Hon var
nämligen mycket intresserad och duktig inom det området. Det var
fårresten fårsta gången jag upptäckte att kvinnorna hade svårt att hävda
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Bengt Jennische.

sig mot männen, ja, att de faktiskt motarbetades. Att hon stod sig gott i
jämförelse med sina manliga kamrater blev faktiskt till en nackdel för
henne. Man såg lite överseende på den enda kvinnan i gruppen - och
hon fick inte den uppskattning som hennes kunskaper var värda.

Praktik på Karolinska
- Jag studerade till läkare vid universitet i Uppsala, och där fick mitt
intresse får förenings liv utlopp; jag deltog intensivt i kårarbetet. Min
praktik gjorde jag vid Karolinska i Stockholm. Det normala var att det
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saknades praktikplatser, men då var det beredskapstider och det
underlättade. Jag hamnade direkt på röntgen och därmed var jag fast i
den specialiteten för resten av mitt läkarliv.

Ja, Bengt Jennische hade hamnat rätt. I januari 1945 kom han till
Vänersborgs lasarett, där Sven Thunström var överläkare, och här trivdes
han. Utvecklingen inom röntgen gick den tiden snabbt och han återvände
till Uppsala för att vidareutbilda sig vid Akademiska sjukhuset. År 1952
bar det åter till till hemstaden, nu som biträdande överläkare. År 1965
blev han överläkare. Under 1978 pensionerades han, men i tiotalet år
därefter drog Dalslands sjukhus i Bäckefors nytta av hans kunskaper.

- Det var ett tungt arbete de första decennierna, konstaterar Bengt
Jennische, när jag gästar honom i hans våning i HSB-fastigheten,
kvarteret Syrenen. Och en sak är säker, det hade aldrig gått om inte min
hustru hade tagit det totala ansvaret för familj och hem. Det fanns inga
fastställda arbetstider på lasarettet, inga lediga lördagar-söndagar eller
helger - det var att arbeta så länge min insats behövdes.Vi fick 6 barn
också, och måste därför ha ett stort hus - ja, min kära hustru Märtha
hade det tungt, hon hade ju också ett eget arbete att sköta.

Livsviktigt!
Personaltätheten var gles på den tiden här tiden, eller hur?
- Ja, de som inte var med då, de kan inte föreställa sig situationen,
försäkrar Bengt. Och än i dag undrar jag hur sköterskorna kunde klara
av att sköta sitt arbete utan att knäckas. De var nämligen bara två per
vårdavdelning - natten undantagen, förstås. Det var sannerligen hårda
bud!

Vänersborgs lasarett finns inte längre utan har ersatts av NÄL i
Trollhättan. En i tiden lång och tidvis mycket hätsk debatt föregick
beslutet om nedläggning. Läkare i Vänersborg som talade för "sitt"
sjukhus blev av motståndare häcklade på ett grovt sätt, och Bengt vill
inte gärna tala om den tiden. Han fick tåla mycket, så jag förstår honom
väl.

I föreningslivet i hemstaden har Bengt varit djupt engagerad och
fortfarande kan vi möta honom vid Lions årliga loppmarknader, där
han ansvarar för konstavdelningen. - Ja, det har trots ett krävande och
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tidsslukande arbete som läkare varit möjligt att ägna sig åt andra
intressen. Under mina första decennier i yrket var det ju arbete dagarna
runt och fOr att över huvud taget klara sig var det nödvändigt att få
syssla med andra intressen. I dag kan jag konstatera, att det som nu
håller mig uppe i vardagslivet - vid sidan av omtanken från mina 6 barn,
15 barnbarn och 2 barnbarnsbarn - faktiskt är samvaron och arbetet
inom Frimurarorden. Utan denna hade det varit svårt - den är nämligen
livsviktig!

En lugn stad
När Bengt Jennische inträdde i Gillet 1930 var Vänersborg en lugn liten
stad. Här fanns 28 fabriker med 1.391 arbetare fördelade på skofabriken
551, tändsticksfabriken 437, tegelbruken 174 och mekaniska verkstäder
79. Tio år senare fanns 40 fabriker med 1.309 arbetare, alltså en
minskning av antalet anställda trots ett större antal fabriker. Orsakerna
var nedläggningen av tändsticksfabriken 1932 och att tegelbruken hade
dåliga tider. De mekaniska industrierna hade emellertid mer än fOrdubblat
antalet anställda.
Lasarettet hade byggts ut från 138 platser till 200, en röntgenavdelning
tillkom liksom BB och en specialist på öron-näsa-hals.
- Det har hänt en hel del under dina många år, Bengt.
- Förvisso. Bland annat revs den gamla svängbron och ersattes 1962 av
nya Dalbobron - en viktig händelse för oss som bodde på andra sidan
kanalen och arbetade i centrala staden. Stora delar av stadskärnan har
förändrats, landstatshuset från mitten 1970-talet dominerar numera
infarten från norr, och på Sanden återfinner man seglarna och deras
båtar. Gamla läroverket försvann och ersattes med Huvudsnässkolan
med sin aula, gamla torget förvandlades, gamla hus revs för att ge plats
för Domus och EPA. Hela Torpaområdet tillkom med sin skolstad och
sitt Idrottscentrum. Kommunsammanläggningen innebar att ett
kommunhus byggdes för den större fOrvaltningen, Vänerparken har ersatt
lasarettet, ny marina finns där - bara för att nämna en del av allt som har
hänt. Ja, visst har jag har fått vara med om en genomgripande förändring
av Vänersborg. Intressant har det varit att delta i och vara med om delar
av denna förvandling.

Det gäller kommunens bästa!
- Om man undantar exempelvis de hårda motsättningarna ifråga om
rivandet av Strömerska huset, som ersattes av landstatshuset för
länsstyrelsens behov, så har det väl rått ett gott förhållande mellan
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politikerna i Vänersborg och de politiska partierna, eller hur?
- Det vill jag stryka under på, säger Bengt Jennische. Det var en tradition
som vilade på den gemensamma uppfattningen att alla förtroendevalda
skulle arbeta uteslutande för stadens och dess invånares bästa. Man
framlade sina synpunkter, diskuterade de olika frågorna lugnt och sakligt.
När beslut var fattat så var sämjan lika god och alla böjde sig för
avgörandet. Jag kan nämna ett exempel som belyser förhållandet. Min
far Hugo, högerpartiet, och socialdemokraternas främste företrädare,
den fina människan och förmannen vid skofabriken Oscar Andersson,
kom vid ett majoritetsskifte överens om att dela på ordförandeskapet i
stadsfullmäktige - de tog 2 år var!
- Jag är inte säker på att de förtroendevalda och partiledningarna i
Vänersborg av i dag präglas av samma känsla för samarbete och god
vilja som sina företrädare...

Bengt Jennische har alltså samma år som Gillet fYller 100 år varit medlem
i 75 av dessa. Detta rekord lär bli svårt att slå. Nu förekommer att
gillesbröder skriver in sina söner tidigt, men märkas skall att Bengt
gjorde sitt val själv den gången då han hemställde om inträde!
Avslutningsvis - Bengt har förunnats glädjen att se läkaryrket föras vidare
inom familjen: Näst yngsta dottern är forskande läkare i Göteborg, och
en sondotter studerar till läkare i samma stad.

Arne Kärvling,jödd 1926 i Trollhättan, uppväxt i SäjJle.
Journalist sedan 1949; verksam som sådan i Vänersborg
sedan 1954.
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Lilla Vassbotten
Vatten blev industrimark
Största företaget kursade

av Arne Kärvling

Det centralt placerade industriområdet Lilla Vassbotten i Vänersborg
har en förhistoria som många av dagens invånare troligen inte känner
till. Från början fanns här bara vatten och sandrevlar, och var inte så
intressant. När sjöfarten ökade och utbyggnaden av kanalen blev aktuell
under l800-talets senare hälft, blev det emellertid aktuellt för
användning. Problemet var att det låg i en annan kommun och var i
privat ägo. Det dröjde mer än 30 år av förhandlingar, också inför domstol,
innan det var utfyllt och klart för exploatering.
Här har funnits flera betydande företag, bland annat Korp & Söners
Smides- & Mek.Verkstad, med som mest ett 100-tal anställda. Det gick
i en uppmärksammad konkurs 1957 - av många ansedd som helt onödig.

Den som norrifrån kommer in mot Vänersborg möts på höger sida av
hamnkranar, silotorn, industribyggnader, stor livsmedelshall och andra
byggnader för företagsamhet. Det är industriområdet Lilla Vassbotten.
Ingen kan tro att här tidigare bara fanns vatten och sandbankar.
Under andra delen av l800-talet fick Trollhätte kanal allt större betydelse
för sjöfarten, och planeringen för ytterligare utbyggnad av kapaciteten
hade börjat. I Vänersborg blomstrade rederinäringen och det började
hos en del framsynta personer stå klart att det aktuella området söder
om Dalbobron på något sätt måste tas till vara. Nu var det emellertid så,
att en del juridiska problem måste lösas för att detta skulle vara möjligt.
För det första var två andra kommuner av olika skäl berörda. Först och
främst Vassända Naglum, inom vars gräns området låg, och för det andra
Frändefors, där gränsdragningen norrut mellan kommunerna var
svårbestämd. Dessutom hävdades att olika områden ingick i hemmanet
Lockerud och utjorden Kasan, som ägdes av handlanden P.H. Skarin.
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Stadens företrädare invände mot detta och inledde rättegång mot Skarin.
Häradsrätten gav emellertid denne rätt, och trots att staden fullföljde
upp till högsta instans så förlorade den. Skarin reste också ekonomiska
krav mot kanalbolaget för att detta gjorde intrång på områden som ingick
i hans egendom. Bolagets ledning å sin sida hävdade att deras enda
motpart var Vänersborgs stad, inte Skarin.
Ja, så här höll det på i över två decennier innan stadens fåder 1881, trots
att domstol ännu inte slutgiltigt avgjort ärendena, tröttnade på
processerna och inköpte Skarin-området. Äganderätten hade då gått över
två nya ägare fram till fabrikören O.A. Andersson.

Klandrat beslut
Efter köpets genomförande höjdes snart krav på sanering av det nu
uppslammade området, främst av sanitära skäl. Man ansåg att dränering
eller fullständig utfyllnad var nödvändig att genomföra. Staden upptog
därför förhandlingar med Vattenfallsstyrelsen om att muddermassor från
kanalarbetena skulle dumpas på det aktuella området. Parterna blev
överens och stadsfullmäktige beslutade med rösterna 23 mot 6 att betala
kostnaderna, som visade sig uppgå till 77.500 kronor. Beslutet klandrades
hårt. Kritikerna menade bland annat att det var olämpligt att lägga ned
så stora pengar på ett område som till större delen låg i en annan kommun.

Korp & Söners Smides- & Mek. Verkstad.
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Det problemet löstes dock smidigt - staden begärde nämligen 1915 att
få inkorporera det aktuella området, vilket också beviljades. Gränsen
mot Frändefors fastställdes också.
Ja, så gick det till när Lilla Vassbotten skapades åren 1910-1911och
blev ett centralt industriområde i Vänersborg.

Framgångsrikt företag
Under årens lopp har flera kända företag verkat här, och det personellt
största har varit Korp & Söner Smides- & Mek. Verkstad, som startades
1935, men tyvärr gick i konkurs 1959. Det startades av smidesmästaren
Axel Fritiof Korp från Edsvalla i Värmland, som också engagerade
sönerna Axel Bertil, Torsten, Helge, Olle och dottern Sylvia i rörelsen.
Helge startade senare nytt i Bohuslän - ett företag som har levt vidare.
Enligt skriften "Beskrivning över Vänersborg med omnejd" 1943 hade
firman samma år utvecklats till ett betydande företag, som inrymdes i
egen fabriksbyggnad och sysselsatte ett 60-tal anställda. Tillverkningen
omfattade maskiner och verktyg för industri och hantverk, brand- och
arkivdörrar, fabriksportar, luftskyddsmateriel och gengasaggregat.
Vidare utfördes beställningsarbeten som järnkonstruktioner, grov
plåtsarbeten och smidesarbeten.
Det kan nämnas, att tillverkningen av dörrar till skyddsrum blev en stor
framgång under krigsåren och Korps var faktiskt föregångare inom den
här sektorn, som kom att bli mycket stor i Sverige.

Anställda vid Korp & Söners Smides- & Mek. Verkstad.
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Allt pekade mot fortsatt framgångsrik verksamhet också när 1950-talet
började. Orderingången var god och uppemot hälften av produktionen
rapporterades gå på export, främst till Sydamerika. Sommaren 1954
sysselsattes ett 80-ta1 personer och företaget var den största mekaniska
verkstaden i Vänersborg. Av arbetsstyrkan var 80 procent arbetare och
nästan alla var utbildade yrkesarbetare. Tillverkningen omfattade då
släpvagnar, grövre järnkonstruktioner, maskiner, verktyg, plåtsaxar,
bockmaskiner, stansmaskiner, allt kompletterat med beställningsarbeten.
Råmaterialet utgjordes av stålgjutgods, järn och plåt som huvudsakligen
kom från Göteborg per bil.

Bolagsköp en miss
Det såg alltså ut som om företaget skulle gå mot en fortsatt god
utveckling, men så blev tyvärr inte fallet. Genom ett företagsköp ville
man stärka och expandera sin egen rörelse. Därför beslutades att köpa
AB Gustafsforsverken. Detta visade sig emellertid vara ett stort misstag.
I stället för framgång skulle det bli tillbakagång för Korp & Söner.
Svårigheterna i Gustafsfors blev snabbt oöverstigliga och bolaget gick i
konkurs 1957. Den dirkta ekonomiska förlusten för Korp & Söner blev
stor - 125.000 kronor.
Under de närmast föregående åren hade också genomförts mycket stora
investeringar i anläggningen i Vänersborg, som under expansionen
tidigare år också hade utökat lokalerna med ytterligare en verkstadshall.
Samtidigt hade dessutom en minskning i ordertillgången gjort sig
märkbar. Slutet för Korp & Söner blev konkurs.
Konkursförvaltaren kamrer Stig Gilborne, Göteborg, konstaterade i sin
berättelse att rörelsen hade gått tillbaka högst betydligt, speciellt när
det gällde beställningsarbetena. Företagets tillgångar uppskattades till
762.000 kronor och skulderna till 1.148.000 varav 480.000 var
förmånsberättigade.

Lånegaranti - Nej!
Ledningen för Korp & Söner hemställde nu hos stadsfullmäktige om
borgen för ett lån på 300.000 kronor, vilket skulle rädda fortsatt drift av
företaget. Det borde vara angeläget att rädda företaget och därmed
sysselsättningen för personalen. Fullmäktige förklarade sig i princip
vilja tillgodose denna hemställan, men endast under förutsättning att
drätselkammaren först skulle utreda saken. Bland annat ansågs att man
borde undersöka om en bolagsbildning vore möjlig.
Revisorn Stig Nissbrandt anlitades och gjorde nytt bokslut för det gångna
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halvåret, och civilingenjören John Th. Reinholds utredde företagets
tillstånd och förutsättningarna för fortsatt drift.
De två utredarna konstaterade bland annat, att det inte var en ekonomisk
mörk bild som utredarna fått av företaget, men förklarade samtidigt att
det fordrades ett större belopp än 300.000 kronor för att få företaget på
fötter.
Bilden var alltså ganska ljus, trots allt, och de två utredarna verkade
positiva i sin bedömning att fortsatt drift var möjlig.
Dock - en enig DK föreslog ändå fullmäktige att säga nej till lånegarantin
- med hänvisning till kommunens egna utgifter!
Nya förhandlingar mellan parterna upptogs, men stadsfullmäktige följde
drätselkammarens förslag. Det blev nej!
- Vi kan ju inte säga ja i fullmäktige när vi sade nej i drätselkammaren.
Det var förklaringen av några personer som satt i båda församlingarna.

Landshövdingen avgjorde?
Det var många i saken insatta som undrade vad som egentligen hade
hänt i det här fallet. DK:s egna utredare hade ju öppnat dörren för en
rekonstruktion av Korp & Söner. Och företaget hade enligt konkurs
förvaltaren investerat stort i maskinparken, så där fanns inga problem.
Och framförallt - stadsfullmäktige hade ju i första skedet varit berett att
svara för borgen.

Ulla Liljeblad Korp.

- Det var landshövdingen Mats
Lemne som spelade den
avgörande och negativa rollen i
den här affären, förklarar Ulla
Liljeblad Korp, som var anställd i
företaget och gift med Axel Bertil,
när vi söker upp henne för ett
samtal om vad som hände.
- Om han inte hade lagt sig i det
här, och med sin negativa syn
påverkat ledande politiker i deras
uppfattning, så hade företaget
överlevt. Det är svårt att förstå
Lemnes motiv, och jag vill inte
spekulera i dem, men att han av
någon anledning var avogt inställd
till familjen Korp, den saken var
klar.
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-Jag fick senare själv erfara att namnet Korp inte var populärt hos
landshövdingen. Jag sökte nämligen efter de här händelserna en tjänst
på länsstyrelsen och var helt övertygad om att jag också skulle få den.
Jag blev därför mycket överraskad när beslutet blev negativt - inget
jobb! Vad hade hänt? Jo, Mats Lemne hade fått reda på att jag sökte
arbete inom hans fögderi och då kontaktade han den ansvarige
tjänstemannen och förklarade att jag inte var lämplig.
- Naturligtvis talade man om det här för mig. Tänka sig att en
landshövding lägger sig i tillsättningen aven underordnad tjänst! Nej,
Mats Lemne var inte populär! När han slutade fick jag också per
omgående anställning inom länsstyrelsen, skattesektionen.
- Den direkta orsaken till företagets svårigheter var förstås köpet av

Företagsgrundaren Axel Fritio!Korp och sonen Axel Bertil Korp
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Gustafsfors. Det skulle aldrig ha genomförts, säger Ulla Liljeblad Korp.
Det kostade företaget mycket stora pengar, betydligt mer än vad som
framgick av konkursberättelsen, och det skadade också vårt företags
goda rykte inom branschen.

FöretagsgrundarenAxel FritiofKorp var en känd person i Vänersborg.
När han var ute på sina dagliga promenader hade han nästan alltid en
cigarrcigarett i munnen, höll sin käpp i höger hand och kopplet till sin
älskade tax i den vänstra. Han hade en naturlig pondus och kunde vara
skarp i replikerna. När någon titulerade honom fabrikör eller liknande,
så korrigerade han omedelbart - Jag är smidesmästare!
Yrkesmannen stod högst!

Arne KärvlingJödd 1926 i Trollhättan, uppväxt i SäfJle.
Journalist sedan 1949; verksam som sådan i Vänersborg
sedan 1954.
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Frimurarlogen Räta Vinkeln i
Vänersborg 130 år

av Johnny Hagberg

Johannessalen i gamla huset.

En av de drivande krafterna bakom att det bildades en frimurareloge i
Vänersborg för 130 år sedan var kyrkoherden i Västra Tunhem Claes
Johan Ljungström. Det var han som genom ett upprop i tidningen
samlade intresserade till ett möte för att diskutera frimureriska ämnen.
Detta möte var fröet som gav iden till Räta Vinkeln.
Claes Johan Ljungström var född den 25 juli 1819 i Sandhems socken.
Hemmet var mycket fattigt. Han har själv skildrat sin barndom i flera
artiklar som publicerade i Svenska Familje-Journalen. Ljungström drogs
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Räta vinkelns hus på Kungsgatan. Teckning av Holger Karlsson

tidigt till historien. Intresset kan ha väckts av den läskunnige fadern
som intresserade sig för historia. I ett brev till riksantikvarien Bror Emil
Hildebrand, år 1867, skriver han att "jag nästan a puero [alltifrån
barndomen] haft kärlek till wårt älskade Fosterlands minnen".
Efter studier i Skara skola och därefter i Uppsala prästvigdes Ljungström
1845. Han blev ordinarie komminister i Bredared 1855. 1860 ger han ut
en beskrivning över Bredared där han belyser pastoratet utifrån dess
natur, kultur och historia. Mellan åren 1859 till 1866 verkade han i
Fiflered i Redväg och passar då på att ge ut den första av sina fem
häradsbeskrivningar, Redvägs härad med staden Ulricehamn, tryckt i
Falköping 1861. Efter denna följer Ahs och Wedens härader samt staden
Borås 1865, Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden Lidköping
1871, Wartofta härad och staden Falköping 1877 och Wäne härad samt
staden Wenersborg som utgavs 1884, två år efter hans död.
Ljungström kan utan tvekan räknas till en av de mest begåvade och
mångsidigaste prästmännen i Skara stift under sin levnad. Han var en
av de som initierade startandet av Västergötlands Fornminnesförening
1863.

62



1866 blev Ljungström komminister i Lidköping och 1869 recipierade
han i Göteborg i Johanneslogen Salomon il trois Serrures. Han var även
med att starta brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder 1869. Det
var således naturligt att han, då han tillträtt som kyrkoherde i Tunhem
1871, även sökte likasinnade för att bilda en frimurargemenskap i
Vänersborg.
Det har i år gått 130 år sedan S:t Johanneslogen Räta Vinkeln grundades.
Under dessa år har mer än 1700 herrar tagits in i Orden genom sin
reception i denna loge. Det svenska frimureriet har verkat i vårt land
sedan 1735. Knappt 20 år senare, 1754, startar frimureriet i Göteborg
genom grundläggandet av den Salomoniska logen där och år 1875 bildas
som ovan nämnts Räta Vinkeln.
Vem som var Vänersborgs förste frimurare vet man inte med bestämdhet
men den förste recipienden med vänersborgsankytning var assistenten
vid Ostindiska kompaniet Henric Herman Dittmer (1731-1811). Han
blev intagen i S:t Johanneslogen i Göteborg 1756. Han ägde och var
bosatt på egendomen Rånnum. 1760 intogs i Göteborg handlanden och
rådmannen i Vänersborg Christian Ludo1ph (1728-1794). En annan tidig
frimurare från Vänersborg var stadsfåltskären med.dr. OlofPerman. En
fårgstark person som var frimurare i Vänersborg var rådmannen Albert
Carlsson (1841-1912) berömd som Rådman i Birger Sjöbergs diktning.
Även den på sin tid berömde landshövdingen Eric Josias Sparre,

Kungsgatan. Foto från 1913.
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initiativtagare till Dalslands kanal, var frimurare och Ordförande Mästare
under åren 1883-1886.
Den 22 november 1875 skedde den första receptionen i Räta Vinkeln då
fem bröder upptogs som medlemmar. Redan dagen därpå skedde nästa
reception då ytterligare sex bröder upptogs. Som nr. l i matrikeln
återfinns kammarherren Carl Erik Christian Kuylenstjerna (1817-1893).
Det svenska frimureriet vilar på kristen grund och bekännelse till den
kristna tron är en förutsättning för inträde i Orden. Från Carl XIII till
och med Gustaf VI Adolf har de svenska konungarna varit Ordens
Stormästare. Den siste kunglige Stormästaren var prins Bertil. Vår
nuvarande konung är Ordens beskyddare. Personlighetsutveckling är
ett viktigt ledord inom frimureriet liksom brödragemenskap och
barmhärtighet. Varje år delar Svenska Frimurarorden ut stora summor
till bland annat medicinsk forskning. Denna summa var år 2004 hela 31
miljoner kronor.
Räta Vinkeln är till ålder den 16:e av S:t: Johanneslogerna i landet.
Märkligt är att ingen av de tidiga logerna tog det självklara, frimureriska
namnet Räta Vinkeln. Överhuvudtaget är det få loger som vid denna tid
har frimureriska namn. Idag är vi tacksamma att ingen hade lagt beslag
på namnet Räta Vinkeln, ett som verkligen har en djup frimurerisk
innebörd och som uppmanar till frimurerisk eftertanke.
Namnet Räta Vinkeln har säkerligen sin historia i den första frimurar
föreningen som kallades "Grannarne" och som sedan 1873 hade samlats
här iVänersborg. "Grannarne" var deras offentliga namn men inåt kallade
de sig för "Vinkelhaken". Den drivande kraften bakom denna grupp var
den ovan nämnde Claes Johan Ljungström.
I Räta Vinkelns konstitutionsakt av den 26
april 1875 tilldelades logen rätten att bruka
den sköld som ännu idag är dess vapen och
som komponerats av Ljungström.
Skölden är två gånger delad av fårgerna
rött, blått och grönt samt belagd med ett
genombrutet hexagram, vars spetsar är
åtföljda av bokstäverna D, R och F.
Den översta röda fårgen är kärlekens och
blodets fårg, den blå är trons fårg, för
troendets, trohetens, livsluftens fårg. Den
understa gröna är slutligen hoppets fårg,
jordens, där människorna lever.
Bokstäverna D, R och F betyder Deus -
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Gud, Rex - konungen och Fratres- bröder. Att Deus står i det röda fåltet
innebär att Gud är kärleken, vi ska älska Gud över allting. Rex och
Fratres i det blå fåltet betyder: Ge kejsaren vad kejsaren tillkommer
älska varandra inbördes.
Hammaren: ordförandeskapets tecken, - cirkelpassaren: oändlighetens
bild, - mursleven: bilden av allas gemensamma arbete.
Räta Vinkelns valspråk har från början latinsk ablativ form: Veritate,
Justitia et Chariate - Med sanning, rättvisa och kärlek. Av någon
anledning har formen senare ändrats till dativ: Veritati, Justitia et Caritati.
Sköldens centrum upptages av den Räta Vinkeln som mottager ljuset
från den i Öster strålande solen.
Räta Vinkelns första logelokal blev Gamla Gästgivaregården på
Kungsgatan som inköptes 1875 och var så i 85 år till dessa att nya lokaler
byggdes på Vallgatan och invigdes den 18 maj 1963. Det mesta av den
gamla logens inventarier följde med till det nya huset.
Logens förste Ordförande Mästare blev friherren och översten Georg
Wilhelm Fleetwood. Under de 130 år som sedan har passerat har
ytterligare 12 Ordförande Mästare lett logens arbete. Bland dessa kan
nämnas stadsläkaren Hugo Jennische som ledde arbetet i hela 30 år och
överläkaren Sven Thunström som var Ordförande Mästare under 24 år.
Hugo Jennische recipierade 1898 och var en mycket aktiv och intresserad
frimurare ända till sin död 1944 och hans son Bengt var Ordförande
Mästare under åren 1980 till 1988.
Sedan 1915 finns även en Andreas brödraforening, Andreascirkeln, som
i februari månad 2005 firade sitt 90 års jubileum.

Johnny Hagberg
Räta Vinkelns 13:e Ordförande Mästare

Johnny Hagberg är född 1952 och sedan 1985 kyrkoherde i
Järpås församling. Under åren J994-2004 var han ordförande
i brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg och är sedan
2004 Ordförande Mästare ifrimurare10gen Räta Vinkeln. Han
är även ordförande iFöreningenför Västgötalitteratur liksom
Skara stiftshistoriska sällskap.
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Östra landsvägen
-Vänersborgarnas bilgata

av Bengt Carlen

Det fanns en tid då Östra Vägen var den stora bilgatan för
Vänersborgarna. Där fanns ett flertal bilhandlare, bensinmackar,
gummiverkstad m.m. samt på senare år även bilprovning.

När Vänersborgs Tändsticksfabrik 1932 las ner fanns det plötsligt gott
om lokaler för intresserade näringsidkare. Dit sökte sig därför allehanda
småföretagare, bl.a. tillverkade Erik Johan Andersson trädgårdsmöbler
av cykelfålgar(!), men framför allt sökte sig ett flertal företagare inom
bilbranschen till området. Volvo-återförsäljaren Gunnar Höij hade sin
lastbilsverkstad där, på plats var även Auto-Service som drevs av Carl
Stålheim liksom motorrenoveringsfirman Carl Larsson , däckfirman
LyselIs Autovulk och Ford-Eriksson. Flera bussbolag hyrde också in sig
på området. Men det företag med bilanknytning som nog var först på
Östra Vägen, eller Östra Landsvägen som den kallades längre tillbaka,
var Vänersborgs Bildelslager som bedrev bilskrotning på Carlslund, dvs
ungefår där hyreshusen på Östra Vägen ligger i dag. Ett annat bilföretag
med Göteborgs-anknytning var Göteborgs Bil AB som inne på
Tändsticksfabriken sålde Chrysler-koncernens fabrikat.

Bildelslagret var först
BakomVänersborgs Bildelslager stod Gottfrid Johansson och en person
från Göteborg vid namn Berwitz. Gottfrid Johansson var en av de i bil
och motorsammanhang så kända Götered-pojkarna. Tillsammans med
Berwitz skrotade han person- och lastbilar men sålde även hela bilar.
En kort tid var de även återförsäljare för Renault. Företaget upphörde
under 1937 och alla byggnader är sedan länge rivna.

Bilden över Vänersborgs Bildelslager är tagen sommaren 1936, med
största sannolikhet av Viktor Tornberg som bland mycket annat ofta
även anlitades får att ta vardagsbilder ur arbetslivet.
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Den nya tidens män. J takt med bilismens frammarsch tillkom nya verksamheter, bilskrotning var en av dem. Vänersborgs Bildelslager
sålde begagnade bildelar men även kompletta bilar.



Bilden visar ett antal person- och lastbilar av 20-talsmodeller stadda i
olika stadier av demontering. Brukligt på den tiden var att bilarna
demonterades in i minsta detalj; förutom större objekt som motorer,
växellådor och plåtdelar togs även skruvar, muttrar, begagnade kullager
osv tillvara och såldes vidare. Begreppet återvinning var en realitet även
om det inte uttrycktes så.

Fr.ån vänster på bilden ser vi StenAronsson som den dagen varpå besök,
och sittande på kofångaren Gösta Andersson som för många
vänersborgare var känd som pojken som drack lut och fick den
sönderfrätta strupen ersatt aven grisstrupe. Hur det förhöll sig med den
saken kan vi återkomma till i ett annat sammanhang. Men att Gösta
Andersson befann sig på bildelslagret var inte så konstigt mot bakgrund
av att han själv var tekniskt lagd och arbetade hos sin fader Knut
Andersson (Körve-Knut) som drev Knut Anderssons Verkstäder, KAV;
på Hamngatan.

Intill Gösta står då 17-årige Oscar Johansson som senare tog sig namnet
Göthered och för övrigt är bror till Gottfrid Johansson. Näste man på
fotot är Stig Aronsson som arbetade på kontoret, därefter kommer Nils
Johansson, även han broder till Gottfrid som står närmast Nils. Längst
ut till höger står kompanjonen Berwitz.

Reklamkort för Vänersborgs Bildelslager som sålde såväl begagnade bildelar som
kompletta bilar.
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Ford-Eriksson sålde Ford
Erikssons Bilförsäljning drevs av direktör FritiofEriksson, även kallad
Ford-Eriksson. Han hade börjat sin bilhandlarbana i Mellerud, en tid
drivit en filial i Trollhättan och när lediga lokaler dök upp i Vänersborg
etablerat sig på Tändsticksfabriken i de lägre husen som vetter mot Östra
Vägen och som idag bl.a. har KomVux som hyresgäst. Erikssons
Bilförsäljning AB var auktoriserad Ford-återförsäljare. För att få sälja
Ford krävdes verkstad, det saknade Eriksson, men i stället anlitades
grannen Carl Stålheim och hans företag Auto-Service som av Ford
auktoriserats som reparatör. Sammantaget hade Eriksson tillgång till
betydande resurser eftersom man i de egna lokalerna som hyresgäst
hade Göteborgs-firman Carl Larssons Motorrenoveringar som etablerat
en filial i Vänersborg.

När Gunnar Höij 1939 flyttade in på sin nya anläggning på Vassbotten
avvecklade han naturligtvis lastbilsverkstaden på tändsticksområdet. Året
efter fick även de övriga hyresgästerna se sig om efter nya lokaler när
Televerkstaden började flytta in på området. Men de kom inte så långt,
de höll sig fortfarande kvar på Östra Vägen som på 40-talet utvecklades
med den parallella lokalgatan som i många år var Vänersborgarnas
bilgata.

Texaco på två ställen
Det var Vänersborgs-arkitekten Harry Andreasson som hade ritat Höijs
nybygge och bara ett par år senare fick han även i uppgift att ta fram
ritningar för Carl Stålheims nybygge på Östra Vägen. Ungefär samtidigt
hade också Ford-Eriksson dragit sig snett över Östra Vägen och där
byggt ett bilhandlarpalats som inte skämdes för sig. Några år in på 50
talet byggdes också en Texaco-mack alldeles intill Erikssons hus av Axel
Lindberg som även dreven Texaco-mack i kurvan mittemot museet,
dvs alldeles intill vattentornet. Men den macken stod på arrenderad mark
med arrende ett år i taget. Lindberg ville gardera sig och drev därför
båda mackarna parallellt några år innan arrendeavtalet för macken vid
vattentornet sas upp.

Ford-Erikssons anläggning har på senare år byggts om men den som
minns fastighetens ursprungliga utseende kan ändå känna igen de
ursprungliga dragen. Och i det långa verkstadsskeppet utefter
Regementsgatan är det inte så länge sedan som det reparerades bilar.
Några år in på 50-talet avvecklade Eriksson sin rörelse och fastigheten
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övertogs av Philipsons Bil AB som nu fick en lämplig lokal för en filial
i Vänersborg. Nu kunde Vänersborgarna även köpa sådana märken som
Mercedes-Benz, DKW, Renault och SAAB. Ford-agenturen, å andra
sidan, gick till Stålheims som dittills livnärt sig på div. amerikanska
fabrikat som Chrysler, Plymouth och Fargo samt de engelska märkena
Standard och Triumph. Dessutom hade man dragit en vinstlott när man
fick agenturen för den lilla engelska Ferguson-traktron, i folkmun kallad
Grålle, som snabbt blev ett vanligt inslag på mindre lantbruk. Albert
Andersson gjorde sig känd som en av Stålheims duktigare försäljare.

Våren 1966 togs denna leveransbild när Philipsons levererade inte mindre än åtta
körskolebilar til/Ahlins Bilskola; samtliga är av det då återuppståndna tyskafabrikatet
Audi. Det krävs lite fantasi för att känna igen fastigheten i hörnet Östra Vägen
Regementsgatan som från början byggts av Ford-Eriksson. Personerna på bilden är
fr.v. Herman Karlsson, Göran Ahlin, Ebbe Carlsson, Lennart Ahlin, Karl-Erik
Nilsson (platscheffOr Philipsons i Vänersborg), Carl-Eric Nilsson, Reinhold Högberg,
Per-Arne Engström (säljare hos Philipsons), Stig-Alvar Önnäng och Sven Olsson.

Philipson sålde inte bara Mercedes
Mercedes var ju i en klass för sig men att Philipsons samtidigt sålde
både SAAB och den tyska DKW innebar en inbördes konkurrens. Båda
hade tvåtaktsmotorer och var såväl pris- som storleksmässigt jämförbara.
Det här löstes genom att DKW såldes genom ett dotterbolag och i
Vänersborg såldes de av AB Auto på Östergatan. Att SAAB såldes genom
Philipsons hade sin särskilda historiska förklaring; "Bilkungen" Gunnar
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V Philipson hade redan 1947, två år innan den första SAAB :en
tillverkades i Trollhättan, skrivit kontrakt på inte mindre än 8.000 bilar
och dessutom bidragit till att finansiera SAAB:s biltillverkning genom
att betala en del av köpesumman i fOrskott. Mot slutet av 50-talet började
man dock inom SAAB så smått fundera på om det inte skulle vara bättre
med en egen försäljningsorganisation som helt kunde ägna sig åt den
egna bilen. Så blev det också.
Den 1januari 1960 såldes SAAB inte längre genom Philipsons. I stället
fick SAAB-spekulanterna bege sig till Kronogatan där det nya ANA
motor tagit över FIAT-handlaren Bertil Johanssons lokaler.

Munthe var som sagt en stor
cykelfantast och gav sig
emellanåt ut på långturer.
Men det kunde ibland hända
att han blev trött och inte ville
cykla hela den långa vägen
tillbaka. Då gick han in på
något ställe och ringde efter

Hos Philipsons lcunde Vänersborgarna i fortsättningen förutom Mercedes
och DKW även köpa den franska SIMCA. Äldre Vänersborgare minns
säkert den närmast legendariske Carl Munthe, lektor vid läroverket och
en profil i staden. Genom sitt stora cykelintresse kallades han för "Calle

Trampa" men han hade
också ett minst lika stort
intresse för bilar. I många
år och långt upp i hög ålder
körde han Mercedes och han
köpte flera öppna bilar av
Philipsons, den sista bilen
han ägde var emellertid en
täckt Mercedes-Benz 220
SE.
Munthe köpte sina bilar hos
Philipsons men servade dem
hos A. Johan Larsson. Många
historier finns om Munthe,
om hans bilar och hans
körsätt på äldre dagar.

Lennart Carlsson, t.h., tillsammans med en rep
resentant från Shell. Fotot togs i samband med
att Lennart vunnit SheIls tävling 1952.
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taxi, ofta till Oskar Sjöö i Vänersborg, som kom efter en stund
medförandes filtar. Väl framme hjälptes de båda åt att plocka isär cykeln
vars delar lindades in i filtar och las in i bilen. Att lägga cykeln odelad i
bagageluckan var inte att tänka på för den pedantiske Munthe.

Inte bara bilförsäljning
Östra Vägen var inte bara bilgatan för Vänersborgarna. Där tankade
man också. Lennart Karlsson arbetade hos Axel Lindberg i Texaco
macken i Ford-Erikssons hus. Granström & Söner drev också en Shell
tapp på Östra Vägen, närmare bestämt i hörnet vid Regementsgatan.
Byggnaden hade tidigare tillhört Vänerns Angtvätt som i stället byggt
nytt intill Stålheims. När arrendet 1950 blev ledigt hakade Lennart
Karlsson på och öppnade eget. Det gick bra för honom eftersom han
under åren hos Axel Lindberg med sitt trevliga sätt byggt upp ett stort
kundnät som följde med till Shell. 1953 fick han första pris bland de 50
bästa Shell-återförsäljarna i Sverige. Sedan ett antal år tillbaka finns
Våra Möbler på tomten där Shell-tappen en gång fanns.

Grannen Stålheims sålde inte bara bilar utan även Essos bensin. När
Stålheims upphörde som bilfåretag drevs macken vidare men nu av JET.
Inledningsvis var konkurrensen hård mellan JET och Uno-X, idag Hydra.
JET marknadsförde sig som prisledande, dvs Jet skulle alltid ligga minst
30 öre under alla andra. Det kunde Uno-X, som också var ett
lågprisbolag, inte tolerera men fick efter några års kamp ge sig.

Reklambild/ör Lennart Karlsson och hans Shellanläggningpå Östra Vägen.
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Stålheims sålde Esso:s drivmedel. Kund hos Stålheims var Oscar Johansson, sedermera
Göthered, vars Plymouth här tankas.

Lokalerna som Vänerns Angtvätt uppfört alldeles intill Stålheims
övertogs med tiden av GM-återförsäljaren Karlges. Huset med det runda
taket, som idag rymmer en fårgbutik och en matt- och golvläggnings
firma, användes inledningsvis som verkstadslokal medan försäljningen
fanns kvar i hörnet Kronogatan-Hamngatan. Men i slutet av 60-talet
övergav man lokalerna på Hamngatan och fick på så sätt samtliga
funktioner på ett och samma ställe. Chef rör Karlges var i många år
Gunnar Lundin som i unga år börjat som kamrer och sedan drev företaget
i egen regi fram till 1974 då det såldes.

Granströms drog vinstlott
Granne med Karlges var Granström & Söner som i likhet med Karlges
fanns på två håll i staden. Båda fanns dels på var sin sida i gathörnet
Kronogatan-Hamngatan, dels hade de tvingats etablera sig även på Östra
Vägen eftersom det saknades utrymme för expansion inne i centrum.
Granströms var i grund och botten en mekanisk verkstad med koppar
slageri som en specialitet. Efter hand kom även bilreparationer med i
bilden.
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I slutet av andra världskriget, när freden allt mer närmade sig, började
AB Scania-Vabis i Södertälje se över sin försäljningsorganisation.
Företaget, som dittills mest tillverkat brandbilar och bussar, tänkte nu
satsa mer på sina lastbilar och Karlges fick nu erbjudandet att bli Scania
Vabis representant i Vänersborg med omnejd; ett distrikt som dittills
servats antingen från Göteborg eller Karlstad. Men Karlges tackade nej,
de sålde hellre GM-produkten Chevrolet som också gjorde lastbilar.
Budet gick i stället till Granströms som förståndigt nog tackade ja. Det
innebar början till en fantastisk utveckling for Granströms som snart
även sålde Volkswagen som Scania-Vabis importerade. Men lokalerna
på Kronogatan var inte alls lämpliga för Scania-Vabis stora lastbilar
varför man byggde nytt på Östra Vägen.

I hörnet Östra Vägen-Skyttegatan flyttade Herman Kreftings Släpvagns
kopplingar in på 50-talet från den fårsta adressen Södra Järnvägsgatan.
Krefting arbetade forst hos Ford-Eriksson men kom ihop sig med direktör
Eriksson och sökte sig därför till Granströms där han blev lastbils-

När detta foto togs hade Karlges ännu inte flyttat till Östra Vägen helt och hållet.
Bilförsäljningen låg då fortfarande kvar i hörnet av Hamngatan och Kronogatan.
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försäljare. Det var också i kontakterna med åkarna som han såg behovet
aven säker och funktionell släpvagnskoppling. Krefting startade eget
och resten är historia, som det brukar heta.

Fortsätter vi österut passerar vi lokalerna som ett antal år hyste Görstigs
Bil och strax intill, på tomten där sedan postterminalen byggdes, fanns
Carl-Hermans Bil några år. Och på granntomten,där fanns den första
bilprovningen mellan 1964 och 1972 då den nya anläggningen ute på
Tenggrenstorp stod klar att tas i bruk.

Bengt earlen är född 1947 och bosatt i Vänersborg
sedan 1950. Efter studentexamen 1969 anställdes han
vid länsstyrelsen. Hans intresse för motorfordon och
journalistik fick honom att 1992 lämna länsstyrelsen
och i stället satsa på en karriär som frilansskribent.
Förutom kontinuerlig medverkan i ettflertal inhemska
och utländska motortidningar har han även gett ut ett
antal böcker; bl. a. boken om Vänersborgs Lastbils
central som gavs ut till centralens 50-årsjubileum 1994.
Ledamot i Gillets årsskriftsnämnd.
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Vänersborg i minne

Bengt K. Å. Johansson

För en boråsare låg Vänersborg långt bort. Visst, man hade under åren
sänt in ett och annat papper till Vänersborg och landstingsrnötena
refererades i Borås Tidning och Västgöta-Demokraten. En tidig skolresa
hade gått norrut i länet, till Trollhättefallen och till Håverud. Då hade
man farit igenom Vänersborg. En semesterresa - på motorcykeln, den
gamla Sarolean- hade gått till Norge, över Dalsland och Kornsjö. Då
hade man fått vänta för broöppning inne i Vänersborg, kom jag ihåg.
Och visst, som statsråd reste jag flitigt och hade varit också i Vänersborg,
bl.a. om planerna på ett nytt polishus. Men det var oftast hastig ankomst
och snabb avfård och en stad lärde man inte känna vid sådana besök.

Så för mig var Vänersborg rätt okänt när jag utsågs till landshövding
hösten 91. Vad visste jag? Jo, det var residensstaden i Älvsborgs län.
Och Birger Sjöberg hade skrivit sina visor om Vänersborg, Fridas stad.
Det var Sveriges föreningstätaste stad, det hade jag läste i en utredning
där man kartlagt föreningslivets karaktär och livskraft i landet. Men så
mycket mer var det nog inte. Jo kanske att jag också kände till att Arne
Andersson, Gunder Häggs ständige medtävlare, bodde i Vänersborg.
Liksom att en boråsare, elfsborgaren Knut Johansson, hade engagerats
för att lyfta fotbollen i Vänersborg. Jag var ju mycket idrottsintresserad.
Fotbollen var väl nu ingen höjdare i stan medan bandyn var i hög grad
levande. Det visste jag.

Mitt allra första besök som nyutnämnd hövding gav lustkänslor. Från
flygplatsen togs jag av Hans Åkerlund, det utmärkta och erfarna
länsrådet, till Rånnum för lunch. Med var också Hans Lindskog,
landshövdingens stabschef, presschef och allt i allo. En härlig lunch,
som Birger Sjöberg skulle ha beskrivit i smakfulla toner om han hade
kunnat vara med. Och så fick jag mina första föredragningar om länet
och Länsstyrelsen. Jag kunde inte ha fått en bättre introduktion till mitt
nya liv.
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För ett nytt liv var det. Jag tvekade aldrig om jobbet. Som civilminister
hade jag och regeringen utsett många landshövdingar. Åtskilliga hade
jag haft nöjet att besöka och se hur dom hade det. Dom hade det bra. De
allra flesta var också bra landshövdingar. Jag visste att det var ett uppdrag
som jag själv skulle gilla. Man hade mycket med kommunerna att göra
och jag hade ju varit kommunminister i några år. Man hade också mycket
med näringslivet att göra, frågor som jag var starkt engagerad i under
mina år som statssekreterare och statsråd i finansdepartementet. Och
framför allt, det gav möjligheter till, ja krävde, omfattande kontakter
med människor runt om i länet. Och det visste jag var någonting jag var
bra på. Jag är en nyfiken natur som tycker om att träffa nya människor
och söka upp nya miljöer. Det skulle nog bli bra.

Det var Vänersborg som var min nya hemort. Där skulle jag leva och
bo. Men så enkelt var det inte. Hustru Sonjajobbade påABF i Stockholm.
Skulle hon hitta ett nytt jobb i Vänersborg? Ville hon över huvud taget
flytta med? Att hänga upp hela sin tillvaro på att vara landshövdingska
det ville hon inte, det visste jag. Att bo kvar i Stockholm och veckopendla
det lockade mig verkligen inte. Som landshövding skulle man bo i sitt
län och leva i sitt län helt och fullt, det kände jag väldigt starkt. Sonja
måste med. Nåväl, det ordnade sig med den saken så småningom. Sonja
var socionom och Vänersborg behövde socialsekreterare. Där började
hon jobba samtidigt som hon skötte om allt det andra som hon ansvarade
för eller blev inblandad i.

Det var något väldigt speciellt det som skedde. Staden Vänersborg och
dess medborgare slöt mig och Sonja till sina hjärtan. Helt och fullt.
Visst, att vara landshövding och landshövdingska i residensstaden
Vänersborg gav förstås status. Man blev ju snabbt känd och officiellt
väl mottagen. Men det var någonting mer. Vi blev mottagna som
vänersborgare, som två av stadens inbyggare och medborgare. Det
officiella fanns där men bakom det fanns i Vänersborg människor som
man blev vänner med och som man hade mycket roligt tillsammans
med. Det fanns en värme i staden, en närhet som man blev innesluten i.
Närhelst man gick ut i något ärende på Kungs- och Drottninggatorna
eller på Edsgatan så mötte man bekanta, människor man lärt känna.
Man kände sig hemma. En behändig stad, allt fanns nära intill. Varuhus
och butiker, bank och bibliotek, systembolag och apotek. Och så
Knutssons Antik, ett vattenhål i tillvaron med sina sköna ting.
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Självklart kunde jag inte låta bli att intressera mig för lokalpolitiken. Så
här var det när jag kom ny till Vänersborg , enligt vad jag själv skrivit i
boken Älvsborgs län - historia i gränsbygd (1997):
"Jag hade förvisso hört talas om antagonism sedan gammalt mellan
Vänersborg och Trollhättan, mellan den borgerligt präglade
residensstaden och den snabbväxande industristaden. Striden om var
sjukhuset i norra Älvsborg skulle ligga hade ju lett till att det inte fick
hamna i någon av städerna utan i stället i skogen, mitt emellan. När jag
kom gick striden het om flygplatsen, den man hade finansierat
tillsammans men där valresultatet i Vänersborg lett till att staden ville
hoppa av samarbetet. Beslut om det togs i fullmäktige. Jag insåg vilken
strategiskt viktig fråga det var för samarbetet i Fyrstad och lyckades
förmå S Gunnar och S Anders, fullmäktige- resp. styrelseordförande i
kommunen att kalla samman ett fullmäktige där beslutet revs upp. Man
fattade ett nytt, konstruktivt beslut och samarbetet fortsatte.
Det var strongt gjort av de båda S-en. Det kom att betyda mycket för
utvecklingen i Fyrstad. I stället för fortsatta stridigheter blev det
inledningen till ett allt intensivare samarbete. Det särskilda
Fyrstadskansliet förstärktes för att driva gemensamma frågor och när vi
sedan lyckades rar Fyrstad som ett av EU:s målområden så tog samarbetet
mer konkreta former. Det finns nu en insikt om att det är när Fyrstad
framträder som en enhet, en stadsregion, som det framstår som ett
attraktivt lokaliseringsalternativ. Man blir starka tillsammans."

Mer än så lade jag mig inte i lokalpolitiken. Mycket vatten har runnit
ner i Göta älv sedan dess men huvudkonceptet har fungerat.
Fyrstadssamarbetet har levt vidare och haft ett vitalt eget kansli som
motor. Samarbetet har förvisso utsatts för påfrestningar. Kärvt har det
varit om högskolans placering och vad den skall kallas. Och hela regionen
skakas förstås av osäkerheten kring SAAB:s framtid. Men ändå, mycket
har åstadkommits tillsammans, inte minst när det gäller vägar och
järnvägar. När man nu går över i en ny formering, FyrBoDal, kan det
nog tolkas som att man gjort samma erfarenheter i norra Bohuslän och
Dalsland. Samarbete behövs om man skall kunna hävda sina intressen.
Och Västra Götalandsregionen är stor, där behövs samarbete och
samverkan, om man skall väga tillräckligt tungt.

Länsstyrelsen var min arbetsplats. Jag fick ju så småningom klart för
mig den strid som hade föregått byggandet av det komplex för statlig
verksamhet som låg nere vid kanalen. Ett modernt förvaltningshus för
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länsstyrelse, kronofogdemyndighet, skatteförvaltning och tingsrätt/
länsrätt, rätt vackert och väl fungerande. Men man hade behövt riva
Strömmerska fastigheten, ett av de större handelshusen i Vänersborg
för bygget och det hade utlöst en stor strid. Det förstod jag. Man ger sig
inte ostraffat på kulturhus, särskilt inte i Vänersborg.

Och kulturhus fanns det gott om i Vänersborg. Forstena gård och
Rånnums herrgårdsbyggnad borta i Vargön, det av Birger Sjöberg
besjungna gamla fångeiset, poetens uteservering, kyrkan, järnvägs
stationen och det gamla apoteket. Och förstås de stora kasernerna som
hade inrymt Västgöta-Dals regemente. SGunnar Pettersson kunde sin
stad och dess byggnader och historia som ingen annan. Han anordnade
en helt exklusiv, privat stadsvandring för Sonja och mig. Det tog en hel
kväll, mitt i den vackra vårgrönskan. Det var inte konstigt att man fick
en känsla för staden efter det.

Industrihistoria har alltid intresserat mig. Att det funnits en skofabrik i
Vänersborg hade jag känt till eftersom det i Borås fanns en butik för
Vänersborgs-Skodon. Men att det varit Sveriges största skofabrik det
hade gått mig förbi, Örebro var ju ändå Sveriges skocentrum. Att det
varit en stor anläggning det kunde man fortfarande se, fabriksbygg
naderna fanns ju kvar, nu med annan verksamhet, bl.a. Televerkstäder.
Tändsticksfabriken i Vänersborg hade jag inte känt till. Nu fick jag
försöka föreställa mig var de anläggningarna legat, kvar var ju bara den
kaj där inskeppning och utskeppning hade ägt rum. Nu var det hamn för
vänersborgarnas nöjesbåtar.

Industrianläggningarna i Vargön kände jag till. Jag hade själv använt
mig av Vargön Alloys som ett paradexempel på vad man kunde
åstadkomma i fråga om luftrening. Nu fick jag tillfålle besöka både
Vargön Alloys och Holmens Bruk, energimässigt i symbios med
varandra, men så hade de ju också en gemensam historia att se tillbaka
på. Besjälade ledningar fanns på båda anläggningarna med Ingemar
Widell på smältverket och Stig Brattstig på bruket. Rånnum hade jag
förstås hört talas om men nu fick jag det insatt i ett kulturhistoriskt
sammanhang. På köpet fick jag då alla historier om björnjägaren Lloyd
och hans son, upptäcktsresanden Charles John Andersson.

Ja, det fanns mycket att upptäcka iVänersborg för en vetgirig nyinflyttad.
Byggnader och anläggningar bar ju vittnesbörd om skeenden och
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verksamheter som var delar av Vänersborgs historia. Arbetarefåreningens
gamla byggnad från sent l800-tal, sedan länge biografoch utställnings
lokal, bar ju i sig vittnesbörd om de tidiga föreläsningsföreningarna, de
som föregick de stora folkrörelserna. Stridigheterna kring stadshotellet
som blivit Folkets Hus och finansiering av den fantastiska Folkparken,
var utmärkta illustrationer av de tidsskeden och spänningsförhållanden
som rått i Vänersborg, borgerlighet mot arbetare. Rester av det fanns
kvar även om man i kommunen samarbetade väl i de flesta frågor.

Jag hade ju de allra bästa introduktörer och lärare vad gäller Vänersborgs
kulturarv. Min länsantikvarie Bo Åkerström, en mycket bildad och
kunnig man, berättade t.ex. vilken pärla vårt lilla garage var. Där ställde
man in landshövdingebilen om kvällarna, ingenting anmärkningsvärt
med det. Men tittade man lite närmre så fann man att garaget i själva
verket var det gamla stallet för landshövdingens två hästar, som nu fick
rymma de 180 hästkrafter som SAAB-en kunde skryta med. Höskullen
fanns fortfarande kvar även om krubborna fårsvunnit. Ytterst få av sådana
små komplementbyggnader fanns numera kvar inne i staden, berättade
Bo Å. Desto viktigare att man inte känslolöst rev bort dem när de kanske
inte längre var det kommersiellt mest fårdelaktiga alternativet.

Känslolöst var det, tyckte jag, när jag i ELA en morgon kunde läsa att
man rivit det lilla kapell inne iVargön, som hade uppfarts som en hyllning
till Levi Pethrus. Som ung hade Levi Pettersson arbetat på skofabriken
inne i Vänersborg, hade jag läst. Jag kände förstås till Levi Pethrus,
men inte att han kom från Vargön, förrän jag upptäckte den lilla
minnestavla över honom som finns i backen upp till Halleberg. Min
faster var starkt religiös och pingstvän och hon dreven söndagsskola i
farfars hus inne i Borås. För henne var Tabernaklet i Borås hennes andra
hem och Levi Pethrus en gud. Ja, Levi Pethrus var förvisso en märklig
man och en stor ledare, det förstår man om inte förr när man läser P O
Enqvists bok om honom, Levis resa. Och då river man inte ett kapell
som förärats honom på hans födelseort så där utan vidare eftertanke.
Tycker jag.

Kulturarv är viktigt i en tid av stora förändringar. Vi behöver några
hållpunkter i vår dagliga tillvaro, i staden, på samma sätt somjag tycker
man bör ta reda på sitt ursprung och känna till sina rötter. Rycks dom
upp kan man ju inte plantera dom tillbaka. Vad är människan annat än
en flugskit i universum, skrev Jan Fridegård i sin själbiografiska roman
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Lars Hård. Visst, men just därför måste vi försöka få perspektiv på vår
egen tillvaro och göra den påtaglig. Ett sätt är att placera in sig i ett
skeende, intill de generationer som föregått oss.

Jag har en dröm, som jag väl inte någonsin får se förverkligad. Den är
att alla människor skulle se det som en medborgerlig plikt att skriva ned
eller tala in huvuddragen av sin egen levnad, senast i samband med sin
pensionering. Ett exemplar av dokumentet eller bandet skulle finnas i
släkten, ett annat skulle finnas i ett hembygdsarkiv och ett tredje i ett
riksarkiv. Vissa initiativ i den riktningen har tagits. En dag i Sverige
projektet var ett sådant och Nordiska Museet har låtit människor i skilda
åldrar och miljöer teckna ned själva vardagslivet, det som man ofta
glömmer bort att dokumentera. Men det behövs. Förändringarna går ju
så snabbt att vi behöver skildra för våra efterkommande "hur det var".
En sådan medborgerlig uppgift kunde vara ett sätt. Och många människor
gör det. Släktforskningen har blivit en viktig sysselsättning för många,
möjlig som den är ganska långt tillbaka i tiden tack vare de svenska
kyrkböckerna.

Bland de upplevelser och evenemang man fick vara med om under dessa
år i Vänersborg var stadens 350-årsjubileum en höjdare. Hela staden
hade snyggats upp, hus, planteringar, gator.
Det var festligheter, evenemang och utställningar av alla de slag. Staden
gav en särskild galamiddag i Folkets Hus stora sal. Bo Knutsson hade
lyckats få en lysande samling av glas och glaskonstnärer att prägla stan,
7-8 parallella utställningar med svenska och utländska konstnärer och
deras spännande, moderna glas. Vi vänersborgare glömmer nog inte
den fantastiska stämning som hade byggts upp i Arbetareföreningens
sal av Kjell Engman med hans shamaninspirerade glaskollektion och
inte heller de japanska glasskulpturer av bl.a. Yamani som visades.

Kungaparets besök i staden på själva nationaldagen den 6 juni kronan
var förstås kronan på verket. Strålande sol, fladdrande fanor och torget
fyllt av flaggviftande skolbarn och vanliga vänersborgare. Så var det
förstås kungalunch på residenset. Det var ett pyssel och knåp att göra i
ordning den gästlistan och få ihop placeringen. Det krävdes en person
med den kapacitet och sociala förmåga som Maud Rudqvist,
landshövdingens sekreterare, hade för att få det till att gå ihop. Jag hade
vid lunchen anledning att utbringa en skål inte bara för kungen, det hör
till, utan också för min hustru Sonja som fyllde år just denna dag. Och
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kungen fyllde i med att utbringa ett leve för henne. Ytterst ovanligt,
framhöll hovdignitärerna.

IFK Vänersborg. Stadens idrottsliga stolthet. Jag hade själv spelat bandy
hemma i Sandared i yngre dagar, liksom fotboll under sommarhalvåret.
Självfallet började man gå och titta på IFK:s matcher. Att ekonomin
inte var så lysande upptäckte jag när jag tillfrågades om att bli vice
ordförande i klubben. Jag tackade förstås ja. Föreningen rullade ett stort
underskott framför sig så det gällde att inte förköpa sig på nya, dyra
spelare. Underskottet skulle amorteras bort på några år men man fickju
inte riskera att under tiden ramla ur elitseriesystemet. Det var en
balansgång. Men det fanns i föreningen ett stort antal engagerade ledare
som också hade förmågan att gå denna smala stig, Jan Fager på
Länsförsäkringar, advokaten Lars Boberg, den idoge sekreteraren Bosse
Johansson, m.fl. Det var lärorikt att vara med om detta. Jag har alltid
levt med idrotten och är en sådan som kastar sig över idrottssidorna på
måndagmorgonen. Jag mår dåligt när IFK Vänersborg eller Elfsborg
förlorar sina matcher. Och det händer ju tyvärr ibland.

Lärorikt var det också att hoppa in som ordförande i Sparbanken Väst.
Finanskrisen hade slagit till och det gällde att klara ut hur man skulle
hantera alla nödlidande lån. Sparbanken Väst var en av de banker som
var allra värst ute, särskilt vilt och vårdslöst hade det gått till vid bankens
kontor i Göteborg. Dessvärre visade det sig att det inte bara rörde sig
om stora förluster utan också om rena bedrägerier. Så vi fick lägga ned
tid och advokatkostnader i stor skala för att reda ut det hela. Det slutade
med ett antal polisanmälningar och i en uppmärksammad rättegång blev
det också fållande domar, de enda tror jag i samband med bankkrisen.
Det borde varit fler. Banken gjorde stora förluster som fick täckas upp
av andra sparbanker i Sverige. Ja, det hela var en eklut som hela
bankväsendet fick ta sig igenom, i stor utsträckning med hjälp av staten.
Vi får hoppas att vi lärt läxan och att bankerna framöver avstår från att
finansiera fastighetsspekulation av detta slag. Ett land behöver ett väl
fungerande bankväsende.

Sex år är den period en landshövding förordnas på. Den senare delen av
min ämbetsperiod sammanföll med ett omfattande utredningsarbete om
hur en framtida länsorganisation och regional förtroendemanna
organisation skulle utformas. Själv ombads jag utreda hur en läns
organisation i Västra Götaland skulle organiseras, om nu en samman-
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läggning skulle komma till stånd. Att det då fanns starka skäl att lägga
samman Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län var inte svårt att
se. Sjuhäradsbygden har nära till Göteborg. Delar av Älvsborgs län,
fr.a. Lerum och Ale kommuner, var ju redan delar i ett Stor-Göteborg
och hela norra Älvsborg hade nära geografi och förbindelser med
Bohuslän. Trollhättan-Vänersborg hade ett nära samarbete över
länsgränsen med Uddevalla-Lysekil, Fyrstad.

Svårare var det att finna argument för att göra ett storlän som också
innefattade Skaraborg. Skaraborg hade en egen identitet och för
kommunerna i norra och östra Skaraborg var det ett betydande avstånd
till Göteborg, både geografiskt och mentalt. Men politikerna i Älvsborg
ville ha den större regionen och det större länet. I en tvålänslösning
skulle Göteborg bli helt dominerande, i en trelänslösning skulle det bli
mer balans mellan storstad och regionen i övrigt. Att jag sedan, i mina
bedömningar, inte alls fann det självklart att Göteborg skulle bli
residensstad i det nya länet föll inte i god jord nere i Göteborg. För att
uttrycka det milt.

Hur det sedan blev det vet vi. Det blev ett stort län och en stor region i
Västra Götaland, även om nu ett par skaraborgskommuner valde att vilja
tillhöra Jönköpings län. Men utredningsarbetet och argumentationen
hade haft verkan. Jag tror knappast att Vänersborg hade kommit att
upphöjas till regionhuvudstad och jag tror heller inte att den decentra
liserade länsorganisation som växte fram hade blivit verklighet om det
inte funnits röster mot en total koncentration till Göteborg. Nu verkar
både den nya regionen och det nya länet ha satt sig och fungera relativt
väl.

Så residenset i Vänersborg blev inte tomt. Landshövdingen flyttade ut
men regionens politiska ledning flyttade in. I stället för en landshövding
sitter där nu 17 regionråd. För Vänersborg var det kanske inte så dåligt
byte, när allt kommer omkring. Men länet försvann efter 350 år. Det
hade ju tillkommit för att bilda en försvarsgördel kring Göteborg,
Sveriges port västerut under ständiga fejder. Nu behövdes inte det längre
liksom inte heller Älvsborgs regemente i Borås. Det är inte mycket att
sörja över, freden och de snabba kommunikationerna kan vi i stället
alla glädjas åt. Och snart får nog hela Sverige en förändrad regional
struktur, när nu Västra Götaland och Skåne har fått det.
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Ett härligt avslutningskalas blev det när den siste landshövdingen i
Vänersborg skulle ge sig av. Siste landshövdingen i Älvsborgs län, dvs
jag, var förresten på mödernet släkt med den förste, Johan Henriksson
Rytter, som 1634-39 var landshövding i "Älvsborgs län och på Dal". Så
det var en cirkel som slöts. På det avskedsparty som ägde rum i residenset
så tömdes allt som blivit kvar i den gamla vinkällaren. Medarbetarna på
länsstyrelsen, nu med Göran Enander i spetsen, hade gjort en särskild
minnestidning och det talades, sjöngs och dansades.

Och vänersborgarna, staden och alla vännerna, ställde också till med en
storartad fest för landshövdingeparet. Festfåreställning och show på
teatern i en nyskriven revy med sketcher och kupletter. Vilka artister
och glädjespridare det finns i Vänersborg! Dom som uppträdde den här
minnesvärda kvällen var fullblodiga proffs, även om de i den dagliga
professionen har vanliga civila yrken. En och annan minnesbild blev
det forstås, men huvudtemat var att blicka framåt. En epok, Vänersborg
som residensstad var slut, en ny, som regionhuvudstad tog sin början

Och avtackade blev vi sannerligen också vid den lilla mottagning som
anordnades infår flytten. Kontaktytorna hade ju varit många och
vännerna ännu fler. Så det blev många minnesgåvor. Det blev fr.a. en
storslagen penningfond som skulle användas för att stipendiera konst
och konsthantverk i Älvsborg län. Och så en gåva från Vänersborgs
Söners Gille, ett smalt, högt, vackert litet skåp i ädelträ, med en syrsa på
ett grässtrå i intarsia på framsidan. Ett underbart vackert arbete som
uppskattades aven snickarson från Sandared. Det upptar nu en
hedersplats i vår bostad i Stockholm.

Vänersborg och vänersborgarna glömmer vi inte.

Bengt K. Å. Johansson,jödd i Sandared 1937. Studentexamen i
Borås1955. Fil. mag. i Göteborg. Historielärare. Handsekreterare
hos statsministern Tage Erlander 1963-66. Budgetsekreterarepå
finansdepartementet (hos Gunnar Sträng) och arbetsmarknads
departementet. Kanslichef i Riksdagens finansutskott 1976-82.
Statssekreterare i finansdepartementet (hos Kjell-Olof Feldt)
1982-85. Statsråd ifinansdepartementet med ansvar för löner,
konsumentjrågorochojJimtligsektor1985-88. Civilminister 1988
91. LandshövdingiAlvsborgslän 1991-97. Ambassadörförfrågor
omsysselsättningoch arbetsliv1997-2003.
Harvaritordförandeien radoffentliga utredningar.
F.n. bl.aordförandeiRiksantikvarieämbetet.
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Frivillig luftbevakare under VK 2
- ett sommarlovsminne

av Folke P SandahI

När andra världskriget alltjämt pågick, Hitler levde och Norge var
ockuperat, tog jag på mig kronans kläder för första gången. Jag
var femton år, hade sommarlov och ville göra som min
scoutpatrulledare och gode kamrat Tarzan gjort tidigare: bli
"frivillig luftbevakare". Året var 1944 i beredskapens Vänersborg.
(Notnumren hänvisar tilllitteraturlistan i artikelns slut.)

Luftbevakningen tillhörde armen vid denna tid, så min 16rsta kronklädsel
blevarmeuniform m/39, gråbrungrön med infanterimärke på kragen
och "Fo 34" i plåt på axlarna. Fo 34, Uddevalla 16rsvarsområde, var en
del av III. militärområdet, ett av landets då sju, med stab i Skövde (I).
Luftbevakningsstationema, Is, hölls organisatoriskt samman i kompanier;
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mitt var 92. luftbevakningskompaniet. Själv var jag "frivillige 728" och
kom att placeras någonstans i Sverige. "En svensk tiger" var motto för
alla som hade det minsta med vårt militära försvar att göra och att röja
var man var placerad i riket var brottsligt. Adressen utgjordes av ett
fåltpostnummer, brev befordrades i speciella fåltpostkuvert, fienden
skulle inte veta vare sig vart eller varifrån.

Jag var stolt över min uniform: den representerade högstatus dessa år.
"Gud och soldaten vördar vi, när i tider av fara de står oss bi.", noterade
en brittisk skald på l600-talet (2). Hans tillägg är också träffande: "När
faran är borta och fyllda blir faten, då glömmer vi Gud och fåraktar
soldaten." Men nu var det första ledet som gällde. Viktigt för mig var
också att jag fick göra patriotiskt bruk av min fårdighet i flygplanidenti
fiering. Sedan barnsben var jag lidelsefullt fångslad av flygmaskiner.
Allers Familjejournal hade skickat ut ett album, "Fart" hette det, och i
det var det meningen att man skulle klistra in fårgbilder av flygplan, en
ny bild för varje nytt nummer av tidningen. Så gjorde jag vecka för
vecka i vårt hem ovanpå pappas mejeri i Åsteboberg, två mil norr om
Vänersborg. Jag var sex år.

Sedan "Fart" anlänt var vägskrapor och ånglok ett passerat stadium i
min utveckling. Jag vurmade för flygplan och min mottaglighet var
enorm. Tidningsbilder av flygplan avkände jag ögonblickligen med hög
upplösning; minsta lilla avgasrör som skilde en version från en annan
registrerades automatiskt av min omättligt giriga själ. Aldrig någonsin
i hela mitt liv har jag varit så duktig i någonting som i flygplan
identifiering under barndoms- och tidiga tonåren. Hade jag ägnat
skolarbetet ens hälften så stor uppmärksamhet skulle jag ha kommit
långt i livet.

Utbildning tillluftbevakare
Sommaren som luftbevakare skrev jag en uppsats om i anslutning till
tjänstgöringen, det är den jag stöder mig på här. De tio första dagarna av
de två månaderna i rikets tjänst gick åt för utbildning. Den skedde i ett
läger nära slussarna i Trollhättan; vi tvättade oss i Göta älv varje morgon.
Vi var 63 grabbar, de flesta från Göteborg. Arbetsdagen var lång, från kl
0700, då vi redan skulle ha klarat av morgontoalett, frukost och
iordningställande av förläggningen (= "förläggningstält 20") och ända
till kl 1930 eller 2000. Men det var sommar, vi var unga och nattmörkret
kort.
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Trollhätte slussar på 1940-talet. Vi luftbevakningselever tvättade oss varje morgon vid
bryggan till höger.

Programmet upptog exercis, rapportkunskap, höj dbestämning (ett
flygplan flög på olika höjder och vingtippade i det ögonblick vi skulle
avgöra dess höjd), skjutning med gevär modell/1896, kartläsning, ls
tjänst (is = luftbevakningsstation). "Riktning - Antal- Kurs - Nationalitet
- Höjd - Verksamhet" var rubrikorden för de kodsiffror som skulle
rapporteras in per telefon och den ramsan har därefter följt mig genom
livet, avdelning värdelöst vetande. Major Callander var luftbevaknings
chef biträdd av kapten Bertilsson, båda väl ovanför synranden.

Nere hos oss var sergeant Bergman lägerchef, furir Behre skolchef och
så fanns det på lägerplatsen ytterligare tre furirer och två korpraler.
Egentlig fritid saknades, chanserna för egna hyss var små. Även korpraler
kunde under beredskapsåren i det civila vara män i staten med mognad
och pondus, ha en air av makt och myndighet. Furir Behre, ännu högre
i hierarkin, var en sträv herre med läderansikte och kraftigt underbett,
hjulbent och fyrkantig till formatet, van att handskas med ungdomar,
gymnastiklärare i Göteborg i det civila. Oåtkomligt saklig, sträng och
rättvis.

Inryckningen hade skett en måndag och efter en sprängfylld första vecka
studiebesökte vi på söndagen ett luftvärnsbatteri, gick på mässa iVästra
Tunhems kyrka samt spelade en fotbollsmatch mot inkallade, äldre
värnpliktiga, som vann: de var större och grövre än vi. Torsdagen därefter

89



var utbildningsdelen slut och vi åkte hem för att vara lediga summa en
dag: midsommarafton. Midsommardagens morgon tog jag enligt order
tåget 0728 från Vänersborg till en anhalt någonstans långt bort får vidare
transport med militärbil. Det vimlade av militärbilar på vägarna dessa
år. Min uppsats: "Vid målet, vår Is, tog en fånrik Fredriksson emot oss
och satte oss in i förhållandena. Personlig utrustning (gevär,
ammunitionsgördel mm) delades ut aven gammal, gråhårig furir som
hette Fransson. Båda dessa lämnade ls:en på em. LschefErnströms fårsta
uppgift blev att avdela spanare och poster samt göra upp ett vaktschema."
Tjänsten började omedelbart.

Luftbevakningsstation 58119G
Vår styrka var elva man stor, lika många som de inkallade i övre
värnpliktsåldern vi avlöste. Ernström var skolpojke som vi andra, men
hade varit med tidigare och befunnen vuxen nog att vara chef för ett
gäng tonårsgrabbar i obygden med den ytterst seriösa uppgiften att
rapportera flygverksamhet. Spaningsradar fanns inte ännu: inköptes
och började användas försöksvis i liten skala just 1944 (3), så bilden av
hur det såg ut i luften över vårt land byggdes upp av rapporter från
luftbevakningsstationerna.

Rapporterna översattes till små skyltbärande klossar av lottor med långa
rakor med vilka de sedan plottade ut dem på ett stort bord, en jättekarta
i ett skyddsrum någonstans. Runt bordet satt beslutsfattare grupperade
och begrundade vad de såg. På detta underlag beslöt de om flyglarm i
tätorter, luftvärnsberedskap, insats av jaktflyg, flygtrafikdirigering mm
(4). Hotet från luften var en realitet i varje minut dygnet runt och det här
presentationssättet hade vi lärt av britterna, som praktiserat det under
Slaget om Storbritannien 1940. "Aldrig har så många haft så få att tacka
för så mycket" sa' Churchill (1874-1965) om de brittiska jaktflygarna,
som i sina Hurricanes och Spitfires bröt av Hitlers (1889-1945) spjutspets
mot Storbritannien, Görings (1893-1946) Luftwaffe (5).

Efter några dagar fick Ernström blindtarmsinflammation och försvann.
Hans ställfåreträdare Lennart Dahlen gick in i stället och Lennart Hellwer
med förflutet i landstormspojkarna blev ny ställföreträdare. I Tyskland
skall dessa sommardagar 1944 en amerikansk patrull under otroliga
vedermödor ha letat efter en viss soldat, om man får tro en minnesvärd
film av Steven Spielberg med Tom Hanks: "Rädda menige Ryan" (6).

Den stora invasionen via Normandie var inledd veckan före vår inryck-
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ning (Spielberg-filmen inleds också så) och det började bli motigt på
allvar för Adolf Hitler och hans anhang. Men med Ardenneroffensiven
(7) kring årsskiftet 44/45 röjde han fortsatt farlighet och hur det skulle
gå att oskadliggöra hans med tiden alltmer desperata trupper runt
omkring oss visste ingen. Vår luftbevakningsstation låg fem mil från
gränsen till Norge, varifrån det utgått härjningar förr, till exempel 1675
1679, då danske fåltherren Ulrik Frederik Gyldenlöwe (1638-1704)
bland annat intagit och bränt Vänersborg ("Gyldenlöwe-fejden") (8). Nu
var det inte danskar-norrmän som hotade utan den stora världsbranden
runt våra knutar: vi var bokstavligen omringade av krig, det andra
världskriget 1939-45.

Bilder från tj änsten
Nu direkt ur min uppsats. "Det
är 'någonstans i Sverige'. Från
en förläggning för luftbevakare
hörs snarkningar ut i den stilla
sommarnatten till den ensamme
posten, som går av och an utan
för det öppna Iönstret. Han har
hjälm på huvudet och gevär med
bajonett på, laddat med ett löst

Vår förläggning var en ensligt belägen, utrymd och förfallen gammal
herrgård. Maten lagades aven fru Bergström som kom från ingenstans
när det var dags. Ingredienserna kom från Kronan i en låda varje tisdag.
Kl 0800 var det gröt, kl 1200 fick vi kaffe och spisbröd, kl 1430 åt vi

middag och kl 1800 drack vi
kakao ur kronans präktiga, vita
porslinsmuggar med tre kronor
på. Så vi hade det rätt bra ordnat.
Men vårt luftbevakningstorn,
som vi skulle avspana luft
rummet från, låg en kilometer
bort och stigen dit var brant, hal,
stenig och korsad av barrträds
ytliggande rötter. Tornet var 16
meter högt och låg på ett berg,
varifrån man hade en national
romantisk utsikt.

Vårt torn var 16 m högt.
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och fem skarpa skott. Så skall det vara vid högsta beredskap enligt
kompaniordern på anslagstavlan. Kanske stannar han till ibland för att
lyssna - var det inte flygmotorbuller som hördes?- men nästan alltid
kan han ganska snart återuppta sin vandring. I tankarna går han igenom
instruktionen för flygspanare på post. 'Visar någon obehörig ansats att
gå in på området ropas HALT en gång. Om den anropade inte stannar
ropas HALT, ANNARS SKJUTER JAG! Stannar han ej trots detta
avlossas det lösa skottet utan siktning och därefter ett skarpt skott mot
den anropades ben.'

Ser inte ut att bli nå't flyg tänker posten och gäspar, det är bara en
halvtimme kvar till tre. Klockan 0300 skall han avlösas. Det ljusnar vid
horisonten, fåglarna stiger upp och klarar strupen. Luften är alldeles
stilla och fylld av de ljuvaste dofter från hägg och syren eller vad det nu
är somjuninatten bjuder ur vegetationen runt en gammal herrgård. Men
det märker inte posten. Han är för sömnig. Han har gått här fram och
tillbaka, halvsovande, ända sedan midnatt...

Plötsligt lystrar han till ... : FLYG
MOTORBULLER! 'Flyg!' skriker han
till telefonposten innanför det öppna
fönstret och får i hast fram ett
rapportblock ur fickan. Telefonposten
som suttit och tuggat spisbröd för att
hålla sig vaken, rycker till som stungen
aven geting. 'Luft le', ropar han i luren,
sedan han vevat. 'Luft' är förkortning
för luftfårsvarssamtal, vilket bryter alla
andra samtal, till och med statsilsamtal.
(Vilka befogenheter för en femton
åring! Sentida anm.) 'Le' är förkortning
för luft-försvarscentralen. Så får han in
förbindelsen med le.
- Måsen, säger han som första lösenord
enligt hemlig mall får perioden.
- Svalan, svarar le-rösten enligt samma
mall.
- Rapport.
- Kom. Lujtbevakningsrapport

- Femma, åtta, ett.

92



- Femma, åtta, ett.
- Ett, nia, Gustaf.
- Ett, nia, Gustaf.
581 19G var koordinatläget för vår luftbevakningsstation. Nu kommer
posten-spanaren inspringande med den färdigskrivna rapporten och
telefonposten läser från den:
- Femma, femma, fyra.
- Femma, femma, fyra ... och så vidare tills allt rapporterats."

Kriget
Flygbuller nattetid över vårt område kom antagligen mestadels från
kurirplan, dvs "civila, obeväpnade flygplan, tillhörande främmande stats
regering som under 2:a världskriget tilläts flyga över Sverige på vissa
luftfartsleder" (9). Även svenska DC 3:or utförde kurirflygningar,
stundom beskjutna av tyskt jaktflyg, i två fall med nedskjutning över
Skagerrak som följd (10). Ett norskt kurirplan, en Lockheed Lodestar
från England via Bromma kolliderade med Kinnekulle en augustinatt
1944, varvid elva man omkom. Man hade fått radiohaveri i uruselt väder
och skulle förmodligen nödlanda på Torslanda eller Såtenäs men råkade
under molngenomgången nedåt för att leta träffa på den enda höjden
inom området (11). Ett minnesmonument vid utsiktstornets fot anger att
norrmännen var på väg "för att tjäna sitt land", hjemmefrontsmän alltså.
Händelsen exemplifierar läget den sommaren.

Inhemska flyghaverier var vanliga. Under tiden för min luftbevaknings
sommar (juni-augusti 1944) omkom genom haverier i flygvapnet 18
flygare i åtta olyckor (12). Varje med nödinköpta Caproni-plan krävde
normalt fyra dödsoffer.

Ater till 581 19G. "När rapporten är insänd är det dags att väcka
avlösningen. De två nya får det besvärligare. De måste gå den slingrande
stigen till tornet, det är bara mellan 2100 och 0300 som spaningen sker
från förläggningen. Uppe i tornet är det ganska kallt den här tiden på
dygnet, så de måste bära ved att elda med i kaminen. Väl uppkomna
ringer de till förläggningen att de övertar spaningen. Utsikten är
betagande, luften frisk, ren, klar som kristall. Inte ens en älvalek denna
morgon. Vita kyrkan långt bort på andra sidan insjön ovanför gran
topparna syns distinkt, skulle kunna manövreras med pincett. Kl 0530
springer den ene kamraten ned till förläggningen för att väcka
avlösningen.

93



Utsikten från vårt luflbevakningstorn

Klockan 0700 är alla igång. Några städar förläggningen, andra är nere
vid ån och tvättar sig. Så förtärs frukosten, posterna avlöses, en liten
exercisdrill genomförs, så ser rutinen ut. Vid l 330-tiden ringer man från
tornet att postbilen syns komma på vägen bortom det dolda skogliga
närområdet. Chefen och malajerna möter den och har med sig tillbaka
post och matlåda. Malajer är de båda som detta dygn inte är vare sig i
tornet, ingår i patrull eller pustar ut. Att pusta ut är att läsa tidningar och
brev, diskutera flyg, dra timmerstockar, pyssla med sina modellbyggen;
i taket hänger tre J 22:or, fyra B 17, en Fw 190, alla gjorda här."

Transistorradio, "bergssprängare" och bärbara telefoner var inte
uppfunna, inte svensk TV heller, så man kunde sova när man ville och
tjänsten tillät. Kompisarna var hänsynsfulla, alla satt i samma båt.
Knappast någon var rökare, ingen drack alkohol, det ingick inte i tidens
ungdomsmönster. Att sätta eld på vädersläppningar var ett nöje, särskilt
givande efter torsdagsärtorna. Blåröd snabbt uppflammande och snabbt
försvinnande låga. En härlig tid!

Inspektion
"Plötsligt ett meddelande från tornet: en camouflerad personbil på väg
mot förläggningen. I rappet är hela stationen i högsta beredskap. 'Halt!'
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och 'Patrull ut!' hör man posten ropa och så kommer Is-chefens: 'På
uppställningsplatsen - uppställning!'
Styrkan rusar ut med påskruvade bajonetter och amgördel om livet. 'Giv
akt! Kapten! Ls 581 19G, nio man, en telefonpost, en spanare. Antalet
rätt.' Kaptenen säger något lämpligt och börjar så inspektionen inne i
förläggningen. Sängarna är bäddade, golven sopade och allt i ordning.
Kaptenen ser dock ett vitt lakanshörn skymta fram under filten i en
säng, sänginnehavaren får några skarpa ord om noggrannhet. Kaptenen
övergår till att se i stationsliggaren, skriver några ord i inspektionsboken
och efter en kort repetitionslektion i rapport- och flygplanskunskap drar

Uppställning. Förfär trea från höger.

han sina färde. Denne kapten har rykte om sig att vara vresig, men denna
gång är han beskedlig, dock ej direkt vänlig, det tillhör inte rollen och
ingen väntar sig det. Räta vinklar, inga avrundade kanter.

Alla känner sig lättade när han åkt, nu kan man ta igen sig några dagar
till nästa inspektion. Litet vapenvård fram på kvällen kommer man dock
inte undan. Och någon förslappning är det aldrig fråga om. Lystringsgrad
lediga eller formering till tåg men ständigt hög beredskap för att höja
beredskapen till högsta. Alltid. Sverige är så nära krig man kan komma.
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Höjdpunkter
Ja, så går dagarna vid Is 581 190. Även om det ibland kan vara lätt
tråkigt eller långsamt under passen i tornet är det ändå de som ger tjänsten
mening och innehåll. Man känner sig göra nytta genom sitt spejande
och spanande runt horisonten.

Och ibland kan man ha verklig tur, på samma gång få syn på både J 22
(vårt första svensktillverkade jaktplan, världens snabbaste i förhållande
till motorstyrkan), B 17 (störtbombare, SAAB:s fårsta svenskkonstru
erade flygplan) och B 16 (Caproni, olycksplanet från Italien, det som
fanns att köpa när vi snabbt skulle rusta och inte fått fart på egen
produktion) (13). Då går telefonen varm, siffror rabblas oavbrutet tilllc.
Efter sådana rapportserier, kanske upp till en halvtimme långa, känner
man sig ganska slak, om man känner efter, men det gör man knappast
för det är så mycket att diskutera och prata igenom efteråt. Vad som kan
förbättras, förenklas, hur kul det var, vilka vinklar man såg flygplanen i,
när man upptäckte vilken typ det var...

Sommarlovet 1944 gick mot sitt
slut och i slutet av augusti fick
jag åter ta på mig civila kläder.
Litet ovant var det i början att
inte ha något bälte att spänna
fast på kavajen och ofrivillig
honnör i stället för att lyfta på
mössan hörde till omställnings
perioden, innan höstterminen
började och veckorna i m/39
blev ett minne blott."

Torntillvaron har sina besvärliga sidor; vid åskväder kan det bli
blixtnedslag och passerar då samtidigt flyg så att telefonen måste vara

uppkopplad är det särskilt
obehagligt. Det råkade jag ut
för när en division B 17
passerade. Två kraftiga skrällar,
den första i ena örat, den andra
i det andra, kom tornet att verka
vagga och snurra runt. Obe
hagligt, usch.

Civil igen. Vid entren till vår förläggning.
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Litet vid sidan om
Också ett minne litet vid sidan om finns från denna luftbevaknings
sommar. Det handlar om ett försök att ta reda på vad våra hjälmar m/37
kunde klara av. Skulle det månne bli något märke i plåten om man besköt
den med ett kammarskott (löst skott, projektil av trä)? Flertalet trodde
inte att det skulle märkas ett dugg, några trodde det. Och så skred vi till
verket: ett löst skott mot en hjälm. Träkulan studsade inte, drog inte
iväg åt sidan efterlämnande en lätt avputsbar skråma, ånej - den gick
rätt igenom plåten, direkt och utan minsta tvekan! HÅL ILS-CHEFENS
HJÄLM! ÅVERKAN PÅ KRONANS MATERIEL!

Dramatik: prov av hjälms motståndskraft. i5-åringar har sitt speciella skämtlynne.

Nu vora goda råd dyra. Cykeltur till en bysmed någon mil bort. Kunde
inte göra något. Anbringande av trämassa ur modellflygplanssats, ett
hål är ett hål. Målning med fårg ur samma sats. Avvikande från hjälmens
originalfårg. Måla hela hjälmen. Några dagars vånda, väntan på att fårgen
torkar och kanske får rätt lyster. Ommålning i litet ljusare nyans. En
sådan hjälm har svenska armen nog aldrig skådat, vare sig förr eller
senare. Hur inlämningen klarades minns jag inte, menjag tror att fårrådet
var barmhärtigt mörkt och endast tillät koll av befintlighet, inte av skick.
Och när allt kommer omkring blev kanske denna hjälm starkare än någon
annan. Där den lagats vill säga.
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Årskrönika 2005

"Utan din historia är du inget!" Det var budskapet som gillebrodern
Erik Wegraeus på sitt oefterhärmligt charmiga sätt delgav oss vid förra
högtidsstämman.
Mot den bakgrunden känns det betydelsefullt att än en gång fårsöka

vaska fram det minnesvärda ur det gångna gille-året. För att hjälpa minnet
bläddrar jag igenom 252 ELA. Detta är i mycket en dyster läsning. Värst
är att läsa lokaltidningens spegling av världshändelserna. Tänk att
samtidens stora ledare inte lärt sig att våld bara föder våld. Offras krut
och människoliv i Irak och Tetjenien svarar man med nya hänsynslösa
terrormetoder. Tre fullsatta tågsätt exploderade i Madrid och i Ryssland
kommer bilderna från massakern i en skola i Beslan för lång tid vara
måttstock för det värsta hittills av gränslös grymhet mot oskyldiga barn
och vuxna.

Världens ledare skulle gå kurs här i Lilla Paris. Den fasta men vänliga
hand som vår ålderman styr oss med skulle världen må bra av att lära
känna. Den handen visar orubblig vilja parad med en varm omsorg om
oss gillebröder och vårt Gille. Understundom anas också en viss
demokrati, när så erfordras.

Men ska världens ledare utbildas i Vänersborg så får de inte vilseledas
in i våra politiska korridorer. "Vi är odugliga i politik!" Var förra
kommunalrådet S Anders Larssons uppgivna självrannsakan när han
konstaterade att vi förlorade högskolan till Trollhättan. Trots att över
hälften av studenterna läser iVänersborg så ska allt flyttas till Trollhättan.
Det saknas logik, men också pengar tydligen. Vår sparsamhet fällde oss
den här gången och några hyresrniljoner gjorde att vi förlorade
dragkampen om högskolan, lika snöpligt som Trollhättan lurade av oss
sjukhuset för femton år sedan. I S. Anders uttalande fanns också ett
understatement att Trollhättans politiker är listigare än våra. För det
mesta har man ju fördel av att ta ut svängarna i politiken, men när
trafiknämndens ordförande i Trollhättan åkte fast för rattfylla och när
metallklubben 112's hela styrelse fick gå för att dom supit och gått på
porrklubb för över en halv miljon, så hade dom nog önskat sig bort från
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den grymma verklighetens vassa strålkastarljus. Egentligen behövde
dom inte önska sig längre än hit till grannstaden. När vår nye
kommunchef, Guy Mahlviker, bad kommunstyrelsen om lite friare regler
för representation, så svarade kommunalrådet och gillebrodern
Ljunggren blankt nej. Visst känns det tryggt att gillebrödernas
återhållsamhet genomsyrar den kommunala förvaltningen uppifrån.

Något mindre komfortabelt kändes det när samme Ljunggren vid den
stora framtidskonferensen i Trollhättan fållde yttrandet: "Det finns inget
hinder att slå ihop Trollhättan och Vänersborg till ett." Tja, vem vet? Nu
ska ju ELA och Trollhättans Tidning gå samman och då lär ju underlaget
för årskrönikan bli gemensamt. Ja, mycket kan det gå troll i, men inte i
Gillet. Där ska vi för alltid ha full kon-troll! !

Stackars Uddevalla fick heller inte högskola och till råga på allt så
blev en tjänsteman i det kommunala bostadsbolaget rikskändis när det
visade sig att han under några år lurat till sig 28 miljoner av bolagets
medel som han använt att köpa in lössläppt kvinnfolk från utlandet för
att ha som fritidsnöje på hotell Carlia! Snacka om att verkligheten ibland
överträffar dikten. Men i Wargön har ändå under året dikten överträffat
verkligheten. För ingen hade väl kunnat ana vilka raffinerade mord man
kunde få till i en film om livet i denna lilla bruksort. Visst var det lite
extra roligt att följa den TV-serien som rönte uppmärksamhet i hela
riket.

Gillets Elis Ullman-stipendium utdelades traditionsenligt i samband
med en grandios konsert i kyrkan. Johanna Holmiund Lindfors, orgel
och Peter Kubik, trumpet, var de lyckliga mottagarna. Lika lycklig var,
enligt egen utsago, vår ålderman Stig Larsson som fick glädjen att dela
ut det fina priset till en elev, Peter Kubik, som fostrats i "Sveriges finaste
musikskola", nämligen vår egen i Vänersborg.

Musiken är ett härligt signum för vår stad. När allsång på Slaäcldan
drog igång i sommar så kändes att en ny tradition har fötts. Hoppas
verkligen att vi orkar hålla liv i ett så härligt initiativ. Att orka är annars
just vad Skomakarn eller Ryss-Olle, alias Lennart Olsson är ett gott
exempel på. Han har spelat cymbal och bastrumma i stadsmusikkåren i
50 år. Tack, säger gillebröder som njutit av vår fina musikkår som vi var
med om att uniformera för något år sedan.

Vänersborgarnas kulturintresse är inte bara musik utan även intresset
för det skrivna ordet ökar. Bokutlåningen vid vårt välskötta bibliotek
ökar nämligen medan den minskar i övriga landet. Detta är ett resultat
av ett gott samarbete mellan biblioteket och skolan enligt vår duktiga
bibliotekschef Eva Boberg.
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S Gunnar Petersons flitiga stadsvandringar har fått spännande
efterföljare. Dels är det kommunalrådet Lars G Blomgren som axlat
den blåsutska delen av denna kulturgärning och guidar runt intresserade
blåsutare och berättar om hur det såg ut i denna en gång så vilda stadsdel.
Ett annat grepp har tagits av museets Peter Johansson. Denne flitige
gillebroder som sprudlar av ideer, kunskap och berättarglädje.
Tillsammans med musikskolan och biblioteket har man gjort en historisk
teater i stadsmiljö där åskådarna vandrar runt i den gamla stadskärnan
och stöter på historiska personer som Kalle Bulta och förman Karlsson.
Dramatik och spänning förhöjer upplevelsen och ger en djupare förståelse
för levnadsförhållanden i det gamla Vänersborg.

Pinsamheter och skandaler har präglat nyhetsbevakningen i svensk
massmedia det gångna året. Skandiakoncernens högsta chefer har fifflat
till sig lägenheter och löneförmåner som får alla att häpna.
Försvarsmaktens internrevisorer rapporterar falsarier med resor och
representation för självaste överbefålhavaren som till råga på allt heter
Hederstedt. Och medan Systembolaget skakas aven bestickningsskandal
som lär resultera i hundratals avskedanden i landet, så passar självaste
systemholagschefen Anitra Steen på att ingå äktenskap med vår
stadsminister. Perssons tredje på några år. Han måste va enjäkel till karl
den där. Och vilket kap sen. Systembolagschef. Bättre kan man väl inte
ha det. Möjligen som det står i visan, ni vet, om han som hade en bror
som låg i sprit uppå riksmuseet. Men det sliter på vår statschef. I våras
fick han byta höftled.

Det som skakat vänersborgarna häftigast i sommar var en
insändarstorm om det anstötliga i att vi manliga vänersborgare går runt
i staden med nakna ben. Dvs. borde shorts förbjudas då vid bärandet av
dylika plagg blottandet av vissa lurviga kroppsdelar kan väcka spännande
känslor. Visst fick man sig en tankeställare. Det kanske inte bara är för
att spara tyg som skottarna bär kilt. Måhända är attraktionskraften hos
dessa åderbrokiga apostlahästar större än vi anat. Dags för nya
modeideer, en gratispassning till hundraåringen Lundborgs Herr.

Kungen var här och invigde den nya ekoparken Halle- och Hunneberg.
För bergens egen okrönte kung, Göran Söderström måste det kännas
härligt med alla klossar som faller på plats för att fullända denna kultur
och fritidsoas som bergen successivt utvecklas till. Sedan sist har Göran
gjort en ny vandringsguide att lägga till all tidigare dokumentation.
Dessutom höll han en mycket välbesökt och uppskattad föreläsning om
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"Människor på bergen" på museet. Ett arrangemang som är ett led i
Gillets lyckade försök att samla bröderna mellan våra ordinarie stämmor
till trevliga samkväm. Om det blir som länsstyrelsen vill, blir bergens
randskog nytt naturreservat för att skydda tall och ekbestånden. Kanske
man kunde engagera ungdom i detta naturskyddsarbete.
Ungdomsarbetslösheten växer nämligen och hälften av årets kraftigt
ökade socialbidragsberoende går till arbetslösa ungdomar. Bättre med
tall och ek-odling i alla fall än den cannabisodling som polisen avslöjade
på Onsjö i somras.

Ja det gäller verkligen att stödja ungdom i alla typer av engagemang
som kan hålla dom borta från alla eländen som lockar. Streetracing är
en tävlingsform med bilar och motorcyklar som motorintresserad
ungdom organiserar själva på lämpliga allmänna vägsträckor. På
Borrgatan på Trestad Center har detta pågått i flera år, men nu är det slut
sedan man har fått avslag från kommunen att köra där. Man kan ha
olika uppfattning om streetracing, men det är synd att vi inte kan hjälpa
ungdomar med olika specialintressen.

När 350 ungdomar från hela landet diskuterade skolfrågor under
elevriksdagen som hölls i Vänersborg satsade kommunen drygt en halv
miljon. Ett mycket lyckat arrangemang som projektledaren Glännestrand
kan känna sig nöjd med.

Sommarens olympiad i Athen och fotbolls-EM har gjort oss mer
idrottstokiga än vanligt. Bollsvirituosen Zlatan Ibrahimovitc växte fram
till att bli vår fotbollshjälte när han akrobatiskt klackade in l-l mot
självaste Italien. Och höjdhopparen Stefan Holm höll oss på hetaste
halster när han rev och rev ända tills det avgörande skuttet som gav OS
guld och ett oförglömligt idrottsminne för alla oss som fick njuta av
denna högtidsstund. Det var ytterst nära att vi hade vår Vänersborgs
roddare Mikael Werner med i OS, men tyvärr var det något som gick fel
i de avgörande uttagningarna. Förutom IFK's kvartsfinalplats i SM så
har det varit tämligen mediokert med framgångar för våra idrotts
ungdomar detta år.

Lars-Göran Ljunggren hittade inget hinder för sammanslagning mellan
Vänersborg och Trollhättan och det såg nog inte VHC och THC heller
när dom bildade 2-stad Cobras för något år sedan. Nu lägger man ner
detta samarbete och vi får tillbaka hockeyn till Vänersborg igen. Hoppas
man har kraft kvar att hålla liv i hockeyintresset. Det är en stor och
viktig del av vår ungdomsverksamhet.
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Allt vi kan göra för att hålla ungdomarna intresserade av fysisk aktivitet
är av yttersta värde. Fetma är nämligen en av vår tids största hot mot
hälsan och lokala rapporter visar att var femte tioåring i vårt område är
överviktig. En av dem som håller igång Vänersborgsungdomarna är Lars
Göran Karlsson, eldsjäl i Simklubben Vänersborg. Som bevis för sitt
fina arbete har Lars-Göran utsetts till "Årets ledare 2003" utav
Västsvenska Simförbundet. Ett annat grepp har man tagit på
restaurangskolan Novisen där man bjuder in sådana mästerkockar som
Leif Mannerström för att visa eleverna hur bra kalorisnål svensk
husmanskost tillreds.

En annan idrottsledare som håller sig igång med egen fysisk aktivitet
är engelska landslagets förbundskapten, Svennis Eriksson. Åtminstone
om man ska tro engelska massmedier som vältrar sig i hans
fruntimmersaffårer. Men trots sekreterarens detaljerade beskrivningar
av värmlänningens akrobatik i sänghalmen blir Svennis kvar på sin post
även denna gång. Moralbegreppen i vår stad står som väl är på en något
högre nivå, så när det avslöjades att en kvinnlig vårdare på vårt nya
fångelse Brinkeberg hade en kärleksaffår med en intern fick hon
omedelbart sparken. Det har ju varit mycket snack på senare tid om att
det daltas med fångarna, men tar kriminalvården sådana här former för
återanpassning till livet utanför murarna så kan man förstå att många
blir återfallsförbrytare.

2004 har annars varit ett rymningens år. Från våra säkraste anstalter
som Norrtälje och Hall har de allra farligaste internerna tagit gisslan
och med hjälp inifrån lyckats ta sig ut får några dagar i frihet. Enorma
polisresurser har satts sin och alla är åter inom lås och bom. Så även de
fångar som smet från vårt fångeise. Deras rymning ansågs orsakad av
att dom inte var rätt sorts fångar för vår anstalt. Dom var inte tillräckligt
motiverade för att sitta inne här hos oss.

Motiverad blir man bland annat av feedback. Som exempelvis när
gillebröderna ger bifall åt årskrönikan eller som när man får utmärkelse
som den tredje bästa av Sveriges alla turistbyråer. Vår duktiga turistchef
Kristina Jornevald och hennes härliga team kan stoltsera just med den
utmärkelsen. Gillet som är medlem i turistbolaget applåderar.

Som båtturist, vare sig man kommer utifrån, eller bor i Vänersborg
måste man ha tillgång till en båtkran. När EU-bestämmelser har stängt
hamnområdet för allmänheten ökar behovet dramatiskt aven ny
upptagningsplats med båt- och mastkran. Bästa gillebröder, låt oss lobba
för detta.
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Nittioett år gammal, 2,35 hög och 24 meter lång är Gillets senaste
present till vår stad. Denna vackra skapelse är en bro och byggd här i
staden. Nu gäller bara att finna något lämpligt att överbrygga. Det kan
rinna många sinnen innan detta nått en ända. Upplösningen lär få sin
epilog i någon framtida krönika. Förhoppningsvis i 100-årskrönikan,
vem vet?

Arets ungdomsstipendium erövrades av Vänersborgs Fotbollsklubb.
Man har en omfattande ungdomsverksamhet och satsar bl. a. på
flickfotboll. Stefan Nordmark och Gunnar Andersson mottog stipendiet
till gillebrödernas bifall.

Tänk att Edsgatans gågatedel är 20 år? Oj, vad tiden går. Nu har vi fått
ytterligare en praktisk och vacker bit gågata när Sundsgatan från
gågatekrysset nertill Residensgatan blivit fårdig.

Upplysningscentralen och Företagarna har i en undersökning placerat
Vänersborg som en av de kommuner i landet som har bäst företagsklimat.
Gillebrodern och näringslivssekreteraren Christer Zetterberg visar med
rättmätig stolthet att detta är en följd av ett gott samarbete mellan
kommunen och företagarnas nätverk.
Knutby, en liten ort utanför Uppsala tilldrog sig allas uppmärksamhet

när en 32-årig pingstpastor på sannolika skäl åtalades för att med hjälp
aven paralyserad 19-årig barnflicka tagit livet av sin hustru. Om vi
någonsin får reda på sanningen i denna ruskiga historia är oklart, men
ibland klarnar saker när man minst anar det. Som exempelvis när det
försvunna kyrksilvret, som var en av grunderna till misstroendet mot
vår förre kyrkoherde Yngwe Svensson, plötsligt dök upp helt
oförhappandes i Vänersborgs församlingsarkiv.

Ja, om Herrens vägar äro outgrundliga så lär det inte bli så med vägarna
som bär till Vänersborg. I år har beslut tagits att tidigarelägga
utbyggnaden av riksväg 44 och 45 samt dubbelspåret till Göteborg.
Samtliga dessa åtgärder stärker ytterligare vår position gentemot
omvärlden.

Strax efter sommaren översteg Sveriges befolkning 9 miljoner. Även
i Vänersborg ökar folkmängden, 76 fler än förra året. En anledning kan
vara att vänersborgarna blir äldre än riksgenomsnittet, ett faktum som
konstaterats av folkhälsouniversitetet och som enkelt åskådliggörs genom
att vi ser oss om i lokalen. Men hur det kan komma sig att vi blir så
gamla är oklart. Enligt en granskning av Kvalitetsnätverket Västkust så
borVänersborgs gamla sämst i Västsverige. Varannan saknar egen toalett
o dusch och bara ett fåtal har egen kokmöjlighet.
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Sådana usla levnadsvillkor kan resultera i läkemedelsberoende. Jämfört
med övriga landet äter nämligen Västra Götalänningarna mest
magmedicin av alla svenskar. Har man inte ont i magen innan, så kan
blotta vetskapen om att vi sätter i oss protonpumpshämmare för 233
miljoner om året skapa oreda i matsmältningsapparaten. Men som
gubben Karlsson sa vid ronden på det gamla länslasarettet i Vänersborg,
när doktorn oroades över att Karlsson hade mått illa och kastat upp vid
frukosten. "Spyr på mörna det gör väl alla?"

Allhelgonaafton
2004
Lars Salonen
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Under tiden juni 2004 t o m juni 2005 har 19 Gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bortgångna
Gillebröders minne.

Snickaren Lennart Mc Donald fåddes den 30 april 1936 och avled
den 7 juni 2004.
Lennart Mc Donald var utlärd snickare och arbetade under sin
lärlingstid hos Salonens snickeri på Vassbotten i Vänersborg. I
många år reste han landet runt och satte upp monteringsfärdiga
hus och med tiden startade han eget i samma bransch. Efternamnet
antyder skotskt påbrå och släktforskning visade att så var fallet.
På fritiden var han en inbiten amatörradioentusiast och på senare
år fick han ännu ett intresse när han infårskaffade en motorcykel
som han tillsammans med kamrater fåretog långfärder med. Men
främst för Lennart Mc Donald kom familjen.
Inträdde i Gillet 1999.

Skattedirektören Frank Hedberg fåddes den 5 april 1935 och avled
den 17 augusti 2004.
Berättelsen om Frank Hedbergs yrkesbana är märklig. Vid 15 års
ålder tröttnade han på skolan, hoppade av och fick snart
anställning som vaktmästare vid länsstyrelsen. Var i många år
chauffår åt landshövdingen men i början av 70-talet bytte han
mer eller mindre aven tillfällighet bana. Detta var då länsstyrelsens
bil- och körkortsregister skulle datoriseras, många hade svårt att
ta steget in i dataåldern men hans fallenhet får data uppmärk
sammades och ganska snart var han chefför verksamheten. Hans
duglighet uppmärksammades även på högre nivå, han kom att
anlitas får utredningsuppdrag inom Vägverket och Riksskatte
verket och i slutet av SO-talet lämnade han länsstyrelsen för en
avslutande karriär inom Riksskatteverket.
1 ungdomen satsade han målmedvetet på idrotten och var aktiv

inom fotboll, hockey och bandy. Idrottsintresset fåljde honom livet ut och han kan närmast beskrivas
som en elitmotionär med bl. a. 19 genomfårda Vasalopp.
Inträdde i Gillet 1979.
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Antikvarien Stellan Granat föddes den 26 augusti 1948 och avled
den 29 augusti 2004.
Redan unde de tidiga skolåren visade han ett påtagligt intresse
för historia, ett intresse som successivt fördjupades och riktades
mot hemstadens historia. Efter studentexamen vid Vänersborgs
Högre Allmänna Läroverk vidtog universitetsstudier i Göteborg
och under denna tid deltog han bl.a. i arkeologiska undersökningar
i Lödöse. Den museala karriären påbörjades vid museet i Väners
borg och år 1980 flyttade han till Uddevalla och en antikvarietjänst
vid Bohusläns Museum.
Stellan Granat var så lyckligt lottad att hans stora intresse i livet
sammanföll med hans yrkesval; något som inte är alla förunnat.
Han delade också frikostigt med sig av sina kunskaper muntligen
såväl som skrifligen i olika sammanhang. Bl.a. var han en flitig
medarbetare i Gillets årsskrifter och belönades 1998 för dessa

insatser med Gillets Hedersmedalj . Genom en torr och stillsam humor och ett vänligt och lättsamt
sätt hade Stellan Granat förmågan att få kontakt med människor och ett bestående intryck är att
han gjort en betydelsefull insats för vår historia i allmänhet och Vänersborgs historia i synnerhet.
Inträdde i Gillet 1977.

Postiljonen Tage Jonsson föddes den 10 oktober 1918 och avled
den 31 augusti 2004.
Redan i unga år sökte han sig till posten och blev yrket trogen
under hela sitt yrkesverksamma liv med tjänstgöring i Vargön
och Vänersborg. Idrott av alla de slag var ett stort intresse för
honom.
Inträdde i Gillet 1980.

Eric Andersson föddes den 21 december 1915 och avled den 23
oktober 2004.
Eric Andersson benämndes ofta "Nämndis" med hänsyftning till
hans förtroendeuppdrag som nämndeman vid Vänersborgs
Tingsrätt. Men nämndeman anger bara en liten del av alla hans
gärningar även om kanske detta uppdrag särskilt väl stämde
överens med hans ideella samhällsengagemang.
Större delen av sin yrkesverksamma tid var Eric vaktmästare vid
Vägförvaltningen i Vänersborg samtidigt som han var livligt
engagerad som fritidspolitiker med basen inom arbetarrörelsen.
Dessutom ledde han under en rad av år framgångsrikt arbetet
inom stadens Folkets Park och det är inga överord att hävda att
parken under Erics tid upplevde sin storhetstid.
Eric Andersson kan med all rätt betecknas som en visionär med
ett ideellt engagemang. Minnet efter Eric Andersson förstärks

mot bakgrund av att hade kraften att entusiasmera och förverkliga visionerna.
Inträdde i Gillet 1951.
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Förmannen Bertil Rohdin föddes den 4 juni 1935 och avled den
27 oktober 2004.
Även om han i det civila var förman vid AB Ferrolegeringar skulle
han lika gärna på sitt visitkort kunnat ha satt titeln "kulturell
mångsysslare." Bland många intressen var det särskilt två som
låg honom varmast om hjärtat - filateli och Trollhättans
industrihistoria. Kunskaperna om filatelin var mycket omfattande
vilket resulterade i en rad hedersutmärkelser. Han var även
verksam som juryman vid frimärksutställningar.
I yngre år var han en aktiv idrottare med meriter inom cykel,
fotboll och boxning.
Inträdde i Gillet 1992.

Reservdelschefen Verner Eliasson föddes den 3 februari 1920
och avled den 28 januari 2005.
Han hade sedan unga år varit verksam inom Volvo-handeln och
efter anställning bl.a. hos återförsäljaren i Hörby tillträdde han
1962 ~änsten som reservdelschefhos återförsäUaren i Vänersborg,
Gunnar Höij. Verner Eliasson var en föreningsmänniska; bl.a.
var han sedan många år verksam inom Druidorden och stiftade
1979 en Grundloge i Vänersborg. Därutöver var han fackligt
engagerad och fortsatte efter pensioneringen att arbeta inom
verksamheter med anknytuing till hans gamla arbete. Ett stort
intresse var sommarstugan i Sikhall där han var med om att starta
en förening för att tillvarata de gemensamma intressena.
Inträdde i Gillet 1989.

Mejeristen Sven Berzen föddes den 2 november 1926 och avled
den 29 januari 2005.
Efter utbildning vid Alnarp var han under större delen av sin
yrkesbana verksam som mejerist med chefsansvar inom
Torrmjölksfabriken i Vänersborg. På fritiden var han engagerad
i Par Bricole men helst drog han sig tillbaka tillsammans med
familjen till den kära sommarstugan.
Inträdde i Gillet 1958.
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Skaderegleraren Sven Sigurdsson föddes den 19 april 1925 och
avled den 28 januari 2005.
Redan vid 17 års ålder antogs han som volontär vid T2 i Skövde
och blev stamanställd några år innan han sadlade om till
mentalvården. Nästa steg i hans mångskiftande yrkeskarriär blev
polisskolan i Göteborg varpå han arbetade som polis fram till
1955. Först då gick han in i försäkringsbranschen som han blev
trogen fram till sin pensionering.
Sven Sigurdsson hade allt sedan ungdomsåren ett starkt
idrottsintresse med bl.a. fotboll, bandy och handboll på
repertoaren. Den sport som låg honom varmast om hjärtat var
ändock tennis med tre bronsmedaljer i veteran-SM i 70-årsklassen.
Inträdde i Gillet 1982.

Eric Emanuelsson föddes den 9 novenber 1916 och avled den 12
februari 2005.
Med största sannolikhet kommer Eric Emanuelsson att för
vänersborgarna framför allt bli ihågkommen för den långa
karriären på Beklädnadsaffåren, dvs Nya BeklädnadsaffårenAB.
Efter sju år som springpojke, han började redan som 14-åring,
sålde han kläder i inte mindre än 45 år. Affåren bytte senare ägare
och drevs några år under namnet Gergils men är idag sedan länge
borta.
På fritiden drev han tillsammans med Gösta Wennberg minigolf
banan på Ursand och en tid innehade han en biUardhall på
Marierovägen. Fanns det utrymme för annan fritidssysselsättning
förlades den gärna till sommarstugan i Derrevilcen.
Inträdde i Gillet 1951.

Slöjdläraren Knut Ek föddes den 22 december 1924 och avled
den I mars 2005.
Efter realskola och yrkesskola med avlagt gesällprov som
möbelsnickare samt slöjdlärarexamen vid August Abrahamssons
Stiftelse Nääs 1945 tjänstgjorde han som slöjdlärare iVänersborg
under 43 år fram till sin pensionering. Knut Ek var en omtyckt
och känd vänersborgare; inte minst på grund av de många elever
som han undervisat. Till detta bidrog hans många intressen och
speciellt det som låg honom varmt om hjärtat; Vänersborg under
gångna tider och dess invånare. Man fick ofta en pratstund med
honom då han, nästan alltid iklädd sin karakteristiska basker, var
ute på stan eller tog sin dagliga långpromenad med hunden.
Djur och speciellt hundar var ett annat av Knut Eks många
intressen. Med detta följde engagemanget i Vänersborgsortens
Djurskyddsförening som han var ordförande för under en lång

rad av år. På 60- och 70-talen var han knuten till fritidsnämnden som idrotts- och ungdomsledare.
Knut Ek var dessutom en hängiven supporter till IFK bandy och följde matcherna med stort intresse.
För sitt engagemang och insatser inom Vänersborgs Söners Gille erhöll han Gillets medalj 1995.
Inträdde i Gillet 1950.
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Polismannen LeifRussberg foddes den 12 augusti 1937 och avled
den 6 mars 2005.
Leif Russberg blev hemstaden Vänersborg trogen livet ut och
bestämde sig redan i unga år for att bli polis, ett yrke som han
utövade i 44 år. Han hade rika fritidsintressen, bl.a. idrott, och i
unga år spelade han såväl bandy som fotboll. Familjens stuga i
Sälen gav också många tillfällen till skidåkning och
fjällvandringar och därutöver lockade även Bohuslän med havet,
båten och fritidsfisket.
LeifRussberg var också intresserad av historia och var en hängiven
läsare av skönlitteratur. Ett gediget intresse for sina medmänniskor
gav honom många och starka band till familj, släkt och vänner.
Inträdde i Gillet 1984.

Tage Svärd fOddes den 8 april 1910 och avled den 22 mars 2005.
Redan vid 14 års ålder anställdes han vid den för äldre
vänersborgare så välkända Arvid Bergströms herrekipering och
kom sedan att bli verksam inom ekiperingsbranschen under hela
sitt yrkesverksamma liv. 1937 lämnade han Vänersborg för
anställningar i Göteborg, Linköping, Eskilstuna och Stockholm.
Innan flytten 1974 gick till Helsingborg drev han en egen
herrekipering i Stockholm.
Under ungdomsåren i Vänersborg var fotboll hans stora intresse
och under åren i Göteborg flyttades intresset över till skytte; en
sport som han utövade med framgång. Efter pensioneringen blev
Tage Svärd en hängiven golfare.
Inträdde i Gillet redan år 1935.

Poliskommissarien Henry Lönnehag foddes den 18 april 1918
och avled den 9 mars 2005.
Innan han 1939 antogs som polis i Stockholm hade han prövat på
den militära banan under några år vid I17 i Udevalla. I mitten av
50-talet fick han anställning vid polisen i Vänersborg och
tjänstgjorde där fram till pensioneringen.
Henry Lönnehag behöll livet ut fådernegården i trakten av
Lönnebergshage, som han hämtade efternamnet från, han byggde
själv sommarstugan på västkusten och hade därutöver en rad
intressen. Han sjöng i manskör i 60 år och spelade tennis i 50. I
många år var han bosatt i Strömrnerska huset och engagerade sig
livligt fOr husets bevarande men fick se det rivas hösten 1975.
Inträdde i Gillet 1984.
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Föreståndaren RolfNyberg föddes den 31 augusti 1931 och avled
den 3 april 2005.
Han var fådd och uppvuxen i Väne Ryr men var större delen av
sitt liv bosatt i Vänersborg. I unga år tog han värvning vid ING2
i Eksjö men av olika anledningar gick han efter några år över till
en civil karriär inom mentaisjukvården.
RolfNyberg var intresserad av idrott, främst fotboll och simning,
men vistades lika gärna i naturen. Svamp- och bärplockning var
en kär sysselsättning men att bara vandra i skog och mark var
minst lika stimulerande fOr honom.
Inträdde i Gillet 1999.

Arne Lindqvist föddes den 12 september 1921 och avled den 4
maj 2005.
Efter avslutad skolgång i hemstaden Vänersborg flyttade han till
Husqvarna for arbete på vapenfabriken. Men hemtrakterna och
en anställning vid Flygmotor lockade honom tillbaka.
Musik och dans var ett stort intresse för honom, så även
släktforskning och Vänersborgs historia. Under många år var även
sommarstugan i Timmervik ett kärt fritidsintresse.
Inträdde i Gillet 1957.

Ingenjören Sune SundelI föddes den 27 maj 1917 och avled den 7
februari 2005.
Under sina ungdomsår prövade han på olika arbeten innan han
under andra världskriget fick anställning vidAB Flygmotor. Efter
ingenjörsexamen tillträdde han 1949 en tjänst som konstruktör
på Alfa Laval i Stckholm och senare blev han chef for företagets
verkstäder i Södertälje.
Efter pensioneringen återvände familjen SundelI till barndoms
staden Vänersborg. Sune fick nu fritt spelrum for sina kulturella
intressen; bl.a. läste han konsthistoria samt ide- och lärdoms
historia vid Stockholms universitet. Ett speciellt intresse som forde
familjen på många och långa resor såväl i Sverige som runt om i
Europa var kyrkfönster i medeltida kyrkor.
Sune SundelI var livet ut en hängiven Rotarian och under åren i
Södertälje var president for den lokala clubben.
Inträdde i Gillet 1994.



Reine Svensson foddes den 6 februari 1945 och avled den 18
november 2004.
Efter anställningar vid Konsum och Domus kom han 1980 till
länsstyrelsen; de sista åren tjänstgjorde han växelvis i Vänersborg
och Uddevalla. Reines största intresse var bandy och han missade
aldrig IFK:s matcher. Han hade också en konstnärlig ådra och
tecknade gärna i tusch och blyertz.
Inträdde i gillet 1996.

Rune Kannesten foddes den 19 november 1919 och avled den 4
juni 2005.
Han växte upp i Helsingborg där han tog studenten 1938. 1943
utexaminerades han som civilekonom vid Handelshögskolan i
Göteborg och kom därefter att arbeta som revisor på olika
ansvarsnivåer; forst som privatanställd auktoriserad revisor och
från 1952 som chef för revisionsenheten vid länsstyrelsen i
Älvsborgs län. Från 1978 och fram till pensioneringen 1985
innehade han tjänsten som länsråd och chef för Skatte
forvaltningen i länet.
Efter pensioneringen togs han kamerala kunskaper i anspråk inom
foreningslivet; bl.a. var han kassör i Rädda Barnen och Pensionärs
foreningen Lilla Paris.
Rune Kannesten hyste livet igenom ett stort intresse för botanik.
Inträdde i Gillet 1982.

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

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

(Anita Hallden)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

Hedersledamot: Wahlin, Carl-Viking

Födelse- Inträdes-
år år

ABELSON, ROLF, Vänersborg ..
ABRAHAMSSON, GUNNAR, Vänersborg .
ADOLFSON, HANS, Skolvärd, Vänersborg ..

* ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö ..
AGROTH, STIG ALLAN, Göteborg ..
AHLBERG, ANDERS, Servicetekniker, Vänersborg .
AHLIN, ANDERS, Göteborg ständig medlem ..

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, 2:a Ålderman ..
AHLIN, ULF, Göteborg ständig medlem ..
AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg .
ALBINSSON, ANDERS, Servicetekniker ..
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg .
ALFREDSSON HÅKAN, Bovallstrand ..

* ALFREDSSON, LARS, Vänersborg ..
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg ..
ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Hunnebostrand ..
ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ..

* AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ..
ANDERSSON, ANTON, Tapetsör, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Vänersborg ..

** ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ..
ANDERSSON, BENGT, Vänersborg .
ANDERSSON, BERNE, Vänersborg ..

* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ..
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ..
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg ..
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ..

:I: ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .
ANDERSSON, CLAES GÖRAN, Tapetsör .
ANDERSSON, CONNY, Sjukhuschef, vargön ..
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan ...
ANDERSSON, HANS, Vänersborg ..
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .
ANDERSSON, HÅKAN, Brålanda .
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Vänersborg ..

1954

1963
1935
1920
1966
1965
1944
1968
1945
1968
1948
1951
1956
1945
1947
1950
1940
1940
1971
1926
1917
1923
1944
1944
1940
1957
1923
1963
1945
1937
1947
1946
1965
1949
1950
1951

86
05
95
75
96
80
78
58
78
01
99
75
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76
94
88
00
74
92
04
00
43
80
04
97
74
88
83
83
55
99
05
84
04
85
98
89
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ANDERSSON, JENS, Vänersborg .
* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef .

ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ...
ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg .
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ...
ANDERSSON, LARS-OLOF, Vänersborg .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, NILS, Vänersborg .
ANDERSSON, OVE, Vänersborg , ..

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

ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg .
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby ...
ANDERSSON, STIG, Vänersborg ..

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg ..
ANDERSSON, SVEN; Målare, Vänersborg ;
ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ..
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .
ANDREASSON, JÖRGEN, Musiklärare, Vänersborg .
ANDREEN, FREDRIK, Vänersborg .
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors ..
ANDREEN, ROBERT, Vänersborg .
ANGSEUS, TAGE, I:e polisinspektör, Vänersborg .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön .
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön .
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön ..
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Vänersborg .
APPEL, ERNST, Vänersborg ..
ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..
ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg ..
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön .
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall ..

* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .
* BACK, JAN, Vänersborg ..

BACK, KURT, Pensionär, Vänersborg ..
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg .
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ..

* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ..
BENGTSSON, ROLF, Överläkare, Vänersborg ..
BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings backa .
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63
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76
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BERG, CHRISTIAN, Uddevalla, ständig medlem ..
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, LARS, Marknadschef, Vargön ..
BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGENFELDT, HANS, änersborg .
BERGENHEIM, KLAS, Lund .
BERGER, ANDREAS, Stockholm, ständig medlem ..

*" BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborgständig medlem,
ledamot beredningsnämnden .
BERGER, MAGNUS, Lund ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, NIKLAS, Vänersborg ständig medlem ..

* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg ..
** BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol .

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg .
BERNER, CARL, Vänersborg .
BERNLING, JOACHIM, Advokat, Vänersborg ..
BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg ..
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BERNTSON, BERNT, Estationsinspektor, Vänersborg ..
BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud .
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg .
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg .
BJELKHOLM, SEFAN, Vänersborg .
BJÄRUDD, MATS, Halmstad .
BJÖRK, JAN, Direktör, Vänersborg .
BJÖRENDAHL, LARS, Kanslichef, Vänersborg .
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Nynäshamn ..
BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Stockholm ..
BJÖRNBERG, BERTIL, Vänersborg .
BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Vänersborg .

** BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (2002) .

** BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
" BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .

BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara .
* BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BJÖRNSSON, BJÖRN, Adjunkt, Vänersborg .
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOM, TOMAS, Vänersborg .
BLOMGREN, BENGT, Vänersborg .
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg .

* BLOMGREN, LARS, Kommunalråd, Vänersborg .
* BLOMGREN, MATS, Vänersborg .

BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön .

1968 68
1945 00
1967 02
1950 94
1935 05
1970 96
1974 76

1943 55
1967 76
1970 76
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1937 72
1930 48
1933 96
1950 80
1942 80
1970 05
1960 99
1957 97
1922 89
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1938 75
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1918 83
1954 05
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1924 05
1968 94

1927 54
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1939 97
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1929 80
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1946 04
1973 83
1941 77
1960 77
1939 94
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BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg .
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
BOBERG, MARKUS, Stockholm .

* BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOHLIN PONTUS, Civ. ing., Huddinge .
BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Torslanda ...
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg ledamot beredningsnämnden
BOMAN, MERRIL, PR Manager, Göteborg .
BONDESON, CHRISTER, Hovås .
BORGEMYR, JAN, Vänersborg .
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg ..
BORNSTRÖM, STIG, Vänersborg .
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg .
BRUUN, STEN, Skogsmästare, Frändefors .
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .
BRÄNNLUND, FRANK, Vänersborg .
BUGLER ULF, Vänersborg .
BYSTRÖM URBAN, Kriminalvårdare, Vargön .

* BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg ..
BÄCKSTRÖM, EMIL, Studerande, Vänersborg .

* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg .
BÖTTIGER, ANDERS, Vänersborg .
BÖTTIGER, KARL-IVAR, VÄNERSBORG .
CARLEN, BENGT, Vänersborg .
CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg .
CEDER, BENGT-GÖRAN, Frändefors .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg .
CEDER, LENNART, Stockholm .
CEDERQUIST, PÄR, Kommunjurist, Vänersborg .
CERBEUS, THOM, Produktionstekniker, Vänersborg .
CHRISTENSEN, EGON, Konditor, Vänersborg .
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg ..
CRANTZ, CURT GÖRAN, Po!.mag, Vänersborg .
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg .

* DAFGÄRD, BENGT, Arbets!' Vänersborg ständig medlem .
DAHLBOM, ERIK, Vänersborg '" ..
DAHLBOM, MATS, Kommunjurist, Vänersborg .
DAHLBOM, STIG, F.d. Lagman, Vänersborg ..

* DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
DAHLGREN, EBER, Vänersborg .
DAHLGREN, INGVAR, Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors .
DANIELSSON, WOLLMAR, Vänersborg .
DAUNIUS, CARL, Överläkare, Vänersborg .
DAREFELT, GÖSTA, Vänersborg .

* DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
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* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .
DAVIDSSON, ROLF, Vänersborg .
DEHREN, JONAS, Frändefors .
DENNISSON, STIG, GÖRAN, Mariestad .
DRUFVA, ULF, Vänersborg .
DUELL, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg ..
ECKERWALL, ÅKE, Hoilo .
EDBERG, PEO, Göteborg ..

* EDVARDSSON, GUNNAR, Vänersborg ..
EILERTSSON, NILS, Åklagare, Vänersborg .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda ..

** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Varberg .
EK, LARS-ANDERS, Teologie kand., Lidköping ..
EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg ..

* EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg .
EKHOLM, HÅKAN, Frändefors .
EKHOLM, JOHAN, Studerande, Vänersborg ..

* EKLIND, LARS, Överstelöjtnant, Linköping .
EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ..
EKMAN, GUNNAR, F.d. Rektor, Vänersborg .

* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ..
EKSTEDT, GÖRAN, Vänersborg .

* EKSTEDT, THOMAS, Utvecklingsledare, Råå ..
EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg ..
ELGH, LARS-ERIK, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg ..
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .
ENGDAHL, KENT, Posttjänsteman, Vargön .
ENGHOLM, CARL, Uppsala .

* ENGLUND, CLAES, Agronom, Lidköping ..
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem ..

* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla, ständig medlem ..
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem ..

* ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Uddevalla .
ENGLUND, OSKAR, Lidköping, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Civ.ing. Lidköping, ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Lidköping, ständig medlem .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg ..
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem ..
ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
ERICSSON, BENGT, Målaremästare, Hamburgsund .
ERICSSON, BOO, Fritidspedagog, Skövde .
ERIKSSON, BJÖRN, Vänersborg ..
ERICSSON, KLEIN, CARL, Vänersborg, ständig medlem ..
ERICSON, ERIK, Vänersborg .
ERIKSSON, EVERT, Vänersborg .
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* ERICSSON, GUNNAR, v., Portvakt, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRIK, Järfälla .
ERIKSSON, INGE, Vänersborg .
ERIKSSON, JOHAN, Trollhättan .
ERIKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg .
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg ..

* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ..
ständig medlem, Gillevärd. Innehavare av gillets medalj (2000) ..
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg ..
ERICSON, LEIF, Vargön ..
ERICSON, LENNART, Adjunkt .
ERIKSSON, MATS, Kammaråklagare, Sävedalen .
ERICSSON, MICAEL, Vänersborg .

t* ERIKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg ..
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg ..
ERIKSSON, RUNE, Uddevalla ..
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg, f.d. kommunalråd .
ERICSON, TOMMY, Urmakare, Vänersborg .

* ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg .
ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala .

* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ..
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg ..
FAGERSTRÖM, BO, Helsningborg ..
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Landvetter ..
FAGERSTRÖM, ÅKE, Musiklärare, Vänersborg .
FALK, CLAS, Arbetsledare,Vänersborg .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg ..

* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .
FAST, KENTERIC, Vänersborg .
FASTH, CONNY, Partille .

* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg ..
FERM, ROLAND, Vänersborg ..
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg .
FLINK,BENGT, V Frölunda .
FLOBERG, TOMMY, Skyddsförare, Vänersborg .

* FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FORSHALL, LEIF, Spånga .
FRANZEN, INGE, Vänersborg .
FREDEN, HÅKAN, änersborg .
FREDMAN, EGON, Vänersborg ..
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg ..
FREDMAN, STEFAN, Produktionstekniker, Vargön .

120

1918 66
1964 97
1946 96
1973 93
1929 98
1966 66

1939 54
1928 94
1939 02
1940 85
1967 99
1969 02
1932 64
1938 88
1936 02
1940 92
1946 04
1921 58
1925 98
1941 97
1929 93
1923 88
1925 70
1940 90
1942 04
1966 89
1939 98
1970 97
1935 83
1942 66
1948 83
1955 05
1943 05
1926 74
]959 05
]929 84
]947 94
1936 85
1961 94
1953 77
1934 84
1942 02

03
1937 05
]929 90
]970 83
1964 04



* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
* FREDRIKSSON, MATS, Köpman, Göteborg ..

FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck .
* FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .

FRIBERG, SAM, Säljledare, Göteborg ..
* FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla .

FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm ..
* FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .
* FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

FURBO, MATTIAS, Vänersborg .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .

* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .
FÄGER, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .
GADD, ROLF, Uddevalla ..
GELANG, PELLE, Civilingenjör, Vänersborg ..

* GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg .
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .

* GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ..
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan .
GRANQVIST, KJELL, Vargön .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .
GRANSTRÖM, LARS, Kylmontör, Vänersborg .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund .

* GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma ..
GRÖNROS, BERNT, Vänersborg .

* GULZ, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .
GUSTAFSSON, DAN, Socionom, Vänersborg .

* GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, HÅKAN, Vänersborg .
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAVSSON, IVAN, Vänersborg .
GUSTAFSSON, JAN, Musiklärare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHAN, Civ. ekonom, Vänersborg .
GUSTAVSSON, KJELL, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors .

* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LENNART, Vargön ..

* GUSTAFSSON, PAUL, Frändefors .
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, ROLAND, Leg. sjuksköterska, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, SONNY, Vargön .

* GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg .
GUSTAVSSON, YNGVE, Lindome ..
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås ..
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .
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GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg .
GÅRDEHALL, PER, Studerande, Vänersborg ., ..
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla .
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg .,., ., ..,.,.,
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg .

* HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg .
ständig medlem. Kassafogde. Innehavare av gillets meda(j (2000) .

* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde .,.,
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan .,., .., .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg .
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .
HALLBERG, LEIF, Vänersborg .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ., .
HALLBLAD, BJÖRN, Vänersborg .
HALLBLAD, CARL, Vänersborg .
HALLBLAD, LARS, Bilplåtslagare, Vänersborg ., .., ., .., ..
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ..

* HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
* HALLQVIST, ARNE, Agronom, Vänersborg ..

HALLQVIST, GUNNAR, Vargön .
HALLQVIST, INGVAR, Vänersborg .
HALLQVIST, JOHAN, Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg ., ..
HANSSON, H O, LENNART, Personalman, Vänersborg ., .., ., .
HANSSON, JAN ERIK, Vänersborg ., .
HANSSON, LARS, Hen-, Vänersborg .., ., ..

* HANSSON, LEIF, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HANSSON, TOMMY, Musikproducent, Vänersborg .

* HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg, ständig medlem .
HARLITZ, HENRIK, Vänersborg .

* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
HARRING, TORD, Hönö .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg .
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg .

* HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .
HASSLUNG, LENNART, Hen-, Vänersborg .
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv .
HEDELIN, GUSTAV, Vänersborg .
HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg .

* HEDEN LASSE, Borås .
HEDLUND, JOHAN, Ekonomie mag., Göteborg .

* HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg .
* HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg .

HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors .
HELLDEN, BJÖRN, Göeborg .
HELLDEN, LEIF, Docent, Vänersborg .
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HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg .
* HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .
* HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg .

HELLÅKER, KARL-ERIK, Vänersborg .
HENRICSSON, THORE, Vargön .
HENRIKSSON, GUNNAR, Rektor, Vänersborg ...
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg ..
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg ..
HERMANSSON, JAN, TeoJ.dr., Lund ..
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil .

" HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ...
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem ..
HJALMARSSON, GUNNAR, Aukt. Revisor Vänersborg ..
HJELM, PER, Vänersborg .

* HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg ..
HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem ..
HOFLING, ERIK, Vänersborg, ständig medlem ..
HOLM, JAN OLOV, Brålanda .
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg ..
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg ..
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm ..

** HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ..
HÅKANSSON, STEN, VD, Vänersborg ..
HÅRD, ÅKE, Malmö .
HÅRD af SEGERSTAD, BJÖRN, Rektor, Vargön ..

* HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, JERKER, Vänersborg ..
HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg .

* HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla ..
* HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Onsala ..

HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg .
* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ..
** IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ..

IDEBERG, ROLF, Doktor, Uddevalla ..
INGVALD, BO, Brandman, Vänersborg ..
ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg ..
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .

* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
* JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .

JACOBSSON, MIKAEL, Göteborg .
* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ..

JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg ..
JANSSON, ANDERS, Köpman, Vänersborg .

* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .
JANSSON, GUNNAR, Managing diretcor, Växjö ..
JANSSON, STIG, Ingenjör, Frändefors ..
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* JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vänersborg .
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg .

t JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg .
JENHALL, EVERT, Ingenjör, Vargön ..

** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ...
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem .
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem .
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem .
* JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .

JODLOVSKY, CONSTANTIN, Direktör, Vänersborg ..
* JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
* JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem .
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JOHANSSON, BENGT, Vänersborg .
JOHANSSON, BERNT, Vänersborg ..
JOHANSSON, BJÖRN, Göteborg ..
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman ..
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ..
JOHANSSON, GERHARD, Officer, Såtenäs ..

* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Ekonomichef, Vänersborg .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg .
* JOHANSSON, INGVAR, Byggnadsnickare, Vänersborg ..

JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg ..
* JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ..

JOHANSSON, JOEL, Vänersborg .
JOHANSSON, CHRISTER, Direktör, Trollhättan .

** JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg ..
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg ..
JOHANSSON, KENT, Vänersborg ..
JOHANSSON, KJELL, Vänersborg .
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
JOHANSSON, LARS-ERIK, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön ..

* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vänersborg ..
JOHANSSON, LENNART, Vänersborg ..
JOHANSSON, LENNART, Vargön .
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JOHANSSON, PETER, l :eAntikvarie, Vänersborg ledamot beredningsniimnden

JOHANSSON, PONTUS, Sjöing. Vänersborg, ständig medlem , ..

JOHANSSON, RICKARD, Officer, Stockholm ..
JOHANSSON, ROGER, Försäkr. tjänsteman, Vänersborg ..
JOHANSSON, ROLF, Marknadsansvarig, Vänersborg ..
JOHANSSON, ROY, Projektledare, Vänersborg ..

* JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ..
JOHANSSON, STEN, Vänersborg .
JOHANSSON, STIG-ARNE, Vargön ..
JOHANSSON, STURE, Vänersborg ..
JOHANSSON, SUNE, Arkitekt, Brottby ..

* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ..
JOHANSSON, SVEN-OLOF ..
JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Vänersborg .

* JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ..
JOHANSSON, THOMAS, Vänersborg, .
JOHANSSON, TOMMY, Vänersborg .
JOHANSSON, ÅKE, Vänersborg ..
JOHANSSON, ÅKE, Ingenjör, Vänersborg .
JOHNSON ARVID, Vargön .
JOHNSON, ULF, Vargön .

* JONASSON, EVERT, Aukuevisor, Göteborg .
** JONSSON, BENGT, R.. , Professor, Solna ..

JONSSON, BERTIL, Vänersborg .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg ..
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg ..
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg .
JOSEFSSON, KENT, Vänersborg .
JOSEFSSON, LARS OLOF, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Ekonomisekr, Vänersborg .
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Ljusdal .
JOSEFSSON, REIDAR, Vänersborg .
JOSEFSSON, STEFAN, Vänersborg .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg .

* JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg .
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg .
JÄRPVIK, CURT, Enhetschef, Vänersborg .
JÄRPVIK, DANIEL, Vänersborg .
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg ..
JÖRGENSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
KARLSSON, BERNY, V. FRÖLUNDA .
KARLSSON, BERNT, Yrkeslärare, V. Frölunda .
CARLSSON, BERNT, Ed. Driftschef, Vänersborg ..
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* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem .
CARLSSON, HÅKAN, Vänersborg ..
KARLSSON, EDUR, Stigtomta .
CARLSSON, ENAR, Lärare, Vänersborg .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg ..
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg .
KARLSSON, GÖSTA .
KARLSSON, HANS, Vänersborg ..
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .
CARLSSON, INGE, Ed. Landstingsdirektör, Vänersborg ..

* CARLSSON, INGVAR, Avd. förest, Vänersborg .
* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem ..

KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien .
KARLSSON, KENT, Kriminalkommissarei, Trollhättan .
CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg ..
KARLSSON, LARS, ALBERT, Ingenjör, Trollhättan ..
KARLSSON, LEIF, Vänersborg .
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem ..
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön .
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg ..
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, PETER, Vänersborg ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .
CARLSSON, ROGER, Vargön .

* CARLSSON, STIG, Smögen ..
KARLSSON, SVEN, l:e postilj., Vänersborg ..
KARLSSON, SÖREN, Direktör, Vänersborg ..
CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg .
KARLSSON, TAGE, Vänersborg ..

* CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ..
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg .

* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors ..
* KJELLSSON, DAN, Vänersborg ..

KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg .
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .

* KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg ..
KNUTSSON, FREDRIK, Göteborg ..

* KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
KORITZ PETER, Läkare, Vänersborg ...
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Vänersborg ..

* KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .
KRATZ, HANSÅKE, Resebyråchef, Vänersborg .
KRISTENSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..
KÄCK, LENNART, Ekonom, Vargön ..
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga ..
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KÖKERITZ, HANS, Kungälv .
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg .

* LARSSON, ALF, Göteborg .
LARSSON, ALVAR, Direktör, Vänersborg .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem .
LARSSON, ARNE, Ingenjör .
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ..
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg .
LARSSON, CHRISTER, Samhällsbyggnadsschef, Vänersborg .
LARSSON, DAVID, Vänersborg ständig medlem .

* LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem ..
* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .
LARSSON, JAN-OLOV, Åkeriägare, Vänersborg ..
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem ..

" LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa .
* LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .

LARSSON, LEIF, Vänersborg .
LARSSON, LEIF, AV-chef .
LARSSON, MARTIN, Trafikinspektör, Vänersborg .
LARSSON, MATS, Vänersborg .
LARSSON, MIKAEL, Laboratoriechef, Vänersborg .
LARSSON, OLA, Verkstadschef, Frändefors ..
LARSSON, PER ARNE, Vänersborg ..

* LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem .
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd, Vänersborg .

* LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, i:e Ålderman
innehavare av gillets medalj (i990) ..

* LARSSON, SVEN, A, Butiksbiträde, Vänersborg .
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg .
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ..
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg .

" LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .
" LARSSON, ÅKE, Vänersborg ..

LARSSON, ÖSTEN, Vänersborg ..
LAUDON, ANDERS, F.d. Skolläkare, Vänersborg ..
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ..
LEVÅN, OLOF, Ingenjör, Trollhättan .
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .

" LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg Ersättare i styrelsen .
LIND, JESPER, Vänersborg ..

" LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum .
LINDAHL, HANS OLOF, Vänersborg ..

* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Upplands Väsby .
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ..
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LINDBERG, JAN, INGE, Ingenjör, Smedjebacken .
LINDBERG, JOAKIM, Vargön ..
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ..
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vargön ständig medlem ..

'" LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem ..
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm ..
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

'" LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg .
'" LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
* LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg .

LINDHOLM, PETER, Vänersborg .
LINDQVIST, LARSERIK f.d. Kommunaldirektör ..
LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg ..

* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ..
LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig ..
LINNARSSON, LENNART, Vargön ..

* LISS, PER ARNE, Vänersborg .
LIVEN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg .
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGGREN, LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors ..
LJUNGSTRÖMER, ADAM, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, ANTON, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg ..
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg ..
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .
LUNDBERG, ANDERS, Vänersborg .
LUNDBERG, GUNNAR, Vägmästare, Vänersborg ..
LUNDBERG, ROGER, Vänersborg .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg .
LUNDBORG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ..

* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge ..
* LUNDBORG, ERIC, Köpman ständig medlem ledamot beredningsnämnden

LUNDBORG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ..
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg .

* LUNDBORG, JAN, Vänersborg ..
LUNDBORG, NIKLAS, Studerande, Vänersborg .

** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg ..
'" LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ..

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö .
LUNDGREN, STEN ÅKE, Bilhandlare, Frändefors ..
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje .
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg ..

** LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg
Innehavare av Gillets medalj (1995) ..

* LUNDIN, JAN, Vänersborg .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg .
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LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg ..

* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ..
* LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan ..

LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ..
LÅNG, OWE, Revisor, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping .
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg ..
LÖFGREN, JERKER, Läkare, Vänersborg .
LÖFQUIST, GÖRAN, fd. Ekonimichef, Vargön ..
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg ..
MAC DONALD, HANS, Trollhättan ..

** MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland ..
MAGNUSSON, BJÖRN, Trafikingenjör, Vänersborg .

* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ..
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile ..

MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg ..
MALM, GÖTE, Vänersborg .
MALMBERG, INGEMAR, Mölndal .
MALMBERG, NILS, Studerande, Vänersborg ..
MALMBERG, RUNE, Vänersborg .
MARKLUND, BERTIL, Docent, Vänersborg .

* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ..
** MILLING, THORE, Flygtekniker, Vänersborg .
** MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg .

MOLNIT, PER,Arkitekt, Vänersborg ..
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ..
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm .
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde ..
NEJDMO, TOMMY, Vänersborg ..
NIDSJÖ, JAN-ERIC, Vänersborg .
NIDSJÖ, KENNET, Konstruktör, Vänersborg ..
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .
NILSSON, BERNT, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .
NILSSON, BÖRJE, Kungsbacka ..
NILSSON, HANS, Kinna .
NILSSON, HOLGER, HantvJÖrest. Vänersborg .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ..

* NILSSON, CARL-ERIK, Vänersborg ..
NILSSON, GÖRAN, Vänersborg .
NILSSON, LARS, Frändefors .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge ..
NILSSON, MATS, Rektor, Vänersborg ..
NILSSON, NILS, Brålanda .

* NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ..
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .
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NILSSON, PER OLOF, Vänersborg .
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ..

* NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg .
NILSSON, SÖREN, Vänersborg ..
NISSEN, PETER, l:e antikvarie, Vänersborg .
NOAKSSON, LENNART, Vänersborg .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ..
NORDQUIST, HANS, Vänersborg ..

* NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. FröIunda .
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .
NORLIN, STAFFAN, Pilot, Vargön .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg .
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ..
NYSTRÖM, GUNNAR, Brandinspektör, Vänersborg .

* NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare .
ODELIUS, CHRISTOFER, Vänersborg .

* ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg, ständig medlem .
* ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg, ständig medlem ..

OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan ..
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg ...

* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, BJÖRN, Vänersborg ..
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg .

** OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ...
OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg ..

* OLSSON, GUSTAF, Tekn.lärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, JAN, Vargön ..
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .
OLSSON, LARS-OLOV, Vänersborg .

* OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ..
* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .

OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg ..
OLSSON, ÅKE, Bilmekaniker .

* OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ..
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
PAJUSI, ARWO, Antikvarie, Kalmar .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .

* PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, HÅKAN, Företagskonsult, Vänersborg .
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping ..

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ÅKE, Trollhättan .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .
PERNKLEV, RONNIE, Vänersborg .
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PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg .
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ..
PERSSON, MAGNUS, VD, Vänersborg ..
PERSSON, RICHARD, Direktör, Vänersborg ..
PERSSOM, STIG, Direktör, Vänersborg ..

* PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ..
* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ..

PETERSSON, EDGAR, Vänersborg .
PETERSON, ERNST, F.d. Finanschef, Vänersborg ..
PETERSSON, KARL-ERIK, Enhörna .
PETTERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg .

* PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1992) .
PETTERSSON, INGEMAR, Vänersborg ..
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ...
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön ..
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp ..
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .

** PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980) .
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg ...

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Göteborg .
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ..
** RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .

RAPP, ALFRED, Sjukhemsdir., Vänersborg .
RAPP, CARL, Vargön .

* RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg ..
RAPP, MARCUS, Vargön .
RAPP, PATRIK, Vargön .
RAPP, URBAN, Vänersborg .
REIMERS, GÖSTA, Göteborg ..
RICKMARKER, ÅKE, Brevbärare, Vänersborg ..
ROSELL, SVEN ÅKE, Vänersborg ..

* ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg .
ROSENBERG, TORSTEN, Folkskollärare, Trollhättan ..
ROSENGREN, BENGT, Avd. Chef, Vänersborg ..

* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .
* ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ...
* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem ..
* RUDBERG, STIG, Professor, Lund .

RUDSTRÖM, LARS, Samhällsplanerare, Vänersborg ...
RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, MIKAEL, Civ. ingenjör, ValJentuna ..
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp ..
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RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg ..
RYDING,SVEN, Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Uppsala ..
RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ..
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg ..

* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .
SAHLIN, BO, Kapten, Vänersborg ..
SAHLSTEN, BO, Trollhättan .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ..
SALLANDER, CURT, Vänersborg ..
SALONEN, ARVID, Studerande, Malmö ..
SALONEN, BÖRJE, Örebro .
SALONEN, EMIL, Stockholm .
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg Ersättare i styrelsen ..
SALONEN, OSKAR, Vänersborg ..

* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ..
SANDAHL, FOLKE, P, Överstelöjtnant, Vänersborg .
SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg ..
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg .
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg .

* SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .
SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ..
SELSTAM, URBAN, Docent, Hunnebostrand ..

* SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan ..
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ..

SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg .
* SJÖBERG, LEIF, Vänersborg ..

SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .

* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ..
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
SJÖSTRAND, OSKAR, Vänersborg .

* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .

* SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg ..
SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Vänersborg ..
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKOOGH, ANDREAS, Karlstad ..

* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Bisittare i styrelsen .
SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad ..

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ..
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ..
SKOOGH, MARCUS, Karlstad .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg ..

** SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg ..
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* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg .
SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund ..
STAKE, BENGT OLOF, Vänersborg .
STALFORS, LEIF, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg .
STARK, DAN, Vänersborg .
STENBERG, BERTIL, Kapten, Malmö .
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg ..

* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ...
STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg ..
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STORM, GÖRAN, Bohus .
STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg .
STRAND, JOHAN, Vänersborg .
STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .
STRAND OLLE, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .
STRID, BROR, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile ..
STRÖM, DAG, Vänersborg .

* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ..

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ..
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan ..
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ..
SUNDBERG, NIKLAS, Konsult, Vänersborg .
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg .
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .
SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg .

* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .
SVANBERG, BERTIL, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan .
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad .
SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .

* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .
SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg ..
SVENSSON, JOHAN, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem .
SVENSSON, KENT, Vänersborg .
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" SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ..
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .
SVENSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg ..
SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .
SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem ..
SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ..
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna ..
SWAHN, JANERIC, Vänersborg ..
SÖDERBLOM, ALVIN, Vänersborg .
SÖDERBLOM, EMIL, Vänersborg .
SÖDERBOM, GUNNAR, Köpman, Mellerud ..
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERSTRAND, ROGER, Torslanda .
SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ..
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .
SÖDERROS, STEN, Vice VD, Uddevalla ..
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ..

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ..
TALLBO, BO, Sportchef, Nyköping .

** TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ..
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ..

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ..
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

Bisittare i styrelsen. Innehavare av Gillets medalj (1990) .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Båstad .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ..
THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg ..
THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ..
THUNBERG, BO, Biolog, Kil .

" THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda ..
THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg .

"* TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ..
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum ..
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .

TIMMERFORS, STIG, Frändefors ..
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Vänersborg .
TORRESTAD, JONAS, Vänersborg ..
TROPP, INGVAR, Skattkärr .
TUFVESSON, ALLAN, Vänersborg .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ..
TVIKSTA, EVALD, KUngälv .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg ..
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TVIKSTA, LARS-GÖRAN, Göteborg .
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala ..
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ..

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien .
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors .
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ..
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ..
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Oslo ..

** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Hedersledamot
Innehavare av Gillets medalj (1989) ..
WAHLIN, JACOB, Vänersborg .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg ..
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg .
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ..
WALLTIN, HÅKAN, Sportchef, Vänersborg .
WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön .
WANNERUD, LARS, Vänersborg .
WASSEN, HANS, Vänersborg ..
WASSEN, LARS, Vänersborg ..

* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ..
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm ..
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm .

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal ...
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Lund ..

WELEN, LARS, Vänersborg .
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Göteborg ..
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ..
WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ..

" WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .
WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö ..
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .
WERNER, RAYMOND, Vänersborg ..

* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ..
WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg .
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ..

" WESTERBERG, BERTIL, Malmö ..
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ..

WESTERBERG, LARS, Vänersborg .

1940 04
1950 98
1948 95
1956 88
1919 75
1941 69
1947 95
1940 OJ
1949 80
1943 89
1942 85

1932 51
1960 71
1943 85
1947 98
1939 94
1964 92
1930 82
1968 01
1937 90
1924 05
1952 04
1966 04
1927 77
1969 82
1940 83
1965 82
1916 42
1940 66
1939 61
1965 73
1960 73
1951 75
1942 02
1934 79
1990 04
1948 85
1916 85
1966 80
1923 80
1937 05
1952 77
1937 05
1944 84
1917 76
1940 76
1928 81
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" WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .
WESTERLUND, JAN, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Regionschef, Uddevalla .

* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..
VILGEUS, JAN, Lagman, Saltsjö - Duvnäs .
VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Vänersborg ..
WIK, INGEMAR, Vänersborg ..

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ..

** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .
Gilleskrivare
ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ..

* ÅBERG, FOLKE, Vänersborg .
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ..

ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ..

ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .
ÅKERFELDT, PETER, Bilbyggare, Vänersborg ...
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ..
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg .
ÖGREN, EGON, Vänersborg .
ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ...
ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg .
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .

* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

1923 77
1944 01
1950 80
1938 74
1945 75
1939 98
1943 01
1940 96
1950 63
1944 94
1928 53
1945 88

1943 01
1920 55
1958 74
1930 75
1923 61
1944 95
1965 04
1924 85
1919 95
1944 05
1972 01
1934 93
1941 05
1937 90
1920 74

Antal medlemmar 1010
* tilldelade 25-årstecknet

** tilldelade 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
462 61 Vänersborg
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Styrelseberättelse

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande berättelse verksam
hetsåret 2004, Gillets 99:e.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 20 april och Högtidsstämma den 5
november 2004.

Vid Årsstämman utdelades 2004 års Ungdomsstipendium till Ungdomssektionen i
Vänersborgs Fotbollsklubb som stöd till klubbens framgångsrika ungdomsarbete. Ste
fan Nordmark och Gunnar Andersson framförde klubbens tack.
Förslag till ändringar i gillets stadgar har tidigare fastställts vid Högtidsstämman den
31 oktober 2003.Vid Årsstämman fastställdes de ändrade stadgarna.
Sex nya medlemmar Tommy Eriksson, Björn Olsson, Sten Söderros, Ernst Appel, Stig
Persson och Bror Strid valdes in.
Som föredragshållare medverkade rektorn vid HTU Lars Ekedahl, vilken informerade
om "Högskolan nu och i framtiden".

Vid Högtidsstämman utdelades till följd av de ändrade stadgarna inga tecken för 25
eller 50- åriga medlemskap. 92 gillebröder återfick en härlig sommarkänsla när Jan
Udden, biolog vi Bohusläns museum kåserade och visade bilder kring en återblick på
fågel- och fjärilslivet 2004 i våra trakter.

Den l november, Alla Helgons Dag anordnade Gillet för femte gången stipendieutdel
ning ur Elis Ullmans Minnesfond samt konsert i Vänersborgs kyrka. Stipendierna till
delades denna gång Kari Lankinen och Jon Gorrie för studier inom orgel respektive
trumpet. Lärare och elever vid Vänersborgs Musikskolan medverkade vid konserten
förutom de två stipendiaterna.

Tillsammans med Vänersborgs museum bjöd gillet i oktober in till en föredragskväll
med Hans "Gucko" Jansson. Medverkade gjorde också IK Liras starke man Sven Björn
berg och Liraspelaren Bosse Andersson, vilken i annan klubbdräkt medverkat i fyra
SM- finaler. Under trivsamma former berättades minnen, historier och siades om fram
tiden för bandyn i Vänersborg.
Som avslutning visade Lars Tornberg filmer från matcher på 1960 och -70-talen med
IK Lira, IFK Vänersborg och Vänersborgs IF. Fler personer än lokalen kunde rymma
strålade samman denna höstkväll.

Gillet har beslutat medverka till inköpet aven ny konsertflygel till Vänersborgs Musik
förening. En flygel av det världsledande märket Shigeru Kawai. Detta enda exemplaret
i Sverige finns numera i Kulturhusets festsal.

Under året har Gillet förvärvat en bro vilken tidigare varit placerad över Nossan i när
heten av Essunga kyrka. Bron är tillverkad på Lundviks Mekaniska, tidigare beläget på
Hamngatan och bron har således återbördats till staden. Brons framtid är ännu inte
slutligt bestämd.
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Gillet har under året fortsatt med att sätta upp informationsskyltar i staden och dess
omgivningar.

Under våren har styrelsen hemställt hos Länsstyrelsen att pröva en byggnadsminnes
förklaring av det gamla magasinet i Vattugränd. Skrivelsen återtogs emellertid senare
under året efter protester från fastighetsägaren.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelsen, berednings
nämnd och tillsatta arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor samt
sköta hus och trädgård vid gillets lokaler.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 73:a årgång.

Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson, Förste ålderman, Göran Ahlin, Andre
ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, John- Olov Ericsson, Gillevärd, Christer Zet
terberg, Gilleskrivare, Gunnar Skoogh och Kjell Thernquist, Bisittare.

Vänersborg i mars 2005

Stig Larsson

John- Olov Ericsson

Kjell Thernquist
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Christer Zetterberg

Göran Hagborg

Gunnar Skoogh



Årsbokslut 2004
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter 124550:-
Ränteintäkter Gillet 4066:-
Ränteintäkter Fonder 20719:-
Övriga intäkter, reavinst 8 764:-

Summa 158 099:-

Kostnader
Kostn årsskrift .
Annonsintäkter .
Nettokostnad årsskrift .

Lokalkostnader .
Telefon porto '" .
Sammanträdeskostn '" .
Medlemsregistrering .
Uppvaktningar .
Annonsering .
Övriga kostnader .
Reaförlust .

Årets vinst .

Summa

75075:
I -31 350:-
------

43725:-

38376:
13 850:
4385:
2872:
9220:
9581:
5845:-

12072:-

18 173:-

158099:-

Balansräkning 200412 31
Tillgångar
Kassa bank postgiro 384218:-
Fonder 689980:-
Inventarier 55 000:-

l 129198:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder 1 000:-
Eget kapital Fonder 758494:-
Eget kapital Gillet... 369 704:-

l 129198:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvalt
ning för år 2004, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade hand
lingama. bokföreningen. inventeringen av dess till gångar eller eljest beträffande Gillets
förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser

Vänersborg den 9 mars 2005

Kent Lång
Granskningsman

Bengt Flink
Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2005

Styrelse

LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Andre Ålderman 2003 (1990)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekretere, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
THERNQUIST, KJELL, Konsult, Bisittare 2003 (1974)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Bisittare 2002 (1990)
SALONEN, LARS Tandläkare, Ersättare, 2003
LIND, HÅKAN Jur.kand Ersättare, 2003

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLO\~ Tandläkare
BERGER, GUNNAR, Ingenjör
LUNDBORG, ERIC, Köpman
JOHANSSON, PETER, I:e Antikvarie
BOMAN, GÖRAN, Regionchef

Åfsskriftsnärnd

LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
JOHANSSON, PETER I:e Antikvarie
CARLEN, BENGT, Journalist

Granskningsmän

LÅNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
BOMAN, GÖRAN, Regionschef, Ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjorth
Länspolismästaren Erik Sahlin
Kamreraren Olov Jansson
Fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1965-1973
1974-1979
1980-1990
1991-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande. Detta år infördes beteckningen
Förste Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande
titlar.

140



l:a åldermor:
2:a åldermor:
1:a gilleskrivare:
2:a gilleskrivare:
Krönikör:
Kassafogde:
Värdinnor:

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
IVÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE

Mary Janson
Inga-Lisa Sundefors
Greta Brorson
Marianne Berntson
Marianne Berntson
Annette Andeling-Malmberg
Eivor Sahlin, Anna-Lisa Lövgren,
Eva-Lis Johansson och Gerd Wilhelmsson

MEDLEMSINFORMATION

Hemsida
Gillet finns numera, tack vare en förtjänstfull insats av Bertil Carlsson med
firma Crebe Hemsidor och Reklamdesign, på det s k nätet. Vi har alltså en
egen hemsida. Du finner oss lättast på Internetadress www.crebe.nu/gillet. Här
kan Du finna, förutom allmän information om Gillet, aktuella uppgifter om
vår- eller högtidsstämmor och ev andra aktiviteter. Vi anstränger oss verkligen
för att hålla hemsidan aktuell.

Medlemsförteckningen
Vi vet att den medlemsförteckning, som Du finner i denna årsskrift inte i alla
stycken är helt aktuell vad gäller ex titlar, bostadsort mm. Det kan under årens
lopp blivit omkastade årtal ex. Gör så att Du tittar på Dina egna uppgifter och
meddelar oss ev ändringarantingen via e-post: hagborg@swipnet.se eller via
ett par rader per post till adress Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B, 462 61
Vänersborg.
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Gillemästerskap i golf
Jubileumsårets stora golfhändelse inom Gillet gick av stapeln den 7:e juni, dagen efter
Gillets bejublade framträdande på Skansen i Stockholm i samband med utdelandet av
fanor till fårtjänta fåreningar den 6:e juni. Detta sagt som förklaring till att vissa av
deltagarna, som alltså inte kom hem förrän vid 3-tiden på natten, inte kunde prestera
sitt vanliga stabila spel. Tävlingen spelades över 18 hål i vackert vårväder och med s k
poängbogeyberäkning. Antalet startande var 15 st och jubileumsårets segrare blev Egon
Christensen, som alltså får sitt namn ingraverat i det fina vandringspriset, som normalt
hänger i Gillets sammanträdeslokal. Inom ramen för tävlingen spelades också en lag
tävling, där varje startande 3-bollsgrupp tävlade mot varandra. Segrare i lagtävlingen
blev Göran Hagborg, Leif Ericson och Lennart Svensson.

Inbjudan till golftävlingen går nu ut redan i samband med kallelse till årsstämman,
vilket innebär mitten av mars och kan naturligtvis innebära, att vi tappar en del intres
serade bröder. Vi kommer därför fortsättningsvis av sprida information även via e-post
meddelande. Detta innebär, att vi vädjar redan nu till dom som vet med sig att dom kan
vara intresserade att deltaga skickar oss sin e-postadress till kjell.thernquist@swipnet.se
eller joeericsson@hotmail.com, så att vi kan lägga upp en speciell adresslista för
gillegolfen.

Segrare tidigare år har varit:

1998 Gunnar Jarhed
1999 Hans Ador
2003 Arne Ljungströmer
2004 Leif Ericson

Resultatlista för året tävling

l. Egon Christensen
2. Lennart Svensson
3. Sixten Fasth
4. Leif Ericson
5. Kent Svensson
6. B-O Norlin
7. Kjell Thernquist
8. Stig Larsson

34 poäng
31
30
29
29
25
25
25

Vi återkommer under våren 2006 med inbjudan till nästa års tävling, som kommer att
bli om möjligt än mer spännande än årets.
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Bakre radenfr. vänster Christer Zetterberg, Gunnar Skoogh, John-Olof Ericsson, Kjell Thernquist.

Främre raden fr. vänster Göran Ahlin, Stig Larsson, Göran Hagborg.
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Gillebroder

Vi vill ha ett foto av Dig !

Om Du inte redan tidigare skickat in ett foto
ber vi Dig göra det nu.



Nordeo-
Köpmansgatan 6, Vänersborg • 0771-22 44 88

vanersborg.3049@nordea.se • www.nordea.se

Stig Persson

Nygatan 90, 462 32 Vänersborg
Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77

Mobil 070-586 10 90
E-mail: stig.persson@spcontract.se

www.spcontract.se

Ståhlbergs
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
46256 Vänersborg

Tel. 0521-19416
Fax 0521-642 45

PRINI
~tisetsa~ontJ

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel 0521-66895

Edsgatan19 C

Vänersborg
Tel 0521-14700MITSUBISHJ

MOTORS

Sture Carlssons Bil AB ~

Öslravögen 18 eXlIert W
462 32 Vönersborg Vi är vad vi heter ..

Telefon 0521 -611 11

www.sturecarlssonbil.se

Å

Hemköp VÄNERSBORGS
o

MALERI
Sundsgatan 19 B

Vänersborg
tel. 0521-660 55

Verkstaden Sundsgatan 37

Tel. 71 1225, Fax 71 1236
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ALAS
FASTIGHETER
0521 ...25 56 00

Föreningssparbanken
Vänersborg

Vanersborg @foreningssparbanken.se

VBG AB (publ)
Box 1216,46228 Vänersborg

Telefon 0521-27 77 00
telefax 0521-27 77 99

www.vbgab.com

Rör-Anders
vvs & -.:,,'''"
ENERGI AB ----

Skyttegatan 12, Vänersborg
0521-65700
Butik 0521-657 00
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AB TENGGRENSTORPS
TEGEL

Vänersborg

Tel. 71 1011,16550

Stampgatan 12
Trestad Center

462 73 Vänersborg
Tel: 0521-26 53 00

www.brandtbil.se

Kungsgatan 21,46233 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-10168

VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS

I VÄSTRA GÖTALAND



www.stig/arssonbil.se· VÄNERSBORG, TORPA • 052/-662 60

Sundsgatan 16,462 33 Vänersborg
Tel.0521-621 9S

E-post: lindinfo@telia.com

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

0521 - 260 260

ReseMaka,"'n
www.resernakarn.nu

Kungsgatan 7 -Tel 0521-19006
Vänersborg

ALMHAGES
OM",*,

IlAV ~1)

Lövvägen 4
Vargön

Telefon
0521-2207 00

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG
TEL 104 14

PEUGEOT
W~'~'_~_=n

LARS HANSSON SIL AB
---Vänersborg---

PEUGEOT· center
Östra vägen 12. Vänersborg "0521-68887

www.larshanssonbil.se
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CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 21
46222 Vänersborg

Telefon 052/-620 25
Telefax 052 /-/9/ /9

0521-57 57 20

VASSBOTTENS BIL

~!~
KIAMOTORS

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22 ~

~

•

®
Do

n B DO D

MXKIARHUSET
- Johansson & Kling AB -

Hamngatan 9 i VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

.%!lq~Sf!!Z~ ~~~n~)
Bo Knutsson 0521.621 50
Kungsgatan 3, Vänersborg
0521-66077

- interflora®-
BLOIII.OGBAI' BlAlllllOOBAl"

Yher.mpdst
fiJkntsLer.Iian.dPL.

Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-10063,62220
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Vånersborg
Svarvaregatan 2, Torpa industriområde

Handelsbanken
-En riktig bank

Edsgatan 27, Box 116,46222 Vänersborg
Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg



Sundsgatan 9
462 21 Vänersborg
Tel.0521 - 13875

Storgatan IO
464 30 Mellerud

Tel. 0530 - 131 75

Hemsida: www.bjornresor.se

ttela
Det finns alltid något att längta till

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

. ...

Ireon EFFICIENT INFRARED,\\'j'Il'
PAPER DRYING .-~<

tel. 0521-276307

ICA

Telefon: 0521-600 62, 26 41 00

- Det museihistoriska museet-

Vänersborg

""""C'"REGIONMUSEUM
y VÄSTRA GÖTALAND

VÄNERSBORGS MUSEUM

MÄKLARKONSULT
Lennart Hansson

Kyrkogatan 15,462 33 Vänersborg

Tel 0521 - 19740, Fax 0521 - 7114 11

~t vÄNERSBORG.@l Tel. 0521-138 50
I Fax 0521-159 00

Hamngatan?
462 33 VÄNERSBORG
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SVARVAREGATAN 4, VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB

0521-65 999

TAXI
VÄNEIIIIOIG

2"'00

~änsförsäkringar

Alvsborg - nu också bank

Vallgatan 21 , VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg

Tel. 0521-665 00
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DAG STRÖM
PETER LIDHOLM

Marierovägen 25, 462 37 VÄNERSBORG
Tel. 0521-622 22, Bostad 0521-174 79

fA1ltnn "" VÄNEASBOACS

~ vc. !:"~-!~l':l"~.fll'li

Svetsargatan 5, Torpa jnd.område

Tel. 0521-666 66
Telefax 651 30



T RADIO & TV r-Jl I
..L......r-..:ar:LO:1r:LS L.III

Sundsgatan 21, Vänersborg tel. 105 43

Skyttegatan 3 - Vänersborg
Tel. 0521-613 50, 172 16

Bol<ia
Vänersborg, Uddevalla,

Överby

Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-28 28 40. Telefax 0521-28 28 41

Tenggrenstorpsvägen 10
Vänersborg

0521 = 670 04
www.nymansbil.se ~

~

Love me
tänder...

~ Team
SALöNEN

Modern munvård inom
PRAKTIKERTJÄNST

www.brandtbil.se

Edsgatan 23 • tel 0521-71 1888

HUSVAGNSHUSET

Trestad Center - Vänersborg
0521 =25 53 30
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.....VÄNERSBORGS----
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

Verkstad och Kontor ®Ä®
Regementsgatan 36
Postadress Box 256

46223 VÄNERSBORG

Telefon 0521·620 20
MBS nr 0047-406 25

MOBIL 010·237 27 73, 237 39 17

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg

0521-66830

6i//lJergs
0521 - 101 83

gillbergs@direktbutikerna.se

~\~ SCHENKER
Stinnes logistics

DISTRIKT VÄNERSBORG
0521-26 05 00
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EVENEMANG & NÖJE

Jonas Torrestad

Trollhättan
0520-14507

E·mail evenemang@torrestad.se

Sandbergs
lJr& Optik

Sundsgatan 9 Vänersborg
Tel. 0521-107 62 Fax 0521-691 20

~FÄRG &TAPETLAGRE~
Östra vägen 16 ·462 32 VÄNERSBORG

Tel 0521-109 64

Sycenter
Köpmansgatan 2 Box 24

46221 Vänersborg

Tfn.0521-711090
Fax: 0521-711830

E-post: sycenter@ebox.tninet.se
www.sy.husqvarna.se/poo1

l!!lHusqvarna VIKING



City~
Tobak

Sundsgafan 10

- Säljande samarbete på 190 orter -

• § Svensk Fastighetsförmedling~orsane Brunnservice

FRÄNDEFORS Tel. 0521-40511

Mobiltfn 070-5903687,010-2873687

Edsgatan 6 VÄNERSBORG
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MAKLARFORETAG
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

Sjuttiofemte årgången
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Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 2006
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla
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Ålderman Stig Larssons tal vid kransnedläggning
på Strandkyrkogården med anledning av

Gillets 100-årsjubileum

Kransnedläggning på Strandkyrkogården.

Minnesstund för Vänersborgs Söners Gilles grundande, hållen den
27 dec. kl. 12.00 2005 på Strandkyrkogården.

Vi har samlats idag för att hedra minnet av Vänersborgs Söners Gilles
grundare.

Den 27 dec. 1905, alltså för exakt 100 år sedan, hölls ett konstituerande
möte på Stadshotellet i Vänersborg för att bilda Vänersborgs Söners
Gille.

Stadskassören Ferdinand Hallberg, sparbankskassören Hjalmar
A.Lindedahl, privatläraren Halvord Lydell samt dir. Edvin Andersson
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var de framsynta initiativtagarna till denna förening som idag är i högsta
grad levande och framgångsrik.

Dessa nämnda Vänersborgssöner, som utgjorde den första styrelsen,
kunde tillsammans med 20 medbröder börja arbetet med det som skulle
bli en av Vänersborgs mer aktiva och framgångsrika ideella föreningar.

Vi som idag samlats för att hedra minnet av dessa fyra stora
Vänersborgsprofiler, vill uttrycka vår tacksamhet och samtidigt ge vårt
löfte att arbeta vidare efter deras väl genomtänkta idéer, som blev till de
stadgar efter vilka än idag leder vårt Gille.

Framsynta, starka personligheter har lagt grunden till den förening,
som inför de kommande 100 åren med kraft skall arbeta för Vänersborgs
Söners Gille och vårt Vänersborg.

Ert minne skall leva för alltid
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Firman Jonsson & Ullgren Eftr.

av Rune Patriksson

Jonsson & Ullgren Eftr. var en mångsidig och tongivande speceriaffär
i Vänersborg under framför allt 1900-talets första hälft. Affären låg
ursprungligen i hörnfastigheten Edsgatan-Kungsgatan.

När denna fastighet revs för att ge plats åt den nuvarande byggnaden,
som bl a kom att inrymma Sv Kreditbank, flyttades affären in på gården

till grannfastigheten på Kungsgatan 7. Denna fastighet ägdes av A F
Carlssons Skofabrik och där fanns bl a deras ”representationsaffär” med
den inte helt okände chefen Harry Peterson. Jonsson & Ullgrens rörelse
gick tydligen bra i de från början tillfälliga lokalerna inne på gården,
varför innehavarna senare avböjde ett erbjudande om en lokal vid
Edsgatan i det nyuppförda huset, en lokal som sedermera hyrdes ut till
affärsbiträdet Ernst W Eriksson. Numera återfinns Synoptik i dessa
lokaler.

Hörnet Edsgatan, Kungsgatan.
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Rörelsen hade flera grenar och firman var bl a ombud för Nitroglycerin
AB Gyttorp med ett stort magasin beläget på Onsjö. I magasinet
förvarades stora mängder sprängämnen såsom dynamit, men även
sprängkapslar och ammunition för handeldvapen. Jonsson & Ullgren
var vidare ombud för Svenska Jästbolagen AB och levererade därför
jäst till stadens bagerier. Även törstiga kunder kunde anlita Jonsson &
Ullgren, då firman var en av tre affärer i Vänersborg, som ägde rättighet
att saluföra sprit, pilsner och Carnegieporter. Det såldes även en och
annan flaska vin till det ”högre borgerskapet”. Sortimentet av vin var
dock högst begränsat.

Från  denna  tid  härstammar  följande  anekdot,  som  vittnar  om  de
dåtida dryckernas måhända varierande kvalitet. En odalman hade inköpt
en kagge ”cognac” hos Jonsson & Ullgren. Efter en vecka återkom man-
nen í fråga till affären och klagade på drycken, eftersom den var färglös.
Jonsson & Ullgren skickade då ett telegram till leverantören i Göteborg
som omgående svarade: ”Kaggen skall omskakas så blir det Cognac.”

I början saknade speceriaffärerna ”färskvaror”. De flesta varor såldes
i lösvikt såsom socker, mjöl, gryner, konserver av alla slag, nötter och
torkade frukter (som kunde importeras från bl a Amerika).

Här ser vi de ursprungliga ägarna utanför affären när den fortfarande låg i fastigheten
Kungsgatan 9. Fr v Emil Jonsson, Thörnquist och Ullgren.
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Islandssill samt sill från Skottland och Holland förvarades i stora
trätunnor. Eftersom så mycket av varorna såldes i lösvikt fick Jonsson
& Ullgren i likhet med övriga affärsidkare sina leveranser i säckar eller
lådor, som kunde väga 100 kg. Detta var troligen orsaken till att affärerna
på den tiden hade mest manlig personal. Servicenivån var hög och spring-
pojkarna var ett måste för att kunna tillgodose kundernas önskemål om
snabba leveranser. En – numera avliden – känd vänersborgare nämligen
Nils Palmström var en av de många pojkar, som började sitt förvärvsliv
som springpojke hos Jonsson & Ullgren.

Kaffe såldes nymalet i affären. På 1950-talet kom färdigmalet kaffe
från rosterierna, först på burk och senare vakuumpaketerat. Jonsson &
Ullgren fick då en påringning från en mycket förtretad kund, som hade
köpt ”stenhårt” kaffe. När biträdet upplyste kunden om att han kunde
sticka hål på paketet, svarade kunden ”Jasså, det var konstigt”.

Affärens sortiment utökades sedermera med färsk frukt, mejerivaror
och paketerade kött- och charkprodukter. När frysmetoden hade
utvecklats som alternativ till dåtida former av konservering var Jonsson
& Ullgren först i staden med fabriksfrysta produkter såsom glass och

Sillboden.
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grönsaker. Dessförinnan fick kunderna besöka 4 – 5 olika sorters affärer
för att få sin matkasse fylld.

Firman Jonsson & Ullgren Eftr övertogs i början av 1900-talet av
Torvald Naverstad, som var bördig från Bohuslän. Siste innehavaren,
Bertil Patriksson, tillhörde en syskonskara som alla var verksamma inom
handel  och  köpenskap.  Han  flyttade  till  Vänersborg  från  Åsaka  och
gick först in som delägare för att i samband med Naverstads pensio-

nering bli ensam ägare av firman.
Bertil Patriksson var för övrigt med

och bildade ICA Eol. Ett antal köpmän
slog sig samman och köpte ett grossist-
handelsföretag, Ekström och Leffler i
Göteborg. ICA har sedermera blivit
Sveriges största livsmedelskedja.

Bertil Patriksson drev firman till
början av 1960-talet, då rörelsen såldes
till Birger Jarls Livsmedel, som drev
den vidare under namnet ICA-hallen i
nybyggda lokaler fast med den gamla
adressen Kungsgatan 7.

Bertil Patriksson.



9

Interiör från Jonsson & Ullgren.

Rune Patriksson, född 1937 i Vänersborg.
Startade år 1961 firman Lyckans Livs på det nya
bostadsområdet, Havenströmska Lyckan, Vänersborg.
Rörelsen fortsatte efter några år under firmanamnet ICA-
Matöppet och överläts senare till Föreningen Konsum
Vänersborg.
Har varit sekreterare i Vänersborgs Köpmannaförening.
Styrelsemedlem i Västergötlands Köpmannaförbund,
Skövde.
Regionombud i Köpmännens Pensionskassa, Stockholm.
Styrelsemedlem i Sparbanken, Vänersborg.
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Om Peter Petersson Bagge till Nygård
och hans ex libris

av Johnny Hagberg

Det är inte många i vårt land som har lyckats att anlägga en enskild
begravningsplats för sig själv och släkten. Peter Bagge till Nygård är en
av de få. Begravningsplatsen som fick kungligt tillstånd 1810 är
fortfarande i bruk och den senaste begravningen skedde 2005.
   Släkten Bagge kom till Nygård genom Peter Bagges far grosshandlaren
Peter Samuelsson Bagge som köpte Nygård på 1770-talet. Denne drev
kalkbruk på Nygård och cement- och klinkerbruket vid Brinkebergskulle.
Bagge avled 1779 och påföljande år sålde arvingarna Nygård till Bagges
måg, konstmästaren Abraham Eurenius. 1790 såldes gården till Bagges
son Peter Petersson Bagge. Han kom att bo på gården till sin död 1819.
   Peter Bagge var född i Göteborg den 10 augusti 1743. Han blev student
i Lund och gjorde under åren 1763-64 resor i England, Frankrike, Holland
och Danmark. Vid sina resor studerade han bland annat ”konster, slöjder
och landbruk med deras mekaniska medel”. I Yarmouth studerade han
särskilt sillrökningsmetoden, och sedan han återvänt till Göteborg, anlade
han i Majorna ”ett stort och kostsamt sillrökeriverk”, som efter många
felslagna försök till slut lyckades och kom att exportera flera tusen tunnor
sill till Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland. 1775 fick han privi-
legium att fånga valar och 1776 anlade han i Marstrand ett skeppsvarv
vilket senare flyttades till Göteborg under namnet ”Kustens varv”.

1779 köpte Bagge egendomen Lunden i Gärdhems socken. Han kom
även att äga egendomarna Såtenäs (nuvarande flygfältet) och Önafors.

Vid Bagges tillträde av Nygård var denna egendom rätt förfallen.
Han lät uppföra ett nytt corps de logis och ny ladugård. På en stenplatta
som finns bevarad skriver Bagge:

 ”P.P. Bagge lär bygga detta hus år 1800.
 Främling, eho du äst, om du söker överflödighet, prakt och krus
 Tag en annan väg
 Här äga de ej sin boning.
 Min vän, hwars besök mig lyckan gynnar:
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Peter P Bagge. Oljemålning. Fotografi av R. Dahllöf. Kanalmuseet, Trollhättan.
Bagge är på målningen iförd det äldre tecknet av Vasaorden.

rOT~~ur Ar
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 Om du nöjer dig med Frihet, Måttlighet och ett godt Hjärta
 War Wälkommen. Detta hus är mig, Dig och Dem invigt.”

1793 bildade Bagge tillsammans med direktören Chalmers Trollhätte
Kanal- och Slussverksbolag vars verkställande direktör han själv blev.
1800 invigdes de första slussarna. Konung Gustaf IV Adolf beslutade
vid invigningen att en av slussarna skulle i evärdliga tider kallas: Bagge.

1801 blev han riddare av Vasaorden, en då mycket ovanlig utmärkelse.
Han var gift två gånger, första gången med Magdalena Beijer (1734-
1803) som var änka efter superkargen vid Ostindiska kompaniet Anders
Gadd och andra gången med Ullrica Sophia Grentzelius (1785-1861).
Bagge skriver själv följande: ”Af ungdoms oförsiktighet gifte jag mig

Peter P Bagges ex libris
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vid 25 års ålder med en Enka, som hade sex barn, hon och de ägde
intet…” Med sin första hustru fick han tre döttrar och en son. Denne
Samuel Bagge får 1797 Önafors egendom men dör redan vid 40 års
ålder vid en olyckshändelse på Vättern. Om sin andra hustru skriver
han: ”Som enkeman 1808 gifte jag mig ånyo med en fattig flicka och
hade med henne 5 barn – 2 dogo, 3 gossar lefde den äldsta nu (1819) 8
år.” Äldste sonen Patrik Bagge (1810-1888) ärvde Nygård och kom
senare att sälja gården 1847 till den kände Nils Ericsson

 Peter Bagge dog under ett besök i Uddevalla den 13 juni år 1819 och
blev begravd på sin egen kyrkogård på Nygård.

Som så många andra av adeln eller borgerskapet skaffade sig Bagge
ett ex libris (bokägarmärke) till sina böcker. Hur många volymer eller
vad innehållet var i hans bibliotek har inte gått att utröna. I C. M.
Carlanders stora inventering och beskrivning av Svenska Bibliotek och
Ex libris finns ingen notis om antal eller innehåll.

Bagges ex libris är förmodligen tillverkat i England och utfört i
kopparstick. Ett skeppsvarv återfinns inom ett rococoornament. De
latinska orden Pietate, Benevolentia och Industria kan översättas med
Vördnad, Välvilja och Flit. Den läsande kinesen i ex libriset har för-
modligen med Bagges sjöfartshandel att göra. Ex libriset är väl-
komponerat och välgenomtänkt och är i orginalstorlek 11 cm hög och 8
cm brett.

Johnny Hagberg är född 1952 och sedan 1985 kyrkoherde i
Järpås församling. Under åren 1994-2004 var han ordförande
i brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg och är sedan
2004 Ordförande Mästare i frimurarelogen Räta Vinkeln. Han
är även ordförande i Föreningen för Västgötalitteratur liksom
Skara stiftshistoriska sällskap.
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Rotary i Vänersborg 60 år

av Gunnar Ekman

Den 15 januari 1946 höll Vänersborg Rotaryklubb sitt konstituerande
sammanträde. Klubben var den 58:e i Sverige och fick nummer 6198 i
Rotary International. Den hade 40 medlemmar vid starten. Av dessa
hade 14 tillhört Trollhättan Rotaryklubb, som bildades 1938. Den förste
presidenten i Vänersborg, överläkaren Albert Grönberg, var en av dem.
Han hade också hunnit med att vara president i Trollhättan, och han
blev senare även distriktsguvernör.

Onsdagen den 23 januari 1946 hölls det första veckosammanträdet
på Stadshotellet, och den 18 januari 2006, sextio är senare, hölls
sammanträde nummer 3017 på Koppargrillen.

Men vad är Rotary? Rörelsen grundades 1905 i Chicago av affärs-
mannen Paul Harris. Namnet tillkom genom att medlemmarna träffades
hemma hos varandra: värdskapet ”roterade”. Syftet var att sammanföra
representanter för olika yrken till samvaro och utbyte av erfarenheter.
Stor vikt lades från början vid tjänandets ideal och hög etisk standard i
arbetslivet. Rotary blev internationellt 1911 och kom till Sverige 1926.
Det finns idag över      1 200 000 medlemmar i 166 länder. De utgörs av
män och kvinnor i olika yrken, som har en ledande befattning i sitt
företag eller har en ledande ställning i sitt yrke.

Rotary är en politiskt och religiöst oberoende organisation, som
genomför humanitära projekt i hela världen och verkar för förståelse
och fred mellan länder och människor. Som ett viktigt led i detta arbete
har organisationen en omfattande stipendieverksamhet och arrangerar
bl.a. utbyten av skolungdomar och mellan unga yrkesarbetande personer.

Vad hände i Vänersborg efter 1946? Den första klubben växte, och i
början av 1970-talet var antalet medlemmar över 70. Verksamheten hade
koncentrerats kring bidragen till Rotary Foundation som bl.a. möjlig-
gjorde för duktiga ungdomar att få ett helt studieår betalt, framförallt i
USA. Gymnasister erbjöds att som utbyteselever få studera i USA och
senare även i Canada och Australien. Förutsättningen var att den egna
familjen eller klubben tog emot en utbyteselev. Men man tog även initiativ
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Albert Grönberg, Erik Salander. Erik Uggla, Lars Wennerberg.

Sven Thunström, Edgar Kolbjörn. Folke Simonsson.

Gösta Fröberg. Stefan Ljungqvist, Ulla Wagne, DG Gunnar Persson
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till lokala projekt. Bland annat ställde medlemmarna upp med en tidig
form av yrkesorientering för gymnasieelever på sina arbetsplatser.

År 1973 var tiden mogen för att bilda en andra klubb i Vänersborg.
Från den gamla klubben gick 19 medlemmar över till Vänersborg Brätte
Rotaryklubb, som samtidigt nyrekryterade 13 medlemmar. Den
geografiska gränsen för medlemmarnas bostadsadresser var järnvägen
genom staden. Följande år hade antalet rotarianer vuxit till över 90.
Insatserna till Rotary Foundation ökade, och skolungdomsutbytet växte
– På hösten 1978 samordnade Edgar Kolbjörn i Vänersborg Rotaryklubb
grannkommunernas klubbar till ett u-landsprojekt inom ramen för World
Community Service i nordvästra Indien. Tusentals barn skulle varje år
räddas från blindhet genom ett tillskott av protein i födan. Projektet
växte och fortlevde långt in på 1980-talet. Tolv klubbar i vår region –
nuvarande Fyrbodal – överlämnade varje år som mest 15 000 kronor till
ett läkarcentrum i Anand i Gujaratprovinsen. Personalen på hälsokliniker
ute på landsbygden deltog frivilligt i distributionen av livsmedlen, och i
officiella rapporter lovordades initiativet. Med de regler, som gäller i
dag skulle en motsvarande satsning nu mer än fördubblas av Rotary
Foundation.

Vid mitten av 1980-talet var antalet rotarianer i Vänersborg över 140.
Båda klubbarna var lunchklubbar, och i Vargön var trycket hårt på att få
en egen klubb på eftermiddagstid. År 1987 bildades Vänersborg – Göta
Älv Rotaryklubb, och året efter fanns det över 160 rotarianer i kom-
munen. Samma år hade Rotary International öppnats för kvinnligt
medlemskap, och 1996 hade de tre klubbarna totalt 180 medlemmar,
varav 14 var kvinnor.

Regelbunden närvaro är högt prioriterad i Rotary, men eftersom det
allt hårdare tempot på arbetsmarknaden visat sig vara ett hinder för
deltagande under arbetsdagen bildades år 2004 en frukostklubb –
Vänersborg-Aurora, som träffas kl. 7.15 på fredagsmornarna.

Efter Indien-projektets avslutande hade rotaryklubbarna fått ett nytt,
gemensamt insamlingsmål. Rotaryåret 1985/86 tog nämligen Rotary
Foundation initiativet till en världsomfattande kampanj för att utrota
polio. Aktionen, som bar namnet Polio Plus, samordnades med andra
internationella hjälporganisationer och WHO. Resultatet blev mycket
gott, men inte tillräckligt bra. År 2002/03 skedde en nystart, och inför
Rotarys 100-årsjubileum hade målet ”en poliofri värld” nästan nåtts.
Vänersborgsklubbarna deltog varje år i Polio Plus-insamlingarna.

År 1988 bildades också Rotarys Läkarbank med uppgift att bidra
med sjukvårdsinsatser i u-länder. Den ursprungliga uppgiften var att
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sända ut läkare i sexveckorsperioder för att uppehålla vakanser på
missionssjukhus. Efter hand upptäckte man att det var långt ifrån alla
sjuka, som hade möjlighet att ta sig till sjukhus, varför Läkarbanken
inrättade ett antal jeeplinjer till avlägset belägna byar. Ca 100 läkare
sänds ut varje år. De flesta arbetar i Kenya, men även sjukhus i Tanzania,
Etiopien, Uganda m.fl. länder får del av hjälpen. – Idén bygger på att
läkarna arbetar gratis men får resa och uppehälle betalda. Förutom läkare
finns det också tandläkare och narkossjuksköterskor i organisationen.

Rotarys Läkarbank arbetar dels genom direkta sjukvårdsinsatser, dels
genom utbildning och förebyggande verksamhet. Eftersom det behövs
rent vatten har Läkarbanken också byggt ett antal vattenanläggningar
och i anslutning därtill lärt byinvånarna att underhålla pumparna.

Läkarbanken kom från början in i vänersborgsklubbarnas intresse-
område. Den viktigaste orsaken var att fyra läkare i kommunen, varav
tre var rotarianer, engagerade sig aktivt i projektet. Först ut var Stig
Kollberg och hans hustru Inger. De arbetade i Kenya många gånger
under 1990-talet, och de var stationerade vid sjukhus. Ulla Wagne var
två gånger knuten till ett sjukhus i Uganda och var därefter vid flera
tillfällen jeep-doktor i Kenya liksom Anders Laudon. Efter ett uppdrag
i Swaziland deltog han fyra gånger i Kenya.

På hemmaplan fanns och finns ett stort intresse av att få göra insatser
för Läkarbanken. Insamlingsarbetet i Vänersborg har samordnats av
Bengt Kaage. Ett flertal musikgalor har anordnats, den största i
anslutning till distriktskonferensen i Vänersborg i april 2002. Som
främsta dragplåster har skådespelaren och sångaren Stefan Ljungqvist
fungerat. Han har flera gånger uppträtt utan kostnad för Rotary.
Vänersborgs Rotaryklubb har därför utnämnt honom till Paul Harris
Fellow. Men Vänersborgs egen Björnliga har också spelat en viktig roll
vid musikgalorna liksom Vargöns Musikskola.

Den sammanlagda insamlingssumman för Läkarbanken i Vänersborg
överstiger nu 300 000 kronor. Dessutom genomfördes tidigt en insamling
av sjukvårdsmateriel från Sverige och Norge på initiativ av Inger Heintz-
Kollberg. Med assistans av Erikshjälpen ordnade hon transporten av
två containrar via Mombasa till sjukhuset i Maseno i västra Kenya. Sedan
övervakade hon uppackning och installation på platsen. Hon har
utnämnts till hedersledamot av Vänersborg Rotaryklubb.

År 2001/02 fick Rotary i Vänersborg för andra gången se en egen
medlem som DG (distriktsguvernör). I uppladdningen året före
engagerades många rotarianer i kommunen, och när DG Tord
Kristoferson inbjöd till distriktskonferens ställde alla klubbarna i
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Vänersborg och Trollhättan upp och hjälpte till. Som nämnts fick
Läkarbanken ett fint tillskott från detta evenemang.

Lokala projekt har avlöst varandra under åren. Drogsnurran, som
Trollhättan först lancerade, presenterades också av Vänersborgs-
klubbarna. Det är ett hjälpmedel för att upplysa de yngre tonåringarnas
lärare och föräldrar om konsekvenserna av drogmissbruk.

I Vänersborgs Rotaryklubb väckte presidenten Peter Johansson 2004
ett förslag att klubbarna i kommunen skulle försöka genomföra ett
internationellt serviceprojekt riktat till Vänersborgs vänort Omaruru i
Namibia. Att just den platsen valdes hade sin grund i de band som länge
funnits mellan Vänersborg och Namibia. På 1860-talet grundade
zoologen och affärsmannen Axel W Eriksson från Vänersborg handels-
stationen Omaruru, som idag är en stad med ca 8000 innevånare.
Vänersborgs Museum liksom Högskolan i Trollhättan-Uddevalla
samarbetar med motsvarande institutioner i Namibia, och år 2002
upprättade Vänersborgs kommun vänrelation med Municipality of
Omaruru. Windhoek RC kontaktades i frågan om samarbete kring ett
gemensamt projekt. Från Windhoek meddelades att behovet av
läroböcker för grundskoleelever i Namibia var stort. De tre Rotary-
klubbarna i Vänersborg enades därför om att tillsammans med klubben
i Windhoek finansiera en uppsättning textböcker till samtliga elever (ca
714) i årskurs 1 i Omaruru. Varje klubb bidrog med 12 000 kronor och
från Distriktet ställdes lika mycket till projektets förfogande (36 000). I
en ansökan till Rotary Foundation anhölls om ett Matching Grant belopp,
och vid halvårsskiftet 2006 har totalt 126 000 kronor överförts till
Namibia. Målet har nåtts.

Till sist:  Vid varje veckomöte i en rotaryklubb förekommer program.
Det kan gälla intern information men oftast presenteras ett
halvtimmeslångt fördrag. En klubbmedlem eller en inbjuden gäst
framträder. Detta innebär att medlemmarna i de 500 svenska klubbarna
lyssnar till över 20 000 föredragshållare under ett år. Med andra ord är
nog Rotary Sveriges största föreläsningsförening.

Varje invald rotarian ska presentera sig själv i ett egoföredrag. Men
det är vanligt att man återkommer och berättar mer om sin
yrkesverksamhet eller sina fritidsintressen. Men vem har varit den
flitigaste talaren i Vänersborg Rotaryklubb?

Överläkaren  Sven  Thunström  innehar  ett  oslagbart  rekord.  Redan
vid det första veckomötet framträdde han med ”Femtioårsminnet av
röntgenstrålarnas upptäckande”. När klubben fyllde 20 år 1966
harangerades Sven Thunström och fick ta emot ett diplom, som upptog
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Gunnar Ekman, född i Hedemora 1928. Fil.mag. i
Uppsala 1955. Läroverksadjunkt. Efter rektorstjänster
i Arboga och Fagersta rektor vid Gymnasieskolan i
Vänersborg 1978-1984, skolinspektör vid Länsskol-
nämnden i Älvsborgs län 1985-1991 och därefter
länsexpert i utbildningsfrågor vid Länsstyrelsen i
Älvsborgs län till sin pensionering 1993.

titlarna på de 96 föredrag han ditintills hållit vid klubbens drygt 1000
veckomöten. Men själv påpekade han då, att de tidigare föredragen i
Trollhättan Rotaryklubb inte var medräknade. Han refererade en vid
beläsenhet i medicinsk vetenskap, men han hade djupa humanistiska
intressen och gjorde också inlägg i lokala frågor.

Vid halvårsskiftet 2006 finns det i Vänersborg fyra rotaryklubbar
med 175 medlemmar, varav 35 är kvinnor. Rörelsen är i högsta grad
lokalt aktiv, och medlemmarna försöker som tidigare att leva upp till
det tjänandets ideal som grundaren Paul Harris förespråkade.

Det allra senaste exemplet på ett lokalt initiativ är Vänersborg Brätte
Rotaryklubbs stipendier vid årsavslutningen år 2006 till förtjänta
skolungdomar i de fyra högstadieskolorna och Birger Sjöberggymnasiet.

Källor:
Artiklar i svensk Rotarymatrikel 2002-2006.
Klubbhandlingar från Vänersborg Rotaryklubb som förvaras i
Folkrörelsernas arkiv i Vänersborg.
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En gammal tavla

av Karl Eric Malcolm

I Gillets hus på Kronogatan hänger en gammal tavla föreställande ett
antal hedervärda vänersborgare samlade runt ett spelbord. I sällskapet
finns också Eric Bögh, en dansk konstnär, författare och skald som
tillbringade inte mindre än sex månader i Vänersborg år 1846.
Tavlan är en teckning utförd av Eric Bögh och vänersborgarna på tavlan
är sysselsatta med att spela ”21” och tavlan heter också ”vingt-et-un”
som är det franska räkneordet för 21.
Tavlan är en gåva till Vänersborgs Söners Gille från fru Ellen Carlberg,
född Andersson, och tavlan kom i gillets ägo 1920.

Vingt-et-un, teckning av Erik Bögh tillhörande Vänersborgs Söners Gille
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Det har inte varit möjligt att identifiera personerna på tavlan med
säkerhet, förutom två personer på Regionmuseets tavla med samma
motiv, kyparen Oskar Praesto och mannen till vänster om honom,
konstnären Erik Bögh.

Något om konstnären och författaren Eric Bögh
Eric Bögh föddes den 17 januari 1822 i Köpenhamn, som son till en
skollärare. BöGh genomgick som sin far seminarium och blev även han
skollärare. Han tröttnade dock efter ett år och blev medlem av ett resande
teatersällskap i Sverige och senare kringresande porträttmålare.

Konstnären Erik Bögh, teckning 1846 av Louise Dahlgren född Brusewitz, Lilla Lund,
Lilleskog (i författarens ägo).
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Text och noter till Eric Böghs trettio visor ( i författarens ägo).

1848 skrev han sitt första arbete för scenen, en revy, i dåvarande
Kristiania. Revyn hade ett politiskt budskap som mottogs med ovilja av
det utsatta partiet men som mottogs väl av publiken och rönte stor
framgång. Bögh skrev under ett antal år cirka 50 vaudeviller, en del
egna och andra omarbetade, med franska och tyska förebilder.
Han var teaterdirektör i Köpenhamn åren 1850-60, och blev sedan
redaktör för ”Folkets Avis” vars upplaga han höjde till 15 000 på fyra år,
något som inte tidigare skett i Danmark.
1877 gick Bögh över till en annan tidning som medredaktör och de
kåserier han där skrev roade läsarna.
Han var kvar på denna tidning till 1885 men fortsatte under tiden att
skriva för scenen och skrev sammanlagt inte mindre än 110 skådespel.
Han anpassade även dessa skådespel till scenen och lade in ypperliga
visor. Som visförfattare var Bögh en verklig mästare med utmärkt
förmåga att sammanknyta text och musik.
Bögh gav även ut ”dramatiska arbeten ” i flera band. Hans visor utkom
redan 1853 och i denna utgivning fanns ett antal visor ur hans skådespel
med musik.
Bögh skrev även politiska inlägg bland annat ett häftigt angrepp på den
förenade vänstern.
Efter ett verksamt liv avled Eric Bögh den 17 augusti 1899.



24

Personerna på tavlan (utan hänsyn till placeringen på tavlan)

Johan Magnus Ryding
Född i Västra Tunhem 1817, död i Vänersborg 1898.
Efter att de första skolåren ha studerat i Vänersborg studerade han vid
läroverket i Skara 1829 -1836. Tog studenten i Uppsala 1837 och därefter
kameralexamen 1840. Erhöll tjänst som landskontorist för Älvsborgs
län i Vänersborg 1843. Länsbokhållare 1849. Landskamrer 1882.
Ur J. A. Lindedahls Vänersborgs historia kan man läsa om lands-
kamreraren J. M. Ryding: ”Med skyndsamma, trippande steg såg man
ofta landskamreraren Johan Magnus Ryding ila uti gatuvimlet för att
sköta alla sina viktiga befattningar i landskontoret, Sparbanken, Enskilda
Banken, Hushållningssällskapet, Skandia med flera. Han var ytterst
verksam och därtill en redbar och vänlig person”.

Regionmuseets tavla med samma motiv, med undantag av att den visar ytterligare en
person, nämligen kyparen Oskar Praesto, troligen släkt till fotografen Olle Praesto.
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F. W. Cederfeldt
Född 1812, död 1867 i Stockholm.
Student i Lund 1828. Landskontorist i Göteborg. Vice häradshövding,
boende i Stockholm.

J. Wahlstedt, kandidat

J. Nilsson, landskanslist

Fredrik Detlof Belfrage.
Född 1808 i Ed, död 1890 i Skara.
Kadett vid Karlberg 1823 och utexaminerad 1829. Fänrik vid Elfsborgs
regemente 1829 och samma år transporterad till Västgötadals regemente
i Vänersborg. Löjtnant 1835 och kapten 1848. Regementskvartermästare
och Riddare av Svärdsorden 1859, major i armen 1864. Avsked 1872.
Gift 1872 i Göteborg med Ida Amalia Josefina Flintberg (född 1824 i
Göteborg).
Belfrage bodde på landeriet Idelund i Vänersborg.

C. J. Carlsson, landskanslist

R. H. E. Hedenstierna, löjtnant
Löjtnant Robert Henning Edward Hedenstierna, född 1821, volontär
vid norra skånska infanteriregementet 1838, furir vid samma regemente
1840, officersexamen1841, underlöjtnant vid Västgötadals regemente
1842 och 2. löjtnant 1848, 1.löjtnant 1852. Han tog avsked från detta
regemente 1853 och blev sedan efter kaptens grad chef för gräns-
bevakningen inom Haparanda tullkammardistrikt. Han flyttade senare
till Skåne, blev kustchef för södra tulldistriktet, och sedan tullförvaltare
i Åhus 1857. Han tog avsked med majors grad 1883. Han avled i
Hälsingborg 1891.
Hedenstierna var vid tiden för tavlans tillkomst alltså löjtnant vid
Västgötadals regemente.

Oscar Henrik Bergqvist, musikdirektör
Född 1812 i Torpa, död 1895 i Vänersborg.
Hade tjänst i Vänersborg som organist och klockare 1834 och klockare
1834-1895 (tillträdde först 1837). Han var flitigt anlitad till såväl
offentliga som privata uppdrag. Fick på äldre dagar tjänst som syssloman
på Vänersborgs lasarett, en tjänst som han upprätthöll till 84 års ålder.
Var vice ordförande i Vänersborgs första stadsfullmäktige 1863-1866
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och var den som väckte frågan om gatubelysning i Vänersborg.
Sånglärare vid läroverket 1858-1884.
Gift med Carolina Fredrika Solfelt, född 1810.

Per Olov Westermark
Ur Tidning för Wenersborgs Stad och Län måndagen den 19 september
1859: ”Tillkännagives att lasarettssysslomannen Per Olov Westermark
avled i Vänersborg den 17 september 1859, 48  år gammal.”
Westermark var vice. häradshövding och hade kort dessförinnan blivit
utnämnd till lasarettssyssloman, en tjänst som han redan innehaft under
två års tid. Han var även ombudsman vid Wermlands privatbanks
filialkontor i Vänersborg.
Westermark var gift med Josefina Matilda Ryding, dotter till lands-
kamreraren J O Ryding, som även figurerar på tavlan.

G. Wilhelm Söderström
Född 1811 i Vinnerstad, Östergötland
Postmästare. Gift med Maria Catharina Sjöbom, född 1812 i Borås.

Anders Petter Lundblad
Född 1797 i Lund.
Postinspektör

P. J. Frisk
Handlande

Carl Adolf Malm
Ur Tidning för Wenersborgs Stad och Län den 21 mars 1865:
”Possessionaten C A Malm avled på Nabbensberg den 16 mars i en
ålder av 60 år.”
Ur samma tidning tisdagen den 21 mars 1865: ”Possessionaten C A
Malm lyktade förliden torsdags natt sitt jordiska liv. Naturen hade på
honom slösat de älskvärdaste gåvor: en reslig, manligt vacker gestalt,
ett gott huvud och alla de umgängesgåvor som göra människan eftersökt
och firad i sällskapslivet.
Själv älskade han att i hälsans dagar se glada vänner omkring sig och
glädjen var jublande, då han höjde sin klangfulla stämma till en glad
sång eller ett humoristiskt tal. Hans vagga stod på en obemärkt plats
men hans sprittande humör och hans fina väsende öppnade salongerna
för honom, där han under många år stod för glädjen. Han var en av
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Sällskapet ”Par Bricoles” stiftare och under många år dess styrande
mästare. Det var där hans ständigt muntra lynne förskaffade honom
tillnamnet ”den glade”. Men likaså glad och vänfast han var i
sällskapslivet, likaså öm var han inom sin egen familjekrets och hans
underlydande hade i honom den välvilligaste ledare. Långvariga och
svåra giktplågor gjorde att han nödgades dra sig undan från sällskapslivet
och bäddade åt honom alltför tidigt den grav, dit förtalet icke hinner,
men över vilken vårens sångare skola uppstämma sina hymner.”

Anders Gustaf Sunnerdahl
Född 1783 i Vänersborg, död 7/2 1846 i Vänersborg (samma år som
Bögh målade tavlan).
Handelsman i Vänersborg.
Gift med M.C. Dahl, född 1879 i Filipstad.

Gustaf Miles Natt och Dag
Son till majoren Kristoffer Natt och Dag och Charlotta Fredrika Steuch,
född på Målsryd i Bellefors socken i Kronobergs län den 10 april 1817.
Började tjänstgöra som underofficer vid Kungl. pionjärkåren 1834, där
han tjänstgjorde i tre år, varefter han tjänstgjorde i olika kompanier.
Utnämnd till kapten i armén 1863. Han avled i Vänersborg den 16
februari 1869.

Abraham Spaak
Ur Tidning för Wenersborgs Stad och Län den 4 maj 1892:
”Handlanden Abraham Spaak född den 16 augusti 1812 avled i
Vänersborg den 30 april 1892.
Spaak var handlande och fastighetsägare i Vänersborg och var speceri-
och diversehandlare mellan åren 1860-1873 då han slutade med denna
rörelse. Han öppnade i stället ett pantlånekontor som övertogs av
Arbetareföreningen 1887.”

Olof Gustaf Agrell
Född 1822 i Vänersborg, död 1901 i Ör,  Dalsland.
Efter studier i Vänersborg överflyttad till läroverksstudier i Skara 1833-
1838. Genomgick Göteborgs Handelsinstitut 1839-1840.
Handlare i Vänersborg.

L. W. Prytz
Lars Wilhelm Prytz föddes 1782  och avled i Vänersborg fredagen den
15 april 1870, 88 år gammal.
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Den 19 april 1870 kunde man läsa följande i Tidning för Wenersborgs
Stad och Län: ”Sistlidna fredag inträffade ett dödsfall här i staden i det
stadens äldste man f.d. grosshandlaren Lars Vilhelm Prytz nämnda dag
avled i den höga åldern av 88 och ett halvt år. Prytz hade i yngre år gjort
vidsträckta resor i Europa och Amerika och därefter startat grosshandel
i Göteborg och senare efter att han upphört med denna rörelse inköpte
åtskilliga lantegendomar och bland dem den vackra egendomen Överby,
varifrån han för cirka 20 år sedan flyttade till staden. Genom omtanke
och en rastlös verksamhet lyckades Prytz i sin levnad förvärva en
ingalunda obetydlig enskild förmögenhet. Han efterlämnar en sörjande
hustru och två barn.”

C. A. Strömberg

”Janne” Johan Gustaf Christer Richert
Född 1823 i Skara.
Son till lagmannen H. E. Richert (född 1794 i Väring) i Vänersborg.
Kom inflyttande med familjen till Vänersborg 1844.

Eric Bögh, konstnär, författare och skald.

Oskar Praesto, kyparen på bilden längst ner till höger.

Tack Peter Johansson Regionmuseet, för framtagning av personuppgifter.

Källor:
Tidning för Wenersborgs Stad och Län
J. A. Lindedahl, Vänersborgs Historia
Svensk uppslagsbok
Adelns ättartavlor

Karl Eric Malcolm, född i Vänersborg 1928, uppväxt i
Värmland. Lantbruks- och skogsutbildning, privata
språkstudier, kortare intensivspråkkurser i Tyskland och
England. 1960 anställd vid Saab Automobil.
Efter en tid anställd vid Saabs Publikationsavdelning som
teknisk redaktör, en tjänst som han uppehöll fram till
pensioneringen. Efter pensioneringen sysselsatt med över-
sättningsuppdrag inom bilteknik.
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Gustav Adolf Johansson föddes 1865. Fadern drev ett mindre jordbruk
strax utanför granitbrottet vid Graversfors bruk i Östergötland. Vid 12
års ålder började Gustav Adolf som lärpojke vid ”bruket”, Han stannande
där i 25 år och lärde sig stenhuggeriyrket från grunden. Han fick där
också lära sig att hugga ornament, reliefer och skulpturer.

Gustav Adolf Johansson gifte sig tidigt och fick 6 barn, varav ett var
författarens blivande mor.

Efter några års anställning vid stenindustri i Västervik flyttade familjen
1903 till Uddevalla, där firman som sedermera kom att heta AB
Kullgrens Enka hade en stor filial. G A Johansson anställdes som förman
och bolagets bildhuggare. Bolaget hade vid den här tiden ”importerat”
en bildhuggare från Italien, som sannolikt kom att tillföra friska impulser.

Såväl Graversfors AB som AB Kullgrens Enka fick beställnings-
uppdrag från utomstående, väl etablerade konstnärer, som Eld, Fagerberg
och Christian Eriksson. Dessa gjorde modeller i gips varefter bolagets
bildhuggare mejslade ut dessa exakt efter modellen. De signerades sedan
av respektive konstnär. Av vilken orsak konstnären själv inte högg sina
verk vet man ej. Möjligen hade man för många uppdrag och kom i
tidsnöd.

G A Johansson stannade hos Kullgens till 1918, då han öppnade eget
stenhuggeri i Vänersborg med gravvårdar som specialitet. Han fick dock
fortfarande beställningsuppdrag på skulpturarbeten från Kullgrens AB.
Johansson fick i Vänersborg ett mycket gott anseende och i gamla klipp
från dödsrunor i lokalpressen kan man bl a läsa följande: ”G A Johansson
var en verkligt framstående bildhuggare, som med utmärkt porträttlikhet
utfört ett stort antal porträttmedaljonger till gravvårdar. Det vilade över
hans arbeten en upphöjd och sann konstnärlig anda.”

Bild- och stenhuggaren
Gustav Adolf Johansson

Stenhuggeri – ett konsthantverk

Utdrag ur seminarieuppsats
av Lars Blyme, dotterson till Johansson
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Johanssons firma hade 5-6 arbetare anställda. Allt granitmaterial kom
i stora block från stenbrott vid Bohuslänska kusten. Man hade speciella
vagnar på järnvägen och från järnvägsstationen hyrde man expresshästar
och kuskar för transporten till stenhuggeriet. I huvudsak gjordes
gravstenar samt inskription och ornament till dessa. All tillverkning
utfördes enligt gammal hantverkstradition. Den enda maskinella
utrustningen var en slipmaskin. Allt arbete i övrigt utfördes med
handkraft.

De första decennierna av 1900-talet var det inte ovanligt med porträtt-
medaljonger i relief av den avlidne på gravstenen. Dessa utfördes alltid
av G A Johansson själv. Han använde sig av en s k punkteringsapparat.
Med denna kunde man samtidigt mäta upp tre ställen på gipsmodellen.
Tre rörliga nålar skruvades så fast i instrumentet, vilket sedan flyttades
över till granitbysten, som då var grovhuggen. På så sätt visste man
exakt hur djupt man skulle hugga på dessa punkter. Denna upp-
mätningsteknik kunde således användas både till förstoring och till
förminskning.

Arbetarna stod med sina stenar i taktäckta skjul. ” Vi stod där och
knackade och högg med hammare och mejsel, varvid uppkom ett vackert

Porträttmedaljong på gravsten över stads- och regementsläkaren
Karl Bylund (1835-1907) huggen i hög relief.
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metalliskt ljud som varierade i tonhöjd och fyllighet med stenens storlek,
mejselvinkel och arbetsuppgift. Tillsammans spelade vi en orytmisk och
disharmonisk symfoni. Ingenting annat hördes. Det enda som ytterligare
deltog i denna orkester var vågbruset från Vänern och en och annan
häst som kom klampande över Dalbobron.”

Så poetiskt uttrycker sig den gamle stenhuggaren Gunnar Blomgren
(1912–2004), som i 20-årsåldern under 4 år var anställd hos Johannson.

Gustav Adolf Johansson drev stenhuggerirörelsen i Vänersborg fram
till sin död 1934.

Några av de mest kända verken av Gustav Adolf Johansson som finns
i våra trakter är:

Porträttmedaljong på gravsten över stads- och regementsläkaren Karl
Bylund (1835-1907) huggen i hög relief. Den 3 meter höga granitstenen
är rest på en kulle vid stranden av Vassbotten i det sydvästra hörnet  av
Strandkyrkogården. Tillverkad på uppdrag av Kullgrens Enka.

Byst av Halvord Lydell (1867-1919), bl a känd som skapare av Dala-
borgsparken samt en av Vänersborgs Söners Gilles grundare. Bysten
avtäcktes 1921 och är i granit och placerad på en hög sockel. Den är
huggen av G A Johansson på hans egen verkstad i Vänersborg. Bysten

Byst av Halvord Lydell (1867-1919).
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saknar signatur, vilket talar för att Johansson är konstnären. Bysten stod
ursprungligen vid Dalaborgsparken men har numera flyttats till Plantaget
mittemot Kulturhuset (f d Stadshotellet).

Monument över fältmarskalken, generalguvernören mm greve Lennart
Torstensson vid Forstena söder om Vargön. Monumentet är hugget på
uppdrag av Kullgens i Uddevalla 1903 och har placerats på en forn-
minneshög (en tidigare utgrävd vikingagrav). Ovanpå en 2 meter
uppmurad hög grund restes ett s k falshugget granitblock av omkring 6
meter höjd med ett porträtt av Torstensson uthugget i full relief och
konstnärligt modellerat i bystform. Ett citat ur Västgöta Fornminnes-
förenings Tidskrift 1903: ”Arbetet med monumentets forslande och
resande leddes med stor duglighet af stenhuggerifirmans bildhuggare
G A Johansson, densamme, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt
utfört allt skulpturarbete på stenen.” Monumentet invigdes den 3:e
september 1903 med militär pompa och i närvaro av landshövdingen
Lothigius och ett stort antal höga militärer.

Utöver dessa finns verk av Gustav Adolf Johansson i Lund, Stockholm,
Solna, Göteborg och vid Läckö Slott.

Torstenssonsmonumentet.
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Att en stad långsamt förändras och påverkas av tidens strömningar både
vad det gäller funktionella krav och arkitektur accepteras nog av de flesta
människor. Det kan berika staden och ge utrymme för jämförelser. Men
att, vilket skett i så många svenska städer, under ett decennium eller två,
brutalt riva bort äldre bebyggelse och låta den kvarvarande stå kvar som
främmande oaser i en öken, kan skapa en stad utan band bakåt.

Vänersborg är inget undantag. Under 50- och 60-talen ersattes många
lägre trähus av kubliknande hus i betong och tegel. Funktionellt och
rationellt blev ledord.

Efter den stora stadsbranden 1834 blev framför allt tanken på brandskydd

Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk
– Ett hål i kulturaxeln

av Bengt Carlén

Läroverket som det såg ut före tillbyggnaden.
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bärande i stadsplaneringen. Kulturaxeln med länsstyrelsen, torget,
plantaget och kyrkan tillkom för att hindra en liknande brand.

Rivningen av Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk på 60-talet är ett
exempel på hur man kan skada en stads identitet, dess själ. Man behöver
inte ha upplevt läroverket, det räcker med ett fotografi för att inse att
Vänersborg genom den rivningen fick ett hål i kulturaxeln som, trots
aulan och de andra byggnaderna, fortfarande gapar tomt.

Revs sommaren 1963
Det gamla läroverket hade byggts 1869 men då bara två våningar högt.
1934 byggdes det på med ytterligare en och en halv våning men redan
1963 hade byggnaden tjänat ut. Kring det gamla huset byggdes den nya
Huvudnässkolan och när den var klar kunde den gamla byggnaden rivas
vilket skedde på sommaren 1963.

Läroverket låg i centrum av kvarteret och utgjorde tillsammans med
muséet en given avslutning av kulturaxeln. Mellan de båda byggnaderna
fanns en lummig, ädelträdsbevuen park som det idag bara återstår rester
av.

Huvudnässkolan uppfördes kring läroverket som revs när den nya byggnaden var
inflyttningsklar. Fotot taget utanför annexet i samband med grundgrävningen.
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Via någon av de tre glasdörrarna tog man sig in i vestibulen vars långsidor
pryddes av långa glasmontrar fyllda av priser vunna av framgångsrika
idrottare. Där fanns t.ex. pokalerna från slutet av 40-talet då läroverkets
fotbollslag var som bäst. 1947 tillträdde Sven Kretz en tjänst som
idrottslärare vid läroverket och det låg naturligtvis på hans ansvar att ta
hand om fotbollslaget. Läroverkslagen tävlade i fyra grupper allt efter
det geografiska läget; Vänersborg ingick i västra gruppen.

Sven Kretz ledde laget
Någon egentlig träning fanns det inte tid till men eftersom de flesta
spelarna var etablerade spelare behövdes det väl egentligen inte. Och
förutom att vara lagledare var nog Kretz viktigaste uppgift att ragga
fram pengar till framför allt tågbiljetter.

• Det kunde hända att vi stod och väntade på perrongen medan Kretz i
allra sista stund försökte få fram pengar, minns Hasse Ohlsson som
under glanstiden var lagets stjärna.

Matcherna spelades på lektionstid och det var inte alla lärare som
uppskattade det men det fanns undantag; Fredrik Åberg t.ex. som i unga
år hade spelat i IFK Norrköping. Fredrik Åberg kunde förefalla aningen
bister samtidigt som han hade glimten i ögat. Men han ogillade starkt
när eleverna blev allt för ivriga och knäppte med händerna för att visa
att de gärna ville svara på frågan.

• Man knäpper inte på en lärare, man knäpper på en hund, var då hans
stående kommentar.

Tillbyggnaden gav läroverket ett stramare utseende.
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Alldeles inanför vestibulen låg aulan vars läktare upptog även mot-
svarande del av den andra våningen. Just den planlösningen gynnade en
lärare som ofta använde aulan i sin undervisning. Det var inte alltid som
eleverna ville göra som han önskade, kort sagt hade han emellanåt
problem med att upprätthålla ordningen. Till saken hör också att hans
fru tjänstgjorde på rektorsexpeditionen på andra våningen alldeles vid
läktaren. När eleverna blev allt för oregerliga hände det emellanåt att
läraren, vars namn diskretionen förbjuder att nämnas, avlägsnade sig
för ett ögonblick. Men efter en stund kom hustrun ut på läktaren och
läste med eftertryck lusen av de små liven.

Vänersborg sist med gamla examensmodellen
1968 var sista året då studentexamen enligt gammal modell hölls i
Vänersborg och enligt uppgift var Vänersborg då den stad som sist i
landet anslöt sig till den nya ordningen med studentexamen under
avdramatiserade former i enlighet med den gymnasiereform som
successivt införts. Den gamla ordningen innebar bl.a. muntliga förhör i

Läroverkets baksida. I utbuktningen bakåt fanns i två våningar aulan och högst upp
skrivsalen. Fotot taget i hörent Kungsgatan-Östergatan.
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samband med examen med möjlighet för svaga elever att förbättra
utsikterna för bättre betyg men i enstaka fall innebar ordningen
naturligtvis även det motsatta förhållandet. Det finns tårdrypande
berättelser om familjer som på skolgården väntade på att få se sonen/
dottern rusa ut med studentmössa på hjässan men som i stället fick gå
hem till den väntande middagen som då fick ätas under dämpade former.
Det finns också en berättelse om en flicka på realskolan som inte
godkänts och som av skolvaktmästaren skulle hjälpas ut bakvägen. Men
hon gjorde en fräck utbrytning och trängde sig förbi vaktmästaren och
rusade tillsammans med kamraterna ut på skoltrappan för att motta
folkets jubel. När tilltaget väl kom till allmän kännedom var skandalen
stor i den lilla staden.

En gammal sed vid läroverket var den gåsmarsch som gicks kvällen
innan examen. Den började vid läroverket och gick genom centrum ner
till den s.k. Jertén, dvs den väg vid hamnkanalen som en gång i tiden
tillkommit som en väg för att för hand dra båtarna in i hamnen. Enligt

Från studentexamen 1934. Bildtexten, skriven av lektor Sten Bonnesen, lyder: Gåsmarsch
av abiturienterna aftonen före studentskrivningarna den 4 april 1934. Gammal sed,
troligen lånad från Linköping, där den lär gå tillbaka till 1500-talet. Här synas klasserna
(ringarna) LIV4, LIII3 och RIII3 vid Vänersborgs Läroverk på marsch upp längs
Kungsgatan efter att ha spelat ett underligt gammalt bollspel (även det studenttradition)
på skolplanen. Följande morgon, då de fingo ämnena i modersmålet, voro de betydligt
”enklare”.
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den lärde lektorn Sten Bonnesen en mycket gammal sed som hade sina
rötter i 1500-talets Linköping.

Tillbyggnad 1934
Tillbyggnaden, som var klar 1934, innebar en tredje våning samt en
mindre utbyggnad av vinden till lokaler. Aulan, som var byggd som en
utbuktning av huset på baksidan, fick också en fortsättning på tredje
våningen med en skrivsal. I övrigt gav tillbyggnaden förutom vanliga
lektionssalar även utrymmen för ett skolkök samt ett bibliotek; på senare
tid förestått av pensionerade adjunkten Nils Flensburg, en personlighet
som vid sitt frånfälle förärades bl.a. dessa rader: ”En djupt originell
personlighet präglade hans väsen. Han hörde till den som hade tid och
råd att inte rusa fram genom tillvaron utan i stället med öppet sinne
anamma en bred och djup allmänbildnings rika gåvor. Samtidigt var
han en livsbejakare i rikaste mått, låt vara en bohéme som gärna levde i
det blå….Men nu är Nils Flensburg borta för alltid. Många äro vi då,
många som mena, att den som en gång råkat Nils Flensburg glömmer
honom aldrig”:

Sommaren 1945 målades väggarna bakom aulans podium med motiv
ur Vänersborgs stads historia. Det var Birger Sjöbergs barndomsvän
Gustaf Hallén som, inspirerad av Karl XI:s besök i staden år 1676, av

Studenterna mottar folkets hyllningar på läroverkstrappan. Året är c:a 1951/1952.
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rådman Jonas Wallin och på dennes bekostnad fått i uppdrag att försköna
aulan. Målningen visade konungen passerandes in genom den östra
stadsporten, även en väderkvarn på Sjöberget samt i bakgrunden
Halleberg. Ovanför de båda dörrarna in till aulan hade Hallén målat två
deviser med anknytning till kungabesöket. Ovanför den vänstra, inifrån
sett, stod skrivet ”Här står väl öppen port, vid nog att genomhinna, men
vandringsman, sök hälst den trånga till att finna” medan det ovan den
högra stod ”Förtrösten i på Gud som ut och in här fara, så låter han er
väl, på eder väg bevara”. Allt slogs emellertid sönder och samman till
grus och spillror sommaren 1963 och blev till fyllnadsmassor.

Annexet var äldst
Samma öde gick snart även det så kallade annexet på Drottninggatan
till mötes, Den byggnaden var faktiskt ännu äldre än huvudbyggnaden.
Annexet byggdes redan 1842 som skola och kom senare att användas
som ett komplement till den större läroverksbyggnaden.

Det gamla annexet upplevdes på senare år som ålderdomligt och trångt
men trivsamt. 1913-14 hade det genomgått en större om- och tillbyggnad.
Ingången från Drottninggatan togs då bort och i stället tog man sig i

Annexet vid Drottninggatan.
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fortsättningen in i huset från gården. Efter ombyggnaden fanns det i
annexet lokaler för kemi, biologi och fysik samt i den tredje, påbyggda
våningen även lokaler för sång och teckning.
Trapphusen var trånga och ventilationsmöjligheterna var väl inte de bästa.
Så när ex.vis Algot Dahmé hade haft kemilaborationer luktade det i
hela huset.

Eksjö ett föredöme
Att värna om äldre bebyggelse behöver inte bara vara ett utslag av
nostalgi, det kan också vara ett medvetet sätt att skapa mervärden för
kommunen. Exempel finns, bland annat Eksjö och Alingsås, där gamla
välbevarade miljöer lockar många besökare till städerna.

Apropå Eksjö har Eksjös stadsarkitekt Lennart Grandelius mycket
träffande och med få ord sammanfattat många städers utveckling/
förändring efter andra världskriget sett från det egna perspektivet:

”När andra rev, då sparade vi. När andra vaknade, då ägde vi, vad de
andra saknade.

Teckningssalen fanns i den påbyggda vindsvåningen tillsammans med musiksalen.
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Bengt Carlén är född 1947 och bosatt i Vänersborg
sedan 1950. Efter studentexamen 1969 anställdes han
vid länsstyrelsen. Hans intresse för motorfordon och
journalistik fick honom att 1992 lämna länsstyrelsen
och i stället satsa på en karriär som frilansskribent.
Förutom kontinuerlig medverkan i ett flertal inhemska
och utländska motortidningar har han även gett ut ett
antal böcker; bl. a. boken om Vänersborgs Lastbils-
central som gavs ut till centralens 50-årsjubileum 1994.
Ledamot i Gillets årsskriftsnämnd.

Huvudnässkolan vill fortfarande inte riktigt smälta in i kulturaxeln.
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Från jordbruk till villaområde
– omvandlingen av landeriet

Fredriksberg 1917-1944

av Morgan Ahlberg

Detta är en studie av landeriet Fredriksberg och dess omvandling från
jordbruk till villaområde 1917-1944. Landeriet Fredriksberg låg i
Vänersborg, mellan Vassbotten och Södra landsvägen, numera Edsvägen.
Landerier var en sorts jordbruksfastigheter som ofta anlades i början av
1800-talet i närheten av städer. De anlades på mark som en gång i tiden
upplåtits till staden vid dess grundande.

När den äldre stadsbebyggelsen i Vänersborg började bli trångbodd
runt år 1900 framlades planer på en expansion. Fredriksbergs landeri
drogs snart in i planerna. Någon gång runt 1910, under den dåvarande
ägaren Victor Häckner, gjordes den första planritningen över hur en
framtida kvartersindelning av landeriet skulle kunna se ut. Men det blev
inte Häckner som fick se det hela förverkligat.

1917 köptes fastigheten av makarna Torborg och Carl Gustaf
Stenström. Carl Gustaf hade flyttat till Vänersborg från Segerstad 1905
och bosatt sig tillsammans med Torborg på gården Hede strax söder om
staden. Torborg var dotter till godsägare Clas Alfred Hedenberg som
ägde landeriet Johannesberg, granne med Hede. Makarna Stenström
köper Fredriksbergs landeri av familjen Häckner för 80 000 kronor.
Samtidigt säljer de sin egen gård, Hede, för 75 000 kronor. Fredriksberg
drivs vid denna tid fortfarande som ett jordbruk. Familjen Stenström
kom sedan att inneha Fredriksberg fram till 1944 när den sista tomten,
inklusive själva herrgårdsbyggnaden, såldes.

Försäljningen av tomter i Fredriksberg sammanfaller i tid med
högkonjunkturen för utdelandet av de statliga egnahemslånen.
Nybyggarna på Fredriksberg var inte berättigade till dessa lån, men de
var otvivelaktigt påverkade av samma tidsanda, och det fanns även andra
lånemöjligheter att tillgå. Detta var en tid då lortsverige skulle städas
bort och såväl stat som stad var ivriga att få igång ett bostadsbyggande,
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inte minst under de ekonomiskt hårda åren runt 1930 och under krisåren
under andra världskriget.

Vänersborgs utveckling 1834-1944
Den 5 oktober 1834 drabbades Vänersborg av en förödande

stadsbrand. I stort sett hela staden brann ner. Av 217 hus och gårdar i
staden återstod endast ”18 smärre hus i ytterkanterna”[1] samt några av
stadens offentliga inrättningar såsom kyrkan, residenset och fängelset.
Detta dråpslag kom bara två år efter att Trollhätte kanal fullbordats och
givit staden helt nya möjligheter för sjöfart.

De nya möjligheterna till handel och sjöfart kom att väga tyngre än
brandens förstörelse. 1840-, 50- och 60- talen var goda år med stark
tillväxt. Stadens invånare mer än fördubblades från 2 137 år 1935 till
4 814 år 1870.[2]

Men åren av tillväxt skulle följas av stagnation. Vänersborg levde
stort på handel och sjöfart, och när järnvägen kom missade staden tåget.
Den viktiga järnvägen mellan Göteborg och Bergslagen, Bergslagsbanan,
kom att dras fem kilometer väster om staden, inte genom den.

Svårigheterna att dra nytta av järnvägen kombinerad med en kraftig
nedgång på sjöfart ledde till att befolkningen ökade mycket blygsamt
efter 1870. Under en period av 1880-talet till och med minskade den.[3]
Den befolkningsökning som trots allt fanns under perioden 1876-1895
åstadkoms helt och hållet genom ett överskott på födslar. Under hela
denna period hade staden ett negativt in- och utflyttningsnetto.[4]

I relativa tal betydde detta att staden krympte. 1850 var Vänersborg
landets 27:e största stad. 1909 hade staden fallit till 38:e plats.[5] Att
staden trots allt fortsatte att växa i absoluta tal, om än långsamt, beror
på att industrialiseringen så småningom nådde även Vänersborg, med
anläggandet av bland annat en tändsticksfabrik samt framväxten av
landets första och länge största skofabrik, startad 1883.[6] En annan
viktig förklaring var framväxten av Vänersborg som institutionsstad med
fängelse, regemente och flera stora sjukhus.

Sammanfattningsvis var Vänersborg i början av 1900-talet en relativt
sömning småstad som hade sin livligaste period av handel och tillväxt
bakom sig. Men tack vare etableringen av ett antal industrier samt en
stadig tillväxt av den offentliga sektorn ökade befolkningen med 20
procent mellan åren 1900-1910 och med 15 procent mellan 1910 och
1920[7].

Därefter inträffade något som närmast kan jämföras med stagnationen
under 1800-talets senare hälft. Befolkningsökningen avstannade nästan
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helt 1920-1940, med en sammanlagd tillväxt under dessa 20 år med 4
procent, eller 353 personer. Två bidragande orsaker till denna utveckling
är regementets flytt från staden på 1920-talet samt tändsticksfabrikens
nedläggning på 1930-talet.

Stadens donationsjord
Vänersborg fick stadsrättigheter 1644 i samband med att dess

föregångare Brätte lades ned. Den mark den nya staden fick sig tilldelad
kallas Vänersborgs stads donationsjord. Marken donerades av kronan
som dessförinnan bytt till sig den från änkefru Kristina Bielke.[8] Syftet
med donationen var dels att ordna mark för att uppföra själva
stadsbebyggelsen på, men framförallt var den till för att ge staden
inkomster. Fram till mitten av 1800-talet var inkomsterna från denna
mark, främst beskattade jordbrukshemman, en viktig del i stadens
budget.[9]

Fredriksbergs landeri sett från parken, 1930-tal. Parken var vid denna tid förhållandevis
stor och rymde bland annat en tennisbana.
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Den ursprungliga donationsjorden bestod dels av den gamla staden
Brättes landområden, och dels av nya marker. Till staden Brättes land
räknades Vassända, Gunnarstorp, Amunderyd (senare Amnered), Stora
Espered samt Korseberga, sammanlagt 4 mantal.[10]

Till detta tillkom vid stadsgrundningen följande nya marker:
Hufvudnäs, Torpa, Källshagen, Björkholmen, Hufvudnäsön, Stora
Nygårdsängen samt kronohemmanet Intakan som staden dock aldrig
kom i besittning av, sammanlagt cirka 8 mantal.[11]

Ett normalt villkor för städernas donationsjord var att marken endast
fick användas till borgarnas gemensamma nytta. Detta fick till följd att
donationsjorden i många städer togs i anspråk för uppförandet av skolor,
sjukhus och parker.[12]

Men vid slutet av 1800-talet hade stora delar av donationsjorden i
Vänersborg övergått i enskild ägo. ”Tidpunkt och sätt för denna övergång
voro dunkla” skriver Gösta Hasselberg i sin historik över Vänersborg[13],
”men att det i allmänhet icke varit fråga om en med vederbörligt tillstånd
försiggången avyttring kunde med stor sannolikhet antagas”.

Av detta skäl försökte stadsfullmäktige vid ett flertal tillfällen återta
sådan jord, men utan resultat. Försöken gavs upp 1894 efter att stadens
styrelse, drätselkammaren, lagt ett förslag om att ”redan skedda
upplåtelser av donationsjord av billighets- och lämplighetsskäl borde
bekräftas”[14].

Att denna bekräftelse genomfördes framgår av en skrift som staden
utgav 1908.[15] Den redogör för en uträkning som gjordes 1895. Då
uppges stadens donationsjordar uppgå till 1 420 hektar varav 49 hektar
upplåtits till stadsplanen och knappt 10 hektar till allmänna vägar. Av
resterande hektar befanns då 842 hektar vara kvar i stadens ägo, medan
520 hektar ”innehafves under full äganderätt af enskilda, hvilkas fång
därtill allmänneligen blifvit genom lagfart bekräftade”.[16]

Landerierna
Några omtvistade områden av stadens donationsjord låg inom

stadsplanelagt område, men det mesta låg utanför. Dessa marker utanför
stadsplaneområdet utgjordes huvudsakligen av de så kallade
landerierna.[17]

Definitionen av ett landeri är oklar och det finns olika åsikter om hur
många landerier som funnits. Enligt en uppgift fanns det från början 22
landerier[18]. En samtida uppgift anger att det i slutet av 1800-talet
fanns 15 landerier på Vänersborgs stads marker[19], medan det enligt
en tredje källa fanns 18 landerier under 1800-talet: Skansen, Beateberg,
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Vänhem, Fredriksberg, Lyckhem, Tengrenstorp, Eriksberg, Stora Torpa,
Lilla Torpa, Nabbensberg, Johannesberg, Loviseberg, Carlslund,
Niklasberg, Fredrikslund, Källshagen, Starkekärr och Mariero.[20]

Fredriksberg
Fredriksbergs huvudgård ligger inte långt från den plats där det

ursprungliga Huvudnäs sätesgård låg vid tiden för Vänersborgs
grundande 1644. Av en karta från 1699 framgår att marken kring det
som skulle bli Fredriksberg var den allra först uppodlade i området.[21]

Det har inte gått att hitta ett datum för när Fredriksberg anlades, men
troligen skedde detta någon gång på 1820-talet av Fredrik Agrell. Han
var en handelsman med anknytning till jordbruksnäringen. Efter honom
innehades landeriet av Lars Johan Brun, även han en handelsman med
inriktning på jordbruk. Under en period hyrde Brun ut till överste Otto
Fredrik Taube vid Westgötadals regemente. Taube var Sveriges
krigsminister åren 1880-82.[22]

1885 eller 1886 köptes landeriet av J A Krumlinde men det såldes
redan under 1886 vidare till G Cling. 1891 övertogs Fredriksberg av
lantbrukaren Albert Reuterskiöld som ägde landeriet fram till 1908.[23]

Under Reutenskiölds tid hade landeriet omfattande markinnehav även
öster om Södra landsvägen. Tillsammans med de cirka 7 hektar mark
som omgärdade gårdsbyggnaderna väster om landsvägen förfogade
landeriet över cirka 24 hektar på den här tiden.[24]

1907 flyttar Albert Reuterskiöld från Vänersborg[25] och säljer
landeriet till Victor Häckner. Med i köpet följer bara marken väster om
landsvägen. Priset är 52 000 kronor. I köpet ingår varken inventarier
eller gröda. Häckners tid som landeriägare varar i tio år. 1917 köps
landeriet av Torborg och Carl Gustaf Stenström. De fullföljer den
omvandling av landeriet till villakvarter som sattes igång under Häckners
tid.

Stadsplanearbetet
Efter stadsbranden på hösten 1834 var Vänersborg ”en hög av kolnade

ruiner”.[26] Men uppbyggnadsarbetet kom snabbt igång. Före branden
hade det funnits 217 hus och gårdar i staden. Redan fyra år efter branden
hade 191 hus återuppbyggts.[27]

En ny stadsplan togs snabbt fram och fastställdes den 29 november
1834.[28] Denna stadsplan utökade stadens område något mot söder
och öster och rymde 433 tomter. I stort sett bevarade den det gamla
gatunätet från 1600-talet, med dess regelbundna rutsystem.[29]
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Först på 1860-talet uppstod en viss brist på lämpliga tomter för
nybyggnation, samtidigt som Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga-järnväg
drogs strax söder om stadsbebyggelsen. Under de kommande fyra
decennierna antogs tre nya stadsplaner, Ingen av dem innebar annat än
smärre förlängningar av rutnätsplanen mot norr, öster och söder.

Det som till sist kom att avgöra frågan om vart staden skulle växa var
den 1906 avtalade markupplåtelsen till Västgötadals regemente. Området
som avdelades till regementet låg strax öster om staden och hindrade
fortsatt expansion åt det hållet. Eftersom hamnen sedan länge hade
hindrat expansion västerut och Vänerns stränder hindrade expansion
norrut var det främst söderut, mot landerierna längs Södra landsvägen,
som staden nu kunde expandera.

Initiativet till en ny stadsplan togs i en motion till stadsfullmäktige
1906. En ny stadsplan ”tänkt att räcka några hundra år fram i tiden,
skulle kunna göras mycket tilltalande om moderna åskådningar fick
göra sig gällande och en kunnig arkitekt anlitades” [30], menade
motionären. Uppgiften gick till stadsingenjören och arkitekten Per Olof
Hallman i Stockholm.

Hallman var sin tids främste företrädare för nya stadsplaneidéer i
Sverige. Han var påverkad av den moderna tidens idéer om en
trädgårdsstad med varierad och luftig bebyggelse. Enligt dessa idéer
skulle gatorna vara breda och böjda, estetiken gick före ekonomin.

Hans stadsplan antogs men visade sig snart svår att förverkliga.[31]
Faktum är att en av få delar av hans ambitiösa stadsplan som så gott
som oförändrad kom att förverkligas handlade just om
Fredriksbergsområdet. Kritiken mot Hallmans plan gick framförallt ut
på att den tog för mycket mark i anspråk för gator och parker, vilket
ansågs oekonomiskt. En ledamot av stadsfullmäktige ansåg att
”oregelbundenheten i stadsplanen var högst onödig, och det vore lämpligt
att omarbeta den så att planen åtminstone innehöll regelbundna
kvarter”.[32] 1919 togs beslut om en ny ”mer traditionell” planering av
området.[33]

Frågan om vatten, avlopp och gator
Vid mitten 1800-talet var de sanitära förhållandena i Vänersborg

dåliga, liksom i de flesta andra städer. Stadsläkare Molin beskriver
förhållandena i staden 1851: ”Den nordöstra delen, som bebos af den
fattigare delen af befolkningen, är äfven sumpig, men i synnerhet illa
byggd, med blott kojor”.[34]

För att förbättra de sanitära förhållandena i staden anlades under 1850-
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talet diken och rörledningar. På 1870-talet hade fokus flyttats till att få
fram bra dricksvatten till staden. På 1890-talet uppges behovet av rent
dricksvatten vara uppfyllt, medan behovet av förbättringar rörande
dräneringen kvarstår.

I början av 1900-talet har förste provinsialläkaren övertagit ansvaret
från stadsläkaren att inspektera stadens sanitära förhållanden. 1903
skriver provinsialläkaren om Vänersborg att ”beträffande bostäder kan
sägas, att dessa mångenstädes äro mycket dåliga”[35]. Ett ännu tydligare
fokus på bostäderna framgår av rapporten för 1908: ”Grunden för all
hälsovård måste läggas i hemmen. Allt arbete för den allmänna yttre
renhållningen blir fruktlös, därest ej bostäderna äro rymliga, ljusa och
sunda, samt hållas snygga.”[36]

Hur snygga de nya bostäderna hölls på Fredriksberg framgår inte,
men säkerligen var de både rymliga och ljusa i jämförelse med de
bostäder de nyinflyttade kom från. Kommunalt vatten och avlopp skulle
dock dröja. Dricksvatten tog landeriets nybyggare från en brunn strax
norr om huvudgården. Ur de tidiga köpehandlingarna framgår att
köparna fick rätt att ta vatten ur denna brunn, och även att dra
vattenledningar över annans mark.

Den första gången avloppsfrågan nämns i köpehandlingarna för tomter
på Fredriksbergsområdet är 1927. Men redan 1930 tycks den ha fått en
godtagbar lösning. De sista köpehandlingarna från detta år handlar om
att köparna ska vara med och betala sin andel i kostnaderna för en
blivande avloppsledning.

Regleringen av gatumarken inom landeriets område skulle däremot
bli en långdragen fråga. Till skillnad från det angränsande landeriet,
Lyckhem, som köptes upp och exploaterades av staden, var även den
tilltänkta gatumarken i Fredriksbergsområdet i privat ägo.

Uppenbarligen hade samtal om detta ägt rum redan under Häckners
tid som ägare, när den första stadsplanen för området antogs. Redan i
Torborgs köpekontrakt från 1917 framgår att gatumarken i området gratis
ska överlämnas till staden ”från och med den tid då staden övertager
gatuhållningen”[37]. Uppenbarligen händer inte så mycket de närmaste
tio åren, vilket även framgår av de tidiga köpekontrakten.

I maj 1929 skriver makarna Stenström till stadens drätselkammare
att de är villiga att ”gratis och för all framtid” överlämna all gatumark
till staden ”under villkor att drätselkammaren förbinder sig att inom
rimlig tid utlägga gator samt vatten och avloppsledningar å
Fredriksberg.”[38] Men inget händer på ytterligare några år.

Först i januari 1932 upprättar makarna Stenström ett gåvobrev där
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”all oss tillhörig gatumark inom Fredriksbergsområdet […] utgörande
cirka 16 000 kvadratmeter.”[39] skänks till staden. ”Därjämte uttala vi
den förhoppningen att Vänersborgs stad, så snart sig göra låter,
iordningställer de gator för vilka vi nu skänkt mark”, heter det i
gåvobrevet.

Nybyggarna
Vilka var det som köpte de tomter som avstyckades ur det gamla

landeriet Fredriksberg? Uppskattningsvis gjordes 78 avstyckningar fram
till Torborgs försäljning av huvudgården 1944, vilket troligen var den
sista försäljningen som gjordes. Fyra av dessa tomter avstyckade före
makarna Stenströms köp av landeriet. Ytterligare tre tomter gavs bort
1933 till tre av makarnas barn och en tomt sparades troligen, dit Torborg
flyttade efter att hon sålt huvudgården. Hon var då änka sedan fyra år
tillbaka.

Om huvudgården var den sista tomten som såldes bör det ha sålts 70
tomter under Stenströms tid som ägare. För 60 av dessa tomtförsäljningar
finns det köpebrev eller gåvobrev att tillgå. Med hänsyn till att samma
köpare ibland köpte fler än en tomt handlar det om totalt 43 köpare. Då
har makar och andra som köpte fastigheter tillsammans räknats som en
köpare.

Att samma köpare köpte flera tomter hände i fem fall: Herr Aldor
Reynolds köpte sex tomter 1922. Dövstumlärare J A Petersson köpte en
tomt 1923 och en tomt 1929. Charkuterist Frans Andersson köpte tre
tomter 1927 inklusive landeriets gamla ekonomibyggnader och
ytterligare en tomt 1930. Snickare Gustav Svanlind köpte fem tomter
under åren 1927-1937, alltid en tomt i taget och högst en tomt om året.
Herr Einar Borg köpte två tomter 1938.

Anledningen till att samma köpare köpte flera tomter kan ha varierat.
Några köpte troligen tomterna i syfte att uppföra hus som sedan kunde
säljas vidare. Det står dock klart att de allra flesta tomter såldes direkt
till den som planerade att bosätta sig där.

Dessa enskilda köpare tycks främst ha kommit ur lägre medelklass
och arbetarklass. Av samtliga 43 undersökta köpare står 23 med
yrkestitlar i köpebreven. De fördelar sig relativt jämt mellan de grova
uppdelningarna tjänstemän, hantverkare och arbetare. Tre yrken
förekommer fler än en gång, nämligen dövstumlärare, snickare och
vaktkonstapel.

De flesta köpare är äkta par. Endast tre av de undersökta kontrakten
är undertecknade av en ensam kvinna: en fru och två fröknar. Sex av
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köparna saknar helt titel och i ett fall köps en tomt av två bröder.
I tiden fördelar sig försäljningen av tomter relativt jämnt under åren

1923 till 1939. Då såldes i snitt tre tomter om året. Åren innan och efter
den perioden såldes enbart några få tomter och högst en om året. I
särklass flest tomter såldes 1923, hela 10 stycken.

Den första tomt som säljs går för två kronor per kvadratmeter. Detta
pris håller sig sedan med små variationer i drygt 10 år. Sedan stiger det
genomsnittliga tomtpriset till cirka tre kronor per kvadratmeter, men
framförallt kännetecknas priserna av stora variationer Mot slutet av
perioden kan en stabilisering kring fyra kronor per kvadratmeter skönjas.

För att få ett grepp om den reella prisutvecklingen av tomtmarken
har priserna jämförts med den genomsnittliga prisnivåutvecklingen i
Sverige under samma period. Den visar att tomtpriserna inte alls
påverkades av den våldsamma inflation som följde åren efter första
världskriget.

På samma sätt ledde inte deflationen under andra halvan av 1920-
talet och början av 1930-talet till sjunkande tomtpriser. Tvärtom var det
då priserna sköt i höjden. Först för perioden 1940 och framåt tycks ett
samband mellan generell prisutveckling och tomtpriser finnas.

Kvartersindelning och försäljning
I den första kvartersindelningen av Fredriksberg kallades kvarteren

Fredriksberg I-VIII. Men senast 1923 fick kvarteren sina nuvarande
namn med inspiration från djurvärlden.[40] Inga större förändringar i
tomtindelningen har skett sedan den allra första planen antogs.
Undantaget är ett radhusområde som tillkommit i kvarteret Oxen och
vägen som delar Fredriksbergsdelen av kvarteret Vargen.

En jämförelse mellan tomternas försäljningspriser (i 1944 års priser),
deras placering och när under perioden de såldes visar ett starkt samband
mellan pris och år. De dyraste kvarteren är Fredriksberg och Pantern.
Här varierar priserna (fortfarande omräknade till 1944 års priser) mellan
4,10 och 8,60 kronor kvadratmetern. Det var även dessa kvarter som i
huvudsak undantogs från försäljning till en bit in på 1930-talet. De
billigaste kvarteren är Tigern och Oxen. De såldes i huvudsak slut under
1920-talet, till priser mellan 2,50 och 3,10.

De tomter som tycks ha varit populärast, och även betingat de högsta
priserna, är de som var belägna i eller bredvid det gamla landeriets
parkområde samt längs Södra landsvägen, dagens Edsvägen. De tomter
som var minst populära var de som låg längst från staden, bortre delarna
av Uttern och Vargen samt tomterna allra närmast kyrkogården i Tigern,
Räven och Oxen.
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En intressant iakttagelse är att sjöutsikt inte tycks ha haft någon positiv
påverkan på priserna. Kanske har detta samband med att sjökanten
efterhand kom att prydas med ett antal avloppsrör med tillhörande
stank.[41]

Hur köparna finansierade sina köp framgår inte av köpekontrakten i
de flesta fall. Men i tio köpebrev finns det avtal om avbetalning mot
ränta. Det första avtalet är från 1925 och det sista från 1944. Räntan
varierar under perioden mellan fem och sex procent. Förutom avbetalning
mot ränta förekommer i minst lika många fall olika sorters, ofta
kortfristiga, avbetalningsplaner utan ränta.

Egnahemsrörelsen
Den första offentliga åtgärden för att säkra tillgången på krediter till

bostadsbyggandet i Sverige gjordes 1904. Då infördes den statliga
egnahemslånefonden.[42] 1929 tillkom Svenska bostadskreditkassan.
Dessa initiativ räckte inte till, utan kompletterades under 1900-talets
första decennier av både kommunala och kooperativa initiativ,
exempelvis grundandet av HSB-rörelsen 1923.

Egnahemslånen, som gavs 1905-1948, syftade dels till att bilda nya
jordbruk på landet och dels till att bygga hus i utkanterna av städerna.
[43] Mellan 1905 och 1946 beviljades över 109 000 egnahemslån.
Närmare 60 procent av dessa avsåg bildandet av jordbruksegnahem,
resten gick till byggandet av bostadsegnahem i städernas utkanter och
på landsbygden.[44]

Den fanns dock en viktig begränsning i egnahemslånen och det var
att de inte fick gå till husbyggen inom stadsplanelagt område. Denna
regel gör det osannolikt att tomtköparna på Fredriksbergsområdet kunnat
finansiera sina köp och husbyggen på detta sätt. Däremot tog många
städer under den här perioden egna initiativ för att stödja byggandet av
egnahem.[45]

Statens bostadslånefond
I Vänersborg blev bristen på bostäder uppenbar i slutet av 1920-talet.

Trångboddheten i centrum var stor, medan ekonomiska realiteter troligen
avhållit enskilda från att bygga nytt i de planerade södra stadsdelarna.[46]

I en skrivelse från stadens drätselkammare till stadsfullmäktige 1932
framgår att bebyggelsen på Fredriksbergsområdet ”i väsentlig
utsträckning [ännu inte] fullbordats”[47], trots att ett flertal tomter sålts
vid denna tid.

Eftersom egnahemslånen inte kunde gå till bostäder inom stads-
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planelagt område, tillkom ytterligare en statlig möjlighet till finansiering.
1917 inrättades Statens byggnadsbyrå. Dess uppgift var att administrera
Statens bostadslånefond.[48] Dessa lån kunde gå till såväl enskilda som
till föreningar, bolag och kommuner, samt användas till både villor och
hyreshus.

Under perioden 1920-1924 beviljades i Vänersborg sammanlagt 47
sådana lån, varav ett fåtal till hus i Fredriksbergsområdet.[49] Men
därefter gick det trögare. I en skrivelse från drätselkammaren till
stadsfullmäktige 1929 framgår det att det inte förmedlades ett enda lån
ur statens bostadslånefond mellan åren 1925 och 1929. [50]

Den enskilda byggnadsverksamheten har efter 1924 ”varit så ringa,
att den normala avgången i bostadsbeståndet icke blivit i tillräcklig grad
ersatt genom nybyggnader” heter det i skrivelsen. Det som efterlyses är
framförallt mindre bostäder till de arbetare som är sysselsatta vid flera
stora byggnadsprojekt i staden: utbyggnad av lasarettet och regements-
området samt en ny kraftstation i Vargön. Drätselkammaren föreslår att
låneförmedlingen ska återupptas för att få fart på bostadsbyggandet.
Bifogat i skrivelsen är en lista på 17 byggnadsprojekt som drätsel-
kammaren vill ansöka om lån till. Två av dessa rör husbyggen i Fredriks-
bergsområdet.

Fredriksbergsgatan med Edsvägen till vänster. Kortet är taget från andra våningen på
Skepparegatan 7, troligen år 1936.
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Sista tiden som jordbruk
Under Reuterskiölds tid var landeriet fortfarande ett omfattande

jordbruk med eget mejeri.[51] En karta från 1909 visar landeriet
Fredriksberg före uppdelningen i kvarter och gator.[52] Från Södra
landsvägen leder två vägar in till landeriets mark, där sju större byggnader
finns inritade. Den ena vägen är en allé som leder upp till huvudgården,
den andra leder till ekonomibyggnaderna som ligger på rad ner mot
Vassbotten.

Fastigheternas funktion framgår av en fastighetsvärdering[53] som
gjordes 1921. Då tycks de flesta byggnader från 1909 års karta finnas
kvar. De byggnader som nämns är:

en huvudbyggnad, som uppges vara ”i godt stånd”,
en flygelbyggnad som bland annat inrymmer en lägenhet med 5 rum
och kök,
en tvättstugubyggnad som inrymmer en lägenhet om 2 rum och kök,
ett  bostadshus  ”i  dåligt  skick”  som  inrymmer  flera smålägenheter
med totalt 4 rum och kök,
en verkstadsbyggnad, samt
en  ladugårdsbyggnad  ”inredd  i  de  vanliga  lokalerna  såsom  kostall,
häststall, loge, lador, vagnbodar mm”.
Det nämns dock inget om någon mejeribyggnad. Den verksamheten

lades troligen ner i slutet av Reuterskiölds tid som ägare eller under
Häckners. När Torborg Stenström tar över landeriet 1917, benämns en
av byggnaderna i köpekontraktet ”f.d mejeriet”. Kanske är det den
byggnaden som i uppräkningen ovan kallas ”verkstadsbyggnad”.

Att det bedrevs jordbruk på gården långt efter det att avstyckningen
av tomter påbörjats framgår av köpehandlingarna. Ända fram till 1932
finns särskilda paragrafer i handlingarna om att tillträde får ske först
efter att skörden bärgats.

När tomterna med ladugårdsbyggnaden på säljs 1927 framgår att det
fortfarande finns levande djur på gården. En paragraf i köpeavtalet
handlar om rätten att transportera levande djur över säljarens mark och
ut till allmän väg. Detta var alltså före det att staden anlade riktiga gator
i området.

Övriga landerier längs Södra landsvägen
Fredriksbergs landeri var ett av flera längs Södra landsvägen.

Utvecklingen från landerier till en del av stadsbebyggelsen tog fart med
utbyggnaden av sjukhus och regementen. Därefter kom behovet av nya
bostäder. Fredriksbergs ägor var ett av de första att tas i anspråk. Följande
landerier var även de placerade längs Södra landsvägen.
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Skansen
Längst i norr, närmast staden, låg ett landeri som genom historien

haft många namn. Huvudgården ligger kvar än i dag, omringad av vägar,
järnväg och modernare bebyggelse. Den har bland annat kallats för
Officersgården och d’Orchimontska gården. Efter 1860-talet kallades
den Börjessonska gården och från 1890-talet var det gängse namnet
kort och gott Skansen. Gården har legat inom stadsplanelagt område
sedan 1882 och ägdes 1895 av rådman Börjessons dödsbo.[54]

Beateberg
Strax söder om Skansen låg Beateberg. År 1885 ägdes detta av en E

A Wernbom.[55] Tio år senare står, troligen densamme, E A Wernbom
som ägare, nu med titeln grosshandlare.[56] Senast samma år uppfördes
även ett ånghyvleri och sågverk strax intill.[57] Landeriet härstammar
åtminstone från början av 1800-talet. Bland tidigare ägare finns assessor
Hollberg. Dennes svärson, komminister Lundblad, sägs även ha bott på
egendomen.

”Beateberg benämndes den tiden [cirka 1830] för ’fabriken’ hwilket
häntyder på att någon dylik anläggning här varit, hvilket och, om jag
icke misstager mig, warit synlig å en afbildning af Wenersborg på 1700-
talet.” heter det i en tidningsartikel från 1885.[58] På landeriets mark
anlades senare länslasarettet.

Villan Augusta
Statusen för Villan Augusta får anses vara oklar; gården finns inte

med i alla förteckningar. I en lista över landerier 1895 anges det som
ägt av länslasarettet.[59]

Vänhem
Strax söder om Beateberg låg i sin tur Vänhem, ett landeri som tillkom

först cirka 1890. År 1895 uppges det vara ägt av häradshövding C A
Strandmark[60]

Lyckhem
I närheten låg Lyckhem. Landeriets huvudgård låg öster om

landsvägen men hade troligen mark både öster och väster om landsvägen.
Detta landeri anlades på 1830-talet, ”ty före 1832 var å denna plats
odlad åker”[61]. Området köptes 1832 av doktorn och regementsläkaren
Sandmark. Landeriet ägdes 1885 av patron Smedberg och 1895 av
kamrer P Sahlberg.
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Siste private ägaren av landeriet är Victor Häckner, som 1907 säljer
det till staden, varefter han köper Fredriksberg av Albert Reuterskiöld.
Troligen köpte Victor Häckner Lyckhem av Sahlberg 1902. [62]

Tengrenstorp
Strax innan Södra landsvägen korsade Karls grav låg Tengrenstorp.

På 1830-talet ägdes det av patron Wikström.[63] 1885 ägdes det av
skeppsredare Andersson, som ägt landeriet åtminstone sedan 1860-talet.
År 1895 anges stadsfiskal C Hammarström som ägare.[64] 1907
uppfördes ett tegelbruk på området.[65]

Nabbensberg
Söder om Karls grav låg två landerier. Det första, troligen väster om

landsvägen, var Nabbensberg. Någon gång under första halvan av 1800-
talet ägdes det av fältkamrer Roos vid Västgötadals regemente. Landeriet
inrymde även ett tegelbruk som 1885 uppges vara ”troligen det största i
sitt slag här i trakten”[66]. År 1895 ägdes Nabbensberg av C A Malms
arvingar.[67]

Johannesberg
Sist av landerierna längs Södra landsvägen var ”det lilla”[68]
Johannesberg som uppges ha anlagts på 1830-talet av dåvarande prosten
i Vänersborgs pastorat, Hallén. Efter honom bodde hans änka kvar på
platsen. Fram till sin död 1912 innehades landeriet av Clas Alfred
Hedenberg, far till Torborg Stenström. Enligt bouppteckningen[69]
bestod Johanneberg då av drygt 13 hektar.
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Stora Biografen
i Vänersborg 100 (108) år

av Peter Johanson

Fredagen den 25 november 1898 erbjöds vänersborgarna en så märklig
upplevelse att arrangörerna av densamma nödgades genom annonser i
lokaltidningen försäkra det ”icke är humbug”. Klockan åtta om aftonen
denna dag var det nämligen premiärvisning av ”Edisons lefvande
fotografier” i Arbetareföreningens stora sal. Filmen hade nått Väners-
borg.

Filmen var en förhållandevis ny teknisk uppfinning då den förevisades
för en förväntansfull publik den mörka novemberkvällen i Vänersborg
för 108 år sedan. År 1891 hade Thomas Alva Edison för första gången
förevisat sitt Kinetoscope och fyra år senare hölls den första film-
förevisningen för en betalande publik, i en biljardsalong i Paris. I det
senare fallet var det de franska bröderna Lumiéres ”le Cinèmatographe”
som möjliggjorde visningen. Till Sverige kom filmen sommaren 1896
då visningar hölls i samband med en industri- och slöjdutställning i
Malmö. Det stora genombrottet i Sverige för denna nya teknik kom
dock först året därpå, 1897, i samband med den stora Konst- och
Industriutställningen i Stockholm. Det var också efter Stockholms-
utställningen som Sverige fick sin första fasta biograf vilken dock lades
ner efter endast tio månader. Först ett par tre år in på det nya seklet
började biografer av mer permanent karaktär att etableras i landet.

Under 1890-talets slut erbjöds däremot enstaka filmförevisningar på
många orter i landet. Det var då kringresande filmförevisare som med
sin medförda kinematograf och en samling filmer sökte sin försörjning.
På sätt och vis kan denna verksamhet ses som en efterföljare till de
kringresande museer, vaxkabinett och kuriosasamlingar vilka sedan tidigt
1800-tal kuskat land och rike runt. De filmer som visades av dessa
pionjärer bestod mestadels av korta sekvenser, sällan mer än någon minut
långa. Vad som lockade var tekniken – att kunna få se ”lefvande
fotografier”.
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Wenersborgs Arbetareförenings hus på Residensgatan 5 i Vänersborg.
Foto omkring år 1900.

I reklamen inför premiärvisningen i Vänersborg försäkrades; ”Detta
Edisons snillealster framställer bilderna lifs lefvande såsom de röra sig,
så att man rent af står häpen…. Man frestas tro att det är trollkonster”.
Enligt uppgift skulle filmerna komma att visas med just den kinematograf
som använts i samband med Stockholmsutställningen året innan. Entrén
angavs som ”ringa”, 50 öre för vuxna och 25 öre för barn. Om man ser
till att ett dagsverke vid samma  kunde betalas med 1-2 kronor framstår
kostnaden ändå som betydande.

Vad var det då som stod på repertoaren denna premiärkväll då salongen
var fullsatt av förväntansfulla vänersborgare? Jo, som vid alla film-
föreställningar dessa pionjärår, en samling kortfilmer av det mest skilda
slag vilka lokaltidningens hänförde resecent ett par dagar senare
kommenterade; ”Bilderna äro verkligen så naturtroget lifs lefvande, att
man rent af tycker sig höra ljudet och bullret, då folket och föremålen
äro i rörelse. Då hästen på idrottsplatsen stegrade sig och sedan kastade
sig framåt, skreko ofrivilligt några närsittande åskådare till och med
ryggande åt sidan, ty det såg verkligen ut som om han skulle rusat på
dem. Man får se gatuscener med gående och åkande i mängd, framilande
järnvägståg, simuppvisning, fiskare med missöden, kifvande ungar,
skolpojksupptåg, snöbollskrig m.m. m.m., däraf åtskilliga högst lustiga
såsom ”störd nattro”. Allra befängdast ter det sig, då bilderna tagas i
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bakvänd ordning, t.ex. simuppvisningen, där de badande flyga upp ur
vattnet, upp i höjden med benen före”. Att de första filmförevisningarna
i Vänersborg var succé är inte att ta miste på. Första föreställningen var
fullsatt och även vid de två följande kunde arrangörerna notera välfylld
salong. Dessutom arrangerades en extra föreställning för omkring 200
elever och lärare från Dövstumskolan.

Inom några år önskade dock publiken något mer än de korta
filmsekvenser man hittills fått se. Tekniken i sig fascinerade inte på
samma sätt längre varför filmernas innehåll fick utvecklas. Man började
därför producera längre filmer, 10 – 30 minuter långa. Redan omkring
1905-06 hade man utvecklat några av de filmgenrer som gäller än i dag,
farser, science fiction, kriminalfilmer, äventyrsfilmer och historiska
kostymfilmer.

Det var vid denna tid, närmare bestämt 14 juli 1906, som Arbetare-
föreningen i Vänersborg beslutade sig för att starta regelbundna
filmförevisningar. Wenersborgs Arbetareförening hade bildats år 1881
av ett antal ledande hantverkare och industriidkare i staden. Föreningens
syfte skulle enligt stadgarna vara att ”på allehanda sätt som kunna anses
goda och lämpliga, verka för ömsesidigt gagn, såsom andlig utveckling
och sällskaplig trevnad på de områden, der dessa goda ändamål kunna
befrämjas”. Arbetareföreningen kom bland annat att arrangera
föreläsningar, fester och kurser. Man samlade till ett lånebibliotek,
öppnade sjuk- och begravningskassa samt gav behövande visst
ekonomiskt understöd. Verksamheten kom bland annat att finansieras
av den pantlåneaffär man 1887 övertagit efter handlaren Abraham Spaak.
År 1897 kunde föreningen flytta in i en egen nyuppförd byggnad på
Residensgatan 5. Biografverksamhet hade blivit ett omtyckt folknöje
på många orter och Arbetareföreningen såg här möjlighet att såväl
tillfredställa ett behov hos stadens invånare som finna ännu en givande
inkomstkälla för föreningen. Under sommaren detta år hade föreningens
lokaler genomgått en omfattande renovering samtidigt som man dragit
in elektricitet. Den stora salen hade målats i ljusa och klara färger och
man hade köpt in en ny Malmsjöflygel. Vid den högtidliga nyinvigningen
den 16 oktober hölls konsert med bland andra musikdirektören Elis
Ullman, Musiksällskapet samt sångföreningen Harmoni. Några veckor
tidigare hade Arbetareföreningens ordförande, lokföraren Sven Rahm,
varit i Göteborg där han på föreningens uppdrag hyrt en kinematograf.

Lördagen den 20 oktober 1906 klockan åtta på kvällen hölls
premiärvisningen med den nya kinematografen. Redan nu kallade man
sig Stora Biografen, samt i vissa annonser Venersborgs Arbetareförenings
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Biografteater, och det är från detta datum man kan räkna biografens
historia, med regelbundna visningar, i Vänersborg. Under den första
tiden hölls två visningar per vecka, lördagar klockan 20 och söndagar
klockan 19.15. Efter några månader utökades verksamheten till visning
även på fredagar klockan 20.15. Dessutom utlovades nytt program varje
vecka. Det är också vid denna tid som filmuthyrning organiseras i större
skala. De tidiga kinematografägarna turnerade runt med maskineri och
samma filmer till ny publik på olika orter. Genom uthyrningssystem
möjliggjordes i stället fasta biografer varemellan ett allt rikare utbud av
filmer kunde cirkulera. Arbetareföreningen skrev redan 1907 kontrakt
med Kristianstads Biografteater, föregångare till SF – Svensk Film-
industri, varifrån man försäkrades få en jämn ström av nya filmtitlar
som kunde förevisas för den förväntansfulla Vänersborgspubliken.
Kristianstadsföretaget inte bara förmedlade film utan hade även egna
fotografer vilka for land och rike runt för att med filmkamera
dokumentera olika arrangemang och begivenheter. Från 1909 hade man
dessutom en egen filmstudio där ett stort antal filmer, gärna med
”fosterländska ämnen”, spelades in.

Veckan efter premiärvisningen på Stora Biografen annonserade man
efter en pianist som skulle framföra passande musik till filmerna. Enligt
anställningsvillkoren skulle pianisten tjänstgöra 1 timma och 15 minuter
vid varje tillfälle, vilket ger en fingervisning om filmförevisningens
längd. Under filmvisningarna gjordes paus då man underhöll den
väntande publiken med sång ”genom föreningens nya stora äkta
Grammofon”. Ett försök med användande av grammofon även under
visningarna skall inte ha slagit så väl ut varför man kom att föredra
levande musik. Den verkliga legendaren på denna post blev fru Helga
Hildebrand som under en lång följd av år förgyllde filmvisningarna
med sitt pianoackompanjemang.

Spelfilmerna av nitrat utgjorde emellertid en stor säkerhetsrisk då de
vid för stark värme kunde antända på ett explosionsartat sätt. För att
förebygga brand i biograflokalerna lagstadgades år 1912 om från
salongen skilda maskinrum. Den nya lagen innebar att Stora Biografen
1913 tvingades bygga till ett maskinrum utanpå huvudbyggnaden samt
förse detta rum med separat ingång.

I Gillets årsskrift 1974 berättar den minnesgode apotekaren Gösta
Fröberg (1896-1994) minnen från biografens pionjärår. Under den första
tiden var, enligt Fröberg, publikens krav inte så höga. Skratten genljöd i
salongen om bara någon av skådespelarna snavade. Att själva filmen
inte sällan gick av och fick lagas accepterades också av en tålmodigt
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Stora salongen i Arbetareföreningens hus. I denna sal hölls de första filmvisningarna
redan hösten 1898 och 1906 blev lokalen permanent biografsalong under namnet Stora
Biografen. På båda sidor om scenen ses de kaminer med vilka man värmde salongen.
Foto omkring år 1900.

väntande publik. Dock blev man snart mer kräsen och krävde mer av
innehåll och kvalitet. Själv mindes Fröberg den tydliga tekniska
kvalitetshöjningen när det nya maskinrummet byggdes. Då ”blev bilderna
betydligt klarare – det eviga ”regnandet” hade försvunnit”.

Att vintertid hålla värmen i den stora salongen med två kaminer som
värmekälla kan ha varit svårt. Förhållandena kom dock att förbättras då
man installerade centralvärme år 1916 då kaminerna kom att ersättas av
radiatorer. Två år därefter inköpte föreningen dessutom ett eget
filmmaskineri efter att ha hyrt utrustning sedan premiären.

Under en lång följd av år kom biografverksamheten att ge god
ekonomisk avkastning som kunde användas för att finansiera delar av
arbetareföreningens övriga verksamhet. Redan första hela verksamhets-
året, 1907, var omsättningen nära 11.000 kronor varav 2.200 var vinst.
Ett tiotal år senare hade den årliga vinsten stigit till omkring 8.600 kronor.
Delar av överskotten användes till direkt välgörande ändamål såsom
gåvor till Fattigvårdsföreningen och till ”fattiga barns beklädnad”.

Den första revolutionerande förändringen sedan starten av verk-
samheten kom år 1930. Ljudfilmen hade gjort sitt genombrott och
Arbetareföreningen investerade i ett ”fullt modernt maskineri för
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Affisch från Stora Biografen tryckt på CW
Carlssons tryckeri år 1921.

tonfilm”. När den första ljud-
filmen skulle visas var det ett
för Vänersborg särskilt
passande val – ”Fridas visor”.
För de flesta var detta en fan-
tastisk upplevelse – men
pianisten Helga Hildebrand
sörjde. När hon spelat vid den
sista stumf ilms-föreställ-
ningen, ”Tjänare Chaplin – ett
lustspel i 8 akter”, skrev hon
sorg-tyngd; ”Ibland har jag ju
kunnat spela ut hela min själ
hela min ärvda, av Gud
nedlagda begåvning – i en
vacker film, ibland, när det
varit en ”skämt”-film, har jag
kanske kommit till korta.
Men, alltid har jag gjort
 – eller sökt göra – mitt bästa.
Det hoppas jag ni både veta
och tro… jag har gråtit bittert
i kväll, kanske sista gången i
mitt  liv  som  jag  spelade  å
min så kära Bio”.

Premiären för ”Fridas visor”, måndagen 27 oktober 1930, gav stoff
till en av lokaltidningens längre insändare. Den något upprörde
insändarskribenten irriterade sig över att man inte valt att spela in
utomhusscenerna i Vänersborg där Birger Sjöberg hämtat stora delar av
sin inspiration till visorna. Dessutom skulle flera av interiörerna varit
allt för moderna för att passa in i det tidiga 1900-tal där visorna utspelar
sig. Däremot fick ljudet och musiken högsta betyg. Insändarskribenten
blev så till den grad rörd att han nästan ”fick ta till lipen ibland”.

Efter en renovering av biografsalongen och troligen även maskin-
rummet 1936 kom den stora ombyggnaden av hela biografen med foajé
år 1945. För den genomgripande omdaningen svarade civilingenjören
Ture Örtenblad och göteborgskonstnären Joël Mila, född Mattsson,
(1895-1985). Byggmästare för renoveringen var Erik Lind medan
måleriarbetena utfördes av målarmästare O. Danielsson. I samband med
ombyggnaden inköptes även ett nytt maskineri från Zeiss Svenska AB.

h'~Il~~=..."p-,- .............. -. .... _"'---
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Ännu i dag bär Stora Biografen sin huvudsakliga prägel av denna
renovering där Milas ridå, väggmålning och blästrade fönsterdekor
pryder lokalerna. När lokaltidningen ELA:s utsände reporter inför
nypremiären 1945 inspekterat den nya inredningen kunde man nästa
dag läsa följande omdöme; ”Där har blivit gentilt värre…. Metamorfosen
möter ögat redan vid yttre entrén, som helt och hållet gjorts om och nu
ter sig synnerligen inbjudande och ny, smakfull baldakin samt lockande
text- och skyltskåp. Och stiger man sedan in i hallen inställa sig nya,
angenäma överraskningar. Hallen var visserligen inte alls oäven förut,
men måste nu betraktas som verkligt pampig… Hallen har vidare försetts
med blästrade fönster mot gatan och på den nyskapande väggen mot
salongen har göteborgskonstnären Joël Mila låtit sin glada fantasi spela
för fullt. Gud vet vad målningen skall föreställa – det vet han nog inte
ens själv – men så mycket får man i alla fall klart för sig att det hela är
en rent rytmisk historiemålning, ett drömlandskap, något av surrealism,
och väggen verkar brilliant. Så mycket kan vi då komma överens om”.
Flera biografer runt om i landet kom att använda konstnären Mila för
utsmyckningar, bland annat i Tidaholm, Malmö och Karlskoga.

Lördagen den 15 september 1945 hölls en pampig invigningsfest i de
nya lokalerna med ett 60-tal inbjudna gäster, däribland stadsfullmäktiges
ordförande Oscar Andersson och den gamle rådmannen Jonas Wallin.
Biografägarförbundets styrelserepresentant gav den nya biografen sina
lovord och menade ”att Stora Biografen nu inte bara vore med utan före
sin tid”. Premiärvisningen hölls två dagar senare då färgfilmen ”Med
List och Lust” med Deanna Durbin i huvudrollen visades för fullsatt
salong.

Tio år efter det att Örtenblad och Mila satt sin prägel på Stora
Biografen skedde nästa större förändring då man installerade
cinemascope - ett bredare filmformat som gav en bild i proportionerna
1:2,3. Detta innebar att man fick bredda filmduken. Nu, vid 1950-talets
mitt, var  också  antalet  biografer  större  än någonsin i landet – omkring
2 500 stycken. Inom kort skulle dock Televisionen göra entré och
därigenom kom biograferna att få en svår konkurrent.

Trots att 1945-års renovering ännu dominerar Stora Biografen gjordes
vissa mindre renoveringar under de följande årtiondena. År 1959
inköptes ett nytt filmmaskineri, i mitten av 1960-talet renoverades delar
av lokalerna och omkring 20 år senare fick bakre parkett nya stolar. I
början av 1990-talet installerade man ett nytt ljudsystem.

Lönsamheten för biografverksamheten var dock under flera år i
minskande varför Arbetareföreningen tvingades upphöra med reguljära
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filmvisningar år 1994. Nio år senare, 2003, upplöstes Arbetareföreningen
efter 122 verksamma år. Byggnaden, med Stora Biografen, hade redan
tidigare sålts till Vänersborgs kommun och föreningen hade de sista
åren varit hyresgäster i sina gamla lokaler. Efter en längre debatt om
byggnadens framtid såldes densamma av Vänersborgs kommun till en
privatperson, Daniel Gustafsson, i mars år 2003. Glädjande nog har
biografverksamheten fortsatt i form av skolbio, filmstudiovisningar och
en och annan övrig filmvisning. Sedan Vänersborgsområdet under senare
år blivit plats för ett flertal filmproduktioner har Stora Biografen även
nyttjats av filmbolag vilka under produktionerna använt biografen för
att studera nya tagningar. Gustafsson har planer på fortsatta filmvisningar
i Stora Biografen samt öppnande av café i byggnaden. Därför kan Stora
Biografen, med hopp om fortsatt verksamhet, i oktober 2006 fira 100 år
och är därmed, näst Saga i Kalmar, landets äldsta biograf. Räknar man
med premiärvisningen hösten 1898 kan troligen ingen lokal i landet
uppvisa en så lång historia av filmförevisningar.

Källor

Tryckta källor
Furuberg, Kjell, Svenska biografer. Stockholm 2001.

Fröberg, Gösta, Tidiga barndomsminnen, Ur: Vänersborgs Söners Gilles

årsskrift 1974. Vänersborg 1974.
Lindström, Lars, Filmens första femton år 1895-1910. Filmmuseet i

Kristianstad. Kristianstad 1987.
Vänersborgs Arbetareförening 1881-1921. Vänersborg 1921.
Vänersborgs Arbetareförening 1881-1931. Vänersborg 1931.
Vänersborgs Arbetareförenings styrelse- och revisionsberättelser 1907,

1909 och 1918. Vänersborg 1908, 1910 samt 1919.



69

Peter Johansson, född i Vänersborg 1963.
Chef för Kulturlagret-Vänersborgs museum.

Tidningar
Tidning för Wenersborgs Stad och Län. (Vänersborg).
Elfsborgs Läns Annonsblad. Nyhets- och annonsblad för Elfsborgs län.
(Vänersborg).

Arkiv
Vänersborgs Arbetareförenings arkiv. (Folkrörelsernas Arkiv i
Vänersborg).

Bildredigering: Ola Erikson.



70



71

Bertrand Hybennet Kahn
Urmakarsonen från Vänersborg

som blev hovtandläkare hos
shahen av Persien

av Peter Johansson

Under 1800-talets senare hälft sökte sig en strid ström av emigranter
från Sverige i en omfattning som saknar motstycke i vårt lands historia.
Merparten av dessa emigranter hade Nordamerika som mål för sin resa
och deras öden blev i de flesta fall anonyma. Några vann den lycka de
sökte. I vissa fall överträffades kanske också deras vildaste drömmar av
den karriär de gjorde i det nya landet. För många andra blev inte
emigrationen lösningen på de problem man försökte lämna bakom sig.
Likt de flesta orter i landet dränerades också Vänersborg på invånare
som valde att bryta upp och följa emigrantströmmen. Några få valde att
resa söder ut i stället för åt väster. För en handfull av dessa Vänersborgare
väntade en äventyrsfylld framtid i Afrika där de valde Sydafrika,
Sydvästafrika (Namibia) och Kongo som arbetsfält. Flera av dessa
äventyrare, handelsmän, upptäckare och zoologer har på olika sätt fått
sin livsgärning dokumenterad och några av namnen klingar kanske ännu
välbekant; Charles John Andersson, Axel W Eriksson, Axel Wedberg,
Gottfrid Schagerström med flera.

En man i samma generation av emigranter föddes i Vänersborg 1846
men kom redan som barn att lämna födelsestaden för Göteborg. När
han några år senare valde att också lämna Sverige gick hans resa öster
ut. Hans namn var Bertrand Hybennet och hans emigrantöde hör till ett
av de märkligare.

Släkten Hybennet (stavningen varierar) räknar sitt ursprung från en
vallonfamilj vilken invandrade till Sverige under tidigt 1600-tal. Under
flera generationer fann man sin utkomst som hjulmakare vid uppländska
bruk eller genom att göra en militär karriär. En sentida ättling var Carl
Johan Oscar Hybennet som föddes i Göteborg 1816 och som kom att
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bryta släkttraditionen genom att utbilda sig till urmakare. Efter det att
han ingått äktenskap med Anna Lovisa Lundgren (1815-1857) flyttade
makarna en tid till Rommeled.

År 1844 avled urmakaren Anders Zetterberg (1791-1844) i Vänersborg
vilket gav plats för en ny urmakare att etablera sig på orten. Hybennet
såg möjligheten och flyttade samma år till Vänersborg. Med titeln
”urfabrikör” slog han sig först ner på Kronogatan varefter han flyttade
till skeppare Kihlmans hus i hörnet av Residens- och Sundsgatan. Under
de få år familjen bodde i Vänersborg födde Anna Lovisa två söner; Jarl
Agnatyr Napoleon 1844 och så Bertrand Baptist Ansgarius år 1846.

Redan året efter Bertrands födelse flyttade Hybennet med sin familj
till Lidköping där han bytte yrkesbana - från urmakare till tandläkare.
Efter avlagd tandläkarexamen, år 1851, flyttade Hybennet åter till
födelsestaden Göteborg. Familjen hade nu utökats med sönerna Knut
Robert Maximilian ”Max” (1848) samt Hampus Hugo Herbert (1850).
Även om Hybennet från nu hade sin mottagning i Göteborg verkade
han också som ambulerande tandläkare och besökte som sådan även
Vänersborg. Under ett antal dagar  höll han mottagning i handlare
Anderssons hus i hörnet av Kungs- och Residensgatan, där besökarna
inte bara kunde få tänder utdragna utan även löständer insatta.

Den näst äldste sonen, Bertrand, valde att gå i sin faders fotspår och
började redan som 14-åring att praktisera på dennes mottagning. År

Carl Johan Oscar Hybennet (1816-1873) förde tidvis en ambulerande tandläkarpraktik.
I augusti 1855 gästade han Vänersborg och annonserade i lokaltidningen Tidning för
Wenersborgs Stad och Län.
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1865 reste Bertrand Hybennet till Tyskland för att fortsätta sina
tandläkarstudier och två år senare flyttade han till Paris för ytterligare
praktik. Där kom han att hamna mitt i stridslinjen under det fransk-
tyska kriget och vistades 1870-71 i det brinnande och belägrade Paris
där han gick i fransmännens tjänst som sjukvårdare.

Året efter freden, 1872, var den persiske shahens livmedikus,
fransmannen Joseph Tholozan, på besök i Paris där han sammanträffade
med Bertrand Hybennet. Tholozan noterade den unge svenskens
kvaliteter och mötet kom att öppna en oanad karriärmöjlighet för
Bertrand. Den persiske shahen Nasr-ed-din (1826-1896) var i behov av
en hovtandläkare med modern västerländsk kompetens och av Tholozan
fick nu Bertrand frågan om han ville fylla detta behov vid det persiska
hovet. Förmodligen tackade Bertrand ja i det närmaste omgående för
redan samma år packade han sina väskor med alla för sitt yrke
nödvändiga verktyg och redskap och påbörjade resan till konungarnas
konung – shah Nasr-ed-din.

Väl på plats i den persiska huvudstaden Teheran kom Bertrand
Hybennet, bördig från Vänersborg, mycket snart att vinna shahens
förtroende. Man skall då ha i åtanke att shahen levde med sitt hov i ett
elfenbenstorn omgiven av gränslöst överflöd där möjligheten för vanliga
undersåtar att möta eller ens se sin härskare var ytterst begränsad.

Nasr-ed-din var mycket intresserad av västeuropeisk kultur och
vetenskap, ämnen där Bertrand Hybennet delvis kunde vara en källa till
kunskap. Till shahens museum hade han bland annat förmedlat ett flertal
bilder visande svensk natur, svenska bilderböcker samt mineraler och
bergartsprov hämtade ur polarforskaren Adolf Eriks Nordenskiölds
(1832-1901) geologiska samlingar på Riksmuseum i Stockholm.

Om Bertrand försökte göra sitt gamla hemland känt i Persien genom
samlingarna i shahens museum ville han omvänt göra den persiska
kulturen känd i Sverige. Redan på 1880-talet skänkte han därför
samlingar av persiska konstföremål till Göteborgs museum. Samlingarna
var rika och omfattade keramik, textilier, metallarbeten, vapen,
teaterdräkter, glas med mera. Föremålen, vilka var såväl gåvor till
Bertrand som egna inköp, var till stor del samtida.

Som livtandläkare var det Bertrands uppgift att också följa shahen på
flera av dennes resor. Årligen återkommande var shahens månadslånga
sommartur till bergstrakterna i Elburs. Med hela sitt hov i följe flydde
shahen den pressande sommarvärmen i huvudstaden till de svalare
bergen. När det kungliga följet drog fram längs bergspassen var det att
likna vid en här på marsch med hundratals människor, pack- och riddjur
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Shahens hov på resa i bergstrakterna i Elburs. Under dessa månadslånga resor följde
alltid Bertrand Hybennet sin uppdragsgivare.
Teckning av Sven Hedin.
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i följet. När man slog läger byggdes i det närmaste en hel stad upp av
drygt 300 tält.

Genom resorna blev Bertrand Hybennet ett känt namn i stora delar
av Persien. Även om naturligtvis shahens tandvård prioriterades fanns
tid över till andra patienter ur de mest skilda samhällsklasser. Bland
annat sägs patienterna ofta ha köat utanför Hybennets praktik i Teheran.
Bertrand kom även att skriva in sig i den persiska läkarhistorien genom
att han utgav den första boken i tandvård på persiska språket.

I Sverige kom Bertrand Hybennets verksamhet i det fjärran Persien
att bli känd för en bredare samtida publik genom upptäcktsresanden
Sven Hedins (1865-1952) populära reseskildringar. Inte mindre än tre
gånger besökte Hedin Teheran och vid samtliga tillfällen mottogs han
med stor gästfrihet av Hybennet.

Första gången Sven Hedin besökte Persien var 1886. I den följande
reseskildringen, som för övrigt tillägnades Bertrand Hybennet, beskrev
Hedin hur han mottogs av Hybennet och hur denne visade Teheran och
presenterade honom för shahen. Hybennets hem finner Hedin smakfullt
och skriver; ”D:r Hybennet bebor ett litet trefligt hus i Teheran, omgifvet
af en förtjusande trädgård, som vid min ankomst just prunkade i en rik
och frisk vårgrönska. Framför verandan ligger en liten marmorbasin
med blänkande guldfiskar, men det praktfullaste är törnrosorna, som
här blomma i en för oss okänd fägring. Husets inre är lika smakfullt
som dess yttre. På golfven ligga persiska mattor i de härligaste mönster,
stolar och soffor äro klädda med österländska väfnader, i dörröppning-
arna hänga rika draperier; och matsalens väggar äro dolda af persiska
porslinsfat i alla regnbågens färger. Det är med ett ord ett hem, som
komfort i förening med en utsökt smak gjort till det trefligaste man kan
tänka sig”.

Hedin lämnade Teheran för några veckors forskningsresor, bland annat
till Bagdad. När han återkom gjorde han det i ett eländigt tillstånd.
Kläderna var slitna, han var smutsig och mycket trött. Detta var inte att
undra på då den sista etappen inneburit 55 timmars oavbruten ritt på
totalt 9 hästar. Hedin gick direkt till landsmannens hem där han blev väl
mottagen även om Hybennet studsade till vid åsynen av Hedin och sade
att denne ”blifvit ynkligt mager och mörkbrun som en hindu”. Under de
två månader Hedin varit på resa hade Hybennets trädgård fått en ny
skepnad: ”Den lilla trädgården framför Hybennets hus var nu klädd i en
helt annan skrud, än då jag lämnade den för två månader sedan.
Törnrosorna stodo i full blomma, syrenerna hängde i doftande klasar
och allén i trädgårdens midt hade slagit ut i den rikaste grönska, bildande
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ett för solstrålarna ogenomträngligt hvalf öfver vägen. Sjelfva huset hade
äfven undgått förändringar: det var hvitrappadt och repareradt, och fyra
kolonner uppburo nu balkongen”.

Den 9 juli lämnade Hedin Teheran. Samma dag gjorde sig även
Hybennet resklar för att följa shahen på en tre månaders lustresa i landet.
Om avskedet från sin landsman skriver Hedin: ”Jag tog därför farväl af
den älskade doktorn och hans hustru, tackade dem för den
utomordentliga gästfrihet de visat mig, och icke utan rörelse skildes vi

Bertrand Hybennet iförd persisk uniform beklädd med såväl svenska
som persiska ordenstecken.
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åt, då postkarlen kom med hästarna, och jag satte upp för att ännu en
gång, den sista, rida ut genom den lilla täcka trädgården med dess friska
syrener och doftande rosor”. Hybennets hustru som Hedin här skriver
om var fransyskan Emelie Philoméne Grux. Efter hennes död 1901 gifte
Hybennet om sig med holländskan Josina Margaretha Rijkom.

Vid ytterligare två tillfällen gästade Sven Hedin Bertrand Hybennet;
år 1890 då Hedin ingick i den ambassad Oscar II sänt som ett svenskt
statsbesök till Persien samt vid nyåret 1905-06 på Hedins väg till Indien.

När Oscar II:s utsända ambassad besökte Persien 1890 medförde de,
på kungens uppdrag, Vasaorden vilken tilldelades Bertrand Hybennet.
Än större hedersbetygelser skulle Bertrand få av den Persiske monarken.
Av denne gavs Bertrand generals titel, förärades Storkorset av Persiens
Lejon och Solorden samt upphöjdes till adligt stånd. Det sista innebar
att han kunde lägga titeln Kahn till sitt namn.

Under sin tid i Persien besökte Bertrand hemlandet endast tre gånger.
Vid återresan från besöket 1889 medföljde den yngre brodern Max,
som också denne utbildat sig till tandläkare. Max Hybennet kom att
assistera sin bror på tandläkarpraktiken i Teheran men på grund av
sviktande hälsa tvingades han resa tillbaka till Sverige redan efter fem
år.

Bertrand Hybennets tid i Persien sammanföll med tilltagande
inrikespolitiska oroligheter och vid ett flertal tillfällen utbröt blodiga
upplopp. I många fall var våldsamheterna protester mot shahens
slösaktiga hovliv och vad som uppfattades som hans eftergivenhet mot
ryska och västeuropeiska intressen i landet. År 1896 mördades Nasr-
ed-din och efterträddes av sin son Muzaffar-ed-din (1856-1907).
Protesterna fortsatte att växa även under den nye shahens styre vilket
tvingade fram en mer liberal konstitution 1906. Året därpå avled
Muzaffar-ed-din och Bertrand Hybennet valde då att avsluta sin 35-
åriga tjänstgöring vid det persiska hovet.

Bertrand Hybennet återflyttade till Sverige där han slog sig ner i
Göteborg. Efter alla åren i Persien hade han dock svårt att klara det
svenska klimatet. På grund av en sviktande hälsa flyttade Bertrand
Hybennet år 1914 till Montmorency utanför Paris där han också avslutade
sitt händelserika liv 1931 – ett liv som börjat 85 år tidigare i ett
urmakarhem i Vänersborg.

Bertrand Hybennets rika samlingar av persiskt konsthantverk finns i
dag på Världskulturmuseet i Göteborg. År 2006 visades samlingarna
för första gången i Bertrands födelsestad Vänersborg i utställningen Spår
av Persien på Vänersborgs museum.
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Georg Nyström – järnhandlaren som
blev rikskänd genom Birger Sjöberg

av Arne Kärvling

Telegram. Från Ramlösa.
Grosshandlaren Georg Nyström Venersborg.

”En gammal kännare af jern och färg,
som fordom med grandessa sålt tapeter,
vill önska lycka, stor som halleberg,
och utaf glädje
allt hvad glädje heter

Birger Sjöberg ”

Ovanstående  telegram fick Järnhandlanden Anders Georg Nyström i
Vänersborg motta i anledning av sin 50:e födelsedag den 2 oktober 1924.
Han blev överraskad och glad över detta och hans namn var också för
alltid knutet till den folkkäre skalden och författaren.

- Jag förstod, när jag växte upp, att min far satte stort värde på tele-
grammet, säger sonen ingenjör Karl-Fredrik Nyström. Jag själv föddes
några år senare och kände inte skalden över huvud taget, men jag förstod
att min far tyckte det var roligt att bli ihågkommen på detta sätt. Inom
familjens stora bekantskapskrets talade man ibland om Sjöberg, om hans
olika verk och om hans skämtlynne. Det talades också en hel del om
honom man och man emellan i Vänersborg. Så jag kan ju det mesta om
Sjöberg ändå.

Georg Nyström blev med åren väl känd och respekterad i Vänersborg
och regionen som en betydande och skicklig affärsman. Detta var också
grunden till att han blev förknippad med skalden och väckte intresse
hos litteraturforskare: Han hade nämligen Birger Sjöberg anställd i sin
rörelse några år med början i maj1903!
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När Sjöberg sade upp sin anställning skrev Georg Nyström följande
betyg:

” Biträdet Birger Sjöberg har varit anställd i undertecknads affär (särskilt
i färg- och tapethandeln) från den 23 maj 1903 till den 18 april 1906,
afflyttar nu på egen begäran, och lemnas honom härmed det välförtjenta
vitsordet att hafva varit ärlig, arbetsam och ordentlig, samt städse iakttagit
ett utmärkt hedrande uppförande och alltid utfört sitt arbete till min
fulla belåtenhet. Birger Sjöberg rekommenderas en och hvar fördel-
aktigast.
Venersborg den 5 Maj 1906. Georg Nyström.

- Min far skulle inte ha skrivit det här betyget om han inte menade vad
han sade, förklarar Karl-Fredrik Nyström. Så visst var han nöjd med
Sjöberg. Men jag vet också att han var irriterad  på honom ibland. Den
unge expediten hade nämligen för vana att härma en del kunder när de

Georg Nyström



81

avslutat sina köp och var på väg ut ur affären. Ibland var han säkert så
snabb att kunden också hann uppfatta de grimaser som han gjorde. Och
det var naturligtvis inte det bästa sättet att dra till sig och behålla kunder!

Status vara järnhandlare
Betyget ger en intressant inblick i dåtidens sätt att värdera olika
arbetsinsatser. Nyströms rörelse omfattade flera varugrupper där
järnhandeln och färg-tapethandeln var separerade från varandra. Det
var högre status att arbeta i järnhandeln än att sälja färg! Detta var också
förklaringen till att Georg Nyström själv föredrog att kalla sig
Järnhandlande i stället för Grosshandlare – som en del kallade honom.

Georg Nyström var en synnerligen duktig affärsman, som snabbt
arbetade upp sin rörelse till  att  omfatta kunder inte bara inom
Vänersborgsregionen utan som också hade kunder långt uppe i  Dalsland.
Hans fader var bagarmästaren Johan Fredrik Nyström, född i Vassända
Naglum den 25 november 1836, död 2 april 1905, och som hade sin
rörelse i fastigheten Drottninggatan 22.

Karl-Fredrik Nyström
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– Min farfar förklarade för sina söner att han skulle acceptera deras
olika yrkesval med ett enda undantag – de fick inte bli bagare! Det
berättar sonsonen Karl-Fredrik, som förtydligar: -   Han visste ju av
egen erfarenhet att det bland annat gällde att hantera mjölsäckar på 100
kilo i bageriet och att man måste börja mitt i natten för att hinna med
brödet till alla kunderna. Det hade slitit hårt på honom själv och han
ville inte att sönerna skulle utsättas för samma påfrestningar  som han
själv hade genomgått. Hans egen största kund var förresten fängelset i
Vänersborg, där internerna var många. Och sönerna, de gjorde som
fadern ville, de valde andra yrken.

Farfadern skollärare
- Jag vet inte så mycket om den utbildning som min far fick, men
förutsätter att han fick de grundläggande kunskaperna  av farfadern
Lars Nyström, säger Karl-Fredrik. Denne var korpral, med soldatnamnet
Kant, skollärare och kyrkvaktare. Förmodligen kan man jämföra min
fars skolgång med folkskolans.

- Grunden för hans senare utveckling till affärsman lades sannolikt under
värnplikten i Karlsborg, där han genomgick förvaltningsskolan och
utbildades till förvaltare. Allt talar för att däri ingick utbildning i
bokföring och övrigt kontorsarbete. Senare tillägnade han sig också
språkkunskaper.

Birger Sjöberg som försäljare av tapeter.
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Efter fullgjord militärtjänst beslutade sig unge Georg för att arbeta inom
järnvarubranschen, som på den tiden krävde ingående praktik och studier.
Han fick anställning i Lefwerts Järnhandel vid Kungsgatan 5 i
Vänersborg (där förresten Sjöbergs Frida arbetade) under tiden juni 1890
– januari 1895, arbetade sedan i Lundquists Järnhandel i Uddevalla och
slutligen i Hedenbergs Järnhandel i Göteborg. Därefter återvände han
till hemstaden Vänersborg.

Georg var nu 29 år, väl förberedd för att ta ansvar för ett eget företag i
branschen. Han anställdes först som föreståndare för Jern-, tapet- och
färghandeln vid Drottninggatan 8 i Vänersborg, och den 1 maj år 1903
övertog han denna rörelse från ägaren kamreraren Ossian Lindqvist.
Det var fadern Johan Fredrik som gjorde detta möjligt genom att skänka
sonen   5.000 kronor – ett betydande belopp på den tiden. Nu hade
Georg inte bara det totala ansvaret för det löpande arbetet, det stod honom
dessutom fritt att besluta om företagets framtida utveckling. Det skulle
ganska snart visa sig vara en god satsning som fadern hade gjort!

Själva affären bestod av två butiker, en för järnhandeln och en för färg
och tapeter. Georg arbetade hårt för att utöka det geografiska verk-

Butikens fasad vid Drottninggatan 8. Det fanns två avdelningar – en för järnhandeln
och vapen och en för tapeter och färger. På bildens ses delar av personalen.
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samhetsområdet och de närmaste åren kunde han notera stora framgångar
i Dalsland. Många bönder, även uppe i mellersta delen av landskapet,
blev fasta kunder. Rörelsen inrymdes i två lokaler, en för järnhandeln
och en för färg och tapeter. Ett tiotal personer var anställda, och såväl
hustru som svägerska deltog i arbetet. Några år senare anslöt sig också
brodern Rickard. Denne hade valt att gå till sjöss och arbetade som
eldare i några år för att senare utbilda sig till maskinist. Han gick slutligen

När Birger Sjöberg slutade hos Georg Nyström i maj 1906 fick han
ovanstående betyg  - utskrivet av chefen Nyström. Ett bra betyg.
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i land för gott, och efter tiden hos Georg övertog han en färghandel i
Vänersborg.

Gevär, tapeter och bensin
I samma takt som framgångarna kom utökades sortimentet och lokalerna
blev alltför små. År 1917 köpte Georg Nyström därför fastigheten
Drottninggatan 6, där bland annat hade inrymts en speceriaffär i stora
lokaler, en större bostadsvåning och betydande förrådslokaler i separata
byggnader. Där fanns också ett stort område för parkering av böndernas
hästar. En genomgripande renovering och ombyggnad företogs, och
slutligen kunde ”nya” Georg Nyström Järn-,Färg-,Tapet- och Kruthandel,
som företaget numera hette, ta emot kunderna i  nya lokaler. Lägenheten
övertog familjen.

Vid den här tiden fanns inga lagar och förordningar som detaljreglerade
handeln med jaktvapen och ammunition, så i ett skyltfönster kunde man
se rader av olika gevär medan i ett annat visades hushålls- och andra
järnvaror, eller tapeter och färger. Kol och koks levererades också liksom
bensin. För att lagra bensin gällde att det skulle finnas säkra lokaler och
därför köpte Nyström tomten nr 549 om 1.547 kvm i kv Kransen med
adress Residensgatan 36. Här byggde han en bensinkällare, varifrån han
hämtade bensin för försäljning i affären. Tomten såldes senare till Johan
August Petrè för 2.250 kronor med tillträde 5 oktober 1912. I avtalet
ingick att Nyström kostnadsfritt skulle få använda bensinkällaren under
25 års tid.
Nyström ägde också ett krutförråd i Dalsland, troligen beläget någonstans
på hans  jaktmarker i Näverdraget.

I det här sammanhanget förtjänar nämnas, att vapen-skytteintresset
tydligen har gått i arv till sonen Karl-Fredrik. Han har nämligen varit en
ivrig samlare av vapen och trots att han gjort sig av med delar av
samlingen återstår en del fina exemplar.  – Ja, jag har varit och är
fortfarande intresserad, säger Karl-Fredrik. Jag är även medlem i
pistolskytteklubben och det är inte alltför länge sedan som jag
tävlingssköt.

En utomordentligt omfattande samling av handlingar gällande
fastighetsaffärer, vänersborgiana och annat finns noggrant bevarad,
liksom åtskilliga fotoalbum med bilder från gamla Vänersborg. Han var
tidigt intresserad av fotografering, vilket innebär att han också har en
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del väl bevarade gamla kameror. Experter har mycket att hämta i hemmet
vid Residensgatan intill Skräckleparken.

Järnhandlanden Georg Nyström hade av egen kraft skapat ett stort och
framgångsrikt företag. Han var väl känd och uppskattad i Vänersborg
och regionen. Det låg emellertid inte för honom att yvas över
framgångarna, och han hade inget behov av att visa sig duktig. Han
engagerade sig inte i politik eller kommunala värv. Dock – han möttes
av stor respekt och man lyssnade noga på vad han hade att säga i olika
avseenden. På så sätt utövade han inflytande. Han var hög frimurare
och medlem i Par Bricole och umgicks med sina många vänner.

Personlig tragedi
Var allt positivt i arbetslivet, var det tyvärr inte alltid så i privatlivet.
Georg Nyströms förste son drabbades av svår sockersjuka, och trots att
han periodvis vårdades av de bästa bland specialister – bland andra på
Rikshospitalet i Köpenhamn - gick han bort år 1926 vid 10 års ålder.
Fem år senare sålde Nyström företaget till Mårten Andersson.

- Jag föddes ju först den 24 november 1928, säger Karl-Fredrik Nyström,
och därför var det naturligt för min far att sälja företaget. Han kunde
rimligen inte vänta på att det skulle bli möjligt för mig att ta över.

Georg Nyström var alltså en vad vi nuförtiden kallar ”kändis” i Väners-
borg-Dal-området genom sina egna framgångsrika arbetsinsatser. I
Sverige är han känd för att ha anställt Birger Sjöberg i sin Järnhandel!

Arne Kärvling, född 1926 i Trollhättan, uppväxt i Säffle.
Journalist sedan 1949; verksam som sådan i Vänersborg
sedan 1954.
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Årskrönika 2005

I Jules Vernes berättelse ”Jorden runt på åttio dagar” trodde huvud-
personen Phileas Fogg först att han missat vadslagningen om att  klara
resan på åttio dagar eftersom han kom en dag för sent tillbaka till London.
Men när han sedan kom på att han tjänat ett dygn genom att resa medsols
runt jorden visade det sig att han klarat vadet. Lika lycklig som Fogg
blev vid denna upptäckt, lika förtvivlad blev vår ålderman när det gick
upp för honom att han förlorade 9 timmar på sin motsols hemresa från
USA för precis ett år sedan och därmed missade Gillets nittionionde
högtidsstämma.
Himlakropparnas nyckfullhet kan möjligen skapa en krusning av oro
på vårt stabila gilles basorganisation, men icke mer. Starkt o stadigt
fördes istället klubban av andre ålderman Göran Ahlin som ledsagade
oss genom paragrafer och utmärkelser. Han introducerade också den
gudabenådade naturfotografen Jan Uddén som höll de naturälskande
gillebröderna fångna med sina fantastiska bilder av fjärilars liv och
kärlekshistorier.

Till Gillets musikarrangemang dagen efter var Stig Larsson dock på
plats och kunde med sedvanlig bravur dela ut Elis Ullman-stipendierna.
Dessa tillföll i år Kira Lankinen, orgel och Jan Gorrie, trumpet. Som
traditionen bjuder inramades denna musikfest av framträdanden från
vår eminenta musikskola.
Vänersborgs ambition att befästa staden som musikaliskt centrum har
ytterligare stärkts. Inom något år har vi en unik orkesterutbildning på
Birger Sjöbergsgymnasiet och målsättningen för kommunstyrelsen är
att skapa ett högskolecentrum för musik här. Då kanske vi kan locka
tillbaka Ulrich Kaatz som efter tjugo år som en av förgrundsgestalterna
i stadens musikliv nu fått en professur i Stuttgart.

Ett ord som vi tidigare aldrig uttalat kom på var man läppar under det
gångna året: TSUNAMI. En av de största naturkatastrofer som skådats
drabbade länderna runt indiska oceanen. Ett jordskalv under havet
skapade en gigantisk flodvåg som drog in och utplånade allt liv flera
kilometer in från kusterna. Mer än en kvarts miljon människor fick sätta
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livet till. Bland dessa var över fem hundra svenskar som firade
julledigheten i semesterparadiset Thailand.

Bara någon vecka senare drog Gudrun in över Sydsverige och skapade
oreda, panik och ekonomisk katastrof. Av rubriker att döma kunde man
tro att det var den förra vänsterpartiledaren som varit i farten igen men
det var om möjligt värre. Gudrun var namnet som gavs åt den orkan
som på några timmar fällde åttio miljoner kubikmeter skog i Småland
och Skåne. Tusentals smålänningar blev utan ström i månader och flera
personer omkom i samband med röjningsarbetet. I vårt närområde
inskränkte sig katastrofen till några knäckta julgranar.

Den andra Gudrun, ja Schyman alltså, vår förra vänsterledare, har startat
en egen vågrörelse i form av ett nytt politiskt parti, FI, feministiskt
initiativ. Hur denna våg kommer att drabba oss är för tidigt att uttala sig
om. Det är dock en varm rekommendation till de politiker som fejkar
medlemslistor, som SSU beslagits med, eller som låter sig krönas med
politiska mutor, som den doktorshatt Göran Persson mottog från av
Örebro universitet, ja, dessa politiker bör ha en rejäl flytväst när vågen
växer.

Att vaska fram de viktigaste händelserna i vår stad under året som gått
har komplicerats av att vår lokaltidning ELA slagit ihop sitt
bevakningsområde med TT, Trollhättans Tidning. Det nya husorganet
kallar sig för ttela vilket skapat lite artikulatoriska problem. Att sätta ela
först, elatt alltså, vilket varit naturligt och önskvärt, hade skapat
förväxlingsproblem med israelitiska kuststaden Eilat och det hade heller
inte varit bra.

Naturkatastrofer, krig och terrordåd till trots så har ändå den nya
tidningen förbrukat mest trycksvärta under det gångna året för att
beskriva händelseutvecklingen för Strömmarn. Alltifrån hot om att
bojkotta Kvantum, som köpt fastigheten för att göra parkeringsplatser,
till högstämda dikter till träslottets ära, har publicerats och i skrivande
stund står det vattendränkta spektaklet kvar. Men närmare ett jämnande
med marken har Strömmarn aldrig varit.

Allians för tillväxt heter samarbetet mellan politiker i Trollhättan och
Vänersborg. Detta eklaterades i våras samtidigt som planen på
Vänersborg & co presenterades. När vi bara några dagar senare öppnade
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morgontidningen och såg att tvåstad ska bli en kommun så var det nog
många som fick morgonkaffet i vrångstrupen. Som väl var inträffade
detta första april, vilket räddade situationen denna gång. Men visst har
vi glädje av varandra. När Trollhättans stolthet Film i Väst slår nya rekord
med sjutton spelfilmer och två TV-serier på ett år säljer räddningstjänsten
i Vänersborg låtsasregn och hyr ut brandmän och brandbilar för över en
kvarts miljon.

Hamnarna i Vänersborg och Trollhättan ska ersättas av en ny hamn i
Vargön enligt plan som Vänerhamn fastlagt. Förutom att vi slipper många
tunga transporter genom stadskärnan öppnar detta för ett nytt och
spännande utnyttjande av vassbottenområdet för handel och bostäder.
När nu Trollhättan av allt att döma blir av med sin bilindustri inom
några år, så är det en klok långsiktig planering för oss att göra Vänersborg
till bra boendealternativ även för dem som arbetar i Göteborg med
omnejd. Den snart färdiga motorvägen från Båberg och dubbelspåret
till Göteborg gör vår vackra sjöstad till ett läckert alternativ för dem
som vill ha ett boende vid havet.
X-2000 som i augusti startade en redan framgångsrik linje med direkttåg
till Stockholm är också en viktig ingrediens för att göra Lilla Paris till
en attraktiv ”slow town”, ett uttryck som innebär att vi optimerar viktiga
vällevnadsfaktorer som boende, barnomsorg, äldreboende och
infrastruktur. Uttrycket skapade en uppslitande politikerdebatt när det
introducerades eftersom man var oense om definitionen.
Planer på en bandyarena med tak tar allt fastare form. Visst vore det en
makalös grej för oss att få den första inomhusarenan i södra Sverige.
Samtidigt som det känns svårt att gå in och se på bandy de där
emotståndligt vackra vintersöndagarna som ändå förekommer emellanåt.
Kanske kan vi få en arena cabriolet? Sedan är det de där med köpstad
vid bandyplan. Det låter inte så lockande, men är väl en förutsättning
för att det ska gå ihop. Och oljeberget? Hur går det med det?
Den nyrustade och utvidgade tingsrätten i Vänersborg är invigd och
skall nu döma tjuvar och löskefolk även ifrån grannkommunen.
Ja, det är nog viktigt att rättsväsendet ses över ibland. En domare i själva
högsta domstolen fick behålla sitt jobb trots att han fälldes i en
sexköpsdom, medan en bonde från Dals-Ed fick sex månaders fängelse
då han sköt en varg som rev hans får.
Det är inte så lätt att vara polis alltid. I Trollhättan fick man rycka ut och
ta hand om två överförfriskade poliser på en krog i staden. Till all lycka
var detta två vanliga trollhätteleger som fått tag på riktiga polisuniformer.
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Nej, tacka vet jag plåtpoliser. Dom blir allt fler och anses vara en
huvudanledning till sänkta hastigheter och de stadigt sjunkande dödstalen
i trafiken. För att inte tala om polishundar. Nu har vi fått en sån till
Östragårdsanstalten för att få bukt med knarkhandeln där. Tänk ifall det
vore lika bra fart på centrumhandeln, då kanske vi slapp hotet om en
köpstad vid bandyarenan?

Våra manliga politiker har det allt tuffare. Inte nog med att damerna
bildar egna partier. Nu angrips våra gillebröder i kommunledningen för
att de talar för mycket i fullmäktige. Ljunggren vann statistiken med 57
inlägg. Men det är väl det de har betalt för våra politiker? Kan de
dessutom besluta om sina egna lönehöjningar; och även där vann
Ljunggren statistiken; så får de väl göra rätt för sig.

Vår riksdagspolitiker i Kd Ingemar Vänerlöv: skapade rubriker då en
kvinnlig kollega anklagade honom för att osynliggöra henne i
partigruppen, vilket, om det är sant, måsta skapa stor beundran för
Vänerlöv då förmågan att osynliggöra kräver ytterst goda kontakter med
den allra högsta makten, såvida Vänerlöv inte lärt sig tekniken av Harry
Potter vill säga.

Havsörnen har kommit tillbaka till Vänern efter att ha varit borta i över
100 år. Som enda naturliga fiende till Skarven är den välkommen inte
minst hos fiskare. Nu kan Gillebröderna skåda denna fågel från det
nyinvigda fågeltornet på Dalbobergen som skänkts av Lions. Därifrån
kan man också beskåda vår vackra stad som nu ska bli skådeplats för
Emma Hambergs första spelfilm. Denna flitiga och duktiga Blåsuttjej
har nu även beskrivit vuxenlivet i vår stad i sin nya roman ”Mossviken-
fruar”. Detta nya namn på Lilla Paris – Mossviken –  får vi väl ta med
jämnmod.
En annan flicka som kommer från rätt sida bron är Agnes Carlsson.
Denna fullfjädrade popstjärna som redan vid 16 års ålder fått så mycket
mediaexponering att det nog bara är Gillets egen Antikrunde-Knutsson
som kan tävla. Hittills är det många miljoner svenskar som sett henne
sjunga i tv-programmet Idol 2005 på bästa sändningstid. Och ännu är
inte denna musiktävling avgjord. Sen Arne Andersson har vi inte haft
en sådan rikskändis i underhållningsvärlden. Vad månne bliva av denna
talang?
Men Agnes må förlåta, så även alla världshändelser och naturkatastrofer
för det största som hänt Vänersborg under året som förflutit sedan förra
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högtidsstämman var när gillebröderna Larsson, Hagborg och Ericsson
hämtade fanan ur Konungens hand på Skansen under självaste
nationaldagen. Så stiliga representanter för vår stad inför miljoner och
åter miljoner svenskar som följde den första nationaldagshelgdagens
firande i TV. I många svenska hem stod man, sägs det, tårfyllda av
hänförelse framför apparaterna.

Jonas Karlsson på Lundblads billackering blev inte helt oväntat årets
företagare. Han byggde världens modernaste billackeringsverkstad 2003
och har idag 18 anställda. Gillebrodern P-O Ståhlberg har kämpat sig
till ett mästarbrev i plåtslageri och Sara Wennerberg har avlagt gesällbrev
som bagare.
Världens största passagerarplan för 840 passagerare har efter 109
miljarder i utvecklingskostnader gjort sin jungfrutur, medan Cabeco i
Vänersborg utvecklat världens första eldrivna traktor. Det största steget
på länge in i framtidens högteknologiska värld har  vänersborgarna tagit
genom självscanningen på Kvantum. Nu gäller det att hålla tungan rätt
i mun när man kryssar med sin laserpistol melan chips och grönsaksstånd
samtidigt som man ska hinna slänga ord åt alla bekanta, när man scannar
fredagstortillan på vår nu största sällskapsplats i kommunen.
Om rivningshotet mot Strömmarn känns som en ond dröm för de flesta
så är planen på upprustning av det gamla Riksbankshuset en lisa för
själen. Vi vet ju hur fint fängelset blev. För att inte tala om rondellen i
järnvägsbacken. Den invigdes av samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Bo Carlsson och pryds av Tage Andersens vackra
murgröneboll som Gillet skänkt kommunen. Inför vårt hundraårsfirande
har Gillet också investerat åttio tusen i en spännande och tjusig fontän i
gamla hamnkanalen. Den kastar en vattenstråle som kan bli ända upp
till 30 meter hög. Fontänen invigdes högtidligt med Vargöns Drillflickor,
som fick hela nyhetsbilden i ttela, varför tidningen gjorde en ny artikel
dagen därpå med bild på vår ålderman Stig Larsson och nämnde Bo
Carlsson framför fontänen. Var detta måhända ännu ett marknadstrix av
vår förslagne ålderman?

Till smäktande toner av förre gillekrönikören Håkan Lind firades en
flicka som likt våra kära Gillesystrar bara blir vackrare och vackrare ju
mer patina de får. Nu är det 50 år sedan Fridastatyn på Skräckland
avtäcktes och det lovvärda initiativet att fira henne togs av gillebrodern
Per Hedqvist.
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Vänersborgs ryttarförenings ungdomssektion är välförtjänta mottagare
av Gillets ungdomsstipendium. Föreningen har 460 medlemmar, varav
300 är under 20 år, och 90% är flickor.
Friidrotts-VM räddades av Kajsa Bergqvist och Carolina Klüfts
guldmedaljer i höjdhopp respektive sjukamp. Dessa säkra damer gjorde
som vanligt mer än vi kunde förvänta, särskilt som Kajsa ett år tidigare
smällt av en hälsena som spolierade hennes deltagande i OS. Att sedan
Anja Persson blev historisk när hon tog 3 medaljer i alpina VM och
dessutom vann världscupen har gjort att hela Idrottssverige fått följa
gillebrödernas gamla säkra recept nämligen att i alla lägen tryggt och i
största förtroende låta systrarna bana väg och tända framgångens
strålglans på det att en liten strimma måhända även kan falla på oss.
Vänersborg tog EM-brons i rullstols-VM genom Dan Wallman och
bröderna Daniel och Andreas Prytz blev svenska mästare i curling.
Bröderna tävlar visserligen för Härnösand, men satte ändå sina första
stenar i Vänersborg. Visst minns man stenarna där barn man lekt….

Årets sjukhusbibliotek finns på NÄL. Detta firades med vinröda
marsipantårtor samtidigt som operationerna fick ställas in pga. sjukdom.
Det kan låta märkligt, men det var den nya vinterkräksjukan som satte
käppar i hjulen. I år har vi också fått lära oss en ny åkomma, nämligen
fågelinfluensan. Ett muterat retrovirus som är det nya hotet mot
mänskligheten efter AIDS och SARS. Läkemedelsbolagen lovar dock
att om vi köper tillräckligt mycket mediciner så ska vi klara oss. Nja,
jag undrar om det inte ligger någon liten marknadsföringshund begravd
här någonstans.
Nej, då är det bättre att som vår kommun satsa på friskvård. Genom en
hälsostrategisk grupp har hälsofrågorna integrerats hos alla anställda
och sjukskrivningstalen har bromsats upp. Det gäller att må bra i själen
för att ha en god hälsa. Idag skapas så  mycket regler och förbud mot
sånt som är trevligt och njutbart att snart är allt man önskar sig kriminellt
eller fettbildande.
Psykologiska raster läggs på allt och snart finns rehabiliteringsprogram
för såväl sexmissbruk som shoppingalkoholism. Den nya hälsotrenden
är gubevars att såväl smör som choklad och vin är nyttigt i måttliga
mängder och gärna kombinerat med motion och ett gott skratt. Försakelse
ger ingen garanti för ett längre liv. Det förefaller än en gång som den
evidensbaserade medicinska vetenskapen hämtat sina senaste rön från
det liv som bröderna och systrarna i Lilla Paris alltid funnit naturligt
och livgivande.
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Även resultatet av det årliga välfärdsbokslutet för vår stad förstärker
bilden av vänersborgarnas sunda leverne. Medellivslängden för såväl
män som kvinnor är högre här än riksgenomsnittet, och ungdomarnas
användande av droger ligger lågt och har minskat sedan vi anställt en
drogförebyggare 2002. Om det kan tillskrivas denne tjänsteman att
systembolaget nu ska flytta tillbaka till sitt gamla hörn i Residensgatans/
Sundsgatan vet jag inte. Detta är dock för Gillebröder  en viktig
upplysning då nu vinet fått en oomtvistlig hälsobringande effekt. Kanske
en och annan broder levt i avhållsamhet då han varit okunnig om dessa
nya vetenskapliga landvinningar, och inte ens märkt systemets tillfälliga
lokalisation i Gränden.

För resten av alla svenskar, dvs de 8.975.000 utanför Lilla Paris där var
fjärde svensk i arbetsför ålder inte bidrager till sin försörjning kan det
vara på sin plats att framhålla det tuppfjät som kan skilja frisk från sjuk.
Som Karlsson sa: ”När jag gick och lade mig var jag frisk och kry, men
när jag vaknade var jag sängliggande.” Eller den sedelärande historien
om svensken, norrmannen och amerikanen som fick se Jesus komma
gående på gatan. Norrmannen passade på att be Jesus om hjälp med sitt
onda knä. Jesus helade norrmannens knä, och botade även amerikanens
rygg som värkt i åratal. När Jesus sedan frågade vad han kunde göra för
svensken svarade denne: ”Rör mig inte jag är långtidssjukskriven.”

Barcelona,
Allhelgonafton 2005

Lars Salonen
krönikör
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Under tiden juni 2005 t o m juni 2006 har 13 Gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bortgångna
Gillebröders minne.

Inspektören Per-Olof Eriksson föddes den 2 oktober 1932 och
avled den 27 augusti 2005.
Per-Olof Eriksson var infödd vänersborgare och fick sin första
anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik och var vid fabrikens
nedläggning 1966 förman. Därefter flyttade familjen till Karlstad
där han tillträdde en kommunal tjänst som städinspektör med
ansvar för stadens samtliga skolor. Efter en kortare tid i Varberg
återkom han 1977 till Vänersborg och innehade även här en tjänst
som städinspektör fram till sin pensionering.
Per-Olof Eriksson var under många år fackligt aktiv som
ordförande för SKTF i Vänersborg. Hans ideella engagemang
upphörde inte med pensioneringen utan han fortsatte genom att
vara ordförande för SKTF:s pensionärsorganisation Seniorerna.
Ett stort intresse var resor - såväl i Sverige som utomlands -
samt engagemanget i Broderskapsrörelsen.
Inträdde i Gillet år 1964.

Advokaten Lars Wennerberg föddes den 21 juni 1916 och avled
den 22 september 2005.
Efter jur.kand-examen i Lund 1941, tingsmeritering och en
kortare tids tjänstgöring vid länsstyrelsen i Vänersborg tillträdde
han en tjänst vid Älvsborgs läns landstings Norra
Rättshjälpsanstalt i Vänersborg vars chef han blev 1968. Han
innehade denna tjänst fram till sin pensionering samtidigt som
han var auditör vid FO-staben för Älvsborgs försvarsområde samt
Skaraborgs Flygflottilj i Såtenäs.
Lars Wennerberg hade många strängar på sin lyra och var
engagerad bl.a. politiskt och i föreningslivet. Han kunde av och
till även läsas i såväl dags- som fackpress med artiklar som rörde
hans proffession.  1988 satte han sig åter på skolbänken vilket
resulterade i en Fil.kand-examen vid Göteborgs universitet efter
att ha studerat konstvetenskap samt antikens kultur och sam-

hällsliv. Han var också en kunnig insektssamlare och villaträdgårdsodlare; i samband med
Vänersborgs stads 350-årsjubileum 1994 tilldelades han pris för sin välskötta trädgård i tävlingen
”Jubileums-trädgården”. Ett kärt tillhåll för Lars Wennerberg med familj var sommarstugan på
Resö i Bohuslän där han inte minst fick utlopp för sitt fiskeintresse.
Inträdde i Gillet år 1985.

t



96

Stationsinspektoren Bernt Berntson föddes den 18 juni 1916 och
avled den 11 oktober 2005.
Efter studentexamen 1938 och militär utbildning anställdes han
vid dåvarande BJ, Bergslagernas Järnväg, som i slutet av 40-
talet kom att uppgå i SJ. Från början placerad i Öxnered tjänst-
gjorde han från 1965 och fram till pensioneringen som stins i
Uddevalla.
Bernt Berntson var en utpräglad föreningsmänniska med
engagemang i ett 25-tal föreningar med Tempelherreorden av
Jerusalems Heliga, Frimurarorden, Lions Club och Par Bricole
som de föreningar som låg honom varmast om hjärtat. Vidare
var han i 50 års tid ordförande i Öxnereds pistolskytteförening
och i 20 år ordförande för Reservofficerssällskapet i Trestad.
Tävlingsskytt på pistol och kulsprutepistol.
Bernt Berntssons militära bakgrund och duglighet förde honom

ut i världen på FN-tjänstgöringar i Korea och mellersta Östern.
Inträdde i Gillet år 1982.

Ingenjören Rolf Lindén föddes den 26 december 1927 och avled
den 31 oktober 2005.
Karriären inom telekommunikationsområdet började vid
Televerkstaden i Vänersborg och 1955 flyttade familjen till
Stockholm. Han inledde då sin karriär vid LM Ericsson som
kom att vara fram till pensioneringen.
Rolf Lindén tyckte  mycket om att måla och teckna och hans
praktiska sida visade sig framför allt i hans fallenhet för att
hantera hammare och såg.
Inträdde i Gillet år 1962.

Ingenjören Gunnar Rosén föddes den 3 mars 1923 och avled
den 3 december 2005.
Efter ingenjörsexamen 1942 vid Göteborgs Tekniska Institut
anställdes han vid Korp & Söners Verkstäder i Vänersborg där
han med korta avbrott för andra anställningar var verksam fram
till 1959. Detta år inledde han sin karriär vid AB
Släpvagnskopplingar i Vänersborg där han innehade befattningar
som verkstadschef och konstruktionschef och avslutade karriären
som produktkontrollchef.
Det som gjorde Gunnar Rosén mest känd för vänersborgarna
var nog hans stora flygintresse.
Han ägde flera 2- och 4-sitsiga flygplan och han tillverkade även
ett plan; en förminskad kopia i halvskala av ett Mustang-plan.
Därutöver lät han också anlägga ett eget flygfält uppe i Starkebo.
Men Gunnar Rosén ägnade sig inte bara åt luftfärder, han hade

också ett stort intresse för motorsport och var en av grundarna av Vänersborgs Motorklubb. Hans
stora teknikintresse ledde honom också till medlemskap i ett flertal tekniska föreningar.
Inträdde i Gillet år 1955.
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Droskägaren Carl-Eric Nilsson föddes den 26 december 1920
och avled den 7 januari 2006.
Carl-Eric Nilsson föddes och växte upp på Brättehaga gård strax
utanför Vänersborg. Redan i unga år hade han ett starkt intresse
för lantbruk och hans avsikt var att ta över föräldragården. Han
genomgick ett flertal lantbruksutbildningar och studerade bl.a.
vid Ultuna. Men planerna ändrades och han kom i stället att i 30
års tid arbeta vid Ahlins Bilskola i Vänersborg som bilskollärare.
1971 inledde han sin andra karriär i livet genom att bli droskägare
och han fortsatte med rörelsen långt efter att han blivit folk-
penionär.
Ett av hans stora intressen i livet var idrott i alla dess former
vilket bl.a. VIF drog nytta av genom hans ideella arbete för
klubben. Ett annat stort intresse var sommarstugan vid Henån
på Orust som han tillsammans med sin svärfar byggde i början
av 50-talet.
Inträdde i Gillet år 1966.

Tusenkonstnären Gunnar Söderbom föddes den 8 oktober 1927
och avled den 31 januari 2006.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg sökte han sig ut på de stora
haven som sjöman och även om han efter några år återgick till
landbacken behöll han sitt stora intresse för sjön livet ut.
Gunnar Söderbom var en mångsysslare och affärsman som
prövade på en rad verksamhetsområden. Rörmontör, köpman
med firman Färg- och Tapetlagret på Södra Järnvägsgatan,
båtbyggeri i Åsebro, bilförsäljning m.m.
Från barndomen hade han ett stort intresse för bandy, jakt och
fiske var ett annat och det aldrig sinande intresset för sjön fick
han utlopp för när han från Dalbergså gav sig ut på Vänern med
sin snipa.
Inträdde i Gillet år 2001.

Verkmästaren Per-Göran Spetz föddes den 1 juni 1925 och avled
den 25 februari 2006.
Per-Göran Spetz var utbildad elektriker och arbetade i ungdomen
på elfirmor både i Vänersborg och Avesta. Efter kompletterande
schaktmästarutbildning kom han därefter att arbeta inom
Vänersborgs kommun och var chef för Renhållningsverket.
Föreningsmänniska som han var engagerade han sig i ett flertal
föreningar samtidigt som han var fackligt verksam med
sekreterarskap i både Svenska Elektrikerförbundet och Svenska
Kommunaltjänstemannaförbundet.
Per-Göran Spetz var en praktiskt lagd människa vilket inte minst
syntes i den egenhändigt byggda sommarstugan. Efter
pensioneringen var han därtill en hängiven hobbyslöjdare.
Inträdde i Gillet år 1970.
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Köpmannen Folke Siljevall föddes den 10 maj 1925 och avled
den 9 mars 2006.
Banan som köpman påbörjades vid 16 års ålder då han anställdes
vid Ernst W Erikssons speceriaffär. Han startade sedan eget och
byggde upp en livsmedelskedja med som mest tio butiker från
Kungsbacka till Dals Ed. 1968 gick han över till bilbranschen
tillsammans med sonen Leif, först med handel med begagnade
bilar men ganska snart fick han agenturen för Toyota som han
sålde i 27 år. Parallellt drev han även ett företag som handikapp-
anpassade bilar.
Folke Siljevall var en stor djurvän med en förkärlek för hundar.
Han var även travintresserad med ett antal egna framgångsrika
hästar. Intresset för idrott fanns sedan ungdomen och levde kvar
livet ut.
Inträdde i Gillet år 1974.

Kommunalarbetaren Rolf Lundblad föddes den 30 augusti 1926
och avled den 1 april 2006.
Tillsammans med sina bröder Sören och Gösta var Rolf en av de
kända fotbollsbröderna Lundblad. Många erkännsamma ord har
sagts och skrivits om hans insatser för VIF och han blev också
sin kära klubb trogen under hela sin idrottskarriär trots att anbud
inte saknades från klubbar i högre divisioner. Men Rolf var
vänersborgare i själ och hjärta och motstod anbuden.
Förutom sport var den egenhändigt byggda stugan vid Timmervik
ett kärt ställe att dra sig tillbaka till och framåt höstkanten gick
han gärna ut i skogen på jakt efter svamp. Ett annat intresse var
båten på kusten som han hade tillsammans med brodern Sören.
Inträdde i Gillet år 1986.

Revisorn Åke Wennhage föddes den 17 oktober 1923 och avled
den 31 mars 2006.
Efter realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk
1941 var han i många år verksam inom försäkringsbranschen.
Hans fallenhet för ekonomi ledde honom därefter till en tjänst
som kamrer hos Bergs Tryckeri AB i Vänersborg varpå han i
början av 70-talet knöts till Civilekonom Gösta Svanberg AB,
en tjänst som han innehade fram till sin pensionering.
Åke Wennhage hade ett stort intresse för flyg i alla dess former.
I ungdomen byggde han modellplan och senare kom intresset
att riktas mot segelflygning. Med ålderns rätt upphörde han med
segelflygningen men tog i stället åter upp modellflygbyggandet
som en kär hobby.
Uppfinningsrik som han var sysslade han emellanåt med
innovationer avsedda för det egna hushållet; bl. a. byggde han
en vattenpumpanläggning som drevs av en bilmotor.
Inträdde i Gillet år 1980.
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ned.

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

(Anita Halldèn)

Köpmannen Rune Stålheim föddes den 8 december 1925 och
avled den 10 april 2006.
Efter studentexamen började han i faderns bilföretag som han,
efter dennes bortgång i början av 60-talet, drev några år
tillsammans med brodern Ivan. Hans stora intresse för båtar
medförde dock att han byte bana och i stället började en helt ny
karriär som uthyrare av familjebåtar. Företaget expanderade och
utvecklades i riktning mot uthyrningsförmedling över hela
Europa.
Ett annat starkt intresse var vattenskidåkning och på 50-talet var
han något av en pionjär inom sporten. Han var också tidigt ute
med sitt intresse för curling och var en av initiativtagarna till
Vänersborgs Curlingklubb.
Inträdde i Gillet år 1980.

Portvakten Gunnar V. Eriksson föddes den 4 oktober 1918 och
avled den 25 januari 2006.
Efter avslutad skolgång anställdes han vid Televerkstaden där
han i många år tjänstgjorde som portvakt. I ungdomen väcktes
hans intresse för boxning; först som aktiv boxare men ganska
snart tog hans intresse för att organsiera och arrangera
boxningstävlingar överhand. Han valdes till ordförande för
Vänersborgs Boxningsklubb och kom att verka på den posten i
åtskilliga år.
På äldre dagar blev han en hängiven motionssimmare och han
kom att ingå i ett gäng f.d. idrottsmän som aldrig missade
simningen och den efterföljande bastun. Så länge krafterna tillät
vistades han också gärna i sommarstugan i Bäsingebol.

Inträdde i Gillet år 1966.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
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ABOASALEH, TONY, Vänersborg ................................................................ 1969 06
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AHLBERG, ANDERS, Servicetekniker, Vänersborg ..................................... 1966 80
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ALFREDSSON HÅKAN, Bovallstrand, Ledamot beredningsnämnder, ......... 1951 95

* ALFREDSSON, LARS, Vänersborg ............................................................... 1956 76
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ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................................................ 1957 88
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ANDERSSON, CONNY, Sjukhuschef, Vargön .............................................. 1947 05
ANDERSSON, DICK, Vänersborg ................................................................. 1944 05
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan ............................................ 1946 84

Födelse-
år

Inträdes-
år



102

ANDERSSON, HANS, Vänersborg ................................................................ 1965 04
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan ........................................ 1949 85
ANDERSSON, HÅKAN, Mellerud ................................................................ 1950 98
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Vänersborg ............................................ 1951 89
ANDERSSON, JENS, Vänersborg .................................................................. 1912 83

* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef, Vargön ................................................... 1953 74
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg .............................. 1925 82
ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg ........................................... 1944 81
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .................................... 1942 90
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg ........................................................ 1972 97
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ANDERSSON, STIG, Vänersborg .................................................................. 1938 94

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg ..................................... 1918 45
ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg ............................................. 1936 87
ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg ............................................... 1932 88
ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg ................................................... 1949 00
ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg ................................................... 1931 05
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga .............................. 1928 83
ANDERSSON, TOMMY, Köpman, Vänersborg ............................................. 1950 75
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ............................................. 1950 83
ANDREASSON, JÖRGEN, Musiklärare, Vänersborg ................................... 1957 05
ANDRÉEN, FREDRIK, Vänersborg ............................................................... 1971 99
ANDRÉEN, HÅKAN, Frändefors .................................................................. 1942 82
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ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ......................................... 1942 90
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ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg .................................................................... 1950 98
ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg ...................................................................... 1952 96
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vänersborg ................................................... 1949 75
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* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ................................ 1927 60
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* BACK, JAN, Vänersborg ................................................................................. 1934 63
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BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg ........................................................... 1956 83
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ...................................... 1957 89

* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ...................................................... 1934 76
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BERG, CHRISTIAN, Uddevalla ..................................................................... 1968 68
BERG, LARS, Vänersborg .............................................................................. 1945 00
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BERG, LENNART, Vänersborg ...................................................................... 1950 94
BERGENFELDT, HANS, Vänersborg ............................................................ 1935 05
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BERNER, CARL, Vänersborg ........................................................................ 1970 05
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** BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (2002) ................................................................ 1927 54
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DAHLBOM, ERIK, Frändefors ...................................................................... 1971 99
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STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ........................................ 1915 81
STORM, GÖRAN, Bohus ............................................................................... 1946 02
STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg ..................................... 1969 99
STRAND, JOHAN, Vänersborg ...................................................................... 1967 97
STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg ............................. 1946 01
STRAND OLLE, Vänersborg ......................................................................... 1931 93
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ............................................. 1921 75
STRID, BROR, Vänersborg ............................................................................. 1944 04
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile ................................................... 1960 85
STRÖM, DAG, Vänersborg ............................................................................. 1951 04

* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ..................................................... 1920 76
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm .............................................. 1939 82

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ....................................................... 1934 67
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ...................................... 1938 88
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ..................................... 1944 95
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg ....................................................... 1934 84
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ............................................. 1931 91
SUNDBERG, NIKLAS, Konsult, Vänersborg ................................................ 1966 04
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg .................................................... 1956 98
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ............................... 1927 94
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ................................................... 1936 75
SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg ................................................................ 1963 04

* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ................................ 1938 79
SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................ 1925 04
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .......................................... 1924 84
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg ............................................................... 1966 84
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................ 1962 84
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SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad .......................................... 1943 96
SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ............................... 1958 05
SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg ................................................... 1957 94

* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg ........................................... 1932 64
SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg .......................................... 1924 93
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg .............................. 1943 90
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1916 86
SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg ............................................. 1956 01
SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg .............................................. 1957 05
SVENSSON, JOHAN, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem ................ 1975 76
SVENSSON, KENT, Vänersborg .................................................................... 1937 04

* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ............................................... 1950 76
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .................................................. 1952 80

SVENSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg .................................................... 1950 05
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................ 1952 80
* SVENSSON, OLLE, Vänersborg .................................................................... 1920 80

SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem ........................................ 1972 72
SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ....................................... 1966 04
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna ................................... 1942 92
SWAHN, JANERIC, Vänersborg .................................................................... 1950 05
SÖDERBLOM, ALVIN, Vänersborg .............................................................. 2003 03
SÖDERBLOM, EMIL, Vänersborg ................................................................ 2003 03
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ........................................... 1954 81
SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ......................................... 1955 92
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ................................... 1948 95
SÖDERROS, STEN, Vice VD, Uddevalla ....................................................... 1951 04
SÖDERSTRAND, ROGER, Torslanda ........................................................... 1964 05
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg ............................. 1916 91
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................ 1960 84

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ....................................... 1933 66
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ............................................................... 1940 83
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ........................................ 1933 83
TALLBO, BO, Sportchef, Nyköping ............................................................... 1952 95

** TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ............................... 1916 46
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ............................................................ 1944 69

TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ....................................... 1953 87
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,

2: Ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) ......................................... 1939 50
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Båstad ........................................... 1955 88

* THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .............................................. 1924 80
THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg ................................................. 1941 01
THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ..................... 1962 04
THUNBERG, BO, Biolog, Kil ........................................................................ 1952 01

* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda ...................................... 1935 79
THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg .......................................... 1938 01

** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .............................................. 1925 51
* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ......................................................... 1930 61
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum ................................................... 1935 61
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* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås ................................................. 1936 76
TIMMERFORS, STIG, Frändefors ................................................................. 1938 03
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg ............................................................ 1921 98
TORNBERG, LARS, Vänersborg ................................................................... 1934 02
TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................ 1940 01
TUFVESSON, ALLAN, Vänersborg .............................................................. 1922 83

* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 80
TVIKSTA, EVALD, KUngälv ......................................................................... 1935 04
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg ...................................................... 1933 85
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg ............................................................. 1950 98
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ............................................... 1956 88
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ...................................... 1919 75

* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Onsala ........................................................... 1941 69
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ........................................................... 1947 95
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg .............................................................. 1940 01

* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ................................................. 1949 80
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ..................................................... 1943 89
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ........................................... 1942 85

** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Hedersledamot
Innehavare av Gillets medalj (1989) ständig medlem ..................................... 1932 51

* WAHLIN, JACOB, Vargön .............................................................................. 1960 71
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ...................................................... 1943 85
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg ......................... 1947 98
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................ 1939 94
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ................................................... 1964 92
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ...................................................... 1930 82
WALLTIN, HÅKAN, Sportchef, Vänersborg ................................................. 1968 01
WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön ................................................. 1937 90
WANNERUD, LARS, Vänersborg .................................................................. 1924 05
WASSÉN, HANS, Vänersborg ........................................................................ 1952 04
WASSÉN, LARS, Vänersborg ......................................................................... 1966 04

* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg .............................................. 1927 77
WEGRAEUS, BJÖRN, Lund .......................................................................... 1969 82
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund .................................................... 1940 83
WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg ............................................................... 1965 82

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Sköndal ................................................... 1916 42
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal ................................................... 1940 66

WELÉN, LARS, Vänersborg ........................................................................... 1965 73
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Göteborg .......................................................... 1960 73

WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ...................................... 1951 75
WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ........................................................ 1942 02

* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ......................................... 1934 79
WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ...................................................... 1990 04
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ........................................................ 1948 85
WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö ............................................................. 1966 80
WERNER, RAYMOND, Vänersborg .............................................................. 1937 05

* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ............................................................ 1952 77
WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg ................................................................. 1937 05
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Antal medlemmar 1037
  * tilldelade 25-årstecknet Gillets Postgironummer är 32 93 19-8
** tilldelade 50-årstecknet

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
462 61 Vänersborg

VESSBY, ENAR, Gamleby ............................................................................. 1939 05
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ................................................ 1944 84

* WESTERBERG, BERTIL, Malmö ................................................................. 1917 76
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ................................................... 1940 76

WESTERBERG, LARS, Vänersborg .............................................................. 1928 81
* WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ..................................... 1923 77

WESTERLUND, JAN, Vänersborg ................................................................. 1944 01
WESTERLUND, ÅKE, Regionschef, Uddevalla ............................................ 1950 80

* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .......................................... 1938 74
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ................................................... 1945 75
VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Vänersborg .............................. 1943 01
WIK, INGEMAR, Vänersborg ........................................................................ 1940 96

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ............................................................... 1950 63
VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ............................. 1944 94

** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ....................................................... 1928 53
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg .......................... 1945 88
Gilleskrivare
ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ........................................................... 1943 01
ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg ......................................................... 1955 05

** ÅBERG, FOLKE, Vänersborg ........................................................................ 1920 55
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ................................. 1958 74

ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg ................................................. 1930 75
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ........................................... 1923 61

ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ............................................................. 1944 95
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem .......... 1924 85
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..................................... 1934 95
ÖGREN, EGON, Vänersborg .......................................................................... 1944 05
ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors ................................................................. 1972 01
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .................................................. 1934 93
ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg ................................................. 1941 05
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .................................................. 1937 90

* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ...................................... 1920 74
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Styrelseberättelse

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande berättelse verksam-
hetsåret 2005, Gillets 100-de.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 19 april och firat sitt 100-årsjubileum
vid en Högtidsstämma den 4 november 2005 med åtföljande  Jubileumsfest i närvaro av
177 gillebröder med respektive i festsalen på Kulturhuset.

Vid Årsstämman utdelades 2005 års Ungdomsstipendium till Vänersborgs Ryttarförening
som stöd till klubbens framgångsrika ungdomsarbete. Stina Skoogh Berglöf  framförde
föreningens tack.
24 nya medlemmar valdes in.
Som föredragshållare medverkade Gunnar Jarhed , vilken informerade om ”Lands-
stormens verksamhet” i Vänersborg.

Vid Högtidsstämman utdelades tecken för 25- eller 50- åriga medlemskap till  26 res-
pektive 7  gillebröder.  Gillets medalj utdelades till Bert Tibblin, Göran Söderström och
Per Hedqvist. Gillets 1000:e medlem Tommy Nejdmo utsågs till ständig medlem. Bengt
Jennische gratulerades till sitt 75-åriga medlemskap. Till minne av Tage Svärd över-
lämnade sonen Gunnar Svärd en gåva från Gillet på 10 000 kronor, att delas mellan
golfjuniorerna Max Eriksson och Victor Eriksson. På styrelsens förslag beslöt en enig
stämma att utse Stig Larsson till hedersmedlem.

Den 5 november, Alla Helgons Dag anordnade Gillet för sjätte gången stipendieutdel-
ning ur Elis Ullmans Minnesfond samt konsert i Vänersborgs kyrka. Stipendium tillde-
lades denna  gång endast den närvarande Samuel Björkman för studier inom orgel.
Lärare och elever vid Vänersborgs Musikskolan medverkade vid konserten förutom
stipendiaten.

Med anledning av jubileumsåret har Gillet beslutat ge en gåva på 80 000 kronor till
Vänersborgs kommun , att användas till ett vattenspel i Gamla Hamnkanalen. Invigning
av den vackra fontänen skedde den 30 september.

På nationaldagen den 6 juni mottog Gillet en fana ur konungen Carl XVI Gustafs hand
vid en ceremoni på Skansen. Stig Larsson, Göran Hagborg och John-Olov Ericsson
representerade Gillet vid den i TV direktsända högtidligheten.

Gillet medverkade vid 50-årscelibrerandet den 26 maj av avtäckningen av Fridastatyn
på Skräcklan med en blomsteruppsättning samt nedläggningen av krans vid donatorn
Anna Cecilia Olssons grav.

Gillet har under året fortsatt med att sätta upp informationsskyltar i staden och dess
omgivningar.
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Under Kulturnatta den 27 maj hade Gillet öppet hus i sina lokaler och ett 50-tal besö-
kare trivdes i de små husen

Under december anordnade gillet en välbesökt och uppskattad fotoutställning i
kulturhuset. Det noterades att vår Statsminister Göran Persson hedrade utställningen
vid sitt stadsbesök.
Vidare har gillet genom ett bidrag på 10 000 kronor medverkat till att dokumentera S
Gunnar Petersons stadsvandringar.

Den 27 december på gillets födelsedag hedrades grundarna av gillet med kransned-
läggning på de gravar som finns i Vänersborg.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelsen, berednings-
nämnd  och tillsatta arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor samt
sköta hus och trädgård vid gillets lokaler.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 74:a årgång.

Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson, Förste ålderman, Göran Ahlin, Andre
ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, John- Olov Ericsson, Gillevärd, Christer Zet-
terberg, Gilleskrivare, Gunnar Skoogh och Kjell Thernquist, Bisittare.

Vänersborg i mars 2006

Stig Larsson Göran Ahlin John- Olov Ericsson

Göran Hagborg Gunnar Skoogh  Kjell Thernquist

Christer Zetterberg
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Årsbokslut 2005
Kostnader
Kostn årsskrift ...................... 109 539:-
Annonsintäkter .................... ./.   -35 000:-
Nettokostnad årsskrift .......... 74 539:-

Lokalkostnader .................... 18 979:-
Telefon porto ....................... 18 510:-
Sammanträdeskostn ............. 2 631:-
Medlemsregistrering ............ 2 872:-
Uppvaktningar ..................... 10 925:-
Annonsering ........................ 925:-
Övriga kostnader ................. 13 836:-

Årets vinst ............................ 34 444:-

Summa 177 661:-

Balansräkning 2005 12 31
Tillgångar
Kassa bank postgiro ................. 266 547:-
Fonder ...................................... 713 579:-
Fordran aktiviteter ..................... 21 000:-
Inventarier .................................. 55 000:-

1 056 126:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder .......................... 60 020:-

Eget kapital Fonder .................. 626 402:-
Eget kapital Gillet .................... 369 704:-

1 056 126:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 136 600:-
Ränteintäkter Gillet ..................... 3 711:-
Ränteintäkter Fonder ................. 23 600:-
Övriga intäkter ........................... 13 750:-

Summa ................................... 177 661:-
----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvalt-
ning för år 2005, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade hand-
lingarna, bokföreningen, inventeringen av dess till gångar eller eljest beträffande Gillets
förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser
.
Vänersborg den 15 mars 2006

Kent Lång Bengt Flink
Granskningsman Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2006
Styrelse

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Förste Ålderman 2006 (1990)
THERNQUIST, KJELL, Konsult, Andre Ålderman  2006 (1974)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekretere, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Bisittare 2002 (1990)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare, 2006
LIND, HÅKAN, Jur.kand, Ersättare, 2003
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Ersättare, 2006

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie
BOMAN, GÖRAN, Regionchef
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef
GUSTAVSON, JOHAN, Civilekonom
BERNLING, JOAKIM, Advokat

Årsskriftnämnd

LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie
CARLÉN, BENGT, Journalist

 Granskningsmän

LÅNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
BERG, LARS,

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920
Direktören Edwin Andersson 1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin 1965-1973
Kamreraren Olov Jansson 1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind 1980-1990
Direktören Stig Larsson 1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin 2006-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE

1:a åldermor Mary Janson
2:a åldermor Inga-Lisa Sundefors
1:e gilleskrivare Greta Brorson
2:e gilleskrivare Pia Harlitz
Krönikör May-Louise Quick
Kassafogde Annette Anderling Malmberg
Värdinnor Anna-Lisa Lövgren, Gerd Wilhelmsson,

Eva-Lis Johansson, May-Louise Quick

MEDLEMSINFORMATION

Hemsida
Gillet finns numera, tack vare en förtjänstfull insats av Bertil Carlsson med
firma Crebe Hemsidor och Reklamdesign, på det s k nätet. Vi har alltså en
egen hemsida. Du finner oss lättast på Internetadress www.crebe.nu/gillet. Här
kan Du finna, förutom allmän information om Gillet, aktuella uppgifter om
vår- eller högtidsstämmor och ev andra aktiviteter. Vi anstränger oss verkligen
för att hålla hemsidan aktuell.

Medlemsförteckningen
Vi vet att den medlemsförteckning, som Du finner i denna årsskrift inte i alla
stycken är helt aktuell vad gäller ex titlar, bostadsort mm. Det kan under årens
lopp blivit omkastade årtal ex. Gör så att Du tittar på Dina egna uppgifter och
meddelar oss ev ändringarantingen via e-post: hagborg@swipnet.se eller via
ett par rader per post till adress Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B, 462 61
Vänersborg.
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Bakre raden fr. vänster Lars Salonen, Gunnar Skoogh, Christer Zetterberg, John-Olof Ericsson,
Främre raden fr. vänster Kjell Thernquist, Göran Ahlin, Göran Hagborg
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Köpmansgatan 6, Vänersborg • 0771-22 44 88

vanersborg.3049@nordea.se • www.nordea.se

Contract AB PS
Stig Persson

Nygatan 90, 462 32 Vänersborg
Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77

Mobil 070-586 10 90
E-mail: stig.persson@spcontract.se

www.spcontract.se

Ståhlbergs
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

Sture Carlssons Bil AB
Östra vägen 18

462 32 Vänersborg
Telefon 0521-611 11

www.sturecarlssonbil.se Edsgatan19 c
Vänersborg

Tel 0521-147 00

Vi är vad vi heter

VÄNERSBORGS
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37
 Tel. 71 12 25, Fax 71 12 36

DISTRIKT VÄNERSBORG
0521-26 05 00

Nordea-

~\: SCHENKER
Stinnes Logistics

eXllert@
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AB TENGGRENSTORPS
TEGEL

Vänersborg
Tel. 71 10 11, 165 50

Föreningssparbanken
Vänersborg

Vanersborg@foreningssparbanken.se

Stampgatan 12
Trestad Center

462 73 Vänersborg
Tel: 0521-26 53 00

www.brandtbil.se

VBG AB (publ)
Box 1216, 462 28 Vänersborg

Telefon 0521-27 77 00
telefax 0521-27 77 99

www.vbgab.com

Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

Skyttegatan 12, Vänersborg
0521-657 00
Butik 0521-657 00

VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS

I VÄSTRA GÖTALAND

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00
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Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg
Tel. 0521-621 95

E-post: lindinfo@telia.com

0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

100% SPORT I 2 PLAN
Kungsgatan 7 • Tel 0521-190 06

Vänersborg

www.intersport.se
�

ReseMakar´n
www.resemakarn.nu

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG
TEL 104 14

w w w.peugeotsverige.com
stra v gen 12, V nersborg  -  0521-68 887

ww w.larshanssonbil.se

Lövvägen 4
Vargön

Telefon
0521-22 07 00

ALMHAGES

Östra vägen 12, Vänersborg - 0521-68 887
www.larshanssonbil.se

Lundborgs LARS HANSSON BIL AB
~ V.in.rsbMg

I!d PEUGEOT. center
1J<i~
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–En riktig bank

Edsgatan 27, Box 116, 462 22 Vänersborg
Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg
0521-660 77

en modern järn- o. maskinaffär

0521-621 50
Vänersborg

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde

Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20

Tenggrenstorpsvägen 4
 VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

Kyrkogatan 21
462 22 Vänersborg

Telefon 0521-620 25
Telefax 0521-191 19

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

C!1,y
KIAMOTORS

•

®
CJCJ

c El 00 O

MAKIARHUSET
- johansson &'Kling AB -
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Det museihistoriska museet –

Telefon: 0521-600 62, 26 41 00

tel. 0521-276307

MEDICINHISTORISKA
MUSEET
VÄNERSBORG

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Kyrkogatan 15, 462 33 Vänersborg

Tel 0521 - 197 40, Fax 0521 - 71 14 11

MÄKLARKONSULT
Lennart Hansson

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

Verkstad och Kontor
Regementsgatan 36
Postadress Box 256

462 23 VÄNERSBORG

Telefon 0521-620 20
MBS nr 0047-406 25

MOBIL 010-237 27 73, 237 39 17

Öppet 07-22

-VÄrtERSBORGS 
SVETS & MEr\. VERKSTAD AB

••rcon EFFICIEN1INF-RARED '..·.• ii....
PAPER DRYING .,~~

STRAND HOTELL
~ VÄNERSBORG
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Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg
Tel. 0521-665 00

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

Tel. 0521-666 66
Telefax 651 30

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

DAG STRÖM
PETER LIDHOLM

Marierovägen 25, 462 37 VÄNERSBORG
Tel. 0521-622 22, Bostad 0521-174 79

Nordiska
Skorstensprodukter AB

0521-65 999

SVARVAREGATAN 4, VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

Industrigatan 8, Vänersborg
Tel. 0521-27 36 00
Fax 0521-27 36 01

UR ~änsförsäkringar

Alvsborg - nu också bank
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Tenggrenstorpsvägen 10
Vänersborg

0521 - 670 04
www.nymansbil.se

Vänersborg, Uddevalla,
Överby

Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-28 28 40. Telefax 0521-28 28 41

Skyttegatan 3 – Vänersborg
Tel. 0521-613 50, 172 16

Sundsgatan 11 B
Box 140
462 22 Vänersborg

Källarm. Gerhard Hagemann

Love me
tänder…

Edsgatan 23 • tel 0521-71 18 88

Modern munvård inom
PRAKTIKERTJÄNST

Trestad Center – Vänersborg
0521-25 53 30

www.brandtbil.se

Lundins
Sundsgatan 21, Vänersborg

Tel. 105 43

Bokia

~
..

.. M ~

• r.

MUSVAGNSHUSET
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Edsgatan 20 Vänersborg
Tel: 0521-17 101
Fax: 0521-12 555

Edsgatan 6  VÄNERSBORG
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –

Forsane Brunnservice
FRÄNDEFORS Tel. 0521-405 11

Mobiltfn 070-590 36 87, 010-287 36 87

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27   VÄNERSBORG

Tel. 0521-17300

GODISBANKEN

Sundsgatan 25 – Vänersborg

0521 - 128 00

Vänerhamn
0521-678 95

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

ä Svensk Fastighetsförmedling
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Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37

TROLLHÄTTAN
0520-48 92 00

Sundsgatan 9
Tel. 170 30

Vänersborgs Guld AB
Edsgatan 18       VÄNERSBORG       Tel. 102 26

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg

0521-668 30

Sundsgatan 9 Vänersborg
Tel. 0521-107 62 Fax 0521-691 20

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg
Tel. 0521 - 106 95

BlfNNERMARKS~

I,

SMYCKA
~ #"

ÄKTA OMTANKE
Besök gärna vdr hemsida: www.smyckil.se

Vänersborgs Guld AB
~~~~~.~~~~~.~~.~~

E.I".",~ l' VANERSBORG T tI. 102 2'

Sandbergs
lJr& Optik

MALMSTRÖMS
guld • vänersborg

SMYCKA
.......ÄKTA OMTAN~
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Gillebroder

Vi vill ha ett foto av Dig !

Om Du inte redan tidigare skickat in ett foto
ber vi Dig göra det nu.



140

Anteckningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



141

Anteckningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



142

Anteckningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



143



144



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

ÅRSSKRIFT
2007

Sjuttiosjätte årgången



Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB,
Vänersborg 2007
Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi
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Nils Gustav (Gösta) Sundvall (1900-1957)
Konstnär och artist

av Per Hedquist

Konstnären Nils Gustav
(Gösta) Sundvall föddes 16/6
1900 i Stockholm, avled där
städes den 14/1O1957.
Gösta var målare och tecknare.
Studerade vid Tekniska Skolan
i Stockholm 1916-1920 och vid
Konsthögskolan i Stockholm
1916-1926 för Wilhelm Smith,
Olle Hjortzberg och Carl Wil
helmsson. Han gjorde resor till
bl.a. Tyskland och Frankrike
1921, tillika även Frankrike
1947 och 1949, Spanien 1936
och upprepade gånger dit
mellan 1950-1956 samt till
Italien, Marocko, Belgien, Hol
land och Estland.
1935 tilldelades han ett sti
pendium ur Kinmanssons fond
vid Konstakademien.

Till att börja med ägnade han sig huvudsakligen åt restaureringar och
dekorativa arbeten i kyrkor, slott och kommunala byggnader och var en tidigare
medhjälpare till Olle Hjortzberg. Som akademielev hade han gjort enstaka
kubistiska experiment, men det var framför allt de "nysakliga" strömningarna
under 1920-talet, som kom att bilda utgångspunkten för hans till en början litet
kärva men urbant lågmälda landskaps-, stilleben och porträttmåleri. Den litet
tungt mörka koloriten, som han efter hand fick ljusare inslag, övergick i 1950-
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talets dukar från Spanien i en mera asketisk färgskala, och samtidigt sker en
formell åtstramning, en kubisering som har sin början i motivet. Mest framstår
hans konst när den har en "vemodig" och en aning "frusen ton".

Konstnären Gösta Sundvall var i perioder verksam i Vänersborg. Fortfarande
finns det kvar motiv som han målat på några speciella platser och som redovisas
här nedan. Dessutom nämns andra motiv som författaren känner till, men som
tyvärr inte finns kvar längre. I samband med Kungliga Västgöta regementes
nedläggelse och ombyggnad av Källshagens kaserner till mentalsjukhus utförde
Sundvall några lite naiva skildringar av soldatlivets vedermödor i en numera
riven källarvåning i den s.k. C-paviljongen (revs 1982).

I matsalen på dåvarande Källshagens sjukhus, idag "Fridaskolan," målade
Sundvall även dekorationer som finns kvar än idag. I det gravkapell och
obduktionshus som fanns vid dåvarande Källshagens sjukhus (byggnaden riven)
utförde konstnären några vackra målningar med bibliska motiv.

I den äldsta byggnaden på Vänersborgs gamla lasarett där tidigare medicin
historiska museet var inrymt, där har Sundvall målat små medaljonger med

Gamla Hamnkanalen med skutor m.m.Lilla Vassbotten medjeteen till hö i bild.
(Vänersborgs gamla lasarett äldsta byggnaden) Foto: Marie Hermanson.
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Gamla hamnkanalen med svängbron/rån 1873. (Vänersborgs gamla lasarettet äldsta
byggnaden) Foto: Marie Hermanson.

Vänersborgsmotiv. Målningarna finns kvar än idag i båda våningsplanen, men
eftersom byggnaden är uthyrd till ett privatfaretag är konsten ej tillgänglig far
allmänheten. Likaså har Sundvall utsmyckat den tidigare samlingssalen i
köksbyggnaden på gamla lasarettet med dekorationer signerade 1928.

Vänersborgare blev "profeter" som avbildades i kyrkans sakristia
Anledningen till att den berömde arkitekturprofessorn Ivar Tengbom tog på sig
arbetet att leda kyrkans omfattande restaurering 1925 var närmast det
förhållandet att Tengbom var svåger med stadens dåvarande apotekare C. G.
Bergquist, då denne var gift med Tengboms syster Annie. Det är ju som bekant
professor Tengbom, som även ritat Handelsbankens vackra fasad i Vänersborg.
Däremot är det mera oklart varför just konstnären - eller artisten som han enligt
dåtida källor kallades - Gösta Sundvall blev engagerad att utfara den konstnärliga
utsmyckningen av kyrkan 1925. Sundvall var då endast 25 år gammal. Säkerligen
hade detta att göra med, och som tidigare nämnts, att han under ledning av den
kände konstnären Olle Hjortzberg tidigare gjort restaureringar i kyrkor, slott
mm.
Det är i sakristians kassettak som man finner målningar av tolv bibliska gestalter
avbildade. Tillsynes är dessa personer lärjungar, samt några gammla testa-
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mentliga profeter. Sju av de tolv kan identifieras som personer, vilka hade
anknytning till kyrkorestaureringen 1925. Fyra av dessa var allmänt kända
vänersborgare: kyrkoherde Gunnar Helander, dåvarande komministern Yngve
Rudberg (senare biskop), samt dessutom byggmästare Erik Lind, som var en
av entrepenörerna vid ombyggnaden, samt dåvarande stadsingenjören Oskar
Grude, som fungerade som kontrollant under arbetet. De övriga var kyrko
ombyggnadens arkitekt IvarTengbom, Stockholm, och naturligt nog dåvarande
biskopen Hjalmar Danell i Skara. Den tredje icke vänersborgaren som avbildats
var konstnären som svarade för konstverket, stockholmaren Gösta Sundvall.
Sannolikt blev målningarna ej fardiga förrän 1929.

Vänersborgs kyrka, vapenhuset. Vänersborgare blev ''profiter'' som avbildades i kyrkans
sakristia 1929. Foto: Marie Hermanson.
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De sju som här angetts är följande: Petrus - Hjalmar Danell, Johannes 
Y'1gve Rudberg, Moses - Gunnar Helander, Lukas - Erik Lind, Markus - Gösta
Sundvall, - David - Ivar Tengbom, Matteus - Oskar Grude.

Utöver de sju identifierade porträtten finns således ytterligare fem. Dessa torde
vara helt fiktiva porträtt av gammaltestamentliga profetgestalter, och knyter
starkt an till den traditionella uppfattningen av hur en profet ser ut i konsten.
Utöver Jesus är dessa "anonyma" Elias, Abraham, Esaias, och Paulus. I kyrkans
långskepp på höger sida hänger en tavla, som föreställer Kristi gravläggelse
som målades av Sundvalll929. Även vid den dåvarande dövskolan i Väners
borg, idag kallad "Vänerskolan" målade han. En av målningarna lär finnas
kvar i rektorsrummet? Vid den dåvarande restauranten "Elvan," på Residens
gatan 11 i Vänersborg målade han bl.a. större motiv av marinkaraktär på
väggarna (byggnaden riven). I tidigare Focks fiskaffårpå Residensgatan (gamla)
lär han också ha målat i affåren (byggnaden riven). Han målade även på
Nordfeldts (gamla) konditori, målningarna finns ej kvar idag. Likaså målade
han fina motiv på restaurang Strömsborg direkt på borden. För att skydda
motiven lades glasskivor på borden (finns tyvärr inte idag).

Gösta Sundvall har också utsmyckat det tidigare "Hallingbergska huset" på
Edsgatan 1 (trapphuset, dekormålningar) Dessa finns kvar idag. Dessutom
målade han även i en annan privat trappuppgång, tillhörande pappan till
framlidne taxeringsintendenten Janne Elf, vars fader hade ett hus vid
Torpavägen. Om målningarna ev. dekorationerna finns kvar, vet jag ej! I
samband med utsmyckningen av Trons Kapell, utfördes takdekorationer i form
aven sijärnmotiv i guld och blått över altaret. Tyvärr är takdekorationerna
övermålade vid något senare tillfålle. Kapellet invigdes 18 april 1931. Entren
på Miihlbocks gamla Hotell i Dals Ed är utsmyckad med en större inglasad
akvarellmålning av Sundvall, föreställande hotellet signerad av konstnären själv
1930.

Restads sjukhus festsal genomgick 1929 en grundlig renovering. Raden utav
dörrar mellan kyrksalen och festsalen, vilka hade tänkts kunna öppnas vid större
publiktillströmning i någon av salarna igenmurades. Dekorationerna utfördes
av konstnären Gösta Sundvall, vilken även bestämde färgval o dyl.

Bostadsfastighet 1-2 plan vid Kv Säven, tomt 1 belägen vid Vattugränd 2, från
tidigt 191O-tal enligt byggnadsinventering är uppförd i timmer och tegel med
putsad fasad samt sadeltak klätt med plåt. Lägenheten i huset är smyckad med
talrik blomsterdekor av ovanligt rik 20-tals karaktär. Växtslingor med akantus-
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Vattugränd 2. Det vackert utsmyckade taket.

blad förekommer även. Vid ingången till det
vackert dekorerade stora rummet finnes en text
i form aven målad tavla med följade lydelse:

Ar 1928
utförde PALZOW

målade SUNDVALL
Denna Stuga

I Dalslandsbankens gamla hus på Storgatan
i Mellerud finns målningar i ett tidigare
styrelserum i form av bl. a. fem häradskartor
dessutom är bankens samtliga lokalkontor i hela
Dalsland avbildade. Konstverken är utförda
1928. Eventuellt kan Sundvall även målat i
Wargön, i såfall på det gamla brukskontoret vid
pappersbruket, eller möjligen på Ronnums
herrgård, på den tiden tjänstemannamäss
benämnd "Hemgården."

8
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Dalsländska kyrkor som Sundvall smyckat
• Bland kända verk i Dalslands kyrkor finns följande att erinra:

• Brålanda kyrka: Dekorrnålningar i sakristians innertak 1926.

• Frändefors kyrka: Konservatorsarbeten , delar av den gamla predikstolen
och altaruppsatsen. 1926-1927. Här utfördes även dekorrnålningar (numera
övermålade) på sakristians innerväggar 1928.

• Klöveskogs kyrka: Altartavla ursprungligen avsedd för Erikstads kyrka. 1932.

Under en kortare tid bodde Gösta Sundvall i Vänersborg. Huset låg i kvarteret
Lommen 4 (Sandmarksgatan 13) och ägdes då av kakelugnsmakare Johan
Tidstrand. I undervåningen bodde konstnären, i övervåningen linjearbetaren
sedermera linjeförmannen vid Telegrafverket i Vänersborg Johan Andersson
med familj. Hans hustru Hilda Andersson fick flera tavlor som ersättning för
barnpassning åt familjen. Tavlorna är en gåva till musset från Barbro Andersson
Trollhättan

Gösta Sundvall kallades även för "Landshövdingskan Julias fosterson".
Varför vet jag inte riktigt, kanske tog hon honom under sina vingars beskydd?
Sundvall bodde bl.a. i residenset. (se nedan).

Sannolikt är det Gösta Sundvall som målat dom fina vinrankorna på väggarna
och i taket på framlidne landshövdingen Arvid Richerts dåvarande gamla
vinkällare i Vänersborgs residens i dess källarvåning. Målningarna finns i så
fall kvar med texten "IN VINO VERITAS" målad på väggen (i vinet sanningen).
Fritt översatt blir det, "när man druckit vin kommer sanningen fram". Axel
Wilhelm Theodor von Sneidern var landshövding iVänersborg åren 1922-1941.
Han var gift med med. lic. Julia von Sneidern född Rosenbaum, Julia hade
tidigare varit gift med en känd psykiatriprofessor som hette Olof Kinberg och
hade med honom en son Sven OlofMoritz född 1901. I äktenskapet med Axel
von Sneidern fick Julia en dotter som hette Margaretha. Margaretha var en
parant kvinna med rött hårsvall. Hon gifte sig med en dansk greve som hette
Danneskoeld - Samsöe. Äktenskapet blev kortvarigt, sannolikt var greven inte
något gott parti beträffande det pekuniära.

En halvmil norr om Mellerud finns en stor herrgård "Bergs herrgård " som
ägdes av Axel von Sneidern, gården hade landshövdingen 1907 fått ärva av sin
fader. Här drev dottern Margaretha en tid restauration. Margarethas halvbroder
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Arvid Richerts gamla vinkällare, residenset.

drev jordbruket, men med klent resultat. Detta ledde till en rättslig tvist, där
Margaretha lät stämma sin halvbroder inför tinget i Mellerud. Hon fick skaffa
en ny arrendator som kunde skötajordbruket på ett rationellt sätt. Bergs herrgård
är idag i privat ägo.
Som kuriosa kan nämnas att under åren ca 1919 och 1920, låg inom herrgårdens
domäner "ettflygfält". Det användes bl.a. under Mellerudsmanövern 1924, se
bild.

Det närmast triangulära fältet vid Bergs herrgård begränsades av bergslagsbanan
i väster, järnvägsspåret mot Sunnanå hamn i söder, och den lilla ån ut i nordost.
Terrängen vid flygfältet var mycket svår med lutningar och pucklar samt med
kraft och telefonledningar på flera ställen. Fältets beskaffenhet lär ha varit
orsaken till flera haverier. Det var välbevakat och allmänheten ägde ej tillträde
hit.
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Flygfältet, (det streckade området).

Slutord
Gösta Sundvall är bl. a. representerad på Nationalmuseum och Waldemarsudde.
Genom en donation äger Vänersborgs museum sex teckningar, likaså i H. K.
H. Prins Eugens samling.
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Hamnen Vänersborg med residenset, kyrkan, vattentornet i bakgrunden.
Tuschlavyr1927 Foto: Marie Hermanson.

Min egen teori är att Gösta Sundvall kan ha målat på fler platser i Vänersborgs
regionen. Sin sista utställning i Vänersborg hade Sundvall runt mitten på 1950
talet på Vänersborgs museum. Motiven var ej av lokalkaraktär utan från hans
vistelse i Spanien med i huvudsak landskapsmålerier.

Bakgrundsfakta om konstnären Sundvall, Gösta Nils Gustav
Född: 16juni 1900 i Stockholm (d. Stockholm 14 oktober 1957).
Föräldrar: Typograf Johan Arvid Sundvall och Johanna Josefina Sundvall.
Gift: 1927 med Hildur Johansson (d. 1936; 1937 med Ingrid Tolwman.
Barn: Margareta 1929, Bengt 1938.
Började måla: 2-3 årsåldern.
Separatutställningar: 1935, 1940 och 1946 i Stockholm, samt i Göteborg.
Samlingsutställningar: 1945 i Norrköping, Linköping, Malmö, Göteborg,
Karlstad, Umeå och Skellefteå, 1942 i Sundsvall, Sandviken m. fl , 1944 i
Luleå m. fl, 1945 Borås, Västerås m. fl, 1946 i Göteborg, Skara, Falköping,
Ulricehamn och Malmö.~ Utställde första gången i Vänersborg 1928. Sista
gången i Vänersborg några år före sin död 1957.
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Källor:
Christian Aarsrud, Sundals Ryr
Gunnar Asklins bok, Vingad vakt i väst 1916-1918.
Lars Bergström, Regionmuseum, Västra Götaland.
Mauritz Björnberg, Vänersborg, personlig intervju.
Per Hedquist, Vänersborg, egna teorier efter bildstudier och foto.
Håkan Linds bok, Minnen, miljöer människor underfYra sekel.
Gustav Lunden, Vassända - Naglum och Brätte stad, "samt minnen hågkomster
och uppgifter". (Restad och Restads sjukhus) förf okänd
Nisse Palmström, Vänersbog personlig intervju.
Gudrun Rydberg, Lilla Edet, arkivarie.
Svenska män och kvinnor, biografisk uppslagsbok band sju.
Svenska läkare i ord och bild, huvudred. Dr A. Widstrand.
Svenskt konstnärslexikon, bandfem.

Tidskrifter:
Elfsborgs Läns Annonsblad december 1973.

Arbetet är utfört 2006 av Per Hedquist, Vänersborg
Jag är född 1943 och har med smärre avbrott varit min
hemstad trogen. Efter avlagda studier vid högre allmänna
läroverket i Vänersborg och en handelsutbildning började
jag arbeta i Eckersteins universitetsbokhandel i Göteborg.
Därefter tjänade jag staten under mer än 25 års tid, som
tjänsteman vid länsstyrelsen i Vänersborg. Sedermera även
i Vänersborgs kommun och gamla landstinget. Idag
timanställd guide vid Turistbolaget i Vänersborg tillika
kyrkogårdsguide.
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Arvid Richert
Diplomat och landshövding

av Bengt O.T Sjögren

Under sex år var Arvid Richert 1949-1955 landshövding i Älvsborgs
län.
J den långa raden av länschefer med mycket växlande bakgrund framstår
han som en värdig representant för det gamla ämbetsmanna-Sverige
och kunde med skäl förtjäna den gamla benämningen konungens troman.

Släkt och bakgrund
När Arvid Richert sommaren 1949 blev utnämnd till landshövding i
Älvsborgs län, var det ingen främmande del av landet som han flyttade
till. Redan hans farfars far, Johan Gabriel Richert, berömd rättslärd och
politiker, var född i norra Västergötland, där hans far verkade som
häradshövding, och han var från 1832 bosatt på Truve egendom vid
Lidköping. Sedan 1819 gift med Sophie Schönherr, dotter till den kände
godsägaren och entomologen Carl Johan Schönherr på Sparresäter i
Lerdala, kom lG. Richert att tillhöra en stor släktkrets till vilken även
hans svärfars svåger, presidenten Johan Peter afBillbergh på Hinderstorp
i Häggesled räknades. Denne lP. af Billbergh skulle i sinom tid bli
morfarsfar till Arvid Richert. Farfadern Josef Richert blev väg- och
vattenbyggare, byggde på l 850-talet stambanan Stockholm-Göteborg,
och slutade som överste och chefför Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Även dennes son, professor Gustaf Richert, blev vattenbyggare och
grundade 1902 Vattenbyggnadsbyrån, ett familjeföretag, där Arvid
Richert var ordförande 1941-54. J GustafRicherts äktenskap med Ellen
af Billbergh föddes för 120 år sedan i Göteborgs domkyrkoförsamling
sonen Arvid Gustaf den 5/4 1887. Säreget nog var han ännu vid sin
bortgång 94 år senare skriven i samma församling.

Diplomatkarriär
Efter mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm och 1914
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Den 5 april 1952 fYllde Arvid Richert 65 år och uppvaktades med ett av konstnären
David Tägtström (1894-1981) målat oljeporträtt, som ännu ingår i residensets
porträttsamling. Konstnären målade sedan tre varierande repliker till Richerts tre döttrar,
varav här återges det ex. som tillkom 19523-4 juli och idag tillhör Richerts svärson,
friherre Gerard Bennet på Rosendal i Skåne. Foto: Richard Lilliehöök 2007.

avlagdjur.kand. examen i Uppsala varArvid Richert efter tingsmeritering
i Hedemora verksam vid Klosters AB i Dalarne, ett företag tillhörigt
familjen Nisser, som han redan 1910 införlivats med då han gifte sig
med Margit Nisser. Han inledde därmed sin långa förtrogenhet med
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svenskt näringsliv, vilket till sist skulle komma Älvsborgs län till godo.
I makarna Richerts fjortonåriga äktenskap föddes tre döttrar, Ulla, sist
gift Waern, Margareta gift Fallenius samt Kristina gift Bennet.

Efter första världskrigets slut hade Arvid Richert inträtt i Utrikesdepart
ementets tjänst och kom framför allt att verka som handelspolitiker där,
sist som tf statssekreterare i Handelsdepartementet. Han blev i januari
1937 utnämnd till envoye och beskickningschef i Berlin, ett uppdrag
som han sedan skulle behålla under hela det andra världskriget. Som
beskickningschef i Tredje riket hade han tveklöst Sveriges svåraste
diplomatuppdrag med tunga påfrestningar och mycken kritik från olika
håll. Att han 1939 varit påtänkt som svensk utrikesminister i
samlingsregeringen säger en hel del om hans kapacitet. Den elegante,
korrekte och reserverade diplomaten hade en oerhört svår balansgång
fram till Tysklands fall våren 1945. När regeringen sedan 1946
publicerade en vitbok kring transiteringsfrågen 1940/41 ådrog sig Richert
ny kritik och betecknades som undfallande och defaitistisk.

Vintern 1950 framträdde Richert vid en Röda-kars-högtid i Vänersborgs
kyrka och berättade från predikstolen om de sista dagarna före
sammanbrottet i Berlin. Den som hört detta, glömmer det inte. Wilhelm
Odelberg publicerade 2003 den unge, förtidigt omkomne attacMn Israel
Lagerfelts dagbok med kommentarer. Den skildrar upplösningen av
legationen och personalens flykt västerut till familjen von Bismarck.
Även den unge, idealistiske och kristet påverkade Lagerfelt kom där i
opposition till Richert men fick stöd av Folke Bernadotte.

Det var sålunda ovanligt tunga, mörka och nervpressande år innan
Richert återbördades till hemlandet och blev tfgeneraldirektör och chef
för Kommerskollegium. Han skulle sedan få vänta fyra år på den
befordran som han sett fram emot. Men till sist väntade nu de bästa åren
av hans liv, landshövdingetiden i Vänersborg

Landshövdingeår 1949-1955
Den 18 juni 1949 utnämnde regeringen Arvid Richert till Vilhelm
Lundviks efterträdare som landshövding i Älvsborgs län. Den nye
landshövdingen som hade att tillträda bara tolv dagar senare, hade fyllt
62 år, men kom ändå att vitalt verka i sex år i det stora och till ägofiguren
säregna länet. Under hela sin tjänstetid förde Richert en dagbok, som
renskriven på maskin och fårsedd med personregister nu förvaras i hans
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privatarkiv i Landsarkivet i Göteborg. Att han under åren i Berlin inte
vågat att föra någon dagbok säger sig självt.
Det är fascinerande att stickprovsläsa denna omfattande dagbok med
ett myller av länsbor, sammanträden, middagar, resor i olika länsdelar,
högtider och representationer, där menyer, klockslag och namn exakt
noteras. Man förvånas oupphörligt över hur denna rimligen efter
världskriget slitne diplomat kunde orka? Förldaringen är sannolikt att
han trivdes med sitt uppdrag och hade förmåga att koppla av mellan
programpunkterna. Man kunde få se Arvid Richert på långpromenad
utåt Brätte eller om söndagen i landshövdingens bänk i Vänersborgs
kyrka vid söndagsgudstjänsten. Att få komma hem till residenset i tid
på kvällen efter en god middag var ett önskemål som oftast efterlevdes.
Större eller mindre middagar avlöste varandra på residenset, där goda
och pålitliga tjänare såg till att allt fungerade. Någon värdinna fanns ju
inte i hemmet om inte en av döttrarna kunde komma hem och fungera
som sådan.

Bland de många gästerna vill man gärna minnas Richerts gamle vän,
ärkebiskopen och överhovpredikanten Erling Eidem, som gärna
predikade i Vänersborgs kyrka, då han hade sin dotter Astrid gift med
barnöverläkaren Sven Joachimsson där. Denna familj förekom ibland
som gäst på residenset, och Richert deltog 1950 när ärkebiskopen i
kyrkan döpte sin dotterson och namne Erling Joachimsson.

I oktober 1950 avled Gustaf V, och tillsammans med sin hushållerska
sitter landshövdingen och lyssnar på minnesprogrammen i radio - det
var ju före televisionens tid. Den gamle kungen får också ett synnerligen
fint eftermäle i dagboken. Påföljande sommar gör GustafVI Adolf sin
eriksgata i länet, följd av landshövdingen i uniform. Ett Sverige som
inte längre finns, lever upp i dagboksläsningen. Våren 1955 närmade
sig den fortsatt spänstige Richert 68-årsåldern och det blev tid för
uppbrott efter de lyckliga åren i Vänersborg.

Göteborg 1955-1981
Det skulle bli drygt 25 år av pensionärstillvaro i det nya hemmet i
Göteborg, Vasagatan 34, där professor Axel Boethius lämnade sin ljusa
lägenhet längst upp under taket.
Till den samtidigt avgående skarabiskopenYngve Rudberg sade Richert
litet vemodigt: "Du är fortfarande biskop, men en pensionerad lands
hövding är inte detsamma". Men den gamle landshövdingen, fortsatt
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lika ståtlig, syntes ofta som flanör på stadens gator, vid konserter etc.
Och han fann sig väl införlivad tack vare gamla släkt- och vänrelationer,
främst inom göteborgssläkten Ekman, vilket ökade hans trevnad i
födelsestaden. Den varma sommaren 1981 blev hans sista och den 22
augusti skedde uppbrottet. På Östra begravningsplatsen i Göteborg vilar
Johan Gabriel Richert med maka och sonen Josef under likformiga
gravvårdar. Strax intill vilar Arvid Richert under en likadan sten, fårsedd
med de båda yrkestitlar han burit i livet: Sveriges sändebud i Berlin och
Landshövding i Älvsborgs län.

Slutord
När Arvid Richert våren 1955 avslutar sin landshövdingedagbok, gör
han även en sammanfattning av sitt liv som fårtjänar att citeras:

"Under mitt tidigare arbetsliv har jag känt tillfredsställelse i arbetet under
de år, då jag som helt ung man "satt ting" i Hedemora (1914-17), då jag
fick lära mig arbeta och kom i nära kontakt med en bygd och dess
förtroendemän, och under de åtta mycket arbetstyngda år, då jag först
som personalchef i utrikesdepartementet (1920-30) hade att slita med
alla de problem och besvärligheter, som äro förenade med ledningen av
en stor personalförvaltning, och sedan som chef för departementets
handelsavdelning (1931-34) i nära kontakt och gott samarbete med
representanter för näringslivet, hade att i ansvarig förtroendeställning
förbereda, medverka vid, resp. leda komplicerade handelspolitiska
förhandlingar med olika länder (Tyskland, England, Polen, Frankrike
och Italien); mitt arbete under den handelspolitiska tiden av mitt liv
kröntes med en viss framgång och meriterade mig till ministerposten i
Berlin. Min åttaåriga ministertid (februari 1937 - april 1945) efterlämnar
många ljusa, men också alltfår mörka minnen. De senare vill jag helst
glömma. Jag beklädde under denna tid en post av den betydelse och
med det ansvar, att den vida översteg mina svaga krafter. Jag gjorde
visserligen mitt bästa för att intill den yttersta gränsen får min fårmåga
och mina krafter fYlla de stora krav som ställdes på mig. Men jag saknade
den kyla och den karaktärsstyrka, som skulle ha satt mig i stånd till
lugnare bedömanden och bättre balanserade uttalanden i min rappor
tering till utrikesdepartementet. De ljusa minnena hänfåra sig främst
till den harmoni och samhörighetskänsla, som på enstaka, mycket
sorgliga undantag när präglade arbetet och samvaron med den stora,
under osedvanligt nervpåfrestande förhållanden arbetande Berlin
beskickningen, och till den lojalitet och det fårtroende som från mina
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medarbetares sida - med antydda undantag - liksom från Utrikes
departementets dåvarande ledning visades mig.
De hänfåra sig även därtill att jag hade glädjen kunna bringa nödställda
landsmän och andra någon hjälp i deras svårigheter.
Mina fåga arbetstyngda efterkrigsår som tfgeneraldirektör och cheffår
Kommerskollegium (l juli 1945 ~ september 1948) te sig - trots all
trivsel jag kände med mina medarbetare i detta förnämliga och ärevördiga
ämbetsverk - av olika anledningar, på vilka jag här ej skall närmare
ingå, övervägande mörka; de blevo liksom den tid (oktober 1948 ~ juni
1949), då jag "svävade i luften", mer påfrestande för mina nerver än
krigsåren i Berlin, då jag ständigt var i full aktivitet och trots allt hade
en känsla av att min verksamhet var till något gagn och (medan den
pågick) blev vederbörligen uppskattad.

Ingen annan period av mitt arbetsliv har fyllt mig med större och mer
odelad tillfredsställelse än mina nu avslutade landshövdingeår (1.7.1949
-104.1955). I den för en svensk ämbetsman enastående ställning som
jag vågar påstå att en landshövding alltjämt har i sitt län, har jag fått
utlopp för all min goda vilja att så långt krafter och förmåga medgivit
vara till nytta i olika sammanhang; jag vill också tro att jag kunnat ge
ett och annat handtag, en liten hjälp eller uppmuntran, kanske också
sprida litet glädje här och där. De möjligheter jag på grund av min
ställning haft i dessa hänseenden kommer jag att mycket sakna.

Efter min ganska intensiva verksamhet i Älvsborgs län känner jag mig
nu, trots den relativt korta tid denna verksamhet omfattat, med starka
band fåstad vid detta län och dess olika bygder. Tack vare mina
ordförandeskap i Västergötlands Fornminnesförening, i Västergötlands
turisttrafikfårening och i Västergötlands sångarfårbund, och tack vare
de nära och vänskapliga förbindelser som utvecklats mellan min kollega
FritjofDomö och mig och den stora vänlighet varmed jag även i övrigt
bemöttes i Skaraborgs grannlän - där minnet av mina förfåder alltjämt
lever kvar - känner jag starkt samhörigheten också med detta västgötalän.
Med glädje och tacksamhet tänker jag ävenledes på de ljusa minnenjag
bevarar från många besök i det tredje vackra vänerlandskapet: Värmland;
även här ha mina vänskapsförbindelser med kollegan Acke Westling
och hans maka i hög grad medverkat.

Tacksamma tankar gå tillbaka till samarbetet inom min egen länsstyrelse
och med länsstyrelsen närstående myndigheter. Allteftersom åren gått
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har jag känt mig alltmer innesluten i dessas f6rtroende och välvilja,
varpå jag inte minst under den senaste tiden fått mottaga övertygande
bevis. Detsamma kan sägas om de olika nämnder, hushållningssällskap
och organisationer, vilkas ordförande jag varit. För allt detta, liksom för
all vänlighet och tilltro, som visats mig från länets olika kommuner och
bygder och från dess befolkning, är jag innerligt tacksam.
Då jag frånträder mitt landshövdingeämbete - och min vackra, rymliga
och trivsamma tjänstebostad - sker det med mycken saknad, men med
stor tacksamhet för att jag fått avsluta min ämbetsmannabana på det sätt
som skett".

Källor och litteratur:
Landsarkivet i Göteborg: privatarldvA 450 LandshövdingArvidRicherts
arkiv (tillstånd för forskning erfordras av landsarkivarien).

Andersson, Ivar, 1969: Från det näraförflutna 1940-1955.
Ekman, Hedda, 1924, Två släkter.

Molin, Karl: Arvid Richert, i: svenskt biografiskt lexikon bd 30, 1998.

Odelberg, Wilhelm 2003, Upplösningen av den svenska beskickningen i
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ementets arkiv.
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Brita Dietz som norsk spion i
Vänersborg år 1905

av Gudrun Rydberg

Sommaren 1905 blev unionskrisen mellan Norge och Sverige akut.
Bråket om unionsflaggan, av norrmännen vanvördigt kallad för
"sillsallaten", och konsulatsväsendet mm hade pågått i nästan 15 års
tid. Den 7juni 1905 gjorde norska stortinget "revolt" genom att förklara
att Norge inte längre löd under den svenske kungen. Vänersborgs
tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad rapporterade om "Revolutionen i
Norge". Många var rädda för att det skulle sluta med krig. Det blev en
orolig sommar för befolkningen i gränstrakterna mellan Sverige och
Norge i väntan på hur Sveriges regering och riksdag skulle ställa sig i
konflikten.

Sedan Norge "tagit ut skilsmässa" från Sverige den 7 juni 1905 får
beredde sig norrmännen på en svensk militär invasion. Norska flottan
befarade ett svenskt anfall mot marinbasen Horten. Man räknade med
att svenska flottan skulle föra över krigsfartyg från Östersjön till
Västkusten. Ryska flottan ansågs inte längre vara något hot mot
Östersjöländerna då den lidit ett svårt nederlag i rysk-japanska kriget i
maj 1905.

Spion sökes för Vänersborg
Norska marinens underrättelseväsen behövde information om svenska
flottans eventuella flyttning av stridskrafter till Västkusten. Det kunde
bara ske antingen via Öresund eller via Göta kanal, Vänern, Karls grav
och Göta älv. Norska spioner var utplacerade vid Öresund men man
saknade någon som kunde bevaka Göta älv och Karls Grav mellan
Trollhättan och Vänersborg.

Norska marinens spionhögkvarter i Kristiania, dvs nuvarande Oslo,
organiserade snabbt upp ett nätverk av underrättelseagenter iVästsverige.
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Brita Dietz (1868 - 1961), lärarinna/rån Halden, som var norsk spion i Vänersborg
sommaren 1905.
Halden historiske Samlingers /otoarkiv.

Förfrågan sändes till tidningsmannen Oskar Andersen Dietz (1845 ~

1922) i Fredrikshald, nuvarande Halden, om han kunde åka till trakterna
kring Vänersborg och tjänstgöra som norsk spion. Kontakten för
medlades av redaktör M. M. Mjelde på tidningen Verdens Gang i
Kristiania. Uppdragsgivare var den norske amiralen C. Sparre. Arbets
uppgifterna bestod i att hålla utkik efter svenska pansarbåtar som
passerade i kanalen f6rbi Vänersborg. Problemet var dock att Dietz var
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60 år gammal och såg för dåligt för att kunna klara ett sådant spioneri.
Istället blev det hans fru Brita Laupsa Dietz (1868-1961) som åtog sig
uppdraget som norsk underrättelseagent. Brita var Oskar Dietz andra
fru och 23 år yngre än maken. Före giftermålet hade hon varit lärarinna
och radikal journalist i Kristiania och Tisteda1. Hon hade umgåtts med
dåtida norska radikala fOrfattare som Knut Hamsun och haft Björnstjerne
Björnson som brevvän.!

På Strömmers hotell i Vänersborg
Dagen efter norska revolutionen, alltså den 8 juni 1905, tog Brita Dietz
in på Strömmers hotell i Vänersborg för att bölja som spion. Maken
Oskar Dietz, som var väl förtrogen med Vänersborg, hade gett henne
rådet att hyra hörnrummet i nedre våningen med utsikt mot såväl kanalen
som järnvägsstationen. Strömmers hotell, senare kallat Strandhotellet,
låg vid Fisketorget i Vänersborg där Länsstyrelsens vita tegelbyggnad
nu finns.

Strömmers hotell vid hamnkanalen i Vänersborg omkring år 1905. Hotellet hade 17
rum när Brita Dietz bodde där med sina barn och bedrev spionage.
Vänersborgs musei samlingar.

l Archer James Ronald, Frue fra Halden på hemmelig oppdrag. - i : Wiwar I Östfold
historielag, nr l 2005, hefte 61; Jacobsen Carl Georg, Haldenbiografier L - Halden,
1973. - s. 97 - 99; Storaas Reidar, Radikal herarinne spionerte i Sverige 1905. - i:
Bergens Tidende 22 april 1961.
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Officiellt var Brita Dietz i Vänersborg som representant för firman
Hamiltons Knappefabrik med uppgift att sälja maskiner. Detta var inte
helt taget ur luften. Maken Oskar hade åren 1887 - 1894 varit delägare
i Hamiltons Knappefabrik som då låg på Busterudgaden nordre i
Fredrikshald.2 Han hade fortfarande kvar maskiner från denna nedlagda
fabrik.
Stadslivet i Vänersborg hade ingen prägel av unionskris när Brita kom
dit. Torget låg lika tomt och öde som hemma i Fredrikshald och någon
militär syntes inte till. Det man pratade om på stan var den pågående
skoarbetarstrejken i Vänersborg. Skvallret på Strömmers hotell handlade
om den tidigare hotellägarinnan, som varit alkoholiserad, vilket Brita
vidarebefordar i sitt brev hem:

" ... Så ikke fru Kristine i Bäckfors. Gik direkte hid. Hun har havt dette
hotelför. Hun drak, så hun havde dilerium her. Öl og porter. Skal were
meget bedre nu. Hendes to gutter gårpå skole her. Nuvcerende indehaver
af hotel Strömmers heder Björklund. Manden driver affcer i Kristine
hamn. ..." 3

Mamma på distans
Hemma i Fredrikshald var Brita Dietz hemmafru med fyra barn. När
hon tagit in på Strömmers hotell i Vänersborg den 8 juni 1905 saknade
hon barnen och fick samvetsförebråelser för att hon åkt ifrån dem. Hon
skrev hem till maken Oskar och bad att få pojkarna Erling, som var 14
år och hennes styvson, samt Bjarne, som var sju år gammal, till sig i
Vänersborg. Det skulle dessutom verka mindre misstänkt om hon hade
de största barnen med sig. Pojkarna kom med tåget till Öxnered där hon
mötte dem på kvällen den Il juni. När sönerna anlänt fick Brita byta till
det största dubbelrummet på andra våningen i Strömmers hotell, med

2 Hamiltons knappefabrik var under åren 1887 - 1894 inhyrd i Gaard m 374 a Lm 678,
Busterudgaden nordre, Fredrikshaid. (Källa: Försäkringsbrev för Sagf6rer Dietz for
Interessenterne i Hamiltons Knappefabrik i Brand og- Livsforsikrings Aktieselskabet
Skåne daterat Fredrikshald den 12 april 1890; Overenskommelse mellan Oskar Dietz
och D. Hamilton om iståndsättande av Hamiltons Knappefabrik i hyrda lokaler daterad
Fredrikshald den 26 november 1887; Overenskommelse mellan Oskar Dietz och D.
Hamilton om överförande av Knappefabrikens inventarier till Oskar Dietz daterad
Fredrikshald den 17 oktober 1894. Privatarkiv efter overrettssakforer og redaktor Oskar
Andersen Dietz (1845-1922). Personlige papirer. Hamiltons Knappefabrik 1887 - 1894.
Halden historiske Samlinger. Röd herregård).
3 Brev till Oskar Andersen Dietz från hustrun Britta Lapusa Dietz odaterat Venersborg
(skrivet den 9 juni 1905). Halden historiske Samlinger. Röd herregård.
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utsikt mot kanalen, där det var lättare att övervaka båtarna och svängbron.

De två yngsta barnen dottern Herborg och sonen Trond Rustung kallad
"Lillegutt" stannade kvar hemma i Norge. Familjen Dietz var bosatt i
egen fastighet kallad Söylegården på Svenskegata iFredrikshaid.
Tjänstefolket utgjordes aven hushållerska. Denna hann dock inte med
att passa de två minsta barnen samtidigt som hon skulle sköta hushållet.
Oskar Dietz fick därför anställa en extra barnpasserska medan hustrun
var på spionuppdrag.

I brev efter brev förmanade Brita maken att han måste se till att
tjänstefolket passade barnen så att de inte trillade nerför trappan eller ut
genom fönstret. Men det största bekymret för henne var att "Lillegutt"
ännu inte lärt sig gå. Den 1Ojuni 1905 skriver hon till mannen: "Idag er
Trond Rustung Dietz 16 måneder og ikke går han endu .o Tror Du han
sakner meg meget ? Spör Herborg efter meg ?" När småttingarna frågade
vart mamma tagit vägen förklarades det med att hon hade åkt till
Kristiania för att köpa pepparkakor.

Familjen Dietz hörde till dem som ivrade för "Fredssagen" dvs att
unionen mellan Norge och Sverige skulle kunna upplösas utan krig.
Brita Dietz hade frivilligt åtagit sig uppdraget i Vänersborg då hon trodde
att det gagnade Norge. Men nu ångrade hon sig nästan eftersom hon
tvingats överge barnen. Till detta kom den ständiga oron för barn och
hem om unionskrisen övergick i krig mellan Norge och Sverige. Den
28 juni 1905 slaiver hon till maken Oskar: "Dufår verge barna, hvad
som sker. Skulde der hcende noget, så grav alt vort sölvtöi ned under
gulvtiljerne allernederst, du forstår. Det kunde hcende, Norgefik brug
for det engang ..."

Vänersborgsspionens arbetsuppgifter
Amiral Sparre, chef för norska marinens underrättelsetjänst, hade
godkänt Brita Dietz som spion i Vänersborg och skickat 100 kr som
reskassa i förskott till maken Oskar Dietz. Såväl pengar som order
förmedlades per brev av "mellanmannen" redaktör Mjelde på tidningen
Verdens Gang i Kristiania den 7 juni 1905 och har följande lydelse:

"til bestridelse afde förste Udgifter ved Reise og Ophold i Sverige ved
Venersborg eller Trollhätta 0.0 " "at Deres kone, som altsaa er villig til
at gjöre Landet denne Tjeneste, vilde tage afsted hurtigst muligt.
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Oppgaven er at passe paa, om svenske Torpedobaade passerer kanal
veienfra 0stersjöen til Vesterhavet, öieblikkelig rapportere, om saa sker,
og hvor stort Antallet er. Rapporten bör först sendes til Dem telefonisk
eller telegrafisk under en eller anden Code, som De aftaler med Deres
Hustru. ..." "Naar De har modtaget Besked og overset den, vil De da
vcere saa venlig at telegrafere den till fölgende Adresse: Sparre,
Kristiania...."

"Etterretningstjeneste er rigtignok etableret for 0resund og andre
strcekninger afSvenskekysten, men for selve Göteborg, der muligens i
Tilfcelde vilde anlöbes paa veien nordover, er der ikke ordnet nogen.
Deres Frue kunde kanske nu og da, uden at der kom Huller i
Observationen vedKanalen, gjöre en Sviptur til Göteborg? Eller kanske
det kunde ordnes paa anden Maade? Imidlertid er dette afsekundcer
Betydning. Hovedsagen er Torpedobaadene gjennem Götakanalen. Det
er selvgiort, at denne Sag behandIes med den störste Diskretion. Herinde
er det kun mig og min gamle ven og kamerat Sparre, som er indviet i
den. Med hilsen og Tak til Dem og Frue deres MM Mjelde." 4

Britas spionrapporter
Brita Dietz sände dagliga rapporter via telegram och brev i såväl
rekommenderade som vanliga försändelser. Telegrammen sändes på kod
och gick till täckadresser i Fredrikshald. Brita använde täcknamnet
"Lisle" när hon undertecknade dem. I de vanliga breven till maken Oskar
benämndes redaktör Mjelde som "Onkel" och amiral Sparre får "Onkels
ven". Maken Oskar Andersen Dietz rapporterade sedan vidare till
Kristiania. 5

Brita Dietz valde ut vissa nyckelpersoner bland Vänersborgarna som
hon och barnen inledde vardagliga samtal med för att skaffa information
om militära rörelser kring staden. En sådan var brovakten påjärnvägsbron
i Vänersborg. I rapporten daterad den 13 juni 1905 berättar hon om
pratstunden med honom:

" Idag tidlig havde vi den fornöielse at se et lidet orlogsfartöi - dest
royertype - komme pilende opover - gående imod Veneren. Efterfrokost

4 Brev från M.M. Mjelde, Verdens Gang till overretssagfårer O. A. Dietz daterat Kristiania
den 7 juni 1905. Halden historiske Samlinger. Privatarkiver. Oskar Andersen Dietz.
5 Archer James Ronald, Frue fra Halden på hemmelig oppdrag. - i : Wiwar / Östfold
historielag, nr 1 2005, hefte 61.
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fik vi fat i en båd og rodde lidt omkring og kom også nedover vidjern
banebroen, hvor brovagten preied os for at slå afen drös. Han så jo, vi
var fremmede, må vite. Du har sikkert selv mangfoldigen set ham, da
han har havt sin plads i 38 år. Nå, så begyndte han at snakke om
situationen. Det var gut, som ikke var nedfor at si sin mening om Kongen
og storsvenskerne. Han varforresten meget intelligent og talte roligt og
forstandigt. Han var fullt på Norges side, men var langtfra tryg for,
hvad der kunde komme til at ske. Kong Oskar II var ikke populcer i de
brede lag affolket, dertil jjcesked hanformegetfor adelen og, odlet upp
den! De var gale og högfcerdige hok för osv. - Med udgang fra
distroyeren fortalte han, atfor ca to år siden lå der en helflåde - mindest
20 skibe nedi den viken, der ned, nedover fra jernbanebroen. Det var
rigtige krigsskibe, sa han. Ret store, dygtig store, undervandsbåde havde
de også med. De kom fra Stockholm, men gik bare hid. Men sikkert var
slusserne store nok. ... "

" Igår havde en gut i "beväringsåldern "fortalt Erling at alle svenske
regimenter - stående arme? - skulde inden den 20 juni marchere op
imod grcensen og vcere rede. ... "

Att denna rapport från Brita nådde fram till amiral Sparre vittnar ett
svarsbrev från redaktör Mjelde på Verdens Gang till Oskar Dietz daterat
den 22 juni 1905:
"Min ven beder mig gjöre opmcerksom paa, at det kun er Torpedobaade
og kun mindre Torpedobaade, som kan passere Kanalen. Större
Krigsskibe kan ikke passere, saa at al Tale om saadanne kan scettes til
Side."

Efter denna tillrättavisning rapporterade hon endast om militära båtar
som hon själv eller pojkarna hade sett med egna ögon. Den l juli 1905
skriver hon exempelvis:

" Idag har her gået en minebåd ogfem torpedobåde gjennem Kanalen.
Man siger, at her skal komme flere med detförste, fire torpedobåde til,
fortceller Bjarne mig netop. Jeg ved intet og samme kan det vcere.
Forhåbentlig blir der ingen krig idetmindste.... Ved Mellerud og
Frcendefors skal der ligge soldater. 300 ved Mellerud, hvormange ved
Fr. ved jeg ikke. Men det er vel bare övelser... Jeg viI svcert gjerne
hjem."
och den 3 juli 1905 kl. 8 e.m.:

29



" En torpedobåt tidlig idag morges - og flere ventes, siger man. Men
endnu cer der ingen under opseiling; gutterne löber nemlig hver stund
for at tilte efter. Det er den eneste moro her fins, siger Bjarne. Alle
gutter löber selvfölgelig efter slige rariteter. ...." ... "Man siger at også
en torpedobåt skal ha sat sigfast i Karls graff"

I Elfsborgs läns annonsblad finns inga rapporter om svenska flottans
rörelser kring Vänersborg under juni och juli månader 1905.

Tidningsfamiljen Knut Barr
Tidningsmannen Knut Barr (1871 ~ 1929) i Vänersborg blev betydelse
full för Brita Dietz när det gällde att kartlägga opinionsläget under
unionskrisen. Han var fil dr i litteraturhistoria och redaktör för tidningen
Västra Dagbladet Vänersborgsposten och Vänersborgsposten, tidning
för Vänersborgs stad och län, l december 1902 - 18 oktober 1905 samt
framstående Bellmansforskare 6. Knut Barr var politiskt radikal och hade
skrivit texterna till Arbetets söner, ett illustrationsverk över den svenska
arbetarklassen, som publicerades i bokform år 1906. Han medverkade
vid Skoarbetarnas möte för freden med l 500 deltagare på folkparken
Karlberg i Vänersborg i juni 1905 och talade då till förmån för en fredlig
lösning av unionskrisen.7

Brita Dietz tog fårsta gången kontakt med redaktör Knut Barr på hans
tidningsredaktion i Vänersborg den 12 juni 1905. Han var då nyss
hemkommen från Stockholm. Britas officiella ärende gällde samarbete
om artiklar till tidningen Västra Dagbladet som maken Oskar Dietz
erbjudit sig att skriva. Såväl Oskar Dietz som Knut Barr önskade högst
av allt att "unionen skulle löses uden blod" trots att de tillhörde olika
politiska partier. Oskar Dietz var konservativ med radikal framtoning i
sociala frågor.

Knut Barr inbjöd henne och pojkarna samma kväll till sitt hem, ett litet
tvåvåningshus med trädgård, där de även träffade hustrun Helena f.
Björkman och de två döttrarna. Knut Barr berättade då om opinionsläget
i Stockholm vilket hon rapporterar hem:

" Förste kammaren var valdsamt hidsige og vilde ha krig, en stor del af

6 Hildebrand Bror Emil, Festskrift med anledning av S:t Johanneslogen Räta Vinkelns
50-års jubileum 1875 -1925. - Stockholm, 1925. - s. 210; Älfsborgs läns kalender
1906, s. 100.
7 Tidningsreportage i ELA i juni 1905.
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dem, det var aldeles sikkert. Men andet kammer vilde si nei. Ellers trodde
han ikke, at förste kammer rigtig bered. Men hvis man det gjorde, så
blev det revolution i Sverige med. ... "

Kinesen som kunde nicka
Brita Dietz var i sitt arbete som underrättelseagent bunden vid hamn
kanalen i Vänersborg. Hon och den 14 årige styvsonen Erling turades
om att övervaka båtarna som gick i hamnkanalen vid svängbron såväl

"Nickedockorna" på Vänersborgs museum, dvs de två kinesiska porslinsstatyetterna
från IlOO-talet, vilka varsonen Bjarne Dietz favoriter sommaren 1905. VM inv. nr.
1666. Foto: Vänersborgs museum.
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dag som natt. På dagarna kunde de sköta spioneriet medan de tog
promenader längs kanalen eller roddturer. Om nätterna satt de med
kikare, som hyrts av sonen Erling,8 i rummet på andra våningen på
Strömmers hotell. Brita beskriver det hela i ett brev till maken den 18
juni 1905:

"... Thi her er intet andet at gjöre, end at va?re vågen, årvågen, lys
levende vågen ikke save hverken nat eller dag. Selv de timer Erling har
vagt, tör jeg ikke save trygt. Ret som det erfarer jeg ap og er ra?d, han
kan ha sovnet. Den förste nat havde han simpelthen lagt seg på gulvet
så lang han var... " .... "Om dagene må vi våge som andre for ikke at
va?kke nogenslags misstanke. Nogle na?tter i regntung luft har va?ret
meget anstrengende. Skibene glider så stille, så stille og broen svinger
ganske lydlöst."

Den avkoppling som stod till buds var i första hand promenader på
"deielige spadserveie langs kanalen" 9 samt besök i kyrkan och på
museet. Norska tidningar läste Brita på tidningsredaktionen hos Knut
Barr som även lånade ut böcker till henne. I brev nr 2 daterat den 18
juni 1905 berättar hon om de vackra kyrkklockorna och kinesen av
porslin, som kunde nicka, på Vänersborgs museum. Denna porslinsfigur
var sonen Bjarnes favorit:

" Så vakre kirkeklokker her er ? Har du hört dem? Husker du dem. Så
gjerne, jeg skulde gåt i kirken. Men neste söndag kan hende. ...

Gutterne har va?retpå museet idag. Megen henrykkelse hos Bjarne over
en kineserfigur, som kunde nikke ~ med anstand ti!fölid Erling. Derna?st
var en elg og nogle mumier det allermerkeva?rdigste !"

Barnen hade hemlängtan
Erling Dietz, som var 14 år gammal, betraktades av dåtiden som vuxen
men Brita tog på honom kortbyxor för att han skulle se yngre ut. Han
kunde då lättare röra sig fritt bland båtarna i hamnen när han hjälpte till
med underrättelseverksamheten. Båda pojkarna fick springa med
telegram till telegrafen och brev till postkontoret. Erlings brev hem till

8 Brev från Brita Dietz till Oskar Dietz daterat Wenersborg den 24 juni 1905. Halden
historiske Samlinger. Privatarkiver. Oskar Andersen Dietz.
9 Brev från Brita Dietz till maken Oskar Dietz daterat Wenersborg den 10 juni 1905.
Halden historiske Samlinger. Privatarkiver. Oskar Andersen Dietz.
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fadern och småsyskonen finns också bevarade. Den 17 juni 1905 skildrar
han staden Vänersborg i ett brev hem till pappan på täljande vis:

"Her i byen er der en hel del at se, först ogfremst alle dampbaaderne
og saa idag var hele tarvet fuldt afhester og vagner, og overalt var der
ceg pr snes 95 öre, grönsager, kjödt, kurvmagerarbeider, fcerdigsyede
klceder, stentöi, og forresten alt muligt, som man stod og böd ud. Til
söndag skal vi gaa og se museet. Idag har vi vceret ude ad roet, ind i lidt
siv ogsaa, og det var svcert morsamt. Og saa har Bjarne ogjeg badetfor
förste gang iaar. B. hylde som en besat, men det hjalp ikke. Jeg har
kjöbt meg to snörer, saa nu skal vi prove atfiske ogsaa. Her holder alle
med nordmcendene, de fördömde storfolka " siger de, og saa slaar de i
bordet. Den eneste musik vi har her er tutingen afbaaderne; men saa
skriger de jo ogsaa hele dagen da og natten medfor den sags skyld."

Den 26 juni 1905 for Brita på rekognoseringstur med kanalbåten till
Trollhättan. För sönerna blev det en utflykt med "brus og kager" på
hotel Udsigten i Trollhättan. Båtresan tur o retur för alla tre kostade
2.50 mellan Trollhättan och Vänersborg. Redan den 10 juni 1905 hade
Brita Dietz skrivit hem till maken att "Kanalveien" var mest intressant
om hon även skulle hålla uppsikt över Trollhättan... " ... Kanalveien
forekommer meg også at vcere den tryggeste. Thi om skebet stöder, er
det jo bare at hoppe iland! n.

Av sönerna hade Bjarne, då sju år gammal, värst hemlängtan till
Fredrikshald. När Brita frågade honom vem han saknade mest av pappa,
lillasyster eller lillebror blev svaret: "Ingen mest, men allesammen". 10

Lösningen blev att Bjarne fick gå till redaktör Barrs hem och leka med
dennes döttrar som var i samma ålder som småsyskonen hemma i
Fredrikshald.

Var dom övervakade?
I mitten av juni 1905 kom ett brev från maken adresserat till Brita Dietz
på Strömmers hotell i Vänersborg med brutet sigill. Detta tydde på att
någon hade läst det under vägen. Det var dessutom försenat en hel dag.
Hon bad hotellet undersöka saken och fick till svar att eftersom brevet
endast var adresserat med Strömmers och inte Strömmers hotell så hade

10 Brev från Brita Dietz till maken Oskar Andersen Dietz daterat Wenersborg den 3 juli
1905 Kl. 8 e.m. Oskar Dietz privatarkiv. Halden historiske Samlinger.
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det gått till den tidigare ägaren Strömmer som öppnat brevet trots att det
stod Brita Dietz på det.

Brita blev rädd och trodde att svenska säkerhetsagenter hade läst hennes
brev. Efter detta hämtade hon själv posten på Postkontoret i Vänersborg.
I fortsättningen rekommenderade hon alla brev och när postkontoret
var stängt fick sonen Erling skriva breven som sändes till lillasystern
Herborg. 11

Brita blev sjuk och fick gå till doktor Bylund den 19 juni 1905 som
ordinerade henne medicin. Trötthet medförde att hon drabbades av
"hjärnspöken" och fick får sig att det kanske var någon som ville fårgifta
henne med arsenik. Maken Oskar rapporterade till amiral Sparre i ett
brev daterat Fhald den 19 juni 1905 att "Det skulde ikke undre mig, om
hun er under nogerslags Observation. Brevene er her senere end de
burde og der ser ud til at vcere rört ved Lakseglene ".

På Strömmers hotell märktes för varje dag ett ökande hat mot norrmän
vilket kan avläsas i Britas rapport den 22 juni 1905:

" Efter Kong Oskars og den svenske regjerings program, så ser det jo
fredeligt ud i det unionelle spörgsmål. Og godt skulde det vcere for os
alle om det snart var afgjort, at fortsat fred mellem landene var en
Jqendsgjerning. ..." "Men svenskerne er vist blit svcert ophidset mod
Norge - ikke arbeidsfolk, men andre. Igår lå derpå min plads i spisesalen
dagens nr afMorgonp. Göteb., hvori flere ekstra stygge og hadske og
uredelige artikler om Norge og nordmcendene. Det var tydeligt, avisen
var lagt der til min specielle fornöielses...."

Den 3 juli 1905 skriver Brita att städerskan på hotell Strömmers, som
var en viktig informatör, hade anfårtrott henne att folk undrade vad det
var hon gick och tittade efter.

"... ved du - jeg tror sandelig her too ser folk omkring for at passe på
mig. Jeg må virkelig le. Städerskan fortceller idag, at man tror, jeg går
her og "tittar" efter noget, hvad havde hun ikke rede på. Lad dem tro
det l"

Il Brev från Brita Dietz till maken Oskar Dietz daterat Wenersborg 19 juni 1905. Halden
historiske Samlinger. Privatarkiver. Oskar Andersen Dietz.
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Sonen Bjarne Dietz håller sin halvbror Erling i handen. De äldre halvsyskonen är
också med, Kristian (längst till vänster) och Johanna Dietz (längst till höger), liksom
faster Petra. Bilden är tagen hemma i Halden år 1903.
Halden historiske Samlingers fotoarkiv.

Hon ville komma hem till Fredrikshald igen då det verkade bli alltmer
riskabelt i Vänersborg. Den 4 juli 1905 fick hon order från amiral Sparre
om att resa över Uddevalla till Lysekil för att undersöka förhållandena
där istället. Officiellt var det för att hälsa på Oskar Dietz gamle vän
Gustaf von Yhlen i Lysekil. Han hade inbillat von Yhlen att Brita var i
Sverige för "Fredssagen". Det var en nödlögn som hon inte gillade då
hon var rädd för att von Yhlen kunde misstänka vad hon höll på med.

Besöket hos von Yhlen blev gemytligt och hon kunde rapportera att
läget var lugnt där. Den 6 juli 1905 kom den efterlängtade ordern från
amiral Sparre via telegram till Oskar Dietz om att Brita kumde åka hem
till Fredrikshald: "Intet til hinderfor at udsendingen reiser hjern. Sparre."
Tillsammans med barnen reste hon tillbaks till Fredrikshald från Lysekil
via Strömstad.
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Den svenska regeringen hade intagit en fredlig hållning och förklarat
att man inte önskade upprätthålla unionen med våld. Svergies riksdag
krävde däremot folkomröstning om en unionsupplösning. Frågan löstes
genom förhandlingar länderna emellan i Karlstad 31 augusti - 23
september 1905 samt vid skiljedomstolen i Haag. Den 26 oktober 1905
var konflikten löst och kung Oskar II avsade sig tronen i Norge. Det
gick fredligt tillväga precis som Brita Dietz önskat.

Spionen som fick betala själv
Brita Dietz hade fått med sig 100 kr i förskott från norska marinens
underrättelsetjänst till Vänersborg. De pengarna kom inte att räcka långt
eftersom hon skaffade ett dubbelrum och tog dit barnen. Hon bad om
mera pengar i nästan vartenda brev hem till maken under juni månad år
1905. Brita beräknade att hon dessutom behövde 12 kr per dag till kost
och logi i Vänersborg får sig och barnen. Det var lika mycket som en
stortingsman hade hemma i Norge. Il Någon lön var det aldrig tal om att
hon skulle få.

Brita Dietz var starkt irriterad över att "onkel" = dvs redaktör Mjelde
och "onkels ven" amiral Sparre var snåla med pengar till sin agent. Hon
påpekade att marinens underrättelsetjänst måste begripa att det kostade
pengar att ha en spion i Vänersborg. Hon hade varit sparsam med
utgifterna och inte ens unnat sig ett besök på Restaurang Strömsborg
för att lyssna på musikunderhållningen trots att det låg snett mittemot
hotell Strömmers. Hon skriver:

"Uagtet her har gåt så mange penge, så harjeg vceret så sparsommelig
at jeg ikke engang har havt råd at gå bort på Strömsborg her ligeved
för at hörepå musikken. Der cer vel altid nogen entre og lidt må man vel
ta i derinde også. Ty vi er hele tre! "13

Brita Dietz fårde kassabok över sina utgifter sommaren 1905. Av denna
framgår att hon avrest till Vänersborg den 8 juni och kommit hem till
Fredrikshald igen den 7 juli 1905. Brita hade lagt ut totalt 417,23 kr
under sin spioneriresa. Av denna summa var 150 kr kostnaden får
helpension för henne och barnen på Strömmers hotell i Vänersborg.
Den 23 juni 1905 skriver hon i brev hem till Oskar Dietz att kostnaden
är ca 8 kr per dag på hotellet, dock med tillägg om hon vill ha " kaffe om

12 Brev från Brita Dietz till maken Oskar Dietz daterat Wenersborg den 29 juni 1905.
13 Brev från Brita Dietz till maken Oskar Dietz daterat Wenersborg den 18 juni 1905.
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efterm. en halv öl till middagen, en halvporter om morgonen, hved gud
skal vide, jeg kan trcenge, så aftkyllig vondt det end smager ! Det går
snart ap till kr penge mer pr dag."

Av ovannämnda 417 kr betalade amiral Sparre på norska marinens
underrättelsetjänst endast ut 300 kr med motiveringen att det inte var
någon Lustferie som hon varit ute på. Familjen Dietz fick bidra med 25
% av kostnaden för Brita Dietz spionageverksamhet åt norska marinen
i Vänersborg samt hela lönen för extrahjälpen i hemmet medan Brita
var borta.

Brita Dietz blev 92 år gammal och resten av livet grämde det henne att
hon tvingats betala mer än en fjärdedel av utgifterna för spioneri
uppdraget med egna pengar. Men hon var mycket stolt över sin insats
för Norge och sparade all korrespondens från spionerisejouren i
Vänersborg år 1905.

Sonen Bjarne fortsatte som spion
Under den tyska ockupationen av Norge åren 1940 - 1945 var Brita
Dietz för gammal för att orka med något spionagearbete för den norska
exilregeringens i London räkning. Sonen Bjarne (1898 - 1968), som
varit med i Vänersborg år 1905, var desto flitigare i detta avseende.
Bjarne Dietz hade även följt i föräldrarnas spår när det gällde yrkesval.
Samtidigt som han arbetade som journalist i Halden åren 1940 - 1941
organiserade han flyktingtrafiken över Halden till Sverige. Han var
likaledes distriktschef för norska Hjemmefrontens militära gren Milorg
i Halden och ledamot av Haldens illegala byråd.

Bjarne Dietz tvingades fly till Sverige år 1941 sedan tyskarna upptäckt
hans verksamhet förnorska motståndsrörelsen. Åren 1942 - 1945 bodde
han med sin familj i Göteborg och hade titeln konsulatsekreterare, med
ansvar för flyktingfrågor, vid Kgl Norsk Legasjons Pressekontor i
Göteborg. I realiteten var han chef för norska motståndsrörelsens
spionage mot ockupationsmakten i 0stfold. Efter andra världskrigets
slut utnämndes han till norsk konsul i Göteborg, norsk generalkonsul
för Skottland i Glasgow samt norsk generalkonsul för Nord-Irland. 14

14 Roth Stig, Kontakt över gränsen: ett svenskt-norskt samarbete under Norges
ockupation Dalsland - 0stfold - Bohuslän 1942 - 1945 : med kommentarer i fotnoter
av Gudrun Rydberg. - Åmål: Dalslands fornminnes- och hembygdsfårbund, 2005. - s.
41; Jacobsen Carl Georg, Haldenbiografier T. - Halden, 1973. - s. 97 - 99.
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Vem var Hedman?

Att vara lokalhistoriker i Vänersborg

Av Gunnar Ekman

En novemberkväll 1999 ringde en vän på min dörr. Han berättade, att
han vid ett besök på pizzerian på Hedmanstorget frågat innehavaren,
om han visste vem Hedman var. Det är inte så svårt att förstå, att den
mörkhyade pizzabagaren skakade på huvudet. Men nu hade min vän
med sig en förteckning över donationer i Vänersborgs kommun, och
där stod det: "A.B.Hedmans donation för ett flickhem i Vänersborg"
Jag fick utmaningen att ta reda på mer.

Jag hade flyttat till Vänersborg 1978, och eftersom jag hade mina
rötter i en annan landsända hade jag ditintills sysslat med lokalhistoria
kring min födelsestad. Men nu var jag pensionär, jag var historiker till
professionen, och jag hade gott om tid. Så jag antog utmaningen,

Alltså, vem var Hedman? Resultatet har jag redovisat i en artikel i
Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 2001 med titeln August Hedmans
Stiftelse. Under arbetet hittade jag Elisabeth Anrep-Nordin, stadens
första kvinnliga politiker. Hon satt bl.a. i stadsfullmäktige 1910-1914,
alltså före den kvinnliga rösträttens införande. Men hon var till yrket
dövstumIärare, och under sin tid i staden 1892-1922 hann hon utveckla
sin pedagogiska specialitet, blind-döv-undervisning, och här samlade
hon upp hundratals blinda barn med komplicerade lyten från hela
Sverige. Den spännande historien om denna märkeskvinna har jag
redovisat i Gillets årsskrifter 2002 - Elisabeth Anrep-Nordin och
Drottning Sofias Stiftelse - och 2003 - En storslagen läroanstalt. Två
effekter av detta arbete har i år blivit namnen Elisabeths Park - det nya
radhusområdet i kvarteret Haren - och Fru Elisabeths promenad - den
nya gång- och cykelvägen i vattnet utanför Strandkyrkogården.

Medan jag letade efter August och Elisabeth i kommunens arkiv i
Lindgårdens källare upptäckte jag en hyllvägg med handlingar rörande
Vänersborgs Flickskola. Ingen hade ännu utnyttjat denna källa
systematiskt. Resultatet av mitt arbete publicerades i årsskriften 2004.
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Under min läsning i kommunprotokollen dök någon gång barnarbetet
i tändsticksfabriken upp. Vad var detta? Vilka var de och hur många?
Och vart tog alla handlingar om Vänersborgs Tändsticksfabrik vägen
efter nedläggningen den 31 augusti 1932? Jag följde spåret till Svenska
Tändsticksaktiebolagets huvudkontor i Jönköping. Men där finns idag
inget arkiv men väl ett mycket intressant museum på det gamla
fabriksområdet. Och i Jönköping tillverkas inte längre några tändstickor,
utan den enda resten av STAB hittar man på Vulcanfabriken i Tidaholm.
Dit fördes koncernens hela arkiv på vägen till den definitiva slut
förvaringen på Landsarkivet i Vadstena. Där står nu 2500 hyllmeter med
handlingar, och de väntar på resurser till en fullständig kartläggning av
tändsticksindustrins storhet och fall. Att hitta Vänersborgs Tändsticks
fabriks anställda och deras ålder i denna myrstack översteg min förmåga,
och jag valde att använda andra källor. Dessa finns redovisade i min
artikel Tändsticksfabriken - miljö och människor, som trycktes i Gillets
jubileumsskrift 2005.

Av min redogörelse hitintills framgår framförallt hur jag tagit mig
fram i kommunens källararkiv under Lindgården. Men var kan en lokal
historiker i Vänersborg mer leta efter upplysningar?

Kommunen har flera välsorterade bibliotek med hitintills tryckt
material. Regionen har museibiblioteket ute på Niklasberg intill Kultur
lagret med Västgötarummet och Vänerskolans bibliotek, och i Region
ens Hus vid Östergatan förvaras material om det gamla landstingets
institutioner i ett öppet bibliotek. Både kommunens huvudbibliotek och
regionmuseet har mikrofilmade ortstidningar, och läsapparater finns
tillgängliga.

Folkrörelsernas arkiv i Vänersborg inryms liksom kommunarkivets
äldre delar (före 1974) i källaren under Lindgården med ingång från
Östergatan. Folkrörelsearkivets kontor har adressen Södergatan 14 B,
tel. 0521-19696.

Lokalhistorikern har också behov av Riksarkivet, Landsarkivet i
Göteborg och Stifts- och Landsarkivet i Skara. Handlingar från Riks
arkivet kan förmedlas till de senare, varför resvägen inte behöver bli så
lång. - Via Internet kan man söka i de flesta större arkiv.

Kommunarkivet är uppdelat på två enheter. Handlingar fram till 1974
förvaras, som redan nämnts, i Lindgårdens källare, medan de senare
finns tillgängliga i arkivutrymmen i Kommunhuset. Kommundelarna
före 1974 framgår av översikten på nästa sida.

I dag hamnar kommunala beslutsprotokoll omgående på nätet, och
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kommun

Vänersborgs kommundelarföre 1974.
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genom projektet SLHD - Svensk Lokalhistorisk Databas - görs för
närvarande även äldre protokoll - från 1863 till 1951 - tillgängliga i
datoriserad form. Kommunarkivarien har sitt tjänsterum på Kommun
huset, tel. 0521-271126.

Vänersborgs Söners Gilles årsskrifter sedan 1932 finns i tryckt
form på biblioteken, men de är nu också tillgängliga på nätet
(www.vanersborgssonersgille.se). Där finns också ett register, som kan
vara till hjälp om man letar efter något speciellt.

I skrivande stund bygger Regionen en ny stor arkivbyggnad bredvid
Kulturlagret på Niklasberg. Lokaliseringen av det nuvarande musei
biblioteket har ännu ej beslutats i detalj, och en eventuell fårflyttning
dit av Kommunarkivets äldre del och Folkrörelsearkivet från källaren
i Lindgården är under utredning.

Gunnar Ekman, född i Hedemora 1928. Fil. mag. i
Uppsala 1955. Läroverksadjunkt. Efter rektorstjänster
i Arboga och Fagersta rektor vid Gymnasieskolan i
Vänersborg 1978-1984, skolinspektör vid Länsskol
nämnden i ..flvsborgs län 1985-1991 och därefter
länsexpert i utbildningsfrågor vid Länsstyrelsen i
A'lvsborgs län till sin pensionering 1993.
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Blåsut skola

av Kerstin Johansson

Genom 1842 års förordning blev folkskolan en obligatorisk institution,
men långt innan dess fanns en strävan bland prästerskapet att undervisa
allmogen i läsning och redan i 1686 års kyrkolag talas det om hemmens
skyldighet lära barnen läsa i bok. Men svårigheter som bristande kun
skaper i läsning blev noterade i husförhörslängderna och allmogens ofta
så fattiga förhållanden gjorde det omöjligt.

I Vassända Naglums socken bedrevs undervisning före 1842 och den
sköttes av gamla soldater och fattiga kvinnor. Uppgiften ansågs pas
sande får dem, som inte dög till något annat.

Efter 1842 fördes i Vassända Naglum många och långa diskussioner om
hur man skulle fårbättra skolväsendet. Skolstyrelsen delade upp för
samlingen i 6 skoldistrikt, vilka inneslöt de olika rotarna och var deras
skola/skollokal skulle placeras. Inte i något av dessa distrikt nämns nå
got område, som heter Blåsut, men på l 880-talet omtalas Blåsut som en
liten tillkommande fårstad till Vänersborg. Enligt en tidningsartikel i
maj 1883 var båda sidor om Öxneredsvägen (delar därav idag Karls
bergsvägen) bebyggda med 36 hus, där det bodde huvudsakligen hant
verkare och arbetare, då hyrorna och tomterna var billiga och vägen till
arbetsplatsen i Vänersborg var kort. Blåsut utvecklades i böljan av 1900
talet ganska raskt till ett jämfårelsevis tättbebyggt litet samhälle.

I ett protokoll från kyrkostämman iVassända Naglum är det fårsta gången
man möter namnet Blåsut (prot. från 29 dec 1910), där det heter: "För
att bereda undervisning åt de småskolan tillhörande barnen från det s.k.
Blåsut med omnejd, vilka på grund av bristande utrymme icke kunnat
mottagas i skolan i Vänersborg, hade skolrådet hemställt, att
kyrkostämman måtte besluta:

l. att uppdraga åt skolrådet att från och med nästa läsårs början anställa
en andra småskollärarinna vid småskolan i Öxnered,
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2. att denna lärarinna skulle i småskolans nuvarande lokal å tider, som
av skolrådet bestämdes, undervisa denna småskoleklass, som komme
att bildas av de skolpliktiga småskolebarnen från omnämnda
församlingsområde" (Blåsut). Så blev beslutet.

De första, vilka bosatt sig i "det s.k. Blåsut", var till stor del skrivna i
Vänersborg och deras barn gick i skolan där. Men då fordrade Vassända
Naglum, att de skulle skrivas och skatta inom kommunen, och då sva
rade Vänersborg med, att då fanns det inte plats för deras barn längre.

Befolkningen på Blåsut växte fort, ty redan nästa år så måste småskolan
i Öxnered delas på två avdelningar. Kyrkostämman beslöt att förhyra
lokal på Blåsut och så blev det, att Blåsuts första skollokal blev en gårds
byggnad på Henriksdal- HenriksdalI på Gamla vägen 21 eller Henriks
dal 2 på Öxneredsvägen 14 därom råder osäkerhet. Båda avdelningarna
skulle läsa i samma lokal men på olika tider av dagen - man startade
alltså med duplicering.

1911-12. Denfärsta skollokalen på Blåsut.
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1914. Blåsut folkskola.

I kommunens arkiv finns det dokumentation med början från tiden runt
1912, vad gäller undervisning på småskolan vid Blåsut under Öxnered
2.

1912 tjänstgjorde småskollärarinnorna Charlotta Sahlström och Elsa
Hallen i klass 2 med 21 elever respektive i klass l med 24 elever och det
fortsätter de närmaste åren med höga elevantal.

Behovet av ny skola var stort och det inköptes en tomt för ca 3000 kr.
En kommitte under ledning av skolrådets ordförande tog fram ritningar
och kostnadsförslag och en skola i 3 vån. byggdes vid Öxneredsvägen ,
nuvarande Karlsbergsvägen 36, enligt ritningar av arkitekt Tessing 1914

Den innehöll 4 salar i våningarna l och 2 och på 3:e vån. byggdes det
två personalbostäder.

I en av korridorerna var det ribbstolar för gymnastiska övningar - enl.
muntlig information.

45



Den ena bostaden på ca 110m2 ämnad åt folkskollärare - manlig med
familj. Den andra på ca 46 m2 åt små- eller folkskollärarinnan, som
skulle vara ogift.

Den nya skolan ansågs nu vara tillräcklig - men nej - för efter bara två
år var den åter för liten.

Skolkatalogerna för 1914-1917 visar höga elevantal 36 barn i en 1-2:a,
26 i en 1-2:a, 35 i en 1-2 och 24 i 3-4:a. Man fick ta till dublicering - 2
klasser i samma sal undervisning förmiddag respektive eftermiddag.
1917-1918 var läsåret 34 veckor och ett schema rör klass 1-2 innehöll 5
tim kristendom, 7 tim tal- och läsövning, 5 tim skrivning och språklära,
3 tim räkning, 1 tim sång och 2 tim gymnastik

1913 års katalog visade sifferbetyg men 1917-1918 var det bokstavs
beteckningar. Huruvida det var enbart anteckningar för skolkatalogen
eller får hemtagning för föräldrarnas kännedom, har jag ej kunnat få
klarhet i.

Vad gäller lärarkåren finner jag nu "bekanta" namn, vilka jag hörde
talas om av de äldre, som tjänstgjorde på Blåsut, då jag började min
anställning där 1955. Elsa Hall{~n 1912-, Hugo Willart 1915-, Karin

1923. Lärarinnan Annie Almqvist 1:a klass. Pojken längst till höger Thore Andersson
född 1916, som köpte huset i vilket Annie A. hade bott.
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1923. Lärarinnan Ingeborg Malmström. Gösta Anderssonjödd 1913, vid dörrhandtaget,
blev vaktmästare på skolan 1944.

Hessel1919 -,Svea Svensson 1920 -. Simon Eriksson 1921 -, Ingeborg
Malmström 1922 -, Ernst Rosen 1922- ochAnnie Almqvist 1923 - samt
några vikarier. Simon, Ingeborg och Annie var fortfarande i tjänst på
skolan 1955.

I och med den nya skolan 1916 med sina 4 salar gavs möjlighet till A
form, men det stora barnantalet gjorde, att man måste ta till både A
form - en årskurs i klassen och B-form - flera årskurser i klassen och
samtidigt ha dub1icerings1äsning. Av katalogerna framgår om klassen
hade eget eller delat rum.

Ex. på intressanta noteringar i katalogerna är: av Willart i 3-4 1919
1920: "De sista minuterna av den 3:e tim. användes oftast till gymnas
tik eller lek"

Lov för "läraremöte" i Trollhättan 15/9 1921, skurlov då skolan skulle
städas 1/10,5/11, 18/2,24/3,6/5 samt påsk- och pingst1ov.

Läsåret 1923-1924 var det visitation på skolan av bl a biskop Hj. Da
nell, ett undervisningsråd och en folkskoleinspektör.
Vid alla läsårsavslutningar/examen var församlingens kyrkoherde när-
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varande som ordförande i kyrkorådet. De var bl a Gunnar Helander och
senare Fritz Nilsson tillsammans med olika företrädare för skolrådet.

1929-1930 var första året, då man i skolkatalogen började föra in läs
årets genomgångna kurser.

Olof Liss anställdes som lärare 1936-1937 och samma år anställdes
Göran Kvist som vakans-vikarie (?). Liss hade 1937-38 klass 3 men
samtidigt också uppdraget att vara "överlärare",

vilket han fortsatte med kommande år. Att uppdraget överlärare krävde
sin tid kan man se genom att han fick s k nedsättning i sin tjänst och
andra lärare fick "ta timmar" i hans klass.

I 1942-1943 års kataloger träffar jag för första gången på, att man redo
visade de friluftsdagar, man haft under läsåret.

Samhället Blåsut hade nu under en längre tid genomgått en stark ut
veckling och kraftigt ökande antal boende. Många barn och trångt i
skolan gjorde det aktuellt med kompletterande skolbyggnad till en kost
nad av 250 000 kr. Det blev 1943-1944, som den "Gula byggnaden"
byggdes med 3 nya salar, men då det var under 2:a världskriget, ålades
viss besparing. En av salarna blev kortare än planerats.

Denna sal kunde tillsammans med närliggande genom en praktisk fi
ness med s k sesamdörr och med en jalousidörr, som kunde rullas upp,
göras om till samlingssaL Då Blåsut saknade kyrka användes denna sal
ofta på söndagarna som kyrkorum för högmässa och ibland för
syföreningsauktioner. Här var en extra fin och utrustad orgeL Orglar
fanns för övrigt i alla klassrum. Då jag senare kom att ha den salen, var
det att på lördagarna se till, att det var god ordning och att barnens
arbeten var undanplockade.

I den nya byggnaden blev det en rumsliknande korridor, bl a avsedd
som matrum för de elever, som hade långt hem.

Skolans stolthet blev gymnastiksalen, som gick genom 2 våningar
16x5xlO m med högmodern inredning och t o m med en liten läktare. 2
omklädningsrum, l för pojkar och l för flickor och med duschmöjlighet.
I början av min tjänstgöring var jag med om att i duschrummet vid
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1959 - 60. Provsmakning. RolfLarssonfödd 1947serverar textilfröken Dagmar Djurberg,
vaktmästare Gösta Andersson, "/röken" Kerstin Johansson, NN och klasskamraterna.
Skolköks/röken Karin Thoreus kontrollerar.

långbänk med zinkbaljor tvätta barnen, innan de gick in i duschen.

Nytt var också skolköket med en särskild liten matsal, där anrättning
arna kunde avsmakas.

På skolan var det så, att när elever hade skolkök, bjöd eleverna och
skolkökslärarinnan in de lärare, de haft under tidigare år till lunch med
avsmakning.

En sal får kvinnlig slöjd var också avsedd att användas som fysik- och
kemisal. På samma våning blev det "lärarerum" och expedition.

I källaren fanns det sal får manlig slöjd och ett skyddsrum för 125 per
soner.

Innan denna tillbyggnad kunde ske, var det tvunget att flytta en liten
stuga, som låg på tomten nära Öxneredsvägen. I stugan hade bl a lär
arinnan Annie Almqvist bott. Stugan såldes till Thore Andersson, som
flyttade den till Skogsvägen 16 på Blåsut, rustade den och hade den
som bostad till slutet av 1990-talet. En ny ägare har nu under 2000-talet
flyttat in.
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1943 - 44. Stugan på Skogsvägen.

Inom Vassända-Nag1ums kommun bedrevs också fortsättningsskola på
B1åsut skola under åren 1918-1944

Inkorporeringen av Vassända-Naglum
Kommunen var 1940 en av Älvsborgs läns största och med drygt 5000
invånare folkrikaste landskommuner. Trots att man i Blåsut, Restad och
Öxnered hade tre växande tätorter hade ingen av dem något organiserat
centrum. 1940 bodde närmare 1800 personer i B1åsut

Sedan årtionden hade det varit tal om att inkorporera Vassända Nag1um
med de närliggande kommunerna Trollhättan och Vänersborg, men
Vänersborg ville inte ha det Blåsut, som gav små skatteinkomster och
skulle ge ett årligt underskott på uträknat antal skattekronor.

Från l januari 1945 kom Blåsut att tillhöra Vänersborg och Vassända
Nag1um upphörde som egen kommun.

I den fortsatta skrivningen blandas nu fakta och Mina lärarminnen från
min tjänstgöring på Blåsut skola från 1955 - 1995.

1955 började jag min tjänstgöring på Blåsut skola, ett vikariat vårter-
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minen ut. Elevantalet på skolan var då så högt, att återigen var lokalerna
otillräckliga. Jag hade klass l med 27 elever i den kvinnliga slöjdsalen,
ett par klasser dublicerade i Gamla skolhuset och en klass läste i rum
met ovanför posten i Vassända Naglums gamla kommunhus på
Öxneredsvägen. Den kvinnliga slöjden var i personalrummet, vilket
gjorde att personalen fick använda expeditionen som sitt rum. Aret därpå
fick jag fortsatt tjänstgöring och då fick t o m gymnastiksalen användas
som skolsal. Skolans mest frusna kvinnliga lärare Sigrid Larsson hade
sin klass där.

Läsåret 1956-1957 var första året, som småskollärarna började tjänst
göra i åk 3, efter att det tidigare var småskolan 1-2, som var deras tjänste
underlag och folkskolan 1- 4 var folkskollärarnas. Detta mötte kraftigt
motstånd från folkskollärarna vilka ansåg, med all rätt att deras tjänste
underlag minskade. Jag var en av de tre i Vänersborg, vilka fick tjänst
göra i klass 3. I samband med ny läroplan 19r 69 blev stadierna 1-3,4-6
och 7-9.

Då jag tillträdde min tjänst på Blåsut, bodde jag och min familj i Troll
hättan. Jag åkte buss till Torget i Vänersborg och cyklade sedan över
gamla bron uppror Blåsutbacken till skolan, som började kl 8.10. Det

1956. Min/örsta klass -nu i 3:an hösten 1956. Eleverna/ödda 1947.
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fanns nämligen ingen samtrafik mellan bussarna och jag hade inget
körkort, men det tog jag efter några år.

I skolans mindre bostad bodde vaktmästarparet Gösta och Stina An
dersson. I den större bodde Simon Eriksson och han pensionerades 1962.
Efter att han avtackats vid examensavslutningen på skolgården av Skol
direktör Liss, bad Liss att få tala med mig och sa: "Jag tycker inte om,
att mina lärare arbetar här, men bor i Trollhättan och betalar skatt där, så
nu tycker jag, att Du och Din familj ska flytta in i bostaden efter Si
mon."

Efter viss tveksamhet och dåjag trivdes på skolan, tackade jagja och så
rustades bostaden upp - det hade inte gjorts sedan 1927, då Simon flyt
tade in. Vi hyrde den från 1963 och trivdes mycket gott i den vackra
bostaden, som enligt uppgift var den högst belägna lägenheten i Vän
ersborg och vi kom att bo kvar tills 1992, då vi flyttade in i ett helt nytt
hyreshus om 10 lägenheter byggt på den gamla "barnriketomten" på
Blåsut.

Organisatoriskt sett var Vänersborgs folkskola/grundskola ett skol
område med en ledare.

1962. Simon Eriksson avtackas av skoldirektör Olof Liss (skymd) och tillsynslärare
Ingmar Svanberg.
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1945 var det överlärarområde och Olof Liss innehade det uppdraget,
för att sedan bli rektor och slutligen skoldirektör. Efter några år blev det
två områden Norra och Södra med rektor Henry Larsson för Norra och
rektor Ragnar Harring för Södra.

Blåsut skola ingick tillsammans med Norra skolan, Öxneredsskolan,
skolorna Grunnebo och Väne Ryr, Sjukhusskolan och sedermera
Onsjöskolan i Norra området med expeditionen på Norra Skolan. De
olika skolorna hade var sin tillsynslärare, vilka hade ett visst organisa
toriskt platsledande ansvar.

Det tidigare nämnda skyddsrummet blev så småningom matsal för 70
personer. För att rymmas var det skilda lunchraster. Detta var ändå ej
tillräckligt, utan enligt schema fick eleverna ställa sig utanför och gå in,
när en "fårdigäten" gick ut. Allt under övervakning av vårt allt i allo
vaktmästaren Gösta Andersson, som började sin tjänst 1944.

1959. Elin Almqvist -en av alla de snälla matlbamba
tanterna.
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En paviljong från Flickskolan placerades 1967 på den redan fårut trånga
skolgården mot Sommarhemsvägen, där det fanns några trädgårdsland.
Detta var emot personalens vilja, vilka istället önskade inköp av ledig
mark intill skoltomten, men Kommunalrådet sade nej.

l 970-talet talade för både upprustning och utvidgning och så blev det
1977-78.

Byggarbetet började någon vecka innan terminsstarten. Då fick vi veta,
att strömmen skulle kopplas bort i hela "gula huset" - alltså även i vår
"matsal". Var skulle vi äta? Det blev jakt på lokal! Logen Viljan på
Sandbergsvägen löste den frågan även om det blev väl arbetssamt för
våra "mattanter" och att viss undervisningstid gick till gångtid.

Genom sammanbindningen med den nya byggnaden, måste man ta bort
vårt fina materielrum med specialgjorda skåp, vilka hade utdragsskivor
på vilka man kunde "duka" till lektion och likaså de specialsnickrade
bokhämtama, vilka innehöll skolans klassuppsättningar av olika böcker.

Skoldirektör Ramberg gav tillåtelse till, att skolfårvaltningens duktiga
snickarpatrull fick ta loss skåpen och anpassa dem till det nya material
rummet.

Ulla Haglund. Ingmar Svanberg och GöstaAndersson.
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Vi fick en "ny" och modernt utrustad skola med bl a toaletter inne i
skolan och det var med stor glädje både elever och personal tog den i
besittning. När jag och min klass skulle gå in i vårt "nya" klassrum,
säger en av eleverna Jesper Nilsson: "Men fröken, nu ska vi väl inte ha
skorna på oss inne?" och så blev det i fortsättningen till stor glädje inte
minst får våra lokalvårdare.

Undervisningen pågick under byggtiden fram till senare delen av vår
terminen - det blev flyttning mellan de tre husen. Men det gick förvå
nansvärt bra. En tillbyggnad med matsal och ovanpå den kommunens
biblioteksfilial och ett nytt skyddsrum med gemensam träslöjd för både
pojkar och flickor.

Att arbeta i skyddsrummet väckte protester - men det hjälpte inte.

Hem och Skola - fårbund får skolornas fåräldraföreningar blev på 1960
talet allt mer aktivt.

1981. Personal på skolan.
1:a raden fr.v. Pauli Wainikka, Inger Stahre, Barbro Andersson, Birgitta Böttiger, Lena
Lundgren, Britta Johansson, Bengt Bonde.
2:a radenfr.v. Margareta Sahlin, Eva-Lis Eriksson, Birgitta Larson, Eva Håkansson,
StinaAndersson, Maud Bengtsson, Lisbeth Svensson, Maria Fischer, Kerstin Johansson.
Några ej närvarande.
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För Blåsut skolas del var det en mycket intresserad och engagerad för
älder vid namn Erik Mossberg, som ledde verksamheten. I mycket gott
samarbete med skolans personal anordnades föräldramöten med elev
medverkan, utflykter, hemliga resor, gång- och skidtävlingar. De senare
i samarbete med Vandrarklubben och VSK Vänersborgs Skidklubb. Det
är härliga minnen.

Så fortsatte verksamheten med de barn, vilka tillhörde skolans upptag
ningsområde. Det gällde årskurserna 1-6 på Blåsut och sedan flyttade
de till 7-9 på Huvudnässkolan eller ev. till någon av de andra högsta
dieskolorna inom kommunen.

Förskolan med sina 3-timmars grupper hade nu också flyttat in i gamla
skolhuset.

Jag slutade min tjänst 1995 och efter det har elevtrycket på skolan blivit
om möjligt ännu större. Nu rymmer de gamla bostäderna fritids och i
paviljongen är det förskoleverksamhet. I maj månad 2007 är det, enligt
rektorn Elisabet Sterner omkring 220 elever och det är fortfarande stort
behov av lokaler. Blåsut fortsätter att växa.

Blåsut skola/rån skolgården.
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Blåsut skola från vägen.

Källor:
Simon Eriksson:

Hasselberg:

Liljewall:

ELA

Några drag ur Folkskolans Historia i
Vassända Naglum 1842-1942

Vänersborgs Historia II 1834-1944

Vänersborgs Historia III 1900-talet

nov 1943

Egen forskning i Vänersborgs Kommunarkiv

Kerstin Johansson! 1932 i Helsingborg.
Arbete på kontor och inom sjukvård 1945 - 1951
Studier på folkhögskola och lärarexamen i Skara 1954
Fackliga förtroendeuppdrag på olika nivåer i LärarjOr
bundet. Aktiv släktforskare.
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Fyrtio år bakom kameran

av Sixten Fasth

Två äldre golfare träffar varandra på stan den ene säger: Det var länge
sedan jag såg dej på golfbanan, ja förstår du jag ser så dåligt nu för tiden
så jag ser inte var bollen tar vägen. Inga problem säger den andre jag ser
jättebra, jag hjälper dej. Vi träffas i morgon så spelar vi en runda, sagt
och gjort de träffas och båda slår ut var sin boll, såg du min boll frågar
han som såg dåligt. Jajamensan, inga problem.
De går ut på banan, så frågar han som såg dåligt: Var är min boll? Den
andre svarar: Det har jag glömt.
Varför berättar jag denna historia? Jo kanske för att det är mycket svårt
att komma ihåg saker och ting som hänt för 54 år sedan.

Den l april 1954 tecknade jag ett kontrakt medAB Bostäder iVänersborg
att hyra en källarlokal på AdolfAndersohnsgatan för en hyra av 34 kr/
mån.

Den 5 april kunde man läsa i dåvarande ELA : "Till det hos magistratet
i Vänersborg förda handelsregistret har denna dag anmälts att Sixten
Erland Fasth ämnar idka fotohandel under firma SIFA Foto med
postadress AdolfAndersohnsgatan 9 B Undertecknat JARL PROM.

Efter att ha iordningställt lokalen för min verksamhet startade jag firman
måndagen den 26 april. Mitt första uppdrag kom redan 10 min efter att
jag öppnat kl. 09,00. Det var enjournalist från tidningen Bohuslänningen
i Uddevalla som ville att jag skulle bege mej till dåvarande stadshotellet
där det hölls Landstingsmöte. Han ville ha bilder därifrån. Kommen dit
såg jag landshövding Arvid Richert sitta och läsa tidning (innan mötet
börjat). Jag tog en bild på honom, därefter vinkade han på mej, och
säger att han hoppades att fotografen inte skriver något om att "lands
hövdingen deltog intresserat i mötet". Jag mumlade nog något om att
jag enbart fotograferade och ej skrev några texter. Men gissa om jag
var nervös!!!

59



Min tankegång när jag startade firman var att jag skulle åka hem till
personer som ville bli fotograferade i samband med en högtidsdag, t.ex.
50 - 60 årsdagar med blommorna de fått. Detta var mycket populärt då.

Jag hade av min svåger fått köpa en "lättviktare" alltså en mindre
motorcykel. Jag fick ett uppdrag aven person ute i Båberg som önskade
bli fotograferad med de blommor han fått på sin 50 årsdag. Sagt och
gjort jag spände fast fotoväskan och stativ på pakethållaren och körde
glad i hågen till Båberg, Fotograferade och skulle åka hem. Cykeln var
av modell trampa släppa kopplingen efter att ha lagt i växel, inget hände,
försökte igen en gång två gånger inget hände, efter 4-5 försök var det
inget annat än att trampa hela vägen hem tid staden igen. Dagen efter
ville jag undersöka vad som var fel i går kväll, satte mej på cykeln
öppnade bensinkranen trampade igång släppte kopplingen och den
startade direkt tala om glömska!!

Tidningen ELA hade ingen egen fotograf utan deras reportrar och
journalister brukade fotografera med en kamera som fanns tillgänglig
får deras räkning på redaktionen. Alla var inte så glada över detta och
det innebar att jag fick fler och fler uppdrag att medfålja och taga bilder
på deras reportage, speciellt med Arne Kärvling som samma år fått
anställning på tidningen.

ELA hade också många landsortskorrenspondenter vilka också fotogra
ferade, deras filmer fick jag taga hand om för framkallning och kopiering.
För mej var det ju en bra start och inkomst. Men fler och fler personer
hörde av sig och ville bli fotograferade får porträtt. Jag gjorde då i ordning
en liten atelje i källarlokalen. Belysningen bestod av 500 W glödlampor
vilka gav ifrån sig ganska mycket värme så det kunde bli mycket varmt
under en tagning. Det blev en del barnporträtt men även brudpar lyckades
övertala mej, även omjag var tveksam inför dessa uppdrag då det krävdes
att inte misslyckas. Ett av dem är fortfarande gifta och jag vet att de var
nöjda med mitt arbete.

På hösten 1954 blev jag inkallad till Redaktör K.G. Wassenius på
tidningen ELA då han sade: Att jag och faktor Gunnar Rolander har
bestämt att Herr Fasth skall fotografera luciakandidaterna. På den tiden
"duade" man inte. Luciakandidaterna tog dessa herrar ut efter foto som
var inskickade.
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Sommaren 1955 flyttade familjen till SJärnvägsgatan 29 där fick vi en
stor lägenhet på C:a 170-80 M2 Vilket innebar att vi kunde kombinera
denna med bostad och atelje. Jag var kvar på Ad. Andersohnsgatan.
t.o.m. 1 sept. Därefter startade jag ateljen på S. Järnvägsgatan.

Kundkretsen ökade och ett stort antal fick vi från Dalsland. Både från
Frändefors, Brålanda, Dals Rostock, Mellerud och flera andra ställen.
"Träskoposten" hade tydligen gjort sitt och nöjda kunder rekommen
derade mej tydligen, detta var ju den bästa reklam jag kunde få, samt att
jag lyckats i en del fototävlingar såväl inom landet som utomlands med
porträttbilder.
1956 på hösten plockades ett 20 tal flickor ut bland de bilder som var
inlämnade till ELA för uttagning av Luciakandidater. Dessa kallades
till redaktionen på ELA rör att ta ut 5 st som skulle utgöra Luciagruppen.
Jag blev ombedd att delta vid uttagningen och detta fortsatte år efter år
t.o.m.1994. Under vilken tid jag även fotograferade dem. En kuriositet:
Från 1955 fotograferade jag alla kandidaterna i samma vita blus. År
1992 fick jag även den stora äran att kröna årets Lucia, Sabina Kabeletz
i Missionskyrkan.

1960 var det tid för ny flytt. Den 21 mars tecknade jag ett köpeavtal
med Stenhuggare Gunnar Blomgren då ägare av Nya Kafeet Edsgatan
11. Jag gjorde detta för jag visste att det trähuset som ägdes av A.Johan
Larssons Maskinverkstad, skulle rivas. Detta var på den tiden enda sättet
att komma i åtnjutande av lokaler i centrala staden. Inte som nu år 2007
att det står tomma lokaler lite överallt.
Som sagt huset skulle rivas och 1966 flyttade vi till Sundsgatan i andra
våningen. Över där Plastmagasinet fanns och " Nya Matsalar" haft:
sina lokaler, huset ägdes av Boktryckare Gunnar Berg.

Ett minne jag har därifrånjag aldrig glömmer. Jag hade haft: flera brudpar
på en lördag eftermiddag. När jag var klar med det sista tog jag en titt in
i väntrummet, något låg och glänste i en av fåtöljerna. Böjde mej ner
och såg då en liten vigselring liggandes där. Rusade ned för trapporna
och där på gatan vid sin bil stod sista brudparet. Jag gick fram till
brudgummen visa ringen och frågade om han saknade den? Ja svarade
han men jag trodde den låg i bilen. Det var till att ha nerver.

1966 kom jag i kontakt med en kille som hette Lennart Johansson som
studerade på Chalmers i Göteborg. Han hade av någon anledning fått
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kontakt med en firma i England som tillverkade en kamera som tog 6
bilder på polaroidfilm med bilder färdiga på 3 minuter, i format lämpligt
för körkort, leg. och passfoto.
Jag fick hyra en sådan kamera, köpa fick jag ej.
Den 5 Aug. skriver han till mej efter att jag sänt honom en annons jag
infört i ELA: Mitt i prick- femetta. Grattis till det strålande reklam
tillfället, de tidningsläsare som undgick den annonsen är säkert lätt
räknade.
Vad var det då för annons? Jo det stod SEX - bilder kr; 20:- Och så
vad de var användbara till, men vem läser det fintstilta?
En dag stiger en äldre gentleman in i ateljen och sägen: Jag skulle vilja
ha sådana där sexbilder ni annonserade om. Var så god och stig in i
ateljen så skall jag ordna det, säger jag, sätter honom framför kameran
och tar 6 bilder på honom, ber honom sitta ut i väntrummet.
-Jag kommer strax. Jag gör i ordning bilderna och går ut till honom
visar bilderna och säger
-Var så god. När han tittar på bilderna är hans blick obetalbar, han stirrar
en lång stund, sen säger han, Vad kostar de? Tala om missförstånd!

En annan sak som jag minns är när Margareta Arvidsson, just vald till
Miss Universum besökte sitt föräldrahem på Blåsut 1966. Hon ringde
mej och undrade om jag kunde ordna passfoto åt henne snabbt, jovisst
hon fick dem på 3 min, och var mycket nöjd.

Byggnationen på Edsgatan tog 2 år och 1968 flyttade vi in i nya fräscha
lokaler, som jag från första början fått vara med och utforma för vårt
behov.

l maj 1970 övertog jag Atelje Brudslöjan i Trollhättan, vilken jag sålde
1973. Det blev lite för betungande att driva på 2 ställen, och samtidigt
slutade en av mina anställda vilken jag beräknat skulle ha fått sköta
Ateljen på egen hand. Men han hade bestämt sig för att söka annat arbete.

Svart vit fotografering var det som gällde tills på 60 talet då färgen
började att göra sitt inträde när det gällde porträtt. Riktigt när har jag
inte kläm på men jag tror det var i slutet av 60 talet. Tills dess var det
glödlampor som gällde, 1000 W och 500 W Dessa gick bra när det
gällde svart/vita foto, men när färgen gjort sitt intrång så var det svårt
att få rätt färgtemperatur med filter framför kameran, därför var det en
välsignelse när Elektronaggregaten för ateljebruk kom. I slutet på 60
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Förutsättning/ör bra barn/oto är god kontakt och en lång utlösarsladd.

talet började en Fotofirma Arto i Göteborg att sälja studioaggregat för
ateljebruk. Dessa gav inte enbart rätt fårgtemperatur (likt dagsljus) för
fårgfilm utan en exp.tid på 1000 dels sekund, vilket innebar att man
kunde ta skarpa bilder på de mest livliga barn. Med glödlamps
belysningen låg exp.tiden på högst 50 dels sekund. Vilken skillnad.
Och ingen värmeutveckling. Även dessa aggregat blev omoderna och
fick ersättas med modernare på 80 talet.

Till att börja med måste man sända filmerna till ett fårglabb där de
framkallades och kopierades tyvärr med mer eller mindre lyckat resultat.
Färglabben var då mer inriktade på amatörfilmer. Kodak hade börjat
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importera en så kallad fårgtrumma för framkallning av pappersbilder.
Med denna kunde man framkalla l st 18 x 24 kopia eller l st 24 x 30.
Kodak anordnade en kurs i fårgkopiering i Göteborg och jag var inte
sen att anmäla mej till denna. Man fick där en teoretisk och praktisk
kurs i kopieringsteknik.
Samtidigt så sålde de naturligtvis nämnda trumma. Jag tror jag var en
av de första som köpte denna och började göra mina bilder själv.
Senare kom Kodak med en större fårgframkallningstrumma där man
kunde göra upp till 50 x 60 cm. bilder Det var då man kunde göra stora
skyltbilder själv.
Det ställdes då även större krav på förstoringsapparat, Hasse Foto
importerade verkligt förnäma sådana från Italien, och det blev ett måste
att inköpa en sådan. År 1975.
Även på den tiden gick utvecklingen snabbt, och ännu större krav ställdes
på mörkrumsutrustning, och nämnda fårgtrumma blev nästan omodern
efter ett par år. Då hade även Hasse Foto varit på alerten och fått försälj
ningen på en Helautomatisk fårgframkallningsmaskin vid märke Carlin,
där man kunde framkalla 12 st 18 x 24 bilder eller upp till 50 x 60 cm.
En sådan inköpte jag.

Att berätta om händelser för övrigt som hänt i min atelje är svårt. Att få
ha haft sin hobby som yrke har varit underbart. Och att få ha träffat så
många glada, trevliga människor inte minst, som än idag när de träffar
mej, säger: "Yi var hos dej då och då och fotograferade oss". "Yilket
kan vara svårt för mig att komma ihåg, då jag bl.a. fotograferade över
5000 (femtusen) brudpar.

En händelse som jag ibland har skrattat åt är, när en äldre dam hade
beställt tid för att fotografera en pudelhund. Jag satte upp vovven på ett
särkilt podie som jag hade för hundar. Innan jag skulle börja ta bilder
satte hon på hunden en liten, ja just det, Studentmössa!
Jag frågade om han skulle ha den och fick till svar att: Han har tagit
studenten!
Jag plåtade honom och fick i mitt tycke trevliga bilder på honom, trots
studentmössan. När damen kom för att hämta bilderna studerade hon
dem mycket noga, varefter hon säger: Jag tycker han ser lite ledsen ut
för att tagit studenten.
Hur glad ser en hund ut som tagit studenten ?
Nästan alla brudpar var på gott humör när de kom för att fotograferas,
men det fanns ju en del brudgummar som var lite motsträviga. Ibland
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funderade jag på om de var tvingade till atelj6n eller rent av mutade.
Men som regel "mjuknade" de när vi väl kommit igång.
Vid ett tillfälle var det en brudgum som var lite svårflörtad, och jag sade
till honom att han kunde väl se lite glad ut. Han svarade då med glimten
i ögat: Du skall inte tro att detta är så f. t roligt. Och skrattade.

En pingstafton hade vi 17 st brudpar vilket jag tror är rekord för trakten.
5 min i kl.18 kvällen före kom det in ett ungt par och sade att de ville
beställa tid för brudfoto. Jag frågade då när de hade tänkt detta, de
svarade: I morgon, jag sade jag kan Ni komma 8,30 det är den tid jag
kan erbjuda, för vi har 16 st beställda före Er.
Inga problem sade de, och dessutom kom de i de mest originella klädsel
som brudpar jag haft.
Bruden hade sytt deras kläder, lika för dem båda, långbyxor, tunika
(tyget typ sandfärgad linneväv) och på fötterna "Jesussandaler" en liten
söt brudbukett, jag tror hon hade plockat den själv.
Jag fick underbara bilder på dem av helt annat slag.
På tal om helt annat slag, så försökte jag att ta bilder som inte var så
vanliga på brudpar, t.ex. dubbelexponerade, obs medvetet, så att kanske
brudgummen fanns i profil helt i svart
Och bruden inkopierad i hans huvud. Svårt att beskriva när man inte
har något att visa. Men hur som helst helt annorlunda bilder blev det.
Och svåra att utföra, för att resultatet skulle bli bra.
En sådan bild ville ett brudpar ha infört i Nya Wermlandtidningen i
Karlstad.
Efter ett par dagar kom ett brev från "Familjeredaktionen" samma
tidning, vari de skrev:
"Det av Eder senast insända fotot av ett bröllopspar är inte lämpligt för
vår familjesida, utan har förmodligen större intresse ur fotoexperimentell
synpunkt t.ex. för någon speciell fototidning. Om Ni emellertid har något
mer konventionellt foto av samma brudpar helst taget rakt framifrån,
emotser vi gärna ett sådant".
Det är svårt att vara konstnärlig!

Färglabbet Kungsfoto lanserade under 70 talet en nyhet när det gällde
julkort, så kallade Slimline, med bild och text God Jul o Gott Nytt År.
Jag nappade på iden och målade upp en stor bakgrundsfond med
snölandskap, liten röd stuga m.m. Slog in några paket med julklapps
papper och lite annan rekvisita lämplig för julen. Bl.a. en röd liten kälke
att sätta barnen på.
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Denna fotograferingstyp i samband med serie eller porträttfoto blev
mycket populärt och kunderna fick två prover att beställa julkorten
ifrån.
För att göra denna fotografering mer känd hade vi en söndag i nov. mån
vidtalat Luciakandidaterna att visa upp sig i vår atelje. I samband med
detta så annonserade vi att vi enbart kom att fotografera för dessa julkort,
kostnad får 2 prover kr: 5:- Mellan kl. 12 - 16.
På dessa 4 timmar tog vi 170 st tagningar. Det var ett härligt liv bland
barn och föräldrar, och roligt hade även vi.

En sonhustru till oss fick en höst tillfälligt jobb på Kungsfoto, hon talade
om att hennes svärfar hade Atelje Sifa i Vänersborg då utbrast de på
labbet: Oh, herre Gud det är han med alla Julkortsbeställningarna.

Förutom ateljefotograferingarna blev jag mycket anlitad för grupp
fotograferingar, bl.a. i traktens kyrkor för konfirmationsgrupper både i
staden ,Dalsland som Skaraborg.
Skolklassgrupper i såväl Norra. Södra och Östra skolorna var populära
på 70-talet och en bit in på 80- talet innan den nya formen av enskilda
foton kom, då det växte upp firmor som åkte omkring i skolorna och
tog dessa foton.
Utbildning av mentalsjukvårdare, sjukvårdbiträde, Lantbruksskolan
Nuntorp, ja listan kan göras lång där jag varit och tagit gruppbilder. Hur
många tusen personer jag har haft framför kameran när det gäller
gruppfoto har jag ingen uppfattning om.
Däremot har Regionsmuseet där mina neg, numera finns, men till mitt
förfogande så länge jag lever uppskattat dessa till 350 000 (trehundra
femtiotusen) stycken.

En sak som fanns i våra skyltfönster var bildvändaren där vi satte ut
nästan alla brudpar (en del ville inte komma ut) medan en del nästan
bad om att få bli utställda. Denna var efter vad vi förstår en mycket
uppskattad sak, där många personer i staden måste gå för att kolla vilka
som gift sig. Till att börja med stod den ganska lågt så att man måste
böja sig ned får att titta på bilderna. Detta irriterade en del damer varför
de både ringde och kom in i ateljen får att klaga på den låga placeringen.
De ville inte stå med ändan uppåt mot Edsgatan. Så småningom satte vi
upp den på en piedestal, då blev det lugnt.

På tal om utställning. Låt mej gå tillbaka i tiden, vi hade även en 30
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årsutställning på Odd Fellows lokaler på Kyrkogatan 14,där vi bl.a. fick
en stor mängd blommor. Vi hade inte hunnit att öppna då vi hörde
knackningar på ett fönster in mot gården, jag gick dit får att se vad som
stod på och får då se en polisman stående utanför och vinkade att jag
skulle öppna fönstret, lite nervöst ,vad har jag gjort?? Upptäckte att
polisen var S.Gunnar Pettersson, han böjer sig ned och tar upp den största
blomsterkorg jag sett och ber om ursäkt att han inte kunde vänta tills vi
öppnade, samtidigt som har överräckte korgen med gratulationer från
Vänersborgs Kommun. Han var vid den tiden Kommunnämndens Ordf.
Ett par dagar efter mötte jag f.d. kommunalrådet Hadar Karlsson på
sta'n. Jag berättade om denna blomsterkorg, då han säger att den är Du
verkligen värd, för det är få som fört ut Vänersborgs namn som Du
genom alla som du fotograferat.

Vi tog med alla dessa blommor och satte i våra skyltfönster, där vi tyckte
de gjorde sig bra. En dam kom in i butiken, såg sig omkring och sa; Nej,
här var det ingen blomsteraffär!

Sixten Fasth framför en av utställningsskärmarna vid 30 årsjubileumsutställningen i
Odd Fellows lokaler. Bilder från 50 talet med många kända Vänersborgare.
Bl.a. Hugo Broman känd bandyspelare sedermera anlitadfotbollsdomare, tvillingarna
Gunnar o. Christina Carlsson. FrankApelI med saxofon, Fd. Aldermannen i Gillet Stig
Larsson med studentmössan.
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1988 flyttade vi ateljen till vår villa på Tomtevägen 1 på Mariedal. Man
kan säga att cirkeln var sluten, vi slutade där vi nästan började: I vår
bostad. Vi flyttade i Febr. mån i snöstorm, enär Firma Herr Björn som
köpt våra lokaler ville komma in.
På Tomtevägen hade jag inte hunnit att iordningställa ateljen för att
kunna taga emot någon fotografering, när en blivande brud ringde och
ville komma får att ta bröllopsfoto. Jag förklarade att jag ej var klar får
detta. Hon blev mycket ledsen, då hon planerat att hon skulle vigas i
samma kyrka som sin mamma och även fotograferas av samma fotograf.
Inför detta argument kunde jag inte annat att säga att jag skulle försöka
att få i ordning så pass att jag skulle kunna taga bilderna på dem.
Hon i sin tur lovade att inte trampa i några färgburkar. Det hela löste
sig och det var ett mycket tacksamt brudpar.

Hösten 1994 avslutade vi vår verksamhet med en 40 årsjubileums
utställning i Vänersborgs bibliotek. Vi skulle få ha den hela oktober
mån. men när vi efter 4 veckor kom för att plocka ner bilderna kom
biblioteksföreståndarinnan och undrade om vi måste ta ner dom. Det
var ingen som skulle han något i veckan efter så hon ville att bilderna
skulle få hänga kvar en vecka till för som hon utryckte det: Nu vet
vänersborgarna var biblioteket finns. Det värmde att höra detta, och
vi vet att det var många som sökt sig till utställningen, vi hade nämligen
en gästbok liggande i lokalen där vem som ville kunde skriva sitt namn
och där många också skrev ned sina kommentarer. Vilket också var
mycket positivt. Vid vår närvaro i utställningslokalen såg vi att inte alla
som besökte skrev sina namn men när vi räknade igenom namnen fann
vi att nästan 2500 personer skrivit.

Detta var inte mycket om hur jag fotograferade, men att skriva om hur
man fotograferar är inte lätt om man inte har något att visa.

Men en sak jag inte kan frångå att nämna, det är vår tillverkning av
Canvasförstoringar. Ett sätt att överföra färgfoto på canvasduk, så att de
fick ett utseende som oljemålningar. Detta blev en stor sak när jag
äntligen lärt mej detta fårfarande. Dom ersatte i många fall oljemålningar
i offentlig miljö. Jag har utfart ett antal sådana på stadsfullmäktige och
kommunfullmäktigeledamöter vilka hänger i kommunhuset. Även bland
våra övriga kunder var dessa porträtt populära och omtyckta.

För ett par tre år sedan satt ett barnbarn till oss och sökte efter något på
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datorn, helt plötsligt fick han se en sak han blev intresserad av, där stod
under rubriken SKÅNERAMAR AB.
" I början av 1970 talet startade Skånegruppen AB import av handgjorda
ramar. Grundaren Kenneth Jerleke hade ett stort intresse för konst och
fann en nisch att sälja handgjorda ramar till Svenska gallerier. I mitten
av 70 talet träffar Kenneth Jerleke Fotograf Sixten Fasth i Vänersborg,
ägare till Atelje Sifa, som visade ett stort intresse for handgjorda ramar
till sina porträttbilder, det var här intresset för handgjorda porträttramar
till Svensk Porträttfotografi startade".

talar hur de utvecklats och nu även finns i Danmark
Jag minns mycket väl denna Kenneth Jerleke som en synnerligen
sympatisk och trevlig man men att de 37 år efteråt åberopar i sin
presentation vårt samarbete är för mej en gåta.

Ett arbete i en fotoatelje är inte bara att fotografera. Det krävs mycket
tid i mörkrum, även om jag utforde de flesta jobben där, krävdes det
goda medarbetare som även kunde denna del av verksamheten.
Samt inte minst allt arbete med montering av bilder. Arkivering, alla
kunder skulle införas i arkivböcker med namn adress och tel. nr. dess
utom med ett arkivnummer på negativen, vilket gör att jag idag kan titta
i dessa arkivböcker för att få fram kundens namn och negativnummer
för ev. efterbeställning.

Från år 1969 kom min hustru Ingrid in i firman där hon skötte mycket
av dessa uppgifter tills vi upphörde 1994.
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Sixten Fasth/ödd i Vargön 1926 med maka Ingrid/ödd Helming i Smedjebacken 1927.
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Familjen Wulf - Historien om ett
affärsimperium

av Bengt Carh~n

För äldre Vänersborgare förknippas nog familjen Wulfi allmänhet
med två företeelser - Tenggrenstorps Tegelbruk och Borgward
bilarna. Grunden till Wulfs lilla imperium las 1924 då Gunnar Wulf
köpte Tenggrenstorps Tegelbruk.

En utbredd uppfattning hos personalen på Wulf & Co var att familjen
Wulfvar av tysk börd. Namnet föreföll uppenbart tyskt, Gunnar Wulfs
söner studerade båda i Tyskland och under många år handlade man friskt
med tyska produkter.Lite konstigt var det kanske att alla i familjen hade
svenska förnamn och dessutom talade eX.vis Gunnar Wulf perfekt
svenska och därtill med Stockholms-accent.

Tenggrenstorps Tegelbruk. 240 meter långt ochfirn våningar högt. Byggt i trä och mycket
eldfängt.
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Det visar sig att allt handlar om en missuppfattning. Gunnar Wulf var
uppvuxen i Stockholm utan några band till Tyskland; bakgrunden till
det tyskklingande namnet Wulf får bli en angelägenhet för den Wulfska
släktforskningen. Gunnar Wulf arbetade vid Heby Tegelbruk i Uppland
när han fick höra talas om att Tenggrenstorps Tegelbruk i Vänersborg
var till salu. Det blev affår och året var 1924. När sönerna Kurt och Ivar
uppnått vuxen ålder sökte de sig till Tyskland fOr att studera;Kurt vid
Handelshögskolan i Danabriick medan Ivar genomgick tegelteknisk
utbildning i Oldenburg. Därmed var den inbördes uppdelningen klar
Kurt skulle komma att ägna sig åt allehanda affärer medan Ivar
tillsammans med fadern kom att driva tegelbruket.

VERKSAMHETERNA SEPARERADES
1935 bildades Wulf & Co AB för att skilja affårsdelen från tegelsidan.
Wulf & Co fick agenturer för allt från knappnålar till gengasaggregat,
merparten av tyskt ursprung. Strax innan andra världskriget fick Wulf
& Co agenturen för både de tyska Hansa-bilarna och det tyska Imbert
aggregatat, ett gengasaggregat som kom att säljas i stort antal under
krigsåren. En kortare tid sålde man även den österrikiska bilen Steyr.

Från Wulf& Co:s bilverkstad. Den ljusa bilen är en Hansa som ju såldes av företaget.
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Bakom Hansa stod Carl Borgward, en framstående tekniker som snart
även kom att låna sitt efternamn till bilarna som tillverkades vid hans
fabriker i Bremen. Under krigsåren kunde Wulf erbjuda Borgward
lastbilar, naturligtvis originalutrustade med Imbert-aggregat. För övrigt
såldes Imbert-aggregaten i stort antal och var mycket vanliga på lastbilar
och bussar. Beträffande gengasaggregat kunde man välja på aggregat
antingen för finhuggen ved eller för träkol. Ganska snart stod det klart
att Imberts vedaggregat var att föredra för större motorer.

När kriget var över tog Wulf åter upp kontakten med Borgward som nu
fortsatte att tillverka förkrigsbilarna. Men 1949 kunde Borgward
presentera Hansa Borgward 1500, en helt ny bil med modern ponton
kaross. Samtidigt kom också små lätta lastbilar men även större med
dieselmotorer.

ENDAST DET BÄSTA VAR GOTT NOG
1951 anställdes Gösta Svanberg som ekonomichef vid Wulf & CoAB.
Högste chef var då Kurt Wulf som titulerades verkställande direktör.
Gamle bruksägaren, fortfarande still going strong, hade dock börjat
trappa ner och satt som ordförande i styrelsen. Sven Lind, som var
försäljningschef för bilsidan och titulerades disponent, hade också en
plats i styrelsen. I bilåterförsäljarkåren kallades han för Mr Wulf.

När Gösta Svanberg kom till Wulf & Co pågick en allmän upprustning.
Ambitionerna var höga.

- Min första uppgift var, enligt uttryckliga order, att etablera heta linjer
med ledande advokater, revisorer, skatteexperter, bankmän, försäkrings
bolag, Familjeföretagens Förening, Svenskt Näringsliv och Samhälle
och inte minst med myndigheter, berättar Gösta och fortsätter:

- Det Wulfska namnet stod vid den här tiden högt i kurs, något som i
högsta grad underlättade mitt arbete.

En förutsättning för ett företags utveckling är en god ekonomi, att ha
finansiella resurser vilket inte minst gäller för bilbranschen. Ett problem
som förföljde bolaget var den bristande likviditeten. Bilarna kom till
frihamnarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. De skulle betalas
tämligen omgående medan det kunde dröja betydligt längre innan
betalning flöt in från återförsäljarna.
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En stolt Sven Lind, t. v., visar här Borgward 1800 cabriolet för återförsäljaren i
Norrköping, direktör Mellfors.

- Men Sven Lind kunde med sitt förtroendeingivande sätt många gånger
få betalt i förskott på sina försäljningsresor.

ISABELLAN BLEV LYFTET
1953 presenterades en ny Hansa Borgward som nu kallades för 1800
eftersom den hade en större motor, i övrigt var den i stort sett konstruerad
som föregångaren. Men den verkliga nyheten och som skulle komma
att bli det stora lyftet för Wulf & Co, det var Borgward Isabella som
presenterades på sommaren 1954.

Borgward Isabella blev som sagt en succe. Bilen fanns som sedan-modell,
som kombi och som en mycket elegant coupe-modell i både täckt och
öppet utförande. Därtill fanns en större modell, Hansa Borgward 2400,
i samma lyxklass som de exklusivaste Mercedes-modellerna. Ett fåtal
bilar av denna modell togs in till Sverige - Gösta Svanberg ägde en av
dem.

Med Isabellan kom en ny tid med en euforisk, nästan overklig,
marknadssituation.
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10.000 mils motorgaranti var ettfärsäljningsargument på 1950-talet.

- Utgångsläget var att vi inte var bortskämda, minns Gösta Svanberg.
Det var ingen ända på all glädje och optimism vi i Vänersborg fick
höra, inte minst från Stockholms-kontoret. Bertil Dahlberg, vår disponent
i Stockholm, kunde i dubbelknäppt, kritstrecksrandig kostym skåda en
kö som sträckte sig en bra bit uppåt Sveavägen och som innehöll inte så
få scenpersonligheter vilka dessutom gärna ställde upp i reklam
sammanhang.
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Återförsäljare landet runt sålde Borgward med framgång även om alla
inte hade de resurser som krävs idag. Texempelvis Dals-Långed i norra
Dalsland sålde Anton Olssons Järnhandel Borgward med framgång och
i Långed och Bengtsfors med omnejd var Borgward därför ett vanligt
inslag i trafiken. Men någon service kunde järnhandeln inte erbjuda
utan Borgward-ägarna fick ta sig till Vänersborg där de kunde välja på
Wulfs egen verkstad ute på Tenggrenstorp eller A.Johan Larsson som
var återförsäljare och en mycket viktig och värdefull samarbetspartner
för Wulfs i alla år.

- Det var ett glatt men också hårt arbetande gäng som sålde Borgward
hos Wulfs, minns Gösta Svanberg. Det är ingen tvekan om att vi långa
tider hade svenskt rekord i övertidsuttag, mer eller mindre frivilligt
faktiskt.

Pris Bertil besöker Wulfs monterpå bilutställningen i Stockholm. Till vänster om prinsen
står Gunnar Wulfoch till höger står Kurt Wulf
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1949 startades som ett dotterbolag Kommanditbolaget Wuco. 1dess regi
tillverkades tyngre släp och påbyggnader för lastbilar i en verkstad i
Ödeborg. Karl-Enar Lindgren var bas och allt i allo för den här grenen
och till sin hjälp hade han bl.a. Nils Mårdfeldt som senare öppnade eget
i påbyggnadsbranschen. Att Wuco la ner släptillverkningen berodde på
att lastbilsmarknaden förändrades. Lastbilarna blev större och
följaktligen kräves större släp. Ville man hänga med i den utvecklingen
krävdes stora investeringar i framför allt andra och ändamålsenligare
lokaler.

Andra produkter som Wuco sålde var draganordningar för såväl person
som lastbilar. Personbilsdragen kom från tyska Westfalia och för lastbilar
erbjöds Rockinger som var den största konkurrenten till Herman
Kreftings VBG-drag. Därutöver såldes också lätta släpvagnsaxlar från
Hahn. Wuco var den del av familjen Wulfs affårsimperium som överlevde
längst och försvann kring 1980.

ETT KÄNT OCH RESPEKTERAT FÖRETAG
Wulf & Co hade gott anseende och var kända och respekterade i
företagskretsar, ett förtroende som byggts upp av Gunnar Wulfsom kom
att anlitas i många förtroendevalda sammanhang; exempelvis i Sveriges
Industriförbund. Gunnar Wulf var en mycket representativ och elegant
herre.

Bruksägare Gunnar Wulfmedfru Elsa och dottern Gunnel.
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- Ofta såg man honom med en röd nejlika i knapphålet på den skräddar
sydda kostymen. Nejlikan kom för det mesta från egna odlingar i
växthuset på Tenggrenstorp som gav arbete åt en anställd trädgårds
mästare.

Efter introduktionen av Borgward Isabella såg framtiden ljus ut för Wulf
& Co.lO.OOO mils motorgaranti infårdes och Borgward-ägare som kört
minst denna körsträcka premierades med diplom. För att skapa en
Borgward-anda utgavs kundtidningen Borgward-Nytt. När Wulf & Co
stod på topp sysselsattes inte mindre än 400 personer i Vänersborg och
Stockholm. Och C.W Carlssons Tryckeri gavs arbete med att trycka
instruktionsböcker till Borgward-bilarna i stora upplagor.

Samtidigt pågick mer eller mindre en fårtalskampanj mot Borgward.
"Hon dansade en sommar" sa man elakt om Isabellan. Även om mycket
var överdrivet fanns det också fog för viss kritik.

- Framvagnarna var en svag punkt på Isabellorna, erinrar sig Gösta
Svanberg. Reklamationerna var många och bolagets serviceavdelning,
som internt kallades för reklamationsavdelningen, fick fårstärkas för
att hinna med. Riktigt lyckades väl inte Borgward med att rätta till
problemen.

BÖRJAN TILL SLUTET
Men trots allt såg framtiden ljus ut när Borgwardwerke AG i Bremen
försattes i konkurs i augusti 1961. Då hade just en större modell,
Borgward P l00, presenterats vilken var tänkt att på allvar ta upp kampen
med Mercedes. Och kanske var det just Carl Borgwards ambition att
ständigt ligga på topp med nya innovationer som knäckte honom och
hans livsverk.

"Med facit i hand vågar man nog påstå att detta var början till slutet för
detta vitala och välrenommerade vänersborgsfåretag" skrev Sven Lind
i sin historieskrivning över Wulf & Co i Vänersborgs Söners Gilles
årsskrift 1992.

Visserligen hade tegelbruket brunnit ner till grunden sommaren 1959
men det ansågs nog inte vara så allvarligt som förlusten av Borgward
agenturen. Inom tegelindustrin sågs tegelbruksbränder faktiskt som något
nästintill normalt med tanke på tegelbrukens eldfängda byggnads-
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Det var omöjligt att rädda Tenggrenstorps Tegelbruk när elden väl fått fäste.

konstruktioner. Dessutom kom branden i ett läge då leran höll på att ta
slut och nya byggnadsmaterial hade sett dagens ljus varför det aldrig
var tal om att återuppföra tegelbruket. I stället arrenderade Ivar Wulf
Ödeborgs Tegelbruk en kortare tid innan han tillsammans med kompan
jonen Axel Bergstrand etablerade sig som återförsäljare av tegelpro
dukter.

Som sagt, förlusten av Borgward-agenturen inledde nedgången för Wulf
& Co. Visserligen fick man via mångmiljardären och Fiat-ägarenAgnelli,
som lät sig charmas av Wulfs delegation till Turin, agenturen för Fiat
men även i omgångar för Skoda, Hillman och Glas för att nämna några
fabrikat men storhetstiden måste sägas ha passerat.

"1967 såldes Wulfs Bil AB i Stockholm till dåvarande chefen där, dispo
nent Olle Nilsson - ett led i en avvecklingsplan för Wulf & Co",skriver
Sven Lind och fortsätter: " Företagets vd Kurt Wulf hade då efter ett
verksamt arbetsliv uppnått pensionsåldern och då ingen av sönerna i
tredje generationen Wulfvar beredd att ta över rodret var en avveckling
ofrånkomlig".
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Stämningen var god på Wulfs fester. Fr.v. trädgårdsmästaren Alfred, kamrer Lindblad,
Gösta Svanberg och Ebba Larsson vars man Yngve arbetadepå speditionsavdelningen.

1 entrehallen hos Wulfs anordnades välbesökta brasaftnar. Fr.v. Baumgartner, Osvald
Kågevall, Elisabeth Svanberg, Karl Sieurin ochAlfBerg. Samtliga arbetade på service
avdelningen som internt även kallades för reklamationsavdelningen. Lägg märke till
Wulfloggan påjlaggan och skölden.
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Varje företag har väl sin speciella atmosfär, menar Gösta Svanberg och
nämner några bakomliggande faktorer.

Lojaliteten bland de anställda gentemot företaget var påfallande stor
vilket det mer eller mindre frivilliga övertidsuttaget var ett gott bevis
för. Alla var med i svängarna. Men hårt arbete måste också varvas med
nöje; det var viktigt att ha roligt tillsammans. Firmafester, präglade av
generositet från familjen Wulfs sida, arrangerades med jämna mellanrum
och humorn frodades i kaffepauserna. Och i entrehallen med dess öppna
spis anordnades välbesökta brasaftnar. Alla var intensivt engagerade i
ett lagarbete på mycket begränsade ytor utan sofistikerade hjälpmedel.

FOTNOT: artikeln är i huvudsak baserad på en intervju med Gösta
Svanberg samt Sven Linds artikel om Wulf & Co som var införd i
Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1992.

Bengt Carlen är född 1947 och
arbetar som frilansskribent med
transporter och fordonshistorik
som specialområden. Hans första
bil var en Hansa Borgward 1800
från 1953 som 1963 köptesför 300
kronor. Bilen var då körklar vilket
med den tidens språkbruk innebar
att den först och främst startade.
Första ägaren var P Emil Persson,
bruksinspektor på Nabbensbergs
Tegelbruk.
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Det ena gör det andra
-eller hur en artikel i Gillets Årsskrift

berättar en skröna i Främmestad

av Bert Tibblin

Carl Främgård trodde sig ha hört att baron Hiertas son Hans en gång
under år 1917 skulle ha flyglandat på godsets marker i Främmestad 
hur var det med detta?

Han dryftade frågan med den gode vännen Lorentz, barnfödd i
Främmestad och vars farfar var ladugårdsförman på godset, om vad
han visste. Jo, han hade nog hört och kanske även läst om händelsen
och i så fall i något av de brev hans far Gustav skrivit eller mottagit.
Breven finns kvar i en låda på magasinet, så det är bara att börja leta.
Där, typiskt nog i den sista av de fint ombundna brevbuntarna, finner
han vad han söker. I brevet Algot skrivit till sonen Gustav står det - jag
citerar:" ... till sist får jag tala om att Hans var hemma i lördags på
flygmaskin och den var stor skall du tro .."

Härmed finns alltså skriftligt bevis på att Hans Hierta kommit i flygplan
och landat på godset.
Eftersom brevet är daterat den 28 maj 1917 så bör "i lördags" vara den
26 maj.

Så långt i historien kommen, när jag fick del av den och redan samma
kväll, slår det mig att det i Gillets årsskrift för några år sedan finns en
artikel, som "Palle" skrivit om flygverksamheten på Vänersborgsfåltet
1916 -18. Då självklart dessa årsskrifter finns kvar hittar jag också
artikeln och vad finner jag där! Jo, att ett av de illustrerade fotografierna
tagits aven viss Hans Hierta. En möjlig förklaring till historien skulle
alltså kunna vara, att Hans, som uppenbarligen tjänstgjort i Vänersborg,
skulle ha föreslagit någon av flygarna att köra en tur till Främmestad
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och överraska familjen. Denne flygare, som själv var Hans hantverksfurir
och som senare tog eget certifikat, hette Nils Haeggström. Han blev
som följd av äventyret svåger med Hans i och med att tycke uppstod
och giftermål ingicks mellan Elsa Hierta och Nils Haeggström.

Jag skyndade mig givetvis att informera Carl Främgård och visa upp
årsskriftsartikeln, som med detta fick ytterligare fart på den elektroniska
gåspennan. Carl fick genom kontakt med artikelförfattaren Folke P
SandahI ytterligare stoff och tips på och var bildmaterial och mer
information skulle kunna finnas.

Carl Främgårds artikel finns nu publicerad i den nyutkomna "Främme
stads vår bygd nr 27", som är intressant, fyllig och med mycket läsvärt
om vår tidigare flyghistoria. Han bevisar där att skrönan om Hans Hiertas
hembesök med flygplan redan 1917 var helt sann bl a med hjälp aven
artikel i Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 2003.

Bert Tibblinfödd i Vänersborg 1930.
Yrketsutbildning vid Slöjdföreningens skola i Göteborg,
nu HDK. Till 1990 egen företagare med reklambyrå i
Göteborg. Bosatt i Främestad
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Utdrag ur "Vänersborgs Historia och
Vänersborgs-historier"

Utgiven 1927

Kompletterad med nottexter av Peter Johansson

av Hjalmar A Lindedal

Hjalmar Amadeus Lindedal! i Vänersborg 1848 d. i Vänersborg 1928.
Lindedal var kassör vid Sparbanken i Vänersborg. Han varpådrivande
för tillkomsten av Vänersborgs museum och satt under en långföljd av
år i museets styrelse. Han var därtill en av initiativtagarna till Väners
borgs Söners Gille där han var kassör och senare sekreterare.
Lindedal var dessutom en drivande kraft inom stadens skarpskytterörelse.
Gift med Johanna Olivia Robertsson.

Inledning

Att studera folklivet och avlyssna "folkets röst" är ett intressant och
givande studium. Därvid får man ofta belägg på den kända Ehrens
värdska satsen, att "svenska folket är ett trögt folk, fullt av hetsigheter",
men också att, då tillfälle till glädjeyttringar gives, det kan släppa gäcken
lös och låta humorn muntert spela.

Fordom kunde man rätt så ofta träffa på dessa originella personligheter,
som i vår jäktande tid tyckas bli alltmera sällsynta. Dessa original vora
visserligen delvis löjliga, men då de på samma gång vora karaktäristiska
för sin tid, torde det finnas skäl för att en del anekdoter om dem bliva
bevarade till eftervärlden.

Såsom en särskild avdelning har jag fördenskull här sammanfört ett
antal anekdoter, avseende sådana vänersborgare från svunnen tid, vilka
haft en mer eller mindre originell läggning eller visat sig besitta särskild
humor och slagfärdighet. Av dessa "historier" kan man utläsa, fiskaren
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Fredrik Magnusson måtte hava varit boren humorist, att garvaren och
poeten Petter Blomqvist trott sig vara ett stort geni, att den ryktbare
jägaren L'loyd, oaktat sin långa vistelse i Sverige, intill det sista förblev
en fullblodig, flegmatisk engelsman o s v.
Ett mindre vackert drag i det svenska folklynnet är den utpräglade smaken
för öknamn å platser och personer. I allmänhet äro emellertid dessa
namn så träffande, att det genast klarlägga platsernas eller personernas
karaktär. Som av det följande framgår, ha i detta avseende vänersborgarna
sannerligen icke vansläktats från övriga bebyggare inom våra svenska
landamären.

Landshövdingen greve Eric Josias Sparre

Greve Eric Josias Sparref 1816 d. 1886
Landshövding i A'lvsborgs län 1858-1886. Han var en av länets
driftigaste länschefer genom tiderna ochfrämjade utvecklingen av såväl
utbildning som industri och kommunikationer. Genom hans försorg
genomdrevs byggandet av Uddevalla- Vänersborg-Herrljunga järnväg,
Dalslands järnväg, Borås- Varbergs järnväg samt Dalslands kanal.
Sparre var även under en långföljd av år riksdagsman.

Sparre hade alltid stor mottagning på konungens namnsdag, på ny
årsdagen, under landstingssessionen o s v. Tillströmningen av uppvakt
ande kunde därvid bliva så stor, att vid festmiddagen eller supen den
serverade maten blev väl knapp, för vilket givetvis greve Sparre fick
skulden. Häradsskrivare L-n i Åmål, som vid ett sådant tillfålle i trängseln
kring bordet lyckats få en bit fågel, upplyste vid förfrågan en annan gäst
härom med orden: "Jo, jag har lyckats få ett vingben". Greve S, som
just passerade och hörde samtalet, hov i förbifarten upp sin röst och
yttrade sarkastiskt: "Ändå något, sa' han som fick se Åmål!"

Konung Carl XV sade en gång skämtande till greve Sparre "Du är allt
en bra dålig landshövding, Eric", varpå Sparre ögonblickligen replike
rade: "Men, Ers Maj :t, det finns 24 landshövdingar, som äro sämre än
jag".

Då den morske landskanslisten Frans Oskar S. tilldelades länsmans
tjänsten i Mark, fick han följande förmaning av Sparre: "Får jag höra
den ringaste anmärkning från Mark, får ni avsked. Avvisa aldrig en
sökande, när helst han än kommer, och minns att mig få de träffa
tjugofyra timmar om dygnet"
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Bröderna Edvard och Olle Söllscher

Edvard Söllscherf 1805 d. 1884 och Olo/Wilhelm Söllscherf 1811
d. 1880
Edvard och 010/var söner till handlaren Niclas Söllscher och dennes
hustru Maria Elisabeth Sunnerdahl. Det är denne Niclas Söllscher som
givit namn åt landeriet Niklasberg.

Olo/Söllschers hustru "Olle-Mina" hette Wilhelmina Lindqvist och var
./Odd i Filipstad år 1809.

Bröderna Edvard och Olle S. voro mycket rika men även mycket snåla.
De kallades "brukspatroner", emedan de en tid varit ägare av Kollerö
bruk. På äldre dagar hade de inget annat bruk, än att de klippte kuponger
från sina värdepapper och uppburo räntor på sina utlånade medel. Edvard
hade dock ett litet lantbruk, nämligen Niklasberg, som nu innehaves av
Västgöta regemente. Följande historietter om de båda bröderna må
räddas till från glömskan.

När Edvard skulle fria till sin hustru, kusinen Sara*, som satt bredvid
honom i soffan, knuffade han henne i sidan och sade med sin läspande
röst: "Tara, Tara! Du förstår väl, vadjag menar, möt mig på halva vägen!
- Och Sara mötte honom på halva vägen! Berättelsen är Edvards egen.

*Sara Josephina Sunnerdahlf 1819 i Vänersborg d. 1899 i Vänersborg.
Dotter av handlare Jonas G. Sunnerdahl (1781 - 1841) och Fredrica
Brandt. Sara och Edvard gifte sig1844.

Edvard gällde för att vara en god lantbrukare, men huru han en sommar
misslyckades häri, berättade han själv sålunda: " En vår så plöjde och
harvade jag som vanligt och hade allt i bästa skick. Men så kom
sommaren och hos grannen var allt så grönt och vackert, men hos mig
växte ingenting utom ogräs, och då kom jag under fund med, att jag
hade plöjt och harvat, men hade glömt att tå!"

Olles hustru Mina, "Olle-Mina", hade en bror, som hade stor familj,
varför dennes vänner beslöto förmå Olle att giva ett större bidrag till
svågern. Vi en fisketur i Göta Älv, då vännernajämte Olle voro placerade
i tvenne rankiga ekor, började de, som sutta i Olles eka enligt överens
kommelse att vagga denna häftigt. "För Guds skull kanka inte så. Ä' ni
galna, pojkar, en kan ju falla i älven och drunkna", skrek Olle. "Ja, det
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är meningen", blev svaret, "och vi ska dränka dig som en katt, om du
inte lovar att ge L 10000 rdr." "Ni ska inte skämta på det viset", sade då
Olle, men som vännerna därefter började "kanka" ekan allt värre, blev
Olle rädd och ropade: "Han skall få pengarna!" När de så kommit i land
och Olle uppmanades att giva en skriftlig förbindelse, slog han ifrån sig
med bägge händerna och förklarade triumferande: "Vad man lovar i
nöden, behöver man inte hålla till döden" - och svågern fick ingenting.

Antagligen därför att han var en förmögen man, blev Olle S invald bland
stadens stadsfullmäktige. Ett bland de första ärendena, han var med om,
handlade om införandet av hundskatt. Olle S., som hade en mycket liten
hund, "Netta", tyckte "att för de små-små hundarne borde icke erläggas
någon skatt, utan endast för de store-store vovarne". Apotekare P S
Pyhlson*, som var en ivrig snusare, genmälde spydigt, "att det var just
för de små knärackorna det borde betalas skatt, ty de äro till ingen nytta".
Olle S, som förstod hänsyftningen, förklarade då under allmänt skratt:
"Ja, jag har råd att betala min skatt, ty jag snusar åtminstone inte upp
mina pengar!"

*Apotekare Per Severin Pyhlssonf 1793 i Halmstad d. 1877 i Väners
borg. Gift medAnna Sofia Dahlf 1806 i Eksjö. Pyhlsson kom inflyttande
till Vänersborgfrån Lindesberg 1827 och blev apotekare i staden 1835.
På hans uppdrag uppfördes apotekshuset i hörnet Drottningatan 
Edsgatan 1839. Han var i tjänst till 1871 då sonen Johan Severin
Pyhlsson, f 1822, övertog apoteket och drev detta till 1877.

Olle S. tyckes hava varit mera njugg än Edvard S, vilket torde framgå
av följande historia. Den senare bjöd nämligen den förre och hans hustru
till sig med följande ord: "Nu skall ni till oss tilljul", vartill Olle svarade:
"det kall bli roligt". Sedan fortsatte Edvard: "Och så kommer vi till er
på nyår", varvid Olle gav till svar: "Nej, vad blir det för roligt?"

För Edvard beklagade sig hans dräng sålunda: "Hos överste d'Orchimont
fick jag alltid till aftonvard 1/2 kaka bröd med smör, men hos patron
bara 1/4 kaka". Svaret blev följande: "Hade d'Orchimont* råd att ge
dig 1/2 kaka, så har jag råd att ge dig en hel kaka, men, ser du, nu är
lagen den, att du skall ha en 1/4 kaka och därför får du 1/4 kaka!"

*Överste d'Orchimont är troligen översten vid Västgöta-Dals regemente
WilhelmAlbrektd'Orchimontf 1783 d. 1861. d 'Orchimont blev senare
landshövding i Örebro län och tf landshövding i Skaraborgs län.
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Fiskaren Fredrik Magnusson

Johan Fredrik Magnusson f 1821 i Vänersborg d. 1884 i Vänersborg.
Utomäktenskaplig son till pigan Lena Gröning därfadern uppges vara
vaktkonstapeln vid stadens häkte Johan Jansson.
Johan Fredrik gifte sig med Anna Ahlbom och fick med henne den i
texten nämnde sonen Daniel år 1846. Paretfick senare även döttrarna
Carolina 1848, Fredrika 1850 samtAmalia 1854.

Magnusson som levde i mitten fårra seklet, 1800 -talet; var en av stadens
originellaste och mest kände personer. Sällan eller aldrig var han nykter,
och där han kryssade fram på stadens gator, hade han ofta någon
spydighet till hands att kasta fram till någon av de mötande. Han kallades
allmänt "Ture-Fredrik". Magnusson dog 1884, 64 år gammal. Historierna
efter honom äro många, och av dessa må här anföras fåljade, de mest
kända.

På ståndsriksdagarnes tid representerades Vänersborg i borgarståndet
under många år av färgaren och rådmannen Jak. Landström*, som
sedermera till staden donerade sitt ägandes landeri Torpa. Då emellertid
Ture-Fredrik i tidningen Färderneslandet, som under denna tid var folkets
tidning, aldrig fann, att Landström väckte någon motion eller yttrade
sig i någon viktig fråga, förtröt detta honom i hög grad. När därför Ture
Fredrik en dag passerade den över kanalen gående vindbron och såg
rådman L. stå å bron och se ned i strömmen, ställde sig Ture-Fredrik,
halvfull som vanligt, bredvid L. och yttrade: "Strömmen går och
strömmen går, vår hjälp f6rutan, och riksda'n går och riksda'n går, din
hjälp förutan!" - Ture-Fredrik hade för vana att upprepa sina yttranden
eller meningar ett par gånger.

*Färgaren och rådmannen A. Jacob Landströmf 1804 i Uddevalla d.
1875 i Vänersborg. Han levde ensam tillsammans med sin systerAnna i
Vänersborg.

I Ture-Fredriks glansdagar bestod polisen i Vänersborg av endast tvenne
poliser, av vilka den ene kallades "Baggen" och den andre "Grisen". En
vacker dag hade Ture-Fredrik hittats ute i staden så dödfull, att de båda
poliserna måste på en kärra draga honom till finkan. Sedermera ställd
inför dombordet, förklarade han för borgmästaren förloppet sålunda:
"Grisen drog och Baggen sköv, Grisen drog och Baggen sköv och den
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fattige fiskaren åkte, han, ja, den fattige fiskaren åkte, han!"
En gång stämd till rådhusrätten, som vanligt får fylleri, blev Ture-Fredrik
av domaren tillfrågad: "Har nu Magnusson varit full igen?" - "Ja, nådig
lagman, full av godhet, full av godhet." - "Jag menar: full av starka
drycker?" - " Den starkaste dryck, jag känner, är vatten, ty den driver
kvarnar och stora verk och bär stora ångbåter, så det är den starkaste
dryck, jag känner." Hans slingringar hjälpte dock icke, ty "Grisen" och
"Baggen" vittnade emot honom, så att han blev dömd till böter, vilka
han också enligt vanan, sedermera "satt av" vid juletid eller annan större
högtid, då det icke lönade sig att idka det kära fisket.

Greve W-ers fina ekipage höll en dag utanför stadens apotek, och uppå
kuskbocken tronade den grannt livrekädde kusken. Ture-Fredrik, som
kom kryssande förbi ekipaget och såg den granne kusken och hans med
rött band garnerade mössa, tvärstannade och ropade till kusken: "Är du
tupp, du, är du tupp du!?" Kusken blickade oförstående på den, som
han trodde, tokige frågaren. MenTure-Fredrik fortsatte därpå skadeglatt:
"Eftersom du är så röd i kammen, du, eftersom du är så röd i kammen,
du!"

Ture-Fredriks son Daniel, som fåljde sin fader på dennes fiskefärder i
en Vänersnipa, ledsnade en dag på detta jobb och tog anställning som
sjöman på en Vänerångare. Detta brott emot faderns myndighet
fårtörnade Ture-Fredrik och infann han sig därfår vid kanalens vindbro,
då ångbåten passerade, och ropade: " Kapten! kapten! kasta'n i land, ty
han är rödhårig. Han bådar olöcka, han bådar olöcka!" Innan sommaren
gått till ända, var Daniel åter i sin faders snipa.

Då Ture-Fredrik en dag kom raglande fram i stora plantaget, såg han
herr B-s *unga och stiliga fru komma emot sig. Just som de möttes och
korsade varandras vägar, gjorde Ture-Fredrik med flit en överhalning,
tog fru B. i famnen och kysste henne. Givet var att herr B häröver blev
mäkta förgrymmad och eftersände den brottslige för att tukta honom.
Ture-Fredrik, som antagligen icke känt fru B., erkände ödmjukligen sitt
fel och föreslog följande gottgörelse: " Jag vet ingen annan rå', än att
herrn får gå hem och kössa mi käring, hem och kössa mi käring, så ä vi
kvett!"

*Eventuellt rör det sig om bataljonsläkaren Karl Bylund (1835 - 1907)
och dennes hustru Charlotte "Lotten" Holmström (1849 -1933).
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Gärna öppnade Ture-Fredrik filosoferande samtal med skolungdomen,
som därvid ofta sökte skoja med honom. När han vid ett sådant tillfålle
hade en skara skolpojkar omkring sig, vilka sökte driva gäck med honom,
blev han förargad och tilltalade de svåraste i hopen sålunda: " Vad tänker
du att bli, du? Du skall väl bli general, du? " Från den tilltalade, som
bröstade sig över denna höga tanke, vände sig Ture-Fredrik till en annan
med frågan: "Vad tänker du att bli då, du? Du skall väl aldra minst bli
biskop, du?" Även denne kände sig naturligtvis mycket smickrad. Därpå
vände sig Ture-Fredrik till en tredje sålunda: "Du tror väl, att du skall
bli president eller något annat stort, du, men du blir väl en tjuv eller en
bedragare, du, som slutar i galgen, du, ja det gör du, du!" Efter detta tal
försvunno pojkarne ögonblickligen, snopna och förlägna. - Här må
anmärkas, att Ture-Fredrik själv var en ytterst redbar man.

På grund av fiskarenas hejdlösa fiskande med nät med mycket små
maskor, vilket hotade att i grund förstöra fisket i Vänern, utfårdade
konungens befallningshavare i länet en förordning, som förbjöd fiske
med så finmaskiga nät som hittills. Fiskarena brydde sig dock inte om
detta förbud, varför de samtliga fingo en stämning på halsen. Detta blev
emellertid ett svårt dilemma för dem, ty de visste, att de skulle få plikta
eller i brist på medel dömas till fångelse vid vatten och bröd. Det
sistnämnda hägrade nog för dem alla, ty samtlige voro fattiga. I denna
svåra nöd sammankallade Ture-Fredrik kamraterna och förklarade sig
vilja bliva deras räddare sålunda: "Ser ni gubbar, när målet nu ropas
upp vid rätten, så säger jag, att ni allihopa äro mina drängar, och då blir
det bara jag, ser ni, som får krypa in." Alla jublade sitt bifall härtill. När
målet kom före, stegade Ture-Fredrik fram och förklarade med en stor
gest mot kamraterna, att det endast var han, som överträtt förbudet, " ty
alla de andre äro mina drängar", vilket av dessa bejakades. Vid domarens
förfrågan, om så förhöll sig, tyckte fiskaren *Karl F-m det vara
generande, att han skulle vara dräng hos Ture-Fredrik, varför han utbrast:
"Jag är inte hans dräng!" Då inföll Ture-Fredrik genast: "Nej, han är
inte min dräng, men alla de övriga!" Följden blev, att Ture-Fredrik och
F-m pliktfålldes, under det att de övriga frikändes. Efter dom replikerade
Ture-Fredrik till den snopne F-m: "Det fick du, du!"

*Fiskaren Karl Fredrik Fernströmf i Vänersborg 1837 d. i Vänersborg
1919. Han bodde i en stuga på Sjöberget med hustrun Maja Eriksdotter.
Hans far var skomakaren Fredrik Alexander Fernström (1813 - 1876)
ochfarfadern Johan Fredrik Fernström (1768 -1824),kämnärsnotarie i
Vänersborg.
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För att möjligen få förbudet mot de finmaskiga näten upphävt upp
vaktades landshövdingen greve Sparre en dag av Ture-Fredrik - klädd i
trätofflor! Visande sina toffelbeklädda fötter, yttrade han till Sparre: "
Se, nådige greven, såd'na ha våra storstövlar blivit, sen vi inte få fiska
med de gamla näten!" Greve Sparre, som alltid senterade ett gott skratt,
skrattade hjärtligt, men kunde givetvis icke göra någon ändring i
förordningen.

Ture-Fredrik mötte en gång på gatan några herrar, på vilka han hälsade
mycket hövligt. Då hans hälsing icke blev besvarad, ropade han förtretad
efter de glömske herrarne: " Hövlighet är en dygd - där den finnes!
Hövlighet är den dygd ~ där den finnes!"
En gång blev Ture-Fredrik svårt sjuk och trodde sig ligga på sitt yttersta,
varför han uttalade en önskan att på en gång få se "hela sin egendom".
Han bodde då i en liten stuga i Staaks gränd och hans önskan var lätt
realiserad. Den stora händelsen relaterade han sedan själv sålunda:
"Genom fönstret såg jag båten och nätet och inne hade jag Daniel och
Rika och Mali och käringa och grisen - och käringa och grisen, och då
såg jag hela min egendom."

Engelsmannen Allen

Edward Kentish Allen f ca 1818 i England d. 1866 av kolera i
Vänersborg.

Allen lär hava varit son till en kyrkoherde i London. Emedan han i
ungdomens vår var alltför vidlyftig, sände fadern honom till Afrika,
varifrån han emellertid snart återkom, lika vidlyftig som förut. Vid en
promenad som den bekymrade fadern gjorde på kajerna vid Themsen,
fick han se ett fartyg med en för honom okänd, blågul flagga i
masttoppen. Hörande att båten var från Sverige, begärde och fick han
lov av kaptenen att medsända sonen till detta "björnarnas farliga land",
där det borde kunna bliva folk av pojken. På så sätt kom den unge Allen
till Göteborg, varifrån han styrde kosan till Vänersborg. Han blev dock
icke folk, utan fortfor även här att titta för djupt i glaset och dog härstädes
i kolera år 1866.
Allen förundrade sig över, att "då han var klädd i ljuse kläder, fick han
svarte fläcker på dem, och då han hade svarte kläder, fick han vite fläcker
på dem".
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I sin bostad hade han en liten spis och uppassades aven gammal gumma.
I avseende å detta undrade han, om han "en gång i himlen skulle få
behålla sin lille spis och sin lille madam".

Garvaren Erik D-S

Carduansmakaren Erik Daneliusf 1792 d. 1880

Erik D-s kallades "Kak-Erik". Invid hans landeri Eriksberg låg en liten
skogsdunge, som kallades "Kråkskogen". Och kråkorna, som huserade
där "Kak-Eriks duvor".

Då ibland någon person råkade att tilltala honom med namnet "Kak
Erik", utbrast han förtretad: " Det är bättre att ha e kaka än inga kaka
ha!"

Vid stadens brand 1834 nedbrann även D-s' garveri. När bönderna
därefter kommo till honom för att utlösa sitt lönläder (hudar och skinn,
som hos garvarne insatts till garvning), avvisades de med de förkrossande
orden: "Såg I röken? Såg i röken?"

D. hade lovat att, i fall av behov, hjälpa en släkting L-m* i V Ryr. Så en
dag kom L-m, som anlagt en liten tändsticksfabrik, och anhöll om
pekuniärt understöd, varvid han fick till svar: "Några pängar har jag
inte att ge dej, men goa rå', goa rå"'.

* Johan Fredrik Lundström, f 1825, drev på 1870-talet Lundenholms
Tändsticksfabrikpå gården Ulverud i Väne-Ryr. Fabrikationen skedde i
mycket blygsam skala och de enda arbetarna var Lundström själv och
hans mor.

Garvaren Petter Blomqvist

Carduansmakare/ Garvaren PetterBlomqvistf 1788 i Vrigstad Småland
d. 1866 i Vänersborg.

Författade bl.a. boken "Reflexion uti åtskilliga moraliska, politiska och
ekonomiska allmänna ämnen,jemte berättelser ochpoemer m.m." Denna
bok ansågs så till den gradprovocerande att hovkanslern beslöt att lägga
den med kvarstad på tryckeriet när den kom ut hos tryckaren Johan
Qvist i Vänersborg 1838.
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Garvaren Petter Blomqvist var nog en av stadens originellaste person
ligheter. Förutom det ädla garveriyrket övade han skalde- och pam
flettyrket. Sitt skaldskap satte han mycket högt. Så t ex vid en julbjudning
hos sin yrkesbroder *Rengman förklarade han, att han icke kunde rimma
till julgröten såsom de andre - "emedan han var poet"!

*Någon av garvarbrödernaDaniel Rengman (1812 -1865) och Anders
Rengman (1815 - 1869). Söner av garvaren Anders Rengman (1782
1824) i Vänersborg.

Under en sommar fick en person låna av honom en vagn. Som Blomqvist
var rädd för, att hjulen skulle glida isär i värmen, tillsade han den andre:
"Kör i skuggen, kör i skuggen!"

Till prästerskapet på platsen, i synnerhet prosten *Prosten Carlsson, hade
han ett horn i sidan. Prosten förföljde han med visor och pamfletter,
varför Carlsson till sist stämde honom. Blomqvist blev därvid dömd att
göra offentlig avbön inför domstolen. Efter avbönens förestavande
yttrade Blomqvist: "Jag förlåter"n, jag förlåter"n ", och vad det istället
för att anhålla om förlåtelse.

Prosten CarlAdolfCarlsson j 1800 i Fivelstad i Östergötland d. 1858
i Vänersborg

Ar 1830 blev han utsedd till guvernementspastorpå den svenska kolonin
S:t Barthelemy i Västindien. Atta år senare, 1836, flyttade han till
Vänersborg där han erhöll tjänst som kyrkoherde. Carlsson verkade
sedan i staden fram till sin död.

Hans son, Albert Carlsson, var den beryktade "Rådman ", känd från
Birger Sjöbergs diktning. (Förmodligen är det samma prost som
omnämns som prosten C-n i stycket om Lloyd)

På sina resor till Norge tog konung Carl XIV Johan ofta vägen över
Vänersborg, varvid han naturligtvis möttes och uppvaktades av stadens
honoratiores och borgerskap. Lika givet var, att Blomqvist skulle stränga
sin lyra till landsfaderns är. En strof i ett av hans hyllningspoem hade
följande lydelse:
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"Stjärnor vida
Kring din sida

Sig utsprida
Plär."

En annan gång uppvaktade han Carl XIV Johan, vilken ju icke förstod
svenska, med ett tal, som enligt vad som säges slutade med följande
ord: "Hör ditt folks jubel från dess läppar både fram och bak!"

Blomqvist hade för vana att varje dag gå till hörnet Kyrko- och
Sundsgatorna för att efter skärskådande av himlavalvet utfundera den
blivande väderleken. Stående mitt i gatan och efter att hava noga granskat
de 4 väderstrecken, utbrast han alltid, om regnig väderlek fortfarande
väntades komma att råda: "Himlen ä roten, himlen ä roten!"

Den 1juni 1837 finnes i Wenersborgs Tidningar inford foljande "filippik"
mot B.: ("Infåres på begäran ur Borås Nya Tidningar".)

"Om någon gång hans vers är prosa,
så är hans prosa aldrig vers.
Bror Blomqvist, kära du, låt bli
din meningslösa poesi;
så aktningsvärd du eljest är,
jag vid min vänskap till dig svär,
att då jag läst hvad du har skrifvit,
min aktning får dig mindre blivit.
Du "vurmar" nu i hvad du ej förstår,
din väg, min Broder, aldrig till parnassen går!! !!

Swen"

Den 8 juni 1837 kom detta svar:
Till swar å Tit. Swens yttran, uti N:o 22 afdenna Tidning, torde få lämnas.
Hwad Tit. Swens yttran om meningslös Poesi, hysande Wänskap, Wurm
och Oförstånd, tyckes wara som cretik alltför litet utvecklat, men hwad
yttrandet om wägen till Parnassen beträffar, så får forklaras att jag alldrig
syftat därhän, ej häller tro mig blifwa så enfaldig att wilja göra det. Men
jag hoppas snart få se att Tit. Swen uppswingar sig på dess höjder, får
att der forblifwa:
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Med de Höga Idealen
Må han derwid ej bli galen! !!

Widare efter befogenhet.

P. Blomqwist.

L'lewellyn L'loyd

L'lewellyn L'loyd var född i England den 27 juli 1792 och härstammade
från den urgamla gentrysläkten med stamtavla från det 6:te århundradet.
Vid unga år kom han till Sverige för idkande av jakt och fiske. Sveriges
"sälla jaktmarker" fann han så lockande, att han sedan stannade i vårt
land hela sitt långa liv. Sina sista årtionden tillbrakte han i Vänersborg.
Med sin hushållerska hade han trenne barn, nämligen en son - den i
framtiden ryktbare afrikaresenären Charles Joh. Anderson - samt tvenne
döttrar. L 'loyd dog i Vänersborg den 17 februari 1876 och är begraven
å Västra Tunhems kyrkogård.

Då Charles Anderson for till Afrika, utbad han av fadern att få kalla sig
L'loyd, emedan detta världsbekanta namn givetvis skulle för honom
öppna mången dörr, som annars skulle vara stängd. Den i själ och hjärta
högmodige, aristokratiske L'loyd vägrade dock sin hushållerskas son
att få bära detta namn. I Afrika skapade emellertid Charles A. sig snart
ett namn, och sedan han upptäckt sjön N'Gami och utgivit beskrivningar
över sina fårder, jakter och upptäckter, blev han världsbekant. När han
därefter gjorde ett besök i hemlandet, sade L'loyd till honom: "Nou,
min käre Charles, må du kalle dig L'loyd", men härtill genmälte sonen
med berättigad stolthet: "Nej, nu ärnamnet Charles Anderson lika välkänt
som namnet L'loyd". - L'loyd överlevde sin son, och har över honom
uppsatt en minnestavla i Västra Tunhems kyrka.

För L'loyds räkning voro medel från England deponerade i Göteborg
under förvaltning av Carnegie (eller av Dickson?). Enär L'loyd måtte
till en början hava depanserat väl mycket penningar, varnades han med
denna fråga: "Vad skall mr L'loyd leva utav då penningarna tagit slut?"
Härtill gav han genast det genuint engelskt exentriska svaret: "Beefsteak
and porter!"
Vid sina hotellbesök brukade han att till kyparne göra sina beställningar
i befallande ton, t. ex. "Giv mig en biffstek!" eller "Hit med en porter!",
detta beroende därpå, att han icke fullt behärskade svenska språket. En
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gång tillsade honom en svensk vän: "Mr L 'loyd skall vara artig och
såga t. ex. "Går det an, att jag får en biffstek, eller dylikt". Detta skulle
han lägga på minnet, men vid nästa besök å hotellet sade han till kypa
ren: "Angår det herrn, att jag får en biffstek?" vartill kyparen naturligt
vis svarade. "Nej !" Då fortsatte L'loyd "Angår det herrn, att jag får en
porter?" varpå naturligtvis följde svaret "Nej!" Som L'loyd emellertid
under detta samtal såg, att andra gäster fingo, vad de rekvirerat, blev
han i hög grad förtretad och utropade: "Hit med en biffstek!", vilken
tillsägelse ögonblickligen blev fullgjord. Med anledning härav yttrade
han därefter till sin svenske vän: "Svenskarne ä ett micke bra folk, men
de förstå sig inte på artigheter".

L'loyd i hemmet eller i societeten och L'loyd i bondbygden eller på
jaktstigen vom tvenne skilda naturer. I förra fallet var han en fullblodig
aristokrat, vilket må belysas av följande: Handlanden D-g gjorde fina
middagar än för societeten och än för handelskåren. Vid de förra var
L 'loyd ofta med, men han fordrade då, att de högsta spetsarna skulle
vara bjudna. Försiktigtvis frågade han alltid vid ankomsten vaktrnästame
i tamburen: "Är landshövdingen här?", "Är översten här?" o s v. Blev
därvid svaret nekande, avlägsnade han sig genast med orden: "Hälse hr
D-g, att jag kommer en annan gång!"

*Troligen handlaren Otto Hartvig Dymling f i Göteborg 1815 d. i
Vänersborg 1900. Gift med Theresia Agrell f i Vänersborg 1833 d. i
Stockholm 1920

I bondbygden åter lade L'loyd i dagen en annan natur. Där nöjde han
sig med en bädd på golvet i stugorna och med vattengröt och mjölk
efter dagens strapatser i skog och mark. Emedan han såväl i staden som
på landet sett, att man vid insättningen av innanfönster i allmänhet
bestrukit fönsterremsorna med vattengröt, hade han uppfattat, att gröten
och innanfönstren voro samma sak. Det var på den grund han för sina
vänner förklarade: "Innanfönster micke dålig mat!"

Vid en tebjudning hos general Haij på Onsjö tog L'loyd sockret ur
sockerskålen med fingrame i stället för med sockertången, varför
generalskan gav betjänten en vink att genast komma med nytt socker.
Detta observerades av L'loyd, som likväl vid kringbjudningen av påtåren
ånyo tog sockret med fingrame med påföljd, att åter nytt socker kom in.
När sedan L'loyd druckit sitt te, gick han till fönstret och kastade ut
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tekoppen. Generalskan utbrast då: "Hur kan mr L'loyd så förstöra min
dyrbara servis, som tillhör fideikommisset?" vartill L'loyd genmälte:
"då sockret blev odugligt får att jag tog socker med fingrarne, måste
naturligtvis tekoppen, som jag vidrört med munnen, o vara oduglig,
och därfår kastar jag ut koppen".

Icke förty måtte generalskan stått i gunst hos L 'loyd, ty denne yttrade
vid ett tillfälle: "generalskan är en micke bra karl, men generalen är en
fårbaskad käring". (L' loyd kunde aldrig fullt lära sig de olika svenska
ordens genus.)

L'loyd hade vid en middag fått till granne vid bordet majorskan E., som
därvid beklagade sig för honom, att hon icke hade fått någon servett.
L'loyd erbjöd henne då att få begagna sin med orden: "nu torker jag
mig i den ene änden och så kan majorskan torke sig i den andre."

Under en annan middags bjudning hade L'loyd och majorskan E. återi
gen blivit grannar, då majorskan frågade L'loyd: "var sköt mr L'loyd
sin fårsta björn?" varvid L'loyd svarade: "i r-n, min nådiga".

En dam, som trodde sig hava hört, att L'loyd hade arvingar, frågade
honom: "Är mr L'loyd gift?", vartill han gav svaret: "Micke sällan nou
får tiden".

Vid en bjudning fann L'loyd bland gästerna en gammal fin dam, som
väckte hans intresse. Då han ville aktningsfullt höja sitt glas mot henne,
frågade han en av sina bekanta: "Vad kallar man på svenska en gammel
dam?" Den tillfrågade svarade: "gammal käring", varefter L'loyd stegade
fram till den gamla damen, höjde sitt glas och sade: "Skål, gammel
käring!"

De rika vännerna i Göteborg underläto aldrig att inbjuda L'loyd som
gäst till sig, ehuru värdinnorna vora en smula ängsliga för L -s
egendomliga sätt att uttrycka sig. Prov härpå gav han hos en familj, vars
dotter, begåvad med en vacker sångröst, efter den splendida middagen
vid pianot gjorde musik. Efter en med glans utfård aria, komplimenterade
L'loyd henne sålunda: "Tackar så micke. Får säga att mamsell har en
utmärkt vacker käft."
En gång bjuden till en bal, bjöd han upp en passerad dam till vals, men
då han icke var klädd i handskar, sade damen helt stött: "Huru kan mr
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L'loyd komma och bjuda upp utan att hava handskar på?" Härpå lämnade
han det föga artiga svaret: "Nou var lugn, jag kan tvätta mig efteråt".

Prosten C-n anmärkte en gång för L'loyd, att han ägde laglig rätt att få
s k tionde av dennes laxfångst, vartill L'loyd gav svaret: "Ja, jag låter
var tionde lax gå får prostens räkning".
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Mariero SK
75 år

1932 - 2007

På bilden ser vi den nyvalda styrelsen från årsmötet den 13 april1939.
Fr.v. Gösta Wilhelmsson, Åke Fransson, Lennart Andersson och ordf.
Erik Emanuelsson. Samtliga kända vänersborgsprofi1er, engagerade i
den lokala idrotten. Det var i första hand fotboll som stod på program
met. Efter andra världskriget slut 1945 var klubben som mest aktiv och
1947 invigdes en ny fotbollsplan med tillhörande klubbhus. En stor dag
för medlemmarna. I början av 50-talet gick Mariero SK ihop med
Vänersborgs BOIS. BOIS åkte ur div. 4 Västergötland, 1957. Sedan dess
har ett antal entusiaster från gamla Mariero SK fortsatt att hålla ihop
och regelbundet ordna träffar och prata minnen. De kallar sig Kamrat
föreningen Gamla Marieropojkarna. Dagens medlemsantal är 36 och
dessa rader har nedtecknats aven av dem,
nämligen

Bertil Strandberg
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Mariero SK i början av 50-talet.
Övre raden: Ake Stahre, Okänd, Valter Lindström, Roland Bugler, Stig Lindhe, Anders
Gustavsson, Uno Ekman, Ake Utberg.
Nedre raden: Eric Emanuelsson, Bo Mossberg, Kar/erik "Chippen" Karlsson, Evert
"Hajtis" Eriksson, Sven Högberg, Ingvar SjÖö.
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ÅRSKRÖNIKA 2006

Stadskassören Ferdinand Hallberg, gillets förste ålderman, känner sig
nog rätt nöjd när han från sin molntapp ser ner på sin 100-åriga skapelse.
I ständig utveckling och tillväxt är jubilaren redo att fullfölja sitt
självpåtagna uppdrag att utveckla och försköna vårt kära Vänersborg.
När Stig Larsson överlämnade åldermannainsignierna vid vårt 100
årsjubileum till Göran Ahlin, var det efter 15 ytterligt väl genomförda
gilleår med en belåtenhet, som inte kunde tagas miste på. Glädjen över
att nu ha nått målet, l 000 medlemmar, förgyllde givetvis evenemanget,
som i allt övrigt präglades av allt från högtidligt medalj regn till upp
sluppen gilletwist med våra charmerande systrar.
Bert Tibblin, Per Hedqvist och Göran Söderström var lyckliga gille
medaljörer och zoologen Jan Uden erhöll Axel W. Eriksson-medaljen.
Golfjuniorerna Viktor Ericsson och Max Eriksson fick 5000 kr vardera
till Tage Swärds minne. Aret Elis Ullman-stipendium i orgelspel, till
delades Samuel Björkman från Svenljunga. Han mottog sin utmärkelse
i samband med en konsert i kyrkan dagen efter jubileumsfesten. En stor
musikälskande publik fick avnjuta hans virituosa orgelspel, såväl som
traditionsenlig musikgodis från vår fina musikskola.

Gillets gåva på 25 000 kronor till musikförenings nya flygel markerar
det självklara stöd, som Gillet ger till stadens musikliv. Ambitionen att
bli Sveriges bästa musikkommun är minst sagt en pretentiös strävan,
men i år har två viktiga steg tagits mot det målet. Genom intensiv
lobbying och envist tjat har Vänersborg fått regeringslöfte om en
orkestermusikerutbildning med riksintag på Birger Sjöbergsgymnasiet.
I sammanhanget har Berliner Philharmoniker uttalat att detta kan bli ett
föredöme för hela Europa. - Visst är det hisnande?!

Ett annat grandiost musikprojekt som sjösatts i år är vatten- och vis
festivalen Aqua Blå. Vår herre, som välvilligt sponsrade denna musikfest
med högsommarvärme, fick tillsammans med 4 000 besökare, mer än
dubbelt vad man beräknat, uppleva allt från segling, paddling och vatten
flyg, till allsköns härlig musik.
Förtrollad stämning rådde i den tropiska natten på vår nya hamnplan
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där vi stod och njöt musiken från den flytande scenen i hamnkanalen.
Bland alla inhyrda stjärnor lyste vår egen gillemusikant, Håkan Lind,
klart i natthimlen. Vänersborgs Turist har lagt ännu en framgång till
sina och planerar för nästa festival. Kanske det blir fallens dagar?
Turistbolaget är nämligen, på prov, sammanslaget med Visit Trollhättan
sedan någon månad. Ett arrangemang, som ger stora fördelar får båda
parter. Sammanslagning mellan de båda städerna är väl ingen hit, men
samverkan som ger båda parter fördelar ska definitivt tillskyndas.

Förstärkning behöver förstås också den 80-åriga manskören Sjung
Sjung. En medelålder på 75 år medför en definitiv risk för att dessa
vackra mansröster tonar bort. Gillebröderna uppmanas därfår att
hörsamma körens vädjan om sångarstöd.

Den s.k. växthuseffekten sägs bidraga till allsköns elände, som smältande
isar runt polerna och snöbrist i Alperna. Här i vår småstadsidyll har
emellertid vintern varit ovanligt sträng och inte sedan 80-talet har
skidspåren frekventerats så flitigt, som denna vinter. Sommarvädret har,
å andra sidan, varit rekordartat varmt och Vänern har varit mest att likna
vid en gigantisk utomhuspool. Ja det var så varmt, att man vid Sikhall
fick en släng av giftalgblomning. Eller var det möjligen etter från den
infekterade debatten om kommunens förköp av Sikhalls magasin? - En
"långbänk" som vi kanske inte ser slutet av än på många år. Tänk vad
det blir svårhanterligt, när allmänna intressen bryr sig om gamla
värdefulla hus och miljöer. Strömmarn och spannmålsmagasinet på
Vattugränd är tydliga exempel på hur omöjligt det verkar vara för parterna
att sätta sig ner och lösa problemen, istället för att ta hedern av varandra
på tidningens insändarsidor. Hoppas det går bättre för vattentornet, som
planeras till Hotel och det vackra riksbankshuset, som görs om till
bostäder, om nu alltgår i lås. Förutom en bevarandeförening, som lär ha
3 000 namnunderskrifter, har man i tidningen kunnat läsa att en
privatperson vill köpa Strömmarn och flytta den gamla vattensjuka
kulturklenoden till Mellerud. Ja, skam vet hur denna sörja ska lösas
upp.
Gillets egen museiman Peter Johansson har i alla fall bevarat en
flaggstångsknopp från den ärevördiga byggnadens storhetstid, vilken
kunde beskådas i samband med museets populära utställning "Arets
Skörd".

Kan vi inte bevara vår stads uterum precis som vi önskar, så kan vi
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åtminstone dokumentera och visa eftervärlden. Gillets fotoutställning
på konsthallen var ett succeartat exempel på detta. Välarrangerat och
välbesökt. Alla gillebröder som bidrog till detta ska ha all heder. Förutom
gamla vackra miljöer, som sedan länge är borta, fick vi skåda visionen
av Vassbotten som framtidens bostadsparadis. Spännande att se om de
nya vindar som sveper på byggnadskontoret lyckas fårverkliga dessa
storvulna planer.

Bland fotoutställningens rika utbud märktes en bekant 100-åring. Det
var min egen anfader Emil Salonens gamla vagnrnakeri. Emil, som flydde
från det ockuperade Finland vid förra sekelskiftet, korn som förste nutida
invandrare till Vänersborg 1905. Vagnmakeriet han startade då har varit
verksamt sedan dess och drivs nu av den unge trävirtuosen Urban
Karlsson.

Invandringen till Sverige har på hundra år genomgått stora förändringar,
men då liksom nu, är många nysvenskar bland de flitigaste och driftigaste.
Goda exempel på detta är bröderna Aboasaleh som bl.a. driver
Godisbanken. De har verkat i Vänersborg 20 år och nu tar äldste brodern
Adel plats i kommunfullmäktige för moderaterna. De är kristna libaneser
och när den yngste brodern Michel skulle gifta sig i juli bjöd han till
bröllop med sin Neserine i Beirut. Två veckor före denna fest utbröt ett
blixtkrig mellan Libanon och Israel. Beirut ödelades än en gång och
bröllopet fick flyttas till Vänersborg. Brudparets saga blev föremål får
rikspressen och våra vänersborgska Libaneser fick två fårstasidor och
långa reportage i Svenska Dagbladet.

Inga-Lill och Bo Persson på Golvman fick utmärkelsen årets företagare
och på industrisidan märktes högkonjunkturen bl.a. genom att
pappersbruket gick för högtryck och att VBG-aktiern nått rekordnivåer.
Företaget FTG, som gör skogsmaskiner, köps av Consafe-Ericsson, som
ska göra FTG till ett miljardföretag med huvudkontor i Lilla Paris. Ja
den som lever får se.

Inomhussolen på Playan, som gjort vår stad rikskänd som Nordens
Barbados, ska nu expandera och iden säljs ut i världen med gillebroder
Inge Lojander som vd. Samtidigt läggs ljusterapin ner på NÄL. Det
finns inte evidensbaserad vetenskap som visar att ljus är bättre än
placebo. Det där "placebo" måste vara bra. Det hävdar sig i alla samman
hang. Snart hävdar väl någon myndighet att ett slcratt inte heller förlänger
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livet bättre än placebo. Så i vetenskapliga termer, verkar det som om
framtiden vare sig blir ljus eller glatt

Agnes Carlsson från Blåsut blev Agnes med hela svenska folket, när
hon vann TV 4:s idoltävling. På köpet blev krönikören uppmärksammad
som fan, dvs. Agnes-fan i TV-rutan. Tänk vilket genomslag detta medium
har. Från talangfull musikskoletjej blev Agnes en avgudad popstjärna
på bara några veckor. I skrivande stund har vi ännu en finalist från
Vänersborg, Johan Larsson, i denna otroligt populära musiktävling.
Dessa framgångsrika ungdomar bäddar verkligen för kommunens höga
ambition att bli Sveriges bästa musikkommun.

Agnes är den första tjej som vunnit idol och är genom detta den mest
lysande av alla framgångsrika vänersborgskor under det gångna året.
Andra som utmärkt sig är bandyprinsessorna som lyft innebandyn till
div. 1 och bowlingdamerna som nått elitserien. Maria Vidarsson har
blivit studentkårsordförande på Chalmers för 10 000 studenter och
Annika Wennerblom från Blåsut fick tjänsten som stadsdirektör i
Trollhättan. Snacka om infiltration innanför grannkommunens nättröja.
Tillväxtallians för tvåstad kunde inte önska sig en bättre representant
för god samverkan mellan dessa städer.

Antalet anmälda brott i Vänersborg har ökat med 600 det senast året.
Men så händer också märkliga ting. På Residensets julfest sköt
moderaternas gruppledare Lars Bergsten salut så villt, att utveck
lingsdirektör Törsäter fick föras till sjukhus. Skrotpriset på koppar är så
högt, att det lockat någon att länsa regionkontorets hus från dess koppar
stuprör, och när hastighetsmätningen på Norra Järnvägsgatan visade,
att endast en bil av femtio kör lagenligt, blir det mycket rör myndig
heterna att ta hand om. Tingsrättens nye chef Gunnar Krantz verkar
dock ha koll på läget och kör fridfullt sin mc från hemmet i Göteborg
varje dag.
Den rättsliga efterföljd för brovakten i Trollhättan som lät klaffen gå ner
rakt på en passerande segelbåt lär väl bli fållande dom. Något som hus
båten i Vassbotten klarade sig undan ända upp i miljödomstolen och
håller sig därmed flytande ett tag till.

Stenhuggare Blomgrens sladdbarn, gillebrodern Mats Blomgren, blev
riksbekant genom sin roll i TV-serien Saltön. Nu är han aktuell i SVT: s
serie "poliser" och långfilmen Kid. Erik Blix, vänersborgsson som gör
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'Public Service' i 'God morgon Världen' och är redaktör för Grönköpings
Veckoblad fick årets Tage Danielsson-pris, medan vår egen Birger
Sjöbergtolkare och fd. gillekrönikör, Håkan Lind, fick nöja sig med en
helsida i vår eminenta lokaltidning, TTfELA.

Sju guld i vinter OS, med tre kronors triumf som final, var härligt. IFK,
som föll i kvartsfinalen mot Sandviken, gjorde ändå en av säsongens
bästa insatser när de vände 0-3 till 8-3 i hemmarnötet mot Motala. Adam
Andreasson tog sensationellt hem H-20 klassen i O-ringen och Daniel
Hallden vann Vansbrosimmet, som också utgör långdistans-SM. Även
friidrotts-EM i Göteborg bjöd på svenska framgångar för både flickor
och pojkar, men också på en tragisk skandal när Sven Nylander, en av
våra duktigaste friidrottare genom tiderna, tillsammans med Patrik
Sjöberg erkände kokainmissbruk. Nylander, som var heltidsanställd
drogförebyggare för idrottande ungdomar, kommer för lång tid att vara
ett pregnant exempel på hur det går, när du inte lever som du lär.

Regionhuvudstad för Västra Götaland står det lite pretentiöst vid stadens
infarter. Säkert har detta bidragit till att Vänersborg fortsätter att befästa
sin position i regionen, istället för, som många befarade, Göteborg skulle
ta över denna roll. Nu flyttar även regionens ekonomidirektör och
personaldirektör in i det nyrenoverade residenset, så nu får dom väl
ladda om kanonerna.

Under rubriken "Sovstaden börjar vakna" beskriver Ann Palmnäs från
konsultföretaget Coach & Co Vänersborgs centrumaktiviteter efter
intervjuer med handlare och företagare. Det är väl fjolårets epitet "Slow
City" som varit utgångspunkt för denna vinkling och det är tydligt att
arrangemang som Kvinnlig Kvalite, Kulturnatta och Vatten- och Vis
festivalen, 'Aqua Blå', förstärker intrycket av att Lilla Paris är 'på gång'.
Ombyggnad av gator och torg och att staden närmar sig vattnet framhålls
också. Bland önskemålen inför framtiden framhålles att de förvuxna
träden i plantaget måste bort, något som säkert skulle lysa upp centrum.

Kanske är det denna positiva grundsyn på Vänersborg, som en vattennära,
mysig framtidsort med snabbt växande infrastruktur, som gjorde att den
politiska ledningen fick förnyat förtroende i kommunalvalet. Radarparet
Ljunggren (s) och Carlsson (c) regerar vidare trots att den borgerliga
alliansen M, C, Fp och Kd tar över rikspolitiken efter en trött och blek
Göran Persson. Lyckliga över ett beräknat tillskott på 41 skatterniljoner
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har våra politiker tänkt sig lite nysatsningar. Bl.a. har man beslutat om
en ny folkhälsoplan.
"Befolkningen måste må bra för att staden ska utvecklas positivt" heter
det. Men for att medborgarna också ska forstå detta och allt annat som
politikerna diskuterar och kungör har man också utarbetat gemensamma
skrivregler för kallelser och protokoll. Allt ska bli mer läsbart enligt
kanslichefen Per Cederqvist. Något som säkert är värdefullt inte minst
för alla de ledamöter som enligt statistiken inte deltar vid fullmäktiges
ammanträdena.

Gillets årskrift får bröderna tillsänt sig lika regelbundet och punktligt
som vår planet snurrar kring solen, om man erlägger sin avgift till
kassafogden, förståss. Detta härliga analoga dokument har under året
digitaliserats och samtliga årsskrifter finns att hämta hem på Gillets
hemsida www.crebe.nu/gillet. Som det mesta på nätet dessutom
kostnadsfritt! Yngve Stenermark, en flitmyra vid Landsbiblioteket i
Skara, håller också sedan en tid på att skapa ett digitalt sökregister, så
att allt och alla som finns omnämnda i våra årsskrifter kan lockas fram
med några knapptryckningar. Är det inte på gränsen till obegripligt bra?

Mot bakgrund av allt positivt som denna krönika framhållit om vår kära
stad och dess förträffliga gille, så är det knappast med forvåning vi
konstaterar att befolkningen växer och nu når över 37 000 invånare. Att
många vill flytta hit har vi konstaterat tidigare, men det tillverkas också
många nya presumtiva gillebröder och döttrar. Detta till trots att Marie
Nyblom på ungdomsmottagningen ser stora brister i sexualkunskap hos
våra ungdomar. Visst har många fått en del om bakfoten. Exempelvis
den medelålders vänersborgare som dömdes till böter for ofredande då
han skickat ett tjugotal vykort med kärleksforklaringar till en motta
gare, som var iskall inför dessa Amor-skott. Eller som den höge
befattningshavare i NU-sjukvården som lät uttrycka sin pilskhet genom
att stå i fönstren och blotta sig för grannfruarna. Med det vet ju alla att
"så blir inga barn gjorda".

Nåväl, långtifrån allt har hamnat på hälleberget och det har varit bråda
dagar på Näls BB-avdelning. Så bråda att man har tvingats se över
resurserna fOr barnens registrering, då en förväxlingsincident faktiskt
inträffat.
Detta minner osökt om den tid då Trollhättan och Vänersborg hade
gemensam BB-avdelning på Vänersborgs Lasarett. Stensättare Gustafs-
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son från Vänersborg var uppe för att beskåda sin förstfödde. Syster
rullade ut en vagn med tre nyfödda gossar. Två vita och en nästan helt
svart. Syster, som i hastigheten blev osäker på vilken som var Gustafssons
lille ättelägg sa då till Gustafsson att Gustafsson ser nog själv vilken
bebis som är hans. Då kommer en Trollhättebo in och går fram till vagnen
med de tre gossarna. När Gustafsson ser trollhättebon rycker han snabbt
till sig den svarte gossen. Syster undrar då om det verkligen är den
fårgade bebisen som är Gustafssons, varpå Gustafsson replikerar: "Denne
ungen är i alla fall ingen Trollhättebo!"

Bangkok, Allhe1gonaafton 2006

Lars Sa10nen
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Under tiden juni 2006 t o m juni 2007 har 20 Gillebröder fullbordat sin
jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bortgångna
Gillebröders minne.

Försäljaren Stig Claesson föddes den 26 november 1926 och
avled den 5 juli 2006.
Förutom arbete i föräldrarnas handelsträdgård på Södergatan i
Vänersborg anställdes han efter avslutad skolgång som spring
pojke vid Vänersborgs Bokhandel men det var vid Systembola
get som han la den absoluta merparten av sitt arbetsliv eller när
mare bestämt 49 år. Hans engagemang för utsatta barn i olika
delar av världen medförde att han efter pensioneringen arbetade
på Erikshjälpens Second Hand-försäljning på Vassbotten.
Stig Claesson var en händig man som tyckte om att arbeta med
trä. Intresset för fiske och båtliv fick han också utlopp för vid
familjens sommarstuga vid Sannäs.
Inträdde i Gillet år 1986.

Kriminalkommissarien Carl-Martin Biörkkvist föddes den 5juli
1918 och avled den 26 juli 2006.
Carl-Martin Biörkkvists långa polismannabana påbörjades re
dan 1940 och innan han kom till Vänersborg 1962 hade han tjänst
gjort i Alingsås, Trollhättan, Kinna och Västra Tunhem. Om ho
nom kan sägas att han var en utpräglad föreningsmänniska med
ett brett spektrum av intressen. Idrott, idrottshistoria, samlar
verksamhet och historia är några av hans starkaste intressen. Hans
engagemang och kunnighet medförde också att han ofta valdes
till ordförande för eller var verksam som ledare i olika idrotts
organisationer.
Hans intresse för att samla mynt växte successivt ut till att om
fatta gamla ting i allmänhet och han tog initiativet till att bilda
samlarklubben Bojorten i Vänersborg. När idrottsmuseet bilda
des återfanns han också bland initiativtagarna.

Carl-Martin Biörkkvist var även kommunalt engagerad på flera av de orter som han tjänstgjorde
på under sin karriär inom polisväsendet.
Inträdde i Gillet år 1985.
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Landstingsdirektören Inge Carlsson föddes den 26 januari 1929
och avled den 31 juli 2006.
Efter jur.kand.examen 1954 vidtog tingsmeritering och bl.a.
arbete som bankjurist innan han kom in i landstingsvärlden. Ef
ter att först ha tjänstgjort som kanslichef för landstinget i Gäv
leborgs län kom han 1968 till landstinget i Älvsborgs län där
han en kortare tid innehade tjänsten som kanslichef och från
1971 och fram till pensioneringen 1989 tjänsten som landstings
direktör
Inge Carlssons tjänsteställning medförde också engagemang i
ett flertal styrelser och som den föreningsmänniska han var en
gagerade han sig även i och var ordförande i Röda Korsets
Vänersborgskrets, därtill aktiv i brottsofferjouren, president i
Rotaryoch ordförande i Vänersborgs Motorklubb.
Inträdde i Gillet år 1998.

l:e brytarmontören Gunnar Hagberg föddes den 25 oktober 1926
och avled den 17 augusti 2006.
Gunnar Hagberg var under hela sitt yrkesverksamma liv verksam
inomVattenfall som linjearbetare och montör. Hans stora intresse
utöver familjen var idrott. I yngre år spelade han fotboll och bandy
i VIF och tillsammans med sönerna var han även aktiv i skidor
och orientering i Vänersborgs Skidklubb där han även verkade
som ungdomsledare. Efter pensioneringen flyttades hans sport
och idrottsintresse över till golf och curling.
Inträdde i Gillet år 1994.

Länsombudsman, greve Edvard Taube föddes den 2 januari 1916
och avled den 3 september 2006.
Edvard Taube var lantbrulcsutbildad och korn att ägna sig åt lant
brukarnas såväl fackliga som ekonomiska föreningsrörelse. Bl.a.
var han organisationschefför Västra Sveriges Slakterier och läns
ombudsman för LRF i O län.
Edvard Taube var också engagerad såväl politiskt som kyrkligt,
inom kretshemvärnet, Uddevalla kommuns vänortverksamhet,
hembygdsrörelsen m.m. Han släppte aldrig banden med födelse
staden Vänersborg och var bl.a. ordförande i Sällskapet
Vänersborgs Skolkamrater under en lång följd av år.
Inträdde i Gillet år 1946



Frisörmästaren Åke Eriksson fåddes den 4 maj 1921 och avled
den 12 september 2006.
Redan som 15-åring fick han lärlingsplats hos frisörmästare Lud
vig Magnusson på Drottninggatan i Vänersborg. Därefter var
han anställd hos frisörmästare Knut Olsson på Östergatan varpå
han 1951 övertog Ludvig Magnussons salong och erhöll några
år därefter eget mästarbrev.
Ett starkt fritidsintresse var uppfådning av dvärg- och prydnads
höns får vilket han uppmärksammades och belönades på ett fler
tal utställningar. Folkdans, gillesdans och gammaldans roade
honom också.
Inträdde i Gillet år 1958.

Direktören Carl-Enar Lindgren fåddes den 9 september 1921
och avled den 5 oktober 2006.
Tack vare sina tekniska anlag kom han att ägna sitt yrkesliv åt
fordonsbranschen. Han var i många år anställd inom Komman
ditbolaget Wuco som i Ödeborg tillverkade släpvagnar, husvagn
schassin m.m. När Wuco kring 1980 upphörde övergick han till
att får internationella uppdragsgivares räkning sälja produkter
med anknytning till påbyggnadsbranschen på den svenska mark
naden.
Inträdde i Gillet år 1965.

Förva1tningssekreteraren RolfDavidsson fåddes den 19 augusti
1935 och avled den 22 oktober 2006.
Efter tiotalet år på länsstyrelsen i Vänersborg kom han att ägna
sig år skoladministrativa frågor; fårst inom länsskolnämnden,
därefter som skolsekreterare resp. fårvaItningssekreterare inom
Vänersborgs kommun.
På sin fritid var Rolf Davidsson engagerad i Humanistiska
Förbundet där han var skattmästare och efter pensioneringen
ägnade han sig gärna åt boulespel.
Inträdde i Gillet år 1996.
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Polisinspektören Tage Angseus föddes den 14 april 1924 och av
led den 17 oktober 2006.
Efter några år inom bilbranschen anställdes han 1947 vid polisen
iVänersborg och blev sedan yrket trogen fram till pensioneringen.
Tage Angseus var engagerad inom Frimurarorden och den fysiska
spänsten hölls i topp genom regelbunden motionssimning. Ett
annat intresse var sommarstugan vid Vänern.
Inträdde i Gillet år 1975.

Fastighetsförvaltaren Lennart Johansson föddes den 30 januari
1936 och avled den 26 oktober 2006.
I unga år var han verksam inom forsäkringsbranschen för att
sedan knytas till klädkedjan Gulins och fick i uppdrag att an
svara för företagets stora fastighetsinnehav.
Lennart Johansson var en hängiven Odd Fellow-medlem och
under sin tid i Kungälvs-Iogen beklädde han höga poster. När
han på senare år återvände till Vänersborg var det naturligt for
honom att engagera sig i den lokala logen.
Inträdde i Gillet år 2004.

Telearbetaren Sven-OlofHagstedt föddes den 30 oktober 1941
och avled den 2 november 2006.
Sven-Olof Hagstedt var i många år anställd på Televerkstaden
men det är för hans närmast livslånga engagemang inom VIF
som han kommer att minnas. I yngre år var han aktiv utövare av
olika sporter och gick senare över till att vara ungdomsledare
och domare i såväl bandy som fotboll.
Inträdde i Gillet år 1982.



Hantverksforeståndaren Holger Nilsson var fådd den 9 mars 1913
och avled den 17 november 2006.
Efter avslutad skolgång praktiserade han hos ett flertal
skrädderier och fick sedan anställning i skrädderiet på Restads
Sjukhus som hantverkare. Efter att ha fortbildat sig inom såväl
skräddaryrket som inom psykiatrin avancerade han till hantverks
foreståndare; en tjänst som han innehade fram till pensioner
ingen.
Holger Nilsson var en intresserad sångare och sjöng i många år
i Restads manskör, Sjung-Sjung och Par Bricole-kören.
Inträdde i Gillet år 1983.

Reklamtecknaren Stig Agroth fåddes den l juni 1920 och avled
den 20 december 2006.
Stig Agroth arbetade som reklamtecknare med bl.a.illustrering
av tidningsannonser och postorderkataloger. Den konstnärliga
ådran fick han utlopp för genom att framfor allt gå runt i olika
stadsmiljöer och med pennans hjälp återge det som han fann
intressant. Bl.a. har han tecknat av Vänersborgs-miljöer som idag
till stor del är försvunna.
Inträdde i Gillet år 1996.

Mentalskötaren Arne Andersson föddes den 10 juni 1926 och
avled den 25 december 2006.
Med undantag får en kortare anställning vid August Anderssons
Grossistfirma i Vänersborg var Arne Andersson anställd vid
Restads Sjukhus, dvs det som senare kom att kallas for Östra
Klinikerna. Han var också fackligt engagerad och var både kas
sör och revisor i Svenska Kommunalarbetarfårbundet. Som pen
sionär fick han utlopp för sin kreativitet i Seniorerenas Hobby
slöjd.
Inträdde i Gillet år 2000.
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Brunnsborraren Sune Nilsson var fodd den 9 april 1923 och
avled den 2 januari 2007.
I unga år utbildade han sig till lantbrukare och bedrev också
lantbruk en tid. Därefter kom han att ägna sig åt brunnsborr
ning; såväl i Sverige som internationellt. Genom det egna fore
taget Vyrmetoder AB engagerade han sig även inom vatten
reningsområdet med nya metoder.
Jakt och fiske och hundar var tre starka intressen med särskild
betoning på hundar. Tillsammans med hustrun Ulla bedrev han
ett fomämligt avelsarbete for att räddaVästgötaspetsen, introdu
cerade Golden Retriever i Sverige, bildade Älvsborgs Kennel
klubb osv.
Inträdde i Gillet år 1958.

Köpmannen Ragnar Andersson foddes den 20 januari 1919 och
avled den 8 mars 2007.
Familjetraditionen påbjöd att Ragnar Andersson skulle bli må
lare men traditionen bröts. Ragnar började i stället vid 13 års
ålder som springpojke hos Ernst W Erikssons speceriaffar. Han
avancerade till expedit efter att ha fortbildat sig på Vänersborgs
Yrkesskola och genomgått utbildning i Köpmannainstitutets regi.
En kortare tid var han anställd som expedit i Carl W Andersson
Speceriaffar på Edsgatan och när tillfalle gavs övertog han affa
ren som han arbetade upp mycket framgångsrikt. Han tvingades
dock sälja affaren 1953 efter att ha drabbats aven ögonsjuk
dom.
Ragnar Andersson månade mycket om sin släkt och familj och
kan betecknas som en estet som tyckte om allt som var vackert.
Antikviteter och i synnerhet gamla möbler intresserade honom
mycket.
Inträdde i Gillet år 1935.

Lokforaren Reinhold Göthberg foddes den 4 september 1920
och avled den 3 april 2007.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg fick han sin forsta anställ
ning vid Korp & Söners Verkstäder. 1942 anställdes han vid SJ
i Borås och efter placeringar i Vänersborg, Jönköping och Gö
teborg tjänstgjorde han från 1955 och fram till sin pensionering
i Uddevalla.
Under 1940-talet var han framgångsrik tungviktsbrottare i
Vänersborgs Brottarklubb samt roddare i det berömda "Holdor
Iaget" från Vänersborgs Roddklubb.
Efter pensioneringen ägnade han sig gärna åt smide och snick
eri samt båtliv på västkusten i den egenhändigt byggda båten.
Inträdde i Gillet år 1994.



Överläkaren Björn Smith föddes den Il februari 1932 och
avled den 8 maj 2007.
Efter medicine licentiatexamen 1961 kom han att verka inom
psykiatrin med anställningar inom Älvsborgs läns landsting och
Bohusläns Regemente. Mellan 1967-73 var han även privatprak
tiserande läkare.
Björn Smith var en ordensmänniska med medlemskap i Odd
Fellow, Frimurarorden samt Par Bricole. Ett annat intresse var
fotografering.
Inträdde i Gillet år 1983.

Byggmästaren Ingvar "Spånga" Johansson föddes den 12 ja
nuari 1918 och avled den 16 maj 2007.
Sitt smeknamn till trots var han född i Vänersborg och började i
unga år att arbeta som snickare. Ett flertal hus och lokaler vitt
nar dock om att han med tiden övergick till att vara byggmäs
tare.
Ingvar Johansson var en mångsidig idrottsman med meriter inom
friidrott, orientering och bordtennis. 1936 knöts han till Tun
hems GIF och fortsatte sedan i Trollhättans IF, IK Ymer och
Vänersborgs AIK. 1938 blev han juniordistriktsmästare i löp
ning på 5000 meter och sedan fortsatte framgångarna på distrikts
och landskapsnivå på distanserna 5.000 och 10.000 meter. Sam
tidigt med Ingvar Johansson var medeldistansaren Ingvar
"Spånga" Jansson från Spånga, därav Ingvar Johanssons smek
namn. Ingvar Johansson hade också en komisk ådra och förfat
tade under årens lopp diverse vitsar och revytexter.
Inträdde i Gillet år 1955.

Flygteknikern Thore Milling föddes den 16 december 1924 och
avled den 17 maj 2007.
Thore Millings stora intresse i livet var flyg i alla dess former.
Han sökte sig därför till flygvapnet och tjänstgjorde i många år
på Såtenäs som flygtekniker såväl i hangarerna som i luften.
Han var också en mycket skicklig segelflygare och satte flera
uthållighetsrekord. Segling i båt var ett annat starkt intresse.
Inträdde i Gillet år 1952.
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då solen gått ned.

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

(Anita Hallden)

Bilder från Vänersborg

Gamla Dalbobron med staden i bakgrunden. Foto: Stig Olsson
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Nisse Jacobsson, Fredman och Norberg vid Andersson & Larssons brädgård på
Vassbotten. Foto: Lennart Ahlin 1952.

Skansgatan - Kronogatan mars 1974. Foto: Stig Olsson
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MALI!! Lotsgatan -Fredriksbergjan 1973, Foto: Stig Olsson

Knut Kahnberg och Georg Sunnerdal krattar löv vid kyrkan.
Foto: Lennart Ahlin 1952
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Dalbobron - Lilla Vassbotten år 1900. Foto: Okänd

Jogus" Johan Gustafsson vidjärnvägsstationen
- "Kokosbullen " även kallad. Foto: Lennart Ahlin 1952
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

Hedersledamöter: Wahlin, Carl-Viking,
Larsson, Stig

Födelse- Inträdes-
år år

AARSRUD, CHRISTIAN, Brålanda ..
AARSRUD, WILHELM, Dir. Vänersborg .
ABOASALEH, TONY, Vänersborg .
ABRAHAMSSON, GUNNAR, Vänersborg .

* ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö ..
AHLBERG, ANDERS, Servicetekniker, Vänersborg ..
AHLBERG, MORGAN, Skara .
AHLBERG, SVEN-ARNE, Örebro ..
AHLIN, ANDERS, V Frölunda, ständig medlem ..

* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, l:e Alderman .
AHLIN, ULF, Kungälv, ständig medlem .
AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg .
ALBINSSON, ANDERS, Servicetekniker ..
ALDEN, BENNY, Vänersborg ..
ALEXANDERSSON, HANS, Biolog, Vänersborg .
ALFREDSSON HAKAN, Bovallstrand ..

* ALFREDSSON, LARS, Adm. chef, Vänersborg,
Ledamot beredningsnämnden, .
ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg .
ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Hunnebostrand .
ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ..

* AMGARD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg .
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg .
ANDERSSON, ANTON, Tapetsör, Vänersborg ...

** ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg .
* ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ..

ANDERSSON, BENGT, Vänersborg ..
ANDERSSON, BERNE, Vänersborg ..

* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem .
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg .
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg ..
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Frändefors ..

* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg ..
ANDERSSON, CLAES GÖRAN, Tapetsör .
ANDERSSON, CONNY, Sjukhuschef, Vargön .
ANDERSSON, DICK, Vänersborg ..
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .
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ANDERSSON, HANS, Vänersborg ..
ANDERSSON, HAKAN, Sjukvårdare, Trollhättan ..
ANDERSSON, HAKAN, Mellerud .
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Vänersborg ..
ANDERSSON, JENS, Vänersborg ..

* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef, Vargön ..
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ..

* ANDERSSON, KENT, Bilforsäljare, Vänersborg .
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg .

* ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ..
ANDERSSON, LARS-OLOF, Överläkare, Bjästa .
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg ..
ANDERSSON, OVE, Vänersborg .

* ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ..
ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg ..
ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby .
ANDERSSON, STIG, Vänersborg .

** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg ..
ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .
ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg .
ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg ..
ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg ..
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Akersberga .
ANDERSSON, TOMMY, Köpman, Vänersborg .
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ..
ANDREASSON, JÖRGEN, Musiklärare, Vänersborg ..
ANDREEN, FREDRIK, Vänersborg ..
ANDREEN, HAKAN, Frändefors .
ANDREEN, ROBERT, Lysekil .
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ..
ANKARTOFT, JAN, Maskinmätare, Vargön .
ANKARTOFT, PATRIK, Ingenjör, Vargön .
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Vänersborg ..
APPEL, ERNST, Vänersborg ..
ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
ARVEKLEY, LAGE, Vänersborg .
ARVEKLEY, LEIF, Vänersborg .
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vänersborg ..

* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .
ASp, PETER, Informations chef, Vänersborg ..

* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg ..
* BACK, JAN, Vänersborg ..

BACK, KURT, Pensionär, Vänersborg .
BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg ..
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ..

* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ..
BENGTSSON, ROLF, Överläkare, Vänersborg .

www.vanersborgssonersgille.se
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BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings backa .
BERG, CHRISTIAN, Uddevalla .
BERG, LARS, Vänersborg .
BERG, LARS, Affärsutvecklingschef, Vargön .
BERG, LENNART, Vänersborg .
BERGENFELDT, HANS, Vänersborg .
BERGENHEIM, KLAS, Billdal .
BERGER, ANDREAS, Malmö, ständig medlem ..

* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem, ..
BERGER, MAGNUS, Lund ständig medlem .
BERGER, MAX, Vänersborg ständig medlem .
BERGER, NIKLAS, Vänersborg ständig medlem ..

* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg ..
** BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ..

BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg .
* BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .
* BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ..

BERNER, CARL, Vänersborg .
BERNLING, JOACHIM, Advokat, Vänersborg, Ledamot beredningsnämnden
BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg ..
BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg .
BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud .
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg ..
BJARNELL, YAN-ERIK, Vänersborg .
BJELKHOLM, SEFAN, Vänersborg .

* BJÄRUDD, MATS, Halmstad .
BJÖRK, JAN, Direktör, Vänersborg ..
BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Västervik .
BJÖRENDAHL, LARS, Kanslichef, Vänersborg , .
BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Stockholm ..
BJÖRNBERG, BERTIL, Vänersborg .
BJÖRNBERG,CHRISTER, Göteborg .
BJÖRNBERG, KENT, Lidingö ..
BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Mölndal .

** BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (2002) .

** BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .
* BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön .

BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara ..
* BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg .

BJÖRNSSON, BJÖRN, Adjunkt, Vänersborg .
* BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ...

BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .
BLOM, TOMAS, Vänersborg .
BLOMGREN, BENGT, Vänersborg .
BLOMGREN, ERIK, Oslo, Norge ...

* BLOMGREN, LARS, Kommunalråd, Vänersborg .
* BLOMGREN, MATS, Vänersborg ..
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BLOMQVIST, STEN, Herr, Vargön ..
BOBERG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ..
BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ..
BOBERG, MARKUS, Enskede .

* BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, ständig medlem .
BOHLIN PONTUS, Civ. ing., Sollentuna ..
BOSLEN, ANDERS, Tapetsör, Vänerborg ..
BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Torslanda ..
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg,
Ledamot beredningsnämnden . .
BOMAN, MERRIL, PR Manager, Göteborg ..
BONDESON, CHRISTER, Hovås ..
BORGEMYR, JAN, Vänersborg .
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg ..
BORNSTRÖM, STIG, Vänersborg .
BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg : .
BRUUN, STEN, Skogsmästare, Frändefors ..
BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg ..
BRÄNNLUND, FRANK, Vänersborg .
BUGLER ULF, Vänersborg ..
BYSTRÖM URBAN, Kriminalvårdare, Vargön ..

* BÄCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg ..
BÄCKSTRÖM, EMIL, Vargön ..

* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg ..
BÖRRETZEN, JENS, Överläkare, Vänersborg .
BÖTTIGER, KARL-IVAR, Vänersborg ..
CARLEN, BENGT, Vänersborg .
CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg .
CEDER, BENGT-GÖRAN, Frändefors .
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg ..
CEDERQUIST, PÄR, Kommunjurist, Vänersborg .
CERBEUS, THOM, Produktionstekniker, Vänersborg .
CHRISTENSEN, EGON, Konditor, Vänersborg ..
CRANTZ, CURT GÖRAN, Po!.mag, Vänersborg .
CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg ..

* DAFGÄRD, BENGT, Arbets!. Vänersborg ständig medlem ..
DAHLBOM, ERIK, Frändefors ..
DAHLBOM, MATS, Kommunjurist, Vänersborg .
DAHLBOM, STIG, Ed. Lagman, Vänersborg .

** DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg .
DAHLGREN, EBER, Vänersborg .
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .
DAHLLÖF, MATS, Uppsala ..
DANIELSSON, ALLAN, Skolvaktmästare, Vänersborg .
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors .
DANIELSSON, WOLLMAR, Vänersborg ..
DAREFELT, GÖSTA, Vänersborg .
DAUNIUS, CARL, Överläkare, Vänersborg ..
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* DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .
* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg .

DEHREN, JONAS, Frändefors .
DENNISSON, STIG, GÖRAN, Mariestad ..
DRUFVA, ULF, Vänersborg .
DUELL, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg .
ECKERWALL, ÅKE, Filipinerna .
EDBERG, PEO, Göteborg .

* EDVARDSSON, GUNNAR, Vänersborg .
EDVARDSSON, GÖRAN, Vänersborg .
EILERTSSON, NILS, Åklagare, Vänersborg .
EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda .

** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Varberg .
EK, LARS-ANDERS, Församlingspeddagog, Lidköping .
EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg .

* EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg ..
EKHOLM, HÅKAN, Frändefors .
EKHOLM, JOHAN, Vänersborg .

* EKLIND, LARS, Överstelöjtnant, Linköping .
* EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ..

EKMAN, GUNNAR, Ed. Rektor, Vänersborg .
* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg , ..

EKSTEDT, GÖRAN, Vänersborg .
* EKSTEDT, THOMAS, Utvecklingsledare, Råå ..
* EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .

EKVALL, TONY, Vänersborg .
ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg .
ELGH, LARS-ERIK, Vänersborg .
ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg .
ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg ..
EMANUELSSON, GÖTE, Vänersborg .
ENGDAHL, KENT, Posttjänsteman, Vargön .
ENGHOLM, CARL, Uppsala .

* ENGLUND, CLAES, Agronom, Lidköping ..
ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem .

* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla, ständig medlem .
ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem .

* ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, Uddevalla .
ENGLUND, OSKAR, Lidköping, ständig medlem .
ENGLUND, SAMUEL, Civ.ing. Lidköping, ständig medlem .
ENGLUND, TEODOR, Lidköping, ständig medlem .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön .

* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem ..
* ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ...

ERICSSON, BENGT, Målaremästare, Hamburgsund .
ERICSSON, BOO, Fritidspedagog, Skövde .
ERIKSSON, BJÖRN, Vänersborg .
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ERICSSON, KLEIN, CARL, Vänersborg, ständig medlem .
ERIKSSON, EDDIE, Civ.ing, Träslövsläge .
ERICSON, ERIK, Vänersborg .
ERIKSSON, EVERT, Vänersborg .
ERIKSSON, HENRIK, Järfålla .
ERIKSSON, INGE, Vänersborg .
ERIKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg .
ERIKSSON, JONNY, Vargön .
ERICSSON, JOHAN F., M.RA., USA .

* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg .
ständig medlem, Gillevärd. Innehavare av gillets medalj (2000) .
ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg .
ERICSON, LEIF, Vargön .
ERICSON, LENNART, Adjunkt .
ERIKSSON, MATS, Kammaråklagare, Sävedalen .
ERICSSON, MICAEL, Vänersborg .
ERICSON, PER-OLOF, Vänersborg .
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg .
ERIKSSON, RUNE, Uddevalla .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg, f.d. kommunalråd .
ERICSON, TOMMY, Urmakare, Vänersborg .
ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg .
ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg .
ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala .

* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg .
FAGERSTRÖM, BO, Helsningborg .
FAGERSTRÖM, MAGNUS, Landvetter .
FAGERSTRÖM, ÅKE, Musiklärare, Vänersborg .
FALK, CLAS, Arbetsledare;Vänersborg '"
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .

* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .
FAST, GUNNAR, Överstelöjtnant, Skövde .
FAST, KENTERIC, Vänersborg .
FASTH, CONNY, Gymnastiklärare, Partille ..

* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .
FERM, ROLAND, Vänersborg .
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg .
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg .
FILIPSSON, PETER, Officer, Lund ..
FLINK,BENGT, V Frölunda .
FLOBERG, TOMMY, Skyddsförare, Vänersborg .

* FOCK, KARL-GÖRAN, Lerurn .
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal .
FORSHALL, LEIF, Spånga .
FRANZEN, INGE, Vänersborg .
FREDEN, HÅKAN, änersborg .
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FREDMAN, EGON, Ingenjör, Vänersborg ..
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg ..
FREDMAN, STEFAN, Produktionstekniker, Vargön ..

* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .
* FREDRIKSSON, MATS, Köpman, Göteborg .

FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck .
* FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .

FRIBERG, SAM, Säljledare, Västra Frölunda .
* FRIBERG, SVEN-OLOF, Sjukhusdirektör, Uddevalla .

FRICK, LARS H, KommunchefBorgholm .
* FRÄNDEGÄRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ..

FRÄNDEGÄRD, MAGNUS, Civilekonom, Öjesjö, Partille ..
* FRÄNDEGÄRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .

FURBO, MATTlAS, Göteborg ..
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg .
FÄGER, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .

* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg .
GADD, ROLF, Uddevalla ..
GELANG, PELLE, Civilingenjör, Vänersborg .
GILLBERG, HANS, Vänersborg .
GILLBERG, PETER, Uddevalla .

* GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ..
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg ..

t ** GILLBERG, ÄKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ...
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ..
GRANQVIST, KJELL, Vargön .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön .
GRANSTRÖM, LARS, Kylmontör, Vänersborg .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund ..

* GRÖNBERG, MATTlAS, Civilingenjör, Bromma .
GRÖNROS, BERNT, Vänersborg .
GULZ, LENNART, Adjunkt, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, DAN, Socionom, Vänersborg ..
GUSTAFSSON, DANIEL, Vänersborg .

* GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, HÄKAN, Vänersborg .
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla .
GUSTAVSSON, IVAN, Vänersborg .
GUSTAFSSON, JAN, Musiklärare, Vänersborg .
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .
GUSTAVSSON, JOHAN, Civ. ekonom, Vänersborg,
Ledamot beredningsnämnden . .
GUSTAVSSON, KJELL, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LARS-ÄKE, Herr, Frändefors .

* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .
GUSTAVSSON, LENNART, Vargön .

* GUSTAFSSON, PAUL, Frändefors .
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg ..
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GUSTAFSSON, ROLAND, Leg. sjuksköterska, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, SONNY, Vargön .

** GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg ..
GUSTAVSSON, YNGVE, Lindome ..
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Slöinge .
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg ..
GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg .
GÅRDEHALL, PER, Vänersborg .
GÖSE, CALLE, Vänersborg ..

t GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla .
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg .
HAGBERG, SVEN, Personaldirektör, Vänersborg ..

* HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsu1t, Vänersborg .
ständig medlem. Kassafogde. Innehavare av gillets medalj (2000) ..
HAGBORG-ASp, JESPER, Vänersborg ..
HAGBORG-ASP, VIKTOR, Vänersborg .
HAGBORG-OLSSON, OSCAR, Mora .
HAGEMAN, ANDREAS, Vänersborg ..
HAGEMAN, GERHARD, Vänersborg .
HAGEMAN, NICLAS, Vänersborg .

* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ..
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan ..
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .
HALLBERG, LEIF, Vänersborg ..
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ..
HALLBLAD, BJÖRN, Vänersborg .
HALLBLAD, CARL, Vänersborg ..
HALLBLAD, LARS, Bilplåtslagare, Vänersborg ..
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ..

* HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg .
* HALLQVIST, ARNE, Agronom, Vänersborg ...

HALLQVIST, GUNNAR, Vargön .
HALLQVIST, INGVAR, Vänersborg .
HALLQVIST, JOHAN, Vänersborg .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Sävedalen .
HAMMARSTRÖM, CLAES, Växjö .
HANSSON, H O, LENNART, Personalman, Vänersborg .
HANSSON, JAN ERIK, Vänersborg ...
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg ..

* HANSSON, LEIF, Bandhagen .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
HANSSON, MIKAEL, Vänersborg .
HANSSON, TOMMY, Musikproducent, Vänersborg ..

* HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg, ständig medlem ..
HARLITZ, HENRIK, Vänersborg .

* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
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HARRING, TORD, Hönö .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ..
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg .

* HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ..
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg ..
HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv ..
HEDELIN, GUSTAV, Vänersborg .
HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg .

* HEDEN LASSE, Borås .
HEDLUND, JOHAN, Ekonomie mag., Göteborg ..

* HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg .
* HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg,

Innehavare av gillets medalj (2005) ..
HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors ..
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg ..
HELLDEN, LEIF, Docent, Vänersborg .

* HELLMAN, ANDERS, Vänersborg ..
HELLÅKER, KARL-ERIK, Vänersborg ..
HENRICSSON, THORE, Vargön .
HENRIKSSON, GUNNAR, Rektor, Vänersborg ..

* HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Grundskollärare, Vänersborg ..
HERMANSSON, JAN, Teol.dr., Lund ..
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil ..

* HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ..
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem ..
HJALMARSSON, GUNNAR, Aukt. Revisor Vänersborg ..
HJELM, PER, Vänersborg ..

* HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg ..
HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem ..
HOFLING, ERIK, Vänersborg, ständig medlem ..
HOLM, JAN OLOV, Vänersborg ..
HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .
HOLMQVIST, MATS, Vänersborg ..
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg ..
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .

** HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .
HÅKANSSON, STEN, VD, Vänersborg ..
HÅRD, ÅKE, Malmö ..
HÅRD af SEGERSTAD, BJÖRN, Rektor, Vargön ..

* HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla .
HÖGBERG, JERKER, Vänersborg .
HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg .

* HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla ..
* HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Kungsbacka ..

HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg ..
* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma .
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** IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad .
IDEBERG, ROLF, Doktor, Göteborg .
INGVALD, BO, Brandman, Vänersborg .
INGVALD, JONATHAN, Malmö .
ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg .
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg ..

* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .
* JACOBSSON, GERT, Mätningsforman, Vänersborg .

JACOBSSON, MIKAEL, Göteborg .
* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ..

JACOBSSON, SVEN, Agronom, Varberg .
JANSSON, ANDERS, Köpman, Vänersborg .

* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ..
JANSSON, GUNNAR, Managing diretcor, Växjö ..
JANSSON, STIG, Ingenjör, Frändefors .

* JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vänersborg .
JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg ...
JENHALL, EVERT, Ingenjör, Vargön .

** JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ..
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Runhällan, ständig medlem ..
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem .
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Katrineholm, ständig medlem ..
* JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda .
* JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem .
* JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem .

JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Glommen .
JOHANSSON, BENGT, Vargön ..
JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm .
JOHANSSON, BENGT, Vänersborg .
JOHANSSON, BERNT, Vänersborg .
JOHANSSON, BJÖRN, Hisings kärra .

* JOHANSSON, BO, Vargön, ständig medlem ..
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman, Vänersborg .
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ..

* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg .
JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg .
JOHANSSON, GÖSTA, Ekonomichef, Vänersborg .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
JOHANSSON, HÅKAN, Vänersborg .

* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ..
JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .

* JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ..
JOHANSSON, JOEL, Vänersborg .
JOHANSSON, JOHAN, Ingenjör, Vänersborg ..
JOHANSSON, CHRISTER, Direktör, Trollhättan .

** JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ..
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JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg .
JOHANSSON, KENNETH, Vänersborg ..
JOHANSSON, KENT, Vänersborg .
JOHANSSON, KJELL, Vänersborg .
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg .
JOHANSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ..
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ..
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg ..
JOHANSSON, LARS-ERIK, Vänersborg .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön ..

* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Trollhättan .
JOHANSSON, LENNART, Vargön ..
JOHANSSON, PETER, 1:eAntikvarie, Vänersborg Ledamot beredningsnämnden
JOHANSSON, PONTUS, Sjöing. Vänersborg, ständig medlem ..
JOHANSSON, RICKARD, Vänersborg .
JOHANSSON, ROLF, Marknadsansvarig, Vänersborg ..
JOHANSSON, ROY, Projektledare, Vänersborg ...

* JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ..
JOHANSSON, RUNE, Vänersborg ..
JOHANSSON, STEN, Vänersborg ..
JOHANSSON, STIG-ARNE, Vargön .
JOHANSSON, STURE, Vänersborg .
JOHANSSON, SUNE, Arkitekt, Brottby .

* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, SVEN, Trafikf6rman, Vänersborg .
JOHANSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ..
JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Fotograf, Vänersborg .

* JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ..
JOHANSSON, THOMAS, Vänersborg, ..
JOHANSSON, TOMMY, Vänersborg .
JOHANSSON, ÅKE, Vänersborg .
JOHANSSON, ÅKE, Ingenjör, Vänersborg .
JOHNSON ARVID, Vargön .
JOHNSON, ULF, Vargön .

** JONSSON, BENGT, R., Professor, Solna ..
JONSSON, BERTIL, Vänersborg .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .
JONSSON, LARS, Produktdesigner, Göteborg ..
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg .
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .
JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg ..
JOSEFSSON, KENT, Vänersborg .
JOSEFSSON, LARS OLOF, Vänersborg .
JOSEFSSON, LENNART, Ekonomisekr, Vänersborg ..
JOSEFSSON, REIDAR, Vänersborg .
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JOSEFSSON, STEFAN, Vänersborg ..
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg .

* JATBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ..
JARNEFORS, HANS, Sjuksköt. Vargön ..
JARPLER, LENNART, Vänersborg .
JARPVIK, CURT, Enhetschef, Vänersborg ..
JÄRPVIK, DANIEL, Vänersborg ..
JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .
CARLSON, BENNY, Gymnasielärare, Vänersborg ..

* KARLSSON, BERNY, Nödinge ..
CARLSSON, BERNT, F.d. Driftschef, Vänersborg .

* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, EDUR, Stigtomta .
CARLSSON, ENAR, Lärare, Vänersborg ..
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg ..
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg ..
KARLSSON, GÖSTA, Vänersborg .
KARLSSON, HANS, Vänersborg .
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg ..
CARLSSON, HAKAN, Vänersborg .

* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem .
KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien .
KARLSSON, KENT, Kriminalkommissarei, Trollhättan ..
CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön ..
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg ..
KARLSSON, LARS, ALBERT, Ingenjör, Trollhättan .
KARLSSON, LEIF, Vänersborg ..
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem .
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön ..
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg ..
KARLSSON, MAGNUS, Vänersborg ..
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ..
KARLSSON, PETER, Vänersborg ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg ..
CARLSSON, ROGER, Vargön ..

* CARLSSON, STIG, Smögen .
KARLSSON, SVEN, I:e postilj., Vänersborg ..
KARLSSON, SÖREN, Direktör, Vänersborg ..
CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg ..
KARLSSON, TAGE, Vänersborg .

* CARLSSON, UNO, Akeriägare, Vänersborg .
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg ..

* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors .
* KJELLSSON, DAN, Vänersborg ..

KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg .
KJELLSON, MICHAEL, Luleå .
KJELLSON, PATRIK, Tekniker, Vänersborg ..
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* KJELLSSON, UNO, Direktör, Hälleviksstrand .
KNUTSSON, ANDERS, Vänersborg .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg ..
KNUTSSON, FREDRIK, Göteborg .

* KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika .
KNUTSSON, OVE, Nacka .
KOPp, INGEMAR, BOHUS .
KORP, OVE, Färgelanda .
KORITZ PETER, Läkare, Vänersborg .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Vänersborg .

* KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg ..
KRISTENSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
KYLEN, SVEN, Vänersborg .
KÄCK, LENNART, Ekonom, Vargön ...
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg ..
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga .
KÖKERITZ, HANS, Kungälv .
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg ...

* LARSSON, ALF, Göteborg .
LARSSON, ALVAR, Direktör, Vänersborg .
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem ..
LARSSON, ARNE, Ingenjör .

* LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg .
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg .
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg .
LARSSON, CHRISTER, Samhällsbyggnadsschef, Vänersborg .
LARSSON, DAVID, Vänersborg ständig medlem .
LARSSON, ERIK, Njurunda .

* LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .
* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg .

LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg .
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna .
LARSSON, JAN-OLOV, Akeriägare, Vänersborg .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem ..

* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa ..
* LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan .

LARSSON, LEIF, Vänersborg ..
LARSSON, LEIF, AV-chef, Vänersborg .
LARSSON, MARTIN, Trafikinspektör, Vänersborg .
LARSSON, MATS, Vänersborg .
LARSSON, MIKAEL, Laboratoriechef, Vänersborg ..
LARSSON, OLA, Verkstadschef, Frändefors ..
LARSSON, PER ARNE, Vänersborg .

** LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem .
LARSSON, S ANDERS, Vargön .

* LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, ständig medlem, Hedersledamot
Innehavare av gillets medalj (1990) .

* LARSSON, SVEN, A, Butiksbiträde, Vänersborg ..
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LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg ..
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ..
LARSSON, TORSTEN, Vänersborg ..

* LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg ..
* LARSSON, ÅKE, Vänersborg ..

LARSSON, ÖSTEN, Vänersborg .
LAUDON, ANDERS, Ed. Skolläkare, Vänersborg ..
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ..
LEVAN, OLOF, Ingenjör, Trollhättan .
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .
LIDHOLM, PETER, Vänersborg .

* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg Ersättare i styrelsen .
LIND, JESPER, Vänersborg .

* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum .
LINDAHL, HANS OLOF, Vänersborg ...

* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Upplands Väsby .
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön .
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala .

LINDBERG, JAN, INGE, Ingenjör, Smedjebacken ..
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ..
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vargön ständig medlem .
LINDEN, ROLF, Skärholmen, ständig medlem ..
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg .

* LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg .
* LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ..

LINDQVIST, LARSERIK f.d. Kommunaldirektör, Partille .
LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg ..

* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken .
LINDVALL, PER, Vänersborg .
LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig, Vänersborg .
LINNARSSON, LENNART, Vänersborg .

* LISS, PER ARNE, Brålanda .
LIVEN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg .
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg .
LJUNGGREN, LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors .
LJUNGSTRÖMER, ADAM, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, ANTON, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg .
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg .
LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg ..
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .
LUNDBERG, ANDERS, Vänersborg .
LUNDBERG, GUNNAR, Vägmästare, Vänersborg ..
LUNDBERG, ROGER, Vänersborg .
LUNDBORG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .

* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge ..
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* LUNDBORG, ERIC, Köpman, Vänersborg
ständig medlem, Ersättare i styrelsen .

LUNDBORG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg .
LUNDBORG, HÅKAN, Ekerö .

* LUNDBORG, JAN, Vänersborg .
LUNDBORG, NIKLAS, Studerande, Vänersborg .

** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg ..
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ...

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö .
LUNDGREN, CHRISTIAN, Vänersborg .
LUNDGREN, STEN ÅKE, Bilhandlare, Frändefors ..
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ..
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg .

** LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg
Innehavare av Gillets medalj (I995) ..

* LUNDIN, JAN, Vänersborg .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg ..
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ..
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg ..
LUNDSTRÖM, MATTIAS, Vänersborg ..

* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ..
LUNNERYD, BJÖRN, fd. godsägare, Vargön ..

* LÅNG, BÖRJE, Knrator, Trollhättan ..
* LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ..

LÅNG, KURT, Regionchef, Vänersborg ..
LÅNG, OWE, Revisor, Vargön .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping ..
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg ..
LÖFGREN, JERKER, Läkare, Vänersborg .
LÖFQUIST, GÖRAN, fd. Ekonimichef, Vargön .
LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg ..
MAC DONALD, HANS, Trollhättan ..
MAGNUSSON, ANDERS, Vänersborg .
MAGNUSSON, BJÖRN, Trafikingenjör, Vänersborg ..

* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ..
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .
* MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg,

Innehavare av Gillets medalj (2006) ..
MALM, GÖTE, Vänersborg ..
MALMBERG, NILS, Studerande, Vänersborg .
MALMBERG, RUNE, Vänersborg .

* MARKLUND, BERTIL, Docent, Vänersborg ..
* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ...

MELIN, KENT-OVE, Begravningsentr., Vargön .
** MOLLBERG, RUNE, Annonschef, Vänersborg ..

MOLLBERG, THOMAS, Tullinge .
MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg ..
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ..
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MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Djursholm .
MÅRTENSSON, BERNT, Skövde ..
NEJDMO, TOMMY, Vänersborg, ständig medlem ..
NIDSJÖ, JAN-ERIC, Vänersborg .
NIDSJÖ, KENNET, Konstruktör, Vänersborg ..
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .
NIKLASSON, LENNSRT, Vänersborg .
NILSSON, BERNT, Vänersborg .
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .
NILSSON, BÖRJE, Kungsbacka ..
NILSSON, GÖRAN, Vänersborg .
NILSSON, HANS, Kinna .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ..
NILSSON, LARS, Vänersborg .
NILSSON, LENNART, Herr, Lidingö ..
NILSSON, MATS, Rektor, Vänersborg .
NILSSON, NILS, Brålanda ..

* NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ..
* NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .

NILSSON, PER OLOF, Vänersborg ..
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ..
NILSSON, SÖREN, Vänersborg .
NILSEN, PER, Malmö .

* NISSEN, PETER, I:e antikvarie, Vänersborg ...
NOAKSSON, LENNART, Vänersborg .

* NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ..
NORDQUIST, HANS, Vänersborg .

* NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V Frölunda ..
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .
NORLIN, STAFFAN, Pilot, Vargön ..
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ..
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ..
NYSTRÖM, GUNNAR, Brandinspektör, Vänersborg ..

* NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ..
NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare, Vänersborg ..
ODELIUS, CHRISTOFER, Vänersborg .

* ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg, ständig medlem ..
* ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg, ständig medlem .

ODHAMMAR, IVAN, Vänersborg .
OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .
OLSSON, Anders, Västerås .

* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ..
OLSSON, BJÖRN, Vänersborg .
OLSSON, BOSSE, Institutionschef, Vänersborg ..
OLSSON, CHRISTER, V Montör, Vänersborg .
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** OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg .
OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg .

* OLSSON, GUSTAF, Teckn.lärare, Vänersborg ständig medlem .
OLSSON, LARS, Vänersborg .
OLSSON, LARS-OLOV, Vänersborg .

* OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg .
* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .

OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg ..
OLSSON, ÅKE, Bilmekaniker, Vänersborg ..

* OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ..
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ..
PAmSI, ARWO, Antikvarie, Kalmar .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping .

* PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, Va Frölunda ständig medlem .
PATRIKSSON, ANDERS, Arkitekt, Vargön .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg .
PATRIKSSON, HÅKAN, Företagskonsult, Vänersborg .
PATRIKSSON, MAGNUS, Rådman, Mariestad .

* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .
PAULSSON, ÅKE, Skara .
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .
PERNKLEV, RONNIE, Vänersborg .
PERSSON, HANS OLOF, Vänersborg .
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg .
PERSSON, MAGNUS, VD, Vänersborg ..
PERSSON, RICHARD, Direktör, Vänersborg .
PERSSON, STIG, Direktör, Vänersborg ..

* PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .
* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg .
* PETERSSON, EDGAR, Vänersborg ..

PETERSON, ERNST, Ed. Finanschef, Vänersborg .
PETERSSON, KARL-ERIK, Bälinge .
PETTERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg .

* PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .
* PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg

Innehavare av gillets medalj (1992) . .
PETTERSSON, INGEMAR, Vänersborg .
PETERSON, KARL-AXEL, Västra Frölunda .
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg .
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg ..
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ..

** PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj (1980), Umeå .
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg .

* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Göteborg .
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ..
** RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla ..
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RAPP, ALFRED, Sjukhemsdir., Vänersborg ..
RAPP, CARL, Vargön .

* RAPp, HÅKON, Köpman, Vänersborg .
RAPp, MARCUS, Vargön .
RAPp, PATRIK, Vargön .
RAPp, URBAN, Vänersborg .
REIMERS, GÖSTA, Göteborg .
ROSENBERG, TORSTEN, Folkskollärare, Trollhättan .
ROSENGREN, BENGT, Avd. Chef, Vänersborg .

* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg .
* ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ..
* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem ..
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem ..
* RUDBERG, STIG, Professor, Lund ..

RUDSTRÖM, LARS, Samhällsplanerare, Vänersborg .
RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg .
RUSSBERG, MIKAEL, Civ. ingenjör, Vallentuna .
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp .
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .
RYDING,SVEN, Vänersborg .
RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Uppsala .
RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg .
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg .

* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen ..
SAHLIN, BO, Kapten, Vänersborg ..
SAHLSTEN, BO, Trollhättan .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ..
SALLANDER, CURT, Vänersborg .
SALONEN, ARVID, Studerande, Malmö ..
SALONEN, BÖRJE, Örebro .
SALONEN, EMIL, Stockholm .

* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, Bisittare i styrelsen ..
SALONEN, OSKAR, Vänersborg .

* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vargön ..
SANDAHL, FOLKE, P, Överstelöjtnant, Vänersborg .

* SANDSTRÖM, GERHARD, Officer, Tun ..
SCHAGERSTRÖM, ROLAND, Ed. Brandmästare, Vänersborg ..
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg .

* SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Göteborg ..
SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ..
SELSTAM, URBAN, Docent, Hunnebostrand ..

* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ..
SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ..

* SJÖBERG, LEIF, Vänersborg .
SJÖDAHL, PER, Vargön ..
SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .
SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg .

* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .
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* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg .
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .
SJÖSTRAND, OSKAR, Vänersborg .

* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ..
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .
SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ..

* SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg .
SKARSJÖ, LENNART, Företagsfårmedl., Vänersborg .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan .
SKOOGH, ANDREAS, Karlstad .

* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Bisittare i styrelsen .
SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad .

* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ..
SKOOGH, MARCUS, Karlstad ..
SKÖlDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .
SpmTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .
STAKE, BENGT OLOF, Vänersborg ..
STALFORS, LEIF, Vänersborg .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg ..
STARK, DAN, Vänersborg ..
STENBERG, BERTIL, Kapten, Malmö ..
STENSON, MORGAN, Uddevalla ..
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg , ..

* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ..
STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .

* STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg .
STORM, GÖRAN, Bohus .
STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg .
STRAND, JOHAN, Vänersborg .
STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .
STRAND OLLE, Vänersborg .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ..
STRID, BROR, Vänersborg .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile ..
STRÖM, DAG, Vänersborg .

* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ..
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ..

* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ..
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ..
SUNDBERG, NIKLAS, Konsult, Vänersborg ..
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg .
SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ..
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ..
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SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg .
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .

SVANBERG, BERTIL, Vänersborg .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ..
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad .
SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg .
SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg ..

* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .
SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg .
SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg ...
SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg .
SVENSSON, JOHAN, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem .
SVENSSON, KENT, Vänersborg .

* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck .
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .

SVENSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg .
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg .
* SVENSSON, OLLE, Vänersborg .

SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem .
SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna ...
SWAHN, JANERIC, Vänersborg .
SÅVBLOM, DAG, Vänersborg .
SÖDERBLOM, ALVIN, Vänersborg .
SÖDERBLOM, EMIL, Vänersborg .

* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg .
SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ..
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ..
SÖDERROS, STEN, Vice VD, Uddevalla ..
SÖDERSTRAND, ROGER, Tarslanda ..
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg,
Innehavare av Gillets medalj (2005) .. .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .

* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ..
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ..
TALLBO, BO, Sportchef, Nyköping ..

* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ..

* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
2:e Ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) .. .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Båstad .

* THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg .
THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg ..
THORVALDSSON, CARLSSON, PER, !T-Tekniker, Brålanda ..
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THUNBERG, BO, Biolog, Kil .
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda .

THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg .
** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg .
* TIBBLIN, BERT, Främmestad, Innehavare av gillets medalj (2005) ..
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum ..
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås ..

TIMMERFORS, STIG, Frändefors .
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .
TORNBERG, LARS, Vänersborg .
TROPp, INGVAR, Skattkärr .
TUFVESSON, ALLAN, Vänersborg .

* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg .
TVIKSTA, EVALD, Kungälv .
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ..

* ULVEGÄRDE, DAG, PoI.mag. Onsala , ..
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ..
VI1ADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ..

* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ..
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ..

** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg, ständig medlem,
Hedersledamot, Innehavare av Gillets medalj (I989) ..

* WAHLIN, JACOB, Vargön .
WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg .
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg ...
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ..
WALLTIN, HAKAN, Sportchef, Vänersborg .
WALLTIN, STENAKE, O, Redaktör, Vargön ..
WANNERUD, LARS, Vänersborg .
WASSEN, HANS, Vänersborg .
WASSEN, LARS, Vänersborg ..

* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ..
WEGRAEUS, BJÖRN, Lund ..
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund ..
WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg .

** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Sköndal .
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .

WELEN, LARS, Vänersborg .
* WELEN, PER, Civ. Ingenjör, Vänersborg .

WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg .
WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ..

* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ..

www.vanersborgssonersgille.se

1952 01
1935 79
1938 01
1925 51
1930 61
1935 61
1936 76
1938 03
1921 98
1934 02
1940 01
1922 83
1942 80
1935 04
1933 85
1950 98
1956 88
1919 75
1941 69
1947 95
1940 01
1949 80
1943 89
1942 85

1932 51
1960 71
1943 85
1947 98
1939 94
1964 92
1930 82
1968 01
1937 90
1924 05
1952 04
1966 04
1927 77
1969 82
1940 83
1965 82
1916 42
1940 66
1965 73
1960 73
1951 75
1942 02
1934 79

143



WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg .
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg .
WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö ..
WERNER, RAYMOND, Vänersborg .

* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ..
WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg .
VESSBY, ENAR, Gamleby .
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ..

* WESTERBERG, BERTIL, Malmö .
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ..
* WESTERBERG, PER-OLOF, Chauff6r, Vänersborg .

WESTERLUND, JAN, Vänersborg .
WESTERLUND, ÅKE, Regionschef, Uddevalla ..

* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .
VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Vänersborg .
WIK, INGEMAR, Vänersborg .

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .
VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .

** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ...
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare .
ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund .
ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .

** ÅBERG, FOLKE, Vänersborg .
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ..

ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .
ÅBERG, LENNART, Vänersborg .

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ..
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ..
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..
ÖGREN, EGON, Vänersborg .
ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors ..
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .
ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg ..
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ..

* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .

1990
1948
1966
1937
1952
1937
1939
1944
1917
1940
1928
1923
1944
1950
1938
1945
1943
1940
1950
1944
1928
1945
1943
1955
1920
1958
1930
1935
1923
1944
1924
1934
1944
1972
1934
1941
1937
1920

04
85
80
05
77
05
05
84
76
76
81
77
01
80
74
75
01
96
63
94
53
88
01
05
55
74
75
07
61
95
85
95
05
01
93
05
90
74

Antal medlemmar 1015
* tilldelade 25-årstecknet

** tilldelade 50-årstecknet
Gillets Postgironummer är 32 93 19-8

För att underlätta arbetet med medlemsf6rteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
462 61 Väuersborg

www.vanersborgssonersgille.se
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Styrelseberättelse

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande berät
telse verksamhetsåret 2006, Gillets 101 :a.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 4 april och Högtids
stämma den 3 november 2006 med åtföljande gemensamma måltider.
Stämmorna har genomförts i närvaro av 95 respektive 89 gillebröder i
de trivsamma lokalerna i Lagergrenska Huset.

Vid Årsstämman utdelades denna gång inget Ungdomsstipendium utan
styrelsen har beslutat att under fem år dela ut musikstipendier om högst
10 000 kronor. Stipendierna delas ut vid ett annat tillfälle än vid Års
stämman och har under 2006 utgått med 10 000 kronor till ungdomar
som genomgår Musikskolans specialutbildning. 9 nya medlemmar val
des in i gillet. Efter forhandlingarna gladde gillebrodern Håkan Lind
oss alla med berättelser och bilder från förra seklets Vänersborg.

Vid Högtidsstämman utdelades tecken för 25- eller 50- åriga medlem
skap till de närvarande Harald Stjerndal, Kent Andersson, Kent Hord
gren och Lars-Erik Henriksson. Gillets medalj tilldelades Karl Erik
Malcolm.

Den 4 november, Alla Helgons Dag, anordnade Gillet för sjunde gången
stipendieutdelning ur Elis Ullmans Minnesfond samt konsert i Väners
borgs kyrka. Stipendium utdelades denna gång endast till den närva
rande Liudmila Komisinskaya for studier inom orgel. Stipendiaten inom
trumpet kommer att erhålla sitt stipendium vid ett senare tillfälle. Även
lärare och elever vid Vänersborgs Musikskolan medverkade vid denna
bejublade konsert.

Gillet har under året fortsatt med att sätta upp informationsskyltar i
staden och dess omgivningar. Idag finns ett 20-tal skyltar på plats och
arbetet fortsätter.

www.vanersborgssonersgille.se
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Under Kulturnatta i maj hade Gillet öppet hus i sina lokaler och visade
gillets samlingar samt bjöd på kaffe och kaka. Ett 60-tal personer kom
på besök och trivdes i våra hus.

Katalogiseringen av gillets årsskrifter har färdigställts under året. Samt
liga årgångar finns nu på gillets hemsida www.vanersborgssonersgille.se
för läsning tillsammans med annan information.

Den 17 oktober anordnade gillet en välbesökt och uppskattad trivsel
kväll med föredrag av Ann Palmnäs. Hon redovisade tankar och visio
ner om Vänersborgs centrum vilka bygger på en enkätundersökning

Gillets bro fann ingen lämplig hemvist i sin gamla födelsestad och har
nu blivit skrotad. Ekonomiskt blev det en plus-minus-noll affär för gillet,
men bron har tvivelsutan engagerat många människor.

Styrelsen har tidigare väckt frågan om att Elisabeth Anrep-Nordin bör
ihågkommas för namngivning av någon gata. Hon var verksam under
många år vid nuvarande Vänerskolan och blev191OVänersborgs första
kvinnliga stadsfullmäktige ledamot. Beslut finns nu att gångvägen mel
lan Vänerparken och Strandkyrkogården kommer att namnges till "Fru
Elisabeths promenad".

Styrelsen har under året haft 1Oprotokollförda sammanträden. Styrel
sen, beredningsnämnd och tillsatta arbetsgrupper har dessutom sam
lats för att bereda olika frågor samt sköta hus och trädgård vid gillets
lokaler.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 75:a årgång.

Styrelsen har under året bestått av Göran Ahlin, Förste ålderman, Kjell
Thernquist, Andre ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, John- Olov
Ericsson, Gillevän1, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Gunnar Skoogh
och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2007

Göran Ahlin Kjell Thernquist John- Olov Ericsson

Göran Hagborg Gunnar Skoogh Lars Salone

Christer Zetterberg

www.vanersborgssonersgille.se
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Årsbokslut 2006
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter 138 800:-
Ränteintäkter Gillet 3 577:-
Ränteintäkter Fonder 29523:-
Övriga intäkter 5 900:-

Summa 177 800:-

Kostnader
Kostn årsskrift.. .
Annonsintäkter . I
Nettokostnad årsskrift .

Lokalkostnader .
Telefon porto .
Sammanträdeskostn .
Uppvaktningar ..
Annonsering ..
Övriga kostnader .

Årets vinst .

Summa

83 179:
-35 500:
47679:-

18723:
19484:
6001:
8752:
1 875:-

11 040:-

64246:-

177 800:-

Balansräkning 20061231
Tillgångar
Kassa bank postgiro 234 515:-
Fonder 743 103:-
Övriga fordringar 18 000:-
Inventarier 45 000:-

1040618:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder 3 760:-
Eget kapital Fonder 602 909:-
Eget kapital Gillet... 369703:-
Årets vinst 64246:-

1040618:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners GiIles räkenskaper och fårvalt
ning får år 2006, får efter fuIlgjort uppdrag avgiva fOljande berättelse.
För uppdragets fuIlgörande har vi tagit del av GiIlets samt dess fonders räkenskaper och
styrelsens berättelse samt i övrigt fåretagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga.
Någon anledning till anmärkning fåreligger inte beträffande de tiIl oss överlämnade hand
lingarna, bokforeningen, inventeringen av dess tiIl gångar eIler eljest beträffande GiIlets
fOrvaltning.
Med anledning härav tiIlstyrker vi full ansvarsfrihet fOr den tid granskningen avser

Vänersborg den 15 mars 2007

Kent Lång
Granskningsman

Bengt Flink
Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2007
Styrelse

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Förste Ålderman 2006 (1990)
THERNQUIST, KJELL, Konsult, Andre Ålderman 2006 (1974)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekretere, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Bisittare 2002 (1990)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare, 2006
LIND, HÅKAN, Jur.kand, Ersättare, 2003
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Ersättare, 2006

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
JOHANSSON, PETER, l:e Antikvarie
BOMAN, GÖRAN, Regionchef
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef
GUSTAVSON, JOHAN, Civilekonom
BERNLING, JOAKIM, Advokat

Årsskriftnämnd

LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
JOHANSSON, PETER, l:e Antikvarie
CARLEN, BENGT, Journalist

Granskningsmän

LÅNG, KENT, Bankdirektör
BERG, LARS, Affårsutvecklingschef
SVENSSON, LENNART; Intendent, ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjorth
Länspolismästaren Erik Sah1in
Kamreraren Olov Jansson
Fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson
Ingenjören Göran Ahlin

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1965-1973
1974-1979
1980-1990
1991-2005
2006-

Gillets styrelse leddes till 1933 aven ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.

www.vanersborgssonersgille.se
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l:a åldermor
2:a åldermor
l:e gilleskrivare
2:e gilleskrivare
Krönikör
Kassafogde
Värdinnor

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE

Inga-Lisa Sundefors
Marianne Hansson
Pia Harlitz
Greta Brorson
May-Louise Quick
Annette Anderling Malmberg
Gerd Wilhelmsson, Eva-Lis Johansson,
May-Louise Quick, Rosemarie Strömberg

MEDLEMSINFORMATION

Hemsida
Gillet finns numera, tack vare en förtjänstfull insats av Bertil Carlsson med
firma Crebe Hemsidor och Reklamdesign, på det s k nätet.
Vi har alltså en egen hemsida.
Du finner oss lättast på Internetadress www.vanersborgssonersgille.se. Här kan
Du finna, fårutom allmän information om Gillet, aktuella uppgifter om vår
eller högtidsstämmor och ev andra aktiviteter. Vi anstränger oss verkligen får
att hålla hemsidan aktuell.

Medlemsförteckningen
Vi vet att den medlemsfårteckning, som Du finner i denna årsskrift inte i alla
stycken är helt aktuell vad gäller ex titlar, bostadsort mm. Det kan under årens
lopp blivit omkastade årtal ex. Gör så att Du tittar på Dina egna uppgifter och
meddelar oss ev ändringarantingen via e-post: hagborg@tele2.se eller via ett
par rader per post till adress Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B, 462 61
Vänersborg.

www.vanersborgssonersgille.se
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Bakre raden fr. vänster Lars Salonen, Gunnar Skoogh, Christer Zetterberg, John-Olov Ericsson,
Främre raden fr. vänster Kjell Thernquist, Göran Ahlin, Göran Hagborg

www.vanersborgssonersgille.se
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Nordeo-
Köpmansgatan 6, Vänersborg • 0771-22 44 88

vanersborg.3049@nordea.se • www.nordea.se

Ståhlbergs
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-19416
Fax 0521-64245

MARKETING

Reklam och marknadskommunikation

Vänersborg I Uddevalla I Göteborg
wwwmldmarketlng.se

~\j SCHENKER
Stinnes Logistics

DISTRIKT VÄNERSBORG
0521-260500

Stig Persson
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-61090, Fax 0521-622 77
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

PRINI
~tisetsa~on'1

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel 0521-66895

SI<iffer
• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

SKIFFERFORUM
~

VÄNERSBORG

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-711213
www.skifferforum.se

VÄNERSBORGS
o

MALER.
Verkstaden Sundsgatan 37
Tel. 71 1225, Fax 71 1236

www.vanersborgssonersgille.se
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ALAS
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

En global
strategisk partner

för den kommersiella
fordonsindustrin

Skyttegatan 12, Vänersborg
0521-65700
Butik 0521-657 00

AB TENGGRENSTORPS
TEGEL

Vänersborg
Tel. 711011,16550

Stampgatan 12
Trestad Center

462 73 Vänersborg
Tel: 0521-26 53 00

www.brandtbi1.se

Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-10168

www.vanersborgssonersgille.se
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www.stiglarssonbil.se • VÄNERSBORG, TORPA • 052/-662 60 VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS

I VÄSTRA GÖTALAND

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

0521 - 260 260
Kungsgatan 7 -Tel 0521-19006

Vänersborg

SVENSK HANDEl VÄNERSIlORG

ALMRAGES
OMilt.

•Lövvägen 4 Telefon
Vargön 0521-220700

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG
TEL 104 14

PEUGEOT

LARS HANSSON BIL AB
--- Vänersborg---

PEUGEOT· center
Östra v(igen 12, Vänersborg - 0521-68 887

www.larshanssonbil.se

www.vanersborgssonersgille.se
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CARLSSONS TRYCKERI

Kyrkogatan 21
46222 Vänersborg

Telefon 0521-62025
Telefax 0521-191 19

0521-57 57 20

.JEtq'!!f!pfs
Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg
0521-66077

BW••OGIWI·

Edsgatan 16,46221 Vänersborg
Telefon 0521-100 63,62220

VASSBOTTENS BIL

~I~
KIAMOTORS

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22 ~

~

m®
Do

oEl 00 o

MAKIARHUSET
- Johansson & Kling AB -

Hamngatan 9 i VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

MALMSTRÖMS
guld • vänersborg

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg
Tel. 0521 - 10695

SMYCKA
,"",-'~~=~

ÄKTA OMTANKE
Besök gärna vår hemsida: www.smycka.se

Handelsbanken
-En riktig bank

Edsgatan 27, Box 116,46222 Vänersborg
Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS MUSEUM
- Det museihistoriska museet-

Telefon: 0521-600 62, 26 41 00

tel. 0521-276307

""""C'"REGIONMUSEUM
.. VÄSTRA GÖTALAND

ICA
Vänersborg

0521-621 50

.....VÄNERSBORGS----a
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

Verkstad och Kontor
Regementsgatan 36
Postadress Box 256

46223 VÄNERSBORG

Telefon 0521·620 20
MBS nr 0047·406 25

MOBIL 010·237 27 73. 237 39 17

ttela
Det finns alltid något att längta till

Box 59,46221 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

~ VÄNERSBORG..@' Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

www.vanersborgssonersgille.se
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SVARVAREGATAN4,VÄNERSBORG
TEL 0521-120 00

l=- ~änsförsäkringar
llil Alvsborg -nu också bank

Vallgatan 21 , VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg

Tel. 0521-665 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB

0521-65 999

BRAND \NIT~IIN THE THULE GROUP

Industrigatan 8, Vänersborg
Tel. 0521-27 36 00
Fax 0521-27 36 01

DAG STRÖM
PETER LIDHOLM

Marierovägen 25, 462 37 VÄNERSBORG
Tel. 0521-622 22, Bostad 0521-174 79

fii:1l:Inn \ "[. VÄNERS80RCS

~ V4 !:"!HI!!!'2!11'i

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

Tel. 0521-666 66
Telefax 651 30

www.vanersborgssonersgille.se
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Lundins
Sundsgatan 21, Vänersborg

Tel. 10543

Skyttegatan 3 - Vänersborg
Tel. 0521-613 50, 172 16

Boltia
Vänersborg, Uddevalla,

Överby

Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
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Arne Andersson - världsstjärnan som 
Vänersborg inte får glömma

av Arne Kärvling

 Arne Andersson – 5 världsrekord, 
6 segrar i landskamper, massor av 
segrar på kolstybb och i terräng, en av 
världens främsta medeldistanslöpare, 
en av de största publikmagneter som 
svensk idrott någonsin haft – se där en 
vänersborgare som för alltid skrivit in 
sig i svensk idrottshistoria!
När han och Gunder Hägg under 
1940-talet utkämpade sina dueller på 
kolstybbsbanorna runt om i landet, då 
stod Sverige stilla. De många tusen 
svenskar som inte hade förmånen att 
vara åsyna vittnen, de satt hemma vid 
radioapparaterna och  lyssnade på Sven 
Jerrings engagerade radioreferat!

 Arne Valdemar Andersson lever i dag i sin kära hemstad och fick vid 
90-årsdagen förra året bevis på att han inte är bortglömd. Från Örgryte 
IS, den förening han anser vara den bästa av alla, kom gratulanter, flera 
Stora Grabbar var med, och representanter för Vänersborgs kommun 
framförde sin stora uppskattning. Bland idrottsälskande svenskar 
kommer hans namn alltid att nämnas med aktning och respekt.

Det är naturligtvis omöjligt att mera ingående teckna historien om Arne 
i en artikel i Årsskriften , men vi skall försöka ge en översikt av den. 
Han föddes i grannstaden Trollhättan den 27 oktober 1917, men, som 
han kommenterat förhållandet, kom hem till Vänersborg redan efter 3 
veckor. Fadern hette Albert och var yngste son till en legendarisk kraftkarl 
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i Bohuslän vid namn Johan Andersson, ”Långe-Johan” kallad. Albert 
var en duktig idrottsman som bland annat spelade fotboll och sysslade 
med friidrott, sprang bland annat 100 meter på goda 11,2. Arnes mamma 
dog innan han fyllt 1 år, pappan gifte om sig och flyttade till Vargön, där 
han öppnade frisersalong. Det blev faster Hilda och hennes man Ludvig 
Magnusson i Vänersborg som tog hand om pojken, och gav honom en 
fin och trygg uppväxt. 
Familjen bodde på Vallgatan 25 inte långt från biografen Stjärnan. På 
somrarna var det simning, kanot, cykling och annat som gällde för Arne, 
och på vintern skidor.  
Det där med simning var en sport som passade Arne väl. Han gjorde 
utmärkta 1.13 på 100 meter fritt – utan speciell träning. Kanske var det 
pojkårens vattenvana som senare skulle göra honom till populär simlärare 
vid Ursand. Många generationer barn har där lärt sig simma under hans 
ledning. Visst knorrades det i de unga leden ibland när kalla Vänern 
bjöd på låga vattentemperaturer, men säkerligen inte så att Arne hörde 
det. Det hade förresten inte spelat någon roll, det var bara att hoppa i 
när han gav order.

FARBRODERN INSPIRERADE
En farbror till Arne var Oskar Andersson i Uddevalla, ”Oskar på 
teatern” som han kallades. Han var knuten till Uddevalla teater och far 
till skådespelerskan Ester Roeck-Hansen – firad stjärna inom teater och 
film. Oskar var idrottsintresserad och engagerad i IFK Uddevalla, som 
också spelade i allsvenskan i fotboll ett par säsonger på 1920-talet. Han 
satt också i Svenska Fotbollsförbundets styrelse i tiotalet år.
Arne hade goda fysiska förutsättningar för idrott och var, skulle det 
snart visa sig, också utrustad med vad man i dag kallar vinnarskalle. 
När Oskar ordnade så att han fick träffa och bekanta sig med löpare 
från Uddevalla, så var valet inför fortsättningen klart – det skulle bli en 
rejäl satsning – och så blev det! Karriären skulle innehålla bland annat: 
5 världsrekord, 10 starter i landskamper varav 6 segrar, 4 stora SM, 10 
små SM,  2 SM i kort terräng. Följande bästa tider nådde han: 400-
50,8, 800-1.50,8, 1.000-2.21,8, 1.500–3.44,0, Engelska milen–4.01,6, 
3.000–8.11,4, 5.000–14.18,2. Han vann 11 möten av 26 mot Hägg.

En av de första framgångarna kom då han representerade Vänersborgs 
läroverk i den årliga kampen mot läroverket i Uddevalla år 1934. Han 
vann1.500 på tiden 4.42.6, vilket han senare förbättrade till 4.36,0. På 
den här tiden stod skolidrotten högt i kurs och i skolungdomens svenska 
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mästerskap på Stadion i Stockholm nådde han fina framgångar – två 
mästerskap på 1.500 meter 1935-36. Han tävlade också för Orient i 
Uddevalla och blev mer eller mindre oslagbar i både JM- och senior-DM. 
Detta sporrade förstås till den avgörande satsningen på löpningen.

ÖVER ELFSBORG TILL ÖRGRYTE
Framgångarna fortsatte, intresset ökade, och han blev etablerade som 
skolstjärna med framgångar både i terräng och på bana. Sommaren 
1935 noterade han 4.20,6 på 1.500 och två år senare blev det 4.07,2 i 
en skollandskamp mot Finland i Åbo. Efter detta blev det militärtjänst 
i Borås och klubbyte till Elfsborg. Nu blev det träning tillsammans med 
bra löparkamrater och redan 1938 sätter han nytt personligt rekord med 
3.58,8 på 1.500 – tvåa efter klubbkamraten Ingvar Haglund. 
Arne Anderssons framgångar noterades med stort intresse i Göteborg, 
och 1938 värvades han över till Örgryte IS. Det var en av de stora 
klubbarna som hade både framstående ledare och aktiva – den bästa 
klubb som fanns, enligt Arne. Här fanns Sven Strömberg, Lennart 
Nilsson med flera och i staden bodde Martin Jansson, förbundstränaren. 
Nu blev det inte bara hårdträning utan också finslipning av tekniken. En 
kortare anställning på GP:s redaktion i avvaktan på att få börja studier 
för att bli folkskollärare, hann han också med.

Flera svenska löpare hade börjat notera tider under 4 minuter på 1.500 
och svenska rekordet var sedan 1934 3.50,8, satt av Erik Ny. Det var i 
ett kvalificerat sällskap som Arne nu skulle slå sig in och visa vad han 
kunde – ingen lätt uppgift.  I mitten av juni 1939 möter han på Stadion 
bland andra Åke ”Spånga” Jansson, och efter en tapper insats blev 
han tvåa efter denne. Tiderna 3.56,2 resp.3.56,4 talar om en stenhård 
uppgörelse. Några veckor senare noterar han 3.53,8 före finnen Sarkama 
med 3.55,8.

SVENSKT REKORD!
I slutet på juli var det landskamp mot Finland på Stadion, där Arne och 
”Spånga” skulle möta Sarkama och Hartikka. Finnarna överraskade 
med att gå fram och hårdköra direkt från start i ett försök att knäcka 
svenskarna. Dessa hängde emellertid inte bara med, de ökade på slutet 
och vann dubbelt. Tiderna var en sensation: Arne Andersson 3.48,8, 
svenskt rekord, Åke ”Spånga” Jansson 3.49,2, Hartikka 3.50,0, finskt 
rekord, Sarkama 3.59,0. Arnes tid var en världssensation – endast en 
sekund från världsrekordet!
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Nu blev 1939 inte bara året då Arne Andersson klev in i världseliten 
och började sina studier till lärare, det blev också året då en ny löpare av 
världsklass anmälde sin ankomst - Gunder Hägg. Denne mötte Spånga 
på 3.000 och blev tvåa på samma tid 8.32,4. Grunden var lagd för en 
arrangörernas guldålder – duellerna mellan Arne och Gunder blev hela 
Sveriges angelägenhet! Tyvärr blev det också året då Hitlers trupper i 
september invaderade Polen. Och  Finland blev i november angripet av 
Sovjetunionen. 

I juli 1940 visade Gunder vad som komma skulle. Han mötte eliten på 
2.000, drog stenhårt, men fick ge sig i spurten mot bl. a. ”Spånga” och 
Arne. Det var inte så lätt att vinna, som han kanske trott. Några veckor 
där efter på Slottsskogsvallen i Göteborg löpte han avvaktande och 
hade krafter kvar till slutet. Nu blev han tvåa efter Henry ”Kälarne” på 
samma tid 3.48,8, tangerande Arnes rekord. Den senare, som gjorde 
militärtjänst, var inte i bästa slag, stel och kantig; lade mer eller mindre 
av och nådde 3.51,0.
I Finland, där striderna upphört, ville ledningen uppmuntra sitt tappra och 
utarmade folk, och  arrangerade därför en trelandskamp mot Sverige och 

Arne Andersson – studerar en teckning av sig själv och en bild där han hissas efter 
ett segerlopp. I sulkyn sitter traventusiasten Arne bakom  favorithästen Ess.

(Stenåke O Walltin)
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Tyskland på Olympiastadion. Arne och ”Spånga” togs ut på 1.500 och de 
blev etta och tvåa. Säsongen avslutades med 1.500 på Slottsskogsvallen, 
där Gunder vann på 3.52,6 mot Arnes 3.52,8.

VÄRLDSREKORD AV HÄGG…
1941 startade Arne Andersson som vanligt synnerligen starkt och vann 
alla terränglöpningar han ställde upp i. Första loppet på 1.500 gick bra, 
och i landskamp mot Ungern blev han tvåa efter Gunder, som också 
visade mycket god form. Experterna började på allvar tala om att det 
nu fanns goda möjligheter för en svensk att slå världsrekordet – och 
det kom. Vid SM på Stadion i augusti blev det full fart från början och 
trots härliga insatser av många löpare så stod det när 300 meter var kvar 
klart att endera Gunder eller Arne skulle vinna. Gunder ökade ytterligare 
och vann på nytt världsrekord 3.47,6 med Arne på 3.48,6 och Kälarne 
på 3.49,2.

Intresset för Arne, Gunder och de andra löparna växte nu orkanartat och 
de drog tiotusentals människor till de olika arenorna och arrangörerna 
tjänade stora pengar. Rykten började göra gällande att vissa löpare fick 
betalt och en utredning gjordes. Gunder erkände att han tagit emot 350 
kronor och diskades den 1 september 1941 i tio månader till 1juli 1942. 
Han utnyttjade den tiden väl, tränade som aldrig förr och tog en gruvlig 
revansch – satte 10 världsrekord under slutet av säsongen 1942! Arne 
fick se sig slagen, men sällan med mer än några meter. - Som mest med 
10 meter, förklarade han i en intervju

Under detta år fick Arne anställning som lärare vid skyddshemmet 
Skrubba och flyttade till Stockholm.  Han lämnade också ÖIS för 
Hellas och nu utvecklades han ytterligare, främst genom samarbete med 
Pekka Edfeldt. Denne lärde bland annat ut hur löpsteget skulle kortas, 
vilket gjorde att Arne nu fick en rejäl spurt – den han delvis saknat i 
uppgörelserna med Hägg.

- OCH AV ARNE!
Mitt under brinnande krig 1943 var Hägg inbjuden till USA, där han 
blev väldigt populär genom ett flertal utmärkta framträdanden. Redan 
några dagar efter det att han kommit i land i New York, efter en lång 
och tröttsam båtresa och en besvärlig tidsomställning, slog han USA-
eliten efter en kanoninsats. Kanske var det dock en del amerikanare 
som började undra om de inte inbjudit fel svensk, när de fick höra att 
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Arne Andersson i Sverige satte världsrekord både på engelska milen 
och 1.500! 
Vid tävlingar på Slottsskogsvallen den 1 juli gällde det engelska 
milen, där Arne visade storform och noterade 4.02,6 inför en stor och 
entusiastisk publik. Vid Augustispelen på samma arena arrangerades 
ett s k handicaplopp, vilket innebar att ett antal löpare fick starta 75 
meter före Arne och hans klubbkamrater Lennart Nilsson och Roland 
Kristiansson. Ingen lyckades hänga med Arne efter 1.000 meter utan han 
fortsatte ensam mot mål och tiden blev 3.45,0 – nytt rekord igen!

Ja, det här året var bra för Vänersborgs stolthet, och även 1944 inledde 
han i god form. På Stadion i ruskväder besegrade han på en söndag Hägg 
på Stadion, på onsdagen slog han världsrekord på trekvarts engelsk mil, 
och på fredagen mötte han rivalen igen i Göteborg i en för publiken 
andlöst spännande uppgörelse. Här hände något som kom att diskuteras 
mycket mellan såväl experter som idrottsintresserade i gemen. Arne 
valde nämligen att avvakta och låta Gunder hårdköra. När Arne sedan 
arbetade sig fram till kontakt strax före sista varvet hade han förbrukat 
allt för mycket kraft och klarade inte att vinna. Båda löparna passerade 
mållinjen väldigt trötta och med Gunder knappt före. Tiderna blev 3.43,0 
– världsrekord – och Arne 3.44,0! 

LÄXAN LÄRDES SNABBT
Ja, det var en taktisk miss – det ansåg experterna. Men Arne Andersson 
skulle snart visa att denna läxa, den lärde han sig fort. En kort tid 
därefter skulle de två mötas på engelska milen i Malmö, Gunders nya 
hemmabana. I loppet deltog Lennart Strand, ett nytt stjärnskott och 
klubbkamrat med Gunder. Han hade order att köra stenhårt från början 
för att knäcka Arne, men det gick inte. Arne valde i stället att följa 
Gunder i hälarna. När Strand efter halva loppet lämnade över till sin 
nye klubbkamrat, låg Arne i rygg på denne. Farten hade varit mycket 
hård och allt pekade på nytt världsrekord. Ända in i sista kurvan höll 
rivalerna ihop, men sedan ökade Arne och löpte i mål med ungefär tre 
meter till godo. Nytt världsrekord 4.01,6, Gunder 4.02,0!
Alla var överens, experter och åskådare, och de själva (!), att hade de 
gjort upp om att slå rekordet i stället för att kämpa om segern, så hade 
båda gått under drömgränsen 4 minuter.
Det skulle dröja tio år innan den gränsen passerades – av engelsmannen 
Roger Bannister!
Ja, många lopp återstod och många fler dueller utkämpades, men det 
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Arne Kärvling, född 1926 i Trollhättan, uppväxt i Säffle.
Journalist sedan 1949; verksam som sådan i Vänersborg 
sedan 1954.

tragiska slutet närmade sig. Arrangörernas stora vinster väckte rykten 
om att löparna i trots mot reglerna tog emot ekonomisk ersättning. En 
anmälan till förbundet gjordes, i april 1945 tillsattes en utredning,  Arne 
och Gunder erkände direkt och båda diskvalificerades i mars 1946.
Arne Andersson och Gunder Hägg, nationens idrottshjältar, var 
naturligtvis värda varenda krona de erbjudits och tagit emot! De hade 
engagerat hela nationen med sina insatser, och de hade givit Sverige en 
topplats inom världsidrotten! Och som de hade arbetat och försakat för 
att nå sina positioner och resultat!
För den som hade nöjet att följa de flesta radiosändningarna är saken 
klar: Arne Valdemar Andersson är den störste alla kategorier! 

Källor: 
Reine Jonsson, Idrottsarvet 2007, Årets Bok, Idrottsmuseet i Göteborg.
Stenåke O Walltin, Vänersborgaren, Sparbankens i Vänersborg Jubileumsskrift 1982.
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Nils J. H. Englund
och hans kamp mot farsoter

av  Gunnar Ekman  

”Så långt tillbaka, som saga och sång gå i vårt gamla Sverige, näm-
nes bruket af bad, och ända långt in på 1700-talet voro badstugor vid 
bondgårdarna vanliga. I 1734 års lag, Byggnadsbalken, omnämnes 
badstuga såsom en byggnad, som skall å gård finnas.

Den goda vanan att hvarje lögedag (lördag) bada är försvunnen i vårt 
land. Man kan svårligen säga, att folket ej har råd att anordna och njuta 
bad. Hade det råd därtill under forna bistra tider, så har det oveder-
sägligen bättre råd nu. Det är blott viljan samt kunskapen  om badens 
njutning och nytta, som saknas.”

Citatet är hämtat ur ”Årsberättelse från Förste Provinsialläkaren  i 
Älfsborgs län  1914.” Läkaren hette Nils Englund  och 1899 hade han 
tillträtt tjänsten som provinsialläkare i Vänersborg och även fått an-
svaret för hälso- och sjukvården i hela länet i egenskap av förste pro-
vinsialläkare.

Han föddes i Gällstads socken i södra Älvsborg. Efter utbildning 
till småskollärare och lärartjänstgöring 1872-74 började han på högre 
allmänna läroverket i Göteborg där han avlade studentexamen 1880. 
Sedan följde universitetsstudier i Uppsala, och 1888 blev han med.lic. 
och legitimerad läkare. Under 1889-90 utbildades han i hygien hos 
Max Gruber i Wien och under 1890 studerade han också tuberkulin 
hos Robert Koch i Berlin. Som stadsläkare i Ulricehamn 1889-93 och 
överläkare vid  sanatoriet i staden grundlades hans intresse för vår-
den av tuberkulospatienter, och som provinsialläkare i Fjällsjö i Väs-
ternorrlands län 1893-99 utvecklade han sina idéer om förebyggande 
hälsovård och om epidemisjukvård. I artiklar och broschyrer spred han 
samtidigt  sina erfarenheter, inte bara där han själv verkade  utan över 
hela landet. Han hade 1893 vid Karolinska institutet fått kompetens 
som förste provinsialläkare, och 1897 studerade han badstubadfrågan  
i Finland.  Med denna mångsidiga kompetens kom Nils Englund alltså 
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till Älvsborgs län och Vänersborg år 1899. Här skulle han verka till sin 
pensionering 1921.

På riksnivå hade han redan fått ett uppdrag. För att hedra Oscar II på 
25-årsdagen av hans trontillträde insamlade svenska folket 1897  den 
aktningsvärda summan av 2,2 milj. kronor. Konungen  anslog beloppet  
till tuberkulosens bekämpande och tillsatte en kommitté under drott-
ning Sophias ordförandeskap. Bland de åtta ledamöterna återfinner vi  
Nils Englund. Hans erfarenheter från Ulricehamns sanatorium kom väl 
till pass. Han ansåg, att sjukhusen inte skulle byggas som stora kaser-
ner utan utformas med ett kolonisystem med små enheter, där patien-
terna  kunde aktiveras i miljön. Den englundska synen på sjukvård 
gällde inte bara rehabilitering utan också bildning. Sjukhuset skulle 
vara en praktisk hygienisk folkhögskola.

Lokaliseringen av jubileumskommitténs sanatorier ledde bl.a. till 
att Österåsen – några mil från Fjällsjö – valdes som lämplig plats. 
Anläggningen utformades med ett modifierat kolonisystem. Och när  
Nils Englund kom till Älvsborgs län, engagerade han sig starkt för till-
komsten  av Kroppefjälls sanatorium, som stod klart 1911 och var helt 
kolonibaserat. Men han hade också i ett tidigt skede förordat ett för-
eningsbildande som ett medel mot tuberkulosens härjningar, Svenska 
Nationalföreningen mot Tuberkulos bildades 1904 och samma år på  
Nils Englunds initiativ Älvsborgs Läns Förening mot Tuberkulos. Vid 
ingången av 1911  fanns 38 institutioner för tuberkulosvård i Sverige, 
de flesta  med landstingen som huvudmän.

I årsberättelsen för 1899 skriver förste provinsialläkaren i Älvsborgs 
län Nils Englund: ”Något slutgiltigt omdöme öfver hälsovårdsförhål-
landena inom länet anser jag mig ej böra fälla, efter den korta tid af 
ej fullt 8 månader, som min vistelse här omfattat”. Men längre fram  
säger han: ”Jag kan likväl icke underlåta, att, om ock blott i allmänna 
drag, här framhålla de väsentligaste behof, som omtanken om befolk-
ningens hälsa och förvärfsförmåga kräfver att få afhjelpta.” På fem 
tättryckta sidor sammanfattar han därefter all sin kunskap och all sin 
erfarenhet från de gångna tio åren om hälso- och sjukvård, framförallt  
om de epidemiska sjukdomarnas bekämpande. Folkhygienens  förbätt-
ring intar en central  plats i hans  redogörelse.                             

I sju punkter redovisar han sitt budskap:  1. Bättre ordnad tillsyn och 
vård åt de epidemiskt sjuka skall skapas, och vården måste också ske 
så att sjukdomars spridning förebyggs. Särskilt skolade sjuksköterskor  
och särskilda epidemilokaler måste finnas. Befolkningen måste upp-
lysas, och kommunstyrelserna skall ha ansvaret för att så sker.  Kom-
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munerna  bör också vara ansvariga för smittreningen av bostäderna.  
-  2. Rent och gott vatten är av stor betydelse för hälsovården. - 3. 
Behandling och förvaring av livsmedel bör ske på ett säkert och ända-
målsenligt sätt. De uppväxande flickorna måste beredas tillfälle att i 
praktiska hushållsskolor få inhämta kunskaper och färdigheter i hithö-
rande ämnen.  -  4. Slakterier och charkuterier liksom mejerier måste få 
föreskrifter för hantering av livsmedel. (Förslag till sådana föreskrifter 
bifogades denna årsrapport). - 5. Nya samhällen som uppstår vid järn-
vägar och fabriker måste från början få ordnad vattenförsörjning och 
väl fungerande avloppssystem. - 6. Stora arbetarkaserner bör inte byg-
gas. Risken för spridning av epidemiska sjukdomar ökar, och skiftesar-
betare kan inte få nattro under dagtid. Ett småhussystem vore att före-
draga. - 7. Bruket av varmbad varje vecka hela året måste återinföras i 
vårt land efter hundra år av brister. Vården av huden är nödvändig för 
att hålla människans hälsa och arbetsduglighet vid makt. I skolor och 
fabriker försöker man genom luftväxlingsanordningar tillföra ren luft. 
Men man når inte syftemålet, eftersom den förorenande härden är den 
på hudytan och i underkläderna under månader samlade orenligheten, 
som värst förpestar luften. Detta bör beaktas av skolråd, fabriksägare 
och enskilda husfäder.  – Så långt Nils Englund år 1899.

Hans intensiva engagemang för folkhälsofrågor uppmärksammades 
1902, då han av Svenska läkaresällskapet tilldelades deras halvsekel-
pris för den 1898 publicerade skriften Om hudens vård samt om folk-
bad.  

Under de år som följde reste förste provinsialläkaren varje år till lä-
nets fem städer och till ett urval av de 170 landsbygdskommunerna. 
Kampen togs upp, inte bara mot tuberkulosen utan även mot andra far-
soter som difteri, scharlakansfeber, mässling, influensa och tyfoidfeber, 
d.v.s tyfus – salmonella idag.  De små farsotssjukstugorna komplette-
rades med epidemisjukhus. Sjuksköterskor utbildades och anställdes 
av landstinget. Utbildning av smittrenare i kommunerna organiserades 
av Nils Englund. Varje år upprepar han i sina  årsrapporter behovet av 
bättre hygien  på alla frontavsnitt i  kampen mot farsoter. Fr.o.m. 1906 
dyker kaffet upp, och i fortsättningen upprepar han ständigt att det är 
en ohälsosam dryck, som kostar för mycket, och framförallt barnen 
måste skyddas för den förfärliga drycken. Samtidigt förbättras till hans 
glädje nykterhetsläget i länet. Han nämner dock ingenting om frikyr-
kornas och nykterhetsrörelsens framväxt.

I tioårsöversikten 1920 har länet 342 vårdplatser  inom tuberkulos-
sjukvården, bl.a. 80 på Kroppefjäll, 28 på Dalbobergen i Vänersborg 
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och 12 på Trollhättans sjukhem. Men hälsovården i hemmen måste 
förbättras. Hemsjuksköterskor med särskild utbildning för att ge råd 
och hjälp skall utbildas  och här kräver barnavården särskild uppmärk-
samhet. Anslag till kustsanatorierna för skrufulösa barn har beviljats 
av landstinget. Kommunernas ansvar tar sig olika uttryck som t.ex i 
Vänersborg där stadens barnhem under dagtid ger vård och tillsyn  åt 
ett ganska stort antal barn, som inte kan få   detta i hemmet. Här kom-
mer jag osökt över till förste provinsialläkarens dubbla roller.

Nils Englund utnämndes ju 1899 till både provinsialläkare i Väners-
borg och till förste provinsialläkare i länet. År 1911 fick han en hel-
tidstjänst i länet, och i Vänersborg tillsattes en ny kollega. Men Nils 
Englund hade varit ledamot av stadsfullmäktige sedan 1901 och mel-
lan 1912 och 1914 var han fullmäktiges ordförande. Det var för öv-
rigt under samma period som Elisabeth Anrep-Nordin var ledamot av 
fullmäktige. I sin roll som kommunalpolitiker hade nog länets förste 
provinsialläkare inte bara jaröster för sina dyra förslag. Hur beskriver 
han själv tillståndet i staden i sin årsrapport år 1900?

Vattnet i Vänersborg är gott och tillgången är god. Avloppen där-
emot är dåliga och slaskbrunnarna sköts inte. De inre gårdarna präg-
las av att stallarna, särskilt färdstallarna för lantbefolkningen, är svåra  
att hålla rena. Det handlar egentligen bara om jordgolv, och särskilda 
urinoarer saknas. – Livsmedelshanteringen lämnar mycket övrigt att 
önska. Slakterier och  mjölkaffärer måste byggas om och skötas bättre. 
Från Fredriksbergs mejeri går ett öppet, stinkande avloppsdike ner till 
sjön.  – Tändsticksfabriken med 280 arbetare saknar effektiv ventila-
tion, medan margarinfabriken och skofabriken har godkända arbets-
miljöer. Garveriet behöver  en varmbadsinrättning. Och så till sist: I 
hamnkanalen ligger en sköljflotte mitt emellan två kloakutsläpp – den 
måste flyttas!

År 1903 har Vänersborg fått både kall- och varmbadhus. Det senare 
är utrustat med 12 badkar i särskilda avdelningar samt två bastur med  
duschar och bassänger. Under en mätperiod på två månader räknas  
4600 badande in, varav 3000  utnyttjar bastu. Hälsovårdsprofeten  har 
lyckats få fram sitt evangelium i hemstaden. En sundhetspolis har ock-
så anställts.

År 1906 görs en bostadsundersökning varav framgår att av 1077 lä-
genheter är 400 dåliga. I dessa bor 2000 personer. Ungefär lika många 
bor i  nöjaktiga eller goda. Provinsialläkaren förordar att staden skall 
ställa billiga småhustomter till förfogande. – Slaktbodarna är fortfa-
rande undermåliga, och kötthanteringen vid de öppna torgstånden är 
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mycket diskutabel. Överblivna partier förvaras i slaktbodarna eller i 
hemmen till följande dag. Enda lösningen är en ändamålsenlig salu-
hall. En sådan skall utredas, men något resultat redovisas aldrig.

År 1912  läggs  avloppsledningarna längs Kungs- och Drottningga-
torna om. De gamla stensatta, läckande kloakerna ersätts med grova 
cementrör. Men dessa mynnar som tidigare ut i hamnkanalen, och där 
ligger sköljflotten som förut. Inte förrän 1917 tas den bort, och ett 
sköljhus byggs längre ut mot sjön bredvid varmbadhuset. – Avfalls-
hanteringen  är ett genomgående problem under hela perioden. En viss 
differentiering av avfallet införs successivt och slutna kärl ställs till 
förfogande. De boende på Fattiggården ombesörjer transporterna, och 
en svingård intill kan ta till vara det bästa av köksavfallet.

I länet hade farsotssjukhusen byggts ut i landstingets regi mellan 1900 
och 1920. Alla städer och större kommuner  hade fått epidemi-sjukhus, 
och Vänersborg fick sitt 1919. Det stora huset vid Torpavägen hade två 
flygelbyggnader, d.v.s. paviljonger för isolering av extrema fall. Efter-
som Vänersborg var en sjöfartsstad fanns det risk för att  kolerapatien-
ter och kanske även någon som drabbats av smittkoppor kunde föras i 
land. Här som i så mycket annat  kan man spåra Nils Englunds omtanke 
om Vänersborg.

Han utnämndes till medicine hedersdoktor i Uppsala 1917, och för-
fattaren till hans biografi i Sveriges läkarehistoria sammanfattar hans 
gärning: med följande ord: ”Utan tvivel var Nils Englund som hygieni-
ker en av landets mest nitiske och entusiastiske på sin tid. Han var out-
tröttligt verksam genom föredrag, genom skrifter, såväl populära som i 
fackpressen, och genom personlig agitation i och utom sin tjänst. Hans 
stränga krav på hygieniska anordningar, särskilt i landsortssamhällen 
och industrier, satte honom naturligtvis ofta i stark motsats till det pri-
vata och allmänna sparsamhetsintresset. Men han var aldrig rädd för 
motstånd och strid, som ju höra till en reformerande verksamhet, och 
alltid viss om en slutlig seger för sina strävanden. Hans av varm hän-
förelse uppburna agitation för förebyggande åtgärder i syfte att hindra 
smitta, vare sig det gällde de egentliga akuta infektionssjukdomarna el-
ler tuberkulosen, hade helt visst betydelse för hela landet. Likaså hans 
varma intresse för bastubadet, den badform, som bäst lämpade sig som 
folkbad  genom de billiga anläggningskostnaderna. Personligen var 
han en kraftmänniska, viljestark och utan fruktan, som, aldrig  bunden 
av partiband, gick sin egen väg. Hans rättframma sätt, hans ståtliga 
yttre och den gemytlighet och skämtsamhet, han kunde lägga i dagen, 
vunno åt honom de personliga sympatier, utan vilka hans strävanden 
aldrig skulle ha fått  den framgång de fingo.”   
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Personalia:
Nils Jacob Hugo Englund föddes den  28/8 1856 på Saxared, Gällstads socken, och 
avled  den 13/1 1924 i Vänersborg av hjärnblödning.
Familjen bodde i den röda tegelvillan, Hamngatan 22, som i folkmun kallades ”Hop-
pet”. 
– Familjegraven ligger på Strandkyrkogården till höger, längst nere vid vattnet. 
-  Sonen Nils Klas, född den 11/1 1909, blev läkare i Vänersborg liksom sonsonen  Nils 
Ture,  född 1939

Källor:
Svenskt biografiskt lexikon ( 1950)
Sveriges läkarehistoria  4:1 (1930)
Årsberättelser från förste provinsialläkaren i Älvsborgs län 1899-1921
Nils Englunds skrifter (22 stycken) i sonsonen Nils T. Englunds ägo
Stefan Hellman, Kroppefjälls sanatorium, D-uppsats vid Högskolan i Karlstad  
(1996) 
                                          

Gunnar Ekman, född i Hedemora 1928. Fil.mag. i 
Uppsala 1955. Läroverksadjunkt. Efter rektorstjänster 
i  Arboga och Fagersta rektor vid Gymnasieskolan i Vä-
nersborg 1978-1984, skolinspektör vid Länsskolnämn-
den i Älvsborgs län 1985-1991 och därefter länsexpert 
i utbildningsfrågor vid Länsstyrelsen i Älvsborgs län till 
sin pensionering 1993.
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Lars Hollberg – naturforskare och 
kallblodig kirurg 

av  Peter Johansson

För 200 år sedan fanns ett märkligt naturaraliekabinett på landeriet 
Beateberg, strax söder om centrala Vänersborg. I ett av manbyggnadens 
rum kunde man finna de mest säregna snäckor, växter insekter, fiskar 
och mineral från när men även från så fjärran som de Västindiska öarna 
och Sydostasien. Samlaren bakom detta första ”museum” i Vänersborg 
var läkaren Lars Hollberg vars stora intresse, förutom läkarvetenskapen, 
var botanik, geologi, entomologi och marinzoologi.

Lars Hollberg föddes i en prästfamilj i Sandhems socken, Västergötland, 
den 30 mars 1768. Fadern, Sven Hollberg (1728-1805), var vid tillfället 
komminister i församlingen. Modern, Ulrika Kymell, var dotter till 
den tidigare församlingsprästen. Tre år före Lars födelse hade hela det 
Hollbergska hemmet blivit lågornas rov och familjen hade förlorat allt 
de ägde. Att kyrkans män kom att vara allestädes närvarande under Lars 
Hollbergs liv framgår av att han inte endast på fädernet och mödernet 
stammade från prästfamiljer utan att också en av hans bröder valde 
prästyrket och att två av hans systrar blev prästfruar. Lars Hollberg kom 
också, varom mera nedan, att själv välja en prästdotter till hustru.

Efter studier vid gymnasiet i Skara flyttades Lars Hollberg, på faderns 
begäran, till Göteborg där han år 1783 gick i tjänst som lärling hos 
apotekaren von Aken. Efter sex lärlingår tog Hollberg tjänst som extra 
kompanifältskär vid Kungliga Svea Livgarde som vid tillfället hade 
en bataljon förlagd till Göteborg. I tjänsten som fältskär kom Hollberg 
snart att få tjänstgöra i Svensk-Ryska kriget där han deltog i det andra 
sjöslaget vid Svensksund i juli år 1790. 

Efter freden samma år återgick Hollbergs bataljon till Stockholm där han 
nu tog tillfället att studera kirurgi. Med stort intresse skall han under ett 
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Läkaren och naturforskaren Lars Hollberg (1768-1823). Under åren 1796-1815 verkade 
Hollberg vid Vänersborgs lasarett samtidigt som han på sitt landeri Beateberg byggde 
upp en imponerande naturaliesamling – stadens första ”museum”. Porträttet, i privat 
ägo, är troligen en 1900-talskopia av ett original från omkring år 1800. (Regionarkivet 
Vänersborg)
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par års tid ha deltagit i föreläsningar och praktiserat på stadens lasarett. År 
1792 lämnade Hollberg Svea Livgarde för tjänsten som kompanifältskär 
vid Västgöta-Dals regemente, förlagt till Vänersborg. Parallellt med 
denna tjänst utnämndes han till stads- och lasarettskirurg i Borås. Trots 
en ganska kort och splittrad utbildning utan egentlig examen kom Lars 
Hollberg att göra sig namn som en ovanligt duglig läkare. Han hade 
rykte om att ”vid medicinens utöfning” utmärka sig ”genom en säker 
läkareblick och moget omdöme”. Det var dock framförallt som kirurg 
han vann rykte och det sades att han ”var såsom operatör kallblodig, 
rådig och erfaren, samt förde sitt instrument med en lätt och öfvad 
hand”. Ett av hans mer omtalade kirurgiska ingrepp gjordes på lasarettet 
i Borås i januari 1795 då han tog bort en större ansiktssvulst på drängen 
Jon Jönsson från Seglora. Drängen hade ”öfver och omkring högra 
ögat, en medfödd växt, bestående af en otalig mängd aflångt rundade 
sammanpackade köttväxter, lik en gyttring af vårtor”. Vad värre var 
så utsöndrade svulsten en illaluktande vätska. Orsaken till att Jon nu 
behövde akut hjälp var att han förälskat sig i en flicka och att hans känslor 
näppeligen kunde besvaras så länge han bar den svåra svulsten. Hollberg 
åtog sig det utmanande uppdraget och lyckades, svåra blödningar till 
trots, få svulsten avlägsnad. Historien slutade inte bara medicinskt 
väl. Med sitt förbättrade utseende lyckades Jon Jönsson väcka flickans 
kärlek och inom några månader var de man och hustru. Rapporten om 
operationen kom att sändas till Kungliga Vetenskapsakademien som 
publicerade densamma i sina handlingar.

Samma år, 1795, gifte sin även Lars Hollberg. Genom äktenskapet 
med Helena Beata Edbeck (1778-1853) knöts Hollberg till ännu en 
prästfamilj då Beata var dotter till prosten i Bredared, Anders Edbeck 
(1731-1793) och dennes hustru Johanna Kristina Kolmodin (?-1792). 
Anders Edbeck vilken sades vara ”enögd, hade goda predikogåvor, 
men var mindre ordentlig i sitt leverne” hade under en tid tjänstgjort i 
Gärdhem och Vänersborg.

Året därpå, i mars 1796, befordrades Lars Hollberg till regementsläkare. 
Då Västgöta-Dals regemente var förlagt till Vänersborg kom Hollberg att 
samma år byta förrättningsort till residensstaden. Samtidigt utnämndes 
han till Vänersborgs lasarettsläkare där han bosatte sig vid Residensgatan 
som granne till lasarettet. Efter några år flyttade familjen till ett landeri 
omedelbart söder om centrala staden, ett landeri som efter Hollbergs 
hustru gavs namnet Beateberg.  
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Helena Beata Edbeck (1778 – 1853), prästdotter från Bredared och hustru till 
lasarettsläkaren Lars Hollberg. Hon kom att ge namn åt landeriet Beateberg där hon 
och maken bodde under åren i Vänersborg. Porträttet, i privat ägo, är troligen en 1900-
talskopia av ett original från omkring år 1800. (Regionarkivet Vänersborg)
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Under sina år i Vänersborg kom Hollbergs roll som regementsläkare 
att föra honom i fält ett flertal gånger under de krig som, åtminstone på 
ett par århundraden, skulle bli landets sista. Åren 1806 – 1807 vistades 
han med de svenska trupperna i Pommern. Hemkommen ansvarade han 
för upprättande av ett provisoriskt militärsjukhus vid Brinkebergskulle i 
Vänersborg år 1808. Kommande år deltog han i truppsammandragningar 
mot norska gränsen och 1813 förestod han ett fältsjukhus på Wagge, 
nära Eda skans. Sommaren 1814 följde han så slutligen trupperna som 
fältläkare i Norge under det krig där det norska folket tvingades i union 
med Sverige. 

Även från tiden i Vänersborg kunde Hollberg rapportera ett flertal lyckade 
behandlingar av svårt skadade eller sjuka patienter. Bland fallen kan 
nämnas en piga från Ör i Dalsland vilken inkommit med ett svårt benbrott 
på underarmen där benpipor stack ut. Det svåra benbrottet vilket följts 
av stelkramp och röta behandlades med stora doser opium. Resultatet 
blev så lyckat att pigan därefter kunde väva, spinna och sticka ”med 
samma färdighet som innan hon fick skadan”. Bland de svåraste fallen 
var annars de kräftsjuka vilka sällan kunde botas. Förutom kirurgiska 
ingrepp nyttjade då Hollberg arsenik. Behandlingen var synnerligen 
plågsam och han skriver: ”Att nyttja arsenik solutio i öppna kräftsår är 
att steka patienten vid öppen eld” och att nyttja arsenik invärtes var att 
likna vid ”att utdriva Fanden med Belzebub”.

Efter att i januari 1815 befordrats till överfältläkare sade han i maj samma 
år upp sin tjänst på såväl regementet som lasarettet i Vänersborg. Hollberg 
hade, som nämnts, trots avsaknad av egentlig examen vunnit rykte om 
sig som en skicklig läkare. Hans praktik i Vänersborg var välbesökt, 
inte bara av stadsborna själva utan också av ett stort antal tillresta vilka 
sökte sig till Hollberg för hjälp. Det goda ryktet gjorde att stadsläkaren 
Kristofer Carlander (1759-1848) i Göteborg övertalade Hollberg att 
lämna Vänersborg med löfte om god årsinkomst i Göteborg. Carlander, 
vilken för övrigt också var en intresserad naturhistoriker, lämnade sin 
tjänst 1814 och sökte därför en duglig efterträdare i Hollberg. 

Lars Hollberg, som nu bar titeln assessor, flyttade därför i oktober 1815 
från Vänersborg till Göteborg där han, fram till sin död 30 april 1823, 
försörjde sig som privatpraktiserande läkare. Året efter Lars Hollbergs 
död återvände änkan till Vänersborg där sönerna Sven August och 
Gustaf Wilhelm tjänstgjorde som officerare på Västgöta-Dals regemente. 
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Beata kom att, med åtnjutande av årlig pension, bosätta sig strax väster 
om staden på fastigheten Mossen eller Hollbergs mosse (nuvarande 
Kristinelund), där hon under återstoden av sitt liv levde med sonen Gustaf 
Wilhelm. Ett par generationer senare skulle familjen dock återuppta 
läkargärningen vid Vänersborgs lasarett genom Hollbergs dottersonson 
Olof Lundblad (1867-1948), legendarisk kirurg och lasarettschef.    

Vid sidan av sina medicinska studier och arbeten var Lars Hollberg 
en hängiven naturforskare där ämnena botanik, geologi, entomologi 
och marinzoologi stod främst. På egendomen Beateberg hade han den 
förmodligen största privata naturaliesamling som funnits i området. 
Någon förteckning över samlingen är inte bevarad men man vet att i 
samband med flytten till Göteborg skänkte han ett välordnat herbarium 
med 8 000 in- och utländska växter, fördelat på ”45 packor”, till 

Äldsta lasarettsbyggnaden i Vänersborg, belägen på den s.k. Riksbankstomten i sydvästra 
hörnet av Sunds- och Residensgatan. Här öppnades länslasarett redan 1783 i vad som 
tidigare varit källarmästare Anders Hafwenströms (ca 1719-1796) fastighet. Detta 
var således det lasarett där Lars Hollberg utförde sin läkargärning under nära 20 år i 
Vänersborg. Stora delar av lasarettsbyggnaden eldhärjades vid stadsbranden 1834 men 
kunde återöppnas efter omfattande ombyggnation. Hösten 1879 flyttade verksamheten 
till det nya lasarettsområdet strax söder om staden. Gamla lasarettet revs omkring år 
1900. Teckning från 1950-talet, ur minnet, av bryggeriförman Oscar West (1868-1959). 
(Vänersborgs museum) 
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Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Efter Hollbergs död 
såldes stora delar av hans återstående samlingar på auktion i Göteborg 
hösten 1823 där bland annat en insektssamling bestående av 5 000 species 
och en större samling snäckor auktionerades ut. Utöver växter, insekter 
och snäckor innehöll Hollbergs naturaliesamling fiskar och geologiskt 
material. Huvudnumret vid nämnda auktion var det Hollbergska 
biblioteket vars innehåll man kan studera i en bevarad auktionskatalog. 
Bland de dryga 600 posterna dominerar naturligt medicinen men där 
finns även böcker vilka belyser Hollbergs övriga intresseområden; 
veterinärmedicin, botanik, zoologi, geologi, entomologi, skogs- och 
lantbrukslära, geografi, reseskildringar, historia, statskunskap med 
mera. Litteraturen är främst på latin, tyska och svenska men även verk 
på franska och engelska förekommer. 

Även om vi inte känner den Hollbergska naturaliesamlingen i detalj kan 
man till delar spåra var och hur Hollberg kommit över det omfattande 
materialet. Det förefaller högst troligt att delar av de utländska 
naturalierna insamlats av Lars bror Bengt Hollberg, vilken även han var 
läkare och som sådan gjorde resor med Ostindiska Kompaniets fartyg. 
Han skall ha hemfört insekter och andra naturalier från bland annat       
S:t Helena och Java. 

Lars Hollbergs kollega Adolf Fredrik Alfort (1780-1854), stadsläkare i 
Eskilstuna, hade gjort resor till Brasilien och Ostindien där han samlade 
växter, fossil och insekter. Delar av sina samlingar lämnade han till 
olika institutioner och privatpersoner, däribland Hollberg. När det gällde 
komplement till den Hollbergska samlingen rörde det sig i Alforts fall 
främst om insekter.

Lars Hollbergs insektssamling utökades även med material från 
regementsläkaren vid Närkes och Värmlands regemente Carl Johan Pentz 
(1774-1808) som skall ha haft en både vacker och talrik samling.  

Hollberg gynnades även av att Vänersborg, sedan Trollhätte kanals 
öppnande, hade sjöfart på främmande länder. För att utöka sina samlingar 
från fjärran orter gav han sjökaptenerna nödvändiga instruktioner för 
insamling av bland annat insekter och växter. Sedan var det bara att 
vänta hemma i Vänersborg på skeppens återkomst med förhoppningsvis 
välfyllda insektslådor och herbarier. Därtill gjorde Hollberg givetvis 
exkursioner och insamlingar i Vänersborgs närområde där trakterna av 
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Halle- och Hunneberg skall ha varit särskilt flitigt besökta.
Lars Hollberg publicerade sig rikligt med ett flertal artiklar i 
Vetenskapsakademiens handlingar, i Göteborgs Vetenskaps- och 
Vitterhetssamhälles handlingar, i Läkaren och Naturforskaren samt 
i Svenska Landtbruksakademiens annaler. Hans artiklar rörde såväl 
läkarvetenskapen som naturvetenskapliga rön. Något särskiljande är 
kanske artikeln för Landtbruksakademien där han beskriver ”Försök att 
odla Vallmo och prässa olja af dess frön”. Odlingsförsöken med vallmo 
utfördes i Vänersborg 1812 och vallmooljan visade sig användbar för 
såväl matlagning som lampbränsle.  

Lars Hollbergs ojämförligt största enskilda arbete var ändå ”Beskrifning 
öfver bohuslänske fiskarne” vilket kallats ”ett av våra vackraste 
planschverk”. Arbetet var uppdelat på ett antal fristående beskrivningar 
och ett av de få svenska ichthyologiska (läran om fiskarna) verken 
vid denna tid. Hollbergs arbete prisades särskilt för den grundlighet 
och den sakkännedom författaren visade samt att han även lyckats 
dokumentera de mer sällsynta fiskarterna. Göteborgs Vetenskaps- och 
Vitterhetssamhälle såg det som ”en gärd åt Samhällets anseende” att bistå 
med tryckning av materialet – ett uppdrag som skulle visa sig vara ett 
stort ekonomiskt vågspel. Den kostbara delen var illustrationsmaterialet 
bestående av 20 koppargravyrer, cirka 15 x 24 centimeter, vilka efter 
tryckning handkolorerades. För själva gravyren svarade August Pfeiffer 
och Johan August Beyer. År 1819 låg första häftet färdigt och man kunde 
redan då notera ett betydande ekonomiskt underskott då försäljningen 
hos bokhandlare runt om i landet gick mycket trögt. Detta framgår bland 
annat i ett brev år 1820 till den gamle Linnélärjungen professor Carl 
Peter Thunberg (1743-1828) i Uppsala där Hollberg beklagade sig över 
hur få häften som sålts. Sammanlagt utkom tre delar av arbetet men man 
hade av allt att döma närt en förhoppning om ett komplett verk vilket 
skulle kunna ha lockat en vidare kundkrets. Denna tanke skulle dock 
aldrig komma att realiseras då Hollberg avled redan 1823. 

Hollberg valdes 1811 till ledamot i Kungliga Vetenskaps- och 
Vitterhetssamhället i Göteborg och blev dess ordförande 1818. Han 
var tillika ledamot av Svenska läkaresällskapet, Älvsborgs läns 
Hushållningssällskap, Göteborgs- och Bohusläns Hushållningssällskap 
samt korresponderande medlem av Svenska Landtbruksakademien. 
År 1814 utnämndes han till Riddare av Vasaorden. Som kuriosum kan 
nämnas att Hollberg 1813 även invaldes i Simsocieteten i Uppsala, 
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detta trots att hans egen simförmåga inte skulle ha varit den bästa. 
Däremot insåg han vikten av att lära, i synnerhet ungdomen, den nyttiga 
simkonsten och umgicks med planer på att starta simundervisning i 
Vänersborg. Om han satte dessa planer i verket är emellertid obekant. 

Även om Lars Hollberg främst ihågkommits för sina insatser som 
läkare förtjänar hans pionjärgärning som naturaliesamlare och 
naturvetenskapsman att framhållas. På landeriet Beateberg hade han 
redan för 200 år sedan ordnat en samling i form av ett naturaraliekabinett, 
eller mindre museum om man så vill. Det skulle dock dröja ännu 
närmare 70 år innan den slumrande museitanken i Vänersborg skulle 
få liv då staden kunde öppna de första för allmänheten tillgängliga 
naturaliesamlingarna i ett museum på läroverket.    
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Sven Blomgren

av Bengt O.T.Sjögren

Sommaren 2008 har jämnt etthundra år förflutit sedan Sven Blomgren 
föddes.
Han var inte infödd vänersborgare men hade lika gärna kunnat vara det. 
Hans far, sist lektorn vid Kalmar högre allmänna läroverk, fil.dr Åke 
Blomgren, var född i Väne-Åsaka prästgård och själv både lärjunge och 
sedan lärare vid Vänersborgs läroverk. Där lärde han känna sin blivande 
hustru Lydia Vikström, och med henne grundade han deras hem i Kalmar, 
där äldste sonen Sven Åke Blomgren föddes den 14 juli 1908.

Sven bevarade hela livet en stark känsla för sin kalmaritiska hembygd, 
men allra mest kände han sig genom börd och boende som västgöte. 
Ännu inte fyllda 18 år blev han student vid sin fars skola i Kalmar med 
mycket goda betyg och kunde samma höst 1926 påbörja sina akademiska 
studier i Uppsala. Hans inriktning var redan från början inställd på 
de klassiska språken, främst då latinet. Han tillhörde Kalmar nation i 
Uppsala, där han omsider skulle bli dess hedersledamot och fann många 
vänner. Detsamma gällde dem som samtidigt med honom studerade latin 
och dessa vänskapsband varade oftast livet ut. Professor Gösta Thörnell 
var en uppskattad handledare och redan 1933 skedde disputationen om 
den senlatinska diktaren Venantius Fortunatus, ännu företrädd i vår 
nuvarande psalmbok. Avhandlingen medförde docentur i latinet vilket 
innebar en tioårsperiod som universitetslärare, vid flera tillfällen utökad 
med professorsförordnanden under lärarens frånvaro.

Redan under sina tidigare uppsalaår hade Sven lärt känna den unga 
studentskan från Köping, Rut Helander, som blev hans älskade maka 
disputationsåret och sedan stod vid hans sida fram till sin bortgång 
1998. Deras två äldsta barn, Gunnar, kontraktsprost och kyrkoherde i 
Bottnaryd i Skara stift, samt Karin, bibliotekarie i Linköping, föddes 
under uppsalaåren. Yngsta dottern Ingeborg, idag bibliotekschef i 
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Östhammar, föddes efter flyttningen till Vänersborg. I slutet av sin 
docentperiod var Sven Blomgren även lärare vid Sigtunastiftelsens 
humanistiska läroverk. Men starkt självkritisk sökte han under alla år 
aldrig professur i sitt ämne. En av vårt lands mest kända klassiker har 
försäkrat mig att Sven under alla år var självklart professorskompetent. 
Först 1977 tilldelades han av den dåvarande regeringen professors namn, 
vilket upplevdes som en ovanligt välförtjänt hedersbevisning. Det blev 
istället det svenska läroverket som fick njuta av hans höga kompetens. 
Från 1943 var alltså Sven Blomgren vänersborgare som lektor i latin 
och grekiska och kunde på det sättet fungera som en synnerligen 
skicklig lärare i dessa ämnen, inte i kraft av sin dominans utan genom 
en övertygande och intresseväckande lärarinsats, där hans omtanke och 
ömsinthet om tre decenniers elever i Vänersborgs läroverk lever kvar i 
minne och hjärta.

För Sven Blomgren var sambandet mellan kyrka och skola, i Vänersborg 
bestyrkt av ett nära grannskap, en självklarhet; han var en verkligt kristen 
humanist. Det vikande underlaget för klassiska språk var kännbart för 
honom även om han i det nytillkomna ämnet allmän språkkunskap, 
som han långt tidigare praktiserat under sina lektioner, samtidigt 
fick nya möjligheter att föra ut sina stora kunskaper. Gradvis blev 
det nu kyrkan som tog hans tid och krafter i anspråk. Från söndaglig 
kyrkobesökare skulle han avancera till kyrkovärd, kyrkorådets ordförande, 
kyrkofullmäktiges ordförande och sist även veniat i Skara stift sedan 
han fått biskopens förordnande att förrätta gudstjänst i kyrkorna, vilket 
skedde särskilt sommartiden. Hans omsorgsfullt utarbetade predikningar 
finns ännu i behåll.

Som den stora arbetsmänniska han var, begagnade Sven all tänkbar fritid 
till intellektuellt arbete. Det betydde både fördjupningar i gamla ämnen 
som avsatte uppsatser och andra skrifter, men även översättningsarbete av 
alla de topografiska avhandlingar, som under 1700-talet avhandlade flera 
västgötska platser. Här var biblioteksrådet Nils Sandberg och prosten 
Johnny Hagberg självklara inspiratorer. Kyrkorna i det egna pastoratet 
fick historiska beskrivningar. I fråga om Vänersborgs kyrka var han 
därtill med dåvarande kyrkoherden Sven Söderlind starkt engagerad i 
den stora restaureringen av kyrkan som skedde 1972. Vassända-Naglums 
och Väne-Ryrs kyrkor fick likaså goda beskrivningar.

Sven Blomgren hade stor  känsla för den stad som kom att bli hans under 
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Vid 85 års ålder ledde Sven Blomgren studiegruppen i nytestamentlig grekiska i Mel-
lerud, då denna bild togs.

mera än sextio år. Genom sin fars gamla kontakter kunde han berätta 
minnen från 1800-talets Vänersborg och var en god kännare av stadens 
innevånare och bebyggelse. Säreget nog var han under alla år bosatt inom 
samma kvarter vid Edsgatan och Norra gatan. Ännu när han ensamställd 
måste flytta till ett äldreboende, ville han bevara hemmet för att de tre 
barnen skulle ha tillgång till det under sina besök. Naturen omkring 
Vänersborg gav möjligheter till strövtåg, utmed Vänern eller på Halle- 



��

och Hunneberg. Sommartiden bodde familjen oftast i Bohuslän, där han 
njöt av både bad och natur. Redan på 1930-talet hade han gjort sin första 
italienresa med sin unga maka. Den kom att särskilt efter pensioneringen 
efterföljas av flera. Liksom kung Gustaf VI Adolf valde de ofta höst eller 
vår för sina sydliga resor, som gav klassikern rika tillfällen att njuta av 
den kultur, vars språk han så starkt engagerat sig i.

Om Sven Blomgrens person har många vittnat.Den var präglad av stor 
ödmjukhet och självkritik. I sitt umgänge med vänner och lärjungar 

Den 30 maj 1984 promoverades Sven Blomgren til fil. jubeldoktor i Uppsala. 
Med slottet som bakgrund är han här fotograferad med sin maka Rut.
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var han mild och stilla och sådan var även hans humor. I goda vänners 
lag kunde han trivas, bli livlig och var en god berättare. Det var en stor 
förmån att först få vara hans lärjunge under hans första decennium i 
Vänersborg och att sedan få bevara och fördjupa samvaron under mera 
än ett halvsekels vänskap.
Denne sällsynt mångsidigt bildade professor utövade även i sitt 
personliga umgänge en stor bildningsverksamhet. Ännu i sin höga ålder 
ledde han i Dalsland en studiecirkel i grekiska, där Nya testamentet 
tolkades för en vetgirig krets. Under sin grekundervisning lät han oss 
läsa Johannesevangeliet. Det var något av förklaringsstunder när han 
tolkade grundtexten med sin vackra, melodiska stämma.

Med sin härstamning från flera av de gamla prästsläkterna i Skara stift 
hade Sven en stark känsla för det förflutna och de minnen och traditioner 
som detta bars upp av. Under hans sista, ensamma år kom kyrkoherden 
Carl Olof Hasselberg att med sin maka Siv betyda mycket för honom. 
Liksom med undertecknad bands detta ihop av gemensamma rötter i 
stiftet. Den 30 mars 2004 var Sven Blomgrens ovanligt långa liv till ända. 
Enligt hans önskan fördes hans stoft till Flistads kyrka, där hans farfar 
varit kyrkoherde. Vännen Carl Olof Hasselberg gjorde honom där den 
sista tjänsten, och manliga anhöriga bar honom ut till den närbelägna 
föräldragraven, där makan Rut tidigare fått sin vila.

Det är närmast oundvikligt att citera Gunnar Mascoll Silfverstolpes innerliga 
dikt ”Professorn”, där han skildrar en gammal uppsalaprofessor:

  Han skärpte sin blick mot förbrunna
  kulturer och folk i exil
  och skrev med sin spindelvävstunna,
  gossaktigt rundade stil.

  Ett guldkantat höstmoln i skymningen flyr.
  Vad är det som slutat? Ett äventyr.
  Ett vågspel med spänning och jubel och kval.
  Nu mörknar mot natten en prästgård på Dal.

Vid boutredningen efter Sven Blomgren visade det sig att han efterlämnat 
ett stort och delvis sorterat släktarkiv, speglande tre generationer eller 
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mer inom släkten. Givetvis önskade han att detta skulle bli bevarat och 
efter samråd med hans tre barn överenskoms att det skulle placeras i 
Landsarkivet i Göteborg, där det fått registreringsnummer A 688 och 
i färdigt skick kom att omfatta 108 volymer, till vilka fogats ett enkelt 
brevskrivarregister. För den som skriver dessa rader har det varit ett 
hedersuppdrag och en kär sysselsättning att få fullgöra detta ordnings- 
och förteckningsarbete. För många fick Sven Blomgren betyda så mycket 
under deras skoltid i Vänersborg. Han lever i våra minnen.

Bengt.O.T. Sjögren f. 1932, student i Vänersborg 1952,
arkivarie emeritus v Landsarkivet i Göteborg.
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Utdrag ur utställningen
 ”NÄSTAN VUXEN 1975-1980”

av Karl Bernling

Billigt boende.
I 1970-talets Vänersborg var det möjligt för ungdomar att få tag på billiga 
lägenheter. Omoderna ettor kunde hyras ut för endast 125:- i månaden. 
Gårdshuset på Kyrkogatan 21 var ett sådant ställe. Huset (numera rivet) 
var ett tvåvånings s.k. landshövdingehus med delvis inredd vind. Här 
bodde under åren 1975-1980 flera av mina vänner. Erling Hellenäs gick 
på Gymnasieskolan (numera Birger Sjöberggymnasiet) och bodde i en 
etta fram till sommaren 1976. Ingrid Lundin, Karina Carlsson och Marie 
Andersson gick också på Gymnasieskolan och de hyrde tillsammans 
ett vindskrypin för 60:- i månaden. Flickorna bodde egentligen aldrig 
tillsammans utan man turades om att bo där allt efter behov. Tomas 
Carvonen hade gått ur gymnasiet och jobbade på posten. Han bodde i en 
etta och flyttade under 1977 ihop med Marie Andersson. De flyttade in i 
en nyrenoverad trea som man betalade 350:- för. Jan Blomgren flyttade 
in i huset i november 1976, i en etta. Lägenhets-standarden var även för 
sjuttiotalet mycket låg. I trean fanns varmvattenberedare, annars var det 
kallvatten som gällde. Som toalett fungerade en i trapphuset placerad 
frystoalett; en i varje uppgång. Det fanns inga bad eller duschmöjligheter 
i huset. Någon tvättstuga fanns heller inte. För ungdomarna i huset 
gällde alltså att kunna åka hem till mamma och pappa och tvätta 
och duscha eller att tvätta sig på jobbet. I en etta i huset bodde också 
meditationsläraren Arne Gren fram till sommaren 1976. Under 70-talet 
var Transcendental meditation en populär meditationsform. Från det 
nationella meditationscentret (SIMS) skickades föredragshållare och 
lärare land och rike runt. Arne Gren var en av dessa. Flera av dessa 
ambulerande meditationslärare fick under sejourerna i Vänersborg bo 
hos paret Lars och Eva Alm i deras lägenhet på Kronogatan 4D. Under 
våren 1975 planerades det för en mer fast verksamhet i Vänersborg. 
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Föreningen Vänersborgs meditationscenter startades i april 1975 på 
initiativ av Arne Gren och lokala meditatörer. På hösten 1975 fick 
föreningen kontrakt på en etta i huset. Hit förlades meditationscentret och 
det var också Arnes lägenhet. Flera av ungdomarna som bodde i huset 
var också initierade i TM-tekniken och ofta var det gruppmeditation i 
centret hos Arne. Meditationscentrets saga blev kort; det lades ner efter 
några år och Arne Gren reste vidare. I oktober 1975 startade några av 
ungdomarna i huset ett vegetariskt matlag. Man turades om att laga mat 
efter ett rullande schema. För det mesta serverades riktigt god mat, men 
ibland kunde vidbränt råris ställas fram; ingen särskilt trevlig kulinarisk 
upplevelse. I någon form och med olika deltagare hölls detta matlag vid 
liv under större delen av perioden.

Vy söderut från kyrktornet. Gårdshuset Kyrkogatan 21 vid pilen. Maj 1977.
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Marie Andersson, Ingrid Lundin och Karina Carlsson. Huvudnäsgatan, Vänersborg 
– augusti 1975.

Idag är gårdshuset rivet och på dess plats finns ett garage. Juni 2008
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Karina Carlsson och Tomas Sandström i vindskrypinnet. Maj 1976

Tomas Carvonen i köket i sin etta. Februari 1977
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Tomas Carvonen och Marie Andersson i deras trea. Juli 1978

Tomas Carvonen hjälper Jan Blomgren att flytta. Kyrkoplantaget, Vänersborg – november 
1976
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Hemma hos Lars och Eva Alm. Eva och Lars upp till vänster. Arne Gren i v-ringad t-
shirt och runda glasögon. Kronogatan, Vänersborg – december 1975

Matlaget hos Erling Hellenäs. Från vänster: Kerstin Ullström, Karina Carlsson, Ingrid 
Lundin samt Erling Hellenäs. November 1975
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Fest med ärtsoppa och punsch i matlaget. Från vänster: Karina Carlsson, Kerstin 
Magnusson och Ingrid Lundin. Mars 1976

Matlaget äter på gården. Från vänster: Karina Carlsson, Tomas Carvonen, Marie 
Andersson samt Erling Hellenäs. Maj 1976
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Studentfirande
Studentfirandet på sjuttiotalet skiljde sig en del från dagens firande. 
Sjuttiotalets studentbal var förlagd till numera rivna restaurang 
Strömsborg, och ägde rum lördagen efter avslutningen. I jämförelse 
med dagens mer formella historia som närmast liknar ett prinsessbröllop 
och vanligtvis utspelas på tisdagen före avslutningen, var sjuttiotalets 
studentbal helt i rådande tidsanda en relativt enkel tillställning. Inga 
smokingar och balklänningar utan vanliga kostymer, kjolar och 
klänningar. Det hände till och med att ”balklänningen” var sydd av 
gardintyg! Champagnefrukosten förekom redan då och bålrundan var 
obligatorisk, fast endast på själva avslutningsdagens kväll och inte i 
dess nuvarande form där bålrundorna är utspridda över i stort sett hela 
vårterminen. Marschen från Gymnasieskolan till Plantaget var sig lik 
förutom att en mer traditionell blåsorkester under sent åttiotal ersattes 
av en sambaorkester. På sjuttiotalet låg ”Sjungom studentens lyckliga 
dagar…” fortfarande högst upp på studentvisornas tioitopp. Redan tio 
år senare, i slutet av åttiotalet, hade den ännu i dag så populära ”Fy 
fan va vi e bra” petat ner långliggaren. Att åka runt klassvis på lövade 
skrindor eller lastbilsflak var tillfälligt ur mode under det sena sjuttiotalet, 
så vår tids morgonrunda runt kulturaxeln är ett senare påfund. Och 
att som idag, på eftermiddagen, åka runt kulturaxeln i cabrioleter, på 
flakmopeder och andra öppna fordon fanns knappast på dagordningen. 
Även bärandet av studentmössa var ifrågasatt under perioden. En högst 
personlig gissning är att kanske högst 10-15% av studenterna valde 
bort mössan, men det var ändå något som noterades och diskuterades. 
Fram till den egentliga studentexamens avskaffande vid sextiotalets 
slut och från mitten av åttiotalet och framåt var och är förmodligen 
mössanvändandet i det närmaste hundraprocentigt. Efter marschen till 
Plantaget vidtog firandet i hemmet med släkt och familj, precis som 
idag. Dagens ungdomar har på avslutningskvällen fest på någon av 
stadens uteställen och det hela avslutas i allmänt uppbrott på torget. På 
sjuttiotalet avslutades avslutningskvällen på Jakobben på Skräcklan i 
en blandning av naturromantik och viss ungdomlig berusning inför det 
kommande vuxenlivet…
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Samling inför marschen till Plantaget. Gymnasieskolan, Vänersborg – juni 1977

Studentkillar. Gymnasieskolan, Vänersborg – juni 1976
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Studentkillar. Gymnasieskolan, Vänersborg – juni 1977

Från avslutningen i Plantaget. Kjell Vänerbo (till hö) uppvaktar Kenneth Berrio (tillvä) 
som tagit studenten, med blommor. Juni 1980
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Från avslutningen 1977. Sofia Rhedin och Tomas Norén utanför Gymnasieskolan. 
(Innan huset fick sadeltak, ny entré och matsal och innan namnbytet till Birger 
Sjöberggymnasiet)

Ulf Johansson, Göran Wintzell och Bengt Säterskog har rast. Gymnasieskolan, 
Vänersborg – april 1976
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Tidstypisk interiör från annat ”billigt” boende. Tomas Sandström i sin ateljé och bostad 
där han bodde tillsammans med Karina Carlsson (se bild 4) Östergatan 17 – februari 
1977

Domusrestaurangen. Mycket populärt bland ungdomar under perioden. Annika Karlsson 
och Kenneth Berrio äter söndagsmiddag. September 1977
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Om bilderna.
Bilderna 3-20 ingår i bildsviten ”Nästan Vuxen 1975-1980” som består av drygt 
100 bilder. ”Nästan Vuxen 1975-1980” handlar om att vara 18-23 år gammal under 
70-talets andra hälft, ur ett småstads-perspektiv. Karl Bernling tog samtliga bilder 
under åren 1975-80, då han själv var just 18-23 år. ”Nästan Vuxen…” är också en 
fotoutställning som till dags dato har visats på Vänersborgs konsthall, och Arbetets 
museum i Norrköping. Delar av utställningen har visats på fotomässan i Jönköping 
och på NK i Stockholm.

Karl Bernling, född 1957.
Brevbärare och fritidsfotograf. 
Medlem i gillet sedan 1997.

Ungt nyförlovat par sommaren 1980. Eric Lundborg och Lena Waxne.
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ETT MÅLARLIV

av Sven Ryding

Den 1 december 2005 pensionerades jag efter 52 år i måleriyrket, och 
som sådan kan man nu se tillbaka på dessa år. Alla arbetsplatser man 
varit på och alla människor man träffat under årens lopp. Man tänker 
även på de arbetskamrater man har haft.
Namnet Ryding har under många år förknippats med målaryrket och 
det började redan 1927.
Enligt uppgift startade då min farfar Mauritz Ryding, gift med Valborg 
född Lindberg, målerifirma i Vänersborg. Paret fick sju barn, varav fem 
pojkar, Gunnar, Åke, Ragnar, Bengt och Lars. Alla fem blev målare. De 
två yngsta slutade dock i ett tidigt skede. Firman drevs av farfar till 1947, 
då de tre äldsta bröderna övertog rörelsen. De fortsatte fram tills 1959, då 
ett aktiebolag bildades, och Ragnar Ryding bildade egen firma. Samma år 
inköptes en verkstadslokal på Kronogatan 5. I köpet ingick tre fastigheter, 
ett trähus på Residensgatan, gamla häradsskrivarkontoret, samt själva 
verkstaden med gavel mot Kronogatan. Säljare var möbelsnickaren 
Berggren. En del av verkstaden gjordes till kontor och enligt Berggren 
hade den delen tidigare varit en enrumslägenhet. 1990 upphörde Rydings 
Måleri AB då ingen kunde överta verksamheten och en mångårig epok 
gick i graven. Min son, Håkan Ryding, är också inom målaryrket, så 
målare med namnet Ryding finns och har funnits länge och spänner 
över fyra generationer. 
Som sagt, 52 år som målare, men låt oss ta det ifrån början:
Efter avslutad skolgång 1954, tog jag de första stapplande stegen in i 
porten till fastigheten Residensgatan 33 och över gården.
Där låg den dåvarande verkstaden. Det gick ej att köra in med bil, så hur 
många ton jag transporterat in och ut, vågar jag inte ens gissa. Linolja, 
terpentin kom i 200-liters fat, 50-kgs säckar med zinkvitt, krita mm-mm. 
För övrigt var verkstaden ganska primitiv med pump på gården samt 
med små utrymmen inomhus. 
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På den tiden var lärlingstiden fyra år, varav första året alternerades med 
verkstadsarbete (materialkännedom) och målarlära. Att gå som lärling 
med far och två farbröder var sannerligen ingen sinekur. Om inte direkt 
slagen så blev man i vart fall hunsad och allt som ofta fick man höra 
att namnet förpliktar. Lönerna för lärlingar var urusla, 22 kr per vecka 
(42,5 tim) det första året.

Som sagt, den dåvarande verkstaden var i många fall undermålig, och det 
gjorde ju inte arbetet lättare. Detta var före plastburkarnas slit och släng 
era, vilket betydde att alla färgburkar, som kom tillbaka skulle tvättas 
rena för att återanvändas. För detta ändamål fanns 3 st stora tunnor fyllda 
med kaustiksoda, vilket gjorde arbetet riskabelt, då inga skydd fanns 
typ gummiförkläde eller skyddsglasögon. På sin höjd fanns det ett par 
läckande gummihandskar. Man fick sköta detta jobb helt själv, för den 
stående orden löd: Det skall alltid finnas 10-15 färgkoppar tillhands för 
återanvändning. Ett vidrigare arbete fick man nog leta efter, men så var 
det vid den tiden.

De fyra åren gick med mot-och medgångar och efter fullgjord värnplikt 
1960, gick jag ut som fullärd målare. Då fick jag arbeta med de målare, 
som jag naturligtvis kände sedan förut. Det var målarnamn som Per 
Skoog, Alf Berggren, Olof Cederholm, Tore Andersson, Stig Åberg, 
Bengt Ericsson, Sven ”Målarn” Andersson mm. Senare tillkom Elving 
Molin, Bo Fagerström, Börje Westerlund, Bertil Eriksson, alla kända 
idrottsprofiler inom sitt gebit. Från mitten av 50-talet tills 1970, var 
den permanenta styrkan i firman ca 15 anställda. Det kan tyckas vara 
många, men arbete fanns och konkurrenstrycket från våra grannstäder 
var inte så stort som i dagsläget. Dessutom kom det minst en nybakad 
gesäll varje år, som utbildades i firman. Min far, Gunnar Ryding, lärde 
ut 13 st , varav en del blev kvar i företaget till ”the bitter end”. Själv blev 
jag kvar i 37 år. Därefter började en hoppjerkadans mellan ByggLars, 
BPA, Sandå samt Tvåstads Måleri, för att sedan avslutas de sista fem 
arbetsåren hos målarfirman Tomas Carlssons AB.

Att utmåla de olika arbetsplatser jag varit på, är väl inte av större intresse, 
men jag vill gärna nämna ett objekt, nämligen kyrkan i Vänersborg. Den 
renoverades årsskiftet 1970/71 och utan att yvas för mycket vill jag påstå, 
att det är ett av det mest lyckade arbeten, som firman utfört.
Jag tänker på alla de avancerade marmoreringarna, läggning av bladguld 
samt all dekorationsmålning. Det var tre målare som utförde merparten 
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av arbetet, Stig-Åke Öberg, Jarl Fransson och Bertil Eriksson. Som 
dirigenter för arbetet fungerade Åke Ryding och Per Molnit. När det 
gäller kyrkor var firman involverade i 13 st i våra grannkommuner. Det 
gällde såväl in-som utvändigt arbete.

Material, tapeter, färg och verktyg har utvecklats enormt under min 
verksamma tid.
Den plastbehandlade tapeten, som kom i början på 60-talet, var inget 
annat än en lisa för byggnadsmålaren, som då slapp den besvärliga 
limfärgstapeten, som orsakat stor irritation bland oss målare. Nu för 
tiden är färgerna till 90 % vattenburna inom byggnadsmåleriet. När jag 
började fanns egentligen bara limfärgen (till tak) och kalken som hade 
en vattenbas.
När det gäller verktyg gjorde rollern en mindre revolution, när den gjorde 
entré. En annan pryl som underlättade målarjobbet var den ledbara 
slipklossen, kombinerad med ett förlängningsskaft. Tapetmaskinen är 
också ett bra hjälpmedel. Den gör praktiskt taget allt  utom att hänga 

Sven Ryding i arbete med kyrkorenovering
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upp tapeterna. Dessa förbättringar på färger, tapeter, verktyg mm, gör 
målaryrket betydligare enklare idag.

Under mina första 20 år i yrket var skyddsarbetet något som helt enkelt 
inte existerade. Målarna är ett skrå som blir och har blivit utsatta för 
olika typer av arbetsskador. Mest är väl
förslitningsskador på nacke, axlar och knän. Även luftvägar och andra 
inre organ har fått ta stryk. En undersökning visade att endast 0,3 % av 
målarkåren arbetade tills fyllda 65 år.
Den siffran säger väl allt. Under senare tid har skyddsombud utbildats, 
användning av masker och andningsskydd ökat, samt regelbundna 
läkarundersökningar genomförts. Att stå på höga stegar tillhör en 
förliden tid. Själv har jag arbetat från stege både 10 och 12 meter över 
marken. Sådana cirkusnummer är ju otänkbart nu, men så var det då. 
Byggliftar fanns inte och att lyfta en rullställning förbi cykelställ, 
entrétak, källar-och garage nedfarter, rabatter och dylikt, var ganska 
arbetsamma moment. Fasta ställningar för enbart måleriarbete hörde till 
undantagen. Det var ett bekvämt sätt för arbetsgivaren att undgå dyra 
räkningar från ställningsbyggarna.

De tidigare åren träffade jag även de målare som var smått legendariska. 
Man kunde se och framför allt höra dem på vår fackexpedition, då 
belägen hörnet Gasverksgatan-Kyrkogatan.
Där residerade mätaren Josef Tengelin, en stridbar kämpe för målarna. 
Gustaf Duell var kassör. Ett jobb som han skötte med den äran. 
Expeditionen var öppen kvällstid på tisdagar och torsdagar, och där 
kunde man bekanta sig med många äldre målare, Axel Branting, 
Algot ”Skåningen” Svensson, Bertil ”Småland” Johnsson, Axel Gillberg, 
Jens ”Målarn” Andersson och många andra i olika åldrar. 

Man har mött många människor under ett långt målarliv och 
förhoppningsvis har man väl  glatt några med att måla upp ett snyggt 
kök eller att hänga upp den tapet som var i ropet just då. Det fanns även 
de som kanske inte förstod att det var ett hantverk man utförde och inte 
en robot som producerade millimetersprodukter, men ser man tillbaka 
får man nog vara ganska nöjd med det man har presterat.
Man fick höra de mest otroliga historier om händelser ur de gamla 
målarnas liv, även om inte alla lämpar sig för tryck. Jag kan inte 
undanhålla er en händelse jag fick höra om där.
En målare i Vänersborg (kommer ej ihåg hans namn) hade utfört ett 
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arbete där tydligen allt hade gått snett. Feltryck på tapeterna, kulörer som 
ej stämde med prover osv. Som grädde på moset, lyckades han välta ut 
en burk färg på ett nyslipat parkettgolv, och det blev droppen som kom 
bägaren att rinna över. Styrkt av viss dryck, gick målaren ut, ställde sig 
mitt på torget, hoppade jämfota och skrek för full hals ”Alla målare bör 
komma till himlen, för de har sitt helvete på jorden”
Om den vädjan slår in, vet jag inte. Men man kan ju alltid hoppas!

Sven Ryding, född i Vänersborg 1940. Målare.
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NÅGRA KÖRSKOLOR I 
VÄNERSBORG

Körkort och körskolor är naturligtvis intimt förknippade med bilismens 
genombrott. Det är ju ett bra tag sedan de allra äldsta bilarna fyllde 
100 år men det skulle dröja till några år in på 1900-talet innan man 
kunde börja ta automobilen riktigt på allvar. 1907 utdelades de första 
registreringsnumren och beträffande vårt län, Älvsborgs län och idag 
Västra Götalands län, tilldelades en bil numret P1 i januari 1907 men 
inte förrän i april hade man kommit upp i nummer P4 vilket mycket 
tydligt illustrerar den tidens biltäthet. Så exklusivt var det nya begreppet 
automobil att själva registreringsbeslutet skrevs under av självaste 
landshövdingen. 

Ordet körkort förekom inte men den som skulle framföra en automobil 
skulle ändå kunna uppvisa ett intyg som visade att den som skulle köra 
bilen, den skulle också vara kunnig i ”automobilens konstruktion, skötsel 
och manövrering”. 

Begreppet körskolor existerade inte förrän några år in på 1920-talet 
och beträffande Vänersborg inrättades den första körskolan 1924 hos 
A.Johan Larssons Maskinaffär med David Larsson som föreståndare 
varpå brodern Hjalmar två år senare tog över ansvaret. En föregångare 
var släktingen Gustaf Karlsson som redan 1919 började lära en och annan 
vänersborgare att köra bil, dock utan att inneha en regelrätt körskola. 

Förresten, körskola, det talar ju om vad skolan handlar om. Men i många 
år benämndes de bilskolor även om allmänheten kallade verksamheten 
för just körskolor. Ordet bilskola har med största sannolikhet sin 
förklaring i att i bilens barndom ansågs det som mycket viktigt att bilisten 
framför allt var kunnig i bilens konstruktion och handhavande. Numer 
är den korrekta benämningen trafikskola.
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Arvid Göthered med sin övningsbil, en liten Opel. Kortet är från krigsåren vilket 
gengasutrustningen och Arvids uniform visar. 
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Tidiga med att bedriva körundervisning var också Gustaf Friberg, Ragnar 
Sjöstad och Karl Svensson. I Vargön startade Torkel Hallqvist bilskola 
1936, tidig var även Anders Hillengard i Grunnebo som utlovade körkort 
för 25 kronor oavsett tidsåtgång. Arvid Göthered, en av Götered-pojkarna 
från Götered i Öxnered, startade bilskola 1937 men under kriget, då 
inte många efterfrågade hans körundervisning, jobbade han också hos 
Stålheims för att kunna försörja sig. Det var också under kriget, 1943, 
som Lennart Ahlin övertog Gustaf Fribergs körskola.

Oscar Göthered, den yngste av Götered-pojkarna, började tidigt sin 
bana med bilar och bilreparationer. En dag år 1946 träffade han av en 
tillfällighet Ragnar Sjöstad och blev erbjuden att överta dennes bilskola 
som han drev parallellt med sin elaffär. Oscar var mer intresserad av 
Sjöstads nästan nya Plymouth men efter en stunds dividerande hade 
Oscar köpt bilen och mer eller mindre fått körskolan på köpet med 
undervisningslokal på Blåsut. 1948 flyttade emellertid Oscar ner till 
Vänersborg och hyrde sedan i många år lokaler på Sundsgatan 7, dvs i 
föregångaren till det hus som idag kallas för Nevator-huset.

- I början kostade en halvtimmes körundervisning 7 kronor och för 
en hel timma betalade eleverna 14 kronor, minns Oscar. För teorin 
togs en avgift på 30 kronor ut.

Från de första åren då Oscar fortfarande hette Johansson. Fr.v. Volvo PV 60 samt den 
Plymouth som var orsaken till att Oscar kom att syssla med bilskoleverksamhet.
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De första åren var arbetsamma för Oscar. Folk hade svårt att komma 
ifrån sina arbeten på vardagarna varför även lördagar och söndagar fick 
bli arbetsdagar; söndagar givetvis med ett två timmar långt uppehåll 
under högmässan. Det här pågick fram till 1952-1953. 4-500 elever 
undervisades årligen av Oscar och hans personal och det märke som 
eleverna fick träna på var Volvo. Bröderna Göthered samarbetade med 
gemensam teorilokal och även Arvid undervisade i Volvo.Så stor kund 
var Oscar hos Volvo att han fick bra rabatter och kunde därför sälja en 
hel del av bilarna till eleverna när de väl fått körkort. Vissa bilar såldes 
fabriksnya, andra lätt begagnade. Volvo PV var en populär övningsbil 
men passade inte för trafikkortsundervisning eftersom axelavståndet var 
kortare än det avstånd som myndigheterna bedömt som lämpligt varför 
en Opel Kapitän fanns för dessa elever.

Lokalerna på Sundsgatan 7.
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Göthereds Bilskola i slutet av 50-talet. Fr.v. Sven-Bertil Jansson, Sven Olsson, kontoristen 
Birgitta Karlsson, Anton Björemark, Rune Lindgren, Oscar samt en glad men okänd 
elev som med blommor gratulerats till det nytagna körkortet.

I Vänersborgs fanns också Älvsborgs Bilskola, en kooperativ bilskola 
som drevs av ABF; först på Adolf Andersohnsgatan, sedan på Kronogatan 
och sist i hörnet av Kronogatan och Vallgatan men då hade bilskolan 
bytt namn till OK Bilskola.

Hos Oscar Göthered arbetade bl.a. Sven Olsson, känd även som 
biografföreståndare på Saga. Ett tackkort från en tacksam och godkänd 
elev till honom kunde lyda så här:

”En av alla de gånger jag körde så snurrigt tänkte jag så här: Jag tyckte 
det började så bra. Nu tar vi vänster nästa, du sa. Men varför svängde 
jag höger då, kan du säga mig Olsson varför gjorde jag så? Jag körde 
tätt efter en ”Duett”. Den tvärstoppade och jag med, men du tyckte ej 
det var rätt. När på Edsgatan jag körde och växlade ner sa Olsson: ”Du 
ska inte” och tjatade mer och mer. ”Du ska bara tänka på de och de, sen 
går det så bra ska du se”. Ja, jag visste hur jag skulle göra, men gjorde 
det ej. Säg, vad månne det vara för fel på mig?”
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 1961 tyckte Oscar att det var dags att slå av något på det stundtals 
höga tempot och sålde därför Vänersborgs Bilskola till Lennart 
Ahlin. Två år senare övertog Ahlin även Arvid Göthereds bilskola. 
Detta skedde i en expansiv tid och Ahlins övertog både personal och 
elevstock. Högertrafikomläggningen 1967 innebar dock en nedgång i 
elevtillströmningen men sysselsättningen kunde hållas uppe ändå.

- Ingen ville ju börja öva i vänstertrafik och sedan fortsätta till 
höger så de allra flesta såg ju till att få sitt körkort i god tid innan 
omläggningen, minns Göran Ahlin. Men vi anlitades flitigt av 
kommuner och organisationer inför högertrafikomläggningen med 
trafiksäkerhets- och informationsfrågor. 

I samband med övertagandet av Oscar Göthereds bilskola ändrades 
namnet Ahlins Bilskola till Vänersborgs Bilskola, senare Vänersborgs 
Trafikskola.

- Men när jag tog över 1972 bytte jag tillbaka till Ahlins Trafikskola 
eftersom alla ändå kallade skolan för Ahlins, berättar Göran Ahlin som 
sedan drev trafikskolan fram till 1986.

Sundsgatan 28, dvs mitt emot nuvarande Lindgården, där övningsbilarna stod 
uppställda.
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Göran, t.v., och Lennart Ahlin kom med tiden att ta över såväl Oscar som Arvid Göthereds 
bilskolor.

På Stora Biografen informerade Göran Ahlin både humoristiskt och pedagogiskt om hur 
principerna för högertrafiken skulle komma att fungera.
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Bengt Carlén är född 1947 och arbetar som frilansjournalist med 
inriktning på transporter och logistik. Älvsborgs körskola gav honom 
kunskaper tillräckliga för att godkännas av bilinspektören Inge Franzén 
och sitt körkort kunde han hämta ut på körkortsregistret i Riksbankshuset 
i Vänersborg någon dag efter den 14 januari 1966 då det skrevs under 
av landskanslisten John Bügler; självfallet efter att han först kontrollerat 
att det försetts med Älvsborgs läns sigill. Stämpelavgiften 20 kronor 
erlades kontant i kassan.
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Roskildefreden 350 år – dess betydelse 
för Vänersborg som befäst gränsstad

av Joakim Bernling

För 350 år sedan, den 26 februari 1658 , undertecknades fredstraktatet 
mellan Sverige och Danmark i Roskilde. Freden föregicks av kung Karl 
X Gustav armés spektakulära marsch över Stora Bälts isar i början av 
februari 1658. Fredens bestående verkningar blev att Danmark avträdde 
Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän till Sverige. Vilken betydelse 
kom då Roskildefreden få för Vänersborg?

När man idag promenerar runt i de centrala delarna av Vänersborg kan 
det vara svårt att föreställa sig att Vänersborg för 350 års sedan var en 
befäst gränsstad inringad av en träpalissad uppe på en jordvall med 
utanpåliggande vallgrav mot landsidan och försvarsskans med kanoner 
vid nuvarande bostadsrättsföreningen Borgen (gamla fängelset).

Den 1 februari 1644 fick Vänersborg sina stadsrättigheter. Under 
ledning av generalkvartermästare Örnehufvud  hade anläggandet av 
staden påbörjats i början av 1640-talet. Riksgränsen mellan Sverige och 
Danmark/Norge gick lite bortanför Väne-Ryr cirka en mil väster om 
nuvarande Vänersborgs centrum. En av tankarna med den nya staden 
Vänersborg på Huvudnäset var att anlägga en stark befäst stad mot 
Sveriges dåvarande fiende Danmark/Norge (Genom personalunion var 
Norge förenat med Danmark sedan slutet av 1300-talet). Vid Vänersborgs 
planering och tomternas fördelning påpekades att inget fick komma 
i vägen för de blivande befästningsverken. Sedan 1643 var Sverige 
på nytt i krig med Danmark/Norge. Detta medförde för Vänersborgs 
vidkommande att en träpalissad (Palissad, pålverk, befästning som består 
av stockar tätt nedstuckna i marken) färdigställdes runt Vänersborg i mars 
1644 syftande till att “Norrbaggarne icke måge kunna, förmedelst någon 
hastig  förraskningh bemächtiga sig Bårgerskapetz i Wänersborgh Skuter 
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och Fahrkåster, och medh dem sädan löpa i Wänern, och där wåre Städer 
och Undersåter någon skada tilfoga”. Träpalissaden lyckades dock inte 
förhindra att en norsk armé under ledning av Hannibal Sehested redan 
den 19 juni 1644 anföll och intog Vänersborg. Kort därefter brände 
norrmännen staden med tillhörande försvarsverk.

Sedan norrmännen lämnat staden kunde återuppbyggnaden påbörjas i 
slutet av sommaren. I september 1644 färdigställdes en skans, på platsen 
där bostadsrättsföreningen Borgen är belägen idag (gamla fängelset) 
och innan vintern 1644/1645 restes en ny träpalissad runt staden. Då 
norrmännen på nytt försökte inta Vänersborg från dalslandssidan i 
början av februari 1645 kunde svenskarna framgångsrikt avvisa tre 
stormningsförsök. 

I början av 1655 besöktes Vänersborg av kung Karl X Gustav. Samma 
år utfärdade regeringen föreskrifter om att en ny plan för Vänersborgs 
befästning skulle upprättas. Generalkvartermästare Wärnschiöld 
upprättade plan för Vänersborgs “fortifierande-och befästandhe”, 

Skiss över skansen från 1645
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som slutligen skickades till kungen för godkännande i juli 1656, 
Planen innehöll förutom själva stadsbefästningen med fem utskjutande 
bastioner ( framskjuten del av fästningsvallen) ett självständigt kastell 
(mindre fästningsverk, borg) norr om staden på Skräckleudd (ungefär 
där vattenverket är beläget idag) med så stort inre utrymme “at widh 
fämptonhundrade man till foot kunna i behörig distans opå borggården 
ställas i parade“. Kastellet skulle för övrigt omges av en torr grav 
“sampt med tvenne insnedh och en förtandadh täckt wägh förfärdigas “. 
Av Wärnschiölds plan kan man även se att det ingick anläggande av en 
ravelin (ett triangulärt befästningsverk med syfte att splittra en anfallande 
styrka.) vid västra brofästet av Sundsbron över “Huvudnässund”.

I juni 1657 förklarade Danmark på nytt Sverige krig. I slutet av maj 1657 
hade genralkvartermästare Wärnschiöld kommit till Vänersborg för att 
påbörja genomförandet av sin plan från föregående år. Krigskollegium 
gav dock instruktioner om att endast provisoriska verk skulle uppföras. 
Till följd härav lät Wärnschiöld minska befästningens omkrets till 4060 
alnar (cirka 2 400 meter). Den 28juli 1657 lät Wärnschiöld inrapportera 
att palissad (9 600 träpålar om 14 verksfot, cirka 4,5 meter), bröstvärn 
samt vallgrav runt i stort sett hela staden var färdigställda. Av den första 
kartan över Vänersborg ritad 1661, kan man se befästningsverkens 
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sträckning med tillhörande skans samt utläsa att vallgraven sträckte sig  
från skansen  i syd (bostadsrättsföreningen Borgen) till Vänern i norr 
(platsen där Skräcklestugan är belägen idag) samt från Vänern mot väster 
fram till Kronogatan ungefär där Vänersborgs tingsrätt är belägen idag.. 
Vid sjösidan från Kronogatan tillbaka till skansen anlades dock vare 
sig bröstvärn eller vallgrav beroende på tidsvinst och ”berg och andra 
hinder”.  Även ravelinen vid Sundsbron kom att sakna både bröstvärn 
och vallgrav. Av de i planen från 1656 utskjutna fem bastionerna åt 
landsidan blev det i verkligheten fyra indragna bastioner och i den femtes 
ställe hade man behållit skansen. Kastellet vid Skräckleudd blev aldrig 
uppfört. Vid Rånnum lät Wärnschiöld t uppföra en bro över Göta älv 
med två halvbastioner vid västra brofästet. Krigskollegium uttryckte 
belåtenhet med Wärnschiölds arbete i Vänersborg 1657. År 1658 försågs 
befästningen i Vänersborg även med batterier, portar, fallbryggor samt 
proviantshus. Vänersborgs garnisonsstyrka i fredstid uppgick till 100 
man 1658 och i krigstid till 600 man. Göteborgs garnisonsstyrka i fredstid 
uppgick vid samma tid till 400 man. 

Sedan Bohuslän blev svenskt genom Roskildefreden i februari 1658 
förlorade Vänersborg sin betydelse som gränsfästning. Regeringen 
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bestämde visserligen att befästningsverken kring Vänersborg skulle 
underhållas intill dess ”fästningsverken i de nedre provincierne blifva 
färdige “. Det framgår emellertid av åtskilliga brev från Vänersborgs 
kommendant Stöltenhielm till Krigskollegium att befästningsverken 
i Vänersborg förföll under 1660-talet, bland annat murknade virket i 
träpalissaden med följd att stolparna rasade omkull.

Sommaren 1673 företog den nyligen myndige kung Karl XI en resa 
genom södra och västra Sverige för att bilda sig en uppfattning om det 
fasta försvaret. En av slutsatserna efter resan var att det fanns för många 
fästningar och om det av besparingsskäl krävdes föreslogs att Laholm och 
Vänersborg kunde avvecklas. Vid Vänersborg befanns försvarsverken    
”icke kunna anses för stort annat än provisionale verk och äre på många 
sidor alldeles inga verk anlagda eller ock demolerade”. Det överlades 
därför om befästningarna skulle bibehållas och förstärkas eller lämnas 
åt sitt öde och resultatet blev att eftersom denna stad icke kunde “utan 
stora omkostnader befästas, i anseende till den stora svårighet, som 
der förekommer att göra en graf då denna måste till stor del sprängas 
i hårda berget, vilket der snart och överallt påträffas och då numera 
ingen åskådlig intention och nytta uppdagas af stadens befästande, beslut 
fattades att ytterligare befästningar ej här skulle utföras”.

Visserligen innebar Gyldenlövefejden 1675-1679 att Vänersborgs 
befästande åter kom i fokus för regeringen. Efter att den norska hären 
under Gyldenlöves ledning intagit Vänersborg i juni 1676 genomfördes 
emellertid en grundlig demolering av försvarsverken som slutade med 
att staden brändes ner vid Gyldenlöves  återtåg den 10 september 1676. 
“Även om Vänersborg trots sitt läge är av någon betydelse, har jag nu 
satt staden och dess befästningar i ett sådant tillstånd att vi fortfarande, 
når så oss lyster, kan bemästra den igen”, framhöll Gyldenlöve i en 
rapport. I en annan utsaga från dansk sida nämndes att man “knappast 
kunde tro att en stad och en fästning stått på denna plats”. En svensk 
fortifikationsofficer, Per Telningh, rapporterade till Stockholm i december 
1676 att Vänersborg skans var helt och hållet lagd i ruiner. Den var ”så 
slät snart sacht, som stugugolfwet”. När staden kulle återuppbyggas hade 
man avskrivit planerna på att behålla Vänersborg som en fästning. Några 
nya försvarsanläggningar kom ej till stånd. Vänersborg hade genom 
Roskildefreden för alltid förlorat sin betydelse som gränsfästning.
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Joakim Bernling, född 1960, advokat och 
medlem i Gillet sedan l999, ersättare i styrelsen.
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ÅRSKRÖNIKA 2007
Rosenkindad och högblank sken Gillebroder Linds nuna i lokaltidningens 
stora färgbild när han delade ut Elis Ullmans musikstipendium till 
Ludmila Komisinskaya. Ludmila fick tio tusen kronor för sitt virtuosa 
orgelspel och bjöd den månghövdade publiken på en makalös konsert 
i kyrkan. Traditionsenligt slösade också Vänersborgs musikungdomar 
välljud från sin rika repertoar. Dagen innan hade Gillet firat sin 101-års 
dag med sedvanlig pompa och uppsluppenhet, vilket säkert bidrog till 
att Gillebröderna tillät sig att under stundom sluta ögonen en smula vid 
avnjutandet av de sköna tonerna i Herrens hus.

År 2007 kom att bli det dåliga samvetets år. Ja, inte för att man var uppe 
sent och rumlade om på högtidsstämman. Nej, nu är tiden inne då varje 
Gillebroder ska rannsaka sitt leverne och inför den förre vicepresidenten 
Al Gore låta bikta sin personliga del i den globala uppvärmningen. Den 
Gillebroder som inte tar bussen till jobbet eller inte har tillräckligt med 
luft i bildäcken eller, ve och fasa, inte ännu bytt till lågenergilampor 
måste fullt ut ta sitt ansvar för den issmältning vid polerna som snart 
lagt kuststäder som exempelvis Göteborg under vatten. Al Gore har 
som väckelsepredikant rest runt vår jord och fått alla att skämmas lite. 
Lokaltidningen följde upp med en lång artikelserie med den hotfulla 
rubriken ”När vattnet kommer!”. Där beskrivs hur Vänern kommer att 
stiga tre meter och Vänersborg får byta namn från Lilla Paris till Lilla 
Venedig.

Gillebroder Östen Larsson som byggt ett hus nere vid Blåsutvarvet 
intervjuades för att tidningen skulle få någon som kunde ge detta 
drunkningscenario ett ansikte. Östens trygga kommentar var ”Man 
får ta det som det kommer”. TTELA ville nog hellre att Östen skulle 
kräva att vi bygger den där vattentunneln ut i havet, som skulle kunna 
rädda oss när vattnet kommer. Tidningen har nämligen reserverat en 
artikelserie om detta under rubriken: ”När vattnet går!” Till råga på allt 
blev sommaren den regnigaste sedan mätningarna startade år 1860, så 
det är nog säkrast att vi går hem och skruvar ner värmen, tar en åkarbrasa 
och kryper närmare kärestan och skyller på den globala uppvärmningen. 
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Om vi vetat detta med vattnet tidigare så hade vi inte behövt ödsla så 
mycket energi och trycksvärta på Strömmarn, när den gamla krogen 
ändå skulle komma att hamna på sjöbotten. Nu har i alla fall denna 
unika byggnads mest karaktäristiska del, tornet, säkrats på nivå långt 
från Vänervattnet. 

Den mörka septembernatt då detta elva ton tunga och nio meter höga 
torn anträdde sin sista färd från vassbotten med färja över hamnkanalen 
och med specialtransport uppför Blåsutbacken, eskorterad av polis 
med blinkande blå och orange juiceblandare, ja den natten sågs ingen 
av de som sagt sig vilja kämpa för sitt Strömmarn. Inte ens tidningen 
som outtröttligt publicerat insändare och beskrivit dragkampen om 
Strömmarns framtid, var på plats för att föreviga dessa dramatiska 
ögonblick då ödet skulle beseglas. In i det sista var det oklart om man 
skulle nå ända fram till Karin och Jan Hygren på Lockereds gård, men 
efter att i två timmar stångats mot de höga lindarna i Låckereds park kunde 
tornet placeras till en sista vila intill den vackra mangårdsbyggnaden. 
Krönikören som kan njuta av tornet från sitt köksfönster är den förste 
att tacka Karin och Jan som utan åthävor, men med ett genuint intresse 
för kultur och Vänersborgs historia och ett djupt tag i plånboken räddat 
en viktig del av vårt kulturarv för framtiden. Gillet bockar imponerat 
och ser fram emot det glas punsch som utlovats i tornet när det invigs 
som lusthus.

En annan invigningsskål som de flesta vänersborgare nu äntligen anar 
doften av är den bandyglögg som serveras när vår arena invigs om 
något år. Från våra folkvalda är allt tillstyrkt och Länsförsäkringar 
blir huvudsponsor. Som vanligt har herr Lanestrand tagit ansvar för 
smolket i denna glädjebägare och utlovar en match om vårt efterlängtade 
idrottstempel. Av allt att döma är han ute i ogjort väder, men den som 
lever får se. Grusa planerna för en ny beachvolleyplan på sanden kan 
han ändå inte, den där Lanestrand, den planen är nämligen redan grusad 
med 240 ton specialsand. Tänk att det snart är tio år sedan Vänersborgs 
segelsällskap byggde den första beachvolleyplanen till sitt JSM 1998. 
Sedan dess har det varit fullt med spänstiga ungdomar där somrarna 
igenom.   

Året som gått har våra idrottande ungdomar knappast skämt bort oss 
med några mer häpnadsväckande resultat men när vi fick höra att VSK-
grabben Peter Westerberg kom på 92:a plats i vasaloppet var vi ändå 
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några som lyfte avundsjukt på ögonbrynen, eftersom  vi själva  vid det 
laget knappt kommit förbi Evertsberg.   

Gillebrodern Mikael Larssons dotter Hanna har genom sitt JSM-
guld i linjelopp på cykel glidit upp som en av Sveriges mest lovande 
cykeltalanger. Nästa år tävlar hon i ett riktigt proffsstall och gillebröderna 
passar på att skicka med en varning för de fula dopningsmetoder som 
denna krävande sport besudlats med genom tråkiga avslöjanden i årets 
Tour De France. 
Garanterat drogfritt pedaltrampande var det dock i årets Vänersborgstour 
som lockade 250 tvåhjulsentusiaster att svettas runt i våra vackra 
omgivningar kring Lilla Paris. Årets cykelturistvecka var förlagd hit. 
Roy Johansson & Co skötte sig som vanligt så bra, att gästerna öste 
lovord över arrangemanget. 
Viktor Eriksson, golfjunioren som fick Swärds golfstipendium i samband 
med Gillets 100-årsjubileum, har slagit banrekord på Onsjö med 64 
slag.  Kanske modellflygklubben kan vara mål för gillets framtida 
stipendieintresse. Där tog nämligen Johan Larsson SM-guld i F2D 
Combat och i RN-klassen semistunt junior, kom Tobias Gustavsson på 
silverplats. Vid världscuptävlingar i Tyskland tog Ingemar Larsson den 
första svenska segern någonsin i F2C. Räknar man till detta att Vargöns 
Tim Hansson tangerade världsrekordet i bangolf på filtbana med 22 slag 
och att Vänersborgsflickan Susanne Johansson knep en silvermedalj 
i kock-VM, så blev vi inte helt utan framgångar även om det blev ett 
lamt mellanår på bandybanan och fotbollsplanen. Som spektakulärt 
tävlingsresultat måste också framhållas vår omhuldade kör Björnligans 
guldmedalj från den internationella sångturneringen vid Gardasjön, en 
arena där en vänersborgstandläkare för några år sedan utkämpade en hård 
men ojämn kamp mot några italienska carabinieris i den udda grenen, 
trampbåt. Annars kan man göra som TTELA när dagens idrottsresultat 
inte fyller ut spalterna, nämligen vila på gamla lagrar. Gillebrodern Arne 
Ljungströmmer fick i ett sådant nostalgiutbrott en halvsida i tidningen 
där han hyllades som skyttekung när han förde upp Sundals-Ryrs IF till 
spel i div V 1978!!

Årets händelse i idrottssammanhang, alla kategorier, inträffade för 
Vänersborgs del den 27:e oktober. Det var den dag då vår egen 
idrottsgigant, bragdmedaljör, flerfaldige världsrekordhållare, simlärare 
och nu äntligen Gillemedaljör Arne ´Löparn´Andersson firade sin              
90:e  födelsedag. Ingen kan på ett bättre sätt än Arne personifiera den äkta 
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idrottsmannens utstrålning av spänst och sisu. Gillebröderna applåderar 
stolta denne supervänersborgare. Grattis Arne!

Idrottsanknytning har också årets företagare Alf Fredriksson, pappa 
till den världsberömda Vänersborgsklubban, ett självklart redskap 
i händerna på årets ryska bandyvärldsmästare. Här är väl plats 
för innovationer. Visst måste man med dagens mikrochips kunna 
programmera en Vänersborgsklubba, så att den inte kan göra mål mot 
Sverige i en VM-final, eller? Unga framgångsrika Vänersborgare finns 
det gott om, Per Ejerhed från Blåsut har just flyttat sin Internetshop, 
Parfym.se, till Stockholm och är utsedd av modetidningen King till ”1 
av 27 shoppingsaiter man inte kan leva utan”. Från Ronnum via Alberts 
har 26-årige Johan Florén fått jobb som kökschef på Stockholms största 
hotell, nybyggda Clarion med 532 rum. Våra etablerade mediastjärnor 
Bo Knutsson och Emma Hamberg stramar upp konturen på sina 
varumärken. Antikrundan har snart flest tittare i alla åldrar och Bo är 
inte bara tv-idol och president i antikhandels världsorganisation. Nu har 
han t o m fått erbjudandet att hålla föreläsning vid årets högtidsstämma. 
Emmas bok, Linas kvällsbok, har blivit film och givetvis spelats in här 
i vår stad. Kritikerrosad och beundrad av en stor publik för sitt frejdiga 
budskap till ungdomarna att älska med äkta kärlek och att vara trovärdiga 
kompisar. 
Filmens vackra vyer från Vänersborg etsade sig också fast i minnet 
liksom scenen då en av huvudpersonerna spydde i krönikörens säng, 
något som föranleder en varning till alla som tillfrågas om att låna ut 
sitt hus till Svensk Filmindustri: Be att få läsa manus först!! 
Olle Wirenhed kan bli nästa Vänersborgare att göra sig känd genom 
spelfilm. Denna gång som regissör för ”Ciao Bella” också det en 
ungdomsfilm om kärlek som utspelas i fotbollsmiljö.

Vår flygplats är unik i Sverige genom att öka passagerarantalet. X-2000 
till Stockholm har fått ännu bättre avgångstider och motorvägen till 
Uddevalla är invigd. Sveriges längsta dubbelspåriga järnvägstunnel, 
3,5 km, till Trollhättan är äntligen i bruk. Riksväg 45 som bytt namn 
till Europaväg 45, går från Sicilien ända upp till Karesuando och lär 
vara den längsta europavägen av alla. Ja, infrastrukturen som gör 
Vänersborg, länshuvudstaden i Västra Götaland, till ett tydligt centrum 
i regionens transportnät, har verkligen kommit i blickfånget. Allra störst 
uppmärksamhet tilldrog sig det stora vägraset i Munkedal. 300 meter av 
den nybyggda E6: an gled iväg och ett tiotal bilar drogs med. Som genom 
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ett under blev inga människor allvarligt skadade och genom blixtinsatser 
stod vägen åter farbar inför sommarens turistbelastning. 

Jonas Torrestad, Vänersborgspojke, som gjort succé runt hela 
landet med sin entertainertalang, är på väg att snöa in i Trollhättans 
kommunkorridorer. Evenemangsansvarig är titeln och det är bara att 
hoppas att denna gudabenådade sång- och dansman fortsätter att slösa 
scenglädje i sin nya roll som bl a chef för fallens dagar. En händelse 
som ser ut som en tanke i sammanhanget är att Jonas gamla innehak 
Roccad samtidigt övertas av kyrkan. Där som förr var ett herrans liv 
bereds nu för Herrens liv, så nu får Allan Thuvesson hjälp att hålla tyst 
i PB:s trappuppgång. 

Alla har väl någon gång funderat på hur ens eftermäle ska bli. Det 
vore spännande att skendö någon gång så man fick se vad som flyter 
upp till ytan eller faller ut ur garderoben. Ingemar Bergman gick ur 
tiden och svenska folket fick äntligen klart för sig vilken gigantisk 
filmikon han är. Cineaster i hela världen begrät och hyllade. En annan 
kulturens fixstjärna, Luciano Pavarotti, har också gått ur tiden och 
efterlämnade skulder på nästan 200 miljoner. En bouppteckning i moll 
kan man ana. Alexander Litvinenko, avhoppad rysk spion, fick också 
en uppmärksammad hädanfärd då han förgiftats med polonium 210 ett 
ämne som pudrat på en tårtbit leder till en säker död. Princesstårtorna 
i Uppsala som förgiftade ett hundratal personer innehöll ett så potent 
ämne att en äldre man som åt av tårtan i samband med en minnesstund 
fick slå följe med den hädangångne. 

Princesstårtorna som bjöds på kommunhuset vid 363 årsdagen tycktes 
dock vara av prima marsipan och det fick en så strykande åtgång 
att extrabeställning fick göras. Men vad gör väl det när gillebroder 
Ljunggren kunde räkna in ett rekordöverskott på 61 miljoner för det 
gångna räkenskapsåret. 

Årets mest uppmärksammade fågelsång kom från rymden, det var 
Sveriges förste astronaut, Christer, med detta efternamn som fick oss 
att sitta uppe framför teven mitt i natten. Visst är det härligt med sådana 
masspsykotiska barnsligheter ibland
. 
Vänervattnet hotar att göra livet surt för Vänersborgarna. Det har vi 
berört. Nu har det också upptäckts ett hot under ytan. Krabbor som följer 
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med fartygens ballasttankar lär kunna föra med sig allsköns sjukdomar 
och påstås kunna gräva sig ner och underminera sandbankarna kring 
Vänerns stränder. Skulle förre gillekrönikören Lind, där han ligger i 
allsköns ro på stranden i Gaddesanna, plötsligt kunna falla ner i ett 
krabbo? Nja, allt vår lokalblaska sprider är inte evidensbaserat, något 
som i högsta grad även gäller deras onyanserade påhopp på de lokala 
privattandläkarna.

Småstadsidyllen Lilla Paris var under många år känt för sina tre hospital. 
Nu har dessa patienter lotsats ut i samhället och vi håller på att profilera 
oss som kriminalvårdscentrum. Resten av den gamla högskolan fylls med 
utbildning i ämnet och vår supermoderna fångvårdsanstalt Brinkeberg 
växer. Denna humana inrättning har gott rykte bland kunderna och 
marknadsfördes i pressen bl.a. med att sångaren i Sven-Ingvars firade 
jul där, man kan ana det blir lite extra bjällerklang på det viset. Andra 
presumtiva gäster kan möjligen tänkas vara kanonmannen från residenset 
eller de huliganer som sprayade Fridastatyn röd. Att ställa ut de populära 
rondellhundarna, som med sina fantasifulla former är glädjespridare i 
trafiken, har man klokt beslutat ska gå fritt från åtal, så länge de inte 
skymmer sikten. Men att blotta sig är fortfarande straffbart, det erfor 
Nältjänstemannen som efter avtjänat straff nu fått en ny tjänst där han 
ska utreda personer med psykiska funktionshinder. Kommunen har 
uppmärksammat detta problemområde och fullmäktige har i år godkänt 
den första planen mot sexuella trakasserier. 
När det begreppet, sexuella trakasserier, lanserades för några år sedan 
blev vaktmästare Pettersson på Vänersborgs lasarett uppsökt av den 
nya, ambitiösa, kvinnliga kuratorn. Hon var modern och hade läst sig 
till att även herrar som arbetade i en miljö med mycket kvinnor kunde 
utsättas för sexuella anspelningar. Sjukhustvätten där Pettersson hade 
flera ärenden dagligen var definitivt en sådan arbetsplats, så kuratorn gick 
till Pettersson och frågade om han utsatts för några sexuella trakasserier. 
Varpå Pettersson svarade:”Nej, det är alldeles för lite sånt här”.

Vänersborg, Allhelgonaafton 2007,

Lars Salonen
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Under tiden juli 2007 – juni 2008 har 15 Gillebröder fullbordat sin 
vandring på jorden och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra 
bortgångna Gillebröders minne.

Telearbetaren Nils Andersson var född den 29 augusti 1912 och 
avled den 20 oktober 2005.
Hans inträde i förvärvslivet påbörjades efter avslutad skolgång 
med att han arbetade som springpojke åt fiskhandlare Friedländer 
på Fisktorget samtidigt som han bar ut tidningar. Vid 17 års ålder 
fick han anställning vid Nabbensbergs Tegelbruk där han kom att 
stanna fram till 1942 då han fick arbete på SAAB, en anställning 
som innebar att han monterade flygplan; biltillverkningen hade 
då inte påbörjats. Fem år senare vände han åter till Vänersborg 
och Televerkstaden där han bl.a. monterade telefonväxlar; en 
anställning som kom att vara fram till pensioneringen.
Inträdde i gillet år 1982.

Expeditionsvakten Åke Gillberg var född den 27 november 1920 
och avled den 13 juli 2007. 
För många vänersborgare framstår Åke Gillberg som en av stadens 
idrottslegendarer och det var inom VIF som han engagerade sig, 
först som målvakt inom både fotboll och bandy men senare även 
som ideellt arbetande eldsjäl. Utan Åke Gillbergs insatser hade 
VIF inte funnits idag; detta hedrande eftermäle står att läsa i 
boken som skrevs till klubbens 100-årsjubileum.
Han var även politiskt engagerad och deltog energiskt i sam-
hällsbyggnadsdebatten med synpunkter på hur vår stad borde 
utvecklas.
Civilt var Åke Gillberg i många år anställd vid länsstyrelsen 
som expeditionsvakt.
Inträdde i Gillet år 1955.

t
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Säljaren Sven-Axel Larsson var född den 12 februari 1932 och 
avled den 7 september 2007.
Sven-Axel Larsson prövade på ett antal olika yrken i Vänersborg; 
bl.a. var han en tid anställd hos Fredrik Larssons Snickerifabrik, 
som mönsterritare hos AB Textilförädling och som bilförsäljare 
hos Bertil Johanssons Bilfirma. Under ett års tid mönstrade han 
på en Dalslandsskuta som gick med kvarts från Fröskog till 
Vargön innan han anställdes som säljare hos Pååls i Göteborg, 
en anställning som kom att vara i 36 år. Han hade också flera 
fackliga uppdrag under sin tid på detta företag.
Fritiden ägnades åt ett flertal intressen som fiske, fåglar, foto 
samt måla och rita. 
Inträdde i Gillet år 1987.

Överläkaren Bengt Jennische var född den 6 maj 1913 och avled 
den 20 september 2007. 
I mångt och mycket följde han sin far i såväl val av yrkesbana som 
politiskt engagemang. Bengt Jennische blev läkare med speciell 
inriktning mot röntgen och deltog aktivt i det kommunala livet i 
födelsestaden. Därtill var han en fullfjädrad föreningsmänniska 
och organisatör och startade eller var aktiv i en rad lokala 
föreningar. Utan att själv sjunga var han också hedersledamot i 
Orphei Drängar för de förtjänster han utfört för sällskapet. 
Avkoppling från arbete och de övriga aktiviteterna fick han vid 
sommarstugan vid Väner-kusten.
Redan som 17-åring inträdde han på egen begäran i gillet 
och hade vid sin bortgång varit medlem i 77 år, ett svårslaget 
rekord.

Försäljningschefen Ronnie Pernklev var född den 7 augusti 1937 
och avled den 20 oktober 2007.
Ett stort bilintresse fick honom att först arbeta som bilmekaniker 
men snart kom han in på bilförsäljningssidan. Större delen av 
sin yrkesverksamma tid kom han att arbeta för Volvo och fick 
flera gånger motta utmärkelser för toppresultat inom Volvo-
försäljningen i Sverige. Parallellt med arbetet inom Volvo var 
han även sektionschef för Motorbranschföreningen. 
Ronnie Pernklev var en utpräglad föreningsmänniska och var aktiv 
på ledande poster i ett flertal föreningar och sammanslutningar 
men hans absolut största intresse var den egna segelbåten som 
han för övrigt hade byggt själv. 
Inträde i Gillet år 2002.



��

Mentalsjukvårdaren Torsten Larsson var född den 28 januari 
1931 och avled den 23 november 2007.
Torsten Larsson kom att arbeta hela 33 år inom mentalvården och 
var vid sin pensionering anställd vid Norra Klinikerna. Ett stort 
intresse var tennis som han utövade i Vänersborgs Tennisklubb. 
Ett annat starkt intresse var jordbruksfastigheten i Frändefors 
där han vårdade hus och mark. 
Inträdde i Gillet år 1995.

Ingenjören Göran Orehult var född den 3 juli 1937 och avled 
den 14 januari 2008.
Från tidigt 60-tal och fram till sin pensionering var han anställd 
som avdelningschef vid Tele-verkstaden i Vänersborg.
Göran Orehult var en i högsta grad praktiskt lagd människa vilket 
de från grund till tak egenhändigt byggda husen i Vänersborg 
resp. Fjällbacka vittnar om. Hans stora idrottsintresse gav honom 
en plats i Telia IF:s styrelse och han var en hängiven bowlare. 
Par Bricole tog också del av hans engagemang och därutöver var 
båtliv och resor andra stora intressen.
Inträdde i Gillet år 1988.

Disponenten Per Högberg var född den 8 april 1922 och avled 
den 10 januari 2008.
Vid 17 års ålder fick han sin första anställning hos Gross-
handelsfirman August Andersson i Vänersborg, ett grossistföretag 
inom dagligvaruhandeln. Det var också inom detta område 
han därefter kom att vara verksam; först hos Axel Jakobssons 
grosshandel, därefter hos Clarholm & Bergman som köptes upp 
av Dagab och som blev hans sista arbetsgivare. På 50-talet var han 
en av föregångsmännen när det gällde att introducera djupfrysta 
varor för hushållen.
I unga år spelade han både fotboll och bandy i VIF och kom senare 
att engagera sig som ledare. Men det var inom bordtennisen som 
han skördade de största framgångarna med spel på elitnivå. 
Inträdde i Gillet år 1964.
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Snickaren Ivan Gustavsson var född den 30 juli 1918 och avled 
den 23 januari 2008.
I unga år gick han till sjöss men gick sedan i land för att bli 
snickare, ett yrke som han kom att vara verksam i fram till 
pensioneringen. Många är också de som han hjälpt med snickerier 
långt upp i åren. Intresset för båtar behöll han livet ut och med 
sin Vänersborgs-byggda snipa drog han gärna ut på fisketur. Till 
stugan på Öland återkom han år efter år och naturligtvis upptogs 
en stor del av tiden där också med fiske.
Inträdde i Gillet år 2004.

Köpmannen Leif Hansson var född den 12 december 1929 och 
avled den 5 februari 2008.
Leif Hansson var en framgångsrik försäljare inom bil- och 
fastighetsbranschen. För äldre vänersborgare kommer han 
dock i första hand att ihågkommas för sina idrottsinsatser. I 
Lira vaktade han framgångsrikt bandymålet och därutöver kom 
hans bollsinne till sin rätt både i fotboll, där han spelade för 
Vikenborg, och biljard.
Inträdde i Gillet år 1979.

Ingenjören Bror-Gunnar Laurell var född den 10 maj 1920 och 
avled den 16 februari 2008.
Efter ingenjörsexamen inom Väg och Vatten arbetade han som 
mätnings-, projekterings- och kommunalingenjör på olika 
håll i landet innan han 1959 tillträdde en tjänst i Vänersborg 
som arbetsingenjör på dåvarande byggnadskontoret. Efter 
pensioneringen arbetade han för kommunen med att ta 
fram en beredskapsplan, en insats som har bedömts som ett 
pionjärarbete. 
Han var också engagerad inom försvarsmakten och hade 
styckjunkares grad vid A9. Allt sedan 1945 var han engagerad 
inom den frivilliga befälsutbildningen och militär femkamp med 
skytte var hans paradgren.
Inträdde i Gillet år 1985.



��

Direktören Nils Gyrulf var född den 26 februari 1919 och avled 
den 19 februari 2008. 
Efter genomgången värnplikt under andra världskriget tog han 
värvning som stamanställd officer vid T3 i Sollefteå. Snart bytte 
han dock bana och kom in i försäkringsbranschen. 1959 tillträdde 
han tjänsten som vd för Älvsborgs Läns Brandstodsbolag, dvs 
nuvarande Länsförsäkringar.
Lokalt var han engagerad i ett flertal organisationer, bl.a. var han 
ordförande i handelsbankens regionalstyrelse i Vänersborg.
Nils Gyrulf var en mycket engagerad friluftsmänniska med 
så skilda aktiviteter som fiske, svampplockning och golf på 
programmet. Han hade som mål att besöka 100 länder, en 
målsättning som han i det närmaste uppnådde.
Inträdde i Gillet år 1982.

Överläkaren Urban Selstam var född den 6 april 1939 och avled 
den 1 mars 2008. 
Urban Selstam var barnläkare och docent; först vid Sahlgrenska i 
Göteborg, därefter vid Uddevalla sjukhus och vid sin pensionering 
var han medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen. 
Han var en utpräglad förenings- och sällskapsmänniska och en 
efterfrågad föredragshållare, konferencier och spexförfattare. 
Till detta kan även läggas hans intresse för målning, musik och 
sång samt ett politiskt engagemang.
Inträdde i Gillet år 1998.

Avdelningsdirektören Arne Dahlgren var född den 1 augusti 1918 
och avled den 23 april 2008.
Han anställdes i unga år vid Trollhätte Kraftverk där han kom 
att tjänstgöra som personalchef i inte mindre än 41 år. Parallellt 
med denna anställning utförde han administrativa uppgifter i 
familjeföretaget Dahlgren & Johansson, ett bussföretag vars 
välkända gröna bussar utförde linjetrafik på framför allt linjen 
Vänersborg-Trollhättan fram till 1973 då företaget las ner.
Inträdde i Gillet år 1955.
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Köpmannen Håkon Rapp var född den 12 september 1933 och 
avled den 4 juni 2008.
Efter avslutad skolgång fick han anställning vid Axel Larssons 
Skeppshandel och i början av 50-talet öppnade han sin första 
affär, Specerihörnan, som låg i hörnet av Östergatan och 
Kungsgatan. Parallellt med den sålde han även vitvaror i en 
lokal på Östra Vägen. Via en lokal på Petersbergsvägen kom 
han sedan att etablera sig på Skyttegatan där Lottas Sparköp 
fortfarande finns.
Hans stora intresse var gamla bilar och traktorer samt ett mindre 
jordbruk. Han engagerade sig även i flera föreningar och var 
särskilt aktiv i Odd Fellow.
Inträdde i Gillet år 1960.

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

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

(Anita Halldén)
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 SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1936 92
* SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Göteborg ....................................... 1923 77
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg .................................................................. 1947 02
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ................................................... 1924 74
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 01
* SJÖBERG, LEIF, Vänersborg ........................................................................... 1922 79
 SJÖDAHL, PER, Vargön .................................................................................. 1955 06
 SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg .......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ....................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
 SJÖSTRAND, OSKAR, Vänersborg ................................................................ 1973 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ......................................................... 1930 77
 SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .................................................... 1930 84
* SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg ....................................................................... 1932 76
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Vänersborg ................................... 1945 99
 SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ................................................................ 1953 83
 SKOOGH, ANDREAS, Karlstad ...................................................................... 1979 95
 SKOOGH, EIVIND, Vänersborg ...................................................................... 1947 08
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
 Bisittare i styrelsen ............................................................................................ 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad .................................... 1952 95
* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SKOOGH, MARCUS, Karlstad ........................................................................ 1983 95
 SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............................. 1927 62
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKE, BENGT  OLOF, Vänersborg .............................................................. 1946 03
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ......................................................................... 1939 98
 STALFORS, TOMAS, Vänersborg ................................................................... 1948 83
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STENBERG, BERTIL, Kapten, Malmö ........................................................... 1921 97
 STENSON, MORGAN, Uddevalla ................................................................... 1960 07
 STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg ................................................... 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
* STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ......................................... 1915 81
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg ...................................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
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 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg ............................... 1946 01
 STRAND OLLE, Vänersborg ........................................................................... 1931 93
 STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .............................................. 1921 75
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
 STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile ..................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04 
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ................................................ 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
 STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ....................................... 1944 95
 SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg ........................................................ 1934 84
 SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .............................................. 1931 91
 SUNDBERG, NIKLAS, Konsult, Vänersborg ................................................. 1966 04
 SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg ..................................................... 1956 98
 SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ................................ 1927 94
 SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg .................................................................. 1963 04
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .................................. 1938 79
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
 SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ........................................... 1924 84
 SVANBERG, HENRIK, Vänersborg ................................................................ 1966 84
 SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................. 1958 05
 SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .................................................... 1957 94
* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg ............................................. 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ........................................... 1924 93
 SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg ................................ 1943 90
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg ............................................... 1956 01
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, JOHAN, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem ................. 1975 76
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ................................................ 1950 76
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1952 80
 SVENSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg ...................................................... 1950 05
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg .............................................................. 1952 80
* SVENSSON, OLLE, Vänersborg ..................................................................... 1920 80
 SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem ......................................... 1972 72
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ......................................... 1966 04
 SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna .................................... 1942 92
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ...................................................................... 1950 05
 SÄVBLOM, DAG, Vänersborg ........................................................................ 1963 07
 SÖDERBLOM, ALVIN, Vänersborg ................................................................ 2003 03
 SÖDERBLOM, EMIL, Vänersborg .................................................................. 2003 03
* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ........................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ..................................... 1948 95
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 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ........................................................................ 1951 04
 SÖDERSTRAND, ROGER, Torslanda ............................................................. 1964 05
 SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg, 
 Innehavare av Gillets medalj (2005) ................................................................. 1916 91
 SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
 SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
 SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Klubbchef, Nyköping ............................................................... 1952 95
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .............................................................. 1944 69
 TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
 2:e Ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) ......................................... 1939 50
 THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
* THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ............................................... 1924 80
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSÉN, ROBERT, Vänersborg ................................................................... 1939 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda....................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil.......................................................................... 1952 01
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda ....................................... 1935 79
 THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg ........................................... 1938 01
** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................................................ 1925 51
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .............................................................. 1921 98
 TORNBERG, LARS, Vänersborg ..................................................................... 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01   
 TUFVESSON, ALLAN, Vänersborg ................................................................ 1922 83
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1942 80
 TVIKSTA, EVALD, Kungälv ........................................................................... 1935 04
 TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg............................................................... 1950 98
 ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
 ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ....................................... 1919 75
* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Onsala ............................................................ 1941 69
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ................................................... 1949 80
 WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
 WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ............................................. 1942 85
** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg, ständig medlem,
 Hedersledamot, Innehavare av Gillets medalj (1989)  ...................................... 1932 51
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
 WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg  .......................... 1947 98
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
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 WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..................................................... 1964 92
 WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ....................................................... 1930 82
 WALLTIN, HÅKAN, Sportchef, Vänersborg ................................................... 1968 01
 WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön ................................................... 1937 90
 WANNERUD, LARS, Vänersborg.................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Vänersborg .......................................................................... 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
 WEGRAEUS, BJÖRN, Lund ........................................................................... 1969 82
 WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund ..................................................... 1940 83
 WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg ................................................................ 1965 82
** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Sköndal .................................................... 1916 42
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .................................................... 1940 66
 WELÉN, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1965 73
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Vänersborg ........................................................ 1960 73
 WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg........................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
 WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
 WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö ............................................................... 1966 80
 WERNER, RAYMOND, Vänersborg ............................................................... 1937 05
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ............................................................. 1952 77
 WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg ................................................................... 1937 05
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
 VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ................................................. 1944 84
* WESTERBERG, BERTIL, Malmö ................................................................... 1917 76
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ....................................... 1923 77
 WESTERLUND, JAN, Vänersborg .................................................................. 1944 01
 WESTERLUND, ÅKE, Regionschef, Uddevalla ............................................. 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
 WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Vänersborg ................................ 1943 01
 WIK, INGEMAR, Vänersborg .......................................................................... 1940 96
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ............................... 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan......................................................... 1928 53
 ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare  .... 1945 88
 ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ............................................................ 1943 01
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
** ÅBERG, FOLKE, Vänersborg .......................................................................... 1920 55
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
 ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................................................. 1930 75
 ÅBERG, LENNART, Vänersborg ..................................................................... 1935 07
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............................................. 1923 61
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ............................................................... 1944 95
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Antal medlemmar 1013
  * tilldelade 25-årstecknet   Gillets Postgironummer är 32 93 19-8        
** tilldelade 50-årstecknet   

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

 Vänersborgs Söners Gille
 Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
 462 61 Vänersborg    

 ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ............ 1924 85
 ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ...................................... 1934 95
 ÖGREN, EGON, Vänersborg............................................................................ 1944 05
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
 ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg ................................................... 1941 05
 ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ........................................ 1920 74
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Styrelseberättelse

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande berät-
telse verksamhetsåret 2006, Gillets 101:a.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 4 april och Hög-
tidsstämma den 3 november 2006 med åtföljande  gemensamma 
måltider. Stämmorna har genomförts i närvaro av 95 respektive 89 
gillebröder i de trivsamma lokalerna i Lagergrenska Huset.

Vid Årsstämman utdelades denna gång inget Ungdomsstipendium 
utan styrelsen har beslutat att under fem år dela ut musikstipendier 
om högst 10 000 kronor. Stipendierna delas ut vid ett annat tillfälle 
än vid Årsstämman och har under 2006 utgått med 10 000 kronor 
till ungdomar som genomgår Musikskolans specialutbildning. 9 nya 
medlemmar valdes in i gillet. Efter förhandlingarna gladde gillebro-
dern Håkan Lind oss alla med berättelser och bilder från förra seklets 
Vänersborg.

Vid Högtidsstämman utdelades tecken för 25- eller 50- åriga med-
lemskap till  de närvarande Harald Stjerndal, Kent Andersson, Kent 
Hordgren och Lars-Erik Henriksson. Gillets medalj tilldelades Karl Erik 
Malcolm.

Den 4 november, Alla Helgons Dag, anordnade Gillet för sjunde 
gången stipendieutdelning ur Elis Ullmans Minnesfond samt konsert 
i Väners-borgs kyrka. Stipendium utdelades denna  gång endast till 
den närvarande Liudmila Komisinskaya för studier inom orgel. Sti-
pendiaten inom trumpet kommer att erhålla sitt stipendium vid ett 
senare tillfälle. Även lärare och elever vid Vänersborgs Musikskolan 
medverkade vid denna bejublade konsert. 

Gillet har under året fortsatt med att sätta upp informationsskyltar 
i staden och dess omgivningar. Idag finns ett 20-tal skyltar på plats 
och arbetet fortsätter.

www.vanersborgssonersgille.se
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Under Kulturnatta i maj hade Gillet öppet hus i sina lokaler och visade 
gillets samlingar samt bjöd på kaffe och kaka. Ett 60-tal personer kom 
på besök och trivdes i våra hus.

Katalogiseringen av gillets årsskrifter har färdigställts under året. Samt-
liga årgångar finns nu på gillets hemsida www.vanersborgssonersgille.
se för läsning tillsammans med annan information.

Den 17 oktober anordnade gillet en välbesökt och uppskattad trivselkväll 
med föredrag av Ann Palmnäs. Hon redovisade tankar och visioner om 
Vänersborgs centrum  vilka bygger på en enkätundersökning

Gillets bro fann ingen lämplig hemvist i sin gamla födelsestad och har 
nu blivit skrotad. Ekonomiskt blev det en plus-minus-noll affär för gillet, 
men bron har tvivelsutan engagerat många människor.

Styrelsen har tidigare väckt frågan om att Elisabeth Anrep-Nordin bör 
ihågkommas för namngivning av någon gata. Hon var verksam under 
många år vid nuvarande Vänerskolan och blev1910 Vänersborgs första 
kvinnliga stadsfullmäktige ledamot. Beslut finns nu att gångvägen mel-
lan Vänerparken och Strandkyrkogården kommer att namnges till ”Fru 
Elisabeths promenad”.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Styrelsen, 
beredningsnämnd  och tillsatta arbetsgrupper har dessutom samlats för 
att bereda olika frågor samt sköta hus och trädgård vid gillets lokaler.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 75:a årgång.

Styrelsen har under året bestått av Göran Ahlin, Förste ålderman, Kjell 
Thernquist, Andre ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, John- Olov 
Ericsson, Gillevärd, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Gunnar Skoogh 
och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2007

Göran Ahlin Kjell Thernquist John- Olov Ericsson 

Göran Hagborg Gunnar Skoogh Lars Salone

Christer Zetterberg

www.vanersborgssonersgille.se



�0�

Årsbokslut 2007
Kostnader
Kostn årsskrift .......................  94 509:-
Annonsintäkter ...................... ./.  -33 000:-
Nettokostnad årsskrift ...........  61 509:-

Lokalkostnader ......................  26 041:-
Telefon porto .........................  23 088:-
Sammanträdeskostn ..............  5 470:-
Uppvaktningar .......................  8 542:-
Annonsering ..........................  7 451:-
Övriga kostnader ...................  27 560:-

Årets vinst .............................  8 785:-

Summa..................................   168 446:-

Balansräkning 2006 12 31
Tillgångar
Kassa bank postgiro ..................216 446:-
Fonder.......................................761 924:-
Övriga fordringar ..........................2 000:-
Inventarier ...................................45 000:-

 1 025 370:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder .............................6 727:-
Eget kapital Fonder ...................640 154:-
Eget kapital Gillet .....................369 704:-
Årets vinst .....................................8 785:-

 1 025 370:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 138 850:-
Ränteintäkter Gillet ...................... 6 475:-
Ränteintäkter Fonder .................. 15 821:-
Övriga intäkter ............................. 7 300:-

Summa ................................... 168 446:-
 ----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2007, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 15 mars 2008 

Kent Lång   Lars Berg
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2008

Styrelse

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Förste Ålderman 2006 (1990)
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie, Andre Ålderman 2008
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekretere, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd, 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare, 2006 
LIND, HÅKAN, Jur.kand, Bisittare, 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Ersättare 2008
BERNLING, JOAKIM, Advokat. Ersättare 2008

Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef
THERNQUIST, KJELL, Konsult

Årsskriftnämnd

LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie 
CARLÉN, BENGT, Journalist
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare

 Granskningsmän

LÅNG, KENT, Bankdirektör
BERG, LARS, Affärsutvecklingschef
SVENSSON, LENNART, Intendent , ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920
Direktören Edwin Andersson  1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin 1965-1973
Kamreraren Olov Jansson  1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste 
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar

www.vanersborgssonersgille.se
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www.vanersborgssonersgille.se

MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Gillet har numera en egen hemsida på Internet, som vi i princip sköter 
själva och som vi försöker hålla uppdaterad och aktuell. Vad finner Du 
på hemsidan? Du finner på startsidan senaste nyheterna och hänvisningar 
till främst evenemangssidan, där Du kan läsa mer. Där finner Du också 
information angående års- och högtidsstämmorna samt i förekommande 
fall korta referat från desamma. 
Du kan också enkelt anmäla ny medlem genom att gå in under fliken 
”medlemskap” och fylla i formuläret och sända via e-post direkt till 
Gillet. Internetadressen är: www.vanersborgssonersgille.se 

Medlemsförteckningen
Vi vet att den medlemsförteckning, som Du finner i årsskriften inte 
till alla stycken är helt aktuell vad avser ex. titlar, bostadsort mm. Vi 
uppskattar om Du meddelar oss eventuella felaktigheter. Antingen 
skickar Du ändringen via e-post: hagborg@tele2.se eller via några rader 
på ett vykort e.d. till Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B, 462 61 
Vänersborg.    

V6nlmbof91 SOnars Gilla
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Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Håkan Lind, Eric Lundborg, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Peter Johansson, Göran Ahlin, Göran Hagborg

www.vanersborgssonersgille.se
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Köpmansgatan 6, Vänersborg • 0771-22 44 88 

vanersborg.3049@nordea.se • www.nordea.se

Contract AB

Stig Persson
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 71 12 25, Fax 71 12 36

DISTRIKT VÄNERSBORG 
0521-26 05 00

www.vanersborgssonersgille.se

SP

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Nordeo-

mld
MARKETING

Reklam och marknadskommunikation

Vänersborg I Uddevalla I Göteborg
www.mldmarketlng.se

~\J SCHENKER
Stinnes Logistics
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AB TENGGRENSTORPS
TEGEL

Vänersborg
Tel. 71 10 11, 165 50 

Stampgatan ��
Trestad Center

��� �� Vänersborg
Tel: 0���-�� �� 00

www.brandtbil.se

Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

  

Skyttegatan 12, Vänersborg
0521-657 00 
Butik 0521-657 00

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

SwedbankO

. , .
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0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER Kungsgatan 7 • Tel 0521-190 06

Vänersborg

www.intersport.se
R

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Lövvägen 4
Vargön

Telefon
0521-22 07 00

ALMHAGES

Östra vägen 12, Vänersborg - 0521-68 887
www.larshanssonbil.se

VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS

I VÄSTRA GÖTALAND

www.vanersborgssonersgille.se

100% SPORT I 2 PLAN

www.peugeotsverige.com

f~OR'S~\ bII t
i 1 IX
t.,"NIl-l(,"~ BEGRAVNINGSBYRÅ

Vlnersbofg0521-711163 Trollhltt.n0520-16002

SVENSK HANDEL ~«?> VÄNERSBORG

Lundborgs rJ
LARS HANSSON BIL AS

f V.n....bo'/I--

PEUGEOT- center
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–En riktig bank
Edsgatan 27, Box 116, 462 22 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

   ur     guld     vänersborg••
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Det museihistoriska museet –

Telefon:0521-600 62, 26 41 00
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

0521-621 50

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

Verkstad och Kontor
Regementsgatan 36
Postadress Box 256

462 23 VÄNERSBORG

Telefon 0521-620 20
MBS nr 0047-406 25

MOBIL 010-237 27 73, 237 39 17

Sjögrens

-VÄNERSBORGS 
SVETS & MEK. VERKSTAD AB

•Ireon EFFICIENT INFRARED ~ I.
PAPER DRYING -....: ~

- =- VÄNERSBORG
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Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

Tel. 0521-666 66
Telefax 651 30

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB

0521-65 999

SVARVAREGATAN 4, VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

~
~ hanssonbil.se

.!I Länsförsäkringar

.:. Älvsborg - nu också bank

\ II VllNERSBORCSa v,," !:.I~~~!!!~I'"
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Tenggrenstorpsvägen 10 
Vänersborg

0521 - 670 04 
www.nymansbil.se

Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-28 28 40. Telefax 0521-28 28 41

Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

Sundsgatan 11 B
Box 140
462 22 Vänersborg

Källarm. Gerhard Hagemann

Love me 
tänder…

Edsgatan 23 • tel 0521-71 18 88

Modern munvård inom 
PRAKTIKERTJÄNST

Trestad Center – Vänersborg
0521-25 53 30

www.brandtbil.se

Lundins
Sundsgatan 21, Vänersborg

Tel. 105 43

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborg, Uddevalla,
Överby

Digital
Butikerna Bokia

~Team
SALÖNEN

a
HUSVAGNSHUSET
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Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –

Forsane Brunnservice
FRÄNDEFORS Tel. 0521-405 11

Mobiltfn 070-590 36 87, 010-287 36 87

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27   VÄNERSBORG

Tel. 0521-17300

GODISBANKEN

Sundsgatan 25 – Vänersborg

0521 - 128 00

Vänerhamn
0521-678 95

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

www.vanersborgssonersgille.se

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg

0521-668 30

VesnR
o o

ä Svensk Faslighetsförmedling
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Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37

TROLLHÄTTAN 
0520-48 92 00

Gillebroder

Vi vill ha ett foto av Dig !
                 

Om Du inte redan tidigare skickat in ett foto
ber vi Dig göra det nu.

SLENNERMARKS~

8LE~RMARlCSI•
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GILLEMÄSTERSKAP I GOLF 2008 
Tisdagen den 2 september samlades en tapper skara Gillebröder på Onsjö Golfklubb 
för att kämpa om titeln GILLEMÄSTARE 2008. 27 bröder hade hörsammat inbjudan, 
varav tyvärr en fick lämna återbud på tävlingsdagens morgon pga ryggbesvär. De 
övriga 26 gav sig förväntansfulla ut på golfbanan med början klockan 13.00. Vi hade 
faktiskt riktig tur med vädret. Solen tittade fram emellanåt, dock kanske ljuset inte nådde 
alla. Banan var i mycket gott skick med greener som ställde till en hel del problem för 
vissa. Detta visade sig inte minst på det 12:e hålet, där flaggplaceringen var riktigt 
utmanande. Det var endast en i hela startfältet, som lyckades att göra par på hålet 
– min blygsamhet förbjuder mig att nämna vem. Alla tycktes trivas ute på banan även 
om resultaten på sina hålla inte var så lysande. Det skall dock påpekas, att startfältet 
skötte sig föredömligt och den långsammaste bollen gick på strax över 4 timmar, vilket 
får anses vara helt OK.

Dagens segrare blev, inte helt oväntat men väl så glädjande, ”junioren” i sammanhanget 
Anders Lundberg som fick ihop 35 poäng – vi gratulerar. Han lovade att till kommande 
år övertala några av sina kompisar att deltaga i tävlingen.
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Bertel Hallberg och hans 
forskargärning

av Bengt O.T.Sjögren

Under en av de första dagarna av min tjänstgöring på Landsarkivet 
i Göteborg kom budet att en av arkivets mest framstående forskare, 
borgmästaren i Linköping, Bertel Hallberg, hade avlidit den 8 januari 
1953. Han omnämndes med aktning av mina äldre arbetskamrater. Se-
nare under våren 1953 meddelade Östergötlands Enskilda Banks nota-
riatavdelning i Linköping, som utsetts att utreda boet, att Hallberg till 
Landsarkivet testamenterat merparten av sina samlingar, baserade på 
ett livslångt intresse för hemstaden Vänersborg och dess omgivning. 
Sedan samlingarna förts till Vänersborgs Museum och där genomgåtts 
av landsantikvarien Nils Ivan Svensson, gjorde landsarkivarien Robert 
Swedlund ett besök i Vänersborg varvid uppdelning skedde mellan 
arkivet, museet och Vänersborgs Högre Allmänna läroverk. Robert 
Swedlund ordnade och förtecknade personligen samlingen som fick 
privatarkivnummer A 204 och benämnts Borgmästare Bertel Hallbergs 
samling, omfattande 13 volymnummer, som nu i ett drygt halvsekel 
varit forskningen till stor glädje och nytta.

Livsresan, släkt och familj

Bertel Ferdinand Hallberg var född den 14 oktober 1886 i det gamla 
Hallbergska huset Kyrkogatan 27 i Vänersborg. Föräldrarna var stads-
kassören Ferdinand Hallberg och hans maka Nicoline Danielsson. De 
hade sammanlagt 8 barn, varav dock två avled i späd ålder, varefter sex 
syskon upplevde vuxen ålder. Den äldste, Anders Hallberg,  blev riks-
banksrevisor i Göteborg och avled 1947. Alla bröderna blev lärjungar 
i Vänersborgs Högre Allmänna läroverk, där Bertel intogs 1896 och 
stannade kvar till sin studentexamen 1904.

Släkten Hallberg har inga gamla anor i Vänersborg. Bertels farfar, An-
ders Hallberg, född 1818 i Halmstad, inflyttade 1840 till Vänersborg 
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som skomakarmästare. Genom sitt gifte med Anna Christina Nyberg, 
som dog ett par månader efter Bertels födelse, blev Anders Hallberg 
ägare av familjefastigheten på Kyrkogatan. Den hade tidigare förvärvats 
av svärfadern, postiljonen Lars Nyberg, som själv var född i Vadsbo i 
norra Västergötland. Under de tre generationer som släkten existerade, 
hann den att producera en kronofogde, en major och en bankdirektör 
samt en stadskassör. I nästa generation framträder en riksbanksrevisor, 
en officer, en borgmästare, en drätselkontorist samt de båda systrar-
na Gunhild, folkskollärare och Elsa slöjdlärarinna i Stockholm. Men 
ingen av dessa fick några egna barn, och därmed fördes inget av det 
genetiska arvet vidare. Bertel Hallberg bildade själv aldrig familj, vil-
ket måhända är förklaringen till att han i stället hann att producera så 
mycken forskning utöver en omfattande verksamhet i Linköping.

Man skulle kunna tro att den unge Bertel Hallberg skulle ha avlagt en 
lysande studentexamen vid sin hemstads läroverk. Men studentbetyget 
är oväntat slätstruket där AB i svensk uppsats jämte samma betyg i 
engelska och franska utgör undantagen. Om orsakerna till de låga be-
tygen är svårt att i efterhand döma. Hallberg var endast 17 år gammal 
vid sin examen. Kanske var han trots allt då liksom sin bäste vän Birger 

Bertel Hallbergs barndomshem, den Hallbergska gården på Kyrkogatan 27 i Väners-
borg. Foto 1910-talet Vänersborgs museum.
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Sjöberg ointresserad av skolarbetet och läsämnena? Han skulle liksom 
den blivande skalden sedan ta en rejäl revansch och utvecklas till en 
skicklig stilist och betydande kulturpersonlighet.

Efter studentexamen blev det juridiska studier i Uppsala, avslutade 
med jur.kand.examen i mars 1909. Därom berättar Hallberg själv i sitt 
manus Domstolsminnen, vars västgöta-dal-del förtjänstfullt utgetts av 
Einar Weiss (VSGÅ 1978) och som ger full rättvisa åt Hallbergs rent 
litterära berättarkonst. Han kunde expressivt skildra människor och si-
tuationer och miljöer med humor, skärpa och ironi och försummade 
inte att skriftfästa många goda anekdoter. Hallberg inledde sin jurist-
bana i Nordals, Sundals och Valbo domsaga som hade sitt kansli för-
lagt till Vänersborg och övergick sedan till Flundre, Väne och Bjärke 
domsaga, vars kansli fanns på villa Vänhem intill Vänersborgs lasarett 
medan tingsstället var i Trollhättan, ”då en by på ett par tusen invånare, 
där ingen människa, allraminst en häradshövding kunde vara bosatt. 
Dit reste man med tåg med byte i Öxnered”. Men redan 1912 flyttade 
Hallberg till Östergötland och Linköping, där han fortsatte att sitta ting 
hos häradshövding Bergh i Vifolka, Valkebo och Gullbergs häradsrätt. 
Och därmed skulle han förbli linköpingsbo för resten av sitt liv, drygt 
fyra decennier. Ganska snart blev han sommarvikarie vid Linköpings 
rådhusrätt, där han sedan fortsatt skulle göra karriär som tf rådman, 
stadssekreterare och ombudsman, tf borgmästare och från 1938 ordi-
narie sådan fram till sin död i sitt 67:e år. Utöver detta tillkom uppdrag 
som krigsdomare vid de militära förbanden, taxeringsnämndsordföran-
de, tillika ordförande i stadens byggnadsnämnd, Linköpings museum, 
Linköpings teater, Östergötlands Enskilda Bank samt Svenska chok-
ladfabriks AB i Ljungsbro. Man kan tycka att allt detta borde ha tagit 
all tillgänglig tid från Bertel Hallberg, men det fanns även utrymme för 
sällskapsliv i SHT, umgänge och först och sist historisk forskning där 
hemstaden Vänersborg alltid var det främsta ämnet.

En av Bertel Hallbergs notariekamrater i Linköping var sedermera 
direktören i Svenska Järnbruksförbundet, med dr Karl Wistrand som 
1962 gav ut sina minnen ”Hört och upplevat”, där han berättar roande 
skildringar från denna för så många jurister efteråt ljusa tid. Han be-
tonar där att Hallberg var hans närmaste kollega, ”oförgätlig i sitt lätt 
satiriska väsen, som skänkte en säregen glans åt varje sällskap, vari 
han deltog”. Sommartid hade man ett fast tillhåll på Rimforsa gästgi-
varegård och kunde göra motorbårsfärder på sjöarna i Kinda Härad. 
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Antagligen var detta upphovet till att Bertel Hallberg tidigt, vid slutet 
av första världskriget, skaffade sig sitt älskade sommarställe Högliden 
i Brokind inom Vårdnäs socken. I sina anvisningar till boutredningen 
talar han varmt om sommarvillan, båten etc. Ännu 1970 fanns villa 
Högliden kvar i familjen, tillhörig Bertel Hallbergs oskiftade dödsbo.

Bertel Hallberg blev aldrig pensionär och kanske hade detta inte passat 
hans mycket verksamma natur, trots alla de kulturella intressen som 
upptog honom jämsides med domstolsarbetet. Den 8 april 1952 gör 
han sitt testamente, antagligen medveten om att tiden höll på att löpa 
ut. Han fördelar sina tillgångar mellan de tre kvarlevande syskonen i 

Bertel Hallberg vid studentexamen 1904. Foto: K & A Vikner, Vänersborg,
Vänersborgs Säners Gille.
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Vänersborg, brodern Kurt och de båda systrarna Gunhild och Elsa. Han 
sörjer för sina båda husföreståndarinnor Gerda Eriksson och hennes 
efterträdare Ester Arvidsson. I sina anvisningar till testamentet skriver 
han ganska rörande om henne ”Ni skall vara mycket snälla vid henne, 
ty det har hon varit emot mig, som har trivts med henne synnerligen väl 
och mycket värderat henne”. Och han förordnar om villa Högliden, om 
motorbåten, nycklar och vart de går eller skall lämnas, om böcker, både 
det egna biblioteket och böcker under inbindning, lånade böcker mm. 
Hans eget bibliotek skall enligt förordnande säljas på Stockholms bok-
auktionskammare. Det bör dock beaktas att provisionen är 33% var-
till kommer fraktkostnad, ”men i Linköping är läskunnigheten dålig” 
och spekulantkretsen ringa. Merparten av hans samlade forskningar 
skall tillfalla Landsarkivet i Göteborg. Men en viss fördelning mellan 
Vänersborgs Museum och Landsarkivet önskas, vilket inledningsvis 
skildrats. Vänersborgs läroverk, där många manliga medlemmar av fa-
miljen Hallberg gått, fick lappsamlingen om studenter vid läroverket 
som sedan skulle komma till rektor Ernst Lundbergs och Nils Sand-
bergs nytta vid deras utgivning av skolans elevmatrikel 1821-1947.

Efter fyra månaders sjukdom där utgången var given, avled alltså 
Bertel Hallberg den 8 januari 1953 i Linköping. Hans stoft fördes till 
hemstaden, där han jordfästes i Vänersborgs krematorium den 15 ja-
nuari 1953 av kyrkoherden em Henning Helén, tidigare komminister 
i Vassända-Naglum. Den solomusik som framfördes var helt väners-
borgsrelaterad, ungdomsvännen Birger Sjöbergs ”Bleka dödens minut” 
och Erik Alvins ”Nattvardsmusik”. Endast familjens medlemmar fick 
närvara och i dödsannonsen utsägs särskilt att ”tid och plats för jord-
fästningen icke kommer att tillkännagivas”. I den Hallbergska famil-
jegraven på Strandkyrkogården i Vänersborg vilar Ferdinand Hallberg, 
stiftare av Vänersborgs Söners Gille, med sin maka och deras barn, sist 
den 1984 avlidna dottern Gunhild. Men inga namn eller data talar för 
kyrkogårdsvandraren om vilka som vilar i graven.

Forskningsgärningen

Redan 1909, för jämnt 100 år sedan, debuterade Bertel Hallberg som 
kulturhistorisk författare. Ragnar Falk som förtecknat Hallbergs tryck-
ta skrifter (VSGÅ 1957) anger en uppsats i Västgöta-Dals tidning 1909 
26/2, benämnd ”Vänersborgs äldsta tidningar och deras redaktörer” 
som den sannolikt allra äldsta uppsatsen av hans hand. Men redan 
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samma år publicerar Hallberg i den ansedda Personhistorisk tidskrift 
en uppsats om ”Kolmodins matrikel”, som vittnar om att han under 
studieåren i Uppsala från 17-åringens släta studentbetyg nått en mog-
nad som man vanligen inte kan vänta hos en 23-åring. Synnerligen 
insiktsfullt behandar han forskningsproblem kring Västgöta nations i 
Uppsala äldre matriklar och värderar dem som källa för framtida per-
sonhistorisk forskning. Hans forskningsfynd skulle omsider komma 
till nytta för Bo V:son Lundqvist, när denne tjugo år senare inledde 
sin mycket värdefulla publicering av Västgöta nations studenter 1595-
1830, ett livslångt arbete, som pågick även under de år Lundqvist var 
läroverksrektor i Vänersborg. Och det är märkligt att veta att det var 
Lundqvist som våren 1953 fick ta emot de delar av Bertel Hallbergs 
testamentsgåva som avhandlade Vänersborgs läroverks äldre elever.

Ragnar Falk redovisar sammanlagt 65 nummer i Hallbergs bibliografi. 
Men eftersom den ovannämnda uppsatsen i Personhistorisk tidskrift 
utelämnats, vågar man räkna med att Hallbergs tryckta skrifter kan 
uppgå till ett sjuttiotal. Redan från början är hans inriktning på Väners-
borg helt klar. Stadens första decennier efter grundandet blev föremål 
för flera studier, men redan 1910 hade han i Västergötlands fornmin-
nesförenings tidskrift publicerat sitt första bidrag till Brättes historia. 
Vänersborgs föregångare fortsatte att fängsla honom, och 1922 sam-
manfattade han sina rön i en separat skrift ”Om Staden Brätte i Väster-
götland, dess uppkomst och undergång”, tryckt i Linköping. Väners-
borgs borgmästare var ett annat ämne som Hallberg gärna behandlade, 
liksom den Vänersborgs första kyrka. Redan 1925 gav han ut nästa 
separatvolym ”Vänersborgs kyrkas död- och begravningsbok 1690-
1697” med anmärkningar och kommentar. Olika yrkesutövare i hem-
staden fick sina särskilda studier, guldsmeder, fältskärer, kopparslagar-
släkten Dafgård, bokbindare. Ett annat specialintresse var icke oväntat 
rättshistoria, belysta både via biografierna över de olika borgmästarna 
och genom olika utgåvor av stadens domböcker i äldre tid. Hans 1934 
i Linköping tryckta biografiska studie över Claudius Kloot, som han 
kallar en svensk rättslärd från 1600-talet, är ännu ett väsentligt bidrag. 
Denna studie är tillägnad Hallbergs företrädare som borgmästare i Lin-
köping, Carl Henrik Ramsay, vars tjänst han övertog utgivningsåret 
som tf  borgmästare innan han 1938 blev ordinarie innehavare av tjäns-
ten. Om Ramsay berättar han i sina Domstolsminnen kostliga anekdo-
ter, t ex om hur Ramsay instämde den dåvarande biskopen Personne 
inför rådhusrätten för bristande gaturenhållning, vilket till sist slutade 



�

med att den då unge notarien Hallberg fick order att ledsaga biskopen 
ut ur borgmästarens ämbetsrum.
Före tillkomsten av Vänersborgs Söners Gilles årsskrift publicerade 
Hallberg i regel sina forskningsresultat i den lokala dagspressen eller 
i egna tryckta volymer. Men från början av utgivningen av Gillets års-
skrift var han en årlig och flitig bidragsgivare fram till sin död. De sista 
åtta åren var han dessutom Gillets förste ålderman, den befattning som 
fadern Ferdinand Hallberg hade innehaft från Gillets bildande.
Några östgötska bidrag finns även förtecknade i Falks bibliografi: om 
Gustaf Odencrantz,  om professor Bernhard Risbergs släkt.

Testamentsgåvan

Sedan Hallbergs forskningsarkiv översänts till Vänersborgs Museum i 
mars 1953 skedde den 9 april samma år en fördelning mellan museet, 
läroverket och landsarkivet i Göteborg. Landsantikvarien Nils Ivan 
Svensson hade redovisat sammanlagt 55 poster varav förmodligen 
drygt hälften tillföll landsarkivet. Viktigast i denna del av samlingen är 
de sex kortlådor som innehåller ett kortregister över Vänersborgs inne-
vånare från stadens grundläggning till modern tid. Det gör självfallet 
inte anspråk på att vara heltäckande men har bedömts så värdefullt att 
man låtit mikrofilma det i landsarkivet. Hallberg hade en prydlig, näs-
tan mikroskopisk handstil, som ofta kräver förstoringsglas eller annan 
förstoring för att kunna läsas. En kortlåda innehåller kortregister över 
rådmän i Brätte och Vänersborg. Dessutom finns avskrifter av borgare-
matriklar, släktanteckningar, fastighetsforskning och några kartor.
Ur den del som tillföll Vänersborgs Museum har Landsarkivet låtit 
göra fotokopior av Hallbergs avskrifter av Vänersborgs rådhusrätts 
domböcker 1645-54 och 1671-74, renskrivna på maskin samt försedda 
med ort-, sak- och personregister, tillsammans  6 band. Från början 
var dessa band avsedda för Landsarkivet men detta ändrades sedan av 
honom till förmån för Vänersborgs Museum. Avskrifterna är gjorda ef-
ter de s.k. domboksrenovationer (avskrifter) som finns i Göta hovrätts 
arkiv, då originaldomböckerna gått förlorade i stadens brand.

Språk och stil

Bertel Hallberg hade en mycket väl utvecklad stilkänsla, förmodligen 
både medfödd och inspirerad av inte bara studierna utan även mycken 
läsning av både svensk och fransk skönlitteratur. Givetvis satte den 
tidens praktiska juridiska uppfostran sin prägel på honom, vilket han 
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berättade roande exempel på i sina Domstolsminnen, föredragna inför 
Linköpings juristklubb. Det dåtida lagspråket var från början normen, 
men en rad praktiska språkexempel visar att den äldre och rimligen 
ganska konservativa generationen domstolsjurister satte sin prägel 
på den unge notarien och rådmannen. Nyare formuleringar avslogs 
obarmhärtigt och kallades ”busspråk”.

Logik i böjningsformer är ett exempel. Man fick inte skriva ”en prövo-
tid, räknat från”, utan det skulle heta räknad från. Och var det pluralis 
skulle det heta räknade. Ordet härad hade samma form i såväl singu-
laris som pluralis. Om man skrev härader, betraktades detta som ”pig-
språk”.  Gamle häradshövding Strandmark på Vänhem i Vänersborg 
avskydde att av advokaterna bli tilltalad med ”ordförande” och svarade 
då: ”Ordförande, tror ni att ni är på bolagsstämma?” Från andra språk 
lånade uttryck var heller inte populära. När Torsten Tegnér för Idrotts-
bladet frågade den gamle borgmästaren Ramsay i Linköping, om han 
ville leva om sitt liv och vilken idrottsgren han i så fall skulle ”gå in 
för” svarade Ramsay på första frågan nej och i den andra ”jag går något 
lite inför med tårna, men annars går jag inte in för i något avseende”.  
Och så fick man lära sig att skilja på förre, före detta och förutvarande. 
Förre användes om personer som ej hade kungl. fullmakt, före detta 
om personer som hade sådan fullmakt och förutvarande om konungens 
tromän såsom landshövdingar, överstar m.fl. Gällde det vilka priser en 
affärsman betingat sig, kom repliken snabbt från borgmästare Ramsay: 
”Snusar han?”  Priser fick endast användas ifråga om snusning eller om 
priser tagna i krig!

Bertel Hallberg blev alltså lyhörd för svenska språkets valörer och mås-
te väl även ha påverkats av den långa vänskapen med Birger Sjöberg. 
Veterligen använde han aldrig sin stilistiska förmåga till egen skönlit-
terär produktion. Men som berättare både muntligt och i skrift kunde 
han låta sin humor, sarkasm och formuleringsförmåga blomma. När 
han berättar om den tidens skrivbiträden flödar hans berättarförmåga, 
som t.ex om den gamle postmästaren som efter helinackordering på 
Långholmen arbetade åt en häradshövding i Linköping. Postmästaren 
beskrivs med stort vildvuxet skägg, röda rinnande ögon och en tidvis 
betydande onykterhet. På det sättet utgör Hallbergs domstolsminnen 
i efterhand en värdefull källa till den tidens domstolsväsende och har 
även uppmärksammats av rättshistoriker.



��

Efter Bertel Hallbergs död har den kände porträttmålaren Helmer MasOlle (1884-
1969) målat honom 1954. Porträttet hänger idag i Linköpings tingsrätt.
Olja på duk, 94 x 82 cm
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Birger Sjöberg och Bertel Hallberg

Birger Sjöberg var född i slutet av 1885 på Kronogatan i Vänersborg, 
Hallberg knappt ett år senare. Det betydde att de hamnade i olika klas-
ser i Vänersborgs läroverk, där Sjöberg inledde sin skoltid 1895 medan 
Hallberg kom in i skolan 1896. För Sjöbergs del blev det fyra ganska 
förödmjukande år i läroverket, som Bertel Hallberg skildrat på följande 
sätt:
 ”Han var en mer än underlig skolelev. Han var fullkomligt ointresserad 
och lade sig icke med något som helst allvar vinn om att lära sig något. 
Han tillbragte lektionerna med att se ut genom fönstret eller med att 
iakttaga lärare och kamrater med deras egenheter, som han hade en 
mycket skarp blick för. På rasterna berättade han hur egendomligt gre-
narna och löven rört sig på träden…”
Birger Sjöberg skulle aldrig, som sin bäste vän Bertel, bli student i Vä-
nersborg. Familjen Sjöberg hade vid sekelskiftet flyttat till Kyrkogatan 
bara ett par hus ifrån det Hallbergska. Men när pojkarna var åtskilda 
började brevväxlingen, och redan innan Hallberg lämnat läroverket 
skriver Sjöberg:
”Du Bertel som nu läser och skall bli en duglig man för boken och som 
dessutom är kvickt anlagd och har ett gott huvud i allt vad sådana här 
improvisationer heter, för dig är det inte svårt att skriva allvarligt, men 
för mig som inte har bokkunskaper varken i det ena eller det andra 
ämnet och som därtill inte har huvud, d.v.s. moraliskt, är det svårt utå 
tusan”.

Men fast vännerna gick skilda vägar höll vänskapen livet ut. I Sjöberg-
samlingen i Göteborgs universitetsbibliotek finns sammanlagt 38 brev 
från Bertel Hallberg till Sjöberg, medan denne varit än flitigare och ef-
terlämnat 47 brev till vännen Bertel. Sjöberg fick uppleva sitt stora ge-
nombrott som diktare men han dog ändå våren 1929 efter ett som han 
själv ansåg misslyckat liv. Den som bidrog mest till hans berömmelse 
var den tidens litteräre smakdomare, professor Fredrik Böök. Han reste 
ner till Helsingborg när Sjöberg begravdes på den vackra och högtbe-
lägna Donationskyrkogården där. Vid graven stod Bertel Hallberg och 
hälsade den döde vännen från deras barndoms stad. Den tidiga majda-
gen bjöd på solsken och fågelsång som Böök berättar i ett brev till sin 
hustru. Epilogen skedde i januari 1953 i Vänersborgs krematorium, då 
Bertel Hallberg jordfästes till tonerna av Sjöbergs ”Ja, du kommer till 
slut, bleka dödens minut”.



��

För Birger Sjöberg var misslyckandet i läroverket en stämpel som ald-
rig gick ur. Hade Bertel Hallbergs släta studentbetyg en motsvarande 
bakgrund?

Vår egen korta tid

Ännu efter ett drygt halvsekel är det svårt att göra ett rätt bokslut över 
Bertel Hallbergs liv. Hans rika begåvning och de uttryck den tog sig 
inom vitt skilda sfärer går knappast att samla i en formel. Det är gi-
vetvis ovetenskapligt att fråga sig hur hans liv skulle ha gestaltat sig 
om han valt lärdomsbanan och som historiker på heltid kunnat pro-
ducera större och än mera avgörande arbeten. Mot bakgrunden av en 
lång och väl genomförd ämbetsmannakarriär inom domstolsväsendet 
måste man än mera beundra allt vad Bertel Hallberg hann med ifråga 
om forskning och publicering beträffande Vänersborg och dess omgiv-
ningar. Allt kan ses som en livslång kärlek till hemstaden och allt vad 
den betytt för honom.

När Bertel Hallberg i två omgångar 1949-50 berättade sina domstols-
minnen inför Linköpings juristklubb, avslutade han med den retoriska 
frågan om någon år 2000 kommer att tala om domstolens ledamöter? 
Han svarar själv vemodigt med citatet: ”Snart i mörkret slockna vi som 
flyktigt tända bloss”.

Än djupare har skalden Gunnar Mascoll Silfverstolpe tolkat samma 
tankar i sin kantat till Uppsala universitets 450-årsjubileum 1927. De 
orden som avslutar Bertel Hallbergs domstolsminnen får även vara vårt 
avsked från denne rikt begåvade man:

”Det förflutna följer med oss, och mot dagarna som randas
bära vi de gångna seklen och vår egen korta tid.
Var vi vandra, var vi verka, skola våra lungor andas
döda viljors heta strävan, döda hjärtans tappra strid”.
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Bengt.O.T. Sjögren f. 1932, student i Vänersborg 1952,
arkivarie emeritus v Landsarkivet i Göteborg.
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 Claes-Göran Anderssons 
orkesterminnen

berättade för Hasse Andersen

Min far kom 1931 från Grinstad till Vänersborg och arbetade under 
många år som tapetsör i Hagborgs Möbelaffär, innan han 1953 startade 
egen rörelse, Gunnars Tapetserarverkstad. Hans tapetsörlokal låg inne 
på gården vid Vallgatan 25. Efter att ha slutat folkskolan 1951 började 
jag på Tele. En arbetskamrat från Dals Lerdal hade ett gammalt trum-
set som jag fick överta 1953. Samtidigt som min pappa startade eget 
slutade jag på Tele och började som tapetsörlärling hos honom. Att det 
blev trummor berodde på att jag tyckte om rytmen. Öva på trummor i 

Det lilla storbandet ”The Terrier´s Fox” Claes-Göran Andersson på trummor och 
Sven Johansson på dragspel.
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en lägenhet var ju inte att tänka på. Som tur var fanns min pappas ta-
petsörlokal. Trumsetet stod i lokalen täckt av ett skynke. När arbetsda-
gen var till ända började jag öva. Lokalens läge gjorde att ingen stördes 
av trummorna. Sven Åkerfelt, som spelade trummor precis som sin far 
och bror, visade mig en del. Han uppmanade mig att lyssna mycket på 
andra trumslagare för att på den vägen lära mig.

År 1953 debuterade jag som trumslagare i en orkester. En kamrat till 
mig, Sven Johansson, som spelade dragspel och jag bildade en duo. 
Vi kallade oss ”The Terrier´s Fox” och lanserade oss som ett litet stor-
band, ett ettrigt litet storband. Vår debut ägde rum i Brasmerud. Jag 
hade fått låna en trehjulig paketcykel med flaket fram där jag lastade 
mina trummor. Sven tog dragspelet på sin cykel och så bar det iväg mot 
Brasmerud.

Efter, som vi uppfattade det, den tumultartade succén som dansorkes-
ter, lastades cyklarna och så bar det av i natten mot Vänersborg igen. 
Gaget för oss båda bestod av var sin slips med motivet ”lättklädd flicka 
lutad mot en kokospalm”. Gaget var skattefritt. Ett antagligen preskri-
berat skattebrott vid det här laget.

”Birdland” Vänersborgs eget jazzpalats
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Gunnars Tapetserarverkstad ”döptes” om till Birdland av oss jazzfan-
taster. Namnet tog vi från jazzklubben Birdland i New York, uppkallad 
efter den legendariske altsaxofonisten Charlie Parker.

Ralfs Trio bildades. Trion bestod av Ralf Olsson piano, Stig Andersson 
saxofon och jag själv på trummor. Vi långtidshyrde ett piano till Bird-
land av Carolussons Musik, sedermera Gillbergs Musik och samlings-
plats för alla jazzälskare, på Sundsgatan. Vi inredde Birdland genom 
att tillverka en liten scen. Affischerna på väggarna stod Lundins Radio 
för. Det var den tidens sponsring. När vi övade kom ”jazzdiggarna” 
och lyssnade. En trogen lyssnare var gillebrodern Gunnar Skoogh som 

Birdlands eget husband ”Ralph´s Trio” Ralph Ohlsson på piano, Stig Andersson på 
saxofon och Claes-Göran Andersson på trummor.



��

bodde granne med Birdland. En gång hoppade Gunnar in som basist 
vid en skuttspelning i Trollhättan. Repertoaren var starkt jazzinfluerad 
och föll ungdomsföreningar i smaken. Genom föreningarna fick vi 
spelningar när de hade sina fester. Jag tyckte att de hade mycket god 
smak. Vi gjorde stor succé i Åmål och Mellerud.

Stig Anderssons saxofon av märket Selmer, saxofonernas Rolls Royce, 
ägs och spelas numera på av Hector Bingert. För några år sedan när 

”The Musical Boys” Norra Björkes svängigaste band, Sten Söderkvist på klarinett, 
Claes-Göran Andersson på trummor, Harry Johansson på bas och Curt Johansson på 
dragspel.
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Hector var i området frågade Stig honom vad han trodde att en Selmer 
kunde vara värd, precis som i Antikrundan. Hector blev eld och lågor 
och ville genast köpa den. Efter en kort diskussion samtyckte Stig till 
försäljning.

Mitt första jobb i en ”ren” dansorkester var i ”Musical Boys” från Nor-
ra Björke. Saxofonisten Sten Söderkvist kontaktade mig och undrade 
om jag ville vara med i orkestern som bestod av Kurt Johansson från 
Norra Björke på dragspel, Sten Söderkvist saxofon, Henry Johansson 
bas och jag på trummor. Henry jobbade hos K J Kolonialvarulager på 
Vassbotten, som levererade varor till handlarna. Henry var ägare till en 
grå Volvo PV36 ”Carioca” 1935. 
(Med ett nypris på 8.500 kr var Cariocan en dyr bil och Volvo lyckades 
inte sälja de sista vagnarna, i en serie om 500 stycken, förrän 1938.) 
Henry hade köpt den begagnad. Ratten i Cariocan såg ut som en stor 
fläskkorv. Vi mobbade Henry och sa att han var den ende i Sverige som 
styrde med en fläskkorv. När vi skulle åka till spelningarna lastades 
basen och trummorna på taket och så bar det iväg. Vår repertoar bestod 
mest av standardlåtar.

Efter en tid blev jag tillfrågad av Kurt Svanström, som jag kände från 
den tid jag jobbade på Tele, om jag ville vara med i Tore Perssons or-
kester. Orkestern som bestod av sex man med Tore på saxofon, Kurt 
Svanström altsaxofon, Leif ”Bopparn” Andersson trumpet, Lars-Olof 
Persson piano, Frank Lewin bas och jag själv på trummor. Tore, pappa 
till Tillbjörn, var en seriös och duktig musiker. Han köpte något som 
kallades för B-arrangemang. De var färdigskrivna och färdigtryckta 

Volvo PV36 Carioca
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och underlättade om man inte hade någon i orkestern som kunde skriva 
arrangemang. Vi anlitades mest i Vänersborg på Folkets Park eller på 
Folkets Hus. Hade vi spelningar utanför kommunen t.ex i Lilla Edet så 
beställde vi en dubbeltaxi från Bryggum som körde oss till spelplatsen 
och som kom och hämtade oss efter spelningen.

I mitten på 1950-talet fanns det flera orkestrar i Vänersborg. En mycket 
uppskattad orkester var Ingvar Vikgren orkester. Repertoaren bestod 
av populära låtar. Besättningen, en trio, bestod av gitarr, bas, klarinett 
och saxofon, där blåsaren dubblerade. Frank Apell,känd från Bay City 
Stompers, var den mest framträdande. Frank är även känd av bandy-
entusiaster. I början av 2000-talet stod han för underhållningen vid de 
matcher IFK spelade. 

Frank Apells ”Bay City Stompers”, med Apell själv, som vanligt, på klarinett.
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År 1955 beslöt Frank Lewin och jag att starta en egen orkester. Vi be-
stämde oss för en pianolös kvintett, eftersom de pianon som fanns i 
folkparker och på festplatser ofta var ostämda och i dåligt skick. 
(Bengt Hallberg berättade i en radiointervju, att han vid ett tillfälle, när 
han skulle spela dansmusik med sin orkester, frågade parkförestånda-
ren hur pianot var så svarade denne att det var lite lågt. Han menade att 
det var för lågt stämt. När han kom tillbaks efter att ha varit och fikat 
fick han se att de höjt pianot genom att baxa upp det på fyra tegelste-
nar!) Vår kvintett bestod av Leif ”Bopparn” Andersson trumpet, Hugo 
Hallberg klarinett och saxofon, Bengt Sörbom trombon, Frank Lewin 
bas och jag själv på trummor. 

Var pianot på spelplatsen i gott skick hade vi Hugo som även var en 
duktig pianist. Hugo som var duktig på att skriva stod för en del ar-
rangemang. Eftersom vi inte köpte några B-arrangemang, tack vare 
Hugo, så blev utgifterna inte så stora och vi kunde kvittera ut den ast-
ronomiska summan av 60 kr per person och kväll.

Hugo kom senare att arbeta som lärare vid musikskolan i Vänersborg. 
Musikskolans mest kände jazzelev är Torbjörn Gulz som efter sin exa-

Frank Lewins välklädda och välfriserade kvintett. Från vänster: Leif ”Bopparn” 
Andersson, Claes-Göran Andersson, Frank Lewin, Bengt Sörbom och Hugo Hallberg.
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men från Chalmers i Göteborg började på Musikaliska Akademien i 
Stockholm. Torbjörn är en av Sveriges duktigaste jazzpianister och in-
går sedan flera år i Jonas Kullhammars kvartett. Det har även givits ut 
flera jazzskivor i Torbjörns namn. Alla har fått strålande recensioner. 
Musikskolan bildade en jazzorkester, som fick namnet Akir, där Tor-
björn spelade saxofon och Hugo piano.

Vi ville helst spela jazz, men danspubliken ville ha de senaste popu-
lärmelodierna t.ex. ”Den ena röd den andra vit”, ”Vildandens sång”, 
”Högt uppe på berget” och ”Mjölnarens Irene”. Populärmelodin ge-
nomleds och sedan kunde vi spela fyra, fem jazzlåtar innan publiken 
krävde en ny populärlåt, sedan ytterligare fyra, fem jazzlåtar, och så 
höll det på.
På 50-talet var det gott om dansorkestrar. Det verkade som hela Sve-
rige dansade flera gånger i veckan. Det fanns mer än 250 folkparker, 
ungefär 700 folketshusföreningar, en massa festplatser och bygdegår-
dar. Alla hade det gemensamt att ordna dans.

Folkparkerna stod till stor del för kulturen i små och medelstora städer. 

Frank Lewins ”Eminent Five Quartet”. Frank Lewin på dragspel, Claes-Göran 
Andersson på trummor, Rolf Gillberg på trumpet och Göran Lewin på bas.
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Det gavs operetter, teaterföreställningar, revyer och artistframträdan-
den.Varje vecka hade folkparkerna en artist eller orkester som upp-
trädde. De mest kända och populära operetterna och musikalerna under 
50-talet i folkparkerna var ”Annie Get Your Gun”, ”Oklahoma”, ”Vita 
Hästen”, ”Läderlappen”, ”Tiggarstudenten” och ”Fågelhandlaren”.

Det fina med folkparkerna var att de inte enbart vände sig till ungdo-
marna när det gällde dans. Även den mogna delen av befolkningen fick 
sitt behov tillgodosett. Här på Dalaborgsparken fanns Polketten där det 
spelades ”gammaldans” eller mogendans som man säger idag. För den 
”mogna” musiken svarade ”Pentens Kapell”. Kapellet bestod av fiol 
och dragspel och var mycket uppskattat av mogenheten. Penten var 
synskadad och eskorterades till och från Dalaborgsparken av sin fru.

År 1956 blev vi engagerade för hela säsongen på Dalaborgsparken. 
Vi började på Valborg och spelade två, tre gånger i veckan tills parken 
stängde på hösten i samband med oktobermarknaden. När det var ar-
tistframträdande spelade vi före och efter uppträdandet. Vid teaterföre-
ställningar och musikaler spelade vi i pauserna. Vid dessa tillfällen var 
gaget inte lika högt eftersom, sade parkledningen, vi inte spelade lika 
mycket som under en vanlig danskväll. Att vi satt och väntade en hel 
kväll tog man ingen notis om. Själv hade jag ibland spelningar mitt i 
veckan på Vänerskolan, eller på Dövskolan som vi sade. Baltzar Apell 
violonist, pappa till Frank, spelade fiol, en dragspelare och jag spelade 
för eleverna som skulle lära sig dansa wienervals. Då gällde det att hårt 
markera takten så att eleverna kunde känna vibrationerna i golvet.

Trollhättan hade många dansorkestrar. De mest kända orkestrarna var 
Lill-Magnus, Eides och Johnny Öhrbergs. De lockade över flera av våra 
vänersborgsmusiker. Leif ”Bopparn” försvann till Lill-Magnus och 
Hugo Hallberg till Johnny Öhrbergs. Frank Lewins kvintett blev till en 
kvartett. Franks bror Göran blev basist, Frank själv dragspelare, Rolf 
Gillberg tog över ”Bopparns” plats och jag själv spelade trummor.

År 1957 skulle Johnny Öhrberg i Trollhättan bilda en ny orkester. Säga 
vad man vill om trollhättebor men sinne för kvalitet finns i massor. 
Johnny Öhrbergs sextett bestod av trollhättebon Johnny på trumpet 
samt fem vänerborgare! Vänersborgarna var Jan Andersson bas, Jan 
”Limpa” Larsson på trombon, Hugo Hallberg klarinett och saxofon, 
Rolf Gillberg bastrumpet och jag själv på trummor. Repertoaren var 
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starkt jazzinfluerad och det svängde rejält. Vi var mycket populära och 
hade massor av spelningar. Gaget ökade i takt med populariteten men 
Johnny hade filosofin att om gaget ökade kunde vi engagera ytterligare 
musiker. 
Så av våra förhoppningar i orkestern om att få högre ersättning blev 
intet. Efter ett par år så var Johnny Öhrbergs sextett en oktett plus voka-
list. Jag sa att vi förmodligen skulle vara ett storband inom den närmsta 
framtiden.

På 60-talet märkte man att tiderna förändrades vad gällde danspubli-
kens smak. Efterfrågan på jazzinfluerade dansorkestrar minskade för 
att ersättas av band med rockinslag. Mycket elgitarr och många deci-
bel. Folkparkerna intogs undan för undan av ”nya tidens” dansband. 
Orkestrarna vars repertoar till största delen bestod av jazzinfluerade 
standardmelodier flyttade in på dansrestaurangerna med en repertoar 
kraftigt utökad med schlagermelodier. Man kan säga att det var vid 
denna tid som vår tids så populära dansmusik uppstod.

 Johnny Öbergs ”Vänersborgsorkester”. Från vänster: Jan Andersson, Jan Larsson, 
Claes-Göran Andersson, Hugo Hallberg, Rolf Gillberg samt Johnny Öhrberg med 
trumpet.
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Åren 1965-1972 var jag musiker på heltid i Töta Henrikssons orkester 
från Lidköping. I den orkestern ingick under en viss tid ytterligare en 
vänersborgare, Ivan Eliasson, tenorsaxofon. Vi reste mycket och länge. 
Det blev många mil i bil uppe i Norrland. Det var ganska ansträngande 
att tillbringa så mycket tid att resa till och från spelningarna.

Efter sju år var jag tillbaka i Vänersborg och började i Rolph-Lennarts 
orkester. Rolph spelade dragspel, Eide Carlsson tenorsaxofon. Eide 
hade under 50- och 60-talet en mycket populär orkester i Trollhättan. 
Bas spelade Per Johansen. Vi spelade en del i Dalsland och vid flera 
tillfällen var vi månadsorkester på Hotell Dahlia. Det innebar spelning-
ar två kvällar i veckan. Jag spelade tre år i orkestern.
På 70-talet var allt så ”demokratiskt”. Orkestrarna var ofta bröder och 
systrar. Banden hette Bröderna Almgrens, Bröderna Svenssons, Brö-
derna Brothers, Brudarna Brides o.s.v. Vi ville inte vara sämre så vi 
kallade oss Brorsans i den orkestern som jag spelade med i åren 1976-
1992. Mitt längsta engagemang i en orkester. Vi var en kvartett som 
spelade ”gamla fina standards”. Tommy Lindström spelade ”liggande 

Rolph-Lennarts glada orkester. från vänster: Rolph-Lennart Andreasson, Eidar 
Carlsson, Claaes-Göran Andersson och Per Johansen.
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dragspel” precis som jazzlegenden Art van Damme. Det såg ut som en 
synt. Morgan Svantesson spelade tenorsaxofon och Bosse Thunberg 
bas.

Vi hade många spelningar på föreningsfester och vår standardrepertoar 
var mycket populär. Det var mogendans som gällde eller styrdans som 
det heter numera när de dansande håller i varandra. En av gästerna, 
på en fest som anordnats av Segelsällskapet i Vänersborg i undervå-
ningen på Koppargrillen var f.d Miss Universums, Margareta Arwids-
sons syster, som tillfälligt var hemma från USA. Hon kom fram och sa 
glädjestrålande:”Å, Claes-Göran vad roligt att höra Dig spela igen. Du 
spelar precis samma låtar som för 20 år sedan” Dagen därefter började 
vi öva in en ny repertoar.

Brorsans glada brödraskap. Sittande från vänster: Bosse Thunberg och Tommy Lind-
ström. Stående från vänster: Claes-Göran Andersson och Morgan Svantesson
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Många undrar över hur dansorkestrarna kunde ha så smaklösa scenklä-
der jämfört med 50-talets ganska eleganta byxor och kavaj. Det hela 
får skyllas taxeringsmyndigheterna, som utfärdade reglerna så att om 
kläderna skulle vara avdragsgilla skulle de väcka sådant uppseende, att 
man inte kunde ha dem för privat bruk.

Nu för tiden får jag ofta frågan, vad gäller dansmusik, om den inte var 
bättre förr. Jag brukar svara:” Jag vill inte säga att det var bättre förr, 
men det är mycket sämre nu”. 

Hasse Andersen, född 1940.
Vänersborgare sedan 1971.
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Birger och TorstenWassenius – 
två bröder från Vänersborg i 

frihetstidens Sverige
av Peter Johansson

Det är inte utan fog man kan påstå att den epok som brukar kallas 
frihetstiden, en tid mellan två kungliga envälden, kan betraktas 
som den period då mycket av det moderna Sverige föddes. När den 
krackelerade svenska stormakten slutligen faller med sin konung den 
mörka novembernatten 1718 vid Fredrikstens fästning ömsar tiden skinn. 
Ständerväldet med samhällsnyttan som evangelium kommer att råda 
under ett halvt sekel - en samhällsnytta som kommer att resultera i en 
anslående uppslagsrikedom där många av det föregående århundradets 
vetenskapliga upptäckter skulle utvecklas och prövas. Vetenskapliga 
akademier grundas och den svenska naturvetenskapen kommer att nå 
världsrykte – ett rykte som skulle ge landet lagrar att vila på under lång 
tid framöver. Med en gynnad vetenskap skönjer man också en tilltagande 
sekularisering av samhället – ett samhälle där nu också medelklassen 
på ett helt annat sätt än tidigare träder in på scenen. Borgerskap och 
ämbetsmän får ett allt större inflytande i detta nya Sverige där lycka 
och framgång här på jorden blev ett mål som konkurrerade med kyrkans 
löfte om belöning eller straffdom i evigheten.

När bröderna Wassenius historia tar sin början var det dock ännu svensk 
stormaktstid och skulle så vara ytterligare ett par, tre decennier. Det 
var de nära nog ständiga krigens och den tunga barockens tid och när 
som helst kunde fiendens styrkor dra in och skövla stad och landsbygd. 
Kungen hette Karl XI och hade just räddat de nyligen erövrade danska 
och norska landskapen från att återtagas av den danske monarkens 
styrkor. Vänersborg hade dock fått betala hårt för segern. År 1676, under 
den så kallade Gyldenlövefejden, hade hela staden intagits av fienden 
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och därefter bränts i grund. Även landsbygden hade härjats och de mest 
makabra berättelser om de danska härjningarna skulle i generationer 
leva kvar i folks minne.

På gården Mankärr i Vassända socken, cirka 6 kilometer väster om 
Vänersborg, levde vid denna tid ryttaren Jonas Börjesson (1648-1737) 
och dennes hustru Märta Torstensdotter. Jonas var karolin av den gamla 
stammen och gården hade enligt uppgift tilldelats Jonas Börjesson av 
kung Karl XI som belöning för trogen tjänst under det Skånska kriget mot 
Danmark på 1670-talet. Jonas, som även kom att tjäna under Karl XII:s 
befäl, nämns efter gården i vissa handlingar som Jonas Manquer (Jonas 
på Mankärr) – om man inte skall se den franska betydelsen av ”manquer” 
vilket betyder ”miss” eller ”bom” som väl är ett föga smickrande namn 
på en soldat. Här på den enkla ryttargården föddes i slutet av 1600-
talet de två bröderna, Birger och Torsten Jonasson, två bröder som 
med det senare antagna namnet Wassenius skulle göra sig ett rykte i 
1700-talets Sverige. Inom naturvetenskapen, samhällsvetenskapen och 
teologin skulle de göra sina namn kända för såväl den lärda världen som 
allmogens bredare lager. 

Den släkt Birger och Torsten föddes i hade djupa rötter i Vänersborgstrakten. 
Farfadern Börje var av allt att döma en av de så kallade Edsbönder vilka 
körde stångjärnslass mellan Vänersborg och Åkersström. Det skall inte 
hållas för osannolikt att denne Börje också levde på gården Mankärr 
då det i Väne härads dombok för år 1654 omtalas just en ”Börge” på 
Mankärr. I samma dombok sex år senare omtalas hur Mankärr med 
flera kringliggande gårdar blivit ”av vårt svenska krigsfolk alldeles 
utgästade och endblottade”. Farbrodern, Segol Börjesson, var en 
välkänd handlare i Vänersborg där han satt bland stadens äldste. Mest 
känd blev han kanske då han i samband med den danska ockupationen 
under Gyldenlövefejden 1676 tvingades vakta den av fiendestyrkorna 
rövade boskapen. Under flera år därefter kom han att tvingas bära det 
försmädliga öknamnet ”Ko-Segol”. Även på moderns sida hade släkten 
verkat i trakten i generationer. Morfars far var Sveno Jonae (d. 1661) 
vilken var kyrkoherde i Vänersborgs moderstad Brätte såväl som i den 
år 1644 grundade staden Vänersborg. 

Släktnamnet Wassenius, ibland skrivet Vassenius, är hämtat från 
hemsocknen Vassända. Den förste i familjen som antog detta namn 
var Birgers och Torstens morfars bror Johan Wassenius (1620-1692) 
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vilken gjorde karriär som assessor vid hovrätten i Åbo och som 1688 
adlades med namnet Lagermark, varvid han för andra gången bytte 
efternamn.

Birger Wassenuis - astronomen

Birger Wassenius, som föddes på Mankärr 26 september 1687, erhöll sina 
första bokliga studier i Vänersborgs skola där han på grund av familjens 
medellöshet kvarhölls över tiden. Att skolan i födelsestaden hade stora 
brister vittnar ett flertal uppgifter om. Tidvis sågs undervisningen så 
undermålig att föräldrar inte fann det mödan värt att sända barnen dit. 
Om man får tro något av beskrivningarna av skolan och dess lärarkår 
från det sena 1600-talet förstår man att det nog helt och hållet berodde 
på elevens egen förmåga om man skulle komma vidare till någon högre 
grad av utbildning. Vid tiden då Birger började skolan, på 1690-talet, 
hade Vänersborg fått sitt första riktiga skolhus, som då låg i det nordöstra 
hörnet av nuvarande Plantaget. Tidigare hade undervisningen bedrivits 
i provisoriska lokaler, ofta i något rum som uthyrts i ett privathem. 
Den nya skolbyggnaden var naturligtvis synnerligen enkel, försedd 
med torvtak och bestående av en våning med vind. Förutom skolsal 
inrymde byggnaden bostad för rektor samt gård med fähus. Vad gäller 
utrustning för undervisningen saknades detta i stort sett helt och hållet. 
Ett syneprotokoll från 1715 omtalar, förutom bänkar, kateder, två bord 
och en ljuskrona, endast två räknetavlor.

När det gällde skolmästaren, även kallad rektor, och övriga lärare eller 
”kollegor” så kom dessa under i stort sett hela 16-1700-talen att hämtas ur 
det andliga ståndet. Den bild som bevarats av dessa lärares insatser på det 
pedagogiska planet är väl inte att beteckna som direkt imponerande. Nu 
skall man naturligtvis ha i åtanke att det ofta är negativ kritik som fastnar 
i folks minne och olika former av anmälningar eller klagomål som blivit 
kvar i det historiska källmaterialet. För att bara nämna några pedagoger 
kan man ta rektor Andreas Gothander som drog på sig föräldrarnas 
klagomål då han ”illa behandlade barnen”. Vi har Nicolas Barck som 
man ogillade för att han efter predikan gick på staden iförd värja och 
uppsatt hår – kanske något av en ”sprätt”? Så har vi Erik Tengman, som 
var lärare till Birger Wassenius. Tengman betraktades som ”alldeles 
okunnig” samtidigt som han långa tider uteblev från undervisningen 
då han var i konflikt med stadens rådman. Vid elevernas examen 1701 
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gick det dock bättre än väntat varför man kunde notera att Tengman ”ej 
varit så oflitig, som man skyllat honom för”.

Först i februari 1703 skrevs Wassenius in i trivialskolan i Skara där 
han efter fyra år flyttades till gymnasiet. Han skall tidigt ha visat stor 
talang i sina studier och det enda hindret som kan ha legat i vägen för 
en akademisk karriär var föräldrarnas fattigdom, där de strävade som 
enkla bönder på Mankärr. Förmodligen var det hans styvkusin, före detta 
rektorn vid trivialskolan i Skara Jacob Wennergren (1655-1727), som 
tillsköt medel så att Birger Wassenius kunde fullfölja sina studier. När 
Birger dessutom visade färdighet i att undervisa yngre elever stöddes 
han även av biskopen med såväl böcker som kontanta medel.

Efter nio års studier i Skara flyttades Birger Wassenius sommaren 1712 
till Uppsala Universitet där matematik och fysik blev hans huvudämnen. 
Vid sidan av sina studier kom han även här att tjäna som privatlärare, 
dels för studentkamrater samt för en faderlös kusin i Roslagen. Redan 
året efter ankomsten till Uppsala kom Birger Wassenius i kontakt med 
astronomiprofessor Petrus Elvius (1660-1718) och fick genom denne 
återuppväckt ett intresse som fängslat honom redan under barndomen 
– astronomi. Eftersom man vid denna tid inte undervisade i astronomi 
vid landets gymnasier hade intresset fått vila under åren i Skara. Hur 
Birgers intresse hade väckts är okänt men sina första studier gjorde han 
säkert på egen hand under stjärnklara nätter hemma på Mankärr. 

Med stöd av Elvius, vilken visserligen saknade större astronomisk 
observationserfarenhet, kom Wassenius att allt mer fördjupa sig i de 
matematiska och astronomiska studierna. Universitetet led emellertid 
stor brist på instrument, därav Elvius brist på just observationserfarenhet. 
Under fritiden tillverkade därför Wassenius för egen hand en 
himmelsglob, urverk av trä och av älghorn, en kvadrant samt barometrar. 
Med hjälp av barometrarna började Wassenius göra dagliga observationer 
av väderleken, något han fortfor med under återstoden av sitt liv. Just 
barometrarna vann en sådan popularitet att de gav Wassenius en inte 
obetydlig inkomst då han tillverkade dem i stort antal för försäljning.

Efter att 1716 till fakulteten ha inlämnat rapport över uträkningar 
för månförmörkelser publicerade Wassenius året därpå en så kallad 
exercitie- eller övningsdisputation – ”De planeta Venere”, om planeten 
Venus gång under solen. Disputationen dedicerades till Christopher 
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Träsnitt ur Birger Wassenius ”De planeta Venere” – exercitiedisputationen 
i Uppsala år 1716 rörande planeten Venus gång under solen.
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Polhem och Emanuel Swedenborg men tillägnades fadern och Wassenius 
skriver: ”Minom Högtährade Käre Fader Jonas Manquer Til sonlig 
tacksamhets åminne/ för all den faderliga försorg och omvårdnad/ 
han uti sin stora fattigdom för mig i min barndom haft hafver. Thes 
lydigste Son”. Genom disputationen blev Wassenius kunskaper inom 
astronomin kända i en vidare krets och han kom snart att anlitas som en 
av landets få auktoriteter på området. Tack vare kontakter förmedlade 
av akademibibliotekarien, sedermera ärkebiskopen, Erik Benzelius d.y. 
(1675-1743) kom Wassenius med sitt nyvunna rykte att anlitas som 
privatlärare i matematik och geometri hos adelsfamiljerna Bonde och 
Lillie. Benzelius lät nu också Wassenius få låna den astronomiska tuben, 
som vanligtvis förvarades på universitetsbiblioteket, samt en omfattande 
brevbok med skrivelser rörande de aktuella vetenskaperna.

Gradual- eller doktorsavhandlingen, ”De Caussis Tempestatum” (om 
vindarnas orsaker), presenterade Wassenius 1722 och i avhandlingens slut 
finns en särskild gratulationsskrivelse på hebreiska, författad av Birgers 
nyligen prästvigde bror Torsten. Samma år utnämndes Birger Wassenius 
till magister samt invaldes i den nybildade Vetenskapssocieteten 
i Uppsala. Nu beställde han nya glas från England för att kunna 
tillverka sig en egen tub i syfte att mer fritt fortsätta sina astronomiska 
observationer. När tuben stod klar var den ett imponerande instrument 
som mätte närmare sex meter. Vad gäller försörjningen tryggades den nu 
för fyra år framåt då Wassenius erhöll det så kallade Piperska stipendiet, 
samtidigt som han fortsatte att tjäna som privatlärare. 

Wassenius hade uppfattat att han hade universitetskanslerns löfte om 
en tjänst vid akademin. När detta inte infriades och när intäkterna 
från stipendiet upphörde, år 1726, flyttade Birger Wassenius hem till 
föräldrarna på Mankärr. Det syns märkligt och närmast oförklarligt att 
han inte gjorde karriär vid universitetet där han med tanke på meriterna 
kunde ha gått en lysande framtid till mötes. Väntan i föräldrahemmet 
skulle emellertid inte bli lång utan redan året därpå kallades han av 
biskop Jacob Benzelius (1683-1747) – Erik Benzelius bror - till Göteborg 
där han gavs en lektorstjänst vid gymnasiet. År 1731 befordrades han 
till rektor. Eleverna vid gymnasiet fick i Wassenius en framstående 
lärare vilken, utom sina tidigare nämnda ämnen, nu också undervisade 
i lantmäteri. De astronomiska observationerna kom han huvudsakligen 
att utföra från Otterhälleberget eller från Lilla Otterhällan. 
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Den största upptäckten under sin vetenskapliga karriär kom Wassenius 
att göra i samband med den totala solförmörkelsen 2 maj 1733. Från 
Vetenskapssocieteten i Uppsala utgick påbud till landets kyrkoherdar 
och matematiklektorer att särskilt observera förmörkelsen. Oavsett 
uppmaningen eller ej var det en självklarhet för Wassenius att vara 
beredd denna dag. Tillsammans med några kollegor studerade Wassenius 
förmörkelsen från övre rummet på Skansen Kronan då han observerade 
ett fenomen – de så kallade solproteburanserna. Han sände rapport om 
iakttagelsen till vetenskapssocieteterna i Uppsala och London. I det 
senare fallet publicerades upptäckten i Philosophical Transactions 1735. 
Tyvärr skulle hans upptäckt inte få berättigad uppmärksamhet förrän 
drygt hundra år senare då samma fenomen noterades vid solförmörkelsen 
i juli 1842. Kort efter sin observation skrev Wassenius själv om den 
märkliga tilldragelsen i Skansen Kronan; ” Jag hade thet nöijet, at vid 
Götheborg uti Castellet Cronan, med en 21 fot lång tub, temeligen vel se 
bemälta Atmosphaeram [månens] på alla håll, sedan solen vardt aldeles 
betäckt; och blef varse uti henne några liusare fleckar, såsom moln eller 
bloss; och i synnerhet på then Sudvestra sidon, litet ut från Månens 
rette omkrets, en större, än the andra, sammansatt likasom af 3 på sned 
sammanlagda rödachtiga molntappar. Jag lemnade enom androm, som 
var mykit Skarpsynt, till tuben tillträde: Men som han icke strax fick 
Månan uti sichtet, skyndade jag mig, och fan lika som tilförena, och än 
tydeligare, både Atmosphaeram och berörda fleckar, utan att befahra 
något orichtigt af ögat eller glasen. Tenkte altså se efter Mercurius…….. 
Men i thet samma jag efter honom sökte, sköt Solennes stråle, såsom en 

Birger Wassenius egenhändiga teckning av solförmörkelsen 2 maj 1733 där han i en 
detalj visar solens proteburanser – ett fenomen som Wassenius då trodde utgick från 
månen och icke, som senare forskning skulle visa, från solen.
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Almanackan för Skaras horisont visande uppslaget för maj månad 1733 där den totala 
solförmörkelsen 2 maj förutspås. Birger Wassenius skriver: ”Solennes stora Förmörkelse 
then 2, mot afton, påminner Thig att Then Högste Styrer hela werldena, och låter både 
Sol och Måna gå så rett nu, i sina lopp, som Fordomdags”.
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Raquete eller blixt, mig i ögat, att jag måste ther med afstå, och vara nögd 
med thet jag med förundran hade åskådat.” Av Wassenius beskrivning 
att döma så tycks han ha uppfattat proteburanserna som utgående icke 
från solen utan från månen.

I de almanackor Birger Wassenius vid denna tid skrev för Skara horisont, 
varom mera nedan, förutspådde han för året 1733 på sekunden den 
kommande solförmörkelsen. I almanackan fanns även en särskild 
artikel om förmörkelsen där han också framhöll att de som trodde en 
förmörkelse av detta slag skulle förebåda olyckor och annat elände 
inte var annat än okunniga. För att ytterligare uppmärksamma denna 
sällsamma händelse dristade sig Wassenius till att nedteckna följande 
poetiska rader:

”När rika Solens sken för fattig Måna brister,
Hon blifver svart som beck och all sin fägring mister:
Ty lär, min vän, en ting utaf den gamla Måna,
At man ej yfvas bör af thet man måste låna.” 

Vid tiden för den stora upptäckten började Wassenius ställning vid 
gymnasiet i Göteborg att svikta. Av okända anledningar uppstod 
samarbetsproblem med kollegor och han fick allt svårare att behålla 
sin auktoritet. Vid sidan av den ordinarie undervisningen erbjöd Birger 
Wassenius privatlektioner till vilka eleverna inte anslöt i den utsträckning 
han hoppats. Han valde därför, efter några års hopplös kamp, att lämna 
den akademiska världen och slog sig från 1742 ned på föräldragården 
Mankärr vilken han inlöst efter faderns död 1737. Det formella avskedet 
från gymnasiet kom emellertid först 1751 då Wassenius avgick med 
bibehållande av halv lön, en form av avgångsvederlag eller ”fallskärm” 
om man så vill. Hans önskan om avsked med professors titel kunde 
emellertid inte beviljas.  

Utöver de astronomiska studierna kom Wassenius att ta sig an problemet 
kring ”vattenminskningen” i haven. Att det rörde sig om en sedan 
isavsmältningen fortgående landhöjning var då ännu inte klarlagt och 
debatten fördes om det var så att landet höjdes eller om vattnet sjönk 
undan. Wassenius kom att intressera sig för problemet redan 1714 
under en vistelse i Roslagen. Tillsammans med vännen, sedermera 
astronomiprofessor, Anders Celsius (1701-1744) kom han att utföra ett 
flertal vattenmätningar och brevväxla i frågan. Wassenius mätningar kom 
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också att utsträcka sig till Västkusten samt till Vänern där han gjorde en 
serie mätningar av vattnets stigande och fallande i sjön. Resultaten från 
60 år av mätningar i Vänern kom att publiceras i Vetenskapssocietetens 
i Uppsala handlingar liksom i Svenska Mercurius år 1758. Han hade nu 
inte gjort dessa mätningar ensam under alla år utan haft stöd av vänner i 
trakten. En som med största sannolikhet bidragit här var brodern Torsten. 
Tron att vattnet i haven sjönk diskuterades, som nämnts, flitigt under 
denna tid och användes bland annat i historieskrivningen för att visa på 
landets utbredning i äldre tider. Ett kraftfullt motstånd till teorin kom 
bland annat att riktas från delar av prästerskapet vilka menade att den 
stred mot bibelns lära. 

Det av Wassenius arbeten som kom att få störst spridning bland 
allmänheten var tveklöst hans almanackor. Under inte mindre än 25 år 
gav han ut sina almanackor, 1724 - 1727 till Vänersborgs horisont och 
1728 – 1748 till Skaras horisont. Det är inte omöjligt att Wassenius 
här samverkade med sin kollega Anders Celsius som också han utgav 
almanackor med början 1728. Inspirationen kan ha kommit från den 
tidigare läraren Petrus Elvius som också han var almanacksutgivare. 
Genom almanackorna, som kostade ”två styver”, kunde Wassenius 
sprida sitt arbete till verkligt breda folklager. Om upplagornas storlek 
finns inte annat känt än att 8 000 exemplar tryckets enbart för export till 
Norge. Förutom själva kalenderdelen innehöll Wassenius almanackor 
uppgifter om årets marknadsdagar, omräkningstabeller för mynt samt ett 
antal olika uppsatser. Genom dessa uppsatser, vilka behandlade ämnena 
meteorologi, astronomi och agronomi kom hans tankar och arbeten att 
nå en bredare läsekrets än någonsin tidigare. 

Som brukligt var vid denna tid var även väderförutsägelser införda i 
kalenderdelen. När det gällde väderförutsägelserna kom den gamla 
spådomskonsten att vara synnerligen seglivad och fram till 1869 
trycktes dessa förutsägelser i landets almanackor. Vad man egentligen 
gjorde var att anlita den så kallade metoniska måncykeln där man 
rutinmässigt förde in den väderlek som varit 19 år tidigare. Att få denna 
typ av långtidsprognoser var uppenbarligen populärt hos läsarna även 
om tillförlitligheten knappast kunde stå på en sådan nivå att de ägde 
praktiskt värde. Förmodligen såg Wassenius själv dessa brister liksom 
senare även Vetenskapsakademien som mot bättre vetande på grund 
av läsarnas efterfrågan fortsatte att trycka väderförutsägelserna sedan 
de fått privilegium på utgivningen av almanackor år 1747. I sin första 
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Birger Wassenius almanacka från Vänersborgs horisont år 1727. Detta var den sista 
från hemstadens horisont. Året därpå skulle almanackan utkomma från horisonten i 
stiftsstaden Skara.
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almanacka till Vänersborgs horisont 1724 varnade Birger Wassenius 
för de äldre väderspådomar som grundade sig på oriktiga astrologiska 
beräkningar. Orsaken var, enligt Wassenius, istället att söka i solens 
och jordens relation till varandra. Årstidsväxlingarna var här ganska 
lätta att förklara men svårare blev det att finna svar på varför det 
också var årliga variationer i vädret. Under alla år publicerades dock 
väderförutsägelser i Wassenius almanackor. Huruvida dessa slog in eller 
inte gick ganska omärkt förbi undantagandes ett stort rabalder då han till 
en viss dag i maj förutspått våldsam åskstorm på grund av planeterna 
Jupiters och Mars ställning. Prognosen hade skapat stor oro bland 
västgötabönderna och frågan togs till och med upp till kritisk diskussion 
på Vetenskapsakademien. Det var också Akademien som 1748 satte stopp 
för Wassenius almanackor genom nämnda privilegium. 

Även om Wassenius redan i början av 1740-talet drog sig tillbaka till 
föräldragården Mankärr kom han att så gott som dagligen fortsätta 
sina observationer och experiment vid sidan av lantbrukssysslorna. 
Som tidigare nämnts rörde det sig bland annat om vattenmätningar och 
väderobservationer. Även om de ”långtidsprognoser” som trycktes i 
almanackorna knappast kunde ses som tillförlitliga skall Wassenius 
ha imponerat på allmogen i hemtrakten med sina kortare prognoser 
byggda på barometeravläsningar. Det skall till och med ha gått så långt 
att han av vissa sågs som något av en väderprofet eller trollkarl. Det 
kanske mest anmärkningsvärda när det gäller det forskningsarbete som 
bedrevs på hemorten var nog ändå hans uppförande av ett observatorium 
på Mankärr. En stark muntlig tradition i bygden vill förlägga platsen 
för observatoriet till en liten åkerholme ett kort stycke väster om 
manbyggnaden på Mankärr. Inget är känt om konstruktionen på detta 
observatorium men en anteckning i Wassenius bouppteckning ger en 
fingervisning. Bland inventarierna finns noterat, förutom ett flertal 
”matematiska instrumenter” i mässing, ”nödiga glas till en 24 fots lång 
tub” – alltså en stjärnkikare av närmare sju meters längd. Om det rör 
sig om den tidigare nämnda sexmeterstuben som byggts om eller om 
bouppteckningsmannen skrivit fel är osagt.

Birger Wassenius beskrivs till sin karaktär som enkel, klar och grundlig 
i sitt arbete, varmt religiös samt ”snygg och ärbar, utan att bry sig om 
modet som han föraktade”. Humöret var jämnt, inte sällan muntert, 
undantagandes tider då han drabbades av en melankoli vilken han 
försökte avhjälpa genom religiösa studier. Under goda stunder skall han 
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ha varit ”angenäm i umgänge, glad och skämtsam”. Wassenius flitiga 
läsning av bibeln och annan religiös litteratur var en självklar del i hans 
naturforskning – ty den som studerade skapelsen måste ju även känna 
Skaparen. 

Han var liten till växten och gick med en något framåtlutad gång. Till 
hälsan tycks han ha varit klen under stor del av livet då han led av 
matthet, yrsel, ringar för ögonen och andra krämpor. Att han detta till 
trots uppnådde en förhållandevis hög ålder ansågs bero på en sträng och 
reglerad diet samt ett flitigt motionerande med långa promenader. Dessa 
promenader företogs inte sällan i sällskap med någon som han kunde 
diskutera sina arbeten med. Förutom de fysiska krämporna skall han 
ha lidit av en så svår mörkrädsla att han ofta under studieåren valde att 
ha någon kamrat eller lärjunge att dela rum med.    

Birger Wassenius var gift två gånger. Sitt första äktenskap ingick han 
1734 med Charlotta Borg, dotter till en överinspektor vid sjötullen i 
Norrköping. Makarna fick tillsammans fyra barn. Efter första hustruns 
död gifte Birger Wassenius om sig med Ebba Regina Spaak (1710-
1795), dotter till postmästaren och tullnären i Uddevalla. Äktenskapet 
var barnlöst.

Efter ett långt dagsverke i naturvetenskapens tjänst avled Birger 
Wassenius av ”ålderdom” den 11 januari 1771 på sitt kära Mankärr i 
sitt 84:e levnadsår.

Torsten Wassenius - den gode herden

Birger Wassenius yngre bror Torsten föddes på gården Mankärr 1692. 
Tillsammans med brodern antog Torsten familjenamnet Wassenius efter 
hemsocknen Vassända. Trots att han kom från ett förhållandevis enkelt 
hem med begränsade ekonomiska resurser ombesörjde föräldrarna, 
ryttaren Jonas Börjesson och Märta Torstensdotter, att även Torsten, 
liksom tidigare Birger, fick en akademisk utbildning. 

Om Torsten Wassenius första studieår är inget känt. Troligen genomgicks 
Vänersborgs skola varpå förmodligen följde gymnasiestudier i Skara. 
Säkert är i varje fall att han studerade i Uppsala 1716 och blev prästvigd 
fyra år senare. Samma år, 1720, tjänstgjorde han som predikant på Öjared 
i Floda hos landshövdingen och generalmajoren Georg Reinhold Patkull 
(1656-1723). 
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Tiden på Öjared blev inte lång då Torsten Wassenius redan 1721 erhöll 
en komministertjänst i sin födelsesocken Vassända. Av allt att döma fick 
tillsättningen ske i hast då företrädaren Kilian Sundersbergius avsattes 
efter mångåriga och svåra strider med sina överordnade. Villkoret för 
Wassenius tjänst skall ha varit att han skulle ta Sundersbergius dotter 
Brita till hustru. Dock skulle han inte behöva bo i samma hus som 
Sundersbergius, vilket man får förmoda borde ha varit en nödvändig 
eftergift med tanke på den presumtive svärfaderns temperament. 

Torsten Wassenius tillträdde sin tjänst och fick bosätta sig på Svenäckers 
gård i Naglums socken vilken var ”capellanboställe” för Vassända 
pastorat - enligt uppgift ett av de bästa hemmanen i området. Hur det nu 
än var med löftet om att äkta företrädarens dotter så kom detta aldrig att 
infrias. Under fyra år förblev Wassenius ungkarl tills han den 1 december 
1725 gifte sig med Catharina Almqvist. 

Att man valt rätt herde för Vassända då Torsten Wassenius tillsattes lär de 
flesta nog kunna vara överens om. Efter turbulenta år med Sundersbergius 
fick nu församlingen en osedvanligt plikttrogen, nitisk och lärd herde. 
Under de 43 år Wassenius tjänstgjorde skall han endast ha uteblivit från 
gudstjänsten vid tre söndagar då han förhindrades av kraftiga snöfall. 
Han skall ha författat 2 400 predikningar, genomläst bibeln 52 gånger 
samt rest inte mindre än 6 400 mil inom pastoratet. 

Torsten Wassenius var en mycket engagerad teolog vilket märks av ett 
flertal publicerade skrifter. Det första arbetet som utkom var ”Den Store 
Herrans Dag, För Guds barn Ljuflig och Frögdefull; Men För alla 
Ogudagtiga Faselig och Förskräcklig” vilket trycktes i Skara 1733 och 
sedan utgavs i flera upplagor långt in på 1800-talet. Boken grundade sig 
på ett flertal predikningar som Torsten Wassenius hållit och där temat 
varit ”Den yttersta Domen”. Själv hade han först inte föreställt sig 
materialet i bokform men stärktes i tanken efter stöd från flera vänner 
och då inte minst brodern Birger. I mars 1732 granskades manuskriptet 
av biskop Jacob Benzelius vilken kunde intyga att Wassenius ord skulle 
komma att bli ”alla gudfrugtiga till mycken tröst, och alla hårdnackade 
syndare till allvarsam påminnelse om en försiktig vandel”.  

Sju år senare, hösten 1740, utkom i Skara Torsten Wassenius andra 
teologiska arbete, ”Sianitiskt Dunderslag eller Thet andra Budet i 
Herrans lag Som på Sinai berg, under förskreckeligt dunder, grufvelig 
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Titelbladet till originalutgåvan av Torsten Wassenius ”Den Store Herrans 
Dag” år 1733 – en flitigt läst och brukad skrift vilken skulle komma ut i ett 
flertal upplagor, långt in på 1800-talet.
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ljungeld och skarpt basunaljud, med besynnerlig hotelse utgafs Allom 
säkrom Syndarom til trogen varning ifrån svordom och Guds namns 
missbruk velment förtelt”. Skriften går till strid mot det förfall Torsten 
Wassenius såg i sina medmänniskors språkbruk där de allt oftare nyttjade 
sin tunga till att åkalla Satan eller missbruka Guds namn i stället för 
att prisa Herren. Wassenius menade att folk knappt hann ur sängen på 
morgonen innan Satan åkallades och Herrens namn smädades. Särskilt 
illa var det då folk kom samman på arbeten, krogar eller vid marknader. 
Även vid utgivandet av denna skrift tycks det vara brodern Birger som 
sporrar och stödjer Torsten Wassenius. Birger skriver nu förordet där 
han manar till köp och läsning av boken för att vända syndare till den 
rätta vägen. Om så skedde skulle det i sig vara ersättning för författarens 
möda samt för de kostnader Birger och bokhandlare Georg Lange i Skara 
haft för att publicera materialet. Av allt att döma tycks alltså Birger 
själv ha gått in med pekuniärt stöd för att möjliggöra publiceringen av 
broderns skrift. 

Bland Torsten Wassenius predikningar är det två som gått till trycket. 
Genom Vassända församling gick den livligt frekventerade Edsvägen. 
Längs denna väg, mellan lastageplatsen Korseberg vid Vassbottenviken 
till Åkersström nedan Trollhättefallen, fraktades under 1500-1700-talen 
stora mängder gods. Främst rörde det sig om skeppslaster med järn 
och skogsprodukter som här med hästforor fick föras landvägen förbi 
vattenfallen vid Rånnum och Trollhättan.  Transporterna längs Edsvägen 
satte ofta både manskap och hästar på prov varför det inte var sällan som 
körkarlarna, de så kallade Edsbönderna, nyttjade allehanda svordomar 
och kraftuttryck. Det var inte för inte vägen i folkmun kallades ”Gnyet”. 
Att på detta sätt åkalla Satan och till och med arbeta på söndagen i 
stället för att besöka kyrkan såg Torsten Wassenius som en av de värsta 
av synder varför han författade en ”Predikan öfver 2:dra budet mot 
Edsböndernas gräsliga svärjande”.  Samma tema finner vi ju även i 
”Sianitiskt Dunderslag”. 

Hundraårsminnet av det stora jordafallet vid Åkersström, en av de 
största naturkatastroferna i landets historia där 85 personer förolyckades, 
är ämne för Wassenius andra tryckta predikan. Predikan, som hölls 
7 oktober 1748, på dagen hundra år efter katastrofen ger en bild av 
olyckans omfattning samtidigt som den beprisar detta Guds verk och 
straff. Wassenius nämner att hans egen farfar, järnköraren Börje, var 
ögonvittne till händelsen. I en skrivelse från Birger Wassenius till 
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borgmästare Jonas Wollin i Mariestad omtalas att bröderna Wassenius 
far Jonas Börjesson Manquer dessutom skulle ha fötts just den aktuella 
dagen och timmen för jordafallet. I Birgers skrivelse skymtar tankar om 
att det inte skall vara osagt att jordafallet kan ha varit ett Herrens straff 
för de många svordomar som uttalats vid lastageplatsen Åkersström. 
Torsten Wassenius ser det som en plikt för efterföljande generationer att 
minnas detta Herrens verk för att påminnas om Guds kraft. Enligt flera 
vittnesmål skulle det strax innan jordskredet ha hörts en kraftig smäll, 
som av åska. Torsten Wassenius såg detta som ett tecken på att ”den 
allsvåldige Guden här med gav sin lösen att nu var tiden kommen att hans 
vredes straff skulle utbrista. Nu var hans båge spänd. Nu hade han lagt 
det dödeliga skott uppå. Nu voro hans pilar tillredde att förderfva”.  

Förutom de teologiska skrifterna har Torsten Wassenius också efterlämnat 
arbeten av ett mer världsligt slag, arbeten som tyder på ett stort intresse 
för bygden, befolkningen och dess historia. Under en lång följd av år, 
från 1720, noterade Wassenius märkvärdiga händelser som tilldrog sig 
i Vassända församling. Vad som fäste prästmannens uppmärksamhet var 
inte sällan människor som levat till ovanligt hög ålder såsom exempelvis 
Anders Andersson som en gång gått i Brätte skola och avled vid 97 års 
ålder 1724 eller klockaren Osmund Nilsson som blev 90 år och som vid 
89 års ålder hade stått brudgum. Olika naturfenomen såsom kraftiga 
åskväder, översvämningar, ras och jordbävningar noterades liksom 
missväxt eller särskilt goda skördeår. Vassända kyrkas ålder sökte utrönas 
där tjocka murar och fynd av en järnåldersgrav i koret togs som intäkt 
för platsens långa historia. Besynnerliga vrängda gäddskinn som 1734 
påträffats i en katsa vid Lockered fångade också Wassenius intresse 
och han ville inte döma om det var en bekräftelse på sägnen att ”Satan 
sina Påskekärringar med ormar och gäddor trakterar”. Wassenius lyfte 
även fram fysiska egenheter hos församlingsborna som den ledbrutne 
gossen Nils Nilsson på Hede vars armar och ben var så förvridna att 
benpiporna stack ut eller om fru Margaretha Styltenhielm på Rudet som 
i december 1739 avled i barnsäng och dagen efter sin död framfödde 
ett dödfött flickebarn. Utdrag av den uppmärksamme Wassenius 
anteckningar om de märkvärdiga händelserna kom att publiceras i 
Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar hösten 1765.

Med sin mångåriga och noggrant förda befolkningsstatistik för 
Vassända församling under 40 år, perioden 1721-1761, får Wassenius 
ses som en pionjär. Som församlingspräst ålåg det Wassenius att föra 



��

kyrkböcker över födda, döda och vigda i församlingen. Så långt skilde 
sig Wassenius inte från några andra präster. Hans pionjärinsats låg i att 
med kyrkböckerna som underlag upprätta en befolkningsstatistik där 
man med ett flerårigt perspektiv kunde studera förändringar i antalet 
födda, vigda och döda. 

När Wassenius varit församlingspräst i 25 år, 1746, sände han ett 
befolkningsstatistiskt underlag till biskopen i Skara, Daniel Juslenius 
(1676-1752). Utan Wassenius vetskap sände senare biskopen materialet till 
”högre ort” varefter det publicerades i Kungliga Vetenskapsakademiens 
handlingar 1747. Wassenius förhoppning var att kunna upprepa sin insats 
25 år senare och därmed presentera en 50-årig befolkningsstatistik. Dock 
kände han ”krafterna taga af” varför han nöjde sig med ytterligare 15 
år och han kunde därmed publicera en statistik för 40 år i akademiens 
handlingar hösten 1762. 

I statistiken presenterades uppgifter om födda fördelade på kön, 
dödfödda, tvillingfödslar och födda utom äktenskapet. Bland annat 
noterade Wassenius i det senare fallet att antalet utomäktenskapliga 
födslar nära tredubblats sedan pliktpallen avskaffades. Som reservation 
tillägger han; ”Dock är visst, at en del af de här födda blifvit aflade i 
andra Församlingar”. I övrigt visar statistiken antalet döda fördelade 
på femårsperioder med de avlidna grupperade efter kön, ålder och 
civilstånd. Därtill finns uppgifter om dödsorsaker där de vanligaste 
uppges vara ”Barne-sjukdomar”, ”ålderdom och bräcklighet”, ”Bröst-
sjuka och Lung-sot” samt ”Hetsig feber eller Brännesjuka”. Bland 
de mer ovanliga orsakerna till att församlingsborna lämnat jordelivet 
uppger Wassenius ”Slagne till döds af en qvarn”, ”sjelfspilling”, ”Lidit 
döds-straff” eller ”en Hustru, som af en Tupps eller Hanes huggande i 
högra knäet bereddes til at komma härifrån”. Att barnadödligheten var 
hög framkommer av det faktum att av de 2 194 personer som föddes 
under de 40 åren så avled 963 före tio års ålder medan 310 nådde 70 
år eller däröver.

Wassenius kunde konstatera att han var herde över en ovanligt folkrik 
församling med drygt 2 100 själar. Det höga antalet förklarade han 
med den goda näring man hade av den så kallade Edskörseln med järn 
och skogsprodukter mellan Vassända och Åkersström. Det nyanlagda 
Kållerö järnbruk i Väne Ryr var även det en viktig utkomst med över 
200 anställda. 
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Del av Torsten Wassenius tabellverk över befolkningen i Vassända socken under 40 
år, publicerad i Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar hösten 1762.
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Befolkningsstatistiken över Vassända skall ses som en del i före-
gångsarbetet till ett riksomfattande tabellverk. Vid sidan av Wassenius 
material insändes statistiska uppgifter från en handfull församlingar 
till Vetenskapsakademien. Orsaken torde vara den vädjan om 
befolkningsstatistiska uppgifter som akademiens sekreterare Pehr 
Elvius publicerade i akademiens handlingar 1744 – ett initiativ som 
först kommit från Birger Wassenius gynnare biskop Erik Benzelius. 
Först 1756 inrättas Statistiska tabellkommissionen, senare Statistiska 
Centralbyrån, som skulle samordna uppgifter från hela landet. Sverige 
är härmed unikt då man kan uppvisa befolkningsstatistik som går 
längre tillbaka än i något annat land. Grundförutsättningen till att detta 
möjliggjordes låg i 1686 års lag rörande prästerskapets skyldighet om 
kyrkobokföring.

Som den nitiske herde Torsten Wassenius var föll han på sin post. På 
morgonen den 5 oktober 1764 avled han, 72 år gammal, i sin vagn på 
väg till kyrkan. Han hade då tjänat sin församling i 43 år.

Torsten och Birger Wassenius hade förmånen att under en lång följd av 
år bo och verka i varandras närhet. Som framgått av ovanstående delade 
de båda bröderna intresse för varandras verksamhetsfält. Torsten skall 
troget ha följt Birgers arbete där han bistod med väderobservationer, 
barometeravläsningar och vattenmätningar i Vänern. Att han ägde 
egen barometer framkommer också av bouppteckningen där en sådan, 
tillsammans med en termometer, finns upptagen bland prästgårdens 
inventarium. Den varmt religiöse Birger fick skriva förord till Torstens 
teologiska verk ”Sianitiskt Dunderslag” och stödde och uppmuntrade 
broderns bokutgivning. När bröderna Wassenius ville finna en förklaring 
på och utröna mysterierna i den värld och det universum som omgav 
dem gjorde de det utifrån olika angreppspunkter – teologin och 
naturvetenskapen. Det tycks dock inte ha rått någon konflikt mellan dem 
i dessa frågor utan tvärt om tycktes de ha hyst stor respekt för varandra. 
Även om man gick mot ett mer sekulariserat samhälle under 1700-talet 
var såväl Torsten som Birger överens om att det var Skaparens verk 
man studerade. Hur långt människan än kom med de naturvetenskapliga 
forskningsrönen skulle allt ändå inte kunna förklaras förrän tiden var 
inne för Den Store Herrans dag.

I dag vilar de båda bröderna Wassenius i omärkta gravar invid ruinen 
av Vassända kyrka.
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Peter Johansson, född i Vänersborg 1963. 
Chef för Kulturlagret-Vänersborgs museum.
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Vi går till parken

av Bengt Carlén

I gott sällskap med falukorven, polkagrisen, smörgåsbordet och andra 
ursvenska företeelser intar den svenska folkparken en unik ställning i 
världen - den är helt enkelt en institution som bara förekommer i Sverige. 
Parken för vänersborgarna, det är Dalaborgsparken.

Undantaget som bekräftar regeln hittar vi i de svensktalande bygderna i 
Finland där det på några platser faktiskt också finns folkparker. Men för 
övrigt letar vi förgäves efter andra undantag  när vi reser ut i världen. 

Den äldsta folkparken i Sverige, parken i Malmö, firade 1990 sin 100-
årsdag. Det dröjde till 1926 innan Vänersborg fick sin Folkets Park 
även om själva parkplatsen använts för liknande ändamål under längre 
tid. Redan 1904 fanns där en liten festplats som kallades för Karlsberg.  
Marken tillhörde makarna Carl Fredrik och Carolina Kindbom som 
båda hyste sympatier för den framväxande arbetarrörelsen. År 1910 
testamenterade de därför markområdet till Vänersborgs arbetarekommun 
med tanken att området skulle kunna användas för olika sammankomster 
och1926 bildades den andelsförening som allt sedan dess drivit parken. 
Stora ägare är LO och socialdemokratiska partiet men även många 
privatpersoner äger andelar i parken.
 
En park för folket

Ursprungligen fanns det två anledningar till att folkparkerna eta-
blerades. Den ena var helt enkelt behovet av en plats att samlas på för 
mötesverksamhet, Första maj-firande osv, den andra var att skapa ett 
alternativ till den s.k. finkulturen. En park för folket, de breda massorna, 
skulle utgöra ett alternativ till teatrar, konserthus och andra lokaler som 
det inte kändes naturligt för arbetarklassen att söka sig till. Det skulle 
dock inte dröja så värst lång tid innan folkparkerna stod för det kanske 
största kulturutbudet i konkurrens med ”finkulturens boningar”. Teater, 
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revyer, operetter, ja t.o.m. opera har förekommit på Dalaborgsparkens 
program under åren. Teaterutbudet började dock flackas ut under 50-talet 
och varför det blev så berättade Eric Andersson, känd vänersborgare 
och ett med parken under många år, vid en intervju några år innan han 
gick bort.

n Det var helt enkelt så att skådespelarna började få det bättre och 
t.o.m. fick betald semester. Därigenom blev det allt svårare att få hit 
teatersällskap under sommaren då alla ville vara lediga men tidigare, 
då det kunde vara ekonomiskt knapert för skådespelarna, tog de vara 
på alla tillfällen de fick att försörja sig. Det förekom också att de 
sålde pennor och andra småsaker som ett sätt att dryga ut de magra 
inkomsterna, mindes Eric. 

Ideellt arbete

Eric Andersson, infödd vänersborgare och föreningsmänniska ut i 
fingerspetsarna, var nestorn bland alla de ”folkparksgubbar” som under 
parkens drygt 75-åriga historia kommit och gått. Einar Lindhé skall 
heller inte förglömmas med 25 år som ordförande under åren 1931-1956. 
I mer än 40 år la Eric ner oräkneliga timmar på sin kära park för det 
förhåller sig nämligen så sedan 
urminnes tider att allt eget 
arbete är ideellt och oavlönat. 
Under tider när verksamheten 
givit plus har också vinsterna 
investerats i förbättringar och 
nya satsningar, det utgör också 
en av grundtankarna bakom 
Folkets Park-institutionen. Eric 
pekade ut 40- och 50-talet som 
perioder då parkteatern ofta var 
fylld till bristningsgränsen. 
Fullt hus innebar uppemot 
1200 personer; 646 sittande och 
sådär 500 stående.

Einar Lindhé, ordförande 1931-56.
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De flesta var trevliga

Otaliga var artisterna som Eric kom i kontakt med. De allra flesta 
sympatiska bekantskaper medan enstaka förmågor inte riktigt klarade 
av att tackla framgångarna på rätt sätt.  Bland namn som fladdrar förbi 
finns naturligtvis Snoddas, ett underhållningsfenomen och naturbarn 
från det tidiga 50. Sven-Ingvars finns också med i minneskavalkaden. 
Eric mindes dem från de tidiga åren - de startade 1956 - då de fick in 
både sig själva och utrustningen i en Volvo Duett. Senare behövdes 
betydligt större fordon. 

På Eldfesten 1951 var Inga-May Högsell och Erik Boström de största 
namnen.
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Det fanns också tider då det arrangerades boxning i parken; inte 
regelrätta matcher utan mera av uppvisning. Ingemar Johansson tog en 
gång med sig tungviktaren Gunnar Nilsson från Göteborg och boxades 
några ronder. Senare, när Ingemar blivit världsmästare, var det aktuellt 
att engagera honom på nytt men då hade hans ersättningsanspråk vuxit 
betydligt och Eric och de andra ”folkparksgubbarna” fick tacka nej till 
”Ingo”.  Floyd Pattersson, Ingemars överman 1960 och 1961, har också 
gästat parken. 

-- Men när han fick höra att han fick avstå från en del av gaget till bl.a. 
nöjesskatt surnade han till och vägrade gå ut på scenen. Han tyckte att 
vi kunde stå för de utgifterna men det gjorde vi inte. Till slut lugnade 
han ner sig och gick ut och boxades, säger Eric som för övrigt minns 
Floyd som en sympatisk person. 

Det fanns en tid när 
parken var en given plats 
för boxning.
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Lokal talangskola

Alla som uppträtt i parken har inte nått kändisskap på riksnivå men 
har ändå betytt mycket för det lokala nöjeslivet. På 40-talet drog 
”Ungdomsparaden” under ledning av Egon och Kay Freij stor publik. År 
1944 hette pristagarna Kerstin Ström, Gunnel Tidstrand-Nygren, Inga-
May Högzell/Hjalmar Thunberg och Inge Lindberg. Gunnel Tidstrand-
Nygren gick sedan till operan i Stockholm, Inga-May Högzell, senare 
Holmlund, fortsatte bland annat tillsammans med Vargön-bördige Erik 
Boström att sjunga runt om i västsverige. 

”Fivemens” var namnet på en lokal musikgrupp som var aktiv under 
åren 1946-52. Genombrottet kom på ”De okändas revy” i Göteborg, 
minns pensionerade bankdirektören Karl-Erik Andersson som till slut 
tvingades välja Sparbanken före musiken.

n Själv sjöng jag och agerade conferecier, minns Karl-Erik. Övriga i 
orkestern var bröderna John (sång) och Evert Johansson (sång och 
gitarr), Kjell Olsson (gitarr) och Elov Grandin (dragspel). Evert 
Johansson kallade sig senare Evert Kroons och spelade in ett flertal 
grammofonskivor. 

Pristagarna i Ungdomsparaden 1944. Fr.v. Inge Lindberg, Kerstin Ström, Gunnel 
Tidstrand-Nygren samt Hjalmar Thunberg och Inga-May Högzell som sjöng duett. 
Ateljé Mira stod för fotograferingen.
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Alla gick till parken

Karl-Erik Andersson berättar att en lördagkväll i parken med lokala 
förmågor som ”Fivemens” lätt drog 1000 personer. 

n Det var så på den tiden. Hade man inget annat för sig så gick man 
givetvis till parken. Det fanns ju inte så mycket annat i nöjesväg 
som konkurrerade. 

Repertoaren, den bestod av svängig cowboy-musik, låtar som Povel 
Ramels ”Johanssons Boggie-Woggie-vals”, ja över huvud taget musik 
som det svängde om. Pojkarna bokades framför allt genom Folkparkernas 
artistförmedling men även genom Vilhelm Malmström som väl först och 
främst är ihågkommen som juvelerare i Vänersborg.

Parkstyrelsen 1976. Fr.v. Assar Lissborg, Ingvar Olsson, Eric Andersson, 
Carl Kristianssen och Ingemar Oscarsson. 



�0

Gösta Wennberg är det många som minns; först i grupper som 
Young Swingers Allehanda och ”Fyra glada kurrar”, senare genom 
Vänerborgsparaden; en mönstring av lokala förmågor och emellanåt 
en språngbräda för unga talanger. Vänerborgsparaden arrangerades 
tillsammans med ELA, Gösta Wennberg var conferencier och publiken 
var den enväldige domaren i de olika åldersklasserna. 

Mer dansmusik

Under 60- och 70-talet förändrades utbudet i riktning mot mer 
dansmusik och mindre uppträdanden. Torsdagar och lördagar innebar 
bra besökssiffror.

n Ibland roade jag mig med att gå ut på parkeringen och se efter var 
bilarna kom ifrån. Eftersom länsbokstäverna fortfarande var i bruk 
var det lätt att se att det fanns gott om värmlänningar, skaraborgare 
och bohuslänningar bland besökarna, mindes Eric Andersson som 
av inte bara en utan ett flertal artister fick höra att Dalaborgsparken 
är Sveriges vackraste folkpark.

Bengt Carlén är född 1947 och bosatt i Vänersborg 
sedan 1950. Efter studentexamen 1969 anställdes han 
vid länsstyrelsen. Hans intresse för motorfordon och 
journalistik fick honom att 1992 lämna länsstyrelsen 
och i stället satsa på en karriär som frilansskribent. 
Förutom kontinuerlig medverkan i ett flertal inhemska 
och utländska motortidningar har han även gett ut ett 
antal böcker; bl. a. boken om Vänersborgs Lastbils-
central som gavs ut till centralens 50-årsjubileum 1994. 
Ledamot i Gillets årsskriftsnämnd.
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Från Vänersborgsjuniorernas 
hornmusikkår till 

Missionskyrkans Musikkår.

av Anders Stöök

Vänersborg har ambitionen att bli Sveriges mesta och gärna bästa musik-
kommun och 2009 har utsetts till kommunens musikår. Olika ensembler 
visas i den fina almanackan som alla Vänersborgshushåll begåvats med 
i år.  För oktober månad finns Missionskyrkans Musikkår anno 2008 
fotograferad på kyrktrappan en solig höstdag. 

Jag har blivit ombedd att skriva en artikel för Gillets årsbok om någon 
verksamhet i Missionskyrkan och har valt att skriva om musikkåren, 
som jag tillhört sedan 1958, då jag kom till stan från Vadsbo härad i 
norra Skaraborg. Jag är, efter mer än 50 år i kåren, den nu aktive som 
varit med längst och jag är alltså den mest ”urblåste”.
Mycket finns i våra arkiv om musikkåren genom åren från starten 1942 
och jag ska saxa ut en del som jag tycker är värt att notera. Först vill 
jag ta fram en liten dikt som jag skrev i samband med musikkårens 50 
års jubileum och som belyser hur orkestern kom till.

Mässing och trä eller varför kom inte Ester.

Året var nittonhundraförtiotvå
Hadar, Fränne, Widell och Hilmer hitta på
Här ska startas en blåsorkester
Kom nu Åke, Karl-Erik och Ester
Kom och blås i bucklig lur
Här ska spelas – mest i dur
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Hör dessa ord beskriver fakta
Det dröjde ej länge förrän orkestern så sakta
Smög sig in på världsalltets scen
Det rycker i mungipor spritter i ben
Folk vet inte först om dom ska skratta eller gråta
Dock – övning ger färdighet. HÖR så ska det låta

Orkestern strör flitigt toner i staden
Den kommer i parad ena efter andra raden
Klarinetter, flöjter, basar och saxar
Trumpeter och horn det är ingen som kraxar
Ett instrument tycks man ej kunna bestämma
Hur lång det ska vara – kan man fingrarna klämma

Och åren marscherar så snabbt genom tiden
Orkestern nu sliter på femte uniformssviden
Än finns det luft det finns arbete på tegen
Blås – blås ut i din lur töj ut långt på stegen
Låt toner få ljuda i kyrka skog och mark
Må de ljuda till sist i himlens Skräcklepark

Diktens titel mässing och trä syftar på att instrumenten i en blåsorkester 
är av mässing eller trä som klarinetter oftast är tillverkade av. Diktens 
Åke och Karl-Erik kom till start dock inte Ester (som var en fantasifigur 
vars namn behövdes för rimmets skull). 

Initiativtagare till orkestern var legendariske Hadar Karlsson som 
påhejades av arkitekten Samuel Fränne. Man fick med sig kyrkans pastor 
Evald Widell och ordföranden Hilmer Larsson. Ungdomsverksamheten i 
kyrkan var mycket stor på den här tiden och det gällde att få fram vettig 
sysselsättning. Missionskyrkan styrelse tog beslutet den 1 februari 1942 
om att orkestern skulle bildas.

De första instrumenten som köptes in var en begagnad sextett för 
300 kronor. Den köptes av en Oskar Johansson som bodde på Blåsut. 
Man sökte efter flera instrument hos musikfirmor, enskilda och hos 
skrothandlare. Många, framförallt grabbar, var villiga att bli med 
i orkestern. Samuel Fränne la upp riktlinjerna och jag citerar hans 
instruktion.
”Beträffande själva undervisningen är det nödvändigt att eleverna få lära 
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sig de första grunderna under kompetenta lärares ledning. Sedan de första 
grunderna äro ordentligt intrumfade kan pojkarna lätt arbeta vidare på 
egen hand. Lärarfrågan synes kunna ordnas på följande sätt.

Musikfanjunkare Hermansson har lovat att lördagar kl. 18-20 med början 
den 28 februari öva pojkarna de närmaste två månaderna för ett arvode 
om 5 kronor per övning, vilket är synnerligen förmånligt. Herr Axel 
Åkerfeldt har lovat att gratis öva trumslagare. Åkerfeldt har sina båda 
pojkar med i V.P. (dåtidens scouter) och han är synnerligen intresserad 
av både V.P. och musikkåren. Herr Birger Johansson, Skofabriken har 
lovat att gratis öva klarinettisterna så fort vi lyckats skaffa instrument”. 
Slut på citatet som är något förkortat. Man kan konstatera att det var 
ordning och reda på den tiden.

Sjuttiofem dagar efter beslutet om musikkårens bildande skedde första 
spelning den 15 april 1942 och man spelade då i Missionskyrkan. 
Repertoaren var Integer Vite och marschen Kom Kamrater. Den 26 
november spelade orkestern i Vänersborgs Församlingshem. Men det 
noterades efter spelningen att när man försökte spela Vardagsvisan 
gick det inte så bra. Så här finns skrivet: ”basarnas felaktiga solo-

Från vänster Åke Sunnerdahl, Hadar Karlsson och Karl-Erik Hellåker. 



��

indelningstoner och hela kårens sökande efter lämpliga toner i de 
inövade skalorna formade det hela till ett fiasko. Musikkårens dirigent 
perfektionisten Fränne försvann ut genom bakvägen”.

Från den tidiga tiden kan nämnas om en resa som musikkåren gjorde till 
Värmland. Innan avresan var många av blåsarna på scoutläger på Sjövik 
utanför Alingsås. Fränne var bekymrad att lägerlivet skulle påverka den 
förestående resan och han skrev till Hans Johansson: ”Din uppgift på 
Sjövik blir att hålla pojkarna i stillhet så de har krafter kvar när resan 
börjar. Kommer pojkarna trötta till Värmland så gör vi dunderfiasko. 
Musikanterna ska avhålla sig tröttande idrott under Sjöviksdagarna.”  
Hårda bud och en svår uppgift för Hans. Resan till Värmland gick 
bra.

En uppmärksammad spelning under orkesterns första år var medverkan i 
populära radioprogrammet Frukostklubben. Det var direktsändning från 
radiohuset på Kungsgatan 8 i Stockholm. Programledaren Sigge Furst 

Musikkapten Erik Johansson. 
Musikkårens dirigent i 35 år.
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Musikkåren vid 20-års jubileet.

lyste på: ”Vänersborgs missionskyrkas juniororkester, 32 pigga och nytra 
gossar höjer tubor och trumpeter och spelar en födelsedagsmarsch. Har 
den äran alla.”  Efter musiken så sa Sigge F. ”Studion är för liten, vi får 
flytta till stadshuset.” Besöket i Frukostklubben var år 1946.

Åke Sunnerdahl och Karl-Erik Hellåker som nämns i den inledande 
dikten och som var med från starten spelade i orkestern under många år. 
Tidigt kom Paul Henriksson och Hans Johansson med i bilden. Mycket 
duktiga musiker som spred fina toner under många decennier. Många 
av stans unga har genom åren passerat revy i musikkåren. En del har 
blivit yrkesmusiker och någon hamnade i Stockholm som operasångare. 
Tyvärr har väl de flesta lagt sitt instrument på hyllan.

Det är tradition, att musikkåren spelar vid stans Valborgsmässofirande. 
Den traditionen för orkesterns del började redan 1943.
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Det är lätt när man ska skriva historik om Missionskyrkans Musikkår, 
att man fastnar  i  den första tiden som för vår del är väl dokumenterad. 
Men nu skall jag göra ett språng fram i tiden.

Musikkårens dirigent från tidigt 1960-tal och 35 år framåt var 
musikkapten Erik Johansson. Han bodde i Uddevalla och en gång i 
veckan körde han till Vänersborg för att öva musikkåren. Ytterligare 
resor gjorde han vid varje uppspelning. Vi räknade ut vid något tillfälle 
att han med sin gamla bil kört en sträcka motsvarande flera varv runt 
jorden för att kunna vara vår dirigent. Erik hade varit militärmusiker och 
med fast hand höll han ordning på musikanterna. Erik var mycket social 
och hans övningskvällar fylldes med roliga musikanekdoter. Men han 
kunde också ryta till och visa missnöje och det var inte populärt om nån 
kom för  sent till övningarna. En del musikanter skyllde på broöppning 
eller punktering och det blev till ett stående uttryck genom åren, när det 
dök upp nån eftersläntare ”det har varit broöppning”. Erik förstod sig på 
blåsmusik och han var duktig på att locka fram bra musikaliska resultat. I 
många år under Eriks tid var orkestern väl bemannad och då medverkade 
30-35 duktiga blåsare. I många år övade vi  på fredagskvällarna. 

Musikkåren har genom åren gjort flera resor till olika länder. Den första 
lite längre resan gjordes 1984, då orkestern spelade i Tyskland och 
Danmark. År 1987 företogs en resa till Holland. Vi hade varit i kontakt 
med en kyrka som ordnat med logi för oss. Dom hade nog trott, att vi 
var helt unga och ett mycket enkelt logi hade ordnats i en barack, där 
det fanns två salar. Vi hade otur med vädret för det var kallt trots att vi 
var i maj månad. Det fanns ingen värme i baracken och när det började 
regna en natt så visade det sig att taket var långt ifrån tätt. Det ”morrades” 
med all rätt i leden, men i övrigt blev turnén lyckad och våra värdar 
var fantastiska. Minnena från Hollandsresan lever verkligen. En tur till 
Österrike var också fantastisk. Det kan nämnas att när vi i en liten by 
som heter Gaishorn på en bygata utanför en ladugård spelade en spansk 
pasodoble, så blev en tjur i ladugården alldeles till sig och den råmade 
mäktigt. Tyvärr dock inte i takt.
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Musikkåren har minskat i numerär, men fortfarande kan vi göra hyggligt 
ifrån oss. Nuvarande dirigent är Mattias Lanhage. Ofta samarbetar vi 
med andra musikkårer. Det är vår förhoppning, att vi än en tid kan sprida 
toner till vår närhet och föralldel även långt bort. När det här skrivs 
förbereds en resa till Jylland. 

Finns det någon gammal musikant som vill plocka ned sitt instrument 
från hyllan så är ni mycket välkomna till musikkåren. 

  

Anders Stöök, född 1937.
Verksam som polisman i Vänersborg 1960-1996.
Medlem i Missionskyrkans musikkår sedan 1958.
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Svensk emigranthistoria i 
sydvästra Afrika 

-anmälan av ett forskningsprojekt
av Peter Johansson

Ovanstående fotografi är unikt. Bilden är tagen julen 1894 i ett fältläger 
vid Kunenefloden, på gränsen mellan Angola och Namibia. I förgrunden 
ser vi elva vita män och i bakgrunden, vid den provisoriska rishyddan och 
den tunga oxvagnen några svarta tjänare och oxdrivare. Det är varmt vid 
Kunene denna julhelg, termometern når förmodligen 40-gradersstrecket. 
Det har inte regnat på månader och fruktade gräsbränder drar fram över 
slättlandet. För några av männen på bilden är allt detta nytt, exotiskt 
och kanske också framstår som farofyllt eller skrämmande. Bara ett 
par månader tidigare satte de sin fot på den afrikanska kontinenten för 
första gången. För andra är detta vardag och de har rest i trakterna i 
snart 30 år. 
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Fotografiet från det inre av sydvästra Afrika är ett dokument över en i 
det närmaste okänd svensk emigranthistoria – en emigration som inte 
drog västerut till Nordamerika utan rakt söder ut till då, för många, 
närmast okända delar av Afrika. Vad som i detta sammanhang är särskilt 
intressant är att vänersborgare på ett avgörande sätt kom att inte endast 
lämna bidrag till utan även initiera denna unika svenska närvaro i det 
område som i dag huvudsakligen utgörs av Namibia.

Från 1850-talet och ett 70-tal år framåt lämnade över en miljon svenskar 
sitt fädernesland som emigranter, några för kortare tid medan andra 
aldrig kom att återvända. Ett av de emigranttätaste områdena i Sverige 
var södra Dalsland varifrån stora skaror människor lämnade sina hem för 
att söka lyckan i Nordamerika. Under samma tid sökte sig en betydligt 
mindre skara emigranter till södra Afrika. De var alla yngre män och till 
antalet var de försvinnande få i jämförelse med dem som valde Amerika. 
Dock kom de svenskar som sökte sig till sydvästra Afrika att i hög grad 
påverka sitt nya land såväl socialt som ekonomiskt. Det är ingen överdrift 
att säga att stora delar av samhällsstrukturen i 1800-talets Namibia kom 
att i grunden påverkas av ett drygt 70-tal svenska emigranter av vilka 
ett drygt 10-tal kom från Vänersborg.

Förutsättningarna för den svenska emigrationen till sydvästra Afrika 
skapades genom två kända, väldokumenterade och omskrivna 
vänersborgare – upptäcktsresanden och zoologen Charles John 
Andersson och zoologen och handelsmannen Axel W Eriksson. Redan 
1850 når Andersson Afrika och 15 år senare lämnar Eriksson Vänersborg 
med samma destination. I centrala Namibia, på en plats kallad Omaruru, 
bygger Eriksson upp ett handelsbolag med ett revir som sträcker sig 
från centrala Angola i norr till Sydafrika i söder. Intäkterna kommer 
från elfenben, strutsfjäder och boskap vilket huvudsakligen betalas med 
vapen och ammunition. 

Axel W Erikssons handelsbolag kom att utgöra något av en magnet för 
ett antal unga svenskar vilka ville söka äventyr och ekonomisk vinning 
långt från de traditionella utkomster som hemlandet erbjöd. Gemensamt 
för de flesta av dessa unga män var att de kom från mestadels enkla 
förhållanden där de kanske såg sin framtid som allt för utstakad. Kanske 
ville männen från småstaden Vänersborg något mer än att arbeta på 
tändsticksfabriken, skofabriken eller vid någon av stadens mindre 
verkstäder – en längtan efter frihet, såväl socialt som ekonomiskt. Om 
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en av dem berättas att han kom hem till Vänersborg välbeställd och med 
börsen fylld av sydafrikanska guldmynt. Vid ett besök på stadshotellet 
kom han i dispyt och kände sig nog allt för ”inordnad” i hemstadens 
mönster varpå han slog ett par guldmynt i bordet och klargjorde att han 
nu var ”en fri afrikan”.

De svenska emigranternas handel och storviltjakt kom, som nämnts, 
att i grunden påverka samhällena i det område som i dag utgörs av 
Namibia. En stor vapenimport, intensiv jakt och uppfödning av enorma 
boskapshjordar satte sina spår på såväl natur som samhällsstruktur. För 
Namibia är kunskapen om denna tidsperiod synnerligen viktig för att få 
en förståelse för landets vidare utveckling från koloni till självständig 
nation. Stora delar av kunskapen om denna historia finns i Sverige – i 
Kungliga Vetenskapsakademiens arkiv, vid Naturhistoriska Riksmuseet 
samt vid Vänersborgs museum. Där finns brev, dagböcker, kartor och 
hemsända samlingar av såväl naturalier som etnografiskt material. 
Även i Namibia och Sydafrika finns rika arkiv att ösa ur men även en 
ännu levande muntlig berättartradition och arkeologiska lämningar av 
handelsstationer med mera. 

För att samla kunskap ur detta geografiskt spridda källmaterial har 
Kungliga Vetenskapsakademien, Vänersborgs museum och Namibia 
Scientific Society inlett ett samarbete där medel söks för ett större 
forskningsprojekt kring den svenska emigrationen till sydvästra Afrika. 
Projektet syftar även till att belysa den omfattande svenska sjöfarten på 
södra Afrika och skapa kunskap kring de många svenska fartyg vilka 
förlist längs Namibias kust, den fruktade Skelettkusten. År 2008 erhöll 
projektet stöd från Sida i syfte att genomföra en förstudie. Inom ramen 
för detta visades utställningen ”Vem upptäckte Afrika?” på Vänersborgs 
museum och i november genomförde representanter för de deltagande 
institutionerna ett seminarium med rundresa i Namibia. I augusti 2009 
hölls ett uppföljande möte i Vänersborg. Om erforderliga medel beviljas 
kommer forskningsprojektet att genomföras under 2010-2011 med 
arkivstudier i Sverige samt arkiv och fältstudier i Namibia, Angola och 
Sydafrika.  

Vilka är då männen på den unika bilden, de män som utgör kärnan till 
stora delar av det önskade forskningsprojektet?

Från vänster ser vi, med armen i sidan: Oscar Nyberg (1875-1947) – son 



��

till en handlare i Vänersborg. Han följde Axel Eriksson till Namibia 1894 
och efter hemkomsten till Sverige 1905 blev Nyberg handlare i Göta.
Sittande till höger om Nyberg: Reinhold Eriksson (1859-?) – slaktarson 
från Vänersborg och yngste bror till Axel Eriksson. Han kom första 
gången till Afrika på 1870-talet och anställdes där av brodern. Avled 
troligen i Angola i slutet av 1920-talet.
Sittande vid bordets vänstra sida: Axel Eriksson (1846-1901) – slaktarson 
från Vänersborg som reste till Afrika 1865 och grundade en omfattande 
handelsrörelse där ett stort antal svenskar anställdes. Avled i norra 
Namibia.
Sittande vid bordets högra sida: Edward Bergh (1853-1934) – handlarson 
från Malmö som reste till Afrika i början av 1870-talet där han vistades 
under två perioder. Återvände 1902 till Malmö där han senare avled.
Stående bakom Axel Eriksson: Efraim Eriksson – medföljde Axel 
Eriksson till Afrika 1894 där han anställdes i handelsbolaget. Hans 
bakgrund och vidare öden är okända.
Till höger om Efraim: Fritjof Svanström (1859-?) – underofficersson 
från Vänersborg. Han lämnade hemstaden som sjöman på 1880-talet och 
kom till södra Afrika. Avhördes sista gången från Angola 1908.
Till höger om Fritjof: Bob Mansel – brittisk sjökapten som idkade handel 
i Angola och Namibia.
Till höger om Bob: William Chapman (1858-1932)– handelsmannason 
från Sydafrika som under flera årtionden drev handel i bland annat 
Namibia, Angola och Botswana. 
Till höger om Chapman: Eberhard Rosenblad (1861-1946) – officersson 
från Kristianstad. Han reste med Axel Eriksson till Afrika 1894 och 
anställdes i handelsbolaget. Rosenblad återvände till Sverige 1898.
Till höger om Rosenblad: Dick Mansel – yngre bror till Bob Mansel.
Framför oxvagnen: Troligen Derek Black – handelsman i Angola, 
Namibia och Botswana, av brittiskt ursprung.    
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Folkrörelsearkivet 40 år
av Gunnar Ekman

Den 10 april 1967 samlades på initiativ av Tore Husberg från Alingsås 
och kommunalrådet Karl Eriksson representanter för olika föreningar i 
Vänersborg för att undersöka möjligheterna att bilda ett folkrörelsearkiv 
i staden. För att arbeta vidare med projektet utsågs en kommitté 
bestående av Willy Johansson från ABF, Sven Eriksson FCO, S Gunnar 
Peterson SAP, Göran Eriksson för idrottsrörelsen, Ewert Ludvigsson 
för nykterhetsrörelsen samt Per Johansson för frikyrkorörelsen. 
Ytterligare ett möte ägde rum under 1967 där docent Åke Wedin från 
Arbetarerörelsens arkiv i Stockholm medverkade.

Kommittéarbetet fortskred under 1967-1968. Det utmynnade i en 
skrivelse till stadsfullmäktige, i vilken man föreslog att organisationerna 
skulle utse ombud till ett representantskap, som sedan skulle utse 
styrelse. För att stärka sambandet mellan staden och arkivet föreslogs 
fullmäktige att utse tre styrelseledamöter, två suppleanter, en revisor 
och en revisorssuppleant, allt enligt det stadgeförslag som bifogades. De 
tillfälliga lokalerna i Stadsbibliotekets magasin föreslog man att ersätta 
med en lokal i äldreboendet Lindgårdens källare intill kommunens 
nya arkivlokaler. Konstituerande årsmöte ägde rum i Vänersborgs 
Stadsbibliotek den 23 januari 1969 då 34 ombud utsedda av föreningar 
i Vänersborg var närvarande. Förslag till stadgar antogs och styrelse 
utsågs:

Ordförande: Herbert Larsson, kassör: John Johansson, ledamöter: 
Ewert Ludvigsson och Willy Johansson. Till suppleanter valdes: Birgitta 
Wennberg och Marianne Stedfeldt medan Gustav Johansson och Axel 
Larsson valdes till revisorer med Aldo Mårtensson som revisorssuppleant. 
Valberedningen kom att bestå av: Willy Johansson, Svea Blomén och 
Einar Westerling. Ledamöterna vilka utsågs av stadsfullmäktige var: 
Bengt Jennische, Georg Roslin och Sten Rentzhog. Till suppleanter 
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Folkrörelsearkivets arkivlokal i Lindgårdens källare. Foto 1989.
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utsågs Vera Norén och Oscar Ryberg medan Roland Ekblad utsågs till 
revisor med Mauritz Björnberg som revisorssuppleant.

Under det första året anmälde sig 21 föreningar som medlemmar och 
överlämnade sina arkiv. Fram till 1974 utökades medlemsantalet till 70 
stycken. Verksamhetens utveckling återspeglas också på det ekonomiska 
planet. År 1969 var omsättningen 17 300 kronor för att fem år senare 
ha stigit till 64 800. 

John Johansson var arkivföreståndare 1969-1975. År 1971 hade han 
flyttat in Lindgårdens källare, där kontoret till en början var placerat. 
Emellertid underkändes arbetsplatsen och genom kommunens 
medverkan erhöll man 1977 en ny expedition på Östergatan 20. Rune 
Eriksson anställdes som ny föreståndare 1977 och avgick fem år senare, 
år 1982, då han efterträddes av Britta Aronsson. Kontoret flyttade 1980 
till Edsgatan 3. Den 1 november 1985 anställdes Bertil Bergqvist och i 
juni året därpå flyttade kontoret till Östergatan 23.

År 1988 fanns det i Folkrörelsearkivet 251 inlämnade arkiv, varav 92 
var från nedlagda föreningar. Arkivföreståndaren Bertil Bergqvist avgick 
med pension 1990 och han kom att efterträdas av Sune Johansson. Under 
1992 flyttade arkivexpeditionen till Södergatan 14 B där man även hyrde 
ut två kontorsrum till det nystartade Älvsborgs Läns Föreningsarkiv, 
fram till 2008.  

Under de senaste 20 åren har verksamheten stabiliserats och avsevärt 
utökats. Inte minst genom det stora antalet personer vilka under kortare 
eller längre perioder haft beredskapsarbeten, ALU-platser, arbetspraktik 
eller aktivitetsgaranti på arkivet har många föreningar fått sina handlingar 
ordnade. 

Under sin tid som arkivföreståndare, 1991- 2008, har Sune Johansson 
utbildat 115 personer – vissa år 17-20 – samt fördelat och kontrollerat 
deras arbete. Föreståndarskapet har inte sällan även inneburit kurativa 
insatser. Sune Johansson avgick med pension 1 november 2008 men 
kvarstår under en tid med deltidsuppdrag. Vid årsskiftet 2008-2009 
omfattade Folkrörelsearkivet handlingar från 130 aktiva (betalande) 
föreningar och 296 nedlagda, alltså sammanlagt 426 föreningar.
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Arkivlokalen i Lindgårdens källare nyttjas tills vidare medan kontoret på 
Södergatan flyttat upp på Lindgårdens vind. Föreningsarkivets framtid 
är oviss.

Följande personer har innehaft ordförandeposten i Folkrörelsernas arkiv 
i Vänersborg 1969-2008:

Herbert Larson 1969-1982
Carl-Martin Biörkkvist 1983-1984
Stig Gyllensvan 1985
Stina Carlsson 1986-1990
Ivan Nymark 1991-1994
Ernst Peterson 1995-2008

Gunnar Ekman, född i Hedemora 1928. Fil.mag. i 
Uppsala 1955. Läroverksadjunkt. Efter rektorstjänster 
i  Arboga och Fagersta rektor vid Gymnasieskolan i Vä-
nersborg 1978-1984, skolinspektör vid Länsskolnämn-
den i Älvsborgs län 1985-1991 och därefter länsexpert 
i utbildningsfrågor vid Länsstyrelsen i Älvsborgs län till 
sin pensionering 1993.



��

Arena Vänersborg invigdes den 24-25 september 2009. Arenan tar 3 300 åskådare.  
Arena Vänersborg är tänkt att användas för olika typer av evenemang. 
Foto: Karl Bernling.

Foto: Karl Bernling.

Arena Vänersborg
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ÅRSKRÖNIKA 2008
Elis Ullman måste ha njutit i fulla drag där han satt i sin himmel och 
lyssnade på Siri Leonardz makalösa orgelspel. Tänk att lämna efter 
sig en minnesfond som skänker glädje så väl åt stipendiater som åt 
den månghövdade publik som samlats till Gillets stipendiekonsert i 
kyrkan. Trumpetaren Mattias Isakssons smäktande toner kändes även 
de uppmuntrande åt alla lyriska gillebröderna att slå slag i saken och 
låta fallskärmar och övrig kvarlåtenskap gå till en fond för Gillet att 
förvalta. Se på Joel och Sonja Hanssons lysande exempel. De har i år 
testamenterat 1,5 milj. att använda till ”aktiviteter för befrämjande av 
avkoppling och rekreation för pensionärer i Vänersborgs kommun”. 

Kanske ännu finare än pengar är att lämna kunskap och tidsdokument till 
eftervärlden. Gillebrodern och historikern Peter Johanssons spännande 
bok om äventyraren Axel Eriksson har i år översatts till engelska. Peter 
var själv i Namibia i samband med releasen och kunde konstatera att 
det snart inte finns en enda bantustam som inte har en T-skjorta med 
en bohjort på, eller för den delen, en personlig relation till någon 
fritidspolitiker från Lilla Paris.

CW. Carlssons tryckeri, ett av stadens äldsta företag, har gjort konkurs. 
Gillebrodern Linds skötebarn ”Vänersborgaren” trycktes där. För att 
rädda Vänersborgaren tog Lind in denna tidning i sin nya födkrok Mid 
Marketing och ska nu ge ut den populära publikationen 10 gånger per år. 
Det som gör Vänersborgaren särskilt spännande är den, för nyhetsmedier 
så märkliga idén, att endast göra reportage om positiva företeelser! 
Krönikören som bläddrar igenom mer än 300 exemplar av lokaltidningen 
TT/ELA varje år, inför krönikeskrivandet, kan inte förstå att det finns 
så många positiva nyheter, att det kan fylla mer än möjligen ett par 
vänersborgare per år. Under 2008 har detta varit särskilt uppenbart.

Världsekonomin föll som genom en fallucka när investmentbankerna på 
Wall Street i New York brakade samman i mitten av oktober. Volvo varslar 
tusentals arbetare och Vargöns pappersbruk med 350 anställda läggs 
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ner. I skrivande stund kan man inte se hur illa detta ska sluta.Vargöns 
stolthet Ronnums Herrgård, Hotell och Restaurang, är i konkurs. Som 
om detta inte vore tillräckligt elände så läggs även Medicinhistoriska 
museet ner och mina tonårs livsnerv och outtömliga kunskapskälla, 
Huvudnässkolan ska rivas!!

Om vi ska lägga Vänersborgarens positiva synsätt på den för vänersborg-
arna i allmänhet och gillebröderna i synnerhet värsta händelse under 
året så får vi börja med att säga att Fridastatyn är tillbaka på sin plats 
på Skräcklan. Vi var många som satte morgonkaffet i vrångstrupen när 
vi nåddes av nyheten att Fridastatyn var försvunnen. Gillebroder Göran 
Hagborg som nåddes av detta chockbesked när han stod i duschen,  hann 
inte ens torka sig innan denne, vanligtvis sparsamme, på gränsen till 
snålhet, präglade kassafogde, ringt ålderman Ahlin och föreslagit att 
50 000 kronor bör anslås till hittelön. När sedan ett anonymt tips, utan 
krav på hittelön, lämnades till polisen några veckor senare och TT/ELA 
på förstasidan kunde visa bild på en polismans kärleksfulla omfamning 
av den kyliga bronsflickan, var kassafogden Hagborg lyckligast av oss 
alla.

ICA-handlarna som paketerade om köttfärs och satte nytt bäst före datum 
på de gamla förpackningarna utgjorde årets livsmedelsskandal och gav 
upphov till följande ordväxling på krogen:

-    ”Ser Du att kassörskorna på ICA  har firmafest i baren?”
- ”Hur ser du det?”
- ”Gammalt kött i ny förpackning!”

Ja oftast lever vi farligare än vi har en aning om. Kör man fyrhjuling, 
exempelvis, så kör man ihjäl sig 19 gånger oftare än i vanlig bil. Mår man 
dåligt av att statsapparaten håller ett vakande öga på oss medborgare, så 
innebär FRA-lagen säkert både magsår och huvudvärk. Försvarets Radio 
Anstalt som det heter har nu rätt att granska all din elektroniska trafik via 
telefon, dator, mejl, sms, chatt osv. Om det är för att lura FRA är oklart 
men Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg startar ett telefonisamarbete 
som knyter ihop kommunernas telefonväxlar och sänker kostnaden med 
några miljoner. Som extra krydda i denna telefoniaffär gick tjejerna 
i Vänersborgs kommunväxel och vann SM-silver i kundservice och 
fullmäktiges ledamöter klädde sig i illgröna T-tröjor med det nya 
växelnumret 72 10 00 som införs 7:e november. 
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2008 är det år som Vänersborg tar ett tydligare steg ut i världen. Om 
det började med äventyraren Axel Eriksson i Namibia, så fortsätter det 
nu med folkhälsosamordnaren Anders Fridén som till tidningen säger 
sig vara nyfiken på hur människor lever på andra platser. Med denna 
utgångspunkt ska Fridén skapa ett internationellt nätverk med Lilla Paris 
som centrum. Fan tro´t sa Rellingen.

 ”Hållbar utveckling” är ett viktigt område. Som ett led i detta blir 
Vänersborg en Fairtrade City. Inte att förväxla med ”Slow Town”, 
som vi var för två år sedan. Nej nu blir Vänersborg den första 
rättvisemärkta kommunen i Västra Götaland utsedd av föreningen för 
rättvisemärkt. Vänersborg har också blivit en ”uthållig kommun”. Vid 
en ceremoni hos Energimyndigheten skrev gillebroder L-G Ljunggren 
under avsiktsförklaringen om att förbättra kunskapen om miljö och 
energifrågor i kommunen. Som ett led i detta planeras en satsning på 
solenergi i nätverket soluppgång tillsammans med Trollhättan och Lilla 
Edet. Som om det inte vore nog pågår projektet ”Vatten och Samhälle” 
där Vänersborg ska bli bäst på vatten genom ”tvärvattenskapliga” 
utbildningar. 

Genom Kostum som är ett samarbete mellan Vägverket och olika 
kommuner ska kommunens samtliga fordon förses med alkolås inom 
några år, vilket kan ge en del besparingar på bränslesidan. Under arbetet 
med projektet ”Lokal samling för trafiksäkerhet” föregår Vänersborg 
med gott exempel genom att fördubbla antalet tjänstecyklar från 10 till 20 
stycken. Säga vad man vill, men visst har man idéer på kommunkontoret, 
även om några tankespår känns som att man just är ”ute och cyklar”. 

Kanske är det just tjänstecyklarna som gör att politikerna i kommunen 
är samhällets friskaste yrkesgrupp med 2,4 sjukdagar per år jämfört 
med exempelvis garvarnas 20,3. Nu kan man annars få fysisk aktivitet 
på recept av doktorn om man själv inte fattat vinken av hur bra det är 
att röra på sig. Om det blir några doktorer kvar i stan förstås, som kan 
skriva recept. På Torpa vårdcentral slutar nämligen nästan alla doktorer 
vid årsskiftet. Då får man göra som personalen på skatteverket. De hyr 
in en musiklärare och sjunger körsång som friskvårdprojekt.

 Följer man med i lokalpressen kan man ändå ta del av det senaste inom 
den medicinska vetenskapen. Den 25:e oktober stod att läsa i TT/ELA 
att svavelvätet som bildas i tarmen och ger upphov till den där förrädiska 
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illaluktande pruttgasen, s k flatulens, är viktig för att hålla blodtrycket på 
en bra nivå. I samma tidning beskrevs hur ett utedass i Grästorp väckte 
hela byn när det exploderade en söndagsmorgon somras. Om smällen 
förorsakats av den där blodtryckssänkande Flatulensen framgick dock 
inte av artikeln. I grannkommunen Trollhättan har man nyligen installerat 
en tjusig fransk, grön bekvämlighetsinrättning som ser ut som en raket, 
vilket verkar vara en form som mer är anpassad till en sådan energikälla 
som man förstår att flatulensen innebär.

Att idrotten kan röra upp känslor det vet vi, men att gillebroder Larsson 
skulle bli så upprörd över gillebroder Walltins tveksamhet till Larssons 
skötebarn Arenan, att han försökte övertyga Walltin rent handgripligt, 
är väl att gå lite för långt. Efter ånger, ursäkt och mycket trycksvärta 
svalnade känslorna och fokus flyttades från folkomröstning om arenans 
vara eller icke vara till den spektakulära monteringen av arenans första, 
29 meter höga takstolar, vilket var ett äventyrligt skådespel, som 
direktsändes på kommunens hemsida. 

Närheten till brandstationen var sannolikt räddningen när isstadions 
ståplatsläktare brann ner. Hade brandmännen inte hejdat elden i tid, så hade 
även ishallen brunnit ner. Förvildade tonåringar hade tänt eld på denna 
vackra träkonstruktion som färdigställts av elever vid byggprogrammet. 
Värden för miljoner och iordningställd sportutrustning för vinterns 
säsong gick upp i rök. Sorgen detta lämnade åt vänersborgarna kretsade 
mest kring hur det egentligen står till med det uppväxande släktet.

Smältverket går så bra att man drar igång en ny ugn samtidigt som man 
säljer hela rasket till Turkiet. Trögare går det för Topp-frys. ”Peas to the 
world” var mottot för Karl-Axel Topp när han 1969 startade produktionen 
av frysta ärtor i Brålanda. Förra året la man ner produktionen helt, men 
nu har livsmedelsentreprenörerna Inge Bäckström och Leif Bengtsson 
startat upp ekologisk ärtproduktion igen i lokalerna. I samband med 
att lokalerna bytte ägare gjorde Vänersborgs kommun en av årets mer 
uppmärksammade affärer. Man köpte fabriken i februari för 17 miljoner 
och sålde den vidare till en trollhättebo för 8 miljoner. När denne 
trollhättebo sedan sålde fabriken vidare för 40 miljoner till Bäckström 
och Bengtsson, så var det en och annan vänersborgare som knöt näven 
i fickan. Ja ärtan har ju den likheten med bollen att den är rund.

Aqua Blå drog 10 000 besökare och älgens dag på Hunneberg slog 
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rekord. Sången i Plantaget har blivit en härlig tradition som borde kunna 
locka till sig våra sångarstjärnor Agnes Carlsson och Wiktoria Nilsson. 
Agnes är het nu med en ny skiva och ledde framgångsrikt sin kör i TV 
4:s lyckade satsning körslaget, där t o m Gillet hade representanter. 
Wiktoria var mesta bakgrund i Eurovisionschlagern. Hon deltog i tre 
inslag och lyckades med konststycket att doa fram Charlotte Perelli till 
seger i den svenska uttagningen. 

Tor Wibom-stipendiet till årets idrottsledare gick till HK-Brättes 
Anneli Lavén-Lindh. Superstolt och tjusig sken hon på kapp med 
stipendieutdelare S Anders Larsson i lokaltidningen. Denne gillebroder 
har vi sett mycket av i år, men detta var nog årets bredaste leende. 

2008 går till historien som ett av de sämsta i svensk olympisk historia. 
Stefan Holm hamnade utanför pallen och Susanna Kallur föll i häckfinalen. 
Cyklisterna överraskade i stället med två fina silvermedaljer till Emma 
Johansson och Gustav Larsson. Mest uppmärksamhet bland svenskarna 
fick dock Ara Abrahamiam som blev bortdömd på ett tveksamt sätt och 
lämnade sin bronsmedalj på brottarmattan i protest. Här i Vänersborg 
gjorde IFK en medioker säsong, men P13 vann Götalandsmästerskapen 
och P16 var en poäng från SM-final, och VF´s P-16 lag kämpade sig upp i 
pojkallsvenskan i fotboll. Bra gjort grabbar! Hanna Larsson har utsetts till 
Sveriges bästa cykeljunior och rugbyklubben blev svenska juniormästare. 
Onsjös Neil Goodisson spelade hem riksmästerskapen i golf för H45 och 
Adam Andreasson vann långkubbarvasan i O-ringen. Ännu fortare gick 
det dock för bröderna Magnus och Mikael Linddahl från Vargön som 
med en Camaro -67 vann dragracing EM i klass FIA Pro Mod. Kanske 
är det därför samhällsbyggnadsnämnden känts sig föranlåten att höja 
hastighetsgränsen från 30 till 40 på Nordkroksvägen.

Efter 57 år som segelmakare och 21 år som folkpensionär lägger 
gillebroder Göte Malm äntligen ner kapelldukarna och överlåter till 
Maria Bäckström-Falk att trampa symaskinen i den för alla seglare så 
bekanta hörnan vid Fisketorget. Företaget är 128 år, så det är en tung 
tradition att föra vidare. Gillet önskar Maria lycka till och lyckönskar 
samtidigt den hälften så gamla Osthallen till sin nya ägare Terese 
Jakobsson och hennes nya värv bland löpe och or.

Från den ena dagen till den andra vet man knappt vilka bilmärken det 
finns kvar i världen nu när den industrin faller ihop som ett korthus. Så 
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om Jaguar försvinner som bilmärke kan det väl ändå vara trevligt att 
veta att en 30-årig Vänersborgsflicka, Linda Andersson, varit med att 
designa den senaste modellen av detta legendariska vrålåk. En annan 
kommuninnevånare som utmärkt sig under året är Anneli Holmgren 
som tog en hedervärd silvermedalj i hamburger –SM. Det var visst 
avocadoröran som juryn föll för. Vad juryn såg hos Mathias Thunberg 
när de utsåg honom till ”Årets glasögonbärare” framgick dock inte 
av reportaget i ELA. Men visst är det roligt att våra klarlysande 
mediastjärnor Bo Knutsson och Emma Hamberg får lite sällskap i 
riksmedierna, även om det rör sig om irrbloss på den novembermörka 
stjärnhimlen.

Trots att Vänersborg fått mer sex i skolan, som det stod i en TT/ELA 
artikel som informerade om ökad undervisning i ämnet, och trots att 
vi delar ut kondomer till ungdomar för 30 000 kr per år, så fick vi 
larmrapport om kärleksbrist i Vänersborg. Det är antalet besök till 
familjerådgivningen man gör statistik på. Vi hamnade på en femte plats 
i landet efter bl a Gällivare och Arjeplog. Då får vi trösta oss med att vi 
är bäst i världen på torkar. Inte sådana vi har på Östragård, utan sådana 
som torkar lack och gummidäck. Hedson Technologies på Holmängen 
har den ödmjuka beskrivningen av sin verksamhet. 

Sex vindkraftverk blir det på Vänersnäs, om det inte stör havsörnarna 
förståss. Jo, örnarna får slåss för sina revir som Don Quijote gjorde mot 
väderkvarnarna på sin tid. 

Ännu svårare motståndare fick emellertid den hänsynslöse 31-åring 
som sparkade en äldre herre vid en vägtunneln på Östra vägen. En 
grävmaskinist i närheten såg händelsen och jagade ifatt brottslingen 
med grävmaskinen i högsta fart. Fångade upp honom, sannolikt i 
skopan, och överlämnade sedermera gärningsmannen till polisen. En 
annan hetlevrad Vänersborgare som spottade en polisman i ansiktet fick 
betala 9 100 kr i böter. Ett kännbart straff kan man tycka, men lindrigt 
för brottet att skända en betydelsefull samhällstjänare. Ett sådant brott 
kan bestraffas hur hårt som helst. Det fick den olycklige tjänstemannen 
på Sparbanken i Vänersborg erfara då han någon gång i början av 
förra seklet vid ett av kammarherre N.N´s besök på banken titulerade 
kammarherren för kamrer. Kammarherren blev så uppbragt att han 
omgående tillskrev bankstyrelsen i ärendet. Kammarherren ifrågasatte 
bankens titulationsregler och föreslog att å det skarpaste tillrättavisa 
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tjänstemannen för dennes tilltag. Bankens jovialiske ordförande Edvin 
Andersson, en man med hjärtat på rätta stället, som de flesta hade, som 
bodde på ”Kärleken”, skrev omgående följande brev tillbaka: ”Bäste 
kammarherre N.N. Det är med bestörtning jag tagit del av Eder skrivelse. 
Jag har, utan tidsspillan, personligen gjort en utredning i ärendet och 
vederbörande tjänsteman har förhörts och tillstått sin delaktighet i denna 
hemska missgärning. Omedelbart i anslutning till erkännandet förde vi 
ut honom på gården och sköt honom.”

Vänersborg, Allhelgonaafton 2008
Lars Salonen
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Under tiden juli 2008 – juni 2009 har 21 Gillebröder fullbordat sin 
vandring på jorden och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra 
bortgångna Gillebröders minne.

Socialdirektören Arne Magnusson var född den 6 juli 1913 och 
avled den 25 februari 2007. 
Första arbetet för Arne Magnusson var C W Carlssons Tryckeri 
där han arbetade som typograf. Samtidigt engagerade han sig 
politiskt och satt i både stadsfullmäktige och drätselkammaren. 
Efter studier på Socialpolitiska Institutet kom han att arbeta i 
Stockholms och Göteborgs kommunalförvaltningar. 
Arne Magnusson var en driven skribent. Bl.a. författade han 
i unga år en jubileumsskrift till Vänersborgs Typografklubbs 
50-årsjubileum 1943 och på ålderns höst arbetade han med en 
bok om fördjupad demokrati; ett verk som han fick ett förlag 
att anta. Boken lämnade dock tryckeriet först veckan efter hans 
bortgång.
På senare år var Arne Magnusson bosatt i Tyskland men följde 
med stort intresse utvecklingen i födelsestaden Vänersborg.
Inträdde i Gillet år 1949.

Sjukhusdirektören Sven-Olof Friberg var född den 30 september 
1916 och avled den 3 januari 2008.
Efter handelsutbildning kom Sven-Olof Friberg att ägna sig åt 
sjukhusadministration på ett flertal platser i landet och var vid sin 
pensionering sjukhusdirektör vid Säters Sjukhus i Dalarna.
I sin ungdom ägnade han sig bl.a. åt löpning och brukade stolt 
berätta att han tävlat mot ingen mindre än Arne Andersson. Sven-
Olof Friberg var också en intresserad filatelist.
Inträdde i Gillet år 1971.
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Tapetsören Anders Boslén var född den 17 februari 1936 och 
avled den 23 februari 2008.
Vid 15 års ålder började han som lärling inom tapetsöryrket och 
erhöll senare gesällbrev. Större delen av sitt yrkesverksamma liv 
arbetade han inom sjukhusvärlden med de arbetsuppgifter som 
det traditionellt ankommer på en tapetsör att utföra. 
Ett stort intresse för Anders Boslén var veteranbilar och då i 
synnerhet engelska sportbilar. Fritiden tillbringades gärna vid 
sommarstugan i Timmervik.
Inträdde i Gillet år 2006.

Direktören Richard Persson var född den 20 juli 1937 och avled 
den 20 april 2008.
Efter en kortare tjänstgöring vid Kockums i Malmö kom Richard 
Persson 1962 till dåvarande Släpvagnskopplingar i Vänersborg 
där han fram till 1968 arbetade som konstruktionschef. Han 
återkom efter några år till företaget, idag VBG Group, som han 
som vd ledde fram till sin pensionering varpå han blev styrelsens 
ordförande.
Richard Persson satt även som ledamot resp. ordförande i en rad 
företags styrelser och för sina insatser för Vänersborgs kommun 
tilldelades han 2002 utmärkelsen ”Edsmärra”.
Golf var ett av Richard Perssons många intressen, långväga 
resor ett annat.
Inträdde i Gillet år 2002.

Brandmannen Olof (Olle) Svensson var född den 17 augusti 
1920 och avled den 26 maj 2008.
Harlitz Gjuteri på Holmängen var första arbetsplatsen för 
Olle Svensson men redan då fick han sina första kontakter 
med brandväsendet genom medlemskap i borgarbrandkåren. 
Steget över till att bli heltidsbrandman blev därför efter en tid 
naturligt. 
Som brandman föll det sig också naturligt att han deltog i 
brandkårens olika korpidrottslag och han engagerade sig också 
i Brandkårens Idrottsförening. På Olle Svenssons meritlista får 
inte heller förglömmas att han varit ordförande i Grönegångs- och 
Kokhuspojkarnas Kamratförening. 
Olle Svensson hade också en poetisk ådra och författade gärna 
sångtexter och dylikt till högtidsdagar och andra sammankomster. 
Men för den verkliga avkopplingen var det sommarstugan på 
Ekudden vid Vänerkusten som stod högst på listan.
Inträdde i Gillet år 1980.
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Transportchefen Jan Niklasson var född den 17 september 1964 
och avled den 15 augusti 2008.
Jan Niklasson var en händig person som la ner mycket tid på att 
renovera det egna huset. Med ett stort idrottsintresse engagerade 
han sig i Vänersborgs Tennisklubb samt som ungdomstränare för 
IFK Bandy. Musik och golf var andra stora intressen.
Inträdde i Gillet år 1983.

Direktören Bertil Erlandsson var född den 22 januari 1923 och 
avled den 29 augusti 2008.
Bertil Erlandsson kom att verka inom VVS-branschen under hela 
sitt yrkesverksamma liv och fick de första insikterna i näringen 
som lärling i familjeföretaget Erlandssons Rörfirma i Vänersborg.
Men han ville se världen utanför hemstaden och drog därför 
snart norrut och fick anställning i bl.a. Haparanda och Umeå. I 
Skellefteå arbetade han upp en grossiströrelse inom el och VVS 
som kom att utvecklas till en av de större i landet. 
I den mån arbetet medgav fördrev han fritiden med att fiska och 
vistas i den egna stugan utanför Skellefteå.
Bertil Erlandsson hade också ett stort idrottsintresse och på den 
informella meritlistan satte han nog högst att han vuxit upp i 
Kokhuset.
Inträdde i Gillet år 1988.

Professorn Bengt R Jonsson var född den 19 mars 1930 och avled 
den 7 september 2008.
Bengt R Jonsson var en av Sveriges främsta visforskare. Han 
tillträdde som chef för Svenskt Visarkiv 1954 och kvarstod 
på posten fram till sin pensionering. Förutom visforskning 
dokumenterade och forskade han även kring den svenska 
jazzen.
Inträdde i Gillet år 1954.
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Ingenjören Sigvard Bodén var född den 24 juli 1923 och avled 
den 24 september 2008.
Efter utbildning till ingenjör slog han sig ner i Stockholm 
och var där fram till sin pensionering verksam vid Försvarets 
Materielverk. 
Sigvard Bodén var en ”svensk klassiker”, dvs han genomförde 
under samma år de fyra långloppstävlingar som ingår i Klassikern. 
Därutöver genomförde han bl.a. ett flertal maratontävlingar. 
Somrarna tillringade han med förkärlek på Gotland.
Inträdde i Gillet år 1955.

Affärsområdeschefen Reidar Josefsson var född den 27 juli 1941 
och avled den 30 september 2008.
Reidar Josefsson hade under sin yrkesverksamma tid en rad 
chefsbefattningar, bl.a. inom Samhall, men det var förmodligen 
inom politiken som han satte de största avtrycken. Ordförande 
och ledamot inom en rad nämnder och beslutande organ och 
historisk som den siste landstingsfullmäktigeordföranden inom 
Älvsborgs län.
Hans stora intresse var hav och sjö och all ledig tid tillbringades 
med förkärlek på den bohuslänska kusten. Följaktligen var 
segling ett annat intresse och som ordförande ledde han en tid 
Vänersborgs Segelsällskap. En annan förening vars styrelse han 
engagerade sig i var IFK Vänersborg. Hans intresse för naturen 
förde honom också till ordförandeposten för stiftelsen bakom 
Kungajaktmuséet.
Inträdde i Gillet år 2005.

Annonschefen Rune Mollberg var född den 21 maj 1925 och avled 
den 25 november 2008.
Efter 25 år bakom disken på Nya Beklädnadsaffären kom han i 
början av 60-talet till Elfsborgs Läns Annonsblad (TTELA) där 
han avancerade till annonschef. 
Rune Mollbergs stora intressen var konst och sport och i unga år 
var han en duktig löpare.
Inträdde i Gillet år 1954.
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Överläkaren Axel Olzon var född den 29 oktober 1919 och avled 
den 24 februari 2009.
Axel Olzon växte upp på Restads Sjukhus där fadern var 
överläkare. Efter medicinska studier och tjänstgöring på olika 
platser i landet tillträdde han 1950 en tjänst vid Restads Sjukhus. 
Cirkeln var sluten och efter några år hade Axel Olsson uppnått 
samma position som fadern haft.
Axel Olzon var medlem i flera ordnar och deltog flitigt i deras 
verksamheter. Han var också en intresserad amatörfotograf, tyckte 
om att röra på sig och spelade tennis långt upp i hög ålder.
Inträdde i Gillet år 1974.

Reservdelschefen Folke Åberg var född den 6 oktober 1920 och 
avled den 27 februari 2009.
Efter några kortare anställningar vid Kirudds Konfektion 
och Korp & Söner kom Folke Åberg i början av 40-talet till 
Granström & Söner som då var en mekanisk verkstad. När de 
efter kriget började sälja såväl person- som lastbilar blev han 
reservdelschef på personbilssidan och upprätthöll den tjänsten 
fram till pensioneringen.
Fritiden tillbringades gärna vid stugan uppe vid Gällenäs.
Inträdde i Gillet år 1955.

Agronomen Arne Hallqvist var född den 29 augusti 1917 och 
avled den 29 mars 2009.
Med ett stort intresse för lantbruk kom Arne Hallqvist att ägna 
sitt liv åt både praktiskt och teoretiskt arbete inom näringen; som 
brukare av St. Torpa gård i Vänersborgs utkanter resp.som lärare. 
Han tjänstgjorde på både Nuntorps och Fristads lantmannaskolor 
innan han 1957 tillträdde en tjänst som adjunkt i biologi vid 
läroverket i Vänersborg, en tjänst som han innehade fram till 
pensioneringen. 
Arne Hallqvist var ordförande för Vänersborgsortens Djur-
skyddsförening på 60-och 70-talet och satt samtidigt i styrelsen 
för Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Ett annat 
intresse var jakt.
Inträdde i Gillet år 1967.

(Bild saknas)
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Mästerlöparen Arne Andersson var född den 27 oktober 1917 
och avled den 1 april 2009.
Arne Andersson var till professionen folkskollärare och 
fortbildade sig med tiden till yrkesvalslärare men det är som 
den odödlige mästerlöparen han har skrivit in sig i den svenska 
idrottshistorien. Så stor och legendarisk var Arne Andersson att 
ett försök att konkret försöka rada upp hans framgångar ter sig 
fullständigt obehövligt. Någon har träffande beskrivit honom 
som ”den klassiske idrottskillen”, dvs han hade lika goda 
förutsättningar att bli stor i alla de idrotter han prövade på; bandy, 
simning, cykling m.m. 
Arne Andersson hade livet igenom ett mycket stort idrottsintresse 
och följde såväl friidrott som lagidrott på alla plan; internationellt 
och nationellt men även ner till lägsta serienivå och då i synnerhet 
beträffande fotboll. Han hade också ett stort hästintresse och 
födde upp, tränade och tävlade med travhästar.
Inträdde i Gillet år 1943.

Posttjänstemannen Lennart Lindh var född den 18 december 
1930 och avled den 5 april 2009.
Efter avslutad skolgång anställdes han vid Posten i Vänersborg 
och var där verksam fram till pensioneringen. Lennart Lindh hade 
ett stort intresse för historia och i synnerhet Vänersborgs historia. 
Han reste gärna till de svenska fjällen såväl sommar som vinter 
och som gammal LIRA-spelare deltog han i veteranträffarna så 
länge krafterna tillät.
Inträdde i Gillet år 1957.

Ingenjören Leif Sjöberg var född den 27 augusti 1922 och avled 
den 13 april 2009.
Under sin yrkesverksamma tid deltog han som arbetsledare i 
uppförandet av bostäder, affärshus, hotell osv inte bara på olika 
håll i Sverige utan var även verksam i Tyskland, Saudi-Arabien 
och Vietnam, i det sistnämnda fallet deltog han med eget företag 
i biståndsprojektet Bai Bang.
Leif Sjöberg var konstnärligt lagd och förkovrade sig med studier 
i ämnet i Gerlesborg och Skottorp.
Inträdde i Gillet år 1979.
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Bokbinderimästaren Karl-Erik Björndahl var född den 5 juni 
1926 och avled den 26 maj 2009.
Efter avslutad skolgång utbildade han sig till bokbindare i sin 
fars, Erik Björndahl, bokbinderi, vilket han senare övertog. 
Karl-Erik Björndahl var en utpräglad föreningsmänniska 
med engagemang i bl.a. Vänersborgs Fotoklubb och Natur-
skyddsföreningen i Vänersborg. Sedan uppväxtåren var bandy 
ett annat starkt intresse och han hade själv spelat. Kontakten med 
bandykamraterna upprätthölls fram till hans bortgång i samvaron 
med LIRA-veteranerna.
Inträdde i Gillet år 1960.

Fanjunkaren Karl-Eric Bjarnell var född den 27 december 1918 
och avled den 17 juni 2009.
Parallellt med sin militära tjänst var Karl-Eric Bjarnell lantbrukare 
på Hagens gård i Ramnered. Hans kunskaper om jordbruk kom 
även till användning då han som s.k. fritidsombud granskade 
rörelsedeklarationer. Ett starkt fritidsintresse var jakt.
Inträdde i Gillet år 1983.

Driftverkmästaren Sven Evert Svensson var född den 17 oktober 
1942 och avled den 18 juni 2009.
Efter genomgången folkskola utbildade han sig till elektriker på 
Vattenfalls lärlingsskola. 
Han kom sedan att bli Vattenfall trogen under hela sitt yrkes-
verksamma liv på olika tjänstgöringsorter i södra Sverige.
Sven Evert Svensson spenderade mycket av sin lediga tid med 
familjen men var därutöver mycket intresserad av teknik i 
allmänhet och flyg i synnerhet.
Inträdde i Gillet år 1992.

(Bild saknas)
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då solen gått ner.

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

(Anita Halldén)

Ingenjören Jan Westerlund var född den 6 maj 1944 och avled 
den 29 juni 2009.
Efter ingenjörsexamen var han verksam vid Volvo Aero i 
Trollhättan. Bland många intressen kan nämnas filateli samt 
Odd Fellow och dess sammankomster. 
Inträdde i Gillet år 2001.



��

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

Hedersledamöter:
Wahlin Carl-Viking, Larsson Stig, Björnberg Mauritz

 AARSRUD, CHRISTIAN, Fil. dr. Brålanda ..................................................... 1938 06
 AARSRUD, WILHELM, Dir. Vänersborg ........................................................ 1942 06
 ABOASALEH, TONY, Vänersborg .................................................................. 1969 06
 ABRAHAMSSON, GUNNAR, Vänersborg ..................................................... 1942 05
* ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö ........................................................... 1935 75
 AHLBERG, ANDERS, Servicetekniker, Vänersborg ....................................... 1966 80
 AHLBERG, MORGAN, Skara ......................................................................... 1971 05
 AHLBERG, SVEN-ARNE, Örebro .................................................................. 1942 07
 AHLIN, ANDERS, V. Frölunda, ständig medlem ............................................. 1965 78
* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, Förste Ålderman, 
 Innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1944 58
 AHLIN, ULF, Kungälv,  ständig medlem.......................................................... 1968 78
 AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg .............................................................. 1945 01
 ALBINSSON, ANDERS, Servicetekniker ....................................................... 1968 99
 ALDÉN, BENNY, Vänersborg ......................................................................... 1942 06  
* ALEXANDERSSON, HANS, Biolog, Vänersborg .......................................... 1948 75
 ALFREDSSON HÅKAN, Vänersborg  ............................................................ 1951 95
* ALFREDSSON, LARS, Adm. chef, Vänersborg, 
 Ledamot beredningsnämnden, .......................................................................... 1956 76
 ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg .......................................................... 1945 94
 ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Hunnebostrand........................................ 1947  88
 ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ...................................... 1950 00
* AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ............................. 1940 74
 ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ........................................... 1940 92
 ANDERSSON, ANTON, Tapetsör, Vänersborg ............................................... 1971 04
* ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ......................................... 1923 80
 ANDERSSON, BENGT, Vänersborg ............................................................... 1944 04
 ANDERSSON, BERNE, Vänersborg ............................................................... 1944 97
* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ............................................................ 1940 74
 ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................................................. 1957 88
 ANDERSSON, BO, Vänersborg ....................................................................... 1946 08
* ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg ...................................................... 1923 83
* ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Frändefors ................................................. 1963 83
* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg ........................................... 1945 55
 ANDERSSON, CLAES GÖRAN, Tapetsör ..................................................... 1937 99
 ANDERSSON, CONNY, Sjukhuschef, Vargön ................................................ 1947 05
 ANDERSSON, DICK, Vänersborg................................................................... 1944 05

Födelse-
år

Inträdes-
år

www.vanersborgssonersgille.se



��

* ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .............................................. 1946 84
 ANDERSSON, HANS, Vänersborg ................................................................. 1965 04
 ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan .......................................... 1949 85
 ANDERSSON, HÅKAN, Mellerud .................................................................. 1950 98
 ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Vänersborg ............................................. 1951 89
* ANDERSSON, JENS, Vänersborg ................................................................... 1912 83
* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef, Vänersborg ............................................. 1953 74
* ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ................................ 1925 82
* ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg ............................................ 1944 81
 ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..................................... 1942 90
 ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg .......................................................... 1972 97
* ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .................................................. 1940 80
 ANDERSSON, LARS-OLOF, Överläkare, Bjästa............................................ 1945 01
* ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .......................................................... 1926 80
 ANDERSSON, OVE, Vänersborg .................................................................... 1945 04
* ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ............................................ 1928  76
 ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1926 94
 ANDERSSON, ROLF, Apotekare, Upplands Väsby ........................................ 1936 94
 ANDERSSON, STIG, Vänersborg ................................................................... 1938 94
** ANDERSSON, STIG, Socialvårdsschef, Vänersborg ...................................... 1918 45
 ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .............................................. 1936 87
 ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg................................................. 1932  88
 ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg ..................................................... 1949 00
 ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg ..................................................... 1931 05
* ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ............................... 1928 83
* ANDERSSON, TOMMY, Köpman, Vänersborg .............................................. 1950  75
* ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1950 83
 ANDERSSON, ÅKE,Arvika ............................................................................ 1941 07
 ANDREASSON, JÖRGEN, Musiklärare, Vänersborg ..................................... 1957 05
 ANDRÉEN, FREDRIK, Vänersborg ................................................................ 1971 99
* ANDRÉEN, HÅKAN, Frändefors .................................................................... 1942 82
 ANDRÉEN, ROBERT, Lysekil ......................................................................... 1976 99
 ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön .......................................... 1942 90
 ANKARTOFT, JAN, Maskinmätare, Uddevalla ............................................... 1942 90
 ANKARTOFT, PATRIK, Ingenjör, Vargön ....................................................... 1964 90
 ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Vänersborg ......................................... 1936 90
 APPEL, ERNST, Vänersborg ............................................................................ 1937 04
 ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg ................................. 1942 98
 ARVEBLAD, SVEN OLOF, Ingenjör, Vargön.................................................. 1946 08
 ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..................................................................... 1950 98
 ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg ........................................................................ 1952 96
* ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vänersborg ..................................................... 1949 75
* ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg .................................. 1927 60
 ASP, PETER, Informations chef, Vänersborg ................................................... 1968 05
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg ....................................................... 1932 73
* BACK, JAN, Vänersborg .................................................................................. 1934 63
 BACK, KURT, Pensionär, Vänersborg .............................................................. 1931 93
* BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg ............................................................ 1956 83

www.vanersborgssonersgille.se



��

 BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1957 89
* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ....................................................... 1934 76
 BENGTSSON, ROLF, Överläkare, Vänersborg................................................ 1939 03
 BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings backa ............................. 1936 97
 BERG, CHRISTIAN, Uddevalla ...................................................................... 1968 68
 BERG, LARS, Vänersborg ............................................................................... 1945 00
 BERG, LARS, Administrativchef, Vänersborg................................................. 1967 02
 BERG, LENNART, Mellerud ........................................................................... 1950 94
 BERGENFELDT, HANS, Vänersborg ............................................................. 1935 05
 BERGENHEIM, KLAS, Billdal ....................................................................... 1970 96
 BERGER, ANDRÉAS, Malmö, ständig medlem ............................................. 1974 76
* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem, ........................ 1943 55
 BERGER, MAGNUS, Lund, ständig medlem .................................................. 1967 76
 BERGER, MAX, Vänersborg, ständig medlem ................................................ 1970 76
 BERGER, NIKLAS, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1973 98
* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg .................................................... 1937  72
 BERGSTEN, TOM, Vänersborg,  ..................................................................... 1952 08
** BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ........................................................ 1930 48
 BERGSTRÖM, ERLING, Vänersborg ............................................................. 1933 96
* BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg ............................................................... 1950 80
* BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ........................................................... 1942 80
 BERNER, CARL, Vänersborg .......................................................................... 1970 05
 BERNLING, JOAKIM, Advokat, Vänersborg, Ersättare i styrelsen ................. 1960 99
 BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg ..................................................... 1957 97
 BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg ...................................................... 1922 89
 BERNTSON, STURE, Värnamo ...................................................................... 1944 08
* BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud ..................................................... 1938 75
 BJARNELL, YAN-ERIK, Vänersborg .............................................................. 1955 07
 BJELKHOLM, STEFAN, Vänersborg .............................................................. 1954 05
* BJÄRUDD, MATS, Halmstad ........................................................................... 1945 80
 BJÖRK, JAN, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1949 04
* BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Västervik ................................... 1948 82
 BJÖRENDAHL, ANDERS, Upplands Väsby................................................... 1943 08
 BJÖRENDAHL, LARS, Revisionsdirektör, Vänersborg .................................. 1945 88
 BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Stockholm ............................................................. 1938 00
 BJÖRNBERG, BERTIL, Vänersborg ............................................................... 1924 05
 BJÖRNBERG,CHRISTER, Göteborg .............................................................. 1952 05
 BJÖRNBERG, KENT, Lidingö ........................................................................ 1946 05
 BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Mölndal ................................................... 1968 94
** BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg 
 Innehavare av gillets medalj (2002), Hedersledamot ........................................ 1927 54
** BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .................................................. 1929 54
* BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ............................................ 1953 77
 BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara ....................................................................... 1939 97
 BJÖRNSSON, BJÖRN, Adjunkt, Vänersborg .................................................. 1952 05
* BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .................................................... 1929 80
 BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .................................... 1965 95
 BLOM, TOMAS, Vänersborg ........................................................................... 1964 98

www.vanersborgssonersgille.se



�00

 BLOMBERG, LENNART, Vänersborg ............................................................ 1942 08
 BLOMGREN, BENGT, Vänersborg ................................................................. 1946 04
 BLOMGREN, ERIK, Oslo, Norge ................................................................... 1973 83
* BLOMGREN, LARS, Kommunalråd, Vänersborg ........................................... 1941 77
* BLOMGREN, MATS, Vänersborg ................................................................... 1960 77
 BLOMQVIST, STEN, Vargön .......................................................................... 1939 94
 BOBERG, GUSTAV, Vänersborg ..................................................................... 1982 87
 BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .......................................................... 1946 92
 BOBERG, MARKUS, Enskede ........................................................................ 1972 87
 BODÉN, HÅKAN, Vänersborg ........................................................................ 1948 08
 BOHLIN PONTUS, Civ. ing., Sollentuna ........................................................ 1968 95
 BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Torslanda ................................................ 1973 00
 BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg,
 ersättare i styrelsen ............................................................................................ 1948 94
 BOMAN, MERRIL, PR Manager, Göteborg .................................................... 1953 90
 BONDESON, CHRISTER, Hovås.................................................................... 1941 02
 BORG, LARS, Vänersborg ............................................................................... 1941 08
 BORGEMYR, JAN, Vänersborg....................................................................... 1946 04
 BORGLIDEN, INGE, Vänersborg .................................................................... 1936 94
 BORNSTRÖM, STIG, Vänersborg .................................................................. 1940 04
 BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg ..................................... 1942 91
 BRUUN, STEN, Skogsmästare, Frändefors ...................................................... 1930 05
 BRYNGELSSON, STIG, Verkstadsmontör, Vänersborg .................................. 1927 91
 BRÄNNLUND, FRANK, Vänersborg .............................................................. 1953 02
 BÜGLER ULF, Vänersborg .............................................................................. 1957 04  
 BYSTRÖM URBAN, Kriminalvårdare, Vargön ............................................... 1962 97
* BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg ........................................... 1946 67
 BÄCKSTRÖM, EMIL, Vargön ......................................................................... 1976 85
* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg ....................................... 1932  67
 BÖRRETZEN, JENS, Överläkare, Vänersborg ................................................ 1938 06
 BÖTTIGER, KARL-IVAR, Vänersborg ........................................................... 1932 05
* CARLÉN, BENGT, Vänersborg ....................................................................... 1947 83
 CARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg ........................................................... 1942 96
 CEDER, BENGT-GÖRAN, Frändefors ............................................................ 1945 05
 CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg ..................................................... 1933 90
 CEDERQUIST, PÄR, Kommunjurist, Vänersborg ........................................... 1944 99
 CERBEUS, THOM, Produktionstekniker, Vänersborg .................................... 1945 04
 CHRISTENSEN, EGON, Konditor, Vänersborg .............................................. 1923 05
 CRANTZ, CURT GÖRAN, Pol.mag, Vänersborg ............................................ 1958 90
 CRONQUIST, TORD, Körsnär, Vänersborg ..................................................... 1927 94
* DAFGÅRD, BENGT, Arbetsl. Vänersborg ständig medlem ............................ 1939 50
 DAHLBOM, ERIK, Frändefors ........................................................................ 1971 99
 DAHLBOM, MATS, Kommunjurist, Vänersborg ............................................ 1964 01
 DAHLBOM, STIG, F.d. Lagman, Vänersborg ................................................. 1928 05
 DAHLGREN, EBER, Vänersborg .................................................................... 1926 89
 DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg ........................................... 1945 85
 DAHLGREN, INGVAR, Vargön ....................................................................... 1945 08
 DAHLLÖF, MATS, Uppsala ............................................................................. 1965 67

www.vanersborgssonersgille.se



�0�

www.vanersborgssonersgille.se

 DANIELSSON, ALLAN, Skolvaktmästare, Vänersborg .................................. 1937 07
 DANIELSSON, THOMAS, Frändefors ............................................................ 1948 97
 DANIELSSON, WOLLMAR, Vänersborg ....................................................... 1933 05
 DAREFELT, GÖSTA, Vänersborg .................................................................... 1928 00
 DAUNIUS, CARL, Överläkare, Vänersborg .................................................... 1935 01
* DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .................................... 1957 71
* DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg ................................................ 1938 64
 DEHRÉN, JONAS, Frändefors ......................................................................... 1971 05
 DENNISSON, STIG, GÖRAN, Vänersborg ..................................................... 1956 05
 DRUFVA, ULF, Vänersborg ............................................................................. 1950 97
 DUELL, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg ........................................................ 1928 01 
 ECKERWALL, ÅKE, Filipinerna ..................................................................... 1934 99
 EDBERG, PEO, Göteborg ................................................................................ 1948 01
* EDVARDSSON, GUNNAR, Vänersborg ......................................................... 1916 71
 EDVARDSSON, GÖRAN, Vänersborg ............................................................ 1950 07
 EILERTSSON, NILS, Åklagare, Vänersborg ................................................... 1934 02
* EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda ...................................... 1958 83
** EK, HARALD, Överstelöjtnant, Varberg .......................................................... 1919 44
* EK, LARS-ANDERS, teologie kand., Lidköping ............................................ 1954 83
 EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg .................................................................. 1946 97
* EKHOLM, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg ........................................ 1935 73
 EKHOLM, HÅKAN, Frändefors ...................................................................... 1951 98
 EKHOLM, JOHAN, Vänersborg ...................................................................... 1963 87
* EKLIND, LARS, Överstelöjtnant, Linköping .................................................. 1957 74
* EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ............................................................ 1937 80
 EKMAN, GUNNAR, F.d. Rektor, Vänersborg, 
 Innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1928 01
* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ............................................................ 1949 74
 EKSTEDT, GÖRAN, Vänersborg ..................................................................... 1949 05
* EKSTEDT, THOMAS, Utvecklingsledare, Råå ............................................... 1951 65
* EKSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .................................................................... 1943 80
 EKVALL, TONY, Vänersborg........................................................................... 1971 07
* ELENSTIG, ELOF, Köpman, Vänersborg ........................................................ 1930 75
 ELGH, LARS-ERIK, Vänersborg ..................................................................... 1947 98
 ELIASSON, NILS, Vänersborg ........................................................................ 1931 08
 ELMQUIST, JOHN-EVERT, Sjukhusdirektör, Vänersborg ............................. 1922 89
* ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .......................................... 1940 75
 EMANUELSSON, GÖTE, Vänersborg ............................................................ 1956 06
 ENGDAHL, KENT, Posttjänsteman, Vargön .................................................... 1953 04
 ENGHOLM, CARL, Uppsala ........................................................................... 1941 04
* ENGLUND, CLAES, Agronom, Lidköping ..................................................... 1943 47
 ENGLUND, JAKOB, Uddevalla, ständig medlem ........................................... 1981 82
* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Uddevalla, ständig medlem ................... 1949 49
 ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem ................ 1966 66
* ENGLUND, NILSTURE, Leg. läkare, Vänersborg .......................................... 1939 47
 ENGLUND, OSKAR, Lidköping, ständig medlem .......................................... 1983 83
 ENGLUND, SAMUEL, Civ.ing. Lidköping, ständig medlem .......................... 1977 82
 ENGLUND, TEODOR, Lidköping, ständig medlem ....................................... 1985 85



�0�

 ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg ......................................... 1935 85
 ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön ......................................................... 1939 90
* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .................. 1944  54
* ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ......................................................... 1941 80
 ERICSSON, BENGT, Målaremästare, Hamburgsund ...................................... 1930 99
 ERICSSON, BOO, Fritidspedagog, Skövde ..................................................... 1939 01
 ERIKSSON, BJÖRN, Vänersborg .................................................................... 1973 04
 ERICSSON, KLEIN, CARL, Vänersborg, ständig medlem ............................. 2000 05
 ERIKSSON, EDDIE, Civ.ing, Träslövsläge ...................................................... 1935 05
 ERICSON, ERIK, Vänersborg .......................................................................... 1920 04 
 ERIKSSON, EVERT, Vänersborg..................................................................... 1930 04
 ERIKSSON, HENRIK, Järfälla ........................................................................ 1964 97
 ERIKSSON, HÅKAN, Trollhättan ................................................................... 1956 07
 ERIKSSON, INGE, Vänersborg ....................................................................... 1946 96
 ERIKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg ......................................................... 1929 98
 ERIKSSON, JONNY, Vargön ........................................................................... 1964 07
 ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., USA ............................................................. 1966 66
* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem, 
 ledamot av beredningsnämnden, innehavare av gillets medalj (2000) .............. 1939 54
 ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg ....................... 1928 94
 ERICSON, LEIF, Viken .................................................................................... 1939 01
 ERICSON, LENNART, Adjunkt ....................................................................... 1940 85
 ERIKSSON, MATS, Kammaråklagare, Sävedalen ........................................... 1967  99
 ERICSSON, MICAEL, Vänersborg .................................................................. 1969 02
 ERICSON, PER-OLOF, Vänersborg ................................................................. 1945 06
 ERIKSSON, RONNY, Vänersborg ................................................................... 1938 88
 ERIKSSON, RUNE, Uddevalla ........................................................................ 1936 01
 ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg, f.d. kommunalråd ........................ 1940 92
 ERICSON, TOMMY, Urmakare, Vänersborg ................................................... 1946 04
 ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg ......................................................... 1925 98
 ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, .................................................................. 1941 97
 ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg ..................................................... 1929 93
* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1925 70
 FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1940 90
 FAGERSTRÖM, BO, Helsningborg ................................................................. 1942 04
 FAGERSTRÖM, MAGNUS, Landvetter .......................................................... 1966 89
 FAGERSTRÖM, ÅKE, Musiklärare, Vänersborg ............................................ 1939 98
 FALK, CLAS, Arbetsledare,Vänersborg ........................................................... 1970 97
 FALK, GÖSTA, Vänersborg ............................................................................. 1938 09
* FALK, LEIF, Montör, Vänersborg .................................................................... 1935 83
* FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg .............................................................. 1942 66
* FAST, GUNNAR, Överstelöjtnant, Skövde ...................................................... 1948 83
 FASTH, KENTERIC, Vänersborg .................................................................... 1955 05
 FASTH, CONNY, Lärare, Partille ..................................................................... 1948 05
* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .......................................................... 1926 74
 FERM, ROLAND, Vänersborg ......................................................................... 1959 05
 FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ................................................. 1929 84
 FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg .......................................... 1947 94

www.vanersborgssonersgille.se



�0�

 FILIPSSON, PETER, Officer, Lund ................................................................. 1975 06
 FLINK,BENGT, V Frölunda ............................................................................. 1936 85
 FLOBERG, TOMMY, Skyddsförare, Vänersborg ............................................ 1961 94
* FOCK, KARL-GÖRAN, Lerum ....................................................................... 1953 77
 FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal ...................................... 1934 84
 FORSHALL, LEIF, Spånga .............................................................................. 1942 02
 FORSELL, OLOF, Ingenjör, Västerås .............................................................. 1937 08
 FRANZÉN, INGE, Vänersborg ........................................................................ 1933 03
 FREDÉN, HÅKAN, Ystad ................................................................................ 1937 05
 FREDMAN, EGON, Ingenjör, Vänersborg ...................................................... 1929 90
 FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg .................................................... 1970 83
 FREDMAN, STEFAN, Produktionstekniker, Vämersborg ............................... 1964 04
* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg................................................. 1940 68
* FREDRIKSSON, MATS, Köpman, Göteborg .................................................. 1922 76
 FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck ........................................................ 1956 94
* FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla ..................................... 1923 69
 FRIBERG, SAM, Säljledare, Västra Frölunda ................................................. 1956 94
 FRICK, JAN-OLOV, Leg. Läkare, Ullared ....................................................... 1939 08
 FRICK, LARS H, Kommunchef, Borgholm ..................................................... 1948 98
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .................................. 1927 67
* FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .............................. 1922 67
 FURBO, MATTIAS, Göteborg ......................................................................... 1972 94
 FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg ........................................................... 1944 87
* FÄGER, KENTH, Ingenjör, Vänersborg .......................................................... 1952 60
* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg ........................................ 1939 71
 GADD, ROLF, Uddevalla.................................................................................. 1930 01
 GELANG, PELLE, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1945 99
 GILLBERG, HANS, Vänersborg...................................................................... 1960 05
* GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ....................................................... 1939 77
 GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg ............................................. 1936 90
 GILLBERG, STEFAN, Vänersborg .................................................................. 1953 08
 GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ............................................. 1938 94
 GRANLUND, TOMAS, Vänersborg ................................................................ 1964 08
 GRANQVIST, KJELL, Vargön ......................................................................... 1932 97
 GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön................................................. 1948 91
 GRANSTRÖM, LARS, Kylmontör, Vänersborg .............................................. 1963 99
 GRAUMANN, GUNNAR, Lund ...................................................................... 1933 93
* GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .......................................... 1932 60
 GRÖNROS, BERNT, Vänersborg..................................................................... 1963 99
* GULZ, LENNART, Adjunkt, Vänersborg ......................................................... 1939 54
 GUSTAFSSON, DAN, Socionom, Vänersborg ................................................ 1947 02
 GUSTAFSSON, DANIEL, Vänersborg ............................................................ 1976 06
* GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ......................................... 1937 77
 GUSTAVSSON, HÅKAN, Vänersborg ............................................................ 1945 04
 GUSTAFSSON, JAN, Musiklärare, Vänersborg............................................... 1952 05
 GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg......................................................... 1947 94
 GUSTAVSSON, JOHAN, Civ. ekonom, Vänersborg ........................................ 1961 99
 GUSTAVSSON, KJELL, Vänersborg ............................................................... 1942 04

www.vanersborgssonersgille.se



�0�

 GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Frändefors ........................................................ 1958 92
* GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg .................................... 1944 71
 GUSTAVSSON, LENNART, Vargön ................................................................ 1929 99
* GUSTAFSSON, PAUL, Frändefors .................................................................. 1935 66
 GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg ..................................... 1930 88
 GUSTAFSSON, ROLAND, Leg. sjuksköterska, Vänersborg ........................... 1947 04
 GUSTAVSSON, SONNY, Vargön ..................................................................... 1946 03
** GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ....................................... 1918 55
 GUSTAVSSON, YNGVE, Vänersborg ............................................................. 1936 92
 GUSTAVSSON, YNGVE, Lindome ................................................................. 1936 05
 GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Slöinge ..................................................... 1937 90
 GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg ......................................... 1945 97
 GÅRDEHALL, PER, Vänersborg .................................................................... 1978 99 
 GÖSE, CALLE, Vänersborg ............................................................................. 1936 06
 HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg .................................... 1932 96
 HAGBERG, SVEN, Personaldirektör, Vänersborg ........................................... 1958 07
* HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg          ......................
 ständig medlem. Kassafogde. Innehavare av gillets medalj (2000) .................. 1941 53
 HAGBORG-ASP, JESPER, Vänersborg ........................................................... 1996 05
 HAGBORG-ASP, VIKTOR, Vänersborg .......................................................... 2000 05
 HAGBORG-OLSSON, OSCAR, Mora ............................................................ 1993 05
 HAGEMAN, ANDREAS, Vänersborg ............................................................. 1981 06
 HAGEMAN, GERHARD, Vänersborg ............................................................. 1940 06
 HAGEMAN, NICLAS, Vänersborg .................................................................. 1975 06
* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ............................................ 1946 68
 HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan ........................................................ 1944 87
 HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .................................................................... 1944 94
 HALLBERG, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1948 96
 HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ............................................. 1931 86
 HALLBLAD, BJÖRN, Vänersborg .................................................................. 1986 04 
 HALLBLAD, CARL, Vänersborg .................................................................... 1982 04
 HALLBLAD, LARS, Bilplåtslagare, Vänersborg ............................................ 1959 04
 HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ......................................... 1954 94
* HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ................................ 1945 76
 HALLQVIST, ERIK, Trollhättan ...................................................................... 1973 07
 HALLQVIST, GUNNAR, Vargön .................................................................... 1939 05
 HALLQVIST, HANS, Vänersborg ................................................................... 1949 07
 HALLQVIST, INGVAR, Vänersborg ............................................................... 1954 01
 HALLQVIST, JOHAN, Vänersborg ................................................................. 1986 04
 HALLQVIST, LARS, St. Levene ..................................................................... 1941 08
 HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg .......................................... 1951 84
 HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Sävedalen .......................................... 1966 83
 HAMMARSTRÖM, CLAES, Växjö ................................................................ 1935 05
 HANSSON, H O, LENNART, Personalman, Vänersborg ................................ 1947 96
 HANSSON, JAN ERIK, Vänersborg ................................................................ 1950 01
 HANSSON, LARS, Vänersborg ....................................................................... 1965 92
 HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg ................................. 1932 84
 HANSSON, MIKAEL, Vänersborg .................................................................. 1962 06

www.vanersborgssonersgille.se



�0�

 HANSSON, TOMMY, Musikproducent, Vänersborg ....................................... 1952 04
* HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg, ständig medlem ......................... 1940 64
 HARLITZ, HENRIK, Vänersborg .................................................................... 1973 05
* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Tösse ........................................................... 1943 64
 HARRING, TORD, Hönö ................................................................................. 1940 95
* HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ............................................... 1929 82
 HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg ......................................... 1938 93
* HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ............................................................... 1945 76
 HASSLUNG, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1938 85
* HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv ..................................................................... 1929  83
 HEDELIN, GUSTAV, Vänersborg .................................................................... 1981 05
 HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg ........................................................... 1950 97
** HEDÉN LASSE, Borås .................................................................................... 1934 57
 HEDLUND, JOHAN, Ekonomie mag., Göteborg ............................................ 1970 04
 HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg ......................................................... 1941 95
* HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg, 
 Innehavare av gillets medalj (2005) .................................................................. 1943 76
 HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors ........................................ 1949 96
 HELLBERG, INGVAR, Vänersborg ................................................................ 1957 92
 HELLDÉN, LEIF, Docent, Vänersborg ............................................................ 1937 05
* HELLMAN, ANDERS, Vänersborg ................................................................. 1955 73
 HELLÅKER, KARL-ERIK, Vänersborg .......................................................... 1927 04
 HENRICSSON, THORE, Vargön ..................................................................... 1938 05
 HENRIKSSON, GUNNAR, Rektor, Vänersborg ............................................. 1943 05
 HENRIKSSON, CLAES, Lidingö .................................................................... 1973 07
* HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg ...................................................... 1957 81
 HERENTZ, CHRISTOFFER, Grundskollärare, Vänersborg ........................... 1968 94
 HERMANSSON, JAN, Teol.dr., Universitetslektor, Lund ............................... 1949 91
* HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil ......................................... 1931 82
* HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .............................................................. 1939 79
 HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .................... 1962 84
 HJALMARSSON, GUNNAR, Aukt. Revisor Vänersborg ............................... 1957 97
 HJELM, PER, Vänersborg ................................................................................ 1932 04
* HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg, Innehavare av Gillets medalj ...... 1927 76
 HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1996 96
 HOFLING, ERIK, Vänersborg, ständig medlem .............................................. 2000 00
 HOLM, JAN OLOV, Vänersborg ...................................................................... 1940 04
* HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön ..................................................... 1944 82
* HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg ................................................................. 1937 83
 HOLMQVIST, MATS, Vänersborg .................................................................. 1960 06
 HOLMQVIST, ROLF, Kurator, Hjärtum .......................................................... 1949 08
* HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg ................................................. 1920 75
* HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .................................................... 1953 66
** HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ..................................... 1923 53
 HÅKANSSON, STEN, VD, Vänersborg .......................................................... 1945 92
 HÅRD, ÅKE, Malmö ........................................................................................ 1923 01
 HÅRD af SEGERSTAD, BJÖRN, Rektor, Vänersborg .................................... 1954 05 
* HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ....................................... 1921 77

www.vanersborgssonersgille.se



�0�

 HÖGBERG, JERKER, Vänersborg .................................................................. 1951 02
 HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg .................................................................. 1925  95
* HÖGBERG, STIG, Ingenjör, Kungsbacka ....................................................... 1944 77
 HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg ................................................. 1926 95
* HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ........................................ 1934 61
 IDEBERG, ROLF, Doktor, Göteborg................................................................ 1936 94
 INGVALD, BO, Brandman, Vänersborg ........................................................... 1955 01
 INGVALD, JONATHAN, Malmö ..................................................................... 1982 05
 ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg................................................ 1932 97
 ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg ...................................... 1964 97
 IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg ....................................... 1941 85
* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan ..................................... 1920 70
* JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ....................................... 1939 70
 JACOBSSON, MIKAEL, Göteborg .................................................................. 1966 76
* JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ................................. 1936 59
 JACOBSSON, SVEN, Agronom, Varberg ........................................................ 1933 94
 JANSSON, ANDERS, Köpman, Vargön........................................................... 1940 05
 JANSSON, HANS, Vänersborg ........................................................................ 1949 08
* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ............................................ 1938 66
 JANSSON, GUNNAR, Managing diretcor, Växjö ........................................... 1935 01
 JANSSON, STIG, Ingenjör, Frändefors ............................................................ 1946 99
* JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vänersborg ......................................... 1947 78
 JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg ................................................... 1927 89
 JENHALL, EVERT, Ingenjör, Vargön .............................................................. 1938 03
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Runhällan, ständig medlem.......................... 1941 64 
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem ...................................... 1943 64
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Katrineholm, ständig medlem ....................... 1947 64
* JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda ...................................... 1950 77
* JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem ........................ 1954 76
* JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem .................... 1927 76
 JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Glommen .................................................. 1941 98
 JOHANSSON, BENGT, Vargön ....................................................................... 1945 96
 JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm ................................... 1937 97
 JOHANSSON, BENGT, Vänersborg ................................................................ 1937 03
 JOHANSSON, BERNT, Vänersborg ................................................................ 1937 04
 JOHANSSON, BJÖRN, Hisings kärra ............................................................. 1963 93
* JOHANSSON, BO, Vargön, ständig medlem ................................................... 1959 76
 JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman, Vänersborg ........................................... 1939 96
 JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem .................................. 1976 76
 JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ......................................... 1950 94
* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ...................................... 1946 66
 JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg ............................................................ 1933 98
* JOHANSSON, GÖSTA, Ekonomichef, Vänersborg......................................... 1935 83
* JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg ............................ 1925 82
 JOHANSSON, HÅKAN, Vänersborg ............................................................... 1947 92
* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vargön ................................................. 1928 65
 JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg ................................ 1937 92
* JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .................................................. 1937 76

www.vanersborgssonersgille.se



�0�

 JOHANSSON, JOEL, Vänersborg .................................................................... 2003 05
** JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ....................................... 1927 53
 JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .................................................. 1937 86
 JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg .............................. 1939 95
 JOHANSSON, KENNETH, Vänersborg .......................................................... 1951 07
 JOHANSSON, KENT, Vänersborg ................................................................... 1955 95
 JOHANSSON, KJELL, Vänersborg ................................................................. 1936 05
 JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg ................................................... 1944 96
 JOHANSSON, KURT, Typograf, Vänersborg................................................... 1932 06
 JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ................................... 1934 86
 JOHANSSON, LARS, Landskrona .................................................................. 1942 08
 JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg ........................................................ 1936 96
 JOHANSSON, LARS-ERIK, Vänersborg ........................................................ 1930 99
* JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1962 76
* JOHANSSON, LENNART, Byrådirektör, Vargön ............................................ 1942 82
* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Trollhättan ................................... 1942 72
 JOHANSSON, LENNART, Vargön .................................................................. 1931 05
 JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie, Vänersborg, Andre Ålderman ............... 1963 89
 JOHANSSON, PONTUS, Sjöing. Vänersborg, ständig medlem...................... 1973 76
 JOHANSSON, RICKARD, Vänersborg ........................................................... 1973 06
 JOHANSSON, RALF, Marknadsansvarig, Vänersborg .................................... 1974 04
 JOHANSSON, ROY, Projektledare, Vänersborg, 
 innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1943 97
* JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ........................................ 1944 76
 JOHANSSON, RUNE, Vänersborg .................................................................. 1938 07
 JOHANSSON, STEN, Vänersborg ................................................................... 1939 04
 JOHANSSON, STIG-ARNE, Vargön ............................................................... 1921 03
 JOHANSSON, STURE, Vänersborg ................................................................ 1937 99
 JOHANSSON, SUNE, Arkitekt, Brottby .......................................................... 1943 02
* JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ............................................. 1937 59
 JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ............................................ 1926 89
 JOHANSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ....................................................... 1950 99
 JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg ................................................ 1940 98
 JOHANSSON, TAGE INGVAR, Fotograf, Vänersborg ................................... 1932 01
* JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg .................................. 1957  76
 JOHANSSON, THOMAS, Vänersborg, ........................................................... 1969 05
 JOHANSSON, TOMMY, Vänersborg............................................................... 1952 99
 JOHANSSON, TORE, Vänersborg ................................................................... 1951 09
 JOHANSSON, ÅKE, Vänersborg ..................................................................... 1930 03
 JOHANSSON, ÅKE, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1922 05
 JOHNSON, ARVID, Vargön ............................................................................. 1938 98
 JOHNSON, ULF, Vargön .................................................................................. 1962 98
 JONSSON, BERTIL, Vänersborg ..................................................................... 1934 88
 JONSSON, BROR, Målare, Vargön .................................................................. 1920 91
 JONSSON, INGE, Vänersborg ......................................................................... 1938 08
 JONSSON, LARS, Produktdesigner, Göteborg ................................................ 1960 07
 JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg ........................................................ 1952 96
 JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .................................................................... 1973 85

www.vanersborgssonersgille.se



�0�

www.vanersborgssonersgille.se

 JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg ............................................... 1964 98
 JOSEFSSON, KENT, Vänersborg .................................................................... 1945 01
 JOSEFSSON, LARS OLOF, Vänersborg .......................................................... 1939 00
* JOSEFSSON, LENNART, Ekonomisekr, Vänersborg ...................................... 1948 75
 JOSEFSSON, STEFAN, Vänersborg ................................................................ 1971 04
 JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg ................................................................. 1972 94
* JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ...................................... 1931 76
 JÄRNEFORS, HANS, Sjuksköt. Vargön .......................................................... 1947 06
* JÄRPLER, LENNART, Vänersborg ................................................................. 1947 83
 JÄRPVIK, CURT, Enhetschef, Vänersborg ...................................................... 1946 95
 JÄRPVIK, DANIEL, Vänersborg ..................................................................... 1977 97
 JÖNSSON, BERNT-OLOF, Vänersborg ........................................................... 1941 08
 JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg .................................................................. 1968 88
 KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ...................................................... 1932 91
 CARLSON, BENNY, Gymnasielärare, Vänersborg ......................................... 1951 06
* KARLSSON, BERNY, Nödinge ....................................................................... 1941 80
 CARLSSON, BERNT, F.d. Driftschef, Vänersborg .......................................... 1938 04
* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ................. 1944 47
 CARLSSON, DENNIS, Brålanda ..................................................................... 1948 08
 KARLSSON, EDUR, Stigtomta ....................................................................... 1932 97
 CARLSSON, ENAR, Lärare, Vänersborg ........................................................ 1924 99
 KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg ..................................................... 1932 96
 KARLSSON, GÖSTA, Vänersborg .................................................................. 1926 99
 KARLSSON, HANS, Vänersborg .................................................................... 1946 05
 KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .............................................. 1942 84
 CARLSSON, HÅKAN, Vänersborg ................................................................. 1949 04
* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem ...................... 1939 47
 KARLSSON, BERNDTSSON, KENT, Spanien .............................................. 1940 97
 KARLSSON, BO-GÖRAN .............................................................................. 1953 08
 KARLSSON, KENT, Kriminalkommissarie, Trollhättan ................................. 1944 01
 CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön ......................................................... 1959 96
* KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg .................................. 1958 82
 KARLSSON, LARS, ALBERT, Ingenjör, Trollhättan ...................................... 1936 03
 KARLSSON, LARS GUNNAR, Hisingsbacka ................................................ 1949 08
 KARLSSON, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1952 98
* CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem ........................................ 1946 47
 KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön ........................................... 1955 93
 KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg ............................................. 1927 90
 KARLSSON, MAGNUS, Vänersborg .............................................................. 1960 07
 KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem ................. 1976  87
 KARLSSON, PETER, Vänersborg ................................................................... 1963 00
 KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .................................... 1925 85
 CARLSSON, ROGER, Vargön ......................................................................... 1943 96
* CARLSSON, STIG, Smögen ............................................................................ 1936 77
 KARLSSON, SVEN, 1:e postilj., Vänersborg .................................................. 1926 85
 KARLSSON, SÖREN, Direktör, Vänersborg ................................................... 1959 98
 CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg ..................................... 1957 96
 KARLSSON, TAGE, Vänersborg ..................................................................... 1926 99



�0�

www.vanersborgssonersgille.se

* CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ................................................... 1926 67
 KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg ......................... 1947 93
* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors ......................... 1936 65
* KJELLSSON, DAN, Vänersborg ...................................................................... 1941 74
 KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg ................................................................. 1975 97
 KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg .............................................................. 1962 95
 KJELLSON, PATRIK, Tekniker, Vänersborg ................................................... 1971 07
* KJELLSSON, UNO, Direktör, Hälleviksstrand ................................................ 1944 74
 KNUTSSON, ANDERS, Vänersborg ............................................................... 1944 05
 KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg........................................................... 1945 90
 KNUTSSON, FREDRIK, Göteborg ................................................................. 1980 01
 KNUTSSON, FREDRIK, Vänersborg .............................................................. 1971 08
* KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika.............................................. 1934 64
 KNUTSSON, OVE, Nacka ............................................................................... 1934 06
 KOPP, INGEMAR, Bohus ................................................................................ 1936 07
 KORP, OVE, Färgelanda ................................................................................... 1940 06
 KORITZ PETER, Läkare, Vänersborg ............................................................. 1939 02
 KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Vänersborg ............................................ 1934 85
* KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .......................................................... 1913 74
 KRISTENSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1932 99
 KYLÉN, SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1959 06
 KÄCK, LENNART, Ekonom, Vargön ............................................................... 1952 04
 KÄLLGÅRD, ÅKE, Vänersborg ...................................................................... 1939 08
* KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg ..................................................... 1926 82
 KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga ................................................. 1957 85
 KÖKERITZ, HANS, Kungälv .......................................................................... 1936 05
 LAND, SVEN-OLOF Direktör, Malmö ............................................................ 1942 09
 LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg ...................................................... 1987 95 
* LARSSON, ALF, Göteborg ............................................................................... 1939 77
 LARSSON, ALVAR, Direktör, Vänersborg ...................................................... 1943 03
* LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem .............................................. 1963 63
 LARSSON, ANDERS, Vargön ......................................................................... 1969 08
 LARSSON, ARNE, Ingenjör ............................................................................ 1943 95
* LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg ...................................................... 1942 81
 LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ....................................................... 1948 95
 LARSSON, BJÖRN, Vänersborg...................................................................... 1975 97
 LARSSON, CHRISTER, Samhällsbyggnadsschef, Vänersborg ...................... 1944 05
 LARSSON, DAVID, Vänersborg ständig medlem ............................................ 1998 98
 LARSSON, ERIK, Njurunda ............................................................................ 1933 06
** LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem ..................... 1936 55
* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg ................................................. 1944 66
 LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg ................................................ 1955 96
 LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna ............................................. 1939 89
 LARSSON, JAN-OLOV, Åkeriägare, Vänersborg ............................................ 1946 03
 LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem ........................................... 1966 66
* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa..................................................... 1943 68
* LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan ....................................................... 1914 74
 LARSSON, LEIF, Vänersborg .......................................................................... 1948 96



��0

 LARSSON, LEIF, AV-chef, Vänersborg ........................................................... 1947 01
 LARSSON, LENNART, Mellerud .................................................................... 1962 07
 LARSSON, MARTIN, Trafikinspektör, Vänersborg ........................................ 1961 05
 LARSSON, MATS, Vänersborg ....................................................................... 1947 94
 LARSSON, MIKAEL, Laboratoriechef, Vänersborg ....................................... 1959 04
 LARSSON, OLA, Verkstadschef, Frändefors ................................................... 1965 03
 LARSSON, PER ARNE, Vänersborg ............................................................... 1953 00
** LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen, ständig medlem ................. 1924 56
 LARSSON, S. ANDERS, Vargön ..................................................................... 1951 94
** LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, Hedersledamot
 Innehavare av gillets medalj (1990)  ................................................................. 1935 57
* LARSSON, SVEN, A, Butiksbiträde, Vänersborg............................................ 1929 70
 LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ........................................... 1947 95
* LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg ....................................................... 1927 77
* LARSSON, ÅKE, Vänersborg .......................................................................... 1944 77
 LARSSON, ÖSTEN, Vänersborg ..................................................................... 1939 04
 LAUDON, ANDERS, F.d. Skolläkare, Vänersborg .......................................... 1932 01
 LEJON, STEFAN, Marknadskoordinator, Vänersborg ..................................... 1964 08
 LEVÁN, OLOF, Ingenjör, Trollhättan .............................................................. 1924 93
 LIDÉN, JAN-GUNNAR, Vänersborg ............................................................... 1948 95
 LIDHOLM, PETER, Vänersborg...................................................................... 1960 04
* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg Bisittare i styrelsen ............................. 1948 54
 LIND, JESPER, Vänersborg ............................................................................. 1975 83
* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum ................................................................. 1944 50
* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Upplands Väsby ................................. 1938 66
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ................................ 1949 66
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ................................................. 1944 65
* LINDBERG, JAN, INGE, Ingenjör, Smedjebacken ......................................... 1954 83
 LINDBERG, JOAKIM, Vargön ........................................................................ 1979 88
 LINDBERG, TOMAS, Vänersborg .................................................................. 1949 07
 LINDÉN, ARNE, Ingenjör, Halmstad .............................................................. 1939 86
 LINDÉN, LARS, Civilingenjör, Vargön ständig medlem ................................. 1954 75
 LINDÉN, ROLF, Skärholmen, ständig medlem ............................................... 1927 62
 LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg .................................................... 1926 94
 LINDGREN, ARVID, Vänersborg .................................................................... 1985 85
* LINDHÉ, RUNE, Representant, Vänersborg .................................................... 1923 77
 LINDQVIST, LARSERIK f.d. Kommunaldirektör, Partille ............................. 1925 01 
 LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg .................................................... 1940 94
 LINDSTEDT, SVANTE, Vänersborg ............................................................... 1943 08
* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ................................................ 1918 63
 LINDVALL, PER, Vänersborg ......................................................................... 1946 06
 LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig, Vänersborg .............................. 1948 97
 LINNARSSON, LENNART, Vänersborg ......................................................... 1952 98
* LISS, PER ARNE, Brålanda ............................................................................. 1940 67
 LIVÉN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg ............................................. 1931 96
 LJUNG, INGEMAR, Vänersborg ..................................................................... 1966 94
 LJUNGGREN, LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors .................................... 1946 98

www.vanersborgssonersgille.se



���

 LJUNGSTRÖMER, ADAM, Vänersborg ......................................................... 1986 01
 LJUNGSTRÖMER, ANTON, Vänersborg ....................................................... 1989 01
 LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg .................................... 1951 95
 LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg ....................................................... 1925 95
 LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .................................................. 1942 93
 LUNDBERG, ANDERS, Vänersborg ............................................................... 1977 05
 LUNDBERG, GUNNAR, Vägmästare, Vänersborg ......................................... 1955 02
 LUNDBERG, ROGER, Vänersborg ................................................................. 1945 05
 LUNDBORG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .......................................... 1994 00
* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge ..................................................... 1932 66
* LUNDBORG, ERIC, Köpman, Vänersborg
 ständig medlem, Gillevärd ................................................................................ 1957 66
 LUNDBORG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ........................................... 1987 01
* LUNDBORG, HÅKAN, Ekerö......................................................................... 1956 73
* LUNDBORG, JAN, Vänersborg ....................................................................... 1952 73
 LUNDBORG, NIKLAS, Studerande, Vänersborg ........................................... 1989 00
** LUNDBORG, STEN, Köpman Vänersborg ..................................................... 1925 42
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ........................................ 1941 67
 LUNDGREN, CHRISTIAN, Vänersborg ......................................................... 1982 07
 LUNDGREN, STEN ÅKE, Bilhandlare, Frändefors ........................................ 1954 01
 LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ......................................... 1946 88
 LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg ............................................... 1935 94
** LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg
 Innehavare av Gillets medalj (1995) ................................................................. 1919 52
* LUNDIN, JAN, Vänersborg .............................................................................. 1936 69
* LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg ....................................................... 1953 55
 LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ........................................... 1946 93
 LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .................................. 1936 89
 LUNDSTRÖM, MATTIAS, Vänersborg .......................................................... 1968 07
* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .................................... 1926 64
 LUNNERYD, BJÖRN, fd. godsägare, Vargön .................................................. 1924 06
* LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan ................................................................ 1933 76
* LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ............................................................... 1940 80
 LÅNG, KURT, Regionchef, Vänersborg .......................................................... 1951 06
 LÅNG, OWE, VD, Vargön ................................................................................ 1963 97
 LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping ..................................................... 1953 85
 LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg ........................................... 1938 97
 LÖFGREN, JERKER, Läkare, Vänersborg ...................................................... 1943 02
 LÖFQUIST, GÖRAN, fd. Ekonimichef, Vänersborg ....................................... 1938 03
 LÖNN, PER, Malmö ......................................................................................... 1977 08
 LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg ....................................... 1925 91
 MAC DONALD, HANS, Trollhättan ................................................................ 1941 04
 MAGNUSSON, ANDERS, Vänersborg ........................................................... 1944 06
 MAGNUSSON, BJÖRN, Trafikingenjör, Vänersborg ...................................... 1964 04
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ................................................................. 1943 72
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile ........................................... 1940 65
 MAGNUSSON, PER, Bromma ........................................................................ 1965 07

www.vanersborgssonersgille.se



���

www.vanersborgssonersgille.se

* MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg,
 Innehavare av Gillets medalj (2006) ................................................................. 1928 80
 MALM, GÖTE, Vänersborg ............................................................................. 1921 96
 MALM, RUNE, Vänersborg ............................................................................. 1956 07
 MALMBERG, NILS, Studerande, Vänersborg ................................................ 1990 00
 MALMBERG, RUNE, Vänersborg .................................................................. 1943 99
* MARKLUND, BERTIL, Docent, Vänersborg .................................................. 1945 80
* MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ............................................. 1922 70
 MELIN, KENT-OVE, Begravningsentr., Vargön .............................................. 1959 06
 MELLQVIST, STIG, Lysekil ............................................................................ 1934 07
 MOLIN, ELVING, Vänersborg ......................................................................... 1942 08
 MOLLBERG, THOMAS, Tullinge ................................................................... 1949 06
* MOLNIT, PER, Arkitekt, Vänersborg ............................................................... 1919 75
 MOSSBERG, BERTIL, Uddevalla ................................................................... 1937 85
 MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg................................................. 1931 90
 MUNKBO, LEIF, Dals Rostock ........................................................................ 1959 07
 MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Djursholm ......................................... 1951 87
 MÅRTENSSON, BERNT, Skövde ................................................................... 1958 95
 MÖRK, SVEN-OLOF, Vänersborg................................................................... 1942 08
 NEJDMO, TOMMY, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1947 05
 NIDSJÖ, JAN-ERIC, Vänersborg ..................................................................... 1935 99
 NIDSJÖ, KENNET, Konstruktör, Vänersborg .................................................. 1963 04
 NIKLASSON, LENNART, Vänersborg ............................................................ 1959 05
 NILSSON, BERNT, Vänersborg ....................................................................... 1948 99
* NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .................................................... 1944 83
 NILSSON, BO, Vänersborg .............................................................................. 1943 08
 NILSSON, BÖRJE, Kungsbacka ...................................................................... 1946 00
 NILSSON, GÖRAN, Vänersborg ..................................................................... 1931 02
 NILSSON, HANS, Kinna ................................................................................. 1923 88
 NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ............................................ 1954 94
 NILSSON, LARS, Vänersborg ......................................................................... 1946 99
 NILSSON, LENNART, Lidingö ....................................................................... 1943 92
 NILSSON, MATS, Rektor, Vänersborg ............................................................ 1949 04  
* NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ........................................... 1923 78
* NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .................................. 1925 80
 NILSSON, PER OLOF, Vänersborg ................................................................. 1961 03
 NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ...................................................... 1971 97
 NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön........................................................... 1926 89
 NILSSON, SÖREN, Vänersborg ...................................................................... 1938 98
 NILSÉN, PER, Malmö ...................................................................................... 1967 07
* NISSEN, PETER, 1:e antikvarie, Vänersborg .................................................. 1947 81
 NOAKSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1929 02
 NORBERG, KENNETH, Vänersborg .............................................................. 1949 09
* NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ...................................... 1937 81
 NORDQUIST, HANS, Vänersborg ................................................................... 1925 95
* NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda ................................................. 1930 77
 NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg........................................................... 1942 97
 NORLIN, STAFFAN, Pilot, Vargön .................................................................. 1973 05



���

 NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ....................................... 1944 90
 NYLÉN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ....................................................... 1936 89
 NYSTRÖM, GUNNAR, Brandinspektör, Vänersborg ..................................... 1946 04
** NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .................................... 1928 58
 NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare, Vänersborg .............................................. 1967 95
 ODELIUS, CHRISTOFER, Vänersborg ........................................................... 1993 05
* ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg, ständig medlem .............................. 1934 79
* ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg, ständig medlem ................................... 1957 79
 ODHAMMAR, IVAN, Vänersborg ................................................................... 1932 06
 OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan .................................................................. 1938 99
 OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg ..................................................... 1938 91
 OLSSON, Anders, Västerås .............................................................................. 1978 07
* OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ................................................. 1921 60
 OLSSON, BJÖRN, Vänersborg ........................................................................ 1939 04
 OLSSON, BOSSE, Institutionschef, Vänersborg ............................................. 1948 07
* OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ................................................ 1956 83
** OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ........................................................ 1929 48  
 OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg ............................................................ 1933 89
* OLSSON, GUSTAF, Teckn.lärare, Vänersborg ständig medlem ...................... 1918 72
* OLSSON, LARS, Vänersborg........................................................................... 1935 75
 OLSSON, LARS-OLOV, Vänersborg ............................................................... 1949 05
* OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ................................................... 1928 78
* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg ............................................... 1949 72
* OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg ............................................................. 1945 83
 OLSSON, ÅKE, Bilmekaniker, Vänersborg ..................................................... 1933 04
 PAJUSI, ARWO, Antikvarie, Söderåkra ............................................................ 1965 99
 PALM, ARNE, Göteborg .................................................................................. 1936 08
* PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ................................................ 1930 82
* PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ..................... 1933 76
 PATRIKSSON, ANDERS, Arkitekt, Vargön ..................................................... 1960 85
 PATRIKSSON, HENRIK, Driftingenjör, Vänersborg....................................... 1965 85
 PATRIKSSON, HÅKAN, Företagskonsult, Vänersborg ................................... 1946 94
 PATRIKSSON, MAGNUS, Rådman, Timmersdala .......................................... 1965 85
* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .................................................. 1937 65
 PAULSSON, JONAS, Vänersborg .................................................................... 1977 09
 PAULSSON, ÅKE, Skara ................................................................................. 1946 97
 PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .................................................. 1957 88
 PERSSON, HANS OLOF, Vänersborg ............................................................. 1974 90
 PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ....................................... 1948 95
 PERSSON, KENNET, VD, Vänersborg ............................................................ 1962 08 
 PERSSON, MAGNUS, VD, Vänersborg .......................................................... 1967 05
 PERSSON, STIG, Direktör, Vänersborg .......................................................... 1940 04
* PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ............................................................. 1925 77
 PERSSON, ÅKE, Vänersborg........................................................................... 1933 08
* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ............................ 1943 71
* PETERSSON, EDGAR, Vänersborg ................................................................ 1919 80
 PETERSON, ERNST, F.d. Finanschef, Vänersborg .......................................... 1931 98
 PETERSSON, KARL-ERIK, Bälinge .............................................................. 1935 04

www.vanersborgssonersgille.se



���

 PETTERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg ............................................. 1962 92
* PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg ...................................................... 1923 77
* PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
 Innehavare av gillets medalj (1992) .................................................................. 1925 81
 PETTERSSON, INGEMAR, Vänersborg ......................................................... 1950 99
 PETERSON, KARL-AXEL, Västra Frölunda .................................................. 1940 95
 PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ......................................................... 1941 94
 PETTERSSON, TOMMY, Grästorp ................................................................. 1957 96
 POLHEM, BO, Vänersborg .............................................................................. 1950 09
 PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg .................................................................. 1971 94
 PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg .................................................................... 1947 94
** PÅRUD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
 Innehavare av gillets medalj (1980), Umeå ....................................................... 1923 52
 QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg ..................................................... 1935 98
* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Göteborg ........................................................ 1929 66
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .................................. 1943 72
** RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla ....................................................... 1919 53
 RAPP, ALFRED, Sjukhemsdir., Vänersborg ..................................................... 1943 03
 RAPP, CARL, Vargön ....................................................................................... 1992 05
 RAPP, MARCUS, Vargön ................................................................................. 1994 05
 RAPP, PATRIK, Vargön .................................................................................... 1962 00
 RAPP, URBAN, Vänersborg ............................................................................. 1968 05
 REIMERS, GÖSTA, Göteborg ......................................................................... 1943 02
 ROSENBERG, TORSTEN, Folkskollärare, Trollhättan ................................... 1934 04
 ROSENGREN, BENGT, Avd. Chef, Vänersborg.............................................. 1946 05
* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg........................................ 1938 71
* ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ........................................................... 1945 79
* ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem ....................... 1946 58
* ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem ....................... 1940 58
* RUDBERG, STIG, Professor, Lund ................................................................. 1920 76
 RUDSTRÖM, LARS, Samhällsplanerare, Vänersborg .................................... 1957 02
 RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg ................................................ 1931 99
 RUSSBERG, MIKAEL, Civ. ingenjör, Vallentuna ........................................... 1969 04
 RYBERG, EVERT, Lagerchef, Helsingborg ..................................................... 1940 90
 RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg ........................................... 1932 90
 RYDING,SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1940 04
 RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Uppsala .................................. 1910 84
 RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1952  99
 SAEDÉN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg ....................................... 1924 94
* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .......................................... 1945 50
 SAHLIN, BO, Kapten, Vänersborg ................................................................... 1938 05
 SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05
 SANDÉN, BJÖRN, Vänersborg........................................................................ 1932 09
 SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
 SALLANDER, CURT, Vänersborg .................................................................. 1926 98
 SALONEN, ARVID, Studerande, Malmö ......................................................... 1980 87
 SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
 SALONEN, EMIL, Stockholm ......................................................................... 1977 87

www.vanersborgssonersgille.se



���

* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, Bisittare i styrelsen ................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Vänersborg .................................................................... 1987 89
* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vargön ............................................................. 1933 76
 SANDAHL, FOLKE, P, Överstelöjtnant, Vänersborg ...................................... 1929 99
 SANDSTRÖM, GERHARD, Officer, Tun ........................................................ 1970 80
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg ..................... 1936 05
 SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1936 92
* SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Göteborg ....................................... 1923 77
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg .................................................................. 1947 02
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ................................................... 1924 74
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 01
 SJÖDAHL, PER, Vargön .................................................................................. 1955 06
 SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg .......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ....................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
 SJÖSTRAND, OSKAR, Vänersborg ................................................................ 1973 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ......................................................... 1930 77
 SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan .................................................... 1930 84
* SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg ....................................................................... 1932 76
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Vänersborg .................................................... 1937 08
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Vänersborg ................................... 1945 99
 SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ................................................................ 1953 83
 SKOOGH, ANDREAS, Karlstad ...................................................................... 1979 95
 SKOOGH, EIVIND, Vänersborg ...................................................................... 1947 08
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, 
 Ledamot beredningsnämnden, innehavare av Gillets medalj (2007) ................ 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad .................................... 1952 95
** SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SKOOGH, MARCUS, Karlstad ........................................................................ 1983 95
* SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............................. 1927 62
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKE, BENGT  OLOF, Vänersborg .............................................................. 1946 03
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ......................................................................... 1939 98
* STALFORS, TOMAS, Vänersborg ................................................................... 1948 83
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STENSON, MORGAN, Uddevalla ................................................................... 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg ................................................... 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
* STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ......................................... 1915 81
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg ...................................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg ............................... 1946 01

www.vanersborgssonersgille.se



���

 STRAND OLLE, Vänersborg ........................................................................... 1931 93
* STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .............................................. 1921 75
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
 STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile ..................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04 
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ................................................ 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
 STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
 SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg ........................................................ 1934 84
 SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .............................................. 1931 91
 SUNDBERG, NIKLAS, Konsult, Vänersborg ................................................. 1966 04
 SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg ..................................................... 1956 98
 SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ................................ 1927 94
* SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg .................................................................. 1963 04
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .................................. 1938 79
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
 SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ........................................... 1924 84
 SVANBERG, HENRIK, Vänersborg ................................................................ 1966 84
 SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................. 1958 05
 SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .................................................... 1957 94
* SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ............................................ 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ........................................... 1924 93
 SVENSSON, CHRISTER, Vänersborg ............................................................ 1943 90
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg ............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Vargön ......................................................................... 1951 08  
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, JOHAN, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem ................. 1975 76
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ................................................ 1950 76
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg .............................................................. 1952 80
 SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem ......................................... 1972 72
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ......................................... 1966 04
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ...................................................................... 1950 05
 SÄVBLOM, DAG, Stockholm ......................................................................... 1963 07
 SÖDERBLOM, ALVIN, Vänersborg ................................................................ 2003 03
 SÖDERBLOM, EMIL, Vänersborg .................................................................. 2003 03
* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ........................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ..................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ........................................................................ 1951 04
 SÖDERSTRAND, ROGER, Torslanda ............................................................. 1964 05

www.vanersborgssonersgille.se



���

 SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg, 
 Innehavare av Gillets medalj (2005) ................................................................. 1916 91
 SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Klubbchef, Nyköping ............................................................... 1952 95
 TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
 Ledamot av beredningsnämnden. Innehavare av Gillets medalj (1990) ........... 1939 50
 THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSÉN, ROBERT, Vänersborg ................................................................... 1939 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda....................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil.......................................................................... 1952 01
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda ....................................... 1935 79
 THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg ........................................... 1938 01
** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................................................ 1925 51
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .............................................................. 1921 98
 TORNBERG, LARS, Vänersborg ..................................................................... 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01   
* TUFVESSON, ALLAN, Vänersborg ................................................................ 1922 83
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1942 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................. 1935 04
 TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg............................................................... 1950 98
 ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
* ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ....................................... 1919 75
* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Onsala ............................................................ 1941 69
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ................................................... 1949 80
 WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
 WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ............................................. 1942 85
** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg, 
 Hedersledamot, Innehavare av Gillets medalj (1989)  ...................................... 1932 51
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
 WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg  .......................... 1947 98
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
 WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..................................................... 1964 92
* WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ....................................................... 1930 82
 WALLTIN, HÅKAN, Sportchef, Vänersborg ................................................... 1968 01
 WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön ................................................... 1937 90

www.vanersborgssonersgille.se
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 WANNERUD, LARS, Vänersborg.................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Vänersborg .......................................................................... 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
 WEGRAEUS, BJÖRN, Lund ........................................................................... 1969 82
* WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund ..................................................... 1940 83
 WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg ................................................................ 1965 82
** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Sköndal .................................................... 1916 42
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Vänersborg ........................................................ 1960 73
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg........................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
 WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
 WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö ............................................................... 1966 80
 WERNER, RAYMOND, Vänersborg ............................................................... 1937 05
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ............................................................. 1952 77
 WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg ................................................................... 1937 05
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
 VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ................................................. 1944 84
* WESTERBERG, BERTIL, Malmö ................................................................... 1917 76
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ....................................... 1923 77
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg ............................................. 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Vänersborg ................................ 1943 01
 WIK, INGEMAR, Vänersborg .......................................................................... 1940 96
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ............................... 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan......................................................... 1928 53
 ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare  .... 1945 88
 ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ............................................................ 1943 01
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
* ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................................................. 1930 75
 ÅBERG, LENNART, Vänersborg ..................................................................... 1935 07
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............................................. 1923 61
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ............................................................... 1944 95
 ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ............ 1924 85
 ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Tullinge ............................................ 1934 95
 ÖGREN, EGON, Vänersborg............................................................................ 1944 05
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
 ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg ................................................... 1941 05
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Antal medlemmar 1013
  * Berättigade till 25-årstecknet   Gillets Plusgironummer är 32 93 19-8        
** Berättigade till 50-årstecknet   

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

 Vänersborgs Söners Gille
 Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
 462 61 Vänersborg

 epost: Hagborg@tele2.se

 ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ........................................ 1920 74
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Styrelseberättelse 2007

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse verksamhetsåret 2007, Gillets 102:a.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 3 april och Högtidsstämma 
den 2 november 2007 med åtföljande  gemensamma måltider. Stämmorna 
har vid båda tillfällena genomförts i närvaro av ett hundratal gillebröder 
i de trivsamma lokalerna i Lagergrenska Huset.

Vid Årsstämman invaldes Bengt O T Sjögren som ny medlem i Gillet. 
Efter förhandlingarna gav Håkan Lind och Peter Johansson oss alla en 
fantastisk resa i tiden över Vänersborgs utveckling från stenåldern, via 
Brätte, danskarnas härjningar till nuvarande stadens grundande.

Vid Högtidsstämman utdelades Gillets medalj till Arne Andersson, 
Stig Hjelm och Gunnar Skoogh. Tidigare under våren har Gillets 
medalj utdelats till Yngve Stenermark, Hjo för dennes medverkan vid 
katalogiseringen av årsskrifterna. Tecken för 50-årigt medlemskap 
tilldelades Stig Larsson. Tecken för 25-årigt medlemskap tilldelades Lars 
Erik Holm, Kjell Anders Karlsson, Ragnar Ström, Nils Gyrulf, Gerhart 
Herrman, Lennart Johansson, Stig L Palm, Karl-Erik Andersson, Leif 
Johansson, Jan Olof Björkenstock, Curt Hasselholm, Helmer Johansson, 
Arne Kärvling, Roland Wallin och Håkan Andréen. Mötet avslutades 
med att Bo Knutsson talade om resandets betydelse för personlig 
utveckling och presenterade ett antal vänersborgare vilka lyckats som 
konstnärer och hantverkare.

Den 3 november, Alla Helgons Dag anordnade Gillet för åttonde 
gången stipendieutdelning ur Elis Ullmans Minnesfond i Vänersborgs 
kyrka. Stipendier utdelades denna gång till de talangfulla eleverna på 
Musikhögskolan i Göteborg, trumpetaren Martin Isaksson och organisten 
Siri Leonardz. Vänersborgs Musikskola tilldelades för tredje gången 
ett särskilt ungdomsstipendium. I samband med utdelningarna bjöd 
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stipendiaterna de närvarande att njuta av en pampig underhållning.

Gillet har under året fortsatt med att sätta upp informationsskyltar i 
staden och dess omgivningar. Idag finns ett 25-tal skyltar på plats och 
arbetet fortsätter.

Under Kulturnatta den 25 maj hade Gillet öppet hus varvid lokalerna 
och den unika gårdsmiljön från 1800-talet visades. Vidare skänkte Gillet 
äldre årsskrifter till besökarna samt bjöd på förfriskningar. Vidare har 
Gillet medverkat vid Kulturlagrets öppna hus den 21 april och visade 
delar av våra värdefulla samlingar. Många personer kom till båda 
aktiviteterna och visade stor uppskattning.

Den 18 november anordnade Gillet en välbesökt och uppskattad trivsel-
kväll med föredrag av radiolegenden Claes Astin. Han kåserade över 
”allvar och roligheter i Västergötland” inför omkring 150 personer, vilka 
på ett hörbart sätt visade sin stora uppskattning över föredraget. 

För första gången medverkade Gillet vid flaggparaden den 6 juni med 
den av kungen tidigare överlämnade fanan. 

Under året har medlemmar i styrelsen arbetat med tankarna att bättre 
informera om de dramatiska dagarna i juni 1676 under Gyldenlöve-
fejden. Genom skyltar och informationstavlor skulle denna händelse bli 
bättre känd för nu- och framtida vänersborgare. En delegation har även 
besökt Lund för att där få bättre kunskaper och erfarenheter om hur ett 
sådant arbete kan genomföras. 

Gillets murgröneboll, ursprungligen skapad av Tage Andersen, har efter 
många turer nu funnit sin slutliga plats i Järnvägsbackens rondell. Den 
levande murgrönan har ersatts med metallblad i konstnärligt utförande 
och med belysning.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Styrelse, 
beredningsnämnd och tillsatta arbetsgrupper har dessutom samlats för 
att bereda olika frågor samt sköta hus och trädgård vid Gillets lokaler.

Inför julen har Gillets julblommor på sedvanligt sätt delats ut. Många 
redovisningar finns om den stora uppskattning och glädje dessa blommor 
skänker mottagarna.
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Gillets årsskrift har utkommit med sin 76:e årgång.

Styrelsen har under året bestått av Göran Ahlin, Förste ålderman, Kjell 
Thernquist, Andre ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, John- Olov 
Ericsson, Gillevärd, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Gunnar Skoogh 
och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2008

Göran Ahlin  Kjell Thernquist John- Olov Ericsson 

Göran Hagborg  Gunnar Skoogh  Lars Salonen  

Christer Zetterberg
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Styrelseberättelse 2008

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse verksamhetsåret 2008, Gillets 103:e.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 15 april och 
Högtidsstämma den 31 oktober 2008 med åtföljande  gemensamma 
måltider. Stämmorna har vid båda tillfällena genomförts i närvaro av ett 
hundratal gillebröder i de trivsamma lokalerna i Lagergrenska Huset.

Vid Årsstämman invaldes 13 nya medlemmar enligt stämmans 
föredragningslista. Efter förhandlingarna gav gillebrodern Göran 
Boman, försäljningschef vid Systembolaget, information om bolaget, 
dess uppdrag, syfte och inköpsrutiner. Föredraget  avslutades med flera 
frågor, vilket tyder på att ämnet var av stort intresse för gillebröderna. 

Vid Högtidsstämman utdelades Gillets medalj till Gunnar Ekman och 
Roy Johansson. Även vår Förste Ålderman Göran Ahlin erhöll Gillets 
medalj för hans mångåriga arbete för Gillet. Tecken för 50-åriga 
respektive 25- åriga medlemskap tilldelades 3 respektive 26 medlemmar. 
Den stora läktaren vid Isstadion totalförstördes av brand under vintern 
och medförde bland annat stora materiella skador. Till följd av detta 
beslutade stämman att skänka 5 000 kronor till Blåsuts Bandyklubb.  
Mötet avslutades med att Stefan Leijon engagerat och med personliga 
reflektioner informerade om den påbörjade Arena Vänersborg. 

Den 1 november, Alla Helgons Dag anordnade Gillet för nionde gången 
utdelning av musikstipendier ur Elis Ullmans Minnesfond i Vänersborgs 
kyrka, denna gång till Svetla Tsvetkova på orgel och till Jonas Larsson, 
med trumpet som specialitet.  Konserten och stipendieutdelningen 
samordnas numera med kommunens musikvecka och med deltagande 
av Vänersborgs Musikskola. Konserten har för varje år utvecklats med 
fler åhörare och större innehåll. 
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Gillet har under året fortsatt med att sätta upp informationsskyltar i 
staden och dess omgivningar. Styrelsen har vidare tagit upp frågan 
om utökad medverkan i informationsfrågor. Utredning pågår om ett 
engagemang i en större informationsplats vid Skräcklan, vilken beskriver 
innanhavet Vänerns flora och fauna och landskapsbilden.

Den kanske största händelsen i kommunen under året var den 
spektakulära stölden av Fridastatyn vid Skräcklan. Händelsen var ett slag 
rätt i kommuninvånarnas hjärtan. Som vårdare av stadens konstnärliga 
utsmyckning beslutade Gillet att utlysa en hittelön på 50 000 kronor till 
den som kunde ge upplysningar om statyns återställande. Efter några 
veckor på rymmen och efter oklara informationsvägar återfanns Frida 
utan att hittelönen behövde betalas ut.  Utplaceringen åtföljdes av stora 
festligheter med kaffe, musik, tal och fanfarer. 

Den 2 september genomfördes Gillemästerskapet i golf. Det var 26 
bröder som deltog i år och segrare denna gång blev Anders Lundberg.

Under hösten medverkade styrelsen i ttela med en bra presentation av 
Gillets verksamhet och historia. De var mest stolta över alla bidragen 
till stadens försköning och för den utveckling Gillet haft under mer än 
100 år till att nu omfatta mer än 1000 medlemmar. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Styrelse, 
beredningsnämnd och tillsatta arbetsgrupper har dessutom samlats för 
att bereda olika frågor samt sköta hus och trädgård vid Gillets lokaler.

Inför julen har Gillets julblommor på sedvanligt sätt delats ut. Många 
redovisningar finns om den stora uppskattning och glädje dessa blommor 
skänker mottagarna.
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Gillets årsskrift har utkommit med sin 77:e årgång.

Styrelsen har under året bestått av Göran Ahlin, Förste ålderman, 
Peter Johansson, Andre ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, Eric 
Lundborg, Gillevärd, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Håkan Lind 
och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2009

Göran Ahlin  Peter Johansson  Eric Lundborg 

Göran Hagborg  Håkan Lind  Lars Salonen  

Christer Zetterberg
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Årsbokslut 2008
Kostnader
Kostn årsskrift .......................  77 656:-
Annonsintäkter ...................... ./.  -30 000:-
Nettokostnad årsskrift ...........  47 656:-

Lokalkostnader ......................  30 984:-
Telefon, porto ........................  27 237:-
Sammanträdeskostnader .......  5 923:-
Skyltar ...................................   1  978:-
Uppvaktningar .......................  12 719:-
Annonsering ..........................  11 350:-
Övriga kostnader ...................  9 104:-
Skatter .........................................  11 400:-

Årets vinst .............................  6 462:-

Summa..................................   164 813:-

Balansräkning 2008 12 31
Tillgångar
Kassa bank, postgiro .................187 392:-
Fonder....................................... 779 850:-
Inventarier ...................................45 000:-
Interima fordringar .......................... 500:-

 1 012 742:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ...........................17 637:-
Eget kapital Fonder ...................618 940:-
Eget kapital Gillet .....................369 703:-
Årets vinst .....................................6 462:-

 1 012 742:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 141 400:-
Ränteintäkter Gillet ...................... 5 838:-
Ränteintäkter Fonder .................. 17 425:-
Övriga intäkter ................................ 150:-

Summa ................................... 164 813:-
 ----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2008, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 14 mars 2009 

Kent Lång   Lars Berg
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2009

 Styrelse

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Förste Ålderman 2006 (1990)
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie, Andre Ålderman 2008
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekretere, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd, 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare, 2006 
LIND, HÅKAN, Jur.kand, Bisittare, 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Ersättare 2008
BERNLING, JOAKIM, Advokat. Ersättare 2008

 Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef
THERNQUIST, KJELL, Konsult

 Årsskriftnämnd

ANDRE ÅLDERMANNEN 
LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
CARLÉN, BENGT, Journalist
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag.
BERNLING, JOAKIM, Advokat

 Granskningsmän

LÅNG, KENT, Bankdirektör
BERG, LARS, Affärsutvecklingschef
SVENSSON, LENNART, Intendent, ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson  1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg  1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Jansson  1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste 
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Du loggar in på Interneradressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar 
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932.

Genom att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya 
medlemmar genom att fylla i formuläret och sända det via e-post direkt 
till Gillet. 

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: hagborg@
tele2.se eller genom ett telefonsamtal till Göran Hagborg 0521-17705 
eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Göran Hagborg, 
Öxneredsvägen 117 B, 462 61 Vänersborg. 	 	 	
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Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Håkan Lind, Eric Lundborg, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Peter Johansson, Göran Ahlin, Göran Hagborg

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2009
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Köpmansgatan 6, Vänersborg • 0771-22 44 88 

vanersborg.3049@nordea.se • www.nordea.se

Contract AB

Stig Persson
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 71 12 25, Fax 71 12 36

DISTRIKT VÄNERSBORG 
0521-26 05 00

www.vanersborgssonersgille.se

SP

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG
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AB TENGGRENSTORPS
TEGEL

Vänersborg
Tel. 71 10 11, 165 50 

Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

  

Skyttegatan 12, Vänersborg
0521-657 00 
Butik 0521-657 00

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37

TROLLHÄTTAN 
0520-48 92 00

Tel. 0521-622 22
Tenggrenstorpsvägen 15

Vänersborg
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0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Lövvägen 4
Vargön

Telefon
0521-22 07 00

ALMHAGES

VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS

I VÄSTRA GÖTALAND

Kungsgatan 7 • Tel 0521-190 06
Vänersborg

www.intersport.se
R

100% SPORT I 2 PLAN

Östra vägen 12, Vänersborg - 0521-68 887
www.larshanssonbil.se

www.peugeotsverige.com

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02
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–En riktig bank
Edsgatan 27, Box 116, 462 22 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

   ur     guld     vänersborg••
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Det museihistoriska museet –

Telefon:0521-600 62, 26 41 00
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

Verkstad och Kontor
Regementsgatan 36
Postadress Box 256

462 23 VÄNERSBORG

Telefon 0521-620 20
MBS nr 0047-406 25

MOBIL 010-237 27 73, 237 39 17

Vänerhamn
0521-678 95



���

Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

Tel. 0521-666 66
Telefax 651 30

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB

0521-65 999

SVARVARGATAN 4, VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00
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Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

Sundsgatan 25 – Vänersborg

0521 - 128 00
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Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-28 28 40. Telefax 0521-28 28 41

Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

Sundsgatan 11 B
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462 22 Vänersborg

Källarm. Gerhard Hagemann

Love me 
tänder…

Edsgatan 23 • tel 0521-71 18 88

Modern munvård inom 
PRAKTIKERTJÄNST

Trestad Center – Vänersborg
0521-25 53 30

www.brandtbil.se

Lundins
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Tel. 105 43

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborg, Uddevalla,
Överby

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90
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Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –

Forsane Brunnservice
FRÄNDEFORS Tel. 0521-405 11

Mobiltfn 070-590 36 87, 010-287 36 87

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00
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HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

www.vanersborgssonersgille.se

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg

0521-668 30

Mobilupplåsning, 
Reparationer

Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se
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Gillebroder

Vi vill ha ett foto av Dig !
                 

Om Du inte redan tidigare skickat in ett foto
ber vi Dig göra det nu.
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GILLEMÄSTERSKAP I GOLF 2009 
Tävlingen om titeln årets Gillemästare 2009 gick av stapeln tisdagen 
den 25 augusti på Onsjö Golfbana. Inte mindre än 34 gillebröder hade 
hörsammat inbjuden, vilket är rekord i antal startande. De flesta hade 
dessutom tagit tillfället i akt att njuta av krögarens lunchmeny med stekt 
fläsk, raggmunkar och lingon. Ett drygt 10-tal av deltagarna var tillresta 
från andra orter och igenkänningsfaktorn var hög och de glada tillropen 
många. Vädret var för en gång skull denna dag ganska hyggligt. Vi hade 
en lagom blandning av lite sol och lite regndroppar. Onsjö Golfbana 
var i mycket gott skick trots det ibland miserabla vädret i sommar. Vi 
har ju haft en del riktiga skyfall. Bank personalen skall ha en stor eloge 
för att man ändå har klarat att hålla banan i så gott skick. Tävlingen 
genomfördes med början klockan 13.00 och de sist startande hålade ut 
på 18:e greenen ca klockan 19.00. Vissa av deltagarna var riktigt glada 
efter bra spel och goda resultat medan andra tröstade sig med: ”Ja, vi 
hade i alla fall tur med vädret!”.  

Här ser vi 2009 års Gillemästare Bo Olsson på Gillets gård på Kronogatan stolt visande 
det tjusiga vandringspriset.
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Birger var född den 6 december �885 och Bertel den �4 oktober �886. 
De kom från olika sociala förhållanden och kom att utvecklas längs helt 
skilda levnadsbanor, men förblev vänner sedan ungdomsåren. 

Släkten Hallberg kom till Vänersborg �840 med Bertels farfar, som 
var skomakare. Bertels far Ferdinand gjorde tjänstemannakarriär och 
blev stadskassör. Då de båda pojkarna träffades i läroverket var familjen 
Hallberg väl etablerad och välsedd i staden, även om ekonomin inte tillät 
några extravaganser. Familjen var ju stor med sex barn och dessutom ett 
par hembiträden och ofta någon gästande släkting. 

Familjen Sjöberg däremot råkade ut för motgångar. De kom till 
Vänersborg i mitten av �870-talet. Birgers far Gustaf sålde till en början 

Päta och Staak växlar brev
av Bengt Kaage

Birger Sjöberg och Bertel Hallberg 
– två Vänersborgssöner

Birger Sjöberg Bertel Hallberg



4

tyger i ett stånd på torget, men varken han eller hans kompanjon hade 
sinne för affärer, så rörelsen upphörde ganska snart. I stället öppnade 
Birgers mor Anna en manufakturbod vid torget. Affärerna gick nu bra 
och Sjöbergs levde ganska gott och hade goda framtidsutsikter. Förutom 
makarna Sjöberg och Birger bestod familjen av Birgers äldre bror Gösta 
och den yngre brodern Erik. Till Annas hjälp fanns en barnflicka och en 
trotjänarinna. Ambitionen var att alla tre bröderna skulle in på läroverket 
och ta studenten. Birger gick aldrig i folkskolan utan kostades på med 
privatundervisning. Väl inkommen i läroverket upphörde han dock att 
ta till sig kunskaper. Han saknade helt förmågan till koncentration och 
hade nu och hela livet en stark motvilja mot ordnade studier. Efter fyra 
klasser lämnade han läroverket med urusla betyg. Birger behöll dock 
sin plats i kamratkretsen, vilket var förvånande med tanke på den tidens 
synsätt.

Ekonomiskt drabbades familjen av en katastrof då konkurrensen 
blev för svår och butiken måste stängas. Konkurs hotade. Från 
sekelskiftet försämrades ekonomin drastiskt, Birger tvingades bidra 
till försörjningen med olika enklare anställningar. Tack vare sin 
stilistiska talang fick han så småningom anställning som journalist och 
sedermera som redaktionssekreterare vid Helsingborgs-Posten. Som 
författare debuterade han först vid �7 års ålder med Fridas bok, där han 
i visorna med mild och kärleksfull ironi återskapar sin födelsestads 
småstadsidyll.

Bertel gick genom läroverket och avlade sin studentexamen utan 
problem, även om avgångsbetygen inte var något att skryta med. Han 
läste sedan till en jur. kand. i Uppsala �909 och fortsatte med framgång 
sin juridiska karriär för att sluta som borgmästare i Linköping. Också 
han återvände till sin ungdoms stad i sitt omfattande forskningsarbete.

Familjerna Hallberg och Sjöberg stod inte på samma sociala nivå och 
umgicks veterligen inte, fast de under en tid bodde bara några hus ifrån 
varandra på Kyrkogatan.

Vad som framför allt förenade de två vännerna var deras sätt att se på 
omvärlden med upphöjd ironi och en stark avsmak för det uppblåsta och 
löjliga. Bertel tycks hela livet ha behållit sin benägenhet för sarkasmer, 
och i diktsamlingen ”Kriser och kransar” gisslar Birger förutom sig själv 
människans svagheter i dramatiska former.

Fast de med åren kom att träffas alltmer sällan, behöll de hela 
livet sin vänskap och uppehöll kontakten brevledes, även om också 
korrespondensen tunnades ut mot slutet.
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Axplock ur brevskörden

Vänersborg den �5 juli �900 kl. �0,�5 e.m. under kattornas tjut och 
pigornas kärlekssånger

Bäste vän!
Grosshandlaraspiranten, dagdriven, f.d. tågpassageraren redaktören 
Birger Sjöberg.
Som det är första gången jag skriftligen meddelar mig med dig sedan 
du försvunnit från Vänersborgs horizont känner jag verkligen behov 
att uttrycka mina tankar i brev emedan de snart sagt äro av förfärande 
mängd och därför skulle flyta så över ett brevkort att det väl ej skulle 
bliva läsligt. Hittills har det gått  någorlunda bra utan dig ty jag har haft 
varjehanda förströelser. För en halv timma sedan  kommo pappa, mamma 
och jag från Öxnered dit Lindholms och vi voro bjudna av Lagerstedts. 
Först Kaffe, saft o.d. därefter supé: smörgåsbord, inkokt lax, rökt lax 
som diverse delikatesser, kyckling, Chateaubriand och  jordgubbar och 
grädde. Till sist kaffe.  Allt på hotellet. Så foro vi hem i första klass. Du 
märker nog att det var Lagerstedt som bjöd på resor och allt. Man vräker 
sig. Min enda önskan var att det skulle vara 5 gånger så långt mellan 
Öxnered och Vänersborg. (Fem minuters paus medan brevskrivaren går 
ut och slår vatten på en katt.) På förmiddagen voro Sven, Talja och jag 
ute och rodde i Snördals båt, därefter badade vi i bassinen. - - - - - -

7,�7 f.m. �6 juli
God morgon Strindberg! Hur befinner du dig efter resan? Igår var du 
väl på Nationalmuseum och såg nacken ur led? Har du fått smörj av 
kusinerna. Hvaba? Emil Lindberg har välvilligt lovat mig att interwiewa 
honom och jag har fått löfte på hans porträtt som skelögd förste klassist. 
Hvaba? Hvatyx? O.S.A.*  Här är hemskt hett. Skriv på Brackestad. Sista 
punkten löd: ”Efter balen bjöds på smörgåsar och specerihandlarn 
hade skänkt en kagge härsken sill.” Skriv på romanen!!!!!!!! Smöröfva! 
Vad skall jag skriva om? Vet du Päta att skriva brev från Vänersborg är 
jämförligt med att koka soppa på en spik ja nästan värre, ty då har man 
åtminstone spiken, men då man skriver har man Yngentyng. - - - - - -
Du måsta haft det skönt på tåget. Här i staden var det som ett 
miniatyrhälvete (fult ord). Egentligen skulle jag fylla även de båda sista 
sidorna men som det �. är djäverlitt svårt, �. är djäverlitt varmt �. jag är 
djäverlitt lat och 4. du kanske är i falli för skithuspapper och därför får 
du åtminstone en sida till förutnämnda behjärtansvärda ändamål. Till 
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sist hälsningar från: Sven, Torsten, Erik, Gösta m.fl. och till och med 
Anders hälsar dig. Och till sist de hjärtligaste hälsningar från
vännen
Bertil Bertil

P.S. Du får ursäkta mitt kludd, men jag hoppas du dock kan läsa det.
Höger Vänster
Höger Vänster
Gossar öka takten
Så ska’ de’ gå så går de’ bra(d)
Så ska vi gå till kungens stad.

P.S. David Nilsson har fått velociped.
Bertil Hallberg
Bertil
Skriv snart lika långa brev.
Skriv snart skriv snart skriv snart

*Till ledning för okunniga knôddgossar kunna vi nämna att O.S.A. betyder Om Svar 
Anhålles, ej Os, Svavel, Aska; vilket tyder på värme och skulle bli hemsk betydelse. 
Brevskrivaren

*
Birger Sjöberg fick efter sitt misslyckande i läroverket prova på att 
arbeta i Vikners fotoateljé, men det slog inte väl ut. Efter att ha blivit 
vederbörligen konfirmerad skickades Päta, som han kallades, sommaren 
1900 till släktingar i Stockholm för att pröva lyckan. Han var då 14½ 
år gammal. Namnet hade han fått efter en gammal sjöman, Alfred Päta, 
som brukade roa pojkarna på skolgården med en speciell sorts piruett, 
en s.k. Pätasläng. Birger härmade denna perfekt och fick så ärva namnet 
Päta för resten av livet.

Birgers bästa vän var Bertel Hallberg, som fått sitt namn efter en 
förebild i Topelius Fältskärns berättelser. Troligen i protest mot detta 
skrev han sig gärna Bertil. Också han fick ett smeknamn, Staak, efter 
kakelugnsmakare Ferdinand Staak, en originell man som ofta figurerade 
i ungdomarnas tidning Frän. Att Bertels far hette Ferdinand bidrog väl 
också till namnet.

De båda pojkarna var jämnåriga och klasskamrater och hade funnit 
en själarnas gemenskap. Båda var främmande för sportsliga aktiviteter 
frånsett att Bertel gärna åkte skridskor. De delade ”förmågan att se på 
sin omgivning genom ironins pincené. De såg det löjliga inte endast 
hos skolans lärare, utan hos alla denna småstads struntförnämiteter. 
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De skaffade sig t.o.m. ett ord för att karakterisera det löjliga, dumma 
och småstadsaktiga: Fränhet, frän.” (L.H.Tunving).

Tillsammans producerade de tidningen Frän, vars nummer gavs ut en 
gång i veckan i ett enda handskrivet exemplar som fick cirkulera mellan 
läsarna. Där häcklades fräna figurer och andra fränheter i ”Brackestad”, 
där infördes av Staak författade Agapetus Cyrillus Homozonkvypsts 
resebrev från världsutställningen i Paris, där skrev Päta en roman som 
gick som följetong från nr 14 till nr 46 med titeln ”Strumpebandet” eller 
”Enhörningen” eller ”Pappersknifven” eller ”Hvaba” av Karl Amadeus 
Karlsson. En mängd fräna annonser publicerades även liksom kritiska 
synpunkter på att Nobelpriset tilldelades Selma Lagerlöf.
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Mycket av innehållet i breven handlar om bidragen till Frän, som ju gavs 
ut även sedan Birger flyttat till Stockholm. Utom Päta och Staak bidrog 
en annan kamrat, Sven Torstensson, med illustrationer och renskrivning. 
Tidningen upphörde i och med julnumret 1902.

Breven inleds ofta med upprepade ursäkter för dröjsmål med 
skrivandet och avslutas med hälsningar till en rad vänner och bekanta 
och ursäkter för kladd och slarvig skrift. 

    L.H.Tunving: ”Vid genomläsningen av dessa tidiga brev frapperas 
man av de båda pojkarnas stilistiska mognad – Bertel var då brevväx-
lingen började inte mer än fjorton år, Birger fjorton och ett halvt. Trots 
alla barnsligheter var de för sin ålder drivna stilister med en utpräglad 
formuleringsglädje och en klar språklig medvetenhet.”

*
Ja höll på att skrifva Vänersborg

Stockholm den �7/7 �900

Birger Sjöberg
Stockholmare

Bäste vän!

Du får förlåta mig att jag ej har skrifvit men det är så mycket att 
se här så man kan inte sitta inne. Här håller man nu på att sätta upp 
John Ericsons byst d.v.s. endast ställningen. Du kan helsa de andra 
brackborna* att det inte är vanliga byster med sammetsrosetter kring 
magen som står på ”förtjusande” konsoller utan det är fan så stora å 
fan så vackra. Resan var tämmeligen enformig och luktade svett och 
andra lyxartiklar. – Jag vill uppmärksamma dig på att knoddarna här 
det vill säga bo knoddarna** äro mycket mera städade än I brackhålan 
Vänersborg. 

Hvad gaminerna beträffar så har jag ej sett en enda men kolingen 
bobban dompan hans kusin, syssling broder pyssling samt brolingen 
med släkt och så vidare de äro lika som du ser dem i Strix (en liten 
kollega till oss). – Slottet repareras och är jämmerligt att skåda. Ett nytt  
riksdagshus bygges. Du skulle se kungl. Operan. Det är en förfärlig 
vacker bygning.- - - - - -

* Blif för all del inte stött.  **Jag skall ej bli knodd.
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Vänersborg den �9 Juli 00 kl 6,�5 e.m.
Bäste Vän!
Hjärtligt tack för både brev och brevkort. Tack för Brackestad.
Kl ½ 9. Kan du tänka dig vad som föranledde mitt plötsliga avbrott? 
Jo, tvenne dånande kanonskott ljödo förkunnande att ett litet extranöje 
skulle beredas vänersborgarne. Jubel och skrän! Jag ut som pilen! 
Förbannelse djävlar anamma! Vet du vad det var? Jo det var ej så väl att 
det var eldsvåda må du tro. Det var en trädgren som hade blåst ner och 
träffat brandsignaltråden vid tändsticksfabriken, varvid det ringde på 
poliskontoret och Gadd sprang genast ut och sköt. Emellertid var halva 
staden på benen och det var ju alltid något. Jag tycker man kunde få ett 
sådant där trevligt intermezzo en gång i månaden.- - - - - - 

Senare sent på samma dags afton. - - -

Kl 8 var det stor simuppvisning av Borénska simsällskapet i norra 
kanalen. Mycket skit har jag sett men något som övergick detta har jag 
aldrig skådat. Fy fan. Det kostade �5 öre att se på. Programmet bestod 
av 4 (fyra) nummer de uppträdande voro En försöpen fyllnäst, finnig 
Bondka’lson typ fast betydligt smärtare, en cigarettrökande frän �5-
årsgosse (summa två (�) man) Sista numret dukning av smörgåsbord 
på en flytande låda var jäkliast. Han sam ut i kanalen med en stor låda. 
Ur denna låda upptog han sedan �6 assietter med olika kallskuret, en 
brännvinsflaska och en halv pilsner. Då han tog snapsen diktade han 
visor och sjöng med höjt glas:

Den högt ärande* Vänersborgspubliken.
Den plägar ju ej vara så sniken
Den plägar nöja sig ju
Med endast helan ett och tu (härvid tog mannen en sup och jag föll i 

vanmakt och räddades från att falla i kanalen av Pelle Engström) Hutihnu 
jag ryser när jag tänker på mannen. Detta var sista numret. Hamnen var 
full av båtar (som jag räknade, ��) fyllda av gratisåskådare. Kl. är �� 
slagen. Gud bevare staden för eld och brand för fienders hand.

God natt Strindberg! - - - - - -

* Märk ä-r-a-n-d-e
*
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Bäste vän!      Stockholm den �8/�0 �900

Ett hjärtligt tack för ditt stora brevkort. - - - - - 
Stockholm är inte mycket innehållsrikt för den som inte har mycket 
penningar. Sådana där stora folknöjen (eldsvådor) som man kallar i 
Vänersborg kan man få se hvarenda dag – man får inte komma fram 
förstås, för polis står i ett led en 50 meter framför brandplatsen så inte     
kommer man fram för långt inte. Men öfverkörningar af mänskor kan 
ibland få skådas, hopp ifrån Katarina-hissen o.s.v.  – Nog om detta nu. 

Om jag vore hos er i Vänersborg och finge sitta i Torstenssons 
brygghuskammare och röka en pipa tillsammans med dig och Sven. 
Apropos om röka så har jag lagt bort det nu alldeles nästan, någon 
gång, högst kanske en cigarett på � Månader. Hva tyx? – Men kommer 
jag till Vänersborg hvilket jag antagligen gör nästa år om jag får lefva 
och hälsan då ska de ta mej tusan inte sparas på hvarken tobak kaffe 
eller punch. – 

Behöfver du något till Frän??????
Långt hår har jag ej nu för tiden jag ser ut så här

Nu känner jag Stockholm tämmerligen. Göran Helsinges Gränd, 
Kolmätargränd. Det är så romantiskt att gå i de där gränderna. De äro 
sen Bellmans tid. – Mörka smala äro de, snuskiga, men ändå går ändå 
ej det romantiska bort - - -. Stockholm är i alla fall en treflig stad. Farväl 
min bäste vän för denna gång. Hälsa alla, hälsa Sven, flickorna, hela 
den gamla hederliga brackhålan Vänersborg

                       från din tillgifne vän Birger

P.S. Förlåt mig att jag ej skrifvit mera, jag har brådt till Söder, jag 
skall gå och hälsa på slägtingar. – - - - P.S. Förlåt mitt slarf.  
         Birger

*
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Bäste Birger!         Vänersborg d. �� Sept 00
Äntligen skriver jag. - - - - - -
Som du nog läst i tidningarna brann tändsticksfabriken härstädes ned 
natten mellan 7/8 det var stiligt må du tro hela taket var ett enda eldhav. 
jag var ute från ½ � till 4. jag tycker du ska vara avundsjuk.   

I onsdags var jag ute vid Lilleskog och såg på kungen som jagade 
på Hunneberg. Fick se kungen kronprinsen och alla de andra gubbarna 
alldeles utmärkt. Vi hade lov sista timmen så vi hunno med �-tåget 
och hem kl. 6. Exercis 6-7.  Kl. 7 ”Småfåglarnes vänner” som jag 
naturligtvis var och hörde på. Utmärkt musik som vanligt. Väst-Götadals 
regementsmusik.
- - - - - - 
Flickorna går jag sällan med och händer det någon gång får jag hela 
tiden höra talas om ”Gurks” oförlikneliga egenskaper. De äro lika fåniga. 
Snart far emellertid Gurk och det blir tomt, mycket tomt. Särskilt under 
timmarna i skolan då hans stim verkar mycket uppiggande. – Emil 
Lindberg kom in vid Chalmers. Sven och Anna M. äro nu ovänner och 
hava varit det i en månad. Ej ett ord ha de talts vid.
Ja tjänare
Bertil
[I brevets början har BH  i efterhand skrivit till följande:]  
Här har jag verkligen ej något att skriva men jag tycker det kan vara nog 
nu. Det tar väl minst en timme att läsa genom och jag är till och med för 
lat därtill. Nej så ska jag upp i morgon kl. ½ 8 så får jag allt lägga mig 
nu. Skriv snart. God natt med dig. Hoppas att du svarar på mitt långa 
brev.

Päta, Päta! Kom tillbaka hit! ½ timma. Va? Va???

Gurk var en skolkamrat, Torsten Lindberg, som flyttade till Göteborg 
och senare till USA.

*
Kära Päta!
Tisdagen den 9 oktober, på frukostrasten.
- - - - - -
Ett hjärtligt tack för ditt milslånga brev, som var en riktigt stor händelse 
att få. Är det brev ifrån Päta? frågar jag pappa om han kommer med ett 
brev till mig. Är detta fallet så drar jag mig genast tillbaka i ensamheten 
och Gud nåde den som stör mig. Sen njuter jag i ordets fulla bemärkelse 
riktigt slukar orden. Skrattar då jag ser dina kära kråkfötter. Tänker sen 



��

hela dan på dig och varenda kväll säger jag till Sven: ”Tänk om Päta 
komme tillbaka hit imorgon då tror jag bestämt jag skulle ligga döfull 
i 8 dar.” Eller vad tror du Päta. - - - - - - Då vi om en �0 år se och läsa 
igenom Frän. Tror du ej vi komma att skratta åt Karl XIIes likprocesion. 
Bondkalsons rottinghoppning, Brackestad, Annonserna m.m. - - - - - -
Många hälsningar. Farväl
Din tillgivne
Bertil

[Tillskrivet på brevets första sida:]
Päta du gömmer väl mina brev och brevkort? Dina betraktar jag som 
klenoder och gömmer dem att ha och uppliva gamla minnen med då 
man blir äldre.
Göm dem Bertil

*
Min bäste vän!        Stockholm den 4/�� �900 

Hjärtligt tack för ditt bref. Du frågade om jag gömmer dina bref. Ja det 
kan du väl tänka dig att jag gör då de äro de käraste bland mina saker 
jag eger. Det stora brefkort som jag fått af dig har jag ej hjärta att sätta 
upp på väggen emedan det då bleknar. - - - - - - 
Jag är dum – inte kvick. Ju kvickare jag försöker vara desto dummare 
blir jag. Men om jag ock är aldrig så dum kan jag inte bli kvick.

Så är det egentligen.

Men – om jag går tillsammans med flickor så, ju dummare jag är i mitt 
eget tycke desto kvickare blir jag i deras tycke. - - - - - -

*
Bertel visade sig dock vara flitigare än Birger med att spara breven. 
Åtskilliga av Bertels brev saknas.

*
Bästa Päta!   Vänersborg den �9,�0 Novemb. �,�,� December �900
- - - - - -
Under nära en veckas tid hade det gått ett rykte här i staden att Wester-
mark-Rosén, inbrottstjuven du vet, skulle vara på väg hit till Vänersborg 
och varenda själ var i bävan. Så en dag visade det sig en alldeles obekant 
herre här i staden. Som ingen Vänersborgare känner Vestermark-Roséns 
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utseende tog man för givet att just denne var V-R. Som en löpeld spred 
det sig att V.R. var i staden. Var och en smet in och vaktade sina tillhö-
righeter. Våghalsigt folk som gick ute gingo med handen i innerfickan 
och höllo fast i plånboken. Vart den arme karln gick hördes en viskning: 
Rosén, tjuven o.s.v. Järnhandlarne sålde en god del hänglåsar. Så kom 
middagen. Vart han hade gått hade han följts av en liten skara folk. Han 
gick in på Stadshuset för att äta. Så mycket matgäster hade det aldrig 
varit där förut. Alla ville se ”tjuven”. Sina bord flytta de alldeles inpå 
stackarn. Varenda rörelse av honom följdes med spänd uppmärksamhet. 
Han går ut. Nu beordrar överkonstapeln 2 poliser att följa efter honom 
(Obs! fullkomligt sant!)  och se vad han tar sig för. Han gör dock ej 
något annat än ser misstänkt ut. Kl. 5 går in på kafét och dricker kaffe. 
På 5 minuter är där fullt av folk. Då han skall betala har han glömt sina 
penningar på sitt rum (han bodde på Stadt) och lämnar därföre sitt visit-
kort åt källarmästarn. Knapt har han avlägsnat sig förrän Källarmästarn 
överfalles av en hel hop folk som vilja se visitkortet. Källarmästarn drar 
upp kortet och si uppå det stod: Karl Petterson. Tablå. Karl P. var i staden 
för att bevista en begravning. Ovanstående är precis sant vartenda ord.

 Jo jo sådant händer i Vänersborg. - - - - - -
Gamla lasarettet rives nu för att ge plats åt riksbanken. - - - - - -
Din tillgivne vän
Bertil

*

Birger hade fått anställning i Risings lärftkramhandel vid Sturegatan, 
först som springpojke, då han i alla väder måste ut med en dragkärra 
och leverera varor, sedan som bodbiträde. 

*
Bäste vän!          Stockholm den 6/� och 7/� �90�

Jag har nu omsider fått tid att fatta pändän för att skriva till dig som jag 
är skyldig mera än tack. Jag är en av dessa arma jäklar som stått i boden 
till kl. 9 varje kväll utom lördag då man med trötta ögonlock slö blick 
och med händerna maktlösa af trötthet får fira ned dörrluckorna.
Men det är med viss andakt man gör det på Lördag. Den sköna friheten 
dagen därpå att slippa se principalens knöliga figur att slippa höra hans 
lika knöliga ordstäf, vid tanken på detta firar man ned luckan med en 
energi som är beundransvärd. Då jag nu en gång kommit på tal om prin-
cipalen vill jag tala om för dig hur jag har det i boden. Principalen är en 
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liten men mycket tjock man. Häftig bakvänd knöl. Jag bryr mig inte så 
mycket om honom men han är med ett ord sagt: Löjlig. Första och andra 
biträdena äro bra. I synnerhet första. Den andre är mig inte så mycket 
i smaken. Han tror ”nämmerligen” att han är ”djäverlitt” musikalisk. 
Han har en far som är öfermaskinist vid Kungl. teatern (operan). Denna 
unge man har sett Carmen �8 gånger och många många andra operor 
därtill. Han förstår äfven att tala om det på ett sätt som kommer mig 
att skära tänderna och tänka: ”Kors i herrans namn om Bertil hörden!”  
Andra biträdet är således något frän. Fröken som sitter vid kassan är 
snäll och oklanderlig i sitt uppförande mot mig sjunger alt i sångfören-
ingen ”Pilgrimstoner” (hon är nämligen baptist) vilken jag har haft den 
förmånen att höra men inte hör om en gång till, spelar piano och heter 
Evelina Larsson. Härmed tror jag mig hafva fullgjort min pligt angående 
berättandet hur jag har det och hurudana människor jag arbetar ibland. 
Jag trifs utmärkt fastän jag hvarje dag hör fränheter hagla och kupletter 
ur skitoperetten Rymmerskan hvisslas falskt. - - - - - -

P.S. jag slutar nu för denna gång behöfver du mer säg blott till 
              Din tillgifne vän Birger
P.S. Hälsa alla - - -

Hälsa Sven!

*
I breven finns många uttryck för den stora tillgivenhet de båda pojkar-
na kände för varandra och hur mycket de saknade varandras sällskap.

*
Kära Päta!                          Vänersborg �0-�-�90�
- - - - - -

Sven, vår gemensamme vän, har som Du vet plats på Margarinfabrikens 
kontor. Han har mycket att göra så jag träffar honom sällan. En eller två 
gånger i veckan så där träffas vi och tala då mest om dig, naturligtvis! 
Så tiga vi en stund tills slutligen en av oss utropar: ”Å om Päta vore 
här”! Ja det säger jag för tusende gången: ”Ack om du vore här. Jag 
längtar förfärligt efter dig. Jag har ingen, ingen enda att tala vid. (Som 
jag sagt träffas Sven och jag sällan) Ingen i skolan att vara kamrat med; 
de sliskiga ”skenkamraterna” (du förstår mig?) riktigt ledes jag vid. Jag 
har också blivit mycket förändrad, är mycket stadig och har alltid stort 
A i uppförande. Och så säger Pelle Hollberg med verkligt vemod: ”Du 
är dig inte lik Bertil. Sen Sven T. och Päta sluta’ ä det slut med allt.” Ja, 
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jag håller med honom. Minns du Pelle? Minns du August Natt? Minns 
du Timander? Minns du Stamjock? Minns du Frans Bono, som vi bjödo 
på konjak? Minns du gubben ”Mollyttern”, som du fotograferade? Minns 
du Alfred Päta? Minns du, ja minns du överhuvud Vänersborg, dess 
invånare och alla Fränheter? Ja, jag är säker på’t. Nämligen att du minns 
”allt, allt vad här som syn, som sång vårt hjärta rört en gång”.
- - - - - -
Jag tror jag skulle kunna skriva upp en hel vagnslast papper men tiderna 
äro ”dura” och därför sättes här nu med sorg en stor punkt. Ja, finis!
tillgivne vännen 
Bertil
P.S.
Jag har varit på boklådan flera gånger och frågat efter ett sånt där 
brevkort med Verdi på, men han ä’ lögn å hitta. Jag tänkte du skulle 
vilja ha honom. Vaba. Men nu får du hålla till godo med en annan, som 
du om några dagar skall få.
Hoppas nu snart få ett vykort från dig. Det var längesen.
Bonjour monsieur!
Bertil
P.P.S. Ursäkta alla fel, plumpar och raderingar! D.S.

*

Birger ville gärna ha brevkort med olika kompositörer på. Bertel fick i 
gengäld vykort med Stockholmsmotiv. - I ett brev den 8.5.01 diskuterar 
Bertel Fräns framtid och undrar om man också ska ”slå över något 
litet till den allvarliga sidan” med mer seriösa inslag som exempelvis 
Birgers allvarligare dikter. I Birgers svar kommer hans komplex för 
brist på boklig lärdom i dagen och han hemfaller något åt sentimental 
hemlängtan.

*

Bäste vän!                             Stockholm den �6 Maj �90�
- - - - - -
Hvad den ”allvarsamma sidan” angår har jag svårt att uttrycka mig 
om. Du Bertil som läser och skall bli en duglig man för boken och som 
dess utom är kvickt anlagd och har ett godt hufvud i allt hvad sådan 
här improvisation heter, för dig är det inte så svårt att skrifva allvarligt 
men för mig som inte har så stora bokkunskaper hvarken i det ena eller 
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andra ämnet och som därtill inte har hufvud, d.v.s. moraliskt, är det svårt 
utå tusan. Jag kan vara glad och lifvad men har mycket svårt att vara 
kvick utan att vara dum och plump svära o.d. ”Antag det fall” att jag 
skulle skrifva allvarsamt. Det blefve en soppa af fränheter svordomar 
låtsade kvickheter, ja ett tomt intet för dig som förstår att bedöma. Vet 
du Bertil, kunde jag skrifva allvarligt bra och okonstladt så gjorde jag 
det hellre än att skrifva det som är lefnadsgladt och lekande, ty jag har 
större anledningar att vara sorgsen tungsint och gammalmodig, än att 
vara yster lekfull och glad.

Ibland kan jag lyckas skapligt i vers fastän det endast är skapligt i mina 
ögon. Gu’ vet hur det är i andras, där är det bestämt dårhusmässigt. Då 
jag skrifver Brackestad till exempel då är jag vid godt humör och är glad 
och lifvad fastän jag jämt har tanken på det kära hemmet på dig som är 
min bäste vän, min uppriktigaste vän och på de andra vännerna hvilkas 
vänskap jag ej är värd att ega. Så griper mig en hemlängtan som är gräslig 
och jag tänker med vemod på de stunder jag njutit i ditt sällskap. Och 
när jag får sofva, jag tycker det är så skönt att utan tanke på alla sorger 
som händer få drömma (jag drömmer hvarje natt utan undantag).
- - - - - -

Ja käre Bertil adjö med dig för i dag och blif inte ond för att du fått ett 
slarfvigt skrifvet innehållslöst och lappigt bref af en som dväljs här borta 
djupt saknande sällskapet af den bäste vännen näml. din tillgifne vän

                   Birger

Hälsa Sven och mina andra vänner!              Birger

*

Sommaren 1901 återkom Birger till Vänersborg och ägnade sig helt åt 
Frän. Kontakten med de gamla vännerna hade han dock kvar. Våren 1903 
blev han anställd som bodbiträde i Georg ”Joje” Nyströms järn-, färg- 
och tapetaffär. 1904 tog Bertel studenten och flyttade till Uppsala för att 
läsa juridik, men brukade komma hem till föräldrarna under ferierna. 
Pojkarna hade också publicerat bidrag i Karbasen, en skämttidning 
utgiven av den socialdemokratiska partistyrelsen i Stockholm.

*
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Min gamble vänn!               Uppsala d. 9 oktober �904 kl. 9 e.m.
- - - - - -
Uppsala �0 oktober �904 kl. 9 em.
man känner sig verkligen något slö efter två timmars föreläsning med 
ty åtföljande skrivning, som helt och hållet har handlat om olika slags 
gärdsgårdar. Du försöker sätta universitet och gärdsgårdar i samband, 
troligen förgäves, men icke desto mindre har jag två timmar i sträck 
blivit fylld med vetande om dessa gärdsgårdar deras historia och deras 
indelning. Hör på! – ”De i riket brukliga hägnader kunna innefattas inom 
5 (fem) allmänna klasser nämligen �) stängsel av trä, gärdesgård, staket 
eller plank �) stengård, med eller utan gärdsgård eller vall ovanpå �) 
jordvall med eller utan gärdsgård eller häck ovanpå; 4) vattengrav och 
5) levande häck.” - - - - - - Det värsta jag varit med om, var emellertid 
skilnaden mellan frälseskattejord och skattefrälsejord. Det tar �0 sidor 
i min anteckningsbok, och skilnaden lär vara alldeles förb. stor, fastän 
jag ännu svävar i okunnighet om densamma.
- - - - - -
Ja, tänk att tänka sig stadsfullmäktige om �0 år!: Ordförande Nils 
Krall, bokhandlare vice dito Grosshandlare Ture Brand. Ledamöter: 
Grosshandlare Andrén, grosshandlare Linus Berggren, redaktören fil:dr: 
A. Blom, grosshandlaren och skalden B. Sjöberg, hönseridirektör Alén 
j:or, bankbokhållare (fortfarande �9�4) And. Hallberg, direktör Sven 
Wadsten, major Per Engström och dito Carlberg m.fl. m.fl.  Tänk! Och så 
reser jag dit och super med mina gamla bekanta och firar �0 årsjubileum 
som student, och di väcka kärringarne och så säger Cyclopen j:or till 
Ekberg j:r. J.or: ”Hallbärs pojke är hemkommen atá. Han hade hög hatt! 
Fi fan!” Och jag är åter Hallbärs pojke efter att i �5 år ha varit e.o. notarie 
i Kungl. Telegrafstyrelsen t.ex. med en årlig lön av 600 kr. Gonatt!
Staak
- - - - - -
Uppsala d. �� oktober �904 kl. 9 em.
- - - - - -

Jaså, du har blivit offentligt utskälld i ett prospekt från Karbasen! Ja 
sanna mina ord snart sitter du och röker ”Den röda fanan” (cigarett för 
�0 öre C.P.Rettig Gäfle. Finns här) på redaktionen och snurrar runt den 
höga kontorsstolen och ropar: Johan!!! Tändstickslådan!!! Jag har ej sett 
något av dig sen Folkvisan, som jag gillade, vilket du redan hört. Något 
av mig har de ej tagit in på länge, men kommer väl nu. Di vågar inte, för 
jag krävde dem så förbaskat sist. Emellertid har di på lager. Jaha! Po, 
po, Karbasen börjar bli vår speciella, och man känner, som du påpekar, 
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sitt namn mer och mer antaga en litteraturhistorisk klang.
- - - - - -

Karbaspängarna äro emellertid utan skämt en trevlig extrainkomst, 
som väl behövs, ty här går åt pengar som ingenstans. Allt kostar. 
Undervisningen säges vara kostnadsfri. Den är på sätt och vis så fanen 
heller, varom mer i morgon afton.
Staak

Uppsala d. �� oktober �904 kl. �� f.m.
- - - - - -

Sist slutade jag angående den kostnadsfria undervisningen. Ja den 
är visserligen kostnadsfri på så vis, att själva föreläsningarne ej kostar 
något, men varje professor ger vanligen ett s.k. ”kollegium” d.v.s. 
enskilda föreläsningar mot en avgift av 40 kr. Den, som ej har bevistat 
hans kollegium, får ej betyg, och på så vis tvingas man att gå på dem. 
Nästa termin måste jag gå på två sådana.
Staak

Uppsala �4 oktober �904 kl. 9 e.m.
- - - - - -
I morgon är supé med nachspiel på nationen. Jag har dock ej råd gå dit. 
Däremot skall jag i nästa vecka gå på en ”förbrödringsfest” för jurister. 
Idel jurister!
- - - - - -
Ja nu farväl, för att ej synda och säga adjö, vilket ju genom sin betydelse 
lär vara syndigt enligt schartauanernas utsago. Hälsa hjärtligt alla, 
främst dina snälla föräldrar och din broder Erik. Jag hoppas det går bra 
för honom i skolan.
Din tillgivne vän Staak

*

Käre Stak!             Vänersborg �6 okt. 04.
- - - - - -
Det där fagra omnämnandet jag fått återfinnes på ett prospekt Karbasen 
skickade ut för någon tid sedan. Det som berörde mig löd så här: ”- 
- - de välkända signaturerna Acke, Blusman, Toll m.fl. att behandla 
dagsfrågorna på hvar sitt muntra sätt, här kommer den unge redan 
mycket uppmärksammade folkskald som döljer sig under sign. Päta att 
drilla sina låtar - - -
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Ha ha! Hahahahahahahahaha! Hahaha! Haha! Ha!
Jag slog Joje i skallen med en sömlåda af nr:J.7 samma dag och 
begärde påökt. 

- - - - - -
Jag skall gå ut och gå på Kungsgatan nu. Det gör jag hvarje middag. 

– Se där – säger mobben – går den redan mycket uppmärksammade 
skalden – och för öfrigt kommer det väl att stå något i min biografi 
om ”den unge skaldens sedvanliga middagspromenader på den gata 
(Kungsgatan) som han så högt älskade, högre än (som han vid flera 
tillfällen lär ha yttrat efter hvad man erfar ur säker brunn) allt annat 
på jorden näst sina smalaste byxor (med de grå ränderna) som satt så 
”bra” –
- - - - - -

Jag skall göra en liten revy nu snart. Uppföra den själf. Den blir nog 
mycket bra efter vad tidningarne yttra. –

Min middagsrast lider mot slutet. Jag beder dig förlåta mig att jag varit 
så dålig och slösaktig att skicka detta tunna och innehållslösa bref.

Jag hafver icke tid att stanna längre.
Farväl Käre vän
                           tillg.         Päta

Många hälsn. från mina föräldrar och min unge broder Erik samt Dalin, 
Vadsten, Krall och Sven i Råberg
                       Den sama

*
Uppsala �8 november �904
Vän!
”Den där driver handel med neger eller annan = = = = = dömes till 
straffarbete på livstid eller �0 år”. Strafflagen kap. �5 § �. Driver Sjöbär 
handel med neger? Gör inte det. Han ser hur det går. Om detta håller 
jag på att läsa.
- - - - - -

Klockan är strax 4; jag går och äter middag och därefter � timmar 
på skolbänken med pinligt förhör. Det är förskräckligt. Än skall man 
valla svin i ollonskog, än ska man gifta bort en mosaisk trosbekännare 
med en återvändande emigrant, som är skild i Amerika, och till sist 
skall man förvärva sig kännedom om, hur dödsstraffet verkställdes i 
Babylonien enligt Hamurabis lag ��50 år f.K. Som du ser, blandade saker 
eller ”Spridda studier” som ett arbete heter, vi ska läsa. Goettermedda 
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Johannes! Passar gulåsserna. Tror härrn att ja’, som bor i familj och 
dricker te! Nä nu går värkligen jag också och får mig lite’ annan mat.
- - - - - -

Goafton igen! Klockan är nu 9 på nattsidan. Det är alldeles 
fornnordiskt kallt, och jag har nyss varit ute i snön, tvärs över gården, 
och hämtat ett fång ved, ty sådana här dagar kräva dubbel brasa. Och 
piprökning, därförutom.
- - - - - -
�0 nov. �904.
Måtto: På aftonen 30 nov. besåg konungen arbetet med löpgravarne……
Plötsligt sågs han rycka till. Hans huvud sjönk ned i kappan. En kula 
från fästningen hade ändat hans hjälteliv.
    C.T.Odhner

�0 grader kallt! Fy Levin! �0 grader kallt visar den stora termometern 
på Gillet. Det märks att det är sannt! Tänk så prosaiskt-matematiskt ”�0 
grader” låter. Först och främst �0 – tjugo. Men om det vore slut med det! 
Så kommer ”grader” efter också! Fy �6! Tänk förr i tiden, då var det inte 
”�0 grader”, nej då ”knäppte det i knutarne” i stället. Efter uppfinnandet 
av termometern har det slutat att knäppa i knutarne. Åtminstone har jag 
aldrig hört det. Förr i tiden måste alltid en av familjemedlemmarne ha 
skägg. Blev det kallt skickades han ut en stund, och hade han rimfrost 
i skägget, då han efter en kvart kom in, kunde husfadern konstatera, att 
det var ”förbannat kallt”, vilket sena tiders barn omformat till �0°C! 
– Emellertid är det för jäkligt med den häringa kölden. Och detta är bara 
början. Men så är jag ju närmare Sibirien nu än Tyskland.
- - - - - -

- Detta är mitt sista brev för terminen. Nästa termin får vi börja 
skriva hyggligare och kommatera bättre. Jag har sett att man gett ut 
Ibsens brev i tryck …. Således, lördagen d. �7de december träffas 
vi på Låsen  [= Logen] eller kanske hemma hos någon av oss. Brygg 
likör på allvar! Chartreuse. Jag bidrager gärna trots min fattigdom 
med en trettiofemöring eller något ditåt. Brygg som sagt likör, blanda 
kortleken, rensa dina pipor och stoppa dem med orientalisk tobak och 
sätt tändstickslådorna inom räckhåll och se till att glaset ständigt är fullt. 
Varför? Jo, Staak kommer hem!

Till dess lev, frodas och blomstra i gumman Jonssons örtagård och 
sparka Severin i magen för han inte skriver.
Staak



��

P.S.
David kommer hem om ett par dar. Skulle han ljuga om mej, så tro’n 
inte!

*
[Anteckning på brevet: (trol. okt. 1904.) Dock snarare nov.!]

Käre Staak.                 Vänersborg d. �4 (morgon, middag o kväll)
- - - - - -

Jag och Severin voro tillsammans i lördags och spelade tolfva. Jag 
klådde honom på � parti. Den goda Smörbuk har legat av sig. Föröfrigt 
talade vi om den fina likör vi skola brygga till jul. Enl. beräkningar 
(grundade på K Asperén och herr Algebra jämte Nyström och 
barnasjälsmördaren Nordlund) kommer hvarje liter att, som du brukar 
uttrycka dig, ”gå på” �.60. Hela kalaset skulle således kosta �4 kr. d.v.s. 
�.60 multiplic. m. �5 utgör: �4.

Bered dig därför. Vi håller just nu på med att samla ihop literbuteljer 
och andra kärl för att ha något att hälla på.
- - - - - -

Nu då det värsta är öfver och själslugnet är återställt kan jag tala om 
för dig att Scholander var här för en lång tid sen och att jag hörde, gillade 
och fördömde hans konst.

Han sjöng bl.a. ”Ulla min Ulla”. Som du kanske vet finns det en strof 
där lydande: ”Nu ledes hingsten i spiltan, min Ulla” - - - och tror du inte 
att grabben sätter sig till att stampa i golfvet och rulla med ögonen så 
förvillande likt en häst att det riktigt började lukta stall i salongen och 
veterinären Tullberg ( ja Hallbergs pojk vet vem jag menar) gick fram 
och klämde vadorna på honom och värderade honom till �8 kr samtidigt 
med att Em. Olssons dräng smackade med tungan och ropade: Still din 
jävel! Habba! - -
- - - - - -

Sydsvenska Filh. Orkestern har varit här. Di spelade fiol mycket bra 
och skötte stråkarna regält.
- - - - - -

Ja god natt med dej käre vän och försök äfven du att läsa detta.
                   Tillgifne           Päta

Sven Scholander var en känd vissångare (1860 – 1936), som kring 
sekelskiftet bl.a. ”återupptäckte” Bellman. 

*
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En lördagkväll i mars var det skyttebal i Vänersborg. I ett brev till Staak 
berättar Päta bl.a.:

Efter balen vidtog dans i Plantaget (då var klockan ½ �) under 
avsjungandet af den glada kupletten hvilken ändas med refrängen:

”Magnusson, Magnusson, Karl Evald Magnusson
jag är min lif å knif inte nåt sviskon.”

Sångarena och dansarena voro:
 
Sven Adolf Torstensson
Herr Birger Sjöberg
Herr Erik Magnusson (anställd å skofabr. härstädes)
Herr Sahlin (bokbindare)
Herr Nils J. Andrén (dillerant)

Polisen sof godt.

I samma brev skildrar Birger läkarundersökningen inför mönstringen 
till militärtjänst (han hade hoppats få komma till intendenturen):

Nu skred doktorn till undersökningen. Han lurade på hjärtat som tigern 
på sitt rof han klappade mig på bröstet som han skulle klappat sin 
käraste vän, han smög sig intill min barm så jag blef ta mig fan riktigt 
generad.

”Ni ä ju frisk! –
”Jaa då – frisk och kry – svarade jag.
- Ser Ni bra? -
- Jaa, då – mycket bra.
- Kan Ni läsa det här då (pekande på ett par kitsligt små bokstäfver
 på något håll).
- Mja-a – nja ä ä . . . nääää eeej - - - inte riktigt . . . precis.
- Då ä Ni närsynt vetja.
- Det var ytterst märkvärdigt - - - jag var oppe hos doktor Bylund här 

i stan’ för inte så länge sen’ (det var när jag var i förste) och han sade då 
att det inte var det minsta fara med min närsynthet. –

- Joo det är inte så lite ändå – sade han . . .
- Läs en gång till - - -
  Jag gissade upprepade gånger men måste ge tappt.
- Det går inte att komma ut i år – Ni är för närsynt . . .
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Fanochanfäktaochjävlaranammaochtusanglödhetasmåregementslä-
karehälvetar. - - - detta sades förstås inte högt. Förtviflad över att på så 
sätt bli ett år försenad var jag nog dum att utan att tänka på det man vid 
infanteriet bör kunna se ändå bättre, ropa: ”Kan jag då åtminstone inte 
få komma till infanteriet.”- Som väl var hörde inte doktorn det. Men 
den gamle korporalen säkerligen troende att det var fråga om öfvervåld 
på den grund att jag skrek till så högt, tog mig mildt i armen och pötte 
mig ut sägande: ”Han blef inte inskrefven i år – hör han dä.” -

*

I ett brev från den 10 mars 1905 beskriver Bertel sin vardag i Uppsala 
sålunda:

- Dagen förflyter ungefär så här: �0 minuter i 8 går man upp, sitter 
vid skrivbordet kl. 8 och läser till �0 minuter i �0. Då larvar man den 
långa smala tråkiga Järnbrogatan framåt och äter frukost på ett ställe 
neråt Universitetet. �0 – �� föreläsning. Därefter hem och läser till ½ 
4. – Middag. Tidningsläsning och rökning på nationen. Föreläsning 5 
– 6.  Gatulivsstudier mellan 6 och 8 i sällskap med några ”väschötar”, 
som talar sitt modersmål, så att Grön skulle blekna av avund över deras 
vokaler. ½ 9 är man åter hemma efter maten. Läser till �0 eller mindre. 
Kvällsläsningen är mycket obestämd och variabel.-

*
Käre snälle vän!        Vänersborg den ��/�� 05.
- - - - - -

- Min lilla (?) bror Erik har slutat skolan! De gjordes efter hvad som 
synes till det yttre, helt brådstörtadt.

Anledningen till denna handling är endast att vi ej kunde anse att 
han hade någon nytta af att gå ut skolan när han ej skall bli präst eller 
något annat som absolut fordrar studentmössan. Det tyckes kanske eget 
att han slutade så här midt i själfva terminen men han blev plötsligt 
sjuk ser du. Och låg rätt länge (dock ej mer än ungefär � veckor.) Och 
då han ändå tänkt sluta vid terminens slut var det ju bättre att han slu-
tade med detsamma därvid undslippande allt traggel och dynga som 
han blifvit efter i.

Ser du Erik skall bli en affärskarl. Det duger han till och har antag-
ligen hufvud för det. Han skall till en början genomgå litet bokhål-
leri. Sedan gäller det att få honom ut i det fria. Det är en pojk med 
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reda i. Och med klar och bra uppfattning. Han ska inte gå knoddvägen 
som jag. Folk talar så vackert om att ”det är bra att känna på hur det 
känns”. Det är visst inte bra för alla. Att gå omkring med paketer och 
dra lakansväv på kärra stärker inte själfförtroendet utan ökar snarare 
själfföraktet och gör att det dåliga otåliga lynnet blir en förhärskande 
beståndsdel i ens karaktär. Jag såg det och kände det nog fan hos Ri-
sing. Och hvad har jag nu för nytta af att ha ”känt på hur det kändes”. 
Jo att jag i hvarje liten ärkedjävul till springpojke anar martyren och att 
jag känner hjärtat mjukna vid det jag ser en sådan där.

Ja jag talar om detta för dig om Erik ifall du kanske var intresserad 
af att veta det.

- - - - - -
Och kan du tänka dig. Nu skall även jag gifta mig. Ser du jag är 

tvungen af mina föräldrar. Flickan har fått ett barn. Du tror mig nog 
inte. Hvad fan säger du om dylikt elände. Det är den där lilla svartögda 
flickan som tjänade hos sadelmakarn. Jävlar anakka.

Pojken har fått min panna och sorgligt att tillägga har han fått  min
näsa också.
Vill du stå fadder får du skynda dig hem till den ��te december.
Hela stan är i uppror, förbanna mig.
Adjö med dig. Hinner ej mera. Förlåt mej allt.
                                                                                                     Päta

 

Päta ”skarvade” då och då i breven när fantasin skenade iväg.

*
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Snälle käre Staak!           Vänersborg den �5/� 06
- - - - - -
Således vill jag nu tala om för dig lite grann från vår kära födelsestad.

Den har fortfarande samma vackra läge vid foten av Hunneberg (jag 
hoppas det icke är Halleberg. Jag har bara fyra klasser.) Och i dess inre, 
innanför dess murar, gå fortfarande samma gubbar och slita sina sko-
don och göra sitt arbete och sofva sina nätter. Carlström med sin mage. 
Halvard Lydell visserligen ej med någon nämnvärd mage men med så 
många fler världsomskakande idéer i sitt röda hufvud.
- - - - - -

Det är så tyst och skönt i Vänersborg min egen kära födelsebygd. 
Ingen brusande trafik stör mina tankar. Det är jämt som om Söndagen 
i min stad. De djäflarne ha velat ha järnväg igenom och skaffa nytt lif 
till Dig Vänersborg. De hota med elektrisk kraft och de kämpa med 
brinnande nit för att få dig att blomstra i industriellt hänseende. Det 
vore väl underligt om det lyckades. - - - - - -

               Din tillgifne         Päta

*

I det följande brevet ger Staak uttryck åt en del antisemitiska sympa-
tier, som vid den här tiden säkert var rätt spridda i befolkningen.

Uppsala �4 mars 06.
Käre du!
- - - - - -
Om det intresserar dig så var jag och några likasinnade uppe i lördags 
– söndags och måndags uppe i 4� timmar i sträck. Det började, d.v.s. 
skrällen, kl. 9 på lördagkväll. Efter �� timmars orgier åts frukost på 
Gästis på söndag förmiddag, som förresten användes till groggning 
och på eftermiddagen, natten och måndag morgon var kafferep på na-
tionen. Jag gör aldrig om detta aldrig i livet. – Som du ser skickar jag 
en tidning. Det är ett prov på modern journalistik, det är den antisemi-
tiska Uplands-Posten som skäller på redaktören för Uppsala Nya tid-
ning, som är frisinnad o.s.v. Upl. Posten är blåkonservativ och först och 
främst antisemitisk. Dess skrivsätt är rått men trevligt och återför i mitt 
minne våra gemensamma bedrifter på skandalskriveriets område. Det 
är därför jag skickar bladet. Jag tror förresten du senterar stilen. Jag för 
min del är alltid road, då folk skäller. Tro nu ej att detta är ett enstaka 
fall. Nej vartenda nummer är likadant. Åtalad kan tidningen ej bli. Den 
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säger ej mer än ”Koftan”, och vem fan är ”Koftan”? Själv skäms han 
nog för att kliva fram och säga att han är den som kallas Koftan. – Då 
Brandes var här och höll sitt föredrag, hade Uplands-Posten under en 
veckas tid inne ett porträtt av honom i varje nummer under rubriken 
”Lejonet av Juda”. Förb. trevlig tidning. Å så skäller den på judarne 
och det tycker jag är riktigt. - - - - - - -
Raspa ihop några rader snart till mig. Hälsa dina föräldrar, Erik, Edvin, 
Severin mfl. du vet vilka och vilka icke.
Staak

*

Från april till oktober 1906 gör Birger militärtjänst vid Västgöta rege-
mente som telefonvakt på Axvalla hed mellan Skövde och Skara. I ett 
brev till Staak beskriver han sin tillvaro:

Hvad det har händt sedan vi sist sågo på hvarandra? Ja , förvisso har 
ditt lif varit mer omväxlande än mitt. Härute är det enformigt men 
dock går tiden. Jag var hemma för en vecka sedan i 8 dagar och hade 
ganska roligt. Nu har jag inte roligt mer men däremot ganska tråkigt. 
Man sitter vid sin telefon och gör sin honnör och äter sina ärter och sin 
blåa mjölk.

O Napoli himmel – Hvad fan betyder du i färg mot den mjölken. O 
bella Sorrentinos! Din! Inte ett grand! –

*

Sedan Birger fullgjort sin militärtjänst i oktober flyttade familjen Sjö-
berg till Stockholm, där Birger så småningom genom sin bror Göstas 
förmedling fick anställning vid Stockholms Dagblad. De båda vänner-
na var nu ganska nära varandra och Bertel besökte också familjen Sjö-
berg på Kammakaregatan 46. Det blir glest mellan breven och många 
brev finns inte kvar, särskilt breven från Staak till Päta.  I november 
skriver Päta:

Snälle Staak!                       Stockholm den 6 nov. 06
Ja, jag har nu börjat på Dagblade’. har tjänstgjort redan i sex dagar.        

I dag är det min ledighetsdag. Arbetaren är värd sin lön.
Om du har läst Dagblade’ har du helt säkert vid flera tillfällen obser-

verat mina spirituella artiklar. 
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Jag skriver under signaturen ”Päta” dels under sign. ”Pa” och dels 
under signaturen Sj.
Dock har det förekommit en osignerad artikel och det är min störs- 

    ta.
”Olyckan på Björkfjärden” (med expeditionen på olycksplatsen.)
Ja, du kanske har läst dem.

- - - - - -                               Päta

*
Birger hade fått några av sina dikter publicerade i Stockholms dag-
blad, bl. a. ”Frida sörjer sommaren”. Detta och att han nu var etable-
rad journalist vid en stor Stockholmstidning gjorde att hans självför-
troende växte. 
Sommaren 1907 for han till Vänersborg och friade under teatraliska 
former med knäfall och iförd hög hatt till sin stora kärlek, Karin Lus-
tine. Hans känslor var som bekant inte besvarade; tvärt om brast hon i 
skratt vid frieriet, som blev ännu ett av Birgers svåra misslyckanden.
I ett brev vädrar han sina känslor och rapporterar också om sin före-
stående tjänst vid Helsingborgs-Posten. Hela familjen Sjöberg inklu-
sive Birgers bröder Gösta och Erik stod i begrepp att flytta till Hel-
singborg.

Stockholms Dagblad
Vasagatan 9.
Redaktionen

Käre Staak.      Stockholm den �6 aug.�907

Jag kann alls inte försvara mig och står botfärdig i mina ord framför 
dig.

En stor glädje vore det om dina vänliga föräldrar så sent som nu utan 
att rättvist döma mig för den svarta otacksamheten ville ta emot mitt 
varma tack för deras välvilja under  mitt olycksaliga Vänersborgsbe-
sök.

 Jag har haft mycket arbete och mycket ledsamt; verkliga stunder 
av djup melankoli, vet du. Men tack vare minskningen af Dagbladets 
personal under semestermånaderna har jag fått så förbannadt mycket 
arbete att hängifvelsen åt det ledsamma i hög grad måste inskränkas.

 Hvad mina aktier hos den lilla Karin beträffar äro de nog små och 
klena. Detta är ju också den stora ledsamheten. Hvad hade jag därnere 
att göra.
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Alltmera hällar jag åt Sven Adolf Torstenssons religion om kvinnan: 
”hon är en orm”. Och Göstaf Jåhanssåns sats att: ”fröntimmer ä de’ 
vässta helvette på jorden”. (Smack)

*
Nu är det bestämt med Helsingborgs-Posten och �.400. Men ännu har 
jag ej haft det stora samtalet med Hildebrand. Jag reser naturligtvis: det 
är just inte troligt att Hildebrand ökar lönen med dubbelt. I Helsing-
borg skall jag göra mig �.000 med korrespondens och privatskrifveri. 
Äfven är där billigare lefnadsförhållanden. Vi bli nog emellertid för 
längre tider skilda åt, du och jag, min snälle Staak, ja alltid någon gång 
råkas vi väl dock och få göra ett gemensamt skall öfver världen och 
hennes förbannelser (däri inberäknadt kvinnan, den ormen). När reser 
du förbi här i höst???
- - - - - -

                Farväl!        din misslyckade        Päta

Karl Hildebrand var chefredaktör vid Stockholms Dagblad.

*
Helsingborgs-Posten
Skåne-Halland
Redaktionssekreteraren

Käre Staak! Helsingborg den � jan. �908  [skall vara 1909]
- - - - - -
     Jag har nu varit i Helsingborg öfver ett år. Då jag kom, den mörka 
höstkvällen sista november �907 och i smutsen traskade öfver parken, 
blåste de två kollosala mistlurarne från Kronoborg, med ett ljud som 
rullar, likt stämmor från helvetet, om du förstår fatta, genom luften. 
Och då jag nu sitter här och skrifver hålla de fortfarande på. Dim-
man hänger alltid öfver denna stad. Midtemot mig har jag kyrkogården 
med tårpilar och grafkapell och mellan mig och kyrkogården ligger 
en landsväg som är så gyttjig att de till sist blifvit tvungna att sätta ut 
ruskprickar. Lägenheten är fin med vattenklosett, ”drag i snöret”, hvil-
ken kan bringas att brusa som Niagara, värmeledningar, som när det är 
varmt i luften elda upp rummen så att Beethowen kroknar på väggen 
och fars sjöskumspipor vill smälta, och som när kölden kommer i luf-
ten spricker sönder och stoppar upp. Det är ett alldeles modärnt hus, 
Gud vare lof.
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Jag går mot döden var jag går ty för att komma till tidningen om 
morgnarne öppnar sig som genaste vägen, kyrkogårdsstigarne. Där ser 
man då mig som numera fetmat något och går i styf hatt, sidenhalsduk 
om halsen, och de bästa kantband på rocken, i kvicka språng, hasta 
öfver kors och häckar för att i tid hinna till bestämmelseorten. Bär mig 
emellertid visst inte löjeväckande åt, då jag nämligen genom stadig öf-
ning, lyckats att med gratie öfverhoppa till och med en så pass vidlyftig 
grafsten, som ”vattenfabrikör C. Anderssons hvila i frid”.

*

Läste nyss i det evigt unga verket Frän, och läste med vemod däri, ty 
man måste känna på det viset. Vi skola väl dela det en gång. Du kan 
vara säker på att det är i goda händer. Jag har ju det ensam med orätt. 
Vi måste dela det, men detta måste ske under kristaller och musik, vid 
fyllda glas, skåltal och hurra. Tycker du inte?
- - - - - -
Mina föräldrar hälsa dig hjärtligt som ock min lille bror, som nu är på 
kontor och går i staden med profväska och säljer.
                              Din        Päta
Skaffa mig en blankett från Vänersborgs söners gille!

*

I ett annat brev rapporterar Päta från tillvaron i Helsingborg:

Utmärkta kamrater på redaktionen, som består av fem personer, hän-
gifvna, goda människor, två skåningar, de andra stockholmare och 
vänersborgare. Det är umgänget. Annars hålla de sig som mussler i 
skalet i Skåne. De äro inte högmodiga och djäfliga, men slutna och 
godmodiga.
 - - - - - -

Det är glada lag. Då resoneras om kommunala spörsmål och scene-
rier från Skandalernas teater vid Sundet, det vackra Helsingborg. 

Akta dig för Helsingborg. Det är ett vildt land liksom Hiawatas land 
och främlingen måste kunna språket på det att han icke må varda skal-
perad. Om någon ogunstig kastvind af hvilka lär finnas många på lif-
sens ocean någonsin skulle vräka din skuta till denna strand, minns då, 
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käre främling som ingenting ondt anar, detta lösenord:
 ”Härliga Sund. Det vackra blånande Sundet. Fina Öresund. Granna, 

skimrande, kiliga Öresund.”
Kan du blott dessa ord lärer du reda dig från döden i första taget och 

under tiden kan du af vildarne erfara språkets andra hemligheter att du 
så småningom blir som en af landets söner och behandlad väl af dem.

*

Birger Sjöberg upplevde ju framgångens triumf med sina två första 
böcker, ”Fridas bok” 1922 och ”Kvartetten, som sprängdes” 1924. 
Men han kände att framgången var för lättköpt, ”ära med lögn är gi-
ven”. Han tröttnade på de idylliska skildringarna; han hade större 
litterära ambitioner. 1926 gav han ut ”Kriser och kransar”, ett fränt 
samhälls- och självkritiskt, delvis ångestladdat diktverk i en språklig 
form som var svårbegriplig och något helt nytt i svensk poesi. Många 
kritiker var oförstående och negativa och läsarna svek. Men det blev 
ett banbrytande verk i svensk litteratur.

*

Käre gamle Staak!     6 april �9�7

Först ber jag dig om förlåtelse för att jag inte tidigare svarat på bre-
vet. Men jag har förmildrande omständigheter att framdraga, då jag 
nämligen varit sjuk sedan årets början – ett par månader i sängen för 
influensa, och därefter trötthet och pressade nerver. Jag skriver aldrig 
brev när jag är så dålig.

Om mitt tack är kommet sent, kommer det ju ändå lika hjärtligt.
Med glädje kände jag igen dig i ton och uttryck, och glad var jag 

över att få dina uttalanden då – ty rescensionerna dröjde och luften 
verkade fan så åskladdad.

Sedan nu hela floden är över, vet jag inte vad som är kvar av boken. 
Betygssättningen har växlat högst betydligt, och understundom har 
rescensenterna tagit huvudet af varandra medan de slaktat mig. Men 
sådant får man ta emot, annars skulle man ju sluta skriva – och slu-
tar man skriva för uttalandens skull, är man bestämt inte af den rätta 
sorten. Som yrke betraktat är det konstigt, men det är för sent för mig 



��

att bli matematiklärare, och som färghandelsexpert är jag afvand samt 
slutligen – som journalist vill jag helst inte leva, därför att yrket, som ju 
eljest kan vara hur bra som helst, tar för mycket på mina krafter.

Det är bara att gå på.
När jag spelade violoncell för några år sedan, hade jag en ung lärare, 

som mästrade mig med skånsk myndighet, parad med samma lands-
bygds jovialitet.

- Nej, för attan, herr Sjöberg. Vi måste försöka få fram en större ton. 
Det skall vara stor ton, för sattan, redaktörn!

Han lovade mig, att jag med flit och noggrannhet skulle kunna bli en 
god cellist på – jag tror det var – tre år.

  - Men färdig, herr Sjöberg, det blir man aldrig. Om igen! Om 
igen!

Den stackars redaktörn fick aldrig någon stor ton i violoncellen.
Nu återstår att se hur han lyckas med andra instrument. Färdig blir 

han nog aldrig.
- - - - - 
Adjö så länge.
           Din tillgivne gamle vän        Päta

*

Birger Sjöberg avled av lunginflammation valborgsmässoafton 1929 
på stadshotellet i Växjö. Han hade då tilldelats De nios pris på 10.000 
kronor ( i dagens penningvärde mer än 220.000 kr), men när budska-
pet därom nådde honom, låg han redan medvetslös. Birger slutade sin 
levnad i övertygelsen om att hans liv hade varit ett fullständigt miss-
lyckande. Priset hade kunnat ge honom upprättelse både litterärt och 
ekonomiskt.  Efter beskedet om hans död drogs det emellertid tillbaka.

Bertel Hallberg avled efter fyra månaders sjukdom den 8 januari 
1953 som välbeställd borgmästare i Linköping. Han var liksom Birger 
barnlös.
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Slutvinjett ur Frän av Birger Sjöberg.
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Bengt Kaage, född 1932 i Göteborg, inflyttad till Väners-
borg 1967. Överläkare vid kvinnokliniken Vänersborg 
– NÄL till pensioneringen 1997. Sedan 1990 sekreterare 
i Birger Sjöberg-sällskapet.

Efterord

Utdragen ur Birgers brev till Bertel är hämtade från Birger Sjöberg-
sällskapets årsbok �978 ”På nära håll”, där Lars Helge Tunving pre-
senterar samtliga bevarade brev (47 st.). Gammalstavningen med hv 
och fv etc. är här bibehållen. En liknande sammanställning har Tunving 
gjort av Bertels brev till Birger (�7 st.) i sällskapets årsbok �98� ”Ung-
dom och död”, men här är ”av en trivialt praktisk anledning” den gamla 
stavningen moderniserad. I övrigt är stavning och kommatering intakt. 
I återgivningen har man också försökt behålla de handskrivna brevens 
layout så långt möjligt vid överföring till trycket. Samtliga brev förva-
ras i Birger Sjöbergarkivet i Göteborgs universitetsbibliotek

Jag har försökt göra ett representativt urval ur breven, som får tala 
för sig själva. De ger förhoppningsvis en uppfattning om de båda kam-
raternas vänskap och om deras gemensamma syn på tillvaron och de 
miljöer de rörde sig i. Att närmare gå in på bidragen till Frän skulle föra 
för långt och torde kräva ett särskilt kapitel.  

En del uppgifter är hämtade ur Ingemar Wizelius levnadsbeskrivning 
över Birger Sjöberg i ”En bildbibliografi” utgiven av Birger Sjöberg-
sällskapet �985. Ursprungliga förklarande kommentarer till texten står 
inom klammer []. Utelämnad text har markerats med tankstreck - - - - 
- -. 
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Lilla Paris
Namnets ursprung i dikt och verklighet

av Gunnar Graumann

Den staden, svept i rosigt dis
lik pärla i ett flor,  
den tycke har utav Paris,                                                                                           
som Rådman sagt och tror!
Lilla Paris,
Lilla Paris,
du ligger trygg och  tindrande i sommarns friska bris!

Det är Birger Sjöberg som med ”Fridas visor” har gjort Vänersborg 
känt som Lilla Paris. Man vill gärna tro att det också är Sjöberg som har 
funnit på namnet; eller var det kanske förebilden till ”Rådman”, rådman 
Albert Carlsson, stadens mäktige man under trettio år? Eller varifrån 
kommer benämningen?

Kristianstad
Även Kristianstad har ärats med denna hederstitel, vilket grundligt 
har utretts av professor Sven Anders Söderpalm, i Föreningen Gamla 
Christianstads Årsskrift �007:

Lilla Paris är ett uppkallelsenamn och myntat på Paris. Det är som 
smeknamn förknippat med flera europeiska städer och har under lång tid 
existerat parallellt med de officiella ortnamnen. (---) Den unge Goethe 
som studerade vid universitetet i Leipzig framhöll i brev till systern 
damernas parisiska elegans (1766) och det är också Goethe som genom 
Faust och senare citatsamlingar gjort Lilla Paris till ett bevingat ord 
världen över. I ”Auerbachs Keller” i första delen av Faust (1808) heter 
det spefullt: ”Mein Leipzig lob’ ich mir / Es ist ein klein Paris und bildet 
seine Leute,” eller i Viktor Rydbergs tolkning: ”Mitt Leipzig lov och pris! 
Här lär man skick, här är i smått Paris.” (a. a., s. 5)

Från ungefär samma tid hittar Söderpalm belägg för namnet Lilla 
Paris om Kristianstad, först i ett brev från �8�4, och citerar också några 
korta minnesbilder från �870- och �880-talen, publicerade �9��, av 
borgmästaren i Landskrona: August Munck af Rosenschöld:
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Många städer ha som bekant sitt särskilda epitet och Kristianstad har 
fått äran att kallas Lilla Paris med vitsordet att dessutom rymma ’Sveriges 
finaste publik’. För båda dessa smickrande omdömen har staden att 
tacka vår store  skådespelare Knut Almlöf som med Nya Teaterns mest 
framstående sujetter, däribland premieraktören Fredriksson ’Frippe’, ett 
par veckor gav föreställningar på stadens vid Norra bastionen belägna 
teater. (a. a., ss. �4-�5)

Ännu �9��, under Sjöbergs bejublade Frida-turné, fanns alltså 
två konkurrerande städer kända som Lilla Paris, men numera gäller 
enbart, t ex enligt National-Encyklopedin: ”Lilla Paris, fiktivt namn på 
småstaden i Birger Sjöbergs ’Fridas visor’, bakom vilket döljer sig hans 
födelsestad Vänersborg”.

Vänersborg
Nils Gunnar Nilsson, fil. lic. och tidigare kulturchef på ”Sydsvenskan” 
i Malmö och nedan kallad NGN efter sin signatur i tidningen, har 
utrett sambandet mellan Lilla Paris och Vänersborg i Birger Sjöberg-
Sällskapets  Årsskrift �96�. Han anför där till att börja med en intervju 
med Sjöberg i Göteborgs-Posten (�6.�. �9��):

Hela landsorten tycks, lustigt nog, känna igen sig i ”Lilla Paris”. (---) 
Och så är det Vänersborg! D.v.s. till en viss grad, därför att det är min 
födelsestad och man inte kan låta bli att anknyta till minnesbilder från 
barn- och uppväxtålder. Se’n har jag ju sett andra småstäder också och 
naturligtvis är det typen jag velat få fram, inte en geografisk spegelbild 
av en viss svensk småstad. (a. a., s. 5�)

Men Birger Sjöberg kan inte ha präglat uttrycket, som var accepterat 
redan år �900, när han själv bara var �5 år. Dagens Nyheter den �.7. 
�900 vet nämligen att berätta: ”Vänersborgaren kallar gärna sin nätta 
stad ’Lilla Paris’, men hans uppträdande röjer genast den fullgångne 
småstadsbon.” Artikeln med rubriken ”Vänersborg” kan antas vara 
skriven av redaktör Erik ”Mac” Nyblom, själv  infödd vänersborgare 
och vid den tiden anställd på Dagens Nyheters redaktion. Den återges i 
lokaltidningarna utan invändningar, vilket alltså tyder på att benämningen 
vid denna tid var allmänt känd i staden.

NGN citerar ovanstående och vidare ett par sagesmän som försöker 
komma fram till benämningens ursprung. Först själve grundaren av 
Sjöbergsforskningen, August Peterson, i Birger Sjöberg den okände 
(�944):

Det råder olika meningar om hur Vänersborg har fått namnet 
Lilla Paris. Somliga påstår, att beteckningen går rätt långt tillbaka 
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in på 1800-talet, men säkert är att tanken fick ny näring under den 
stora världsutställningen i Paris år 1900, då en därifrån hemkommen 
vänersborgare tyckte sig finna, att hans egen stad visst inte behövde 
skämmas vid en jämförelse, vilken grandiosa tanke Birger Sjöberg 
sedan har lagt i Rådmans mun. Just vid tiden för världsutställningen var 
Birger Sjöberg i sin respektlösaste slyngelålder, och i den skoltidnings 
spalter i vilken han då medarbetade, ägnades ett kolossalt utrymme åt 
världsutställningen och världsstaden, sedda från Vänersborgs horisont. 
(citerat av Nilsson, a. a. s. 57)

Nilsson bedömer dock detta som ”spekulationer, som mera är ägnade 
att underblåsa den vaga tron på Birger Sjöberg som benämningens 
upphovsman”. Han har forskat vidare i ämnet och meddelar även följande 
roande historia:

Mera konkreta är de förslag till förklaring av Lilla Paris-benämningens 
ursprung, som erhållits vid en efterlysning genom Elfsborgs Läns 
Annonsblad i december 1961. Fru Agnes Haij, en då 80-årig dam som 
kom till Vänersborg redan 1905, har muntligt berättat följande:                                                                               

Gamle stadsläkare Bylunds maka fick vid ett tillfälle en modekatalog 
från Paris. I katalogen fäste hon sig särskilt vid ett par skor, som hon 
skickade efter. Döm om hennes förvåning när paketen kom och hon 
fann att skorna var tillverkade i Vänersborg! Och så fick Vänersborg 
heta Lilla Paris. 
Till berättelsen hör att Fru Haij personligen kände Fru Bylund. Doktor 
Bylund var vid sidan av rådman Albert Carlsson en av stadens mest kända 
personligheter, bägge skymtar i företalet till Fridas bok som Doktorn och 
Rådmannen. Rent teoretiskt är det inte omöjligt att benämningen Lilla 
Paris om Vänersborg kan ha fötts hos familjen Bylund och via societeten 
fortplantats till rådman Carlsson, som ”vid ett högtidligt tillfälle” givit 
den offentlighet. (ibid.)

Men även denna förklaring bedömer NGN som ”spekulationer” – som 
ändå vinner något i intresse när man jämför Fru Haijs berättelse med 
ett kåseri av Sjöberg själv från �9��, där det heter att en fru från ”en 
liten stad i mellersta Sverige” efter en resa till Paris visar ”ett par ytterst 
eleganta skor” för sina väninnor. ”Men av en händelse vänder man på 
skon midt under hänförelsen. Si, hvad står där, hur lyder den franska 
firmans namn…   Aktiebolaget Jonssons skofabrik – står därunder” (om 
där inte rentav stod A F Carlssons skofabrik, som f ö blomstrade från 
mitten av �880-talet – detta för dateringen av historien).
Nils Gunnar Nilsson sammanfattar:

Uppenbart är att det i Vänersborg utbildats en tradition om hur Lilla 
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Paris-benämningen uppkommit, även om Birger Sjöberg inte utfört den i 
sitt kåseri. (---) Man kan dock konstatera, att det råder en viss samklang 
mellan uppgiften om benämningens uppkomst i företalet till Fridas bok 
och Fru Haijs variant av sko-historien: benämningen anges i båda fallen 
emanera från societeten i Vänersborg. (a. a., ss. 58-59)

Paris
Nils Gunnar Nilsson har ovan citerat uppgiften om att vänersborgaren 
gärna kallade sin ”nätta” stad Lilla Paris, enligt DN �900, då namnet 
tycks ha varit allmänt spritt  i staden. Känt är ju att ”den staden tycke 
har utav Paris, som Rådman sagt och tror” och på samma sätt heter det 
i inledningen:  

Lilla Paris, den benämning, Rådmannen själv givit staden vid ett 
högtidligt tillfälle för att därigenom betydligt och på en gång förstora 
densamma och öka innebyggarnas stolthet över att inom dess gränser 
få utföra goda murningsarbeten till egen och efterlevandes båtnad.

NGN citerar raderna ur inledningen till Fridas visor, och fortsätter: 
”Förbluffande många av de uppgifter som lämnas i ’Fridas bok’ kan 
föras tillbaka på en konkret Vänersborgs-verklighet.” Sådana jämförelser 
hade han f ö  själv  redan gjort i artikeln ”Lilla Paris på prosa” i 
Svensk Litteraturtidskrift �960, nr �. På tal om Rådmans ord om Lilla 
Paris, frågar han sig: ”Kan de citerade orden – som så väl återspeglar 
Rådmannens kommunala ordalag ’vid ett högtidligt tillfälle’ – ha ett 
reellt underlag?” (a, a,. s. 54) 

Sjöberg behöver i så fall inte ha ”lagt jämförelsen i Rådmans mun”, 
som August Peterson föreslår, utan man skulle kunna ta Sjöberg på orden 
när han tvärtom tillskriver Rådman själv uttrycket Lilla Paris, både i 
visan och i inledningen. Om man läser texten noga ”…som Rådman sagt 
och tror”, så framställs onekligen benämningen som Rådmans egen. 
Man kan då ifrågasätta genomslagskraften i det här sammanhanget hos 
händelserna med doktorinnan Bylund och skorna, med paristuristen 
och världsutställningen och med unge Sjöberg och den handskrivna 
skolpojkstidningen Frän, och i stället räkna de nämnda anekdoterna 
snarare som svarssägner, försök att i efterhand finna ett ursprung till 
ett stående uttryck.

Eftersom de anförda förklaringarna kan ses som ”spekulationer”, 
må det väl vara tillåtet att spekulera en gång till. Både DN-artikeln och 
August Peterson pekar ju ”tillbaka in på �800-talet”, och varför då inte 
gå in på �800-talets historia, och lokalhistoria.
�8�4 hade staden drabbats av en katastrof.
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Den 5 oktober 1834 var Vänersborg en hög av kolnade ruiner, ur 
vilken av 217 före branden bebyggda hus och gårdar endast kyrkan, 
residensets huvudbyggnad, kronobageriet samt länshäktet och 18 smärre 
hus i ytterkanterna reste sig. (Gösta Hasselberg, Vänersborgs Historia 
II, �944, s. ��)

Förslag till en ny stadsplan, i rutmönster �00 x �00 m, lades snabbt 
fram redan under oktober månad och fastställdes den �9 november 
samma år. Planen gick som bekant i huvudsak ut på att dela upp staden 
i två hälfter (namnet ”Nordsta’n”  lever ju kvar) genom en mycket bred 
väst-östlig brandgata med residenset, torget, plantaget, kyrkan och senare 
läroverket och museet. Dessutom skulle Edsgatan och Vallgatan breddas 
till �0 alnar (c:a �8 m) för att i nord-sydlig riktning ytterligare dela upp 
de båda stadshälfterna i vardera tre sektioner. (Bebyggelsens dåvarande 
omfattning anges fortfarande av gatunamnen Norra Gatan, Östergatan 
och Södergatan.) De breddade Eds- och Vallgatorna planterades med 
lindalléer, och på �870-talet anlades särskilda gångbanor med plansten 
(Hasselberg, a a s �44).

Det är i detta konkreta avseende, menar jag, som man kan jämföra 
den lilla svenska landsortsstaden med den franska miljonstaden. Paris, 

På detta flygfoto från 40-talet över Nordstan syns t.v. Edsgatan och t.h. Vallgatan med 
sina lindalléer.
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som har kallats �800-talets huvudstad, hade ju vid denna tid hög prestige 
som modets och kulturens, världsutställningens och kolonialväldets 
huvudstad. Fint folk i Vänersborg reste till Paris, och man svängde sig 
med franska språket -  parken i centrum heter Plantaget, och ”hamnpiren” 
kallas ”jetén”, av franska jetée. 

Men vad hade de här två städerna egentligen gemensamt? ”Vår stad, 
till ytan lik Paris, har ej dess karaktär”, heter det ju, men alltså till ytan 
lik och tycke har utav Paris, och båda dessa uttryck anger noga taget 
synintryck, men kan inte gärna syfta på husen (även om både  Sparbanken 
och museet har omtalats som monumentalbebyggelse). 

Staden företer i sitt yttre intet annat anmärkningsvärdt än sin 
regelbundna plan – säger �89� Nordisk Familjebok i artikeln 
”Vänersborg” och fortsätter: men läget är så mycket vackrare, mellan 
å ena sidan Dalslands kullar och å den andra Halle- och Hunnebergs 
branter, under det Vänern utbreder sin vida vattenyta åt n. (…)

Vad som återstår är då ”boulevarderna”, långa breda gator som ger en 
prägel av storstad. Paris hade undergått lika genomgripande förändringar 
som lilla Vänersborg: 

(…) det var under det andra kejsardömet (1852-70), som P., 
fullständigt förvandladts under Seine-prefekten Haussmanns förvaltning, 
blef verldens vackraste stad och, såsom fransmännen älska att påstå, 
civilisationens hufvudstad. (Nordisk Familjebok �888, art. ”Paris”)

Dåtidens uppslagsböcker nämner också ett mycket observerat inslag i 
den parisiska stadsbilden, esplanadsystemet med alléprydda boulevarder. 
När NGN jämförde Kristianstad och Vänersborg, framhöll han också 
just sådana gator i ”två ganska likartade städer med en viss storslagenhet 
i planering (jfr boulevarderna), med landshövding och regemente” (a. 
a., s. 60). Och Vänersborgs brandgata, mer än �00 m bred och över 500 
m lång från Residenset till Museet, kan erinra om paradgatan Champs-
Elysées i Paris. 

Är det då inte frestande att inbilla sig att förebilden för ”Rådman”, 
rådman Albert Carlsson, stadens starke man i slutet av �800-talet, född 
�84�, under sin uppväxttid har hört om förändringarna i �850- och �860-
talens Paris, och i lokalpatriotisk stolthet kan ha gjort jämförelser som 
att hans stad var som ett litet Paris, eller rentav att också Paris nu fick 
breda gator med alléer, precis som hans egen lilla stad?

Ska man nu våga ytterligare en djärv gissning, med vissa reservationer, 
om när Rådman i så fall kan ha fällt ett yttrande om sin stad som 
ett ”Lilla Paris”, så ska ju detta ha skett ”vid ett högtidligt tillfälle 
för att därigenom betydligt och på en gång förstora densamma och 
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öka innebyggarnas stolthet över att inom dess gränser få utföra goda 
murningsarbeten till egen och efterlevandes båtnad”.

Detta med ”murningsarbeten” låter väldigt konkret – kan det 
eventuellt ha något att göra med att sedermera rådman Albert Carlsson 
runt �880, enligt Hasselberg (a. a., ss. �49-�50), var en drivande kraft 
vid tillkomsten av den kommunala vattenledningen och Vattentornet? 
Tidpunkten skulle i alla händelser passa rätt bra, en bit tillbaka in på 
�800-talet. Hasselberg uttrycker sig mera reserverat men har höga tankar 
om Rådmans insats:
Vattenledningen var det sista av en rad ganska stora företag, som 
genomförts under några decennier av ingalunda obetydlig kommunal 
livaktighet, genom vilka staden i förhållande till sin storlek och sina 
resurser hållit sig jämförelsevis väl framme i utvecklingen (a. a., s. 
���).

Enligt Birger Sjöberg skall det ha varit stadens rådman som myntat namnet Lilla 
Paris. Förebilden till diktens rådman var rådmannen i Vänersborg, Albert Carlsson 
(1841-1912). Verklighetens rådman var, till skillnad från diktens, en av många fruktad 
härskarnatur som närmast enväldigt styrde Vänersborg under närmare 25 års tid. Här ser 
vi rådman på ryggen under en promenad längs Drottninggatan utanför Sparbankshuset 
omkring 1897.
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T o m stadsvallen i Vänersborg har, precis som befästningarna i Paris, 
rivits för att ge plats för nya breda gator (franska ”boulevard”, av 
nederländska ”bolwerk” i betydelsen ”fästningsvall”, varav också vårt 
svenska ”bålverk”) – säger den som själv har vuxit upp just på Vallgatan, 
en boulevard i Lilla Paris.

Litteatur
Hasselberg, Gösta, Vänersborgs Historia II, �944  
Nilsson, Nils Gunnar,  ”Lilla Paris och Generalstabens karta”. 

Ur: Birger  Sjöberg-Sällskapets Årsskrift  �96�
Nordisk Familjebok (� uppl.) �875-�899
Söderpalm, Sven Anders, ”Kristianstad och Lilla Paris”. 

Ur: Föreningen Gamla Christianstads Årsskrift �007. 

Gunnar Graumann, född 1933, pensionerad gymnasielektor 
i latin och franska och boende i Lund. Medverkade i 
Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1998 med artikel om 
Kerstin Hård af Segerstad samt år 2000 med artikel om 
barndomsminnen från 1940-talets Vänersborg.
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I denna årsskrift har tidigare skrivits artiklar om landerierna i Vänersborg. 
De är alla borta och marken har tagits i anspråk för bebyggelse av både 
flerfamiljshus och villor. Stora Torpa är en av gårdarna i Vänersborg 
som varit lantbruk och fortfarande omfattar både egen och arrenderad 
jordbruksmark.

När Vänersborg grundades �644 på Huvudnäsudden, (några år efter 
att rikskansler Axel Oxenstierna personligen inspekterat och godkänt 
läget) tilldelades staden ett privilegiebrev med ytterligare underliggande 
hemman: Torpa, Källshagen, Björkholmen och Huvudnäsön. Sedan 
tidigare hade Brättestaden egendomarna Amnered, Stora Espered, 
Vassända och Korsebergstorp. Dessa jordar (landerier) skulle 
utarrenderas och ge staden inkomst. Oftast var det framstående handlare 
och hantverkare som innehade dessa landerier, men bodde kvar i staden. 
Med åren kom landerierna alltmer att glida över i enskild ägo.

Stora Torpa och familjen Hallqvist
av Karl Eric Malcolm

Torpa år1968.
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Torpa blev således ett s.k. underliggande frälsehemman till Huvudnäs 
sätesgård redan �64�. Gården tillhörde kvarteret Liljan i staden. Tidigt 
uppdelades Torpa i tre gårdar, Norra Torpa, Mellantorpa och Söder 
Torpa. Rester av Mellantorpa finns fortfarande kvar på Mastgatan � i 
form av en syrenhäck och ett stenfundament. På �900-talet återfinnes 
Stora Torpa (Söder Torpa) och Lilla Torpa (Norra Torpa).

Ägare och brukare
�8�0-tal     Tolstedt (ägare). Arrendator soldaten Rahr med familj.

�8�0-tal Handlaren Malm ( innehade även Nabbensberg). Arrendator 
Johan Johansson.   (De övriga Torpagårdarna innehades av 
landträntemästaren Zackrisson och av Piscator).

�850-tal      Skeppsredare C. H. Lindqvist.

�850-tal      Bonden Anders Magnus Andersson (�8��- �88�) med 
hustru Anna (�799- �877).

  Han bygger nuvarande boningshuset på Stora Torpa 
�860.

�870-tal Sonen tar över: Anders  Johan Andersson (�8�7- �9�4) med 
hustru Mina Larsdotter (f �860) och tre barn som senare 
tar namnet Rising. �904 flyttar de till arrendegården Norra 
Torpa (enligt sägen p.g.a. spöket på gården?). Stora Torpa 
säljs. Norra Torpa= Lilla Torpa ägdes av rådman Landström 
som donerade gården till staden �87�, ett jordbruk i sambruk 
med den då nya fattiggården försörjningshemmet.

�880-tal En dräng tar tragiskt sitt liv genom hängning i stora huset. 
Upphovet till Torpaspöket? I församlingens dödsböcker 
finns inget noterat om detta men �88� har en arbetare dött 
av förfrysning?

�895 Älvsborgs läns folkhögskola startas i stora huset på 
Torpa med läraren herr Sanfrid Welin från Molkom som 
föreståndare. Kom tillsammans med hustru Ebba och en 
piga. De två barnen föddes �896 och �898. I huset bor också 
dövstumlärarinnan Mathilda S Brandt samt bagerskan 
Sofia Andersson. Första kullen elever �895, �5 elever hade 
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avslutning �897. I april �898 startade nästa kvinnliga kurs. 
�899 var det lantmannaskola men ganska snart flyttade 
skolan till Herrljunga och sedan till Fristad. Ägaren med 
familj bodde sannolikt i ett annat hus på gården.                                                            

�904-�908 Stora Torpa köps och bebos av Johan och Maria Larsson 
och sju barn (de kom från Halvegården  Sparlösa). Familjen 
tar namnet Hallqvist efter den tidigare gården. Stora Torpa 
ansågs vara för litet och familjen flyttar till Forsane i 
Frändefors.

�908 Skandinaviska Elverk köper Stora Torpa.

�9��-�9�7 Vänersborgs Stad är ägare (elverket) och arrendator är 
Anders Gustavsson med hustru Maria och barn från Holms 
socken.

�9�7 Lars och Karin Hallqvist arrenderar av Vänersborgs Elverk: 
Gården blir därmed tidigt elektrifierad. Flytten från Forsane 
gick till så att de �6  korna gick lösa hela vägen, sista biten 
via Edsgatan ut på Torpagärdet.

�9�� Gården inköps av Lars och Karin Hallqvist. 6 barn: Sten, 
Ann-Britt, Arne, Ulla, Tage och Lars Erik (död i späd ålder). 
Jordbruksmarken täckdikas.

�9�4        Flyttar även änkan Maria (änka �9��) och mor till Lars 
med döttrarna Sofia och Anna in på Torpa. �9�9 flyttar de 
till Drottninggatan �0 i och för Arnes familjebildning. Mor 
Karin blev �00 år gammal. Ann-Britt med make öronläkare 
Nils Malmberg byggde ett hus på gården ca �947 där 
numera dottern Louise och make Bengt Gustavsson bor.

 Sonen Tage Hallqvist med hustru Inger hade i många år 
öron- och ögonläkarpraktik på gården.

�940             Wulf på Tenggrenstorps Tegelbruk köper all mark från Stora 
Torpa med undantag av husen med omgivande tomter, för 
att använda leran till tegelbruket. Wulf säljer senare marken 
till staden som fyller igen lerhålorna och gör tomtmark på 
60-talet.
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�95� Sonen Arne H agronom och lärare på Huvudnässkolan, 
med fru Elsa övertar gården med arrenden runt staden. 
(Källshagen, Restad och delar av Lockered).

 Arne och Elsa fick sex barn. Lars född 4�, Björn född 4�, 
Anders född 45, Kerstin och Hans, tvillingar födda 49 och 
Per född 5�.

 Både Arne och Elsa gick ur tiden �009, 9� resp. 90 år 
gamla.

Handlaren C.A Malm 
Patron på Nabbensberg. Ägare till 
Södra Torpa på �8�0-�850-talet.
Hade Societetshuset i stan och var 
ledamot i Societetsbolaget i kv 
Liljan som drev sluten klubb med 
teater, biljard och där man kunde 
tillgå större delen av i Sverige ut- 
givna tidningar. Par Bricoles stiftare 
och mångårig styrande mästare.
Umgängesgåvor som gjorde honom 
eftersökt och firad i sällskapslivet.
God sångare, humoristiska tal. Glad 
o vänfast. Kallades ”Den glade”. 
Drog sig sedan undan sällskapslivet 
pga svåra giktplågor och avled 60 
år gammal på Nabbensberg �865.

Rådman A.J Landström
Ledamot i kyrkorådet. Kyrkvärd.
Ledamot i Sparbanksdirektionen.
Född i Uddevalla �804.
Ägare till Norra Torpa
(Landströmska Torpa) som han 
donerar �87� till Vänersborgs stad. 
Ett jordbruk i sambruk med 
Nya Fattiggården (Försörjnings-
hemmet).
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Folkhögskola på Stora Torpa 
Folkhögskolelärare Sanfrid Welin född �855. Första läraren på 
nyinrättade Älvsborgs läns Folkhögskola på Stora Torpa �895.
Sedermera rektor i Skara, sekreterare, intendent och redaktör för 
Västergötlands Fornminnesförening. Outtröttlig samlare och kärleksfull 
vårdare av gammal västgötakultur.
 
I Vänersborgs Söners Gilles års-
skrift �949 finns en artikel skriven 
av greve Robert Mörner som  
var andrelärare i folkhögskolan 
på Torpa där han berättar om 
sin tid i Vänersborg och om den 
stora bekantskapskrets han hade 
i Vänersborg.
                      

Stora Torpa i slutet på 1890-talet. Fotot taget av Sanfrid Welin
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Lantbruket
Arealen var ca 40 har, huvuddelen åkermark. Gården täckdikades på 
�9�0-talet.

Ekonomibyggnaderna uppfördes sannolikt under första delen av �800-
talet. Gården hade 5-6 hästar och ett �0- tal nötkreatur. Första traktorn 
inköptes troligen �940, den var av Bolinder-Munktells fabrikat, hade 
tändkulemotor och startades med hjälp av en blåslampa.
Senare när skördetröskorna blev mera vanliga inköptes en bogserad tröska 
där en man stod på en plattform och fyllde spannmålen i säckar.
Nuvarande huvudbyggnad uppfördes år �860 av A.M. Andersson.

På bilden ser man spåren för de vagnar som användes för att 
transportera lera till Tenggrenstorps Tegelbruk. Matjorden schaktades 
undan och när leran var upptagen lades matjorden tillbaka och marken 
kunde senare användas som betesmark även om den var ojämn och inte 
kunde brukas. Arnes far sålde tidigt den mark som låg utmed Karls grav 
mot Tenggrenstorps Tegelbruk till bruket, som låg på samma sida om 
kanalen som gården, där Släpvagnskopplingars anläggning och Svensk 

Flygbild över ekonomibyggnader tillhörande Stora Torpa i Vänersborg. 
Bilden är tagen på 1940-talet.
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Maskinhall uppförd på 80-talet.

Bilprovning  i dag är belägna. Resterande del av åkermarken såldes av 
Arnes far till disponent Wulf på Tenggrenstorp �940. 
Marken runt mangårdsbyggnaden och trädgården undantogs dock. Även 
de gamla ekonomibyggnaderna undantogs. Dessa revs senare och en 
maskinhall med stora utrymmen och stora portar har uppförts på 80-talet 
där de gamla byggnaderna tidigare låg.

Lantbruket i dag
Den jordbruksmark som brukas i dag består av delar av Restad som ägs 
av Hans Hallqvist. Brinketorpet och den mark som hör till Källshagens 
gård arrenderas av Vänersborgs kommun. Hans Hallqvist arrenderar 
även Nygårds egendom.

Kartan på följande sida upprättad år �856 upptar inte bara nuvarande 
Stora Torpa (södra Torpa) utan också de båda andra gårdarna Mellantorpa 
och Norra Torpa. Samtliga brukades av familjen Hallqvist. Källshagen 
som numera ingår i kommunens markinnehav har under en lång följd av 
år brukats av Arne Hallqvist och hans söner. Förutom att bruka jorden 
har man alltid haft ett större antal hästar på gården.
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Karta över staden Wenersborg med dertill lydande egor. Upprättad 1856.
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Stora Torpa före bebyggelsen, heldragen linje.
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Familjen Hallqvist
Stora Torpa låg �856 sydligast av tre gårdar och kallades då Södra Torpa. 
Södra Torpa är borta (�94�) och namnet tillämpas om f.d. Mellantorpa 
vars namn då inte användes.

År �880 flyttade det dåvarande herrskapet på Torpa till Lilla Torpa 
efter att en tragisk händelse inträffat. En anställd dräng hängde sig och 
spökade sedan på Torpa så att herrskapet ansåg att de inte längre kunde 
bo kvar där.

År �904 flyttade Arne Hallqvists farfar och farmor Johan och Maria 
Larsson in på Stora Torpa och innehade gården till �908 då de flyttade 
till Forsane och Skandinaviska Elverk köpte gården. Namnet Hallqvist 
togs av Johan och Maria Larsson efter gården som de hade i Sparlösa 
och som hette Halvegården

Den �4 mars �9�7, arrenderar elverket ut gården till Lars och Karin 
Hallqvist, Arne Hallqvists föräldrar. De flyttade då från Forsane till Stora 
Torpa. Marken var fortfarande snötäckt vid flyttningen i mars och en 
släde med hö körde först och sedan kom sexton kor som gick lösa och 
sist ytterligare en släde med hö.

Johan Larsson-Hallqvist                                Maria Larsson-Hallqvist
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År �9�� köpte Lars och Karin Hallqvist Stora Torpa av elverket. 
Karin blev hundra år.
Gården övertogs senare av sonen Arne och hans hustru Elsa som 
tillsammans med sina söner brukade gården. Arne hade agronomexamen 
och hade vid sidan om lantbruket en lärartjänst vid Huvudnässkolan.

Lars A. Hallqvist 1880-1952

Familjen Hallqvist 1986. Lars, Anders, Hans, Björn, Per, Elsa, Arne, Kerstin.
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Torpabarnen 1954. Lars, Hans, Björn, Per, Anders, Kerstin.

Anders på Lilljäntan c:a 1950.

Kristina på Kookai c:a 2000.Hästarna beundras. 
Fotot lånat av Vänersborgs fotoklubb.
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Britt G. Hallqvist (1914-1997)
Svägerska och faster på Torpa.
Författare till många psalmer, 
barnvisor, barnböcker m.m. samt 
översättare till stora verk såsom 
Faust, Jesus Christ Superstar m.m. 
Skrivit Sv. psalm 44� ”Han gick 
den svåra vägen”, som hon fick 
uppslag till när familjen cyklade 
den gropiga hårda markvägen 
mellan  Torpa  och Fridhem, vilken 
tegelbruksarbetarna använde som 
genväg. Säkerligen har Torpa gård 
med barn och djur varit hennes 
inspirationskälla till åtskilliga 
barndikter, visor  m.m.

Vägen mellan Torpa och Fridhem. 
Fotot lånat av Vänersborgs fotoklubb.
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På 40-talet besöktes de större gårdarna av representanter för olika firmor 
som t.ex. Spirella-tanten som mätte kvinnorna och sedan provade ut 
korsetter för att figuren skulle bli vacker.
En annan företeelse var hemsömmerskan som bodde en eller flera veckor 
på gården och sydde de flesta typer av kläder för kvinnor och barn. 
Männen däremot sydde sina kläder hos skräddare i trakten.

Elverket sett från Stora Torpa.
Fotot lånat av Vänersborgs fotoklubb.

Tengrenstorps Tegelbruk t.h. Brann ned 1959. Fotot lånat av Vänersborgs fotoklubb.
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Karl Eric Malcolm, född i Vänersborg 1928, uppväxt 
i Värmland. Lantbruks- och skogsutbildning, privata 
språkstudier, kortare intensivspråkkurser i Tyskland och 
England. 1960 anställd vid Saab Automobil. 
Efter en tid anställd vid Saabs Publikationsavdelning 
som teknisk redaktör, en tjänst som han uppehöll fram 
till pensioneringen. Efter pensioneringen sysselsatt med 
översättningsuppdrag inom bilteknik. 

Ett varmt tack till Kerstin Nättorp och Anders Hallqvist
utan vars hjälp denna artikel ej hade kunnat skrivas.
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Korve-Knut
och skrönan om pojken med grisstrupen

av Bengt Carlén

En gång charkuterist, alltid charkuterist. Det gällde i synnerhet 
för Knut Andersson som fick finna sig i att livet ut kallas för Korve-
Knut. Ändå hade han i relativt unga år sadlat om till en ny karriär 
som verkstadsägare med bl.a. en omfattande produktion av cyklar på 
programmet. 

Knut arbetade i två omgångar som charkuterist, eller ”charkutare” som 
man sa förr,  även om han den första gången  väl  mer var att betrakta 
som lärling när han arbetade hos Johan Jonsson. Men han tröttnade och 
tog i stället anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik. Väl där insåg han 
snart att fabrikslivet inte var hans melodi så snart var han tillbaka bland 
alla syltor, korvar och feta skinkor men nu som sin egen. På Kronogatan 
�9 uppförde han �9�0 ett stenhus som inrymde både den egna affären 
och en charkuterifabrik och på andra våningen bostad åt familjen. 

Matbristen under det första världskriget medförde att även kaninkött åts. På gården 
bakom charkuteriaffären hade Knut Andersson sin kaningård.
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Sadlade om
Nästa steg i karriären kom i början av �0-talet då Knut sålde rörelsen 
till Axel Dafgård. Sonen Gunnar började då bli vuxen och visade goda 
tekniska anlag. Riktigt så teknisk var inte Knut själv men han hade 
näsa för affärer och anade goda framtidsutsikter i den kommande 
motorismen. Knuts affärssinne och Gunnars händighet blev grunden till 
K.A.V., Knut Anderssons Verkstäder, på Hamngatan 7. Där reparerades 
till att börja med bilar och cyklar och där såldes cykel- och bildäck. 
Knut Andersson sålde inte bilar, åtminstone inte nya, men det gjorde 
i stället grannen, Bröderna Karlges bilfirma, som hade agentur för 
General Motors, GM, med märken som Chevrolet, Buick, Oldsmobile, 
Opel m.fl. Då passade det alldeles utmärkt att anlita Knut Andersson 
för service och reparationer.  En öppen personbil byggdes om till vad 
som brukar räknas som Vänersborgs första bärgningsbil  för att släpa 
hem havererade bilar till verkstaden. Ett enkelt, handvevat spel var den 
egentliga bärgningsutrustningen. Förutom Knut och Gunnar arbetade 
även dottern Greta i rörelsen och därutöver ett �0-tal mekaniker. 

Personalen vid Knut Anderssons Verkstäder. Längst fram t.v. står Knut själv, dottern 
Greta på högerkanten,  Gunnar rakt bakom Knut och Gösta bakom Greta. 
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Tillverkade cyklar
 Med tiden kompletterades verkstadsrörelsen med tillverkning av cyklar 
av olika utföranden. Från Hamngatan levererades inte bara vanliga  
trampcyklar utan även trehjuliga transportcyklar som kom att användas 
av varubud långt utanför Vänersborgs gränser. Kooperativa Förbundet 
och Generalpoststyrelsen var stora kunder såväl lokalt som på riksplanet. 
Cyklarna marknadsfördes som KAV men även TEO(Tord Olsson) 
förekom.  Tord Olsson var cykelhandlare på Södra Vägen i Göteborg  
och cyklarna han fick från Vänersborg var KAV-cyklar som bara fått 
emblemen utbytta mot TEO. 

För det där riktigt stora lyftet, dvs fabriksmässig masstillverkning, 
saknades kapital  och man misslyckades med att få lokala finaniärer 
bakom sig. Sonen Gunnar, som kallade sig Knutsson efter fadern, sade 
på senare år att hade man haft tillgång till kapital för bl.a. en konsekvent 
genomförd marknadsföring hade Vänerborg mycket väl kunnat haft en 
riktig cykelfabrik. 

”Pojken med grisstrupen”
Med i rörelsen kom efter hand den yngre sonen Gösta som även han 
visade goda tekniska anlag. Men han hade ett handikapp som han fått 

Tord Olsson var cykelhandlare på Södra Vägen i Göteborg och cyklarna han fick från 
Vänersborg var KAV-cyklar som bara fått emblemen utbytta mot TEO.
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En leverans av KAV transportcyklar till Vänersborgs Kooperativa Handelsförening. 
Fotot taget vid butiken på Vallgatan 17. Huset finns kvar men butiken är sedan länge 
omgjord till bostad.

Under andra världskriget hyrde Knut Andersson ut en del av sina byggnader till Kronan. 
När de värnpliktiga skulle se över sina cyklar fanns ju däck, slangar och allt annat som 
kunde behövas nära till hands.
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när han som barn råkat dricka lut och frätt sönder matstrupen. Det var 
svårt för honom att äta och för det mesta fick han förtära flytande föda. 
Gösta var tämligen jämngammal med Herbert Ludvigsson som blivit 
känd som ”pojken med grisstrupen”. Herbert hade också druckit lut som 
barn men togs om hand av doktor  Olof Lundblad som, enligt skrönan, 
ersatte hans sönderfrätta matstrupe med strupen från en gris. Sanningen 
var i stället att han via ett flertal operationer drog upp tjocktarmen och 
fick den att ersätta strupen.  

Eftersom Herbert Ludvigsson och Gösta Andersson var relativt 
jämngamla och hade en liknande bakgrundshistoria spred sig i 
Vänersborg en annan skröna, nämligen att pojken som jobbade hos Knut 
Andersson var Herbert Ludvigsson som Knut tagit som fosterpojke.  
Men så var det alltså inte.  Herbert Ludvigsson växte upp i Billingsfors 
och levde ett bra liv efter doktor Lundblads strupoperation. 

Gösta Andersson dog ung. Teknisk som han var var bilar och motorer 

Gösta Andersson hade ett stort intresse för bilar och motorcyklar. En sommarkväll körde 
han på en lånad motorcykel av vägen vid Kassaretorpet och skadades så svårt att han 
avled efter bara något dygn på lasarettet.
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Ordning och reda i verkstaden. Var sak på sin plats. Det måste det naturligtvis vara när 
Gunnar Knutsson och hans elbil fotograferades.

Eldrivna transportcyklar på rad utanför Knut Anderssons affär och verkstad på 
Hamngatan. Det var just en sådan transportcykel som Fotogen-Karlsson köpte under 
kriget. 
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ett stort intresse. Bl.a. byggde han egenhändigt en motorcykel av s.k. 
HPD-typ, dvs hoplockade delar. Han körde också bil  och en sommarkväll 
�9�9 lånade han ut sin bil till en kamrat mot att denne lånade honom 
sin motorcykel. Vid Kassaretorpet körde Gösta av vägen och upp i ett 
stenröse och skadades svårt. Efter något dygn på lasarettet var han död, 
endast �� år gammal. 

Eldrivna cyklar
Under andra världskriget, då gengas var det enda drivmedlet, satte 
Gunnar Knutsson elektriska motorer på transportcyklarna och fick då 
ett litet och lätt alternativ till mindre lastbilar. Bl.a. köpte Fotogen-
Karlsson, Viktor Karlsson, ett sådant fordon för att ha när han körde 
ut läskedrycker från lagret på Hamngatan. Gunnar Knutsson byggde 
också en trehjulig elbil på beställning av Folke Simonsson som var 
chef för stadens bryggeri.  Nu var KAV inte ensamma i Sverige om att 
bygga elbilar; bl.a. ASEA byggde under kriget eldrivna mindre lastbilar, 
men det lite speciella med KAV-bilen var att den var enbart avsedd för 
persontransport. Två personer får rum i den lilla bilen som märkligt nog 
finns bevarad. Bilen drivs av fyra batterier som ger kraft till 4-5 timmars 
körning innan det är dags att ställa bilen på laddning igen. 

Knut Andersson var en utpräglad föreningsmänniska. Bl.a. satt 
han med i styrelsen för Vänersborgs Motorbåtsklubb, Vänersborgs 
Hantverksförening och Vänersborgs Arbetareförening; den sistnämnda 
har som bekant ingen koppling till arbetarrörelsen.  Bland hans sista 
gärningar, han avled 7� år gammal i oktober �95�, var att tillsammans 
med några likasinnade bilda sällskapet Kokhuspojkarna. 

Bengt Carlén är född 1947. Efter studentexamen 1969 
anställdes han vid länsstyrelsen men hans stora intres-
se för det skrivna ordet fick honom att 1992 satsa på en 
karriär som frilansskribent. 
Ledamot i Gillets årsskriftsnämnd.
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Från radioapparater till 
persiska mattor

av Per Lundin

I slutet av 1940-talet började Gunnar Lundin som affärsbiträde hos 
”Kungs Cykel och Radio” på Edsgatan 6. Cykel- och radioaffär var 
en vanlig kombination på den tiden. TV hade ännu ej kommit men 
mycket var på gång både inom bild och ljud, så branschen var på kraftig 
uppgång. År 1955 hade Gunnar övertagit affären helt och hållet och drev 
den nu som musikaffär. Man sålde instrument, framför allt dragspel, 
grammofonskivor, radioapparater och radiogrammofoner. Priset på 
ett dragspel motsvarade en årsinkomst för en medelinkomsttagare. 
Branschen fick ett stort uppsving när transistorradion gjorde entré.

En vanlig form i fråga om försäljning var att man lastade bilen 
med olika radioapparater och tillbehör och begav sig sedan gärna mot 
dalslandssidan för att där knacka dörr i hopp om försäljning. Mottagandet 
på flertalet ställen var mycket positivt, eftersom man ibland kunde ha 
långt till inköpsställen. Man bjöds gärna på kaffe och annat därtill 
hörande.

År 1957 kom den svartvita TV:n. Den kostade ca 1000 kr, en ansenlig 
summa på den tiden. Nu hade branschen fått ordentlig fart. Vi var tre 
etablerade radiohandlare i Vänersborg, Herbert Andersson, Yngves och 
Lundins. År 1963 bildade Lundins Radio ett aktiebolag där även Gunnars 
bror Ive var aktieägare. 

År 1969 var jag, Per Lundin, 16 år och hade gått ur nionde klass och 
frågan uppstod inom familjen vad fortsättningen skulle bli. Min fars ord 
var ” Låt pojken komma till mig ” och så blev det. Man kan säga att i juni 
efter skolavslutningen gick jag påföljande dag till Lundins Radio, som 
nu samtidigt flyttade till lite större lokaler tvärs över gatan till A.Johans 
gamla lokaler på Edsgatan 7. 

Då jag alltid har haft ett stort intresse av försäljning så var jag ivrig 
att lära så mycket som möjligt. Första dagen fick jag i uppdrag av min 
far att bege mig till ” Landgrenegården ”, som ligger i hörnet Nygatan 
– Vallgatan, för att där demonstrera en begagnad transistorradio och 
övertyga kunden om dess förträfflighet. Försäljningen lyckades och 
inbringade 20 kr. Den stolthet jag kände då var obeskrivlig. Lycklig tog 
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Affärslokalen Edsgatan 7 ( nuvarande Pizzeria Italia )

jag mopeden tillbaka till affären och deklarerade försäljningen. Jag kom 
snabbt in i affärsverksamheten och lärde mig snart ” läsa av kunden ”.

Färg-TV:n kom 1967 och gjorde stor succé och det såldes mycket 
TV. En 25-tums färg-TV, ”Concerton”, som var vårt huvudmärke, ett 
märke i Philipsgruppen, kostade då 3950 kr. Vi tre radioaffärer i centrum 
hade ett gott samarbete då vi hade olika huvudmärken. År 1969 kom 
ytterligare en TV-kanal, TV 2. För att kunna ta del av den nya kanalen 
sålde man då en sk TV 2-låda, till ett pris av 495 kr, vilket kan jämföras 
med dagens digitalbox.

Efter sol så kommer regn. Inom branschen har vi haft kraftiga upp- 
och nedgångar, oftast med tioårsintervall. Vid nedgång gällde det att 
bromsa hårt, vara flexibel och försöka att ej ha för stora fasta kostnader. 
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Man fick övervintra och invänta nästa uppgång. Videon kom. Det var 
något fantastiskt, som man aldrig kunnat drömma om. Att kunna spela 
in ett TV-program på band på den ena kanalen medan man såg på det 
andra, var något storslaget.

År 1963 lanserade Philips sitt eget videosystem VCR. Stora tunga 
maskiner som kostade ca 6000 kr motsvarande två månadslöner. Men 
det stora genomslaget blev VHS, framtaget av JVC som kom ut på 
marknaden 1976. Det var då tre aktörer. Philips hade utvecklat ett nytt 
system med en vändbar kassett, Video 2000, Sony hade utvecklat sitt 
BETA-system och det var strid mellan dessa tre aktörer.VHS var det 
system som gav den mindre bra bilden. Men det japanska JVC ryckte 
med kraft in i USA och hyrfilmer kom snabbt på marknaden. JVC vann 
striden. Nu fanns det stora marknader. Hyrfilmskonceptet var enormt. 
Alla vi butiker hyrde ut filmer. Trots den ökade försäljningen som alla 
affärer märkte av uppstod ett nytt stort problem. Konkurensen hårdnade. 
Fler butiker öppnade inom elektronikbranschen, många s.k. lycksökare. 
Detta fick till följd att våra marginaler pressades kraftigt under den nivå 
som genom åren byggt upp företaget.

Nu kom snart den första videokameran. Det var en stor apparat. Man 
hade en kamera på axeln med  tillhörande bandspelare i väska. Det var en 
stor, dyr och klumpig utrustning. Priset var ca 20-25000 kr. Utvecklingen 
tog ordentlig fart. Massor av elektronik började välla in. JVC kom snart 
med den första videokameran med inbyggd kassett. 
CD:n introducerades 1984. Från det att vi sålt vinylskivor och grammo-
foner gick vi nu in i den digitala tidsåldern.

År 1985 tog jag över affären helt och hållet. Jag gjorde kraftiga 
förändringar inom företaget som jag ansåg nödvändiga för fortsatt 
existens. Vid denna tidpunkt hade lönsamheten sjunkigt betydligt och jag 
tog över i uppförsbacke. Det blev några bistra år men de förändringar jag 
gjort visade sig vara till nytta. År 1995 hade vårt lilla Vänersborg blivit 
ännu mindre. Centrum var i stort sett en knutpunkt mitt i staden och vi 
låg tyvärr några hundra meter fel.Vi gjorde då någonting som man bör 
undvika med ett gammalt företag och dess invanda läge. Vi bytte lokal. 
Vi fyttade från Edsgatan 7 efter 26 år till Sundsgatan 21, där vi ännu 
befinner oss. Flytten har vi aldrig ångrat. Vi fick ett bra affärsläge, men 
framför allt fick vi tillgång till en ytterligare affärslokal. Utvecklingen 
har gått i ett rasande tempo. Från det att TV-apparaterna sett likadana 
ut i många år har de nu nya flata LCD- och LED-panelerna övertagit 
marknaden.

Att vi i den andra affärslokalen säljer orientaliska mattor har sitt 
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ursprung i att jag redan som barn hyste stort intresse för Orienten med 
dess sagor och mystik. Den orientaliska mattan kom in i mitt liv på ett 
något annorlunda sätt. En varm och solig dag då jag var ensam i butiken 
kom en kvinna av utländskt ursprung in. Kvinnan berättade övertygande 
om de problem som hade uppstått vid hennes hemresa. Pengar saknades 
och därför var hon tvungen att sälja en av sina fina handknutna mattor. 
Min dröm om en äkta handknuten matta hade funnits länge, men då jag 
kände en viss osäkerhet avböjde jag. Kvinnan stod på sig och bad om att 
få visa mattan. Jag gav med mig och kvinnan gick för att hämta mattan. 
När kvinnan var tillbaka och rullade ut denna vackert skimrande,djupröda 
matta blev jag som förhäxad. Efter mycket diskuterande kom vi fram till 
ett pris som var för högt för min ekonomi, men jag kunde inte motstå 
köpet. Mattan rullades ihop och jag gömde den på ett säkert ställe för 
att vid lämpligt tillfälle visa den för min fru Agneta. Det dröjde någon 
månad innan jag stolt berättade vad jag hade att visa upp . Mattan rullades 
ut och dess skönhet var även för Agneta uppenbar. Efter några år kom 
den stora, stora besvikelsen. Mattan visade sig vara falsk. Den var inte 
handknuten.Besvikelsen var oerhörd, men sådde ett frö att jag skulle läsa 
och lära så mycket som möjligt om orientalisk textilkonst. Nu började 

Besök i en nomadby
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något som kan jämföras med en sjukdom. Jag började leta och köpa 
mattor för att sedan noggrant studera de olika teknikerna. Snart var tiden 
inne för att mer seriöst gå in i den orientaliska världen. Jag gick med i 
två mattklubbar, en i Göteborg och en i Stockholm. Jag är fortfarande 
medlem i båda. Detta gav ytterligare en källa till kunskapsinhämtning. 

Jag träffade en iransk man, Reza, som är bosatt i Sverige. Vi kände 
från första stund gemenskap. Det dröjde inte länge förrän vi begav oss 
till Iran tillsammans. Reza är nu en av mina bästa vänner. Den känsla 
jag fick när vi landade på Theherans flygplats och möttes av den varma 
söta lukten är obeskrivlig.

 I september 1999 så öppnade vi en etablerad mattaffär. Otaliga 
iranresor har gett mig kunskap om landet, folket och dess textilier. Det 
har också medfört att jag fått köpa många mattor som ej var avsedda 
för export. Detta har gett vår affär en mycket speciell prägel.Vi anser 
att varje objekt skall ha en ”själ”.

Mattorna är för Agneta och mig idag vårt stora intresse som bara ökar. 
Vi har varit tillsammans i Iran för att lära oss mer om landet. Vi ordnar 
speciella kvällar där vi återskapar orientens mystik med mattor och 

Inköpsrunda i norra Iran/Kurdistan
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rökelse. I skrivande stund planeras nästa orientresa. Jag skall återigen 
besöka någon av nomadstammarna.

Radio- och TV-affären och den Orientaliska Mattaffären har varit och 
är vårt stora intresse.

Ingen dag är den andra lik både på ont och gott, men jag har aldrig 
ångrat mitt yrkesval.

Per Lundin  
Född i Vänersborg 1953
Radio- och TV-handlare i över 40 år.

Lundins Radio- och TV-affär på Sundsgatan 21, Vänersborg 



73

Vänersborgs Söners Gilles gård 
Kronogatan 22-24 under snövintern 2010

Foto: Carl-Viking Wahlin.

Foto: Carl-Viking Wahlin.
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ÅRSKRÖNIKA 2009

Arenan är otrolig! För i runda slängar 10000:- per skattebetalare har 
vänersborgarna fått en fantastisk funktionell och tjusig anläggning att 
använda till allt från jättekonferenser till gigantiska idrottsevenemang 
med bandy i första rummet. Denna skinande medaljs baksida är just priset 
som rusade från 90 till 234 miljoner, samtidigt som lågkonjunkturen 
tvingade fram hårda besparingar inom skola och omsorg. En svår 
ekvation och knappast förutsägbar när beslutet om arenan togs. Nu gäller 
att gilla läget, samtidigt som vi givetvis måste reflektera.

Institutet för marknadspolitisk utvärdering rapporterar att dagens 
nyexaminerade högstadielärare är mindre begåvade än vad lärarna var 
förr. Ändå väljer fullmäktige att göra så omfattande besparingar att 
exempelvis Onsjöskolan säger upp tre lärare och fyra fritidspedagoger. 
När skolinspektionens granskning dessutom visar att var fjärde elev 
lämnar grundskolan i Vänersborg utan fullständiga betyg är det lätt att 
förstå föräldrarnas ilska. 800 upprörda föräldrar och elever demonstrerade 
mot fördelningen av skatteresurserna mellan Arenan och skolan under 
parollen: ”Alla går i skolan utom Andy, för han ska spela bandy!” 

I fullmäktige gick diskussionens vågor så höga att Niklasson fick 
be Rininsland om ursäkt för att han kallat honom korkad. Det häftiga 
debattklimatet i fullmäktige har föranlett demokratiberedningen att 
föreslå utbildning för samtliga ledamöter under temat: ”Samtalstonen 
i politiken.”
2009 var i sanning Arenans år i Lilla Paris och i TTELA. Av de 82 
centimetrar som en årsproduktion av tidningen utgör när man lägger de 
312 exemplaren i hög på golvet, så skulle den säkert sjunka med 5 cm 
om man tog bort artiklar om Arenan och S.Anders Larsson. Ja, Larsson 
ska ju ändå bort nu, åtminstone från den politiska arenan. Han ska ju 
ägna sig åt det som han har bäst utbildning för och störst erfarenhet 
ifrån, nämligen näringslivet!

I lågkonjunkturens kölvatten gäller att spara. Alla handlingar till 
våra politiker sänds sedan ett år tillbaka digitalt. Det ger en besparing 
på 37 000:- i porto och 268 kilo i papper under 8 månader. Ska man 
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spara så vårdslöst på papper, så är det lätt att förstå att man måste lägga 
ner ett och annat pappersbruk. Efter mer än 100 år stängde Wargöns 
Pappersbruk den 15 dec 2008.

Edisons innovation glödlampan som skänkt ljus i 130 år kommer 
genom ett EU-beslut att förbjudas och ersättas med energisnålare 
alternativ. Som ett gott föredöme har vår torggrans 100 glödlampor 
ersatts med 3600 diodljus och på så vis skapat en besparing på mer än 
tvåtusen Watt.

Vänersborgs ambition att bli Sveriges bästa musikkommun håller på 
att infrias utav en enda person – Agnes Carlsson från Blåsut. Förutom 
att hon deltog i Svenska melodifestivalen och vann MTV-pris som 
bästa artist, så låg hon etta på Englandslistan i våras och nu i oktober är 
hon etta på amerikanska Billboard-listan. Före Whitney Huston!! Hon 
erövrar världen! Det är dags nu när två av Sveriges största världsstjärnor 
någonsin gått ur tiden, Ingemar Johansson och vår egen Arne Andersson. 
Arne var inte bara ett idrottsligt fenomen, träffsäkert tecknat utav Arne 
Kärvling i Gillets Årsskrift. Han var också ett livsstilsföredöme för oss 
alla, men fram för allt för alla ungdomar han mötte och tränade genom 
åren. Det är verkligen på sin plats att Gillet tillsammans med Arnes 
dotter Inga och Vänersborgs kommun kan hedra denne idrottsgigant 
på lämpligt sätt.

Gillets stipendiekonsert i kyrkan förgylldes av pristagarna Svetla 
Tetskovas och Jonas Larssons förtrollande spel på orgel respektive 
trumpet. Denna tradition blir bara bättre och bättre för varje år.

En annan ytterst välförtjänt pristagare är Gillets egen Per Hedqvist. 
Per fick Vänerborgs Kommuns kulturpris för att han under en lång 
följd av år verkat för vårdnaden av och kunskapen om Vänersborgs 
kulturhistoria genom skrifter artiklar och stadsvandringar. – Grattis Per 
önskar Gillet!

Den stundande adventstiden mer än fördubblar risken för bränder 
i hemmen. Norra Älvsborgs Räddningsförbund har skaffat ny digital 
teknik som ska korta tiden från larm till utryckning. Vet Ni förresten 
vad det är för likhet mellan en tandläkare och en brandman? Jo, båda 
rycker ut. Den ene tänder och den andre släcker!

Vita huset har brunnit ner stod det under PS i GP. ”Kvar är endast 
en svart Barack!” Ja, denne nye amerikanske president har verkligen 
tagit världen med storm. Nobelkommittén tilldelade honom Nobels 
fredspris 2009 och hoppas väl att detta skall styrka presidentens 
fredsambitioner.

I Sverige har vi fått ett nytt politiskt parti – Piratpartiet. Piratpartiet 
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fick 7% i EU-valet och lockar unga som vill att nedladdning av musik 
och film från nätet ska förbli fritt. Sverigedemokraterna skrämmer 
också det politiska etablissemanget med opinionssiffror runt 7%. I den 
lokala politikens vattenglas stormar det också rejält. Stefan Kärvling 
(v) riskerade en varning när han länkade en satirvideo om Arenan 
till Kommunens intranät, och i Stockholm fick Länsstyrelsen med 
poliseskort omhändertaga Astrid Karlsson-Björkmans vanvårdade katter 
i hennes fastighet i Tungelstad.
I dessa besparingstider kommer ett tips till kommunens politiker 
från Folkhälsoinstitutet. Nya beräkningar visar nämligen att Sveriges 
kommunanställdas rökpauser kostar 2,6 miljarder per år. Det motsvarar 
6000 heltidstjänster. Något för våra kommunalråd att reflektera över. Å 
andra sidan besparar ju rökarna pensionssystemet en del pengar, så det 
jämnar nog ut sig, som man säger.

Det finns många udda tjänster i vår kommun. Visste Ni att vi har en 
säkerhetssamordnare? Hedman heter hon och hon har gjort en sårbarhets- 
och riskanalys åt oss. Arbetet som pågått i två år visar att de största hoten 
för oss vänersborgare är vattenbrist och översvämningar. Miljöinspektör 
Noldal har dessutom konstaterat att 1500 vänersborgare och 85 vargöbor 
störs av buller. Ja, ibland får man så mycket information att man gärna 
slår dövörat till.

Ska Huvudnässkolan bli Casino eller Museum? S-Gunnar Peterson 
som gammal ordningsman förordar knappast spel och dobbel, men 
visst vore det fräckt med Las Vegas-känsla utanför Museet. Neonljus 
på ”brödrosten” och can-can-brudar som dansar topless i gamla 
kemisalen.

Högt spel med djärva insatser är det just nu i grannkommunen. SAAB 
är läckerbiten som de finansiella rovdjuren slåss om. Koenigsegg heter 
huvudpersonen, men för mig är associationen närmast Kinderägg. Det 
där som såg så läckert och åtråvärt ut, men som man nästan alltid blev 
besviken på när chokladbubblan sprack. Hoppas istället att SAAB blir 
som i sagan ett riktigt guldägg. Något som hela regionen just nu behöver. 
Blixt Begravningsbyrå har i alla fall dragit sitt strå till stacken genom 
att beställa en likbil från SAAB. Om det går åt skogen med SAAB så 
kanske Blixt ändå kan få uppdraget att köra gravölet med sin nya bil.

9.58 är det otroliga världsrekord som Usain Bolt satte vid VM i Berlin. 
Så överlägsen i så hård konkurrens. Nästan lika bra som Wargöns damlag 
i fotboll som vann alla matcherna i serien och spelar nästa säsong i div 
4. VIF´s herrlag blev också historiska när de klättrade upp till div 3 året 
efter att de kommit upp i 4:an. Inte på 103 år har detta skett.
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IFK´s P-17 och P-19 lag nådde båda riksfinal vilket är enorma 
prestationer. Tyvärr föll båda i de avgörande matcherna, men är ytterst 
revanschsugna inför den stundande säsongen. Robin Lundqvist och 
Robin Eliasson från IFK blev dessutom nordiska mästare i P-19. 

Viktor Uhlin, Anders pojk, gjorde mål i båda P-15-landskamperna 
mot Finland, så tillväxten är god på bandyplan.

Internationella kvinnodagen firade Skruvschas damer med att 
bli nationella mästare i bowling för 3-mannalag, och Vänersborgs 
rugbydamer spelade upp sig till högsta serien inför nästa säsong.

Viktor Eriksson som förärades Gillets ungdomsstipendium för sina 
fina golfprestationer, vann sin första proffstävling och Gillet konstaterar 
att vi gjort en god investering. Stenhuggare Blomgrens pojk, Hans, är 
också framgångsrik i golfens värld. Hans golfbag Pleasy Golf vann i 
Tyskland titeln: ”Bästa innovation” i konkurrens med 60 deltagare från 
24 länder.

Överläkare Christer Enqvist på Regionen ställer det mesta på ända. 
För något år sedan uppmanade han att vi skulle banta med fett och nu 
hävdar han att frukt är direkt skadligt, eftersom det ökar fettbildningen 
i kroppen. Att äta lite har dock åter rönt framgång. I vetenskapsskriften 
PNAS redovisas en studie där försökspersoner som sänkte sitt kaloriintag 
med 30% ökade sin minneskapacitet märkbart jämfört med en grupp 
som fick extra tillskott av fett. Något att upplysa Enqvist om. Risken är 
väl att han glömmer det direkt.
Nils Nilsson är en vänersborgare som har koll på vad han äter. Han är 
flitig amatörtävlare i matlagning och kom i somras trea i tävlingen: 
”Årets campingkock”.
Legendariska Grill-Ivar byter ägare. Lisbeth Johansson som avlöste 
pappa för 35 år sen överlämnar till bröderna Kormaz. Lycka Till önskar 
Gillet och hoppas att man kan få sig en grillad special några år till utan 
att behöva räkna vare sig kalorier eller kolhydrater.

Frida stals ju i förra krönikan men återfanns helskinnad. I somras nöjde 
sig några hänsynslösa blindstyren med att måla henne röd. I stället stal 
man våra gamla fina parkbänkar fån 30-talet ur kommunens förråd. På 
samma vis som Frida återfanns dyrgriparna en bit upp på Dal. Tänk att 
dalslänningar ska vara ett så gement oärligt släkte.

Samtidigt som paret Jönsson lämnar vår fina bokhandel till nya 
ägare sköljs Vänersborg över av något som mest liknar en bokflod. 
S-Gunnar Peterson har färglagt alla de 750 vänersborgshus som förre 
stadsarkitekten Per Molnit ritade 1954. Gunnar har också gett liv åt 
husen med sina berättelser och anekdoter om dess innevånare. Birger 
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Blomberg med rötter i Lilla Paris har gett ut en roman som utspelar 
sig i vår stad i slutet av 1700-talet.  Yngst i bokfloden är 16-årige Erik 
Meuller som vid sidan av fotbollsspelet i VIF skrivit en fantasybok om 
den fiktiva staden Caradvor. Förre krönikören Linds familj bistår med 
två böcker. Dels Håkans samlade flygfoto över staden och dels dottern 
Emmas erfarenheter som trebarnsmamma som hon beskriver i boken 
” Trappa upp”.

Café Mic som skapades för vänersborgsungdomar med pengar från 
millenniefirandet är snart 10 år. Livaktigt och med fina artister. Ända 
från USA kom hardcoregänget Furnace nu i våras.

Sveriges bästa logoped har vi i Vänersborg. Ulli Westerlund heter 
hon och har fått utmärkelsen från Svenska Logopedförbundet. En annan 
vänersborgare som gjort sig bemärkt under året är Dr Ragnar Westerling 
som sedan 1 maj är professor i social medicin vid Uppsala Universitet. 
Westerlings forskning är något så spännande för oss gillebröder som 
åtgärdbar dödlighet. Det kan kanske bli en artikel i årsskriften vad det 
lider.

Vänersborg har en oerhört lång tradition att ta hand om stollar och 
idioter på våra stora välrenommerade, men idag nedlagda, mentalsjukhus. 
Genom utbyggnad av rättspsykiatrin med den nya Brinkåsen får vi 
landets modernaste anstalt för de som inte bara är tokiga utan också 
kriminella. Undrar om säkerhetssamordnare Hedman tänkte på det när 
hon graderade riskfaktorerna för Lilla Paris.
Förr var ju de intagna mestadels oförargliga vilket följande anekdot 
från Restads mentalsjukhus kan intyga. Det var så länge sedan som när 
den gamle kungen Gustav VI Adolf gjorde sin Eriksgata och förärade 
Vänersborg en visit. Det finaste vi då hade att visa upp var hospitalet 
Restad. Aldor Gustafsson från Kvänum som bott större delen av sitt liv 
på sjukhuset skulle få representera de intagna och hälsa på kungen. När 
han tagit kungen i hand sa han ”Jasså, Du tror Du är kung Du. Det tar 
dom snart ur dig. När jag kom hit trodde jag att jag var Karl XII.

Vänersborg,
Allhelgonaafton 2009
Lars Salonen
krönikör
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Minnesord

Under tiden juli 2009 – juni 2010 har 19 Gillebröder för alltid lämnat 
oss. Vi lyser frid över deras minne.

Arkitekten Per Molnit var född den 28 september 1919 och avled 
den 11 juli 2009.
Per Molnit växte upp i Köpenhamn men kom efter kriget till 
Sverige. 1949 tillträdde han en tjänst vid Vänersborgs kommun 
och i början av 60-talet öppnade han egen arkitektbyrå med 
inriktning mot restaurering av äldre byggnader.
Redan 1955 engagerade han sig i Lions Club och kom att göra 
klubben stora tjänster. I Vänersborg finns många avtryck av hans 
hand; bl.a. klockstapeln vid Marierokyrkan som han ritade och 
konstruerade samt Musikpaviljongen i Plantaget. Det senare 
bygget var ett av Lions Club största satsningar i Vänersborg och 
även där var det Per Molnit som var inte bara arkitekten och 
konstruktören utan även projektledaren bakom bygget.
Inträdde i Gillet år 1975.

Specialläraren Enar Carlsson var född den 17 januari 1924 och 
avled den 16 juli 2009.
Efter att ha innehaft tjänster som folkskollärare på olika platser i 
landet kom han i mitten av 50-talet till Vänersborg där han senare 
fortbildade sig till speciallärare. 
Enar Carlssons stora intresse i livet var konstnärlig verksamhet 
och han var verksam i Vänersborgs Konstgille redan från starten 
1970. Under några år under första halvan av 90-talet stod han 
för det delade föreståndarskapet för Konsthallen. Ett annat starkt 
intresse för honom var den vänersborgska klubbidrotten.
Inträdde i Gillet år 1999.
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Rektorn Hans Kökeritz var född den 13 april 1936 och avled 
den 23 juli 2009.
Hans Kökeritz kom i unga år till Vänersborg men det var vid 
Thorildskolan i Kungälv som han kom att tjänstgöra som lärare; 
en bana som kröntes med rektorstjänsten. Med engagemang inom 
HSB samt vid närliggande Gullbringa Golf & Country Club 
måste han betecknas som en  utpräglad föreningsmänniska. 
Inträdde i Gillet år 2005.

Köpmannen Elof Elenstig var född den 1 september 1930 och 
avled den 17 augusti 2009.
Elof Elenstig började tidigt arbeta för SJ och var bl.a. placerad 
vid Vänersborgs järnvägsstation. Efter några år bytte han bana 
och övertog tillsammans med hustrun fruktaffären Pomona på 
Edsgatan i Vänersborg.
Ett av hans intressen var Odd Fellow som han var medlem i 
under drygt 25 år. 
Inträdde i Gillet år 1975.

Sjukvårdaren Håkan Andersson var född den 27 maj 1949 och 
avled den 2 november 2009.
Håkan Andersson hade två långa anställningar i sitt liv; den första 
som mentalskötare vid Östra Klinikerna i Vänersborg, den andra 
vid SAAB där han arbetade i pressverkstaden. 
Fritiden tillbringades gärna med en god bok, på golfbanan eller i 
den egna trädgården. Sommartid befann han sig ofta på resande 
fot med husvagn.
Inträdde i Gillet år 1985.
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Hovsångaren Erik Saedén var född den 3 september 1924 och 
avled den 3 november 2009.
Erik Saedén, som var basbaryton, var verksam vid Kungliga 
Operan under åren 1952-81 där han gjorde ett stort antal 
uppmärksammade rollporträtt. Parallellt med sin tjänst vid Operan 
var han även kantor samt lärare vid Kungliga Musikhögskolan. 
Han upphörde aldrig att sjunga och hans sista framträdande 
gjorde han så sent som två dagar före sin bortgång.
Inträdde i Gillet år 1994.

Museichefen Peter Nissen var född den 25 januari 1947 och avled 
den 5 november 2009.
Peter Nissen växte upp i en familj som var starkt engagerad 
i Vänersborgs kulturliv. Efter studentexamen väntade studier 
i Uppsala. En tänkt juristbana byttes mot museimannens där 
Nissens huvudämne blev arkeologi. Efter avslutade studier 
fick han tjänst vid Älvsborgs länsmuseum i Vänersborg – en 
befattning han blev trogen i 30 år. Under sin tid vid museet hade 
Nissen skiftande ansvarsområden såsom utställningsverksamhet, 
marknadsföring, chef vid Trollhättans och Lödöses museer samt 
de sista åren chef vid Medicinhistoriska museet i Vänersborg.
Peter Nissen var under en lång följd av år aktiv inom Hemvärnet 
samt hyste ett stort intresse för militärhistoria.
Inträdde i Gillet 1981. 

Tryckeriföreståndaren Curt Sallander var född den 3 november 
1926 och avled den 13 november 2009.
Curt Sallanders yrkesbana var knuten till Saab – en arbetsplats 
han kom att bli trogen under 40 år och under de sista åren var 
han föreståndare för Saab:s interna tryckeri. Efter pensioneringen 
flyttade han tillbaka till barndomsstaden Vänersborg.
I unga år var de stora intressena fotboll och bordtennis. Senare 
kom bridgen att ta över och Curt Sallander var framgångsrik 
tävlingsspelare i såväl Trollhättans BS som Vänersborgs BS samt 
arrangerade ett flertal bridgeresor till Medelhavsområdet.
Inträdde i Gillet år 1998.
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Ekonomisekreteraren Lennart Josefsson var född den 5 mars 
1948 och avled den 11 december 2009.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg fick Lennart Josefsson 
anställning som kontorist inom bilhandeln. Senare knöts han till 
Vänersborgs kommun och sista anställningen blev Vattenverket 
vid Skräcklan.
De stora fritidsintressena var jakt och fiske. I sin ungdom tävlade 
han för Vänersborgs Roddklubb och med åren övergick hans 
engagemang till att bli tränare i klubben.
Inträdde i Gillet år 1975.

Vänersborgaren S. Gunnar Peterson var född den 1 maj 1925 
och avled den 4 januari 2010.
Gunnar Peterson var till proffessionen polis men det är som 
den hedrande benämningen ”vänersborgare” han kommer att 
hågkommas. Gunnar kunde sitt Vänersborg och genom otaliga 
stads- och kyrkogårdsvandringar har han lärt generationer av 
vänersborgare vår historia. 
Gunnar Peterson var rikt begåvad och gjorde ett flertal parallella 
karriärer. Som elitidrottsman och som politiker för att nämna 
några. Därtill deltog han flitigt i samhälls- och kulturdebatten 
och få kunde jämföra sig med honom när det gällde att hålla tal 
eller deklamera.
Inträdde i Gillet år 1981.

Direktören Lars Linderoth var född den 6 juni 1926 och avled 
den 19 januari 2010.
Lars Linderoth kom från en släkt av tidningsmän, fadern drev 
Västerviksposten. 1960 tillträdde han tjänsten som annonschef 
för ELA och var sedan tidningen trogen fram till sin pensionering, 
de sista åren som verkställande direktör.
I unga år var han en framstående kanotist och som orienterare 
vann han framgångar på nationell nivå.
Inträdde i Gillet år 1994.
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Verktygssliparen Carl-Otto Andersson var född den 8 september 
1923 och avled den 25 januari 2010.
Carl-Otto Andersson började i unga år på Volvo Flygmotor för att 
sedan fortsätta som verktygsslipare på Televerket, senare Telia. 
Hans i särklass största sportintresse var bandy och otaliga är de 
skridskor han slipat och lagat genom åren. 
Med undantag för bandy var fiske, och särskilt efter bäcköring i 
Norge, hans största intresse med slöjd i Hobbyseniorerna på en 
god andraplats. På somrarna hängdes husvagnen efter bilen och 
tillsammans med familjen tillbringades många somrar i Norge 
och på västkusten.
Inträdde i Gillet år 1983.

Tjänstemannen Ludvig Högberg var född den 2 oktober 1925 
och avled den 9 februari 2010.
Ludvig Högberg hade ett flertal anställningar under sin 
yrkesaktiva tid men den längsta tiden, 30 år, var förlagd till 
Länsarbetsnämnden i Göteborg. 
Han var medlem i ett flertal föreningar men det var först och främst 
intresset för hembygden som engagerade honom mest vilket 
kanaliserades genom medlemskap i flera hembygdsföreningar.
Inträdde i Gillet år 1995.

Allmänläkaren Pelle Hjelm var född den 12 februari 1932 och 
avled den 15 februari 2010.
Inträdet i arbetslivet gick via Kirudds Syfabrik innan han med 
hjälp av studier på kvällsgymnasium utbildade sig till läkare. 
Större delen av hans läkargärning var förlagd till Stockholm.
Pelle Hjelm var en mycket beläst och kulturellt intresserad person 
som gärna reste vida kring i världen. 
Inträdde i Gillet år 2004.
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Brandförmannen Edgar Peterson var född den 28 juni 1919 och 
avled den 26 februari 2010.
Kokhuset och Gröne Gången var hans barndomskvarter 
och tidigt visade han ett stort och brett idrottsintresse. Han 
medverkade framgångsrikt under 30 bandysäsonger i VIF med 
flera seriesegrar och fem kval till Allsvenskan. Vid olympiaden 
i London 1948 deltog han i den svenska gymnastgruppen och 
tillsammans med brodern Gunnar hemförde han fem svenska 
mästerskap i rodd till Vänersborgs Roddklubb. 
Han genomgick brandbefälsutbildning och var även ordförande 
i Vänersborgs Brandstyrelse. Somrarna tillbringades med 
förkärlek med familjen på sommarstället i Grundsund.
Inträdde i Gillet år 1980.

Säkerhetschefen Ingvar Sjöö var född den 15 juli 1930 och avled 
den 1 mars 2010.
Efter avslutad skolgång började han arbeta inom VVS-området 
men i början av 1950-talet sadlade han om, började studera vid 
Polishögskolan och fick sin första tjänst vid Polisen i Trollhättan. 
Från 1976 och fram till pensioneringen var Ingvar Sjöö anställd 
som säkerhetschef vid Volvo Flygmotor. 
Inträdde i Gillet år 1984.

Brunnsborraren Håkan Ekholm var född den 31 juli 1951 och 
avled den 5 mars 2010.
Efter ett flertal kortare anställningar etablerade sig Håkan 
Ekholm redan i unga år som brunnsborrare med eget företag. 
Hans sociala engagemang fick honom att även arbeta som 
övervakare åt Kriminalvårdsstyrelsen. 
Hans i särklass största fritidsintresse var turbåten Poseidon( ej att 
förväxla med originalet Posidonken) som han sommartid bedrev 
passagerartrafik med både på Göta Älv och på västkusten.
Inträdde i Gillet år 1998.
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Vaktmästaren Bertil Olsson var född den 8 april 1921 och avled 
den 23 mars 2010.
Efter anställningar vid bl.a. A.F. Carlssons Skofabrik kom Bertil 
Olsson 1956 till lantbruksnämnden och Hushållningssällskapet 
som vaktmästare; en tjänst som han innehade fram till sin 
pensionering.
Hans största fritidsintressen var musik och teater och hans stora 
musikaliska kunnande fick honom att ställa upp i tävlingen Kvitt 
eller Dubbelt. 
Bland föreningar han var medlem i kan bl.a. nämnas Kok-
huspojkarnas Kamratförening.
Inträdde i Gillet år 1960.

Ekonomichefen Gösta Johansson var född den 24 oktober 1935 
och avled den 4 maj 2010.
Gösta Johansson började i mycket unga år att arbeta inom 
bilbranschen; först som reservdelsman varpå han avancerade 
till kamrer och senare ekonomichef. Efter pensioneringen kom 
hans långa erfarenhet till nytta i branschorganisationen där han 
var både sekreterare och tjänsteman.
Politiskt intresserad engagerade han sig både som ledamot av 
kommunfullmäktige och i revisionsnämnden i Vänersborgs 
kommun. 
Ett stort intresse för honom var den egna trädgården som han 
ägnade mycket tid.
Inträdde i Gillet år 1983.

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

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

(Anita Halldén)
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 ANDERSSON, CONNY, Sjukhuschef, Vargön ................................................ 1947 05
 ANDERSSON, DAVID, fil. dr., uppsala ........................................................... 1947 09
 ANDERSSON, DICK, Vänersborg................................................................... 1944 05
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 ANDERSSON, STIG, Vänersborg ................................................................... 1938 94
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* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg ....................................................... 1932 73
* BACK, JAN, Vänersborg .................................................................................. 1934 63
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 BJÖRNSSON, BJÖRN, Adjunkt, Vänersborg .................................................. 1952 05
* BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla .................................................... 1929 80
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 SALONEN, EMIL, Stockholm ......................................................................... 1977 87
* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, Bisittare i styrelsen ................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Vänersborg .................................................................... 1987 89
* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ...................................................... 1933 76
 SANDAHL, FOLKE, P, Överstelöjtnant, Vänersborg ...................................... 1929 99
 SANDSTRÖM, GERHARD, Officer, Tun ........................................................ 1970 80
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg ..................... 1936 05
 SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1936 92
* SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Göteborg ....................................... 1923 77
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg .................................................................. 1947 02
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ................................................... 1924 74
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 01
 SJÖDAHL, PER, Vargön .................................................................................. 1955 06
 SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg .......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ....................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
 SJÖSTRAND, OSKAR, Vänersborg ................................................................ 1973 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ......................................................... 1930 77
 SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
* SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg ....................................................................... 1932 76
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Vänersborg .................................................... 1937 08
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Vänersborg ................................... 1945 99
* SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ................................................................ 1953 83
 SKOOGH, ANDREAS, Karlstad ...................................................................... 1979 95
 SKOOGH, EIVIND, Vänersborg ...................................................................... 1947 08
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, 
 Hedersledamot, Innehavare av Gillets medalj (2007) ....................................... 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad .................................... 1952 95
** SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SKOOGH, MARCUS, Karlstad ........................................................................ 1983 95
* SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............................. 1927 62
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKE, BENGT  OLOF, Vänersborg .............................................................. 1946 03
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ......................................................................... 1939 98
* STALFORS, TOMAS, Vänersborg ................................................................... 1948 83
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
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 STEINER, ERIK, Vänersborg .......................................................................... 1979 10
 STENSON, MORGAN, Uddevalla ................................................................... 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg ................................................... 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
* STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ......................................... 1915 81
 STJÄRNERED, BERTIL, Vänersborg .............................................................. 1940 10
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg ...................................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg ............................... 1946 01
 STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
* STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .............................................. 1921 75
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
 STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile ..................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04 
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ................................................ 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
 STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ............................................................ 1934 84
 SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .............................................. 1931 91
 SUNDBERG, NIKLAS, Konsult, Vänersborg ................................................. 1966 04
 SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg ..................................................... 1956 98
 SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ................................ 1927 94
* SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg .................................................................. 1963 04
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .................................. 1938 79
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ........................................... 1924 84
 SVANBERG, HENRIK, Vänersborg, Ledamot beredningsnämnden ............... 1966 84
* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................. 1958 05
 SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .................................................... 1957 94
* SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ............................................ 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ........................................... 1924 93
 SVENSSON, CHRISTER, Vänersborg ............................................................ 1943 90
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg ............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................. 1951 08  
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, JOHAN, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem ................. 1975 76
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ................................................ 1950 76
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg .............................................................. 1952 80
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 SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem ......................................... 1972 72
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ......................................... 1966 04
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ...................................................................... 1950 05
 SÄVBLOM, DAG, Stockholm ......................................................................... 1963 07
 SÖDERBLOM, ALVIN, Vänersborg ................................................................ 2003 03
 SÖDERBLOM, EMIL, Vänersborg .................................................................. 2003 03
* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ........................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ..................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ........................................................................ 1951 04
 SÖDERSTRAND, ROGER, Torslanda ............................................................. 1964 05
 SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg, 
 Innehavare av Gillets medalj (2005) ................................................................. 1916 91
* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Klubbchef, Nyköping ............................................................... 1952 95
 TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
* THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
 Hedersledamot. Innehavare av Gillets medalj (1990) ....................................... 1939 50
 THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSÉN, ROBERT, Vänersborg ................................................................... 1939 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 TORSTENSSON, ROLF, Vänersborg ............................................................... 1937 09
 THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda....................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil.......................................................................... 1952 01
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda ....................................... 1935 79
 THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg ........................................... 1938 01
** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................................................ 1925 51
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .............................................................. 1921 98
 TORNBERG, LARS, Vänersborg ..................................................................... 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01   
* TUFVESSON, ALLAN, Vänersborg ................................................................ 1922 83
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1942 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................. 1935 04
 TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg............................................................... 1950 98
 ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Onsala ............................................................ 1941 69
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ................................................... 1949 80
 WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
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 WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ............................................. 1942 85
** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg, 
 Hederledamot, Innehavare av Gillets medalj (1989)  ........................................ 1932 51
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
 WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg  .......................... 1947 98
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
 WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..................................................... 1964 92
* WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ....................................................... 1930 82
 WALLTIN, HÅKAN, Personalledare, Vänersborg ........................................... 1968 01
 WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön ................................................... 1937 90
 WANNERUD, LARS, Vänersborg.................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Vänersborg .......................................................................... 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
 WEGRAEUS, BJÖRN, Lund ........................................................................... 1969 82
* WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund ..................................................... 1940 83
 WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg ................................................................ 1965 82
** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Sköndal .................................................... 1916 42
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Vänersborg ........................................................ 1960 73
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg........................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
 WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
 WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö ............................................................... 1966 80
 WERNER, CLAES, Maskinist, Vargön ............................................................ 1945 09
 WERNER, RAYMOND, Vänersborg ............................................................... 1937 05
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal ............................................................. 1952 77
 WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg ................................................................... 1937 05
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ................................................. 1944 84
* WESTERBERG, BERTIL, Malmö ................................................................... 1917 76
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ....................................... 1923 77
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg, 
 Ledamot beredningsnämnden ........................................................................... 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Strängnäs .................................. 1943 01
 WIK, INGEMAR, Vänersborg .......................................................................... 1940 96
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ............................... 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan......................................................... 1928 53
 ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare  .... 1945 88
 ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ............................................................ 1943 01
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Antal medlemmar: 1009
  * Berättigade till 25-årstecknet   Gillets Plusgironummer är 32 93 19-8        
** Berättigade till 50-årstecknet   

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

 Vänersborgs Söners Gille
 Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
 462 61 Vänersborg

 epost: hagborg@tele2.se

 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
* ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................................................. 1930 75
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............................................. 1923 61
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ............................................................... 1944 95
 ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ............ 1924 85
 ÖGREN, EGON, Vänersborg............................................................................ 1944 05
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
 ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg ................................................... 1941 05
 ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ........................................ 1920 74



112

www.vanersborgssonersgille.se



113

www.vanersborgssonersgille.se

Styrelseberättelse 2009

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande berät-
telse verksamhetsåret 2009, Gillets 104:e.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 21 april 2009 med 
ett hundratal deltagare. 

Efter sedvanliga förhandlingar informerade Sören Runsteen om pla-
nerna på förändring och utveckling av handels- och industriområdet 
Lilla Vassbotten. Ett spännande projekt som kommer att förändra bil-
den av staden för kommande generationer. 

Högtidsstämman den 30 oktober 2009 bevistades av inte mindre 
än 135 gillebröder, vilket är nytt deltagarrekord. Andre Åldermannen 
Peter Johansson, vilken denna gång ledde förhandlingarna inledde 
med att till årets fyra ungdomsstipendiater i Vänersborgs Tennisklubb 
överlämna 1500 kronor vardera och 4000 kronor till klubbens övriga 
verksamhet. Tecken för 50- åriga respektive 25- åriga medlemskap till-
delades 5 respektive 7 medlemmar. Stämman beslutade även att utse 
John-Olov Ericsson, Gunnar Skoogh och Kjell Thernquist till heders-
ledamöter. 

Efter förhandlingarna redovisade Lars Salonen Årskrönikan, varef-
ter mötet avslutades med att Kjell Thernquist visade fotobilder från 
Vänersborg under 1960- och 1970- talen. 

Den 31 oktober, Alla Helgons Dag, anordnade Gillet för tionde 
gången utdelning av musikstipendier om vardera 10 000 kronor ur Elis 
Ullmans Minnesfond i Vänersborgs kyrka. Denna gång till Daniel Jo-
hansson på orgel och till Bjorn Bjerknaes-Jacosen med trumpet som 
specialitet.  Konserten och stipendieutdelningen samordnas med delta-
gande av Vänersborgs Musikskola. Konserten har för varje år utveck-
lats till ett välbesökt evenemang med mycket hög kvalitet. 

Gillet har under året fortsatt med att sätta upp nya och underhålla in-
formationsskyltar i staden och dess omgivningar. Styrelsen har vidare 
medfinansierat utgivningen av Bo Theutenbergs bok ”Mellan Liljan 
och Sjöbladet” med 4 000 kronor. Genom utvecklad datateknik har 
sökningar möjliggjorts via Gillets hemsida på faktauppgifter i Gillets 
årsskrifter. Fortsatt utveckling av medlemsregistret genom datorisering 
sker och beslut finns även om att skanna alla fotoporträtt som finns i 
gillets arkiv på namngivna vänersborgare.

Gillet har medverkat i årets ”Kulturnatta” genom att i museets lo-
kaler visa Lars Thornbergs filmer från Vänersborg. Gillet har också 
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sponsrat ytterligare visningar av filmerna på SAGA- biografen under 
höstmarknadsdagen. Inför julen har Gillets julblommor på sedvanligt 
sätt delats ut. Många redovisningar finns om den stora uppskattning 
och glädje dessa blommor skänker mottagarna.

Den 25 augusti genomfördes Gillemästerskapet i golf. Det var 34 
bröder, flest hittills, som deltog och segrare denna gång blev Bo Ols-
son.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Sty-
relse, beredningsnämnd och tillsatta arbetsgrupper har dessutom sam-
lats för att bereda olika frågor samt sköta hus och trädgård vid Gillets 
lokaler. Gillets årsskrift har utkommit med sin 78:e årgång.

Styrelsen har under året bestått av Göran Ahlin, Förste ålderman, 
Peter Johansson, Andre ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, Eric 
Lundborg, Gillevärd, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Håkan Lind 
och Lars Salonen, Bisittare

Vänersborg i april 2010

Göran Ahlin         Peter Johansson       Eric Lundborg   Håkan Lind

Göran Hagborg Christer Zetterberg Lars Salonen
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Årsbokslut 2009
Kostnader
Kostn årsskrift .............................91 318:-
Annonsintäkter ......................................../.  -35 000:-
Nettokostnad årsskrift .................56 318:-
Lokalkostnader ............................30 966:-
Telefon, porto ..............................11 290:-
Sammanträdeskostnader ...............8 500:-
Uppvaktningar ...............................7 189:-
Annonsering ................................10 264:-
Övriga kostnader .........................29 005:-
Skatter .........................................22 967:-

Summa ......................................176 499:-

Balansräkning 2008 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro ................ 106 694:-
Fonder....................................... 815 981:-
Övriga fordringar ....................... 13 500:- 
Inventarier .................................. 45 000:-
Årets underskott .............................. 496:-

 981 671:- 

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ...........................16 567:-
Eget kapital Fonder ...................595 401:-
Eget kapital Gillet .....................369 703:-

 981 671:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 140 000:-
Ränteintäkter Gillet ......................... 472:-
Ränteintäkter Fonder .................. 35 531:-

Årets underskott .............................. 496:-
Summa ..................................... 176 499:-

 ----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2009, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 2 mars 2010 

Kent Lång   Lars Berg
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2010

 Styrelse

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Förste Ålderman 2006 (1990)
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie, Andre Ålderman 2008
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekretere, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd, 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare, 2006 (2003) 
LIND, HÅKAN, Jur.kand, Bisittare, 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Ersättare 2008
BERNLING, JOAKIM, Advokat. Ersättare 2008

 Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
BERG, LARS, Affärsutvecklingschef 
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör

 Årsskriftnämnd

ANDRE ÅLDERMANNEN
LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
MALCOLM, KARLERIC, Redaktör
CARLÉN, BENGT, Journalist
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, Bo, Pol mag
BERNLING, JOAKIM, Advokat

 Granskningsmän

LÅNG, KENT, Bankdirektör
SVENSSON, LENNART, Intendent ,  
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson  1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg  1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Jansson  1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste 
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar 
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932.

Genom att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya 
medlemmar genom att fylla i formuläret och sända det via e-post direkt 
till Gillet. 

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: hagborg@
tele2.se eller genom ett telefonsamtal till Göran Hagborg 0521-17705 
eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Göran Hagborg, 
Öxneredsvägen 117 B, 462 61 Vänersborg.    
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Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Håkan Lind, Eric Lundborg, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Peter Johansson, Göran Ahlin, Göran Hagborg

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2010
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Köpmansgatan 6, Vänersborg • 0771-22 44 88 

vanersborg.3049@nordea.se • www.nordea.se

Contract AB

Stig Persson
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 71 12 25, Fax 71 12 36

www.vanersborgssonersgille.se

SP

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –
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Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

  

Skyttegatan 12, Vänersborg
0521-657 00 
Butik 0521-657 00

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37

TROLLHÄTTAN 
0520-48 92 00

Tel. 0521-622 22
Tenggrenstorpsvägen 15

Vänersborg

Forsane Brunnservice
FRÄNDEFORS Tel. 0521-405 11

Mobiltfn 070-590 36 87, 010-287 36 87
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www.vanersborgssonersgille.se

0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Lövvägen 4
Vargön

Telefon
0521-22 07 00

ALMHAGES

VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS

I VÄSTRA GÖTALAND

Kungsgatan 7
Vänersborg

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02
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–En riktig bank
Edsgatan 27, Box 116, 462 22 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

   ur     guld     vänersborg••
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Det museihistoriska museet –

Telefon:0521-600 62, 26 41 00
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

Verkstad och Kontor
Regementsgatan 36
Postadress Box 256

462 23 VÄNERSBORG

Telefon 0521-620 20
MBS nr 0047-406 25

MOBIL 010-237 27 73, 237 39 17

Vänerhamn
0521-678 95
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Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00

Svetsargatan 5, Torpa ind.område

Tel. 0521-666 66
Telefax 651 30

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB

0521-65 999

SVARVARGATAN 4, VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

Sundsgatan 25 – Vänersborg

0521 - 128 00
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Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-28 28 40. Telefax 0521-28 28 41

Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

Love me 
tänder…

Edsgatan 23 • tel 0521-71 18 88

Modern munvård inom 
PRAKTIKERTJÄNST

Trestad Center – Vänersborg
0521-25 53 30

www.brandtbil.se

Lundins
Sundsgatan 21, Vänersborg

Tel. 105 43

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborg, Uddevalla,
Överby

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se
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AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

www.vanersborgssonersgille.se

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg

0521-668 30
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Gillebroder

Vi vill ha ett foto av Dig !
                 

Om Du inte redan tidigare skickat in ett foto
ber vi Dig göra det nu.
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GILLEMÄSTERSKAP I GOLF 2010 
Årets golftävling avgjordes onsdagen den 25 augusti på Onsjö GK:s 
vackra om än något blöta golfbana. Det blev en dag där vädrets mak-
ter visade upp hela dess meteorologiska skala. Tävlingen började i 
åtminstone delvis solsken för att sluta i ett riktigt störtregn. Vädersi-
tuation hade vi vant oss vid de senaste veckorna. Detta senare faktum 
kan möjligen ha påverkat deltagarantalet negativ 19 tappra gillebröder 
blev kvar efter ett antal återbud. Dessa bröder kämpade inte bara mot 
vädrets makter utan också, i vart fall en del, mot den pågående film-
inspelningens dimridåer med galopperande hästar på vägen och stora 
fläktar som blåste sand mot 8:ans fairway. Kanske kommer någon av 
bröderna att dyka upp på filmduken vad det lider.
Dagens segrare blev inte helt oväntat Anders Lundberg, som också stod 
som segrare 2008. Han gick runt på efter omständigheterna ganska 
fantastiska 74 slag – motsvarande 2 slag över banans s k par. Strongt 
gjort!!

Toppskiktet presterade över lag fina resultat och fick följande utseende:

1. Anders Lundberg  37 poäng
2. Bo Olsson 35
3. Stig Larsson 34

4. Roger Lundberg 34
5. Lennart Johansson 30
6. Torsten Rosenberg 30

En glad segrare med det eftertraktade vandringspriset.
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Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 2011 är den 80:e i ordningen sedan 
utgivningen startade 1932 – ett jubileum som kan tjäna som anledning 
till en återblick över ett gediget och mångårigt publiceringsarbete. 

Gillets första publikation utkom redan 1930 och hade då karaktären 
av en jubileumsskrift med anledningen av att Gillet firade 25 år. Även 
om denna ”Minnesskrift 1905-1930”, som den rubricerades, inte var att 
räkna som årsskrift vittnar dess innehåll mycket om vad som komma 
skulle. Vi finner här en kvartssekelkrönika, två historiska uppsatser om 
stadens urmakare respektive guldsmeder, en kantat för 25-årsjubileet, 
sången till Vänerns Drottning samt en matrikeldel. Redan i denna 
första av Gillets skrifter figurerar de tre personer som kommer att 
ha stor betydelse för tillkomsten av årsskriften två år senare – Elov 
Nordén (1901-1960), Berthel Hallberg (1886-1953) och Karl Gustav 
Cedergren (1867-1941).

Att Gillet aktivt skulle verka för att på olika sätt dokumentera och 
bevara Vänersborgs historia kom upp till diskussion redan vid stämman 
1906 då grosshandlaren Axel F Ericson, då boende i Newcastle, 
genom korrespondens med styrelseledamoten Hjalmar Lindedal 
framhöll denna angelägenhet. Ericsons förslag resulterade i att Gillet 
fattade beslut ”att söka skapa en historia af Venersborgs stad och 
dess söner”. Till sekreteraren uppdrogs att ”insamla äldre och nyare 
bilder och berättelser om staden och på förslag av Herr Hj. Bylund, att 
samla fotografier af Gillets medlemmar”. De mest ambitiösa sönerna 
ville med detta göra gällande att Gillet skulle bli en ”Historie- och 
Antikvitetsakademi” för Vänersborg.

Redan i ovannämnda beslut 1906 framskymtar en grund till det som 
många år senare skulle resultera i en årsskrift – intresset för stadens 
historia. Ett första påtagligt resultat av detta ser vi redan vid stadens 
stora Jubileumsutställning 1920 där Gillet aktivt medverkade för att 
arrangera och bistå med bildmaterial till den historiska avdelningen.

Elva år senare och ett år efter Minnesskriften, 1931, väckte gille-

För kärleken av igår
Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 80 år

av Peter Johansson
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brodern, stadsbokhållaren, Elov Nordén förslag till styrelsen om 
inrättandet av en årsskrift för Gillet. Nordén var vid denna tidpunkt 
medlem av styrelsen som sekreterare (senare gilleskrivare) och därtill 
en mycket uppskattad författare till Gillets årskrönikor – endast 30 år 
gammal. Förslaget från Nordén vann bifall och vid stämman samma år 
fattades beslut om att framställa en årsskrift vilken kostnadsfritt skulle 
distribueras till medlemmarna. Syftet var att ”få möjlighet att till trycket 
befordra sådana arbeten, som kunna ha intresse för kännedomen om 
vår stad från äldsta tider till våra dagar, dels att på ett fylligare sätt än 
hittills skett meddela uppgifter om Gillets verksamhet och om dess 
medlemmar”. Av beslutet framgår att skriften inte endast skulle vara 

Stadsbokhållaren och sedermera stadskamreraren Elov Nordén 
(1901-1960). Gilleskrivare 1929-1943 och mångårig krönikör. 
Väckte 1931 förslag om inrättandet av Vänersborgs Söners 
Gilles årsskrift.
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en historisk skrift utan även fungera som ett ”medlemsblad” där man 
från styrelsen kunde meddela sig med den växande skaran Gillebröder.

I november 1932 kom Vänersborgs Söners Gilles årsskrifts första 
årgång  ut  från C. W. Carlssons Eftr:s Boktryckeri i Vänersborg.  Ansvariga 
för framställningen var en av styrelsen utsedd redaktionsnämnd, 
senare kallad årsskriftsnämnd, bestående av fältläkare Karl Gustav 
Cedergren, rådman Berthel Hallberg, länsbokhållare Gunnar Hjorth, 
stadsbokhållare Elov Nordén samt dövstumlärare Folke Wikström. 

Inför den första årgången betonade redaktionsnämnden att ”lika litet 
som Rom byggdes på en dag, lika litet får årsskriften sin form och 
skapnad i detta första försök”. Efter 80 år kan vi nog konstatera att 
nämnden här hade fel i sitt andra påstående. Om nu inte Rom byggdes 

Rådmannen och sedermera borgmästaren Berthel Hallberg (1886-1953). 
Gillets ålderman 1942-1953. En drivande kraft för tillkomsten av årsskriften och därtill 
dess hittills flitigaste skribent med ett 25-tal egna stads- och personhistoriska artiklar.
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på en dag så fann årsskriften sin form redan vid första försöket. Den 
som håller årets skrift i sin hand känner i mycket igen upplägget från 
1932. Omslaget med Gillets logotype är det samma liksom formatet. 
Även när det gäller innehållet är det till strukturen inte mycket som 
har förändrats. Artiklar, ofta av historisk tillbakablickande art, följs 
av årskrönika, styrelseberättelse, bokslut och revisionsberättelse, 
presentation av styrelse och nämnder, nekrologer samt matrikeldel.

Att årsskriften fann sin form från första årgången och därtill med 
en hög kvalitet som borgade för dess fortlevnad har vi främst tre, 
tidigarenämnda, gillebröder att tacka. Elov Nordéns betydelse har 
redan förklarats. Därtill kommer Berthel Hallberg och Karl Gustav 

Fältläkaren och museiintendenten Karl Gustav Cedergren (1867-1941). 
Gillets ålderman 1936-1941. En drivande kraft för tillkomsten av årsskriften. Hans 
omfattande artikel om Vänersborgstraktens förhistoria dominerade helt den första 
årgången 1932.
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Cedergren. Hallberg och Cedergren hade ett stort intresse för stadens 
historia och kunde presentera artiklar vilka höll synnerligen hög 
professionell klass. Medan Hallbergs styrka låg i 1600-1800-talets 
stads- och personhistoria var Cedergrens specialområden arkeologi 
samt skrå- och stadshistoria. Därtill var Cedergren, vid sidan av 
sin läkarprofession, oavlönad intendent för Vänersborgs museum. 
Cedergren och Hallberg kom senare också att verka som åldermän i 
Gillet. När årsskriften startade hade dessa båda män redan flera år av 
historisk och förhistorisk forskning bakom sig och därmed underlag till 
ett antal artiklar.

Den första årsskriften, vilken saknar illustrationer, domineras helt 
av en omfattande artikel kring vänersborgstraktens förhistoria med 
Cedergren som författare – ett arbete som byggde på mångåriga 
forskningar. Därtill rymmer skriften en kortare artikel om borgmästaren 
Lars Lechander, författad av Hallberg.  

 Under följande år återkommer Hallberg i så gott som varje skrift med 
en historisk artikel av mycket hög kvalitet. Han kan här endast tävla 
med August Peterson vilken 1936 påbörjar en serie med djupgående 
och omfattande artiklar kring Birger Sjöberg. I övrigt dominerar 
artiklar av biografisk karaktär samt några enstaka framställningar av 
personliga minnen från gångna tiders Vänersborg. Redan från och med 
fjärde årgången, 1935, infördes företagsannonser i årsskriften. Det är 
då A.F. Carlssons Skofabrik, Tenggrenstorps Tegelbruk, Nabbensbergs 
Tegelbruk, Vänersborgsbanken samt Sparbanken som gynnar skriften 
genom en hel annonssida var. Under en lång följd av år kommer 
annonsörerna att vara mycket få. De nämnda är skriften trogen och 
utökas efter hand med bland andra Vänerns Motorverkstad, Korp & 
Söners Verkstäder, Vänersborgs Bryggeri, Wulf & Co samt Svenska 
Elektrodfabriken Kroma. 

När årsskriften utkom med sin tionde årgång 1941 ville 
årsskriftsnämnden särskilt betona vikten av att i tryck bevara ”allt 
som i muntlig tradition riskerar att försvinna”. Man efterlyste därför 
tips på lämpliga personer att intervjua. Samtidigt önskade man gärna 
se fler artikelförfattare. Även om man inte skrev det så kan man 
förstå att Berthel Hallberg ju inte kunde bära en så dominerande del 
av författarskapet ensam. När det gällde dokumentationen av den 
muntliga, traderade, historien fick man inget större gensvar. Artiklar av 
detta slag har tyvärr allt för sällan synts i vår skrift och det kan här vara 
på plats att återupprepa årsskriftsnämndens önskan anno 1941.

Ett märkesår för årsskriften var 1944 då man gav ut, vad man kallade, 
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en ”Festskrift 1644-1944” med anledning av att Vänersborg detta år 
firade 300 år som stad. Inför jubileumsåret hade Gillet anslagit 500 
kronor som delfinansiering till en arkeologisk utgrävning av Vänersborgs 
moderstad Brätte. Då dessa medel inte behövde tagas i anspråk för 
själva utgrävningen satsade Gillet istället på en gedigen årsskrift där 
temat blev just Brätte och där bland annat resultaten av utgrävningen 
presenterades. Själva Vänersborgs historia publicerades samma år i två 
omfattande band av Vänersborgs stad med ekonomiskt stöd av A.F. 
Carlssons Skofabrik och Vänersborgsbanken/Handelsbanken.

Nästa år av betydelse för årsskriftens utveckling är 1949 då 
publikationen fick underrubriken ”Tidskrift för Vänersborgs museum”.
Anledningen var att museet, genom landsantikvarie Nils-Ivan Svensson, 
sökt möjlighet att utkomma med en egen publikation. Grunden till denna 
önskan var att från museets sida kunna byta till sig årsskrifter från andra 
museer, akademier och föreningar runt om i landet. På detta sätt skulle 
man till rimlig kostnad kunna bygga upp ett referensbibliotek. Museet 
hade emellertid inte tillräckliga resurser för att själva producera en 
årsskrift. Ett samarbete inleddes därför med Gillet där museet årligen 
erhöll 100 skrifter i utbyte mot att kostnadsfritt författa en artikel 
till varje årgång. Dessa artiklar kom att publiceras sist i artikeldelen 
under rubrik ”Vänersborgs museums skriftserie”. Från och med 1955 
publicerade museet även sin årsberättelse i Gillets årsskrift. De som 
drev detta samarbete från museets sida var landsantikvarie Svensson 
och hans efterträdare Sven-Axel Hallbäck vilka årligen tillsände Gillet 
artiklar, i de flesta fall av egen hand. Efter det att Hallbäck avslutade 
sin anställning vid museet 1967 avtynade detta samarbete för att helt 
upphöra från och med 1971.

Årsskriften 1949 förtjänar även att uppmärksammas för den första 
och med något undantag hittills enda artikeln av rent naturvetenskaplig 
karaktär då läroverksadjunkten och gillebrodern Josef Sjögren skrev 
om Halle- och Hunneberg. 

Följande år, 1950, gör den första kvinnliga artikelförfattaren 
entré då Kaja Strömberg-Linde står för museets bidrag med artikeln 
”Museets textilier” där hon redogör för den inventering som gjorts av 
museets textilsamlingar. Även om Strömberg-Linde inte är ensam är de 
kvinnliga författarna få i Gillets årsskrift. Nästa kvinna är Margareta 
Barkstedt som 1957 skriver om släktingen och poeten Zacharias 
Ludvig Barkstedt. Hon följs tre år senare av Ingrid Petré-Ström med 
en artikel om familjeföretaget lokaltidningen ELA. Gilleskrivaren i 
Döttragillet, Agnes Svärd, är författare till två artiklar om Kronogatan 
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1968 samt 1971 och 1985 publicerar biljettkassörskan Sigrid Ohlsson 
sina minnen från biograferna Roxy och Saga. De senaste kvinnliga 
författarna möter vi 2007 då arkivarien Gudrun Rydberg beskriver den 
norska spionen Brita Dietz tid i Vänersborg samt då lärarinnan Kerstin 
Johansson presenterar historik och minnen från Blåsuts skola.

En ytterligare kvinnlig representation i årsskriften finner man åren 
1951-2007 då styrelse och funktionärer i Vänersborgs Döttrars Gille 
presenteras. Någon formell samverkan mellan föreningarna förekom 
inte i övrigt.

När Vänersborgs Söners Gille firade 50 år 1955 manifesterades detta 
med en särskild jubileumsskrift som denna gång endast gav plats åt en, 
men å andra sidan mycket omfattande, artikel. Under rubriken ”Vite 
hövdingen” tecknade här kyrkoherden Andrew E:son Waerneman sin 
fars, afrikaresanden och zoologen Axel W Eriksson, liv. Samma år 
gjorde Gillet en storsatsning för att skaffa annonsörer. Som nämnts 
hade det varit en handfull trogna företag som så gott som årligen stöttat 
årsskriften med annons. Från och med 1955 utökas detta väsentligt 
till att omfatta 28 helsidesannonser, 1 trekvartssida, 34 halvsidor och 
37 kvartssidor. Annonsdelen kommer från nu att uppta 40-50 sidor av 
årsskriften vilket inte sällan kom att utgöra en tredjedel av hela skriften. 
Även om annonserna i sig hade ett såväl ekonomiskt som dokumentärt 
värde tenderade de ofta att få en allt för dominerande plats i skriften. En 
förändring av upplägget gjordes först i samband med jubileumsskriften 
2005 då man beslutade att från och med nu endast sälja annonser på 
åttondelssida och därmed minska antalet annonssidor till under tio.

När årsskriften firade 25 år 1956 klargjorde åldermannen Gunnar 
Hjorth att skriftens syfte inte var att konkurrera med de större 
stadshistoriska verk som utgivits vid Vänersborgs 300-årsjubileum. 
Nej, årsskriften skulle i stället vara ämnad som forum för mer 
detaljerade och fördjupade redogörelser som de stora publikationerna 
sällan förmår att famna. Detta gäller ju årsskrifter i allmänhet där 
publicering av mindre och smala artiklar möjliggörs – artiklar vilka 
aldrig i sig själva kunnat befordrats till trycket. 

 Vid några få tillfällen under åren har årsskriftsnämnd eller styrelse 
tvingats refusera inlämnade artikelmanus, en åtgärd som inte alltid 
varit helt konfliktfri i relation till författarna. En annan och unik åtgärd 
hittar man i 1960-års skrift där hembygdsforskaren Julius V Nordberg 
medverkar med sin artikel ”Skräcklan förr och nu”. Han riktar där stark 
kritik mot anläggandet av delar av Skräckleparken då han tycker att 
området därigenom förlorat sin tidigare mer naturliga tjusning. Här 
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finner sig årsskriftsnämnden tvungen att i en not framhålla att dessa 
synpunkter är Nordbergs personliga och inget Gillet ställer sig bakom. 
Att man ändå valde att låta publicera artikeln torde ha sin grund i att den 
i övrigt visar kvaliteter samt, inte minst, att Nordberg lade ner ett stort 
arbete i att dokumentera Vänersborgs historia och även överlämnade 
ett digert material till Gillets arkiv i form av bilder, dokument och 
artiklar. Julius V Nordberg var en relation att vårda.

Några smärre förändringar under 1960-70-talen kan noteras genom 
att man 1967 för första gången publicerade porträtt på styrelsen, något 
som numer förekommer årligen och att man från och med 1975 även 
inför porträtt på artikelförfattarna. Man kan även under de senaste 
årtiondena se fler artiklar kopplade till idrottsrörelse och då gärna i 
anledning av att någon idrottsförening jubilerar. Under 2000-talet kan 
noteras en klar ökning i antalet artiklar men å andra sidan är de ofta 
kortare än under skriftens tidigare år. 

Till den 50:e årsskriften presenterade gillebrodern Stellan Granat 
ett gediget och genomarbetat register över artiklar och nekrologer. 
Genom detta underlättades sökandet efter artiklar, personer och ämnen 
väsentligt. Detta register kompletterades och utökades i samband med 
75:e årsskriften 2006. Det var då Yngve Stenermark i Hjo som åtog sig 
detta uppdrag och registret trycktes i en särskild publikation. Vid samma 
tid skannades samtliga årsskrifter in digitalt och tillgängliggjordes 
via Gillets hemsida. Från gillebrodern Håkan Lind beställdes ett par 
år senare även ett digitalt söksystem som möjliggjorde en förfinad 
sökning i det digra textmaterial de samlade årsskrifterna nu utgör. 

När Gillet firade 100 år 2005 manifesterades även detta jubileum 
genom årsskriften. Ett i det närmaste rekordstort antal artiklar, tio 
stycken, ingick i skriften och för första gången tryckte man färgbilder. 
Orsaken till genombrottet för färgbilder låg i en biografisk artikel om 
konstnären Elis Barkstedt vars reproducerade konstverk man ville ge 
rättvisa i färg. Ett samarbete med stadens bokhandlare innebar att man 
detta år tryckte en särskild upplaga, inbunden med hårt omslag, för att 
säljas till allmänheten. 

Behovet av färgbilder visade sig vara stort, inte minst 2008 då 
årsskriften för första gången innehöll en artikel helt bygd på bilder. Det 
var gillebrodern Karl Bernling som då inlämnade ett mycket uppskattat 
bidrag med fotografier från sin utställning ”Nästan vuxen”, visande 
människor och miljöer från 1970-talets Vänersborg. Det var också 2008 
som Gillets årsskrift för första gången inte trycktes vid C.W. Carlssons 
tryckeri i Vänersborg. Det anrika företaget hade samma år försatts i 
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konkurs varför uppdraget att trycka skriften gick till trollhätteföretaget 
Mediatryck.  

Stående och synnerligen uppskattade inslag i varje årsskrift har 
varit årskrönika samt nekrologer över bortgångna gillebröder. Att 
närmare gå in på innehållet i de fylliga och genomgående välskrivna 
krönikorna kräver en särskild artikel i sig. Konstateras kan dock att 
de tio krönikörer Gillet haft sedan starten 1905, från Halvord Lydell 
till dagens Lars Salonen,utformat sina årsbetraktelser på ett högst 
personligt sätt. Emellertid finns också stora likheter i upplägget där 
skämt och ironi blandas med allvar och kritik. Småstadens vardagliga 
händelser speglas mot riks- och världspolitiken. Gillets årskrönikor 
utgör en ovärderlig källa till kännedomen om hur dessa händelser och 
makthavares beslut emottagits och diskuterats i såväl Gillet som i den 
lilla staden i övrigt.

Nekrologerna är på samma sätt som krönikorna en synnerligen 
viktig källa, i detta fall en personhistorisk sådan. Här kan den 
intresserade finna såväl porträtt som en kortfattad levnadsbeskrivning 
av nära ettusen bortgångna Gillebröder. När man läser nekrologerna 
har dessa märkbart förändrats över tid. I de tidigare årgångarna gavs 
ofta betydligt fylligare levnadsteckningar än i dag. Å andra sidan var 
nekrologerna då inte heller så många, något år bara en enda, beroende 
på att medlemsantalet då ännu var förhållandevis begränsat. En annan 
tydlig skillnad är också att nekrologerna fram tills för bara ett tiotal år 
sedan inte sällan innehöll värderande omdömen om den bortgångnes 
personlighet eller yrkesgärning, något som i dag ersatts av en rent 
deskriptiv beskrivning. Trots att det är ett söners Gille så har vid ett par 
tillfällen även nekrologer över kvinnor publicerats. Det gäller Gillets 
kvinnliga hedersledamot Anna Wikström (f. Dymling) 1946 samt en av 
Döttragillets grundare, åldermor Anna Eriksson 1962.

Att under 80 år oavbrutet kunnat ge ut en årsskrift med enbart 
ideella krafter är imponerande. Översatt i sidor rör det sig om närmare 
tiotusen och i artiklar omkring trehundra. Med ett Gille som i dag har 
över ettusen medlemmar, spridda såväl inom som utom landet, utgör 
årsskriften en viktig länk för att hålla kontakten mellan bröderna. 
Årsskriften stärker gemenskapen och blir för bröder i förskingringen 
också en välkommen hälsning från barndomsstaden. En önskan inför 
framtiden skulle vara att finna fler artikelförfattare samtidigt som det 
skulle vara av stort värde att få tillgång till och kunna ge plats åt artiklar 
av den omfattning och vetenskapligt höga kvalitet som kännetecknade 
exempelvis många av Hallbergs och Cedergrens bidrag.
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Peter Johansson, född i Vänersborg 1963. 
Chef för Kulturlagret-Vänersborgs museum.

Orsakerna till att den årsskrift som Elov Nordén, Berthel Hallberg 
och Karl Gustav Cedergren sjösatte 1932 kunnat leva vidare är 
naturligtvis många. En faktor, kanske den viktigaste, finner vi i den 
kvartssekelkrönika som Nordén skrev redan 1930: ”Det är inte 
Vänersborg av i dag kärleken ägnas, det är Vänersborg av igår och det 
är den kärlek som binder Vänersborgs söner samman”.
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Restaurang Koppargrillen 45 år 2011

av Joakim Bernling

Valborgsmässoafton 1966 invigdes restaurang  Koppargrillen i det då 
nyuppförda s.k. Nevatorhuset på Sundsgatan 11 B i Vänersborg. Efter 45 
år i samma lokaler flyttade verksamheten den 3 juni 2011 till nyöppnade 
lokaler på Hamngatan 13. 

Mannen bakom Koppargrillen är Gerhard Hagemann, född i 
Westfalen, Tyskland 1940. Gerhards far drev restaurang i Buckeburg, 
Niedersachsen.

Gerhard började sin långa karriär inom restaurangnäringen  som 
kockelev på hotell Waterloo i Hannover. Då han var 19 år ville han 
söka sig utomlands för att ytterligare förkovra sig och kom då till 
restaurang Henriksberg i Göteborg, där han arbetade några år. Gerhard 
var intresserad av alpin skidåkning och sökte sig därför vidare till de 
anrika hotellen  Grand hotell samt Åregården i Åre. Där träffade Gerhard 
sin första fru Kerstin  och tillsammans med henne fortsatte karriären 
vidare i Olofström, Älmhult och Helsingborg. 

Då Gerhards far dog fanns planer på att han och Kerstin skulle 
överta faderns verksamhet i Buckeburg, Tyskland. Som tur var för 
alla vänersborgare kom dessa planer emellertid inte att realiseras utan 
Gerhard och Kerstin arbetade istället på restaurang Larödsbaden norr 
om Helsingborg under sommarhalvåret och i Åre under vintern. 

Under en danskväll på Grand hotell i Åre senvintern 1966 tillfrågades 
Gerhard och Kerstin av en gammal vän från Älmhult, Bertil Knutsson, om 
paret ville komma upp på hans rum och ta en grogg. Frågan besvarades 
jakande och under lättsamma former fram på småtimmarna utbrast 
plötsligt Bertil Knutsson den för Vänersborgs moderna restauranghistoria 
avgörande frasen ”Ni kan väl för faan ta över Vänersborg”. Bertil 
Knutsson hade hyrt lokal i det nyuppförda huset på Sundsgatan 11 B 
och där engagerat en hovmästare i sin tilltänkta restaurangrörelse som 
dock inte kunde fortsätta planeringen med öppnandet av restaurangen. 

Varken Gerhard eller Kerstin visste var Vänersborg låg nånstans men 
tackade efter några dagar ja till erbjudandet. 
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”Gamla” Koppargrillen, Sundsgatan 11 B,  exteriört februari 2011.
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I månadsskiftet mars/april 1966 anlände Gerhard och Kerstin till 
Vänersborg där restauranginventarierna och namnet ”Koppargrillen” 
redan var på plats. Det är således inte Gerhard som namngivit eller 
ursprungligen inrett restaurangen. Efter några veckors förberedelse 
kunde restaurangen öppna och det blev snabbt en succé där en av 
nyheterna var att maten lagades inför gästerna i matsalen. Verksamheten 
utökades med pub 1968. En av succéerna var kalvfilé Oscar men för 
de flesta är nog Koppargrillen mest förknippad med den fantastiska 
bearnaisesåsen. Flera tillställningar som skolavslutningar, årsmöten samt 
firmafester har under årens lopp ägt rum i festvåningen på källarplan.

Kerstin avled 1971 och Gerhard fortsatte på egen hand att driva 
restaurangen innan han träffade sin nuvarande hustru  Inger som började 
arbeta på restaurangen. Gerhard och Inger fick sönerna Marcus, Tomas 
Nicklas och Andreas. Numera ägs restaurangen av sönerna Nicklas och 
Andreas. Gerhard och Inger arbetar dock vidare i verksamheten.

Många kända personer har genom åren varit gäster på Koppargrillen. 
Världsmästaren i tungsviktsboxning, Ingemar Johansson, fick Gerhard 
hämta personligen i bil då Ingemar Johansson genomförde repövning 
i Västgötaskogarna. På 60/70-talet hade riksteatern ofta premiärer på 

”Nya” Koppargrillen, Hamngatan 13, exteriört juli 2011.
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Källarmästare Gerhard Hagemann synar en flaska vin framför vinskåpet, slutet 60-tal.

”Gamla” Koppargrillen, Sundsgatan 11 B,  matsalen, slutet 60- tal.
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teatern i Vänersborg vilket medförde att ensemblen ofta åt sin måltid på 
Koppargrillen. Bland de kända skådespelarna kan nämnas Nils Poppe, 
Kerstin Dellert och Gösta Bernhard. Även den tidens toppolitker var 
gäster på Koppargrillen, däribland Olof Palme.

Vänersborgarna, inte minst artikelförfattaren, ser fram mot åtminstone 
45 nya år bland läckerheterna på denna klassiska restaurang.

”Gamla” Koppargrillen, Sundsgatan 11 B, källarmästare Gerhard Hagemann och 
kocken Walter Willaredt vid köksdisken, slutet 60- tal.
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”Gamla” Koppargrillen, Sundsgatan 11 B, Servitrisen Inger Johansson och 
källarmästare Gerhard Hagemann serverar köpman Rolf Gillberg en öl i den nyöppnade 
puben i festvåningen, slutet 60- tal.

”Gamla” Koppargrillen, Sundsgatan 11 B,  matsalen, maj 2011.



19

”Gamla” Koppargrillen, Sundsgatan 11 B,  matsalen, maj 2011.

”Gamla” Koppargrillen, Sundsgatan 11 B,  matsalen, maj 2011, Kockarna Henrik 
Persson, Joakim Selberg och källarmästare Gerhard Hagemann framför köksdisken, 
maj 2011. 
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60-talsfotografierna har tagits av Hans Blomqvist och fotografierna från 
2011 av Karl Bernling.

Nya” Koppargrillen, Hamngatan 13, matsalen, källarmästare Gerhard Hagemann 
bakom köksdisken,  juni 2011.

Textförfattare Joakim Bernling, till vänster, andre ålderman i Gillet, som avnjöt sin 
första Koppargrillsmiddag bestående av Onkel Labans gryta, som sexåring redan 
invigningsåret 1966. Till höger fotograf Karl Bernling.
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Ett av de mer burgna hemmen i det sena 1700-talets Vänersborg 
var beläget vid hörnet av Kungs- och Kyrkogatan, mitt emot kyrkan. 
Här bodde brukspatron Johan A Wikström (1762-1818) med hustrun 
Charlotta Bahrman (1765-1833), barn och tjänstefolk.

Att det Wikströmska hushållet var ekonomiskt starkt framgår av det 
faktum att brukspatron Wikström ensam lade mer skatt till staden än 
alla övriga stadsbor tillsammans. Wikström, som var postmästarson, 
hade själv lagt grunden till sin förmögenhet genom spannmålshandel 
och som järnbruksägare. Efter att under några år ha drivit Glasfors bruk 
i Värmland utökade han sitt innehav då han 1810 köpte Kollerö bruk i 
Väne Ryr samt Rådanefors och Öxnäs bruk i Dalsland.  Det Vänersborg 
mest närbelägna bruket, Kollerö, hade anlagts redan 1725 och var vad 
man kallade ett manufakturverk. Det var här som de grövre ämnesjärnen 
förädlades till färdiga produkter som beslag, spik, plåtar, tråd m.m. På 
1790-talet hade Wikström dessutom fått rätt att öppna tobaksspinneri i 
Vänersborg, ett privilegium som dock aldrig kom att nyttjas. Brukspatron 
Wikström framstår i det efterlämnade källmaterialet som något av en 
härskarnatur med okuvlig vilja vilken likt en hök vakade över såväl sin 
egen som stadens ekonomi. Som tecknaren av Vänersborgs historia, 
C-F Corin, en gång skrev; ”Han var och förblev de konservativa och 
sparsamhetsivrande krafternas ankarfäste i Vänersborg”.

År 1785 gifte sig Wikström med rådmannen Emanuel Bahrmans dotter 
Charlotta. Makarna kom att få sju barn varav fem nådde vuxen ålder. 
I november 1789 föddes sonen Johan Emanuel – vars namn hedrade 
såväl fadern som morfadern. Därpå följde barnen Maria Charlotta, Carl, 
Emilia och Johanna Christina. Makarna fick även två barn vilka avled 
späda sonen Johan Peter och dottern Carolina Elisabeth.

 När brukspatron Wikström avled i en leversjukdom hösten 1818 
övertog hustrun kontrollen över järnbruken. Enligt faderns testamente 
skulle de efter hennes bortgång fördelas så att sönerna Johan Emanuel 
och Carl skulle dela på Kollerö, Rådanefors och Öxnäs medan döttrarna 
skulle få Glasfors. 

Johan Emanuel Wikström
Bruksägarsonen som blev botaniker

av Peter Johansson
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Att den äldste sonen, Johan Emanuel, skulle bli en värdig arvtagare 
till faderns lilla handels- och bruksimperium hade säkert en gång setts 
som en självklarhet. Nu visade det sig emellertid snart att Johan Emanuel 
aldrig skulle kunna axla rollen som företagsledare och av faderns starka 
härskarnatur hade knappt något spillt över på denne son. I stället för att 
gå i faderns fotspår skulle Johan Emanuel Wikström komma att viga 
sitt liv åt något från järnbruk så avlägset som - botaniken. 

Sina första skolår kom Johan Emanuel att göra i hemstadens skola 
där han läste i rektor Anders Salmenius (1747-1832) klass. Denne 
Salmenius beskrivs som ”en särdeles glad och treflig gubbe, skicklig 
trädgårdsmästare och biodlare…”. Kanske var det så att den gode rektorns 
stora intresse för trädgårdsodling gav den unge Wikström inspiration 
till det senare i livet så lyckade vägvalet. Efter skola i Vänersborg 
skrevs Johan Emanuel Wikström in vid Uppsala universitet där han 
var student 1806. Med tanken om en karriär inom rättsväsendet valde 
han, efter faderns önskan, att läsa juridik och avlade hovrättsexamen. 
Han återvände till föräldrahemmet i Vänersborg där han en tid kom att 
tjänstgöra vid en domsaga. Den unge Wikström kände sig emellertid inte 
till freds med sitt yrkesval utan vände åter till Uppsala omkring 1810 
där studierna nu istället inriktades på medicin. Efter kandidatexamen 
1815 och doktorsexamen två år senare fick Wikström läkartjänst vid 
Serafimerlasarettet i Stockholm.

Inte heller inom medicinen kom Wikström att känna sig helt hemma. 
Vad som verkligen fångade honom var botaniken. Under studieåren i 
Uppsala kom den gamle Linnélärjungen Carl Peter Thunberg (1743-
1828) att tidigt erövra Wikström för detta ämne. Sporrad av Thunberg 
började Wikström företa ett flertal botaniska resor runt om i landet. År 
1810 besöktes Roslagens skärgård, året därpå genomrestes Östergötland 
varpå följde expeditioner till Västergötland, Värmland, Bohuslän och 
Skåne. År 1813 gavs han dessutom tjänst som amanuens vid den 
botaniska trädgården och i samband med detta lämnade han för gott 
föräldrahemmet i Vänersborg. 

Att Wikström kunde visa prov på betydande kunskaper inom 
botaniken vittnar det faktum att han redan i november 1818 utsågs 
till lärare vid Bergianska trädgårdsskolan i Stockholm samt erhöll 
befattningen som intendent för Kungliga Vetenskapsakademiens 
botaniska samlingar. Den Bergianska trädgården hade genom testamente 
kommit i Vetenskapsakademiens ägo på 1790-talet och man drev där en 
skola med utbildning i trädgårdsskötsel och botanik. Huvudriktningen 
var odling av kultur- och nyttoväxter där man på skolan skulle utbilda 



23

Botanikern och Vänersborgssonen Johan Emanuel Wikström (1789-1856), litografi.
Foto: Nationalmuseum, Stockholm.
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Daguerreotyp av okänd man tagen i Joseph Wenningers ateljé i Stockholm 1843. 
Detta, ett av vårt lands äldsta porträttfotografier, bär drag av Johan Emanuel Wikström. 
Porträttet angavs som kommande från Vänersborg då det vid 1900-talets början 
förvärvades av Västergötlands museum i Skara där det nu ingår i museets samling.
Foto: Lennart Andersson, Vänersborgs museum. 
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”käcka trädgårdsmästare” för ”trädgårdsskötselns och horticulturens 
upphjelpande i riket”. Wikström hade under ett antal år stått den 
tidigare föreståndaren, professor Olof Swartz (1760-1818), nära. För 
den unge Wikström, som av många betraktades som något blygsam och 
melankolisk, skall den äldre kollegans stöd ha betytt mycket. Under lediga 
stunder hade Wikström ofta vistats på Bergianska där han fördjupade sina 
botaniska kunskaper under Swartz vägledning. När så Swartz avled 1818 
föll det på Wikströms ansvar att överta föreståndarskapet för Bergianska. 
Vetenskapsakademiens museisamlingar delades dessutom, just år 1818, 
upp i en zoologisk och en botanisk avdelning. Ansvaret för samlingarna 
hade länge legat på Swartz och i sin roll som lärare vid Bergianska blev 
det naturligt att Wikström även kom att överta Swartz ansvar för de 
botaniska samlingarna medan det zoologiska materialet anförtroddes 
intendent Johan Wilhelm Dahlman (1787-1828). De samlingar Wikström 
och Dahlman nu förestod kom att utgöra grunden till vad som senare kom 
att bli Naturhistoriska Riksmuseet. Värt att nämna är att Wikström i sitt 
arbete också hade en betydelsefull mentor i professor Göran Wahlenberg 
(1780-1851) – en av samtidens mest beresta svenska botaniker. 

För Johan Emanuel Wikström, såväl som för hans familj, stod det nu 
klart att han aldrig skulle återvända till Vänersborg och ta ansvar för de 
bruk som väntade i fadersarvet. Modern, Charlotta Bahrman, sålde därför 
1824 Kollerö, Rådanefors och Öxnäs bruk till den yngre sonen Carl 
som drev verksamheten tills en konkurs 1843 framtvingade försäljning.

Såväl den Bergianska trädgården som de botaniska samlingarna var 
stadda i ett visst förfall när Wikström tog över. Han visade emellertid 
en stor hängivenhet för sina uppdrag och bidrog till en välbehövlig 
upprustning inom båda områdena. På Bergianska höll han uppskattade 
föreläsningar för trädgårdsmästarna och lyfte trädgårdens anseende 
inom nyttoväxtodlingen. Vad gäller akademiens botaniska samlingar kan 
framhållas hans inordnande av ett stort antal skilda växtsamlingar till ett 
”herbarium generale”. År 1823 erhöll Wikström professors titel på sina 
båda befattningar, tjänster han upprätthöll fram till sin död. Parallellt 
med dessa uppdrag verkade Wikström, mestadels oavlönad, också som 
lärare i naturhistoria vid Stockholms gymnasium under åren 1821-1842.

Under 1820-40-talen fortsatte Wikström de i ungdomsåren 
påbörjade botaniska forskningsresorna i Sverige. Med anslag från 
Vetenskapsakademien reste han 1823 som delegat till Naturforskare- 
och Läkarmötet i Hamburg. På vägen tog han tillfället att göra studier 
och insamlingar i Västergötland, Halland och Skåne. På hemvägen från 
samma möte besöktes Skåne, Småland, Östergötland och Södermanland. 
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När han i augusti 1847 reste till ett nordiskt naturforskarmöte i 
Köpenhamn samordnade han det, liksom tidigare, med botaniska 
undersökningar i delar av Skåne, Halland, Bohuslän och Västergötland. 
I samband med sina resor i såväl Sverige som Danmark och Tyskland 
kom Wikström dessutom att skapa ett värdefullt kontaktnät med några 
av tidens ledande europeiska botaniker. Synnerligen värdefulla var 
kontakterna i Köpenhamn där han fick tillgång inte bara till större 
herbariesamlingar utan också till den botaniska trädgården.

Wikströms stora gärning inom botaniken märks inte minst av ett 
imponerande antal efterlämnade publikationer. Till de mer omtalade 
hör hans arbeten över tibastväxterna, floror till Stockholm samt till 
de västindiska öarna S:t Barthélemy och Guadeloupe. Själv hade 
inte Wikström besökt dessa öar utan flororna byggde på material från 
landsmännen Bengt Andersson Euphrasén (1756-1796) och Johan Erik 
Forsström (1775-1824). Kollegorna Swartz och Wahlenberg hedrade 
han med biografier. Hans mest krävande och uppmärksammade insats 
är emellertid de årsrapporter över botaniska arbeten och upptäckter som 
han förde för Vetenskapsakademiens räkning under 32 år, 1820-1852. 
Den synnerligen omfattande arbetsinsats årsredogörelserna vittnar om 
tyder på att sammanställningen av dessa måste ha tagit en betydande 
del av Wikströms tid i anspråk.

För sina insatser hedrades Wikström med medlemskap i ett antal 
akademier och lärda sällskap. Redan 1821 invaldes han som ledamot i 
Kungliga Vetenskapsakademien. Samma år blev han ledamot av Kungliga 
Patriotiska Sällskapet och 1822 i Kungliga Landtbruksakademien. Han 
deltog i stiftandet av Svenska Trädgårdsföreningen 1832 och blev medlem 
i Trädgårdsföreningen i Göteborg 1846. Därutöver invaldes Wikström i 
ett antal utländska sällskap, däribland The HorticulturalSociety i London. 
År 1851 förärades han Nordstjärneorden.

Utöver ordnar och inval i diverse lärda sällskap kom Wikström att 
hedras på det för en botaniker främsta sättet – att få låna sitt namn till 
ett växtsläkte. I detta fall är det släktet Wikstroemia som bär minnet av 
honom vidare – ett släkte omfattande ett 50-tal arter med en spridning från 
Afghanistan och Sydostasien till Australien och ett flertal söderhavsöar.

Som tidigare nämnts var Wikström till sin läggning något melankolisk 
och blygsam. Ett talande exempel på detta var när han avböjde att lämna 
underlag till sin egen levnadsteckning för Biographiskt Lexicon – han 
som så förtjänstfullt själv författat biografier över bortgångna kollegor. 
Som den ensamvarg han var undvek han dessutom gärna sällskapslivets 
umgänge även om han med stort engagemang bistod, kollegor och 
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studenter i behov av råd och undervisning. Även det synnerligen 
spartanska hemmet vittnade om att där levde en man vars hängivenhet 
för arbetet var vida större än längtan efter lyx och komfort. 

Botanikern och Vänersborgssonen Johan Emanuel Wikström avled i 
Stockholm 4 maj 1856 i sitt 67:e levnadsår efter att under de sista åren 
varit mer eller mindre bunden till bädden av sjukdom.  
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Detta är berättelsen om en idrottskarriär, som startade på Vänersvallen 
i Vänersborg och som via Slättbergsbanan i Trollhättan och Nya Ullevi 
slutade i Scandinavium i Göteborg.

Det är berättelsen om en liten grabb, som bodde granne med 
Vänersvallens idrottsplats och hur detta kom att påverka valet av idrott. 
Jag heter Berny Karlsson och är född i Vänersborg 1941 och växte upp 
på Gyllenheimsgatan.  

Vänersborg växte söderut och många nya hus byggdes i området 
öster om Vänersvallen. Från vår tomtgräns till det 2,5 meter höga röda 
planket, som omgärdade Vänersvallen, var det ca 40 meter. Vi flyttade till 
Gyllenheimsgatan 1943. Det var många familjer, som flyttade dit bl.a.: 
Sunnerdahls, Granqvists, Karlssons, Rybergs, Svenssons, Wennbergs, 
Gustavssons, Anderssons och Fröjds. Vid Gropbron låg Tenggrenstorps 
Tegelbruk, som tog sin lera för tegeltillverkningen i området ute vid 
Torpa. I de vattenfyllda groparna där isen lade sig tidigt, kunde vi åka 
skridskor så snart det blev minusgrader. När isen på ”lerhôlera” höll, tog 
vi fram våra skridskor, bandyklubbor, hemmagjorda målvaktsklubbor 
(hockey) och målburar och gav oss iväg. Vi spelade oftast på små ytor, 
vilket var bra för tekniken. 

När snön kom kunde vi inte åka skridskor på ”lerhôlera” längre 
utan var hänvisade till Vänersvallens grusplan, som spolades upp för 
bandyspel om temperaturen var den rätta. När vi inte kunde komma in 
på Vänersvallen, spelade vi på gatan i gatlampans sken. När vi höll till 
på gatan spelade vi mer hockey än bandy, eftersom bollen for iväg så lätt, 
medan pucken gled lite trögare på underlaget.  När plogbilen kom och 
sandade, medan vi spelade, så hissade chauffören upp sandaggregatet, 
så att det inte blev någon sand på vår lilla bana.  

Det spelades mycket bandy på Vänersvallen och spelarnas klubbor 
gick av ganska ofta. Dessa tog vi tillvara för att laga så gott det gick. På 
det viset hade alla tillgång till klubbor. I utrustningsväg fanns det inte 

Från Vänersvallen till Scandinavium
mitt ishockeyliv
av Berny Karlsson
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mycket att köpa till oss barn, men min far hade alltid virke hemma, som 
vi tillverkade små hockeyburar, målvaktsklubbor och målvaktsskydd av. 
Benskydden bestod ofta av gamla tidningar. ELA var populärt. Skridskor 
var ett stort problem och man fick oftast ärva av något syskon. De 
skridskor som fanns var av järn - kvartsrör och halvrör. Till detta hade vi 
pjäxor och på så vis lärde vi oss att åka skridskor. Jag kommer inte ihåg, 
vilket år jag fick mina första skridskokängor, men jag kan ha varit tolv 
eller tretton år. Äntligen fick man riktiga skridskor och det medförde, 
att jag åkte varje dag. Jag var på Vänersvallen fem dagar i veckan. 

Här kommer det en liten rolig grej som vi ungdomar gjorde. Vi höll 
till på Vänersvallen som vanligt. Vaktmästaren stängde klockan åtta 
på kvällen, vilket vi inte gillade. Anledningen till stängningen var att 
isen skulle spolas och att bandylagen skulle träna. Vaktmästaren hette 
Nisse (känd som Nisse Prånga). Han hade en liten livsmedelsaffär på 
Torpavägen (som extrainkomst blandade Nisse sin numera välkända 
senap). Nåväl, vad gör man när Vänersvallen är stängd? Det var bara att 
gå hem, där vi ofta satt i vår källare och väntade. Jag hade ett hockeyspel, 
som vi spelade på. Efter någon timma kollade vi om belysningen var 
släckt på Vänersvallen för då var kusten klar. I det röda planket som 
vette mot vårt hus fanns det en lucka, som användes när man spelade 
fotboll på grusplanen. Det hände att bollarna flög över planket och man 
använde luckan för att hämta tillbaks dom. När kusten var klar gick vi 
till luckan, med skridskorna på. Vi använde en hemmagjord stege. Den 
lättaste killen klättrade över planket för att öppna luckan. Sedan åkte vi 
skridskor på nyspolad is i fullmåne och många gånger i bitande kyla. Vi 
visste var strömbrytaren fanns och slog på belysningen. Tyvärr tog det 
roliga slut. Plötsligt en kväll fick vi höra någon ropa: ”Vad gör ni här!” 
Vi kände igen vaktmästaren och svarade: ”Vi åker skridskor på din is.” 
Vaktmästaren skällde ut oss och hotade att ringa min far. Vi hoppade 
snabbt ut genom luckan. Jodå, han ringde mycket riktigt min far. Nå, 
det var den tidens oskyldiga pojkstreck. 

Åren gick och av det ursprungliga gänget var det bara två stycken 
som valde att fortsätta med någon form av idrott. Det var jag själv samt 
Hans-Gunnar (Tarzan) Sunnerdahl, som både spelade bandy och hockey. 
Hösten 1956 gjorde jag min A-lagsdebut i ishockey för VIF. Vi spelade 
mot TIF från Trollhättan och jag kommer väl ihåg, att jag spelade utan 
suspensoar. Naturligtvis fick jag pucken på fel ställe och det gjorde 
fruktansvärt ont. 

Nu till några viktiga händelser som kom att påverka mitt val av idrott.
Jag går tillbaka några år och jag är väl tio eller elva år och hade som 
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vanligt varit på Vänersvallen. Vid detta tillfälle låg på vår soffa i köket 
en tidning med en hockeyspelare på framsidan med tre kronor på bröstet. 
Tidningen var “Se” dåtidens stora bildtidning. I den fanns ett reportage 
om en känd landslagsspelare i ishockey vid namn Lill-Lulle Johansson. 
Efter en stund säger jag till mamma: ”Jag skall bli ishockeyspelare.”  
”Ja, ja, bli du det” sa hon och trodde väl inte på det.

En händelse som påverkat mig inträffade när jag var tolv eller tretton 
år. Det var seriematch mellan IFK och TIF på ishockeyrinken vid 
Dövstumsskolan på Torpavägen. I IFK spelade Olle Sigurdsson och 
han hade ett mycket bra dragskott. Tyvärr gick hans skott ofta högt över 
målet. ”Det där skall jag lära mig” tänkte jag.   

Efter säsongen 57/58 åkte vi till Norge för att se VM i ishockey på 
Jordal -Amfi  i Oslo. Sverige hade ett bra lag med Thord Flodqvist i 
mål, Lasse Björn, Roland Stoltz, Tumba, Nisse Nilsson, Lasse Lundvall, 
Sura - Pelle, Gert Blomé och Vilgot Larsson. Den senare var den spelare 
som Hyland alltid framhöll i sina radioreportage vid landskamper med 
sin eminenta baklängesåkning. Jag blev verkligen imponerad och tänkte: 
”Kan han, så skall jag också lära mig detta.” Kanadas lag hette Whitby 
Dunlops och var ett rent amatörlag. Man visade upp ett nytt skott som 

DM-mästare 1958. Stående fr v Lennart Westerlund, Björn Wulf, Gert Jacobsson, 
Gunnar ”Kisen” Johansson, Per-Olof Forsström och Bo Johansson. 
Knästående fr v Enar Vessby, Bengt Dafgård, Ulf Larsson, Berny Karlsson och 
Hans Johansson
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kom att ändra hela hockeyn, nämligen “slagskottet” och som kom att 
betyda mycket för mig. Slagskottet innebar att backarna kom med i spelet 
på ett helt annat vis vilket kom ishockeyn tillgodo med fler passningar, 
fler skott och fler mål, vilket publiken ville se. Idag har spelarna med 
sina komposit- eller aluminiumskaft och med styrketräningen gjort 
slagskottet till ett fruktansvärt bra vapen för att göra mål. De som 
blev lidande var målvakterna. Skydden som målvakterna hade med 
bröstskydd, som bestod av en tunn filt, var inte gjorda för att ta emot 
de hårda skotten. Detta kom sedan också att förbättra målvakternas 
utrustning, vilket syns tydligt idag.  

Redan på måndagen efter Norgeresan tog jag fram hockeyklubban och 
några puckar. Var skulle jag stå och träna?  Jo, i källaren naturligtvis.(ute 
kunde man inte vara). Vad skulle jag skjuta mot? Jo, mot källardörren 
ca 6-7 meter bort. Jag tänkte inte på konsekvenserna för dörren vars 
insida bestod av masonite. Det var inte mycket att sätta emot, när det 
kom en puck farande. De första skotten gick efter golvet och riktningen 
var så där. Men efter ett tag fick jag upp puckarna i luften. Till min stora 
fasa fastnade puckarna i dörren. Det var bara att gå upp till pappa och 
förklara, att jag höll på att träna in ett nytt skott, som tyvärr resulterade 
i en trasig källardörr. Min far var åkare och hade täcken, som användes 
i samband med flyttningar. Vi hängde upp ett för att skydda dörren, men 
det hjälpte föga då täcket gick sönder. Lösningen blev en presenning, 
som visade sig hålla för skotten. Jag tränade varje kväll. Jag började få 
rätt riktning på skotten och klubborna gick inte av, som de hade gjort 
i början. Nu var det så att golvet var av betong och det tog styggt på 
hockeyklubbans blad, som gled trögt mot golvet. Lösningen på detta 
problem blev att anskaffa en masonitskiva. Masonitskivan linoljades 
och nu gled pucken lättare. Det medförde, att man kunde dribbla med 
pucken på skivan, och så “pang” drog jag iväg ett skott. 

Fram i april månad kunde man äntligen komma ut och träna. 
Presenningen från källaren flyttades till vår  mattställning bakom huset. 
På presenningen målade jag en målram med mått efter hockeyburen, 
vilket gjorde att jag såg att skotten satt, där de skulle. Ute kunde jag 
variera avståndet vilket jag inte kunde i källaren, och det var bra. Det 
förde med sig att jag kunde träna både dragskott och handledsskott 
genom att flytta masonitskivan. 

Även under sommaren tränade jag. Mina kamrater tyckte nog, att jag 
inte var riktigt klok. Dom fick ofta vänta tills jag var klar, om vi skulle ut 
på något skoj. Jag tränade även löpning för det kändes i armar, rygg och 
benen att bara stå träna samma slag under en och halv till två timmar.
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Jag hade engagerat mig mer och mer i VIF:s hockey med mycket 
träning på Holmängen. Det var speciellt tre spelare, Lennart “Kallis” 
Karlander,  Karl E “Puskas” Henriksson och Elof “Mölle” Nilsson 
som såg till att VIF:s isbana på Holmängen var i speldugligt skick, när 
ishockeysäsongen började. Hockeysäsongen 58-59 är inte mycket att 
säga om. Mitt slagskott fungerade bra, men det var en del detaljer, som 
jag måste ändra inför nästa säsong. Det är viss skillnad på att vara på is 
och träna skott mot att stå på en masonitskiva med fötterna på marken. 

Jag tillbringade nästan all min fritid på Holmängen och VIF:s 
hockeylag. Jag kunde träna hur mycket som helst. Framförallt tränade 
jag min skridskoåkning baklänges med vändningar åt båda hållen. 
Jag tränade också mitt slagskott, som var fruktat av motståndarna. 
Vår lagledare Gunnar ”Kisen” Johansson  hade bekymmer med att få 
ihop laget till match speciellt söndagar, då de många spelade bandy på 
förmiddagen för att sedan spela hockey på kvällen.

Hur gick det för VIF:s hockeylag? Jo vi vann div. 3 och fick kvala till 
div. 2, vilket var en sensation. Detta var en stor framgång för ishockeyn 
i Vänersborg. Hur skulle vi nu klara ett hockeykval till div. 2? 

Vi blev tvåa i kvalgruppen och gick upp i div. 2. För första gången i 
VIF:s ishockey historia skulle laget spela  div. 2 -hockey på Holmängen.

Träning på Gyllenheimsgatan
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Jag var inne på mitt andra år med mitt slagskott. Jag hade förbättrat 
mig enormt med massor av träning.  Mitt slagskott hade blivit riktig bra. 
Om backen täckte skott och pucken träffade hans benskydd, så valde han 
att gå undan nästa gång. Motståndarna hade stor respekt för mitt skott 
p.g.a. att skydden inte var gjorda för detta nya skott. Pucken kom med en 
enorm hastighet i motsats till dragskottet som var betydligt långsammare.

Inför den nya säsongen 60-61 i 2:an fick styrelsen mycket att göra. 
Vi var tvungna att förstärka laget, med andra ord värva en del spelare, 
som bara spelade ishockey. David Andersson blev ny lagledare. Det 
var ett drygt arbete som David lade ner på att skaffa nya spelare till 
ishockeylaget. Sektionsmedlemmen Yngve Wennberg var med och 
hjälpte till för att få ett slagkraftigt lag och var alltid en tillgång med 
sina roliga inlägg. De nya spelare som kom var en ny målvakt Kenneth 
Halvordsson från Dals Långed, Gunnar “Pyttan” Larsson, snabbskrinnare 
från Vargön,  Frank Hedberg, Bo Olsson, Enar Wessby och som istränare 
Roland Karlsson samtliga från Trollhättans IF. 

Avancemanget till div. 2 medförde att vi fick arbeta hårt med isbanan 
på Holmängen för att få den i ett skapligt skick inför säsongen med 

4 legendarer ”Mölle”, ”Puskas”, ”Kallis” och ”Kron”
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bland annat en ny ståplatsläktare på ena långsidan. Motståndet skulle 
bli tufft. Frölunda hade värvat två landslagsspelare Lars-Erik Lundvall 
och Ronald Pettersson (Sura-Pelle) från Södertälje då de ville tillbaka 
till högsta serien.

Från styrelsehåll hade man lovat, att hockeyn skulle komma i första 
hand. Vi hade långa resor till Värmland. Bandymatcherna spelades vid 
middagstid, vilket gjorde det omöjligt att dubblera och spela hockey 
på kvällen. Vi som arbetade med laget hade stora ambitioner och 
förväntningar. Vad skulle vi kunna prestera och vilket motstånd kunde 
vi bjuda de här lagen som bara sysslade med ishockey?

Vi var alla spända inför seriepremiären. Vi skulle möta självaste V 
Frölunda IF på Nya Ullevi, vilket vi såg fram emot. Seriepremiären kom 
och vilken känsla att få glida ut på Nya Ullevis is och känna atmosfären, 
belysningen, de stora läktarna och att få möta två landslagsspelare. Inte 
oväntat blev det förlust. Jag tror det blev 7-2 till Frölunda. Det var även 
premiär för Lundvall och Pettersson varför det var en stor presskår på 
plats.  

Hur gick det för oss? Mot värmlandslagen hade vi inte en chans. Lagen 
runt oss i distriktet hängde vi med bra, men det kvittade hur många mål 
vi gjorde. Vi släppte in flera och så var förlusterna ett faktum. Sejouren 
i 2-an blev kortvarig.

Jag förflyttar mig raskt fram i handlingen och till hösten 61. Jag hade 
blivit kontaktad av IFK Trollhättan och det lät intressant. Man hade 
dels en bra tränare dels ett bra hockeylag. Programmet inför säsongen 
var följande: Fysträningar tre gånger i veckan från oktober månad och 
isträningarna var också på bestämda tider. Det här var rena drömmen 
för mig, som ville träna mycket. VIF hade efter degraderingen till trean 
hamnat i samma serie som IFK, vilket komplicerade övergången. Jag 
skrev på för IFK Trollhättan och meddelade VIF detta. Då förklarade 
“Kisen” Johansson, att jag skulle bli avstängd till den 15 januari. Jag 
tyckte att det var onödigt gjort av VIF efter allt jag hade gjort för dem. 

Vad gör man när man inte får spela ishockey på ett par månader utan 
bara ägna sig åt träning. Jag bodde nära Vänersvallen och hade möjlighet 
att träna och förbättra mig på de tips, som jag fick av tränaren. Jag tränade 
alltid med hela hockeyutrusningen på, för att vänja kroppen vid den 
extra tyngden. De flesta som såg mig undrade nog: ”Vad håller han på 
med den där Karlsson som åker omkring med en hel hockeyutrustning.” 
Dom som kände mig förstod min situation. Här utvecklade jag mitt 
skytte ytterligare och min skridskoåkning. Jag blev bättre på framförallt 
baklängesåkningen, som jag tränade extra samt klubbtekniken. Ishockey 
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är en mycket komplex sport. Springa och gå är vi födda att göra men att 
åka skridskor är en helt annan sak. För att bli en bra ishockeyspelare är 
det många saker som skall falla på plats. Man måste börja träna i unga år.  

Äntligen kom 15 januari 1962 och jag blev spelklar för IFK och 
fick börja med seriespelet. Det gick bra för laget och vi vann div. 3 och 
avancerade  till  div. 2.  Åter  skulle  det   bli  långa  resor  till  Värmland. 
Nu var jag ännu mer motiverad att träna hårt, eftersom jag hade spelat 
i 2: an och visste vad som krävdes. Här gällde det att ha en mycket bra 
fysik, då vi mötte duktiga hockeylag.

Säsongen 1962 startade och IFK Trollhättan hade många bra 
hockeyspelare. En del var egna produkter och en del var värvade spelare. 
Vår målvakt S-Å Johansson var från Kils AIK som läste spelet mycket 
bra. Jag nämner också Bernt Jansson (från Arvika), “Tjala” Olofsson, 
Jonny Gustavsson (från Trollhättan) och på forwardssidan Bosse Björk, 
Hasse Larsson, Ragnar Hjelm och bröderna Tord/ Sune Kling. Laget hade 
vunnit serien och det var uppåt. Vi såg fram mot spel i tvåan. Vi var unga 
och motiverade men insåg att det skulle bli svårt. Det var spännande att 
få möta Färjestad, Viking i Hagfors, Gais i Göteborg  som bara hade en 
sak i tankarna nämligen att ta sig till hockeyallsvenskan

Jag hade ganska stora förhoppning på mig själv eftersom träningarna 
och träningsmatcherna hade gått bra och jag kände på mig att den här 
säsongen skulle bli bra tack vare ordnade träningsförhållanden med bra 
spelare. Det skulle bli en tuff serie med många värmlandslag. 

Tyvärr blev det degradering till div. 3. Varför hängde vi inte med 
värmlandslagen? Jag tror att det har med kultur att göra. De hade satsat 
på hockey i många år och fått fram en hockeykultur, som gjorde att de 
fick fram bättre spelare i en hårdare konkurrens. Detta gjorde att lagen 
blev bättre inför varje säsong. Det var synd om vår styrelse och övriga 
medarbetare som hade satsat hårt på att laget skulle hänga kvar i div. 2.

Nu blev det intressant. Det var många lag som hörde av sig och ville 
att jag skulle spela för dem. Jag hade en klar målsättning med vad jag 
ville med min ishockey och det fick styra valet av klubb. Det var tre lag 
som var intressanta, nämligen Norrby, Gais och Färjestad. Färjestad blev 
det lag som jag pratade mest med. Plötsligt kom ett annat lag in i bilden, 
vilket gjorde att jag avvaktade och väntade på ett intressant telefonsamtal.

Samtalet kom och det var den legendariske idrottsledaren Bengt 
“Bittan” Johansson från Västra Frölunda IF, som frågade, om jag var 
intresserad av att spela för dem. Jag blev naturligtvis jätteglad och vi 
kom överens om ett datum för att träffas i Göteborg. Detta var stort för 
mig. Nu hade jag uppnått ett delmål; att bli allsvensk hockeyspelare. 
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Här fick jag mitt livs chans, och den skulle jag ta! Jag gav mig två år att 
bli etablerad spelare. Klarade jag inte det så hade jag i alla fall försökt. 
Det var mycket spännande, när jag åkte ner till Göteborg för att träffa 
“Bittan” Johansson för att skriva på övergångshandlingarna och för att 
höra deras planering inför kommande säsongen.

Försäsongen 1963 skulle starta i början av maj med träning tre dagar 
i veckan. Jag pendlade och fick dessutom bensinpengar med hör och 
häpna 3 kr milen. Bensinen kostade kanske 1 kr litern. Vilket äventyr att 
få spela med legendarer som Lasse Lundvall, Sura - Pelle, Gert Blomé, 
samt bröderna Ulf och Ove Sterner. 

Försäsongsträningen var i Slottsskogen i Göteborg. Det var spännande 
att åka ner till första träningen med VF och träffa alla nya spelare och 
ledare. Lundvall ledde den första barmarksträningen och vi tog det 
ganska lugnt. Det blev lite fotboll och lite gymnastiska övningar. Jag 
hade klarat av första fasen i denna spännande resa. Slottsskogen är 
stort med djurpark, säldamm och dessutom stora gräsytor lämpade för 
träning. Vid ett tillfälle när vi sprang ut till träningen kom Ulf Sterner 
upp på sidan och frågade mig om jag styrketränade, vilket jag svarade 
att jag gjorde. Ulf svarade: ”Jag har sett det” ett svar som jag blev lite 
konfunderad över. Jag forskade inte närmare i vad han menade.

Nu var vi inne i juni månad och Lundvall körde samma träning eller 
som jag tyckte ”husmodersgymnastik”. Jag ville ha mer fart och springa 
mycket, då det fanns sådan potential i Slottsskogen. Efter en träning gick 
Sura-Pelle och jag ut tillsammans och då sa jag, att vi i IFK Trollhättan 
hade tränat hårdare och var ändå bara ett div. 2-lag. Vid nästa träning kom 
Lundvall och frågade om jag var bra på fysträning. Jag svarade, att jag 
kunde en del, då jag hade den funktionen i VIF. Jag fick frågan om jag 
ville leda fysträningen. Detta erbjudande kom mer eller mindre som en 
chock. Här kommer jag, Berny Karlsson från IFK Trollhättan, och klagar 
på att träningarna har dåligt tempo och att konditionsträning saknas. 
Lundvall meddelade spelarna, att jag skulle ha hand om fysträningen, 
vilket alla spelarna ställde upp på. Det första jag gjorde var att ändra 
träningen. Jag införde intervallträning och högre tempo på de övningar, 
som vi utförde. Bragebacken, en liten hoppbacke i Slottskogen, var en 
bra träningsstation. Där fick VF-spelarna slita ont.  

Under uppehållet i juli månad hjälpte Frölunda mig med det mesta. 
Det handlade om arbete, bostad och andra praktiska problem. Träningen 
började första augusti och jag pendlade tre dagar i veckan och det började 
bli tröttsamt. Den första september blev en bostad ledig på Inägogatan 
på Hisingen. Låt mig berätta en rolig händelse i samband med tillträdet 
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av lägenheten. På kontraktet stod min adress på Inägogatan 14. När 
jag ringde samma dag som tillträdet skulle vara för att åka och hämta 
nycklarna fick jag reda på att nycklarna hade skickats till min adress. 
Jag frågade då hur man gjorde för att låsa upp när ingen bodde där. Det 
hade dom inte tänkt på. Nu gällde det att vara praktisk. Jag tog med mig 
ett par långa svetstrådar, tejp och åkte dit. Jag tittade in i brevinkastet, 
och mycket riktigt där låg nycklarna i kuvertet. Jag fick ligga på knä 
och försöka fästa tejpen på brevet med mina svetstrådar. Då plötsligt 
öppnades dörren till min granne, som undrade, vad jag höll på med. Jag 
förklarade vad jag gjorde och presenterade mig. Då sa grannen: ”Jaså, 
det är dig jag har läst om i GT.” Tidningen hade gjort ett reportage 
om nyförvärv till VF. Han presenterade sig som Kurt Hysén pappa 
till fotbollsspelaren Glenn Hysén. Jag fick låna en telefonkatalog som 
underlägg för mina knän och till slut fick jag napp. Jag fick upp brevet 
med nycklarna och kunde sedan låsa upp och gå in i lägenheten. Vilken 

Berny på Nya Ullevi träningsläger 1964
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känsla att få en egen lägenhet - en etta på ca femtio kvadrat. Jag blev 
inom parentes mycket god vän med Kurt och hans familj. Glenn och 
hans syster var fem eller sex år gamla då. 

September månad i Göteborg är ingen bra månad för ismakare med 
ständigt skiftande väder, antingen regnar det eller är för varmt för att 
göra is. Till slut fick man fram åkbar is och detta hade vi verkligen väntat 
på. Vi tränade utanför Nya Ullevi på en träningsrink tills hockeyplanen 
var uppspolad inne på arenan. 

Nu hände det något nytt i klubbens historia. Lasse Lundvall hade varit 
spelande tränare i två säsonger. Nu krävdes det en tränare som inte själv 
spelade utan endast ägnade sig åt träningen och att coacha laget. ”Bittan” 
var en bra lagledare men att coacha ett lag var en helt annan sak. Ryktet 
gick att vi skulle få en “kanadensare” till tränare och förväntningarna var 
stora. Jodå, ryktet var sant. Vid ett möte presenterades Curley Leachman 
som ny tränare. Vi spelare hade skämtat och skojat en del om vad en ny 
tränare skulle kunna åstadkomma med detta lag, men vi var positiva. 
Ingen i laget hade någon erfarenhet av en kanadensisk tränare. Äntligen 
fick vi gå på is och hann väl träna två, tre gånger innan isen regnade 
bort. Det var bara att barmarksträna igen. Vi fick så småningom åkbar 
is och Lundvall startade upp träningen. Den nye tränaren studerade 
spelarmaterialet. Curley gillade min skridskoåkning, speciellt baklänges 
och även mina skott. Vi backar fick träna på detta ganska mycket. Det 
här var en otrolig upplevelse, att få chansen att spela hockey i ett av 
Sveriges bästa hockeylag.

Omställningen från div 2 till allsvenskt spel gick hyggligt.
Skridskoåkningen, skotten och passningarna var det inga problem med. 
Tempot i passningsspelet, att snabbt spela ifrån sig pucken och förflytta 
sig till ny position, var nytt för mig då allt gick mycket fortare.

Jag matchades lugnt in i laget med blandad speltid. Jag såg vilken 
klass det var på de andra spelarna och hade ingen brådska. Jag försökte 
se och lära för att senare ta en ordinarie plats. Det blir alltid skador 
och då får man chansen. Kommer man från div. 2 till allsvenskan tar 
det sin tid att spela in sig. Vi hade tränat hårt och det visade sig att vår 
kanadensare hade bara fyra eller fem övningar, som vi nötte på med 
mycket skridskoåkning. 

Vårt omklädningsrum på Nya Ullevi bestod av två rum med en dusch 
emellan. De spelare som varit längst i klubben hade det första rummet. 
Vi lite yngre och nyare fick hålla tillgodo med det andra rummet och 
där fanns spelare som Ulf Sterner, Kjell - Ove Gustafsson  och den 
sedermera kände idrottsläkaren Lasse Pettersson. 
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 Äntligen blev det seriepremiär i oktober 1963 och vi mötte Grums, 
ett mycket bra hockeylag som fostrat många bra hockeyspelare. Vi skulle 
mötas på Nya Ullevi, men vädret gjorde att isen var ospelbar och vi fick 
flytta matchen till Mölndal. 

På den här tiden bestod laget av två målvakter, fyra backar, nio 
forwards och en reserv alltså sexton spelare. Det betydde 3 kedjor på 
4 backar att jämföras med dagens 4 hela femmor. Jag hade inte räknat 
med att få vara med, men jag blev uttagen som sextonde spelaren. Jag 
trodde inte det var sant - vilken känsla och allt slit hade gett resultat. Jag 
fick spela, när vi hade en man utvisad, alltså i s k box play. Nu hade jag 
fått prova på allsvenskt spel och detta var bara början. Vi vann matchen 
och det var en bra start för laget och den nya tränaren.

Det var så att Ulf Sterner hade alltid hyss för sig före match. Den här 
gången gick det riktig snett. Ulf skulle ge materialförvaltaren ett lätt 
slag mot axeln. Denne flyttade dock på sig och det bar sig inte bättre 
än att Ulf slog högerhanden i dörrkarmen så att lillfingret gick av. Ulf 
visade mig fingret och sa: ”Nu får du spela forward igen.” Fingret 
pekade ut åt höger. Vi visade Lasse Pettersson fingret. (Lasse P skulle 
sluttenta för att bli läkare under juluppehållet) och det blev omgående 
operation på Sahlgrenska istället för hockeymatch. Bittan och Bernmar 
fick reda på vad som hänt och det blev ett djäkla liv. Jodå, jag  fick spela 
vänsterforward. 

En händelse i samband med en match mot Karlskoga. Det var så här, 
att Bittan skulle värva en spelare från Karlskoga och Lundvall tyckte 
vi skulle testa killen. Han hade en benägenhet att alltid åka åt vänster 
runt sitt eget mål vid uppspelen. Lundvall kom och frågade om jag 
kunde försöka att tackla spelaren, när han rundade sitt eget mål. Den 
här spelaren var mycket snabb och det gällde att hänga med. Hur gick 
det då? Jag fick in en perfekt tackling på honom, och det gjorde ont. Då 
kom Bittan farande och skrek: ” Så där får Du inte tackla honom. Jag 
har tänkt värva honom.” Då fällde Sura-Pelle kommentaren: ”Han blir 
nog frisk till juni månad.”  Det blev mycket skratt efter detta.

Genom sjukdomar och skador i laget kom min chans att från start 
spela back med Gert Blomé. Jag var spelsugen och längtade efter att 
få spela back. Gert och jag spelade bra ihop och vi var båda åkstarka 
och kompletterade varandra väl. Vår tränare Curley var nöjd med vårt 
backspel.

Vi närmade oss slutspelet 1964 och nu kom mitt genombrott. All 
den träning som Curley hade haft med oss backar hade gjort mig till 
en mycket bättre spelare. Det ger resultat att få träna och spela med 
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landslagsmän. Jag kände att ”det här klarar jag bra” och att jag hade 
anpassat mig till allsvenskans tempo och framförallt i spelet med pucken. 
Vi hade ingen chans att vinna SM detta år. Vi blev trea och det var bara 
att börja träna inför nästa säsong. 

Ulf Sterner och jag blev mycket goda vänner. Han utvecklade mig i 
mitt spel och jag utvecklade hans baklängesåkning. Vi kom att träffas 
några år senare, som motståndare och tack vare vänskapen så spelade 
Ulf inte fult mot mig. Han kunde vara riktigt grinig i vissa matcher. Den 
stora hockeynyheten var att Ulf Sterner hade fått ett anbud från New York 
Rangers att bli proffs och spela hockey på heltid. Här i Sverige var vi 
amatörer, där nästan alla allsvenska hockeyspelare var studerande eller 
hade ett arbete. Ulf blev den förste europé att bli proffs i Nordamerika. 
NHL bestod då av sex lag att jämföras med 30 lag idag. Det blev tyvärr 
bara ett år för Ulf i NHL. Många år senare berättade han för mig att 
orsaken var, att han kände sig mobbad av sina amerikanska medspelare, 
som inte ville spela pucken till honom. Min reflektion är att Ulf inte åkte 
skridskor tillräckligt bra och att jänkarna inte såg Ulfs storhet, som var 
hans briljanta spelsinne. 

Första säsongen i Frölunda var avklarad och jag tycker att det hade 
gått bra. Min målsättning var att efter 2 år kunna ta en plats i laget. Det 
gick fortare än jag trodde. Det var häftigt att spela inför storpublik med 
mellan 6000 och 12000 på läktarna.  

Vi inledde säsongen 1964-65 med en upptaktsträff i maj månad. Vi 
hade hört en del rykten om ändringar i klubben och den stora nyheten 
var, att vi skulle få en ny tränare. Jodå ryktet var sant och det blev Lasse 

Berny gör mål på de legendariske målvakten Kjell Svensson
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Lundvall, som skulle vara spelande tränare, vilket var något som några 
av oss inte gillade. Vi tyckte det var konstigt med en spelande tränare 
på denna nivån. Det fanns ingen annan allsvensk klubb, som hade detta. 
Jag fick åter frågan om jag ville ta hand om försäsongsträningen, vilket 
jag efter viss tvekan och viss övertalning gick med på. 

Det första träningslägret var i Umeå i mitten av september och här 
kommer en liten berättelse om hur det var att bo på Hotell PILEN i Umeå.

 Vi bilade till Umeå och hade stämt möte vid torget. Nu skulle vi 
hitta hotellet och det var inte lätt. Till slut fick en taxi att köra före som 
escort. När vi klev ur trodde vi, att vi hade kommit fel. Taxichauffören 
stod på sig och sa att det är rätt. Vi var två kilometer från centrum vid 
ett rött hus, som var omgjort till hotell med rum som var avdelade med 
masonitskivor. Uppvärmningen var en stor järnkamin på första våningen 
och en mindre på andra samt något elektriskt element. Vi skulle själva 
hålla igång elden i kaminen på kvällarna, medan vaktmästaren skötte det 
under dagtid. Frukosten serverades på restaurang inne i city kl 08:30, 
eftersom hotellet inte hade egen restaurang. Det skämtades en del om 
detta boende senare kan jag säga.

Seriespelet startade och vi spelade riktig bra hemma på Ullevi. Fram 
till juluppehållet låg vi i toppen av serien. Mitt spel blev bara bättre hela 
tiden och mina skott hade börjat ge resultat, så det vara bara att smälla 
på samt arbeta hårt med skridskoåkningen.

Jag gör nu ett hopp framåt i serien och vi har en svår bortamatch 
mot Västerås IK på Rocklunda. Det är bara två matcher kvar av SM - 
serien och vi måste ta minst två poäng för att bli svenska mästare. Den 
kände sportreportern Lars-Gunnar Björklund satt på ett lastbilsflak i en 
hopsnickrad träbur och refererade matchen i radion, som sände lokalt 
över Göteborg.

 Efter första perioden kom Lundvall och sa till mig att spela center 
i tredje femman. Han ville ha en ändring eftersom det hände för lite 
framåt i den kedjan. Han ville att jag skulle forechecka för att störa VIK:s 
uppspel. Vi gick ner på tre backar och Gert Blomé dubblerade. Jag hade 
spelat forward förut och visste vad som gällde. Matchen stod och vägde 
och vi ledde med 1-0. Då kom det där passet från Gert perfekt på mitt 
klubblad och jag åkte ifrån backarna fram mot målvakten. Nu hängde 
det på mig. Skall jag dra eller skjuta? Jag hade bestämt mig. Jag “drar” 
målvakten. Eftersom jag var högerskytt gällde det att få målvakten att 
röra sig i sidled åt vänster. Jag fick då mer isyta på målvaktens högra 
sida för att sätta pucken i mål. Jag gjorde mål och ökade ledningen till 
2-0. Vilken känsla!! Vi vann till slut med 7-2 och var svenska mästare. 
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Detta var mitt livs mål och i en match som gällde så mycket. Det var 
nog många vänersborgare, som satte morgonkaffet i fel strupe, när dom 
såg  Berny Karlsson på första sidan i GP.

Bittan fick äntligen lön för mödan efter allt slit med värvningar av 
spelare. Den som skall ha den största äran är dock mästervärvaren Anders 
Bernmar. Han låg bakom värvningarna av Lasse Lundvall, Sura-Pelle, 
Gert Blomé och Ulf Sterner. Bernmar var en pragmatisk person: ”Var 
man inte landslagsman i hockey var man inte mycket värd.” Bernmar 
var lite speciell.  När vi gick ut till match stod han ofta i spelargången 
och hejade, men bara på Lundvall, Sura-Pelle och Gert Blomé. Vi andra 
fanns inte i hans värld. Vad jag minns pratade jag inte med Bernmar 
någon gång under min tid i Frölunda. Han tyckte nog: ”Vad fasen hade 
katten släpat in?”

Vilken känsla det var att få vara spelare och en viktig kugge i detta 

Berny Karlsson gör ett av Frölundas mål på Västerås IK. Anders Rönnkvist har bara att 
konstatera faktum. Frölunda vann med 7-2 och säkrade SM-segern. 
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lag som spelat hem det första SM - tecknet till Västra Frölunda. Det 
skulle dröja 37 år till nästa SM-guld.

Inför säsongen 1965-66 var vi det lag alla ville vinna mot, då vi 
var titelförsvarare. Jag går till slutet av säsongen och semifinalen mot 
Djurgården på Ullevi, som sent skall glömmas. Tumba i DIF stötte på 
Sura - Pelle nere vid omklädningsrummet på Ullevi och frågade, om 
vi hade beställt buss till spel om tredjeplatsen. Sura replikerade: ”Vi 
spelar om det.” Vi hade vädret på vår sida med minus 12 grader och 
en jättepublik på nästan 17 000 åskådare. Djurgården spelade alltid på 
Johanneshov och var inte vana vid kylan. Vi vann med 12-1. Vi hade 
besegrat DIF i två matcher och var klara för final. Första finalmatchen 
mot Brynäs förlorade vi med 4-1 och det var inget att säga om - dom 
var bättre. Nästa match gick på Ullevi några dagar senare inför 16 866 
åskådare. Det stod 5-5 i tredje perioden och brynäsarna i båset hade 
redan tagit ut segern. När det var 10 sekunder kvar fick Kjell - Ronny 
pucken och kom fri med målvakten och satte pucken i mål. Vilket jubel 
det blev på publiken.

Vi fick spela en tredje match mot Brynäs för att skilja oss åt på 
Johanneshovs Isstadion i Stockholm. Vi flög till Stockholm tidigt på 
dagen för att ladda inför sista matchen. Vi har en skada på Sura Pelle, 
vilket var ett stort avbräck för oss. Tyvärr blev det förlust med 7-1 till 
Brynäs, som blev svenska mästare 1966. Brynäs var ett komplett lag 
med tre bra femmor samt två bra målvakter. Vi hade en bra femma och 
de andra två femmorna var för ojämna trots många landslagsmän. Den 
här förlusten satt i länge. Men sådan är idrotten - man vinner och man 
förlorar.  

Inför säsongen 1966-67 fick vi en inbjudan till Tyskland i mitten 
av augusti månad att spela i en turnering som hette ”Turn und Taxis”. 
Eftersom vi inte hade is själva tog vi detta som en träningsvecka. Vi 
åkte runt och spelade på kända platser som Garmisch Partenkirchen, 
Oberstdorf, Innsbruck, och Cortina. Vilka miljöer!! Deras ishallar hade 
bara tak över långsidorna och var öppna i varje ända. Vi var där i mitten 
av augusti månad med en härlig temperatur ca 22 - 25 grader på dagarna 
och trivdes med tillvaron. Mitt spel gick bra och jag fick faktiskt ett anbud 
från Fussen Eis-hockey, vilket var tilltalande. Kärleken till Frölunda och 
till alla spelare var dock för stor.

I februari 1967 blev det ny semifinal. Vi mötte Södertälje i en tredje 
match på bortaplan. Vi hade vunnit var sin match. Eftersom SSK kom 
före oss i tabellen fick dom en extra match hemma. Vi vann med 4-2 efter 
att ha legat under hela matchen. Vi lyckades göra 3 mål i sista perioden 



45

och var åter i final. Brynäs hade vunnit sina två matcher mot Mo-Do 
och vi mötte således Brynäs ännu en gång i en ren final.

Vår seger i semifinalen var dyrköpt. Jag, som inte hade varit skadad 
på två säsonger, kunde bara spela en period och vi fick gå på tre backar, 
vilket är mycket tufft. Ledarstaben Lundvall/Hylland beslutade att gå 
ner på två femmor, vilket inte var bra med tanke på att Brynäs hade fått 
längre vila än vi före finalen. Detta kom att sätta sina spår. Vi ledde 
med 1-0 inför andra perioden och gjorde den ändringen i laget, att jag 
kom in (här gällde det att inte känna någon smärta) plus att vi gick 
på tre kedjor. Vi blev totalt överkörda av Brynäs, som vann perioden 
med 5-0. Sista perioden spelade vi 3-3 och matchen slutade 8-4. Vi var 
fysiskt slutkörda och sa direkt efter matchen: ”Det här glömmer vi!” 
Efter ett snabbt ombyte åkte vi buss till Stockholm för att ta nattåget 
till Göteborg för att få tid att ladda inför söndagens avgörande match. 
Min skada satt i  ljumsken och jag fick behandling för att kunna spela 
denna sista match för säsongen.

Jan Olsen och jag hade spelat ihop i två säsonger och vi kompletterade 
varandra bra. Han var en bra tekniker med bra skridskoåkning men 
undvek fysisk kontakt med motståndarna. Den biten var tilldelad mig 
speciellt framför vårt eget mål. Inför den här matchen ändrade vi lite på 
våra arbetsuppgifter. Jag var mer defensiv. Brynäsarna gillade inte mitt 
sätt att spela, som dom tyckte var alldeles för hårt. Jag träffade Tord 
Lundström många år senare och han berättade för mig, att de hade stor 
respekt för min tuffa spelstil.

Vi visste att det skulle komma mycket publik och det kom 19768 
åskådare för att se finalen. Tänk er själva att glida in på Nya Ullevi med 
nästan 20000 åskådare och alla strålkastare tända. Det var helt magiskt. 

 Vi spelade bra och hade 1-1 i första perioden. Andra perioden 
förlorade vi med 0-3. Tyvärr förlorade vi även tredje period med 0-2 
trots den stora publikens stöd. Förlust med 1-6 hemma och ett missat 
SM. Brynäs hade ett mycket bra lag. Det var bara att gratulera till ännu 
ett SM. Tyvärr orkade vi inte. Vi var  slutkörda. Mästervärvarna “Bittan” 
och Bernmar hade misslyckats med en del värvningar, men vi hade ändå 
åter gått till final.

Den här förlusten tog mycket lång tid att smälta. Hur skall man kunna 
motivera spelarna inför en ny försäsongsträning? Själv tog jag ett par 
avgörande och svåra beslut under våren. Jag hade bestämt mig för att 
inte vara försäsongstränare ännu en gång. Fyra år fick räcka och det 
behövdes en ny röst för att driva på spelarna. Nu kunde jag koncentrera 
mig på min egen träning, men jag började för första gången känna en 
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viss mättnad. Jag hade tränat hårt i många år för att nå detta mål och få 
äran att spela i ett av Sveriges bästa hockeylag. Vilken resa jag hittills 
hade gjort med detta lag och en otrolig känsla med tre finaler på tre år. 
Det slår det mesta.

Säsongen 1967-68 var målsättningen att gå till final. Så blev det inte. 
Vi var väl inte lika hungriga längre och Sura - Pelles svåra benbrott 
gjorde inte saken bättre. Vi blev sexa i grundserien och gick inte till 
slutspel. Vi var ändå nöjda. På fyra säsonger hade vi spelat  till oss ett 
brons, ett guld och två silver .

Lasse Lundvall var spelande tränare, vilket jag var lite kritisk till, 
men med facit i hand så var det bra. Vi i spelarrådet tyckte att Lasse 
inte utvecklade laget och det märktes den här säsongen, att vi saknade 
visioner i spelet och speciellt nu när Sura-Pelle var borta. Lasse Lundvall 
är genomtrevlig som person och vi i spelarrådet hade många samtal med 
honom om hur vi ville träna och förbättra laget. 

 Under våren 1968 tog jag nästa stora beslut. Jag hade uppnått det jag 
ville med ishockeyn och spel i Frölunda. Det var ett svårt beslut att ta, 
men det hade vuxit fram under hösten och vintern. Detta blev min sista 
säsong som spelare i Frölunda. Det fick räcka med fem säsonger. Jag 
meddelade “Bittan” mitt beslut och han hade full förståelse. Efter fem 
säsonger var jag mer än nöjd över att ha fått spela med Sterner, Lundvall, 
Sura-Pelle”och Gert Blomé att ha spelat mot Nisse Nilsson, Tumba, 
Rolle Stoltz, Lasse Björn och många andra kända landslagsmän från 
den tiden. Har man spelat ihop i fem år så har man många vänner och 
många minnen. Jag är glad för att jag fick chansen att spela i Frölunda. 
Jag kom i rätt tid och vi lyckades rätt bra. Göteborg var en härlig stad 
och där tänkte jag stanna.  

Nu blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag flyttade till 
Nybro, som just hade kvalat upp till allsvenskan. Jag fick ett bra arbete 
som verkmästare vid Liljas Bil, som sålde Volvo, vilket var en fördel 
eftersom jag hade arbetat med Volvo i många år. Jag tog det här som en 
ny utmaning. Motivationen fanns där för hockeyn och jag kom att få 
spela allsvensk hockey ytterligare två år samt få tillfälle att möta mina 
fd. lagkamrater i Frölunda.               

Första matchen mot Frölunda spelades i Nybro under hösten och 
jag var på plats vid Viktoriahallen, när bussen med Frölundalaget kom. 
Det var ett sömnigt lag, som steg ur bussen. Det blev många kramar 
och skämt. ”Vad är detta Du har flyttat till?” Ulf Sterner kom fram och 
tyckte att det var kul att ses igen. Jag sa till mina medspelare: ”Här 
har vi världens chans att vinna ikväll. Dom underskattar oss, så vi tar 
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chansen.” Under uppvärmningen åker alla spelare runt i rinken. Under 
denna uppvärmning åkte Ulf upp vid min sida och sa: ”Börney (mitt 
smeknamn i Göteborg), ni kommer att vinna idag.”  ”Nej, sa jag inte 
med dig i motståndarlaget.”. 

Sensationellt besegrar lilla Nybro Frölunda med 5-3. En riktig 
kalldusch för “Bittan” och laget. Jag tackade Ulf och ruskade lite på 
huvudet. Jag fick ett småleende till svar. 

Efter mina år i Nybro gjorde jag ett uppehåll från ishockeyn under 
ett år, då jag vill satsa all kraft på mitt nya arbete som yrkeslärare. Jag 
ville prova och se om det passade mig att vara fordonslärare. Samtidigt 
ville jag pröva på att själv vara tränare. Mitt första tränaruppdrag blev 
ett division -3 lag i Göteborg. Två kvällar i veckan var det träning samt 
match och det passade mig perfekt. Efter den andra säsongen gjorde 
jag en utvärdering och kom fram till att det fungerade rätt bra och 
att jag kunde fortsätta en säsong till. Ännu en gång blev det inte som 
det var tänkt.  Jag blev uppringd i april månad 1975 av ordföranden i 
Frölunda som frågade, om jag ville bli assisterande tränare till den kände 
tränarlegenden Arne Strömberg. Jag blev helt stum och bad honom ta 
om frågan. Det var sant! Vilket erbjudande och jag som nästan var på 
väg att sluta med ishockeyn. 

  Det här kunde jag bara inte tacka nej till och att få arbeta med en av 
Sverige mest legendariska tränare var en chans för mig att utvecklas. 
Med Arne kom jag in i ishockeyns finrum! Nu gällde det bara att få 
ledigt från arbetet, när vi hade bortamatch.

Jag blev åter försäsongstränare. Nu var det en självsäker och tuffare 
Karlsson, som skulle få spelarna i bra kondition. Vi sattes på prov direkt 
eftersom tre av våra bästa spelare gick till NHL, nämligen L E. Sjöberg,  
M. Lind och E. Lindström.

Arne hade ett kontaktnät i USA och Kanada som var otroligt. Det var 
nästan att han hade en telefon ständigt uppkopplad till de här länderna. 
Vi fick tag i en back från USA och två forwards från Kanada. Hemma 
i Sverige plockade vi en spelare från Färjestad, S.Å Rydby, som jag 
hade spelat med i Nybro, samt ytterligare en forward F. Lundström från 
Timrå även han tidigare nybrospelare. Värvningarna kostade pengar och 
jag kan som exempel nämna att Lundströms övergång från Timrå till 
Frölunda kostade 325.000 kronor. Detta var alltså 1975. Målsättningen 
första året var att hänga kvar i elitserien. 

Det blev långa kvällar med mycket taktiksnack och jag var nyfiken 
på det mesta som Arne hade varit med om.  Han hade tränat landslaget 
i tio år tidigare så det fanns mycket hockeykunskap, som han delade 
med sig av. 
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Arne hade som sagt någon slags begär att via telefon prata hockey med 
någon hockeyperson på andra sidan Atlanten. Han pratade mycket och 
länge och detta kostade pengar. Västra Frölunda IF hade vid denna tid 
en ordförande vid namn Rune Kristiansson, även kallad Hövdingen, en 
man som styrde föreningen med järnhand. Kostnaden för Arnes ringande 
uppgick till runt 10.000 kronor i månaden. När Hövdingen fick reda på 
detta, gick han i taket och gjorde processen kort med Arnes telefoner. 
Det fick bli slut på ringandet.

Vi gjorde ett bra arbete ihop under två år och gick till slutspel. Arne 
hade lite svårt att förnya sig och levde kvar i det gamla, som hade fungerat 
bra tidigare. Det blåste nya vindar inom ishockeyn. Jag är tacksam att jag 
fick chansen att träna ihop med en legend och att träna ett elitserielag, 
vilket det är få förunnat att få göra. Det var också mycket givande att 
träffa andra elittränare på olika konferenser. Jag avslutar detta med ett 
stort ”tack Arne” för vad du lärde mig. Frölunda blev det sista klubblaget 
som Arne tränade.

Mitt kontrakt gick ut i april 1977. Jag hörde inget från styrelsen och 
räknade inte med någon fortsättning inom Frölunda. Styrelsen sökte en 
ny huvudtränare för A-laget och det drog ut på tiden. Jag var nöjd med 
det jag uträttat under de två åren som tränare och kunde mycket väl 
tänka mig en fortsättning någon annanstans. 

En kväll när jag kom hem och satte mig framför TV för att titta på 
sportspegeln, fick jag nyheten om vem som skulle bli Frölundas nye 
tränare. Det blev ett överraskande namn, som jag inte hade räknat med. 
Leif “Blixten” Henriksson var utsedd till ny tränare. Jag var förvånad, 
eftersom Leif var en av våra spelare i laget under den nyss avslutade 
säsongen. Jag sa till min fru, det här kommer att bli problem. Att ena 
stunden vara spelare för att i nästa stund vara tränare för samma lag 
var inte enkelt. Jag hade varit med ett tag och visste vad som väntade 
Leif. Det är en stor press att lyckas och steget till ett misslyckande är 
inte så stort.

Vad händer senare på kvällen. Jo, det ringer på dörren. Vem står 
utanför? Just det, Leif “Blixten”, och jag förstod direkt, vad han ville. Jag 
blev erbjuden att bli assisterande tränare under Leif. Jag kände Leif väl 
och trodde att samarbetet skulle fungera bra. Det blev en del konflikter 
mellan tränaren och spelarna, där jag fick gripa in som medlare. Vi litade 
på varandra och det är viktigt att huvudcoachen säger ifrån till spelarna 
att även den assisterande tränarens ord gäller vid träning eller match. Vi 
var nöjda med säsongen, men vi satte målsättningen högre inför nästa 
säsong. Vi ville öka trycket och snabbheten i träningarna. 
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Inför den nya säsongen 1979 hade vi delat upp fysträningen så 
att Leif tog hand om löpträningen och jag tog hand om teknik-och 
intervallträningen. Leif var en mycket bra löpare. Det roliga i detta var 
att ingen spelare slog Leif på milen i Skatås. Han kunde springa på 32-
35 min, vilket är en mycket bra tid. Sedan kan man fundera på om det 
var bra för moralen i laget, att tränaren sprang ifrån spelarna.

Nu förflyttar jag mig till våren 1980. Vi hade spelat otroligt bra 
hockey, och framför allt hade vi sluppit skador. Problemen med 
spelarna hade eskalerat och Leif hade satt ihop en femma, som vi kallar 
“katastroffemman”.  De spelade en mycket bra hockey, vilket skulle visa 
sig speciellt sista matchen för säsongen.

 Åter igen skulle vi möta Brynäs. Vi hade vunnit var sin match och 
avgörandet skulle ske i Stockholm. Matchen kom tyvärr delvis att 
avgöras av en domare. Det var en tät match och i andra perioden gjorde 
Ove Karlsson i katastroffemman ett klockrent mål, som varken mål-
domaren eller huvuddomaren såg. Våra spelare protesterade våldsamt 
och det blev ett långt spelavbrott. Vår publik från Göteborg buade ut 
domaren i en lång visselkonsert. Matchen slutade oavgjort och det blev 
s k sudden death, vilket betyder, att det lag som gör nästa mål vinner 
matchen. Avgörandet kom i den fjärde perioden där en av våra backar 
gjorde ett misstag. Han åkte ner i ena hörnet och skulle spela upp pucken, 
då han i ögonvrån såg att en forward går ner och avlastar på motsatta 
sidan strax nedanför vår blå linje i försvarszonen.  Han vände upp och 
drog iväg passet, men såg inte att brynäsbacken Stig Salming läste 
av hans intentioner och klev in i banan och fångade upp passet. Stig 
avancerade mot mål och drog på ett slagskott, som ställde vår målvakt. 
Åter blev det förlust med 3-2 i matcher mot Brynäs. Den här förlusten 
var mycket, mycket tung att åka hem med.

Hur kunde vi vara så säkra på att den där pucken var inne? Jo, TV hade 
en kamera som fångade in hela händelseförloppet. Domaren kom efteråt 
till vårt omklädningsrum och bad om ursäkt för domslutet. Det var ett 
lag i chock efter matchen och med många hårda ord om det bortdömda 
målet. Tänk om vi hade fått det godkänt, då kunde det ha sett annorlunda 
ut. Domaren gör ett misstag. Tyvärr är det sådant som händer.

Jag hade bestämt mig för att detta var min sista säsong med VF i 
elitserien. Vi hade uppnått det vi ville nämligen att gå till final. Vi hade 
lagt ner ett jättearbete, men nu tyckte jag att det fick räcka. Det skulle 
bli skönt att få vila både kropp och huvud. Jag hade hållit på i fyra år 
som assisterande tränare. 

Jag såg fram emot en lugn vår och att njuta av tillvaron. Telefonen 
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hade varit tyst länge. Inget snack om värvningar eller träningar eller 
så. Men inget får vara för evigt. En dag ringde ordföranden i Västra 
Frölunda Bernt Olsson. Hans budskap var, att spelarna ville att jag 
skulle ta hand om fysträningen inför nästa säsong. Jag kallades till ett 
möte, där styrelsen formellt bad mig att ställa upp som fystränare fram 
till midsommar. Efter lite kompromissande sa jag ja. 

Det var en rutinerad Karlsson som ställde upp och jag hade förberett 
mig väl med presentationen av upplägget för träningen. Måndagen 
kom och det var spännande att träffa spelarna igen. Det var många 
handskakningar och kul att ses igen. Jag började med att tacka för 
förtroendet att träna laget igen. Jag betonade att nu gällde det att vi 
lade den förlorade finalen bakom oss. Nu är det nya tag och ny säsong.

Någon vecka senare kom styrelsen efter träningen och ville prata med 
mig. Ordföranden förklarade direkt att mötet hade inget med fysträningen 
att göra. Spelare, ledare och alla var de nöjda med träningen. Frågan 
ställdes om jag ville bli ansvarig för isträningen också. Olsson skulle 
bli ansvarig för laguttagningen inför matcherna och vara huvudcoach. 
Jag tackade för förtroendet men svarade: ”Tycker ni, spelare/ledare, att 
Olsson skall komma in och coacha laget utan någon erfarenhet och utan 
att träna laget, då tycker jag att ni skall välja en annan tränare.” Mitt 
svar blev att får jag inte bli huvudcoach och välja min egen assisterande 
tränare, så är svaret nej. Detta resulterade i att jag blev kallad till ett nytt 
möte med styrelsen där ordföranden gick rakt på sak och sa att styrelsen 
och spelarna hade kommit överens om att fråga mig, om jag ville bli 
huvudcoach för Frölunda inför kommande säsong. Jag fick också själv 
välja min assisterande tränare. 

Jag hade gått i en bra skola och hade arbetat nära de andra två tränarna 
och lärt mig mycket.  Nu var jag elittränare vilket var en speciell känsla. 
Vilken utmaning och jag var inte det minsta orolig för uppgiften. Äntligen 
fick jag visa spelarna vad jag gick för och det blev stora ändringar i 
organisationen runt laget. Matvanor ändrades. Nu blev det husmanskost. 
Om en spelare blev petad fick spelaren genast förklaring av mig varför. 
Videogranskning blev regel. Jag såg matchen hemma och visade spelarna 
vad vi gjorde för misstag. 

Jag skulle kunna skriva en hel bok om hur det var att vara elittränare 
1980-81, vilket onekligen skiljer sig från dagens motsvarande. Flera 
bra spelare lämnade laget. Den föregående säsongen var vi nästan 
skadefria, men denna säsong slog alla rekord i skador. Trots detta blev 
vi femma i grundserien och gick till semifinal. Vi spelade första matchen 
på bortaplan mot AIK i Stockholm. Semifinalerna gick i bäst av tre. 
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Tyvärr förlorade vi båda matcherna och AIK vann med 2-0 och gick 
till final. Skadorna påverkade spelarna och jag fick coacha flitigt under 
matcherna. Säsongen var över. Jag hade klarat av att föra laget nästan 
till final igen. Vem hade trott detta? Nu hade jag gjort mitt i Frölundas 
A-lag. Nu blev jag fordonslärare igen.

Jag släppte inte hockeyn. Åren 1977 till 1996 var jag instruktör i Gbg:s 
Ishockeyförbund där jag utbildade blivande ishockeytränare.
1978 bildade vi Frölunda Oldtimers, och det blev många resor till 
turneringar ex. USA.  Vi som var med från starten avslutade med två 
matcher i Kina (Peking) år 2000.
År 1984 blev jag instruktör inom Svenska ishockeyförbundet och även 
regionansvarig för södra Sverige med inriktning på s k steg-3 kurser.
Samma år fick en tränare från Åstorp och jag erbjudande att följa det 
tjeckoslovakiska landslaget i Prag inför OS i Sarajevo. Fem dagar var 
vi med laget. Det var mycket intressant och lärorikt. Vid ishockey -VM 
i Moskva 1986 fick jag träffa Tarasov i Sovjet. Jag hälsade då från Arne 
Strömberg vilket öppnade alla dörrar för mig.
1996 slutade jag med alla kurser inom ishockeyn. Jag tyckte att nu får 
det vara bra. Vilken resa jag ändå hade gjort!! Kan man tänka sig vad 
den här lille grabben fått vara med om i livet, bara för att Vänersvallens 
is låg så nära hemmet och påverkade att intresset för ishockeyn blev så 
stort. Vad hade hänt om jag inte hade sagt ett par ord till “Sura-Pelle” 
den där gången: “Vi tränar hårdare i Trollhättan“ vilket ledde till att jag 
blev involverad i Frölundas fysträning. Jag var på rätt plats vid rätt tid. 
Jag är mycket stolt över att vara den förste vänersborgare, som lyckats 
att bli svensk mästare i ishockey.

Berny Karlsson, född 1941 i Vänersborg, har utöver 
sin ishockeykarriär bl arbetat som fordonslärare vid 
gymnasium i Göteborg och som metodingenjör vid 
Volvo. Bor numera i Nödinge
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Från Holmängen ut i rallyvärlden
 – ett stycke rallyhistoria

av Åke Svanberg

Det var på Holmängen i Vänersborg som det hela startade. Pojk-
gänget från nordstan, i 12 – 13-årsåldern, byggde en cykelcrossbana 
och började tävla. Grässluttningen vid sidan av Östra Vägen bearbe-
tades med hårt slit och grabbarna byggde  gupp, vattengrav, start- och 
målplats.

Kompisgänget i cykelcrosslaget ”Gamarna” från Vänersborg och Holmängen; fr. v.     
Pelle Svanberg, Göran Olausson, Arne Hertz, Lars Billengren, Claes Ivarsson och 
Bengt Gustavsson. Egenhändiga blommor och lagerkransar.

Vi var ett fint gäng, berättar Arne Hertz och vi gick in stenhårt för 
uppgiften. Tänk vad timmar vi lade ned på ”Holmänga” som vi kallade 
vår bana.
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Det här var omkring 1950, dvs långt innan mountainbikes hade upp-
funnits. Killarna modifierade själva sina vanliga trampcyklar och klub-
ben döptes till ”Gamarna”. Bredvid banan hade Arnes pappa Ragnar 
sitt lastbilsgarage och det fungerade utmärkt som serviceplats.

Cykelcross var väldigt populärt på den här tiden, säger Arne.  Täv-
lingar anordnades runt om i regionen och Gamarna blev ett fruktat 
namn. Så småningom övergavs cyklarna för mopeder och lätta motor-
cyklar och tävlingarna tog en ny form. Men det alla såg fram emot var 
18-årsdagen, detta magiska datum då man fick ta körkort. Det var bilar 
som var den sanna drömmen!

Arne fyllde 18 den 6 juni 1957. Några veckor senare hade han sitt 
körkort. Om sanningen skall fram hade han då kört bil i flera år, dels 
lastbil, dels åkeriets Volvo Duett.

Det var väl så på den tiden, säger Arne. En av killarna i vårt gäng 
bodde en bit utanför stan. Han körde sin egen bil till uppkörningen och 
sen hem igen...

Arnes första bil var en begagnad tvåtaktare DKW 3-6. Snart bytte 
han dock till en VW 1200 och började köra rally eller tillförlitlighets-
tävlingar som det hette på den tiden. Det var Volkswagen och Saab som 
gällde i skogen, märkena dominerade i resultatlistorna.

Arnes första stora seger kom i klassiska ”Dalslandsloppet” 1958 
med Lars Billengren i kartläsarstolen. De vann B-juniorklassen före en 
rad namnkunniga förare, bl a Tom Trana. Föga kunde Arne ana att detta 
skulle bli inledningen på en makalös mer än 40-årig tävlingskarriär i 
praktiskt taget alla världsdelar. Men mer om detta längre fram.

Arne fortsatte att köra tävlingar parallellt med ingenjörsutbildning 
1960 – 1964 och så ett år på sjön som maskiningenjör 1965. Brasilien, 
Sydafrika och Kina var några av länderna han gick till. Kanske var det 
då han fick blodad tand att se sig om i världen.

Kompisgänget från Holmängen var duktiga skogsåkare. Både Arne, 
Lars Billengren och Pelle Svanberg körde upp sig till högsta klassen 
där man fick seniorlicens. De stöttade varandra och turades om att köra 
och vara kartläsare.

Att Arne sedan hamnade mer permanent i codriver-facket var mer en 
tillfällighet. Olle Dahl, duktig Saab-förare från Grästorp som tävlade 
med fabrikshjälp, skulle köra grekiska Acropolis-rallyt 1966. Han sak-
nade kartläsare och Arne fick en förfrågan.

Gissa om jag sa ja på direkten, framhåller Arne. Det var ju en dröm 
att få komma ut på ett internationellt storrally. I tävlingen låg vi dess-
utom bra till, men mot slutet körde vi in i en fårskock som rusade ut 
framför oss. Vi slog sönder kylaren och tvingades bryta.
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Paret Arne Hertz/Lars Billengren segrade överlägset i B-juniorklassen i Dalslands-
loppet 1958. Här vid kontrollen i Långbron, Dals Långed.

Men nu var kontakten etablerad med tävlingsavdelningen på Saab.  
Arne fick hoppa in som andreförare till Calle Orrenius, fortåkarelegan-
ten som alltid körde i kavaj och slips. Bl a åkte paret Monte Carlo-rallyt 
1968 och hela SM-serien i tillförlitlighet.

Andra Saab-förare som Arne lotsade var finske fabriksföraren Simo 
Lampinen (bl a seger i Scottish Rally 1969), Håkan Lindberg och Per 
Eklund.

-Med Per åkte jag i norska rallyt 1970. Då gjordes en av de värsta 
vurpor jag någonsin varit med om. Per satsade väl hårt i en böj. Vi rull-
lade och rullade och rullade. Bra att vi satt i en Saab   96:a med urstark 
kaross.

1971 fick Arne heltidskontrakt som codriver till Stig Blomqvist, 
”Mäster” kallad och en av Sveriges  i särklass mest framgångsrika ral-
lyförare. Stig och Arne gick från seger till seger i sin hårt trimmade 
Saab V4.  Totalvinnare i finska Jyväskylä och brittiska RAC, på första 
plats i Svenska Rallyt tre år i rad (1971, -72, -73) plus massor av segrar 
i SM-tävlingarna.
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Arne och Stig Blomqvist flyger mot totalsegern i finska Hanki Rally 1972. I början av 
70-talet var de praktiskt taget oslagbara i sin Saab V4.(Foto: Saab-ANA).

Här går det brett! Stig Blomqvist och Arne när de vann SM-tävlingen ”Värmland 
Runt” 1971. (Foto: Ingelbert Stenström).

-Jag kan bara konstatera, utan överdrift, att vi verkligen var uppe i 
smöret de här åren, ler Arne. Det kändes nästan som att vi vann allt vi 
ställde upp i.
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Redan före Saab-perioden hade Arne åkt en del med Ove ”Påven” 
Andersson. Paret vann bl a i Grekland och Österrike 1970 i en Renault 
Alpine. Nu i mitten av 1970-talet hade Ove Andersson fått japanska 
Toyota-koncernens uppgift att bygga upp Toyota-temets tävlingsavdel-
ning. Verksamheten förlades till Bryssel och dit kontrakterades Arne 
som vice management-chef. Ove knöt finske storföraren Hannu Mik-
kola till teamet och kartläsarstolen var vikt för Arne. Paret nådde en 
lång rad topplaceringar i VM-rallyn.

För Toyota var tävlingsverksamheten ett sätt att etablera sig i Europa 
med framgångsrika bilar. Rally blev ett bra sätt att visa upp märkets 
satsning på kvalitet, prestanda och säkerhet. Och visst, det har ju onek-
ligen gått bra för Toyota, idag världens största biltillverkare.

För Arne och Hannu skulle karriären snart ta en ny vändning. 1981 
skrevs rallyhistoria när tyska Audi gav sig in i sporten med sin ur-
Quattro. Fyrhjulsdrift och 2,1 liters turbomotor gjorde bilen till en sen-
sationell vinnare. Paret Mikkola/Hertz knöts till teamet där också fran-
syskan Michél Mouton, Stig Blomqvist och tyske Walter Röhrl ingick.

Med välskrivna noter kan man gena i dikena och tjäna några tiondelar. 
Hannu Mikkola och Arne i brittiska rallyt 1983 som de vann i sin Audi.
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Dramatik i grekiska Akropolisrallyt 1981. Vid ett tankuppehåll fattar Mikkolas Audi 
eld då bensin rinner över på det glödheta avgassystemet. Arne satt just då ensam i 
bilen men slänger sig ut, hoppar in på förarsidan och lyckas köra undan bilen. 
Kallt handlat, branden kunde släckas och paret fortsatte tävlingen.

Redan i debuten, Monte Carlo rallyt 1981, slog Mikkola/Hertz till; 
på den första, 10 kilometer långa och snötäckta specialsträckan, körde 
Mikkola förbi en Lancia Stratos som startat en minut före honom. Den 
körningen talar man fortfarande om i rallyhistoriska kretsar.

Detta blev upptakten till en ny era inom rallysporten. Mikkola/Hertz 
blev världsmästare i rally 1983. Året efter tog Stig Blomqvist hem ti-
teln. Audi Quattro vann sammanlagt 23 deltävlingar i rallyvärldsmäs-
terskapet och säkrade 4 VM-titlar. 
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I VM-tävlingen San Remo 1983 slår det eld i bilen på en fartsträcka. Hannu och Arne 
hinner stanna och kasta sig ur, men av Quattron blev det inte mycket kvar...

En ovanlig uppgift för kartläsaren. RAC-rallyt 1982, på en specialsträcka slår Mik-
kola bort vänster framhjul.  Arne hoppar ur och sätter sig på bakvagnen för att lätta 
upp Audin. På tre hjul tar de sig till sträckmålet, får nytt hjul och fortsätter tävlingen 
som slutade med totalseger. (Foto: Richrad Williams).
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Arne har tävlat många gånger i afrikanska Safari-rallyt. Bilden är från 1980 då paret 
Hertz (t.v.) och Mikkola kom tvåa i en Mercedes. (Foto: Camerapix, Nairobi).

Audi upphörde med rally 1987 och gick över till sportvagnsracing. 
Arne kom då återigen över till Toyota och åkte som kartläsare till flera 
olika förare, bl a Armin Schwarz, Tyskland och Yoshi Fujimoto, Japan. 
Arne gjorde sitt sista VM-löp 1999, då hade han just hunnit bli 60 år. 
Han kunde  summera deltagande i 135 (!)VM-rallyn, ett otal pallplat-
ser, inskriven i Guinness rekordbok med flest segrar i brittiska RAC-
rallyt och en gedigen prissamling hemma i villan i Trollhättan.

Om du väljer bland alla händelser under denna långa karriär, 
vad har varit roligast?

Jag sätter nog segern i afrikanska Safari-rallyt 1975 i topp. Jag 
åkte med Ove Andersson i en Peugeot 504. Vänersborgaren Inge 
Franzén och jag var nere en månad i förväg för att skriva noter                                                                                                                                            
på hela tävlingssträckan som var på drygt 400 mil. 504:an var visserli-
gen snabb men ingen rallyracer. Den var framför allt hållbar på de elän-
diga vägarna. Ove och jag tillhörde definitivt inte förhandsfavoriterna 
men mot alla odds kunde vi ta hem totalsegern i konkurrens med hela 
rallyeliten. Jag glömmer aldrig när vi körde upp på målrampen och 
segerglädjen där vid målet i Nairobi. 
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Arnes originalnoter från en specialsträcka i VM-rallyt i Nya Zeeland 1983. Noterna på 
bilden täcker knappt 2 km av sträckan. För ett VM-rally behövs flera hundra sidor som 
beskriver praktiskt taget varje meter av tävlingssträckorna.
Några av förkortningarna: flR (flat right) är en svag högerkruva där man åker fullt på 
högsta växeln. Siffrorna är antalet meter till nästa kurva. VSL (very slight left) är en 
vänsterkurva där man håller snäppet under fullfart. SR (slight right) och SL (slight 
left) är något tvärare höger- och vänsterkurva. VSR/B (very slight right over brow), 
dvs. en snabb höger över krön.

Största besvikelsen då?
Återigen ett löp med Ove Andersson, det var i Sydafrika 1979. Ove och 
jag ledde det långa rallyt hela tiden. Med mindre än en kilometer till 
mål skulle vi upp på en bergshöjd när motorn gav upp. Hade vi bara 
hunnit passera toppen hade vi nog kunnat rulla i mål. Det kändes väl-
digt kymigt. Och prispengarna flög all världens väg...

En codrivers viktigaste uppgift är ju att skriva noter och sedan 
mata föraren med vägangivelser under tävling. När började not-
skrivandet egentligen?

Det var redan på 1960-talet. Erik Carlsson och hans duktige kart-
läsare Torsten Åhman var lite av föregångare och noterna fick snabb 
spridning.
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Hur viktiga är de under en tävling?
Helt avgörande skulle jag vilja påstå. Med de höga farter som gäller 
på specialsträckorna måste föraren veta exakt hur nästa kurva ser ut, 
vad som händer bakom ett krön, vilka diken man kan gena i, hur djup 
en vattensamling är osv. Det är om inte annat en ren säkerhetsåtgärd. 
På ett VM-rally fyller man lätt ett helt kollegieblock där praktiskt taget 
varje meter på specialsträckorna finns angivna. Bilarna är utrustade 
med intercom och mikrofoner i hjälmarna, på Eriks tid fick man ropa 
högt till varandra...

Vad händer om du läser fel?
Då går det bokstavligt talat åt skogen! Dessbättre har jag aldrig råkat ut 
för ett sådant missöde.

Som kartläsare måste du ha järnkoll på tider?
Jo, det vore ju högst förargligt om du missar t ex för sen ankomst till 
en tidskontroll. Skulle det hända får du möjligen en chans till, inte mer. 
Sen är du ute ur leken. I VM-tävlingar är konkurrensen knivskarp. Bil-
fabriker och sponsorer satsar så enorma pengar så de har verkligen inte 
råd att förlora placeringar på grund av kartläsarens räknefel.

Du har också rykte om dig att vara smart, att utnyttja körti-
derna för att ”vänta ut” konkurrenter?
Det stämmer att vi ibland valde att låta medtävlare köra om oss på 
transportsträckorna. Jag minns ett snörally då vi gömde oss i skogen 
bredvid vägen, andra fick köra före för att ploga på nästa specialsträcka. 
Men, som sagt, du måste ju se till att inte komma för sent till starten 
på sträckan.

Mellan tummen och pekfingret, hur många tävlingsmil har du 
åkt i din dag?
Om jag gör ett snabbt överslag blir det ca. 100.000 mil.

25 gånger jorden runt!?
Ja, det låter ju förfärligt mycket, men så är det. Många VM-rallyn är 
långa och går över flera dagar.

Under alla dessa mil, i hiskliga farter, när har du blivit riktigt 
rädd?
Utan att låta tuff har jag faktiskt aldrig behövt bli rädd. Beror nog på 
att jag åkt med förare som varit så makalöst skickliga att de kan reda ut 
situationer som för en normal bilist skulle vara hopplösa.

Men nog har du väl hajat till nån gång?
Jo, det har väl hänt. Jag minns särskilt en gång i Elfenbenskusten i 
Afrika i mitten av 80-talet. Då kunde det gått riktigt illa. Jag åkte med 
Michél Mouton, rasande skicklig förare och faktiskt den enda kvinna 



63

som totalsegrat i VM-rallyn. Det var på träningen och notskrivandet 
inför det stora rallyt. Vi kom i god fart på en väg där det växte högt ele-
fantgräs på båda sidorna, det var som att köra i en tunnel. Direkt efter 
en kurva utan sikt, och inga varningsskyltar, korsar vi en järnvägsöver-
gång där ett tåg kommer rusande. Vi träffar loket på första hjulaxeln 
och av smällen kastas bilen bakåt av vägen. Hade vi varit bråkdelen 
av en sekund tidigare mot spåret hade tåget träffat oss rakt i sidan. Nu 
begränsades skadorna till en rejält tilltygad bil men Michél och jag var 
helskinnade. Strax efteråt kom Björn Waldegård och Juha Kankonen i 
några andra träningsbilar och undrade vad vi gjorde ute i bushen med 
en skrynklig bil. Tåget hade lyckats stanna efter nån kilometer och en 
uppjagad lokförare kom springande mot oss.

Har du aldrig skadat dig?
Nej, jag har varit lyckosam.

När tycker du inte om att åka bil?
Det kan jag svara på direkt. Det är t ex i samband med en tävling då en 
”privatperson” skall skjutsa mig och någon förare i ett ärende. Det kan 
vara en taxiförare, journalist eller sponsor som råkar känna igen oss 
som ”rallystjärnor” och vill visa sig på styva linan. Jag har haft några 
sådana upplevelser och då har jag sagt till att jag vill stiga av.

Vilken av alla de förare du åkt med rankar du som bäst?
Jag vill inte göra någon topplista, men det är tre förare jag vill hålla 
fram: Stig Blomqvist, Hannu Mikkola och Ove Andersson, alla tre gu-
dabenådade chaufförer. Lugna i bilen men samtidigt extremt reaktions-
snabba. Och, som sagt, slutar aldrig att styra i en kritisk situation även 
om det ser omöjligt ut.

Nu har du ju slutat med aktivt tävlande men är engagerad som 
organisatör av historiska rallyn?
Det är ett samarbete jag har med britten John Brown. Vi har bl a ordnat 
ett rally genom Sverige, Norge, Finland till Nordkap och ett annat i 
Sydostasien med start i Singapore och mål i Hongkong.

Och så kör du fortfarande lastbil?
Jag kör för ett åkeri, oftast med styckegods till olika europeiska länder. 
Det blir väl en tre - fyra resor i månaden. Att köra långtradare tröttnar 
jag nog aldrig på. I nästa vecka skall jag lasta köttbullar i Kristianstad 
som jag skall köra till Bristol i England.

Avslutningsvis, under alla dessa tävlingsår måste du ha varit 
med om många udda, märkliga, oväntade händelser. Nämn några!
Arne funderar ett tag och så börjar han berätta om en kuslig resa, dock 
inte i rallybil utan i ett flygplan.
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Åke Svanberg, född i Vänersborg 1943. 
(Junior  i ”Gamarnas” cykelcrosslag). 
Journalist inom radio, TV och tidningar. 
Informationschef SKF-koncernen.
Numera frilansande journalist och konsult i mass-
mediarelationer.

Vi körde ju i många länder och tävlingsprogrammet var späckat så 
det blev kolossalt mycket flygresande  kors och tvärs till träningar och 
tävlingar. Den här gången, det var i slutet av 70-talet, skulle Hannu 
Mikkola och jag till ett rally i Skottland. Vi åkte då för Toyota och 
teamet hade hyrt ett mindre privatplan för att vi skulle hinna i tid till 
tävlingen. Bilen hade redan fraktats till Aberdeen av teamet. Vi flög ut 
från London och hade hunnit halvvägs upp till Skottland när piloten 
fick problem med elförsörjningen ombord. Radion slogs ut och bräns-
lepumpen började krångla. Piloten behöll lugnet men insåg att han 
snabbt måste få ned planet. Han kunde orientera sig till en mindre flyg-
plats men då fungerade inte utfällningen av landningshjulen. Han lyck-
ades till slut rent mekaniskt veva ut noshjulet men bakre hjulparen satt 
fast. Han hann ropa att vi skulle hålla i oss ordentligt  och så satte han 
ned planet i en buklandning så gnistorna yrde. Vi tvärade ut i gräset och 
blev stående. ”Släng er ut fort”, skrek piloten. Han var givetvis rädd att 
det skulle börja brinna. Lyckligtvis slog det aldrig eld men planet var 
totalramponerat. Piloten lyckades förvånansvärt snabbt skaffa fram ett 
nytt plan och vi tog oss till tävlingen i tid.
En annan flygresa, men då med bil (!) gjorde vi i Kina. Jag är förmodli-
gen en av de ytterst få i världen som varit med om att flyga i bil genom 
kinesiska muren. Det var 1985, Hannu och jag åkte Audi Quattro i Ki-
nas första stora internationella rally som vi för övrigt vann. Slutmålet 
var just vid kinesiska muren i Badaling norr om Beijing. På ett krön 
i porten genom muren lättade Quattron över mållinjen till publikens 
jubel. Den målgången var nog en av de minnesrikaste jag varit med om.
Tack för pratstunden, Arne!
Tack själv. 
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Inledning.
Med Vänersborgs Segel Sällskap genom 100 år!
VSS har alltifrån bildandet varit en aktiv och framåt förening under 
större delen av dessa 100 åren. Detta är ett försök att dokumentera 
verksamheten och följa klubben framåtskidande på olika sätt. Det är 
intressant att följa den fantastiska båtutveckling som har skett, från ti-
diga segelbåtar av trä med väldigt begränsade utrymmen, tungarbeta-
de gaffelriggar med bomullssegel till nutidens plastbåtar med bekväma 
boutrymmen och lättarbetade riggar med rullbeslag till försegel och 
storsegel med mer eller mindre sofistikerade laminatdukar. Den största 
utvecklingen av segling som ungdomsidrott kom i början på 60-talet 
när jollarna, främst Optimist- och OK-jollen kom in i verksamheten.
Två saker som varit av stor betydelse för VSS verksamhet är dels när 
klubbhuset i Sikhall byggdes och klubbhuset på Sanden, samt den mål-
medvetna ungdomsverksamheten klubben bedrivit under nästan alla 
år. Att VSS tidigt varit en bra arrangör av större eller mindre arrang-
emang, allt ifrån VM-seglingar till våra egna träningsseglingar har 
framförallt bidragit till  en mycket god sammanhållning inom klubben 
där allt arbete sker ideellt. Materialet till denna dokumentation är dels 
hämtat ur äldre handskrivna protokollsböcker, programblad, tidnings-
artiklar (främst från ELA, numera TTELA med sin duktige båtfotograf 
Tommy Feldt, vår egen klubbtidning Vindögat), samt av medlemmar 
tagna bilder och nedtecknade referat.

Vänersborgs Segelsällskap 100 år



66

Halvord Lydell, en av intensivtagarna till att Vänerborgs SegelSällskap 
bildades

Utdrag ur Segelsällskapets protokoll 1909
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med Föreningen Väners-
borgs Båtbrygga och vid därpå följande konstituerande sammanträde 
med samtliga tecknade och genom annons kallade medlemmar i ett 
”Vänersborgs Segelsällskap” den 18 maj 1909.
§1
Protokoll fördt vid sammanträde den 15 Dec 1908 föredrags och för-
klarades justerat.
§2
Då hinder för herr E.G.Holm att fullgöra sitt uppdrag som revisor upp-
stått, meddelades det Herr B.A.Peterson på anmodan godhetsfullt in-
trädt i herr Holms ställe. På grund af den vid föregående sammanträde 
väckta frågan om föreningens upplösning och uppgående i ett ev.
Vänersborgs Segelsällskap samt och på grund af det betydande tillskott 
i kassan som erhållits genom den s.k. Vinterfesten nämligen åttahundra 
(800) kronor hade revisorerna godhetsfullt på undertecknads begäran 
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utsträckt tiden för granskningen så att revisionen omfattar tiden från 
den första januari 1908 intill den förste April 1909. Dessa åtgärder 
godkändes enhälligt.
§3
På revisorernas tillstyrkan beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 
förvaltningen av medlen intill den förste April 1909. Räkenskaperna 
utvisar detta datum att öfverskott af kronor etthundranittiofem och 75 
öre (195,75) Däraf kronor 194 innestående å sparbanks och resten kon-
tant i kassan.
§4
Vid därpå följande sammanträde med tecknade medlemmar blifvande 
Vänersborgs Segelsällskap valdes undertecknad att fortfarande föra 
ordet.
§5
Af kommittérade utarbetat förslag till stadgar för segelsällskapet före-
drogs och godkändes i hufvudsak. Beträffande styrelsen gjordes änd-
ring sålunda att representanter för sektionen för segling indrogs hvadan 
styrelsen skall bestå af sju personer och vara beslutsmessiga då fyra 
äro närvarande. Årsavgiften höjdes till tre kronor och för ständigt le-
damotsskap bestämdes en afgivt af 50 kronor. Äfven ständig ledamot 
deltager i lottningen om sällskapets utlottningsbåtar hvar emot heders-
ledamot ej åtnjuter denna förmån. Angående sällskapets standar gjor-
des den bestämmelsen, att dess storlek i vissa fall kunde få modifieras 
dock under strängt iakttagande af gifna propotioner. Modifikationerna
skola dock i hvarje fall bestämmas af styrelsen. Uti § 13 angående 
lösande af utlottningsbåt gjordes den ändringen att densamma skall 
lösas med etthundra kronor, med för öfrigt bibehållas bestämmelserna 
oförändrade. Till samma § skall emellertid fogas tillägg i full öfverens-
stämmelse med motsvarande hos Segelsällskapet Viken.
§6
Efter antagandet af ofvannämnda stadgar förklarade undertecknad med 
enhälligt medgifvande ”Föreningen Vänersborgs Båtbrygga” upplöst 
och att dess egendom med de onera, som vidlåtte densamma öfverläm-
nad åt Vänersborgs Segelsällskap.
§7
Företogs val af styrelse för året för Vänersborgs Segelsällskap.
Enhälligt med acklamation valdes herrar:
Borgmästaren Nils Linnell – ordf
Direktören Edw. Andersson – v.ordf.
Privatläraren Halvord Lydell – sekreterare
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Jernhandlare Georg Nyström – kassör
Bokbindaren Th. Ohlson – hamnkapten
Ingenjör F.Linreich – för motorbåtsafdelningen
Faktor A.Wennergren för roddafdelningen.
Registrator Eskil Ericsson – klubbmästare.
§8
I ordförandes frånvaro öfvertogs ledandet af förhandlingarna af vice.
ordf Direktör E.Andersson.
§9
Föreningen Vänersborgs Båtbryggas egendomar öfvertogs af segelsäll-
skapet i full öfverensstämmelse med §6 ofvan.
§10
Upplästes protokoll, fördt vid sammanträde den 12 Maj med en frivil-
lig kommitté för anskaffande af utlottningsbåt. Utlottningsbåten öfver-
togs af sällskapet jämte den sista kommittérade tillsvidare iklätt sig.
Så förekommit betygar
Vänersborg som ofvan
Halvord Lydell

 

En välkänd seglarbild i början av 1900-talet. Märk besättningens prydliga klädsel.
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Klubbhuset i Sikhall under uppförande 1952.

Seglarlegendarer och sikhallsvänner: Fr. v Olle Ekholm, Lars Larsson, Karl-Erik Johans-
son, ”Kalle Brottarn”, Karl-Erik Johansson, Gösta Eriksson, Sune ”Bagarn” Gustafsson, 
Gunnar ”Sylen” Erlandsson, Ingvar ”Storegus” Gustafsson och Hugo Johansson. 
Bakom kameran står Åke ”Untas” Eriksson. 

Klubbhusinvigningen i Sikhall
den 5 sep 1954
Invigningens början markerades av trenne kanonskott, det sista kl 
14:00. Ordf. i byggkommittén hissade därefter flaggan. Denna gick i 
topp under flaggsignalen blåst av två hornblåsare. Klubbhusmästaren 
bjöd till bords och då alla voro bänkade höll ordf. ett hälsningsanföran-
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de. Byggnadskommitténs ordförande tog vid och berättade om husets 
tillkomst samt överlämnade det till sällskapet. Invigningstalaren stads-
fullmäktiges ordförande herr Oskar Andersson höll ett anförande vari 
han berörde vår vackra insjö och dess vackra stränder samt förklarade 
huset för invigt. Därefter avåts thé supén. Under den därefter följande 
visningen yttrades många  berömmande och uppskattande ord av såväl 
inbjudna som av sällskapets medlemmar som för första gången såg hu-
set i färdigt skick. Alla var ense om att såväl byggnadskommittén som 
sällskapet i övrigt hade skilts från sin uppgift med heder.
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VSS drakarna Röde Orm och Piraja på väg i Göta älv till Marstrand för att delta i OS-
uttagningarna till Melbourne 1956.
På bilden syns till vänster Kalle ”Brottarn” Johansson och till höger Bosse ”Dala” 
Andersson. Bosse blev senare en stor bandyprofil med både landskamper och SM-guld.
Röde Orm med Åke Eriksson som rorsman var med och slogs in i det sista om en OS-
plats, men den togs av Slaghöken med Folke Bolin som rorsman och som senare tog 
guld i OS. Dom andra två drakarna från VSS som deltog i OS uttagningarna var Piraja 
med Hugo Johansson och Marie med Arne Glasell vid rodren.
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Den tjusiga 22an Flamingo från Vänersborgs SS som vann Skärgårdskryssar-
pokalen med dom första dacronseglen i Vänersborg.

Kappsegling med GKSS-ekor under seglarläger. Klubben ägde tre egna ekor, 602 och 
603 som byggdes på Munthers båtvarv utanför Trollhättan och bekostades genom lott-
försäljning och lån samt 110-an som klubben fick av Vänersborgs Motorbåtsklubb.
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 Lars Holm och Tom Andersson tar emot GKSS-ekan 110 av VMKs
Ordförande Erik Kruding 1961.

Strävsamma Ungdomledare i VSS på 60-talet som fick till en nytändning inom klubben
Fr.v. Gösta Johansson, Herbert Holm, Åke Eriksson Och K-E Johansson.1962.
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Arne Mårtensson tog hem ELA-kompassen för alltid.1967.

Dom gjorde det igen, blev SM-segrare i lag, opt. Johanna, Caroline och Martina.1996.
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Det kappseglades också, här Malin Vångfors 23360 närmast kameran.

Nya hedersmedlemmar i VSS, Jan Johansson (till vänster) och Lars-Erik Holm. 
Till höger klubbens ordförande Bo-Göran Karlsson som räknade in 130 personer på 
90-årsfesten. Foto: Tommy Feldth.
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Kim Carlsson SWE 99.

Kim Carlsson, 18 år seglade VM i Brest.
”Jag valde att inte segla Open Week eftersom att jag ville segla lite lätt 
hemma och förbereda mig själv mentalt. Min målsättning var att kom-
ma topp 10 och var därför tvungen att förbereda mig på det sättet som 
jag tyckte passade mig. Tack vare min goda planering och bra förbe-
redelser gick genomförandet av VM över mina förväntningar. Seglade 
på min högsta nivå och presterade där efter. Detta gjorde att jag slutade 
på en topplacering som nr 4 i världen, samma poäng som 3:an. Ett väl 
genomfört VM från min sida och är jättenöjd”.  
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Och här är VSS framtid.

I samband med Vänersborgs Segelsällskaps 100-årsfirande fick den 
mångårige medlemmen, tillika hedersmedlemmen, Jan Johansson, 
uppdraget att nedteckna Segelsällskapets historia.
Resultatet blev en mycket omfattande, detaljerad och väl dokumente-
rad berättelse om en av vår stads många och framgångsrika föreningar. 
Det blev ingen tryckt skrift utan en cd, den nya tidens hjälpmedel att 
bevara värdefull historia till glädje för både vår tid och framtida gene-
rationer. Vänersborgs Söners Gille har fått ta del av detta digra material 
och vi vill nu återge en del av innehållet, i första hand en bildkavalkad, 
som visar både kända och okända Vänersborgsseglare från början av 
förra sekelskiftet till våra dagar. Vi gratulerar Vänersborgs Segelsäll-
skap till de 100 framgångsrika åren och har på detta sätt önskat bjuda 
er läsare på ett axplock av härliga bilder från både land och vatten.
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Vänersborgs kyrka 2011

Foto: Carl-Viking Wahlin.

Foto: Carl-Viking Wahlin.
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ÅRSKRÖNIKA 2010

Som en gudomlig uppenbarelse! Så vacker var hon i Storkyrkan inför hela 
svenska folket och 100-tals miljoner beundrare i hela världen som tårögda 
bevittnade vigseln mellan kronprinsessan Viktoria och hennes prins Daniel. 
Det var väl bara bruden själv som möjligen kunde tävla i utstrålning och 
charm med vår egen Agnes när hon sjöng ”When You tell the world You´re 
mine” tillsammans med Björn Skifs. Låten gick direkt till allas hjärtan, men 
också direkt till 1:a platsen på Svensktoppen och vi gläds åt Blåsutflickans 
framgångar i världen och konstaterar att ”Sveriges mesta musikkommun” 
inte kan ha en bättre ambassadör. Hon är nu ”Agnes” med hela folket och 
fick musikförläggarnas pris ”Årets låt” för ”Release Me”. I modetidningen 
Elle utsågs hon till årets bäst klädda artist med klänning från Cavalli och 
smycken från gillebroder Bo Knutssons Antikaffär. Bättre reklampelare kan 
han knappast hitta. Det är lätt att förstå att hon också fick en framskjuten 
sjätte plats i omröstningen :”Årets drömkvinna”. En tävling som förresten 
vanns av prinsessan Madelene. Om Madelenes tumultartat uppbrutna 
förlovning med Jonas Bergstöm hade inverkan på placeringen är oklart, 
men nu är den drömkvinnan singel igen, så nu gäller för alla gillebröder 
som har söner i lämplig ålder att vässa charmen! Kanske sätta dom på kurs i 
Kärlek? En sådan kurs hölls i regi av studieförbundet Sensus här i Lilla Paris. 
Målet med kursen var att ge varje deltagande par djupare och livskraftigare 
relation. Något som verkligen behövs nu när antalet skilsmässor ökar för 
varje år. 40 000 svenska äktenskap löstes upp förra året, varav 206 bara i vår 
stad. Om Viktoria och Daniels sagobröllop var det mest lysande exempel på 
hur man ingår en parrelation, (Tänk bara på Daniels vackra tal till Viktoria 
och Viktorias tack till Svenska folket för att hon fick sin prins.), ja, då var 
väl Elin och Tiger Woods skilsmässa den mest skrämmande provkarta på 
hur man missbrukar ett kärlekslöfte.

Paradoxer såväl i världen som i vår ankdamm har upprört och häpnat 
det år som gått. ÖB för världens största krigsmakt, som för krig i flera 
länder och som ökade sin kärnvapenarsenal till 7 miljarder dollar årligen, 
fick fredspriset till Alfred Nobels minne! En högt uppsatt polischef med 
jämställdhet som specialintresse dömdes för grov våldtäkt och koppleri! 
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Och en styrelseledamot i LRF och SCAN avslöjades med missförhållanden 
av svåraste slaget på sin egen grisfarm! Hos oss har den internutnämnde 
näringslivschefen misslyckats så med sitt uppdrag som projektledare 
för Arena-bygget, att ekonomin gått helt över styr. Till råga på allt har 
kommunpolitikerna frusit betalningarna till företag som byggt Arenan, så 
att flera företag riskerar att gå omkull! Visst skäms man som Vänersborgare 
när sådant kablas ut i riksnyheterna!? När man sedan läser att Vänersborg 
har den dyraste kommunpolitiken i området så blir man fundersam.

Men det finns hopp. Personalklubben i Vänersborgs Kommun har utsetts 
till Årets Fritidsförening 2010. Det är Kommunanställdas Fritidsförbund, 
Korpen, SKTF och Kommunal som belönar konsulenterna Eva Lundkvist 
och Sofia Johansson för deras uppoffrande arbete för kommunanställdas 
friskvård. 

Vi har en världsnyhet vid residensbron! Ett semibevakat övergångsställe 
med blinkljus som startar när en fotgängare närmar sig. Tänk in i framtiden 
när man går tex. i New York som då fått såna här blinkljus.  Då kan man 
gå där i NewYork och och säga till promenerade New Yorkbor: ”De här 
ljusen blinkade för första gången i världen i hörnet vid det Palzowska huset 
i Lilla Paris!” Fast gärna på engelska då förstås.

Alla minns väl när Lars Blomgren lanserade idén om en kedja som 
skulle dra upp cyklister över Dalbobron? Ett `genidrag` kan man säga, 
men som aldrig, mig veterligt, kom i praktiskt bruk. Nu ska vi få spårbilar 
som är en innovation som våra framsynta kommuntjänstemän strider för. 
Utredningssekreterare och gillebroder Lars Rudström beskriver det som 
framtidens transportsystem. Det är förarlösa spårbilar som går i luften 
och kommer när man trycker på en knapp. Första etappen ska gå mellan 
Vargön och resecentrum. Det ska gå dubbelt så fort som med buss. ”Fan 
trot sa rellingen!”

Vintern blev historisk. Inte bara för att vi fick mest snö i hela landet och 
vår snöröjning blev 10 miljoner dyrare än budget. Nej, det värsta var att 
vinden gjorde så att drivor bildades på de mest olämpliga ställen. Gillebroder 
Rapp på Lottas fick hela det nya taket nertryckt av snön. En katastrof 
som en begåvad entreprenör omvandlar till några braskande rubriker i 
lokaltidningen så han kan sälja massor av snöskadade kylskåp. Värre var det 
för Marie Dahlin i Barn o Ungdomsnämnden som fick överta ansvaret för 
Arenan efter S Anders Larsson. När man ringde Marie en lördagsmorgon 
och berättade att taket rasat in på nya Arenan trodde hon nog att det var en 
mardröm. Tyvärr var detta ytterligare en högst obehaglig Arena-sanning och 
det spädde givetvis på eländet med hela Arenaprojektet. Som vänersborgare 
ska vi dock vara ytterst tacksamma att raset skedde när Arenan var tom!
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Vi har fått en katt bland hermelinerna. SD heter den. I ett enda slag 
har den nästlat sig in i hela det politiska etablissemanget. Vi trodde att vi 
skulle komma undan genom att låtsas att den inte fanns och vända ryggen 
till när den kom, men nu är den här, inröstad med våra äkta demokratiska 
spelregler. Nu duger det inte längre att blunda och hålla för öronen. När 
han är i båten får han ros iland, sa nån. Spänning i politiken blir det, 
men en obehaglig sådan. Möjligen är det dags för kloka kvinnor att stiga 
fram? I vårt kommunfullmäktige är det mest gubbar som tjatar. Av de 
tolv ledamöter som står längst i talarstolen är elva män. Kanske ”Årets 
Mentor” i Västra götaland, Monica Blakstvedt, kan coacha kvinnorna till 
detta. Förutom kommunalrådssekreterare och Huntingtonterapeut, är 
Monica näringslivscoach och med 30 år på kommunen vet hon ju hur en 
slipsten ska dras.

Förra årets ´snackis´ i lokalpressen var herrarna som visade sina håriga 
ben när de gick i shorts på stan. Årets ́ snackis´ har gällt vad för potatis man 
bör ha rätt till på stadens äldreboende. Gillebrodern tänker då kanske på de 
destillerade potatisarna som ibland har hamnat i onåd mellan paragraferna, 
men nu gäller det den färska potatisen. Något som tillsammans med sill och, 
för all del, den där raffinerade potatisen också, ter sig som en oumbärlighet 
på midsommarkalaset. Som väl är har Gillet infiltratörer på lämpliga poster. 
Socialnämndens ordförande, gillebroder Lennart Niklasson ryckte ut och 
deklarerade: ”Avsaknad av färskpotatis sommartid är ett fattigdomsbevis!” 
Så var den heta potatisen lagd till handlingarna.

Om våra åldringar fått för lite färskpotatis, så har de i alla fall fått 
tillräckligt med psykofarmaka. Vi leder ligan av kommuner där personer 
över 80 år får mer än tre psykofarmaka. Ett faktum som grundar sig på 
att man justerar medicineringen med ytterligare preparat i stället för att 
göra dyra utredningar. När vi läser att de blodsugande vägglössen Cimex 
Lecularius har ökat dramatiskt de senaste åren, så kan det nog vara gott att 
vara lite drogad nattetid när lössen anfaller.

Spikmattan, som blev årets julklapp, har fått ett vetenskapligt erkännande. 
Det kommer visserligen från Värmland, men det är en studie från Karlstads 
Universitet som visat att patienter med långvarigt smärttillstånd fått lindring 
av att ligga på spik. Som en gillebror sa: ”Undrar verkligen om spikar ger 
samma lindring som nubbar?” Ja, kunskapen om att vin är bra för hjärta 
och kärl har gillebröder levt efter sen länge, men att även kaffe kan ha en 
sådan effekt är nytt för i år. En grekisk studie bekräftar detta och skänker 
tröst åt måttlighetsdrickarna.

Nu är det väl snart ingen i Gillet som röker längre, men ny forskning 
visar att risk för demens ökar dramatiskt redan vid 10 cigaretter per dag. 
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Så det gäller att sluta medan man fortfarande kommer ihåg varför man 
inte ska röka.

Några gillebröder har varit synliga i pressen. Självaste Åldermannen 
har agerat miljöhjälte i Vattenfalls fjärrvärmereklam. Av leendet att döma 
kunde man tro att det gällde solenergi, men det kanske är arvodet som 
drar upp smilbanden?

Gillets egen kulturhjälte Peter Johansson har också figurerat förtåss. 
”En lycklig tid” heter Peters senaste bok om Afrikaresanden och zoologen 
Johan Fredrik Viktorin. Imponerande var han får sina storys ifrån. Det 
hade verkligen varit roligt att höra honom sommarprata. Det var ju nära i 
år. Peter har också gjort research om våra gatu- och vägnamn i stan. Tänk 
att bakom namnet ”Fru Elisabeths Promenad” döljer sig den första kvinnan 
i stadsfullmäktige, Elisabeth Anrep-Nordin. Hon satt för reformpartiet 
innan kvinnor ens hade rösträtt. Peter kryddade också allsångsgeneralen och 
gillebrodern Kent-Ove Melins populära allsång i Plantaget med berättelser 
kring föremål som han tagit med från museet. Det känns tryggt att ha Peter, 
särskilt sen vår legendariske hembygdsnestor S. Gunnar Peterson gjort sin 
sista stadsvandring. Gunnar lämnar fina minnen till oss alla och ovärderlig 
dokumentation om Vänersborg och alla spännande vänersborgare han hade 
sina kluriga anekdoter om.

Att Sveriges första Lucia kom från Koberg för 162 år sen och att fest 
och fylleri på Lucianatten var lika vanligt förr som nu kommer även det ur 
Peters rika kunskapsbank. Det är väl knappast Luciornas dryckesvanor som 
gjort att tjejer numera dricker mer än killar, men detta faktum skrämmer 
drogsamordnare Tina Gillberg. Alkoläsken är sannolikt en lurig inkörsport 
till flickornas alkoholberoende. Annars har svenskens alkoholkonsumtion 
minskat de senaste åren. Hos oss kan det delvis vara orsakat av att det lokala 
systembolaget plötsligt fick låsa dörren en dag. ”Stäng pga datavirus” stod 
det på glasdörren och kunderna fick moloket lunka hem med oförrättat 
ärende. Gillet har tillsatt en enmansutredning i ärendet bestående av 
gillebroder Göran Boman, som ju har tillgång till viktig information i sin 
egenskap av marknadschef på systembolaget.

Att blåsa på sjön är nytt för i år när alkoholreglerna blivit lika stränga 
på sjön som på land. Att ingen ännu åkt fast på Vänern är nog mest ett 
uttryck för bristande bevakning än att ”skepparn inte fick sin OP när 
skutan låg där i bleket.”

Förre krönikören Lind förvånar genom att inte ge ut någon bok till jul 
i år. I stället har dottern Emma imponerat med ett teatermanus som givit 
henne en plats bland de sex bästa teatermanusförfattarna i Västsverige. 
När Emmas make Marcus Lind dessutom utsågs till årets diabetesläkare 
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behöver Håkan inte oroa sig för familjeframgångarna.
Årets musikstipendium ur Elis Ullmans minnesfond tilldelades Björn 

Bjerknes-Jacobsen, trumpet och Daniel Johansson, orgel. Vid konserten 
i kyrkan visade stipendiaterna att de är ytterst värdiga pristagare. 
Kyrkan genomgår en omfattande renovering och kan inte hysa Gillets 
eget musikarrangemang på några år. Kanske man kan ha detta trevliga 
evenemang på Café Mic? Fast då blir det i konkurrens med en annan typ 
av musik. Nyligen hade Mic en konsert där Umeåbandet AC4 spelade 
tillsammans med Trollhättepunkarna Pipedown och Moderatjävel.

Melodifestivalen 2011 kan få ett speciellt Vänersborgsintresse. 
Gillebrodern och Björnligedirigenten Björn Hård af Segerstad´s son Anton 
har producerat ett bidrag som fått plats i tävlingen. Dessutom är gruppen 
”Little Miss Trouble” som består av Vänersborgarna Malin Isberg och Linus 
Lindberg, med bland de sista bidragen som slåss om de två platser som 
röstas fram på webben.

Bandyframgångarna som ska komma med träningsmöjligheterna i 
den nya Arenan låter vänta på sig. IFK räddade sig kvar i den högsta 
divisionen via kvalspel! Det hade ju varit droppen om man åkt ur just 
i år. Risken hade väl då varit att man skyllt på de nya tandskydden som 
klubbens bandytandläkare försett spelarna med. Åkte ur gjorde emellertid 
bandylegendaren Anders Uhlin vars tävlings- och tränarepok i IFK 
torde vara förseglad. Lite tragiskt kan man tycka, för visst minns många 
gillebröder den härliga stämning som uppstod när vi skanderade: ”Isen 
ligger blank o fin. Uhlin, Uhlin, Uhlin!”

Lite udda idrottsframgångar har vi dock att glädjas åt. Wänershofs-
cyklisten Marcus Hansson blev europamästare i downhillcykling och Sonny 
Östlund blev svensk mästare i luftgevär. Fjärde raka SM-guldet blev det 
för våra rugbyjuniorer och precisionsorienteraren Micael Johansson fick 
ett EM-silver. För andra året i rad föll IFK:s j-20 lag i finalen mot Edsbyn, 
men Robin Lundqvist och Christoffer Fagerström, som är viktiga kuggar i 
juniorlaget fick i stället glädja sig åt att bli världsmästare i p-19-landslaget. 
Tillväxten är god i IFK. En annan imponerande Vänersborgsjunior är 
Mikael Ekvall som tog hem JSM på 5000 meter löpning och gillets egen 
Evert Holmqvist tog SM-brons i veterantennis tillsammans med Dan 
Löfving och Elving Molin.

Efter dessa idrottsbragder måste jag påminna om årets solskenshistoria 
som också var något utav en bragd. Kattungen som slängdes ifrån 
Dalbobron en onsdagskväll i somras. Plumset och kattens skrik gjorde att 
hela bilbingon på Sanden kom av sig. Två rådiga bilbingokvinnor kastade 
sig i hamnkanalen och undsatte den arma varelsen, men stollen som kastade 
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i den lilla missen fick man inte tag i. Tur var väl det, för det är ju bara 
katter som har nio liv.

”Äntligen!”…har ju blivit ett klassiskt yttrande vid prisutdelningar och 
det var väl vad åldermannen och miljöhjälten Göran Ahlin tänkte när han 
fick beskedet att Vänersborgs Söners Gille fått kommunens kulturpris 
2010 efter 105 år av träget arbete för stadens bästa. Tack kulturnämnden!

Efter 48 år med sportprylar från Malmbergs till Sportringen lägger 
gillebroder Sonny Gustafsson av som handlare. Hans kloka, lågmälda råd 
har skänkt trygghet åt månget skidköp. Wänerlöf, eller Wäderlöf, som han 
borde heta, lämnar sin post i riksdagen och Gillet funderar på att inrätta 
en post som gillesiare för både väder o politik.

Gillebröderna Ljung o Larsson utveklar vår hotellnäring i Lilla Paris. 
Ingemar har köpt Strand och Alvar har byggt Arena Hotell som delvis 
består av de gamla sjuksköterskebostäderna i kvarteret Katten. Ett namn 
som klingar behagligt spännande för oss som gick på friarstråt på sextiotalet.

Utsläppsrätt är det modärna begrepp som ska få ordning på den globala 
uppvärmningen. Christina Olsén-Lundh, gillebroder Poul´s dotter, har 
lagt fram en uppmärksammad avhandling i detta ämne vid Göteborgs 
Universitet. Ett lokalt miljöprojekt med utsläppsassociation blir klart i april 
då 10 000 ton svingödsel ska omvandlas till biogas i Brålanda. Det är väl 
långsökt att tro att sabotagen mot toaletterna på Birger Sjöberggymnasiet 
hade med utsläppsrätt att göra, men faktum är att 6000 kr i belöning utgavs 
för att hitta pyromanen som satt eld på skolans bekvämlighetsinrättningar.

En miljard av världens befolkning följde dramat i Chile då 33 gruvarbetare 
räddades efter 10 veckor i underjorden. Inte ens månpromenaden 1969 
hade så stor publik. Känsloyttringarna var sydamerikanskt tårdrypande och 
världen imponerades av ingenjörskonsten som delvis kom från Göteborg. Så 
många tårar fälldes väl inte, fast mer blod och svett när borrmaskinen Åsa 
efter 17 år äntligen fullbordade det första hålet genom Hallandsåsen. Två år 
ska det ta att göra det andra hålet med det två hundra meter långa borret. 
Det är andra borr än de som ska surra på Köpmangränd i Systembolagets 
gamla lokaler som nu äntligen fylls med verksamhet när tandvårdskliniken 
Smile flyttar in där. Som en av Sveriges första kliniker etablerar de sig i 
affärsläge med implantatspecialister och med ny teknik som kan avslöja 
benskörhet via dataanalys av tandröntgen.

Ja, den medicinska forskning gör betydelsefulla framsteg. Fyra miljoner 
människor hade aldrig fått se dagens ljus om de inte blivit provrörsbefruktade 
med den teknik Robert G Edwards fick årets Nobelpris i medicin för. Från 
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tiden före såväl invitrofertilisering, som tekniken heter, som alla moderna 
metoder för barnbegänsning utspelar sig följande dialog. Det är bonden Per 
Bengtsson i Åsaka som kommer till den nye prästen på pastorsexpeditionen 
för att anmäla att hans hustru nedkommit med deras nionde barn. 
-”Det var allt många barn det.” sa prästen. 
-”Ja, men bror min har elva.”
-”Det var det värsta”,sa prästen. ”Med samma hustru?”
-”Nä, snälle goe pastorn. Vi har allt var sin.”

Vänersborg
Allhelgonaafton 2010
Lars Salonen
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Minnesord

Under tiden juni 2010 – juni 2011 har 22 Gillebröder för alltid lämnat 
oss. Vi lyser frid över deras minne.

Byrådirektören Sven-Axel Frändegård var född den 19 april 1922 
och avled den 22 juni 2010.
Efter studentexamen i Vänersborg 1942 genomgick Frändegård 
handelsutbildning hos Filip Holmqvist i Göteborg. Efter 
utbildningen arbetade Frändegård vid Vägförvaltningen i 
Vänersborg 1944-46 och vid Vägförvaltningen i Jönköping 
åren 1946-54. Han fick därefter tjänst vid Länsstyrelsens 
Civilförsvarssektion i Jönköping. År 1971 överflyttades han till 
Länsstyrelsens Administrativa enhet, en tjänst han upprätthöll 
till 1987.
Sven-Axel Frändegårds stora fritidsintressen var djur, natur, 
jakt och fiske samt antikviteter. Under ett flertal år var han 
kursledare för Studiefrämjandets jägarcirklar och provledare 
för jägarexamen. Frändegård var även ordförande i Försvarets 
Motorklubb FMK Jönköpingsavdelningen och erhöll för sina 
insattser Motorklubbens guldmedalj. Somrarna tillbringades  vid 
sommarstugan i Ulvesund.
Inträdde i Gillet 1967.

Kontoristen Erling Bergström var född den 29 augusti 1933  
och avled den 1 juli 2010.
Efter genomgångna gymnasiestudier i ekonomi avlade Berg-
ström examen i kiropraktik. En av sina första anställningar 
hade Bergström vid SAAB i Trollhättan. Under senare år hade 
han tjänst som kontorist vid Mäklarhuset i Vänersborg. Som 
cirkelledare vid Studiefrämjandet höll han ett stort antal kurser 
för jägarexamen. Färdigheterna i kiropraktik omsattes aldrig till 
yrkeslivet.
Erling Bergströms stora fritidsintressen var sport-skytte och 
jakt. Han var även anlitad av länsstyrelsen som värderingsman 
av vapen.
Inträdde i Gillet 1996.
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Ekonomichefen Göran Löfquist var född 7 mars 1938 och avled 
19 juli 2010.
Efter avslutade studier var Löfquist anställd som ekonom först 
på Forsaströms Kraft AB och därefter på Facit AB, båda i 
Åtvidaberg. 1968 kom han till Vargön och Vargöns bruk. Efter 
delningen av Vargöns bruk fortsatte han sin tjänst på Airco 
Alloys (smältverket). 1987 övertog han tillsammans med tre 
kollegor företaget och drev det fram till 2007 under namnet 
Vargön Alloys AB.
Inträdde i Gillet 2003.

Skogsmästaren Sten Bruun var född den 23 april 1930 och avled 
den 9 augusti 2010.
Efter avlagd realexamen i Alingsås 1946, utbildningar på 
Hvilans lantbruksskola i Boarp, lantmästarkurs i Alnarp och 
skogsmästarskolan i Skinnskatteberg 1959 kom och han så 
småningom till Vänersborg där han bl.a. var utbildare inom LRF 
och ombudsman i LRF Norra Älvsborg. Han var verksam inom 
en rad föreningar, bl.a. ordförande i Centerns Gestadavdelning, 
ordförande/sekreterare i det litterära Per-Olof Ekströmsällskapet 
och medlem i Rotary. 
Sin fritid ägnade Sten Bruun bl.a. åt släktforskning och 
studiecirklar. Sten Bruun erhöll LRF:s silvernål 1986
Inträdde i Gillet 2005.

Avdelningschefen Bertil Westerberg var född den 22 juni 1917 
och avled den 8 augusti 2010.
Bertil Westerberg avlade realexamen 1935. Efter olika 
praktikanställningar samt tekniska studier började han en 
anställning på laboratoriet vid Oljeslageriet i Mölndal. Under 
tiden 1959-1972 bodde familjen i Finland där Westerberg var 
fabrikschef vid ett dotterbolag till Nordsjö Färg. Han slutade sin 
yrkesbana som avdelningschef vid Nordsjö.
Familjen hade ett stort naturintresse och tillbringade många 
somrar på campingplatser runt om i Sverige. Westerberg var 
medlem i Odd Fellow och Frimurarlogen. 
Inträdde i Gillet 1976.
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Klinikföreståndaren Gunnar Edvardsson var född den 11 
november 1916 och avled den 16 augusti 2010.
Efter folkskolan genomgick Edvardsson diverse sjukvårds-
utbildningar och fick 1937 anställning som mentalskötare vid 
Ryhovs mentalsjukhus i Jönköping. Året därpå fick han tjänst 
vid Restads sjukhus där han tjänstgjorde som skötare, senare 
överskötare och periodvis som klinikföreståndare.
Edvardsson hade ett flertal förtroendeuppdrag i bl.a. Polis-
nämnden, Kyrkonämnden, Drätselkammaren, Vänersborgs  
Bågskytteklubb och ABF. 
Gunnar Edvardssons stora fritidsintressen var bågskytte, jakt, 
fiske och han var under 50 år aktiv körsångare. Flerårig medlem 
i Sällskapet Par Bricole.
Inträdde i Gillet 1971.

Verkstadschefen Arne Andersson var född i Vänersborg den 21 
januari 1923 och avled den 23 augusti 2010.
Arne Andersson ägnade sitt yrkesliv åt bilbranschen, där han 
började redan 1938 hos A Joh Larssons Maskinaffär för att så 
småningom övergå till volvorepresentanten AB G Höij, där han 
blev verkstadschef. Han innehade samma befattning hos de nya 
ägarna Wejrots Bil AB.
En speciell händelse i hans yrkesliv var när han tillsammans med 
sina verkmästare erhöll Motormännens utmärkelse: ”Vänliga 
verkmästares klubb”. Han ägnade fritiden delvis åt en del uppdrag 
bl a för Arbetsledarnas sommarstugeförening i Bäsingebol och 
Gamla Mariero Pojkar. Hans största fritidsintresse var dock 
sommarstugan, där han tillbringade all ledig tid.
Inträdde i Gillet 1980.

Bagaren och konditorn Egon Christensen var född den 28 oktober 
1923 i Danmark och avled den 29 september 2010.
1938-42 utbildades han vid Bageri og Conditori Fagskole i 
Odense.
Tillsammans med hustrun Ella drev han Wienerbageriet i 
Vänersborg fram till början av 90-talet.
Efter pensionen delade han tiden mellan Odd Fellow och Onsjö 
Golfklubb
Inträdde i Gillet 2005.
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Verkstadsarbetaren Berne Andersson var född den 8 oktober 
1944 och avled den 12 oktober 2010.
Efter genomgången elektrikerutbildning fick Andersson tjänst 
vid Torrmjölksfabriken på Lilla Vassbotten. Han övergick efter 
några år till det närbelägna Korp och Söner (KS-verken). Efter 
det att detta företag upphört började Berne Andersson vid 
Vargöns Mekaniska Verkstad där han en tid var delägare. På 
senare år arbetade han en kortare tid för Vänersborgs kommun 
på Kultur- och Fritidskontoret.
Berne Anderssons överskuggande fritidsintresse var fotografering 
och mörkrumsarbete. Under en lång följd av år fäste han många 
vänersborgare, miljöer och händelser på bild. De gånger man såg 
Berne Andersson på stadens gator utan att han bar sin kamera 
över axeln var få. 
Inträdde i Gillet 1997.

Kaptenen John Eriksson född den 21 april 1929 i Vänersborg 
och avled den 16 oktober 2010. 
Efter avslutad folkskola anställdes han som musikelev vid I 17 i 
Uddevalla 1943.  Karriären fortsatte som musikunderbefäl vid I 
15 i Borås 1945, musikunderofficer vid F17 i Norrköping 1957 
och musikkapten vid P4 i Skövde 1962-88. Under tjänstgöringen 
utbildades John vid Musikkonservatoriet i Göteborg och 
Försvarets skolor. Ett flertal orkestrar och musikskolor i 
Skaraborg tog Johns tjänster i anspråk under åren i Skövde.
När man i Vänersborg 2003 högtidlighöll minnet av regementets 
nedläggning gjorde John stora insatser i det lyckade arrange-
manget.
Inträdde i Gillet 1998.

Legitimerade optikern Lars-Göran Roslind var född den 11 april 
1946 och avled den 1 november 2010.
Lars-Göran Roslind utbildade sig till optiker och följde i faderns 
fotspår. Han var delägare i Roslinds Optik tillsamman med sin 
bror. Fram till 1985 drevs verksamheten i Vänerborg då den 
flyttades till Mellerud. 
Roslinds stora fritidsintresse vara att spela golf. Han var medlem 
i Vänersborgs Par Bricole.
Inträdde i Gillet 1958.
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Försäljningschefen Börje Nilsson var född den 9 augusti 1946 
och avled den 8 november 2010.
Efter skolgång i hemstaden och vidareutbildning på Folkhögskolan 
i Färgelanda flyttade han  1969 till Göteborg. Han arbetade på 
Lillhagens sjukhus och utbildade sig till mentalskötare. I början 
av 70-talet flyttade Börje Nilsson till Kungsbacka och gifte sig 
samma år. Han började 1977 på det tyska läkemedelsbolaget  
Beiersdorfs svenska representation . Han gick i pension 2008 
och var de sista 15 åren i företaget försäljningschef  för Sverige.
Fritiden ägnade han familjen, golf och resor, gärna i Sydeuropa.
Inträdde i Gillet 2000.

Försäljningschefen Georg Melin född den 7 maj 1922 och avled 
den 17 november 2010.
Efter avslutad skolgång i födelsestaden Vänersborg genomgick 
Melin handelsutbildning. En följande militärutbildning omfattade 
Plutonchefskola vid I15 i Borås samt Officersutbildning vid 
Karlberg i Stockholm. De militära utbildningarna till trots valde 
Melin en civil yrkesbana som bl.a. försäljningschef vid Kirudds 
Konfektions AB, AB Jönsson & Claesson, Kaiser Byggelement 
AB samt Vänerns Marin Service AB.
Bland fritidsintressena kunde Georg Melin räkna förenings-
engagemang i KFUM:s Scoutkår, Röda Korset, I15 Borås Kamrat-
förening, Frimurarlogen Räta Vinkeln samt Pensionärsföreningen 
Lilla Paris.
Inträdde i Gillet 1970.

Köpmannen Lennart Raner var född den 15 november 1919 och 
avled den 8 december 2010.
Efter avslutade läroverksstudier var Raner en tid anställd vid 
Vänersborgs Systemaktiebolag. År 1944 övertog han Väners-
borgs läderaffär på Kungsgatan, en rörelse som senare flyttade 
till Värmlandsbankens hus på Edsgatan. Raner ägde även 
hyresfastighet på Kronogatan 1. På 1970-talet köpte Raner en 
fastighet i Uddevalla dit han flyttade och verkade som köpman 
under ett flertal år.
Raners stora intresse var ornitologi där han hade stor sakkunskap 
om traktens fågelfauna. Genom sina kunskaper kom han 
även att genomföra etiketteringsarbeten på den afrikanska 
fågelsamlingen vid Vänersborgs museum samt aktivt verka för 
museets förvärvande av Paul Rosenius omfattande ornitologiska 
bildsamling.Lennart Raner var medlem av Frimurarorden i dryga 
60 år där han var flitigt sedd på loger och sammankomster.

                                     Inträdde i Gillet 1953.
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Distriktschefen Lennart Noaksson var född i Vänersborg den 2 
april 1929 och avled den 18 december 2010.
Lennart Noaksson började sin yrkesbana på Lastbilscentralen 
i Färgelanda 1945 och fortsatte sedan via bl a Wulf & Co 
AB, Vänersborg för att så småningom efter att ha genomgått 
en allsidig försäkringsutbildning arbeta som distriktschef på 
Skandia, Länsförsäkringar och Försäkringsbolaget Wasa. Han 
gick i pension 1991 och vistades då under många år i Frankrike.
Lennart Noaksson var medlem i såväl Rotary som Vänersborgs 
Par Bricole.
Inträdde i Gillet 2002.

Verkstadsmontören Stig Bryngelson var född 5 juni 1927 och 
avled 27 februari 2011. 
Efter genomgången folkskola kom Bryngelson att arbeta på Teli 
i Vänersborg under 38 år. 
Bryngelsons stora intresse var sång och han deltog aktivt i såväl 
Sjung-Sjung som ABF-kören.
Inträdde i Gillet 1991.

Raymond Werner var född den 8 oktober 1937 och avled den 
11 mars 2011. 
Efter realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna läroverk 
började han arbeta på Televerket (Telia) i hemstaden. Teli 
var en av Vänersborgs största industrier med som mest 900 
anställda. Raymond Werner genomgick Televerkets verkstads-
skola i Nynäshamn och sedermera Trollhättans Högre Tek-
niska läroverk. Raymond Werner var verksam vid Teli till 
dess nedläggning 1993 och övergick därefter till en tjänst på 
AMU i Vänersborgs kommun. Werner var under större delen 
av sitt liv politiskt engagerad och satt med i skolstyrelsen, 
fastighetsnämnden och kommunfullmäktige i många år. Han 
var även facklig företrädare i Statsanställdas förbund samt 
Seko. På sin fritid lade han ner mycket arbete i Vänersborgs 
Roddklubb, bl. a. som ordförande och fick vara med om många 
framgångar för klubbens roddare. Han belönades för sina insatser 
både med Vänersborgs Roddklubbs och även Västergötlands 
Roddförbunds förtjänsttecken.
Inträdde i Gillet 2005.
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Konstnären Gustaf Olsson var född den 30 april 1918 och avled 
den 20 mars 2011.
Gustaf Olsson, född i Osby, började sin yrkesbana inom 
sadelmakeriyrket där han erhöll mästarbrev 1948. Under ett 
antal år drev han med sin bror egen rörelse inom hantverket 
med verksamhet i Grästorp. Olsson flyttade till Vänersborg 
1954. Hans konstnärliga talang bidrog till att han omskolade 
sig till teckningslärare. Efter kortare tjänster i Laxå och 
Trollhättan återkom han till Vänersborg där han verkade vid 
Huvudnässkolan fram till sin pensionering.
Gustaf Olssons stora intresse var hans konstnärskap inom 
bildkonst där han gärna målade landskap och porträtt i olja. 
Han grundade föreningen Några Målare i Vänersborg 1977 och 
arrangerade ett stort antal utställningar med sina verk på flera 
orter i Västsverige. Han var även en flitig cirkelledare i måleri 
och konsthistoria. För sina konstnärliga insatser erhöll Gustaf 
Olsson Vänersborgs kommuns Kulturpris 1989.
Inträdde i Gillet 1972. 

Byrådirektören Lennart Johansson var född den 3 februari 1942  
och avled den 3 april 2011.
Efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i 
Vänersborg började Lennart Johansson sin vidare utbildning 
på Handelshögskolan i Göteborg. Han avlade en pol mag. 
examen och fick därefter sin första tjänst på Lantbruksförbundet 
i Göteborg.
1970 fick han en tjänst på Länsstyrelsen i Vänersborg och 
övergick senare till Skattemyndigheten i Vänersborg och 
tjänstgjorde där fram till sin pensionering 2007.
Lennart Johansson var mycket idrottsintresserad och 
spelade under ungdomsåren både fotboll och bandy i olika 
Vänersborgsklubbar.
Inträdde i Gillet 1982.

Lars Olsson var född i Vänersborg den 11 juni 1935 och avled 
den 18 april 2011.
Efter avslutad skolgång började Lars Olsson sin första anställning 
på Teli i Vänersborg. Efter några år tog han anställning hos 
Erlandsson Rörfirma och gick därifrån till rörverkstaden i 
Vänersborgs kommun. Lars Olsson blev kommunen trogen 
hela sitt yrkesverksamma liv.   Från början av 80-talet fram till 
sin pensionering år 2000 arbetade Lars Olsson på Vattenverket.
Lars Olsson bodde under många år i Timmervik, norr om 
Vänersborg och där fick han utlopp för sitt stora fritidsintresse 
för växter, skog och natur. Några år efter pensioneringen flyttade 
Lars Olsson tillbaka till hemstaden Vänersborg.
Inträdde i Gillet 1975.
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ner.

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

(Anita Halldén)

Lantbrukaren Per-Olof Westerberg var född den 22 november 
1923 och avled den 21 april 2011.
Per-Olof Westerberg, född som bondson på Lockereds gård, 
genomgick lantbruksutbildningar vid Svalöv och Ultuna. 
Efter studier arbetade han en tid på Steninge slott vid Sigtuna, 
Bjertorp slott, Wappa säteri vid Enköping och Trestena vid 
Hornborgasjön.
Westerberg kom senare att, med sin familj, skaffa en egen 
mindre gård i Lane Ryr. Trots hårt atbete blev inkomsterna 
blygsamma. I början av 1960-talet fick han arbete som 
tankbilschaufför i Uddevalla, något han fortsatte med fram till 
pensioneringen.
Westerberg var medlem i Frimurarlogen Räta Vinkeln i 
Vänersborg under dryga 30 år. Med sviktande hörsel avtog 
emellertid hans aktiva deltagande de sista åren. Det stora 
intresset för att läsa behöll Per-Olof Westerberg däremot in i 
det sista. 
Inträdde i Gillet 1977. 

Köpmannen och musikern Rolf Gillberg var född den 9 januari 
1939 och avled den 29 april 2011. 
Efter genomgångna studier vid handelsgymnasium började 
Gillberg som föreståndare för en musikaffär på Sundsgatan. Han 
övertog så småningom affären som då blev Gillbergs Musik. Han 
drev rörelsen fram till 1994. Gillbergs liv präglades verkligen 
av musik. Han ägnade stor del av sin fritid åt att spela trumpet i 
olika dansband så som Lill Åkes, Frank Levins, Johnny Öhrbergs 
och Tommy Lindströms orkestrar. 
Vid sidan av firman och dansbandsmusiken gjorde Gillberg sig 
känd bland alla kungliga gäster i samband med älgjakterna, där 
han som s k förstespelare var med och blåste in och blåste av 
jakten. Gillberg var också aktiv i Par Bricole och dess orkester.
Inträdde i Gillet 1977.
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 RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg ................................................ 1931 99
 RUSSBERG, MIKAEL, Civ. ingenjör, Vallentuna ........................................... 1969 04
 RYBERG, EVERT, Lagerchef, Helsingborg ..................................................... 1940 90
 RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg ........................................... 1932 90
 RYDING,SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1940 04
* RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Uppsala .................................. 1910 84
 RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1952  99
* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .......................................... 1945 50
 SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05
* SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
 SALONEN, ARVID, Studerande, Malmö ......................................................... 1980 87
 SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
 SALONEN, EMIL, Stockholm ......................................................................... 1977 87
* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, bisittare i styrelsen .................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Vänersborg .................................................................... 1987 89
* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ...................................................... 1933 76
 SANDAHL, FOLKE, P, Överstelöjtnant, Vänersborg ...................................... 1929 99
 SANDÉN, BJÖRN, Vänersborg........................................................................ 1932 09
 SANDSTRÖM, GERHARD, Officer, Tun ........................................................ 1970 80
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg ..................... 1936 05
 SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1936 92
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg .................................................................. 1947 02
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet ...................................................... 1924 74
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 01
 SJÖDAHL, PER, Vargön .................................................................................. 1955 06
 SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg .......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg .......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ....................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
 SJÖSTRAND, OSKAR, Vänersborg ................................................................ 1973 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ......................................................... 1930 77
 SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖSTRÖM, STAFFAN, Vänersborg ............................................................... 1954 10
* SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg ....................................................................... 1932 76
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Vänersborg .................................................... 1937 08
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Vänersborg ................................... 1945 99
* SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ................................................................ 1953 83
 SKOOGH, ANDREAS, avkt. redov. kons. i FAR,Karlstad ............................... 1979 95
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 SKOOGH, EIVIND, Vänersborg ...................................................................... 1947 08
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2007) ........................................ 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Auktoriserad redovisningskonsult, Karlstad ............... 1952 95
** SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SKOOGH, MARCUS, Karlstad ........................................................................ 1983 95
* SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............................. 1927 62
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKE, BENGT  OLOF, Vänersborg .............................................................. 1946 03
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ......................................................................... 1939 98
* STALFORS, TOMAS, Vänersborg ................................................................... 1948 83
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
 STEINER, ERIK, Vänersborg .......................................................................... 1979 10
 STENSON, MORGAN, Uddevalla ................................................................... 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg ................................................... 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg .............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
* STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ......................................... 1915 81
 STJÄRNERED, BERTIL, Vänersborg .............................................................. 1940 10
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STORM, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1962 11
 STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg ...................................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg ............................... 1946 01
 STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
* STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .............................................. 1921 75
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
* STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile ..................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04 
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ................................................ 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
 STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg ....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ............................................................ 1934 84
 SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .............................................. 1931 91
 SUNDBERG, NIKLAS, Konsult, Vänersborg ................................................. 1966 04
 SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg ..................................................... 1956 98
 SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ................................ 1927 94
* SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg .................................................................. 1963 04
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg .................................. 1938 79
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ........................................... 1924 84
 SVANBERG, HENRIK, Vänersborg, ledamot beredningsnämnden ................ 1966 84
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* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................. 1958 05
 SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .................................................... 1957 94
* SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ............................................ 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ........................................... 1924 93
 SVENSSON, CHRISTER, Vänersborg ............................................................ 1943 90
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg ............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................. 1951 08  
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ................................................ 1950 76
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg .............................................................. 1952 80
 SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem ......................................... 1972 72
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ......................................... 1966 04
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ...................................................................... 1950 05
 SÄVBLOM, DAG, Stockholm ......................................................................... 1963 07
* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ........................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda ..................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ........................................................................ 1951 04
 SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg, 
 innehavare av Gillets medalj (2005) ................................................................. 1916 91
* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Vänersborg ................................................................................ 1952 95
 TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
** THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (1990) ........................................ 1939 50
 THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSÉN, ROBERT, Vänersborg ................................................................... 1939 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda....................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil.......................................................................... 1952 01
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda ....................................... 1935 79
 THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg ........................................... 1938 01
 THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ........................................ 1960 10
** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................................................ 1925 51
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg .............................................................. 1921 98
 TORNBERG, LARS, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2010)  ........ 1934 02
 TORSTENSSON, ROLF, Vänersborg ............................................................... 1937 09
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 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01   
* TUFVESSON, ALLAN, Karlstad ..................................................................... 1922 83
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1942 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................. 1935 04
* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg............................................................... 1950 98
 ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Onsala ............................................................ 1941 69
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg ................................................... 1949 80
 WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
* WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ............................................. 1942 85
** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg, 
 hederledamot, innehavare av Gillets medalj (1989) .......................................... 1932 51
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg  .......................... 1947 98
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
 WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ..................................................... 1964 92
* WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ....................................................... 1930 82
 WALLTIN, HÅKAN, Personalledare, Vänersborg ........................................... 1968 01
 WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön ................................................... 1937 90
 WANNERUD, LARS, Vänersborg.................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Vänersborg .......................................................................... 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
 WEGRAEUS, BJÖRN, Lund ........................................................................... 1969 82
* WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund ..................................................... 1940 83
* WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg ................................................................ 1965 82
** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Sköndal .................................................... 1916 42
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Vänersborg ........................................................ 1960 73
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg........................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
 WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö ............................................................... 1966 80
 WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg ................................................................... 1937 05
 WERNER, CLAES, Maskinist, Vargön ............................................................ 1945 09
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Steninge .............................................................. 1952 77
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ................................................. 1944 84
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg, 
 ledamot beredningsnämnden ............................................................................ 1950 80

www.vanersborgssonersgille.se



120

* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Strängnäs .................................. 1943 01
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ............................... 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan......................................................... 1928 53
 ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, gilleskrivare  ..... 1945 88
 ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ............................................................ 1943 01
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
* ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................................................. 1930 75
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............................................. 1923 61
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg ............................................................... 1944 95
 ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg ........................................... 1974 10
* ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ............ 1924 85
 ÖBERG, JOHANNES, Studerande, Vargön ..................................................... 1992 11
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
 ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
 ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg ................................................... 1941 05
* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ........................................ 1920 74
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Antal medlemmar: 1003
  * Berättigade till 25-årstecknet   Gillets Plusgironummer är 32 93 19-8        
** Berättigade till 50-årstecknet   

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

 Vänersborgs Söners Gille
 Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
 462 61 Vänersborg

 epost: hagborg@tele2.se
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Styrelseberättelse 2010

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse verksamhetsåret 2010, Gillets 105:e.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 20 april 2010 med 
ett åttiotal deltagare. 

Efter sedvanliga förhandlingar lämnades scenen över till Mats 
Blomgren, infödd vänersborgare och skådespelare. Denne berättade om 
möten med kända skådespelare, händelser bakom kulisserna och gav 
underbara smakprov på sin talang genom monologer och gestaltningar 
av teaterroller från aktuella uppsättningar. 

Högtidsstämman den 5 november 2010 var speciell såtillvida att 
Gillet firade sitt 105-årsjubileum. Innan den formella delen tog vid 
överlämnades ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor till Vargöns 
Bandyklubb, representerad av dess ordförande Mikael Jansson. 
Ytterligare uppvaktningar vidtogs under mötet då Gillets medalj 
utdelades till Kenneth Arvidsson, för mångåriga insatser för att skapa 
nöje och underhållning för kommuninvånarna och till Lars Tornberg, 
för sitt arbete med att visa och bevara familjens rika skatt av bilder 
och filmer från Vänersborg. Vid stämman skedde ett byte av Förste 
Åldermän, då Peter Johansson ersatte Göran Ahlin, vilken avböjt att 
bli återvald. Göran Ahlin avtackades med blommor och paket samt en 
stark och varm applåd.  

Fyra medlemmar, Uno Arwidsson, Mattias Grönberg, Sven Gunnar 
Roslind och Gösta Larsson var berättigade till tecken för 50- åriga 
medlemskap. Berättigade till tecken för 25-åriga medlemskap var Leif 
Dahlgren, Bengt Flink, Per Axel Karlsson, Urban Kärvling, Anders 
Patriksson, Håkan Salander, Ingemar Tviksta, Fredrik Wegraeus, Mats 
Dahllöf, Lennart Hasslung, Sven Karlsson, Stig Arne Lång, Henrik 
Patriksson, Staffan Strive, Björn Wahlin, Henrik Wennerberg, Lennart 
Ericsson, Karl Ingvar Ivarsson, Karl Gerard Korse, Bertil Mossberg, 
Magnus Patriksson, Per Arne Engström, Torkel Wahlin, Anders Ahlin, 
Wilhelm Ängermark och Pär Anders Hesselholdt.  Tecknen tilldelades 
de nio gillebröder som hade möjlighet att närvara. 

Vid jubileer är som traditionen bjuder, även damerna inbjudna att 
delta i de efterföljande festligheterna. Med god mat och till dans till 
Vänersborgs Storband var det inte underligt att Quality Hotel denna 
kväll var utsålt. Under middagen redovisade Lars Salonen Årskrönikan 
på sedvanligt inspirerande sätt.  
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Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans Minnesfond anordnas 
årligen av Gillet i Vänersborgs kyrka. Konserten och utdelningen denna 
gång fick anstå emedan kyrkan var stängd för ombyggnad.

Gillet har under året arbetat med att undersöka möjligheterna att 
komplettera våra informationstavlor med modern informationsteknik. 
Turister och olika besökare skulle på så sätt kunna få en fylligare 
presentation. Tyvärr går utvecklingen snabbare än styrelsen hinner fatta 
beslut så frågan är så att säga en stående punkt på dagordningen. Ett 
annat ärende som engagerat styrelsen under 2010 är Vassbottenboken. 
En publikation som skall spegla tillkomsten och utvecklingen av 
Vassbottenområdets industrier under olika decennier. Målsättningen är 
att boken skall ligga klar till våren 2011. Ytterligare ärenden avseende 
bidrag till böcker, utrustning och aktiviteter är fortfarande föremål för 
styrelsens bedömningar. 

Gillet har alltsedan tillkomsten ideellt ivrat för stadens väl och 
försköning. Som ett erkännande för detta arbete tilldelades Gillet 
Vänerborgs kommuns kulturpris 2010. Vid en högtidlig ceremoni i 
Kulturhuset  mottog åldermännen med stolthet detta pris.

Inför julen har Gillets  julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De 
ges till personer som särskilt bör tackas eller som behöver en särskild 
uppmuntran inför julen. 

Den 25 augusti genomfördes Gillemästerskapet i golf. 19 bröder 
deltog i det allt annat än vackra vädret och segrare denna gång, liksom 
2008 blev Anders Lundberg.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. 
Styrelse, beredningsnämnd, veterankommitté och tillsatta arbetsgrupper 
har dessutom samlats för att bereda olika frågor samt sköta hus och 
trädgård vid gillets lokaler. Gillets årsskrift har utkommit med sin 79:e 
årgång.

Styrelsen har under året bestått av Göran Ahlin, Förste ålderman, 
Peter Johansson, Andre ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, Eric 
Lundborg, Gillevärd, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Håkan Lind 
och Lars Salonen, Bisittare

Vänersborg i april 2011

Göran Ahlin Peter Johansson   Eric Lundborg  Håkan Lind

Göran Hagborg Christer Zetterberg   Lars Salonen
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Årsbokslut 2010
Kostnader
Kostn årsskrift .............................81 300:-
Annonsintäkter ......................................../.  -26 500:-
Nettokostnad årsskrift .................54 800:-
Lokalkostnader ............................27 988:-
Telefon, porto ..............................13 529:-
Sammanträdeskostnader ...............6 507:-
Uppvaktningar .............................12 634:-
Annonsering ..................................2 513:-
Övriga kostnader .........................13 708:-
Kostnader Jubileum .....................19 516:-
Skatter ...........................................6 494:-
Årets överskott ............................11 297:-

Summa ......................................168 986:-

Balansräkning 2010 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro .................. 96 399:-
Fonder....................................... 843 812:-
Övriga fordringar ......................... 1 000:-
Inventarier .................................. 45 000:-

 986 211:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ...........................20 304:-
Eget kapital Fonder ...................584 907:-
Eget kapital Gillet .....................369 703:-

Årets överskott ........................... 11 297:-

 986 211:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 141 750:-
Ränteintäkter Gillet ........................... 16:-
Ränteintäkter Fonder .................. 27 220:-

Summa ..................................... 168 986:-
 ----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2010, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 2 mars 2011 

Kent Lång   Lars Berg
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2011

 Styrelse

JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat. 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
LIND, HÅKAN,  Jur.kand, Bisittare 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Ersättare 2008
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011

 Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
LUNDBORG, ERIC, Köpman
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
BERG, LARS, Affärsutvecklingschef 
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör 
PRINS, EDDIE, Frisör

 Årsskriftnämnd

ANDRE ÅLDERMANNEN
LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar 
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932.

Genom att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya 
medlemmar genom att fylla i formuläret och sända det via e-post direkt 
till Gillet. 

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: hagborg@
tele2.se eller genom ett telefonsamtal till Göran Hagborg 0521-17705 
eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Göran Hagborg, 
Öxneredsvägen 117 B, 462 61 Vänersborg.    
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Köpmansgatan 6, Vänersborg • 0771-22 44 88 

vanersborg.3049@nordea.se • www.nordea.se

Contract AB

Stig Persson
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 71 12 25, Fax 71 12 36

www.vanersborgssonersgille.se

SP

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –
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Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

  

Skyttegatan 12, Vänersborg
0521-657 00 
Butik 0521-657 00

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37
• SAMGLAS

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229
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0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Lövvägen 4
Vargön

Telefon
0521-22 07 00

ALMHAGES

VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS

I VÄSTRA GÖTALAND

Kungsgatan 7
Vänersborg

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg

0521-668 30
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–En riktig bank
Edsgatan 27, Box 116, 462 22 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

   ur     guld     vänersborg••

– Vänersborg AB –
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Det museihistoriska museet –

Telefon:0521-600 62, 26 41 00
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

Verkstad och Kontor
Regementsgatan 36
Postadress Box 256

462 23 VÄNERSBORG

Telefon 0521-620 20
MBS nr 0047-406 25

MOBIL 010-237 27 73, 237 39 17

www.brandtbil.se
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Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB

0521-65 999

SVARVARGATAN 4, VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

Sundsgatan 25 – Vänersborg

0521 - 128 00

Lundins
Sundsgatan 21, Vänersborg

Tel. 105 43
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Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

www.vanersborgssonersgille.se

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Edsgatan 23
Tel 0521-71 18 88
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GILLEMÄSTERSKAP I GOLF 2011 
Onsdagen den 24 augusti gick årets golftävling av stapeln ute på Onsjö. 
Låt oss avverka detta med vädret omgående. Vädret var hyggligt – Joe 
Ericsson meddelade att han hade framme paraply vid ett tillfälle. Det 
kan ha varit så att han i sitt nervösa tillstånd skulle ta fram drivern 
men tog fel. 22 gillebröder deltog i tävlingen och som vanligt förekom 
många glada skratt och många ”tjänare det var länge sedan”. Tävlingen 
genomfördes utan att några allt för komplicerade regeltolkningar fick 
tillgripas. Deltagarna var genomgående positiva, trots att man ibland 
inte spelmässigt riktigt nådde upp till dom egna förväntningarna. 
Göran Hagborg färdades runt i en golfbil och gjorde sitt till för att 
muntra upp stämningen, vilket uppenbarligen lyckades. 

Bland deltagarna fanns inte mindre än 6 ”gamla” mästare. Dagens seg-
rare stod just att finna bland dessa, nämligen Bo Olsson, som vi gratu-
lerar till dom 36 poängen. Bra jobbat!

Toppskiktet presterade över lag fina resultat och fick följande utseende:

1. Bo Olsson                 36 poäng
2. Roger Lundberg 36
3. Anders Lundberg 35 (otur med putten på 18?)

4. Ivan Odhammar 34

En glad segrare med det eftertraktade vandringspriset.

5. Lennart Johansson 33
6. Yngve Gustavsson 32
7. Arne Ljungströmer   32
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Gillebroder

Vi vill ha ett foto av Dig !
                 

Om Du inte redan tidigare skickat in ett foto
ber vi Dig göra det nu.
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Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2012
Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi
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Duellen i Lockerudsskogen
Av 

Morgan Ahlberg

En morgon i maj 1816 skjuts friherren och kaptenen Gustaf von Köhler 
till döds i en skogsglänta utanför Vänersborg. Han blir den siste i Sverige 
som avlider i en duell. Mannen som sköt var Zacharias Sabelfelt, 
adelsman och kapten vid samma regemente.

Att duellera var olagligt 1816 och under den följande sommaren kom 
de inblandade att ställas inför krigsrätt. Denna berättelse är ett försök 
att rekonstruera duellen utifrån de vittnesmål som finns återgivna i 
protokollen från rättegången. Citat och återgiven dialog är ordagrant 
hämtade från protokollen, utan ändringar i språkbruk och stavning.

Genom åren har det spekulerats om bakgrunden till duellen. Som 
vi kommer att se av berättelsen handlade det om konkurrens om 
befordringar inom den svenska krigsmakten.

Efter kriget mot Ryssland några år tidigare var den svenska statskassan 
tom. Dessutom hade Finland förlorats och behovet av officerare 
krympt. Denna situation gav upphov till en skarp konkurrens om lediga 
officerstjänster.

Konkurrensen gav i sin tur upphov till en svart marknad där rika 
adelsmän kunde köpa sig lediga officerstjänster, eller se till att de fick 
dem genom kontakter och svågerpolitik. Även om det inte kom fram 
några sådana bevis under krigsrätten tycks sådana befordringar ha 
förekommit även på Västgöta-Dals regemente i Vänersborg.

Men 1816 hade en grupp förbigångna officerare svurit sig samman 
för att stoppa officerare utifrån från att komma till regementet och gå 
förbi dem i turordningen till lediga officerstjänster. Metoden bestod av 
att försöka skrämma bort dessa officerare genom att utmana dem på 
duell om de inte gav sig av frivilligt.

Den 24-årige kaptenen och friherren Gustaf von Köhler passar väl 
in på beskrivningen av de män som på ett eller annat sätt skaffat sig 
företräde till lediga officerstjänster. Han var högadlig och kom från en rik 
och inflytelserik familj. Hans far var jurist och under en period ledamot 
av Högsta domstolen i Stockholm.
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Sent på kvällen, den 27 maj 1816, anländer han till Vänersborg, 
tillsammans med sin betjänt Carl Hall. Han har nyligen utnämnts till 
kapten vid Västgöta-Dals regemente och är nu på väg till sitt första 
befälsmöte. Väl inne i staden tar han in hos handelsman Lundin, som 
även driver ett gästgiveri och har rum för uthyrning.

Tidigt morgonen därpå, tisdagen den 28:e maj, stiger han upp och 
klär på sig sin uniform från förra tjänstgöringen i Skåne, vid Konungens 
eget värvade regemente. Han går ut från handelsman Lundins gård och 
promenerar till torget där regementets officerare samlats till exercis.

Under excercisen samtalar Gustaf von Köhler med sin överordnade, 
regementets chef, överste Fredrik Gyllenram. Vi vet inte vilken 
sinnesstämning von Köhler var i när han anlände till staden, men troligen 
gör samtalet med Gyllenram, eller någon som han möter på torget, honom 
dyster. Han förstår nu att det inte kommer att bli så lätt att bli accepterad 
vid regementet som han trott. Kanske får han redan nu besked om att 
det finns en grupp som bestämt sig för att få bort honom.

När han återvänder till handelsman Lundins gård efter excercisen 
iakttas han av en av Lundins pigor, Johanna Jansson. Hon ser att von 
Köhler är ”mycket ledsam och orolig” och frågar honom vad oron beror 
på men får inget svar.

Senare under förmiddagen får von Köhler besök av tre officerare på 
sitt rum hos Lundin. Johanna Jansson, som blir vittne till besöket, känner 
inte igen någon av besökarna men iakttar att de diskuterar något med von 
Köhler ”i mycken hetta”. Hon hör tillräckligt av samtalet för att förstå 
att det handlar om att besökarna vill att von Köhler ska avgå frivilligt 
från sin befattning, något som han, enligt Janssons vittnesmål, vägrar.

 von Köhler: Det gör jag icke, emedan Kongl. Maj:t i Nåder meddelat mig  
 Fullmakt, hwarföre jag rest hit, för att intaga min beställning.

 Besökare: Kron-Prinsen har således gjort Er en wälgerning som skänkt Er hit,  
 efter  som Baron icke kan blifwa stilla wid något Regemente trots att han 

 gjort  försök vid flera.

Besökarens insinuation om att von Köhler fått sitt uppdrag på orätt 
sätt var naturligtvis en förolämpning, liksom kommentaren att von 
Köhler inte lyckats så bra vid sina tidigare placeringar. Att förolämpa 
en annan officer och adelsman var ett av de vanligaste sätten att utmana 
till duell. Besökarna var, enligt Jansson, tydliga på den punkten; Om 
von Köhler inte avgick frivilligt, uppmanades han att ställa upp på en 
duell dagen efter.
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Efter att ha blivit förolämpad, uppmanad att ge upp en tjänst han 
inte ville ge upp, och dessutom mer eller mindre bokstavligen blivit 
utmanad på duell, hade von Köhler inte många alternativ. För en officer 
och adelsman gick det inte att vägra duellera om han ville ha kvar heder 
och ära.

Enligt Jansson övergår sällskapet därför till att diskutera praktiska 
saker, som plats för duellen. Tre platser diskuteras, bland annat 
”Billarden” och ”här hos herr Lundin”. Slutligen tycks de ha bestämt 
sig för en glänta i Lockerrudsskogen strax väster om staden.

Besökarna frågar även von Köhler om han vill duellera med värja 
eller pistol, eftersom seden gav den utmanade rätten att välja vapen. 
Gustaf von Köhler svarar då att ”det är det samma”.

Efter det hemlighetsfulla mötet går von Köhler till fru Brinks 
Spisqwarter för att äta en bit mat. Fru Brink drev inte bara matservering 
utan hade även rum för uthyrning samt en salong för umgänge på 
kvällarna. Här samlades ofta officerare från regementet på sin lediga tid.

På vägen till eller från fru Brink passar von Köhler på att besöka en 
annan officer vid regementet, kapten Leonard Uggla. Han är en av de 
officerare som innehar en viss officersgrad men bara har tjänst och lön 
som motsvarar en lägre grad, i hans fall som löjtnant. Detta förfarande 
är vanligt vid den här tiden och en följd av situationen med ett överflöd 
av officerare, allt för få officerstjänster och en tom statskassa.

Vilket ärende von Köhler har hos Uggla framgår inte. Kanske är han 
en av de tre officerare som uppvaktat von Köhler timmarna innan, och 
att von Köhler behöver klargöra något. Leonard Uggla är förtegen och 
otydlig om detta möte när han senare utfrågas av krigsrätten.

På eftermiddagen återupptas excercisen och den pågår åtminstone 
till klockan fyra. Det är rimligt att anta att von Köhler deltar i den och 
att han i så fall återkommer till sitt rum hos handelsman Lundin någon 
gång under sen eftermiddag. Strax därefter får han återigen besök av 
två eller tre officerare. En av dem är nyss nämnda Leonard Uggla. Den 
andre är en kapten vid namn Reuter, som i likhet med Uggla verkar ha 
tjänst och lön under sin officersgrad. Om det finns en tredje man med 
på besöket, vittnesmålen går i sär, så förblir hans identitet okänd.

Det är heller inte klart vad samtalet rör sig om vid denna sammankomst. 
Leonard Uggla tog initiativet till besöket, men kan inte inför krigsrätten 
uppge någon orsak. Enligt honom samtalade de under besöket om 
”en och annan likgiltig sak” men inte alls om ”något som angick den 
sedemera inträffade Duellen”.

Lite senare på eftermiddagen får von Köhler återigen besök av tre 
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officerare. Betjänten Carl Hall är närvarande när de tre männen dyker 
upp, men blir uppmanad att lämna rummet. Han hör alltså inte samtalet 
men utgår från att det handlar om duellen. Anledningen är att von Köhler 
direkt efter att männen gått frågar Hall om han vet var doktor Winkler 
bor. Vid en duell är det förstås praktiskt, och inte alls ovanligt, att en 
läkare finns närvarande eller i beredskap.

Dessutom är doktor Winkler en bekant till von Köhler. I förhören 
efter duellen uppger Winkler att han träffat von Köhler hos handelsman 
Lundin. De hade samtalat om det faktum att von Köhler nu var placerad 
på Västgöta-Dals regemente varpå von Köhler hade tagit Winkler avsides 
och frågat honom hur tidigt på morgonen han steg upp. Winkler hade 
då svarat att det gör han vanligen mellan klockan sex och sju. Då hade 
von Köhler sagt ”Det är godt att jag wet det”.

Efter mötet med doktor Winkler går von Köhler till sängs, men 
får strax återigen besök, troligen mellan klockan tio och halv elva på 
kvällen. Det är en korpral från regementet som kommer med order 
om att von Köhler ska inställa sig hos överstelöjtnant Magnus Haij. 
Överstelöjtnanten var den näst högste officeren på regementet, efter 
överste Gyllenram.

Vad som sägs under detta samtal är inte klarlagt. Ett vittnesmål påstår 
att Haij uppmanat von Köhler att ”slåss”, något som Haij tillbakavisar 
med att detta måste ”säkert wara missförstått af wittnet, emedan ett 
sådant samtal mig och afledne Baron Köhler emellan aldrig förefallit”. 
Vem detta vittne var redovisas aldrig, men det är inte otroligt att det 
är en andrahandsuppgift från Hall, det vill säga att von Köhler vid sin 
återkomst till rummet hos handelsman Lundin återgett vad Haij sa.

Besöket hos Haij varar inte länge. Redan efter en halvtimme är von 
Köhler tillbaka på sitt rum och lägger sig återigen för att sova. Men någon 
vidare nattsömn får han inte. En kort stund senare kommer adjutant Tolf 
Stenberg på besök. Då är klockan ungefär elva på kvällen.

Som adjutant ingår Stenberg i regementets stab och har till uppgift att 
biträda de högre officerarna där. Själv har han löjtnants grad men med 
en furirs indelning, det vill säga en lön under sin befattning. Till skillnad 
från flera andra inblandade i duellen är Stenberg inte av adlig börd. 
Han beskrivs av senare levnadstecknare som en ”mycket orolig natur”. 
Samma år som duellen i Lockerudsskogen, troligen tidigare på året, har 
han själv duellerat med en löjtnant från Värmlands fältjägarregemente 
i Karlstad.

Även denna sena kväll ger Stenberg prov på sin oroliga natur. Han 
känner uppenbarligen inte till vilket rum von Köhler bor i utan beordrar 
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i ”en häftigt befallande ton” en av Lundins pigor, Anna Sahlberg, att 
visa honom till von Köhlers rum. Men Anna Sahlberg hinner inte mer 
än beskriva vägen innan Stenberg går iväg och börjar bulta på dörren 
till von Köhlers rum.

Gustaf von Köhler, som precis lyckats somna, vaknar och skickar 
återigen ut sin betjänt. Men Stenbergs uppträdande väcker denna gång 
nyfikenheten hos både Anna Sahlberg och pigan Johanna Jansson. De 
båda smyger därför in i ett tomt rum intill von Köhlers varifrån de lyssnar 
på samtalet i smyg.

Pigornas och Stenbergs version av vad som sägs går isär. Enligt 
pigorna gör Stenberg flera yttranden som tydligt gör honom medskyldig 
till duellen. Stenberg själv förnekar detta och menar att han med sitt 
besök endast hade för avsikt att återknyta en gammal bekantskap, 
eftersom han känt von Köhler ”alt sedan han gick i Skara Schola”. Enligt 
honom kunde han inte alls ana att de båda vid detta återseende skulle 
hamna i ”ett så alfwarsamt samtal” som de gjorde.

Efter att Stenberg klivit in i von Köhlers rum påminner han honom 
”efter manlig hälsning och tillkännagifwande af mitt namn, att wi före 
sett hwarandra.” Enligt Stenberg drar sig då von Köhler detta till minnes 
och förklarar ”sitt nöje deröfwer, att han här träffade en Person, med 
hwilken han åtminstone icke war obekant”.

Därefter fortsätter von Köhler att förklara varför han anlänt till 
regementet och uttrycker sin förhoppning om att, åtminstone på sikt, 
bli accepterad.

 von Köhler: ”Jag har hitkommit under Herrarrnes Möte, för att göra bekantskap  
 med mine nya Camrater, och ehuru jag wet att jag i början ej har att wänta det  
 wänligaste bemötande, emedan emplacement alltid är mindre behagligt, tror jag  
 dock  att detta förgår med tiden, att Kongl. Maj:t har i Nåder placerat mig, äro 

 wi skyldige att anse såsom berättigad till denna Myndighet och utan knot   
 underkasta oss den samma.”

Stenberg svarar då att det von Köhler säger otvivelaktigt är sant, men 
han påpekar att von Köhler kommit till Vänersborg som en ”bemedlad 
man” och sålunda inte är i behov ”af Reveneue af en Indelning”. Stenberg 
undrar följaktligen om inte von Köhler är beredd att avstå ”ett möjeligen 
inträffande Accord” till en mindre bemedlad, ”då flere af Regementets 
gamle Officerare, åtminstone i 6 år, genom täta placeringar ej warit i 
tillfälle att accordera, utan måst tjena med liten Lön, hwilken försatt 
dem i nödwändighet att göra skulder, som i närwarande tider äro swåra 
att betala.”
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 von Köhler: hwad är Herr Lieutenantens påstående?
 Stenberg: Mitt påstående är att Herr Baron cederar.
 von Köhler: Jag cederar aldrig – Det wore sårande för min Heder.
 Stenberg: Jag tror inte det – efter min tanka skulle det twärtom wara en   

 tillfridsställelse, att weta sig hafwa bidragit till en och annan Camrats 
 upkomst, när endast Lönen, men icke Touren är i fråga, hälst då man äger den  

 förmögenhet att Cession ej werkar på Cassan.”

Köhler håller då med om att man kan se saken på två sätt, men att han 
har bestämt sig.

von Köhler: Förr än jag cederar, förr slåss jag.
Stenberg: Ja, då måste Herr Baronen slåss i morgon klockan 5. 
von Köhler: ”Nej icke förr än kl. 6.

Enligt Sahlberg tycks Stenberg vara nöjd med det svaret. 

Dessutom hör de båda pigorna von Köhler fråga Stenberg till råds.

 von Köhler: ”Hwad skulle Lieutenanten göra, om han wore i mitt ställe?”
 Stenberg: ”Jag medgifwer det, det är alt swårt, men det kan icke hjelpas, ty  

 främmande Officerare har kommit så ofta till wårt Regemente, så det är en 
 ren föresats af oss alla Officerare, att inga främmande Officerare mer får komma  

 in wid detta Regemente, och i händelse det inträffar, blifwer genast Duell.

Pigan Sahlberg berättar i sitt vittnesmål att Stenberg ska ha sagt att 
det vid regementet fanns ”trenne [3] fattige kamrater som behöfde den 
tjensten, och wore utan lön”.

På fråga från krigsrätten säger Stenberg att han inte fått någons 
uppdrag att försöka få von Köhler att avstå från någon av sina rättigheter. 
Enligt Stenberg är det von Köhler själv som tar upp ämnet och ger 
Stenberg tillfälle att reflektera över det. Stenberg själv påstår att han 
inte känner till några ”sammansättningar” inom officerskåren mot von 
Köhler.

Stenberg bestrider Anna Sahlbergs vittnesmål om att han ska ha känt 
till planerna på en duell. Sahlberg å sin sida säger att hon känner Stenberg 
ganska väl och att hon på sin ed kan intyga att det inte var någon mer i 
rummet förutom Stenberg och von Köhler och att det var Stenberg och 
ingen annan som talade.

Nästa morgon stiger Gustaf von Köhler upp någon gång mellan 
kvart i fyra och kvart i fem på morgonen. Han har då fått som mest 
fem timmars sömn. Även på andra håll är människor tidigt uppe. Strax 



9

före klockan fem på morgonen väcks löjtnant Liedberg i sin bostad av 
kapten Sabelfelt. Liedberg äger häst och vagn och brukar låna ut dem 
till behövande officerare. Detta är även Sabelfelts ärende, och Liedberg 
ger genast sin betjänt Roos order att göra i ordning vagnen och, enligt 
Sabelfelts önskemål, köra fram den till apotekare Forsshalls hus ”deri 
Herr Lieutenanten bodde”.

Även regementsläkaren Jacob Rudolphi får besök tidigt på morgonen. 
Klockan halv sex ”innan jag ännu hunnit påkläda mig” får han besök av 
löjtnant Karl Björkman. Enligt Rudolphi konsulterar Björkman honom 
om ett sår på sin fot. Sedan blir Björkman plötsligt illamående. När 
Rudolphi förklarar att han inte har ”några tjenliga medikamenter hemma” 
föreslår Björkman att Rudolphi ska följa med honom till apoteket, vilket 
han också gör.

Troligen får även kapten Lars Sundén besök tidigt på morgonen. 
Sundén hade utsetts till att vara von Köhlers sekundant. Under 
rättegången vill Sundén inte uppge vem som besökte honom, och skyller 
på att han inte kommer ihåg, men han uppger att det var ett bud som 
uppmanade honom att besöka von Köhler.

Även Sabelfelts sekundant, Lilljestjerna, uppger att han fick ett bud 
på morgonen, om att inställa sig hos kapten Sabelfelt. Även Lilljestjerna 
drabbas under rättegången av minnesförlust och kommer inte ihåg vem 
budbäraren var.

Det finns förstås goda skäl att tvivla på historierna om budbärarna. 
Eftersom detaljerna kring duellen uppenbarligen bestämdes dagen innan 
behövdes det knappast några budbärare för att få sekundanterna och 
läkaren på plats. Om man däremot vill ge intryck under rättegången 
av att inte ha varit delaktig i planeringen, vilket förstås skulle göra 
dessa personer till medskyldiga, så behövdes historierna om de okända 
budbärarna.

En vittnesuppgift finns som stöder slutsatsen om att åtminstone 
Lilljestjerna hade kunskap om den förestående duellen. Fru Maria 
Brink, som Lilljestjerna var inneboende hos, uppger att hon kvällen 
före duellen hört Lilljestjerna be husets pigor att väcka honom klockan 
tre följande morgon.

Hursomhelst sammanstrålar Sundén, Sabelfelt, Lilljestjerna och von 
Köhler någon gång strax före klockan sex denna vackra morgon, den 
29 maj 1816. De fyra hälsar på varandra varefter Sabelfelt beger sig till 
apoteket. De tre andra börjar promenera ut ur staden över Dalbobron, 
mot Lockerudsskogen.

På apoteket möter Sabelfelt fältläkaren Rudolphi och tillsammans ger 
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de sig av med den häst och vagn som Sabelfelt tidigare lånat. Vagnen 
körs av drängen Johan Roos. Även de ger sig nu av ut ur staden, över 
Dalbobron, mot ett på andra sidan ”beläget Torp”.

Vittnesmålen kring var de inblandade träffar varandra och när och med 
vilka de först talar om duellen, är röriga och delvis motsägelsefulla. Det 
är lätt att få intrycket att vittnesmålen delvis är efterhandskonstruktioner 
för att dölja att samtliga inblandade vid denna tidpunkt redan är väl 
insatta i vad som ska ske.

Bland annat görs försök under rättegången att hålla regementsläkaren 
Rudolphi utanför planeringen av duellen, även om det måste ha varit 
uppenbart för Rudolphi vad som höll på att hända.

Oavsett om de färdas över bron i en eller två grupper så sammanstrålar 
de alla vid det torp som då låg vid västra änden av Dalbobron. Det är 
fortfarande en vacker morgon. Vattnet på Vänern är lugnt.

Troligen kommer vagnen med Roos, Rudolphi och Sabelfelt dit först. 
Sedan ansluter Hall, von Köhler, Sundén och Lilljestjerna till fots. Hall 
hade mött von Köhler inne i staden, gåendes mellan ”secundanterne” 
Sundén och Lilljestjerna. Gustaf von Köhler hade då ropat på Hall att 
han skulle följa med dem.

Efter samlingen vid torpet går de två duellanterna samt de två 
sekundanterna vidare en bit ”inåt skogen”. Under rättegången uppger 
Sundén och Lilljestjerna att de försöker ”försona de oenige”. Men 
duellen går inte att avstyra och ”affairen” börjar genast när de kommer 
fram till skogsgläntan.

Efter att de andra gått iväg för att duellera lämnas läkaren Rudolphi, 
betjänten Hall och drängen Roos kvar vid vagnen. Men Rudolphi stannar 
inte länge. Han beslutar sig strax för att följa efter.

När Rudolphi kommer i fatt de andra upptäcker han att de är djupt 
försjunkna i en diskussion. Sabelfelt får syn på Rudolphi och ber honom 
att gå lite i förväg eftersom de ägnar sig åt ”en öfwerläggning”. Rudolphi 
uppger under rättegången att han gör som han blir tillsagd och sätter sig 
på en sten en bit bort.

Sedan plockas pistolerna fram. Ingen vill under rättegången ta på 
sig ansvaret för att ha laddat pistolerna, eller ens haft dem med sig. 
Sekundanterna uppger endast att pistolerna var laddade i förväg ”på 
wanligt sätt”. Därpå uppmäts tolv stegs avstånd mellan de duellerande 
”hwarpå Capitaine baron Köhler genast skjöt och Capitaine Sabelfelt 
derefter, utan att någondera träffade.”

Under rättegången uppger sekundanterna att de nu tror att duellen är 
över. De båda duellanterna har utväxlat var sitt skott och därmed visat 
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att de har det mod som förväntas av dem. Enligt Sunden förklarar sig 
även Sabelfelt nöjd med detta, med orden ”Det ser ut som wore wi lika 
goda skiöttar”, men von Köhler uppges vara envis och ”äskade wapnens 
ytterligare bruk”.

Av åklagarens frågor under krigsrätten märks en tveksamhet redan 
då till om sekundanterna talade sanning när de på detta sätt försöker 
lägga skulden till det tredje och dödande skottet, på von Köhler. Med 
facit i hand kan påståendet om att von Köhler är den drivande i duellen 
avskrivas som ren lögn. Allt tyder på att det var Sabelfelt och hans 
kollegor som var drivande, och att von Köhler själv gärna skulle velat 
avsluta affären så fort som möjligt.

Tillbaka till skogsgläntan. De första två skotten, som avlossas tätt 
efter varandra, uppfattas av fältläkaren Rudolphi där han sitter på sin 
sten en bit bort. Han springer genast tillbaka till de andra och ser von 
Köhler och Sabelfelt vandra fram och tillbaka. Han ser också att Sundén 
och Lilljestjerna är sysselsatta med att ladda var sin pistol, och uppger 
till krigsrätten att han nu förstår vad avsikten med promenaden är och 
frågar ”häftigt”:

 Rudolphi: ”Hwad Djefwulen taga Herrarna sig före?”.

På denna fråga får han inget annat svar än att han blir presenterad för 
baron von Köhler. Enligt Rudolphi säger von Köhler då till honom ”torrt 
men wänligt”: 

 von Köhler: ”Ursäckta mig som gjort Doctorn besvär!”.

Rudolphi vänder sig då till Sundén och Lilljestjerna. 

 Rudolphi: ”Är det inte redan slut?”.
 Sundén/Lilljestjerna: ”Wi hafwa nog sökt att förlika dem, men förgäfwes”.

Efter detta görs pistolerna redo och Rudolphi uppmanas att avlägsna 
sig, vilket han också gör då han anser att nya försök från honom att 
lägga sig i bara skulle öka ”den synbara hettan” hos de inblandade. Kort 
därpå skjuter Sabelfelt det tredje skottet som träffar von Köhler i sidan.

Här är det dags att inflika något om hur pistoldueller gick till. I 
huvudsak fanns det två varianter. En där duellanterna stod med ryggen 
mot varandra, på ett visst avstånd, och sedan på en given signal vände sig 
om och sköt samtidigt. Den andra varianten gick ut på att duellanterna 
avlossade var sitt skott i tur och ordning, och där den utmanade fick börja.
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Lockerudspistolerna, tillverkade vid Jönköpings Gevärsfabrik av Jean Hultman 
på 1750-talet. Vid duellen hade pistolerna flintlås, vilket senare byttes till slaglås.
Pistolerna ingår i Vänersborgs museums samlingar.
Foto: Carl-Fredrik Nystöm.

Det kan låta fullständigt livsfarligt och orättvist att en duellant fick 
börja med att skjuta medan den andre skulle kallt stå och vänta in 
skottet. Risken att träffas var emellertid liten. För det första var det 
inte tillåtet att sikta, utan duellanten förväntades sträcka ut sin arm och 
skjuta mycket snabbt. För det andra hade pistolerna slätborrade pipor, 
till skillnad från dagens räfflade. Det gjorde att träffsäkerheten, även på 
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korta avstånd, var relativt dålig. För att ytterligare minska risken att bli 
träffad stod duellanterna sidledes mot varandra för att göra sin träffyta 
så liten som möjligt.

Enligt Sundén, Sabelfelts sekundant, gick duellen till på detta 
sistnämnda vis, och helt enligt alla regler. ”Alla tre skotten gingo med 
all möjlig hastighet wid Pistolernas nedfällande utan riktning” uppger 
han inför rätten. Det vill säga duellanterna sköt så fort de kunde och 
utan att sikta.

Efter att de två första skotten utväxlats, tycks det alltså som att 
duellanterna kommer överens om en ny runda, och att det denna gång 
är Sabelfelts tur att börja. Men det blir inget andra skott för von Köhler. 
I stället träffas han av Sabelfelts kula, som skadar hans högra arm och 
sedan fortsätter in i bröstkorgen där den krossar ett revben och skadar 
flera inre organ. Enligt sekundanterna försöker von Köhler lyfta sin 
högra arm för att avlossa ett skott han också, men orkar inte. Istället 
skyndar Sundén och Lilljestjerna fram till von Köhler eftersom de ser 
att han är nära att falla.

Samtliga tre skott uppfattas även av Hall och Roos som blivit tillsagda 
att stanna kvar vid vagnen. Båda bekräftar att de första två skotten 
avlossades tätt inpå varandra. Tidsskillnaden mellan dessa två skott var 
enligt Hall ”ganska obetydelig, liksom man hastigt utropar Commando 
orden: Ett, Tu!”. En stund senare hör båda det tredje skottet, följt av att 
Lilljestjerna ropar åt Hall att komma.

Rudolphi hinner fram strax före Hall och ser hur von Köhler håller 
på att falla men hålls uppe av Sundén och Lilljestjerna. Sabelfelt står 
några steg därifrån men kommer snabbt fram även han till von Köhler 
som läggs ner på marken. Rudolphi undersöker såret och förbinder det 
så gott han kan.

Därefter går Sundén iväg för att hämta Roos och vagnen. När Roos har 
kommit ett litet stycke, på andra sidan torpet ”från wägen in åt Skogen” 
finner han von Köhler liggande sårad på marken, stödd mot sin betjänt. 
Roos ombeds ta av sätet från vagnen för att använda det som bår. I 
vagnen bäddas sedan med granris och en överrock. Därefter lyfts den 
sårade von Köhler upp i vagnen, liggande på sätet och körs långsamt 
tillbaka till staden. Rudolphi och Hall följer med vagnen in till staden, 
medan de andra går i förväg.

Ett stopp på vägen görs hos Fryckman, boende på torpet Blåsut ”icke 
långt derifrån Duellen för sig gick”. Hall går in till Fryckman och får 
vatten som han tar med tillbaka till vagnen.

När de kommer fram till staden förs von Köhler till sitt rum hos 
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handelsmannen Lundin. Rudolphi lånar även ut en madrass till von 
Köhler att ligga på. Den skadade bärs upp på sitt rum av Stenberg, Hall, 
en korpral som heter Anders Flink och en av Lundins betjänter. Flera 
personer på Lundins gård blir vittnen till att von Köhler bärs in, bland 
andra Pigan Anna Sahlberg som uppger att von Köhler var ”illa sårad, 
och att mycket blod rann utaf honom”.

Att adjutant Stenberg påpassligt fanns på plats hos Lundin väckte 
rättens intresse. Enligt Jansson hade Stenberg frågat henne vilket som 
var von Köhlers rum, varpå hon näsvist hade svarat att ”Rummet är där 
i dag, der det war i går aftons, när Herr Lieutenanten war der.” Stenberg 
hade då blivit kort i tonen och bara svarat: ”tag i Karlen”, varpå han och 
de andra bar in von Köhler på hans rum.

På rummet undersöker Rudolphi skadan närmare och ett nytt förband 
läggs på. Gustaf von Köhler frågar nu Rudolphi ”om han trodde 
Blessuren wara dödlig”. Rudolphi hade då svarat att han ”wårdat lika 
swåra skador”. Enligt Rudolphi hade von Köhler även kommenterat 
duellen genom att säga att ”Sabelfelt träffade rätt bra”.

Förutom av Rudolphi får von Köhler besök av fältläkare Winkler och 
provinsialläkare Gudmund Sandmark. Winkler anländer först men redan 
under hans besök är von Köhler matt och har svårt att tala.

Provinsialläkare Sandmark besöker von Köhler mellan klockan 11 och 
12 på förmiddagen. Då kan han konstatera att von Köhler kallsvettas och 
att han kastar sig oroligt fram och tillbaka i sängen. Gustaf von Köhler 
är dock vid medvetande och ”till sina sinnen ganska redig, dock mycket 
ledsen och orolig”. Gustaf von Köhler frågar Sandmark om han kan bli 
återställd samt säger att ”Gud gifwe det!”

En av de högre officerarna på regementet, major Norlin, besöker 
von Köhler. Norlin uppger att han fått vetskap om duellen klockan tio, 
av Rudolphi. Även Norlin konstaterar under sitt besök att von Köhler 
är mycket matt och har svårt att tala. Enligt Norlin yttrade von Köhler 
endast:

 von Köhler: ”Jag har uppfyllt den plikt, hwartill hedren kallade mig, och tror, att  
 Gud är lika barmhertig mot mig, som andra Menniskor”.

Norlin frågar von Köhler, som inte har några anhöriga i Vänersborg, 
om det finns någon angelägenhet som von Köhler vill anförtro honom 
att uträtta, men på det får han inget svar.

Flera personer tycks vara på plats när von Köhler dör, någon gång 
mellan två och tre på eftermiddagen. Pigan Jansson uppger tiden till 
”klockan nära Tre på eftermiddagen, sedan han lefwat 8 och en half 
timma efter Duellen”.



15

Morgan Ahlberg, född 1971.
Chefredaktör på tidningen ttela sedan 2010.
Inträdde i Gillet 2005.

Fältläkaren Rudolphi beskriver von Köhlers sista timmar med orden: 
”Tåligt uthärdade Baron von Köhler smärtorna och mottog med lugn, 
annoncen om sin bortgång, utan att ens nämna Capitaine Sabelfelt. Baron 
Köhler dog samma dag klockan twå på eftermiddagen”.

Minnesstenen Duellen i Lockerudskogen. Foto: Karl Bernling
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Restad 
–från feodalgods till modern stadsdel

Av 
Hans-Rune Skagerlind

Historik
Restad Gård, som området numera kallas, är en företagspark under 

omvandling till ny stadsdel i Vänersborg. Området är beläget på en 
landtunga cirka 7 kilometer sydost om stadscentrum och gränsar i väster 
till södra delen av Karls Grav och i söder till Göta Älv. Större delen av 
området var under hela 1900-talet sinnessjukhus och hette vid invig-
ningen 1905 Vänersborgs Hospital och Asyl för att 1931 byta namn till 
Restad Sjukhus. Egendomen omfattade vid 1900-talets början cirka 170 
hektar, varav skogsmark 87 hektar och jordbruksmark cirka 60 hektar. 
Övrig mark var parker, byggnadstomter och trädgårdsanläggningar. Inom 
egendomen fanns torpen Jutan, Brinketorp, Liden, Skogen, Dalen samt 
Stora och Lilla Timmeråsen. 

Restad är enligt ortsnamnskommittén ett namn vars förled torde vara 
det fornsvenska mansnamnet Redhar. Namn på ”sta” har forntida anor i 
betydelsen plats och Restad torde därför kunna tolkas som ”platsen för 
Redhars bostad”.  År 1540 skattade prebendebonden Eleff i ”Risstada” 
enligt Skara kyrkliga jordebok 5 pund smör till Skara och i Gustaf     
Vasas registratur bekantgöres att konungen i juni 1544 givit ståthållaren 

Utsikt från vattentornet.
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Gustaf Olofson Stenbock att till Frans Trebow överlämna den av Eleff 
brukade ”Rijsta” gård.  Efter några fler olika ägare meddelar Johan III, 
att Kronan till ryttmästare Anders Linnarsson, son till hövitsmannen 
Linnar Torstensson och farbror till Lennart Torstensson, avstått ”Ristad”. 

Anders Linnarsson byggde Restad till sätesgård. Han dog ogift och 
Restad ärvdes av systern Agneta Linnarsdotter och hennes man, riks-
rådet Bo Ribbing, vilken sistnämnde ännu 1616 skrev sig till Restad. 
Efter det Agneta Linnarsdotter 1617 avlidit, kom Restad att ärvas av 
Torsten Linnarssons son, den unge Lennart Torstensson. Efter Lennart 
Torstenssons död 1651 ärvdes gården av änkan Beata de la Gardie och 
sonen Anders Torstensson samt sedermera av den sistnämndes änka 
Christina Stenbock. 

Restad kom 1696 att utgöra ett av de gods som indrogs till staten 
som en del av Karl XI:s reduktion. Restad var därefter boställe åt lands-
hövdingen i Älvsborgs län och landshövdingarna fortsatte att disponera 
Restad gård som löneförmån och ”fritidsbostad” ända fram till 1890.

Egendomen ligger i före detta Naglums socken i Väne  Härad och 
tillhörde under indelningstiden Önafors rote. Vid kommunreformen 
1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Naglums 
församling och för de borgerliga frågorna till Naglums landskommun. 
Landskommunen och församlingen uppgick 1888 i Vassända-Naglums 
landskommun respektive Vassända-Naglums församling. Den samman-
slagna landskommunen upplöstes 1945 och större delen införlivades då 
med Trollhättans stad, från 1971 Trollhättans kommun. Orterna norr och 
öster om älven, Grunnebo, Båberg, Onsjö säteri jämte Restad, Mariedal, 
Kassaretorpet och Önafors fördes till Vänersborgs stad.

Väg- och båtförbindelser
Vägförbindelsen från Restad till Vänersborg gick parallellt med Karls 

Grav via Brinkebergskulle. Strax därefter delade sig vägen i en del som 
följde Karls Grav till Edsvägen och en del som gick genom Mariedal 
fram till Östra vägen vid Kassaretorpet. Under 1900-talets början bygg-
des Restadvägen ut genom Mariedal med anslutning till Östra vägen 
och blev den naturliga förbindelsen med Vänersborgs tätort. Då bygg-
de också anställda på sjukhuset villor på båda sidor av Restadvägen 
och sträckan domineras än idag av trävillor från 1920- talet med något 
enstaka inslag av funkishus från 30-talet. I mitten av 1980-talet byggdes 
Tegelbruksvägen ut hela sträckan mellan Restad och Edsvägen vid Grop-
bron. Därmed var den gamla ordningen återställd och Tegelbruksvägen 
är nu den naturliga vägförbindelsen till Vänersborg. Restadvägen har 
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förvandlats till en lugn gata genom Mariedal, full av gupp och andra 
trafikhinder.

De första åren sedan sjukhuset invigts 1905 skedde transporterna mel-
lan sjukhuset och Vänersborg med hästskjutsar. År 1915 köpte sjukhuset 
en motorbåt för trettio personer som sommartid gick tre dagliga turer 
mellan en brygga ovanför Brinkebergskulle sluss och hamnen i Väners-
borg. Omkring 1922 bildades en trafikförening som köpte in bussar och 
började konkurrera med båten. Det gick så bra att båttrafiken avvecklades 
1927 och båten såldes. I juli 1944 överlät trafikföreningen rättigheterna 
till en av chaufförerna, Kjell Carlsson, som utvidgade trafiken även 
till andra linjer än den ursprungliga. Företaget ombildades sedan till 
Vänersborgs Linjetrafik.

Restad som landshövdingeboställe
För landshövdingarna under 1700-1800-talen var det natursköna 

Restad ett kärt och livligt uppskattat sommarnöje. Nuvarande mangårds-
byggnaden är antagligen uppförd under landshövding  J.F Lilljehorns 
tid i slutet av 1700-talet, men om- och tillbyggd genom landshövding 
Bengt Carl Bergman på 1850-talet. Utom mangårdsbyggnaden som 
fortfarande står kvar och används som bostadshus med lägenheter fanns 
det två flygelbyggnader. På ömse sidor om allén till huvudingången låg 

Mangårdsbyggnaden från älvsidan. Akvarell av Hanna Wennerus. 
Västergötlands museum.
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två karpdammar framför flyglarna. Den ena flygeln togs ner redan på 
1890-talet och lär ha flyttats till Trollhättan och återuppförts ovanför 
nuvarande Oscarsbron. Den fick då namnet Willa Högbo och förvand-
lades senare till Högbo Wärdshus. Den andra flygeln stod kvar och 
rymde tjänstebostäder för ekonomipersonal ända till den revs 1959. 
Karpdammarna är sedan länge igenfyllda.

Landshövdingarna som disponerade Restads boställe var skattskrivna 
i Vänersborg. På bostället hade landshövdingen på Eric Josias Sparres 
tid till sin hjälp en betjänt med familj och några pigor och drängar. Den 
stora parken runt mangårdsbyggnaden och kronoegendomen i övrigt 
sköttes av rättare och trädgårdsmästare, kronojägare, smed, torpare och 
”arbetskarlar”. I mitten av 1800-talet bodde och verkade sammanlagt ca 
70-80 personer på egendomen. Landshövding Sparre tycks ha trivts all-
deles utmärkt med att ha mangårdsbyggnaden på Restad som löneförmån 
under sina 28 år som Konungens Befallningshavare i Älvsborgs Län. För 
att använda ett modernt språk så använde han Restad som både retreat 
och konferenslokal. Det finns skildringar av att han höll sammanträden 
där med intressenterna i järnvägsprojektet Uddevalla-Vänersborg- Herr-
ljunga (UVHJ). Aktieteckningen gick säkert lättare efter en god lunch 
där med lite punsch på altanen ut mot älven.

Lars Magnus Engström, den sedermera så bekante Bolstadprosten, 
beskriver i sin biografi över Sparre sitt första möte 1881 med lands-

Mangårdsbyggnaden från gårdssidan. Tidigt 1900-tal.
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hövdingen ute på Restad. Mötet resulterade i att Sparre efter mötet tog 
ekonomiskt ansvar för den då 14-årige Engströms studier vid läroverket 
i Vänersborg. 

”Där sitter mitt framför mig den vördnadsvärde man, om vilken jag 
hört så mycket. Han är klädd i en fotsid arbetsrock, som herrar brukade 
använda ett halvsekel tillbaka. På huvudet bar han en mössa med adliga 
kronor, broderade i rött, och med en vacker nedhängande tofs, vilket 
allt väckte min särskilda aktgivenhet.”

Sparres liv ändades tragiskt i juni 1886. Några dagar innan han dog 
besökte han i ett privat ärende Holmängen, Vänersborgs dåvarande 
försörjningshem. Han satt kvar i åkdonet och föreståndaren kallades 
ut. Av någon orsak skrämdes hästen och skenade utåt Östra vägen. När 
diket passerades kastades Sparre ur vagnen och skadades så svårt att 
han avled den 17 juni. Med Sparres död upphörde också Restad att vara 
landshövdingeboställe.

Sjukhusepoken
I mitten på 1890-talet hade regering och riksdag efter ett antal utred-

ningar kommit till insikt om att staten måste ta ett samlat grepp över 
vården av de som då kallades sinnessjuka och idioter. På den tiden 
fanns inga mediciner och vården bestod för det mesta av inlåsning 
av patienterna för att skydda deras omgivning och dem själva från 
skador. Sveriges enda bevarade så kallade dårstuga som tidigare stod 
i Möjered mellan Trollhättan och Vänersborg är ett exempel på detta. 
Den räddades 2004 till eftervärlden, renoverades, flyttades, och är nu 
placerad på gamla lasarettets innegård i Vänerparken. Vanliga sjukhus 
och ålderdomshem fick också ta emot sinnessjuka. I slutet av 1800-talet 
väcktes flera motioner med krav på ett samlat grepp från Statens sida 
för att förbättra de ofta urusla förhållanden under vilka de sinnessjuka 
levde. År 1900 tillsatte staten en utredning som skulle genomföras av 
Kungl. Medicinalstyrelsen för att undersöka vårdbehovet på sinnessju-
kanstalt och utarbeta en plan för en sådan utbyggnad. Undersökningen 
presenterades 1903. Den hade då kommit fram till att antalet sinnessjuka 
i landet var 16 242 personer eller 0,3 % av landets befolkning. Av dessa 
bedömdes ca 10 000 personer vara i behov av anstaltsvård. I landet fanns 
ca 5 000 befintliga vårdplatser och det återstod därmed att tillskapa yt-
terligare ca 5 000 platser. 

Det samlade greppet innebar att staten under början av 1900-talet lät 
bygga upp sinnessjukhus i nästan alla län i landet. Platserna valdes med 
omsorg och ett av kriterierna var att de skulle placeras avskilt i en rofylld 
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omgivning utanför staden eller tätorten men ändå så att personalen och 
då kanske framförallt läkarna och den övriga sjukhusledningen skulle 
kunna ta del av det sociala livet i staden. 

Restad uppfyllde ovanstående kriterier med råge. Men det var troligen 
en person, en eldsjäl, som bidrog mest till att sjukhuset kom att byggas 
på Restad. Hon hette Maria Andersson, men kallades Maria på Stigen. 
Hon och hennes man, Magnus, flyttade in på Östra Stigens säteri i Färge-
landa, Dalsland, efter giftermålet 1857. Maria var en föregångare inom 
svensk mentalvård som lade grunden till det som skulle bli Vänersborgs 
Hospital och Asyl och senare Restads sjukhus. Hon sägs ha betraktat 
sådana som sågs som sinnesjuka som vanliga sjuka människor.

Maria lyckades utverka hos sin make att få satsa hela sitt fadersarv 
på 20 000 riksdaler på ett hem för nervsjuka kvinnor. Tidigare hade 
hon startat textilfabriken Stigtex med arbeterskor från Stigen. Denna 
verksamhet hade mötts av landshövdingen Eric Josias Sparres gillande 
och stöd. Nu kunde hon utnyttja dessa goda kontakter till att få överta 
mangårdsbyggnaden på Restad för att starta Mariahemmet 1891. Hem-
met hade överläkare, sköterskor och annan personal. Provinsialläkaren 
CA Fridman och översköterskan fröken Sofia Freding ansvarade för 
vården och fru Adelina Skarin var hemmets föreståndare. Marias söner 
Waldemar och Hjalmar skötte driften av textilfabriken i Stigen medan 

Fönsterputsning avd. 8, 1930-tal.
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modern arbetade på Mariahemmet . Mariahemmet var unikt för Sverige 
på den tiden. 

Det faktum att Mariahemmet redan fanns på Restad bidrog säkert till 
att staten beslutade att det nya stora sinnessjukhuset skulle placeras där.

Ur publikationen ”Bidrag till Sveriges Allmänna Statistik; Kungl. 
Majts: befallningshafandes femårsberättelser, åren 1901till 1905, kan 
citeras följande:”Beträffande antalet sinnessjuka och idioter inom länet 
samt i hvilken mån befintliga hospital och asyler m.m. tillgodose deras 
vård framgå förhållandena af följande. Under förevarande period, efter 
det Riksdagen år 1900 på Kungl. Majts: proposition beviljat ett anslag 
för ändamålet af 2,585,000 kronor, anlagts ett nytt hospital med asyl å 
kronoegendomen Restad invid Göta älf vid pass 7 kilometer från Vän-
ersborg. Anstalten, som benämnes Vänersborgs Hospital och Asyl och 
som är afsedd att lämna utrymme för 1,000 patienter, hälften af vartdera 
könet, togs i bruk under september månad 1905. Af sjukplatserna är ett 
antal af 150 afsedt för botliga patienter, företrädesvis från Västergötland, 
Dalsland, Bohuslän och Halland, samt de öfriga för asylpatienter utan 
afseende å hemorten”. 

Med sina 1080 vårdplatser och 230 anställda redan 1905 var Restad 
ett av de största sinnessjukhusen i landet.

Vänersborgs Hospital och Asyl började byggas 1901, alltså innan 
Medicinalstyrelsens tidigare nämnda utredning var klar. Arkitekten 
hette Axel Kumlien och var en av de mest anlitade när det gällde 
sjukhusbyggande i landet. Axel Kumliens första krav när det gällde 
utformningen av byggnaderna var praktiska och hygieniska, därefter 
kom de ekonomiska och sedan byggnadens värdighet och skönhet. 
Sjukhuset kom att bestå av 10 vårdbyggnader, fem för män och 
fem för kvinnor placerade mitt emot varandra. Rektangeln slöts av 
administrationsbyggnaden och ekonomibyggnaden (köket). Dessutom 
uppfördes byggnader för teknisk försörjning med värme, vatten (maskin), 
snickeri, bryggeri, trädgårdsmästeri, personalbostäder m.m. 

Sjukhuset placerades en bit från staden, vilket var brukligt för dylika 
anläggningar. Läget vid sluttningen ner mot Göta älv var den perfekta 
miljön för patienterna, med en blandning av parkmiljö och natur. På 
området fanns det förutom vårdbyggnaderna ett flertal andra byggnader. 
Överläkaren och tillika sjukhuschefen, övriga läkare, sysslomannen, 
intendenten, maskinchefen, trädgårdsmästaren och många andra anställda 
bodde i separata villor eller i flerfamiljshus inom sjukhusområdet. 
Sammanlagt fanns på 1960-talet mer än 50 byggnader på området. 
Tidigare befintliga byggnader från kronoegendomen införlivades också 
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med sjukhuset och integrerades i verksamheten. Mangårdsbyggnaden 
som under Maria Anderssons tid använts som sjukhusbyggnad byggdes 
om till tjänstebostad med fyra lägenheter. 

Hela sjukhusområdet var ett samhälle i miniatyr. Här fanns i stort sett 
allt vad man behövde för att vara självförsörjande fram till i slutet av 
1940-talet. Ekonomiområdet med svinstall och ladugård, åkrar, ängar, 
trädgårdsanläggning med växthus och utomhusodling av rotfrukter 
och stor fruktträdgård tillhandahöll livsmedel, som sedan tillreddes i 
kök, bageri och bryggeri. Djurhållningen upphörde i och med att både 
grisstallet och ladugården brann under 1940-talet.

 Verkstäder, snickeri, måleri, tapetserarverkstad, sysalar och skrädderi, 
skomakeri, med mera. svarade för underhåll, kläder, skor med mera. 
De patienter som kunde deltog i de olika verksamheterna som en 
del av sin rehabilitering. Som en detalj kan nämnas att ända fram till 
mitten av 1950-talet sågades is på sjukhusets fågeldamm som sedan 
delades upp i lämpliga block. Dessa förvarades under ett skyddande 
sågspånslager i sjukhusets islada. Isen användes både i sjukhusköket och 
på avdelningarna för kylning av mat och isblock transporterades av en 
patient,”Iskarlen”, varje vecka ut och lades i de isskåp som fortfarande 
fanns. Detta gällde även för de olika personalbostäderna. 

Vattnet som man tog ur älven renades i täckta sandbäddar och 
pumpades upp i det egna vattentornet. Klosetterna på avdelningarna 
bestod under den första tiden av träbänkar och burkar med torvmull 
under bänkarna. Burkarna hissades ner varje morgon genom särskilda 
väggtrummor till de nedanför väntande latringubbarna. Vattenkloset-
ter började installeras 1913-1914. Var avloppsvattnet släpptes ut har 
inte gått att utröna. Troligen gick det direkt ut i älven, förhoppningsvis 
nedströms vattenintaget. De flesta friliggande tjänstebostäderna hade 
ännu i början av 1950-talet utedass med latrintömning, ett miljöproblem 
som hade lösts före 1960. 

År 1955 träffades avtal mellan Vänersborgs Stad och Medicinal-
styrelsen angående avloppsreningsverk för Restadområdet. 

Sjukhuset hade en rad tekniska installationer som var rätt moderna i 
början av 1900-talet. Runt området och dess byggnader löpte en intern 
smalspårig järnväg, en så kallad decauvillebana, som man fraktade 
mat och tvätt på. Banan anslöt till trädgårdsanläggningarna och till 
lastbryggan vid Göta älv. Ekonomihuset bestod av köks- och tvätt-
byggnad, sammanbundna med en täckt spårvägshall. Ångpanne- och 
maskinhuset innehöll sex högtrycksångpannor och två ångpannor för 
drift av de två likströmsgeneratorerna. Dessa drev vattenpumparna och 
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försörjde sjukhusets 20 båglampor och 1943 koltrådslampor med el. 
En underjordisk gång som transporterade kallt och varmt vatten, elek-
tricitet, ånga och kondensvatten fanns även på området, en föregångare 
till dagens kulvertgångar. En telefonväxel i administrationsbyggnaden 
svarade för att avdelningarna och personalen i tjänstebostäderna kunde 
nås dygnet runt. 

Det faktum att så många av de anställda bodde inom sjukhuset 
eller i närområdet medförde att en stor del av de anställdas och deras 
familjers sociala umgänge och fritidsaktiviteter tillbringades inom 
sjukhusområdet. Sjukhusledningen såg positivt på detta och bidrog till 
att skapa sammanhållning och trivsel genom att bland annat ordna dans 
på dansbanan nere vid fågeldammen på somrarna och bioföreställningar 
i administrationens festsal under övriga årstider. För de läshungriga 
fanns det tre olika bibliotek inom sjukhuset. Det första var sjukhusets 
eget bibliotek för patienterna, det andra ABF:s bibliotek för personalen 
och det tredje var ett medicinskt referensbibliotek. 

Sjukhusets  egen begravningsplats stod färdig 1906. Här begravdes 
i första hand de patienter vars anhöriga inte ville eller hade råd att låta 
transportera hem kistan med den döde för begravning på hemorten. Vid 
gravarna sattes svarta gjutjärnskors upp. På korsen står inga namn, utan 
enbart patientens identifikationsnummer på en blyplåt samt bokstaven 
M för ”man” eller K för ”kvinna”. Under 1960-talet flyttades korsen vid 
patientgravarna på Restads sjukhuskyrkogård för att underlätta skötseln. 
Bakom anonymiteten låg i första hand sekretesskäl, men även de skuld- 
och skamkänslor som psykiska sjukdomar alltid förknippats med.  
Något uttryckligt förbud mot att sätta namn på järnkorsen har dock inte 
funnits. På begravningsplatsen finns också ett tjugotal patientgravar med 
traditionella gravstenar med namn, födelse- och dödsår. 

Mellan åren 1906 och 1957, som är det sista år då någon gravsätts, 
begravdes närmare 2 000 personer på begravningsplatsen. Av dessa kom 
1 374 personer från Restads sjukhus, medan 435 kom från närbelägna 
Källshagens sjukhus. De allra flesta var patienter, men även personal 
på sjukhusen ligger begravda på begravningsplatsen. Till dessa kom-
mer ytterligare cirka 150 soldater som dog av sjukdomar på ett fältla-
sarett vid nuvarande Brinkebergskulle sluss i samband med kriget vid 
svensk-norska gränsen 1808-1809 och som begravdes i en massgrav. 
Kistorna med dessa soldaters kvarlevor hittades 1916 vid breddningen 
av Karls Grav och flyttades därifrån till begravningsplatsen när den var 
iordningsställd.

Kyrkogården är numera överlåten till Vänersborgs och Väne-Ryrs 
kyrkliga samfällighet.
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Från sjukhus till företagspark
De stora sinnessjukhusen var under 1900-talet statens sätt att ta ansvar 

för patienter med olika psykiska sjukdomar. År 1967 övertog landstingen 
det ansvaret. Restads sjukhus kom då att tillhöra Älvsborgs Läns Lands-
ting. Moderna behandlingsmetoder kopplade till nya mediciner ledde till 
att patienter som varit på sjukhuset under många år kunde återanpassas 
till ett liv utanför sjukhuset och nya patienter kunde behandlas och vistas 
allt kortare tid på sjukhuset. Eftersom namnet Restad av allmänheten 
starkt associerades med sjukhusets tidigare verksamhet beslöt Lands-
tinget 1973 att byta namn på sjukhuset till Östra klinikerna. Efter 16 år, 
den 3 oktober 1989, flyttades huvuddelen av den psykiatriska vården 
över till NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan. Den ingår 
numera i NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla sjukhus, samt lokal-
sjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors). I samband med denna 
flyttning försvann motiveringen för namnet Östra Klinikerna och platsen 
fick tillbaka sitt gamla namn, Restad Gård. Landstinget började anpassa 
och hyra ut byggnaderna till olika verksamheter och målet var att skapa 
en modern företagspark.

Fem vårdavdelningar som tillhörde NU-sjukvårdens psykiatriska 
klinik blev dock kvar på området vid flytten 1989.

År1994 öppnades i en av de tidigare sjukhusbyggnaderna krimi-

Järnkorsen på Restad kyrkogård
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nalvårdsanstalten Östragård med 110 platser. Anstalten har ett 50-tal 
anställda. Samma år öppnades den nyuppförda kriminalvårdsanstalten 
Brinkeberg strax utanför det gamla sjukhusområdet. Anstalten har 98 
platser och cirka 75 anställda. Den byggdes som ersättning för det gamla 
länsfängelset från 1840-talet i centrala Vänersborg.  

En ny anläggning med NU-sjukvården som huvudman, Brinkåsen, 
på kort avstånd från Brinkeberg och Östragård med 84 platser inom 
rättspsykiatri och allmän psykiatri togs i bruk hösten 2011. 

Från företagspark till modern stadsdel 
År 2007 fattade regionfullmäktige i Västra Götaland principbeslut 

om att regionen bara ska äga fastigheter om det behövs av strategiska, 
ekonomiska eller praktiska skäl. Det innebar för Restad Gårds del att 
försäljningsprocessen, som påbörjats redan i början av 1990-talet på-
skyndades. Efter avstyckningar till kommunen och för fängelset och den 
nya rättspsykiatriska kliniken omfattade egendomen nu cirka 58 hektar. 
I april 2009 meddelade regionens fastighetsbolag, Västfastigheter, att 
Restad Gård sålts till norskägda Niklasberg Bostäder AB för 42 mil-
joner kronor. Den nya ägaren informerade i samband med köpet om 
att de avser att bygga 300-400 nya bostäder på området, hälften nya 
och hälften i de hus som finns och som kan anpassas till lägenheter. 
I juni 2011 var detaljplanen, som kommunen arbetat med tillsammans 
med markägaren klar .  Syftet med planen är, enligt byggnadsnämnden, 
”att möjliggöra utveckling och förändring av området Restad Gård till 
ett bostadsområde med inslag av andra ändamål som är förenliga med 
översiktsplanens rekommendationer, såsom bostäder, kontor, mötes-
lokaler, verksamheter etc. Syftet med planen är att även skydda den 
värdefulla miljön och bebyggelsen. Byggnadsnämnden bedömer att 
planen kan antas hösten 2012”. 

Källor  
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Hans-Rune Skagerlind är född i Helsingborg 1937 och 
inflyttad till Vänersborg 1951. 
Han bodde som tonåring på Restad under hela 1950-talet 
i en av tjänstebostäderna i den gamla herrgården när 
området fortfarande var ett fullt fungerande sjukhus. 
Han har sedan arbetat som elingenjör hos Vattenfall 
och British Petroleum men ofta återvänt till Restad 
för stärkande promenader inom det stora parkområdet 
och har under åren kunnat följa  förvandlingen över 
företagspark mot ny stadsdel.
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Arbetskompani L 17 Öxnered
De svenska arbetskompanierna 

under andra världskriget
Av 

Felix Andersson

De svenska arbetskompanierna
Den officiella svenska neutraliteten under andra världskriget omöjlig-

gjorde inte att åtgärder mot element som betraktades som hot mot landets 
säkerhet vidtogs. Trots den tyska nazismens erövringståg genom Europa 
var det kommunismen och dess svenska sympatisörer som betraktades 
som det största hotet under krigets första år. De svenska kommunisternas 
landsförrädiska avsikter antogs ha manifesterats i händelse av en militär 
konflikt med Sovjetunionen. Denna militära hotbild stärktes ytterligare 
i samband med Finska vinterkrigets utbrott senhösten 1939.

I kampen mot den inhemska kommunismen vidtogs ett antal åtgärder. 
Den 10 februari 1940 genomfördes en landsomfattande razzia mot kom-
munistiska organisationer och tidningsredaktioner. Månaden senare 
infördes ett transportförbud för kommunistiska tidskrifter. 

De vidtagna åtgärderna var emellertid inte tillräckliga, tyckte mili-
tären. I samband med Vinterkrigets utbrott beslutade militären i Övre 
Norrland att etablera ett isoleringsläger för de personer som betraktades 
som ett hot mot Sveriges säkerhet. Detta läger, 1:a arbetskompaniet 
Storsien, isolerade 300-370 personer under de första månaderna av 1940.

Den här typen av isolerande åtgärder kom att återupplivas efter Vinter-
krigets slut, då via order från högsta militära ort. Sammanlagt kom åtta 
militära arbetskompanier att etableras i Sverige under andra världskriget.

De åtta arbetskompanierna
• Norra Bredåker, nordväst om Boden, december 1939 - januari   
 1940. (Detta läger slogs i januari 1940 ihop med Storsienlägret)
• Storsien, norr om Kalix, december 1939 - april 1940 och maj-juli  
 1940.
• Naartijärvi, väster om Haparanda, januari-mars 1940.
• Lövnäsvallen, väster om Sveg, september 1941 – januari 1942.
• Öxnered, sydväst om Vänersborg, september 1941 – januari 1942. 
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• Grytans skjutfält utanför Östersund, januari-september 1942.
• Vindeln och Stensele, Västerbotten, augusti-oktober 1943.

Även tre militära fartyg användes mellan sommaren 1940 och våren 
1941 för att isolera värnpliktiga flottister. I händelse av krig var tanken 
att omkring 3000 man skulle krigsplaceras i arbetskompani, men den 
verkliga siffran landade i själva verket på knappt tusen personer.

Förberedelser
Bakgrunden till upprättandet av arbetskompanierna var en order från 

överbefälhavaren Olof Thörnell, daterad till 15 maj 1941. I den nämnda 
ordern skriver överbefälhavaren att arbetskompaniernas övergripande 
syfte var att ”motverka kommunistisk agitation” i det ordinarie förban-
den. Arbetskompaniernas utformning skulle likna 1:a arbetskompaniet 
Storsien, vilket etablerades i samband med finska vinterkriget. Lägret 
var strategiskt placerat i de djupa norrbottniska skogarna och det primära 
målet för arbetskompaniet var isolering av de inkallade, som med sina 
kommunistiska sympatier ansågs vara ett akut hot mot landets säkerhet. 

Skälet för upprättandet av arbetskompanier liknande det i Storsien 
var anpassat till den här tidens syn på möjliga reaktionära element 
inom försvarsmakten. Försvarsstaben ville i möjligaste mån undvika 
spridandet av ”irrläror” bland de ordinarie förbanden. För att undvika 
detta bestämde man att de inom Försvarmakten registerade kommunister 
och vänstersympatisörer skulle fråntas sina vapen, isoleras från sina 
ordinarie förband och inkallas till arbetskompanier. 

Här kom Försvarsstabens och Säkerhetstjänstens omfattande reg-
istrering av ”statsfientliga element” väl till pass. Större delen av detta 
register kom emellertid att röra sig om värnpliktiga kommunister, vilka 
vid  den här tiden ansågs utgöra det största hotet mot den inhemska 
säkerheten. Från 1939 och framåt samlades stora mängder uppgifter om 
misstänkta in, bland annat via lokala polismyndigheter och deras register. 
Polismyndigheternas register kom på lokal nivå, i arbetet med syftet att 
upptäcka ”hot”, att organiseras av landsfogdarna, i samarbete med stads- 
och landsfiskalerna. Landsfogde var den gamla benämningen på dagens 
länspolismästare, dock utrustad med åklagarbefogenhet. Landsfiskalerna 
var statliga polismästare över främst landsbygdsområden, även han 
utrustad med vissa åklagar- och kronofogdemyndigheter. Detsamma 
med stadsfiskalerna, som dock var anställd av en stad så länge som 
polisen var en kommunal angelägenhet. Så småningom inhämtades även 
information från de ordinarie truppförbanden, vilket drabbade kom att 
betrakta som ”angiveriverksamhet”. 
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Under 1941 omfattade registret ungefär 36 000 personuppgifter. För 
att på ett enklare sätt identifiera större potentiella hot delade man in 
dessa i kategorier enligt en A-D-skala, där A-klassade betraktades som 
de största hoten. Bland dessa återfinns personer med nyckelpositioner i  
Sveriges  Kommunistiska  Parti.  En  sådan  kom  att  bli  ungdomsför-
bundets ordförande Knut Olsson, som krigsplacerades i arbetskompani 
L 5 utanför Sveg. Som ett mindre allvarligt hot betrakades bland andra 
agitatorer, propagandaspridare och organiserade medlemmar i SKP. 
Dock kvalificerades även visat intresse för den kommunistiska ideologin 
och innehav av kommunistisk litteratur in på hotskalan, vilket i teorin 
betydde att ett innehav av ”Det kommunistiska manifestet” gott och väl 
skulle kunna vara tillräckligt för en plats i registret.

Som tidigare nämnts kom detta omfattande register att spela en central 
roll i placerandet av kommunistiska värnpliktiga i arbetskompanier. En 
mindre del av de registrerade var vid tillfället inkallade till beredskap-
stjänstgöring och rekrytutbildning, av vilka cirka 150 man skulle placeras 
vid arbetskompani L 17 i Öxnered.

Barbarossalägren
Av de sammanlagt åtta militära arbetskompanier som etablerades i 

Sverige under andra världskriget kom sammanlagt tre att bli kända för 
eftervärlden under benämningen ”Barbarossaläger”. Dessa tre arbets-
kompanier var tidigare nämnda 60:e arbetskompaniet L 17 vid Öxnered, 
60:e arbetskompaniet L 5 vid Sveg samt det mindre arbetskompaniet 
beläget vid Grytans skjutfält, som etablerades via en sammanslagning 
av L 17 och L 5 i januari 1942, då det återstående manskapet överfördes 
till det nya lägret. 

Att dessa tre läger fått epitetet ”Barbarossaläger” kan utan svårigheter 
bidra till uppfattningen att de tre arbetskompanierna uppkom i direkt 
samband med Nazitysklands ”Operation Barbarossa”, invasionen av 
Sovjetunionen, inledd 22 juni 1941. Om ÖB:s order 15 maj 1941 skedde 
oberoende av en tysk invasion av Sovjetunionen månaden efter eller 
ej är osäkert. Något som emellertid står klart är att de tre Barbaros-
salägren kom till inte långt innan den tysk-sovjetiska konfrontationen 
vid östfronten.

Arbetskompani L 17 Öxnered
I mitten av juli 1941 samlades den 24 man starka ledningen för ar-

betskompani L 17 i Uddevalla. Från staden transporterade man mat och 
utrustning för 150 man, vilket transporterades till Öxnered. Chefen för 
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kompaniet var 69-årige Karl Hammarqvist, kapten vid I 17 i Uddevalla. 
Enligt uppgifter från inkallade värnpliktiga var Hammarqvist medlem i 
det antinazistiska förbundet Kämpande Demokrati och fick benämnin-
gen ”Segerstedt-liberal”, efter Göteborgs Handel- och Sjöfartstidnings 
färgstarke chefredaktör Torgny Segerstedt. I intervjuer med inkallade 
gjorda i efterhand så skall befälet Hammarqvist varit fel man på fel 
plats, och ha tagit illa vid sig av Göteborgs Handel- och Sjöfartstidnings 
stämpling av honom som ledare av ett arbetskompani.

Arbetskompaniet stötte dock genast på problem, och verksamheten 
inleddes inte som planerat. Anledningen till detta var enkel: Det anlände 
nämligen inga inkallade. Veckorna gick utan att något manskap anlände 
till Öxnered. Den 9 augusti sänder Arméstaben en lista på 29 värnpliktiga 
som skall placeras vid L 17, men inga värnpliktiga syns till. Först en 
månad efter befälen, den 14 augusti, anländer den förste inkallade till 
arbetskompaniet, en man från Säffle. 

Efter det lilla missödet i början kom antalet inkallade att öka. I 
månadsskiftet september/oktober kom styrkan i arbetskompaniet att nå 
sin höjdpunkt och omfatta sammanlagt 74 man: 25 man från flottan, 
vilka hade överlämnats till armén efter medgivande från socialminister 
Gustav Möller, 14 från kustartilleriet och övriga från armén. Varför 
styrkan inte kom att omfatta det ursprungliga tänkta antalet på 150 man 
är höljt i dunkel.

Antalet inkallade kom dock inom en snar framtid att sjunka. I början 
av oktober kom besked om tjänstgöringstider, vilket sade att de inkallade 
från Försvarsstabens augustilista skulle få lämna lägret efter 60 dagars 

F.d arbetskompani L 17 i Öxnered, sommaren 2012. Numera bedriver Missionskyr-
kan, Vänersborg, omfattande verksamhet i lokalerna. Foto: Karl Bernling
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tjänstgöring. En snabb avtappning av styrkan tog därefter vid, och i 
inledningen av december var endast 16 man kvar i kompaniet. Antalet 
inkallade kom att ligga kring den här siffran under arbetskompaniets 
fortsatta verksamhet. 

I slutet av december kom order om att befälen skulle hemförlovas. 
Det kvarvarande manskapet på åtta man förflyttades till arbetskompani 
L 5 i Sveg 13 januari 1942, för att senare förflyttas till arbetskompaniet 
vid Grytans skjutfält utanför Östersund.

Verksamheten vid Öxneredlägret
Om begreppet arbetskompani kan associeras med höga stängsel, be-

väpnade vakter och rigorös kontroll, så är detta knappast en beskrivning 
som kan appliceras på arbetskompani L 17 i Öxnered.

Arbetskompaniet var inledningsvis inte ens förlagt under fast tak. 
Under arbetskompaniets första månader inkvarterades de inkallade i 
tält. Sedermera tillkom två trähyddor med plats för tolv man i varje. 
Efter manfallet i arbetskompaniet under oktober månad kunde hela 
arbetskompaniet inkvarteras i dessa hyddor. Arbetskompaniets exakta 
position kom att vara Karlsro, en liten del av Öxnered.

Istället för att försvara sitt land vid händelse av ett anfall, var det 
tänkt att de inkallade till arbetskompaniet skulle få andra arbetsupp-
gifter. Den tilltänkta sysselsättningen för manskapet var vägarbeten av 
varierande slag. Hur mycket vägarbeten det faktiskt blev av varierar i 
källmaterialet. I en redogörelse från Militärbefälhavaren rapporterades 
det att kompaniet hade förbättrat en sämre skogsväg på en 7-800 meter 
lång sträcka samt omläggning av en 125 meter lång sträcka på en annan 
väg. En av de inkallade har i efterhand berättat att han aldrig var med 
vid vägbyggandet, och att det överlag inte blev särskilt mycket gjort. 
En annan inkallad har hävdat att han inte såg till något av verksamheten 
som hade med vägbyggen att göra.

Just sysselsättningen, eller snarare bristen på den, kom att utvecklas 
till ett problem för arbetskompaniet. Förutom vägarbeten fick manskapet 
syssla med vasstäckt och stråfoderskörd, på befallning av Vänersborgs 
kristidsnämnd. Såväl Norrskensflamman som i efterhand intervjuade in-
kallade rapporterade om att lägerbefälet gick runt i grannskapet omkring 
arbetskompaniet för att hitta sysslor åt de inkallade, som snarare led av 
tristess än en känsla av frihetsberövring. Under hösten, när manskapet 
sakta men säkert började minska, sysselsattes de kvarvarande männen 
med bland annat gräsklippning och krattning av grusgångar.

Någon brist på aktivitet under de inkallades fria timmar rådde det 
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emellertid ingen brist på. Under hösten startades en kurs i materialistisk 
historieuppfattning, där en inkallad, universitetsutbildad gotlänning 
kom att ta på sig rollen som lärare. Även träningsexercis kring militära 
problem, arrangerad av en f.d spanienfrivillig, blev en återkommande 
fritidsaktivitet. 

Några försök att att få de inkallade att överge sina politiska övertygel-
ser genomfördes aldrig. Under julhelgen avhandlades marxistisk filosofi 
och julklappar från det kommunistiska ungdomsförbundet delades ut. 
De vänskapliga banden mellan lägerbefäl och inkallade påvisades san-
nolikt ytterligare, när kaptenen och kompaniadjutanten i samband med 
sin hemförlovning fick en gåva i form av en reservoarpenna.

Uppmärksamhet
De militära arbetskompanierna blev i hög grad förbisedda bland stora 

delar av den svenska pressen. Avsaknaden av omfattande uppmärksam-
het av försvarsmaktens etablering av arbetskompanier och denna 
verksamhet medförde emellertid inte en total tystnad kring lägerverksam-
heten. Just de tre Barbarossalägren kom att bli föremål för den bredaste 
uppmärksamheten av alla de arbetskompanier som etablerades. 

Uppmärksamhet kring öxneredlägret på lokal nivå prioriterades 
emellertid inte. En genomgång av Elfsborgs Läns Annonsblad under 
1941 visar en total avsaknad av rapportering om arbetskompani L 17, 
trots dess läge bara ett par kilometer ifrån orten. Lokaltidningen kom 
föga förvånande att istället koncentrera sig på krigsrapportering, kom-
binerat med lokala nyheter och annan samhällsinformation. Huruvida 
arbetskompaniets existens låg i tidningens och ortbornas vetskap kan 
givetvis diskuteras.

Arbetskompanierna i Sveg och Öxnered kom emellertid att röja 
uppmärksamhet, inte minst under hösten 1941. En betydande anledning 
till detta är de inkallades målmedvetna försök att föra ut sin sak i of-
fentlighetens ljus. Inte minst arbetskompaniet utanför Sveg kom att bli 
föremål för uppmärksamhet i den vänsterorienterade pressen, mycket 
tack vare Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbunds ordförande Knut 
Olsson, som var placerad vid Sveg. Han kom i ett antal artiklar för 
tidningen Ny Dag att skildra de ”militära koncentrationslägren”, som 
tidningen valde att benämna verksamheten.

Vad gäller manskapet vid Öxnereds försök att sprida ljus över sin 
situation så resulterade även detta i en del uppmärksamhet från pres-
sen. Norrskensflamman rapporterar i nr 39 från 1941, utgivet i slutet på 
september, att ett ”arbetskompani” för antifascistiska beredskapsmän 
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etablerats i Öxnered i Västergötland. Uppmärksamheten från den kom-
munistiska tidningen var i sin tur ett resultat av två protestskrivelser från 
Öxneredlägret, ställda till försvarsministern och Svenska Byggnads-
träarbetareförbundet. I skrivelserna anser sig de vara offer för nazistiskt 
inflytande och kräver en utredning om lägren från högre myndigheter. 

En god stämning mellan inkallade och befäl som hade målats upp i 
skrivelsen till försvarsministern befästes senare i en insändare till Göte-
borgs Handel- och Sjöfartstidning i slutet på oktober. I insändaren, som 
var ett svar på ett reportage i nyss nämnda tidning om Öxneredlägret, 
ville manskapet ge en annan bild av lägret än den som hade målats upp i 
reportaget. Manskapet beskriver i insändaren en påfallande god relation 
mellan manskap och befäl, där samtliga befäl ”visat de största prov på 
sin vilja att göra uppehållet så tillfredsställande som möjligt”. 

Den uppmärksamhet som via de inkallades ansträngningar hade 
åstadkommits kring lägren renderade i en riksdagsdebatt under december 
månad 1941, där förvarsminister Per-Edvin Sköld annonserade förän-
dringar i rekryteringsprocessen till arbetskompanier.

Efter Öxnered
Ett viktigt datum för arbetskompaniernas framtid kom att bli 15 

december 1941. Under hösten 1941, då uppmärksamheten kring Bar-
baraossalägren var som störst och klagomål från de vid arbetskompani 
placerade soldaterna hade nått hans bord, började försvarsministern på 
egen hand undersöka den tillämpade rekryteringsprocessen för arbets-
kompanierna. Försvarsministern ifrågasatte den frikostiga rekrytering 
som skedde med hjälp av de väl uppbyggda kommunistregistren och 
beslutade sig för att ge nya direktiv för på vilka grunder värnpliktiga 
skulle sändas till arbetskompani. I ett möte mellan försvarsministern 
och medlemmar av försvarsstaben den 27 november presenterade 
försvarsministern de nya direktiven. Endast medlemmar av kommu-
nistpartiets ledning och personer som via agitation gjorde skada vid 
förbanden skulle hädanefter sändas till arbetskompanier. De nya direk-
tiven fastställdes sedermera i en ny ÖB-order den 15 december 1941.

Öxneredlägrets stängning i januari 1942 ledde inte till en omedelbar 
frisedel för de inkallade i arbetskompaniet. De återstående åtta kom-
munisterna från öxneredlägret kom efter stängningen att transporteras 
till Grytans skjutfält utanför Östersund, det tredje av de arbetskompanier 
som fick benämningen Barbarossaläger. Till detta arbetskompani kom 
även elva kommunister från arbetskompani L 5, beläget i den lilla byn 
Lönäsvallen utanför Sveg i Härjedalen. Av de sammanlagt nitton värn-
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pliktiga som anlände till Grytans arbetskompani var åtta kvar i april 
1942. Samma månad sände de en protest mot arbetskompanierna till 
försvarsminister Per-Edvin Sköld. Arbetskompaniet i Grytan kom att 
bestå fram till den 24 september 1942, då den siste inkallade kom att 
lämna kompaniet.

Hur man skulle göra med de inkallade till arbetskompanier efter 
deras stängning vållade osäkerhet. Resultatet blev att de inkallade 
friställdes och undantogs vidare tjänsgöring inom det militära, något 
som högerledaren Gösta Bagge kom att kalla ”de samhällsfarligas 
privilegium”.

Eftermäle
Informationen kring hur de inkallade kom att finna sig tillrätta i sam-

hället efter arbetskompaniernas avveckling är i övrigt mycket knapp-
händig. Avsaknaden av primärkällor, alltså de värnpliktiga som var 
inkallade till arbetskompanier, efter cirka sjuttio års tid har en betydande 
del i denna avsaknad av information. 

De inkallade i arbetskompanierna kände emellertid att inte hade fått 
upprättelse för de övergrepp som de fått utstå under kriget. I en intervju i 
Göteborgsposten den 16 februari 1992 berättar Bengt Segerson, en av de 
inkallade i Öxnered, att några av de inkallade på 70-talet i en skrivelse 
till försvarsministern sökte upprättelse. Försvarsministern avslog dock 
begäran om en undersökning med hänsyn till den långa tid som hade 
gått sedan arbetskompaniernas verksamhet.

Segerson är emellertid inte den enda som sökt upprättelse för behand-
lingen under kriget. I en intervju med Per Francke, en annan inkallad i 
öxneredlägret, publicerad i ELA den 21 februari 1992, framkommer fler 
exempel på försök till upprättelse. I en skrivelse till regeringen, under-
skriven av Francke och tio andra inkallade, från 1985 försöker man få till 
stånd en utredning om arbetskompanierna. Regeringen valde istället att 
erkänna arbetskompaniernas existens, och att det i dessa kan ha begåtts 
övergrepp. En förfrågan om utredning avslogs däremot. 

Ett ytterligare försök till upprättelse kom 1989, då en riksdagledamot 
för Vänsterpartiet Kommunisterna skrev en motion om att de inkallade 
till arbetskompanier skulle få upprättelse. Motionen avslogs. Även 
1997 och 2000 har utredningar om arbetskompanierna och rimligheten 
i uttagningarna till dessa begärts i både riksdagsmotioner och från 
överlevande internerade i arbetskompanierna. Även dessa försök till 
upprättelse avslogs av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. 
Än idag, cirka 70 år efter etableringen av de svenska arbetskompanierna, 
väntar de internerade på upprättelse.
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Gymnasisttidningen
RUNA

Av 
Kent Karlsson Berndtsson

Runa 1959.
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RUNA 1959 skall just gå till trycket och boktryckare Gunnar Berg 
ströläser i korrekturet medan jag gör detsamma. Plötsligt hakar han upp 
sig på ett par rader i det versifierade alfabetet som hör till Runas stående 
innehåll. Under bokstaven B står: ”Barens sura spytt i panna/ vill ej kvar 
i magen stanna”. Lugnt och värdigt placerar han ett ark papper och en 
penna framför mig och ber mig skriva en ny versrad i stället för den han 
nyss läst. Jag vågar inte knysta eftersom jag vet att han också är ägare 
till Nya Mjölkbaren. Efter några minuter har jag fått ihop två nya rader 
med början på bokstaven B: ”Bland samhällets alla olycksbarn/står Runa, 
ett vinddrivet stackars flarn”. Versen saknar både gadd och udd, men hr 
Berg är trevlig och hjälpsam och jag får hålla god min.

Däremot godtar han annonsen som jag föreslår och som han också 
betalar efter vår taxa. ”Så gott som på Nya Mjölkbaren, Sundsgatan 16, 
har jag så gott som aldrig ätit. Runaredaktören K.K.”. Ångrar nu efteråt 
endast att vi tog betalt för den; det var småaktigt, men vi befinner oss 
i skrivande stund i samma nödläge som Sten Selander i ”Spela kula”.

Gunnar Berg var det mycket angenämt att ha att göra med. Hans 
sakkunskap var till stor nytta. Som exempel på hans skarpa blick för 
detaljer kan nämnas hur han anmärkte på karikatyren av lektor H., där 
ränderna i slipsknuten inte skulle följa rändernas riktning i resten av 
slipsen. Tyvärr var det för sent att ändra på den detaljen, men det är ju 
så mycket annat i livet som det skulle ha varit ändring på.

Det är inte lätt att finna material till en artikel om skoltidningen 
Runa, i synnerhet som den endast kom ut en gång om året. Visserligen 
medverkade jag i årgångarna 58, 59, 60 och 61, men som redaktör endast 
året 1959, då vi ”nedlade arbete på tidningen samtidigt som vi nedlade 
allt arbete vid läroverket”.

Vi hade pratat några likasinnade om att ge ut 1959 års Runa, och så satte 
vi igång med ett upprop på en affisch:  ”Little Gerhard spelar och sjunger 
för de som möter upp i eftermiddag för att dra riktlinjerna för 1959 års 
Runa. Obs. Medtag grammofon !”.  – Little Gerhard tror jag mig minnas 
var Sveriges svar på Elvis, och ordvalet ”spelar och sjunger”  förekom 
ofta när olika samfund kallade till möten. Slutklämmen på uppropet 
syftade på lektor Hedlunds sammankomster med skolungdomen i sitt 
hem där inbjudan på anslagstavlan helt förståeligt alltid bar påminnelsen 
”Medtag smörgåsar!”.

Vi kanske var ett tiotal den gången, och jag satte mig i katederstolen 
sedan ett par av mina vänner knuffat mig upp där i vetskap om mitt 
tillbakadragna sätt. Men väl på plats kände jag en berusande känsla, inte 
så att jag fick någon(felaktig) föraning om en framtid som undervisare, 
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med ”tobaksrök kring lärarns rock....”, utan snarare en identifiering med 
Randolph Hearst, skådande ut över sitt imperium.

Skolans bibliotekarie lektor Oscar Hedlund var mycket vänlig och 
tillmötesgående och upplät biblioteket för våra sammankomster.  Ännu 
hade inte min vän C., som var med i runagruppen,  gjort den spontana och 
minnesvärda kommentaren med hög röst  till lektor Hedlunds utläggning 
under en lektion: ”Det är inget att belasta minnet med !” och tur var det.

På biblioteket fanns en del exemplar av tidigare nummer av Runa. 
Dessutom låg där examensuppsatser. Jag bläddrade och fann under 
räddningsplankan ”Vårens ankomst” floskler som ”Fri, fri!  jublade den 
lilla bäcken...”.. Det blev inget mer bläddrande; man kan inte svika ett 
förtroende. Det är kanske förlåtet nu.

Det gällde att finansiera tidningen, som skulle ges ut i 6oo exemplar.
Stadens affärsinnehavare visade sig mycket förstående och ställde upp 
helhjärtat. Annonserna var formulerade i tidens anda. En av dem gör 
ett förvånande påstående:” När skolpojksflamman önskar guld och 
silver, går gossen till - - -”. En sådan flamma måste ha varit betungande, 
eftersom gossen knappast kunde tillmötesgå hennes fordringar med sin 
förmodligen snålt tilltagna veckopeng.  Hur många av de närmare nittio 
annonserande firmorna finns i dag kvar?  Lundborgs, Malmströms, ttela, 
bokhandeln .. ytterst få. 

Att Karlfeldts ”Fem farliga F”  kunde utökas med ett sjätte sådant 
och detta inom kollegiet var ett vågat kast av 1957 års redaktion, och 
ställde också till ett stort rabalder.  ”Brånasme´n” Johannes Olsson hade 
bara med tre faror i sin dikt -  tobak, brännvin och flickor, men Karlfeldt 
hade tydligen stött på fler faror som mer rangerad karl.

Som vi inte ville råka i kläm med  publiceringen av Runa, frågade 
jag rektor Lundgren om det fanns något hinder. Det gjorde det inte, men 
han undertryckte att han helst såge att vi inte tog in någon dikt av den 
pensionerade adjunkten V.

Under några år hade V. varit en stadig gäst i Runa, varför vi ändå beslöt 
att fortsätta traditionen. Således gick jag upp till V:s bostad och tryckte 
på ringklockan, som skrällde i den gråtrista trappuppgången. Slutligen 
öppnades dörren, och den åldrade mannens långa gestalt blev synlig 
bakom dörrens säkerhetskedja. När jag framförde mitt ärende, fick jag 
till svar att jag kunde komma förbi någon tid senare. Dikten infördes 
och jag besökte honom med några nummer av Runa samt överräckte en 
blomsterkorg. Det verkade nästan som om jag besökt August  Strindberg 
under hans sista tid i Blå Tornet. Men jag tyckte nog att V.  gladdes över 
uppmärksamheten. 
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Runa 1959.

Mittuppslaget upptogs av ”Elfsborgs Lilla Bygdeblad”, en elak drift 
med ELA. Där fanns den i en småstadstidning nödvändiga spaltfyllnaden, 
lindrigt maskerad gernom att ändra de övliga skribenternas namn ” Lasse, 
Nalle och Pelle Näver” till ”Nasse, Kalle och Pälle Räven”. Ett fiktivt 
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födelsedagsbarn, Gulliver Spink,  hyllades på sin tusenårsdag med ”Trots 
sin höga ålder är jubilaren pigg och kry och läser varannandagligen sin 
tidning utan glasögon” osv.  Ett exemplar lämnades in på ELA s redaktion 
och det visade sig att man inte tog illa upp. Signaturen ”Kajsa” skriver 
den  12 maj : ”Väl gjort kära kolleger. Humorn är ju alltid en gudagåva 
och den noteras tacksamt antingen den förekommer i RUNA-tidningen 
eller annorstädes.”  - Både ELA och NY TID såg positivt på vårt arbete 
och uppmuntrade vänersborgarna att köpa Runa. 

Vi hade förstått att Runa i det förflutna var en litterär förening 
med bidrag i form av dikter och prosa av  elever med fallenhet för att 
skriva, men att tidningen så småningom givit vika inför de spexartade 
skriverierna och dess större framgång hos den yngre läsekretsen. För att 
inte helt och hållet vända det allvarliga författarskapet ryggen, fick vi en 
bekant att skriva en essä om Bertolt Brecht och efter en lyckad kontakt 
med den kände radiomannen och vänersborgssonen Lars Madsén erhöll 
vi en välskriven och till ämnet  mycket intressant artikel ”Tillbaka till 
utgångspunkten”. Vi sände honom flera nummer av tidningen på hans 
begäran.

”Det finns ju att ta av”, som lektor Nissen kommenterade när han köpte 
sitt exemplar.  Allt anmärkningsvärt som skedde inom skolans domäner 
kom raskt till elevernas kännedom, även när det gällde lärares och elevers 
privatliv. Vid några tillfällen var någon ute och valsade i pressen men 
några syftningar på sådana förhållanden kunde inte tagas upp i Runa.

Innehållet i Runa under åren 58, 59, 60 och 61 – de nummer jag har 
kvar - är av varierande slag. En del av det skrivna är utan glans, utan 
att pegasen direkt varit på villovägar,  men det finns stilistiska pärlor 
och fin humor här och var, samt en del bra teckningar. Med undantag av 
årskrönikorna var bidragen signerade med pseudonymer; själv var jag 
”Linus”, en annan var ”Sinus”. Ett visst samarbete resulterade i ”Linus 
& Sinus”. Säkerligen var vi påverkade av de stora andarna, kanske mest 
av Falstaff  Fakir, Hasse Z samt Grönköpings Veckoblad, förutom att 
ha druckit ur egna källor. 

Jubilaren Adolf Spyk i Kvartetten som sprängdes påminner om vår 
Gulliver Spink. Men tidningens porträttering av åldriga jubilarer har nog 
varit densamma i alla tider, varför vi  inte kan anklagas för efterapande 
av det litterära verket.

Det är lockande att plocka fram några bidrag ur de årens Runa. Vid 
bedömningen av alstrens kvalitet får vi ha i minnet att de komponerats 
av skolungdom som med få undantag inte nått den mognad som  fanns 
hos Rimbaud redan  i ett tidigt skede av livet.
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I årgången 58 parodieras Karin Boyes ”Ja visst gör det ont” av Linus 
& Sinus:

Ja visst gör det ont när skorna klämmer.
Varför skulle annars tårna smärta?
Varför skulle våra 44:or
Bindas inom lädrets mörka svärta?
- - - - -
Då, när det som värst och inget hjälper,
brister som i jubel ovanlädret,
då, när ingen sula längre håller,
spelar alla tårna käckt i vädret ------
Vidare informeras om att skolans två teknologer av masonit tillverkat 

en månraket som skulle transportera lektor G. till månen för studium 
där. Bland eleverna hade man lyckats samla ihop medel till att bekosta 
ditresan, men av någon anledning hade inte någon satsat några pengar 
till återresan.

Året 1959 inleds tidningen som tidigare år av en årskrönika, skriven 
med brio av K.B. och S.E.,  där det som timat under året i läroverkets 
hägn kommenteras.

Att komma för sent till morgonbönen ansågs som förseelse och 
antecknades av utposterade lärare som vaktade som hökar på syndarna. 
Inte att undra på att en artikel i ämnet infördes, under rubriken 
”Morgonbönsroteln – vaktstyrka med religiösa intressen”, där tre lärares 
egenheter fyllde en fingerad intervju. Högkvarteret låg på ”Hawaii”, 
som var beteckningen på toaletterna inne på annexets gård. En av de 
intervjuade beskrives utan förskoning: ”Han utgör otvivelaktigt en 
imponerande syn där han står, med den uppknäppta kavajen hängande 
i en nonchalant och självsäker stil, som passar bra ihop med hans i 
tårna något uppåtböjda kängor, vilka tydligt röjer det oppositionella och 
samhällsomstörtande i hans karaktär.”

Sign. Konrad bidrog med en saga om den lilla Gunvor, ett hopkok av 
vansinnigheter, en stil som vid den åldern uppskattades av många av oss. 
Dan Andersson skrev mitt under sitt skapande brev till  vänner, där han 
släppte loss och raljerade om en påhittad plats med namnet ”Skröven”,  
där han broderade ut vad han tänkte om vissa människotyper, och där 
han antyder att han ”för sig med en viss skrövness”.

Lärarkårens medlemmar fick också skylta som författare, vilket var 
tacksamt genom att man i rescensionen kunde måla ut författarnas 
egenheter.
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Så exempelvis kommenteras skriften ”Kan institutionsföreståndaren 
komma?” av lektor P.G., där titeln lånats efter ”Lappmarksdoktorn” Einar 
Wallqvists bok ”Kan doktorn komma?”. Elevernas slarv och nonchalans 
kan ge institutionsföreståndaren många stunder av nattsvart förtvivlan 
står det bland annat. 

I varje låtsasanmälan av böcker som anges som skrivna av olika lärare, 
vimlar det av detaljer som syftar på lärarnas egenheter, deras privatliv 
och i vissa fall på deras ungdomsförsyndelser, i den mån dessa var kända.

Att plocka ihop en grupp lärare och placera dem i en saloon i vilda 
västern, är också tacksamt. I ”Dic Tosso” från 1961 är bartendern, 
sheriffen, den nyanlände främlingen och hopen av halvkriminella 
element som hänger vid bardisken, namngivna. ”Tappre Sammy”, ”S. 
Hartass”, ”H. Morot”, ”Tykne Nisse”, ”P---e Gnäll”, ”Kuku Gök” var 
lätta för oss att identifiera.

Rimmet ”Åsså kommer det en Tosse/falska smilet har han påsse” 
publicerades nog för versens egen skull; bemälde Tosse (lektor T.B.) 
var nog inte av den sorten.

Som sammanfattning kan man nog säga att det var lätt att göra sig 
rolig på lärarnas bekostnad. Å andra sidan låg det så nära till hands och 
det var just det som vi alla ville se i Runa – kanske också lärarna själva?  
Hade då våra lärare så många fel som vi som skrev lät påskina?  Helt 
säkert inte, men de är hela tiden utsatta för elevernas kritiska blickar. 
Deras käpphästar och böjelser för vissa delar av deras ämnen hade vi 
inte förståelse för då, men på så här långt avstånd i tiden kommer det i 
annan dager. Endast förekommen orättvisa kan inte överskylas.

När Birger Sjöberg under sin  uppväxttid skrev av sig, skedde det 
bland annat i den handskrivna tidningen ”Frän”, som verkligen gjorde 
skäl för namnet.

 Där gisslade han och hans kamrater ”Brackestad” med sin trångsynhet 
och dumdryghet. ”Vänersborgare – fy fan!” påstod tidningen att man 
kunde få höra.

Som motvikt till det måhända berättigade löjet finns ett sammanträffande 
med gamle Olle Hotte, inhysing (som det då hette) på Fattiggården. Där 
lyser en varm medkänsla med den gamle mannen igenom.

När BS besökte Vänersborg under turnén 1923, blev han hyllad på 
teatern vid sitt framträdande. I ett brev till sin broder berättar han med 
återhållen ironi om hur stadens styrande hade gjort sitt bästa för att 
han skulle känna sig hemma på scenen, där ett förmodligen överdrivet 
återgivande av Fridamiljön skapats.
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Kent Karlsson Berndtsson
f. 1940 i Vänersborg,
sedan 1962 bosatt i Spanien
E-post: stugan2@gmail.com

När han  flyttat från staden, skriver han en dikt som börjar med 
raderna:

Du Vänersborg, jag mycket älskar dina gröna träd
Och Vänerns vackra blåa våg och Skräcklans gula säd.
Han har tydligen försonats med staden och sitt misslyckande som 

elev i läroverket.
På ett ödmjukt lägre plan har vi som skrev i Runa genom åren, också 

kommit över den period som kännetecknades av  ett upproriskt sinne. 
Den tid vi gick i läroverket, ligger nu långt tillbaka, och de flesta av 
lärarna är inte längre i livet, liksom en del av kamraterna. Mycket av 
det som skrevs i Runa syftar på personer och händelser som för de 
yngre årgångarna är helt okända. Vi som var med under de åren, känner 
nog mer nostalgi än andra känslor när vi bläddrar i något överlevande 
exemplar. Men i alla fall bär tidningen vittnesbörd i ord och bild om 
”ungdomslätet”.
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En enkel till Zanzibar, tack
Av 

Staffan Lundh

När jag blir tillfrågad hur jag hamnade på Zanzibar brukar jag svara 
”– Med flyg.” Det är tekniskt helt riktigt, men inte hela historien. Det 
är många faktorer som är avgörande - slumpen, en okuvlig övertygelse 
om att allt kommer att ordna sig samt en total oförmåga att se ens några 
enstaka problem som kan vara oöverkomliga.

Kanske har man som vänersborgare en statistiskt högre sannolikhet 
än det svenska genomsnittet att bosätta sig i Afrika – vi har ju en 
tradition att leva upp till*. Det finns i myllan. Upptrampade stigar av 
föregångare som Axel Eriksson eller Karl Johan Andersson.  Hur man 
än ungt ovetande är om dessa, så finns suget, en längtan bort som ekar 
mellan husen i Nordstan eller i vinden som sveper in från Vänern. Bit 
för bit får vi det, nästan obemärkt, inflätat i vårt vänersborska DNA. 
Till exempel genom skolans museibesök för att se norra Europas största 
samling av sydvästafrikanska fåglar, insamlad av Eriksson själv i det 
fjärran Tyska Sydvästafrika (idag Namibia) under slutet av 1800-talet. 
Eller om det helt enkelt låg i tiden då jag växte upp i början på 1980-talet, 
med att skaka bössor utanför Systembolaget för insamling av pengar till 
SWAPO och ANC eller vykortskrivande till FW de Klerk om att frige 
Nelson Mandela från Robben Island. Allt lagt samman fungerar det som 
en magnet som sakta och envetet drar och lockar, med kompassnålen 
ställd geografiskt rakt söderut.

Eller är det så att jag helt enkelt trampade vidare i fotspåren som 
Salonens grundare Emil en gång stakat ut. Han lämnade Finland som 
vapenvägrare i början av 1900-talet och flydde utomlands till Sverige, 
undan kriget mellan de Vita och de Röda.  Så småningom hamnade 
han i Vänersborg och startade upp Salonens Snickerier på Vassbotten. 
Själv blev jag utsänd i min vapenfria militärtjänstgöring till Afrika, blev 
kvar och startade ett snickeri på Zanzibar som tillverkar möbler efter 
Salonens metoder. 

Det var på Salonens som jag började snickra på allvar. Efter träteknisk 
utbildning på Artur Lundkvistskolan i Trollhättan fick jag arbete på 
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Salonens 1984. Håkan Lind och Lars Salonen hade just tagit över 
tömmarna efter Risto och Väinö och det var fullt upp med spännande 
arbeten. Jag hade fått en grundutbildning i Trollhättan och kunde arbetet 
i maskinerna, men att få ta del av traditionen på Salonens var något 
helt annat – DET var verkligen en bra skola. Jag flyttade bokstavligen 
in på Salonen. Det var bara sova som jag gjorde hemma under mina 
första år där, om ens det – jag minns det första 24-timmars passet inför 
en viktig leverans. Det är väl en arbetares motsvarighet till en sjöman 
som korsar ekvatorn för första gången. På kafferasterna pratades om 
duktiga snickare som tagit mytiska proportioner, krävande arbeten 
som tagit uppfinningsrikedom att ro i land, och ett och annat fiasko 
däremellan. Förutom den gedigna traditionen lärde jag mig att det finns 
få begränsningar inom yrket. Den största begränsningen som finns är 
din egen fantasi. Använd den och var nyfiken!

Utöver arbete på Salonen tillbringade jag mina tidiga 20-år på resande 
fot. På det viset kom det sig att jag en kylig decembermorgon 1988 stod 
på Post- och Telekommunikationskontoret i Siwaoasen, ca 15 km från 
den libyska gränsen. På en raspig telefonledning fick jag till slut kontakt 
med mina föräldrar. Under hösten hade jag rest genom Mellanöstern och 
en gång i månaden ringde jag hem för att meddela dem att jag var i livet. 
Denna gång var det dock pappa som tog till orda ”– Du måste skynda 
dig hem. Du har fått brev ifrån försvarsmakten och måste snarast inställa 
dig på Sandöskolan för din vapenfria militärtjänstgöring.” Det var bara 
att packa ryggsäcken, hoppa på bussen och åka tillbaka till Kairo och 
skaffa en flygbiljett till Sverige. Ett par veckor senare befann jag mig 
på Sandöskolan i Kramfors. I en klass av 25 elever var jag den enda 
vapenfria värnpliktiga – resten var aspirerande biståndsarbetare eller 
blivande UD/FN personal som kommit till Sandöskolan för att få en 
förberedande kurs om livet som biståndsarbetare i tredje världen. Kursen 
på Sandöskolan var dock bara på fyra månader och inte tillräckligt lång 
för att räknas som fullgjord värnplikt. För att uppfylla det kravet var 
jag tvungen att skaffa mig ett biståndsarbete utomlands under minst 
sex månader.

Sandöskolan fungerade också som ett forum där olika bistånds-
organisationer sökte personal. Jag fick ett erbjudande från Norska 
Fredskorpset om arbete i Zambias norra provins, som lärare på en 
yrkesskola. Det var ansett som en besvärlig postering då det varken 
fanns el eller rinnande vatten och den närmaste staden att proviantera 
i fanns 30 mil bort – en full dagstur på dålig grusväg. Jag hade knappt 
hört talas om Zambia när jag blev erbjuden arbete. Jag frågade en 
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bekant om han visste något om Zambia och fick svaret att de har ”en 
sjuhelvetes massa koppar”. Det var i stort sett allt jag visste om landet 
när jag tackade ja till jobbet.

Kaputa heter byn som blev min första Afrikaupplevelse. Känt i 
Zambia som epicentret för ”withcraft” och om man pratar om vita fläckar 
på världskartan så var det nog så nära man kunde komma. Och helt 
fantastiskt - Afrikas Afrika och en djupdykning ner i en högst levande 
centralafrikansk kultur, med trummor och dans som kvällsunderhållning.  
jag tog över utbildningen från en norsk jänta som hade ett år kvar innan 
eleverna var färdiga. Allt lärdes ut med handverktyg och läroplanen var 
ganska rudimentär, men efter utbildningen hade eleverna en uppsättning 
sammanfogningar och en viss baskunskap som tillät dem tillverka en 
mängd olika snickerier.

Det blev drygt ett år i Kaputa innan jag fick en ny postering i Ndola, 
en av Zambias största städer. Mitt nya arbete var som produktionsledare 
på en skola för fysiskt handikappade. Tanken var att snickeriet skulle 
drivas kommersiellt för att få inkomst till att driva skolan. Utan att 
vara vidare skickad i affärer insåg jag undan för undan att det fanns en 
potential i att tillverka möbler och inredningar i Afrika. Hittills hade 
arbetsstyrkan bestått av tidigare elever från skolan, men jag fick igenom 
idén med att blanda upp arbetsstyrkan med snickare utifrån. Nu fick vi 
snurr på produktion och försäljning och kunde bygga upp ett lager av 
virke och färdiga möbler. Det var en väldigt lärorik period, inte minst 
som arbetsledare, men också att få ta hand om kunder, ekonomi, inköp, 
planering, ja, i stort sett allt som måste till för att driva ett företag.

När mitt kontrakt med Norska Fredskorpset var slut 1993, efter tre 
och ett halvt år, kände jag mig inte färdig med Afrika. Jag såg mig om 
efter möjligheter att bli kvar i regionen.  En tidigare kollega från Zambia 
var Bengt-Arne Simonsen. Han hade flyttat till Zanzibar** och gift sig 
där ett par år tidigare. Med nya möjligheter som skapades på ön såg han 
sig om efter någon att starta ett snickeri tillsammans med. Zanzibar höll 
då, i början av 1990-talet, på att öppna för privat verksamhet. Från att 
ha varit en hängiven kommunistisk stat sedan revolutionen 1964 hade 
man insett att världen låg i förändring och att marknadsinriktad ekonomi 
nu var tvunget efter Östblockets sönderfall.  

Vid den tidpunkten var jag inte svårövertalad om att investera. År 
1994 blev jag tredjedelsägare i ett snickeri på Zanzibar. Utöver Bengt-
Arne så var den tredje delägaren hans frus familj, familjen Jiddawi. 
Mitt tillskott var maskinerna. Bengt-Arne och hans familj skulle stå för 
lokalerna. Det var bara att åka till Sverige för att köpa upp maskiner 
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medan Bengt-Arne började bygga. Innan jag lämnade Zambia frågade 
jag en bekant där om råd i delägarfrågan. Han sa ”- Visst, delägarskap 
är bra förutsatt att det omfattar ett udda antal personer, färre än tre…. ”

Året 1994 tillbringade jag i Sverige. Utöver en tapetserarutbildning 
i Tibro ägnade jag större delen av året till att köpa upp maskiner och 
stuva dem i en container som stod uppställd vid Brinkebergskulle sluss. 
Containern skickades iväg i slutet av året och för mig bar det iväg till 
Zanzibar i april 1995. I oktober var vi igång med snickeriet. Nu var det 
bara till att få kunder…..

Tanzania och Zanzibar har sedan 1970-talet varit tungt beroende av 
bistånd och när biståndsgivarna i mitten av 90-talet krävde demokratiska 
reformer så var det bara att ta mössan fint i hand. Från att ha varit 
en enpartistat sedan slutet av 1960-talet stod man inför de första 
demokratiska flerpartivalen i Tanzania och Zanzibar 1996. I korthet 
kan man säga att samtidigt som man ville blidka biståndsgivarna så var 
man, från ledarnas perspektiv, absolut inte villiga att ge upp makten. Så 
vad gör man om man förlorar ett val till den nybildade oppositionen? 
Man fuskar till sig segern och det var vad man gjorde på Zanzibar. Nu 
hade man ingen vidare erfarenhet i disciplinen valfusk och det hela var 
så uppenbart att samtliga biståndsgivare drog sig ut ifrån Zanzibar i 
protest med bara några månaders varsel. Så där stod vi med skägget i 
brevlådan. Alla investeringar som påbörjats, alla biståndsprojekt som var 
påbörjade, alla blivande hotell som behövde möbler och inredningar… 
ja, allt stannade upp eller blev lagt i malpåse.

Vi hankade oss fram på lokala kontrakt. På Zanzibar har indierna den 
ekonomiska makten och att göra affärer med dem är minst sagt tufft. 
De håller dig vid liv, men det blir inget över. Samtidigt som det är en 
bra skola i att driva företag med mycket små marginaler så är det inte 
gångbart i längden. År 1998 hade Bengt-Arne fått nog. Han återvände 
till Norge för att, som han sa, “arbeta upp sin pension”. Bengt-Arne och 
hans zanzibariska familj var villig att sälja ut sin del av firman, men 
inte lokalerna. Vi kom överens om en avbetalningsplan och vi fick i 
fortsättningen hyra lokalerna ifrån dem. Det såg onekligen kärvt ut, men 
jag tyckte mig inte ha något egentligt val. Jag stod där med en ”bunte” 
maskiner och oavslutat uppdrag. Min fru Dalla Boocock och jag väntade 
vårt första barn och det vara bara att bita ihop och hoppas på bättre tider.

Åren 1999/2000 fick vi vårt första större kontrakt med ett nytt hotell 
på 120 rum. Kontraktet var lite ovanligt - de ville prompt göra alla inköp 
av material själva. Jag räknade på hur många plank vi skulle behöva för 
att tillverka alla möbler och vi skrev under avtalet. De levererade plank 
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och hur det var så lyckades vi använda endast strax över hälften av vad 
vi räknat på och avtalat. När det hela var över så hade vi inte bara fått 
betalt för arbetet, vi hade också ett välfyllt virkesförråd alldeles gratis! 
I det stora hela tjänade vi bättre på virket än själva möbeltillverkningen.

Nu hade vi äntligen lite vind i seglen. Under 2001 började ekonomin 
hämta sig men det var också dags för ett nytt val. Denna gång gick det 
knappast bättre. Skillnaden var att staten den här gången var bättre 
förberedd och hade lärt sig av tidigare misstag. Trots protester ifrån 
oppositionen (som slogs ner snabbt och brutalt) kunde (eller ville) 
biståndsgivarna inte underkänna valet. Man längtade väl tillbaka till 
Zanzibar och lata weekends på de kritvita stränderna. 

Under de tuffa åren i mitten/slutet av 90-talet hade vi insett att vi 
var tvungna att specialisera oss. Att konkurera med lokala snickare 
med liknande produkter var inte möjligt. En utveckling som pågått i 
Indonesien och Filippinerna sedan slutet av 80-talet var användning 
av cocowood – träet från cocospalmen. I Indonesien/Filippinerna hade 
man enorma kokosplantager som blivit så gamla att de inte gav några 
kokosnötter. Under 1980/90-talet började man där rehabilitera sina 
plantager. Tidigare hade man bara bränt upp de gamla palmerna, men nu 
började man utveckla teknik för att bearbeta råvaran, som ett trä. Tekniskt 
sett så är cocowood ett gräs (liksom bambu, familjen monocots). I de 
yttersta 5-6 cm av stammen är träet väldigt hårt, för att i den mittersta 
delen bli väldigt mjukt. Om man kvartersågar de första fyra sidorna 
av stocken kan man få ut fyra hårda brädor. Sedan blir det två stycken 
mellanhårda brädor och till sist blir det några mjuka brädor ifrån mitten 
av stammen. Det mjuka är ett skräpvirke som duger till formvirke åt 
byggindustrin, medan det medium och hårda går att bearbeta till möbler 
och inredningar med fin finish. Men, det är väldigt hårt och har en 
tendens att vrida sig när det torkar - med andra ord en riktig utmaning 
på alla sätt och vis.

Zanzibar har också en massa gamla kokosplantager. I början av 
1900-talet var copra, torkat kokoskött, en exportvara från Zanzibar. Av 
copran pressade man olja för mat och kosmetikindustrin i Europa och 
USA . Revolutionen 1964 satte stopp för export av copra som framöver 
endast var för inhemsk konsumtion och ingår i var och varannan lokal 
maträtt. När en kokospalm når 60-70 års ålder så minskar skörden 
betydligt för att till slut upphöra helt. Då är det hög tid att hugga och 
återplantera. I slutet på 1980-talet/början på 90-talet hade man haft 
ett biståndsprojekt på Zanzibar som försökt få igång användning 
av cocowood men inte fått det att fungera vare sig tekniskt eller 
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kommersiellt. Vi fick efter lite detektivarbete kontakt med en man, Saidi, 
som hade deltagit i försöken och var villig att såga upp ett tiotal stockar 
åt oss. Vi lagrade planken några månader för att få dem torra. När vi 
sedan hyvlade upp dem blev vi minst sagt förvånade. Hyvelstålen blev 
slöa efter bara ett fåtal plank. Detta var i sanning ett hårt träslag. För att 
kunna bearbeta cocowood var vi nu tvungna att utrusta våra maskiner 
med tungsten-carbide belagda skärverktyg, samt att vi dessutom måste 
skaffa diamantslipskivor för att kunna slipa skärstålen. Nu hade det blivit 
en tävling i envishet – cocowood eller jag. Vem skulle först ge upp? 

I slutet av 1996 fick vi vår första beställning av något gjort ifrån 
cocowood – ett långt ovalt bord på nästan tre meter. Kunden var svenskan 
Len Hörlin, som då ägde en del av och drev Matemwe Bungalows. Hon 
var förtjust över resultatet och Matemwe Bungalows blev vår första 
större kund av cocowood produkter. De hade visserligen bara 12 rum, 
men det var en början. 

Lens man Theo var också imponerad. Utöver att vara holländare var 
han också företagsam. Han övertalade Saidi och mig att tillsammans starta 
uppsågning av virke i större skala. Detta blev början till Zingwe Zingwe 
Sawmill. Jag hade inget kapital, men pappa gick in med en grundplåt 
och 1997 hade vi ett nytt partnerskap inom timmerbranchen med Theo, 
Saidi och mig (och pappa) vid namn CoCo&Co. Vad som börjat i liten 
skala 1997 hade år 2000 vuxit till en ganska betydande operation. Allt 
virke sågades för hand i så kallade pit saws (ett tillvägagångssätt som 
än idag står för 90% av Tanzanias hardwood timbers). När operationen 
var som störst hade vi 20 pits i Zingwe Zingwe som vardera sågade en 
stock om dagen. En hisnande operation som ingav en känsla av Dantes 
inferno vid varje besök. I längden var det dock ohållbart att såga för 
hand och under en lång tid hade jag sett mig om efter ett riktigt sågverk 
som del av ScanZa’s verksamhet. CoCo&Co hade gjort ett försök med 
Logosol *** 1999, men det var för tekniskt, cocowood var för hårt och 
hade för mycket fibrer i barken. Det föll platt och luften gick på sätt 
och vis ur verksamheten. ScanZa var den enda egentliga kunden och vi 
kunde bara köpa upp en del av produktionen. Ekonomiskt får Zingwe 
Zingwe Sawmill och CoCo&Co ses som ett misslyckande, men det var 
ett fantastiskt litet projekt.  Det avslutades 2001.

När jag i slutet av år 2000 fick ett tips om ett sågverk i Oskarshamn 
som var till salu blev jag givetvis intresserad. Det var ifrån mitten av 
60-talet och verkade passa in på det jag hade i tankarna. Jag ringde 
pappa och bad honom att åka och se på det, vilket han gjorde.  Hans 
uppfattning var nedslående: ”- Om jag skall vara helt ärlig så tror jag 
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det är rena skiten, sa han, men jag är ingen expert. Jag har dock varit i 
kontakt med tillverkaren ARI som tipsade mig om en servicetekniker, 
Bernt Hallin, som nyss gått i pension. Han är villig att komma ner från 
Örnsköldsvik och se på det. Vi skall träffas där om en vecka.”

En vecka gick och pappa ringde upp på nytt. ”- Jodå, Bernt säger att 
det inte gått särskilt mycket och är knappt slitet - det är faktiskt så gott 
som nytt. Köp!” Så jag köpte sågverket över telefon.  Tre månader senare 
åkte jag till Oskarshamn för att montera ner det. När jag såg det fick 
jag lite av en chock – det var enormt. Maskinerna var inbyggda bland 
transportband och sidotransportörer, golvsektioner och sorteringsbord. 
Det var inte heller vilka maskiner som helst, tre stycken av dem var 
på ett par ton vardera och stående mitt inne i en byggnad. Allt detta 
skulle jag försöka få ut från byggnaden och in i ett par containrar och 
skicka till Zanzibar. Oj, oj oj, nu hade jag nog tagit mig vatten över 
huvudet. Räddaren i nöden var, för första men inte för sista gången, 
Bernt Hallin. Med hjälp av spärrblock och taljor, skärbrännare, tigersåg 
och en uppsättning handverktyg började han metodiskt demontera i ena 
änden tills det hela var nedplockat och färdigstuvat i två containrar ett 

Bernt Hallin och Boniface under återuppbyggnaden av sågverket på Zanzibar, april-
maj 2005.
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par veckor senare. Det var rena undret. Vad som var ännu bättre – innan 
vi var färdiga hade Bernt lovat att komma ner till Zanzibar och hjälpa 
till med att sätta ihop det igen. 

Det dröjde ända till 2006 innan vi sågade den första stocken i 
sågverket på Zanzibar.  Det största hindret var att vi inte kunde få tag 
på ett lämpligt stycke mark. Zanzibar har lite knepiga landregler och 
att köpa mark privat är lite av rysk roulette. Till slut kom en öppning då 
jordbruksministeriet styckade upp land som varit del av en försökstation 
för diverse grödor, bland annat svartpeppar och dvärgkokospalmer. 
Departementssekreteraren, som höll i utdelningen av landbitarna, var inte 
alls intresserad av att ge oss något – hon var mer intresserad av att ge ut 
landbitar till sina ministerkollegor och andra högt uppsatta inom statliga 
verk. Våra besök på ministeriet var besvärande för henne och samtidigt 
som hon inte kunde säga direkt nej så stod det klart att vi inte ingick i 
hennes planer. När så Sten Rylander, Sveriges dåvarande ambassadör i 
Tanzania, kom på officiellt besök till Zanzibar blev han ombedd av vice 
presidenten att uppmuntra svenska företag att investera på Zanzibar. 
”Visst kunde han göra det, sa han, men han hade hört att det fanns ett 

Stockupplag utanför sågverket. I bakgrunden skymtar snickeriet, med pepparplantaget 
till höger i bild. Mycket av den stock vi får levereras med oxkärra och staplas upp för 
hand. Ett verkligt ekologiskt grönt material!
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Svenskt företag, ScanZa, som redan investerat på Zanzibar, men att de 
inte kunde få fatt på land för att expandera verksamheten. Och om det 
är på det viset så är det ju knappt någon mening med att uppmuntra fler 
svenska företag att komma till Zanzibar.” Det tog skruv – veckan efter 
blev vi blev uppkallade till vicepresidenten för att förklara situationen. 
Till departementssekreterarens förtret blev hon tvungen att ge oss en 
landbit. Hennes dilemma var att hon redan hade lovat bort alla bitar 
till sina bekanta och den enda mark som fanns kvar var en eländig bit 
vid vägen upp till forskningsstationen. Förhoppningen var nog att vi 
skulle tacka nej, men det passade oss utmärkt – några veckor senare 
hade vi fått en landbit stor nog att bygga både sågverk och nya lokaler 
för snickeriet på.

Min svärfar, John Boocock, är jordbruksingenjör med stor erfarenhet 
av att arbeta i Afrika. Han har ett gott öga för land. Den ”eländiga 
markbiten” har ett fall på 5.3 meter över en distans på 80 meter och är 
en utmaning att planera. Det har varit (och är fortfarande) en övning i 
att ”gräva ur och fylla i”.  Den högre liggande delen hyser snickeri och 
sågverk och den lägre delen virkeslager och en blivande maskinhall 

Sågverksarbetarna Gifta och Lucas i färd med att såga upp en stock på råklyven ifrån 
Oskarshamn.
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för list- och golvtillverkning. Mittenpartiet av tomten har en sträng 
med en efterlämnad pepparplantage kvar. Där har vi byggt kontoret, en 
tvåvåningsbyggnad med förråd och underhållsverkstad i markplan och 
visningsrum och kontor på övervåningen. 

I oktober 2005 var de nya snickerilokalerna färdiga och vi flyttade ut 
ifrån de hyrda lokalerna inne i stan’ till våra egna lokaler 20 km norrut. 
Nästan exakt 10 år efter det vi hade startat som ett bolag med tre delägare 
kunde jag äntligen bryta banden och vara helt oberoende. Min vän ifrån 
Zambia hade haft rätt – ”Delägareskap är bra förutsatt att det omfattar 
ett udda antal personer, färre än tre…”

Ett par hektiska år följde, framförallt med att utveckla verksamheten 
på den nya tomten. Bernt Hallin kom ner 2006 och han kunde sätta ihop 
tillräckligt med utrustning så att vi kunde börja såga upp stock. Förutom 
känslan att själva kunna såga upp stock till vår snickeriverksamhet var 
det skillnad på kvalitet från det handsågade vi hittills använt. Att kunna 
kontrollera råvaran gjorde att arbetet i snickeriet blev mycket enklare 
och effektivare. Bernt var nere en till vända 2011 för att sätta igång den 
sista maskinen och idag har vi ett fullt fungerande sågverk från 60-talet 
som sågar kokospalmer på Zanzibar. Det är en fröjd för ögat. 

Min svärfar kommer ner till Zanzibar 5-6 veckor varje år, och varje 
gång har han ett nytt projekt som han påbörjar (och jag normalt avslutar). 
Det har under åren blivit virkeslager, timmerförråd, virkestork, och nu 
senast en just påbörjad byggnad för upphyvling av list och golvmaterial.

Det är många som hjälpt oss komma till dit vi är idag. Min pappa 
som slitit ont vid varje containerlast av maskiner och alltid finns ett 
telefonsamtal bort från uppköp av knepiga reservdelar. Bernt som 
varit oumbärlig vad det gäller sågverket och John som hjälpt till med 
utveckling av tomt och byggnader. Därtill givetvis kunder, leverantörer 
och försäljare av utrustning som varit hjälpsamma under åren som gått. 

Men hur var det egentligen jag hamnade på Zanzibar? När jag 
tänker efter noga så var det nog exakt så här det hela började, när jag 
som 17-åring för första gången skulle lifta till Paris. Mina föräldrar 
var inte helt sålda på iden, men jag hade stått på mig. Efter mycket om 
och men hade de gett efter. Kvällen innan avresa, ryggsäcken packad, 
lönnficka insydd i byxbenet, äventyret och världen för mina fötter så 
frågar jag pappa sådär i förbifarten inför resrutten ”- Paris, ligger det 
mot Grästorp?” **** Som sagt, slumpen, en okuvlig övertygelse om 
att allt kommer att ordna sig samt en total oförmåga att se ens några 
enstaka problem som kan vara besvärliga. Det är stöttepelare för en 
blivande Afrikaresenär. 
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*  På 1870-talet fanns det ca 120 Européer i dåvarande Tyska   
 Sydvästafrika (nuvarande Namibia). Utav dessa var ett 70-tal  
 ifrån Sverige, varav cirka 15 från Vänersborg! Källa SvD 
 20 mars 2009 samt Peter Johansson.
**  År 1964 ingick Tanganyika på det Afrikanska fastlandet och 
 öriket Zanzibar en union som än idag heter Tanzania. 
***  Logosol är en svensk uppfinning som använder en vanlig   
 motorsåg  monterad på en ram för att såga upp plank från stock. 
****  Jag fick rådet att ta vänster efter OK tappen vid Gropbron, 
 mot Göteborg och hamnade så småningom i Paris.

Bernt Hallin, Ali, svärfar John och författaren inför hemfärd efter en dags arbete under 
byggnationen av det nya snickeriet/sågverket, april-maj 2005.
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Det är ju Birger Sjöberg som har gjort Vänerborg känt som ”Lilla 
Paris”, men under hela stadens historia är det många som har fängslats 
av den. Redan på 1600-talet avbildas den i Erik Dahlberghs ”Suecia 
Antiqua et Hodierna”; Linné berömmer i sin ”Wästgöta-Resa” (1747) 
den då hundraåriga staden: ”Et skönt Torg war här i Staden, och gatorne 
woro räte, brede och ljuse (…)”; och mot slutet av 1800-talet nämner 
idyllikern Elias Sehlstedt vår stad i en skildring av en resa på Göta kanal:

”Solen började ändtligen skina fram mellan molnen, och en gladare 
sinnesstämning förspordes genast bland passagerarna, i synnerhet som 
tornet af Venersborgs kyrka fjerran vid horisonten tillhviskade oss 
tröst och hopp att snart vara inne i den vänliga stadens lugna hamn. 
Venersborg har en täck belägenhet mellan det väldiga Halleberg på ena 
och Dalslandet på den andra sidan. Vi gingo i land för att vederqvicka 
oss af landtluften, hvartill vi hade tjugo minuters permission.”

Sehlstedt hör ju numera till de glömda författarna, och det som mest 
intresserar i hans berättelse är en bild som ingår i den. Det är en tidigare 
så gott som obeaktad vy över staden av ingen mindre än Carl Larsson 
och som återges här ovan. 

Dessa tre nämnda hör till det förgångna, men det finns förstås också 
nu verksamma författare som har fascinerats av staden och dess invånare.

Per Wästberg, ”Jordmånen”
Per Wästberg, nedan kallad PW, född 1933, sitter som bekant i Svenska 

Akademien där han är ordförande i den litterära Nobel-kommittén. Han 
har också varit kulturredaktör och chefredaktör på Dagens Nyheter och 
hade också tidigare gjort sig känd som motståndare till apartheidsystemet 
i Sydafrika. Som författare debuterade han redan som tonåring och har 
sedan dess publicerat en rad romaner och dokumentärer.

Inte bara Sjöberg 
Vänersborg hos några andra författare

Av 
Gunnar Graumann



60

”Jordmånen” utkom 1972 och avslutar en serie som också omfattar 
”Vattenslottet” och ”Luftburen”. ”Jordmånen” kan man säga är en 
roman om mänskliga relationer och i synnerhet en kärleksroman; 
huvudpersonen Jan Backman, kallad JB, står mellan två kvinnor, hans 
halvsyster och tidigare älskarinna Gertrud, och hans nya kärlek Jenny. 

Boken innehåller många drag som är typiska för åren kring 1970: 
den är både miljömedveten och feministisk, och sexskildringarna är rätt 
frispråkiga. Romanen är alltså modern för sin tid, utan att för den skull 
vara ”vänstervriden”. I detaljerna känner man också igen tiden: teven är 
svartvit, föredragshållaren har med sig ”ljusbilder” och gör reklam för 
nymodigheten ”charterresor”, och personnumren har just fått en fjärde 
siffra i slutet. JB nämner själv andra tidsmarkörer i en fundering om 
vardagsliv och utrikespolitik: 
”Man kommer att se sambandet mellan olympiaderna, kurvan på 
börsen, förstamajtalen, frysdiskarna, ämnena för studentskrivningarna, 
napalmbomberna, bingon, flygplanskapningarna, protestsångerna.” (s. 
15-16) Och längre fram: ”Till Spanien, Portugal och Grekland rådde han 
ingen att fara. Han förundrade sig över att just Medelhavet på nästan 
alla sidor omgavs av diktaturer” (s. 56).

Boken är uppdelad i tre partier, varav det första utspelas i den svenska 
landsorten, under en föredragsturné som JB och Jenny företar till några 
mindre städer. Dessa beskrivs lite satiriskt kåserande – ”Vi kunde vara 
två kumpaner som drar land och rike runt för att samla material till ett 
komiskt operalibretto om Sverige, sa Jenny” (s. 59). Resan går till Örebro, 
Linköping, Norrköping, Kristianstad… Men den stad som får den största 
uppmärksamheten är Vänersborg. Där visar sig PW väl hemmastadd, 
kanske citerar han dagboksanteckningar, när han nämner ”Edsgatan” 
och ”Residensgatan”; huvudpersonen håller sitt föredrag ”i läroverkets 
nyinredda aula”, och efteråt ”gick de på Frimurarlogen och beställde 
in sill och snaps” (s. 91). Från ”Skräcklan” kunde man se ”Dalbosjön” 
och åt ”Vargön” har man utsikt mot ”Halle- och Hunneberg”. Mera på 
fri hand lägger författaren till att från ”ett resanderum några kvarter 
från Residensgatan (…) såg han ner på gatan med stadsbudskontoret 
Hermes, cykelaffären Kamrat och en revisionsbyrå” (s. 95) utan närmare 
motsvarigheter i staden. Men en romanförfattare har ju sin poetiska frihet 
att skapa, eller låna, den lokalfärg han vill.

Ingenting sägs i boken om Birger Sjöberg eller ”Lilla Paris” – 
”Fridas visor” och ”Kvartetten som sprängdes” kändes kanske lite 
gammalmodiga och småborgerliga för PW. I sin memoarbok ”Hemma 
i världen” nämner han dock, i förbigående, ”Kriser och kransar”. 
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För huvudpersonen i ”Jordmånen” blir den viktigaste upplevelsen 
i lilla Vänersborg i stället kännedomen om upptäcktsresanden Axel 
Eriksson. JB hamnar på Museet, där man hör ”trafiken: en långtradare 
gick förbi läroverket och kyrkan”. Kapitlet har den suggestiva 
titeln ”Björnjägarens son”, och om honom får man bl a veta:                                                                                                           
”björnjägaren Llewellyn Lloyd (…) fångade lax i Göta älv och fällde 
enkelbeckasiner i flykten. Han bodde i en vindskupa här i stan. Under 
en engelsk fana hade han sina gångkläder liggande för omedelbart bruk. 
Han satt i sin nattrock bland björnkranier och uppstoppade laxar och på 
bordet hade han ett glas brandy and water.” (s. 84)

Och Björnjägarens son?                                                                                                                 
”Björnjägaren hade söner med olika kvinnor. En hette Anderson 

liksom den hushållerska som Lloyd i flera år levde samman med, i 
förnamn Charles John. Först när han blev lika berömd som fadern erbjöd 
denne honom sitt namn. Han avvisade det.” (s. 85)
Men kapitlet handlar som sagt mest om Axel Eriksson, och det inleds så:   
”- Jag undrar vem han var, sa Jan Backman. (---) Hela museet består av 
hans samlingar. Jag har inte hört talas om honom.” (s. 83)                                                                                             
Museiintendenten upplyser då:
”Eriksson var rädd att hans samlingar skulle ätas upp av termiter eller 
plundras av äventyrare, så han donerade 1 200 exemplar av 450 fågelarter 
till Vänersborg. Här satte man igång att samla pengar till ett museum. 
Skarpskyttarna ordnade baler i Stadshusets festivitetsvåning. (---) 
Väldiga lårar anlände med kanalbåten från Göteborg.” (s. 84)

Besöket på muséet väcker alltså JB:s och antagligen också PW:s 
förundran. Och när han ett par sidor längre fram beklagar sig över att 
”Det är ingen som har forskat något vidare i Axel Eriksson” (s. 89), så 
förebådar han sin egen roman och även Peter Johanssons bok om denne. 
Men ”några årgångar av Vänersborgs Söners Gille” kan tills vidare också 
ge hjälp, det bör ha varit årgångarna 1955 om Axel Eriksson och 1967 
om Charles John Anderson.

PW ser de litterära möjligheterna i Axel Erikssons gestalt och infogar 
honom i sin roman. Liksom JB reser omkring och håller föredrag om 
lämpliga resmål, som han kanske inte har sett, så skriver författaren 
PW om händelser som han inte har upplevt, och romangestalten JB:s 
resa mellan svenska städer kunde ses som författarens förevändning 
att få tala om Vänersborg och Axel Eriksson. Båda återkommer också 
flera gånger längre fram i boken, särskilt förstås när handlingen är 
förlagd till Afrika, dit också ett par av bipersonerna reser i u-landstjänst:                                                                                                                                   
”- Du kommer att fara till Botswana. Det är utmaningen.  
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– Jag vet inte, sa han. Det har jag inte tänkt.                                                                                                    – 
Charles John Anderson, björnjägarens son, for dit. Det var där han 
erbjöds bli legitim och sa nej. Axel Eriksson for dit. Gertrud for dit med 
barnet som ska födas. Sten Tidström for dit med hela sin familj. Det 
verkar bli en svensk tradition.” (s. 88)

Axel Eriksson kommer på så sätt att spela en viktig sammanhållande 
roll i romanens uppbyggnad. Den är komponerad som ett musikstycke 
i tre satser, och i mellansatsen, från Afrika, blir tonen allvarligare. Axel 
Erikssons 1800-tals-Afrika skiljer sig ju mycket från vad kontinenten 
har blivit hundra år senare; mot den lyckliga smekmånadsresan till de 
svenska småstäderna kontrasterar de båda kvinnorna Gertruds och Jennys 
avståndstagande från den manliga huvudpersonen JB under hans vistelse 
i Botswana; och mot den skyddade svenska idyllen ställs den brutala 
verkligheten i dåtidens Sydafrika. I Botswana kommer romangestalterna 
osökt i kontakt med folk som har flytt från Sydafrika. PW själv har ju rest 
i Sverige och hållit föredrag om apartheid. Man kunde t ex höra honom 
i Lund för länge sedan och efter föredragets slut, när vi andra reste oss 
och gick ut, kunde man se en flicka som satt kvar på sin plats, gråtande.

Exempel på polisens misshandel av afrikaner citeras på ett par ställen 
i ”Jordmånen”, och redan här, 1972, nämns som en viktig ledare för 
motståndet i Sydafrika, Nelson Mandela. I protest mot Sydafrika och mot 
Vietnamkriget övergav som bekant en hel generation unga författare i 
Sverige skönlitteraturen för att i stället ägna sig åt politiskt författarskap. 
En av dem var PW. Efter ”Jordmånen” 1972 återkom han först 1986 
med ”Eldens skugga”. 

”Eldens skugga”
Man tyckte sig som sagt se hur förundrad PW blev när han första 

gången fick kännedom om Axel Eriksson. ”Jag har inte hört talas om 
honom”, säger JB i ”Jordmånen” (s. 83), och ”På Nordfelts konditori 
vid Edsgatan glesnade det mellan kaffekopparna. (---)                           
– Jag blir inte klar över Eriksson i en handvändning, sa JB.” (s. 87).                                                
– och talar han inte för PW här?               

Men i ”Eldens skugga” från 1986 räknas Eriksson in bland 
de ryktbara. Man skulle kunna tro att Afrikaresenären Wilhelm 
Knutson i den nya romanen är en variation på berättelsen om 
Axel Eriksson från den förra boken. Även Knutson vistas länge i 
ett afrikanskt land, nu är det Kamerun, och han presenteras som                                                                                                     
”en talangfull naturforskare, som på 1850-talet reste i Sydafrika, 
såsom den förste svensken efter Linnés lärjungar. Han skrev en 
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dagbok för familjekretsen och målade akvareller ur människornas och 
djurens liv. Från två år i Kaplandet förde han hem tvåtusen insekter, 
femhundra fåglar, åttiofem däggdjur och hundratals sidor ’zoologiska 
anteckningar’.” (s.12) Egendomligt nog är Wilhelm Knutson (precis som 
Axel Eriksson) från vänersborgstrakten, närmare bestämt från herrgården 
Sjöryd nära Grästorp, och därifrån berättas:                   
”Några sommarveckor bodde på Sjöryd en västgötsk jägare, zoolog och 
uppstoppare, Gustaf Kolthoff. (---) Kolthoff teg gärna, men plötsligt brast 
en fördämning inom honom, och han domderade som en fältväbel: I väg 
och se andra länder, samla till våra museer, laboratorier och vetenskapliga 
kollektioner! Du kommer att bli ryktbar som Afzelius, Wahlberg, Axel 
Eriksson (---)  I närheten av Vänersborg bodde björnjägaren Lewellyn 
Lloyd och hans son Charles John Anderson som upptäckte sjön Ngami 
och floden Okavango. Slaktarsonen Axel Eriksson hade genomkorsat 
hela Sydvästafrika och fyllt hemstadens museum med hundratals 
preparerade djur. Slut dig till dem, manade Kolthoff den unge Wilhelm, 
far till Calabarkusten, till det innersta av den västafrikanska bukten, där 
har ingen botanisk eller zoologisk expedition varit.” (s. 59-60)

”Hemma i världen”
Det finns alltså paralleller mellan dessa afrikaresenärer från 

Vänersborg med omnejd, men det framgår av PW:s memoarbok ”Hemma 
i världen” att Wilhelm Knutson är en historisk person, och om detta 
berättar han själv:                                                                                                       
”Min resa till Kamerun började på hösten 1975 då ingenjör Bertil 
Knutson, 83 år, ringde. Jag hade i en artikel nämnt hur Knut Wilhelm 
Knutson anfört den okända svenska bosättningen på Kamerunberget. 
Sonen Bertil som förestått faderns snickerifabrik nära Rimbo ville visa 
hans otryckta memoarer. Jag kom till Norrtullsgatan 29 där parets allt 
i allo Helfrid Jansson lagat en måltid med inlagd sill, hemrörd pastej, 
wienerschnitzel, pressgurka och svartvinbärssylt (…)” (s. 400), och 
han nämner också ”en teservis från herrgården Sjöryd vid Vänersborg”.

På detta sätt, tack vare dessa två resenärer, har alltså Vänersborg 
kommit att inta en speciell plats på PW:s litterära karta över Sverige, 
särskilt naturligtvis på grund av hans engagemang för Afrikas historia. 
Sin goda lokalkännedom om Vänersborg förklarar han med tidigare 
släktförbindelser på 50- och 60-talen, och om muséet säger han: ”Jag 
besökte det ofta, fascinerad av samlingarna”.
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Henning Mankell, ”Vindens son”
För att fortsätta i kronologisk ordning så kom efter Wästbergs ”Eldens 

skugga” av 1986, men före Enquists ”Lewis resa” av 2001, en roman av 
Henning Mankell vars första avsnitt visar vissa likheter med Wästbergs. 
Den har en titel av samma typ som ”Eldens skugga” nämligen ”Vindens 
son” och kom 2000. Huvudpersonen reser till Afrika; det diskuteras att 
exportera strutsfjädrar som Axel Eriksson; någon har tagit intryck av 
en litografi ”Björnjakt i Svenska Wermland” vilket ju leder tankarna 
till Björnjägaren och till hans son; huvudpersonen är liksom Wilhelm 
Knutson insektssamlare, och en svensk som han träffar heter Wilhelm 
(som W. Knutson) och Andersson (som Charles John A.) och kommer 
rentav från Vänersborg och kallar sin handelsstation för Nya Vänersborg. 
Men det är som Mankell säger i sitt ”Efterord” att ”de händelser och de 
människor som gestaltas i boken inte har några direkta förebilder. Det 
innebär dock inte att eventuella likheter med historiska händelser eller 
människor skulle vara en ren tillfällighet.” Mankell kan alltså ha tagit 
avstamp från verkliga förhållanden och på så sätt åstadkommit större 
trovärdighet åt själva upptakten i sin roman.

Per Olov Enquist, ”Lewis resa”
En tredje känd författare som hämtat inspiration i Vänersborgstrakten 

är Per Olov Enquist, född 1934. Han fick ett genombrott 1968 med 
romanen om baltutlämningen ”Legionärerna”, gjorde sig också 
berömd för sin dramatik i ”Tribadernas natt” om Strindberg och ”Från 
regnormarnas liv” om H C Andersen, självbiografin ”Ett annat liv” och 
många andra verk. Den bok som intresserar oss här är den stora romanen 
”Lewis resa”, där Lewi är Lewi Pethrus. Till en början berättar Enquist: 
”Om hans barndom intet.                                                                                                          
 Annat än det mest välkända: att Lewi föddes den 11 mars 1884 i Västra 
Tunhem, Älvsborgs län.” (s. 65)
Om Lewis mor heter det längre fram att hon ”var född på Faxen, en 
backstuga utanför grindarna till Nygårds gods i Västra Tunhems socken;
fadern var stalldräng och modern mjölkade på herrgården” (s. 483) 
Och om Lewis far får vi veta att han ”körde som tioåring kalklass från 
kalkgruvorna nära Västra Tunhems kyrka till Vargön där denne Eriksson 
/järnvägsbyggaren och  översten Nils Eriksson/ hade en cementfabrik.” 
(s. 491) Efter skolan var Lewi vallpojke, innan han började på Holmens 
pappersbruk, och kom senare in till stan. Författarens fiktiva källa, 
Efraim, hade ”träffat Lewi första gången vintern 1901, det var när båda 
arbetade på A. F. Carlssons skofabrik i Vänersborg” (s. 45). Han var då 
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redan frälst. Under sin militärtjänstgöring kom han, som det antyds, ev. i 
kontakt med, och blev rentav mobbad av sin blivande ”andlige tvilling”, 
Sven Lidman, som var reservofficer och ännu inte omvänd.

Per Wästberg nämner som sagt inte alls Birger Sjöberg i samband med 
Vänersborg, men Enquist låter på något sätt Lewi Pethrus spegla sig i 
Sjöbergs öde. Han tänker sig t o m möjligheten att de kan ha träffats: 
”han har klätt upp sig för fotografen (kan det vara Birger Sjöberg?) och 
har en liten rutig fluga till den vita stärkkragen” (s. 106). Enquist känner 
alltså till att Sjöberg en kort tid var anställd i K A Vikners fotografiateljé, 
vilket i sin tur visar hur mycket research som kan ligga bakom även 
små detaljer i författarens berättelse (Epilogen är daterad ”Köpenhamn 
– Stockholm 1993 – 2001”, det tog alltså åtta år att skriva boken).

Lewi hade, säger Enquist, i sin ungdom faktiskt skrivit en roman. 
Det var drömmen om att bli författare som överväldigade honom. Han 
skulle bli en socialistisk proletärförfattare (…)” (s. 61). Men han ser 
Sjöberg både som ett ideal och som ett varnande exempel, och Enquist 
citerar Lewis memoarer:                                                                                                                            
”där skriver Lewi, med ett egendomligt tonfall av längtande 
avståndstagande, att ’Birger Sjöbergs öde skulle också kunnat bli 
mitt’. Eller, senare, nu är distansen nästan fulländad, nu talar han 
på avstånd, räddad, men ändå med denna oklara underton av sorg 
och saknad: ’Då jag följt denne vänersborgspojkes diktning och 
slutgiltiga öde, har jag bättre förstått vilka faror som lurade på mig’.” 
(s. 60). Lewi funderar (pluralformerna får ingå i Lewis inre språk):                                                                                                                                          
”Han var ingen konstnär. Konstnärer voro sådana som Birger Sjöberg, 
som skapade dikt, men kunde råka mycket illa ut och hamna i spriten 
eller i Guds frånvaro. Men de voro ändå på något sätt utvalda. Guds dårar 
voro också utsedda av Gud, på ett nästan obehagligt sätt” (s. 218). Detta 
får utgöra en del av förklaringen till hans beundran för Sven Lidman:              
”Lewi hade kanske till sist hittat sin Birger Sjöberg, men denne nu 
frälste Birger Sjöberg, alltså Sven, insåg måhända inte komplikationen: 
att Lewi ännu hade en Birger Sjöberg inom sig, mycket väl dold, som 
en hemlig dröm.” (s. 442)

Enquist utnyttjar också, på ett storartat sätt, minnen av naturen kring 
Lewis uppväxtplats i Västra Tunhem för att beskriva ångeststämningar 
i hans liv. En första gång är vid hustruns livshotande förlossning, när 
han vägrar att kalla på läkare utan litar enbart på Gud:          
”Han hade dragit efter andan; det var som om han befann sig inför ett stort 
bråddjup, som det vid Hunneberg invid barndomshemmet, det branta 
stup som benämndes stupet vid Mal-Olas grotta, dit han ej vågat klättra, 
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till skillnad från sina kamrater, och visste att han skulle känna samma 
ångest inför vågstycket; men att detta nu var ofrånkomligt.” (s. 222)                  

Historien berättade om denne Mal-Ola:                                                                                         
”Hans uppgift var att spana, och hålla försvararna underrättade om 
fiendens rörelser. Han hade blivit försedd med proviant för månader 
framåt. Om fientliga soldater försökte tränga fram till grottan stötte han 
ner dem med en lång påk. Grottan var nästan ointaglig.             
Alla Lewis kamrater hade lyckats ta sig in till Mal-Olas grotta. Det 
var en svår, svindlande väg dit. Man fick klättra. Det var förenat med 
livsfara. Lewi hade aldrig vågat ta sig dit. Han hade känt stor skam vid 
detta.” (s. 498)

I den avslutande ”Femte boken” återvänder Lewi i tankarna till 
uppväxtmiljön och grottan vid bergsstupet, på tal om hans kamp i sin 
egen tidning ”Dagen”:                                             
”Ända fram till sin död använde Lewi detta forum, han skrev mellan 
trettio och femtio ledarartiklar varje år. Ingen svensk religiös ledare har 
i samma utsträckning vigt sitt liv åt den politiska polemiken. Han blev 
publicist, som sin beundrade förebild Tingsten, eller som sin beundrade 
motståndare Moberg, vars böcker han hatade, och bekämpade, men vars 
publicistiska insatser under rättsrötestriden han beundrade så.” (s. 546)

Och ledarartiklarna handlade om allt:                                                                                            
”Det blev en på sitt sätt imponerande och uthållig katalog över politiska 
ämnen. Ungdom i nöd. Ungdomskriminaliteten. Dansbaneeländet! 
Kristendomens utsatta situation i radion!    
(---) Moralupplösningen! Äktenskapets helgd! Homosexualitet! 
Sensationspressen! Kyrkan och staten! Israel! (---)  Och kanske 
föreställde han sig detta som kampen vid Mal-Olas grotta: hur Lewi 
ensam förde striden mot de uppklättrande kulturradikalerna, endast 
beväpnad med en trästång, hur han stötte dem ner i avgrunden, en efter 
en, med trästången, Lewi ensam, på Guds uppdrag.” (s. 550-551)
Under sin depressionsperiod, efter båtresan när han har flytt till 
USA, reflekterar Lewi över möjligheten att kasta sig ut från berget.                                                                                                                   
”Halle- och Hunneberg var ju vildmark, det fanns bara fem små stugor 
på långt avstånd från varandra, och så skog och sjöar. Det var barrskogar 
och så själva bergen som reste sig som väldiga atlantfartyg över 
vildmarken, och Storgårdskleven och Draget upp mot Häcklans högsta 
punkt, som var Ättestupan. (---) Och där, under Halle- och Hunnebergs 
gigantiska atlantångare, låg den djupa dalen, och sedan milsvida 
skogar. Och längst söderut kunde man ana Trollhättan, dit västerhavet 
en gång gått fram, och dit främmande folk kommit dragandes.                                                                                                                                       
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  Nedanför Ättestupan fanns Odins damm, som en gång använts till något, 
kanske blotoffer; fast någon hade sagt att här tvättades liken efter de 
gamla som kastat sig utför Ättestupan.” (s. 496-497) Men under krisen 
i samband med maktkampen med Sven Lidman, ser han från USA på 
ett annat sätt på berget:                                                                
”(…) och så steg Hunnebergs gigantiska mörka atlantångare upp i hans 
minne, nu var berget inte lockande och oemotståndligt och en äventyrets 
ofantliga atlantfarkost som kunde bestigas och genomsökas, utan något 
mörkare och hotfullare” (s. 503).

 
Ytterligare några böcker 
Skofabriken spelar en viktig roll i Karin Grönbergs ”Östergatan 24” (1995) 
med undertiteln ”Om några familjer vid arbetarrörelsens genombrott”. 
Boken bygger på bevarade brev från författarens far. Liksom ”Östergatan 
24” bygger också Roger Blombergs ”Bössan på axeln, spaden i jorden 
Släktroman 1788 – 1933” (2009) på familjetraditioner och bjuder på en 
hel del kulturhistoriskt intressant läsning. Slutligen har Ulf Martinsson 
skrivit en levande roman ”Klassbesök” (2011) om sina erfarenheter som 
högstadielärare i Vänersborg. 
Många märkliga människor levde alltså mot slutet av 1800-talet i 
Vänersborg med omgivningar: Björnjägaren Llewellyn Lloyd och hans 
son Charles John Anderson, pingströrelsens ledare Lewi Pethrus (född i 
Västra Tunhem), upptäcktsresandena Axel W Eriksson (från Vänersborg) 
och Wilhelm Knutson (från Sjöryd), skofabrikanten A F Carlsson (född 
på Vänersnäs), och Birger Sjöberg (från Lilla Paris). De har vunnit 
ytterligare berömmelse tack vare författare som Per Wästberg och Per 
Olov Enquist, men borde inte rentav staden uppkalla fler gator och platser 
efter dessa Vänersborgs söner? Varför inte t ex en ”Björnjägarens stig” 
någonstans i kommunen?

Citerad litteratur:                                                                                                                                      
Blomberg Roger, Bössan på axeln, spaden i jorden, 2009                                                                       
Enquist Per Olov, Lewis resa, Stockholm 2001                                                                                                         
Grönberg Karin, Östergatan 24, Vagnhärad 1995                                                                                              
von Linné Carl, Wästgöta-Resa, Stockholm 1747                                                                                                   
Mankell Henning, Vindens son, Stockholm 2000                                                                                                          
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Elias Sehlstedt, Sånger och visor, Stockholm 1893                                                                                             
Per Wästberg, Eldens skugga, Stockholm 1986         
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Gunnar Graumann, f. 1933, uppvuxen på Skräcklan, 
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där. Medverkat i VSG:s Årsskrift 1998, 2000 och 2010. 
Brukar återvända någon gång varje år till Lilla Paris.
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Järnvägsbron
–från Vänersborg till Golden Gate

Av 
Per Hedquist

Artikel tidigare publicerad i Svenska järnvägsklubbens tidskrift Tåg nr 6-7 juni 2011.

Klaffbron i Vänersborg sedd från söder. Linjen mot Öxnered går ut till vänster i bild.

Denna eleganta tillverkningsskylt finns 
bevarad på bromuseet i Trollhättan. 
Foto (om ej annat anges) Gunnar Falk.

När klaffbron i Vänersborg stod färdig 1916 var den Europas längsta 
öppningsbara bro. Mannen bakom UVHJ-bron skulle senare konstru-
era vad som blev världens mest berömda bro – Golden Gate-bron i 
USA. Mannen vars uppfinning ledde till konstruktionen av UVHJ:s 
klaffbro i Vänersborg var en amerikansk invandrarson från Tyskland 
vid namn Joseph Baerman Strauss (1870–1938). Han konstruerade 
broar i hela sitt liv och kom upp i cirka 400 brospann totalt. Hans mest 
berömda bygge är den amerikanska Golden Gate-bron vid San Fran-

cisco i Kalifornien. 
Den äldsta järnvägsbron över 
hamnkanalen invid järnvägssta-
tionen i Vänersborg byggdes år 
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När bron byggdes var det nita, inte svetsa, som gällde.

1866, då Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg kom till. Denna 
svängbro var i funktion hela tiden fram till 1947, då den ersattes av en 
fast bro. 

Järnvägsbron över den nya kanalen 
När så Trollhätte kanal skulle byggas skar den nya farleden järnvä-

gen cirka 350 meter söder om Dalbobron. Grundförhållandena var då-
liga och detta var orsaken till att man ej byggde en olikarmad svängbro, 
som man först var inne på. Även det sneda läget över kanalen var ett 
skäl att välja en klaffbro. En klaffbro av en konstruktion gjord av den 
amerikanske ingenjören Strauss, blev snart den mest intressanta typen. 
Efter en rad undersökningar bestämde Vattenfallsstyrelsen att uppföra 
bron enligt Strauss konstruktion. Klaffbron var billigare än andra alter-
nativ att bygga och hade också den kortaste öppningstiden. Vidare låg 
bron indragen från kanallinjen då bron stod öppen, och risk för påkör-
ningar var därför liten. Öppningstiden fastställdes till 1½ minut vid ett 
vindtryck upp till 75 kilo per kvadratmeter.

Byggs i Tyskland 
År 1912 får brokonstruktören, kapten VVK Ernst Nilsson, uppdrag 

av Vattenfallsstyrelsen att leda förprojekteringen av broförslag en-
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Två av de plintar som användes vid gjutning-
en av motviktenstår ännu kvar vid spåret.

ligt Strauss principer. I november 1914 i skrevs avtal med firman J. 
Gollnow & Sohn, Stettin, om tillverkning och montage av komplett 
Strauss-bro till ett pris av 161.043 RM (Riksmark). 

Den tyska firman utförde arbetet på entreprenad. Kontraktet hade 
undertecknats några månader efter första världskrigets utbrott och 
hade ställts i tyska Reichmark. Under kriget sjönk kursen på marken 
kraftigt och på grund av kriget fick firman även svårigheter att leverera 
enligt kontraktet och en viss försening uppstod. 

Vattenfall krävde skadestånd för förseningen, men den tyska firman 
pekade på ”force majeure”- klausulen men ville ändock fullfölja leve-
ransen, då de inte ville strandsätta Vattenfallsstyrelsen och järnvägs-
företaget. 

Regeringen godkände senare Vattenfalls önskan att betala ut 17.000 
mark extra utöver kontraktssumman. Kursfallet hade uppräknats till 
60.000 mark. En god affär för Vattenfallsstyrelsen. Slutnotan för klaff-
bron inklusive samtliga entrepenader kom att uppgå till 252.565:33 
kronor i 1916 års värde. 

I juli 1915 var landfästena och pelarna av sten till klaffbron klara och 
den 13 juli 1915 anländer de första järnkonstruktionerna från Tyskland. 

Såväl tyskar som polacker lär ha deltagit i brobyggandet. En av ar-
betsledarna var dansk och lär ha bott på Kasen med familj under hela 
byggnadsperioden. Järnvägstrafiken gick hela tiden norr om brobygget 
och arbetarna kunde gå torrskodda. 

I augusti samma år färdigställdes pålningen och ställningsverket för 
monteringen av broklaffen och tornet och det fasta spannet anlände per 
järnväg från Tyskland. I september startade hopsättning och nitning av 
klaff och torn. 

I november 1915 startade 
maskinmontaget och från och 
med december hade kylan lagt 
isen och man kunde vandra 
obehindrat mellan östra och 
västra sidan. Själva muddring-
en av kanalen skedde senare. 

I maj 1916 kunde gjutningen 
av betongmotvikten genomför-
as. Den enorma motvikten lär 
ha varit mycket svår att gjuta 
fast, varför detta fick ske med 
bron i nedfällt läge. För den 
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precisionsanpassning av vik-
ten som fordrades, uppbars 
den av en bockkonstruktion 
som i sin tur monterats på 
gjutna stödplintar. Två av 
dessa finns än idag kvar vid 
sidan om spåret. Lättare be-
tong användes i motviktens 
övre del för att sänka tyngd-
punkten. 

Dags för provbelastning 
Den 17 augusti 1916 gjor-

des en provbelastning av 
klaffbrospannet med fyra av 
SJ:s provbelastningsvagnar 
(vattenfyllda och vardera 
vägandes 82 ton). Spannet 
sänktes mitt på 20,8 resp. 
22,1 mm (resp. huvudbalk) 
och kvarstående sänkning ef-
teråt var 0,6 resp. 0,7 mm. 

Den 15 augusti 1916 blev 
klaffbron formellt godkänd 
för trafik som fast bro, men 

det skulle gå ytterligare en tid innan maskineriet var intrimmat och 
körklart. Långt senare, den 21 maj 1947 påbörjas arbetet med montage 
av kontaktledning över klaffbron i samband med elektrifieringen av 
sträckan Uddevalla– Vänersborg. 

Strauss bolag, Strauss Engineering Company i Chicago, lät konstru-
era ett 30-tal broar av just den typ som UVHJ:s klaffbro utgör och är 
spridda runt om i världen. Ytterligare en svensk bro som bär Strauss 
signatur är Danvikstullsbron över Hammarbykanalen i Stockholm som 
kombinerad väg- och järnvägsbro för Saltsjöbanan. Denna bro är min-
dre än den i Vänersborg och med 30 meters klaff. 

Som underleverantörer vid brobygget i Vänersborg fanns ett antal 
tyska företag som Siemens Schuckert Werke, från Siemensstadt, som 
svarade för elutrustningen och Berliner A G für Eisengiesserei, som 
levererade stålbalkarna, samt Maschinenfabrikation i Charlottenburg 
som tog fram kraftfördelning och öppningsmaskineri. 

Bron i uppfällt läge. Motvikten viks in under tor-
net med manöverutrustningen.
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Övriga direkta systemleve-
rantörer, utanför bron budget 
var AB Södertälje verkstäder 
som levererade semaforer 
med tillhörande ställverk, och 
LM Ericsson som levererade 
ett blockeringssystem med tre 
manöverställverk. 

Det blev alltså en enkelspå-
rig järnvägsbro med 30 meter 
fri öppning mätt vinkelrätt 
mot farledsriktningen. För att 
den erforderliga manöverkraf-
ten skulle bli så liten som möjligt, är broklaffen nästan fullständigt ut-
balanserad med en motvikt, upphängd vid bakreändan av en på tornets 
spets uppställd – i vertikalled vridbar fackverksbalk. Manöverkraften 
har sålunda knappast att övervinna mera än friktionsmotstånden i län-
karna samt det på broklaffen verkande vindtrycket. Broklaffen är fullt 
utbalanserad i alla lägen. Motvikten består av järnskelett av fackverk 
kringgjutet av betong. 

Brons vridmaskineri är uppställt på en plattform i tornet. Drivkraf-
ten överfördes till drivaxlarna via en genomgående axel, som är för-
sedd med ett utjämningshjul för att fördela kraften lika på båda ax-
larna. Elmotorerna var asynkrona trefasmotorer för 380 volt och 25 
Hz vilka utbyttes 1936 mot 380 volt och 50 Hz. Vardera motorn kan 
under kort tid prestera 42 hk. De är noga anpassade för sinsemellan lika 
styrka och varvtal. 

Vid broklaffens ända finns en förregleringsanordning för att fixera 
bron i stängt läge. Bron godkändes den 25/8 1916 och trafiktillstånd 
utfärdades den 23/10 1916. 

Klaffbron ägs idag av Trafikverket, tidigare var det Sjöfartsverket 
som stod som ägare. 

Med tanke på brons höga ålder är väl frågan om den kommer att 
finnas kvar i framtiden. Trots allt är det ju om man ironiserar litet, sta-
dens största mekano, och en verkligen inrotad silhuett i vänersborga-
rens medvetande. Kanske borde bron bli byggnadsminnesmärke med 
lagligt skydd, något som framtiden får utvisa.

Konstkännaren och antikvitetsexperten Bo Knutsson,Vänersborg 
brukar på sin konstvandring sommartid i Vänerparken omnämna den 
som ”stans största konstverk”. Kan man få ett finare omdöme?

Genom denna anordning kan bron 
manövreras med handkraft.
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Lite fakta om Golden Gate-bron,
Strauss mest kända brobyggare

San Fransisco grundades 1776 och förstördes till stor del 1906 i en 
jordbävning.

Golden Gate-sundet är 113 meter djupt med svåra bottenförhållanden, 
starka strömmar och besväliga klimatförhållanden vilket utgör stora 
påfrestningar på den världsberömda bron.

sju biljoner liter vatten rinner 2 gånger per dag genom sundet. Den 
5 januari 1933 påbörjades arbetet med bron och den 27 maj 1937 var 
den klar att invigas. Brons färg är jordröd, Strauss valde själv ut färgen. 
Antalet nitar uppgick till 600.000 i varje pylon.

Bron målades kontinuerligt om med speciella färger, för att stå emot 
tuffa väderleksförhållden. Ungefär 35 målare sysselsättes.

Brobygget finansierades med privata och offentliga medel till en 
summa av 25 miljoner dollar.

Lånen skulle betalas tillbaka via brotull och 1971 var bron fullt betald.
Om Golden Gate - bron är värt att notera att den endast stängts av 

för biltrafik en gång. Det var lördagen den 1:a december 1951 mellan 
17.55 och 20.45 då vinden uppgick till 70 mph (70 meter i sekunden) 
och vägbanan kom i gungning med upp till 24 fot i sidled/ca 8 meter.

Joseph Baerman Strauss 1870-1938
Skaparen av Golden Gate bron som 
syns på bilden, tillika ”järnvägsbron i 
Vänersborg” står staty vid sidan om sin 
världsberömda bro i San Francisco.
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Joseph Baerman Strauss - konstruktör av UVHJ- bron

Mannen bakom UVHJ:s bron i Vänersborg och den röda Golden-
Gatebron mellan Sausalito halvön och San Fransisco, i USA var Joseph 
Baerman Strauss, född i en förort till Cincinnati USA den 9 januari 
1870. Hans föräldrar var tyska invandrare. Strauss studerade vid college 
i staden, och det finns anteckningar om hur illa han upplevde det 
sociala livet kring skolan och tvånget med fotboll. Han kom att studera 
till ”Master of science” och djupstuderade mekanik vid Cincinnatis 
universitet. Dit återkom han en gång på 1930-talet och instiftade då 
en fond för specialstuderande som än idag delar ut stipendier årligen.

Strauss bildade sitt första brokonstruktionskontor i Chicago vid 
sekelskiftet och ritade många mindre amerikanska broar fram till 1905.

Så småningom kom han att få internationella uppdrag av 
brokonstruktioner först i grannländer som Canada och Mexico, men 
såväl även i Ryssland, Indien, Egypten, Danmark, Sverige med mera. 
Strauss avled 1938.

Två broar i Sverige bär hans signum UVHJ-bron i Vänersborg, och 
Danvikstullsbron över Hammarbykanalen i Stockholm som kombinerad 
vägbro och järnvägsbro över Saltsjöbanan.

Järnvägsbron, ”Tyska bron” över hamnkanalen i Vänersborg som 
är en del av Trollhätte kanal firade båda 90 års jubileum 2006. Såväl 
den nuvarande kanalleden som bron tillkom båda 1916. Trollhätte 
kanals sjötrafikområde börjar 800 meter norr om tredje vågbrytaren i 
Vänersborg och sträcker sig ner till Lärje i Göteborg. 

Värt att veta!
Apropå Golden Gate bron tillhör den de förnämliga byggnadsverk som 
erhållit utmärkelsen ”International Civil Engineering Landmark”. Bland 
de övriga ca 25 som fått denna utmärkelse kan nämnas Eiffeltornet, 
Frihetsgudinnan, Panamakanalen samt inte minst Göta kanal.

Ritningar av Strauss järnvägsbro benämnas på tyska Befestigung der 
Verbindungsstange an Wippe und Klappe skala 1:50

Det finns även en bok skriven på tyska av Dr. Ing. G. Barhausen, 
Hannover som handlar om järnvägsbron i Vänersborg. Bericht über die 
einarmige Klappbrücke von 42 m stützweite über den Trollhätta kanal 
bei Wenersburg.
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På engelska går klaffbron under benämningen
”The Swedish (Trunnion) Bascule Bridge”

En modell av bron finns på Kanalmuseet i Trollhättan, dessutom lär 
det finnas en på Tekniska museet i Hamburg och på Tekniska museet 
i München.

Källor:
Hallbergs, S. Slussverken i Göta älv och kring Vänern.
Friberg, R UVHJ:s klaffbro över Trollhätte kanal.

Per Hedquist, f. 1943 i Göteborg
Arbetat efter fullbordade studier, såsom tjänsteman 
på länsstyrelsen i Älvsborgs län, även i Vänersborgs 
kommun samt gamla landstinget.
Idag timanställd turistguide i Vänersborg.
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ÅRSKRÖNIKA 2011

Aldrig någonsin, om ens det, har förändringens vindar svept med sådan 
kraft genom samhällets märg och ben som i dessa dagar. Den allmänna 
värnplikten har förpassats till historien och en häpen mänsklighet har 
bevittnat hur en man befruktats och fött en mänsklig varelse. Genom 
upprepade försök vid partikelacceleratorn i Cern har man skickat 
neutriner till en observationspunkt i Italien med en hastighet som var 
300 006 km/sek. Det vill säga snabbare än ljuset! Detta strider mot 
Einsteins relativitetsteori – en av de vetenskapliga grundbultar som 
gillebröder i årtionden haft som beräkningsmodell för vad som är ´en 
kristen mänschas plikt´ och för att räkna ut vilken kraft som krävs för 
att riva omkull parkens träd.

Mot bakgrund av denna rämnande omvärld utgjorde, som alltid, 
Gillets 105-årsjubileums Högtidsstämma en kärleksfullt bjärt kontrast. 
Med samma damer som vid så många jubileer tidigare, trådde samma 
gillebröder, iklädda samma svarta kostymer, lika flåsande och svettiga, 
samma gamla Glenn Miller-foxtrots, till samma Eminenta Storband.

När Ålderman Göran Ahlin krängde av sin ämbetskedja och tog 
emot brödernas stående ovationer för sina framgångsrika och effektiva 
år som Gillets portalfigur kände alla ett styng av tidens obarmhärtiga 
framfart. Den känslan byttes strax i munterhet när alla tiders yngste 
ålderman Peter Johansson dubbades med den vackra kedjan mot sin 
högresta unga bringa. Som museichef är Peter som klippt o skuren på 
denna, för samhällets bevarande, viktigaste posten, såväl i Lilla Paris 
som i Universum.

Peters talekonst är vida känd och om tiden står stilla när Fantomen 
talar, vilket är ett känt djungelordspråk, så går tiden baklänges när vår 
trollbindande, nye ålderman häver upp sin stämma.

Högtidsstämman, med över 200 deltagare på Quality Hotell, var i 
allt en lyckad föreställning. Alla enades om att vi inte ska vänta i hela 
fem år till nästa jubileumskalas, men det säger vi vid varje jubileum, 
så någon ändring blir det nog inte på den ordningen nu heller. Två av 
kvällens lyckligaste deltagare var Kenneth Arvidsson och Lars Tornberg 
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vilka förärades Gillets medalj. Kenneth för att han skapar glädje och 
förnöjelse genom sina ”Vänersborgskalas” och Lars för sitt mångåriga 
arbete att i film och foto dokumentera livet i Vänersborg och genom att 
visa sin fars, Viktor Tornberg, unika foto och filmsamling.

Man blir det man äter. Det är lätt att förstå. Blir man då mysig av 
´fredagsmys´? År 2006 tog sig fredagsmys in i svenska akademins 
ordlista, men knappast på hälsobefrämjande meriter. Plockgodis, pizza, 
nötter och läsk framför Skavlan gör 17 % överviktiga och 3 % feta. TV-
tittandet i sig ökar dessutom diabetesrisken. Då känns det tryggt att ha 
årets diabetessköterska på nära håll. Förre gillebrodern Arne Hallqvists 
dotter Kerstin Ljung som är ledare för diabetesteamet på NÄL fick den 
utmärkelsen 2010.

Ökar man TV-tittandet till tre timmar om dagen ökar risken för 
för tidig död med 20 % enligt forskare vid Harvard School of Public 
Health. Gillebröder som smaskar choklad kan å andra sidan minska 
risken för stroke med 20 % och tar man dessutom några glas rödvin 
om dagen, så blir man precis så odödlig som alla bröder känner sig 
på en högtidsstämma. Vill man verkligen försäkra sig om ett långt liv 
bör man gå den kurs i självmordsprofylax som Högskolecentrum i 
Vänersborg startat. Mitt i livet kan nämligen allt kännas meningslöst 
och en amerikansk studie från Dortmouth College visar att vi är  som 
olyckligast vid 46, sedan blir det bara bättre. Något som de flesta 
gillebröder kan intyga utan akademiska exelprogram.

Sömnbrist är också ett elände som drabbar halvgamla människor. 
När nu British Medical Journal publicerat en seriös studie som ger 
vetenskapliga belägg för sömnens betydelse för vårt utseende, det 
vill säga skönhetssömnen, så kan det vara klokt av gillebrodern att 
låta glasögonen ligga kvar på nattduksbordet morgonen efter högtids-
stämman.

Inte en krönika utan Agnes, vår vackrast lysande mediastjärna. 
Nu också kulturpristagare i sin hemstad. Gillet bugar för vår härliga 
ambassadör i världen och hoppas få se henne på hemmaplan snart. 
Kulturstipendiet fick kontrabasisten Mats Dimming för att utföra ett unikt 
projekt i Vänersborg under 2012. Vi gratulerar och ser med spänning 
fram mot detta hemliga evenemang.

Bo Knutsson,årsskriftsnämndens meste TV-kändis blir folkpensionär 
och lovar hustru Anita att gå ner till 100 % tjänst, hur det nu ska gå 
till? På käftis hade vi en lärare som kallades ”Morgonstund” för alla 
guldfyllningar som man såg när han skrattade. Ska man följa Bo´s råd 
att handla med hjärtat är det väl bäst att ha ett sådant av guld. Särskilt 
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om man ska följa hans devis: ”Hemmets föremål ska tåla ögats slitage!”
Gillebroder Clas Carlsson har gjort Ateljé Clas känt i vida kretsar. 

Inte minst med foto i vackra böcker tillsammans med Bo Knutsson. Nu 
sätter han på linsskyddet för gott och avslutar med en intressant bok 
om historiska bestick som Bo samlat tillsammans med sonen Fredrik 
genom åren.

Årets bokskörd i Lilla Paris är annars lite mager när S. Gunnar Peterson 
är borta och Håkan Lind har fullt upp att fylla Nya Vänersborgaren med 
trevliga, lättlästa episoder från nu och då. Vänersborgsfödda Carolin 
Engvall har dock gjort sig rikskänd med böckerna ”14 år till salu” 
och ”Skamfläck”, där hon tar upp unga flickors kamp mot ångest och 
förnedring. vänersborgspolisen Anders Lindberg har fått ge uttryck för 
polisarbete i boken ”Utryckningföraren”. Nu väntar väl bröderna på en 
bok om hur man rycker ut tänder? ”Utryckningstandläkaren”, kanske?

Mellan 1952 och 2001 hade vi inga havsörnar vid Vänern. Nu har vi 20 
häckande par. Detta trots att vår miljö ständigt utsätts för hård belastning. 
Till exempel har man konstaterat att luften vid järnvägsbacken är 
otjänlig att inandas. Ibland är det svårt att vara människa och veta 
vad man ska äta, dricka och andas. Ibland kan det förefalla smidigare 
att vara kallblodig, lägre stående varelse på evolutionsstegen, som 
salamander tillexempel, i en damm vid Kindblomsvägen på Båsut hade 
tre salamandrar flyttat in. De människor som sökt bygglov för att bygga 
sin bostad i området fick därför avslag, emedan platsen var upptagen! 
Krönikören har sökt salamandrarna för att få se deras bygglov, men de 
har inte stått att finna. Ja, vi ska måna om våra djur som gillebroder Jan 
Andersson, veterinären som ger sina patienter rostbiff. Vi har fått vår 
första djurambulans i Trestad. En inrättning som är värdefull nu när 
dvärgbandmasken hittats hos rävar i våra skogar. Det är ett lurigt kryp 
som ställt till det så att hussar och mattar avråds att pussa på sina hundar 
då det finns risk för smitta. Vet Ni förresten vad som är människans 
bästa vän på fyra ben? Jo, groggbordet förstås! Fast svensken dricker 
allt mindre alkohol. Bara 9,3 liter per år. Norrlänningar dricker minst 
(om nu statistiken stämmer?). Där är 30 % helnykterister jämfört med 
20 % i vårt område.

Kaffe däremot kolkar vi i oss för fyra miljarder om året. Man lattar 
och fikar och har egna ploppkaffemaskiner i vartenda hem. På Harvard 
har man följt 51000 kvinnor och funnit att de som dricker mycket kaffe 
löper 20 % mindre risk att drabbas av depression. Dessutom blir man 
effektivare på jobbet. Kommunikationsprofessorn Adelsvärd har visat 
att fikarasten är en god investering för arbetsgivaren. Om man inte har 
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en kaffemaskin från de Jong Duke förstås. En larmrapport visade att i 
dessa maskiner fälls det ut skadliga mängder bly som är giftigt och ger 
tunga fötter!

Gillets fontän i gamla hamnkanalen ha fått en ljusboll som ersättare 
under vintern. Grabbarna på gatuenheten har satt ihop 1800 dioder 
som inte drar mer än 120 Watt, men som sprider en härlig stämning 
och utgör blickfång för besökarna på nya ”Kopparn”. Gillebroder 
Gerhard Hagemans mytomspunna, béarnaisdoftande krog Koppargrillen 
har nämligen flyttat in i möbelhandlare Galles gamla lokaler vid 
Hamngatan. Kan det verkligen gå, tänkte nog vänersborgarna när en så 
traditionsbunden restaurang som alltid haft samma meny och samma 
personal flyttar till nya lokaler? Jo, man tog med menyn, stolar o bord. 
Till och med gamla nålfiltmattan och så béarnaisesåsen förstås. Sönerna 
Niclas och Andreas, också de gillebröder, har tagit över ansvaret och 
fått en verklig rivstart. En start som i hög grad förstärktes av ett långt 
charmigt inslag i P1-programmet Meny. Kärleksfullt berättades där 
sagan om den österrikiske skidläraren som slog sig ner i Lilla Paris och 
gjorde världens godaste sås till chateaubrianden. I de gamla lokalerna 
doftar nu mångkulturens kulinariska kryddor när Yavuz Ercin på Meza 
12 flyttar in sitt kök med kockar från Turkiet och Grekland.

Det är länge sedan Vänersborgs gator fotpatrullerades av såna profiler 
som S.Gunnar Peterson och Armar och Ben. I många år har lagens långa 
armar varit klistrade mot bilrattar och MC-styren, men nu ska man ut 
på gatorna igen som den första fotpatrullerande trafikpolisen i landet. 
Gillet gillar detta initiativ och önskar lycka till.

Vi som gick i simskolan för löparlegenden Arne Andersson fick en 
gedigen överlevnadskunskap i vatten. Idag kan 13 % av tonåringarna 
inte simma! I en vattenstad som Vänersborg är det förenat med livsfara 
att inte kunna simma. När en man föll i vattnet vid Hamnkrogen på 
Aqua Blånatten larmades SOS som kom till platsen för att konstatera 
att mannen räddat sig upp på motsatta stranden. Om det var bröst- eller 
crawlteknik förtäljer inte historien, men en bra simlärare hade han haft. 
Som det heter i ett gammalt medicinarspex: ”Vatten anser jag och min 
vän Montgomery, är något man lätt omkommer i.”

Fem miljoner investeras i Skräcklestugan. Det är värdefullt att 
denna legendariska inrättning rustas upp. Inget slår en räkmacka med 
den utsikten. Samtidigt uppmuntras Skogshyddans unga entreprenörer 
Mia Castell och Johan Roman med kommunens miljöpris. Grattis! 
Gillet gratulerar samtidigt alla inblandade i den otroligt lyckade och 
omfattande renoveringen av vår kyrka. All modern teknik för ljud o bild 
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är installerad och inte minst allt vackert stenarbete som gillebröderna 
Håkan och Rickard Johansson utfört är värt all beundran. Nu återstår 
bara att göra kyrkan synlig. Den förvuxna, närmast tropiska skog som 
effektivt utestänger Guds livbringande solstrålar måste gallras. Kan 
inte detta ske på demokratisk väg får väl gillebröderna dra på blåställen 
och stämma upp: ”Parkens träd river jag omkull, det gör jag alltid…..”

Antalet hotellnätter i Vänersborg ökar med 20 – 30 % årligen, som 
ett resultat av alla evenemang som duktiga entusiaster drar hit. 7000 
besökare kom till SM i plöjning och flera tusen tävlade i lag-SM i 
orientering. 3200 kaniner tävlade i Arenan om vackraste pälsen. På 
pälsen var annars det mesta som vårt stolta bandylag fick i samma arena 
och klarade sig bara med en hårsmån kvar i elitserien. P-18 och P-20 
lagen däremot var båda med i SM-finaler på Studenternas. Christoffer 
Fagerström med gener från gammelfarfar, bandylegenden Arvid 
Pusak Fagerström, utsågs till Sveriges bäste ungdomsspelare. Denne 
ödmjuke 18-åring som redan är nyckelspelare i A-laget, säger att det är 
lagkamraterna som gör honom så bra. Gillet tackar för fina prestationer 
och önskar lycka till med det röda nystanet. Årets hockeymålvakt 
Viktor Fasth klev rätt in i landslaget. Farfar Sixten har säkert några fina 
foton på denne vänersborgsson när det blir dags att skriva krönika över 
idrottsstjärnor från Lilla Paris.

Vad gör vänersborgsflickor så grymma i rugby? Nu tvålade man dit 
Sveriges ungdomselit igen! Både U-15 och U-18 vann guld på hemaplan. 
I en annan, lite mer udda gren, submission wrestling, kammade 
Vänersborg hem ett SM-silver genom Alexis Bexan och våra duktiga 
seglare tog också hem ett junior SM-silver genom Kim Karlsson i Laser.

När vår nordiska sommar flödade sitt varmaste ljus över strand och 
ängar slog hatet och grymheten ner sitt fula tryne. Massakern på norska 
Utöya blev ett kusligt uppvaknande ur vår trygga vardagsslummer. En 
intelligent ung man med vanföreställningar mejar ner 68 försvarslösa 
ungdomar på Arbeiderpartiets sommarläger. Världen gråter. Vi sörjer 
alla tillsammans med den norske statsministern Jens Stoltenberg som 
med själsstyrka och karismatisk utstrålning leder folket genom deras 
största sorg sedan kriget.

Egyptens, Tunisiens och Libyens diktaturer har krossats av den 
obändiga kraft som växer fram ur en kuvad befolkning som enad vågar 
ifrågasätta hot och tortyr. Mohammad Gaddafi som styrt Libyen med våld 
och terror i 41 år slutade förnedrad, avklädd och släpad i ökensanden. 
Nordafrikas revolution som burits fram av sociala medier som Face 
Book och twitter ska nu växla över till demokrati och samförstånd. 
Gillet håller tummarna.
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Efter höstens riksdagsval började huvuden rulla även här på hemma-
plan, om även i mer symbolisk mening. Sahlin fick lämna sosseskutan 
och en olycklig Håkan Juholt efterträdde med en sorglig story om 
bostadsbidrag till sin, sedan tidigare, kriminellt belastade sambo. Detta 
höll på att putta ner honom från gödselstacken redan innan han hunnit 
klafsa upp till toppen. Gudrun Schyman och Maud Olofsson kliver 
av sina ledarposter och i vår nära värld får Lars-Göran Ljunggren 
lämna över rodret till Marie Dahlin. Marie blir därmed historisk som 
Vänersborgs första kvinnliga kommunalråd.

Till och med vårt statsöverhuvud Carl XVI Gustaf hamnade i 
blåsväder efter påstådda besök på lokal med lättklädda fruntimmer. 
”Den motvillige Monarken” hette den tveksamma publikation som 
hyste dessa, ännu overifierade, påståenden. Kungen valde att eklatera 
sitt och drottningens ställningstagande till anklagelserna vid älgjakten 
på Hunneberg. Därmed kan Lilla Paris ståta med det av årets citat som 
säkrast får en plats i Pelle Holms ”Bevingade ord”, nämligen: ”Nu 
vänder vi blad.”

Det har varit många fullmäktigesammanträden under 2011 och 
de politiska debatterna har varit långa och sega som det lätt blir när 
blockpolitiken står och väger. Följande samtal utspelades i en paus i 
fullmäktige.

  ”Du Gunnar. Vad sa Du egentligen vid omröstningen idag?
  ”Nää, men jag sa inget.”
  ”Nej, jag vet. Men hur la Du fram det?

Allhelgonaafton 2011
Lars Salonen
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Minnesord
Under tiden juni 2011 – juni 2012 har 22 Gillebröder för alltid lämnat 
oss. Vi lyser frid över deras minne.

Ingenjör Arne Lindén, född den 15 mars 1939, avled den 30 
juni 2011.
Efter genomgången realskola i Vänersborg tjänstgjorde Arne 
Lindén vid Vägförvaltningen i Älvsborgs län. År 1959 påbörjade 
han studier vid Tekniska skolan i Hässleholm där han 1961 
avlade ingenjörsexamen inom Väg- och Vattenteknik. Året efter 
examen erhöll Lindén en befattning vid Vägverket i Stockholm 
men redan 1963 tillträdde han en tjänst vid gatukontoret i 
Halmstads kommun. Lindén var under en lång följd av år facklig 
förtroendeman inom Kommunaltjänstemannaförbundet med 
styrelseuppdrag på såväl lokal som regional och nationell nivå. 
Han var även aktiv inom Hemvärnet där han efter ett flertal 
befattningar blev hemvärnschef i Halmstad 1984. Arne Lindén 
deltog vid ett antal tillfällen i Högvaktstjänstgöring varav fyra 
gånger som vaktchef på Drottningholms slott.
Inträdde i Gillet 1986.

Professor Stig Rudberg, född den 28 oktober 1920, avled den 
19 augusti 2011.
Stig Rudberg lämnade födelsestaden Vänersborg 1936 då 
familjen flyttade till Uppsala där han avlade studentexamen. 
Studierna fortsatte vid Uppsala universitet där huvudinriktningen 
blev klassiska språk. Utbildningen avslutades med filosofie 
doktorsexamen 1953 och han blev docent i Uppsala 1956 och 
vid Stockholms universitet 1963. År 1966 erhöll Rudberg tjänst 
som professor i grekiska språket och litteraturen vid Lunds 
universitet, en befattning han upprätthöll till pensioneringen 
1986. Bland Rudbergs många arbeten förtjänar hans översättning 
av Nobelpristagaren Kazantzakis Odyssé till svenska att nämnas 
liksom utgivandet av ett flertal av kyrkofadern Basileios den 
Stores skrifter. Rudberg ägde förmågan att förmedla sina djupa 
kunskaper också på ett populärt sätt vilket bland annat kom till 
uttryck i radioprogrammet ”Värt att veta”.
Livet igenom behöll Rudberg ett varmt intresse för sin ungdoms 
hembygd och han var under åren 1985-1994 ålderman i Västgöta 
Gille i Malmö. Stig Rudberg utnämndes till Riddare av Vasaorden 
1970. 
Inträdde i Gillet 1976.  
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Vänerborgaren Kurt Harry Back, född den 7 Juni 1931, avled 
den 21 september 2011.
Kurt började i unga år arbeta som servicebiträde på Caltex, 
som då låg vid gamla vattentornet. Senare jobbade han som 
bilskollärare vid Ahlins Trafikskola under några år, för att sedan 
återgå till Caltex. De sista 20 yrkesverksamma åren jobbade Kurt 
på Saab. Kurt var mycket intresserad av Vänersborgs historia. 
Som medlem i Kokhus-pojkarna arrangerade han bussresor och 
ställde då även upp som busschaufför. Under några år var han 
med som tränare för dam-och ungdomsbandyn, även då ställde 
han upp som busschaufför. Under de sista 25 åren fick hans 
konsnärliga ådra blomma ut, då måleri blev en ny hobby. Kurt 
målade många gamla Vänersborgsmotiv, vilket var uppskattat 
av omgivningen.
Inträdde i Gillet år 1993.

Verkmästare Knut Horster, född den 25 maj 1920, avled den 28 
september 2011.
Efter genomgången folkskola kom Knut Horster att studera vid 
Hermods Korrespondensinstitut samt vid Arbetsledareinstitutets 
Förman- och Verkmästarutbildning i Stockholm. Efter 
utbildningarna fick Horster år 1944 anställning som förman och 
verkmästare vid Televerkstaden i Vänersborg – en arbetsgivare 
han blev trogen fram till pensioneringen 1983. Efter sin 
pensionering arbetade Horster som lokalkorrespondent för Nya 
Wermlandstidningen under ett tiotal år.
Horsters stora intresse var idrott, under senare år särskilt boule. 
Han var dessutom aktiv inom pensionärsföreningen Lilla Paris 
med ett flertal förtroendeuppdrag. Horster var därtill aktiv inom 
Frimurarorden och logen Räta Vinkeln under drygt 45 år. Knut 
Horster tillbringade en stor del av sin fritid på sommarstället 
vid Bokenäs. 
Inträdde i Gillet 1975.

Målare Bror Jonsson, född  den 13 december 1920, avled den 
21 oktober 2011. 
Bror Jonson växte upp på Blåsut i Vänersborg. Efter avslutad 
skolgång arbetade han som målare fram till sin pension.
Bror Jonsson var medlem i Odd Fellow. Bror Jonsson var in-
tresserad av sjöfart, natur och litteratur.
Inträdde i Gillet 1991. 
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Direktör Mats Fredriksson, född den 5 juni 1922, avled den 22 
oktober 2011.
Efter avslutad skolgång i Vänersborg var Fredriksson anställd 
hos såväl Hegardts som Nordins. Han flyttade 1943 till Göteborg 
och fick anställning i Valerius Hanssons stora modeföretag. Efter 
några år som resande i konfektionsbranschen öppnade han 1954 
egna affärer i damkonfektion, som han drev till sin pensionering 
1987. På sin fritid ägnade han mycket tid åt sin stora fina trädgård.
Inträdde i Gillet 1976.

Musiklärare Åke Fagerström, född i Vänersborg den 2 oktober 
1939, avled den 1 november 2011.
Åke Fagerström utbildade sig till elektriker och var under flera år 
resemontör för ett större elföretag. Musiken kom tidigt in i Åke 
Fagerströms liv och denna hobby kom att bli hans liv.
Redan i unga år spelade han trumpet i Vänersborgs stadsmusikkår 
och blev kvar där i 50 år.
Han sadlade om från elektriker till musiklärare vid Musikskolan 
i Vänersborg och arbetade där fram till sin pensionering. Åke 
Fagerström spelade med i flera orkestrar som Sundals Rock 
Orchestra, Wenerblecket och Vänersborgs Eminenta Storband, 
som han dessutom var med och bildade 1982 och vars ledare han 
var i alla år. Många är de konserter han ordnade till glädje för 
vänersborgarna och han lyckades ofta få hit de stora artisterna 
som Lill Lindfors, Jan Malmsjö och Tommy Körberg m.fl.  Åke 
Fagerström tilldelades Vänersborgs kulturpris 2003. 
Inträdde i Gillet 1998.

Servicechef Allan Tufvesson, född den 5 juli 1922, avled den 
15 november 2011.
Efter folk- och fortsättningsskola genomgick Tufvesson 
fackutbildning vid Facit AB samt utbildning i matematik, ellära, 
elektronik och mätteknik. Sin första anställning hade han vid 
Husqvarna Depot i Kalmar varefter han flyttade till Växjö där 
han fick tjänst vid Dahlbergs Bil AB och senare vid Åtvidabergs 
Industrier. Tufvesson flyttade därefter till Vänersborg där han 
1947 anställdes vid Facit AB, en tjänst han blev trogen i 26 år. 
Från 1973 var han delägare i företaget Kontors-Utrustning i 
Vänersborg. På senare år lämnade Tufvesson Vänersborg för 
Karlstad.
Allan Tufvesson hade mångåriga och aktiva engagemang i ett 
flertal föreningar där, förutom Gillet, kan nämnas Par Bricole, 
Odd Fellow, Lions Club samt Hantverksföreningen. 
Inträdde i Gillet 1983.
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Driftchef Åke Johansson, född i Nora den 22 september 1924, 
avled den  29 november 2010.
Efter realexamen vid Nora kommunala mellanskola  fortsatte 
Åke Johansson sina studier vid STI i Stockholm och avlade där  
ingenjörsexamen. Hans första anställning blev hos Elektrolux 
och efter några år flyttade Åke Johansson till Trollhättan och 
började arbeta, först vid Trollhättans Elverk och därefter vid 
Trollhättans Kraftverk.
Åke Johansson övergick sedan till Vänersborgs Elverk där 
han var verksam fram till sin pensionering. Som mycket 
idrottsintresserad var Åke Johansson i unga år aktiv i både fotboll, 
bandy och skytte. På senare år blev golfen en ny utmaning.
Åke Johansson var medlem i Odd Fellow-logen 147 Brette.
Inträdde i Gillet 2005

Apotekare Rolf Andersson, född i Vänersborg den 3 april 1936, 
avled den 10 december 2011 i Upplands-Väsby.
Efter avlagd studentexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna 
Läroverk studerade Rolf vidare till apotekare.
Rolf var mycket flygintresserad och sysslade med modell- segel 
och motorflyg vid Halle-Hunnebergs flygklubb och var tidig med 
att avlägga certifikat för motorflyg.
Rolf var vid sin pensionering apotekare vi apoteket Renen på 
Söder i Stockholm.
Inträdde i Gillet 1994.

Åkeriägare Åke Falk, född 12 maj 1942, avled den 21 december 
2011. 
Efter avslutad skolgång och militärtjänst började Åke Falk 
arbeta i sin pappas åkeriföretag, som han sedan 1974 övertog 
och drev i ca 30 år. Falk engagerade sig tidigt i Lastbilscentralens 
verksamhet och var ordförande i styrelsen en följd av år. Åke Falk 
var engagerad i lokalpolitiken under många år. Han var medlem 
i Vänersborgs Par Bircole och tjänstgjorde där som ämbetsman. 
Åke Falk hade ett stort idrottsintresse framför allt för bandyn, där 
han alltid var en entusiastisk åskådare. Han deltog under senare 
år regelbundet på Liraveteranernas träffar. Åke Falk var medlem 
i Fredaxklubben från starten 1989. 
Inträdde i Gillet 1966 
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Posttjänsteman Sven Karlsson, född den 12 augusti 1926, avled 
den 28 december 2011.
Karlsson var född och uppvuxen i Nordstan i Vänersborg. När 
folkskolan avslutats fick han sitt första arbete, som springpojk vid 
Axel Larssons Skeppshandel i hörnet av Kungs- och Hamngatan. 
Efter en tid i Skeppshandeln fick Karlsson anställning vid Thure 
Carlssons cykelaffär. Han kom dock snart att lämna affärsvärlden 
för att ta anställning som brevbärare på Posten. Efter några år 
som brevbärare fick han arbete vid Postens skatteavdelning, en 
tjänst som innebar många resor och tidvis även tjänstgöring på 
kontor i Härnösand och Stockholm.
Ett stort fritidsintresse var snickeri och Sven Karlsson tillbringade 
gärna somrarna med familjen i stugan i Östra Bodane.
Inträdde i Gillet 1985.

Överläkare och ortopeden (handkirurgi) Rolf Ideberg, född den 
25 juni 1936 i Vänersborg, avled den 5 januari 2012.
Efter studentexamen 1956 i Vänersborg började Rolf Ideberg sin 
läkarutbildning efter fullgjord värnpliktsutbildning. Rolf Ideberg 
arbetade några år  under 1960-talet på lasarettet i Boden och 
flyttade därifrån till Uppsala universitetssjukhus. Nästa flyttlass 
gick 1976 till Uddevalla och till ortopedkliniken på sjukhuset där. 
I mitten av 1980-talet öppnade Rolf Ideberg privatmottagning 
med bl.a. handkirurgi som specialitet och drev denna praktik 
fram till sin pensionering.
Rolf Ideberg var en entusiastisk golfspelare och bl.a. medlem 
i Halvslaget, ett kamratgäng från läroverkstiden i början av 
1950-talet. Rolf  Ideberg debuterade i slutet av sin levnad som 
författare och utgav två böcker. 
Inträdde i Gillet 1994

Verkstadsarbetare Sven-Olof Åberg, född i Vänersborg den 12 
februari 1923, avled den 6 februari 2012.
Efter avslutad skolgång var Åberg anställd vid Vänerns 
Motorverkstad 1937 – 1939. Han fick därefter anställning vid 
Volvo Flygmotor åren 1940 – 1948 för att sedan flytta till Teli, 
Televerkstaden i Vänersborg. 
Åberg var en känd profil i staden och var bl a aktiv i Vänersborg 
Arbetareförening.
Inträdde i Gillet 1961
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Posttjänsteman  Reinhold Wallenberg, född den 19 december 
1947, avled den 14 februari 2012. 
Han var född i Göteborg och kom till Vänersborg som barn 
1951. Efter avslutad skolgång var han anställd på Posten. Rein-
hold Wallenberg var intresserad av folkdans. 
Inträdde i Gillet 1998.

Skogsdirektör Göran Söderström, född den 24 november 1916, 
avled den 15 februari 2012.
Född i Stockholm flyttade Söderström i unga år till Baggå i 
Västmanland där fadern var chef vid en skogsskola. Inspirerad 
av faderns yrke valde Söderström samma bana och avlade 
jägmästarexamen 1942. Efter anställningar i Jämtland och vid 
Kristinehamns skogsrevir kom han 1960 till Vänersborg som 
direktör för Domänverkets Västra region. Under Söderströms 
ledning genomfördes stora rationaliseringar inom verket. Efter 
sin pensionering kom Söderström att bli den främste folkbildaren 
kring Halle- och Hunnebergs natur och kulturhistoria. Genom 
föredrag, vandringar och skrifter levandegjorde han bergen för 
nuvarande och kommande generationer. På plats medverkade 
han till iordningställandet av odlingslandskapet vid torpet 
Grinnsjö och rekonstruktion av skvaltkvarnen vid Prästeklev. 
För Kungajaktmuseet var han en sakkunnig vägledare och 
inspirationskälla. 
Göran Söderström var även aktiv i Rotary under 55 år.  Han 
tilldelades Vänersborgs Kulturpris 1993 och Gillets medalj 
2005. RNO 1965.
Inträdde i Gillet 1991.
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Överstelöjtnant Harald Ek, född den 11 maj 1919, avled den 
24 februari 2012.
Redan under skoltiden i Vänersborg fattade Harald Ek intresse 
för den militära banan. Efter studentexamen studerade han 
vid militärhögskolan Karlberg i Stockholm där han avlade 
officersexamen 1940. Han kom därefter att göra en rask militär 
karriär, först som fänrik, löjtnant och kapten vid I 17 i Uddevalla 
åren 1940-48. Ek blev därefter regementsintendent vid K4 i 
Umeå varpå han flyttade till I 4 och I 2 i Linköping för tjänster 
som kompanichef och regementsintendent. Åren 1952-60 hade 
han anställning vid Arméstaben i Stockholm. Nästa placering 
var Karlsborg och tjänst som chef för arméns intendenturförråd. 
Ek hann även med att tjänstgöra ett par år i Skövde innan han 
avslutade sin militära karriär som sektionschef vid Försvarets 
materielverk i Stockholm. Efter pensioneringen 1979 arbetade 
han som fastighetsförvaltare i Stockholm under nio år innan 
han flyttade till Varberg. För sina förtjänster inom militären 
utnämndes Harald Ek till RSO. 
Inträdde i Gillet 1944.

Direktör Leif Sjöö, född i Vänersborg den 7 juli 1932, avled 
den 2 mars 2012.
Sjöö bodde större delen av sitt vuxna liv i Göteborg och ägnade 
sig åt fastighetsaffärer och var ägare till Gamlestadens Rör AB. 
Han ägde även ett antal fastigheter i Vänersborg och då bl a 
under  1980-talet Restuarang Strömborg, som han lät renovera 
och bygga till.
Sjöö levde tidigt med idrotten och spelade såväl fotboll som 
bandy. Han kom att bli en av spelarna i det legendariska 
bandylaget IK Lira, som hade stora framgångar under 1950-talet 
I mitten av 1980-talet var Sjöö ordförande i IFK Vänersborg, som 
fick lite av ett uppsving med flera duktiga spelare som värvades 
till Vänersborg. Sjöö var även engagerad i IFK Göteborg, där 
han var klubbmästare.
Inträdde i Gillet 1976.

Försäljningschef Göran Ekholm, född i Vänersborg den 9 mars 
1935, avled den 27 mars 2012. 
Efter avlagd skolgång och militärtjänst började Göran Ekholm 
arbeta på Teli. Han blev därefter anställd på Granströms, åter-
försäljare av Volkswagen och Scania-Vabis, där han snabbt av-
ancerade till försäljningschef.  Göran Ekholm sålde bilar fram 
till sin pension. Göran Ekholm hade ett stort idrottsintresse, 
speciellt för bordtennis. Han var även intresserad av båtar och 
fiske.
Inträdde i Gillet 1973.
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Bilinspektör Inge Fransén, född den 24 november 1933,  avled 
den 12 mars 2012.
Fransén arbetade efter avslutad skolgång i jordbruket  på 
Alvetorps gård och därefter några år i Bogrens handelsbod i 
Tolsjö. Efter att under slutet av 1950-talet och fram till 1965 ha 
arbetat som bilskollärare i Lidköping flyttade han till Vänersborg, 
där han kom att arbeta som trafikassistent vari ingick att 
kontrollera körskoleelevernas kunskaper för att få körkort. Efter 
utbildning till bilinspektör arbetade han tillsammans med polisen 
ute på vägarna för kontroller av tekniska detaljer på bussar, 
lastbilar, motorcyklar mm. Efter sin pensionering ägnade han 
sig åt att ha kurser i trafikvett framför allt för pensionärer och 
deltog aktivt i NTF:s arbete. Inges stora intresse var motorcyklar 
och MC-körning.
Inträdde i gillet 2003.

Överstelöjtnant Folke P Sandahl, född den 25 januari 1929, 
avled den 16 april 2012.
Folke P Sandahl valde tidigt den militära banan. Redan året efter 
studentexamen i Vänersborg 1949 blev han officersaspirant vid 
Krigsflygskolan i Ljungbyhed. Efter utbildning till jaktflygare 
vid F18 i Tullinge och F20 i Uppsala återvände han till 
Ljungbyhed som flyglärare. Från 1972 tjänstgjorde han under 
två år vid Militärpsykologiska institutet i Stockholm innan han 
fick anställning vid Försvarets Forskningsanstalt i Stockholm 
och Karlstad. Under de sista åren, fram till pensioneringen 
1989, tjänstgjorde Sandahl vid först Militärhögskolan och 
slutligen vid Flygstaben i Stockholm. Under en lång följd av 
år bedrev han forskning och undervisning inom flygsäkerhet, 
särskilt knutet till flygförares psykiska status och verkade tidigt 
för framtagande av krisbehandlingsprogram. Under senare år 
framträdde han som lärare i etik för svenska förband i Bosnien 
och i chefutvecklingsprogram. I samband med Sandahls 
60-årsdag instiftades vid Krigshögskolan en stipendiefond i hans 
namn för belöningar inom flygförarutbildningen.
Inträdde i Gillet 1999.

Bernt Olof Jönsson, född 5 oktober 1941 i Vänersborg, avled 
12 maj 2012.
Efter avslutad skolgång vid Norra skolan arbetade han under 
många år som reservdelsman på Volvo hos såväl AB Gunnar 
Höij, Wejrot, Kristenssson som  Brandt. Han övergick sedan till 
anställning vid Vänersborgs kommun och återvinningsstationen 
på Holmängen, där han styrde och ställde på sitt alltid gemytliga 
och trevliga sätt. Han hade alltid ett ord på vägen till dom som 
besökte stationen. Jönsson var känd för sin rappa tunga.
Bernt Olof Jönsson var en stor bolltalang och spelade fotboll i 
Columbia och bandy i VIF och Lira. Han deltog under senare 
år regelbundet i Liraveteranernas träffar.
Intädde i Gillet 2008.

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

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

(Anita Halldén)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

 AARSRUD, CHRISTIAN, Fil. dr. Brålanda .................................................... 1938 06
 AARSRUD, WILHELM, Dir. Vänersborg ....................................................... 1942 06
 ABOASALEH, TONY, Vänersborg ................................................................. 1969 06
 ABRAHAMSSON, GUNNAR, Vänersborg .................................................... 1942 05
 ADOLFSON, HANS, Vänersborg .................................................................... 1963 11
 ADOLFSON, ULF, Trollhättan ........................................................................ 1961 10
* ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .......................................................... 1935 75
 AHLBERG, MORGAN, Chefredaktör, Trollhättan ......................................... 1971 05
 AHLBERG, SVEN-ARNE, Örebro .................................................................. 1942 08
 AHLENIUS, PER, Vänersborg ......................................................................... 1951 09
* AHLIN, ANDERS, V. Frölunda, ständig medlem ............................................ 1965 78
* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem, 
 innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1944 58
 AHLIN, ULF, Kungälv,  ständig medlem ......................................................... 1968 78
 AHNFELT, LENNART, Vänersborg ................................................................ 1942 10
 AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1945 00
 ALDÉN, BENNY, Vänersborg ......................................................................... 1942 06  
* ALEXANDERSSON, HANS, Biolog, Vänersborg .......................................... 1948 75
 ALFREDSSON HÅKAN, Områdeschef, Bovallstrand  ................................... 1951 95
* ALFREDSSON, LARS, Adm. chef, Vänersborg, 
 ersättare i styrelsen ............................................................................................ 1956 76
 ALMHAGE, EJE, Köpman, Vänersborg .......................................................... 1945 94
 ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Hunnebostrand ....................................... 1947  88
 ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ...................................... 1950 00
* AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ............................ 1940 74
 ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ........................................... 1940 92
 ANDERSSON, ANTON, Tapetsör, Vänersborg ............................................... 1971 04
 ANDERSSON, BENGT, Vänersborg ............................................................... 1944 04
* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ........................................................... 1940 74
 ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................................................. 1957 88
 ANDERSSON, BO, Vänersborg....................................................................... 1946 08
* ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Frändefors ................................................. 1963 83
* ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .......................................... 1945 55
 ANDERSSON, CLAES GÖRAN, Tapetsör, Vänersborg ................................. 1937 99
 ANDERSSON, DAVID, Fil. dr., Ödeshög ....................................................... 1947 09
 ANDERSSON, DICK, Vänersborg .................................................................. 1944 05
* ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .............................................. 1946 84
* ANDERSSON, GUNNAR, Redaktör, Täby ..................................................... 1928 83
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 ANDERSSON, HANS, Vänersborg ................................................................. 1965 04
 ANDERSSON, HÅKAN, Mellerud ................................................................. 1950 98
 ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Vänersborg ............................................ 1951 89
=* ANDERSSON, JENS, Vänersborg ................................................................... 1912 83
 ANDERSSON, JOACHIM, Elhandlare, Vargön .............................................. 1963 09
* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef, Vänersborg ............................................. 1953 74
* ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ................................ 1925 82
* ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg ............................................ 1944 81
 ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..................................... 1942 90
 ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg ......................................................... 1972 97
* ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................................................. 1940 80
 ANDERSSON, LARS-OLOF, Överläkare, Bjästa ........................................... 1945 00
* ANDERSSON, LENNART, Vänersborg .......................................................... 1926 80
 ANDERSSON, MATS, Vänersborg ................................................................. 1970 10
 ANDERSSON, OVE, Vänersborg .................................................................... 1945 04
* ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ........................................... 1928  76
 ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1926 94
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 NILSSON, PATRIK, Vänersborg ...................................................................... 1968 10
* NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .......................................... 1923 78
* NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .................................. 1925 80
 NILSSON, PER OLOF, Vänersborg ................................................................. 1961 03
 NILSSON, PETER, Wien ................................................................................. 1955 10
 NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ...................................................... 1971 97
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 NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön .......................................................... 1926 89
 NILSSON, SÖREN, Vänersborg ...................................................................... 1938 98
 NILSSON, THOMAS, Vänersborg .................................................................. 1944 11
 NORBERG, KENNETH, Vänersborg .............................................................. 1949 09
 NORBERGER, JAN, Vänersborg..................................................................... 1947 12
 NORDBERG, ANDERS, Åkare, Vänersborg................................................... 1951 10
* NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ...................................... 1937 81
 NORDMARK, STEFAN, Ekonomichef, Vänersborg ...................................... 1957 12
 NORDQUIST, HANS, Vänersborg .................................................................. 1925 95
* NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda ................................................ 1930 77
 NORÉN, HANS, Vänersborg ........................................................................... 1956 11
 NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .......................................................... 1942 97
 NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ....................................... 1944 90
 NYLÉN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ....................................................... 1936 89
 NYSTRÖM, GUNNAR, Brandinspektör, Vänersborg ..................................... 1946 04
** NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .................................... 1928 58
 NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare, Vänersborg ............................................. 1967 95
 ODELIUS, CHRISTOFER, Vänersborg ........................................................... 1993 05
* ODELIUS, ERIK, Byggmästare, Vänersborg, ständig medlem ....................... 1934 79
* ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg, ständig medlem ................................... 1957 79
 ODHAMMAR, IVAN, Vänersborg .................................................................. 1932 06
 OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan ................................................................. 1938 99
 OLOFSSON, CLAS-GUNNAR, Skötare, Vänersborg..................................... 1952 11
 OLOVSSON, BENGT, Frändefors ................................................................... 1951 10
 OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg ..................................................... 1938 91
 OLSSON, ANDERS, Vänersborg ..................................................................... 1978 07
 OLSSON, BJÖRN, Vänersborg ........................................................................ 1939 04
 OLSSON, BOSSE, Institutionschef, Vänersborg ............................................. 1948 07
* OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ............................................... 1956 83
** OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ........................................................ 1929 48  
 OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg............................................................ 1933 89
 OLSSON, LARS-OLOV, Vänersborg .............................................................. 1949 05
* OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ................................................... 1928 78
* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .............................................. 1949 72
 OLSSON, ULF, Ombudsman, Vänersborg ....................................................... 1962 09
* OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg............................................................. 1945 83
 OLSSON, ÅKE, Bilmekaniker, Vänersborg ..................................................... 1933 04
 PAJUSI, ARWO, Antikvarie, Söderåkra ........................................................... 1965 99
* PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ............................................... 1930 82
* PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ..................... 1933 76
* PATRIKSSON, ANDERS, Arkitekt, Vargön .................................................... 1960 85
* PATRIKSSON, HENRIK, Driftingenjör, Vänersborg ...................................... 1965 85
 PATRIKSSON, HÅKAN, Företagskonsult, Vänersborg .................................. 1946 94
* PATRIKSSON, MAGNUS, Rådman, Timmersdala ......................................... 1965 85
* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .................................................. 1937 65
 PAULSSON, JONAS, Vänersborg ................................................................... 1977 09
 PAULSSON, MATTIAS, Snickare, Vänersborg .............................................. 1975 10
 PAULSSON, ÅKE, Skara ................................................................................. 1946 97
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 PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .................................................. 1957 88
 PERSSON, HANS OLOF, Vänersborg............................................................. 1974 90
 PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ....................................... 1948 95
 PERSSON, KENNET, VD, Vänersborg ........................................................... 1962 08
 PERSSON, KENNETH, Vänersborg ................................................................ 1946 10  
 PERSSON, MAGNUS, VD, Vänersborg ......................................................... 1967 05
 PERSSON, STIG, Direktör, Vänersborg .......................................................... 1949 04
* PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ............................................................. 1925 77
 PERSSON, ÅKE, Vänersborg .......................................................................... 1933 08
* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ............................ 1943 71
 PETERSON, ERNST, F.d. Finanschef, Vänersborg ......................................... 1931 98
 PETERSON, KARL-AXEL, Västra Frölunda .................................................. 1940 95
 PETERSSON, KARL-ERIK, Bälinge .............................................................. 1935 04
* PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg ...................................................... 1923 77
 PETTERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg ............................................. 1962 92   
 PETTERSSON, BENNY, Vänersborg .............................................................. 1957 12
 PETTERSSON, INGEMAR, Vänersborg......................................................... 1950 99
 PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ......................................................... 1941 94
 PETTERSSON, TOMMY, Grästorp ................................................................. 1957 96
 POLHEM, BO, Vänersborg .............................................................................. 1950 09
 PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg, ledamot beredningsnämnden ................. 1971 94
 PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ................................................................... 1947 94
** PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem,
 innehavare av Gillets medalj (1980) ................................................................. 1923 52
 QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg ..................................................... 1935 98
* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Göteborg ........................................................ 1929 66
 RAHM, JAN-OLOF, Vargön ............................................................................ 1946 12
 RAMM, TOMMY, Vänersborg, ........................................................................ 1948 09
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .................................. 1943 72
 RAPP, ALFRED, Sjukhemsdir., Vänersborg .................................................... 1943 03
 RAPP, CARL, Vänersborg ................................................................................ 1992 05
 RAPP, MARCUS, Vänersborg .......................................................................... 1994 05
 RAPP, PATRIK, Vänersborg ............................................................................. 1962 00
 RAPP, URBAN, Vänersborg............................................................................. 1968 05
 REIMERS, GÖSTA, Göteborg ......................................................................... 1943 02
 ROHLIN, LENNART, Vänersborg ................................................................... 1946 11
 ROSENBERG, TORSTEN, Folkskollärare, Trollhättan .................................. 1934 04
 ROSENGREN, BENGT, Avd. chef, Vänersborg .............................................. 1946 05
* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg ....................................... 1938 71
* ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ........................................................... 1945 79
** ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem ...................... 1940 58
 RUDSTRÖM, LARS, Samhällsplanerare, Vänersborg .................................... 1957 02
 RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg ............................................... 1931 99
 RUSSBERG, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1939 11
 RUSSBERG, MIKAEL, Civ. ingenjör, Vallentuna ........................................... 1969 04
 RYBERG, EVERT, Lagerchef, Hälsingborg .................................................... 1940 90
 RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .......................................... 1932 90
 RYDING, SVEN, Vänersborg .......................................................................... 1940 04

www.vanersborgssonersgille.se



110

* RÅDBERG, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Uppsala .................................. 1910 84
 RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1952  99
* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .......................................... 1945 50
 SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05
* SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
 SALONEN, ARVID, Tandläkare, Göteborg ..................................................... 1980 87
 SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
 SALONEN, EMIL, Göteborg ........................................................................... 1977 87
* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, bisittare i styrelsen ................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Vänersborg .................................................................... 1987 89
* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ..................................................... 1933 76
 SANDÉN, BJÖRN, Vänersborg ....................................................................... 1932 09
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg .................... 1936 05
= SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1936 92
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1947 02
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet ...................................................... 1924 74
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 01
 SJÖDAHL, PER, Vargön .................................................................................. 1955 06
 SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg.......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ...................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
 SJÖSTRAND, OSKAR, Vänersborg ................................................................ 1973 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg......................................................... 1930 77
 SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖSTRÖM, STAFFAN, Adjunkt, Vänersborg ................................................ 1954 10
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Vänersborg ................................................... 1937 08
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Grebbestad ................................... 1945 99
 SKOOGH, ANDREAS, aukt. redov. kons. i FAR, Karlstad ............................. 1979 95
 SKOOGH, EIVIND, Vänersborg ...................................................................... 1947 08
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2007) ständig medlem ............. 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Auktoriserad redovisningskonsult, Karlstad .............. 1952 95
** SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SKOOGH, MARCUS, Karlstad ....................................................................... 1983 95
* SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............................. 1927 62
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKE, BENGT  OLOF, Sjuntorp ................................................................... 1946 03
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ........................................................................ 1939 98
* STALFORS, TOMAS, Vänersborg................................................................... 1948 83
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
 STEINER, ERIK, Vänersborg .......................................................................... 1979 10
 STENSON, MORGAN, Uddevalla .................................................................. 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .................................................. 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ............................................. 1937 76

www.vanersborgssonersgille.se



111

 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
* STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ......................................... 1915 81
 STJÄRNERED, BERTIL, Vänersborg ............................................................. 1940 10
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STORM, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1962 11
 STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg...................................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .............................. 1946 01
 STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
* STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .............................................. 1921 75
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
* STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile .................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04 
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ............................................... 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
 STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ........................................................... 1934 84
 SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .............................................. 1931 91
 SUNDBERG, NIKLAS, Konsult, Vänersborg ................................................. 1966 04
 SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg ..................................................... 1956 98
 SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ................................ 1927 94
* SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg ................................................................. 1963 04
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ................................. 1938 79
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ........................................... 1924 84
* SVANBERG, HENRIK, Vänersborg, ledamot beredningsnämnden ................ 1966 84
* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad ............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................ 1958 05
 SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .................................................... 1957 94
* SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ........................................... 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ........................................... 1924 93
 SVENSSON, CHRISTER, Vänersborg ............................................................ 1943 90
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................ 1951 08  
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ................................................ 1950 76
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1952 80
 SVENSSON, PETER, Stockholm, ständig medlem ......................................... 1972 72
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ........................................ 1966 04
 SVENSSON, ÅKE, Vänersborg ....................................................................... 1948 12
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ..................................................................... 1950 05
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 SÄVBLOM, DAG, Vänersborg ........................................................................ 1964 07
* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .......................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ....................................................................... 1951 04
* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Vänersborg ............................................................................... 1952 95
 TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
** THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (1990) ständig medlem ............. 1939 50
 THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ...................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil ......................................................................... 1952 01
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda ....................................... 1935 79
 THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg ........................................... 1938 01
 THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ....................................... 1960 10
** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Frändefors ................................................. 1925 51
** TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg ............................................................. 1921 98
 TORNBERG, LARS, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2010)  ........ 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01  
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1942 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................ 1935 04
* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .............................................................. 1950 98
 ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Onsala............................................................ 1941 69
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .................................................. 1949 80
 WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
 WAGNERVIK, THOMAS, Miljöchef, Vänersborg .......................................... 1956 11
* WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ............................................ 1942 85
** WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg, 
 hederledamot, innehavare av Gillets medalj (1989) ständig medlem ............... 1932 51
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
 WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg..................................................... 1964 92
* WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ....................................................... 1930 82
 WALLTIN, HÅKAN, Bid Manager, Vänersborg ............................................. 1968 01
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 WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön .................................................. 1937 90
 WADENBRANDT, ULF, Vänersborg .............................................................. 1968 12
 WANNERUD, LARS, Vänersborg ................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Vänersborg .......................................................................... 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
 WEGRAEUS, BJÖRN, Lund ........................................................................... 1969 82
* WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund ..................................................... 1940 83
* WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg ................................................................ 1965 82
= WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Sköndal .................................................... 1916 42
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Trollhättan ......................................................... 1960 73
 WENERKLANG, STEFAN, Vänersborg ......................................................... 1968 11
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .......................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
* WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö............................................................... 1966 80
 WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg .................................................................. 1937 05
 WERNER, CLAES, Maskinist, Vargön ............................................................ 1945 09
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Steninge ............................................................. 1952 77
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ................................................. 1944 84
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
 WESTERBERG, PETER, Vänersborg ............................................................. 1972 12
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg, 
 ledamot beredningsnämnden............................................................................. 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Strängnäs .................................. 1943 01
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ........................................................ 1928 53
 ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare  ... 1945 88
 ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ............................................................ 1943 01
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
 ÅBERG, DAN, Skara ....................................................................................... 1956 12
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
* ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................................................. 1930 75
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
 ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11
* ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ........... 1924 85
 ÖBERG, JOHANNES, Göteborg ..................................................................... 1992 11
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93

www.vanersborgssonersgille.se



114

www.vanersborgssonersgille.se

Antal medlemmar: 977
  * Berättigade till 25-årstecknet   Gillets Plusgironummer är 32 93 19-8        
** Berättigade till 50-årstecknet   

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

 Vänersborgs Söners Gille
 Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
 462 61 Vänersborg

 epost: hagborg@tele2.se

 ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
 ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg .................................................. 1941 05
* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ....................................... 1920 74
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Styrelseberättelse 2011

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse verksamhetsåret 2011, Gillets 106:e.

 Gillet har under året samlats till Årsstämma den 5 april 2011 med 
ett sjuttiotal deltagare.

Efter sedvanliga förhandlingar lämnades ordet till gillebrodern, 
vänersborgssonen och chefredaktören för ttela Morgan Ahlberg. Han 
gav korta fakta kring tidningen, beskrev den förändring som skett vid 
introduktionen av Web-tidningen och redovisade de förändringar som 
dagspressen står inför.

 Högtidsstämman den 4 november 2011 var speciell såtillvida att den 
för första gången avhölls på Vänersborgs Teater. Innan den formella 
delen tog vid överlämnades ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor 
till Sörgårdens Fritidsgård Brålanda, representerad av Erik Johansson. 
Ytterligare uppvaktningar vidtogs under mötet då Gillets medalj 
utdelades till Einar Hansander för hans mångåriga arbete med att samla 
och uppteckna äldre folkmusik. Axel W Erikssonmedaljen tilldelades 
Erling Svensson, Hullsjön, vilken under många år gjort betydande 
insatser inom de områden som stipuleras i stadgarna.

 Fem medlemmar, Lennart Högzell, Per Arne Liss, Lennart Tibblin, 
Sven Olof Åberg och Göran Hagborg var berättigade till tecken för 50- 
åriga medlemskap. Berättigade till tecken för 25-åriga medlemskap var 
Johan Fredrik Ericsson, Jörgen Hammarstedt, Mikael Jacobsson, Henrik 
Svanberg, Per Wennhage, Willard Hallberg, Karl Gustaf Johansson, Lars 
Johansson, Magnus Englund och Johan Larsson. Tecknen tilldelades de 
sex gillebröder som hade möjlighet att närvara.

 Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans Minnesfond 
anordnades den 6 november för elfte gången i Vänersborgs kyrka.  
Stipendier om vardera 10 000 kronor gick till elever vid Musik-
högskolan, vilka representerar orgel respektive trumpet.

 År 2011 har varit unikt i Gillets historia. För första gången har två 
böcker presenterats samma vecka, dels Göran Söderströms ”Berg-
handboken”, där Gillet varit en samarbetspartner, dels Vassbottenboken, 
Gillets egna utgåva. Berghandboken, vilken är en sammanfattning av 
Söderströms många skrifter om bergen, kan sägas vara en gåva och 
ett stort tack till denne. Vassbottenboken, vilken rönt mycket stort 
intresse är en  publikation som speglar tillkomsten och utvecklingen av 
Vassbottenområdets industrier under olika decennier. Gillet har under 
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året även presenterat en populär snapsvisebok. Dessutom har Gillets 
årsskrift utkommit med sin 80:e årgång.

 Gillet har alltsedan tillkomsten ideellt ivrat för stadens väl och 
försköning. Som ett exempel på detta har styrelsen under hösten tillskrivit 
kommunen i två aktuella ärenden. Dels vad gäller Skräcklestugan, 
där Gillet uttryckt en bestämd önskan och förhoppning att nya stugan 
vinterbonas, dels att Plantagen skulle fortsätta att vara en grön lunga för 
staden samtidigt som de skulle återfå något av det öppna och fria rum, 
det en gång var skapat som.

 Inför julen har Gillets  julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De 
ges till personer som särskilt bör tackas eller som behöver en särskild 
uppmuntran inför julen.

 Den 24 augusti genomfördes Gillemästerskapet i golf. 22 bröder 
deltog och segrare även detta år blev Bo Olsson.

 Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 
Styrelse, beredningsnämnd, veteranerna och tillsatta arbetsgrupper har 
dessutom samlats för att bereda olika frågor samt sköta hus och trädgård 
vid Gillets lokaler.

 Styrelsen har under året bestått av Peter Johansson,1:e ålderman, 
Joakim Bernling, 2:e ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, Christer 
Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Håkan Lind, 
Bisittare och Lars Salonen, Bisittare
 
Vänersborg i april  2012

 
Peter Johansson Joakim Bernling Göran Hagborg                                                                                     
 
Christer Zetterberg Eric Lundborg         Håkan Lind                                    

Lars Salonen
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Årsbokslut 2011
Kostnader
Kostn årsskrift .............................77 745:-
Annonsintäkter ......................................../.  -25 200:-
Nettokostnad årsskrift .................52 545:-
Lokalkostnader ............................32 030:-
Telefon, porto ..............................10 244:-
Sammanträdeskostnader ...............8 363:-
Uppvaktningar ...............................9 589:-
Annonsering ..................................4 775:-
Bergens bok.................................15 000:-
Övriga kostnader .........................24 168:-
Kostnader bok .............................55 665:- 
Skatter ...........................................7 655:-
Årets överskott ............................85 258:-

Summa ......................................305 292:-

Balansräkning 2011 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro ................ 150 126:-
Fonder....................................... 821 551:-
Övriga fordringar ....................... 23 520:- 
Inventarier .................................. 45 000:-

 1 040 197:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ...........................19 033:-
Eget kapital Fonder ...................566 203:-
Eget kapital Gillet .....................369 703:-
Årets överskott ........................... 85 258:-

 1 040 197:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 182 950:-
Bokförsäljning ............................ 91 651:-
Ränteintäkter Fonder .................. 27 421:-
Övriga intäkter ............................. 3 270:-

Summa ..................................... 305 292:-  ----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2011, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 14 mars 2012 

Kent Lång   Lars Berg
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2012
 Styrelse

JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat. 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
LIND, HÅKAN,  Jur.kand, Bisittare 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Regionchef, Ersättare 2008
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011

 Beredningsnämnd
GILLESKRIVAREN
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
BERG, LARS, Affärsutvecklingschef 
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör 
PRINS, EDDIE, Frisör
 Årsskriftnämnd
ANDRE ÅLDERMANNEN
LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, 1:e Antikvarie
HEDQVIST, PER, Byråassistent
 Granskningsmän
LÅNG, KENT, Bankdirektör
SVENSSON, LENNART, Intendent ,  
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson  1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg  1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Janson  1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-2010
1:e Antikvarien Peter Johansson  2011-
Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste 
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar

www.vanersborgssonersgille.se



119

www.vanersborgssonersgille.se

MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar 
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932.

Genom att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya 
medlemmar genom att fylla i formuläret och sända det via e-post direkt 
till Gillet. 
Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: hagborg@
tele2.se eller genom ett telefonsamtal till Göran Hagborg 0521-17705 
eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Göran Hagborg, 
Öxneredsvägen 117 B, 462 61 Vänersborg.    
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Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Håkan Lind, Eric Lundborg, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Joakim Berling, Peter Johansson, Göran Hagborg

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2012
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Köpmansgatan 6, Vänersborg • 0771-22 44 88 

vanersborg.3049@nordea.se • www.nordea.se

Contract AB

Stig Persson
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 71 12 25, Fax 71 12 36

www.vanersborgssonersgille.se

SP

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –
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Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

  

Skyttegatan 12, Vänersborg
0521-657 00 
Butik 0521-657 00

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37
• SAMGLAS

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229
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www.vanersborgssonersgille.se

0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Lövvägen 4
Vargön

Telefon
0521-22 07 00

ALMHAGES

VÄNERSBORG
REGIONHUVUDSTAD
I VÄSTRA GÖTALAND

Kungsgatan 7
Vänersborg

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg

0521-668 30
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–En riktig bank
Edsgatan 27, Box 116, 462 22 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

   ur     guld     vänersborg••
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Det museihistoriska museet –

Telefon:0521-600 62, 26 41 00
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

www.brandtbil.se

Köpmansgatan 4 A Vänersborg • 0521-633 44
Öppet: mån-fr 10-19, lö 10-15
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Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

SVARVARGATAN 4

VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

Sundsgatan 25 – Vänersborg

0521 - 128 00

Lundins
Sundsgatan 21, Vänersborg

Tel. 105 43
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Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

www.vanersborgssonersgille.se

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Edsgatan 23
Tel 0521-71 18 88

Restaurang

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151
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www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 14, Vänersborg
Tel. 0521-17200

Mode för henne

Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

A LA CARTE • PIZZA • BAR

Fastighetsförvaltning AB

Sundsgatan 12, Vänersborg
Tel. 0521-656 15

dO  elius
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www.vanersborgssonersgille.se

Trollhättan
Tel. 0520-494931

mobil 070-2974931

Tel. 0521-666 65
070-529 93 22

carlssons.maleri@spray.se

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

Karlslundsgatan 8,Vänersborg
tel. 0521- 22 04 90

Tenggrenstorpsvägen 10
Vänersborg

Tel. 0521-67004
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GILLEMÄSTERSKAP I GOLF 2012 
Under i det närmaste perfekta yttre förutsättningar genomfördes täv-
lingen om 2012 års Gillemästerskap tisdagen den 21 augusti på Onsjö 
Golfklubb. 28 gillebröder var anmälda varav 27 kom till start. En golf-
tävling såväl som våra andra gilleaktiviteter i form av vår- och hög-
tidsstämmor präglas mycket av igenkännanden. Man träffar människor 
som man kanske inte har sett på många år. ”Aha, är det Du!! Du var ju 
med i vårat fotbollslag. Det är klart det var några år sedan. Vad roligt!!” 
Det blir många glada skratt en sådan här dag och det kan kanske påver-
ka kvaliteten på golfspelet. Flera av spelarna var riktigt glada efter bra 
spel medan andra konstaterade att: ”Vi hade i alla fall tur med vädret.”

Tävlingen genomfördes i positiv anda och med överlag mycket goda 
resultat. Av 27 startande var det faktiskt så många som 17 som hade 30 
poäng eller mer – klart godkänt. 

Segrade gjorde Olle Forsell med 38 poäng – mycket bra gjort.

Toppskiktet presterade över lag riktigt fina resultat och fick följande 
utseende:

1. Olle Forsell           38 poäng
2. Stig Larsson  36
3. Lars-Gunnar Svensson 36  
4. Åke Westerlund 36

En glad segrare Olle Forsell tar emot vandringspriset av tävlingsledaren John-Olov 
Ericsson.

5. Conny Ulldahl 35
6. Berny Karlsson 34
7. Jan Lundborg      34

www.vanersborgssonersgille.se
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www.vanersborgssonersgille.se

Förändringar i kvarteret 
Vallmon 1978 - 2012

Kvarteret Vallmon september 1978. Foto: Karl Bernling

Kvarteret Vallmon april 2011. Foto: Karl Bernling
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Kvarteret Vallmon juni 2012. Bygge pågår av nya bostäder. Foto: Karl Bernling.
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Huvudnässkolans A-hus i augusti 2012 
A-huset rivs under hösten 2012 

Huvudnässkolan som stod färdigt inför höstterminen 
1963 ersatte det gamla läroverket byggt 1869

Foto: Karl Bernling.

Foto: Karl Bernling.

Foto: Karl Bernling.
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Gamla Torpaskolan, färdig 1965, 
revs i februari/mars 2012

Foto: Karl Bernling.

Foto: Karl Bernling.
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Skräckelstugan i september 2012
Skräckelstugan färdigställd 1935, ska genomgå 

en omfattande renovering/tillbyggnad 
under hösten/vintern 2012/2013

Foto: Karl Bernling.

Foto: Karl Bernling.
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Gillets trädgård sommaren 2012

Foto: Carl-Viking Wahlin
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE
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Åttioandra årgången
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Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2013
Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi
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Lundborgs Herrekipering 100 år
Av 

Eric Lundborg

Den 15 september 1913 fick Eric Lundborg tillstånd att bedriva handel 
och skrädderi i Vänersborg. Verksamheten startades i oktober genom  
förvärv av butiken Anderssons Manufaktur i hörnan Edsgatan 14/
Sundsgatan 13. Avsikten var att driva skrädderi och ekiperinghandel. 
Unge Eric, född 1888 kunde branschen. Han hade gått i lära hos sin 
far skräddaren Anders Lundborg samt utbildat sig i skrädderi och 
tillskärning vid konstakademien i Stockholm och tillskärarakademien 
i Köpenhamn. Den grundläggande affärsidén var att tillhandahålla god 
service, god kvalité samt ett stort urval. Regementets officerare var en 

Den ursprungliga fastigheten för verksamheten med personal och ägare. Från vänster 
Herr Dahlström, Gustav-Adolf Hallonquist, Anna Hallonquist, Ester Hallonquist, Ellen 
Lundborg och Eric Lundborg. Ellen var född Hallonquist.
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stor kundgrupp under uppbyggnaden av rörelsen. Man sydde uniformer, 
rockar och kostymer, tillhandahöll ekiperingsartiklar som skjortor, 
kravatter, hattar och käppar i stor mängd. 

Eric Lundborg drev företaget framgångsrikt med stor hjälp av hustrun 
Ellen. Man hade nio anställda medhjälpare på skrädderiet och dessutom
många hemarbetande sömmerskor som var specialiserade på olika 
sysslor. Någon sydde knapphål, någon kantstickade fickor osv.

Eric skaffade bil tidigt, en Oldsmobile med regnr P46, som var en av 
de allra första privata bilarna i staden. Denna användes bl.a till resor i 
Dalsland där han besökte brukssamhällen och måttade för sömnad av 
kostymer till disponenter och bruksherrar. Detta var ett smart sätt att 
utöka kundkretsen med ny modern teknik.

Framgång ledde till utveckling och stabilitet vilket möjliggjorde att 
man 1931 anlitade den kände byggmästaren Erik Lind för att uppföra den 
nya fastigheten. Lundborg köpte även grannfastigheten där man  bosatte 
sig och drev verksamheten under bygget. Denna fastighet inrymde bl.a 
frisersalong och charkuteri. När det nya huset stod klart flyttade familjen 
in i våningen över verksamheten. Lokaltidningen ELA skrev: 

Sten Lundborg, Gustav Lundborg och Eric Lundborg

”Köpman Eric Lundborg i Vänersborg är en pigg och småmysande 
nyter ung man som kyrkböckerna envisas förklara för 60-årig 
trettondedagen 1948 och själv vill han inte förneka detta ganska 
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Eric i våningen över affären vid hans 60 års dag.

ofattbara faktum. Efter avslutad skolutbildning i hem-staden 
Vänersborg fick hr L en mycket gedigen utbildning inom skrädderi-
branschen bl.a. i Stockholm och i den Danska huvudstaden, vars 
berömda högskola för tillskärare han även genomgick. År 1913 
öppnade han egen affär inom herrekiperingsbranschen och driver 
den alltjämt med framgång. Inom köpmanna- och föreningsvärlden 
åtnjuter hr L sort förtroende, vilket tagit sig uttryck i, mångårigt 
styrelseledarmotskap inom Vänersborgs köpmannaförening, 
Vänersborgs fastighetsägareförening och Vänersborgs fabriks- 
och hantverksförening. Han är vidare sedan många år tillbaka 
revisor inom Västergötlands köpmannaförbund och innehavare 
av dess utmärkelsetecken, suppl. i riksbankens lokalstyrelse 
samt huvudman hos sparbanken i Vänersborg. Gammal strålande 
sångarbroder tillhör han Vänersborgs Par Bricolekör och innehar  
det lysande bricolleriets högsta grad. Till de mer prosaiska 
sysslorna räknas medlemskapet i taxeringsnämnden och några 
andra kommunala förtroendeuppdrag som han numera lämnat. 
Eric Lundborg hör till de stilla i landet. Dagens stridigheter har han 
aldrig velat kasta sig i. Men han vet sin väg genom livet och går 
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Dokument på förslag till inval i Gillet.
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Bygget från Sundsgatan mot Edsgatan.

den stilla och försynt, aktad och uppburen som den vänsälle, gode 
och småhumoristiske kamraten med de många tillgivna vännerna, 
vilka alltid glädjas åt hans närvaro, det må gälla  viktiga rådslag 
eller glad samvaro. Hyllningarna på 60-årsdagen blir därför talrika 
och hjärtligt menade”.
Efter andra världskriget utvecklades konfektionsindustrin i Sverige 

alltmer. Lundborgs Herrekipering blev med tiden mer en återförsäljare 
av konfektions- och ekiperingsartiklar. Skrädderiet blev mer inriktat på 
ändringsskrädderi och blev en mindre del av verksamheten. Tack vare 
goda kontakter med de nya konfektionsfabrikerna fick Eric Lundborg 
möjlighet att representera många kända tillverkare: Algots i Borås, 
Didriksson i Uddevalla, Kabom, Jönköpings linnefabrik, Kravattfabriken 
Corona, Pingvin och många fler.

Eric drev företaget fram till 1956 då verksamheten överläts till 
sönerna Evert och Sten. Ett aktiebolag bildades. Både Evert och Sten 
hade efter avlagd realexamen i Vänersborg utbildat sig till köpmän 
vid Axel Holmkvists köpmannainstitut i Göteborg. De hade båda efter 
olika erfarenheter från andra handlande i bl.a Åmål och Grästorp börjat 
arbeta vid Erics sida och skaffat sig stor erfarenhet. Bröderna fortsatte 
att utveckla rörelsen och kunde 1961 utöka ytan till att innefatta såväl 
första som andra våningen. Man använde modern butiksinredning i 
rödbok och ny japansk väggbeklädnad av väv.
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Butiken vid 35-års jubileum. 

Nu arbetade Evert och Sten med sina fruar Aina och Inger samt biträdena
Mats Johansson och Åke Granquist i affären. Lundborgs Herrekipering 
fortsatte med affärsiden att tillhanda hålla god kvalité stort urval och 
god service. Många medarbetare kom och gick under 60- och 70-talet. 
Försäljarna var positiva och duktiga och många kunder hade sin ”egen” 
säljare. Man hade stor frihet och en mycket god anda. Evert och Sten 
anställde gärna försäljare från konkurrerande butiker i t.ex Trollhättan. 
Detta var ett smart drag då man fick med många kunder på köpet. Med god 
personal och bra kontroll  växte butiken för varje år. Här en uppräkning 
av personal på Lundborgs Herrekipering från tidigt 60-tal och fram till 
idag; Mats Johansson, Åke Granquist, Håkan Hagsér, Leif Johansson, 
Arne Boström, Leif Jansson, Leif Lundgren,  Lars Jonsson, Eva Lisnäs, 
Björn Engman, Jim Sandin, Anita Svanberg, Svante Robertsson, Simon 
Andersson. Dessutom då: Evert, Sten, Aina, Inger, Eric, Gustav, Niklas, 
Anders, alla med namnet Lundborg. Evert och Sten kompletterade 
varandra på så sätt att de engagerade sig i olika föreningar. I idrott höll 
Evert på VIF och Sten på IFK som då konkurrerade med varandra. 
De var engagerade i Fastighetsägareföreningen, Hypoteksföreningen, 
gymnastikföreningen, Lions, Friluftsfrämjandet Vänersborgs Söners 
Gille m.fl i olika förtroendeuppdrag. Därigenom fick man en bred bas 
i sitt kundunderlag. 
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Evert och Aina Lundborgs sent 70-tal. 

Under 70-talet fick även sönerna till Evert och Sten möjlighet att 
sommarjobba i verksamheten.

År 1987 kom Everts son Eric in i företaget.Han hade efter studier vid 
Göteborgs Universitet utbildat sig till samhällsplanerare. Efter några 
år som planerare på försvarsenheten i Göteborg  hade Eric påbörjat en 
anställning vid Ströms herr och dam. Han trivdes mycket bra och fick 
en tjänst som biträdande butikschef.
Under 3 år på Ströms fick Eric en stor insikt i att driva modehandel. Han 
fick planera inköp, upprätta budget, anställa och ansvara för personal 
och kassarutiner. Detta ledde till att Eric kände sig redo att som tredje 
generation ta Lundborgs Herrekipering in i framtiden. 75-årsjubileet 
år 1988 blev en stor framgång. Personalstyrkan förändrades då Lars 
Jonsson och Björn Engman började. De var väldigt duktiga och positiva 
säljare som bidrog mycket  till Lundborgs positiva utveckling. De 
kommande åren började man känna av lågkonjunktur, externhandel 
och ökande konkurrens. Handelsindex för Vänersborg sjönk kraftigt. 
De nya kedjebutikernas starka marknadsföring medförde att allt fler 
åkte till externhandelsområden för att köpa kläder. Många verksamheter 
försvann under denna tid,lasarettet, Teli, Restad sjukhus m.fl. Lundborgs 
Herrekipering tvingades att minska sin yta och personal för att anpassa 
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Åke Granqvist, Arne Boström sent 70-tal.

Eric Lundborg Fridamäss 1978
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Här är några annonser från det glada 80-talet.
Fars dag med Eric, Jim och Lars i underkläder. Eric ”tomtefar” med julklappshög. 
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Jim Sandin, Björn Engman tidigt 90-tal

Eric Lundborg tidigt 90-tal.



13

sig efter en ny ”trängre” kostym. Detta stålbad innebar att Lundborgs 
kunde leva vidare och utveckas igen.

 I Vänersborg fanns det på 70-talet sju fackhandelsbutiker för enbart 
herrar. Utav dem är endast Lundborgs kvar. Många nya konkurrenter 
har också kommit och gått under åren. Ser man till landet i övrigt så 
gäller samma sak. Att Lundborgs fortfarande finns kvar beror till stor 
del på att man hela tiden sökt nya kunder till butiken, att man kunnat 
utvecklas men ändå klarat av att behålla gamla och nya kunder. Kvalité, 
urval och service är fortfarande ledord. Man har odlat en kamratlig 
anda. En slogan är: ”Kunden är vår bästa kompis”. Idag har butiken 
förändrats en hel del. Verksamheten är på ett plan istället för två, tidigare 
tre butikslokaler samt en portgång: Kaffe-affären Koppen, Lundborgs 
och Wickmans dam är nu Lundborgs Herrekipering. Man arbetar med 
ett antal väletablerade varumärken samtidig som man ständigt söker nya 
och bra märken. Man inriktar sig alltmer på vardags- och fritidskläder 
och är bra på jeans och basplagg. Just nu under 100-årsfirandet utvecklar 
vi vår hemsida, finns på facebook och bygger upp vår nya kundklubb. 
Snart blir det även försäljning och inte bara marknadsföring på nätet. 
Marknadsföringen  innefattar en 100-års logotype som är utvecklad ur 
gamle Eric Lundborgs första logo. 100-årsdagen  firas med stor fest 
den 16 oktober med massor av aktiviteter.Under året har vi tävlingar 
med fina priser i fönstren och en del överraskningar kommer att ske. 
Förhoppningsvis vet alla Vänersborgare innan årets slut att Lundborgs 
Herrekipering är 100 år i år.

Framtiden vet vi inget om men Lundborgs Herrekipering vill gärna 
vara ett landmärke även i det framtida Vänersborg. En förutsättning för 
detta är att vi vänersborgare även i framtiden handlar lokalt och att vi 
hjälps åt att utveckla Centrumhandeln i Vänersborg.

Eric Lundborg, nuvarande innehavare av Lundborgs 
herrekipering. Gillevärd. 
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Nytt bostadshus, Nabbensberg. Foto Karl Bernling.

Nytt bostadshus, Nabbensberg, bakom Quality Hotel. Foto Karl Bernling.
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Mellombergsdalen och
Mellombergs Rote

Detta är ett utdrag ur boken om Mellombergsdalen och Mellombergs 
rote som några entusiaster beslöt sig för att skriva under början av 
2000-talet och där Bengt Hult har varit en drivande kraft. Resultatet 
blev en skrift ”Boken om Mellombergs rote” varifrån följande artikel 
är ett litet axplock ur ett synnerligen digert material.  

Mellombergsdalen (Mellombergs rote) – dalen mellan Halle- och 
Hunneberg.
“Jag minns min gröna dal”. Ja så skriver den gamle mellombergaren 
Allan Hult i sina memoarer.

Mellombergs rote består av Mellombergsdalen från Munkesten till 
och med Sandgärdet samt delar av Hunneberg såsom Grålagg (utjord), 
Trohult (utjord), Långedalen, Kvarnbacken, Bergagården samt Löne. 
Vidare är det Häckle med Draget som räknas som utjord.

Det är något  unikt över Mellombergsdalen, med alla dessa fornmin-
nen, folket som bott och verkat i dalen och framför allt den stora sam-
manhållningen. Invånarna gick till varandra, pratade och hade trevligt, 
de hjälpte varandra när det behövdes. Vi minns de välansade trädgår-
darna, där grusgångarna varje lördag rensades och krattades inför hel-
gen. På våren var det alltid viktigt att få potatisen i jorden för att vara 
före grannen med färskpotatisen.
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Idrotten var en mycket stor del av fritidssysselsättningen, tänk på 
alla småklubbar som fanns mellan bergen och även större föreningar 
som bildades. En stor del i denna gemenskap kan väl tillskrivas God-
templarlogen vid Hästevadet där många i befolkningen var medlem-
mar.

I början på 90-talet var vi några stycken som kom på tanken att 
samla gamla pojkar från Mellombergs rote för en träff. Detta lyckades 
över förväntan. De kom från när och fjärran och det räknades in cirka 
90 stycken Efter några år kom även flickorna med och samling sker 
varje vår. Vid träffen 2005 kom förslag på att bilda en dokumentations-
cirkel, för att där prata och berätta om platser och händelser inom roten 
samt att förhoppningsvis så småningom få detta dokumenterat i en bok, 
vilket också skedde 2008. 

Munkesten
Det gamla gästgiveriet är från början av 1800-talet. Manbyggnaden 
tros vara från mitten av 1700-talet. Namnet Munkesten lär komma från 
den sten, där munkar stod och predikade. Stenen finns fortfarande kvar 
men är numera överväxt av en stor ek.

År 1916 lades själva gästgiverirörelsen ner. Vad vi minns från går-
den Munkesten är från den tiden, då John och Karl Johansson samt 
Karls söner Bengt och Karl-Erik brukade gården, då mest i form av 
handelsträdgård.

Då det var torgdagar i Vänersborg fylldes lastbilens flak med al-
lehanda grönsaker och blommor, samt de ställningar med trälämmar, 
som måste till för att kunna ställa upp alla förnödenheter. John körde 
lastbilen och Karl satt alltid uppe på flaket för att därifrån kunna kon-
trollera så att inget föll av lasset under färden. Munkesten var från bör-
jan även skjutsstation för häst och vagn och om vintrarna släde. Detta 
var ju den tidens taxi och efter det att bröderna övertagit gården star-
tade John en taxirörelse, men nu med en stor personbil (Volvodroska). 
År 1941 inträffade en tråkig händelse på Munkesten, nämligen då la-
dugården med dess djurbesättning brann upp.

Munkestens grotta
Ett stycke c:a 50 m öster om Munkestens f.d. gästgiveri mot Väners-
näs vid Hallebergs rasbrant ligger Munkestens grotta. Vägen dit upp 
är ganska svår, därför att man måste klättra över en del stenblock med 
mellanliggande vegetation. Själva grottan ligger ett par meter upp på 
bergväggen, så att den kan nås endast med stege. Grottan, en sprick-
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bildning i berget, har tydligen uppkommit på det sättet, att ett lager 
huvudsakligen bestående av sandsten och alunskiffer har vittrat och 
givit upphov till en sprickbildning. Grottan torde ha ett ansenligt djup 
men är nu betydligt igenrasad. Strax innanför den 80 cm vida öpp-
ningen vidtager en sal med 2 meters bredd och 4 meters höjd, vidgande 
sig uppåt skorstenslik. Strax innanför öppningen är ett djupt hål, tyd-
ligen sprickbildningens fortsättning nedåt i berget. Enligt berättelser 
har många oförvägna sökt att tränga in i grottan för att komma åt där 
förvarade skatter, ”om vilkas existens folkmeningen är ganska enig,” 
men mötts av allehanda otyg, som hindrat deras vidare framträngande. 
Enligt folkmeningen skulle det finnas en gång tvärs igenom berget med 
andra utgången vid Fläskebo slag öster om Svallklev.

Munkestens källa (Toggelinkällan)
Den hälsobringande källan
C:a 100 meter före korsningen vid Munkesten vid foten av Halleberg 
finns Munkestens källa,  Toggelinkällan som den även kallas. Namnet 
sägs härröra från en soldat med namnet Johan Tågeline som lär ha bott 
i närheten av källan och där hämtat sitt vatten. Det är en kallkälla med 

Kallkällan (Toggelinkällan). Foto: Sven Hall.
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en aldrig sinande vattenåder, som rinner fram ur en spricka ur berget 
och vidare ner i en urholkning bland stenblocken c:a en meter djup, 
därifrån fortsätter vattnet via en liten bäck ner i vägdiket. Vattnet är 
mycket järnhaltigt vilket visas genom den rödbruna färg som avsätts 
i bäckfåran. Enligt gamla traditioner sägs vattnet vara mycket hälso-
bringande.

Förr fanns en vacker äng i anslutning till källan, där på våren vit-
sipporna bildade en vit matta. Många är de som under åren stannat 
upp och druckit ur källans kalla och klara vatten. Befolkningen runtom 
hämtade förr även sitt dricksvatten därifrån. Sedan de gamla som hållit 
ordning på källan med dess omgivning gått ur tiden har platsen mer 
eller mindre fått förfalla. Men idag är det glädjande nog en grupp ur 
sällskapet Gamla Mellombergare som tagit till uppgift att försöka åter-
ställa området, genom att varje vår rensa källan och hålla rent från sly, 
så att den vackra lilla ängen återigen kan framträda med mattan av 
vitsippor.

Lilleskogs station
Förutom de kungliga tågen med dess glans och den stora uppslutning-
en av folk kring denna händelse har stationen haft stor betydelse för 
näringslivet, och inte minst persontrafiken. Järnvägen öppnades l867 
och var då först smalspårig. År 1897 beviljade regeringen anslag för 
ombyggnad till normalspår. Bangården bestod av lastkaj, stickspår och 
perrong. Hit kom bönderna från gårdarna runtom för att lasta timmer, 
säd och annat som skulle fraktas vidare till olika platser i landet. Lant-
brukarna på Vänersnäs och även en del från Flo kom åkande till statio-
nen för att vidarefodra sina vagnslaster.

Persontågstrafiken var även den väl utnyttjad. Det var många stiliga 
hästekipage som kom till stationen för att där släppa av folk från bl.a. 
de stora godsen på Vänersnäs, som sedan skulle vidare med tågen.

I en minnesskrift sammanfattad av Jan Herentz och Per Olof Wides-
heim berättar de:

”När järnvägen skulle dras över Flo mosse fick man problem 
på grund utav att den sankaste delen var 20 till 30 meter djup och 
mycket lös, detta medförde att man fick bygga en 60 meter lång 
träviadukt vilande på pålar nedslagna till 20 meters djup. I den 
något fastare delen av mossen gjordes en c:a 700 meter lång bank  
samt ett lager av jord ovanpå, varefter hela arbetsstyrkan på 150 
till 200 man fick marschera fram och tillbaka till dess att banken 
var väl hoppackad. Sedan lade man på nytt lager och så fortsatte 
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man tills banken nått en höjd av tre meter. Mossmarschen pågick 
en timma på aftonen och togs från den muntra sidan av rallarna. 
Man sjöng, skämtade och spelade på flöjter och fiol. För traktens 
barn, som fick delta i marschen, var detta ett verkligt stort nöje”.
På Lilleskogs station fanns liksom på övriga UVHJ -stationer både 

1:a och 2:a klass väntsal. 1:a klass innehöll ett bord, fyra stolar, fyra 
fåtöljer och en soffa. Det fanns även kakelugn, tavlor på väggarna samt 
glaskaraff med dricksglas. 2:a klass väntsal, i vilken även biljettluckan 
fanns, hade endast väggfasta bänkar på två sidor. Någon övrig inred-
ning fanns ej.

På lokaltågen mellan Vänersborg - Lilleskog började man 1921 an-
vända den vita Fiaträlsbussen med släpvagn. I Lilleskog fanns en min-
dre vändskiva väster om stationshuset på vilken rälsbussen vändes. På 
stationen förekom även en malmklocka där signal gavs när tidpunkten 
för avfärd var inne. Hållplatser för rälsbussarna fanns på flera ställen 
mellan Lilleskog och Vänersborg bl a vid Lilla Härvheden och vägpor-
ten i Storegården.

Lilleskog var den stora “lilla stationen” där det dagligen var liv och 
rörelse. Poststationen sköttes som på så många andra mindre stationer 
i kombination med järnvägstjänsten. Posttåget från Herrjunga brukade 
komma omkring kl. 16.30 och från Uddevalla kl. 19.30. Från Lilleskog 
utgick lantbrevbärarlinjen till Oreberg på Vänersnäs. Lilleskog hade 
under sin glanstid dagligen 4 till 5 tågmöten.

Författaren Erik Geijer berättar: ”Vid det idylliskt belägna Lilleskog 
stoppades tåget av en enbent stins, en baron Fleetwood, en äldre herre 
med en imponerande näsa, som i skymningen mer än väl hade kunnat 
ersätta en röd lykta. Baronen var trots sitt lyte en mycket intresserad 
jägare och sköt skogsfågel tillsammans med sin apporterande settertik 
från dressinen som han drog själv”.

Ett stort uppsving för stationen var när Diabas 1950 startade sin 
brytning av diabas i Hunneberg vid Mossebo. Den fraktades sedan 
med lastbil till den gamla grusgropen vid Munkesten, där ett kross-
verk monterats upp. Från krossen drogs sedan ett stickspår fram till det 
befintliga mot stationen, även där lades ett stickspår, för att därifrån 
kunna koppla diabasvagnarna till det ordinarie tågsättet. Den krossade 
diabasen användes bl.a. av S.J. för utfyllnad av järnvägsbanken.  

Vid Mossebo invid Hunneberg fanns förr ett lastspår där man ut-
lastade kalksten och skiffer för vidare transport till stationen. Under 
krigsåren användes spåren av militären, som då hade förråd i de gamla 
grottorna.



20

Lilleskogs station vid 1900-talets början.

De kungliga tågen vid Lilleskogs station
Den första officiella kungajakten var 1885 och då med Oskar II. Senare 
var det Gustav V som var värd för jakten. Eftersom Gustav VI Adolf 
inte deltog i några jakter var det Prins Wilhelm, som var värd för jakten 
efter Gustav V:s bortgång. Numera är det Carl XVI Gustav som står för 
värdskapet.

Vid Lilleskogs station var det stor folkfest under de dagar det kung-
liga tåget stod uppställt där. Under de gångna åren har det varit många 
celebra gäster som varit inbjudna och deltagit i älgjakten. De bodde 
bl.a. på tåget vid Lilleskog. Nämnas kan bl.a. tyske kejsaren Wilhelm 
II, Spaniens konung Alfonso, Danmarks och Norges kungar osv.

Utan överdrift kan man säga att en av de större tilldragelserna här 
i trakterna var kungajakterna. Hela Lilleskogsdalen förberedde sig för 
kungabesöket och de som stod för det mesta av arrangemangen var 
dåvarande Domänverket, UVHJ och senare SJ. Den röda mattan var 
utrullad på vägen upp mot Alphyddan. Hela stationsområdet var prytt 
med flaggor, blommor och en blomsterportal. Vid Alphyddan var det 
byggt en prydlig flaggportal. Utefter färdvägen upp till bergen stod 
mycket folk för att få se någon av de kungliga. Många hundra män-
niskor samlades på eftermiddagar och kvällar vid stationen för att få se 
och hälsa på de kungliga, skolklasser fanns på plats vinkade med flag-
gor. Vargöns kapellkör underhöll med vacker sång. I slutet av 1940-ta-
let höll prosten Adolf Kloo ett kort tal, varefter han skakade hand med 



21

kung Gustav V. Efteråt sjöngs Du gamla du fria, Ja vi elsker samt Här-
lig är jorden.

Då och då under kvällen ropade folket ”Vi vill se våran kung”. Hans 
Majestät kom då ut från vagnen och vinkade till folket, men fram på 
kvällen när det började bli sent och han blev trött, sade han medan han 
vinkade ”Nu är det sent, nu får ni gå hem och lägga er”. 
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Träälgen vid Lilleskog
Halle- och Hunneberg är kända för kungajakter, en stor älgstam och ett 
populärt fritidsområde. En rikskändis vad gäller Lilleskog, bergen och 
Mellombergsdalen är träälgen. Få är de som passerat Lilleskog utan att 
ha letat, pekat och ropat “där står älgen”.

Den lär ha funnits där sedan 1920- talet. Tidigare stod där en gubbe 
av trä. Gamla Lilleskogsbor har berättat, att vid byggandet av järn-
vägen blev järnvägschefen och landshövdingen ovänner varvid denne 
gubbe sattes upp av järnvägspersonalen. Gubben lär ha haft vissa lik-
heter med landshövdingen. Den älg som sattes upp här på 1920- talet 
tillverkades vid UVHJ:s verkstad vid järnvägsstationen i Vänersborg. 
Älgen ritades av en Harry Johansson anställd vid UVHJ och på ett av 
älgens ben stod hans namn inristat. Denne Harry Johansson lär seder-
mera ha blivit sheriff i USA.

Älgen stod kvar till i början av 1970-talet, då den föll för ålders-
strecket. Många var de som ristat signaturer, namn och symboler på 
älgen, vilket vittnar om att det varit ett kärt utflyktsmål under många år.

Efter att det under några år saknats en älg på platsen lät kommunen 
tillverka en ny, som invigdes 1975. Vid årsskiftet 2006-2007 fick även 
denna älg sluta sina dagar.

Till allas vår glädje återuppstod träälgen på sommaren 2007 på ini-
tiativ av  Sveaskog.  

Handlanden Gustav Göransson
Gustav Göransson född i Finnerödja 1899 kom till Lilleskog 1924. 
Hans bror Georg Göransson, som då var kronojägare på Hunneberg 
med Kvarnbacken som boställe, tyckte att Gustav skulle flytta till Lil-
leskog och där öppna en affär. Sagt och gjort. Han arrenderade en tomt 
av järnvägen och byggde Göranssons speceri- och diverseaffär. Där 
träffades kunder och fick sig en liten pratstund. Många mellombergare 
har varit kunder i affären eller köpt Esso bensin av denne godmodige 
handlare som med åren blev ganska rund. År 1929 gifte han sig med 
Aina, dotter till Folke Selven. År 1938 föddes dottern Elisabeth.

Förutom affären hade han många intressen. Han fotograferade 
mycket och framkallade bilderna själv. Bl.a. blev det många kort vid 
de kungliga älgjakterna. Han var bra på att sy kläder och vid ett tillfälle 
hjälpte han en romsk kvinna att sy hennes brudklänning. Det blev en 
riktig folkfest. Ut med trampmaskinen på gården, ett stort bord sax och 
måttband. Massor med tyg till en modell med många volanger. Tyget 
var grönt med små blommor på. Timmarna gick så det var nästan kväll 
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Göranssons speceri- och diverseaffär.

innan klänningen var klar men den blev mycket fin.
Han tyckte om människor och ville gärna bjuda till kalas. Långväga 

kunder från bl.a. Vänersnäs bjöds oftast på kaffe innan bussen gick 
tillbaka.

När TV kom bjöd Gustav på föreställningar i kontoret mest varje 
kväll och Aina bjöd på kaffe med tilltugg.

Hästevadet
I gamla anteckningar från mitten av 1500-talet talas det om frälsehem-
manet Hästevadet. Namnet är att härleda från det invid Hunneberg be-
lägna vadstället, som bl.a. posthästarna måste forcera i samband med 
färden över Hunneberg. Åren 1590-1598 står Per Brahe som ägare till 
gården. Vid skiftesdelningen 1795 delades Hästevadet till två gårdar 
och benämnes då för Stora och Lilla Hästevadet.

Stora Hästevadet närmast domarringen har varit släktgård sedan 
början på 1800-talet och som ägare minns vi August Jansson med sys-
tern Agda Carlsson, båda dog 1943. De hade i slutet på 1800-talet ar-
betat i USA. Efter sju år kallades de hem då fadern dött, vilket innebar 
att August fick överta gården. Agda startade då affär på Adolfsberg. 
Greta Carlsson dotter till Agda gifte sig med löjtnant Karl Högmark 
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som var chef för de samvetsömma (vapenvägrare) vid förläggningen 
på Bergagården Hunneberg. De övertog nu Stora Hästevadet. Gården 
gick vidare i släkten genom sonen Henry och vidare till hans son. Går-
den lämnade släkten 1996 då den såldes.  

På Lilla Hästevadet minns vi även Karl Svensson med hustrun Au-
gusta, som övertog gården 1914. De blev så småningom en stor familj 
med tio barn. År 1946 övertog sonen Frans gården. Utöver att sköta 
jordbruket, hade Frans även lastbil med vilken han utförde allehanda 
frakter bl.a. sand från den egna grusgropen på gården. Här kan till-
läggas att dom flesta gårdarna mellan bergen hade egna grusgropar. 
Brodern Ivar var den första som hade taxirörelse i Vargön, han flyt-
tade senare ner till en fastighet strax nedanför Karten, där han öppnade 
en charkuteriaffär med bl a Torkel Hallkvist som medhjälpare. Denne 
övertog senare taxirörelsen. Den sista brukaren av Lilla Hästevadet bo-
ende på gården var Jesper Berg. Idag tillhör gården Stora Hästevadet.

Häckle med Ättestupan
Häckle med Ättestupan, som i folkmun sades vara de fornnordiska 
gudarnas boning, har även under senare tider varit en försvarsborg. 
Det finns två Ättestupor eller Ättestörtor strax intill varandra som av 
befolkningen kallats för den gamla och den nya. Den gamla ligger åt 
öster och är högst. På den s.k. nya Ättestupan finns det några bänklik-
nande formationer i berget som kallas för dödsbänkarna eller Vålahäll. 
Nedanför stupet finns en äng som kallas för Häckleänga och det lilla 
skogspartiet ovanför denna kallas Edvardeskogen.

Mitt i berget c:a 50 meter öster om gamla Ättestupan finns en hyllav-
sats i berget som av ortsbefolkningen kallas för Bokehålan. Det är väl 
idag bara ett fåtal av de äldre som känner till denna plats. Där blommar 
konvaljerna tidigt om våren beroende på  dess soliga och varma läge. 
Det är mycket svårt att ta sig till platsen, enda sättet är att ta sig ner 
uppifrån och man måste veta exakt var man sätter fötter och händer. 
Förr om åren var det alltid några orädda mellombergare som tog sig 
ner för att plocka dom först konvaljerna. På en stor del av Häckle finns 
rester av försvarsmurar. Strax väster om Randhemskleven finns en 
bergshylla  med resterna av en upplagd försvarsmur. Från Ättestupan 
och ner mot Ruus klev finns det även rester av en gammal försvarsmur.

Det var härifrån Ättestupan som dom gamla och orkeslösa störtades 
utför, för att sedan i den nedanför liggandes Odens damm tvättas rena.

Det finns tre möjligheter att normalt ta sig sig upp på Häckle från 
mellombergssidan. En möjlighet är att gå från Ruus klev. Den andra är 
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Dommarringen. Träsnitt från ca 1870 av E Bergh.

från Ättekleven som är ganska svår att ta sig upp i. Den finns vid Häs-
tevadsvallens östra del. Den tredje är från Randhems klev, som man 
når genom att gå upp bakom godtemlarhuset och vidare mot fastighe-
ten Stenhult (Bäckes).

Häckle med Ättestupan var före bilismens genombrott mycket väl-
besökt. Man gick dit upp för att ligga och sola på klipporna tidigt om 
våren.

Varje Kristi himmelfärds dag klockan 8 på morgonen var Salems 
sångare på plats vid Ättestupet för att sjunga och det klingade vackert 
utöver dalen. 

Medlemmar ur IOGT-logen gjorde ibland utflykter till Ättestupan. 
De gick upp i Randhems klev, där de sedan under sång och musik 
vandrade bort till Ättestupan för att dricka av det medhavda kaffet som 
kokats i logens kök i stora kopparkittlar, vilka bars på en trästång.

Häckle var även en lekplats för oss ungdomar men en ganska farlig 
sådan.
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När pojkarna börjat att lära sig spela på sina blåsinstrument, var det 
ofta på vackra vårkvällar man fick höra musik från Häckle.

När vi var små pratades det om att uppe på Häckle håla bodde jul-
tomten. Detta trodde vi på senare år var ett påhittat namn, men när vi 
i dag fått oss en karta som är från början av 1800-talet står det på den 
utsatt en plats innanför Ättestupan med namnet Häckle Hula.
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Antikrundan 25 år
Av 

Bo Knutsson

I ett kvarts sekel har Antikrundan samlat långa ringlande köer av för-
väntansfulla människor i alla åldrar. Tålmodigt väntande med en eller 
ett flertal saker av de mest skiftande slag som man ärvt, köpt eller fått 
på annat  sätt och nu vill man veta ålder, tillverkning, historia och na-
turligtvis få svar på den sista frågan: Vad är den värd? Vi har besökt ca 
120 olika platser i Sverige från Ystad till Kiruna och detta har resulterat 
i omkring 160 program.

Den svenska antikrundan har sitt ursprung i Antique Roadshow som 
produceras av BBC och som är ett av de populäraste programmen i 
Storbritannien och som nu även är välkänt och uppskattat i Sverige. I 
England startade programmet för 34 år sedan och fick tittarsiffror som 
kunde jämföras med Forsytesagan och fotboll i Premiere League. På 
1980-talet var jag ofta på auktioner i London och såg då flera gånger 
Antique Roadshow på hotellrummet.  Visst kunde detta vara något för 
Sverige med svenska experter och med vårt rika bestånd av kulturfö-
remål tänkte jag. Några kasetter med program rekvirerades från BBC 
och nu gällde det att hitta en svensk form som TV nappade på. PG 
Andersson som arbetade på SVT i Malmö kände jag sedan många år 
som samlare av vapen och andra antikviteter. Tillsammans med PG 
Andersson skissade vi på en tänkbar besättning med svenska handlare 
som experter.

Dessa anteckningar som jag har kvar från en parkbänk i Helsingborg 
tillkom i anslutning till antikmässan 1987. När PG Andersson presen-
terade idén för sin chef på SVT i Malmö blev det nobben. Ett år senare 
med smärre justeringar gjordes ett nytt försök med nya kasetter och 
nu fick även producenten Maud Uppling  se ett program och hon fast-
nade direkt. Nu gick det snabbt och efter studiebesök på en inspelning 
hos BBC skrevs kontrakt och engelsmännen tyckte det vore fint om 
vi startade med en gemensam produktion av två program. Det första 
programmet spelades in på Kronborg slott i Helsingör med engelska 
svenska och två danska experter och några dagar senare gjorde vi nästa 
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program i Malmö.Valet av Helsingör var enkelt med tanke på att prins 
Hamlet kanske gick igen här. Vi svenskar kände oss verkligen som 
amatörer tillsammans med våra engelska kollegor som agerade som 
fullfjädrade skådespelare tyckte vi. Programmen som visades i både 
England, Sverige och Danmark togs mycket väl emot, av både tittare 
och kritiker och det beslutades omgående om anslag för en ny omgång 
och så har det fortsatt. Maud Uppling var vår producent i mer än 20 
år och tack vare hennes kamp för anslag har vi fått fortsätta. Pernilla 
Månsson Kolt är nu vår producent och programmet har naturligtvis 
genom åren utvecklats och olika typer av reportage har funnits med. 
Programledare de första elva åren var Jesper Aspegren som sedan ef-
terträddes av Anne Lundberg. Tittarsiffrorna gick från starten stadigt 
uppåt och under senare år har varje program setts av ca 2 miljoner 
tittare.

Vi besökte Landskrona 1990 och då fick jag besök av en man med 
10 skulpturer som inköpts på alla resor till Paris. På loppmarknaden 
hade skulpturerna kostat 1.500-3.000kr vardera. Jag fick en smärre 
chock när jag upptäckte ett sällsynt fint verk ”La Valse” av Camille 
Cloudelle. Hon var elev till Auguste Rodin och hon fick vänta länge på 

Inspelningen 1990.
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ett erkännande. Senare decenniers minnesutställningar har lyft henne 
till sin läromästares nivåer. Jag värderade La Valse till ca 150.000 kro-
nor och den stod i garderoben för frun gillade den inte. Övriga skulptu-
rer var värda 3.000-5.000 st. Tio år senare såldes detta exemplar av La 
Valse för 1.500 000 på en auktion i Sverige.

Antikrundan besökte Vänersborg för tjugo år sedan och vi spelade 
in  i det gamla stadshotellets festsal. På varje ort finner vi lite lokal prä-
gel, konstnärer från trakten och naturligtvis silver och tenn av stadens 
hantverkare. Vi fick se fru Mattson komma med en gammal sekretär av 
Johannes Fundberg. Denne dalsländske ”Haupt” var en snickare och  
särling med egen formgivning och ett bra hantverk. I kyrkan och på 
museet finns stolar och skåp av honom. På bilden med staffliet gör 
jag en inspelning med två verk av indianmålaren från Dal, Carl Oskar 
Borg, som är ett stort namn i USA och som började sin bana som plank-
strykare i Vänersborg. 

Det finns många minnesvärda saker och människor under resan. Vi 
minns damen i Vimmerby som i familjen hade en släktklenod som kom 
till Sverige med en karolin som återvände från fångenskap i Ryssland. 
Detta var en gräddkanna som gått i arv på kvinnosidan i släkten sedan 

Antikrundan gästar Vänersborg.



30

tidigt 1700-tal. Problemet var att gräddkannan var tillverkad i England 
1860-80 i koboltglasyr. Material och form fanns inte tidigare. En hand-
full av oss så kallade experter analyserade gräddkannan med samma 
resultat. Jag föreslog att originalet i historien någon gång gått sönder 
och sedan trodde man att detta var klenoden vid nästa bouppteckning.
Resultatet blev att en kollega hörde damen på väg ut förklara för en 
bekant att tyvärr visste dom inte vad gräddkannan var för något. 

En annan besökare klagade högljutt när han lämnade lokalen i Karls-
krona; ”dom vet ingenting, inte ens vem konstnären C.L. är”. Jag och 
Johan Nordén som då var chef för Bukowskis hade då förklarat att den 
dekorativa målningen med en ”Svensk sommardröm” -,Insjö segelbåt,  
röd stuga och björkar – är målad av en dekorationsmålare i dagligt tal 
”Gåramålare” och det är icke!  den kände Carl Larsson. Snabbt repli-
kerade då den påstridige mannen som ville finnas kvar i sin dröm – Det 
står ju C.L.! Vem är det då?

Vem är då dessa experter, jo en samling personligheter antik- och 
konsthandlare, antikvariatsbokhandlare och intendenter hos olika 
auktionshus. Vi är konkurenter och kollegor men under inspelningspe-

Vi ser Jesper Aspegren diskutera ett föremål med en av besökarna.Margit Holmberg 
har med sig en litografi av Picasso som hon vill veta vad den är värd. Då kostade den 
ca 15.000 kronor. Bland besökarna skymtar landshövding Bengt K Å Johansson.
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rioden spelar vi i samma lag. Fast vi konkurerar ju ofta om objekten. I 
Sollefteå stod min namne och vän Knutson med en fantastisk smides-
ljusstake ute i kön. Detta historiska objekt från 1500-talet skulle kom-
mit till allmänna bordet och Knut fanns den dagen på möbler. Jörgen 
Martinsson och jag blev tokiga men i nästa stad fick jag revansch då ett 
jämtländskt dryckeskärl i form av en ölgås med originalmålning kom 
till mig. Ölgåsen värderade jag till 100.000 kronor och jag får fortfa-
rande gåshud när jag tänker på den. 

Vad är då en verkligt lyckad värdering och inspelning? Jo det är när 
vi får en fin bild av bakgrunden och kan berätta allt det som ägaren 
saknat. Om värdet är högt eller lågt spelar mindre roll. I Karlshamn 
kom för ca 20 år sedan en man som ärvt två små värdshusinteriörer 
i 1700-talsstil. De var osignerade och pappan hade köpt dem på en 
herrgårdsauktion på fytiotalet. Enda notering som fanns på pannåernas 
baksida där någon skrivit med sirlig stil ”A mon cher ami Sofie”. Mål-
ningarna såg ut som holländska verk av David Teniers. Min assosiation 
till påskriften testade jag på två mycket bildade kollegor Lars Edelstam 
och Gunnar Johansson Thor. Båda höll med mig. Sofie Hagman var en 
firad dansös på operan i Stockholm och känd för sin osedvanliga skön-
het. Hon var mätress till Hertig Fredrik Adolf som var broder till Gus-

Jesper Aspegen med en besökare
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tav III. Hertigen var en habil målare och på Drottningholm finns flera 
målningar av honom  med värdshusinteriörer gjorda i David Teniers 
art. Allt stämmer och vi kan meddela den lycklige ägaren detta och jag 
är nöjd med dagen. Värdet är däremot inte mer än ca 15.000 för paret.   

I en dokumentportfölj i kön får jag se något fantastiskt och sve-
per min kavaj runt det och försvinner för en första besiktning. Bland 
många minnesvärda objekt med historia som har passerat är detta num-
mer ett. Det blir en inspelning på kajen i Mariefred, passande nog med 
Gripsholm i bakgrunden. Det är ett astronomiskt instrument tillverkat 
år 1546 i München av en känd instrumentmakare. Materialet är mäss-
sing med svag förgyllning och utsökt gravyr, verklig guldsmedskvali-
tet. Efter studier på nätet och efter kontakter med en tysk kollega som 
sysslar med denna typ av antikviteter värderade jag detta Astrolobium   
försiktigt till 4-5 miljoner kronor. Detta är fortfarande det högst vär-
derade föremål vi haft. Ägaren var en kamratförening efter ett nedlagt 

Astolobiet.
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regemente och instrumentet hade förvarats i ett olåst bokskåp i en lokal 
som hyrdes ut till fester. Nu är klenoden deponerad på Nationalmu-
seum. Man undrar ju hur detta föremål kommit till Sverige, kanske är 
det en del av rovet under trettioåriga kriget, då mycket hemfördes från 
bl a  Rudolf:s II hov i Prag där bl a ingick föremål från Tycko Brahes 
planetarium.

Under åren har Antikrundan, detta resande teatersällskap, korsat lan-
det många gånger. Vi har åtminstone 500 personer och maximalt 3200 
som besökare hos oss på en dag. Besökarna har med sig i snitt 4-5 
föremål så vi har sett en del under åren. Omkring 1.000 personer  med 
4.000 föremål kan komma på en mindre ort och alla föremål skall ana-
lyseras och värderas. Experterna är ca 20 och tillsammans med teamet 
är vi ca 45 personer och stämningen är nästan alltid på topp. Vi har kul 
på jobbet och det tror jag syns i rutan. Rutinen är inspelning ena dagen, 
nästa dag förflyttning och dagen därpå inspelning igen. Flyttdagen är 
för experterna förutom resa, golf, skattjakt på loppisar, besök på mu-
seer och deras magasin, hos samlare, antikhandlare, i kyrkor och andra 
intressanta platser. När man hör vad vi alla gjort på flyttdagen förstår 
man att det är ett gäng riktiga nördar. På bilden ses Anne Lundberg, vår 

Anne Lundberg och Expeterna.
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programledare och årets experter både gamla och yngre. En handfull 
har varit med ända från starten. Detta gäng har nu spelat in tolv nya 
program som redigeras och klippes under hösten och sändes januari-
mars 2014. Jag tycker det är dags att Antikrundan gör ett nytt nedslag 
i Vänersborg!

 Bo Knutsson. Initiativtagare  och expert i Antikrundan. 
Ledamot i Gillets årsskriftsnämnd
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När döden kom med Wettern
Koleraepidemin i Vänersborg år 1866

Av 
Peter Johansson

”Brand varje natt – men aldrig mer kolera” var ett talesätt som skall 
ha myntats i Vänersborg 1834 – ett fasans år då staden drabbades av 
såväl koleraepidemi som stadsbrand. Även om den brand, som i det 
närmaste ödelade hela staden, var en katastrof av enorma mått kunde 
den inte mäta sig med den skräck stadsborna kände för den främmande 
sjukdom som månaderna innan lade omkring 130 av stadens invånare 
i graven. Medan branden var något människor kunde förstå var kole-
ran något nytt, en skrämmande död som på okänt sätt överföll män-
niskorna. En till synes frisk kunde på några timmar insjukna under 
de svåraste magplågor och diarréer, huden färgades blåsvart, kroppen 
skrumpnade ihop och inom ett dygn kunde man vara död. 

Koleran har sitt ursprung i Asien, i trakterna av Indien och Bangla-
desh och orsakas av bakterien Vibrio cholerae, av vilken det finns ett 
flertal typer. Bakterien sprids främst genom smittat vatten och mat el-
ler genom direktkontakt med kolerasjukas kroppsvätskor. För att sjuk-
domen skall bryta ut krävs en förhållandevis hög smittdos varför det 
under koleraepidemier kan finnas många smittspridare som själva inte 
insjuknar. För den som drabbas är sjukdomsförloppet mycket snabbt. 
Mindre kräkningar men desto kraftigare diarréer, med upp till 20 liter 
per dygn, torkar snabbt ut den drabbade som kan avlida inom några 
timmar. Utan behandling räknar man med att dödligheten är omkring 
50%. 

Länge trodde man sig vara skyddad från kolera i Europa då man an-
såg att vårt svala klimat skulle omöjliggöra en smittspridning. Att man 
svävat i en falsk trygghet uppdagades 1830 då den första koleraepide-
min nådde Ryssland och två år senare bröt sjukdomen ut också i Väst-
europa. De många och snabba dödsfallen skapade en stor koleraskräck, 
särskilt som man svävade i okunskap om sjukdomens orsak. Därför 
kan man finna lika fantasifulla som desperata försök att undfly smittan 
med allt från att bära kopparplåtar kring halsen till att bestänka golven 
med ättika eller att bära vitlöksklyftor om handlederna. Det skulle drö-
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ja ända in på 1880-talet innan kolerabakterien kunde identifieras och 
då av den tyske läkaren och sedermera Nobelpristagaren Robert Koch.

För svensk del bröt den första koleraepidemin ut sommaren 1834 
och från Göteborg spreds den med kanalfartyg och nådde Vänersborg 
i slutet av augusti. Den ekonomiska betydelsen av Vänersborgs läge 
vid landets viktigaste transportled, Trollhätte- och Göta kanal, kan inte 
överskattas. Den vattenled som vanligtvis förde välstånd till staden var 
i farsotstider en förödande smittspridare då så gott som samtliga kole-
raepidemier hade sina huvudsakliga spridningsvägar med fartyg längs 
våra vatten.  

Även om vänersborgarna 1834 önskade ”aldrig mer kolera” skul-
le de inte förskonas. Sjukdomen återkom, om än med färre dödsfall, 
1850, 1853 och 1857 med 81, 28 respektive 36 döda i Vänersborgs tät-
ort. Koleraepidemierna hade således skördat allt färre offer och kanske 
var det därför man inte visade någon större oro när den dödliga farso-
ten för femte gången närmade sig staden, sommaren 1866. I Stockholm 
och Göteborg hade man noterat de första fallen redan i slutet av juni.

Fredagen den 3 augusti anlöpte ångbåten Wettern kaj i Vänersborg. 
På väg från Göteborg hade kokerskan och en av besättningsmännen 
insjuknat i kolera och trots vädjan om hjälp hade man förbjudits att ta 
iland de sjuka längre söderut längs älven. Lokaltidningen i Vänersborg 
skrev; ”Härvid hade det förunderliga, för att icke säga oförsvarliga, 
förhållande inträffat, att såväl å Lilla Edet som ock å Trollhättan en 
välvis omtänksamhet, med åsidosättande av mänsklighetens plikter, 
förvägrat att emottaga dessa sjuka”. Det farsotssjukhus som 1859-60 
uppförts på Edsgatan 53 i Vänersborg öppnades och de sjuka fördes 
omgående dit för vård av stadsläkare Claes Samuel Zakarias Kuylen-
stjerna.

Koleran hade nått Vänersborg men tidningen manade till lugn: ”Av 
allt detta synes att farsoten är av särdeles lindrig beskaffenhet och 
att med iakttagande av en sund levnadsordning, d.v.s. måttlighet i mat 
och dryck, varm beklädnad, snygghet omkring sig och friskt mod kan 
man nästan vara trygg för att ej angripas av sjukdomen”. Fyra dagar 
senare, 7 augusti, skördade sjukdomen sina första offer – skomakare 
Johan Westerlinds ettåriga dotter Hilma Charlotta och den åttioårige 
förre kronojägaren Sven Norén med hemadress Västra Tunhem. Döds-
fallen skulle bli början på den värsta koleraepidemi staden upplevt och 
veckor av stegrande dödsskräck tog sin början. 

Trots att man inte befarade någon allvarligare epidemi, eller kan-
ske snarare för att förhindra en sådan, publicerade lokaltidningen i Vä-
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nersborg Svenska Läkaresällskapets information om sjukdomen. Här 
kunde man läsa att de symptom man skulle vara uppmärksam på var 
ett lättare illamående, matthet, dragning i vaderna, minskad matlust, 
tryck i maggropen, tyngd i huvudet och svindelkänslor. En utbruten 
kolera kännetecknades av ymnig kräkning och diarré, avföring med 
tunn färglös vätska, kramper i armar och ben, osläcklig törst, ångest 
och vånda, heshet i rösten, kall tunga, omärklig puls, iskyla som från 
armar och ben spred sig över hela kroppen, blåaktig hudfärg, avstannad 
urinavgång och infallet ansikte. 

Denna beskrivning kunde självfallet i sig skapa en stor oro men 
läkarsällskapet betonade samtidigt att man med förhållandevis enkla 
medel kunde hindra kolerans spridning. Befolkningen rekommendera-
des att leva sunt och avhålla sig från överdrivna kropps- och själsan-
strängningar samt häftiga sinnesrörelser och utsvävningar av alla slag. 
Man skulle inte gå ut om morgonen på fastande mage men iakttaga 
måttlighet i mat och starka drycker, vara noga med renlighet vad gällde 

Epidemisjukhuset i Vänersborg uppfördes 1859-60 på adressen Edsgatan 53. Sjukhu-
sets syfte var att vid plötsliga farsoter, som exempelvis koleran och smittkoppsepide-
mier, avskilt kunna hysa smittbärande patienter. Mellan farsoterna begagnades sjuk-
huset som bostäder där hyresgästerna fick vara beredda att med kort varsel lämna sina 
bostäder om en epidemi drabbade staden. Sjukhusbyggnaden inköptes av Vänersborgs 
Söners Gille 1921 för att, kraftigt ombyggt, rymma Gillets Ålderdomshem. 
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såväl kropp som kläder och bostad, kläda sig efter årstiden, gärna ha 
en gördel för magen samt akta sig för att ligga och sova ute på fuk-
tiga marker. Rum och lägenheter skulle vädras väl, golven täckas med 
färskt granris och bestänkas med ättika. Malörtsdroppar eller malörts-
brännvin rekommenderades liksom rabarberpulver eller fläderte. Det 
var också mycket viktigt att inte i onödan ängsla sig för koleran då 
man märkt hur de oroliga oftare drabbades än de som tog situationen 
med fattning. Man skulle heller inte tveka vad gällde att hjälpa redan 
insjuknade. När man hjälpte de sjuka anmodades man vara noga med 
att snabbt skaffa undan de sjukas uttömningar och täcka uttömningarna  
med släckt kalk.

Om man trots dessa försiktighetsåtgärder insjuknade skulle man inte 
förlora hoppet utan lita till några av läkarsällskapets rekommenderade 
kurer för bot och lindring. Vid lättare symptom kunde ett omslag med 
krossad peppar läggas om magen eller så kunde man gnida in en bland-
ning av fyra teskedar finstött stark peppar och brännvin på magen. För-
värrades tillståndet rekommenderades åderlåtning. Bedömdes patien-
ten för svag för detta ingrepp föreslog man att sätta 8-12 blodiglar på 
den sjuke eller göra ett par koppningar på magen. Därtill kunde man, 
för att få upp otjänlig mat, dricka ett kräkmedel framställt på kräkrots-
pulver. 

Märktes ingen förbättring kunde man lägga en gröt bestående av 
fyra delar starkt senapspulver och en del rågmjöl, sammanblandat med 
vatten, på ett linnetyg vilket sedan lades över magen. Grötomslaget 
skulle ligga kvar tills patienten kände sveda eller tills man såg rodnader 
på huden. Fick den sjuke kramp skulle ben och armar masseras med 
bara händerna eller med ett ylletyg impregnerat med senapspulver och 
brännvin. Mellan gnidningarna skulle man värma ben och armar med 
varmvattenkrus. Fanns möjlighet skulle man även ge patienten varmt 
bad eller ångbad. När kolerasymptomen avtog var det viktigt att få den 
sjuke att börja äta en för magen lindrig mat som exempelvis havre-
soppa med doppat bröd.

Ännu den 10 augusti förefaller man ha tagit situationen med fatt-
ning och raljerade närmast med den oro folk på landsbygden kände 
för att besöka Vänersborg. I socknarna runt staden hade det ryktats att 
”kolerasjuka ramlade på varandra i hög på gatorna” men till hand-
laras glädje var det trots detta en god tillströmning av landsortsbor till 
den traditionella Larsmässomarknaden. Lokaltidningen skrev: ”Sjuk-
domen är således hittills icke av natur att ingiva någon skräck, och 
stadens innevånare synas även ganska lugna”. Man tillade med viss 
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självsäkerhet att koleran numer var något ”den förnuftige ej fruktar”, 
om man bara vidtog de enkla försiktighetsåtgärderna. Trots att flera 
personer redan avlidit tyckte tidningen att man till och med kunde göra 
sig lustig över situationen och kosta på sig en ”koleraanekdot”:

”T.f. tullförvaltaren L. dog nyligen i kolera och en vän till ord. tull-
förvaltaren, som vistades å en badort, telegraferade till denne; ´L. död 
i kolera – vad göra?´- och fick till svar; ´Begrav liket och vädra rum-
men´.” 

Att man från lokaltidningen tog till synes lätt på situationen kan ha 
varit en medveten taktik för att inte sprida en okontrollerbar panik, 
i synnerhet som läkarsällskapet också menat att kolerasmittan spreds 
fortare bland rädda och oroliga människor. Från skolans sida tog man 
situationen på större allvar och meddelade att höstterminens start sköts 
upp i väntan på att kolerasjukdomen bedarrat. Detta gällde dock inte 
läroverket där rektor Carl Samuel Hultström ämnade starta undervis-
ningen som planerat. 

Efter ännu någon vecka tycks stämningen i Vänersborg ha föränd-
rats och man tvingades erkänna att koleran nått ”en allvarsammare ka-
raktär” även om man gärna ville se att dess kulmen var nådd. Tidning-
en uppmanade särskilt stadens fattiga att iakktaga de tidigare nämnda 
försiktighetsåtgärderna och man förfasade sig över att man sett flera 
arbetare, mot föreskrifterna, ligga och sova ute på den fuktiga marken 
och hur berusade människor strök omkring på gatorna. Man uppma-
nade alla till stor försiktighet med att äta omogen frukt eller mat som 
kunde befaras vara skämd. För de som drabbats rekommenderade man 
nu att dricka en blandning av kamfer och brännvin, vilket skulle vara 
”ett absolut botemedel mot koleran”. Rektor Hultström stod emellertid 
fast vid sitt beslut att öppna läroverket då han bedömde koleran vara av 
”den lindriga beskaffenhet” men tillät elever att utebli från undervis-
ningen om detta var föräldrarnas önskan. 

Den 21 augusti kunde man räkna in dittills 33 döda vilket motsva-
rade omkring hälften av de som insjuknat. Istället för en avmattning 
tycktes nu koleran istället tillta. Från kolerassjukhuset kunde man rap-
portera att patienterna främst utgjordes av tillresta personer som sjö-
folk, järnvägsarbetare och soldater. Vänersborgarna själva vårdades 
naturligtvis i största utsträckning i hemmen. Stadens sundhetsnämnd 
uppmanade folk att skaffa medicin, exempelvis kamfersprit, i före-
byggande syfte och man kunde konstatera att flera av de som avlidit 
troligen kunnat överleva om de sökt läkarhjälp i ett tidigt skede av 
sjukdomen. När nu också rektor Hultström annonserade att läroverket 
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Stadsläkare Claes Samuel Zakarias Kuylenstjerna (1822-1898) bar huvudansvaret för 
vården av de kolerasjuka under epidemin 1866. Han avslutade sin karriär som provin-
sialläkare i Ölands södra distrikt från 1880. Foto: från ca 1865. 
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flyttade fram terminstarten kan det ses som ett av flera tecken på att 
man i Vänersborg började ta koleran på större allvar och inse att man 
stod inför en allvarlig epidemi.

Man trodde sig se att smittan gärna spreds via havsluft eller vatten-
drag, från dess mynningar till dess källor. Spridningen via vatten var 
ju på två sätt en korrekt iakttagelse. Dels kunde vattnet vara infekterat 
och dels spreds det, som i Vänersborgs fall, med sjöfarande längs våra 
vattenvägar. Som nämnts svävade man vid denna tid ännu i okunnighet 
om vad som egentligen orsakade koleran. En teori som nu publicera-
des var att orsaken kunde vara att finna i en liten insekt av mygg- eller 
harkranksläkten som kunde tränga sig in och föröka sig i människans 
tarmsystem. Ett bevis för detta skulle vara de stora mängder av maskar 
som man ofta kunde få se i de kolerasjukas avföring. Det fanns läkare 
som menade att insekterna skadade tarmarna och därigenom uppträdde 
kolerasymptomen: ”Tillfölje av förstörande inverkan på tarmkanalens 
väggar, förtjockas och koaguleras blodet, kroppens vävnader bliva 
torra, magens våldsamma sammandragning förorsakar uppkräkning 
av gröna, gula och svartaktiga ämnen och ändtarmen lydande samma 
inflytelse giver ifrån sig uttömningar av lika abnorm beskaffenhet; 
kramp inställer sig i extremiteterna, kroppen blir blåsvart, med skrum-
pen hud och förvandlas så att säga nästan under betraktarens ögon 
till en mumie”. När lokaltidningen publicerade en skildring som denna 
torde den ha kunnat sätta skräck i den mest förhärdade. 

Trots de målande och skrämmande beskrivningarna tycktes inte alla 
vänersborgare respektera de rekommendationer läkarna gått ut med. 
Många fortsatte att sova ute, trots kyliga nätter. Lokaltidningen tyckte 
sig se att det fanns personer som levde efter det gamla ordspråket ”Sök 
döden, så undgår du den”. Mot rekommendationerna fortsatte man på 
flera håll att anordna traditionella begravningar av koleradöda trots att 
man rekommenderat diskret begravning nattetid på den särskilda be-
gravningsplats man öppnat i det nordvästra hörnet av nuvarande Ka-
pellkyrkogården. Om man arrangerade en traditionell begravning med 
samling i sorgehuset riskerade man ”att insupa det smittämne, som 
ännu finnes kvar i gasångorna efter den dödes havda uttömningar, och 
lika vådligt är det att följa med eller efter det stinkande liket genom 
hela staden, vilket understundom sker”. 

I takt med att koleraepidemin eskalerade blev stadsläkare Kuylens-
tjernas situation närmast ohållbar. Han fick rycka ut såväl natt som dag 
och de kolerarapporter han lät sammanställa för lokaltidningen visade 
för varje gång allt fler sjuka. För att underlätta hans arbete tillförord-
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nades en särskild läkare för kolerasjukhuset i slutet av augusti – Fred-
rik von Friesen. Den nye läkaren inkvarterades i fru Schermans hus i 
nordvästra hörnet av Kyrko- och Drottninggatan och han kunde, enligt 
annons, kontaktas alla tider på dygnet. De båda läkarna konstaterade 
hur koleran fortsatte att grassera, främst i stadens fattigare kvarter och 
man kunde inte nog uppmana alla att iakttaga försiktighetsåtgärder 
som renlighet och bra klädsel. Trots allvaret reagerade många i Vä-
nersborg negativt på den ”spökrädsla” som spreds av flera präster på 
den omgivande landsbygden. Från stadens sida menade man att det 
inte var någon större fara att besöka Vänersborg bara man inte bröt mot 
försiktighetsåtgärderna. Orsaken till irritationen låg naturligtvis i den 
förlust stadens handel drabbades av då allt färre vågade söka sig dit.

Vid stadsfullmäktiges möte 25 augusti gavs uppdrag till de särskilda 
uppsyningsmän som var utsedda för stadens rotar, motsvarande ett 
kvarter i dag, att rapportera in alla misstänkta kolerafall till ordföran-
den i Sundhetsnämnden samt tillkalla läkare. Uppsyningsmännen skul-
le sedan göra sitt bästa för att avskilja friska från sjuka och då särskilt 
för att skydda barnen. 

Vid månadsskiftet augusti-september nådde koleran sin kulmen med 
som mest döda under ett dygn den 3 september då 13 personer avled. 
Oroväckande var att det nu också inrapporterades allt fler kolerafall 
från landsbygden där en spridning över Dalsland föreföll vara ett fak-
tum. Av den tidigare närmast nonchalanta ton med vilken kolerafaran 
beskrevs av lokaltidningen märks nu intet. Man kunde bara konstatera 
att koleran väckte ”oro och bekymmer och vi kunna endast nu, som 
förr, sätta vårt hopp på morgondagen”. Luften hade under flera dagar 
varit varm och tryckande och man befarade stark tillväxt av ”kole-
rafröet” i olika gödselansamlingar. Från Sundhetsnämnden förnyade 
man tidigare uppmaningar att täcka de platser där man tömde kolera-
sjukas kräkningar och diarréer med släckt kalk eller järnvitriol upplöst 
i vatten. För stadens mindre bemedlade fanns järnvitriol att hämta kost-
nadsfritt hos skeppsredare Gustav Victor Leopold Plate. 

Att vattnet hade en betydelse för smittspridningen framkommer 
gång på gång och Sundhetsnämnden uppmanar invånarna att vara sär-
skilt noggranna vid tillredning av mat. I synnerhet skulle man undvika 
att hämta matlagningsvatten nära de större avloppen vid hamnkanalen! 

Att man nu verkligen tog epidemin på allvar märks även av lands-
hövdingens beslut att flytta augustimarknaden till slutet av oktober och 
att landstinget liksom Älvsborgs läns Norra Hushållningssällskap val-
de att förlägga sina möten i Alingsås istället för, som brukligt, i länssta-
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den. Man beslutade även att stänga den populära teatern på Kasen, vid 
Blåsut, för att förhindra smittspridning i den 350 platser stora salongen 
och Societetssällskapet Klubben ställde tills vidare in sina möten. Den 
6 september anställdes ännu en läkare på kolerasjukhuset, Josef Teo-
dor Lagerheim, samt en särskild koleraläkare som skulle betjäna den 
omgivande landsbygden. 

Det var först i mitten av september som man med säkerhet kunde 
notera att koleran var i avtagande. En av de särskilt inkallade läkarna 
kunde lämna Vänersborg och sköterskepersonalen vid kolerasjukhuset 
minskades. Med detta besked hoppades man att landsbygdens allmoge 
åter skulle våga besöka Vänersborg och att handeln snart skulle nå sin 
vanliga omsättning. De extrainkallade läkarna kunde avsluta sina upp-
drag. Senare skulle stadsfullmäktige besluta om en särskild gratifika-
tion till von Friesen om 200 Riksdaler för dennes goda insatser under 
epidemin. 

Stadsläkare Kuylenstjerna skrev den sista kolerarapporten 21 sep-
tember och kunde då konstatera att 576 personer insjuknat i kolera och 
156 avlidit i Vänersborgs stad. Räknar vi in den landsbygd som i dag 
utgör det geografiska området för Vänersborgs kommun uppgick döds-
siffran till omkring 235 personer vilket utgjorde närmare 3 procent av 
befolkningen. Samma procentsiffra i dag skulle motsvara drygt 1 000 
personer. Ser man till den oro som exempelvis 2000-talets svininflu-
ensa väckt med en handfull döda i hela riket kan man knappast ana 
vilken panik som skulle spridit sig i dagens samhälle om man räknat 
liknande procentuella dödstal som sensommaren 1866. 

Flera av de uppmaningar som publicerades i lokaltidningen lyfte 
fram osunda boendemiljöer, orent vatten och dålig klädsel som fak-
torer vilka gynnade kolerans spridning. Vid en genomgång av boen-
deadresserna för dödsoffren i Vänersborgs stad framkommer en tyd-
lig överrepresentation i just stadens fattigare kvarter. Merparten av de 
döda står att finna i de norra stadsdelarna och då främst i kvarteren 
som avgränsas av Drottninggatan, Edsgatan, Vallgatan och nuvarande 
Norra gatan. Ett antal dödsfall inträffade också i hamnkvarteren ned-
anför fängelset, mellan Hamn- och Residensgatan. I de fall de avlidnas 
sociala tillhörighet noterats dominerar den så kallade arbetande klas-
sen. Vanliga titlar är ”arbetare”, ”tändsticksarbetare”, ”järnvägsar-
betare”, ”dräng” och ”piga”. När det gäller den drabbade åldersgrup-
pen kan konstateras att de yngsta barnen förhållandevis sällan avled 
i kolera. Medelåldern för de döda i Vänersborg låg på knappa 38 år, 
vilket är jämförbart med fler koleradrabbade orter. 
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I författarens familj har ett par muntliga berättelser om kolerans 
härjning bevarats, ett stycke historia som visar på såväl smittsprid-
ning som det snabba sjukdomsförloppet. Det ena fallet rör arbetaren 
vid Kasens tegelbruk, Magnus Svensson, vilken med hustru och dot-
ter bodde på Blåsut. Vid epidemins slutskede, den 15 september, kom 
Magnus hem till familjen på eftermiddagen och kände sig sjuk med 

Inom Kapellkyrkogårdens nordvästra kvarter jordades merparden av de olyckliga som 
föll offer för koleran 1866. Foto: Marianne Brattberg 2013. 
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tydliga kolerasymptom. Han intog genast sängen och drog av sig sina 
läderstövlar med orden ”Dessa tar jag aldrig mer på mig”. Tillståndet 
försämrades under natten och påföljande dag avled Magnus Svensson 
41 år gammal. Först åtta dagar senare begravdes han på Kapellkyrko-
gården i Vänersborg. Det andra fallet rör den 71-årige arbetaren och 
backstugusittaren Jöns Andersson som bodde med sin hustru Cajsa i 
en stuga vid Djupedalen. Jöns hade den 4 september varit i Vänersborg 
där han bjudits på middag, en middag som bland annat bestod av en 
mycket salt sylta. Innan han skulle gå de tre kilometrarna hem stan-
nade han vid den kloakbemängda hamnkanalen och drack sig otörstig. 
Uppmaningarna om försiktighet när det gällde val av dricksvatten hade 
uppenbarligen gått honom helt förbi. Inte länge efter det att Jöns An-
dersson kommit hem insjuknade han. Hustrun var känd som något av 
”klok gumma” i trakten och anlitades flitigt för att läka och bota såväl 
folk som djur. Hennes kunskap stod sig dock slätt mot koleran och 
maken avled dagen därpå. Fem dagar senare fördes kistan med Jöns 
Andersson till Frändefors där begravning skede. 

Sparbankskassören Hjalmar Lindedal, född 1848, ger i sin bok ”Vä-
nersborgs historia och vänersborgs-historier” egna ungdomsminnen 
från 1866 års koleraepidemi: ”…. det låg något beklämmande och dys-
tert över staden och människorna. Skämtet och glammet var försvun-
net eller krystat. Ingen gick säker för sjukdomen. Ofta hände, att en 
person, med vilken man föregående dag samtalat och vilken man då 
funnit frisk, påföljande dag var död och begraven”. 

Efter sensommaren 1866 återkom den fruktade koleran aldrig till 
Vänersborg. När Sverige drabbades av den förhoppningsvis sista epide-
min år 1873 begränsade sig denna huvudsakligen till trakterna av Hel-
singborg och delar av övriga Skåne. I senare tid har visserligen enstaka 
kolerafall rapporterats men det har då rört sig om isolerade fall som 
kunnat behandlas utan att smittspridning skett. Orsaken till kolerans 
tillbakagång är främst att finna i de moderniseringar i avloppssystemen 
flera svenska städer genomförde under 1800-talets sista årtionden. Till 
detta skall naturligtvis läggas identifieringen av kolerabakterien, en 
ökad kännedom om smittvägar samt en bättre bostadsstandard och all-
mänhygien. Det epidemisjukhus som uppfördes i Vänersborg för fram-
förallt kolerapatienter kunde avvecklas för att tjäna till bostäder. År 
1921 inköpte Vänersborgs Söners Gille sjukhusbyggnaden för att, efter 
en omfattande ombyggnad, öppna ”ett förstklassigt ålderdomshem”. 
Ålderdomshemmet omvandlades senare till hotell och i dag inrymmer 
byggnaden hyreslägenheter.
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Peter Johansson, född i Vänersborg 1963. 
Chef för Kulturlagret-Vänersborgs museum.
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Bondestudenten som blev tidningsmakare
– Om Vänersborgslektorn Johannes Swedborg

Av 
Fredrik Tersmeden

När man sysslar med universitets- och studenthistoria är det inte ovan-
ligt att man hos sin publik stöter på uppfattningen att alla studenter 
i äldre tider – exempelvis 1800-talet – tillhörde en privilegierad elit. 
Man kan i och för sig hävda att detta stämmer i så måtto att det var 
en mycket liten grupp av landets ungdomar som över huvud taget fick 
möjlighet att bedriva akademiska studier och att dessa därmed var pri-
vilegierade per definition. Avser man däremot att de alla skulle ha ut-
gjort sönerna till en socioekonomisk elit, en bunt rikemansyngel, är 
man fel ute. ”Flertalet studenter var fattiga, många rentav mycket fat-
tiga, varför tillvaron vid universitetet blev ett slags överlevnadskonst” 
skriver idéhistorikern Carl Frängsmyr i en nyligen utkommen historik 
över Uppsala universitet under 1800-talets senare hälft.

Frängsmyr redovisar också siffror för studenternas rekryterings-
bakgrund. Under perioden 1855-1870 utgjorde sönerna till den högsta 
gruppen inom tidens ståndssystem – adliga och/eller officerare – endast 
11% av studentpopulationen. Prästsönerna stod för 23%, medan bor-
gerskapets och tjänstemannakårens söner utgjorde den enskilt största 
gruppen med drygt hälften av kåren. Slutligen, längst ned i tidens of-
ficiella rangskala, fanns bönderna vars barn stod för 13%. Naturligt-
vis kunde de materiella förhållandena variera stort även inom dessa 
grupper. I många lägre tjänstemanna- och landsortsprästhem hade man 
det säkert mer knapert än exempelvis i ett storbondehushåll. Ändå får 
man förmoda att det var bland de 13 procenten ”bondestudenter” som 
några av de fattigaste unga akademikerna återfanns. Trots detta lycka-
des även dessa i många fall, tack vare gott läshuvud, hård vilja och i 
bästa fall stipendier från universitetet, ta sina akademiska examina och 
därigenom få möjlighet att avancera några pinnhål på den sociala ska-
lan – göra det vi i dag skulle kalla en ”klassresa”.

I litterär form har dessa akademiska klassresenärer odödliggjorts av 
Sten Selander i en dikt just med titeln ”En bondestudent”. Här skildras 
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hur ynglingen från landet med sin ”maskinknutna slips” och ”vända 
och trådslitna rock” sitter i ”det fattiga rum där han bor”:

Däruppe, där lampan orörlig skiner
i kvällarnas tigande enformighet,
där röken har bitit i hundra terminer
sig fast bakom väggarnas bruna tapet
och spikarna blänka i gropiga tiljor
som nötts av otaliga trampade varv –
där samlades långsamt av benhårda viljor
vår andes fädernesarv.

[- - -]

I blåsiga höstar och frostiga vårar
de växte och hårdnade långsamt till män,
tills boken, som fläckats av skolpojkens tårar,
med åren besegrats och blivit en vän.
Och lönen var ej blott en sådblandad kaka
som fattig adjunkt i ett klent pastorat – 
men makten att hålla förtvivlan tillbaka
med stålblanka romarcitat.

Den här texten skall handla om en av verklighetens bondestudenter, 
om en fattig yngling som just via ”stålblanka romarcitat” avancerade 
till en aktad (om än inte förmögen) medborgare, samhällelig stötte-
pelare och opinionsbildande entreprenör i Vänersborg: läroverkslektor 
Johannes Swedborg.

Från Skaraslätten till Fyrisån
Johannes Swedborg föddes den 5 juli 1824 i trakten av Skara. Hans 
föräldrar, ett bondepar som brukade ”ett litet hemman” på Västgö-
taslätten, hette Anders Petersson och Kerstin Persdotter. Rimligen bar 
deras son som ung inte det efternamn han senare livet skulle bli känd 
under utan helt enkelt ett patronymikon efter fadern, alltså Andersson. 
Det var vid denna tid inte ovanligt att universitetsstudenter med enk-
lare bakgrund och sonnamn anhöll hos Kungl Maj:t att få antaga ett 
mer akademiskt eller borgerligt klingande efternamn. I Swedborgs fall 
tycks han dock redan ha genomfört detta byte innan han anlände till 
universitetet, så man får förmoda att detta skedde under hans skoltid. 
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I förstone kan man tänka att namnvalet inspirerats av lärda namn som 
biskopen Jesper Swedberg och dennes son, andeskådaren Emanuel 
Swedenborg. En mer prosaisk delförklaring finns dock också: det torp 
som utgjorde Swedborgs föräldrahem bar namnet Sveaborg.

För unge Johannes erbjöds alltså möjlighet att studera. Vägen dit 
var dock inte spikrak, men vissa goda förutsättningar fanns med re-

Lektor Johannes Swedberg porträtterad av Vänersborgsfotografen Olle Pre-
sto. Bildkälla: Västarvet.
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dan från början. Ty även om hans uppväxtmiljö knappast var materiellt 
överflödande så var den andliga nivån troligen något högre än i tidens 
genomsnittliga bondehemman. Fadern Anders Petersson skall ha varit 
”en ovanligt begåfvad man, som genom flitig läsning förskaffat sig en 
för sina villkor icke ringa bildning” och även uppmuntrade sina barn 
i samma riktning. Ekonomiskt utrymme att sätta den likaledes bokligt 
lagde sonen i skola fanns dock inte. Det var först sedan Johannes satts 
i tjänst som skrivare på ett kontor och hans överordnade varsnat gos-
sens uppenbara läshuvud som en plats kunde ordnas för honom i Skara 
skola. Försörjningen under dessa skolår fick ynglingen ordna genom 
att själv undervisa andra på fritiden och lyckades därigenom kämpa 
sig fram till en studentexamen ”med vackra betyg” som 23-åring 1847. 
En något senare bondestudent från samma trakter, Bengt Liljeblad, har 
vittnat om hur hans mor – som också hade ambitioner för sin son – 
framhöll unge Swedborg som ett lokalt föredöme.

Senare under 1847 inskrevs Johannes Swedborg vid Uppsala uni-
versitet.  Initialt verkar han dock inte så mycket ha kunnat koncentrera 
sig på de egna studierna utan fick främst ägna sig åt att vara ute på 
”kondition”, det vill säga fortsatt agera privatlärare för försörjningens 
skull. Detta torde förklara att Swedborg först efter nio år, 1856, nåd-
de fram till en filosofie kandidatexamen. Hans bästa betyg häri – två 
laudatur (”berömlig”, det högsta betyget) – hade han i estetik för då-
varande extra ordinarie professorn och skalden Bernhard Elis Malm-
ström respektive i latin för professor Carl Edvard Zedritz. Som brukligt 
vid tiden disputerade Swedborg raskt efter kandidatexamen: 1857 kom 
hans magisteravhandling De diis Romanorum penatibus quaestiones 
(Frågor rörande de romerska hemmens skyddsgudar). Tack vare de se-
naste årens omfattande digitaliseringar av tryckt litteratur, inte minst i 
amerikanska universitetsbibliotek finns Swedborgs avhandling, för den 
intresserade och latinkunnige, numera faktiskt tillgänglig ”online” via 
databasen Internet Archive! Tre år senare, 1860, framlade Swedborg 
ytterligare en avhandling, De Claudii Claudiani quod de raptu Proser-
pinae inscribitur carmine epico quaestiones (Frågor rörande Claudius 
Claudianus episka sång betitlad ”Om Proserpinas bortrövande”) vilken 
gjorde honom till docent i latinska språket.

Så långt de rena studieaspekterna på Swedborgs Uppsalatid. Bon-
destudenten från Skaraslätten visade sig dock också väl så kapabel att 
smälta in i de studentikosa salonger som utgjordes av stadens nations-
liv.  Swedborg hörde genom sin bakgrund naturligt nog till Västgöta 
nation och i denna utsågs han till såväl bibliotekarie som sexmästare. 
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De båda posterna speglar rätt väl två sidor av Swedborgs personlighet 
som i mycket syns ha utmärkt hans levnad: förkärleken för klassisk 
bildning å den ena sidan och för festivitas å den andra.

I nationen började Swedborg också utveckla sina litterära talanger, 
bland annat som författare till tvenne stycken inom den genre som se-
nare skulle bli känd under benämningen spex. Vårterminen 1854 skrev 
han på egen hand ett stycke för nationsscenen kallat En Walborgsmäs-

Titelsidan till Swedborgs latinska magisteravhandling (motsvarande vår tids doktors-
avhandling). Även författarens namn är latiniserat. Bildkälla: Internet Archive.
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sonattsdröm – Gudomlig komedi i 1 akt afslutad med 1 tablå, och re-
dan hösten samma år var han, tillsammans en trio landsmän, en av 
medförfattarna till den uppskattade komedin Den nye borgmästaren 
(uppförd på Mårtensdagen 1854). De fyra upphovsmännen stod alla 
också på scenen i detta alster, även om Swedborg diskret nöjde sig med 
en repliklös roll som vaktmästare. Den nye borgmästaren gjorde sådan 
succé att manuset kom att utgivas av trycket och figurera i samtida 
uppsaliensisk memoarlitteratur.

I 1800-talets studentikosa Uppsala förekom en rik flora av parodiska 
ordenssällskap. Till de mest framträdande hörde det 1844 grundade 
Samfundet SHT. Ett flertal prominenta personer inom studentlivet i 
allmänhet och Västgöta nation i synnerhet var engagerade häri, däri-
bland samtliga Swedborgs medförfattare till Den nye borgmästaren. 
Det är därför inte så konstigt att Swedborg samma år som dess premiär 
invaldes i SHT även han. I detta sällskap där särskilt sången och dik-
ten omhuldades utmärkte sig Swedborg som författare av välflytande 
högtidsvers, däribland en längre hyllning till Bacchus (en gudom som 
hyllades icke blott i SHT utan nog så flitigt även i studentlivet i allmän-
het). Som ett resultat avancerade han snabbt i samfundets gradsystem 
och efter endast fem år utsågs han 1859 till dess stormästare. Samtida 
vittnesmål indikerar att han fullgjorde uppdraget med stor värdighet, 
kanske till och med gränsande till det väl högstämda, men också vi-
sande prov på sin ”humoristiska natur”.

Swedborgs tid som SHT:s högste styresman blev dock kort. Som 
ovan nämnts var det vid denna tid han framlade sin andra avhandling 
och det var nu hög tid för den mångårige – och rimligen nog så skuld-
tyngde – studenten att börja se sig om efter en yrkeskarriär. Och som 
denna kom att materialiseras i form av en lärartjänst på annan ort läm-
nade Swedborg under år 1862 såväl Uppsala som sin aktiva bana som 
SHT-broder. Den 30 maj detta år tillträdde han sin anställning som 
lektor i latin, grekiska och historia vid vad som då hette Venersborgs 
högre allmänna läroverk.  Han skulle förbli på denna post till sin död 
ett kvartssekel senare.

En mångbetrodd medborgare
Swedborgs flytt till Vänersborg sammanföll med en genomgripande 
reform i det svenska samhället: antagandet av de nya kommunalförord-
ningar som alltjämt utgör grunden för våra dagars kommunala självsty-
re. Som ett resultat av detta gick vänersborgsborna på senhösten 1862 
för första gången till lokalt val för att utse stadsfullmäktige. En av dem 
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som valdes in var Johannes Swedborg. Med sina 1 546 röster placerade 
han sig i och för sig sist bland de invalda, men att någon som då ännu 
inte hade bott i staden mer än några månader gavs detta förtroende 
tyder på att Swedborg måste ha gjort ett gott första intryck på orten.

Lektor Swedborg tycks endast ha tillhört fullmäktige under en man-
datperiod. Dock fortsatte han även efter detta att regelbundet figurera 
i stadsfullmäktiges protokoll genom andra kommunala uppdrag under 
sin återstående livstid. Bland annat återvaldes han i åtskilliga år som 
revisor för stadens flickskola. Han ingick också under såväl 1860- som 
under 1880-talet i kommunalt tillsatta kommittéer med uppdrag att 
utreda lokal- och nybyggnadsbehov för såväl denna flickskola som 
för vid det läroverk där han själv arbetade. Också på riksplanet hade 
Swedborg förtroendeuppdrag: från 1878 var han justitieministerns lo-
kala tryckfrihetsombud.

Staden Vänersborg för sin del nöjde sig nu inte bara med att ta lektor 
Swedborgs administrativa kompetens i anspråk. Också de mer reto-
riska och ceremoniella talanger som han odlat i Uppsalas nations- och 
ordensliv togs till vara. När staden 1864 skulle fira femtioårsminnet 
av den svensk-norska unionens ingående blev Swedborg icke blott in-
vald i den tre man starka festkommittén utan utsågs också att hålla 
den officiella ”orationen” vid själva festligheten. Och detta var inte 
enda gången vältalaren Swedborg luftade stämbanden inför publik un-
der sina lektorsår. Den 28 maj 1867 kunde man exempelvis i Tidning 
för Wenersborgs stad och län läsa om en stor västsvensk konsert och 
”folkfest” arrangerad i värdshuset Kasens trädgård. På programmet 
stod såväl instrumentalmusik som körsång med tillresta sångare från 
både Borås och Uddevalla. Vid en efterföljande festlighet samlades 
sångare och inbjudna gäster ”kring bålarne i wärdshusets Kasens stora 
salong” varvid många skålar utbringades, däribland av föremålet för 
detta kapitel:

”Lektor Swedborg upptog skålen och uppdrog derwid en kort his-
torik af de öden Elfsborgs läns södra provinser genomgått, huru dessa 
alltmera ljusnat och huru denna undangömda wrå af ett folkrikt län 
snart skall blifwa uppmärksammadt och gå en förhoppningsfull fram-
tid till möte m. m. samt slutade med att förestå en skål för Borås stad”.

Det är inte utan att man misstänker att lektor Swedborg i denna fest-
liga blandning av manskörstoner, punsch och högtidstal kan ha känt 
sig smått återbördad till stämningarna under sin Uppsalatid. Att han 
saknade dessa och inte minst samvaron i SHT är högst troligt. Man 
vet i vart fall att det under dessa decennier gjordes propåer gentemot 
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SHT i Uppsala om att få bilda en filialloge i Vänersborg. Swedborg är 
högst misstänkt som tänkbar kraft bakom dessa påstötningar, men så 
också hans läroverkskollega och överordnade, rektor Thiodolf Berg-
man, vilken även han hade ett likartat förflutet. Något lokalt SHT i 
Vänersborg blev det nu inte den gången. Däremot fanns sedan 1839 ett 
annat, och kanske i viss mån likartat, ordenssällskap på orten: en lokal 
loge av Par Bricole. I detta av bland annat Carl Michael Bellman grun-
dade sällskap blev Swedborg medlem och kom också att inneha poster. 
Åren 1880-1881 var han dess ”proto notarie” (sekreterare) och 1887 
tillträdde han som dess ”styrande mästare”. Det sistnämnda uppdraget 
upphörde dock redan med hans död påföljande år. Johannes Swedborg 
var alltså in i det sista en aktiv sällskapsbroder.

Lektorn blir redaktör
Under sina Vänersborgsår nöjde sig Swedborg dock inte med att odla 
sin retoriska och litterära förmåga muntligen inför mer eller mindre 
öppna eller slutna sällskap. Hans kanske mest imponerande projekt 
var i stället att på egen hand grunda och ge ut en ny tidning i staden. 
Wenersborgs-Posten hette den och utkom med sitt första provnummer 
den 21 april 1866. Projektet kunde synas djärvt, inte minst som det 
redan fanns en tidning på orten, men den nyvordne redaktören menade 
att behovet var påkallat. ”Wenersborg”, skrev han, ”är ett samhälle, 
hvars tillvaro för närvarande betecknas genom lifliga rörelser till fram-
åtskridande i alla riktningar” och två tidningar skulle bereda ett större 
utrymme för nödiga diskussioner under en sådan utveckling. 

Av redaktörens programförklaring framgår vidare att han ställde sig 
positiv till såväl de genomförda kommunala reformerna som till den 
förestående representationsreformen (ståndsriksdagens avskaffande), 
men rörande övriga konkreta politiska åtgärder, fortsatte han, ”skola 
[vi] här ej trötta våra läsare med ett tomt uppräknande af alla de frågor 
rörande fattigvård, folkundervisning, helsovård och flerehanda vigtiga 
ämnen, som ännu i den dag som är högt ropa på lösning”. I stället nöjde 
han sig med att mer övergripande dra en lans för vad hans tidning an-
såg vara det stora målet såväl lokalt som nationellt:

Detta mål: den sedliga förädlingens och den sanna humanitetens 
stora mål, kan enligt vår uppfattning endast ernås i samma mån som 
frihetens princip i hvarje riktning, i det stora med det lilla, hinner för-
verkliga sig på jorden. Det är ej nog med att, i likhet med hvad som 
egde rum hos antikens folk, ett större eller mindre antal bland samhäl-
lets utvalde tillegnar sig hela den yppiga blomman af en förfinad civili-
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Förstasidan till Wenersborgs-Postens provnummer 1866. 
Bildkälla: Lunds universitetsbibliotek.
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sation. Det båtar föga att några tusendetal af patricier på höjderna med 
hänryckning lyssna till de vises röster och skaldens sång, om djupet 
hvimlar af dessa millioner samhällets olycksbarn, som, födda i mörk-
ret, af mörkret lefva och i mörkret dö. Det är då med en sann glädje 
menniskovännen måste erkänna, att det moderna samhället åtminstone 
hunnit så långt, att det i principen erkänner hvarje sin medlems rätt till 
upplysning och frihet.

Redaktör Swedborg framträder här inte bara som den klassiskt bil-
dade retorikern utan också som en sannskyldig liberal idealist, och den 
linjen fortsatte hans avisa också att följa. Dess första reguljära ledare 
bar exempelvis rubriken ”Är Sverige ett kristligt samhälle?” och bjöd 
på åtskillig ironisk kritik mot konservatismen inom statskyrkan. Se-
nare ledare och artiklar förespråkade bland annat frihandel och hyllade 
tekniska framsteg. Den under året invigda transatlantiska telegrafka-
beln hälsades sålunda som ”ett stort verk i fredens tjänst” och ”en af de 
största triumfer, som menniskoslegtet hittills firat”. Även till landet i 
kabelns andra ända ställde sig tidningen mycket positiv: USA beskrevs 
som ”i mycket en mönsterstat”, icke minst i dess syn på ”arbetet som 
civilisationens grundpelare”. Till det pågående kriget mellan Preussen 
och Österrike intog Wenersborgs-Posten däremot en mot båda sidor 
kritisk, närmast pacifistisk hållning. Det liberala och framstegsvänliga 
patoset kunde dock även kombineras med det fosterländska och histo-
riskt vårdande – redaktören var ju trots allt lektor ibland annat historia. 
I en notis rörande Westergötlands Fornminnesförening konstaterade 
tidningen således att ”ingenting kan vara för fosterlandsvännen mera 
glädjande än att förnimma den lust som allt mera gör sig gällande att 
bevara våra fornminnen”.

Wenersborgs-Posten redigerades av allt att döma mer eller mindre 
av Swedborg ensam, något som bland annat avspeglar sig i en påfallan-
de fokusering på skolrelaterade nyheter. Redan under den första dryga 
månaden tidningen utkom hann den rapportera utförligt om ett ”nytt lä-
roverkshus i Wenersborg”, om att föreståndaren för Gymnastiska Cen-
tralinstitutet, Gustaf Nyblæus, inspekterat ”gymnastikväsendet samt 
sundhetsförhållandena i allmänhet vid härvarande elementarläroverk” 
och om vårteminens examina. Ett annat område där redaktörens per-
sonliga bakgrund och intressen tycks ha givit en viss slagsida är rap-
porteringen från övriga Sverige, där Uppsalarelaterade nyheter får ett 
nog så påtagligt utrymme. Man torde med viss rätt kunna fråga sig hur 
pass intresserad den genomsnittlige vänersborgaren var av att få veta 
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att den nya utgåvan av Uppsala universitets katalog utkommit, höra om 
de senaste avlagda kandidatexamina eller om hur Swedborgs gamla 
nation, Västgöta, firat sitt inspektorsskifte. Och när en ny landshöv-
ding i Skaraborgs län, Carl Malmsten, tillträdde hyllade Wenersborgs-
Posten denne som ”utan allt tvifvel ett af de mest glänsande snillen 
fäderneslandet någon tid fostrat”. Till saken hör att Malmsten tidigare 
hade varit professor vid Uppsala universitet och dess rektor under en 
del av Swedborgs studietid…

Men Swedborgs uppsaliensiska förflutna kunde också skymta till 
i den tidigare spexförfattarens formuleringskonst som kunde erbjuda 
nog så humoristiskt ironiska slängar. Så exempelvis i denna recension 
av en friluftsföreställning i den tidigare nämnda Kasens trädgård: 

Nu kan man icke begära så mycket för 50 öre, det är sannt [sic!]; 
men så visade sig också att quintessensen af nöjet var temligen noga 
afvägd efter det låga priset.

Wenersborgs-Posten utkom endast med två nummer i veckan och till 
icke ringa del fylldes den med notiser som var saxade rakt av ur andra 
svenska och nordiska avisor – ett vanligt arbetssätt inom 1800-talets 
svenska lokalpress. Likväl bör det ha varit ett styvt arbete för Swed-
borg att vid sidan av sin lärartjänst och andra uppdrag få ut tidningen.  
Att projektet ansträngde sin utgivare även på ett annat sätt framgår av 
en notis i en pressgranne, tidningen Kalmar, från januari 1867.  Där 
rapporterades att ”Wenersborgspostens redaktör, lektor J. Swedborg 
har gjort konkurs. Tillgångarna uppgå till 2.919 rdr 79 öre och skulder-
na till 22.345:68”. På något sätt lyckades Swedborg dock denna gång 
komma ur den ekonomiska knipan och fortsatte att kämpa på med sin 
tidning fram till utgången av 1872. Därefter fick vänersborgarna ånyo 
nöja sig med blott en lokal tidning. Swedborg däremot tycks även fort-
satt ha fått dras med ekonomiska problem. Vid stadsfullmäktigevalet 
1884 underkändes en på honom lagd röst då han ”enligt hvad Magistra-
ten kändt vore, afträdt sin egendom till konkurs, men derefter icke visat 
sig vara från borgenärernes kraf fri”.

Nedläggningen av Wenersborgs-Posten innebar dock inte ett totalt 
slut för Swedborgs redaktionella gärning. År 1878 valdes han till se-
kreterare i länets norra hushållningssällskap och blev som sådan även 
redaktör för sällskapets tidning, vilken han redigerade fram till sin 
bortgång. Detta bör förhoppningsvis ha varit ett både arbetsmässigt 
och ekonomiskt mindre krävande tidningsmakaruppdrag.
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Eftermäle och efterlevande
Läroverkslektorn, tidningsredaktören, 
stadsfullmäktigeledamoten och ordens-
brodern Johannes Swedborg avled den 
16 juni 1888, ännu inte 65 år fyllda. I 
samband med hans begravning höll 
hans överordnade, den nämnde rektor 
Thiodolf Bergman, ett minnestal som 
också trycktes. Det heter däri bland an-
nat att:

”Sedan år 1862, då Swedborg ut-
nämndes till lektor vid härvarande lä-
roverk, har han oafbrutet tillhört vårt 
samhälle, hvarföre de uppdrag och er-
kännanden, som sedan kommit honom 
till del, torde vara för hvar och en be-
kanta.

Djupa och grundliga voro lektor 
Swedborgs kunskaper, synnerligast 
inom det ämne, i hvilket han i skolan 
undervisade; men äfven inom andra 
områden var han väl hemmastadd, all-
deles främmande knappast för något.

Då med denna mångsidiga bildning 
voro förenade den samvetsgrannaste 
pligttrohet, den mest exemplariska or-
dentlighet vid fullgörandet af alla ålig-
ganden, så var det ock naturligt, att 
hans verksamhet skulle bära rika fruk-
ter – men utom dessa grundligare och 
djupare egde äfven lektor Swedborg i 
hög grad de älskvärda egenskaper, som göra en menniska eftersökt och 
gerna sedd inom kamrat- och sällskapslifvet, och få torde derföre de 
vara, som egt så många icke blott bekanta utan äfven vänner som han.

Ordets gåfva var honom i icke ringa grad förlänad, och allt som flöt 
ur hans penna utmärkte sig lika mycket genom tankens skärpa som 
formens skönhet och harmoni”.

Johannes Swedborg efterlämnade vid sin en död änka och tre söner. 
Hans maka sedan mer än ett kvartssekel hette Sofia Amalia (eller Amé-
lie), född Ramstedt (1836-1919). Av sönerna gick den äldste, Anders 

Johannes Swedborgs dödsannons i 
Tidning för Wenersborgs stad och 
län den 18 juni 1888. Därunder ett 
särskilt meddelande riktat till den 
dödes bröder i Par Bricole. 
Bildkälla: Kungliga biblioteket.



59

(1863-1889), bort redan året efter fadern och nedlades i samma grav 
som denne på Strandkyrkogården i Vänersborg. Son nummer två, Her-
man (1865-1926), fick däremot ett längre liv, blev jurist och slutade 
sina dagar som häradshövding i Medelpads västra domsaga. Yngste 
sonen Ernst (1867-1934), vilken vid faderns död ännu bodde hemma, 
blev som vuxen chefstjänsteman vid ett försäkringsbolag och slog sig 
ned i Göteborg. Så gick alltså släkten Swedborg, tack vare en begåvad 
bondestudents flit, på två generationer från fattiga jordbrukare till solid 
medelklass.

Källor i urval
A. Tryckta källor
G. Th. Bergman: Minnestal öfver Lektor Johannes Swedborg, hållet i 
sorgehuset Onsdagen den 20 juni 1888 (Vänersborg 1888)

Bidrag till Samfundet SHT:s historia under åren 1844-1894 (Uppsala 
1895)

S. G. Dahl: Läroverks-Matrikel för år 1885 (Stockholm 1886)

Carl Frängsmyr: Uppsala universitet 1852-1916 (Uppsala universitets 
historia 1793-2000, band 2:2; Uppsala 2010)

Axel Hackzell: Några anteckningar om Upsaliensiska studentspex 
(Uppsala 1923)

Johannes Sundblad: Uppsalalif (Stockholm 1884)

Wenersborgs-Posten, årgång 1866

B. Databaser och digitaliserade källor
Digitaliserade svenska dagstidningar (Kungliga biblioteket; med 
skannade årgångar av bl a Tidning för Wenersborgs stad och län)

Stadsfullmäktigeprotokoll för Vänersborg 1862-1888 (www.lokalhis-
toria.nu)

Sveriges befolkning 1880 och Sveriges befolkning 1890 (Sveriges 
släktforskarförbund i samarbete med SVAR).

Sveriges periodiska litteratur (Kungliga biblioteket)
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C. Övriga källor
Uppgifter ur Uppsala universitetsarkiv meddelade av universitetsarki-
varie Johan Sjöberg.

Uppgifter om Swedborgs aktiviteter i Par Bricole meddelade av Peter 
Johansson, Vänersborgs museum.

Tack till universitetslektor Cajsa Sjöberg, Lund, för hjälp med att tolka 
Swedborgs latinska avhandlingstitlar.

Fredrik Tersmeden (f. 1968) är fil kand med historia 
som huvudämne och verksam som arkivarie vid Lunds 
universitetsarkiv. Han är vidare medlem av Samfundet 
SHT:s filialloge Absalon i Lund och denna text utgör 
en bearbetning av ett kapitel ursprungligen författat 
till antologin SHT:s Stor-Mästare (Uppsala 2011).
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Ett stycke vänersborgsk industrihistoria under fem decennier återberät-
tad av Björn Wallin.

Det är i är 20 år sedan Telis industriverksamhet i Vänersborg upp-
hörde. Med anledning härav fick jag en förfrågan från årsskriftsnämn-
den om att återge Telis halvsekellånga vänersborgshistoria. Och här 
följer denna berättelse decennium för decennium i koncentrerad form.

40-talet
År 1939, vid andra världskrigets utbrott, hade dåvarande Telegrafver-
ket för sin nytillverkning av telemateriel endast tillgång till en verk-
stadsenhet i Nynäshamn. Det stod då klart för verksledningen, att sår-
barheten var stor med tanke på krigsrisken. Därför såg man sig om 
efter en lämplig plats för en reservverkstad. Den nya verkstaden skulle 
i första hand vara en reparationsverkstad, men på samma gång första 
början till en beredskapsverkstad. Sökandet efter lämpliga lokaler på 
en plats, som ej låg för nära Nynäshamn, ledde till den sedan Kreuger-
kraschen 1932 nedlagda tändsticksfabriken vid Östra vägen i Väners-
borg. Vi skriver nu januari 1940 men knappt hade man hunnit börja 
inreda den första lokalen förrän tyskarna i april intog både Danmark 
och Norge. Man kunde då inte påstå, att Vänersborg var något lämpligt 
val. I jämförelse med andra tänkbara orter framstod dock till slut vä-
nersborgsalternativet som det förmånligaste.

I mitten av september 1940 var ombyggnads- och installationsarbe-
tena klara och verkstaden kunde tas i bruk med endast fyra anställda. 
Chef blev Gösta Gustavsson som rekryterades från Nynäshamn.

Det första tillverkningsobjektet blev 50 st. manuella s.k. proppväx-
lar. Men med verkstadens dåvarande begränsade utrustning kunde man 
inte tillverka alla delar av växeln. Bland annat saknades möjligheten 
till ytbehandling.

På den tiden utfördes alla förekommande arbetsmoment av de an-
ställda, vilket gav mycket stor variation i arbetet. Man pressade, borra-

Från tändsticksfabrik till 
modern elektronikindustri

Av 
Björn Wallin
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de, fräste och svarvade för att få fram alla detaljer, som sedan montera-
des och justerades för att till sist tas om hand av växelbordsmontören, 
som utförde allt monterings- och förbindningsarbete på växeln. 

Decenniets första år (alltså under krigsåren) ägnades åt uppbyggnad 
av verksamheten och den formella invigningen av verkstaden i Väners-
borg skedde först i september 1944 i närvaro av dåvarande generaldi-
rektören Håkan Sterky. Antalet anställda hade nu vuxit till 85.
Telegrafverket, som hittills hade hyrt tändsticksfabrikens lokaler, kö-
per samma år hela anläggningen för 590.000 kronor.

Efter freden 1945 kunde utbyggnaden av det svenska telefonnätet 
ta fart igen. Efterfrågan på teleabonnemang ökade starkt och telefon-
tätheten, som under krigsåren varit så gott som oförändrad, ökade från 
10 till 20 abonnemang per 100 invånare vid decenniets slut. Alltså en 
fördubbling på fem år.

Verkstaden i Vänersborg expanderade därför snabbt och efterhand 
flyttades hela tillverkningen av reläer hit från Nynäshamn. Man tillver-
kade nu även halvautomatiska landsväxlar, samtalsräknare, åskskydd 
m.m. Arbetsstyrkan var vid decenniets slut nära 500 - en imponerande 
ökning.

50-talet
Ute i världen inträffade flera saker, som skulle komma att revolutio-
nera utvecklingen av telekommunikationerna. År 1948 hade den första 
transistorn presenterats och i USA började man använda koaxialka-
blar för samtidig överföring av flera telefonsamtal på samma kabel. 
Den första altantkabeln för telefontrafik lades ut 1956. Den medgav 
60 samtidiga samtal. Den första satelliten (sputnik) sköts upp 1957. 
Under decenniet automatiserades telenätet i Sverige. Teletrafiken blev 
alltmera abonnentstyrd, d.v.s. man kunde själv koppla sina samtal över 
längre avstånd. Automatiseringen, som började i städerna, spreds även 
till landsbygden och telefontätheten ökade under decenniet från 20 till 
35 abonnemang per 100 invånare.

I juli 1950 tillträder Bengt Colliander (från Nynäshamn) som chef 
för Televerkstaden i Vänersborg efter Gösta Gustavsson. Han kommer 
att vara fabrikens chef i 27 år.

Televerkstaden växte starkt under 50-talet. Tillverkningen bestod till 
största delen av reläer och reläsatser till telefonstationer av typ A-204.
Att sedan bygga upp, färdigställa och prova en telefonstation ute på 
plats kunde ta sex till åtta månader för installationsteamet.

En ny förrådsbyggnad om tre våningar och källare med skyddsrum 
står klar att tas i bruk 1955.
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Arbetstiden förkortas under decenniet från 48 timmar/vecka till 45 tim-
mar/vecka. Antalet anställda var vid decenniets slut 800.

60-talet
Under 60-talet skaffade sig alltfler företag och institutioner ”moderna” 
abonnentväxlar. Dessa växlar var konstruerade med samma teknik 
som de stora telefonstationerna och försågs med flera av de funktioner, 
som finns i dagens telefonväxlar såsom återuppringning vid upptaget, 
vidarekoppling vid ej svar, kortnummer m.m. Två nya televerkstäder 
byggs i Kristinehamn och Skellefteå.

I vänersborgsfabriken tillverkades nu även abonnentväxlar av typ 
A-344, en större elektromekanisk växel, som användes av storföretag 
och större institutioner - en växel som var helt utvecklad av Televerket. 
Även en mindre växel med upp till 90 anknytningar sattes i produktion. 
De stora tillverkningsvolymerna var dock fortfarande samtalsräknare, 
reläer och reläsatser till telefonstationen A-204.

En händelse, som skulle komma att få stor betydelse för telekom-
munikationerna i framtiden, var presentationen av den första rubinla-
sern 1950. Den utgjorde förutsättningen för dagens fiberoptiska nät, 
inte bara för telefoni utan för all bild- och ljudöverföring, som inte 
är’trådlös’. På de koaxialkablar, som man hittills använt för överföring 

Materialtransportband för tillverkning och provning av reläer infördes som en tillämp-
ning av modern produktionsteknik. Operatörerna styrde själva materialflödet.
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av telefonsamtal på långa avstånd, kunde man nu på en enskild kabel 
förmedla upp till 10.000 samtidiga samtal. Under 60-talet framställ-
des de första integrerade kretsarna, de så kallade ”datachipen”, som 
återfinns i all modern elektronik. De första kommunikationssatelliterna 
togs i bruk och datorer blev allt vanligare som styrelement i komplexa 
systemkonstruktioner.

Den första datorstyrda telefonstationen i Sverige öppnades för trafik 
1968 i Stockholm. År 1969 bytte Televerkstäderna namn till Teli. Tele-
fontätheten i landet var nu 50 abonnemang per 100 invånare.

70-talet
Tillverkningen av elektromagnetiska telefonsystem nådde sin kulmen 
under 70-talets början och avtog sedan dramatiskt mot decenniets mitt. 
Ett teknikskifte var under uppsegling. Elektroniken gjorde sitt intåg 
i telekomvärlden. Den första microprocessorn blev kommersiellt till-
gänglig i börian av 70-talet och i en enda komponent kunde man då 
integrera upp till 100.000 transistorer. År 1970 hade Televerket till-
sammans med L.M.Ericsson bildat ett gemensamt utvecklingsbolag 
ELLEMTEL för utveckling av en ny typ av elektroniska telefonstatio-

–Hur har du det på jobbet pappa, säger Birgitta Öhman till sin pappa Erik, vid 25-års-
jubileet 1965. Birgitta var själv anställd vid Teli från 1976.
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ner och telefonväxlar. Den första sålunda konstruerade telefonstatio-
nen av typ AXE idriftsattes i Södertälje 1976.

För Telis vänersborgsfabrik hade vid mitten av 70-talet efterfrågan 
på elektromekaniska komponenter sjunkit så lågt, att fabriken hotades 
av nedläggning. Enligt en utredning, som gjordes av förre landshöv-
dingen Erik Huss 1975, skulle Teli i Vänersborg återgå till att bli en 
reparationsverkstad för de elektromekaniska system, som ännu var i 
drift. Fabriken hade c:a 900 anställda och av dessa kunde enligt ut-
redningen endast några få hundra beredas fortsatt arbete under en be-
gränsad tid. För att försöka rädda fabriken och på så sätt undvika ett 
stort arbetslöshetsproblem för Vänersborgs kommun fattades på hög-
sta nivå av landshövding Göte Frid, Televerkets generaldirektör Tony 
Hagström och kommunikationsminister Bengt Norling ett beslut om 
ändrad produktionsinriktning för vänersborgsfabriken. En förutsätt-
ning för fortsatt produktion i fabriken var naturligtvis att finna något 
att tillverka! För den skull hade Televerket, som var i stort behov av en 
uppgradering av sitt växelsortiment, tecknat ett avtal med det norda-
merikanska telekomföretaget Northern Telecom om licenstillverkning 
av en av världens då modernaste helelektroniska abonnentväxlar, döpt 
till A-345.

Håkan Bogren, Åke Larsson och Bo Thörnqvist testar den första helt Telitillverkade 
abonnentväxeln typ A345 år 1979.
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För att tillskapa nya lokaler för den nya satsningen köpte Väners-
borgs kommun den sedan länge nedlagda A.F.Carlssons skofabrik för 
5,8 miljoner och sålde den till Televerket för 3,7 miljoner. Vänersborgs 
kommun kan således genom denna ”affär” och kommunalrådet Hadar 
Karlssons starka engagemang delvis ta åt sig äran av att Teli vid detta 
tillfälle räddades från nedläggning.

År 1978 startade således uppbyggnaden av kompetens och utrust-
ning för den nya produktionen av framtidens elektroniska abonnent-
växlar. En ny verkstadschef hade rekryterats, Bo Ramstedt från Philips 
i Norrköping. (Bengt Colliander slutade på sommaren 1977.)

Från företag, högskolor och tekniska gymnasier rekryterades en 
projektgrupp, som utgjorde grunden till en ny teknikavdelning, vars 
uppgift var att i den gamla skofabrikens lokaler bygga upp en pro-
duktionsenhet för den nya tekniken. Nyckelpersoner från Telis nynäs-
hamnsfabrik ingick också i projektgruppen. För utbildning i den nya 
tekniken och för inhämtande av produktkännedom tillbringade ett an-
tal av projektgruppens medlemmar en tid i USA och Canada. 

Den gamla skofabrikens lokaler inreddes och utrustades således för 
att bli en modern elektronikindustri. Stora investeringar gjordes i ut-
rustning och utbildning av personal för att konvertera den äldre verk-
samheten till detta helt nya. Ett höglager byggdes för att rymma alla de 
komponenter, som skulle komma att krävas för den nya produktionen. 
Detta höglager invigdes av landshövding Göte Frid 1978. Lagret rym-
de 4.000 pallplatser och ett komponentlager med 20.000 plockplatser.
Det tog bara knappt ett år efter det att de nya lokalerna iordningställts 
förrän den första helt Teli-tillverkade växeln av typ A-345 kunde le-
vereras till Telis huvudkontor i Nynäshamn i april 1979. Därefter tog 
tillverkningen fart och till Vattenfalls huvudkontor i Råcksta norr om 
Stockholm levererades en A-345:a med 3.000 anknytningar. År 1981 
levererades den dittills största växeln till Bofors anläggningar i Karl-
skoga med 4.200 anknytningar. Vänersborgsfabriken fick sin egen A-
345:a i oktober samma år.

80-talet
Företag och institutioner började under 80-talet ställa allt högre krav på 
telekommunikationerna. För att kunna införa det moderna datoriserade 
kontoret behövde man utöver tal även kunna överföra data inklusive 
text och bild. Med det nya fiberoptiska telenätet, som började byggas 
1987, kunde också mängden teletrafik mellan abonnenterna öka. Mobil 
kommunikation slog igenom och visade sig överträffa alla prognoser. 
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Mobila kommunikationsnät började byggas upp och telemonopolet 
avskaffades. Avvecklingen av telemonopolet gjorde att konkurrensen 
ökade på Telis produktområden.

På Teli i Vänersborg ökade produktionen starkt av de elektroniska 
kontorsväxlarna av typ A-345 och A-335, växlar som alla installerades 
på större företag, inom kommuner och landsting, statliga institutioner 
m.fl. Även tillverkning av mindre växlar och specialtelefoner utöka-
des.

Marknadens krav på ökad tillverkningskapacitet ledde till en ny-
byggnad av produktionslokaler med en yta på c:a 4.000 kvadratmeter, 
som togs i bruk efter semestern 1982 och invigdes av Televerkets ge-
neraldirektör Tony Hagström. De nya lokalerna omfattade två produk-
tionshallar med tillhörande kontorsutrymmen. Den ökade produktions-
volymen parad med teknisk vidareutveckling av produkterna krävde 
en kraftfull kompetensförstärkning. En stor anställningsdrive riktades 
därför till gymnasie- och högskoleingenjörer.

Med tanke på framtida kompetensbehov blev Teli tillsammans med 

Teli började under 1980-talet alltmer delta i utvecklingen av de produkter som tillver-
kades. Nya laboratorier inreddes i f.d. skofabriken. Lisbeth Olofsson arbetar här med 
en lab-växel typ A335.
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Volvo Aero och Saab starka tillskyndare av skapandet av en teknisk 
högskola i Trollhättan. Resutatet blev den nya Högskolan i Trollhät-
tan/Uddevalla, HTU, som invigdes i juli 1990. Teli medverkade också 
tillsammans med nämnda företag till uppstarten av en ny typ av ut-
bildning nämligen Coop-education, en varvad utbildning enligt ameri-
kansk modell. Coop-education innebär att teoretisk utbildning varvas 
med praktiskt, avlönad tjänstgöring vid ett företag, där teori och prak-
tik kan mötas.

Den f.d. skofabrikens lokaler, som nu inte längre behövdes för till-
verkning, byggdes om för 23 miljoner kronor för att ge plats åt nya tek-
nikavdelningar med laboratorier, inköps-, ekonomi- och datafunktio-
ner samt utbildningslokaler. En speciell abonnentväxelskola startades 
för utbildning av Televerkets fältpersonal. Skolan invigdes av lands-
hövding Göte Fridh 1984. Redan detta år var faktureringen större för 
elektronikprodukterna än för elektromekaniken. Trots detta var antalet 
anställda inom elektronikproduktionen betydligt färre än för elektro-
mekaniken tack vare en allt högre automatisering av produktionen och 
användning av alltmer komplexa komponenter.

Bo Ramstedt slutar som fabrikschef 1987 efter 10 år i företagets 
tjänst och blev teledirektör i Örebro. Han efterträds av Henry Edlund, 
tidigare chef för produktionsberedningen.

I april 1988 övergår Teli i bolagsform. Verksamheten i Vänersborg 
delas upp i två divisioner: division elektromekanik med Jan Ohlsson 
som chef och division elektronik med ledningsfunktion i Nynäshamn.

År 1989 tillsätts en ny VD för Telikoncernen, Benny Ström, och Teli 
omorganiseras i sex fristående divisioner. I Vänersborg bildas division 
Företagssystem. Den nya divisionen (F) har även anställda i Nynäs-
hamn, i Älvsjö och i Göteborg. Telis fabrik i Sundsvall läggs ner, vilket 
innebär att produktionen av specialtelefoner överförs till Vänersborg. 
Division F i Vänersborg inriktas på tre affärsområden: System, Termi-
naler och Datanätverk samt Mobil kommunikation. Som divisionschef 
utses Thord Boreby, tidigare chef för fabriken i Kristinehamn.

Microelektronikens utveckling under senare delen av 80-talet inne-
bar i första hand allt mindre och kraftfullare komponenter. Detta för-
hållande lade grunden till dagens bärbara datorer, telefoner och mobila 
multi/media-produkter. En ökad standardisering innebar också ökade 
möjligheter till globala kommunikationslösningar och en ökande kon-
kurrens. År 1989 lades den första fiberoptiska kabeln över Atlanten 
ned. Kapaciteten var 10.000 samtal på varie optisk fiber i kabeln. An-
talet abonnemang var i Sverige nu 60 st/100 invånare.
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90-talet
90-talet blev upptakten till en utveckling inom kommunikationstekni-
ken som ingen någonsin kunnat drömma om. Antalet tekniska möjlig-
heter under de kommande 20 åren skulle öka dramatiskt med hjälp av 
optiska fibernät, kommunikationssatelliter, trådlös markbunden bred-
bandskommunikation för överföringar av ljud och bild med hög upp-
lösning, positioneringssystem (GPS) m.m. Utveckling av handburna 
terminaler för all bild-, ljud- och textöverföring såsom I-phone, I-pad 
m.fl. kom att se dagens ljus. Genom denna teknikutveckling skulle vi 
även komma att få HD-TV och en mångfald nya TV- och radiokanaler.

Division Elektromekanik upphör i april 1990 och en teknikepok 
avslutas. Personalstyrkan minskas med 150 personer. Totalt antal an-
ställda är nu nere i c:a 700. Den tusende abonnentväxeln av typ A-335 
leveras i maj 1990 till Tibnor AB i Köping. Teli i Vänersborg firar sitt 
50-årsjubileum i september 1990. 

Historien upprepar sig:
Precis som på 70-talet, då vänersborgsfabriken hotades av nedläggning 
p.g.a. för låg efterfrågan på komponenter (den svenska marknaden var 

Teli är ett av de första företagen som står bakom en ny varvad högskoleutbildning till 
produktionsingenjör. Jerry Bryntesson valde Teli för sina arbetsperioder och arbetar 
här med systemtest på Fenix-växeln. (Fenix, en liten abonnentväxel).
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mättad), så inträffar nu samma sak igen. Telis produktion var enligt 
avtal endast avsedd för den svenska marknaden. Denna marknad är 
begränsad. 

I försök att ännu en gång rädda Teli i Vänersborg från nedläggning 
undersöktes möjligheterna till nya affärsinriktningar och andra pro-
duktområden. Ett sådant var säkerhetssektorn. Inom Televerkskoncer-
nen fanns ett systerbolag till Teli som hette Telelarm AB, som arbetade 
på en internationell marknad men saknade egen tillverkning av sina 
produkter. Ett samgående här skulle kanske ha kunnat ge upphov till 
ett nytt komplett säkerhetsföretag, men förslaget fick inget gehör hos 
verksledningen. Även Telelarm AB avvecklades så småningom. Med 
tanke på den tekniska utvecklingen på säkerhetsområdet var detta be-
slut naturligtvis helt korrekt.

Ett annat produktområde i stark tillväxt var minidatorer. Teli i Ny-
näshamn hade på 70- talet tillverkat en svenskkonstruerad (!) skolda-
tor, som döptes till ”Compis” (Computer in School) och tillverkades i 
något 1.000-tal exemplar. Men nu gav sig Teli i Vänersborg ut på rik-
tigt hal is, då man började tillverka minneskort till datorer i stor skala. 
Detta visade sig vara en total felsatsning och ett ekonomiskt vågspel, 
som ledde till Thord Borebys avgång 1991. Som hans efterträdare an-
ställdes Staffan Onsjö, som bara hade att tillse att Teli fullföljde sina 
åtaganden gentemot Televerket.

Som tillverkande företag utan egen marknad, produktutveckling och
produktförsörjning fanns för Teli ingen möjlighet till fortsatt verksam-
het. Den snabba tekniska utvecklingen, som skulle komma, icke minst 
ur kostnadssynpunkt och konkurrensen från låglöneländer i Fjärran-
Östern fick även Ericsson att slå igen sina fabriker i Sverige. Tele-
verket, som ombildats från statligt verk till aktiebolag, beslöt därför 
att även avveckla sin industridivision med fabriker i Nynäshamn och 
Vänersborg och blev Telia.

Teli i Vänersborg avslutade sin verksamhet i juli 1993 och en 50-
årig industriepok var till ända.

Slutkommentar:
När jag kom till Teli i Vänersborg på 70-talet som medlem i den pro-
jektgrupp, som anställdes för att ge Teli en återstart, kunde jag väl ald-
rig föreställa mig, att jag en dag skulle komma att nedteckna företagets 
historia. Statliga företag hade vid den här tiden nästan eviga varaktig-
heter, men under 1900-talets senare hälft och in i våra dagar har den 
tekniska utvecklingen på alla områden accelererat i en takt, som saknar
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motstycke i historien, vilket denna historiebeskrivning så tydligt visar. 
Under de första årtiondena av Telis verksamhet skedde utvecklingen 
långsamt medan mot slutet av århundradet förändringarna avlöser var-
andra i ett allt högre tempo. Detta kräver en helt annan företagskultur, 
vilket de flesta av de statliga bolagen då saknade och därmed var Telis 
öde beseglat.

Källa bl.a.: Företagstidningen ”Växel-Vis” - Jubileumsutgåva 1990

Björn Wahlin, civ.ing. Född 1939. 
Arbetat på Teli 1978-1993
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Allt var tydligen inte bättre förr…

Östra kyrkplantaget en sensommarkväll 2013.  Platsen är idag knappast beryktad för 
förekomst av ”råa orgier och ofog”.
Foto: Joakim Bernling

Notis  ur Tidning för Wenersborgs stad och län den 11 augusti 1898 

”Den nya kandelabern i kyrkplantaget är nu uppsatt och tändes för för-
sta gången i tisdags afton. Den sprider ett starkt men på samma gång 
behagligt sken öfver hela parken öster om kyrkan och hälsas med gläd-
je och tillfredsställelse af alla de fredliga och ”anständiga” trafikanter 
som måste passera denna förr af stadens ligapojkar och kvällsjentor 
annekterade promenadplats, där de med råa orgier och ofog-ofredandet 
af ensamma fruntimmer var deras specialitet-fördrefvo aftonen och en 
stor del av natten.”
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Birger Wassenius sista dagar 
och sista vilja

Av 
Bengt O. T. Sjögren

I Vänersborgs Söners Gilles årsbok 2009 har Peter Johansson skildrat 
de båda berömda bröderna astronomen Birger och kyrkoherden Tor-
sten Wassenius (1692-1764) och deras livsinsatser och till detta kan 
inget rimligen vara att tillägga. Men ett arkivfynd i Göteborgs dom-
kapitels arkivhandlingar 1771 ger ändå ett par glimtar från den lärde 
astronomen Birger Wassenius sista dagar och hur han själv förordnat 
om sin begravning.

Birger Wassenius, född 1687, avled i sitt födelsehem Mankärr i Vas-
sända socken den 12 januari 1771 efter att tydligen ganska länge va-
rit plågad av ohälsa. Vänersborgs församlings dåvarande kyrkoherde 
Sven Elgh (1703-1783) var hans vän och åt honom uppdrog Wassenius 
bland annat att meddela Göteborgs domkapitel om dödsfallet. Was-
senius var visserligen inte prästvigd som sin bror Torsten men som 
ledamot av domkapitlet tillhörde han stiftet. Det ålåg då prästerskapet 
att göra anmälan om sådana dödsfall, även om detta tydligen skett gan-
ska ojämnt.

Efter långvariga yrselattacker tycks Wassenius till sist ha fått en 
ganska hastig död. Vi får också veta exakt var i Vassända gamla kyrka 
som hans grav skulle tillredas. Kyrkan som sedan drygt 200 år är rase-
rad har biskopen i Skara, Yngve Rudberg, behandlat i en lärd uppsats. 
Han beskriver där hur det gick till när de båda socknarna Vassändas 
och Naglums kyrkor raserades och man gemensamt uppförde Gustav 
Adolfs kyrka, den senare sedan några år i malpåse. Via Birger Wasseni-
us sista vilja får vi ett möte bortom tid och rum med en av de nationellt 
och internationellt berömda vänersborgarna.

Kyrkoherde Sven Elghs rapport till Göteborgs domkapitel
”Genom efter sig lämnad promemoria, den jag ock ödmiukaste beder 
få i afskrift härhos affölga, har salig lectorn Wassenius pålagt mig att 
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hos högvördiga herrar och plurimum venerandum consistorium noti-
ficera hans timade dödsfall. Jag har ej bordt underlåta att denna hans 
vilja efterkomma. Det tildrog sig utan att han varit förut sängliggande, 
utan allena natten förut kändt någon inwärtes tryckning, som han då 
sade blifva hans död, om den återkommer; natten emillan d.11 och 12 
sistl. Kl. 3 om morgonen, då samma omständighet sig åter infandt och 
efter bön till Gud och sin Frelsare han i stillhet afsomnade, lämnande 
sin maka i nog trånga vilkor. Saliga äro de människor, som Herren för 
sin starkhet hålla och af hiertat efter honom vandra. Med ödmiukaste 
vördnad har jag ähran at vara högvördiga herrarnas, herr Doctor och 
Biskopens samt plm ven. Consistorii ödmiukaste tienare.

Sven Elgh 
Wenersborg d. 15 Jan. 1771” 

Vassända kyrka förföll vid 1700-talets slut och ersattes vid sekelskiftet 1800 av en 
gemensam kyrka med grannsocknen Naglum, Gustav Adolfs kyrka vid Båberg. Av 
Vassända kyrka återstår i dag endast en ruin. Till höger om korset, där trädet växer, 
finner vi platsen som Birger Wassenius utsåg till sitt sista vilorum. 
Foto: Marianne Brattberg 2013.
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Birger Wassenius förordnande daterat 18 augusti 1770 
”Aldenstund min långsamma swindel och kroppssvaghet med många 
andra krämpor dageligen tiltaga och wisa at en oundvikelig förwand-
ling lärer wisserligen innan kort wara för handen för thenna bräck-
eliga hyddan som iag nästkommande d. 7 October fördt omkring, om 
iag lefwer uti ottatio trij år, altså tänker iag här genom Guds och min 
Frälsares nåd och råd lämna til mina käraste wänners åtgärd följande 
angelägenheters förtrogna bedrifwan utan försummelse och tidens ut-
drägt:

1. Then andelösa kroppen må utan widlöftighet och onödigt ståt, be-
fordras til sitt hvilorum i Wassända kyrko, under grafstenen wid altaret 
och intil predikostolen, som står i det nordöstra kyrkiohörnet.

2. Intimationen om dödsfallet önskar iag, ther Gud så behagade, måtte 
ske af min kjäre och förtrogne wän h:r Probsten Elg, hvilken behagar 
nästa post then göra hos högwördige Biskopen D. Lamberg och Ven. 
Consistorium andra wid tilfälle efter behag.

3. Sorgehusets fattiga tilstånds påminnelse sker wid lägenhet afh 
Wälbem:te Hr probsten Elg hos Biskopen och Consistorium hwilka 
så som alltid under min mångåriga svaghet sig vårdande om mitt lifs 
timmeliga understöd, ingalunda nu lära undandraga min k. hustru och 
barn thet gratiale, som efter min död them tilfalla kan, och the ganska 
wäl behöfwa.  
                                                                                                  
4. Högwördige Hr. D. och Biskopen, högw. H. D. och Domprobsten 
och kortel. sagt, hela Ven. Consistorium warit mine fordom gynnare 
och wärdaste wänner: Wil någors kjärlek hedra mit Stoft med Parenta-
tion, är jag wäl aldeles owärdig, dock lämnar til the lefwandes wälbe-
hag så wida therwid kan finnas för them någor upbyggelse.

B.W.”
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Bengt O. T. Sjögren f. 1932, student i Vänersborg 1952, 
arkivarie emeritus vid Landsarkivet i Göteborg.
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ÅRSKRÖNIKA 2012

Gilleåret, som det beskrivs här i Krönikan, ska ha prägel av det 
väsentligaste som timat i vår stad det gångna året. Det ska också visa 
hur livet här i Lilla Paris påverkat omvärlden nationellt och globalt. 
Samtidigt belyses om det finns något i vår omvärld som händelsevis 
kunnat få genklang i Vänersborg och i Söners Gille.

Krönikören samlar lokaltidningar i en hög som blir nästan en meter 
över köksgolvet och klipper sedan ut och lägger  inslagen i olika små 
högar för olika kategorier. Gissa vilken hög som blev högst i år? Jo, 
Bert Karlssons hög förstås! Säga vad man vill om Skara-Bert men 
rubriker kan han skapa och med det en massa gratisreklam. När nu vår 
kommun överlåtit ansvaret för hela anrika Ursand med camping, bad och 
restaurang till denne oefterhärmlige entreprenör, så gäller att rubrikerna 
inte bara har negativ prägel. Rätt skött kan detta bli ett riktigt lyckokast 
för barndomens exotiska playa. Kanske Bert kan få till en båttur som 
gamla ”Posedonken”, som körde badlystna från Fisktorget till Ursand 
under vår barndoms soliga somrar.

Bert vann tävlingen om högsta högen av tidningsurklipp. Bl. a. för 
att han började gräva utan bygglov. ”Ska man fråga om vartenda litet 
spadtag?” var Berts reaktion. 6500:- blev den lindriga boten, vilket får 
betraktas som en spottstyver för de feta rubrikerna.

Tvåa efter Bert i urklippen kom ingen mindre än vår egen eminente 
ålderman Peter Johansson. Han har ju kloka meningar om mycket. Då är 
rubrikerna inte gräva och riva, fastmer bevara och vårda. Stadsvapnets 
krona räddade Peter med kommentaren:”Det är historielöst att ta bort 
kronan på vårt stadsvapen.” 

Efter sju års ältande har så byggnadsnämnden avslagit rivningsansökan 
för spannmålsmagasinet vid Vattugränd. Gillet har lagt mycket 
energi på att denna relik från havreexporttiden ska bevaras. Adolf 
Andersohn förtjänade ju de pengar som vårt museum byggdes av på 
just havreexporten till England på 1800-talets mitt. Tillsammans med 
zoologen och äventyraren Axel W Eriksson skapade han så detta museum 
med samlingar från hela världen som uppfördes 1885. Nu ska vårt 130 
år gamla museum också rustas upp och anpassas till modern teknik och 
tillgänglighet på Peters förslag. Detta unika museum är inte bara ett 
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nationellt intresse utan är också värdefullt i ett internationellt perspektiv 
menar vår kloke ålderman.

Gillets bok om Lilla Vassbotten skapade kanske inte rubriker utanför 
landet, men detta till trots sålde de 550 exemplaren slut på några veckor. 
Nu är en ny bok på gång om Blåsut. Här gäller för gillebröder att snabbt 
skicka in bilder om man vill synas i denna spännande bildkavalkad.

Att vår höstmarknad, som vi just frusit oss igenom, hade anor från 
1500-talet visste vi inte förrän Peter beskrev detta i ELA. På den tiden 
höll man till på Gamla Brätte. Först vid 1600-talets mitt flyttade ”Vild-
Hasse” med renkorven och cocosbollarna in till den nyanlagda staden.

Årets musikstipendier tilldelades Kim Aksnes, trumpet och Anneke 
Brose, orgel. Vid konserten i vår vackra nyrenoverade kyrka trollband 
stipendiaterna med virituosa stycken från tysk 1600-talsmusik, nåt som 
inte är gjort i en handvändning.

Kyrkan har haft många oönskade rubriker under året. Dels dömdes en 
av kommunens präster för sexuellt ofredande och dels stals några vackra 
brudkronor som fanns utställda i en monter i kyrkan. Fast värst var nog 
de två djupfrysta liken som sedan tio år ligger förvarade i Trons Kapell 
i väntan på promession. Promession är en metod att frystorkas så att 
man sedan ska kunna multna på ett barmhärtigt sätt i naturen. Frystorka 
är illa nog för en gillebror men att ligga i ett frysfack i tio år klarar inte 
ens mina aborrfilléer utan att se tråkiga ut när de tinas.

Gillebroder Ingemar Ljung utsågs tillårets företagare. Gillet gratulerar 
denne välförtjänte pristagare som utvecklat Quality Hotell och nu även 
Strand Hotell sedan några år. Inspirerande förebilder driver samhället 
framåt. Agnes  är en annan sådan lysande stjärna. Nu har hon givit ut 
ett nytt album där hon själv varit med och skrivit musiken tillsammans 
med sin pojkvän Vincent Pontare.

Vänersborg befäster sin position i musikens värld genom att utses till 
Årets Jazzkommun. En utmärkelse som gillebrodern Bengt Andersson 
arbetat hårt för och mottog med stolthet i egenskap av Musikföreningens 
ordförande. Jazzåret har krönts med konserter av storheter som Bengt 
Hallberg men också av artister som Gustav Svedung, som fått sin 
musikaliska grundskolning i Vänersborgs Musikskola.

Vänersborgsmusiken gör även andra avtryck i världen. Jenny 
Kaatz har efter examen från teaterskola i London fått en huvudroll i 
Les Miserables. Gillet håller tummarna för att detta är starten på en 
framgångsrik internationell karriär. En som redan gjort succé i USA är 
vår JD-stjärna Anneli Bjarnsson som spelat för en publik på 45 000 vid 
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Burningman Festivale i Nevadaöknen. Det är väl inte Gillemusik precis, 
men även den musikkonsten har danats här i vår musikskola. Det till 
numerären största internationella genombrottet för vänersborgsmusiken 
stod annars ett fyrtiotal herrar för när de deltog i en körtävling i 
Barcelona. I knivskarp konkurrens kammade Vänersborgs Par Bricole 
manskör en bronsmedalj. Ett nittiotal körer från ett trettiotal länder sjöng 
på kapp i nästan en hel vecka.

Idrottsprestationer med sensationella  andraplatser präglade svensk 
idrott 2012. Lisa Norén tog OS-silver i triathlon, nio tusendels sekund 
från guldet efter 1500 m simning, 43 Km cykel och en mil löpning.

Handbollslandslaget gick helt otippat till final och förlorade i en 
jämn kamp mot Frankrike. Håkan Dalby tog också ett OS-silver i 
vänersborgsgrenen lerduva. Det är den gren där Gillet senast hade en 
olympier, nämligen förre åldermannen Göran Ahlins far Lennart som 
belade 16:e platsen i denna klassiska OS-gren vid olympiaden i Tokyo 
1964.

Vänersborgsidrotten handlar annars mest om bandy. Om några 
månader ska svenska landslaget försvara sin världsmästartitel här i 
Lilla Paris. Massor av ideell tid och obändig energi tillsammans med 
kunskap och erfarenhet från strategiskt rävspel var Stig Bertilssons 
framgångskoncept för att ro i land denna godbit till oss vänersborgare. 
Bandy är vår bästa reklampelare och gör att Vänersborg syns regelbundet 
i all massmedia. Nu gäller för alla företagande gillebröder att utnyttja 
VM på bästa sätt.

Vid sidan av IFK’s A-lag finns en omfattande ungdomsverksamhet. 
Faktum är att vi har mer framgång på juniorsidan. P-20 laget tog SM-
guld på Studenternas! Christoffer Fagerström gjorde 4 mål i finalen i 
U-23VM och Adam Blomster var med och vann NM-guld i svenska 
P-17laget. Blåsuts P-9 krossade allt motstånd och vann DM-finalen med 
16-2! Blåsuttjejen Hanna Wetterling vann guld i F19 med sin klubb i 
Tranås där hon går på bandygymnasium. Betänk vad bandyn betyder 
för våra ungdomar och för vårt varumärke Vänersborg.

I sitt fjärde OS tog Fredrik Lööf sin efterlängtade guldmedalj i starbåt. 
Segling är en bra svenskgren, men också en bra vänersborgsgren.VSS har 
i sommar arrangerat H-båt VM och nästa år håller man en regatta med 
400 båtar hos oss på sanden. Liksom bandy-VM gör så här stora tävlingar 
att Vänersborg visas positivt i alla medier. Ett oerhört reklamvärde som 
det ligger tusentals ideella gratistimmar bakom. Applåder till VSS och 
IFK!!
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Bakom något mindre idrottsrubriker kan man finna andra duktiga 
vänersborgare.  Långdistanslöparen Mikael Ekvall till exempel. Han 
utsågs till ”Månadens friidrottare” av friidrottsförbundet efter sommarens 
framgångar. Rugbyflickorna Annica Hector och Ninni Giebat-Johansson 
som spelar i svenska VM-laget är också goda företrädare för vänersborgs 
idrottsungdomar .

Att Vänersborg är en smältdegel för politiska partiledare fick vi klart 
när Jonas Sjöstedt tog över V-styret efter Lars Ohly. Plötsligt kändes det 
lite viktigt att det partiet klarar 4%-spärren nästa gång. Att Wikipedias 
starke man i Sverige fick sin skolning i Vänersborg kan man se på just 
Wikipedia! Johan Jönsson heter han och basar för de 500 000 artiklar 
som finns på svenska Wikipedia. Att jämföra med de 70 000 artiklar 
som finns på National Encyklopedin.

Trots att kommunkontoret gick med 30 milj i vinst förra året 
har vi inte råd att vinterbona Skräcklestugan när den nu utsätts för 
omfattande renovering. Inte ens när en privatperson, Kent Gustafsson, 
erbjöd sig att donera medel till isoleringen. Nu utförs bygget utav 
Byggprogrammet på Birger Sjöberg så det blir nog såväl noggrant som 
billigt. Byggprogrammet har nämligen certifierats av Byggindustrins 
yrkesnämnd och anses som en av landets bästa byggutbildningar. Gillet 
håller tummarna för att man ska kunna ta en fika med våffla och värma 
upp sig i Skräcklestugan värme mellan några härliga skridskoturer på 
Vänersborgsvikens blanka is.

2,5% av jordens åkerareal upptas av bomullsodling. Massor av 
kemikalier går också åt innan Du kan trä på Dig en ny T-skjorta. 
Tillsammans med Inovatum ska Renewcell starta en ny anläggning i 
Vargön för att återskapa bomullstyg av gamla kläder. Faller detta väl ut 
skapas 500 nya jobb och en produktion av 100 000 ton bomullsfibrer! 
Snacka om ett vänersborgsprojekt som spelar en global roll!! Allt vi 
slänger är ju ett potentiellt miljöhot. Vart går Dina utslitna bildäck till 
exempel? Jo, till Häljestorp förstås. En helt ny anläggning har invigts 
där som gör gummikulor till asfalt och löparbanor av gamla däck. 30 
000 ton däck återanvänds på detta sätt.

Förändring är väl knappast ledordet för Gillet, men vissa grejer måste 
man bara ta. Till exempel att stationshuset i Vargön brutalt vräktes ner 
av en gigantisk grävmaskin. Att Swedbank slutat med pengar, vilka 
konkurrensfördelar det nu kan ha? Som jag hörde nån sa:

•  ”Har Du Dina pengar på banken?”
•  ”Nej, det har jag inte råd med.”
Men ett sådant oväntat lappkast som att systembolaget ska börja 
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med hemleverans. Det kan man ta. Allteftersom svensken börjar dricka 
mer sydländskt, så blir ju de lila plastkassarna allt tyngre. Man släpar 
ju hem 4-5 ggr mer vatten och glas när man går över från OP till öl och 
rödtjut. Då kan det vara skönt att få hemkört i stället för att vingla hem 
den dyra lasten på rullatorn. Det känns som att gillebröderna gör en 
präktig miljöinsats när vi tar ”...två små droppar åt varje gillebror.” För 
att undvika hälsoproblem efter ett Gille såg jag följande rekommendation 
från Dr Marbyn Lobley i Times: Ät ordentligt! Drick vatten under 
kvällen! Undvik konjak, rött vin och rom! Sov ordentligt och ta en 
Brufen med ett glas juice när Du lägger Dig. Tja det fungerar kanske, 
men vad blev det kvar att glädjas åt?

Dråpslaget att hälften av kommunens skolor skulle läggas ner utlöste 
en veritabel kraftsamling hos föräldrar och elever. Politikerna släppte 
in till diskussion och vek sig till slut helt för det massiva trycket. Alla 
skolor blir kvar. Det blev en spännande process som också innehöll en 
enkät där folket fick vara med och tycka. Skolan blir allt viktigare i vårt 
samhälle och det är bra att vi har en levande dialog kring våra barns väl 
och ve. Projektet -”Öka skolnärvaron”- har minskat skolket till hälften 
i stadens skolor. Tärnanskolan som resultatmässigt legat mycket lågt 
har det senaste året klättrat upp till siffror långt över riksgenomsnittet. 
Grattis till ett gott jobb!

Även vår äldreomsorg står sig väl och får höga betyg i socialstyrelsens 
ranking. Det är flera faktorer som vägs in som mat, personaltäthet och 
delaktighet. Men det blir ändå en stor omställning den dag man flyttar 
från eget boende till ett servicehus. Gustafsson hade bott en tid på 
Hemmet när prästen kom på besök och frågade hur Gustafsson trivdes. 
”Jo, sa han, jag skulle allt vart dö för länge sen, men di slâr så förbannat 
i dörrera!”

Erik Norling satsar 20 miljoner på sin Tyglada. Han mål är att bli 
Sveriges största tygaffär. Det är en tuff målsättning, men man måste 
satsa för att vinna. 30 000 julklappar till barn i fattiga länder är också ett 
djärvt mål. Det är vänerborgsjournalisten Johanna Kratz tagit på sig den 
uppgiften som projektansvarig för Läkarmissionens: Aktion julklappar. 
Härligt att se vänersborgsungdomar som genom hårt slit och idealism 
banar sig väg ut i en hård internationell arbetsmarknad.

På Göran Söderströms 95-årsdag utgavs Berghandboken. Det är en 
vacker bok där Bergens Nestor kokat ner all väsentlig kunskap vi har 
om Halle och Hunneberg. Göran var mycket nöjd med resultatet av all 
den research han gjort under flera år om sina älskade platåberg. Som i 
en god saga fick han således fullfölja sitt livsverk innan han bara någon 
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månad senare vandrade ut från jordelivet. Gillet är stolta att vi fick 
deltaga i utgivningen av Berghandboken.

Hur långt det är uppifrån Hunneberg ner till Vargön fick den 25-åring 
lära sig som efter en trevlig kväll i sällskap med några okända män på 
Teatergränd skulle få skjuts hem av de nya kamraterna. I stället för till 
bostaden kördes han upp på berget där han rånades och fråntogs kläderna 
och fick gå naken hem. En annan naken man bröt sig in till en kvinna 
i centrala Vänersborg i början av augusti och kröp ner i kvinnans säng 
där polisen kunde ta honom i bara mässingen!

När Sven Petterson i Öxnered tillsammans med sonen hade lyckats 
fånga en kringstrykande inbrottstjuv och ringde till polisen fick han 
beskedet att han skulle släppa tjuven. Några dagar senare lyckades 
polisen ta tjuven själva och det är väl kanske rätt att polisen har 
monopol på att fånga tjuvar. Därför känns det också rätt bra att vi får 
ha kvar polisstationen i Vänersborg några år till nu när man tecknat nytt 
treårsavtal med hyresvärden. S Gunnar myser nog i sin himmel och 
tänker på när han skulle göra en husrannsakan hos kommunens mest 
notoriske återfallsförbrytare i vars hem det mesta var stulet och lånat. 
När S Gunnar frågade varför han hade cykeln inne i hallen fick han till 
svar:” Ja, folk är ju så förbannat tjuvaktiga nu för tiden!”

Vänersborg, allhelgonaafton 2012
Lars Salonen
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Målaren Jens Andersson, född den 4 sept. 1912, avled den 20 
juli 2012. Efter avslutad skolgång och militärtjänst började 
Jens Andersson arbeta i Allan Svanbergs målerifirma. Han blev 
företaget trogen under hela sitt yrkesverksamma liv och blev en 
mycket skicklig och välrenomerad yrkesman. Idrotten låg Jens 
Andersson varmt om hjärtat och han var en duktig bandy- och 
fotbollspelare. Han spelade  ishockey för IFK Vänersborg, fotboll 
för Vikenhov och Vargöns IK, bandy för IFK Vänersborg, Blåsut 
och VIF samt på senare år bowling för Pingvin. Jens Andersson 
genomgick en utbildning till bandytränare på Bosön.
Vid sidan av idrotten var det som musik som var Jens Anderssons 
stora intresse. Med dragspelet underhöll han vänner både privat 
och i föreningslivet.
Inträdde i Gillet 1983.

Direktör Kenth Haglund, född den 3 februari 1944, avled den 
2 juni 2012. Kenth  Haglund föddes i Vänersborg. I slutet 
av 1950-talet flyttade familjen till Trollhättan. Efter avslutad 
skolgång arbetade han med inköp på Saabfabriken i Trollhättan. 
Därefter arbetade han som kamrer på Anders Fischer i Trollhättan 
och kamrer och ekonomiansvarig hos Bil AB Erik Kjellman, 
återförsäljare av BMW. År 1977 startade han egen bilhandel, 
Bilfocus AB, tillsammans med Stellan Fryhler, som de drev i 
cirka 20 år. Därefter övergick Kenth Haglund till att äga och 
förvalta fastigheter under firma Kenbo förvaltning.
Kenth  Haglund var medlem i Odd Fellowlogen i Trollhättan 
där han även ingick i styrelsen för deras fastighetsbolag. Kenth  
Haglund var även styrelseledamot och ordförande i Företagarna 
i Trollhättan och aktiv regionalt i Företagarna, Västra Götaland.
Inträdde i Gillet 1987.

Minnesord
Under tiden juni 2012 – maj 2013 har 21 Gillebröder för alltid lämnat 
oss. Vi lyser frid över deras minne.
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Direktör Erling Weinstock, född den 5 februari 1916, avled i 
Stockholm den  31 maj 2012.
Erling Weinstock föddes i Vänersborg Efter avlagd student-
examen vid läroverket i Vänersborg genomförde han studier 
på handelshögskola i Göteborg. I sitt yrkesliv innehade han 
befattningar på flera pappersbruk bl.a. i Dalsland och Husum i 
Ångermanland. År 1949 flyttade han till Lidingö. 
Erling Weinstock var skicklig bridge-samt tennisspelare. Det ska 
särskilt nämnas att han spelade tennis som 94-åring.
Inträdde i Gillet 1942.
 

Henry Schärberg var född i Vänersborg den 9 juni 1936 och 
avled  på sin födelsedag den 9 juni 2012.
Henry växte upp på Blåsut och gick 7 år på Blåsut skola.
Första anställningen var hos ”Ford” Eriksons Bil på Östra vägen 
och därefter Korp & Söner på Vassbotten. 
I början på sextiotalet öppnade Henry ett gatukök i anslutning 
till faderns kiosk i nedre Blåsutbacken. Då nya Dalbobron 
byggdes flyttades verksamheten till Torgvägen där Henry bedrev 
kioskrörelse fram till pensioneringen.
Omvittnat är också Henrys stora intresse för fina bilar, vilka han 
vårdade minutiöst.
Inträdde i Gillet 1992.

Driftverkmästare Rune Joelsson, född den 19 november 1927, 
avled den 9 september 2012.
Rune Joelsson föddes på Stigens gård utanför Vänersborg, 
men växte upp i Botered. Efter realskola i Vänersborg började 
han redan som 14-åring som lärling på Kungliga Vatten-
fallsstyrelsen i Trollhättan. Han blev Vattenfall trogen genom 
hela sitt yrkesverksamma liv, och förutom något år i Kimsta 
(1950-tal) bodde han i Vänersborg hela sitt liv. Joelsson 
beskrivs av sin omgivning som en mycket plikttrogen, varm 
och hjälpsam person. Smeknamnet ”Mysingen” som han gick 
under i sin ungdom vittnar om en glad, social och omtänksam 
karaktär. Joelsson ägnade sin familj och sina barn stor omsorg. 
Joelssons stora fritidsintresse var det lilla sommartorpet i Takan 
(Timmervik), där han tillsammans med familjen tillbringade alla 
somrar under nästan 50 års tid. Han var engagerad i Vattenfall 
Västsveriges Veteraner.
Inträdde i Gillet 1976.
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Elektriker Ernst-Magnus Hurtig, född den 2 mars 1923, avled 
den 15 oktober 2012.
Efter genomgången folkskola i Vänersborg utbildade sig Hurtig 
till elektriker och arbetade under en lång följd av år vid firman 
Harald Andersson. Han fick senare anställning på varuhuset 
EPA som vaktmästare och elektriker och senare anställdes han 
för liknande sysslor av Sparbanken.
Hurtigs stora intresse var emellertid musiken och hans dröm hade 
varit att bli yrkesmusiker. Huvudinstrument blev ventilbasun och 
redan som nioåring blev han medlem i Gossmusikkåren och i 
Vänersborgs Musikkår var han medlem i över 70 år. Hurtig 
spelade även i Wenerblecket och sommartid i den rikskända 
Medevi Brunnsorkester. När den kommunala musikskolan 
startade i Vänersborg 1963 blev han en av dess första lärare. 
Hurtig hade dessutom ett särskilt starkt band till Ungern. På 
1950-talet öppnade han och hustrun Ingrid sitt hem för ungerska 
flyktingar vilket senare resulterade i besök hos vänner i Ungern.
Inträdde i Gillet 1953

Köpman Carl-Viking Wahlin, född den 1 oktober 1932, avled 
den 18 november 2012.
Efter studier vid läroverket i Vänersborg genomgick Wahlin 
handelsutbildning i Göteborg varpå följde studier vid Textil-
institutet i Borås. Yrkeskarriären påbörjades inom Borås textil-
bransch på agenturfirmorna AB Alex Engblom och AB Eric 
Ericsson. Vid faderns hastiga frånfälle 1960 återvände Wahlin 
för att arbeta i familjeföretaget, damkonfektionsbutiken Henric 
Hegardts Eftr. på Edsgatan. När butiken upphörde 1969 övertogs 
lokalerna av Skaraborgsbanken där Wahlin då fick anställning. 
Fram till 1990-talet var Wahlin ägare till den fastighet som 
inrymde såväl banken som biografen Saga.
Wahlin var en utpräglad föreningsmänniska. Under 40 år 
upprätthöll han olika förtroendeuppdrag inom Gillets styrelse 
och nämnder, med särskild förkärlek för Årsskriftsnämnden. 
Han tilldelades Gillets medalj 1989 och år 2003 utnämndes han 
till hedersledamot. Utöver Gillet var Wahlin mångårig medlem 
i Frimurarorden, Rotary och Par Bricole. Ett stort fritidsintresse 
var silversmide och många timmar tillbringades i den egna 
smidesverkstaden.
Inträdde i Gillet 1951.
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Förre sjukvårdsdirektören John Evert Elmqvist, född i Växjö den 
14 augusti 1922, avled i Vänersborg den 22 november 2012. 

 Efter avlagd examen vid Växjö läroverk studerade han på 
socialhögskolan i Lund. Han erhöll anställning vid Växjö 
lasarett inom den administrativa sektorn som syssloman. År 
1966 erhöll han anställning som sjukhusdirektör vid Trollhättan-
Vänersborgs lasarett med placering i Vänersborg. Tjänsten 
som även omfattade Restads sjukhus samt Dalslands sjukhus 
i Bäckefors kvarstod han i fram till 1971. Hans administrativa 
ledarförmåga ledde till att han utsågs till administrativ chef, en 
befattning han verkade i fram till pensionen.   

          Elmqvist var en av eldsjälarna i Lions Club i Vänersborg, där han 
nedlade ett förtjänstfullt och mycket stort arbete till föreningens 
fromma.              
Inträdde i Gillet 1989.

Socialvårdschef Stig Andersson, född den 11 januari 1918, avled 
den 23 november 2012.
Året efter realexamen fick Andersson, 1936, anställning som 
skrivbiträde vid socialvårdsbyrån i Vänersborg. År 1940 blev 
han förste kontorist och efter studier vid Socialpolitiska Institutet 
i Stockholm fick han 1944 tjänst som socialvårdsassistent och 
barnavårdsman.  År 1946 lämnade Andersson Vänersborg 
för en tjänst som socialombudsman i Sala och därpå ett år 
som socialvårdssyssloman i Falköping. Redan 1947 var 
Andersson åter i Vänersborg där han tillträdde tjänsten som 
socialvårdssyssloman/socialvårdschef – en befattning han 
upprätthöll till pensioneringen 1983. Andersson var under en 
lång följd av år flitigt engagerad i IOGT-rörelsen och logen 40 
Trygghet i Vänersborg. Dessutom var han flerårig medlem i 
Tempelriddarorden.   
Musiken var något som låg Andersson varmt om hjärtat och 
han spelade själv fiol. Inte sällan anlitades han för att framföra 
musik vid bland annat begravningar och bröllop. Han stod även 
som en av grundarna av Seniorernas Hobbyslöjd i Vänersborg. 
Somrarna tillbringades gärna vid sommarstugan vid Gaddesanda. 
Inträdde i Gillet 1945.
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Mats Larsson var född den 27 februari 1947 och avled den 1 
januari 2013. Han växte upp på Blåsut i Vänersborg. Efter realen 
börjande han som biträdande verkmästare inom byggbranschen. 
Därefter arbetade han hos Artur Janssons Grus AB. Efter ett 
inhopp hos Diabas i Lilleskog började han som distributör av 
utbildningsmaterial hos AV-centralen i Vänersborg. Inom sin 
sista anställning som chaufför hos Erikshjälpen blev han en trygg 
förebild för de unga män som placerades med honom.
Mats var mycket trädgårdsintresserad, allmänbildad och intres-
serad av resor, musik och historia. När han gick hädan var han åter 
bosatt i Blåsut, där han övertagit och renoverat föräldrahemmet 
fadern byggt.
Inträde i Gillet 1994.

Redaktör Karl-Eric Malcolm, född den 23 september 1928, avled 
den 9 januari 2013.
Malcolm föddes i Vänersborg och familjen härstammade från 
Vänersnäs och prästsläkten Dahlgren. Han lämnade tidigt 
födelsestaden och växte upp i Värmland där han genom-
gick utbildning inom lant- och skogsbruk. I samband med 
språkstudier deltog Malcolm i flera intensivspråkkurser i 
Tyskland och Storbritannien. År 1960 fick han anställning 
vid SAAB Automobil. Efter en tid fick Malcolm tjänsten som 
teknisk redaktör vid SAAB:s publikationsavdelning, en tjänst 
han upprätthöll fram till pensioneringen. Dock fortsatte han att 
ta vissa uppdrag som översättare av biltekniska texter. Fritiden 
upptogs bland annat av ett stort litteraturintresse. Han var även 
aktiv inom Vänersborgs Par Bricole.
Inom Gillet var Karl-Eric Malcolm under flera år engagerad i 
Årsskriftsnämnden och erhöll för detta arbete Gillets medalj 
år 2006. 
Inträdde i Gillet 1980.
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Karttekniker Ingemar Hassellind, född i Vänersborg den 23 
juni 1938, avled den 30 januari 2013 i Vänersborg. Ingemar 
Hassellind utbildade sig till kartritare, kartassistent samt senare 
till karttekniker och var under 30 års tid anställd vid Vänersborgs 
kommun, de senaste åren vid Teknik- och Trafikenheten fram 
till sin pensionering. Hassellind gjorde sig känd som en mycket 
omtyckt medarbetare genom sitt vänliga tillmötesgående sätt. 
Redan i unga år väcktes hans stora musikintresse, som ledde till 
att han under en lång följd av år medverkade i såväl Vänersborgs 
stadsmusikkår, som Hemvärnets musikkår. Han deltog vid några 
tillfällen vid Högvaktsspelningar på Stockholms slott med 
Hemvärnets musikkår. Hassellind gjorde sig känd som en erkänt 
duktig klarinettist. Inträdde i Gillet 1993.

Vägmästaren Bernt Johansson, född den 3 mars 1937, avled 
den 7 februari 2013.
Bernt var född i Vänersborg och växte upp på Rostvägen i Blåsut. 
Han tog realexamen 1954 och började som s k pinnpojke på det 
som idag heter Skanska. 1960 läste han till vägmästare på GTI 
i Göteborg och blev sedan Skanska trogen i sammanlagt 50 år, 
där han bl a var arbetsledare vid byggnationen av Vätterleden 
redan 1958-59. 
Bernt var allmänt idrottsintresserad och själv duktig i många 
idrotter. Han klarade redan som 13-åring 168 i höjdhopp med 
den s k dykstilen. Han deltog vid något tillfälle i Skolungdoms-
tävlingarna i Stockholm i just höjdhopp. Fotboll spelade han i 
IFK Vänersborgs ungdomslag 1952 med kända ansikten som 
Lasse Hedén och Yppa Jonsson. Han var intresserad av ridning 
och var bl a ridinstruktör på NÄRK på Kobergs slott. Han var 
även ordförande i ridklubben under en period.
Inträdde i Gillet 2004.

Affärsmannen Lennart Andersson, född i Vänersborg den 
26 maj 1926, avled den 6 mars 2013. Lennart Andersson var 
Vänersborg trogen hela sitt liv, bortsett från militärtjänsten. 
Denna fullgjorde Lennart i Karlskrona, där han utbildades till 
telegrafist i Handelsflottan. 
Vid återkomsten till Vänersborg övertog Lennart Andersson 
Radio- o TV-affären efter sin fader Herbert Andersson.     
 Lennart Andersson behöll hela livet intresset för båtar, hav och 
västkusten.           
Inträdde i Gillet 1980. 
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Affärsmannen Eje Almhage, född i Vänersborg den 12 augusti 
1945, avled den 23 mars 2013.
Efter avslutad skolgång på Blåsut började Eje hos sina föräldrar 
Anna och David Almhage på Blåsut Handelsträdgård. Eje fick 
även tillfälle att förkovra sig inom blomsternäringen i Holland.
När Blåsut Handelsträdgård lades ner köpte Eje Marierovägens 
blommor i Vänersborg, som han drev i några år. Eje var även 
anställd hos Andréens Järn i Vänersborg en kortare tid.
År 1987 startade Eje och hans fru tillsammans med sin syster 
och svåger Almhages Blommor i Vargön. År 1995 blev Eje 
ensamägare till firman och drev den fram till sin död. På senare 
tid köpte han även Marierovägens Blommor igen.
Ungdomsåren präglades av segling och motorsport, som var 
hans stora intresse.
Inträdde i Gillet 1994. 

Handlaren Sonny Gustafsson, född den 16 september 1946, 
avled den 19 april 2013.
Sonny föddes och växte upp i Vänersborg och fick efter avslutad 
skolgång anställning som butiksbiträde hos Bertil Malmberg, 
Malmbergs Cykel & Sport, då på Drottninggatan. År 1976 
övertogs rörelsen inkl anställda av Clas-Göran Magnusson och 
flyttades 1980 till Kungsgatan för att så småningom byta namn 
till Intersport, Vänersborg. Sonny förkovrade sina kunskaper i 
början av 1980-talet och läste in en högre butikschefsutbildning. 
Han arbetade sedan som butikschef i företaget.
År 1996 övertog Sonny butiken och drev den framgångsrikt 
till 2010, då han valde att pensionera sig. Sonny var en mycket 
trevlig och positiv person omtyckt av såväl kunder som arbets-
kamrater.
Sonny deltog aktivt i Centrumföreningens verksamhet och hans 
stora intresse var friluftsliv i skog och mark. Han paddlade 
kajak och tyckte om att åka långfärdsskridskor. Semestrarna 
tillbringade familjen ofta i husvagnen eller sedermera husbilen. 
Inträdde i Gillet 2003.
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Agronom Harald Stjerndahl, född den 27 november 1915, avled 
den 27 april 2013. Harald Stjerndahl föddes på gården Sätra i Bro 
socken, några mil väster om Stockholm. Som barn flyttade han 
med föräldrarna till släktgården Kvarnbo gård utanför Uppsala 
där han hjälpte till i jordbruket och det var där hans hästintresse 
föddes. Harald tog studenten vid Uppsala högre allmänna läroverk 
och fortsatte studierna vid dåvarande lantbrukshögskolan vid 
Ultuna i Uppsala där han tog agronomexamen 1942. Under några 
år följde lärartjänstgöring vid Stora Segerstads lantmannaskola 
i Reftele och Klagstorps lantbruksskola i Skövde. År 1948 
anställdes han som maskinkonsulent vid Älvsborgs läns norra 
hushållningssällskap i Vänersborg och 1966 fick han samma 
befattning vid Lantbruksnämnden i Älvsborgs län. Efter 
pensioneringen 1981 fortsatte Harald Stjerndahl vara aktiv inom 
många områden, bl.a. som cirkelledare i pensionärsföreningen 
Lilla Paris.
Harald Stjerndahl har dessutom undervisat i favoritämnet botanik 
med botaniska exkursioner men även inom glasets, porslinets, 
silvrets, möblernas och Sveriges historia. Harald Stjerndahl 
var även medlem i samlarklubb, bridgeklubb, konstförening, 
botanisk förening och ordenssällskap.
Inträdde i Gillet 1981

Personalchef Lasse Hedén, född den 4 sept. 1934 i Vänersborg, 
avled den 29 april 2013 i Borås.
Lasse Hedén visade redan i unga år en unik bollkänsla och 
intresse för all idrott som hade med boll att göra. Detta intresse 
kom att prägla en stor del av hans liv. Efter realexamen vid 
Vänersborgs Högre Allmänna läroverk värvades Lasse Hedén 
från modeklubben VIF till fotbollsklubben AIK där han spelade 
åren 1956-57. Han utbildade sig samtidigt till vägmästare och 
när dragningen till hans västgötarötter blev för stark, flyttade han 
till Borås och skrev på för Norrby. Han började arbeta på Borås 
kommun och blev kommunen trogen fram till sin pensionering. 
Han var en mycket uppskattad personaladministratör med stort 
engagemang för medarbetarna.
Som spelande tränare i Norrby blev han lagets centralfigur. 
Härlig teknik och spelsinne var hans signum. Lasse Hedén 
var även tränare för Elfsborg 1973-75. På senare år plockade 
han fram bordtennisracketen och blev en mycket framgångsrik 
veteranspelare med bl.a. ett VM-brons i pingisens veteran-VM i 
Kina i 75-årsklassen med 100 startande från hela världen. 
Inträdde i Gillet 1957.



91

Vattenrättsingenjören Jan E. Rådberg, född i Göteborg den 29 
november 1910, avled i Uppsala den 18 maj 2013.  
Jan Rådberg startade sin skolgång i Göteborg, men flyttade 
sedan till Stockholm där han började på Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) 1931 och tog examen 1936 på Väg och 
Vattenprogrammet.   
Jan Rådbergs första anställning, direkt efter examen var vid 
Stockholms stadshus på lantegendomsavdelningen. Yrkesbanan 
förde Jan Rådberg via Sundsvall, åter till Stockholm, ett par 
turer till Göteborg och Halmstad och åter tillbaka till Vattenfall 
i Stockholm 1952. Jan Rådberg fick tjänsten som vatten-
rättsingenjör vid Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg 
1957. Denna tjänst innehade Jan Rådberg, inkluderande många 
omfattande projekt runtom i landet, till sin pensionering vid 67 
års ålder 1977. Jan Rådberg fortsatte dock med olika uppdrag 
vid vattendomstolen på halvtid en period därefter. Jan Rådberg 
var aktiv i Frimurareorden, Vänersborgs släktforskare samt 
Societetssällskapet Klubben i Vänersborg.Trots att Jan har arbetat 
runt om i landet har han i alla år varit angelägen om att hålla 
kontakt med sina examenskamrater från KTH sedan 1936. De 
träffades 4 gånger om året fram till 2009.  
År 2000 flyttade hustrun Elisabet och Jan Rådberg till 
Uppsala.    
Inträdde i Gillet 1984.

Direktör Göran Nilsson, född den 20 sept. 1931 i Årjäng, avled 
den 26 maj 2013 i Vänersborg.Efter realexamen fortsatte Göran 
Nilsson sin utbildning till diplomerad företagsekonom. Göran 
Nilsson började efter militärtjänsten sin första anställning på 
SAAB:s ekonomiavdelning i Trollhättan. Därefter bytte Göran 
Nilsson bransch och övergick till försäkringsbolaget Trygg-
Fylgia och var där distriktschef fram till 1966 då Göran Nilsson 
gick över till Länsförsäkringar, där han blev marknadschef och 
stannade kvar till sin pensionering.
Göran Nilsson var en mycket aktiv Rotarymedlem med flera 
styrelseuppdrag. Göran Nilsson var även styrelsemedlem i 
Älvsborgs läns Brandförsvarsförbund. På fritiden var fjäll-
vandring, simning och tennis hans stora intresse.
Inträdde i Gillet 2002.
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ner.

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

(Anita Halldén)

Revisionsdirektör Lars Björendahl född 30 juli 1945 avled den 
31 maj 2013
Lars har gått via Norra skolan, Färgelandas folkhögskola, 
Handelsskola, Göteborgs universitet och kurser på Handels-
högskolan.
Lars arbetade ett antal år på Handelsbanken, för att därefter 
göra sin karriär inom Älvsborgs Läns Landsting och Västra 
Götalandsregion. Där arbetade Lars på personalavdelningen 
och ekonomiavdelningen på så väl Ulricehamns som, Borås 
och Alingsås lasarett, men framför allt inom Älvsborgs Läns 
Landsting och Västra Götalandsregionen. De sista åren innan 
pensioneringen var han Revisionsdirektör för Västra Götaland
Lars var en stor humorist och hade alltid nära till ett gott skratt 
och var under större delen av sitt liv varit bosatt i Vänersborg. 
Ett av hans stora intresse har varit idrotten. Han hade en bra 
bollkänsla, var bland annat juniormästare i bordtennis i både 
Älvsborgs Läns distrikt och Vänersborg. Senare blev golfen 
ett stort intresse.
Under ett antal år var han även med i styrelsen för VIF.
Inträdde i Gillet 1988.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

 AARSRUD, CHRISTIAN, Fil. dr. Brålanda .................................................... 1938 06
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* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ........................................................... 1940 74
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* ANDERSSON, GUNNAR, Redaktör, Täby ..................................................... 1928 83
 ANDERSSON, HANS, Vänersborg ................................................................. 1965 04
 ANDERSSON, HÅKAN, Mellerud ................................................................. 1950 98
 ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Vänersborg ............................................ 1951 89
 ANDERSSON, JOACHIM, Elhandlare, Vargön .............................................. 1963 09
* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef, Vänersborg ............................................. 1953 74
* ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg ............................................ 1944 81
 ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg ..................................... 1942 90
 ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg ......................................................... 1972 97
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 ANDERSSON, MATS, Vänersborg ................................................................. 1970 10
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* ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ........................................... 1928  76
 ANDERSSON, RICARD, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1926 94
 ANDERSSON, STIG, Vänersborg ................................................................... 1938 94
* ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .............................................. 1936 87
 ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg ................................................ 1932  88
 ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg .................................................... 1949 00
 ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg .................................................... 1931 05
 ANDERSSON, STIG-ÅKE, Polis, Vänersborg ................................................ 1951 13
* ANDERSSON, TOMMY, Köpman, Vänersborg .............................................. 1950  75
* ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1950 83
 ANDERSSON, ÅKE, Arvika ........................................................................... 1941 07
 ANDREASSON, JÖRGEN, Musiklärare, Vänersborg..................................... 1957 05
 ANDRÉEN, FREDRIK, Vänersborg ................................................................ 1971 99
* ANDRÉEN, HÅKAN, Frändefors .................................................................... 1942 82
 ANDRÉEN, ROBERT, Lysekil ........................................................................ 1976 99
 ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ......................................... 1942 90
 ANKARTOFT, PATRIK, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1964 90
 ANKARTOFT, STURE, Pensionär, Vänersborg .............................................. 1936 90
 ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg................................. 1942 98
 ARVEBLAD, SVEN OLOF, Ingenjör, Vargön ................................................. 1946 08
 ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..................................................................... 1950 98
 ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1952 96
* ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vänersborg .................................................... 1949 75
 ARVIDSSON, KENNETH, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2011) 1967 10
** ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ................................. 1927 60
 ASP, PETER, Informationschef, Vänersborg ................................................... 1968 05
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg....................................................... 1932 73
* BACK, JAN, Vänersborg .................................................................................. 1934 63
* BACK, ROGER, Fotograf, Frändefors ............................................................. 1956 83
 BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1957 89
 BENGTSSON, LARS-GÖRAN,Vänersborg .................................................... 1945 12
* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ...................................................... 1934 76
 BENGTSSON, ROLF, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1939 03
 BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings backa ............................. 1936 97
* BERG, LARS, Vänersborg ............................................................................... 1945 00

www.vanersborgssonersgille.se



95

 BERG, LARS, Administrativ chef, Frändefors,ledamot beredningsnämnden . 1967 02
 BERG, LENNART, Mellerud ........................................................................... 1950 94
 BERGENFELDT, HANS, Vänersborg ............................................................. 1935 05
 BERGENHEIM, KLAS, Billdal ....................................................................... 1970 96
 BERGER, ANDRÉAS, Malmö, ständig medlem ............................................. 1974 76
* BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem ........................ 1943 55
 BERGER, MAGNUS, Lund, ständig medlem .................................................. 1967 76
 BERGER, MAX, Vänersborg, ständig medlem................................................ 1970 76
 BERGER, NIKLAS, Göteborg, ständig medlem .............................................. 1973 98
* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg.................................................... 1937  72
** BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ........................................................ 1930 48
 BERGSTEN, TOM, Vänersborg,  ..................................................................... 1952 08
* BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg............................................................... 1950 80
* BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ........................................................... 1942 80
 BERNLING, JOAKIM, Advokat, Vänersborg, 2:e Åldersman......................... 1960 99
 BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg ..................................................... 1957 97
 BERNLING, OLLE, Advokat, Vänersborg ...................................................... 1922 89
 BERNTSON, STURE, Värnamo ...................................................................... 1944 08
* BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud ..................................................... 1938 75
 BJARNELL, YAN-ERIK, Vänersborg ............................................................. 1955 07
 BJELKHOLM, STEFAN, Vänersborg ............................................................. 1954 05
* BJÄRUDD, MATS, Halmstad .......................................................................... 1945 80
 BJÖRENDAHL, ANDERS, Upplands Väsby .................................................. 1943 08
* BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Växjö ........................................ 1948 82
 BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Stockholm ............................................................. 1938 00
 BJÖRNBERG, BERTIL, Vänersborg ............................................................... 1924 05
 BJÖRNBERG,CHRISTER, Göteborg .............................................................. 1952 05
 BJÖRNBERG, MARTIN, Pol.Mag. Mölndal................................................... 1968 94
** BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2002) ........................................ 1927 54
** BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ................................................. 1929 54
* BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ............................................ 1953 77
 BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara ...................................................................... 1939 97
=* BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ................................................... 1929 80
 BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .................................... 1965 95
 BLOM, TOMAS, Vänersborg ........................................................................... 1964 98
 BLOMBERG, LENNART, Vänersborg ............................................................ 1942 08
 BLOMGREN, BENGT, Vänersborg ................................................................. 1946 04
 BLOMGREN, ERIK, Alingsås ......................................................................... 1973 83
* BLOMGREN, LARS, Kommunalråd, Vänersborg .......................................... 1941 77
* BLOMGREN, MATS, Stockholm .................................................................... 1960 77
 BLOMQVIST, LENNART, Vargön .................................................................. 1942 09
 BLOMQVIST, STEN, Vargön .......................................................................... 1939 94
 BOBERG, GUSTAV, Vänersborg ..................................................................... 1982 87
 BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .......................................................... 1946 92
 BOBERG, MARKUS, Enskede ........................................................................ 1972 87
 BODÉN, HÅKAN, Vänersborg ........................................................................ 1948 08
 BOHLIN PONTUS, Civ. ing., Sollentuna ........................................................ 1968 95

www.vanersborgssonersgille.se



96

 BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Torslanda ................................................ 1973 00
 BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg, ersättare i styrelsen............ 1948 94
 BOMAN, MERRIL, PR Manager, Göteborg .................................................... 1953 90
 BONDESON, CHRISTER, Hovås ................................................................... 1941 02
 BORG, LARS, Vänersborg ............................................................................... 1941 08
 BORGEMYR, JAN, Vänersborg ...................................................................... 1946 04
 BORGLIDEN, INGE, Vänersborg ................................................................... 1936 94
 BORNSTRÖM, STIG, Vänersborg .................................................................. 1940 04
 BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg ..................................... 1942 91
 BRÄNNLUND, FRANK, Vänersborg ............................................................. 1953 02
 BUCCI, JAMES, Vargön .................................................................................. 1966 10
 BÜGLER, ULF, Vänersborg ............................................................................. 1957 04  
 BYSTRÖM, URBAN, Kriminalvårdare, Vänersborg ...................................... 1962 97
* BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg ........................................... 1946 67
 BÄCKSTRÖM, EMIL, Vargön......................................................................... 1976 85
* BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg ...................................... 1932  67
 BÖNGREN, PER-OLOF, Färgelanda ............................................................... 1951 12
 BÖRJESSON, BJÖRN, Adjunkt, Vänersborg .................................................. 1952 05
 BÖRRETZEN, JENS, Överläkare, Vänersborg ................................................ 1938 06
 BÖTTIGER, KARL-IVAR, Vänersborg ........................................................... 1932 05
* CARLÉN, BENGT, Dals Långed ..................................................................... 1947 83
 CEDER, BENGT-GÖRAN, Frändefors ............................................................ 1945 05
 CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg..................................................... 1933 90
 CEDERLUND, ARNE, Jägmästare, Vänersborg ............................................. 1936 11
 CEDERQUIST, PÄR, Kommunjurist, Vänersborg .......................................... 1944 99
 CRANTZ, CURT GÖRAN, Pol.mag, Vänersborg ........................................... 1958 90
** DAFGÅRD, BENGT, Arbetsl. Vänersborg, ständig medlem ........................... 1939 50
 DAHLBOM, MATS, Kommunjurist, Vänersborg ............................................ 1964 01
* DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1945 85
 DAHLGREN, INGVAR, Vargön ...................................................................... 1945 08
 DAHL, MICHAEL, Vänersborg ....................................................................... 1962 12
* DAHLLÖF, MATS, Uppsala ............................................................................ 1965 67
 DAHLLÖF, PETER, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem .................... 1972 72
 DANIELSSON, ALLAN, Skolvaktmästare, Vänersborg ................................. 1937 07
 DANIELSSON, THOMAS, Frändefors ........................................................... 1948 97
 DANIELSSON, WOLLMAR, Vänersborg ...................................................... 1933 05
 DAREFELT, GÖSTA, Vänersborg ................................................................... 1928 00
 DAUNIUS, CARL, Ögonläkare, Vänersborg ................................................... 1935 01
* DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .................................... 1957 71
* DAVIDSSON, BILT, Bankdirektör, Vänersborg .............................................. 1938 64
 DENNISSON, STIG-GÖRAN, Mariestad ....................................................... 1956 05
 DRUFVA, ULF, Vänersborg ............................................................................. 1950 97
 DUELL, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg ........................................................ 1928 01 
 ECKERWALL, ÅKE, Filipinerna ..................................................................... 1934 99
 EDBERG, PEO, Fårösund ................................................................................ 1948 01
 EDVARDSSON, GÖRAN, Vänersborg ........................................................... 1950 07
 EILERTSSON, NILS, Åklagare, Vänersborg ................................................... 1934 02
* EK, CARL-GUSTAF, Teknologie doktor, V Frölunda ..................................... 1958 83

www.vanersborgssonersgille.se



97

www.vanersborgssonersgille.se

* EK, LARS-ANDERS, teologie kand., Lidköping ............................................ 1954 83
 EKBLAD, KENNETH, Göteborg .................................................................... 1948 09
 EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg ................................................................. 1946 97
* EKHOLM, JOHAN, Vänersborg ...................................................................... 1963 87
* EKLIND, LARS, Överstelöjtnant, Linköping .................................................. 1957 74
 EKLIND, VIKTOR, Stud, Vänersborg ............................................................. 1993 13
* EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ............................................................ 1937 80
 EKMAN, GUNNAR, F.d. Rektor, Vänersborg, 
 innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1928 01
* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ........................................................... 1949 74
 EKSTEDT, GÖRAN, Vänersborg .................................................................... 1949 05
* EKSTEDT, THOMAS, Utvecklingsledare, Råå ............................................... 1951 65
* EKSTRÖM, JOHAN, Kommunalråd, Vänersborg ........................................... 1943 80
* ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .......................................... 1940 75
 EMANUELSSON, GÖTE, Vänersborg ............................................................ 1956 06
 ENGDAHL, KENT, Posttjänsteman, Vargön ................................................... 1953 04
 ENGHOLM, CARL, Uppsala ........................................................................... 1941 04
* ENGLUND, CLAES, Agronom, Lidköping ..................................................... 1943 47
 ENGLUND, JAKOB, Göteborg, ständig medlem ............................................ 1981 82
* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Göteborg, ständig medlem .................... 1949 49
 ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem ............... 1966 66
** ENGLUND, NILSTURE, Leg. läkare, Vänersborg ......................................... 1939 47
 ENGLUND, OSKAR, Civ.ing. Göteborg, ständig medlem .............................. 1982 82
 ENGLUND, SAMUEL, Civ.ing. Lidköping, ständig medlem ......................... 1977 82
 ENGLUND, TEODOR, Lidköping, ständig medlem ....................................... 1985 85
* ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Vänersborg......................................... 1935 85
* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem .................. 1944  54
* ERICSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ......................................................... 1941 80
 ERICSSON, BENGT, Målaremästare, Hamburgsund ...................................... 1930 99
 ERIKSSON, BJÖRN, Vänersborg .................................................................... 1973 04
 ERICSON, BOO, Fritidspedagog, Skövde, ...................................................... 1939 01
 ERICSSON-KLEIN, CARL, Vänersborg, ständig medlem ............................. 2000 05
 ERIKSSON, EDDIE, Civ.ing, Träslövsläge ..................................................... 1935 05
 ERIKSSON, EVERT, Vänersborg .................................................................... 1930 04
 ERIKSSON, HÅKAN, Trollhättan ................................................................... 1956 07
 ERIKSSON, INGE, Vänersborg ....................................................................... 1946 96
* ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., USA ............................................................ 1966 66
** ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2000) ........................................ 1939 54
 ERIKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg ....................... 1928 94
 ERICSON, LEIF, Viken .................................................................................... 1939 01
* ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .................................................. 1940 85
 ERIKSSON, MATS, Vice chefsåklagare, Sävedalen ........................................ 1967  99
 ERICSSON, MICAEL, Vänersborg ................................................................. 1969 02
 ERIKSSON, PATRIK, Vänersborg ................................................................... 1967 12
 ERICSON, PER-OLOF, Vänersborg ................................................................ 1945 06
 ERIKSSON, RONNY, Vänersborg ................................................................... 1938 88
 ERICSON, SVEN-GÖRAN,Vänersborg .......................................................... 1948 11



98

 ERIKSSON SVEN-INGVAR, f.d. kommunalråd, Vänersborg,  ...................... 1940 92
 ERICSON, TOMMY, Urmakare, Vänersborg .................................................. 1946 04
 ERIKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg ........................................................ 1925 98
 ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, .................................................................. 1941 97
 ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg ..................................................... 1929 93
 ERLANDSSON, GUNNAR, Äldreomsorgschef, Vänersborg ......................... 1950 09
* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1925 70
 FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg................................................................. 1940 90
 FAGERSTRÖM, BO, Helsningborg ................................................................. 1942 04
 FAGERSTRÖM, MAGNUS, Landvetter ......................................................... 1966 89
 FALK, CLAS, Chefsrådgivare,Vänersborg ...................................................... 1970 97
 FALK, GÖSTA, Vänersborg ............................................................................. 1938 09
 FALK, JAN-ERIK, Vargön ............................................................................... 1950 12
* FAST, GUNNAR, Överstelöjtnant, Lysekil ...................................................... 1948 83
 FASTH, KENTERIC, Vänersborg .................................................................... 1955 05
 FASTH, CONNY, Lärare, Partille..................................................................... 1948 05
* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .......................................................... 1926 74
 FERM, ANDERS, Trollhättan .......................................................................... 1958 10
 FERM, ROLAND, Vänersborg......................................................................... 1959 05
* FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ................................................ 1929 84
 FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg ......................................... 1947 94
 FILIPSSON, PETER, Officer, Malmö .............................................................. 1975 06
* FLINK, BENGT, Hisings Backa ....................................................................... 1936 85
 FLOBERG, TOMMY, Skyddsförare, Vänersborg ............................................ 1961 94
* FOCK, KARL-GÖRAN, Lerum ....................................................................... 1953 77
* FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Kungsbacka ............................. 1934 84
 FORSBERG, STEN, Vänersborg ..................................................................... 1934 11
 FORSHALL, LEIF, Spånga .............................................................................. 1942 02
 FORSELL, OLOF, Ingenjör, Västerås .............................................................. 1937 08
 FREDÉN, HÅKAN, Ystad ............................................................................... 1937 05
 FREDMAN, EGON, Ingenjör, Vänersborg ...................................................... 1929 90
 FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg .................................................... 1970 83
 FREDMAN, STEFAN, Produktionstekniker, Vänersborg ............................... 1964 04
* FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ................................................ 1940 68
 FRIBERG, HANS, Reklamman, Kolbäck ........................................................ 1956 94
 FRICK, JAN-OLOV, Leg. Läkare, Ullared ...................................................... 1939 08
 FRICK, LARS H, Kommunchef, Borgholm ..................................................... 1948 98
* FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ................................. 1927 67
 FURBO, MATTIAS, Vänersborg ..................................................................... 1972 94
* FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg ........................................................... 1944 87
 FÄGER, KENTH, Vänersborg ......................................................................... 1952 60
* FÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg ....................................... 1939 71
 GADD, ROLF, Uddevalla ................................................................................. 1930 01
 GELANG, PELLE, Civilingenjör, Vänersborg ................................................ 1945 99
 GILLBERG, HANS, Vänersborg ..................................................................... 1960 05
 GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg ............................................. 1936 90
 GILLBERG, STEFAN, Vänersborg ................................................................. 1964 08
 GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ............................................. 1938 94

www.vanersborgssonersgille.se



99

 GRANQVIST, KJELL, Vargön ......................................................................... 1932 97
 GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön ................................................ 1948 91
 GRAUMANN, GUNNAR, Lund ..................................................................... 1933 93
 GRETTVE, LARS, Överläkare, Vänersborg .................................................... 1942 11
** GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .......................................... 1932 60
 GRÖNROS, BERNT, Vänersborg .................................................................... 1963 99
** GULZ, LENNART, Adjunkt, Vänersborg ........................................................ 1939 54
 GUSTAFSSON, BENKT, Vänersborg .............................................................. 1940 09
 GUSTAFSSON, DAN, Vänersborg .................................................................. 1947 12
 GUSTAFSSON, DANIEL, Vänersborg ............................................................ 1976 12
* GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ......................................... 1937 77
 GUSTAFSSON, JAN, Musiklärare, Vänersborg .............................................. 1952 05
 GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg ........................................................ 1947 94
 GUSTAVSSON, JOHAN, Civ. ekonom, Vänersborg, ständig medlem............ 1961 99
 GUSTAVSSON, KJELL, Vänersborg ............................................................... 1942 04
 GUSTAVSSON, KENT, Vänersborg ................................................................ 1943 13
 GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Vänersborg ....................................................... 1958 92
 GUSTAVSSON, LENNART, Vargön ............................................................... 1929 99
* GUSTAFSSON, PAUL, Frändefors .................................................................. 1935 66
 GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg ..................................... 1930 88
 GUSTAFSSON, STEN-ÅKE, Sollebrunn ........................................................ 1947 10
 GUSTAVSSON, STEN, Vänersborg ................................................................ 1941 13
** GUSTAFSSON, SUNE, Vänersborg ................................................................ 1918 55
 GUSTAVSSON, SVEN, Vänersborg ................................................................ 1951 12
 GUSTAVSSON, YNGVE, Vänersborg ............................................................. 1936 92
 GUSTAVSSON, YNGVE, Lindome ................................................................. 1936 05
 GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Ugglarp .................................................... 1937 90
 GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg ......................................... 1945 97
 GÅRDEHALL, PER, Stockholm ..................................................................... 1978 99 
 GÖSE, CALLE, Vänersborg ............................................................................. 1936 06
 HAGBERG, SVEN, Personaldirektör, Vänersborg .......................................... 1958 07
** HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg,..............................
 ständig medlem, Kassafogde, innehavare av Gillets medalj (2000) ................. 1941 53
 HAGBORG ASP, JESPER, Vänersborg ........................................................... 1996 05
 HAGBORG ASP, VIKTOR, Vänersborg .......................................................... 2000 05
 HAGBORG OLSSON, OSCAR, Mora ............................................................ 1993 05
 HAGEMAN, ANDREAS, Vänersborg ............................................................. 1981 06
 HAGEMAN, GERHARD, Vänersborg ............................................................ 1940 06
 HAGEMAN, NICLAS, Vänersborg ................................................................. 1975 06
* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ............................................ 1946 68
 HAGSÉR, HÅKAN, Vänersborg ...................................................................... 1947 12
	 HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .................................................................... 1944 94
 HALLBERG, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1948 96
* HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ............................................ 1931 86
 HALLBLAD, BJÖRN, Vänersborg .................................................................. 1986 04 
 HALLBLAD, CARL, Vänersborg .................................................................... 1982 04
 HALLBLAD, LARS, Bilplåtslagare, Vänersborg ............................................ 1959 04
 HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ........................................ 1954 94

www.vanersborgssonersgille.se



100

* HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ................................ 1945 76
 HALLQVIST, ERIC, Vänersborg ..................................................................... 1973 07
 HALLQVIST, GUNNAR, Vargön .................................................................... 1939 05
 HALLQVIST, HANS, Vänersborg ................................................................... 1949 07
 HALLQVIST, INGVAR, Vänersborg ............................................................... 1954 01
 HALLQVIST, JOHAN, Vänersborg ................................................................. 1986 04
 HALLQVIST, LARS, St. Levene ..................................................................... 1941 08
* HALLQVIST, TOMAS, Lab. assistent, Vänersborg ........................................ 1951 84
* HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Sävedalen ......................................... 1966 83
 HAMMARSTRÖM, CLAES, Växjö ................................................................ 1935 05
 HAMBERG, JAN, Vänersborg ......................................................................... 1943 13
 HANSANDER, EINAR, Riksspelman, Vänersborg......................................... 1938 11
 HANSSON, H O, LENNART, Personalman, Vänersborg ................................ 1947 96
 HANSSON, JAN ERIK, Vänersborg................................................................ 1950 01
 HANSSON, LARS, Vänersborg ....................................................................... 1965 92
* HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg ................................ 1932 84
 HANSSON, MIKAEL, Vänersborg .................................................................. 1962 06
 HANSSON, TOMMY, Musikproducent, Vänersborg ...................................... 1952 04
* HARLITZ, GUNNAR, Sjöing., Vänersborg, ständig medlem ......................... 1940 64
 HARLITZ, HENRIK, Vänersborg .................................................................... 1973 05
* HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Tösse ........................................................... 1943 64
 HARRING, TORD, Hönö ................................................................................. 1940 95
* HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg............................................... 1929 82
* HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön .............................................................. 1945 76
* HASSLÖF, J-O, RUNE, Kungälv ..................................................................... 1929  83
 HEDENSTEDT, GÖRAN, Vänersborg ............................................................ 1942 12
 HEDLUND, JOHAN, Ekonomie mag., Göteborg ............................................ 1970 04
 HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg ........................................................ 1941 95
* HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg, 
 innehavare av Gillets medalj (2005) ................................................................. 1943 76
 HEIDENGÅRDH, KLEIFT, Förvaltare, Vänersborg ....................................... 1949 96
 HELLDÉN, LEIF, Docent, Vänersborg ............................................................ 1937 05
* HELLMAN, ANDERS, Vänersborg ................................................................. 1955 73
 HELLÅKER, KARL-ERIK, Vänersborg ......................................................... 1927 04
 HENRICSSON, THORE, Vargön ..................................................................... 1938 05
 HENRIKSSON, CLAES, Lidingö .................................................................... 1973 13
 HENRIKSSON, GUNNAR, Rektor, Vänersborg ............................................. 1943 05
 HENRIKSSON, KARL-ERIK, Sarpsborg ........................................................ 1937 11
* HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg ...................................................... 1957 81
 HENRIKSSON, ROLAND, Vänersborg .......................................................... 1934 13
 HERNQVIST, CHRISTIAN, Grästorp ............................................................. 1957 12
 HERENTZ, CHRISTOFFER, Grundskollärare, Vänersborg ........................... 1968 94
 HERLOGSSON, NILS ERIK, Vänersborg ...................................................... 1940 13
 HERMANSON, JAN, Teol.dr., Universitetslektor, Lund ................................. 1949 91
* HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .............................................................. 1939 79
* HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .................... 1962 84
 HJALMARSSON, GUNNAR, Aukt. Revisor, Vänersborg .............................. 1957 97
* HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg, 
 innehavare av Gillets medalj (2007) ................................................................. 1927 76

www.vanersborgssonersgille.se



101

 HJERTÉN, NILS, Kyrkoherde, Vänersborg ..................................................... 1934 13
 HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1996 96
 HOFLING, ERIK, Vänersborg, ständig medlem .............................................. 2000 00
 HOLM, JAN OLOV, Vänersborg ..................................................................... 1940 04
* HOLM, LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön ..................................................... 1944 82
* HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg ................................................................ 1937 83
 HOLMQVIST, MATS, Vänersborg .................................................................. 1960 06
 HOLMQVIST, ROLF, Kurator, Hjärtum .......................................................... 1949 08
* HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .................................................... 1953 66
 HÅKANSSON, STEN, Vänersborg ................................................................. 1945 92
 HÅRD af SEGERSTAD, BJÖRN, Rektor, Vänersborg ................................... 1954 05 
 HÖGBERG, JERKER, Vänersborg .................................................................. 1951 02
 HÖGLUND, ANDREAS, Systemutvecklare, Vänersborg ............................... 1980 12
 HÖGLUND, DAN, Geiranger, Norge .............................................................. 1962 10
 HÖGLUND, ULF, Vänersborg ......................................................................... 1964 10
 HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg ................................................. 1926 95
** HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ....................................... 1934 61
 INGVALD, BO, Brandman, Vänersborg .......................................................... 1955 01
 ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg ............................................... 1932 97
 ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg ...................................... 1964 97
* IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg ...................................... 1941 85
* JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .................................... 1920 70
* JACOBSSON, MIKAEL, Göteborg ................................................................. 1966 76
** JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ................................ 1936 59
 JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg .................................................. 1933 94
 JANSSON, ANDERS, Köpman, Vargön .......................................................... 1940 05
 JANSSON, BJÖRN, Köpman, Vargön ............................................................. 1966 11
 JANSSON, HANS, Vänersborg ........................................................................ 1949 08
* JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ........................................... 1938 66
 JANSSON, GUNNAR, Managing diretcor, Växjö ........................................... 1935 01
* JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vänersborg ........................................ 1947 78
 JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg ................................................... 1927 89
 JENHALL, EVERT, Ingenjör, Vargön .............................................................. 1938 03
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Runhällan, ständig medlem .......................... 1941 64 
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem ...................................... 1943 64
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Katrineholm, ständig medlem ....................... 1947 64
* JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda ..................................... 1950 77
 JODLOVSKY, THOMAS, Vänersborg ............................................................ 1963 11
* JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem ........................ 1954 76
 JOELSSON, MAGNUS, Vänersborg ............................................................... 1962 13
 JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Glommen .................................................. 1941 98
 JOHANSSON, BENGT, Vargön ....................................................................... 1945 96
 JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm................................... 1937 97
 JOHANSSON, BENGT, Vänersborg ................................................................ 1937 96
 JOHANSSON, BERTIL, Vänersborg ............................................................... 1932 10
 JOHANSSON, BJÖRN, Hisings kärra ............................................................. 1963 93
* JOHANSSON, BO, Vargön, ständig medlem ................................................... 1959 76
 JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman, Vänersborg ........................................... 1939 96

www.vanersborgssonersgille.se



102

 JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem .................................. 1976 76
 JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ........................................ 1950 94
 JOHANSSON, CONNY, Vargön ...................................................................... 1930 12
 JOHANSSON, GERHARD, Officer, Vänersborg ............................................ 1970 80
* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ...................................... 1946 66
 JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg ............................................................ 1933 98
* JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg ........................... 1925 82
 JOHANSSON, HÅKAN, Vänersborg .............................................................. 1947 92
* JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vargön ................................................. 1928 65
 JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg ................................ 1937 92
* JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .................................................. 1937 76
 JOHANSSON, JOEL, Vänersborg ................................................................... 2003 05
** JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ....................................... 1927 53
* JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg .................................................. 1937 86
 JOHANSSON, KENNETH, Vänersborg .......................................................... 1951 07
 JOHANSSON, KJELL, Vänersborg ................................................................. 1936 05
 JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg ................................................... 1944 96
 JOHANSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .................................................. 1932 06
* JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ................................... 1934 86
 JOHANSSON, LARS, Landskrona .................................................................. 1942 08
 JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg ........................................................ 1936 96
 JOHANSSON, LARS-ERIK, Vänersborg ........................................................ 1930 99
* JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem ......................................... 1962 76
 JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ..................................................................... 1965 10
* JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinist, Trollhättan .................................. 1942 72
 JOHANSSON, LENNART, Vargön .................................................................. 1931 05
 JOHANSSON, MICHAEL, Vänersborg........................................................... 1963 09
 JOHANSSON, PETER, Museichef, Vänersborg, 1:e Ålderman........................ 1963 89
 JOHANSSON, PONTUS, Sjöing. Vänersborg, ständig medlem ..................... 1973 76
 JOHANSSON, RICKARD, Vänersborg ........................................................... 1973 06
 JOHANSSON, RALF, Officer, Skövde ............................................................ 1974 04
 JOHANSSON, ROY, Projektledare, Vänersborg ............................................. 1943 97
* JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ....................................... 1944 76
 JOHANSSON, RUNE, Vänersborg .................................................................. 1938 07
 JOHANSSON, STEN, Vänersborg ................................................................... 1939 04
 JOHANSSON, STIG-ARNE, Vargön ............................................................... 1921 03
 JOHANSSON, STURE, Vänersborg ................................................................ 1937 99
 JOHANSSON, SUNE, Arkitekt, Brottby ......................................................... 1943 02
 JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ........................................... 1926 89
 JOHANSSON, SVEN-ERIK, Vänersborg ........................................................ 1926 09
 JOHANSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ....................................................... 1950 99
 JOHANSSON, SVEN-ÅKE, Vänersborg ......................................................... 1943 11
 JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg ................................................ 1940 98
 JOHANSSON, TAGE INGVAR, Fotograf, Stenungsund................................. 1932 01
* JOHANSSON, THOMAS, Vänersborg ............................................................ 1957  76
 JOHANSSON, THOMAS, Vänersborg, ........................................................... 1969 05
 JOHANSSON, TOMMY, Vänersborg .............................................................. 1952 99
 JOHANSSON, TORE, Vänersborg .................................................................. 1951 09

www.vanersborgssonersgille.se



103

 JOHANSSON, ULF, PEDER, Skådespelare,Vänersborg ................................. 1957 12
 JOHANSSON, ÅKE, Vänersborg..................................................................... 1930 03
 JOHNSON, ULF, Vargön .................................................................................. 1962 98
 JONSSON, BERTIL, Vänersborg ..................................................................... 1934 88
 JONSSON, INGE, Vänersborg ......................................................................... 1938 08
 JONSSON, KARL-GUNNAR, Vänersborg ..................................................... 1947 09
 JONSSON, LARS, Produktdesigner, Fengersfors ............................................ 1960 07
 JONSSON, LEIF, Personalchef, Luxenburg ..................................................... 1952 96
 JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg ............................................... 1964 98
 JOSEFSSON, KENT, Vänersborg .................................................................... 1945 12
 JOSEFSSON, LARS OLOF, Vänersborg ......................................................... 1939 00
 JOSEFSSON, STEFAN, Vänersborg ................................................................ 1971 04
 JOSTEN, HENRIK, Vänersborg....................................................................... 1968 10
* JÅTBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ...................................... 1931 76
 JÄRNEFORS, HANS, Sjuksköt. Vargön .......................................................... 1947 06
* JÄRPLER, LENNART, Vänersborg ................................................................. 1947 83
 JÄRPVIK, CURT, Enhetschef, Vänersborg ...................................................... 1946 95
 JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg ................................................................. 1968 88
 KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ..................................................... 1932 91
 KARLSSON, BENGT, Vänersnäs .................................................................... 1952 13
 CARLSON, BENNY, Gymnasielärare, Vänersborg ......................................... 1951 06
 KARLSSON, BENNY, Vänersborg .................................................................. 1947 09
* KARLSSON, BERNY, Nödinge ....................................................................... 1941 80
 CARLSSON, BERNT, F.d. Driftschef, Vänersborg ......................................... 1938 04
* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem ................. 1944 47
 KARLSSON, CONNY, Vänersborg ................................................................. 1964 12
 CARLSSON, DENNIS, Brålanda ..................................................................... 1948 08
 KARLSSON, EDUR, Stigtomta ....................................................................... 1932 97
 KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg ..................................................... 1932 96
 KARLSSON, GILBERT, Vänersborg ............................................................... 1938 10
 KARLSSON, GÖSTA, Vänersborg .................................................................. 1926 99
 KARLSSON, HANS, Vänersborg .................................................................... 1946 05
 CARLSSON, HÅKAN, Vänersborg ................................................................. 1949 04
 KARLSSON, JAN, Vänersborg ........................................................................ 1953 10
** CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem ..................... 1939 47
 KARLSSON, BERNDTSSON, KENT, Spanien .............................................. 1940 97
 KARLSSON, BO-GÖRAN, Vänersborg .......................................................... 1953 08
 KARLSSON, KENT, Kriminalkommissarie, Trollhättan ................................. 1944 01
 CARLSSON, KENT-MORGAN, Vargön ......................................................... 1959 96
* KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg ................................. 1958 82
 CARLSSON, CLAS, Vänersborg ..................................................................... 1944 09
 KARLSSON, LARS ALBERT, Ingenjör, Trollhättan....................................... 1936 03
 KARLSSON, LARS GUNNAR, Hisingsbacka ................................................ 1949 08
 CARLSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg ..................................................... 1942 10
 KARLSSON, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1952 98
* CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem ........................................ 1946 47
 KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön ........................................... 1955 93
 KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg ............................................. 1927 90

www.vanersborgssonersgille.se



104

www.vanersborgssonersgille.se

 KARLSSON, MAGNUS, Åkeriägare, Vänersborg .......................................... 1961 07
 KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ................ 1976  87
* KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg .................................... 1925 85
 KARLSSON, PETER, Vänersborg ................................................................... 1963 00
 KARLSSON, PETER, Vänersborg ................................................................... 1964 10
 KARLSSON, PETER, Kapten, Vänersborg ..................................................... 1970 12
 CARLSSON, ROGER, Vargön ......................................................................... 1943 96
* CARLSSON, STIG, Smögen ............................................................................ 1936 77
 CARLSSON, THOMAS, Målaremästare, Vänersborg ..................................... 1957 96
 KARLSSON, TOMAS, Vänersborg ................................................................. 1970 12
 KARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg ........................................................... 1942 96
 KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg......................... 1947 93
* KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors ......................... 1936 65
* KJELLSSON, DAN, Vänersborg ..................................................................... 1941 74
 KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg ................................................................. 1975 97
 KJELLSON, PATRIK, Tekniker, Vänersborg ................................................... 1971 07
* KJELLSSON, UNO, Direktör, Hälleviksstrand ............................................... 1944 74
 CLAESSON, ÅKE, Konsult, Vänersborg......................................................... 1944 10
 KNUTSSON, ANDERS, Vänersborg ............................................................... 1944 05
 KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg .......................................................... 1945 90
 KNUTSSON, FREDRIK, Vänersborg .............................................................. 1971 08
* KNUTSSON, LEIF, Arvika .............................................................................. 1934 64
 KNUTSSON, OVE, Nacka ............................................................................... 1934 06
 KORP, JAN-OLOF, Vargön .............................................................................. 1944 12
 KORP, OVE, Färgelanda .................................................................................. 1940 06
 KORITZ, PETER, Läkare, Vänersborg ............................................................ 1939 02
* KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Vänersborg ........................................... 1934 85
* KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg .......................................................... 1913 74
 KRISTENSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ....................................... 1932 99
 KYLÉN, SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1959 06
 KÄCK, LENNART, Ekonom, Vargön .............................................................. 1952 04
 KÄCK, MARCUS, Sjuksköterska, Göteborg ................................................... 1980 10
 KÄLLGÅRD, ÅKE, Ingenjör, Vänersborg ...................................................... 1939 08
* KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg .................................................... 1926 82
* KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga ................................................. 1957 85
 LAND, SVEN-OLOF Direktör, Malmö ........................................................... 1942 09
 LANDGREN, HENRIK, Vänersborg ............................................................... 1987 95 
* LARSSON, ALF, Göteborg .............................................................................. 1939 77
 LARSSON, ALVAR, Direktör, Vänersborg ...................................................... 1943 03
* LARSSON, ANDERS, Spånga, ständig medlem ............................................. 1963 63
 LARSSON, ANDERS, Vargön ......................................................................... 1969 08
 LARSSON, ANDERS, Åstorp .......................................................................... 1951 94
 LARSSON, ARNE, Ingenjör, Vänersborg ........................................................ 1943 95
 LARSSON, BO, Vänersborg ............................................................................ 1947 13
 LARSSON, BENNY, Brålanda ......................................................................... 1956 13
* LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg ...................................................... 1942 81
 LARSSON, BÖRJE, Fastighetsmäklare, Brålanda ........................................... 1959 09
 LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ...................................................... 1948 95



105

www.vanersborgssonersgille.se

 LARSSON, BJÖRN, Vänersborg ..................................................................... 1975 97
 LARSSON, CHRISTER, Samhällsbyggnadsschef, Vänersborg ...................... 1944 05
 LARSSON, DAVID, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1998 98
 LARSSON, ERIK, Njurunda ............................................................................ 1933 06
** LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem .................... 1936 55
* LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg ................................................ 1944 66
 LARSSON, HÅKAN, Vänersborg ................................................................... 1957 11
 LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg ................................................ 1955 96
 LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna ............................................. 1939 89
 LARSSON, JAN-OLOV, Åkeriägare, Vänersborg ........................................... 1946 03
 LARSSON, JOAKIM, Vänersborg ................................................................... 1996 13
* LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem ......................................... 1966 66
* LARSSON, LARS, Revisor, Hisings Backa ..................................................... 1943 68
 LARSSON, LEIF, Vänersborg .......................................................................... 1948 96
 LARSSON, LEIF, AV-chef, Vänersborg ........................................................... 1947 01
 LARSSON, LEIF, Vänersborg .......................................................................... 1962 10
 LARSSON, LEIF, Chief Steward, Vänersborg ................................................. 1968 13
 LARSSON, LENNART, Mellerud .................................................................... 1962 07
 LARSSON, LENNART, Vänersborg ................................................................ 1953 12
 LARSSON, MARTIN, Trafikinspektör, Vänersborg ........................................ 1961 05
 LARSSON, MIKAEL, Laboratoriechef, Vänersborg ....................................... 1959 04
 LARSSON, OLA, Verkstadschef, Frändefors .................................................. 1965 03
 LARSSON, PER ARNE, Vänersborg ............................................................... 1953 00
** LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen, ständig medlem ................. 1924 56
 LARSSON, ROLF, Trollhättan ......................................................................... 1955  12
** LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, hedersledamot,
 innehavare av Gillets medalj (1990) ................................................................. 1935 57
* LARSSON, SVEN, A, Butiksbiträde, Vänersborg ........................................... 1929 70
 LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ........................................... 1947 95
* LARSSON, YNGVE, Montör, Vargön ............................................................. 1927 77
* LARSSON, ÅKE, Vänersborg .......................................................................... 1944 77
 LAUDON, ANDERS, F.d. Skolläkare, Vänersborg ......................................... 1932 01
 LEJDSTRÖM, CARL-GUSTAF, Vänersborg .................................................. 1947 10
 LEJDSTRÖM, MICHAEL, Vänersborg ........................................................... 1968 10
 LEIJON, STEFAN, Marknadskoordinator, Vänersborg ................................... 1964 08
 LEVÁN, OLOF, Ingenjör, Trollhättan .............................................................. 1924 93
 LIDÉN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .............................................................. 1948 95
 LIDHOLM, KARL ERIK, Vänersborg ............................................................. 1954 12
 LIDHOLM, PETER, Vänersborg ..................................................................... 1960 04
 LILJEKVIST, KURT, Civilekonom, Vänersborg ............................................. 1946 11
* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg, bisittare i styrelsen ............................ 1948 54
 LIND, JESPER, Vänersborg ............................................................................. 1975 83
* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum ................................................................. 1944 50
* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Upplands Väsby ................................. 1938 66
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ................................ 1949 66
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Vallda .................................................. 1944 65
* LINDBERG, JAN, INGE, Ingenjör, Smedjebacken ......................................... 1954 83
 LINDBERG, JOAKIM, Vargön ........................................................................ 1979 88



106

 LINDSTRÖM, ANDERS, Vänersborg ............................................................. 1949 13
* LINDÉN, LARS, Civilingenjör, Vargön, ständig medlem ............................... 1954 75
 LINDQVIST, LARSERIK, f.d. Kommunaldirektör, Partille ............................ 1925 01 
 LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg .................................................... 1940 94
 LINDSTEDT, SVANTE, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 LINDVALL, PER, Vänersborg ......................................................................... 1946 06
 LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig, Vänersborg ............................. 1948 97
 LINNARSSON, LENNART, Vänersborg ......................................................... 1952 98
** LISS, PER-ARNE, Brålanda ............................................................................ 1940 61
 LIVÉN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg ............................................. 1931 96
 LJUNG, INGEMAR, Vänersborg ..................................................................... 1966 94
 LJUNGGREN, LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors ................................... 1946 98
 LJUNGSTRÖMER, ANTON, Vänersborg ....................................................... 1989 01
 LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg .................................... 1951 95
 LOHEDEN, HÅKAN, Vänersborg ................................................................... 1962 13
 LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg ....................................................... 1925 95
 LOHEDEN, PER, Stockholm ........................................................................... 1959 13
 LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .................................................. 1942 93
 LUNDBERG, ANDERS, Vänersborg............................................................... 1977 05
 LUNDBERG, GUNNAR, Vägmästare, Vänersborg ........................................ 1955 02
 LUNDBERG, ROGER, Vänersborg ................................................................. 1945 05
 LUNDBERG, WIMAN, WILGOT, Vänersborg............................................... 2008 09
 LUNDBORG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .......................................... 1994 00
* LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen ...................................................... 1932 66
* LUNDBORG, ERIC, Köpman, Vänersborg,
 ständig medlem, Gillevärd ................................................................................ 1957 66
 LUNDBORG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ........................................... 1987 00
* LUNDBORG, JAN, Vänersborg....................................................................... 1952 73
 LUNDBORG, NIKLAS, Studerande, Vänersborg ........................................... 1989 00
** LUNDBORG, STEN, Köpman Vänersborg ..................................................... 1925 42
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ....................................... 1941 67
 LUNDGREN, STEN ÅKE, Bilhandlare, Frändefors ....................................... 1954 01
 LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ......................................... 1946 88
 LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg............................................... 1935 94
 LUNDH, STAFFAN, Zanzibar ......................................................................... 1965 12
** LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg,
 innehavare av Gillets medalj (1995) ................................................................. 1919 52
* LUNDIN, JAN, Vänersborg ............................................................................. 1936 69
* LUNDIN, PER, Köpman, Vänersborg .............................................................. 1953 55
 LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1946 93
 LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .................................. 1936 89
* LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ................................... 1926 64
 LUNNERYD, BJÖRN, fd. godsägare, Vargön ................................................. 1924 06
* LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan ............................................................... 1933 76
* LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ............................................................... 1940 80
 LÅNG, KURT, Regionchef, Vänersborg .......................................................... 1951 06
 LÅNG, OWE, VD, Vargön ............................................................................... 1963 97
* LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping ..................................................... 1953 85

www.vanersborgssonersgille.se



107

 LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg........................................... 1938 97
 LÖFGREN, JERKER, Läkare, Vänersborg ...................................................... 1943 02
 LÖNN, PER, Malmö ......................................................................................... 1977 08
 LÖVBERG, THORE, fd. chefsåklagare, Vänersborg ....................................... 1925 91
 MAGNUSSON, ANDERS, Vänersborg ........................................................... 1944 06
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ................................................................. 1943 72
* MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .......................................... 1940 65
 MAGNUSSON, PER, Bromma ........................................................................ 1965 07
 MAGNUSSON, S-O, Kyrkomusiker, Vänersborg ........................................... 1942 12
 MALM, GÖTE, Vänersborg ............................................................................. 1921 96
 MALM, RUNE, Vänersborg ............................................................................. 1956 07
 MALMBERG, NILS, Vänersborg .................................................................... 1990 00
 MALMBORG, JOHAN, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem .............. 1975 76
* MARKLUND, BERTIL, Docent, Vänersborg .................................................. 1945 80
 MATTSSON, OLLE, Vänersborg ..................................................................... 1945 10
 MELIN, KENT-OVE, Begravningsentr., Vänersborg ...................................... 1959 06
 MOLIN, ELVING, Vänersborg ........................................................................ 1942 08
 MOLLBERG, THOMAS, Tullinge .................................................................. 1949 06
* MOSSBERG, BERTIL, Uddevalla ................................................................... 1937 85
 MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg ................................................ 1931 90
 MUNKBO, LEIF, Dals Rostock ....................................................................... 1959 07
* MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Djursholm ......................................... 1951 87
 MÅRTENSSON, BERNT, Skövde ................................................................... 1958 95
 MÖRK, SVEN-OLOF, Vänersborg .................................................................. 1942 08
 NEJDMO, TOMMY, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1947 05
 NIDSJÖ, JAN-ERIC, Vänersborg..................................................................... 1935 99
 NIDSJÖ, KENNET, Konstruktör, Vänersborg ................................................. 1963 04
 NICKLASSON, THOMAS, Vargön ................................................................. 1958 13 
 NIKLASSON, LENNART, Vänersborg ........................................................... 1959 05
 NILSÉN, PER, Malmö ..................................................................................... 1967 07
 NILSSON, BERNT, Vänersborg ...................................................................... 1948 99
* NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra .................................................... 1944 83
 NILSSON, BO, Vänersborg .............................................................................. 1943 08
 NILSSON, HANS, Kinna ................................................................................. 1923 88
 NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ........................................... 1954 94
 NILSSON, LARS, Vänersborg ......................................................................... 1946 99
 NILSSON, MATS, Rektor, Vänersborg ............................................................ 1949 04  
 NILSSON, PATRIK, Vänersborg ...................................................................... 1968 10
* NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg .......................................... 1923 78
* NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .................................. 1925 80
 NILSSON, PER OLOF, Vänersborg ................................................................. 1961 03
 NILSSON, PETER, Wien ................................................................................. 1955 10
 NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ...................................................... 1971 97
 NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön .......................................................... 1926 89
 NILSSON, SÖREN, Vänersborg ...................................................................... 1938 98
 NILSSON, THOMAS, Vänersborg .................................................................. 1944 11
 NORBERG, KENNETH, Vänersborg .............................................................. 1949 09
 NORBERGER, JAN, Vänersborg..................................................................... 1947 12
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 NORDBERG, ANDERS, Åkare, Vänersborg................................................... 1951 10
* NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ...................................... 1937 81
 NORDMARK, STEFAN, Ekonomichef, Vänersborg ...................................... 1957 12
 NORDQUIST, HANS, Vänersborg .................................................................. 1925 95
=* NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda ................................................ 1930 77
 NORÉN, HANS, Vänersborg ........................................................................... 1966 11
 NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .......................................................... 1942 97
 NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ....................................... 1944 90
 NYLÉN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ....................................................... 1936 89
 NYSTRÖM, GUNNAR, Brandinspektör, Vänersborg ..................................... 1946 04
** NYSTRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .................................... 1928 58
 NYSTRÖM, ULF, Smältv. arbetare, Vänersborg ............................................. 1967 95
 NÄSLUND, ARNE, Vänersborg ...................................................................... 1945 13
 ODELIUS, CHRISTOFER, Vänersborg ........................................................... 1993 05
* ODELIUS, ERIK, Byggmästare, Vänersborg, ständig medlem ....................... 1934 79
* ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg, ständig medlem ................................... 1957 79
 ODHAMMAR, IVAN, Vänersborg .................................................................. 1932 06
 OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan ................................................................. 1938 99
 OLOFSSON, CLAS-GUNNAR, Skötare, Vänersborg..................................... 1952 11
 OLOVSSON, BENGT, Frändefors ................................................................... 1951 10
 OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg ..................................................... 1938 91
 OLSSON, ANDERS, Vänersborg ..................................................................... 1978 07
 OLSSON, BJÖRN, Vänersborg ........................................................................ 1939 04
 OLSSON, BOSSE, Institutionschef, Vänersborg ............................................. 1948 07
* OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ............................................... 1956 83
** OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ........................................................ 1929 48  
 OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg............................................................ 1933 89
 OLSSON, LARS-OLOV, Vänersborg .............................................................. 1949 05
* OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ................................................... 1928 78
* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .............................................. 1949 72
 OLSSON, ULF, Ombudsman, Vänersborg ....................................................... 1962 09
* OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg............................................................. 1945 83
 OLSSON, ÅKE, Bilmekaniker, Vänersborg ..................................................... 1933 04
 PAJUSI, ARWO, Antikvarie, Söderåkra ........................................................... 1965 99
* PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ............................................... 1930 82
* PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölunda ständig medlem ..................... 1933 76
* PATRIKSSON, ANDERS, Arkitekt, Vargön .................................................... 1960 85
* PATRIKSSON, HENRIK, Driftingenjör, Vänersborg ...................................... 1965 85
 PATRIKSSON, HÅKAN, Företagskonsult, Vänersborg .................................. 1946 94
* PATRIKSSON, MAGNUS, Rådman, Timmersdala ......................................... 1965 85
* PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .................................................. 1937 65
 PAULSSON, JONAS, Vänersborg ................................................................... 1977 09
 PAULSSON, MATTIAS, Snickare, Vänersborg .............................................. 1975 10
 PAULSSON, ÅKE, Skara ................................................................................. 1946 97
 PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .................................................. 1957 88
 PERSSON, HANS OLOF, Vänersborg............................................................. 1974 90
 PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ....................................... 1948 95
 PERSSON, KENNET, VD, Vänersborg ........................................................... 1962 08
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 PERSSON, KENNETH, Vänersborg ................................................................ 1946 10  
 PERSSON, MAGNUS, VD, Vänersborg ......................................................... 1967 05
 PERSSON, STIG, Direktör, Vänersborg .......................................................... 1949 04
* PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ............................................................. 1925 77
 PERSSON, ÅKE, Vänersborg .......................................................................... 1933 08
* PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ............................ 1943 71
 PETERSON, ERNST, Fil. mag, Vänersborg .................................................... 1931 98
 PETERSON, KARL-AXEL, Västra Frölunda .................................................. 1940 95
 PETERSSON, KARL-ERIK, Bälinge .............................................................. 1935 04
* PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg ...................................................... 1923 77
 PETTERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg ............................................. 1962 92   
 PETTERSSON, BENNY, Vänersborg .............................................................. 1957 12
 PETTERSSON, INGEMAR, Kungshamn ........................................................ 1950 99
 PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ......................................................... 1941 94
 PETTERSSON, TOMMY, Grästorp ................................................................. 1957 96
 POLHEM, BO, Vänersborg .............................................................................. 1950 09
 PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg, ledamot beredningsnämnden ................. 1971 94
 PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ................................................................... 1947 94
** PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem,
 innehavare av Gillets medalj (1980) ................................................................. 1923 52
 QUENTZER, BERTIL, Lektor, Saltsjöbaden ................................................... 1935 98
 RAHM, BÖRJE, Vargön ................................................................................... 1947 13
* RAHM, GUNNAR, Apotekare, Göteborg ........................................................ 1929 66
 RAHM, JAN-OLOF, Vargön ............................................................................ 1946 12
 RAMM, TOMMY, Vänersborg, ........................................................................ 1948 09
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .................................. 1943 72
 RAPP, ALFRED, Sjukhemsdir., Vänersborg .................................................... 1943 03
 RAPP, CARL, Vänersborg ................................................................................ 1992 05
 RAPP, MARCUS, Vänersborg .......................................................................... 1994 05
 RAPP, PATRIK, Vänersborg ............................................................................. 1962 00
 RAPP, URBAN, Vänersborg............................................................................. 1968 05
 REIMERS, GÖSTA, Göteborg ......................................................................... 1943 02
 ROHLIN, LENNART, Vänersborg ................................................................... 1946 11
 ROSENBERG, TORSTEN, Folkskollärare, Trollhättan .................................. 1934 04
 ROSENGREN, ANDERS, Vargön ................................................................... 1967 13
 ROSENGREN, BENGT, Avd. chef, Vänersborg .............................................. 1946 05
* ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg ....................................... 1938 71
* ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ........................................................... 1945 79
** ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt, Mellerud, ständig medlem ...................... 1940 58
 RUDSTRÖM, LARS, Samhällsplanerare, Vänersborg .................................... 1957 02
 RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg ............................................... 1931 99
 RUSSBERG, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1939 11
 RUSSBERG, MIKAEL, Civ. ingenjör, Vallentuna ........................................... 1969 04
 RYBERG, EVERT, Lagerchef, Perstorp ........................................................... 1940 90
 RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .......................................... 1932 90
 RYDING, SVEN, Vänersborg .......................................................................... 1940 04
 RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1952  99
* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .......................................... 1945 50
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 SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05
* SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
 SALONEN, ARVID, Tandläkare, Stockholm ................................................... 1980 87
 SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
 SALONEN, EMIL, Göteborg ........................................................................... 1977 87
* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, bisittare i styrelsen ................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Vänersborg .................................................................... 1987 89
* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ..................................................... 1933 76
 SANDÉN, BJÖRN, Vänersborg ....................................................................... 1932 09
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg .................... 1936 05
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1947 02
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet ...................................................... 1924 74
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 01
 SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg.......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ...................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
 SJÖSTRAND, OSKAR, Vänersborg ................................................................ 1973 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg......................................................... 1930 77
* SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖSTRÖM, STAFFAN, Adjunkt, Vänersborg ................................................ 1954 10
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Göteborg ....................................................... 1937 08
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Grebbestad ................................... 1945 99
 SKANTZE, LARS, Vänersborg ........................................................................ 1968 13
 SKOOGH, ANDREAS, aukt. redov. kons. i FAR, Karlstad ............................. 1979 95
 SKOOGH, EIVIND, Vänersborg ...................................................................... 1947 08
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2007) ........................................ 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Auktoriserad redovisningskonsult, Karlstad .............. 1952 95
** SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SKOOGH, MARCUS, Karlstad ....................................................................... 1983 95
** SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............................. 1927 62
 SOLVANG, KÅRE, Vargön .............................................................................. 1937 13
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKE, BENGT  OLOF, Sjuntorp ................................................................... 1946 03
 STAKEBERG, HÅKAN, Vänersborg ..............................................................  13
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ........................................................................ 1939 98
* STALFORS, TOMAS, Vänersborg................................................................... 1948 83
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
 STEINER, ERIK, Vänersborg .......................................................................... 1979 10
 STENSON, MORGAN, Uddevalla .................................................................. 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .................................................. 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
 STJÄRNERED, BERTIL, Vänersborg ............................................................. 1940 10
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 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STORM, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1962 11
 STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg...................................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .............................. 1946 01
 STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
 STRANNE, HENRIK, Vänersborg................................................................... 1964 97
* STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .............................................. 1921 75
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
* STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile .................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04 
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ............................................... 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
 STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ........................................................... 1934 84
 SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .............................................. 1931 91
 SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg ..................................................... 1956 98
 SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ................................ 1927 94
* SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg ................................................................. 1963 04
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ................................. 1938 79
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ........................................... 1924 84
* SVANBERG, HENRIK, Vänersborg, ledamot beredningsnämnden ................ 1966 84
* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad ............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................ 1958 05
 SVENN, JOACIM, Vänersborg ........................................................................ 1960 13
 SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .................................................... 1957 94
* SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ........................................... 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ........................................... 1924 93
 SVENSSON, CHRISTER, Vänersborg ............................................................ 1943 90
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................ 1951 08  
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ................................................ 1950 76
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1952 80
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ........................................ 1966 04
 SVENSSON, ÅKE, Vänersborg ....................................................................... 1948 12
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ..................................................................... 1950 05
 SÄVBLOM, DAG, Vänersborg ........................................................................ 1964 07
* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .......................................... 1955 92
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 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ....................................................................... 1951 04
* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Vänersborg ............................................................................... 1952 95
* TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
** THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (1990) ........................................ 1939 50
 THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ...................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil ......................................................................... 1952 01
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Brålanda ....................................... 1935 79
 THUNSTRÖM, SVEN, Marknadschef, Göteborg ........................................... 1938 01
 THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ....................................... 1960 10
=** TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ............................................... 1925 51
** TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg ............................................................. 1921 98
 TORNBERG, LARS, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2010)  ........ 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01  
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1942 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................ 1935 04
* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .............................................................. 1950 98
 ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Onsala............................................................ 1941 69
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .................................................. 1949 80
 WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
 WAGNERVIK, THOMAS, Miljöchef, Vänersborg .......................................... 1956 11
* WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ............................................ 1942 85
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
 WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg..................................................... 1964 92
* WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ....................................................... 1930 82
 WALLTIN, HÅKAN, Bid Manager, Vänersborg ............................................. 1968 01
 WALLTIN, STENÅKE, O, Redaktör, Vargön .................................................. 1937 90
 WADENBRANDT, ULF, Vänersborg .............................................................. 1968 12
 WANNERUD, LARS, Vänersborg ................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Vänersborg .......................................................................... 1966 04
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* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
 WEGRAEUS, BJÖRN, Lund ........................................................................... 1969 82
* WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund ..................................................... 1940 83
* WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg ................................................................ 1965 82
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Trollhättan ......................................................... 1960 73
 WENERKLANG, STEFAN, Vänersborg ......................................................... 1968 11
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .......................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
* WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö............................................................... 1966 80
 WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg .................................................................. 1937 05
 WERNER, CLAES, Maskinist, Vargön ............................................................ 1945 09
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Steninge ............................................................. 1952 77
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ................................................. 1944 84
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
 WESTERBERG, PETER, Vänersborg ............................................................. 1972 12
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg, 
 ledamot beredningsnämnden............................................................................. 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Nyköping ............................................................ 1943 13
 WIESLANDER, CLAES, Göteborg ................................................................. 1938 12
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ........................................................ 1928 53
 ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare  ... 1945 88
 ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ............................................................ 1943 01
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
 ÅBERG, DAN, Skara ....................................................................................... 1956 12
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
* ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................................................. 1930 75
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
 ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11
* ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ........... 1924 85
 ÖBERG, JOHANNES, Göteborg ..................................................................... 1992 11
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
 ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
 ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg .................................................. 1941 05
* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ....................................... 1920 74
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Styrelseberättelse 2012

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse, verksamhetsåret 2012, Gillets 107:e.

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 18 april i Lagergrenska 
Huset med ett åttiotal deltagare. Efter sedvanliga förhandlingar lämnades 
ordet till Professor Lars-Gunnar Andersson, uttolkare av det svenska 
språket i det populära radioprogrammet ”Språket”. Han berättade 
och reflekterade kring frågor som inkommit till programmet på sitt 
lättsamma, kunniga och humoristiska sätt. Ett trivsamt och uppskattat 
inslag.

Högtidsstämman den 2 november avhölls åter igen på Vänersborgs 
Teater i närvaro av ett 100-tal bröder. Innan den formella delen 
tog vid överlämnades ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor till 
Vänersborgs Rugbyklubb, representerad av Lars Mossberg. Ytterligare 
uppvaktningar vidtogs under mötet, då Gillets medalj utdelades till 
Lennart ”Skomakarn” Olsson. 

Karl Axel Sköldeborg var berättigad till tecknet för 50- årig 
medlemskap. Berättigade till tecken för 25-årig medlemskap var Stig 
Andersson, Johan Ekholm, Sture Furbo, Arne Mårtensson, Rolf Georg 
Sjöström och Svante Tengblad. Tecknen tilldelades de två gillebröder 
som hade möjlighet att närvara. 

Årskrönikan redovisades med sedvanlig bravur av Lars Salonen, 
med den blandning av skämt och allvar som traditionen fordrar. Till 
följd av ordinarie föredragshållares förhinder ställde vår eminente Peter 
Johansson upp och gav en strålande presentation av ett antal föremål ur 
museets samlingar. Inslagen möttes av starka applåder.

Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans Minnesfond 
anordnades den 7 november för tolfte gången i Vänersborgs kyrka.  
Stipendier om vardera 10 000 kronor gick till eleverna vid Musik-
högskolan Dávid Magda, orgel och Oskar Stenmark, trumpet. 
Medverkade med musik och sång gjorde även elever från Musikskolan.

Gillets årsskrift har utkommit med sin 81:a årgång. Dessutom har 
styrelsen beslutat medverka till att en bok, som belyser tillkomsten och 
utvecklingen av stadsdelen Blåsut, kan ges ut.

Sångsällskapet Sjung Sjung upphörde under våren 2012. Sångsällskapet 
har under åren utdelat stipendier till ungdomar. Ansvaret för utdelningen 
har överlämnats till Gillet tillsammans med sällskapets fondmedel. Vid 
utdelningen den 6 juni medverkade därför även förste åldermannen Peter 
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Johansson. Denne har vidare blivit innehavare av gravbreven för Halvord 
Lydell och Edvin Andersson, två av Gillets grundare, vilkas gravar Gillet 
framgent kommer att ansvara för.  Gillet har under året inköpt en år 
1767 tillverkad tekanna av tenn av den förste i Vänersborg verksamme 
tenngjutaren Nicolas Lake. Kannan är deponerad i Vänersborgs museum. 

Gillet är innehavare av en rik bildsamling. För att säkra denna för 
framtiden har medel avsatts för att scanna originalen och genomföra en 
säker arkivering i samråd med museet. I syfte att vårda den yttre miljön 
kring Gillets lokaler har avtal tecknats med Farmartjänst. I samråd med 
dem är avsikten att återskapa en gammal ”stadsinnergård”.  

Inför julen har Gillets  julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De 
ges till personer som särskilt bör tackas eller som behöver en särskild 
uppmuntran inför julen. 

Den 21 augusti genomfördes Gillemästerskapet i golf. 28 bröder 
deltog och segrare detta år blev Olle Forsell.

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. 
Styrelse, Beredningsnämnd, Veteranerna och tillsatta arbetsgrupper har 
dessutom samlats för att bereda olika frågor. 

Styrelsen har under året bestått av Peter Johansson,1:e ålderman, 
Joakim Bernling, 2:e ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, Christer 
Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Håkan Lind, 
Bisittare och Lars Salonen, Bisittare

Vänersborg i mars  2013

 
Peter Johansson   Joakim Bernling  Göran Hagborg       
  
Christer Zetterberg  Eric Lundborg  Håkan Lind  

Lars Salonen
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Årsbokslut 2012
Kostnader
Kostn årsskrift .............................78 811:-
Annonsintäkter ......................................../.  -35 000:-
Nettokostnad årsskrift .................43 811:-
Lokalkostnader ............................63 586:-
Telefon, porto ..............................11 535:-
Sammanträdeskostnader .............21 592:-
Uppvaktningar .............................14 406:-
Annonsering ..................................4 452:-
Bildsamling .................................23 075:-
Övriga kostnader ...........................8 717:-
Skatter ...........................................9 197:-
Årets överskott ............................22 388:-

Summa ......................................222 759:-

Balansräkning 2012 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro ................ 102 805:-
BankSjung Sjung ..................... 343 646:-
Fonder....................................... 857 027:-
Övriga fordringar ......................... 2 500:- 
Inventarier .................................. 75 000:-

 1 380 978:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ...........................23 781:-
Eget kapital Sjung Sjung ...........343 646:-
Eget kapital Fonder ...................624 460:-
Eget kapital Gillet .....................369 703:-
Årets överskott ........................... 22 388:-

 1 380 978:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 179 700:-
Ränteintäkter Fonder .................. 34 349:-
Övriga intäkter ............................. 8 710:-

Summa ..................................... 222 759:-
 ----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2012, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 14 mars 2013 

Kent Lång   Lennart Svensson
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2013
 Styrelse

JOHANSSON, PETER, Museichef, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat, 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
LIND, HÅKAN,  Jur.kand, Bisittare 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Ersättare 2008
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011

 Beredningsnämnd
GILLESKRIVAREN
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
BERG, LARS, Affärsutvecklingschef 
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör 
PRINS, EDDIE, Frisör
 Årsskriftnämnd
ANDRE ÅLDERMANNEN
LARSSON, STIG, Direktör
THERNQUIST, KJELL, Konsult
BERNLING, KARL, Postiljon 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, Museichef
HEDQVIST, PER, Byråassistent
 Granskningsmän
LÅNG, KENT, Bankdirektör
SVENSSON, LENNART, Intendent ,  
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson  1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg  1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Janson  1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-2010
Museichef Peter Johansson  2011-
Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste 
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar 
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932.

Genom att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya 
medlemmar genom att fylla i formuläret och sända det via e-post direkt 
till Gillet. 
Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: hagborg@
tele2.se eller genom ett telefonsamtal till Göran Hagborg 0521-17705 
eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Göran Hagborg, 
Öxneredsvägen 117 B, 462 61 Vänersborg.    
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Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Håkan Lind, Eric Lundborg, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Joakim Bernling, Peter Johansson, Göran Hagborg

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2013
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Contract AB

Stig Persson
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 71 12 25, Fax 71 12 36

Mobil 070-595 21 13

www.vanersborgssonersgille.se

SP

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –

Edsgatan 19 E,  Vänersborg.  Tel 0521-142 46
www.scooz.se
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Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

  

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37
• SAMGLAS

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229
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0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

VÄNERSBORG
REGIONHUVUDSTAD
I VÄSTRA GÖTALAND

Kungsgatan 7
Vänersborg

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02

Det Personliga Snälla Familjeföretaget                                           Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Optikerfamilj i 80 år

Leg. Optiker • Kontaktlinsbehörighet • Arbetsmedicinskbehörighet •Synergonom.

Sundsgatan 11 Vänersborg

Tel. 0521-10 000
Gropbrovägen 2 Vänersborg

Tel. 0521-140 35
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–En riktig bank
Edsgatan 11, Box 116, 462 34 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 16, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

   ur     guld     vänersborg••
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Upptäcktsresor i tid och rum –

Telefon:0521-600 62, 070-544 75 39
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

www.brandtbil.se

Din urmakare i Vänersborg
Butik och verkstad

0521-10762 • Sundsgatan 9c
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Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

SVARVARGATAN 4

VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

Sundsgatan 25 – Vänersborg

0521 - 128 00

Lundins
Sundsgatan 21, Vänersborg

Tel. 105 43
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Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

www.vanersborgssonersgille.se

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Edsgatan 23
Tel 0521-71 18 88

Restaurang

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151
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Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

A LA CARTE • PIZZA • BAR

Fastighetsförvaltning AB

Sundsgatan 12, Vänersborg
Tel. 0521-656 15

dO  elius

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

www.panta.nuSundsgatan 7 A • 462 33 Vänersborg
Mobil 0708-87 67 53 • Telefon 0521-615 12
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Trollhättan
Tel. 0520-494931

mobil 070-2974931

Tel. 0521-666 65
070-529 93 22

carlssons.maleri@spray.se

RISKHANTERING  
KRISLEDNING - SÄKERHET

STOCKHOLM - VÄNERSBORG - MALMÖ 
GÖEBORG - RIGA - KÖPENHAMN  

WARSZAWA - BASRA - DUBAI
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Återigen var vädergudarna goda och presenterade Onsjö golfbana i ett 
utmärkt skick när gillemästerskapet i golf 2013 avgjordes onsdagen 
den 14 augusti. 18 gillebröder var anmälda varav 17 kom till start. An-
talet tillresande från andra orter var tyvärr lågt. Det hindrade dock inte 
de tävlande att anstränga sig för att göra goda resultat. 

Tävlingen genomfördes i sedvanlig god anda och segrade gjorde 
Conny Ulldahl med 34 poäng.

Resultat:
1. Conny Ulldahl 34 poäng
2. Anders Knutsson 33
3. Torsten Rosenberg 33
4. Roger Lundberg 31
5. Bo Olsson 29
6. Lennart Johansson 29

Om Du spelar golf och inte tidigare har anmält Ditt intresse att deltaga 
gör så att Du skickar Din e-postadress till kjell.thernquist@telia.com, 
så kommer vi att höra av oss när det drar ihop sig till 2014 års gille-
mästerskap.

www.vanersborgssonersgille.se

GILLEMÄSTERSKAP I GOLF 2013



131

www.vanersborgssonersgille.se

Apropå 2013 års debatt i lokaltidningen om Plantagets framtida ut-
formning. Även 1849 förekom synpunkter på lämpligheten av vissa 
aktiviteter i Plantaget. Numera torde träden dock vara för höga för att 
kunna begagnas till kläd-och mattork.

Utdrag ur Tidning för Wenersborgs stad och län den 3 april 1849 

Plantaget 2013. Plantaget anlades på 1830/40-talet efter den stora stadsbranden den 
5 oktober 1834. Foto: Joakim Bernling

”Likaledes anse vi det olämpligt att som ofta skett, kläder och 
mattor uthänges i träden och på staketet till vädring och torkning, 
ävensom att vävar utläggas till blekning i Plantaget och kring kyr-
kan. Den närboende kunna därtill icke hava mera rättighet än av-
lägsnare boende, och vad skulle det väl icke bliva för en härlig syn 
mitt i den annars välbebyggda staden om alla dess invånare skulle 
begagna Plantaget och planen kring kyrkan till klädtorkning och 
blekning.”
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Nyrenoverade och tillbyggda Skräcklestugan invigdes 2013. 
Foto: Joakim Bernling

Huvudnässkolans A-hus färdigställt 1963 revs vid årsskiftet 2012/2013 
Foto: Karl Bernling
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Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2014
Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi
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Vänersborg – en vandring i 
verklighetens och drömmarnas stad

– en personlig betraktelse 
Av 

Marja Lemne

..Vår stad till ytan lik Paris, har ej dess karaktär.
Skön till form, men fjärran all storm,
revolution, soldaters tramp och hopars vilda gorm. 
..Lilla Paris, Lilla Paris,
Du ligger trygg och tindrande i sommarns friska bris…

Ur Fridas första bok av Birger Sjöberg, 1922

Det är snart sextio år sedan som jag som sexåring för första gången 
kom till Birger Sjöbergs Lilla Paris vid Vänerns allra sydligaste spets. 
Min far hade utnämnts till landshövding i det dåvarande Älvsborgs 
län. Som seden var på den tiden följde familjen snällt med. Mina rötter 
från Stockholm, Sollentuna och Årsta skulle nu omplanteras i ny väst-
götsk jord. Till hösten skulle skolan börja. Jag kom att tillbringa hela 
min tolvåriga skoltid här. Fyra år i Norra skolan (folkskolan), fyra år i 
realskolan inrymd i det gamla läroverket som revs när jag skulle börja 
gymnasiet. Det gamla gymnasiet från slutet av 1800-talet ersattes då av 
den nya Huvudnässkolan. En skola med byggnader som helt nyligen 
också de fallit offer för grävskoporna. Där tillbringade jag fyra år på 
gymnasiets latinlinje. Minnena är så här i efterhand övervägande av 
det goda slaget – men kanske inte av den lärdom de dåtida läroverks-
lektorerna förgäves försökte banka in i oss. Ja, det var på den tiden inte 
förbjudet med aga. Den kände jag sällan av, men talträngd redan då 
stiftade jag allt som oftast bekantskap med skolans korridorer sedan 
jag körts ut för ”prat” alternativt ”uppstudsighet”. Jag lämnade min 
hemstad efter studenten och vände norrut för högre studier i Stock-
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holm. Sedan den dagen har jag endast två gånger besökt staden, senast 
hösten 2011. Här ska jag beskriva tankar och syner jag hade när jag den 
gången vistades i staden en halv dag. Minnen om människor, byggna-
der och så mycket annat. 

Marja 9 år, kammad och uppklädd för den årliga fotograferingen och 
julkort till mor- och farföräldrar. Bilden är tagen i det som på den tiden 
hette Kungliga gästrummet och som ständigt stod klart att ta emot kungliga 
gäster. Under det kvartssekel min far var landshövding i Vänersborg, kom 
det dock aldrig några kungliga gäster.
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Residenset, torget och körlektioner 
Ankomsten den gången vid mitten av 50-talet var länsresidenset vid 
stora torgets västra sida. En pampig byggnad, ursprungligen ritad av 
slottsarkitekten Carl Hårleman, som stått inflyttningsklar redan 1754.

Torget lär en gång i tiden varit norra Europas största kullerstenstorg. 
Efter den stora branden i staden på 1830-talet byggdes residenset om 
och till och de brandskadade flygelbyggnaderna ersattes av nya. Hu-
set var för den inflyttande sexåringen enormt – halva huvudbyggnaden 
utgjorde på den tiden landshövdingefamiljens privatbostad. Åtskil-
liga hundra kvadratmeter och en port så stor och hög att jag när jag 
kom hem från skolan som ettaglutt fick hoppa och samtidigt försöka 
få in nyckeln i låset. På 50-talet var fasaden gulmålad, på 60-talet fann 
Byggnadsstyrelsens dåvarande slottsarkitekter att det nog vore mera 
tidstypiskt med en illrosa färg. Nu på 10-talet åter i Vänersborg fann 
jag att nu var det s.k. slottsgult som gällde än en gång. Själv minns 
jag nu att fasaden och ingången var starkt fasadbelyst – inte så kul när 
man följdes hem av någon ung gosse efter skoldansen – skuttet – i lä-
roverkets gympasal, när pappa vankade och väntade innanför de stora 
fönstren på döttrar på språng. 

Marja 8 år, med lillasyster Maikki 3 år, på väg upp för stora trappan till
representationsvåningen, en trappuppgång som ser likadan ut idag.
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Torget är och var stort. Enormt stort när man med andan i halsen skulle 
rusa till skolan försenad och det var ju så modernt med stilettklackar. 
Över torget, förbi kyrkan och sedan i på skolgården där också museet 
stod och står. En näst intill omöjlig ekvation – men det gick. Och för-
resten så hade jag de sista åren nyckel till skolan – ett privilegium för 
dem som en gång i veckan spelade psalmerna på kyrkorgeln vid de då 
obligatoriska kristna morgonbönerna. Den andra minnesbilden av tor-
get handlar om de otaliga körskolelektionerna när fickparkering dribb-
lades. Det handlade primärt om att lära sig dels parkera utan att köra 
över så många duvor, dels momentet start-i-backe i den höga Blåsut-
backen på Dalslandssidan av Dalbobron. Efter endast få körlektioner 
på landsväg fick jag till min fasa köra upp just på landsväg. Det hade 
jag ju sällan tränat på och i mitt huvud malde under uppkörningen den 
något sarkastiska kommentaren från min billärare Göran Ahlin efter en 
landsvägsövning – ”nåja, vi kom ju till slut faktiskt hem utan att hamna 
i diket”. 

Förr ämbetsmannastad men med industrier. Strafföreläggandet 
Staden för ett drygt halvsekel sedan var liten – tätorten hade ca 18 000 
invånare. Ämbetsmännen vid länsstyrelsen, tjänstemännen vid lands-
tinget och i staden satte sin tydliga prägel på Birger Sjöbergs Lilla Pa-
ris. Adjunkter och lektorer vid läroverket var på den tiden också de 
statstjänstemän. Likaså var läkarna många, här fanns inte bara länsla-
sarettet utan också två sjukhus för dem som hade problem av en mera 
själslig karaktär. Abrupt men på den tiden inte helt politiskt inkorrekt 
talade man om de två ”sinnessjukhusen” – Restad och Källshagen. 
Mentalsjukhusen är nu nedlagda och lasarettet har flyttats till grann-
staden Trollhättan. Men Vänersborg hade också sin skofabrik och sin 
televerkstad. Också de nu borta sedan länge. 

Verksamheter liksom människor föds för att sedan försvinna igen. 
Däremot finns vanligen många byggnader kvar om än med andra upp-
gifter. Apoteket vid torget är inte längre ett apotek, Vänersborgs spar-
bank omvandlades till Sparbanken Väst och försvann, men de pampiga 
stenhusen finns kvar. Runt torget finns en blandning av gamla stenhus 
och låga trähus. Och två styggelser från början av 60-talet då både EPA 
och Domus rev de gamla husen för att bygga sina typiska säljlador. Af-
färerna försvann, men de då nya husen finns kvar. Lite längre bort på 
Kungsgatan iakttar jag en annan förändring. Huset där Frimurarlogens 
restaurang låg, där vi satt och förtärde medan vi väntade på besked om 
vi klarat muntan och studenten finns kvar. Där brukade ibland också 
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Sven-Ingvars spela vid lördagsdansen. I dag har byggnaden blivit för-
samlingshem. Tvärs över gatan låg polisen – i dag ligger den inte där. 
En gång var jag där, haffad. Vi var ett gäng glada nykläckta studenter 
– och jag var en av dessa – som tog oss före att dekorera skolans väggar 
och Molin-statyn föreställande bältesspännarna framför museet. Det 
slutade i ett strafföreläggande för några av oss för förargelseväckande 
beteende. I själva verket var vi ju pionjärer för vad som i dag är vanligt 
och som kallas klotter. 

Mina föräldrar –Eivor och Mats –uppklädda för frackbjudning. 
Fotograferade i Lilla blå salongen. Det rummet är än i dag salong i 
Västra Götalandsregionens representationsvåning, men med andra 
möbler och tavlor.
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Jag fortsätter min vandring och gör en liten avstickare bort till den 
forna kommunala flickskolan. Jag minns inte så mycket av lärarinnorna 
där, eftersom jag gick i läroverket några kvarter därifrån. Däremot har 
jag tydliga minnen av skilda slag när det gäller just de av flickskolans 
elever som blev berömdheter av skilda slag. Vem känner inte till sång-
erskan Laila Westersund, den tidigare jordbruksministern Margareta 
Winberg (S) eller 1966 års Miss Universum eller som hon också hette 
Margareta Arvidsson. Jag står utanför den forna skolan och ser dem 
alla tre framför mig. Där ligger det gamla läroverket i lä – visserligen 
blev Sverker Gustavsson både statssekreterare (S) i Utbildningsdepar-
tementet och sedermera professor i statsvetenskap i Uppsala, Per Teng-
blad blev stor direktör i förlagsvärlden, min klasskamrat Elsa Hallbäck 
(f. Kjellberg) kulturchef i Värmland och själv disputerade jag till slut 
och blev universitetslektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. 
Men jämfört med gamla flickskolans töser ligger vi från läroverket allt 
i lä. 

Jag vänder tillbaka norrut och följer sedan Residensgatan från torget 
och mot parken vid Vänern och ser den byggnad som var min småskola 
vid Norra gatan. Fortfarande är gatan kantad av en allé av hagtornsträd. 
Det gamla skolhuset är väl renoverat, liksom för övrigt också residen-
set och kyrkan vid torget. Den kyrka där jag en gång konfirmerades. På 

Stora salongen, även idag relativt lik sig.
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vägen mot min gamla skola passerar jag det hus vid torgets ena hörn 
som en gång hyste den järnhandel där Birger Sjöberg varit anställd och 
som på min tid fortfarande var järnhandel. Nu har järnhandeln ersatts 
av en affär som säljer pizza. Men Birger Sjöberg övergav järnhandels-
karriären och sitt lilla Paris och drog till Helsingborg där han verkade 
som murvel och författare fram till sin tidiga död. 

Landshövdingens döttrar som kläder julgranen på 50-talet i det som då 
kallades biblioteket och som var privat möblerat. I dag är detta pampiga 
rum omvandlat till kök.
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Skräcklan, Frida och hundarna
Skräcklan var och är en helt fantastisk parkanläggning några kilometer 
längs Vänerns strand. Vänern en sjö nästintill havsstor eftersom himlen 
möter vattnet vid horisonten på en plats. I parken finns också statyn av 
Birger Sjöbergs egen Frida, hon i Fridas visor. I Skräcklan vandrade vi 
ungdomar med familjernas hundar under gymnasieåren timmavis. Ja 
hade promenaderna varit så långa som vi inbillade våra föräldrar, hade 
nog min älskade hund av blandrasen spexer (västgötaspets och boxer) 
aldrig orkat leva i alla sina 18 år. Nej promenaderna var korta och sen 
samlades många av oss ungdomar hemma hos museichefen Hallbäck, 
hans hustru och fyra söner. Ett hem som blev en fristad för oss många. 
En familj som också så lägligt bodde just vid Skräcklan. Ibland kom 
läroverkets rektor, fil.dr Sune Lundgren framilande mellan alla sina 
uppdrag. Han hade inte bara disputerat på Gustav II Adolf livläkare 
Salvius, han kombinerade rektorskapet med att samtidigt under några 
år vara folkpartistisk ordförande i stadens fullmäktige. En gladlynt po-
sitiv man som på ett oefterhärmligt och entusiastiskt sätt gång på gång 
under historielektionerna diskuterade sina två favoritämnen – histo-
risk källkritik och huruvida Karl XII blev skjuten av en norsk eller en 
svensk gärningsman. Bland de dåtida vanligen mycket seriösa lärarna, 
ja vi kallade dem ju i stället för utomordentligt trista och tråkiga, var 
han en ljusglimt. Han drog på camping på somrarna ner i Europa med 
familjen och tog flygcertifikat. Det var inte bara illvilja i öknamnet 
han fick – Kung Sune, en av huvudfigurerna i det mycket populära 
radioprogrammet Mosebacke Monarki. Kanske är det en ödets nyck 
att jag i dag är bosatt vid och sitter och skriver vid just Mosebacke torg 
i Stockholm.

Lilla Paris i framtiden och i mitt hjärta
Mina två återseenden med min hem- och skolstad blev sentimentala. I 
december 1992 kom jag dit och staden var då fortfarande residensstad 
där Boråssonen Bengt K. Å. Johansson var landshövding, efter att tidi-
gare bl.a. varit både en av Tages (Erlander) pojkar och civilminister i 
Ingvar Carlssons regering. Han skulle bli länets sista landshövding när 
Västra Götalandslän bildades fem år senare och Älvsborgs läns saga 
var all. Landshövdingar leder ofta utredningar så också BKÅJ, som 
han kallades i regeringens kansli. I hans utredning om nedläggningen 
av länsbostadsnämnderna hade jag suttit som sakkunnig och nu skulle 
arbetet avslutas med en middag på residenset med påföljande övernatt-
ning. Den gången sov jag åter i vad som hade varit mitt flickrum – en 
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märklig upplevelse att vakna och titta ut på samma gamla lindar. Ja, 
mången gång kan verkligheten överträffa fantasin. Men ett helgerån 
hade begåtts – kakelugnen var riven och borta. 

Nästa gång jag kom till Vänersborg hade det åter gått närmare 20 
år och residenset hade hunnit omvandlas till lokalkontor med repre-
sentationsvåning för Västra Götalandsregionen. Det var märkligt att 
tåga uppför trappen – som alls inte tycktes så stor längre – för att gå in 
och delta i avtackningen av den dåvarande regiondirektören. Jag måste 
tillstå att jag var rörd när jag gick därifrån och också glad. Jag gick en 
sista gång över torget på väg till järnvägsstationen. Jag såg framför mig 
bilden av den gamle vänersborgaren och riksdagsmannen i första kam-
maren som ofta gick över torget när han var hemma. Han hette Herbert 
Larsson, var socialdemokrat och när han lämnade riksdagen deklare-
rade han inte utan stolthet att han aldrig hade gjort ett inlägg i debatten 
i kammaren. Han hade i stället ägnat sig åt hårt arbete i utskotten. Som 
statsvetare med inriktning på svensk politik och förvaltning måste jag 
trots allt ha respekt för hans val. Förr hade inte alla politiker behov av 
att bli rikskändisar före personvalens tidevarv. 

Jag slutar tänka på den gamle riksdagsmannen som i folkmun bru-
kade kallas ”sir Herbert”. Jag hade nått järnvägsstationen och skulle 

Blå eller lilla salongen, innanför mottagningsrummet, i direkt anslutning till den andra 
stora stentrappan som leder upp till den andra våningen.
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Marja Lemne, f.d. universitetslektor på statvetenskapliga 
instutionen, Stockholms universitet.

ta tåget hem till Stockholm. Numera går tåget via Göteborg. Snabba 
förbindelser som inte fanns förr med den staden kan bli en del i fram-
tiden. Mer än en familj bygger hus i Lilla Paris. Med Stockholmsmått 
mätt ligger Vänersborg nära Göteborg, lika nära som det är mellan 
Stockholm och Uppsala. Mina återbesök har varit få, men i tankarna 
återvänder jag allt oftare till det som en gång också var mitt Lilla Paris.
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Olle Presto
Vänersborgs förste fotograf

Av 
Peter Johansson

Herr Daguerres spegelbilder når Vänersborg 
Vänersborgs fotografiska historia tog sin början den 6 september år 
1844 då en fotografisk bild, med solljusets och kemikaliers hjälp, fästes 
på en förslivrad kopparplatta. Platsen var på gården till Drottninggatan 
30 där fotografen tillfälligt hyrt in sig hos skolläraren och bokhandla-
ren Gustaf Gideon Norlin. Motivet var av allt att döma ett porträtt av 
någon person ur Vänersborgs borgerskap. Fotograf var Wilhelm Hei-
nemann från Stockholm. 

Vid tiden talades det dock inte om fotograf utan daguerreotypist ef-
ter tekniken daguerreotypi. Möjligheten att på detta sätt fästa en bild 
på den försilvrade kopparplattan hade under 1830-talet utarbetats av 
fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre och han kunde 1839 
presentera nyheten för världen. Patentet gjordes också fritt av franska 
staten varför tekniken snabbt spreds över världen. Till Sverige kom 
den året därpå, 1840, då Lars Jesper Benzelstjerna tog några vyer över 
Stockholm. 

 Efter ytterligare bara ett par år började daguerreotypister att turnera 
runt om i landet. Man slog sig ner i en stad under ett par veckor där 
man hyrde ett rum med tillgång till en passande plats i utomhusmiljö 
där bilderna kunde tas. Ordet fotografering förekom inte heller utan 
metoden omnämns omväxlande ”daguerreotypering”, ”daguerreotyp-
porträttering” eller bara ”porträttering”. Ibland kunde man säga att 
man lät ”daguerreotypera sig”. När det gäller den förste daguerreoty-
pist som besökte Vänersborg under några dagar 1844, Wilhelm Heine-
mann, benämnde han metoden som ”experimentering” vilket kan tyda 
på att själva tekniken var väl så fascinerande som bilden i sig. Inte säl-
lan gjorde daguerreotypisterna reklam genom att någon vecka före sin 
ankomst sända några daguerreotyper till den stad de ämnade besöka. 
Presumtiva kunder kunde då hänvisas till någon adress där en mindre 
utställning arrangerats. 
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Den marknad som de turnerande daguerreotypisterna sökte var 
framförallt städernas förmögnare borgerskap. Att ”daguerreotypisera 
sig” var ännu något mycket kostsamt och kundkretsen därför begrän-
sad. Tidigare var det främst adeln som kunde stoltsera med rader av 
familjeporträtt i salongerna men från början av 1800-talet hade den 
framväxande borgarklassen också behov av att framhålla sin status 
genom porträtt på familj och släkt. Behovet hade ofta tillgodosetts 
genom kringresande porträttmålare vilka hyrde tillfälliga ateljéer i 
landets städer. För att påskynda produktionen var porträtten inte säl-
lan förberedda med kropp och kläder så att endast ansiktet och några 
personliga detaljer behövde målas dit. Från 1840-talet fick alltså dessa 
konstnärer en allt svårare konkurrens av daguerreotypisterna. Konstnä-
rerna kunde å sin sida erbjuda större porträtt, avbildningar som kanske 
friserade verkligheten något och man erbjöd sig att renovera äldre por-
trätt genom att förse dem med modernare kläder eller måla dit någon 
nytillkommen ordensutmärkelse. Daguerreotypisterna å sin sida kunde 
erbjuda en exakt avbildning efter naturen och dessutom göra reproduk-
tioner av äldre släktporträtt. Dock saknade daguerreotyperna negativ 
så varje bild var i sig unik. 

Under de följande åren på 1840-50-talet gästades Vänersborg 
av ytterligare sex till sju daguerreotypister. Den veterligen siste var 
Waldemar de Renard som i slutet av september 1856 hyrde in sig i 
klädeshandlare Schermans hus i nordvästra hörnet av Drottning- och 
Kyrkogatan.

Daguerreotypins tid var nu i stort sett över. När Scherman nästa 
gång hyrde ut tillfällig ateljé, i oktober 1859, var det till Ludvig Mohn 
från Köpenhamn. Denne gör inte längre några daguerreotyper utan nu 
möter vi istället det nya ordet ”photographi-porträtter”. Tekniken hade 
genomgått revolutionerande förändringar, negativ kunde framställas 
vilket möjliggjorde stora serier kopior av samma bild och med detta 
kunde också kostnaden för en fotografiporträttering hållas förhållande-
vis låg. Fotografiet var från nu på väg att bli var mans egendom. Inte 
bara borgerskapet utan även dess drängar, pigor och arbetare kunde 
inom ett par årtionden stoltsera med sina egna familjeporträtt. Under 
sitt besök i Vänersborg erbjöd sig även fotograf Mohn att hålla utbild-
ning i fotokonsten för de som var intresserade. Det var just året för 
Mohns besök som vi också finner embryot till vad som skulle komma 
att bli Vänersborgs första fasta fotoateljé – Olle Prestos Fotograf-Ate-
lier.
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Olle Presto – familjehistoria 
Vänersborgs förste fotograf med fast ateljé i staden, Olle Presto, var 

av en gammal vänersborgsfamilj på mödernet. Han föddes som Olof 
August den 21 augusti 1835 men kom alltid att kallas just Olle. Barn-
domshemmet låg på Kyrkogatan 17 i en fastighet som då täckte det 
sydöstra hörnet av Kyrko- och Sundsgatan. Föräldrarna var musikkor-
pralen Olof Presto (ibland stavat Praesto) och dennes hustru Christina 
”Stina” Andersdotter. Olof Presto, född 1800, hade kommit till Vä-
nersborg från Värmland omkring 1820 för att ta tjänst som regements-
musiker vid Västgöta-Dals regemente vilket var förlagt till staden. En-
ligt uppgift skulle han anställts vid regementet redan 1818. Den första 
tiden hyrde Olof in sig hos bagare Lake vars hus låg vid Edsgatan 
där i dag Sparrebysten är placerad, i nuvarande Plantaget. Hos samma 
hyresvärd bodde då ytterligare två av Olof Prestos kollegor inom rege-
mentsmusiken.

Olof Presto kom att stadga sig i Vänersborg då han på Juldagen 1826 
gifte sig med Christina Andersdotter, dotter till den redan 1810 avlidne 
järndragaren Anders Hansson och dennes hustru Cajsa Olofsdotter. 
Christina hade två bröder som lämnat Vänersborg, Olof som blev or-
gelmästare i Askersund och Lars som tagit tjänst vid Kungl. Finska och 
Svenska Tullbevakningen i Stockholm. En syster, Maria Catharina, var 
gift med Vänersborgs gatuväktare Carl Carlsson. Det blev därför så att 
Olof flyttade in i Christinas barndomshem där de tog om hand hennes 
mor och hennes utvecklingsstörde äldre bror Petter. 

För Olof Prestos del kom han vid tiden för sitt äktenskap att av-
veckla sysslan som regementsmusiker för att omväxlande tituleras ma-
gasinsvaktmästare och sjukhusvaktmästare. Han och Catharina kom 
att få fyra barn; Maja Catharina 1827, Lars Victor 1832, Olof ”Olle” 
August 1835 och Carl Gustaf 1841. Av barnen kom endast Olle att bo 
kvar i födelsestaden då Maja Catharina och Lars flyttade till Göteborg 
och Carl Gustaf till Hjo för att senare bli garveriarbetare i Askersund. 

Efter svärmoderns, den 74 åriga Cajsa, död i november 1841 var det 
Olof Presto och hans hustru som kom att ta över fastigheten på Kyrko-
gatan 17. De hade då en längre tid skött den sjukliga Cajsa och några 
månader före sin död hade hon som ersättning för vården testamenterat 
de 120 Riksdaler hon ägde i brandstodsersättning efter hennes hus som 
nedbrunnit i stadsbranden 1834.



16

Olle Prestos mor Christina Andersdotter, född 1801 i Vänersborg som 
dotter till järndragaren Anders Hansson (1757-1810) och Cajsa Olofs-
dotter (1767-1841) på Kungsgatan 17. Christina avled i sitt födelsehem 
1884. Foto: Olle Presto 1860-tal.
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Olle Presto – telegrafkommissarie och fotograf 
Det hade endast förflutit ett knappt år efter den förödande stads-

branden i oktober 1834 då Olle Presto föddes följande augusti 1835. 
Staden låg då ännu till största delen i ruin med endast provisoriska 
baracker där innevånarna redde sig enkla boningar, handelsbodar och 
verkstäder. Många familjer bodde ännu inackorderade på landsbygden 
runt staden. Familjen Presto kom dock att återuppbygga hemmet på 
den nedbrunna tomten i sydöstra hörnet av Kyrko- och Sundsgatan. 
De tycks ha haft en förhållandevis god ekonomi och kan ha räknats 
till stadens medelklass. Av barnen var det just sonen Olle som kom att 
genomgå stadens högre skola, den så kallade Apologistskolan – läro-
verkets föregångare. Han skrevs in i skolan 1850 för fem år. Vid denna 
tid ägde skolan inte rätt att ge studentexamen varför Olle Presto till-
bringade höstterminen 1855 i Uppsala där han den 11 december kunde 
avlägga den eftertraktade examen.

Man skulle nu kunna tänka att den nybakade studenten skulle sökt 
lyckan på någon för honom ny ort i landet men han återvände till barn-
domsstaden där han i december 1857 antogs som elev vid Vänersborgs 
telegrafstation. Den första telegrafförbindelsen i Sverige hade öppnats 
1853 och redan året därpå fick Vänersborg en telegrafstation som in-
rymdes i mamsellerna Nauclérs hus på Vallgatan 16. När sedan Norge 
fick telegraf 1855 drogs linjen för all norsk utrikestelegrafi över Vä-
nersborg vilket innebar att vänersborgsstationen blev en av de största 
i landet. Det var alltså just i denna expansiva tid Olle Presto tog plats 
som telegrafelev. Telegrafens genombrott innebar en fullkomlig revo-
lution när det gällde nyhetsförmedling. På ett aldrig tidigare skådat sätt 
kunde man nu förmedla meddelande på kort tid världen över. Samma 
år som Presto började på vänersborgsstationen avgick från denna 2 982 
telegram medan 2 593 mottogs. Samtidigt förmedlade man 6 569 tele-
gram från och 7 096 telegram till Norge. Den 20 maj 1858 avancerade 
Olle Presto till extra ordinarie assistent och i maj året därpå kunde han 
titulera sig ordinarie assistent vid Vänersborgs telegrafstation.

Det var vid denna tid som Olle Presto vid sidan av yrket på tele-
grafstationen inledde sin karriär som fotograf. I de korta biografiska 
anteckningar han efterlämnat i ordenssällskapet Par Bricoles arkiv 
anger han 1859 som det år han blev fotograf men inget om hur detta 
intresse föddes. I de minnesord som skrevs i samband med hans bort-
gång många år senare angavs att han lärt fotokonsten i Tyskland. Detta 
kan naturligtvis äga sin riktighet. Tiden faller ju även samman med 
ovannämnde fotograf Mohns erbjudande om utbildning i fotokonsten 
då han gästade Vänersborg just 1859. 
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Telegrafassistenten och fotografen Olle Presto i sin ateljé 1866.
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Olle Presto var emellertid inte ensam utan det var två unga män som 
vid denna tid tillsammans började experimentera med fotografering, 
framkallning och kopiering av bilder i Vänersborg. Förutom Presto var 
det bokhållaren på länsstyrelsen, den 24-årige Frans Pettersson. Ge-
nom Petterssons arbetsplats kunde de två unga fotograferna få tillgång 
till fotolokal och laboratorium i landshövdingeresidensets källare. 

Den 5 april 1860 var en märkesdag i Vänersborgs fotografiska histo-
ria då Presto och Pettersson i stadens tidning kunde annonsera:

”Fotografi-Porträtter avtagas varje Torsdag, Lördag och Söndag, så-
väl i klart som mulet väder, då anmälan göres på Residenset. Frans 
Pettersson A O Presto.”

Frans Pettersson var son till den då avlidne urmakaren Sven Petters-
son och bodde kvar med sin mor Christina Gillberg i barndomshemmet 
på Edsgatan 22. Hit flyttade också Olle Presto 1861 då de båda öpp-
nade fotoateljé i Petterssons hem. Av någon anledning valde Petters-
son att lämna fotografbanan efter endast ett år för att i stället satsa på 
en karriär som bankkassör. Detta fick Olle Presto att flytta tillbaka till 
föräldrarna på Kyrkogatan där han från hösten 1862 kom att driva en 
egen fotoateljé. 

Egentligen var det först nu som Vänersborg fick sin första etablerade 
fasta fotoateljé vilken kom att erbjuda en omfattade produktion under 
en lång följd av år. Presto var dock inte fotograf på heltid utan kvarstod 
i sin anställning på telegrafstationen där han också periodvis, under 
kortare förordnanden, kom att förestå stationen. Som nämnts sam-
manföll Prestos fotografiska verksamhet med en utvecklad fototeknik 
vilken möjliggjorde en bildproduktion i större serier och till betydligt 
mer moderata priser än vad de äldre daguerreotypisterna tog.  Förut-
sättningen för den snabba och kostnadseffektiva fotograferingen var 
de så kallade visitkortsfotografierna. Metoden, som hade utvecklats av 
André Adolphe Eugène Disdéri i Frankrike, gick ut på att åtta bilder 
kunde exponeras på samma glasnegativ och man slapp de omständliga 
bytena av glasplåtar. Negativet kunde sedan kopieras varpå de positiva 
bilderna skars isär och monterades på styv pappskiva med måtten cirka 
6 x 9 centimeter. Visitkorten såldes ofta per dussin och blev snabbt 
mycket populära då vänner och bekanta bytte porträttbilder med varan-
dra. Manéret i bilderna blev också ofta enklare, mer avslappnat, nästan 
på gräns till vardagligt även om de togs i ateljé. Det var i kölvattnet av 
denna nya teknik som fotoateljéerna i Sverige öppnades i stort antal i 
alla städer, så också i Vänersborg. Etablerandet underlättades också av 
den näringsfrihetsreform som samtidigt infördes. Det är ingen över-
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Även en ateljébild kunde förmedla drag av vardagskänsla, om än arrang-
erad. Olle Presto sitter här bekvämt tillbakalutad i ateljén och läser sin 
tidning någon gång vid mitten av 1860-talet.
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drift att säga att Olle Presto förmodligen hade besök av merparten av 
Vänersborgs borgerskap i sin ateljé redan under de inledande åren på 
1860-talet. Snart kom han också att ta vyer över staden som han kunde 
sälja i ateljén. Dessa bilder var dock mer av en sidosyssla då det först 
var fram mot sekelskiftet 1900 som bilder av detta slag kunde ge in-
komst som underlag till de då allt populärare vykorten.

År 1870 flyttade Bernhardina Charlotta Ödman in hos Olle Presto 
och hans föräldrar. Hon var född i Vänersborg 1850 som dotter till 
repslagaren Julius Ödman och dennes hustru Christina. Om det var så 
att Olle och Charlotta redan då var ett par eller om hon flyttade dit som 
anställd är oklart men det hela ledde i varje fall till äktenskap 1874. 
Det intressanta är att Olle Presto då tituleras telegrafassistent medan 
det är Charlotta som bär titeln fotograf. Detta är i sig inte märkligt då 
det vid denna tid etablerade sig ett stort antal kvinnliga fotografer i 
landet. Yrket hade ingen äldre historia och sågs därför inte som ”köns-
bundet”. Det är därför troligt att Charlotta kan ha börjat som fotograf 
i ateljén där hon stod bakom en betydande del av de bilder som togs 
från 1870-talet. Olle Presto upprätthöll hela tiden sin tjänst på tele-
grafstationen och bar heller aldrig i officiella sammanhang titeln foto-
graf även om ateljén bar hans namn.

Olle Presto kom snart att få konkurrens av andra fotoateljéer i Vä-

Olle Presto tog även några vyer över sin hemstad. Här har han placerat sin kamera på 
södra jetén för att ta en vy över hamnkanalen med bland annat landshövdingeresiden-
set. Fotografiet är taget omkring 1875.
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Charlotta Ödman fotograferad nyårsafton 1874 då hon stod brud för Olle 
Presto. Foto: Olle Presto.
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nersborg men ingen av dessa visade sig bli särskilt långlivad. Liksom 
tidigare fortsatte också turnerande fotografer att besöka staden för kor-
tare tider. Den första fasta ateljén efter Prestos öppnades i oktober 1865 
av en kollega, telegrafassistenten Claes Edvard Kjellin, som hyrde lo-
kal av skomakare Edvard Carlsson på Edsgatan. Kjellin, som var född 
i Kumla 1834, hade kommit till Vänersborg från Uppsala 1864 för ar-
bete på telegrafstationen. Arbetet som fotograf drev han, precis som 
Presto, som en bisyssla till telegrafarbetet. Kjellin förestod inte ateljén 
i mer än fem år. I februari 1870 annonserade han ut den till försäljning 
och erbjöd en eventuell efterträdare utbildning i fotokonsten. Under 
endast ett år, 1868-69, drev Carl Olsson från Örgryte fotoateljé i hör-
net av Sunds- och Residensgatan och lika kort tid, 1875-76, förestod 
Carl Wilhelm Roijker Nya Fotografiska Ateliern i nordvästra hörnet 
av Residens- och Nygatan. När Roijker lämnat Vänersborg för fort-
satt fotografkarriär i Malmö drevs hans ateljé vidare till 1877 av Carl 
Sandels. Olle Presto var emellertid så etablerad i Vänersborg att hans 
verksamhet överlevde alla dessa konkurrenter och någon vänersbor-
gare ville karaktärisera honom som en ”skicklig och samvetsgrann” 
fotograf. Yrkesskickligheten bevisades även av utmärkelser vid ett par 
utställningar under 1870-talet. 

     
Skarpskytt, fullmäktigeledamot och skridskoåkare 

Under den aktuella perioden var Olle Presto också mycket engage-
rad inom Vänersborgs Skarpskyttekår där han innehade befattning som 
korpral och senare vice kompanichef. ”Venersborgs Frivilliga Skarp-
skyttecorps” hade bildats i december 1861 under ordförandeskap av 
generalmajoren Claes Samuel Sandels. Syftet var att samla medlem-
mar intresserade av skytte vilka ”vid behov kunna värna hem och fos-
terland”. Genom Sandels försorg kunde kåren låna ett antal äldre gevär 
från Västgöta-Dals regemente och de första vapenövningarna genom-
fördes i läroverkets gymnastiksal. De skarpa skjutövningarna företogs 
den första tiden på Nygårdsängen och på kårens egen skjutbana på 
Katrinedal vid Blåsut. Vid mitten av 1870-talet skaffade man en egen 
skjutpaviljong vid Dalbobron men efter klagomål från förbipasserande 
drogs paviljongen över isen till Holmängen vintern 1885. Samma år 
bytte man namn till Vänersborgs Skyttegille och 1893 gick man upp i 
Västgötadals Skytteförbund. Inom båda dessa organisationer satt Olle 
Presto i styrelserna under en lång följd av år och med största sannolik-
het var han bland de 50 män som med hjälp av två oxar drog skyttepa-
viljongen över isen under åskådande av nästan hela Vänersborg. 
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Olle Prestos förkärlek för friluftsliv, oavsett väder, var omvittnat. 
Just vintertid sågs han ofta på isen utanför staden där han tog långa 
skridskoturer, där han med sitt långa skägg enligt vissa gjorde ett gan-
ska originellt intryck. Sommartid sågs han lika ofta på sjön för att ägna 
sig åt simning.  

Olle Presto hade vunnit stort förtroende som skicklig yrkesman i 
Vänersborg och med detta som grund valdes han in som ledamot i Vä-
nersborgs Stadsfullmäktige 1885. Redan sedan ett par år tidigare satt 
Presto som suppleant i Byggnadsnämnden. Under sin tid i fullmäktige 
utmärkte sig inte Presto nämnvärt. Förutom posten i Byggnadsnämn-
den utsågs han till revisor för Drätselkammaren och några av stadens 
stiftelser och fonder. När han flyttade från Vänersborg 1888 kom detta 
att bli ett naturligt avslut på hans korta tid som förtroendevald. 

Presto lämnar Vänersborg 
Till mångas besvikelse meddelade Olle Presto 1888 att han ämnade 

flytta från Vänersborg. Han hade erbjudits tjänst som telegrafkommis-
sarie vid telegrafstationen i Lund efter den tidigare kommissarien Sjö-
ström som flyttat till Karlshamn. Presto fick kontrakt på en lägenhet 
hos en kapten Ekström och i augusti samma år gick flyttlasset med 
familjen och två tjänstepigor till Skåne. Det var med sorg som väners-
borgarna tog farväl av Olle Presto. Den 28 juni hade man arrangerat 
en stor avskedsfest på Tenggrenstorps utvärdshus. Man kunde berätta 
hur Presto ”har förvärvat sig tillgivenhet och aktning i högre grad än 
de flesta och han ha ock förtjänt att bliva högaktad och värderad ty red-
barare, ärligare och uppriktigare man än han torde man få söka efter”. 
Bankdirektör Lars Johan Versander höjde en skål och alla var ense om 
att ”vårt samhälle har icke råd att avvara en sådan verklig hedersman 
som telegrafkommissarie Presto”. Innan den stora festen avslutades 
fick Presto veta att om han ville återkomma till Vänersborg så skulle 
”man mottaga honom med öppna armar”. 

Nu blev tiden i Lund inte långvarig för redan året därpå, i september 
1889, gick flyttlasset till Karlstad där Presto fått tjänsten som telegraf-
kommissarie. Familjen Presto hyrde en lägenhet vid Västra Torggatan 
och hade tre pigor anställda i hushållet. Olle Presto etablerade sig i 
Karlstad och vann snart stor popularitet. När han avgick med pension i 
augusti 1894 var det dags för Karlstads borgerskap att anordna en av-
skedsfest – en fest som tycks ha påmint om den vilken sex år tidigare 
hållits i Vänersborg. Det var nu ett 30-tal personer ur handelsmannakå-
ren vilka bjudit in till supé i Stadsträdgården. Festen ”utgjorde ett bevis 
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på den allmänna sympati hr Presto under sin verksamhet här i staden 
tillvunnit sig hos dem som i främsta hand haft beröring med honom i 
hans egenskap av tjänsteman”. Man kunde vidare berätta hur Presto 
”genom sin orubbligt lugna välvilja, sitt ständiga tillmötesgående och 
sin osvikliga månhet om att göra alla lika rätt, förvärvat sig varm och 
hjärtlig erkänsla bland alla, med vilka han trätt i beröring”. 

Olle Presto återvänder 
När flyttlasset gick var det dags för familjen Presto att återvända till 

Vänersborg – en familj som förutom Olle och hustrun Charlotta bestod 
av sönerna Ole f. 1875, Sven f. 1878, Erik Ansgar f. 1880 och Gustaf f. 
1891 samt dottern Märta Mary Christina f. 1886. Makarna hade också 
sönerna Nils f. 1881 som avlidit året därpå samt Knut August f. 1883 
vilken endast blev tre år.

När Olle Presto flyttade tillbaka till Vänersborg var det till barn-
domshemmet på Kyrkogatan 17, en fastighet han hela tiden ägt. För-
äldrarna Olof och Christina hade avlidit 1881 respektive 1884. När det 
gällde fotoateljén drevs den dock vidare i samma hus men av ny ägare.

När Olle Presto flyttade från Vänersborg 1888 överläts ateljén till 
bröderna Karl och Alfred Vikner vilka öppnade K & A Vikners Fo-
toateljé. Bröderna Karl och Alfred var båda födda i Vänersborg på 
Nygatan 19, 1855 respektive 1859, som söner till flottkarlen och ar-
betaren Magnus Svensson och dennes hustru Karolina Karlsson. Nam-
net Vikner tog bröderna våren 1885, oklart varför. Familjerna Presto 
och Svensson var tidigt bekanta vilket framgår av att Olle Prestos mor 
Christina stod fadder till såväl Karl som Alfred. År 1892, samma år 
som han gifte sig, flyttade Alfred Vikner in i Prestos hus på Kyrkoga-
tan medan brodern Karl bodde kvar på Nygatan. Alfred avled redan 
1899 och Karl kom för några år att driva ateljén ensam med hjälp av 
kvinnliga fotografer och fotoassistenter. En av dessa, Anna Rylander, 
blev Karl Vikners hustru 1902, samma år som också han flyttade in i 
Prestos hus. 

När Olle Presto återvände 1894 var det till sin gamla adress men 
av allt att döma engagerade han sig inte mer i fotoateljén. Den kom 
att drivas vidare av familjen Vikner som vann ett flertal utmärkelser 
på utställningar i Stockholm, Malmö och Uddevalla under 1890-ta-
let. Efter brodern Alfreds död blev det Karl och Anna Vikner kom att 
väl förvalta Prestos arv som Vänersborgs ledande fotoateljé och mot 
sekelskiftet 1900 hade verkligen fotografiet blivit var mans egendom 
då folk ur alla samhällsklasser hade råd att gå till fotografen och låta 
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Olle Presto, som nu låtit skägget växa, tillsammans med hustrun Charlotta 
och sonen Ole i ateljén omkring 1877.
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Makarna Prestos äldste som Ole poserar för mor och far i ateljén om-
kring 1880.
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”plåta sig”. Vikner tog även ett stort antal vyer över Vänersborg och 
dess omgivningar, fotografier vilka inte sällan massproducerades som 
vykort. Ateljén drevs till in på 1920-talet i en tid då fototekniken gjort 
nya landvinningar och nu även kameran blivit så gott som allmän egen-
dom. 

Under Olle Prestos bortavaro hade hans lägenhet hyrts av fru Ma-
thilda Olsen. Mathilda var syster till den i staden välkände afrikaresan-
den Axel Eriksson som sedan 1860-talet drivit en omfattande handels-
verksamhet och zoologisk forskning i Sydvästafrika, dagens Namibia. 
Hos Mathilda bodde under de aktuella åren Axels barn Andrew, Sara 
och Axel Jr vilka var födda i Afrika men satts i skola i Vänersborg där 
de omhändertogs av fastern. Mathildas egen son Edvard bodde också 
i huset och arbetade en tid som assistent åt Vikner. Då familjen Presto 
återvände flyttade Mathilda med barnen till en fastighet på Edsgatan 
vilken Eriksson köpt för sina barn.

Under Olle Prestos sista år i Vänersborg levde han här som pen-

Kyrkogatan mot norr vid sekelskiftet 1900. Närmast till höger syns gaveln på Kyrko-
gatan 17, Olle Prestos hem där han också öppnade ateljé 1862. Skylten vittnar om att 
ateljén övertagits av fotograf Karl Vikner. Den vid tiden pensionerade Olle Presto står, 
med sitt grånande skägg, utanför ateljén. 
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sionär men var ännu flitigt engagerad i skytterörelsen. Han kom att 
återuppta den gamla vänkretsen och var även engagerad i ordenssäll-
skapet Par Bricole och i Vänersborgs Söners Gille. År 1901 hade han 
tillsammans med direkören Edvin Andersson och fabrikör Alexander 
Lindedal engagerat sig i frågan för anläggande av en lek- och idrotts-
plats vid Skräcklan. För ändamålet sökte de tre herrarna 2 500 kronor 
ur överskottet från Stadsfullmäktiges reservfond, en begäran som dock 
kom att avslås.

Den sista tiden i livet plågades Olle Presto av sjukdom men upp-
rätthöll ändå sitt goda humör. Han avled stilla måndagen 29 augusti 
1910, fyra dagar efter sin 75-årsdag. Den 4 september hölls begrav-
ning. Skyttegillets medlemmar med musikkår samlades i sorgehuset 
och ledsagade kistan med Prestos stoft till Kyrkogården Nr 2. En stor 
mängd människor hade slutit upp i begravningståget och som prestaver 
agerade stadskassör Ferdinand Hallberg, Vänersborgs Söners Gilles 
ordförande, samt fabrikör Alexander Lindedal.

I den minnesruna som tecknades efter Presto finner man många ord 
som påminner om de som framfördes vid de nämnda avskedsfesterna i 
Vänersborg och Karlstad. Allt tyder på att det inte bara var ord i stun-
den då han nämndes som ”en hedersman ut i fingerspetsarna” utan att 
Presto var en av de få personer som förmådde att finna aktning och 
respekt i mycket breda folklager, såväl som yrkesman, människa och 
vän. Trots ett mycket lugnt och vänligt sätt var dock Presto en person 
som reagerade på det han uppfattade som orätt och var då inte sen att 
påpeka vad han tyckte. En historia av detta slag som bevarats är då 
hans hem på 1880-talet fick kommunalt rinnande vatten. Vattnet var 
på den tiden kostnadsfritt, något Presto vägrade att acceptera. Han gav 
sig inte med mindre än att han fick betala 25 kronor till staden för sitt 
vatten då han menade att han innan vattenledningen drogs fått betala 
betydligt mer för att få vatten av sämre kvalitet hemkört.

Olle Prestos barn kom att lämna Vänersborg och göra karriärer på 
annan ort. Äldste sonen Ole valde den militära banan och blev kapten 
vid Hallands regemente. Under en kortare period var han även chef för 
Svensk Filmindustris biografer i Halmstad. Sven blev sjökapten och 
reservlöjtnant i flottan medan den yngste sonen Gustaf blev ingenjör 
och arbetade en tid ibland annat Sydamerika. Dottern Märta gifte sig 
med direktören för Marstrands Mekaniska verkstad Bertil Egnell och 
bosatte sig på Marstrand. Drygt tre år efter Olle avled hustrun Char-
lotta den 1 november 1913. 
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Vänersborgs kallbadhus
Av 

Joakim Bernling

Under 1800-talet fick badandet i sjöar och hav en renässans efter att 
under flera sekel ha ansetts hälsovådligt och stötande för sedligheten. 
Nu började badandets hälsobringande effekter betonas. Flera kallbad-
hus byggdes varav några finns kvar än idag, som till exempel Rib-
bergborgsbadet i Malmö samt Varbergs kallbadhus. Det förekommer 
idag, 2014, att man inom Vänersborgs kommun bland idéerna för att 
utveckla Vänersborgs centrum framför önskemål om att kommun och 
näringsliv gemensamt skulle kunna finansiera ett kallbadhus i skydd 
av vågbrytarna med en lång brygga från staden och ut till kallbadhuset.

I Vänersborg har det för allmänheten tidigare funnits  kallbadhus  
både i privat ägo och ägt av staden.  I slutet av 1800-talet uppförde 
grosshandlare Wernbom ett kallbadhus vid änden av norra dragvägen 

Flygfoto som visar kallbadhusets läge- se bildens vänstra nederkant.
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(ungefär platsen för Vänersborgs segelssällskaps klubbhus). Det Wern-
bomska kallbadhuset drev iväg då det lossnade från sina förtöjningar 
och kom inte att användas mer.  Istället uppkom genom finansiering 
utifrån tillfälle för Vänersborgs stad att låta uppföra ett kallbadhus. 
Sparbanken i Vänersborg beslöt den 4 september 1900 att från över-
skottet av Sparbankens reservfond anslå 5 000 kronor till Vänersborgs 
stad för uppförande av ett kallbadhus. Den 9 mars 1901 beslutade 
stadsfullmäktige att låta drätselkammaren (dåtidens kommunstyrelse) 
utreda frågan vidare om kostnaden för kallbadhusets uppförande och 
dess plats.

Efter utredning meddelade drätselkammaren i skrivelse den 9 fe-
bruari 1902 att bästa platsen för kallbadhuset skulle med hänsyn till 
bottnens beskaffenhet samt i fråga om skyddat läge vara ”platsen vid 
norra dragvägen, där träbron tager sin början” (ungefär platsen för Vä-
nersborgs segelsällskaps klubbhus på Sanden som då inte var utfylld). 
Drätselkammaren ansåg att donationen från Sparbanken i Vänersborg 
om 5 000 kronor endast skulle räcka till ett kallbadhus med en av-
delning. Drätselkammaren begärde att stadsfullmältige skulle fatta ett 
snabbt positivt beslut i frågan så att kallbadhuset kunde stå klart redan 
sommaren 1902.

Stadsfullmäktige beslöt emellertid den 22 februari 1902 att tills vi-

Änden av norra dragvägen i september 2014, platsen för grosshandlare Wernboms  
kallbadhus i slutet av 1800-talet och där det fanns planer att Vänersborgs stads kall-
badhus skulle ligga innan man fastnade för platsen nedanför Norra skolan. 
Foto: Joakim Bernling.
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Tidigt fotografi på kallbadhuset- vilket skulle kunna vara från invigningen den 3 juli 
1903. Observera att unionsflaggan är hissad. Unionen med Norge upplöstes 1905.

dare bordlägga frågan om kallbadhusets uppförande. Redan vid nästa 
möte med stadsfullmäktige den 26 mars 1902 var frågan dock uppe på 
nytt. Stadsfullmäktigeledamot Nils Englund, tillika förste provinsiallä-
kare, föreslog att kallbadhuset skulle placeras vid den nyligen anlagda 
folkskolan (numera Norra skolan vid Norra gatan) där man hade renare 
vatten och en billig byggnadsgrund. Stadsfullmäktige röstade dock nej 
till Englunds förslag och beslutade istället att drätselkammaren skulle 
inkomma med nytt förslag där direktiven var att det skulle uppföras 
ett kallbadhus med både kvinno och mansavdelning och att drätsel-
kammaren fick fria händer och således inte var ekonomiskt bundna av 
sparbankens donation om 5 000 kronor.

Även detta ett tidigt fotografi-möjligen från invigningen i juli 1903.
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Drätselkammaren utarbetade ett nytt förslag under våren 1902. 
Drätselkammaren ansåg att det skulle vara bekvämast och bäst om två 
eller flera kallbadhus kunde uppföras i stadens omedelbara närhet men 
då detta kunde förmodas innebära avsevärda ekonomiska kostnader för 
staden lät man till vidare nöja sig med att föreslå ett kallbadhus samt 
två för ”användande vid friluftsbad avsedda avklädningpaviljonger”. 
Den sedan tidigare av drätselkammaren föreslagna placeringen av kall-
badhuset vid norra dragvägen ansågs lämpligast.

Avklädningspaviljongerna, som ansågs vara en ”av sparsamhets-
skäl betingad nödfallsåtgärd, föreslogs placerade vid ”platser som 
redan nu pläga användas av dem, som förfriska sig med friluftsbad”, 
en ”å stranden vid Kyrkogatans förlängning” (nuvarande gräsmattan 
nedanför Skräcklestugan, Midsommarviken fram till 1939), och en 
”vid vik vid nordvästra hörnet av nya folkskolans inhägnade område” 
(nuvarande Badhusparken). Avklädningspaviljongerna samt däri lagda 
handdukar skulle få nyttjas mot en avgift. Den ena paviljongen skulle 
vara avsedd för män och den andra för kvinnor. Flytande skyddsskär-
mar skulle omgärda den kvinnliga avklädningspaviljongen.

På grund av Vänerns låga vattenstånd beslöt stadsfullmäktige den 7 
juni 1902 att ärendets avgörande ytterligare skulle få anstå. För frågans 
närmare utredning beslutade man tillsätta en särskild kommitté bestå-
ende av förste provinsialläkare Nils Englund, apotekare Unger samt 
grosshandlare Wernbom.

Flygfoto av kallbadhuset. Norra skolan i bakgrunden.
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Den 1 november 1902 hade kommittén arbetat fram ritningar och 
ett förslag. Ritningen har tyvärr inte påträffats. Kommittén hade un-
dersökt olika platser för kallbadhusets placering och kommit fram till 
att Skräcklan nedanför folkskolebyggnaden (nuvarande Norra skolan) 
utgjorde bästa platsen för anläggande av ett kallbadhus. Kommittén 
redovisade att man hade låtit sig ledas av nedanstående principer.

”Värdet av en kallbadinrättning består ej blott däri, att man där blir 
tillfälle att två sig ren och utsätta sig för endast vattnets svalkande in-
verkan; man vill tillgodogöra sig ytterligare några värdefulla faktorer, 
nämligen inverkan av luft, ljus och sol på huden, faktorer så värdefulla, 
att man, som känt,enkom för att tillgodogöra sig dem, inrättar särskil-
da anstalter, s. k. luftbad, ljusbad och solbad. I ett väl ordnat kallbad 
måste man söka, därest möjlighet därtill kan nås, förena alla dessa fak-
torer och tillgodogöra sig dem. Därtill kommer en annan icke oväsent-
lig synpunkt: den kroppsövning som simövningar erbjuda, vilken är en 
av de hälsosammaste som finnas, och som särskilt för ungdom stads-
bor och fabriksarbetare är av synnerlig stor betydelse. I ett kallbadhus 
så uppfört att bassängerna omslutas av badhytter, såsom fallet hittills 
varit härstädes och sådana förhållanden ofta frambringa dem i större 
städer, exempelvis Stockholm och Göteborg kunna icke alla de nämnda 

Kvinnoavdelningen cirka 1920.
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önskningarna fullt tillgodogöras. Solen utestängas ofta av badhytts-
byggnaden, likaså luftcirkulationen. Får folket välja, väljer det under 
sådan förhållanden ofta bad i det fria. Av dessa skäl avstyrka Kommi-
terade det genom Drätselkammaren inlämnade förslaget om, förutom 
tvenne smärre avklädningsbyggnader på Skräcklan, ett större badhus 
med kringbyggd bassäng invid segelleden vid den s. k. dragbron, var-
vid hänsyn jämväl tagits därtill att vattnet invid Dragbron därstädes är 
mera utsatt för föroreningar från kanalen och i densamme utmynnande 
ledningar, att botten är slammig och dyig, att konstgjorda bassänger 
där blivit nödvändiga och icke utan avsevärda kostnader kunna göras 
nog rymliga för att tillåta simövningar, samt att kostnaden för dessa tre 
kallbadinrättningar skulle ställa sig oskäligt höga.”

Kommittén tog hänsyn till ovan antydda förhållanden och ställde ett 
flertal fordringar på en kallbadsinrättning. För en placering vid nuva-
rande Norra skolan skrev kommittén i sitt utlåtande:
”Snett framför och nordväst om den nya folkskolebyggnaden emellan 
vågbrytarna finns:
1. Rent vatten;
2.  Området är så rymligt, att där lätt kan anordnas bad för män och 

kvinnor samtidigt;

Badande damer 1911.
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3. Botten av ren fin sand, långsamt sluttande, så att både simkunniga 
och icke simkunniga där kunna bada i öppen, naturlig bassäng;

4   Ingen trafik behöver där störa badande och passagen till badhuset 
är ej hindrad

5.  Företagna borrningar utanför stranden ifråga visar att säker pål-
ning kan utföras även nära stranden;

6. Den av berg bestående stranden lämnar säker grund för själva huset
7.  Byggnad, öppen mot väst-syd-väst tillåter middagssolen något och 

Eftermiddagssolen fullt fritt tillträde till plattform och avklädnings 
hytter

8. Från strandudden, omedelbart norr om den föreslagna platsen, går 
en tröskel av klippor ut mot yttre vågbrytaren, som i hög grad hej-
dar och bryter vågorna, vilkas kraft redan förut splittrats av över 
och undervattensskär därutanför. Genom att under vintertiden på 
isen utköra något hundratal lass sprängsten, som kan erhållas ome-
delbart därintill, kan här med lätthet och utan stora kostnader er-
hållas en mycket effektiv vågbrytare;

Annons i Elfsborgs läns annonsblad fredagen den 3 juli 1903.
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9. Området är stadens och kan disponeras utan inskränkning. Kom-
miterade hava tänkt sig badområdet avdelat med trenne parallella 
skärmar. Den mellersta av dessa, vilken skiljer de manliga och 
kvinnliga avdelningarna, görs cirka 2.5 meter hög, förses med en 
flytande brygga på hvardera sidan, och utdrages så långt områ-
det sträcker sig. De norra och södra skärmarne utdragas så långt, 
som kan anses nödvändigt för att hindra åskådare att från land se 
de badande förr, än dessa kunna skylas af tillräckligt djupt vatten. 
Skärmarne fästas vid stadiga pålar, och den ovan nämnda bergud-
den lämnar gott skydd mot vågornas åverkan på densamma. Skär-
marne göras flyttbara, så att de på hösten efter badtidens slut kunna 
intagas.

 Herr Wernbom ansåg sig böra framhålla sina betänkligheter för 
anordnandet av badinrättningen på här förordade plats, emedan 
den allt för mycket är utsatt för sjögång och hårt väder, ehuru under 
nuvarande vattenstånd och i lugnt väder densamma i vissa avseen-
den kan vara rätt lämplig.

Grosshandlare Wernboms betänkligheter skulle dessvärre med tiden 
besannas.

Den 29 november 1902 beslutade stadsfullmäktige att uppföra kall-

Badande damer 1911.
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Kvinnoavdelningen cirka 1920.

badhuset och uppdrog åt kommittén tillsammans med stadsingenjören 
att genom anlitande av entreprenör uppföra kallbadhuset och med rätt 
för kommittén att under arbetets gång göra nödvändiga förändringar.

Enligt planerna skulle kallbadhuset vara färdigt för öppnande för 
allmänheten före midsommar 1903 men kraftiga vindar medförde 
skador på bassängernas skyddskärmar vilket fördröjde färdigställan-
det. Tidningen Elfsborgs läns annonsblads (Ela) skribent förutspådde 
att skyddsskärmarna skulle bereda badhusstyrelsen många bekymmer 
och ständiga reparationsutgifter så snart nordlig, nordvästlig och ostlig 
vind rådde, en förutsägelse som dessvärre kom att besannas.

Inför kallbadhusets öppnande behövdes två personer anställas, en 
för kvinnoavdelningen och en för mansavdelningen. Badhusstyrelsen 
handplockade ”madam Lundgren” till mansavdelningen då hon under 
flera år haft sådan tjänst i det gamla Wernbomska badhuset. Platsen 
till kvinnoavdelningen annonserades dock ut. Den 19 juni 1903 var 
följande annons införd i Ela:
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”Baderska
Plats finnes för lämpligt fruntimmer att under innevarande sommar 
sköta kvinnoavdelningen vid härvarande kallbadhus”

Tvätterskan Maria Linder antogs efter annonseringen till baderska 
för kvinnoavdelningen. Lönen som baderska uppgick till 30 kronor per 
månad. Kostnaden för kallbadhuset kom slutligen att hamna på 7 740 
kronor och 86 öre varav Sparbanken i Vänersborg kom att svara för      
7 000 kronor sedan sparbanken utsträckt sin donation med ytterligare  
2 000 kronor. Genom frivilliga bidrag och anslag från kyrkorådet kun-
de udden invid badhuset planteras med pilträd och stranden mot sjön i 
norr förses med strandskoning. Badhusparken hade uppstått

Fredagen den 3 juli 1903 invigdes kallbadhuset under flaggning 
och tal av den för ändamålet inrättade kommunala badhusstyrelsens 
ordförande apotekare Unger, som uttalade den förhoppning samhället 
skulle bli belåtet med den nya badanstalten samt få nytta och nöje av 
densamma. Till byggnadskommittén och dess tekniska biträde stads-
ingenjören Engelbrecht som lett arbetet, riktades ett särskilt tack ”för 

 Kallbadhuset från Vänerns is,  1910-tal.
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den präktiga och prydliga badanstalt som nu stod färdig att i sin våta, 
svala, renande och stärkande famn mottaga varma, svettiga och hur-
tiga vänersborgare.”

Lördagen den 4 juli 1903 kl. 10 öppnades kallbadhuset för allmän-
heten. Badhuset hölls dagligen öppet under sommarmånaderna mellan 
8.00-20.00.

Våren och försommaren 1910 var vattenståndet i Vänern ovanligt 
högt. Detta förhållande i kombination med stormar förorsakade bety-
dande skador på kallbadhuset. Reparationskostnaderna för att nödtorf-
tigt iståndsätta kallbadhuset uppgick till 1 688 kronor.

År 1913 konstaterade badhusstyrelsen belåtet att Badhusparken 
hade blivit en av stadens vackraste platser som besöktes mycket livligt 
av stadens egna innevånare liksom främlingar. Dock konstaterade bad-
husstyrelsen även att de något tätare planteringarna i parken ej sällan 
användes som ”lägerställen för mindre nyktra personers öldrickning, 
vilka lämna efter sig skärvor av sönderslagna buteljer och diverse an-
dra mindre prydliga spår och lämningar.”

Det höga vattenståndet vintern och våren 1920 medförde på nytt 
betydande skador på kallbadhuset med reparation som följd. År 1925 
medförde högt vattenstånd och inbrott omfattande skador på kallbad-
huset och dess skyddsmur med en kostnad om cirka 4 100 kronor som 
följd.

I juni 1937 diskuterade stadsfullmäktige att kallbadhuset skulle ri-
vas och ett nytt uppföras något norrut vid Badhusparken, Någon leda-
mot uttryckte tveksamhet till den nya föreslagna platsen eftersom det 
vid denna tid, 1937, rådde förbud för badande barn att stoja och väsnas 
under badningen då detta ansågs störa närligganden boenden. Ledamo-
ten uttryckte att om inte barnen får stoja och väsnas blir det nog ingen 
vidare trevnad med badningen och om förbudet skulle upprätthållas 
var det nog bäst att se sig om efter en bättre plats för nytt kallbadhus. 
Som bekant blev det aldrig något nytt kallbadhus. Den 17 augusti 1937 
hölls de sista simtävlingarna i Kallbadhuset. Även om Elas skribent 
skrev att det var goda tävlingar framhölls vikten av att Vänersborg sna-
rast fick frågan om badhus och simbana löst då ”då det provisorium 
som finns i kallbadhuset, och som med ytterligt stora svårigheter blir 
iordningställt gör ingen människa glad.”.

I februari 1938 anhöll drätselkammaren om rivning av kallbadhuset 
då det ansågs att byggnaden måste ombyggas helt om den fortfarande 
skulle kunna användas.

I februari/mars 1938 revs slutligen kallbadhuset.
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Joakim Bernling, andre ålderman i Gillet sedan 2011.

Badhusparken med platsen för det rivna kallbadhuset augusti 2014. Idag återstår av 
kallbadhuset endast stenskoningen och piren. Foto: Karl Bernling.

Källor: 
Stadsfullmäktiges protokoll för Vänersborgs stad.
Elfsborgs läns annonsblad.
Bilder från vår bygd, Vänersborgs fotoklubb.
Vänersborgs kommun. Näringslivskontoret PM 2014-04-20
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 Några episoder i Vänersborg 
vid tidpunkten för första världskrigets 

utbrott i augusti 1914
Av 

Joakim Bernling

Kring månadsskiftet juli/augusti 1914 utbröt första världskriget på 
den europeiska kontinenten. Det har i år, 2014, gått hundra år sedan 
krigsutbrottet. Vad hände i Vänersborg med koppling till krigsutbrottet 
denna dramatiska  månad för hundra år sedan?

Vid denna tidpunkt utgavs Elfsborgs läns annonsblad (Ela) i Väners-
borg  och Ela hade kommit att bli den enda och således ledande lokal-
tidningen för stadens innevånare. Genom Ela  kunde vänersborgarna i 
de utförliga artiklarna om kriget få en god inblick i krigsutvecklingen 
på kontinenten samt följa med i vad som hände i staden. Denna korta 
artikel avser belysa något av det som skrevs i Ela med anledning av 
krigsutbrottet  

Den 4 augusti hade Ela som huvudrubrik ”Europa i lågor”. Befolk-
ningen på landsbygden uppmanades att med största skyndsamhet bärga 
skörden då risken för utvidgad mobilisering med efterföljande brist på 
arbetskraft ansågs överhängande. De som kunde ombads hjälpa bön-
derna med skörden.

I Ela fredagen den 7 augusti beordrades de landstormspliktiga i Vä-
nersborg med omnejd i åldern 32-40 år att vara beredda att genast vid 
kallelse rycka ut för bevakning av landets kustlinje. Efterföljande dag, 
lördagen den 8 augusti, mobiliserades landstormsmännen i Väners-
borg genom att gula mobiliseringsorder uppsattes  här och var i staden.  
Männen skulle ofördröjligen samlas vid Dövstumskolan vid Edsvägen. 
Det dröjde inte länge förrän de inkallade kom till Dövstumskolan med 
ryggsäckar, kappsäckar och andra artiklar som behövdes för livet i fält. 
Vid Dövstumskolan var det liv och rörelse hela dagen eftersom kom-
paniet skulle vara klart för avmarsch vid 17-tiden. I ett av skolans rum 
skulle landstormsmännen visa upp sina inskrivningsböcker och upp-
tecknas. I ett annat rum följde sedan läkarbesiktning av de som inte var 



44

friska och i ett tredje rum fick de sina order. När detta var gjort fick de 
permission för att gå hem och skaffa sig kläder och mat för tre dagar. 
Vid klockan 16 var de tillbaka på Dövstumskolan och utrustades då 
med kappor, mössor och mausergevär. Mausergevären hade Läroverket 
fått släppa till i all hast eftersom inga gevär ännu hade levererats från 
försvarsmakten. Av de åttiotal män som inställt sig vid Dövstumskolan 
ansågs endast sextio män behövas. Enligt Ela´s skribent blev det strid 
om vilka som skulle hemförlovas eftersom ingen ville bli befriad från 
sin fosterländska plikt. Männen kunde tydligen enas sinsemellan och 
de sextio uttagna placerades i trakten av Vänersborg. Mycket folk hade 
samlats vid Dövstumskolan  för att själva kunna ta farväl av anhöriga 
och bevittna avmarschen. Att händelsen hade stor betydelse framhålls 
av att Ela hade ett fotografi av avmarschen i tidningen vilket var myck-
et sällsynt vid denna tid.

Ur Elfsborgs läns annonsblad, tisdagen den 11 augusti 1914.
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Allmänheten uppmanades att till landstormsmännen såsom tidsför-
driv ge dem böcker och cigarrer. Böckerna och cigarrerna kunde läm-
nas till förrådsförvaltningen vid Dövstumskolan. De landstormsmän 
som inte uttogs till tjänst uppmanades att öva sig i skjutning på skjut-
banan onsdagar samt lördagar.

 Till  förmån för behövande landstormsmän hölls en konsert i Vä-
nersborgs kyrka. Biljettpriset uppgick till 1 krona respektive 50 öre.

Vänersborgsavdelningen av Röda korsets kvinnoförening uppma-
nade stadens kvinnor att vara behjälpliga med gemensamt arbete för 
att färdigställa sjukvårdsartiklar. Uppmaningen hade tydligen stort ge-
nomslag och gott resultat medförde att styrelsen  några dagar senare 
nöjt kunde meddela att man på 2,5 dagar färdigställt 20 par lakan, 40 
örngott,10 dussin handdukar, 20 skjortor,10 par kalsonger 12 tröjor 
samt 340 förbandspaket av olika storlekar.  Materialet förvarades på 
länslasarettet i Vänersborg. 

Söndagen den 23 augusti hölls i alla kyrkor över hela landet med 
anledning av krigets utbrott bot-och bönegudstjänst, så även i Väners-
borgs kyrka. I en fullsatt kyrka förkunnade kyrkoherde Helander att 
bibeln inte enbart gav anvisning om vägen till frälsning för den en-
skilda människosjälen utan för hela folk. Hänvisande till att det enligt 
bibeln gick väl för Israels folk så länge de följde Guds vägar och hans 
bud medan det gick dem illa när de ej efterlevde Gud, uppmanade kyr-
koherde Helander församlingen att göra bot och bättring för att undgå 
israeliternas öde. De andliga fienderna var lika farliga som de världs-
liga. Kyrkoherde Helander framhöll särskilt hur osedligheten gripit 
omkring sig och under senare tid gjort landet sorgligt ryktbart genom 
högre procent oäkta barn än något annat land. Även dryckenskapen, 
njutningslystnaden, mammons dyrkan och kärlekslösheten framhölls 
som exempel på de andliga fienderna. Kyrkoherde Helander avslutade 
sin predikan med att nämna att det var lika viktigt att hålla vakt mot de 
inre fienderna som de yttre vid landets gränser. 

En annan person som var bekymrad över hur framför allt tidens ung-
dom roade sig var signaturen ”Allvar” som skrev nedanstående insän-
dare till tidningen (kursiv stil). Bakgrunden till insändaren var att det 
sedan några år tillbaka hade anordnats offentlig dans på Karlsbergs-
platsen i Blåsut.
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Är det fräckhet eller slöhet
Samtidigt med att mobiliseringsorder uppsättas för att kalla män i 

vapen till skydd för hem och fosterland uppklistras stora plakat, som 
bjuda ungdomen till dans och skämt både lördag och söndag. Under 
det att kyrkklockornas dystra klämtningar ljuda över staden, påmin-
nande om död och olyckor, repeteras dansmusiken för aftnarna i Dal-
bobergen.

Hemma sitta hustrur och barn, gråtande och hjärtängsliga över vad 
som kan komma: svält, nöd, man och far kallad bort och kanske han 
till slut måste ljuta sitt blod för fosterlandet, men på dansbanan roar 
sig och glammar ungdomen, förstörande hälsa och  krafter och slö-
sande bort pengar, som kanhända snart nog så väl skulle behövas till 
en smula bröd. 

Utanför våra kuster dåna kanonerna och stöna och jämra sig tu-
sentals lemlästade män, ackompanjerade av skrattsalvor , handklapp-
ningar och dansslammer i Dalbobergen. Under det på söndagen 
kyrkan fylldes av människor som, män och kvinnor, för att bedja den 
allsmäktige om skydd för folk, hem och fosterjord, sov ungdomen från 
lördagsnattens dans för att kunna vara med även på söndagsnatten.

Finns det då någon normal människa utan allvarstanke, utan an-
svarskänsla? Är det fräckhet eller slöhet?

Roligt skulle man tydligen inte få ha det enligt  signaturen ”Allvar”.

Insändare i Elfsborgs läns annonsblad fredagen den 14 augusti 1914.
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Joakim Bernling, andre ålderman i Gillet sedan 2011.

Källor: 
Artiklar och insändare i Elfsborgs läns annonsblad från augusti 1914.

Vänersborgs söners gilles årskrönika 1914 av Halvord Lydell. 

Bilder från vår byggd, Vänersborgs fotoklubb.

Karlsbergsplatsen på Blåsut där det i början av 1900-talet ordnades dans  och teater. 
Signaturen ”Allvar”  synes inte ha gillat vad som förekom här.
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(Insändt.) Om superiet vid våra järnvägsstationer.
För någon tid stod att läsa i Venersborgstidningen, att styrelsen för U. V. H. Järnväg 
beslutat afskaffa all utskänkning af öl vid Uddevalla station och inskränka utskänk-
ningen vid Venersborgs station till endast tågtiderna, och torde skäl finnas att utsträcka 
detta beslut äfven till Öxnereds station, efter hvad där mer än en gång visat sig vara af 
behofvet påkalladt. Senast i lördags afton syntes, under det samtliga tågen voro inne 
på stationen, en nästan redlöst öfverlastad mansperson utkomma från därvarande järn-
vägshotell. Under försök att behålla jämvikten, ramlade han mot glasverandan, utslog 
en glasruta där och tornade mot resande, hvilka voro på väg in till matsalen. Ett par af 
dessa, två utländska turister, uttalade helt högt sin harm öfver att blifva på detta sätt 
attackerade och öfver den alltid vidriga synen af en öfverlastad person. Den berusade 
mannen lärer ej varit resande å tåg, utan en i trakten boende person, hvilken långt före 
tågets ankomst ingått i tredje klassens matsal och, enl. åsyna personers utsago, där för-
tärt brännvin, dels enbart, dels i blandning med öl, ända tills han blef öfverlastad; redan 
vid ankomsten lärer han varit berusad. Karlen blef visserligen med snaraste bortledd 
från plattformen, men då vederbörande tyckas ej vilja eller kunna uppehålla ordningen 
å järnvägshotellet vid Öxnered, torde det kanske ej vara ur vägen om allmänna åklaga-
ren i orten ville hålla ett öga på hvad där förehafves, så att ej servering sker till redan 
berusade personer och så att de resande, hvilka måste passera Öxnered eller där under 
resa med Bergslagernas kurirtåg intaga sin aftonmåltid, ej blifva ofredade eller störda. 
Vårt land börjar allt mer och mer att blifva ett turistland och för att utlänningarne här 
skola trifvas, är det ett oeftergifligt vilkor, att våra järnvägsstationer och tågens kupéer 
blifva rensade från alla berusade personer. Litet hvar har nog en ledsam erfarenhet 
huru riskabelt det nu kan vara att resa på tredje klass å våra järnvägar, då man ej kan 
beräkna hvad ressällskap man får. Mycket behöfver man ej heller resa utomlands för 
att erfara huru Sverige där är kändt för att vara alla drinkares hemland. Hvarje vid en 
järnvägsstation uppträdande öfverlastad person stärker utlänningen, då han här reser, i 
denna tro och ådrager icke endast sig själf, utan hela värt folk skam och vanära. Alltså: 
bort med alla fulla personer från våra järnvägar! Men härtill fordras först och främst att 
ordningen strängt upprätthålles å järnvägshotellen, så att ingen där må tillåtas berusa 
sig. Observatör.

Ur Tidning för Wenersborgs stad och län 
den 19 december 1890

Det sedan länge nedlagda järnvägshotellet i Öxnered juni 2014. 
Foto: Karl Bernling.                                                                                                                                    



49

Onsjö golfklubb 40 år
Av 

Sverre Skauby

Hur det började
Det började med att några Vänersborgare, en del medlemmar i Troll-
hättans Golfklubb och andra golfentusiaster tyckte att staden behövde 
en golfbana för sin fortsatta utveckling.

Under tidigt 70-tal togs det fram förslag till bana vid Näverdraget. 
Dessutom undersöktes markområden norr om Vargön, Brätte, Grun-
nebo och vid Boteredssjön. Samtliga av dessa områden underkändes 
av olika skäl - ekonomiska, för små arealer och för många ägare att 
förhålla sig till. Efter en tur till Onsjöområdet var slutsatsen tveklöst att 
här skulle golfbanan ligga.

Den 4 december 1974 bildades Golfklubben Vänersborg – namnet 
på klubben ändrades efter något år till Onsjö Golfklubb.

Den interimsstyrelse som valdes 4 december 1974 hade följande 
sammansättning:

Bengt Noring, ordf., Lars Lund, sekr., Sune Arfvidsson, kassör och 

Gamla klubbhuset ”Baracken”. 
Foto: Karl-Erik Ohlsson/Mikael Larsson.
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övriga styrelseledamöter var Bengt Bunner, Tore Lövberg, Bertil Law-
son, Bertil Hedman och Kjell-Åke Zickerman.

Finanskommitté och bankkommitté bildades och förutom ovanstå-
ende styrelsemedlemmar ingick där Sten Sundin och Nils Gyrulf.
Vänersborgs Kommun förvärvade Onsjö Säteri 1975. Kommunen 
hade planer att arrendera ut området. Lantbruksnämnden kom fram till 
att marken var mindre lämplig som åkermark, avkastningen bedömdes 
som för dålig. Kommunen ville då ha området som grönområde men 
var till en början mycket tveksam till en golfbana.

Under åren 1975 – 1977 fördes förhandlingar med kommunen och 1 
juni tecknades kontrakt om tillträde till den mark klubben idag dispo-
nerar. Förhandlingarna fördes huvudsakligen av Bengt Noring som vid 
den tiden var Fritidsnämndens ordförande.

Golfbanearkitekten Nils Sköld hade hösten 1975 skissat på ett för-
slag till golfbana. Han insjuknade emellertid under vintern 1977 varför 
en banbyggnadskommitté tog över ansvaret att färdigställa banan.

Svalöfs Anläggnings AB fick i uppdrag att bygga banan och arbe-
tena påbörjades 18 juli 1977.

Den 18 november 1977 hölls klubbens första årsmöte och den första 
ordinarie styrelsen fick följande sammansättning:

Invigning av 18-håls bana 1988. I förgrunden ordförande Max Nilsson. T.v. i bakgrun-
den tv-legendaren Hagge Geigert. I mitten i bakgrunden Lennart Molander, ordfö-
rande i Svenska golfförbundet. Foto: Karl-Erik Ohlsson/Mikael Larsson.
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Bengt Noring, Sune Arfvidsson, Bengt Bunner, Leif Götblad, Chris-
ter Karphammar, Bertil Lawson, Tore Lövberg, Sten Sundin och Kjell-
Åke Zickerman.

De ursprungliga planerna för banan omfattade full utbyggnad till 18 
hål, men svårigheter med alltför riklig nederbörd och byggnadstillstånd 
för de 4 ”älvhålen” gjorde att utbyggnaden begränsades till 12 hål.

Efter en medlemsinsats på ca 7 000 arbetstimmar och trots regnig 
sommar kunde banan öppnas för spel den 20 augusti 1978. Lands-
hövding Gunnar von Sydow klippte det blågula bandet i närvaro av 
kommunalrådet tillika kommunstyrelseordföranden Georg Jonasson, 
fritidschefen Göran Eriksson och ca 200 entusiastiska medlemmar.

Klubbens första pro, Hans Krondahl, började sin verksamhet på ett 
tillfälligt övningsfält på Holmängen våren 1977 och vår greenkeeper 
Mats Andersson anställdes våren 1979.

Under vintersäsongerna åren närmast efter öppnandet uträttade 
många medlemmar ovärderliga arbeten i form av röjning, gallring, 
stenplockning, byggande av pumphus, golfshop och bagvagnskåp.

Medlemmar lade också ner stor arbetsinsats på värvning av nya 
medlemmar och annonsförsäljning. Det arrangerades regelkvällar, 
filmförevisningar, ”Onsjö-dagar” – bland annat med Sven Tumba vå-

Fem medlemmar som deltar i bygget av nya klubbhuset 1989/1990. 
Foto: Karl-Erik Ohlsson/Mikael Larsson.
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ren 1979 – och lotterier. Det är många medlemmar som har gjort en 
förnämlig arbetsinsats och det är många företag som stöttat klubben 
ekonomiskt. Onsjö GK är alla dessa stort tack skyldig.

1980 var vi ca 300 medlemmar och för banans fortsatta utveckling 
behövde vi flera medlemmar som kunde ge de ekonomiska förutsätt-
ningar för att driva och utveckla anläggningen. Vi spelade då på en 
12-hålsbana som hade öppnats för spel 20 augusti 1978.

De första åren dras banan mera eller mindre med få och till dels 
utslitna maskiner. Underhållet skedde då huvudsakligen med tång och 
ståltråd.

Invigning av nya klubbhuset 1990. Max Nilsson, ordförande. S Gunnar Peterson, 
kommunfullmäktiges ordförande. 
Foto: Karl-Erik Ohlsson/Mikael Larsson.
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Hur det fortsatte
1981
Vänersborgs kommun hjälper till med ett borgenslån för utbyggnad av  
älvhålen, 
Golfbanearkitekt Sune Linde hjälper till med utformningen av de fyra 
älvhålen.
Onsjöbladet – informationsblad för Onsjö Golfklubb Vänersborg – ut-
kommer med första numret.

1982
Efter förhandlingar med kommunen och länsstyrelsen får klubben dis-
pens för utbyggnad av älvhålen nära Göta Älv.

1984-85
Åtta utrangerade kontorsbaracker inköpes och monteras av medlem-
mar till fungerande klubbhus och shop.

1985
Älvhålen klara – medlemmarna har 16 hål att spela på.

1986
Arbeten med de resterande 2 skogshålen upphandlades och påbörjades. 
Det hängde samman med ökade antalet medlemmar och följaktligen 
bättre ekonomi. Det var plötsligt inne att spela golf. Medlemsantalet 
ökade till ca 700 och flera strömmade till.

1987
18-hålsbana var klar och 18 juli invigdes den av ordföranden i Svenska 
Golfförbundet Lennart Molander och kommunfullmäktiges ordförande 
S Gunnar Peterson. 

1988
Planläggningen av nytt klubbhus påbörjas. Från början var det tanken 
att ”Stenhuset” skulle kunna vara ett förnämligt klubbhus. Eftersom 
”Stenhuset” kommer att förklaras som byggnadsminne var klubbhus-
tanken tyvärr orealistisk. Det nya klubbhuset planläggs ligga i slutt-
ningen där Onsjö Säteris huvudbyggnad låg.

1989
Bygglov för klubbhus klart och upphandling och bygget startade.
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1990
Invigning av nya klubbhuset. Byggkostnaden slutade på ca 3,8 miljo-
ner kronor – mycket lågt tack vare stora insatser av många medlemmar. 
Medlemsantalet var då över 1 000.

1991
Den plötsliga och snabba ökningen av medlemsantalet hade även nega-
tiva konsekvenser. Banan var kraftigt nedsliten, maskinerna var i dåligt 
skick. Vid samrådsmöte med över 100 medlemmar var medlemmarnas 
klara besked till styrelsen: Banan måste förbättras! Den viktigaste åt-
gärden var då dränering och luftning på djupet och sanddressing av 
fairway.

1992
Maskinhallen klar och såväl personal som maskiner har flyttat in. Hal-
len innehåller maskinuppställningsplats, förråd, verkstad och personal-
rum. Tack vare en bra upphandling och ett jättearbete av banpersonalen 
har priset pressats till ett minimum.

1993
Golfshopen flyttar in i det gamla stallet som renoverats både in- och 
utvändigt.

1996
Det gamla ”Slakthuset” som under säteritiden var ett komplement till 
köksdelen i ”Stenhuset” ombyggs och inreds till kansli och samman-
trädesrum. Kommunen som äger huset renoverade det och klubben be-
kostade ändamålsenlig inredning.

1997
En korthålsbana byggs bredvid och ovanför övningsfältet. Den blir ti-
digt något av en succé.

En golfbana utvecklas hela tiden och speciellt de första 10 åren innan 
den har stabiliserats. Och den kräver hela tiden omvårdnad baserat på 
kunskaper och idogt arbete. Tack vare duktiga banarbetare som känner 
banan väl har vi idag en välskött och väl etablerad bana som Väners-
borg kan vara stolta över.

Tidigare Kultur- och fritidschefen i Vänersborg, Göran Ericson, ut-
tryckte det fördelaktiga för staden såhär:
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Sverre Skauby, född i Norge. Ingenjör inriktad på 
flygkonstruktion och miljösystem. På SAAB var 
han med och konstruerade J 35 Draken. Under 
åren på Flygmotor ansvarade han för utvecklingen 
av miljösystem. Sverre är aktiv i Munskänkarna i 
Vänersborg.

- 1975 bestämde sig politikerna i Vänersborg för att upplåta området 
vid Onsjö säteri för golfbanan och det har man anledning att vara tack-
sam för. Landskapet där var då ganska så igenväxt, men tack vare gol-
fen hålls det nu öppet och ljust. För marknadsföringen av Vänersborg 
är Onsjö golfbana mycket värdefull för kommunen, framhåller Göran 
Ericson vidare. Den väger tungt i vågskålen både då det handlar om att 
locka turister och att locka folk att bosätta sig i kommunen. Det finns 
till och med exempel i Sverige på att industrier väljer att etablera sig i 
närheten av golfbanor, som en följd av det stora intresset för sporten. 
En stor fördel är när idrottsföreningar kan klara sig själva och det gör 
verkligen golfarna i Onsjö Golfklubb. Folket, som finns i ledningen, 
vet hur man ska sköta och driva en sådan anläggning utan att ligga 
kommunen till last.

Det är en fantastisk förvandling som har genomförts på Onsjö Sä-
teris marker. Där finns en fin 18-hålsbana samt range, övningsgreener 
och korthålsbana. Klubben har klubbhus, kanslibyggnad och förnämlig 
maskinhall/verkstad.

Allt detta har åstadkommits inte enbart för att medlemstillström-
ningen har gett erforderliga ekonomiska förutsättningar. Det har åstad-
kommits i första hand genom stora ideella insatser, av medlemmar som 
har satsat stor del av sin fritid för att skapa hela denna mångmiljon-
anläggning. Det är en värdefull kulturhistoria som Onsjö Golfklubb 
Vänersborg har fått att vårda och det ger en extra dimension till varje 
golfrunda.
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Plantaget mot väster. Augusti 2013. 
Gallring av träden är planerad att äga rum hösten 2014.
Foto: Karl Bernling.

Huvudnässkolans aula. Mars 2014. Aulans vidare öde diskuteras inom kommunen, 
utvecklas/rivas?
Foto och bildbearbetning: Karl Bernling.

Förändring i stadsmiljön?
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Minnenas Tempel-
Minnesparken på Onsjö

Av 
Bengt O.T. Sjögren

Det sena 1700-talet var för Onsjö säteri en lika markant omdaningstid 
som det sena 1900-talet också skulle bli. Den drivande kraften i det 
första skedet var dåvarande ägaren, översten Wolrath Wilhelm Haij 
(1731-1803), som 1770 blev ägare till det gamla adelsgodset, tidigare 
ägt av ätterna Soop, Frölich och Leijonstolpe.

Redan som fjortonåring hade Wolrath Haij trätt i krigstjänst och va-
rit med om anläggandet av den väldiga fästningen Sveaborg utanför 
Helsingfors. Han avslutade sin militära bana med överstes grad 1782. 
Genom två fördelaktiga giften i familjerna Plomgren och sedan von 
Stockenström hade Haij uppenbarligen kunnat uppnå en förmögen-
hetsställning, som en fattig adlig officer annars inte kunnat tänka sig 
och det var rimligen dessa båda giften som 1770 gav Haij möjlighet 
att bli ägare till Onsjö. Under sina drygt trettio år på egendomen ut-

Onsjö säteris corps de logis fasad mot Göta älv och färjan Onsjö – Gäddebäck.
Lavering av Gustaf Silfverstråhle 1806. 
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vecklade han ett påtagligt nydaningsarbete. Han var därtill engagerad 
i byggandet av den nya slussleden förbi Trollhättan. Huvudbyggnaden 
på Onsjö nybyggdes i typisk 1700-talsstil och de båda sockenkyrkorna 
Naglum vid Göta älv och Vassända vid den allra innersta viken av Vä-
nern blev trots visst motstånd raserade och sammanbyggda på annan 
plats vid Båberg till vad som skulle kallas Gustaf Adolfs eller Vassän-
da-Naglums kyrka. Den som vill veta mera om hur Haij drev detta 
kyrkobygge hänvisas till den uppsats i ämnet som sedermera biskop 
Yngve Rudberg författade redan 1929.

Översten Wolrath Wilhelm Haij (1731-1803), skaparen av Minnenas tempel och Onsjö 
gravkapell. Målning av Carl Fredrich Brander. 
Foto Vänersborgs Söners Gilles arkiv samt Svenska Porträttarkivet 1922:2383.
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Den långa vägen mellan Onsjö och den nya sockenkyrkan kan ha 
varit en bidragande orsak till att Haij enligt tidens friare synsätt beslöt 
att anlägga en familjegrav på godset. Åren 1793-96 uppfördes i löv-
ängen det gravkor, som sedan skulle förbli familjens gravplats ända 
fram till 1970-talet, då sammanlagt 19 kistor och 2 askurnor fördes 
till Vassända-Naglums nya kyrkogård och gravsattes där. Det är något 
av historiens ironi att överste Haij med sin familj efter 175 år blivit 
tvångsbegraven invid den kyrka han åstadkom och att denna kyrka nu 
är tagen ur bruk och lagd i malpåse.

Carolina Plomgren (1743-1766), överste Wolrath Wilhelm Haijs första hustru. 
Oljemålning av Jakob Björck efter tidigare pastell.
Foto Vänersborgs Söners Gilles arkiv samt Svenska Porträttarkivet 1922:2376.
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På gravkorets västra inskriftstavla lät överste Haij hugga in sina 
meriter medan den högra tavlan skulle förbli utan text under alla år. 
Det finns också fler stenar på platsen som dock inte har samband med 
själva gravkoret. Vid korets norra sida kan man i dag se nio mindre ste-
nar med inskriptioner. Dessa var ursprungligen resta på åssluttningen 
något hundratal meter från gravkapellet i riktning mot Onsjö corps-de-
logi. Området där stenarna stod benämndes Minnenas tempel och ur-
sprungligen var stenarna något spridda inom området. I samband med 
att marken började betas på 1930-talet samlades stenarna i två rader 
och omgavs av en inhägnad i form av en järnkätting fäst på träpålar. I 
samband med anläggandet av Onsjö golfbana flyttades stenarna i Min-
nenas tempel till sin nuvarande plats invid gravkoret. Av allt att döma 
fanns ursprungligen flera stenar vilka i dag gått förlorade.

Vad Haij hade gjort var något som på 1700-talet var förhållandevis 
vanligt vid större herresäten – att uppresa minnesstenar som speglade 
släkt- och vänrelationer där personernas livsöden berättades i korta 
kraftfulla inskriptioner. Det var uttryck för en vänskapskult som gär-
na odlades av dåtida kulturpersonligheter som Carl Gustaf Tessin på 
Åkerö och många andra.

Den krets av vänner som överste Haij ville bevara minnet av och 
vara omgiven av i närheten av sitt sista vilorum kan sägas vara repre-
sentativ för den grupp av ofta nyadlade och framgångsrika företagare 

Stenarna från Minnenas tempel i sin nuvarande placering vid norrsidan av Onsjö 
gravkapell. Foto: Marianne Brattberg 2014.
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Minnesstenen över bruksidkaren Claes de Frietzcky från Säbylund, Närke. 
Foto: Marianne Brattberg 2014.
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som vid tiden var ledande i svenskt näringsliv. De hade gärna genom 
äktenskapliga förbindelser bildat ett nätverk när det gällde att utveckla 
landets ekonomi. Här kan nämnas bland andra bröderna Clas och Patrik 
Alströmer, båda söner till den kände industrimannen i Alingsås Jonas 
Alströmer. Bruksidkaren och oppositionspolitikern Claes de Frietzcky 
på Säbylund i Närke hade liksom Haij verkat för tillkomsten av den 
äldsta slussleden i Trollhättan och det samma gällde den förmögne 
John Jennings, som vi mest minns från Roslins kända familjetavla. Fa-
miljerna von Stockenström och Haij var slutligen lierade genom Wol-
rath Haijs andra äktenskap. En sten har ägnats åt riksrådet, greve Claes 
Ekeblad på Stola, Kålland. Före flyttningen till Onsjö hade Haij bott i 
Lidköpingstrakten, där de båda antagligen haft kontakter med varan-
dra. På Stola var det sedan riksrådets son, landshövding Claes Julius 
Ekeblad, som på 1790-talet började utforma den där ännu bevarade 
minnesparken genom att resa stenar över sin familj och vännen, arki-
tekten, Carl Hårleman. Till skillnad från Onsjö är parken på Stola ännu 
oförändrad och förmedlar ännu intrycket av 1790-tal.

För snart sextio år sedan besökte författaren Minnenas tempel på 
Onsjö, då stenarna ännu stod i rader om tre och tre inhägnade med den 
nämnda järnkättingen, för att uppteckna inskrifterna. Då dessa tidsty-
piska uttryck för 1700-talets vänskapskult veterligen aldrig publice-
rats, är detta orsaken till mina senkomna noteringar.

Den som mer än någon annan har dokumenterat Onsjö i sin forsk-
ning i en ännu otryckt inventeringsrapport är antikvarien Stellan Gra-
nat (1948-2004). Med tacksamhet har jag i minnet vandrat i denna väns 
fotspår.

Inskriptioner på stenarna i Minnenas Tempel  
Jacob Haij
Capitainen
och
Svärdsriddaren
JACOB HAY
Var En
Skickelig Krigsman
och en god
Landthushållare
Saknade Synen
I Många År
och dödde 1797
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Dess Broder
WOLRAT HAY
Reste Stenen

[Jacob Haij (1773-1797) kapten vid Skaraborgs regemente och yngre 
bror till Wolrath Haij.]

John Jennings 
Johan Jennings
Hofmarsk. Ridd. af N.O.
Född 1727 Död 1773
Bägge Den 15 Dec.
Gift 1753 med
HEDV. SOPH. Von Plomgren
Många och Långa resor
Gåfvo Ärfarenhet
Ärfarenhet Stadgad Insikt
Naturen Hade
Gifvit Värksamhet
Lyckan Förmåga
Hvad Annat
Än at Han
Såsom
Krigs- och Hofman
Landt- och Bergsman
Skulle Göra Sig
För Alle Utmärkt
Af Riket Förtjent
Hvad vore Sverige
Om hvar och En
Så Skötte Sina Pund
Liberty and Property

[John Jennings (1729-1773) bruksägare, järnexportör, intressent i ka-
nal- och slussbyggen. Svåger till Wolrath Haij i hans första gifte.]
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Clas Alströmer 
Clas Alströmer
Genom
Personlig Förtjenst
Friherre Cantzli Råd
Commend. af Wasa Ord.
Född 1736 Död 1794
Gift 1770 Med 
SARA CATHA: SAHLGREN
In- och Utrikes Resor
Förädlade honom
Hwarefter
han förädlade 
Medborgare och Fosterland
Dess så Wärksamma Själ
Bodde
I en Magtlös Kropp
Där den Nyttige
Aktas För Skör
Af Hans Wärde Gifvit
Medborgare
Du är tacksam
om Du Söker
At Likna

[Clas Alströmer (1736-1794) naturvetenskapsman, som svärson till 
Niclas Sahlgren ledare av familjeföretaget efter dennes död.]

Erik Stockenström 
Erik Stockenström
Gick Upp
Genom Egen Skicklighet
Från
Ofrelse Brukspatronson
Till
Riksråd
President i Lag Commissio
Grefwe
Commend. af Seraph. Orden
Satte
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Lagen i ljus
Bergen i Rörelse
Hushållningen i Flor
Upsteg
Till
Odödlighet
1789
Ärkänslan Ristade Stenen

[Erik von Stockenström (1703-1790), industriman, ämbetsman, riks-
råd, svärfar till Wolrath Haij i dennes andra gifte.]

Sten utan inskription 
Claes Ekeblad 
Riksrådet
Grefwe CLAES EKEBLAD
Född den 30 mars 1708
Död den 9 Okt. 1771
Arbete Gaf Wett
Wettet Wisades Genom
Wärksamhet
Wärksamhet Ökade Wettet
Ofta Rikets Fullmäktig
Var Han
Alltid Rikets Man
Verldsbullret Stormade
Men
Kunde icke Umbäras
Han Gick undan Stormen
Mot Den Rättwise
Brister Tadlets udd
Han Lefde Med allmänt
bifall, Dödde med 
Allmän Saknad

[Claes Ekeblad (1708-1771) greve, riksråd, kanslipresident, ägare av 
familjegodset Stola på Kålland.]
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Johanna von Stockenström 
Grefwinnan
JOHANNA VON STOCKENSTRÖM
Gift
LANTINGSHAUSEN
Hos Henne
Woro Förenade
Behag och Wett
Hatade och Hatad
AF Despotismen
Windarne Rasa Ut
Lika Förskonad
Af Wågorna Klippan Står
Runorna
Ristades af
Samtiden 1795
Skola Gillas Af
Efterwärlden

[Johanna von Stockenström (1754-1809) gift von Lantingshausen, sys-
ter till Wolrath Haijs andra hustru, hovfröken, skarptungad och omde-
batterad.]

Claes de Frietzcky 
[Stenen är avslagen. Stycket med de översta fyra raderna är i dag för-
kommen]
Directeur
Clas Frietzky
Född 1727
Klokt
Att Vårda Egen Fördel
Berömligt
Att Vårda Andras
Ärofult
Att Vårda Allas
En Kan Ofta
Lik Solen
Uplysa Millioner
Få Gjörat
Mod Fordra
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Att Framställa Ljuset
FRIETZKIJ Hade Båda 

[Claes de Frietzcky (1727-1803), bruksidkare, oppositionspolitiker 
ägare av Säbylund i Närke.]

Patrik Alströmer 
Denna Sten
Uprest af Wänskapen
Förwarar Minnet
af
Baron PATR. ALSTRÖMER
Commerce Råd och
Riddare af Wasaorden
Vice Landshöfding
i Wenersborg
År 1775
Genom Dess
Ämbetsåtgärd
Anlades
Allmän Landswäg
till
Säteriet Onsjö
Han Lefwer Ännu
Samhällets
och 
Den Torftigas
Wän
1793

[Patrik Alströmer (1733-1804), friherre, vice landshövding i Älvsborgs 
län, ledare av företaget Sahlgren & Alströmer, en av Kungl. Musika-
liska Akademiens grundare.]
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Forna idrottsföreningar i Vänersborg
Av 

Sven-Olof Gustavsson

I Fristorps Hage, i sluttningen mot Hunneberg i början av 40-talet, spe-
lade ungdomar fotboll bland tuvor, stenar och rötter, med egenhändigt 
gjorda fotbollsmål av slanor hopbundna med rep och snören. Efter en 
tid så beslöt man att bilda en förening. Första sammanträdet kom till 
stånd i sjukstugan i Hol, lokalen som många år framåt blev möteslokal 
och omklädningsrum. Året var 1942.
Klubbens namn blev Tunhems IS. Man fick arrendera en bit mark av 
Bryggums säteri. Planen var tidigare åkermark och här kunde man 
verkligen ropa ”Slå fåra” och fick då en nästan rak passning. Fotbolls-
planen fick namnet Gränsen.
Förutom fotboll bedrevs även friidrott av traktens ungdomar.
Under första delen av 1950-talet tränade man på en liten plan, som 
fick namnet Murrevi. Årshyran var 20 kr. Träningen fick avbrytas ett 
flertal gånger då bollen försvann i en närliggande skog. Klubben hade 
tydligen bara en boll.

I början av 1950-talet beslöt man att bygga en ny idrottsplats i Hol. 
Namnet blev Örjavallen. När planen togs i bruk 1954 fanns det inte 
några omklädningsrum utan man använde sjukstugan som låg 400 - 
500 m från planen. Språngmarschen till och från fotbollsplanen blev 
mer än en uppvärmning för många.

TUNHEMS IS 1942 - 1980 - talet
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Föreningen hade även gymnastik och ”pingis” på programmet.
Tunhems IS sökte medlemskap i RF 1954 och kom med året därpå.
Från 1954 deltog laget i Götaälvdalserien, Centralserien och Trollhät-
tans reservserie. Tunhems IS har varit vilande och startats om flera 
gånger innan klubben lades ner för gott på 1980-talet.

KASARETORPETS IF 1932-1947
Liten fotbollsklubb som på pojk och juniornivå 
(upptill 17 år) deltog i kvarterserier i Vänersborg. 
Klubben spelade några enstaka bandymatcher 
mot bl. a Blåsut BK.

VÄNERSBORGS BoIS 1944-1957
En liten fotbollsklubb som spelade fyra säsonger 
inom VFF innan klubben gick upp i IFK Väners-
borg.

BLÅSUTS IK 1924-1931
Fotbollsklubben var med i Rf (1929-1931) men 
deltog inte i några serier utan spelade enbart trä-
ningsmatcher mot lokala lag.
Sammanslaget med IK Columbia i början av 
50-talet.

BK-33 1933-1935
Hette från början Östra Haga. Klubben fick inte 
behålla namnet BK-33 vid inträdet i Rf och tog då 
namnet Vänersborgs Bollklubb. BK-33 hann med 
en säsong i VFF.

KÄLLSHAGENS GoIG 1932-1980 tal
Korpklubb med huvudsakligen fotboll på pro-
grammet. Gick upp i Restads IK i början på 
1980-talet.
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SK VIKENHOV 1941-1952
En ren fotbollsklubb som verkade i 12 år med 9 år 
i seriesystemet med en finalplats i kretsens mäs-
terskap som största framgång.

IK LIRA 1943-1968
Bandylag i Vänersborg. Gick tillsammans med IK 
Columbia upp i IFK Vänersborg.

MARIERO SK 1944-1952
Fotbollsklubb som spelade i norra Älvsborgs-
serierna under åtta år. 
Laget gick sedan upp i Vänersborgs BoIS.

Sven-Olof Gustavsson, född 1940, kom till Vänersborg 
1969, bor sedan 1971 i Vargön.
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 Ombyggnad av idrottshusets entré

Idrottshusets entré, interiör. Juni 2014. Ombyggnad påbörjades sommaren 2014.
Juni 2014. Foto: Karl Bernling

Idrottshusets entré, exteriör. Ombyggnad påbörjades sommaren 2014. Maj 2014.                   
Foto: Karl Bernling
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ÅRSKRÖNIKA 2013

2013 är ormens år i Kina. I Stockholm är det Obamas år. Rekord i po-
liser och avspärrningar när en amerikansk president för första gången 
besöker vår huvudstad. I Lilla Paris är 2013 det bruna sopkärlets år. 
När vi äntligen försonats med det röd-gröna påssystemet och lärt oss 
att inte kasta potatisskal och matrester i den röda påsen, så investerar 
kommunen tre miljoner i bruna plasttunnor för matrester. För ett hus-
håll som vårt lär det ta ett halvår att fylla tunnan. Sedan ska allt köras 
till Halland för att göra gas av skiten! Det trodde jag att man var exper-
ter på vid Häljestorp? Ja, miljöpolitikens vägar är ibland outgrumliga. 
Får hoppas att ombyggnaden av vårt sophus går på ROT-avdraget, an-
nars blir det våra plånböcker som blir tunna.

Att komma sjua av 290 är inte illa. Sveriges Kommuner och Lands-
ting har placerat kommunens hemsida bland de allra bästa i landet. 
Nätet är ju framtidens arena och då ska vi vara stolta att våra folkvalda 
satsar på mötesplatser för såväl bandy som cyberinformation. Utbygg-
naden av bredbandet i kommunens kransområden är också prioriterat. 
Till och med så prioriterat att vårt centerpartistiska kommunalråd Bo 
Carlsson fått riksrevisionen på sig då man tycks ha hoppat över skack-
larna med några investeringsmiljoner som inte varit korrekt beslutade.

Tolfte i tolfte 2012 invigdes dubbelspåret till Göteborg med Sveri-
ges längsta dubbelspårstunnel. Sedan dess har E-45:an byggts ut till 
motorväg och lilla Vänersborg har blivit något av infrastrukturcentrum 
med två motorvägar och pendeltåg. Dessutom direkttåg till kungliga 
huvudstaden. Sannolikt ökar intresset för Vänersborg som boendeort 
för folket i göteborgsregionen. Inflyttningen har redan ökat kraftigt och 
nu gäller om vi kan erbjuda intressanta sjö- grön- centrum-nära ytor 
att bygga bostäder på. Sanden, Holmängen och Skaven är ju perfekta 
områden att utveckla.

Snart fyller vår unika järnvägsbro 100 år. Att bron är släkt med 
Golden Gate på ingenjörsidan är en pikant finess och att den fungerar 
oklanderligt med en liten 35 hk stark elmotor är närmast häpnadsväck-
ande. Berättelser om hur man hängde under bron och sedan släppte sig 
ner i vattnet när bron öppnades undslapp min far o farbror någon gång 
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när de förtalte barndomsminnen från Vassbotten, trots att detta var ett 
relativt förbjudet pojkstreck. Hoppas detta hundraåriga teknikmuseum 
får leva länge än.

Europas största enkelklaff gör Dalbobron lite unik också. Hon vin-
ner inga skönhetspris men till sin femtioårsdag fick hon en gigantisk 
ljuskrona som parkchefen Wallmander presenterade som en överrask-
ning till stadens vinterbelysning. Gillet som verkar för stadens förskö-
ning hedrar detta och liknande framtida initiativ.

Den femtioåriga bron är sliten och i behov av reparation, eller kan-
ske rent av utbyte? Bygger vi en liten svängbro istället så frigör vi ett 
gigantiskt markområde för spännande bebyggelse mitt i centrum!

Om Dalbobron är märkt av sina femtio år så är det tvärt om med 
andra vitala femtioåringar. Musikskolan är ett bra exempel. Sedan 
starten 1963 har en oändlig rad av musikbegåvningar fostrats här och 
Vänersborg har glidit upp och skördat framgångar såväl för enskilda 
begåvningar som för körer och orkestrar. Att vi är årets jazzkommun 
är ett annat stolt faktum och när gillebrodern Bengt Andersson fick 
mottaga IMPRA-guldpriset för musikalisk jämställdhet, så var det en 
välförtjänt uppmärksamhet för ett gediget föreningsarbete. Bengt är 
också en flitig arbetsmyra i den gigantiska Aurorafestivalen som bara 
växer för varje år. Något av kulmen var det i somras då världen främste 
cellist, Misha Maisky deltog som pedagog och gav en bejublad konsert 
i vår vackra kyrka. Gillebrodern Ingemar Ljung bidrog genom att upp-
låta sitt hus på Blåsut till denna superstjärna och hans familj. Heder åt 
denna uppoffring, utan vilken prof. Maisky inte accepterat att komma. 
Utan pool och havsutsikt kommer nämligen ingen cellvirituos.

Per Nyström som är konstnärlig ledare för Aurora fick välförtjänt 
”Litteris et Artibus”-medaljen av kungen, vilket bekräftar att man i hu-
vudstaden sannolikt bättre förstår hur stort Aurora är än vi begriper 
själva.

Musikföreningen fyllde 70, så även Missionskyrkans musikkår och 
”Musik för Musikens Skull” firade 40år med stort reunionpartaj där 
hemvändare som Erik Blix var med och höll i trådarna. Han är bra på 
att hålla i trådar, Erik Blix. När Gillets egen Herrekipering, Lundborgs 
firade 100 år med 500 goa vänersborgare på Quality Hotell en onsdags-
kväll i höst, så var Blix en lysande lots bland alla happenings. Det var 
Eric, Lundborg alltså, som organiserat världens jubileumsfest bl.a. till-
sammans med gillebrodern Eddie Prins. Visst drog Jessica Andersson 
och Jonas Torrestad, men viktigast för vänersborgarna var ändå att vara 
med och fira Sveriges enda 100-åriga familjeklädhandlare.
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Gillet delar årligen ut musikstipendier ur Elis Ullmans stipendie-
fond. 10.000:- till en student på vardera trumpet och orgel. Årets sti-
pendier gick till Axel Andersson, trumpet och Bendikt Melichar orgel. 
Årets ungdomsstipendium gick till Vänersborgs Rugbyklubb, vars 
ungdomsledare Lars Mossberg i år också fått mottaga Tor Wibomsti-
pendiet för gott ledarskap.

Polstjärnepriset är en prestigefylld, vänersborgsbaserad, nationell 
tävling i klassisk musik. Tävlande är solister mellan 14 och 18 år och 
vinnaren får 50.000:- .  Världpianisten Staffan Scheja sitter med i ju-
ryn och i år gick priset till cellisten Filip Gradén. Att Vänersborg valts 
ut som värd för detta evenemang är ytterligare ett bevis för att vi är 
Sveriges främsta musikkommun. Nu behövs bara att vi skapar oss en 
konsertsal som är värdig denna position.

Gillets vårstämma kryddades av Agnes pappa Tore Carlsson som 
berättade ”Sagan om Agnes” bakom kulisserna. Visste vi inte redan hur 
stor vår egen världsstjärna blivit, så klarnade den bilden. Härom lörda-
gen gjorde Agnes succé i TV-programmet ”Så mycket bättre” med Lill 
Lindfors låt: ”En sån karl”. En låttitel som verkar ytterst passande att 
ta upp i Gillets sångbok.

Inte bara Musikskolan och Dalbobron såg dagens första strålar 1963, 
så även vår unge ålderman. Likt ett flitigt bi flyger han fram och åter 
mellan Residensgatan och Namibia samlandes på fragment, dokument 
och kunskap om svenskarnas verksamhet i södra Afrika för hundra år 
sedan. Tillsammans med vetenskapsmän från Kungliga Vetenskapsa-
kademin utforskade han i somras vänersborgares inverkan på Namibia 
och södra Angola. Sin belöning fick Peter när han fann den vänersborg-
ske äventyraren och handelsmannen Charles John Anderssons grav.

Boken om John Adolf Andersson har Peter också hunnit ge ut mel-
lan varven. Var får han energin ifrån kan man undra? Här djuplodar 
Peter i livet kring Vänersborgs störste välgörare och donator. Fattig-
gården Holmängen, Flickskolan och slöjdskolan byggde han och do-
nerade dessutom en förmögenhet som möjliggjorde tillkomsten av vårt 
vackra museum. Johan Adolf njuter nog i sin himmel när han ser hur 
hans museum nu rustas upp och blir som nytt. Samtidigt kanske han 
oroar sig för vad som ska komma framför museet nu när Läroverket se-
dan länge är borta och nya Huvudnässkolan också är jämnad med mar-
ken. Kvar står en förskrämd ”brödrost” i bortre hörnet. Det är en udda 
fågel, men till vilken nytta kan man undra. Därefter kommer, framför, 
vid sidan om och bakom kyrkan självaste Sherwoodskogen! Denna 
förvuxna park som effektivt döljer vår vackra kyrka och gör området 
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mörkt och ogästvänligt. Det är verkligen dags nu att rensa och skapa 
nytt. Området mellan kyrkan och torget är, tillsammans med Sanden, 
vår stads bästa och viktigaste utvecklingspotential för ett nytt, levande 
centrum. Fotbollsplan, boulebana, skateboardramp, café, gungor och 
ett sjörövarskepp att leka i skulle locka alla åldrar till centrum. ”Låt 
barnen komma till mig”, var det visst någon som skaldade. Gillebrö-
derna kan hjälpa till med ”Parkens träd river jag omkull……osv”

På Ursand går han på i ullstrumporna den gode Bert Karlsson. Jag 
antar att det var till det ändamålet har han skaffat 25 ungerska ullgrisar 
och byggt ett minizoo. 25 miljoner har han investerat hittills och bl.a. 
byggt fyra schlagerhus med sju bäddar i varje och full hotellstandard. 
Där ska Charlotte Pirelli, Carola Häggqvist, Lotta Engberg och Lena 
Philipsson få var sitt minimuséum med guldskivor och annan rekvi-
sita från schlagervärlden. Dispens från strandskyddet har Bert fått från 
byggnadsnämnden och huruvida kyrkoherden varit inkopplad är väl 
oklart, men ett kapell som varit med i Arn-filmerna är inköpt till cam-
pingen. Här ska man kunna vigas till ett liv i lust och nöd såväl i tält 
som husvagn. Som Bert säger: ”Går det i Las Vegas, så går det väl i 
Ursand.” Kanske att den jämförelsen haltar något, men det är ett slag-
färdigt citat som kan kombineras med: ”Friskt vågat är hälften vunnet.”

Alla har väl inte samma ”tumme” med byggnadsnämnden. Justitie-
ombudsmannen gjorde en flygande besiktning i våras och fann flera 
ärenden där inget hänt på flera år. Ett av de segaste ärendena är väl stri-
den om Sikhall 1:6 där David, alias Morgan Larsson till slut vann stri-
den mot Goliat, vår kritiserade byggnadsnämnd. Hoppas att vi lärt oss 
något av denna skamfläck i kommunbyråkrati. Kanske kan vi finna en 
del av lösningen i den nya näringslivsstrategi som fullmäktige just ta-
git. Detta är ett 20-sidigt, kolorerat dokument som är framtaget genom 
ett gediget grupparbete av folk från näringslivet, handel och kommu-
nen, ivrigt påhejade av vårt nya kreativa yrväder Christel Thuresson. 
Hon är ny näringslivschef och har fått många hjul att rulla sedan hon 
kom för ett drygt år sedan. Kan hon synkronisera alla hjulen, så kan 
det bära långt. Energi och initiativ är ingen bristvara i detta kraftpaket 
till fruntimmer.

När vi ser arenaidrotten som fotboll och hockey är det lite hisnande 
att tänka att den digitala sargreklamen styrs från gillebroder Lars Jons-
sons kontor på Vassbotten. Sign heter hans företag och är ett i raden av 
framgångsrika företag i IT-branchen som det blir fler av i Vänersborg. 
Gillebröderna applåderar därför även ljusreklamen när Zlatan gör mål. 
Som när han gjorde det där fjärde målet mot England på Friends Arena 
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med en bicykleta från 30 m. Ett mål som går till fotbollshistorien som 
ett av de vackraste målen i världen någonsin.

Med sju Tour de France-titlar var Lance Armstrong en av världens 
största idrottsmän genom tiderna ända tills det avslöjades att han var 
en av de mest dopade. Fallet blir tungt från en sådan höjd. Då känns 
det fint att läsa den världsomspännande studie om barns aggressivitet, 
hån och mobbing som visar att vänersborgspojkar är snällast i världen. 
Det råkar nämligen vara gossar från tvåstad som representerat Sverige 
i denna studie. Att dessa fina drag bibehålles i vuxen ålder är väl gil-
lebröderna ett lysande bevis för. Vänersborgspolisen Rune Andreasson 
är ett annat sådant bevis. Han fick brottsofferjourernas riksförbunds 
pris 2013. Gillet gratulerar.

Vi gratulerar också Joel Wegberg som inte bara är snäll utan också 
smart femteklassare från Onsjöskolan. Joel blev rikskändis i Lasse 
Cronérs program: ”Vem kan slå en femteklassare?”

Blåsutflickan Emma Hamberg klättrar vidare i mediavärlden och är 
programledare för SVT`s ”Go´kväll lördag.”

Efter 25 år i Antikrundan gör gillebroder Bo Knutsson ett gediget 
avtryck i svensk kultur-TV. Dessutom var det ju Bo som tog hit pro-
gramidén från England. Vi skulle nog utnyttja våra rikskändisar som 
Bo lite bättre här i Lilla Paris. Inte bara som medlem i Gillets årskrifts-
nämnd, där han förvisso har sin givna plats som den bibliofil han är.

Från en blygsam 213:e plats till 158 utav 290 kommuner klättrade 
vänersborgsskolorna i lärarförbundets skolranking. Resultatet i natio-
nella provet för 6:or visar samma glädjande siffror och vänersborg-
seleverna presterar klart bättre i alla ämnen än elever i närliggande 
kommuner.

Från det fösta SMS:et för 20 år sedan till 18 miljarder per år. Det är 
det antal SMS vi svenskar skickar på mobilen. NÄL sparade en miljon 
genom SMS-påminnelse till patienterna förra året. Vi gör allt mer på 
nätet. Vi googlar 20% mer för varje år och handeln på Blocket ökar 
med 10% per år. Facebook gör att vi även umgås på nätet. Om något 
år sitter vi väl i soffan hemma och deltager i Gillets näthögtidsstämma. 
När krönikören läst upp sin krönika kommer betyget direkt. Likar eller 
inte likar.

Tre hundra volontärer och Stig Bertilsson gjorde bandy-VM till det 
bästa VM någonsin. Alla var överens om det. Till och med belackarna 
som skrev i SvD och DN hur omöjligt det skulle bli i den skandalom-
susade arenan. – Före VM!

Efter tävlingarna skrev samma tidningar på helsidor om paradisiska 
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miljön och det vänliga Vänersborg med ett perfekt arrangemang. Re-
daktionell reklamtext i dessa rikstidningar är värda ca 1,5 miljoner per 
helsida. Bra att minnas när vänsterns Stefan Kärvling tycker att kom-
munens satsning på 900 000:- är ett lagbrott. Märkligt tänkt av den 
kommunpolitiker som hade de högsta skolbetygen när TTELA gjorde 
aktuell research av våra styrandes resultat i grundskolan. Bör kanske 
nämnas att konkurrensen inte var knivskarp. Att Sverige sedan förlora-
de en jämn final inför 680 000 TV-tittare betydde alltså inte så mycket 
när vi alla kunde sola oss i glansen av ett hellyckat arrangemang. När 
ett arrangemang går åt skogen letar man syndabockar, men går det bra 
tas det för givet. Jag tycker att vi borde utreda varför Vänersborgs-VM 
blev en sådan succé. Resultatet av en sådan analys kan hjälpa andra och 
gärna kallas Vänersborgsmodellen.

Nästa framgångssaga heter Stefan Karlsson. IFK´s nye tränare som 
efter en katastrofal försäsong kom hit och ledde IFK till tio raka segrar 
och ett slutspel där vi förlorade med flaggan i topp mot de blivande 
mästarna Sandviken.

Juniorlaget tog sin andra raka på Studenternas under ledning av 
Tomas Johansson och A-lagets Christoffer Fagerström tog plats som 
den yngste spelaren i Sveriges landslagstrupp. Dessutom gjorde Adam 
Blomster fyra mål när svenska P-19 laget vann EM-finalen mot Norge.

Det är inte ofta Vänersborg är med i Finnkampen, men nu har Mi-
kael  Ekvall  tvålat  till  längddistansnationen  Finland  genom  seger  på 
10 000 m. Njutbart även för en kvartsfinne som krönikören. Att Mikael 
sedan vann SM i terränglöpning gör insatsen än bättre.

VSS har återigen arrangerat ett stort mästerskap. Nordiskt Junior-
mästerskap var det denna gång och det blir allt tydligare att Vänersborg 
har en av Sveriges bästa seglingsarenor. Nära till allt. En förutsättning 
som är mycket uppskattad av de tävlande.

Utav 4000 tävlande i golftävlingen Skandia Cup för 13-åringar kva-
lificerar sig 16 till final. Gillebrodern Viktor Hagborg Asp knep där en 
hedrande bronsmedalj, vilket enligt hörsägen fick morfar Göran Hag-
borg att slå en frivolt.

Volvo har köpt en lastvagnsfabrik i Kina och därmed blivit den 
största tillverkaren av lastbilar i världen. VBG-group, gamla Släp-
vagnskopplingar som Krefting startade i en källare på Norra Järnvägs-
gatan, har köpt Onspot i USA och blivit störst i värden på slirskydd för 
lastbilar och bussar. Visst bidrar sådant till stoltheten i Lilla Paris? Så 
även när frisören och inspirationskällan Eva Grenness utses som en av 
tre företagare i Västra Götaland att belönas med en middag på slottet 
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med hela kungafamiljen. Hon gör bra ifrån sig och har många järn i 
elden den flickan.

Den allmänna pensionen fyller hundra år. Lika gammal som Smält-
verket i Vargön. För hundra år sedan var inte pensionen så fet, men den 
minskade kön till fattigstugorna. På den tiden jobbade man i ca 55 år 
och medellivslängden var inte mer än 60. Det var lite lättare för staten 
att få pensionspengarna att räcka till när dessutom pensionsåldern var 
67.

Friskvård i parrelationer har Vänersborgs kommun startat tillsam-
mans med studieförbundet Sensus. Ett gott initiativ med tanke på alla 
misslyckade äktenskap och allt våld i hemmet. ”Den man älskar agar 
man”, heter det visserligen, men den hustru som sopade till gubben 
med en cykelkorg så att löständerna flög ut på torget hade nog tagit i 
lite väl hårt.

Prostatacancer är den vanligaste allvarliga tumören hos oss män, så 
även i Gillet tyvärr. Nu har man funnit att en 33 cl burk eller flaska 
sockerhaltig läsk per dag ökar risken för prostatacancer med 40%. Nu 
ligger varken OP eller Mariestads inom detta livshotande vätskeom-
råde, så gillebröderna kan känna sig lugna. Däremot har det under året 
dykt upp andra hot som är svårare att skydda sig mot, nämligen häst-
kött. Rikslarm utlystes när man funnit nermalda kusar i Findus frusna 
lasagne. Hur man nu kunde upptäcka det. Förr var det enkelt. Då kunde 
man ju höra hästköttet. Åtminstone stod det så i Stadsbudsvisan: ”Det 
hängde hästkött på vägga. Det var så färskt så det gnägga.” Nej, det 
är nog inte så farligt om man skulle få i sig lite galoppproteiner. Den 
stora faran är nog att vi får i oss för mycket mat. Det är inte bara ris-
ken för hjärtkärlsjukdomar. Institutet för Arbetsmarknads och Utbild-
ningspolitisk utvärdering konstaterar att kraftigt överviktiga personer 
har 83% mindre chans att få ett jobb. De har sämre hälsa och presterar 
mindre. Snart blir det också dyrare att flyga för tjockisar. Samoa Airli-
nes är det första flygbolag som tar betalt per kilo för sina passagerare. 
Kanske kan detta vikthandikapp kompenseras något med att rundnätta 
personer ofta är jovialiska och har lättare till ett skratt. Ett gott skratt 
förlänger inte bara livet utan skapar bättre arbetsmiljö samtidigt som 
immunförsvaret stärks och smärttåligheten ökar som en konsekvens av 
ökad endorfinproduktion. Lena Högnelid som är psykolog och skratt-
specialist rekommenderar därför skrattercise för att få bättre skrattkon-
dis. Detta verkar vara en motionsform som passar gillebröder. Det var 
väl ungefär vad Gustafsson och Pettersson gjorde på fredagskvällen 
i bastun efter många års slit och hårda arbetsveckor. Så en av dessa 
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fredagskvällar när Gustafsson kom in i bastun precis så som Gud hade 
skapat honom ropade Pettersson till. ”Men Gustafsson. Har Du rakat 
Dig?” Gustafsson slog uppgivet ut med armarna och sa: ”Det ska jag 
säga Dig Pettersson. Den som är för lat för att stå ska inte ligga gott 
heller!”

Vänersborg
Allhelgona afton 2013

Lars Salonen
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Posttjänstemannen Arne Tibblin, född den 15 mars 1925, avled 
den 15 juni 2013. Efter avslutad skolgång hade Arne Tibblin 
en kort anställning som springpojke i skofabrikens butik.  Han 
började sedan arbeta på posten i Vänersborg, först som brevbärare 
och sedan som överpostiljon och personaladministratör. Tibblin 
blev Postverket trogen till sin pension. I ungdomsåren var han 
såväl aktiv brottare som bågskytt. Arne Tibblin var en mycket 
aktiv föreningsmänniska. I sin egenskap som ordförande för en 
kort period, var han med och startade lokalavdelningen av Hjärt-
lungföreningen. Han var också djupt engagerad i Idrottshistoriska 
föreningen. Bland övriga föreningsengagemang kan nämnas 
medlemskap i Odd Fellow och Par Bricole. 
Inträdde i Gillet 1951.

Maskinmästare Bengt Blixt, född i Vänersborg den 9 oktober 
1929, avled i Uddevalla den 2 juli 2013. Blixt arbetade som 
elektriker på A F Carlssons skofabrik fram till 1956, då han 
börjad som elmontör på Uddevalla elverk. Blixt avancerade 
vidare till maskinist och sedermera maskinmästare. Bengt Blixt 
var Uddevalla elverk (senare Uddevalla Energi) trogen fram till 
sin pensionering 1994. Tillsammans med hustrun Berit flyttade 
Bengt till Uddevalla 1957.                                                 

 Inträdde i Gillet 1980.   

Minnesord
Under tiden juni 2013 – maj 2014 har 12 Gillebröder för alltid lämnat 
oss. Vi lyser frid över deras minne.
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Yngve Nordkvist föddes i Vänersborg den 4 maj 1930. Han avled 
i Göteborg den 17 juli 2013.
Yngve var son till Valde Nordqvist, som var en av delägarna  till 
Vänerns motorverkstad som låg på Lilla Vassbotten. Studierna 
startade han vid småskolan, hörnet Edsgatan och Nygatan, därefter 
från årskurs 3 i nuvarande Norra skolan. Innan realexamen 1946 gick 
han fem år på läroverket. Eftersom Yngve fötts in i en motor-och 
teknikfamilj var det väl nästintill självklart vilken väg han skulle 
gå. Yrkesutbildningen startade vid Örebro tekniska gymnasium där 
han examinerades till ingenjör 1951. Första arbetet fick han vid Stal 
Laval i Finspång men stannande där bara några år innan han började 
på Nohab diesel i Trollhättan där han var verksam mellan 1955-1981. 
På Nohab blev han divisionschef 1962 och VD mellan åren 1979-
1981. Då finska Wärtsilä Diesel övertog ägandet av Nohab blev 
Yngve Nordkvist erbjuden regionchefsjobb i Nordamerika. Efter 
några år i Nordamerika  blev han erbjuden tjänsten som teknisk 
direktör vid IKO-kabel i Grimsås och flyttade till Ulricehamn.  Då 
Yngve Nordkvist pensionerades flyttade han åter till Vänersborg 
och Vallgatan där barndomshemmet fanns. 
Yngve var med och bildade den framgångsrika föreningen IK Lira 
en höstkväll 1943 där han själv hade en stor och viktig betydelse 
som omistlig centerhalv under de tidiga åren. Bandykarriären 
avbröts av hans studier och vidareutbildning. Yngve gifte sig och 
fick en stor och glad  familj. Huset på Flatön var en centralpunkt 
med bad och båt. Yngve hade ett stort kulturintresse och han förblev 
en god Liraveteran. 
Inträdde i Gillet 1977.

Konditor Ingemar Johansson, född den 29 augusti 1928, avled i 
Vänersborg den 25 september 2013.
Efter genomgången skola började Ingemar sin utbildning och praktik 
i det yrke han skulle komma att bli trogen hela sitt yrkesverksamma 
liv – konditorns. Under 1940-talet arbetade han vid konditorierna 
Bräutigams i Göteborg och Frisks i hemstaden Vänersborg. 
När han så kände sig mogen att starta egen rörelse öppnade han 
Ingemars Konditori på Skansgatan i Vänersborg för att senare utöka 
verksamheten med konditori också på Hedmanstorget.  Tillsammans 
med hustrun Henny övertog Ingemar det anrika Nordfeldts Konditori 
1964, ett konditori där han som ung arbetat en kort tid redan 1942. 
Nordfeldts kom senare att övertas av Ingemars söner men han var 
själv länge delaktig i verksamheten, särskilt vid högsäsong. Fritiden 
ägnade Ingemar gärna åt båtliv på såväl Västkusten som Vänern och 
sommarsemestrarna tillbringades med förkärlek i Lökken, Danmark. 
Ingemar var även en aktiv medlem i ordenssällskapen Par Bricole 
och Odd Fellow. På senare år flyttade han till Vänersnäs där han 
låtit uppföra en villa norr om Näsbyholm. 
Inträdde i Gillet 1965.
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Lars Johansson, född den 24 november 1942, avled den 27 
augusti 2013. Lars växte upp på Blåsut, närmre bestämt i 
Blåsutbacken, och kallades även Lasse i Backen. 
Efter skolgången började Lars arbeta på SAAB i Trollhättan. 
Vid 30 års ålder, 1972, lämnade Lars Vänersborg och flyttade till 
Danmark. Där blev sysselsättningen till en början som byggnads-
arbetare, men sedermera övergick Lars till slakteribranschen. 
Detta jobb förde så småningom Lars till Helsingborg. Efter sin 
pensionering flyttade Lars till Landskrona, men planerade under 
sitt sista levnadsår en återflytt till Vänersborg. Som fritidsintresse 
var Lars mycket intresserade av att odla på sin kolonilott. 
Inträdde i Gillet 2008.

Tekniker Folke Olsson, född den 24 januari 1929, avled i 
Vänersborg den 29 oktober 2013.
Efter avslutad folkskola 1943 genomgick Folke Olsson ett flertal 
Hermodskurser i bland annat kemi, företagsekonomi, geometrisk 
ritning och arbetsledning. Under denna tid hade han en kortare 
anställning vid apoteket Tranan i Vänersborg.
År 1944 anställdes Folke vid Televerkstaden, senare Teli, i 
Vänersborg. Under de 46 år han kom att arbeta inom företaget 
hade han ett stort antal varierande arbetsuppgifter bland 
annat som portvakt, förrådsexpeditör samt kontorstjänst 
med ansvar för beställningar av verktyg och servicematerial 
samt ansvar för registrering av maskinparken. Under en 
period var Folke dessutom Televerkstadens fotograf där 
han fotograferade anställdas ID-porträtt samt genomförde 
dokumentationsfotografering av verksamheten.
Fritiden ägnade Folke Olsson bland annat åt sina intressen 
fotografering och gammaldans. Lediga stunder tillbringades 
gärna vid sommarstugan.
Inträdde i Gillet 1948.
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Arne Johansson född i Lidköping den 2 augusti 1921 avled den 22 
november 2013 i Vargön. Efter avslutad skolgång började Arne 
arbeta i Konsum i Tun. 1939 tillträde han en tjänst vid Konsum 
i Vargön och med detta blev Arne Vargöbo.
I slutet av 1950-talet övertog Arne och hustrun Kerstin, Vargöns 
Manufakturaffär, som de tillsammans drev till i början av 
1970-talet. Arne började därefter sälja dricka, men efter några år 
tog han över verksamheten och drev den fram till att han började 
som föreståndare vid fritidsanläggningen Fyrkanten i Vargön ett 
arbete som han hade fram till sin pension.
Fyrkanten blev en omtalad anläggning under Arne Johanssons 
ledning, både lokalt och i stora delar av Västsverige. Här fanns 
plats för idrottsverksamhet, bibliotek och samlingssalar för 
föreningsverksamhet och olika kulturarrangemang. 
Arne, med smeknamnet ”Chippen” hade även ett brinnande 
intresse för idrotten. Hans egen karriär började i Lidköpings 
AIK. När han kom till Vargön startade hans idrottsbana i 
Vänersborgsklubben Wikenhof. Snart nog hamnade han i 
Wargöns SK, som målvakt i både bandy och fotboll. Den aktiva 
karriären kröntes med ett DM-tecken i bandy 1946. Redan under 
sin aktiva tid kom han att ägna sig åt olika styrelseuppdrag. 
1944 valdes han in i styrelsen och var där såväl sekreterare 
som ordförande innan klubben slogs ihop med Storegårdens 
BK och blev Wargöns IK. Även här blev han under lång tid 
dess ordförande. 
Utöver idrotten var han även politiskt aktiv. I gamla Västra 
Tunhems kommun var han bl.a. suppleant i Kommunalnämnden 
samt ledamot av Fritidsnämnden. Han var ledamot i den 
sammanslagningsdelegationen som förberedde inkorporeringen 
av Västra Tunhem med Vänersborg kommun. Arne Johansson 
bidrog till att bygga upp barnomsorgen i Vargön och medverkade 
i beslutet att bygga upp Kartens fritidsgård. Under 50- och 
60-talet spelade han revy i Vargön, ett intresse som också på 
senare år återupptogs, men då i PRO:s regi.
Många minns säkert också Arne i de otaliga julgransplundringarna 
som han var med och genomförde. Först i gamla Folkets hus i 
Vargön och sedan i Fyrkanten. Ett stolt uppdrag var även då han 
fick äran att kröna Vänersborgs lucia. 
Inträdde i Gillet 2003.
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F.d. åkeriägaren Sture Johansson, född den 20 mars 1937, 
avled den 25 januari 2014. Efter avslutad skolgång ägnade 
sig Sture åt åkeribranschen som egen företagare under 26 
år. Efter avslutad näringsverksamhet erhöll han 1983 fast 
anställning vid gatukontoret i Vänersborg där han var verksam 
fram till pensioneringen 2003. Sture skötte all skyltning vid 
väg- och gatuarbeten och blev något av en ”skyltgeneral”. 
Även snöröjningen i Nordstan föll på hans lott, arbetsuppgifter 
som utfördes med stor noggrannhet och pliktkänsla. Ett flertal 
av Gillets omtyckta minnestavlor monterades och sattes 
upp av honom. Som ordförande i sångsällskapet ”Sjung 
Sjung” lade han ned ett stort och förtjänstfullt arbete, likaså 
i Trestads Vandrarförening som dess vice ordförande. Under 
militärtjänstgöringen vid T2 i Skövde 1958-59 utmärkte han sig 
som årets bästa soldat. 
Inträdde i Gillet 1999. 

Typografen Karl-Erik Johansson var född 9 februari 1927 i 
Vänersborg avled den 1 februari 2014.
 Karl-Erik växte upp Nordstan. Efter avslutad skolgång började 
han på Carlssons Boktryckeri där han utbildades till typograf, 
och blev företaget troget till pensioneringen.
På fritiden var han verksam inom bandyklubben Lira och på 
senare år deltog han i Lira-Veteranernas träffar. Sommarstugan 
i Hopperud var en fast punkt för familjen.
Inträdde i Gillet 1953.
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Ingenjör Stig Palm, född i Vänersborg den 13 oktober 1930, 
avled i Linköping den 31 januari 2014.
Efter avslutad folkskola började Stig Palm 1948 inom posten med 
sortering och som brevbärare. Efter utbildning inom Postverket, 
där han bland annat fick lära sig alla Sveriges poststationer, fick 
Palm arbete på det så kallade posttåget.
1955 började Stig Palm 4-årig tekniskt gymnasium i Katrineholm. 
Mellan åren 1958-69 arbetade han som ingenjör vid Asea i 
Västerås, vid Saab i Jönköping och Trollhättan samt vid Kockums 
i Malmö. Sin ingenjörsbana avslutade Stig Palm vid Datasaab 
och Saab Scania i Linköping under åren 1969-1991.
Genom sin anställning vid främst Datasaab, blev det en hel del 
utlandsuppdrag med installationer av bankterminaler i länder 
som Finland, Spanien och USA.
Fritidsintressen bestod i att påta i trädgården, vistas i naturen 
och utöva längskidåkning.
Även slöjda och resa utomlands fångade hans intresse.
Stig Palms idrottsintresse under åren bestod i att spela fotboll 
och bandy i Lira. Även roddklubben i Vänersborg samt 
bordtennisklubben på Saab Scania ägnade Palm sitt intresse 
för. Stig Palm var även medlem i Västgöta Gille i Linköping.
Inträdde i Gillet 1982.

Kommunalarbetaren Helmer Johansson, född den 17 augusti 
1925, avled den 8 februari 2014. Helmer var född i Dyhagen 
Finnegårdsred i Vassända Naglum. I yngre år arbetade han i 
Carl Wass cykelverkstad och hos A-Johan Larsson. Han arbetade 
sedan på kommunens förråd på Holmängen i ca. 25 år fram till 
sin pensionering. Helmer var, såväl i fält som i mörkrummet, 
en mycket hängiven fritidsfotograf, som med sin kamera 
dokumenterade släkt, resor och Vänersborg. Han var också 
mycket naturintresserad och tillbringade mycket tid på Halle-
Hunneberg, där han hade god kännedom. 
Inträdde i Gillet 1982.
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Sportjournalisten och redaktören Stenåke O. Walltin, född den 22 
april 1937 i Arvika, avled den 8 mars i Vargön. Stenåke började 
jobba som radskrivare på Arvika Nyheter redan som 13-åring. 
När han var 17 år värvades han till AIK Solnas allsvenska 
bandylag, för att sedan gå vidare till IK Sirius där Stenåke blev 
svensk mästare 1961. Förutom bandy, spelade Stenåke fotboll, 
basket och ishockey. Inom ishockey blev det en allsvensk 
säsong med Forshaga IF. Utöver nämnda lagidrotter utövade 
Stenåke även friidrott. Som idrottsman kom Stenåke att besöka 
22 länder. 1965 kom Stenåke till Vänersborg och blev ELA:s 
förste sportchef, en titel han innehade i drygt 20 år. Efter denna 
anställning följde många frilansuppdrag, bl a skrev Stenåke ett 
stort antal artiklar i tidningen Svensk Damfotboll. I över 40 år 
var Stenåke speaker för flera Vänersborgsklubbar, de senaste 
åren för Blåsut bandy. Stenåke karaktäriseras under alla sina 
år som mycket ambitiös och arbetsam, där resultat alltid gick 
före arbetstid. 
Inträdde i Gillet 1990.

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

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

(Anita Halldén)
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Nya bostäder där trevåningshusen byggts på med två våningar. Arbetet 
löper över flera år. Fotografiet taget i  juni 2014. Arkitektfirman Contecton 
Vänersborg, med ansvarig arkitekt, tillika gillemedlemmen, Anders Pat-
riksson har ritat tillbyggnaden Foto: Karl Bernling

Nya bostäder
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 RUSSBERG, MIKAEL, Civ. ingenjör, Vallentuna ........................................... 1969 04
 RYBERG, EVERT, Lagerchef, Perstorp ........................................................... 1940 90
 RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .......................................... 1932 90
 RYDING, SVEN, Vänersborg .......................................................................... 1940 04
 RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1952  99
* SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen .......................................... 1945 50
 SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05
* SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
 SALONEN, ARVID, Tandläkare, Stockholm ................................................... 1980 87
 SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
 SALONEN, EMIL, Göteborg ........................................................................... 1977 87
* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, bisittare i styrelsen ................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Vänersborg .................................................................... 1987 89
* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ..................................................... 1933 76
 SANDÉN, BJÖRN, Vänersborg ....................................................................... 1932 09
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg .................... 1936 05
 SCHMIDT, THOMAS, Vänersborg .................................................................. 1950 14
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1947 02
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=* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet ...................................................... 1924 74
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 01
 SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg.......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ...................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg......................................................... 1930 77
* SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖSTRÖM, STAFFAN, Adjunkt, Vänersborg ................................................ 1954 10
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Göteborg ....................................................... 1937 08
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Grebbestad ................................... 1945 99
 SKANTZE, LARS, Vänersborg ........................................................................ 1968 13
 SKOOGH, ANDREAS, aukt. redov. kons. i FAR, Karlstad ............................. 1979 95
 SKOOGH, EIVIND, Vänersborg ...................................................................... 1947 08
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2007) ........................................ 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Auktoriserad redovisningskonsult, Karlstad .............. 1952 95
** SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SKOOGH, MARCUS, Karlstad ....................................................................... 1983 95
** SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............................. 1927 62
 SOLVANG, KÅRE, Vargön .............................................................................. 1937 13
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKE, BENGT  OLOF, Sjuntorp ................................................................... 1946 03
 STAKEBERG, HÅKAN, Vänersborg ..............................................................  13
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ........................................................................ 1939 98
* STALFORS, TOMAS, Vänersborg................................................................... 1948 83
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
 STENSON, MORGAN, Uddevalla .................................................................. 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .................................................. 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
 STJERNDAHL, ULF, Vänersborg.................................................................... 1960 13
 STJÄRNERED, BERTIL, Vänersborg ............................................................. 1940 10
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STORM, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1962 11
 STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg...................................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .............................. 1946 01
 STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
 STRANNE, HENRIK, Vänersborg................................................................... 1964 97
* STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla .............................................. 1921 75
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
* STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile .................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04 
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
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* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ............................................... 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
* STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ........................................................... 1934 84
 SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg .............................................. 1931 91
 SUNDEFORS, BILL, Konsult, Vänersborg ..................................................... 1956 98
 SUNDEFORS, HARTVIG, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ................................ 1927 94
* SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg ................................................................. 1963 04
 SUNDSTRÖM, BERNT, Västra Tunhem ......................................................... 1945 14
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ................................. 1938 79
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ........................................... 1924 84
* SVANBERG, HENRIK, Vänersborg, ledamot beredningsnämnden ................ 1966 84
* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad ............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................ 1958 05
 SVENN, JOACIM, Vänersborg ........................................................................ 1960 13
 SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .................................................... 1957 94
* SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ........................................... 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ........................................... 1924 93
 SVENSSON, CHRISTER, Vänersborg ............................................................ 1943 90
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................ 1951 08  
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ................................................ 1950 76
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1952 80
 SVENSSON, MATS OVE, Kommunchef, Kungshamn ................................... 1949 14
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ........................................ 1966 04
 SVENSSON, ÅKE, Vänersborg ....................................................................... 1948 12
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ..................................................................... 1950 05
 SÄVBLOM, DAG, Vänersborg ........................................................................ 1964 07
* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .......................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ....................................................................... 1951 04
* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Vänersborg ............................................................................... 1952 95
* TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
** THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (1990) ........................................ 1939 50
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* THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ...................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil ......................................................................... 1952 01
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg ................................... 1935 79
 THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ....................................... 1960 10
** TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg ............................................................. 1921 98
 TORNBERG, LARS, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2010)  ........ 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01  
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1942 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................ 1935 04
* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .............................................................. 1950 98
* ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Onsala............................................................ 1941 69
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .................................................. 1949 80
 WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
 WAGNERVIK, THOMAS, Miljöchef, Vänersborg .......................................... 1956 11
* WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Thun Schweiz ............................................ 1942 85
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
 WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg..................................................... 1964 92
=* WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg ....................................................... 1930 82
 WALLTIN, HÅKAN, Bid Manager, Vänersborg ............................................. 1968 01
 WADENBRANDT, ULF, Vänersborg .............................................................. 1968 12
 WANNERUD, LARS, Vänersborg ................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Vänersborg .......................................................................... 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
 WEGRAEUS, BJÖRN, Lund ........................................................................... 1969 82
* WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Lund ..................................................... 1940 83
* WEGRAEUS, FREDRIK, Göteborg ................................................................ 1965 82
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Trollhättan ......................................................... 1960 73
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .......................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
* WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö............................................................... 1966 80
 WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg .................................................................. 1937 05
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WERNER, CLAES, Maskinist, Vargön ............................................................ 1945 09
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Steninge ............................................................. 1952 77

WERNSTÅHL, OLLE, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1953 14
VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05

* VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors ................................................. 1944 84
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81

WESTERBERG, PETER, Vänersborg ............................................................. 1972 12
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg,

ledamot beredningsnämnden............................................................................. 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75

WIESLANDER, CLAES, Göteborg ................................................................. 1938 12
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63

VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ........................................................ 1928 53
* ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare  ... 1945 88

ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ............................................................ 1943 01
ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
ÅBERG, DAN, Skara ....................................................................................... 1956 12

* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
* ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................................................. 1930 75

ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11

* ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ........... 1924 85
ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg .................................................. 1941 05
ÖSTH, JOACHIM, Vänersborg ........................................................................ 1965 13

* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ....................................... 1920 74
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Antal medlemmar: 961
* Berättigade till 25-årstecknet Gillets Plusgironummer är 32 93 19-8   

** Berättigade till 50-årstecknet 

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
462 61 Vänersborg

epost: hagborg@tele2.se
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Ny brygga, 
ny etablering vid Trestad Center

Ny brygga började byggas på norra jetén under vintern-våren 2014. Januari 2014.
Foto: Karl Bernling

Trestad Center, Båberg. Mark bereds inför bygget av Varnergruppens europalager.
Juni 2014. Foto: Karl Bernling
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Styrelseberättelse 2013

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 2013, Gillets 108:e.

Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att 
anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra 
sammanhang, som kan befordra kännedom om Vänersborg samt att 
förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 17 april i Lagergrenska 
Huset med ett 70-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av ett 
föredrag av Tore Carlsson, pappa till musikartisten Agnes. Tore berättade 
på ett personligt och trivsamt sätt om den omvälvning som inträffade 
för dottern och hela familjen efter dotterns vinst i TV-programmet Idol.

Högtidsstämman avhölls den 1 november i Vänersborgs Teater 
i närvaro av ett 100-tal gillebröder. Efter förhandlingarna följde 
presentationen av Årskrönikan, med sedvanlig blandning av allvar och 
humor av Lars Salonen. Gilleskrivaren Christer Zetterberg presenterade 
som avslutning Gillets kommande bok om samhället och stadsdelen 
Blåsut.

Gillets Ungdomsstipendium utdelades detta år till Vänersborgs 
Modellflygklubb för deras fina Juniorverksamhet. Sedan Gillet övertagit 
ansvaret och fondmedel från Sångsällskapet Sjung-Sjung, överlämnade 
Peter Johansson i samband med nationaldagsfirandet ett stipendium 
till Sara Johansson. Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans 
minnesfond anordnades den 13 oktober i kyrkan. Konserten inleddes 
av stipendiaterna Axel Andersson och Benedikt Melichar på orgel 
respektive trumpet. Därefter visade stadens stolthet, Musikskolan, upp 
sig med sju unga mycket duktiga musiker. Gillets medalj tilldelades 2013 
Björn Hård af Segerstad, för mångårigt arbete för musiken i Vänersborg.

Gillet fortsätter sin inslagna väg att stödja kunskapen och berika 
information om staden och samhället. Således publicerade Gillet 
lagom till julhandeln ”Boken om Blåsut”. Den första publikationen 
som på ett samlat sätt beskriver framväxten och livet i en stadsdel, 
vilken från början inte tillhörde Vänersborg. Gillet har också bidragit 
till finansieringen av IFK Bandys 110-åriga Jubileumsbok. Dessutom 
har Gillets årsskrift utkommit med sin 82:a årgång. Beslut har också 
tagits att fortsätta bekosta ytterligare informationsskyltar, senast över 
det gamla övningsfältet Nygårdsängen.  

För att bereda medlemmar i Gillet fler möjligheter till att träffas 
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har Gillet ordnat en stadsvandring den 15 maj. Många deltagare, vilka 
trots dåligt väder ville avsluta vandringen med att bese gillets trädgård 
och lokaler. Ett nytt initiativ togs under hösten då gillet bjöd in till en 
berättarkväll, med utgångspunkt från årets uppsatser i årsskriften. Ett bra 
evenemang vilket har möjligheter att utvecklas. Gillegolfen genomfördes 
med 17 deltagare och tävlingen vanns av Conny Ulldal.

Under året har Gillet mottagit en gåva av Lennart Ryberg i form av 
flera fotoalbum och några böcker. Gillet har som ambition att visa ett 
urval av materialet för en större publik.

Inför julen har Gillets julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges 
till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran 
inför julen.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. 
Styrelse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd, Veteranerna samt olika 
arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och stärka 
gemenskapen. Styrelsen har under året bestått av Peter Johansson, 1:e 
Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, 
Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Håkan 
Lind, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2014.

Peter Johansson Joakim Bernling Göran Hagborg

Christer Zetterberg Eric Lundborg Håkan Lind

Lars Salonen

www.vanersborgssonersgille.se
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Årsbokslut 2013
Kostnader
Kostn årsskrift .............................67 999:-
Annonsintäkter ......................................../.  -31 500:-
Nettokostnad årsskrift .................36 499:-
Lokalkostnader ............................45 157:-
Telefon, porto ..............................12 148:-
Sammanträdeskostnader ...............9 597:-
Uppvaktningar .............................13 604:-
Annonsering ..................................9 368:-
Boken om Blåsut .......................118 188:-
Övriga kostnader .........................25 007:-
Skatter ...........................................2 611:-
Årets överskott ............................79 668:-

Summa ......................................351 668:-

Balansräkning 2013 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro ................ 478 795:-
Fonder....................................... 857 028:-
Övriga fordringar ......................... 2 000:- 
Inventarier .................................. 75 000:-

 1 412 823:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ...........................18 636:-
Eget kapital Fonder ...................601 348:-
Eget kapital Gillet .....................369 704:-
Eget kapital  Sjung Sjung ..........343 646:-
Årets överskott ........................... 79 489:-

 1 412 823:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 181 900:-
Bokfösäljning ........................... 155 775:-
Ränteintäkter Fonder .................... 9 153:-
Övriga intäkter ............................. 4 840:-

Summa ..................................... 351 668:-
 ----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2013, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 14 mars 2014 

Jan-Olof Strand  Lennart Svensson
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2014
Styrelse

JOHANSSON, PETER, Museichef, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat, 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
LIND, HÅKAN,  Jur.kand, Bisittare 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Ersättare 2008
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011

Beredningsnämnd
CHRISTER, ZETTERBERG, Gilleskrivaren
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör 
PRINS, EDDIE, Frisör
HENRIK JOSTEN, Lärare
PATRICK ERIKSSON, Egenföretagare

Årsskriftnämnd
JOAKIM BERNLING Andre åldermannen
BERNLING, KARL, Postiljon 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, Museichef
HEDQVIST, PER, Byråassistent
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör

Granskningsmän
JAN-OLOF, STRAND, Bankchef
SVENSSON, LENNART, Intendent 
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920
Direktören Edwin Andersson 1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin 1965-1973
Kamreraren Olov Janson 1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind 1980-1990
Direktören Stig Larsson 1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin 2006-2010
Museichefen Peter Johansson 2011-
Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste 
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar 
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932.

Genom att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya 
medlemmar genom att fylla i formuläret och sända det via e-post direkt 
till Gillet. 
Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: hagborg@
tele2.se eller genom ett telefonsamtal till Göran Hagborg 0521-17705 
eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Göran Hagborg, 
Öxneredsvägen 117 B, 462 61 Vänersborg.  
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Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Håkan Lind, Eric Lundborg, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Joakim Bernling, Peter Johansson, Göran Hagborg.

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2014
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Årsskriftsnämnden på Gillets gård. 
Från vänster: Karl Bernling, Per Hedqvist, Peter Johansson, Gunnar Jarhed (adjung-
erad), Joakim Bernling, Göran Boman, Lennart Linnarsson samt Hasse Andersen. 
Saknas på bild: Bo Knutsson. Juni 2014. 
Foto: Karl Bernling.

Årsskriftsnämnden på 
Gillets gård juni 2014

www.vanersborgssonersgille.se
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Contract AB

Stig Persson
Nygatan 90, 462 32 Vänersborg

Tel. 0521-610 90, Fax 0521-622 77
Mobil 070-586 10 90

E-mail: stig.persson@spcontract.se
www.spcontract.se

Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

www.prins.se

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 71 12 25, Fax 71 12 36

Mobil 070-595 21 13

www.vanersborgssonersgille.se

SP

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –

Edsgatan 19 E,  Vänersborg.  Tel 0521-142 46
www.scooz.se
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Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

www.kalasboden.se

  

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37
• SAMGLAS

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229
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0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02

Det Personliga Snälla Familjeföretaget                                           Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Optikerfamilj i 80 år

Leg. Optiker • Kontaktlinsbehörighet • Arbetsmedicinskbehörighet •Synergonom.

Sundsgatan 11 Vänersborg

Tel. 0521-10 000
Gropbrovägen 2 Vänersborg

Tel. 0521-140 35

Vänersborg/Trollhättan
Tel. 0521-27 32 80
Tel. 0520-49 49 30

- attraktiv och hållbar 
i alla delar, hela livet - attraktiv och hållbar 

i alla delar, hela livet

Gillet_Layout 1  2014-06-12  16:12  Sida 1
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–En riktig bank
Edsgatan 11, Box 116, 462 34 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 19, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

ur     guld     vänersborg••
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Upptäcktsresor i tid och rum –

Telefon:0521-600 62, 070-544 75 39
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

www.brandtbil.se

Din urmakare i Vänersborg
Butik och verkstad

0521-10762 • Sundsgatan 9c



123

Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

SVARVARGATAN 4

VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

www.nyaskor.se

Sundsgatan 25 – Vänersborg

0521 - 128 00

Lundins
Sundsgatan 21, Vänersborg

Tel. 105 43
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Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

www.vanersborgssonersgille.se

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Edsgatan 23
Tel 0521-71 18 88

Restaurang

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151

Tel. 0521-666 65
070-529 93 22

carlssons.maleri@spray.se

Tårtor, Bakelser, Bröd
Smörgåstårta, Smörgåsar

Vetebröd, Kondiskakor, Småbröd

Välkomna till
Konditori Princess

Beställ på tel. 0521-164 90

Öppet: 
Mån-fre 8.00-18.00

Lör 9.00-15.00
Sön 11.00-15.00
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Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

A LA CARTE • PIZZA • BAR

Fastighetsförvaltning AB

Sundsgatan 12, Vänersborg
Tel. 0521-656 15

dO  elius

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

www.panta.nuSundsgatan 7 A • 462 33 Vänersborg
Mobil 0708-87 67 53 • Telefon 0521-615 12
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RISKHANTERING  
KRISLEDNING - SÄKERHET

STOCKHOLM - VÄNERSBORG - MALMÖ 
GÖEBORG - RIGA - KÖPENHAMN  

WARSZAWA - BASRA - DUBAI
www.vanersborg.nu

Fasadtvätt, takrengöring

Tel. 0730-35 67 70

B.A. Johansson 
Fastighetsförvaltning AB

www.bafastigheter.nu
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Årets Gillemästerskap avgjordes den 26 augusti på Onsjös fina golf-
bana, som tyvärr var blöt efter allt regnande. Trots detta uppnåddes en 
hel del fina resultat bland de 28 deltagarna.
Segrare blev Leif Hallberg, som stolt kunde posera med det fina vand-
ringspriset.

Resultat:
1.Leif Hallberg                 36 poäng
2.Anders Knutsson         33
3.Berny Karlsson             33    SHC
4.Bernt Grönros              32
5.Gunnar Jarhed             32    SHC
6.Conny Ulldahl              31
7.Sture Haglind               31    SHC
8.Göran Hedenstedt      30
 
Om Du spelar golf och vill deltaga i Gillegolfen så skicka Din e-post-
adresstill kjell.thernquist@telia.com
Då kommer vi att höra av oss när det drar ihop sig till 2015 års Gil-
lemästerskap.

www.vanersborgssonersgille.se

GILLEMÄSTERSKAP I GOLF 2014
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Huvudnässkolans B-hus revs under vintern 2013-14. November 2013.
Foto: Karl Bernling.

Huvudnässkolans B-hus revs under vintern 2013-14. Januari 2014.
Foto: Karl Bernling. 

Rivning av Huvudnässkolans B-hus
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Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2015
Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi
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Sju år 1866-1873
vid

Vänersborgs högre elementarläroverk
Av 

Johannes Lindholm

Introduktion av Gillets Årsskriftsnämnd
Följande självbiografiska artikel återfanns för ett par år sedan i Vä-
nersborgs Söners Gilles rika arkiv där den förmodligen inkommit re-
dan på 1930-talet. Om än inte avslutad, på grund av författarens död, 
har Årsskriftsnämnden beslutat att publicera detta manus då det ger 
en unik och personlig skildring av 1860-70-talens Vänersborg och en 
ung student i dess mitt. 

Textförfattaren Johannes Lindholm (f. Jansson) föddes 25 oktober 
1850 på gården Högen i Örs socken, Dalsland. Modern, Maria Eriks-
dotter (1812-1869), hade blivit änka 1847 och gift om sig två år senare 
med den man som kom att bli Johannes far, den elva år yngre Jan 
Larsson (1823-1894). Samma år som Johannes skrevs in vid läroverket 
i Vänersborg, 1866, flyttade familjen till Dalskogs socken och gården 
Högebo. Tre år senare avled modern och 1874 gifte fadern om sig med 
sin piga, den 20 år yngre Kristina Malm från Ör. Året före sin död flyt-
tade fadern Jan med sin andra hustru Kristina till gården Myrvarv i 
Dalskog. Genom tre olika äktenskap, modern Marias första, föräldrar-
na Marias och Jans samt fadern Jans andra äktenskap kom Johannes 
att få inte mindre än 12 hel-, halv- och fostersyskon från äldsta systern 
Karin född 1835 till yngsta brodern Herman född 1885.

Efter det att Johannes Lindholm tagit studentexamen i Vänersborg 
1873 skrevs han in vid Uppsala universitet där han avlade teologie 
examen 1875 för att året därpå bli prästvigd. Efter tjänster som pas-
torsadjunkt och v. komminister i Stavnäs, Töcksmark, Högsäter, Sill-
bodal och Fröskog kom det hos Lindholm snart att växa en känsla av 
misstro mot kyrkan. Han kom i konflikt med flera kollegor som han 
anklagade för oriktigt leverne och blev varnad av självaste biskopen 
i samband med hetsigt uppträdande på ett möte. Detta var också i en 
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tid av splittring och stormiga debatter om trosfrågor inom Svenska 
kyrkan. Som en konsekvens av sin uppfattning sade Lindholm av sam-
vetsskäl upp sitt prästämbete. Efter sin avskedspredikan i Fröskog den 
30 april 1882 gick han hem och brände sin prästkrage. Han gav dock 
inte upp sin kallelse att tjäna Gud utan övergick istället som verksam 
inom det nyevangeliska Svenska Missionsförbundet. 

Johannes Lindholm hade flyttat över till Karlskoga där han för en 
lång följd av år nu kom att ägna sig åt skolfrågor. Redan 1882 var han 
initiativtagare till Karlskoga Praktiska Skola, senare Karlskoga Prak-
tiska Läroverk. Han kom här att verka som rektor och kassaförvaltare 
fram till 1925. Under samma period, 1906, drev han även igenom bil-
dandet av Karlskoga sexåriga realskola. Inom missionsrörelsen lade 
Lindholm också ner ett stort arbete, dels som styrelseledamot i Svenska 
Missionsförbundet 1904-18 samt som ordförande i Karlskoga Mis-
sionsförening. Under 1880-90-talen genomförde Lindholm ett flertal 
längre resor genom Sverige för Missionsförbundets räkning, bl.a. till 
Lappmarken. 

Johannes Lindholm visade en närmast outtröttlig arbetsiver och 
kom även att engagera sig i kommunala uppdrag i Karlskoga, bl.a. 
som ordförande i hälsovårdsnämnden, vattenverket och elektriska för-
eningen. En tid var han även ledamot i municipalfullmäktige.  Där-
utöver visade han ett stort intresse för hembygdsvård och nykterhets-
frågor. Lindholm står som författare till ett flertal skrifter och artiklar 
inom just områdena teologi, nykterhet och frikyrkofrågor.

Johannes Lindholm kom att få en stor familj genom två äktenskap. 
Med första hustrun lärarinnan Selma Spik (1854-1890) fick han fyra 
barn och i äktenskapet med Hulda Sofia Karolina Wessman (1858-
1943) föddes ytterligare sju barn. Av barnen avled två unga och fyra 
valde att utvandra till USA. 

Under sitt arbete med det manus som här publiceras avled Johannes 
Lindholm i en svårartad influensa i Karlskoga den 19 februari 1931 i 
sitt 81:a levnadsår.

Johannes Lindholms manus återges i oavkortat skick undantaget 
några längre citat av verser och poem. Illustrationer har hämtats ur 
Gillets och Vänersborgs museums arkiv och ingår inte i ursprungligt 
manus. Renskriften har utförts av Göran Ahlin medan Peter Johansson 
ansvarat för redigering, introduktionstext och bildval. Scanning och 
bildbearbetning har gjorts av Micael Eriksson.
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Johannes Lindholm, porträttfoto omkring 1920.
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På väg till läroverket
Vi hade en oktobermorgon hunnit fram till utkanten av Dalbobergen. 
Där stannade vi med kärran och Brunte. Från vårt hem Högsbyn i Örs 
socken hade vi då färdats omkring 4 mil. Det var min far och jag. Här 
sågo vi oss nu omkring ett ögonblick. Där låg staden på andra sidan 
om Vänersviken, och Halle- och Hunneberg reste sig där långt borta 
mot öster som höga fästningsvallar. Som 9-åring hade jag med min far 
en gång vid midsommartid sett denna stad. Det var på den timmen av 
dagen, när solen höll på att gå ned. Den lyste då in i stadens alla föns-
ter så översvallande starkt, att det hela såg ut som ett stort glänsande 
guldslott. Så icke nu.

Då mot hösten detta året – året 1866 – fall av kolera visat sig i sta-
den, hade höstterminen vid läroverket, dit jag nu var på väg att söka 
inträde, måst uppskjutas från senare fjärdedelen av augusti månad till 
långt in i oktober. Så nu var det full höst och svalt samt utsikten bortö-
ver staden grå och skum. Emellertid stod där nere i hamnen en och 
annan ångbåt med ångan uppe, och ett par tunglastade skutor släpade 
sig vid svag vind sakta fram genom kanalen. Och på Dalbobron där 
framme till höger dundrade hopar av kärror, vilka fullastade med lant-
mannaprodukter fördes in i staden.

Vänersborg från Dalbobergen – så som Johannes och hans far såg staden vid ankom-
sten från Dalsland. Detta fotografi är taget omkring 1866, samma år som Johannes 
Lindholm skrevs in vid läroverket i Vänersborg. (Vänersborgs museum)
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En stund vid vägen
Kärran hade vi fört till sidan av landsvägen så ock hästen, som fått ett 
par tappar hö att tugga på. Nu stodo där far och jag en stund alldeles 
tysta, men så bröt far tystnaden, tittade allvarligt på mig och frågade: 
”Ångrar du dig ändå inte nu, Johannes?” Närmaste tiden hade nämli-
gen där hemma för den nya väg, jag slagit in på, varit ganska besvärlig, 
förorsakat min mor och far icke så ringa omkostnader och i ganska 
knappa ekonomiska omständigheter, som de voro, nya tyngande be-
kymmer, och själv stod jag ju där framför en alldeles osäker och oviss 
framtid. Kanske borde man stämma i bäcken, innan man hunne ner i 
ån. Men studielusten hade så totalt gripit mig, att jag kände det alldeles 
omöjligt att sluta, varför jag tittade upp till far och svarade bestämt: Jag 
kan inte ångra mig, far!”

Där hemma i Ör lågo studieintresset och lärdomen liksom i luften: 
från mina tidigaste år hade jag åtminstone något litet lärt känna och 
med beundran se upp till män sådana som kyrkoherden i Ör sedermera 
biskopen i Karlstads stift Johan Anton Millén, kontraktsprosten i Ör 
och skalden Olof Fryxell samt hans broder hävdatecknaren Anders 
Fryxell, missionären doktor P. Fjellstedt samt andra lärda. I Örs präst-
gård samlade sig särskilt sommartid en hel hop studenter, vilkas flinka 
samtal och tilltalande hållning gåvo respekt för lärdom och levnadsvett.

Örs medeltida sockenkyrka, Dalsland. Här mötte Johannes Lindholm för första gång-
en Guds ord och bland kyrkans prästerskap fann han inspiration för fortsatta studier. 
(Vänersborgs museum)
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Så hade för någon tid tillbaka en av ynglingarna i granngården, Jo-
nas Gullin, senare läroverksadjunkt i Landskrona, nyss blivit gymna-
sist vid Vänersborgs elementarläroverk och bar gymnasistmössa med 
mörkblå bård, högblå sidenkulle och kokard i gult och blått. Det var 
något, som hette duga, och jag sade mig, att en sådan mössa kunde 
även jag i sin tid få bära. Men alldeles på nära håll fanns också ett 
och annat, som lockade till kunskapsintresse. I mitt hem hade vi ej 
många böcker, men vi läste dem desto flitigare. Lättlästa historiska ar-
beten och en bok, sådan som Defoe´s Robinson Crusoe för att inte tala 
om bibeln och psalmboken, som flitigt lästes – läsningen av alla dessa 
böcker eggade emellertid till eftertanke och kunskapstörst.

Bland min fars gamla böcker fanns också en, som alldeles särskilt 
intresserade mig och mina syskon: det var ”Världen i bilder” /Orbis 
sensualium pictus/ av den store pedagogen Johan Amos Comenius. På 
lediga stunder trängdes vi ofta om att i ”rosbocken” titta oss mätta på 
dess många ganska dåligt målade men icke dess mindre mycket in-
tressanta tavlor. På icke mindre än tre olika språk – latin, svenska och 
franska – fingo vi lära oss namn på och egenskaper hos föremål på land 
och i vatten, på jorden och i himlarymden. Så läste vi.

Men hos mig väcktes på detta och andra sätt en outplånlig lust efter 
kunskaper och efter att se något mera av de vida vyer, denna värld hade 
att bjuda på. Och hur det nu än var, tog jag en dag dristigheten till mig 
och yppade för mina närmaste där hemma den tunga börda, som nu 
tryckte mig, och sade med så vackra ord, jag kunde: ”Kära far och mor, 
låt mig studera!” ---Min mor, som nog redan anat vad saken gällde, 
sade intet men log mot mig sitt allra vackraste leende. Far åter mörk-
nade i synen och svarade: ”De där grillerna må du snart göra dig kvitt. 
Det finns redan så alldeles tillräckligt med lärda odågor, att du ska inte 
försöka att öka deras föga avundsvärda antal.” Så fick jag veta, att, då 
jag nu snart kom att fylla 16 år, jag redan vore alldeles för gammal att 
ta itu med lärda studier. Jag hade ju ordentligt avgångsbetyg från folk-
skolan och vid konfirmationen av prosten O. Fryxell fått högsta betyg 
i kristendomskunskap. Det finge vara nog. Också fattades för långa 
studieår pengar, så det omöjliga skulle man låta vara omöjligt.

Så gick tiden. Sysslolös var jag dock icke och ville heller inte vara 
det. Jag hade på mina föräldrars 1/8 mantal Högsbyn fått lära mig att 
sköta jorden: plöja, harva, så, rensa bort ogräs och i sin tid även skörda. 
Tröska med slaga kunde jag ock, hugga ved och timmer i skogen också 
och i våra hemsjöar fiska. Tillsamman med min far och mor och mina 
syskon utförde jag så det arbete, som där hemma hörde jordbruket till. 
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På lediga stunder byggde jag i våra småbäckar kvarn- och sågverk samt 
på närliggande höga kullar vindspel och hammarverk och roade med 
allt sådant mina yngre syskon och grannpojkar. Men under tiden låg 
jag över min äldre och klyftigare bror Aron, att han måtte hos far och 
mor utverka tillåtelse för mig att få ingå på den ivrigt efterlängtade nya 
vägen.

Så en dag, då far var vid gott humör och vårt arbete för dagen lyckats 
väl, förde Aron fram ärendet igen. ”Det går inte an”, sade han, ”att låta 
Johannes gå alldeles åt i ledsnad, trånad och bekymmer. Tvingas han 
att stanna kvar vid jordbruket nu, så blir han där till alls ingen nytta. 
Med pengar för studier blir alltid någon råd. Far, låt gossen studera!” 
Så instämde också mor i äldre brors goda ord.  Och från den dagen låg 
mig vägen öppen framöver till kunskapernas och vishetens outtömliga 
brunnar.

Nu gav mig min förre folkskollärare den mörkhårige och kunskaps-
intresserade Sven Dahlöf, där jag uppsökte honom, en och annan lek-
tion i svenska språket, historia och geografi samt matematik. Detta 
skede vintern 1866. Men på våren och sommaren samma år gav mig 
i dessa ämnen samt i tyska språket förut nämnde gymnasisten, den 
språksamme, gladlynte och i sina läroämnen skicklige läraren Jonas 
Gullin lektioner. Med vilken glädje och lust läste man upp sina stycken 
samt mottog råd och kunskaper av denne! Till sina disciplar räknade 
han denna sommar även sin kusin den med mig jämnårige Per Adolf 
Olsson, vid inträde i läroverket med namnet Kjellin, nu pastor emeritus 
i Karlstads stift.

Till vårt hem i Högsbyn hade emellertid kommit den glada underrät-
telsen, att i Vänersborg all fara för kolera nu vore förbi och att i stadens 
elementarläroverk inskrivning och upprop inom några dagar förestode. 
Så rustades jag i ordning för avresa, och min far tog mig och mina 
saker med på skjutsen. Till min rara mor och mina kära syskon, dem 
jag sedan sällan återsåg, sade jag ett hjärtligt farväl, och så bar det av. 
Vår väg gick till att börja med genom de högt belägna sagoomspunna 
skogarna kring Kavlebroarna och Gråpälsa samt därefter utöver den 
med gårdar och kyrkor väl försedda Dalslands slättbygd. Någonstädes 
i Frändefors socken vilade vi över natten. Nu för tiden ser man en rik 
och välskött sädesbygd. Då rådde här stor efterblivenhet, oföretagsam-
het och fattigdom. Oset av bränntorv och illa stekt fläsk besvärade oss 
mycket. Det fick dock gå, men sådant voro vi emellertid ej vana vid i 
vårt hems barr- och blomdoftande höga skogsbygd.

På andra sidan om Frändefors kyrka låg gästgivaregården Dykälla, 
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illa beryktat och allvarligt fruktat för sitt förödande superi och sina 
vilda slagsmål. Det var tidigt på morgonen, vi foro där förbi, men 
redan hördes där obehagligt buller och högljutt bråk. Ett par duktiga 
klatschar med piskan över hästryggen – och så voro vi inom några 
ögonblick förbi det där farliga rövarnästet. Men andra sådana av annat 
slag mötte oss i den stora, mörka skog, Rösshultskogen, vi därefter 
hade att passera. Det berättas om den grekiske sagohjälten Theseus, att 
denne, då han från sin födelseplats Troizene hade att i Atén uppsöka 
sin fader Egeus, på vägen dit mötte den ene rövarhövdingen efter den 
andre – en Pityakamptes /furuböjaren/, en Prokustes /sängutsträckaren/ 
m. fl. – vilka alla stodo efter den unge hjältens liv och rika skatter, men 
att denne slog dem alla och gjorde vägen till Atén fri och fredlig. Vi, 
som nu foro vägen fram genom Rösshultskogen, voro just inga hjältar, 
men vår enkla utrustning och vårt föga lockande resgods avväpnade, 
vad oss angick, hela rövarbandet, så vi hunno helskinnade undan dess 
nävar. Och senare drogo genom dessa skogar och närgränsande bygd 
frimodiga män med Guds evangelium, och för deras budskap flydde 
rövarna, såsom nattens skuggor fly för den uppgående solen. Så blev 
här en fredlig samt i andligt och materiellt avseende blomstrande trakt.

Ankomsten till lärdomsstaden
Så bröto vi upp från rasten vid ingången till Dalbobergen och fortsatte 
vår väg inåt staden. Vi foro genom klipprika och magra Blåsut och 
sågo dess små, gråa bostadskåkar samt dess trasiga större och mindre 
barn, som nyfiket och något litet föraktfullt tittade på oss ”lantkrab-
bor”. Utan att röra en min eller låta obeskedliga barnungar störa vårt 
stoiska lugn fortsatte vi vår färd framöver den långa Dalbobron, mot 
vars norra sida höga vågor slogo upp, och från vilken vi sågo skutor, 
segelfartyg och ångbåtar utifrån Vänern söka sig hamn framför stadens 
landshövdingeresidens och Hamnkanalen. Så hade vi då efter vår gan-
ska tröttsamma 4-milsfärd äntligen hunnit fram. Det var ganska bittida 
på morgonen.

Men var skulle jag under tiden för mina blivande studier här finna 
rum att bo uti och tillika hjälp med matlagning, tvätt o.d. för min räk-
ning? Varken min far eller jag hade här någon bekant att vända oss till. 
Så frågade vi oss för än här och än där, på gata och torg, och funno 
snart i norra ändan av staden utåt Skräcklan till önskat rum. Det var hos 
den tystlåtne men punktlige och redbare stadsarbetaren Lindqvist samt 
hans ädelmodiga och hjälpsamma hustru, vars namn jag glömt men 
som vore för mig värt att med största tacksamhet minnas. Där lade vi 
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ner mitt matförråd, som min kära mor åt mig tillrett och ordnat – bröd, 
smör och ost, kött och mjöl, potatis och annat gott, varav mat för min 
räkning här komme att lagas. Det var självklart, att jag på detta sätt 
skulle under skoltiden ”hålla mig maten själv”.

Inträdesexamen
Klockan blev bortåt 10 på förmiddagen. Min käre far följde med mig 
till läroverket. Man gick gatan, som från norra sidan av Stortorget leder 
österut förbi stadens kyrka, och så var man strax framme vid läroverks-
huset, en gammal grå byggnad, som genom en då ännu grönskande 
häck skildes från gatan. Tillsamman med andra inträdessökande klev 
jag in i expeditionsrummet. Min far följde med. Där satt rektorn, res-
lig, blid och tillmötesgående, såsom en rektor skall vara. Carl Samuel 
Hultström var det. Han frågade efter mitt namn. Det fick han strax 
veta. För övrigt visade den av min far – hemmansägaren Jan Larsson – 
framlämnade prästattesten det. ”Johannes Jansson” – ja, det där dugde 
nog. Men det funnes en så stor mängd människor med namnet Jansson, 
att det inte alltid vore så lätt att skilja sådana åt. ”Tag ett ordentligt 
egennamn” – rådde mig rektorn till. Men vilket då? Det hade inte jag 

Vänersborgs läroverk 1867. Skolbyggnaden, som uppfördes som apologistskola i bör-
jan av 1840-talet, är här fotograferad under Johannes Lindholms andra år i Väners-
borg. (Vänersborgs museum)
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tänkt på. ”Säg något du tycker om”, tillade han. Då fubblade jag fram 
namnet Lindholm, som jag tyckte lät nog så skapligt. Ja, det dugde, 
ansåg rektorn, och min far samtyckte, och så inskrevs jag i läroverkets 
böcker med det namnet. När jag senare kom att tänka på saken, hade 
jag gärna velat taga mig ett namn med åtminstone en smula originalitet 
uti, men respekten för det en gång gjorda valet hindrade mig då. Emel-
lertid lämnade min far föreskrivna avgifter, anbefallde mig åt rektorns 
välvilja, tog avsked och gick.

Och så kommo timmarna för inträdesexamen. I andra klassens pen-
sum i kristendom och modersmålet, i tyska språket, i aritmetik, natur-
kunskap, historia och geografi förhördes jag, och ett rättskrivningsprov 
i svenska avlade jag. Min förre lärare gymnasisten Gullin hade förordat 
mig för inträde i tredje klassen. Också mitt avlagda prov berättigade 
mig därtill, och vid följande dagens upprop hördes mitt namn bland 
tredje klassens lärjungar. Glad och tacksam! Min läskamrat från hem-
bygden Per Olof Kjellin hade nöjt sig med att stanna i första klassen.

Under den korta hösttermin, som nu följde, förekom vid läroverket, 
så vitt jag minns, intet särdeles anmärkningsvärt. Julferierna detta året 
tillbragte jag hemma i Högsbyn. Att jag så snart fick återse min far 
och mor samt syskonen, beredde mig stor glädje. Men då jag redan 
hunnit vänja mig vid den jämförelsevis rena och klangfulla högsven-
ska, som talades vid läroverket och i staden, så förekom mig nu min 
hembygds ovårdade dialekt såsom mycket grov och för örat i hög grad 
besvärande, ja, så störande, att jag ibland mådde riktigt illa därav. Nu 
på äldre dar har jag emellertid nästan ångrat, att jag så alldeles avvant 
mig från min modersmålsdialekt dalsländskan, att jag numera knappt 
kan tala ett enda ord äkta dalslandsdialekt. Att jag redan första åren 
av min skoltid i Vänersborg frigjorde mig från denna dialekt, berodde 
huvudsakligen därpå, att mina skolkamrater bittida och sent skrattade 
åt mig, så snart jag öppnade min mun och talade – talade dalsländska.

Vår studietid
Vänersborg är ett ståtligt beläget stadssamhälle. Man skulle knappast 
tro det men ändå: staden ligger på en av bördiga marker uppfylld ö, 
och denna stöter i norr intill Vänern, i öster och söder till Göta älv samt 
i väster till sjön Vassbotten med dit och dädan ledande vatten. Bruset 
av älven höres, särskilt vid väderskifte, inåt staden såsom en dånande 
musik. Ovanligt nog har Vänersborg under namnet Brätte en gång fö-
retagit en kortare men lyckad flyttningsfärd. Det var vid tiden 1642, då 
flyttningen skedde från södra stranden av Vassbotten till sin nu mycket 
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förmånligare areal. Att staden på sin nya plats av norrmännen en och 
annan gång på 1600- och 1700-talen överfölls och plundrades, det gav 
dess invånare anledning att dess mera omfattande utvidga, förbättra 
och trygga den. Med tiden blev dess hamn den mest trafikerade av 
alla hamnar vid Vänern. Dit gingo vi ofta, stodo där och ”fåtiade”, när 
större och mindre ångare kommo och avgingo. Särskilt var Dalsland-
sångaren Laxen välkommen. Den kom mig såsom en efterlängtad häls-
ning från min födelsebygd, dit mina tankar ofta flöge hän.

Staden fick redan 1867 sin järnvägsstation med trafik på Uddevalla 
och Herrljunga, men till denna station ställde skolungdomen sällan 
sina steg. Då erbjöd för oss hamnen mera liv och intresse.

Kyrkan – stenkyrka, utan större konstskicklighet uppförd och 1784 
invigd – stod på min tid som nu ”mitt i byn”, omgiven av ett trädrikt 
plantage, under vars lummiga lövverk man vår och höst såg skaror av 
yngre och äldre personer ute på promenad. Det var stadens nobless 

På 1860-talet var Vänersborg Vänerns ledande sjöfartsstad med tusentals årliga far-
tygspassager. I hamnen var det alltid livligt med ankommande passagerarfartyg eller 
fraktskutor som lastade och lossade varor. Hit sökte sig gärna läroverksgossarna på 
lediga stunder. På detta fotografi från 15 maj 1867 är trängseln ovanligt svår i Vä-
nersborgs hamnkanal. Vintern har varit extremt hård och först någon dag efter denna 
bild tagits släpptes trafiken på i kanalen efter vinteruppehållet. I bakgrunden syns Vä-
nersborgs järnvägsstation, ännu med byggnadsställningar. Två dagar senare invigdes 
Uddevalla-Vänersborg- Herrljunga Järnväg. (Vänersborgs museum)
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samt flirtande ungdom, som här drogo fram. Bland de promenerande 
såg man här någon gång en högrest, ståtlig herre och vid hans sida en 
bleklagd, ovanligt kort dam. Det var dåvarande komministern, seder-
mera kyrkoherden i staden fil. d:r H. E. Wästberg och hans fru, den då 
mycket omtalade vittra författarinnan ”Anna A”. Man hade om henne 
och hennes författarskap ganska höga tankar men i detta avseende om 
hennes man mindre höga. Malisen, som emellertid aldrig är noga med 
sanningen, påstod, att frun skrev pastorns predikningar och att denne i 
gengäld skötte om hennes kök.

Då jag vid mitt första besök i denna stad gick över dess stora salu-
torg, var min far med mig. Vid ett av salustånden satt där en medelål-
ders måttligt välklädd kvinna och minuterade ut dricka. Det var vid 
sommartid och ganska varmt. Då vände sig min far till kvinnan och 
sade: ”Vill madame vara god och sälja mig ett stop dricka?” Då snäste 
kvinnan till: ”Här dammar det inte idag – så mycket han det vet.” – 
”Vill då frun göra det”, återtog far med stark betoning på ordet frun. 
Ja, då fingo vi strax stopet med dricka. Far drack det, men för mig var 
denna dryck så bittert besk, att jag därav ryste i hela min kropp och 
genast ställde den ifrån mig. Men under min skoltid stod jag en gång på 
samma torg och betraktade de många, som här sålde och köpte får och 
kalvar samt andra – lantmannaprodukter. Då väcktes mitt intresse av en 
ganska egendomlig syn. Närmare södra torgkanten satt en herre på en 
nära på manshög ställning, denna uppburen av ett par hjul, väl dubbelt 
så höga som vanliga vagnshjul, och denna ställning, som därjämte här 
och där var beslagen med blanka stålskivor, började då till min stora 
förvåning ståtligt röra sig fram och åter. Hela denna ställning syntes 
mig då nästan som en farlig trolleripjäs, men nu vet jag, att detta var 
embryet till våra dagars på våra gator talrikt framsusande velocipeder.

Till god ordning hörde, att skolungdomen befann sig inomhus senast 
kl. 10 e.m. Emellertid hade jag under mina första skoldagar i denna 
stad en gång kommit att stanna ute en hel timme längre. Som jag nu på 
gatan skyndade i väg hem och befann mig alldeles mitt för kyrktornet, 
ropades därifrån med väldig stentorsstämma: 
”Hör---väktarerop!---Klockan är---11—släj-e-n---!”

Det där blev för mig nästan som hade jag fallit från skyarna. Och 
fortare än vanligt begav jag mig hem och till min bädd. Vid tiden för 
min vistelse i denna stad hörde nattväktarens utropande från kyrktor-
net av timmarna till god ordning för natten. Till denna ordning skulle 
också ha hört att, om i något hus hände, att ljus där lyste över midnatt, 
nattvakten gått in och släckt ljuset samt påbjudit nattro.
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 Med några allmänna bestyr hade jag vid denna tiden litet eller intet 
att beställa. Emellertid hade en av min hembygds präster, komminis-
tern i Dalskog, senare kyrkoherde i Västra Ed, Josef Jacobi transaktio-
ner med Vänersborgs Enskilda Bank. Han var nämligen en av stiftarna 
av Norddals Härads Sparbank och möjligen dess kassaförvaltare. Allt-
nog hade han nämnda förbindelser med denna bank och anlitade mig 
någon tid såsom sitt ombud härvid. Under en rast hade jag så en dag 
uträttat ett bankärende. Om jag icke missminner mig, hette den kamrer, 
med vilken jag uträttade ärendet, Apelskog. Jag mottog av honom be-
gärt penningbelopp och skyndade åter till skolan. Först efter lektionens 
slut hann jag att räkna penningarna men fann då, att i summan fattades 
10 kr., ett för mig då ganska avsevärt penningbelopp. Banktiden var 
nu redan förbi, men nästa dag skyndade jag med andan i halsen åstad 
till banken och dess kamrer och sade honom saken i fråga och angav 
beloppet. Genast skyndade han efter 10 kronor och lade dem med glad 
min i min hand. Än i dag behåller jag denne välvillige kamrer i tack-
samt minne.

Vad nöjeslivet angår, satte helt säkert de allra flesta av läroverkets 
lärjungar sina studier såsom sitt största nöje. Men kroppsrörelse hade 
vi behov av. Sådan fingo vi blott delvis genom de gymnastiska övning-
arna, men resten av detta behov fyllde vi genom promenader ute i det 
fria, höst och vår genom längre utflykter samt under vintern genom 
skridskoåkning å Vassbotten. För egen del företog jag särskilt söndags-
morgnarna ensam vandring utåt Dalbobergen eller framöver till Göta 
älv. Grönskande träd, friska blommor, glad fågelsång och älvens sus 
mötte oss där. Det var i hög grad vederkvickande och stärkande stun-
der. Endast någon enda gång besökte jag stadens obetydliga teater. Vid 
den pjäs, som vid mitt första besök där spelades, förekom intet, som 
så slog an på mig, som det av en ung aktris, ”mamsell X”, sjungna 
sångstycket:
”En liten fågel på lindekvist, på lindekvist ---”

Intet är för studerande ungdom så nedsättande och fördärvbringande 
som liderlig erotik, dryckenskap och tobakslast. Det få studiebanans 
vrak nogsamt erfara. Någon grundligt ingående undervisning och var-
ning vidkommande oss kan jag icke erinra mig, att vi vid detta läro-
verk rörande dessa ting mottogo utom en gång, då adjunkten Lindblad 
i samlad klass vänligt och bestämt rådde oss att avstå från bruket av 
tobak. ”Avstå”, sade han, ”ty den här varan är både dyr och skadlig. 
Mig kostar bruket därav för egen del och för bjudning åt andra minst 
500 kronor om året.” Men en tid vandrade dagligen genom staden förbi 
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kyrkan utåt Skräcklan en gammal i slitna kläder och oljedränkt sydväst 
klädd fiskare, som, ”lindrigt nykter”, höglutt ropade, så att det ekade 
mot husknutarna, läroverkshuset, plantaget och kyrkan: ”Vandra värl-
den varlig, ty hon är farlig!” Denne man var på sitt sätt för oss ”en 
ropande röst i öknen”.

Under första året av min vistelse i denna stad uppgick dess invåna-
reantal till något över 4.000. Jag räknar då icke med lärjungarna vid 
läroverket, vars antal det nämnda året uppgick till 277, av vilka dock 
58 tillhörde staden och sådana räknats med till förut nämnda invåna-
reantal.

De två första studieåren
Under dessa två år tillhörde jag efter varandra 3:dje och 4:de klasserna. 
Mina läroämnen och lärare i dessa klasser voro: i kristendom och mo-
dersmål adjunkten A.J.K. Lindblad /vik. Adj. G.T. Bergman/, i latin 
adjunkten L.J. Wersander, i tyska Lindblad, i matematik adjunkten 
C.A. von Sydow, i naturkunskap adjunkten S. Tengblad, i historia och 
geografi Wersander samt i franska med början i 4:de klassen adjunkten 
A.J.C. Piscator.

Att, såsom här skedde, i de olika ämnena dagligen få mottaga under-
visning av kunniga och intresserade lärare, nog grep det vårt intresse 
och medförde ibland icke så ringa glädje. Men ett av ämnena föreföll 
mig från början mycket tarvligt och glädjefattigt. Det var botaniken. 
Att hålla på med sexualsystemets monandria, diandria, triandria ---- 
monoecia, dioecia, polygamia, växtrikets monocotyledoner, dicotyleo-
ner o.s.v. – vad tjänade det där allt till? Det vore då ett ämne, som man 
önskade sig så långt borta ifrån, som man nånsin kunde komma. Men 
vad hände? Jo, en dag – jag vill minnas det var hösten 1867 – tog vår 
lärare, den ofta missmodige men alltid intresserade adjunkten S. Teng-
blad, hela klassen med ut på en botanisk exkursion. Det var något att 
med glädje bli med om – högtid mitt i söcken. Så bar det av. Vi språ-
kades vid, vi sjöngo, vi hörde dån av vatten, sågo den mäktiga älven, 
Göta älv, och de ståtliga vyerna framemot Halleberg och Hunneberg, 
och förr än vi visste ordet av, voro vi framme vid målet för vår färd: det 
mot sistnämnda berg förnämt belägna herresätet Nygård. Ute på dess 
åkrar och ängar ägnade vi oss nu åt praktisk botanik. Läraren tog här 
och där upp växter, visade oss hur vackra de voro, visade, vartill deras 
olika organ tjänade, och sade oss, huru nyttiga alla men i synnerhet 
några av dessa växter voro. Oaktat allt detta intressanta, som här kom 
oss till del, sågo nog vi ynglingar ganska slöa och otacksamma ut. Det 
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syntes väl så, men aldrig skall jag för min del kunna glömma denna 
lärorika och glada utflykt men i tacksamt minne bevara den.

Nu vände sig bladet: från den dagen visste jag knappt något mera 
intressant ämne än botanik, och samtidigt kom livligt intresse även för 
zoologien. För mitt herbarium insamlade jag väl mera än 1.000 ”vilda” 
växter, och i mina ”insektslådor” hade jag hundratals kryp – skalbag-
gar, fjärilar, flugor, sländor o.d. Tengblads efterträdare i dessa ämnen i 
de följande klasserna blev adjunkten G.O.D. v. Hackwitz. Under denne 
skicklige lärares undervisning fanns alls ingen anledning till slappt in-
tresse, men lärokursen i samma ämnen avslutades tyvärr redan i sjätte 
klassens övra avdelning. Jag fick emellertid i kunskapsbetyg laudatur 
och det även i studentexamen. Här bör jag ock med stor tacksamhet 
nämna, att min landsman Adam Bråberg från Rennelanda strax efter 
här vid läroverket våren 1868 avlagd studentexamen en afton besökte 
mig på mitt rum. Hur han kunnat lära känna mig, som ännu befann 
mig i 4:de klassen, vet jag ej. Utan vidare frågade han glad och vänlig: 
”Vill du ha mitt herbarium?” Det ville jag naturligtvis. Och så fick jag 
herbariet såsom gåva. Mer värd än herbariet var emellertid den vackra 
handlingen.

Nygårds egendom, med Vänersborg i bakgrunden, sedd från Hunneberg. Litografi från 
1800-talets mitt. På fälten kring Nygård deltog Johannes Lindholm i en oförglömlig 
botanisk exkursion under ledning av adjunkten Sven Tengblad höstterminen 1867. 
(Vänersborgs museum)
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I övriga läroämnen gick undervisningen här sin vanliga gång. Punkt-
ligt måste vi kunna våra hemläxor och ordentligt följa med vid under-
visningen. I svenska fingo vi någon gång såsom hemarbete att över-
sätta från gammalsvenska till nysvenska och i skrift för granskning och 
rättelse överlämna det till vederbörande lärare. Rättskrivningsövningar 
på lärorummet förekommo ofta. Även i tyska språket hade vi som 
hemarbete skriftliga övningar. Så hade vi ock att genom direktören 
O.H. Bergqvist såsom lärare öva oss i sång, genom materialförvaltaren 
O.A.H. Stiberg i gymnastik och genom bokhandlaren F.A. Zettergren i 
teckning. I dess övningar hunno vi ganska litet, åtminstone jag.

Så som en god fader vårdade sig rektorn om oss, besökte oss på 
våra rum och såg efter hur vi rörande hygien och annat hade det. Varje 
pågående undervisningsdag samlades vi under vederbörande lärares 
ledning till morgonbön, de tre lägsta klasserna i sina lärorum, de öv-
riga klasserna i samlingssalen, som sålunda icke kunde rymma flera än 
lärjungarna i de 4 högsta klasserna. Någon gång ledde rektorn morgon-
bönen men i de flesta fall andra lärare.

I fråga om religionen förkom här vid läroverket nu en nyhet. De 
stora andliga väckelsernas tid var inne. Hur rektor Hultström i det stora 
hela ställde sig till dessa, känner jag icke. En afton hade emellertid 
läroverkets samlingssal öppnats för en kolportör och hans föredrag. 
Skolungdomen såsom ock allmänheten hade fått underrättelse om 
sammankomsten, och salen var nästan fullsatt av åhörare. En psalm el-
ler sång sjöngs, och därefter framträdde i katedern en mörklagd, med-
elålders man, bad en bön och läste därefter ur profeten Hesekiels bok 
37: 1-14 – om de förtorkade människobenen, som skola undfå ande 
igen och bliva åter levande. Jag minns, att talaren hade ganska svårt 
för att kunna klart uttala bokstaven r i det texten ett par eller tre gånger 
återkommande ordet förtorkad och att han därför såsom ock av djupare 
anledning ofta kraftigt tryckte på detta ord.

Det vore i första hand alla i Babylon dräpte Israels barn, som en 
gång skulle få ande igen och leva, dessa skulle tillsamman med alla 
andra bland judar och hedningar genom uppståndelse levandegjorda 
människor ingå i Guds rike med det nya Jerusalem såsom dess huvud-
stad. Men kolportören tillämpade ordet om de förtorkade benen också 
i andlig mening på den nuvarande ”kristenheten”, vars flesta medlem-
mar inför Gud vore såsom förtorkade ben utan ande och liv. ”Gud vill”, 
sade talaren, ”just i vår tid gjuta ande i kyrkans former, vilka tillsam-
man med dem, som bruka dem, äro såsom förtorkade ben utan liv och 
kraft. Men såsom om våren dess ljumma vindar blåsa liv i allt, så skall 
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Gud göra genom sitt ord och sin helige ande. Ja, vederkvickelsens tider 
äro redan för handen. ”Öknen och ödemarken skola glädja sig --- och 
blomstra såsom en lilja”. En psalm sjöngs och sammankomsten upp-
löstes. När åhörarna gingo ut, såg den ene på den andre, och en bland 
dem sade: ”Det var den värsta präst, jag nånsin hört. Sån´t behöva vi 
allt mer av, tror jag.”

Under mina första år i denna stad tilldrog sig en och annan händelse, 
som fick varaktigt rum i mitt minne. Vid Skräcklan gick jag ofta utmed 
stranden av Vänern och såg mig omkring. Vid väderskifte såg man ge-
nom något slags hägring vattenytan lång norrut höja sig halvvägs mot 
rödblå himmel och stranden uppefter Dalsland visa sig hög, mörk och 
dominerande fram till Gällenäs udde, Kvantenburg och ännu längre 
norrut. Det var ett majestätiskt skådespel. Vid storm såg man sjön i vilt 
uppror: vågor höga som hus, med vita kammar och ovan därom skri-
ande sjöfåglar, som nu och då gjorde djupa hopp. Kom då på vågorna 
en skuta eller ett fartyg inom synhåll, bävade man av oro och ängslan 
över vad som av olyckor och nöd inom kort kunde hända. En kall och 
bister höstafton uppstod här en sådan storm. Då såg man högt ut på Vä-
nern segelfartyg, ångbåtar och skutor komma ridande högt på vågorna 
och hållande kurs mot stadens hamn. För varje gång en farkost hunnit 
dit, drog man en tacksamhetens och lättnades suck.

Nu led det mot skymningen. Man hade väntat, att stormen då skulle 
ha bedarrat, men i stället tilltog den i styrka. Då såg man en över de vil-
da vågorna sent kommande skuta styra in mot staden. Den hade hunnit 
fram till den punkt, där man vek av in mot hamnen. Där brast det. Sku-
tan fördes av störtsjöarna på sidan av hamnrännan inöver den grunda 
viken framemot Dalbobergen. Där stannade skutan. Och nu möttes oss 
där den allra gruvligaste syn, så förskräcklig, att tårar strömma mig ur 
ögonen, när jag ännu i dag i minnet ser den synen. Störtsjöarna nådde 
högt över skutan och långt upp på dess höga mast, men ur deras iskalla 
famn syntes nu skepparen och hans unga son kravla sig fram till mas-
ten, där de stannade, fadern vid masten och sonen vid faderns hand. 
Där stodo de, medan de isande störtsjöarna nu och då gömde dem.

Sjömän, skolungdom, ämbetsmän och stora skaror av stadens be-
folkning i övrigt hade samlat sig vid hamnen. Alla stodo inför denna 
förfärande syn försänkta i sorg och bävan. Nu och då sköts ut från land 
en julle eller snipa med starka, djärva män vid dess åror. En och an-
nan minut trotsade de störtvågornas svall och sökte hinna fram till de 
nödställdas undsättning, men omöjligt. Icke heller från Dalbobergen 
var någon hjälp möjlig. Där stodo vi nu alla i vår bittra sorg och skräm-
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mande hjälplöshet, medan natten sänkte sitt mörka flor över vågornas 
dån och de döendes tystnande jämmer.

Under lämpligt väder på våren plägade läroverkets hela lärjunga-
skara få under rektors och lärares ledning företaga utflykt till någon 
i historiskt avseende betydande plats, icke allt för långt från staden. 
Våren 1867 fick jag vara med på en sådan utflykt. O, så uppfriskande 
skönt! Herresätet Onsjö, en knapp halv mil söderut från staden – ditut 
gällde färden. Vädret mötte oss med hög och klar luft. Himlen var glad, 
lärarna glada och skolungdomen likaså. Med bland de våra hade vi en 
kör av höga, friska röster, och såsom på lätta vingar bar oss sångens 
glada makt. När vi nu gått åtskilligt mer än halva vägen, kände vi oss 
något litet trötta. Då klingade sången:
”Vila vid denna källa!
Vår lilla frukost vi framställa:
Rött vin och pimpinella
Och en nyss skjuten beckasin.”

Och så gjorde vi halt vid en liten – handelsbod. Inte hade bland oss 
skolpojkar, mig veterligt, åtminstone under skoltiden, vankats vare sig 
vin eller pimpinella, men törstiga voro vi i alla fall. Och så läto från 
handelsboden våra vördade lärare utföra en stor hop blänkande flaskor 
och av dess innehåll bjödo oss alla att dricka. Det var det allra bästa, vi 
då kunnat önska oss – friskt seltersvatten! Vi drucko, vi pratades vid, 
vi började åter sjunga, och så bröto vi upp och voro inom kort framme 
vid Onsjö.

Herregården, en stor fideikommissegendom, har ett utomordentligt 
skönt läge på västra stranden av Göta älv med fri utsikt över bygd 
och mark framöver till Halle- och Hunneberg. Redan på 1300-talet lät 
denna egendom tala om sig och under det fruktade namnet Odenshög. 
När nu vårt stora utflyktssällskap samlats här, riktades en stor del av 
vårt intresse på de väldiga ekträd, som fyllde den ståtliga park, där vi 
fått slå oss ned. Det var som om forntid och nutid här stämt möte och 
för ett ögonblick rådplägat och hälsat varann. Men se där på en plats 
under höga ekträd bildar skolungdomen en stor ring! Mitt i ringen möta 
här två kamrater varann, en var med en blank florett i hand. Den ene 
var gymnasisten Hildebrand Laurell, en kvicktänkt, stark och vacker 
ung man, son till kontraktsprosten Laurell i Västra Emtervik, Värm-
land. Så börjar leken – florettfäktningen. Det var en lust att se, med 
vilken skicklighet och hur obesvärad Laurell skötte sin klinga, där den 
blänkande i solen parerade motståndarens stöt. Laurell vann allas vår 
beundran och sympati. Men stunden för vår vistelse här hade redan 
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hunnit till ända. Friska i hågen och glada vände vi åter till vår stad och 
våra bostäder för att där för nästa dag plugga in våra läxor.

Så kommo vårterminens examina, så sommarferiernas glädje, så 
höstterminens skolarbete igen, allt under förut nämnda året 1867. Allt 
hade vid läroverket under terminen gått sin ostörda gång, men mot slu-
tet av sistnämnde termin inträffade en tilldragelse, som djupt grep oss 
alla: den nyss nämnde, av rektor, lärare och kamrater mycket värderade 
gymnasisten Hildebrand Laurell hade så alldeles oförmodat nyss slutat 
sina dagar. I sin för läsåret 1867-1868 rörande läroverket utfärdade 
berättelse säger rektor Hultström: ”Vid höstterminens slut /1867/ avled 
i hjärnfeber en förhoppningsfull, av sina kamrater älskad och saknad 
lärjunge i 7:de klassens nedre avdelning.” Ja, det var just Laurell det. 
Under allmän tillslutning av släkt, läroverkets lärare, kör och skolung-
dom från 1:sta till och med 7:de klassen samt eljest bekanta, under 
varmt deltagande och djup sorg firades Laurells begravningshögtid i 
Vänersborgs kyrka. Begravningsakten förrättades av stadens kyrko-
herde d:r D.R. Varholm. Den stora blomsterprakten kring den dödes 
bår hade att tolka de många sörjandes blida kärlek och stilla hopp men 
ock förgängelsens väckande allvar. 

En stor högtidsmorgon vid läroverket
I vanlig tid på måndagsmorgonen den 14 december 1868 hade samt-
liga lärjungar i läroverkets samlingssal infunnit sig till morgonbön – 
utom lärjungarna i de tre lägsta klasserna, med vilka av utrymmesskäl 
morgonbönen hölls på respektive lärorum. Stunden gällde läroverkets 
rektor, som med anledning av upphunnen pensionsålder nu hade att 
avgå från sitt ämbete. Samlingssalen hade smyckats till fest, och – så-
som det heter i ”Tidning för Vänersborgs stad och län” av den 15 nyss 
nämnda månad – ”i fonden av den vackert illuminerade salen strålade 
en transparant med hr rektorns namnskiffer, i alla fönstren såg man 
olika emblemer, och katedern var klädd i vitt med blommor och grönt. 
Ungdomen var högtidsklädd, och samtliga lärare hade infunnit sig.” 

Stunden för morgonbönen var inne. Rektorn filosofie doktorn Carl 
Samuel Hultström, som nu för sista gången ledde den, trädde fram till 
katedern, varvid alla till högtidlig hälsning reste sig. Morgonbönen 
med bibelläsning, uttydning och psalmsång hade avslutats, och den 
vördade rektorn stod färdig att lämna sin plats. Men hastigt slöt läro-
verkets sångkör krets kring katedern och ordnade upp sig till högtids- 
och avskedssång.

Så stod där rektorn, omgiven av sina tacksamma men med avseende 



22

Läroverkskollegiet i Vänersborg omkring 1865 – ett kollage av porträtt över de lä-
rare som Johannes Lindholm mötte som elev. Överst rektor Carl Samuel Hultström. 
Från vänster översta raden: Karl Frithiof Rådberg och Gustaf Bergman. Andra raden: 
Conrad Piscator, Christian von Sydow, Johannes Wallinder samt Johannes  Svedborg. 
Tredje raden: Lars Johan Wersander, Johan Fredrik Kylander. Fjärde raden: Carl 
Fredrik Kjellberg, Sven Tengblad samt Abraham Johan Carl Lindblad. 
(Vänersborgs museum)
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på stundens betydelse ganska modfällda lärjungar ävensom av lärare-
kåren. Han var nu en man med en ålder av 62 år och en tjänstgörings-
tid av 28 år. Hans kroppsgestalt ägde medellängd med regelbundna, 
bleklagda, vänliga men något fårade anletsdrag. Hans röst hade föga 
av klang men så mycket mera av bestämdhet och allvar. Hans huvud-
ämnen vid läroverket hade varit tyska, franska och engelska språken. 
Till hans pedagogiska program hade hört icke endast meddelande av så 
grundliga kunskaper som möjligt i de till läroverket hörande läroämne-
na utan ock sedlig fostran och hjärtats bildning. I sin sista årsberättelse 
säger han själv om denna sak: ”Ungdomens moraliska vård och pater-
nella behandling…. står i ett nära och nödvändigt sammanhang…. med 
en oförtröttad tillsyn av ungdomen i det enskilda livet.” Sådan tillsyn 
och vård hade han under sin rektorstid oförtrutet ägnat sig åt.

Hans efterträdare i rektorsämbetet vid detta läroverk G. Th. Berg-
man lämnar sin företrädare detta i hög grad hedrande vitsord: ”Vad rek-
tor Hultström varit för detta läroverk, vad han för detsamma under den 
långa tiden av 28 år verkat, det framgår bäst vid en blick på de öden 
det genomgått under hans ledning. Från en ringa s.k. apologistskola 
med 3 lärare har det småningom under hans vårdande hand hunnit den 
ståndpunkt det nu intager. Alla de svårigheter han härunder övervunnit, 
alla de mödor han offrat, dem har ingen räknat och säkert allra minst 
han själv, ty sist tänkte han på sin bekvämlighet och fördel, alltid först 
på läroverkets och dess ungdoms bästa. Plikttroget verkade han i sitt 
kall till dess åldern och sjukdomen bröto hans krafter…”
Men till rektor Hultström, som ännu stod kvar på katedern, riktade nu 
kören dessa högstämda ord:
Tag mot vår sång, kärleksrike,
Du dygdens vårdare och vän!
Ej finns för oss nu mer din like.
En sådan kärlek, var finns den?

Ack! Var finns den, som aldrig sparar
Sitt trogna nit, sin kraft för oss,
Som verkar medan dagen varar
Tills kvällen tänt sitt stjärnebloss?

Vi älska dig. Vår kärlek brinner,
En offerflamma ren och varm,
Av kärlek tänd du henne finner
Uti var ynglings friska barm.
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Och då till avsked du oss bjuder
Den hand, som här vår ungdom lett,
En suck, en sång av saknad ljuder
Från alla dem du kärlek gett.
Du för det goda, evigt sanna
Ditt liv har offrat. Säll du är.
Ditt minne lever. Kring din panna
Ej vissnar lagren, som du bär.

Han vissnar ej, ty kärlek virar
En frisk var morgon i ditt hår,
Han blommar skön, då minnet firar
Din saknad varje dag och år.

Ack, glöm oss ej! Vi glömma icke
Den gode lärarn, som var vår.
Med tacksam själ vi städse blicke
På flydda, sköna lärdomsår.

Författaren till denna av ungdomsglöd fyllda sång var lärjungen i 
sjätte klassens övra avdelning av ifrågavarande läroverk Johan Alfred 
Enander, vilken redan 1869 vid samma läroverk såsom privatist avlade 
studentexamen samt sagda år emigrerade till Norra Amerika, där han 
hastigt steg i graderna och blev en vida framstående man: blev redak-
tör för den ansedda tidningen ”Gamla och Nya Hemlandet” samt för 
månadsskriften ”När och fjärran”, senare för ”Ungdomsvännen” samt 
”Svenska Journalen”. Bland hans många utgivna skrifter märkes sär-
skilt Förenta staternas historia i 2 band. Framstående lärd och skicklig 
politiker utnämndes han år 1889 av presidenten Harrison till Förenta 
Staternas minister i Köpenhamn, vilken utmärkelse han emellertid av 
hälsoskäl avsade sig.

Men sedan körens friska sång inför rektor Hultström tystnat, fram-
trädde läroverkets dåvarande primus, sedermera kontraktsprosten i 
Köla och sedermera kyrkoherden i Karlskoga Olof Persson och, såsom 
det heter i förut anförda tidning, ”Överlämnade å egna och medlärjung-
arnas vägnar ett efter ritning av professor Scholander av den bekante 
bokbindaren Bäck i Stockholm förfärdigat ytterst smakfullt och dyr-
bart album, innehållande porträtter av större delen bland skolans lär-
jungar….. Inom en lagerkrans läses på en silverplåt å albumets framsi-
da: ”Till Rektor C. S. Hultström av tacksamma lärjungar.” I varma och 
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hänförda ordalag frambar Persson sina och sina kamraters hyllning och 
tacksamhet till rektorn, erinrande om den tacksamhetsskuld, detta läro-
verk samt ”många av statens och kyrkans nuvarande ämbetsmän stå till 
den faderlige vännen och nitiske läraren” samt slutade med dessa ord: 
”Jag har därför fått mig av mina kamrater uppdraget att till hr Rektorn 
överlämna denna gåva, vilken visserligen i och för sig ej äger så stort 
värde, men som vi ändå önska måtte med välvilja mottagas såsom ett 
enkelt minne av en ungdom, som alltid med glädje skall erinra sig den 
tid, då den hade Rektor Hultström till sin lärare och styresman.”

Sedan sjöng kören senare delen av förut nämnda sång. Rektor Hult-
ström framförde i rörda och varma ordalag sitt tack, och så hade denna 
för oss stora och minnesrika högtidsmorgon hunnit till ända.

En ny klass – ett nytt läroämne – nya lärare – nya kamrater
Att vid vårterminens slut få med goda betyg flytta från en lägre till en 
högre klass – vilken hänförande fröjd för unga studerande! Vilken till-
fredsställelse och glädje också för älskande fäder och intresserade vän-
ner! Sådan lycka vederfors även mig. När jag emellertid fått flyttning 
från fjärde till femte klassen, kände jag mig alls icke tillfreds med att, 
då denna klass bestod av nedre och övre avdelningen, vardera på ett år, 
stanna där två hela år. Vid högre ålder än vanligt hade jag börjat mina 
studier och snart hunnit fram till mina 18 år. Så hade ock min far och 
mor mycket svårt att kunna bekosta mig mångåriga studier. Allt talade 
för att jag borde skynda på. Så beslöt jag mig då för att ”hoppa över” 
nedre femte. Det var latinlinjen min väg gick.

Ekonomiska omständigheter hade gjort, att min far och mor jämte ett 
par av mina yngre syskon flyttat från Högsbyn i Ör till den en halv mil 
norr därom belägna egendomen ¼ mantal Högebo i Dalskogs socken. 
Där tillbragte jag sommarferierna 1868, en riktig tork- och missväxt-
sommar. I väsentlig mån på egen hand slog jag nu i mig det till nedre 
femte hörande pensum i ”kristendom”, modersmålet, latin, tyska, fran-
ska, matematik, naturvetenskap, historia och geografi. Vad vid ifråga-
varande läroverk undervisningen i främmande språk angick, började 
denna i första klassen med tyska, i tredje med latin, i fjärde klassen 
med franska och i femte klassens nedre avdelning med grekiska. Det 
var detta för en nybörjare icke så alldeles lätta ämne jag ock hade att på 
egen hand söka lära mig. Där höll jag emellertid på att bli alldeles bet. 
Då kom mig till hjälp studeranden, sedermera lanträntmästaren hos 
länsstyrelsen i Vänersborg Hypatius ”Alexis” Lindeblad, i min hem-
bygd nära nog min granne, som i likhet med mig tillhörde latinlinjen 
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och nyss fått flyttning till just övre femte, dit jag ämnade snart söka 
inträde, hjälpte mig med inlärandet av det grekiska alfabetet samt de 
enklaste böjningsformerna av samma språk. Med explikationen i Nils-
sons grekiska läsebok fick jag ock någon hjälp. Så anmälde jag mig på 
hösten till examen för inträde i femte övre avdelningen. Mot förmodan 
gick jag utan svårighet igenom den, och vid det allmänna uppropet 
höstterminen 1868 nämndes mitt namn bland femte övre klassens lär-
jungar. Så glad jag blev!

Hela antalet lärjungar vid läroverket uppgick denna termin till 289, 
bland vilka i femte övre 31, latinare och realister tillsamman. De flesta 
av dessa 31 voro mig alldeles obekanta, men våra gemensamma strä-
vanden att vinna kunskaper och vett förde oss snart samman, och vi 
blevo med tiden ganska goda vänner.

Lärare i latin i denna klass var adjunkten fil. kand. A. Ericsson, en 
ganska egendomlig man: smal som en stång, hög som en pelare och 
med ett ansikte bistert som vinterns nordanvind. Vid denna tiden hade  
nästan varje lärare fått sitt särskilda egennamn, öknamn – det var spe-
fåglarnas vid läroverket uppfinning. Ericsson då? ”Trähöken” var det. 
När denne lärare steg in i lärorummet, gick det oftast som isbitar ge-
nom vår kropp och då vi sedan skulle svara, darrade vi som asplöv 
ibland. Hur olika nu och det år, då vi som lärare i detta ämne hade 
adjunkten fil. d:r L.J. Wersander! Denne var en välvillig, lugn och i 
hög grad vinnande man, en lärare, som i kunskapsväg syntes kunna 
locka guld ur själva gråstenen! Wersanders metod var i bästa mening 
lock, Ericssons pock. I senare fallet här ett exempel – men nu i sjätte 
nedre, där Ericsson hade att rätta latinska scripta. Kamraternas voro 
vid en lektion genomgångna, men mitt återstod. I detta hade jag kom-
mit att i en sats använda en något ovanlig konstruktion, den vår lärare 
ansåg alldeles oriktig. Då dristade jag mig självförsvar och anförde 
härvid mitt eget lexikon såsom auktoritet. Men då brusade Ericsson 
upp i häftiga ordalag, och syftande på mitt lockiga svarta hår och väl 
även på min förmenta språkliga undermålighet röt han till: ”Ge dig då, 
din hottentott, i väg hem, och ta hit den där förunderliga boken, så få vi 
se.” Allt vad tygen höllo, sprang jag då den icke allt för korta vägen till 
min bostad, hämtade mitt lexikon, gav det läraren i hand och smått tri-
umferande tillade: ”Där står det.” Det blev alldeles tyst i lärorummet, 
läraren stirrade några ögonblick på orden i fråga och – teg.

I den klass, jag nyss inträtt i, femte övre, hade vi adjunkten J.F. Ky-
lander till lärare i grekiska – senare rektor i Hjo. Denne var en gladlynt 
och smått skämtsam man, som just inte förtog sig i sitt undervisnings-
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arbete. Där han tyckte det passade, drev han emellertid smått gyckel 
med sin delinkvent men återtog strax allvarlig min. En gång förekom 
böjning av ett oregelbundet grekiskt verb, vars auristaform var om-
tvistad. Läraren själv var något oviss om den fullt rätta formen. Då lät 
han föra fram och rådfrågade i ämnet ett par eller tre olika grekiska 
lexikon, men intet av dessa gav slag i saken. Då utbrast d:r Kylander: 
”Ja, böcker duga då ofta till alls intet, saker som till och med ett litet 
barn har reda på, sägas där om och om igen tjogtals gånger, men en sak, 
som vore något värd att få reda på, om dem tiga dessa böcker så säkert 
som gravens tystnad.” Och då litet vi än i denna väg gjort försök, gåvo 
vi till denna maning vårt högljudda bifall.

Vid höstterminens början förekom i denna klass en mycket pinsam 
lektion. Bland dem, som i denna klass voro kvarsittare eller, såsom 
det på slangspråket hette, sutto stut, befann sig lärjungen Hugo Ols-
son, en frisk, stark och hurtig ung man. Det var lektion i geometri. 
Flera bland oss hade under timmen varit framme vid svarta tavlan och 
bevisat satser ur Euklides Elementa, och till sist framropades Hugo 
Olsson. Frimodigt och med hög röst utförde han bevisen i den honom 
förelagda satsen, en sådan ett gott stycke framom den s.k. Åsnebryg-
gan, hade sammanfört alla premisserna och stod färdig med konklu-
sionen ”alltså”, men just där stakade det sig. Olsson försökte gång på 
gång att få ihop det hela, och bevisets sista ord hängde såsom på en 
dinglande tråd. Det var tyst i lärorummet, tyst såsom strax före ett ut-
brytande åskväder, och läraren satt där butter och orörlig som en mu-
mie. ”Alltså-----”, och så träffade kritbiten tavlan, så det small som ett 
pistolskott. Det var Olssons avskedsord till tavlan och skolan, dit han 
aldrig kom mer. Senare sades det om honom, att han ute i det praktiska 
livet blivit en dugande och pålitlig man i sitt kall.

Det nya läroverkshuset inviges
Till rektor Hultströms efterträdare hade kungl. Maj:t den 19 januari 
1869 förordnat lektorn vid detta läroverk, fil. d:r G. Th. Bergman. Re-
dan under hans företrädares sista tjänsteår hade arbetet på det nya läro-
verkshuset begynt, sedan arkitekten P.U. Stenhammar därtill uppgjort 
ritningar, som av kungl. Maj:t godkänts. Byggmästaren J. Daehn, åt 
vilken enligt entreprenadkontrakt uppförandet av den nya läroverks-
byggnaden anförtrotts, hade åtagit sig att ha denna färdig till den 1 
augusti 1869.

I den skrift – ”Några anteckningar från det mexikanska kejsardömets 
sista dagar” – genom vilken rektor Bergman till läroverksbyggnadens 
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invigningshögtid den 19 oktober sistnämnda år inbjudit ”bildningens 
och den allmänna undervisningens gynnare och vänner”, meddelar han 
också ur läroverkets historia några data, som jag här återger, starkt för-
kortade.

Såsom en mindre skola började detta läroverk någon tid efter sta-
dens flyttning från Brätte till sin nuvarande plats, sålunda något år efter 
1642, och sköttes till 1707 av en enda lärare. Efter detta år ökades 
lärarnas antal till 2 och senare med ytterligare en lärare, så att lärarnas 
antal 1820 utgjorde 3, troligen alla av staden avlönade. Så fortgick 
skolan till året 1839, då den förvandlades från en lägre till en högre av 
4 klasser bestående undervisningsanstalt, en s.k. apologistskola med 
ändamål att meddela ”allmän medborgerlig bildning”. Emellertid öka-
des med åren lärjunge- och lärareantalet, och snart yppade sig behov 
av en läroanstalt med betydligt ökat innehållsprogram. Genom kungl. 
brevet av den 20 mars 1858 ”förändrades skolan till ett på reallinjen 
fullständigt läroverk med rektor och 7 kolleger”, och ”genom ett kungl. 
brev av den 27 maj 1861 utvidgades den till ett även på klassiska linjen 
fullständigt läroverk med rektor, 3 lektorer och 3 adjunkter”. Senare 
tillkom övningslärare samt 2 lektorer och 2 adjunkter. Enligt 1869 års 
stat utgjordes sålunda antalet lärare av rektor, 5 lektorer, 10 adjunkter 
samt 3 övningslärare. I stort sett ökades lärjungarnas antal år för år, så 
att då t.ex. höstterminen 1840 lärjungarnas antal uppgick till 39, höst-
terminen 1850 till 122, höstterminen 1860 till148, deras antal höstter-
minen 1869 eller vid ifrågavarande invigningshögtid uppgick till 262.

Det nya läroverkshuset uppfördes i den något öster om kyrkan be-
lägna parken samt närmast söder om det vid Drottninggatan befintliga 
gamla läroverkshuset. Detta senare hade blivit för trångt och otidsen-
ligt, ett nytt måste fylla behovet. Till bestridande av kostnaderna härför 
– i runt tal belöpande sig till 100.000 kronor – hade riksdagen beviljat 
60.000 och vederbörande skolhusbyggnadsintresserade 40.000 kronor. 
Detta nya läroverkshus, uppfört i två våningar och innehållande 20 
större och mindre lärorum, samlingssal och kollegierum, kom emeller-
tid icke att fylla alla hithörande utrymmesbehov: rum såsom ritsal, mu-
seum, bibliotek och bostad för vaktmästaren saknades. För uppvärm-
ning och ventilering funnos dock moderna anordningar: uppvärmning 
medels varmt vatten enligt Wimans system.

Så var emellertid läroverksbyggnadens stora invigningshögtid den 
19 oktober 1869 inne. Kl. 12 på middagen öppnades högtiden. Hela 
staden hade kommit i rörelse och stora skaror av stadens invånare 
samlats på områden utanför läroverksbyggnaden – utom de särskilt in-
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bjudna stadsinvånarna. ”Den stora bönesalen/samlingssalen/ företedde 
en högst storartad anblick, då man vid tolvtiden inträdde i densamma”, 
heter det i dagens ”Tidning för Vänersborgs stad och län”. Två bänk-
rader på övre läktaren voro fullsatta av högtidsklädda damer, också or-
kestern med instrument och sångare hade där sin plats. Den lilla läkta-
ren ovanom katedern dekorerades jämväl med festklädda damer. Från 
det gamla skolhuset satte sig nu igång den stora högtidsprocessionen, 
upptagande läroverkets 262 lärjungar, rektor, lektorer, adjunkter och 
övningslärare. Till processionen hade slutit sig stiftets biskop, ett stort 
antal andra präster, stater och kårer, inbjudna stads- och lantbor, bland 
vilka allehanda ämbeten, yrken och institutioner voro representerade. 
Samlingssalen, som rymmer omkring 625 personer, hade plats för hela 
processionens antal.

Vid processionens inträde spelade orkestern upp en festmarsch av 
italienske tonsättaren Foroni. Under tiden intogo alla sina platser. Bi-

Den gamla apologistskolan visade sig snart för trång sedan den omvandlats till 
läroverk och antalet lärare och elever ökade. Problemen avhjälptes då man hösttermi-
nen 1869 kunde inviga denna ståtliga nya läroverksbyggnad, uppförd efter ritningar 
av Per Ulric Stenhammar. Ur Ny Illustrerad Tidning 1870.
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skopen tog plats framför katedern, läroverkets lärarekår med rektor i 
spetsen jämte en stor del av prästerna från grannsocknarna ordnade sig 
i halvcirkel kring stiftschefen. Med hjälp av orgelmusik och biträdd 
av kvinnliga musikvänner uppstämde nu skolungdomskören en hög-
tidshymn. De sjungna mäktiga orden vunno stark resonans särskilt i 
skolungdomens sinnen och lämnade där, åtminstone i många fall, out-
plånligt väckande och lyftande intryck.

Härefter framträdde stiftschefen, läroverkets eforus, i katedern. Det 
var biskopen i Skara Johan Albert Butsch. Han stod där i full ornat. 
Allas ögon riktades på honom. Han hade icke ännu hunnit fullt fram 
till 70 år men syntes allvarligt nedtryckt av ålderdomens ovälkomna 
börda. Han var emellertid en vida lärd man och hade gott rykte om sig 
för månhet om ungdomens upplysning, vård och fostran. I varje fall 
hade han tillbakadragenheten kär, och man har velat lägga i hans egen 
mun orden: ”Jag älskar lugnet och skuggan.”

Biskopen uttalade emellertid med hjärtliga ord nu sitt tack till alla, 
som på ena eller andra sättet bidragit till denna läroverksbyggnads till-
komst, varvid, utom riksdagsmannen rådmannen Landström, särskilt 
nämndes läroverkets inspektor landshövdingen och greven Erik Josias 
Sparre – vilken av offentliga uppdrag blivit hindrad att här i dag infinna 
sig – såsom framför andra värd att tilläggas ”den stora andelen i äran 
av det nya läroverkets tillkomst”. Samhället skulle, med Guds hjälp, 
icke svikas i sina förhoppningar om detta läroverks blomstrande fram-
tid. Men det berodde härvid i väsentlig mån på vederbörande rektors 
och medlärares föredömliga liv, deras kunskapsrikedom, deras nit samt 
framför allt på levande intresse för de ungas tillväxt i vishet och behag 
inför Gud och människor. Till sist bad biskopen den Allsmäktige om 
hans nådefulla välsignelse över detta läroverk med dess nya läroverks-
byggnad och över den omfattande och betydelsefulla fostrargärning, 
som här framgent skall bedrivas. ”Festtalet, som åhördes med den mest 
spända uppmärksamhet, var”, sades det, ”till sitt innehåll ädelt, lättfatt-
ligt och anslående.”

Med anledning av läroverkshusets invigning gavs senare på dagen 
för biskop Butsch ”en splendid middag i stadshusets festsalong, i vil-
ken deltogo såsom värdar flere militärer, ecklesiastika och civila äm-
betsmän jämte andra medborgare från staden och orten, till ett antal 
av 50-60 personer”. Tal höllos, och skålar druckos. Emellertid var den 
19 oktober 1869 en stor dag i detta högre elementarläroverks historia.
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Vardag, sön- och helgdag vid läroverket
Då skolungdomen talades vid om läroverket och om vad där tilldrog 
sig, sade vi alltid ”skolan”. ”Läroverket” – ja, det var som om de unga 
läpparna känt sig för svaga att orka lyfta fram det där mera tunga men 
respektingivande ordet läroverk. Man sade då i stället skola, och jag tar 
mig nu friheten att i detta avseende någon gång göra, som vi sålunda 
gjorde, då vi voro unga.

Någon gång före lektionstimmens början såg man på planen utanför 
skolan som oftast rektorn samt en och annan lärare promenera och talas 
vid. Som om sommaren bina komma flygande till bikupan, så ungdo-
men här till skolan – oftast en och en men ibland också i flock. En skön 
syn! På minuten voro lärare och lärjungar punktligt på sina platser. Jag 
minns aldrig, att det i sådant fall någon gång klickade. Alla lärjung-
arna iakttogo ett vördsamt och höviskt uppförande, det var självfallet. 
Lärarna framträdde alltid på ett värdigt och respektingivande sätt. En 
gång förkom emellertid ett iögonenfallande undantag. En vikarierande 
adjunkt företog sig det orådet att mitt under pågående lektion och mitt 
för våra ögon på sitt lärarebord lägga upp båda sina bestövlade stora 
ben och i den ställningen göra oss frågor och avfordra oss svar. Vi 
vågade naturligtvis icke opponera oss men lämnade det där ovärdiga 
skicket åt vårt livligaste förakt.

Ute i staden sökte vi skolungdom uppföra oss anständigt och bemöt-
tes också i det stora hela väl. Men vi, som kommit hit från en mindre 
belevad landsbygd och icke förstodo att i ord och åthävor skicka oss 
så fint som en stadsbo, fingo i början av vår vistelse här för vår obele-
venhets skull ibland höra flin och mottaga obehagliga glåpord. Där i 
utkanten av staden låg t.ex. ett gammalt besynnerligt litet hus, och då 
jag gick där förbi, frågade jag en mötande stadsbo: ”Vem måntro bor 
i den där stugan?” Då blängde stadsbon till och svarade vresigt: ”Här 
finns inga stugor --- sånt där hör bondlandet till.” Att sedan gå vidare 
och tiga, det var bäst. Nu och då tittade man fram till torget. Där möt-
tes västgötar, dalslänningar och bohuslänningar samt skolungdom. De 
senare tittade på vad som där fanns av sötsaker, frukt, lantmannapro-
dukter, fisk och gödboskap men köpte just intet. Det fick andra göra. 
Någon gång hände, särskilt kvälldags, att flockar av läroverksungdom 
och ”lankasterpojkar” möttes i något gathörn. Ett och annat okväd-
ningsord – ett ryck i ett rockskört – en knuff – ett ilsket tjut: och så 
bryter kalabaliken lös. Men snart sticker där då en polis fram huvudet – 
vips är slut på tumultet, och icke en skymt av ovänsskarorna synes mer.

Nu och då äro vi nere vid hamnen, se på de många kommande och 
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gående fartygen. Men se, där kommer ett stort sådant med ”flygande 
fanor och klingande spel”! Så mycket folk där finns – människor av 
olika åldrar och kön! Ett sorl av röster och ord! Glada ansikten men 
tårdränkta också! Åh, det är emigranter! Det är folk ifrån min egen kära 
hembygd, från Sveriges ”främsta utvandrareprovins”. Fartyget kom-
mer närmare och lägger till vid kajen. O, där är ju bland dessa många 
min egen bror, min bror Aron och hans familj! Jag skyndar över reling-
en, tar dem i hand men kan knappt säga ett enda ord. Icke de heller. Vi 
stå där och blott se på varann. Om en kort liten stund går fartyget igen. 
Jag skyndar ned på kajen, ropar ett ord till avsked och ser dem sedan i 
tiden aldrig mer. Även de ropa sitt farväl, men ångmaskinens pustande 
och musiken å fartyget – i detta skärande oljud drunkna våra tårar!

När skolan pågick, samlades vi i läroverkets samlingssal alltid på 
morgonen först till morgonbön. En av lärarna ledde den. En psalmvers, 
en bibelvers med utläggning, Fader vår och välsignelsen – det var som 
vanligast härvid det hela. Ofta hade en av lärjungarna att gå fram till 
katedern, där bedja Fader vår och välsignelsen. Någon gång gjorde lä-
raren själv detta sista. Då lektor J. Nordvall en dag skötte om morgon-
bönen, skulle han, förstås, avsluta på vanligt sätt. Men när han hunnit 
ungefär till mitten av bönen, tystnade han tvärt. Det var som hade han 
velat fortsätta, men omöjligt!

Vilken ängslande rörelse nu bland skolungdomen! Det var som om 
taket i bönsalen hölle på att falla ned över oss, och läraren, som vid det 
tillfället hade att övervaka det hela, stod där som en förskrämd tupp 
och blott vände åter och fram på huvudet. Nu kunde nog hända, att lek-
tor Nordvall, som icke hade svårt för att bli disträ, verkligen vid tillfäl-
let kommit av sig. Jag hörde en gång till och med en rektor, som vid en 
liknande stund icke hann längre än till tredje punkten i Fader vår, innan 
det blev stopp. Emellertid är icke alls otroligt, att vad Nordvall angår, 
han med berått mod och med vaken beräkning vid tillfället i fråga vid 
bönememorerandet gjort denna uppseendeväckande kullerbytta. Man 
visste mycket väl, att denne lektor var något litet av original och hatade 
bittert all slentrian. Nu ville morgonbönen i skolan gärna glida över åt 
det hållet, och var det kanske för att i sin mån råda bot på detta onda, 
som lektorn nu företagit sig detta ovanliga steg? Var det så, hade han 
härutinnan lyckats alldeles utmärkt och åtminstone åt mig bevarat min-
net av en morgonbön, som jag aldrig glömmer. Om jag ock glömt alla 
de andra, denna står outplånligt kvar: varje pelare i bönsalen, katederns 
översta del, skolkamraternas plats, lektorns anletsdrag, hans svarta hår 
och mungipornas rörelse – allt står kvar för minnet och såsom en in-
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tressant idéassociation, som för mig, om ock på ett något besynnerligt 
sätt, sammanbinder nutida skola med dåtida.

Såsom till skolordning under pågående termin hörde den dagliga 
morgonbönen, så ock, särskilt för 4:de till och med 7:de klassen, ung-
domens närvaro vid varje söndag och enstaka högtidsdagar i stadens 
kyrka förekommande förmiddagsgudstjänst. Därvid omväxlade med 
varann såsom tjänstgörande präster förut nämnde komministern Wäst-
berg, kyrkoherden teol. D:r D.R. Warholm samt läroverksläraren pas-
torn vid Västgötadals regemente Kristian August von Sydow. Denne 
sistnämnde var vid mitt inträde vid läroverket en man vid 47 års ålder, 
väldigt korpulent, ganska sträng lärare men gärna hörd predikant. Kyr-
kan hade läktare såväl på södra som norra långsidan, och predikstolen 
stod vid mittkanten av den senare. När von Sydow gick utefter den 
långa gången dit, var det som om en jättegestalt med väldiga och vär-
diga steg dragit dit fram. Han hade en hög och klar stämma och syntes 
vid sin predikan ha hållit sig regelrätt efter sitt koncept.

Warholm däremot rörde sig fritt och oberoende av sådant. Han hade 
en stor, fyllig och välljudande röst, såsom ock hans kropp väl fyllde 
upp predikstolen. Jag tror, att han liksom Sydow hade goda ord att säga 
oss, men tyvärr minns jag intet av allt, som från denna predikstol sades 
och detta oaktat vi omedelbart efter predikan hade för sed att i läro-
verkets samlingssal inför vederbörande lärare redogöra för predikans 
innehåll. Jag blyges för och förvånar mig över denna glömska. Jag har 
däremot ganska väl i sinnet något av vad från denna tid sades av den 
förut nämnde kolportören, som i gamla läroverkshuset predikade om 
de ”förtorkade benen”. Varav kommer månne denna olikhet i förmågan 
att kunna från samma tid i minnet behålla något av det ena men alls 
icke av det andra?

Emellertid kändes oss vilan från ansträngande tankearbete ljuv, då 
den kom, evad det var sön- och helgdagsvila eller extra sådan, av rek-
tor och lärare oss förunnad. Skridskoåkning på Vassbotten vintertid in-
tresserade oss varmt, sammalunda en utflykt, när våren kom. En sådan 
fingo vi med rektors och lärares tillstånd en gång företaga till Halle-
berg, ända fram till dess ”ättestupa”. Dit var omkring ½ mils väg. Huru 
glada och intresserade voro vi ej! Vi sjöngo, vi hojtade, vi hoppade 
som lössläppta kalvar. Några av herrar lärare och, om jag minns rätt, 
även rektor Bergman voro med. Landsvägen gingo vi. Vilken härlig 
tavla och väldig musik var icke för oss Göta älv, dess vattenmassor och 
dånande fall. Ehuru en och annan snöklick där uppe bland bergen ännu 
lyste, var det här nere på bygden full vår, och dess nya glada grönska, 
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trädens knoppar och fåglars kvitter fängslade oss så, att vi kände oss 
vara inne såsom i en alldeles ny värld, och åter och åter kommo för oss 
ur Fritiofs saga Tegnérs förlösande ord:
Våren kommer: fågeln kvittrar, skogen lövas, solen ler,
Och de lösta floder dansa, sjungande mot havet ner,
Glödande som Frejas kinder tittar rosen ur sin knopp
Och i mänskans hjärta vakna levnadslust och mod och hopp.

Åh, vilken utsikt! Där öppnar sig framför oss den stora dalen mellan 
Halle- och Hunneberg och vidgar sig mot söder till ett vidsträckt öppet 
landskap med grönskande ängar, bördiga åkerfält, välordnade byar och 
präktiga herresäten! Det var ju hit upp i grå forntid våra fäder göterna, 
följande den stora älven uppefter, förvånade och hänförda kommo, in-
togo landssträckan, uppodlade och bebodde den. Där framför oss se vi 
den väldige järnvägsbyggaren Nils Ericsons forna egendom Nygård, 
och där längre mot söder skymtar oss till möte sätesgården Forstena, 
Lennart Torstenssons gamla födelsehem.  Släkte efter släkte har inom 
denna landssträcka framträtt, utfört sin bragd, lämnat efter sig här och 
runt om i landet en odlad bygd och ett länge bestående minne. Med 
utgångspunkt från denna yppiga dalgång sannas skaldens mening: ”En 
stor stamtavla är det höga Norden.”

Sedan stodo vi framför Hallebergs ättestupa, tittade länge och väl 
dit högt upp och mätte med ögat klippan, dess avsatser, refflor och 
höjd. När vi tänkte på den väl föga troliga men för oss då riktigt an-
sedda uppgiften, att levnadströtta göter här en gång skulle ha kastat 
sig utföre och så ändat sitt liv, hissnade och bävade vi. I varje fall sågo 
vi nära ättestupan de bekanta minnesmärkena efter det götiska folkets 
kultur, nämligen domarringen med de höga stenarna resta i krets samt 
Odensdammen. Tanken på dessa synliga rester av våra fäders kultur 
och åsynen av detta på sina punkter bortåt 150 meter över havets höga, 
majestätiskt tronande berg gåvo oss oförgätliga intryck.

På jämna marken nedanför ättestupan samlade vi oss nu en stund 
till lek: kapplöpning /Maratonloppet i smått/, änkeleken, hoppa bock, 
draga krok o.s.v. – idrott så enkel och simpel, att man inför nutida höga 
ståndpunkt på detta område nästan blyges för att nämna saken. Med 
gymnastiska övningar voro vi nog förtrogna, men åt omfattande idrott 
ägde vi varken tid eller tillfälle att ägna oss. Men efter den lärorika och 
uppfriskande utflykten till Halleberg fortsatte vi nästa dag med friska 
tag vår intellektuella idrott.
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Jul- och sommarferierna
Julhögtiden hemma
Obeskrivligt stor var vår glädje, då vi vid höstterminens slut i sam-
lingssalen vid högtidlig avslutning av rektor mottagit budskapet om 
julferiernas början samt hemförlovats och i klassrummet av vår klass-
föreståndare fått våra terminsbetyg. Nu voro vi, kan tänka, våra egna 
herrar och gingo att i våra kära hem hos far och mor samt syskonen få 
njuta vila och vederkvickelse. De känslor, som i mitt bröst rörde sig vid 
hemförlovningen, har jag en gång återgivit i följande rader:
Nu är lättad min håg
Lik den flyende våg

På torget stod min yngste bror Lars Magnus med hästskjuts och vän-
tade på mig. Det var vid middagstiden. Det blåste bitande kallt norri-
från, men ingen snö hade ännu fallit. Väglaget erbjöd ingen angenäm 
färd, helst hästen var trögkörd och vår gamla kärra hård och skranglig. 
För min hembygd var järnvägarnas tid ännu icke kommen. Mitt hem 
hörde till ”de mindre bemedlade”, och för övrigt grinade vid denna 
tiden armodets tomhet mot oss överallt i min hembygd. Det var inte 
lätt att hålla sig och sitt uppe då. Fotsacken var tunn och kall, och över-
rock hade jag icke. Men det blev så varmt ändå, när min hembygds 
höga blånande berg, Kroppefjäll, och dess många ståtliga bergutsprång 
mötte mitt öga. ”Se, så vackert”, sade jag till min bror. ”Det är vår 
barndoms och våra fäders bygd detta.” Han teg stilla men svarade se-
dan: ”Ja, men så svårt folket här ändå har det nu. I Amerika skall det 
vara mycket bättre, säga de.” ”Amerikafeberns” dagar voro vid denna 
tiden för handen särskilt i min hembygd, och emigrationsfrågan låg nu 
på allas läppar. Hem till Högebo i Dalskog, dit min far och mor med 
familj nyss flyttat, gällde emellertid den 5 mil långa resan, och medan 
vi talades vid, tyckte jag det blev så ovanligt varmt om huvudet och 
öronen, så jag lyftade upp handen och kände efter hur det var. Men så 
oväntat! Mitt ena öra hängde ju som en lång istapp nerefter halsen. Då 
förstod jag, att vi voro illa ute, och vi skyndade på allt vad vi kunde för 
att snart hinna hem. Men nu voro timmarna långa.

Äntligt hemma! Min mor – min far – min syster Brita – min bror 
Lars Magnus, som skjutsat mig hem! O, vilken fröjd att få mötas igen! 
Vi kunde knappt säga ett ord – så fulla voro vi av glädje och tacksam-
het. Och mitt öra! Ut med det i nyfallen snö – skubba och gno! Nästa 
dag till apoteket efter salva för samma sak – och inom någon dag var 
örat läkt och allt väl igen.

Det var klart, att jag sedan för de kära mina måste berätta vad jag 
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kom ihåg från läroverket, hur jag skött mig där, vad jag lärt o.s.v., och 
det är mycket troligt, att jag på ett och annat sätt förvånat dem med det 
lärdomsljus, som tänts hos mig. Sparvneken satte vi upp och redde i 
övrigt till på bästa sätt för de stundande högtiderna. Julkvällen med den 
flammande björkvedsbrasan, läsningen av jultexterna, bordsbönen, 
spisningen av risgrynsgröten, lutfisken, skinkan, julosten och vörtbrö-
det – allt detta var någonting självklart, som alls icke fick utebliva. 
Sedan förflöto jul och nyår med samtal över nytt och gammalt, med 
läsning av bibeln, psalmer, böner, postillan och någon tidning samt 
med kyrkgång. En av de predikningar, vi vid denna tid åhörde i Dal-
skogs kyrka, fäste sig särskilt i mitt minne. Det var min förut i denna 
berättelse nämnde lärare nu studenten och blivande läroverksläraren 
Jonas Gullin från Högsbyn som predikade. Två hans mostrar voro kän-
da såsom Gud och hans ord tillgivna kvinnor och hade i ekonomisk 
väg bistått sin värderade systerson. De sågo också gärna, att denne 
på något sätt komme att tjäna Gud. På vederbörande kyrkoherdes kal-
lelse höll sålunda Gullin i nämnda kyrka sin predikan. Denne hade 
han, såsom ock sed var hos de flesta prästerna inom pastoratet, indelat 
efter Schartau´s metod och förde sålunda först fram ingångsspråket. 
Och det var just detta, som den gången slog an på mig. Ingångsordet 
var detta: ”Ack, att från Sion komme frälsning för Israel! När Herren 
vill åter upprätta sitt folk, då skall Jakob fröjda sig, då skall Israel vara 
glad” /Ps. 14:7/. Det var glöden och hänförelsen i talet, som gav mig 
ett förblivande intryck.

Julferierna voro emellertid för denna gång till ända och stunden för 
min avresa kommen. Det var en svår stund, särskilt avskedet av min 
älskade moder. Hon själv var beträffande mig denna stund så genom-
trängd av kärleksrika och aningsfulla tankar, att hon endast med möda 
kunde fatta min hand och säga mig något ord: hela hennes svaga kropp, 
hängivna ande och resignerande väsen bävade tillbaka för detta ögon-
blick. Också var det sista gången, vi sågo varann i denna tid. Det kän-
des såsom för mig en oförgänglig sol gått ned. Jag förstod det ej fullt 
då, men sedan dess mer.

Åter hemma
Det led mot slutet av vårterminen 1869. I skolan hade allt gått sin jäm-
na gång, och examen stod för dörren. Då mottog jag en förmiddag brev 
från min käre far med underrättelse om min moders död. Den hade, 
om jag ej missminner mig, inträffat den 15 maj. Dödsbudet var genom 
nyss nämnda svåra avskedsstund nära nog förberett. Men huru smärt-
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samt kom det icke ändå! På min begäran gav mig vår vördade rektor 
lov att resa. Vänern låg öppen, och på ångbåten Laxen begav jag mig 
iväg över till hamnplatsen Sunnanå och gick sedan till fots hem till 
Högebo. Hur jag och mina syskon nu kände det, vet endast den, som 
mistat en kär oförgätlig moder. Jag hade någon gång hört min mor med 
brinnande ord tala om Guds rike och om sin stora åstundan att få vara 
med där, om än såsom den ringaste av alla. 

Åt mig anförtroddes att före avfärden från hemmet säga några ord 
vid min moders bår. Min far, mina syskon, våra släktingar samt våra 
grannar, som bjudits med till begravningen, väntade härvid alldeles 
för mycket av mig. Vilken andlig kunskap och levande erfarenhet har 
väl en stackars studerande att komma med för att vid en sådan stund 
som denna säga ett sanningens och tröstens ord av något värde! Huru 
tomma, kalla och intetsägande voro inte också de tankar, jag då kom 
åstad med!

Så gick liktåget den jämförelsevis korta vägen från hemmet framö-
ver till Dalskogs kyrka, där vår granne den rådige och välvillige kom-
minister Josef Jacobi med psalmsång och tal förrättade begravningsce-
remonin. Bibeltexten, som han lagt till grund för sitt tal, var denna: ”Vi 
veta, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så hava 
vi en byggnad, som kommer från Gud, en boning, som icke är gjord 
med händer, en evig boning i himmelen. Därför sucka vi ju ock av 
längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda” /2 Kor. :1,2/. 
En trogen maka, en med rätta varmt avhållen moder, en mycket du-
gande husmoder har, sade pastorn, med hemmansägaren Jan Larssons 
hustru den blida Maria Eriksdotter vid endast 57 års ålder gått ur tiden. 
Vi dela hjärtligt vid denna bår de efterlevandes stora sorg och saknad. 
Döden är dock icke ensam herre. Den, som var död men genom sin 
uppståndelse ur graven övervunnit döden, Kristus; har gått bort för att 
på andra sidan graven bereda oss rum, en evig boning i himmelen. I 
tron på honom äga vi evighetens oförgängliga hopp och återseendets 
glädje. Det må, om vi äga denna tro, för oss vara en säker tröst! – Pas-
torn och psalmsången slutade, och vi sökte nu att inför Gud stilla våra 
sorgsna hjärtan.

Nordost om kyrkan hade retts vår moders grav. Men ovarsamma 
händer och glömskan ha redan bortsopat de rätta spåren dit. Endast den 
himmelska hyddan står orubbad kvar.
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Min första kondition
Icke långt från köpingen Mellerud i Dalsland låg den vackra egendo-
men Vedbyholm. På 1860-till inpå 80-talet ägdes den av possessiona-
ten Anders Larsson och hans hustru Maria Lisa, född Jansson. Dessa 
makar hade tre barn, nämligen Anders Johan, Lars och Maria. Herr 
och fru Larsson voro, så långt jag lärt känna dem, mycket välvilliga, 
hjälpsamma, i sitt yrke kunniga samt för sina barns fostran och välgång 
varmt intresserade personer. Under sensommaren 1869 kallades jag att 
vara nämnda sönernas informator. Jag hade ännu icke mycket försökt 
i undervisningsväg, men nog måtte jag åt det hållet ha varit åtskilligt 
intresserad. En yngling i mitt grannskap hade någon tid förut begärt 
att i studieväg få hjälp, såsom han ock fick, men han var härutinnan 
omöjlig. Hur mycket jag än försökte utreda och förklara begrepp och 
sammanhang var det för honom omöjligt at minnas, fatta och behålla. 
Så försökte jag med min bror Lars Magnus. Denne kunde nog förstå 
och minnas vad som i kunskapsväg meddelades, men han ville inte 
fortsätta på den vägen. Hittills hade jag sålunda på detta område icke 
vunnit något resultat. Så erbjöds mig konditionen på Vedbyholm, där 
gossarna Anders Johan och Lars blevo mina elever.

Vid höstterminens början sökte dessa ynglingar och erhöllo inträde 
vid högre elementarläroverket i Vänersborg men hade där så ringa 
framgång, att de efter blott ett eller annat år därifrån avgingo. I staden 
var jag, till att börja med , medlem av deras hushåll och hjälpte dem 
i deras studiearbeten. Jag hade intet annat än goda minnen från denna 
tid. Emigrationsströmmen drog emellertid med stor makt fram i deras 
väg, och inom några år följde de den med över till N. Amerika, där An-
ders Johan sedan ägnat sig åt fabriksarbete och Lars åt urmakeri. Deras 
syster Maria, en intelligent och vacker flicka, fövärvade sig ett gott 
mått av så teoretiska som praktiska kunskaper och ingick sedan äk-
tenskap med den såsom predikant mycket berömde förre studeranden 
vid läroverket i Vänersborg sedermera kontraktsprosten i Holmedal 
Anders Johan Åkerblom. Det vänliga, värderade herrskapet Larsson i 
Vedbyholm behåller jag i kärt och tacksamt minne.

Min andra kondition 
En ståtlig skjuts
Redan hade vi vid höstterminens slut 1871 i läroverkets aula för julfe-
rierna hemförlovats och i klassrummet mottagit våra terminsbetyg, jag 
från 7:de nedre, då en förnäm skjuts från fideikommissäteriet Onsjö 
på stadens torg stod och väntade på mig. De allra flesta av lärover-
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kets 239 lärjungar drogo nu åstad till sina barndomshem för att där 
fira högtid, jag däremot for ut på min andra kondition för att undervisa 
och även jag hålla högtid. Det var tre söner till friherre Erik Vollrath 
Wilhelm Haij och hans fru Anna Charlotta Wilhelmina, f. Wennerqvist, 
nämligen 13-årige Filip Herman Edvard, 12-årige Julius Bernhard och 
10-årige Henrik Rickard, vilka jag, helt säkert på rektors eller någon 
av lektorernas välvilliga rekommendation, fått på min lott att under 
julferierna undervisa. Tacksam och glad var jag då.

Hälsas med vänstra lillfingret
De små friherrarna Haij skyndade upp i vagnen, jag ock, och så bar det 
iväg. Kusken satt där stram och säker med höga plymer i hatten och 
silvergaloner på rockärmarna. Vår väg gick ju framöver till Onsjö – det 
från vår utflykt våren 1867 välbekanta ståtliga säteriet. Snart voro vi 
framme, stego av och skyndade upp till stora ingången. Där mötte oss 
friherren själv, en medelstor, tystlåten vänlig herre. Sina pojkar tog han 
i famn, och mig räckte han till hälsning – sitt vänstra lillfinger. Om 
sådant manér varit allmänt bland adliga familjer i landet, vet jag icke, 

Onsjö fideikommiss, manbyggnaden sedd från Göta älvsidan 1897. Hit kom Johannes 
Lindholm julen 1871 för att undervisa friherreparets, Erik Volrath Wilhelm Haij och 
Anna Charlotta Wilhelmina f. Wennerquist, barn. Mannen på bilden kan eventuellt 
vara friherre Erik Volrath Wilhelm Haij (1828-1903) som lät hälsa den unge Johannes 
Lindholm med vänster lillfinger. (Vänersborgs museum)
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men i hela bygden häromkring hörde det vid denna tiden bland sådana 
familjer till god ton. Det aristokratiska kynnet fägnade sig ännu åt ett 
sådant litet särmärke.

I alla fall var denna friherrliga familj ett ståtligt och respektabelt 
herrskap. Icke mindre än 12 barn hörde hit, måhända ett par av dem 
redan i späda år hädangångna, men de andra friska, starka och vanda 
vid vackra seder. Friherrinnan själv hade ännu kvar icke så lite av ung-
domlig fägring och gratie. Kunskaper och levnadsvett skattades här 
högt, och åtminstone i vardagslag fäste man sig icke så alldeles hårt vid 
samhällsställningen och etiketten. Blott man skickade sig väl och ar-
tigt, vann man herrskapets bifall. Jag, hemmansägaresonen och infor-
matorn, spisade vid samma bord som friherren och friherrinnan samt 
barnen. Ingen, som ej hade något av värde att där säga eller meddela, 
nedtystades. Hövlighet och hänsynsfullhet hade alltid god klang här.

I studerkammaren
Emellertid höllo jag och mina tre skolpojkar för det mesta till i vår 
studerkammare. Filip tillhörde 4, Bernhard 2 och Henrik 1 klassen vid 
läroverket i vår stad. Då tyska språket ingick i lärokursen redan 1:sta 
klassen och naturligtvis även i 2:dra och 4:de, så var detta språk nu för 
alla tre pojkarna ett gemensamt läroämne; och; när det gällde inöv-
ning av grammatikens enklaste former, kunde i detta ämne gemensam 
undervisning bedrivas. Så även i latinska språket, vilket ingick som lä-
roämne redan i 2:dra klassen och däri såväl Filip som Bernhard deltog. 
Hur det ändå deklinerades, komparerades, konjugerades och explice-
rades! Det var ofta ett intresse, en iver och en tävlan så intensiv, att det 
gjorde en glad att se och höra det. Sedan måste självklart ock klasser-
nas särskilda pensa genomgås, allt nytt och svårfattligt grundligt utre-
das och förklaras. Att modersmålet, matematik, naturvetenskap, histo-
ria och geografi fingo sina särskilda timmar, det var klart. Filip fick ock 
en och annan gång en duvning i franska, det ämne, man just började i 
fjärde klassen. Också grekiska språket kunde man här börja, men det 
var ett valfritt ämne, och Filip gick det förbi. I alla språk gjorde skriv-
övningar ytterst god verkan, det var erfarenhet, som jag tidigt inhämtat.

Julaftonen
Men redan hade julaftonen kommit, sparvnekarna blivit uppsatta och 
julklapparna hemförda. När kvällen kom, gåvorna utdelades, kvälls-
vard bjöds – så förfärande tomt och ödsligt jag kände det då! Det var 
första gången jag en sådan afton gästade ett främmande hem. Hur jag 
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saknade de mina! Bland all rikedom och överflöd här – hur fattigt på 
andlig välfägnad! Såsom höjdpunkten i all julglädje hade jag känt den 
stund, då vår far vid julkvällen tagit fram vår bibel och därur läst där-
om, att ”det folk, som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus” /Jes. 
9:2/ och om ängeln, som sagt till herdarna: ”Varen icke förskräckta! 
Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i 
dag har en frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, 
Herren” /Luk. 2:10,12/. Men av allt detta hördes vid julkvällsbordet på 
herresätet Onsjö icke ett ord, icke en hänsyftning, icke ett ljud. Jag blev 
stum, bugade mig och gick.

Julottan
Att varken friherren eller friherrinnan, deras barn eller tjänare skulle 
vid julottan besöka någon kyrka, det hade jag redan förut på dagen för-
stått. Jag frågade då gårdsfogden, om inte han och någon av hans hus-
folk tänkt under julottan besöka kyrkan. Nej, ingen. Men på förfrågan 
fick jag veta vägen över skogen till närmaste kyrka, Gustaf Adolf, om-
kring en halv mil dit. Vid 5-tiden på juldagsmorgonen begav jag mig så 
iväg ditåt. Det var mörkt som i en kolsäck och regnade smått. Hur jag 
det oaktat kunde på obanad skogsväg ta mig fram, förstår jag icke. Ett 
stycke framför kyrkan hade jag emellertid stor landsväg. Så gick jag in 
i kyrkan. Gråkallt var det ute sammalunda ock inne i den ganska stora 
och, så vitt jag minns rätt, alldeles oeldade kyrkan. Jag hade icke över-
rock; regnet hade legat på ganska hårt, så jag var genomvåt, där jag nu 
satt. Blott en och annan kyrkobesökare såg jag, när jag tittade mig om-
kring i kyrkan. En gammal präst stod där på predikstolen och mumlade 
fram några obegripliga ord, och mitt under predikan gick kyrkstöten 
omkring med håven och skramlade. Psalmsången – missljud! Det var 
en religiös sammankomst nästan sämre än ingen. Så uppbyggd begav 
jag mig i väg tillbaka till Onsjö, och hade så bevistat min första julotta 
– i främmande land.

En bal
Men en annan dag i julveckan stundade, och kvällen kom. Då var det 
bjudning och bal i herregården. Även jag var med. I stora salongen 
skedde samlingen och dansen. Då jag kom in, stod där en lång herre 
alldeles ensam. Det var den mäktige järnvägsbyggaren friherre Nils 
Ericsons son, innehavare av det ofta omtalade herresätet Nygård, kap-
tenen, politikern, den blivande landshövdingen i Jämtlands län friherre 
J.F. Ericson, reslig och respektingivande såsom fadern. Nu kommer in-
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hoppande den friherrliga ätten Haij´s allra yngste son den 5-årige Knut 
och tittar rätt upp i den främmande friherrens ögon. Då frågar honom 
så förtroendefullt kapten Ericson: ”Vad tycker du bäst om, min lille 
gosse?” Pilten svarar genast och säkert: ”Tio öre.” Strax dansar fram 
över tiljorna en nyss präglad blank 10-öring, den gossen högst förtjust 
tar och ett ögonblick leker med på golvet. Denne Knut blev med tiden 
v. häradshövding, bosatt i Vänersborg.

Musiken och dansen hade pågått en lång stund. Nära nog alla när-
varande damer hade bjudits upp men ännu icke den friherrliga ätten 
Haij´s äldsta dotter friherrinnan Carolina Charlotta. Hon hade ljusrött 
hår och var ingen skönhet. Jag stod nära intill henne och trodde mig 
nog i anseende kunna tävla med andra unge män, som där trätt upp i 
dansen. Jag hade ju ock nyss gått i – dansskola, därtill övertalad av 
vänner, som påstodo, att man icke kunde anses för en bildad person, 
om man inte kunde dansa. Det fånigaste av allt hade jag sålunda bestått 
mig med för att kunna få anse ”något vara”, och nu borde jag väl också 
praktisera vad jag i den vägen lärt. Jag tog mig därför friheten att bjuda 
upp friherrinnan Carolina Charlotta …… Åh, ville inte mer till! Hon 
nekade. Jag bet tänderna samman och låtsade, som om inget hänt. Men 
det var för mig lystmäte för livet på den varan. Sparv skall vara sparv 
och inte leka påfågel.

Inne och ute
I vår studerkammare hade vi emellertid ofta muntert även under lektio-
nerna, och mina unga friherrar voro idel öra, då jag för dem berättade 
roande historier från min födelsebygd om jättar och sjörår och troll 
eller händelser ur den grekiska och romerska mytologien o.s.v. En och 
annan gång lekte vi på stora gårdsplanen. Då voro ett par av pojkarnas 
systrar med, en av dessa den strålande vackra Adelaide. För hälsa och 
rekreation tog jag mig ofta långa promenader runt om i säteriets be-
hagliga ängs- och skogsmarker samt ståtliga bokskogar. En dag företog 
jag mig att besöka Trollhättan och min gode skolkamrat senare stu-
dentkamrat därstädes och ingenjör här nere. Trollhätte strömmar och 
vattenfall befunno sig ännu i sin alldeles otyglade, vilda kraft. Jag, som 
då för första gången såg dessa väldiga vattenmassor, kunde alls icke 
se mig mätt på detta naturens högst underbara skådespel. Jag längtade 
tillbaka dit igen.
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En avledare
Allt ifrån min första studietid hade jag i mina känslor hårt slitits mellan 
kärleken till mitt barndomshem och till den långt bort belägna studer-
kammaren. Den senare måste emellertid segra, fast hemlängtan ofta 
svårt kvalde mitt arma bröst. Jag fann då understundom lindring ge-
nom att för mig upprepa Tegnérs i detta avseende någonstädes uttalade 
erfarenhet:

Som skalden till sin himmel har jag längtat till björkarna omkring 
min moders hus.

Men när jag nu omöjligen kunde komma hem, sökte jag för mig i 
fantasien måla hemmet och särskilt vad som där vid julhögtiden för-
siggick. Själv tycker jag nu, att all härlighet, som Onsjö hade att bjuda 
på, borde ha varit tillräckligt att upptaga mitt intresse. Jag borde ha 
kunnat svärma för säteriets urgamla historia, för dess väldiga ekskogar 
och dylikt, för att inte tala om herrgårdens strålande skönhet den unga 
friherrinnan Adelaide. Men det var inte fallet.

Dag som natt stodo mitt barndomshem och min nyligen hädangång-
na moder i mina tankar: jag berättade om detta hem för mina pojkar, 
jag drömde om det under natten, fantasibilder och stämningar formade 
sig till uttryck och ord, och orden började inordna sig i rytmiska rö-
relser – det artade sig till en nybörjares om än icke första så dock i 
mycket ringa övade diktningsförsök. I tyska språket hade vi nyss vid 
vårt läroverk avslutat explikationen av bl.a. Goethe´s Herman und Do-
rothea, i grekiska av till och med tredje rapsodien av Homeros Odysse´ 
och i latinska språket de fyra första böckerna av Vergilii Eneid, alla 
dessa arbeten, som bekant, utförda i versmåttet hexameter. Lärare i 
tyska språket hade varit adjunkten Lindblad, i grekiska senast rektor 
Bergman och i latinet senast lektor Swedborg, alla nitiska och av oss 
högt värderade lärare. Då vi emellertid översatt ur dessa klassiska dikt-
verk till svenska, hade vi alltid använt oss av vår prosaiska skolsven-
ska; aldrig hade vi fått lära att söka införa även översättningarna till 
svenska i versmåttet hexameter. Jag var nu liksom inställd på denna 
versform och hade för denna åtminstone i de flesta fall på känn vers-
fötternas antal men just icke alltid det för varje versfot gångbara ordet 
och rätta platsen för cesur o.d. Men det hjälpte icke: nu måste försöket 
ändå börja.

Jag kallade det: ”En jul i mitt forna hem.” Det rörde sig också helt 
och hållet om förberedelserna till högtiden, särskilt i mitt forna hem i 
Högsbyn, och sättet för firande av densamma. Stycket upptog å papper 
endast närmare 10 sidor, varje sida 21 cm. lång och 13 cm. bred. Jag 
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anför här endast ett par kortare utdrag därur. Att brasan i vår stora och 
vida spis i storstugan blev fyllig och mäktig att från sig sända rikligt 
lyse och värme, särskilt julaftonen och högtidskvällarna, då familjen 
där samlades att sjunga, läsa och berätta, det hörde till en av de allra 
viktigaste angelägenheterna vid denna tiden i hemmet. Min far, mina 
två äldre bröder samt en yngre och jag företogo för vedanskaffning, i 
god tid före jul med häst och släde utfärder till hemskog och utskog, 
den senare ganska långt från hemmet belägen. Det är för ifrågavarande 
angelägenhet vi hunnit fram till utskogen, Ekeliddalen kallad; och det 
är om naturen där och vad vi där företogo oss följande berättas. /Den 
ursprungliga texten ändras till nystavning; de ursprungliga skiljeteck-
nen stå kvar och även de oriktiga versfötterna/:

Komna in uti tätaste skogen, ljud vi ej höra av
Mänskor och hundar; men suset av bäcken, som tränger sig fram genom
Isiga klippan, når våra öron, livar vårt sinne;
Ljuset bortskymmes av furor och granar med palmlika stammar
/Ljuvt är att höra, skönt är att skåda vilda naturen/.
Längre och längre vi tränga oss in uti skogarnas mörker,
Finna så äntligt den höjd, där jorden ej tallarna skänker
Must till att spira mot himmelen upp, ty förkrympta de stå där;
Toppar de bära, torra som klippan men fulla av tjära,
Skatar de kallas och lämna ett ypperligt nöre för råvèn.
Släden i hast fullproppas med dessa, och återfärd påtänks,
Först dock en middag på tallarnas rot vi tarva intaga;
Eld då uppgöres, och bränsle anskaffas av yppersta sorten:
Väldig blir lågan, och flammorna dansa högt uti skogen.
Öppna vi se`n vår matsäck och äta begärligt tillsammans;
Tala om julen, dess allvar och glädje, dess lekar och nöjen.
Bönen för maten med hopknäppta händer och blottade huvud
Läses i djupaste tystnad med fullaste andakt vid elden.
Bönen är slutad – en hälsning förunnas skogarnas drottning.
Välja vi så oss stenar med platta och gropfria ytor,
Spotta därpå, framtaga ur elden glödande klotet,
Kasta´t på stenen, yxhammarn lyft, kraftigt till slaget,
Driva i blixtfart dess yta mot kolet, som krossat där ligger.
Härav uppstår en knall, ej mycket skild ifrån åskans:
Dundrar och brakar i kullarnas schakt. Vi besvaras av Genljud.

Så berättas i poemet om hemkomsten från skogen, om allehanda an-
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ordningar för julkvällen, om julljusen, om högtidskläderna, om julbra-
san samt om den högtidliga kvällspisningen, varefter det heter vidare:
Äta vi så. Men tankfull och tårögd kära vår moder
Tystnaden bryter, tongivande orden talar och säger:
Stunden vi fira, ej slumpen oss givit, ej diktad har blivit,
Diktad ej blivit, ty ´Lejon av Juda` kommit och kommer
Ännu hitner till oss på jorden, mänskolik vorden.
Denna är kvällen, på vilken beredas vi skola att honom
Motta i djupaste vördnad, med tack och med lov. I Kanaans
Land i Betlehemsstallet föddes han fattig och ringa.
Icke likt jordiska furstar, icke i purpur och siden
Lades han ned i en vagga av guld – men på hö och på strå; dock
Var han förvisst Guds enfödde Son, han världen har frälsat.
Kring honom samlat sig jordens folk, ty försoning han bjuder.
Fröjda dig därför Dottern i Sion; dess Brudgum nu kommer.
Fröjdens med mig, I barn och du make, tacken och loven!
Tacke jag Gud, att ännu jag lever och högtid får hålla –
Kanske är denna julkväll, den sista, jag spisar med eder.
Alltså hon talte. En tår vill då falla från ögonen våra.
Spisningen slutas, och mättad är kroppen men ännu ej själen,
Förrn psalmsång är sjungen, som ledes av far med den ljudliga stämman.
Psalmen uppstämmes, och himmelskt det ljuder i öronen unga.

Så blev på detta sätt nedtecknandet av någon del av mina minnen 
från mitt forna hem en avledare för min plågande hemlängtan, och jag 
hade all anledning att för mitt nya tillfälliga hem å Onsjö vara glad och 
hjärtligt tacksam. Det förtroende och den välvilja, som av friherre och 
friherrinnan Haij vid undervisningen av deras yngre söner visades mig, 
skall jag alltid med vördsam tacksamhet minnas. Sönerna hade jag ock 
vård om under närmaste vårtermin vid läroverket. Efter slutade studier 
blev Filip Haij grosshandlare i Göteborg, Bernhard fil. d:r och lektor 
vid h. allmänna läroverket i Vexiö samt Henrik militär och gymnast.

Inför Concordia
Men mitt diktningsförsök ”En jul i mitt forna hem” – vad blev vidare 
av detta? – Jo, när vi efter julferiernas slut åter började vårt skolarbete 
vid läroverket, inlämnade jag det till det vid samma läroverk 1869 stif-
tade ”Sällskapet Concordia.” Detta sällskap hade enligt sina stadgar 
till ändamål dels ”att befordra enighet och ett förtroligare umgänge 
emellan lärjungarne vid skolan och isynnerhet emellan medlemmarne 
i sällskapet”, dels ”att genom litterär verksamhet bereda sällskapets 
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medlemmar ett nyttigt och underhållande nöje”. Varje medlem i säll-
skapet borde nämligen såsom sitt valspråk uppställa: ”Nytta i fören-
ing med nöje.” Jag hade icke, ehuru enligt stadgarna därtill berättigad, 
begärt inträde i sällskapet och kunde väl därför icke rörande mitt dit 
överlämnade opus påräkna något utlåtande. Men en dag träffades vår 
förträfflige primus, tillika ledamot av ifrågavarande sällskap, Carl Ru-
dolf Johansson och jag på tu man hand. Då rev Johansson till: ”Jag har 
läst ditt opus. Men du kunde väl i all sin dar skrivit om dina intryck från 
hemmet på vanlig svenska, så hade vi haft av dig en trevlig prosabit. 
Det hade varit vida bättre.” Men av detta uttalande föga smickrad, bet 
jag till: ”Nej, vet du, det kunde jag alls inte. En poet kan inte skriva 
prosa.” och så var frågan om detta lilla poeteri slutbehandlad.

Min tredje kondition
[Ej avslutat på grund av Rektor Joh. Lindholms inträffade död den 19 
februari 1931.]

Källor
Otryckta 
Kyrkböcker för Ör socken
Kyrkböcker för Dalskog socken
Kyrkböcker för Vänersborgs Stadsförsamling
Vänersborgs museums bildarkiv
Vänersborgs Söners Gilles arkiv och bildarkiv

Tryckta
Edestam, Anders, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra 
dagar. Trelleborg 1975.
Ny Illustrerad Tidning 1870.
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Villa Björkås i Vargön
Av 

Linn Hermansson

Innevarande år, 2015, råder osäkerhet kring Villa Björkås framtida bru-
kande och bevarande.

Denna artikel är ett utdrag av Linn Hermanssons uppsats författad 
2014 på bebyggelseantikvariskt program årskurs 2, vid Göteborgs Uni-
versitet. Uppsatsen behandlar Villa Björkås i Vargön och dess omgiv-
ning i form av omgivande park och tillhörande byggnader.

Historik
Björkås omnämns ligga i Väne härad i Västra Tunhems socken un-
der Storegårds rote och betecknas som ¼ frälsemantal, enligt husför-
hörslängder under perioden 1813-1901. Frälse betecknar att marken 
tillhörde en större så kallad frälsegård, och ursprungligen tillhört en 
adelsman som varit befriad från skatt genom att istället ha avlagd 
rusttjänst i krigsmakten. Västra Tunhems socken tillhör Väne härad 
i Västergötland, gränsar till Vänersnäs socken i norr, Trollhättan och 
Vänersborg i väst, Gärdhem, Väne-Åsaka och Norra Björke socknar i 
söder och i öst finns före detta Skaraborgs län. Villa Björkås är belägen 
i Vargön, vid foten av Halleberg, med Vänern i norr, Göta Älv i väst, 
Halleberg i öst och Tunhemslätten som breder ut sig framför i söder, 
med vidsträckta vyer. Dessa vyer var tidigare synliga från Björkås, när 
landskapet var öppet och innan bebyggelsen kring Vargön hunnit växa 
fram. Det finns uppgifter som hävdar att det fanns siktlinjer från Varg-
öns station (tidigare Rånnums Station) ända bort till Björkås. Huset har 
till stor del fungerat som familjen Sandbergs sommarresidens under 
en period som sträcker sig från ca 1870-1924, men har även fungerat 
som ett utflyktsmål i trakten fram till ca 1930 då intresset började avta. 
Christer Peter Sandberg var den som lät anlägga den stora park kring 
huset omkring år 1880, som ännu finns kvar. Björkås hade sina glans-
dagar under familjen Sandbergs tid, och var ett stort utflyktsmål under 
1900-talets första decennier. Efter 1930 avtog intresset och parken och 
dammarna förföll.
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Björkås ursprungliga huvudbyggnad uppfördes 1830 i vad man kan 
kalla herrgårdsstil, i två våningar som en traditionell salsbyggnad där 
rummen placerats i fil. Huset hade mansardtak belagt med rött tegel. 
Under 1869 gjordes en tillbyggnad av dåvarande ägare, Christer Petter 
Sandberg, i form av en glasveranda använd som vinterträdgård. Denna 
kom att användas flitigt för odling och för exotiska växter. Det finns fa-
miljefoton tagna på glasverandan där bakgrunden ser otroligt grön och 
frodig ut. År 1879 byggdes huset på med en vindsvåning, fick ett brant 
sadeltak, två tillbyggnader i form av lägre paviljonger på husets varde-
ra gavel, omnämnda som pocher. Gavlarna var en våning höga och den 
västra var avsedd som danssal eller sällskapsrum. Den östra fungerade 
som köksdel med förråd och pigkammare. Sandberg lät även uppföra 
en fristående flygel på husets sydöstra sida, denna kom att fungera som 
tjänstebostad, troligtvis åt personal knuten till trädgården och parken.

För att utröna Björkås tidiga existens och förekomst i kartmate-
rial har jag tittat på det material som finns digitalt på Lantmäteriets 
hemsida. När det gäller kartmaterial i Lantmäteristyrelsens arkiv finns 
Björkås utmärkt på Werming Atlas över Vänersborg från 1814, men 
kallas då Björkåsen. Likaså finns Repelycke, Gunnarstorp, Lindås och 
Rånnum utmärkta. Dessa är närliggande gods och gårdar som ofta om-
nämns i samband med Björkås i olika källmaterial och sammanhang. 
Björkås finns också med på en karta över laga delning av Rånnum nr 
1-7 från 1729, då omnämnt som Biörkåhs.

I lantmäterimyndighetens arkiv finns handlingar kring en avsönd-
ring gjord 1916, då änkefrun Nanny Sandberg avyttrar en bit mark. Det 
väsentliga i denna information är att det finns uppgifter om att Björ-
kås genomgick ett storskifte 1803. Medföljer gör även ett arealbevis 
som visar storleken på Björkås ägor vid storskiftet; två tunnland och 8 
kappland. Laga skifte ägde rum 1868, det finns en karta över detta med 
tillhörande handlingar där även ekonomibyggnader är tydligt utmärkta.

Björkås ägarförhållanden
Björkås är upptaget som hemman under slutet av 1600-talet och anges 
som rå- och rörshemman under Forstena gård. 1696 indrogs bägge går-
darna till kronan eftersom det pågick en reducering av ätten Torstens-
sons gods, men år 1700 återgick gården till familjen Torstensson. År 
1720 ägdes den av Gustaf Adam Taube men han förpantande gården 
1727 till löjtnant Rutger Belfrage som även ägde Rånnums herrgård. 
Belfrage sålde Björkås vidare till rådman J.F. Neuman som ägde går-
den under 1780-90-talen. Tullinspektör Berg var Björkås sista ägare 
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under 1700-talet, han sålde i sin tur till rådmannen Norman. Normans 
änka sålde gården vidare till kamreraren vid Trollhätte slussverksbo-
lag; Gustaf Sandberg. Detta var starten på ett långsiktigt ägande som 
sträckte sig över drygt hundra år, familjen Sandberg ägde Björkås ända 
fram till 1927. Gustaf Sandbergs son, landssekreterare Anders Petter 
Sandberg ärvde i sin tur Björkås och hade gården fram till sin död 
1846. Anders Petter ägde också vid samma tid som Björkås Rånnums 
säteri enligt brandförsäkringshandlingar. Därefter beboddes Björkås av 
hans änka Hedvig Sofia Kafle fram till 1868 då sonen, Christer Peter 
Sandberg tog över. Efter hans död 1913 förblev Björkås i familjens 
ägo fram till 1927 då gården inköptes på offentlig auktion av Richard 
Koch, godsägare till Nygård. Koch innehade egendomen och bedrev 
jordbruk på ägorna, fram till 1938 då byggnaderna tillsammans med 
parken inköptes av landsfogde Curt d’Orchimont. Samma år såldes 
den tillhörande jordbruksmarken till Wargöns AB, pappers- och mas-
sabruket, som införlivade marken i sitt lantbruk och kom på sikt att 
bli mark avsedd för byggande av arbetarbostäder åt brukets personal. 
Avstyckningar har också gjorts för försäljning av tomtmark under 
1900-talets första decennier, vilket framgår av de avsöndringshand-
lingar som finns i lantmäterimyndigheternas arkiv. Curt d’Orchimont 
och hans hustru Elsa, hade redan innan bebott Björkås då de hyrde det 
av Koch från 1933 fram till dess att de köpte loss det. Under slutet av 
1970-talet avstyckades en del av Björkås mark och skänktes av makar-
na d’Orchimont till Västra Tunhems församling, och på marken strax 
söder om manbyggnaden uppfördes Vargöns nya kyrka 1979.

Under d’Orchimonts tid lät man modernisera Björkås. År 1934 
byggdes badrum och installerades el, varmvattenberedare och hydro-
for. Curt avled 1976. Efter det bodde änkan Elsa kvar fram till sin död 
1996. Paret d’Orchimont fick inga egna barn. De träffades relativt sent 
i livet då Elsa och hennes syskon blev moderlösa tidigt. Hon tog på 
sig ansvaret för yngre syskon och gick därför ogift länge. Fastigheten 
testamenterades till Vänersborgs kommun vid Elsas bortgång 1996.

Arkitekt Magnus Isaeus
Björkås andra tillbyggnad skedde 1880, då de bägge gavlarna även 
kallade pocher, ett nytt brant sadeltak och en vindsvåning innehållande 
tre gästrum tillfördes. Huset fick ett nytt, mer tidstypiskt utseende med 
inspiration hämtad utanför Sveriges gränser. Den som gav upphov till 
Björkås omfattande tillbyggnad var arkitekten Magnus Isaeus. Han 
var en välkänd arkitekt för sin tid, och hörde till den Zettervallska ge-
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nerationen. Bland annat var han en omtalad utställningsarkitekt. Vid 
världsutställningen i Wien 1873 hade han en restaurangbyggnad med, 
för vilken han belönades med pris. Han deltog också vid världsutställ-
ningen i Philadelphia 1876, Paris 1878, nordiska utställningen i Kö-
penhamn 1888 samt vid lantbruksutställningen i Wien 1890. Isaeus 
gjorde många studieresor både i Europa och Amerika. Sin sista studie-

Arkitekt Magnus Isaeus, den som enligt Sandbergs anteckningar gett 
Björkås sitt nuvarande utseende. Bildkälla: Vänersborgs museum.



51

resa företog han året innan han gick bort, denna gjordes tillsammans 
med Isac Gustaf Clason och gick till bland annat Paris, London och 
Bryssel. Syftet med resan var att hämta inspiration till ett projekt där 
de skulle samverka, och uppdraget var att bygga Nordiska Museet i 
Stockholm. I Paris studerade de världsutställningens byggnader, bland 
annat ”la ga-lerie de la machines”, det största rum som uppförts utan 
inre stöd. Denna studie skedde tillsammans med Artur Hazelius som 
var Nordiska Museets grundare. I sin ungdom studerade han länge vid 
konstakademin, han öppnade eget arkitektkontor i Stockholm 1874, 
blev lektor i husbyggnadskonst vid KTH 1877 och 1883 öppnade han 
arkitektkontor med en kurskamrat från konstakademin, Carl Leonard 
Sandahl. Firman gick bra tack vare den högkonjunktur som rådde inom 
byggnadsverksamheten, och deras samarbete varade livet ut. Många 
unga lovande arkitekter fick praktisera hos Isaeus & Sandahl, bland 
andra Isac Gustav Clason, Gustaf Wickman, Carl Westman, och de 
skickligaste togs in som medarbetare i firman. När det gäller hans verk-
samhet i Stockholm sammanföll den turligt nog med den förändring 
av stadsbilden som samtidigt pågick i staden. Men den nya stadspla-
nen antagen 1866, var det stora rivningar jämte de byggnationsprojekt 
som pågick. Under den här perioden pågick också en brytning i den 
stilistiska utformningen av arkitekturen. Isaeus tillhörde den genera-
tion som tänkte nytt och var intresserad av att form och funktion har 
ett nära samband, realism var det man sökte. En av Isaeus byggnader 
representativ för detta är boktryckeriet Norstedts och söners nya bygg-
nad på Riddarholmen. Ett av hans mest kända och uppskattade verk 
är försäkringsbolaget Skandias hus vid Mynttorget i Stockholm från 
1866. Huset är uppfört i huggen sten i florentinsk stil och vid ett senare 
tillfälle påbyggt. År 1888 fick Isaeus och Clason uppdraget att ta fram 
ett förslag till Nordiska museets byggnad på Lejonslätten. Efter studie-
resan de gjorde tillsammans kunde de lägga fram ett förslag till bygg-
nad. I och med Isaeus bortgång 1890 fick Clason slutföra uppdraget 
på egen hand. Mycket av deras gemensamma arbete fanns dock kvar i 
det slutgiltiga byggnadsförslag som Clason presenterade, en byggnad 
inspirerad av nordeuropeisk 1600-tals renässans.

Isaeus hade ett brett arbetsfält, han arbetade också som dekoratör, 
gjorde utkast till ritningar som infördes i Svenska Slöjdföreningens 
”Mönster för konstindustri och slöjd”, som utgavs i syfte att höja den 
allmänna smaken. Magnus Isaeus föddes 1841 och han gick bort 1890, 
knappt 50 år gammal. Att det är Isaeus som var inblandad vid tillbygg-
naden av Björkås är det nog ingen tvekan om, då Christer Petter Sand-
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berg rörde sig i rika och förnäma umgängeskretsar och reste mycket i 
sitt arbete och hade många kontakter i högreståndsmiljöer.

Familjen Sandberg
Uppgifterna nedan kring familjen Sandberg och deras tid på Björkås, 
är till stor del hämtade ur Christer Petter Sandbergs levnadsbeskriv-
ning från tiden kring sekelskiftet 1900, som han efterlämnat åt famil-
jen. Dessa kommer från informant Christina Skoogh, som i sin tur fått 
dem av en släkting till Sandbergs bosatt i Halmstad; Jonas Forsman. 
Familjen Sandberg är de som i huvudsak gett Björkås sin nuvarande 
utformning och anseende. Christer Petter Sandberg köpte gården av 
sin mor, en tid efter att hans far, landssekreterare Anders Petter Sand-
berg gått bort 1846. Modern hade inte ekonomisk möjlighet att behålla 
huset. Inga av hans syskon var intresserade av att ta över. Han köpte 
fastigheten av sin mor 1867 för 25 000 kr. Modern flyttade istället till 
gården Gunnarstorp, som gränsade till Björkås ägor.

C.P. Sandberg föddes i Vänersborg 8 oktober 1832. Han berättar 
hur han tillbringade sina ferier och jular på Björkås under barn- och 
ungdomsåren, ”med fiske i Göta Elf och fågelfångst samt trädgårds 
och blomsterodling”, som han själv beskriver det. Björkås omnämns 
alltid i varma ordalag av Sandberg själv och huset verkar ha varit fa-
miljens fasta punkt i tillvaron. Han växte upp tillsammans med sex sys-
kon, studerade vid Chalmerska slöjdskolan efter sjätte klass och gjorde 
därefter praktik varvat med anställningar på olika järnbruk runt om i 
Sverige. Han studerade teknik, tillbringade tid i Dalarna och i Småland 
vid olika järnbruk, skaffade sig stor kunskap kring järnhantering och 
järnvägar, samt började göra resor utomlands. Han var unik i sitt slag 
då han inte bara hade den tekniska kunskap som krävdes utan också 
genom sin kunskap i järn- och ståltillverkning och hanteringen kring 
dessa. Nils Ericsson, den store ingenjören, kanal- och järnvägsbygga-
ren, var en nära vän till familjen, tillika granne, och genom sitt arbete 
med järnvägar kallade han C.P. till sig som biträde vid rälsbesiktningen 
i Wales 1860. Då var han 28 år. Ericsson var ägare till godset Nygård, 
beläget i närheten av Vargön och kontakten mellan familjerna bekräf-
tas flera gånger i Sandbergs anteckningar. Nils Ericsson insåg Sand-
bergs kapacitet och anställde honom som besiktningsman vid Statens 
Jernvägsbyggnader. I sin karriär som järnvägsingenjör skrev han flera 
avhandlingar bland annat ”Om Stålrälser”. Han arbetade och reste över 
stora delar av världen, och anger själv att han tillbringat 60 år i Eng-
land från och till. I Asien och Ryssland arbetade han till och från under 
långa perioder.
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Christer Petter och Nanny Sandberg, tidigt 1870-tal. 
Fotograf okänd, Bildkälla: Vänersborgs museum.
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Sin första besparing använde han för att kunna köpa Björkås. Detta 
skedde när han var 36 år, samtidigt som han öppnat eget kontor i Lon-
don. Köpet av Björkås och hur han tänkte kring detta beskriver han 
så här: ”Det blef för mig en kräfta, som Pappa alltid kallade det, och 
föga glädje, då jag aldrig kunde få vistas där mer än på korta besök. 
Det köptes för 25 000 kronor, och nu har jag nedlagt lika mycket på 
dess försköning. Men jag är ändock glad att ej låta det gå ur slägten, så 
oförgätligt är det i hela vår slägt.”

Nu när han hade egendom i Sverige och kontor i London tänkte han 
välja sig en maka, och vid ett besök i Sverige hos sin bror Oscar över 
en jul, träffade han och fattade tycke för broderns svägerska, Nanny 
Wikander. Bröllopet firades hos Nannys moster i Örebro 1871. År 
1876 flyttade familjen från England, då med tre små döttrar; Hedvig 
Kristina Evelina (omnämns som Elvin, född 1872), Nanny Magdalena 
(omnämns som Malla, född 1873) och Ida Hilma Matilda (omnämns 
som Hilma, född 1875), hem till Björkås för att spara pengar då det var 
dåliga tider, samt då Nanny hade dålig hälsa efter yngsta dotterns fö-
delse. Under perioden 1876-1881 bodde familjen på Björkås året om, 
och C. P. pendlade till London. Tre söner föddes också under perioden 
i Sverige; Christer Petter junior 1876, Oscar Fridolf Alexander 1878 
och Nils Perry Patrik 1881, och efter återflytten till England föddes yt-
terligare en dotter, Hedda Lucia Svea Britannica 1883.

Under den tid familjen bodde permanent på Björkås, byggde man 
till orangeriet (den stora glasverandan) som omnämns ”Palace”, och 
invigs första augusti 1876. Vid den här perioden beskriver Sandberg 
Björkås vara ”i sitt flor”, då vinterträdgården blev lyckad, samt genom 
de grannar familjen hade på Nygård och Rånnum i Ericssons söner 
John och Carl, d’Orchimonts på gården Lindås, hans bror Moje på går-
den Släderud, bror och tillika borgmästare, Gustaf i staden (Väners-
borg) samt hans mor och två systrar Hedda och Ida på angränsande 
gård Gunnarstorp. Han låter läsaren förstå att den här tiden är den trev-
ligaste familjen upplevt på Björkås, beskriver livet som glatt och roligt, 
gästvänligt och han tror inte orten kommer att få uppleva en tid som 
denna igen.

År 1879 upplevde familjen huset som för trångt och Sandberg 
gjorde upp en översiktlig plan över tillbyggnad av de båda gavlarna, 
den västra var avsedd som danssal eller stort samlingsrum, den östra 
för pigkammare och skafferi. Det brutna taket byggdes på och fick ett 
sadeltak med brant lutning. Den tredje våningen man fick tack vare 
påbyggnaden användes för tre gästrum eller ”jungfruburar” som han 
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kallade dem. Sandberg beskriver hela bygget som vackert både in- och 
utvändigt, allt gick bra och under följande jul beskriver Sandberg ”hur 
ungdomen kunde svänga om i livad dans i den vackra salongen”.

Familjen tillbringade oftast en del av sommar och sensommar på 
Björkås, och gjorde så under hela barnens uppväxt. År 1884 blev ett 
magert år på inkomstfronten, och hela familjen flyttade därför till Björ-
kås i maj för att ”vintra” där. I september efterföljande år flyttade hela 
familjen till Bryssel. Barnen sattes i skola för att lära sig franska. År 
1888 flyttade familjen till England, Brighton Rochlands där man bodde 
under flera år.

År 1897 samlades familjen på Björkås under en sommarvecka. 
Detta verkar förekomma mer sällan då barnen börjar bli vuxna och 
familjen ofta var splittrad. År 1898 friar Bernhard Haij, bördig från en 
överklassfamilj i Vänersborg, till äldsta dottern Elvin och får ja. Bröl-
lopet står i juni följande år på Björkås. Det här året verkar familjen ha 
tillbringat mycket tid på Björkås, under juni, augusti, oktober, samt 
under december då de ”…julade alla på Björkås med Haijarna. Mycket 
muntert och gladt.”

Under år 1900 var planen att återigen bosätta sig på Björkås, fa-
miljen for hem i april och i juni förbereddes flytten hem. I maj finns 
anteckningar om att man byggde trädgårdsstugan, vilken byggnad som 
åsyftas är oklart, men troligen handlar det om annexet/trädgårdsmäs-
tarbostaden. Under juli står det: ”Åter i ro på Björkås.” Under oktober 
valde familjen att istället bosätta sig i London igen, där sönerna samma 
år tog sin ingenjörsexamen, och arbetade tillsammans med sin far. Pe-
rioden 1902-1912 beskrivs som den sorgligaste under Sandbergs lev-
nad och är därför inte heller så noggrant återgiven. Sandberg beskriver 
perioden på detta sätt;

”Orsakerna äro missriktad uppfostran, vacklande hälsa, otreflig bo-
stad, otrefligt umgänge, m.m. som ej kan beskrifvas.”

År 1903 gifte sig dottern Malla med Staats Forbes och sonen Petter 
med Alexandra Forbes, varsin partner ur den engelska familjen Forbes. 
År 1904 tillbringade familjen sommaren på Björkås tillsammans där 
man ”sökte glädje”. År 1905 gifte sig dottern Hedda och även detta 
bröllop hölls på Björkås. År 1906 gifte sig yngsta dottern Hilma med 
en amerikan, Howard K Putnam från Iowa. Åren 1907-1911 finns an-
tecknat att sommaren tillbringades på Björkås, under lite olika perio-
der. År 1911 firade Christer Petter och Nanny 40-årigt äktenskap. Han 
fyllde också 78 år, var fortfarande yrkesverksam och gjorde enligt ho-
nom själv goda inkomster. År 1912 övertogs gården Gunnarstorp vid 
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Christer Petters syster Idas bortgång, för en summa av 15 000 kr. Detta 
är det sista som antecknats, sedan vidtar det han kallar konklusion om 
barns uppfostran där han beskriver det kringflackande livet med fem år 
nära London, fem år på Björkås, tre år i Belgien, fyra år i Brighton och 
tio vid Crystal Palace, sex år vid Kew Gardens som gjorde det svårt att 
uppehålla barnens studier och hindrade en allvarlig uppfostran. Chris-
ter Petter Sandberg avlider sedan i december 1913, 81 år gammal.

Familjen Sandberg upprättade en stipendiefond för skolan i Varg-
ön, men också en fond för fattiga barnaföderskor som kallades ”Lag-
manskan Sandbergs fond för fattiga barnaföderskor”, där lagmanskan 
som åsyftades var C.P. Sandbergs mor. Fondens medel tilldelades fat-
tiga kvinnor i Västra Tunhems socken, och omnämns under många år 
i kommunalstämmans protokoll där man meddelar hur räkenskaperna 
för fonden ser ut. Fonden existerar mellan åren 1880-1954.

Familjen d’Orchimont
Curt och Elsa d’Orchimont kommer till Björkås 1933, då först som 
hyresgäster. Curt är vid tiden landsfogde och härstammar från den när-
liggande gården Lindås i Vargön.

Curt d´Orchimont och hustrun Elsa, född Abramson. 
Fotograf okänd, Bildkälla: Vänersborgs museum.
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Elsa, född i Karlstad och uppvuxen strax utanför Nässjö, var socio-
nom, och de gifte sig när de bägge var strax över trettio. De fick inga 
barn tillsammans då de träffades relativt sent i livet eftersom Elsa och 
hennes syskon blev moderlösa tidigt, och hon tog på sig ansvaret för 
yngre syskon. År 1939 köper de loss huset och den omgivande parken 
från dåvarande ägare Richard Kock. Under deras tid på Björkås gjordes 
inga stora förändringar, man valde att modernisera badrum och kök.

De bägge släkterna Sandberg och d’Orchimont har funnits i Vargön 
under samma tidsperiod, ca 1860-1880 enligt Västra Tunhems kom-
munstämmas protokoll från den här tidsperioden. Detta bekräftas också 
genom Sandbergs egna anteckningar där han omnämner d’Orchimonts 
som en granne på gården Lindås, belägen nordväst om Björkås. Carl 
Ferdinand Johan d’Orchimont (1820-1894), löjtnant och sedermera 
verkställande direktör för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvä-
gar, var ägare till Lindås och bodde här med sin familj under denna 
period. Det är alltså dennes barnbarn, Curt d’Orchimont som sedan 
köper Björkås 1939.

Idag är det främst med släkten d’Orchimont som Björkås förknip-
pas, och många vargöbor minns kanske främst ”fru d’Orchimont”, 
som hon ofta omnämns, med värme. Det arv makarna lämnat efter sig 
innehöll krav på hur deras kvarlåtenskap skulle delas upp, där Björkås 
lämnades i gåva åt före detta Västra Tunhems kommun (numera Vä-
nersborgs kommun), en del böcker tillföll Vänersborgs bibliotek och 
föremål i form av porslin och vapen tillföll Vänersborgs museum. Det 
är också genom det generösa arv som makarna testamenterat till kom-
munen, genom fastigheten med parken, som de för lång framtid skapat 
sig ett namn efter sin död.

Historik kring park och trädgård
Det har varit svårt att hitta förstahandsuppgifter om parken, de uppgif-
ter jag fått är från informanter eller från hembygdsföreningens skrifter, 
med en del omnämningar från Sandbergs anteckningar. Det är också 
svårt att helt säkert veta vad de ursprungliga avsikterna med parken 
var, och hur omfattande den tog sig ut. Det jag vet med säkerhet är att 
makarna d’Orchimont utökade parken när deras ägande tog vid.

Christer Petter Sandberg inspirerades av alla sina vistelser utom-
lands och förde säkerligen med sig både inspiration och växter med 
hem. Eftersom familjen mestadels var bosatt i England kan man tänka 
sig att det engelska landskapet stod som förebild för Björkås park och 
trädgård, det är också uppfattningen jag har fått av fotografier och mål-
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ningar jag sett och sedan jämfört med litteratur kring parker och träd-
gårdar. Tanken kring den engelska parken är att man vill ge intryck av 
att naturen är just naturlig och delvis orörd, ett landskap som innefattar 
romantik, vildmark och böljande ängar. Man försöker utnyttja de na-
turliga förutsättningar som finns. Att sedan kunna anlägga parken så 
att det anlagda ser ut att vara en del av naturen är i sig en konstform. 
Närmast huset har man den mer strikta och anlagda delen där symmetri 
och geometriska former ges plats. Tanken är att denna del sedan ska få 
en mjuk övergång till den naturliga och organiska parken.

Det som alltid återkommer vid samtal med människor om Björkås är 
de odlingar som fanns, samt både Sandbergs och d’Orchimonts intresse 
för växter. På foton bekräftas detta, familjefoton av Sandbergs är ofta 
tagna i orangeriet eller utomhus i parken, mellan huset och dammarna.

Den trädgård som anlades under Sandbergs tid finns det inte mycket 
kvar av idag. Längs husets södra fasad finns rabatter med enstaka in-
slag av buxbom och andra trädgårdsväxter, ett blåregn klättrar på fasa-
den till orangeriet. Längs norra fasaden finns rhododendron planterade, 
även på den södra sidan ned mot dammarna, men dessa har ett senare 
ursprung och planterades av makarna d’Orchimont. Framför trädgårds-
mästarbostaden har två pelarekar varit planterade, en av dessa är nu 

Framsidan ned mot dammarna, sent 1800-tal. 
Fotograf okänd, Bildkälla: Vänersborgs museum.
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nedtagen. Annars finns det mest enstaka spår kvar av den prunkande 
trädgård som funnits; syrener finns mellan manbyggnaden och träd-
gårdsmästarbostaden, på norra sidan om huset växer fläder, en enstaka 
thuja av hög ålder och några få andra trädgårdsväxter.

Parken anlades någon gång under perioden 1870-1880, och kan vara 
en del av en förändrad funktion av Christer Petter Sandbergs överta-
gande. Eftersom Björkås främst fungerade som sommarnöje för famil-
jen hade man inte lika stora behov av odling och anknytningen till bru-
kandet av marken kanske blev svagare. I stället anlades parken, som 
ett smycke för huset. Sandberg hade anställda boende på gården när 
familjen bodde utomlands, bland annat i form av en rättare. På Björkås 
ägor har odling av bland annat sparris och vindruvor i kombination 
med jordbruk bidragit till inkomstkällan. Gården Repelycke, granne 
med Björkås, hade under 1800-talet stora fruktodlingar med hundratals 
träd.

Det har funnits en tryckvattenledning från Halleberg som fyllde 
Björkås vattenbehov och som också gav tillflöden till de tre dammarna 
i parken. Ledningen bestod av trädstammar med ett borrat hål på ca 
10 cm i diameter i stammen kärna, vilka fogades samman med järn-
fattningar. Dessa grävdes upp vid anläggandet av Granåsvägen. De 
tre dammarna hölls öppna och rensades, ingen vass fick förekomma, 
däremot fanns det rosa näckrosor i dammarna och fullt av fisk. Man 
använde sig av flatbottnade ekor som man rodde för att ta sig ut på 
dammarna, både för att njuta en stund av vattenspeglarna men det fis-
kades också som nöje vid fint besök. Söder om dammarna bredde ett 
öppet ängslandskap ut sig, där gräset slogs och togs tillvara som fo-
der till djuren, höhässjor användes, och ängslandskapet gränsade till 
granngården Repelycke.

C. P Sandberg anlade en stig upp på Halleberg, denna kom att kall-
las Björkås trappor. Själva trappan är anlagd av stora stenblock som 
skapar en lättframkomlig stig i trappavsatser upp på berget. Han anlade 
också en utsiktsplats i form av en träterrass uppe på berget för att familj 
och besökande skulle kunna njuta av den fina utsikt man har över Tun-
hemslätten. Björkås trappor finns kvar idag, träterrassen är borta men 
utsikten är densamma.

Trädgården och parken verkar ha varit viktig för Sandberg, han be-
skriver sommaren 1887 med orden: ”Vacker sommar, mycken frukt.”

I hans levnadsberättelse kan man läsa om att år 1897 var det rosplan-
tering på Björkås under tre dagar i april.

I juli 1901 finns anteckningar om att det var en ovanligt varm och 
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torr sommar, värre än på 20 år. Det anlades nya sparrisfält, och man 
tappade storsjön, som den största dammen kallades. Sommaren 1911 
finns antecknat; ”Vacker sommar, näckrosor, sparris, stor fröjd.”

Makarna d’Orchimont tog bort en del av de barrväxter som tidigare 
varit planterade vid huset då de var i dåligt skick och valde att ersätta 
dessa med rhododendron. De valde också att utöka parkens yta och 
plantera in fler trädslag.
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När handbollen kom till stan
HK Brätte och Idrottshuset 

har båda fyllt 50 år
Av 

Ing-Britt Knutsson (född Hallberg)

Finns ett idrottshus bör det finnas en handbollsklubb.
Ungefär så kan man gissa att tankarna var år 1964, då Idrottshuset i Vä-
nersborg byggdes. Det ledde till att en liten grupp idrottsintresserade 
herrar träffades i Handelsbankens lokaler den 20 juli 1964 för att dis-
kutera bildandet av en handbollsklubb. I mötet deltog Göte Dunbrandt, 
Stig Larsson, Mauritz Björnberg, Mats Niklasson och Bengt Adolfson.

Det meddelades att ansökan om medlemskap i Västergötlands hand-
bollsförbund insänts och beviljats och att årsavgift om 20 kronor (!) 
inbetalats. För att jobba vidare valdes en interimsstyrelse bestående av 
ordförande Mats Niklasson, sekreterare Bengt Adolfson, kassör Göte 
Dunbrandt, vice ordförande Stig Larsson och ledamot Mauritz Björn-
berg. Beslut togs om att utlysa ett allmänt möte i augusti samt att an-
söka om träningstider i den nya idrottshallen. Som namn på klubben 
föreslogs HK Brätte med hänsyftning till det tidigare namnet på staden.

Mötet ägde rum den 27 augusti och samlade ett 30-tal intresserade, 
varav 2/3 var damer enligt artikeln i ELA. Intendent Göran Ericson 
berättade om det nya idrottshuset, som skulle invigas den 7 november 
och information gavs om vad som tidigare gjorts för att starta klub-
ben. Själva bildandet hade redan skett, men val av ordinarie styrelse 
hänsköts till första årsmötet som utlystes till den 21 september. Med 
hänsyn till det stora kvinnliga intresset beslöts att en damsektion skulle 
bildas. Det stora intresset på damsidan redan från början, kan nog ha 
sin grund i att ett gäng flickor på Teli redan fått pröva på spelet under 
ledning av eldsjälen Rut Hjalmarsson, med rötter i handbollsstaden 
Karlskrona. Rut och hennes make Lars var också de som ledde dam-
handbollen under de första åren.

Det innebar dessutom att ett damlag fanns redo för spel i Västgöta-
serien, det vill säga serien närmast under allsvenskan, och att tränings-
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matcher planerades. Placeringen för herrlaget, i en reservserie eller i 
division IV, var ännu inte klar. Beslut skulle tas efter Västgötaförbun-
dets årsmöte. Som första tävlingsdräkt valdes blå tröja och vit byxa. 
Numera är tröjfärgen röd.

Vid årsmötet med Lennart Björkman som ordförande och Bengt 
Adolfson som sekreterare valdes en ordinarie styrelse som bestod av 
ordförande Mats Niklasson, ledamöter Stig Larsson, Maurttz Björn-
berg, Göte Dunbrandt, Rut Hjalmarsson och Ragnar Nilsson. Till leda-
möter i herr- och damkommitté utsågs Bengt Adolfson, Sven Kretz och 
Jan Andersson respektive Rut Hjalmarsson, Ing-Britt Hallberg samt 
tränaren. Beslöts vidare att när klubben kommit igång bilda reserv- och 
juniorlag samt en ungdomskommitté. Uppskattad avslutning på klub-
bens första årsmöte blev ett kåseri av landsantikvarien (och tidigare 
målvakten) Sven-Axel Hallbäck om gamla handbollsminnen.

I väntan på att Idrottshuset skulle stå klart, blev Källshagen-hallen 

HK Brättes A-lag och ledare från säsongen 1964-65. Stående fr v Mats Niklasson, 
Bengt Adolfson, Olof Rehman, Roland Sjöberg, Kent Russberg, Sture Haglind, Per-Åke 
Olsson, Hans-Olof Olsson, Sven Kretz. Knästående fr v Frank Jonsson, Lars Johans-
son, Rolf Nilsson, Stig Helm, Karl-Göran Lindberg.
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lösningen för att härbärgera träningar och även några träningsmatcher. 
Den 7 november 1964 var det så dags för festlig invigning av nya 
Idrottshuset, där HK Brätte fanns med bland de defilerande klubbarna 
och även medverkade med uppvisningsspel.

Såväl herr- som damlag fick starta seriespelet på bortaplan. Herrla-
get (Rolf Nilsson, Lennart Janzon, Kent Russberg, Sture Haglind, Per-
Åke Olsson, Christer Guldbrand, Krister Oscarsson, Anders Knutsson, 
Bo Backelin, Frank Johnsson och Olof Rehman) mötte i sin första se-
riematch Lysekils HK B och förlorade 10-16.

Förlust, 3-14 mot Skövde HF B, blev det även i seriestarten för dam-
laget (Gun Martinsson, Margot Torstensson, Kerstin Adolfson, Ing-
Britt Hallberg, Gull-Britt Johansson, Berit Tengblad, Eva Wedham, 
Ulla Falk, Gunnel Fransson, Kerstin Klang och Ing-Britt Andersson.

Den handboll som presterades på den tiden var väl ganska olik det 
fartfyllda, tekniska och målrika spel som vi i dag ser prov på. Då spe-
lade man med center, centerhalv, backar och yttrar idag med sexor och 

Fart, kraft och målmedvetenhet kännetecknade Anneli Lavén som spelare. Energin 
och målmedvetenheten har också gjort henne till uppskattad tränare och ledargestalt 
under många år i klubben.
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nior och en match kunde sluta 3-2. Å andra sidan har dagens spelare 
inte fått pröva på utomhusspel på gräs eller i strilregn där läderbollen 
blev till en såpklick.

Spelarna i HK Brätte jobbade dock på och övning ger som bekant 
färdighet. För herrlaget kom de första seriepoängen genom seger, 21-
17, mot Dövas IK från Trollhättan, medan damerna kämpade till sig sin 
första poäng i en 5-5-match mot IK Ymer B.

Vid HK Brättes tredje årsmöte den 19 september 1966 kom kanske 
en fingervisning om den utveckling klubben skulle få. Avsägelser före-
låg från flera av de tidigare styrelseledamöterna och till ny ordförande 
utsågs Quinnan (som det uttrycktes i protokollet) Ing-Britt Hallberg. 
Övriga i styrelsen blev: sekreterare Lars Jansson, kassör Johan Hans-
son, ledamöter Åke Löfgren, Rut Hjalmarsson, Anna-Lisa Andersson 
med suppleanter Bengt Adolfson och Mauritz Björnberg.

Medan handbollen redan efter några år fått starkt fäste på damsidan, 
var kanske entusiasmen inte riktig lika stor på den manliga. En orsak 
kan vara konkurrensen från andra lagidrotter som bandy, fotboll och 
ishockey. Innan 10-årsdagen var uppnådd beslutades att herrhandbol-
len inom Brätte tills vidare skulle vara vilande, ett tillstånd som kom 
att vara ganska länge.

På damsidan var dock intresset fortsatt stort. Att herrsektionen lades 
vilande blev också till visst gagn för damerna med tillskott på ledar-
sidan, bland annat Jens Andersson som under flera år var uppskattad 
tränare och coach för damlaget.

Man hade såväl A- som B-lag i seriespel och efter hand förbättrades 
både spelkunnande och placering i seriesystemet. Till allra högsta nivå 
har ännu inget Brätte-lag nått, men några säsongers spel i division 1 
finns på meritlistan för damerna.

Ganska snart kom även träningen för yngre flickor igång och det 
skulle visa sig att återväxten var god, märkligt nog främst i ojämna 
årskullar, för övrigt en trend som tycks bestå. Först ut här var 53-orna 
med Evorna Russberg och Andersson i spetsen, som redan som små 
Stintor visade hög klass. Några värvades så småningom till elitspel. 
Framgångsrika årgångar var senare 57, 59, 61, 63, 65, 67 och 69, både 
i serie- och cupspel och i distriktslagen där HKB var väl representerat.

En riktig skjuts framåt kom 1971, då Brätte som en av sex Västgöta-
klubbar fick ingå i det s k Camilla-projektet en rikssatning som syftade 
till att få flickor, 7-10 år, engagerade i handbollsspel. Starten var min-
nesvärd när småflickor bara strömmade till och golvet i Idrottshusets 
A-hall fylldes helt. Ungdomshandbollen blev alltså tidigt en mycket 
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Ing-Britt Knutsson (född Hallberg) f d centerhalv, f d tränare 
och ungdomsledare och f d ordförande i HK Brätte.

viktig del i HK Brättes verksamhet och har så förblivit genom åren. 
Även en period under senare år när damseniorspelet var vilande fort-
satte flickverksamheten.

Många ur ungdomskullarna blev så småningom viktiga kuggar i se-
niorlag och som ledare i klubben. En av dessa som redan i mycket unga 
år dök upp i klubben och uppvisade stor talang för bollspel var Anneli 
Lavén. Med sitt kunnande och engagemang som spelare, ledare och 
inte minst tränare har hon varit en centralgestalt i klubben under många 
år och blev som sig bör hyllad vid 50-årsjubileet i september 2014.

När HK Brätte nu blivit 50 år, kan man också konstatera att cirkeln 
slutits. Idag finns på damsidan både seniorlag och en livlig flickverk-
samhet men klubben har på nytt även såväl senior- som pojklag igång. 
HK Brätte och nuvarande ordföranden Ralf Eriksson bör kunna blicka 
framåt med tillförsikt.
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Arbete med ny galleria vid Trenova november 2014.  Foto: Karl Bernling. 

Omvandling av Trenova 2014/2015

Willys juni 2015.  Foto: Karl Bernling.  
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Dalbobergens sanatorium
Av 

Tommy Staaff-Karlsson

Arkivet efter Dalbobergens sanatorium finns i Regionarkivet Västra 
Götalands läns landsting och Göteborg stads vård och förvaras för när-
varande i Vänersborg. Antalet hyllmeter, som arkivarier har förkärle-
ken att mäta i, är blygsamma 4hm. Med tanke på den ganska omfattan-
de verksamheten som drevs under många år så är det relativt lite som 
har bevarats. Man får då dock ha i åtanke att man skiljer i arkivbild-
ningen mellan Dalbobergens sanatorium och vårdhemmet som senare 
kom att bedrivas i samma lokaler. Exempel på handlingar som finns 
i Regionarkivets ägo är styrelseprotokoll, årsberättelser, patientrullor 
och ekonomihandlingar. För en komplett översikt av handlingsbestån-
det så hänvisas den intresserade till Regionarkivet i Vänersborg.

Dalbobergens sanatorium var en verksamhet som byggdes upp un-
der åren strax innan första världskriget och stod klar år 1914. I de pro-
tokoll som finns bevarade i arkivet efter Dalbobergens sanatorium, och 
som förvaras på Regionarkivet i Vänersborg, hade verksamheten även 
andra namn. Verksamheten benämns även som Dalbobergens sjukhus, 
Dalbobergens sjukstuga och Dalbobergens barnsanatorium. Det hänger 
samman med att verksamheten utvecklades, utökades och genomgick 
en lång rad förändringar fram till 1948 då verksamheten slutade vara 
sanatorium och blev ett vårdhem för långtidssjuka. Vården för lång-
tidssjuka kom att drivas ända fram till år 1969 då verksamheten lades 
ner. Ordet sanatorium härstammar ur latinets ”sanitas” vilket betyder 
hälsa. Ett passande namn då man arbetade med att förbättra hälsan och 
stärka kroppen för att möjliggöra att den klarade av att bekämpa tu-
berklerna. I Sverige betyder sanatorium att sjukhuset specifikt jobbade 
med tuberkulossjuka patienter. Liknande verksamheter som den som 
bedrevs på Dalbobergens sanatorium växer fram även på andra orter i 
Sverige och Europa.

Verksamheten var inriktad på att vårda och behandla tuberkulos, 
en sjukdom som vid den här tiden skördade många dödsoffer i hela 
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världen. Över hela Europa byggde man upp liknande institutioner, 
vilket tyder på att man uppfattade sjukdomen som ett stort hot mot 
folkhälsan. Det är betydande resurser som Älvsborgs läns landsting 
väljer att tillskjuta byggandet av Dalbobergens sanatorium. Marken 
där Dalbobergens sanatorium byggdes skänktes av Vänersborgs stads-

På platsen för Dalbobergens sanatorium, i de natursköna Dalbobergen, uppförde lä-
roverksadjunkten Conrad Piscator sommarstället Konradsdal på 1860-talet. 
Teckning ur minnet av Oscar West. (Vänersborgs museum)
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fullmäktige år 1911 och 30 000 kronor plockades ut ur stadens tuber-
kulosfond för att bidra till byggandet.1 Förutom tuberkulosen så fanns 
det även andra stora smittor som härjade runt om i Europa. Exempelvis 
kan nämnas spanska sjukan som även den skördade många dödsoffer 
runt om världen. Byggnaden byggdes under en tid av stor osäkerhet 
där första världskriget och dyrtid kom att prägla de första åren för både 
personalen och patienterna.

Styrelseledamöterna för Dalbobergens sanatorium var vid verk-
samhetens start, enligt beslut vid lagtima landsting stadsläkaren Dr H 
Jennische, dövstumläraren J Wallin och överläkaren K Wikström. Dr 
Jennische valdes till ordförande, Wallin kassaförvaltare och Wikström 
fyllde rollen som sekreterare.2  Dessa herrar var viktiga personer i sta-
den och de hade även andra uppgifter och ålägganden förutom ledamö-
ter för Dalbobergens sanatorium. Dr Jennische var förutom stadsläkare 
även medlem i stadsfullmäktige, ordförande i hälsovårdsnämnden och 
han var även senare ansvarig läkare på Dalbobergens barnsanatorium. 
Vid tidpunkten för öppnandet av sanatoriet fanns följande personal an-
ställda.3 

Personal år 1915
1 översköterska (lön 800kr)
3 sjukvårdsbiträden (lön 240kr/person)
1 kokerska (lön 360kr)
1 serveringsbiträde (lön 180kr)
1 tvätterska (lön 240kr)
1 vaktmästare (lön 900kr).

Förutom ovanstående personal så var även styrelseledamöterna av-
lönade och doktor Jennische hade gratis resor till och från Dalbobergen. 
Dr Jennische hade 1000kr/år i arvode, men bodde inte på Dalbobergen 
som övrig personal, utan han hade även tjänst som stadsläkare.

Två intressanta individer som arbetade på sanatoriet var Carl Johan 
Carlsson och översköterskan Jenny Skogsström. De anställdes redan 
under uppstarten av sanatoriet. Vad man kan läsa sig till i det beva-
rade arkivmaterialet så var dessa två nyckelpersoner vid Dalbobergens 
sanatorium. Tyvärr så verkade de inte ha varit kompatibla personlig-
heter. I arkivmaterialet som finns bevarat finns inkomna skrivelser till 

1 Dalbobergens sanatoriums arkiv, Arkivhistoriken
2 Dalbobergens sanatoriums arkiv, Styrelseprotokoll 1914-1929, A1:1, Styrelseprotokoll 21 dec 1914
3 Dalbobergens sanatorium arkiv, Årsberättelser 1915-1947, B2:1, Årsberättelse 1915
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styrelsen där översköterskan klagar på att vaktmästaren inte visar den 
respekt som tillkommer henne. Hon skriver till styrelsen den 24:e no-
vember 1921 att vaktmästaren baktalat henne inför personalen och ver-
kat för att hon skulle avskiljas från sin post. Hon skriver: 

”Sedan ett par år tillbaka har vaktmästaren vid sanatoriet, Carl 
Carlssons, uppträdande gent emot mig lämnat mycket övrigt att öns-
ka. Han har vid åtskilliga tillfällen tilltalat eller svarat mig i ohövliga 
ordalag, vilket redan från rent abstrakt allmänmänsklig synpunkt sett 
varit fördömligt, men som i betraktande av det subordinationsförhål-
lande vari han står till mig måste för mig innebära en allvarsam kränk-
ning. Men icke nog härmed. Min ställning såsom översköterska och 
föreståndarinna för sanatoriet har han sökt undergräva genom att in-
för personalen därstädes framkomma med sådana påståenden om mig, 
som om de varit sanna, måst verka nedsättande på deras känsla av 
respekt och aktning för mig i min förutnämnda ställning.”4 

Skrivelsen till styrelsen fortsätter med att översköterskan beskyller 
vaktmästaren för att sprida rykten om att hon missbrukar alkohol och 
att hon skulle fått avsked från tidigare anställningar. Vaktmästarens 
beteende, menar översköterskan, äventyrar sanatoriets rykte och ställ-
ning. Det är inte bara en kränkning mot översköterskan utan även ett 
angrepp på hela sjuksköterskekåren, skriver hon i texten till styrelsen. 

     Vaktmästaren svarade med en skrivelse den 18 december och 
menade att han ”aldrig tilltalat översköterkan i ohövliga eller hårda 
ordalag utan på alla möjliga sätt och vis gått henne tillhanda med 
hjälp och råd”.5

Att anklagelserna var allvarliga framgår av att hon anmälde ankla-
gelserna till styrelsen skriftligen som också uppenbarligen tyckte att 
bråket var värt att utreda. Köksbiträdet Therese Dahlqvist förhördes 
av hovrättsnotarien Torsten Neander i Falköping och där framkom det 
att fröken Dahlqvist styrkte anklagelserna som översköterskan riktade 
mot vaktmästaren. Detta vittnesmål skulle dock Therese Dahlqvist se-
nare bestrida och hävda att det icke överensstämmer med sanningen. 
Therese menade att hon under förhöret med hovrättsnotarien i detalj 
redogjort för hur översköterskan behandlat henne och att hon beskrivit 
översköterskan såsom ”genomelak”. Hon framhåller även sedan i ett 
förhör med styrelsen för sanatoriet att Carlsson är en ordentlig, sköt-
sam och tillmötesgående person.

4 Dalbobergens sanatoriums arkiv, Styrelseprotokoll 1914-1929, A 1:1, styrelseprotokoll 25 jan 1921, bilaga 1
5 Dalbobergens sanatoriums arkiv, Styrelseprotokoll 1914-1929, A 1:1, styrelseprotokoll 25 jan 1921, bilaga 2
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6 Dalbobergens sanatoriums arkiv, Styrelseprotokoll 1914-1929, A1:1, Styrelseprotokoll april 1921
  

Hur slutar då historien? Det efterlämnade arkivmaterialet lämnar 
möjligheten att fritt tolka efterföljderna av konflikten. Vad som dock 
framgår i styrelseprotokoll från den 19:e april 1921 är att Jenny Skogs-
ström återkallades från sin tjänst på Dalbobergens sanatorium, som 
hon innehaft sedan 1915, av södra Sveriges sjuksköterskeförbund och 
tjänsten som översköterska ledigförklarades.6 Om återkallelsen skedde 
på uppmaning av styrelsen är oklart, men att översköterskan skulle 
bli återkallad av en slump tre månader efter konflikten då hon arbetat 
sedan 1915 är inte trolig. Möjligtvis löste man konflikten diplomatiskt 
genom att hon återkallades och slapp avsked, men detta är endast spe-
kulationer från författaren av denna text. Resultatet är dock att över-
sköterskan lämnade sin tjänst och vaktmästaren fick arbeta kvar.

Om vi flyttar fokus tillbaka till verksamheten som bedrevs och sjuk-
domen som behandlades på Dalbobergens sanatorium så kan vi kon-
statera att någon egentlig möjlighet att genom medicin bota tuberkulos 
fanns inte, utan man förespråkade behovet av vila, frisk luft och nä-
ringsrik mat. Genom att patienten fick nyttig mat och vila, i kombina-
tion med omvårdnad och övervakande personal så ökade chanserna att 
överleva sjukdomen. Säkerligen fanns det även ett preventivt tänkande 

Det nyuppförda Dalbobergens sanatorium omkring 1915-16. (Vänersborgs museum)
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när man valde att isolera patienterna tillsammans utanför tätbefolkade 
områden. Man valde att flytta de sjuka några kilometer utanför staden 
och minskade därmed spridningen av sjukdomen, som sker i närkon-
takt mellan människor. 

Antalet vårdplatser var vid verksamhetens start år 1915 blygsamma 
28 st. Antalet inskrivna män under året var 22 st. respektive 26 kvinnor. 
Behovet av vård var betydligt större än antalet platser som landstinget 
hade till förfogande. Att livet var svårt på sanatoriet kan vi se i sta-
tistiken över antalet döda. Dödligheten på sanatoriet låg runt 40-45% 
vilket innebar en väldigt stor risk för att patienten avled under vårdti-
den, något som patienterna borde ha varit väl medvetna om när de blev 
inlagda för vård. Statistik som finns bevarat från verksamheten visar att 
10 män och 11 kvinnor avled under vistelsetiden på sanatoriet.7  

Trots att patienterna var sjuka och i många fall kanske kom från 
fattiga förhållanden så fick man bidra ekonomiskt till verksamheten 
genom en avgift. I ekonomihandlingarna som finns kvar i arkivet från 
Dalbobergens sanatorium visar att inkomsten från patientavgiften för-

Personalen vid Dalbobergens sanatorium under 1910-talets senare hälft. Foto: K & A 
Vikner, Vänersborg. (Vänersborgs museum)
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sta året var 4183 kr. I avgiften ingick då förutom vård även mat och 
husrum. Att mat var en viktig del av behandlingen redan från starten 
av verksamheten kan man läsa sig till i årsberättelsen från 1915 där 
betydande fokus läggs på kosthållningen. Till frukost serverades man 
gröt med mjölk, sen följde lunch, middag, kvällsmål och däremellan 
kaffe under dagen. 

 Antalet sökande och patienter med behov av vård var dock större 
än de ursprungliga platserna, och man valde att under 1920-talet öka 
antalet platser till 37. Successivt från 1914 och framåt så kan man se 
i arkivet att antalet sjuksängar och personal ökar, så även givetvis an-
slagen till verksamhetens drift från landstiget. Dock övervägde antalet 
personer som var i behov av vård de vårdplatser som man hade till 
förfogande.

Till sanatoriet hörde flertalet byggnader. I ett brandprotokoll date-
rat 1921 kan man läsa att verksamheten bestod av en huvudbyggnad 
med patientrum, kök, personalrum, dagrum och källare med kolbod 
och panna. Därtill fanns även två paviljonger där patienterna kunde 
bo, uppdelat på manliga och kvinnliga patienter. Dessa paviljonger var 
envåningshus utan källare, men med förstuga och hade plats för sex 
patienter vardera. I anslutning till verksamheten fanns även en arbets-
stuga, tvättstuga och en ekonomibyggnad.8 
På 1930-talet benämndes Dalbobergen som ett barnsanatorium i pro-
tokollen. På personalsidan så har man utökat arbetsstyrkan med mer 
sjukvårdspersonal, men även med en lärarinna och en predikant. I 
handlingar som bevarats står angivet följande ämnen som man under-
visade i folkskolan: Kristendomskunskap, modersmålet, tal- och läs-
övningar, räkning, hembygdshistoria, geografi, naturkunnighet, sång, 
gymnastik och skrift.9 

Personal 1930-talet
1 läkare (lön 3840kr)
1 översköterska (lön 1800kr)
3 undersköterskor (lön 660kr)
2 sköterskebiträden (lön 540kr)
1 köksa (lön 960kr)
1 köksbiträde (lön 540kr)
1 serveringsbiträde ( lön 720kr)

7,8 Dalbobergens Sanatoriums arkiv, Styrelseprotokoll A 1, 1921, Brandskyddsföreningens betänkande
9 Dalbobergens sanatoriums arkiv, Handlingar rörande folkskolan, F 1:5 1930, Timplan
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1 vaktmästare (lön 2700kr)
1 lärarinna (lön1100kr)
1 predikant (Lön 300kr)

Antalet vårdplatser som nu stod landstinget till förfogande steg till 
40 st. Förändringen till ett barnsanatorium förde även med sig en lä-
rarinna som på sanatoriet undervisade barnen i en rad olika ämnen. I 
arkivet finns betygskataloger bevarade som vittnar om barnens tid som 
elever på sanatoriet. 

Tyvärr tycks inga patientjournaler finnas bevarade från verksam-
hetstiden, vare sig från tiden som sanatorium eller som barnsanatori-
um. Några patienter kan påträffas i Kroppefjälls sanatorium då patien-
ter överfördes dit då sanatoriet blev vårdhem.  Generellt kan man säga 
att ju närmare tiden då sanatoriet övergick till att bli ett vårdhem, desto 
sämre har man varit att ta vara på verksamhetens handlingar. 

Verksamheten som bedrevs på 1940-talet vet vi ganska lite om. I 
verksamhetsberättelserna man skickat in till landstinget så finns an-
teckningar om att man tagit emot 12 st. krigsbarn från Finland. Antalet 
anställda antecknade i verksamhetsberättelserna under 40-talet är inte 
angivna till antal, men visar att man hade läkare, sjukvårdspersonal, 
ekonomipersonal, lärarinna och en predikant som arbetade i anslut-
ning till verksamheten. År 1948 övergick verksamheten från att vara 
ett sanatorium till att vara ett vårdhem och där fortsätter berättelsen om 
Dalbobergen i ett annat arkiv och skrivs förhoppningsvis i framtiden 
av en annan skribent.

Tommy Staaff-Karlsson. Magisterexamen inom arkiv 
och informationskunskap samt kandidatexamen inom 
Antikens kultur och samhällsliv.
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Svår storm i Vassända 
och Vänersborg 1698

I Wassända kyrkobok finnes följande anteckning 
gjord av prosten och kyrkoherden därstädes 

mag. Anders Rhodin 

”Anno 1698 emellan 5:te och 6:te dag jul, om natten  klockan 1 och 2, 
sände Herren af himmelen ett förskräckligt straff af stormväder, som 
dref vattnet i Wenern så högt, att det tog ut en gård, Wassnöden be-
nämnd, belägen på ett hälleberg i vester vid stranden, och fördränkte 5 
menniskor, man, hustru, barn och svägerska, samt en hög ny sjöbod för 
herr rådmannen Bengt Valentinsson. Brädstaplar och stockar, som lågo 
högt uppe i landet, blefvo utvräkta i sjön. Bommarne vid Kung Karls 
graf slogos sönder, och några hundra tolfter stockar och bräder brädor 
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Vassända kyrkoruin med Vassbotten i bakgrunden
Foto: Karl Bernling

foro i Götha elf och Trollhättan neder åt Götheborg, der de blefvo i 
oreda och konfusion drifna och bortstulna af elakt folk. Alla skutor och 
farkoster kastades med vågen öfver Sundsåsen, der regementsmötena 
tillförene höllos, in i Wassbotten, och somliga förderfvades mot bergen, 
isen och landet; somliga kastades långt uppåt Nygårdsängen. Bryggan 
öfver sundet slogs till hälften neder; den andra öfver gropen, bestående 
af ganska stort bålverk, upplyftes, drefs in på en äng, belägen två böss-
skott deriftrån. Vattnet flödade upp på stora Rånnumsbryggan vid östra 
ändan, och hade nära gjort en obotlig skada. Samma natt blåste den 
nya klockstapeln vid Wassända ned, men klockan förblef oskadd. Carls 
graf frös straxt, så att jag med min hustru åkte deröfver nyårsaftonen, 
men aldrig har någon tillförene, sedan hon blef grafven, gjort det.”
 
I dödboken står beträffande de förolyckade i gården Vassnöden i stor-
men 30 december 1698.:
 ”Den 30 Decemb. blef Oluf Kiettelssom med dennes hustru och 2:ne 
barn sampt hans swägerska genom en hastig död hädanryckte”.
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Oro för ungdomen 1959
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Trädfällning i Plantaget den 6 november 2014. Foto: Joakim Bernling.   

Plantagets omvandling 2015

Plantaget augusti 2015. Foto: Karl Bernling.   
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ÅRSKRÖNIKA 2014

Aldrig någonsin tidigare, om ens det, som salig gillebroder Erik 
Wegreus skulle sagt, har det varit naturligare än just i år, att Gillets 
årskrönika skulle tillkomma uti de djupa skogarna i Afrika. Knappt 
en halv grad från ekvatorn i skuggan av Mount Kenya, Afrikas näst 
högsta berg. Inte för att krönikören råkar befinna sig där på uppdrag 
av Rotarys Läkarbank, utan fastmer att Vänersborgs anknytning till 
denna kontinent just i år belysts på så många, vitt skilda sätt, i vilket 
vår Ålderman givetvis spelar en  stor roll. Museets  trevliga utställ-
ning om björnjägaren och äventyraren Llewellyn Lloyd ( hur kan man 
hitta på en sådan stavning?)  har del i detta. Inte för att han för hund-
rafemtio år sedan strosade runt på stadens gator med en tam björn i 
koppel, utan för att hans jaktbyten allt som oftast var kvinnor. Fem av 
dessa nedlagda byten gav honom inte mindre än åtta oäkta barn. En 
av dem var Charles John Andersson, upptäcktsresande i Sydvästafrika 
och skapare av den samling afrikanska fåglar som gör Vänersborgs 
Museum till ett ornitologiskt unikum i världen. Att Charles gjorde så 
mycket mer som Peter Johansson berättar om i boken om honom och i 
föredrag och artiklar Peter skriver, vittnar om en stor begåvning och en 
innovationskraft, som borde inspirera dagens Vänersborgsungdomar 
till djärva utmaningar. 

Toni Nohra är ett sådant exempel. Som tränare i Vänersborgs box-
ningsklubb, åkte han med bl. a kyrkoherde Håkan Dafgård till vår vän-
ort Omaruru i Namibia för att inleda idrottsligt ledarutbyte. Kanske 
var kyrkoherden med för att hålla säkerhetsavstånd mellan kombat-
tanterna, men i lokaltidningen var han i full färd med att gå på en sand-
säck iförd ”Ingemar Johansson–utrustning”. Lär dig boxas och träffa 
nya vänner, är ett gammalt slitet talesätt. Toni var i alla fall hänförd 
över det bemötande han fick i Afrika och ser fram emot att utveckla 
de kontakter som denna resa gav. Annars är det väl olikheterna mer än 
likheterna som knyter samman Vänersborg och Afrika. Här i vår del 
av Kenya häpnar man över att skolbarnen som kommer till min lilla 
tandläkarmottagning  inte tar sig ut genom dörren efter behandlingen 
för att de inte vet hur en dörr med trycke och lås fungerar. Man har 
helt enkelt inte sådana grejer här. Klockor har man inte heller. Till mig 
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säger patienterna när vi talar om att boka en tid:” Ni har klockan, vi har 
tiden.”  I Afrika kan tiden närmast jämföras med handelsbanksklockan 
i Edsgatehörnet, det vill säg alltid runt tjugo över två.

Alpheus Mvula från Omaruru, som ställde ut spännande afrikanskt 
kartongtryck på vår konsthall, höll på att bli den siste utställaren när 
kulturnämnden beslutade att stänga hallen under höstmånaderna för att 
pengarna tagit slut. Då blev det liv i Vänersborgs kulturprofiler och en 
rivig artikel i lokalblaskan fick Blomgren och kompani att tänka om. 
Tur att det finns utomparlamentariska metoder när våra folkvalda inte 
förstår vårt bästa.

 Årets val har stuvat om rejält bland partierna och skapat ny spän-
ning i politiken, såväl nationellt som lokalt. Miljöpartiet får för första 
gång något att säga till om, vilket redan inneburit att man inte får be-
kämpa myggplågan vid Dalälven. Det lär innebära ett naturligt ”ute-
gångsförbud” i den delen av landet. På Runnarebo servicehus i Vargön 
har Anticimex kämpat en hård kamp mot getingarna denna varma som-
mar. Spännande att se om våra miljöpartister väljer att stå på pensio-
närernas eller getingarnas sida. I Lilla Paris har Marie Dahlin blivit 
historisk som vårt första kvinnliga kommunalråd. Tillsammans med 
miljöpartiet och välfärdspartiet ska hon lotsa oss fram mot vår nytagna 
vision: ”Vänersborgs kommun- attraktiv och hållbar i alla delar, hela 
livet”.  En målsättning som stämmer väl för varje gillebroder – Attrak-
tiv och hållbar hela livet! 

På vår etthundraåttonde högtidsstämma erhöll Björn Hård af Seger-
stad Gillets medalj för sina musikaliska kulturinsatser. Han har inte 
bara byggt upp och lett kören Björnligan till nationella och interna-
tionella framgångar, utan också fått de rostiga rören i PB-kören att 
låta som den ljuvaste änglalåt. Gillets Ungdomsstipendium tilldelades 
Modellflygklubben för sin fina ungdomsverksamhet som resulterat i 
tävlingsframgångar såväl inom som utom landet. Kommunens Kultur-
pris gick välförtjänt till Tommy Hansson. Att Tommy grundat Sundal 
Rock Orchestra är välbekant, men att han skrivit musik till Svenne o 
Lotta, Ulf Lundell och Britney Spears kanske inte alla kände till. Den 
pampiga  festmusik han skrev till Vänersborgs 350-årsjubileum och 
som uruppfördes under ledning av den legendariske Sture Nilsson, går 
heller inte av för hackor. 

Aurorafestivalerna drog som vanligt stor publik när världsstjärnorna 
äntrade scenen på vår charmiga teater. Det var verkligen ett lyckokast 
att flytta föreställningarna från festsalen till teatersalongen. Atmosfä-
ren här inne är ju unik! Polstjärnepriset var annars det som skapade 



83

mest uppmärksamhet i stadens breda kulturutbud detta år. Anledningen 
var inte bara att vi fick en inhemsk finalist genom Carl Wallin, student 
på musiklinjen i Vänersborg, som fick en hedrande tredjeplats i denna 
prestigefyllda tävling för ungdomar upp till 18 år. SVT gjorde näm-
ligen ett en-timmas program om Polstjärnepriset som gick på bästa 
sändningstid i maj månad. Ovärderlig reklam för LillaParis som mu-
sikhuvudstad i Västra Götaland!

Det finns fortfarande många gillebröder som gick i det gamla Läro-
verket med den pampiga kättingen som hängde mellan granitpållare 
runt det majestätiska hjärtat i stadens kulturaxel. Då hade vi skolgårdar 
på sextio kvadratmeter per elev. Idag får eleverna knappt nio kvadrat 
skolgård vardera. Räcker väl för att stå och knappa på mobilen, men 
knappast för fotboll. På den tiden var bara en femtedel av studenterna 
flickor. Idag är två av tre på universitet och högskolor flickor. Även om 
Vänersborgs skolresultat står sig hyggligt i en nationell jämförelse, så 
har Sverige halkat pinsamt långt efter i en internationell betraktelse. 
Hur kan det då komma sig att några av de mest värdefulla innovatio-
nerna i modern tid, som Skype, Spotify och nu senast dataspelet King 
som värderats till 46 miljarder på New York-börsen, är utvecklade av 
svenska gossar? Kanske inte vänersborgspojkar just, men ändå.

I Almedalen visades i somras ett världsunikt plagg, som första ex-
emplet på en spännande innovation. Det var en gul klänning i helt åter-
vunnen bomull från Renewcell i Vargön. Innovatum driver projektet 
tillsammans med Vänersborgs kommun och det vore väl en nåd att 
stilla bedja om ifall gillebrödernas gamla trasiga kalsonger och slitna 
t-skirts kan få en värdig återuppståndelse som stilplagg på en raffig 
fotomodell. Förra kommunalrådet Lidell uttryckte stora förhoppningar 
om en jätteanläggning som ska uppstå i ruinerna av det gamla bruks-
området i Vargön. Hoppas det nya kommunalrådet ärver den önske-
drömmen.

Värdet av sömn och fysisk aktivitet har på nytt aktualiserats. Dessa 
två helt oförenliga aktiviteter sägs förlänga livet. I vår region skrivs 
recept på fysisk aktivitet ut dubbelt så mycket som för ett år sedan. Två 
tredjedelar av patienterna är kvinnor och mest skrivs det för muskelbe-
svär och psykisk ohälsa. Kanske vi karlar i stället sover oss till hälsa. 
Vänersborgssköterskan Titti Svensson är sömnterapeut och rekom-
menderar att vi sover lika alla dygn och inte dricker kaffe eller alkohol 
för sent på kvällarna, så någon kaffe med konjak blir det inte ikväll för 
den gillebror som är rädd om skönhetssömnen. 

”Varners borg” är smeknamnet på det gigantiska bygget ute på Tre-
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stad Center som ska inrymma Dressmankoncernens jättelager. Mer än 
tre Arena Vänersborg i yta.  Imponerande att tjänstemännen med Ann 
Nordqvist i spetsen lyckats kamma hem en sådan affär. När avtalet 
eklaterades hade Varnergruppen till och med tryckt upp t-skirts med 
översvallande beröm för hur hanteringen skötts på kommunen. Det nya 
datoriserade handläggningssystemet som införts på byggnadskontoret 
tillsammans med de nya ”lotsar” som ska ledsaga byggnadslovssökan-
de genom byråkratin kanske därigenom fått en flygande start. Stadsar-
kitekt Wångblad har på detta sätt skapat en helt ny atmosfär i de annars 
så truliga kommunkorridorerna så här inför sin pensionering. Gillet 
jublar och gratulerar.

Skräcklestugans pånyttfödelse har varit efterlängtad och glädje-
spridande. Vänersborgarna känner igen sig trots en del förändringar 
och imponeras kanske också över den välsmakande ”Skräcklestugans 
Lager” en 3,5:a som får betraktas som något av trendbrott i detta the- 
och kaffe-mecca. Annars är det Ursand och Bert Karlsson som skapat 
mest rubriker bland våra turistattraktioner i år också. Och med all rätt! 
Inte bara en ny, kundvänlig och säker cykelväg utan även ett tåg! I 
vår ungdom vinglade man med livet som insats utefter oljegruskan-
ten till badparadiset, eller också lyxade man sig med Posedonken från 
Fesketorget. Nu har Bert alltså ordnat tåg till en badort som man inte 
känner igen från sin barndoms somrar. Där är campingstugor, husvag-
nar, hopptorn, zoo, hotellrum, restaurang och framför allt massor med 
folk. Man måste imponeras över vilken drivkraft den karln har. Nu har 
han idéer om att bygga seniorboende i vårt Lilla Paris. Tänk Er vilken 
lycka att sitta vid Vänerkanten som gammal och kunna ta en fika vid 
Ursandsstugan och sedan tåget in till Hamngatan och njuta en chateau-
briand med bearnaisesås på Kopparn. Denna svårstavade sås skapades  
föresten1836 i Frankrike vid invigningen av restaurangen Sain-Ger-
main-en-Laye, men fasen vet om inte gillebröderna Hagemans sås från 
1966 är en av de bästa, nu levande, bearnaisesåserna i världen. Åtmins-
tone om man får tro den omröstning som gjordes av ett on-line-casino 
i våras då den blev korad till Sveriges bästa i kategorin. ”Sås som i 
himmelen” fick den som smeknamn och det kan vi gillebröder som 
slevat i oss några liter genom åren hålla med om, särskilt uppläsaren 
Lind som fick sitt lystmäte när han fick diska av en något rundlig nota 
på ”Köpparn” i slutet av sextiotalet.

Farsoterna som tävlat om spaltmetrarna i år har varit IS – Isla-
miska Staten, Putin och EBOLA. Gemensamt för alla tre är att de vid 
okontrollerat utbrott hotar hela mänskligheten. Här i Afrika känns väl 
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EBOLA obehagligast. En helt osynlig fiende som dödar innan man sett 
honom. Visst är det läskigt. Men religiös fanatism har också tagit livet 
av miljoner i årtusenden och Putin har man ju sett förr i historien, även 
om han då hade snedlugg och prickmustasch. 

Att vi själva är det största hotet mot oss själva är inget nytt, men 
att vi utrotar naturens artrikedom 1000 gånger snabbare nu än för 500 
år sedan är ny kunskap. Vi är därmed farligare för andra arter än den 
asteroid som utplånade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan. Annars 
är väl det vanligaste hot som smyger sig på en varje gillebroder, utan 
att vare sig han eller någon annan märker det de tre försmädliga bok-
stäverna BMI. Det vill säga ett mått på hur mycket mer du stoppar i dig 
än vad du behöver. Här i Afrika är detta av naturliga skäl ett närmast 
obefintligt problem. Av de drygt två tusen barn jag hittills haft på un-
dersökning har inte någon haft ett uns för mycket underhudsfett medan 
var fjärde svensk tioåring är för tjock. En klen tröst är att vänersbor-
garna inte är fetast i landet. Det är dalmasarna. Där har 56% över 25 i 
BMI som är fastställd fettgräns. Det för med sig mycket som blodfet-
ter, blodtryck, cancer och diabetes, men man har också fått installera 
särskilda säten på flyget och konstruera ambulanser som tål dessa nya 
tyngder. På Fonus träindustri i Falköping har man också designat extra-
breda kistor med förstärkningar som ska göra det bekvämt och riskfritt 
när man går till sista vilan. 

Innan man tar det där sista andetaget är det kanske klokt att lyssna 
till hälsovetaren Annika Blixt på Fregatten i Vänersborg. ”Andningen 
är ju grunden i livet” hävdar Annika, och det är ju lätt att hålla med om 
att utan den står man sig slätt. Vänersborgsandningen skall ske genom 
näsan hävdar hon. Då rensas bakterierna bort, återhämtningen och ut-
hålligheten förbättras och man får en ökad fettförbränning. ”Sov dig 
frisk och andas dig smal” får således bli gillebroderns nyårslöfte inför 
2015.

”190 bilder från universums medelpunkt” skulle man kunna kalla 
årets hetaste literaturtilldragelse i Lilla Paris, åtminstone om man är 
född och uppvuxen på Blåsut. Gillets bok om Blåsut, detta paradis på 
jorden, fick ett bejublat mottagande och lovorden över gilleskrivaren 
Christer Zetterberg och hans medförfattare Kerstin Johansson och Sten 
Johansson var översvallande. Tänk att det är så himla roligt att se hur 
de grånade stofilerna runt här i salen såg ut, när de äppelkindade och 
snoriga blev avbildade i svartvitt med skidor i Lilledalen för en evighet 
sedan.

Inget ont utan det har något gott med sig heter det ju. Kriget i Syrien, 
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ett helvete på jorden, har tvingat bort folk med avvikande religions-
uppfattning, men ofta med en gedigen utbildning, som flyktingar till 
omvärlden. Restad Gård har tagit emot drygt 600 av dessa stackare 
som slitits från sina hem.  Med en farfar som tvingades bort från sitt 
hemland för över hundra år sedan, och aldrig kunde återvända hem 
till Finland, känns det som en ynnest att hjälpa till att få dessa vilsna 
själar att hitta rätt i sitt nya hemland. Många är ju välutbildade och 
på SMILE har vi två syriska tandläkare som vi ska försöka lotsa in i 
svensk tandvård.

I skrivande stund förvandlas kulturaxeln. Vi ska få tillbaka kyrkan 
som dolts bakom täta lindar. Vi har också fått nya bryggor utefter jetén. 
Mycket prydligt! Passar utmärkt nu när vi enligt plan, ska få tillbaka 
marinan till Fesketorget. På andra ändan av axeln flyttar Willys in och 
snart har vi byggt ihop området mellan Länsarkivet och Tygladan.

Vänersborgsidrotten fick under det gångna året några administrativa 
framgångar. Dels skrevs sagan om hur bandyn flyttade upp från sjöis 
till vår omsusade Arena. En historisk betraktelse över 100 år som gil-
lebroder Lars Alfredsson har en ärevördig del i. Sedan blev Stig Ber-
tilsson chef för hela bandysverige! Som ordförande i Svenska Ban-
dyförbundet kommer han verkligen till sin rätt. Med sitt hjärta i IFK 
Vänersborg kommer han säkert att vara en god ambassadör för Lilla 
Paris.

Tore Torgersson gjorde det omöjliga. Vänersborgsbowlaren som är 
Norsk mästare, svensk mästare, nordisk mästare, europamästare och 
världsmästare 1999 samt korad till världens bäste 2000 slog 30 strikes 
i rad i finalen i World Cup 2014. Superstjärnor i udda sporter syns 
inte alltid i rubrikerna. Därför är det bra att Gillets Årskrönika finns. 
Vänersborgs Motorklubbs Ramona Karlsson som blev ”Årets ung-
domsförare i racing” är också en doldis, men vänersborgssonen Mi-
kael Ekvall som slog Musse Mohameds svenska rekord på halvmaran i 
somras går från klarhet till klarhet och kanske vi borde tydliggöra den 
gossens ursprung innan det blir för sent.

Henrik Stensson blev historisk när han vann PGA-slutspelet och Eu-
ropaligans penningliga i golf. Onsjö Golfklubbs Viktor Eriksson kam-
made hem Rosén Open på Skaftö, inte illa det heller. Men när bröderna 
Linus och Lucas Larsson placerade sig som etta och tvåa i Västsven-
ska Tourens ungdomsklass i bangolf, då blir man imponerad. Linus är 
13 och Lucas 11 år. Vad månne bliva? Det för tankarna till det äldre 
golfälskande paret som satt och spekulerade över livet. Hustrun sa till 
mannen: 
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-” Skulle du gifta om dig om jag gick bort före dig?”
-” Det är ju en helt hypotetisk fråga. Det har jag aldrig tänkt på.”
- ”Men om du skulle gifta om dig. Skulle hon då få spela med mina 

klubbor?”
- ”Nej, det går ju inte. Hon är vänsterhänt.”

Kisima Farm, Kenya.

Allhelgonaafton 2014 
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I samband med Plantagets omvandling fick Sparrebysten ny placering.  
Foto: Karl Bernling.   

Plantagets omvandling 2014 - 2015

Sparrebystens gamla placering. Foto: Karl Bernling.   
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Ingenjör Yngve Korse, född den 25 mars 1913, avled den 19 juni 
2014. Efter avslutad skolgång fick Korse sin första anställning 
1929, som kontorsbud, vid Kungl. Vattenfallsstyrelsen i samband 
med anläggandet av Sjöboda kanal vid Vänersborg. Vid samma 
tid påbörjade han studier vid Vänersborgs Tekniska Aftonskola 
där han tog ingenjörsexamen. Korse kom därefter att fortsätta 
arbetet för Vattenfallsstyrelsen i samband med uppförande av 
Vargöns kraftstation, regleringen av Vänern och olika uppdrag i 
Göta älv. År 1934 flyttade han med familj till Ljungsbro för arbete 
vid Maltfors vattenkraftverk och fyra år senare gick flyttlasset 
till Stadsforsen vid Indalsälven.  
Redan samma år återvände Korse till hemtrakterna för att delta 
i bygget av Håjumsstationen i Trollhättan. 
Flyttlasset gick sedan vidare till Örebro och Olofsström innan 
han 1949 fick en ingenjörstjänst vid Västerås stads Tekniska 
verk. Denna anställning kom Korse att bli trogen fram till 
pensioneringen. År 1982 återflyttade Korse och makan Hildur 
till födelsestaden Vänersborg. Här var de båda bland annat 
aktiva i Samlarföreningen Bojorten och besökte ofta olika 
kulturevenemang. Korse var vid sidan av sitt yrke en mycket 
aktiv konstnär och diktare. Kort före sin bortgång höll han sin 
sista konstutställning 101 år gammal. Yngve Korse deltog även 
flitigt i samhällsdebatten och då inte sällan med insändare i 
lokaltidningen.
Inträdde i Gillet 1974.

Minnesord
Under tiden juni 2014 – maj 2015 har 23 Gillebröder för alltid lämnat 
oss. Vi lyser frid över deras minne.
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Typografen Curt Hasseholm född den 16 augusti 1929 i 
Vänersborg och avled den 27 juni 2014. Efter avslutad skolgång 
började Curt arbeta som blott 14-åring på CW Carlssons 
Boktryckeri och fick där utbildning till typograf. Efter 50 år i 
företaget slutade han med pension.
Curt har under olika tidsperioder varit med i jazzklubbar samt 
var med och bildade Idrottsungdomens vänner, som på olika sätt 
stöttade ungdomsföreningar i Vänersborg.
Under många år var han även IFK Vänersborgs bandylags 
materialförvaltare och sågs också ofta sälja Bingolotter för IFK.
Förutom idrottsintresset var sommarstugan i Timmervik under 
50 år en fast punkt för familjen.
Inträdde i Gillet 1982.

Ingenjör Valdo Siljevall född i Vänersborg den 1 mars 1924 
avled den 4 juli 2014. I halva sitt liv bodde han i Vänersborg. 
Valdos skolgång började på Brinkebergskulle skola och 
slutade så småningom på Göteborgs Tekniska Institut med 
ingenjörsexamen. Studierna växlade han med olika arbeten, 
vilket gjorde honom intresserad av det mesta. Slutligen anställdes 
Valdo på Volvo Flygmotor i Trollhättan 1954. Där arbetade han 
med produktions- och löneteknik. Han var företaget troget fram 
till sin pensionering 1988. Valdo hade många strängar på sin 
lyra. Den obligatoriska miltärtjänstgörningen slutade med en 
plutonsutbildning. Detta ledde också till intresset för pistolskytte, 
till vilket han ägnade mycket av sin fritid. Övriga intressen var 
bland annat scouterna, fritidshuset och båtlivet. Föreningsliv 
var honom också intressant med olika uppdrag. Bland dessa 
kan nämnas Odd Fellow Orden, där han 2015 skulle ha blivit 
jubelveteran efter 50 års medlemskap. Livet med hustrun Ulla, 
gav Valdo en stor kär familj samt många vänner. Från år 1975 
var Valdo Siljevall boende i Lilla Edets kommun.
Inträdde i Gillet 1974.
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Målarmästare Roland Wallin, född den 29 april 1930, avled 
den 12 augusti 2014.Roland Wallin föddes som ett av tio 
syskon i Rimforsa, Östergötland, där hans far var målarmästare 
med inriktning på bland annat målningsarbeten i kyrkor. I 
hemmet fanns också en måleriverkstad där fadern utförde 
dekorationsmålning av äldre möbler. Inspirerad av faderns 
yrke kom Wallin, efter genomgången skola, att också han 
välja målaryrket. Vid slutet av 1950-talet flyttade Wallin till 
Vänersborg där han då fått arbete hos Rydings måleri. Efter 
några år övergick han till att bli medlem i den ekonomiska 
föreningen Vänersborgs Måleriaffär, senare Vänersborgs Måleri. 
Föreningen, som ägdes av medlemmarna, hade bildats redan 
1932 av en grupp då arbetslösa målare och hade med åren 
utvecklats till ett av stadens mer välrenommerade målerier. 
Likt sin far var Wallin skicklig dekormålare, även om han i 
yrket sällan fick möjlighet att nyttja denna talang. Från slutet 
av 1970-talet fram till pensioneringen fick Wallin rollen som 
föreningens föreståndare. 
Lediga stunder tillbringade Wallin gärna vid den vackert belägna 
sommarstugan vid Sjung-Sjung norr om Vänersborg. Här 
kunde han ägna sig åt två av sina stora intressen, finsnickeri 
och studier av fågellivet. Efter sin pensionering ägnade han 
också mycket tid i föreningen Vänersborgs Seniorslöjd där han 
utvecklade sitt intresse för finsnickeri. Roland Wallin var en 
flitig föreningsmänniska vilket resulterade i många aktiva år 
som medlem i Frimurarorden och Par Bricole. 
Inträdde i Gillet 1982.

Lennart Karlsson född i Vänersborg den 21 november 1955 avled 
i Vargön den 28 augusti 2014. Lennart växte upp i Nordstan. Efter 
avslutad skolgång fick Lennart jobb på Holmens Bruk i Vargön, 
där han arbetade som pappersmassatillverkare och truckförare. 
Skiftgången fungerade dåligt med att ha egna småbarn och han 
slutade därför i oktober 1980. Han fick i stället anställning på 
RL:s Åkeri och Sandleverans AB. Under 17 år arbetade han där 
som förare av lastbil, trailerdragare, lastmaskin, grävlastare, 
hjulgrävare, grävmaskin, dumpers och snöröjningsfordon. I 
mars 1989 började Lennart arbeta på Saab automobil AB och 
där var han kvar tills konkursen 2012. Sin sista anställning hade 
Lennart på ICA:s storlager i Kungälv. För Lennart har sång och 
musik betytt mycket. Han hade som ung egen dansorkester och 
var under årens lopp en eftertraktad förste tenor i flera körer: 
Vänersnäskören, Tunhemskören, Par Bricoles manskör och 
Björnligan. Han spelade också flera instrument med hjälp av sitt 
goda gehör. Vid sidan av sång och musik var det familjen och 
huset i Vargön som var Lennarts stora intresse. Han var också en 
trogen bandysupporter, som under de sista åren sällan missade 
en hemmamatch.        
Inträdde i Gillet 1993.
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Sjökapten Björn Sandén, Vänersborg, tidigare Malmö, född den14 
juli 1932 i Vrå utanför Ljungby, avled den 2 september 2014 i 
Vänersborg. Efter avslutade studier vid Osby Samrealskola, på 
den tiden internatläroverk, samt vidare studier på Malmö 
handelsgymnasium bestämde han sig för att gå till sjöss. Efter 
föreskriven praktik, på den tiden 36 månader, avlade han 
styrmansexamen vid Navigationsskolan i Malmö och tjänstgjorde 
som styrman i Hillerströmrederiets Helsingborgsbaserade fartyg 
innan han 1958 avlade sjökaptensexamen. 
Efter att ha tjänstgjort på ett flertal färjor i Öresundsbolagets 
regi, blev Björn sedermera befälhavare på de efterföljande 
större färjorna. Efter åren i färjetrafiken återgick Björn till 
handelsflottan och var under ett antal år befälhavare i Rederi 
AB Ragnes  M/S Maj Ragne samt i några av rederiets övriga 
fartyg  och seglade  ett antal år  på de stora världshaven. Sin 
yrkesbana avslutade han som  skicklig och kompetent hamnchef  
i Vänersborg åren 1980-1993.
Förutom sitt marina intresse ägnade sig Björn åt filateli och var 
en hängiven och kunnig frimärkssamlare där hans utskick till 
medlemmar i Sjöfartsföreningen i Malmö, som han själv var 
medlem i, alltid valdes med vackra sjöfarts och skeppsmotiv 
när det gällde frankering av kuverten.
Björn Sandén gjorde sig känd genom sitt vänliga och till-
mötesgående förhållningssätt till både sina skeppskamrater som 
vänner i  privat- och föreningslivet mm. Björn Sandèn växte upp 
i en kristen miljö, vilket präglade honom som människa.
Inträdde i Gillet 2009.

Åke Claesson, född den 2 april 1944, avled den 15 september 
2014. Åke växte upp i Gislaved. Efter avslutad skolgång bestämde 
Åke sig för att bli sjöofficer. Han sökte och kom in på Kungliga 
Sjökrigsskolan där han fick vara med om en världsomsegling 
med Älvsnabben. Han beskrev denson en fantastisk resa med 
många glada minnen. Men nu hade Åke kommit fram till att 
officerslivet inte var det rätta för honom. Det var ekonomi han 
skulle läsa. Efter studietiden i Lund hamnade han så småningom 
i Vänersborg. Åke var anställd på ALMI Företagspartner fram 
till sin pensionering. Åkes fritid upptogs av många intressen bl 
a båtlivet, litteratur samt politiska engagemang.           
Inträdde i Gillet 2010.
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1:e skötare Evert Gustavsson, föddes i Vänersborg den 18 
december 1937 och avled den 29 september 2014. Efter 
sedvanlig skolgång började Evert i mitten av 1950-talet att 
arbeta på Restad sjukhus som mentalvårdare. Han genomgick 
utbildning som skötare samt högre kursen för att sedermera bli 
1:e skötare.  Här träffade han också sin blivande hustru. Med sin 
familj tillbringades många vintrar i fjällen och somrar i stugan 
i Lysekil. Även många resor till jordens alla hörn upplevdes.
Under alla år hade han tennis som ett stort intresse och de senare 
åren blev boulen det som fångade hans intresse. Många minns 
också hans humor och glada sätt.
Inträdde i Gillet 1977.

Riksantikvarie Erik Wegraeus, född den 28 maj 1940, avled 
den 10 oktober 2014. Erik Wegraeus föddes på gården Finserud 
i Stömne, Stavnäs socken, Värmland, och tog studentexamen i 
Arvika. Hans stora kulturintresse förde honom till Uppsala för 
universitetsstudier i bland annat arkeologi där han tog filosofie 
licentiatexamen i ämnet. Åren 1965-69 hade han anställning som 
antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och deltog bland annat vid 
utgrävningarna av Eketorps borg på Öland. Wegraeus flyttade 
till Vänersborg 1969 då han tillträdde tjänst som museilektor 
vid Älvsborgs länsmuseum med ansvar för att utveckla museet 
som lärmiljö. År 1976 lämnade han länsmuseet för tjänsten 
som länsantikvarie vid länsstyrelsen i Vänersborg. Med stort 
intresse för att marknadsföra kulturarvet till breda grupper och 
med erfarenhet från länsövergripande kulturarvsarbete tillträdde 
Wergaeus några år senare tjänsten som chef för Dalslands 
turistråd där han lade stort arbete på att utveckla landskapet 
som destinationsort. År 1989 var han tillbaka på Älvsborgs 
länsmuseum och nu som dess chef – landsantikvarie. Efter 
fyra år, 1993, utsågs Wegraeus av regeringen till riksantikvarie 
och chef för Riksantikvarieämbetet, en post han kvarstod på 
till och med 2002. Här var han bland annat initiativtagare 
till Stiftelsen Kulturarv utan gränser och föreningen Svenskt 
Kulturarv. I samband med det nya uppdraget flyttade Wegraeus 
till Stockholm. Därefter var han under flera år bosatt i Lund och 
hade kort före sin bortgång återvänt till barndomsstaden Arvika. 
Erik Wegraeus var en utpräglad föreningsmänniska med 
medlemskap ibland annat Par Bricole, Birger Sjöbergsällskapet, 
SHT, Rotary och Frimurarorden. 
Inträdde i Gillet 1983.
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Konditor Gilbert Sundberg, född den 15 september 1931 
avled i Vänersborg 19 oktober 2015. Efter skolgång och 
militärtjänstgöring flyttade Gilbert till Schweiz, för att utbilda 
sig till konditor. Han bodde i Zurich i tre år och återvände till 
Sverige år 1955. Han började då arbeta på Brattwalls konditori 
i Trollhättan. Efter några år flyttade han till Uppsala, där han 
fick anställning på Ofvandahls konditori. 1961 övertog han, 
tillsammans med sin hustru, Frisks konditori i Vänersborg. 
1981 avvecklades Frisks konditori och han började arbeta i 
Vänersborgs kommun, där han stannade fram till pension. Under 
ett antal år anlitades han av Kriminalvården som övervakare och 
kontaktperson till framförallt kriminella ungdomar. 

  Gilbert var under många år aktiv inom ett flertal föreningar 
och organisationer, bland annat Frimurarorden och Hemvärnet. 
Gilbert var intresserad av idrott, både att utöva själv och att följa 
olika idrottsevenemang på TV. Han tyckte mycket om att resa och 
uppleva nya platser, men allra bäst trivdes han i huset i Spanien 
där han bodde växelvis under flera år.     
Inträdde i Gillet 1991.

Civilekonom Gösta Svanberg föddes i Vargön den 21 januari 1924, 
avled i Vänersborg den 9 November 2014. Efter studentexamen 
på Vänersborgs allmäna läroverk 1944 och militärtjänstgöring 
i Uddevalla, fortsatte han sina studier på Handelshögskolan i 
Göteborg, där han tog sin Civilekonomsexamen 1949.
Efter praktik på revsionsbyrå i Göteborg bytte han anställning 
till Wulf & Co, som ekonomichef 1951, där han stannde 
kvar till 1966. Därefter etablerade Gösta, Civilekonom Gösta 
Svanberg AB som tillhandahöll ekonomisk rådgivning och 
revisionuppdrag, och som han drev tills han var 75 år.
Redan i tidiga år var musiken ett av han stora intressen, som 
tonåring spelade han bland annat dragspel på Wargöns Bruks 
jubiléer och företagsfester. Under studierna i Göteborg fortsatte 
hans musikaliska intresse att blomstra, med ett antal spelningar på 
saxofon ihop med Sonya Hedenbratt som vokalist. Han startade 
även sig eget band, Svanbergs Orkester. På senare år tog han upp 
dragspelandet igen och spelade med sina musikaliska vänner 
varje vecka. Gösta var en stor vän av föreningslivet i Vänersborg 
och var medlem i Lions, Frimurarorden, Par Bricole och 
Vänersborgs Söners Gille. I Par Bricole erhöll han 2014 medalj 
för 50 års medlemsskap. Han skapade sig en stor vänskapskrets 
och kontakter som fortsatte hela livet ut. Ofta såg man Gösta ute 
på Vänersborgs gator och torg där han flanerade i sina väl utvalda 
kläder och samtalade gärna med andra Vänersborgare. Han var 
mycket intresserad av litteratur av alla typer, helst memoarer 
eller med anknytning till universum.
Han gifte sig 1959 med Elisabeth och fick två söner, Martin 
1962 och Henrik 1966.
Inträdde i Gillet 1984.
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Arkitekt Gert Olsson född den 1 februari 1933 i N. Mellby avled 
den 27 februari 2105 i Vänersborg. Efter studentexamen i Lund 
tog han arkitektexamen vid Chalmers tekniska Högskola.
Han arbetade först i Göteborg, men blev 1966 stadsarkitekt i 
Söderhamn. 1972 kom han till Länsstyrelsen i Vänersborg. Sitt 
yrkesverksamma liv avslutade Gert Olsson som Stadsarkitekt i 
Bromölla. Gert var medlem i flera ordenssällskap och föreningar. 
Fritiden för övrigt ägnade han sig åt bokbinderi, släktforskning 
och trädgårdsskötsel.
Inträdde i Gillet 1989.

Gunnar Nyström, född i Vänersborg den 31 januari 1946, avled i 
staden den 3 mars 2015. Efter avslutad skolgång i Blåsut började 
Gunnar arbeta hos skorstensfejaremästare Rune Jåtby. Efter 
några år provade han även på arbetet som takläggare, innan han 
övergick till Räddningstjänsten, den arbetsgivare han blev trogen 
fram till sin pensionering. Efter kompletterande utbildningar 
verkade han inom förebyggande brandförsvarsfrågor som 
brandinspektör, huvudsakligen gentemot Vänersborgs kommun 
och dess kommunala bolag Vänersborgsbostäder.
Gunnar hade tidigt ett stort intresse för idrott, främst bollsporter. 
Han hade de fysiska förutsättningarna, var ytterst talangfull och 
med ett medfött bollsinne. Främst var det de lokala föreningarna 
som engagerade honom, inom fotbollen föreningarna Columbia 
och IFK Vänersborg. Även bandyn tog en stor del av fritiden. 
Redan i 20-årsåldern tillhörde han IK Liras A-lag. Efter 
sammanslagningen av klubbarna 1968 var han försvarsspelare 
i nya IFK Vänersborg säsongen 1969-70. De sista aktiva åren 
avslutades i Blåsuts Bandyklubb. Han var bland annat med i 
laget som 1976 blev segrare i div III Västgötaserien. Hans talang 
uppmärksammades även på annat håll. Han representerade bland 
annat Västergötland i dess landskapslag i fotboll och det fanns 
större klubbar inom fotbollen som hörde av sig. Idrottskarriären 
hade kunnat ta en annan bana, men Gunnar ville aldrig framhäva 
sin egna betydelse eller stå i rampljuset. Han var lagspelaren och 
blev sin stad trogen.
Sin fritid tillbringade han helst i sommarstugan vid Brofjorden, 
där fiske tillsammans med familjen var det stora intresset. Idrotten 
fick också sin del i det kamratgäng som under många år ägnade 
sig åt innebandy. Tyvärr satte sjukdom stopp för de sista åren, 
men kampviljan att komma tillbaka fanns kvar hela tiden. Väskan 
står fortfarande färdigpackad.
Inträdde i Gillet 2004.
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Ingenjör Karl-Fredrik Nyström, född den 24 november 1928, 
avled den 7 mars 2015. Nyström föddes i Vänersborg som son 
till järnhandlare Georg Nyström – en känd profil i det tidiga 
1900-talets Vänersborg. År 1940 skrevs Karl-Fredrik Nyström 
in vid läroverket där han fem år senare avlade realexamen. Direkt 
efter examen fick Nyström praktikplats på Wargöns Bruk vid 
smältverket och fick där intresse för kemi. År 1947 påbörjade 
han studier vid Göteborgs Tekniska Institut där han vårterminen 
1949 examinerades på ingenjörslinjen. Som nybliven ingenjör 
återkom Nyström till Wargöns Bruk där han anställdes som 
ingenjör i laboratoriet. Här kom han framförallt att arbeta med 
metallurgiska analyser av smältverkets produkter. Han blev 
bruket trogen under en lång följd av år, fram till pensioneringen. 
På fritiden ägnade Nyström mycket tid åt fotografering där han 
tidigt experimenterade med färgfoto. Bland motiven märktes 
främst familje- och miljöbilder. Nyström var även aktiv medlem 
av Vänersborgs Pistolskytteklubb och var klubbens sekreterare 
åren 1950-81.
Karl-Fredrik Nyströms far, Georg Nyström, hade åren 1903-06 
den unge Birger Sjöberg anställd i sin järnhandel. Från den 
bekantskapskrets Georg Nyström tillhörde hämtade Sjöberg 
förebilder till flera gestalter i sin diktning. Karl-Fredrik Nyström 
var en av de sista som hade egna minnesbilder från möten med 
dessa personer.
Inträdde i Gillet 1958. 

Gunnar Åberg född i Vänersborg den 10 juli 1930, avled den 
28 mars 2015. Efter skolgång började Gunnar på Trollhättans 
Kraftverk som lärling. Gunnar utbildades på Vattenfall i 
Stockholm till maskinist. Efter 20 år på Vattenfall sökte Gunnar 
till Idrottshuset i Vänersborg, som då 1964 var helt nybyggt. 
Gunnar blev sedermera fritidschef och arbetade som detta fram 
till sin pensionering. Gunnar var medlem i Rotary, Odd Fellow 
och Vänersborgs Söners Gille samt var ordförande i ett antal 
olika HSB-föreningar.  Gunnars stora intressen på fritiden var 
sommarstugan, natur och fiske.             
Inträdde i Gillet 1975.    
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Lennart Niklasson född i Vänersborg den 25 september 1959 
avled den 3 april 2015. Vid 10-års ålder flyttade familjen 
från Vargön till Sjuntorp. Efter skolgången arbetade han som 
lärling under ett par år på varvet i Lödöse. I 20-årsåldern 
flyttade han till Vänersborg och började arbeta på SAAB, där 
han engagerade sig fackligt. Därefter följde anställning på 
ABF. I 20-årsåldern blev han engagerad i socialdemokraternas 
ungdomsförbund, SSU, för att sedan gå in i kommunpolitiken och 
kommunstyrelsen för socialdemokraterna i Vänersborg. Han har 
varit ordförande i Folkets Hus Vänersborg ekonomisk förening.                                                       
Lennart var mycket engagerad i kommunpolitiken där han satt för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
ordförande i Socialnämnden, Vattenpalatset Vänerparken AB 
och i Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum. 
Under ett flertal år var han valledare för socialdemokraterna.                                                                                                                    
Lennart var också engagerad i Socialdemokraterna regionalt där 
han satt i Norra Älvsborgs Socialdemokratiska distriktsstyrelse 
och var studieledare. 
Han arbetade också regionalt med frågor runt Dalslands kanal och 
turism. Lennart drev många frågor om välfärd och tillväxt. Han 
argumenterade ofta för att ska man få mer pengar att fördela, så 
måste det också skapas mer tillväxt i landet. En fråga han särskilt 
brann för var bostadspolitiken, där han engagerade sig i HSB. 
Han var ordförande i HSB Nordvästra Götaland. Han var också 
ordförande i sin bostadsrättsförening Lövkojan i Vänersborg.   
Lennart hade ofta praktiska lösningar på hur samhället skulle 
byggas ut och bli bättre. Hans drivkraft var att göra samhället 
gott för många människor. Kvar finns Lennarts gärningar, 
resultaten av ett stundtals mödosamt och slitsamt arbete, som 
inte kände den reglerade arbetstiden. Han hade ett stort allmänt 
idrottsintresse. I ungdomsåren spelade han fotboll i Sjuntorp. 
Han har genom åren varit på många fotbollsmatcher, både i 
Sverige och utomlands. På fritiden spelade han golf och bowling 
och som föreningsmänniska så tränade han också  bowlinglag, 
vid sin bortgång BK Skrufschas damlag i Vänersborg. Han 
kopplade gärna av med golfresor. Han var också jägare och 
ledare för jaktlaget.                                                            
Inträdde i Gillet 2005.
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Claes Hammarström, född i Vargön 10 augusti 1935, avled i 
Växjö den 7 april 2015. Claes växte upp i Vargön tillsammans 
med storasyster Birgitta. Claes kom tidigt i kontakt med 
pappersindustrin, då hans far arbetade på Wargöns bruk med 
pappersförsäljning. Efter handelsstudier i Göteborg blev det 
praktik på Wargöns försäljningsavdelning samt ett antal år 
i London, Paris, och Basel. Detta gav såväl bransch- som 
språkkunskaper.  I Paris arbetade Claes hos generalkonsul Raoul 
Nordling. Nordling kom senare att kallas ”Paris räddare”och blev 
hedersmedborgare tillsammans med Eisenhower och Churchill. 
Nordling gav fina betyg till Claes, vilket han var väldigt stolt 
över. Under tiden i Basel fick Claes nys om att Sydöstra Sveriges 
Skogsägares Förbund börjat bygga en massafabrik i Mörrum och 
där sökte en försäljningsassistent. Efter tester i Malmö fick Claes 
arbete i Mörrum 1960. 
Efter två år i Mörrum flyttade Claes till Stockholm och började 
arbeta på Skogsägarnas Cellulosa Export AB.  År 1967 gick 
flyttlasset till Växjö och huvudkontoret på Skogsudden stod klart 
1968. Där arbetade Claes som försäljningschef av pappersmassa 
på Södra Skogsägarnas Cellulosadivision i Norden fram till 
pensionen 1997. Han fortsatte dock att översätta Södras tidning 
ute i Europa till Engelska. Claes hade många intressen såsom 
tennis, golf, jazz, foto, konst, litteratur, korsord, bridge, mat och 
vin. Han var väldigt kunnig inom många områden. Mycket av 
fritiden togs upp av ett djupt engagemang i diverse föreningar. 
Nämnas bör att Claes hade en speciell känsla för hembygden, 
Vänersborg med omnejd. Claes var en varm och omtänksam 
person som gärna underhöll med glada vitsar och roliga 
anekdoter. Claes sörjes närmast av dottern Gunilla, livskamraten 
Maj-Britt och hennes dotter Marie. Inträdde i Gillet 2005.  

Reparatören och fotbollsdomaren Sven-Ove Vessby född den 3 
maj 1944 i Vänersborg avled den 8 april 2015. Efter avslutad 
skolgång var Sven-Ove anställd hos Granströms, Televerket och 
Riksbyggen. Redan 1975 dömde han sin första fotbollsmatch och 
fortsatte sedan både att döma matcher och utbilda andra domare 
inom Dalslands Fotbollsförbund. Vid sin bortgång var han den 
med flest domarsäsonger bakom sig av alla domare i Dalsland.
Inträdde i Gillet 1984.
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Överskötare Per-Axel Nilsson född i Vänersborg den 27 
maj 1923, avled den 21 april 2015. Efter avslutad folkskola 
på Brinkebergskulle skola i Vänersborg, började han som 
springpojke och sedan som handelsbiträde hos Bondessons 
Speceriaffär, också den belägen på Brinkebergskulle.Därefter 
var det dags för militärtjänst på T2 i Skövde. Han blev där 
uttagen som sjukvårdare och gick sin sjukvårdsutbildning på 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Där trivdes han väldigt bra och 
det visade sig att han var väl lämpad att  jobba inom sjukvården. 
Efter utbildningen blev han placerad i den s.k. Första linjen i Ed.                                                                                
Efter fullgjord värnplikt började han som vikarierande mental-
skötare på Restads Mentalsjukhus i Vänersborg, där Nilsson 
stannade fram till sin pensionering. Han genomgick där 
skötarutbildningen och blev därefter ordinarie mentalskötare.                                           
Per-Axel Nilson vikarierade som 1:e skötare och skaffade sig 
sedan formell kompetens genom att gå den Högre Sjukvårdskursen 
1962 – 63 vid Restads sjukhus och erhöll då tjänst som 1:e 
skötare. Hösten 65 – Vintern -66 gick han en av dåvarande 
Medicinalstyrelsen anordnad kompletteringsutbildning i 
somatisk sjukvård på Falköpings lasarett. Fr o m 1975 fram 
till sin pensionering innehade Per-Axel tjänst som Överskötare 
vid Restads Sjukhus. Han fick under sin arbetstid vara med om 
psykiatrins utveckling med psykofarmaka på 50-talet och sedan 
psykoterapin. Per-Axel var mycket intresserad av samhällsfrågor. 
Han följde alltid med vad som hände, både lokalt och ute i världen 
via dagstidningar, TV och radio. Han var också intresserad av 
historia. Ett annat stort intresse var idrott. Fotboll, bandy och 
friidrott följde han gärna via media. Han tyckte mycket om att 
vistas ute i naturen, cyklade och promenerade ofta. Han var även 
en god simmare. Per-Axel tyckte mycket om sin hembygd och 
blev sin födelsestad trogen hela livet.         
Inträdde i Gillet 1978. 

Ingenjör Ingvar Ivarsson, född den 20 juni 1941, avled den 22 
april 2015. Efter avslutad folkskola anställdes Ivarsson 1956 på 
Televerkstaden i Vänersborg på avdelningen för inprovning av 
telefonstationsutrustning. 
År 1961 påbörjades värnpliktstjänstgöring som signalist på I 15 
i Borås. Direkt efter avslutad militärtjänst tog Ivarsson värvning 
som FN-soldat med placering i Gaza 1961-62, också där med 
uppdrag som signalist. Återkommen till Sverige började Ivarsson 
ny tjänst vid Televerkstaden i Nynäshamn. Åren 1971-73 valde 
han att vidareutbilda sig på Gymnasiets tvååriga teletekniska 
gren. Åren 1975-98 fick han tjänst vid Telia i Uddevalla där han 
främst kom att arbeta med stationsprojektering. Från 1998 fram 
till pensioneringen arbetade Ivarsson vid det Teliaägda Skanova 
med projekteringsarbeten.
Ingvar Ivarsson var från 1950-talets slut till början av 1970-talet 
aktiv inom såväl fotboll som bandy och han spelade i klubbarna 
IFK Vänersborg, Storegårdens BK, IK Columbia med flera. Han 
innehade dessutom styrelseuppdrag i flera bostadsrättsföreningar.
Inträdde i Gillet 1985. 
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Boktryckaren Gunnar Johansson, född den 22 mars 1946, avled 
den 30 april 2015. Johansson växte upp med det tryckta ordet 
vid det av faderns, Gustav Johansson, ägda C W Carlssons 
Tryckeri i Vänersborg. Yrkesvägvalet var därmed utstakat 
för Gunnar Johansson. Efter realexamen vid Vänersborgs 
läroverk följde studier i handsättning, maskinsättning och 
tryckning vid Konstindustriskolan i Göteborg. En utbildning 
i datakunskap genomgicks vid Lexitrons utbildningscenter 
i Stockkolm. På tryckeriutbildningen följde praktik och 
anställning vid familjeföretaget. Johansson kom senare att 
överta C W Carlssons Tryckeri efter sin far och drev det under 
flera år som ett av stadens ledande tryckerier innan det såldes 
till ny ägare. Under senare år arbetade Johansson som arkivarie 
vid Svensk Lokalhistorisk Databas med digitalisering av 
Vänersborgs kommuns historiska handlingar och protokoll. 
Gunnar Johansson var föreningsmänniska. Han var med och 
grundade Vänersborgs Rugbyklubb 1971 samt var medlem 
av Vänersborg Rotaryklubb samt Sällskapet Vänersborgs Par 
Bricole. Bland övriga fritidsintressen kan nämnas fartygsteknik, 
sjöliv, modelljärnvägar, motorsport samt det egna yrkets historia 
– den grafiska historien.
Inträdde i Gillet 1966. 

Bror Uno Ingvar Arwidsson, född den 30 mars 1927 i Vänersborg, 
avled den 15 maj 2015. Efter skolans 7 år hamnade Uno i flottan 
där han blev kock. 1948 flyttade Uno till Göteborg och började 
vid spårvägen, där han slutade efter några år och började på ett 
åkeri. Till sist fick han arbete på Sveriges Riksbank i Göteborg, 
men hemlängtan till Vänersborg var stor och då en tjänst blev 
ledig i hemmastaden sökte Uno denna och fick den. Uno gick 
i pension 1992 och skötte sedan om trädgården med hustrun. 
Huset i Brålanda blev efterhand för jobbigt och han flyttade till 
Vänersborg. Uno bodde i staden några år, men blev tyvärr sjuk 
och gick bort 15 maj 2015.              
Inträdde i Gillet 1960.
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ner.

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

(Anita Halldén)

Dialystekniker Bengt Lundbäck, född den 17 augusti 1941, avled 
i Vänersborg den 25 maj 2015.Han var född och växte upp i 
Vargön och bodde sedan hela sitt liv i Vänersborg med omnejd, 
förutom en period i Boden.
I slutet av 60-talet samt i början av 70-talet arbetade Bengt på 
Arméns helikopterskola. Efter en tid som bilmekaniker blev 
han tekniker på dialysavdelningen på NÄL. Bengt fann här 
stor glädje i att hjälpa patienter som hade sjukvård i hemmet. 
De sista åren innan pension arbetade han på Medicintekniska 
avdelningen (MTA) på NÄL. Hans stora fritidsintresse var 
teknik och speciellt bilar. Rolls Royce var hans favoritmärke.                                        
Pensionsåren tillbringades med bilar, motorcyklar och annan 
teknik.                                              
Inträdde i Gillet 1967.
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Vy österut mot Plantaget oktober 2014. Foto: Karl Bernling.   

Plantagets omvandling 2014 - 2015

Anläggningsarbete i Kyrkoplantaget mars 2015.  Foto: Karl Bernling.   
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 WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg .................................................................. 1937 05
 WERNER, CLAES, Maskinist, Vargön ............................................................ 1945 09
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Steninge ............................................................. 1952 77
 WERNSTÅHL, OLLE, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1953 14
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
 WESTERBERG, PETER, Byggnadsingenjör, Oslo ......................................... 1972 12
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg, 
 ledamot beredningsnämnden............................................................................. 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 WIESLANDER, CLAES, Göteborg ................................................................. 1938 12
 WILHELMSSON, BENGT, Vänersborg .......................................................... 1962 15
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ........................................................ 1928 53
* ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare  ... 1945 88
= ZETTERBERG, CURT, Hamburgsund ............................................................ 1943 01
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
 ÅBERG, DAN, Vänersborg .............................................................................. 1956 12
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
 ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11
* ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ........... 1924 85
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
 ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
 ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg .................................................. 1941 05
 ÖSTH, JOACHIM, Vänersborg ........................................................................ 1965 13
* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ....................................... 1920 74

www.vanersborgssonersgille.se

Antal medlemmar: 974
  * Berättigade till 25-årstecknet   Gillets Plusgironummer är 32 93 19-8        
** Berättigade till 50-årstecknet   
För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

 Vänersborgs Söners Gille
 Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
 462 61 Vänersborg                                                                           epost: hagborg@tele2.se
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Willys parkering och den nya gallerian vid Trenova april 2015.  Foto: Karl Bernling.   

Omvandling av Trenova och 
Hagaparken 2014 - 2015

Nybyggnation i Hagaparken maj 2015.  Foto: Karl Bernling.    
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Styrelseberättelse 2014

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 2014, Gillets 109:e.

Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att 
anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra 
sammanhang, som kan befordra kännedom om Vänersborg samt att 
förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 9 april i Lagergrenska 
Huset med ett 80-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av 
ett föredrag av Stig Bertilsson, som på ett personligt och trivsamt sätt 
berättade om kampen att få arrangera Bandy VM och om förberedelserna 
och engagemanget hos ett stort antal medhjälpare och funktionärer. Vid 
stämman tilldelades Stig Bertilsson Gillets medalj.

Högtidsstämman avhölls den 31 oktober i Vänersborgs Teater i 
närvaro av ett drygt 100-tal gillebröder. Efter förhandlingarna följde 
presentationen av Gillets Årskrönika, med sedvanlig blandning av 
allvar och humor av Håkan Lind i ordinarie krönikören Lars Salonens 
frånvaro. Som avslutning visade Lars Tornberg en nostalgisk film med 
återblickar från Bandy VM i Vänersborg 1979. 

Gillets Ungdomsstipendium utdelades detta år till Cykelklubben 
Wänershof för deras betydelsefulla ungdomsarbete, vilket fostrat 
cyklister på högsta internationella nivå. Sedan Gillet övertagit ansvaret 
och fondmedel från Sångsällskapet Sjung-Sjung, överlämnade Peter 
Johansson i samband med nationaldagsfirandet ett stipendium till 
Hanna Sandgren, en kompetent mottagare med en vacker sopranröst. 
Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans minnesfond anordnades 
den 12 oktober i Kyrkan. Konserten inleddes av stipendiaterna Sofia 
Östling och Kristine Aukner på orgel respektive trumpet. Därefter visade 
stadens stolthet, Musikskolan, upp sig med sina duktiga elever. 

Gillet fortsätter sin inslagna väg att stödja kunskapen och berika 
information om staden och samhället. Gillet har vid museets julmarknad 
fortsatt sin försäljning av ”Boken om Blåsut”. Som ett komplement 
till boken och i syfte att bereda medlemmar i Gillet fler möjligheter 
till att träffas genomfördes en rundvandring på Blåsut den 20 maj. 
En skön majkväll samlade ett 50-tal deltagare. Dessutom har Gillets 
årsskrift utkommit med sin 83:e årgång. Beslut har också tagits att 
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fortsätta bekosta ytterligare informationsskyltar, senast över det gamla 
övningsfältet Nygårdängen.  

Gillegolfen genomfördes i augusti med 28 deltagare och tävlingen 
vanns av Leif Hallberg.

Gillet har numera beslutat gå med som betalande medlem i Forum 
Vänersborg.

Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges 
till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran 
inför julen. En verksamhet som alltid väcker stor uppskattning och ibland 
även förvåning, ”Varför blir just jag ihågkommen? En verksamhet som 
väl fyller sitt syfte.

Styrelsen har under året tagit beslut om att rusta upp byggnaderna 
genom reparation av fasader, vindskivor och tak. Även utvändig 
ommålning kommer att genomföras. Allt arbete skall vara klart innan 
sommaren 2015.

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. 
Styrelse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd, Veteranerna samt olika 
arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och stärka 
gemenskapen. Styrelsen har under året bestått av Peter Johansson, 1:e 
Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, 
Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Håkan 
Lind, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2015.
Christer Zetterberg
Gilleskrivare

www.vanersborgssonersgille.se
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Årsbokslut 2014
Kostnader
Kostn årsskrift .............................93 980:-
Annonsintäkter ......................................../.  -32 500:-
Nettokostnad årsskrift .................61 480:-
Lokalkostnader ............................44 551:-
Telefon, porto ..............................10 293:-
Sammanträdeskostnader .............15 112:-
Uppvaktningar .............................12 769:-
Annonsering ..................................5 582:-
Kontorskostnader ........................17 850:-
Övriga kostnader .........................10 750:-
Räntekostnader .................................663:-
Skatter ............................................ -373:-
Årets överskott ............................18 954:-

Summa ...................................1 365 437:-

Balansräkning 2014 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro ................ 430 909:-
Fonder....................................... 857 028:-
Övriga fordringar ......................... 2 500:- 
Inventarier .................................. 75 000:-

 1 365 437:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder .............................5 795:-
Eget kapital Fonder ...................647 400:-
Eget kapital Gillet .....................369 704:-
Eget kapital  Sjung Sjung ..........323 584:-
Årets överskott ........................... 18 954:-

 1  365 437:-

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ...................... 180 749:-
Bokförsäljning ............................ 14 712:-
Övriga intäkter ............................. 2 170:-

Summa ..................................... 197 631:-
 ----------------------

--------------------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2014, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 20 februari 2015 

Jan-Olof Strand  Lennart Svensson
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2015
 Styrelse

JOHANSSON, PETER, Museichef, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat, 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
LIND, HÅKAN,  Jur.kand, Bisittare 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Ersättare 2008
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011
 Beredningsnämnd
ZETTERBERG, CHRISTER,  Gilleskrivaren
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör 
PRINS, EDDIE, Frisör
JOSTEN, HENRIK, Lärare
ERIKSSON, PATRICK, Egenföretagare
 Årsskriftnämnd
BERNLING, JOAKIM, 2:e Ålderman
BERNLING, KARL, Postiljon 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, Museichef
HEDQVIST, PER, Byråassistent
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör
 Granskningsmän
STRAND, JAN-OLOF, Bankchef
SVENSSON, LENNART, Intendent 
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson  1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg  1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Janson  1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-2010
Museichefen Peter Johansson  2011-
Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste 
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar 
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932.

Genom att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya 
medlemmar genom att fylla i formuläret och sända det via e-post direkt 
till Gillet. 
Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: hagborg@
tele2.se eller genom ett telefonsamtal till Göran Hagborg 0521-17705 
eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Göran Hagborg, 
Öxneredsvägen 117 B, 462 61 Vänersborg.    



130

Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Håkan Lind, Eric Lundborg, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Joakim Bernling, Peter Johansson, Göran Hagborg.

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2015
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Fr.v. Karl Bernling, Göran Boman, Per Hedqvist, Gunnar Jarhed, Göran Ahlin, Joakim 
Bernling, Lennart Linnarsson, Peter Johansson. På bilden saknas Bo Knutsson
Foto: Karl Bernling

Årsskriftsnämnden 2015

www.vanersborgssonersgille.se
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Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

www.prins.se

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 0521-71 12 25

malarn@vanersborgsmaleri.se

www.vanersborgssonersgille.se

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –

Edsgatan 19 E,  Vänersborg.  Tel 0521-142 46
www.scooz.se

Fasadtvätt, takrengöring

Tel. 0730-35 67 70
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Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

www.kalasboden.se

  

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37
• SAMGLAS

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229
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0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02

Det Personliga Snälla Familjeföretaget                                           Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Optikerfamilj i 80 år

Leg. Optiker • Kontaktlinsbehörighet • Arbetsmedicinskbehörighet •Synergonom.

Sundsgatan 11 Vänersborg

Tel. 0521-10 000
Gropbrovägen 2 Vänersborg

Tel. 0521-140 35

Vänersborg/Trollhättan
Tel. 0521-27 32 80
Tel. 0520-49 49 30

- attraktiv och hållbar 
i alla delar, hela livet - attraktiv och hållbar 

i alla delar, hela livet

Gillet_Layout 1  2014-06-12  16:12  Sida 1
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–En riktig bank
Edsgatan 11, Box 116, 462 34 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 19, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

   ur     guld     vänersborg••
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Upptäcktsresor i tid och rum –

Telefon:0521-600 62, 070-544 75 39
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Det finns alltid något att längta till

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

www.brandtbil.se

Din urmakare i Vänersborg
Butik och verkstad

0521-10762 • Sundsgatan 9c
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Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00
www.yngves–elektronik.se

Vallgatan 21, VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 30 00

Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

SVARVARGATAN 4

VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

www.nyaskor.se

Lundin Oriental rugs
Persiska handknutna mattor

Östergatan 7 Vänersborg
Tel. 070-544 75 69

B.A. Johansson 
Fastighetsförvaltning AB

www.bafastigheter.nu
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Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

www.vanersborgssonersgille.se

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Edsgatan 23
Tel 0521-71 18 88

Restaurang

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151

Tel. 0521-666 65
070-529 93 22

carlssons.maleri@spray.se

Tårtor, Bakelser, Bröd
Smörgåstårta, Smörgåsar

Vetebröd, Kondiskakor, Småbröd

Välkomna till
Konditori Princess

Beställ på tel. 0521-164 90

Öppet: 
Mån-fre 8.00-18.00

Lör 9.00-15.00
Sön 11.00-15.00
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Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

A LA CARTE • PIZZA • BAR

odeliusfastigheter.se
Tel. 0521-656 15

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

www.panta.nuSundsgatan 7 A • 462 33 Vänersborg
Mobil 0708-87 67 53 • Telefon 0521-615 12
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RISKHANTERING  
KRISLEDNING - SÄKERHET

STOCKHOLM - VÄNERSBORG - MALMÖ 
GÖEBORG - RIGA - KÖPENHAMN  

WARSZAWA - BASRA - DUBAI
www.vanersborg.nu
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Tävlingen avgjordes som vanligt på Onsjös vackra golfbana, som ald-
rig till förne varit i sådant utomordentligt skick som i år.  Hela 30 star-
tande Gillebröder ställde upp i ett strålande väder. Många fina resultat 
uppnåddes också. Bäst av alla lyckades Kent Russberg som uppnådde 
hela 45 poäng

Resultat:
 1. Kent Russberg 45 p.
 2. Per Larsson 40 p.
 3. Bernt Grönros 37 p.
 4. Torsten Rosenberg 36 p.
 5. Conny Ulldahl 35 p.
 6. Leif Hallberg 34 p.
 7. Jan Fager 34 p.  SHC
 8. Bo Olsson 33 p.
 9. Arne Ljungströmer 33 p. SHC
 10.  Kjell Sjöberg 33 p. SHC

www.vanersborgssonersgille.se

Gillemästerskap i Golf 2015

Segraren Kent Russberg.
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Ny lekplats anlägges i Plantaget mars 2015.  Foto: Karl Bernling.  

Plantagets omvandling 2014 - 2015

Kyrkogatan söderut vid Plantaget oktober 2014 innan trädfällningen och omvandlingen 
av Plantaget. Foto: Karl Bernling.
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Ny hamnkrog öppnar vid Norra kajen maj 2015.  Foto: Karl Bernling.

Hamnen och Plantagets omvandling 
2014 - 2015

I samband med Plantagets omvandling anlades en lekplats vid nordvästra hörnet som 
invigdes den 6 juni 2015. Foto: Joakim Bernling, september 2015.
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Gillets lokaler på Kronogatan

Under 2015 har Gillet bekostat ommålning, fönsterrenovering av lokalerna och upp-
fräschning av trädgården för cirka 200 000 kronor. 
Foto: Joakim Bernling september 2015.  

Öppet hus i de uppfräschade lokalerna med föredrag av 1:e ålderman Peter Johansson 
och skönsång av Håkan Lind den 29 augusti 2015. Foto: Joakim Bernling.
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Vänersborg under första världskriget
Av 

Christer Zetterberg

Vänersborg, krigsåret 1914
Jul och nyårshelgerna 1913-1914 hade varit regniga och slaskiga, trots 
att Anders hade slaskat. Vintern ville inte riktigt infinna sig. Julen för 
patienterna på Lasarettet hade varit trevlig fick vi veta. Tänd julgran på 
Julafton, predikan av kyrkoherden Helander, härliga sånger, besök av 
tomte med nissar och överläkaren med familj. Inte att förglömma den 
rara julegröten, lutfisken och härligt kaffe med rikligt dopp. Kallare 
och bistrare tider skulle dock breda ut sig över landet och Europa innan 
nästa årsskifte skulle inträffa. 

Under de senaste decennierna hade det inträtt en viss stagnation i 
staden, men det kändes att nedgången hade vänt. Välståndet ökade 
stadigt och den ekonomiska, tekniska och vetenskapliga utveckling-
en medförde att det fanns skäl att vara hoppfull inför framtiden. Fler 
människor lämnade landsbygden. Industrierna sög åt sig arbetskraft 
och människorna behövde bostäder. Rejäla trevåningshus, de kända 
landshövdingehusen, hade redan uppförts och småhusbebyggelsen 
sökte sig allt längre ut från centrum.  Man kunde även glädja sig åt an-
nan tillkommen bebyggelse. Det gamla Läroverksannexet hade byggts 
om för att bättre tillgodose de naturvetenskapliga ämnena. Vattentornet 
hade byggts till på höjden, ett nytt Kommunalhus och ett nytt Försörj-
ningshem hade inte bara gett nya arbetstillfällen, utan även visat på en 
starkare framtidstro hos stadens styrelsemän. Fler nybyggen var också 
att vänta. Det planerades för ett nytt skolhus med gymnastiksal invid 
norra folkskolan och både Värmlandsbanken och Vänersborgsbanken 
lockade med nya stora bankpalats. Även det beslutade Kungl. Västgöta 
regemente, I 6, vilket skulle stå klart om några år ledde till en livligare 
byggverksamhet och ökade förväntningarna hos handeln och närings-
livet. Inte att förglömma societetens drömmar om ett rikare kulturliv, 
som de kommande officerarna skulle bidra med. 
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Invånarantalet hade ökat och uppgick nu till 7743 personer. 178 barn 
hade fötts. Dock var 35 så kallade oäkta och sällan följde lyckan den 
avkomman. De flesta invånarna hade ändå en dräglig tillvaro och såg 
fram mot det nya året 1914 med tillförsikt och förväntan. 

Den största tidningen i staden var Elfsborgs Läns Annonsblad, ELA 
som 1914 trycktes i 11 500 exemplar, varav enbart Vänersborg hade 
en postupplaga av 2500 exemplar. Tidningen  har överlevt, om än i 
total omstöpning till både till namn, format och ägarförhållanden. Den 
andra tidningen av betydelse var Vänersborgs-Posten, en tidning för 
Vänersborgs stad och län. En lokal upplaga från Västra Dagbladet. Den 
bland ”kroppsarbetare” mest spridda tidningen i staden, som den själv 
uttryckte det. Upphörde 1918. Båda var huvudsakligen borgerliga, fri-
sinnade-liberala. Årsprenumerationen kostade 1,75 kronor.

Tiden efter nyår var tidningarna som vanligt fyllda av allehanda 
tidstypiska annonser och meddelanden. Hanna Bengtsson i Malmö an-
nonserade om hjälpmedel mot Engelska sjukan.  Sålde preparat för 
utvärtes bruk, vilka var fullkomligt ofarliga. Tyska försäkringsbolag 
meddelade att kvinnor kan försäkra de delar av kroppen, som så att 
säga utgöra deras ”huvudattraktion”. Gällde främst ”aktriser, varieté-
divor, dansöser”. Äldre fruntimmer önskade hushålla för änkeman. ”Är 
van att sköta kreatur. Svar till ..”. IOGT Logen vid Vallgatan ordnade 
”Familjefäst” Trettondedagsafton. Avgift 75 öre. Vänersborgs teater 
bjöd på Tourneé Tango Original med opera- och vissångare. Äkta Ar-
gentinsk Tango dansas av fru Lindlöf och herr Sterling. En glad afton 
utlovas. Teater-publiken hade även att se fram emot den oemotståndligt 

Vänersborgs torg under första världskriget, omkring 1916.
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muntra ”Sten Stenson Steen”. Biografen Stjärnan visade Slavhandelns 
offer och Mexikanaren, finaste cowboydrama. Vänersborgs frivilliga 
fattigvård, hembar ett varmt tack till givarna G Zetterberg, 10 par ga-
loscher, till Anderssons Vävnadshandel, flera slags tyger och Nord-
feldts konditori för bakverk. Vänersborgs Söners Gille, VSG, hade av 
onämnd givare genom bokhandlaren G Bergius återigen erhållit 75 kr 
till fonden för byggande av ett ålderdomshem. Polisen meddelade att 
under 1913 anhölls 868 för fylleri, 18 för stöld, 30 för lösdriveri och 44 
för oljud och förargelseväckande beteende.

Allt verkade således rulla på som vanligt och föga anade invånarna 
att innan året var till ända, skulle ingenting vara sig likt. De skulle få 
uppleva en konstitutionell kris med en regeringsavgång och ett världs-
krig, vilket skulle vara i fyra år och sannolikt utgöra den mest omväl-
vande händelse, som drabbat vår kontinent.   
Under 1800-talets andra hälft hade en växande nationalism präglat de 
västeuropeiska länderna med ett sökande efter nationella särdrag och 
traditioner. Så även i Sverige där det rådde en stegrad patriotism med 
försvarspropaganda och fosterländsk retorik. Bakgrunden härtill hade 
delvis formats av stora författare såsom Heidenstam och Karlfeldt. 
Den mest framträdande agitatorn vid denna tid var emellertid den då 
mest kände svensken, kungaparets förtrogne, det konservativa Sveri-
ges idol, upptäcktsresanden Sven Hedin. Denne hade i tal och skrift 
outtröttligt frammanat faran av en rysk invasion och erinrat om landets 
skyldighet att vidmakthålla vakthållningen mot öster. Han förordade 
även ett närmande till Tyskland och dess kejsare Wilhelm II, samt en 
längre värnpliktstid. 

Högern hade i valet 1911 förlorat regeringsmakten till liberalen Karl 
Staaff. För att minska utgifterna för försvaret hade den nya regeringen 
ställt in byggandet av redan beslutade marina fartyg. Staaff hade också 
satt civila män i spetsen för försvarsdepartementet och i olika bered-
ningar. Detta väckte stark indignation hos militären, vilka menade att 
endast den förstod sig på försvarsfrågor och att regeringens politik var 
ansvarslös, ”om ej rent av fördärvbringande för landet”. I detta de-
lade kungen Gustaf V deras uppfattning. Dessutom var kungen och 
Staaff oense om kungens konstitutionella ställning, främst vad gällde 
försvarsfrågan. Initiativ togs nu från enskilda officerare för att försöka 
få med Gustaf V i en regeringskris. Grundad på denna oenighet väcktes 
på annat håll sent på hösten 1913 en tanke, vilken växte till ett upprop, 
med innebörden att ”bönderna i landet borde slå sig samman och resa 
upp till kungen och säga att han kan lita på oss.” Man skulle ordna ett 
Bondetåg.  
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I januari 1914 hölls runt om i landet föredrag i försvarsfrågan, så 
även i Vänersborg. Den 3 januari medverkade teologie kandidaten 
Harry Cullberg från Uppsalastudenternas försvarsbyrå.  Innebörden i 
hans tal var att med en välövad armé med tidsenliga vapen och en stark 
och snabb flotta kunde vi avvärja varje ryskt anfall. Häradshövdingen 
Strandmark avtackade Cullberg och gemensamt sjöngs ”Du gamla, du 
fria”. Därpå utbringade Strandmark ett leve för Gamla Sverige, vilket 
av den till 400 personer uppgående publiken besvarades med fyra kraf-
tiga hurrarop. En vecka senare, på ett annat möte, antogs en resolution 
om ett deltagande i Bondetåget. Olika insändare och maningar kunde 
senare läsas i ELA till stöd för tåget, en del högstämda och svulstiga; 
”i detta beslut skymtar ännu en fläkt av andan från Engelbrekts, Stu-
rarnas och den kringvandrande Gustav Wasas dagar, då den nedärvda 
friborenskap obrottsligt fordrade aktning för sin frihetskärlek. Anslut 
eder till Bondetåget”.  Ett oenigt stadsfullmäktige beslutade ansluta sig 
till Bondetågets syfte.
Idén ledde till att den 6 februari 1914 tågade Bondetåget, med över 
30 000 bönder in på borggården till Stockholms slott där Gustaf V tog 
emot med ett tal som fick långtgående konsekvenser. Kungen vidhöll 
sin uppfattning att kunna tala om ”min armé och min flotta” samt att 
fritt få meddela sig med ”sitt folk” och tänkte även i fortsättningen 
lägga sig i politiken. Hela innehållet i talet och meningsutbytet med 
Staaff offentliggjordes efter några dagar, även i våra lokala tidningar 
och regeringen avgick. En opolitisk ministär under landshövdingen i 
Uppsala Hjalmar Hammarskjöld tillträdde efter en tid.
Vad skedde på det lokala planet i Vänersborg? Den politiska krisen 
föranledde att flera möten hölls under våren, såväl i Stadshotellet som i 
Arbetareföreningens lokaler, där situationens farlighet underströks. In-
bjudare var olika politiska partier. Mötena var välbesökte, ofta fullsatta 
och med utförliga tidningsreferat efteråt. Flera insändare kunde läsas.  
Kollegiet vid Högre allmänna läroverket uttryckte sin mening med ett 
telegram till nye statsministern och hälsade denne med vördnad. De 
”förmena, att det är den viktigaste livsfrågan för ett folk att utmärkt 
duglighet, besinningsfullt och offervilligt mod och omutlig rättvisa 
föra rikets styrelse an”.

Den 23 mars besökte den avgående statsministern Karl Staaff Vä-
nersborg. Vänersborgs-Posten meddelade att ”Vid ankomsten till Vä-
nersborg hade flera hundra personer som ej kunnat få biljett till före-
draget samlats nere vid järnvägsstationen och hyllade hr Staaff med 
dånande hurrarop. I den överfulla föredragslokalen började bifallsytt-
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ringarna omedelbart efter att den frisinnade föreningens ordförande 
herr Madsen hälsat herr Staaff vid hans första framförande. Gång efter 
annan avbröts det lugna, sakliga föredraget av bravorop och applåder”. 
I reportaget fanns en mycket uttömmande redogörelse för talets inne-
håll där kritiken mot ”försvarshetsen” var en huvudpunkt. Särskilt gick 
Staaff åt en fröjdad, svensk upptäcktsresande (Hedin) som särskilt ut-
märkt sig. ”Där sätter jag”, framhöll han” hans geografiska upptäckter 
i Asien större än hans politiska. Och med tanke på den ringa vederhäf-
tighet som vidgått honom, så tvekar jag ej att säga, att han gjort vårt 
land större ära ju längre bort han har befunnit sig”. 
För första gången uppläts även Dalaborgs festplats på Blåsut till po-
litiskt möte. Det var amiralen, högermannen och förre statsministern 
Arvid Lindman som talade om försvarsfrågan och den demokratiska 
partipolitiken. På fråga från redaktören i ELA svarade parkförestånda-
ren, tillika sekreteraren för VSG, Halvord Lydell att ”detta är ju inte så 
konstigt då 4/5 av styrelsen består av högermän”.

I maj kallades Vänersborgs nybildade landstormsförening till ett 
första offentligt möte. Målgruppen var män i åldersklasserna 33- 40 
år, vilka frivilligt ville genomgå enklare utbildning. Det informerades 
om landstormens organisation och uppgifter, att vid fientligt anfall och 
innan värnpliktiga hinner fram, sköta bevakningstjänst på viktiga knut-
punkter och platser. Åtskilliga nya medlemmar anmälde sitt inträde i 
föreningen. Även kvinnorna engagerade sig vid denna tid i stärkandet 
av landets försvar. Den 29 maj träffades ett 40-tal intresserade för att 
bilda Vänersborgs kvinnliga landstorms- och skytteförening. Verksam-
heten leddes av kommittéfruarna Ulla Hasselström, Gunborg Natt och 
Dag, Ragnhild Malm och Camilla Jennische samt fröken Signe Dahl-
ström. Uppgifterna var att få övning i skjutvapnens bruk, förfärdiga 
och anskaffa sjukvårdsartiklar och klädespersedlar samt ordna kurser 
i sjukvård i såväl freds- som krigstider. Första skjutningen ägde rum 3 
juni på Skyttegillets skjutbana på Holmängen. Ett 20-tal kvinnor del-
tog. Skjutbanan skulle senare stå öppen för landstormsmän, som under 
ledning av befäl ville öva sig i skjutning. 

Men det var annat som också engagerade eller berörde stadens invå-
nare. Stadsläkaren meddelade att allmän vaccination mot smittkoppor 
skulle genomföras på alla barn under två års ålder. Skulle ske på gamla 
Folkskolan på Edsgatan. Kostnad 1,50 kronor. Sparbanken och VSG 
och många andra deltog med bidrag för att möjliggöra ett förvärv av 
en kopia av J P Molins staty Bältesspännarna. Bland annat ordnades 
en fest till förmån för statyn i IOGT:s ägda park Sommarhemmet på 
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Blåsut. Den långvariga heta sommaren med torka hade lett till vatten-
brist och torra brunnar. Bönderna fick hämta vatten långväga ifrån och 
boskap hade börjat slaktas ut. Kräftorna dog i mindre vattendrag. Vä-
nerns vatten hade sjunkit så att man helt torrskodd kunde gå eller köra 
mellan bron över Hamnkanalen och Länsmansliden i Dalbobergen. 
Vänersborgs Segelsällskap meddelade att det vid sin sommarseglats 
hade uppmätt 25 grader i vattnet vid Gardesanna. Man gladdes åt de 
satsningar, promenadväg, soffor, lekplan för barnen, bro till Jakobs-
sons holme, vilka VSG medverkat till på Skräcklan. 

I Malmö hade den stora Baltutställningen öppnats av kronprinsen 
Gustav Adolf. En mässa som skulle stärka Sveriges industri och handel 
och öka exporten i söder och öster. Utställningen gav Skåne en oför-
glömlig festsommar. Symboliskt störtade utställningens kännemärke, 
det 87 meter höga trätornet till marken i en storm den 28 september och 
utställningen fick stängas i förtid. 

I 1914 års Europa fanns gott om tvister, olösta konflikter och spän-
ningar mellan eller inom nationerna. En grogrund för konflikterna hade 
varit det Osmanska rikets svårigheter att under 1800 och 1900-talen 
upprätthålla sina positioner på Balkanhalvön. Detta hade lockat Ryss-
lands att agera, i första hand försöken att få kontroll över inloppet till 
Svarta havet, vilket ledde till Krimkriget 1853. Senare 1912 gick Grek-
land, Bulgarien och Serbien till gemensamt angrepp på Turkiet, vars 
rike på Balkan nu helt föll samman. Resultatet blev bland annat att 
Serbien fördubblade sitt territorium. Deras drömmar om ett Storser-
bien upplevdes som ett allt större hot av Österrike-Ungern. I detta läge 
sökte Tyskland bevara ett någorlunda starkt Turkiet som motvikt till 
Englands allt starkare intressen i östra Medelhavet. England satt ju re-
dan på Cypern. Rysslands intressen av utloppen från Svarta havet hade 
heller inte minskat. Ytterligare källor till bekymmer var stormakternas 
tävlan om vinstgivande kolonier, Frankrikes stående värnpliktsarmé 
och landets längtan att återta förlorade landområden, liksom britternas 
oro för tyska flottans tillväxt. Situationen 1914 var allt annat än lugn. 
Tron var ändå stark att uppkomna konflikter skulle kunna lösas med 
diplomati eller bara mynna ut i lokala, begränsade konflikter, vilka 
skulle klaras av på några månader. Bland de politiker och regenter som 
styrde Europa fanns alls ingen längtan efter eller tro på ett storkrig. 
Men så kom tidningarna måndagen den 29 juni med ”Tronföljarparet 
af Österrike mördat”. Det var ärkehertigen Franz Ferdinand och hans 
hustru hertiginnan Sophie, vilka dagen innan hade skjutits vid ett at-
tentat i Sarajevo.
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Tidningarna gav en saklig information om händelsen, men utan 
kommentar och eventuella konsekvenser. Endast med en redovisning 
av Österrike-Ungerns kejsare Frans Josefs reaktion vid beskedet, ”för-
färligt, förfärligt, här i världen har ingenting besparats mig”. Utöver 
detta fanns i början inga tecken på att attentatet orsakat någon större 
upprördhet. Mord på statschefer och kungligheter i detta hörn av Eu-
ropa var ju inte helt ovanliga. Österrike-Ungern måste ju ändå reagera 
på något vis, landet hade ju fått sin tronföljare mördad. Morden togs 
därför till intäkt för den notutväxling som går under benämningen ju-
likrisen, vilken nådde sin fullbordan med mobiliseringar och krigsut-
brottet i början av augusti. 

Historien om hur Europas statsmän denna heta julimånad drev fram 
ett världskrig eller sökte förhindra detsamma måste ses mot bakgrund 
av hur kontakter parter emellan skedde vid denna tid. En kronologisk 
uppställning av skickade telegram, kan i eftervärldens ögon uppfattas 
som att länderna hade kunnat förhindra kriget. I verkligheten kunde 
ett avsänt telegram ta timmar på sig innan det nådde mottagaren, de-
chiffrerats, lästs och tolkats av flera personer, för att sedan besvaras. I 
vissa fall undanhölls, ändrades eller medvetet fördröjdes telegram av 
ministrar eller höga militärer, vilka hade egna agendor. Under tiden 
strömmade andra telegram och depescher in från olika håll, rykten cir-
kulerade och ambassadörer sökte företräde för att träffa ministrar och 
ämbetsmän. Gamla alliansbeslut och moraliska aspekter måste också 
tas hänsyn till. Det var ett enda stort virrvarr. Man gled långsamt och 
obönhörligt in i mobiliseringen, vilket för några berörda var detsamma 
som krigsutbrott. Att inte mobilisera samtidigt som sin motståndare, 
var att ge denne ett försprång. Dessutom fanns en eskaleringslogik in-
byggd i de militära systemen och redan 29 juli beskjuter österrikiska 
kanonbåtar Belgrad. Innan augusti månad är slut har ett 10-tal krigsför-
klaringar mellan länder avgetts och världskriget är ett faktum.

Samtidigt sker ett ståtligt mottagande, med Gustaf V i spetsen, av 
Frankrikes president i Stockholm. Denne kommer direkt från ryske 
tsaren och har med sig ett budskap från denne att Ryssland har fredliga 
avsikter gentemot Sverige och att vi kan stärka vårt försvar hur mycket 
vi vill utan att detta uppfattas hotfullt i Ryssland eller tolkas leda till en 
allians med Tyskland. Vi hade ingen anledning till oro.

Den 3 augusti förklarade sig Sverige neutralt i stormaktskriget och 
började förbereda sig för den förändrade situationen, att skydda landet 
och befolkningen. Även vänersborgarna börjar nu beröras på allvar.

Söndagen 2 augusti mobiliserades de första landstormsmännen på 
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Gotland och till befästningar längs våra kuster. I förtid inkallades 1912 
och 1913 års värnpliktiga repsoldater.  Det berättas att på vissa orter 
började kyrkklockorna ringa och fabrikers ångvisslor tjuta. Dramatiskt 
värre. Några dagar senare, lördagen den 8 aug mobiliserades landstor-
men i Vänersborg. Kallelser utgick och gula anslag sattes upp i staden. 
Samlingen skedde vid Dövstumsskolan och 80 man infann sig. Det vi-
sade sig att endast 60 behövdes. Nödtorftigt utrustade måste de samma 
dag ge sig iväg. De placerades ut på strategiska platser runt staden, 
främst broarna.  Härigenom kunde de ha bra kontakt med sina hem. 
Exempelvis logerades de vid Rånnums bro i Vargön i tre järnvägsvag-
nar, där de kunde äta och sova mellan passen. Avlösningen kom att ske 
först i slutet av augusti. Bland kompani- och plutonsbefälen igenkänns 
ingenjörerna F Lundvik, Hagelfeldt, Carling, W Paalzow, järnhandla-
ren C Gadde, och trävaruhandlaren K Persson.
Högstämda insändare saknades inte, ”den åldriga helgedomsklockan 
ringde för att kalla svenske män under fanorna att med väpnad hand 
hävda Sveriges självständighet och värna dess neutralitet. Icke första 
gången då dess toner lockat tårar ur kvinnoögon och bortkallat männen 
från fredlig id”.

Kommande måndag fick staden bevittna en ovanlig köplust av livs-
nödvändigheter. Priserna började stiga på främst mjöl, gryn och salt. 
Affärsmännen var naturligtvis inte rustade och förråden hotade tryta. 

Soldater på skidor utanför kasernerna på I 6, nuvarande Hagaparken.
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Prishöjningar höll jämna steg med åtgången, oundvikligt då grossis-
terna annullerade leveransavtalen. Från regeringshåll bestämdes att 
värnpliktiga nu skulle få daglig ersättning med 70 öre samt 25 öre för 
varje barn under 15 år. Då skördearbetet stod för dörren och många 
värnpliktiga var inkallade ” var det av vikt att arbetslediga delen av 
befolkningen i möjligaste mån ställes till jordbrukets förfogande”. Fat-
tigvårdsstyrelsen i staden meddelade att åtgärder kommer att vidtas i 
god tid. Vänersborgs Scoutkår, med ett 50-tal gossar, hade föranstaltat 
om åtgärder för att i händelse av behov biträda vid skördearbete eller 
följa landstormen för att vara behjälpliga som sjukvårdare, rapport-
förare eller kockar. 

Stadens industrier gick till en början sin gilla gång, dock med luckor 
för de inkallade. Det varnades emellertid tidigt för inskränkningar i 
driften på grund av avbrott i kolinförseln och bristande exportmöjlig-
heter. Det dröjde sedan inte länge förrän Vänersborgs Tändsticksfabrik 
bara gjorde fyradagarsvecka, måndag till torsdag, bland annat av brist 
på aspstockar från Ryssland. A.F. Carlssons Skofabrik började dagen 
först efter frukost och arbetade inte på lördagar. 

Insändare önskade ett allmänt förbud mot rusdrycksförsäljning och 
såg helst att bränning av sprit helt förbjöds. Den klena potatisskörden 
behövdes till föda. Snart randades nya tider när det gällde inköp av de 
starkare varorna när motboken på försök infördes efter Dr Ivan Bratts 
förslag.

Åtgärder vidtogs nu i snabb takt. Kommunen tillsatte ”Kommitté 
för motarbetande av arbetslöshet och nöd”. Partsammansatt av bland 
andra Fattigvårdsstyrelsen, Barnavårdsnämnden, arbetsgivare- och ar-
betstagare. Kostnadsfri arbetsförmedling lämnades av Nationalförsam-
lingen mot Emigrationen, Byrån i Vänersborg, adress Nygatan 16.

Förbud inträdde mot offentliga demonstrationer. Bankerna i staden 
begränsade uttag till 50 eller 100 kronor per motbok. Räntesatser på in- 
och utlåning höjdes. Nya lån lämnades inte tills vidare. Riksbankens 
skyldighet att inlösa sedlar mot guld upphävdes. Krogar, ölvärdshus 
och Systembolagets utskänkningsställe stängdes. Dalaborgs festplats 
meddelade att man till följd av rådande förhållanden inte längre hyr ut 
till fester.

Regeringen sökte på alla sätt stävja prishöjningarna på baslivsme-
del. Statsministern meddelade att spannmålstillgången var god, varför 
inga skäl till prishöjning fanns. Totalt förbud mot export av kött, fläsk 
och smör var dessutom redan infört. Stadens tidningar meddelade att 
torgpriserna höll sig under augusti; fläsk 70 öre, nöt och kalv 1 kr kilot, 
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runt 1 krona för en kyckling eller ett tjog ägg, smör 2 kr kilot. En fet 
makrill kunde man fortfarande få för 15 öre. 

Upprop skedde till stadens och ortens kvinnor att arbeta för Röda 
Korset med tillverkning av förbandsartiklar, handdukar, skjortor och 
kalsonger och övrigt som erfordrades i fält. Intresserade kunde träffas 
i tekniska skolans lokal vid Södergatan. Landshövdingen Husberg be-
gärde att Landstinget måtte bidra med 75 000 kronor för lindrande av 
nöden i länet. Föreslog inrättandet av lokala materieldepåer för hemar-
bete av enklare alster för avsalu.

Informationsflödet till stadens invånare kom främst genom lokal-
pressen. En handfull tidningar fanns med riks- eller regional täckning, 
men det är osäkert i vad mån dessa nådde Vänersborg. Det fanns se-
dan några år en folkbiblioteksförening i Arbetareföreningens lilla sal, 
men om denna, såsom idag, tillhandahöll tidningar är osagt. Radio-
sändningar fanns inte. Först 1925 startade Sveriges Radio rikstäckande 
långvågssändningar. I lokaltidningarna sammanfördes krigsnyheter 
under särskilda rubriker ”Sverige och världskriget” respektive ”Kri-
get”. Här samlades officiella meddelanden och notiser som gav en bild 
av dagsaktuella händelser. Nyheterna kom från de militära staberna 
och förmedlas ut i världen av de stora telegrambyråerna, Wolffs tele-
grambyrå i Tyskland, Reuters London och TT här hemma.

En ledare den 10 augusti i Vänersborgs-Posten gav en realis-
tisk inblick i nya tidens krigföring, vilken kom att prägla det första 
världskriget. ”Moderna krig är vetenskapligt intressant, men som 
karaktärsutbrott den gröfsta tarflighet. Ingenjörstekniken triumferar. 
Förstörelse-redskapen grassera. Metoden innebär den största ringakt-
ning af individen. Människofänad föses fram till kanonmat. Föga rymd 
lämnas åt det personliga modet. Ej så, att det ej fordras mod att viljelöst 
offra sig åt elden. Härtill kräfves helt enkelt uppgivandet av jaget. Stra-
pats är alltid strapats, fysisk smärta, alltid fysisk smärta. Men indivi-
dens mod afgör ej striden. Utgången bestämmes främst av de skickligt 
konstruerade dödsverktygens användning”. 

Redan tidigt visade det sig att många familjer hade svårt med försörj-
ningen när familjeförsörjaren mobiliserade. I många familjer uppkom 
rent av nöd. Initiativ till insamlingar togs. För att lindra situationen 
beslutar riksdagen bifalla understöd till landstormsmän med 1 kr per 
dag jämte 25 öre till varje barn under 15 år. Detta först efter särskild 
prövning av lokala Pensionsnämnden och utbetalning via Postbanken. 
Förskott kunde erhållas hos läraren Wallin på Dövstumsskolan. Ett all-
mänt upprop gick ut till bättre bemedlade och andra att lämna kontanta 
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bidrag till landstormens expedition. Denna samarbetade med frivilliga 
fattigvården och bidragen skulle täcka hyra och matkuponger för fat-
tiga barnfamiljer. Landshövdingen Husbergs hustru och Tändsticksfa-
briken bidrog med 50 kronor vardera. Kyrkan ordnade konsert med 1 
krona i inträdesavgift. Biografen Stjärnan skänkte hela nettoförtjäns-
ten, 150 kronor från en helgs filmvisning. Arbetareföreningen ordnade 
en föreläsning av fil dr W Kandern över ämnet ”En forskningsresa till 
Madagaskar”. Inträde 10 öre. I ELA framfördes ett tack för gåvorna av 
chefen för norra landstormsområdet Olof von Nolting.

På riksplanet var högern för en stark upprustning och gjorde allt för 
att stärka försvaret och anklagade Liberalerna i den tidigare regeringen 
för att ha försummat detsamma. Högerns politik var helt protysk. Den 
inflammerade frågan om värnpliktstiden fick sin lösning 19 september, 
då riksdagen beslutade om ökning till 250 dagar med tre repetitions-
övningar om 30 dagar. Socialdemokraterna, som var ett parti på stark 
frammarsch, betonade genom Hjalmar Branting att det var nödvändigt 
att vårt lands arbetare visade intresse för landets försvar. Var emeller-
tid inte överens med högern eller marinledningen om riktigheten i att 
bygga stora pansarbåtar, utan inriktningen borde omläggas till ett ma-
rint försvar med undervattensbåtar. Var tillskyndare av neutraliteten. 

På lokalplanet i Vänersborg var det högern och borgerligheten som 
hade majoriteten i stadsfullmäktige. Deras mening följde säkert i hu-
vudsak den på riksplanet. Ett belägg för detta kan nog återfinnas hos 
Halvord Lydell, vilken var Vänersborgs Söners Gilles första sekre-
terare, som i Årsberättelsen 1914 anger; ”Den krigförande makt jag 
tycker om, som har stormaktsfiender, både i öster och väster och ändå 
klår dem, som har en kejsare jag fullt gillar och en kronprins som får 
mogna litet innan jag gillar honom”. Vänstern lyssnade nog i huvudsak 
till Brantings och Staaffs mer försvarsvänliga, men neutralitetssökande 
linje, än till socialdemokraternas främsta agitator Kata Dalström. Hon 
besökte staden under hösten och förespråkade en mer antimilitaristisk 
och radikalare vänster och gick till angrepp på storkapitalismen, som 
hon menade orsakat kriget. 

I september öppnade alla tre biograferna i staden åter för säsongen 
och visade bilder som hörde samman med kriget. Dock inga stridsbil-
der utan flod- och landskapsbilder från västfronten och mobiliserings-
bilder från Berlin och Köpenhamn. Kanske censurerades filmer från 
verkliga kriget. Även Teatern öppnade och gav lustspelet ”Ordensbrö-
derna”. Föreställningen fick goda recensioner. Även öl och brännvins-
handeln togs åter upp. Engströmska Konditoriet medgavs tillstånd att 
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utskänka öl och vin, vardagar mellan 11 fm till 7 em, dock ej lördagar.
Trots kriget måste det politiska livet fortgå i staden.  Under ledning 

av 1:e provinsialläkaren Dr Nils Englund sammanträdde Stadsfull-
mäktige. Blandade beslut togs; såsom byggandet av en ny kaj vid nya 
Trafikkanalen, en ej alltför dyr kaj, avsedd att stå i 25 år för att, under 
tiden utröna om man finge råd att anlägga en dyrare sådan. Vidare att 
starta bygget av Norra skolan, att döpa en gata i nordstan till Skräckle-
gatan, trots protester från en ledamot, vilken menade att ingen vill bo 
på en gata med ett sådant hemskt namn, att fortsätta utbyggnaden av 
avloppsledningar i norra stadsdelarna, att bevilja ett personligt lönetil-
lägg till stadsträdgårdsmästaren J Ericsson, att anlägga bryggor och 
stege vid Jacobssons holme vid Skräcklan, där det vid övriga strand-
områden rådde badförbud. Ett ärende som diskuterades livligt under 
hösten var placeringen av ett nytt farsotssjukhus, Epidemin. Landstiget 
önskade ersätta det gamla med ett nytt och större. Detta äldre sjukhus 
kom sedan att tas i anspråk för Vänersborgs Söners Gilles ålderdoms-
hem. På en förfrågan från stadens livsmedelskommission, huruvida 
staden skulle uppköpa ett brödsädsförråd på 150 ton för tryggande av 
befolkningens behov, beslutade fullmäktige att ta upp ett lån på 30 000 
kronor. 

I november köpte Vänersborgs hjälpkommitté in 50 famnar ved att 
i småposter försäljas till inköpspris. Riktade sig till mobiliserade eller 
inkallades familjer och ofrivilligt arbetslösa. De förra kunde även, till 
dess ”statsunderstödet bekommes, erhålla mindre lån hos dövstumslä-
raren Wallin”. I ett försök att mildra arbetslösheten hjälpte kommunen 
till med att på olika sätt hitta arbetstillfällen. Sålunda kunde kvinnor er-
hålla viss inkomst genom strumpstickning. Ändå försökte man leva så 
normalt som möjligt. Man gladdes åt att alla mobiliserade landstorms-
män sedan 27 oktober var hemförlovade. Trots delvis bistra tider mis-
sade man inte den populära julskyltningen. Denna startade som vanligt 
vid Lucia och tidningarna meddelade att ”stora åskådarskaror togo de 
exponerade artiklarna i betraktande, trots yrvädret och blåsten”.

I augusti inträffade en astrologisk händelse, vilken i gamla tider hade 
tolkats som ett förebåd för ofärd. Solförmörkelsen var i Vänersborg 
synlig till 90 %. Tidningarna spekulerade huruvida fenomenet skulle 
väcka panik bland de ryska soldaterna, injaga skräck hos de vidskep-
liga folkmassorna och påverka utgången av kriget.  

Det har konstaterats att vänersborgarnas huvudsakliga informations-
källa om stora och små händelser var de lokala tidningarna. Föreläs-
ningstraditionen var stark och gav en bredd på kunskapsinhämtningen 
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som inte skall underskattas. Dessutom bidrog framväxten av de poli-
tiska partierna till bättre samhällsmedvetenhet. När det speciellt gällde 
möjligheterna att följa turerna och händelserna kring världskriget var 
rapporteringen både bra och dålig. Telegrambyråernas krigsnyheter 
var starkt färgade av de egna truppernas framgångar och rymde i stora 
mått ren propaganda eller talande tystnad vid nederlag eller förluster. 
Gällde för alla stridande parter och ingick troligen redan då i stabernas 
informationsstrategier. Som hos tyska Wolffs telegrambyrå avseende 
strider 10 augusti väster om Mülhausen, ”Tyskarnas förluster voro icke 
synnerligen stora, fransmännens däremot betydande”. Ibland tydligt 
heroiserade som vid striderna vid Liege i augusti, där intagandet av 
den stora moderna fästningen inte lyckades; ”Detta företag, som var 
av utan inflytande på de stora operationernas gång, kommer pressen i 
det fientliga utlandet naturligtvis stämpla som ett nederlag. För oss är 
det blott och bart en enastående bragd i krigshistorien och ett bevis på 
våra truppers dödsföraktande angreppslust”. Liknande reportage tona-
des dock ner med tiden. 

 Franska tidningar klagade på att svenska tidningar var fullkomligt 

Soldater framför kanslihuset på I 6, nuvarande Hagaparken.
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översvämmade av falska underrättelser från Tyskland. Tidningarna 
innehåller ”nästan inga Franska eller Belgiska meddelanden och den 
ofullständigt underrättade allmänheten fäster därför icke tillräcklig 
vikt vid hur brutalt Belgiens neutralitet blivit kränkt och föreställer sig 
till och med att det är Frankrike som börjat kriget.” 
Det är emellertid inte rätt att kritisera tidningarna i detta avseende. 
Egna rapportörer från tidningarna ute på slagfälten var sällsynta. De 
stora händelser, som i efterhand har bedömts vara avgörande eller stra-
tegiska för krigets utveckling, är väldigt svåra att läsa ut. Det är här 
bristerna främst framträder. Rapporteringen utvecklades till en ”snut-
tefiering”.  Det hjälpte inte att ELA citerade Dagens Nyheter på hösten 
1914 att ”man nu väntar på att ridån går upp för det fasansfullaste skå-
despel som världen någonsin bevittnat, två miljonarméers gigantiska 
kamp. Hittills inrapporterats om sammanstötningar är blott en inled-
ning till den hemska världskampen”. Eller tidningen Times militäre 
sakkunnige, viken menade att ”fransmännen borde kunna bjuda seger-
rikt motstånd och tillbakakasta fienden”. Vidare att ”den förestående 
striden kommer att bli den mest fruktansvärda och mest ödeläggande 
i världshistorien”. Vilken kommande strid? Vad är det som väntar och 
varför? Lokaltidningarna saknade, kanske förståeligt, resurser att bidra 
med svar i dessa avseenden. Senare analyser av de militära skeendena 
vid denna tid visar att inga militära staber heller förstod vidden av det 
som pågick. Så länge det fanns ny manskap att skicka fram till fronten, 
så var det bara anfall som gällde.

 Publiceringen av dessa dagliga notiser hade dock en tendens att 
frampå senhösten/vintern 1914 minska i antal. Antalet spalter drogs 
ner. Rapporterna blev ganska enahanda, ex vis; Paris tisdag 10 novem-
ber; ” Dimman fortfar. Ingen väsentlig förändring i situationen har in-
trätt. Dagens resultat i norr gott. Vi ha hållit våra ställningar mellan 
Lys och Langemark och gjort märkbara framsteg”, Paris onsdag. 11 
november ”Mot norr fortsätter slaget med stor våldsamhet. Från övriga 
delar av fronten är intet att meddela”. Man kommer osökt att tänka på 
Erich Maria Remarque ”På västfronten intet nytt”. 

En tysk artikel analyserade att kriget kommer att bli långvarigt och 
de enorma kostnaderna för de krigförande länderna började väcka be-
kymmer. Kanske var det sådana meddelanden, en tidig krigströtthet 
och ett vaknat ointresse för dessa rapporter som förändrade nyhetsflö-
det. Eller var det ett symtom på att strävandena i den egna vardagen 
med arbetslöshet, matbrist och oro för framtiden som tog över tidning-
arnas rapportering. 
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Julaftonen, denna världssorgens jul, detta sorgens år satt Halvord 
Lydell åter i sin hörnlägenhet i Burmanska huset. Han hade doppat 
i grytan, druckit sitt middagskaffe och tänt sin cigarr, extra strong. 
Han fattade stålpennan i piggsvinsskaftet, för att i bläck redogöra för 
året 1914. Han hade ännu inte berörts av eller hört talas om livsmed-
elsnämnder, arbetslöshets-kommissionen, maximipriser på mat och 
tvångsinlösen av förnödenheter och skog, ransoneringar, socker- och 
brödkort, kaffebeslag, utfordringsförbud, förbud mot brännvinsbrän-
ning med mera. Men han skulle tids nog bli varse de bistrare tiderna. 

Huvudsakliga källor
Hasselberg,Gösta, Vänersborgs historia II. Tiden 1834-1944. 
Göteborg 1944  
Vänersborgs Söners Gille. Årsberättelser 1913 och 1914.
Jan Olof Olsson 1964. 1914. Alb. Bonnier 1968
Elfborgs Läns Annonsblad 1914
Vänersborgs-Posten 1914
Vänersborgs Söners Gilles Bildarkiv

Christer Zetterberg, Gilleskrivare sedan 2003.
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Edsgatan

Edsgatan norrut från korsningen vid Södergatan, februari 1977. Det äldre paret till 
vänster är lektor Oscar Hedlund med hustru Kerstin. 
Foto: Karl Bernling

Edsgatan norrut från korsningen vid Södergatan, mars 2016. 
Foto: Karl Bernling.
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Halvord Lydells årskrönika 
krigsåret 1916

1916
Det stundar till jul detta år 1916, och jag får som vanligt slå in mig i en 
filt och skriva Gillets årsrevy. Nå, filten är mera en vana ty i år är det 
inte så fasligt kallt, som förra året, då kölden stod på -16 under stark 
nordost, just som jag då skulle skriva.

Nu är blitt den 22 dec. och lugnt, och det är då för väl i denna för-
skräckliga krigstid, då ved och kol äro så dyra, och då de näringsmedel, 
som skola ge den inre värmen, såsom smör, fläsk och all andra kolhy-
drater knappast kunna fås för pengar.

Man får allt vara med och betala världskriget, fastän man är neutral, 
och Gud vet, om det någonsin blir bra, ty nu delar hela landet upp 
sig i två mot varandra krigiska grupper: producenter och konsumenter. 
Det syns nu rakt ingen annan lösning på eländet än en fullt genomförd 
statsrevolution. Men tiden kan ju ändra sig, och det är inte värt att 
profetera, allraminst i dessa tider, då det tycks, som om vad som helst 
kunde hända. Men nog äro livsmedelsnämnder och maximipriser och 
statsbeslag och utförselförbud och sockerkort och brödkort och urfo-
dringsförbud m.m. m.m. en god, eller rättare otrevlig början på den 
nämnda socialismen.

Olika falla emellertid i dessa tider ödets lotter, och gulaschbaroner 
och gulaschbaronessor tända väl snart sina julsilvergranar, ty där hem-
ma ha de ”så fint, så fint, allt av guld och silver t.o.m. kopparkastrul-
lerna.” säger en skämttidning. Men de äro ett fåtal mot alla dem, som 
lida, och längta till bättre tider och bättre förhållanden.

Men vad är väl dock detta mot vad de få uthärda, som ligga i skyt-
tegravarnes vatten och lera. Och reumatism. Det ljusnar dock nu vid 
horisonten, ty fredens morgonrodnad kastar verkligen de första glim-
tarna över synranden. Det är Tyskland, som efter att hava med sina 
bundsförvanter segrat på alla Europas slagfält och står med alla sina 
trupper på främmande mark, inbjuder till underhandling. Få se, om inte 
England ändå måste bita i det sura äpplet.

Den 28 augusti gick Rumänien med ententen ut i kriget, och dess 
ministerpresident Bratiann vågade ”inte lyfta sina ögonlock för det 
bländande ljuset av Rumäniens stolta framtid”. Har världshistorien nå-
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got dumdristigare att förtälja, så har jag läst henne illa. Den 6 dec. föll 
huvudstaden Bukarest, och nu är hela Rumänien upp till Sereth taget.

I hela detta gräsliga krig finns det inget, som jag beundrar till den 
grad som handelsundervattensfartyget ”Deutschlands” färder mellan 
Europa Amerika. Vilken sportbragd, vilken ingeniörstriumf, vilken 
sjömanskonst, vilken sammanfattning av människosnille kunde inte 
antecknas den 22 augusti.

Man får emellertid inte tro, att detta utslag av snille är en frukt av 
kriget. Nej, visst inte. Det är en frukt, fallen efter föregående fred-
ligt arbete, alldeles som explosionsmotorer, flygplan, trådlös telegrafi, 
Dahlénljus och mycket annat på alla möjliga områden, både det vägba-
ras och ovägbaras kemi, ja, man kan gott säga alla områden, och man 
har alldeles särskild orsak, att säga detta, då vår eljest nog så snillrike 
professor Schück i ett eljest nog så snillrikt tal i svenska akademien 
låtit förstå, att människosnillets trädgårdar blomma rikare under de 
”trånga” – nå, ordet trånga var citerat – under de ”trånga” lidelser-
nas tider. Professorn höll sig visserligen till litteraturens och konstens 
områden och nämnde *Shaksperes alstring efter armadans besegrande. 
Men, bevare oss, Shakspere, så kan man fråga sig, hade verkligen-
skapat sina på ren malm outtömliga gruvor, om inte det inre England 
efter spanjorens besegrande haft en alldeles ovanligt fredlig tid. Och 
tror någon, att den engelska konsten under 1800-talet och den del av 
1900-talet, som hittills förflutit, en konst så rik, så hög, så blomstrande, 
så just ur Shakspere ösande, som de stora engelska målarnas och skulp-
törernas under denna tid, ja, så hög, att man lugnt kan profetera om 
eftervärldens beundran, tror någon denna konst skulle kommit därhän, 
om inte de aristokratiska engelska  målarne, skulptörerna och även för-
fattarne suttit som furstar på sina slott, varit fullt befriade från både 
”tvång” nationalism och ”trånga” lidelser och njutit det högsta liv utan 
att övergås av sådana ”stormar” som Schück tror behövas för skörden.

Åh, nej, kriget har frambragt en del mindrenödens lag, och förfärligt 
vore det eljest, men nedåt drar det nog i längden – en ”längd” för vilken 
Gud bevare oss.

Bland annat kriget medfört är att en del förut föraktade naturtill-
gångar börjat mera uppmärksammas. Man gör utmärkt jute och även 
finare tyger av vår brännässla. Det säger jag er, pojkar i Vänersborgs 
Söners Gille, att en matta av nässleväv, helst i grön färg, skulle vara 
en utmärkt present åt mig, när något tillfälle yppar sig. Och jag tror 
inte Edwin har något emot, om nässlorna plockas i dalbobergen. Även 
vår vanliga Epilobium, som också växer i Dalbobergen, duger att göra 
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tyg av, och det fint siden till på köpet. En nattrock av Epilobiumsiden 
har jag rakt inget emot. Bör dock göras i mörkviolett, eller vad säger 
Bertel. Det är emellertid av yttersta vikt, att ingen möda skys för att 
mönstret skall bli vackert, ty jag ställer antagligen ut den på någon av 
de permanenta utställningar, som jag väckte förslag om på hantverks-
föreningens tioårsjubileum förra året, och som jag nu satt myror i hu-
vudet på hela landet och dess hantverksorganisation med.

Dom får lätt myror i huvudet i det här landet, när man väcker dem 
helt hastigt ur den ljuva slummern, och låter dem veta att de försovit 
sig minst 26 år. Den förtjänsten har kriget haft, att det låtit oss skåda 
vår nästan obegripliga efterblivenhet med en tydlighet, som chockerar 
även de sömnigast. Men det ginge väl an om det vore endast efterbli-
venhet, man finge konstatera. Nej, dessvärre är det också tillbakagång 
i en del fall, stora fall till på köpet.

Se på lantbruket i det här landet under det här året. Redan hos Non-
nen 1855 – 57 fick man lära sig, att om rågkornet är så hårt, när man 
skär rågen, att man ej kan klämma sönder det med blotta nypa utan an-
vändande av nageln, då har man tagit rågen för sent. Nu har man vänt 
satsen så, att i år fick rågen stå och övermogna tre hela veckor efter det 
kornet blivit så hårt. Och så såg jag till och med en lantbrukare göra, 
som jag själv sett stå och buga och mottaga priser av både Sparre och 
Lothigius och Husberg. Kors ett sådant elände. Men jag skrädde då inte 
på ord, när jag läste lagen.
Att potatisen är en tropisk växt, och aldrig rättar sig efter vår havre, 
den kunskapen går nog inte att få in igen. Här var den färdig att tagas 
upp och läggas i källare i slutet av augusti. Men nej, de industriidkare, 
som köpt in våra lantbruk hade lärt sig att hon skulle vänta till slutet av 
oktober, då havren var inne. Och nu ligger hon där och ruttnar.
Ja, så gör man inte i Tyskland, varken före, under eller efter krig.
En åtgärd här vore kanske att ta och helt enkelt slänga ut både domän-
styrelse och hushållningssällskap och jordbrukskonsulenter. Det vore 
radikalt, men vad säger J.W. Carlsson.

Sedan jag nu skildrat Vänersborgs omgivningar, först de mera peri-
feriska ute vid krigsteatern och sedan de mera centrala och dess lant-
bruk, ja, det kallas visst av gammal slentrian lantbruk fortfarande, så 
torde det vara riktigt, att jag nu övergår till själva vårt centrum och 
berättar om vår födelsestad Vänersborg år 1916.
Den 24/12. Det här kom att ligga över ett par dagar, men skall nu, jul-
afton, som i år är på söndag fortsättas. Det har varit stark nordost med 
snöyra i natt, och blåsten har fräst om mitt Burmanshörne. Vårt kök är 
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emellertid det lugnaste och angenämaste rum, man kan tänka sig. Nan-
ny har prytt med gran – och tallris – julgran kan naturligtvis inte ifråga-
komma i en skogsvårdares hem – och satt upp underliga väggbonader 
med röda grisar och röda kälkar m.m. och ”Nu är det jul igen” och 
små svenska flaggor, och Cissi, egentligen Westerbergs katta, men som 
kommit till oss och stannat, gillar det hela. Hon trivs vådligt bra hos 
oss, där det alltid brinner på tre ställen, och där det är filtar och kuddar 
och mjuka mattor och mjuka pallar överallt, trots att hon inte får vara 
så självsvåldig med rå köttfärs oupphörligt. En viss regeringsmakt har 
hon tillvällat sig och deltar med liv och själ i studiet av matematik, fy-
sik, nationalekonomi m.m. och en fru i gården har sagt, att Cicci är lika 
klok som en människa. Det felas bara, att hon inte kan tala.
Det är slaskigt ute trots nordosten, och jag börja nu med Vänersborg 
år 1916.

Det kan sägas genast, att året i Vänersborgs historia intager en sådan 
rangplats, att man kan antaga, att det kommer att fira i framtiden. Det 
kommer att nämnas vid sidan av 1645, då staden vann den lysande se-
gern över Sehestads norsk-danska trupper, vid sidan av år 1646, då vid 
juletid vår grundläggarinnas nådiga privilegiebrev, undertecknat den 
12 november samma år, upplästes av borgmästare Belfrage, vid sida av 
år 1679 då staden blev residensstad, som kanske dock ingen upphöjelse 
var, åren 1777 och 1834, då eldsvådor härjade och 1867, om vilket 
mera nedan m.fl. år.

Ja, året 1916 bör i sanning vara ett märkesår. Det är tre stora och 
märkliga ting som hänt:
1. har staden genom kanalutvidgningen blivit en stor exporthamn och 
det direkt på oceanerna till på köpet.
2. har staden återtagit något av sin äldsta fysionomi, i det den blivit 
garnisonsstad.
3. har staden fått en läsestuga.
Detta var nu de tre stora sakerna, och det är väl bäst jag håller mig till 
dem så länge.
25/12. Jag blev hindrad igår att skriva om Vänersborg år 1916 och 
de tre stora sakerna detta för staden så historiskt märkliga år. Jag har 
nämligen gått och lagt min näsa i blöt med en hop saker, så att det är 
ingen lätt sak att få litet julefrid. Det är två utställningar till sommaren, 
en i Motala och en i Kristianstad, som vill ha råd, den sista in i minsta 
detalj, och då jag tyckte det var roligt få en Skåneutställning till, som 
tog ett tuppfjät framåt på det området, så…

Cicci väckte mig i morse genom att slicka mig i ansiktet, och när 
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min syster kom in med kaffet och lyste med den elektriska ficklam-
pan genom persiennen, så var det tio grader kallt, alltså ett härligt 
vinterväder på juldan, som också föranledde mig till en promenad till 
lungsotssanatoriet på förmiddagen. Men nu är jag hemma och skall nu 
skriva om de tre stora tingen i Vänersborg 1916.

Det var onsdagen den 25 oktober som blev den stora kanalinvig-
ningsdagen. Här hade vi ju redan förut intimt studerat vår märkvärdiga 
klaffbro och konstaterat att den nog går an och blir en sevärdhet. Och 
vår nya svängbro, hon må nu kallas Gåsbron eller Käringvändan – det-
ta har inget avseende på Rhea, som vände i Vassbotten – om svängbron 
har jag skrivit förut. Vad jag inte nämnt om den förut, det är att så ringa 
skydd är berett åt brovakten, men eftersom Manne Jansson tål det, blir 
han inte gammal där. Han kommer otvivelaktigt att få en bättre anställ-
ning vid nästa expedition till sydpolen. Han marscherar säkerligen rakt 
på polen och planterar Vänersborgs ”bojort” där.

Det var, som sagt. En onsdag i oktober som kanalinvigningen sked-
de, varav synes, att vederbörande inte voro onsdagsrädda. Kungen gick 
ombord på Rhea i Lilla Edet. Rhea är ett mycket hedniskt namn. Hon 
hade himlen till pappa och jorden till mamma, och själv var hon mam-
ma till överguden Zevs och alltså hela den andra gudaskaran.

Det hela gick emellertid utmärkt bra ända upp i Vassbotten, men 
genom broarna kom man inte. Den hedniska gudamamman fick inte 
skölja sin köl med de vågor som skölja den allra kristligaste Kinnekul-
lestranden. Man skyllde på, att det dragit så långt ut på tiden. För den 
forskande eftervärldens skull nedtecknar jag emellertid, att verkliga 
orsaken var, att man muddrat så smal ränna ut till fyrarna, att Rhea inte 
kunde vända där. Man hade ”muddrat lite snålt”, hette det. Nåja, det 
behöver ju i regeln inte vändas med annat än tråg därute.

Det var emellertid för allmänheten litet snopet, och för mig, som 
flaggade så stiligt i Dalaborg, och för kapten Larsson, som hade både 
flaggor och vimplar och signalställ uppe på sin ”Polstjärnan” ute vid 
vågbrytaren. Brovakten J.E Olsson, som var med år 68 ren, hade i 
Trollhättan ur kungens hand mottagit medalj för nit i rikets tjänst, och 
han var inte ensam bland kanalens sjöbussar, som den äran vederfors,. 
Men, när de öppnade sina etuin, befanns det att medaljen var av silver 
och mindre än Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj, som de redan  
innehade. Ännu har jag inte hört, att Patriotiska Sällskapets medaljka-
pital gjort ändring. Men det är väl nödvändigt, ty så aktade våra bro-
vakter än äro, så kan det väl ändå inte överlåtas åt dem att själva fun-
dera ut, hur de skola bära denna kungagivna medalj.
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Nå, så var det med invigningen. Kungamiddagen åts i Trollhättan, 
vilket vi ju och även Göteborg få erkänna var gammal riktig kanal-
tradition. Men hur det kunde gå för sig utan att Trollhättan förut eller 
samtidigt erhöll sitt stadsvapen, det går över mitt lilla förstånd, som 
ändå skall vara av gammaldags god kvalitet. Jag kan aldrig tro, att vår 
egen Vasadrottning skulle själv varit närvarande och hälsat en ort som 
stad, innan hon givit den emblemet, neej, det tror jag då rakt inte. Dom 
fick pryda den kungliga estraden med av dem själva påhittade Neptu-
nigafflar. Tvi…..

Nå, det var om Vänersborg jag skulle skriva. Var och en förstår att 
Vänerdrottningen åter står inför en möjlighet att förverkliga den snill-
rika Vasadrottningens och hennes förmyndares avsikt med staden, Men 
det ser ut som om det vore med Vänersborg som med Spanien: det får 
aldrig en god styrelse.

Var inte orolig ordföranden lilla. Gillet får inte ingripa i kommunal-
politiken, men jag sitter här med forskarens och kritikerns rätt att vara 
fullkomligt obunden av den paragrafen.

Förr i världen fanns det bara en sak, som betecknades med namnet 
Vassbotten, nämligen viken, Vänerns sydligaste, mellan den ”Doggers-
bank”, som kallas Sanden, och som lägrat sig som en vågornas jäm-
viktsnivå söder om Svalberget, och Brätte-stranden allra längst i söder.

Namnen ”Stora” och ”Lilla” Vassbotten ha i år fyllt 50 år och upp-
stodo då U.V.H. järnväg byggdes och skar av en del av sjön söder om 
sanden. Nu har emellertid den i 50 år Lilla Vassbotten kallade sump-
hålan fyllts, och kvarteret borde väl återfå sitt gamla namn, Sanden, 
som ännu står på kartor och i Turistföreningens handbok. Eller kanske 
Södra Sanden till skillnad från Norra Sanden norr om Dalbobron. Den 
gör nästan mer skäl för sitt gamla namn nu, sedan den fyllts med flyg-
sand till stor del – med fin lera, jordens bästa vetejord, under. Nåja, om 
den heter Lilla Vassbotten eller Södra Sanden spelar ju ingen teater. 
Vad som är att hoppas är, att den inte kommer att genom någon faktisk 
åtgärd förtjäna min särskilda eftertanke för att giva platsen ett denna 
åtgärd motsvarande namn.

Men, det ser inte bättre ut. Två stycken herrar i drätselkammaren 
vilja, som vi sett, göra platsen till boplats. Den var det för något över 
5000 år sedan, enligt vad rektor Nordin utläst ur gjorda fynd av flinta 
och diabas. Det är intressant att se, hur allt upprepar sig. Det är intres-
sant att tänka sig dessa stenåldersmänniskor, huru de på denna sand 
slogo ned pålar och byggde hyddor alldeles vid vattnet, ordnande en 
halvcirkel av eldar däromkring under natten till skydd mot vilda djur, 
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bundo sina tama schakaler nära eldarna för att dessa genom sina gälla 
tjut skulle varsko om faran – ack, det är intressant, i sanning mycket 
intressant att nu få se några herrar restaurera denna bild, att se dem 
liksom gamla visa män, som så gärna säga: ”Ack, att jag hade ungdo-
men åter, dock med bibehållande av min vunna världserfarenhet, mitt 
odlade förstånd,” att se dem i denna tid, då alla beklaga vår efterbliven-
het, vilja bota denna efterblivenhet med att föra oss 5000 år tillbaka, 
fem årtusenden för att repetera från början, fem årtusenden för att utan 
mistningen av redan vunnen erfarenhet, vår eller deras, få börja om 
igen och se var vi eller de verkligen kunna taga vid. Fem årtusenden 
tillbaka och ändå på förhand veta, att vi inte hinna fram så långt som 
till drottning Kristina för nära 300 år sedan, ty hon visste ju mer än vi 
eller de, inte blott vad vattenfall, vägkorsningar duga till, utan även 
industriområden.

En stor forskare har sagt, att det mänskliga framåtskridandets histo-
ria verkligen är historien om ett skridande uppåt. Men historien visar, 
att denna väg uppåt, är att likna vid en bergbestigning. Det bär uppför 
en mödosam stund, men rätt som det är får man vandra framåt på ett 
plan eller rentav gå nedåt i en däld: Men i det stora hela bär det dock 
uppför. Detta är ju trösterikt, i sanning tröstande, att historien visar det-
ta. Men då man betänker, att historien knappast omfattar mer än fyra 
årtusenden, hur skall det då kännas för dem, som störta i en avgrund så 
djup, att de genom fallet förlora hela fem årtusendens vandringsmöda. 
Mörkt. Dystert. Mörkt.

Hur skönt i alla fall, när vi bara hade den gamla kanalen. Vi levde ett 
enkelt småstadsliv. Men vi hade hoppet, denna den fattigastes rikedom, 
vi kunde åtminstone drömma framtidsdrömmar, storhetsdrömmar, vi 
kunde bygga luftslott med tinnar och torn och minareter, önsketorn 
så granna, så granna. Vi sågo Olsson stå där på den gamla bron, vi 
sågo Simmonsson gå på jetén, den gamla. Vi gladde oss åt en liten 
båtbrygga då och en segeljakt då, och i de ljusa förhoppningarnas in-
billningssfär ropade vi: Nu, nu skall prinsessan Vänersborg ändå bliva 
Vänerns Drottning.

Men ack. Från den där ingenting haver skall ock taget varda det han 
haver, säger ju den starkt satisfaktiondyrkande skriften.

När nu den nya kanalen invigdes, ropade vi yra av glädje: Nu, nu 
skall hon bli Vänerns Drottning. Men kraftiga labbar lade sig på san-
dens karta, krossande korthusen, och röster hördes säga: Även där skall 
bliva boplats för inackorderingskäringar. 

Om vi också se, att den nya kanalens minnesår 1916, kommer att 
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av framtidens Vänersborg genom nu verksamma kraftiga andars åt-
göranden firas på samma sätt, som vi hittills firat minnet av Öxnereds 
tillkomst, av Huvudnäsfallens försäljning, om vi också se, att kana-
len på ett annat sätt kommer att minnesfiras av Vänersborgs syster vid 
Vänern, Kristinehamn, som fick sitt vapen fyra år före oss av samma 
drottning, som då var endast 16 år, men som av förmyndarne fingo 
pennskaftet att egenhändigt underteckna brevet, om vi också se detta i 
detta tillblivelsens år, så få vi inte glömma saken numro 2.

Och saken numro 2, det är Västgöta regementes mottagande på stora 
torget fredagen den 15 december. Alltså inte heller någon fredagsräds-
la: Vad skulle salig kung Edward VII av England ha sagt, han, som var 
både onsdags – och fredagsrädd och lät världshistorien gå och lägga 
sig dessa dagar – så långt på honom berodde. Nå, den rädslan kanske 
bidrog att förhala världskriget.

Regementets intåg skedde med pomp och ståt, och det var märkvär-
digt att se, vilken stämning av 1600-tal, som gavs åt torget, då trupper-
na bildade fyrkant där, framför det gamla residenset och de låga husen. 
Värmlandsbankens nya hus förstörde inte stämningen, huvudsakligen 
på grund av den om Nederländskt 1600-tal påminnande gavel, i vilken 
hörnet blivit upplöst.

Både borgmästarns och överstens tal få godkänd t.o.m. av mig. De 
voro fria från sentimentalitet och ganska monumentala och kunde gär-
na varit ”phynt” prentade på pergament att överräckas av adjutanter. 
Måhända borde de erinrat om, att skansen Vänersborg låg vid södra 
Edsgatan och borgen vid norra, om 1645 o.s.v., men det skulle kanske 
sett ut, som om vi inte varit vana vid förnämiteten, vi, som redan året 
innan staden fick sitt vapen förvärvat rätten att förse dess murkrona 
med både burspråk och skottgluggar.

Vid förnämiteten. Ja, den kan Västgöta regemente trots all sin ära 
inte höja. Men väl representera. Men då fordras först och främst en 
ny regementsfana. Ty att bära in Västergötlands vapen hit i denna stad 
med de båda silverstjärnorna placerade på gränslinjen mellan det svar-
ta och det gula fältet – det skall fordra heraldiskt mod.

Kan Bertel utforska, hur de båda stjärnorna kommit i Västergötlands 
vapen. Själv kommer jag på fredag med en teori mest för att få se vilka 
invändningar som göras.

För oss medborgare, som inte leva med i den ”högre” societeten, 
märks regementets härvaro inte så mycket. Det ser ut, som om de 
tänkte hålla sig där borta bakom tändsticksfabriken. Men det blir väl 
annorlunda till sommaren när det skall krigas i Dalbobergen. Undras 
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hur det skall gå med alla ekplantor. Jag hade allt gärna velat ha litet 
vaktparad med musik, åtminstone ett par gånger i veckan, men jag har 
rakt inget hört.

Det är emellertid ett par saker, som jag hoppas att regementet skall 
åstadkomma här. Genom exemplet till hyvs, som man då rent av kan 
fordra därifrån. Först och främst att lära folk gå ur vägen, vilket här är 
detsamma som att hålla till vänster. För det andra att stänga dörrar efter 
sig, vilket här visats att varken skola eller hem förmå åstadkomma, och 
inte universiteten heller. För det tredje att stänga dörrar utan att smälla 
och i allmänhet verka genom exempel mot den allmänna drulligheten 
och slamsigheten.

Jag nedskriver dessa förhoppningar för att det efteråt skall kunna 
konstateras om de gått i uppfyllelse. Jag är dock villig redan nu med-
giva, att någon bättring redan synes inträdd.

Naturligtvis, naturligtvis, hoppas jag regementets hitflyttning skall 
åstadkomma, att här åter blir en societet, som återupprättar societets-
våningens gamla traditioner: nämligen en societet, som inte var sig 
själv nog och som bara fästar, utan som vill ha hela stan med sig som 
på Sparres och Bylunds tider och ställer om gemensamma välgören-
hetstillställningar, bättre konserter m.m. Ja det hoppas, det hoppas jag 
verkligen, och då jag är mest berättiga i hela stan att säga det, så gör 
jag det.

Då Bylund dog 1907, erkändes från tillräckligt representativt håll, 
att en riktig societet icke kunde uppehållas här i stan. Jag tog då själv 
spiran och höll den i stadshusets festvåning i fyra år – med ära det vå-
gar jag påstå. Jag drog in över 17.000 kr. till olika saker, och folk hade 
roligt och jag och ”Ma Grande”, fru Wibom, också. Men jag tröttnade 
på gnatet och sedan kan jag inte se, att societetsbolaget varit annat än 
en tom styrelse alldeles som för 50 år sedan, året 1867. Så nog har 
regementets damer och herrar en uppgift på lediga stunder här alltid.

Förhoppningar, luftslott med minareter, Klabb….
Den tredje stora saken är läsestugan. Minns Isidor Dahlquist, när 

folkbiblioteket och den blivande läsestugan år 1910 hängde först på 
hans läppar, sedan på mina. Där syns det, hur idén, viljan, ordet regera 
och äro de starkaste grundvalarne. Vad vore lag utan idén om dess up-
pehållande. Ett otytt dokument. Vad vore freden utan en stark fredsidé, 
levande och gemensam.

Läsestugan bör underhållas och utvidgas, ty hon kan bliva en pryd-
nad för staden, som hon tycks redan ha börjat. Bli inte trött Isidor. Håll 
bara i, och nu är det väl lättare, då självaste ordföranden i stadsfullmäk-
tige är med om saken.
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Kanske borde vårt Gille ge en om än aldrig så liten gåva till bibliote-
ket. Det kanske skulle stärka idén, vilja , och det är ju av en så oerhörd 
betydelse.

Just nu spelar min syster på Beethovens c-dursonat, och jag och 
Cissi höra på. Tänk, Isidor Dahlquist, om ett än så litet fält av dessa 
skönhetsvärldar kunde ges åt de många. Hur vore det Isidor, om du 
uppträdde, talade starkt och lärde de breda lagren vilken smälek man 
egentligen tillfogar dem, då man behandlar dem som söndagspublik, 
gör alla konserter för dem populära så det förfärar. Särskilt på kafeér 
lördagar och söndagar. Tänk att inte Uddevalla orkesterförening skall 
kunna hålla ihop utan sprit. Ska vi uppträda gemensamt Isidor.

Vänersborg blev alldeles i årets början utmärkt genom ett förslag till 
historieskrivning efter alldeles nytt mönster. Det skulle göras historia 
med hål i. Visserligen är historiens gudinna en fal kvinnoperson, det 
skulle tusentals vålnader av dem kunna intyga, som har fått sin historia 
skriven av sina fiender, eller efterträdare, som varit rädda om sin dyna-
sti. Men bevare oss vilka kättarbål som finge tänds, om hela den världs-
litteratur, som handlar om vår snillrika Wasadrottning, skulle brännas. 
Och huru många av historiegudinnans skrivkarlar fingo inte beläggas 
med handbojor och munkavle, för att inte denna litteratur skulle ökas, 
ökas immerbadd.

En liten docent i Göteborg, visserligen i semitiska språk och natur-
ligtvis inte i historia, har tagit upp idén. Men märk att den är född i 
Vänersborg och därtill mera radikal, ty Göteborgarn ville inte göra hål, 
bara litet annorlunda litet mera engelskfientligt, till förmån för Tysk-
land och till förmån för – Filip den andre av Spanien, en svartare djävul 
än Katarina av Medici. Jojo, marken här i stan kan allt ge sin äring.

Ja, året 1916 närmar sig sitt slut. Men vilket slut kan det inte bliva. 
Det får beskrivas längre fram,  men jag känner mig manad på detta 
papper lämna rum för ett P.S., ty när som helst kan telegrafen lämna 
bud av världspanoramainnehåll.

1917 är snart inne, och då kunna 50-årsminnena väckas i Väners-
borg. Ty 1867 var ett år av rang i vår stads historia. Staden hade blott 
litet över – bevare vad Cissi suddade här – litet över 4.000 innevå-
nare, men se här vad som hände 1867: Allmänna läroverket beslöts och 
grundlades, först skulle det läggas på ”kotorget”, men rektor Hultström 
ville ha det närmare gamla skolan, således i ”östra plantaget”. Slutet 
blev, att detta ansågs för sankt, och därför lades huset på den ännu be-
varade, fula gränslinjen mellan kotorget och ”östra plantaget”.
Folkskolan stora trähus beslöts och byggdes, men den först planerade 
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gymnastiksalen fick vänta längre än både F.A. Zettergren och D.L. Ce-
derskog och de andra kunde ana sig – 50 år…
Till friskolan insamlades 5.000 kronor, tomt köptes, skolan byggdes 
och allt överlämnades åt staden.
U.V.H. järnväg invigdes den 17 maj 1867, och direktör Bergqvist fick 
Vasaorden genom Sparre, fastän båda voro samfällt utskällda.
Stadshuset beslöts och grundlades med societetslokaler och teater se-
dan byggmästare Krüger i Göteborg nöjt sig med betalning i stadens på 
40 år utlöpande räntebärande obligationer.
Gasverket byggdes 1867, och byggaren fick mycket på pelsen för att 
han hade alla stadens gator uppgrävda på en gång – nej, Cissi, gå ner – 
och inte grävde ned rören alltefter som de nedlades.
Kyrkans gamla tornhatt revs, och kyrkan försågs med ny tornfris och 
ny högre tornhatt. Det blev ett spektakel, då det gyllene korset, vars 
nedre kula rymmer en tunna råg, skulle upp. Kommet upp till torn-
gluggen störtade det ned, ty en arbetare uppe i tornet hade tagit bort 
en planka, som var i vägen, utan att känna den betydelse hon hade för 
blockinrättningen. Det blev dock blott en liten lätt utslätad buckla, ty 
korset var väl inhöljt i träfodral. Spiran har vid ett senare tillfälle gjorts 
något kortare, än hon var 1867, och det kan var och en se, att detta inte 
ur skönhetssynpunkt var bra. Kommer ni utanför staden ett stycke, sär-
skilt ute vid sprängningen, så ser ni det.

Ni ser, att det inte är litet för en småstad på ett år. Man gjorde allt 
i ordning staden för, eller hur Karl Gustaf Cedergren. Lägg därtill, att 
frågan om vattenledning på allvar kom upp 1867, så syns att viljor fun-
nos det året.

Jag kan ej sluta detta skriveri utan att först erinra Gillet om, att släk-
ten Belfrage nästa sommar avtäcker en sten över sin stamfader, vår 
stads förste och driftige borgmästare. Måhända borde Gillet då vara 
med ute på Naglums gamla kyrkogård och representera. Ätten Bel-
frage har fullt klart för sig, var vår förste borgmästares ben vila.
Ännu en sak måste jag erinra om. Rektor Nordin kunde på grund av 
stadens svåra finanser ej erhålla 500 kronor till utgrävning i Brätte, 
utgrävningar, som dock i anseende till det samband med nu för den 
retrospektiva utställningen i Göteborg 1921 pågående utgrävningar i 
Lödöse de äga, dock äro av vikt.  Måhända borde Gillet genom anslag 
och insamling söka trygga detta för vår stads historia så viktiga företag.

Tack för gott tålamod.
Vänersborg 25/12 1916
Halvord Lydell.
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Torget i Vänersborg

Torget i Vänersborg, maj 1977. 
Foto: Karl Bernling.

Torget i Vänersborg, mars 2016. 
Foto: Karl Bernling.



31

Ursandsstugan
Av 

Lennart  Linnarsson

En mulen lördagsförmiddag i februari, sitter jag hemma hos Irene An-
dersson på Östergatan i Vänersborg och dricker kaffe med goda kakor. 
Jag är hos henne för att skriva några rader om Ursandstugans historia.

Jag förundras över hur pigg och glad en snart 90-årig dam kan vara. 
Men som hon själv säger, så har hon under åren också haft, så många 
glada och trevliga kunder, vilket säkert har format hennes sätt att vara.

Men vi ska börja från början. Ursandstugan byggdes 1955. Det var 
samhällsbyggnadschefen Algot Nylén, som kom på idén att bygga en 
servering på Ursand. Algot var också den person som var skaparen av 
såväl Ursandstigen som Ursands badplats. Många är vi som ska vara 
tacksamma över denne vänersborgares idérikedom.

När stugan var färdigbyggd, annonserade Vänersborgs kommun ut 
den för att hitta någon eller några driftiga personer, som kunde driva 
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verksamheten. Då fanns stranden redan klar och även en kiosk. Irene 
med sin make Sven samt deras vänner Märta och Kjell Olsson, vi-
sade sitt intresse och ett kontrakt skrevs. Alla fyra var unga och det 
var många som höjde på ögonbrynen och undrade hur detta skulle gå, 
berättar Irene med glimten i ögat. Men tänk så fel de hade! 

12 stycken grupper med utemöbler köptes in från Hallandsåsen 
och fabrikören undrade försynt vad ”en sådan liten pojk” (Irenes man 
Sven), skulle ha så många möbler till. Både Irene och Sven var ju en-
dast i 30-årsåldern. Men trämöblerna blev lite utav ett signum för Ur-
sandstugan.

Irene berättade vidare att man bodde på övervåningen under hela sä-
songen, som varade från Valborgsmässoafton fram till september må-
nad. Då hade man innan starten skurat mattorna i en vak på Vänerns is, 
för att allt skulle kännas fräscht och fint när man öppnade för säsongen.

Kompanjonen Kjell Olsson startade allsångskvällar på torsdagar 
med sin kamrat Åke Ekman. Med underhållning på gitarr och dragspel 
var dessa kvällar förbokade flera veckor i förväg. Kaffet serverades ur 
kopparkannor av personalen iklädda fina förkläden och alla minns väl 
de härliga så kallade Livbojarna. Smörgåsar som bestod utav handska-
lade räkor i mängd, ägg, sill, skinka, legymsallad och grönt och så 

Irene Andersson kontrollerar dukningen inför ett väntat större sällskap.
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tomater som kronan på verket, så att det hela liknande en livboj. Om 
man hellre önskade en varm smörgås, då beställde man in en Grönvi-
kare. En brödskiva med stuvad svamp och stekt ägg, med ett täcke av 
stuvad spenat och som avslutning blev den gratinerad. Inte undra på att 
Irene stolt berättar om dessa mästerverk, vilket kan intygas av alla, som 
under åren suttit antingen ute i solen eller i något av båsen inne i stugan 
och blivit serverade dessa godsaker.

Att det var liv och rörelse på Ursand under alla år kan många be-
vittna om. Kjell Carlsson körde bussen från Torget till Ursand med 
bad- och kaffesugna gäster, och vem minns inte alla simskoleelever, 
som under bland annat vår världsmästare Arne Anderssons överinse-
ende, lärde sig simma vid Vänerns strand. På den tiden fick man hoppa 
i vattnet oavsett om det var kallt eller inte. Men lärde sig simma, det 
gjorde man.

Kanske en del också minns båten Possidonken som körde gäster till 
Ursand, efter det att de gamla bryggorna hade renoverats. Och vem 
har inte provat på de fina minigolfbanorna som Vänersborgsprofilerna 
Gösta Wennberg och Eric Emanuelsson ordnade och skötte på sin fri-
tid. Ja, det enda man kanske inte vill minnas, är alla mygg som också 
trivdes vid banan!

Irene Andersson med personal: Ursandstugans kök.
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Lennart Linnarsson, ledamot av årsskriftsnämnden och 
beredningsnämnden.

Men glädjen försattes i stor sorg för Irene, när hennes make Sven 
omkom 1962, endast 39 år gammal, i samband med en olycka under en 
militärövning. Irene lämnades med två små barn och ett företag.

Trots detta drev Irene Ursandstugan vidare, samt nu också restaur-
ang Lilla Paris på Kungsgatan och Skräcklestugan. Det var tuffa tider, 
med tidvis upp till 20-25 st anställda. Men jag fick mycket hjälp av 
Kjells systrar Borghild och Carin, goda släktingar och naturligtvis av 
all underbar personal, som alltid ställde upp för mig, berättar Irene 
vidare.

Så småningom såldes Lilla Paris. Då hade Irene Andersson också 
börjat servera våfflor på Ursand. Då detta var ett lyckat koncept, bör-
jade hon även servera våfflor på Skräcklestugan och vem har inte in-
mundigat en nygräddad våffla med sylt och grädde i parken och dess 
härliga omgivning.

Men alla vackra sagor har sitt slut, även Irenes. 1987 avvecklades 
verksamheten och sedan dess har Irene levt ett gott och skönt liv som 
pensionär. Nu ser hon fram emot att fira sin 90-årsdag. Kanske blir det 
en biltur till Ursand eller en kopp kaffe och våffla på Skräcklan.
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Hur han ur sitt hjärta lärde…
Rektor Carl Samuel Hultström -en pedagogisk 

förgrundsgestalt i 1800-talets Vänersborg
Av 

Peter Johansson

Det var en mörk och kall vintermorgon, dagen efter Lucia, 1868. I 
läroverkets alla fönster syntes ljus som spred sitt sken genom vackert 
utformade transparenta utsmyckningar vilka eleverna dagen till ära satt 
upp. När rektorn denna morgon steg in i samlingssalen för att för sista 
gången för terminen och i livet förrätta morgonbönen såg salen så an-
norlunda ut. Katedern hade smyckats med blomstergirlander och på 
väggen satt rektors eget vackert utformade namnchiffer uppsatt. Vid 
bönens avslutning lämnade inte eleverna salen som brukligt utan slöt 
upp kring sin rektor för en hyllning som nära rörde den gamle till tårar. 
Det var hans sista dag vid Vänersborgs högre allmänna elementarlä-
roverk, det läroverk han varit med om att skapa – ett läroverk som 
nu också gjort att sjöfarts- och ämbetsmannastaden Vänersborg kunde 
ståta med epitetet lärdomsstad. Hur annorlunda hade det inte varit då 
han, rektor Carl Samuel Hultström, kommit hit nära 30 år tidigare.

Familjehistoria och ungdomsår
Den sedermera rektorn vid Vänersborgs läroverk, Carl Samuel 

Hultström, föddes i Leksberg socken, strax söder om Mariestad den 
7 oktober 1806. Han kom från en förhållandevis välbärgad familj där 
ekonomin knappast utgjorde några hinder för hans val av studier och 
yrkesbana. Fadern var regementsskrivaren Carl Magnus Hultström, 
född 1771 i Björkö socken i Småland, utanför Vetlanda. Modern hette 
Helena Catharina Kallström och var född 1781 i Stockaryds socken, 
också det i Småland. 

Rötterna i Småland kunde räknas än längre tillbaka då farfadern Jo-
nas Hultström (1725/26 – 1786) tjänstgjort som frälseinspektor, först 
i Björkö och från cirka 1778 i Norra Sandsjö socken, nära Nässjö, där 
han också ägt gården Hälleved med sin hustru Margaretha Elisabeth 
Mörtling (1744/45 – 1781). Carl Samuel Hultströms morföräldrar var 
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Läroverksrektor Carl Samuel Hultström i fotograf Olle Prestos ateljé, Vänersborg, 
omkring år 1865. På bröstet bär han miniatyrer av de två hedersutmärkelser han er-
hållit av konungen för sina insatser som skolledare, Vasaorden och Nordstjärneorden. 
(Vänersborgs Söners Gilles bildarkiv)
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kronolänsmannen Jöns Kallström (1740-1797) och Maria Kyhlberg 
(1746-1816) från gården Ormestorp i Stockaryds socken. 

År 1809, då Carl Samuel Hultström var tre år gammal, flyttade fa-
miljen till gården Korstorp omedelbart öster om Mariestad. Vid flyt-
ten från Leksberg bestod makarna Carl Magnus och Helena Cathari-
na Hultströms barnaskara av sönerna Johan Magnus (f. 1804), Carl 
Samuel (f. 1806) samt systern Greta Maria Sofia (f. 1809). Under de 
kommande åren på Korstorp utökades syskonkretsen med Ulrica Char-
lotta (f. 1818), Carolina Lovisa (f. 1811 d. 1813), Knut Oscar (f. 1813 
d. 1814), Seth Adolph (f. 1815 d. 1816) samt Frans Anton Wilhelm
(f. 1820). Som synes drabbades också familjen Hultström av dåtidens
höga barnadödlighet då tre av de åtta barnen avled späda. Efter det
att mormodern Maria Kyhlberg blivit änka bodde hon ett antal år hos
familjen Hultström på Korstorp och den unge Carl Samuel kunde i
barnaåren möta en person med rötterna i 1700-talets första hälft.

Sju år gammal kom Carl Samuel Hultström att inleda sin akademis-
ka bana då han, tillsammans med brodern Johan Magnus, i september 
1813 skrevs in vid Mariestads läroverk. Några år senare överflyttade 
bröderna till skola i Skara innan det blev dags för Carl Samuel att på-
börja universitetsstudier.

År 1824 skrevs Carl Samuel Hultström in vid Uppsala universitet 
där han bland annat studerade botanik. Året därpå, den 3 december 
1825, presenterade han sin avhandling, dissertation, i botanik under 
ledning av preses ”boanices demonstrator” och Linnélärjungen Carl 
Peter Thunberg (1743-1828). Redan på 1760-talet hade Thunberg 
kommit till Uppsala där han studerade för Carl von Linné (1707-1778) 
och blev senare en av dennes mest berömda och vittberesta ”apostlar”. 
Thunberg vistades i Sydafrika åren 1772-1775 där han gjorde längre 
resor och omfattande naturhistoriska insamlingar. Resan fortsatte där-
efter till Japan där hans botaniska insamlingar kom att ligga till grund 
för den första japanska floran, vilken Thunberg utgav ett antal år senare. 
Genom studierna för den legendariske Thunberg knyter Carl Samuel 
Hultström an till en stark, såväl svensk som internationell, forskartradi-
tion och de främsta, namnen inom naturvetenskapen. 

Hultströms avhandling ”Dissertatio Botanica de Palmis” byggde 
förmodligen inte på något större forskningsarbete av Hultström själv. 
Fram till 1850-talet var det nämligen så att det ofta var lärarna själva, 
preses, som skrivit avhandlingen vilken alltid författades på latin. Av 
studenten krävdes att han kunde redogöra för- och försvara innehållet 
i avhandlingen samt bekosta tryckningen av densamma. Detta var ofta 
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ett sätt för universitetets lärare att kunna finansiera publicering av egna 
forskningsresultat. Avhandlingen tillägnade Hultström sina ”högädla” 
föräldrar i ”sonlig vördnad, kärlek och tacksamhet” samt sin faster Lo-
visa Hultström (1778-1859) och hennes make ekonomidirektör Jonas 
Björklund (1767-1844). Fastern och maken bodde i Marbäcks socken 
utanför Ulricehamn.  

Under tiden i Uppsala, i januari 1828 avled Carl Samuel Hultströms 
far, Carl Magnus, hastigt i blodstörtning hemma på Korstorp men mo-
dern valde att bo kvar på gården tillsammans med hemmavarande barn. 
Två år senare, 1830, lämnade Carl Samuel Hultström Uppsala efter 
avklarade studier och doktorsexamen och återvände till Västergötland. 
Höstterminen 1831 tog han lärartjänst i Skara för att 1835 tillträda som 
lärare eller ”collega” vid läroverket i Mariestad, där han en gång börjat 
sin akademiska bana 1813. Under åren som lärare i Skara och Mariestad 
stod han fortfarande skriven i barndomshemmet med sin mor. År 1836 
lämnade de Korstorp för att flytta in till Mariestad i hus nummer 96.

Rektorstjänst i Vänersborg
Genom så kallat ”Kungligt brev” kungjordes i november 1839 att 

Vänersborgs lägre lärdomsskola, tillsammans med skolorna i Väster-
vik och Sundsvall, skulle uppgraderas till en högre apologistskola med 
fyra klasser. Första och fjärde klassen skulle bestå av tre ”ordningar” 
medan andra och tredje klasserna hade vardera två ”ordningar”. Totalt 
betydde det att Vänersborgs apologistskola skulle erbjuda en tioårig 
utbildning. Vid skolan skulle hållas utbildning i modersmål, tyska, 
franska och engelska samt i alla de ”vetenskaper och ämnen och till 
den grad, som för studentexamen erfordras”. Latin skulle erbjudas som 
frivilligt ämne och de som inte valde detta fick i stället extra matema-
tikundervisning. Enligt beslutet skulle den nya skolordningen vara satt 
i kraft följande läsår.

När man under våren 1840 rekryterade ny rektor och en extra lärare 
för den nya skolan kom rektorstjänsten att sökas av Carl Samuel Hult-
ström. Kanske såg han här möjligheten att som första rektor vid den 
nya skolan kunna forma densamma och utveckla pedagogiken efter 
delvis egna teorier. Hultström fick tjänsten och tillträdde i och med 
terminsstarten höstterminen 1840. 

Den skola Hultstöm nu skulle ansvara för var i sanning en medi-
oker organisation med en personalstyrka som, förutom rektor, bestod 
av tre lärare samt ett elevantal om 39. Själva skollokalerna hade också 
mycket att önska. Vänersborgs skolhus, som inrymde två klassrum 
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samt bostad för rektor, låg tidigare i det sydvästra hörnet av Kyrkoga-
tan och Drottninggatan inom nuvarande Plantaget. Skolan förstördes i 
stadsbranden 1834 och sedan dess hade man fått bedriva undervisning 
i provisoriska lokaler. I samband med omvandlingen till apologistskola 
togs emellertid beslut om att uppföra ett nytt och ändamålsenligt skol-
hus och med förhoppning om detta fick Hultström nöja sig med de 
provisoriska lokalerna under de första åren. 

År 1841 påbörjades bygget av den nya skolan i nordvästra hörnet 
av Drottninggatan och Östergatan. Byggnaden, som uppfördes i tegel, 
fick två hela våningar samt vindsvåning. Här inrymdes fem klassrum, 
bibliotek samt bostad för rektor. På gården byggdes särskild gymnas-
tiksal. Enligt uppgift skall delar av skolbyggnaden ha tagits i bruk re-
dan följande år men skall först mot slutet av år 1843 ha stått klar i sin 
helhet. Invigningen skulle dock låta vänta på sig till sommaren 1844.

Den 5 och 6 juni detta år blev stora dagar för såväl rektor Hultström 
som lärare och elever. Redan på kvällen den 4 juni hade kung Oscar I 
med kronprins Karl (XV) anlänt till Vänersborg för att nästa dag inviga 

Vänersborg från öster den 23 juli 1843, enligt teckning av apoteksprovisorn, bokhand-
laren och läroverkets teckningslärare Fredrik August Zettergren (1818-1889). Till hö-
ger syns den nya apologistskolan som är under uppförande. Ännu står ställningar 
resta kring väggarna. Senare samma år kom Carl Samuel Hultström att flytta in i sin 
bostad i skolhusets andra våning. (Vänersborgs museums samlingar)
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den nya Trollhätte kanal. De kungliga inkvarterades på länsresidenset 
och gick följande morgon upp tidigt för att hinna ta en rundvandring 
i staden. Främsta målet för morgonpromenaden var det nya skolhu-
set där kungen och kronprinsen fick en visning innan de fortsatte till 
Trollhättan för kanalinvigningen. Hultström hade i sin tryckta inbjudan 
bestämt invigningen till den 5 juni men för att inte krocka med kanal-
invigningen fick invigningen av skolan flyttas fram en dag, till 6 juni. 

Invigningsdagens festligheter började klockan nio på morgonen i 
kyrkan i närvaro av biskopen Johan Albert Butch (1800-1875). En av 
skolans lärare Erik Emanuel Wennerholm (1801-1876) höll predikan 
innan de församlade tågade i procession över till skolan. Först tågade 
skolans elever följda av stadens magistrat och borgerskap. Därefter 
följde biskopen och skolans direktion. Sist tågade skolans lärare. Väl 
på plats förrättade biskopen den formella invigningen varefter eleverna 
sjöng en hymn. Därefter var det dags för skolans inspektor, kyrkoherde 
Carl Adolf Carlsson (1800-1858) att hålla tal med tema kring ”några 
reflektioner rörande skolan och dess förhållande till livet.” Efter talet 
förrättade Hultström bön varefter man sjöng en psalm. Därmed var 
invigningen avklarad och följande dagar kunde Hultström leda exa-
mensproven som avslutade läsåret. 

Det är något oklart hur rektor Hultströms överflyttning till Väners-
borg genomfördes. Att han tillträdde sin tjänst höstterminen 1840 är 
klart men trots detta står han fortfarande skriven i Mariestad fram till 

Vänersborgs högre fullständiga elementarläroverk, fotograferat i maj 1867. Bakom 
läroverksbyggnaden skymtar gymnastiksalen. (Vänersborgs museums bildarkiv)



41

22 januari 1842 då han noteras flytta till Vänersborg. I Vänersborg står 
han dock inflyttad först 29 september 1843. Orsaken till de skiftande 
uppgifterna är oklar men då han flyttar in i Vänersborg är hans första 
kända adress nordöstra hörnet av Residensgatan och Kronogatan innan 
han kort före nyåret 1844 flyttade in i tjänstebostaden i det nya skolhu-
sets andra våning. 

Elevantalet ökade nu raskt vid den nya apologistskolan. Från 1844 
fick man dessutom rättigheten att sända elever direkt till ”akademien” 
eller universiteten och man införde genom detta ytterligare en studie-
termin eller ”avgångsavdelning”. Redan hösten 1844 sändes den första 
eleven vidare och med undantag för vissa år sändes därefter en till sex 
elever per termin direkt till akademien. Ökningen av antalet elever var 
påtaglig. Från att, som tidigare nämnts, ha varit 39 vid apologistsko-
lans öppnande hösten 1840 skrev man fem år senare in 165 elever. 
För rektor Hultströms del gav detta naturligtvis prestige för skolan 
och staden då man som apologistskola hade ett upptagningsområde 
som sträckte sig vida utanför stadens gränser. Samtidigt började han 
snart att se problem med framgången. Skolbyggnaden var visserligen 
ny men hade redan nu blivit så trång att man tvingades att undervisa 
vissa klasser parallellt i samma klassrum.  På söndagens gudstjänster 
räckte läroverkets reserverade platser i kyrkan endast till för hälften 
av eleverna och vid nattvardsgång kunde ingen elev erbjudas plats. 
Som alternativ anordnades därför också gudstjänster i skollokalen på 
söndagsmorgnarna.

Under denna tillväxtperiod för skolan förändrades också Hultströms 
egen familjesituation då han i augusti 1846 gifte sig med Matilda Sofia 
Liedberg (1824-1854) från Ulfstorps gård i Sparlösa socken, Väster-
götland. Samma år skänkte Hultström 225 riksdaler till skolans sti-
pendiefond. Om detta var för att celebrera giftermålet får vara osagt. 
Hustrun, Matilda Sofia, var dotter till majoren vid Västgöta-Dals re-
gemente, Johan Martin Liedberg (1790-1856) och dennes maka Sofia 
Rommel (1795-1875). Makarna Liedberg, vilka ursprungligen kom 
från Varberg, hade tidigare bott i Slädene men kom år 1830 att flytta 
över till Ulfstorp, ett ståndsmässigt säteri som kom att bli den unga Ma-
tilda Sofias barndomshem. Efter giftermålet med Hultström bytte hon 
herrgårdsmiljön mot rektorsbostaden i Vänersborg. Hultströms hustru 
skall ha medfört ett gott kapital och detta, tillsammans med Hultströms 
omvittnat goda förmåga till ekonomisk hushållning, lade grunden den 
smärre förmögenhet han kom att bygga upp. 

Familjen kom nu i rask takt att växa med tre söner; Carl Johan Wil-
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helm (f. 1847), Walther Agaton (f. 1848) samt Axel Gustaf (f. 1850). 
Den siste av sönerna hade fötts hemma hos morföräldrarna på Ulfstorp. 
Familjelyckan skulle snart komma att grusas för makarna Hultström. 
Matilda Sofia började visa tecken på lungsot och hennes tillstånd blev 
allt sämre. För att få den bästa vården valde hon att resa hem till för-
äldrarna på Ulfstorp där hon efter ”en långvarig och tärande bröstsjuk-
dom” avled den 18 maj 1854, ännu inte fyllda 30 år. Maken, Carl Sam-
uel Hultström, blev nu änkeman och ensam med sina tre unga söner. 
Han kom aldrig att gifta om sig men hade under åren efter hustruns 
död alltid någon husföreståndarinna anställd för hjälp med barn och 
hushåll.

År 1849 genomfördes en ny skolorganisation där gymnasierna 
skulle sammanslås med apologistskolorna. Gymnasierna hade varit 
ett ”mellansteg” på elevernas väg från apologistskolan till universi-
tetsstudierna. Hultström såg detta som en mycket positiv utveckling. 
Han menade att den goda stämning som rådde vid skolan i Vänersborg 
och elevernas goda uppförande mycket var att se i att man här inte 
haft ett gymnasium. Hultström menade att tanken en gång kanske varit 
god med ett gymnasium som just ett steg mellan skoltvånget och ”den 
akademiska friheten” men att gymnasierna utvecklats till en ”högst 
olycksbringande institution”. Här frodades pennalism, självvåld och 
oordningar som kännetecknat allt för många läroverk med gymnasier, 
enligt Hultström.

Den nya skolorganisationen innebar att apologistskolan i Väners-
borg i mars 1858 förordnades till ett elementarläroverk på reallinjen. 
Detta betydde att läsåret 1858-1859 skulle bli det första enligt den nya 
ordningen. Hultström gladdes åt skolans höjda status men oroade sig 
samtidigt för att inte kunna leva upp till kraven på grund av de bris-
tande resurserna. Dels rådde personalbrist. Det var omöjligt för rektor 
tillsammans med sju övriga lärare att kunna undervisa de i skolstadgan 
angivna åtta klasserna samt ge klass 3-5 undervisning i latin och 4-5 
undervisning i grekiska som tillval. För att inte tvingas fortsätta med 
sammanslagna klasser äskade han två nya lärartjänster. Ett alternativ 
skulle vara att realläroverken befriades från undervisning i de klas-
siska språken då Hultström menade lärarkrafterna här ”bortslösas i 
och för de klassiska studierna”. Hultström själv undervisade i moderna 
språk, tyska, engelska och franska samt rättade uppsatser och tentamen 
i svenska.

Utöver lärarbristen såg rektor Hultström att skolans bibliotek, med 
sina 1100 volymer, behövde utökas. En tidigare donation från gene-
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ralauditör Eric Gustaf Gyllenheim (1773-1825) av åtta aktier i Göta 
kanal och räntor inbringande 90-100 riksdaler årligen såg han emeller-
tid som en god ekonomisk grund för nya bokinköp. Utöver biblioteket 
fanns stora brister när det gällde såväl instrument för undervisning i 
kemi och fysik samt samlingar för studier i naturhistoria. För att åt-
gärda dessa brister tillskapade Hultström en budget på 800 riskdaler 
för vilken han under sommaren 1859 köpte in ett stort antal vetenskap-
liga instrument. Samtidigt författade han en skrivelse till Kungl. Veten-
skapsakademien med förfrågan om att få dubbletter ur samlingarna på 
Naturhistoriska Riksmuseet. Den utökade instrumentsamlingen, vilken 
i sig gynnade undervisningen, påkallade ytterligare lokalproblem ef-
tersom man inte hade klassrum renodlade för kemi- och fysikundervis-
ning. Instrumenten fick därför förvaras i biblioteket och bäras fram och 
åter mellan salarna. 

Det framgår att Hultströms hälsa under perioder var vacklande, 
oklart på vilket sätt. Detta innebar att han under höstterminen 1860 
tvingades ta sjukledigt. Som vikarie inträdde läraren Christian August 
von Sydow (1819-1889). Sjukdomen kom särskilt olägligt då det blev 
en händelserik höst. Redan på sommaren hade ett förslag utgått om 
att Vänersborgs läroverk skulle utvecklas till ett fullständigt läroverk 
på såväl real- som latinlinjen. Samtidigt ändrade läroverkets styrande 
lektionstiderna och flyttade fram de senare eftermiddagstimmarna till 
förmiddag och lunchtid. Detta irriterade Hultström som klagade över 
att han inte fick ha någon synpunkt i frågan då han var tillfälligt satt 
ur tjänst. Under året, först på sommaren och sedan i november, kom 
också betydande naturaliesamlingar från Naturhistoriska Riksmuseet 
till Vänersborgs läroverk som stöd för undervisningen. (Se mer om 
dessa samlingar under kapitlet ”Museigrundaren”.)

Mot slutet av terminen var Hultström åter i tjänst och kunde ge-
nomdriva en utökning av skolans lokaler. Man fick nu tillgång till sex 
nya klassrum i doktor Carl Danelius (1824-1910) hus, som angränsade 
till skolan. För att underlätta kommunikationen öppnades en särskild 
dörr mot skolgården på den byggnad där de nya lokalerna inrymdes. 
Ett av dessa rum inreddes till kemisal och man slapp de mödosamma 
flyttningarna av instrument. Detta år fick läroverket dessutom ta emot 
ett antal extra elever från Karlstad vars läroverk skattat åt förgängelsen 
i en omfattande stadsbrand. 

Vad Hultström dock fortfarande saknade var en särskild lokal för 
teckning samt rum för de naturhistoriska samlingarna. För de senare 
skissade han på inredning av rum på skolans vind, en plan som dock 
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inte sattes i verket. Däremot kunde han konstatera att biblioteket nu 
växt till närmare två tusen volymer samt att man fått ekonomi att köpa 
in ett 60-tal gevär från Husqvarna vapenfabrik för elevernas exercis- 
och skjutövningar. 

Följande vår kom så det slutgiltiga beslutet om att Vänersborgs lä-
roverk skulle få en latinlinje och därmed bli ett fullständigt elementar-
läroverk. Den nya ordningen skulle komma att inträda från och med 
läsåret 1862-1863. Inför denna nyordning pekade Hultström på att 
man inte längre kunde klara den undervisning som förväntas av ett 
modernt läroverk i de bristfälliga och provisoriska lokaler som stod till 
buds. Han gjorde gällande att man helt enkelt behöver bygga ett nytt 
läroverk. Dock var han noga med att betona att kostnaden inte skulle 
belasta Vänersborgs stad som redan hade allt för betungande utgifter 
för stadskassan. För staden skulle det räcka med att bekosta folkskolan. 
Ett läroverk hade ett mycket stort geografiskt upptagningsområde var-
för finansen i stället borde vara att söka från statligt håll. Nöjd kunde 
Hultström notera att det nu rests en motion om uppförande av ett nytt 
läroverk och att Kungl. Överintendentämbetet redan räknat på en bud-
get och tagit fram preliminära ritningar. 

Lokalproblemen till trots lyckades skolan direkt, från höstterminens 
start 1862 öppna det fullständiga läroverket, utan det omställningsår 
som Hultström menade flera andra skolor i landet behövt. Även om den 
pedagogiska och organisatoriska delen i övergången flöt väl drabbades 
skolan denna höst av en motgång man inte kunde styra över. Strax efter 
det att eleverna samlats för höstterminsstarten bröt en mycket smitto-
sam ögonsjukdom ut, eventuellt någon form av bindhinnekatarr, bland 
eleverna. Inom kort tid hade ett 50-tal elever insjuknat och kunde på 
grund av sjukdomen inte läsa. De flesta var dock återställda inom ett 
par veckor men för nio elever var åkomman så allvarlig att man fick 
ställa in läsningen för hela hösten. Sjukdomen skulle återkomma ett 
par år senare men då i betydligt lindrigare omfattning. 

I oktober 1863 inträffade, vad Hultström valde att kalla, ”den märk-
ligaste tilldragelse under året” då läroverket ”haft den lyckan” att under 
tre dagar ha besökts av t.f. chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartemen-
tets avdelning för undervisningsärenden – herr expeditionssekreteraren 
och riddaren Adolf Leonard Nordvall (1824-1892). Nu hade Hultström 
möjlighet att direkt till departementet få framföra behoven av såväl en 
ny skolbyggnad som fler lärartjänster. Förverkligandet av tanken om 
ny skola skulle dock dröja ännu några år och som en ytterligare åtgärd 
för att lösa lokalproblemen hyrde stadsfullmäktige en ny bostad för 
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rektor i en lägenhet på ny adress. Med detta kunde rektorsbostaden 
tömmas och användas för undervisning. 

Hösten 1865 togs ett betydelsefullt steg mot en nybyggnad. Det 
var med tillfredsställelse som Hultström kunde konstatera att man 
från staten avsatt 100 000 riksdaler för ett läroverksbygge. Av detta 
utgjorde 60 000 anslag och resterande belopp ett amorteringslån. 
Från 1863 utgick också en del av elevernas terminsavgift till en sär-
skild byggnadsfond. 

Höstterminen 1866 började med en katastrof för Vänersborg. I bör-
jan av augusti, strax före terminsstarten, bröt en koleraepidemi ut. De 
flesta bedömde att man inom kort skulle få epidemin under kontroll 
varför rektor Hultström beslutade att skolarbetet skulle ta sin början 
enligt schema. Inom kort visade det sig dock att sjukdomen spred sig 
utom all kontroll och skolstarten fick uppskjutas ända fram till den 8 
oktober då stadsläkaren bedömde att epidemin var över. Totalt hade 
då 576 personer insjuknat och 156 avlidit i själva staden. Räknar man 
området som i dag utgörs av Vänersborgs kommun uppgick dödssiff-
ran till 235 personer eller 3 % av befolkningen. På grund av den sena 
terminsstarten var nära nog en hel termin förlorad och elever från av-
lägsnare bygder infann sig inte förrän vårterminsstarten i januari då 
några svåra snöyror innebar ytterligare förseningar. 

Budgetarbetet med den nya läroverksbyggnaden gick vidare och till 
rektor Hultströms stora irritation vägrade landstinget att ge något som 
helst bidrag, detta trots att man var det enda läroverket i länet. Arkitek-
ten Per Ulric Stenhammar (1829-1875) fick därför anpassa ritningarna 
till en byggnad med bara de absolut nödvändigaste utrymmena. En 
konsekvens av detta var att man fick planera för att också behålla den 
gamla byggnaden för att där inrymma lokaler för läroverksmuseum, 
bibliotek, ritsal, två klassrum och vaktmästarbostad. 

Hultströms sista år vid läroverket 1867-1868 innebar såväl med- 
som motgångar. Även om man detta år undgick någon allmän farsot 
i Vänersborg drabbades läroverket av sjukdom. En elev, Hildebrand 
Laurell (f. 1849), avled under höstterminen av nervfeber (tyfoidfeber) 
medan flera andra drabbades av vattenkoppor, scharlakansfeber och 
olika bröstinfektioner. Därtill hade också fem av lärarna varit sjuka 
så Hultström hade som vikarier tvingats ta in telegrafassistent Edvin 
Göransson (1829-1880) samt två studenter som bodde på orten. Själv 
kände Hultström också att hans krafter var på väg att brytas av sjukdom 
och han anhöll därför om pension från utgången av höstterminen 1868.
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Till hans stora glädje hade nu, efter många år av påstötningar, det 
nya läroverksbygget igångsatts på en öppen tomt omedelbart söder om 
den gamla läroverksbyggnaden, en tomt som tidigare tjänat som torg 
för kreatursmarknader känd under namnet Kotorget. Ritningarna var, 
som nämnts, framtagna av Per Ulric Stenhammar och som byggmäs-
tare hade man anlitat Joachim Dähn (Daehn) (1824-1894) från Gö-
teborg vilken försäkrat att skolan skulle stå klar för att tas i bruk vid 
höstterminsstarten 1869. 

Så nådde då till slut Carl Samuel Hultström sin pensionsdag – den 
14 december 1868. Redan på morgonen hade en grupp elever samlats 
vid hans hem för att framföra en sång. När Hultström senare på mor-
gonen för sista gången trädde in i läroverkets samlingssal möttes han 
av skolans elever vilka dekorerat katedern med blomstergirlander och 
gjort en särskild ljussättning där rektors namnchiffer i transparent ge-

”Framtidsbild Nya skolhuset” kallar läroverkets teckningslärare Fredrik August Zet-
tergren (1818-1889) denna teckning som han daterat 16 augusti 1867. Vad han här 
tecknat är hur det nya läroverket var tänkt att se ut efter de ritningar som då framta-
gits. Grunden lades i november 1867 och när skolan stod klar två år senare var den i 
stort sett helt i enlighet med denna bild. (Vänersborgs museums samlingar)
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nomlystes. I fönstren hade man satt upp olika utklippta emblem så att 
man även från gatan skulle se att det var en högtidsdag på läroverket. 

När Hultström förrättat bönen och var redo att resa sig samlades ett 
antal av eleverna kring katedern och framförde en hyllningssång som 
författats av eleven Johan Alfred Enander (1842-1910);

Tag vår sång, du kärleksrike,
Du dygdens vårdare och vän!
Ej finns för oss nu mer din like,
En sådan kärlek, var finns den?

Ack! Var finns den som aldrig sparar
Sitt trogna nit, sin kraft för oss,
Som verkar medan dagen varar
Tills kvällen tänt sitt stjärnebloss?

Vi älska dig. Vår kärlek brinner,
En offerflamma ren och varm;
Av kärlek tänd du henne finner, 
Uti var ynglings friska barm.

Och då till avsked du oss bjuder,
Den hand som här vår ungdom lett,
En suck, en sång av saknad ljuder
Från alla dem du kärlek gett.

Du för det goda, evigt sanna,
Ditt liv har offrat, säll du är.
Ditt minne lever, kring din panna
Ej vissnar lagern som du bär.

Han vissnar ej ty kärlek visar
En frisk var morgon i ditt hår,
Han blommar skön då minnet firar,
Din saknad varje dag och år.

När sången tonat ut framträdde en av eleverna, Olof Persson (1846-
1911) från Åmål, och överlämnade ett fotoalbum innehållande por-
trättfotografier på merparten av skolans lärjungar. Efter ett kort tal av 
Persson stämde kören upp med hyllningssångens sista vers;
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Ack glöm oss ej. Vi glömma icke
Den gode läraren, som var vår.
Med tacksam själ vi städse blicke,
På flydda sköna lärdomsår. 

Efter uppvaktningen höll den märkbart rörde Carl Samuel Hultström 
ett kortare tacktal till lärare och elever. Hans avskedstal finns inte be-
varat men i hans sista tryckta årsredogörelse för läroverket skriver han 
att han tänkt göra en längre redogörelse för det han uppfattat och utövat 
under sitt ”kall” men hade på grund av hög arbetsbelastning inte hunnit 
nedteckna dessa tankar. I stället valde han att sluta med orden;

”Emellertid kan jag ej undlåta att begagna detta tillfälle, för att säga 
ett hjärtligt farväl till den ungdom, som jag alltid så högt älskat och 
uttrycka de varmaste välönskningar för det läroverk, där jag, efter för-
måga, nedlagt den största och bästa delen av mitt livs verksamhet.”

Bland elever, lärare och föräldrar hade det gjorts en insamling vilken 
inbringade 1 695 riksdaler, en summa som överlämnades till Hultström 
som grundplåt till en stipendiefond i hans namn. Han fick själv sätta 
upp statuterna och valde då att skapa en fond där mindre bemedlade 
elever kunde söka ekonomiskt bidrag upp till fyra år för att kunna ge-
nomföra sina studier. För att få söka ur fonden krävdes uppvisade goda 
studieresultat men i första hand ett mycket gott uppförande.

Det nya läroverket kom att invigas den 19 oktober 1869 inför en stor 
mängd inbjudna gäster och tillströmmande allmänhet. Hultström hade 
då lämnat såväl sin tjänst som staden några månader tidigare men han 
var ändå att se som drivkraften till att tanken om den nya skolbyggna-
den hade kunnat förverkligas. 

Pedagogen Hultström 
Carl Samuel Hultström visade inte endast intresse och förmåga för 

att driva skolans organisation framåt i en ny tid, han var dessutom en 
engagerad pedagog som lotsade generationer av elever genom läro-
verksåren. Hans tankar inom pedagogiken vädrade han bland annat i 
de tryckta årsredogörelser som presenterades vid varje läsårsslut. Inför 
invigningen av den nya apologistskolan i juni 1844 hade han författat 
en kortare artikel kring vikten av bildning, en artikel som bifogades 
inbjudan. Här menade Hultström att människan hade såväl en rättig-
het som skyldighet att bilda sig och att alla hade anlag för detta efter-
som Skaparen i människan nedlagt talanger för att inhämta kunskap. 
Han vände sig mot Rousseaus och andras tankar om att det var hos 
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naturmänniskan som man skulle kunna finna människans högsta och 
ädlaste stadium. För Hultström symboliserade naturmänniskan någon 
som endast handlade efter instinkt medan den bildade människan bär 
en kunskap som vilar på ”reflektion, en sann och verklig upplysning.” 
Det var här viktigt att inte visa något förakt för det som av många kall-
lades ”halvbildning” då Hultström menade att halvbildningen inte är 
annat än ett nödvändigt steg på vägen mot den rätta bildningen. Vägen 
till bildningen måste enligt Hultström bygga på en religiös och kristen 
anda och grundsyn. Därför ålåg det särskilt landets prästerskap att tillse 
att eleverna redan under folkskoleåren fick i sig ingjutet en ”religiös 
anda”. Vad rektor Hultström dock såg som ett problem i relationen 
mellan läroverk och prästerskapet var att tidigare hade utbildningarna 
där främst syftat till framtida anställning inom prästyrket eller tjänste-
mannabanan. Detta menade han närmast skapat ett förakt för ”samhäl-
lets närande yrken” inom den bildade världen. Här såg då Hultström 
att apologistskolorna hade en viktig roll att fylla för att kunna öppna 
vägen för framtida handelsmän, företagsledare och andra karriärer. 

Att relationen mellan hem och skola fungerade var något som rektor 
Hultström betonade vikten av. För att skolan inte endast skulle vara 
en undervisningsanstalt utan också erbjuda uppfostran var det tvunget 
att den senare gick hand i hand med den uppfostran hemmet gav. Han 
pekade på det förhållandet att elevernas fostran ju alltid grundläggs hos 
föräldrarna men även efter det att man som internatelev börjat läro-
verksstudier vistades man i hemmet omkring tre månader per år. Där-
för måste man i hemmen vara eniga med skolan att man där, förutom 
religiös fostran, i barnen ingjuta de två ”kardinalsdygderna” – lydnad 
och sanning. Här var sanningen särskilt viktig. Hultström hade för-
ståelse för att alla några gånger i livet begår misstag – men då är det 
viktigt att man kan erkänna felen för att förbättra sig och vinna förlå-
telse. Till delar såg han hur den nya tidens uppfostran hade mycket att 
önska: ”från den forna ytterligheten av stränghet har man övergått till 
en annan, ännu mera fördärvlig, av slapphet och eftergivenhet, utan 
att överväga, huru mycket ont härigenom åstadkommes.” Rektor Hult-
ström tyckte sig se en förändring i samhället där föräldrarna skapade 
en egoism och fåfänga hos barnen där de kunde överösa dem med ma-
teriellt välstånd och lyx när de istället borde lära dem ”försakelse”. 
Här såg Hultström en konflikt då man vid skolan tillrättavisade elevers 
ouppfostrade beteenden vilka ibland visade sig vara beteenden som 
godkändes i elevens hem. Detta ledde då till onödiga konflikter mellan 
lärarkår och eleverna i fråga. I dessa diskussioner hade Hultström ofta 
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märkt att föräldrarna försvarade sig med ”tidsandan” istället för att se 
sin egen skuld som ”slappa” i sin uppfostran. 

Hultström menade att om uppförandet felade hjälpte det inte hur 
goda teoretiska kunskaper man än hade; ”Den som gör framsteg i ve-
tenskaper, men brister i goda seder, förlorar mera än han vinner.” Sko-
lans direkta medel för uppfostran var genom ämnena historia och kris-
tendom samt genom lärarnas uppförande. En mer indirekt fostran gavs 
genom att undervisningens upplägg skulle karaktäriseras av ”stadga 
och fasthet”. Sedan skulle man heller inte underskatta elevernas påver-
kan på varandra i det dagliga umgänget. Även om en elev uppfört sig 
mycket väl och visat stor studieflit så menade Hultström att man som 
lärare måste vara måttlig i sitt beröm. Annars kan fliten hos eleven mer 
övergå till en strävan efter beröm och leda till högmod, fåfänga och 
egoism, egenskaper Hultström benämnde ”moraliska lyten”. När det 
gällde relationen mellan hem och skola såg Hultström de terminsvisa 
examensbetygen som den viktigaste kontaktlänken. Betygen var inte 
något som föräldrarna bara förstrött skulle titta på utan de skulle stu-
deras noggrant och jämföras med tidigare betyg för att ge en bild av 
elevens utveckling. 

Även när det gällde schemaläggningen hade rektor Hultström en 
klar uppfattning. Under hans sjukfrånvaro höstterminen 1860 hade 
man, som nämnts, flyttat all undervisning till förmiddagar och kring 
lunchtid med bara kortare rast. Hultström hade alltid förespråkat den 
gamla modellen med ett för- och ett eftermiddagspass. Han såg sche-
mat kopplat till läxläsningen. Om man hade ett längre uppehåll mitt 
på dagen kunde eleverna då vänta med att göra läxorna till eftermid-
dagens lektioner och göra detta på håltimmarna mitt på dagen. Han 
hade nämligen märkt hur elever som inte hade stöd med läxläsningen 
hemma sköt upp läsningen till allt för sent om kvällarna vilket innebar 
nattläsning, något som i flera fall lett till elevernas ”överansträngning”. 
De som menade att eleverna skulle vara för trötta och slöa på eftermid-
dagen, efter lunchmåltiden, ansåg Hultström hade fel då han menade 
att unga personer hade en så snabb matsmältning att det inte borde på-
verka inlärningen. Sedan kunde han inte låta bli att ge lärarna en pik att 
de nu inte borde klaga för egen del då deras löner nyligen höjts kraftigt 
och det inte längre var som förr ”då i följd av den ringa avlöningen, 
näringsbekymmer förenade sig att göra skollärarekallet mera tungt och 
tryckande.”

Den nämnda läxfrågan var något Hultström förde på tal ett flertal 
gånger då man noterat hur flera elever blivit ”överansträngda”, en be-
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skrivning som nästan påminner om senare tiders utmattningssyndrom. 
Han införde en gemensam lista där lärarna fick skriva upp de läxor de 
gav för att man skulle få en totalbild av situationen och inte överbelasta 
eleverna. Därtill uppmanade han lärarna att noga förbereda läxan så att 
eleven visste vad som förväntades av hemarbetet. 

En annan fråga Hultström engagerade sig i var behovet av likriktning 
mellan svenska läroverk. Som situationen var vid början av 1860-ta-
let menade han att det rådde allt för stora olikheter vilket kunde vålla 
problem för eleverna då de kom till universiteten eller om de under stu-
dietiden skulle byta läroverk. Därför såg han att det var av stor vikt att 
Ecklesiastikdepartementets inspektorer kunde fortsätta sina rundresor 
till landets läroverk och inspektera såväl undervisning som läroböcker. 
Inte minst var det problem med att man brukade så olika böcker vid 
läroverken. Även om en god lärare var viktigare än den bästa bok och 
att en lärare säkert undervisade bättre från en bok han själv gillade el-
ler hade skrivit var det viktigt för elevernas skull att man läste samma 
litteratur över hela landet. Rektor Hultström förespråkade en nationell 
kommitté till vilken man kunde lämna in förslag på läroböcker. Det 
skulle sedan vara kommitténs uppdrag att besluta om läroböckerna för 
respektive ämne. Detta förfarande trodde han också skulle sänka kost-
naderna för böckerna då man kunde förhandla med förlag och tryck-
erier om större nationella upplagor. 

I samband med övergången till ett fullständigt läroverk uttryckte 
Hultström stora bekymmer över lärarkårens kapacitet. Det rådde brist 
på utbildade lärare och det var stor omsättning på tjänsterna. Även om 
Hultström insåg att det var bra med viss omsättning i personalgruppen 
behövdes där också ett mått av stabilitet.  Resultatet av lärarbristen 
blev att allt för många oerfarna lärare anställdes. Hultström ansåg att 
ingen skulle kunna få en lärarbefattning innan man under minst ett år 
praktiserat och gått bredvid andra lärare eller rektor. 

I början av 1860-talet ändrade man studentexamen till en uppdel-
ning av skriftliga och muntliga prov där de skriftliga kunde påbörjas 
redan i april. Den nya ordningen lovordades av Hultström som menade 
att man inte kunde bedöma en elevs kunskap och mognad vid endast 
en förhörsdag. Det kunde innebära att dugliga elever kuggades blott 
för att de inte varit i bästa form den aktuella dagen. Det hade dessutom 
också inneburit att elever som inte gått klart läroverket kunde välja 
att gå upp i studentexamen och lyckas klara denna. När dessa elever 
senare kom till universitetet visade det sig ofta att de inte var uppgiften 
mogen. 
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År 1914 gjorde rektor Hultströms tidigare elever, sparbankskamreren Hjalmar Lindedal 
(1848-1928) och kronofogden Tullius Forsell (1840-1916), en insamling bland gamla 
elever för att bekosta ett porträtt av deras käre rektor. Den 9 juni 1914 kunde detta por-
trätt i olja av Carl Samuel Hultström överlämnas till läroverket vid en högtidlig festsam-
mankomst. Porträttet målades av Victor Lagerström (1864-1948) under överinseende av 
den tidigare Hultströmeleven, hovintendent Algernon Börtzell (1840-1918). Givmildheten 
hade varit så stor att insamlingen gav ett överskott som kom att sättas in i den Hultström-
ska stipendiefonden. Lindedal skrev senare om sin rektor; ”För lärjungarne var han en 
varmt förstående vän, till vilken de även efter sitt utträde i livet kunde med fullt förtroende 
vända sig för erhållande av goda råd”. (Foto: Anna Panser)
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Rektor Hultström tycks ha varit mycket omtyckt och uppskattad av 
läroverkets elever, en uppriktig uppskattning som inte minst kom till 
uttryck vid hans pensionering. Som alla lärare hade Hultström öknamn 
och han nämndes omväxlande Ulven eller Gubben Lukas. Han lade 
vinn om att ta ett närmast faderligt ansvar för sina elever, något som de 
också kände. En av hans elever, Johannes Lindholm, karaktäriserade 
honom som ”reslig, blid och tillmötesgående, såsom en rektor skall 
vara” och han talade med en röst som ”hade föga av klang men så 
mycket mera av bestämdhet och allvar”. Eleven Hjalmar Uggla ville 
göra gällande att Hultström ”var mer omtyckt av pojkarna än av lä-
rarna”. 

Utmärkande för Hultström var att han lade väl så stor möda på att 
fostra eleverna i moraliskt och disciplinärt hänseende som att ge dem 
teoretiska ämneskunskaper. Han insåg att kunskap utan ett gott uppfö-
rande knappast skulle hjälpa de unga studenterna ut i livet. Det berät-
tas hur eleverna om kvällarna ofta fick hembesök av sin rektor då han 
skulle övervaka deras läxläsning och leverne i största allmänhet. Hans 
steg i trappan var omisskännliga då han bar ett par kippande lite för 
stora lädergaloscher. Så fort man hörde rektor komma kastades läx-
böckerna upp på bordet och hade man spelat kort och rökt gällde det 
att kvickt som ögat få undan korten medan man utan större framgång 
skyllde röklukten på någon vuxen som nyss lämnat rummet. Besöken 
hade också ett annat syfte då han månade om att elevernas bostads-
förhållanden skulle vara ordnade och hygieniska. På gatan hände det 
inte sällan att Hultström fick avstyra slagsmål mellan läroverksgos-
sarna och hantverkarnas unga lärlingar – två grupper som sällan drog 
jämnt. Men Hultströms respekt bland såväl elever som hantverkargos-
sar gjorde att bråken alltid upphörde så fort han visade sig. Gick det så 
långt att han såg sig tvingad till kroppsbestraffning tog han fram den så 
kallade ”daggen”, ett kortare tjockt rep eller läderstycke som användes 
som en sorts piska. 

Vid läxförhören hade Hultström en särskild och mycket förutsägbar 
metod då han alltid följde läxtexten och gav eleverna var sin fråga efter 
den bänkordning där de satt. Detta innebar att vissa elever valde att 
bara läsa den del av texten där de förväntades få frågan – ett förfarande 
som straffade sig den dag Hultström valde att börja förhöret i bakvänd 
ordning. 

För det allra mesta berömde Hultström läroverkets elever som ge-
nomgående mycket ordningsamma och disciplinerade. Visserligen 
fanns enstaka undantag och Hultström menade att de svårare fallen 
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egentligen borde varit grund för relegering. Dock ville han aldrig re-
legera en elev då detta i så fall skulle märkt eleven för livet och grusat 
alla framtidsutsikter. I dessa fall hade han istället fått föräldrarna att på 
egen begäran ta eleven ur skolan. På så sätt kunde den ostyrige gossen 
pröva in till annat läroverk utan en befläckad bakgrund. 

Ett i pressen uppmärksammat upptåg skedde 30 januari 1867 då ett 
antal elever ordnat slädar för att bege sig ut på ett slädparti till Almås 
gästgivargård, några kilometer väster om staden. Varannan gosse var 
dessutom utklädd till dam och i slädarna låg välfyllda punschflaskor. 
Uppträdandet noterades av tidningen som skrev en syrlig artikel. Lä-
roverksgossarna förstod att nu väntade förhör hos Hultström och de 
förberedde sig genom att de mest välartade gossarna i de näst hög-
sta klasserna tog på sig skulden för att ha skaffat punschen. På så sätt 
skulle eleverna i studentklassen klara sig och man hoppades att de mest 
välartade skulle straffas lindrigare. Så blev det också och några dagar 
senare lät Hultström publicera en skrivelse i tidningen för att lugna för-
äldrarna samt försvara läroverkets heder och försäkrade att allt ”såsom 
ett oskyldigt nöje ägt rum”.

Museigrundaren 
Som tidigare nämnts kontaktade rektor Hultström 1859 Kungl. Ve-

tenskapsakademien för att anhålla om naturaliesamlingar för det då 
nyskapade läroverkets samlingar. Det var ett vanligt förfarande att lä-
roverk på detta vis kunde stödjas med naturalier ur akademiens sam-
lingar på Naturhistoriska Riksmuseet. Generositeten grundade sig i en 
nationell strävan att stärka den naturvetenskapliga kompetensen hos 
landets studenter, en kompetens man ansåg vara allt för låg. 

Med hjälp av Riksmuseets intendent, zoologen Carl Jacob Sunde-
vall (1801-1875) kom Hultströms begäran att hörsammas och under 
sommaren 1860 kom den första leveransen, en mineralsamling med 
170 prover, eller stuffer, av bergart och mineraler. I november samma 
år kom lejonparten av samlingarna. Det var en stor glädje för rektor 
Hultström då han vid kanalbåten från Stockholm som anlöpte kaj i 
Vänersborg kunde kvittera ut en försändelse innehållande inte mindre 
än 30 fåglar, 20 fiskar och 6 däggdjur. 

Just återkommen från sin långa sjukskrivning satte Hultström in 
en annons i lokaltidningen där han inte bara anmälde den storartade 
gåvan utan meddelade att man med dessa samlingar nu lagt grunden 
till ett naturvetenskapligt museum. Hultström såg nämligen inte att 
samlingarna enbart skulle vara något som användes i undervisningen 
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av eleverna utan även komma allmänheten till del i ett museum. Han 
manade nu alla som ville stödja tanken om ett museum i Vänersborg 
att öka samlingarna med ytterligare gåvor och gärna då även föremål i 
”antikvarisk väg, av t.ex. mynt, medaljer, pergamentsbrev eller gamla 
urkunder, vapen och rustningar m.m.”.

Rektorns begäran hörsammades och från våren 1861 noteras en stän-
dig ström av gåvor till samlingarna. Gåvorna annonserades löpande i 
lokaltidningen och i läroverkets årliga verksamhetsberättelser. Efter 
fem år kunde man, utöver Kungl. Vetenskapsakademiens gåva, notera 
att samlingarna innehöll, 65 fåglar, 9 amfibier, 3 fiskar, 164 insekter, 
30 kranier och skelett, 19 embryon, 11 koraller, 23 snäckor, 1 200 mynt 
och medaljer, 10 stenåldersredskap, 1 runstav, 1 romersk oljelampa 
samt 1 ”indiansk fågelpil”. Bland gåvolämnarna fann man såväl lärare 
som elever, tidigare elever, föräldrar och en intresserad allmänhet. 

Ett problem Hultström lyft många gånger, lokalfrågan, blev än mer 
akut i takt med samlingarnas tillväxt. I det trånga skolhuset fanns inget 
utrymme för att ordna samlingarna till utställning och öppna muse-
um. Föremålen fick stuvas in på olika ställen i lokalerna, bland annat 
i biblioteket. Delar tvingades Hultström till och med inhysa i sin egen 
lägenhet. Han tog fram förslag på att inreda rum för museum på läro-
verkets vind men fann inget gehör för detta. 

Ett par av alla de elever som läst för rektor Hultström var den seder-
mera kände afrikanske upptäcktsresanden och zoologen Charles John 
Andersson (1827-1867) och dennes senare följeslagare, handelsman-
nen och zoologen, Axel W Eriksson (1846-1901). Med den kunskap 
Eriksson, med Anderssons hjälp, byggt om södra Afrikas fågelvärld 
började han skapa en samling av fåglar och ägg under sina resor i syd-
västra Afrika, huvudsakligen Namibia. Redan i april 1868 skrev han i 
ett brev hem till föräldrarna; ”Jag har gjort en liten insamling av fåg-
lar, som jag skall hemsända till Vänersborgs museum”. Detta är första 
gången benämningen ”Vänersborgs museum” finns belagd och vad Er-
iksson här menar är just det museum Hultström planerade då Eriksson 
studerade vid läroverket några år tidigare. 

Det var dock först efter öppnandet av det nya läroverket 1869 som 
planerna på ett museum kunde förverkligas och det blev då Hultströms 
efterträdare, rektor Gustaf Bergman (1826-1905), som under skolloven 
kunde ägna tid åt att ordna samlingarna och skaffa montrar för att in-
reda ett museum i den gamla läroverksbyggnaden där man då frigjort 
utrymme. Den 10 november 1872 var den dag det nya museet kunde 
slå upp sina portar för allmänheten, ett museum som hölls öppet en 
timma varje söndag. 
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Förtjänsten av att det år 1885 kunde uppföras en särskild musei-
byggnad, Vänersborgs museum, skall helt tillskrivas handelsmannen 
och filantropen Adolf Andersohn (1820-1887) och den drivkraft den 
omfattande fågelsamling Axel W Eriksson slutligen skänkte till staden 
och läroverket 1883 innebar för museiprojektets genomförande. Själva 
museitanken och samlingarnas grund lades dock av rektor Hultström 
redan 1860.

Pensionsåren på Bocksjö och Kärr
Vid terminsavslutningen i december 1868 avgick rektor Hultström 

med pension efter att ha lett arbetet vid skolan i drygt 28 år. Redan i 
januari året därpå lämnade han, med sina tre söner, Vänersborg och 
flyttade till gården Bocksjö i Undenäs socken, Västergötland, vilken 
han köpt 1867. 

Hultström kom att sälja Bocksjö redan 1873 till kamreren Per Oli-
ver Friberg från Valdemarsvik för att flytta till gården Kärr i Öglunda 
socken, också det i Västergötland. Kärr hade Hultström ägt redan un-
der rektorstiden i Vänersborg, sedan 1850-talet, men gården hade då 
brukats av arrendatorer. Det var på Kärr Hultström skulle framleva sina 
sista pensionsår och han gjorde sig här känd för sin stora gästfrihet. En 
märkesdag under dessa år inträffade den 31 maj 1880 då Hultström 
i Uppsala promoverades till jubeldoktor då det gått 50 år sedan han 
erhöll doktorstiteln. Ett särskilt lyckönskningstelegram avsändes från 
Vänersborgs läroverk och de lärare som då ännu var kvar från hans 
tid. Övriga hedersbemärkelser hade Hultström fått redan 1860 då han 
utnämndes till riddare av Vasaorden och fyra år senare då han erhöll 
riddargraden av Nordstjärneorden. När det gällde klädstil hade Hult-
ström aldrig varit någon snobb och det berättas från hans äldre år att 
han ibland under promenader i trakterna kring Kärr kunde gå klädd så 
att nära nog hästar skrämdes i sken. 

Vad gäller Hultströms familj blev äldste sonen Carl lantbrukare och 
ägare till gården Stora Stolan i Berg socken i Västergötland. Mellanso-
nen Walther kom att bli kronofogde över Östernärke fögderi innan han 
avled 53 år gammal 1901. Olyckligare gick det för yngsta sonen Axel 
vilken omkring 1882 var inblandad i en förskingringshärva och mycket 
tyder på att hans far på något sätt fick gå in och backa upp med eko-
nomiska medel. En påbörjad karriär inom Telegrafstyrelsen avslutades 
med en tjänst som förrådsförvaltare.

Intressen som Hultström odlade på ålderns höst var samlande. Hans 
hem hade ett synnerligen rikt lösöre med bland annat antikviteter och 
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böcker. En av hans samlingar var den med rökpipor, totalt 26 stycken 
varav 12 sjöskumspipor. Framförallt var det dock hans samlarvurm för 
klockor som dominerade.  I hemmet fanns totalt 23 ur av olika slag, allt 
från fickur samt vägg- och bordspendyler till gökur och väckarklockor.

Det finns inga belägg för att Hultström skulle träffat någon ny kvin-
na efter hustruns död, de många änkemannaåren till trots. Omkring 
1876 nämner dock hans gode vän Johan Cederblom att en prästänka 
skulle ha visat intresse för Hultström. Om det finns fakta bakom upp-
gifterna torde förbindelsen dock inte varit av någon långvarigare eller 
allvarligare karaktär. 

Under många år drogs Hultström med ohälsa, något som särskilt 
plågade honom på ålderdomen. I korrespondensen med Johan Ceder-
blom klagade han på 1870-80-talen över svåra förkylningar och myck-
et plågsamma giktkrämpor. Gikten gjorde att han periodvis hade svårt 
att röra sig och när den ansatte högerhanden kunde han knappast skri-
va. För att lindra plågorna kurerade han sig om somrarna med brunns-
drickning på den närbelägna kurorten Himmelskällan i Varnhem.  Hös-
ten 1875 hade han också varit i Stockholm för en operation. Hultström 
avled ”efter lång tids lidande” hemma på Kärr den 12 mars 1891, i sitt 
85:e levnadsår - dagen innan det Vänersborgs museum han en gång va-
rit med om att lägga grunden till öppnade i sin helhet för allmänheten. 
Några dagar senare begravdes han vid sin hustrus och svärföräldrars 
sida på Sparlösa kyrkogård i den Liedbergska familjegraven. 

Hultström hade under sitt långa liv lyckats skapa sig en god eko-
nomisk ställning och dödsboets behållning uppgick till drygt 53 000 
kronor. Översätter man summan till dagens penningvärde vad gäller 
varor och tjänster motsvarar detta cirka tre miljoner men ser man till 
arbetsinkomst motsvarar summan omkring 41 miljoner. Han tycks ha 
bedrivit en förhållandevis omfattande låneverksamhet och en stor del 
av penningtillgångarna var i form av lån till ett antal olika privatperso-
ner, däribland till två före detta lärarkollegor från Vänersborg, Albert 
Stiberg (1825-1905) och Sven Tengblad (1833-1895). I det testamente 
Hultström efterlämnade donerades 2 000 kronor till Vänersborgs läro-
verk för att skapa en stipendiefond för behövande elever. Till skolorna 
i Skara och Mariestad lämnades 1 000 kronor vardera. 

Carl Samuel Hultström verkade som rektor under den mest fram-
gångsrika ekonomiska perioden i Vänersborgs historia, 1840-60-talen. 
Han såg det nya Vänersborg resa sig ur askan efter 1834 års stadsbrand 
och hur staden byggdes upp genom de stora inkomster som sjöfart, 
skeppsbyggeri och havreexport genererade. Han såg också hur ämbets-
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Carl Samuel Hultströms och hustrun Matilda Sofia Liedbergs gravvård på Sparlösa 
kyrkogård. Gravvården står inom den Liedbergska familjegraven. 
(Foto: Marianne Brattberg) 
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mannastaden Vänersborg stärktes med växande länsstyrelse, landsting, 
länssjukhus och regemente. Utöver detta var han själv drivkraften bak-
om att Vänersborg från denna tid också kunde benämnas med epitetet 
lärdomsstad då man som enda stad i Älvsborgs län kunde ståta med 
ett läroverk. Detta gjorde att ett stort antal elever drogs till staden och 
levde här under flera år i internat innan de gav sig ut i livet på de mest 
skiftande öden. Ser man till de pedagogiska frågor Hultström brottades 
med känns de flesta synnerligen aktuella än i dag; behörighetskrav på 
lärare, relationerna mellan hem och skola, föräldraansvar, disciplinfrå-
gor, arbetsbelastning för såväl lärare som elever, läxfrågorna, bristfäl-
liga lokaler, läroböckernas innehåll med mera. 

Med sitt eget liv famnade Carl Samuel Hultström större delen av 
1800-talet. Som barn hade han suttit och lyssnat till mormoderns be-
rättelser, hon som var född 1746 – årsbarn med Gustav III. I Uppsala 
hade han studerat för den gamle linnélärjungen Carl Peter Thunberg. 
Flera av de elever Hultström undervisade vid läroverket kom sedan att 
verka ett gott stycke in under 1900-talet på betydande befattningar som 
också påverkade dagens samhälle. På detta sätt var Carl Samuel Hult-
ström en vetenskaps- och lärdomshistorisk länk från 1700-talets till 
det moderna 1900-talets Sverige – en pedagogisk förgrundsgestalt vars 
gärning man kanske ändå bäst sammanfattar med Esaias Tegnérs ord:

Hur han ur sitt hjärta lärde
Skönare än ur sin bok
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Arkiv 
Kyrkoböcker för:
Björkö socken
Leksbergs socken
Mariestads stadsförsamling
Sandsjö socken
Slädene socken
Sparlösa socken
Stockaryds socken
Undenäs socken
Vänersborgs stadsförsamling
Öjareds socken

Mariestads högre allmänna läroverk: Elevmatriklar – inskrivna elever 
1680-1826

Bouppteckningar Valle härad 1891: Bouppteckning för Carl Samuel 
Hultström 

Vänersborgs museums bildarkiv och föremålssamlingar

Vänersborgs Söners Gilles bildarkiv

Peter Johansson. Född i Vänersborg 1963. 
Chef för Kulturlagret och Vänersborgs museum. 
1:e ålderman i Vänersborgs Söners Gille.



63

Alpina skidbacken på Hunneberg
Av 

Joakim Bernling

Något om utförsåkningens och skidliftarnas historia i Sverige
I slutet av 1800-talet var det ingen svensk som ägnade sig åt alpin ut-
försåkning. Knappt 100 år senare ägnade sig var fjärde svensk åt detta 
nöje någon gång under vinterhalvåret. 

År 1892 var det en grupp militärer som grundade Skidfrämjandet, 
numera Friluftsfrämjandet, under namnet ”Riksföreningen för skidlöp-
ningens främjande i Sverige”.

Skidfrämjandet anordnade en kurs i utförsåkning i Storlien 1924 
vilken leddes av en av landets första utförsåkningsspionjärer, Gunnar 
Dyhlén.

Österrikaren Georg Bilgeri, en av kontinentens banbrytare inom ut-
försåkning, inbjöds vid årsskiftet 1926-27 till Friluftsfrämjandets skid-
kurser i Sollefteå där han demonstrerade och föreläste.

Den första slalomtävlingen i Sverige hölls i Riksgränsen 1 april 
1929 och där avhölls också Sveriges första internationella störtlopps- 
och slalomtävlingar den 21 maj 1934 . 

De som först gjorde alpin utförsåkning  populär i Sverige först var 
Olle Rimfors och Sigge Bergman. De båda  inbjöds 1934  till Alperna 
för att gå i österrikarens Hannes Schneiders berömda skidskola och 
tävla i alpina VM. Efter denna resa författade de båda svenskarna re-
seskildringen ” På skidor i Alperna”,  vilken blev en succé. Året efter, 
1935, gav Rimfors och Bergman ut den första kompletta svenska in-
struktionsboken för utförsåkning ”Slalom och störtlopp”. I och med 
detta, och genom den internationella tävling Rimfors/Bergman anord-
nade tillsammans med den nybildade slalomklubben i Storlien 24-25 
mars 1935, hade svensk utförsåkning fått sitt verkliga genombrott. Cir-
ka 1 000 åskådare såg tävlingarna vilka  refererades av Sven Jerring i 
radion. År 1935 startades också landets första professionella skidskola 
i Riksgränsen samt från 1936 i Storlien under Rimfors/Bergmans led-
ning.
År 1938 examinerades i Storlien de första nio skidlärarna i Sverige.
 Den första skidliften öppnades 1940 i Åre och det var här som det 
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första världsmästerskapet i alpin skidsport hölls 1954. Den andra skid-
liften öppnades i Storlien 1942 och den tredje i Björkliden 1947. Sälen 
fick sin första skidlift 1949. Under 50-talet tillkom ett tjugotal liftan-
läggningar. År 1965 fanns det 180 skidliftar i Sverige. Efter Ingemar 
Stenmarksepoken under 70 och 80-talet fanns det som mest drygt 1000 
skidliftsanläggningar i landet kring 1990. Idag har antalet sjunkit till 
drygt 800.

Initiativtagaren till  bakom slalombacken på Hunneberg
Varför byggdes slalombacken på Hunneberg?
Redan på 1940-talet hade disponent Helmer de Verdier på Wargöns 
bruk AB låtit avverka halva backen för att hans tre söner var intressera-
de av utförsåkning. Helmer de Verdier tog initiativ till att Domänverket 
och Wargöns sportklubb tecknade kontrakt om anläggande av backen 
på Hunnebergs norra sida 1942 . Wargöns skidklubb fick en alpin sek-
tion. En av eldsjälarna bakom slalombackens tillkomst med skidlift 
och belysning var dock Stig H Johansson från Vargön, född 1927. Som 
medlem i Friluftsfrämjandet var Stig med på en längdskidskidresa till 
Rjukan i Norge i början av 50-talet och där han testade att åka slalom. 

Från vänster: Kristine Andersson, Evert Lundborg, Stig H Johansson, Stig Söder-
ström, Margareta Hellkvist, okänd.
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Något år senare genomgick Stig färdledarutbildning i Åre där det även 
ingick utförsåkning. Stig och ytterligare några entusiaster inom Warg-
öns sportklubb satte sedan igång med att röja Hunnebergsbacken. Stig 
startade utförsåkningsskola i backen redan 1956. Antalet elever upp-
gick till 6-7 stycken och kursdeltagarna fick gå upp för backen då ännu 
ingen lift fanns.

 
Backen får lift och elljus
Efter ytterligare en kurs i utförsåkning i Storlien fick Stig kontakt 
med en kille från Örebro som hade en skidlift som var till salu. Killen 
skickade bilder och en utförlig beskrivning av liften till Stig som i sin 
tur  kontaktade kommunerna Västra Tunhem, Vänersborg, Trollhättan 
samt Vargöns AB som gemensamt ställde upp med hela finansieringen 
om femtusen kronor. 

Backen disponerades av Vargöns SK fram till 1980 då Vargöns Alpi-
na övertog arrendet. Tack vare att klubben fick hjälp med maskiner från 
Vargöns traktortjänst/Roland Olsson, Gunnar Falk och AB Severinsson 
kunde backen breddas och förlänga upp på krönet.

Vid årsskiftet 1959/60 kunde så skidliften och backen invigas. Back-
en var ursprungligen 210 meter lång med en fallhöjd på 55-60 meter. 
Läget i norrsluttning ansågs idealiskt med tanke på sol-och vindpåver-

Från vänster: Stig H Johansson, Stig E Johansson, Björn Andersson, Henry Anders-
son. Dom första examinerade instruktörerna i Hunnebergsbacken.
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Joakim Bernling, Andre åldeman.

kan. Backen förseddes med 10 strålkastare på vardera 1000 watt för att 
möjliggöra skidåkning kvällstid. Repliften hade en kapacitet på fem 
personer i minuten. Liften höll öppet på dagtid på helgerna och på var-
dagkvällarna mellan klockan 18-21. Skidskola hölls på helger och un-
der vardagskvällar. Den alpina sektionen inom Vargöns SK ansvarade 
för driften av backen. Kring 1980 bildades Vargöns alpina skidklubb 
som därefter ansvarade för backens drift.

Backen utvidgas
Under Ingemar Stenmarks framgångar inom den alpina skidåkningen 
under 1970-talet exploderade intresset bland befolkningen för att själv 
testa på skidåkning utför. Backen fick snökanoner och i januari 1980 
kunde en ny modernare släplift invigas varvid backen förlängdes till 
att uppgå till 300 meter. Även pistmaskin kunde införskaffas 1980. 
Skidskolan hade som mest 400 elever vilket krävde flera utbildade in-
struktörer. 

Den alpina verksamheten upphör
De snöfattiga vintrarna ledde till svårigheter att fortsätta verksamhe-
ten. I mitten av 1990-talet upphörde så verksamheten och backen stod 
därefter orörd fram till 2010-talet då backen fått nytt liv genom att det 
numera bedrivs mountainbikeåkning i den tidigare skidbacken. 

Källor:
Tidskriften Populär historia 2015/2 artikel ”Vallfärd mot norr”
Tidningen Elfsborgs läns annonsblad 1960 och 1980
Hemsida SLAO-Svenska skidanläggningars organisation” 
Samtal med Stig H Johansson den 7 juli 2016
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Casten Adolf Warberg
Fragment av en livsresa

Av 
Bengt O.T. Sjögren

Arkivfragment
Under många år hade Landsarkivet i Göteborg på sin leveranshylla 
liggande ett antal svårt fuktskadade och råttätna brevfragment, som 
uppenbarligen tagit sig in i huset utan att bli bokförda i laga ordning. 
De hade bara påskriften ”Överstelöjtnant Warbergs papper” och har 
antagligen påträffats som trossbottenfyllning e.d. vid någon husrivning 
i Vänersborg. Till sist har någon tjänsteman på Landsarkivet fått i upp-
drag att inordna dem i arkivets stora samling av s.k. enskilda arkiv, där 
en A4-kartong med beteckning A 463 innehåller hela samlingen, som 
uppenbarligen är en blygsam rest av ett ganska stort privatarkiv, idag 
försvunnet och troligen medvetet förintat. Den fastighet som Warberg 
vid sin död 1868 ägde och bebodde nära ordenshuset Edsgatelogen och 
det gamla Kronohäktet, torde ha rivits omkring 1900.

Livsresan
Släkten Warberg som uppges ha antagit sitt namn efter staden i Hal-
land med samma namn, har i flera generationer verkat som officerare, 
mestadels i flottan och bosatta i Karlskrona.

Casten Adolf Warberg föddes 1 april 1785 i Karlskrona amiralitets-
församling som son till kaptenen i flottan Lorentz Warberg och hans 
maka Maria Lovisa Pettersen. De hade sammanlagt nio barn. Sonen 
Casten var bland de yngsta i syskonskaran.

Att få veta mera om Casten Warbergs liv är inte helt lätt. Men tack 
vare den skickliga Vänersborgsforskaren, borgmästare Bertel Hallberg, 
får vi en samlad bild som han hämtat ur ett ganska ovanligt biogra-
fiskt arbete, P.G. Berg, Svenska bemärkta dödsfall 1867-1869, tryckt 
i Stockholm 1870. Per Gustaf Berg (1805-1889) var bokhandlare och 
boktryckare i Stockholm.

Som trettonåring kom Casten Warberg 1798 till krigsskolan på Karl-
berg, som han lämnade fem år senare efter genomgången militärutbild-
ning. Det är anmärkningsvärt att han varken fortsatte familjens marina 
traditioner eller blev mekanikus eller fortifikationsofficer. Under hös-
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Vänersborgs museum fick 1923 i testamentsgåva av fru Emelie Appelberg (f. Malm) 
detta porträtt av Baltzar von Platen. Mellan Baltzar von Platens maka, Elisabeth Ek-
man, och släkten Appelberg fanns släktband via mödernesläkten Boëthius. Porträttet 
kan eventuellt ha hängt hos familjen von Platen på Frugårdens egendom, Vänersnäs. 
Ursprungligen framställdes von Platen på detta porträtt iförd uniform, vilken senare 
övermålats med civil dräkt. Serafimerorden, som von Platen erhöll vid Hajstorp 1822 
då Göta kanals västgötalinje invigdes, kan ha tillmålats senare. 
Foto: Anna Panser, Vänersborgs museum.
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ten 1803 blir han i stället lantmilitär med tjänstgöring före årsskiftet 
1804 som fänrik vid Värmlands regemente. Redan som nybakad fänrik 
blir han så kommenderad till Pommern, då ännu en svensk besittning. 
Han blir sårad på slagfältet och dekoreras som erkänsla för detta med 
Svärdsorden, den enda orden som han ville bära under resten av livet.

Året 1809 blev ett ödesår i svensk historia med Gustaf IV Adolfs 
avsättning och förlusten av Finland. Georg Adlersparre som var be-
fälhavare för den värmländska arméfördelningen, höjde upprorsfanan 
och tågade mot Stockholm. Som adjutant hade han med sig den unge 
löjtnanten Casten Warberg.

Men redan 1808 hade Warberg anställts som biträde hos Baltzar von 
Platen, den blivande kanalbyggaren, som ägde och bebodde Frugår-
dens egendom på Vänersnäs. Hur Warberg lärt känna von Platen får vi 
t.v. inte veta, men det var en bekantskap, som skulle bli livsavgörande 
för Warberg. När von Platen sedan gjorde sin första prospektering för 
västgötalinjen av Göta kanal, var tanken att kunna segla upp i Tidan 
från Mariestad. Även om denna kanalplan fick överges och ersättas 
med den nuvarande infarten vid Sjötorp norr om Mariestad, måste fär-
den för Warberg ha upplevats som början på något helt nytt. Det viktiga 
året 1810 blir Warberg kapten i armén och samtidigt formell adjutant 
till von Platen.

Som officer befordras Warberg 1815 till major, 1822 till 2:e major 
vid Värmlands regemente och blir 1827 överstelöjtnant i armén. Där-
med är hans militära karriär över.

Warberg uppges ha varit enkel och flärdfri, sökte inte yttre utmär-
kelser utan tycks ha levat för sitt arbete, ännu upp i åren ogift. Något 
porträtt av honom, vare sig målat eller fotograferat, är inte känt. För-
modligen har personkemin med den sträve och temperamentsfulle von 
Platen fungerat bra. När hela Göta kanal var fullbordad och invigdes 
vid Mem i Östergötland vid inloppet från Östersjön lär Carl XIV Jo-
han velat adla Warberg vilket han avböjde. En annan direktionsmed-
lem, Johan Carl Kuylenstierna på Landsjö, blev upphöjd till friherre. 
Den briljanterade Svärdsorden, som Warberg efterlämnade vid sin död 
1868, var antagligen det enda kungliga nådevedermäle, som han ville 
bära.

Warberg inflyttade till Vänersborg från Linköping 1837 (inga flytt-
ningshandlingar är bevarade). Då var Baltzar von Platen sedan 1829 
död i cancer i Kristiania där han haft sluttjänst som riksståthållare. 
Hans sista önskan var att bli förd till familjegraven vid kanalstranden 
i Motala. Hemfärden skedde i januari 1830, då man på vägen rastade 
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med kistan över natt i Vänersborgs kyrka. Det är tänkbart att en av dem 
som stått honom nära, då var med, den dödes syster på Onsjö, friherrin-
nan Charlotte Haij född von Platen, änka efter generalmajor Erik Haij.

Kanalarbete
Casten Warberg levde i kanalernas tidevarv, innan järnvägarna fick 
övertaget i kommunikationerna. Först under hans sista levnadsår fick 
Vänersborg genom tillkomsten av Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga-
banan tågförbindelse med Västra stambanan och stora världen. Under 
tiden var sjötrafiken viktig och särskilt för en stad som Vänersborg. 
Fastän inte fackutbildad fick Warberg tillfälle att göra betydande in-
satser både för Göta kanal och för Trollhätte kanal. Bara två år efter 
utnämningen till överstelöjtnant blev han inkallad av Göta kanals di-
rektion och valdes 1830 till direktör för östgötalinjen av kanalen. Detta 
förklarar hans bosättning i Linköping. Han fick förnyat förtroende av 
aktieägarna till 1835, men fortsatte sedan sitt engagemang för Troll-
hätte kanal, som alltså föranledde hans flyttning 1837 till Vänersborg.

Parti av Brinkebergskulle sluss tecknad av Fredrik August Zettergren år 1850. I ar-
betet med denna, 1844 års slussled, var Warberg djupt engagerad i samarbete med 
kanalingenjören Nils Ericson. (Vänersborgs museum)
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Redan 1800 hade den första segelbara kanalen invigts i Trollhättan, 
men med tillkomsten av Göta kanal var slussarna i Trollhättan för snävt 
tilltagna, och behovet av en helt ny slussled ökade. Nils Ericson, som 
var platschef i Trollhättan och bosatt på Åker invid slusslinjen, gjorde 
både ett alternativförslag till kanal mellan Vänersborg och Uddevalla 
och ett nytt slussförslag för Trollhättan. Finansieringen skedde via ett 
nybildat bolag, Nya Trollhätte Kanalbolag, och aktieteckningen ge-
nomfördes helt av handelshuset Schön & Comp. i Stockholm, företrätt 
av grosshandlaren J.G. Schwan, ingift i familjen Schön. Bolaget fick en 
direktion med säte i Stockholm. Som ledamöter av direktionen under 
byggnadstiden utsågs Schwan, samt C.A. Warberg och den då på For-
stena bosatte översten A.W. Ehrengranat, vilka fungerade som bygg-
nadsledning. Eftersom Schwan bodde i Stockholm blev det i praktiken 
Warberg och Ehrengranat som tillsammans med Nils Ericson utgjorde 
den faktiska byggnadsledningen. Detta bestyrktes även av de synnerli-
gen sporadiskt bevarade breven i Warbergs samling. Vintern 1841 var 
t.ex. ovanligt kall, herrarna behövde sammanträda och skriva under
de handlingar som sedan nästa dag skulle expedieras till den övriga
direktionen i Stockholm. Alltså skriver Ericson och föreslår att alla tre
skall mötas i Forstena dit Warberg rimligen kunde fara via Onsjö, färja
över Göta älv vid Gäddebäck och möta den från Trollhättan kommande
Ericson, ett praktiskt exempel på resplanering i den tidens situation.

Nils Ericsons slusslinje var färdig 1844 och invigdes på försomma-
ren samma år av den nye kungen Oscar I. Men redan 1841 var Troll-
hätte kanal segelbar från Vänersborg ner till Åkerssjö ovanför de nya 
slussarna. Ericson hade genomfört arbetet inom utlovad tid och därtill 
med lägre kostnad än beräknat. Han erhöll som tack en gratifikation, 
som gjorde det möjligt för honom att sedan 1847 bli ägare till Nygårds 
egendom i Västra Tunhem, där han byggde på den nuvarande huvud-
byggnaden med en våning till sitt nuvarande utseende.

Under åren 1845-54 hade Ericson sedan det stora uppdraget att byg-
ga Saima kanal i Finland. Under dessa år var Casten Warberg tillför-
ordnad mekanikus och överingenjör vid Kanalbolaget. Han tycks även 
denna tid ha bott på Åker, vilket framgår både av där daterade brev och 
av en uppgift 1851 i makans bouppteckning.

Privatliv
Casten Warberg flyttade som tidigare nämnts från Linköping till Vä-
nersborg 1837, då han avvecklat sina uppdrag i Göta kanalbolag i 
Östergötland. Sommaren 1843 gifte han sig på Lyckhem i Vänersborg 
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med Maria Elisabeth Friedenreich, född 1784 på Gammalstorp i Tun 
och tidigt inflyttad till Vänersborg med sina föräldrar, godsägaren Carl 
Magnus Friedenreich och hans maka Beata Elisabeth Lindsfelt. Fru 
Warbergs yngre syster var gift med provinsialläkaren Gudmund Sand-
mark som vid tiden för bröllopet ägde Lyckhem. Hans namn är bevarat 
genom den Sandmarkska stiftelsen i Vänersborg. Bland de få doku-
ment som är bevarade efter fru Warberg, som avled i Vänersborg 1851, 
är en tryckt inbjudan till en maskeradbal hos den spanske ministern i 
Stockholm, Moreno. Balen ägde rum efter nyår 1822.

Makarna Warberg som ingått sitt äktenskap vid allt för hög ålder för 
att kunna få egna barn, gjorde redan 1848 ett ömsesidigt testamente, 
varigenom den efterlevande maken fick full äganderätt till all kvarlå-
tenskap. Sedan båda makarna avlidit skulle en fond inrättas för fattiga 
fruntimmer, tillhörande den s.k. bättre klassen, med företrädesrätt för 
Casten Warbergs släktingar.

Det är påtagligt att testamentet vill gynna en ofta utsatt socialgrupp, 
den ensamstående kvinnan med små eller inga inkomster. Warbergs 
svåger dr Sandmark hade vid sin död donerat ett belopp för att lösa 
bostadsfrågan för mindre bemedlade, den s.k. Sandmarkska stiftelsen, 
som dock hade likviderats redan 1860. Efterkommande till Warbergs 
åtta syskon, samt tre ynglingar i vänkretsen och ett antal damer blev 
särskilt hågkomna i Casten Warbergs testamente, främst bland dem 
den mångåriga husföreståndarinnan Marie Ponckt. Hon hade dessutom 
under tio år inte tagit ut sin lön.

Från Marie Ponckt finns ett enda brev bevarat i Warbergs samling, 
daterat 1856 30/7. Huvudnyheten denna sommar i Vänersborg är att 
det Hörbeckska huset inropats på auktion av handlanden C.S. Orup. 
Säljaren hade betalat 17000 rdr och fick nu 34500. Vänersborg låg fort-
satt i sommarstiltje och samma dag som Marie Ponckt skrev, skulle 
hon med landshövding Bengt Carl Bergman och sin syster fara ut till 
landshövdingens boställe Restad. Det blev ett par dagars lantliv där 
innan Warberg väntades hem. Ett nästan samtida inbjudningsbrev till 
överstinnan Charlotte Ehrengranats begravning 22 juli förklarar War-
bergs bortovaro. Den gamle vännen från kanalarbetet Axel Ehrengranat 
förlorade 5 juli sin maka på Karten; själv avled han fem år senare på 
Sandgärdet, båda gårdarna i Västra Tunhem. I början av sitt äktenskap 
hade Ehrengranats bott på Beateberg i Vänersborg där sedan lasarettets 
byggnader uppfördes.
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Casten Adolf Warbergs gravvård på Kapellkyrkogården i Vänersborg.
Foto: Marianne Brattberg. 

Bouppteckning
Casten Warberg avled i sitt hem i Vänersborg den 22 oktober 1868. 
Han gravsattes invid sin 1851 avlidna maka i Kapellkyrkogårdens 
nordöstra hörn, där en mäktig obelisk, sannolikt tillverkad av Kull-
grens stenhuggeri i Uddevalla, ännu pryder graven.

Den 12 december samma år förrättades bouppteckningen. Som bo-
utredningsmän fungerade lanträntmästare J.A. Zachrisson, kronofogde 
J.F. Lindbäck och regementsskrivaren H. Appelberg. Boet uppgavs av 
husföreståndarinnan Marie Ponckt. Som arvingar anges barnen till den 
1851 avlidne brodern Carl Gustaf, kommendör och stationsbefälhavare 
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på Nya Varvet, barnen till den 1833 avlidne brodern, kommendör P.J. 
Warberg, samt sist släktingar i den kända skeppsbyggarfamiljen Shel-
don.

Warbergs förmögenhet bestod främst i den fastighet som han ägde i 
kvarteret Blomman, tomterna 426-427 (äldre nummer 337-338), som 
värderades till 15.000 rdr. Fastigheten låg i nuvarande hörnet av Fäng-
elsegränd och Edsgatan. Bland värdepapper ägde Warberg 5 aktier i 
UVHJ, järnvägsbolaget Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga, som dock 
inte värderades högre än till 2 rdr styck, jämte sammanlagt 18 aktier 
i Göta kanal och 3 i Venersborgs Brännvinsbolag. På skuldsidan var 
Marie Ponckts innestående lön sedan tio år, 1500 rdr, liksom löner till 
pigorna och en dräng. Begravningskostnaden var 245 rdr, därtill lä-
kararvoden till dr Danelius och dr Bylund. Bland fordringarna upptas 
pension från Göta kanalbolag 150 rdr, från Nya Trollhätte Kanal Bolag 
252 rdr, samt begravningshjälp från Arméns pensionskassa 575 rdr, va-
rav bara halva beloppet åtgick.

Lösöret i hemmet ger en god bild av det Warbergska högrestånds-
hemmet. Antagligen ingick däri även arvegods från svärföräldrarna 
von Friedenreich, som inflyttat till Vänersborg från Gammalstorp i 
Tun. Samlingen av juveler härör troligen från denna familj, undantaget 
den briljanterade Svärdsorden, som var Carl XIV Johans tack, när Göta 

Edsgatan, Vänersborg, fotograferad från Järnvägsbacken mot norr omkring 1875. 
Närmast till vänster syns den mur som omgav Kronohäktet. Omedelbart efter muren 
skymtar det hus Warberg ägde och där han också avled 1868. (Vänersborgs museum)
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kanal invigdes 1832. Detta ordenstecken torde Warberg ha burit jämte 
sin på slagfältet förvärvade Svärdsorden.

En betydande mängd matsilver jämte kaffekanna, sockerskrin och 
ljusstakar i silver vittnar om det burgna hemmet liksom porslinsför-
rådet, där en ostindisk servis för 18 personer märkes.

En vandring genom rummen i hemmet med salong, kabinett, för-
mak, Warbergs eget rum, matsal, kök, handkammare och drängkam-
mare låter oss ana hur rikligt bohaget varit. På vinden fanns undanställ-
da möbler och ”3 porträtt i gips”. Vad man helt saknar är släktporträtt 
eller övriga målade eller tecknade porträtt.

Warbergs och den drygt femton år tidigare avlidna makans garderob 
värderas. Sålunda hade husets herre 10 par kalsonger, 4 maggördlar 
och 2 pälsar. Med avdrag för frångående poster slutar behållningen på 
37.273 rdr. Av den mycket sporadiskt bevarade brevsamlingen framgår 
att Warberg emellanåt lånat ut pengar till flera vänner, vilket var van-
ligt innan kreditväsendet i landet reglerats genom tillkomsten av våra 
första banker. 

Avslutning
Casten Adolf Warberg levde i en tid, då tilltron till kommunikationer-
nas utveckling var stor. Den tidiga industrialismen var beroende av 
dem vid sin lokalisering av nya företag, eller som kraftkälla. Den ge-
nom Nya Trollhätte Kanalbolag 1844 utbyggda Trollhätte kanal, Nils 
Ericsons och även Warbergs livsverk, drog redan tre år senare till sig 
lok- och turbintillverkaren Nydqvist & Holm i Trollhättan. De intryck 
den unge Nils Ericson och den unge adjutanten Warberg tagit av sin 
både fruktade och beundrade chef Baltzar von Platen, fick alltså sitt 
genomslag och utflöde i såväl Vänersborg som Trollhättan.

Källor och litteratur
A. Otryckta:
Landsarkivet i Göteborg: Vänersborgs kyrkoarkiv.

Vänersborgs rådhusrättsarkiv F IIa: 11, bou. 1868 12/12 efter Casten 
Adolf Warberg.

Privatarkiv A 463 Överstelöjtnant Casten Adolf Warbergs papper.
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 Handelsbankens klocka
En historia berättad av 

 Lennart Blomberg

Efter att under flera år ständigt visat tjugo över två och sedan varit 
nedmonterad under flera månader kunde klockan på före detta Han-
delsbankens hus, i hörnet av Edsgatan och Kungsgatan, återinvigas av 
antikhandlare Bo Knutsson den 2 maj 2016. Risken för att den bland 
vänersborgarna så populära klockan aldrig återuppsatts hade varit 
överhängande om inte Gillebröderna Tony Asale, Lars Salonen och 
Olle Strand, den senare från Handelsbanken, bestämt sig för att bidra 
ekonomiskt till klockans renovering – tillsammans med fastighetsäga-
ren Jan Brolin. 

Det var ett mödosamt och tidskrävande arbete att slipa och löda samman kopparplå-
tarna till klockfodralet.
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Urtavlan sätts på plats.

Klockan justeras en sista gång före leverans till Vänersborg.
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På sociala medier uppstod snart en diskussion om klockans historia. 
Det visade sig att ingen kände till när den satts upp och vem som hade 
utfört arbetet. Efter en djupdykning i fotoarkiven kunde man konsta-
tera att den troligen kom på plats 1954 – men varifrån kom klockan? 
Några veckor efter nyinvigningen kunde före detta fotohandlaren Len-
nart Blomberg, Vänersborg, ge svaret. När han en dag satt och tittade 
i sin svåger Arne Larssons fotoalbum i Munkedal fick han plötsligt se 
den omtalade klockan på några bilder. Arne kunde då berätta att han 
varit med att tillverka den berömda pjäsen för drygt sextio år sedan.  

Åren 1950-1960 arbetade Arne på firman Gravyr- och Guldsmedsa-
teljén i Uddevalla. En dag kom urmakaren och optikern Roslind från 
Vänersborg till företaget för att beställa en väggklocka på uppdrag av 
Handelsbanken. Gravyr- och Guldsmedsateljén åtog sig uppdraget och 
det kom att bli Arne Larsson och hans kollegor Villard Engdahl, Leif 
Lindqvist samt Nils (efternamn okänt) som fick ansvaret för arbetet. 
Klockfodralet skulle tillverkas i kopparplåt och det var ett mycket 

Klockan monterades på Handelsbankens hus och vänersborgarna får ett ”landmärke” 
i stadsbilden.
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komplicerat arbete att löda samman de olika delarna. Roslind gjorde 
ett flertal besök i ateljén under tillverkningstiden för att se att allt ut-
föll enligt önskemål. När så klockan var klar hyrdes en mindre lastbil 
som fraktade den till Vänersborg. En enkel träställning byggdes upp 
vid bankhusets hörn och klockan kunde sättas på plats. Tanken var 
att Handelsbanken skulle beställa 25 likadana klockor till sina olika 
bankkontor. Av den storslagna beställningen blev intet varför klockan 
i Vänersborg är helt unik. Tack vare ovannämnda initiativtagare till 
klockans räddning kan vänersborgarna förhoppningsvis under många 
år till njuta av detta konstverk.  

Lennart Blomberg, fotograf och tidigare innehavare 
av Expert i Vänersborg. Numera ordförande i Väners-
borgs köpmannaförening.
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Sommardrömmar 
eller 

Vänersborg om 20 år
En bortglömd framtidsversion då 1900-talet var ungt 

med kommentarer av Peter Johansson

Nedanstående femton verser långa dikt trycktes år 1909 på C W Carls-
sons tryckeri i Vänersborg i form av ett fyrsidigt särtryck. Det finns 
inga uppgifter om diktens upphovsman eller utgivare av särtrycket an-
nat än att det inledningsvis anges att det säljes till förmån för det något 
kryptiska syftet ”Ömsesidig Hjälp”. Den humoristiska och i viss mån 
ironiska dikten skall ge en framtidsbild av Vänersborg – hur staden och 
dess omgivningar skulle kunna te sig år 1929.

Vy över Vänersborg, sommardrömmarnas stad, vid sekelskiftet 1900.
Foto: K & A Vikners ateljé, Vänersborg
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1.
Det söndag är i sommartid
Och julisolen lyser blid
På fagra Vänerstränder. –
Kom! Skall jag visa Er en vy, -
En panorama, fastän ny
Af Eder ändock känd är.

2.
Från ”Bredablick” man utsikt har
På Vänersborg i våra dar
Så olik emot förra tiden. – 
Så till exempel Dalbobron
Har spårväg fått med ändstation
Förlagd till Länsmansliden.

3.
Och parken nedanför Strömsborg
Till alla delar drar försorg
Om flirt och friluftslekar.
En fotbollsplats, en tennisplan
Nu locka ungdomar från stan´.
Till lek bland unga ekar.

4.
På äkta Göteborgs manér,
En svandamm man desslikes ser
Som inte skämmes för sig.
Och folk av alla åldrar, kön,
Bland parkens gångar ner vid sjön
I brokigt virrvarr rör sig.

5.
Där fordom ”Orrekojan” var,
Nu ligger en ”Amerikan bar”
Med muntert liv och gamman.
På själva gränsen platsen var
Och därför ock ”Gustafva” har
Med staden bar´n tillsamman.
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6.
Den gamla tvist som vållat sorg
Emellan Karlsberg – Dalaborg,
Den slutades omsider. 
På Hjalmar Brantings egen dag
Fredspipan röktes över lag
Till lugn för alla tider.

7.
Nu skämtas det bland berg och snår
Och gladeligt man dansen trår
På buktigt böjda plankor.
Ej skiljas mer partier åt,
De störtas under sång och låt
Klass-skillnan´s gamla skrankor.

8.
Se dit! Där fordom berget grå
Sin hjässa höjde mot det blå,
Ett hem, i sagorna, för trollen.
Af granar skyddat ligger nu
Det lilla täcka ”Bellevue”
Bredvid vårt ”Holmenkollen”.

9.
Från Lundviks varf en motorbåt
Gör resor dit emellanåt
Och via Villastaden. – 
Från Badhusvik till Vänhemsstrand
En väg med alm och lönn ibland – 
Går Cassel-Esplanaden.

10.
Plantaget hedrats med fontän
”En vattenkonst som gjorts af Dähn”
En skämtare visst sa´det
Skulpterad blef den af Lydell
Och för densamma ”satt” modell
”Susanna uti badet”.
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11.
Den dröm som våra fäder drömt
Nu nästan våra kassor tömt.
Och gett oss frukter sura
Af regementet de bestått
Vi hittilldags ej vinster fått
Om inte in natura.

12.
Begångna felsteg rättas snart,
Nu Bergslagsbanan visar klart
Allt från Norr till Wester
Fast kursen ses mot Restad gå
Man derför ej bör missförstå
Att denna vägen bäst är.

13.
Kanalen som oss går förbi
Ej vållar något bryderi
Med last och godstransporter
Ifrån vår lilla lugna hamn
Vi läsa endast båtars namn
På färd till andra orter.

14.
Nu dalar sol och skymning strör
Sitt flor på nejden nedanför
Och doft hörs älfvens strömmar
Ridån går ned för diktad vy
Och drömmarne för nuet fly
Men Nornan framtid sömmar.

15.
Du vackra trakt, du ljusa stad
Må alltid ibland likars rad
Du nämnas Vänerns Drottning.
Dröm storhetsdrömmar än en gång
Och lyss som förr, i bardens sång
Till fria böljors brottning. 
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Kommentarer
I vers två talas om den vackra utsikt man har över staden från ”Breda-
blick”. Med denna plats avses platån vid Folkets park på Blåsutsidan. 
I sin vision ser man härifrån att en spårvagnslinje skall ha dragits från 
centrala staden, över Dalbobron och till Blåsut. Stationen förmodades 
ligga vid den så kallade Länsmansliden, där riksvägen mot Dalsland 
tidigare vek ner i Djupedalen. Någon spårvagnstrafik inom Vänersborg 
kom aldrig till stånd men 1929 hade Dalbobron ändå förändrats kraf-
tigt genom att man fått en öppningsbar del i samband med etablerandet 
av den nya hamnkanalen som invigdes 1916. 

I vers tre och fyra ser man ett mindre sportcentrum med fotbolls-
plan och tennisbana i närheten av restaurang Strömsborg. Dessutom 
är där park med svandamm och slingrande promenadstråk. Området 
i Strömsborgs närhet, Lilla Vassbotten, var ju då dikten skrevs ännu 
inte utfyllt. År 1929 var däremot utfyllnaden klar och ett betydelsefullt 
småindustriområde höll på att etableras. En tid fanns också en fotbolls-
plan på området och 1930 öppnade man tillfälligt  mässområde under 
smeknamnet ”Vänersborgs Liseberg” då Fabriks och Hantverksföre-
ningen för några dagar ordnade utställning. En grönskande trädgård 
med rådjurshägn fanns förvisso kring Strömsborg men det var småin-
dustrierna som kom att dominera Lilla Vassbotten. 

Den femte versens Orrekojan var en äldre stuga, enligt uppgift 
från 1750-talet, som låg på Sommarhemsvägen 9 på Blåsut. Diktarens 
förhoppning var att man här skulle ha öppnat en American Bar. Fö-
rebilden till detta stod att finna på det fashionabla Hotell Rydberg i 
Stockholm där man etablerade Sveriges första hotellbar. Hotell Ryd-
berg kom att rivas redan 1914 medan Orrekojan fick stå kvar ända till 
1947, dock utan att någon American Bar inrättats där. Den ”Gustafva” 
som skulle ha baren tillsammans med staden var Vassända-Naglums 
kommun eller socken. Denna kallades här ”Gustafva” efter sockenkyr-
kan Gustav Adolf som i folkmun benämndes ”Gustafva”. Det var just i 
strandkanten vid Lilla Vassbotten där den nya kanalen drogs fram som 
gränsen mellan Vänersborgs stad och Vassända-Naglum gick, något 
som skapade vissa marktvister. Alla gränstvister löstes också slutligen 
då Vassända-Naglum inkorporerades med Vänersborg 1945. 

Den tvist mellan Karlsberg och Dalaborg som omtalas i sjätte versen 
var allmänt känd. Redan under 1900-talets första år hade Vänersborgs 
organiserade arbetare etablerat en festplats vid Karlsberg på Blåsut. 
Kort därefter etablerades i omedelbar närhet Dalaborgs festplats vilken 
inte hade samma förankring i arbetarrörelsen. Intressekonflikterna lös-
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tes 1926 genom att en parkförening bildades varefter man kunde börja 
arbetet med det som senare skulle bli folkparken Dalaborgsparken. Här 
föll alltså diktens framtidsvision ganska väl in. Att freden, enligt dikten 
skulle slutas på ”Brantings egen dag”, det vill säga 1:a Maj, kanske 
diktaren tyckte var lämpligt då 1:a Maj-firandena på Karlsberg kunde 
locka en tusenhövdad publik vid 1900-talets början. 

I den åttonde versen talas om att det tidigare grå och kala berget 
nu skulle vara granbetäckt vid ”Bellevue”. Vad man här menar är Dal-
bobergen vilka långt in mot sekelskiftet 1900 var kala. Vid 1800-talets 
andra hälft hade det  igångsatts omfattande skogsplanteringsprojekt 
vilka då dikten skrevs börjat att ge resultat. Inbäddat i grönskan låg 
”Bellevue” som skulle kunna tolkas som den då nyligen öppnade kaf-
feserveringen Skogshyddan.

I följande vers nio vill man se en motorbåtsförbindelse mellan de 
grönskande Dalbobergen och vad man kallade ”Lundviks varv”. Med 
detta menas troligen Lundviks Mekaniska verkstad vilken då var belä-
gen med adress Hamngatan 5. Diktens fantasi önskar sedan en större 
esplanad som skall sträcka sig från ”Badhusvik”, det vill säga från plat-
sen för kallbadhuset vid Skräcklan, till ”Vänhemsstrand”, vilket får ses 
som stranden nedanför dåvarande Villa Vänhem på lasarettsområdet. 
Namnet Cassel-Esplanaden kan eventuellt vara hämtat från stadsfull-
mäktigeledamoten överstelöjtnant Thorsten Cassel. 

Först 2015 fick Plantaget en fontän då Milles skulptur Triton flyt-
tades dit från sin tidigare placering på torget. Dock hoppades man i 
diktens vers tio att där varit en fontän på plats redan 1929. Fontänen 
trodde man sig vara skapad av Dähn – den byggmästarfirma med säte 
i Göteborg som 1902 uppfört varmbadhuset i Vänersborg. Efter det att 
badhuset öppnats drogs byggnaden med stora problem, bland annat 
läckande bassäng, och firman J Dähn kom i konflikt med staden. Med 
tanke på de läckande bassängerna kanske man tyckte att Dähn passade 
bättre till att bygga fontäner. Skulptören trodde man sig skulle vara 
privatläraren Halvord Lydell, grundare och initiativtagare till ett stort 
antal föreningar i Vänersborg, däribland Vänersborgs Söners Gille. Ly-
dell skulle dock komma att avlida redan 1919 och någon fontän skulp-
terad av hans hand har aldrig kommit till Plantaget. Däremot finner 
man numera Lydell själv skulpterad i granit i form av en byst i Planta-
get. Bysten tillkom redan 1921 och placerades då vid Lydells tidigare 
sommarställe Skogshyddan – vilket skänktes till staden för att senare 
bli kaffeservering. Bysten placerades i Plantaget 1987.

Vers elva talar om ett regemente som givit ”frukter sura”.  Här åsyf-
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tas Västgöta regemente vilket man redan 1906 beslöt att flytta från 
Axvall till Vänersborg. Staden fick emellertid göra stora uppoffringar 
genom att överlåta omfattande markområden kring Holmängen och 
landerierna Källshagen och Niklasberg. Diktens förutsägelser kan här 
sägas ha slagit väl in. Vänersborg fick visserligen regementet 1916 
men redan 1927 avvecklades detsamma. 

I vers tolv anknyter man till det i mångas ögon felaktiga beslutet på 
1870-talet att inte låta järnvägen Bergslagsbanan gå via centrala Vä-
nersborg. Versen antyder en redan tidigt föreslagen sträckning genom 
Vänersborg i riktning mot Restad och med bro över älven för att sedan 
vika av söderut.  Man skulle kanske här också kunna tänka sig en sta-
tion vid Restad där det bara fyra år före det att dikten skrevs öppnats 
ett av landets största mentalsjukhus.

Vers tretton förebådar den nya kanalsträckningen, 1916-års kanal. 
Den kom mycket riktigt till stånd och sedan dess blev den gamla hamn-
kanalen den lugna hamnen. 

Dikten Sommardrömmar gör det gamla talesättet ”Det är aldrig lätt 
att sia – i synnerhet inte om framtiden”, rätt. Några av förutsägelserna, 
farhågorna eller förhoppningarna om man så vill, kan delvis sägas ha 
uppfyllts. Detta gäller till exempel freden mellan Karlsberg och Dala-
borg, Skogshyddan på de grönskande Dalbobergen, den nya kanalen 
och det kortlivade regementet. Däremot kom Vänersborg aldrig att få 
någon spårvagnslinje, Orrekojan kom aldrig att ståta med någon Ame-
rican Bar och fontänen i Plantaget fick vänta till 2015.

Peter Johansson. Född i Vänersborg 1963. 
Chef för Kulturlagret och Vänersborgs museum. 
1:e ålderman i Vänersborgs Söners Gille.
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Huvudnässkolans C-byggnad

Från rivningen av Huvudnässkolans C-byggnad, februari 2016. I bildens mitt syns 
resterna av omklädningsrummen och till höger gymnastiksalen. 
Foto: Karl Bernling

I början av året revs Huvudnässkolans C-byggnad, uppförd år 1972. Bilden är tagen 
i februari 2016. 
Foto: Karl Bernling
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ÅRSKRÖNIKA 2015

Vänersborg vann Eurovision Song Contest 2015. Åtminstone kän-
des det så. 200 miljoner tv-tittare såg Vänersborgssonen Anton Hård 
af Segerstads låt ”Heroes” vinna detta gigantiska musikspektakel med 
Måns Zelmerlöw som artist. Här cashar vi hem alla pengar kommunen 
lagt, och lägger i musikens huvudstad i västra Götaland. Måns Zelmer-
löw som sjöng Antons låt får stå främst i det flödande rampljuset, men 
det är gillebroder och gillemedaljören Björn Hård af Segerstads pojk 
som skrivit låten, som hela Europa röstade fram till vinnare 2015. Det 
är stort, men samtidigt en naturlig följd av alla årens investeringar i 
musikskolan, Aurora Chamber Music, Polstjärnepriset, kulturveckan, 
Jazz på Terazz och allt annat bra vi gör här i Lilla Paris. Ja, det är en 
oändligt flödande musikvåg som sköljer över vår stad. Samtidigt är 
det givetvis en otrolig individuell prestation av en hårt arbetande mu-
sikskapare. För varumärket Vänersborg är det viktigt att passa på och 
utnyttja tillfället att hylla de vänersborgare som når stjärnstatus och 
visa på att här i vår stad finns den mylla som får plantor att växa upp 
i strålkastarljuset. Kommunalrådet Marie Dahlin skickade en blomma 
till Anton.

Det är lämpligt att i detta sammanhang framhålla en halvdoldis som 
står bakom mycket av det kulturliv som vuxit sig starkt i Vänersborg. 
Det är chefen för kultur och fritid, gillebrodern Håkan Alfredsson. ”Jag 
lever min dröm!”, säger Håkan när han lyriskt talar om hur Aurora och 
Polstjärnepriset växer och ger Vänersborg stjärnglans i hela musiksve-
rige. Så stort att självaste nationalorkestern Göteborgssymfonikerna 
erbjuder sig att spela gratis vid finalen på konserthuset i Göteborg. Hå-
kan är en man som verkar i kulisserna och det är ett stort ansvar för oss 
att hitta en värdig ersättare när Håkan lämnar sitt välskötta ämbete om 
något år.

En annan viktig vänersborgare är gillebrodern Stefan Lejon. Han 
är knappast någon doldis, men så är han också evenemangsansvarig i 
kommunen sedan årsskiftet. En verklig rivstart blev det med ett eve-
nemangsår som Vänersborgarna aldrig skådat maken till. Tillsammans 
med Forum Vänersborg och Visit har Stefan snurrat runt ett tiotal stora 
event som Vänersborgsgalan, Aqua Blå, Diggiloo, Ostindiefararen, 
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Molly Sandén, stora mässor och nationella idrottstävlingar.Är detta 
bra? Vad ger det mig? Är en vanlig fråga den traditionelle Vänersborgs-
handlaren ställer sig. När ostindiefararen Götheborg låg pampig och 
stolt i vår hamn och reste sina master högt över silot, så kom 17.000 be-
sökare och spenderade över 3 miljoner riksdaler under en sommarhelg. 
Det kan man kalla för ringar på vattnet runt en turistmagnet.

Quality Cup som Vänersborgs fotbollsklubb arrangerar samlar 152 
lag som under fem helger genererar 5200 hotellnätter i hela Trestad. 
Snacka om att lillebrodern Stefan Lejons uppdrag är viktigt för nä-
ringsliv och handel i Vänersborg. För att utveckla och skapa nya mö-
tesplatser, som evenemangen innebär, har Stefan tillsammans med Fo-
rum Vänersborg skapat en evenemangsfond. Det är ett redskap som 
tjänar som riskkapital för föreningar inom idrott och kultur som vill 
skapa nya event. Som startskott för evenemangsfonden arrangerades 
den första Vänersborgsgalan. Till en början stod Vänersborgarna yt-
terst frågande till detta glitterspektakel, men en entusiastisk och dygne-
truntarbetande galaorganisation genomförde en gala vi sent skall glöm-
ma. Arena Vänersborg pimpades upp med linnedukar, långklänningar, 
silver och kristall som blänkte i kapp med gigantiska bildskärmar och 
levande ljus. Precis som en gala på Globen. Över alltihop svävade vin-
terbelysningens spännande kristallkronor. Inför åsynen av allt detta 
övermäktiga glamour smälte till och med gillebroder Bo Knutssons 
hårdnackade motstånd mot Arenan och han var översvallande i sina 
kommentarer till vår första Vänersborgsgala. En kvarts miljon blev det 
ekonomiska resultatet till nya evenemangsfonden.

Fotot av den fyraårige syriske pojken Aylan Kurdi som låg livlös, 
uppspolad på den turkiska badstranden väckte en hel värld till förstå-
else för hur grymt kriget i Syrien är. Ibland behöver vi en laddad bild 
för att inse. Vi minns polischefens huvudskott i Saigon, soldaten som 
hoppar över taggtråden vid Berlinmuren 1961, och nu Aylan som till-
sammans med mor och syskon förlorade kampen mot vågorna i sin 
flykt undan bomber och gevär. Hela Sverige, nästan, öppnade famnen 
och en flyktingström som vi inte skådat sedan andra världskriget tas 
emot av myndigheter och volontärer. Vänersborg har Sveriges störs-
ta flyktingförläggning på Restad gård och Vänersborgarna är stolta 
över det. Särskilt stolta var vi när kungen och kronprinsessan besökte 
Restad och i berömmande ord  talade om vår förträfflighet i riksmedia. 
Bra press för Vänersborg blev det också när moderatledaren Kindberg 
Batra avlade visit på det gamla hospitalsområdet. Det hade väl ingen 
kunnat tro att det skulle bli sådan liv och rush igen efter den sorgliga 
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nedläggningen av sjukhuset 1989. Fastighetsägaren Hans Christian 
Voldstad gör säkert inga dåliga affärer, men vad gör väl det, att han 
tjänar pengar samtidigt som flyktingarna får tak över huvudet och vi får 
hundratals arbetstillfällen. Många volontärer gör också stiliga insatser. 
Röda Korsets ordförande Marianne Barrljung fick ett stipendium från 
Regionen för sitt arbete och gillebrodern Leif Helldén gör även han ett 
gediget arbete med att lotsa in alla flyktingar med sjukvårdslegitima-
tion in i den svenska sjukvården. Ett tufft och segt arbete i motvind 
mot fyrkantig svensk byråkrati. Annars slås man av alla underbara ini-
tiativ som enskilda och föreningar tar för att välkomna våra nyanlända 
världsmedborgare. Man ordnar konserter, löptävlingar, fotbollsturne-
ringar och till och med bandyskola ordnar IFK. Alexander Mayborn 
leder de första stapplande skären för de förvånade och spända flyk-
tingbarnen. Folke Halleröd firade sin 9-årsdag med barnen på Ursands 
flyktingförläggning. ”Dom har flytt från krig. Det är jobbigt. Dom ska 
väl också ha något roligt!” tyckte Folke. Gillet applåderar alla dessa 
goda sätt att göra livet drägligt för alla som flytt för sina liv.

Ulf Peder Olrogs visa från 1949: ”Ett öre mer för mjölken”, var kan-
ske inspirationen för Leif Bengtsson på Torpa-hallen när han började 
ta 1 kr extra för 1 l mjölk. Pengar som direkt tillfaller mjölkbonden. Ett 
lika enkelt som pedagogiskt sätt att visa hur orimligt det är att vanligt 
vatten på flaska skall vara dyrare än det fullvärdiga livsmedlet mjölk. 
Från Vänersborg sprids nu budskapet om ”1 kr mer för mjölken” - över 
hela landet och i bästa fall kan denna lokala talgdank från ett handels-
geni i Lilla Paris göra den skillnad, som ger mjölkbonden möjlighet att 
överleva. 

Sara Sjöström blev simmardrottning på VM och båda ungdoms-
landslagen i fotboll vann europamästerskapen. Ingemar Stenmark 
vann Let’s Dance. Vänersborgs Mikael Ekvall var snabbast svensk 
på Göteborgsvarvet och vann 10.000 m i Finnkampen. Dags att knyta 
tillbaka denna stigande stjärna till fosterjorden i vår stad. Vår super-
hockeymålvakt Viktor Fasth står i Moskva-klubben CSKA´s mål och 
Stig Bertilsson rör om i bandygrytan och skapar ett nytt seriesystem 
som ny ordförande för Svenska Bandyförbundet. Erik Ljungberg från 
Vänersnäs blev svensk juniormästare i enduro och trettonårige väners-
borgaren Lukas Larsson blev svensk juniormästare i bangolf för tredje 
året. Vad månde bliva av denna supertalang? Den idrottsman som trots 
allt varit hetast i den lite trängre kretsen i Gillet och som varit på alla 
bröders läppar på styrelsemötena är dock kassafogdens barnbarn Vik-
tor Hagborg Asp. Detta golfgeni har inte bara platsat i landslaget, utan 
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tog en meriterande andra plats av 132 sextonåringar från 17 länder i en 
turnering i Italien. Den stolte fadern, gillebroder Peter får säkert hjälp 
av svärfar Göran med hur alla framtida vinstpengar ska placeras.

Yrkeschaufförer toppar statistiken över livsfarliga jobb. Samtidigt 
rapporteras om busschaufförer som ser på film samtidigt som de kör. 
Priset tar väl ändå busschauffören som hade sex med en passagerare 
under färd. Han blev instämt till tingsrätten i Vänersborg, men vilken 
åtalsrubricering det blev är oklart. Uppenbart var ändå att han höll hän-
derna på för många rattar. 

Lådvinsköparna dricker mer än flaskköparna, något som inte gäller 
gillebröder då OP inte finns i kartong ännu. Däremot har ett annat hot 
glidit upp som har bäring på brödernas transportrutiner. Det ska bli 
promillegräns för cykel. Det är en naturlig följd av att dödsolyckor 
bland cyklister fördubblats på några år. Nu gäller nya regler således: 
Hjälm på och led din trogna järnhäst hem från Gillekalasen! Gillets tre 
små idylliska hus på Kronogatan har genomgått en pietetsfull renove-
ring av gillebroder Sven Silléns varsamma händer. Stolt visades resul-
taten upp för ett hundratal vänersborgare på vårt öppna hus. Ålderman-
nen kåserade och fängslade som vanligt alla med sina härliga historier 
om livet i gränderna på 1800-talet första hälft. När Peter kom in på sin 
släkting carduansmakaren Peter Rosenkvist i fängelsegränd går ett sus 
av spänning och fascination bland publiken. Tack Peter!

Min farbror Risto som gjort trähjulen till kanonerna framför kyrkan 
ler från sin himmel när han ser att de är nu åter är på plats. Nyreno-
verade och stolta vakar de nu över det ljusa och vackra området runt 
Mandråparen sedan Plantaget rensats på en massa förvuxna jätteträd. 
Kanonerna vakar också över de hundratals barn som förälskat sig i den 
nya lekplatsen. Ett genidrag för att locka barnfamiljer från Överby till 
vår mysiga stadskärna. Stadens restauranger har ökat sin omsättning 
med 13 % i år, vilket är mer än dubbelt för motsvarande andra städer. 
Även dagligvaruförsäljning ökade i Vänersborg, men mest ökar hotel-
len med hela 40 %. Sannolikt en följd av Stefan Lejons alla publikdra-
gande arrangemang.

Den legendariske tidningsmannen Arne Kävling har gått ur tiden. 
Han slipper se hur informationskanalerna TTELA och Vänersborgaren 
slås ihop till en och samma redaktion med samma ansvarige utgivare. 
Den tredje statsmaktens frispråkighet undergrävs och kanske det var 
droppen som fick före Gillekrönikören Håkan Lind att lämna sitt upp-
drag som samhällsbevakare på Vänersborgaren och njuta sitt otium 
som pensionär. 
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Veckans brott utspelades i centrala Vänersborg när en 25-årig man 
smet ut från Lundborgs Herr med en stulen skinnpaj värd 3000 kr. Gil-
levärlden Erik tar upp jakten när tjyven rusar ut på Edsgatan. ”Stoppa 
tjuven!” Skriker Erik och vakna flanörer hjälps åt att ta upp jakten på 
marodören. Jacktjuven smiter in på gillebroder Prins frisersalong där 
han fångas och trycks ner i en Frisörstol. Där var det klippt! Polis till-
kallas och ordningen är återställd. Såväl spännande som hårresande.

Nittonåriga blåsutflickan Fanny Nilsson har bloggat i sex år och 
lyckas nu försörja sig på sitt skrivande om hälsa och träning. Kanske 
detta är framtidens sätt att uttrycka sig i cyberrymden, men det känns 
ändå tryggt och fint när författaren till Linas dagbok (som för övrigt 
spelades in i krönikörens hus på Blåsut), Emma Hamberg utkom med 
en riktig kärleksroman Vårjobb i Rosengädda, på vanligt papper. Hip-
pas Eriksson är uppvuxen i Vänersborg och debuterar med två böcker 
om dödssynderna avund och frosseri. Titlar som verkligen är passande 
i vår tid. Sverige är det land i Europa där fetman ökar snabbast. Om 
15 år är mer än hälften av alla svenskar överviktiga. Samtidigt skenar 
kostnaden för fetmaoperationer på NÄL. Bara i år fördubblades gast-
ric bypass-kirurgin. Stoppar vi inte vi oss för mycket mat, så blir det 
ibland fel mat. De till synes oförargliga och kalorisnåla riskakorna vi-
sade sig innehålla det dödliga giftet arsenik och i småländska Ljungby 
strök några pensionärer med efter att ha ätit frysta hallon. Inför dessa 
hot från dödssynder och magens ständiga begär känns gillebrodern och 
professorn Bertil Marklunds bok ”En kort guide till ett längre Liv”, 
som lösningen för de få gillebröder som är svaga i anden. Bertil ger 10 
tips som ur ett vetenskapligt perspektiv kan ge ett längre liv, vilket gi-
vetvis är eftersträvansvärt om detta liv samtidigt är ett liv som är roligt 
att leva. Dean Martin gav på sin ålders höst tre värdefulla tips för att 
göra livet enklare och mer komfortabelt för oss gillebröder 60+: 

1. Gå aldrig förbi en toalett.
2. Slarva aldrig bort en erektion. 
3. Lita aldrig på en fis.
Tänkvärda ord för oss alla, men särskilt för mannen som ställde cy-

keln vid Marierovägens återvinningsstation sent en natt för att slå en 
drill och blev av med både cykel och väskan på styret.

Bert Karlsson vidareutvecklar Ursand och har i år till och med fått 
Posedonken att återuppstå med regelbundna turer från Fisketorget till 
Ursand. Lite ledsamt är det att tonläget mellan kommunalråden och 
Bert ska vara så ansträngt. Det är viktigt att vi ger visst armbågsut-
rymme för en entreprenör som Bert. Rätt använd förstärker Bert varu-
märket Vänersborg.
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Den 19:e VW-träffen på Sanden fick i år sällskap med Sveriges 
största konsertturné Diggiloo. Nordlig storm och skyfall höll på att 
stoppa Vänersborgs största konsertarrangemang någonsin på vår ut-
omhus arena, men i stället blev det en kväll som varken artister eller 
publik någonsin ska glömma. Genomvåta och iskalla på ytan men brin-
nande av entusiasm och upplevelse inuti förenades åskådare och schla-
gerstjärnor i en övertygelse om att detta var en förfärlig upplevelse, 
men också ett minne för livet.

Folkvagnsfolket som firar tjugoårsjubileum nästa år med sina bubb-
lor på Sanden svävade vid tiden för sommarträffen fortfarande i okun-
nighet om den bubbla som skulle spricka några månader senare. Den 
sprack när Volkswagen-direktören professor Winterkorn erkände att 
man lurat 11 miljoner bilköpare genom att manipulera med ett filter i 
dieselbilarna, för att det skulle visa renare avgaser i samband med mil-
jötester. Då skakades hela den tyska industrin i sina grundvalar. ”Made 
in Germany” förvandlades från hårdvaluta till ett hån över en natt. När 
jag försöker hitta ett lokalt bedrägeri, som kan matcha professor Win-
terkors finns inget i samma dimension, men vad avser klurighet och 
raffinemang, så står det inte långt efter. Dessutom har det också viss 
bäring på miljön. Sverige är världsmästare på pantning. 2100 burkar 
och flaskor per person har vi pantad det senaste 15 åren. Det ger en 
energibesparing på 3,8 miljarder kilowattimmar eller årsförbrukningen 
för 760.000 hushåll. Visst gör det skillnad!! Så till bedrägeriet. Man-
nen som dömdes i Vänersborgs tingsrätt hade på något fiffigt sätt lurat 
pantburksautomaten. Så många gånger som man själv blivit lurad av 
en sådan maskin, så kände man till en början viss sympati med luren-
drejaren, men när man hör att bedrägeriet gett honom 120.000 kr i 
falskpantning, så förstår man att han inte är ett dugg bättre än profes-
sor Winterkorn på Volkswagen. Som Gillekrönikör är det smärtsamt 
att se hur våld och kriminalitet är överrepresenterat hos den manliga 
delen av jordens befolkning. När en stor samlad vetenskap dessutom 
är enig om att den kvinnliga delen skulle klara sig bäst själva och att 
det är slöseri med resurser att homo sapiens är tvåkönad, då blir man 
fundersam. Hur kul skulle det vara att bara dela sig som bakterierna 
gör? Nej, men det skulle definitivt spara på jordens resurser, så vi Gil-
lebröder får kanske tänka oss för, så vi inte blir bortrationaliserade. Ett 
skrämmande exempel på hur det kan gå till är gillebrodern som kollade 
långa sporten på TV en lördag eftermiddag när hustrun bad honom laga 
lampan i hallen. Brodern svarade: ”Jag är väl ingen elektriker heller?” 
När hon bad honom laga kylskåpsdörren svarar han: ”Tycker du jag 
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ser ut som en kylskåpsreparatör?” När hon lite senare ber honom spika 
fast ett trappsteg på yttertrappa så blir han riktigt sur: ”Jag är väl ingen 
snickare heller!?” Sedan går han på puben och tar en öl med grabbarna. 
Efter några timmar fick han ångest och gick hem för att fixa det där 
hon bad om. Då fann han att trappan var fastspikad. Kylskåpsdörren 
lagad och lampan i hallen lyste. –”Hur ordnade du allt detta?” Frågade 
han hustrun. –”När du gått satte jag mig på trappan och grät. Då kom 
en ung man och frågade hur det stod till. Jag berättade allt och han 
lovade att hjälpa mig om jag bakade en god kaka åt honom, eller om vi 
kunde ha en kärleksstund tillsammans.”  -”Vad bakade du för kaka då, 
älskling?” frågade mannen varpå hustrun svarade: ”Jag är väl inte nån 
jäkla konditor eller?”
Allhelgonaafton 2015
Lars Salonen
Gillekrönikör
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Trestad Center

Varners lager. En gigantisk lagerbyggnad uppfördes åren 2014-16 på Trestad Center. 
På bilden under uppförande i december 2014. 
Foto: Karl Bernling

Varners lager på Trestad Center. På bilden i färdigt skick i augusti 2016. 
Foto: Karl Bernling
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Curt Zetterberg var född i Vänersborg den 4 april 1943 och avled 
den 10 juni 2015.Efter avslutad skolgång kom Curt Zetterberg att 
ta anställning vid Teli i Vänersborg. Skolgången kompletterades 
snart med en tvåårig utbildning vid Folkhögskolan i Färgelanda, 
varefter han tog anställning hos SKANSKA i Vänersborg som 
arbetsledare vid byggandet av radhusen utefter Edsvägen. 
Några år senare flyttade Curt till Göteborg och SKANSKAS 
anläggningsavdelning, där han stannade några år innan han 
övergick till Vattenfall i Trollhättan –en arbetsgivare han 
blev trogen resten av sitt yrkesverksamma liv. Curt Zetterberg 
var en föreningsaktiv person. Inom Vattenfall var han starkt 
fackligt engagerad och på fritiden ägnade han mycket tid som 
ledare för KFUM, både i Vänersborg och Trollhättan. Efter en 
allvarlig arbetsplatsolycka ansvarade han sista tiden mest för 
abonnentfrågor och markregleringar. Efter pensioneringen bosatte 
sig Curt i Hamburgsund, där han tidigare tillbringat många år på 
sjön. Här fick han utlopp för sin längtan till havet och de närmast 
dagliga turerna med sin ömt vårdade snipa ”ELIN”. Hans stora 
och mycket uppskattade engagemang i olika lokala föreningar; 
Samhällsföreningen, Väderöarnas Båtsällskap, Saltskärs Vänner 
med flera tog också en stor del av fritiden och varade livet ut. 
Inträdde i Gillet 2001.

Minnesord

Under tiden juni 2015 – maj 2016 har 19 Gillebröder 
för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över deras minne.
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Sven Helge Jakobsson, född de 23 juli 1933, avled i Vänersborg 
den 14 juni 2015. Sven Jakobsson växte upp i Veinge där 
föräldrarna hade lantgård. Sven tog realexamen i Laholm och 
studentexamen i Halmstad 1953. Efter militärtjänst i Växjö 
och lantbrukspraktik i Skåne och Halland studerade Sven vid 
Lantbruksskolan i Uppsala. 1961 tog Sven agronomexamen 
med ekonomisk inriktning. Han stannade kvar som assistent på 
högskolan under ett år. 1962-1963 var han ekonomikonsulent på 
Hushållningssällskapet i Skara. Till Vänersborg kom Sven med 
familj 1963, där han tillträdde som kontorschef på Driftsbyrån.      
1967-1970 var Sven samtidigt direktör på Hushållningssällskapet 
i Vänersborg. 1990 lämnade Sven chefsposten, men arbetade kvar 
på företaget, som bytt namn till LRF Konsult, till sin pensionering 
1998. Sven hade stort engagemang och ansvar i arbetet. Sven var 
medlem i Rotary, Round Table samt Vänersborgs Söners Gille. Sin 
avkoppling fick han med familj och vänner. Efter pensioneringen 
tillbringade han mycket tid i fritidshuset i Varberg, där han trivdes 
och fick användning för sin praktiska ådra.
Inträdde i Gillet 1994. 

Arne Kärvling föddes i Trollhättan 1926. Arne, hans storebror 
Evert och mamma Ester flyttade tidigt till Säffle. Han växte 
upp i Säffle och betraktade sig som 100 procent värmlänning. 
Familjen bodde bredvid Byälven, där Arnes stora fiskeintresse 
väcktes. Framför allt gillade han att fiska gös. I unga år, efter 
kriget, jobbade han på amerikabåten Gripsholm och gjorde ett 
antal resor till New York. Med stolthet berättade han ofta att 
han utökade sina inkomster genom att köpa nylonstrumpor, som 
han sålde vidare till hugade damer i Sverige. Han hade tidigt 
ett stort idrottsintresse. Han följde favoritlaget Sifhälla i fotboll 
och Slottsbron i bandy. Senare blev det IFK Vänersborg. Arne 
började så småningom på Säffletidningen, där han tidigare varit 
springpojke. Han skrev till en början sportreferat och sedan fick 
han ett allt större ansvar. Han gifte sig med Sonja 1952 och de 
båda flyttade till Karlskrona när Arne fick jobbet som redaktör på 
Blekinge Läns Tidning. I Karlskrona föddes också äldste sonen 
Stefan 1954. Till Vänersborg kom Arne med familj i slutet av 
1954, då han fick tjänsten som redaktör på ELA. Efter många 
år på ELA som redaktionschef började han först på Älvsborgs 
Nyheter  och senare var han med om att starta Vänersborgaren. I 
Vänersborg föddes också barnen Urban, 1957, och Karin, 1967. 
Arnes intressen var allt det som hände i Vänersborg - politik 
och näringslivsfrågor - men också rikspolitik. Han tittade och 
lyssnade på i stort sett alla nyhetsprogram i radio- och på TV. Han 
byggde upp ett stort kontaktnät bland politiker, företagsledare i 
Vänersborgs kommun och i landstinget, då sjukvårdsfrågor låg 
honom varmt om hjärtat. Han ägnade mycket tid och intresse åt 
barnbarnen och han hann även med att uppleva två barnbarnsbarn. 
Arne Kärvling avled den 9 oktober 2015, på sin 89-årsdag. 
Inträdde i Gillet 1982.



99

F.d. Åkeriägaren Bengt Olof Stake var född i Vänersborg den 12 
februari 1946 och avled i staden den 23 oktober 2015. Bengt Olof 
växte upp i Dals-Långed och efter avslutad skolgång med bland 
annat Skogsbruksskolan startade han inom åkeribranschen. Under 
flera år som egen företagare i Bengts Åkeri AB. Senare, fram till 
2006 var han delägare och regional representant för Släp och 
Lastbilspåbyggnader, Slp AB i Övertorneå. Bengt Olof var under 
flera år engagerad i kommunpolitiken i Vänersborg för Liberalerna 
och hade uppdrag i flera nämnder och även Vuxenskolan. Han var 
även en tid ordförande i sin bostadsrättförening Åbon på Onsjö. 
Idrotten låg honom också varmt om hjärtat, främst VHC där han 
var styrelseledamot på 1980-talet. Hela sitt liv var det emellertid 
motorsporten som var hans stora intresse, men på senare tid upptog 
hans lediga tid av golfen.
Inträdde i Gillet 2003.

Sven Larsson, född i Vänersborg den 10 januari 1929, avled 
i Vänersborg den 10 november 2015. Sven var födelsestaden 
trogen i hela sitt liv. Efter avslutad skolgång började Sven ganska 
omgående sin yrkesbana på Systembolaget och han blev företaget 
troget till sin pensionering, 49 år. Sven var mycket vinkunnig 
och ordnade på fritiden uppskattade vinprovningar för många 
olika sällskap. Sven träffade sin hustru Kajsa och tillsammans 
fick dom två söner. Sven vek en stor del av sitt vuxna liv till 
föreningsaktiviteter och var också en verklig naturmänniska 
och mycket jaktintresserad. Inom föreningslivet kan nämnas Par 
Bricole, Vänersborgs Söners Gille, Vänersborgs Skidklubb samt 
Svenska Frimurarorden. Här var det definitivt Frimurarna som 
betydde mest för Sven. Sven var i alla sammanhang en mycket 
omtänksam och uppskattad person.
Inträdde i Gillet 1970. 

    
Advokaten Olle Bernling född i Töreboda den 26 juni 1922, avled i 
Vänersborg den 18 november 2015. Efter uppväxtåren i Töreboda, 
Borås och Linköping bodde och studerade Olle på 1940-talet i 
Stockholm, där han tog sin juristexamen på Stockholms högskola 
år 1949. Barndomsårens tbc-sjukdom, som tog tre syskons liv, och 
upprepade vistelser på sanatorier, formade förmodligen Olle till 
den levnadsglade överlevare och livsnjutare som han var. Efter 
några år i Töreboda, kom Olle år 1954 till Trollhättan, där han fick 
anställning på Englunds advokatbyrå. I början av 60-talet övertog 
han Landbergs advokatbyrå i Vänersborg, och har alltsedan dess 
varit staden trogen. Advokatbyrån växte sig med åren större, och 
verkar sedan 1988 under namnet ”Advokaterna Bernling, Boberg, 
Ceder”. Fritiden ägnades till stor del åt umgängesliv, utflykter 
och resor, men även åt stillsamma kvällar framför tv:n. Olle var 
under framförallt 60- och 70-talen engagerad i föreningslivet, 
bl.a. i Lions Club, Round Table och Frimurarlogen. 
Inträdde i Gillet 1989. 
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Verkstadsarbetare Harry Fälling född i Vänersborg 7 april 1939, 
avled den 21 november 2015. Efter avslutad skolgång var Harry 
anställd som springpojke hos specerihandlare Gustav Andersson. 
1955 började han på dåvarande Televerkstaden, som han blev 
trogen fram till Telis nedläggning 1993. Harry hade ett stort 
filmintresse, vilket hans enorma filmsamling vittnar om. Han 
videofilmade själv många publika händelser, särskilt där den av 
Harry uppskattade stadsmusikkåren medverkade.
Som flitig medlem i Telis seniorklubb filmade han deras utflykter 
och visade dessa samt andra filmer om gamla Vänersborg.  

 Inträdde i Gillet 1971.

Karl-Erik Hellåker, född i Vänersborg den 29 april 1927, 
avled 88 år gammal den 29 november 2015 i sin födelsestad. 
Karl-Erik Hellåker genomgick folkskola och sedan studier vid 
Läroverket i Vänersborg samt senare studier vid Ljungskile 
Folkhögskola. Under åren 1945 till 1992 var Hellåker anställd 
vid Socialförvaltningen i Vänersborg, med undantag för åren 
1951-55, då han hade anställning som socialsekreterare i Säffle. 
Han var medlem i Vänersborgs Missionsförsamling sedan 1945. 
Under alla år innehade Hellåker uppdrag som ledare samt olika 
styrelseuppdrag. Han var också medlem i Missionskyrkans 
Musikkår under åren 1942-1997. Efter sin pensionering 
var han fortfarande mycket aktiv inom Missionskyrkans 
Pensionärsförening, även då som ledamot i styrelsen. Den övriga 
fritiden bestod utav att såväl följa som se IFK Vänersborgs 
hemmamatcher, som en mycken trogen bandysupporter. 
Sommarstugan vid Vänerns strand betydde även den mycket för 
Karl-Erik och hans familj.    
Inträdde i Gillet 2004.

Roland Henriksson född i Brålanda den 10 maj 1934, avled 
i Vänersborg den 8 december 2015. Henriksson genomgick 
folkskola i Brålanda och började sedan som ung på 50-talet, sin 
arbetsbana i en handelsaffär på hemorten. Efter utbildning inom 
skobranschen arbetade han bl.a. i skoaffären Oscaria i Vänersborg.
Roland Henriksson flyttade till Vänersborg under 70-talet och 
arbetade som säljare på Trollhatten på Överby under många år. 
Den sista yrkesverksamma tiden fram till sin pension var han vid 
Vänersborgs kommun. Hemmet och trädgården var hans stora 
intresse under alla år.  
Inträde i Gillet 2013.
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Stig Bornström föddes den 7 januari 1940 och växte upp på 
Blåsut i Vänersborg. Han avled i staden den 9 december 2015. 
Efter avslutad skolgång arbetade Stig på Flygmotor i Trollhättan 
några år innan han 1964 övergick till Brandkåren i Vänersborg, 
sedermera Räddningstjänsten. Han förblev brandman ända fram 
till sin pensionering år 2000. Stig hade de fysiska förutsättningarna 
och visade i tidig ålder ett stort intresse för idrott av olika slag. Ett 
medfött bollsinne och en snabbhet gjorde att föreningarna tidigt 
uppmärksammade honom. Fotbollsklubben Vänersborgs Boys 
var första hemvisten innan han gick över till IK Columbia, där han 
spelade i många år. God blick för spelet, hård när det behövdes 
gjorde att hans placering var som centerhalv. Alltid lojal mot sina 
lagkamrater och en spelare som man kunde lita på. Vintersäsongen 
var det bandyn som gällde. Stig kom tidigt med i IK Liras A-lag. 
Efter sammanslagningen av klubbarna 1968 var han försvarsspelare 
i nya IFK Vänersborg. De sista aktiva åren avslutades i Blåsuts 
Bandyklubb. Han var bland annat med i laget som 1976 vann 
division III Västgötaserien. Stig kom från en stenhuggarsläkt 
från Ramsvikslandet i Bohuslän. Sin fritid tillbringade han helst 
i det gamla hemmet där båten, havet och fisket förblev hans stora 
fritidsintresse. Så länge han orkade var han en flitig gäst hos Lira-
gänget och deras återkommande träffar.
Inträdde i Gillet 2004.

Anders Ericsson, född 1944 i Vänersborg, avled i Vänersborg den 
9 december 2015. Efter studentexamen reste Anders till Tyskland 
för att under fem och ett halvt år utbilda sig till tandläkare. Han 
tjänstgjorde på olika platser, och var vid sin pensionering år 2009 
klinikchef vid folktandvården på Torpa. Hans stora intresse var 
fotografering och bildframkallning i eget mörkrum. Naturen var 
en stor inspirationskälla, hans hustru Carin och Anders åkte land 
och rike runt för att bland annat leta efter orkidéer. Av Sveriges 
45 arter fångade han 34 stycken med sin kamera. Anders var en 
familjeman, och han älskade sina barn och barnbarn. 
Inträdde i Gillet 1954. 



102

Bertil Björnberg född i Essunga den 27 mars 1924, avled i 
Vänersborg den 21 januari 2016. Efter Handelsskola i Göteborg 
flyttade Bertil och hans hustru Majken till Vänersborg där de 
tillsammans startade livsmedelsaffär i Öxnered. Ett företag 
som växte sig starkt tack vare parets gemensamma insatser. 
Utöver arbetet var Bertil en hängiven föreningsmänniska där 
han vek sin tid åt Lions Club, Odd Fellow Logen 147 Brette, Par 
Bricole, Köpmannaföreningen Vänersborg samt Västergötlands 
Köpmannaförbund. Bertil var dock mest känd i Vänersborg för 
sitt gedigna och långvariga engagemang på många plan inom 
Lions, där han var medlem sedan 1976.
Inträdde i Gillet 2005. 

Entreprenören Dag Ulvegärde, född i Vänersborg den 12 november 
1941, avled den 3 februari 2016. Efter avslutade ekonomistudier 
vid Göteborgs Universitet flyttade han till Stockholm. I början av 
70-talet började han arbeta på Stendahls Annonsbyrå i Göteborg 
som ekonomiansvarig för reklambyråverksamheten. Samtidigt 
startades en ny enhet inom bolaget, Transmedia med kontor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö som Dag blev VD över. Idén 
visar sig framgångsrik och efter fem år tar Dag och två partners 
steget för att vidareutveckla affärsidén på egen hand. Hösten 1979, 
köper man Stockholmsföretaget Marketing Gruppen och Göteborg 
blir huvudkontor med Dag som VD. Genom en idé
som i stort sett förändrar en hel bransch, expanderar Marketing
Gruppen snabbt med hjälp av kunder som IKEA, H&M, SAS och
Ericsson med verksamhet utanför Sverige. 1989 flyttar Dag 
med familj till Belgien. I slutet av 90-talet går det som nu hette 
Media Marketing gruppen ihop med det börsnoterade London-
bolaget Chris Ingram Association. Dag satt med i dess styrelse 
Tempus Group Plc. Dag var en driven affärsman och genuin 
entreprenör. Han fortsatte vara verksam i alla möjliga branscher: 
IT-consultation, bygg och förvaltning, hästuppfödning och hotell 
& restaurang. Galoppsporten låg Dag varmt om hjärtat. Han var 
en avgörande kraft bakom galoppbanan i Göteborg som invigdes 
2002. Dag har även varit med och fött upp galopphästar som 
blivit inbjudna att springa i prestigefyllda lopp i bland annat 
Qatar, Turkiet, Frankrike och Italien. Trots ett spännande och 
händelserikt liv, var det bästa Dag visste att få klippa gräset på 
Stenkelås Gård, Onsala på sommaren.
Inträdde i Gillet 1969.
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Hans Nordquist föddes i Lidköping den 6 maj 1925 och avled i 
Vänersborg den 15 februari 2016. I späd ålder flyttade han med 
familjen till Vänersborg. 1958 gifte han sig med Anita Augustsson 
och de fick två barn tillsammans. Efter avslutad skolgång arbetade 
han en tid på Vänerns Motorverkstad. Nordquist utbildade sig 
sedan på verkstadsskola och så småningom ledde detta till en 
anställning på Teli som maskinreparatör. Hans intressen var 
bland annat musik. Som barn spelade han trumpet och piano. 
Pianointresset tog han senare upp som vuxen. Idrott var också 
ett stort intresse, där han bland annat tävlade för Vänersborgs 
roddklubb. Nordquist hade ärvt en konstnärlig ådra. Han sysslade 
gärna med metall och smide samt trähantverk. Många har de 
alster blivit som han tillverkat åt familjen. Som ung byggde 
Hans tillsammans med en kamrat en stuga i Botered. Under 
några år var stugan plats för många trevliga kamratfester. Efter 
att Hans gift sig, köptes stugan ut och stugan blev en plats för 
hela familjen, där de tillbringat många härliga stunder. Mestadels 
under sommarhalvåret, men även som utflyktsmål under årets 
övriga tider. På 70-talet var det bilresor runt om i Norden med 
familjen, men på senare år resor tillsammans med goda vänner.  
Inte sällan i form av gruppresor. Som pensionär deltog han vid 
Gillets möten och vid olika bokcirklar samt i en träslöjdsgrupp.  
Inträdde i Gillet 1995.

Revisor Bengt Flinck, född den 5 april 1936, avled den 25 
februari i Göteborg. Efter studentexamen 1956 vid Vänersborgs 
Högre Allmänna läroverk fortsatte han sina studier vid Göteborgs 
Handelsinstitut och avlade sin examen 1958. Bengt tog också en 
fil.kand. examen i företagsekonomi vid Göteborgs universitet 
1973. Bengt började sin yrkesverksamma bana 1959 hos Björn 
Hultgrens Revisionsbyrå i Göteborg, som revisorsassistent och 
blev godkänd revisor 1964. Efter genomgången lärarutbildning 
vid Älvsborgs läns landstings Handelsskola i Alingsås, sadlade 
Bengt om till lärarbanan och arbetade vid olika skolor i Göte-
borgs kommun. De sista åren som lärare, var han verksam vid 
Wasa Vuxengymnasium där han avslutade sin lärarbana 1984. 
Bengt återvände till revisorsyrket och startade 1984 Flincks 
Revisionsbyrå AB i Göteborg, ett företag som han drev fram till 
sin pensionering 2007. Bengt var en riktig globetrotter och älskade 
att resa och upptäcka världen. En av hans mer spännade resor gick 
till Rarotonga i Cooköarna i Stilla Havet, där han stannade ett 
helt år. Efter giftemålet med Inger utforskade de tillsammans de 
flesta huvudstäderna i Europa och många länder i flera världsdelar.
Bengt hade ett sommarhus i Bohuslän där han trivdes med både 
trädgårdsodling, fiske och umgänge med sommargrannarna. 
Bengt var en mycket social person med en stor vänkrets.  Bengt 
var granskningsman i Vänersborgs Söners Gille under åren 
1996 -2006. 
Inträdde i Gillet 1985   
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Civilingenjör Lars Svensson född i Vänersborg den 20 januari 
1950, avled i Barsebäckshamn den 27 februari 2016. Efter 
studentexamen i Vänersborg flyttade Lasse till Lund. Lasse 
tog examen i kemi vid Lunds tekniska högskola 1976. Lasse 
jobbade inom livsmedelsindustrin, framföralt inom Scan. Han 
var bl a projektchef på köttforskningsinstitutet och platschef 
på Scans slakteri och charkfabrik i Kävlinge. Lasse var mycket 
sportintresserad. Under uppväxten i Vänersborg var han aktiv 
inom friidrott och bandy. De sista 25 åren bodde Lasse med 
familjen i Barsebäckshamn och var där en flitig seglare och en 
profil i hamnen. Lasse var under många år aktiv i styrelsen för 
segelsällskapet Pinhättan. Handboll låg Lasse varmt om hjärtat, ett 
intresse som han delade med sonen Rickard. Simning var en annan 
het sport i familjen och Lasse var ofta domare vid simtävlingar.
Inträdde i Gillet 1976.

   

Universitetslektor Nils Pårud, född den 25 maj 1923 i Vänersborg, 
avled den 22 april 2016 i Umeå.
Nils Pårud, till 1964 Pettersson, växte upp i Vänersborg men 
lämnade födelsestaden efter realexamen för att ta anställning vid 
järnvägen, först i Grästorp och senare i Borås. 
Under beredskapstiden läste han in studentexamen och tog 
socionomexamen i Göteborg varpå han kompletterade med studier 
i  juridik, filosofi och ekonomisk historia i Lund. 
Efter tjänst vid Statens kriminaltekniska anstalt fick han tjänst 
vid Socialstyrelsen och verkade som socialvårdskonsulent ibland 
annat Malmö, Kristianstad, Falun, Luleå och Härnösand. År 
1963 började han anställning vid Socialhögskolan i Umeå där 
han senare blev universitetslektor i rättskunskap – en tjänst han 
innehade fram till pensioneringen. Nils Påruds stora intresse för 
pedagogik visade sig i hans undervisning där samtalet snarare än 
föreläsningen användes som metod. Hans alltid välvårdade klädsel 
och den fluga han ständigt bar gav honom namnet ”Flugornas 
herre”. Nils Pårud medverkade i Gillets årsskrift med ett flertal 
artiklar och han tilldelades Gillets medalj 1980.
Inträdde i Gillet 1952.
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Bagarmästare Sune Gustafsson, född den 4 september 1918 i 
Vänersborg, avled den 10 maj 2016. Efter avslutad skolgång 
i Norra skolan började Sune att arbeta i familjebageriet AF 
Gustafssons Ångbageri och fick där utbildningen till bagare och 
senare fick han sitt mästarbrev. Sune arbetade nästan hela sitt 
verksamma liv på familjebageriet. När AF Gustafssons Ångbageri 
avvecklades så började Sune arbeta på Holmens Pappersbruk AB, 
där han körde timmer ifrån hamnen in till fabriken. Där stannade 
han fram till sin pensionering. Sune fortsatte även efter sin 
pensionering att baka för familjebehov i sin egen bakugn i husets 
källare. Sunes stora intresse var segling, detta uppvisade han i alla 
grader. Han var en duktig tävlingsseglare, kunde över helgen segla 
upp till Karlstad för att delta på en tävling för att sedan segla hem 
igen. Han var även duktig på båtsnickeri, byggde gärna på flera 
av sina egna segelbåtar. Han var även en period nyckelansvarig 
för mastkranen i länsan, där han spenderade mycket tid bara för 
att ta del av båtlivet.   
Inträdde i Gillet 1955.

F.d. järnvägsexpeditör Hartvig Sundefors, född den 24 maj 1927, 
avled på sin 89:e födelsedag den 24 maj 2016.
Efter avslutad skolgång började Hartvig Sundefors arbeta hos
A.F. Andréassons Speceriaffär på Sundsgatan i Vänersborg.
Därefter arbetade han på Tenggrenstorps Tegelbruk och K.
Johanssons Kolonialvaru AB i Vänersborg. Nästa arbetsplats var 
Telegrafverkets Verkstad, Televerkstaden i Vänersborg där han
var kvar till 1949 då han anställdes vid Statens Järnvägar. Denna 
anställning hade han fram till sin pensionering.
Militärtjänsten gjorde Hartvig vid P 4 i Skövde bl a som
stridsvagnsförare.Han var mycket idrottsintresserad och följde
gärna sportevenemangen på TV. I sin ungdom var han aktiv bl
a i Vänersborgs Boxningsklubb, spelade fotboll i IK Columbia. 
1986 var han med och bildade Trestads Vandrarförening och
blev dess förste ordförande. Efter pensionering flyttade Hertvig
Sundefors åter till sina hemtrakter, Kattholmen i Vänersborg och
kom att ägna mycket tid åt sitt intresse för trädgårdsarbete. Ett
annat intresse var resor både inom Sverige och utomlands såväl 
privata som vandrarresor.
Inträdde i Gillet 1994
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ner.

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

(Anita Halldén)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

 AARSRUD, CHRISTIAN, Fil. dr. Brålanda .................................................... 1938 06
 AARSRUD, WILHELM, Dir. Vänersborg ....................................................... 1942 06
 ABRAHAMSSON, GUNNAR, Vänersborg .................................................... 1942 05
 ABRAHAMSSON, LARS, Stenungsund ......................................................... 1939 16
 ADOLFSON, HANS, Vänersborg .................................................................... 1963 11
 ADOLFSON, ULF, Trollhättan ........................................................................ 1961 10
* ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .......................................................... 1935 75
 AHLBERG, MORGAN, Chefredaktör, Trollhättan ......................................... 1971 05
 AHLENIUS, PER, Vänersborg ......................................................................... 1951 09
* AHLIN, ANDERS, V. Frölunda, ständig medlem ............................................ 1965 78
* AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem, 
 innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1944 58
* AHLIN, ULF, Kungälv,  ständig medlem ......................................................... 1968 78
 AHNFELT, LENNART, Vänersborg ................................................................ 1942 10
 AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1945 00
 ALDÉN, BENNY, Vänersborg ......................................................................... 1942 06  
* ALEXANDERSSON, HANS, Biolog, Vänersborg .......................................... 1948 75
 ALFREDSSON, HÅKAN, Förvaltningschef, Bovallstrand  ............................ 1951 95
* ALFREDSSON, LARS, Adm. chef, Vänersborg, 
 ersättare i styrelsen ............................................................................................ 1956 76
 ALM, LARS, Vänersborg ................................................................................. 1944 13
 ALMQVIST, BENGT, Vänersborg ................................................................... 1946 13
* ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Hunnebostrand ....................................... 1947  88
 ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ...................................... 1950 00
* AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ............................ 1940 74
 ANDERSEN, BERTEL, IT-tekniker, Hisings kärra ......................................... 1963 12
 ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ........................................... 1940 92
 ANDERSSON, ANTON, Tapetsör, Vänersborg ............................................... 1971 04
 ANDERSSON, ARNE, Vänersborg ................................................................. 1939 15
 ANDERSSON; ARNE, Vänersborg ................................................................. 1943 15
 ANDERSSON, BENGT, Vänersborg ............................................................... 1944 04
* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ........................................................... 1940 74
* ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................................................. 1957 88
 ANDERSSON, BO, Vänersborg....................................................................... 1946 08
* ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1963 83
** ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .......................................... 1945 55
 ANDERSSON, CHRISTER, Vänersborg ......................................................... 1950 14
 ANDERSSON, CLAES GÖRAN, Tapetsör, Vänersborg ................................. 1937 99
 ANDERSSON, DANIEL, Vänersborg ............................................................. 1993 15
 ANDERSSON, DAVID, Fil. dr., Ödeshög ....................................................... 1947 09
* ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .............................................. 1946 84
* ANDERSSON, GUNNAR, Redaktör, Täby ..................................................... 1928 83
 ANDERSSON, HANS, Vänersborg ................................................................. 1965 04

Födelse-
år

Inträdes-
år
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 ANDERSSON, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1940 16
 ANDERSSON, HÅKAN, Mellerud ................................................................. 1950 98
 ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär, Vänersborg ............................................ 1951 89
 ANDERSSON, JOACHIM, Elhandlare, Vargön .............................................. 1963 09
* ANDERSSON, JOHN, Maskinchef, Vänersborg ............................................. 1953 74
* ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg ............................................ 1944 81
* ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Brastad ........................................... 1942 90
 ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg ......................................................... 1972 97
* ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................................................. 1940 80
 ANDERSSON, LARS-OLOF, Överläkare, Bjästa ........................................... 1945 00
 ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg ........................................................... 1982 15
 ANDERSSON, MATS, Vänersborg ................................................................. 1970 10
 ANDERSSON, OVE, Vänersborg .................................................................... 1945 04
 ANDERSSON, PER, Vänersborg ..................................................................... 1967 15
* ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ........................................... 1928  76
 ANDERSSON, STIG, Vänersborg ................................................................... 1938 94
* ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .............................................. 1936 87
* ANDERSSON, STIG LENNART, Vänersborg ................................................ 1932  88
 ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg .................................................... 1949 00
 ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg .................................................... 1931 05
 ANDERSSON, STIG-ÅKE, Polis, Vänersborg ................................................ 1951 13
* ANDERSSON, TOMMY, Köpman, Vänersborg .............................................. 1950  75
* ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1950 83
 ANDERSSON, UNO, Vänersborg ................................................................... 1948 13
 ANDERSSON, ÅKE, Arvika ........................................................................... 1941 07
 ANDREASSON, JÖRGEN, Musiklärare, Vänersborg..................................... 1957 05
 ANDRÉEN, FREDRIK, Vänersborg ................................................................ 1971 99
 ANDRÉEN, GUNNAR, Malmö ....................................................................... 1940 14
* ANDRÉEN, HÅKAN, Frändefors .................................................................... 1942 82
 ANDRÉEN, ROBERT, Lysekil ........................................................................ 1976 99
* ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vänersborg .................................. 1942 90
* ANKARTOFT, PATRIK, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1964 90
* ANKARTOFT, STURE, Pensionär, Vänersborg .............................................. 1936 90
 ARFWIDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg................................. 1942 98
 ARTHURSSON, GÖRAN, Vänersborg ........................................................... 1956 15
 ARVEBLAD, SVEN OLOF, Ingenjör, Vargön ................................................. 1946 08
 ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..................................................................... 1950 98
 ARVEKLEV, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1944 16
 ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1952 96
* ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vänersborg .................................................... 1949 75
 ARVIDSSON, KENNETH, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2011) 1967 10
 ASP, PETER, Informationschef, Vänersborg ................................................... 1968 05
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg....................................................... 1932 73
* BACK, JAN, Vänersborg .................................................................................. 1934 63
* BACK, ROGER, Fotograf, Frändefors ............................................................. 1956 83
 BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1957 89
 BENGTSSON, LARS-GÖRAN,Vänersborg .................................................... 1945 12
 BENGTSSON, LEIF, Vänersborg .................................................................... 1964 15
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* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ...................................................... 1934 76
 BENGTSSON, ROLF, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1939 03
 BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings backa ............................. 1936 97
* BERG, LARS, Vänersborg ............................................................................... 1945 00
 BERG, LARS, Administrativ chef, Frändefors ................................................ 1967 02
 BERG, LENNART, Mellerud ........................................................................... 1950 94
 BERGENFELDT, HANS, Vänersborg ............................................................. 1935 05
 BERGENHEIM, KLAS, Hovås ........................................................................ 1970 96
 BERGER, ANDRÉAS, Malmö, ständig medlem ............................................. 1974 76
 BERGER, MAGNUS, Lund, ständig medlem .................................................. 1967 76
 BERGER, MAX, Vänersborg, ständig medlem................................................ 1970 76
 BERGER, NIKLAS, Stenungsund, ständig medlem ........................................ 1973 98
* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg.................................................... 1937  72
 BERGLÖF, RIKARD, Vänersborg ................................................................... 1968 14
 BERGSTEN, TOM, Vänersborg,  ..................................................................... 1952 08
* BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg............................................................... 1950 80
* BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ........................................................... 1942 80
 BERNLING, JOAKIM, Advokat, Vänersborg, 2:e Åldersman......................... 1960 99
 BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg ..................................................... 1957 97
 BERNTSON, STURE, Värnamo ...................................................................... 1944 08
* BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud ..................................................... 1938 75
 BJARNELL, JOAKIM, Vänersborg ................................................................. 1992 15
 BJARNELL, YAN-ERIK, Vänersborg ............................................................. 1955 07
 BJELKHOLM, STEFAN, Vänersborg ............................................................. 1954 05
 BJÖRENDAHL, ANDERS, Upplands Väsby .................................................. 1943 08
* BJÖRKENSTOCK, JAN-OLOF, Munskänk, Växjö ........................................ 1948 82
 BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Stockholm ............................................................. 1938 00
** BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr., Vänersborg, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2002) ........................................ 1927 54
** BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ................................................. 1929 54
* BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ............................................ 1953 77
 BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara ...................................................................... 1939 97
 BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .................................... 1965 95
 BLOM, TOMAS, Vänersborg ........................................................................... 1964 98
 BLOMBERG, LENNART, Vänersborg ............................................................ 1942 08
 BLOMGREN, BENGT, Vänersborg ................................................................. 1946 04
 BLOMGREN, ERIK, Alingsås ......................................................................... 1973 83
* BLOMGREN, LARS, Kommunalråd, Vänersborg .......................................... 1941 77
* BLOMGREN, MATS, Stockholm .................................................................... 1960 77
 BLOMQVIST, LENNART, Vargön .................................................................. 1942 09
 BLOMQVIST, STEN, Vargön .......................................................................... 1939 94
 BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .......................................................... 1946 92
 BOBERG, MARKUS, Enskede ........................................................................ 1972 87
 BODÉN, HÅKAN, Vänersborg ........................................................................ 1948 08
 BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Torslanda ................................................ 1973 00
 BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg, ersättare i styrelsen............ 1948 94
* BOMAN, MERRIL, PR Manager, Göteborg .................................................... 1953 90
 BONDESON, CHRISTER, Hovås ................................................................... 1941 02
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BORG, LARS, E, Vänersborg Jur. kand, F.d Direktör ..................................... 1941 08
BORGEMYR, JAN, Vänersborg ...................................................................... 1946 04
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg ................................................................... 1936 94
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 SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05
* SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
 SALONEN, ARVID, Tandläkare, Stockholm ................................................... 1980 87
 SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
 SALONEN, EMIL, Torslanda........................................................................... 1977 87
* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, bisittare i styrelsen ................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Vänersborg .................................................................... 1987 89
* SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ..................................................... 1933 76
 SANDGREN, ROGER, Vänersborg ................................................................. 1954 14
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg .................... 1936 05
 SCHMIDT, THOMAS, Vänersborg .................................................................. 1950 14
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1947 02
 SEGERTOFT, HANS, Vänersborg ................................................................... 1938 14
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 SILLÉN, SVEN, Frändefors ............................................................................. 1950 15
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsingenjör, Vänersborg ........................................ 1942 01
 SJÖGREN, BENGT O.T, Göteborg .................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg.......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ...................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg......................................................... 1930 77
* SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖSTRÖM, STAFFAN, Adjunkt, Vänersborg ................................................ 1954 10
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Göteborg ....................................................... 1937 08
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedl., Grebbestad ................................... 1945 99
 SKANTZE, LARS, Vänersborg ........................................................................ 1968 13
 SKOOGH, ANDREAS, Drifttekniker, Vargön ................................................. 1979 95
 SKOOGH, EIVIND, Vänersborg ...................................................................... 1947 08
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2007) ........................................ 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Auktoriserad redovisningskonsult, Karlstad .............. 1952 95
** SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
** SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ............................. 1927 62
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKEBERG, HÅKAN, Vänersborg ..............................................................  13
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ........................................................................ 1939 98
* STALFORS, TOMAS, Vänersborg................................................................... 1948 83
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
 STENSON, MORGAN, Uddevalla .................................................................. 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag. Göteborg .................................................. 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
 STERNER, SVEN-OLOF, Vänersborg ............................................................ 1953 15
 STJERNDAHL, ULF, Vänersborg.................................................................... 1960 13
 STJÄRNERED, BERTIL, Vänersborg ............................................................. 1940 10
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STORM, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1962 11
 STRAND, JAN-OLOF, Banktjänsteman, Vänersborg...................................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .............................. 1946 01
 STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
 STRANNE, HENRIK, Vänersborg................................................................... 1964 97
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
* STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile .................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04 
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ............................................... 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
* STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
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 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ........................................................... 1934 84
* SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg ................................................................. 1963 04
 SUNDSTRÖM, BERNT, Västra Tunhem ......................................................... 1945 14
* SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ................................. 1938 79
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, HENRIK, Vänersborg, ledamot beredningsnämnden ................ 1966 84
* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad ............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................ 1958 05
 SVENN, JOACIM, Vänersborg ........................................................................ 1960 13
 SVENSSON, ALF, Droskägare, Vänersborg .................................................... 1957 94
* SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ........................................... 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ........................................... 1924 93
 SVENSSON, EVERT, Vänersborg ................................................................... 1952 16
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................ 1951 08  
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS-GUNNAR, Brastad ......................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1952 80
 SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1969 15
 SVENSSON, MATS OVE, Kommunchef, Kungshamn ................................... 1949 14
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ........................................ 1966 04
 SVENSSON, ÅKE, Vänersborg ....................................................................... 1948 12
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ..................................................................... 1950 05
 SÄVBLOM, DAG, Vänersborg ........................................................................ 1964 07
* SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .......................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ....................................................................... 1951 04
* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Vänersborg ............................................................................... 1952 95
* TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
** THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (1990) ........................................ 1939 50
 THORELL, LAVE, Vänersborg ........................................................................ 1944 16
* THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON, CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ...................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil ......................................................................... 1952 01
* THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg ................................... 1935 79
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THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ....................................... 1960 10
** TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76

TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg ............................................................. 1921 98
TORNBERG, LARS, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2010)  ........ 1934 02
TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01  

* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1942 80
TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................ 1935 04

* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .............................................................. 1950 98
TÖRNELING, JONSSON, GUNNAR, Vargön ................................................ 1944 16

* ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
ULVEGÄRDE, SVEN OLOF, Borås ................................................................ 1945 16
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01

* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .................................................. 1949 80
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
WAGNERVIK, THOMAS, Miljöchef, Vänersborg .......................................... 1956 11

* WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Stockholm .................................................. 1942 85
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85

WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg..................................................... 1964 92
WALLTIN, HÅKAN, Bid Manager, Vänersborg ............................................. 1968 01
WADENBRANDT, ULF, Vänersborg .............................................................. 1968 12
WANNERUD, LARS, Vänersborg ................................................................... 1924 05
WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
WASSÉN, LARS, Vänersborg .......................................................................... 1966 04

* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Munkedal .................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civ. Ingenjör, Trollhättan ......................................................... 1960 73
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75

WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .......................................... 1934 79

WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
* WENNHAGE, PER, Tekn. dr. Älvsjö............................................................... 1966 80

WENNLIND, BÖRJE, Vänersborg .................................................................. 1937 05
* WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Steninge ............................................................. 1952 77

WERNSTÅHL, OLLE, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1953 14
VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05

* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg,

ledamot beredningsnämnden............................................................................. 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
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 WIBERG, ALF, Vargön .................................................................................... 1956 16
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
** WÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ........................................................ 1928 53
 ZETTERBERG, BO, Vänersborg ..................................................................... 1950 16
* ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg, Gilleskrivare  ... 1945 88
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
 ÅBERG, DAN, Vänersborg .............................................................................. 1956 12
* ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
 ÅBERG, SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1943 16
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
 ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11
* ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla, ständig medlem ........... 1924 85
 ÖBERG, ANDREAS, Vänersnäs ...................................................................... 1997 16
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
* ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
 ÖSTH, BENNY, Verkstadsschef, Vänersborg .................................................. 1941 05
 ÖSTH, JOACHIM, Vänersborg ........................................................................ 1965 13
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Antal medlemmar: 983

  * Berättigade till 25-årstecknet   Gillets Plusgironummer är 32 93 19-8        
** Berättigade till 50-årstecknet   
För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till

 Vänersborgs Söners Gille
 Göran Hagborg, Öxneredsvägen 117 B
 462 61 Vänersborg                                                                           epost: hagborg@tele2.se
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Styrelseberättelse 2015

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 2015, Gillets 110:e.

Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att 
anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra 
sammanhang, som kan befordra kännedom om Vänersborg samt att 
förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 25 mars i Lagergrenska 
Huset med ett 80-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av ett 
föredrag av Nils Olof Larsson med sonen Daniel, vilka tog oss med på 
en cykeltur tvärs USA. Tillsammans och med bilder berättade de om sin 
cykeltur under 60 dagar och 600 mil från Los Angeles till Washington. 
Ett mycket uppskattat inslag i stämman. 

Högtidsstämman, tillika 110-års jubileumsstämma avhölls den 30 
oktober på Quality Hotel i närvaro av ett drygt 100-tal gillebröder. 
Musikpedagogen Anna Bornander tilldelades Gillets medalj för sina 
insatser i elevers musikutbildningar. Gillets medalj tilldelades även 
Gunnar Jarhed för sitt arbete med att samla och förmedla vår stads 
historia. Gillets Ungdoms-stipendium utdelades detta år till den 
framgångsrike unge golfspelaren Viktor Hagborg Asp. Till stämman 
hade även kallats de bröder, vilka var berättigade att erhålla tecknet för 
50-årigt medlemskap; Nils Magnusson, Lars Göran Kihlström, Rune 
Patriksson, Carl Axel Lindberg, Christer Andersson och Per Anders 
Sahlin. Så även de som uppnått 25-årigt medlemskap; Kent Andersson, 
Bengt Ankartoft, Patrik Ankartoft, Sture Ankartoft, Curt Göran Crantz, 
Rolf Gillberg, Leif Mossberg, Lennart Ryberg, Jan Österberg, Merril 
Boman, Jan Fager, Åke Gustafsson, Tommy Norrman, Evert Ryberg, 
Bengt Ceder, Egon Fredman, Bo Knutsson, Hans Olof Persson, Christer 
Svensson, Martin Fredman och Gerhard Johansson. Stämman fortsatte 
med Jubileumssupè med damer. Under supen redovisade Lars Salonen 
Årskrönikan och Bo Knutsson kåserade kring några objekt med en 
spännande historiebakgrund. Kvällen avslutades med mingel och dans.    

I samband med nationaldagsfirandet överlämnade Peter Johansson 
Sångsällskapet Sjung-Sjungs stipendium till Linus Wallberg. En 
sångare med en enastående stämma och ett artisteri utöver det vanliga. 
Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans minnesfond anordnades 
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den 10 oktober i en nästan fullsatt kyrka. Konserten inleddes av 
stipendiaterna Anna Steppler och Martina Norén på orgel respektive 
trumpet. Nytt för året var medverkan av Vargöns Symfoniorkester, vilka 
bjöd på ett makalöst framträdande. 

I syfte att bereda medlemmar i Gillet och andra fler möjligheter till att 
träffas och få fördjupade kunskaper om stadens historia genomfördes ett 
Öppet hus den 29 augusti. Ett 100-tal personer hade hörsammat inbjudan 
till Gillets lokaler och bjöds på en musikunderhållning, föredrag och 
förfriskningar. Sedvanligt har Gillets årsskrift utkommit, nu med sin 
84:e årgång. Gillegolfen genomfördes i strålande väder den 18 augusti 
med ett 30-tal deltagare. Tävlingen vanns detta år av Kent Russberg.

Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges 
till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran 
inför julen. 

Gillets byggnader, både in- och utvändigt och utemiljön har varit 
föremål för en omfattande upprustning och uppfräschning. Husen och 
miljön kring dem har Gillet åtagit sig att förvalta och det är glädjande att 
vi har resurser att bevara en kulturskatt av sådan betydelse för stadens 
historia. Men vi bevarar inte bara det ursprungliga. Vi följer även den 
moderna teknikens landvinningar då vi numera i energisparande syfte 
installerat en luftvärmepump. 

Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. 
Styrelse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd, Veteranerna samt olika 
arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och stärka 
gemenskapen. Styrelsen har under året bestått av Peter Johansson, 1:e 
Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, 
Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Håkan 
Lind, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2016.

Christer Zetterberg Peter Johansson Joakim Bernling
Gilleskrivare 1:e Ålderman 2:e Ålderman

Göran Hagborg Eric Lundborg Håkan Lind
Kassafogde Gillevärd Bisittare

Lars Salonen
Bisittare  
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Årsbokslut 2015
Kostnader
Kostnader årsskrift ......................88 002:-
Annonsintäkter ......................................../.  -32 500:-
Nettokostnad årsskrift .................55 502:-
Lokalkostnader ..........................223 570:-
Telefon, porto ..............................17 269:-
Sammanträdeskostnader ...............7 860:-
Uppvaktningar .............................15 519:-
Annonsering ..................................2 197:-
Kontorskostnader ..........................3 921:-
Övriga kostnader .........................25 305:-
Räntekostnader ..............................3 865:-
Skatter ..............................................470:-

Summa ......................................355 478:-
   --------------

Balansräkning 2015 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro 221 943:-
Fonder....................................... 857 028:-
Övriga fordringar 1 500:- 
Inventarier 75 000:-
Årets Underskott 165 298:-

 1 320 769:-
----------------

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder .............................7 053:-
Eget kapital Fonder ...................619 918:-
Eget kapital Gillet .....................369 704:-
Eget kapital  Sjung Sjung ..........324 094:-

 1  320 769:-
                ----------------

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .......................179 500:-
Bokförsäljning ...............................3 850:-
Övriga intäkter .................................818:-
Ränteintäkter ..................................6 012-

Årets Underskott ......................165  298:-
Summa ......................................355 478:-

-------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2015, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 20 februari 2016 

Jan-Olof Strand  Lennart Svensson
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2016
Styrelse

JOHANSSON, PETER, Museichef, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat, 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
LIND, HÅKAN,  Jur.kand, Bisittare 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Ersättare 2008
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011

Beredningsnämnd
ZETTERBERG, CHRISTER,  Gilleskrivaren
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör 
PRINS, EDDIE, Frisör
JOSTEN, HENRIK, Lärare
ERIKSSON, PATRICK, Egenföretagare
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör

Årsskriftnämnd
BERNLING, JOAKIM, 2:e Ålderman
BERNLING, KARL, Postiljon 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, Museichef
HEDQVIST, PER, Byråassistent
LIND, HÅKAN, Jur.kand
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör

Granskningsmän
STRAND, JAN-OLOF, Bankchef
SVENSSON, LENNART, Intendent 
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg 1905-1920
Direktören Edwin Andersson 1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth 1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin 1965-1973
Kamreraren Olov Janson 1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind 1980-1990
Direktören Stig Larsson 1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin 2006-2010
Museichefen Peter Johansson 2011-
Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste 
Ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell. 
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar 
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932.

Genom att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya 
medlemmar genom att fylla i formuläret och sända det via e-post direkt 
till Gillet. 
Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: hagborg@
tele2.se eller genom ett telefonsamtal till Göran Hagborg 0521-17705 
eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Göran Hagborg, 
Öxneredsvägen 117 B, 462 61 Vänersborg.    
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Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Håkan Lind, Eric Lundborg, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Joakim Bernling, Peter Johansson, Göran Hagborg.

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2016
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Årsskriftsnämnden 2016. Fr.v. Karl Bernling, Peter Johansson, Göran Ahlin, Per Hed-
qvist, Göran Boman, Gunnar Jarhed, Håkan Lind, Joakim Bernling, Lennart  Linnarsson, 
Bo Knutsson. Foto: Karl Bernling

Årsskriftsnämnden 2016

www.vanersborgssonersgille.se
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Ståhlbergs 
Plåtslageri

Tenggrenstorpsvägen 17
462 56 Vänersborg
Tel. 0521-194 16
Fax 0521-642 45

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

www.prins.se

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 0521-71 12 25

malarn@vanersborgsmaleri.se

www.vanersborgssonersgille.se

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –

Edsgatan 19 E,  Vänersborg.  Tel 0521-142 46
www.scooz.se

Fasadtvätt, takrengöring

Tel. 0730-35 67 70
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Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

www.kalasboden.se

  

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

www.swedbank.se

www.vanersborgssonersgille.se

Kronogatan 42
Vänersborg

Tel. 0521-107 97 
Fax 0521-107 24

Mobil 0708-37 35 37
• SAMGLAS

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

www.vanersborg.nu
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www.vanersborgssonersgille.se

0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02

Det Personliga Snälla Familjeföretaget                                           Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Optikerfamilj i 80 år

Leg. Optiker • Kontaktlinsbehörighet • Arbetsmedicinskbehörighet •Synergonom.

Sundsgatan 11 Vänersborg

Tel. 0521-10 000
Gropbrovägen 2 Vänersborg

Tel. 0521-140 35

- attraktiv och hållbar 
i alla delar, hela livet - attraktiv och hållbar 

i alla delar, hela livet

Gillet_Layout 1  2014-06-12  16:12  Sida 1

Vänersborg/Trollhättan
Tel. 0521-27 32 80
Tel. 0520-49 49 30
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–En riktig bank
Edsgatan 11, Box 116, 462 34 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Edsgatan 19, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63

Östra vägen 28, VÄNERSBORG
tel. 0521-192 22

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

VASSBOTTENS BIL

0521-57 57 20

Handelsbanken

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

www.vanersborgssonersgille.se

   ur     guld     vänersborg••
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VÄNERSBORGS MUSEUM
– Upptäcktsresor i tid och rum –

Telefon:0521-600 62, 070-544 75 39
www.vanersborgsmuseum.se

Box 59, 462 21 VÄNERSBORG
Tel. 0521-27 69 70

EFFICIENT INFRARED
PAPER DRYING

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

www.vanersborgssonersgille.se

Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

www.brandtbil.se

Din urmakare i Vänersborg
Butik och verkstad

0521-10762 • Sundsgatan 9c
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Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00
www.yngves–elektronik.se

Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

SVARVARGATAN 4

VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

www.vanersborgssonersgille.se

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

www.nyaskor.se

Lundin Oriental rugs
Persiska handknutna mattor

Östergatan 7 Vänersborg
Tel. 070-544 75 69

B.A. Johansson 
Fastighetsförvaltning AB

www.bafastigheter.nu
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Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

www.vanersborgssonersgille.se

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Edsgatan 23
Tel 0521-71 18 88

Restaurang

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151

Tel. 0521-666 65
070-529 93 22

carlssons.maleri@spray.se

Tårtor, Bakelser, Bröd
Smörgåstårta, Smörgåsar

Vetebröd, Kondiskakor, Småbröd

Välkomna till
Konditori Princess

Beställ på tel. 0521-164 90

Öppet: 
Mån-fre 8.00-18.00

Lör 9.00-15.00
Sön 11.00-15.00
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www.vanersborgssonersgille.se

Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

A LA CARTE • PIZZA • BAR

odeliusfastigheter.se
Tel. 0521-656 15

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

www.panta.nuSundsgatan 7 A • 462 33 Vänersborg
Mobil 0708-87 67 53 • Telefon 0521-615 12
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www.vanersborgssonersgille.se

RISKHANTERING  
KRISLEDNING - SÄKERHET

STOCKHOLM - VÄNERSBORG - MALMÖ 
GÖEBORG - RIGA - KÖPENHAMN  

WARSZAWA - BASRA - DUBAI
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Tisdagen den 23 augusti genomförde Gillet sin årliga golftävling. När vi kom 
ut till Onsjö välkomnades vi av en golfbana i yppersta skick, vilket vi natur-
ligtvis tackar den duktiga banpersonalen för. Välklippta fairways och lagom 
snabba greener. Vad vädret anbelangar kan man knappast så här års ens tänka 
sig bättre förutsättningar. Solen gassade över denna fina anläggningen och de 
deltagande 19 gillebröderna tog sig an uppgiften med stort allvar och glada 
miner.

Tävlingen genomfördes utan longörer i positiv anda och med resultat som 
till och med fick de mest erfarna att dra efter andan. Segraren Anders Knuts-
son hade inte mindre är 40 poäng och efterföljdes  av ett flertal spelare med 
poäng på/över 36, vilket markerar att man gått sina 18 hål på eller bättre än 
sitt handicap. 

Resultat för de 6 bästa:
1. Anders Knutsson  40
2. Peter Almqvist  39
3. Sten Blomqvist  37

www.vanersborgssonersgille.se

Gillemästerskap i Golf 2016

Segraren Anders Knutsson.

Gillebroder! Om Du spelar golf och inte har deltagit i våra Gillemästerskap tidigare 
skicka Din e-postadress till kjell.thernquist@telia.com  så ser vi till att Du får infor-
mation när det är dags för nästa års tävling, vilket beslutas redan i mars månad och 
meddelas i samband med kallelsen till Gillets årsstämma.

4. Göran Hedenstedt  37
5. Bernt Grönroos  36
6. Mats Ove Svensson  36
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Kallkällan vid Skräcklan
En promenad- och förlustelseplats i 1800-talets Vänersborg

Av 
Peter Johansson

Källor har under mycket lång tid i historien haft en central betydelse 
för människor. Förutom dess nytta för vattenförsörjningen har källorna 
haft en betydelsefull roll inom såväl religion som folktro och läke-
konst. Inom religionen har offerkällor förekommit sedan förkristen tid 
och med kristendomens införande blev källor en central del för det 
kristna dopet. Inom folktron har källorna haft betydelse inte minst för 
hälsobringande ritualer. I kombination med offer av mynt eller andra 

Kallkällan vid Skräcklan, enligt vänersborgskonstnären Carl Nordberg.
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föremål kunde källans magiska vatten bota mot såväl ögonsjukdomar, 
barnlöshet, underlivsbesvär, kikhosta och en mängd andra åkommor. 
Källans och vattnets roll vid offer har levt kvar i lång tid och gör väl till 
viss mån så än i dag i form av seden att kasta mynt i ”önskebrunnar”, 
fontäner med mera. Källornas roll inom medicinen ökade i betydelse 
från 1600-talet, då inte minst genom öppnandet av hälsobrunnen och 
kuranstalten vid Medevi 1678 – en brunnskultur som kvarlever än i 
dag.

I Vänersborg fanns fram till tiden kring sekelskiftet 1900 en källa 
av stor betydelse för vattenförsörjningen, den så kallade Kallkällan vid 
platsen för nuvarande Norra Skolan, invid Skräckleparken. Även om 
källans största betydelse var dess funktion som vattentäkt var den un-
der långa tider också en mycket omtyckt mötes- och samlingsplats.

För en stad som Vänersborg med dess läge invid rikets största sjö 
kan man ju inte tro att vattenförsörjningen någonsin skulle innebära 
något problem. Dessutom fanns ett flertal grävda brunnar på olika håll 

Kallkällans läge enligt äldre karta från sent 1800-tal infogad i nutida 
kvartersindelning.
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inom staden. Även om vatten i sig aldrig saknades var problemet att 
finna rent vatten. Vattnet i de grävda brunnarna inne på stadens gårdar 
eller längs sjökanten där allehanda avskräde också slängdes var utan 
överdrift ofta en orsak till livsfarliga sjukdomssmittor. I detta perspek-
tiv var då Kallkällan med sitt ständigt friska vatten en tillgång av stort 
värde.

De första beskrivningarna vi har av Kallkällan är från mitten av 
1800-talet men redan då talas det om att den nyttjats sedan ”urminnes” 
tid. Förmodligen skulle man därför kunna säga att källan med säkerhet 
nyttjats ända sedan 1700-talet om inte redan från Vänersborgs grun-
dande vid 1600-talets mitt. 

Fram till 1800-talets slut var stora delar av det område som i dag 
utgörs av Skräckleparken uppdelad i små åkerlyckor som brukades av 
stadens borgare. När det gäller tidiga ägare till området där Kallkällan 
var belägen finns en uppgift från den av Hans Lindskog upprättade 
kartan över Vänersborg 1787. Själva källan finns inte markerad men 
markområdet där källan låg ägdes då av lanträntmästaren Emanuel 
Bursman, vilken avled två år senare. På 1800-talet benämns området 
allmänt för den ”Skarinska lyckan”. Omkring år 1800 hade dåvaran-
de landshövdingen i Vänersborg, Johan Fredrik Liljehorn, genom ett 
markbyte överlåtit åkerlyckan till postinspektören och stadskassören 
Magnus Skarin. Marken hade senare övertagits av sonen handelsman-
nen Carl Wilhelm Skarin 1844. Efter dennes död 1857 var det hans 
yngre bror handlaren Olof Skarin som kom att stå som ägare. 

Själva källan var omgärdad av fyra i kvadrat resta kalkstenshällar. 
Kring källan löpte en sandad gång och intill fanns en gräsvall där folk 
under sommaren gärna slog sig ned för en stunds umgänge. Från käl-
lan letade sig det porlande vattnet via ett mindre dike eller rännil ned 
till sjön. Trafiken till Kallkällan var tämligen tät och man kunde så gott 
som alltid möta någon där i färd med att hämta vatten. Kring källan 
och på dess botten kunde man se åtskilliga skärvor efter lerkärl som 
där krossats. I källan var det heller inte ovanligt att man kunde få se 
grodor och yngel simma omkring, så även det renaste av stadens vat-
ten hade sina brister. Framför källan, just där folk stod för att hämta 
upp vatten låg en stor kalkstenshäll. I rätt ljus kunde man på denna 
häll skymta några svårtydda bokstäver. Vid närmare undersökningar i 
början av 1900-talet kunde man konstatera att det rörde sig om en del 
av ett gravmonument rest över officeren och botanikern Johan Wilhelm 
Palmstruch vilken hastig avlidit under ett besök i Vänersborg 1811. 
Palmstruch, vilken även var en framstående gravör och mest känd för 
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Botanikern Johan Wilhelm Palmstruchs gravvård från år 1811, rest mot muren vid 
Kapellkyrkogården. Vid mitten av 1800-talet vandaliserades gravvården och denna 
sten lades som häll framför Kallkällan. I början av 1900-talet återfördes stenen till 
Kapellkyrkogården där den ställdes mot muren då dess ursprungliga läge inte är känt. 
Foto: Marianne Brattberg.
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sitt omfattande bokverk ”Svensk Botanik”, kom att få sin gravplats på 
den så kallade Kapellkyrkogården. Gravvården raserades senare och 
en del kom således att läggas vid Kallkällan på Skräcklan. Genom mu-
seiintendenten Fredrik Nordins försorg kom senare denna gravhäll att 
återföras till Kapellkyrkogården där den än i dag står lutad mot kyrko-
gårdsmuren.

För studenterna hade Kallkällan under 1860-70-talen en alldeles 
särskild betydelse. Traditionen bjöd då nämligen att man efter student-
festen, som ofta hölls på utvärdshusen Strömsborg eller Kasen, skulle 
samlas vid gatlyktan Mandråparen i Plantaget. Efter dans kring lyktan 
vandrade man i gåsmarsch ner till Kallkällan för att dricka av vattnet 
och sjunga studentsången. Därpå gick man åter upp till Mandråparen 
där man i tidiga morgontimman tog farväl. 

Att Kallkällan var mycket populär och välbesökt av såväl vatten-
hämtare som andra ställde dock till problem för ägarna av den Skarin-
ska lyckan. Olof Skarin försökte år efter år att odla sin åker kring käl-
lan men med resultat att en stor del av skörden skadades och trampades 
ner av folk på väg till och från Kallkällan. Skarin blev av förklarliga 
skäl irriterad och krävde att staden skulle ta sitt ansvar om dess invå-

Foto, omkring 1915, från Norra skolans tak mot nordost. I träddungen längst till vän-
ster i bild låg Kallkällan. När skolan 1917 fick en nybyggnad täcktes Kallkällan över 
och dess historia var därmed bokstavligen beseglad. Foto: Okänd. 
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nare skulle få fortsatt tillgång till källan. Han hade klagat på problemet 
under flera år och yrkade på att böter skulle kunna utdömas av de som 
i framtiden nyttjade källan om inte staden på något sätt kompenserade 
Skarin. Diskussionen sammanföll med att man 1863-64 i Stadsfull-
mäktige arbetade med att ta fram en sundhetsordning för Vänersborg, 
en ordning där de hygieniska förhållandena i staden skulle inventeras 
och vid behov förbättras. Ansvarig för utredningen var spegelfabrikö-
ren Rudolf Landqvist. 

Landqvist betonade i sin utredning det rena vattnets betydelse för 
invånarnas hälsa och citerade en fransk forskare; ”Begagna aldrig till 
dryck annat än klart källvatten och till matlagning klart flod- eller sjö-
vatten. Grumligt vatten förorsakar röta och maskar. Det finnes epide-
mier, som härflyta endast av vatten, ty man kan, utan att märka det, 
därigenom nedsvälja t.o.m. små blodiglar”. Landqvist tog den franske 
forskaren på orden och fortsatte själv med egna ord; ”… och huru ofta 
inträffar ej att en tjänsteflicka, medan hon tanklöst glammar med an-
dra tjänsteflickor vid vattenhämtningen, upptar vatten till dryck och 
matlagning strax bredvid där de smutsigaste kläder sköljas; och huru 
stadens källvatten, den så kallade kallkällan, på det vedervärdigaste 
sätt orenas av brist på arrangemanger och en lämplig överbyggnad….”. 
Landqvist sätter här fingret på ett mycket allvarligt problem när det 
gäller vattnet som smittospridare för ett stort antal sjukdomar. Många 

Den nyuppförda Norra skolan från väster (sjösidan) omkring år 1900. Omedelbart 
norr om skolbyggnaden, till vänster i bildkant, låg Kallkällan. Foto: Okänd.
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var de människor som vid denna tid inte bara insjuknade utan också av-
led av vattenburna smittor. Blott tre år senare, 1866, skulle Vänersborg 
också drabbas av den svåraste av 1800-talets koleraepidemier med 576 
insjuknade och 156 avlidna inom centrala staden. Även om man då inte 
med säkerhet visste att just kolerasmittan i hög grad var vattenburen 
misstänkte man att så kunde vara fallet. Tilläggas kan att Landqvist på 
sin egen gård, Drottninggatan 30, ägde en brunn som ansågs innehålla 
hälsobringande vatten, så nyttigt att stadsläkaren där ordnade allmän 
brunnsdrickning på 1850-talet. 

Med anledning av Olof Skarins klagomål gjorde Stadsfullmäktige 
år 1864 en utredning kring vem som egentligen ägde Kallkällan. Man 
misstänkte att kanske själva källan och området kring denna inte var en 
del av Skarins lycka utan egentligen alltid ägts av staden. Så visade sig 
dock inte vara fallet utan såväl källan om omgivande gångstig låg på 
Skarins ägor. Vid möte i Stadsfullmäktige den 14 oktober 1864 beslu-
tades att man på stadens bekostnad skulle låta uppföra en överbyggnad 
till Kallkällan så att vattnet inte skulle smutsas. Däremot menade man 
att Skarin inte kunde hindra vänersborgarna att nyttja källan då de gjort 
så ”av urminnes hävd”.

År 1867 drogs gasledningar i Vänersborg och staden skulle därmed 
få gatubelysning med gaslampor, något av en belysningsrevolution. 
Vid Residensgatans norra del, mot hörnet av Norra gatan bodde ve-
terinären Per Nordström som sommaren detta år inkom med en skri-
velse till Stadsfullmäktige. Han irriterade sig över att när man nu lade 
ner gasledningar längs många av gatorna så skulle detta inte göras vid 
Residensgatans nordligaste del. Nordström anförde irriterat det stora 
behov man just här hade av belysning under dygnets mörka timmar 
då här rörde sig mycket folk. Detta berodde dels på att här fanns hans 
eget veterinärkontor, att stadens fattighus låg därintill samt att detta var 
vägen till Kallkällan. Nordström skriver; ”….. att stadens innevånare 
under alla tider av året, hämta dricksvatten från den s.k. kallkällan så-
väl sent om aftnarne som bittida om morgnarne.” Värt att betona här är 
att det just var främst dricksvatten som hämtades här. Vatten till andra 
ändamål togs oftast direkt från sjön eller ur gårdsbrunnar. 

Några år senare, i april 1870, återkom veterinär Nordström med en 
ny skrivelse till Stadsfullmäktige. Denna gång gällde det själva Resi-
densgatan som han gärna önskade att staden kunde förlänga hela vägen 
ned till sjön. Som det var vid tillfället var det svårt för allmänheten 
att nå sjön, annat än på en liten slingrig väg som utgick i Edsgatans 
förlängning. Kunde man få en bra väg ner till Skräckle udd kunde man 
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här bereda plats för stadens garvare att bereda sin hudar, något man hit-
tills gjort i hamnkanalen. Det skulle också vara möjligt att här anlägga 
ett skeppsvarv, menade Nordström. De ståtligaste framtidsplanerna 
gällde dock hälsovården. Man hade länge fört diskussioner kring upp-
förande av ett nytt länslasarett, där ett förslag varit just en lasarettstomt 
vid Skräcklan. Enligt Nordström skulle läget här vid Skräcklan och 
den Skarinska lyckan vara utmärkt. Särskilt betonade han närheten 
till Kallkällan. Med dess ymniga tillgång på vatten skulle den kunna 
utgöra grunden till en ”kallvattenkuranstalt” inom lasarettets område.  
Av Nordströms stolta planer för Kallkällan blev dock intet och den nya 
lasarettsbyggnaden kom istället att uppföras strax söder om staden. 

Olof Skarin hade under flera år inte funnit det lönt att odla något 
på sin lycka då grödan ständigt trampades ner. Istället hade han låtit 
marken ligga i vall. Han hade därför valt att sälja åkern med tillhöran-
de källa till bryggaren Gustav Andersson, som drev svärfadern Anders 
Blüchers bryggeri i Vänersborg med stor framgång. Andersson valde 
att börja odla åkerlyckan för att få avkastning på det ansenliga belopp 
han sade sig ha fått betala till Skarin. Därför kunde han inte längre ac-
ceptera att området kring Kallkällan fortsättningsvis skulle användas 
av allmänheten som ”promenad- och förlustelseplats”. Han erbjöd där-
för staden i april 1880 att köpa källan och delar av den omkringliggan-
de marken. På detta sätt, menade Andersson, skulle allmänheten inte 
bara vara försäkrad tillgång till källan. Staden kunde då även genom 
”trädplantering vid stränderna av sjön till skydd för vindarna bereda 
allmänheten tillfälle att begagna vattnet vid stränderna till badställe” 
– ett synnerlige framsynt förslag av Andersson som kan ses som en 
första tanke på den Skräcklepark med omtyckta badställen som i dag 
finns i just detta område. 

Vänersborgs stad var dock inte intresserade av att köpa marken men 
man accepterade däremot Anderssons andra förslag. Han skulle mot 
att hålla Kallkällan tillgänglig få slippa ett strandarrende på tio kronor 
om året vilket han dittills betalat samt få tillstånd att bygga en iskällare 
på fattighusets mark. Därtill skulle staden bekosta ett staket utmed vä-
gen till och omkring själva Kallkällan. Detta accepterades och staden 
uppförde det begärda staketet så att besökare till Kallkällan inte skulle 
trampa ned Anderssons skörd. Andersson hade dessutom erbjudit sig 
att undersöka om det möjligen skulle gå att finna fler källådror med 
friskt vatten inom centrala Vänersborg. Detta erbjudande avböjdes 
dock av Stadsfullmäktige då man redan gjort liknande undersökningar 
med magert resultat. Det av staden uppförda staketet fick dock inte 
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vara ifred någon längre tid. Redan i januari 1882 annonserade Gustav 
Andersson i lokaltidningen och erbjöd fem kronor i belöning till den 
som kunde ange vem eller vilka som vandaliserat staketet genom att 
rycka bort dess spjälor. 

Vid samma tid, i januari 1882, hade efter långa diskussioner och 
utredningar ett storskaligt projekt igångsatts i Vänersborg – dragande 
av vattenledningssystemet. Vattentornet började uppföras vid Kungs-
gatans östra ände och vid Skräcklan, nära den gamla Kallkällan, på-
börjades markarbetena för Vattenverket. När vattenledningen kunde 
tas i bruk var detta ett stort steg i stadens modernisering och därtill en 
betydande hygienfaktor. Risken att drabbas av smittosamma sjukdo-
mar på grund av otjänligt vatten minskade. Ett påtagligt resultat var 
att de återkommande koleraepidemier som dragit över landet, så även 
Vänersborg, sedan 1834 nu upphörde.

Genom det nya vattenledningssystemet minskade Kallkällans bety-
delse som vattentäkt även om den fortfarande brukades av närboende. 
Den gamla källans öde skulle dock slutgiltigt beseglas genom den be-

Kallkällans läge kan lokaliseras till Norra skolan, i skärningen mellan den gamla 
skolbyggnaden ”Slottet” och nybyggnaden ”Fängelset”. Det cementlock som syns i 
vänster bildkant täcker den brunn som i dag samlar Kallkällans vatten som, tillsam-
mans med regnvatten, leds genom rör ut i den närbelägna Vänern. 
Foto: Karl Bernling.  
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byggelseexpansion som skedde i stadens norra delar kring sekelskif-
tet 1900. Det område där Kallkällan låg, den Skarinska lyckan, be-
fanns omedelbart norr om Vänersborgs gamla befästningsanläggning 
med vallgrav och jordvallar som anlades till skydd mot fienden under 
1600-talet. Spår av dessa vallar var tydligt synliga i området ännu ett 
stycke in på 1900-talet. I takt med att bebyggelsen växte och gatunätet 
utsträcktes norr om denna gamla befästningslinje kom man även att ta 
delar av den Skarinska lyckan i anspråk. När den första skolbyggnaden 
vid Norra skolan uppfördes år 1899 kom denna att placeras omedelbart 
söder Kallkällan. När skolan 1917 skulle utökas med ännu en byggnad 
var man tvungen att täcka över källan då den låg i skärningspunkten 
mellan de båda skolhusen. Byggnadsarbetarna mötte stora besvär då 
den kraftiga källådern snabbt fyllde de gropar som grävts för den nya 
skolan. Inte sällan fick man börja dagens arbete med att ösa och pumpa 
grundschakten där gårdagens arbeten raserats. Man lyckades dock leda 
ut vattnet genom ett rör ner till sjön varpå Kallkällan kunde täckas över 
för gott. Ännu i dag ligger detta rör kvar där gissningsvis Kallkällans 
vatten, tillsammans med regnvatten, letar sig ut i Vänern. Även om 
Kallkällan för alltid är borta har området inte bara bevarat utan även 
stärkt sin roll som ”promenad och förlustelseplats” genom anläggande 
av den Skräcklepark som bryggaren Gustav Andersson förutsåg redan 
1880.

Källor 
Tryckta källor
Johansson, Peter, När döden kom med Wettern. Koleraepidemin i 

Vänersborg år 1866. Ingår i Vänersborgs Söners Gilles årsskrift     
2013. Trollhättan 2013. 

Johansson, Peter, Värdshuset Kasen – ett nöjespalats i 1800-talets 
Vänersborg, Uddevalla 2005.

Lindedal, Hjalmar, Vänersborgs historia och vänersborgshistorier,
Vänersborg 1927.

Näsström, Gustaf, Det gamla Medevi. Kulturhistoriska anteckningar,
Stockholm 1929.

Tidning för Wenersborgs Stad och Län 14 januari 1882
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Arkiv 
Vänersborgs kommunarkiv 
Stadsfullmäktiges protokoll med tillhörande bilagor:
1 juni 1864
14 oktober 1864
26 juni 1867
9 maj 1870
26 november 1880

Riksarkivet/ Landsarkivet Göteborg
Kyrkoböcker för Vänersborgs stad.

Ett särskilt tack till Micael Eriksson i Vänersborg för värdefull infor-
mation kring delar av det källmaterial som ligger till grund för denna 
artikel. 

Peter Johansson. Född i Vänersborg 1963. 
Chef för Kulturlagret och Vänersborgs museum. 
1:e ålderman i Vänersborgs Söners Gille.
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Drottninggatan/Vallgatan

Huvudnässkolans C-byggnad, februari 2015. Foto: Karl Bernling.

Nybyggnation i korsningen Drottninggatan/Vallgatan, på den tomt där Huvudnässko-
lans C-byggnad låg, augusti 2017. Foto: Karl Bernling.
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Förord
År 1812-16 utkom domkyrkosysslomannen Peter Eriksson Lindskog 
med en ingående beskrivning över Skara stift fördelat på en serie om 
fem häften. Det avsnitt som publiceras i denna årsbok behandlar be-
skrivningen av Vänersborg.

Lindskog föddes i Tvärred i Västergötland år 1766. Efter studier vid 
bland annat Skara Gymnasium skrevs han in vid Uppsala universitet 
1787 och sex år senare skedde prästvigning. Efter olika tjänster inom 
Skara stift kom han 1808 att utnämnas till domkyrkosyssloman i Skara, 
en tjänst han innehade fram till sin död 1821. Som domkyrkosyssloman 
hade Lindskog bland annat ansvar för domkyrkans fastigheter, eko-
nomi och förvaltning.  

Under tiden i Skara var Lindskog dessutom en flitig skribent och 
gav bland annat ut Skara Stifts-Tidningar och senare Westgötha Tid-
ning. Under sina arkivforskningar hade han funnit omfattande mate-
rial kring Skara stift insamlat under 1700-talets mitt och senare hälft. 
Detta material kompletterade han med att 1811 sända ut frågelistor till 
prästerna inom stiftet. Lindskog bad då prästerskapet att inkomma med 
beskrivningar över sina respektive socknar med uppgifter om gårdar, 
säterier, jordbruk, folkmängd, fornminnen, offerkällor, skolverksamhet 
med mera. Det var detta nyinsamlade material tillsammans med äldre 
uppgifter ur arkiven som kom att utgöra grunden till den ovannämnda 
beskrivningen över Skara stift - en beskrivning som i sina fem häften 
sammantaget omfattar inte mindre än 1 258 sidor. 

(Renskriften är utförd av Göran Ahlin. Uppgifterna i förordet byg-
ger på ett förord författat av arkivarie Bengt O T Sjögren i samband 
med nyutgåva av Lindskogs verk 1984.)

Försök till en kort beskrifning om Skara Stift
Wenersborgs Kongl. Pastorat, beläget i Wehne Härad, är vid pass 1 
och en halv mil i längden och af lika bredd, samt gränsar i norr till 
sjön Wenern, i öster till Göta älf och Tunhems Pastorat, i söder till 

Vänersborg med omnejd under 1810-talet
Av 

P E Lindskog
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Bohus Län och i väster till Frändefors Pastorat på Dahls Land. Det 
består af WENERSBORGS STAD, som innefattar 362 tomter, samt 
af Socknarne WASENDA 11 ¾, NAGLEM 25 5/8 och RYR 7 ¾  (1). 
Summa 45 1/8 förmedlade hemman. Folkmängden i Staden och under-
liggande lägenheter var år 1810, 1750 och i Lands Socknarne 2250, 
summa 4000 personer.

WENERSBORG, en Upstad, den 44:de i ordningen och, enligt 1747 
års reglering, hörande till den 4:de klassen, ligger vid södra ändan af 
Wenern, 43 och en half mil från Stockholm, 8 och en half från Göt-
heborg, 3 från Uddevalla och 7 från Åmål. Den omfattas af Wenerns 
liksom 2:ne armar; på västra sidan förmedelst ett sund eller korrt vattu-
drag emillan Wenern och en liten sjö, kallad Wassbotten (3-8:dels mil 
lång); och på nordöstra sidan af Wenerns utlopp i Göta älf, kallad älv-
suget.

Något mer än 1-8:dels mil söder om Staden, har en vatturännil el-
ler bäck gått från nämnde Sjö Wassbotten till Göta älf, en half mil 
nedom älfsåget. Genom gräfning är denna bäck danad till en Kanal 
under namn af CARLS GRAF och i mån af Göta älfs sänkning un-
der Wassbottens vattubryn äro 2:ne Slussar inrättade vid Brinkebergs 

”Wennersborg från Dahlsidan”. Tuschlavyr av Carl Ulric Lilliehorn (1784-1822), ut-
förd 9 oktober 1807. Lilliehorn var son till landshövdingen i Vänersborg Johan Fred-
rik Lilliehorn. Ingår i Vänersborgs museums samlingar.
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kulle, kallade GUSTAFS SLUSSAR, och för Segelfarten öpnade den 
11 Nov. 1777.

Staden med en stor del af tilliggande egor är således kringfluten, 
och sammanbindes i öster med fasta landet genom en Bro öfver Göta 
älf, kallad RÅNNUMS BRO, som först blef anlagd 1694 och är i det 
afseendet märkvärdig, att, ehuru den är lång och går öfver ett av älfens 
häftigaste fall samt alltså utan bro-kar, har den genom framlidne Kom-
merseRådet Polheims upfinning fått en sammansättning, som gör hen-
ne varaktig och säker äfven för transporter af de mäst grofva Kanoner.      

(1) Kallad Wasenda emedan den ligger vid ändan af vattnet (Wass-
botten och Wenern). Till denna Socken höra 6 utjordar, till Nag-
lem en och till Ryr en utjord, hvardera ansedd till Krono-ränta 
af ett halft L:p Smör. Naglem eller Naglum förmenes hafva fått 
namnet af den anledning, att i Hedniska tiden här skola hafva 
bott afkomlingar af en Höfding vid namn Naefillus, hvaraf trak-
ten blifvit kallad Naefillernes hem, sammandraget Naefillhem, 
Nagelhem, som ock Socknen i gamla Handlingar nämnes, och 
ändtligen Naglem eller Naglum, Ryr härledes af rödja. 

På västra sidan förenas Stade med Dahls Land genom en vindbrygga 
öfver vattudraget, och en öfver 300 famnar lång bro af sten, kallad 
DAHLBO BRON, byggd öfver låg och sandig grund, som vid Wenerns 
stigande ofta står under vatten. På södra sidan emot Landtförsamling-
en, der landsvägen framlöper, är äfven en vindbro öfver Carl Graf, 
kallad GROP BRON. För  underhållandet af förstnämnde 2:ne broar 
njuter Staden brotull efter fastställde Taxor med undantag af Dahlbo-
bron af Dahls Land, som, i afseende på förr gjorde penningeförskot-
ter till byggnaden, är befriadt äfven från Brons underhållande, genom 
Kontrakt, af Kongl. Maj:t i nåder stadfästadt d. 2 Nov. 1785. Grop 
Bron underhålles af Trollhätte Slussverks Bolag och öpnas genom dess 
försorg vid fartygens genomgång, af en Brovaktare.

WENERSBORGS STAD är anlagd 1642 på en jämn plan, med rym-
ligt torg och reguliera gator. Dess första invånare bodde förut i Staden 
BRÄTTE, belägen vid södra ändan af den förut nämnde sjön Wassbot-
ten, på en ojämn och mot sjön mycket brant och sluttande backe, som 
derigenom torde hafva gifvit Staden namn, och hafva hittills synts läm-
ningar af eldstäder och gator. Kyrkan förmenes hafva varit af trä, och 
på griftplatsen ännu qvarliggande grafstenar vittna med deras inskrifter 
att begrafningar derstädes skett ända till 1642.
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Staden Brätte hade af Konung Carl IX. Ärhållit Kronogårdarne 
Amunderud med Guntorp, 1, Espered, 1, och Wasenda, ett halft hem-
man, samt frihet att uprätta Mjöl- och Sågqvarnar, hamrar och ålfiske, 
ehvar så lägenhet gifves; och K. Gustaf Adolf stadfästde denna Dess 
Faders donation genom Privilegier under den 4 Jan. 1620. Men Sta-
dens inskränkta läge och Wassbottens uppgrundande, till olägenhet för 
sjöfarten, gjorde det nödvändigt, att komma närmare intill Wenerns 
större vatten. Uppå Stadens underdåniga ansökning, åren 1638 och 
39, om flyttning till beqvämare ställe, bereddes af Drottning Kristina 
utkomst till tjenlig plats genom öfverenskommelse med Egaren af Sä-
teriet Huvudnäs (1). Och Borgerskapet fick befallning, att sednast till 
Mikaelis tid 1643 vara flyttadt till det utsedde nya stället, som blev 
kalladt WENERSBORG.

De Staden Brätte förundte lägenheter och förmåner åtföljde nya Sta-
den, och blevo genom Drottning Kristinas densamma gifne Privilegier 
och Bref d. 12 Nov. 1646 tillökte med vissa inkomster af de varor, 
som transporterades förbi Staden, samt med Sätesgården Hufudnäs, 2 
mantal Kronosäteri, med underliggande hemman, Torpa, 1, Kälshagen, 
2 ett halft, Björkholmen, ett fjerdedels och Hufudnäsön, ett åttonde-
dels, hvilka hemman Kronan i detta afseende år 1641 sig tillbytt af Fru 
Kristina Sigrid Bjelke, emot gamla Kongsgården Örbyhus i Upland 
och Wendels Socken, fordom Wasa Famillen tillhörigt, och der Kon. 
Erik XIV. i fängelse omkom. Sedermera år 1647 är jämväl Korsseberga 
Torp, ett halft Krono, med dess 3:ne hagar och egor åt Staden på lika 
sätt till mulbete uplåtet; och hafva Skattehemmanen en åttondedel Dju-
pedalen med Hunnegård, samt en fjerdedel Grönvik, belägne på Dahls 
Land i Frändefors Socken, blifvit för samma ändamål af Staden till-
köpte och afhyste, så att vid pass 3000 tunneland jord af Staden inne-
hafves, deraf omkring två tredjedelar äro till åker och äng upodlade.

(1) Utbyttes då mot Örby, ett gammalt Wasegods i Wendels Socken, 
som då kom till Kristina Sigrid Bjelke och således i enskilda 
händer.

Härvid märkes, att af fordna Staden Brättes lägenheter, hemmanen 
Wasenda och Guntorp, hafva längesedan till namnen försvunnit, sedan 
ägorne blifvit kallade Knutsbol, Grönlid, Gatan, Brättehaga och Orm-
lyckan, och i stället på de förres grund synas vara upkomne; och varda 
nu desse Torp, tillika med Espered och Amunderud (Amnered), som 
utgjort Brättes tillhörigheter, kallade Gamla Staden.
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I afseende på Kyrkan och Församlingen heter det i samma Privile-
gier: ”Efter som Wasenda Kyrko och Socken hafver härtill förmedelst 
vår salige käre Herr Faders gifne Bref och Nådiga tillstånd varit en 
annexa under Brätte Stad; alltså vele Wi och hafva den uti Staden We-
nersborg bemälde Kyrko och Socken nådigst efterlåtit och confirme-
rat, att den så hädanefter som härtill, skall såsom en Annexa lyda och 
ligga under Wenersborg, dess Kyrkoherde, som nu är eller framdeles 
dit kommandes varder till hjelp och uppehälle.”

Staden Wenersborg är LandshöfdingeResidens sedan år 1697, då 
Götheborgs Stad med Askims och Säfvedals Härader samt Ön Hising-
en söndrades från de 13 härader, som nu egentligen utgöra Elfsborgs 
Län, hvilket åter året derefter 1680 förstärktes med Dals Land och un-
der tiden blifvit kalladt Wenersborgs Höfdingedöme; och är Landshöf-
dingen, enligt Rikets Ständers Författning af 1756, alltid af Militäre 
Ståndet.

Staden har vid eller näst efter dess anläggning varit försedd med en 
så kallad vallgraf och en skans, men utan någon sådan fullborda eller 
fullkomlighet, att kunna med nog framgång afvärja fiendtligt anfall. 

Vänersborgs hamnkanal mot söder. Konstnären har ungefärligen stått på platsen för 
nuvarande Fisktorget. I vänster bildkant skymtar landshövdingeresidenset. I bildens 
mitt balansbron över hamnkanalen. Akvarell, sent 1790-tal, av Johan Fredrik Martin 
(1755-1816). Ingår i Vänersborgs museums samlingar.
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Efter 1742 års krig och Armeens rörelser åt Danska sidan, blef Sta-
den året derefter utsedd att vara Place d´armes mot Rikets västra gräns 
och under Krigsoroligheterne mot Norrige åren 1788, 1808 och 1813 
i sådan egenskap begagnad. Wästgöta Dals Regemente har ock, ef-
ter Kongl. Maj:ts Författning, sin Campementsplats på en Äng, kallad 
NYGÅRDSÄNGEN, Staden tillhörig, emot en årlig afgift af 10 R:dlr.

Ehuru Stadens belägenhet synes gynnande, så i anseende till sjö- 
som landtransporter, de förre genom Wenern, Wassbotten, CarlsGraf 
och Göta älf, och de sednare förmedelst många hitledande landsvägar; 
så är dock dess rörelse och förmögenhet mindre betydlig, och består 
nu som från dess första ursprung i kommissioner med fortskaffandet 
af främmande varor af flere slag, men synnerligen af järn och trävirke, 
som på skutor, emot frakt, föras från Wenerns kringliggande orter hit, 
och vidare med smärre fartyg och båtar fortskaffas till Götheborg el-
ler landsvägen till Uddevalla, hvarifrån returvaror hämta, bestående 
i salt, sill, spannmål och kramvaror. Staden är ock för detta ändamål 
försedd med en god hamn, i hvilken så kallade Pållare (Duc d´Alber) 
(1) till fartygens säkerhet blifvit nedsatte, och äro i anledning af i sed-
nare åren skedd pejling och triangelmätningar, Kartor för seglationen 
i Wenern att tillgå, der hamnarnes beskaffenhet och segellederne äro 
utmärkte. Den öfriga rörelsen med spannemåls, hökeri och kryddbod-
handel är genom närbelägenheten af Göteborg och Uddevalla icke 
betydlig. Handtverkerierne äro ock de vanlige, jämte en Kort-Fabrik. 
Men deremot idkas ett tämligen vidsträckt åkerbruk sedan planteringar 
af lin, hampa, tobak och färggräs för längre tid tillbaka blifvit ansedde 
mindre förmånlige, under en ymnigare tillgång på dessa ämnen ifrån 
Utlänningen; och är detta åkerbruk destomer lönande, som jordmånen 
till större delen är god, och skall blifva det ännu mer, när cirkulations-
bruket kommer i gång, som nu börjar blifva kändt.

(1) Hvardera af dem består af 10 a 12 neddrifne trän, stockar eller 
pålar i sjöbotten.

Hvad som likväl i synnerhet är här räkna såsom företrädes förmån 
framför så många andra små- och upstäder, äro de afgifter till Staden, 
som, enligt Privilegier och Kongl. Bref, ärläggas under namn af Stads-
andel af de förbi Staden gående varorna.  Genom nådig Resolution af 
den 3 Aug. 1783 blef Staden tillåtet, att med 1806 års början beräkna 
Riksdalern a 3 daler silfvermynt vid upbörden af en del sådane inkom-
ster, hvilka derigenom vunnit en sådan tillökning, att Stadens publika 
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byggnader kunna uprätthållas, samt Staten lönas och ändå derutöfver 
ett öfverskott till oförsedde utgifter äga rum.

Här hållas årligen marknader d. 13 Jan. 10 Jun. och 19 September.

Staden har måst vidkännas flere missöden. Redan 1644 måste dess 
innvånare efter 2:ne års bosättning, genom Befälhafvarens otrohet el-
ler feghet, se Staden af Norrska Troppar, under Hannibal Sehestedt, 
utan svärdsslag intagas och brännas. Följande året bestormades qvar-
lefvorne och hvad som hunnit repareras, af Danska Öfversten Henrik 
Bjelke, men förmedelst Svenske Kommendantens duglighet aflopp 
detta företag förgäfves. I Juli månad 1676 blef Staden åter af de Norr-
ske under Fältherren Grefve Gyldenlöve intagen och bränd. År 1777 
den 24 Sept. öfvergick Staden en betydlig eldsvåda, då Kyrkan och 
kärnan af Staden nedbrann. År 1788 i början af Oktober, då Svenska 
Armeen var sammandragen mot Ryssarne i Finland, och denna orten 
blottad på troppar till försvar, måste Staden, efter förlorade tillfällen af 
motstånd vid Svensksund och Quistrum, emottaga en del af den inbry-
tande Norrska krigshären under General Mansbacks befäl. Men i stöd 
af verksamma mediationer återgingo dessa troppar efter en månad, 
utan att öfva annan fiendtlighet än requisitioner af hvad som fordrades 
för deras uppehälle och beqvämlighet.

Af Kongl. besök, hvarmed denna Staden blifvit hedrad, anmärkes 
att Kon. Carl XI. Uppehöll sig härstädes vintermånaderne år 1675, un-
der då varande Danska fegden, samt att K. Gustaf III. Nådigst besökte 
Staden 1772, då det åter liknade sig till orolighet emot Norriges gräns, 
äfven som Staden under Krigsrörelserna och beredningen till den året 
1814 lyckligen och ärofullt vundna föreningen med Norrska Riket, 
egt den hugnaden, att få emottaga Deras Kongl. Majestäter och Deras 
Kongl. Högheter KronPrinsen och ArfPrinsen.

Staden, hvars Wapen är ett gående skepp med fulla segel, styres af 
en Borgmästare och sju Rådmän, samt har Kämners-Rätt med 2:ne 
Kämnerer, i hvilken en Rådman är Ordförande. Stadens Borgare äro 
100 till antalet. Folkmängden ökar sig, och har de nästföregående åren 
gått nära 1800.

Af  byggnader märkes:
LANDSHÖFDINGE-RESIDENSET, anlagt 1758 af sten, är rymligt 

och beqvämt inrättadt. Det är försedt med 2:ne flyglar äfven av sten, 
af hvilka den ena nyttjas till Lands-Kansli och Kontor, den andre be-
gagnas för Landshöfdingens behof, och är med en borggård omgifvet.
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STADS KYRKAN, som är Moderskyrka, har före 1777 års brand 
varit Korrskyrka, men med tillhjelp af en allmän Kollekt och Stamboks 
insamling öfver Riket, blef den åren 1783, 1784, efter nådigst fastställd 
ritning ombyggd i mera vanlig form, ljus och rymlig, 70 alnar i längden 
och i bredden 29. Tvänne rader pelare i Korintisk ordning, uppehålla 
det hvälfda undertaket; och Läktaren, som intager Kyrkans alla sidor, 
gifver ett eget vackert utseende. Kyrkan är försedd med en i Stockholm 
förfärdigad vacker Prädikstol och Altartavla, hvilken senare i fonden 
lämnar ledighet för tillägg och fullkomnande, så snart ökade tillgångar 
det medgifva. Orgelverket, som är ett af de större och byggdt af Or-
gelbyggaren Strömblad för 1600 R:dlr år 1786, är en skänk af Stads-
Kassan. Tornet, hvars ena sida utgör Kyrkans västra gafvelmur, har i 
senare åren blifvit upfördt till behöflig högd, och är nu under beredning 
att täckas med koppar. En välljudande klåcka af 12 skeppunds vigt, 
omgjuten af Rådman N. Billsten i Skara, är här i de 3:ne nedbrändes 
ställe uppsatt, och ett Tornur, till nytta och prydnad, tillköpt år 1803. 
Planen omkring Kyrkan utgör en stor fyrkant; den har förut varit Grif-
teplats, men är nu jämnad och planterad med trän i form af alleer. För 
begrafningar är i dess ställe en särskild plats utom Staden på dess södra 
sida, inköpt och enligt år 1806 i nåder fastställd ritning, apterad och 
med en hög stenmur omgifen. Portsidan af denna mur emot Landsvä-
gen har en särskild facon, och vid ingången 2:ne Pyramider af finslipad 
sandsten med inskriptioner, gifne af Kongl. Antiquit. och Witterh. Aka-
demien. På den ena Pyramiden läses:

Wenersborgs Församlings BegrafningsPlats invigd 1808. – Och på 
den andra: Herre! Lär oss betänka att vi dö måste. Men byggnaden af 
Bisättnings- och Ben-huset, som ritningen uptager, inställes intill dess 
Kyrkans kassa lämnar ärfordeligt öfverskott.

Ett KRONO BAGERIHUS af sten, upbyggt 1752 och inrättadt med 
9 st. ugnar, anses för det bästa i Riket.

Ett af gråsten grundmuradt HUS TILL LASARETT, 2:ne våningar 
högt, genom Kongl. Serafimer-Ordens Gillets försorg inköpt för ortens 
behof, har ständigt varit begagnadt af omkring 30 Patienter och kan för 
dess rymlighet emottaga flere. Nära intill Lasarettet är  HOSPITALS-
HUSET, byggdt af trä, med inrättade rum och celluler för 8 a 10 dårar.

ÄMBETSGÅRD finnes för Församlingens Kyrkoherde, tillika med 
9 och ett halft tunnland ängmark, kallad BÅTISHAGEN, och hvilken 
mark är belägen vid Wasenda Prästgård, tre åttondels mil utom Staden.

StadsKomministern har efter branden och intill dess Boställsrum 
blifver att tillgå, bebodt FATTIGHUSET, som nu är för sitt rätta ända-



23

mål reclameradt. Jämte några tunnland Stadsjord, som åt Komminister 
uplåtne, är hemmanet VIKSÄNGEN, trefierdedelar, i Tunhem beläget 
och från Staden trefjerdedels mil aflägset, honom till understöd, såsom 
Kapellansbol år 1692 anslaget. Detta hemman, som har god jordmån 
och tillräcklig skog, är en af Stads-Komministerns väsendtligare för-
delar.

SKOLHUSET, byggdt af sten, indelat för 2:ne klasser, och tjenar 
äfven till Boställe för Skol-Rektorn.  Rektors Klassen är grundad på 
Kongl Stat och har dess Lärare i årlig lön 27 tunnor 12 kappar Krono-
tionde samt Sockenegång af Wenersborgs Församling till ungefär 14 
R:dlr 24 sk. Banko. Kollegklassen är inrättad af Staden. Läraren eller 
Kollegen njuter 66 R:dlr 32 sk. Banko i årlig lön ur Stadskassan.

KRONOHÄKTET är i sednare åren, enligt år 1801 fastställd ritning, 
af tegel nybyggdt, och i godt stånd och innefattar äfven boningsrum för 
vaktmästaren.

Utom, men nära, Staden äro belägne NABBENSBERG, BEA-
TEBERG och NICKLASBERG, boningsställen, som äro vackra ge-

Infarten mot Vänersborg över Dalbobron, där brons öppningsbara del utgörs av en 
så kallad balansbro. I bildens mitt landshövdingeresidenset och därbortom skymtar 
kyrktornet. Akvarell, sent 1790-tal, av Elias Martin (1739-1818). 
Ingår i Vänersborgs museums samlingar.
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Ritning, utförd 1749 av Carl Hårleman, över Kronobageriet i Vänersborg. Bageriet 
började uppföras samma år och kom att rivas vid mitten av 1840-talet för att ge plats 
för det nya länsfängelset. Ingår i Vänersborgs museums samlingar.
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nom deras byggnad, läge och dervid gjorda planteringar. Det första 
tillhörer Brukspatronen J. Wikström, det andra ÖfverFältLäkaren, As-
sesorn och Wasa Riddaren Hollberg och det tredje Rådmannen N. Söll-
scher.

Landt-Församlingen, som består af Socknarne WASENDA, NAG-
LEM och RYR, är af lika egenskap i anseende till läge, jordmån och 
odling; öfverallt höglänt, inskränkt och till jordarten i allmänhet af 
blandad och sämre beskaffenhet; kall och besvärad af syra. Och då All-
mogen, ända intill början af innevarande århundrade, egentligen haft 
för näringsfång, att besörja körslor på den så kallade Edsvägen, hvartill 
fordrades icke mindre än 800 hästar, är det lätt att sluta till åkerbru-
kets vård. Det är först ifrån den tid Trollhätte Durkfart blef färdig och 
Edskörslen till större delen  uphörde, som omtanken för eget bestånd 
började anse åkerbruket såsom enda öfriga medel dertill. Också är i de 
sednare åren mycket vunnet; men med all förbättring i jordbruket, som 
här är att påräkna, kan dock denna orten icke blifva så kallad sädesort. 
Då höst- och vårsäd sammanräknas, kan på ett helt hemman icke sås 
mer än 40 tunnor till största delen hafra. Till sädesinköp kan likväl lätt 
så mycket penningar, som behöflige äro, anskaffas genom förtjenster af 
varutransporter, som i anseende till läget icke alldeles upphöra.

Kyrkan, som kallas GUSTAF ADOLFS KYRKA, är sammanbyggd 
af Wasenda och Naglems fordna kyrkor (1), hvilka voro gamla och 
förfallna och derjämte Naglems kyrka af ett obeqvämt läge vid Göta 
älf i Socknens yttersta gräns. För att bereda denna sammanflyttning till 
en kyrka på ett vid Landsvägen och midt i Församlingen tjenligt ställe, 
som  fann så mycket motstånd i Allmogens begrepp, besiktigades de 
gamle kyrkorne och förbättringarne värderades, kostnadsförslag till en 
ny kyrka upgjordes; och då skillnaden befanns mindre betydlig, samt 
äfven dertill kom, att reparationerna skulle med mera skyndsamhet 
vidtagas, men för nybyggnaden åter en tid måste föregå till insamlande 
af byggnadsmedel; så fattades vid allmän Sockenstämma år 1787 det 
beslut, att väl låta de gamla kyrkorna stå, men icke repareras vidare än i 
de delar, som voro nödvändige för Gudstjenstens hållande, så länge de 
kunde utan fara nyttjas; att genast begynna med årliga sammanskott till 
den framdeles skeende byggnaden; att tiden till nybyggnaden skulle i 
mån af samlade tillgångar bestämmas, och att updraga till Kyrkoherden 
och Kyrko-Rådet att vidtaga alla till detta ändamål hörande anstalter 
och beredningssteg. Efter 10 års sammanskotter och nitfulle bemödan-
den att samla penningar och byggnadsämnen, skedde 1797 början med 
byggnaden, enligt af Konungen fastställd ritning. Arbetet fortsattes till 



26

hösten 1799, hvarefter kyrkan blef följande året till bruk och offentlig 
Gudstjenst invigd, till hugnad för  Socknarnes Invånare:hvilke, glöm-
mande det förflutna af stridigheter och mödor, gemensamt insågo nyt-
tan och det värdiga i deras företag, och gladde sig öfver dess lyckliga 
fullbordan.

Kyrkan är stor af 64 alnars längd och 25 bredd och genom dess 
enkelhet vacker. Wid västra gafveln är ett grundmurat Torn med 2:ne 
klåckor.

(1) Att Wasenda Kyrka varit mycket gammal, upplyses af följande 
i Kyrkoboken fundne annotation: ”Tå 1690 thet i Choret straxt 
vid Altaret gräfdes ett griftställe åt Factoren Måns i Korssberg, 
fant Asmund Klockare ena kruko i jorden kohl och asko uti och 
tu beläten ther hos, ett af koppar och ett af mässing, och när Kos-
saker sedan under arbete i Korrsberg fingo thetta se, bugade the 
sig och kystet, ropande crucifix, crucifix.”

Följande Säterier, Boställen och Lägenheter må anmärkas:
ODENSJÖ eller ONSJÖ, så benämdt, som det tros, efter Oden, har 
en vacker belägenhet vid Göta älf, i Naglems Socken, och består af 
3 och treåttondedels hemman, hvaraf ett  Säteri, ett Rå och Rör och 
ett och treåttondedels Frälse. Egendomen är Fidei-Kommiss och eges 
nu af EnkeFru Öfverstinnan Hay, född Grefvinna Karin von Stock-
enström. Karaktersbyggnaden består af ett tvåvåningshus af trä, stort 
och prydligt, och af en till boningsrum upförd väl inrättad byggnad af 
gråsten. Denna egendom har jämte god jordmån, den fördel framför 
flere i denna ort belägne, att här finnes enskild skog till husbehof. Här 
är cirkulations-bruk inrättadt. Å sjelva Säteriet med ett och ettfjerde-
dels  Frälse, som brukas derunder, sås 5 tunnor höstsäd och 40 tun-
nor vårsäd, som sammantaget ger per medium 8:de kornet. Höskörden 
upgår till vid pass 600 enbetslass. Här vinterfödas 8 hästar, 39 a 40 
nötkreatur m.m. Wid gården framlöper en i sednare tider anlagd allmän 
Landsväg, och en färga är inrättad öfver Göta älf å den väg, som går 
åt nästa  Gästgivaregård. Stenarten på Onsjö egor är spat-formig och 
tjenlig till gråstens byggnader. Framlidne Öfversten R. S. O. Wolrat 
Hay (1) har på ett behagligt ställe i en löfskogs trakt å egorne låtit 
af huggen tälgsten upresa minnesstenar åt aktningsvärde Medborgare, 
hvadan detta ställe fått namn af MINNETS TEMPEL. Också har Hr. 
Öfversten nära härintill på en uphögd och med löfträd omgifven plan 
bekostat upförandet af en rymlig graf för sig, Famille och blifvande 
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Fidei Kommissarier, hvilken, med Konungens nådiga tillstånd, blifvit 
till BEGRAFNINGSPLATS invigd.

RESTAD, 1, KongsLadugård i Naglem, anslagen Landshöfdingen 
i Elfsborgs Län på lön, har en högländt belägenhet vid  Göta älf och 
en behaglig utsigt emot de å andra sidan älfven varande Sätesgårdar, 
med bergen Halleberg och Hunneberg i fonden. Genom framlidne 
Landshöfdingen K. N. O. Baron J. Fr. Liljehorns här använde stora 
kostnader, under dess fleråriga Ämbetstid, såsom Länets Höfdinge, har 
Restad blifvit betydligen förbättradt till åbyggnader, odling, trägård 
och planteringar, och giver nu ett vackert utseende, nöje och lönande 
afkastning. Landshöfdingen plägar här vanligen vistas öfver somma-
ren.

BRINKEBERGS KULLE, ett kändt ställe i Naglem, så väl af der 
inrättade GUSTAFS SLUSSAR i Kanalen CARLS GRAF, hvilken här 
går fram, som här varande KronoBränneri, bör här för flere orsaker an-
märkas. Här är nu Boställe för en SlussInspektor, som besörjer nödiga 
antekningar vid Slussfarten samt Slussarnes vård och öpning. Kronan 
har här ett förrådshus för Armeen; de öfrige af dess bränneribyggnader 
hafva tillfälligtvis Krigsåren 1808 och 1814 tjenat till Sjukhus.

(1) Bemälde Öfverste, såsom befordrare af goda ändamål inom 
Socken, har huvudsakligen beredt en Skolfond af 250 R:dr R:gl, 
hvaraf räntan är bestämd till särskild lön åt Klockaren för Fat-
tiga barns undervisning; han har dessutom skänkt 100 R:dr R:gl  
hvaraf räntan skulle vara en belöning till den, som mot betalning 
gör åkerredskap till Församlingens tjenst.

HULT, ett halft, Säteri i Naglem, en fjerdedels mil från Göta älf, 
med tillhörande QVARNTORP, ett fjerdedels Frälse, har varit boställe 
för Mekanik-Direktören vid Trollhätte Slussverk, men hörer nu till de 
egendomar, som äro af kronan uplåtne till detta Werks Bolag Hult, som 
nu är bortarrenderadt, är tämligen bebyggdt, men egentligen utmärkt 
för åbyggnadens läge på en öfver det vanliga hög bergsplan, hvarest 
är fri utsigt öfver det på andra sidan älfen liggande Tunhems Pasto-
rat. Den odlingsbara marken är inskränkt; Qvarntorp deremot har vid-
sträckta egor. Bägge desse hemman hafva god jordmån, kunna tillsam-
mans besås med 50 tunnor säd och ega behöflig skog till vedbrand och 
gärdsle.

Vasenda, ett halft, Kyrkoherde-Boställe, treåttondedels mil från Sta-
den och enfjerdedels dito från Gustaf Adolfs kyrka, är så till man- som 
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ladugårdshus upbyggdt i nuvarande Indelningshafvares Kontrakts-
Prostens Magister J. Haléns tid. Jordmånen är god, men egorna små 
och inskränkte. Med den betydliga förbättring, som detta Boställe vun-
nit i nu varande Innehafvarens tid, är årliga utsädet 1 tunna råg och vid 
pass 20 tunnor vårsäd, hvaraf rågen gifver 15 a 20:de och vårsäden 5 
a 6:te kornet. På dess små egor är höfångsten ringa, likaså betet. Skog 
saknas alldeles. För några år sedan är Bostället af Landtmätare rör-
lagdt, till skillnad från angränsande hemman.

Stommen Lilla ESPERED, en fjerdedel i Naglem, och TUNGEBOL, 
en fjerdedel i Ryr, ägo bägge enstaka; och som desse hemman hafva 
små egor och svagare jordmån, är också afkastningen ringa. Betet är 
någorlunda och skog till gärdsle och bränsle behöflig.

ÖNAFORS, Frälse, förmedladt till ett halft i Wasenda, tillhörigt 
aflidne Landskammereraren Nordströms Sterbhus, har en Manufak-
turinrättning för järnsmide, finbladig Sågqvarn, Mjölqvarn med 6 par 
stenar utom sikt- och gryn-qvarn samt bränneri, hvilket allt i mån af 
tillräckligt vatten drives med fördel. Stället är väl bebyggdt, Karakters-
huset, af trä med 2:ne våningar, är stort och vackert på en jämn plan 
med trägård nära Göta älf, som här gifver åt stället ett ökadt behag.

I Wasenda Socken ligger en utjord, kallad KASAN, som tillhör 
berörde Socken, utgör yttersta delen deraf och går ända intill Staden. 
Afl. Borgmästaren Lindquist har för många år sedan här anlagt ett Te-
gelbruk och Trägård, som sedan köptes och ännu eges af nu varande 
Borgmästaren KommerseRådet J. Krull, hvilken låter fortsätta tegel-
tillverkningen.

Kapellans-Bostället SVINÅKER, ½, i Naglum är enstaka, genom 
rågång skildt från dess grannar och af vanlig åbyggnad. Detta Boställe 
är ett af de bästa hemman i Församlingen, af en högländt belägenhet, 
utan behof af många diken, har vidsträckta egor, bördig jordmån, godt 
höbol och bete samt tillräcklig löf- och barrskog till byggnader och 
andra förnödenheter.

HEDETORPET (Södra) ¼ Krono i Naglem, är Boställe för en  Hej-
deridare, åt vilken är uppdraget att vårda en inom Wasenda Gäll belä-
gen Skogs-allmäning, till större delen genom Skogs-Kommissionens 
Dom den 6 Augusti 1692 Kronan tillerkänd och under den 8 December 
1738 af Kongl. Bergs-Kollegium, emot Rekognitions-afgift af 10 daler 
Silfvermynt, åt Kållereds Manufaktur-Verk upplåten. Hemmanet, som 
är föga bebygdt, har medelmåttig jordmån, men vidsträckta marker och 
tillräcklig skog.

STRÖMMEN, ett halft Frälse i Naglum, som äfven kallas ÅKER-
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STRÖM, vid Göta Älf och ytterst i Socknen mot Bohus Län, en tred-
jedels mil neder om Trollhätte-fallen. Här är en Sluss anlagd för Farty-
gens gång och en Sluss-Skrivare för anteckningarne.

I Naglums Socken äro flere ställen, vackra så till åbyggnad som be-
lägenhet, hvilka egas och bebos af Ståndspersoner, såsom ÖFVERBY, 
ett och ett halft Skatte, eges och bebos af Kaptenen i Ostindiska Com-
pagniets tjenst, Erik Nissen; SKÄLSBO, 1-4:dels Frälse, af  JagtLöjt-
nanten C. A. Helm; TORSERED, Frälse, af Possessionaten Ol. Holm-
gren; KORSSBYN, 1-4:dels Skatte, af Sluss-Inspektoren Kr. Horster. 
Dessa lägenheter vittna om en i vår tid synbart stigande hog för odling, 
och om nyttan af de bemödanden som användas att väcka uppmärk-
samheten och leda tänkesätten mera allmänt till Landtbruket.

RYRS Socken, som kallas södra Ryr- till skillnad från nästgränsande 
2:ne Socknar, (nämligen en i Bohus Län och en på Dahl i Frändefors 
hvilka här möta), har en Kyrka, som efter all anledning ur gamla Kyr-
koböcker varit Kapell. År 1730 blef Kyrkan flyttad till nu varande be-
qvämliga ställe en och en half mil från Wenersborg och byggd af trä. I 
en särskild stapel af trä äro 2:ne klåckor.

KOLLERÖ-BRUK, ett Stål- och Manufakturverk, är här beläget i 
gränsen af BohusLän vid den så kallade Risån, midt emillan Städerne 

Infarten till Vänersborg från öster med kyrkan till höger. Teckning utförd 1833 av präs-
ten i Händene, Johan Gustaf Thun (1798-1843).Ingår i Skara Stift- och landsbiblioteks 
samlingar.
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Wenersborg och Uddevalla, och privilegieradt på obestämdt skeppund-
tals smidesförädling af köpt ämnesjärn till in- och utrikes försäljning. 
Detta bruk anlades 1724 af Rådmannen Jöns Kock i Uddevalla och 
Direktören Joh. Dassau, och kallades KULLERED deraf, att Sätes-
byggnaden upfördes på en högd, kallad KULLEN. Det består af 2:ne 
Stålugnar med 3:ne Kistor af tillsamman 250 Skeppunds rymd, 7 knip-
hammar-stockar med 7 kniphamrar och en planerhammar för Sågblad; 
2:ne spikhammar-stockar med spikhamrar. Hit höra 3:ne hemman, 
Mjölqvarn med 2 par stenar till tulltägt Sågqvarn till husbehof och ett 
Tegelbruk. Till smidet nyttjas stenkol, men till stålugnarne träkol af 
egna och rekognitions skogen. Det stål, som här tillverkas, anses för 
det bästa och är af Utlänningen efterfrågadt. Af nu varande Egaren, 
BruksPatronen Johan Wikström, är Bruksrörelsen utvidgad till större 
tillverkningar, och drifves med fördel.

HEDETORPET (norra), ett fjerdedels Skatte, är ett vackert och väl 
bebyggdt ställe vid landsvägen ej långt från kyrkan ock nära kyrko-
sjön, med tillräcklig löf- och barrskog; eges och bebos af BruksInspek-
toren Clarks efterlemnade Enka.

I afseende på allmänna tillståndet, må anföras, att folket i denna 
orten är mera fattigt än välmående, Boningsställen och Byggnader 
medelmåttige, lefnadssättet tarfligt i likhet med utsädet, som mäst be-
står i hafra. Allenast några få hemman hafva skog till afsalu, de fläste 
blott till gärdsle och bränsle, och någre hemman alldeles ingen. Med 
inskränkte egorymder af medelmåttig godhet och ännu icke upnådd 
odling, efter fordna så kallade Edskörslen, och alltså litet höfång och 
ringa Boskapsskötsel, måste större antalet af hemmans-åboer köpa en 
betydlig del af den spannmål, som fordras till brödfödan, och genom 
varutransporter söka godtgöra så väl detta utgående penningbelopp, 
som andra årliga utgifter. Härigenom drages Arbetaren från åkerbruket 
och hemmansförbättringen går långsamt. Genom dessa körslor emillan 
här närbelägne Städer och dervid sig företeende tillfällen till lättsinne 
och afvikelser, vill Religionskänslan försvagas; sedeförbättringen går 
derföre långsamt. Vid jämnförelsen af närvarande ärfarenhet med an-
notationer från forntiden, äro Passionernas utbrott visserligen nu min-
dre våldsamme och ryslige, men det onda är mera fördeladt och döljgt 
under en ytlig hyfsning; i synnerhet visa sig de utsväfningar, som äro 
vällustens, ---  och utan vederbörandes fortsatte bemödanden och alf-
varsamma åtgärder, att med vanära och straff stämpla fylleriet, skall 
böjelsen för bränvin fortskynda till fattigdom och elände.
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Stadshotellet med den klassiska skylten.
Foto Erik Björnänger 1972, Vänersborgs museum.

En ung diversearbetares betraktelser av 
livet på Stadshotellet åren 1960-1969

Av 
Göran Boman

Min far, Bengt Boman, började arbeta på Stadshotellet 1934, först som 
springpojke sedan hotellvaktmästare och var nu portier. 

En morgon, när jag var i 12-årsåldern, väckte han mig tidigt  och 
berättade att en hotellvaktmästare var sjuk. ”Vill du följa med till ho-
tellet och borsta gästernas skor innan du går till morgonbönen på läro-
verket”. Jag nappade och detta blev min start på ett 10-årigt arbete på 
stadens hotell. Jag fortsatte att cykla med pappa tidiga morgnar för att 
putsa skor, när behovet fanns. Det fungerade faktiskt så på 60-talet, att 
gästerna ställde ut sina skor utanför rumsdörren på kvällen, för att få 
dessa putsade innan frukost nästa dag. 
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Det finns säkert de som kallar detta barnarbete, men jag vill mera 
betrakta det som en del i min uppfostran. En fantastisk möjlighet att 
träffa många olika typer av människor. 

Jag började mitt arbete ideellt, men ganska snart fick jag en liten er-
sättning på 1,50 kr/timma. På löneutbetalningen stod det ”extra diver-
searbetare”. Min roll utvecklades med att jag varje söndag vikarierade 
för gårdskarlen, som då hade ledig dag. Arbetsuppgifterna bestod i att 
sopa trottoaren, bära in koks till kökets AGA-spisar samt bära ut sopor 
från lördagskvällens begivenheter, på denna så populära samlingsplats.

Hotellet arrenderades vid denna tid av direktör Carl Bruzelius, med 
andra ord min första chef. En person jag har mycket att tacka för. Han 
var tydlig, krävande, korrekt och mycket rädd om gästerna och hotel-
lets rykte, men även om sin personal. Familjen Bruzelius var i allra 
högsta grad närvarande i vardagen, då deras bostad låg på tredje vå-
ningen i hotellbyggnaden. Carl arbetade ibland som hovmästare och 
var speciellt engagerad i tillställningar i festvåningen, hustrun Olga 
skötte kontoret med fakturahantering, löneutbetalning m.m. Carls 
svärmor Anna Gruber var husmor.

Pappa Bengt, köksmästare Knut Öhlén och Carl Bruzelius jr. 
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På något sätt trodde Bruzelius  på mig och gav mig alltmer ansvar. 
En annan som trodde på att ”arbete befordrar hälsa och välstånd samt 
förhindrar månget tillfälle till synd” var min konfirmationspräst. Som 
många vet ingick det ju på den tiden i konfirmationsundervisningen att 
varje söndag gå i kyrkan och skriva minnesanteckningar från predikan, 
för att sedan kunna redovisa detta vid nästa undervisningstillfälle. Det-
ta kolliderade ju  med mitt vikariat som gårdskarl. Med viss vånda tog 
jag ett samtal med prästen och berättade om mitt ”extraknäck”. Hans 
svar blev ”det räcker att Du går i kyrkan var 4:e söndag”.  

Mitt intresse för hotellarbetet växte sig allt starkare och när jag tog 
realexamen 1964 fick jag omgående heltidsjobb som hotellvaktmäs-
tare, vilket jag behöll till hösten 1969 med uppehåll 15 månader för 
militärtjänst. Som hotellvaktmästare hade jag mina arbetsuppgifter i 
huvudsak i receptionen, men jag fick också möjlighet att testa ett flertal 
andra roller. Sammanhållningen mellan personalen var genomgående 
mycket bra och alla hjälpte alla, när behov fanns. 

Göran Boman på väg att hämta gods på Järnvägsstationen.       
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På 60-talet hörde direktleveranser av varor till undantagen, i stäl-
let hämtade vi det mesta på järnvägsstationens godsmagasin samt hos 
ett antal leverantörer i staden. Många av hotellets övernattande gäster 
kom också med tåg och ville ha sitt bagage hämtat. 

I början skötte jag detta med en 3-hjulig transportcykel, för att sedan 
konstruera en kärra att dra efter mopeden. När jag fyllde 18 år och fick 
körkort blev allt mycket enklare. Detta var i sin tur en källa till mycket 
drickspengar. Stundtals var tillskottet lika stort som månadslönen.

  En samlingsplats var precis vad hotellet var för stadens medborgare 
på 60-talet. Här fanns aktiviteter för de flesta. Kärnan var givetvis den 
vackra matsalen med 4 danskvällar i veckan.             

I den enklare avdelningen ”Hubertus” kunde man äta bricklunch 
och på kvällar och helger ta en smörgås med tillhörande snaps. En 
trappa upp fanns en fantastisk festvåning, som fylldes av ett i staden 
rikt föreningsliv samt av större fester. På nyårsafton var det dans i två 
våningar med slutsålda biljetter redan i mitten av december. 

Vem som helst kan ju räkna ut att denna stora mötesplats skapade 
utrymme för många härliga episoder. 

Jag minns särskilt en man som kom varje söndag till Hubertus, hade 
mycket bråttom och ville ha 2 vita och 1 brun samt eventuellt sin smör-
gås, därtill 1 Aftonbladet och 1 GT. Hans ärende var egentligen att han 
skulle till ”Plantagekiosken” och köpa kvällstidningarna. 

En söndag bar det sig inte bättre än att mannens rock blev förbytt 
i garderoben under hotellbesöket. Försök förklara hemma att rocken 
blivit förbytt vid ”Plantagekiosken”! Denne man såg vi inte på några 
veckor därefter.         

Uttrycket 2 vita och 1 brun kräver kanske en förklaring!? Detta kom 
sig av att utskänkningsreglerna endast tillät 2 brännvinssnapsar, vil-
ket gjorde att den som inte nöjde sig med detta fick ”fylla på” med 1 
cognac. Till saken hör att mat var obligatoriskt att servera. Det är här 
den berömda ”spritsmörgåsen” kommer in i bilden. Denna bars in av 
servitören, för att i de flesta fall sedan bäras ut orörd. 

Stadshotellet förhyrde även sommarrestaurangen Strömsborg, un-
gefär 300 m från hotellet på andra sidan Residensbron, under många 
år. Inför valborgsmässoafton varje år stängde matsalen på Stadshotel-
let, endast frukost serverades till övernattande gäster, och all restau-
rangverksamhet flyttade till Strömsborg, för att sedan flytta tillbaka på 
hösten igen. Flyttarna var en omfattande apparat, som krävde noggrann 
planering och sköttes helt med egen personal och inlånade skåpbilar. 
Alla husgeråd och färskvaror skulle fraktas med och allt skulle klaras 
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mellan lunch och supé samma dag. Att hålla restaurangen stängd en 
dag för flytten fanns inte på kartan.

Danskvällarna var även här omåttligt populära, kanske ännu mera 
än på Stadshotellet.

Jag minns speciellt danserna på måndagskvällarna, då det inte var 
ovanligt med 150-200 gäster. Dessa var speciellt välbesökta av över-
nattande företagsrepresentanter från hotellet och av ”tjejgäng” från 
staden. 

Utöver sedvanlig jacka/kappa fick jag då förvara ett stort antal väs-
kor med handarbeten, när jag extraknäckte i garderoben. Med andra 
ord valde man att ”sticka” på en danskväll i stället för att sitta hemma 
hos en väninna och handarbeta tillsammans. Ett smart drag här var att 
låta damerna slippa supétvånget och endast behöva beställa te, rostat 
bröd, smör, ost och marmelad. 

På 60-talet fanns inget disco så långt ögat nådde, utan varje dans-
kväll var det alltid levande musik. Detsamma gällde många söndags-
middagar, då några lokala aktörer underhöll på piano och violin eller 
som i något fall melodicittra. 

Festvåningen användes som sagt flitigt. Föreningslivet var rikt i Vä-
nersborg redan på den tiden och här ordnades fester, allt i från mindre 
grupper och upp till 275 gäster, vilket var det maxtal som den vackra 
festsalen rymde. En annan viktig uppgift för festvåningen var kopp-
lingen till teatern. Där stod jag många kvällar med en korg på magen 
och sålde godis och cigaretter i teaterpauserna. 

Denna praktiska koppling mellan teater och förtäring är idag åter-
upptagen igen, trots att hotellet upphört sedan många år. Nu sköts detta 
av Folkets Hus personal.

Exempel på ett  annat stort arrangemang var landstingets ”lagtima” 
möte, som varje år under en höstvecka hölls i festvåningen. Då om-
vandlades festsalen till sessionssal, med allt vad det innebar. Dock var 
teknikkraven inte lika omfattande då, som idag. Denna vecka var också 
samtliga hotellrum bokade för de tillresta landstingsmännen. Här var 
det viktigt för många gäster att få samma rum år efter år.

På 60-talet var Riksteatern flitiga besökare med sina uppsättningar 
på teatern. Jag fick därmed stifta bekantskap med många kända skå-
despelare, som övernattade på hotellet. En del var lika öppna på sin 
lediga tid som på scenen, men en del ville leva ostört på sin fritid. 
Rumsvalen var då extra viktiga och ett gott minne eller bra noteringar 
kunde ge lite extra dricks, om de återkommande skådespelarna fick 
samma rum som vid förra besöket.



36

En stor arbetsuppgift i receptionen var att bemanna hotellets manu-
ella telefonväxel. Mobiltelefoner fanns inte och vissa delar av Sverige 
hade heller inte automatiserade telefonstationer, utan telefonnumren 
var 3-siffriga och fick beställas genom växeltelefonister ute i landet. 

Ett annat starkt minne var de stora idrottsevenemang, som Väners-
borg arrangerade redan då. Sportjournalisterna bodde ofta på hotellet 
och enda sättet att kunna TV-sända referaten på kvällen var att sända 
filmrullarna med tåget.  Jag körde materialet till Öxnered och personal 
från TV mötte upp i Göteborg.        

Den största tjusningen och bästa lärdomen med att arbeta i hotell-
miljö anser jag var de varierande arbetsuppgifterna och kontakten 
med alla olika typer av människor, nöjda, missnöjda, glada, irriterade, 
ibland omåttligt krävande m.m. Det finns nog inget härligare än att 
vända en missnöjd gäst eller att lösa ett problem lite utöver gästens 
förväntan. Starten på min yrkesbana anser jag har lagt grunden för hela 
mitt yrkesverksamma liv. Egentligen borde alla någon gång i början av 
sin karriär arbeta inom serviceyrket.

1969 lämnade jag hotellet och gick vidare, men fortsatte att jobba 
med service yrkeslivet ut. 

Stadshotellet, med den dåvarande arrendator Nils Bergström, sattes 
i konkurs den 30 oktober 1979, vilket jag tycker var mycket tragiskt. 
Vänersborgs kommun var inte beredd att bekosta de omfattande reno-
veringar som hotellet var i behov av vad avsåg brandsäkerhet och upp-
rustning av restaurangköket. Ett vackert, välskött hotell i Vänersborgs 
vackra centrum hade fyllt sin plats och uppgift även idag. 

Byggnaden stod sedan tom en tid, användes därefter som kommun-
hus för olika förvaltningar och några år senare tog Folkets Husföre-
ningen över lokalerna och driver dessa än i dag.    

    

Göran Boman. Född i Vänersborg 1948.
Ersättare i styrelsen samt ledamot av 
årsskriftsnämnden i Vänersborgs Söners Gille.



37

Året är 1915. På kontinenten rasar sedan ett år det som senare kom att 
benämnas Första Världskriget. Skyttegravskriget hade utvecklats, fler 
och fler länder blev involverade och de enorma förlusterna hade börjat 
fylla tidningarnas rapporteringar. Bara under en dag hade exempelvis 
vid Neuve Chapelle 583 engelska officerare och 12309 meniga stupat 
för tyskarnas spärreld. Inte bara soldater drabbades. Tyskarnas behand-
ling av civilbefolkningen i främst Belgien hade redan väckt fasa. Även 
om Sverige redan i augusti året innan hade förklarat sig neutralt, var 
det inte givet att detta ställningstagande skulle hindra att även vi drogs 
med.    

Vänersborgs befolkning var vid denna tidpunkt drygt 8 000 per-
soner. Sedan 1808 hade tre begravningsplatser används i staden, Ka-
pellkyrkogården, Östra kyrkogården och Strandkyrkogården. Redan i 
slutet av 1840-talet var den förstnämnda kyrkogården otillräcklig, den 
Östra bedömdes redan från början ligga allt för nära bebyggelsen och 
ha markförhållanden som aldrig blev fullt lämpliga, varför det redan 
1887 invigdes en ny begravningsplats vid Vassbotten, Strandkyrko-
gården. Vänersborg hade inte drabbats av någon större epidemi sedan 
sommaren 1866, då koleran senast härjade. Fortfarande fanns dock 
andra farliga smittsamma sjukdomar som tog många liv. Bara under 
10-årsperioden 1895- 1904 dog 144 personer i lungsot eller annan tu-
berkulos i staden. 

Hösten 1915 anmälde Kyrkorådet genom kyrkoherde Gunnar Helan-
der till Drätselkammaren att inom de närmaste åren stod staden inför 
ökat behov av kyrkogårdsutrymme. Kommande vår lät Drätselkamma-
ren genom stadsingenjören August Carling undersöka några områden 
inom stadens planlagda delar. Denne fann snabbt att tänkbara områden 
endera hade för grunt markdjup till berg, mindre än två meter, bestod 
av blålera vilket är hinderligt dels för torrläggning dels för likens för-
multning eller var vattensjukt och svårt att dränera vid högvatten. 

Till följd av utredningen beslöt Stadsfullmäktige 18 mars 1916 att 
tillsätta en kommitté som skulle utreda om det var möjligt att finna 

Katrinedals kyrkogård
Av 

Christer Zetterberg
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andra mer perifera områden, både inom och utanför stadens gränser, 
antingen genom inköp av landeriet Johannesberg eller Låckereds egen-
dom. Kommittén bestod av 5 ledamöter; Direktören Edwin Andersson, 
Byggmästaren Oskar Nyberg, Skomakaren Adolf Jansson, Direktören 
C H Ström, Ombudsman F A Hallander. 

Kommittén tog god tid på sig och utredningen och ärendet tycktes 
efter en tid ha gått i stå.  Det föranledde Kyrkorådet, genom Gunnar 
Helander att återkomma i oktober 1917 och i skarpare ordalag förklara, 
att kyrkogården III, Strandkyrkogården, inte kunde anses räcka längre 
än till nästa års höst och i händelse av ökad dödlighet i staden, ännu 
kortare tid. Därför ansågs att åtgärder för ”anordnandet av ny kyrko-
gård oundgängligen måste vidtagas redan innevarande höst. Kyrkorå-
det önskar ett omedelbart svar”. 

Efter beredning togs ärendet snabbt upp i Drätselkammaren och 
Kommunfullmäktige under november månad. Stadsingenjören Carling 
redovisade kommitténs yttrande och framhöll att egendomen Låckered 
hade lämpliga åkerfält mellan gårdsbyggnaderna och järnvägen UVHJ. 
Arealen bedömdes räcka i 30 år och det dubbla vid dubbelt gravdjup. 
Ytterligare fem-sex gånger så stora markarealer finns dessutom att 

Flygbild 1958, första etappens begravningskvarter. I bakgrunden Katrinedals gård.
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tillgå som reserv. Under hand hade framkommit att Låckered kunde 
förvärvas för 150 000 kronor. Kommittén bedömde dock att priset var 
alldeles för högt och att kommunen skulle göra en rejäl förlustaffär 
och framhöll att ett inköp i alla avseenden måste anses olämpligt. Jo-
hannesberg, som tidigare nämnts av Stadsfullmäktige, erbjöds staden 
för 45 000 kronor. Läget ansågs inte helt olämpligt för begravnings-
plats, goda dräneringsmöjligheter, men för att få en lämplig utformning 
borde även angränsande fastigheten Marieberg förvärvas. Ägaren var 
villig att sälja för 9 000 kr. Avståndet, jämfört med Låckered, bedöm-
des lika och utgjorde inget hinder. Dock ansåg en kommittémedlem 
att vägen dit var mindre tilltalande, rentav ful, då man måste passera 
tegelbruken. Även ägarna till egendomen Fredriksberg bjöd ut sin 
fastighet, men denna bedömdes inte intressant. Kommittén avslutade 
emellertid sitt utlåtande med att framhålla att den på Blåsut gjort ”en 
angenäm upptäckt, nämligen hemmanet Katrinedal”. Här ansåg man 
sig ha funnit vad man sökte. Avståndet var inte längre än till Låckered 
och vidare ägde kommunen den intilliggande egendomen med samma 
namn. Stadsfullmäktige antog 22 november 1917 kommitténs förslag 
att avstå Låckered, ta till omprövning Johannesberg och Marieberg 
till erbjudna priser eller Katrinedal, om det för detta hemman gick att 
komma överens med ägaren om lämpligt pris. Ägaren till Katrinedal 
1:4, 1:6 avled under denna tid och affären gjordes slutligen upp med 
sterbhusdelägarna. Det förhandlade priset 33 000 kronor för över 13 ha 
mark med byggnader ansågs inte alltför avskräckande. 

Fastigheten saknade vid tillfället fri utfartsväg till allmän väg och 
Drätselkammaren föreslog att en ny utfartsväg borde ordnas mot 
Öxneredsvägen. Dessutom framfördes att lämplig plats för ett grav-
kapell skulle tas med i den första planeringen. Någon ny väg byggdes 
inte utan befintliga Katrinedalsvägen kom att utgöra tillfartsväg. Något 
kapell har heller inte tillkommit. Den åker- och betesmark som från 
början inte skulle behövas för begravningsplats, föreslogs sambrukas 
med det av staden redan ägda hemmanet Katrinedal under Djupedalen 
i Frändefors kommun.

Stadsfullmäktige beslöt 3 april 1918 att enhälligt anta Drätselkam-
marens förslag. 

Det var och är troligen inte så vanligt att en stad förlägger en begrav-
ningsplats utanför det egna stadsområdet. I detta fall var säkert bristen 
på lämplig mark det främsta skälet. Ett annat förhållande som under-
lättade ett beslut var att Vänersborgs stad med församlingarna Vassän-
da-Naglum och Väne Ryr sedan länge utgjorde ett pastorat och beslut 
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togs av en gemensam kyrkostämma. Först 1919 kom en uppdelning till 
stånd i denna fråga. Ett annat skäl, som i viss mån kunnat spåras i de 
olika utlåtandena, var den aktuella frågan om inkorporering av Blåsut 
med staden. Genom inköp av denna mark kunde staden kanske även 
komma över mark för framtida bostäder. När allt kom omkring var det 
nog inget svårare beslut att söka en plats utanför stadens hank och stör. 

Invigningen skedde annandag pingst 1919 i närvaro av en mängd 
människor och inbjudna från stadens myndigheter och styrelser. Den 
högtidliga akten förrättades av prosten Stenström från Trollhättan och 
med assistans av kyrkoherdarna Helander i Vänersborg och Nilsson 
i Vassända-Naglum. Dessutom medverkade pastor Wetterlundh och 
komminister Johansson i Ryr. Efter psalmsång, ledd av en liten blan-
dad kör, hölls ett vältaligt, övertygande och gripande tal av prosten 
Stenström utgående från bibelordet ”Vi hava här ingen varaktig stad, 
utan böra söka det tillkommande”. Därpå skedde den ritualenliga in-
vigningen av samtliga de närvarande prästerna och allt avslutades med 
ny psalmsång.

En person hade nu anställts, vilken skulle verka både som dödgräva-
re och tillsynsman. Förutom lön skulle denne ha bostad därstädes eller 
motsvarande kontant lön. Ersättningen till dödgrävaren var 8 kronor 
för stor och 6 kronor för mindre grav.

Vid tidpunkten för beslutet att anlägga Katrinedals begravningsplats 
var det inte känt att världen drabbats av en svår och dödlig influen-
saepidemi, den så kallade Spanska sjukan. Krigförande länder hade 
belagt information därom med censur. Influensan var ovanlig såtillvida 
att den var mycket dödlig och att det främst var personer i åldersgrup-
pen 20-40 år som drabbades. Just i Vänersborg hade vi ovanligt många 
berörda, främst de unga soldaterna vid det nyetablerade Västgöta rege-
mente I 6. Nya begravningsplatsen var ett välkommet tillskott då man 
befarade att Strandkyrkogården snabbt skulle bli fullbelagd. En större 
gravplats avsattes för Kronan, men trots att hundratals soldater insjuk-
nade i influensan kom ingen att begravas på denna plats. Två andra 
soldater, vice korpralen Aron Blom, död 1926 och korpralen Nils Jo-
han Nilsson, död 1925 vilar dock här. En tysk soldat från interneringen 
i Grunnebo, som begrovs här 1945 flyttades i början på 1960-talet till 
krigskyrkogården vid Kviberg i Göteborg. 

Det skulle dröja 57 år innan en betydande utbyggnad av begrav-
ningsplatsen kunde genomföras. Grundtanken var att de framträdande 
ravinerna skulle bibehållas och integreras i ett vackert parkområde. 
Den befintliga bäcken dämdes upp och bildar nu en stor, vacker vatten-
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spegel.  En mycket vacker minneslund kunde skapas på den plats där 
bäcken slingrar sig fram och vattnet faller utefter en slät klippa. Allt 
skuggas av en 100-årig ståtlig ek. 

I dag är det främst Katrinedal där nya gravar lämnas ut. Flera olika 
gravskick finns att välja mellan och det är även här som det finns be-
gravningsplatser för andra trossamfund. Även nya moderna förvalt-
nings- och servicebyggnader har uppförts inom området.    

Man kan i alla delar ansluta sig till uttalandet av 1917 års kommitté, 
när de funnit Katrinedal; ”en vackert belägen plats med synnerligen 
goda dräneringsförhållanden och med natursköna omgivningar utgö-
rande en tilltalande utflyktsplats för dem, som besöka sina avlidnas 
gravar”.

Vy från Katrinedals kyrkogård, maj 2017. 
Foto:Karl Bernling.
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Arne Andersson 
Vänersborgs störste idrottsman

Av 
J-O Gustafson

Att tävla om vem som springer snabbast har man gjort i alla tider. Det 
sägs att stenåldersmänniskan springer ikapp älgen, dödar den med bara 
sina händer och äter den rå – innan han tar sig hem till frugan och bar-
nen med alla överblivna rester. För att klara dessa levnadsvillkor räcker 
det dock inte bara med att vara snabb, man måste vara uthållig också. 
På den tiden räckte det, med andra ord, inte bara att vara löpare. Man 
måste också vara medeldistansare - minst.

I de moderna olympiska spelen, som tar sin början i Aten år 1896, 
är löpningen följaktligen bland de allra viktigaste grenarna. Sverige är 
ganska framgångsrika till en början – och faktiskt även Vänersborg. 
Bror Fock erövrar nämligen en silvermedalj i löpningens lagtävling 
på 3000 meter i Stockholm 1912. En stor ära. Han blir även svensk 
mästare tre gånger mellan 1909 och 1912. Dessutom slår han både det 
svenska, skandinaviska och inofficiella världsrekordet på olika lång-
distanser. Med andra ord, en man för alla oss vänersborgare att vara 
mäkta stolta över.

Bror Fock börjar karriären 1907 och lägger av i och med första 
världskrigets början. Hans framgångar på löparbanan gör att intresset 
för allmän idrott blomstrar i Vänersborg. Ja, så mycket det nu går under 
en väldigt karg tid. Att ha mat på bordet varje dag är inte alla förunnat 
i dessa tider. Under 1920-talet upplever i alla fall den allmänna idrot-
ten en glansperiod i staden, där också åtskilliga DM hemförs. Efter 
sin aktiva karriär fortsätter Bror Fock som ledare inom moderklubben 
Vänersborgs IF, där han 1919 efterträder Halvord Lydell som ordfö-
rande. År 1939 bildas Vänersborgs Allmänna Idrottsklubb (VAIK) och 
även där blir Fock ordförande. Genom sina bedrifter, och sin person, 
entusiasmerar han stadens ungdomar – och som följd av detta dyker 
det så, i slutet av 1930-talet, upp en ny världsstjärna från Vänersborg; 
Arne Andersson.

 Arne har stolta anor. Farfar Johan Andersson, ”Långe-Johan”, från 
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Uddevalla är en legendarisk bohuslänsk kraftkarl. Kraften har han 
även i familjelivet, pappa som han är till hela nio barn. Den yngste 
i barnaskaran heter Albert och är Arnes pappa. Albert är liksom sin 
far en kraftkarl och duktig allroundidrottsman. Bland annat spelar han 
hårdför center i IFK Uddevallas fotbollslag och springer 100 meter 
på 11,2. En tid som länge är bohuslänskt distriktsrekord. Med andra 
ord har Arne förnämligt idrottsligt påbrå, sedan generationer tillbaka 
i tiden.

Arne föds 1917 och knappt ett år senare mister han sin mor. Strax 
därefter gifter pappa Albert om sig och flyttar till Vargön, där hans 
syster Hilda och hennes man, Ludvig, hjälper till med att ta hand om 
Arne. På ”det glada 20-talet” är det minsann inte alltid så glatt. Arbets-
lösheten stiger nu från 8% till 34%. Med andra ord är var tredje svensk 
i princip arbetslös. Albert sitter dock inte still i båten och väntar på att 
något arbete skall komma till sig. Han öppnar istället en frisersalong, 
som han sedan kommer att driva under många år.

Redan i unga år ser man att Arne brås både på pappa och farfar. 
Det är sport i alla dess former som gäller – och olika kraftmätningar. 
Den första tävlingen han är med i går av stapeln då han är elva år, 
en skidtävling med start och mål vid Vänersvallen. Det gäller att åka 
utan stavar ned mot Vänern, runda en pinne och åka tillbaka. Arne 
vinner sin klass i hård kamp med klasskompisen Sigge Wessby. Hans 
blivande fru, Karin Sahlin, vinner för övrigt också sin årsklass. Något 
som imponerar oerhört på Arne. Då han, tolv år gammal, cyklar till 
Uddevalla för att hälsa på farbror Oskar gör han givetvis detta på tid. 
Lika självklart försöker han sedan att slå tiden på hemvägen.

I början är det paddling, skidor och simning, som är det mest intres-
santa. Arne spelar även en del bandy och platsar till och med ett tag i 
Vänersborgs idrottsförenings A-lag. Matcherna spelas för det mesta på 
Vänerns is, men ibland går resorna även till exotiska platser som Bote-
red och Eldmörjan. Det är bara att sätta sig på cykeln dit och därefter, 
svettig och trött i kylan, åka hem igen. Pappa Albert är ändå övertygad 
om att Arne kommer att bli en elitsimmare. I vattnet går det nämligen 
undan, men det är inte alltid helt riskfritt. En gång simmar han över 
hela Gullmarsfjordens gropiga vatten. Ändå fångar honom aldrig den 
monotona simningen. Det är liksom inte hans likör. Hans psyke fordrar 
mer av fight och dramatik.

Självklart har Arne också prövat på löpning, det gäller ju att slå 
farsgubbens rekord. Det gör han också, i alla fall nästan, när han som 
sextonåring, utan specialträning, klockas för 11,3 på hundra meter. En 



45

fantastisk tid om man betänker att Lennart Strandberg året efter vinner 
SM på 11,0. Anledningen till att han väljer att göra en helsatsning på 
löpning är dock en helt annan. Det handlar om en viss idrottstjej, skol-
kamraten Karin Sahlin, som Arne är obotligt kär i. Hon är också mycket 
duktig i löpning. En dag skall hon vara med i ett skolmästerskap. Arne 
funderar. Bästa sättet att få kontakt med henne är naturligtvis att själv 
ställa upp i löpning. Sjutton år gammal lånar han därför ett par ”hopp-
och-kastskor”, anmäler sig på femtonhundrameter – och vinner. Karin 
är djupt imponerad, vilket naturligtvis är den allra största vinsten. Det 
avgör saken, det får bli medeldistans i fortsättning, tänker Arne.

Nu har Arne en mening med sitt tränande och tävlande. Och det 
startar bra. Vid skol-SM på Stockholms stadion tävlar han för Väners-
borgs Läroverks Idrottsförening. Det går bra, dubbla vinster i två olika 
klasser för nybörjaren. Vilken sensation - och vilken start på idrottskar-
riären. 1935 tar han därefter hem stora SM i terränglöpning, men för-
utom en del vinster i småtävlingar händer inte så mycket. 1937 blir det 
inryckning vid studentkompaniet på I15 i Borås. Elfsborg blir den nya 
klubbadressen och nu börjar han också träna mer regelbundet. Ännu 
finns det dock inget som skvallrar om en blivande världsstjärna.

Hösten 1939 blir Arne antagen till Folkskoleseminariets tvååriga 
specialkurs i Göteborg. Skolan ligger vid Linnéplatsen i Slottsskogens 
utkant – och med Slottskogsvallen inom bekvämt gångavstånd. Helt 
perfekt, tänker Arne och satsar stenhårt – både på skolan och träningen 
i den nya klubben, Örgryte Idrottssällskap. Det dröjer heller inte länge 
innan det börjar hända saker – stora saker. Det börjar lite överraskande 
med att han vinner hundra meter och tusen meter – i frisim(!) Det stora 
genombrottet kommer dock i juli, vid en friidrottslandskamp mellan 
Sverige och Finland. Arne är uttagen på femtonhundra meter, som an-
dre man. Då det är fem hundra meter kvar rycker han och behåller 
ledningen ända in i mål. Samtidigt sänker han sitt personbästa från 
3.53 till 3.48,8.  Nytt svenskt rekord, och endast en sekund från Nya 
Zeeländaren Jack Lowelocks världsrekord. Idrotts-Sverige står med 
gapande munnar, stora som fiollådor. Sven Jerring, som tvingats av-
bryta sitt direktreferat på grund av kvällsnyheter, rekapitulerade loppet 
i efterhand. Han  har dock  stora  svårigheter  att  ens  göra  sig  hörd  i  
det  enorma publiklarmet. En sak är dock väldigt tydligt för alla radio-
lyssnarna: Sveriges nye löparkung heter Arne Andersson.

 För sin insats i landskampen belönas han med Kabompokalen, ett 
eftertraktat pris som skall tillfalla den svenske idrottare som överraskat 
mest under året. Att bli utnämnd till Sveriges nye löparkung är natur-



46

Mellan 1939 och 1946 är Gunder Hägg och Arne Andersson utan tvekan två av värl-
dens allra bästa medeldistanslöpare. Då dessa karismatiska kombattanter träder in 
på tävlingsarenan sitter svenskarna som fastklistrade framför radiomottagarna och 
lyssnar på Sven Jerrings referat. De överfyllda idrottsplatserna är ofta slutsålda - re-
dan i förköp(!)
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ligtvis oerhört smickrande, men det förpliktar. Först och främst gäl-
ler det att i fortsättningen besegra alla andra svenska kronprinsar, som 
också vill komma högst upp på tronen. Konkurrensen är hård, i landet 
finns nämligen flera löparkometer. Henry Kälarne, Åke Spångert och 
den nye Arne Alsén är alla aspiranter på den nya titeln. Den närmaste 
tiden går tävlingarna alldeles ypperligt. Arne besegrar dem alla. I Ljus-
dal, på självaste midsommarafton, stiftar han så för första gången på en 
ny bekantskap, Gunder Hägg. Hur det går? Arne vinner lätt på parad-
distansen femtonhundra meter. Vid nästa tävling upprepar sig situatio-
nen. Om det blir några grattiskramar från Gunder? Nej, verkligen inte. 
Sådant trams håller inte dessa män på med. Eller som Gunder säger: 
”Man kan väl inte vara vän med en som alltid springer ifrån en”.

 Arne visar med andra ord direkt var skåpet skall stå och med det tror 
han att han satt Gunder på plats för gott. Ingenting kan vara mer felak-
tigt. Efter de första nederlagen är det sedan Gunders tur att dominera. 
Arne kommenterar det hela i lokaltidningen: ”Först hade jag ”Spånga” 
(Åke Spångert) och Henry Kälarne att besegra och när dessa klarats av 
någorlunda dyker den där ”samojeden”(Hägg) upp – men än är det inte 
över. Det är bara att spotta i nävarna och ta nya tag.”

 1939 åker dessvärre Gunder på en dubbelsidig lunginflammation 
och håller på att stryka med. Snart är han dock tillbaka på kolstybben 
igen. Arne hälsar honom välkommen tillbaka, på sitt vanliga vis. Rått, 
men hjärtligt. Redan från början har nämligen deras livslånga vänskap 
börjat växa fram, även om de gentemot pressen låtsas vara bittra fien-
der. De förstår mycket väl att starka motsättningar är mycket säljande 
i tidningarna. Visst är de bittra fiender på kolstybben, men vid sidan 
av respekterar de varandra. De har ju en sak gemensamt: Den otro-
ligt starka viljan att vinna. Hos Arne är den viljan så stark att han helt 
nonchalerar läkarnas order. De har nämligen hittat blåsljud på hjärtat. 
Ordern är kristallklar: Skippa all idrott i framtiden! En omöjlig rekom-
mendation. Det går ju bara inte att avstå duellerna mot Gunder. Helt 
otänkbart, anser Arne.

 I juni 1941 tar Arne sin folkskollärarexamen och får börja se sig om 
efter arbete. Nyutexaminerade lärare har svårt att få fast tjänst, mesta-
dels får man resa omkring på tillfälliga vikariat. I oktober får han ändå 
ett lärarvikariat i Sundbyberg och därefter ett nytt vintern 1941-42. I 
småländska Emmaboda, någon mil från blekingegränsen. Vintern blir 
smällkall, en natt uppmäts minus 40,9 grader Celsius. Inte det optimala 
träningsförhållandet för en löparstjärna i världseliten. Arne ser dock, 
som vanligt, bara möjligheterna. Han satsar på skidåkning och i kon-
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kurrens med hela smålandseliten placerar han sig på en hedrande tred-
jeplacering. Faktum är att skidåkningen ger honom en enorm grund-
kondition, ingen vår är han så stark i terrängen som just 1942. Genom 
media skickar han genom tidningarna en hälsning till Gunder: ”Det har 
varit lite snärjigt med skolavslutningen, men nu har jag ett helt som-
marlov och nästan en månad på mig att ytterligare vässa formen. Det 
skall bli roligt att slå den där ”lappen” igen. Hälsa honom det.”

Gunder å sin sida är inte heller så dålig med sina psykningar. En dag 
kommer det ett mystiskt vykort. Det enda som står som adress är: ”Till 
den eviga tvåan, Vänersborg.” Det blir naturligtvis en enorm tändvät-
ska för Arne, vilket kanske även är Gunders intention. Att kortet över 
huvud taget kommer fram meddelar Arne naturligtvis inte Gunder - 
inte förrän efter karriären.

 1942 är Gunders stora år. Det är året, då han sätter tio fantastiska 
världsrekord, av sammanlagt femton. Löpsäsongen innebär en mängd 
storstilade lopp mellan de båda duellanterna. De pressar varandra till 
det yttersta och världsrekorden står som spön i backen. Arne utses un-
der året till ”Stor grabb” nummer 101 och Gunder får 102. Eftersom 
bägge är så besatta av att vinna är det också oundvikligt att det blir en 
hel del psykningar emellan dem i omklädningsrummet. Arne är den 
som är mest slängd i käften, men han är också den mest nerviga. Han 
hoppar omkring och frustar, medan Gunder har en helt annan taktik. 
Han lägger sig och sover, vilket inte gör Arne mindre nervös. Detta 
vet naturligtvis Gunder, som av den anledningen får en ännu skönare 
sömn. Lagom till start blir han sedan väckt – av Arne. Är man kompi-
sar så är man.

 Alla undrar vad det är som händer? Två svenska medeldistansare i 
världsklass, från lilla Sverige. Är detta verkligen sant? Svenskarna tror 
varken sina ögon eller öron. Under Arnes kraftmätningar med Gun-
der står landet i princip stilla. Ja, i ungefär samma omfattning som 
när Stenmarksfebern drabbar Sverige som värst på 1970-talet. Det 
är dock inte bara i Sverige som man fascineras över herrar Hägg och 
Andersson. Då den tyska krigslyckan vänder, hösten 1942, görs stora 
ansträngningar för att få både Gunder Hägg och Arne Andersson över 
till USA. I media målas duellerna upp som matcher mellan Tarzans 
kraftfullhet och den avspänt dansande Fred Astaire. Gunders fjunlätta 
steg, nästan rinnande, gentemot Arne med sin krängande tapperhet - 
färgstarkt kämpande till sista blodsdroppen. Amerikanarna är intresse-
rade av showen och framför allt polariseringen runt de båda atleterna. 
Precis som man ett antal decennier senare kommer att marknadsföra 
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matcherna mellan den ”snälle” och kylige Björn Borg och den ”elake” 
och hetlevrade John McEnroe.

I Sverige är man också intresserad av att löparna kommer iväg till 
Amerika. Varför? Den svenska statsapparaten söker helt enkelt good-
will för sitt land. Arne är dock inte speciellt intresserad. Nej, han av-
skriver istället hela projektet. Han är mer intresserad av att få ett sta-
digvarande arbete. Som nyutexaminerad folkskollärare inser han hur 
svårt det är att få en ordinarie tjänst. Dessutom har han precis fått ett 
långtidsvikariat på Skrubba gård i Stockholm. En uppfostringsanstalt 
för vanartiga gossar i åldern 9-18 år. Det innebär ett heltidsengage-
mang, som börjar vid sextiden på morgonen och avslutas först vid sex-
tiden på kvällen.  Att riskera tjänsten på Skrubba för ett ovisst äventyr 
i Amerika finns inte på kartan för Arne. Dessutom har han precis gift 
sig med sin ungdomskärlek Karin från Vänersborg. Inte sjutton kan 
han åka ifrån henne.

 Hösten 1942 flyttar han till Stockholm, får ett eget hem med sin 
Karin och en trygg arbetsplats, där han stortrivs. Lägenheten är inrymd 
i en byggnad ett hundratal meter från huvudbyggnaden. En trappa upp 
bor Arnes elever. Alldeles utanför husen ligger skogen inbjudande, nå-
got som i högsta grad passar för herr Anderssons träningsrundor. Ef-
tersom han har rast mellan ett och fem innebär detta att han varje dag 
sticker ut i skogen, oftast vid tretiden när maten fått sjunka in.

På Skrubba huserar även den 28-årige Hellasidrottaren Per ”Pecka” 
Edfeldt, som några år tidigare blivit svensk mästare både i femkamp 
som fyrahundra meter. Han är gymnastikdirektör och har starka åsikter 
om Arnes spurtegenskaper. ”Du måste lyfta knäna för att ”slå om” – 
knälyftet är nyckel till explosiv snabbhet”. Deras gemensamma trä-
ningsrundor får nu betydande inslag av sprinterträning, egenskaper 
som han kommer att få stor användning av. Snart sprider sig dessutom 
ryktet om den trivsamma atmosfären ute på Skrubba och flera av Stock-
holms elitidrottsmän kommer ut för att träna med Arne. Skrinnaren 
Åke Seiffarth, cyklisten ”Svängis” Johansson, boxaren Olle Tandberg 
och löparantagonisten Åke Spångert är bara några exempel. Här badar 
de bastu tillsammans, fikar hemma hos Arne – och skriver autografer 
åt hänförda grabbar på skolan.

1943 är det så dags för Gunder Häggs USA-turnè. Hur det går för 
Gunder i USA kan man läsa i stort sett varje dag i landets tidningar. 
Jodå, han gör åtta uppvisningslopp mot amerikanarnas bästa – och vin-
ner samtliga. Stor succè och bättre PR för Sverige kan inte göras. I 
Sverige pratar man löpning som aldrig förr. På hemmaplan har man ju 
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dessutom en viss Arne Andersson, som passar på att slå världsrekord. 
Två stycken till och med och på två tunga sträckor dessutom - engelska 
milen och på 1500 meter. Det senare för övrigt i halvtid på en fotbolls-
match mellan ÖIS och norska Skeid. För de prestationerna belönas han 
med den högsta och finaste utmärkelse en svensk idrottsman kan få: 
Svenska Dagbladets guldmedalj.

Då Gunder kommer tillbaka från Amerika är den stora frågan: vem 
är bäst av dem? De möts åtta gånger - och Arne vinner sju. Gunder 
försöker att knäcka Arne genom att gå ut stenhårt, men den gubben går 
inte. Arne gör sina egna lopp och avgör i spurten. Nu är det Arnes tur 
att dominera. Efter ett av loppen tittar Arne på sin spiksko, där en tom 
patronhylsa från startpistolen satt sig fast, som en fingerborg, på en av 
spikarna. Under loppet har han känt något konstigt och försökt sparka 
av det - förgäves. Ändå är Arne ytterst nära att förbättra världsrekor-
det på sträckan. Det är också i denna veva som journalister utomlands 
börjar misstro både Arnes och Gunders tider. Det är egentligen inte ett 
dugg konstigt. De är ju så mycket bättre än alla andra. Man påstår på 
fullt allvar att de svenska tiduren, i brist på reservdelar, med stor san-
nolikhet går för sakta. Det är surt, sa räven. Mycket surt.

Ja, att vara en framgångsrik löpare kräver sin man. Kanske var det 
också tuffare förr i tiden? Det anser i alla fall en anonym, gammal 
kämpe. Han har sin åsikt helt klart för sig. ”Tror du att vi sprang på 
tartanbanor och använde spikskor? Nä du, mitt första fem tusen me-
terslopp gjorde jag på en landsväg i tjocka smorläderskängor och den 
enda spik som förekom satt i min vänstra sko - och hade piggen vänd 
inåt. Var man trött när man gått i mål berodde det inte på dålig kondi-
tion – utan på blodförlust.” Jojo.

Arne besöker under storhetstiden då och då barndomsstaden Vä-
nersborg. Vid den stora utställningen 1944 är han tillsammans med lö-
parkompisen Åke Spångert på plats. De väcker naturligtvis en hel del 
uppmärksamhet, framför allt från stadens unga damer. Det faller natur-
ligtvis inte alla Vänersborgs unga herrar direkt på läppen. En av dem, 
rejält styrkt av starka drycker, är mycket aggressiv och vill ha igång ett 
slagsmål. Det kanske kan höja mitt anseende hos den kvinnliga delen, 
tänker han troligtvis. Så blir det dock inte. Spångert konstaterar bara 
helt lugnt: ”Dö grabben knip igen och börja springa. Du behöver allt 
försprång du kan få. Det är nog enda chansen för dig att gå levande ur 
det här.” Som vanligt finner sig den slagfärdige Spångert. En egenskap 
han senare har stor användning av. Bland annat köper revykungen Karl 
Gerhard en del av hans texter. Ihop med ”Spånga” passar Arne som 
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Svensk och internationell media reagerar på sitt vis.

hand i handsken. De har samma humor och är ungefär lika slagfärdiga 
bägge två.

Från och med nyåret 1944 har Arne bestämt sig för att representera 
Hellas. Ett naturligt val eftersom han nu har rotat sig i huvudstaden. 
Några kontroverser med Örgryte idrottssällskap blir det inte heller. I 
stället visar de stor tacksamhet för allt positivt han under fem år bidra-
git med. Ett bevis på de goda prestationer han åstadkommit är att Sve-
riges sportjournalister i slutet av året korar honom till Sveriges främste 
idrottsman. Vaddå ”den eviga tvåan”? Under 1945 blir det även en del 
bejublade framträdanden utomlands. Efter ett av dessa skriver ärevör-
diga Times mycket poetiskt: ”Med egna ögon fick vi nu bevittna det 
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sagoskimrande löparunder som under ofredsåren omgivits av dimhöljd 
magi: Häggs fulländade flykt och Anderssons viljestarka kraftutveck-
ling trollband oss alla.”

Vid horisonten har dock mörka moln börjat bildas. I ett flertal tid-
ningsartiklar har journalisterna börjat spekulera om stora, svarta in-
komster för elitlöparna. 1945 påstås det att Arne, Gunder och Henry 
Kälarne fått några smärre ersättningar för att ställa upp i olika lopp. 
Svenska Idrottsförbundets styrelse sitter samlade på Restaurang 
Strömsborg och den första mars 1946 avkunnar de domen: Diskvali-
fikation på livstid. Detta innebar att världens främsta medeldistansare 
under 40-talet aldrig får chansen att vinna en större internationell täv-
ling. OS 1940 och 1944 blir ju inställda på grund av kriget och när det 
är dags för EM 1946 har proffsdomarna redan fallit.  Sina sista lopp 
gör Arne 7-8 oktober 1945. Han vinner 3000 meter och får en byst på 
stativ för besväret. En karriär som startats hösten 1934 och omfattat i 
runda tal 350 tävlingar, varav säkerligen tre hundra vunnits, får därmed 
sitt historiska slut. 

Att vara på toppen av sin idrottskarriär och inte längre kunna få 
tävla är en stor besvikelse för Arne. Gunder reagerar lite annorlunda. 
Han finner sig i beslutet och släpper nästan direkt all träning. Arne 
däremot fortsätter oförtrutet, i envis förhoppning om att bli reamatöri-
serad. Med sikte på 5000 meter tränar han som besatt inför OS 1948. 
En strimma av hopp har tänts genom att Förbundsstyrelsen lovat ta upp 
hans nådeansökan. I omröstningen står det 6-6, när ordföranden fäller 
utslaget – till hans nackdel. Ridå.

Efter diskvalifikationen gäller det att skaffa andra intressen. I slutet 
av fyrtiotalet umgås familjen Andersson en hel del med travtränarle-
genden Gunnar Nordin och hans familj. Det är också då som Arnes och 
Karins intresse för travsporten startar. 1947 köper familjen sin första 
häst. Travet blir sedan ett stort intresse, inte minst för dottern Inga. Fa-
miljen har från och till hästar i träning på Solvalla hos Gunnar. Arne är 
med i stallet flera gånger i veckan och är till och med och träningskör 
hästarna. Det blir ett antal resor till olika travbanor i Sverige och även 
resor med Gunnar Nordin ut i Europa (Tyskland, Frankrike o Holland) 
Framför allt med favorithästen Gay Noon.

Travet och hästarna bereder Arne mycket nöje, men för en riktig trä-
ningsnarkoman räcker det ändå inte riktigt till. Nu gäller det att snabbt 
komma på någon annan idrott, att sluta träna finns inte på kartan. Han 
bestämmer sig för cykelsporten. 1951 arrangerar Stockholms-Tidning-
en och Husqvarna det första ”Sverigeloppet”, en mastodonttävling för 
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vanliga standardcyklar. Sträckan är på 176 mil(!) och går emellan Hap-
aranda och Ystad. En utmaning som en trettiofyraårig debutant natur-
ligtvis inte kan motstå. Året efter har man dessutom utökat sträckan 
och efter 190 mils åkning susar han under målskynket i Ystad som 
fjärde man. Nu har han blivit rejält biten av cykelflugan och 1953 är 
det bara vinst som gäller för Arne. Han leder också loppet när han näst 
sista daggen blir påkörd bakifrån, vurpar och är tvungen att bryta.

1954 satsar han på cykeltävlingar med riktiga racercyklar. Debuten 
sker i Enskedeloppets B-klass där han blir fin tvåa. Under våren kvali-
ficerar han sig sedan för A-klassen. Vid SM i Västerås överraskar han 
med en elfteplats på femmilen.  Därefter är han helt i cykelsportens 
våld och tävlar sedan på olika nivåer mellan 1959 och 1976. I övrigt 
kan sägas att han åker fem vasalopp plus öppet spår på en tid under sju 
timmar. Inte så pjåkigt för en 63-åring.

För ”den vanlige vänersborgaren” är Arne dock mest känd som en 
färgstark simlärare. Först på Skräcklan, där övningarna sker en bit ut 
på förste vågbrytaren, vid Norra skolan. Därefter flyttas simskolan till 
Ursands badplats för att ännu senare bli belägen vid Vänersvallen, där 
isstadion ligger idag. Arne är med på alla platserna, ledig från folkskol-

Efter löparkarriären blir trav och travhästar den nya passionen och naturligtvis kan 
Arne inte låta bli att utmana sina nya telningar. En gång fighter, alltid fighter.
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lärartjänsten som han är på somrarna. Att vara simlärare i Vänersborg 
är en nog så viktig uppgift. I sjöfartsstaden inser de styrande nämligen 
tidigt att det också är viktigt att kunna simma.

Själv minns jag mest Arne från hans tid som simlärare på Ursand. 
Dit tar man sig antingen per buss eller, ännu festligare, över vattnet 
med ”Posidonken”. Skutans skämtsamma benämning har den troligen 
fått på grund av dess rytmiska dunkande under drift. Hundratalet barn 
och ungdomar invaderar skutan – och så bär det iväg. På gamla kort 
från den tiden ser det hela väldigt farligt och skrämmande ut, men mig 
veterligt händer det aldrig någon olycka. På Ursand kan man antingen 
tillhöra ”Badbarna´” (innan skolåldern) eller om man är äldre vara med 
i simskolan.

På Ursand blir alla barnen serverade mjölk. Det är bara att häm-
ta till de smörgåsar vi har med oss. Vid den stora gräsmattan, är det 
sedan utlåning av allehanda spännande fritidsattiraljer. Här kan man 
låna material till volleyboll, badminton, boccia, fotboll och inte minst 

Det är inte vilken liten struntgrupp som helst, som träffas den sjätte maj 1994 i Lon-
don. Nej, här handlar det om fjorton av världens, då levande, världsrekordhållare i 
löpning. Inbjudare är Sir Roger Bannister, mannen som var den förste som ”spräng-
de” den så kallade drömmilen (d.v.s. att springa en engelsk mil under 4 minuter) 
Deltagarna kommer från Algeriet, Australien, England, Frankrike, Nya Zeeland, Tan-
zania, USA – och så en viss herr Andersson från Vänersborg.
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innerslangar till traktordäck(!) Stora och otympliga visserligen, men 
perfekta att ta sig fram med på vattnet. En godmodig Gunnar Blom-
gren, i tjusig Röda-Korset-utstyrsel, står också till vår tjänst. Dels med 
allehanda spännande historier, men framför allt har han med sig både 
plåster och gasbindor om någon skulle skada sig. Det behövs för le-
karna är många gånger vilda, så att det blir lite blodvite någon gång då 
och då är ofrånkomligt.

Arne är en karismatisk person, med en gigantisk bröstkorg som man 
inte kan ta ögonen ifrån, hur gärna man än vill. Med sin barska röst 
hörs han över hela stranden, speciellt då det är tävlingar i stafett mot 
andra konstellationer. Simskolan är nämligen uppdelad i tre olika grup-
per; gäddan, abborren och braxen. Speciellt viktigt verkar det vara att 
slå abborren, Lasse Widqvists grupp, den grupp som jag själv ingår i. 
Innan våra tävlingar har Arne och Lasse själva haft sin interna sprint-
tävling. Varje gång likadant. Naturligtvis har Lasse inte en chans, lika 
lite som han har någon chans i den efterföljande, obligatoriska psyk-
ningen. Eftersom Lasse undantagslöst förlorar är ansvaret istället stort 
på att vår grupp senare skall besegra Arnes grupp. Det går väl sådär, 
ibland vinner vi, ibland vinner Arnes gäng.

Speciellt trevligt är simtävlingarna vid stenbryggan. Alla vi barn 
skriker som sårade prärievargar, för att just vår grupp skall vara först i 
mål. Ändå är det Arnes röst som genomborrar luften mest. Något år är 
vattenståndet lägre, vilket gynnar oss som inte ens är simkunniga. Då 
tar man bara lite extra fart genom att skjuta ifrån med fötterna på bot-
ten. En bit utanför bryggan ligger en flotte, vilken vi alla vill ”erövra”. 
Då visar man ju att man både kan simma och att man så att säga är 
starkast. Under min tid är det dock en utopi att inta denna statusfyllda 
plats. Där har nämligen Rolf Ehrling och hans kumpaner redan pinkat 
in sitt revir. Visst svider det en del, men vissa saker är bara att accep-
tera. Simskolan är ändå alltid rolig, även om jag själv aldrig lyckas lära 
mig simma förrän jag slutat med all torrsim. Troligtvis beroende på att 
temperaturen i vattnet, enligt mitt lite diffusa minne, sällan uppgår till 
mer än 13-14 grader (i alla fall känns det så) – och att min tunna kropp 
inte alls är gjord för övningar i sådana temperaturer.

Innan vi så lämnar Ursand måste vi naturligtvis uppleva den stora 
dramatiken nere vid strandkanten – som snabbt avfolkas. Mammorna 
vet vad som väntar och tar skyndsamt sina små telningar i handen och 
drar dem raskt i säkerhet. Precis i det ögonblicket drar blixten in över 
Ursand, det vill säga Arne Anderssons avslutande löparruscher. Han är 
inte på något vis lika elegant som dagens smidiga sprinters, utan liknar 
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mer ett krängande expresslok. Men snabbt går det – för urkraften Arne. 
Fascinerande är ordet, sa Bull.

Under sjuttiotalet besöker Arne och Karin ofta sin dotter i Halmstad 
under veckosluten, där hon driver en travtränarrörelse med sin dåva-
rande man, travtränare Thomas Nilsson. Inga och Thomas har stora 
framgångar, bland annat med Arnes ögonsten, stjärnhästen Ess. Den 
största succén är dock - självklart - stjärnhästen Legolas. Troligen den 
häst som betytt mest för travsport över huvud taget i Sverige. Eftersom 
Legolas gett så mycket draghjälp åt travsporten belönas han av ATG 
med en enorm hedersbetygelse: foder för resten av livet! 

Efter att Arne och Karin flyttat tillbaka till Vänersborg, köper de 
tillsammans med sin dotter, en gård i Dalsland. Säljare är en annan 
legend, travtränaren Olle Goop. Här driver de tillsammans en stuteri-
rörelse, som hingsthållare och uppfödning av travhästar.

Arne arbetar som folkskollärare fram till sin pensionering 1982. 
Sluta träna är dock inget alternativ. Det blir istället otaliga tränings-
rundor uppe vid skidklubbens stuga. Det enda märkliga är att han alltid 
springer åt fel håll, så att han istället möter alla motionärer på slingan. 
Förklaringen är enkel: Då slipper han ju nesan att bli omsprungen av 
vanliga motionärer. Då det gäller lokal bandy- eller fotbollsmatcher är 
det speciellt intressant att vara nära honom. Varje bandyskär och varje 
snedspark kommenteras högljutt på läktaren. Som vanligt när det gäl-
ler kombinationen Arne och idrott är inlevelsen total.

Cykeln har nu en central plats i hans liv. Överallt i stadens vimmel 
syns Arne cykla omkring. Han är en mycket social och sällskaplig per-
son och stannar ofta för att diskutera och utbyta åsikter om allt mellan 
himmel och jord. Då och då förekommer han även som galjonsfigur 
för Vänersborgs stad. Ett år transporteras han exempelvis i en öppen 
bil – i täten för tjejerna som springer Vårruset. Att Vänersborg vill ha 
honom som reklampelare är verkligen inte ett dugg konstigt. Har man 
en levande legend i sina led så har man.

Arne Andersson sysslar under sitt liv med många olika idrotter. Han 
spelar dock inte så mycket tennis. Det gör däremot han fru Karin. 1988 
vinner hon, i jättestor konkurrens, klubbmästerskapet – sjuttio år gam-
mal. Första gången hon vann var 1942!  Dessa bedrifter matchar inte 
ens Arne.

Den sjätte maj 1994 är Arne och hans Karin inbjudna till Grosvenor 
House Hotel i London. En storslagen bjudning, som uppmärksammas 
stort runt om i världen. Övriga inbjudna går nämligen inte heller av 
för hackor. Vad sägs om följande startfält: Engelsmännen Steve Cram, 
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Derek Ibbotson och Sebastian Coe. Nya Zeeländarna Peter Snell och 
John Walker. Australiensarna Herb Elliot och John Landy. Amerikanen 
Jim Ryan. Noureddine Morceli från Algeriet. Michel Jazy, Frankrike. 
Filbert Bayi, Tanzania och värden själv då, engelsmannen Sir Roger 
Bannister. Med andra ord alla då levande löparstjärnor, som en gång 
varit världsrekordhållare.

 Endast två män saknas, Gunder Hägg och Steve Ovett. Att Gunder, 
75 år gammal, inte kunde komma accepteras dock av alla. Att britten 
Steve Ovett inte kommer gör däremot gänget mycket upprörda. Offici-
ellt säger han sig vara på semester, men de som känner honom menar 
att det är för att han är just Steve Ovett. ”Patetiskt” morrar en. ”Han lu-
rade oss alla”, kokar en annan. I övrigt är det ömsesidig respekt och en 
hierarki av vördnad som råder mellan storlöparna. Man umgås några 
dagar och delar olika upplevelser och erfarenheter. På den avslutande 
banketten är över sju hundra personer inbjudna. Den stora TV-skärmen 

I media pratar man om Arne som ”den evige tvåan”, efter Gunder Hägg. En orättvis 
beskrivning. De möts tjugotvå gånger och Gunder vinner tretton av dem, medan Arne 
tar nio segrar. Arne slår under sin karriär sex världsrekord och vinner tio SM – trots 
en viss Gunder. Dessutom erövrar han 1943 Svenska Dagbladets guldmedalj, den för-
nämsta utmärkelse en idrottsman kan få i Sverige.
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visar gamla bilder av de legendariska löparnas bedrifter. I kronologisk 
ordning, var och en till stående ovationer. Löparna presenteras under 
tiden från scenen och får sedan symboliskt skaka hand med den som 
slagit deras eget rekord. En stor dag för alla inblandade. Sebastian Coe 
sammanfattar: ”Vi var som en stor familj - där alla är medlemmar i 
något som måste vara världens mest exklusiva klubb”. ”Total släkt-
skap”, säger Herb Elliott. Dåvarande världsmästaren Morceli är ännu 
tydligare. ”Det här var de största dagarna i mitt liv”.

Arne Andersson är för evigt inskriven, inte bara i den svenska his-
torien, utan även i den internationella idrottshistorien. Om inte annat 
så bevisades detta med råge under de omvälvande dagarna i London 
1994. Epoken Gunder-Arne är unik. Dels för sina otroliga drabbningar, 
men också för att idrotten i största allmänhet nu får sitt stora medi-
ala genombrott. Det Arne mest kommer ihåg från sin framgångsrika 
idrottskarriär är dock varken världsrekord eller dagbladsmedaljer. Inte 
heller att han var den förste svensk som sprang 1500 meter under 3.50. 
”Nej, mina trevligaste idrottsminnen är när jag vann Skol-SM och oli-
ka ungdomstävlingar”, berättar Arne på äldre dagar. I år skulle Arne 
fyllt hundra år. Alla vi vänersborgare lyfter symbolisk på hatten för 
honom. En sak är i alla fall säker: Vänersborg glömmer aldrig sin store 
idrottsman – stadens störste genom tiderna!

J-O Gustafson
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En berättelse om min fars,
 John ”Engelsmannen” Högbergs 

liv 1899-1987
Av 

Margareta Nunstedt

John föddes i London år 1899. Fadern, Oscar, var en svensk skräddare 
som utvandrat till England då det fanns ett stort behov av skickliga 
skräddare i London. Johns mor, Dinah, var dotter till en duktig violinist 
som var konsertmästare vid Covent Garden. John hade 3 bröder och 
dessa tre blev upplärda till skräddare av sin far medan John inte ens 
”kunde sy i en knapp”.

När John växte upp så bodde de i en stor våning som även rymde 
en syateljé. Det fanns många svenska skräddare i London på den tiden. 
Alla bodde några kvarter från Savile Row där affärerna låg. I affä-
rerna fanns försäljarna, vilka tog mått på kunderna, tillskärarna och 
byxskräddarna. Förnämast var rockskräddarna vilka var egna företa-
gare. Dit hörde Johns far, Oscar, och så småningom även Johns bröder. 
Bland kunderna fanns bla prinsarna av Wales, lord Marlborough, her-
tigen av Windsor vilket medförde besök på Buckingham Palace och 
flera herresäten.
Farfar Oscar var noga med de svenska traditionerna. Svenska kyrkan, i 
London, grundade 1907 Svenska skolan i en kyrkobyggnad på 6 Har-
court Street inte långt från T-banestationen Edgware Road. John och 
hans bröder fick gå i skola där. Familjen Högberg hade det bra ställt. 
Hela familjen for till Sverige och hälsade på de svenska släktingarna 
då och då. Midsommar firades i Svenska kyrkan i London” -Då var det 
roligt,” som John sa.

John spelade piano och hans mamma var noga med att han gjorde 
sina pianoläxor.

Det är gott om små parker i West End och där lektes mycket. Sönda-
garna brukade ungdomarna promenera” In the three parks” berättade 
John och dessa var St James park, Green Park och Hyde Park. Det be-
rättas om en Guy Fawkes Day när de äldre barnen skulle skjuta raketer 
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John Högberg 1944.
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från taket och raketerna gick rätt ner på grönsakshandlarens markis 
som fattade eld och brann upp. Som tur klarade sig allt annat.

Så kom första världskriget. Londonborna försökte leva som vanligt. 
Johns äldste bror, Joe, blev inkallad och skickades till Flandern. Han 
kom hem helskinnad. Det enda John berättade från detta krig var att när 
han och hans mor var ute och handlade en gång så kom en bombraid 
och Johns yngste bror Richard var ensam hemma. De rusade hem och 
såg att en bomb hade detonerat bara ett kvarter från deras hem. Brodern 
Richard och deras hem var inte skadat, som tur var.

Eftersom John inte hade några anlag för att bli skräddare utbildade 
han sig i bokföring och dylikt. Han fick anställning på Svenska Tänd-
sticksfabriken i London. Hans dröm var att resa och se världen. För 
en medborgare i det brittiska imperiet var det inga problem att resa då 
samväldet hade många kolonier på vår jord. ”The Empire where the 
sun never sets” -Imperiet där solen aldrig går ner.  John arbetade ihop 
pengar och i början på 20-talet så köpte han en båtbiljett och reste först 
till Canada. På den tiden var reglerna så att om man, som brittisk med-
borgare, vistats en tid i Canada så fick man lov att resa in i USA utan 
att behöva ansöka om speciella tillstånd. Resan fortsatte till Chicago 
där John hade en morbror som hade en handelsträdgård. Där arbetade 
John med bokföring, som alltiallo och här lärde John sig att köra bil.

Så småningom fortsatte resan tvärs över kontinenten till västkusten, 
Vancouver. Där mönstrade John på en båt som stewart som seglade till 
Japan och sedan Hongkong. I Hongkong arbetade han på en filial till 
Svenska tändsticksbolaget. Efter en tid så fortsatte Johns resa till Nya 
Zeeland där han fick anställning som hjälpreda och chaufför hos en 
läkare. När John ville se nya områden så mönstrade han på en båt som 
tog honom till Australien. Där kom han till en ort som hette Deartown 
och fick jobb på en bondgård. John fortsatte sin resa för att se resten av 
kontinenten. Han jobbade  som skogshuggare med att fälla gigantiska 
Eucalyptusträd. John berättade om träd som var 100 meter höga och 
en del hade en omkrets på 20 meter. Under en tid grävde John efter 
opaler. En dag i öknen stötte han ihop med några missionärer och detta 
möte medförde att John blev intresserad av teologi. John slog följe med  
missionärerna vilka tillhörde trossamfundet Plymothbröderna. Resan 
fortsatte hem mot England via Ceylon och Indien. Tillbaka i London 
började John att arbeta på Svenska tändsticksfabriken igen. John läste 
mycket om religioner och började även att arbeta som söndagskole-
lärare. John hade så många spännande och intressanta historier om 
människor och djur som han träffat på under sina resor.
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Då och då hälsades det på i Sverige hos Johns farmor och farfar i 
Laxå och kusinerna Wilhelm, Ruben och Erik Haglund . Denna släkt 
tillhörde metodistkyrkan.

Min mor, Elin Emanuelson, var färdigutbildad till lärare 1920 och 
arbetade i Vänersborg. Elin arbetade bland annat på Brättehaga skola, 
Johannebergs skola, Sivikan skola och Vänersborgs småskola. 1931, 
på sommarlovet, reste Elin till London för att bo hos baronessan Emma 
Leijonhielm, som blev känd som ”East Ends ängel” genom sin mång-
åriga hjälpverksamhet bland sjömännen i Londons East End. Elin hade 
bokat plats på ångbåten SS Britannia och med på samma båt var Johns 
kusin Ruben vilken hade blivit metodistpastor och arbetade i Väners-
borg. Ruben skulle åka och hälsa på sina kusiner i London. Ruben 
tyckte att det vore bra om Elin hade någon som kunde guida henne i 
London. Detta medförde att John och Elin träffades första gången vid 
T-banestationen The Royal Exchange 1931. Det blev en mycket lyckad 
sommar med många utflykter. John tog med Elin till bland annat till 
flera av Doktor Barnardos skolor och barnhem för utsatta barn. Dr Bar-
nardo var en pionjär inom socialt arbete och han grundade barnhem 
och skolor över hela Storbritannien för utblottade, fattiga barn. Där 
kom Elin i kontakt med Montessoripedagogiken.

När Elin hade åkt tillbaka till Sverige så brevväxlade John och Elin 
flitigt och 1935 kom John till Vänersborg för att hälsa på kusin Ruben 
och även Elin. 1936 förlovade de i sig i Bäckefors hos Elins bästa 
vänner Ebba och Sven Järnåker. Sven hade en bokhandel och en be-
gravningsbyrå. John hjälpte Sven i affären och lärde sig mer och mer 
svenska. John gick även och läste för prästen för han var inte döpt eller 
konfirmerad. Efter det att John döpts och konfirmerat sig så skulle Elin 
och John kunna gifta sig kyrkligt. Men först så måste John få ett per-
manent uppehållstillstånd. Många papper från staten och kyrkan måste 
fyllas i och skickas tillbaka till myndigheter. När detta var klart så kom 
beskedet att John var svensk medborgare från födseln eftersom hans 
far var svensk och denne hade inte avsagt sig det svenska medborgar-
skapet då han emigrerade till England. John hade därmed dubbla med-
borgarskap och detta medförde att artikelförfattaren Margareta, Johns 
dotter, också har både svenskt och brittiskt medborgarskap.

Den 23 juli 1937 kunde Elin och John gifta sig i Vänersborgs kyrka 
och de bosatte sig på Skogsbo som låg vid Gamla Öxneredsvägen och 
Åkarns backe, Blåsut.

John tog över Kristina Gustavssons bok- och pappershandel på Eds-
gatan 6. Det var en affär som innehöll många olika saker, vilket den 
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minnesgode vänersborgaren säkert kommer ihåg. Där fanns böcker, 
skrivmateriel, leksaker, hemslöjd från Dalsland och Steneby och mm.

På skyltsöndagen då var spänningen och undran stor över vad som 
gömde sig bakom det förtäckta skyltfönstret. Klockan 18 avtäcktes 
skyltfönstret och där fanns många roliga leksaker att beskåda. Extra 
roligt var det när det var rörliga leksaker som när ett Märklin-tåg cir-
kulerade runt längs sin tågbana.

John hjälpte även till med engelskalektioner på skolor i Vänersborg. 
Exempelvis stöttade han folkskollärare Fritz Fredenborn på Norra sko-
lan, vilken var bekant med John. Fritz var inte så bevandrad med eng-
elska då tyskan låg honom närmare eftersom han i sina yngre dagar 
cyklat  omkring mycket i Tyskland.

John var även ordförande i Anglo-Swedish society i ett antal år.
Jag, Margareta, föddes i maj 1939. Farmor och farfar kom på sen-

sommaren och hälsade på. Men läget i Europa var mycket oroligt och 
Hitler tågade in i Polen. Farmor och farfar ville tillbaka till London och 
hemresan fick de åka via Norge.

1940 köpte John och Elin Korsgatan 1 och familjen flyttade dit.
Det blev krig i Europa. Vissa människor höll på tyskarna och tyckte 

att engelsmännen var fienden och detta märktes av även i Vänersborg. 
Den tandläkare som Elin använt sig av ville inte ha ”engelsmannen” 
och hans familj som patienter.

John hade en väska färdigpackad i garderoben så att han snabbt 
skulle kunna ”gå under jorden” om Hitler skulle inta Sverige. I hän-
delse av att detta ohyggliga skulle inträffa så skulle prosten Helander 
ordna till uppgifterna i kyrkboken så det inte skulle avslöjas att Elin 
och dottern Margareta hade någon koppling till ”engelsmannen”.

1944 köpte de en sommarstuga på norra Orust, Trollskär, där som-
rarna tillbringades och där var alltid vänner och släktingar från när och 
fjärran på besök.

Elin jobbade nu på Södra skolan som speciallärare, då hette det 
hjälpklasslärare. John utvidgade så småningom sitt sortiment i affären 
med hemslöjd från Steneby. Han var även medlem i köpmannafören-
ingen.

1944 kom det ett telegram att farfar Oscar var död. Jag vet inte hur 
men vi åkte till regementet i Uddevalla. Där fick vi prata med farmor 
via radiotelefoni och även Elins bröder i USA hörde detta beskedet.

Under kriget hände det också att familjen Högberg hade brittiska 
och amerikanska flygare som gäster. Kriget tog slut och John kunde 
packa upp sin väska.
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Våren 1945 så kom de vita bussarna med bla norska och danska 
fångar som suttit i koncentrationslägren i de tyskkontrollerade områ-
dena i Europa. Det var Folke Bernadotte som ledde denna aktion. John 
och Elin engagerade sig i arbetet att hjälpa dessa människor. De behöv-
de någonstans att bo. Husen vid Skansgatan var helt nya och där fick 
flyktingarna inhysas. Det ordnades med husgeråd och möbler. Flera av 
flyktingarna väntade på inresetillstånd till USA där de hade släktingar.

John hade en förmåga att bli vän med alla slags människor och bara 
på någon minut skapa en förtroendefull relation. Ett exempel på detta 
var när familjen Högberg tidigt på våren 1946 reste till Stockholm och 
hälsade på släktingar. John och hans dotter Margareta tog en promenad 
till Haga slott då John ville visa var prinsessorna bodde. De mötte en 
man och en gravid kvinna och John började prata med dem på engelska 
och detta medförde att paret visade till den plats där ”sessorna” lekte 
och där fick Margareta även vara med och hoppa hage. Det uppdagades 
att paret som visade John och Margareta till prinsessorna var Gustav 
Adolf och Sibylla, som då var gravid med vår nuvarande kung Carl 
XVI Gustav.

I juni 1946 åkte  familjen till England med SS Britannia. De fick 
ligga och vänta i flera timmar  på redden i Themsen för att det fanns 
ingen plats vid kajen. Detta berodde på att det anlänt trupptransportfar-
tyg med hemvändande soldater och dessa hade naturligtvis förtur. På 
denna resan hade de packat väskorna fulla med förnödenheter såsom 
smör, ost, choklad mm. John hade ordnat så att detta fick förvaras i 
båtens kylrum. Farmor bodde nu i nordvästra London vid Queens Park.
Margareta fick många engelska lekkamrater under vistelserna i London 
på somrarna.

1953, i början av juni, åkte John med sin dotter Margareta till Lon-
don för att beskåda Elizabeth II kröning. Många människor hade gjort 
detsamma så för att få en bra plats längs kortegevägen så sov John och 
Margareta på en Londongata natten till kröningsdagen. John hade till-
verkat ett par styltor till Margareta så att hon skulle kunna stå på dessa 
och se över folkmassorna. Elizabeth åkte i en guldvagn som drogs av 
åtta vackra grå hästar. John kunde sitt London och därför genade de 
mellan olika gator och kunde därmed beskåda den unga drottningen 
på tre olika platser längs kortegevägen mellan Buckingham Palace och 
Westminster Abbey. Under denna vistelsen gick de på opera på Albert 
hall och gjorde mycket annat eftersom det var många festligheter på 
gång i London i och med kröningen. Margareta träffade gamla vän-
ner till John som tex gymnastikläraren och medlemmar i Plymouth-
bröderna.
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John pratade alltid engelska hemma och det var naturligt för familjen 
medan Margaretas kamrater inte förstod vad John sade och det tyckte 
Margareta var konstigt, för hon var ju så van med detta. På 1950-talet 
så blev det mer och mer populärt att lära sig engelska. John hade eng-
elskaundervisning, för de som ville, som arbetade i skofabriken. På 
länstyrelsen arbetade administratörer som John fick utbilda i engelska 
för att en delegation skulle skickas till Heile Selassies Etiopien, som 
blev Sveriges första biståndsland.

John älskade musik, se Chaplinfilmer, cirkus med clowner och troll-
konstnärer och lärde sin dotter dansa Charleston. Inget var främmande 
för John.

1958 såldes Korsgatan 1 och de köpte Östergatan 5. 1960 pensione-
rades Elin och 1962 så for John och Elin till USA med immigrations-
tillstånd. De besökte bland annat Maine, Florida, Arizona och Kalifor-
nien där de hälsade på Elins fyra bröder vilka hade emigrerat till USA 
och även en bror till John hade emigrerat och bodde där. I Arizona stan-
nade de några månader och där arbetade John som gårdskarl och Elin 
målade tavlor som hon sålde. Elin arbetade även som barnvakt. En natt 
i Arizona kunde det gått riktigt illa för John. På morgonen när de precis 
stigit upp och Elin skulle bädda Johns säng så hittade hon en levande 
skorpion i sängen. Som tur var hade John inte blivit biten. I Kalifornien 

John och Elin Högberg Bahamas 1961.
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där bordade de oceanångaren Himalaya, P&O Orient lines. Båten tog 
dem över Stilla havet via Hawaii mot Australien och till bland annat de 
platser vilka John besökt när han reste jorden runt på 1920-talet.

De kom hem till Sverige igen 1964. Johns affär hade skötts av Lily 
Arveblad under tiden de var på resande fot och John började avveckla 
affären när de kom hem och sålde den så småningom.

John och Elin fortsatte att resa, men inom Europa. Resorna gick till 
värmen i södra Europa eller till England för att hälsa på släkt. Ofta 
hade de med sig barnbarnet Lena.

John var en samlare. Från sina resor hade han en otalig mängd 
olika föremål. Några exempel på dessa är märkliga stenar, koraller, 
stora snäckor, förstenat trä från Arizona, ormskinn från boaorm och 
tigerorm, skallerormshuvud och skallra, kinesiska urnor och porslin, 
smycken från Indien och mycket mer.

John och Elin hade en stor vänkrets i alla åldrar. De var med och 

John och Elin Högberg 80år.
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startade pensionärsföreningen ”Lilla Paris” och var engagerade i hjälp-
verksamhet via Missionskyrkan, S:t Lukasstiftelsen och Lutherhjälpen.

Det var Elin som var motorn i familjen och som skötte allt det prak-
tiska. Elin dog 1985. John ville då åka till London en sista gång och 
tog med sig sitt barnbarn Lena. De besökte många platser där John bott 
och varit som ung. Det blev en känslosam resa och den slutade med 
att John fick en hjärtinfarkt när de stod på Pall Mall och tittade på en 
kortege med ett utländskt statsbesök och prominenta personer. John 
fick åka ambulans och hamnade på St Thomas hospital där han 80 år 
tidigare hade opererat bort sina halsmandlar. John tillfrisknade och fick 
resa hem till Sverige igen.

John bodde sitt sista år på Lindgården. Han hade tappat lite av livs-
gnistan sedan Elin dog och avled själv 1987. Som han sa: Jag har varit 
med under 10 regenters tid; 6 engelska och 4 svenska.

John var en rätt så opraktisk och disträ människa. Han glömde tex 
bort att äta om inte maten sattes fram. John hade, som sagt, en förmåga 
att kunna tala med alla slags människor. I hans samlingar fanns allt, 
vare sig man behövde en pappersrulle eller en liten guldtacka så hade 
John det.

 I Vänersborg var John var känd som den trevlige, artige, hjälpsam-
me och alltid leende engelsmannen.

Margareta Nunstedt (f. 1939). 
Dotter till John ”Engelsmannen” Högberg.
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Vänersborg från ovan-påsken 2013 
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Invigningen av Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga järnväg den 17 maj 1867

Den 17 maj 2017 var det 150 år sedan Uddevalla-Vänersborg-Herr-
ljunga järnväg öppnades för trafik i sin fulla längd. Nedanstående text 
som skildrar öppningsdagen den 17 maj 1867 är hämtad från Tidning 
för Wenersborgs stad och län, utkom den 18 maj 1867. Texten har 
”översatts” från frakturstil till mer lättläst text av andre ålderman Joa-
kim Bernling.

För historien om järnvägens tillkomst hänvisas läsaren till artikel i 
årsskriften från 1957, se vanersborgssonersgille.se/årsskrifter. 

”Den 17 maj har för städerna Vänersborg och Uddevalla blivit lika 
betydelsefull och minnesvärd som samma dag för våra bröder på andra 
sidan fjällen, norrmännen. Det är nämligen på denna dag som vi, genom 
hela banans öppnande för daglig trafik, blivit förenade med vårts land 
första och andra stad och det sista stängslet fallit, som skiljt oss från 
en oavbruten beröring med världsmarknaden. Det beror nu på dessa 
städers egen företagsamhet och kraft att intaga en värdig plats i de täv-
landes leder, vartill den outtröttlige landshövdingen greve Eric Sparre 
öppnat ett nytt och verksamt fält. Den 17 maj har således gjort epok i 
vår stads, i Västergötlands samt Bohusläns historia, ty med denna dag 
har inträtt en mängd nya förhållanden, vilka mana till företagsamhet 
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och enig samverkan samt begagnande av den mängd nya hjälpkällor, 
som med öppnande av den nya kommunikationsleden är förenade.

Redan tidigt på morgonen började järnvägspersonalen förberedel-
serna till den fest som stundade. Alla försiktighetsmått vidtogs mot 
möjliga olyckshändelser vilka på detta sätt lyckligt förebyggdes. Lo-
komotivet ”CL Adelsköld” hade nyligen blivit levererat av herrar Nyd-
qvist & Holm, blivit satt på spåret, och det var denna med särdeles stor 
omsorg väl utförda maskin, som fick det ärofulla uppdraget att köra för 
den dyrbara lasten av 600 människor. Järnvägsstyrelsen hade inbjudit 
samtliga aktieägare till deltagande i färden och man begagnade sig i 
rikt mått av detta anbud. I Uddevalla vimlade omkring kl. 8 på mor-
gonen alla gator av högtidsklädda damer och herrar, vilka ställde sina 
brådskande steg mot banvallen, där de vajande nationalfanorna tillkän-
nagav att en betydelsefull resa förestod. Knappt hade uret på Klock-
tornsberget slagit sitt sista åttaslag, förrän lokomotivet ”CL Adelsköld” 
prunkande med sina tvenne stora fanor, oroligt började staka på sin 
plats ett stycke från plattformen samt utstötte stora dimhöljen av sin 
vita ånga och gled på given signal in under verandan, för att intaga 

Fotografi taget den 15 maj 1867 på del av nyuppförda Vänersborgs järnvägssta-
tionmed Vassbotten i bakgrunden. Vassbotten och hamnen var fylld av fartyg på grund 
av att isen fortfarande i mitten av  maj låg kvar i Vänern. Foto: Claes Edvard Kjellin.
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sin plats såsom travare. Under tiden fylldes nästan till trängsel de nya 
vackra kupéerna och en vagn, garnerad med unga granar, anordnad för 
musiken. Klockan 8 och några minuter ringdes till avgång och snart 
därefter genomfors luften av lokomotivförarens signal ”allt klart”, var-
efter det långa tåget sakta utgick från plattformen till den spårväxling 
som för detta ändamål finns anlagd. Av försiktighet och för den hän-
delse till äventyrs något mankemang skulle hava träffat det för första 
gången tillsatta nya lokomotivet, hade lokomotivet ”Trollhättan” blivit 
beordrat att hålla sig efter tåget för att vid behov lämna assistans. Tå-
get gick nu förbi kyrkogården och Wilhelm von Brauns anspråkslösa 
minnesvård med sakta fart under musikens fylliga toner; vidare förbi 
Samnered och passerade Ängebacken kl. 8.23 f.m., Ryr 8.40, Grun-
nebo 8.55 och närmade sig Vänersborg.

I det ögonblick som tåget med ökad fart passerade Lokerud-Kasen 
och löpte in på den kurva som går över Vassbotten, öppnade sig för 
de resandes blick den härligaste tavla, nu höjd av en sällsynt i man-
naminne i de förut inträffade händelse: -fast is kvarliggande i Vänern 
cirka fem veckor före midsommar. Emellertid hade denna händelse 

Broläggning över Huvudnäsöfallet den 8 februari 1866. 
Foto: Claes Edvard Kjellin, Vänersborg.
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sammanflockat en oerhörd mängd segelfärdiga fartyg, vilka fyllde så-
väl de båda ytterhamnarna, Vassbotten och vid norra vågbrytaren, som 
och hela inre hamnen. Inom ramen av denna storartade vy avtecknade 
sig alltså en tät och vidsträckt skog av master, från vilkas hundratals 
toppar allmän flaggning höjde den outsägligt sköna tavlan. Som en pil 
sköt lokomotivet, på vars vänstra sida major Adelsköld för att obser-
vera allt, tagit plats, över järnbron och förde våra Uddevallavänner in 
på Vänersborgs station under full musik.

För att kunna upptaga alla resenärerna från Vänersborg behövdes 
cirka 8 kupéer tillsättas. Den korta tid som åtgick för besättande av 
varje plats talar tydligt nog om den glädje som man väntade sig av 
färden, och den uteblev ej heller. Men innan vi lämnar Vänersborg 
vilja vi kasta en blick över den oräkneliga massa av åskådare, vilken 
garnerade järnvägens sidor och de kringliggande förhöjningarna samt 
landsvägsbron över järnvägen. Alla voro glada och livligt stämda och 
på den ”gemytlige materialförvaltaren” sken anletet såsom hade det 
varit förklarat. Under dröjsmålet började ånghästen CL. Adelsköld att 
”ruska sin man” av otålighet, men lugnades, då musiken ånyo spelte 
upp och han befriades från tvånget av banhallens kvalm.

Det väldiga tåget av 18 vagnar rörde sig framåt som hade det varit en 
obetydlighet och med ökad fart bar det hän mot västgötabygden. Lilla 
grenen över Göta älv passerades och strax därefter inlöpte det stora 

Vy mot söder över Vassbotten, Vänersborg. På den nybyggda järnvägsbanken ses ett 
tåg pasera. Till höger Kasens utvärdshus. Målning av F.A. Zettergren 1867.
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Lilleskogs järnvägsstation 1867. Teckning av F.A Zettergren.

tåget på det Adelsköldska mästerverket: Stålbron över Huvudnäsfal-
let, vilket under en högst obetydlig fjädring av blott några linjer och 
som genast gick upp, på ett ögonblick tjänade till landgång för 600 
människor. Tåget lämnade Vänersborg kl. halv 10 och var redan 9.44 
min. vid Rånnums station, ökade sin fart och var kl. 10 i den vackra 
terräng som utmärker Lilleskogs omgivning. Under passagen mellan 
bergen fick man hastigast beundra den vackra formationen av Halle-
berg, där man kan upptäcka ända till 50 fot höga nästan lodrätt stående 
stenpelare. Man hann även blott kasta en hastig blick åt den för orten 
nyttiga och för ägaren brukspatron Hasselgren å Rådanefors lyckade 
ångsågsanläggningen vid Munkesten då tåget rusade ut på Detters-
mosse, där botten på även ofantligt djup saknas. Men major Adelsköld 
erkänner endast i värsta fall några hinder; här byggdes banken av torv 
med mycket långa slipers och gruspåfyllning. Denna bank är nu så fast 
som man kan önska.

Om än Huvudnäsbron är det Adelsköldska snillets mest lysande tri-
umf, så finnes likväl flera dylika och ibland dem banken över Detters-
mosse, ehuru denna anläggning av Romus blivit behandlad. Att bygga 
en järnvägsbank över en bottenlös mosse skall man väl finna omöjligt, 
men major Adelsköld har likväl visat dess möjlighet och flera järnvägs-
byggare i utlandet hava upptagit det manér som här blivit följt.
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Utkommet på Västgötaslätten ökade tågets fart till 3 mil i timman, 
och Salstads station uppnåddes kl. 10.24 samt möttes här av nedgå-
ende ordinarie tåget. De båda tågen växlade ömsesidiga hälsningar och 
skiljdes och festtåget befann sig snart i närheten av Grästorps station, 
där en större livlighet uppstått med järnvägens öppnande. Såsom ett 
bevis på rask företagsamhet nämna vi här den anläggning som hand-
landen E.V. Wernbom börjat på i Grästorp. Han har otvivelaktigt utsett 
den bäst belägna av alla platserna vid Grästorps station. På en höjd tätt 
utmed banan reser sig ett solitt magasin för inköp av spannmål från vil-
ket sådan genom fallrännor lastas på järnvägsvagnarna. Anläggningen, 
som lär komma att fulländas med flera byggnader, saknade vid tågets 
ankomst särskilt namn och resenärerna dröjde ej att komplettera denna 
brist med namnet ”Wernbomsborg”. Under en kort stunds uppehåll här 
fick man tillfälle att se, hurusom flera varande byggnader inom kort 
komma att pryda denna plats.

Emedan referenten en gång förut beskrivit denna linea, låter han 
nu tåget passera Ulfstorp, Håkantorp, Vara och Vedum. Efter passe-
randet av Nossan för andra gången rullade tåget över västra stamba-
nans rälser samt in på Herrljunga station station kl. halv 1 middagen.                                                    
Under vägen liksom vid framkomsten, mottogs tåget av stora samling-
ar skådelystna, vilka med livliga hurrningar gåvo sin glädje över hela 
banans öppnande tillkänna.

Herrljunga järnvägsstation. Teckning av F.A. Zettergren.
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I ett större annex av presenning invid stationshuset å Herrljunga var 
festmiddagen på stora bord i form av ett ofantligt T, men utrymmet var 
alltför otillräckligt för en stor samling. Allt var i övrigt fint och gott. 
Efter middagen samlades man i särskilda kotterier och tiden fördrevs 
i muntert samspråk, under det bålar framsattes på borden å den stora 
öppna platsen vid stationshuset. Med nedgående snälltåget kl. unge-
fär 4 ankom landshövdingen greve Sparre och mottogs på plattformen 
samt uppträdde därefter i kretsen av sitt läns innebyggare och våra 
alltid högt aktade bohuslänningar. Verkställande direktören O.H Berg-
qvist uppmanade de närvarande att fatta sina glas samt utbringade i 
valda ord välkomsthälsningen för herr greven, vilken ehuru trött av fär-
den från Stockholm, presterade ett av dessa glänsande tal, varigenom 
uppfattningssinnet spännes för att inprägla varje ord för kommande ti-
der. Den tid, yttrade talaren, har randats, då Uddevalla står nära förenad 
med Borås, och Västergötland upptagit en kommunikationsled, som 
måste bliva pulsådern i dess rörliga liv. Det är en fullbordad seger på 
idoghetens fredliga fält, som varit förenad med hårda strider; men lå-
tom oss glömma hindren för att ostörda få njuta av denna härliga seger. 
Genom klippor, strömmar och avgrunder hava vi tvingat oss fram och 
vårt mod, liksom våra bemödanden, vårt arbete hava aldrig ett ögon-
blick varit förminskade. Leve det oförtröttade arbetet för gemensamt 
väl och glöm ej att det var den fasta enigheten, som gav styrkan. De 
skatter och rikedomar denna enighet ska medföra är oräkneliga, och 
kommande släkten skola beundra vårt mod. Låtom oss alltid tänka, att 
den enda grund på vilken stora handlingar bygges är djärvhet, rask-
het och förslagenhet, och må vi aldrig glömma att vi representerar en 
samhällsklass, som vi måste lyfta till oberoendets höjd, ty från den 
utgår kraften; i dess närvarande element har nationen städse haft sitt 
kraftigaste stöd. I denna förhoppning, mina herrar, emottager jag den 
skål, som för mig blivit proponerad, önskande att fortfarande kunna 
verka för allmänt väl. Herr grevens tal besvarades med ett entusias-
tiskt: ”Leve greve Sparre!” vilket genljudade över berg och dalar.

Då skålen var tömd uppträdde herr greven och landshövdingen ånyo 
samt yttrade: ”Det arbete vi företagit är fullbordat. Vår älskade konung 
har följt oss med uppmärksamhet och glatt sig åt vårt företags seger. 
Han har beundrat eder raskhet och eder nit. Hans höga vilja att skydda 
vårt företag har han givit mig tillkänna och uppmanat mig att till en 
av drivfjädrarna i det stora värvet överbringa ett offentligt vedermäle 
av konungens nåd. Direktör Bergqvist, det kan ej nekas, har gjort sig 
förtjänt av denna utmärkelse och det är med synnerlig tillfredställelse 
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jag härmed till honom överlämnat kunglig majestäts vasaorden efter 
konungens nådiga vilja. Det är på bataljfältet man bryter sina bästa 
lagrar och jag lyckönskar eder till den seger ni vunnit.”

Direktör Bergqvist tackade för den ynnestfulla välvilja, som kommit 
honom till del och förklarade att utom herr grevens och landshövding-
ens viljekraft hade ännu ingen järnväg ifrågakommit.

En stark sångarkör uppstämde därefter den härliga sången: ”Stå 
stark du ljusets riddarvakt” och musiken omväxlade med sången, vari-
genom festens behag än mera höjdes.

Bokhandlaren Zettergren begärde ordet och tolkade på ett värdigt 
sätt herr grevens och landshövdingens stora förtjänster; genom greve 
Sparres energiska uppträdande hava klippor ramlat och avgrunder bli-
vit fyllda samt vägen till världsmarknaden öppnad för tvenne framåt-
strävande idoga städer, ja för hela länet. En skål för den man, yttrade 
talaren, som ej allenast sagt, att det ”skall bliva”, utan även utfört vad 
som blivit. Sorlet förhindrade tyvärr referenten att närmare återgiva det 
hänförande och kraftfulla talet.

Greven svarade: Om jag någonsin skulle hava önskat någon lön för 
den möda, det arbete jag måhända här nedlagt, så är den i rikt mått 
uppvägd i eder erkänsla och det förtroende jag rönt; och jag ber få 
försäkra, att min högsta lön är att fortfarande få vara innesluten i detta 
edert förtroende.

Greven föreslog vidare en skål för brödrafolket, med anledning av 
den för dem betydelsefulla sjuttonde maj. Men tiden manade till upp-
brott och att uppsöka den kupé man tillhörde. Snart fylldes varje vrå 
i de eljest rymliga vagnarna och musiken uppspelte ett av sina vackra 
stycken, varunder tåget sakta gled hän mot Vedum kl. på slaget 6 e.m. 
och med ilande fart angjordes under trenne timmar mellanliggande sta-
tioner och stannade efter den angenämaste färd och i det härligaste 
väder Vänersborg kl. något över 9. Tåget fortsatte efter en stund med 
vännerna från Uddevalla, och kl. något över 10 anlände resenärerna till 
Uddevalla, fullt belåtna med den angenäma och lyckliga färden.

Under hela färden åtföljde den nitiske och påpasslige trafikchefen, 
greve Taube, tåget, efterseende allt och ordnande allt med skicklig 
hand. Likaså överingenjören major Adelsköld, som mellan Vara och 
Vänersborg till och med tog sin plats på lokomotivet för att vaka över 
att ingen olyckshändelse skulle inträffa. Även ingenjörerna herr Linde-
gren och Bergqvist åtföljde på färden.

Vi kunna gratulera vår ort, som äntligen upphunnit denna efterläng-
tade dag genom en kraftfull hövdings oförtröttade nit. Hans minne är 
bevarat åt en tacksam samtid och eftervärld”.
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Året var 1966. Då firade Vänersborgs Scoutkår 25-årsjubileum med en 
tillställning i samlingssalen vid Skolorna för döva, nuvarande Väner-
skolan i Vänersborg. På samma ställe bildades scoutkåren 1941.Det var 
juniorföreningen Pilarna inom kyrkliga pojkföreningen Framåt, som 
tillsammans med en scoutkår vid Skolorna för döva bildade Väners-
borgs scoutkår av Svenska Scoutförbundet. Egentligen borde det heta 
att kåren nybildades, eftersom kåren hade funnits med i handlingar, där 
man kunde finna att den funnits med redan 1912. Under mellantiden 
fram till 1941 hade tyvärr verksamheten legat nere en längre tid.

Vid nybildandet var dåvarande pastorsadjunkten Artur Hesslefors 
kårchef och den drivande kraften. I styrelsen då, fanns för övrigt  kom-
minister Bengt Swaren och slöjdlärare Carl Svensson  med. Medlems-
antalet var då 68 scouter. Vid sidan om den egentliga scoutkåren fanns 
under de första verksamhetsåren ett ”Kårråd”. Detta hade främst till 
uppgift att anskaffa scoutlokal och svara för ekonomin. I detta ingick 
bland annat prosten Gunnar Helander, stadsfullmäktige ordf. Oskar An-
dersson och vår mycket uppskattade läroverksadjunkt Fredrik Åberg. 
 (Han älskade att starta geografilektionen med förhör på namngeografi). 
Ett par år efter ombildandet fick kåren en ny stödförening. Scoutmam-
mornas Syförening. Ordförande i denna blev fru Gulli Ullström. 1956 
stärktes kårens verksamhet ytterligare genom att en föräldraförening 
bildades. Ordförande här blev ingenjör Gunnar Janzon. Alltsedan star-
ten har denna förening arbetat för kåren under olika ordf. på fantastiskt 
sätt med olika insatser speciellt vid kårens stugor i Starkebo.

Tidigt 1950-tal hade scoutarbetet vid Skolorna för döva lagts ned, 
men återupptogs runt 1960 under medverkan av skolans rektor och då-
varande ordf. i föräldraföreningen Evert Lundqvist samt yrkesläraren 
Gustav Carlzon. Denna verksamhet ansågs alltsedan dess, som en av 

Engagerade ledare och föräldrar skapade 
en livskraftig scoutkår

Av 
Sture Furbo
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de viktigaste i kåren. En av ledarna här var fru Greta Tengblad. I kåren 
fanns också en flickscoutavdelning. När denna senare sammanslogs 
med pojkscoutavdelningen var fru Elisabeth Gunnhagen ordförande

Nu lite tillbakablick på min egen scouttid. Året var 1955. Kontakten 
med scouting inleddes på Skansgatan och kvarteret Plommonträdet. I 
detta barnrika kvarter mittemot Televerkstaden vid Östra vägen bodde 
flera scouter några år äldre än jag. En av dessa var Berndt Karlsson, 
som var  patrulledare för patrullen Ekorren och det var han som tog 
med mig till församlingshemmets källarlokal vid Vallgatan. Där hade 
avdelningen Sjungande Pilarna sin verksamhet. Här fanns en samlings-
lokal och patrullrum för fyra patruller. Dessa var då förutom Ekorren, 
Höken, Ugglan och senare Tjädern. Våra avdelningsledare var B-O 
Frändegård, Ragnar Andersson och Sven-Erik Johansson, vilka var ut-
omordentligt duktiga och inspirerande för oss. En hel del av verksam-

Flagghissning framför flaggstången vid stugan. En viktig start inför dagens övningar 
och äventyr. Naturligtvis hör scouthälsningen till.
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heten med övningar och tävlingar hade vi i lokalen, men väldigt många 
kvällar höll vi till på Skräcklan och ibland uppe i Dalbobergen.

Så småningom, när den mysiga scoutstugan uppe vid Starkebo blev 
klar, var det dags för hajk, då man vanligtvis var ute på en övernatt-
ning från lördag till söndag. På den här tiden hände det ju ofta, att man 
gick i skolan en stor del av lördagarna. Ett roligt och spännande inslag 

Fem förväntansfulla scouter på församlinshemmets gård. 
Främre raden fv. Lars-Göran Lind, Lars-Erik Nilsson och Göran Ahlin. Bakom dom 
tvillingarna Conny och Benny Ekman. Snart sitter dom på bussen för resa till läger
vid Dyrsten utanför Uddevalla.
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var Pingstlägren, som växelvis var förlagda till Vänersborgs kommuns 
kolonier vid Gräfsnäs och Sundsandsvik. Under sommarloven arrang-
erades varje år större läger, då man kanske låg ute i tält en vecka eller 
mer. Hit kom då scouter från kårer runt om i scoutdistriktet eller från 
hela landet. Bland annat Kragenäs vid västkusten och Stegeborg på 
ostkusten.

Tävlingar, som förbundsmästerskap i orientering och femkamp, var 
populära inslag under scouttiden, som vi gärna ville åka på och kåren 
var villig att sponsra deltagandet. Själv var jag med och tävlade i Pers-
torp, Ängelholm, Örebro och Norberg. I några av dessa hade vi fina 
framgångar och hamnade på pallplats. Efter patrullscouttiden blev man 
seniorscout och under en period höll vi till vid Gamla Småskolan på 

Hinderbanan tillhörde ett av de mera spännande och ibland svårbemästrade inslagen 
vid tävlingar mellan patrullerna. Här är det en från patrull Ekorren, som kämpar på 
över linhindret.
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Kårens Dag vid scoutstugorna i Starkebo. Kårchefen Gunnar Janzon delar ut pris till 
patrullen Höken efter dagens avslutande tävlingar.

Nygatan, där vi hade en egen lokal. Den användes väldigt mycket till 
bland annat pingisspel.

Nu är vi framme vid 1963 och den sommaren blev Hjortens fyr 
centrum för ett veckoläger och Karl-Erik Wilhelmsson och jag, då 19 
år gamla,var ansvariga ledare för 15-20 patrullscouter. Att vi var så 
unga ledare ställde till bekymmer för lägerchefen, som upplevde att 
vi var lite för unga för detta uppdrag. Men vi fixade uppdraget och 
fick med oss killarna att kämpa på jättebra under hela denna underbara 
sommarvecka. Jag upplever, att vi utvecklade oss mycket som ledare 
här och att ungdomarna fick lära sig mycket att samarbeta och ta an-
svar för sig själva. Scouting innehåller väldigt mycket,som man har 
nytta av längre fram i livet. Några saker, som betytt mycket för mig 
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Här har ett gäng med verkligt rutinerade scoutledare samlats för att prata gamla 
scoutminnen. Fv. John Larsson, Bengt-Olof Frändegård, Lisbeth Frändegård, okänd, 
Christina Mossberg, Liss-Kulla Björk, Sven Björk och Sven-Erik Johansson.

personligen, är förmågan tillsammans klara olika uppgifter och skapa 
lösningar på problem samt inte minst få lära sig att umgås med naturen. 
Uttrycket en gång scout alltid scout förekommer ofta, när man minns 
scouting och vad man fått med sig från den tiden, i olika sammanhang.

Författare: Sture Furbo, adjunkt, född 1944. 
Medlem i Gillet 1987.
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Om du någon gång hållit i eller eller fått en guldpokal som pris i 
någon idrottstävling, så är chansen stor att priset graverats och leve-
rerats av Föreningstjänst i Vänersborg! Företaget har  under många 
decennier skaffat sig en särställning när det gäller idrottspriser av alla 
de slag. Och det handlar inte bara om vårt område, Föreningstjänst har 
kunder från norr till söder i vårt avlånga land. Även norrmän har hittat 
sin favoritleverantör av priser på Fridhemsvägen i Mariero. 

Föreningstjänst gör inte mycket väsen av sig där det ligger i en an-
språkslös  träbyggnad på en innergård. Men skenet bedrar, verksamhe-

Föreningstjänst
Anrikt företag med priser som specialitet

Av 
Håkan Lind

Kaj och Magnus: Kaj Dahlqvist och sonen Magnus Dahlqvist med några prispokaler 
i händerna.
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Barnens Dag på torget i Vänersborg på 50-talet. Föreningstjänst stod för kioskerna 
och priserna, Lions stod för bemanningen.
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ten bedrivs med hjälp av modern, datorstödd teknologi. Maskinparken 
är så avancerad att man inte släpper in någon utomstående på andra 
våningen! Man vill inte riskera att konkurrenterna får vetskap om de 
lösningar som Kaj Dahlqvist och hans arbetskollegor funderat ut ge-
nom alla år. Man graverar inte för hand längre, det var ett mycket tungt 
och styrkekrävande arbetsmoment som slet hårt på kroppen. Nu är det 
datorn som styr de avancerade gravyrmaskinerna, och man kan gravera 
i princip alla material, trä, glas, sten, metall och så vidare.

Föreningstjänst rötter och historia går långt tillbaka i Vänersborg. 
Guldsmedsaffären Malmström var vaggan till Föreningstjänst. Den 
verksamheten startade 1902 vid Edsgatan. Wilhelm Malmström (1904-
1967, medlem i Gillet 1944) tog över sin fars urmakeriaffär och be-
stämde sig för att också starta en verksamhet på 1930-talet som han 
döpte till Partiaffären Universal som sålde till bosättningsaffärer och 
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Många drömvinster både för gossar och flickor.
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guldsmeder. Man var bland annat generalagenter för Nils-Johan, med 
gamla välkända produkter som konservöppnaren Röda Klara som satt 
på väggen i nästan alla kök på 50-talet. Företaget växte till sig och kom 
att bli ledande i branschen på kort tid. En annan affärsidé var att förse 
festarrangörer av alla de slag med festtillbehör, priser, tillfälliga ki-
oskbyggnader och artistförmedling bland annat till folkparkerna i hela 
landet.

I mitten på 1940-talet anställdes Valdemar Dahlqvist som då var 
anställd av Folkparkerna i Stockholm för att ta hand om lotteriverk-
samheten på Universal. Sonen Åke kom in som gravör på 50-talet, och 
1963 anställdes Kaj Dahlqvist som idag driver verksamheten tillsam-
mans med sin son Magnus.

Under 50- 60- och 70-talen deltog företaget i många stora festivaler 
som Fladenfestivalen, Räkans dag och Barnens Dagevenemang i om-
rådet. Man bodde i husvagn i princip från april till oktober och servade 
arrangörerna med priser, lotterier och försäljningsbodar. Universal var 
populära bland arrangörerna eftersom man inte tog andelar av vinsten. 
Arrangören fick hela vinsten men fick betala för sålda varor.

En speciell verksamhet var också artistförmedlingen till Folkparker-
na. På den tiden var det i princip bara Folkparkerna som bokade artister 
vid så kallade sättningar, där Folkparkerna berättade om turnéplaner 

Prispokaler i alla storlekar pryder hyllorna.
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för alla artister som parkerna kunde boka. Vid dessa sättningar gick 
man igenom hela turnéplanen, det fick inte vara mer är tio mil till nästa 
ställe. Omkring 1970 blev det en fri marknad när det gällde artistbok-
ningar, och där började den stora nedgången för Folkparkerna. Det 
blev för dyrt att boka artister som kunde uppträda i Luleå ena dagen 
och Jönköping nästa.

1963 köpte Valdemar Dahlqist och sönerna ut den del av verksam-
heten som handlade om lotterier, idrottspriser och gravyr och gav då 
företaget namnet Föreningstjänst. 

Under 1970-talet utvecklades verksamheten alltmer mot gravyrer 
med kunder på industrin, specialskyltar till varven, guldsmeder och 
idrottspriser och 1976 lade man ner lotteriverksamheten och gick då 
från tolv  till sju anställda. 

- Idag är det min som Magnus och jag som arbetar i företaget, berät-
tar Kaj Dahlqvist. Min dotter Malin Byström jobbar på distans med 
bokföring och pappersarbete.

- Vi har omkring 400 stadiga kunder i hela Sverige, och även en och 
annan strökund i Norge. Jag kan nog lugnt säga att vi skulle kunna 
jobba dygnet runt och anställa några personer om vi bestämde oss för 
det, det finns massor med jobb därute. Men man ska tycka att det roligt 
och intressant att jobba också, det handlar inte bara om volymer för 
oss, så vi marknadsför oss inte så hårt. Det finns väl 5-6 konkurrenter 
om jobben i Sverige, men det finns att göra för alla tror jag.

- Idrottspriser av alla de slag säljer vi mycket av, och populärast är 
nog ändå den gamla hederliga, gyllene pokalen. Vi har ett stort lager av 
pokaler, de kommer i byggsatser faktiskt, så vi kan leverera över dagen 
om det skulle knipa.

- Annars kan vi gravera med laserstråle i glas, diamantgravyr i me-
taller, vi gör stora träskyltar till motionsspår och naturparker. Vi kan 
också skära ut texter i vinyl, göra trycksaker och litografier till konst-
närer. Magnus är utbildad inom grafisk design, och gör olika layouter 
och logotyper till våra kunder.

- Jag har allt börjat att trappa ner lite grann, fortsätter Kaj Dahlqvist. 
På somrarna vill jag bland annat vara ledig på fredagar, så att vi får tid 
att vara i båten. 

- Men så länge jag känner att jag har roligt på jobbet, och har något 
att bidra med så tänker jag allt fortsätta jobba, avslutar Kaj Dahlqvist 
med ett leende.
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ÅRSKRÖNIKA 2016

Halvord Lydell, en av Gillets legendariska grundare och dess krönikör 
i flera år, sätter sig tillrätta i bästa fåtöljen i hörnlägenheten i Burman-
ska huset med hunden Cissi bredvid och en tjock värmande filt över 
benen. Det är två dagar före julafton 1916 och Halvord skall nedteckna 
årets krönika för Vänersborgs Söners Gille. Kakelugnens mässings-
luckor bågnar av värmen från den frustande björkveden som skall hålla 
nordanvindens många murrande minusgrader stången. Europa kvävs 
av krigets dårskap och trots ransoneringseländet skall ändå julen firas 
och Halvord är satt att nedteckna det som var 1916 års stora begiven-
heter i Lilla Paris, detta vackra smeknamn, som vi nu lärt oss att staden 
fick runt förra sekelskiftet. 

100 år går och här sitter nu 2016 års krönikör vid ekvatorn på Mount 
Kenyas västsluttning med några hundratal urklipp från lokaltidning-
arna för att vaska fram det viktigaste som vi ska minnas från det gång-
na året. Lite enklare att hålla värmen här i Afrika kanske, men annars 
samma vånda att tillfredsställa kräsna gillebröders krav på lättlyssnade 
väsentligheter. Det är helt säkert.

Att jag valt låta Halvord Lydell inleda denna krönika har inte en-
dast sin orsak i att vår egen historiker och ålderman ska granska och 
recitera årets krönika. Det påminner också om vilken fin och långvarig 
tradition vi har i gillet att minnas och nedteckna vår nutidshistoria. 
Dessutom har det som Halvord skrev om för 100 år sedan en intressant 
bäring på det som är aktuellt i Vänersborg idag.

1916 invigdes nya hamnkanalen, tillika svängbron och den unika 
Strauss-ritade klaffbron. Idag är oron för Vänersjöfarten stor. Har vi 
råd att renovera slussarna? Kan vi komma överens om en ny hamn? 
Och vad ska vi göra med vår unika järnvägsbro? Klart är att vi måste 
ha en ny modern bro när vi rustar upp spåret till Öxnered, men detta 
vackra museieföremål? Måste vi inte ta vara på det? Den äldsta av 
hamnens kranar, Århuskranen från 1948, skattar åt förgängelsen, men 
visst vore det härligt, om än svårt och dyrt, att behålla klaffbron. Den 
är ändå ett magnifikt landmärke i vår stad.

I Lydells krönika gläder han sig åt att Vänersborg återigen blev 
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garnisonsstad när Västgöta Regemente tågade in i staden med pompa 
och ståt och förlades till de nybyggda kasernerna vid stadens östra in-
fart. Glädjen blev dock kortvarig och snart ersattes skriken på ”halt” 
och ”giv akt” av andra högljudda stollar då ett av Västsveriges största 
mentalsjukhus kom att inrymmas i de stolta militärbyggnaderna. Idag 
heter det Hagaparken och har förvandlats till några av de vackraste 
och mest åtråvärda lägenheterna i regionen. Området har också försetts 
med attraktiva enfamiljshus och på andra sidan Östra vägen planeras 
nu för 600 lägenheter på Holmängenområdet. Något som, med läget 
nära Vänern, kommer bli en kraftfull magnet för att locka boende till 
Vänersborg.

Totalt ligger 1700 lägenheter i plan att byggas i Vänersborg, vilket 
kan ses som en bra början, när vi har mer än 6000 personer i bostadskö! 
I kvarteret Haren, mittemot gamla Lasarettet, planeras för en skyskra-
pa på 14 våningar! I vårt gamla vackra sjukhusområde Vänerparken 
hoppas man få tillstånd för 16 våningar. Flott ska det bli med takter-
rasser och växthus minsann. När Skavenområdet uppgraderas från fri-
tidsboende till permanentbostäder vill man göra en flytande cykelbro 
över Vassbotten. Gillet som så snopet fick lämna tillbaka den bro som 
vi köpte för att ta sig över gamla hamnkanalen från Sundsgatan till 
Strömsborg, kanske kan satsa en slant på ett sådant transportspektakel, 
så att gillebröderna väster om Vassbotten kan ta sig torrskodda rakt 
över vattnet. Precis som en 2000-årig förebild, efter en munter högtids-
stämma på Lagergrenska. 

Gillebroder Lidells senaste utspel i spektakulära byggprojekt är ett 
Eiffeltorn framför museet, något som sannolikt skulle få museiechefen 
att gå upp i den berömda limningen. Emellertid kan nämnde Johansson 
dock trösta sig med att Regionarkivet utökar med 38.000 hyllmeter på 
Niklasberg. Inget ska förfaras. När en sådan samling, av allt som vi 
inte har förmåga att göra oss av med, beskrivs, går det en obehaglig 
rysning genom kroppen. Jag ser då all oändlig bråte som, bara från en 
landsortstandläkares stillsamma liv, samlats i travar på travar på vind 
och källare i ett alldeles för stort hus.

Varnersborg har invigts på Trestadsområdet. Där kan man förvara 
prylar! Stort som tre Ikeavaruhus är det och skapar ett hundratal arbets-
tillfällen för att hålla reda på allt. Lastbilscentralen har också lockats 
från Trollhättan till Båberg. Det ena ger det andra och vi skall vara 
glada för den utvecklingen som nu tar fart efter en lång startsträcka. 
Det kan bli väl så bra med ett gigantiskt logistikcentrum vid Båberg i 
stället för det själlösa köpcentrum som Överby utgör. 
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Bert Karlsson vinner rubriktävlingen i år också. Avtalsbrott, svart-
bygge och löftesbrott avlöser varandra i lokalpressen men det är fullt 
av turister och glada badare som älskar det sommarland som Bert ska-
par på vårt underbara Ursand. Säkert bidrar även campingen till att vi 
haft rekord inom hotell- och besöksnäringen. Men också evenemangs-
staden Vänersborg med Aqua Blå, Diggi-Loo, VW-träffen och EM-byn 
i Plantaget har bidragit till de fina siffrorna. Gillebroder Stefan Leijon 
har sitt finger med i mycket av detta tillsammans med Maria Weber på 
Visit och FORUM Vänersborg. Den evenemangsfond som skapades 
i samband med Vänersborgsgalan har möjliggjort att flera föreningar 
vågat satsa på nya evenemang. Cykelklubben skapade med detta risk-
kapital en tvådagars tävling i centrala Vänersborg med hundratals täv-
lande och tusentals åskådare. Det blev en verklig evenemangssuccé 
som redan är bokad för kommande år.

Skånemejerier blev fälld av reklamombudsmannens reklamations-
nämnd. ”Du behöver en halv liter om dagen” hävdade man och syftade 
då på mjölk, ifall det nu var någon som svävade i osäkerhet om vilken 
dryck man behöver i denna mängd och regelbundenhet. Till lördags-
frukost efter högtidsstämman håller nog många gillebröder med om att 
mjölk kan vara en väldigt passande dryck, men man får ändå inte fara 
med ovetenskapliga osanningar om detta ädla näringsämne. 

Förra året drog Vänersborgshandlare igång en kampanj för att bon-
den skulle få 1 kr mer för mjölken. Ett mycket uppskattat och lyckat 
initiativ som stimulerade Fridagymnasiets Linnea Sundén att starta 
Mjölkbudet. Där kan man prenumerera på att få mjölken hemkörd di-
rekt från gårdsmejeriet. För denna entreprenörsanda prisades Linnea 
och hennes kompanjon Per Isberg med ”årets affärsplan” av Företagar-
na. Smolket i årets mjölkglas blev annars alla Arla-chefernas vidlyf-
tiga restaurangbesök som fick LRF att gå i taket. Det var inte mycket 
mjölkprodukter på de restaurangnotorna.

Halvord gjorde en intressant 50-årig återblick i sin krönika till år 
1867. Det året beslutades om Allmänna Läroverket, folkskolans stora 
trähus byggdes och järnvägen UVHJ invigdes den 17 maj det året. 
Händelser som blivit startpunkt för Vänersborg som infrastrukturell 
knutpunkt och lärostad.

Samma år byggs gasverket och därmed kom stadens gatunät att ge-
nomgå exakt samma massakrerande och hårt kritiserade strukturför-
ändring som den som sker idag. Gasverkets framfart var lika brutalt 
och okänsligt, med sina mullvadsliknande metoder, som fiberfolkets 
asfaltstuggande traktorbestar är idag. Visst är det bra att vi får snabba 
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digitala nätverk, innan den tekniken är föråldrad, men måste de tunna 
trådarna ge så fula spår? 

Ja, snart går allt på nätet. Till och med mat köps via nätet. Inte bok-
stavligt då förstås, vilket minner om gamla fru Gustavsons kommentar 
när elektriciteten infördes:” De enda jag inte begriper e hur di kan få 
fotogenen att gå i di där tunne tråarne”.

Svenska dataspelet Candy Crush Saga såldes för 50 miljarder – mer 
än tre gånger så mycket som Geely betalade för Volvo PV. Tänk att et-
tor och nollor i rätt kombination kan ge så mycket pengar. Vänersborgs 
största affär 2016 genomfördes av gillebroder Leif Bengtsson. Hans 
salladsbar Picadeli såldes för ”miljardbelopp” som det stod i TTELA. 
Han slutar aldrig att förvåna, den pojken. Det är väl ingen dessutom, 
som satsar så mycket på föreningslivet och ungdomsidrotten i Väners-
borg, som Leif gör via sina olika företag. Gillet applåderar!

Mobilen tar över allt mer. Nu kan man t.o.m. lägga kollekten genom 
att swisha ett ord som dessutom är med i årets nyordslista från språk-
rådet.

Musikstjärnor tänds regelbundet i Lilla Paris. Nu är det Saraha eller 
Sara Larsson som slagit till genom att gå till final i Melodifestivalen. 
Förutom ett bejublat framträdande i Plantaget gjorde hon också succe 
på årets Vänersborgsgala. Där bidrog hon kraftfullt till att detta sensa-
tionellt lyckade arrangemang redan andra året blivit en tradition i vår 
fantastiska arena.

Klockans visare rör sig igen! Efter att ha stått stilla på tjugo över 
två i många år har nu UR-vänersborgaren Tony Azale på mobilbanken 
tillsammans med Olle Strand och krönikören sett till att Vänersborgs 
mötesplats nummer ett, Handelsbanksklockan, fått nytt liv. Antikhand-
laren och gillebrodern Bo Knutsson skötte återinvigningen med brav-
ur och en stor åskådarskara vänersborgare kunde applåderande andas 
ut då det länge var oklart om klockan skulle rivas eller restaureras.

På vandring mot Lilla Paris heter den historiska betraktelse som Pe-
ter Johansson och Håkan Lind berikat oss, kunskapstörstande gille-
bröder, med i år. Vill man få historien mer spektakulär följer man med 
Peter på stadsvandring med skådespel. Värme, kärlek och dramatik gör 
att de historiska figurerna etsar sig fast för evigt hos den hänförda pu-
bliken. 

Årets kulturstipendium fick Johan Wiman som studerar på Umeå 
konsthögskola och, äntligen, kan man väl säga, fick Ulf Wadenbrandt 
årets kulturpris för sitt mångåriga och outtröttliga arbete med att ut-
veckla och förnya Vänersborgs musikscen. Ständigt påminns vi om hur 
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Vänersborgs musikliv och musikaliska skolning danar musiker. Gustav 
Svedung med sin etablerade podd ”Musiken och livsfrågorna” är en 
produkt av det estetiska program som nu kunskapsförbundet förpassatt 
till Trollhättan. Det är en skam, och vi måste ha tillbaka musikestetiska 
programmet till Vänersborg och därmed basta!!

Vänersborgssonen och maratonlöparen Michael Ekwall var 7 sek-
under från kvalgränsen till OS. Det är väl lika snopet som att äntligen 
uppnå pensionsåldern vid 65 för att upptäcka att den höjts till 67. En 
katastrof som kan vara närmare än vi vågar tänka. Henrik Stenson tog 
OS-silver i golf, men hans vinst i British Open slår givetvis ännu hö-
gre och ger väl ett säkert spår mot en Dagbladsmedalj. Sara Sjöström 
blev simmardrottning och damlandslaget i fotboll tog silver. Aregawi 
missade OS då hon testats positivt för doping. Nästan hela ryska OS-
laget uteslöts på grund av systematisk dopning och de internationella 
fotbollsgeneralerna Blatter och Platini avstängs på grund av gigantisk 
fiffel med mångmiljonbelopp. När nu i dagarna skidstjärnan Therese 
Johaug påträffats med anabola steroider så undrar man om det finns 
någon ärlighet och ryggrad kvar i elitidrotten. I Vänersborg fuskar vi 
väl inte på det viset, men visst finns det elaka tungor som hävdar att 
det inte är riktigt ”äkta” när man köper in tre av Rysslands duktigaste 
bandyspelare till vårt kära IFK. Intresset inför årets bandysäsong är 
emellertid genom detta köp självklart jättestort och försäljningen av 
loger och sittplatser har gått som smör i solsken.

Vänersborgs damlag i rugby tog SM-silver liksom Ellen Wijkmark 
i ponny-SM. Tidningen Assistans utsåg vänersborgaren Andreas Hög-
lund till årets assistent och Daniel Olsson blev SM-tvåa i skägg. En 
något udda gren kan tänkas, men vad säger ni om Kicki Dahlgren från 
Frändefors som vann SM i disktrasa. Den vinnande trasan var virkad i 
svart med röd mittcirkel, precis som en grammofonskiva. Vem lanserar 
denna tävling undrar ni? Ja det är förstås tidningen Land - ett av Sveri-
ges mest spridda och tummade husorgan.

Att få träffa Zlatan är en önskedröm hos alla fotbollsspelande ung-
domar. Sofie Lojander från Vargön fick den drömmen infriad genom 
organisationen ”Min stora dag”. Inte nog med att hon fick prata med 
Ibra, en av Sveriges största idrottsikoner genom tiderna, hon fick också 
lämna två fotbollströjor och en vimpel från VIF till Zlatan. Därmed har 
Vänersborgsfotbollen skaffat sig en plats bland ligapokaler och medal-
jer i Zlatans stora prisskåp.

Gamla klassiska modehuset La Rita i Resia-hörnet har lämnat plats 
åt turistbyrån. Detta är kanske en utveckling som vi får vänja oss vid. 
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Butiksytor ersätts av tjänstesektorer som har större ekonomisk bär-
kraft. Butikerna tycks kräva att man gyttrar ihop sig i stora köpcentra 
för att överleva. Nu fick vi den gigantiska älgen Birger i turistbyråns 
stora skyltfönster, något som tagit upp tävlingen som ögonfröjd med 
vår strävsamma, positiva och driftiga VD för turistbolaget Maria Eng-
ström-Weber. 

Timjanhuset som var så marmor-pampigt när Nya Beklädnadsaffä-
ren inrymdes där på sextiotalet, har gapat svart och tomt länge. Nu har 
fastighetsägaren Voldstad tillsvidare upplåtit lokalen till ungdomsgård. 
Med ens blir det liv, rörelse och musik. Den långsiktiga planen för detta 
viktiga läge mitt i centrum är att bygga ett nytt sexvånings bostadshus 
med bibliotek i markplanet. Ett modernt bibliotek med samlingslokaler 
och Café skapar precis den dragningskraft som vi behöver för ett liv-
aktigt centrum. Planen är att det ska stå klart till vårt 375-årsjubileum 
2019. Tänk om musikhuvudstaden i Västra Götaland, till det jubiléet, 
också kunde inviga ett konserthus på Huvudnästomten. Nu när kom-
munhusets sessionssal måste rivas på grund av fukt och mögelproblem, 
känns det som en skänk från ovan att vi ska kunna bygga en gemensam 
lokal. En lokal som kan täcka behoven för såväl kommunen, regionen 
som kulturens folk att samlas i och att dela på kostnaden för. Snacka 
om att ont kan föra något gott med sig!

Gösen i Vänern är lyckligt ovetande om att den ska miljöcertifieras. 
Den stämplas med Marine Stewardship Council och ökar därmed sin 
status och visar att den är ännu mer attraktiv på kontinenten där väner-
gösen har sin största marknad. Samtidigt får bacon, korv och leverpas-
tej dödskallemärke. Dessa läckerheter som numera ökar cancerrisken 
med 18 %. Ja det är farligt att leva. I Västafrika har vi haft det värsta 
ebolautbrottet någonsin och i Sydamerika skapar det fosterskadande 
Zikaviruset skräck hos turister och OS-deltagare. Hav dock tröst kära 
gillebröder. Än finns det hopp. Gillebroder Bertil Marklund har ju vi-
sat oss tio sätt att få ett längre liv. Att tandborstningen var med på den 
tio-i-topplistan framstår för krönikören som en fullständig självklarhet. 
Undvika stress ger också längre liv. På Brinkebergsfängelset ger man 
de intagna kurs i yoga som stresshantering. Varför nu tjyvar skall leva 
längre än dom som stressar för att dra ihop till skatt och brödföda, kan 
man ju undra?

Den livsuppehållande metod, som för varje publicerad forsknings-
rapport, höjer sig över andra är den för alla gillebröder så älskade mo-
tionen. Krönikören hade den stora glädjen att få marknadsföra denna 
rörelse, tillsammans med ett reklambudskap för Vänersborg, i radio-
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programmet Karlavagnen 23 november 2015. Det kan bröderna gärna 
knappa in på sin poddradio och få höra hur ni rationaliserar motionen 
och samtidigt får höra vilken fin stad ni bor i. 30 minuter svettig pro-
menad tre gånger per vecka minskar risken för Alzheimer med 40 %. 
Det finns en medicin som, rätt använd, ersätter mer än etthundra andra 
mediciner, men som skrivs ut alldeles för sällan. Det är motion! Sedan 
2001 har man ordinerat motion på recept, men tyvärr har man ofta en 
tveksam compliance. Kanske man ska ordinera Pokémon go istället. 
Det är årets superfluga och har på ett skrattretande effektivt sätt fått 
loss både barn och vuxna från data- och TV-skärmar. Med mobilen i 
högsta hugg jagar de fiktiva skatter utomhus. Det blir ju alltid effekti-
vare om man byter ut piskan mot moroten.

På Restad Gård har vi inte bara det största asylboendet i Sverige. 
Det verkar också som vi har det bästa. Representanter från regeringen 
och kungahuset har varit här och förevisats den så kallade Väners-
borgsmodellen. Det är ett effektivt samarbete mellan kommunen och 
Migrationsverket, så att de nyanlända snabbt kommer ut i arbete, lär 
sig svenska och integreras i samhället. Support Group som har stor 
betydelse för Vänersborgsmodellen startades av Gunilla Hogedal. På 
Vänersborgsgalan fick Gunilla TTELA’s integrationspris för detta vär-
defulla volontärarbete.

I Afrika har skolorna motton i form av oneliners som de sätter över 
ingången till skolan. ”Don’t you want to work hard – find another 
school!”. Eller: ”If you want your dreams come true – get out of bed!” 
Sedan tre år har vi sovskola på Närhälsan i Vänersborg. Kanske inte 
så motsägelsefullt som det låter, men visst är det en tuffare attityd i 
Afrika.

Sveriges viktigaste varumärke och sedan mer än 100 år något av 
det mest eftertraktade i hela världen är, utan tvekan, Nobelpriset. Glo-
rian kring hela Nobelspektaklet halkade dock rejält på sned när flera 
medlemmar i medicinska Nobelkommittéen, tillika högsta chefer på 
Karolinska institutet, varit inblandade i den så kallade Macchiarini-
skandalen. Paolo Macchiarini är stjärnkirurgen som fick sin vetenskap 
om konstgjorda luftstrupar publicerad i The Lancet, den kanske mest 
aktade av alla medicinska tidskrifter. Med sin duperingsförmåga har 
han nästlat sig in i finrummen, men det visade sig att allt var bluff och 
båg. Det är lätt att få kaffet i vrångstrupen när man hör sånt. Samtidigt 
påminner det osökt om den något råbarkade konversation som utspe-
lades mellan några kirurgkollegor på den tid då vi hade ett eget stolt 
lasarett med legendariska skalpellvirtuoser som Tjolle och Dr Andolf. 
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Frågan kom då upp vilka patienter som är enklast att operera.
 

Den första kirurgen säger:
- Jag gillar att ha revisorer på operationsbordet. 
När du öppnar dem är allt inuti numrerat. 
- Jo, men du skulle pröva elektriker! Allt inuti dem är färgkodat. 
Den tredje säger:
- Nej, jag tycker verkligen att bibliotekarier är bäst, allt inuti dem 
ligger i alfabetisk ordning. 
Den fjärde kirurgen bryter in:
- Vet ni, jag gillar hantverkare. Dom killarna har alltid förståelse när 
det blir några delar över i slutet och när arbetet tar längre tid 
än vad du har sagt från början. 
Den femte kirurgen får alla att bli tysta när han konstaterar:
- Ni har fel allihopa. Politikerna och cheferna är dom som är lättast  
att operera. 
De har ingen hjärna, inget hjärta, ingen stake och inte någon ryggrad. 
Dessutom finns det bara två rörliga delar, munnen och röven, och det 
spelar ingen roll om du byter plats på dem!!
 
Kisima Farm
Allhelgonaafton 2016
Lars Salonen
Krönikör
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Ingenjören Gunnar Berger, född den 28 januari 1943, avled den 1 
juni 2016. Berger växte upp i Vänersborg där han tog realexamen. 
Studentexamen avlades vid Tekniska läroverket i Trollhättan. 
Efter militärtjänst och ett års studier på handelsskola i Göteborg 
fick Berger tjänst vid faderns trävarufirma, Andersson & Larsson, 
i Vänersborg. 

Föreningslivet låg Berger varmt om hjärtat och han var under 
lång följd av år medlem av bland annat Vänersborg Rotaryklubb, 
Par Bricole samt Vänersborgs Söners Gille där han under en 
period var medlem av Beredningsnämnden. Andra intressen var 
skidåkning, bilsport och på senare år även jakt – ett intresse som 
förde Berger på jaktresor till bland annat Namibia och Polen. Stor 
del av fritiden ägnades åt segling, ett intresse som även fick till 
resultat att han byggde en egen segelbåt. Ett kärt tillhåll för Gunnar 
Berger med familj var sommarstugan på Skaftö i Bohuslän.

Inträdde i Gillet 1955.

Torsten Lennart Rosenberg, född den 24 april 1934, avled efter en 
kortare tids sjukdom den 3 juni 2016. Torsten fick sin utbildning 
bl.a. vid läroverket i Vänersborg och verkade sedan som lärare 
vid låg- och mellanstadieskolor i Trollhättan (Lindvedens skola 
och Velanda skola). Ett mångårigt arbete som fackligt ombud 
för Lärarförbundet, tjänstgöring som reservofficer, föreningsliv 
med bl.a. viktig roll som mittfältare och mångårig kassörssyssla i 
Åsaka sportklubbs fotbollslag kan Torsten lägga till sin meritlista.
På fritiden visade Torsten stort intresse för att upptäcka världen via 
resande, samtidigt som han hade en tydlig vilja att vårda relationen 
med sin hembygd. Skidintresset var starkt såväl längdåkning som 
alpint, vilket varvades med bl.a. golf. Torsten var mycket vetgirig 
och vågade utmana sig med ständigt nytt lärande. 

Inträdde i Gillet 2004.

Minnesord

   Under tiden juni 2016 maj 2017 har 24 Gillebröder 
för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över deras minne.
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Bertil Strandberg, född den 14 november 1921 i Vänersborg, 
avled i Uddevalla den 28 juli 2016. Efter avslutad skolgång 
började Bertil arbeta i en herrekipering i hemstaden. När Bertil 
1945 gifte sig med sin Karin flyttade de till Uddevalla där han 
började arbeta i Lunds Herrekipering. Han blev företaget trogen 
fram till sin pensionering. Efter pensioneringen hjälpte han till i 
hustruns garnaffär tills den avvecklades.

Bertil var mycket idrottsintresserad och spelade i ungdomsåren 
fotboll i Mariero FK. Denna klubb låg Bertil varmt om hjärtat 
och när klubben lades ner, bildade han tillsammans med gamla 
lagkamrater en veteranförening, som var mycket aktiv långt fram 
i slutet av förra seklet.

Inträdde i Gillet 1975.

Rune Ferm föddes i Vänersborg den 23 april 1929, avled i 
hemstaden den 14 augusti 2016. Han växte upp i Nordstan, de 
första åren på Östergatan varefter familjen flyttade till Vallgatan. 
Rune var då i sjuårsåldern och den yngste av tre bröder i familjen.  
Skoltiden tillbringade han i Norra skolan. I yngre år var han en av 
de grabbar som var med och bildade IK Lira. Där grundlades en 
vänskap med kamrater som varade hela livet.  Förutom idrotten 
var Rune engagerad i scouterna och intresserad av båtar. Han 
föddes i en familj där det fanns båt och detta intresse kom att 
följa honom under många år. Rune hade några anställningar vid 
Teli samt kraftverket i Trollhättan. Han valde dock att byta bana 
och flyttade senare till Lidköping. Där blev han anställd som 
polis, ett yrke som han behöll under hela sitt yrkesverksamma liv.

Under åren i Lidköping träffade han sin blivande hustru 
Inger och de återvände sedan till Vänersborg. Rune arbetade 
vid dåvarande statspolisen som senare blev länstrafikgruppen. 
Rune fortsatte sedan vid kriminalpolisen i Vänersborg fram till 
sin pensionering.  Runes stora intresse var båten, familjen och 
båtlivet på Vänern. Senare byggdes sommarstugan i Sikhall, som 
kom att bli familjens stora fritidsintresse. Rune var engagerad 
i Liraveteranerna där han och många vänner från ungdomen 
fortsatte att träffas och umgås.    
      Inträdde i Gillet 1984.
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Chefsåklagare Thore E.G. Lövberg föddes den 19 oktober 
1925 i Frösve, Skaraborgs län och avled den 15 augusti 2016 
i Vänersborg. 1951 utexaminerades Lövberg från Stockholms 
juridiska fakultet och efter detta gick han Polischefskurs vid 
statens polishögskola. Yrkesbanan inleddes som Biträdande 
landsfiskal i Gislaved 1952 och som landsfiskal 1963 i Värnamo. 
Han har tjänstgjort som Distriktsåklagare i Fagersta, Chefsåklagare 
i Värnamo samt i Vänersborg. Det senare fram till år 1990. 
Lövberg har bl.a. varit regional ordförande samt revisor på 
riksnivå  för Föreningen Sveriges Åklagare. Han tilldelades 
guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst.  

 Han var under många år medlem i Svenska Frimurare Orden, 
där han var dess ordförande i Vänersborg under flertalet år. Han 
var även medlem i Vänersborgs Rotaryklubb och president 
i Lions Club i Värnamo.    

              Andra intressen var golf. Efter bildandet av Onsjö Golfklubb, 
blev han dess vice ordförande. Som ung var han aktiv inom 
fotboll, handboll och inom friidrotten. Tillsammans med sin 
familj tillbringade han sedan 1968 mycket tid i sommarhuset i 
Värnamo. 

Inträdde i Gillet 1991. 

Gösta Karlsson, föddes i Svanskog den 7 april 1926 och avled 
i Vänersborg den 15 oktober 2016. Under tidigt 40-tal började 
Gösta arbeta på Restad Sjukhus, en arbetsplats som han blev 
trogen under hela sin yrkesmässiga karriär. Han utbildade sig till 
mentalskötare och fick sedan anställning som personalman och 
senare som personaladministratör och 1:e personalsekreterare 
på Restad Sjukhus (Östra Klinikerna).               
Göstas intressen var fotografering och han var under några år 
ordförande i Vänersborgs Fotoklubb.    
Fritidshuset i Dalsland skänkte Göstas familj mycket glädje och 
han var på senare år med och inventerade samtliga fastigheter och 
torp i Sundals Ryr, vilket sedan resulterade i flera böcker. Gösta 
Karlsson var under ca 40 år ordförande i sin bostadsrättsförening 
samt en aktiv pensionär med resor och umgänge med sin familj 
och vänner som förgyllde vardagen. 

Inträdde i Gillet 1999.
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Sven-Olof Sunnerdahl föddes den 1 maj 1938 i Vänersborg och 
avled den 15 november 2016. Han föddes som nummer tre i en 
syskonskara på tio barn. Efter folkskolan fick han som 14-åring 
arbete på partiaffären Universal. Efter tre år där gick han på 
sjömansskola i Göteborg och blev därefter lärling på kommunens 
reparatörsverkstad, innan militärtjänst på KA4 i Göteborg. Efter 
avslutad militärtjänst fick han tillsvidareanställning som reparatör 
på Vänersborgs stads förråd, där han blev kvar i 22 år. Då fick han 
arbete som maskinist på Vattenverket, där han också blev kvar i 
22 år, fram till pensioneringen. Sven-Olof engagerade sig tidigt i 
Kommunalarbetareförbundet, där han många år ingick i den lokala 
styrelsen. Han satt också några år med i Kommunfullmäktige för 
Socialdemokraterna. På senare år var han förtroendevald i SKPF 
Pensionärerna. På fritiden ägnade han mycket tid i Vänersborgs 
Roddklubb, där han i ungdomen tävlade för föreningen och sedan 
hade olika uppdrag bl.a. som ordförande. Han blev föreningen 
trogen fram till sin död. Han var mycket stolt och glad över sina 
båda söner och sina två barnbarn, som alla betydde mycket för 
honom.

Inträdde i Gillet 1979.

Arbetsledaren Leif Mossberg, född i i Håverud 24 april 
1931, avled den 16 november 2016 i Vänersborg. I slutet av 
40-talet flyttade Leif till Vänersborg. Han började arbeta inom 
skogsnäringen och där träffade han på killar som var medlemmar 
i Vänersborgs Skidklubb. 

Det dröjde inte länge innan man värvat Leif som medlem i 
skidklubben. I slutet av 50-talet gifte sig Leif med sin Siv. De fick 
fyra barn. Hans, Åsa och tvillingarna Annika o Kjell. Redan från 
sin tid i Håverud var Leif en etablerad skidåkare inom Bohuslän-
Dals distrikt. I sin nya klubb fortsatte han framgångsrikt att tävla 
både som skidåkare och orienterare under många år framöver.
Ingen har nog lagt ner så mycket arbete och energi som Leif 
gjort genom åren för Skidklubben. Under många år satt han även 
med i klubbstyrelsen främst för skid- och orienteringssektionen.
Leif var också aktiv inom Dalslands Gille i Vänersborg, som 
har som syfte att vårda det dalsländska arvet och han var också 
funktionär i IFK Vänersborg bandy. Leif var en skald och poet, 
han skrev ofta dikter och poesi som han framförde.          

Inträdde i Gillet 1990.
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Antikvarien Wilhelm Ängermark, född den 21 oktober 1924, avled 
den 16 november 2016. Ängermark växte upp i ett lantbrukarhem 
på gården Ängen, Stora Askerön, i Bohuslän. Efter ett antal 
år som anställd vid bland annat SJ kom Ängermark att välja 
museimannayrket då han 1963 tillträdde tjänst vid Vänersborgs 
museum. Ängermarks djupa kunskaper inom såväl natur- som 
kulturvetenskap kom väl till pass vid ett museum med samlingar 
inom båda dessa områden. En bestående insats var Ängermarks 
arbete för att bygga upp museets bibliotek, ett bibliotek som 
vid början av hans anställning mest var att likna vid ett enkelt 
handbibliotek vilket med åren växte till ett länsmuseibibliotek 
av rang. En annan insats av betydelse var Ängermarks fleråriga 
arbete som redaktör för årsboken Hembygden vilken utgavs 
i samverkan mellan museet och Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund. Hans stora konstnärliga ådra kom också 
väl till pass i många fotodokumentationer för museets räkning. 
Kort före pensioneringen 1989 utkom Ängermark med boken 
”Fåglar från Namibia” – en tryckt katalog över Axel W Erikssons 
sydvästafrikanska fågelsamling. Boken tillkom med stöd från 
Vänersborgs Söners Gille och Ängermark tilldelades Axel W 
Erikssonmedaljen för detta gedigna arbete. 
Wilhelm Ängermarks fritidsintressen var bland annat böcker, 
bokbinderi, ornitologiska studier, släkt- och hembygdsforskning 
samt konstnärligt skapande.

Inträdde i Gillet 1985.

Överläkaren Rolf Bengtsson, född den 14 maj 1939, avled den 
18 november 2016. Bengtsson föddes i Vara som äldsta barn till 
tandläkarna Daga och Bengt Bengtsson. Efter studentexamen 
i Skara 1959 följde militärtjänst och studier på filosofisk 
fakultet. Hösten 1960 påbörjade Bengtsson medicinstudier i 
Göteborg. Som färdig läkare hade han tjänster i Lidköping och 
på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg innan han började arbeta 
på Vänersborgs lasarett 1974 och senare NÄL. Bengtsson blev 
där överläkare i gynekologi och obstetrik. Efter pensioneringen 
öppnade han privatmottagning tillsammans med hustrun Gunilla. 
Bengtsson hade även flera förtroendeuppdrag, bland annat 
som styrelseledamot i Föreningsbanken och i fullmäktige för 
Länsförsäkringar. Hans intresse för orientering ledde till att 
han för en tid var ordförande i Vänersborgs Skidklubb. Inom 
föreningslivet hade han dock det största intresset i sällskapet SHT 
där han under en lång följd av år innehade ett flertal ämbeten. 
Under senare år var Rolf Bengtsson aktiv i Röda Korsets arbete 
för flyktingar vid Restad Gård.

Inträdde i Gillet 2003. 
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Kurt Johansson föddes den 18 januari 1944 i Skee utanför 
Strömstad och avled i Vänersborg den 28 november 2016.

Vid fem års ålder kom Kurt till Vänersborg. Tidigt visade han 
stort intresse för segling och kom under sitt liv att äga flera båtar. 
Vintertid var det utförsåkning som gällde.

Under skoltiden såg han till att få extraarbete. Springpojke, 
fiskrensning hos Fock, Vargöns pappersbruk och Strömsborgs 
restaurang. När han var arton år köpte han en Volvo kontant hos 
Höijs Bil i Vänersborg.

Efter flytten till Uddevalla började han sin bana som försäljare. 
Snart sökte Kurt anställning på Mölnlycke och blev resande 
säljare för deras produkter. Därefter blev han försäljningschef 
inom video-radio och TV hos AKAI i Japan och Nordmende i 
Tyskland vilket ledde till resor över hela världen. Under dessa år 
bodde han i Stockholm och Göteborg.

I slutet på 80-talet bosatte han sig åter i Vänersborg och 
övertog TV-Fyndet och skivbutik vilka drevs några år. Sedan 
sadlade han om och blev skrothandlare, köpte lastbil och startade 
åkeri. Efter pensioneringen blev det husvagn och husbil som 
gällde vid resor inom och utom Europa.

Inträdde i Gillet 1996.

Bo Törnqvist, född den 14 september 1949 i Torrskog i Dalsland, 
avled i Vänersborg den 28 november 2016.

Efter avslutad gymnasieutbildning i Åmål, flyttade han till 
Göteborg och utbildade sig till Civilingenjör på Chalmers. 1978 
flyttade han till Vänersborg och fick arbete på dåvarande Teli. 
Teli hade då från företag, högskolor och tekniska gymnasier 
rekryterat kompetenta personer, som utgjorde grunden för en ny 
teknikavdelning. Här arbetade Bo Törnqvist bland annat med den 
nya Kanadaväxeln. Efter Telis nedläggning 1993, var Bo med att 
starta Elektronikpartner och efter detta arbetade han som konsult 
på Telemanagement i Göteborg, fram till sin pension. Bo har haft 
uppdrag som ordförande i Vänersborgs Simklubb och även som 
kassör under många år i Vargöns Musikskola. Han var medlem 
i Par Bricole och inte minst i dess sångkör. Sedan 1992 var han 
medlem i Odd Fellow, där han också varit dess Övermästare. Han 
var även medlem i Lägret i Odd Fellow. Andra intressen för Bo har 
varit älgjakt och sommarstugan i Hamburgsund. Här har familjen 
under många år firat sina somrar.   

Inträdde i Gillet 2016.
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Avsynaren Ivar ”Ive” Lundin född den 5 augusti 1919 i 
Vänersborg, avled den 12 december 2016. Efter avslutad folkskola 
blev Ive frisörlärling hos sin farbror Otto Lundin i Åmål.
När lärlingsperioden var över började han arbeta i sin faders 
frisörsalong i Vänersborg. Men frisöryrket var inget han trivdes 
med och efter några år så slutade han jobba som frisör och blev 
nu anställd som avsynare på Volvo Flygmotor i Trollhättan, ett 
jobb som han trivdes mycket bra med och han jobbade kvar som 
avsynare ända fram till sin pensionering år 1984.

Många somrar tillbringade han och hustrun Sigrid på torpet i 
Gestad, där Ive trivdes bland sina odlingar i trädgårdslanden och 
i sitt växthus. Ive använde ofta ordet ”brorsan” när han träffade 
sina vänner från de olika föreningarna i  stan. För honom var 
inte ordet ”brorsan” något slanguttryck utan han ville vara en 
brorsa med alla och kallade därför sina vänner ”brorsa”. Ive 
var aktiv föreningsmänniska och var medlem i Vänersborgs 
gymnastikförening, Frimurarlogen, där han var Intendent under 
många år och skötte lokaler och inventarier, Vänersborgs Par 
Bricole där han innehade många uppdrag och lade ner mycket tid 
och möda samt i Gillet där han också aktivt deltog.

Inträdde i Gillet 1952 och tilldelades Gillets medalj år 1995.

Verkstadschefen Sune Fredman, född den 24 augusti 1940, avled 
i hemstaden Vänersborg den 15 december 2016. Efter avslutad 
fordonsteknisk utbildning började han sin första anställning  hos 
A.Joh.Larssons Maskinaffär som bilmekaniker 1957. Efter en 
teknisk påbyggnadskurs på Hermods blev han 1965 verkmästare 
och arbetsledare på företaget. Sune var en skicklig tekniker och 
en mycket omtyckt arbetsledare. 

När Ajohan såldes 1992 övergick Sune till egen verksamhet 
i bilbranschen och startade Fredmans Bilservice, ett företag som 
han drev med stor framgång fram till sin pensionering. Många 
är de kunder som ännu minns med vilken omtanke Sune skötte 
deras bilar. Sune var mycket idrottsintresserad och följde som 
lagledare båda sina barn i både bandy och fotboll och fick följa 
sonen Martins framgångar som målvakt i bandy, bl.a. i IFK 
Vänesborg. Tillsammans med hustrun besökte Sune under 90-talet 
många länder runt Medelhavet. På senare år drabbades Sune av 
ohälsa, vilket begränsade hans och hustruns resande.

Inträdde i Gillet 1968.
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Ingenjören Lennart ”Skomakarn” Olsson född 4 oktober 1928 
i Vänersborg, avled 19 december 2016. Att Lennart Olsson 
kallas för ”Skomakarn” kom sig av att pappan var skomakare 
i Vänersborg. Familjen bodde på Blåsut och där växte Lennart 
upp med sina två syskon. Efter avslutad skolgång i folkskola 
och läroverket arbetade Lennart fram till år 1950 hos sin pappa, 
men eftersom det inte fanns tillräckligt med skomakarjobb för 
båda så började han jobba på dåvarande Teli. Efter några år blev 
han anställd som resemontör på Televerkets industriavdelning 
i Nynäshamn. Lennart var arbetsledare och man byggde 
automatstationer och växlar runt om i landet. Där arbetade han 
i 18 år. År 1976 började han på Teli i Uddevalla och 1977 åkte 
han i väg i sex månader och monterade elektronisk utrustning 
och radarutrustning på flygterminalen i Sovjetunionen. Det som 
Lennart är mest känd för är väl som mannen bakom bastrumman i 
Vänersborgs stadsmusikkår.  Det var en arbetskamrat som tog med 
honom till musikkåren 1954 och han fick börja spela bastrumma 
i stadsmusikkåren. Fyra gånger har han gått högvakten. En gång 
för Vänersborgs stadsmusikkår och tre gånger för musikkårer i 
Trollhättan. Lennart tyckte också det var roligt att sjunga. Den 
första kören han var med i var Källshagens kör, sedan har det bland 
annat varit Telis kör och sångsällskapet Sjung-Sjung samt kören 
i Par Bricole. Musiken och sången betydde mycket för Lennart.
”Skomakaren” var medlem i Vänersborgs Par Bricole och 
innehade flera uppdrag inom sällskapet.

Inträdde i Gillet 1978.

Enhetschef  Roland Gustafsson, född i Trollhättan den 18 augusti 
1947, avled i Vänersborg  den 3 januari 2017. Efter skolgång 
med läroverksstudier flyttade familjen till Vänersborg i mitten 
av 60-talet. Här utbildade han sig till mentalskötare och arbetade 
på dåvarande Restad Sjukhus, senare Östra Klinikerna. Roland 
Gustafsson blev senare 1:e skötare och även psykiatrisköterska. 
Under ett antal år arbetade han inom Vänersborgs kommun som 
enhetschef och var med om att bygga upp Hemsjukvården inom 
kommunen. Under flera år arbetade han som facklig företrädare 
samt som lärare inom psykiatrin. Ett mycket stort intresse hade 
Gustafsson inom filatelistvärlden. Han samlade såväl på frimärken 
som vykort och startade 1988 Restad Frimärken, beläget  på 
Kronogatan i Vänersborg. Många helger under åren tillbringade 
han på frimärksmässor runt om i Sverige.    
Inträdde i Gillet 2004.
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Jerker Löfgren föddes i Falköping den 27 juli 1943 och avled i 
sitt hem i Vänersborg på Nyårsdagen 2017. Han var yngst av sex 
bröder och den siste som lämnade brödraskaran. Han bestämde sig 
tidigt för sin yrkesbana och kom så småningom att läsa medicin i 
Göteborg. 1970 började han arbeta i Vänersborg och efter några 
års uppehåll i början av 70-talet, då han var distriktsläkare i Tibro 
återvände han till Vänersborg 1976 och var Torpa vårdcentral 
trogen till sin pensionering. Han hade även fritidspraktik i villan på 
Rattgatan. Detta fortsatte han med även som pensionär samtidigt 
som han vikarierade på olika närliggande vårdcentraler tills för 
ett år sedan. Han var besjälad av sitt yrke och sin önskan att dela 
med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Under studieåren 
vikarierade han på ferierna som sjuksköterska och det var under 
en sådan period, 1964, som han träffade sin blivande hustru Berit. 
Tillsammans har de fyra döttrar och tio barnbarn, vilka alltid varit 
hans stora kärlek. Jerker hade många intressen förutom familj och 
yrke. Hans hantverksintresse har resulterat i en nästan egenhändigt 
byggd sommarstuga i Lysekil. Trädgården runt sommarstugan 
fick också del av hans omsorger, då speciellt hans rhododendron, 
som han delvis drev upp från frö. Han tyckte mycket om att snida 
och var deltagare i en träslöjdsgrupp. Otaliga är de klockor av 
diverse träslag, som fortfarande tickar i hemmet.  Ett annat stort 
intresse var litteraturen och då speciellt historiska romaner. Han 
var tillsammans med Berit sedan fyrtio år medlem i en bokcirkel, 
där han livligt deltog i diskussionerna runt böcker i olika ämnen.  
Nyfikenheten på andra kulturer fick honom också att tillsammans 
med Berit företa sig otaliga resor, såväl i Europa som i övriga 
delar av världen.  

Inträdde i Gillet 2002.

Harry Östling föddes den 31 juli 1920 på Nygatan 3 och kom 
att tillhöra kretsen kring Kokhuspojkarna. Han avled i staden 
den 21 februari 2017. Efter avslutad skolgång utbildade han sig 
till frisör och verkade som sådan i många år, både i staden och 
även några år i Älvängen. År 1946 återvände han till Vänersborg 
och tog anställning på Televerkstaden. Där blev han kvar till sin 
pensionering vid fyllda 60 år. Närheten till sjön medverkade till att 
Harry närde ett starkt intresse för båtar och sjöfarten.  Men även 
naturen och främst fåglar var en källa till stor glädje och kunskap. 
Det starkaste engagemanget gällde emellertid Vänersborgs IF. Det 
var genom fotbollsreportagen i ELA som Harry redan som 6-åring 
lärde sig läsa. Intresset följde honom genom resten av hans liv 
och han var mycket aktiv i föreningens verksamhet.   
De sista åren tillbringade han på äldreboendet Eken. 

Inträdde i Gillet 1974.  
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Personalkonsulent Arne Jacobsson, född i Vänersborg den 
2 augusti 1920, avled i Trollhättan den 26 mars 2017. Efter 
avslutad skolgång utbildade sig Arne Jakobsson genom Hermods, 
gick Chefsutbildning på Volvoskolan i Karmansbo, samt dess 
kurs i Personalpsykologi. På fritiden utvecklade han detta 
med universitetsstudier i psykologi. Under åren 1939- 1940 
arbetade Arne Jacobsson vid Länsstyrelsen i Vänersborg samt 
de tre följande åren som kontorist på Skaraborgs Flygflottilj. 
Åren 1943-1984 var Arne anställd på Volvo Flygmotor som 
Personalkonsulent samt chef för rekrytering av timavlönad 
personal och för sociala frågor.

Under många år hade han olika uppdrag som revisor. Nämnas 
kan Volvo Flygmotors restaurang samt HSB Norra Älvsborg. Han 
var även förtroendevald som revisor i Trollhättans kommun samt i 
Trollhättans Tomt AB. Sedan 1961 var han också medlem i Odd 
Fellowlogen Nr 68 Christopher Polhem  i Trollhättan.

Arne Jacobsson startade 1945 Reso Turistbyrå i Trollhättan, 
var reseledare för Reso i såväl Trollhättan som i Göteborg, 
med resmål i huvudsak till Köpenhamn. Under alla år fanns en 
förkärlek till att resa till just Danmark. Övrig fritidssysselsättning 
var sång och musik samt sommarstugan på ”Sjung-Sjung”, strax 
utanför Vänersborg. Här  tillbringade familjen all ledig tid och 
firade alla högtider på sitt smultronställe.

Inträdde i Gillet 1970. 

Fastighetsägare Christer Anderson, född i Vänersborg den 24 
februari 1945, avled den 21 april 2017 i hemstaden. Christer läste 
statsvetenskap och ekonomisk historia på universitetet  i Göteborg 
och tog en filosofie magister i ämnena. Då fadern John Anderson 
gick bort år 1977 övertog han faderns fastigheter och drev under 
40 år Christer Anderson Fastigheter. Förutom ett stort politiskt 
och historiskt intresse var Christer djupt engagerad i IFK bandy, 
bland annat som ungdomsledare under 1980-talet. Han var också 
en av de företagare som ekonomiskt stöttade klubben under de 
svåra åren i början av 1990-talet. En kär plats för Christer var 
sommarstugan i Grundsund. 

Inträdde i Gillet 1955.
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Rolf Holmqvist, född i Vänersborg den 27 april 1949, avled den 
24 april 2017. Rolf läste Sociologi på universitetet  i Göteborg 
och tog en filosofie kandidat i ämnet. Rolf var kulturhistoriskt 
intresserad  och Vänersborgs historia låg honom varmt om 
hjärtat. Rolf pratade mycket om hur staden såg ut när han var 
liten. Han hade även ett stort intresse för politik. Rolfs far kom 
genom sitt arbete på Teli att flytta från Nynäshamn till Vänersborg 
tillsammans med sin fru. Rolf arbetade i hemstaden som kurator 
dom sista 30 åren fram till pension. 

Inträdde i Gillet 2008. 

Segelmakaren Göte Malm, född i Sjötorp den 15 mars 1921, avled 
den 8 maj 2017. Malm växte upp vid Sjötorp, kanal-stationen 
vid Göta kanals anslutning till Vänern. Redan från barndomen 
kom sjöfarten att prägla hans liv och efter avslutad skolgång 
arbetade han som riggare på varvet i Sjötorp, där hans far var 
riggningschef. Redan 1950 flyttade Malm till Vänersborg där 
han tog anställning vid Axel Larssons välkända skeppshandel, 
ett av stadens äldsta företag grundat redan 1880. Ett stycke in på 
1960-talet övertog Malm rörelsen själv. De stora skutornas tid var 
då förbi. Arbetena kom allt mer att inrikta sig på tillverkning av 
kapell, försäljning av tågvirke, mindre segel med mera. Malms 
Segelmakeri, i hörnet av Drottning- och Hamngatan, kom att 
bli ett begrepp i Vänersborg och något av en länk tillbaka till 
stadens stolta tradition som sjöfartsstad. Med hustrun Wivi, som 
skötte företagets ekonomi, vid sin sida kom Göte Malm att driva 
verksamheten fram till nyåret 2007 då han vid 86 års ålder sålde 
segelmakeriet för att gå i pension. Segelmakeriet övertogs senare 
av Maria Falk och finns ännu kvar. Bandysporten intresserade 
Malm och i sin ungdom spelade han för Sjötorps bandylag. På 
senare år var Villa favoritlaget. Somrarna tillbringades gärna i 
fritidshuset vid Grebbestad eller i hustruns barndomshem vid 
Sjötorp – den plats där Göte Malm en gång började sin långa 
yrkesgärning.

Inträdde i Gillet 1996.  
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Köpman Nils-Olof Sand, född i Vänersborg den 3 maj 1933, avled 
den 9 maj 2017 i sin hemstad. Efter genomgången Folkskola, 
provade han som ung på några olika arbeten, innan  han startade 
och blev innehavare av Kronans Sjuk- och Barnavårdsaffär. 
Ett företag som han drev under ca 30 år. Åren innan pension 
arbetade Sand på olika företag med att ”sätta kök” och att montera 
köksluckor. Han var praktiskt lagd, så efter pensioneringen blev 
det barnen, som fick ta del av hans byggkunskaper då de byggde 
sina hus. Familjen bodde under 23 år på Vänersnäs. Här var han 
verksam som ordförande i Vänersnäs Kyrkoråd under många år. 
En del av sin fritid ägnade han som medlem åt Odd Fellowlogen 
147 Brette i Vänersborg. Under 44 år var han dess medlem, och 
hade där flera ämbeten i logen.           

Inträdde i Gillet 1976.

Kontorist Orvar Wärne, född  i Vänersborg den 16 november 
1928, avled  i Trollhättan den 13 maj 2017. Han började sin 
skolgång i Småskolan, sedan Norra Skolan och som avslutning 
på Läroverket i Vänersborg. Därefter fortsatte han sina studier 
i Göteborg och Karlstad. Som ung studerande arbetade han på 
Torrmjölksfabriken och på dåvarande Källshagens sjukhus. 
Efter militärtjänstgöring på Såtenäs Flygflottilj, började Wärne 
1952 som kontorist på Nydqvist & Holm, NOHAB, där han 
sedan tillbringade större delen av sitt arbetsliv. När sim- och 
idrottsanläggningen Älvhögsborg stod färdig i Trollhättan år 1968, 
arbetade han även där som badmästare. Sina sista arbetsår arbetade 
han som väktare på vaktföretaget Svenska vakt, bland annat som 
vakt i porten på NOHAB, som då hade blivit Wärtsilä Diesel AB 
samt som vakt vid byggandet av Norra Älvsborgs Länssjukhus, 
NÄL. Som ung var han engagerad i sjöscouterna. Orvar Wärne 
hade ett stort historiskt intresse och var medlem i både Trollhättans 
fornminneförening och Gamla Trollhättepojkarna. Även musik 
var ett stort intresse och själv har han spelat elorgel. Sveriges 
naturtyper och dess olika städer med olika byggnadsstilar var 
ett annat intresse. Under åren har han även varit engagerad 
som medlem i Amnesty International, Röda Korset och i Rädda 
Barnen, samt på senare år även i Reumatikerföreningen och 
Hjärt- och Lungsjukas förening.  

Inträdde i Gillet 1953.
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ner.

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

(Anita Halldén)
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Vy från kyrktornet 

Vy över nordstaden från kyrktornet, april 1980. 
Foto: Karl Bernling.

Vy över sydstaden från kyrktornet. Stadshotellet syns nere till vänster, maj 1977. 
Foto: Karl Bernling.
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* OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg............................................................. 1945 83
 OLSSON, ÅKE, Bilmekaniker, Vänersborg ..................................................... 1933 04
 PAJUSI, ARWO, Antikvarie, Söderåkra ........................................................... 1965 99
 PALM, RÅGER, Vänersborg ............................................................................ 1945 13
 PALMQVIST, JAN, Vänersborg....................................................................... 1959 16
* PALMSTRÖM, ALLAN, Västra Frölunda, ständig medlem ........................... 1933 76
 PATRIKSON, HÅKAN, Företagskonsult, Vänersborg .................................... 1946 94
* PATRIKSSON, ANDERS, Vargön.................................................................... 1960 85
* PATRIKSSON, HENRIK, Driftsingenjör, Vänersborg ..................................... 1965 85
* PATRIKSSON, MAGNUS, Rådman, Timmersdala ......................................... 1965 85
** PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .................................................. 1937 65
 PAULSSON, MATS, Brandman, Vänersborg .................................................. 1957 17
 PAULSSON, MATTIAS, Snickare, Vänersborg .............................................. 1975 10
* PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .................................................. 1957 88
 PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ....................................... 1948 95
 PERSSON, KENNETH, VD, Kungshamn ....................................................... 1962 08
 PERSSON, MAGNUS, VD, Thalwil ................................................................ 1967 05
 PERSSON, STIG, Direktör, Vänersborg .......................................................... 1949 04
* PERSSON, SVEN OLOF, Vänersborg ............................................................. 1925 77
 PERSSON, ÅKE, Vänersborg .......................................................................... 1933 08
* PETERSON, CHRISTER, Kommunarbetare, Vargön ...................................... 1943 71
 PETERSON, ERNST, Fil. Mag. Vänersborg .................................................... 1931 98
 PETERSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .................................................. 1940 95
 PETERSSON, KARL-ERIK, Bälinge .............................................................. 1935 04
* PETERSSON, OLOF, Montör, Fiskebäckskil .................................................. 1923 77
 PETERSSON, SET, Vänersborg ....................................................................... 1965 15
 PETTERSSON, BENNY, Vänersborg .............................................................. 1957 12
 PETTERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg ............................................. 1962 92
 PETTERSSON, INGEMAR, Kungshamn ........................................................ 1950 99
 PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ......................................................... 1941 94
 PETTERSSON, OLLE, Vänersborg ................................................................. 1942 16
 PETTERSSON, TOMMY, Grästorp ................................................................. 1957 96
 PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg, ledamot i beredningsnämnden ............... 1971 94
 PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ................................................................... 1947 94
 QUENTZER, BERTIL, Lektor, Saltsjöbaden ................................................... 1935 98
 RAGNAR, INGVAR, Vänersborg .................................................................... 1939 16
 RAHM, BÖRJE, Vargön ................................................................................... 1947 13
** RAHM, GUNNAR, Apotekare, Göteborg ........................................................ 1929 66
 RAHM, JAN-OLOF, Vargön ............................................................................ 1946 12
 RAMM, TOMMY, Vänersborg ......................................................................... 1948 09
* RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg .................................. 1943 72
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 RAPP, ALFRED, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg ............................................. 1943 03
 RAPP, CARL, Vänersborg ................................................................................ 1992 05
 RAPP, MARCUS, Vänersborg .......................................................................... 1994 05
 RAPP, MARCUS, Vänersborg .......................................................................... 1998 16
 RAPP, PATRIK, Vänersborg ............................................................................. 1962 00
 RAPP, URBAN, Vänersborg............................................................................. 1968 05
 RASMUSSEN, NILS ERIK, Vänersborg ......................................................... 1948 14
 REIMERS, GÖSTA, Göteborg ......................................................................... 1943 02
 ROBERTSSON, SÖREN, Vänersborg ............................................................. 1934 14
 ROHLIN, LENNART, Vänersborg ................................................................... 1946 11
 ROSENGREN, BENGT, Avdelnings Chef, Vänersborg .................................. 1946 05
* ROSENGREN, KARL ERIC, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1938 71
* ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ........................................................... 1945 79
 RUDSTRÖM, LARS, Samhällsplanerare, Grundsund ..................................... 1957 02
 RUSSBERG, BERNDT, Konstruktör, Vänersborg........................................... 1931 99
 RUSSBERG, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1939 11
 RUSSBERG, MIKAEL, Civilingenjör, Vallentuna .......................................... 1969 04
* RYBERG, EVERT, Lagerchef, Perstorp ........................................................... 1940 90
* RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .......................................... 1932 90
 RYDING, SVEN, Vänersborg .......................................................................... 1940 04
 RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1952 99
** SAHLIN, PER ANDERS, Fil. Kand. Enskededalen ........................................ 1945 50
 SAHLIN HILMERSSON, ERIK, Vänersborg.................................................. 2015 17
 SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05
* SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
 SALONEN, ARVID, Tandläkare, Uddevalla .................................................... 1980 87
 SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
 SALONEN, EMIL, Torslanda........................................................................... 1977 87
* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .................................................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Vänersborg .................................................................... 1987 89
 SANDGREN, ROGER, Vänersborg ................................................................. 1954 14
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg .................... 1936 05
 SCHMIDT, THOMAS, Vänersborg .................................................................. 1965 14
 SEGERTOFT, HANS, Vänersborg ................................................................... 1938 14
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1947 02
 SILLÉN, SVEN, Frändefors ............................................................................. 1950 15
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsinspektör, Vänersborg ...................................... 1942 01
 SJÖGREN, BENGT O.T., Göteborg ................................................................. 1932 07
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg.......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ...................................... 1943 79
 SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg......................................................... 1930 77
* SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖSTRÖM, STAFFAN, Adjunkt, Vänersborg ................................................ 1954 10
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Göteborg ....................................................... 1937 08
 SKANTZE, LARS, Vänersborg ........................................................................ 1968 13
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedlare, Grebbestad ................................ 1945 99
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 SKOOG, EIVIND, Vänersborg......................................................................... 1947 08
** SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, ständig medlem, 
 hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2007) ........................................ 1937 69
 SKOOGH, JAN-OLOF, Karlstad ...................................................................... 1952 95
** SKOOGH, LARS OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
 SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SLAPEK, JOSEF, Vänersborg .......................................................................... 1948 16
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKEBERG, HÅKAN, Vänersborg .............................................................. 1940 13
 STALFORS, LEIF, Vänersborg ........................................................................ 1939 98
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
 STENSON, MORGAN, Uddevalla .................................................................. 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol. Mag. Göteborg ................................................. 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
 STERNER, SVEN-OLOF, Vänersborg ............................................................ 1953 15
 STJERNDAHL, ULF, Vänersborg.................................................................... 1960 13
 STJÄRNERED, BERTIL, Vänersborg ............................................................. 1940 10
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STORM, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1962 11
 STRAND, JAN-OLOF, Bankchef, Vänersborg, Granskningsman ................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .............................. 1946 01
 STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
 STRANNE, HENRIK, Vänersborg................................................................... 1964 97
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
* STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile .................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ............................................... 1939 82
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ......................................................... 1934 67
* STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ....................................... 1938 88
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ........................................................... 1934 84
* SUNDELIUS, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg ................................................................. 1963 04
 SUNDSTRÖM, BERNT, Västra Tunhem ......................................................... 1945 14
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ..................................................................... 1950 05
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg, Kassafogde ............................ 1966 84
* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad ............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................ 1958 05
 SVENN, JOACIM, Vänersborg ........................................................................ 1960 13
** SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ........................................... 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman, Vänersborg .......................................... 1924 93
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 SVENSSON, EVERT, Vänersborg ................................................................... 1952 16
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................ 1951 08
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS GUNNAR, Brastad ......................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1952 80
 SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1969 15
 SVENSSON, MATS OVE, Kommunchef, Kungshamn ................................... 1949 14
 SVENSSON, STEFAN, Driftstekniker, Vänersborg ........................................ 1966 04
 SVENSSON, ÅKE, Vänersborg ....................................................................... 1948 12
 SYLVÉN, FRED, Vänersnäs ............................................................................ 1949 15
 SÄVBLOM, DAG, Vänersborg ........................................................................ 1963 07
 SÖDER, LARS, Vänersborg ............................................................................. 1963 16
* SÖDERBOM, LARS ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
 SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .......................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ....................................................................... 1951 04
* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
** SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Polismästare, Vänersborg ........................................ 1933 83
 TALLBO, BO, Vänersborg ............................................................................... 1952 95
 TENGBERG, MAGNUS, Vänersborg ............................................................. 1971 16
* TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
** THERNQUIST, KJELL, Redovisningskonsult, Vänersborg, 
 ständig medlem, hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (1990) ............ 1939 50
 THORELL, LAVE, Vänersborg ........................................................................ 1944 16
* THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ....................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil ......................................................................... 1952 01
 THURESSON, ROLAND, Vänersborg ............................................................ 1946 16
 THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ....................................... 1960 10
 TIBBLIN, BERT, Vänersborg ........................................................................... 1930 16
** TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TORNBERG, LARS, Vänersborg .................................................................... 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1943 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................ 1935 04
* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .............................................................. 1950 98
* ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
 ULVEGÄRDE, SVEN OLOF, Borås ................................................................ 1945 16
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
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 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
 WADENBRANDT, ULF, Vänersborg .............................................................. 1968 12
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .................................................. 1949 80
* WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89
 WAGNERVIK, LUDVIG, Automationstekniker, Vänersborg ......................... 1989 17
 WAGNERVIK, THOMAS, Miljöchef, Vänersborg .......................................... 1956 11
* WAHLIN, BJÖRN, Distriktsöverläkare, Stockholm ........................................ 1942 85
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WAHLSTRÖM, NILS, Vänersborg .................................................................. 1944 16
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
 WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg..................................................... 1964 92
 WALLTIN, HÅKAN, Bid Manager, Vänersborg ............................................. 1968 01
 WANNERUD, LARS, Vänersborg ................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, Vänersborg, Granskningsman ................. 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
** WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Göteborg...................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civilingenjör, Trollhättan......................................................... 1960 73
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .......................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
 WENNERSTEN, THOMAS, IT Chef, Vänersborg .......................................... 1966 14
* WENNHAGE, PER, Teknologie Doktor, Älvsjö ............................................. 1966 80
 WENNLIND, BÖRJE, Åskloster ..................................................................... 1937 05
* WERNER, SVEN, Teknologie Doktor, Steninge ............................................. 1952 77
 WERNSTÅHL, OLLE, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1953 14
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg, 
 ledamot i beredningsnämnden .......................................................................... 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 WIBERG, ALF, Vargön .................................................................................... 1956 16
 WRAMNER, NILS-OLOF, Vänersborg ........................................................... 1950 16
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
 ZETTERBERG, BO, Vänersborg ..................................................................... 1950 16
* ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Vänersborg, 
 Gilleskrivare ...................................................................................................... 1945 88
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
 ÅBERG, DAN, Kanslichef, Vänersborg........................................................... 1956 12
* ÅBERG, GERT OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
 ÅBERG, SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1943 16
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
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 ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
 ÖHRBERG, DANIEL, Vänersborg .................................................................. 1971 16
 ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön ................................................... 1934 93
* ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
 ÖSTH, BENNY, Verkstadschef, Vänersborg .................................................... 1941 05
 ÖSTH, JOACHIM, Vänersborg ........................................................................ 1965 13

 Antal Medlemmar: 947

www.vanersborgssonersgille.se

   * Berättigade till 25-årstecknet
 ** Berättigade till 50-årstecknet

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombeds gillebröderna att till Gillet anmäla 
eventuell ändring av adress, titel m.m på Gillets hemsida (Kontakt) eller per 
epost: medlem@vanersborgssonersgille.se eller per post till adress nedan.

Vänersborgs Söners Gille
Henrik Svanberg
Parkgatan 27
462 31 Vänersborg
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Vy från Vänersborgs hamn 

Järnvägsbron över nya hamnkanalen. Bron invigdes år 1916. 
Bild tagen i maj 2017. Foto: Karl Bernling.

Vy från Vänersborgs hamn med Aarhuskranen, tillverkad 1947. 
Bild tagen i mars 2017. Foto: Karl Bernling.
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Styrelseberättelse 2016

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 2016, Gillets 111:e.

Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att 
anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra 
sammanhang, som kan befordra kännedom om Vänersborg samt att 
förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 13 april i Lagergrenska 
Huset med ett 80-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes 
av ett föredrag av Karl Bernling som i ord och bild redovisade 
vänersborgsmiljöer, både kända och okända. Bilder väcker alltid minnen 
och inslaget var mycket uppskattat.  

Högtidsstämman, 111:e i ordningen, avhölls den 4 november i 
Frimurlogen i närvaro av 115 gillebröder. Lars-Göran Lindmark 
tilldelades Gillets medalj för sina insatser med att dokumentera och 
sprida kunskaper om Vänersborgs historia. Gillets Ungdomsstipendium 
på 10 000 kronor tilldelades detta år handbollsklubben Brätte. Utöver 
dessa utmärkelser tilldelades Maria Fridén Alexandersson och Hans 
Alexandersson var sin Axel W Ericsson medalj för deras insatser inom 
naturvård och ornitologi. 

Till stämman hade även kallats de bröder, vilka var berättigade 
att erhålla tecknet för 50-årigt medlemskap; Lennart Carlsson, Per 
Arne Söderström, Anders Weiss, Bo Lundborg, Gunnar Rahm, Lars 
Jansson, Göte Larsson, Anders Lindberg och Paul Gustafsson. Så även 
de som uppnått 25-årigt medlemskap; Jan Brattwall, Tore Granqvist, 
Jan Hermansson, Bengt Kaage och Poul Olsen. Efter förhandlingarna 
upplästes Årskrönikan och som avslutning redovisade läkaren Bertil 
Marklund sin uppmärksammade bok, ”10 tips, Må bättre och lev 10 
år längre”.

I samband med nationaldagsfirandet överlämnade Peter Johansson 
Sångsällskapet Sjung-Sjungs stipendium till Evelina Stenvall, studerande 
vid Operahögskolan i Göteborg. En sångerska med en enastående 
stämma. Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans minnesfond 
anordnades den 8 oktober i en mycket välbesatt kyrka. Konserten 
inleddes av de i samråd med Musikhögskolan i Göteborg utsedda 
stipendiaterna Riccardo Gnudi och Vicent Granell Verdeguer på orgel 
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respektive trumpet. Även i år medverkade Vargöns Symfoniorkester. 
Sammantaget bjöds åhörarna på en enastående konsert. 

Även detta år genomfördes i augusti ett Öppet hus i Gillets lokaler. 
Över 130 personer hade hörsammat inbjudan och ett utmärkt väder 
medverkade till att programpunkterna musikunderhållning, bildspel, 
försäljning och förfriskningar uppskattades stort. Sedvanligt har Gillets 
årsskrift utkommit, nu med sin 85:e årgång. Gillegolfen genomfördes 
i strålande väder för 16:e gången. Av 19 startande lyckades Anders 
Knutsson bäst. 

Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges 
till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran 
inför julen. 

Gillet har under året satsat på medlemsvärvning. Bland andra 
aktiviteter medverkade vi den 6 juni på Sanden med en kampanj, där 
ny medlem erhöll en bokgåva. Sammantaget har ansträngningarna varit 
lyckade, då vi kan glädjas åt ett 60-tal nya gillebröder. 

En annan glädjande aktivitet är satsning på en uppgradering av gillets 
hemsida. Gillebrodern Henrik Svanberg har lagt ner ett stort arbete för att 
åstadkomma en hemsida som svarar på dagens krav på sökmöjligheter 
och som speglar Gillets historia och nutid. Besök gärna denna! 

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda sammanträden. 
Styrelse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd, Veteranerna samt olika 
arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och stärka 
gemenskapen. Styrelsen har under året bestått av Peter Johansson, 1:e 
Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, 
Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Håkan 
Lind, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2017.

Christer Zetterberg Peter Johansson Joakim Bernling
Gilleskrivare 1:e Ålderman 2:e Ålderman

Göran Hagborg Eric Lundborg Håkan Lind
Kassafogde Gillevärd Bisittare

Lars Salonen
Bisittare  

www.vanersborgssonersgille.se
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Årsbokslut 2016
Kostnader
Kostnader årsskrift ......................99 500:-
Annonsintäkter .......................... -29 500:-
Nettokostnad årsskrift .................70 000:-
Lokalkostnader ............................74 590:-
Telefon, porto ..............................27 358:-
Sammanträdeskostnader .............10 303:-
Uppvaktningar .............................14 381:-
Annonsering ................................11 740:-
Övriga kostnader .........................11 157:-

Summa ......................................219 529:-
   --------------

Balansräkning 2016 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro..................154 607:-
Fonder....................................... 857 028:-
Övriga fordringar............................. 500:- 
Inventarier.................................... 75 000:-
Årets Underskott......................... 29 170:-

Summa.................................... 1 116 305:-
----------------

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder .............................7 888:-
Eget kapital Gillet ..................1 108 417:-

Summa................................... 1  116 305:-
               ----------------

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .......................181 620:-
Övriga intäkter ..............................8 739:-

Årets underskott ..........................29 170:-
Summa ......................................219 529:-

-------------

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2016, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 20 februari 2017 

Jan-Olof Strand  Lennart Svensson
Granskningsman  Granskningsman

www.vanersborgssonersgille.se
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2017
 Styrelse

JOHANSSON, PETER, Museichef, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat, 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör, Kassafogde 2017
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
LIND, HÅKAN,  Jur.kand, Bisittare 2008 (2003)
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Ersättare 2008
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011
 Beredningsnämnd
ZETTERBERG, CHRISTER,  Gilleskrivaren
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
PRINS, EDDIE, Frisör
JOSTEN, HENRIK, Lärare
ERIKSSON, PATRICK, Egenföretagare
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör
 Årsskriftnämnd
BERNLING, JOAKIM, 2:e Ålderman
BERNLING, KARL, Postiljon 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, Museichef
HEDQVIST, PER, Byråassistent
LIND, HÅKAN, f.d. Chefredaktör
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare
 Granskningsmän
STRAND, JAN-OLOF, Bankchef
SVENSSON, LENNART, Intendent 
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant
GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson  1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg  1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Janson  1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-2010
Museichefen Peter Johansson  2011-
Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt 
som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell.
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se 
ochhamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932. Här kan du också enkelt teckna medlemskap i Gillet. Genom 
att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya medlemmar 
genom att fylla i formuläret och sända det via hemsidan direkt till Gillet.
 

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla 
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter på Gillets hemsida (Kontakt) 
eller per epost: medlem@vanersborgssonersgille.se eller per post till 
adress: Vänersborgs Söners Gille, Henrik Svanberg, Parkgatan 27, 
462 31 Vänersborg.

MEDLEMSINFORMATION 
Gillets hemsida 

  
Vänersborgs  Söners  Gille  har  naturligtvis  en  egen  hemsida  på  det  s.k  
nätet.  Vi  försöker  efter  bästa  förmåga  att  hålla  den  uppdaterad  och  aktuell.  
Du  loggar  in  på  internetadressen:  www.vanersborgssonersgille.se  och  
hamnar  på  vår  startsida,  där  Du  finner  de  senaste  nyheterna  och  flikar  
som  leder  till  vidare  information.  Du  kan  ex.  läsa  samtliga  årsskrifter  
sedan  1932.  Här  kan  du  också  enkelt  teckna  medlemskap  i  Gillet.  Genom  
att  klicka  på  fliken  ”Medlemskap”  kan  Du  enkelt  anmäla  nya  medlemmar  
genom  att  fylla  i  formuläret  och  sända  det  via  hemsidan  direkt  
till  Gillet.  
 
Medlemsförteckningen 
Den  medlemsförteckning  som  Du  finner  i  årsskriften  är  inte  till  alla  
stycken  helt  korrekt  vad  avser  titlar,  bostadsort  mm.  Vi  uppskattar  om  
Du  meddelar  oss  eventuella  felaktigheter  på  Gillets  hemsida  (Kontakt)  eller  
per  epost:  medlem@vanersborgssonersgille.se  eller  per  post  till  adress:  
Vänersborgs  Söners  Gille,  Henrik  Svanberg,  Parkgatan  27,  462  31  
Vänersborg.  
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Bakre raden fr. vänster Christer Zetterberg, Eric Lundborg, Håkan Lind, Lars Salonen.
Främre raden fr. vänster Joakim Bernling, Peter Johansson, Henrik Svanberg.

www.vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2017
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Årsskriftsnämnden 2017. Fr.v. Karl Bernling, Peter Johansson, Per Hedqvist, Christer 
Zetterberg, Gunnar Jarhed, Lennart Linnarsson, Håkan Lind, Göran Boman, Göran 
Ahlin, Joakim Bernling. Foto: Karl Bernling

Årsskriftsnämnden 2017

www.vanersborgssonersgille.se
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Fasadtvätt, takrengöring

Tel. 0730-35 67 70

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

B.A. Johansson 
Fastighetsförvaltning AB

www.bafastigheter.nu

Våra sponsorer / annonsörer
samtliga annonser är 

sökbara på Gillets hemsida
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www.brandtbil.se

Interiör & delikatessbutiken mitt i centrum

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02
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www.vanersborg.nu

www.vanersborgssonersgille.se

Eva-Lena´ s Skrädderi
Skansgatan 7 a 462 31 Vänersborg

072-315 88 62

Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg

Parallellgatan 16
Tel: 0521-633 36

golvman.se

–En riktig bank
Edsgatan 11, Box 116, 462 34 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Handelsbanken
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Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

www.vanersborgssonersgille.se

0521-107 62 • Sundsgatan 9c

Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

www.kalasboden.se

  

Restaurang

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151

Vänersborg/Trollhättan
Tel. 0521-27 32 80
Tel. 0520-49 49 30
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Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

Det Personliga Snälla Familjeföretaget                                           Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Optikerfamilj i 80 år

Leg. Optiker • Kontaktlinsbehörighet • Arbetsmedicinskbehörighet •Synergonom.

Sundsgatan 11 Vänersborg

Tel. 0521-10 000

LJUNGIS GLAS AB
Tel. 0708-37 35 37

Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Lundin Oriental rugs
Persiska handknutna mattor

Östergatan 7 Vänersborg
Tel. 070-544 75 69

Parallellgatan 20
Tel. växel 0512-230 200
MC, ATV, MOPED, TRÄDGÅRD, 

INDUSTRI TILLBEHÖR, VERKSTAD
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Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

www.nyaskor.se

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se odeliusfastigheter.se

Tel. 0521-656 15
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Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

www.prins.se

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

www.panta.nu

Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

A LA CARTE • PIZZA • BAR

Proactive & Professional Crisis Management

Morgan Henningsson
Tel: 070-588 87 19

E-post: morgan@procrisis.se

0521-57 57 20

Vassbottengatan 8
0521-657 00

info@ror-anders.se

Vänersborg
Kronogatan 42  •  Tel. 0521-107 97

www.samglas.se
vanersborg@samglas.se
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Edsgatan 19 E,  Vänersborg.  Tel 0521-142 46
www.scooz.se

Gropbrovägen 2 Vänersborg
Tel. 0521-140 35

SVARVARGATAN 4

VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Köpmansgatan 3
Tel 0521-71 18 88

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

   ur     guld     vänersborg••

Parallellgatan 4
Vänersborg
0521-22 00 46
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Edsgatan 19, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63

www.swedbank.se

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –

Tel. 0521-666 65
070-529 93 22

carlssons.maleri@spray.se
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Tenggrenstorpsvägen 16

Vänersborg

info@vassbottensbil.se

VASSBOTTENS 
BIL AB

0521 - 260 260

VÄNERSBORGS
BOSTÄDER

- attraktiv och hållbar 
i alla delar, hela livet - attraktiv och hållbar 

i alla delar, hela livet

Gillet_Layout 1  2014-06-12  16:12  Sida 1

Marierovägen 4
0521-104 43

www.wahlstromsblommor.se
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VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 0521-71 12 25

malarn@vanersborgsmaleri.se

Sundsgatan 7 A • 462 33 Vänersborg
Mobil 0708-87 67 53 • Telefon 0521-615 12

Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00
www.yngves–elektronik.se

Q

BÅTTILLBEHÖR - BÅT & MOTOR
VINTERFÖRVARING

BÅTFÖRMEDLING - BÅTSERVICE
Tel. +46(0)521-65709

Industrigatan 2 – 462 38 Vänersborg
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Tisdagen den 15 augusti samlades en skara Gillebröder på Onsjö Golfklubb 
för att kämpa om titeln GILLEMÄSTARE 2017. 30 bröder hade hörsammat 
inbjudan, varav tyvärr 2 fick lämna återbud. De övriga 28 gav sig förväntans-
fulla ut på golfbanan med början kl 13,00. Då hade man före start intagit en 
god lunch på golfklubbens förträffliga restaurang. Vädret var bra och banan 
var i mycket gott skick. Det fanns således inget att skylla på. Alla tycktes 
trivas ute på banan, så resultaten var genomgående goda. Prisutdelningen 
förrättades kl 19,00 av f.d. åldermännen Stig Larsson och Göran Ahlin. Bäst 
lyckades Per Larsson med goda 38 poäng.

1. Per Larsson                     38 poäng 
2. Lennart Johansson         37 poäng 
3. Mats-Ove Svensson         37 poäng 
4. Frank Axelsson                37 poäng 
5. Bernt Grönros                   35 poäng 
6. Lennart Bäcklund           35 poäng 
7. Sten Blomqvist                 35 poäng

www.vanersborgssonersgille.se

Gillemästerskap i Golf 2017

GILLEMÄSTARE 2017. Per Larsson med det fina vandringpriset.

Gillebroder! Om Du spelar golf och inte har deltagit i våra Gillemästerskap tidigare 
skicka Din e-postadress till kjell.thernquist@telia.com  så ser vi till att Du får infor-
mation när det är dags för nästa års tävling, vilket beslutas redan i mars månad och 
meddelas i samband med kallelsen till Gillets årsstämma.
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Kommunhuset 

Kommunhuset byggs ut. Sessionssalen syns uppe till höger, september 1980. 
Foto: Karl Bernling.

Kommunhusets sessionssal uppförd år 1973-74, maj 2017. Foto: Karl Bernling.
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Hjalmar Lindedal 
Bankman, stadshistoriker och stiftare av Gillet

Av 
Peter Johansson

Vid tiden kring sekelskiftet 1900 var Hjalmar Lindedal en av Vä-
nersborgs starkast lysande profiler, känd av de flesta. Under en lång 
följd av år hade han en central tjänst vid Vänersborgs Sparbank men 
väl så känd var Lindedal genom sina många uppdrag inom förenings-
livet, förtroenden han skötte med uppskattad noggrannhet i kombina-
tion med stor social förmåga. För Vänersborgs Söners Gille kan hans 
betydelse ej överskattas då han inte enbart var en av dess fyra stiftare 
utan även drivande i att bygga den stabila grund varpå Gillet nu vilat i 
långt över hundra år. 

Familjebakgrund 
Hjalmar Amadeus Lindedal föddes den 9 december 1848 som yngst 

i en skara på nio syskon. Äldst var brodern Vindician (1828-1911) var-
på följde Ferdinand (1830-1908), Hedda (1832-1899), Matilda (1835-
1910), Karl (1837-1930), Ludvig (1840-1870), Alexander (1843-1924) 
samt Ossian (1846-1917). Med tanke på 1800-talets höga barnadödlig-
het och de koleraepidemier som härjade Vänersborg under syskonens 
uppväxt är det värt att notera att samtliga nådde vuxen ålder. 

Släkten Lindedal kan söka sina rötter till Dalsland där fadern An-
ders Lindedal, som under tidigare år skrev sitt namn Lindal, föddes 
den 12 november 1792 på hemmanet Skogsbol i Gunnarsnäs socken. 
Föräldrarna var bondfolket Jöns Andersson och Marta Olofsdotter som 
brukade en mindre areal på Skogsbol mot dagsverksskyldighet på det 
närliggande säteriet Ekholmen. Anders Lindedal fick endast en mycket 
mager skolundervisning innan han vid nio års ålder fick börja arbeta 
som vallpojke i grannskapet. När hans mor avlidit och han tjänat tre 
år som vallpojke lämnade Anders hemmet, tillsammans med sin far, 
för att ta tjänst hos den tyskfödde murarmästaren Lithner i Uddevalla. 
Efter något år hos Lithner bytte han läromästare till murarmästaren 
Göran Folke Oppman. Att arbeta som murarhantlangare, mot en ersätt-
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ning av åtta skilling om dagen, var mycket slitsamt. Dock kom Anders 
Lindedal ändå att välja muraryrket för sin framtid och studerade därför 
även ”ritlära” och konstruktionsteknik hos Oppman. 

Yrkeskarriären kom att få ett avbrott för Anders Lindedal år 1813-
1814 då han tog värvning som soldat i det kortvariga kriget mot Norge. 
Han kom aldrig att deltaga under några direkta strider utan var mest 
satt till vakttjänst. Det enda mer plågsamma Anders Lindedal upplevde 

Hjalmar Lindedal. Porträtt i olja målat av A Smith efter fotoförlaga. 
(Vänersborgs museum)
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under dessa krigsmånader var bristen på proviant under uppmarschen 
mot Fredrikstad. 

Efter kriget återvände Anders Lindedal till Uddevalla där han fick 
gesällbrev som murargesäll den 30 oktober 1815. Med detta brev i sin 
hand låg nu en yrkesbana öppen. Efter att en kort tid ha arbetat i Gö-
teborg flyttade han för två år upp till Fredrikshald. År 1817 var han 
tillbaka i Dalsland där han, som första egna arbete, utförde rappningen 
av Holms kyrka. Han återvände därefter till Uddevalla för ytterligare 
läroår, bland annat med fokus på ritnings- och konstruktionslära. År 
1822 flyttade han för några år tillbaka till Dalsland där han slog sig ner 
på gården Tonsberg i Ör socken. Här gifte han sig den 4 april 1825 med 
”dannemannadottern” Greta Adolfsdotter Bergman, född 1796, från 
gården Forsebol. Föräldrarna var Adolf Bryngelsson och Annika Ers-
dotter. Gretas titulering som ”dannemannadotter” syftar på fadern som 
med detta epitet hedrades för att vara en särskilt redbar och välfrejdad 
man. Direkt efter bröllopet flyttade Anders Lindedal och hustrun Greta 
till Vänersborg. Familjelyckan kom dock att bli kort då Greta drabba-
des av slag och avled redan i oktober följande år, blott 30 år gammal. 
Kort dessförinnan hade deras dotter Aqvilinia avlidit späd.  

Anders Lindedal återvände nu en kort tid till Ör där han träffade 
Maria ”Maja” Andersdotter, från Frestersbyn, med vilken han gifte sig 
år 1827. Maria var född i Ör den 19 december 1805 som dotter till 
bondfolket Anders Jansson och Kersti Jansdotter och det kan hållas för 
troligt att Anders och Maria känt varandra sedan tidigare. Direkt efter 
detta andra giftermål flyttade Anders Lindedal åter till Vänersborg med 
sin nya hustru och här föddes deras första barn, sonen Vindician 1828. 
Enligt uppgift skall Maria ha fört med ett visst kapital till hemmet vil-
ket tjänade som god grundplåt för framtiden. Dock drog Dalsland och 
år 1831 flyttade den unga familjen tillbaka till Marias hemtrakt vid 
gården Frestersbyn. Anders Lindedal hade dock nu så mycket erfaren-
het inom yrket att murarnas skråämbete i Uddevalla den 9 november 
1833 kunde tilldela honom ett mästarbrev. Med detta sökte han och 
beviljades tillstånd att etablera sig som murarmästare i Vänersborg den 
22 februari 1834 och ett par månader senare flyttade den unga familjen 
åter till Vänersborg. 

För Anders Lindedal och hans familj kom detta första år i Väners-
borg att bli ett prövningens år. I augusti-september drabbades staden av 
en svår koleraepidemi som lade omkring 130 av stadens invånare i gra-
ven. Människorna var fyllda av fruktan för denna, tidigare helt okända, 
sjukdom som på några timmar från de första symptomen kunde driva 
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Murarmästaren Anders Lindedal vilken deltog i uppbyggandet av 
Vänersborg efter stadsbranden 1834. Foto: Olle Presto, Vänersborg, 
1870-tal. (VSG-arkiv)
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en människa i döden. Några veckor därpå, i oktober, härjades Väners-
borg av en i det närmaste total stadsbrand vilken gjorde nära nog alla 
invånare hemlösa. Denna brandkatastrof kan samtidigt ses som något 
av ett startskott på Anders Lindedals roll som murarmästare då han 
var en av de yrkesmän vilka nu fick i uppdrag att bygga upp det nya 
Vänersborg, den stad som skulle möta 1800-talet.  I ett stort antal av de 
nybyggen som på 1830-50 talen uppfördes i Vänersborg kom nu An-
ders Lindedal att involveras liksom vid ett flertal arbeten i kyrkor och 
på gårdar i främst Dalsland. Han var känd för sitt hårda arbetstempo 
och goda hälsa och var aktiv i yrket till fyllda 78 år men kunde ses 
utföra arbeten på det egna huset, på Kyrkogatan 35 då han var 85 år. 

Den 27 mars 1863 splittrades familjen då modern Maria Andersdot-
ter avled av lungsot. Anders själv kom att leva till den för tiden ovan-
ligt höga åldern av 87 år och avled den 12 januari 1880. Anders växte 
upp med efternamnet Jönsson men skall, enligt släkttradition, ha tagit 
familjenamnet Lindal efter gården Linde i Ör där han skall ha vistats en 
tid. På förslag av äldste sonen Vindician kom namnet senare att ändras 
till Lindedal. 

Uppväxt och yrkeskarriär 
Det sägs att syskonen Lindedal, så även Hjalmar, fick en mycket 

sträng uppfostran av sin far murarmästaren. Denne ställde omtalat 
stora krav på såväl yrkeskollegor och familj men också på sig själv. 
Sönerna har vittnat om att uppfostran för en utomstående kunde tyckas 
kärlekslös men man menade att så ändå inte var fallet. Den gamle An-
ders Lindedal hade själv fått en kärv uppfostran och menade att detta 
var det bästa för barnen och ett sätt att ge dem en bra start på vad de 
hade att möta i livet. Hos några av syskonen Lindedal, då inte minst 
Hjalmar, fanns en stark litterär, ja närmast poetisk, ådra. Detta var nå-
got man hade inspirerats till från modern Maria vars sinnelag i mycket 
var annorlunda än faderns. 

Som sina bröder skrevs Hjalmar Lindedal in vid läroverket i Väners-
borg. I själva verket var läroverket en apologistskola då han började 
studierna där år 1858 men redan året därpå organiserades skolan om 
och år 1860 hade den förvandlats till ett fullskaligt läroverk, det enda 
i Älvsborgs län vid tiden. Skolan leddes då av de färgstarke rektorn 
Carl Samuel Hultström vars verk det var att Vänersborg nu fått status 
som lärdomsstad. Bland läroverkseleverna skapade rektor Hultström 
en stor popularitet, betydligt större än han gjorde hos övriga lärarkol-
legor. Han inte bara värnade om pojkarnas studieflit i skolan utan be-
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Skifferverk i Dalskog. Den svartgrå lerskiffern som bröts vid Hällan 
var utmärkt för taktäckning och vann priser vid flera av tidens större 
industriutställningar, bland annat vid Stockholmsutställningen 1866.  
Efter en tid på kontoret vid Hällan flyttade Hjalmar år 1871 till det 
kontor som Skifferverket då öppnat i Vänersborg, en tjänst han var 
trogen fram till 1879. Den färdiga skiffern fördes med båt ut på Vänern 
till olika destinationer och mycket gick också till Vänersborg. På detta 
sätt kan Hjalmar Lindedal liksom sin far, om än i annan position, sägas 
ha varit involverad i husbyggnadsarbete.

Det var dock inom ekonomi som Hjalmar skulle visa sig ha sin 
framtid och år 1880 tog han anställning som kamrerare vid Ränte- och 

sökte dem även i hemmen om kvällarna för att övervaka läxläsningen. 
Detta var kanske inte i alla läger alltid uppskattat men i rektors besök 
låg även något annat – en kontroll av elevernas hemförhållanden vilket 
i många fall kan ha varit nog så viktigt. Efter åtta år vid läroverket läm-
nade Hjalmar Lindedal studierna år 1866. 

Året därpå, 1867, fick han sin första riktiga anställning då han blev 
bokhållare vid Hällans Skifferverk i Gunnarsnäs och vid Källsvikens 

Lastning av takskiffer vid Hällans Skifferverk i Dalsland. Vid skifferverket, som hade 
en betydande produktion, fick Hjalmar Lindedal sin första riktiga anställning år 1867.  
Foto: Emil Almqvist, Skara. (Vänersborgs museum)
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Kapitalförsäkringsanstalten i Vänersborg och samma år tillträdde han 
även tjänst som bokhållare vid Vänersborgs Sparbank. Att han sam-
tidigt började dessa två tjänster var naturligt. Vänersborgs Sparbank 
hade grundats 1822 som en av de första i landet. Redan tidigt visade 
banken på ett stort socialt engagemang och lämnade årligen betydande 
bidrag till olika föreningar, skolor och andra verksamheter i staden. År 
1872 gick banken samman med Vänersborgs Fattigvårdsstyrelse för att 
bilda en ränte- och kapitalförsäkringsanstalt där sparare kunde upprätta 
livförsäkringar för sig själva eller anhöriga. De insatta medlen var låsta 
fram till förmånstagaren fyllt 56 år, varefter de kunde tas ut. Väners-
borg var i detta fall inte unikt då liknande ränte- och kapitalförsäk-
ringsanstalter grundades på flera orter för att möjliggöra för människor 
att försäkra sig om en anständig försörjning på ålderdomen. 

Under Sparbankens första årtionden förde den en ambulerande till-
varo då dess kontor alltid var förlagt till den sittande kassörens hem. 
Först i samband med färdigställandet av det nya Stadshuset år 1869 
kom Sparbanken att där få sin första fasta lokal mot den så kallade 
Dahlborgska gränden, vilken gick in från Kungsgatan. I takt med ban-
kens expansion påbörjades inom några år planering för ett eget bank-
hus, en plan som blev verklighet 1883 då Vänersborgs Sparbank kunde 
flytta in i det då uppförda bankpalatset på Drottninggatan 10. År 1895 
avancerade Hjalmar Lindedal till kassör i banken och 1906 utnämndes 

Sparbankshuset vid Drottninggatan i Vänersborg, Hjalmar Lindedals arbetsplats un-
der 38 år. Foto: K&A Vikner, Vänersborg, år 1910. (Vänersborgs museum)
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han till Sparbankens kamrerare, en tjänst han kom att inneha till sin 
pensionering 1918. Samma år pensionerades han även från sin tjänst 
vid Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten.  

Då Sparbanken engagerade sparare ur socialt mycket spridda sam-
hällslager kom Hjalmar Lindedal att bli ett välkänt ansikte för många, 
närmast något av en personifiering av den bank där han tjänade i 38 
år. Bankens ovannämnda breda sociala engagemang med årliga anslag 
till behjärtansvärda ändamål ökade sannolikt Lindedals popularitet då 
han med stor sannolikhet haft påverkan på val av anslagsmottagare. Nu 
lämnade han inte helt sitt engagemang i Sparbanken i och med pensio-
neringen. I januari 1921 sammanträdde bankens styrelse för att bland 
annat diskutera hur man skulle uppmärksamma bankens hundraårsju-
bileum kommande år. Man beslutade att framställa en minnesskrift och 
tillsatte en kommitté för ändamålet. Tre personer utsågs, styrelseord-
föranden Hugo von Sydow, styrelseledamoten Jonas Wallin samt den 
pensionerade kamreraren Hjalmar Lindedal. Det kom också att helt 
åligga den sistnämnde att själv författa den dryga 160 sidor långa och 
rikt illustrerade historik vilken gick i tryck i februari 1922. 

Privatliv 
Hjalmar Lindedal kom att växa upp i föräldrahemmet på Kyrko-

gatan 35. Då han var yngst i en stor syskonskara vilken spände över 
20 år flyttade de äldsta syskonen från hemmet redan då Hjalmar var i 
4-5-årsåldern. Modern Maria hade, som nämnts, avlidit redan 1863 då 
Hjalmar var 15 år. När så också fadern gick bort 1880 levde Hjalmar 
ensam tillsammans med systrarna Hedda och Mathilda i föräldrahem-
met. 

Redan året därpå, den 23 november 1881, gifte sig Hjalmar Lin-
dedal med Johanna Olivia Robertsson. Vigselförrättare var Hjalmars 
äldste bror, Vindician Lindedal, vilken vid tiden tillträtt en tjänst som 
kyrkoherde i Kinne-Kleva på Kinnekulle. Olivia var 15 år yngre än 
Hjalmar och född 1863 i Flo socken. Hennes uppväxt tycks ha varit 
ekonomiskt mycket påver. Föräldrarna var Anders Andersson Stridbar 
och Justina Linnarsson på Nästegården Astranna i Flo där fadern tjä-
nade dräng. När Olivia var två år flyttade familjen till Avelsgården där 
fadern Anders avled redan 1867. Modern Johanna levde under flera år 
som änka och flyttade 1874 med sina två döttrar och en son till torpet 
Vedmaden under Håbergs gård i Flo. Samtidigt skrevs Johanna in i 
kyrkboken som fattighjon. År 1878 gifte hon om sig med arbetskarlen 
Erik Magnus Svensson vilken en tid bott i socknens fattighus. I sam-
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Hjalmar Lindedal med hustrun Olivia och sonen Sigurd i fotoateljén om-
kring år 1885. Foto: Olle Presto, Vänersborg. (VSG-arkiv)
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band med att Olivia flyttade till Vänersborg slutade hon bruka sitt flick-
namn Andersdotter och kallade sig istället Robertsson, efter sin morfar 
lantbrukaren Robert Linnarsson i Flo. Detta blev också markeringen på 
ett nytt liv för Olivia. Det sociala steg hon tog då hon blev fru Lindedal 
var betydande. 

De båda unga makarna Hjalmar och Olivia hyrde sin första gemen-
samma lägenhet hos den välkände handelsmannen, donatorn och se-
dermera museigrundaren Johan Adolf Andersohn på Kungsgatan 25. 
Kanske var det inte en slump att de flyttade in just här eftersom Olivias 
moster Johanna Linnarsson i tio år tjänat som hushållerska hos Ander-
sohn. Ett knappt år efter giftermålet födde Oliva sonen Sigurd, den 30 
september 1882, vilken kom att bli makarna Lindedals enda barn. Som 
faddrar vid dopet stod bland andra Johan Adolf Andersohn och Hjal-
mars syskon Ossian och Hedda.   

Efter endast ett par år hos Andersohn, år 1883, flyttade makarna Lin-
dedal till Edsgatan 22 varifrån de redan året därpå flyttade tillbaka till 
Hjalmars barndomshem på Kyrkogatan 35, en adress där de kom att bo 
kvar livet ut. På samma adress bodde också syskonen Hedda, Mathil-
da och Ossian kvar. Sonen Sigurd skrevs in vid Vänersborgs läroverk 
1891 där han tog studentexamen tio år senare. Därpå följde studier 
i handel och ekonomi i Göteborg varefter han, liksom sin far, kom 
att göra karriär inom bankvärlden vid Skandinaviska Banken. Hjalmar 
Lindedal kom att bo kvar i det hus som varit hans barndomshem fram 
till sin bortgång 1928. Hustrun Olivia överlevde in make med 17 år och 
avled 1945.

Föreningsliv och förtroendeuppdrag 
Hjalmar Lindedal avsatte betydande tid, energi och engagemang 

inom Vänersborgs föreningsliv. Han var där inte endast en aktiv med-
lem utan beklädde också ett flertal förtroendeposter under lång tid.

Skytterörelsen
Det tidigaste föreningsengagemanget vi finner hos Hjalmar Linde-

dal var inom skytterörelsen. Under 1850-60-talen väcktes farhågor om 
att Sveriges försvar var illa utrustat. För att i någon mån råda bot på 
detta togs på flera håll initiativ till privata skyttekårer där medlem-
marna kunde få övning i skytte, vapenkunskap och exercis. Kårerna 
skulle även genom sin blotta existens underblåsa en försvarsvilja. I 
Vänersborg bildades, efter ett par månaders trevande försök, i januari 
1861 Venersborgs Frivilliga Skyttekår. Det var emellertid först i de-
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cember samma år som kåren på allvar kom i gång med verksamhe-
ten då landshövdingen Eric Sparre och murarmästaren Karl Lindedal, 
Hjalmar Lindedals äldre bror, på allvar tagit sig saken an. Till en början 
nyttjade föreningen Västgöta-Dals regementes skjutbana på Nygårds-
ängen men flyttade senare till egen skjutbana på Katrinedal i samband 
med att regementet flyttade exercisplats till Grunnebo. Vid mitten av 
1870-talet uppförde Skyttekåren en skyttepaviljong vid Dalbobron, en 
paviljong som ett tiotal år senare flyttades över till Holmängen där man 
anlade skjutbana. Skyttekåren tog även ett socialt ansvar och kunde ut-
betala sjukpenning till medlemmar samt lämna bidrag till medlemmars 
begravningskostnader i de fall sterbhuset saknade medel. 

Redan i början av 1870-talet engagerade sig Hjalmar Lindedal i 
Skyttekåren, där förutom brodern Karl nu också brodern Alexander 
Lindedal anslöt sig. På 1880-talet minskade intresset för skyttekå-
ren bland vänersborgarna. Med bland andra Alexander Lindedal som 
initiativtagare ombildades kåren år 1885 till Venersborgs Skyttegille. 
Hjalmar Lindedal hamnade då direkt i det nya skyttegillets styrelse. 
Hans intresse för skytte var stort och år 1893 var Hjalmar Lindedal en 
av initiativtagarna till Västgöta Dals Skytteförbund där han blev se-
kreterare. Han engagerade sig även på nationell nivå då han 1903 blev 
invald i Skytteförbundets överstyrelse och dess verkställande utskott. 
Det engagemang Hjalmar Lindedal visade skytterörelsen belönades 
med Västgöta Dals Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld 1908 och det 
Svenska Skytteförbundets förtjänstmedalj i guld 1918. År 1923 till-
delades han Vänersborgs läroverks skyttemedalj. En bestående insats 
för Vänersborgs Skyttegille var det arbete Hjalmar Lindedal lade ner 
för att samla medel för den nya skyttepaviljong man kunde uppföra på 
Holmängen 1918 då den gamla paviljongen med ålderns rätt revs.   

Arbetareföreningen
Hjalmar Lindedal visade även intresse för Vänersborgs Arbetareför-

ening där han åren 1883-1886 satt i styrelsen på posten som sekretera-
re. Arbetarföreningen, vilken var opolitisk, tjänade som ett bildnings- 
och föreläsningsinstitut för stadens invånare, till en början främst tänkt 
för hantverkarungdomen. 

Vänersborgs Söners Gille
Den förening där Hjalmar Lindedal kom att sätta starkast avtryck 

var Vänersborgs Söners Gille. Redan på 1890-talet hade han deltagit i 
en löst sammansatt grupp män vilka kallade sig ”Vänersborgspojkar-
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na” vars syfte huvudsakligen var att på Annandag Jul träffas på Stads-
hotellet, äta en bit mat, umgås och prata minnen. Man valde just jul-
helgen för dessa träffar för att även kunna samla de vänersborgspojkar 
vilka flyttat från staden men som var hemvändare under helgerna för 
att besöka familj och släkt. År 1904 kom frågan upp om inte den lösa 
sammanslutning som Vänersborgspojkarna utgjorde skulle organisera 
sig i föreningsform för att på så sätt säkerställa fortlevnaden av pojkar-
nas uppskattade årliga sammankomster. Initiativtagare var stadskassö-
ren Ferdinand Hallberg och han fick i uppdrag att till nästkommande 
julhelg samla en interimsstyrelse och skriva förslag till stadgar. De 
vänersborgspojkar Hallberg då samlade för uppdragen var direktören 
Edwin Andersson, privatläraren Halvord Lydell och Hjalmar Lindedal. 
På möte, dit 24 blivande gillebröder kommit, den 27 december 1905 
kunde man efter interimsstyrelsens förslag bilda föreningen Väners-
borgs Söners Gille. Dess första styrelse bestod av nämnda personer 
samt Anders Hallberg. Posten som kassör tilldelades naturligt den vid 
Sparbanken anställde Hjalmar Lindedal.    

Redan efter ett år tog Gillet ett imponerande större ansvar än att 
enbart bereda söner av Vänersborg tillfälle att ses under gemytliga for-
mer. Man ville från nu också ta ett ansvar för vård och dokumentation 
av Vänersborgs historia samt verka för stadens förskönande och olika 
sociala ändamål. Därtill instiftade man en fond för byggande av ett 
ålderdomshem, en fond till vilken Hjalmar Lindedal lade 100 kronor 
med anledning av sin silverbröllopsdag 1906. 

När det gällde arbetet med att försköna staden kom Gillet under de 
fösta åren att fokusera på Skräcklan, då ett vindpinat och vildvuxet 
område vid Vänerns strand norr om stadsbebyggelsen. I november 
1906 köpte Hjalmar Lindedal och Edwin Andersson två parksoffor, 
för tillsammans 12 kronor, vilket var ett första initiativ till den vackra 
Skräckleparken som i dag finns i området. Kommande år drev man på 
för att anlägga en promenadväg samtidigt som Lindedal framförde Gil-
lets förslag till Stadsfullmäktige att all bebyggelse norr om Norra gatan 
skulle förbjudas för att garantera skyddet av det natursköna området. 
För att främja badlivet äskade man också, utan resultat, medel för ett 
omklädningsrum i närheten av nuvarande Skräcklestugan. Några år 
senare föreslog Lindedal anläggandet av en lekplats i området ”jämte 
andra anordningar som kunde befordra småbarns frisklif”. Även om 
Skräckleparken i sin helhet kom att färdigställas långt senare är det 
Gillet och då inte minst Hjalmar Lindedal som är de drivande krafterna 
för att åstadkomma den första delen av parken och inte minst för att 
värna områdets skydd från exploatering. 
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Efter Halvord Lydells bortgång 1919 tog Hjalmar Lindedal över 
posten som Gillets sekreterare, en roll han rönte stor uppskattning för. 
Många var de Gillebröder som på Högtidsstämmorna applåderade hans 
kåserande årsberättelser och de pietetsfullt skrivna nekrologerna över 
bortgångna bröder. Hjalmar Lindedals stora intresse för stadens histo-
ria visade sig också i de anekdoter om äldre vänersborgsprofiler som 
han ofta delgav bröderna på stämmorna. Med den stora kunskap kring 
stadens historia som Lindedal bar föll det sig naturligt att han, tillsam-
mans med gillebröderna Karl Gustav Cedergren och Berthel Hallberg, 
fick ansvar för den historiska avdelningen i den Jubileumsutställning 
som anordnades i Vänersborg år 1920.  

Även om Hjalmar Lindedals engagemang i Vänersborgs Söners Gil-
le var brett och mångårigt så är det hans oförtröttliga kamp för Gillets 
ålderdomshem som kom att sätta tydligast spår. I en tid när dräglig äld-
revård inte var en självklarhet eller det offentligas ansvar hände det att 
föreningar och olika sammanslutningar kunde bilda privata ålderdoms-
hem för medlemmar eller andra. Främst var denna typ av inrättningar 
tänkt för stadens borgerskap vilka inte önskade tillbringa sin ålderdom 
på stadens fattiggård eller försörjningshem, personer vilka därtill hade 
ekonomiska medel till att slippa detta. 

För Vänersborgs Söners Gilles del önskade Hjalmar Lindedal se ett 
hem för åldriga Gillebröder eller deras anhöriga. I mån av plats skulle 
hemmet även kunna ta emot övriga äldre. Gillet avsåg ett nybygge 
och flera platser diskuterades, bland annat vid Midsommarviken på 
Skräcklan och på landeriet Loviseberg. När Vänersborgs gamla epi-
demisjukhus i hörnet av Edsgatan och Norra gatan, Edsgatan 53, blev 
tomt uppstod istället tanken på att köpa och renovera denna byggnad. 
Epidemisjukhuset hade en gång uppförts för att tjäna som tillfälligt 
sjukhus under dåtidens återkommande farsoter, som exempelvis kole-
ran. Sjukhuset hade emellertid under större delen av tiden tjänat som 
bostäder där staden hyrde ut enklare lägenheter. 

På initiativ av Hjalmar Lindedal igångsattes insamling av medel för 
inköp och renovering av epidemisjukhuset och de första donationerna 
insattes, som nämnts, av Hjalmar Lindedal själv och Gillets vice ord-
förande Edwin Andersson redan 1906. Efter segdragna förhandlingar 
med staden kunde Gillet underteckna köpehandlingarna för Epidemi-
sjukhuset den 6 april 1921. En särskild fastighetsförening inom Gillet 
bildades för ålderdomshemmet. Arkitekten Wilhelm Paaltzow tog fram 
ritningar för ombyggnationen och byggfirman Bröderna Lindgren ut-
förde arbetet. Under tiden drev Hjalmar Lindedal med iver ett omfat-
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tande insamlingsarbete för att bekosta renovering och avbetalningar 
på fastighetsköpet. Flera av Gillets medlemmar och andra inkom med 
större och mindre penninggåvor och såväl Gillet som Skyttegillet ord-
nade gemensam sommarfest för att dra in ytterligare medel. Redan i 
april 1922 kunde man anställa en husföreståndarinna och öppna ålder-
domshemmet för de första boende. Vid den följande högtidsstämman 
i december utbringade Gillebröderna ett fyrfaldigt leve för Hjalmar 
Lindedal och hans oförtröttliga arbete för ålderdomshemmets förvek-
ligande. 

Insamlandet av medel för att täcka kostnaderna fortgick och 1923 
satte sig Hjalmar Lindedal och författade ett brev till författaren och 
visdiktaren Birger Sjöberg i Ramlösa. Sjöberg, som året innan kommit 
ut med vissamlingen ”Fridas bok” hade genast slagit igenom och hans 
visor hade vunnit folks gillande över hela landet. Den turné Sjöberg 

Hjalmar Lindedals enskilt största insats inom Vänersborgs Söners Gille var hans 
mångåriga och oförtrutna arbete för att tillskapa ett Gillets ålderdomshem. Efter 16 
år nådde han sitt mål och 1922 kunde ålderdomshemmet öppna i det då närmast totalt 
ombyggda före detta epidemisjukhuset med adress Edsgatan 53. Efter det att ålder-
domshemmet upphört med verksamheten 1949 arrenderade Gillet ut byggnaden till 
hotellverksamhet fram till 1986 då fastigheten såldes. Huset rymmer i dag hyreslägen-
heter. Foto: Peter Johansson 2018.
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sedan genomförde 1923 hade dock gått barndomsstaden Vänersborg 
förbi. Hjalmar Lindedal undrade nu om Sjöberg inte ville kompensera 
detta och komma till Vänersborg för att på teatern hålla två konserter. 
Överskottet var då tänkt att tillfalla Gillets ålderdomshem. Birger Sjö-
berg accepterade erbjudandet och höll två konserter inför fullsatt teater 
den 4:e och 5:e november 1923. Han möttes av stormande applåder. 
Själv skrev Sjöberg några dagar senare; ”Sedan råder storm på teatern 
med blommor och tungomålstaleri. Efteråt kommer Edwin Anderson 
och kamrer Lindedal upp. Den senare är 75 år i år, fullständigt sig lik, 
endast med något friskare färg, litet spänstigare gång och något gråare 
mustascher, vilka dock äro kortklippta”. Som tack för Birger Sjöbergs 
stora insats för Gillet föreslog styrelsen vid kommande Högtidsstäm-
ma att utnämna Sjöberg till hedersledamot av Gillet, ett förslag som 
”besvarades med enhälligt och jublande bifall” av Gillebröderna. När 
nyheten nådde Sjöberg kort därefter skrev han till Hjalmar Lindedal 
och meddelade att han tacksamt accepterade beslutet. I december 1924 
hade Lindedal åter kontakt med Birger Sjöberg då denne skrev och 
beklagade att han inte, på grund av arbete, hunnit återkomma till Vä-
nersborg för ytterligare konserter, något han utlovat vid förra besöket. 
Det kom heller inte att bli något mer besök av Birger Sjöberg i Väners-
borg och sista kontakten med Gillet var troligen det vid julen 1926 då 
han till Gillets bibliotek översände ett exemplar av sin nya diktsamling 
Kriser och Kransar.

Åren i början av 1920-talet var de mest intensiva för Hjalmar Lin-
dedals del när det gällde arbetet i Gillet. Detta noterades även av Gille-
bröderna vilka till hans 75-årsdag, den 9 december 1923, överlämnade 
en fruktskål i silver för hans ”värdefulla, oegennyttiga och intresserade 
arbete”.

När det gällde Gillets ålderdomshem kunde man med hjälp av in-
samlade medel betala skulden till Vänersborgs stad och erbjuda en lång 
rad äldre vänersborgare bostad. Verksamheten kom att drivas fram till 
utgången av år 1949. Året därpå utarrenderade Gillet ålderdomshem-
met till en pensionat- och hotellverksamhet under namn ”Hotell Gil-
let”. På grund av ökande brandsäkerhetskrav, vilket skulle inneburit 
omfattande ombyggnadsarbeten, upphörde hotellverksamheten 1986 
och Vänersborgs Söners Gille sålde byggnaden till ett privat fastig-
hetsbolag vilket inredde lägenheter i det tidigare ålderdomshemmet. 

Vänersborgs museum 
Även Vänersborgs museum har mycket att tacka Hjalmar Lindedal 
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för dess tillkomst. Frågan är om det egentligen blivit något museum 
om inte han varit på plats och dragit i rätt trådar vid rätt tillfällen. Ge-
nom sina kontakter i Vänersborg var Lindedal personligt bekant med 
två av museets förgrundsgestalter zoologen och afrikaresanden Axel W 
Eriksson samt museigrundaren Johan Adolf Andersohn. Eriksson, född 
1846, var nära jämngammal med Hjalmar Lindedal och de båda hade 
studerat samtidigt vid läroverket. 

När Eriksson, efter tio år i södra Afrika, återvände på ett kort besök 
till Vänersborg 1875 kom han bland andra att träffa sin ungdomskamrat 
Hjalmar Lindedal. Redan under skolåren i Vänersborg hade Eriksson 
visat ett stort intresse för zoologi och han skänkte flera djur han själv 
insamlat till skolans museum. När Eriksson nu träffade barndomsvän-
nen Hjalmar berättade han om den stora naturaliesamling, främst fåg-
lar, han hade i förvar på sin handelsstation vid Omarurufloden i Nami-
bia. Livet i Afrika kunde vara riskfyllt och Eriksson oroade sig över 
vad som skulle hända med samlingen om han en dag föll offer för en 
mördande feber, blev ihjältrampad av en elefant eller skulle bli genom-
borrad av ett spjut i något bakhåll. 

Efter Erikssons besök brevväxlade han med Hjalmar Lindedal vilken 
föreslog att samlingen skulle kunna doneras till Vänersborgs läroverk. 
När Eriksson sedan följde Lindedals råd var nästa fråga var den mång-
hövdade fågelhären skulle kunna visas. Lindedal var ju väl bekant med 
stadens store donator Johan Adolf Andersohn, vilken tidigare lämnat 
betydande gåvor till läroverkets eget museum. I samtal mellan Ander-
sohn och Lindedal växte tanken fram på byggandet av ett Vänersborgs 
museum, en tanke Andersohn kom att förverkliga år 1885. Under dessa 
år stärktes relationen mellan Lindedal och Eriksson ytterligare av det 
faktum att Lindedal omhänderhade ekonomin för Erikssons tre barn 
Sara, Andrew och Axel, vilka från 1883 vistades i Vänersborg där de 
fostrades av sin faster Mathilda Olsen. Eriksson sände hem pengar för 
barnens försörjning och det blev då naturligt att vännen Lindedal som 
var bankman fick sköta bankkontot, tillsammans med Erikssons yngre 
bror slaktarmästare Adolf Eriksson. 

Just när museibyggnaden stod klar, men samlingarna ännu inte hun-
nit flyttas in, avled Andersohn i maj 1887. För att rädda situationen 
drev Hjalmar Lindedal på för att tillskapa en kommitté för utställning-
arnas färdigställande, en kommitté som förutom honom själv bestod 
av läroverkslektorerna Gustaf von Hackwitz och Per Bergin. Den förre 
undervisade i naturhistoria och den senare i fysik och kemi. Hjalmar 
Lindedal själv var den som fick stå för de kulturhistoriska kunskaperna 



19

och dessutom vara drivande kraft. I insändare i stadens tidning kriti-
serade Hjalmar Lindedal i starka ordalag hur illa han ansåg Stadsfull-
mäktige bemött Andersohn under dennes arbete att tillskapa museet 
och med vilket ointresse de förvaltade hans livsverk. Främst tycks sta-
den ha varit intresserad av de ekonomiska medel Andersohn donerat 
i sin stora välgörenhetsfond om 100 000 kronor. Efter ett omfattande 
arbete kunde de tre kommitterade till slut ändå förklara arbetet avslutat 
och öppna museet för allmänheten den 13 mars 1891. Samtidigt tillska-
pades en styrelse för Vänersborgs museum där Hjalmar Lindedal kom 
att ha en plats fram till sin bortgång.

Lokalhistorikern och poeten 
Inom familjen Lindedal sade man, som nämnts, att den poetiska och 

litterära ådra några av syskonen visade prov på var något de ärvt av 
sin mor, medan fadern lärt dem det hårda och oförtrutna arbetets linje. 
Hjalmar Lindedal visade under åren ett flertal prov på modersarvet, 
den litterära talangen. Han kom att författa en lång rad dikter vilka 
publicerades i såväl lokalpressen som i särskilda särtryck. I diktningen 
ser man prov på såväl hans starka fosterlandskärlek som hans sinne för 
det humoristiska. Till den förra kategorin kan dikten ”Hell Sverige” 
räknas, en dikt vilken kom att tonsättas av en annan vänersborgsson 
- hovkapellmästaren Conrad Nordqvist. Dikter skrevs även för skarp-
skytterörelsen och till olika högtidsdagar och jubileer.

Under en lång rad av år presenterade Hjalmar Lindedal en tryckt 
dikt vid varje Högtidsstämma i Vänersborgs Söners Gille, dikter vilka 
ömsom bar allvar och ömsom en mer skämtsam ton. Titlarna var varie-
rande såsom, ”Dalsland”, ”Västergötland”, ”Venersborg”,  ”Om dem 
som styrt vårt Gille”, ”Staketet å Skräcklan”, ”Giv!”, ”Hälsning från 
hembygden”, ”Barmhärtighetens ängel” och många fler. 

Redan år 1908 skrev Hjalmar Lindedal dikten ”Venersborgs ålder-
domshem – en framtidssyn”, en dikt som förebådade hans kommande 
kamp för Vänersborgs Söners Gilles ålderdomshem;

Bäddadt i trädens gömma
ligger det vackra hus,
där nu de gamle drömma,
fjärran från världens brus,
om en förgången tid,
full utaf kamp och strid. 
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Trädgårdens blommor nicka
tyckas så varmt och gladt,
när som de gamle blicka
bort emot den rabatt,
som af de gamles lag
ordnats i vårlig dag. 

Se! där en åldring sitter
under ett träd så nöjd,
lyssnar till fågelkvitter
uppifrån himlens höjd
medan hans minne går
hän mot förflutna år.

Se! på verandan dväljes
muntert ett gammalt par
och utaf dem förtäljes
allt, som i forna dar
härligt och skönt har händt
och utaf dem är kändt. 

Hvart du än hän må skåda
utom och inom hus,
finner du glädjen råda,
solvarm och stark och ljus,
och i hvart öga ser
du, huru friden ler. 

Skönare heller tänkas
kan ej än detta hem,
där till de gamle sänkas
skall, hvad är nytt för dem:
hvila och lugn och ro
uti ett fridfullt bo. 
Må de ock sällhet njuta
här i det vackra tjäll,
innan de evigt sluta
ögat i lifvets kväll,
innan till evig vår
vägen från jorden går!
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 Även om Hjalmar Lindedals poetiska verk i dag är glömda har han 
satt desto djupare spår i sitt lokalhistoriska författarskap. Redan tidigt 
tycks han ha hyst ett intresse för lokalhistoria, något som inte minst 
syns av hans engagemang i Vänersborgs Söners Gille vilket tog sig an 
uppgiften att dokumentera Vänersborgs historia genom insamlande av 
arkiv, uppteckningar och fotografier. 

Lindedals första monografi och belägg för hans förmåga inom detta 
område var den tidigarenämnda historiken över Vänersborgs Sparbank 
vilken publicerades 1922. Han har här inte endast lagt stor möda på 
den faktatäta texten utan även lyckats samla en imponerande mängd 
porträttfotografier av bankens styrelsemedlemmar och tjänstemän un-
der historien. 

Den bok som de flesta lokalhistoriskt intresserade i dag förknippar 
med Hjalmar Lindedals namn är ”Vänersborgs historia och väners-
borgshistorier” vilken utkom i slutet av år 1927, kort tid före Lindedals 
bortgång. På cirka 275 sidor har här Lindedal samlat sin barndoms-
stads historia under ett drygt 80-tal rubriker. Här ryms det mesta i form 
av personhistoria, företags- och föreningshistoria, skolhistoria, särskil-
da händelser och byggnader, nöjesliv med mera. Vad som är särskilt 
intressant är att Lindedal i sin bok också väver in egna minnen från 
uppväxten i Vänersborg eller historier och berättelser han upptecknat 
från äldre vänersborgare. Detta gör boken unik då den inte endast rym-
mer uppgifter som kan inhämtas genom arkivforskning. Än i dag utgör 
därför Hjalmar Lindedals skildring av sin hemstads historia en bok den 
lokalhistoriskt intresserade gärna har på armlängds avstånd vid skriv-
bordet. 

Lindedals bortgång och begravning 
När Vänersborgs Söners Gille samlades till Högtidstämma julhelgen 

1927 stod Hjalmar Lindedals stol tom för första gången på många år. 
Orsaken var nu inte särskilt dramatisk. För ovanlighetens skull hade 
han och hustrun Olivia valt att fira julen hos sonen Sigurd i Göteborg. 
När julen var över återvände makarna Lindedal till Vänersborg och 
Hjalmar sågs som vanligt promenera i staden. Hans hälsa var, de nära 
åttio åren till trots, så god att då han en av de första dagarna i januari 
1928 mötte en vän med honom var överens om att ”han nog skulle nå 
de nittio om inte seklet fullt, och det hoppet beseglades från hans sida 
med det kraftiga, varma handslag som man så mången gång värmts 
av”.

Onsdagen den 11 januari kände sig Hjalmar Lindedal plötsligt dålig 
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och när tillståndet försämrades påföljande dag togs han in på Väners-
borgs lasarett där man kunde konstatera tarmstopp, troligen orsakat av 
tumör. På grund av patientens höga ålder vågade läkarna ingen opera-
tion. Efter ytterligare ett dygn, vid 22-tiden fredagen den 13 januari av-
led Hjalmar Lindedal i en ålder av 79 år. På lördagsförmiddagen spreds 
nyheten ”Lindedal är död” från mun till mun i Vänersborg. 

Hjalmar Lindedals begravning, onsdagen den 23 januari, fick när-
mast karaktären av en officiell ceremoni. Vid 14-tiden samlades med-
lemmar av Vänersborgs Söners Gille och skytterörelsen i det Lindedal-
ska hemmet på Kyrkogatan 35. Gillets ordförande Edwin Andersson 
höll ett kort men gripande tal där han knöt an till det faktum att Lin-
dedal nu för sista gången skulle lämna det hem där han var född och 
uppväxt. Kyrkoherde Helander avslutade högtiden med en psalm innan 
begravningsföljet med Lindedals kista kunde avgå mot kyrkan.

Hjalmar Lindedal hade varit en varm anhängare av gamla traditio-
nella begravningsseder och som brukligt var förr ringdes därför endast 
i en kyrkklocka. Det var storklockan som började klämta i samma stund 
sorgetåget kom ut på Kyrkogatan där det samlats så mycket folk att de 
bildade häck på båda sidor gatan fram till kyrkan. Gillets styrelsemed-
lemmar Edwin Andersson och Karl Gustav Cedergren var prestaver 
och representanter för skytterörelsen bar skytteföreningarnas olika fa-
nor. Ett 70-tal kransar bars också med i processionen, som traditionen 
bjöd. På bandet fästat på kransen från Gillet stod att läsa, ”Med tack för 
uppoffrande arbete till Gillets bästa”.

Kyrkan var fylld till sista plats av officiella representanter för sta-
den, medlemmar av föreningslivet, familj, släkt och många vänner. 
Under begravningsakten talade kyrkoherde Helander över bibelordet 
”Låt mig få vila hos mina fäder” (1 Mos. 47 kap.). Med detta ord knöt 
man an till Lindedals stora intresse för historia och fädernas gärningar. 
Medlemmar av ordenssällskapet Par Bricoles kör medverkade och led-
de sången i Lindedals favoritpsalm ”Närmare Gud till dig”.  

Efter begravningsakten fördes Lindedals kista i bitande kyla till fa-
miljegraven på Strandkyrkogården. Kransarna lades ner kring graven 
och de tal som nu hölls var på grund av den svåra kylan korta. 

Eftermäle 
Hjalmar Lindedal tillhörde de fåtal personer som var mycket och 

närmast oreserverat uppskattade av samhällets breda lager. Orsakerna 
till detta var flera. Han kom från en familj som var väl känd genom 
faderns många byggnadsarbeten i såväl staden som den omgivande 
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landsbygden. Genom sitt arbete i Vänersborgs Sparbank kom Hjalmar 
Lindedal att möta människor ur skilda samhällslager och genom ban-
ken kunde han i många fall utverka bidrag till samhällsnyttiga ända-
mål. Hans synnerligen breda, mångåriga och uppoffrande förenings-
engagemang är kanske ändå det som han kom att uppskattas mest för 
av sin samtid. För sina insatser i yrkes- och föreningsliv utnämndes 
Hjalmar Lindedal år 1910 till Riddare av Vasaorden. 

En annan viktig aspekt när det gällde hans popularitet, förutom den 
omtalat trevliga personligheten, var att han aldrig blandade sig i kom-
munpolitiken och dess strider. Därtill gav han vänersborgarna en upp-
skattad gåva i form av sina historiska forskningar. De få som i dag kän-

Hjalmar Lindedal, 76 år gammal, med en rad skyttemedaljer på bröstet. 
Foto: K&A Vikner, Vänersborg, år 1924. (VSG-arkiv) 
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ner Hjalmar Lindedals namn förknippar honom säkert just med hans 
lokalhistoriska bok ”Vänersborgs historia och vänersborgshistorier”. 
Med detta kan man då säga att hans önskan gick i uppfyllelse då han 
själv uttryckte att han med denna bok ”ville lämna ett minne efter sig”.  

Källor
Granat, Stellan, Kring Vänersborgs Söners Gilles ålderdomshem, 

Ingår i: Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1997. Vänersborg 1997. 
Johansson, Peter, Handelsfursten av Damaraland. Axel Eriksson - en

svensk pionjär i södra Afrika. Kristianstad 2001. 
Johansson, Peter, Mannen som önskade famna världen. Filantropen,

samlaren och resenären Johan Adolf Andersohn. Vänersborg 2013.
Staden som blev dikt – Vänersborg omkring år 1900, Birger Sjö-
bergssällskapets årsbok 1994.

Vänersborgs Söners Gilles arkiv: 
Protokollsböcker 1904-1928 A 1:1
Släkten Lindedal 1792-1969 F 21
Skyttegillet 1874-1930 F 27

Kyrkoböcker för församlingarna:
Flo
Gunnarsnäs
Uddevalla
Vänersborgs stad
Ör

Tidningen Elfsborgs läns annonsblad 1928

Peter Johansson. Född i Vänersborg 1963. 
Chef för Kulturlagret och Vänersborgs museum. 
1:e ålderman i Vänersborgs Söners Gille.
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Med Stellan Granat 
på fotografisk vandring genom 

1960-80-talens Vänersborg
Av 

Anna Panser  Micael Eriksson  Peter Johansson 

I Vänersborgs museum samlingar finns ett unikt bildmaterial visande 
vänersborgsmiljöer från 1960-80-talen. Fotograf är vänersborgaren, 
gillebrodern och antikvarien Stellan Granat. Genom sin fotodoku-
mentation önskade Stellan bevara minnet av en stad stadd i stora för-
ändringar under den aktuella perioden, en tid när betydande delar av 
Vänersborgs 1800-talsbebyggelse fick ge vika för grävskopor och nya 
tiders stadsplanerare. Ur denna unika, aldrig tidigare publicerade bild-
samling, visas här ett ringa axplock för att ge en bild av såväl svunna 
miljöer som Stellans öga för dessa.  

Stellan Granat föddes i Vänersborg den 26 augusti 1948 och skulle i 
år ha firat sin 70-årsdag. Av en barnaskara på tre var Stellan den yngs-
te. Föräldrarna, Bertil Granat och Greta (född Andersson), hade båda 
tjänst vid Kirudds konfektionsfabrik. 

Redan i mycket unga år kom Stellan att utveckla ett stort intresse 
för kulturhistoria, då inte minst den egna stadens historia. Som ett led 
i detta intresse började Stellan under studenttiden att fotografera vä-
nersborgsmiljöer som han såg var på väg att försvinna eller uttryckte 
något tidstypiskt. Stellan var ingen de snabba ögonblickens fotograf 
utan vandrade lugnt och metodiskt genom sin hemstad i jakt på mo-
tiv. Mörkrumsarbetet gjorde han till största delen i Vänersborgs Foto-
klubbs lokaler.  

Stellan tog studenten 1968 som en i den sista kull elever som genom-
gick examen efter gammal modell, eller ”riktig” studentexamen som 
Stellan uttryckte det. Efter läroverksstudierna fortsatte Stellan vid Gö-
teborgs universitet där han läste etnologi, konsthistoria och arkeologi. 
Under studieåren deltog han bland annat vid arkeologiska utgrävningar 
i medeltidsstaden Lödöse. Efter avlagd filosofie kandidatexamen fick 
Stellan anställning vid Vänersborgs museum där han mycket snart kom 
att bli en stor kännare av museets historia, samlingar och arkiv, en kun-
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skap han till stora delar vägleddes till av den äldre kollegan Wilhelm 
Ängermark. Ett av de större arbeten Stellan genomförde under sina 
år vid museet var en omfattande inventering av Onsjö säteri där såväl 
gårdens många byggnader som dess historia dokumenterades, bland 
annat genom en lång rad intervjuer med äldre personer. Under tiden 
vid museet var Stellan även frilansande skribent för Trollhättans Tid-
ning där han i första hand författade konstrecensioner – ett ämne han 
väl behärskade. Värre var det den gång han sändes för att bevaka frii-
drottstävlingar på Edsborg. Den artikeln ratades av sportredaktionen 
men kom istället att publiceras som ett uppskattat kåseri. 

År 1980 fick Stellan anställning som antikvarie med ansvar för före-
målssamlingarna vid Bohusläns museum i Uddevalla dit han då också 
flyttade. Här skaffade han sig snart en djup och gedigen kunskap kring 
detta museums samlingar liksom Uddevallas och Bohusläns historia. 
Under 1980-90-talet utvecklade Stellan också ett stort intresse för mo-
dehistoria och samlade stort material kring sömmerskor och modister i 
Uddevalla och Vänersborg. 

Även om Stellan under många år kom att bo i Uddevalla tappade 
han aldrig intresset för sin födelsestad, något som kanske främst kom 
till uttryck i hans engagemang i Vänersborgs Söners Gille. Han var en 
flitig gäst på Gillets stämmor och bidrog aktivt och med entusiasm i 
Årsskriftsnämndens arbete. I årsskriften kom han också att publicera 
en lång rad artiklar med en stor ämnesbredd med allt från tegelbruk 
och kanalinvigning till historia kring kyrkogårdar och Kulturaxeln. 
I ett omfattande register skapade han också en förteckning över alla 
årsskrifters artiklar, från årsskriftens första årgång 1932. För sitt stora 
arbete tilldelades Stellan Gillets medalj 1998, en utmärkelse på vilken 
han satte mycket stort värde. 

Även för den breda allmänheten blev Stellan en känd profil i såväl 
Vänersborg som Uddevalla. Han var flitigt anlitad som föredragshål-
lare och när han ledde kulturhistoriska vandringar i de båda städerna 
eller på kyrkogårdar drog det stora skaror åhörare. Dessutom var Stel-
lan en mycket aktiv föreningsmänniska där han, förutom Gillet, var 
verksam i bland annat Föreningen för Västgötalitteratur, Uddevalla 
Konstförening, Humanistiska Förbundet, Frimurarlogen Räta Vinkeln 
samt Diabetesföreningen. Stellan var även en flitigt sedd gäst på olika 
auktioner och antikvariat där inköp gjordes till hans växande bibliotek.

För Stellan var kunskap något man generöst delade med sig av. För 
den som kom till Stellan med en fråga kring något av hans ämnesom-
råden gällde det dock att ha tid. Ett svar fick aldrig bli kort och enkelt 
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då historien sällan är sådan. Vanligtvis fick svaret formen av en kortare 
föreläsning för de som hade förmånen att få lyssna. Stellan hade även 
berättarkonstens gåva i alla situationer och han blev snart sällskapets 
medelpunkt i sociala sammanhang där han kunde få de mest vardagliga 
händelser att framstå med dramatik som inte stod de stora äventyrarna 
efter.

De sista åren drabbades Stellan av sjukdom och orkade inte på sam-
ma sätt som tidigare vara aktiv inom de områden som intresserade ho-
nom. Dock fortsatte han sin medverkan i Gillets arbete och det ända till 
dagen före sin bortgång den 29 augusti 2004.  

I Stellans kärlek till Vänersborg fanns också en bitterhet och il-
ska över hur många av stadens värdefulla kulturmiljöer fått ge vika i 
1950-70-talens rivningsraseri. Ofta knöts näven i fickan. Stellan hade 
planer på att skriva sin version av Vänersborgs historia en bok han 
tänkt kalla ”Vänersborg – förödd stad”, ett bokprojekt som tyvärr kom 
att stanna vid några kortare utkast. Kanske var det så att det var bil-
der som dessa han tänkt använda i sin bok om födelsestadens historia 
– bilder av miljöer han, humanisten Stellan Granat, sett förödas och 
förändras. 

Stellan Granats fotodokumentationer samt övrigt arkivmaterial do-
nerades till Vänersborgs museum efter Stellans bortgång av syskonen 
Eva och Lennart.
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Stellan Granat.
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Abiturienterna	  går	  den	  s.k	  ”grötlunken”,	  passerar	  Kungsgatan	  den	  7	  mars	  1965.	  I	  
bakgrunden	  det	  nya	  affärshuset	  under	  uppförande,	  invigt	  1	  februari	  1966.	  

Abiturienterna	  uppställda	  på	  torgbrunnen.	  Flaggorna	  på	  halv	  stång	  för	  Louise	  
Mountbatten,	  Sveriges	  drottning	  som	  avled	  denna	  dag,	  den	  7	  mars	  1965.	  	  
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Kokhusgränd	  i	  kvarteret	  Syrenen,	  med	  det	  gamla	  mälteriet	  från	  1840-‐talet	  i	  
bakgrunden.	  Vinkelbyggnaden	  t.h.	  kallades	  allmänt	  för	  ”Garna	  hörnet”.	  

Kokhusplan	  med	  kvarteret	  Syrenen	  i	  bakgrunden.	  Foto	  taget	  strax	  innan	  rivningen	  av	  
hela	  kvarteret.	  
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Kvarteret	  Syrenen	  längs	  Hamngatan.	  Den	  gamla	  rivningsmogna	  bebyggelsen	  låg	  
ursprungligen	  vid	  den	  s.k.	  ”Gröna	  gången”.	  

Gammal	  stenbeläggning	  vid	  Kronogatan.	  



32

Vänersborgs	  högre	  allmänna	  läroverk,	  1961.	  

Markarbete	  för	  aulan	  juli	  1961.	  



33

Aulan	  tar	  form,	  15	  juli	  1962.	  

	  

Aulan	  fullbordad,	  24	  juli	  1963.	  
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Vänersborgs	  högre	  allmänna	  läroverk	  rivs,	  24	  juli	  1963.	  
	  

Drottninggatan	  40	  rivs,	  mars	  1970.	  
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Nordfelts	  konditori	  bygger	  ut,	  1981.	  

Nordfelts	  konditori	  bygger	  ut,	  1981.	  
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Utsikt	  från	  gamla	  småskolan,	  mars	  1980.	  
	  

Utsikt	  från	  gamla	  småskolan,	  mars	  1980.	  
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Varmbadhuset,	  uppfört	  1902	  och	  rivet	  1981.	  Foto	  mars	  1980.	  

	  
Gamla	  fattighuset	  på	  Residensgatan	  omkring	  1965.	  Rivet	  1971.	  
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Folke	  Truedssons	  friskulptur	  ”Triad”	  framför	  idrottshuset	  avtäcks	  den	  27	  april	  1968.	  
Bekostad	  genom	  en	  donation	  till	  gillet	  och	  med	  bidrag	  från	  Lions	  Club.	  	  
	  

Thernqvist	  handelsträdgård	  vid	  korsningen	  Edsvägen	  -‐	  Belfragegatan,	  juni	  1968.	  
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Vy	  från	  Torpa	  elverk.	  Gymnasieskolan	  under	  uppförande,	  januari	  1968.	  

Fridhemsvägen	  omkring	  1970.	  
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Korsningen	  Nygatan	  -‐	  Kyrkogatan,	  augusti	  1968.	  
	  

Hamngatan	  1970.	  
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Residensgatan	  mot	  torget	  omkring	  1970.	  Tobaksaffär,	  Tv-‐Ekonomi,	  Kemtvätt,	  
Motorcity.	  

Biografen	  Stjärnan,	  mars	  1980.	  Filmer	  som	  man	  vid	  tillfället	  kunde	  bese	  var	  bl.a.	  
”Gasen	  i	  botten,	  Herbie”	  och	  ”	  Du	  tar	  mig	  aldrig	  levande”.	  
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Sundsgatan	  österut,	  juni	  1968.	  
	  

Nybygge	  för	  Systembolaget,	  december	  1972.	  
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Vargön Alloys historia
Av 

Johan Svensson

Vår historia börjar redan år 1660 med en kvarn som den första doku-
menterade industriella verksamheten på Wargön. 

År 1847 köptes Rånnums säteri av Nils Ericson. Nils är ju en be-
römd kanal & järnvägsbyggare i Sverige. Han byggde om den dåva-
rande brännvinsfabriken på Wargön till en cementfabrik för slussbygg-
nationen i Trollhättan.  Nils står idag staty utanför Stockholm central 
såväl som vid Trollhätte kanal. Nils bror, John Ericsson, hamnade 1839 
i New York där han framförallt blev känd som en av utvecklarna till 
propellern samt konstruktör av USS Monitor år 1861. John står i sin 
tur staty bl.a. i Washington, New York, Stockholm och Göteborg. När 
Nils, efter att blivit adlad år 1854, tog bort ett s ur efternamnet blev 
John mycket upprörd och skrev arga brev till sin bror.    

1868-72 anlades ett s.k. träsliperi som framställde mekanisk pap-
persmassa av Nils söner Karl och Verner på Wargön. Redan 1874 sål-
des marken och träsliperiet till det nybildade Wargöns Aktiebolag, så 
familjen Ericsons engagemang i bolaget varade endast en kort period. 
Verksamheten växte därefter med en sulfitmassafabrik och dessutom 
ett pappersbruk så vid 1900-talets början var Wargöns AB ett av Norra 
Europas största skogsindustriföretag. 

År 1908 sålde Wargön AB sina vattenfallsrätter i Göta Älv till stat-
liga Trollhätte kanal- och vattenverk, som året efter ombildades till 
Kungliga Vattenfallsstyrelsen, förlagan till dagens Vattenfall. I sam-
band med detta skrev man ett avtal om garanterad leverans från vatten-
kraftverken i Trollhättan under 40 år. Den effekt man var tvungen att 
konsumera var 3700 hästkrafter eller med dagens effektenhet 2,8 MW. 
Denna då enorma mängd el kunde man inte konsumera i pappers- eller 
massabruken varvid bolaget vid styrelsemöte den 17:e december 1911 
beslöt att uppföra ett elektriskt smältverk för framställning av kisel-
mangan. Samtidigt tecknade man avtal om köp av 2300 ton/år man-
ganmalm under 10 år från den 1/1 1912. Viss betydelse för besluten 
hade säkert den nye 80% ägaren till Wargöns AB, Albert Söderberg & 
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Co, då de dessutom ägde Hohults-Spexeryds mangangruvor med vilket 
kontraktet skrevs.

Den 4 januari 1912 beslöt styrelsen att från Trollhättans Elektro-
termiska AB köpa ugnar, transformatorer och instrumentering för 
tillverkning av kiselmangan och kiseljärn för 110000 SEK. Man blev 
intresserad av kiseljärn då en köpare anmält sig för större kvantiteter 
under en följd av år. 

Slagg.
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Flygfoto.
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Exakt när produktionen av legeringar startade under år 1912 vet vi 
inte men på styrelsemöte den 31:e januari 1913 rapporterades en pro-
duktion av 469 681 kg kiselmangan samt 634 484 kg kiseljärn under 
år 1912. Legeringsverket visade sig snabbt vara lönsamt och år 1920 
hade man expanderat till 9 ugnar som tillsammans producerade 20 000 
ton/år.  

Pappersbruket vid Wargöns AB moderniserades fullständigt under 
1920-talets första år efter att det ödelagts vid en eldsvåda 1918. 1920 
hade detta en årskapacitet av cirka 20 000 ton. Genom köp av andra 
bruksegendomar och aktiebolag (t.ex. Älvestorp, Hellefors bruk, Sik-
fors bruk, Hohult-Spexeryds mangangruvor, Gravendal, Saxå bruk  
och Laxå bruk) 1912-18 kom Wargöns AB successivt att utvecklas till 
ett företag med stora skogsdomäner, betydande gruvor, hyttor, järn-
verk, cellulosa- och trämassefabriker, sågar och kraftstationer. Bara 
den sammanlagda skogsarealen uppgick 1920 till cirka 200 000 hektar. 
Men den allt större koncernen kraschade och staten tog över 1924 var-
vid bolaget rekonstruerades. 

Under 1945-51 köper investmentbolaget Custos upp nästan alla ak-
tier i Wargöns AB, som nu enbart bestod av verksamheterna i Vargön 
och Trollhättan samt mangangruvorna i Bölet och Spexeryd. Fru Alice 
Florman fortsätter dock äga 2.7% fram till 1967. 

Under 1950-talet började man experimentera med energiåtervinning 
och rökgasrening, och 1957 stod det första energiåtervinningssystemet 
färdigt. Anledning var att Pappers- och Sulfitmassabruket behövde 
värme för att torka pappersmassan respektive koka träflis och smältug-
narna hade en stor mängd överskottsvärme man då kunde utnyttja. 
Samtidigt fick man möjlighet till en mycket effektivare rökgasrening. 

1968 förvärvades aktierna i Wargöns AB av amerikanska Airco, som 
enbart var intresserade av smältverket i Vargön. Raskt såldes Pappers-
bruket till Holmen, Ferrokromverket i Trollhättan till AB Ferrolege-
ringar och eldistributionen i samhället till Skandinaviska Elverk. De 
stora arealerna av skog och jordbruksmark såldes också ut, men under 
en längre tid. Det som nu fanns kvar ombildades till Airco Alloys AB 
varvid bolaget inriktade sig på produktion av ferrokrom och ferrokisel.

För de pengar man fått för de avyttrade verksamheterna byggde man 
världens dittills största smältugn, Ugn 12. Egentligen konstruerad för 
ferrokisel, men sedan 1977 produceras ferrokrom på ugn 12.

1978 köptes Airco upp av British Oxygen Corp. Vilka beslöt sig för 
att avyttra legeringsdivisionen, varvid bolaget såldes till schweiziska 
investmentbolaget Fides AG och bytte namn till Vargön Alloys AB. 
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Utgjutning ugn 12.
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Ferrokrom.

Från 1980 var man en legotillverkare som enbart konverterade råvaror 
till ferrokrom. Hetvattenleveranser till Vänersborgs fjärrvärmenät star-
tade år 1983. Det innebar att man kunde återvinna ytterligare värme ur 
rökgaserna och fick 2 kunder för sin värmeproduktion.

År 1987 förvärvade 4 personer i företagsledningen tillsammans med 
Mellansvenska Löntagarfonden samtliga aktier i Vargön Alloys AB. 
Företagsledningen var orolig för smältverkets framtid med anonyma 
ägare. Konverteringsverksamheten hade inte genererat ett överskott 
som skapade tillräckliga reinvesteringar i verksamheten. De följande 
åren gav möjlighet till en upprustning av utrustning och byggnader. 
1993 sålde löntagarfonden sin aktiepost till övriga 4 aktieägare. Utan 
uppbackning från en större koncern drev man framgångsrikt bolaget 
under 21 år, vilket måste anses som en stor prestation i vår ombytliga 
marknad.

I Februari 2008 förvärvade Yildirim Group of Companies Vargön 
Alloys AB som ett komplement till sin egen produktion av ferrokrom 
och krommalm till vårt systerföretag ETI Krom. Detta gav en säker 
tillgång till, samt bättre kvalitet av, krommalm och en starkare finan-
siell position. 
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Innan filter.

Efter filter.
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Snöproblem.

En ny ägare med större finansiella muskler medförde en annan stra-
tegi. Vargön Alloys AB skulle fokusera på nischprodukter och inte 
konkurrera med enklare kvalitéer. Konkurrenterna, främst i Sydafrika, 
hade där en kostnadsfördel genom billig malm och elenergi.

Uppgången i världsekonomin från år 2003, som gett en kraftig vo-
lymökning för ferrokrom, tog tyvärr slut den 15:e september 2008 när 
Lehman Brothers ansökte om konkursskydd. För Vargön Alloys AB, 
som vid detta tillfälle producerade ferrokrom nära produktionstaket 
och hade malmleveranser i container bokade fram till och med decem-
ber 2008, stod det snart klart att kunderna inte efterfrågade ferrokrom 
och försäljningen minskade katastrofalt snabbt. Den 31 december 2008 
var lagren av ferrokrom, malm och koks överfulla med material köpt 
för mycket högre värde än marknadsvärdet varvid en kraftig nedskriv-
ning av lagervärdet gav en förlust högre än omsättningen för räken-
skapsåret. 

Företagets turkiska ägare visade nu sin styrka och gav ett aktieägar-
tillskott som räddade bolaget. Produktionen gick ner på sparlåga och 
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hela smältverket stannade under ca 6 månader. Personalstyrkan inkl. 
entreprenörer minskades från ca 270 ner till 135 personer, från tre ug-
nar i produktion till drift på en ugn, nr 12. Under stilleståndet år 2009 
gick vi ner till en tredagarsvecka, där personalen fick betalt för 4 dagar 
och vanligtvis tog semester eller komp.tid för den 5 dagen för att må-
nadslönen blev den samma. 

Under år 2009 utvecklades en nischprodukt som kunde ersätta den 
bulkprodukt som tidigare producerats på ugn 12, men fortfarande var 
volymen låg för specialprodukter. 

I februari 2010 drabbades man som många andra söder om Vänern 
av en snöstorm med kraftigt snöfall av s.k. vänersnö. Då man inte hann 
med och i vissa fall inte kunde röja taken från snö p.g.a. risk för perso-
nalens säkerhet, drabbades man av flera takras som stoppade en åter-
start av ytterligare en ugn till november 2010. Ferrokrommarknaden 
hade under året återhämtat sig varvid vi kunde starta en ugn till och 
återanställa delar av personalen. 

Oturen för bolaget fortsatte då man den 25 maj fick ett genombrott 
på ugn 12, d.v.s. att det gick hål i botten, den eldfasta infordringen 
varvid all smält metall rann ut och ugnen blev obrukbar. En mycket 
svår förhandling med försäkringsbolaget följde vilket tog över ett år att 
genomföra. En oberoende expert bedömde chansen för att något sådant 
kunde inträffa ”som 1 på miljonen”. Ugn 12 murades om under hösten 
2013 och startade på nytt i november 2013. 

Under återuppbyggnaden av ugn 12 firade bolaget 100 år som smält-
verk genom att i september 2012 bjuda in kunder, leverantörer och 
kollegor för att under två dagar ha seminarium, verksbesök och gala-
middag.

För att genomföra strategin att fokusera på nischprodukter hade Var-
gön Alloys AB försökt utveckla nya produkter baserade på de malm-
kvaliteter som finns inom den egna företagsgruppens gruvor och som 
skiljer sig från de produkter som konkurrenterna kan göra. Under år 
2013 bar den utvecklingen frukt och behovet från kunderna ökade var-
för man under slutet år 2014 kunde starta ytterligare en ugn och var nu 
tillbaka på samma produktionsnivå som år 2008, dock med helt nya 
produkter. 

Konjunkturen försämrades något under år 2016 varför produktionen 
reducerades andra halvåret 2016, men har sen början av år 2017 tills 
dagens datum återigen skett på tre produktionsenheter. 

Under år 2017 färdigställde Vattenfall en hetvattenledning mellan 
Vargön och Trollhättan som tillsammans med en ackumulatortank på 
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2400 m3 möjliggör för Trollhättan Energi att utnyttja restvärmen från 
Vargön Alloys AB. Efter nedläggningen av Holmens Pappersbruk har 
efterfrågan på värme under vår, sommar och höst varit så låg att bo-
laget tvingats dumpa värme i Göta Älv. Att nu kunna utnyttja denna 
värme innebär en betydande miljöbesparing.

Företaget ser ett fortsatt starkt första halvår 2018, men viss finns sig-
naler om en försämrad konjunktur under slutet av år 2018. Dock finns 
det också goda tecken på en fortsatt god konjunktur och Vargön Alloys 
AB befinner sig idag med sina 190 anställda i en stark position jämfört 
med sina konkurrenter.

Johan Svensson, VD Vargön Alloys.
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Djupedalsbron, stenbro över 
Djupedalsbäcken

Av 
Christer Zetterberg

När den förste dalslandsbonden i sin med hö lastade vagn skumpade ner 
längs Länsmansliden i arla morgonstunden sensommaren 1774 möttes 
han av den stora boskapshjorden som drevs upp mot betesmarkerna i 
Dalbobergen. Den leddes som vanligt av vallhjonen, av båda könen, 
under ledning av vallgubben. Denne hade inför magistraten förbundit 
sig att iaktta noggrann vallgång och se till att ingen boskap blev kvar 
i skogen på kvällen. Så länge det fanns ett grönt strå att hämta skulle 
han fortsätta med denna vallgång. För detta erhöll han för sommaren 
två styver för varje kreatur.

Gubben gladdes över att det numera fanns en stabil stenbro med 
kantstenar på sidorna över Djupedalsbäcken, så att man inte längre ris-
kerade braka igenom den gamla halvruttna träbron.  De hade ju ändå 
över 150 kor och oxar att ansvara för. Hur denna mäktiga stenbro, Dju-
pedalsbron kallad, hade blivit byggd visste han inte, men han kände väl 
till de mångåriga striderna i staden om möjligheten att få till en stabil 
och motståndskraftig Dalbobro och klara finansieringen av en sådan.  
Man hade tidigare byggt ett antal broar på lösan sand som Vänern re-
gelbundet hade raserat. Nu senast på nyårsnatten hade en stormflod su-
git ut all sand och helt förstört bron. Men skvallret gick i staden att man 
nästa gång skulle satsa på en ordentlig stenbro, ända från vindbryggan 
upp till backen till Blåsut. 

De medeltida vägarna i landet trampades upp där naturen och topo-
grafin gjorde det lättast att ta sig fram. Man undvek sanka områden och 
sökte sig gärna fram längs torra höglänta marker. Vägarna var främst 
till för att tillgodose lokalsamhällets behov, således omnämns endast 
två sorters vägar i den gamla Wästgötalagen, tingsvägar och kyrkvä-
gar. Lagen omfattade inte något om sambanden mellan byar eller kom-
munikationer inom eller mellan landskap. Det fanns emellertid i vårt 
område, västra Sverige, några vägar som hade ”infrastrukturell” bety-
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Djupedalsbron. Foto: Karl Bernling

Djupedalsbron. Foto: Karl Bernling
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delse. De viktigaste var förbindelsen från västerhavet och Lödöse, upp 
mot vänerområdet och vägen från Skara i öster. Båda vägarna förde 
fram mot färjeläget vid Naglumssund och sedan vidare, antingen väs-
terut mot Uddevalla och Norge eller förbi Brätte och norrut mot Dal 
och Karlstad. Någon bro över gränsfloden Göta älv fanns inte förrän år 
1657, då en enkel bro tillkom vid Rånnum.

I början av 1600-talet började det emellertid hända mycket som på-
verkade kommunikationerna och bättre tillgodosåg de resandes behov. 
Under Gustav II Adolfs tid, kom de första bestämmelserna om vägröj-
ning och underhåll av vägar och broar. Detta utvecklades ytterligare ef-
ter 1634, med ny regeringsform genom instruktioner till landshövding-
arna att lägga sig vinn om att vägar och broar skulle underhållas och 
att säkerställa sig om allmogens bistånd till iordningställandet. Under 
denna tid tillkom även andra viktiga samhällsfunktioner, Postförord-
ningen 1636, enligt vilken läs- och skrivkunniga postbönder skulle fin-
nas på två till tre mils avstånd längs landsvägarna samt Lantmäteriet, 
genom vilket man för första gången kunde utfärda bestämmelse om 
kartläggning av landet och uppmätningar av vägarna. Det var nu som 
vägen från Brätte till Karlstad fick status som Kungsväg. Men det var 
först under Drottning Kristinas tid, 1649, som det utgavs en första sam-
lad förordning om väghållning, gästgivning och skjutsning. Det dröjde 
emellertid innan reglementet fick något genomslag. Enligt sittande 
Landshövding var kungsvägen under Karl XI:s tid, slutet 1600-talet, 
fortfarande nästan omöjligt att färdas på med kärror. 

Vi har fått lära oss att kung Magnus satte lås på bondens lada redan 
på 1280-talet. Ingen skulle få våldgästa eller ta något från en bonde 
annat än mot fullt vederlag. Av hävd och tradition hade resande ma-
jestäter med hov kunnat påräkna gratis hus- och stallrum, mat, dryck 
och foder i allmogens gårdar.  Missbruket var stort och försök gjordes 
med olika tjänstetecken för medlemmar i kungliga hovet att legitimera 
sig med. Adelsmän lurade godtrogna bönder som inte kunde läsa och 
en bonde hade svårt att sätta sig upp mot en herreman. Fria kategorier 
utökades också till att omfatta stormän, präster, officerare, och olika 
ämbetsmän. Längs de större vägarna kunde detta leda till allmogens 
utarmning och förfall. Friskjutsar renodlades senare att endast vara 
förbehållna kungs- och kronoskjutsar, krigsmateriel och trupper samt 
fångskjuts till domstol eller fängelse. 

År 1734 kom en förnyad, mer heltäckande Gästgivare Ordning. Det 
stadgades att vid allmänna lands- och sjövägar skulle gästgivargårdar 
finnas, ej längre från varandra än två mil. Landsvägar skulle göras tio 
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alnar breda, men väg till ting, kyrka eller kvarn klarade sig med sex 
aInar. Det bestämdes också om uppsättandet av milstenar eller stolpar 
och märken som visade den resande tillrätta. Nu skulle all skjutsning 
koncentreras till gästgiverierna. Kostnader för allt gästen förtärt och 
åtnjutit fanns anslaget i salen och priserna var satta enligt en av myn-
digheter uppgjord taxa. Skjutsning skulle fortfarande ske med bönder-
nas hästar, vilket uppfattades som en betungande pålaga. När som helst 
kunde hästar rekvireras om än mitt i skörden. 

Gästgiverierna var priviligierade. Verksamheten var starkt reglerad 
och skyddad av staten från konkurrens. Gästgivaren skulle ha ett fritt 
omland och det bedömdes att omkring två mil, dagsetapp för gående 
var lämpliga avstånd. I Frändefors låg två ställen, Dykälla, vilket kom 
att ersätta Röshult, samt Hakerud. Närmast västerut fanns Almås. Vis-
sa förmåner tillföll gästgivaren; skattefrihet ett antal år och befrielse 
från utskrivning till krigstjänst för gästgivaren och fyra drängar. Helt 
befriad från konkurrens var dock inte gästgivaren. Flera lönnkrögare 
och personer som hållit ”ölsalu” finns omnämnda i tingsprotokollen. I 
vanlig ordning var ridderskapet och adeln undantagna denna ordning. 
Nu infördes även en trafikregel, vilken vi fick leva med länge, den att 
vid möte, ”bör alla til hwar sin wänstra sida således wika”. Karl XII:s 
beslut om högertrafik fick nu vika hädan. 

Underhållet av alla broar var ett stort åtagande för bönderna och de 
inneboende i häraderna. Små och grunda vattendrag kunde enkelt kla-
ras av med kavelbroar eller slanor och granris och risknippen fungera-
de över sanka ställen. Ställvis ordnades med en uppgrundning av bot-
ten genom pålslagning upp- och nedström vadstället. Behövdes en bro 
var det mer problematiskt. Där var det bara eken som stod emot röta 
under längre tid och denna var sedan landskapslagarnas tid skyddad 
främst för ollonens skull. Men från 1558 och Gustav Vasa hade kungen 
rätt till alla svenska ekar. Orsaken var att eken behövdes till fartygs-
byggen. Dryga böter eller fängelse var straffet för den som fällde el-
ler skadade en ek. Detta gällde även på självägande bönders marker. 
Eken var överhetens träd och avskytt bland allmogen. Eftersom eken, i 
motsats till andra lövträd på ängarna, inte fick hamlas, kunde bönderna 
ej heller utnyttja eklöven som vinterfoder åt kreaturen. Bönderna såg 
nogsamt till att något ollon inte fick gro. Skulle en bro byggas eller 
repareras måste kungen således ge sitt tillstånd till fällning. Först 1830 
släpptes eken fri.

Slitaget på broar var stort. Genom att täcka brobanan med näver och 
ett lager lera försökte man minimera slitaget.  
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År 1716 var stora aktiviteter på gång i Vänersborgsområdet. Karl 
XII planerade för sitt krig mot Norge och använde delvis Dal som upp-
marschområde. Landshövdingen tillkännagav att det i Sundals härad 
fanns 19 broar vilka krävde oundgänglig förbättring, vartill behövdes 
95 ekar. Fyra år senare är det 10 vägar som är nödvändiga att vidmakt-
hållas. Av handlingar från denna tid finns inget som berör eller nämner 
byggandet av någon bro över Djupedalsbäcken.

I mitten av 1700-talet började järnbeslagna hjul komma i bruk i stör-
re mängd.  Dessa hjul gick hårt åt de befintliga träbroarna och stenbro-
ar hade börjat byggas. Utvecklingen påskyndades genom ett kungligt 
brev från 14 november 1755 med innehåll att stenbroar hädanefter, till 
skogarnas besparing, skulle byggas på allmänna vägar. Efter utländsk 
förebild byggdes valvbroar i kilad sten utan murbruk.

Som tidigare redovisats var det de berörda häraderna som hade 
ansvaret för underhållet av den viktiga kungsvägen genom Dal. För 
vägens södra del genom främst Frändefors socken framkommer att 
vägen från Brunnshults grind i Holms socken ner till Djupedalen vid 
landskapsgränsen var delad på Sundals och Valbo härader, så att Sun-
dal skulle hålla vägen från Brunnshult till Tranebron och Valbo härad 
från Tranebron till stora kleven mitt emot staden Vänersborg. Sundal 
återigen till Djupedalsbäcken. En väg- och brofogde hade uppsikten 
över underhållet. Vid en rättegång 1671, då Valbo härads åbor ansåg 
sig vara frikallade från ansvar för vägen mellan Frändefors till Väners-
borg bekräftas och preciseras angivna ansvarsfördelning.  Åborna ville 
främst slippa vägen genom Huvudnäs skog, då ingen del av kungsvä-
gen passerade deras härad. Detta nekades dem och först 1785 befriades 
Dalslands åbor att medverka till underhållet av vägen mellan staden 
och Djupedalsbron. 

Några geografiska namn har varit svåra att tolka och precisera, ex-
empelvis Tranebron och ” stora kleven”. Huvudnäs skog är troligen 
dagens Ursandsskog emedan sätesgården Huvudnäs, inom vars om-
råde Vänersborg grundlades, låg under militärbostället Kleverud vid 
Gestadvägen.

Vi finner således att ansvaret för byggandet av bro över Djupedals-
bäcken ålåg Sundals härad. Detta får vi bekräftat i en skrivelse daterad 
december 1760 till Kungl Maj:t. ”Över häradsskillnadsbäcken mellan 
Väne härad i Västergötland och Dalsland är en bro Djupedalsbron kall-
lad. Denna brobyggnad har Sundals härad blivit förbunden för 2 á 3 år 
sedan av sammanskjutna medel helt och hållet bygga, den dock härads-
borna, allmänna lagen tillgodo, att ej mera eller längre bygga denna 
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broen än till hälften och Väne härad mottar den övriga hälften och för 
den skull underdånigst bönfaller om Kungl. Majt:s nådiga befallning 
till vederbörande om befrielse om Djupedalsbrons byggande mer än 
halva bron samt att Väne härad må förpliktigas bygga den andra hälf-
ten och till Sundals härad återställa vad det utlagt till brons byggande 
för Väne härad”.

Exakta årtalet för brons färdigställande är knappast möjligt att ange. 
Någon högtidlig invigning vidtogs säkerligen inte på den tiden. Men 
bron finns där, används ännu och tjänat gott i minst 170 år. Vi kanske 
skall enas om att tillkomsten kan anges till 1760 och att det var ett hä-
rad som byggde och två som delade på kostnaden. Vid en vägsyn 1791 
omtalas Djupedalsbron, byggd av sten. Bron omnämns senare 1849 då 
den genomgick en större reparation och senare 1858 vid vägförbätt-
ringar norr om densamma. 

Källor
Grane, Erik; Frändeforsboken Del II. Vänersborg 1998.
Lignell, Anders; Beskrifning öfer Grevskapet Dal. Stockholm 1851.
Mannerfelt, Måns; Västgötavägar I. Allmän översikt och tiden till mit-
ten av 1600-talet. Uppsala 1938.
1734 års Kungl Maj:s Giästgifware Ordning. Avskrift Folke Johansson

Christer Zetterberg, Gilleskrivare sedan 2003.
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Min morbror Einars minnen från 
Vänersborg under åren runt 1918

Av 
Lennart Linnarsson

”Under hela sin levnad följde Einar Sandelmark, med stort intresse 
utvecklingen i vår stad och var väl bevandrad i stadens historia. Han 
ägnade mycket av sin fritid till att i skrift berätta om människor och 
bebyggelse från 1900-talets början och fram till våra dagar. Speciellt 
riktade han in sig på nordstadens kvarter, där han själv var född och 
uppväxt. Hans berättelser finns utgivna i ett stort antal skrifter”

När morbror Einar ser tillbaka till tiden för hans barndoms dagar 
och hur han försöker minnas olika händelser, så blir det i de flesta fall, 
de roliga och positiva stunderna som först gör sig påminda. Det verkar 
som vi människor omedvetet skjuter undan de tragiska och tråkigaste 
episoderna som man upplevt i sitt liv. Tack och lov för det! Men har 
man upplevt tiden under och efter första världskriget, så kan man dock 
inte undgå att tänka på allt elände och alla svårigheter människor fick 
genomlida.

Vi i Sverige fick ju trots allt slippa själva krigshandlingarna, men det 
var illa nog som det var ibland. Och när därtill den stora farsoten Span-
ska sjukan härjade som värst 1918-20, så var det som om det skulle 
vara själva dödsstöten för det mänskliga lidandet. Man räknar med att 
mellan 50-100 miljoner människor dog runt om i världen, vilket gör 
Spanska sjukan till den pandemi, som skördat flest liv i mänsklighetens 
historia på så kort tid. I Sverige dog nästan trettioåttatusen människor 
under dessa år. Det fanns nog inte någon familj eller anförvant som inte 
drabbades av Spanska sjukan. I Vänersborg var det nästan så många, 
att man skulle behöva köbricka för att komma in i kyrkan för jordfäst-
ning av sina kära. Krematoriet fanns ju som bekant inte vid denna tid.

Hade vanliga människor svårt med tillvaron med svält, umbäranden, 
sjukdomar, stora barnaskaror med många munnar att mätta, så fanns 
det faktiskt de som hade det ännu sämre. Det var de så kallade hjonen 
på försörjningshemmet ute på Torpa. Dessa arma människor, sönder-
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värkta av sjukdomar, fattiga och utan större människovärde, men trots 
allt så pass arbetsföra att de fick hjälpa till med allehanda sysslor, såväl 
inomhus, som utomhus. Många av dessa vilsekomna människor hade 
varken anförvanter eller vänner kvar. Så när deras sista stund på jorden 
var kommen och de fick lämna denna jämmerdal, var det i regel bara 
fyra män som följde dem till den sista vilan. Det var de som bar den 
svarta kistan.

Morbror Einar minns en gång, troligtvis 1919, då det kom ett litet 
begravningsfölje på Torpagatan. Färden var så enkel att de ej hade en 
likvagn, utan den svarta kistan stod på en flakvagn, där kusken satt 
på en låda och bredvid gick fyra män, två på var sida om vagnen. Det 
blåste kraftiga vindar, nästan full storm. När så följet kommit mitt emot 
vattentornet, gick höger bakhjul sönder, vagnen vek sig på sidan, sam-
tidigt som det kom en kastby som rullade av kistan från vagnen och 
ned på gatan. Som tur var gick inte kistlocket upp, då det som brukligt 
var på den tiden välspikat. Det blev bråttom att försöka laga hjulet 
hjälpligt och få upp kistan på vagnen igen, för att komma någorlunda 
i tid till kyrkan. Men det var ingen risk att komma för sent till kyrkan, 
då det som vanligt stod en lång kö av likvagnar med offer för Spanska 
sjukan.

Men det fanns mycket glädje också! Han berättade en gång om en 
händelse som min mors moster Victoria fick uppleva. Victoria arbe-

Vänersborgs Försörjningshem på Torpa. Öppnat 1914.
Foto: K o A Vikner 1914. (Vänersborgs museum).
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tade på Tändsticksfabriken i Vänersborg. När hon stod vid sin maskin 
hände något som kanske inte var så roligt för henne, men säkert för 
alla hennes arbetskamrater. Strax innan klockan fem var det dags för 
förarbetet med att rengöra maskinerna som gjorde själva lådorna till 
tändstickorna. Det fordrades en hel del klister för att forma dessa lådor, 
så därför stod det stora kar med klister, både här och där i lokalen. En 
lokal där det arbetade närmare hundratalet flickor. Vid dessa stora kar 
brukade det efter arbetets slut samlas stora feta råttor, för att äta sig 
mätta. Det var inga vanliga små möss. Nej, stora som katter var de! 
Klistret smakade tydligen bra och som alla vet var det inte samma klass 
på lokaler, som det är i dagens samhälle.

För att rengöra maskinerna användes en järnkrok som var böjd i 
ändan. När Victoria skulle använda kroken så var den borta. Hon sökte 
och hon sökte i den skumma lokalen, men kunde inte hitta den. Men 
där alldeles vid ett trappsteg låg den ju! Snabbt böjde sig Victoria och 
tog upp den. Men... det var ingen krok. Det var en råttsvans hon fick 
tag på och råttsvansen tillhörde det fetaste och största råttmonstret man 
kunde tänka sig. Victoria skrek så ljudvallen sprängdes flera gånger 
om. Med ens stängdes alla maskiner av och klappret av hundratals trä-
skor mot trägolvet hördes som en trumvirvel. Alla flickorna trodde att 
Victoria kommit in i en remskiva och med detta det värsta. När alla 
flickor kommit fram, stod Victoria fortfarande med råttan i handen utan 

Vänersborgs Tändsticksfabrik, fotograferad från Vattentornet.
Foto: K o A Vikner 1914. (Vänersborgs museum).
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att kunna släppa den. Vild av skräck och alldeles vit i ansiktet sjönk 
hon ned på en låda och samtidigt släppte hon råttan. Vem som blev 
mest skräckslagen, Victoria eller råttan, är svårt att säga. Den stackars 
Victoria fick skyndsamt bege sig hem för att bädda ned sig och hoppas 
att något liknande aldrig mer skulle hända.

Inte långt från där Victoria bodde på Kronogatan fanns den glade ba-
garen Lundberg i sin lilla bagarbod. Under första världskriget var han 
en mycket viktig person. Med honom gällde det att vara god vän och 
som det lönade sig att hälsa extra artigt på. För gjorde man det, kunde 
det kanske vanskas en extra paltbrödskaka. Nu var det så att bagare 
Lundberg hade en mycket stor och röd näsa, som det droppade ur, lite 
då och då. Onda människor påstod att det droppade som värst när han 
knådade degen. För unga små rackarungar var bagare Lundberg ett 
alldeles särskilt fint objekt att föra spektakel med, så därför kunde det 
låta så här när han gick sin promenad efter avslutat arbete:

”Lundberg med sin röda näsa, får ej brödet till att jäsa!”
Morbror Einar berättar också om perfektionisten Mollström, som 

han tror han hette. Denne man var född redan runt 1870-talet. Han 
var den sanne perfektionisten. Tider och saker skulle stämma precis 
varje dag. Inget fick klicka. Men annars var han en snäll, fin och re-
jäl karl. Mollström arbetade på Margarinfabriken, som låg i mitten av 
Gasverksgatan. När Margarinfabriken så småningom upphörde, fick 
han så arbete på Gasverket som låg inom samma kvarter. Mollström 
var lyckligt gift och bodde med sin kära gumma, som hette Hulda, i en 
liten enrumslägenhet på Vallgatan. Det var ett litet rart hem, för såväl 
Hulda som hennes Mollström var mycket noga med att hålla hemmet 
rent och prydligt. Noga var de också med att hålla saker och ting på sin 
rätta plats. I köket, som var litet, fick plats en kökssoffa, en kommod, 
samt ett bord med två stolar. Rummet som var något större, var mycket 
rart möblerat med dubbelsäng som den klart dominerande möbeln. Vi-
dare fanns det ett litet sängbord med en virkad duk och på den en bibel. 
Vid fönstret stod ett mindre bord med några porträtt och vidare ett par 
gammaldags klädda stolar. Det var också en kakelugn i rummet och 
vid sidan av den stod den så obligatoriska spottbacken. En rund liten 
mässingsbunke med hackat granris i. Nästan varje karl med självakt-
ning skulle snusa eller tugga tobak, så det var ett alldeles förfärligt 
spottande i tid och otid. Spottbacken var nog många gånger ett befogat 
inventarium på den tiden. Så var det också den nödvändigaste möbeln 
i rummet kvar. Pottan under sängen! 

På lördagen var det den stora högtidsdagen i det Mollströmska hem-
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met. Då skulle det firas att arbetsveckan var slut och den stora viloda-
gen söndagen var i antågande. Mollström och hans Hulda åt aldrig sina 
måltider samtidigt. Först skulle Mollström äta och sen Hulda. Men på 
lördagen var det en särskild ceremoni. På kommoden i köket skulle 
handfatet med ljummet vatten stå färdigt, på vänster sida skulle den 
litet grova handduken ligga och på motstående sidan skulle tvålkoppen 
finnas. På bordet med nystruken duk, på vanliga dagar åt man sin mål-
tid på vaxduk, skulle en tallrik med en salt sill finnas och framför tall-
riken en liten bunke med oskalade potatis, samt kniven på höger sida 
och gaffeln på vänstra samt matskeden framför tallriken. Och så litet 
vid sidan en tallrik med fruktkräm. Men så det allra viktigaste på var 
sin sida om tallriken, skulle det stå supglas fyllda med renat brännvin.

Prick tio minuter över ett, kommer så Mollström, med ett brett le-
ende och strålande ögon. Han stiger in genom dörren, tar av sig rocken 
och hänger den på kroken vid dörren, tvättar sig och sätter sig vid mat-
bordet. Framför bordet står då hans Hulda med nystruket förkläde och 
väntar på att Mollström ska äta. Han knäpper sina händer och läser tyst 
en liten bordsbön. Huldas ögon strålar och kinderna blossar. Hon vet 
vad som väntas. Sakta börjar så Mollström skala en potatis och skär 
av en liten sillbit. Smakar med välbehag på denna gudomliga föda, tar 
så supglaset på den vänstra sidan om tallriken och vänder sig till sin 
Hulda. Bugar och säger: -Skål på dig kära hulda Hulda!

Klappar henne så varligt på hennes lilla rumpa, som hon så be-
gärligt sätter ut och innan Mollström dricker ur, vänder han sig till 
supen på hans högra sida, bugar och säger: -Och skål för nästa!                                                                                                                      
Det var detta som Hulda väntat på. Lyckan kan inte vara mer fullkom-
lig. Det var kärlek av den gamla sorten. När Mollström ätit färdigt tar 
han så sin andra sup. Bockar så för sin Hulda, dricker ur, harklar sig 
och säger: - Ah, om det ändå vore en aln till botten! Går så till köks-
soffan och tar en tidning över huvudet så inte flugorna ska bita honom 
och inom två minuter hörs tunga, melodiska snarkningar från en trött, 
men lycklig Mollström.    

Men säg den lycka som varar beständigt! En lördag hände det som 
inte fick hända. När Mollström som vanligt glad i hågen trädde in i 
köket tio minuter över ett, såg han meddetsamma på Hulda att allt inte 
var som det borde vara. Hulda sprang som en äggesjuk höna fram och 
tillbaka på köksgolvet, röd i ansiktet och utan att kunna få fram ett ord. 
Mollström kastade en snabb blick på matbordet, allt fanns där utom 
supglasen. Mollström surnar till och säger med kallt stål i blicken: - Var 
är suparna?! Hulda blir ännu mer nervös och försöker med osamman-
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hängande röst förklara att brännvinet tagit slut. Nu var det så att det var 
Mollström själv som inhandlade brännvinet, men det var Hulda som 
hade hand om det och skulle tala om när det behövdes nya inköp. Det 
var alltså hos Hulda det hade klickat, därav nervositeten.

Mollström som halvvägs fått av sig rocken, kränger på sig den igen, 
går så fram till matbordet, slår näven i bordet så att sillen slår en halv 
volt på tallriken, samtidigt som de oskalade potatisarna hoppar högt 
upp i luften och han säger med hög stämma: - Köper du en massa mat 
när vi inte har en brännvinsdroppe i huset! Hulda bleknade och blev 
röd i ansiktet om vartannat. Där stod hon och tummade sitt nystrukna 
förkläde och stammande försökte förklara det hela. Hon hörde bara en 
hård smäll när köksdörren slog igen. Och där stod hon alldeles förkros-
sad. Så hade hennes Mollström aldrig betett sig tidigare.

Mollström gick med raska steg nedåt Residensgatan, för där låg ju 
”Höga trappa” eller om det nu var restaurang ”Elvan”. Båda var ju 
kända utminuteringsställen och låg på samma plats där Bibliotek och 
Systembolaget numera finns. Under tiden gick den stackars Hulda fram 
och tillbaka i det lilla trånga köket och bannade sig själv för slarvet, att 
inte se till att det fanns brännvin i huset. Hon snuddade inte ens med 
tanken att även Mollström kunde ha en del i slarvet och uppståndelsen. 
Oron över vad som hennes käre gubbe tog sig till och skräcken över 
att han kanske skulle vara ännu argare, när han så småningom kom 
tillbaka, förvärrade bara hennes nervositet. 

Efter två timmars väntan hörde hon steg utanför och så öppnades 
dörren sakta. Och där stod han i dörröppningen, hennes käre Moll-
ström, med ett brett leende till på köpet. Huldas oro försvann i all hast 
och hennes hjärta klappade fullt av hopp och kärlek. När så Mollström 
steg fram på golvet och sa de förlösande orden: - Min kära hulda Hulda!  
Då var det som om Hulda helt omedvetet vände sig om och sträckte 
fram sin lilla stjärt, för att få den lilla klappen som hon så länge trånat 
efter. Och i samma ögonblick förvandlades den lilla trånga enrumslä-
genheten, till en salighetens boning.

Sedan många år ligger nu Mollström och hans kära hustru och vilar 
sig i sin grav på Strandkyrkogården. Efter ett liv med mycket arbete, 
men också mycket, mycket kärlek. Och om Mollström hade fått sin 
vilja fram, skulle han sannolikt velat ligga och hålla sin -kära hulda 
Huldas-  hand i sin högra hand, för han var som sagt, en riktig perfek-
tionist!     
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Entrén till Restaurang Elvan med adress Residensgatan 11.
På trappan står vaktmästaren Anders Wennberg. Foto: Kamerareportage.
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Intreör från Restaurang Elvan. Foto: Kamerareportage.
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Bovieran på Holmängen 

Bovieran på Holmängen under uppförande april 2018. Foto: Karl Bernling.

Bovieran på Holmängen under uppförande augusti 2018. Foto: Karl Bernling.
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Historiens huvudperson är Johan Reinhold Reinholdsson, född 17 ok-
tober 1747 på Rottneros herrgård i Sunne och son till stadssekreteraren 
och rådmannen  i Karlstad Reinhold Reinholdsson och dennes hustru 
Elsa Elisabeth Engelström. Johan var anställd vid länsstyrelsen i Öre-
bro som lanträntmästare för att motta och utlämna pengar för stämpel-
papper och depositioner. Trots en välavlönad tjänst och en förmögen 
fru var han ofta i penningknipa till följd av sitt storståtliga levnadssätt 
i Örebro.

Händelserna tar sin början i maj månad 1801 då Johann Reinhold 
Reinholdsson helt oväntat kom på besök hos sin morbror, brukspatro-
nen Engelström på Hängelö säteri i Ånimskog. Båda ingick på olika 
sätt i den välbärgade släkten Sahlin, grundare av flera manufakturverk 
i Värmland och Dalsland, bland annat det i Fengersfors. Det var sent på 
eftermiddagen då han kom inkörande på gården i sin tvåsitsiga schäs 
med sin betjänt Luthman på baksitsen. Gamle brukspatronen var för-
undrad över hans oanmälda ankomst, men förmodade att det åter var 
fråga om något nytt penninglån. Redan hade han anlitat morbroderns 
hjälpsamhet för tillsammans över 4 000 riksdaler specie.

På morbroderns fråga gav Reinholdsson endast det svaret att han var 
nödsakad att fara över till Norge för en affär och behövde en vägvisare 
över gränsen. Han föreslog att man borde kontakta hans svåger, bruks-
patron Sahlin på det närbelägna Hvitlanda, vilken nog kunde låna ut en 
av sina bönder. Ett bud utgick genast och på aftonen kom brukspatron 
Sahlin med fru till Hängelö.

När så släktingarna, även hans gamla mor som numera bodde på 
gården var samlade talade Reinholdsson om att hans förestående resa 
inte var av det angenämaste slag. Det hade blivit oreda i lantränteriets 
räkenskaper och han måste nödvändigt kontakta och tala med kam-
reraren Brantström, vilken befann sig i Norge. Härvid trodde han allt 
skulle klaras ut. Efter en kort samvaro och intagandet av en lätt supé 

En Teater Macabre
- med sista akten i Vänersborg

Av 
Christer Zetterberg
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förklarade Reinholdsson att hans resa var brådskande, varför man ge-
nast skickade efter bonden Lars som efter en viss tvekan förklarade sig 
villig att visa genaste vägen till gränsen. Innan han lämnade säteriet 
sålde Reinholdsson sin schäs till värden, gav betjänten respengar hem 
och steg till häst.

Släktingarna ondgjorde sig över hans oförbätterliga slarv, men fann 
hans förklaring om ändamålet och brådskan med resan trovärdig. Man 
kunde därför lätt döma om deras förvåning och bestörtning, då de en 
vecka senare fick läsa i Post- och Inrikes-tidningen en notis om att lan-
träntmästaren Reinoldsson hade rymt, efterlämnande i ränteriets kassa 
en brist på 21 000 riksdaler specie, en på den tiden högst betydande 
summa och i dag motsvarande varor och tjänster för över sex miljoner 
kronor. Han var nu efterlyst såsom kronotjuv.

Trots den tidens tröga kommunikationer fick myndigheterna redan 
i början av juni reda på att Reinoldsson fanns i Kristiania, nuvarande 
Oslo, och underhandlingar om hans utlämnande började mellan svens-
ka och danska regeringarna. Kurirer red mellan Stockholm och Kristia-
nia med skrivelser, av vilka den sista innehöll danska regeringens bifall 
till svenskarnas begäran. Den 10 juni greps Reinholdsson och fördes 
till stadens polismästare, där den gripne genast förklarade att han inte 
förde pengarna med sig utan dels hade använt dessa för att betala skul-
der i Sverige, dels hade gömt dem. Dessutom förväntade han sig slippa 
utvisning för han hade redan sökt skydd hos danske kungen och Norge 
var ju en fristat.  Han omtalade att han samma kväll hade för avsikt att 
bege sig till en köpman Albrechtsson i Kongsvinger med vilken han 
var bekant och han förmodade att polismästaren inte ville förhindra 
hans avresa. Polismästaren blev lite fundersam över Reinholdssons 
tvärsäkra hållning och ansåg sig nödgad att kontakta utrikesministern 
baron Kaas innan han ”verkligen vågade annat än häkta honom”.

Reinholdsson sattes nu för en tid i förvar i Oslos fängelse. Där kom 
man snart underfund med att han på förslagna sätt försökte muta vak-
ten. Det framgick också att anstalter vidtagits från Sverige att få honom 
fri, varför baronen Kaas lät transportera honom till Fredrikshalls fäst-
ning, där han anförtroddes i kommendantens särskilda vård. 

Baronen Kaas, vilken senare kom att spela en stor roll i förhand-
lingarna om bildandet av unionen Sverige Norge 1814, hade på alla 
sätt understött svenska regeringens bemödanden om att få fast Rein-
holdsson. Norska myndigheterna hade vid sina undersökningar förstått 
att den gripne under vistelsen i Kristiania fått kontakt med en annan 
svensk flykting, känd för sin slughet och förslagenhet. Kaas antog att 
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Reinholdsson hade anförtrott de stulna pengarna till nämnda person, 
men detta var inget Reinholdsson ville vidgå. Han förklarade istället 
att ” intet straff i världen skulle kunna förmå honom att yppa till vilken 
person han lämnat pengarna”. Kaas hade även kommit till insikt om att 
Reinholds senare uppgifter att pengarna var gömda under en sten vid 
en plats, Lilla Sövandet invid svenska gränsen endast var ämnad att ge 
den häktade tillfälle att kunna fly från sin bevakning. Kanske med hjälp 
från Sverige och med våld.

 Kaas skickade med denna farhåga i ett brev till landshövdingen i 
Örebro, men innan detta brev nådde mottagaren anlände till Kristiania 
den svenske enspännaren C G Syk, med fullmakt att föra Reinholds-
son över gränsen till Sverige och till Örebro. En enspännare var en vid 
länsstyrelserna statsanställd kurir, vilken hade rätt till både kungs- och 
kronoskjuts. Det var nu nödvändigt för Kaas att själv fatta beslutet att 
förmå den unge enspännaren att ändra sin föreskrivna marschrutt och 
ta vägen genom Dalsland istället för Värmland. 

Syk hade aldrig tidigare haft att göra med en så förnäm fånge och 
visste inte riktigt hur han skulle förhålla sig till sitt uppdrag. Han beslöt 
därför att behandla lanträntmästaren mycket milt och lät honom åt-
njuta så mycket av sin personliga frihet som möjligt. Under hela resan 
hade Reinholdsson sökt muta honom med löften om stora summor, 
om han vid lämpligt tillfälle lät honom rymma. Så när Syk i mitten av 
juli förde sin fånge över svenska gränsen och där möttes av länsman-
nen Silvén kände han en stor lättnad. Silvén hade på sin landshövding 
Johan Fredrik Lillihorns befallning i uppdrag att medfölja Reinholds-
son in till Vänersborg och jämte Syk ansvara för honom under vägen. 
Men Silvén hade knappt hunnit framföra sitt ärende förrän han mötte 
samma utmaningar som Syk. De båda vakterna överlade och fann, att 
det bästa var att låtsas gå med på Reinholds förslag för att ”hålla ho-
nom vidt godt lynne, så att han icke af någon grym behandling skulle 
taga sig anledning att flykta”. Länsmannen vågade inte heller tala om 
att han nästa dag väntade hjälp av en eskort av sex soldater. När dessa 
så anlände blev Reinholdsson mycket bestört och undrade vad som nu 
skulle ske, men de båda ansvariga vakterna uppehöll honom med fagra 
löften, att han nog skulle få ge sig iväg, bara det yppades ett gynnsamt 
tillfälle. Så resan fortsatte i sakta mak.

På Reinholds begäran tog man in hos bekanta på Gillanda sätesgård, 
cirka en mil söder om Dals-Ed och vistades där i tre dagar. Medan 
enspännaren Syk red in till Vänersborg för att motta vidare förhåll-
ningsorder, gjorde de båda andra herrarna, utan annan bevakning, en 
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dagsutflykt till den närbelägna gården Nyböle, där Reinholdsson ville 
hälsa på en bekant ingenjör Jan Dahlin och dennes hustru Catarina, 
född Bågenholm. På Gillanda fick han även besök av sin svåger, bruks-
patron Sahlin, med vilken han hade ett enskilt samtal. Vad som då ut-
spann sig är inte bekant, men troligen framhöll svågern det allvarliga 
brott släktingen anklagades för och i vilken svår situation denne nu 
befann sig. Konsekvenserna, om han blev dömd som kronotjuv, var 
allt annat än milda. Efter detta möte syntes Reinholdsson vara mycket 
bedrövad och nedslagen. 

Dagen därpå när den häktade tog fram sina rakdon och ställde sig 
framför spegeln, överfölls han av en så stark skälva att Silvén fruktade 
att han av våda skulle kunna skära halsen av sig. För att förhindra en 
olycka ställde han sig då bakom den gripne, färdig att förhindra varje 
skada eller självmordsförsök. För att bli av med skälvan föreslog Sil-
vén att Reinholdsson skulle ta sig en sup av det norska brännvin han 
medfört i sitt schatull. Han gjorde så och därpå kunde han raka sig utan 
att darra på manschetten. 

Efter Syks återkomst fortsatte transporten mot Vänersborg. Under 
färden märktes tydligt att Reinholdsson var mycket orolig. Han åter-
kom ideligen till Silvén med frågan om han inte kunde släppas mot att 
de i utbyte skaffade en annan mansperson som liknande honom och 
med vilken han kunde byta kläder. Han lovade att om han räddades, 
skulle de båda tjänstemännen få vardera 3000 rdr specie. De fördröjde 
svaret med att hävda, att det inte kunde genomföras så länge de hade 
vakterna med sig. De noterade dock att hans modlöshet ökade så djupt 
att de fruktade för ytterligare självskadeförsök. Vid Föhlens gästgiveri, 
två kilometer norr om Stigen tog de rast och där vidtogs en visitation. 
Det enda man fann var en täljkniv i ena stövelskaftet.

På kvällen anlände sällskapet till Dykälla gästgivaregård. Rein-
holdsson var uttröttad och bad att genast få lägga sig. Han somnade så 
fort att han tappade sin i munnen tända tobakspipa. Silvén lade sig på 
en soffa i samma rum, sedan han satt en vakt utanför dörren. Vid fem-
tiden på morgonen väcktes han av att Reinholdsson jämrade sig och 
lät illa ”med en sådan röst, som om han skolat drömma om sin egen 
förestående ofärd”. Täcket rycktes av och till sin förskräckelse såg Sil-
vén att det var mycket blod på huvudgärden och att fången hade skurit 
sig ett djupt sår i halsen med rakkniven de tagit ifrån honom, men på 
obekant sätt återtagit. Genast skickades Syk iväg mot Vänersborg efter 
läkare. Redan klockan nio var Syk tillbaks, åtföljd av lasarettskirurgen, 
assessorn Lars Hollberg, vilken förband den sårade. Denne Hollberg 
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verkade i Vänersborg i nära 20 år. Han var inte bara en känd som kirurg 
utan även känd för sin imponerande naturaliesamling, som han byggde 
upp på sitt landeri Beateberg ”stadens första museum”. Under det för-
bandet anlades frågade Reinholdsson ”har jag träffat rätta pulsådern” 
och då läkaren svarade nej, sade fången ”det var illa det”. Den sårade 
var vid full sans men matt av blodförlusten. Hollberg förklarade att 
skadan var allvarlig och han bedömde att den sårade inte hade många 
timmar kvar att leva, varför församlingens själasörjare, kyrkoherden 
professorn Jan Stenberg, vilken kände Reinholdsson sedan ungdoms-
åren efterskickades. Kyrkoherden, mest känd för att vara byggherre till 
Frändefors kyrka, anlände vid middagstid med sakramenten och gick 
in till den döende. Under samtalet försökte prästmannen meddela reli-
gionens tröst och få Reinholdsson att lätta sitt samvete och visa ånger. 
Vidare att betänka att det är en stor synd att avhända sig själv livet och 
därigenom hindra rättvisans gång. På detta svarade Reinholdsson att 
”resultatet blir ju dock detsamma, de andra vilja ju taga mitt liv”. Från-
sett att ombesörja sina andliga åligganden var kyrkoherdens uppgift att 
få den döende att avslöja åt vem han anförtrott pengarna. Han lovade, 
vid den tystlåtenhet hans ämbete ålagt honom att inte för någon yppa 
vem denna person var. Reinholdsson svarade att han inte fäste större 
tilltro till Paradiset, att avhända kronans pengar var bara ”bagatell, ba-
gatell” och på frågan om vem som hade pengarna svarade ”jag kan, jag 
vill och jag bör ej svara härpå”. När så prästen till sist konstaterade att 
han inte kunde genomföra den heliga nattvarden fick han svaret ,”Nå, 
då må det och så bliva”. Landshövding Lilliehorn, som även han an-
länt till Dykälla på eftermiddagen blev nu informerad om professorns 
samtal, främst rörande svårigheterna att få tillbaka de stulna pengarna. 

Klockan fem på eftermiddagen förlorade fången medvetandet. Se-
dan läkaren Hollberg förklarat att Reinholdsson borde föras in till lasa-
rettet i Vänersborg, där han möjligen skulle kunna kureras, uppbådade 
landshövdingen manskap för att föra den döende in till staden. Klockan 
sju bars så den sårade iväg av 26 man allmoge, försiktigt på sin blodiga 
bädd. Han visade inte något tecken på medvetande, förrän de kommit 
till ”lägenheten Blåsut”, strax utanför staden, där manskapet rastade. 
Han begärde då att få tala med professor Stenberg, men denne var inte 
närvarande och efter en stund blev den sårade åter sanslös. I detta till-
stånd fördes han upp på lasarettet i staden, där kirurgen Hollberg och 
provinsialläkaren Linderqvist förklarade att han hade avlidit under 
sista vägstycket över Dalbobron. Mer fanns inte att göra än att lägga in 
kroppen över natten i ett tomt rum, varefter uppbådet avlägsnade sig.
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Nästa dag, den 24 juli besökte de båda läkarna landshövding Lillie-
horn och anmodade honom att låta undanskaffa liket. De befarade att 
detta skulle sprida stank i lasarettet och framför allt, att inte närvaron 
av en självmördares lik skulle skada lasarettets förtroende och anse-
ende hos allmänheten- en sak som de båda läkarna förklarade sig vara 
mycket oroade över. För att få grepp om deras rädsla och oro bör man 
beakta samhällets och kyrkans uppfattning vad gällde befarade själv-
mord. Enligt då gällande lag skulle det först utredas i rätten om själv-
spillan förelåg. Om så var fallet skulle kroppen omhändertas av skarp-
rättaren och helst brännas och grävas ner i jord utanför kyrkogården. 
Endast denna person skulle hantera kroppen eftersom ”intet ärligt folk 
vill sådana ynkeliga fallna lik röra eller vidkomma”. Denna rådande tro 
har betydelse för det fortsatta förloppet. Först 1864 mildrades lagen.

Landshövdingen lovade att ordna det hela. Eftersom händelsen hade 
skett i Dykälla, Frändefors socken, var det Sundals häradsrätt som var 
den myndighet som hade att fatta beslut om den fortsatta hanteringen 
av liket. Det skulle emellertid ta några dagar innan rättens beslut skulle 
föreligga, varför landshövdingen i sin tur överlämnade uppdraget till 
borgmästare Krull att undanskaffa kroppen och gräva ner denna i en 
provisorisk grav på något undangömt ställe. Där kunde skarprättaren 
senare hämta liket och verkställa sitt uppdrag. Borgmästaren lycka-
des övertala kronovaktdrängen Jan Jansson och förre stadstjänaren Jon 
Kindberg att verkställa uppdraget, inför vilket de kände stor olust och 
att det måste ske mot en hederlig ersättning.

Nästa dag var kroppen borta från sjukhuset och Jan Jansson anmälde 
till borgmästaren att uppdraget fullgjorts enligt dennes önskan. Samma 
dag sammanträdde Sundals häradsrätt att vad som förevarit föranledde 
ett uppdrag för skarprättaren Lars Hjerpe, vilken utgick från Göteborg, 
att begrava kroppen på ett avsides beläget ställe. Det skulle dock ta 
över en vecka innan Hjerpe infann sig i Vänersborg. När han så kon-
taktade Jan Jansson för att få besked om var kroppen var nergrävd, fick 
han bara ett förvirrat svar om att kroppen inte var nedlagd i någon grop 
utan i stället kastad i sjön Vassbotten.  Jansson och Kindberg blev då 
uppkallade till Krull, men det visade sig att Kindberg hade rymt från 
staden och uppgifter om hans vistelseort gick inte att få. 

Jan Jansson förklarade åter inför borgmästaren att både han och 
Kindberg mycket ogärna åtagit sig besväret med den döda kroppen och 
att de sedermera få utstå mycket smälek. För att få mod till saken hade 
de supit rätt tappert på natten och först på morgonkvisten gett sig av 
till lasarettet, där de tagit den döda kroppen och lagt denna i en likkista 
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av ohyvlade brädor. Kistan hade de sedan burit ner till en roddbåt vid 
kanalen nedanför lasarettet för att sedan ro över Vassbotten till en äng 
på andra sidan Vassbotten, där staden hade markinnehav. Där ämnade 
de nedsätta liket i en grop. Det hade legat tät dimma över sjön men det 
var ändå flera andra båtar ute. Då de befarade att de skulle stöta ihop 
men någon annan och bli upptäckta med sitt skamliga förehavande, 
hade de slutligen kommit överens om att i stället kasta kistan i sjön, 
vilket Kindberg ombesörjde. Men kistan flöt genast upp igen, varför de 
bröt upp locket och lade i stenar från båtens barlast och då gick kistan 
slutligen till botten. Några exakta detaljer kunde han inte erinra sig då 
kan känt sig ganska beskänkt och han menade att Kindberg hade varit 
detta ännu mera än han.

Polisen brydde sig inte om att genomföra någon draggning efter det 
dränkta liket. Jan Janssons redogörelse togs för sanning och vidare 
förhör med honom eller eftersökning av Kindberg gjordes inte ”all-
denstund ett sådant endast skulle tjäna till Jans yttermera vanärande 
i den okunniga menighetens omdöme, ehuru han villigt fullgjort en 
tillsägelse, som endast åsyftade allmänhetens väl och bästa”. Inget vi-
dare gjordes således åt saken och Hjerpe fick återvända med oförrättat 
ärende.

Staden var inte större än att händelsen snart var allmänt känd, varpå 
allmänheten tog hand om den på sedvanligt sätt. Det ryktades snart att 
Reinholdsson aldrig hade dött utan det var ett annat lik som kastats i 
sjön. Man ansåg vidare att enspännare Syk och länsman Silvén inte 
hade kunnat motstå erbjudna mutor utan låtit fången rymma och lagt 
detta andra lik i lasarettets olåsta rum. Vart hade för övrigt Kindberg 
tagit vägen så snabbt utan tillgång på egna betydande penningmedel? 
Ryktena växte och slutligen viskades det man och man emellan att 
Reinholdsson av trovärdiga personer blivit sedd livs levande på olika 
platser, men förklädd till fruntimmer. 

Ryktena nådde slutligen justitiekansler Fredrik Gyllenborgs öron. 
Denne satte tro till skvallret och medverkade till att det året efter kom 
ett handbrev med en anmaning från Gustaf IV Adolf till den välrenom-
merade lagmannen och riddaren av N O Johan Fredrik Flach i Sundals 
härad att uppta målet till ny rannsakning och utreda sanningen i hela 
det händelseförlopp som förevarit.  Gyllenborg skickade från Örebro 
resefiskalen och kvartermästaren Roos att föra kronans talan och den 
28 april 1802 öppnades målet igen. Roos hade till uppgift att gå hårt 
fram och framförde skarpa anmärkningar mot häradsrätten, främst för 
det lindriga sätt den hade behandlat Syks och Silvéns dåliga bevakning 
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av Reinholdsson, vilken gjort det möjligt för denne att begå självmor-
det, om han verkligen var död. Över 70 vittnen hördes och en mängd 
av dessa bekräftade Reinholdssons identitet. Trots att Silvén inte kunde 
förklara hur Reinholdsson kommit åt rakkniven eller varför den från-
tagna täljkniven återfanns i sängen drog Roos det kortaste strået. Då 
häradsrätten 16 februari 1803 fällde sitt slutliga utslag blev justitie-
kanslerns fiskals yrkanden till alla delar ogillade.

Trots de många vittnenas utsago gick ännu några år det ryktet att 
Reinholdsson ännu levde. Det var de betydande belopp som Rein-
holdsson erbjudit, som man trodde bevakarna i längden inte kunnat 
motstå. Även kirurgen Hollberg var länge misstänkt för att ha väckt 
den sårade ur hans domning och medverkat till ett byte av lik. Till slut 
återfanns även Kindberg, vilken troddes leva i överflöd, i största fat-
tigdom i Norrköping. Han bekräftade i allt vad Jan Janssons berättat. 

Men bland gemene man levde ännu ett par år historien om den för-
svunne länsräntmästaren. Man borde dock ha insett att det föll sig svårt 
för Reinholdsson att spela fruntimmer, för har skildras som en storväxt, 
korpulent karl drygt 50 år gammal.   

Vänersborgs äldsta lasarettsbyggnad, belägen i sydvästra hörnet av Sunds-och 
Reidensgatan. Här förvarades Reinholdssons kropp innan den sänktes i Vassbotten. 
Teckning ur minnet av Oscar West. (Vänersborgs museum).
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EPILOG
Endast två personer i berättelsen är inte återfunna i historiska källor, 
enspännaren C G Syk och kronovaktdrängen Jan Jansson. Alla övriga 
är personer som levt och verkat under den tid som berättelsen omfattar. 
Alla redovisade platser är också rätt angivna. En plats är särskilt intres-
sant och det är där uppbådet rastade med den sårade Reinholdsson, 
lägenheten Blåsut. År 1801 finns endast några få hus på Blåsut, varav 
ett är det i folkmun benämnda Karl XII huset. Detta låg strax mittemot 
dagens ingång till Folkets Park. Tomten avstyckades 1928 och huset 
revs på 1930-talet och ersattes av ett 1 ½-plans bostadshus. Den gam-
la tvåvåningsbyggnadens historia och funktion är höljd i dunkel och 
många teorier har framkastats; tullhus, posthus, fortifikationshus eller 
krog. Läget, på gräsen mellan landskapen Dal och Västergötland samt 
socknarna Frändefors och Vassända Naglum var strategiskt. Samtidigt 
var platsen en knutpunkt för fyra anslutande vägar; Vänersborgs stad, 
Uddevalla norr om Vassbotten, Lane Ryr över Siviken och Dalsland 
från norr. Som framgår av texten ovan rastade sällskapet på sin väg 
till Lasarettet på denna plats.  Detta kan tyda på att huset har varit ett 
utskänkningsställe, kanske en krog. Sådana vet vi fanns som komple-
ment, ibland olagliga, till de olika gästgiverierna. 

Var kommer då Karl XII in i bilden? I flera, även seriösa publikatio-
ner benämns huset så, ibland med informationen att kungen Karl XII 
1718 stod lik i byggnaden på sin sista färd. Denna myt är osann, då 
färdväg och övernattningar finns noggrant dokumenterade. En mera 
allmän och folklig historia anger att en genom olyckshändelse avliden 
dalslänning härbärgerats i huset över en natt och att man hos vederbö-
rande kunnat spåra kungliga drag, kanske en ättling till Karl XII. Nu 
infinner sig den intressanta frågan; har berättelsen om Reinholdsson 
lagts till grund för den i folkmun uppkomna skrönan om dalslänning-
en. Såsom alltid när en verklig händelse återberättas sker en glidande 
förvanskning av historien. Dramatiken i denna historia och när man 
betänker de olika händelserna som skildras, gör det lätt att tro att så 
är fallet. En person av högre stånd, vilken för allmogen säkert var helt 
okänd, bärs på en blodig säng/ bår av 26 män ur allmogen, eskorterad 
av beridna kronans män och en vaktstyrka på sex soldater. Det är lätt 
att framför sig se Gustaf Cederströms målning 1878 ”Karl XIIs lik-
färd”. Myt och verklighet brukar ofta ha en gemensam bakgrund.
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Min barndoms Disneyland
–minnen från 1950-talets Vänersborg

Av 
Åke Svanberg

I början av 1950-talet bodde jag på Skansgatan i Vänersborg.  Hörn-
tomten mellan Skansgatan och Östra Vägen kallade vi småpojkar för 
”Skrotet”. Den här ytan gav oss en suverän lekplats - ”Skrotet” var vårt 
Disneyland!

Bakgrunden till denna djupdykning i barndomsminnen är den egen-
händigt ritade karta över ”Skrotet” som jag råkade hitta nyligen när 
jag rensade bland sparade papper på vinden. Kartan är ritad omkring 
1954 då jag var 11 år. 1949  hade vi flyttat från Edsgatan 34 (”Sky-
skrapa”) till de då av Stiftelsen Vänersborgsbostäder nyuppförda husen 
vid Skansgatan och kvarteret Plommonträdet. Modernt och fint. Och 
eget badrum!

Det fanns gott om lekkamrater i området och det var till ”Skrotet” 
vi sökte oss. Det var då en obebyggd tomt med jord, lite buskar, några 
små kullar och enstaka träd. Och oj vad vi lekte! Indianer och cow-
boys, pota kula, gå på skattjakt efter föremål i jorden, snögrottor och 
snöbollskrig på vintern och så då cykelcross på den lilla bana vi bygg-
de och som framgår av  kartan.

Industrihistorisk mark
Inte ägnade vi smågrabbar en tanke på att vi höll till på en handels- 

och industrihistorisk mark. Mycket på ”Skrotet” hade kopplingar till 
den tändsticksfabrik som verkade i Vänersborg i 79 år. Redan 1853 
uppfördes den första fabriken här vid Östra Vägen. Verksamheten väx-
te och 1917 kom fabriken att ingå i tändstickskungen Ivar Kreugers 
globala imperium. Hans bolag  behärskade under sin storhetstid  60 
procent av världsproduktionen av tändstickor.

På flygbilden från 1920-talet syns tydligt det virkesupplag som låg 
i det inritade området som motsvarar min karta. För tändstickor an-
vänds asp och aspstockar kom med båt eller mosor till ”Länsan” nere 
vid Skräcklan. Bl a Ryssland var en stor leverantör. Timret fraktades 
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Min karta från 1954 med cykelcrossbanan som vi smågrabbar byggde.
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sedan på den egna industrijärnvägen upp till fabriken där aspvirket så 
småningom skulle förvandlas till miljoners, miljoner små tändstickor.

Hela denna verksamhet slogs i spillror med skottet i Paris i mars 
1932 och Kreugers död. Vänersborgsfabriken slog igen några månader 
senare. Här arbetade närmare 600 personer, ett dråpslag för staden som 
då bara hade ca. 10.000 invånare.

Skattjakt på ransoneringskort
En annan koppling till vår lekplats var ”Tändstickens” kontorshus. På 
min karta är den inritade överst vid Östra Vägen. Det var en pampig 
byggnad som efter Kreugerkraschen stod tom, men under andra världs-
kriget blev huset säte för Kristidsnämnden i Vänersborg. Det var då 
som alla medborgare fick speciella kuponger som skulle visas upp när 
man skulle handla något. Praktiskt taget allt var ransonerat så bara en 
viss tilldelning per månad fick tas ut. Ransoneringskorten upphörde 
gradvis efter krigsslutet, längst gällde kaffekupongerna fram till 1953.

När vi lekte i ”Skrotet” tog vi oss in i det övergivna huset och där 
kunde vi hitta massor av olika ransoneringskuponger som låg kvar i lå-

På det här flygfotot över tändsticksfabriken på 20-talet är vårt lekområde ”Skrotet” 
markerat.  Där låg bl a fabrikens träupplag och kontorsbyggnad. T h ser vi museet 
och vattentornet.
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dor och på hyllor. Rena skattjakten att botanisera bland de olikfärgade 
kupongerna: socker, matfett, mjöl, bröd, kaffe, kakao, tvättmedel, skor, 
tobak, textilvaror, kafékuponger m.m., m.m. Statens Livsmedelskom-
mission var oerhört detaljrik i sina anvisningar. På ett Restaurangkort 
för bröd stod det t ex:”Mot varje kupong serveras 32 gram mjukt eller 
20 gram hårt bröd eller 50 gram små bröd eller 10 gram pepparkakor”. 
Ordning och reda!

I Kristidsnämndens byggnad kunde vi botanisera bland massor av spännande ranso-
neringskuponger.
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Tändsticksetiketter 
Tvärs över vägen från museet låg en byggnad  som stod kvar länge 
efter tändstickens nedläggning. Huset syns tydligt på flygbilden och 
hade förmodligen  använts som ett förråd. Här kunde vi ta oss in och 
mest spännande var att plocka bland  lådor med långa band av etiketter 
som aldrig nått fram till färdig produktion av askar.

 Att hitta färggranna motiv, särskilt med utländsk text, var extra ro-
ligt. T ex ”Safety match. Made at Wenersborg Sweden”. Det blev näs-
tan som att samla på ”filmisar”. Inte så konstigt förresten att det fanns 
så stora lager av etiketter, dagsproduktionen på tändsticken uppgick 
som mest till otroliga 1,6 miljoner askar per dag.

Var min lilla samling tog vägen har jag ingen aning om, men på Vä-
nersborgs museum finns en förnämlig kollektion av dessa små konst-
verk att titta på.

Att hitta färggranna tändsticksetiketter var roligt, nästan som att samla på ”filmisar”.
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Neumans skrotaffär
Efter Kreuger-kraschen kom ett annat litet företag att flytta in på om-
rådet vid Skansgatan. Det var Neumans Skrot som handlade med alle-
handa skrotartiklar, lump och pappersinsamling. Det måste ha varit den 
verksamheten som gjorde att vi pojkar kallade vår lekplats för ”Skro-
tet”. Närhelst vi grävde på området, t ex då vi anlade vår cykelcrossba-
na, dökt det upp olika plåtrester, rostiga bultar och gamla smidesdelar.

Efter andra världskriget flyttade Neuman sin skrotfirma till Vassbot-
ten. Där var vi ganska ofta på 50-talet och sålde tidningsbuntar som 
han vägde upp på våg. Kontant ersättning per kg, som kanske räckte 
till att köpa lite glass eller godis.

Våra lekar
Här följer en kort sammanställning över de lekar vi höll på med i 
”Skrotet”:

Pota kula. Så snart snön försvann på vårvintern var det dags att pota 
kula på en slät grusgång. Olika varianter fanns. Enklast var att gräva en 
liten grop, dra ett streck en bit ifrån och försöka rulla en kula i gropen. 
Den i gänget som kom närmast fick pota (eller putta) med fingret så 
kulan hamnade i gropen. Och så fortsätta med de andras kulor.

Sedan kunde  man bygga en ”perre” (pyramid) med fyra, sju eller 
fler kulor. Man satte sig bredbent bakom perren och de andra fick på 
ett visst avstånd försöka slå ned/pricka perren. Man vann alla kulor 
tills perren slogs ned. Alla hade sina egna kulpåsar, de fick vi göra i 
syslöjden.

Kobojsare. Det lekte vi ofta när vi hade varit och sett en matiné-
film på Storan, Saga eller Roxy med Hopalong Cassidy, Tom Mix Roy 
Rogers och de andra westernhjältarna. Då förvandlades ”Skrotet” till 
ett Vilda Västern landskap i vår fantasi. Vi pepprade på varandra med 
våra knallpulverpistoler. Ammunitionen var små röda pappersband 
med krutduttar. Fanns t ex att köpa hos ”Engelsmannen” på Edsgatan 
eller Eskilstunaboden vid torget.

Cykelcross. På min sparade karta kan man se bansträckningen, ca. 
200 meter. Ibland försökte vi fixa till våra  cyklar så de fick ett mer 
tävlingsliknande stuk. T ex att ta bort pakethållaren, göra bakskärmen 
kortare, sätta på små skyltar av papp för tävlingsnummer och ta bort 
cykellampan.

Vi hade givetvis våra speciella favoriter bland dåtidens racerförare; 
”Varg-Olle” Nygren, Bill Nilsson, Helge Brinkeback, Dan Forsberg 
m. fl.
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Hopalong Cassidy var en av western-hjältarna. Hemma efter en matinéföreställ-
ning kunde ”Skrotet” bli ett vilda västern land.
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Rymdspaning. I oktober 1957 gick vi ut i ”Skrotet” på kvällarna och 
stirrade upp mot himlen. Sovjet hade lyckats sända upp Sputnik, det 
första människotillverkade föremålet i rymden Vi hade hört på radion 
att Sputnik sände ut små pip på sin väg runt jorden. Och att den ibland 
kunde ses när det blanka metallhöljet reflekterade ljuset ner till jordy-
tan. Men hur vi än glanade kan jag inte minnas att vi såg något spår 
av den. Men vad spännande det var att stå där ute vid Skansgatan och 
fantisera om detta overkliga himlafenomen. Science fiction innan vi 
visste vad det ordet betydde.

Cirkus. På näraliggande Holmängen kom det ofta cirkusar och tivo-
lin på besök och de hade en otrolig dragningskraft på oss grabbar. Bara 
det att stå och titta på när de reste det jättelika tältet eller byggde upp-
olika åkattraktioner var stort. För att inte tala om själva föreställning-

Sture Furbo.
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arna. Här fick vi intryck och impulser som vi tog med oss till ”Skrotet”. 
Här byggde vi våra egna aktiviteter, t ex att panga ned gamla plåtbur-
kar som stod uppställda på en planka. Eller att leka trapetskonstnär och 
hänga i knävecken i vårt speciella klätterträd.

Plånbokstricket. En höjdpunkt bland våra lekar – eller snarare ett 
hyss - var plånbokstricket. Svart sytråd knöts fast i en kasserad plånbok 
eller portmonä som vi lade ut på Östra Vägen. Själva gömde vi oss 
bakom några buskar. Vi passade på när Tele slutade för dagen. De flesta 
kom på sina cyklar på väg hem och bromsade till när de såg plånboken. 
Nån sekund innan de skulle ta upp den ryckte vi till och skämtet var 
fullbordat!

Inte många bilar kom på den tiden men extra minnesvärt var det 
tillfälle då en bilist fick syn på plånboken, tvärbromsade, gick ur bilen 
och vi drog till. De flesta som utsattes för vårt skämt var godmodiga, 
men den här personen blev tvärarg och skrek ungdjävlar…efter oss. Vi 
blev jätterädda och sprang därifrån i ilfart.

Ibland lekte vi cirkus i ”Skrotet”. Här hänger artikelförfattaren i knävecken när han 
försöker härma en trapetskonstnär.
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En gammal kasserad plånbok och svart sytråd. Det blev en billig leksak när vi skulle 
ha hyss för oss på Östra vägen.

Var höll töserna hus?
Två saker slår mig så här 60 år senare:

1. Varför fanns det inga tjejer som höll till på ”Skrotet”? Jag minns 
bara vi grabbar och det var absolut inte fråga om mobbning, vi hade 
väl helt enkelt olika intressen. Det enda undantaget var när vi spelade 
kula. Då kom ofta en pigg tjej forsande på sin cykel med full kulpåse 
på styret. Det var Ulla Skog, en överdängare på kula. När hon satte 
igång och kastade låg vi andra  risigt till.

2. Vi lekte utan någon hjälp av vuxna. Det var vi småttingar som 
svarade för alla kreativa upptåg. Jag har inget minne av att någons för-
äldrar hjälpte till i våra lekar. Vi var helt nöjda med den service vi fick 
på andra sätt, t ex då morsan ropade:”Kom in och ät, maten är färdig!”

Alltså: Vad var väl ”Skrotet” mot Disneys mega-nöjesparker? Jo, 
alldeles, alldeles underbart!
PS: För hjälp med minnen och fakta tackar jag min barndomskamrat 
Sture Furbo, min kusin Bert Tibblin samt  vänersborgskännaren Per 
Hedquist, också uppvuxen i området. DS.       
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Åke Svanberg, född 1943. Fil kand Göteborgs univer-
sitet/Handelshögskolan. Journalist inom press, radio 
och TV. Informationschef SKF-koncernen. Bor i Ström-
stad. Numera frilansande producent.
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Nyanlagd park i museiplantaget januari 2018 Foto Karl Bernling

Nyanlagd park i museiplantaget maj 2018 Foto Karl Bernling
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ÅRSKRÖNIKA 2017

Att heta Viktor och vara barnbarn till en gillebroder innebär uppenbar-
ligen en magisk kombination. Förra året var det Viktor Asp som skör-
dade lagrar på golfbanan och förärades Gillets ungdomsstipendium. I 
år är det Viktor Fasth som förgyller Vänersborgsidrotten med en guld-
medalj från självaste världsmästerskapen i ishockey. Göran Hagberg 
och Sixten Fasth har verkligen anledning att sträcka på sig med så fan-
tastiska barnbarn och Gillet applåderar! Men vad är väl en guldmedalj 
mot att föräras Vänersborgs kulturpris? Inget – vill jag påstå och när nu 
denna triumfatoriskt, olympiska ära tillerkänts två av våra allra närms-
ta i Gillets ledning känns det som om himlens portar öppnas och en 
episk lycka lyser mot vårt Gille. Vår ålderman, museiechef, författare, 
estradör och supervänersborgare Peter Johansson erhöll Vänersborgs 
kulturpris 2016. Antikrundans grundare i Sverige, glaskonstens baner-
förare, Wiwen Nilssons återupptäckare och årskriftsnämndens artikel-
granskare Bo Knutsson får årets kulturpris för sitt enträgna arbete med 
att markera Vänersborgs plats på Sveriges kulturkarta. Vart tredje kul-
turpris hittills till en gillebroder är en utdelning som visar Gillets plats 
i Vänersborgs kulturliv och som inte bara sprider stolthet utan också 
manar till efterföljd.

Frida har varit på vift. Skräcklans tilldragande bronskvinna hade 
någon försökt att locka till ett kuttrasju, men hon var nog för tung för 
den kärlekskranke och Frida blev lämnad i gräset nedanför den sten-
stod som hon brukar sitta på. Kanske att det två var på väg till vår nya 
pusshållplats. Jo, ni hörde rätt. Vi har fått en pusshållplats i Plantaget. 
Den kärleksröda soffan invigdes på Alla Hjärtans dag och under över-
inseende av den 150 åriga mandråparen ska nu munhålornas mikroor-
ganismer växla värdar i offentlighetens ljus. Ja, hånglandet är ett bra 
sätt att hålla kroppsvärmen. Det har annars varit svårt denna sommar, 
som varit den kallaste i Vänersborg på över 150 år. Ett annat sätt att 
hålla värmen är att cykla. Vänersborg har genom miljöstrateg Helena 
Lensell satt igång projektet ”cykelvänligare arbetsplats”. Där kan vi 
tävla om att bli cykelvänligast och därmed skydda miljön. Cykelklub-
ben Vänershof som även i år hade en stor tvådagarstävling i centrum 
har nu också dragit igång ett mountainbikeprojekt på Ursand med vår 
superentreprenör Bert Karlsson. Tänk vad han får mycket gjort den 
karln. Snart är det bara sandstranden och livbojen med majonäs och 
räkor man känner igen från sin barndoms Ursand. Tåg, båt och en säker 
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cykelväg leder från stan till en magnifik vattencirkus som kunde vara 
förebild för ett modernt dataspel. Bland dussintalet rubriker om Bert 
i år finns ett uttalande om att han tänker lämna Skara för att flytta till 
Lilla Paris. Om det är ett hot eller löfte beror på läsarens tolkning.

Mögel i kommunhusets sessionssal har tvingat fram rivning och ny-
bygge. Snabbt får det gå, så inte regionfullmäktige hittar andra lokaler 
för sina möten. Tvätt och städning så alla misshagliga ämnen lämnar 
kommunhuset. Efter sju år på sin post som kommundirektör fick gil-
lebroder Ove Törnqvist silkessnöret och lämnade på dagen. Tillfälligt 
ersätts han av Pascal Tschibanda som sedan i somras är kommunens 
utvecklingschef. Pascal ska sköta kommundirektörsjobbet på halvtid. 
Oklart om detta vittnar om hur man bedömer Pascals kapacitet eller 
omfattningen av den tidigare arbetsbördan?

Oppositionsrådet Bo Carlsson, C, sparkades visserligen från Närf 
(Norra Älvsborgs Räddnings Förbund) men vad som är än värre är att 
han polisanmäldes för att ha förstört en fornlämning från medeltiden. 
Det är ett brott mot kulturmiljölagen. Det var en gammal bosättning 
som fanns på släktgården där Carlssons bott i generationer. Den ar-
keologiska klenoden eliminerade komunalrådet med sin traktorgräva-
re! Det passar bättre om kommunalråden gräver för alla nya bostäder 
som växer som svampar ur jorden runt Vänersborg. På Holmängen ska 
vi t.o.m. få en boviera. Det är bostäder med överbyggd innegård och 
ett medelhavsklimat med palmer och varma bassänger året om. Snart 
har vi byggt ihop oss med Trollhättan. Det är bara några kilometer 
kvar.  7,5 km är den gemensamma fjärrvärmeledning som Vattenfall 
och Trollhättan Energi bygger. Med den ledningen ger de båda kom-
munerna varandra ömsesidig värme. En egenskap som kan vara en 
helt avgörande förutsättning för ett långt och varaktigt äktenskap. En 
moderatmotion i Trollhättans fullmäktige uppmanar till en utredning 
om hur ett sådant giftermål skulle kunna inledas. En slags kommunal 
hindersprövning med andra ord.

Vänersborg har i år anmält sig till tävlingen ”Årets Stadskärna”. Det 
är ett utvecklingsprojekt som löper över en femårsperiod och samlar 
alla goda krafter från näringsliv, fastighetsägare, handel och kommun 
för att med enade krafter göra staden mer attraktiv att leva och bo i. 
FORUM Vänersborg tillsammans med samhällsbyggnadskontoret har 
dragit igång detta spännande, visionära projekt där tanken är att hela 
Vänersborg ska känna delaktighet och visa att vi kan skapa och ut-
veckla vår stad om alla bjuder till.

Tillsammans är också ledordet för vår Vänersborgsgala som genom-
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fördes i arenan för tredje gången. Tänk vilken härlig känsla när vi klär 
upp oss, firar våra hjältar, sjunger, dansar och beundrar det enorma ut-
budet av duktiga vänersborgare. Saga Persson, 6 år, stal verkligen sho-
wen på galan när hon sjöng Håkan Hellströms ”Valborg” med pappa 
som ackompanjatör på gitarr. Bara någon dag innan hade Saga sjungit 
visan för grannpojken Filip, sju år, och mamma filmade och lade ut 
videon på instagram. När Hellström hittade den och lade in den på sin 
instagram fick klippet flera hundra tusen visningar. Inte ett öga var torrt 
när vi stod upp i Arenan och applåderade denna musikbegåvning från 
musikhuvudstaden i Västra Götaland.

Detta var verkligen hjältarnas afton. Alexander Möller, TIAB, ut-
sågs till årets unga företagare och Axel Bergstrand fick utmärkelsen 
Årets företagare. Galans hederspris i kultur gick till Polstjärnepriset 
och hederspriset för idrott fick Charlotte Österman för sitt strävsamma 
arbete med Vårruset. Årets evenemang togs hem av Wargöns IK för 
”klassbollen”. Fritidsledaren Anne Josefsson som viger sitt liv åt Tor-
paområdets barn fick TTELA’s hederspris på 20.000 kr.

Norrmännen är världens lyckligaste folk enligt FN-nätverket SDSN’s 
årliga rapport. Detta till trots att resultatet från Deutsche Banks under-
sökning av priser på en rad varor visar att ölen i Oslo är den dyraste i 
hela världen. Svensken är minst lycklig i hela Norden även om en öl är 
30 spänn billigare i Stockholm än i Oslo. Trots vår olycklighet fortsät-
ter vi att föröka oss i stabil takt och har under året nått 10-miljoners 
strecket. En av de lokala effekterna av detta är att vi har 7800 personer 
i Vänersborgs bostadskö. Göteborgarna har ju blivit varse att det går 
utmärkt att bo i Vänersborg trots att man har jobb Göteborg. Bostads-
byggandet går för högtryck nu och byggkranar tar över stadens siluett. 

Vänersborg har en unik infrastruktur. Pendeltåg, två motorvägar, 
vattenväg till havet och en nära flygplats. I höst har Resemakaren bör-
jat med charter från Malöga till Kroatien. Krönikören som testat detta 
semesteralternativ jublar. Fyra timmar från ett Blåsut i höstrusk till en 
solstol vid Medelhavet. Här finns en fantastisk utvecklingspotential för 
vår fina flygplats.

Som vi förutspådde i förra krönikan fick Stenson bragdguldet för 
sin seger i British Open. I år lär det väl bli simmardrottningen Sara 
Sjöström som simmat till sig till tre världsrekord och tre guldmedaljer i 
VM. Som rookie till Svenska Dagbladsmedaljen kan Stefan Holms son 
Melvin tjäna. Han slog världsrekord i höjdhopp för tolvåringar med 
187 cm. 

Gillets egen världsmästare 2017 är gillebrodern Joakim Lindberg. 
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Tillsammans med sina kamrater i fyrmanssculler för män över 36 år 
bärgades guldmedaljerna. 5000 roddare från 862 klubbar i hela världen 
deltog. Tänk vad S-Gunnar ska jubla i sin himmel (för det var väl dit 
han kom??).

Kajsa Larsson och Kurt Valdefeldt kom hem med bronsmedaljer 
från Nordiska Mästerskapen i vattenskidor och Frändeforsbon Robert 
Friberg blev svensk mästare i enduro. 

Vänersborgs rugbyklubb har en lång och ärofylld tradition. Årets 
framgångar innehåller SM-silver i sju-manna, SM guld i F-18 och F-15. 
Dessutom vinst i SM-finalen mot självaste Stockholm Exciles. Det är 
15 år sedan senaste SM-tecknet men nu återfinns 6 vänersborgsflickor 
i självaste damlandslaget. Gillet applåderar dessa urstarka tjejer!

En annan beundransvärd Vänersborgsflicka är Kristin Back Frisk. 
Hon gjorde sitt 30:e vasalopp i följd, verkligen en bedrift. Det är som 
att åka skidor från Vänersborg till Kiruna och tillbaka igen. Blott 
15-årige Lukas Larsson tog VM-guld i bangolf för juniorer.

Sveriges mest osynliga hiss. Ja, det är som att sväva in i det för-
gångna. Nu har man nämligen byggt en surrealistisk glashiss på baksi-
dan av Sveriges äldsta museiebyggnad. Väl inne i katakomberna möts 
man av ett stiligt spöke i form av en uppsnidad och välborstad känd 
vänersborgsprofil, som det presenterades i lokalpressen. Man måste 
väl locka med något som ökar spänningen hos gamla flintyxor och ur-
åldriga fjäderfän och då har valet fallit på en avdankad gillekrönikör 
som vet precis hur en sådan slipsten ska dragas. Med bravur avrundar 
Håkan ”Smärten” Lind sin långa och varierade yrkesbana som gast 
på vårt vackra Museum. Som jämförelse kan sägas att vad vore vore 
Canterville utan sitt spöke?

Wulf o Co på Tengrenstop var generalagent för bilmärket Borgward 
fram till konkursen 1961. Läs gärna en artikel i årsskriften 1992 om 
detta.  I år har svenska Borgward-klubben hittat tillbaka hit med alla 
sina vänner från hela Europa för att ha sin årssammankomst på Ron-
num. Det är verkligen vackra veteranbilar som glider med värdighet 
genom det svenska vårlandskapet. Precis tvärtom är det med Team 
Sikhall. Det är muskelbåtar som man färdas i med livet som insats. 
Magnus Larsson hävdar att hans Fountain 42 lightning gör 82 knop. 
Sommarens nya rekordtid från Vänersborg till Karlstad är en timma 
och 20 sekunder. Osökt flimrar en artikel förbi om att alltfler svenskar 
ansöker om att få sista vilan till havs. Mer än 2000 svenskar har i år 
beviljats tillstånd från länsstyrelsen att sprida sin aska i havet.

Sedan 1 juli är det enkelt att byta namn såväl förnamn som efter-
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namn. Kanske är det dags att ta bort prickarna och kalla oss Vaners-
borg, eller varför inte Lilla Paris?

Även möjligheten att byta kön har ökat. På tio år har ansökan om 
könsbyte fyrdubblats. Kanske vi ska slå ihop oss med döttragillet och 
kalla oss Vänersborgs Henners Gille?

Sverige största tävling i klassisk musik för ungdomar, Polstjärnepri-
set, fyller tio år. Violinisten Alva Holm vann och briljerade i Göteborgs 
konserthus tillsammans med Göteborgssymfonikerna. Den 20 årige 
Vänersborgssonen Andreas Patrik Hansson dirigerade. Andreas har 
skolats av Ulrich Kaatz på Birger Sjöbergsgymnasiet och nyligen har 
han fått en av två platser i det norska Opptakt som ett program för unga 
dirigenter och som leder rakt in i den internationella orkestervärlden.

Nu ska plastpåsarna bort. Vi ska plastbanta. Synd att en så otroligt 
praktisk grej gör sådan skada. Det visar sig att plasten hamnar till slut 
i haven som partiklar och lagras in i våra fiskar. Bröderna får gå hem 
i garderoben leta upp en sådan där fin läderportfölj som vår ålderman 
har. Då kan vi i alla fall eliminera plastpåsen från systembolaget.

Det började med Anders Borg, vår högt aktade finansguru som ge-
nom begåvning, intelligens och flit byggde sig en motorväg in i de 
allra finaste finansetablissemangen. Men ju högre man hunnit klätt-
ra, desto större blir fallet när man tappar taget. Något överförfriskad 
gjorde Borg ”elefanten” på en privat fest i Stockholms skärgård. Borg 
snubblade bildligt talat på sin egen snabel. Fallet var tungt och Borg 
förlorade alla sina fina förtroendeposter. Nu har han visserligen fått fint 
sällskap i fallet. Det var som en fördämning som brast. Känt folk från 
hela världen har nu avslöjats som sexmonster och hängs ut i internatio-
nell massmedia genom det feministiska uppropet ”Metoo”. Det känns 
i detta sammanhang tryckt att veta att vårt kära Gille är enkönat. Men 
det ska också sägas att inte alla karlar har samma glosögda sexfixering 
som Weinstein och Borg. Ett karaktärsfast och sedesamt exempel på 
detta är frändeforsdrängen Fingal som en kväll kom hemåkande till 
gården på en stilig damcykel. Godsägare Gustafsson undrade då vart 
Fingal fått cykeln ifrån. ”Jo,” sa Fingal, ”ja satt å vänslandes med Lina 
i granngårn. Så plötsligt drog ho av sig byxera å sa att jag fick ta va 
ja velle. Och då tog jag cykeln”. Gustafsson fundera en stund och sa 
sedan eftertänksamt: ”Jo Fingal. Det gjorde du nog rätt i. Linas byxor 
hade inte passat dig”.

Stenhaga, Allhelgonaafton 2017
Lars Salonen
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Holmängen

Dollarstore Kilgatan Holmängen april 2018. Foto: Karl Bernling.

Nybyggnation på Holmängen april 2018. Foto: Karl Bernling.
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Byggmästaren och fastighetsägaren Erik Odelius, född i Vänersborg 
den 20 oktober 1934, avled i sin bostad i hemstaden den 25 augusti 
2017. Efter avslutad folkskola arbetade Erik i sin fars firma ”Helge 
Odelius koks och ved”. Han hade också kortare anställningar på 
Televerkstaden (senare Teli) samt trävarufirman Andersson och 
Larsson. Fastighetsverksamheten startade i blygsam skala 1960 
då Erik förvärvade sin första fastighet. Erik gjorde rykte om sig 
som en duktig byggnadsarbetare och under många år arbetade 
han som snickare, målare och golvläggare med egen firma. 
Fastighetsaffärerna tog ordentlig fart först i slutet av 1970-talet med 
förvärvet av den första större fastigheten i hörnet Residensgatan/
Norra gatan. Under de kommande åren expanderade företaget, 
både genom nybyggnation och förvärv av ett flertal fastigheter, 
till att bli en av de största privata hyresvärdarna i Vänersborg. 
Erik närde ett stort intresse för historia. På sommarhalvåret stod 
båtlivet i den bohuslänska skärgården i fokus. Erik var medlem i 
Odd Fellow och Par Bricole. 
Inträdde i Gillet 1979. 

Fastighetssmäklaren Sven-Erik Johansson, född den 30 sept. 1926 i 
Lilla Åmot, Mellerud, avled den 29 augusti 2017 i Vänersborg. Han 
var äldts av fem bröder och började efter avslutad skolgång arbeta 
hos sin far, som var slaktare. Sven-Erik visade redan i unga år att 
han var en sann entreprenör. Sin första kontakt med bilbranschen 
fick han hos volvohandlaren, Höijs Bil AB i Vänersborg. Efter 
några år som framgångsrik säljare, startade Sven-Erik eget bilföretag 
och sålde Vauxhall. Sven-Erik flyttade 1955 till Strömstad och 
representerade där Erik Hanssons Bil AB i Uddevalla som försäljare 
av GM:s produkter. I början av 1960-talet startade han, tillsammans 
med sin bror Ingvar, Peugeotförsäljning i samma stad. Vid sidan av 
bilförsäljningen startade Sven-Erik fastighetsförsäljning och blev 
mycket framgångsrik i denna bransch. Han lät bygga ett motell i 
Brålanda 1960 och arrenderade ut det till Dan Tervaniemi. Detta blev 
början på Riksrasta-kedjan, som så småningom blev rikstäckande.
Vid sidan av allt företagande var golfen Sven-Eriks stora fritids-
intresse och med det bollsinne som han och hans bröder hade, blev 
han en framgångsrsrik naturbegåvning i detta bollspel.
Inträdde i Gillet 2009. 

Minnesord

   Under tiden juni 2017 maj 2018 har 16 Gillebröder 
för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över deras minne.
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Tekniker Åke Eriksson, född i Vänersborg den 6 juli 1925 
och avled i Vänersborg den 1 november 2017. Efter avslutad 
skolgång arbetade han vid Vänersborgs Högre Allmänna 
Läroverk som vaktmästare och värmeskötare. Efter olika tekniska 
utbildningar fick han 1966 anställning som Institutionstekniker 
vid Gymnasieskolan i Vänersborg. 1959 köpte familjen ett torp 
i Timmervik, som han totalrenoverade och familjen tillbríngade 
där många härliga somrar. Så även ett hus inköpt i Grebbestad 
1977. Åkes stora intressen har varit familjen, renovering av 
hus och möbler samt antikviteter och segling. 1956 kom Åke 
Eriksson, även kallad ” Untas”, på åttonde plats i draksegling vid 
OS-uttagningarna till Melbourne. 1979 blev han hedersmedlem i 
Vänersborgs Segelsällskap.         
Inträdde i Gillet 1998.

Kommunalrådet Lars G Blomgren född 20 maj 1941 i Vänersborg, 
avled i födelsestaden den 4 november 2017. Blomgren växte 
upp på Blåsut som son till stenhuggaren Gunnar Blomgren 
och dennes hustru Inga. Efter genomgångna studier började 
Blomgren en yrkeskarriär som bankman vilket följdes av en 
tjänst som brandman innan han på 1980-talet fick anställning som 
fritidsledare vid Vänerskolan i Vänersborg. Vid samma tid kom 
Blomgren att engagera sig i kommunpolitiken och tog plats för 
Folkpartiet i fullmäktige 1985 och blev kort därefter ordförande i 
Vänersborgs Skolstyrelse. Blomgren erhöll förtroendeposten som 
kommunalråd och var Kommunstyrelsens förste vice ordförande 
åren 2003-2006. Som ersättare i Riksdagen verkade Blomgren 
2006-2010. Som sista uppdrag innan Blomgren lämnade politiken 
2014 var han ordförande i Kulturnämnden. Blomgren hade 
även ett mycket stort idrottsintresse där han i ungdomen själv 
var aktiv inom såväl fotboll som bandy. Senare erhöll han även 
där förtroendeuppdrag som ordförande i Vänersborg FK och 
ordförande i Blåsut/ Vänersborgs bandyklubb och styrelseledamot 
i IFK Vänersborg och i Vänersborgs Idrottshistoriska förening. 
Blomgrens intresse för hembygden var också stort vilket bland 
annat visade sig i hans engagemang för Blåsuts Byalag. 
Inträdde i Gillet 1977.
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Olle ”Peta” Peterson föddes i Vänersborg den 30 juni 1923 och 
var sin hemkommun trogen tills han avled den 9 november 
2017.  Efter två år i Småskolan på Nygatan och 5 år på Norra 
Skolan började han sitt långa arbetsliv med att vara springpojke 
på Länstidningen på Kronogatan. Några månader senare fick han 
anställning på Vänerns Motorverkstad på Vassbotten och kom att 
verka där som motormontör fram till 1951 då han blev maskin- och 
rörmontör på Telis Verkstäder i Vänersborg. Han avgick därifrån 
med pension 1983.
Olles stora intressen låg dock utanför arbetslivet. Familjen, 
sommarhuset i Timmervik samt ett livslångt engagemang för 
idrotten och framför allt bandyn i Vänersborg präglade Olles person. 
Han var tidigt engagerad i IK Lira och han tillhörde järngänget som 
drev upp IFK Bandy till elitnivå på 70-talet och arbetade ideellt 
med detta nära nog till 90-årsåldern. För sitt stora engagemang 
erhöll han ett antal utmärkelser från såväl riksidrottsförbundet som 
Västergötlands Idrottsförbund och Bandyförbund.
Sitt tillnamn ”Peta” erhöll han redan i sin tidiga ungdom på 
sommarkolonin Sundsandvik. Det var tre som hette Olle så då blev 
det ”Peta” efter Peterson.
Inträdde i Gillet 1977.

Egon Fredman , född den 8 mars 1929,  avled 5 december 2018. 
Egon växte upp i nordstan i Vänersborg.
Efter folkskolan började han som 14 åring som varubud i 
Gillbergs mjölkaffär. Han arbetade sedan en tid i sin fars Ernsts 
snickeriverkstad. Innan militärtjänstgöringen jobbade han som 
tillskärare på Kirruds AB. Efter avslutad militärtjänstgöring 
började han på dåvarande Televerkstaden (Teli) 1951. Han var 
Teli trogen fram till sin pension 1989. Egons stora intresse var 
sommarstugan i Kämpersvik  i Bohuslän som han byggde 1964.
Där tillbringade familjen  varje sommar med fiske, sol ,bad och 
en hel del snickrande. Idrott och då framförallt bandy intresserade 
Egon. Han har följt äldste sonen Stefans framfart på olika 
bandybanor runt omkring. Djur har alltid legat Egon varmt om 
hjärtat och det har blivit många långa promenader med Labradoren 
Loffe. Han var en aktiv och lekande farfar till sina barnbarn.
Inträdde i Gillet 1990
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Filosofie doktor Christian Aarsrud, född 18 juli 1938, avled den 
29 december 2017.
Christian Aarsrud växte upp i Mustadfors i Dalsland där far och 
farfar varit disponenter på Mustadfors Bruks AB. Redan tidigt 
väcktes Christians intresse för kulturhistoria, då främst etnologi 
och konstvetenskap. Efter avlagd fil. kand.examen vid Lunds 
universitet 1967 fick Christian anställning som antikvarie vid 
Vänersborgs museum, senare Älvsborgs länsmuseum. Han kom 
att bli museet trogen i 37 år och kom bland mycket annat att 
ansvara för uppbyggandet av en länsomfattande verksamhet med 
vandringsutställningar. Tjänsten innefattade även chefskap för 
Vänersborgs museum. Christian Aarsrud avlade doktorsexamen 
år 1982 med en avhandling om smidda gravkors. Utöver 
avhandlingen var han synnerligen produktiv med ett stort antal 
artiklar och monografier inom etnologi och konsthistoria, de 
flesta med anknytning till hemlandskapet Dalsland. Han deltog 
även under en lång rad år i redaktionsarbetet med årsböckerna 
Hembygden och Västgöta-Dal. Christian Aarsrud var även 
en av Dalslands konstnärsprofiler, huvudsakligen akvarellist. 
Han invaldes i Dalslands Konstnärsförbund 1985 och deltog 
under åren i ett stort antal konstutställningar, såväl separata 
som samlingsutställningar. För Göta älvdalens Konstförening 
arrangerade han en lång rad utställningar och valdes därför 
till dess hedersmedlem. År 2007 tilldelades Christian Aarsrud 
Dalslandsmedaljen för sina betydande insatser för landskapets 
kulturhistoria.
Inträdde i Gillet 2006.   

Målaren Sven Andersson, född den 20 mars 1931 i Vänersborg, 
avled i sin hemstad Vänersborg den 8 januari 2018.  

 Efter avslutad Folkskola utbildade sig Sven Andersson till målare. 
Ett arbete som han innehade i 40 år (1948-1988). Under sin 
yrkesverksamma tid hade han anställning vid olika målerifirmor i 
staden, men från 1960 som anställd vid Vänersborgs Måleri. Hos 
dem hade han också under flertalet år styrelseuppdrag. Under alla 
år har intresset för idrott varit stort. I ungdomsåren provade han 
på boxning och var medlem i Vänersborgs Boxningsklubb. Sven 
Andersson var också i åtta år under 70-talet ungdomsledare för 
IFK Hockey. Under de senaste åren var han medlem och tävlade 
i boule för Pensionärsföreningen Lilla Paris.  
Inträdde i Gillet 2005. 
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Gösta Falk, född i Vänersborg den 14 juli 1938, avled i staden 
den 22 januari 2018.  Han växte upp på Blåsut och var hela livet 
en trogen blåsutare. Efter avslutade utbildningar; Vänersborgs 
Läroverk, Volvo Aeros ( Svenska Flygmotor) industriskola och 
Göteborgs Tekniska Institut fortsatte han sin anställning vid 
Volvo Aero, en arbetsgivare han blev trogen under resten av sitt 
yrkesverksamma liv. Från 1962 fram till pensioneringen 2002 
hade han som huvuduppgift att medverka som konstruktör och 
utvecklingsingenjör av hydromekaniska bränsle- och reglersystem 
till jetmotorer.  Friluftsliv i vid mening låg honom varmt om 
hjärtat. Viljan att förmedla kunskaper i ämnet ledde fram till 
att han engagerade sig i scouting i KFUM i Vänersborg under 
1940-1950 talen. Åtskilliga är de numera vuxna blåsutpojkar 
som har haft Gösta som ledare. Han var även starkt involverad i 
Vänersborgs Tyngdlyftningsklubb under ett tjugotal år, både som 
styrelsemedlem, tävlingsledare och domare.  Andra intressen han 
odlade var historia, släkt- och hembygdsforskning förutom de 
viktiga familj, hus och hem. 
 Inträdde i Gillet 2009. 

Distriktschef Rolf Örtenblad, född den 3 juni 1934 i Vargön, 
avled den 25 januari 2018 i Vargön, där han under alla år blev sin 
hembygd trogen. Efter Realexamen 1951 började Örtenblad att 
arbeta som kontorist på Smältverket i Vargön. Efter en tid började 
han med diverse utbildningar inom försäkringsbranschen med 
att på fritiden sälja försäkringar. Efter några år blev han säljare 
hos TryggHansa och blev dess distriktschef 1965, en tjänst som 
han hade ända fram till sin pensionering. Fritidssysselsättningen 
bestod av resor runt om i Europa med hustrun Ruth och då inte 
minst för att gå på olika operaföreställningar. Musiken låg honom 
varmt om hjärtat och då speciellt jazz och klassisk musik. 
 Örtenblad var en flitig frimärkssamlare och var i många år 
medlem i Trollhättans Filatelistförening. Svenska Frimurarorden 
betydde också mycket för honom, med ett  medlemskap under hela 
trettio år. Han var även Ordförande i Frimurarlogen i Trollhättan 
under sju år.  
Inträdde i Gillet 1993. 
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Ingemar Kopp, född i Vänersborg den 30 mars 1936, avled den 25 
januari 2018. Ingemar bodde sina första år på N. Järnvägsgatan 
och flyttade sedan till Storgatan där hans far drev ett bageri med 
butik och en filial på Edsgatan 7. Efter avslutad skolgång på Högre 
Allmänna Läroverket och en utbildning på Philip Holmqvist 
Handelsinstitut i Göteborg flyttade Ingemar till Kungälv 1951. Där 
startade han ett tvätteri, Kungälvs Tvätt AB, som han tillsammans 
med sin fru, drev fram till sin pensionering. Ingemar  var mycket 
trädgårdsintresserad och i sin stora villaträdgård fick han utlopp 
för sin hobby.
Närheten till västerhavet lockade och på somrarna blev det en 
del båtliv i den härliga skärgården utanför Marstrand, med bl.a. 
fiske tillsammans med familjen. Efter sin pensionering blev det 
golfen som tog mycket av Ingemars tid och han var en trogen 
medlem i Gullbringa GK. 
Inträdde i Gillet 2007. 

Bo ”Bobby” Jegerfalk, född den 25 januari 1927 i Hudiksvall, 
avled den 5 februari 2018 i Vänersborg. Efter studentexamen 
utbildade sig Bo till folkskollärare på seminariet i Helsingborg 
och fick sedan efter flera olika vikariat sin första fasta tjänst i 
Bullaren, Tanums kommun.  
Bo kom till Vänersborg 1954 och har tjänstgjort på skolorna i 
Grunnebo, Blåsut samt Södra och Östra skolorna. Bo har varit 
lärare och tillsynslärare samt av och till vikarierat som studierektor 
och rektor. Vid sidan av arbete och familj har Bo haft ett stort 
intresse av släktforskning, skolhistoria och  Vänersborgs historia. 
Bo var även mycket föreningsaktiv bl a i Vänersborgs Maj-
blommekommitté, Samlarklubben Bojorten, Föreningen Norden 
samt Vänersborgs Söners Gille.
Inträdde i Gillet 1989. 

Ingvar Dahlgren, född den 22 augusti 1945, avled i Frändefors 
den 25 februari 2018.
Ingvar arbetade som bagare i 8 år, övergick därefter till Televerket 
och avslutade sin yrkesbana på Samhall. 
Ingvars stora intresse var jakt och fiske. Vid jakten var alltid 
hunden ett naturligt sällskap. Att komma ut i skogen stod högt 
på prioriteringslistan så fort fritiden infann sig.
Ingvar var en mycket omtänksam person, vilket i högsta grad 
sambon Ann-Sofie kan vittna om.  
Ingvar hade alltid lätt att ta kontakt med alla och var en mycket 
uppskattad sällskapsmänniska.
Inträdde i Gillet 2008.  
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Driftschef Bernt Carlsson, född den 9 december 1938 i Väners-
borg, avled i sin hemstad den 10 mars 2018. Han växte upp i 
Glossbo och sin skolgång var i Gendalen. Efter svetsarutbildning 
i Uddevalla, arbetade han på SAAB i Trollhättan och efter detta 
hos Wollrats Byggnadsfirma, såväl i Trollhättan som i Göteborg. 
I slutet av 60-talet fick han arbete i snickeriet och senare i 
maskinverkstaden på Restad Sjukhus. Under dessa år utbildade 
sig Carlsson fackligt inom Metall och företrädde sina medlemmar 
i många år. 1989 tillträdde han en tjänst som Driftschef på Restad 
Sjukhus, vilken han innehade fram till sin pensionering 1998. 
Båt- och sjöliv var ett stort fritidsintresse för honom. Många resor 
med båten ”Eleonor” gjordes med makan Gun-Britt på Vänern, 
Göta Kanal och på Västkusten. 1988 var han även med att bygga 
båthuset på Holmängen. Att spendera tid i skog och mark, var 
också ett stort intresse för honom.  
Inträdde i Gillet 2003.

Köpman Sten Lundborg född i Vänersborg den 17 mars 1925, 
avled den 14 april 2018. Sten var uppväxt i Vänersborg där 
han också tog realexamen. Studentexamen tog han därefter vid 
Handels i Göteborg. Första arbetet var ett kontorsarbete hos 
Melka i Göteborg under ett år. Därefter arbetade Sten under två 
år i Högberg & Winblads Herrekipering i Åmål. Sedan var det 
dags att börja hos pappa Eric som drev Lundborgs Herrekipering. 
Efter några år övertog Sten rörelsen tillsammans med sin äldre 
bror Evert och båda bröderna arbetade sedan där tillsammans 
fram till pension. Sten var mycket idrottsintresserad och har 
förutom friidrott bl.a. spelat fotboll i Vänersborgs IF och därefter 
framgångsrikt badminton i Vänersborgs Badmintonsällskap.
Föreningslivet låg också Sten varmt om hjärtat och han var under 
många år medlem i Par Bricole, Odd Fellow och Vänersborgs 
Söners Gille. Andra intressen var skidåkning med familjen, 
gärna i Norge. Somrarna tillbringade Sten och familjen gärna i 
sommarstugan som var belägen i Nordkroken.
Inträdde i Gillet 1942. 
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Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ner.

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

(Anita Halldén)

Eje Livén föddes i Nässjö 1931 och avled 2 maj 2018, mamman 
var småskollärare och pappan handelsresande. Han tog realen 
och fortsatte sedan på det nybildade gymnasiet, där han hörde 
till den första studentkullen. Efter en kort rundresa i Italien 
och en tids praktik på kommunhuset i Nässjö kom han in på 
Socialinstitutet, som socialhögskolan hette då. Utbildningen till 
kommunalkamrer tog tre och ett halvt år men han var inte nöjd 
med de kunskaper han skaffat sig utan fortsatte med att läsa 
juridik. Han fortsatte att umgås på Socialhögskolan och träffade 
där blivande hustrun  Kerstin. Efter tingsmeritering blev det 
anställning som länsassessor vid länsstyrelsen i Halmstad, därefter 
några år i Malmö. Eje Livén fick tjänsten som 1:e länsassessor i 
Vänersborg och familjen flyttade in i ett hus på Blåsut. 
Han trivdes bra med landshövding Gunnar von Sydow och fick 
många goda vänner. Särskilt trivdes han när han fick arbeta 
med Erik Mossberg som arbetade med miljöfrågor och med 
Herbert Lundström som var länsveterinär. Eje Livén var en 
föreningsmänniska, medlem i Frimurarna. Han sökte sig även till 
sällskapet Par Bricole, där han kom med i kören. Politiskt var han 
med i Folkpartiet och blev dess representant i kyrkofullmäktige. 
På senare år var han även aktiv i Friskis & Svettis. Eftersom 
han stammade bildade han en stamningsförening, som han till 
en början var ordförande för. Barnen gick i musikskolan så Eje 
Livén blev ordförande i föräldraföreningen. Han var även aktiv 
i Föreningen Norden och Röda Korset.
Inträdde i Gillet 1996.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

 AARSRUD, ANTON, VD, Torslanda .............................................................. 1968 17
 AARSRUD, WILHELM, Direktör, Vänersborg ............................................... 1942 06
 ABRAHAMSSON, GUNNAR, Vänersborg .................................................... 1942 05
 ABRAHAMSSON, LARS, Stenungsund ......................................................... 1939 16
 ADOLFSON, HANS, Vänersborg .................................................................... 1963 11
 ADOLFSON, ULF, Eventansvarig, Trollhättan ................................................ 1961 10
* ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .......................................................... 1935 75
 AHLBERG, MORGAN, Chefredaktör, Trollhättan ......................................... 1971 05
 AHLENIUS, PER, Civilingenjör, Vänersborg .................................................. 1951 09
* AHLIN, ANDERS, Ingenjör, Västra Frölunda, ständig medlem ...................... 1965 78
** AHLIN, GÖRAN, IngenjörVänersborg, ständig medlem, 
 innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1944 58
* AHLIN, ULF, Kungälv, ständig medlem .......................................................... 1968 78
 AHNFELT, LENNART, Vänersborg ................................................................ 1942 10
 AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1945 00
 ALDÉN, BENNY, Vänersborg ......................................................................... 1942 06
* ALEXANDERSSON, HANS, Biolog, Vänersborg  ......................................... 1948 75
 ALFREDSSON, HÅKAN, Bovallstrand .......................................................... 1951 95
* ALFREDSSON, LARS, Administrativ Chef, Vänersborg ersättare i styrelsen  1956 76
 ALM, LARS, Vänersborg ................................................................................. 1944 13
 ALMQVIST, BENGT, Vänersborg ................................................................... 1946 13
* ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Hunnebostrand ....................................... 1947 88
 ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ...................................... 1950 00
* AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunarbetare, Vänersborg ............................... 1940 74
 ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ........................................... 1940 92
 ANDERSSON, ANTON, Tapetsör, Vänersborg ............................................... 1971 04
 ANDERSSON, ARNE, Vänersborg ................................................................. 1939 15
 ANDERSSON, BENGT, Vänersborg ............................................................... 1944 04
 ANDERSSON, BILL-ARNE, Pensionär, Vänersborg ..................................... 1948 17
* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ........................................................... 1940 74
* ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................................................. 1957 88
 ANDERSSON, BO, Vänersborg....................................................................... 1946 08
* ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1963 83
 ANDERSSON, CHRISTER, Mellerud ............................................................. 1950 14
 ANDERSSON, CLAES-GÖRAN, Tapetsör, Vänersborg ................................ 1937 99
 ANDERSSON, DANIEL, Vänersborg ............................................................. 1993 15
 ANDERSSON, DAVID, Fil. Dr. , Ödeshög ...................................................... 1947 09
* ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .............................................. 1946 84
* ANDERSSON, GUNNAR, Redaktör, Täby ..................................................... 1928 83
 ANDERSSON, HANS, Vänersborg ................................................................. 1965 04
 ANDERSSON, HANS, Rektor, Vänersborg .................................................... 1951 17
 ANDERSSON, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1940 16
 ANDERSSON, HÅKAN, Mellerud ................................................................. 1950 98

Födelse-
år

Inträdes-
år

www.vanersborgssonersgille.se



106

* ANDERSSON, JAN, Legitimerad Veterinär, Vänersborg ................................ 1951 89
 ANDERSSON, JAN OLOV, Projektör, Vänersborg ........................................ 1945 17
 ANDERSSON, JOACHIM, Elhandlare, Vargön .............................................. 1963 09
* ANDERSSON, JOHN, Marknadschef, Vänersborg ......................................... 1953 74
* ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg ............................................ 1944 81
* ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Brastad ........................................... 1942 90
 ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg ......................................................... 1972 97
* ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................................................. 1940 80
 ANDERSSON, LARS-OLOF, Överläkare, Bjästa ........................................... 1945 00
 ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg ........................................................... 1982 15
 ANDERSSON, MATS, Vänersborg ................................................................. 1970 10
 ANDERSSON, OVE, Vänersborg .................................................................... 1945 04
 ANDERSSON, PER, Vänersborg ..................................................................... 1967 15
* ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ........................................... 1928 76
* ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .............................................. 1936 87
 ANDERSSON, STIG, Vänersborg ................................................................... 1938 94
 ANDERSSON, STIG-ÅKE, Polis, Vänersborg ................................................ 1951 13
 ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg .................................................... 1949 00
* ANDERSSON, TOMMY, Köpman, Vänersborg .............................................. 1950 75
* ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1950 83
 ANDERSSON, UNO, Vänersborg ................................................................... 1948 13
 ANDERSSON, UNO, Personalchef, Vänersborg ............................................. 1948 18
 ANDERSSON, ÅKE, Arvika ........................................................................... 1941 07
 ANDERSSON, ÅKE, Vänersborg .................................................................... 1957 17
 ANDREEN, ROBERT, Lysekil ........................................................................ 1976 99
 ANDRÉEN, FREDRIK, Vänersborg ................................................................ 1971 99
 ANDRÉEN, GUNNAR, Egenföretagare, Malmö ............................................ 1940 14
* ANDRÉEN, HÅKAN, Frändefors .................................................................... 1942 82
 ANDRESEN, BERTEL, IT-Tekniker, Hisings Kärra ....................................... 1963 12
* ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vänersborg .................................. 1942 90
* ANKARTOFT, PATRIK, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1964 90
* ANKARTOFT, STURE, Pensionär, Vänersborg .............................................. 1936 90
 ARFWIDDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .............................. 1942 98
 ARTHURSSON, GÖRAN, Vänersborg ........................................................... 1956 15
 ARVEBLAD, SVEN OLOF, Ingenjör, Vargön ................................................. 1946 08
 ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..................................................................... 1950 98
 ARVEKLEV, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1944 16
 ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1952 96
* ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vänersborg .................................................... 1949 75
 ARVIDSSON, KENNETH, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2011) 1967 10
 ASP, PETER, Informationschef, Vänersborg ................................................... 1968 05
 AXELSSON, ANDERS, Vänersborg ............................................................... 1959 16
 AXELSSON, FRANK, Vänersborg .................................................................. 1944 17
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg....................................................... 1932 73
** BACK, JAN, Vänersborg .................................................................................. 1934 63
* BACK, ROGER, Fotograf, Frändefors ............................................................. 1956 83
* BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1957 89
 BEJLUM, GÖRAN, Vänersborg ...................................................................... 1964 17

www.vanersborgssonersgille.se



107

 BENGTSSON, JAN-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1949 16
 BENGTSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg ................................................... 1945 12
 BENGTSSON, LEIF, Vänersborg .................................................................... 1964 15
* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ...................................................... 1934 76
 BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings Backa ............................ 1936 97
 BERG, LARS, Vänersborg ............................................................................... 1945 00
 BERG, LARS, Chef Kapital Förvaltning, Åmål ............................................... 1967 02
 BERG, LENNART, Mellerud ........................................................................... 1950 94
 BERGENFELDT, HANS, Vänersborg ............................................................. 1935 05
 BERGENHEIM, KLAS, Hovås ........................................................................ 1970 96
 BERGENLID, BJÖRN, Vänersborg ................................................................. 1955 17
 BERGER, ANDRÉAS, Malmö, ständig medlem ............................................. 1974 76
* BERGER, MAGNUS, Lund, ständig medlem .................................................. 1967 76
* BERGER, MAX, Vänersborg, ständig medlem................................................ 1970 76
 BERGER, NIKLAS, Göteborg, ständig medlem .............................................. 1973 98
* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg.................................................... 1937 72
 BERGLÖF, RIKARD, Vänersborg ................................................................... 1968 14
* BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg............................................................... 1950 80
* BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ........................................................... 1942 80
 BERNLING, JOACHIM, Advokat, Vänersborg, 2:e Ålderman ....................... 1960 99
 BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg ..................................................... 1957 97
 BERNTSON, STURE, Värnamo ...................................................................... 1944 08
* BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud ..................................................... 1938 75
 BJARNELL, JOAKIM, Vänersborg ................................................................. 1992 15
 BJARNELL, YAN-ERIK, Vänersborg ............................................................. 1955 07
 BJELKHOLM, STEFAN, Vänersborg ............................................................. 1954 05
 BJÖRENDAHL, ANDERS, Ingenjör, Upplands Väsby ................................... 1943 08
* BJÖRKENSTOCK, JAN OLOF, Munskänk, Växjö......................................... 1948 82
 BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Stockholm ............................................................. 1938 00
** BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg, ständig medlem, 
 Hedersledamot .................................................................................................. 1927 54
** BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ................................................. 1929 54
* BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ............................................ 1953 77
 BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara ...................................................................... 1939 97
 BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .................................... 1965 95
 BLOM, TOMAS, Vänersborg ........................................................................... 1964 98
 BLOMBERG, LENNART, Vänersborg ............................................................ 1942 08
 BLOMGREN, BENGT, Vänersborg ................................................................. 1946 04
* BLOMGREN, ERIK, Alingsås ......................................................................... 1973 83
* BLOMGREN, MATS, Nacka ........................................................................... 1960 77
 BLOMQVIST, LENNART, Vargön .................................................................. 1942 09
 BLOMQVIST, STEN, Vargön .......................................................................... 1939 94
 BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .......................................................... 1946 92
* BOBERG, MARKUS, Enskededalen ............................................................... 1972 87
 BODÉN, HÅKAN, Skatteintendent, Vänersborg ............................................. 1948 08
 BODIN, LARS, Vårgårda ................................................................................. 1953 16
 BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Torslanda ................................................ 1973 00
 BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg, bisittare i styrelsen .......... 1948 94

www.vanersborgssonersgille.se



108

* BOMAN, MERRIL, PR Manager, Fiskebäckskil ............................................. 1953 90
BONDESON, CHRISTER, Hovås ................................................................... 1941 02
BORG, LARS E, Jur. Kand. F.d. Direktör, Vänersborg .................................... 1941 08
BORGEMYR, JAN, Vänersborg ...................................................................... 1946 04
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg ................................................................... 1936 94

* BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg ..................................... 1942 91
BRÄNNLUND, FRANK, Vänersborg ............................................................. 1953 02
BUCCI, JAMES, Vargön .................................................................................. 1966 10
BYSTEDT, CHRISTER, Vänersborg ............................................................... 1943 17
BYSTRÖM, URBAN, Kriminalvårdare, Vänersborg ...................................... 1962 97
BÄCKLUND, LENNART, Vänersborg ............................................................ 1948 15
BÄCKSTRÖM, ANTON, Vargön ..................................................................... 2005 14
BÄCKSTRÖM, EMIL, Vargön......................................................................... 1976 85
BÄCKSTRÖM, MELKER, Vargön .................................................................. 2007 13
BÖNGREN, PER-OLOF, Färgelanda ............................................................... 1951 12
BÖRJESON, BJÖRN, Adjunkt, Vänersborg .................................................... 1952 05
BÖRRETZEN, JENS, Överläkare, Vänersborg ................................................ 1938 06
BÖTTIGER, KARL-IVAR, Vänersborg ........................................................... 1932 05

* CARLÉN, BENGT, Dals Långed ..................................................................... 1947 83
CARLSON, BENNY, Gymnasielärare, Vänersborg ......................................... 1951 06

** CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vänersborg, ständig medlem ........ 1944 47
** CARLSSON, CARL OTTO, Speditör, Göteborg, ständig medlem .................. 1939 47

CARLSSON, CLAS, Frändefors ...................................................................... 1944 09
CARLSSON, HÅKAN, Vänersborg ................................................................. 1949 04
CARLSSON, JONATHAN, Student, Vänersborg ............................................ 1995 17
CARLSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg ..................................................... 1942 10

** CARLSSON, LENNART, Göteborg, ständig medlem ..................................... 1946 47
CARLSSON, THOMAS, Målarmästare, Vänersborg ...................................... 1957 96
CARLSSON, TORE, Vänersborg ..................................................................... 1952 13
CEDER, BENGT-GÖRAN, Frändefors ............................................................ 1945 05

* CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg..................................................... 1933 90
CEDERLUND, ARNE, Jägmästare, Vänersborg ............................................. 1936 11
CEDERQVIST, PÄR, Kommunjurist, Vänersborg .......................................... 1944 99
CHRISTIANSSON, ROGER, Vargön .............................................................. 1950 15

* CRANTZ, CURT GÖRAN, Pol. Mag. , Vänersborg ........................................ 1958 90
** DAFGÅRD, BENGT, Arbetsledare, Vänersborg, ständig medlem .................. 1939 50

DAHL, MICHAEL, Vänersborg ....................................................................... 1962 12
DAHLBOM, MATS, Kommunjurist, Vänersborg ............................................ 1964 01

* DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1945 85
* DAHLLÖF, MATS, Uppsala ............................................................................ 1965 67
* DAHLLÖF, PETER, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem .................... 1972 72

DAHLQVIST, INGEMAR, Vargön .................................................................. 1952 14
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors ........................................................... 1948 97
DANIELSSON, WOLLMAR, Vänersborg ...................................................... 1933 05
DAREFELT, GÖSTA, Vänersborg ................................................................... 1928 00

** DAVIDSSON, BILT, Bankdirektör, Vänersborg .............................................. 1938 64
DENNISSON, STIG GÖRAN, Mariestad ........................................................ 1956 05
DIKELIUS, LENNART, Vänersborg................................................................ 1945 16

www.vanersborgssonersgille.se



109

www.vanersborgssonersgille.se

 DRUFVA, ULF, Vänersborg ............................................................................. 1950 97
 DUELL, GÖSTA, Vänersborg .......................................................................... 1928 01
 EDBERG, PEO, Fårösund ................................................................................ 1948 01
 EDVARDSSON, GÖRAN, Vänersborg ........................................................... 1950 07
 EILERTSSON, NILS, Åklagare, Vänersborg ................................................... 1934 02
* EK, CARL GUSTAF, Teknologie Doktor, Västra Frölunda ............................. 1958 83
* EK, LARS ANDERS, Teologie Kand. , Tun .................................................... 1954 83
 EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg ................................................................. 1946 97
* EKHOLM, JOHAN, Vänersborg ...................................................................... 1963 87
* EKLIND, LARS, Överstelöjtnant, Linköping .................................................. 1957 74
* EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ............................................................ 1937 80
 EKMAN, GUNNAR, F.d. Rektor, Vänersborg, 
 innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1928 01
* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ........................................................... 1949 74
 EKSTEDT, GÖRAN, Vänersborg .................................................................... 1949 05
* EKSTEDT, THOMAS, Utvecklingsledare, Rydebäck ..................................... 1951 65
* EKSTRÖM, JOHAN, Kommunalråd, Skövde ................................................. 1943 80
* ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg .......................................... 1940 75
 EMANUELSSON, CONNY, Vänersborg ......................................................... 1950 15
 EMANUELSSON, GÖTE, Vänersborg ............................................................ 1956 06
 ENGDAHL, KENT, Posttjänsteman, Vargön ................................................... 1953 04
 ENGHOLM, CARL, Uppsala ........................................................................... 1941 04
** ENGLUND, CLAES, Agronom, Lidköping ..................................................... 1943 47
* ENGLUND, MAGNUS, Tandläkare, Göteborg, ständig medlem .................... 1949 49
* ENGLUND, NILS-ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem ............... 1966 66
** ENGLUND, NILSTURE, Legitimerad Läkare, Vänersborg ............................ 1939 47
 ENGLUND, OSKAR, Teknologie Doktor, Göteborg, ständig medlem ........... 1983 83
 ENGLUND, SAMUEL, Civilingenjör, Lidköping, ständig medlem................ 1977 82
 ENGLUND, TEODOR, Tandläkare, Göteborg, ständig medlem ..................... 1985 85
 ENGSTRÖM, HANS, Vänersborg ................................................................... 1941 13
* ENGSTRÖM, PER ARNE, Försäljare, Vänersborg ......................................... 1935 85
* ERICSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ........................................................... 1941 80
* ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg .................................................. 1940 85
 ERICSON, PER-OLOF, Vänersborg ................................................................ 1945 06
 ERICSON, SVEN-GÖRAN, Vänersborg ......................................................... 1948 11
 ERICSON, TOMMY, Urmakare, Vänersborg .................................................. 1946 04
 ERICSSON, BO, Fritidspedagog, Skövde ........................................................ 1939 01
 ERICSSON, CARL, Vänersborg ...................................................................... 1960 16
* ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg.................................................. 1966 66
** ERICSSON, JOHN OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem, 
 Hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2000) ....................................... 1939 54
 ERICSSON, MICAEL, Vänersborg ................................................................. 1969 02
 ERICSSON-KLEIN, CARL, Vänersborg, ständig medlem ............................. 2000 05
 ERIKSSON, BJÖRN, Kungsbacka ................................................................... 1973 04
 ERIKSSON, CARL-GUSTAV, Vänersborg ...................................................... 1952 13
 ERIKSSON, CEGE, Vänersborg ...................................................................... 1952 16
 ERIKSSON, HÅKAN, Uddevalla .................................................................... 1956 07
 ERIKSSON, INGE, Vänersborg ....................................................................... 1946 96



110

 ERIKSSON, KARL-ERIK, F.d. Järnvägsexpeditör, Vänersborg ..................... 1928 94
 ERIKSSON, MATS, Vice Chefsåklagare, Sävedalen ....................................... 1967 99
 ERIKSSON, PATRICK, Egenföretagare, Vänersborg, 
 ledamot i beredningsnämnden .......................................................................... 1967 12
* ERIKSSON, RONNY, Vänersborg ................................................................... 1938 88
 ERIKSSON, SVEN-INGVAR, Kommunalråd, Vänersborg ............................. 1940 92
 ERIXON, DOUGLAS, Frändefors ................................................................... 1941 97
 ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg ..................................................... 1929 93
 ERLANDSSON, GUNNAR, Äldreomsorgschef, Vänersborg ......................... 1950 09
* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1925 70
* FAGER, JAN, Direktör, Bovallstrand ............................................................... 1940 90
 FAGERSTRÖM, BO, Helsingborg ................................................................... 1942 04
* FAGERSTRÖM, MAGNUS, Landvetter ......................................................... 1966 89
 FALK, CLAES, Chefsrådgivare, Vänersborg ................................................... 1970 97
 FALK, JAN-ERIK, Vargön ............................................................................... 1950 12
 FASTH, CONNY, Gymnastikdirektör, Partille ................................................. 1948 05
 FASTH, KENTERIC, Vänersborg .................................................................... 1955 05
* FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg .......................................................... 1926 74
 FERM, ANDERS, Trollhättan .......................................................................... 1958 10
 FERM, ROLAND, Vänersborg......................................................................... 1959 05
 FILIPSON, GÖRAN, Vänersborg .................................................................... 1947 94
 FILIPSSON, PETER, Officer, Skurup .............................................................. 1975 06
 FLOBERG, TOMMY, Skyddsförare, Vänersborg ............................................ 1961 94
* FOCK, KARL GÖRAN, Lerum ....................................................................... 1953 77
 FORSBERG, STEN, Vänersborg ..................................................................... 1934 11
 FORSELL, OLOF, Ingenjör, Västerås .............................................................. 1937 08
 FORSHALL, LEIF, Spånga .............................................................................. 1942 02
* FORSSANDER, LARS ERIK, Bankdirektör, Kungsbacka ............................. 1934 84
 FREDÉN, HÅKAN, Ystad ............................................................................... 1937 05
* FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg .................................................... 1970 83
 FREDMAN, STEFAN, Produktionstekniker, Vänersborg ............................... 1964 04
 FREDRIKSSON, THOMAS, Vänersborg ........................................................ 1955 18
 FRICK, JAN-OLOV, Legitimerad Läkare, Mariestad ...................................... 1939 08
 FRICK, LARS H, Kommunchef, Borgholm ..................................................... 1948 98
 FRISELL, BENGT, Mentor, Vänersnäs ............................................................ 1953 17
* FRÄNDEGÅRD, BENGT OLOF, Ingenjör, Vänersborg ................................. 1927 67
 FURBO, MATTIAS, Gävle .............................................................................. 1972 94
* FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg ........................................................... 1944 87
 GADD, ROLF, Uddevalla ................................................................................. 1930 01
 GELANG, PELLE, Civilingenjör, Vänersborg ................................................ 1945 99
 GILLBERG, HANS, Vänersborg ..................................................................... 1960 05
* GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg ............................................. 1936 90
 GILLBERG, STEFAN, Vänersborg ................................................................. 1964 08
 GLÄNNESTRAND, CHRISTER, Vänersborg ................................................ 1957 16
 GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ............................................. 1938 94
 GRANQVIST, KJELL, Vänersborg ................................................................. 1932 97
* GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön ................................................ 1948 91
 GRAUMANN, GUNNAR, Lund ..................................................................... 1933 93

www.vanersborgssonersgille.se



111

 GRETTVE, LARS, Överläkare, Vänersborg .................................................... 1942 11
** GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma .......................................... 1932 60
 GRÖNROS, BERNT, Vänersborg .................................................................... 1963 99
** GULZ, LENNART, Adjunkt, Vänersborg ........................................................ 1939 54
 GUSTAFSSON, BENKT, Vänersborg .............................................................. 1940 09
 GUSTAFSSON, JAN, Musiklärare, Vänersborg .............................................. 1952 05
 GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg ........................................................ 1947 94
 GUSTAFSSON, LEIF, Vänersborg .................................................................. 1956 18
** GUSTAFSSON, PAUL, Vargön ........................................................................ 1935 66
 GUSTAVSSON, JOHAN, Civilekonom, Vänersborg, ständig medlem ........... 1961 99
 GUSTAVSSON, KENT, Vänersborg ................................................................ 1943 13
 GUSTAVSSON, KJELL, Vänersborg ............................................................... 1942 04
 GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Vänersborg ....................................................... 1958 92
 GUSTAVSSON, STEN, Vänersborg ................................................................ 1941 13
 GUSTAVSSON, STIG-ARNE, Läkare, Vänersborg ........................................ 1952 17
 GUSTAVSSON, SVEN, Vänersborg ................................................................ 1951 92
 GUSTAVSSON, YNGVE, Vänersborg ............................................................. 1936 92
 GUSTAVSSON, YNGVE, Lindome ................................................................. 1936 05
 GÅRDEHALL, LARS, Vänersborg ................................................................. 1945 97
 GÅRDEHALL, PER, Hägersten ....................................................................... 1978 99
 GÖSE, CALLE, Vänersborg ............................................................................. 1936 06
 HAGBERG, SVEN, Personaldirektör, Vänersborg .......................................... 1958 07
** HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg, ständig medlem, 
 Hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2000) ....................................... 1941 53
 HAGBORG-ASP, JESPER, Vänersborg........................................................... 1996 05
 HAGBORG-ASP, VIKTOR, Vänersborg ......................................................... 2000 05
 HAGBORG-OLSSON, OSCAR, Mora ............................................................ 1993 05
 HAGEMAN, ANDREAS, Vänersborg ............................................................. 1981 06
 HAGEMAN, GERHARD, Vänersborg ............................................................ 1940 06
 HAGEMAN, NICLAS, Vänersborg ................................................................. 1975 06
* HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ............................................ 1946 68
 HAGSÉR, HÅKAN, Vänersborg ...................................................................... 1947 12
 HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .................................................................... 1944 94
 HALLBERG, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1948 96
* HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ............................................ 1931 86
 HALLBLAD, BJÖRN, Vänersborg .................................................................. 1986 04
 HALLBLAD, CARL, Vänersborg .................................................................... 1982 04
 HALLBLAD, LARS, Bilplåtslagare, Vänersborg ............................................ 1959 04
* HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ................................ 1945 76
 HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ........................................ 1954 94
 HALLQVIST, ERIC, Vänersborg ..................................................................... 1973 07
 HALLQVIST, GUNNAR, Vargön .................................................................... 1939 05
 HALLQVIST, HANS, Vänersborg ................................................................... 1949 07
 HALLQVIST, INGVAR, Vänersborg ............................................................... 1954 01
 HALLQVIST, LARS, St. Levene ..................................................................... 1941 08
* HALLQVIST, TOMAS, Laboratorieassistent, Vänersborg .............................. 1951 84
 HAMBERG, JAN, Lidköping ........................................................................... 1943 13
 HANSANDER, EINAR, Riksspeleman, Vänersborg ....................................... 1938 11

www.vanersborgssonersgille.se



112

 HANSSON, H O LENNART, Kulturkonsult, Vänersborg ............................... 1947 96
* HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg ................................ 1932 84
 HANSSON, MICHAEL, Vänersborg ............................................................... 1964 14
 HANSSON, MIKAEL, Vänersborg .................................................................. 1962 06
 HANSSON, TOMMY, Musikproducent, Vänersborg ...................................... 1952 04
** HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg, ständig medlem .................. 1940 64
 HARLITZ, HENRIK, Vänersborg .................................................................... 1973 05
** HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Tösse ........................................................... 1943 64
 HARRING, TORD, Hönö ................................................................................. 1940 95
* HASSELLIND, KAJ, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 76
* HASSLÖF, J. O. RUNE, Kungälv .................................................................... 1929 83
 HEDENSTEDT, GÖRAN, Vänersborg ............................................................ 1942 12
 HEDLUND, JOHAN, Ekonomie Mag. , Göteborg .......................................... 1970 04
 HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg ........................................................ 1941 95
* HEDQVIST, PER, Byråassistent, Vänersborg, 
 innehavare av Gillets medalj (2005) ................................................................. 1943 76
 HEIDENGÅRD, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors ........................................... 1949 96
* HELLMAN, ANDERS, Vänersborg ................................................................. 1955 73
 HELLMAN, NILS, Vänersborg ........................................................................ 1988 16
 HENRIKSSON, CLAES, Lidingö .................................................................... 1973 13
 HENRIKSSON, KARL-ERIK, Sarpsborg ........................................................ 1937 11
* HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg ...................................................... 1957 81
 HENRIKSSON, ROLAND, Vänersborg .......................................................... 1950 13
 HERLOGSSON, NILS ERIK, Vänersborg ...................................................... 1940 13
* HERMANSON, JAN, Teol. Dr. Univ. Lektor, Lund ........................................ 1949 91
* HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan .............................................................. 1939 79
* HESSELHOLDT, PÄR ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .................... 1962 84
 HJALMARSSON, GUNNAR, Auktoriserad Redovisningskonsult, 
 Vänersborg ........................................................................................................ 1957 97
 HJERTÉN, NILS, Kyrkoherde, Vänersborg ..................................................... 1934 13
 HOFLING, ERIK, Vänersborg, ständig medlem .............................................. 2000 00
 HOFLING, OSCAR, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1996 96
 HOLM, JAN OLOV, Vänersborg ..................................................................... 1940 04
* HOLM, LARS ERIK, Vägtekniker, Vargön ..................................................... 1944 82
 HOLMGREN, BENGT, Vänersborg ................................................................ 1944 15
* HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg ................................................................ 1937 83
 HOLMQVIST, MATS, Vänersborg .................................................................. 1960 06
* HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm .................................................... 1953 66
 HÅKANSSON, STEN, Vänersborg ................................................................. 1945 92
 HÅRD AF SEGERSTAD, BJÖRN, Rektor, Vänersborg,
 innehavare av Gillets medalj (2014) ................................................................. 1954 05
 HÖGBERG, JERKER, Vänersborg .................................................................. 1951 02
 HÖGLUND, ANDREAS, Systemutvecklare, Vänersborg ............................... 1980 12
 HÖGLUND, DAN, Vänersborg ........................................................................ 1962 10
 HÖGLUND, MATS, Vänersborg ...................................................................... 1956 15
 HÖGLUND, STIG-GÖRAN, Pensionär, Vänersborg ...................................... 1955 18
 HÖGLUND, ULF, Vänersborg ......................................................................... 1964 10
 HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg ................................................. 1926 95

www.vanersborgssonersgille.se



113

** HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ....................................... 1934 61
HÖRKE, JAN, Vargön ...................................................................................... 1943 16
ISACSSON, HENNING, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1932 97
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg ...................................... 1964 97
ISRAELSSON, BENGT, Vänersborg ............................................................... 1949 15
IVARSSON, STURE, Vänersborg .................................................................... 1940 13
JACOBSSON, LARS, Vänersborg ................................................................... 1961 17

* JACOBSSON, MIKAEL, Göteborg ................................................................. 1966 76
** JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ................................ 1936 59
** JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ........................................... 1938 66

JANSSON, ANDERS, Köpman, Vargön .......................................................... 1940 05
JANSSON, BJÖRN, Köpman, Vargön ............................................................. 1966 11
JANSSON, GUNNAR, Managing Director, Växjö .......................................... 1935 01
JANSSON, HANS, Vänersborg ........................................................................ 1949 08
JANSSON, TOMMY, Vänersborg .................................................................... 1947 18

* JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj 1947 78
JARHED, STEFAN, Vänersborg ...................................................................... 1953 17
JENHALL, EVERT, Ingenjör, Vargön .............................................................. 1938 03

** JENNISCHE, MATS, Agronom, Runhällan, ständig medlem .......................... 1944 64
** JENNISCHE, PER, Fil. Dr. , Uppsala, ständig medlem ................................... 1943 64
** JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Katrineholm, ständig medlem ....................... 1947 64
* JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda ..................................... 1950 77
* JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem ........................ 1954 76

JOELSSON, MAGNUS, Vänersborg ............................................................... 1962 13
JOHANSSON, BENGT, Vänersborg ................................................................ 1945 96
JOHANSSON, BENGT, Vänersborg ................................................................ 1937 96
JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Glommen .................................................. 1941 98
JOHANSSON, BENGT K.Å., Ambassadör, Stockholm .................................. 1937 97
JOHANSSON, BERTIL, Vänersborg ............................................................... 1932 10
JOHANSSON, BJÖRN, Hisings Kärra ............................................................ 1963 93

* JOHANSSON, BO, Frändefors, ständig medlem ............................................. 1959 76
JOHANSSON, BO, Försäkringstjänsteman, Vänersborg ................................. 1939 96
JOHANSSON, CASPER, Lilla Edet, ständig medlem ..................................... 1976 76
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ........................................ 1950 94
JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg ............................................................ 1956 16
JOHANSSON, HENRIK, Vänersborg .............................................................. 1941 16
JOHANSSON, HÅKAN, Vänersborg .............................................................. 1947 92
JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg ................................ 1937 92

* JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg .................................................. 1937 76
JOHANSSON, JAN KENNETH, Präst, Vänersborg........................................ 1949 17
JOHANSSON, JOEL, Vänersborg ................................................................... 2003 05
JOHANSSON, KENNETH, Vänersborg .......................................................... 1951 07
JOHANSSON, KENT, Vänersborg .................................................................. 1955 00
JOHANSSON, KJELL, Elektriker, Vänersborg ............................................... 1936 05
JOHANSSON, KURT, Typograf, Vänersborg .................................................. 1932 06

* JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ................................... 1934 86
JOHANSSON, LARS, Kock, Vänersborg ........................................................ 1964 17
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg ........................................................ 1936 96

www.vanersborgssonersgille.se



114

 JOHANSSON, LARS-OLOF, Musiklärare, Vänersnäs .................................... 1957 13
* JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem ......................................... 1962 76
 JOHANSSON, LEIF, Vänersborg ..................................................................... 1965 10
 JOHANSSON, LENNART, Frändefors ............................................................ 1931 05
 JOHANSSON, MICHAEL, Vänersborg........................................................... 1963 09
 JOHANSSON, PER ARNE, Vänersborg .......................................................... 1934 15
 JOHANSSON, PER ERIK, Vänersborg ........................................................... 1951 16
 JOHANSSON, PER-OLOF, Vänersborg .......................................................... 1942 15
* JOHANSSON, PETER, Museichef, Vänersborg, 1:e Ålderman ...................... 1963 89
 JOHANSSON, PETER, Vänersborg................................................................. 1962 14
 JOHANSSON, PONTUS, Sjöingenjör, Vänersborg, ständig medlem ............. 1973 76
 JOHANSSON, PÄR, Vänersborg ..................................................................... 1964 16
 JOHANSSON, RALF, Officer, Vänersborg ...................................................... 1974 04
 JOHANSSON, RICKARD, Vänersborg ........................................................... 1973 06
 JOHANSSON, ROY, Projektledare, Årjäng ..................................................... 1943 97
* JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ....................................... 1944 76
 JOHANSSON, RUNE, Vänersborg .................................................................. 1938 07
 JOHANSSON, STEN, Vänersborg ................................................................... 1939 04
 JOHANSSON, SUNE, Brottby ......................................................................... 1943 02
* JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ........................................... 1926 89
 JOHANSSON, SVEN OLOF, Vänersborg ....................................................... 1950 99
 JOHANSSON, SVEN-ÅKE, Vänersborg ......................................................... 1943 11
 JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg ................................................ 1940 98
* JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ................................. 1957 76
 JOHANSSON, THOMAS, Vänersborg ............................................................ 1969 05
 JOHANSSON, TOMMY, Vänersborg .............................................................. 1952 99
 JOHANSSON, TORE, Vänersborg .................................................................. 1951 09
 JOHANSSON, ULF PEDER, Skådespelare, Vänersborg ................................ 1957 12
 JOHANSSON, ÅKE, Vänersborg..................................................................... 1930 03
* JONSSON, BERTIL, Vänersborg ..................................................................... 1934 88
 JONSSON, INGE, Vänersborg ......................................................................... 1938 08
 JONSSON, KARL-GUNNAR, Vänersborg ..................................................... 1947 09
 JONSSON, LEIF, Personalchef, Uddevalla ...................................................... 1952 96
 JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg ............................................... 1964 98
 JOSEFSSON, LARS OLOF, Verkstadsarbetare, Vänersborg ........................... 1939 00
 JOSEFSSON, STEFAN, Vänersborg ................................................................ 1971 04
 JOSTEN, HENRIK, Vänersborg ledamot i beredningsnämnden ..................... 1968 10
* JÅTBY, RUNE, Skorstensfejarmästare, Vänersborg ........................................ 1931 76
 JÄRNERFORS, HANS, Sjuksköterska, Vargön ............................................... 1947 06
* JÄRPLER, LENNART, Vänersborg ................................................................. 1947 83
 JÄRPLER, PER, Ingenjör, Hisings Backa ........................................................ 1970 16
 JÄRPVIK, CURT, Enhetschef, Vänersborg ...................................................... 1946 95
 JÄRPVIK, DANIEL, Psykolog, Vänersborg .................................................... 1977 14
* JÖNSSON, GUNNAR, Vänersborg ................................................................. 1960 88
* KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ..................................................... 1932 91
 KARLBERG, CONNY, Vänersborg ................................................................. 1956 13
 KARLSSON, ANDERS, Vänersborg ............................................................... 1959 18
 KARLSSON, ANDRÉ, Studerande, Vänersborg ............................................. 1991 18

www.vanersborgssonersgille.se



115

KARLSSON, BENGT, Vänersnäs .................................................................... 1952 13
KARLSSON, BENNY, Vänersborg .................................................................. 1947 09

* KARLSSON, BERNY, Nödinge ....................................................................... 1941 80
KARLSSON, BO-GÖRAN, Vänersborg .......................................................... 1953 08
KARLSSON, CONNY, Vänersborg ................................................................. 1964 12
KARLSSON, DENNIS, Brålanda .................................................................... 1948 08
KARLSSON, EDUR, Stigtomta ....................................................................... 1932 97
KARLSSON, ERIK, Sjökapten, Vänersborg .................................................... 1932 96
KARLSSON, GILBERT, Vänersborg ............................................................... 1938 10
KARLSSON, HANS, Vänersborg .................................................................... 1946 05
KARLSSON, JAN, Vänersborg ........................................................................ 1953 10
KARLSSON, JOHAN, Inköpare, Vänersborg .................................................. 1991 17
KARLSSON, KENT, Kriminalkommisarie, Trollhättan .................................. 1944 01

* KARLSSON, KJELL ANDERS, Typograf, Frändefors ................................... 1958 82
KARLSSON, LARS ALBERT, Ingenjör, Trollhättan....................................... 1936 03
KARLSSON, LARS GUNNAR, Järpås ........................................................... 1949 08
KARLSSON, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1952 98
KARLSSON, MAGNUS, Åkeriägare, Vänersborg .......................................... 1961 07
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ................ 1976 87

* KARLSSON, PER AXEL, Verkstadsmontör, Vänersborg ............................... 1925 85
KARLSSON, PETER, Vänersborg ................................................................... 1963 00
KARLSSON, PETER, Vänersborg ................................................................... 1964 10
KARLSSON, PETER, Kapten, Vänersborg ..................................................... 1970 12
KARLSSON, ROGER, Senior Consultant, Vargön .......................................... 1943 96
KARLSSON, STEFAN, Vänersborg ................................................................ 1960 17
KARLSSON, STURE, Helsingborg ................................................................. 1951 16
KARLSSON, THOMAS, Mora ........................................................................ 1951 17
KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, El Campello (Alicante) ...................... 1940 97
KARLSTRÖM, ROLAND, Vänersborg ........................................................... 1942 96
KAUFFELDT, ANDERS, Vänersborg ............................................................. 1951 15
KENNHOLM, SVEN, Vänersborg ................................................................... 1945 17
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg......................... 1947 93

** KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors ......................... 1936 65
KJELLSON, PATRIK, Tekniker, Vänersborg ................................................... 1971 07

* KJELLSSON, DAN, Vänersborg ..................................................................... 1941 74
KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg ................................................................. 1975 97

* KJELLSSON, UNO, Direktör, Hälleviksstrand ............................................... 1944 74
KNUTSSON, ANDERS, Vänersborg ............................................................... 1944 05

* KNUTSSON, BO, Pol. Mag. , Vänersborg....................................................... 1945 90
KNUTSSON, FREDRIK, Vänersborg .............................................................. 1971 08

** KNUTSSON, LEIF GUNNAR, Arvika ............................................................ 1934 64
KOPP SÖDERSTRÖM, HENRIK, Företagare, Vänersborg ............................ 1980 17
KORITZ, PETER, Läkare, Vänersborg ............................................................ 1939 02
KORP, JAN-OLOF, Vargön .............................................................................. 1944 12
KORP, OVE, Färgelanda .................................................................................. 1940 06

* KORSE, KARL GERHARD, Fil. Lic. , Brålanda ............................................ 1934 85
KRISTENSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ....................................... 1932 99
KULLENBERG, KRISTER, Vänersborg ......................................................... 1943 17

www.vanersborgssonersgille.se



116

www.vanersborgssonersgille.se

KUMLIN, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1972 17
KYLÉN, SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1959 06
KÄCK, LENNART, Ekonom, Vargön .............................................................. 1952 04
KÄCK, MARCUS, Sjuksköterska, Göteborg ................................................... 1980 10
KÄLLGÅRD, ÅKE, Ingenjör, Vänersborg ...................................................... 1939 08

* KÄRVLING, URBAN, Journalist, Alingsås ..................................................... 1957 85
LAND, INGEMAR, Vargön ............................................................................. 1953 16
LANDGREN, HENRIK, Vänersborg ............................................................... 1987 95

* LARSSON, ALF, Göteborg .............................................................................. 1939 77
LARSSON, ALVAR, Direktör, Vänersborg ...................................................... 1943 03

* LARSSON, ANDERS, Spånga, ständig medlem ............................................. 1963 63
LARSSON, ANDERS, Åstorp .......................................................................... 1951 94
LARSSON, ANDERS, Vargön ......................................................................... 1960 08
LARSSON, ARNE, Ingenjör, Vänersborg ........................................................ 1942 95
LARSSON, ARNE, Vänersborg ....................................................................... 1954 17
LARSSON, BENNY, Brålanda ......................................................................... 1956 13

* LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg ...................................................... 1942 81
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg ..................................................................... 1975 97
LARSSON, BO, Vänersborg ............................................................................ 1947 13
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ...................................................... 1948 95
LARSSON, BÖRJE, Fastighetsmäklare, Brålanda ........................................... 1959 09
LARSSON, DAVID, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1998 98
LARSSON, ERIK, Kvissleby ........................................................................... 1933 06

** LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm, ständig medlem ................... 1936 55
** LARSSON, GÖTE, Göteborg ........................................................................... 1944 66

LARSSON, HENRIC FRANKLIN, Vänersborg .............................................. 1970 13
LARSSON, HÅKAN, Vänersborg ................................................................... 1957 11

* LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna ............................................. 1939 89
LARSSON, INGEMAR, Civilingenjör, Vänersborg ........................................ 1955 96
LARSSON, JAN-OLOV, Åkeriägare, Vänersborg ........................................... 1946 03
LARSSON, JOAKIM, Vänersborg ................................................................... 1996 13

* LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem ......................................... 1966 66
* LARSSON, LARS, Revisor, Mölndal .............................................................. 1943 68

LARSSON, LEIF, AV-Chef, Vänersborg .......................................................... 1947 01
LARSSON, LEIF, Vänersborg .......................................................................... 1962 10
LARSSON, LEIF, Chief Steward, Vänersborg ................................................. 1968 13
LARSSON, LENNART, Mellerud .................................................................... 1962 07
LARSSON, MARTIN, Trafikinspektör, Vänersborg ........................................ 1961 05
LARSSON, PER ARNE, Vänersborg ............................................................... 1953 00
LARSSON, PETER, Vänersborg ...................................................................... 1957 16

** LARSSON, ROLF, Underinspektör, Skärholmen, ständig medlem ................. 1924 56
** LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg, ständig medlem, Hedersledamot, 

innehavare av Gillets medalj (1990) ................................................................. 1935 57
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ........................................... 1947 95
LARSSON, TOMMY, Färgelanda .................................................................... 1953 16

* LARSSON, YNGVE, Montör, Vargön ............................................................. 1927 77
LARSSON, YNGVE, Vargön ........................................................................... 1944 16

* LARSSON, ÅKE, Vänersborg .......................................................................... 1944 77



117

www.vanersborgssonersgille.se

 LAUDON, ANDERS, F.d. Skolläkare, Vänersborg ......................................... 1932 01
 LEJDSTRÖM, CARL GUSTAF, Frändefors .................................................... 1947 10
 LEJDSTRÖM, MICHAEL, Vänersborg ........................................................... 1968 10
 LEJON, STEFAN, Marknadskoordinator, Vänersborg..................................... 1964 08
 LEVÁN, OLOF, Ingenjör, Trollhättan .............................................................. 1924 93
 LIDELL, GUNNAR, Frändefors ...................................................................... 1960 16
 LIDÉN, JAN-GUNNAR, Vänersborg .............................................................. 1948 95
 LIDÉN, JOHAN, Vänersborg ........................................................................... 1961 15
 LIDHOLM, KARL ERIK, Vänersborg ............................................................. 1954 12
 LIDHOLM, PETER, Vänersborg ..................................................................... 1960 04
 LILJEKVIST, KURT, Civilekonom, Vänersborg ............................................. 1946 11
** LIND, HÅKAN, F.d. Chefredaktör, Vänersborg .............................................. 1948 54
 LIND, JESPER, Vänersborg ............................................................................. 1975 83
** LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum ................................................................. 1944 50
 LIND, RUNE, Vänersborg ................................................................................ 1940 16
 LINDAHL, LENNART, Vänersborg ................................................................ 1953 16
** LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör, Upplands Väsby ................................. 1938 66
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ................................ 1949 66
** LINDBERG, CARL AXEL, Ingenjör, Vallda ................................................... 1944 65
 LINDBERG, JOAKIM, Vargön ........................................................................ 1979 88
* LINDÉN, LARS, Civilingenjör, Vargön, ständig medlem ............................... 1954 75
 LINDMARK, LARS GÖRAN, Bengtsfors ...................................................... 1950 16
 LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg .................................................... 1940 94
 LINDSTEDT, SVANTE, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 LINDVALL, PER, Vänersborg ......................................................................... 1946 06
 LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig, Vänersborg ............................. 1948 97
 LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör, Vänersborg, 
 ersättare i styrelsen ............................................................................................ 1952 98
 LJUNG, INGEMAR, Vänersborg ..................................................................... 1966 94
 LJUNGGREN, LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors ................................... 1946 98
 LJUNGSTRÖMER, ANTON, Hunnebostrand ................................................. 1989 01
 LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Hunnebostrand .............................. 1951 95
 LOHEDEN, HÅKAN, Vänersborg ................................................................... 1962 13
 LOHEDEN, KARL GUSTAV, Vänersborg ....................................................... 1925 95
 LOHEDEN, PER, Stockholm ........................................................................... 1959 13
 LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .................................................. 1942 93
 LOJANDER, URBAN, Vänersborg ................................................................. 1946 17
 LOMAN, JAN, Vänersborg .............................................................................. 1931 17
 LUND, KARL-GUSTAV, Vänersborg .............................................................. 1952 15
 LUNDBERG, ANDERS, Civilekonom, Vänersborg ........................................ 1977 05
 LUNDBERG, GUNNAR, Vägmästare, Vänersborg ........................................ 1955 02
 LUNDBERG, ROGER, Vänersborg ................................................................. 1945 05
 LUNDBERG, SVEN-GUNNAR, Vänersborg ................................................. 1939 16
 LUNDBERG, THOMAS, Vänersborg ............................................................. 1966 16
 LUNDBERG WIMAN, ALEX, Vänersborg .................................................... 2013 16
 LUNDBERG WIMAN, WILGOT, Vänersborg................................................ 2008 09
 LUNDBORG, ANDERS, Studerande, Vänersborg .......................................... 1994 00
** LUNDBORG, BO, Operasångare, Handen ...................................................... 1932 66



118

* LUNDBORG, ERIC, Köpman, Vänersborg, ständig medlem, Gillevärd ........ 1957 66
 LUNDBORG, GUSTAV, Studerande, Vänersborg ........................................... 1987 00
* LUNDBORG, JAN, Vänersborg....................................................................... 1952 73
 LUNDBORG, NIKLAS, Studerande, Vänersborg ........................................... 1989 00
 LUNDGREN, STEN ÅKE, Bilhandlare, Frändefors ....................................... 1954 01
* LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Virserum .......................................... 1946 88
 LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg............................................... 1935 94
* LUNDIN, JAN, Vänersborg ............................................................................. 1936 69
* LUNDIN, PER, Köpman, Vänersborg .............................................................. 1953 55
 LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1946 93
* LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg .................................. 1936 89
** LUNDVIK-MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby .................................... 1926 64
* LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ............................................................... 1940 80
 LÅNG, KURT, Regionchef, Vänersborg .......................................................... 1951 06
 LÅNG, OWE, Revisor, Vargön ......................................................................... 1963 97
* LÅNG, STIG ARNE, Projektledare, Norrköping ............................................. 1953 85
 LÄCKBERG, HENRIK, Mediasäljare, Vargön ................................................ 1970 17
 LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg........................................... 1938 97
 LÖNN, PER, Fondförvaltare, Malmö ............................................................... 1977 08
 MAGNUSSON, ANDERS, Vänersborg ........................................................... 1944 06
* MAGNUSSON, DICK, Vänersborg ................................................................. 1943 72
 MAGNUSSON, FREDRIK, Vänersborg .......................................................... 1970 16
 MAGNUSSON, HANS, Vänersborg ................................................................ 1933 15
 MAGNUSSON, LARS, Frändefors .................................................................. 1946 16
 MAGNUSSON, LEIF, Vänersborg ................................................................... 1948 16
** MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile .......................................... 1940 65
 MAGNUSSON, PER, Bromma ........................................................................ 1965 07
 MAGNUSSON, S-O, Kyrkomusiker, Vänersborg ........................................... 1942 12
 MAHLVIKER, GUY, Vänersborg .................................................................... 1944 16
 MALM, RUNE, Direktör, Vänersborg ............................................................. 1956 07
 MALMBERG, NILS, Vänersborg .................................................................... 1990 00
 MALMBORG, JOHAN, Civilekonom, Bromma, ständig medlem .................. 1975 76
* MARKLUND, BERTIL, Professor, Vänersborg .............................................. 1945 80
 MAYBORN, KENTH, Vänersborg .................................................................. 1953 16
 MELIN, KENT-OVE, Begravningsentreprenör, Grästorp ................................ 1959 06
 MEYERDAHL, RONNY, Vänersborg ............................................................. 1952 15
 MOLIN, ELVING, Vänersborg ........................................................................ 1942 08
 MOLLBERG, THOMAS, Tullinge .................................................................. 1949 06
* MOSSBERG, BERTIL, Uddevalla ................................................................... 1937 85
 MUNKBO, LEIF, Dals Rostock ....................................................................... 1959 07
* MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Djursholm ......................................... 1951 87
 MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde ...................................... 1958 95
 MÖRK, SVEN-OLOF, Vänersborg .................................................................. 1942 08
 NEJDMO, TOMMY, Vänersborg, ständig medlem .......................................... 1947 05
 NIDSJÖ, JAN-ERIK, Vänersborg .................................................................... 1935 99
 NIDSJÖ, KENNET, Konstruktör, Vänersborg ................................................. 1963 04
 NILSÉN, PER, Docent, Vellinge ...................................................................... 1967 07
 NILSSON, BENGT, Vänersborg ...................................................................... 1948 17

www.vanersborgssonersgille.se



119

 NILSSON, BERNT, Fastighetsmäklare, Vänersborg ....................................... 1948 99
* NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings Kärra .................................................... 1944 83
 NILSSON, BO, Vänersborg .............................................................................. 1943 08
 NILSSON, LARS, Vänersborg ......................................................................... 1946 99
 NILSSON, MATS, Rektor, Vänersborg ............................................................ 1946 04
 NILSSON, PATRIK, Vänersborg ...................................................................... 1968 10
* NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarmästare, Värnamo .................................. 1925 80
 NILSSON, PER OLOF, Vänersborg ................................................................. 1961 03
 NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ...................................................... 1971 97
 NILSSON, PETER, Wien ................................................................................. 1955 10
* NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön .......................................................... 1926 89
 NILSSON, SÖREN, Vänersborg ...................................................................... 1938 98
 NILSSON, THOMAS, Vänersborg .................................................................. 1944 11
 NORBERG, KENNETH, Vänersborg .............................................................. 1949 09
 NORBERGER, JAN, Vänersborg..................................................................... 1947 12
 NORBERGER, ÅKE, Trollhättan ..................................................................... 1946 16
* NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg ...................................... 1937 81
 NORDHOLM, PAUL, Vänersborg ................................................................... 1950 17
 NORDMARK, STEFAN, Ekonomichef, Vänersborg ...................................... 1957 12
 NORDQVIST, PETER, Vänersborg ................................................................. 1954 12
 NORÉN, HANS, Vänersborg ........................................................................... 1966 11
 NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg .......................................................... 1942 97
 NORRMAN, JÖRGEN, Postiljon, Vänersborg ................................................ 1965 14
* NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg ....................................... 1944 90
* NYLÉN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ....................................................... 1936 89
 NYSTRÖM, ULF, Smältarbetare, Vänersborg ................................................. 1967 95
 ODELIUS, CHRISTOFER, Vänersborg ........................................................... 1993 05
* ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg, ständig medlem ................................... 1957 79
 ODHAMMAR, IVAN, Lagman, Vänersborg ................................................... 1932 06
 OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan ................................................................. 1938 99
 OLOFSSON, CLAS- GUNNAR, Skötare, Åmål ............................................. 1952 11
 OLOVSSON, BENGT, Frändefors ................................................................... 1951 10
* OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg ..................................................... 1938 91
 OLSSON, ANDERS, Vänersborg ..................................................................... 1978 07
 OLSSON, BJÖRN, Vänersborg ........................................................................ 1939 04
 OLSSON, BOSSE, Institutionschef, Vänersborg ............................................. 1948 07
* OLSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg .................................... 1956 83
 OLSSON, JAN-OLOF, Vänersborg .................................................................. 1945 16
 OLSSON, JOHAN, Postiljon, Vänersborg ....................................................... 1981 17
 OLSSON, MATS, Laserprogrammerare, Frändefors........................................ 1968 15
 OLSSON, PETER, Utvecklingsledare, Vänersborg ......................................... 1956 13
 OLSSON, ROGER, Journalist, Vänersborg ..................................................... 1948 18
* OLSSON, ROLF, Företagsekonom, Vänersborg .............................................. 1949 72
 OLSSON, THOMAS, Värnamo ....................................................................... 1961 13
 OLSSON, ULF, Ombudsman, Vänersborg ....................................................... 1962 09
* OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg............................................................. 1945 83
 OLSSON, ÅKE, Bilmekaniker, Vänersborg ..................................................... 1933 04
 OTTOSSON, TORE, Vänersborg ..................................................................... 1953 18
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 PAJUSI, ARWO, Antikvarie, Söderåkra ........................................................... 1965 99
 PALM, RÅGER, Vänersborg ............................................................................ 1945 13
 PALMQVIST, JAN, Vänersborg....................................................................... 1959 16
* PALMSTRÖM, ALLAN, Västra Frölunda, ständig medlem ........................... 1933 76
 PATRIKSON, HÅKAN, Företagskonsult, Vänersborg .................................... 1946 94
* PATRIKSSON, ANDERS, Vargön.................................................................... 1960 85
* PATRIKSSON, HENRIK, Driftsingenjör, Vänersborg ..................................... 1965 85
* PATRIKSSON, MAGNUS, Rådman, Timmersdala ......................................... 1965 85
** PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .................................................. 1937 65
 PAULSSON, MATS, Brandman, Vänersborg .................................................. 1957 17
 PAULSSON, MATTIAS, Snickare, Vänersborg .............................................. 1975 10
* PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö .................................................. 1957 88
 PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ....................................... 1948 95
 PERSSON, KENNETH, VD, Kungshamn ....................................................... 1962 08
 PERSSON, MAGNUS, VD, Thalwil ................................................................ 1967 05
 PERSSON, STIG, Direktör, Vänersborg .......................................................... 1949 04
* PERSSON, SVEN OLOF, Vänersborg ............................................................. 1925 77
 PERSSON, ÅKE, Vänersborg .......................................................................... 1933 08
 PETERSEN, THOMAS, Pensionär, Frändefors ............................................... 1952 17
* PETERSON, CHRISTER, Kommunarbetare, Vargön ...................................... 1943 71
 PETERSON, ERNST, Fil. Mag. , Vänersborg .................................................. 1931 98
 PETERSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .................................................. 1940 95
 PETERSSON, KARL-ERIK, Bälinge .............................................................. 1935 04
 PETERSSON, SET, Vänersborg ....................................................................... 1965 15
 PETTERSSON, BENNY, Vänersborg .............................................................. 1957 12
 PETTERSSON, BJÖRN, Elektriker, Vänersborg ............................................. 1962 92
 PETTERSSON, INGEMAR, Kungshamn ........................................................ 1950 99
 PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ......................................................... 1941 94
 PETTERSSON, OLLE, Vänersborg ................................................................. 1942 16
 PETTERSSON, TOMMY, Grästorp ................................................................. 1957 96
 PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg, ledamot i beredningsnämnden ............... 1971 94
 PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ................................................................... 1947 94
 QUENTZER, BERTIL, Lektor, Saltsjöbaden ................................................... 1935 98
 RAGNAR, INGVAR, Vänersborg .................................................................... 1939 16
 RAHM, BÖRJE, Vargön ................................................................................... 1947 13
** RAHM, GUNNAR, Apotekare, Göteborg ........................................................ 1929 66
 RAHM, JAN-OLOF, Vargön ............................................................................ 1946 12
 RAMM, TOMMY, Vänersborg ......................................................................... 1948 09
 RAPP, ALFRED, Sjukvårdsdirektör, Vänersborg ............................................. 1943 03
 RAPP, CARL, Vänersborg ................................................................................ 1992 05
 RAPP, MARCUS, Vänersborg .......................................................................... 1994 05
 RAPP, MARCUS, Vänersborg .......................................................................... 1998 16
 RAPP, PATRIK, Vänersborg ............................................................................. 1962 00
 RAPP, URBAN, Vänersborg............................................................................. 1968 05
 RASMUSSEN, NILS ERIK, Vänersborg ......................................................... 1948 14
 REIMERS, GÖSTA, Göteborg ......................................................................... 1943 02
 ROBERTSSON, SÖREN, Vänersborg ............................................................. 1934 14
 ROHLIN, LENNART, Vänersborg ................................................................... 1946 11
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ROSENGREN, BENGT, Avdelnings Chef, Vänersborg .................................. 1946 05
* ROSENGREN, KARL ERIC, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1938 71
* ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Ryssby ........................................................... 1945 79

RUDSTRÖM, LARS, Samhällsplanerare, Grundsund ..................................... 1957 02
RUSSBERG, BERNDT, Konstnär, Vänersborg ............................................... 1931 99
RUSSBERG, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1939 11
RUSSBERG, MIKAEL, Civilingenjör, Vallentuna .......................................... 1969 04

* RYBERG, EVERT, Lagerchef, Perstorp ........................................................... 1940 90
* RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .......................................... 1932 90

RYDING, SVEN, Vänersborg .......................................................................... 1940 04
RÅDMARK, THURE, Överläkare, Vänersborg ............................................... 1952 99

** SAHLIN, PER ANDERS, Fil. Kand. , Enskededalen ...................................... 1945 50
SAHLIN HILMERSSON, ERIK, Vänersborg.................................................. 2015 17
SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05

* SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
SALONEN, ARVID, Tandläkare, Uddevalla .................................................... 1980 87
SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
SALONEN, EMIL, Torslanda........................................................................... 1977 87

* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg .................................................... 1948 81
SALONEN, OSKAR, Värnamo ........................................................................ 1987 89
SANDGREN, ROGER, Vänersborg ................................................................. 1954 14
SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg .................... 1936 05
SEGERTOFT, HANS, Vänersborg ................................................................... 1938 14
SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1947 02
SILLÉN, SVEN, Frändefors ............................................................................. 1950 15
SJÖBERG, KJELL, Fastighetsinspektör, Vänersborg ...................................... 1942 01
SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg.......................................................................... 1990 00

* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ...................................... 1943 79

SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg......................................................... 1930 77
* SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87

SJÖSTRÖM, STAFFAN, Adjunkt, Vänersborg ................................................ 1954 10
SKAGERLIND, HANS-RUNE, Göteborg ....................................................... 1937 08
SKANTZE, LARS, Vänersborg ........................................................................ 1968 13

 SKOOG, EIVIND, Vänersborg......................................................................... 1947 08
** SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, ständig medlem, 

Hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (2007) ....................................... 1937 69
SKOOGH, JAN-OLOF, Karlstad ...................................................................... 1952 95

** SKOOGH, LARS OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
SLAPEK, JOSEF, Vänersborg .......................................................................... 1948 16
SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
STAKEBERG, HÅKAN, Göteborg .................................................................. 1940 13
STALFORS, LEIF, Vänersborg ........................................................................ 1939 98
STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
STENSON, MORGAN, Uddevalla .................................................................. 1960 07
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* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol. Mag. , Göteborg ............................................... 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ............................................. 1937 76
 STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Vänersborg .............................. 1955 94
 STERNER, SVEN-OLOF, Vänersborg ............................................................ 1953 15
 STJERNDAHL, ULF, Vänersborg.................................................................... 1960 13
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STORM, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1962 11
 STRAND, JAN-OLOF, Bankchef, Vänersborg, Granskningsman ................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .............................. 1946 01
 STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
 STRANNE, HENRIK, Vänersborg................................................................... 1964 97
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
* STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile .................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ............................................... 1939 82
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ........................................................... 1934 84
* SUNDELIUS, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg ................................................................. 1963 04
 SUNDSTRÖM, BERNT, Västra Tunhem ......................................................... 1945 14
 SVAHN, PETER, Avdelnings Chef, Vänersborg .............................................. 1975 18
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ..................................................................... 1950 05
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg, Kassafogde ............................ 1966 84
* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad ............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................ 1958 05
 SVENN, JOACIM, Vänersborg ........................................................................ 1960 13
** SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ........................................... 1932 64
 SVENSSON, BERTIL, Brandförman, Vänersborg .......................................... 1924 93
 SVENSSON, EVERT, Vänersborg ................................................................... 1952 16
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................ 1951 08
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, JOHAN, Vänersborg .................................................................. 1962 18
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS GUNNAR, Brastad ......................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1952 80
 SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1969 15
 SVENSSON, MATS OVE, Kommunchef, Kungshamn ................................... 1949 14
 SVENSSON, STEFAN, Vänersborg ................................................................. 1966 04
 SVENSSON, ÅKE, Vänersborg ....................................................................... 1948 12
 SYLVÉN, FRED, Vänersnäs ............................................................................ 1949 15
 SÄVBLOM, DAG, Vänersborg ........................................................................ 1963 07
 SÖDER, LARS, Vänersborg ............................................................................. 1963 16
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* SÖDERBOM, LARS ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .......................................... 1955 92
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .................................... 1948 95
SÖDERROS, STEN, Uddevalla ....................................................................... 1951 04

* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
** SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ......................................... 1933 83

TALLBO, BO, Vänersborg ............................................................................... 1952 95
TENGBERG, MAGNUS, Vänersborg ............................................................. 1971 16

* TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
** THERNQUIST, KJELL, Redovisningskonsult, Vänersborg, ständig medlem, 

Hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (1990) ....................................... 1939 50
THORELL, LAVE, Vänersborg ........................................................................ 1944 16

* THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
THORVALDSSON CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ....................... 1962 04
THUNBERG, BO, Biolog, Kil ......................................................................... 1952 01
THURESSON, ROLAND, Vänersborg ............................................................ 1946 16
THYBERG, NIKLAS, Vänersborg................................................................... 1967 17
THYBERG, NIKLAS, Golvläggare, Vänersborg ............................................. 1967 18
THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ....................................... 1960 10
TIBBLIN, BERT, Vänersborg innehavare av Gillets medalj (2005) ................ 1930 70

** TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76

TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
TORNBERG, LARS, Vänersborg .................................................................... 1934 02
TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01

* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1943 80
TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................ 1935 04

* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .............................................................. 1950 98

* ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
ULVEGÄRDE, SVEN OLOF, Grästorp ........................................................... 1945 16
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
WADENBRANDT, ULF, Vänersborg .............................................................. 1968 12

* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .................................................. 1949 80
* WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ...................................................... 1943 89

WAGNERVIK, LUDVIG, Automationstekniker, Vänersborg ......................... 1989 17
WAGNERVIK, THOMAS, Miljöchef, Vänersborg .......................................... 1956 11

* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85

WAHLSTRÖM, NILS, Vänersborg .................................................................. 1944 16
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg..................................................... 1964 92
WALLTIN, HÅKAN, Bid Manager, Vänersborg ............................................. 1968 01
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 WANNERUD, LARS, Vänersborg ................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, Vänersborg, Granskningsman ................. 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
** WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Göteborg...................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civilingenjör, Trollhättan......................................................... 1960 73
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .......................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
 WENNERSTEN, THOMAS, IT Chef, Vänersborg .......................................... 1966 14
* WENNHAGE, PER, Teknologie Doktor, Älvsjö ............................................. 1966 80
* WERNER, SVEN, Teknologie Doktor, Steninge ............................................. 1952 77
 WERNSTÅHL, OLLE, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1953 14
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76
* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg, 
 ledamot i beredningsnämnden .......................................................................... 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 WIBERG, ALF, Vargön .................................................................................... 1956 16
 VILGEUS, LARS-GUNNAR, Uppsala ............................................................ 1943 02
 WRAMNER, NILS-OLOF, Vänersborg ........................................................... 1950 16
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
 ZETTERBERG, BO, Vänersborg ..................................................................... 1950 16
* ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivschef, Vänersborg, 
 Gilleskrivare ...................................................................................................... 1945 88
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
 ÅBERG, DAN, Kanslichef, Vänersborg........................................................... 1956 12
* ÅBERG, GERT OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
 ÅBERG, SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1943 16
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
 ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
 ÖHRBERG, DANIEL, Vänersborg .................................................................. 1971 16
* ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
 ÖSTH, BENNY, Verkstadschef, Vänersborg .................................................... 1941 05
 ÖSTH, JOACHIM, Vänersborg ........................................................................ 1965 13

 Antal Medlemmar: 933

   * Berättigade till 25-årstecknet
 ** Berättigade till 50-årstecknet
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För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombeds gillebröderna att till Gillet anmäla 
eventuell ändring av adress, titel m.m på Gillets hemsida (Kontakt) eller per 
epost: medlem@vanersborgssonersgille.se eller per post till adress nedan.

Vänersborgs Söners Gille
Henrik Svanberg
Parkgatan 27
462 31 Vänersborg

www.vanersborgssonersgille.se
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Nya bostäder på Korsebergsområdet maj 2018. Foto: Karl Bernling.

Residensbron breddades hösten 2017. Foto: Karl Bernling.
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Styrelseberättelse 2017

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 2017, Gillets 112:e.

Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att 
anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra 
sammanhang som kan befordra kännedomen om Vänersborg samt att 
förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 29 mars i Lagergrenska 
Huset med ett 90-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av 
ett föredrag av Chefen för Samhälls-förvaltningen i Vänersborg, 
Sophia Wikström, vilken lämnade en fyllig presentation av kommande 
byggnadsprojekt och planerade utbyggnadsområden. En informativ 
presentation som rönte stor uppskattning.  

Högtidsstämman avhölls den 3 november i Frimurarlogen i närvaro av 
110 gillebröder. Håkan Lind tilldelades Gillets medalj för sitt mångåriga 
arbete inom styrelse och nämnder. Gillets Ungdomsstipendium på 10 
000 kronor gick detta år till Vargöns Drill & Flaggflickor. Pengarna 
överlämnades nästföljande dag vid en konsert i Vargön. Till stämman 
hade även kallats de bröder, vilka var berättigade att erhålla tecknet 
för 50-årigt respektive 25-årigt medlemskap.   Efter förhandlingarna 
upplästes Årskrönikan av Lars Salonen och som avslutning redovisade 
Martin Fredman, gillebrodern och säkerhetschefen för Svenska 
Fotbollsförbundet, sitt arbete för att motverka våld, uppgjorda matcher 
och annat som förändrat fotbollen. Vi fick del av en utveckling vilken 
till alla delar inte är önskvärd.

I samband med nationaldagsfirandet överlämnade Peter Johansson 
Sångsällskapet Sjung-Sjungs stipendium till Eleonor Henriksson, 
studerande vid Musikhögskolan i Piteå. Hon bjöd på ett strålande 
framträdande inför rekordpublik. Utdelningen av musikstipendier 
ur Elis Ullmans minnesfond anordnades den 14 oktober i en mycket 
välbesatt kyrka. Konserten inleddes av de i samråd med Musikhögskolan 
i Göteborg utsedda stipendiaterna Birgitte Njå och Simon Jonsson på 
trumpet respektive orgel. Även i år medverkade Vargöns Symfoniorkester. 
Tidigare under våren beslutade Styrelsen att som en ekonomisk 
uppmuntran överlämna en penninggåva till Symfoniorkestern för deras 
mångåriga medverkan vid konserterna. Sammantaget bjöds åhörarna på 
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en enastående konsert.
Som början till en tradition genomfördes i augusti ett Öppet hus i 

Gillets lokaler. Närmare 120 personer hade hörsammat inbjudan och 
dessa fick ta del av ett varierat och uppskattat program. En annan 
tradition är Gillegolfen. När sommaren var som bäst genomfördes denna 
för 17:e gången. Av 30 startande lyckades Per Larsson bäst. 

Sedvanligt har Gillets årsskrift utkommit, nu med sin 86:e årgång.
Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges 

till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran 
inför julen. 

Gillet har under året fortsatt med sin medlemsvärvning. Sammantaget 
har ansträngningarna varit lyckade. En annan glädjande aktivitet är 
den fortsatta satsning som görs för att ständigt utveckla vår välbesökta 
hemsida. Vidare har styrelsen funnit en arbetsordning för underhållet 
av de i staden utplacerade 24 minnesskyltarna. 

Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. 
Styrelse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd och Veteranerna samt 
olika arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor 
och stärka gemenskapen.

Beslut om förändringar i Styrelsens och Beredningsnämndens 
sammansättningar har tagits under året. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 bestått av Peter Johansson, 
1:e Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Henrik Svanberg, 
Kassafogde, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, 
Gillevärd, Håkan Lind, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2018

Peter Johansson Christer Zetterberg Joakim Bernling 
1:e Ålderman Gilleskrivare 2:e Ålderman

Henrik Svanberg Eric Lundborg Håkan Lind
Kassafogde Gillevärd Bisittare

Lars Salonen
Bisittare  

www.vanersborgssonersgille.se
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Årsbokslut 2017
Kostnader
Kostnader årsskrift .......................62116:-
Annonsintäkter ........................... -43190:-
Nettokostnad årsskrift ..................18926:-
Lokalkostnader .............................40660:-
Telefon, porto ...............................46754:-
Trycksaker, Kontorsmtr ...............10338:-
Varor och Mtrl ................................9450:- 
Sammanträdeskostnader ................5023:-
Uppvaktningar ..............................13647:-
Bankkostnader, Försäkring ............5973:-
Annonsering ...................................6285:-
Övriga kostnader ............................3406:-

Summa .......................................160462:-
   --------------

Balansräkning 2017 12 31
Tillgångar
Kassa bank, plusgiro..................126388:-
Fonder....................................... 857028:-
Övriga fordringar............................. 0:- 
Inventarier.................................... 75000:-
Årets Underskott......................... 25498:-

Summa.................................... 1083914:-
----------------

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ..............................3671:-
Eget kapital Gillet ....................1080243:-

Summa................................... 1083914:-
               ----------------

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ........................179960:-
Övriga intäkter ...............................6000:-

Årets överskott + .........................25 498:-
Summa .......................................160462:-

-------------

www.vanersborgssonersgille.se

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2017, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 13 mars 2018
 
Jan-Olof Strand  Lennart Svensson
Granskningsman  Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2018
 Styrelse

JOHANSSON, PETER, Museichef, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat, 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör, Kassafogde 2017
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Bisittare 2018 (2008)
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör, Ersättare 2018
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011
 Beredningsnämnd
ZETTERBERG, CHRISTER,  Gilleskrivaren
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
PRINS, EDDIE, Frisör
JOSTEN, HENRIK, Lärare
ERIKSSON, PATRICK, Egenföretagare

 Årsskriftnämnd
BERNLING, JOAKIM, 2:e Ålderman
BERNLING, KARL, Postiljon 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, Museichef
HEDQVIST, PER, Byråassistent
LIND, HÅKAN, f.d. Chefredaktör
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare
 Granskningsmän
STRAND, JAN-OLOF, Bankchef
SVENSSON, LENNART, Intendent 
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant
GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson  1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg  1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Janson  1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-2010
Museichefen Peter Johansson  2011-
Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt 
som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.

www.vanersborgssonersgille.se



131

www.vanersborgssonersgille.se

MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell.
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se 
ochhamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932. Här kan du också enkelt teckna medlemskap i Gillet. Genom 
att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya medlemmar 
genom att fylla i formuläret och sända det via hemsidan direkt till Gillet.

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter på Gillets hemsida (Kontakt) 
eller per epost: medlem@vanersborgssonersgille.se eller per post till 
adress: Vänersborgs Söners Gille, Henrik Svanberg, Parkgatan 27, 
462 31 Vänersborg.

MEDLEMSINFORMATION 
Gillets hemsida 

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k
nätet.  Vi  försöker  efter  bästa  förmåga  att  hålla  den  uppdaterad  och  aktuell.
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se  och
hamnar  på  vår  startsida,  där  Du  finner  de  senaste  nyheterna  och  flikar
som  leder  till  vidare  information.  Du  kan  ex.  läsa  samtliga  årsskrifter
sedan  1932.  Här  kan  du  också  enkelt  teckna  medlemskap  i  Gillet.  Genom  
att  klicka  på  fliken  ”Medlemskap”  kan  Du  enkelt  anmäla  nya  medlemmar  
genom  att  fylla  i  formuläret  och  sända  det  via  hemsidan  direkt
till Gillet.

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som  Du finner i årsskriften är inte till alla
stycken  helt  korrekt  vad  avser  titlar,  bostadsort  mm.  Vi  uppskattar  om
Du meddelar oss eventuella felaktigheter på Gillets hemsida (Kontakt) eller
per  epost:  medlem@vanersborgssonersgille.se  eller  per  post  till  adress:
Vänersborgs Söners Gille, Henrik Svanberg, Parkgatan  27, 462  31  
Vänersborg.  
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2018

Bakre raden fr. vänster Lars Salonen, Göran Boman, Eric Lundborg, Christer Zetterberg.
Främre raden fr. vänster Joakim Bernling, Peter Johansson, Henrik Svanberg.
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Årsskriftsnämnden 2018. Fr.v. Karl Bernling, Peter Johansson, Per Hedqvist, Christer 
Zetterberg, Gunnar Jarhed, Lennart Linnarsson, Håkan Lind, Göran Boman, Göran 
Ahlin, Joakim Bernling. Foto: Karl Bernling

Årsskriftsnämnden 2018

www.vanersborgssonersgille.se
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Fasadtvätt, takrengöring

Tel. 0730-35 67 70

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

B.A. Johansson 
Fastighetsförvaltning AB

www.bafastigheter.nu

Våra sponsorer / annonsörer
samtliga annonser är 

sökbara på Gillets hemsida
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www.brandtbil.se

Interiör & delikatessbutiken mitt i centrum

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02



136

www.vanersborg.nu

www.vanersborgssonersgille.se

Eva-Lena´ s Skrädderi
Skansgatan 7 a 462 31 Vänersborg

072-315 88 62

Parallellgatan 16
Tel: 0521-633 36

golvman.se

Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg
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–En riktig bank
Edsgatan 11, Box 116, 462 34 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Handelsbanken

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

www.vanersborgssonersgille.se

Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

www.kalasboden.se

  

Restaurang

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151

0521-107 62 • Sundsgatan 9c
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Magnetvägen 10
 TROLLHÄTTAN

0520-47 99 50

Det Personliga Snälla Familjeföretaget                                           Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Optikerfamilj i 80 år

Leg. Optiker • Kontaktlinsbehörighet • Arbetsmedicinskbehörighet •Synergonom.

Sundsgatan 11 Vänersborg

Tel. 0521-10 000

Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

H E R R E K I P E R I N G

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14

Lundin Oriental rugs
Persiska handknutna mattor

Östergatan 7 Vänersborg
Tel. 070-544 75 69

Parallellgatan 20
Tel. växel 0512-230 200
MC, ATV, MOPED, TRÄDGÅRD, 

INDUSTRI TILLBEHÖR, VERKSTAD
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Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

www.nyaskor.se

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se odeliusfastigheter.se

Tel. 0521-656 15
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Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

www.prins.se

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

www.panta.nu

Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

A LA CARTE • PIZZA • BAR

Proactive & Professional Crisis Management

Morgan Henningsson
Tel: 070-588 87 19

E-post: morgan@procrisis.se

0521-57 57 20

Vassbottengatan 8
0521-657 00

info@ror-anders.se

Vänersborg
Kronogatan 42  •  Tel. 0521-107 97

www.samglas.se
vanersborg@samglas.se
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SVARVARGATAN 4

VÄNERSBORG

TEL 0521-120 00

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Köpmansgatan 3
Tel 0521-71 18 88

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95

   ur     guld     vänersborg••

Parallellgatan 4
Vänersborg
0521-22 00 46

www.swedbank.se

Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Edsgatan 6  VÄNERSBORG  
Tel. 0521-655 50

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

– Säljande samarbete på 190 orter –
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Edsgatan 19, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63

Tel. 0521-666 65
070-529 93 22

carlssons.maleri@spray.se

Tenggrenstorpsvägen 16

Vänersborg

info@vassbottensbil.se

VASSBOTTENS 
BIL AB

Marierovägen 4
0521-104 43

www.wahlstromsblommor.se

STORT SORTIMENT
SNABB SERVICE

PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD
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- attraktiv och hållbar 
i alla delar, hela livet - attraktiv och hållbar

i alla delar, hela livet

Gillet_Layout 1  2014-06-12  16:12  Sida 1

BÅTTILLBEHÖR - BÅT & MOTOR
VINTERFÖRVARING

BÅTFÖRMEDLING - BÅTSERVICE
Tel. +46(0)521-65709

Industrigatan 2 – 462 38 Vänersborg

VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 0521-71 12 25

malarn@vanersborgsmaleri.se
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Sundsgatan 7 A • 462 33 Vänersborg
Mobil 0708-87 67 53 • Telefon 0521-615 12

Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00
www.yngves–elektronik.se

Q
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Ett tjugotal gillebröder samlades den 22 augusti på Onsjö Gk för att tävla om 
vår åtråvärda titel, Gillegolfmästare.
Vi startade klockan 12 med gemensam lunch för att därefter ”göra upp” i bästa 
gilleanda. Vädret var med oss och vid prisutdelningen kl 19 var kvällen skön 
och ljum.
Segrare blev en storspelande Mats Ove Svensson 42 p tätt följd av regerande 
mästare Per Larsson 40 p. Tredjeplatsen kneps av Göran Hedenstedt 40 p.
Tack alla för en trevlig dag!

www.vanersborgssonersgille.se

Gillemästerskap i Golf 2018

Gillemästare i golf 2018 Mats Ove Svensson.

Gillebroder! Om Du spelar golf och inte har deltagit i våra Gillemästerskap tidigare 
skicka Din e-postadress till kjell.thernquist@telia.com  så ser vi till att Du får infor-
mation när det är dags för nästa års tävling, vilket beslutas redan i mars månad och 
meddelas i samband med kallelsen till Gillets årsstämma.
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Bilderna ovan är från lördagen den 1 september 2018 då Gillet höll Öppet hus för 
allmänheten med Vänersborgshistorier framförda av Gillets förste ålderman Peter 
Johansson, sånger framförda av Håkan Lind och bildvisning under Gunnar Jarheds 
ledning. Foto: Joakim Bernling.
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Vänersborg jubilerar
En historia om stadens 300-, 350- och 375-årsjubileer

Av
Peter Johansson

År 2019 firar Vänersborg 375-årsjubileum – ett jubileum vilket ut-
går från de stadsprivilegier drottning Kristinas förmyndarregering ut-
färdade för staden den 1 februari 1644. När man nu firar de 375 åren 
kan man även blicka tillbaka på tre tidigare tillfällen då Vänersborg 
bjudit till fest med anledning av historiska jubileer - åren 1920, 1944 
och 1994. 

Att publikt och i större skala fira jubileer av detta slag hänger myck-
et samman med den tradition av industri-, hantverks- och lantbruks-
utställningar som startade vid mitten av 1800-talet över stora delar av 
den västliga världen. Startskottet ses ofta vara den stora Världsutställ-
ningen i London 1851. Från denna utgick sedan inspiration att skapa en 
närmast oändlig rad av olika utställningar på de mest skiftande nivåer, 
allt från världsomspännande expositioner till de allra minsta orternas 
mer blygsamma presentationer av traktens hantverk och slöjdalster. 
Ett betydelsefullt driv för dessa utställningar var den många gånger 
mycket starka framtidstro som genomsyrade västvärlden i samband 
med övergången till ett industrisamhälle. Inte sällan talar man om en 
tro på en framtid av ständiga och omutliga framsteg.  

Vänersborgs 300-årsjubileum 1920 
Den 17 december 1918 föreslog sekreteraren för Vänersborgs Fa-

briks- och Hantverksförening, privatläraren Halvord Lydell, att då 
Vänersborg två år senare kunde fira 300 år vore det ett ”enastående 
tillfälle” att arrangera en länsomfattande utställning för hantverk, hem-
slöjd och mindre industri. Utställningen skulle tjäna till att åter väcka 
framtidstro och ingjuta energi i näringslivet efter de svåra krigsår vilka 
just passerat. 

Att koppla utställningstanken till ett historiskt jubileum skulle då 
kunna vara ett sätt att öka dess berättigande samtidigt som man inför 
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det nya seklet kunde stärka identitet och självkänsla genom att blicka 
tillbaka på sin historia.  

Frågan man då kan ställa sig är hur 1920 kunde ses som ett år att fira 
ett 300-årsjubileum om Vänersborg grundades 1644. Det var nog lite 
att gripa efter ett historiskt halmstrå. Lydell ville hänvisa till privile-
gier som Gustav II Adolf skulle ha utfärdat för Vänersborgs moderstad 
Brätte 1620. Nu visade det sig att dessa privilegier utfärdats redan i 
december 1619 och att de inte markerade ett grundande av Brätte. Vad 
kungen gjorde var istället att stärka och utöka Brättes rättigheter till 
bland annat markområden och handel. Staden Brätte hade i själva ver-
ket grundats några årtionden tidigare, på 1580-talet, av Johan III. 

Halvord Lydell själv fick tyvärr aldrig se sin idé förverkligad då han 
kort efter förslagets inlämnande avled, i april 1919. Hans idé vann dock 
gehör och en viss historisk felräkning hade i sammanhanget knappast 
någon betydelse. 

Redan i februari 1919 tillsatte Fabriks- och Hantverksföreningen 
en, vad man kallade, Propagandakommitté med uppdrag att sondera 
intresset för en jubileumsutställning. Lydell, som även var sekrete-
rare i Vänersborgs Söners Gille, hade föreslagit att Gillet och även 
Vänersborgs museum och Västergötlands Fornminnesförening skulle 
engageras i organisationen för att ansvara för en historisk avdelning.  
Efter det att kommittén utverkat tillstånd från Folkskolestyrelsen att få 
använda skolhus och kringliggande markområde på Norra skolan för 
utställningen kunde planeringen på allvar sättas igång under maj må-
nad 1919. En Överstyrelse tillsattes med landshövding Karl Husberg i 
spetsen. Under denna lydde själva Utställningsbestyrelsen vilken led-
des av disponenten vid Tändsticksfabriken Olof von Nolting. 

Allteftersom anmälningar från utställningsdeltagare strömmade in 
grupperades dessa i nio olika avdelningar; Maskin- och teknisk avdel-
ning, Fotografi och Konst, Herr- och Damskrädderi, Hemslöjdsavdel-
ning, Kemisk avdelning, Urmakeri, Snickeriavdelning, Konstsmiden 
samt Bokbinderi. På grund av den ännu kvarvarande kristiden med 
dyra materialpriser och brist på många varor blev antalet utställare, 
87 stycken, något färre än väntat men, vad man tyckte, ändå gott nog. 

När det gällde den särskilda historiska utställningen tillsattes en 
kommitté vilken bestod av museiintendenten och dövskolerektorn 
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Fredrik Nordin, museiintendenten och fältläkaren Karl Gustav Ceder-
gren, kamreraren Hjalmar Lindedal samt rektorn Sanfrid Welin. Ett 
stort arbete utfördes av Cedergren vilken dels lade upp grundplanen 
för utställningen samt gjorde en omfattande insamling av porträtt av 
vänersborgare. Nordin hade i sin tur nyligen avslutat ett par säsong-
ers arkeologiska utgrävningar vid Brätte och hade där funnit bland an-
nat stora mängder keramik som nu kunde visas. Olyckligt nog avled 
Nordin hastigt i april 1920 varför mycket av arbetet kom att vila på 
Cedergren. En annan stor förlust under utställningsförberedelserna var 
att Gillets Ålderman Ferdinand Hallberg avled i februari samma år. 
Således hade man under denna tid förlorat tre ledande krafter; Lydell, 
Hallberg och Nordin. 

Medan den historiska utställningen kom att inrymmas i den då nya 
skolbyggnaden ”Fängelset” kom hantverk, teknik, slöjd med mera att 
presenteras i den äldre skolan – ”Slottet”. På planen mellan den äldre 
byggnaden och vattnet, Badhusparken, anlades en festplats med dans-
bana, teater, karusell, skjutbana, ringkastning med mera. På området, 
i gymnastiksalen, fanns även en tillfällig biograf där man bland annat 
kom att visa en film som spelats in i Vänersborg under utställningsda-
garna. 

Entrén till 1920 års utställning. En allé med flaggstänger längs hela Hamngatan, från 
järnvägsstationen, ledde besökarna fram till denna portal vid Norra skolan där ut-
ställningen arrangerades i båda byggnaderna – ”Slottet” och ”Fängelset”. Väster om 
”Slottet”, ned mot sjön, hade man byggt upp en nöjespark med dansbana. 
Foto: Troligen R Eiserman. (Vänersborgs Söners Gilles arkiv)
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 Efter över ett år av arbete kunde utställningen öppna portarna den 10 
juli 1920. Hela staden slöt upp och en allé med flaggstänger hade rests 
längs Hamngatan, från järnvägsstationen till Norra skolan där en portal 
prydd med årtalen 1620 och 1920 ledde in på utställningsområdet. Just 
som det var dags för invigning mörknade himlen och ett kraftigt regn 
fullkomligt vräkte ner över besökarna. Hastigt fick man rusa in i den 
till biograf omgjorda gymnastiksalen. För de 300 åhörare som där fick 
plats spelade Västgöta regementes musikkår innan disponent Olof von 
Nolting hälsade välkommen varefter landshövding Husberg förklarade 
utställningen invigd.  Efter det att en lång rad övriga talare avverkats 
kunde besökarna så äntligen bese den länge emotsedda utställningen. 

Överlag fick utställningen mycket god kritik i pressen för sin, kris-
tiderna till trots, höga kvalitet på de utställda alstren och för det pro-
fessionella sätt utställningarna ordnats. God kritik fick utställningens 
konstavdelning vilken med drygt 150 målningar dominerades av en 
grupp konstnärer från Borås vilka uppträdde som kollektivet ”Klick-
en”. Omnämndes gjordes även Vänersborgs egen konstnär Elis Bark-
stedt. Denne, som annars var mest uppmärksammad för sitt naturmå-
leri, valde denna gång att istället exponera skulpturer i betong, något 
för tiden mycket innovativt.  

Bland industri- och hantverksutställarna märktes en stor bredd med 
allt från företagen Dissousgas, Lundviks Mekaniska verkstad och Slip-
skivefabriken Standard från Vänersborg till AB Kemiska Fabriken 
och spistillverkaren Werner & Co från Borås. Karl W Johansson från 
Ulricehamn demonstrerade sin egen uppfinning – en dubbelverkande 
handbroms för sparkstötting medan dövblinda elever från Drottning 
Sophias Stiftelse förevisade imponerande vackra vävnader. Väners-
borgs Bryggeri uppvisade för törstande besökare läskande drycker vid 
en roterande monter medan möbelsnickare Carl Svensson visade sin 
egentillverkade sängkammarmöbel. 



7

På söndagen, dagen efter utställningens öppnande, vändes blickarna 
mot platsen för Vänersborgs moderstad Brätte, cirka fyra kilometer sö-
der ut. Omkring 5 000 personer hade sökt sig till Grytåsbergets slutt-
ning vid Vassbottenviken för att bevittna avtäckandet av en minnes-
sten över Vänersborgs föregångare. Redan 1913 hade Halvord Lydell 
väckt frågan i Vänersborgs Söners Gille om resande av en minnessten 
för att hugfästa minnet av den svunna staden Brätte. Han fick snart 
stöd av museiintendenten Fredrik Nordin som igångsatte utgrävningar 
i området. När stenen nu stod på plats, helt på Gillets bekostnad, var 
beklagligt nog båda dessa initiativtagare nyligen avlidna och det var 

Gillebröderna Hjalmar Lindedal och Karl 
Gustav Cedergren som fått ansvara för 
att projektet kunnat avslutas som plane-
rat.  Efter att Gillets ålderman Edwin An-
derson välkomnat den stora åhörarskaran 
höll landshövding Husberg invigningsta-
let. Täckelset föll från monumentet och 
en kör stämde upp Wilhelm Stenhammars 
”Sverige”. Efter att ytterligare talare fram-
trätt avslutades ceremonin med att Natio-
nalsången spelades.

Landshövding Karl Husberg invigningstalar 
vid   Brättestenen, kort innan täckelset i form 
av svenska flaggan skall falla. Till vänster 
om stenen står Vänersborgs Söners Gilles 
ålderman Edwin Anderson. 
Foto: Okänd. (Vänersborgs museum)

Minnesstenen vid platsen för Vänersborgs moder-
stad Brätte är ett ännu kvarvarande monument från 
1920 års jubileumsutställning.
Foto: Marianne Brattberg 2019.
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Då utställningen stängt sina portar den 1 augusti kunde dess styrelse 
sammanräkna ett mycket gott resultat. Antalet sålda biljetter till utställ-
ningen uppgick till 10 000 medan man till nöjesfältet sålt 25 000 och 
till dansbanan 31 700. Biografen hade ensam dragit 4 000 besökare. 
Intäkterna från biljettförsäljning, monterhyror och lotterier med mera 
renderade, då utgifterna betalts, ett överskott på 11 134: 84 kronor – ett 
resultat som imponerade.

Vänersborgs 300-årsjubileum 1944
Som noterats ovan rådde det ju olika bud om när Vänersborg borde 

fira sitt 300-årsjubileum. Efter firandet 1920 lyftes röster för att stadens 
verkliga jubileum borde firas 1946 då drottning Kristina utfärdat sina 
privilegier för staden den 12 november 1646. Dock visade det sig att 
drottningens förmyndarregering utfärdat ett privilegiebrev redan 1 fe-
bruari 1644 vilket gav Brättes borgare rätten till tomter och bosättning 
i den nya stad som gavs namnet Vänersborg. När det närmade sig tid 
att för andra gången fira Vänersborgs 300-årsjubileum enades man om 
att det var det äldsta av dessa två privilegiebrev som skulle gälla för 
stadens grundande och födelsedag.  

En tydlig och än till i dag bestående insats vid detta jubileum var 
en omfattande och gedigen dokumentation av Vänersborgs historia. 
I december 1941 fattade Stadsfullmäktige beslut om att ge ut en på 
vetenskaplig grund författad stadshistoria. Då tiden var begränsad be-
slöt man att ge uppdraget till två historiker, fil.lic. Carl-Fredrik Corin, 
Stockholm, samt fil.lic. Gösta Hasselberg från Uppsala. Corin kom att 
få ansvar för tiden fram till den förödande stadsbranden 1834 medan 
Hasselberg tog de följande 110 åren fram till 1944. Då det inte tidigare 
skett någon djupare forskning kring Vänersborgs historia visade sig ar-
kivmaterialet vara digrare än väntat. Detta resulterade i att de två böck-
erna kom ut från tryck först i november istället som tänkt till sommaren 
1944. Alla är väl dock eniga om att den marginella förseningen var väl 
värd den stadshistoria vilken är av en synnerligen hög kvalitet och som 
är bärande än i dag. Tryckkostnaderna finansierades gemensamt av A 
B AF Carlssons Skofabrik och A B Vänersborgsbanken, senare A B 
Svenska Handelsbanken. 

Samma år utkom även diplomaten Ulf Barck-Holst med sin doku-
mentation av Vänersborgs moderstad, ”Brätte stad och dombok”. För-
fattaren, vars förfäder varit borgare i Brätte, skrev boken under sin tid 
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som svenskt legationsråd i Köpenhamn och byggde delar av framställ-
ningen på sin faders efterlämnade forskningsmaterial. 

Jubileumsåret 1944 kulminerade dock med den stora Jubileumsut-
ställningen vilken anordnades på Södra skolan vid Torpavägen. En sty-
relse för utställningsarbetet tillsattes. Landshövding Vilhelm Lundvik 
utsågs till hedersordförande medan borgmästare Rudolf Sandén blev 
verkställande ordförande för den talrika styrelsen. De under sommar-
lovet tomma skolsalarna byggdes om till utställningslokaler och skol-
gård med omgivande ytor inhägnades som utställningsfält. Tanken var 
till en början att utställningen skulle lyfta västsvensk industri och hant-
verk. Under planeringsarbetets gång visade sig intresset för att deltaga 
bli så stort att Jubileumsutställningen snarare kom att få karaktär av 
en ”riksutställning” där stora delar av landets företagsvärld kom att 
representeras. Man ville från stadens sida skapa en utställning ”för att 
visa vad idogt arbete och målmedveten skaparkraft förmår frambringa 
i en av förstörelsens makter ännu orörd liten del av vår sargade värld”. 
Jubileumsutställningen fick ett mål långt större än den egna stadens 
jubileum – nämligen en generalmönstring av Sveriges förmåga att del-
taga i det återuppbyggnadsarbete som Europa var i skriande behov av 
den dag kriget skulle sluta. 

Invigningen av 1944 års jubileumsutställning på Södra skolan lockade en stor mängd 
besökare. Såväl utställningens totala besökarantal som antalet utställare översteg vida 
arrangörernas förhoppningar. Foto: R Eiserman. (Vänersborgs museum)
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Den 21 juni var den stora dagen. Stora folkskaror hade, ett lätt dugg-
regn till trots, samlats på torget för att ta emot kronprinsparet Gustav 
Adolf och Louise som på slaget klockan 10 steg ut från landshövdinge-
residenset. I kyrkan ringde man i den gamla medeltida klockan och en 
kör under ledning av musikdirektör Erik Alvin stämde upp ”Hör oss 
Svea”. Kronprinsparet färdades efter hyllningarna ut till utställnings-
området på Södra skolan där utställningen invigdes och portarna slogs 
upp för allmänheten. Totalt räknade man in omkring 160 utställare. 
Många montrar trängdes i de olika skolsalarna medan större föremål, 
som exempelvis lantbruksmaskiner visades upp på ett område utan-
för skolgården. På gården fanns även en scen och åhörarläktare, större 
montrar för olika företag, restaurang, café, nöjesfält och en lekpark där 
föräldrarna kunde lämna barnen hos lekledarinnan Brita Johansson, 
”Tant Brita”, medan de själva besökte utställningen. För de som ville 
posta ett vykort hade man inrättat ett provisoriskt postkontor. 

Bland de många företagare som ställde ut kan nämnas; Fläktfabriken 
Monsun, A B Gunnar Höijs Bilfirma, Nabbensbergs tegelbruk, Eskils- 
tuna Jernmanufaktur, Mo och Domsjö Treetex A B, Nya Beklädnads-
affären, Trollhättans Glassfabrik, Vänerns Motorverkstad, Sveriges 
lantbruksförbund, Skandinaviska Eternitbolaget, Herrljunga Trösk-
verksfabrik, A B Kosta Glasbruk, Bolinders Fabriks A B, Ewald Gill-
bergs Tobakshandel, A B Cykelfabriken Monark och många fler. En 
av publikmagneterna var världens lättaste segelflygplan, det schweiz-
isktillverkade Moswey III. Det 138 kilo tunga planet kunde vid något 
tillfälle under utställningsperioden också provflyga över området. 

På dagen för invigningen av utställningen den 21 juni framfördes 
även ett hyllningsode, kallat ”Staden”,  tonsatt av musikdirektör Erik 
Alvin och med text av kyrkoherden Gunnar Helander. Verket beskrev 
i ett antal stycken Vänersborgs historia från Brättetiden till samtiden.
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Under ledning av landsantikvarien Nils-Ivan Svensson vid Väners-
borgs museum hade en större stadshistorisk utställning byggts. Med ett 
digert material, inte minst illustrationer och kartor, hade man skapat en 
exposé över Vänersborgs historia från Brättetiden fram till utställning-
ens samtid. Särskilt uppmärksammad blev en utställning kring Birger 
Sjöberg där man dukat upp möbler och annat lösöre från skaldens ar-
betsrum på Villa Daghill i Ramlösa. Det var sjöbergkännaren och lek-
torn vid läroverket August Peterson som svarade för arrangemanget 
och som bidrog till att Sjöbergs föremål senare kom att stanna i Vä-
nersborg där de ännu visas på museet.   

Vad som ytterligare höjde feststämningen de sommarveckor ut-
ställningen visades var att Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund 
(SLU), Bondeförbundets ungdomsavdelning, förlade sitt riksmöte till 
Vänersborg. Tusentals ungdomar från hela landet gästade staden och 
närmare tusen tält hade rests på Holmängens tältplats där många bodde 
under mötesdagarna. Särskilt omtalat blev midsommarfirandet då om-

År 1944 års jubileumsutställning vid Södra skolan. På bilden syns utställningens kaf-
feservering och bland annat utställningsbyggnader för Tenggrenstorps tegelbruk samt 
för jord- och skogsbruksmaskiner. 
Foto: R Eiserman (Vänersborgs museum)
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kring fyra tusen personer deltog i dansen kring den midsommarstång 
som rests vid tältplatsen. 

När utställningen stängde den 30 juli kunde man notera att den be-
sökts av inte mindre än 151 300 personer, betydligt fler än det beräk-
nade antalet på 65 – 100 000.  

Likt 1920 vändes även vid detta jubileum blickarna mot modersta-
den Brätte. Redan sommaren 1943 hade man påbörjat utgrävningar på 
det gamla stadsområdet, grävningar som leddes av arkeologen Erik B 
Lundberg från Riksantikvarieämbetet. Till sin hjälp hade han en grupp 
vapenfria värnpliktiga. Man fokuserade undersökningen på ett större 
område som man trodde hade utgjort Brättes mer centrala delar, på 
en terassliknande platå vid Grytåsbergets nordsluttning ned mot Vass-
bottenviken. Det var i samma område som museiintendenten Fredrik 
Nordin gjort grävningar på 1910-talet. När Lundberg låtit torva av stora 
ytor inom området hade kullerstensbelagda gator, gårdsplaner, brunnar 
och vad man trodde vara rådhusets källare kommit i dagen. Fynden var 
synnerligen rikliga och utgjordes till största delen av olika typer av ke-
ramik. Resultatet av den arkeologiska undersökningen harmonierade 
med arkivforskningens resultat. Bebyggelseperioden i Brätte kunde 
huvudsakligen dateras till perioden 1550-tal - 1640-tal. I samband med 
Jubileumsutställningen kunde man visa exempel på de arkeologiska 
fynden i den stadshistoriska utställningen samt göra visningar på ut-
grävningsplatsen. När man nu åter kunde vandra på de gamla kuller-
stensgatorna ville någon likna Brättes ruiner vid ett ”Västergötlands 
Pompeiji”. Genom utgrävningen och de nu blottlagda ruinerna kom 
den minnessten som rests vid förra jubileet 1920 än mer till sin rätt. 

Vänersborgs Söners Gille hade anslagit 500 kronor till utgrävning-
arna. Då dessa medel inte behövde tas i anspråk kom de istället att 
satsas på den mycket omfångsrika årsskrift som gavs ut 1944 – ”Fest-
skrift för Brätte – Vänersborg”. Skriften ägnades helt åt Brättes och 
Edsvägens historia samt med en redogörelse för utgrävningarna och de 
rika arkeologiska fynden. 
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Om det första 300-årsjubileet manifesterades för eftervärlden med 
minnesstenen vid Brätte skulle firandet 1944 hugfästas genom ett mer 
centralt placerat monument. Vid torgets östra ände fanns sedan tidi-
gare en brunn, kallad ”Lejonbrunnen”, bland annat omnämnd i Birger 
Sjöbergs visa ”I Spaniens månsken”. Med anledning av jubileet kom 
fru Ellen Petré, som tillhörde ägarfamiljen till lokaltidningen Elfsborgs 
Läns Annonsblad, att lämna en större penninggåva vilken skulle finan-
siera ett offentligt konstverk. Det kom att bli konstnären Carl Elmberg 
som fick uppdraget att för donationsmedlen utforma en ny torgbrunn. 
Han skapade då ett fartyg, en bojort, av brons vilken bars upp på en 
kraftig kolonn som placerats mitt i ett brunnskar av granit. I bojorten 
står en yngling i fören och blickar framåt medan en äldre man står i ak-
tern, en symbol för framtiden och historien. På brunnskarets sidor upp-
märksammas i korta textrader betydelsefulla händelser i Vänersborgs 
historia. Fru Petrés generösa donation, en bestående manifestation av 
300-årsjubileet, kunde invigas 1946 och Torgbrunnen minner än i dag 
vänersborgarna om stadens historia.

Torgbrunnen, skapad av konstnären Carl Elmberg och donerad av fru Ellen Petré är 
ett ännu kvarvarande minne av Vänersborgs 300-årsjubileum. 
Foto: A/B Almquist & Cöster. (Vänersborgs museum)
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Vänersborgs 350-årsjubileum 1994 
Så närmade man sig 1994 och planerna på ännu ett stadsjubileum 

började ta form. En ledande person i arbetet för detta tredje jubileums-
firande kom att bli kommunfullmäktiges ordförande Börje Viberud 
medan många av de praktiska frågorna kom att gå genom Roy Johans-
son, dåvarande chef för kommunens Kultur- och Turistenhet. Ett tidigt 
beslut som togs var att fortsätta den dokumentation av stadens, eller nu 
rättare sagt kommunens, historia som Corin och Hasselberg påbörjat 
1944. Uppdraget gick till fil.dr. Britt Liljewall att författa en tredje del 
i stadshistorien ”Staden som blev storkommun – Drag i 1900-talets 
utveckling”. Resultatet blev ett gediget verk, i nivå med de två tidigare, 
vilket främst koncentrerade sig på tiden 1940-1990-tal. För Liljewall 
blev det ett till del annorlunda uppdrag då hon vid sidan av ett rikt 
arkivmaterial även kunde möta levande berättare som upplevt större 
delen av den historia som hon då skulle dokumentera. 

En annan betydande satsning, vilken påbörjades redan 1992, var en 
omfattande interiör renovering av Vänersborgs museum. Kommunen 
önskade, tillsammans med Älvsborgs länsmuseum, återskapa och för 
framtiden bevara den unika museihistoriska miljö från 1885 som Vä-
nersborgs museum utgör. Landets äldsta bevarade intakta museimiljö 
kom att återskapas så nära original det bara var möjligt. Invigningen 
av det renoverade museet skedde på stadens födelsedag den 1 februari 
med ett stort antal inbjudna gäster och tillströmmande allmänhet. I en 
av salarna hade en särskild stadshistorisk utställning arrangerats med 
en stor mängd föremål vilka knöt an till såväl Vänersborgs som Brät-
tes historia. Kommunen hade skapat en särskild jubileumstårta av vil-
ken långt över tusen bitar serverades under dagen i museet och den 
närliggande Huvudnässkolan. Födelsedagen kom att avslutas närmare 
midnatt då landshövding Bengt K Å Johanson framträdde som sin fö-
reträdare Eric Sparres spöke inför hänförda åskådare i museets hörsal. 

Vid Vänersborgs jubileer hade det närmast blivit tradition att blicka 
tillbaka på de historiska rötterna i Brätte. Så skedde även denna gång. 
Till Älvsborgs länsmuseum hade det inkommit ett erbjudande om en 
större privat donation för att till del bekosta en arkeologisk undersök-
ning vid moderstaden. Frågan diskuterades men museet ansåg att en 
större utgrävning skulle i kostnad vida överstiga de erbjudna medlen 
särskilt med tanke på finansiering av omfattande konserveringskostna-
der för vattendränkta fynd.  Samtidigt skulle en undersökning förmod-
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ligen inte kasta så mycket nytt ljus över Brättes historia att det sågs 
vara insatsen värd. Kopplingen till Brätte vid detta jubileum fick istäl-
let inskränka sig till några publika visningar av fornlämningsområdet.

Firandet kom att fortsätta under större delen av året. Stadens egna 
kulturella krafter visade på Vänersborgs profil som kulturstad. Bland 
många insatser kan nämnas att Musikskolan i maj arrangerade en Mu-
sikvecka fylld av konserter och manskören Sjung Sjung instiftade ett 
särskilt stipendium till en framstående ung sångare. Kompositören 
Tommy Hansson skapade musikverket Navigare och Vänersborgskö-
ren Björnligan bjöd på välbesökt soaré på teatern. Under året stod 
Vänersborg även värd för SM i cykel liksom JSM i jollesegling. Vid 
Fisktorget hade restaurangbåten Frida ankrat upp och en uteservering 
byggts på torget invid. Enda smolken i bägaren var väl att sommaren 
gick till historien som en av de regnigare vilket lade viss sordin på 
några utomhusaktiviteter. 

Ett uppmärksammat arrangemang var ”Glasfestivalen”, en utställ-
ning med konstglas av internationell kvalitet vilken anordnades av an-
tik- och konsthandlare Bo Knutsson. Utställningen var uppdelad på 
flera lokaler och verk av ledande glaskonstnärer visades i såväl Konst-
hallen som i Vattentornet och på Stora Bio. Två konstverk från Glasfes-
tivalen kom att stanna i Vänersborg. Det ena, Åsa Brandts ”Draken”, 
inköptes av Vänersborgs Söners Gille, Föreningssparbanken och Vä-
nersborgs Hamn & Stuveri AB. Konstverket placerades i Kulturhuset 
men kom senare att vandaliseras och ligger nu i magasin. Samma öde 
drabbade den av kommunen inköpta ”Pingvinens längtan till havet” 
av den isländska skulptören Brunhildur Thorgeirsdottir. Konstverket 
placerades i Skräckleparken men utsattes även detta för vandalers härj-
ningar och har fått magasineras.   
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Jubileumsårets absoluta höjdpunkt var Nationaldagen den 6 juni. 
Vänersborg hedrades då, i anledning av jubileet, med besök av kung 
Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. Stora folkmassor hade samlats 
på torget där kungaparet togs emot till musik av Stadsmusikkåren, 
Börje Viberud höll välkomsttal och kungen talade till vänersborgarna. 
Efter mottagningen på torget gjorde kungaparet besök på Glasfesti-
valen i Konsthallen varefter de fi ck en guidning på det nyrenoverade 
Vänersborgs museum.  

Kung Carl XVI Gustaf och 
drottning Silvia gör entré på 
Vänersborgs museum i sam-
band med Nationaldagsfi ran-
det den 6 juni 1994. Den 1 
februari samma år, på Väners-
borgs födelsedag, hade museet 
nyöppnat efter en omfattande 
restaurering. 
Foto: Ola Erikson 
(Vänersborgs museum)

Kulmen på Vänersborgs 
350-årsfi rande skedde på Na-
tionaldagen den 6 juni. När 
kungaparet dagen till ära gäs-
tade staden och vandrade längs 
Edsgatan mot torget slöt stora 
skaror vänersborgare upp. På 
bilden ledsagas kungligheterna 
av dagens värdar, kommunfull-
mäktiges ordförande Börje Vi-
berud med hustru Gudrun och 
landshövding Bengt K Å Johans-
son med hustru Sonja. 
Foto: Tommy Fält. 
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En särskilt uppskattad gåva detta år var den paviljong med place-
ring i Plantaget som av Lions Club överlämnades till kommunen på 
födelsedagen. Paviljongen, ritad av arkitekten Per Molnit, var avsedd 
att användas som sommarscen för olika publika arrangemang och har 
så flitigt nyttjats under 25 års tid, bland annat vid återkommande all-
sångskvällar.  

Konstverket ”Andarnas skepp”, ska-
pat av glaskonstnären Kjell Engman, 
placerades vid stranden av Vass-
botten för att minna om sjöfartens 
betydelse för Vänersborg. Liksom 
Brättestenen och Torgbrunnen utgör 
kvarvarande minnen av de tidigare 
jubileerna är ”Andarnas skepp” 
350-årsjubileets bidrag i denna se-
rie av minnesmärken och offentliga 
konstverk. 
Foto: Marianne Brattberg.

Likt de tidigare två jubileerna skulle även detta komma att skänka 
Vänersborg ett bestående minne. Blickarna riktades nu mot det för-
hållandevis nyanlagda området Vänerparken där ett glaskonstverk, 
skapat av konstnären Kjell Engman, restes. Konstverket, som kallas 
”Andarnas skepp” och invigdes av prinsessan Desiree, består av tre 
större segel av glas med en mängd symbolelement. Skeppet markeras 
av spant och stävar av röd granit med ett ”däck” av huggen gatsten. 
Konstverket, som skänktes till staden av NCC och Fastighets AB Vä-
nerparken, knyter liksom Torgbrunnen an till Vänersborgs historia som 
sjöfartsstad. 

Vänersborgs 375-årsjubileum 2019 
När Vänersborg så för fjärde gången rustade för jubileum var det 

första gången det gjordes som ett ”25-årsfirande” då man 2019 valde 
att högtidlighålla 375-årsminnet av de år 1644 utfärdade stadsprivile-
gierna. Att detta inte var ett lika ”jämnt” jubileumsår märktes också av 
det i jämförelse med 1944 och 1994 betydligt mer nedtonade firandet. 
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På nyårsafton invigdes jubileumsåret på torget med fackelparad ge-
nom staden, musikkår, tal och visning av en historisk bildkavalkad på 
storbildsskärm. Samtidigt lanserades ”375 år Tillsammans” som den 
gemensamma devisen för detta år.   

Även denna gång valde kommunen att i bokform uppmärksamma 
jubileet då man i december 2018 gav ut en mindre fotobok med förhål-
landevis nytagna bilder från kommunens olika delar. Redaktörer för 
boken var Maria Engström Weber och Jerry Lövberg och bakom bil-
derna stod fotograferna Kent Eng, Clas Carlsson, Olle Gustavsson, Jan-
Olof Karlbom, Patrik Karlsson, Hans Kongbäck och Jerry Lövberg. 
Samtidigt kunde keramikern Daniela Thulin presentera årets särskilda 
jubileumssouvenir i form av Vänersborgs Vattentorn som en ljuslykta 
i keramik. Stadens årliga Miljöalmanacka fick också en stadshistorisk 
vinkel då den illustrerades med äldre fotografier från Vänersborg med 
omnejd, bilder som hämtats ur museets samlingar. 

Foto med anknytning till Vänersborg uppvisades också i den väl-
besökta fotoutställningen ”Bilder av Vänersborg” som under februari-
mars visades i Konsthallen med bilder av fotograferna Jerry Lövberg 
och Stefan Bennhage, bland annat med porträtt av 375 vänersborgare. 

Lagom till jubileumsåret stod Vänersborg också värd för Bandy VM 
då staden under ett par veckor i januari-februari gästades av lag och 
publik från ett 20-tal olika länder. Finalen spelades den 2 februari då 
Ryssland korades till världsmästare och Sverige fick en hedrande sil-
verplats. 

Dagen efter VM-finalen bjöd kommunen in till ett välbesökt jubi-
leumsfirande i Idrottscentrums A-hall. Musikframträdanden, bildvis-
ningar och olika talare lockade men den största publikmagneten, för de 
närmare 1500 besökarna, var nog ändå serveringen av jubileumbakelse 
med kaffe. 

I mars arrangerade Vänersborgs museum en familjedag med fokus 
på jubileet genom stadsvandring, Birger Sjöbergmusik och föredrag 
med visning av bildsamlingar, föremål och berättelser om historiska 
gestalter i stadens historia. Under tre tillfällen under året anordnade 
museet även välbesökta stadshistoriska föredrag. 
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Nästa tillfälle kommunen valde att särskilt uppmärksamma de 375 
åren var i samband med den årliga sommarfestivalen Aqua Blå och 
Nationaldagen den 6 juni med särskilt fylligt program jubileet till ära. 
Till Nationaldagsfi randet samlades omkring 1100 personer på Sanden. 
Vid detta tillfälle spelades för första gången den särskilda sång, ”Lilla 
Paris”, som komponerats specifi kt till jubiléet av Joakim Säreborn. 

Avslutningen på fi randet skedde i samband med den årligen arrang-
erade Kulturveckan i oktober. Veckan, vilken vanligen bjuder ett rikt 
innehåll, utökades detta år till två veckor där den andra veckan gavs ett 
särskilt fokus på barn och unga. 

Kanske yngst av de 1100 personer vilka valde att deltaga i 375-årsjubileets National 
dagsfi rande 6 juni och då njuta av Stadsmusikkårens toner var Vera Brattberg. 
Foto: Marianne Brattberg.
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Denna människosnillets mest 
”blixtrande” uppfinning;

Telegrafen
Av

Christer Zetterberg

Vänersborgs telegrafstation blev en av landets största under åren 
1855 - 1892. Med ett modern uttryck kan man säga att staden däri-
genom ”hamnade på kartan”. Naturvetenskapliga landvinningar och 
tekniska uppfinningar lade grunden dels för denna etablering och dels 
utgjorde grundvalen för en helt ny världsordning. Man kan utan tve-
kan säga att den nya tekniken var starten till ett tekniksprång, vilket i 
människans historia måste anses vara ett av de största och vars konse-
kvenser ingen då kunde förutspå. I denna utveckling, om än i vissa fall 
ganska perifert, passerar en del människor, värda att lyftas fram och 
reflekteras i historiens spegel.

Att kunna förmedla och överföra information över större avstånd 
har alltid varit föremål för människans strävan och påhittighet. Runt 
om i världen har olika system prövats och utvecklats. Vi känner till 
eld-, rök- och ljudsignaler; vårdkasar i öppna landskap och trummor 
i tät vegetation. Även visselsignaler och joddling förekom. Budbärare 
till fots eller med häst kunde dels överföra enkla budkavlar dels utför-
liga muntliga eller skrivna meddelanden. I London hade de skarpaste 
börsspekulanterna egna brevduvor, vilka före andra kunde förmedla 
utfallen på exempelvis Parisbörsen. Tidig och korrekt information har 
alltid varit guld värd. 

Den i början av 1800-talet utvecklade Optiska telegrafen var nyda-
nande och den tidens snabbaste signalsystem där även mer utförliga 
meddelanden kunde skickas. Begränsningen var att den inte kunde 
användas nattetid eller vid osiktigt väder. Ett optiskt meddelande, ex-
empelvis Stockholm- Gävle tog cirka 30 minuter, en kurir behövde åt-
minstone två dagar. Man kan förstå att den år 1837 konstruerade elek-
triska telegrafen var revolutionerande. Man kunde nu, dag som natt 
överföra och läsa meddelanden i realtid.  
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Det var amerikanen Samuel Morse (1791 - 1872) som uppfann tele-
grafapparaten, vilken  bygger på den elektriska strömmens magnetiska 
verkan. Med en kontakt, telegrafnyckeln, kunde man vid sändning 
bryta och sluta förbindelsen mellan en kabel och ett batteri under oli-
ka lång tid.  På mottagarsidan avlästes signalerna genom att en penna 
markerar korta och långa streck på en pappersremsa, vilka kan tolkas 
som text och siffror genom att använda  det kända Morsealfabetet.

Tidig modell av telegrafapparat

Sverige anammade snabbt tekniken och år 1853 grundades Kungl. 
Elektriska Telegraf Verket, allmänt kallat Telegrafverket. Verket till-
kom för att planera och organisera ett elektriskt telegrafinät i Sverige 
och uppgiften att verkställa genomförandet gick till generallöjtnant 
Carl Fredrik Akrell, (1779-1868). Denne hade en militär bakgrund 
inom lantmäteri och fortifikation. Det var naturligt att uppdraget gick 
till en kunnig militär, eftersom telegrafering var en vedertagen mili-
tär angelägenhet. C F Akrell skred omedelbart till verket och redan 
samma år öppnades den första linjen mellan Stockholm och Uppsala. 
Meningen var att denna linje sedan skulle förlängas, via Vänersborg, 
mot Göteborg och vidare över Öresund för anslutning till näten i Dan-
mark och Tyskland. 

I lokala tidningsreferat från februari 1854 kunde man läsa att ge-
neralen Akrell och majoren Fredric von Heland besökte Vänersborg 
och meddelade att två rum hade förhyrts av mamsellerna Nauclér i 
nordvästra hörnet av Sunds- och Vallgatan. Här skulle en telegraf- och 
telegrambyrå inrättas, med avsikten att öppnas för allmänheten den 1 
oktober. De båda militärerna hade vid sitt besök emellertid främst till 
uppgift att uppköpa erforderligt stolpvirke och ordna med stationer 
längs de tidigare nämnda linjesträckningarna.  
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De tre mamsellerna Nauclér var väl kända i staden. De var döttrar 
till rådmannen, borgmästaren och riksdagsmannen Carl Joel Nauclér 
(1758-1835). Denne hade hus och tomt i staden, men hade 1801 även 
erhållit Magistratens tillstånd att på hemmanet Djupedalens mark få 
uppta och inhägna ett jordområde. Det var inte ovanligt att upphöj-
da borgare försåg sig med mark inom stadens donationsjord, främst i 
syfte att dryga ut självhushållningen. På platsen, Katrinedal, uppförde 
han en enkel torpstuga och gårdsbyggnader. Någon permanent bosätt-
ning för familjen var det emellertid inte fråga om. Efter faderns död 
framträdde de tre mamsellerna som husägare i staden. De annonserade 
flitigt om lediga rum och lägenheter, både på Edsgatan och på Sunds-
gatan. Katrinedal utarrenderades.  Vad vi kan se var detta inte alltid helt 
lyckat. År 1866 nödgades mamsellerna stämma hökerihandlaren Au-
gust Hedman och snickaren Lundblad inför Rådhusrätten för uteblivna 
arrendeavgifter åren 1862 och 1863. Vid den tidpunkten hade de två 
kvarvarande systrarna emellertid redan överlåtit dispositionsrätten till 
Katrinedal till Vänersborgs stad. Gården bedömdes då vara i vanvårdat 
skick. En annan tingens ordning redovisade lokaltidningen lyriskt år 
1880, i samband med ett besök på Katrinedal av stadens Drätselkam-
mare med den kände ordföranden Albert Carlsson i spetsen. Herrarna 
var inbjudna på supé hos dåvarande arrendatorn, fabrikören Pettersson 
och sällskapet startade med att avsmaka förråden i källare och visthus; 
”Och se, allt befanns gott”! Under några få år hade Pettersson ”helt och 
hållet omdanat detta förut så oansenliga ställe; från en ruffig torplägen-
het till en prydlig villa med alla till en sådan hörande yttre och inre 
agremanger”.  Det tillbyggda boningshuset, vilket omfattande 8 rum 
och kök ”omgives nu av väl banad och sandad trädgårdsplan och träd-
gårds- och parkanläggningar i en lyckligt träffad stil”. Förbättringarna 
omfattade även ladugårdsbyggnader och åkrar. Journalisten avslutade 
med att vad gällde egendomen ”en besökare har intet annat att klaga 
på, än att den icke är hans egen”. Av egendomen Katrinedal återstår 
idag endast en år 1935 uppförd hölada. 

Den 1 oktober tillträdde telegrafstationens förste föreståndare, di-
rektören Anton Henrik Öller, född i Strängnäs 1816, men uppväxt från 
tonåren i Stockholm. Denne Öller skulle bli en pionjär inom svensk 
elektronik men startade, med tanke härpå, i en helt annan bransch. Han 
fick 1843 tillstånd att starta en fabrik för sidenvävnad. Denna avveck-
lades efter bara några år på grund av dålig lönsamhet och han ägnade 
sig i stället åt att driva upp mullbärsträd för silkesmaskodling. Tio år 
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senare skull dock hans liv ta en helt annan vändning. Intresset övergick 
till telegraftekniken och han fick nu nytta av sin fallenhet för mekanik. 
Via bekantskapskretsen, främst von Heland, fick Henrik Öller uppdra-
get att inreda och utrusta nya stationen i Uppsala, vars första chef han 
blev 1853. Han fick då möjligheten att närvara den 16 juli 1853 vid det 
första testet av linjen mellan Stockholm och Uppsala. En utbyggd  linje 
söderut passerade Vänersborg och även här skulle Öller komma att 
utses till föreståndare och direktör. Han flyttade in i augusti 1854 och 
tillträdde tjänsten den 1 oktober. Under vintern ägnade han sig åt olika 
experiment. I sin brevväxling beklagade han sig över den trista platsen. 
Kanske inte i avseende på staden utan fast mer över att han inte hade 
någon att rådgöra med i sitt experimenterande eller att inte få del av 
de senaste rönen inom telegrafin. Hans bekymmer löste sig dock i juli 
1855 då han fick en tjänst i Stockholm. I Vänersborg tillsattes istället 
E Malmberg som direktör. År 1858 var det dags för en känd och upp-
skattad telegrafdirektör, Hugo Reinhold Rhen vilken verkade under 24 
år fram till sin död 1882. Från Gävle kom Rhens efterträdare A Tynell, 
vilken fick vara med när den första telefonen testades i Vänersborg.

  
I hörnet Sundsgatan- Kyrkogatan hade en sedermera i staden väl-

känd person, Olle Presto sett dagens ljus 1835. Efter erlagd student-
examen i Uppsala 1855 hade han tre år senare fått anställning på te-
legrafstationen som extra ordinarie assistent. Han gjorde karriär inom 
telegrafverket både i Lund och Karlstad, men efter sin pensionering 
1894 återvände han till födelsestaden. Men det är inte som telegraf-
tjänsteman han är hågkommen utan för den verksamhet han parallellt 
startade 1860, som stadens förste och förnämste porträttfotograf.  

Utbyggnaden av telegraflinjen mot Göteborg tog raskt fart och re-
dan i juli 1854 kunde de första sändningarna ske från Göteborg mot 
Stockholm. Smygstart skedde även från Vänersborg under sensomma-
ren, men stationen öppnades för allmänheten först i oktober detta år. 
Vänersborg hade vid denna tid omkring 3500 invånare. Det noterades 
i tidningarna att detta ”upplysningens viktiga befordringsmedel” inte 
undgick åverkan och skadegörelse. Stolpar vältes och ledningar revs 
ner så att de slets av. Speciellt omnämndes trakten kring Grästorp! Det-
ta trots att höga viten fanns för ”telegrafens ofredande på minsta sätt”. 

Utbyggnaden över riksgränserna gick vidare och 1855 fanns förbin-
delsen med kontinenten via Öresund och även en linje mot Norge. Elva 
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år senare fanns även en kabel från Europa till Amerika. All utrikestrafik 
till och från Norge drogs över Vänersborg då stationen var en kontroll- 
och repetitionsstation, där alla inkommande telegram först måste tas 
emot för att sedan på nytt skickas vidare. Staden blev nu en betydande 
knutpunkt vilket återspeglades genom antalet anställda; 1 direktör, 4 
kommissarier och 8 telegramassistenter. Årligen expedierades över 
100 000 telegram, vilket medförde att Vänersborg, tillsammans med 5 
andra stationer visade ett ekonomiskt överskott, till skillnad från sextio 
andra stationer som var rena förlustaffärer. År 1861 uppgraderades där-
för Vänersborg till 1:a klassen med tjänstgöring dag som natt.  Tolv år 
senare hade en gemensam svensk-norsk kontrollstation öppnats i Oslo 
vilket kom att få konsekvenser för Vänersborg. En kommissarie och 
tre assistenter överfördes till Göteborg och stationen stängdes nattetid.  

Behovet av större lokaler visade sig snart. Telegrafverket annonsera-
de att de önskade hyra 3 större rum redan till våren 1856. Efter ett kort 
gästspel i annan lokal inrymdes stationen i brukspatronen Nordströms 
fastighet på Kungsgatan 1A, Paalzowska huset. Trots att Vänersborg 
ansågs vara en lönsam station kan man inte undvika att förundras över 
telegrafverkets fräckhet. I december 1862 fanns ett upprop i lokalpres-
sen där ”Magistraten kallar stadens invånare om de är villiga åta sig, 
att antingen själva, kostnadsfritt för telegrafverket upplåta och framde-
les underhålla ändamålsenlig lokal för härvarande telegrafstation eller 
med hela eller till en del av beloppet, ersätta verket med den årliga 
kostnaden därför”. Självklart var det ingen som nappade på detta. Som 
vanligt, redan då, blev det staden som fick agera ”kassako” och anslog 
ett hyresbidrag med 150 rdr smt årligen. Anslaget var uppe till ompröv-
ning 1875, men då greven, G D Taube i stadsfullmäktige fäste upp-
märksamheten vid, ”att staden, även med bidragets erläggande hade 
en telegrafstation för ett billigt pris, jämfört med andra städer”, fann 
stadsfullmäktige ingen anledning till ändring.  

De olika tjänstebefattningarna var noggrant reglerade med som lägst 
telegrafelev, därefter extra assistent, assistent, kommissarie och högst 
direktör. Årliga lönen 1861 för en assistent var 1000 rdr, och steg med 
500 rdr för varje högre tjänst. En lön motsvarade ungefär vad en 1:e 
lärare vid Folkskolan erhöll vid denna tid. 

Regler för de svenska telegrammens innehåll fanns redan från bör-
jan.  Exempelvis fick de inte innehålla ovanliga ordsammansättningar, 
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oriktiga satsbildningar eller förkortningar. Siffror skulle vara arabiska. 
Även portokostnaderna fastställdes. Exempelvis var enkelt porto från 
Vänersborg till Helsingborg 3:10 R:mt år 1859. I takt med att utlands-
trafiken utvecklades framstod behoven av internationella gemensam-
ma regler och taxor. Vid en internationell konferens i Paris 1865 sam-
ordnades detta. 

Tekniken utvecklades under åren genom olika snabbskriftssystem 
med på förhand åsatta tecken på perforerade pappersremsor. Nu bör-
jade telegrafin även utnyttjas för andra samhälleliga funktioner. År 
1861 beslutade regeringen, i syfte att betjäna sjöfarten, att lotsstatio-
ner utefter Östersjöns södra delar och längs Västkusten, dagligen före 
klockan 8 och klockan 15 måtte inrapportera vindens styrka och rikt-
ning. Servicen utökades och samordnades några år senare även med 
norska farvatten. 

Trafiken på järnvägarna var näst i tur att ta nya tekniken i anspråk. 
Som exempel började telegrafstationer 1877 öppnas på orter längs 
Bergslagsbanan. Det blev därigenom möjligt för tågstationerna att 
hålla samband med varandra när tåg skickades iväg på de enkelspåriga 
sträckorna. Men dessa telegrafstationer blev även till gagn för lands-
bygdens folk att förmedla sig med omvärlden. I detta sammanhang bör 
Hakon Brunius, (1842-1901), ”Sveriges förste elektriker” presenteras. 
Han var född och uppvuxen i Lidköping och anställdes 1864 som SJ:s 
förste telegrafingenjör. Det är dock som egen uppfinnare i Jönköping 
han gjorde sig känd. Hans mest spektakulära uppfinning var en ”Rail-
way Protecter” vilken han fick patent på 1876. Genom att metallrem-
sor, hängande över spåren och kopplade till telegraftrådarna, bringades 
i kontakt med en skena på loken kunde en elektrisk signal skickas till 
närmaste station. Placerade på jämna avstånd, 1 km, kunde tågens po-
sition på banan avläsas. En tidig föregångare till dagens ATC. Det var 
också med denna innovation han kom att ha viss beröring med Väners-
borg, då tekniken prövades i skarpt läge åren 1880-1882 på sträckan 
Öxnered- Vänersborg. Helt utan anmärkning. Tyvärr blev aldrig SJ 
övertygade om funktionens tillförlitlighet. 

Signalering över långa avstånd hade främst varit en militär angelä-
genhet. Det är därför inte förvånande att denna verksamhet var något, 
som initialt inte involverade kvinnorna och det dröjde innan de vann 
tillträde. Tidigt ute var däremot Norge som redan 1861 meddelade att 
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de utbildat 20 kvinnliga telegrafister. Kristiansands Avis passade då 
på att raljera över svenskarnas motstånd mot att anställa kvinnor, ”de 
svenska kvinnorna måste vara lika kunskapsrika och läraktiga som 
våra”. Det dröjde några år, men 1865 kunde man i tidningsreferat note-
ra att en fröken Alida Wessling från Dalarna erhållit tillstånd att öva sig 
på Örebro telegrafstation. Hon var den 12:e damen som fått tillstånd 
att vinna övning i telegrafering, dock utan förhoppning om en avlönad 
framtid! Men motståndet minskade och året därpå hemställde Telegraf-
styrelsen att Kungl. Maj:ts måtte medge att telegrafarbete också skulle 
öppnas för kvinnor och att de kunna anställas, dock med något nedsatt 
avlöning.

Nästa milstolpe i teknikutvecklingen med trådöverföringar kom 
1876 när Graham Bell blev först med patent på en telefon. Nu kunde en 
mikrofon förvandla talljud eller musik och en hörlur återskapa samma 
ljud via elektriska spänningsvibrationer i en tråd.  Tidigare nämnde Ha-
kon Brunius hade tidigt kopierat Bells telefon och startat tillverkning 
av denna Sveriges första telefon, ett år före L M Ericsson. Tillverk-
ningen var helt laglig då Bells patent inte omfattade Skandinavien. I 
november 1877 skrev Jönköpings Tidning om denna märkvärdiga upp-
finning att ”ej blott tal utan även sång och musik har meddelats medelst 
den elektriska ledningen och ögonblickligen fortplantats till åhöraren i 
en annan byggnad”.

Telefonen kom till Vänersborg i maj 1883. Lokaltidningen rapporte-
rade om den stora händelsen, vilken skedde i närvaro av direktören Ty-
nell, kommissarien Presto, högre brandbefäl och fullmäktigeledamöter. 
Telefonerna var av Hakon Brunius modell och var kopplade mellan po-
lisvaktkontoret, pumphuset vid Skräcklan och kyrktornet. Telefonerna 
befanns fungera perfekt, även då man talade med låg röst. Fabrikören 
J G Carlberg var troligen först i staden med egen telefon, då han i mars 
1884 fick Kungl. Maj:ts tillstånd att upprätta en förbindelse mellan sitt 
kontor i staden och sin egendom i Öxnered. Detta var det vanligaste i 
början, att förbindelsen endast omfattade två telefoner. Denna begräns-
ning samt att mikrofonens räckvidd i början endast var omkring 50 km, 
föranledde telegrafverket att då uttala att telefonapparaten inte troddes 
ha någon praktisk funktion på det svenska telegrafverket. Men redan 
1885 hade Vänersborg förbindelse med bland annat Göteborg och 6 
år senare fanns 53 telefonabonnenter i staden.  Telefonen hade kom-
mit för att stanna. Allmänna anläggningar byggdes snabbt ut av olika 
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intressenter, även på privat initiativ, men telegrafverket började tidigt 
att överta dessa anläggningar och från 1888 började staten bygga ut ett 
verkligt rikstelefonnät. 

Två exemplar av Henrik Öllers telefonmodell. 
Vänersborgs museums samlingar.

Men även telegrafin utvecklades. Sedan tysken Hertz upptäckt de 
elektromagnetiska vågorna i luften lyckades italienaren Marconi år 
1897 trådlöst sända ett morsemeddelande till en mottagare över 20 km 
bort. Två år senare kunde Engelska kanalen överbryggas och slutligen 
även Atlanten. 

Telegrafins ”peak” nåddes kring förra sekelskiftet med över 1200 
telegrafstationer i landet. Dock hade antalet anslutande linjer till Vä-
nersborg reducerats, från 11 till 3, vilket medförde att personalstyrkan 
1892 reducerades från 5 till 3. 

Telegrafverket fortsatte sin utbyggnad eller uppköp av andra linjer 
och 1902 var övervägande antalet av landets telefoner anslutna till 
riksnätet. Det var inte längre telegrafstationer som efterfrågades utan 
telefonstationer, där allmänheten som saknade hemtelefoner kunde 
ringa både lokalt och riks. Stationerna började vid denna tid bemannas 
med telefonister. Den första telegrafstationen började bli för trång. 

I Vänersborg hade ett nytt Riksbankshus invigts 1902. En ståtlig 
byggnad med drag av barock och renässans. Både telegraf-och telefon-
stationen samt postverket blev hyresgäster i byggnaden 1903. I febru-
ari 1944 skrev Telegrafverket och hemställde om tillstånd att förvärva 
Riksbankshuset. Som skäl angavs att befintlig utrustning var omodern 
och snart fullutnyttjad. En övergång till automatstation fordrade större 
lokaler.  Verket hänvisade även till att postverkets lokaler var otillräck-
liga och mindre lämpliga.
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Poststyrelsen hade dessutom beslutat söka annan lösning. Inom befint-
lig byggnad fanns nu en möjlig lösning genom övertagande av postlo-
kalen och riksbanksdirektörens våning. Riksbanken fick bli hyresgäst. 
Kungl Maj:t biföll hemställan. 

Interiör av telegrafstationen, troligen i Riksbankshuset. Okänt årtal. 
Vänersborgs museum.

Utvecklingen tog andra vägar. År 1948 köpte Telegrafverket stadens 
gamla Slöjd- och tekniska skola i sydöstra hörnet av Kyrko- och Sö-
dergatan. Denna lärlings- och yrkesskola hade ursprungligen tillkom-
mit på initiativ av stadens Hantverksförening för riktad utbildning av 
lärpojkar och gesäller. Verksamheten hade nu tjänat ut och byggnaden 
revs hösten 1950. Det var vid denna skola Halvord Lydell, en av Gil-
lets grundare och förste gilleskrivare, hade undervisat i teckning och 
linearritning. Halvord Lydell var mest känd som privatlärare i staden 
men även som initiativtagare till att ett antal föreningar bildades. Han 
var dessutom en stark tillskyndare av försköningen av Skräcklan och 
Dalaborgsområdet på Blåsut. 

Den nya telegraf- och telefonstationen stod klar i början på 1950-ta-
let i samband med att telenätet i Vänersborg automatiserades 1953. 
Den ansågs vara dåtidens modernaste. Än idag är telestationen inrymd 
i del av byggnaden och är i högsta grad en fullt verksam anläggning 
med den senaste tekniken även inom fiberoptik. 
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Telegrafstationen hörnet Kyrkogatan- Södergatan med sin ståtliga trappa. 
Vänersborgs museum

Att stationen en gång varit öppen för allmänheten med telegrammot-
tagning och telefoni vittnar det konstverk, signerat G Ö 1954, gömt 
bakom kablar och stativ, som ännu pryder ena väggen i den tidigare 
för allmänheten öppna stationsdelen. Byggnaden i övrigt är ombyggd 
till ett företagshotell. Televerket lämnade inte helt Vänersborg. För all-
mänhetens service öppnades en telebutik först på Köpmansgatan under 
något decennium för att avsluta närvaron i staden med en mindre butik 
på Edsgatan, granne med Sagabiografen.
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Större mosaiktavla med historiskt Vä-
nersborgsmotiv kvarlämnad i den tidi-
gare publika delen av telegrafstationen

Den första telegrafstationen på Sundsgatan revs 1963 för att bereda 
plats för Gulfs då nya bensin-och servicestation.  Riksbanken som in-
rättning fanns kvar till 1995. Lediga lokaler i byggnaden har sedan 
1950- talet varit uthyrda till olika verksamheter. Bland andra har stads-
biblioteket var inrymt i bottenvåningen åren 1949 till 1967 och tidvis 
har även länsstyrelsen haft verksamhet i byggnaden. Idag är hela huset 
ianspråktaget för bostäder i en bostadsrättsförening. 
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Erik Odelius - hans liv och fastigheter
En kortfattad biografi och historik

Av
Karl Bernling

Följande artikel bygger till stor del på två videointervjuer med Erik 
Odelius som artikelförfattaren gjorde i maj 2017.

En ögonblicksbild från Vänersborg sommaren 1949: Vi befinner oss 
i fruktaffären på Edsgatan 29 i Vänersborg. Den 15-årige Erik Odelius 
är på ett ärende dit för att handla åt mamma Ida. Det har gått drygt ett 
år sedan Erik avslutade sin obligatoriska skolgång, vid denna tid 7 års 
folkskola. Precis när Erik ska lämna affären stiger hans gamla fröken 
från skoltiden in. Följande korta samtal kommer Erik att minnas resten 
av sitt liv:

”Goddag fröken.”
”Goddag Erik. Vad kan Erik tänkas göra nu för tiden då?”
”Jag har arbetat ett år på Televerkstaden.”
”Jaha ja. Ja, det är ju bra för en sån som dig att du har fått ett sånt 

arbete.”

Nej, Erik ansågs inte ha något så kallat ”läshuvud”, det tillstod han 
utan omsvep själv. Han såg skoltiden som en bortkastad tid i sitt liv, 
liksom för övrigt även värnpliktstiden som jeepförare på F7/Såtenäs. 
Förutom träslöjden som fångade hans intresse, där han hade högsta 
betyg, var skolan något att bara genomlida. Så det fanns länge inget 
självklart eller förutsägbart i det faktum att Erik Odelius fram emot 
slutet av 1990-talet skulle vara en av Vänersborgs största privata fast-
ighetsägare. Det självklara i unga år hade förmodligen varit att Erik 
fortsatt i, och så småningom tagit över fadern Helges koks och vedhan-
del. Han hade också förmodligen kunnat arbeta kvar på Televerksta-
den (det som senare blev Teli) fram till sin pension, om det inte hade 
varit för den känsla av ofrihet och instängdhet som gjorde att han bara 
stod ut ett drygt år i verkstadslokalerna. Som byggnadssnickare och 
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byggnadsarbetare ansågs Erik vara mycket skicklig och pålitlig och 
det hade kanske stannat därvid om det nu inte varit så att Erik hade 
en osedvanlig förmåga att fånga tillfället i flykten. Tillsammans med 
en hög arbetsmoral, stark arbetsdisciplin och ett gott sinne för affärer 
skulle det ta honom långt i livet.

Erik Odelius föddes 1934 och växte upp i en miljö som präglades av 
hårt arbete och företagssamhet. Han föddes i hemmet på Kronogatan 
34 i Vänersborg. Fadern Helge var andra generationens koks- och ved-
handlare. Helges far Henning Odelius hade varit lantbrukare på gården 
Slommehagen i Gestadtrakten, men då han på äldre dagar blev änkling, 
sålde han gården, flyttade ner till Vänersborg och startade runt år 1930 
den ved- och kokshandel som ganska snart togs över av sonen Helge. 
Det fanns vid den här tiden åtminstone två vedhandlare i Vänersborg 
förutom Helge Odelius koks och ved, nämligen Harry Falks åkeri på 
Holmängen, Sjöström och co. på Lilla Vassbotten samt i mindre om-
fattning Johanssons Express som enbart sålde koks. Helge Odelius 

drev, från samma adress 
där familjen bodde, ett 
utpräglat familjeföretag 
där hustrun Ida tog upp 
beställningar per tele-
fon och där Erik redan i 
tolvårsåldern fick börja 
hjälpa till. Efter avslutad 
sjuårig folkskola, skulle 
han under en lång följd 
av år arbeta i firman, om 
än i allt mindre omfatt-
ning allt eftersom åren 
gick.

Erik Odelius på trottoaren vid 
barndomshemmet på Krono-
gatan 34 i Vänersborg, tidigt 
1940-tal. 
Foto från privat fotoalbum.
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Enkelt uttryckt var koks och vedhandelns ”affärsidé” att köpa koks 
från hamnen i Uddevalla och ved från skogsbönder på Kinnekulle, där 
de eftertraktade raka och kvistfria björkarna växte, och sedan leverera 
hem till slutkunder i Vänersborg. Arbetet var säsongsbetonat; på som-
maren samlades veden in, kapades, klövs och staplades. Vintern var 
den mest arbetsintensiva delen av arbetsåret med ständiga körningar 
till ved- och kokskonsumenter i staden. Till en början hade koks- och 
vedhandeln inga egna motorfordon utan man tog emot varorna från 
externa åkare. Leverans till kundkretsen skedde med hjälp av inhyrde 
häståkare Quarnberg. Något år efter Andra världskrigets slut investe-
rade man i en helt ny Ford-lastbil som tillät en last på 4½ ton. Eftersom 
verksamheten var säsongsbetonad, fanns under det relativt lugna som-
marhalvåret utrymme för annan verksamhet. Bland annat körde Erik 
lastbil för trävaruhandeln Andersson & Larsson på Lilla Vassbotten 
under en sommar på 50-talet. 

På Kinnekulle med flaket fullt av björkved, sent 1940-tal. Till vänster, bakom vindru-
tan, skymtar Helge Odelius fram. På kofångaren står en ung Erik Odelius. Foto från 
privat fotoalbum.

År 1954 träffade Erik sin blivande hustru Ingrid som var lantbrukar-
dotter från gården Tängelsbol utanför Brålanda. Det unga paret bodde 
några år, fram till 1958, hos svärföräldrarna innan Ingrid följde med 
Erik till Vänersborg. Erik trivdes bra med att under sommarmånaderna 
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hjälpa till i det dagliga lantbruksarbetet och hade inte varit främmande 
för att kanske slå in på jordbrukarbanan. 

I Vänersborg bodde Erik och Ingrid under en tid i en vindslägenhet 
hos Eriks föräldrar. Erik fortsatte att jobba sida vid sida med sin far och 
hoppade också in som byggnadsarbetare där jobb fanns att få, vilket 
förmodligen inte var svårt för en händig karl som Erik. I takt med att 
efterfrågan på koks och ved under slutet av 50-talet stadigt minskade 
eftersom man i allt större utsträckning gick över till oljeeldning, bör-
jade Erik mer och mer inrikta sig på rollen som  byggnadsarbetare. 
Fadern Helge fick en förfrågan från Smiths oljor i Uddevalla om man 
ville börja köra olja för dem, något som Erik ställde sig positiv till, men 
Helge avböjde erbjudandet. Firman fanns kvar långt in på 1970-talet, 
(lastbilen såldes år 1975) och under de sista åren hjälpte Helges sonson 
Sven-Erik till att köra ut mindre partier ved med hjälp av till vanlig 
personbil kopplad släpkärra. Firman avvecklades 1977.

År 1957 föddes sonen Sven-Erik och två år senare dottern Gunilla. 
Trångboddheten i den lilla enrums vindslägenheten på Kronogatan 34, 
där man var inkvarterade, hade blivit påtaglig och Erik började se sig 
om efter en bostad för sin unga familj. Han hade under alla år sparat 
så mycket som möjligt av sina inkomster, och hade alltså ett eget start-
kapital att spela med. Man får inte glömma att det vid den här tiden, 
före miljonprogrammet, inte alls var en ovanlig situation för en ung 
familj att stå utan eget boende och vara hänvisade till trångboddhet 
hos föräldrar eller till den marknad av små omoderna lägenheter som 
möjligen kunde finnas att hyra. Ett erbjudande om att köpa en fastighet 
nere på Skräcklan (Skräcklegatan 2) avvisades på grund av ett alldeles 
för högt begärt pris och det faktum att precis innan erbjudandet kom, 
hade Erik redan hunnit köpa sin första fastighet. 

Pilen 9 - Hamngatan 27
När Hamngatan 27 var till salu (det var Berta Öberg, änka efter häst-

åkeriägaren Oskar Öberg, som sålde), fanns förutom Erik endast en 
spekulant till. Erik hade lagt exakt samma bud på femtioåttatusen kro-
nor som konkurrenten, men vann budgivningen genom att erbjuda fru 
Öberg gratis flytthjälp, något som hon genast nappade på! Erik hade ett 
startkapital på artontusen kronor och fick låna resterande fyrtiotusen av 
Sparbanken i Vänersborg.



37

Köpekontraktet skrevs under den 1:a oktober 1960 och i och med 
detta köp börjar den egentliga historien om Erik Odelius fastigheter. 
Huset hade vid den här tiden 5 lägenheter. Erik med familj installerade 
sig i en av dessa och övriga 4 hyrdes ut. Senare inredde Erik husets 
vind och tillskapade därmed ännu en lägenhet. Än idag finns Öbergs 
stall med tillhörande höloft kvar, numera som personbilsgarage.

Hamngatan 27, ca. 1965. Framför huset står Gunilla och Sven-Erik Odelius. Foto från 
privat fotoalbum.

Hustrun Ingrid hade redan från början, vid sidan av sitt arbete som 
vårdbiträde på Dalbobergens sanatorium och Epidemisjukhuset på 
Torpavägen i Vänersborg, hand om allt administrativt arbete och Erik 
skötte den praktiska driften. Det var en arbetsfördelning som skulle 
fortsätta framgent, även då Ingrid långt senare hade lämnat företaget 
och andra personer tagit över kontorsarbetet. Löpande pappersarbete 
skulle aldrig komma att bli något Erik befattade sig med. Till en bör-
jan drevs fastighetsverksamheten som enskild firma. Först i början av 
1970-talet startades ”Odelius Bygg AB”.
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Ingrid Odelius i kontorsarbete, ca. 1975. Foto från privat fotoalbum.

Lagern 4 - Skräcklegatan 2
År 1964 blev Erik återigen erbjuden att köpa Skräcklegatan 2, och 

den här gången var tiden och priset det rätta. 
Det kan i korthet nämnas att huset har en ganska intressant förhis-

toria. I samband med förberedelserna inför uppförandet av Kungliga 
Dramatiska Teaterns nya teaterpalats vid Strandvägen i Stockholm 
åren 1902-1908, anordnades ett riksomfattande penninglotteri för att 
finansiera byggprojektet. En herr Pettersson från Vänersborg fanns 
bland vinnarna i lotteriet och det sägs att prispengarna utgjorde grund-
plåten då huset på Skräcklegatan 2 uppfördes. 

Redan 1960, i samband med att Erik letade bostad till sig och sin 
familj, hade han blivit erbjuden att köpa fastigheten, som var i de åld-
rade syskonen Petterssons ägo. Huset var omodernt med vedspisar, ka-
kelugnar samt utedass och krävde en omfattande renovering. Priset år 
1960 var satt till sextiotusen kronor vilket Erik tyckte var alldeles för 
högt. Fyra år senare återkom alltså säljaren, och nu var priset betyd-
ligt prutat. Erik genomförde affären och hans andra fastighet köptes 
för fyrtiotretusenfemhundra kronor. Huset genomgick en omfattande 
renovering och modernisering innan familjen kunde flytta in år 1965. 
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Bland annat grävde Erik för hand, med hjälp av hacka och spade, ut 
ett källarplan under huset! Pappa Helge bistod vid arbetet, men det var 
Erik som bokstavligt talat gick under jorden. Det är inte svårt att fö-
reställa sig att de närboende som åsåg denna renoveringsinsats kanske 
först skakade på huvudena när de såg Erik krypa in under huset. Men 
efter hand som man förstod att det verkligen byggdes en källare under 
huset måste man snarast ha blivit imponerade av beslutsamheten och 
möjligen spreds budskapet att här fanns en driftig karl att hyra. I så fall 
var detta företag en formidabel reklamkampanj i realtid. Antalet upp-
drag från de närboende ökade också markant efter insatsen. 

Man ersatte dessutom den gamla träpanelen med en modern tegel-
fasad samt rev den gamla tvättstugan och vedboden och byggde en 
garagelänga med plats för 8 garage för uthyrning. Samtidigt inreddes 
vindsvåningen med 2 lägenheter och idag har fastigheten 4 lägenheter 
på 3 våningsplan.

Skräcklegatan 2, ca. 1964. Garagelängan står färdig, men renoveringen av huvud-
byggnaden är ännu inte påbörjad. Foto från privat fotoalbum.

Erik Odelius fastighetsbestånd bestod alltså år 1965 endast av 2 fast-
igheter med ett fåtal hyresgäster, och så skulle det förbli en lång tid 
framöver.

Det var särskilt två personer som skulle bli avgörande för Eriks 
framtid inom byggbranschen. Efter att ha bytt ut köket hemma hos då-
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varande direktören för Västgöta Dals Stadshypotek, Björn Axvik, fick 
Erik många uppdrag för just stadshypoteket. 

Och efter att ha hjälpt byggmästaren på Domänverket, Ingemar 
Magnusson, att inreda kontorslokaler där, erbjöds Erik i mitten av 
1970-talet att ansvara för allt underhåll på verkets fastigheter i områ-
det, ett uppdrag som skulle generera förhållandevis stora inkomster. 
Bland annat gjordes arbeten på den lilla ön Ursholmen i det yttersta av 
Kosterarkipelagen och på Brommö i Vänern. 

Erik Odelius i färd med att lägga golv, ca. 1980. Foto från privat fotoalbum.

År 1975 avslutade sonen Sven-Erik Odelius sin byggutbildning 
och började i faderns firma. Precis som Erik i många år hade arbetat 
sida vid sida med sin far Helge, skulle Sven-Erik, förutom ett par års 
mellanspel runt 1990 som arbetsledare för byggjätten Skanska, under 
många år göra detsamma tillsammans med sin far Erik.

Linden 10 - Residensgatan 37/Norra gatan 4
Det skulle dröja ända till år 1977 innan den tredje fastigheten köptes. 

Det skulle bli ett stort steg för Erik att förvärva fastigheten Linden 10, 
både ekonomiskt och vad beträffar antalet lägenheter.

Fastigheten har en förhistoria som kan vara värd att belysa. Tomten 
i nordöstra hörnet av Residensgatan och Norra gatan hade stått öde i 
alla år. Egentligen skulle den ha bebyggts samtidigt som fastigheterna 
på Norra gatan 6-10 samt Edsgatan 38 byggdes, alltså runt år 1915. 
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Det var firman Bröderna Lindgren som var de tänkta byggherrarna och 
byggritningar fanns klara, men på grund av en konkurs realiserades 
aldrig planerna för Linden 10. Man hade redan hunnit gräva ut för ett 
källarplan då bygget stoppades. Istället skulle det dröja ca 30 år innan 
tomten köptes och bebyggdes av Trollhättans store byggherre, bygg-
mästaren Algot Nyström, som inför byggstarten lär ha sagt att ”Nu ska 
jag lära vänersborgarna hur man bygger hus”. Huset stod klart år 1947. 
Nyström var för övrigt mycket kräsen i sitt val av hyresgäster, så det 
var inte ”vem som helst” som fick bostad i hans nybygge. Först och 
främst skulle här bo högre tjänstemän från stadens övre sociala skikt 
och dess olika administrationer (länsrådet Åke Lindberg, dåvarande 
landshövding Arvid Richerts närmaste man, bodde till exempel i den 
stora etagevåningen på Residensgatan 37). Så var också fallet under 
många år, men då Erik år 1977 tog över hade den ursprungliga hyres-
gäststammen tunnats ut ordentligt.

Erik hade inte gjort några husaffärer på många år, och då han sökte 
banklån för att köpa denna fastighet var det initialt svårt att få bank-
lånen beviljade; man trodde inte att denne uppkomling bland stadens 
fastighetsägare skulle klara av det hela. Affären låg också på en helt 
annan prisnivå än de tidigare, som ju egentligen i grunden hade hand-
lat om att ”skaffa tak över huvudet” åt den egna familjen. När till slut 
Sparbanken beviljade lånen var det nog en och annan som än en gång 
skakade på huvudet och undrade var detta skulle sluta. Det var Algot 
Nyströms son, Wilhelm Nyström, som sålde fastigheten som hade 19 
lägenheter vid köptillfället. 1980 inreddes en vindslägenhet på Norra 
gatan 4 och 1986-87 inreddes ytterligare 3 lägenheter då fastighetens 
vindsförråd tömdes. Man satte också in hissar vid denna renovering.

Residensgatan 37, ca 1977. 
Här ser man huset innan 
några tillbyggnader på 
vindsvåningen har utförts. 
Foto från privat fotoalbum.
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Efter denna första lite större fastighetsaffär kände Erik att det loss-
nade ordentligt. ”Jag såg ju att det gick bra, så varför inte öka!”, som 
han uttryckte det. Och redan 2 år senare, år 1979, förvärvades nästa 
fastighet, Palmen 2 - Residensgatan 28A/B

Fastigheten såldes av Göran Ahlin. Och det var här som Erik ganska 
omgående och för första gången (se ovan, Linden 10) byggde ut med 
lägenheter på vindsplanet, i detta fall 3 lägenheter. Fastigheten har idag 
15 lägenheter på 4 våningsplan.

Man kan säga att Erik nu hade fått blodad tand, för nu sker större 
fastighetsaffärer mer frekvent. År 1982 köper man fastigheten Linden 
6 - Edsgatan 40 av Håkan Berg. I detta köp går för första gången Er-
iks son Sven-Erik in som delägare i en fastighet. Huset är ett så kallat 
landshövdingehus med en murad bottenvåning och övriga 3 våningar 
byggda i trä. Och just dessa tre övre våningar skall tidigare ha stått som 
officersbostäder på Västgöta- Dals regementes övningsfält vid Grun-
nebo Hed sydväst om Vänersborg, och efter att den militära närvaron 
där avvecklats ha demonterats, flyttats till Vänersborg och återupp-
byggts på den murade första våningen på Edsgatan 40. Även i denna 
fastighet gjordes vindsplanet om till lägenheter. Idag har fastigheten 12 
lägenheter på 4 våningsplan.

Redan samma år, 1982, köper Erik tillsammans med Sven-Erik 
Enen 18 - Lovisebergsgatan 7A/B av Paul Henriksson. Fastigheten har 
12 lägenheter på 3 våningsplan.

Det dröjer sedan 3 år, till 1985 innan det är dags igen. Och nu är det 
ett av stadens mest kända hus, huset där Birger Sjöberg föddes; Lön-
nen 11 - Kronogatan 16/Edsgatan 28 som förvärvas. Sven-Erik är med 
också vid detta köp.

Erik hade gjort reparationsarbeten i huset för dess ägare, Sven Er-
landsson, som var arkitekt på K-konsult och blivit tillfrågad om han 
ville köpa fastigheten. Köpeskillingen blev relativt låg, men det fanns 
mycket att göra i huset som tidigare hade inrymt ett tryckeri på bot-
tenvåningen och ett antal övernattningslägenheter på dess övre plan. 
Efter genomgripande ombyggnad har fastigheten idag 9 lägenheter på 
2 våningsplan.

Ett år senare, 1986, förvärvade Erik fastigheten Hasseln 1 - Eds-
gatan 53, före detta Hotell Gillet, av Vänersborgs Söners Gille. Hu-
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set hade under drygt 27 år (1922-1949) inrymt Vänersborgs Söners 
Gilles ålderdomshem som förvaltades av ”Vänersborgs Söners Gilles 
fastighetsförening upa” som särskilt bildats för ändamålet. När ålder-
domshemmet lades ner, utarrenderades fastigheten till dess sista fö-
reståndarinna, Karin Håkansson, som fortsättningsvis bedrev pensio-
natsverksamhet i huset. Senare tog Bertil Norling över och drev Hotell 
Gillet. I efterdyningarna av den stora hotellbranden i Borås år 1978, 
stramades brandsäkerhetsregler och försäkringsvillkor upp ordentligt. 
Med anledning av detta ansåg sig Vänersborgs Söners Gille inte längre 
kunna stå kvar som ägare. I och med Eriks köp flyttade hotellverk-
samheten efter en kort tid ut och fastigheten byggdes om och har nu 6 
lägenheter på 3 våningsplan

Edsgatan 53, april 2019. Foto: Karl Bernling

År 1988 skiljer sig Erik från hustrun Ingrid och strax därpå träder 
sambon Mona Bodin, som under några år kommer att vara ansvarig för 
det administrativa arbetet, in i företaget. Det är också när 1980-talet 
går in i 1990-tal som Erik ”pensionerar” sig från det fysiska byggarbe-
tandet i företaget och iklär sig rollen som företagsledare och på heltid 
börjar ägna sig åt den affärsmässiga delen av företagandet.

Den uppmärksamme läsaren har säkert noterat att vi så här långt 
helt och hållet har rört oss i nordstan i Vänersborg, samtliga hitintills 
förvärvade fastigheter ligger där. Men i och med 1990-talets ingång 



44

vidgas vyerna, och decenniet kommer också att bli det mest expansiva 
i historien om Erik Odelius fastighetsägande. 

Under slutet av 1980-talet startar Erik tillsammans med tidigare 
nämnde Ingemar Magnusson (se ovan - jobb för Domänverket) bygg-
firman IMERO (Ingemar Magnusson ERik Odelius). I dess regi går 
Erik för första gången in i nyproduktion av hus och lägenheter. Först 
ut blir fastigheten Flädern 9/Kronogatan 36-40 där 14 lägenheter ny-
produceras år 1986, lägenheter som sedan säljs vidare. På Hasseln 18/
Nygatan 30-32 bygger man år 1987 nytt inne på gården och renoverar 
huset mot gatan. Åt Vänersborgs kommun görs två daghemsenheter i 
ordning; en på Kyrkogatan 44 och en på Residensgatan 35. Och på det 
då relativt nyanlagda bostadsområdet Onsjö bygger man 3 hus med 4 
lägenheter i varje samt en förskola. Man går också för första gången 
utanför kommungränsen och landar i Henån på Orust där 16 lägenheter 
byggs. Det sista gemensamma projektet blir fastigheten Linnéan 4 - 
Södergatan 9-13/Vallgatan 5-7, där man i egen regi uppför 3 huskrop-
par med sammanlagt 57 lägenheter som står inflyttningsklara år 1992. 
Byggfirman hade som mest ett tiotal anställda.

Vid sidan av Imero gör Erik även fastighetsaffärer i Amsterdam i 
Nederländerna, där han under ett par år är delägare i flera centralt be-
lägna hyres- och kontorsfastigheter. I och med devalveringen av den 
svenska kronan på hösten 1993 och det faktum att fastigheterna var be-
lånade i nederländska valutan Gulden försvann i ett slag det lönsamma 
i affären. Erik menade att affären i grunden byggde på dålig rådgivning 
och kallade den för en misslyckad affär.

Det tidiga 1990-talet var en turbulent tid i bygg- och fastighetsvärl-
den. Olika faktorer spelade in och när de statliga räntesubventionerna i 
stort sett halverades. På grund av skattereformen 1990/91, kom många 
fastighetsbolag på obestånd och när fastighetspriserna drastiskt bör-
jade sjunka på hösten 1990 blev fastighetskonkurserna i Sverige allt 
vanligare. Krisen fördjupades ytterligare under de följande åren. Erik 
kom, sett i ett nationellt perspektiv, relativt lindrigt undan. Han hade i 
stort sett aktat sig för våghalsiga affärer och i grunden varit ekonomiskt 
försiktig. 

Krisen drabbade förstås också Vänersborg. Som exempel kan näm-
nas att Erik år 1992, på exekutiv auktion, köpte fastigheten Tallen 1/
Karlslundsgatan 8, en affärsfastighet som idag inrymmer vildmarksbu-
tiken ”Snäjk” och firman ”Vänersborgs Tandteknik”.
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Under krisåren köpte man också in sig i fastigheterna Myrten 7/Sö-
dergatan 12A-B samt Lärkträdet 16/Edsgatan 34A-C tillsammans med 
Stig Persson.

Tilläggas kan att fastigheterna i Henån senare såldes till följd av att 
de statliga räntesubventionerna slutligen upphörde.

Resedan 4 - Kungsgatan 9/Edsgatan 20
Det ståtliga bankpalatset i sydvästra hörnet av Kungs och Edsga-

torna var ett hus som Erik och Sven-Erik länge hade drömt om att äga. 
Byggnaden ritades av värmlandsbördige stockholmsarkitekten Bror 
Almqvist för Wermlands Enskilda Bank och byggdes åren 1916-18. 
Under många år bedrevs bankverksamhet i fastigheten, under olika 
namn; förutom WEB senare Jordbrukarbanken, Kreditbanken, PK-
banken samt Nordbanken. 

År 1994 flyttade Nordbanken (nuvarande Nordea) sin verksamhet 
från Kungsgatan 9 till moderna lokaler på Sundsgatan 12. Eftersom 
interna bankregler förordade att banken inte fick äga fastighet där egen 
bankverksamhet ej bedrevs, började man se sig om efter en köpare. Ef-
ter ett tips om den förestående försäljningen från en god vän och hyres-
gäst i fastigheten, hörde Erik av sig till bankens huvudkontor i Stock-
holm, och efter att man från bankens sida hade försäkrat sig om att Erik 
var en seriös köpare, åkte Erik och dåvarande sambon Mona Bodin upp 
till Nordbankens fastighetsförvaltare i Stockholm och inledde förhand-
lingar om köpesumman. Bankens utgångsbud låg på femton miljoner 
kronor, men man medgav att det fanns ett renoveringsbehov för ca 
tre miljoner. Efter hårda förhandlingar där man från bankens sida bl.a. 
hävdade att banklokalen var en ”guldgruva” hyresmässigt och Erik å 
sin sida framhöll att det var omöjligt att ta ut ”stockholmshyror” i lilla 
Vänersborg, enades man till 
sist om ett pris på elva mil-
joner. Erik såg fastigheten 
som ”juvelen” i sitt fastig-
hetsbestånd. Fastigheten 
har idag 17 lägenheter på 4 
våningsplan samt 6 affärs-
lokaler och en advokatbyrå; 
”Advokaterna BBC”.

Edsgatan 20/Kungsgatan 9,
april 2019. 

Foto: Karl Bernling
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År 1994 köper man också, för första gången, en fastighet vid det 
så kallade gågatekrysset (korsningen Edsgatan-Sundsgatan), nämligen 
Timjan 5/Edsgatan 16-Sundsgatan 10, i dess nordvästra hörn. Säljare 
genom anbudsförfarande var familjen Roslind.

Allt eftersom den administrativa bördan ökade i takt med det allt 
större fastighetsinnehavet, tillfrågades Eriks dotter Gunilla Odelius, 
som vid den här tiden arbetade som förskolelärare, om hon kunde 
tänka sig att på deltid ta över viss del av de administrativa sysslorna 
i företaget. Och då Erik och sambon Mona Bodin år 1995 gick skilda 
vägar, kom Gunilla med omedelbar verkan att på heltid involveras i fö-
retaget. I och med Gunillas inträde i verksamheten hade alltså samtliga 
medlemmar av den ursprungliga kärnfamiljen Erik, Ingrid, Sven-Erik 
samt Gunilla Odelius under någon tid arbetat i företaget. 

År 1996, köper man fastigheten Sippan 6/Edsgatan 14-Sundsgatan 
13B, belägen i gågatekryssets sydvästra hörn, av syskonen Gun Raner, 
Evert och Sten Lundborg, även denna gång genom anbudsförfarande. 
Fastigheten blir den första att ingå i det nybildade bolaget ”Odelius 
Fastighetsförvaltning AB” som samägs av Sven-Erik och Gunilla Ode-
lius.

1990-talets stora expansion avslutades med förvärven av fastighe-
terna Timjan 6/Sundsgatan 8A-C år 1997, samt Sippan 5/Sundsgatan 
13A år 1999. Den sistnämnda fastigheten såldes av Tage ”Tegarn” Er-
ikssons dotter Margareta Svensson. Vid ett senare tillfälle slog man 
ihop Sippan 5 med Sippan 6, och den gemensamma fastighetsbeteck-
ningen blev därefter Sippan 6.

Det nya milleniet inleds med köpet av Näckrosen 8/Sundsgatan 12 i 
gågatekryssets nordöstra hörn, och för andra gången är det Nordea som 
är säljare (se ovan Resedan 4). 

Efter drygt 20 år av kraftig expansion, lugnar det ner sig. Det dröjer 
till år 2007, innan nästa fastighetsaffär görs. Det var Olof Hagner som 
i ”paket” sålde fastigheterna Tulpanen 1/Magasinsgränd 1 samt Furan 
15/Kyrkogatan 27. Erik var egentligen ute efter att köpa Tulpanen 1, så 
Furan 15 såldes omgående vidare.
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Det allra sista köpet görs år 2009, då fastigheten Enen 21/Kyrkoga-
tan 41-Nygatan 40A-G säljs av Peter Bergman och Bengt-Arne Svens-
son på den vänersborgsbaserade arkitektfirman Contecton.

I maj 2017 gör artikelförfattaren vid två tillfällen videointervjuer 
med Erik där han med stolthet berättar om sitt nära nog livslånga en-
gagemang i småföretagsvärlden och fastighetsbranschen. Mot slutet av 
den sista intervjun, den nionde maj 2017, berättar Erik om mötet med 
skollärarinnan i fruktaffären. Vi skrattar åt hennes nedlåtande tilltal 
och Erik tillägger med illa dold förtjusning: 

”Hon skulle ha sett mig nu!”

Tre och en halv månad senare avlider Erik i sitt hem på Kungsgatan 9. 
”Odelius Fastigheter” som är ett samlingsnamn och ett varumärke för 
de olika firmorna som familjen Odelius äger, lever vidare. Idag, år 
2019, leds företaget av syskonen Sven-Erik och Gunilla Odelius. I fö-
retaget arbetar nu också Sven-Eriks båda barn, Christoffer och Lovisa. 

Artikelförfattaren Karl Bernling (till vänster) och Erik Odelius (till höger), vid ett av 
intervjutillfällena i maj 2017. På väggen bakom Erik hänger ett fotografi med Eriks 
barnbarn Christoffer Odelius och Lovisa Odelius. Foto: Karl Bernling
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Läs mer:

Om Gillets åldersdomshem på Edsgatan 53 skrev Stellan Granat,  
i Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1997, den mycket intressanta 
artikeln ”Kring Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem”, sidorna 
39-46.

På sidan 4 i Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1968, finns en bild 
på Helge Odelius koks och veds vedupplag på Kronogatan 34. Bil-
den ingår i den synnerligen läsvärda artikeln om husen på Kronogatan, 
där dåvarande 1:e gilleskrivaren i Vänersborgs Döttrars Gille, Agnes 
Svärd, berättar om husen på Kronogatans norra sida.

Båda artiklarna hittar du på Vänersborgs Söners Gilles hemsida va-
nersborgssonersgille.se

Stort tack till Per Hedquist för hans initierade information om 
Resedan 4/Kungsgatan 9-Edsgatan 20 samt hjälp med vissa årtals-

bestämningar.

Ett stort tack även till Gunilla Odelius och Sven-Erik Odelius, samt 
Eriks syster Ingalill Persson, för genomläsning av, och synpunkter på, 
denna artikel.
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BRÄTTEGÅRDEN 80 ÅR
1939 - 2019

Om Sveriges äldsta flickinstitution
Av

Bo Olsson

Akvarell av Gunilla Ekström -92 över Brättegården. 
Bakgrund. 

Omhändertagande av barn och unga och placering på skyddshem 
eller räddningsinstitut har sin början kring 1840-talet då Råby rädd-
ningsinstitut i Lund inrättades. I vår närhet startades Margretelunds 
skyddshem i Lidköping 1888. Båda inrättningarna var stiftelser efter 
testamenten/donation. Under 1920-talet fanns ett flertal skyddshem 
som drevs i landstings/kommunal eller kyrklig regi. De ungdomar som 
placerades på dessa skyddshem var föräldrarlösa eller vanartiga barn. 
Innehållet i verksamheten var olika former av arbete ofta jordbruk och 
trädgårdsskötsel, viss skolgång samt kristendomsundervisning (upp-
fostran till arbetsduglighet och gudsfruktan). 
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Under 1930-talet blev kritiken mot vården/behandlingen på skydds-
hemmen stark efter flera tidningsartiklar samt boken: “Skyddshem-
men” skriven av journalisten Else Kleen. Hon beskrev bl.a daglig 
inlåsning, hårda bestraffningar för bagatellartade förseelser samt or-
ganiserad misshandel. Hon kallade verksamheten för “rottingpedago-
giken”. Artiklarna fick särskild tyngd, då hon var gift med dåvarande 
socialminister Gustav Möller. En statlig utredning ledde sedan till att 
staten från 1938 skulle ta över skyddshemsverksamheten och därmed 
garantera att missförhållanden inte längre förekom. Skolhem skulle 
finnas för de ungdomar som var under 15 år. För äldre ungdomar inrät-
tades yrkesskolor för pojkar och hemskolor för flickor, 

I skyddshemsutredningen konstaterades: “Det torde vara få arbets-
uppgifter, där det rent personliga betyder så mycket som vid fostran 
och utbildning av brottslig och vanartad ungdom och förmåga att förstå 
och komma till tals med de unga är en absolut nödvändig förutsättning 
för framgång i skyddshemmens arbete,” 

Då det i den nya statliga organisationen saknades en institution för 
flickor erbjöd Vänersborgs kommun staten ett markområde utanför sta-
den. Detta initiativ lyckades och Brättegårdens skolhem kunde 1939 
öppnas naturskönt beläget längst in i Vassändaviken. Namnet är taget 
från den gamla staden Brätte beläget halvannan kilometer från skol-
hemmet. 

Som arkitekt för byggandet anlitades Birger Jonsson chefsarkitekt 
vid SJ och känd för att ha ritat Filadelfiakyrkan i Stockholm och sta-
tionshuset i Falköping. Byggmästare var Enock Svensson i Trollhättan. 
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Byggnadsarbetarna framför huvudbyggnaden 1938. Andre man från höger byggmäs-
tare Enock Svensson och framför hans två barn. 
Brättegårdens första föreståndarinna blev Margareta Skjöld, som tidigare varit chef 
på ett annat skyddshem. I övrigt bestod personalen av en folkhögskolelärarinna, en 
lärarinna i syslöjd, en lärarinna i hushållsgöromål, samt en rättare (manlig) som var 
arbetsledare i jordbruket. Personalen bodde i bostäder på området och levde medle-
varskap med ungdomarna. Brättegården blev med elevernas hjälp i hög grad självför-
sörjande på kött och grönsaker. 

 
Den första tiden 

 De vanligaste skälen till att flickor vid denna tid (40-talet) blev 
omhändertagna och placerade på Brättegården var sexuell vidlyftig-
het eller stölder. Men ett anmärkningsvärt exempel var en flicka som 
1940 kom till skolhemmet för att hon förskingrat en krona vid försälj-
ning av majblommor. För personalen var det egna hemmet förebilden. 
Man levde i praktiken tillsammans med de intagna flickorna. Rektor 
och åtminstone två av lärarinnorna bodde i samma hus som eleverna. 
Arbetstiden var inte reglerad. I skyddshemsstadgan fanns en s.k. slav-
paragraf: “varje befattningshavare är skyldig att då behovet kräver, 
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utan avseende på stadgad arbetsfördelning eller tjänstgöringstid lämna 
annan befattningshavare erforderligt biträde,” För den tid när flickorna 
inte var i skolan/jordbruket hade personalen ett gemensamt ansvar. Inte 
förrän en bit in på 50-talet skedde en ökad specialisering genom att 
vårdarinnor, dåtidens behandlingsassistenter, anställdes. 

Man hade ett belöningssystem för eleverna, då de fick pengar för flit 
och gott uppförande. Man kunde också få förtroenden, som exempel-
vis stadsresor, biobesök, permission hem till familjen eller tjäna egna 
pengar genom arbete utanför Brättegården. 

Från 1946 benämndes skyddshemmen istället ungdomsvårdsskolor. 
Den nya benämningen avsåg att markera att man nu erbjöd vård istäl-
let för skydd och uppfostran. Personalen kom att erbjudas utbildning 
och fortbildning. Brättegården som hade en äldre målgrupp blev yrkes-
skola. Undervisningen kompletterades med folkhögskolestudier och 
en kontorsutbildning med maskinskrivning, stenografi och bokföring.  

1952 efterträddes Margareta Skjöld av Anna-Stina Åkerblom, som 
sedan 1941 varit lärare på Brättegården. Anna-Stina prioriterade un-
dervisning och bildning. Man gav en teoretisk utbildning om 32 veckor 
motsvarande årskurs ett på en folkhögskola. Möjlighet att fortsätta ut-
bildningen fanns, då man samarbetade med Dalslands Folkhögskola 
i Färgelanda. De flickor som inte gick den teoretiska utbildningen, 
“slöjdflickorna”, sysselsattes med praktiskt arbete i köket, slöjden, 
tvätten och jordbruket samt trädgårdsskötseln. Anna-Stina behöll hela 
livet sitt intresse för Brättegården och efter pensionering 1969 åter-
kom hon ofta till den årliga jullunchen. 2006 vid 98 års ålder besökte 
hon Brättegården tillsammans med en väninna för att visa sin gamla 
arbetsplats. I takt med förändringarna i samhället ökade problemgra-
den bland de intagna eleverna på ungdomsvårdsskolorna. Slutna avdel-
ningar började byggas och 1960 öppnade Brättegårdens mottagnings- 
och specialavdelning Höjden med 8 platser. Hit kom nya elever samt 
elever som placerades efter oönskat beteende, rymningar mm. Föränd-
ringarna i det omgivande samhället som flykten från landsbygden, mil-
jonprogrammet, nya förorter och ett hastigt ökande narkotikamissbruk 
ställdes nya krav på vårdens innehåll. Förutom det ökade missbruket 
uppvisade många elever allvarliga psykiska problem och Brättegården 
fick inte längre ta emot välbegåvade flickor. 
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Problemåren 
Barnavårdslagen och ungdomsvårdsskolestadgan som reglerat verk-

samheten på ungdomsvårdsskolorna kom att ersättas av Lagen om 
Vård av unga (LVU) och nya Socialtjänstförordningen. Brättegården 
och de andra ungdomsvårdsskolorna blev särskilda ungdomshem efter 
hand kallade § 12-hem efter den paragraf i LVU som reglerade verk-
samheten. Socialutredningen som föregått Socialtjänstförordningen 
ansåg att all tvångsvård skulle minimeras eller helst inte förekomma. 
Placering på institution skulle undvikas. Behandling bör erbjudas i när-
området. Om placering ändå var nödvändigt skulle placeringen vara 
kortvarig (3-6 mån) och ske i närheten av hemmet. Enkönade institu-
tioner ansågs onormalt.  

Brättegården kom därför under mitten av 70-talet att erbjuda frivil-
liga placeringar av pojkar som ett försöksverksamhet. Frivilligheten 
bestod oftast i ett val mellan att acceptera ett erbjudande om placering 
på Brättegården eller att bli tvångsomhändertagen och placerad på an-
nat särskilt ungdomshem. I praktiken kom inte så många pojkar att 
placeras på Brättegården, totalt drygt ett tiotal. Försöksverksamheten 
resulterade i två saker; dels en övertygelse hos personalen att flickors 
behov bäst tillgodosågs på en enkönad institution dels att institutionen 
försågs med en utmärkt fotbollsplan, då en sådan ansågs nödvändig om 
man skulle vårda pojkar. 

De nya förväntningarna på vården ställde helt nya krav på Brättegår-
den. Den hierarktiska organisationen föll sakta sönder och kom att er-
sättas av större delaktighet från personalen och ett utökat ansvar. Med 
kortare vårdtider blev det också ett mer tillåtande och kortsiktigt för-
hållningssätt utan förankring i någon genomtänkt behandlingsideologi. 
Den gamla skolstrukturen kunde inte upprätthållas då vårdtiden blev 
kortare. Elevernas vardag kom mer att bestå av praktisk sysselsättning 
och enstaka lektioner. 

Anna-Stina Åkerbloms avgång med pension följdes av flera olika 
vikarier på rektorstjänsten, vilket kom att öka problemen kring organi-
sation och innehåll. 

Granninstitutionen Forsane norr om Vänersborg lades ned 1975. Av 
den övertaliga personalen omplacerades 12 till Brättegården varav fler-
talet var manliga vårdare.Detta kom att innebära ett relativt jämställt 
förhållande avseende personalen. 
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Tre Forsanepersonal på återseende vid 
50-årsjubileumet 1989.
Tillsynsman Sven Johansson, fritidsas-
sistenten Sivert Scott och rektor Harald
Hansson i samspråk. Johansson och
Scott var två av de medarbetare från
Forsane som flyttade till Brättegården.

Strukturens återkomst. 
1976 kom äntligen en ny ordinarie chef till Brättegården; Rolf Ham-

marsträng. Med erfarenhet från andra ungdomsvårdsskolor kom han 
att organisera om personalen i behandlingsgrupper under ledning av en 
assistent/föreståndare. Behandlingen fokuserade på jagbyggande mil-
jöterapi. I en lämplig miljö, som innehöll varaktiga relationer, struk-
tur, förutsägbarhet och gränssättning skulle flickorna kunna bygga upp 
sina jagfunktioner till en mer mogen person med ökad förmåga att ta 
eget vuxenansvar. 

Landstingsparentesen 
Ett långsiktigt resultat av Socialutredningen blev att staten skulle 

lämna över huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen till 
kommuner eller landsting (närhetsprincipen). Institutionerna skulle 
ligga nära de intagnas familjer, så att de lättare skulle kunna medverka 
i behandlingen. Kontakt med ansvarig socialsekreterare och placering 
efter avslutad vårdtid skulle förenklas. 

1983 blev Älvsborgs Läns Landsting huvudman för Brättegården 
behandlingshem. Landstinget åtog sig detta förutsatt att det inte ledde 
till några nettokostnader. Finansiering skedde genom statsbidrag och 
dygnsavgifter som placerande kommun skulle betala.. Huvudbyggna-
den som från början inrymt 20 elever, kök och matsal, personalbostäder 
mm. var otidsenlig och underhållet eftersatt. Den nya huvudmannen/
landstinget fick ersättning från staten för det eftersatta underhållet och
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lät bygga tre identiska enheter med hemlik karaktär om 4 - 5 platser. 
1986 kunde de tre avdelningarna Stranden, Viken och Ängen tas i bruk 
och Brättegården hade nu 20 platser varav 8 på låsta avdelningen Höj-
den. Elevens behandling inleddes på Höjden för att sedan efter någon 
månad fortsätta på någon av de nyöppnade avdelningarna. Behand-
lingstiderna hade nu blivit längre oftast minst ett år och skolundervis-
ningen hade återfått sin centrala betydelse. 

1989 tillträdde jag, Bo Olsson som ny chef. Jag hade arbetat i ung-
domsvården sedan 1973 på först Margretelund i Lidköping sedan 4 år 
som ansvarig på landets största ungdomsinstitution Gräskärr,  Udde-
valla (> 50 pl). En omorganisation genomfördes med syfte att tydlig-
göra ansvarsfördelningen. Arbetet på varje avdelning leddes av en 
avdelningsföreståndare, som också hade behandlingsansvaret för elev-
vården. I köket ansvarade husmor och skolan leddes av en pedagogisk 
ledare. Huvudbyggnaden inrymde kök och matsal, samlingslokaler 
samt administration. Kommunens brandmyndighet kom att döma ut 
lokalerna på grund av brandrisken. Kök och matsalen fick dispens att 
finnas kvar tills vidare. Administrationen fick flytta in i f.d. personal-
bostäder på området. 1990 beslutade huvudmannen Älvsborgs Läns 
Landsting att alla deras lokaler skulle hyressättas med marknadsmäs-
siga hyror. Detta innebar att huvudbyggnaden fick en hyra på drygt 
800.000:-/år. Även övriga lokaler hyressattes bl.a. en tom ladugård. 
Beslutet kändes felaktigt, då lokaler som inte användes eller fick nytt-
jas fick ett högt kvadratmeterpris.  Jag motsatte sig beslutet och ansåg 
hyran oskälig och underhållet eftersatt. Efter diverse olika turer kom 
hyran att reduceras för huvudbyggnad och ladugård. Som en ytterliga-
re följd inleddes en planering av totalrenovering av huvudbyggnaden. 

Efterfrågan på flickplatser hade ökat konstant under slutet av 80-ta-
let. Projektering av en ny avdelning för att ta emot flickor med proble-
matik gränsande till psykiatrin inleddes. White Arkitektbyrå i Göte-
borg anlitades av Älvsborgsfastigheter för både totalrenoveringen av 
huvudbyggnaden samt projekteringen av en ny avdelning. En spän-
nande tid där personalen medverkade aktivt tillsammans från grunden 
med att rita och bygga en ny avdelning samt skapa nya administrativa 
lokaler i huvudbyggnaden. 
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Socialminister Bengt Westerberg och 
institutionschef Bo Olsson vid invig-
ningen den 5 juni 1992. 

 Den 5 juni 1992 invigdes nya behandlingsavdelning Lunden samt 
huvudbyggnaden av dåvarande socialministern Bengt Westerberg. In-
vigningen rönte stor uppmärksamhet bl.a. i media och socialministern 
avslöjade då att han tillsatt en utredning för att se över huvudmanna-
skapet för de särskilda ungdomshemmen samt tvångsvården av vuxna 
missbrukare. Bakgrunden var de stora problem som fanns i landet kring 
möjlighet att placera  ungdomar. Vissa landsting saknade egna institu-
tioner, då dessa var ojämnt fördelade över landet och man tvingades 
söka där ev. plats fanns. Många kunde inte ens placeras på grund av 
platsbrist och vi fick i media den s.k.” värstingsdebatten”. 

Jag  fick möjlighet att sitta med som sakkunnig för ungdomsvården i 
denna nya statliga utredning och kunde på nära håll följa utredningsar-
betet. Efter genomlysning av problemsituationen och förslag till åtgär-
der beslutade Sveriges riksdag om att inrätta en ny statlig myndighet 
Statens Institutionsstyrelse. Ordförande för den statliga utredningen 
var statsrådet Sture Korpi och han utsågs också till myndighetens för-
sta generaldirektör. 1994 tog Statens Institutionsstyrelse SiS över an-
svaret för Brättegården och övriga särskilda ungdomshem samt miss-
bruksvården inom LVM. 

 
Fortsatt utveckling 

I och med det nya huvudmannaskapet tog en placeringsenhet på hu-
vudkontoret i Stockholm hand om inskrivning och fördelning av nya 
elever till de särskilda ungdomshemmen. Detta innebar också en dif-
ferentiering av ungdomarna avseende ålder, kön, behandlingsbehov 
mm. Efterfrågan på öppna platser minskade och avd. Viken fick låsbara 
platser under projektet “frihet inom slutenhet - en miljöpedagogisk lä-
romiljö”. 
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2004 inleddes stora förändringar av behandlingsinnehållet på Brät-
tegården. Allvarliga personal- och elevproblem på avd. Lunden ledde 
till en omorganisation samt namnbyte till avd. Frida. Med delvis ny 
personal infördes kognitiv beteendeterapi KBT efter utbildning av per-
sonalen. Efterhand kom metoden att införas på avd. Viken och i modi-
fierad form på avd. Höjden. KBT förändrade klimatet på avdelningarna 
avsevärt. De intagna flickorna fick tydliga möjligheter att med små 
steg utveckla förmågan att påverka sin situation och utveckling. Av-
delningspersonalen kunde styra behandlingen efter flickornas behov. 
Man fick också verktyg att genom belöningar och förmåner påverka 
klimatet på avdelningen. 

En ännu mer strukturerad variant av KBT, MultifunC infördes 2005 
på avd. Stranden. Den är ett samverkansprojekt mellan Sverige och 
Norge med några avdelningar/institutioner i resp land. Den grundar 
sig på en forskningsgenomgång av vilka behandlingsinsatser som visat 
sig framgångsrika för ungdomar med stora sociala problem. En stor 
utbildningsinsats av personalen genomfördes. Externa forskare från 
Socialstyrelsen följer tillämpningen och utvärderar effekterna av in-
satserna. MultifunC utgår från ett helhetsperspektiv där man förutom 
ungdomens problem också fokuserar på den unges familj, skola och 
fritid. Tvärprofessionella avdelningsteam integrerar utredning, be-
handling och eftervård. Inslag av MultifunC har efterhand integrerats i 
de övriga avdelningarnas behandling. 

2009 lämnade jag tjänsten som institutionschef och efterträddes av 
Ellinor Johansson. Under de senaste åren har undervisningen byggts ut 
både kvantitativt och kvalitativt i takt med ökade krav från skolverket. 

Administrativa arbetsuppgifter som tidigare utfördes på Brättegår-
den har övertagits av SiS huvudkontor och fastighetsskötseln sköts av 
hyresvärden Specialfastigheter. 

Förutom de etablerade verksamheterna, som beskrivits har Brätte-
gården vid olika tillfällen också kunnat erbjuda socialtjänsten mycket 
individuella och flexibla lösningar, när någon flicka har särskilda be-
hov som måste tillgodoses. Oftast har det då handlat om behov av extra 
hög personaltäthet, stimulibegränsad miljö och ett tydligt säkerhetstän-
kande för att förebygga självskadebeteende eller våld. Som en direkt 
följd av denna typ av behandling har 2018 avdelning Kullen (tidigare 
Ängen) inrättas för denna målgrupp med endast max 4 elevplatser. 
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Sedan 2017 är Liz Åkerlund-Malm ny institutionschef, Brättegården 
har för tillfället 32 platser fördelat på fem avdelningar. 

Avslutningsvis kan det konstateras att det som från början var en 
uppvaktning 1937 från statskamrer Max Rehman m fl i Vänersborg 
till statens skyddshemsinspektör om det lämpliga att förlägga en flick-
hemsinstitution till staden blev till ett långvarigt förhållande. Erbju-
dandet innehöll också att lämplig mark utanför staden omfattande 
gården Knutsbol kunde överlåtas. Budet “sockrades” också med att 
tillfartsväg om 3 meters bredd skulle byggas. Från början var det nya 
arbetstillfällen för 6 -7 anställda och nu 80 år senare är det en av Vä-
nersborgs största arbetsplatser med mer än 140 anställda. 

 
Referenser: 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset: Från Tukthus till behandlingshem. 

NordJem 
Weddig Runqvist: Brättegården 60 år “flickor kan, flickor vill” 
Lars Johansson: Sammanställning om Brättegårdens första 75 år  

1939 - 2014. 

Ett särskllt stort tack till psykolog Lars Johansson som med 40 års 
anställning på Brättegården delgivit mig sina erfarenheter och upple-
velser.

Artikelförfattaren Bo Olsson institutionschef på Brätte-
gården 1989 -2010 framför arbetsplatsen Brättegården.
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Tora Garm Fex
Modig journalist som växte

upp i Vänersborg
Av

Håkan Lind

Tora Garm Fex föddes i Vänersborg, arbetade som lärare i Trollhät-
tan  och gjorde sedan en blixtkarriär inom journalistiken. Som mycket 
ung gjorde hon mycket äventyrliga, för att inte säga dumdristiga, resor 
rakt in i den ryska revolutionens kokande kärna. Hon träffade Lenin, 
bevittnade brutala avrättningar, kände skotten vina kring huvudet. Hon 
skrev fantastiska skildringar i både tidnings- och bokform för att sedan 
gifta sig, skaffa barn och leva ett stillsamt familjeliv resten av sitt liv.
 

Hennes entré i livet var uppenbarligen socialt en aning komplicerad. 
I kyrkoboken födelseåret 1890 saknas nämligen från början uppgift 
på både fadern och modern. När det rätta förhållandet så småningom 
framgår så förstår man orsaken. Fadern var komministern Nils Olof 
Jonzon, och modern hette Emma Carolina Strömberg. De var inte gifta 
med varann och detta avvek från de sociala rättesnören som gällde i vår 
stad på den här tiden. Tora fick växa upp med fosterföräldrarna Maria 
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Karlsdotter och Johan August Andersson, men bodde senare ihop med 
sin ogifta mor. 

Tora gick i skola i Vänersborg med avgångsexamen från åttonde 
klass vid flickläroverket. Under två år arbetade hon som lärarinna i 
Trollhättan, förmodligen vid Trollhättans samskola. Men uppenbarli-
gen var det journalistiken som lockade den unga Tora. Hon började 
skriva för Dagens Nyheter under hösten 1914 och hon och modern 
flyttade till Stockholm året efter. 

Hennes egensinnighet och vilja att skapa en egen karriär verkar ha 
fått ett uttryck i valet att skaffa ett alldeles eget efternamn. I samband 
med myndighetsdagen ansökte hon om att få anta släktnamnet Garm, 
ett helt nytt efternamn, ej tidigare registrerat. Garm är en sagofigur 
i den nordiska mytologin. Om man hör Garms skall,så är Ragnarök 
nära! 

Tora Garm fick nu ett vikariat på DN för journalisten Ellen Ryde-
lius, som skulle vara barnledig för att föda ett barn, som så småningom 
skulle bli en pionjär inom TV-journalistiken nämligen Ria (Maria) 
Wägner, vars bakvända vinkning skulle bli känd av alla i det mysiga 
programmet Hemma. Den första tiden fick Tora Garm arbeta med att 
översätta notiser från utlandet och att bevaka livet i huvudstaden. Un-
der krigsåren var Stockholm en mycket internationell stad med många 
intressanta och spännande besökare. Tora Garm verkade ha förmågan 
att knyta kontakter, hon lärde känna många personligheter som skulle 
bli till nytta i den fortsatta karriären. 

I början av 1918 kom Tora Garm på den idé som för alltid skulle 
skriva in henne i journalistikens historia. Hon föreslog att hon skulle 
ta sig till Petrograd, dagens S:t Petersburg, förklädd till soldat i Fräls-
ningsarmén, för att berätta vad som skedde i den ryska revolutionens 
första trevande, brutala och omvälvande tid. Hennes förslag föll i god 
jord, och bara några dagar senare befann hon sig på resa med tåg mot 
Haparanda, Torneå och slutmålet Petrograd. Tora Garm skulle komma 
att publicera sina texter inte bara i Dagens Nyheter, utan hon gav också 
ut en spännande bok med titeln I bolsjevismens Petrograd. Tora Garm 
visste uppenbarligen hur man som författare ska fånga läsaren redan i 
den första meningen. Hennes inledning var denna:
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”Jag for med god tillförsikt, fyra stora kollyn handbagage
och heta förhoppningar att få uppleva åtminstone några
tryckvärda sensationer. Redan i Torneå fick jag den första.
En ryss hade mördat en finne på isen. Vi måste skynda oss 
över gränsen, innan oroligheter utbröto, och när vi hunnit ett 
stycke ut med släden visade oss kusken de färska blodspåren i 
snön. Så började min utlandsresa med blodspår, och i sådana 
fick jag trampa mest under hela färden.” 

Tågresan fortsatte i samma brutala stil. Revolutionen kan i efterhand 
ibland beskrivas i romantiserande ordalag, men den lockade också 
fram våld och hämndlystnad hos människor som känt sig förtryckta 
under tsarens diktatur. Resan från Helsingfors till Petrograd beskriver 
hon på detta sätt: 

”Från Helsingfors var jag i sällskap med de tio frälsnings
officerare som reste ut till Petrograd för att sluta sig till den 
nystartade armén därute. När vi passerade Viborg satt hela 
tåget med hjärtat i halsgropen, ty det föregående hade blivit 
beskjutet: två personer dödade, fem sårade. Vi kommo i väg 
fem minuter innan striden blossade upp igen. Tåget efter 
oss blev kvarhållet och passagerarna plundrade. Vid varje 
station stego väpnade rödgardister på med en järnvägstjäns-
teman mellan sig. Dessa stackars tjänstemäns öden fingo vi 
sedan höra: de fördes till nästa station, leddes ut i skogen och 
skötos.” 

Hennes första intryck av Petrograd var att hon hamnat i en vildmark. 
Gatorna helt igensnöade, det pågick strider vid en busshållplats, en 
man föll omkull och blev nedtrampad av en folkhop. En medpassage-
rare på spårvagnen, hade just blivit rånad och hon hörde kulsprutornas 
smatter genom den tjocka dimman. Tora Garm skriver i sin bok att hon 
och frälsningssoldaterna ögonblickligen fick en stark hemlängtan. Men 
Tora berättar också i radiointervjun om tiden i Petrograd: 

” Jag har aldrig förr eller senare varit så lycklig! Jag var den 
minst rädda av oss Frälsningssoldater och det berodde inte 
på att jag var modig, utan att jag saknade sunt förnuft och var 
dumdristig”. 
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Tora Garm fi ck bo hos en man som hon träffat i Stockholm som 
nu var bolsjevisk kommissarie med uppgift att sprida revolutionen till 
Indien, Kina och Japan. Hon fi ck tillfälle att bekanta sig med ”vardags-
livet” i Petrograd. 

Hon besökte en maskeradbal 
där en offi cer sköts 
till döds framför hennes 
ögon och hon blev rånad 
på sin lånade pälscépe på 
hemvägen. 
Ett annat besök på en 
teater avslutades med 
denna händelse som Tora 
Garm beskriver med sin 
karakteristiska och muntra 
prosa: 
”När jag gick hem på 
kvällen efter den stora 
folkföreställningen, 
fi ck jag nöjet att för 
första gången kasta mig 
omkull på gatan i kulregnet. 
Det sköts förskräckligt några
nätter runt Marinskijteatern;
tidningarna påstodo, att på tre 

nätter inte mindre än 200 personer dödats på dessa gator. Det var en 
stark sensation att ligga med näsan mot snön i avvaktan på en kula. 
Men det kom aldrig någon sådan till mig. En rispa i snön bredvid mig 
blev den intimaste bekantskap jag gjorde med kulsprutorna utanför 
folkteatern Marinskij.” 

Tora Garm har kontakt med en god vän till Lenin, nämligen Zäta 
Höglund som var den främsta av ledarna i socialdemokratiska partiets 
vänsterfalang som tillsammans med ungdomsförbundet lämnade Sve-
riges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 1917 och bildade Sveri-
ges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) som skulle komma att bli 
Sveriges första kommunistiska parti, och medlem av 
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Kommunistiska Internationalen. 

Zäta blev en dörröppnare 
in till Lenin och Tora Garm 
beskriver första mötet på 
detta sätt: 

”Första gången jag var i Smolnij 
(Lenins högkvarter) släpptes 
jag in utan några nämnvärda 
svårigheter. Jag var nämligen 
i sällskap med herr Z. 
Höglund, och med denne 
”Sesam öppna dig” vid 
min sida kom jag utan 
alltför många ceremonier förbi 
de flesta bajonetterna. 

Kommunistiska Internatio-
nalen.

Zäta blev en dörröppnare 
in till Lenin och Tora Garm 
beskriver första mötet på 
detta sätt:

”Första gången jag var 
i Smolnij (Lenins hög-
kvarter) släpptes jag in 
utan några nämnvärda 
svårigheter. Jag var nämli-
gen i sällskap med herr Z. 
Höglund, och med denne 
”Sesam öppna dig” vid 
min sida kom jag utan 

alltför många ceremonier förbi de �esta bajonetterna. »Svensk 
tavarisjtj», sade herr Höglund, och då förbyttes soldaternas 
misstänksamma blickar till gillande. Det gick alldeles galant 
i början, men ju närmare jag kom den högra �ygeln, i vars 
innersta rum Lenin sitter, desto skarpare blevo soldaternas 
blickar när de granskade min lilla papperslapp med Smolnij-
stämpeln, utfärdad i rum nummer 7. Allt o�are �ck herr Hög-
lund upprepa sitt »Schwedskij tavarisjtsj», allt talrikare blevo 
bajonetterna. Vi traskade genom ändlösa korridorer, belagda 
med cigarrettstumpar. På dörrarna tillkännagiva stora plakat 
att här är kommissariatet för det, här för ett annat. Här kan 
man få betala sina skulder, i nästa rum kräva ut dem. I rum 29 
gi�er man sig.

Just då gjorde sig en sådan där teatralisk elektrisk stöt åter 
märkbar i rummet. Lenin kom ut igen, varmt tryckande herr 
Höglunds hand. Jag tog ett steg emot dem, och i nästa minut 
var jag presenterad. --- Lenin verkade mycket nervös och trött. 
Han liknar inte det minsta sina fotogra�er. Håret är ljusrött, 
ansiktsfärgen ljus. Förresten var han oerhört orakad, men det 
var bara tillfälligtvis, försäkrade herr Höglund e�eråt. Den-
ne Lenin, som i Ryssland gäller för att vara en sådan mystisk 
sago�gur, ser inte det minsta vare sig mystisk eller sagolik ut. 

»Svensk tavarisjtj», sade herr Höglund, och då förbyttes soldaternas 
misstänksamma blickar till gillande. Det gick alldeles galant i början, 
men ju närmare jag kom den högra flygeln, i vars innersta rum Lenin 
sitter, desto skarpare blevo soldaternas blickar när de granskade min 
lilla papperslapp med Smolnijstämpeln, utfärdad i rum nummer 7. Allt 
oftare fick herr Höglund upprepa sitt »Schwedskij tavarisjtsj», allt tal-
rikare blevo bajonetterna. Vi traskade genom ändlösa korridorer, be-
lagda med cigarrettstumpar. På dörrarna tillkännagiva stora plakat att 
här är kommissariatet för det, här för ett annat. Här kan man få betala 
sina skulder, i nästa rum kräva ut dem. I rum 29 gifter man sig. 

Just då gjorde sig en sådan där teatralisk elektrisk stöt åter märkbar i 
rummet. Lenin kom ut igen, varmt tryckande herr Höglunds hand. Jag 
tog ett steg emot dem, och i nästa minut var jag presenterad. --- Lenin 
verkade mycket nervös och trött. Han liknar inte det minsta sina foto-
grafier. Håret är ljusrött, ansiktsfärgen ljus. Förresten var han oerhört 
orakad, men det var bara tillfälligtvis, försäkrade herr Höglund efteråt. 
Denne Lenin, som i Ryssland gäller för att vara en sådan mystisk sago-
figur, ser inte det minsta vare sig mystisk eller sagolik ut. 

Tvärtom liknar han vilken skomakare som helst och har intet intres-
sant i sitt ansikte. Men när han talar, gör han verkligen intrycket av en 
ovanlig personlighet!” 
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Tora Garm kommer att träffa flera av revolutionens förgrundsgestal-
ter som folkkommissarierna Alexandra Kollontaj och Anatolij Lunar-
tarskij och hon beskriver dem på ett mycket intressant sätt i sin bok. 

Vid hemkomsten publiceras hennes reportage på första sidan i Da-
gens Nyheter, och hon väcker ett mycket stort intresse i övrig press. 
Men man anar att Zäta Höglund inte var så nöjd över Toras beskrivning 
av revolutionen och dess förgrundsgestalter. Han beskrev henne som 
en okunnig flicksnärta. Hon fortsätter sin karriär på Veckojournalen 
och Stockholms Dagblad med reportageresor till Estland, Berlin och 
Island. 

År 1921 gifter hon sig med läkaren Filip Fex, och får då sitt annor-
lunda och spännande efternamn Garm-Fex. 1924 lämnar hon mer eller 
mindre arbetslivet. Hon skrev en hel del enstaka artiklar i lokalpressen 
i Söderhamnstrakten när de bodde där, reste runt och höll föredrag, var 
socialt aktiv i olika föreningar som Spanienhjälpen och Kommittén för 
Leningrads barn , och en del annat socialt arbete.

Paret hamnar så småningom i Lund där hon bor fram till sin död 1973. 
När hon summerar sitt liv i radiointervjun i Sveriges Radio, så till-

står hon att hon knappt känner igen den unga person hon beskriver, 
men att hon beundrar den hon en gång var. 

-Den unga Tora Garm var en helt annan människa än mitt nuvarande 
tråkiga jag, säger hon, och avslutar: 

- Men jag vill gärna tro att den andra personen egentligen är mitt 
riktiga jag! 
Referenser: 

Tora Maria Rosine Garm-Fex, 
www.skbl.se/sv/artikel/ToraGarm-Fex, 
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 
(artikel av Kristina Lundgren).

I Bolsjevismens Petrograd. 
Bok av Tora Garm-Fex 
Intervju i Sveriges Radio 
publicerad 2010 svt.se

Artikelförfattaren Håkan Lind.
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Gropbron med brovaktarhuset omkring 1915. I bakgrunden skymtar Nabbensbergs 
tegelbruk. Fotograf okänd. (Vänersborgs Söners Gille)

Man ägnar knappast området kring Gropbron något större intresse när 
man är ute i dessa trakter. Som cyklist eller gångtrafikant tycks det all-
tid blåsa motvind då man ska passera över bron, biltrafiken den är of-
tast hetsig och bullrig och är man en av dessa stressade bilburna i färd 
med att passera kanalen kanske man utbrister någon otryckbar harang 
om bommarna just går ner och man nödgas stanna och vänta på ett av 
de fåtaliga fartyg som passerar nu för tiden. 

Gropbron var förr liksom nu en viktig länk mellan staden och övriga 
riket. Vänersborg är ju faktiskt avskuren och helt omflutet av vatten. 
Denna avskärning uppstod i och med att man började gräva Karls grav 

Gropbron med dess omgivning 
Av 

Micael Eriksson
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år 1609. Eller ja, det sägs ha runnit en bäck här före kanalens tillkomst, 
så kanske har landplätten där Vänersborg kom att hamna alltid varit 
kringfluten av vatten. Den forna bäcken kallades enligt de gamla käl-
lorna för Hilles- eller Heliebäcken och mer därom verkar ingen känna 
till. Järnvägstjänstemannen och hembygdsforskaren Gustaf Lundén 
trodde nog visserligen att Karl IX missuppfattat bäckens namn och att 
dess rätta namn ska ha varit Hulebäcken, efter den håla som fordom 
funnits invid forsen vid Brinkebergskulle. Ursprungligen var området 
kring det, genom kanalanläggandet framväxande Brinkebergskulle, ett 
hemman som hette just Bäcken eller Hulan. Rasmus Ludvigson, se-
kreterare åt Vasasönerna, såg en möjlighet att gräva en kanal här och 
noterade redan på 1560-talet att: ”her utöfver kan man graffva”. Om 
denna bäcken rann ett stycke eller rent av hela vägen mellan Vassbot-
ten och Göta älv vet vi inte. Geologin ändrar sig längs sträckan, från 
svart- och lermylla på lerbotten till tämligen bergigt ner mot Brinke-
bergskulle. Kanske har det genom åren bildats en bäckravin här då 
Vänern snörptes av från Västerhavet och blev en insjö för omkring 
8000 år sedan?  Det var i vart fall bönder från Väne härad och Dal som 
blev ålagda att gräva kanalen längs detta naturliga vattenflöde. Den 
idag 3860 meter långa Karls grav mellan Vassbottenviken och Göta 
älv är troligen landets äldsta grävda kanal, och dess namn har den fått 
av den vid tiden regerande konungen Karl IX. De första 150 åren var 
väl inte detta direkt någon kanal som man kunde segla upp och ned 
med båtar i, även om tanken på båttrafik var primär redan från början. 
Kungen själv klargör detta i brev mars 1610: ”att de ska låta göra den 
graven vid Huvudnäs färdig, så att man kan komma utur Vänern till 
Trollhättan med båtar och pråmar.” Det Huvudnäs kungen nämner är 
den sätesgård som låg vid sjön Vassbotten, inte långt från Gropbron 
och på vars marker staden Vänersborg ett par decennier senare kom att 
anläggas. Vid kungens död hösten 1611 avstannade arbetena helt med 
kanalen och vad man då åstadkommit kan nog liknas med en större 
fåra, mest lämplig att flotta timmer i. På en tidig karta finns det t.o.m. 
angivet en fors, lämplig att ställa upp en kvarn i enligt textbeskrivning-
en. Det skulle dröja till 1752 innan man kunde ta sig med båt genom 
Karls grav och ut på Göta älv. Detta år togs nämligen den första helt 
säkert belagda slussen i bruk. Troligtvis uppstod Gropbron som plats 
i och med grävandet av Karls grav, och helt säkert anlades det en fast 
överfart här redan från början. Ursprunget till benämningen Gropbron 
är oklart, men finns i vart fall belagt sedan mitten av 1600-talet. Giss-
ningsvis så var det väl så enkelt, att det var bron över gropen. År 1644 
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flyttar som bekant de något motvilliga Brätteborna till den nygrundade 
staden Vänersborg och nu om inte förr blev en överfart nödvändig då 
denna väg bar ut mot den livliga Edsvägen som då kanske var landets 
hårdast belastade transportled.

Tidigt fanns här en del av staden Vänersborgs yttersta försvars-
verk i form av en, i anslutning till bron, framskjuten halvredutt. Det 
är under 1600-talets ofredstider som Gropbron först visar sig i käl-
lorna. Vid det skånska kriget 1675 – 1679 inföll den dansk-norska 
armén under ledning av den norske ståthållaren Ulrik Frederik Gyl-
denløve i vårt område med en andra front. Det är nu, under den s. 
k. Gyldenløvefejden, som Gropbron dyker upp i källorna, kanske 
för första gången. Den 25 juni 1676 utkämpades nämligen slaget vid 
Gropbron. Dagen innan denna fyra timmar långa batalj, på midsom-
mardagen, hade svenskarna under general Mörners ledning gått i för-
svarsställning i den framskjutna, på västra sidan av Karls grav liggande 
halvredutten. Svenskarna som totalt räknade omkring 1500 man var 
nog så väl förberedda de förmådde då Gyldenløves förtrupper nådde 
fram till Gropbron. Fienden satte omgående hård press på försvararna 
och från Nabbensbergshållet besköts svenskarna nere vid bron med 
kanoner. En av Gyldenløves kaptener skrev senare i brev angående 
kanonbeskjutningen, att han träffsäkert skjutit en gata i det svenska 
artilleriet, så bred att man ”makligt kunde köra en postdiligens där-
igenom”. Trycket på de svenska försvararna blev snart för hårt och 
i senare rapport avlagd av Mörner kan man läsa: ”Vi nödgades 100 
steg oss tillbaka draga, varpå fienden med hela sin force så ansatte att 
jag blev tvungen till att kvitta bron och den samma i brand sätta”. I 
detta läget anländer Gyldenløve själv med huvudstyrkan, ser sin chans 
och öppnar eld mot östra brofästet och lyckades snabbt trycka tillbaka 
svenskarna ytterligare, samt även släcka den halvt avbrända bron och 
ta sig över till andra sidan. Svenskarna hade då redan börjat retirera till 
Rånnumsbron, där de slutligen fick stopp på fienden. Staden Väners-
borg gick dock förlorad och kom så småningom att grundligt brännas 
ner av danskarna. Vid senare kanalarbeten har spår från denna batalj 
kommit i dagen och vid grävningar på Nabbensberg ska det enligt upp-
gift från en tidigare ägare också ha hittats någon kanonkula i marken. 
Slaget vid Vänersborg och Gropbron finns utförligare skildrat i Vä-
nersborgs Söners Gilles årsskrift 1964 - Historien bakom herr Gylden-
løves klocka.
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Slaget vid Gropbron den 25 juni 
1676. Bron över Karls grav och 
halvredutten. Längst ner syns 
Vassända kyrka. Detalj ur en dansk 
karta. (Vänersborgs museum)

År 1685, nio år efter slaget vid Gropbron, togs den angränsande Ny-
gårdsängen i besittning av Kungliga Västgöta-Dals Regemente som 
förlade sin mötesplats till denna, skulle det visa sig, vattensjuka äng. 
Här höll regementet fram till 1863 sina årliga mönstringar. Med tiden 
uppfördes också några byggnader tillhörande regementet, bl.a. offi-
cershus, sjukhus samt ett krutkapell. Området var dock vid regniga 
perioder totalt otjänligt som övningsområde och till slut kom man att 
flytta till torrare marker vid Grunnebo. Senare fick Nygårdsängen tjäna 
som lertäkt åt de närliggande tegelbruken, vilket säkert passade bätt-
re. Nygård är mycket gammalt och är alltså namnet på den gård som 
låg här invid Vassbotten. Denna gård liksom de flesta andra i området 
brändes av danskarna på 1560-talet, under det s.k. nordiska sjuårskri-
get. Nygård återuppbyggdes troligtvis inte efter detta, utan dess ägor 
lades öde till äng. Alldeles nära Gropbron låg det också under en tid 
ett soldattorp vilket beboddes av en indelt soldat i det s.k. ständiga 
knektehållet. Mer är inte känt kring detta, men vi vet att hans väg över 
Gropbron till mötesplatsen ej var alltför lång.

Gropbron kom med tiden att bli mer än en just en bro. Det var en 
plats där det hela tiden försiggick något, en station längs kanalen. Här 
lossade många skutor sina laddningar, här sökte man lä vid oväder, el-
ler väntade på rätt vindar och om isen blivit för besvärlig hände det att 
man nödgades övervintra på platsen. Många av dåtidens vänerskutor 
var för stora för att kunna passera slussarna, och man var tvungen att 
lasta om på mindre skutor, vilket ofta skedde här vid Gropbron. I sam-
band med att Gustafs slussar i Karls grav blev farbara 1778 flyttades 
stadens lastageplats vid Korseberg till Gropbron. Lastageplatsen kom 
att ligga vid Nygårdsängens strand där det uppfördes järnbodar och 
1780 kom även en järnvåg på plats. Vågen var avsedd för det järn som 
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skulle vidare landvägen mot Uddevalla. För järntransporter mot Göte-
borg fanns en annan för detta avsedd våg placerad vid Kaveldammen i 
Trollhättan. Vid vågen vägdes och kontrollerades järnets kvalitet innan 
transporten kunde gå vidare. Vågplikten vid Gropbron upphörde 1828. 
Vid Gropbron fanns också en av kanalens koleraspärrar under farso-
tens härjningar på 1800-talet. Insjuknade någon ombord på en skuta 
skulle denne tagas raka vägen till Västgöta-Dals regementes sjukhus 
vilket låg vid utkanten av Nygårdsängen. På annat ställe i denna års-
skrift kan man läsa om telegrafens historia i Vänersborg. En av lan-
dets första telegraflinjer, den mellan Stockholm och Göteborg, vilken 
drogs genom Vänersborg, korsade Karls grav alldeles invid Gropbron. 
Telegraflinjen togs i bruk 1854. 1800-talet var Gropbrons verkliga 
storhetstid och man önskade att det fanns några fotoalbum fyllda med 
bilder att titta på. Nu gör det tyvärr inte detta och det är överhuvud-
taget magert med bilder från platsen, även långt in på 1900-talet. I 
stället får man bläddra i gamla tidningar som nu i stor utsträckning 
finns digitaliserade och sökbara på kb.se. Detta och gamla kartor kan 
ge många upplysningar kring händelser och hur det dagliga livet tedde 
sig kring Gropbron för både hundra och tvåhundra år sedan - allt från 
upphittade tuppar och alligatorer till skutbränder och ond bråd död. 
Apropå tidningsnotiser, så hade boktryckaren Johan Qvist sitt tryck-
eri vid Gropbron under en period efter det att Vänersborg brunnit ner 
1834. En liten brorelaterad tidningsnotis som kan vara värd att nämna, 
är en händelse som även berör en annan av stadens broar. I november 
1872 rasade en svår storm som ställde till med stor förödelse kring Vä-
nersborg. Just vid detta tillfälle var en nytillverkad bro, den blivande 
svängbron inne i staden, på väg upp genom kanalen medelst pråm. I 
telegram från kanalbolagets Mekanikus Carl Wallström till kammar-
herre Westerstrand i Stockholm kan man bl.a. läsa: ” Wenersborgs 
svängbro stadd på upptransport lyckligen skyddad vid Gropbron” 
Vid Gropbron hade också många människor sin hemvist, inte minst 
sjöfolk i olika befattningar kunde ha adressen Gropbron. 

Gropbron
Uppgifter rörande de första 140 åren i Gropbrons historia är svår-

funna och det är först när behovet av en öppningsbar bro blir nödvän-
dig som saker kommer i ljuset. Detta sker i samband med att den första 
helt säkert belagda slussen ska anläggas vid Brinkebergskulle - slussen 
”Gref Tessin”, vilken togs i bruk 1752. Det var en liten och föga an-
vändbar s.k. stollgångssluss som krävde flytetyg med fällbara master 
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då segelhöjden genom stollgången endast var ca 2,7 meter. För upp-
förandet av denna sluss skrev Kronan år 1750 ett kontrakt med konst-
mästaren vid Sala silvergruva, Gustaf Adolf Wiman. Jämte slussverket 
åtog sig Wiman också att uppföra en vindbrygga över Karls grav:

” Emedan det finnes nödigt at den så kallade Gropbroen på sta-
den Wennersborgs ägor belägen, å nyo af steen uppbygges och med 
windbrygga försees bör; altså på det fahrtygen i framtiden icke vid 
denna bro må belastas med någon särskilt afgift, pröfwades för Kongl. 
Maj:t och cronan nyttigast, att samma bro under de öfrige byggnader 
till segelfartens erhållande förbi Trollhätte strömmarna begripas och 
ständigt underhållas skall, till hwilcken ända konstmästaren Wiman 
effter noga betingande sig åtagit at samma bro förfärdiga, som blif-
wer på goda stenkistor i watnet och sedan med torr murning upförd 
5 al:r öfwer wattubrynen, öppningen blifwer  åtminstone  12 al:r och 
windbryggan  6 al:r bred af duchtigt wircke med goda jernlänckor och 
gångjern försedd, brons längd är 90 al:r och bör vara 9 al:r bred emil-
lan ledstängerne altsammans swarsgodt för en summa af tijo tusende 
fembhundrade dal:r kopp:mt.”

Denna vindbrygga, vilken kan ses på ritning här i artikeln, modifie-
rades sannolikt runt 1773 för att bättre passa segelfarten när Gustafs 
slussar vid Brinkebergskulle togs i bruk 1778. Det är först efter att 
dessa två kopplade slussar blivit anlagda som det blir lite fart på se-
glationen genom Karls grav. I Trollhätte Kanal- och Slussverksbolags 
egna inventering från år 1823, kan man läsa att denna bro ombyggdes 
1791 och sedan reparerades flera gånger. Trots underhållet verkar det 
inte som om bron var av det säkrare slaget. I början av 1800-talet fal-
ler bron helt sonika ihop och ändar livet av en person. Några år senare 
råkar general Hans Henric von Essen ut för ett missöde, då bron åter 
igen rasar ner i kanalen just efter att denne passerat över. Om generalen 
var på väg till Nygårdsängen på andra sidan kanalen eller ute i annat 
ärende förtäljer inte historien. General von Essen var en av landets 
militära toppmän, iklädd de flesta titlar samt också den förste inneha-
varen av titeln Riksståthållare i Norge åren 1814–1816. Nu överlevde 
generalen debaclet vid Gropbron och lär på tillbakavägen ha begagnat 
sig av båt. Kanske var det efter detta som vindbron fick en rejäl upp-
rustning, vilket skedde åren runt 1814.
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Gropbron, vindbryggan över Karls grav, 1770-tal. (Landsarkivet, Göteborg)

Den gamla och uppenbart osäkra vindbron står kvar till år 1833. 
Den 20 juli detta år inleddes nämligen arbetet med en helt ny bro - 
en rullbro i järn. Gjutjärnet hade då anlänt hit från Stafsjö bruk i Sö-
dermanland. Den beräknade kostnaden för dess färdigställande var 
6000 riksdaler banco, men var det något som var bra med den gamla 
vindbron så var det dess stabila grundläggning. Tack vare den slutade 
kostnaden på 5100 riksdaler banco. Bron blev som nämnts byggd av 
gjutjärn och vilande på granit och sandsten. Båda sidor av bron hade 
en stenlagd förlängning om 75 fots längd, vilken var försedd med 
järnräcken. Rullbron var säkert ett stort steg framåt jämfört med dess 
föregångare, men kom på 1860-talet att jämföras med den nya järn-
vägsbron över hamnkanalen vilken var en svängbro. Då framstod den 
förra som hopplöst omodern och med ett maskineri ”hwilket med sni-
gelns gång upprullar den gamla tröga bron”. Vid en båtpassage skjuts 
eller rullas bron upp i sin egen längdriktning rakt bakåt så att säga. 
Själva brobanan kom att flyttas efter bara tio år då kanalingenjören 
Nils Ericson träder in på scenen. En idag kvarliggande fin 1800-tals 
representant av denna brotyp är vägbron över Göta kanal vid Hajstorp. 
Dessa första upplagor av Gropbron låg på ett läge i Karls grav som vi 
kan kalla det ”sydliga läget”, knappt 200 meter nedströms dagens bro.

Vi backar tillbaka några decennier för en komprimerad titt på kana-
lens utveckling under 1800-talets första hälft. Den 13 december 1793 
utfärdas kungl. Maj:ts nådiga privilegium till det då nybildade bolaget 
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Trollhätte canal- och slussverks bolag och därmed är Kronans tid som 
ägare av Trollhätte kanal över, för denna gången. Nu skulle Trollhät-
teberget bemästras!

När 1800-års slusslinje vid Trollhättan stod klar sågs den som ett 
världens åttonde underverk. Man hade sprängt in en slusslinje i ber-
get och på så vis kringgått de otämjda fallen. En månghundraårig öns-
kan hade gått i uppfyllelse – att kunna segla obrutet hela vägen från 
Vänern till Västerhavet. Men så tog sig Baltzar von Platen friheten 
att göra slussarna i den år 1832 öppnade Göta kanal 2 fot bredare än 
de i Trollhättan och till dessa borde man nu anpassa trollhättedelen.  
Trollhätte Canal- och Slussverks Bolags mekanikus majoren Nils Er-
icson stod för hela genomförandet av den nya och till Göta kanal an-
passade 1844 års slusslinje. Inför detta arbete hade bolaget ombildats 
och gick nu under namnet Nya Trollhätte Kanal- och Slussverks bolag. 
Slussarna fick samma mått som de i Göta kanal, längd 35,6 m, bredd 
7,28 m, djup på slusströskeln 3 m. I Karls grav ersattes Gustafs slussar 
av två nya, vilka togs i bruk 1841.

Åter vid Gropbron. Under Nils Ericsons ledning påbörjades år 1840 
arbetena med en sättavstängning i norra Karls grav, ungefär vid den 
plats där dagens bro korsar kanalen. Tidigare hade man för att kunna 
tömma kanalen på vatten årligen anlagt en provisorisk dammvall mot 
Vassbotten. Arbetet med sätten, som också kom att utgöra grunden till 
den nu lätt begagnade rullbron, fortsätter de nästkommande åren och 
brobygget blir klart till 1844. Detta år flyttar alltså bron till ett nord-
ligare läge, närmare Vassbotten. Denna nya broöverfart blir en del av 
den utvidgade och år 1844 invigda Nya Trollhätte kanal. De följande 
åren efter kanalens fullbordande fortsätter man med smärre arbeten 
och med att ”försköna” dess omgivning. År 1847 var enligt redogörel-
ser ett år med litet underhållsarbete på hela kanalleden:

”Underhålls-arbeten derstädes hafva varit obetydliga; men deremot 
äro åtskillige anläggningar gjorde åsyftande en ytterligare fulländning 
af kanalbyggnaden i dess helhet. Segelleden genom Wenersborgs hamn 
utvidgad på bredden, ett brovaktarhus af sten uppfördt vid Gropbron.”

Brovaktarhuset i citatet är det vita stenhuset som kan ses på fotogra-
fiet från sent 1870-tal. I tjänstebostället bor kanske nu den brovaktare 
som signaturen ”daglig trafikant” ondgör sig över i en insändare den 
23 juli 1856. Enligt den utförliga insändaren ska brovaktaren vid Grop-
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bron missköta sin plikt å det grövsta:
”… men emedan här, såsom tyvärr oftast händer, det onda blifwer 

wärre, och trafiken, såwäl till lands som till sjös, lider af en oduglig och 
i högsta grad försumlig broöppnares stundliga wårdslöshet… ”

Insändarskribenten rundar av med en varning till kanalbolaget, att 
med nuvarande brovaktare kommer man förr eller senare få obehag. 
Just året 1856 bodde 49 årige Jakob Lundgren med hustru och fyra 
barn i brovaktarhuset, så risken finns att jag nu 163 år senare pekat 
ut vår försumlige brovaktare. Lundgren efterträddes så småningom på 
brovakarposten av en Tyberg, ett inte ovanligt namn längs kanalen. 
Antalet båtar som varje dag passerade bron vid denna tiden var om-
kring 25 st. Hur många som dagligen använde bron för att komma 
torrskodda över kanalen finns det däremot ingen statistik på, men lite 
upplysningar ger ledamoten av direktionen vid Trollhätte kanalverk 
Carl Skogman. De kringboende klagade på att bron och uppfarten till 
den samma kunde bli så hal på vintern att ofta hundra olycksfall om 
dagen inträffade! Kanalbolaget lät då under nära fyra månader vinter-
tiden räkna antalet passerande över bron. I medeltal hade då endast 
35–36 personer passerat över bron. Högst uppmätta antal passeringar 
någon dag var 85. Detta var på 1880-talet. Den siste brovaktaren vid 
rullbron hette Anders Johan Jacobsson och lär enligt en sägen ha varit 
sonson till en invandrad veteran från Karl XII:s vistelse i Turkiet. Det 
sista kan vi nog med enkel matematik avfärda och möjligen kalla för 
en saga. Jacobsson slutade hur som helst som brovakt 1897, året då 
rullbron ersattes, då han inköpte gården Bodraget i Långebo på Dal.

1844 års Gropbro på slutet av 1870-talet. Fotograf okänd. (Vänersborgs museum)
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På det gamla fotografiet kan man se vilken trång passage genom 
rullbron det var, som alltså också fungerade som en sättavstängning. 
Sätten användes för att kunna tömma kanalen på vatten, vilket man 
oftast gjorde efter varje avslutad seglationssäsong. Nu slapp man allt 
arbete med att anlägga en ny dammvall mot Vassbotten varje år som 
man tidigare tvingats göra. 1844 års rullbro, vilken låg kanske bara 
några meter sydligare än dagens Gropbro, var som tidigare nämnts i 
bruk fram till 1897. Detta år stod nämligen en ny svängbro klar, och 
denna kom åter att ligga på det gamla, sydliga läget. Redan i början 
av 1890-talet hade kanalbolaget börjat spara pengar i en fond för upp-
förandet av denna bro, samt en breddning av kanalloppet kring den 
samma. Kanalverkets Mekanikus Carl Wallström beräknade kostnaden 
för dessa arbeten till 64.421 kr. Samuel Bring anger att slutkostnaden 
blev betydligt lägre:

 ” Anläggning af en ny svängbro samt utvidgning av kanalloppet vid 
Gropbron åren 1895 – 1897 för en sammanlagd kostnad af 37.542 kr. ”

I Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser för åren 
1896 – 1900 anges en annan summa:

 ” Byggande af ny landsvägsbro af järn öfver Karlsgraf vid Teng-
grenstorp, hvarför kostnaden uppgått till 46.741 kr. 61 öre.”

Sommaren 1896 kunde man i tidningen läsa om flytten av bron till 
det gamla, tidigare använda, södra broläget:

” Trollhätte kanalbolag vill, för erhållande af rymligare infartsväg 
till Venersborg, flytta den s.k. Gropbron till platsen strax nedom, intill 
Tenggrenstorp, hvarigenom landsvägen äfven behöfver omläggas och 
dragas fram, där den gamla landsvägen fordom gått. Handlingarne här-
utinnan jämte kartor inlämnades idag till magistraten. Stadens ombud 
vid denna angelägenhet är stadsingeniör H. Lindeberg. ”

Svängbron, en smäcker konstruktion som var tillverkad av Nydqvist 
& Holm i Trollhättan, togs efter magistratens besiktning i bruk lörda-
gen den 16 oktober 1897. Samma dag började också de fasta signalerna 
användas vid Gropbron, liksom vid svängbron inne i Vänersborg.

Samtidigt som bron flyttar söderut under 1800-talets slutskede, upp-
fördes även ett nytt tjänsteboställe för brovaktaren. Huset, som kan 
ses på inledningsbilden i denna artikel, låg på Nabbensbergssidan av 
kanalen och inrymde förutom ett litet vaktrum två lägenheter med ett 
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rum och kök vardera. Ritningarna som blev godkända den 27 februari 
1897 följde Mekanikus Carl Wallströms mall på hur husen längs kana-
len skulle se ut. Huset uppfördes året därpå och kom att fungera som 
tjänsteboställe för brovaktaren fram till att nuvarande bro togs i bruk 
1966. Även efter detta lär det tidvis ha bott just en brovaktare i detta 
huset. Huset revs slutligen någon gång under andra halvan av 1970-ta-
let. Kommunen hade då köpt upp flera tomter på västra sidan av kana-
len efter rivningen av Nabbensbergs tegelbruk. Förslaget var först att 
anlägga ett parkliknande område här, men av det blev det inget. Istället 
kom Esso Motorhotell att etablera sig här och dess komplex stod klart 
1977.

1897 års svängbro över Karls grav. Den ”nya” bron ligger på land och väntar på att 
få komma på plats. Foto: Annie Wallén, 1912 (Innovatum)

Tillbaka till 1897 års svängbro, vilken inte blir gammal på sin plats. 
Nu griper staten in i händelserna. För det första ville staten komma åt 
fallen i Trollhättan och där uppföra en stor kraftstation och för det andra 
räckte inte den befintliga kanalen till för trafikbehovet. Vid sekelskiftet 
1900 passerade årligen omkring 10 000 båtar kanalen och den borde 
ersättas av en ny med större kapacitet som kunde ta större havsgående 
fartyg. En sådan kanalanläggning med slussar skulle svårligen kunna 
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genomföras av ett privat bolag och än mindre ge vinst på mycket lång 
tid. För att komma åt mark och vattenrätter köpte staten 1905 hela Nya 
Trollhätte Kanalbolag för 5 800 000 kronor och omvandlar bolaget till 
ett statligt verk med namnet Kungl. Trollhätte Kanal- och Vattenverk, 
idag Vattenfall. 1910 invigdes kraftverket Olidan, statens första stora 
kraftstation och åren 1910 – 1916 ombyggdes Trollhätte kanal.

Med den nya förstorade kanalen blev man således tvungen att ersätta 
den knappt 10 år gamla svängbron över Karls grav med en ny. Den 
gamla bron monterades ned och kom så småningom att transporteras 
till Trollhättan, där den lades över Ryrbäcken vilken rinner ut i Göta 
älv strax söder om slusstrappan. Holmenbron, som den kallades, låg 
sedan över denna bäckravin fram till 1999, då den slutligen klipptes 
ner.

Den 6 augusti 1912 togs nästa Gropbro i bruk, den uppfördes ome-
delbart norr om den förra. Järnskelettet till denna svängbro tillverkades 
av Göteborgs Nya Verkstads AB, medan elektroniken kom från tyska 
A.E.G. Konstruktionen kom att vara mycket lik den vid samma tid upp-
förda Dalbobron, den senare var dock tillverkad av Motala Verkstad. 
Båda dessa broar, liksom väldigt många andra, ritades av väg- och vat-
tenbyggnadsingenjören kapten Ernst Nilsson. Under denna bros livs-
längd började bilismen att växa fram och även om det var den rejälaste 
bron över Karls grav hittills, så uppstod så klart med tiden en flaskhals 
här. Att bron kom att enkelriktas med trafiksignaler 1943 gjorde knap-
past saken bättre. Många minns säkert köerna som uppstod p.g.a. den 
smala bron i början av 1960-talet. Man förstår verkligen att en ny och 
för tiden bättre anpassad bro sedan länge var efterlängtad då nuvarande 
Gropbron kom på plats. Transformatorhuset som fortfarande står kvar 
vid kanalen minner om 1912 års svängbro.
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 1912 års svängbro. (Landsarkivet, Göteborg)

Dagens Gropbro stod klar hösten 1966 och invigdes av dåvaran-
de statsrådet Olof Palme den 8 november detta år. Palme fick säkert 
bropromenader så det räckte då han även invigde Nötesundsbron och 
Älvsborgsbron denna dag. Nuvarande Gropbro är av dubbelklafftyp 
med fyra körbanefiler samt gång- och cykelbana. Dess läge är norr om 
alla tidigare broar över Karls grav och för brons uppförande svarade 
två Stockholmsföretag. I det vidhängande brovaktarhuset är det tomt 
sedan 1983 då tjänsten rationaliserades bort. I slutet av 1970-talet ville 
man, trots ökad biltrafik, prova att fjärrstyra bron från Brinkebergskul-
le. Förslaget kallades en ”rationalisering i överkant”. En del i det hela 
var att man ville ha bort enmansjobben. Att ha två brovaktare vid varje 
bro var knappast ekonomiskt hållbart. Protesterna till trots - 1983 blir 
förslaget att göra Gropbron obemannad verklighet och bron började 
då att fjärrstyras från Brinkebergskulle. Nu när detta skrivs har man 
tagit det ett steg längre och även rationaliserat bort den ständiga be-
manningen vid Brinkebergskulle sluss. Sedan den 30 september 2010 
styrs Gropbron, liksom alla övriga broar längs Trollhätte kanal, från 
kanalcentralen i Trollhättan.

Slussarna i Trollhätte kanal närmar sig slutet på sin livslängd och 
frågan har under några år varit om det blir några nya slussar. Alterna-
tivet hade varit en stängning av kanalen, åtminstone för godstrafiken. 
Sommaren 2018 kom så ett positivt besked att det blir en satsning på 
Vänersjöfarten. Sex slussar ska ersättas med fyra nya och större än da-
gens, en vid Lilla Edet, två i Trollhättan och en vid Brinkebergskulle. 
Investeringspengen ligger på ca 3,2 miljarder och en trolig byggstart 
kring 2026. Frågan är om det nya större fartygstonaget kommer genom 
Gropbron?
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Flygfoto över Gropbron ca 1918. 
1. Ny bro / broläge 1752 ca, 1791, 1833. 
2. Ny bro / broläge 1844. 
3. Ny bro / broläge 1897. 
4. Ny bro / broläge 1912. 
5. Ny bro /broläge 1966. 
6. Lastageplats och järnvåg 1780 – 1828. 
7. Nabbensbergs tegelbruk 1907 – 1967 (fr. 1700-tal). 
8. Tenggrenstorps tegelbruk 1909 – 1959. 
9. Landeriet Tenggrenstorp. 
10. Tenggrenstorps skeppsvarv. 
11. Johannes Spaaks / Gropbrons skeppsvarv. 
12. Flyghangarer Tenggrenstorps flygbas 1916 – 1918.
Foto: Linde Barrlind. (Vänersborgs museum)

I Gropbrons absoluta närhet, på var sida om kanalen, låg stadsegen-
domarna Tenggrenstorp och Nabbensberg. Båda dessa ställen har sina 
anor från 1700-talet och kom att utvecklas till ganska så omfattande 
verksamheter. Här fanns förutom större mangårdshus, ladugårdar, ma-
gasin, stat- och dränghus även brygghus, bagarstuga, bränneri samt 
trädgårdsmästeri från vilket man försålde grönsaker och blommor. Jor-
darealen kunde gott och väl föda ett eller två par oxar omkring 40 kor 
samt några hästar. Tenggrenstorp hade under 1800-talet på sin mark ett 
skeppsvarv och Nabbensberg ett större tegelbruk vars anor också kan 
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skrivas till 1700-talet. Avsikten är inte att teckna egendomarnas hela 
historia här men väl ett försök att lyfta några av de tidiga namn som 
varit knuta till respektive ställe.

Tenggrenstorp
År 1738 startade borgarna och rådmännen Johan Tenggren och 

Olof Ahlqvist ett tobaksspinneri i staden. De hade för denna verksam-
het egna tobaksplanteringar vilka sannolikt var belägna i närheten av 
Gropbron, förmodligen på den plats som i början av 1700-talet kalla-
des för Stubbetorpet. Ett torp som fordom legat under Huvudnäs sätes-
gård men som allt sedan Tenggrens dagar kom att heta Tenggrenstorp. 
Det visade sig dock vara svårt att få den lokalt odlade tobaken lönsam 
på våra breddgrader. Detta och införsel av bättre tobakskvaliteter från 
Norge hämmade spinningen av rulltobak i Västsverige. Under 1777 
års brand, då stora delar av centrala Vänersborg drabbades, förstör-
des även det då troligtvis enda tobaksspinneriet i staden för att sedan 
inte återuppföras. Några senare försök var dock på gång, bl.a utfärdade 
kommerskollegium resolution för bruksägaren Johan Wikström att an-
lägga tobaksspinneri 1792 men av detta verkar det inte blivit något. 
Wikström kom att ha andra och mer lönande verksamheter att ägna 
sig åt, bl.a. ägde han Glasfors bruk i Värmland och 1810 utökade han 
bruksinnehavet genom att förvärva Kollerö bruk, Rådanefors och Öx-
näs bruk i Dalsland. Kollerö, beläget mellan Vänersborg och Udde-
valla var Västsveriges första stålbruk och vid den här tiden regionens 
största industriella arbetsplats. Utöver detta fanns också de år 1799 
anlagda Wikströmska sågarna i Trollhättefallen. När Johan Wikström 
avled 1818 efterlämnar han således ett smärre imperium som änkan 
ledde under några år tills sonen Carl köpte loss allt 1824.

Brukspatron Carl Wikström (1793-1853) hade någon gång under 
1830-talets första hälft köpt Tenggrenstorp och flyttat dit. I början av 
1840-talet var Carl Wikström även en av Vänersborgs större skeppsre-
dare med flera skutor i fart. Förmodligen lät han också bygga några av 
dessa skutor på Tenggrenstorp alldeles invid Gropbron. Wikström be-
drev således handel med två av 1800-talets viktigaste varor – järn och 
trä. Han hade egen fartygsflotta för transporter över Vänern och därtill 
både sågverk och järnbruk. Likväl blir det konkurs 1842 och hela det 
Wikströmska imperiet utraderades för att aldrig återuppstå. Efter kon-
kursen då landeriet Tenggrenstorp såldes på exekutiv auktion kom det 
i brukspatron på Önafors, Johan Emanuel Norströms ägo, men ma-
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karna Wikström kom ändå fortsatt att bo kvar på Tenggrenstorp fram 
till Carls död 1853. Hustrun Anna Caisa som var född Norström 1804 
kom från Åmål. Fadern Bengt Norström, som för övrigt var Åmåls 
rikaste person, hade en bror vid namn Erik och denne är högst san-
nolikt samme Erik som var ägare av Önafors i början av 1800-talet, 
tillika far till J. E. Norström. Där finns nog förklaringen till att Wik-
ströms kunde bo kvar på stället. Inte nog med detta. Den välbärgade 
Bengt Norström var gift två gånger och i det första äktenskapet, vilket 
ingicks i Vänersborg, gifte han sig med postinspektörsdottern Chris-
tina Wikström, syster till Johan Wikström. I äktenskap nummer två 
gifte han sig med Maja Kajsa Åberg, vars farfar var bror till en Mär-
ta Stina som var gift med rådmannen Johan Tenggren i Vänersborg. 
(Tenggrenstorp!) Man undrar ju lite, hur den elegante Carl som haft så 
mycket och sedan miste allt kände sig. Svärfaderns brorsson verkar ha 
kommit till undsättning när familjen var på väg att vräkas från hemmet. 
Brukspatroner var dom båda två tills dagen då konkursen tog titeln 
från den ene. Spegelmakaren och författaren Rudolf Landqvist beskri-
ver Carl i sina bästa dagar som nybliven brukspatron omkring 1820: 
”Wikström var en man med fina manér, ytterst noggran i sina affärer 
och hans hus var ett af de mest gästfria i hela staden. Hans habit var 
omsorgsfull, ständigt klädd i hvit halsduk och fina handskar och med 
den lilla hvitstrukna näsdukssnibben synlig i rockfickan; hans aristo-
kratiska gång och säkra hållning gaf honom utseende af en hofman.”  
Vid bouppteckningen efter Carl, var skulderna fortfarande större än 
tillgångarna, tio år efter konkursen.

Efter Carls död blev possessionaten A. F. Dahlgren ägare av Teng-
grenstorp, troligtvis ett spekulationsköp, då denne raskt sålde vidare till 
löjtnanten Hjalmar Geijer. Denne drev också skeppsbyggeri här, ofta i 
lag med göteborgare. Geijer hade tidigare under några år handlat med 
spannmål i Vänersborg, en lukrativ syssla som kunde ge bra avkast-
ning. Dessförinnan var han ett par år förvaltare vid faderns egendom 
Frugården på Vänersnäs. Hjalmars farfars far, anfadern Bengt Gustaf 
Geijer grundlade det anrika och mycket framgångsrika Uddeholms-
bolaget 1720. Vår Hjalmar på Tenggrenstorp gjorde dock, precis som 
Carl Wikström, konkurs efter bara ett fåtal år på stället. Nu blir det 
åter ett troligt spekulationsköp, då tullförvaltaren Lange från Göteborg 
ropar in egendomen i mars 1859. Det blir ny försäljning senare detta år 
och Tenggrenstorp går då mot sin storhetstid.  
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År 1859 förvärvade nämligen Carl Johan Andersson Tenggrenstorp. 
Han låter där strax uppföra en ny karaktärsbyggnad innehållande 18 
rum med tamburer och flera stora verandor med ”en myckenhet be-
qvämligheter”. Vidare fanns under Anderssons tid en stor ladugård i 
sten för omkring 40 nötkreatur samt i övrigt nödvändiga hus för stat-
folk och jordbruk. Ett skeppsvarv med erforderliga byggnader och an-
ordningar, badhus för varma och kalla bad, vattenledning för alla be-
hov och senare även telefonförbindelse med Vänersborg och Göteborg. 
På 1860-talet lät Andersson även uppföra ett skolhus på sina ägor där 
barnen till de anställda erhöll fri undervisning. Andersson hade ofta ett 
stående arbetslag på omkring 60 – 70 personer med vitt skilda arbets-
uppgifter. Senare bekostade han även ett fullt utrustat och under 10 år 
brandförsäkrat barnhem. Byggnaden fanns redan och var en tvåvånings 
träbyggnad Andersson ägde stående på Nabbensbergs ägor, vilken han 
lät nedmontera och sedan återuppföra vid Gasverksgatan i Vänersborg. 
Viss ekonomisk oro fanns hos staden för barnhemmets framtida drift, 
men detta löstes med att låta 2/3 av hundskatten tillfalla barnhemmet. 
Skatten på hundkreatur var så hög som 15 kr året i slutet av 1800-talet.

 
Carl Johan Andersson föddes i Vänersborg 1815. Han började sin fram-
gångsrika karriär som bokhållare hos faktorn och skeppsredaren C. H. 
Lindqvist i Vänersborg men kom senare själv att bli stadens genom 
tiderna störste skeppsredare. Sin redarbana startade han 1838, då han 
köpte skutan ”Försöket” från Upperud och däcksbåten ”Gustaf” från 
Bohuslän. Han började tidigt att bygga sina egna skutor och han arren-
derade stadens varv vid Dyviken under flera år. Fartygsflottan växer för 
varje år och en kontroll i rullan vid sjömanshuset i Vänersborg 1859, 
samma år som han köper Tenggrenstorp, visar att C. J. Andersson detta 
år redar hela 28 fartyg av olika typer. Vid sitt varv på Tenggrenstorp 
låter han också bygga en mängd segelskutor, oftast skonertskepp, för 
både inrikes och utrikes fart. Han bygger till sig själv men också för 
försäljning till annan ort. Andersson hade i sin tjänst under många år 
skeppsbyggmästaren S. Olsson från vars ritningar omkring 25 fartyg 
nybyggdes och gick av stapeln vid Tenggrenstorps varv. Varvsverk-
samheten pågick troligtvis några år in på 1880-talet. Den sista, något 
osäkra uppgiften, är en förbyggnad 1888, då av C. J. Anderssons sterb-
hus.
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Tenggrenstorp ungefär som det kunde sett ut på 1860-70-talen. På skeppsvarvet ligger 
två skutor på stapelbädd under byggnad. Längst t.h. syns basrännan i vilken virket 
ångades för att bli formbart. Gropbron över Karls grav ses nere till vänster. Teckning 
av bryggmästare Oscar West. (Vänersborgs museum)

Kaptensmålning av Skonertskeppet Wenersborg reg:nr 1123, byggd på Tenggrenstorps 
varv 1860. Gick i utrikes fart. Gjorde resan Hartlepool – Göteborg på den korta tiden 
av 63 timmar vid ett tillfälle. Slopades 1897 och höggs upp vid Sjötorp 1907. 
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Notis i Tidning för Wenersborgs stad och län 1860-07-09 angående skonertskeppet 
”Wenersborg”.

Carl Johan Andersson avled hösten 1887 och sterbhuset försäljer ef-
ter en tid Tenggrenstorp till Hugo Lindeberg, vilken närmast kom från 
Närlunda säteri vilket han drivit en kort tid. Tillträdet till den under An-
derssons tid utökade och förskönande egendomen skedde den 1 april 
1889. Natten till den 2 oktober samma år brinner hela den magnifika 
manbyggnaden med sina 18 rum ner till grunden. Trolig brandorsak 
var en spricka eller annan felaktighet i skorstenspipan. Man hade fö-
regående dag haft brödbak i köket och då eldat kraftigare än vanligt. 
Lindeberg syntes ha uppfört ett nytt boningshus, nu med mer modesta 
utrymmen innehållande 6 rum varav 2 på vinden. För den drivne Hugo 
verkar dock inte Tenggrenstorp riktigt motsvara det han söker i livet. 
Efter några flyttar och anställningar hamnar han på Svenska Separator 
AB, anställd som mejerikonsult. Senare blir han majoritetsägare i Es-
kilstuna Separator AB.

Hugo Lindeberg lämnar troligen Tenggrenstorp efter att det såldes 
i februari 1892. Egendomen ropades då in på auktion av stadsfiskalen 
Karl Klingberg i Uppsala för 42,000  kr, för att på hösten samma år 
säljas till stadsfiskalen C. Hammarström i Vänersborg för 47.000 kr. 
Hammarström äger Tenggrenstorp under 10 år varefter det är dags för 
ny försäljning. Köpare var en A. F. Klefbäck. Nu är vi framme vid 1902 
och om bara några år kommer det mesta att handla om tegel när det gäl-
ler Tenggrenstorp men den historien ryms inte på denna plats. 
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Under 1800-talet fanns det två skeppsvarv vid Gropbron, varav det 
ena berörts ovan. Det andra varvet står ofta omnämnt som Johannes 
Spaaks varv vid Gropbron och detta låg på samma sida av kanalen 
som det förra fast norr om landsvägen. Varvet ägdes uppenbarligen av 
handlanden Spaak en längre tid och liksom Wikström var han en av 
de större skeppsredarna i Vänersborg omkring 1840. År 1842 står han 
som redare av 8 skutor, alla galeasriggade och flera med namn tagna 
från makarna Spaaks barn. Även hustrun Amalia fick dela namn med 
en galeas. Det är även vid denna tiden han låter uppföra sitt pampiga 
hus vid Fisktorget inne i staden, s.k. Spaakska huset, kanske för de 
flesta mer känt som Strömmerska. 1856–58 avflyttar Johannes Spaak 
till Stockholm, och vem som sen kom att äga eller driva detta varv är 
obekant för artikelförfattaren. Enligt en samtida tidningsartikel lade 
varvsverksamheten ner på denna plats 1870, efter en mordbrand i ett 
stort fyravånings magasin tillhörande C. J. Andersson. De två miss-
tänkta för mordbranden, August Svensson och Johannes Pettersson, 
rannsakades som skäligen misstänkta för dådet men bevis saknades. 
De två vore redan långt komna på brottets bana, och sju år senare åker 
de båda fast för dynamitstöld vid Bergslagernas järnväg.

På dessa två varvsplatser vid Gropbron nybyggdes ett stort an-
tal skutor. Ett exakt antal är svårt att säga men minst ett 50-tal 
är nog en rimlig uppskattning. Därtill kom alla reparationer och 
förbyggnader. Nämnas bör också att C. J. Andersson även lät 
bygga minst en lastångare här, den år 1873 byggda ”Wenern”. 
I sammanhanget bör nämnas att  under några decennier på 1800-ta-
let fram till 1880-talet var Vänersborg Vänerns viktigaste och största 
sjöfartsstad. Borgerskapet i staden gjorde goda förtjänster på framfö-
rallt frakt av sågtimmer, eller s.k. sågblockar. Borgarna blev faktorer 
för sågverkens ägare och ombesörjde mottagning och lossning av de 
blocklastade skutorna från Värmland. Snart började man också hålla 
med egna skutor för transporter över Vänern. Borgarna blev redare 
och i många fall lät man även bygga sina egna skutor. Många skutor 
gick även i utrikes fart. Som redan nämnts så var varvsverksamhe-
ten blomstrande här i staden. Förutom varven vid Gropbron fanns här 
även ett par andra varvsplatser. Skeppsbyggnadstekniken låg i fram-
kant och från omkring 1850 byggdes det snabbseglande kravellbyggda 
skutor med ritningar utförda av den kände skeppsbyggmästaren Niels 
Christian Kierkegaard som var verksam i Göteborg vid den här tiden. 
Vänersborg kom faktiskt att ha en av landets modernaste fartygsflottor 
under några årtionden andra halvan av 1800-talet.                   
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Carl Johan Andersson, född i Väners-
borg 1815. Ägde och bodde på Teng-
grenstorp från 1859 fram till sin död 
1887. Från obemedlad yngling arbetade 
han genom egen kraft och duglighet upp 
sig till en tryggad och ansedd ställning. 
Blev med tiden en av Vänersborgs mera 
framstående medborgare. Foto: A & F 
Lindahl, Uddevalla, ca 1865 
(Vänersborgs Söners Gille)

Carl Adolf Malm, född 1804 i Tosse-
ne. Ägare av Nabbensberg i mitten av 
1800-talet fram till sin död 1865. Lät 
omkring 1840 uppföra det s.k. Malmska 
huset längs Kungs- och Hamngatorna i 
Vänersborg. Foto: W. Dahllöf 
(Vänersborgs Söners Gille)

Nabbensberg
På andra sidan kanalen finner vi Nabbensberg. Berget på udden, 

eller ”nabben”, ett ställe som lämnat synnerligen sparsamma avtryck 
från sin tidiga historia. Namnet Nabbensberg finns utsatt på karta 
1745 men dyker upp i kyrkböckerna först 1764, då Gunnar Bengts-
son och Catharina Olofsdotter får en dotter tillsammans på Nab-
bensberg. Årtalet stämmer bra in på den manbyggnaden som än idag 
står på sin plats. Den ska enligt sentida källor ha uppförts just 1764, 
som officersbostad. Huruvida uppgiften om officersbostad stäm-
mer har dock inte kunnat beläggas för denna artikels efterforskningar.  
På en karta daterad 1814 finns dock ett officershus utsatt nästan 
granne med Nabbensberg, som också är utmärkt på samma karta. 
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Den militära närvaron vid Nygårdsängen visar sig dock senare i gårdens 
bokföring. Där kan man läsa att soldaterna vid exercisplatsen fick både 
mat, snus och brännvin från Nabbensberg. I en huvudbok från 1843 står 
det för juli månad noterat att 16.141 portioner mat mot ett vederlag av 
4.539 Rdr b:ko  hade levererats till West-Götha-Dals Regementes pro-
vianterings Direction per contant och enligt en kunglig skrivelse den 29 
mars 1853 tilläts regementschefen att träffa överenskommelse om trup-
pens kasernering på egendomen Nabbensberg invid mötesplatsen. Just 
brännvinet var det många som handlade här. Självaste landshövding San-
delhielm handlade t.ex. den 4 mars 1838 15 kannor för 17,24 Rdr b:ko. 
Tillbaka till Gunnar och Catharina som förmodligen är tjänstefolk på 
stället. Paret får flera barn på Nabbensberg men när dom får Andreas 
1775 är det på adressen Gropbron. Första säkra ägare av Nabbensberg 
artikelförfattaren har funnit är stadssekreteraren Gudmund Dinnetz, 
vilken står som ägare 1787. Detta bekräftas också i Patrick Alströmers 
dagbok, där han den 13 januari 1787 skriver: ”Måndag. f:m: reste jag 
till Wenersborg då jag under wägen besökte Secretair Dinnetz på Nab-
bensberg.” Industrimannen, friherren och fd direktören vid Ostindiska 
kompaniet Alströmer var i nyårstid på rundresa och besökte herrskaps-
familjer i området.

Huruvida det har legat något hus här innan nuvarande uppfördes 
1764 är oklart. Nutida uppgifter säger att en matkällare på platsen 
skulle kunna vara 1600-tal men artikelförfattaren har inte funnit några 
spår av tidigare bebyggelse i källmaterialet på det aktuella området. 
Det finns flera frågetecken som behöver rätas ut för att kunna teckna 
platsens historia. I gamla handlingar benämns Nabbensberg ofta som 
egendom, senare som stadsegendom, för att mot slutet av 1800-talet 
benämnas som landeri. Detta kanske inte betyder så mycket men skulle 
eventuellt kunna vara en markering att detta är stadens mark. Under 
framförallt 1800-talet kom de flesta av de s.k. landerierna i privat ägo, 
vilket enligt stadens privilegier inte var tillåtet. Nabbensberg ligger ju 
på Vänersborgs s.k. donationsjord, till skillnad mot granngården Hede 
som låg i Vassända, senare Vassända Naglums socken.

Vidare på ägarlinjen finner vi auditören vid Bohusläns dra-
gonregemente Pehr Theodor König, vilken hade gården ca 1812. 
Pehr König var född på Storeberg 1757, ett betydligt pampi-
gare ställe vilket han verkar ha ägt samtidigt som Nabbensberg. 
Hans far Peter Teodor var superkargör vid Ostindiska kompaniet.  
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Dennes far i sin tur hette Henrik och var Ostindiska kompaniets 
första direktör, tillika en av kompaniets grundare. Vår König över-
gav Nabbensberg senast 1819 och dog ogift i Uddevalla 1829. 

Nästa mer kände ägare torde ha blivit fältkamrerare Carl Gus-
taf Roos af Hjelmsäter. Möjligen äger dennes far, ryttmästaren Carl 
Adam Roos stället en kort tid innan. C. G. Roos står som ägare till 
Nabbensberg och hela eller del av det närliggande hemmanet Hede 
från ca 1820. Dessa båda gårdar hörde ofta ihop i sambruk, tillhö-
rande samma ägare. Utöver detta ingick i ägandet även halva Stora 
Nygårdsängen samt därtill på samma ställe liggande tegelbruk. Det är 
också under Roos tid som tegelbruket till synes verkar ha expanderat 
till en ganska omfattande verksamhet.  C. G. Roos föddes på gården 
Hjälleskate, Millesvik på Värmlandsnäs 1789. Han gifte sig 1820 med 
Johanna Christina, dotter till tidigare nämnda brukspatron Johan Wik-
ström. Svågern Carl Wikström fanns som bekant på andra sidan kana-
len, på Tenggrenstorp. Inför kanalombyggnaden 1839–44 gjorde Nya 
Trollhätte Kanalbolag ihärdiga försök att, för sina dragvägar m.m., bli 
ägare till kanalbankarna på ömse sidor av kanalen men varken Wik-
ström på Tenggrenstorp eller Roos på Nabbensberg ville gå med på 
någon markavyttring från sina respektive ägor. Men när så C. G Roos 
1841 lämpligt med döden avgick, såg kanalbolaget till att förvärva hela 
Nabbensberg med Hede och därmed säkra upp sina kanalbankar. Ef-
ter att ha tagit det man önskade äga var Nabbensberg åter till försälj-
ning. Någon omgående försäljning blir det dock inte. Handlanden Carl 
Adolf Malm i Vänersborg arrenderar istället av kanalbolaget fram till 
1847, då han lägger ett bud på 16,666 Rdr b:ko vilket bolaget säger nej 
till. Nytt bud kommer direkt från Malm på 30,000 vilket bolaget antar. 
Affären slutförs 28 december 1847 och enligt kyrkboken skriver sig 
Malm på Nabbensberg 1850.
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Nabbensberg den 28 april 1844. Teckning utförd av F. A. Zettergren 
(Vänersborgs museum)

Carl Adolf Malm föddes i Tossene i Bohuslän 1804 och kom till 
brukspatron Johan Emanuel Norström på Önafors 1825. År 1831 fick 
han tjänst hos Bagges sterbhus på Nygård. In till Vänersborg flyttar 
han efter branden 1834 då han bygger på Kungsgatan 15 - commer-
cerådet Jonas Krulls tomt. Senare, omkring 1840, lät han uppföra det 
ståtliga Malmska huset, vinkelhuset längs Kungs- och Hamngatorna, 
vilket han vid flytten till Nabbensberg 1850 försäljer till den redan 
tidigare berörda brukspatron J. E. Norström på Önafors. Husaffären 
beskrevs som den största inom staden sedan stadens anläggning 1644. 
Under Malms tid förskönas området runt Nabbensberg. Han låter plan-
tera omkring 600 björkar och i trädgården finns 60 fruktträd samt en 
mängd bärbuskar. Trots att Malm ser ut att ha varit stadd vid god kassa 
är Nabbensberg ute på exekutiv auktion 1859 och förnyad dito 1861, 
”för domfäst skuld utmätte stadsegendomen Nabbensberg.” Någon 
förklaring till detta eller hur det hela avlöpte är för artikelförfattaren 
obekant. När C. A. Malm avlider 1865 blir det dottern Emelie och hen-
nes make, regementsskrivaren Herman Appelberg, som tar över Nab-
bensberg. Appelberg försöker sälja ”denna utmärkt vackra och vinst-
givande egendom”  efter svärfaderns död och sedan senare vid flera 
tillfällen utan att lyckas. Åren går och änkefru Wilhelmina Malm, som 
nu bott på Nabbensberg under nästan 50 år, avled stilla på egendomen 
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sommaren 1897 och tre år senare lämnar även Herman Appelberg jor-
delivet. Nästkommande år, 1901, blir det försäljning då änkefru Emelie 
Appelberg säljer Nabbensberg med därtill hörande tegelbruk till Gus-
taf Forsberg.

Brukspatron Forsberg kom att bli den person som moderniserade 
och rationaliserade tillverkningen vid Nabbensbergs tegelbruk un-
der de följande åren och 1905 kunde häpna vänersborgare se den nya 
lerupptagningsmaskinen i arbete, ett slags mudderverk till lands som 
gjorde 30 mans jobb. Efterfrågan på tegel i början av 1900-talet var 
dock så stor att en fördubbling av årsproduktionen, från 3 miljoner till 
6 miljoner tegel var målet. I mars 1906 kunde man i tidningen läsa om 
den stora tegelbruksaffären då Forsberg sålde Nabbensberg med tegel-
bruket till ett nybildat aktiebolag för 200,000 kr.

1900-talets första hälft är tegelbrukens tid och här vid Gropbron, på 
var sin sida av kanalen, låg de två största i vårt område. Ovan nämnda 
Nabbensbergs tegelbruk med anor från 1700-talet och som redan på 
Roos tid var av ansenlig storlek. Tenggrentorps dito uppfört åren 1907 
– 1909, vilket var norra Europas största under ett och samma tak hade 
produktion fram till att det brann ner 1959. Ytterligare två tegelbruk 
fanns i absoluta närområdet, Fridhems och Venersborgs tegelbruk. De 
två sista verksamma bruken, Nabbensberg och Fridhem, som då hade 
samma ägare, lade ner tillverkningen 1967 och revs under vårvintern 
1972. En utförligare redogörelse kring tegeltillverkningen vid nämnda 
bruk är önskvärd och passande för en egen artikel. Antikvarien Stellan 
Granat har skrivit en del om tegelbruken i vårt område, främst då de 
äldre, och det var tänkt att han skulle avsluta med de större och mer 
kända bruken, vilka var verksamma under en stor del av 1900-talet, 
men tyvärr blev det inte så.
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Sjöstads Elektriska
firar 100-årsjubileum

Av 
Håkan Lind 

1919 var ett spännande årtal i Väners-
borgs historia. Då påbörjades bygget av 
stora bankpalatset i hörnet Kungsgatan-
Edsgatan, Katrinedals kyrkogård började 
anläggas och Ragnar Sjöstad startade 
Sjöstads elektriska!

Grundaren Ragnar Sjöstad var även-
tyrligt lagd och efter studier i Tyskland 
reste han till Amerika. Kvar i Sverige var 
emellertid kärleken Clary som han träffat 
före avresan. Han åkte därför tillbaka till 
Sverige efter ett år med syftet att locka 
med Clary till äventyret ”over there”. 
Men Clary var bestämd, hon ville inte till 
Amerika. Kärleken segrade. År 1919 re-
gistrerade han sitt företag Sjöstads Elek-
triska. Från starten arbetade han mest 
med att dra fram el till kunder både på 
landsbygden och i tätorterna. Därefter 

Den ung Ragnar Sjöstad hade 
högtflygande planer!

blev det mer och mer reparationer av radioapparater och andra nymo-
digheter inom hemelektroniken. Ragnar bestämde sig år 1936 för att 
öppna en butik i centrala Vänersborg samtidigt som han fortsatte med 
sina elinstallationer. Första lokalen låg på Sundsgatan 13. Dessutom 
drev Ragnar en körskola med lokal på Katrinedalsvägen på Blåsut. Ti-
den i USA hade givit honom en livslång kärlek till bilar, ett intresse 
som så småningom sonen Olle tog över.
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Generationsskifte i 
företaget 

Sjöstads är ett utpräglat 
familjeföretag som 
vandrar från generation till 
generation. Efter Ragnars 
bortgång år 1962 fick sonen 
Olle ta över vid 29 års ålder 
och drev verksamheten 
tillsammans med hustrun 
Inez fram till 1995 då deras 
fyra barn Lennart, Leif, Lena 
och Mona tog vid. Det är 
de som driver rörelsen idag 
år 2019. Tre barn i nästa 
generation jobbar också idag 
på Sjöstads. 

Går det verkligen att driva 
affärer när man har så nära 
släktband?

-Vi får den frågan då och 
då och mitt enkla svar är 
att det går alldeles utmärkt, 
berättar Mona Sjöstad som 
är yngst i syskonskaran och 
jobbat sedan 1982. Vi har 
olika roller i verksamheten. 
Min syster Lena är 
ekonomiansvarig, Lennart 
som är äldst har hand om 
elinstallationerna, Leif är 
köksexpert och jag själv är 
butiksansvarig.

-Pappa Olle byggde på 
Torpa som en av de första 
efter att Anders Andréen 
först byggt järnaffären som 
fortfarande ligger granne än 
idag men i annan regi.  

Första butiken på Sundsgatan 13.
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Så 1980 slog vi upp portarna här och lämnade centrala staden. Innan 
det fanns vi på Edsgatan och Drottninggatan men växte ur lokalerna. 
1973 började vi sälja Electrolux som för övrigt också fyller 100 år 
i år. Vi säljer också Ballingslövs kök sedan 50 år tillbaka så därför 
fick vi helt enkelt inte plats.  Vi behöll emellertid butikslokalen på 
Drottninggatan där mamma Inez drev belysningsaffär fram till 1997 
då personalen gick i pension. För övrigt så kommer mamma Inez, 84 
år, fortfarande och jobbar då och då hos oss vilket är väldigt roligt.

-Det är naturligtvis en härlig känsla att vara delaktig i en 
hundraårig historia. Vi är nu sexton personer som arbetar tillsammans 
och vi är ett riktigt gott gäng. En av våra anställda har arbetat 52 år 
hos oss! Vi fyra syskon börjar ju närma oss pensionsåldern så visst 
vore det kul om nästa generation av familjen Sjöstad tog över så vi får 
fira jubileum om 10, 20 och 30 år också, avslutar Mona Sjöstad med 
ett skratt.

Syskonen Leif, Lena, Mona och Lennart.

Artikelförfattaren Håkan Lind.
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Anläggningsarbete vid Fisktorget Mars 2019
Foto Karl Bernling

Nyanlagd trappa och renoverade toaletter vid Residensbrons norra sida Augusti 2019
Foto Karl Bernling
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ÅRSKRÖNIKA 2018

Att verkligheten överträffar dikten är en floskel som en ärrad Gillekrönikor 
blivit varse genom åren, men att Sveriges, för att inte säga hela världens 
högsta litterära etablissemang skall rämna för att en helt osannolik verklighet 
blottas  inför akademiledamöternas bleka nunor är trots allt fortfarande 
en gåta. 2018 var året då Nobelpriset i litteratur inte delades ut för att den 
promiskuöse maken till en av akademiledamöterna inte bara knullat runt 
bland kultureliten i Stockholm, utan dessutom avslöjat flera nobelpristagare 
innan de offentligt eklaterats. Jean-Claude Arneault heter sexmonstret och när 
18 kvinnor offentliggjorde de sexuella övergrepp han utsatt dem för, satte det 
en eldslåga under det som runt hela världen kom att kallas MeToo-rörelsen. 
Allt talar för att detta bara är början på ett tillfrisknande i synen på hur vi ska 
leva i samverkan och likställdhet mellan könen. 
När vi söker speglingen av den där usla världen i Fridas Lilla Paris så glesnar det 
mellan de dramatiska rubrikerna i lokalpressen. Förra året fick vi gudbevars en 
pusshållplats i Plantaget som kan tänkas locka till känslomässiga närmanden 
och i år har vi fått en mistel monterad för att locka oss att blanda våra 
kroppsvätskor. Kanske småstadsidyllen håller tillbaka de alla mest flagranta 
övertrampen och kanske att denna fantastiska supersommar 2018 gjort oss 
mer toleranta och medmänskliga. Gillebrodern och vädergurun Ingemar 
Wänerlöf har regelbundet informerat oss om detaljer i de värmerekord som vi 
svettat oss igenom denna sommar. 
När Sveriges älskade fotbollsherrar gick till kvartsfinal i VM, så blev det så 
varmt för alla som bäljade sig igenom den matchen i plantagets öltält, att man 
kände sig tvingade till ett gruppdopp i torgfontänen. Tur att det glädjedoppet 
inte skedde på Jacoben, för den trampolinen slets ut av allt skuttande där i 
somras. Troligen blir det dock en ny trampolin om man får tro vår nye 
samhällsbyggnadschef Andreas Knutsson.
 Sommarens extrema värme och torka medförde omfattande skogsbränder i 
mellansverige. Hela Sveriges brandkårer deltog i släckningsarbetet och även 
vår lokala räddningstjänst bidrog med heroiska insatser. För gillebrodern i 
gemen inskränkte sig detta nationella katastroftillstånd till att han snuvades 
på den traditionella hjälterollen som grillmästare, eftersom den älskade 
utomhusgrillen förbjöds på grund av den stora brandrisken. Att glänsa med 
huvudhopp i det 26-gradiga vänervattnet medförde också allt större risker 
eftersom vattenståndet i Vänern sjönk, så till den milda grad, att det i skrivande 
stund befinner sig på endast 2 cm över referensytan på sjökortet. Ett faktum 
som tillfälligt minskat det tillåtna djupgåendet för vänersjöfarten med hela 15 
cm.



96

 Sedan 15 år samlar jag årets TTELA och Vänersborgaren i en hög, för att 
några veckor inför högtidsstämman bläddra igenom de ca 360 tidningarna. På 
dessa 15 år har högen vuxit från ca 60 cm till ungefär 1 m. Vet inte om det 
är bilagorna, papperskvaliteten eller mängden artiklar som orsakat tillväxten, 
men några, om än ovetenskapliga reflektioner har jag gjort.
Det står till exempel mer om Donald Trump än om Bert Karlsson i TTELA. Bert 
som annars i flera år varit lokaltidningens speciella favoritobjekt. Visserligen 
gör sig Trump intressant när han föreslår att lärarna i USA skall bära vapen för 
att motverka skolskjutningarna. Berts mest spektakulära uttalande under året 
blev: ”Skara är rena jävla Nordkorea.”
Det blir också allt mer spaltmetrar om nationella halvkändisar, som i sig 
kan vara läsvärda, även om det inte är skrivet av våra lokala reportrar. 
Dessutom kan dessa artiklar ofta läsas i annan stampenpress. Nästan 
alla lokala inslag i TTELA inleds som väl är med ortnamnet varifrån 
artikeln härrör. Det förenklar för gillekrönikören som inte behöver 
ödsla tid på allt som skrivs om grannkommunerna. Tyvärr känns det 
dock som det blir allt mindre kvar åt Vänersborg i TTELA. Därför är det 
desto viktigare att vi har ett alldeles eget organ för oss själva nämligen 
Vänersborgaren (Även om det blir lite repetitativt där också ibland).  
När jag bläddrar i min tidningsstapel får jag plötsligt se en annan lika tokig 
Pappersstaplare, Rolf Glennman från Vargön. Han har samlat reklam i 27 år. 
Det blev 800 kg!! Jag får nog ta och väga tidningarna nästa år.
 Kring musikstaden Lilla Paris strålar all tänkbar glans. Ulrich Kaatz  
fick, som verksamhetsledare vid Vänersborgs musikakademi, Kungliga 
Musikaliska Akademiens medalj för tonkonstens främjande. Där är vår egen 
musikskole-Ulrich i fint sällskap med bland andra Birgit Nilsson och Monica 
Zetterlund. Ulrich är givetvis inte ensam i detta enormt framgångsrika arbete, 
som har anor ända från Sture Nilsson och Tommy Hanssons tid som mästerliga 
musikstjärnor på den vänersborgska musikhimlen. Det har dragits i viktiga 
administrativa lobbytrådar från kultur- och fritidschefen Håkan Alfredsson 
och en entusiastisk stab därunder.
Polstjärnepriset som nu är en fullvuxen och mogen skapelse utav detta 
strävsamma musikgäng har än en gång blixtrat till och vänersborgsgossen 
Angelo Lundström blev som endast 14-åring tvåa i denna stenhårda konkurrens. 
Framgången förde honom tillsammans med övriga i Young Strings Academy 
till ett framträdande i Skavlan inför 2,5 miljoner svenskar. Applåd!
Johanna Ander Jung som vann årets polstjärna deltog i en svensk TV-
produktion på bästa sändningstid från finalen i Edinburg. Sånt förstärker det 
Vänersborgska varumärket. Det gör även gillebrodern och riksspelmannen 
Einar Hansander som givit ut en ny låtsamling dalsländskt folkmusik. 385 
låtar från Åmål till Frändefors. Undrar om min mamma Ainas visa från Sikhall 
kom med där? 
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Bört i ett dike,  
jämt i ett vässebo, 
 ’hit och dit’.  
Nu vell jag spy. 
’I där dansade vi’ 
Med en sopelemmel 
Å en pärlekrans. 
 23 % ökade gästnätterna i Vänersborg medan Trollhättan ökade 4 
% och snittet i Sverige var 3,4 %. Bygger man ut sin camping med 
rullebo, spa-anläggning, flytande sommarhus och investerar 50 miljoner 
per år, så ger det resultat. Bert Karlsson vill bygga Sveriges bästa 
camping och det är han på god väg med. Bara han inte trasslar in sig för 
mycket i politiken igen. I år har han turnerat med kristdemokraterna för 
som Bert säger:”Ebba är en himla go tjej och så sjunger hon så bra.”  
Under valrörelsen avslöjade Bert att en av de höga Stockholmspolitikerna med 
svetsarbakgrund hade råkat hamna på en bordell och fick lite dåligt samvete, 
vilket ju vem som helst i samma situation kan drabbas av. Han urskuldade sig 
då till den lättfotade damen: ”Du ska ändå veta att jag är en ärlig politiker som 
också håller mina vallöften.” Då ska jag berätta en hemlighet för dig sa hon. 
Jag är oskuld.
 Vi har också fått ett schlagermuseum på Ursand, ett dockmuseum på 
Residensgatan och så har Nordiska Tomtemuseet fått nya lokaler i Håverud. 
Vår retrospektive ålderman måste jubla över allt som tas tillvara. Särskilt nu 
som den gamla Aarhuskranen i hamnen fått skatta åt förgängelsen och vår 
stolta järnvägsbro hänger väl på gärsgårn som man säger. Dessutom lever 
Öxnereds karaktärsmonument stationshuset under starkt rivningshot. Kanske 
dags för Gillet att ta till lite historiska brösttoner.
 2018 blir utan Nobelpris i litteratur och inte fick vi heller några nya 
historiska betraktelser från våra lokala författare viket de skämt bort oss 
med i flera år. Kanske är det nya medier som lockar våra historieberättare? I 
skrivande stund ryktas dock att vår gillefotograf Carl Bernling skall ge ut en 
fotobok lagom till julhandeln. Spännande!
 Stadsvandringarna travar dock på i god takt och lockar horder av 
lokalpatrioter som fängslas av Peter Johanssons makalösa berättarkonst. Den 
typen av kulturmotion skulle helst nå lite bredare lager. Det är nämligen så att 
54 % av Vänersborgarna är överviktiga eller till och med feta. Det är en klen 
tröst att det i Lilla Edet är hela 62 % som lider av samma välfärdsåkomma. 
Särskilt som all forskning pekar på att övervikt är en av de fem säkraste 
faktorerna som ger ett kortare liv. På Tjärnö Havsfiskelaboratorium odlar man 
läcker tång och smaskiga havsborstmaskar och hos Fazer i Finland blandar man 
inte längre bark i brödet, som på fänrik Ståls tid, utan näringsriktiga insekter 
som innehåller järn och vitamin B-12. Jättenyttiga grejer som tillsammans 
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med ett rekommenderat långsammare tuggande skall korta svångremmen och 
förlänga livet. 
Om man samtidigt vet att svensken i snitt sätter i sig 1,4 kg godis per person bara 
under påskdagarna, så kan man givetvis gripas av ångest och självdestruktiva 
tankar. Då är det väldigt skönt att veta att vänersborgsföretaget Norautron 
tillsammans med psykiatriska forskare tagit fram en elektronisk manick som 
hejdar förtvivlade själar att begå självmord. Sedan kan man ju undra varför 
alla strävar efter ett LÅNGT liv. Fyra av fem svenskar ser ändå åldrandet som 
en enda trist nedförsbacke utav ensamhet och elände åtminstone enligt modern 
sociologi. Var femte däremot genomgår gerotranscendens i sitt åldrande. Det 
är kunskapen om det positiva åldrandet och det åldrandet har 15 kännetecken 
varav ett är ”Mogen emanciperad barnslighet.” Det tycker jag verkar vara en 
typisk profil utav en sann gillebroder.
Innan vi lämnar kosten måste vi få urologen Katarina Towies lunchmeny 
som skyddar mot prostatacancer. Hör här: frasig rotfruktskaka med löjrom, 
yoghurt och gräslök. Man behöver således inte vara asket för att leva rätt.
 Gängkriminella mord räknas i hundratal i Chicago, tiotal Malmö, medan 
Lilla Paris fick sitt första väpnade rån när fyra ur ett sådant gäng anföll 
Malmströms Guld mitt på dagen. Butiksägaren besköts men gjorde ändå en 
heroisk insats. Det är en klen tröst att dessa våldsmän härrör från huvudstaden. 
Ett mer landsortsbetonat rån skedde då Halimas Hårsalong fick besök av 
en man som uppgav att han minsann kunde skjuta. Han fick en dusör från 
kassaapparaten men fångades snart in av vår lokala polis.
 De där gängkriminella har säkert en taskig utbildning och har därför aldrig 
fattat hur man ska bära sig åt för att få lite guldkant på tillvaron utan att för 
den skull löpa risk att mejas ner av polis eller bli dömd till vatten och bröd 
på Brinkeberg. Om man finner det alltför osannolikt att vinna Tallbos bil 
gågatekrysset och kanske man suttit varenda onsdag på Sanden i flera år utan 
att få en enda bingo, så finns det ändå hopp om det stora klippet. Man kan 
nämligen gå med i Postkodlotteriet! Osannolika 80 miljoner riksdaler rasslade 
in till kommunen. Låt vara att fokus på guldregnet var i Vargön. Men det är 
kanske så vist ordnat i vår Herres hage att vargöborna får detta när de nu, 
något tvivelaktigt kan man tycka, ska försörja sig på gamla avlagda kläder. 
Wargön Innovation heter företaget som, tio år efter brukets nedläggning, skall 
återbruka våra gamla jeans och kalsonger till, vad jag förstår, nya jeans och 
kalsonger. Som fyrabarnsfar blir jag lite undrande eftersom våra barns största 
jeansproblem alltid varit att de mest attraktiva och dyraste jeansen ska se ut 
som om de var på väg just till återvinningen, när de drar på dom första gången. 
Spektakulär invigning var det dock med minister och allt. I fullständigt 
samförstånd drog Marie Dahlin tillsammans med stockholmsgästen i ett snöre 
så att vargöbornas över 3 ton lumpor de samlat in från djupet av garderoben 
föll med en duns på det provisoriska podiet.
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Två av vår stads kulturella stamlokus har injicerats med nytt blod. Skogshyddan, 
denna fantastiska oas med naturligt miljöfokus och med traditioner från 
Birgers tid. Nu öppnar den i ny regi och alla gillebröder uppmanas att 
mangrant frekventera Dalbobergens kulturtyngda scharmbomb. Även vårt 
kära Stadshotell har fått en gedigen vänersborgsprofil som ny ledare. Carl 
Ceder heter han som skall se till att vårt anrika restaurang- och teaterhus ska 
leva upp och få en sådan plats i vänersborgarnas hjärtan som det hade på den 
tiden då gillets bisittare Göran Boman, redan som tolvåring, tjänstgjorde på 
den anrika institutionen på alla lov och en och annan frukostrast.
 Årets vänersborgshjälte blev lastbilschauffören Lokman Hussein. När det 
överfulla studentflaket släppte från traktorn mitt i backen vid Kokosbullens 
potatislager och började rulla bakåt i den branta lutningen, så fanns Hussein 
där. Han insåg omedelbart vad som höll på att hända och förstod att det 
skenande flaket måste stoppas. Blixtsnabbt körde han fram sin lastbil mot 
vagnen med studenter och förhindrade en katastrof.
 Det är tur att vi har våra kvicktänkta och rådiga nysvenskar, Även om vi inte 
alltid visar vår uppskattning på rätt sätt. Ganesh Bista som sedan 2016 driver 
restaurangen India Palace på Edsgatan 23 fick plötsligt utvisningsbesked 
för hela sin familj. Anledningen var att han jobbat för mycket och inte tagit 
ut tillräckligt med semester. Skulle detsamma gällt för tandläkaren som 
varit verksam i våningen ovanför under 25 år skulle den tandläkaren, alias 
krönikören, varit deporterad till Finland för länge sedan. Vi får nog vara lite 
aktsamma om våra flitmyror. Det är inte semesterfirare och latmaskar som 
byggt vår välfärd. Samhället bygger på såna som stiger fram när det vankas 
arbete och inte som den arbetsskygge hamnsjåaren som fick öknamnet 
förhuden eftersom han drog sig undan när det skulle jobbas. 
 En som inte ger sig för att det är lite motigt är Anders Solvarm. Han 
har byggt det numera rikskända växthusboendet i Sikhall. Hans unika 
superekologiska avloppssystem passar inte in i kommunens riktlinjer när man 
drar gemensamt avlopp åt alla. Här får på nytt byråkratisk fyrkantighet och 
evolutionär miljöframsyn brottas. Oklart vem som drar det längsta strået, men 
nationella krafter har kommit till Solvarms tjänst, så sista ordet är inte sagt om 
hur visionära vi kommuninvånare skall tillåtas vara.
 Sara Sjöström, vilket namn förresten – Sjö-ström-,  på en som strömmar 
fram i sjön bäst av alla i hela världen. Hennes ödmjuka självklarhet gör henne 
till alla svenska ungdomars superstjärna. Hennes sommarprogram i P1 är 
värt att lyssna till flera gånger. Utsedd till världens bästa kvinnliga simmare 
har hon under året tagit en uppsjö av mästerskapsmedaljer och slagit flera 
världsrekord. Vi vänersborgare har ju våra båda viktorer. Fast och Asp. Bäste 
svenske ishockeymålvakt, respektive ankare i golfpojklandslaget. Gillet 
applåderar! Men så har vi också gillebrodern Janne Expressens barnbarn, 
Blåsutflickan Ellen Johansson som blivit svensk mästare i ponnyridning. Och 



Brålandas egen Ginger Rogers, alias Paulin Strömberg, som tagit tre VM-
brons och två silver i tango, quickstep och paso doble. Lika framgångsrikt 
fotarbete har fört vänersborgsboxaren Marianne Ahlborg till att bli uttagen till 
Europamästerskapet i denna ädla kamp. Rugbyklubbens tjejer tog sitt tredje 
SM i rad och Michael Ekwall blev svensk mästare i halvmarathon. Linda 
Hellqvist som startat välgörenhetsorganisationen Giving People, fick springa 
200 m med den olympiska elden mellan Aten och Pyeong-Chang. Så vårt nya 
stjärnskott på mästerskapshimlen Mikael Håkansson som 2018 blev svensk 
mästare i skoputsning.
 Forum Vänersborg har sedan nystarten 2013 vuxit och blivit en spelare 
att räkna med i det förändringsarbete som pågår i Lilla Paris. Forum har inte 
bara prytt sommarstaden med de charmiga och mångfärgade paraplyerna. 
Forum har också enat fastighetsägarna och köpmannaföreningen i den 
kraftsamling som tillsammans med alla politiska partier och tjänstemän, ska 
ta tag i och utveckla vår fantastiska stadskärna. Vår nya kommundirektör 
Pascal Tchibanda har som en följd härav givit direktiv att Vänersborg skall ta 
upp kampen om att bli ”Årets Stadskärna”. I detta arbete skall givetvis Gillet 
också ha en självklar del. Gillets motto att bidraga till stadens förskönande 
kommer här väl till pass.
 På ortopedin på NÄL har man infört halksockor för alla patienter. 
Vanligaste orsaken att man hamnat just på ortopeden är ju att man halkat, 
så det talar ju om viss konsekvens. Sverigedemokraten Anders Ström har i 
samma syfte motionerat i Vänersborgs fullmäktige om gratis halkskydd för 
alla vänersborgare över 65 år för att minska antalet halkolyckor. Halkskydden 
som Ström föreslår är avsedda att sättas på hälen, men med tanke på var 
Ströms sverigedemokratiska partikamrater halkar mest så kanske halkskyddet 
istället skulle sättas på tungan. Det är halt idag, sanda mina ord, var det väl en 
politiker som myntade. Det var en annan känd stockholmspolitiker som hastigt 
gick hädan och hamnade hos Sankte Per. Sankte Per berättade att det fanns 
en viss konkurrens om politikerns själ, varför han anmodades att tillbringa 
ett dygn i helvetet och ett i himlen för att därefter själv välja var evigheten 
skulle tillbringas. Politikern tog därför hissen ner till helvetet där satan 
öppnade sin svarta port och bjöd honom på golf, drinkar och läckra måltider 
i överdåd. Nästa dygn tillbringade han hos Sankte Per som försåg honom 
med änglavingar, en harpa, fotriktiga skor och lät honom strosa omkring på 
molnen, lyssna på fåglarna och intaga en näringsriktig måltid. Efter de dygnen 
blev politikerns beslut inte helt oväntat att han valde helvetet. 
Han tog hissen ner men kände inte riktigt igen sig. Istället för golfbanor och 
ett lättsamt leverne så brann där skärselden. Politikern frågade bestört vad 
som hänt. Varpå Satan svarade: ”När du besökte oss senast var det valrörelse!”

Kisima, Allhelgonaafton 2018
Lars Salonen
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Verkstadsarbetaren Jan-Erik ”Janne” Nidsjö född den 5 oktober 1935 
i Säffle , avled i Vänersborg den 31 juli 2018. Han bodde sedan tidiga 
barndomsår i Vänersborg och blev staden trogen hela sitt liv. Jan-Erik 
var yrkesverksam på Televerkstaden (det som senare blev Teli) fram 
tills 1993 då man lade ner verksamheten. Under en period var han 
även fackligt engagerad i Statsanställdas Förbund. 
Jan-Erik var en hängiven sportfiskare, och mycket tid tillbringades 
med fiske på Vänern eller vid Bohuskusten. Båtturer med familjen 
till olika utflyktsmål i Vänersborgsviken ingick också i hans 
stora friluftsintresse. Fritiden ägnades även åt fotografering och 
mörkrumsarbete. Som ren avkoppling lyssnade Jan-Erik mycket 
på jazz och klassisk musik eller med att se på film, såväl ny som 
gammal eller att titta på TV. 
Inträdde i Gillet 1999. 

Thomas Fredriksson, född i Vänersborg den 25 augusti 1955, 
avled i sin hemstad den 23 juli 2018. Han växte upp på Botered 
och Mariedal i Vänersborg, och flyttade senare till Öxnered.  Efter 
avslutad skolgång arbetade han nästan hela livet som chaufför.  Vid 
Vänersborgs Linjetrafik körde han buss, som också innebar många 
resor utomlands. Han körde även taxi och färdtjänst samt arbetade 
ett flertal år på dess kontor. De sista åren körde han långtransporter 
med lastbil, men avsluade sitt arbetsliv som skolbusschaufför. 
Fredriksson hade förtroendeuppdrag i OKQ8 och hans stora 
intresse var sjö och hav. Thomas hade ett stort engagemang i både 
Vänersborgs motorbåtsklubb samt Vänersborgs Segelsällskap. 
Med sitt öppna och sociala sätt hade han lätt för att få kontakt med 
andra människor. 
Inträdde i Gillet 2018. 

Minnesord

   Under tiden juni 2018 maj 2019 har 18 Gillebröder 
för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över deras minne.
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Bertil Svensson, född den 28 mars 1924 på en gård i Balltorp, 
Gestad i Dalsland, avled den 20 augusti 2018. Bertil var äldst 
av åtta syskon och fick tidigt hjälpa till på gården. Efter den 
obligatoriska skolan gick han i Färgelanda folkhögskola med 
inriktning på lantbruksutbildning. 
Sedan han gjort militärtjänst vid F1 i Västerås, där han fick 
utbildning på en signal- och radiobuss, började han på Luxors 
Radioverkstad i Göteborg där han var kvar några år varefter 
han återkom till Vänersborg och började på Televerkstaden. När 
Vänersborg fick fast brandkår sökte han och fick anställning 
där och blev kvar till pensioneringen. På ledig tid skötte han 
länets alarmeringsanläggningar och ledde kurser  alarmering på 
Rosersberg. 
Han byggde också sommarstugan i Sikhall där familjen bodde 
under semestrar och barnens sommarlov. Bertil tyckte om att vara 
ute i skog och mark. På äldre dagar gladdes han åt att följa med 
sonen Göran, då denne arbetade på den gamla släktgården i Bön. 
Inträdde i Gillet 1993.

Lennart Blomqvist född 17 mars 1942 och växte upp i Lilleskog, 
avled i Vargön 15 augusti 2018, 76 år gammal. 
Militärtjänstgöringen gjorde han på Skaraborgs flygflottilj i 
Såtenäs. Lennart arbetade sedan som trafiklärare i mer än 50 år.
I yngre år var ett stort intresse bilar och biltävlingar, senare blev 
jakt och natur det största intresset med många jaktresor. Lennart 
var även under en tid ordförande i Hallebergs Jaktklubb.
Lennart var en hängiven supporter till IFK Vänersborg och en 
flitig besökare på dess hemmamatcher.
Inträdde i Gillet 2009.

Gösta Reimers född 5 april 1943 i Vänersborg, avled 4 september 
2018 i Göteborg. Hans föräldrar var teckningslärare Carin och 
läroverksadjunkt Ivar Reimers. 
Gösta arbetade som kvalitetsingenjör på SAAB Space med antenner 
till satelliter.
Han värnade familjen och var hemmaman 1966, när han blev pappa 
för första gången. Han fick därefter ytterligare två barn.
Gösta var mycket jazzintresserad och missade inga ”Smoke Rings” 
med Leif Andersson.
Som barn hade han en väl utbyggd tågbana, ett intresse som han 
återupptog som pensionär. Han lärde sig att köra ånglok och blev 
ordförande i Munkedals Museijärnväg. Gösta blev sjuk för tre 
år sedan och blev successivt sämre. Han avled stilla omgiven av 
sin familj.
Inträdde i Gillet 2002. 
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Kommundirektören Ingvar Johansson, född 21 oktober 1937, 
avled i Vänersborg den 13 oktober 2018. Johansson föddes och 
växte upp i Virserum där fadern drev en industri för tillverkning 
av bäddmöbler. Tidigt började Johansson bistå sin far i företaget 
med att sköta bokföringen. Samtidigt fick han en god inblick i 
snickeri och möbeldesign, en kunskap och intresse han fortsatte 
att odla genom åren. Efter studier vid handelsskolan i Katrineholm 
och folkhögskola i Jakobsberg började Johansson vid Lunds 
universitet där han avlade socionomexamen 1963. 
Kort efter examen fick Johansson anställning vid Tyresö kommun. 
Med undantag för en kortare period på Kommunförbundet var 
han Tyresö trogen fram till 1977 då han avslutade sin tjänst 
som drätselchef. Samma år flyttade Johansson med familjen 
till Vänersborg då han fick anställning som ekonomichef på 
Vänersborgs kommun. År 1988 utnämndes Johansson till 
kommundirektör. När förordnandet gick ut 1995 fick han tjänst 
som huvudsekreterare för EU Strukturfond Mål 2 Fyrstad under 
tre år. Johansson var även under ett antal år ordförande i NTF. 
En stor del av fritiden ägnade Johansson åt sitt intresse med att 
arbeta i trä, bland annat genom den varsamma restaureringen av 
familjens kulturhistoriska hus Örsaskögle i Virserum. Även bandy 
var något som intresserade Ingvar Johansson och han lade stort 
engagemang för arrangerandet av Bandy VM i Vänersborg 1997. 
Inträdde i Gillet 1992. 

Konditorn Jan Back född i Vänersborg den 19 februari 1934, 
avled i hemstaden den 14 oktober 2018. Jan började efter 
avslutad skolgång arbeta i faderns konditori på Edsvägen. Då 
fadern dog, tog modern över verksamheten och så småningom 
drev de Edsvägens konditori tillsammans fram till 1977, då det 
avvecklades. Därefter omskolade sig Jan till skötare och arbetade 
inom detta yrke fram till sin pension. Fritiden ägnades förutom åt 
umgänge med barn och barnbarn, åt det stora båtintresset. Helger 
och semestrar tillbringades gärna i husvagnen i Dalbergså. Jan 
var också en intresserad amatörmålare. Under en tid var han 
engagerad i Lions. 
Inträdde i Gillet 1963.
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Direktören och Gillets 1:e Ålderman emeritus Stig Larsson, 
född i Vänersborg 1 september 1935, avled i födelsestaden den 
5 november 2018. 
Efter studentexamen i Vänersborg, studier vid Göteborgs 
Handelsinstitut och arbete vid Älvsborgs läns landsting fick 
Larsson anställning vid bilfirman Wulf & Co i Vänersborg. 
Efter ett par år, 1961, tog han som tredje generation steget in 
i familjeföretaget A Johan Larssons maskinaffär vilket han 
kom att bli trogen under återstoden av sitt yrkesliv. A Johan 
Larssons Maskinaffär kom under Stigs tid att utvecklas till en av 
Vänersborgs mest välrenommerade bilfirmor som återförsäljare 
av Borgward, Peugeot, BMW, Mazda och Ford. Parallellt med 
yrkeslivet innehade Larsson ett flertal styrelseuppdrag inom 
olika branschorganisationer samt i Svenska Handelsbankens 
lokalstyrelse i Vänersborg.
Larsson var dessutom en utpräglad föreningsmänniska med 
uppdrag inom Lions Club, Rotary och Frimurarlogen. Dock var 
det Vänersborgs Söners Gille som låg honom allra varmast om 
hjärtat. År 1965 invaldes han i beredningsnämnden för att året 
därpå ta plats i styrelsen. Under åren 1974-1985 var Larsson 
Gilleskrivare för att därefter väljas till 2:e Ålderman och 1990 
tillträdde han som 1:e Ålderman. Larssons år som Ålderman 
kom att bli betydelsefulla för Gillet. Genom sitt ledarskap och 
breda kontaktnät fick han Gillet att synas. Han genomdrev ett 
flertal betydelsefulla projekt samtidigt som han lyckades med 
sitt uppsatta mål att Gillet skulle nå över 1000 medlemmar. 
Tillfrågades man om medlemskap av Stig Larsson var det 
knappast någon som tackade nej. Han erhöll Gillets medalj 1990 
samt utsågs till Hedersledamot i Gillet då han 2005 avgick som 
Ålderman.
Inträdde i Gillet 1957.  

Försäkringsspecialist Jan Karlsson född den 18 juni 1953 i 
Vänersborg, avled i sin hemstad den 15 november 2018. Efter 
avslutad skolgång började han arbeta på Försäkringskassan . En 
arbetsplats som han blev trogen i 45 år. Som försäkringsspecialist 
var han ett stort stöd i verksamheten och mycket uppskattad av 
sina kollegor, för sin stora kunskap och hjälpsamhet. Jan Karlsson 
var också en mycket uppskattad föreläsare, inte minst med sin 
pedagogik och sitt humoristiska sätt. Under många år var han 
anlitad av utbildningsföretaget Zober, där han föreläste om 
Försäkringskassans verksamhet. Janne var en sann naturmänniska. 
I princip året runt cyklade han från sin bostad på Onsjö till 
arbetsplatsen i Trollhättan. Han ägnade gärna fritiden till att 
gå långa skogspromenader på Halle- och Hunneberg, plocka 
svamp, kanotutfärder med barnbarnen, bad, fiske och även bestiga 
Kebnekaijse. Vid IFK Vänersborgs hemmamatcher var han en 
trogen support och missade ogärna en match. Han hade även ett 
genuint matlagningsintresse och uppskattade god mat, inte minst 
i goda vänners lag.
Inträdde i Gillet 2010. 
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Bengt-Göran Ceder, född i Vänersborg den 12 december 1945, 
avled den 1 december 2018. Bengt-Göran växte upp i Nordstan, 
där han gick grundskolan. Han fortsatte skola på Vargöns bruk 
papperslinjen, där han läste och arbetade fram till militärtjänsten 
i Borås. Därefter började han som delägare i familjeföretaget 
Ceder Livs. Arbetade där till affären lades ner år 1978. Började 
på Dagab som snabbgrosschef och arbetade både i Trollhättan 
och Uddevalla fram till 1985, då han övertog Frändehallen, som 
han drev i tio år fram till 1995. Bengt-Göran arbetade därefter 
på ICA Maxi Överby som charkansvarig fram till sin pension. 
Bengt-Göran var djupt engagerad i Onsjö golfklubb, där han lade 
ner mycket tid och kraft i olika sektioner.
Inträdde i Gillet 2005. 

Typografen Kurt Johansson född den 28 november 1932 i 
Vänersborg, avled i hemstaden den 9 januari 2019. Han växte upp 
i Blåsut och gick i Öxnereds skola.      I ungdomen arbetade han 
ett tag som tidningsbud. Han arbetade i vuxen ålder som typograf 
på tidningen ELA och på CW Carlssons tryckeri, även där som 
typograf. Kurt satte en stor ära i att ha en samvetsgrann inställning 
till sitt arbete; noggrannhet var alltid A och O! Under ett antal 
år var han ordförande i Grafiska Fackförbundets lokalavdelning. 
Att växa upp under krigsåren på 1940-talet med all ovisshet om 
framtiden och ständiga bulletiner om krigets fasor, var något som 
präglade Kurts personlighet. Han utvecklade en stark medkänsla 
för de svaga och utsatta i samhället. Han beskrivs också som en 
omtänksam och humoristisk person. Fritiden tillbringades gärna 
i fritidshuset i Östra Bodane.                                    
Inträdde i Gillet 2006. 

Lars Wargbaner (fd Jacobsson) föddes i Karlskoga den 25 augusti 
1961 och avled i Vänersborg den 20 februari 2019. Lars bytte 
efternamn från Jacobsson till Wargbaner år 2017, ett efternamn 
som härstammar från hans farfarsfar.
Efter skolgången i Karlskoga flyttade Lars till Örebro, där han 
bodde under ca 10 år på 80-talet. I början av 90-talet flyttade Lars till 
Göteborg och började studera Handelsrätt på Handelshögskolan. 
Under studietiden träffade han Maria, sin blivande hustru 
och år 1997 flyttade de till Vänersborg och bildade familj 
och fick barnen Saga och Melker. Lars hade stort intresse för 
historia, design, konst och antikviteter och hans dröm var 
en gång i tiden att bli arkitekt. Hans stora intresse för design 
kan man se i huset på Blåsut där Lars har designat det mesta 
men också i fastigheten som familjen har i Hunnebostrand. 
Under barnens uppväxt ägnade Lars stor omsorg om barnen 
och deltog i deras aktiviteter, bl.a. var Lars ungdomsledare i 
Vänersborgs IF när sonen Melker spelade ungdomsfotboll. 
Lars njöt av att vara vid havet och tillbringade stor tid 
i familjens segelbåt. Vänersborgs Par Bricole betydde 
väldigt mycket för Lars och han var aktiv i detta sällskap, 
både som ämbetsman och som körmedlem i PB Kören, 
Lars reste ofta och besökte de andra PB logerna i Sverige. 
Inträdde i Gillet 2017. 
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Leif Stalfors föddes 4 januari 1939 i Göteborg och avled 28 
februari 2019. Leif flyttade till Vänersborg i tonåren och detta 
blev sedan hans hemstad. Föräldrar var Tage Stalfors och Lilian 
Nyström. 
Leif Började sitt yrkesliv som smörgåsbiträde på Svenska Lloyd 
på passagerarfartyg och fortsatte sedan på land som bilmekaniker. 
Livet som egenföretagare startade med Svea försäljningsbolag på 
slutet av 60-talet. År 1978 startade han Trestads Öppna spisar i 
Trollhättan, ett arbete som passade hans fallenhet att få kontakt 
med människor. 
Intressen var att odla i trädgården och växthuset var alltid en 
centralpunkt i livet och för gäster på besök. Även aktier var ett 
stort intresse och Leif slutade aldrig att studera bolag. 
Efter sin pensionering tillbringade han vintrarna i Hua Hin i 
Thailand och somrarna i Vänersborg eller på stugan i Brastad.
Inträdde i Gillet 1998.   

Rektor Gunnar Ekman, född 15 augusti 1928, avled i Vänersborg 
den 16 mars 2019. 
Ekman föddes i Hedemora och efter studentexamen i Falun 
1948 påbörjade han studier vid Uppsala universitet där filosofie 
magisterexamen avlades 1955. När studierna avslutats fick 
Ekman anställning som läroverksadjunkt i Falun och födelseorten 
Hedemora. År 1961 fick han tjänst som grundskolerektor i 
Arboga men återkom till Falun efter endast ett år då han där 
fått rektorstjänsten vid Högre Allmänna Läroverket. Denna 
tjänst kom Ekman att vara trogen under 15 år tills han 1977 
flyttade till Vänersborg då han här fått rektorstjänsten vid 
Gymnasieskolan. År 1985 anställdes han av Länsskolnämnden 
i Älvsborgs län som skolinspektör och sex år senare bytte han 
arbetsgivare till Länsstyrelsen i Älvsborgs län då han fick tjänsten 
som utbildningsdirektör. Det sista året, före pensioneringen 
1994, arbetade Ekman som projektledare för Länsstyrelsen. 
Parallellt med yrkeslivet studerade Ekman i mitten av 1990-talet 
litteraturhistoria, som var ett stort intresse, vid Göteborgs 
universitet. 
Ekman var en engagerad föreningsmänniska med fleråriga 
uppdrag inom såväl Amnesty International som Humanistiska 
Förbundet och Rotary. Trots att han inte hade sina rötter i 
vänersborgstrakten intresserade han sig även för denna bygdens 
historia, något som bland annat kom till uttryck i ett flertal artiklar 
i Vänersborgs Söners Gilles årsskrift. För detta tilldelades Gunnar 
Ekman Gillets medalj 2008.
Inträdde i Gillet 2001.
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Redovisningskonsulten Rolf Jacobsson föddes i Vänersborg 
den 13 januari 1936 och avled i hemstaden den 19 mars 
2019. Efter genomgången 7 -årig folkskola, olika kvälls- och 
korrespondensstudier inom bokförings- och redovisningsområdet  
blev han diplomerad företagsekonom efter genomgången kurs i 
TBV:s regi. 
Rolf började sin yrkesbana som springpojk hos Thunblads 
Speceriaffär, som låg i hörnet Kronogatan-Residensgatan, ett 
arbete som han var mycket stolt över och gärna berättade om. Rolf 
fortsatte sin yrkeskarriär via Vänersborgs Gasverk, Älvborgs läns 
åkeriförening, LBC, Skånska Cement och hamnade så småningom 
som ekonom hos Granström & Söner och GIAB. 1977 startade 
Rolf en egen redovisningsbyrå som han drev framgångsrikt till 
millennieskiftet. 
Rolf var en sann idrottsfantast. Han hade koll på det mesta inom 
idrotten, inte bara de stora lagen. Rolf var tidigt engagerad i 
allt vad bollidrotter hette. Han spelade med framgång aktivt i 
Vänersborgs Bordtennisklubb och Bowlingklubben Tellus. Han 
var även engagerad i VIFs bandy och PR-sektion. I början av 
1980-talet gjorde han också ett bejublat inhopp på golfbanan 
på Onsjö, där han fick visa sin bollkänsla. Tyvärr slutade hans 
golfkarriär alldeles för tidigt pga fysiska krämpor. 
Rolf var i slutet av 1980-talet en av stiftarna till Fredagsklubben, 
eller Fredax, som man brukar säja. Han deltog på sitt sista möte 
fredagen den 15 mars och han var då som vanligt. Rolf var  en 
av initiativtagarna till bildandet av ytterligare en förening, där 
han fick visa sin fantastiska bollkänsla, nämligen Bouleklubben 
Skjut & Smek, som låg honom varmt om hjärtat.
Rolf var alltid positiv, snabb och ibland lite giftig i repliken men 
med glimten i ögat. Man var tvungen att vara på sin vakt, när man 
hade med Rolf att göra.
Rolf inträdde i Gillet 1959. 

Kamrer Mauritz ”Atis” Björnberg, född i Vänersborg den 29 juli 
1927, avled den 27 mars 2019 i sin hemstad.
Mauritz var uppvuxen i Nordstan som son till Allan och Märta 
Björnberg. Efter avslutad skolgång arbetade han en kort 
period på Wargöns AB innan han fortsatte sitt arbetsliv hos 
AB Dissousgas. Han arbetade som revisor och platschef i detta 
företag fram till dess nedläggning i mitten av 80-talet. Efter 
Dissougas drev han även ett eget företag innan han pensionerades.                                             
Han var aktiv inom politiken som representant för Folkpartiet. 
Han satt i kommunfullmäktige och i landstingsfullmäktige 
under en lång period. Han var även aktiv i föreningslivet och 
var hedersmedlem och styrelseledamot i Gillet, aktiv i Rotary, 
Majblomman, Föreningen Norden, Lira med mera. Han var även 
God man under en lång period.
Mauritz spred glädje omkring sig, hade glimten i ögat och 
gladde sin omgivning med många trevliga hyss och skämtsamma 
kommentarer.
Inträdde i Gillet 1954.
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Bengt Dafgård, född i Vänersborg den 8 april 1939, avled i 
Vänersborg den 19 maj 2019. Efter avslutad skolgång arbetade 
Bengt en kort tid som bilskollärare för att sedan övergå till 
entreprenadbranschen. Han arbetade därefter under 25 år ända 
in till pensionen på Sjöfartsverket.
Bengts (även kallad Kurre) stora intresse var segling i vilket 
han var framgångsrik under slutet av 50-talet då han vann 
många regattor med båten Flamingo, en 22:a. Bengt seglade 
för Vänersborgs Segelsällskap. Vidare spelade han bandy och 
ishockey och intresset för framförallt bandyn satt i ända till 
hans död. 
Bengt var även en hängiven jägare och tillbringade höstarna ute 
i skog och mark under större delen av sitt vuxna liv.
På sommarhalvåret var det Bohuslän som gällde och på senare år 
mer exakt Lyckorna. Bengt var medlem i Par Bricole.
Inträde i Gillet 1950 (ständig medlem). 

Lars-Gunnar Torsten Arveklev föddes i Vänersborg 6 juni 1944 
och avled 26 maj 2019. Mamman var bl.a. affärsinnehavare och 
öppnade Elvys livs (idag Elvis Närbutik) på Kyrkogatan, pappan 
var elektriker. Efter avslutad folkskola och grundutbildning 
i psykiatrisk vård, arbetade han som mentalskötare och 1:e 
skötare på Källshagens sjukhus, C-paviljongen. Efter en 
högre sjukvårdsutbildning och föreståndarutbildning blev han 
hemföreståndare inom mentalvården på Niklasberg. Lars-Gunnar 
arbetade även som områdeschef och enhetschef inom omsorgen 
i Vänersborgs kommun tills han blev pensionär år 2005.  Lars-
Gunnars första barndomshem var på Sommarhemsvägen 20 på 
Blåsut, därefter bodde familjen på fl era olika ställen i Vänersborg. 
Han köpte sitt första egna hus på Mariedal och byggde därefter 
hus i Nordkroken i slutet på 80-talet. Somrarna tillbringade han 
helst vid den Bohuslänska kusten i Grebbestad och i Falkenberg. 
Han gjorde även många resor till Costa Brava i Spanien. Sedan 
unga år har Lars-Gunnar ägnat sig åt att måla både i akvarell och 
olja. Utöver sitt engagemang i familjen var han även intresserad 
av både litteratur, historia och politik. På fritiden var han alltid 
mycket aktiv och spelade bl.a. tennis och golf, tränade judo, 
karate samt löptränade. Tillsammans med vännen Kerstin tog 
han ofta långa promenader och tillbringade mycket tid vid torpet 
på Holmängen.
Inträde i Gillet 2016

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

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

(Anita Halldén)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

AARSRUD, ANTON, VD, Torslanda .............................................................. 1968 17
AARSRUD, WILHELM, Direktör, Vänersborg ............................................... 1942 06
ABRAHAMSSON, GUNNAR, Vänersborg .................................................... 1942 05
ABRAHAMSSON, LARS, Vänersborg ........................................................... 1939 16
ADOLFSON, HANS, Vänersborg .................................................................... 1963 11
ADOLFSON, ULF, Eventansvarig, Trollhättan ................................................ 1961 10

* ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .......................................................... 1935 75
AHLENIUS, PER, Civilingenjör, Vänersborg .................................................. 1951 09

* AHLIN, ANDERS, Ingenjör, Västra Frölunda, ständig medlem ...................... 1965 78
** AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem, Hedersledamot 

 innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................ 1944 58
* AHLIN, ULF, Kungälv, ständig medlem .......................................................... 1968 78

AHNFELT, LENNART, Vänersborg ................................................................ 1942 10
AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1945 00
ALDÉN, BENNY, Vänersborg ......................................................................... 1942 06

* ALEXANDERSSON, HANS, Biolog, Vänersborg .......................................... 1948 75
ALFREDSSON, HÅKAN, Bovallstrand .......................................................... 1951 95

* ALFREDSSON, LARS, Administrativ Chef, Vänersborg, ersättare i styrelsen 1956 76
ALM, LARS, Vänersborg ................................................................................. 1944 13
ALMQVIST, BENGT, Vänersborg ................................................................... 1946 13

* ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Hunnebostrand ....................................... 1947 88
ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ...................................... 1950 00

* AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunarbetare, Vänersborg ............................... 1940 74
* ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ........................................... 1940 92

ANDERSSON, ANTON, Tapetsör, Vänersborg ............................................... 1971 04
ANDERSSON, ARNE, Vänersborg ................................................................. 1939 15
ANDERSSON, BENGT, Vänersborg ............................................................... 1944 04
ANDERSSON, BILL-ARNE, Pensionär, Vänersborg ..................................... 1948 17

* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ........................................................... 1940 74
* ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................................................. 1957 88

ANDERSSON, BO, Vänersborg....................................................................... 1946 08
* ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1963 83

ANDERSSON, CHRISTER, Mellerud ............................................................. 1950 14
ANDERSSON, DANIEL, Vänersborg ............................................................. 1993 15
ANDERSSON, DAVID, Fil. Dr., Ödeshög ....................................................... 1947 09

* ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .............................................. 1946 84
* ANDERSSON, GUNNAR, Redaktör, Täby ..................................................... 1928 83

ANDERSSON, HANS, Vänersborg ................................................................. 1965 04
ANDERSSON, HANS, Rektor, Vänersborg .................................................... 1951 17
ANDERSSON, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1940 16
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .............................................................. 1950 98

* ANDERSSON, JAN, Legitimerad Veterinär, Vänersborg ................................ 1951 89
ANDERSSON, JAN OLOV, Projektör, Vänersborg ........................................ 1945 17

Födelse-
år

Inträdes-
år
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ANDERSSON, JOACHIM, Elhandlare, Vargön .............................................. 1963 09
* ANDERSSON, JOHN, Marknadschef, Vänersborg ......................................... 1953 74
* ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg ............................................ 1944 81
* ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Brastad ........................................... 1942 90

ANDERSSON, KLAS-GÖRAN, Tapetsör, Vänersborg ................................... 1937 99
ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg ......................................................... 1972 97

* ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................................................. 1940 80
ANDERSSON, LARS-OLOF, Överläkare, Bjästa ........................................... 1945 00
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg ........................................................... 1982 15
ANDERSSON, MATS, Vänersborg ................................................................. 1970 10
ANDERSSON, OVE, Vänersborg .................................................................... 1945 04
ANDERSSON, PER, Vänersborg ..................................................................... 1967 15

* ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ........................................... 1928 76
* ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .............................................. 1936 87

ANDERSSON, STIG, Vänersborg ................................................................... 1938 94
ANDERSSON, STIG-ÅKE, Polis, Vänersborg ................................................ 1951 13
ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg .................................................... 1949 00

* ANDERSSON, TOMMY, Köpman, Vänersborg .............................................. 1950 75
* ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1950 83

ANDERSSON, UNO, Vänersborg ................................................................... 1948 13
ANDERSSON, UNO, Personalchef, Vänersborg ............................................. 1948 18
ANDERSSON, ÅKE, Arvika ........................................................................... 1941 07
ANDERSSON, ÅKE, Vänersborg .................................................................... 1957 17
ANDREEN, ROBERT, Lysekil ........................................................................ 1976 99
ANDRÉEN, FREDRIK, Vänersborg ................................................................ 1971 99
ANDRÉEN, GUNNAR, Egenföretagare, Malmö ............................................ 1940 14

* ANDRÉEN, HÅKAN, Frändefors .................................................................... 1942 82
ANDRESEN, BERTEL, IT-Tekniker, Hisings Kärra ....................................... 1963 12

* ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vänersborg .................................. 1942 90
* ANKARTOFT, PATRIK, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1964 90
* ANKARTOFT, STURE, Pensionär, Vänersborg .............................................. 1936 90

ARFWIDDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .............................. 1942 98
ARTHURSSON, GÖRAN, Vänersborg ........................................................... 1956 15
ARVEBLAD, SVEN OLOF, Ingenjör, Vargön ................................................. 1946 08
ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..................................................................... 1950 98
ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1952 96

* ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vänersborg .................................................... 1949 75
ARVIDSON, THOMAS, Vargön ...................................................................... 1947 19
ARWIDSON, ANDREAS, Vänersborg ............................................................ 1974 19
ARWIDSON, DANIEL, Vänersborg ................................................................ 1973 19
ARVIDSSON, KENNETH, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2011) 1967 10
ASP, PETER, Informationschef, Vänersborg ................................................... 1968 05
AXELSSON, ANDERS, Vänersborg ............................................................... 1959 16
AXELSSON, FRANK, Vänersborg .................................................................. 1944 17

* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg....................................................... 1932 73
* BACK, ROGER, Fotograf, Frändefors ............................................................. 1956 83
* BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1957 89

BENGTSSON, JAN-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1949 16
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BENGTSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg ................................................... 1945 12
BENGTSSON, LEIF, Vänersborg .................................................................... 1964 15

* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ...................................................... 1934 76
BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings Backa ............................ 1936 97
BERG, LARS, Vänersborg ............................................................................... 1945 00
BERG, LARS, Chef Kapital Förvaltning, Åmål ............................................... 1967 02
BERG, LENNART, Mellerud ........................................................................... 1950 94
BERGENFELDT, HANS, Vänersborg ............................................................. 1935 05
BERGENHEIM, KLAS, Hovås ........................................................................ 1970 96
BERGENLID, BJÖRN, Vänersborg ................................................................. 1955 17
BERGER, ANDRÉAS, Malmö, ständig medlem ............................................. 1974 76

* BERGER, MAGNUS, Lund, ständig medlem .................................................. 1967 76
* BERGER, MAX, Vänersborg, ständig medlem................................................ 1970 76

BERGER, NIKLAS, Göteborg, ständig medlem .............................................. 1973 98
* BERGER, ORVAR, Tandläkare, Vänersborg.................................................... 1937 72

BERGLÖF, RIKARD, Vänersborg ................................................................... 1968 14
* BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg............................................................... 1950 80
* BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ........................................................... 1942 80

BERNLING, JOACHIM, Advokat, Vänersborg, 2:e Ålderman ....................... 1960 99
BERNLING, KARL, Postiljon, Vänersborg ..................................................... 1957 97
BERNTSON, STURE, Värnamo ...................................................................... 1944 08

* BILLENGREN, LARS, Köpman, Mellerud ..................................................... 1938 75
BJARNELL, JOAKIM, Vänersborg ................................................................. 1992 15
BJARNELL, YAN-ERIK, Vänersborg ............................................................. 1955 07
BJELKHOLM, STEFAN, Vänersborg ............................................................. 1954 05
BJÖRENDAHL, ANDERS, Ingenjör, Upplands Väsby ................................... 1943 08

* BJÖRKENSTOCK, JAN OLOF, Munskänk, Växjö......................................... 1948 82
BJÖRKLUND, JAN ÅKE, Stockholm ............................................................. 1938 00

** BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ................................................. 1929 54
* BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ............................................ 1953 77

BJÖRNDAHL, GUNNAR, Vara ...................................................................... 1939 97
BLIXT, PETER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .................................... 1965 95
BLOM, TOMAS, Vänersborg ........................................................................... 1964 98
BLOMBERG, LENNART, Vänersborg ............................................................ 1942 08
BLOMGREN, BENGT, Vänersborg ................................................................. 1946 04

* BLOMGREN, MATS, Nacka ........................................................................... 1960 77
BLOMQVIST, STEN, Vargön .......................................................................... 1939 94

* BOBERG, LARS, Advokat, Vänersborg .......................................................... 1946 92
* BOBERG, MARKUS, Enskededalen ............................................................... 1972 87

BODÉN, HÅKAN, Skatteintendent, Vänersborg ............................................. 1948 08
BODIN, LARS, Vårgårda ................................................................................. 1953 16
BOMAN, FREDRIK, Civilingenjör, Torslanda ................................................ 1973 00
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Vänersborg, bisittare i styrelsen .......... 1948 94

* BOMAN, MERRIL, PR Manager, Fiskebäckskil ............................................. 1953 90
BONDESON, CHRISTER, Hovås ................................................................... 1941 02
BORG, LARS E, Jur. Kand. F.d. Direktör, Vänersborg .................................... 1941 08
BORGEMYR, JAN, Vänersborg ...................................................................... 1946 04
BORGLIDEN, INGE, Vänersborg ................................................................... 1936 94
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* BRATTWALL, JAN, Landstingsdirektör, Vänersborg ..................................... 1942 91
BRÄNNLUND, FRANK, Vänersborg ............................................................. 1953 02
BUCCI, JAMES, Vargön .................................................................................. 1966 10
BYSTEDT, CHRISTER, Vänersborg ............................................................... 1943 17
BYSTRÖM, URBAN, Kriminalvårdare, Vänersborg ...................................... 1962 97
BÄCKSTRÖM, ANTON, Vargön ..................................................................... 2005 14
BÄCKSTRÖM, EMIL, Vargön......................................................................... 1976 85
BÄCKSTRÖM, MELKER, Vargön .................................................................. 2007 13
BÖNGREN, PER-OLOF, Färgelanda ............................................................... 1951 12
BÖRJESON, BJÖRN, Adjunkt, Vänersborg .................................................... 1952 05
BÖRRETZEN, JENS, Överläkare, Vänersborg ................................................ 1938 06
BÖTTIGER, KARL-IVAR, Vänersborg ........................................................... 1932 05

* CARLÉN, BENGT, Dals Långed ..................................................................... 1947 83
CARLSON, BENNY, Gymnasielärare, Vänersborg ......................................... 1951 06

** CARLSSON, BERTIL, Annonskonsulent, Vänersborg, ständig medlem ........ 1944 47
** CARLSSON, CARL OTTO, Speditör, Göteborg, ständig medlem .................. 1939 47

CARLSSON, HÅKAN, Vänersborg ................................................................. 1949 04
CARLSSON, JONATHAN, Student, Vänersborg ............................................ 1995 17
CARLSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg ..................................................... 1942 10

** CARLSSON, LENNART, Göteborg, ständig medlem ..................................... 1946 47
CARLSSON, THOMAS, Målarmästare, Vänersborg ...................................... 1957 96
CARLSSON, TORE, Vänersborg ..................................................................... 1952 13

* CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg..................................................... 1933 90
CEDERLUND, ARNE, Jägmästare, Vänersborg ............................................. 1936 11
CEDERQVIST, PÄR, Kommunjurist, Vänersborg .......................................... 1944 99
CHRISTIANSSON, ROGER, Vargön .............................................................. 1950 15

* CRANTZ, CURT GÖRAN, Pol. Mag., Vänersborg ......................................... 1958 90
DAHL, MICHAEL, Vänersborg ....................................................................... 1962 12
DAHLBOM, MATS, Kommunjurist, Vänersborg ............................................ 1964 01

* DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1945 85
* DAHLLÖF, MATS, Uppsala ............................................................................ 1965 67
* DAHLLÖF, PETER, Civilekonom, Stockholm, ständig medlem .................... 1972 72

DAHLQVIST, INGEMAR, Vargön .................................................................. 1952 14
DANIELSSON, THOMAS, Frändefors ........................................................... 1948 97
DANIELSSON, WOLLMAR, Vänersborg ...................................................... 1933 05
DAREFELT, GÖSTA, Vänersborg ................................................................... 1928 00

** DAVIDSSON, BILT, Bankdirektör, Vänersborg .............................................. 1938 64
DENNISSON, STIG GÖRAN, Mariestad ........................................................ 1956 05
DIKELIUS, LENNART, Vänersborg................................................................ 1945 16
DRUFVA, ULF, Vänersborg ............................................................................. 1950 97
DUBERG, PER, Vänersborg ............................................................................ 1959 19
DUELL, GÖSTA, Vänersborg .......................................................................... 1928 01
EDBERG, PEO, Fårösund ................................................................................ 1948 01
EDVARDSSON, GÖRAN, Vänersborg ........................................................... 1950 07
EILERTSSON, NILS, Åklagare, Vänersborg ................................................... 1934 02

* EK, CARL GUSTAF, Teknologie Doktor, Västra Frölunda ............................. 1958 83
* EK, LARS ANDERS, Teologie Kand., Tun...................................................... 1954 83

EKDAHL, PER OLOF, Vänersborg ................................................................. 1946 97
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* EKHOLM, JOHAN, Vänersborg ...................................................................... 1963 87
* EKLIND, LARS, Överstelöjtnant, Linköping .................................................. 1957 74
* EKLUND, BO, Lagerchef, Vänersborg ............................................................ 1937 80

EKMAN, GÖRAN, Vänersborg ....................................................................... 1948 18
* EKMAN, LARS, Tekniker, Vänersborg ...........................................................  1949 74

EKSTEDT, GÖRAN, Vänersborg .................................................................... 1949 05
* EKSTEDT, THOMAS, Utvecklingsledare, Rydebäck ..................................... 1951 65
* EKSTRÖM, JOHAN, Kommunalråd, Skövde ................................................. 1943 80
* ELMQVIST, SÖREN, Museitekniker, Vänersborg ..........................................  1940 75

EMANUELSSON, CONNY, Vänersborg ......................................................... 1950 15
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* THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ....................... 1962 04

www.vanersborgssonersgille.se
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 THUNBERG, BO, Biolog, Kil ......................................................................... 1952 01
 THUNBERG, HÅKAN, Vänersborg ................................................................ 1957 18
 THURESSON, ROLAND, Vänersborg ............................................................ 1946 16
 THYBERG, NIKLAS, Golvläggare, Vänersborg ............................................. 1967 17
 THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ....................................... 1960 10
 TIBBLIN, BERT, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2005) ............... 1930 70
** TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TORNBERG, LARS, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2010) ......... 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1943 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................ 1935 04
* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .............................................................. 1950 98
* ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
 ULVEGÄRDE, SVEN OLOF, Grästorp ........................................................... 1945 16
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
 WADENBRANDT, ULF, Vänersborg .............................................................. 1968 12
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .................................................. 1949 80
* WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vänersnäs ................................................. 1943 89
 WAGNERVIK, LUDVIG, Automationstekniker, Vänersborg ......................... 1989 17
 WAGNERVIK, THOMAS, Miljöchef, Vänersborg .......................................... 1956 11
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WAHLSTRÖM, NILS, Vänersborg .................................................................. 1944 16
 WALLIN, BENGT, Vänersborg ........................................................................ 1944 18
 WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
* WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg..................................................... 1964 92
 WALLTIN, HÅKAN, Enhetschef, Vänersborg ................................................ 1968 01
 WANNERUD, LARS, Vänersborg ................................................................... 1924 05
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, Vänersborg, Granskningsman ................. 1966 04
* WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................................................ 1927 77
** WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Göteborg...................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civilingenjör, Trollhättan......................................................... 1960 73
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
 WENNBERG, MATS, Platschef, Vargön ......................................................... 1942 02
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .......................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
 WENNERSTEN, THOMAS, IT Chef, Vänersborg .......................................... 1966 14
* WENNHAGE, PER, Teknologie Doktor, Älvsjö ............................................. 1966 80
* WERNER, SVEN, Teknologie Doktor, Steninge ............................................. 1952 77
 WERNSTÅHL, OLLE, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1953 14
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76

www.vanersborgssonersgille.se
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* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg,

ledamot i beredningsnämnden .......................................................................... 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75

WIBERG, ALF, Vänersborg ............................................................................. 1956 16
VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Karlskrona ................................ 1943 02
WRAMNER, NILS-OLOF, Vänersborg ........................................................... 1950 16

* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
VÅNGFORS, JOHAN, Vänersborg ................................................................. 1961 18
VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
ZETTERBERG, BO, Vänersborg ..................................................................... 1950 16

* ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivschef, Vänersborg, Gilleskrivare ..... 1945 88
ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
ÅBERG, DAN, Kanslichef, Vänersborg........................................................... 1956 12

* ÅBERG, GERT OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
ÅBERG, SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1943 16
ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11
ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
ÖHRBERG, DANIEL, Vänersborg .................................................................. 1971 16

* ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
ÖSTH, BENNY, Verkstadschef, Vänersborg .................................................... 1941 05
ÖSTH, JOACHIM, Vänersborg ........................................................................ 1965 13

Antal Medlemmar: 916

* Berättigade till 25-årstecknet
** Berättigade till 50-årstecknet

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombeds gillebröderna att till Gillet anmäla 
eventuell ändring av adress, titel, uppsägning av medlemskap m.m på Gillets hemsida (Kontakt) eller 
per epost: medlem@vanersborgssonersgille.se eller per post till adress nedan.

Vänersborgs Söners Gille
Henrik Svanberg
Parkgatan 27
462 31 Vänersborg

www.vanersborgssonersgille.se
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Styrelseberättelse 2018

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge föl-
jande berättelse för verksamhetsåret 2018, Gillets 113:e. 
Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att 
anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra 
sammanhang som kan befordra kännedomen om Vänersborg samt att 
förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 21 mars i Lagergren-
ska Huset med ett 70-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av 
ett föredrag av Jan Loman som presenterade sin senast utgivna bok ”En 
soppa av hönshjärnor”. En bok vilken på ett lättsamt, humoristiskt och 
karikerat sätt beskriver verkliga och overkliga händelser i Sverige och 
händelsevis Vänersborg. Kvällen avslutades med en gemensam måltid.

Högtidsstämman avhölls den 2 november i Frimurarlogen i när-
varo av ett 110-tal gillebröder. Gillets Ungdomsstipendium på 10 000 
kronor tilldelades Vänersborgs Boxningsklubb, där representanter för 
klubben framförde sitt tack. Till stämman hade även kallats de bröder, 
vilka var berättigade att erhålla tecknet för 50-årigt respektive 25-årigt 
medlemskap.   Efter förhandlingarna upplästes Årskrönikan av Lars 
Salonen. Enligt styrelsens tidigare beslut har ett avslutande föredrag 
framgent utgått vid Högtidsstämman, varför Förste åldermannen, som 
avslutning, bjöd in de redan anmälda till den gemensamma måltiden i 
Lagergrenska huset.

I samband med nationaldagsfirandet överlämnade Peter Johans-
son Sångsällskapet Sjung-Sjungs stipendium till Emy Svahn. En syn-
nerligen god röstbegåvning. Utdelningen av musikstipendier ur Elis 
Ullmans minnesfond anordnades den 6 oktober i en mycket välbesatt 
kyrka. Konserten inleddes av de i samråd med Musikhögskolan i Göte-
borg utsedda stipendiaterna Petter Iderström Pankinaho och Joel Tule-
bo Bergström på trumpet respektive orgel. Även i år medverkade Var-
göns Symfoniorkester med ett varierat program. Sammantaget bjöds 
åhörarna på en enastående konsert.

Traditionsenligt genomfördes under hösten ett Öppet hus i Gillets 
lokaler. Många hade åhört inbjudan och de närvarande fick ta del av ett 
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varierat och uppskattat program. En annan tradition är Gillegolfen. När 
sommaren var som bäst genomfördes denna för 18:e gången. Av dryga 
20-talet startande lyckades Mats Ove Svensson bäst.

Sedvanligt har Gillets årsskrift utkommit, nu med sin 87:e årgång.

Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De
ges till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en upp-
muntran inför julen.

Gillet har under året fortsatt med sin medlemsvärvning. Sammanta-
get har ansträngningarna varit lyckade. En annan glädjande aktivitet är 
den fortsatta satsning som görs för att ständigt utveckla vår välbesökta 
hemsida. En donation av en mycket stor samling fotobilder har erhål-
lits från Berne Andersson dödsbo. En särskild arbetsgrupp har ägnat 
åtskilliga timmar med att sortera fram de bilder, vilka förhoppningsvis 
kan bli föremål för en särskild presentation.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Sty-
relse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd och Veteranerna samt olika 
arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och 
stärka gemenskapen.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 bestått av Peter Johans-
son, 1:e Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Henrik Svanberg, 
Kassafogde, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gille-
värd, Göran Boman, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i februari 2019

Peter Johansson  Christer Zetterberg Joakim Bernling 
1:e Ålderman Gilleskrivare 2:e Ålderman

Henrik Svanberg Eric Lundborg Göran Boman
Kassafogde Gillevärd Bisittare

Lars Salonen
Bisittare

www.vanersborgssonersgille.se
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Årsbokslut 2018
Kostnader
Kostnader årsskrift ......................59 996:-
Annonsintäkter .......................... -39 500:-
Nettokostnad årsskrift .................20 496:-
Lokalkostnader ............................32 119:-
Postbefordran ..............................45 790:-
Trycksaker, Kontorsmtr ................8 443:-
Varor och Mtrl ...............................8 769:-
Sammanträdeskostander ..................383:-
Uppvaktningar .............................15 061:-
Bankkostander, Försäkring ...........6 852:-
Annonsering ..................................5 480:-
Övriga kostnader ...........................3 809:-

Summa……………..………: ...147 201:-
--------------

Balansräkning 2018-12-31
Tillgångar
Kassa bank ................................120 355:-
Fonder .......................................857 028:-
Övriga fordringar ..........................1 192:-
Inventarier ...................................75 000:-
Årets vinst ...................................35 159:-

Summa ...................................1 088 734:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder .............................3 671:-
Eget kapital Gillet ..................1 085 063:-

Summa ...................................1 088 734:-
             ----------------

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .......................178 860:-
Övriga intäkter ..............................3 500:-

Årets vinst ...................................35 159:-
Summa ......................................147 201:-

-------------

www.vanersborgssonersgille.se

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2018, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 1 april 2019

Jan-Olof Strand Lennart Svensson
Granskningsman Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2018
Styrelse

JOHANSSON, PETER, Museichef, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BERNLING, JOAKIM,  Advokat, 2:e Ålderman 2011 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare, Gilleskrivare 2003 (2002)
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör, Kassafogde 2017
LUNDBORG, ERIC, Köpman, Gillevärd 2008 (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, Bisittare 2018 (2008)
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör, Ersättare 2018
ALFREDSSON, LARS, Administrativ chef, Ersättare 2011

Beredningsnämnd
ZETTERBERG, CHRISTER,  Gilleskrivaren
WESTERLUND, ÅKE, Regionchef
PRINS, EDDIE, Frisör
JOSTEN, HENRIK, Lärare
ERIKSSON, PATRICK, Egenföretagare

Årsskriftnämnd
BERNLING, JOAKIM, 2:e Ålderman
BERNLING, KARL, Postiljon 
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef
ERIKSSON, MICAEL, Museivaktmästare
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, Museichef
HEDQVIST, PER, Byråassistent
LIND, HÅKAN, f.d. Chefredaktör
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare

Granskningsmän
STRAND, JAN-OLOF, Bankchef
SVENSSON, LENNART, Intendent 
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, suppleant

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson 1921-1935
f.d Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg 1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Janson 1974-1979
Fd. Disponenten Sven Lind 1980-1990
Direktören Stig Larsson 1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin 2006-2010
Museichefen Peter Johansson 2011-
Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt 
som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k 
nätet. Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell.
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och 
hamnar på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter 
sedan 1932. Här kan du också enkelt teckna medlemskap i Gillet. Genom 
att klicka på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya medlemmar 
genom att fylla i formuläret och sända det via hemsidan direkt till Gillet.

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla
stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om 
Du meddelar oss eventuella felaktigheter på Gillets hemsida (Kontakt) 
eller per epost: medlem@vanersborgssonersgille.se eller per post till 
adress: Vänersborgs Söners Gille, Henrik Svanberg, Parkgatan 27, 
462 31 Vänersborg.

MEDLEMSINFORMATION 
Gillets hemsida 

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det  s.k
nätet.  Vi  försöker  efter  bästa  förmåga  att  hålla  den  uppdaterad  och  aktuell.
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se  och
hamnar  på  vår  startsida,  där  Du  finner  de  senaste  nyheterna  och  flikar
som  leder  till  vidare  information.  Du  kan  ex.  läsa  samtliga  årsskrifter
sedan  1932.  Här  kan  du  också  enkelt  teckna  medlemskap  i  Gillet.  Genom  
att  klicka  på  fliken  ”Medlemskap”  kan  Du  enkelt  anmäla  nya  medlemmar  
genom  att  fylla  i  formuläret  och  sända  det  via  hemsidan  direkt
till Gillet.

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som  Du finner i årsskriften är inte till alla
stycken  helt  korrekt  vad  avser  titlar,  bostadsort  mm.  Vi  uppskattar  om
Du meddelar oss eventuella felaktigheter på Gillets hemsida (Kontakt) eller
per  epost:  medlem@vanersborgssonersgille.se  eller  per  post  till  adress:
Vänersborgs Söners Gille, Henrik Svanberg, Parkgatan  27, 462  31  
Vänersborg.  
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2019

Bakre raden fr. vänster Lars Salonen, Göran Boman, Eric Lundborg, Christer Zetterberg.
Främre raden fr. vänster Joakim Bernling, Peter Johansson, Henrik Svanberg.
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Årsskriftsnämnden 2019. Fr.v. Karl Bernling, Peter Johansson, Per Hedqvist, Christer 
Zetterberg, Gunnar Jarhed, Lennart Linnarsson, Håkan Lind, Göran Boman, Göran 
Ahlin, Joakim Bernling. Bo Knutsson och Micael Eriksson saknas på bilden. 
Foto: Karl Bernling

Årsskriftsnämnden 2019

www.vanersborgssonersgille.se
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I strålande sol och härlig värme har årets mästare i Gillegolfen korats.
Tisdagen 27 augusti spelade ett tjugotal bröder Gillegolf på Onsjös golfbana, 
traditionsenlig lunch åts under uppsluppna former innan spel.
Onsjös golfbana är i hög Sverigeklass och klubben är en av Vänersborgs 
största idrottsföreningar med ca 1 700 medlemmar. Gillet tackar golfklubben 
med intendent Peter Asp i spetsen för gott samarbete.
Segrare i årets Gillegolf blev Bo Olsson (73 slag), på andra plats kom Göran 
Hedenstedt (76 slag) och trea blev Anders Björendahl (77 slag). Tävlingen 
spelades som slaggolf.

www.vanersborgssonersgille.se

Gillemästerskap i Golf 2019

Gillemästare i golf 2019 Bo Olsson.

Gillebroder! Om Du spelar golf och inte har deltagit i våra Gillemästerskap tidigare 
skicka Din e-postadress till kjell.thernquist@telia.com  så ser vi till att Du får infor-
mation när det är dags för nästa års tävling, vilket beslutas redan i mars månad och 
meddelas i samband med kallelsen till Gillets årsstämma.
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Fasadtvätt, takrengöring

Tel. 0730-35 67 70

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

B.A. Johansson 
Fastighetsförvaltning AB

www.bafastigheter.nu

Våra sponsorer / annonsörer
samtliga annonser är 

sökbara på Gillets hemsida
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Interiör & delikatessbutiken mitt i centrum

Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02
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www.vanersborgssonersgille.se

Parallellgatan 16
Tel: 0521-633 36

golvman.se

Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg

FR IDA
FASTIGHETER

Tel. 0521-611 60
www.fonus.se
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–En riktig bank
Edsgatan 11, Box 116, 462 34 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Handelsbanken

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg     
0521-660 77

www.vanersborgssonersgille.se

Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

www.kalasboden.se

0521-107 62 • Sundsgatan 9c

Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

A LA CARTE • PIZZA • BAR
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Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Det Personliga Snälla Familjeföretaget                                           Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Optikerfamilj i 80 år

Leg. Optiker • Kontaktlinsbehörighet • Arbetsmedicinskbehörighet •Synergonom.

Sundsgatan 11 Vänersborg

Tel. 0521-10 000

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151

www.vanersborgssonersgille.se

Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

Lundin Oriental rugs
Persiska handknutna mattor

Östergatan 7 Vänersborg
Tel. 070-544 75 69

Parallellgatan 20
Tel. växel 0512-230 200
MC, ATV, MOPED, TRÄDGÅRD, 

INDUSTRI TILLBEHÖR, VERKSTAD

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14
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Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

www.prins.se

odeliusfastigheter.se
Tel. 0521-656 15

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

www.panta.nu

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

TEL 101 10
EDSGATAN 12 B

VÄNERSBORG

Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

www.nyaskor.se

www.vanersborgssonersgille.se
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Köpmansgatan 3
Tel 0521-71 18 88

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Vänersborg
Regementsgatan 34A  •  Tel. 0521-107 97

www.samglas.se
vanersborg@samglas.se

SVARVARGATAN 4 • VÄNERSBORG
TEL 0521-120 00

1919    ÅR    2019
1919    ÅR    2019

1919    ÅR    2019

1919    ÅR    2019

1919    ÅR    2019

Vassbottengatan 8
0521-657 00

info@ror-anders.se

Proactive & Professional Crisis Management

Morgan Henningsson
Tel: 070-588 87 19

E-post: morgan@procrisis.se

0521-57 57 20

www.vanersborgssonersgille.se



144
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Frändefors 
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VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 0521-71 12 25

malarn@vanersborgsmaleri.se

- attraktiv och hållbar 
i alla delar, hela livet
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Sundsgatan 7 A • 462 33 Vänersborg
Mobil 0708-87 67 53 • Telefon 0521-615 12

Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00
www.yngves–elektronik.se
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Systembolaget flyttade till 
Trenovaområdet i januari 

Februari 2019
Foto Karl Bernling

Kommunhusets sessionssal 
under rivning  
November 2018
Foto Karl Bernling

Trons kapell renoverades 
och handikappanpassades 

under året En hiss installe-
rades Augusti 2019 
Foto Karl Bernling

Systembolagets gamla läge 
i korsningen Residensgatan 
Sundsgatan Januari 2019
Foto Karl Bernling
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Halvord Lydell
Privatläraren, föreningsmänniskan 

och naturälskaren
Av

Peter Johansson

I april 1919 insomnade efter en tids sjukdom en av Vänersborgs Söners 
Gilles mer färgstarka grundare – privatläraren Halvord Lydell. Han 
hade givit mycket av sitt liv för födelsestaden, dess föreningsliv och 
dess ungdom. För vänersborgarna var han en välkänd profil och den 
hittills ende, vid sidan av landshövding Eric Sparre, som förärats en 
byst i stadens offentliga rum. För merparten av dagens vänersborgare 
vilka skyndar förbi bysten av den mustaschprydde mannen i Plantaget 
klingar namnet Halvord Lydell dock fullkomligt obekant. 

Familjebakgrund och uppväxt 
Halvord Lydell föddes på lan-
deriet Johannesberg, strax söder 
om centrala Vänersborg, den 26 
november 1867. Hans far, Gus-
taf Lydell, titulerades inspektor 
och brukade en tid lantbruket på 
Johannesberg. Modern Maria, 
även kallad Maja, Halvardsdot-
ter, hade rötter i Värmland och 
äktenskapet med Gustaf Lydell 
var hennes andra.

Halvord Lydell i K&A Vikners fotoateljé 
på Kyrkogatan år 1910 – en vid tiden 
välkänd profil i Vänersborg med en per-
sonlighet som knappast lämnade någon 
oberörd. (Vänersborgs Söners Gilles 
arkiv)
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Maria Halvardsdotter föddes på gården Södra Ed i Kila socken i Värm-
land 1832. Hennes föräldrar, Halvard Persson och Cajsa Ersdotter, var 
lantbrukare och flyttade under Marias uppväxt från Södra Ed till Norra 
Ed och slutligen till Lilla Kleven. Det var från denne Halvard, född i 
Tveta socken i Värmland 1784, som Halvord Lydell fick sitt tilltals-
namn. Efter faderns död 1846 splittrades familjen och syskonen flyt-
tade efter hand ut för att ta tjänst. Maria flyttade till trakterna av Säffle 
där hon fick plats som piga på gården Norra Nolby. Efter tre år valde 
hon att flytta söder ut, till Dalsland, där hon blev piga på Stommen i 
Erikstad. 

Efter endast ett år i Erikstad erbjöds hon tjänst som hushållerska i Vä-
nersborg hos kommissionslantmätaren Olof Sandblom vilken varit än-
keman sedan dryga tjugo år. Redan året därpå, 1855, gifte sig Olof 
Sandblom med den 34 år yngre Maria. Kort tid efter äktenskapet föd-
des dottern Anette (kallad ”Nanny”) och fem år senare dottern Victoria. 
Däremellan hade Maria fött sonen Victor och dottern Fredrika vilka 
båda dog späda. År 1862 avled Olof Sandblom i tarmbråck och Maja 
blev änka endast 30 år gammal.

På Hede gård, strax söder om Vänersborg, bodde sedan 1860 inspek-
torn Gustaf Lydell och 1865 blev han Maria Halvardsdotters andre 
make. Gustaf hade rötter i Skaraborg och var född i Ullervad 1831 som 

son till lantbrukarparet Lars Andersson 
och Maria Pettersdotter på Nolgården 
Rörsås. År 1855 flyttade han till Rack-
eby för tjänst som dräng. Tre år senare 
avancerade han till rättare på Fröslun-
da gård i Sunnersbergs socken. Med 
den nya tjänsten bytte Gustav nu också 
namn från Larsson till Lydell, förmod-
ligen som markering av en höjd social 
position. Det var här på Fröslunda han 
kom att stanna tills flyttlasset gick mot 
Vänersborg fem år senare. 

Gustaf Lydell (1831-1905), Halvord Lydells far. 
Vid tiden för Halvords födelse brukade Gustaf 
med hustrun Maria landeriet Johannesberg sö-
der om centrala Vänersborg. Foto: Olle Presto. 
(Vänersborgs Söners Gilles arkiv)



5

Gustaf Lydell och Maria Halvardsdotter kom att få sex barn där Halv-
ord var nummer två i syskonskaran. Med Marias två barn från första 
äktenskapet var det Lydellska hemmet således mycket barnrikt med 
åtta syskon.  

När Halvord var 21 år gammal flyttade familjen till Vänersnäs där fa-
dern för några år blev förvaltare på Vänersnäs egendom. Redan 1891 
gick flyttlasset mot Skaraborg och Fullösa socken där Gustaf blev 
handlare på Tyskagården. Redan året därpå, 1892, valde Halvord att 
återvända till födelsestaden.

Föräldrarna skulle komma att fortsätta sitt något kringflackande liv till 
Ledsjö 1893 där Gustav blev handlare i Rudbecksdal. Tre år senare 
slog man sig ned i Långaryd i Småland. År 1900 avled Maria i en 
hjärtåkomma och i oktober 1905 gick Gustav bort i lunginflammation 
under besök i Vänersborg, där både han och hustrun begravdes på 
Strandkyrkogården. 

Privatläraren och föreningsmänniskan  
Halvord Lydell var 25 år gammal då han återvände till Vänersborg 
1892. Han bosatte sig på Edsgatan 22 och kom från nu att försörja sig 
som privatlärare. Lydell hade visserligen läst på Vänersborgs läroverk 
åren 1879 – 1887 men aldrig fortsatt till studentexamen eller högre 
studier. Därför kunde han inte ta tjänst i lärarkollegiet utan fick istället 
bistå studerande med privata extralektioner. 

Lydell tycktes ha haft en alldeles särskild pedagogisk förmåga. Med 
stort engagemang tog han sig an uppgiften som lärare med en bland-
ning av humor, disciplin och allvar – allt därtill grundat i en synner-
ligen djup kunskap inom en bredd av ämnen. Många elever vittnade 
om att man tack vare Lydell kunde klara sina tentamina och student-
examen då han på något sätt lyckades ”slå in” kunskapen på ett vis 
läroverkets lärare inte förmådde. Många var de elever han räddade från 
kvarsittning eller kuggning. Betydelsen av hans insatser kan belysas av 
att någon kallade ”Lydells akademi” för ”en formidabel studentfabrik”. 
Man menade att hans pedagogiska framgångar berodde på förmågan 
att få eleverna att förstå vikten av koncentration och verkligen fokusera 
på det väsentliga i en text och sortera bort det sekundära. 

En av de studenter som tog lektioner för Lydell var Birger Sjöbergs äld-
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re bror Gösta Sjöberg. Senare i livet skulle Gösta Sjöberg med entusi-
asm beskriva kretsen kring Lydell som ”Vänersborgs Universitet”. När 
eleverna kom upp i hans ungkarlslägenhet kunde de ena dagen se hur 
han spikat upp ett stort stycke kartong på väggen. På kartongen hade 
han målat ett antal trädstammar för att illustrera måleriets principer när 
det gällde återgivande av belysningseffekter. Nästa dag kunde Lydell 
med lika stor inlevelse på sitt piano illustrera och förklara innehållet 
i Don Giovanni-ouvertyren. Inte sällan kunde han läsa upp stycken ur 
samtida kulturdebatter och för eleverna förklara olika kombattanters 
ståndpunkter. På detta sätt involverades eleverna även i de tankar och 
åsiktsströmningar vilka låg i tiden. För ungdomarna öppnades här fris-
ka fläktar från en debattvärld de knappast kunde finna på läroverket. 

Favoritämnen för Lydell var matematik och astronomi. Gösta Sjöberg 
mindes särskilt en lektion i det senare ämnet då han tog ut eleverna mitt 
på det kullerstensbelagda torget. Där bredde han ut sin rock och lade 
sig på rygg. När han sedan också fått eleverna att lägga sig började han 
peka ut stjärnhimlen över dem. En undrande polis kom fram för att se 
vad det var för märkligt sällskap som låg på torget i mörkret men då 
han såg att det bara var Lydell med elever lät han det hela bero.  Det 
var nog i situationer som dessa som Lydells omtalade och mångfacette-
rade relation till sina elever kom i dagen – kamratens, faderns och den 
stränge lärarens. 

En av Lydells goda vänner och del i ”Vänersborgs Universitet” var 
bokhandlarsonen Nils Bergius. Eleverna kunde häpna inför de lärda 
och minst sagt livliga diskussioner de båda hade. Det tycks här fram-
skymta att en betydande del av undervisningen skedde just i någon 
form av samtal och debatt mellan Lydell, Bergius och eleverna. Frågan 
om varför Lydell själv aldrig tog någon högre examen förblir obesva-
rad. Kanske kan han ha haft någon form av ”tentamensskräck” eller så 
var det som Gösta Sjöberg trodde, att han under studietiden hamnat i 
någon konflikt med lärare.  

Om Gösta Sjöbergs yngre bror, den blivande skalden Birger, även han 
var del i ”Lydells akademi” är oklart. Dock vet vi att Birgers närmaste 
vän Bertel Hallberg var det. I brev till Birger nämnde Hallberg vid 
några tillfällen Lydell, som till exempel i februari 1906 då Hallberg 
beklagade sig över några personer; ”Galna människor brukar ju annars 
vara trevliga att vara tillsammans med, Lydell är ju rent av angenäm”. 
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I brev längre fram på våren samma år skrev Hallberg om livet i Vä-
nersborg och att ”Här är mer än vanligt trist”. Dock utgjorde kvällarna 
ett undantag då man kunde gå till Lydell. Varför det kanske var extra 
trevligt framkommer när Hallberg fortsatte; ”… det blir ju alltid sup-
ning eller ’påblåsning’, som den nu kallas här, var kväll man träffar 
’den gâlne privatlärarn’, som han kallar sig själv.” Även Birger Sjöberg 
kommenterade 1906 Lydell, i ett brev till Hallberg, ”med så många 
fler världsomskakande idéer i sitt röda huvud”. Att Lydell var omtyckt 
av sina elever framgår tydligt, även om de såg honom som just något 
”galen”, ett epitet han ju också gav sig själv. Kanske var det just detta 
att Lydell gick utanför småstadens gränser, var sig själv och gränslös 
som fångade beundran.  

För Lydell räckte det dock inte med 
de bokliga studierna. Han var starkt 
övertygad om att de teoretiska studi-
erna måste varvas med kroppslig trä-
ning. Här såg han idrottsliga övningar 
som en nödvändighet för att dana ka-
raktär och fostran hos den uppväxan-
de ungdomen. Därför blev han också 
en uppskattad idrottsledare och enga-
gerad i flera av de vid tiden grunda-
de idrottsföreningarna, bland andra 
Vänersborgs Idrottsförening - VIF 
och Vandrareföreningen. Här skall 
dock särskilt framhållas Segelsäll-
skapet och senare Roddklubben där 
han tillhörde de ledande och drivande 
krafterna. Han var av den bestämda 
uppfattningen att gymnastiken låg till 
grund för all övrig idrottslig utövning 
varför den skulle idkas av alla idrot-
tare. Även skyttets betydelsefulla roll 
i idrottssammanhang framhölls. Ge-
nom sitt breda idrottsliga engagemang 
och genom sin roll som idrottsledare 
var han personligen att tacka för sto-
ra delar av de tidiga framgångarna för 
Vänersborgs organiserade idrottsrö-

Halvord Lydell år 1893. Han är 26 
år gammal och har året innan åter-
flyttat till Vänersborg för att här 
påbörja sin långa och uppskattade 
karriär som privatlärare, naturvår-
dare, idrottsledare och förenings-
människa. Foto K&A Vikner. (Vä-
nersborgs Söners Gilles arkiv)
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relse. Dock skall han inte själv i så stor utsträckning deltagit i idrotter-
na utan mer haft rollen som inspiratör, initiativtagare och någon form 
av tränare. De tal han höll till de idrottande ungdomarna beskrevs om 
”elektriserande”. 

Inom det pedagogiska området hade Lydell, vid sidan av privatlärar-
sysslan, även formella uppdrag. Dels tjänstgjorde han som lärare vid 
Tekniska aftonskolan och dels satt han som ledamot i Folkskolestyrel-
sen. Här framhöll han särskilt att undervisningen även skulle syfta till 
att fostra och dana eleverna i god moral, sedlighet och dygd. En väg till 
detta var att undervisningen inte skulle vara endast teoretisk utan även 
”väckande” och praktisk. Det senare framhölls särskilt i hans arbete 
vid Tekniska skolan. Här kan vi se hur Lydell anammade den vid tiden 
så ofta förespråkade betydelsen av slöjdämnet i skolan, ett praktiskt 
ämne vilket även skulle stimulera den teoretiska kunskapsinhämtning-
en. Kopplat till sin roll i Folkskolestyrelsen hade Lydell dessutom in-
valts i den byggnadskommitté som ansvarade för den 1917 uppförda 
nya folkskolebyggnaden vid Norra Skolan.

Lydells föreningsengagemang sträckte sig också utanför det rent 
idrottsliga området då han även var medlem i styrelsen för Folkbiblio-
teket, Dalaborgsparkens styrelse, en amatörfotografförening samt i sta-
dens Fabriks- och Hantverksförening. Särskilt betydelsefullt var hans 
engagemang i Fabriks- och Hantverksföreningen där han var medlem 
från dess start och satt på posten som sekreterare under tio år. Många 
i denna förening vittnade om att det var just Lydell man hade att tacka 
för att föreningen nått de framgångar man gjort då han haft en förmåga 
att också väcka och entusiasmera andra. Detta gällde inte minst i sam-
band med arrangerande av utställningar och särskilda ”borgarfäster”. 

Grundare av Gillet 
Ett särskilt stort engagemang lade Halvord Lydell i Vänersborgs Sö-
ners Gille, detta inte minst beroende på att han också var en av dess 
grundare. Lydell var nämligen en av de vänersborgspojkar som ”av 
en ren händelse” hade samlats på Stadshotellet 27 december 1904, en 
mörk tisdagskväll med uselt väder. Stämningen bland vännerna var så 
god att en av dem, stadskassören Ferdinand Hallberg, yttrade de av-
görande orden, ”Tänk om vi vänersborgspojkar kunde träffas var jul.” 
Orden gjordes till handling och Hallberg, tillsammans med direktören 
Edwin Anderson, kamreraren Hjalmar Lindedal och Halvord Lydell 
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gavs uppdraget att till kommande julhelg ha utarbetat stadgar till en 
förening. Då dessa stadgar ett år senare accepterades och stadfästes 
kunde Vänersborgs Söners Gille bildas julen 1905. 

Lydell kunde senare berätta att Lindedal och Anderson genast fastnade 
för Hallbergs idé medan flera av de andra vännerna, däribland Lydell 
själv, kände sig tveksam till bildande av Gillet. Något som bidrog till 
att begränsa Lydells entusiasm var Lindedals idé om att inom ramen 
för Gillet bygga ett ålderdomshem. Kanske tyckte Lydell detta pro-
jekt var för omfattande. Han kom dock på andra tankar och valdes till 
Gillets förste sekreterare och ses i dag som en av dess fyra grundare, 
även om han själv ville se Hallberg, Lindedal och Anderson som de 
egentliga grundarna.

Lydell kom under sina dryga 13 år på sekreterarposten, genom sin 
färgstarka personlighet, sätta prägel på Gillet. Som den person han var 
tog han sig med stor entusiasm även an sitt uppdrag som Gillebroder. 
Med noggrannhet förde han protokoll vid stämmor och styrelsemöten. 
Mest uppmärksamhet fick nog ändå hans årliga framträdande på Hög-
tidsstämman i december då han läste årskrönikan. Med en blandning 
av humor och allvar kåserade han här om det gångna årets händelser 
såväl inom Gillet som i staden, landet och världen – allt ur ett väners-
borgsperspektiv. Med dessa sina krönikor grundlade Lydell en bestå-
ende tradition då årskrönikan ännu är en höjdpunkt som avslutar varje 
Högtidsstämma.   

En av hans hjärtefrågor var Gillets roll i värnandet av Vänersborgs his-
toria. När Gillet genom en donation från Sparbanken lyckades förvär-
va Johan Peter Molins skulptur Bältespännarna 1914 menade Lydell 
att man istället borde satsat medlen på en byst av drottning Kristina, 
stadens grundare. När väl Bältespännarna en tid senare kom på plats 
i Plantaget kunde Lydell dock inte annat än medge att det hela blev 
ganska smakfullt. 

I december 1918, inte långt före sin bortgång, insände Lydell förslag 
till såväl Vänersborgs Söners Gille som till Fabriks- och Hantverks-
föreningen rörande en större Hantverk-, Slöjd- och Industriutställning. 
Lydell, som var sekreterare i båda föreningarna, menade att Fabriks- 
och Hantverksföreningen skulle ta ansvar för slöjd, hantverk och in-
dustri medan Gillet skulle stå för en lokalhistorisk utställning inom 
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den övriga utställningen. Tanken var att denna utställning skulle lyfta 
traktens näringar och industri efter de svåra kristiderna under och efter 
Första Världskriget. Om man även kopplade det till något historiskt 
jubileum kunde det stärka frågan ytterligare. Lydell menade att Gustav 
II Adolf år 1620 utfärdat privilegier för Vänersborgs moderstad Brätte 
och att man då kunde fira 300-årsjubileum med en utställning år 1920.  
Nu fick Brätte i själva verket sina privilegier redan på 1580-talet och 
de utökade privilegier Gustav II Adolf gav utfärdades 1619 – men vad 
gjorde det. Själv fick Lydell aldrig uppleva sin idé förverkligad men 
den togs emot mycket positivt av de båda föreningarna vilka även knöt 
Vänersborgs museum och Västergötlands Fornminnesförening till pro-
jektet. Den 10 juli 1920 kunde så utställningen öppna i Norra skolans 
lokaler och den blev en succé som gav ett ekonomiskt överskott till 
de arrangerande föreningarna. Till utställningen, som höll öppet till 1 
augusti, hade man sålt cirka 10 000 biljetter, till dess nöjesfält 25 000 
biljetter och till en dansbana där Tändsticksfabrikens musikkår spelade 
såldes inte mindre än 31 700 biljetter. Till biograf där bland annat en 
film om Vänersborg visades såldes 4 000 biljetter. Allt detta i en stad 
med då 8 800 invånare.   

Ett annat förslag Lydell inlämnade, vid samma tid som det rörande 
utställningen, vann dock inte samma gehör. Han hade noterat hur fle-
ra Gillebröder skrivit in sina söner i föreningen. För att stimulera fler 
ungdomar att gå in i Gillet och även bli mer aktiva förordade Lydell 
bildandet av en särskild ungdomsförening inom Gillet. Denna fören-
ing, menade Lydell, skulle kunna arrangera utflykter, teatertablåer eller 
olika idrottsliga övningar. Styrelsen och senare stämman kunde dock 
inte se att någon skulle hinna med att ta på sig ansvaret att leda en så-
dan förening. Därtill trodde man inte att det skulle gå att skapa intresse 
hos ungdomen för saken då de flesta redan var engagerade i flera för-
eningar och lade sin tid där.

Personen Lydell 
Som redan framkommit var Halvord Lydell en stark personlighet som 
lade all sin själ och energi i de projekt han gav sig in i. Sin kärlek för 
kultur hade han troligen inspirerats till av sin mor Maria som hade ett 
stort litteratur- och kulturintresse. Redan i slutat av 1870-talet fick den 
då unge Halvord vid flera tillfällen följa med henne på teaterföreställ-
ningar, vilket gjorde intryck. Själv mindes han resorna då han som barn 
åkte från Johannesberg in till Vänersborg där han satt i vagnen iförd 
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halmhatt och med ett långt lockigt blont hår fladdrande i vinden. Även 
hans intresse för naturen väcktes i barndomen då han ofta på egen hand 
tog promenader från föräldrahemmet för att upptäcka stränderna och 
området kring den närbelägna sjön Vassbotten. 

Utöver de idrottsliga och kulturella intressen som nämnts vurmade Ly-
dell starkt för naturen och friluftslivet. Inom detta område lade han ett 
synnerligen stort arbete med Dalbobergens förskönande där han enga-
gerade sig i såväl röjningar som trädplanteringar. Under Lydells upp-
växt hade bergen främst varit bevuxna med ljung och buskar men ge-
nom olika insatser för trädplanteringar från 1870-talet och framåt fick 
området den karaktär det har än i dag. För Lydells del var det främst 
inom Dalaborgsparken och i området från parken fram till Djupedals-
bäcken som han lade sin energi. ”Med obeveklig stränghet håller han 
[Lydell] efter alla slags skadegörare, vare sig det gäller folk, som bry-
ter kvistar, blad och blommor, eller insekter, som vilja föröda träden”, 
skrev lokaltidningen. Hans vilja var att naturen så långt det var möjligt 
skulle växa och forma sig själv. De enda ingreppen han ville tillåta var 
anläggande av promenadstråk och några utsiktsplatser. 

I Dalbobergen uppförde han också en egen sommarstuga, vilken han 
kallade Skogshyddan, med magnifik utsikt över staden och Vänern. 
När stugan uppfördes är något oklart men årtalet 1898 har nämnts. År 

Halvord Lydells sommarstuga Skogshyddan, naturskönt belägen i Dalbobergen. Stu-
gan skänktes av Lydell till Vänersborgs stad för att den skulle tjäna som sommarcafé, 
vilket den gör än i dag. Foto: K & A Vikner, cirka 1907. (Vänersborgs museum)
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1904 gjordes tillbyggnader och vid samma tid skänkte Lydell stugan 
till staden för att man där skulle kunna anlägga ett naturskönt beläget 
sommarkafé. Två år senare gjordes ytterligare tillbyggnader för ser-
vering och än i dag, efter långt över hundra år, kan vänersborgare och 
tillresta sommartid njuta av kaffe och våffla på Skogshyddan. 

Lydell var heller inte en man som höll inne med vad han tyckte i olika 
frågor. När lokaltidningen till hans 50-årsdag presenterade jubilaren i 
en artikel skrev man bland annat; ”På det konstnärliga området äger hr 
L. en betydande begåvning, som odlats och utvecklats genom omfat-
tande studier. Här liksom i allt annat har han dock sin egen bestämda 
smak, som dock icke alltid sammanfaller med andras, ty han är i myck-
et mannen som gör och säger ungefär vad han vill och han besitter en ej 
obetydlig originalitet, men ej av det tråkiga utan av det roande slaget. 
Han tycker om det starka i såväl färger som ord och sparar icke på 
kraftuttrycken, när han kritiserar eller kämpar för något.” 

I den minnesruna som tidningen tecknade kort efter hans bortgång är 
bilden av Lydells person samstämmig; ”Han var en utpräglad person-
lighet, en öppen, klar karaktär, som måste väcka intresse och ådraga 
sig uppmärksamhet för sin orubbliga självständighet, omutliga rättrå-
dighet, betydande begåvning, initiativrikedom och originalitet. Han 
var mannen för sig själv som gick sin väg rakt fram, även om han 
blev ensam, och som aldrig dagtingade med sin övertygelse, vid vars 
förfäktande han icke skrädde orden. När han ville föra fram något, tog 
han ofta till i stora mått och slog över, så att hans yttrande och förslag 
kunde förefalla nog så fantastiska men målet var dock alltid idealiskt. 
Småaktighet och kompromissande förstod sig Lydell icke på.” 

Merparten av Lydells kraftfulla uttalanden blev aldrig satta på pränt 
och är i dag glömda men som exempel kan tjäna den kommentar han 
gav en nyinflyttad person vilken endast bott tre veckor i Vänersborg; 
”Då är Ni väl invald i stadsfullmäktige.” Då den tilltalade nekade till 
detta fortsatte Lydell; ”Å, om ytterligare tre veckor blir Ni det. Träna 
då. Myggsilning kan Ni, men kamelslukning. Börja att sluka småmöss, 
dock inte sådana som vi ympade in Ratin på under råttkriget i våras, ty 
då kunde Ni få ont i magen.”  Stadsfullmäktige hade Lydell inte myck-
et för och flera av dess beslut kritiserade han med skarp tunga. Några 
han inte heller hade mycket till övers för var stadens societet vilka 
han menade inte gjorde annat än att festa och vara sig själv nog. När 
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Västgöta Regemente flyttade till Vänersborg 1916 hoppades han bland 
officerarna finna bättre kvaliteter så att staden kunde få en societet som 
på gamle landshövding Eric Sparres tid då societeten ägnade sig åt väl-
görenhetstillställningar och kulturella evenemang på god nivå. 

Det fanns även en utövande kulturell ådra hos Lydell. Vid något till-
fälle klagade han över att han inte hann måla akvarell, vilket tyder på 
att han hade en konstnärlig ambition. En lyrisk talang skymtade då 
han tillsammans med musikdirektören Elis Ullman skapade sångspelet 
”Vänerns Drottning” vilket var en hyllning till Vänersborg och som 
framfördes första gången vid den så kallade ”Borgarfästen” 1908. Vid 
flera tillfällen, bland annat vid Gillets Högtidsstämma 1912, sjöngs 
spelets huvudnummer unisont. Till Ullmans toner skrev Lydell, som 
en del i skådespelet, texten till hyllningssången ”Vänerdrottningen”;

”Hell Dig sköna Vänerdrottning,
hell Dig, hell er stolta berg! 
Hell Din sång vid böljors brottning
bortom uddars blåa färg!
Om än uti fjärran länder
minns jag Dig min barndoms stad:
minnes gröna Vänerstränder,
vindens sus i barr och blad.
Hell Dig, sköna Vänerdrottning!
Tag den hälsning Dig jag kvad.”

Att Lydell var en verkligt uppskattad person märks av de hyllningar 
som mötte honom på 50-årsdagen i november 1917. Redan på förmid-
dagen uppvaktades han av en lång rad företrädare för alla de fören-
ingar där han var engagerad. En mängd telegram strömmade in och 
hans hem var inom några timmar överfullt med blomsterarrangemang. 
På kvällen bjöd Fabriks- och Hantverksföreningen sin sekreterare till 
Stadshotellet på supé där även Vänersborgs Kvartettsångare uppvak-
tade jubilaren med sång. Med anledning av 50-årsdagen överlämnade 
Lydell själv en gåva på 50 kronor till Gillet. 

Sin popularitet till trots så var det kanske på grund av sitt idealistis-
ka men kompromisslösa sätt som Halvord Lydell förblev ensam, en 
ungkarl, livet ut. Under de senare åren bodde han i det så kallade Bur-
manska, senare kallat det Lundinska, landshövdingehuset där han hade 
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en hörnlägenhet mot Östergatan och Kungsgatan. Han bodde där till-
sammans med sin tolv år äldre halvsyster Anette ”Nanny” Sandblom 
vilken hushållade för sin bror. I hushållet ingick även den omtyckta 
huskatten Cissi. Det var också i denna lägenhet han höll lektioner för 
sina privatelever. 

Under sitt sista år i livet drabbades Lydell av diabetes och mycket snart 
började denna, med följdsjukdomar, att märkbart påverka hans hälsa. 
Den 10 juni 1918 agerade han för sista gången sekreterare vid ett sty-
relsemöte i Gillet. Att han redan då var märkt av sjukdomen vittnar en 
märkbart förändrad handstil i protokollet. Vid Gillets Högtidsstämma i 
december blev han visserligen omvald till styrelsen och sekreterarpos-
ten även om man anade att han kanske aldrig i praktiken skulle komma 
att kunna axla förtroendet. 

Sjukdomen skapade nu ekonomiska problem för Lydell. Då han inte 
orkade ge privatlektioner uteblev inkomsterna och hans situation blev 
allt mer prekär. Detta kom till Gillebrödernas kännedom varför man 
på stämma den 26 mars 1919 beslöt att gå ut med en teckningslista för 
ekonomiskt bidrag till honom. Styrelsen menade att det i staden knappt 
fanns ”någon, som så varmt och livligt intresserat sig för Vänersborg, 
för dess nutid och forntid som hr Halvord Lydell.” Man framhöll vi-
dare hans stora engagemang i olika föreningar och hans säreget goda 
pedagogiska stöd till sina privatelever. Man fortsatte; ”Då nu hr Lydell 
genom en långvarig och svår sjukdom fått sin ekonomi förstörd, vän-
der sig styrelsen för Vänersborgs Söners Gille härmed till hans många 
vänner inom samhället och till hans många f.d. elever, nära och fjärran, 
med en uppmaning att genom bidrag söka att förnärvarande ekono-
miskt säkerställa hans existens.” Som grundplåt lade Gillet 200 kronor 
ur egen kassa.

Teckningslistan vann gehör och stöd från flera håll strömmade in. 
Dock skulle Lydell inte hinna nyttja någon större del av den hjälp hans 
vänner nu räckte honom. Sedan hans diabetes orsakat svåra leverkom-
plikatoner stod hans liv inte att rädda och han avled den 14 april 1919, 
endast 51 år gammal. 

Minnet av Lydell    
Halvord Lydells betydelse och popularitet märktes inte minst av de 
många hedersbetygelser som ägnades hans minne efter dödsfallet. Be-
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gravningen skedde på Annandag påsk och Gillet hade uppmanat sina 
medlemmar att samlas vid Lydells hem klockan 14 för att följa kis-
tan på den sista färden. Som gravplats hade valts föräldrarnas grav på 
Strandkyrkogården och där nedlade Gillet en krans som var prydd med 
vita band varpå man låtit texta; ”Från Vänersborgs Söners Gille – Din 
gärning och ditt minne skola leva.” Under sin livstid hade Lydell ut-
tryckt att han på grund av sin kärlek till naturen inte önskade att några 
blommor skulle ”skövlas eller offras på hans bår”. Därför lät Gillet is-
tället be sina medlemmar att lämna en gåva i Lydells minne till Gillets 
fond för byggande av ett ålderdomshem.

Lydells begravning artade sig till något som närmast kunde kallas en 
officiell ”stadsbegravning”. På många platser i staden flaggades på 
halv stång, stora mängder människor kantade gatorna och lång var den 
procession vilken följde kistan från kyrkan till graven på Strandkyrko-
gården. Representanter för en rad föreningar paraderade med kransar 
och även om Lydell undanbett sig blommor nedlades också sådana i 
mängd. Dock pryddes, enligt hans önskemål, kistan endast av en krans 
bunden av tallkvistar. När kistan skulle sänkas i graven höll en rad 

Halvord Lydells begravningståg lämnar Vänersborgs kyrka på väg mot graven på 
Strandkyrkogården Annandag påsk 1919. Stora skaror av människor kantade gatorna. 
Foto: Okänd. (Vänersborgs museum)
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representanter för de föreningar Lydell varit aktiv i tal om hans stora 
betydelse. 

En dryg vecka före sin bortgång, den 6 april, hade Lydell skrivit testa-
mente där han önskade att all hans egendom, såväl fast som lös, skulle 
tillfalla hans syster Nanny. Bouppteckningen vittnar om ett hem som 
inte var överdådigt. Värdefullast var ett fickur i guld med tillhörande 
kedja och boksamlingen. Det upprop om ekonomiskt stöd för Lydell 
under sjukdomstiden hade inbringat inte mindre än 3 243 kronor. Det 
var en ansenlig summa som i dagens värde motsvarar närmare 60 000 
kronor i varor och tjänster men om man ser till värdet i lön för indu-
striarbetare uppgår värdet till över 500 000 kronor. När begravnings-
kostnader och annat var betalda användes återstoden av medlen till en 
synnerligen imposant gravvård och därutöver insattes medel på fonden 
för ålderdomshemmet. 

Utöver de vackra minnesorden 
och gravvården önskade man 
ytterligare hugfästa minnet 
av Lydells livsgärning. I mars 
1920 inkom till Vänersborgs 
Söners Gille ett förslag från 
Fabriks- och Hantverksfören-
ingen om att resa en byst eller 
stenplatta med Lydells porträtt 
i relief. Gillet anslöt sig till 
denna tanke på villkor att man 
skulle beställa en byst i natur-
lig storlek och att den skulle re-
sas på den plats Lydell älskade 
mest – i Dalbobergen. Till pro-
jektet slöt sig även Dalaborgs-

Halvord Lydells gravvård på Strand-
kyrkogården. Initiativet till denna 
vård togs av Vänersborgs Söners 
Gille som i samverkan med ”Fören-
ingar, Elever och Vänner” lät resa 
den. I samma grav vilar även Halvord 
Lydells föräldrar Gustaf och Maria. 
Foto: Marianne Brattberg 2019. 
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styrelsen, Vänersborgs Roddklubb och Vänersborgs Idrottsförening. 
Stenhuggarfirman Johansson & Co hade lämnat ett kostnadsförslag 
på 1 000 kronor för arbetet. På Dalaborgsparken anordnades en stör-
re sommarfestlighet under två dagar i juli och dess överskott på nära  
2 000 kronor skulle mer än väl täcka kostnaderna för en byst av Lydell. 
De samverkande föreningarna lade därtill 90 kronor var i garantisum-
ma. Det blev stenhuggaren Gustav Adolf Johansson i Vänersborg som 
kom att hugga bysten av Lydell efter modell gjord av arkitekten Ar-
tur Brattberg i Uddevalla. Johansson var känd som en mycket skicklig 
stenhuggare med närmast konstnärlig färdighet vad gällde att skapa 
porträtt i relief eller byst.  

Bysten av Lydell invigdes under stor högtidlighet inför ”väldiga männ-
iskoskaror” söndagen den 5 juli 1921 och den kom att placeras invid 
sommarcaféet Skogshyddan i de Dalboberg där han funnit så mycket 
njutning av naturen och lagt ansenligt arbete på denna naturs vård och 
skydd. Tändsticksfabrikens musikkår var på plats och spelade foster-
ländska stycken till vilka kvartettsångare stämde in. Invigningstalare 
var Lydells vän och Gillebroder Hjalmar Lindedal, vilken framhöll 
Lydells många kvaliteter och hans synnerligen stora popularitet bland 
vänersborgarna. Lindedal menade att man skulle se resandet av Ly-

Täckelset har just fallit från Halvord Lydells byst i Dalbobergen söndagen den 5 juli 
1921. Vänersborgare av alla åldrar hade samlats för att hedra minnet av en uppskat-
tad medborgare. Foto: Okänd. (Vänersborgs museum)



18

dells byst som ett tecken på det nya demokratiska samhälle som nu 
höll på att formas. Det var inte längre endast kungar och militärer som 
hedrades med offentliga statyer – nej, nu kunde de som ”verka för allt 
ädelt och stort” ges denna hedersbetygelse. På plats fanns även Lydells 
syskon med familjer och deras tack framfördes av svågern, redaktör 
Gustaf Blom, gift med systern Inez. Bysten kom senare att flyttas inom 
området. Dock utsattes den för skadegörelse varför Vänersborgs kom-
mun 1987 gav bysten en ny hedrande plats i Plantaget, mitt för den ti-
digare Stadshotellbyggnaden som Lydell så många gånger gästat – inte 
minst i samband med Gillets stämmor. 

Värt att notera är att Halv-
ord Lydell, vid sidan av 
landshövding Eric Sparre, 
är den ende person över 
vilken det i Vänersborg 
rests en offentlig byst. Att 
han därtill ”endast” var 
privatperson och inte re-
presenterade något ämbe-
te gör det hela än mer säll-
synt. Föga kunde Halvord 
Lydell ana då han besviket 
konstaterade att man ald-
rig reste den av honom så 
hett önskade bysten över 
drottning Kristina i Plan-
taget - att det senare skulle 
bli han själv som skulle stå 
där huggen i granit. 

Till minnet av sin vän och styrelsekollega i Vänersborgs Söners Gille 
tecknade sparbankskamreraren Hjalmar Lindedal följande minnesord 
över Halvord Lydell några dagar efter dennes bortgång;

Halvord Lydells byst på sin nya placering i Plan-
taget. Foto: Marianne Brattberg 2019.
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Livsproblemet ej du löste
under vandringen på jorden,
huru än du ivrigt öste
vetande ur tryckta orden. 

Nu på andra sidan graven
kanske skall Allfader låta
giva dig den rätta klaven
till att lösa livets gåta.

Oss, som kvar på jorden vandra,
nu du givit så som minne,
att du framför alla andra
stod här med ditt ljusa sinne.

O, hur kärt var ej det gamla,
som här fanns från gångna tider,
detta, som du ville samla
fram i dagen, sent om sider.

Dock för detta ej du glömde
denna stora ungdomsskara,
åt vars liv så varmt du drömde
kunna dåd och kraft bevara.

Främst och städse till naturen
låg dock hågen alla tider,
där din själ, på vingar buren,
flydde dagens id och strider.

Där, uti naturens sköte,
du det original var bliven
som oss sedan gick till möte
som av helig patos driven.

Blommornas och trädens rike
var för dig den fria kyrka,
där du såg dig gudars like
och du vann din kraft och styrka.

Nu vårt tack för vad du giva
fick av tankar, som du väckte!
Genom dem ditt namn förbliva
skall från släkte och till släkte. 
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Restads Idrottsklubb
Av

Lars-Göran Bengtsson

Restads Idrottsklubb (RIK) bildades den 15 februari 1910.

Om man betänker de förhållanden som rådde vid denna tidpunkt, bl a 
dåtida arbetsgivares syn på förenings- och bildningsverksamhet bland 
de anställda, är det glädjande att en idrottsklubb kunde komma till 
stånd och att arbetsledare aktivt engagerade sig i densamma. Dåvaran-
de ”Vänersborgs Hospital & Asyl” stod färdigt att tas i bruk år 1906, 
vilket innebär att idrottsklubben startades endast fyra år efter att sjuk-
huset öppnade. Från denna tid finns tyvärr inga protokoll bevarade, 
men genom efterforskning i Elfsborgs läns Annonsblads (ELA) arkiv 
har en notis om föreningens första möte letats fram:

”En ny förening bildades den 15/2 å Vänersborgs Hospital & Asyl 
bland därvarande personal. Föreningen, som genast fick ett 30-tal 
medlemmar, skall tills vidare vara fristående. Vid bildandet skänkte 
syssloman Högberg föreningen en segelbåt, värd ca 300 kr’’.

* 1910-talet  
De första stapplande stegen hade nu tagits inom en verksamhet som, i 
likhet med de flesta föreningar, skulle komma att präglas av upp- och 
nedgående perioder. De olika aktiviteter som förekom fick utövas un-
der mycket provisoriska förhållande, man ägnade sig i huvudsak åt 
fotboll och olika löpgrenar. Som en liten parentes kan nämnas att ett 
stafettlag från RIK sporrade dåvarande Vänersborgske löparkungen 
Bror Fock, inför olympiaden 1912, detta på en 1 000 metersbana inom 
sjukhusets område.

* 1920-talet
Under detta årtionde började klubben ha tävlingsutbyte med närliggan-
de orter, då speciellt i fotboll. Mot slutet av årtiondet var verksamheten 
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inom klubben av mindre omfattning. Man hade dock lyckats anlägga 
en provisorisk fotbollsplan strax söder om Brinkebergkulles sluss.

* 1930-talet
Det var först under detta årtionde som verksamheten inom klubben tog 
verklig fart. År 1934 var ett uppmärksammat år i klubbens historia, 
då stod nämligen, efter många timmars ideellt arbete, den nuvarande 
idrottsplatsen klar att tas i bruk. Under detta årtionde bildades också 
Källshagens Gymnastik och Idrottsförening (KGoIF) och härmed star-
tade ett flitigt utbyte inom olika idrottsgrenar. År 1939 hade RIK sitt 
första utbyte med någon förening utanför Vänersborgsräjongen, kosan 
ställdes då till Jönköping och Ryhovs MK där man tävlade i fotboll och 
friidrott.

* 1940-talet
Under denna period stabiliserades verksamheten alltmer och man bör-
jade ägna sig åt allt fler idrottsgrenar. I början av årtiondet, då andra 
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världskriget rasade, fick flertalet av klubbens funktionärer finna sig i att 
bli inkallade i Kronans tjänst. Under dessa förhållanden fick den yngre 
generationen rycka in och se till att verksamheten kunde fungera.

* 1950-talet
Detta var ett viktigt årtionde i RIK:s historia. År 1953 bildades Sta-
tens Sjukhuspersonals Idrottsförbund, vid ett möte den 7-8 november i 
Jönköping, sedermera Svenska Sjukhuspersonalens Idrottsförbund och 
nuvarande Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (alla med för-
kortningen SSIF). Klubbens dåvarande ordförande, Erik Edenö, var en 
av initiativtagarna till bildandet av SSIF och han blev även förbundets 
förste ordförande. Friidrott var den gren som under 1950-talet gav de 
mest framskjutande placeringarna. Det skördades även framgångar i 
bordtennis. Detsamma kom att gälla fotboll samt terräng- och orien-
teringslöpning. Fotbolls- och handbollslag företog resor även utanför 
landets gränser och hade utbyte med såväl danska som norska kollegor.

* 1960-talet
En milstolpe i klubbens historia var firandet av 50-årsjubileet, vilket 
celebrerades i sjukhusets festsal under värdiga former. Tillkomsten av 
gymnastiksal vid sjukhuset var en välkommen förmån för klubbmed-
lemmarna. Fotboll och framför allt bordtennis dominerade under detta 
årtionde, såväl inom Vänersborgskorpens serier som på riksplanet nåd-
de klubben framskjutna placeringar.

* 1970-talet
Decenniet fick en verklig celeber inledning i och med firandet av klub-
bens 60-års jubileum på Värdshuset på Dal i Mellerud, vilket blev extra 
festligt då det avhölls i samband med SSIF:s stämma som var förlagd 
till Vänersborg. RIK utsågs till ”Årets företag” inom såväl Väners-
borgskorpen som SSIF. År 1977 tilldelades RIK Rikskorpen och tid-
ningen Arbetets ”Guldkorp”, som mottogs av Lars-Göran Bengtsson 
på konserthuset i Helsingborg. En utmärkelse som erövrades i kamp 
med 10 000 andra korpklubbar inom landet och är verkligen en raritet 
att yvas över. Klubben förhyrde under åren 1974-1978 en klubbstuga 
på Hunneberg, vilket gav tillfälle till rekreation, avkoppling och mo-
tionsaktiviteter. Tyvärr medförde förhyrningen en allt för stor ekono-
misk belastning för klubben.
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 * 1980-talet
Iordningställandet av Idrottsplatsen vid Östra Klinikerna avslutades la-
gom till klubbens 70-års jubileum och invigningen skedde under våren 
1981. I början av 80-talet skedde stora förändringar inom sjukvården 
och detta medförde bl a att Landstingets Idrottsförening (LIF) bildad-
es, vilket blev en paraplyorganisation för RIK, KGoIF, Lasarettets IF 
i Trollhättan och Fänglands (sedermera Borgens IK). Korpklubbarna 
svarade för den lokala verksamheten på hemmaplan medans LIF var 
huvudansvarig för deltagande i de nationella arrangemangen respekti-
ve Nordiska utbyten.

För RIK präglades första hälften av 80-talet av massor av framgångar 
inom de olika idrottsaktiviteterna. Dock kan man glädjande konstatera 
att fotbollen under åren varit klubbens ”paradgren”. År 1984, den 10-
12 augusti, svarade LIF för arrangemanget ”Nordiska Sjukhusspelen” 
i Vänersborg och Trollhättan, med ca 1 200 deltagare från Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. Medlemmar från RIK dominerade bland 
LIF:s deltagare.
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* 1990-talet
När Näl öppnade startades det också en ny klubb där, IK Näl, och ef-
tersom många från tidigare RIK flyttade till Näl skedde en samman-
slagning till IK Näl/RIK. Denna sammanslagning varade tills i slutet 
av 1990-talet då IK Näl bildade en egen förening och RIK blev en 
vilande klubb. Verksamheten har sedan dess legat nere och de tidigare 
medlemmarna har då representerat IK Näl samt i vissa fall Borgens IK.

* 2000-talet
När det drog ihop sig till klubbens 100-års jubileum den 15 februari 
2010, exakt 100 år efter det att klubben bildades, fann flera tidigare 
eldsjälar i klubben det viktigt att fira detta vilket skedde, med drygt 
150 deltagare i Festsalen på Restad Gård. Detta tack vare ekonomiskt 
bistånd av Landstingets Personalklubb Nordvästa Götaland (LPK tidi-
gare LIF) och IK Näl.

* Övrigt
Sjukhusidrotten i Sverige, SSIF bildades 1953, hade sin höjdpunkt un-
der 1980-1990-talet då förbundet hade över 100 st medlemsföreningar 
runt om i landet. Detta har därefter minskat varje år och vid inled-
ningen av 2018 fanns endast ca 8 st medlemsföreningar. Detta innebar 
att förbundet, vid sitt ”Förbundsmöte” den 17 november i Stockholm 
beslöt att pensionera (65 år) förbundet i och med 2018-års utgång.

Den Nordiska verksamheten, som bedrivs av Samarbetsorganisationen 
De Nordiske Hospitals Lege (DNHL), lever dock vidare och anställda 
inom vårdsektorn i Sverige är fortfarande välkomna att deltaga. Senas-
te arrangemanget som genomfördes var de 25:e ”Nordiske Hospitals 
Lege” 2020 i Stavanger, Norge.

Sammanställt från Restads IK:s 
verksamhetsberättelser av 
Lars-Göran Bengtsson (f d sekretera-
re i såväl RIK, SSIF som DNHL)
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Edsgatan 24, baksidan. Augusti 2019. Foto: Karl Bernling.

Under 2019 avvecklades de sista verksamheterna på Edsgatan 24 inför den förestå-
ende rivningen. Här inrymdes på 1960-talet varuhuset EPAs livsmedelsavdelning. På 
senare år hade bl a begravningsbyrån Fonus sina lokaler här. Augusti 2019. Foto: 
Karl Bernling.
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Västgöta-Dals regementes vapensång
Av

Pelle Räf

I Mariestads Weckoblad 14/7 1849 finner man en tämligen omständ-
lig redogörelse för vapenövningarna på Axevalla hed under storläg-
ret där veckan innan. Bland annat får vi veta vilka krigiska moment 
som bevittnats av kung Oskar I, kronprins Karl (XV) och prins Gustaf, 
”Sångarprinsen”. Men tidningsreportern överraskar även med en lång 
välkommaterad period av lokalt musikhistoriskt intresse:

”Af de serskilde regimenternas musik-korpser har man haft tillfäl-
le höra, utom fältmusik, äfwen annan wacker harmonimusik, under 
hwilken många frapperades af en fältsång, komponerad af Löjtnant 
Löwegren, som utfördes inom Westgötha-Dahls läger, i qvartett af en 
stor chör ur befälet och manskapet ackompagnerad af Regimentsmu-
siken.”
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Förvånade läsare frågar förmodligen: Framfördes sången verkligen 
fyrstämmigt av en kör bestående av alla slags befäl och manskap, allt-
ifrån stabsofficerare till indelta soldater? Vi lämnar frågan därhän tills 
vidare och identifierar ”Löjtnant Löwegren” med hjälp av Arvid No-
reens (1859-1919) regementshistorik.

Där ägnas dåvarande löjtnanten, sedermera kaptenen Ludvig Leonard 
Lövegren (1817-1894) en hel sida tack vare tvåfaldiga karriärer. Bok-
tryckarson från Göteborg röjde han som barn musikaliska anlag erin-
rande om Mozarts extrema brådmognad: ”Sålunda kunde han redan 
vid 7 à 8 års ålder efter att en gång ha hört en opera efter gehör spela 
den samma på piano, och vid 14 års ålder uppträdde han med stor fram-
gång på en konsert.”

Fadern dog när Lövegren var 15 år gammal, men vid sidan av sin mu-
sikutbildning lyckades han komma in på den militära banan, med tiden 
understödd av den musikintresserade generalen och greven Carl Gustaf 
Löwenhielm (1790-1858) på Lång i Värmland. Kulmen på Lövegrens 
musikaliska karriär torde ha varit en tvåårig konsertresa i USA.

Lövegren är emellertid inte kompositör till det aktuella musikstyck-
et, som har den exakta titeln ”Vapensång vid Kongl. Westgötha Dahls 
Regemente” och trycktes 1849. Upphovsmännens rätta namn fram-
hålls redan 25/7 1849 i Den Första Wermlands-Tidningen, som i sitt 
reportage från lägret på Axevalla hed skriver om sången, att den är 
”komponerad, icke såsom Mariestads Weckoblad uppgifver, af Löjt-
nant Lövegren, utan af Direktör Bergqvist, med ord af Fahnjunkare 
Barkstedt”. 

Noreen kan sägas bekräfta kompositörens namn i sin biografi över 
Västgöta-Dals regementes musikdirektör Oskar Henrik Bergqvist 
(1812-1895): ”erhöll af kon. Oskar I en penningebelöning ss. bevis på 
H: Maj:ts nådiga välbehag öfver en komponerad vapensång.” Kanske 
skedde detta redan i Axvall juli 1849, utan att tidningsmurvlarna snap-
pade upp eller ansåg det värt nämna? 
 
Vapensångens kompositör Oscar Henrik Bergqvist, vars far och farfar 
var organister, var musikdirektör samt syssloman vid Vänersborgs la-
sarett där han tjänstgjorde till 84 års ålder. Han verkade även under ett 
antal år som sånglärare vid Vänersborgs läroverk. På porträttbilden bär 
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Bergqvist dekorationer från or-
denssällskapet Vänersborgs Par 
Bricole. 
Östgöten Bergqvist var fram-
förallt organist i Vänersborgs 
stadskyrka från 1834 och till sin 
död. Som kompositör gjorde han 
sig känd provinsiellt inom den 
dåtida lättare genren med t ex 
dansmusik såsom ”Gustafsbergs- 
eller Brunnsdricknings-galopp”. 
Han gav dessutom ut ett häfte 
”Qvartetter för sopran, alt, tenor 
och bas”, varav tre nummer upp-
ges vara komponerade av honom 
själv. Häftet innehåller också 
gluntskalden m m Gunnar Wen-
nerbergs pompöst fosterländska 
”Hur länge skall i Norden den 
döda frid bestå?”, vars melodi 
överlevt bland manssångare tack 

vare eller om så föredras på grund av snapsvisetravesteringen ”Hur 
länge skall på borden den lilla halvan stå?”

Att västgötadalingarnas fanjunkare 
Zacharias Ludvig Barkstedt (1810-1877) 
var den som knåpat ihop orden till deras 
kampsång verifieras av Margareta Bark-
stedt (1891-1987) i hennes artikel om an-
förvanten i denna årsskrift 1957: ”Följan-
de år [1849] erhöll han av konung Oscar 
I tvenne dukater i guld för texten till en 
´Vapensång´ för regementet.” Både Bark-
stedt som fältmusikant och Bergqvist 
som musikdirektör (även Lövegren som 
löjtnant) uppgavs som närvarande, då re-
gementet mönstrades på dess dåvarande 

Oscar Henrik Bergqvist (Foto: Claes Ed-
vard Kjellin Vänersborg år 1868)

Zacharias Ludvig Barkstedt (Foto: Olle Presto 
Vänersborg omkring 1870)
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övningsplats Nygårdsängen utanför Vänersborg 20/6 1849, d v s någon 
dag innan man bör ha begett sig av på de dryga åtta milen österut till 
”He´a”.    

Stockholmaren Barkstedt tjänstgjorde vid Västgöta-Dals regementes 
musikkår åren 1838 till 1865, varav under regementets kommende-
ring till Fyn sommaren 1848 som musikdirektör. Bosatt i Vänersborg 
antogs han 1865 till hamnfogde i staden, men var därutöver en flitig 
medarbetare i Tidning för Wenersborgs Stad och Län. Som tillfäl-
lighetspoet fick han enstaka dikter publicerade. Hans ”Maj-sång för 
skol-ungdom”, Vänersborg 1854, måste betecknas som säregen. Ty 
den skall exekveras till ”accompagnement af jägarhorn”, ett instrument 
på vilket man vanligtvis endast kan åstadkomma naturtoner.    
 
Vapensångens textförfattare  Barkstedt kom inflyttande från Stockholm 
till Vänersborg där han blev musiker, hautboist, vid Västgöta-Dals re-
gemente. Då han lämnat regementet 1865 tillträdde han, som nämnts, 
tjänst som hamnfogde. Barkstedt var en vid tiden välkänd tillfällighets-
diktare och musiker i Vänersborg. Hans stora inspirationskälla var Carl 
Micael Bellman och han kallades ”Vänersborgs Bellman”.  

Därmed tillbaka till den bergqvist-barkstedtska vapensången, varav 
författaren av denna artikel tacksamt fått en kopia från Musik- och te-
aterbiblioteket i Stockholm. Sången är i denna tryckta version skriven 
för initialt tre- och sedan fyrstämmig manskör med pianoackompan-
jemang. ”Befäl” sjunger de första åtta takternas två tenorstämmor och 
en basstämma, tre stämmor som sedan ställer frågor som besvaras av 
”Soldater” i en andra basstämma o s v. Det kan därmed anses säkerställt 
att hela Västgöta-Dals regemente framförde detta musikstycke på Ax-
evalla hed sommaren 1849, ackompanjerat av sin orkester. Men gärna 
hade vi velat vara med vid ett eventuellt urval av de bästa sångarna och 
framförallt på repetitionerna under ledning av direktör Bergqvist!   

Vi lämnar Barkstedts floskelfyllda text åt sitt stendöda fosterländska öde, 
men undrar om man fortsatte att sjunga sången i regementet eller annor-
städes, och i så fall hur länge? Den förekommer inte i den omfångsrika 
”Soldatens sångbok”, som gavs ut i en första upplaga 1893 av general-
majoren Henric Gyllenram (1842-1918) och folkhögskolerektorn Teodor 
Holmberg (1853-1935). Ej heller nämns den av Ann-Marie Nilsson i hen-
nes bidrag om musik på Axevalla hed i festskriften till Olle Edström 2005.
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Sökningar på orden ”vapensång” och ”fältsång” 1845-1900 i Kungli-
ga Bibliotekets synnerligen omfattande databas Digitaliserade svens-
ka dagstidningar ger inte ett enda relevant svar om Västgöta-Dals 
regementes fullträff (= ”hit” å svengelska) och dess senare öde, undan-
tagandes att den trycktes 1849 och utannonserades för 16 sk bko i ett 
flertal tidningar, t ex Norrlandsposten 28/8 1849.  

Däremot får man som jämförelse veta att i första häftet av ”Sånger för 
Mansröster, Svenska Arméen tillegnade” [1846] av Jöns Peter Cron-
hamn (1803-1875), finns en ”Fältsång” (Aftonbladet 18/7 1846). Av 
perifert intresse och som parallell till Västgöta-Dals och Barkstedts 
kommendering till Fyn 1848 kan nämnas, att musikfanjunkaren vid det 
östgötska Andra grenadjärregementet, Jakob Axel Zerl (1802-1849), 
”bekant genom sin raska marsch-sång”, på hemväg från Danmark för-
fattade en soldatvisa, som bl a innehåller raden ”Vi fingo ej mot Tysken 
slåss” (Post- och Inrikes Tidningar 13/9 1848).   

Vidare har framkommit, att den aktuella sången inte debuterade of-
fentligt på Axevalla hed andra veckan i juli 1849. Ty enligt en annons 
i Tidning för Wenersborgs Stad och Län 29/5 1849 skulle ”Kongl. 
Westgötha-Dahls Reg:tes Musik-Corps, under anförande af dess Di-
recteur” ge en konsert i Vänersborgs kyrka 3/6. På programmet stod bl 
a regementets vapensång, ”orden af BARKSTEDT, musiken af BERG-
QVIST”. Konserten skulle ges till förmån för dem som drabbats av 
stadsbranden i Lidköping någon vecka tidigare.   

I lokaltidningens nästa nummer får vi veta att välgörenhetskonserten 
besökts av omkring 220 personer och resulterat i en nettobehållning 
om 193:36 rdr. Men framförallt överraskar reportern med en visserli-
gen lokalpatriotisk men innehållsrik recension av själva konserten, mer 
än värd att delvis återge ordagrant men med moderniserad stavning för 
att inte trötta tvåtusentalets läsare:
”Alla musiknummer utfördes med smak och en precision, som bär ett 
ojävigt vittnesbörd om den förmåga och det nit herr direktör Bergqvist 
nedlagt vid övningarna med Västgöta-Dals Kungl reg:s musikkår. Av 
sångnumren förekom oss regementets Vapensång synnerligen lyckad. 
Musiken härtill, komponerad av hr B., företer en friskhet och ett liv, 
som ovillkorligen anslår även den för musik mindre känslige. Den ut-
fördes av sångare bland officerskåren och civila samt underofficerare 
och soldater. Orden, författade av hr fanjunkare Z L Barkstedt, vill vi, i 
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övertygelse att därigenom bereda våra läsare ett nöje, här återge.”
Därefter följer hela texten. Den inleds med befälens apostrofering 
”Soldater!”, följt av den för våra nutida öron obsoleta verbformen 
”samloms”.       

Slutligen får vi anledning flytta sångens premiär etc inte bara någon 
månad utan ett helt år bakåt i tiden:
”Denna wapensång afsjöngs på Fyen sistledet års sommar och wann 
der ett allmänt bifall samt belönades af H. M. Konungen med fyra du-
kater till kompositören och två till författaren af orden.” 
När kung Oskar I belönade upphovsmännen återstår den envetet för-
vetne forskaren att fastställa. Trots sångens enligt tidningsredaktörens 
”friskhet och liv” tycks den alltså inte har ljudit senare under 1800-ta-
let, i varje fall inte verifierbart utanför Västgöta-Dals regementes ka-
serner och kampementsplatser.   

Källor (utöver i texten citerade tidningsnotiser):
Barkstedt, M, En tillfällighetspoet i Vänersborg i mitten av 1800-talet. 

– Ingår i: Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 26 (1957) s 3-16.
GMR 582 (Västgöta-Dals regemente 1849) via ArkivDigital. 
Nilsson, A-M, Blåsoktettmusik till och från Axevalla hed under indel-

ningsverkets slutfas. – Ingår i: Frispel. Festskrift till Olle Edström, 
Gbg 2005 s 112-33.

Noreen, A, Anteckningar om Kungl Hallands regemente (f d Västgöta-
dals) åren 1625-1910, Sthlm 1911 s 518 f & 729 f. 

Räf, P-O, Organister och orglar i Skara stift t o m 1857, Skara 2002 s 
79-82.

Svenskt porträttgalleri, XVI Tidningsmän, Sthlm 1897 s 11.

Artikelförfattare
Pelle Räf
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Fyrar i Vänersborgsviken 
och vid Vänersnäs

Av
Per Hedquist

Bastungen      
Latitud 58°24 N. Longitud 12°19 E.
Sedan fyren på Grönviksudde tillkommit och linjefyrar uppsatts har 
Bastungen, en av Vänerns äldsta fyrar, efter nära 128 års tjänst ned-
lagts. Den finns dock alltjämt kvar som ett minne från en gången tid 
men fyller idag en helt annan uppgift som raststuga vid det av fram-
lidne byggnadschefen Algot Nylén skapade och omtyckta promenad-
stråket  från ”Kronblomsstubben” till Ursand. Genom Nyléns förtjänst 
ställdes den nedlagda fyren till friluftslivets förfogande. Bland frodig 
lövskog och grovstammiga tallar står det före detta fyrbostadshuset i 
den backiga sluttningen mot viken. Byggnaden har delvis blivit starkt 
förändrad under 1900-talets senare del. Om dess äldre ursprung vittnar 
numera framför allt östra delen vars källarvåning är byggd i grovhug-
gen fint fogad gråsten och har järnluckor för fönstren. Källarvåningen 
är spartanskt inredd och kan liksom själva fyrhuset hyras för festliga 
arrangemang.  

De många grunden utanför inseglingen till Vänersborg utgjorde under 
äldre tider en ständig skräck för sjöfarande. År 1807 uppfördes där-
för en fyr utanför hamnen vid Dalbobergen, benämnd Bastungen, den 
näst äldsta på Vänern genom tiderna efter Skoghalls fyr som uppfördes 
1804. Bastungens nedlagda fyr  bestod av ett gråmålat sedermera vitt 
och idag gult hus med lanternin på taket och var som ovan nämnts 
den andra på Vänern. År 1821 rapporterade lotsuppsyningsmannen att 
skeppare klagat över att fyren ej lyste under hösttiden. Rättegång an-
ställdes mot fyrkarlarna, vilka förklarade att de enligt sin instruktion 
ej var skyldiga att hålla den lysande, då vinden icke var gynnsam för 
fartyg att anlöpa hamnen. Direktionen fann denna förklaring egendom-
lig i det att fyrkarlarna efter eget gottfinnande skulle bemanna fyren. 
Man beslöt därför att fyrningen skulle pågå från den 1 september till 
seglationens slut.
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1834 ändrades denna bestämmelse så att fyren skulle lysa året runt med 
undantag för januari, februari och mars månad utan hänsyn till vind-
riktningen. Redan 1829 hade magistraten utlyst auktion på fyrningen 
till den lägstbjudande på fyra års tid. Lägsta anbudet gavs av hökeri-
handlaren Magnus Jansson, med vilken kontrakt slöts. Detta innebar 
att fyren skulle hållas lysande hela natten för 300 riksdaler samt till 
midnatt för 200 riksdaler. Redan 1826 lovade handelsman Waern från 
Göteborg att anskaffa en ”rewerterlykta” att uppsättas på Vänersborgs 
bro. Året efter omnämndes att denna lykta varit till stor nytta. 1839 
nedtogs dock lyktan på Dalbobron såsom varande obehövlig.

1833 ankom en skrivelse undertecknad av ”många sjöfarande” angå-
ende sjömärkena vid inseglingen till Vänersborg. Det gällde prickarna 
vid de fruktade Bastungsgrunden, nästan osynliga från sjön samt även 
de norr därom liggande ”Dynglassgrunden”, som ordentligt borde ut-
märkas. 1837 beslutades att en svart tunna med vita bottnar samt 6 
famnar kätting med lekare och draggar skulle utläggas vid den yttersta 
pricken där inseglingen börjar. Samma år meddelade lotschefen att vid 
Örn och Höljeviken utanför Vänersborg skulle nya styrtavlor uppsättas 
i stället för de gamla, vilka angav inloppet till de nödhamnar som var 

Bastungens gamla fyrhus med tredje vågbrytaren i förgrunden. November 2019. 
Foto: Karl Bernling.
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nödvändiga för sjöfarande, som under mörker och storm inte vågade 
sig in till Vänersborgs hamn. På 1860-talet var Anders Olsson fyrvak-
tare.  Samma år föreslog lotsuppsyningsmannen att en klockboj skulle 
utläggas i stället för den gamla tunnan vid Bastungsgrunden. Direk-
tionen beslöt dock att en mindre fyr skulle byggas som ledfyr till den 
förutvarande. En klockboj var olämplig då frost inträffade. År 1870 
övertog Carl Andersson fyrvaktartjänsten och 1873 blev Bastungens 
fyrhus färdigt. I samband därmed byggdes ett nytt torn på den gamla 
fyren. Samma år tillträdde fyrvaktare Magnus Holmgren tjänsten som 
år 1900 skrev på ett nytt femårskontrakt och fick årslönen höjd från 
200 till 300 kr. Från 1910 innehades tjänsten av sonen Georg Holm-
gren fram till 1935.

År 1935 meddelades att spegelapparaten och fotogenbelysningen bort-
tagits, då fyrplatsen numera var obehövlig. Ledfyren hade nedtagits 
och den gamla fyren sålts till Vänersborgs stad för 4 060 kronor. Led-
fyrens stengrund finns kvar än idag och utgör den oktagonformade 
grillplatsen som ligger ca 100 meter söder ut från den gamla fyrbygg-
naden vid sidan av Dalbostigen.  

Lanterninen med spegeln och de färgade glasen som en gång satt på 
Bastungens fyr finns i dag på fyrtornet på Stora Klubben vid Asp-
holmsleden längre upp i Vänern.

De äldsta fyrarna drevs av rovolja, alternativt fotogen, gas och numera 
el.

Grönviksudde fyr
Läge 58 24 N. 12 19 E. Karktär:Iso WRG 4S.(gamla fyren)
Nära Grönviks båthamn står fyren ca 450 meter nordost om farleden 
mot Vänersborg. Fyren tillkom 1928. Grönviksudde hade ett stort 
värde som välbevarat mindre järntorn av AGA-typ från 1920-talet. 
Tyvärr ombyggd 2006 så AGA-karaktären är försvunnen. I närheten 
finns en gjuten grund från en radiofyr som fanns här från 1938 fram till 
1950-talets slut. En radiofyr har en radiosändare som sänder ut signaler 
för att användas som navigeringshjälpmedel. Radiofyrar fanns för både 
sjöfart och flyg. Numera används satellitnavigering.
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Normansgrundets fyr
Läge 58 25 N. 12 19 E.  Karaktär: FI WRG 3S.
Känd från Concordia-tragedin den 23 oktober 1921. Det 10,5 meter 
höga tornet av betong och plåt som är röd- och vitmålat samt har bälte 
i svart tillkom 1973. Undervattensgrundet  var mellan 1916 och 1973 
markerat med en gasdriven lys- och klockboj. År 1986 blev kassunfy-
ren en angöringsfyr i sten och betong, den enda Vänerfyren som för-
sågs med el från eget vindkraftverk.

Stefanskullen
Läge 58 30, 013 N. 12 41, 497 E. Karaktär: FI WRG 3S
Undervattensgrundet Stefanskullen ligger på västgötasidan av Väners-
borgsviken, strax nordost om Vänersnäs. Grundet lär ha fått sitt namn 
efter en skeppare som rände på det en gång under 1700-talet. 1963 
byggdes en liten kassunfyr med ett 7 meter högt torn, målat i vitt med 

Grönviks gamla och nya fyr, till vänster på hösten 1986 och till höger på våren 2019. 
Foto: Karl Bernling.
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svart bälte. År 1995 ersattes gasen med solpanel/batteridrift. Fyren står 
mycket öppet för väder och vind, omgiven av uppstickande grund och 
är svår att komma nära.   

Västra Sten
Läge 58 28 N. 12 26 E. Karaktär : Q WRG
Fyrplatsen är inte gammal men Sikhalls stora spannmålsmagasin från 
1874, längre in i Sikhallsviken, minner om att leden har betydligt äld-
re anor. Väster om Gälleudde, vid inloppet till viken anlades den lilla 
ledfyren 1960 på den ena av Stensholmarna. Helt intakt sedan 1960 är 
den enkla fyranläggningen, en liten vit plåtkur på järnstativ. Gasdriften 
är fortfarande i behåll. Fyren blev nedsläckt tills vidare 1997 men den 
är inte nedlagd.

Bastunggrundet
Läge 58 23 N. 12 19 E.
Från 1951 till 1961 markerade en AGA-lysboj undervattensgrundet ute 
i Vänersborgsviken. År 1961 byggdes en kassunfyr. Efter släckning 
och nedläggning av fyren 1989 återstår endast det fasadbelysta cirka 6 
meter höga vita tornet av betong. I Sjöfartsverkets regi tjänstgör detta 
numera som sjömärke. Det är betecknat som fasadbelyst kummel, vil-
ket är ett sjömärke, traditionellt i form av ett vitmålat  stenröse (saknar 
fyrkaraktär).

Dalbobron
Läge 58 23 N. 12 18 E. Karaktärer: OC GR 4S.
Redan tidigt på 1800-talet fanns enkla fyrlyktor i Vänersborgs hamn. 
Huvudfyren var dock Bastungen belägen lite längre ut i viken. Fyr-
platsen vid Dalbobron vid kanalinloppet i Vänern härstammar från 
1925 men gjordes om i och med att nuvarande bro byggdes 1962. Två 
par  ensfyrar, röda och gröna, markerar rännans sidor från bron upp 
mot Dalbolandets nedre fyrar. Av de mycket små enkla fyrarna står 
de nedre på järnstativ vid hamnen i nordost och de övre i vattnet uppe 
vid bron. Fyrplatsen tillhör Sjöfartsverket. Ensfyr är en ledfyr som är 
placerade parvis utefter en enslinje i en farled.
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Dalbolandet
Läge 58 23 N. 12 18 E. Karaktärer ISO G2S ISO R2S.
På den skogskantade klippkusten anlades 1972-73 fyra små fyrar, som 
vardera består av stolpe med strålkastare och trätavla. Ensfyrarna leder 
in mot Vänersborg och markerar rännans västra respektive östra kanter. 
Fyrplatsen tillhör Sjöfartsverket.

Såtenäs
Läge 58 23 N. 12 18 E.
Vid Brandsfjorden på västgötasidan sydost om Vänersborg ligger Så-
tenäs. Hamnen har haft fyra små enkla fyrar, inrättade 1950. Platsen 
ligger inom F7:s flottiljområde.

Gälleudde fyr
Läge 58 29 N. 12 28 E.Karaktär: LFI (2) W 12S. 2+(2) +2 (6).
Sedan 1864 har ljuset från angöringsfyren Gälleudde lyst över Väners-
borgsviken. Ännu på 1940- talet fanns inte landsväg ut till fastlands-
fyren som ligger mycket öppet på spetsen av udden, där sjö och vind  

Dalbobrons östra fyrar. Oktober 2019. Foto: Karl Bernling.
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bryter in mot klipporna. Det fristående fyrtornet, som är 15,5 meter 
högt, stod klart 1905, med öppet järnfackverk samt järntrappa upp till 
en tidstypisk fyraltan och lanternin. Det ståtliga fyrtornet är ett av fyra 
välbevarade stora järntorn vid Vänern. Mistsignaleringen blev ned-
lagd på 1970-talet. Mistklockan från 1905 hänger sedan länge i Åmåls 
hamn. Gälleuddes förste fyrvaktare hette Anders Jansson. Gällenäs 
udde, som ibland lyfter sig som en hägring över horisonten när man ser 
den från Vänersborg, tros ha fått sitt namn av sitt utsatta läge. Här tjuter 
storm och vågor och vår äldre svenska har ett ord ”gälle”, som betyder 
skrikande (jfr. Galltjut).

Ensfyr vid Dalbostigen. April 2019. Foto: Karl Bernling.
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Källor: 
Holmgren, Doris, Telefonintervju 2002, dotter till Georg Holmgren, 

Bastungens siste fyrvaktare.
Holmström, Erik, Vänerns fyrar - lysande kulturhistoria. 2000, 2016 

samarbetsprojekt mellan Vänermuseet, Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län,

Länsstyrelsen i Värmlands län, samt Vänerns seglationsstyrelse  

Stort tack till Karl Bernling som varit behjälplig med bildmaterialet.                  

                                Per Hedquist. Född i Göteborg 1943.
                                Ledamot av årsskriftsnämnden i
                                Vänersborgs Söners Gille
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Tennisklubben fyller 100 år
Av

J-O Gustafson

I början av förra seklet introduceras tennissporten i Sverige. Den största 
pionjären är självaste kungen, jojomen Gustav V himself. I Vänersborg 
inspirerar detta en liten prominent grupp elever vid Vänersborgs läro-
verk. De spelar i gymnastikssalen, men dessvärre brinner denna ned 
1917. Tre år senare kommer tennisen på allvar till staden. Då bildas 
också Vänersborgs Tennisklubb (VTK). Initiativtagare är framför allt 
skohandlaren Harry Pettersson, en handlingens man, som snabbt entu-
siasmerar politikern A.B. Westerberg till att bli klubbens förste ordfö-
rande. I den första styrelsen ingår också kemikalihandlaren Goedecke, 
pappershandlaren Pelle Jansson och köpmannen Gustav Hegardt och 
som klubbmästare och den egentlige stiftaren av klubben, skohandla-
ren Harry Pettersson.

Att starta en tennisklubb i Vänersborg kan tyckas vara ett hopplöst 
företag. Här i staden finns nämligen bara en endaste tennisbana - och 
den är privatägd. Ägare är doktor Lundblad på lasarettet, som inte ver-
kar överdrivet intresserad av tennis. Istället är det mest hans fru som 
använder banan i samband med sina societetsträffar. Jojo.

Efter diverse turer anlägger tennisklubben så småningom en riktig ten-
nisbana utmed Edsgatan, vid Dövstumskolan. En gräsbana dessutom, 
minsann. Kan londonborna i Wimbledon stoltsera med sina otaliga 
gräsbanor skall väl vi i ”Lilla Paris” åtminstone kunna ha en? Inträdes-
avgiften är 5 kronor och årsavgiften hela 10 kronor. Någon champagne 
och jordgubbar serveras dock inte här, men dyrt är det likaväl. Det 
måste det vara. Man vill ju inte ha in kreti och pleti i klubben. Målsätt-
ningen är glasklar: Det skall vara fint att spela tennis.

Redan 1926 arrangerar tennisklubben det första distriktsmästerskapet. 
Vinnare eller andra detaljer har dock inte stått att finna. År 1934 får 
Tennisklubben förtroendet att bjuda in till DM för Västergötland och 
Vänersborg får då en seger i mixed genom Sigrid Bender och Bertil 
Hansson. På 30-talet hör Bertil Hansson, Fritz (Kalle) Hallberg, Gösta 
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Nordström, Stina Levan och Stig Cedergren till distriktets elit, liksom 
Jan Dellner, Gunnar Kirudd och Sven-Olof Sjöstedt gör på 40-talet. 

Till Vänersvallen flyttar man 1943, där klubben arrenderar två banor 
av Vänersborgs stad. Det året får man också överta ansvaret och själva 
sköta skötsel och underhåll. Fyra år senare anläggs den tredje banan 
och det är dessa tre som finns kvar än idag. Utanför banan är det ännu 
ingen större bebyggelse, rena vildmarken faktiskt. Vid banorna finns 
ett staket, ett lågt sådant. Bollarna som hamnar utanför staketet har 
också en benägenhet att försvinna. Så kan vi inte ha det, säger man i 
tennisklubben. Därför dresseras en hund(!) att leta rätt på bollarna. En 
genial lösning, som fungerar … ja, i alla fall då och då. 

Fram till i början av 1960-talet är tennisen i stort sett enbart en ut-
omhussport i Vänersborg. Visserligen har några enstaka medlemmar 
möjlighet att spela i Källshagens gymnastikssal men det är inte förrän 
idrottshuset invigs 1964, som föreningen kan bedriva någon större ak-
tivitet under inomhussäsongen. Ändå är det bara en endaste bana – 
som de även är tvungna att dela med alla andra idrottsklubbar i staden. 
Dessutom är det många privatpersoner i staden, som vill spela tennis 
- även på vintern. För den nye Janne Lundqvist vill vi ju bli allihop.

Tennisspelare från 1920- och 1930-talen. Ester Björklund längst till vänster och ten-
nisklubbens stiftare - Harry Pettersson - trea från vänster.
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 Stora arrangemang
År 1965 rivstartar VTK i sin nysatsning då Jack Kramers proffscirkus 
kommer till Vänersborg. Onekligen ett modigt initiativ av en tennis-
klubb – med en endaste bana. Här handlar det om världens åtta – och 
enda – proffsspelare i en riktig turnering. Fyra av dessa, världens störs-
ta tennisambassadörer, kommer nu till staden. Det är kvartetten Frank 
Sedgman, Ken Rosewall, Louise Ayala och den hjulbente publikfavo-
riten Pancho Segura. De spelar två singlar och en dubbel i Idrottshusets 
då nästan nya A-hall. Det här är riktigt, riktigt stort. 

Jättekul, javisst, men en tennisklubb värd namnet vill naturligtvis också 
ha flera stora tävlingar på agendan. År 1971 får man chansen i form av 
en landskamp, visserligen bara mot Norge, men ändå. Sedan dröjer det 
ända till 1976 innan Svenska Tennisförbundet hör av sig. De erbjuder 
en Kings-Cup-match mot Ungern, som ger ett överskott på hela tjugo 
tusen kronor. Darrande av nervositet räknar man pengarna. Så mycket 
pengar har klubben aldrig tidigare haft. Alla i styrelsen är eniga om att 
detta skall bli grundplåten till en efterlängtad, egen tennishall. Lagom 
till klubbens 60-årsjubileum 1980 står så den nya hallen klar. Efter en 
ny tillbyggnad 1991 har klubben slutligen fått allt vad man önskade 
sig. Dessutom kommer man 1989 in i Guiness rekordbok. Jojomen, då 
arrangerar man nämligen världens längsta stjärngossetåg(!). Vad mer 
kan man önska sig? Livet leker.

Vänersborgs allra största tennisarrangemang låter vänta sig till år 1999. 
Då arrangerar man nämligen, tillsammans med Trollhättan, det finas-
te av allt - Davis Cup. Matcherna skall gå i Trollhättan mot kapten 
Miroslav Mecirs från Slovakien. Många ondgör sig över att Svenska 
Tennisförbundet placerat matchen just här. Men arrangemangen blir 
perfekta, där vänersborgssonen Ulf Adolfsson styr och ställer med sina 
hundratals funktionärer. Själva matchen går dock inte lika bra. Slo-
vakien med Karol Kucera och Hrbaty slår nämligen svenskarna med 
Thomas Enqvist, Tomas Johansson och dubbelparet Jonas Björkman 
och Niklas Kulti. Inte så kul, men att få vara med och arrangera Davis 
Cup - tennisens största lagmästerskap – är naturligtvis en fjäder i hatten 
för vilken stad i världen som helst. 
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Lokala tenniscelibriteter
Vänersborgs Tennisklubbs meriter har under åren pendlat mellan divi-
sion två och fyra, med några kortare besök i både femman och ettan. 
Många bra och framskjutna placeringar har det också blivit, mest dock 
för juniorer och veteraner. Åren 1973 och 1974 kvalificerar sig ex-
empelvis Mikael Andersson till spel i riksfinalen av Kalle Anka Cup 
i Båstad. År 1976 är han framme i final i JSM både inne och ute. Tre 
år senare åker han till USA för studier och tennis, där han 1984 vinner 
Mississippimästerskapen. Det är stort. Andra framstående tennisspela-
re under dessa år är bland annat Fredrik Utgren, Maria Karlsson, Mona 
Zätestam, Ann Olsson, Daniel Klemetz och Åsa Lidén.

Veterantrion Gösta Berlitz, Bertil Eriksson och Lennart Sandström har 
alla representerat klubben ända upp i Allsvenska veteranseriens divi-
sion 1. Riktigt framgångsrik i veteransammanhang blir den förre ban-
dylegendaren Elving Molin. Efter att, i IK Liras, Storegårdens BK eller 
Vänersborgs idrottsförenings färger, tidigare ha snurrat upp motstån-
darna rejält på bandyplan, sadlar han på senare år om till just tennis. 
I början på 1990-talet tillhör han till och med eliten bland Sveriges 
tennisveteraner.

År 1992 blir Sven-Åke Forsberg elitdomare och verkar exempelvis i 
Swedish Open under femton års tid. Som domare skall ”Foppa”, som 
han kallas, hålla ordning på alla världsstjärnors olika utbrott. Det gör 
han bra. Värre är det dock med det egna humöret i de lokala tennis-
mötena. Jag vet, det är nämligen jag som är hans träningskompis. I 
sanningens namn skall väl sägas att även mitt eget humör inte alltid är 
det bästa. Hursomhelst, några lugna och tysta möten är det definitivt 
inte fråga om här. 

Catharina och Niklas
Vänersborgs två största tennisprofiler genom åren heter Catharina 
Martvall och Niklas Utgren. Båda har kämpat sig till SM-segrar för 
juniorer och vunnit både silver och guld i Lag-EM. Om Catharina är 
den stora bollbegåvningen, så är Niklas den ihärdige träningsproduk-
ten. Båda är under hela sin karriär väldigt målinriktade och seriösa, 
även om Catharinas karriär blir i kortaste laget. Från 1976 till 1979 är 
hon med i SM-tävlingarna och går till minst semifinal varje år - både 
inomhus och ute. År 1978 ger hon tennisklubben sin första SM-seger, 
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då hon vinner J-SM för 14-åringar i Vetlanda. Året efter är hon dessut-
om med och vinner lag-EM för 16-åringar i Schweiz. Dessvärre skadar 
hon sig tidigt, därför blir det heller ingen seniortennis för hennes del, 
tråkigt nog. Hennes samtida är dock helt eniga: Hon hade kunnat gå 
precis hur långt som helst!  

Niklas Utgren uppmärksammas första gången då han 1983 spelar sig 
fram till final i 14-årsklassen i både singel och dubbel vid J-SM i Mal-
mö. Året efter blir det guld. Han är även med och vinner både guld 
och silver i lag-EM. Framgångarna är många, men frågan är om inte 
de lokala matcherna i Mariestad är de som kittlar Niklas och framför 
allt hans familj allra mest. Publiken kokar på läktarna men mest kokar 
det mellan familjerna. Att se Niklas och Tomas Högstedts pappor ”in 
action” är en stor livsupplevelse. Det är som att se dubbla kopior av en 
uppretad John McEnroe.

1986 blir Niklas stora år som junior. Det är också året då han går till 
semifinal i Franska juniormästerskapen på Roland Garros – och blir 
rankad femma i världen. Vid hemkomsten passar Vänersborgs Tennis-
klubb på att gratulera sin store spelare. Bland gratulanterna är Niklas 
gamle tränare Jan-Gunnar Lidén, som tidigare rest runt mycket i Eu-
ropa med svenska elitjuniorer – en man som man inte kan gå förbi, då 
man pratar om tennis i Vänersborg. 

Framgångssagan fortsätter för Niklas. År 1987 vinner han SALK Open 
efter vinst mot världsspelaren Magnus Larsson (världstia 1995). I Ita-
lienska juniormästerskapen i Milano ställs han så i kvartsfinalen mot 
mannen med världens hårdaste serve, Goran Ivanisevic. Tennisspelaren 

År 1985 går vänersborgaren Niklas Utgren 
helt överraskande till semifinal i Franska 
mästerskapen på Roland Garros för junio-
rer. Han förlorade den matchen mot frans-
mannen Stephane Grenier men semifinal i 
världens största turnering på grus är verk-
ligen inte fy skam. 
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som 2001 vinner Wimbledons singelklass. Denna gång har han dock 
inget att hämta mot Vänersborgs stolthet. I semifinalen är det en minst 
lika ärorik motståndare, Jim Courier, som 1992 kommer att rankas som 
världens bäste tennisspelare. Efter tre hårda set får dock Niklas ge sig. 
På hösten byter Niklas klubbadress till KLTK. Den internationella kar-
riären ligger öppen för Niklas. Riktigt så blir det dock inte. Visserligen 
vinner han tillsammans med Per Henricsson bland annat dubbelklassen 
i Båstad Open 1989, men sedan börjar skadorna komma. Det intensiva 
matchandet har gjort sitt och en lovande karriär får ett alltför tidigt slut. 
Vänersborgs bäste tennisspelare – genom alla tider – är han likväl.

Lennart Sandström
Om Catharina Martvall och Niklas Utgren är stadens bästa tennisspe-
lare genom tiderna, så är nog ändå Lennart Sandström ännu mer känd 
i tenniskretsar. I Vänersborg arbetar han i många år som advokat. En 
uppskattad sådan. Hela tiden drömmer han dock om att bli domare. 
Till slut blir han också det – internationell tennisdomare alltså. Lennart 
sitter bland annat som huvuddomare i matchen mot Tjeckoslovakien 
1975, då Sverige vinner finalen i Davis Cup - världens förnämsta lag-
mästerskap. Han är även huvuddomare i världssemifinalen mot USA 
i Skandinavien 1978. (Numera får en svensk inte vara huvudmatch-
domare då Sverige spelar.) Lennart är inte bara mångårig ordförande 
i klubben, han har dessutom varit ordförande för hela det svenska do-
marskrået. I slutet av nittiotalet får jag förmånen att arbeta tillsammans 
med Lennart i det nybildade regionpartet Sjukvårdspartiet, han som 
ordförande och jag som partisekreterare. Här får jag också en del spän-
nande tennishistorier till livs.

År 1972 dömer Lennart Sandström WCT-finalen i Göteborg mellan 
John Newcombe och Roy Emerson med en linjedomarbesättning som 
nästan uteslutande består av VTK-are. Fyra år tidigare utses Lennart 
och Jan-Gunnar Lidèn till huvuddomare respektive linjedomare vid 
Davis Cup-matchen mellan Sverige och Rhodesia i Båstad. Det blir en 
minst sagt dramatisk upplevelse. Ja, faktum är att detta kommer att bli 
den mest våldsamma konfrontationen mellan den svenska polisen och 
demonstranter under hela 1960-talet. 

Hundratals grupper runtom hela Sverige förordar bojkott mot den ha-
tade apartheidpolitiken och att handgripligen stoppa matchen. De bör-
jar med att ockupera tennisbanan. Polisen svarar med att få fram sina 
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batonger och slår rakt in i högen av demonstranter. Dessa sätter sig 
ner. När poliserna går till nytt angrepp mot de sittande kastas de första 
äggen. Polisen svarar med att sätta igång brandsprutan. Plötsligt upp-
hör vattenbeskjutningen. En av de demonstranterna har sprungit fram 
och skurit av slangen. En ny slang plockas fram – och tårgas. Demon-
stranterna tvingas nu tillbaka, men från ett annat håll har man lyckats 
hälla olja över planen och hackat sönder delar av banan. Demonstra-
tionerna gör att matchen får flyttas till ”hemlig ort”, som senare visade 
sig vara i Bandol på Franska Rivieran. Lennart och Jan-Gunnar kan 
skakade ta sig hem till Vänersborg igen. 

I mitten av 1970-talet arrangerar Vänersborgs Tennisklubb (VTK) till-
sammans med Svenska Tennisförbundet den stora tennisturneringen 
Kings Cup i Vänersborg. Något år tidigare har Sverige vunnit Davis 
Cup och den stora, mycket värdefulla, Davis Cup-pokalen. Lennart 
Sandström kommer på idén att man skall visa upp pokalen under Kings 
Cup-dagarna. Han tar kontakt med Svenska Tennisförbundet och får 
löfte om att få låna pokalen. Kravet är att pokalen under nätterna skall 
förvaras i ett bankvalv och att transporten skall utföras av ett vaktbolag 
som ansvarar för att pokalen kommer tillbaka till Stockholm i oskadat 
skick.

Man kommer överens med det valda vaktbolaget att man skall mö-
tas utanför Riksbankshuset i Vänersborg en viss dag klockan 16.00. 
Lennart och övriga berörda finns på plats. Ingen pokal kommer klock-
an 16.00, men vid 17-tiden ringer vaktbolaget från Mariestad och be-
rättar att ”en liten malör” har inträffat. Man har vid en fikapaus på 
en vägkrog lämnat pansarbilen låst och nu kan man inte komma in i 
bilen. Vad göra? Lennart, som ju också är brottsmålsadvokat, erinrar 
sig då att han försvarat en kassaskåpssprängare och att denne sitter in-
tagen på fängelset i just Mariestad. Lennart ringer fängelsedirektören 
och frågar lättsamt: ”Du har en intagen, som är bra på att öppna svåra 
kassaskåp, kan vi låna honom några timmar?” Helt överraskande får 
NN ett par timmars permission och öppnar den svårforcerade dörren. 
Davis-Cup-pokalen kan fortsätta färden. Lennart lovar personalen vid 
vaktbolaget att inte berätta händelsen för någon de närmaste tio åren. 
Ett löfte som Lennart naturligtvis håller. Är man både advokat och ten-
nisdomare håller man självklart också ord.
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Ett vansinnigt äventyr föregår visningen av Davis Cup-pokalen, 
som äger rum i Handelsbanken i Vänersborg. Där en rutinerad 
kassaskåpssprängare(!) ”hyrs” in. På bilden syns några ur tennis-
klubbens styrelse framför pokalen. Fr.v: Lennart Sandström ordf, 
Kjell Hansson, Claes Strömberg, Per Gunnarsson, Evert Gustavs-
son, Lennart Johansson samt Olof Callstam. Foto: Stig Hjelm.  

                                                              J-O Gustafson
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Kooperationen i Vänersborg 
och dess historia

Av
Christer Zetterberg

Målet med uppsatsen är att spegla den historiska bakgrunden till kon-
sumentkooperationens framväxt som idé och lokalt i Vänersborg un-
der förra seklet. Vidare att beskriva bakgrunden till hur stadens lilla 
margarinfabrik tidigt kom att få en avgörande betydelse, kanske för 
överlevnaden för Kooperativa Förbundet KF. Slutligen att beskriva 
kooperationens totala försvinnande från staden och återkomsten nu i 
tjugoförsta århundradet.

Kooperation är det latinska ordet för samarbete. Organiserandet av 
daglig handel startade som en storslagen idé när det gällde att lösa 
människors gemensamma behov och drömmar. I grunden fanns ström-
ningar om gemensamt ägande i blandannat tidiga kristna samhällen, 
men även socialistiska jämlikhetstankar och liberala frihetsideal ut-
gjorde historiska grundvalar. De kooperativa företagen skapades som 
andelsföreningar, där delägarna på samma gång var både ägare och 
kunder. Vanligast är konsumentkooperationer inom detaljhandeln, 
där föreningarna från början hade som främsta mål att göra mellan-
handsvinster, monopol och karteller överflödiga och därigenom söka 
pressa priserna. Andra vägande motiv var att komma från den utbredda 
misstron mot handlarna för osnygga affärer, misstankar om undanhål-
lande av varor vid nödår, riskerna att hamna i en evig penningskuld på 
grund av kreditköp eller genom att tvingas sätta hem och gård i pant för 
erhållande av samhällets stöd. 

Första kooperativa handelsföretaget i Sverige startades 1850 i Uppsala. 
Då förbudet mot handel på landsbygden hävdes 1864 kom det första 
stora genombrottet. Inte mindre än 180 föreningar kom snabbt igång, 
för att vid det kommande sekelskiftet ha vuxit till närmare 2000.  Dock 
blev de flesta inte långlivade. Brist på kunskaper om att driva före-
tag, försäljning på kredit och till nettopriser knäckte snart förening-
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arna. Det fanns heller ingen gemensam organisation att söka stöd och 
kunskaper hos. Något som heller inte fick underskattas var samhällets 
misstänksamma inställning till kooperation, vilket många tolkade sy-
nonymt med socialism eller bildandet av nya kollektiva organisationer.
Sverige under 1800-talet var i huvudsak ett renodlat kapitalistiskt sam-
hälle. Till följd av industrialiseringen och urbaniseringen hamnade 
många människor i miserabla förhållanden. Samhället kunde inte lind-
ra nöden. I den verkligheten var det många som satte sin tro till koope-
rationen. De sista åren på 1890-talet började ledande politiker och opi-
nionsbildare i landet att agitera för en sådan utveckling. En kongress 
1899 beslöt bilda det politiskt och religiöst obundna Kooperativa För-
bundet. Utländsk litteratur spreds och studiebesök genomfördes hos 
utländska kooperatörer och kunskaperna därifrån kom att tas tillvara. 
Nu startade en ny era inom konsumentkooperationen. De främsta för-
grundsgestalterna var flanellvävarna i staden Rochdale, England, ”De 
Redliga Pionjärernas förening”. Dessa antog regler för verksamheten i 
vilka de viktigaste var fritt medlemskap för alla, lika rösträtt, en med-
lem en röst oberoende av kapitalinnehav, överskottet tillhör medlem-
marna och ges som återbäring, ingen försäljning på kredit och medel 
skulle årligen anslås för upplysningsändamål. Det skulle visa sig att 
regelverket var genialt. Medlemsavgiften skulle tillföra ett kapital, från 
var och en liten summa vilken alla hade råd med och sedan utge åter-
bäring på gjorda inköp. Återbäringen, några procent, kunde antingen 
användas för delbetalning av insatsen, låta stå kvar som sparpeng i för-
eningen eller användas för nya varuinköp. Alla alternativ positiva för 
föreningens kapitalbildning och detta löste också knuten till förening-
ens ekonomiska utveckling. Dessa regler kom att utgöra grundpelarna 
för de flesta konsumentorganisationer i världen. 

Även i Vänersborg väcktes intresset för att bilda en Kooperativ Han-
delsförening. Våren 1909 visade utlagda listor att 150 personer för-
handstecknade sig för medlemskap. En interimsstyrelse bildades med 
Erik Hellström som ordförande, J Nyman, K A Gillberg, Karl Hägg 
och A F Ström som ledamöter. Den samma år utbrutna ”Storstrejken” 
fördröjde kallelse till ett första möte, men den 10 oktober bildades 
handelsföreningen. Första styrelsen utgjordes av ordföranden Nikanor 
Engblom, K A Gillberg, August Jakobsson, Oskar Bäcklund och Alfred 
Sterner. Det var 36 personer som antecknade sig för medlemskap. Ge-
nast tillsattes en kommitté för att finna en lämplig lokal att hyra och i 
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mars året därpå beslöts att hyra lokal i så kallade Lindénska huset på 
Vallgatan 17 för 350 kronor. Ett varulager som tillhörde handlanden A 
Hallonkvist övertogs mot att denne fick anställning som föreståndare 
med start i april. Nu kunde första butiken öppna. 

Redan 1909 tvingades Kooperativa Förbundet in på produktionens om-
råde, när KF som försvarsåtgärd förvärvade Margarinfabriken i Väners-
borg. Denna fabrik hade 1890 fått länsstyrelsens tillstånd att tillverka 
margarin. Året innan hade riksdagen förbjudit tillverkning av margarin. 
Syftet var att skydda smörtillverkningen och mejerihanteringen, men 
beslutet verkställdes inte på grund av kungens veto. Lokaliseringen för-
lades till Holmgrenska verkstaden vid Edsgatan. Blivande föreståndar-
en disponenten C August Jansson fick uppdraget att ordna allt. År 1892 
flyttades tillverkningen till större, ombyggda lokaler vid Gasverksga-
tan efter A J Petersson nedlagda garveri. I september 1896 uppges att 
tillverkningen upphörde. I lokaltidningen januari 1897 görs en resu-
mé över näringslivet i staden och där redovisades ”att åtgärder lär vara 
vidtagna för att åter få den nedlagda margarinfabriken igångsatt till 
fromma för stadens arbetarklass”. Lite ”syrligt” avslutas texten med att 
nedläggningen var följden av ett ”otillfredsställande föreståndarskap.” 

Springpojkar utanför första butiken Vallgatan 17 år1933. Åke Hedberg, Enar Ferm, 
Henry Eliasson, Stig Schöndell, Erik Lindén, Karl-Erik Johansson, Helge Pettersson, 
åttonde pojken okänd. Kunden är Wilhelm Hedberg och flickan Bibi Lundell. Cyklarna 
från KAV, Knut Anderssons Verkstad, Hamngatan 6.
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Bakgrunden till förvärvet 1909 var följande. I januari detta år vägrade 
svenska margarinkartellen leverera margarin till KF och till föreningar-
na. Alla margarintillverkare i landet utom två var förenade i kartellen. 
Blockaden var allvarlig och kunde få långtgående konsekvenser för 
kooperationen. Dessutom sökte handlarna få bankerna att vägra kredit-
givning till KF och föreningarna. I det läget, med ett eget kapital på 60 
000 kronor och skulder på 420 000 kr, samt med hotet om kreditspärr 
hängande över sig, skulle KF tvingas köpa en egen margarinfabrik. 
Lösningen blev att lägga upp ett ”folklån”, vilket utgavs i reverser på 
mindre belopp att inlösas efter 10 år med ränta. Denna tidiga form av 
”crowdfunding” möjliggjorde att KF kunde bryta margarinkartellen. 
Fabriken i Vänersborg avvecklades 1916 och ersattes 1921 med större, 
modernare i Norrköping.  Orsaken till nedläggningen var att all mar-
garinproduktion i landet upphörde åren 1916 -18 på grund av stoppad 
råvaruinförsel. Sedan 1910 var margarin en helt vegetabilisk produkt 
tillverkade av  utländska nötter, oljor och frön. Enligt KF-direktören 
Albin Johanssons ord några år senare hade Vänersborgsfabriken gjort 
stor nytta, men var i längden inte tillräcklig.

Margarinblockaden var en tankeställare för KF som inte ville hamna 
i samma sits igen. Förbundet förstod att det måste starta egen produk-
tion och tillverkning av varor inom de flesta områden. Konsumenterna 
skulle få bättre priser och oförfalskade varor. Nu startade en veritabel 
rusch med uppköp av fabriker. Sextio år senare var KF Skandinaviens 
största företagskonglomerat. 

Nu kunde Vänersborgs Kooperativa Handelsförening starta sin nära 
hundraåriga resa. Från en blygsam start 1910 med 200 medlemmar, en 
varuförsäljning på 24 866 kronor, nettovinst på 355 kronor och ett an-
delskapital på 1 424 kronor, var det ändå en lyckad start. Redan två år 
senare hade varuförsäljningen ökat med 16 000 kronor, andelskapitalet 
mer än fördubblats och nettovinsten slutat på 1 719 kronor. Medlem-
marna utgjordes till största delen av arbetare och ”tjänstemän av lägre 
grad”. Som ny ordförande hade A F Ramkvist ersatt O V Lindberg. 

Vi hoppar nu vidare i tiden till 1930. Då fanns fyra butiker öppnade; 
Vallgatan, Kyrkogatan, Blåsut och Mariedal. I Blåsut hade Väners-
borgs Kooperativa handelsförening kallat till ett möte i Logen Viljan 
den 6 februari 1927 för att efterhöra intresset för en kooperativ affär. 
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Det blev stor uppslutning och en majoritet stödde förslaget. Med hjälp 
av många frivilliga medlemmar kunde man redan 10 oktober samma år 
annonsera att man i ”hygieniska” lokaler öppnade speceri- och mjölk-
butiker. Året därpå tillkom Mariedalsbutiken, med som det synes exakt 
samma ritningsunderlag.  Denna byggnad revs 1958 och ersattes med 
en ny butik. 

År 1926 öppnades en ny butik i Nygatan 21, vilken dock två år senare 
flyttades till det nybyggda Folkets Hus på Kyrkogatan. Den samman-
lagda omsättningen år 1930 blev 289.000 kronor. En relativt liten årlig 
omsättningsökning under 18 år, drygt 13 000 kronor. Antalet medlem-
mar var år 1935 751. 

Utvecklingen fortsatte och år 1936 öppnades en ny butik på Edsga-
tan 26, vilken två år senare kompletteras med en huvudbutik i nya lo-
kaler på Sundsgatan 18. Föreningens omland vidgades och år 1940 
övertogs Tövans Handelsaffär och Diverse i Frändefors. Affären lades 
ner 1950 när kooperationen i stället började köra omkring med en va-
rubuss på landsbygden. Varubussen rönte stor uppskattning hos alla 
utom kommunalnämnden i Frändefors, vilken klagade över att bussen 
parkerade på olämpligt sätt i samhället och bjöd på illegal konkurrens 
för ortens handlare. Bussen fick tjänstgöra till 1962 då en ny buss av 
snabbköpstyp inköptes, vilken i sin tur avvecklades 1966 och såldes 
till Konsum Halmstad. Under krigsåret 1942 beslöt föreningen att 
söka tillgodose behovet av fisk till hushållen och inköpte fiskaffären 
på Sundsgatan. Butiken fick ett bra mottagande och omsättningen var i 
nivå med en central speceributik. År 1946 överläts dock butiken till ny 
privat ägare. Nu hade föreningen för första gången överskridit 1 miljon 
i omsättning. Ett annat gammalt önskemål kunde förverkligas då fören-
ingen 1944 förvärvade Grand Konditori och Lunchrum på Kungsgatan 
13. Det var nu möjligt att erbjuda en verklig folkrestaurang med god 
och billig mat samt brödförsäljning från eget bageri. År 1948 tillträdde 
den i staden ledande socialdemokratiske politikern Karl Ericson som 
ordförande för föreningen, vilken post han kom att inneha till 1961. 
Samtidigt ändrades firmanamnet till Föreningen Konsum, Vänersborg.

Stadens utbyggnad med nya folkrika bostadsområden fortsatte och ser-
vicen i dessa delar skulle tillgodoses. I konkurrens med andra handlare 
fortsatte Konsum med nya butiker. År 1949 hade föreningen 14 buti-
ker och under 1950- talet nådde kooperationen troligen sitt maximum. 
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Trycket från kommunen och bostadsexploatörer att få butiker till de 
nya bostadsområdena minskade emellertid inte. Föreningen började nu 
diskutera hur den skulle  bemästra de växande kostnaderna för lokaler 
och personal. Flera butiker redovisade heller inte långsiktigt tillfreds-
ställande överskott. Endast konditoriet, restaurangen och varubussen 
gick riktigt bra.  Någon form av centralisering var av nöden och denna 
färdriktning  påbörjades under 1950- talet med en omstrukturering av 
butikerna. Flera lades ner och andra fick nya lägen eller förändrades till 
det nya konceptet med självplock, snabbköp. Första butik med denna 
nyhet år 1950 var butiken vid Sandelhielmsgatan.  

Men drömmen om en stor modern, centralt belägen varuhall växte sig 
allt starkare. Centrumfrågan sökte sin lösning men inga fastighetsägare 
var benägna att sälja. I december 1961 öppnade sig dock en möjlighet 
att förvärva ytterligare en central del av kvarteret Näckrosen, tomt 10, 
i gräns med restaurangen och drömmen tycktes nu kunna förverkligas 
i denna för föreningen så vitala fråga.

Öppnandet av nya Konsumrestaurangen mot Kungsgatan juni 1944. Uteservering mot 
Plantaget.
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Vänersborgsföreningen bedömde att det inför det utbyggnadsprogram 
som förestod var nödvändigt med ekonomiskt stöd i någon form. För-
eningens affärsverksamhet hade sedan 1958 varit utarrenderad till 
Svenska Hushållningsföreningen, SHF, en inom KF sedan 1923 ver-
kande central stödorganisation för föreningar. Vänersborg fick genom 
anslutningen den möjlighet de behövde för att finansiera ett stort ny-
bygge. Vid årsskiftet 1962/63 var tiden inne för att söka bygglov för 
en Domushall och den 28 maj 1964 kunde öppnandet ske. Varuhuschef 
blev Gunnar Asplund från Hudiksvall, vilken 1967 ersattes av Kurt 
Sundbäck. Domusvaruhusen byggde på amerikanska idéer med erbju-
dande av både livsmedel och specialvaror. Domus, hem på latin, skulle 
vara det enhetliga namnet på alla centrala varuhus. Detta stora varuhus 
påverkade påtagligt stadsmiljön, men väckte i Vänersborg inte någon 
nämnvärd allmän opinion. Etableringen sågs snarare som en moderni-

Öppningen av Snabbköpet i Mariedal 30 oktober 1952. Styrelseordföran-
den Karl Ericson hälsar första kunden fru Sara Karlsson välkommen.
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sering av centrum. Problemet, som snabbt visade sig, var att det sak-
nades parkeringar i direkt anslutning. Etableringen fick en lyckad start 
och föreningens totala omsättning ökade starkt de kommande åren. 
Något nytt bageri följde inte med vid nybygget utan brödet togs från 
Trollhättan och KFs bageri i Göteborg. 

I Vargön hade redan 1919 startats en konsumtionsförening. Ungefär 
samtidigt med Domusbygget önskade denna fusioneras med Väners-
borg och detta skedde 1964.  Det ledde till att en ny Konsumhall bygg-
des i Vargön, vilken kom att ersätta tre andra äldre butiker. 

Från att ha haft en mycket god ekonomi i föreningen började de na-
tionella hoten mot landets ekonomi torna upp sig. Året 1977 hade för 
första gången, sedan krigsslutet, BNP minskat jämfört med föregåen-

75-års Jubileum i Folkets Park maj 1984. Trogna anställda eller förtroen-
devalda fick antingen medalj eller cykel. Svea Blomén och Maj Tengelin, 
Blåsut.
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de år. Statens budgetunderskott ökade vilket resulterade i stor upplå-
ning utomlands, för föreningen ett kärvt läge men den kämpade på. 
En samtidig mindre lyckad satsning med en ny butik, Tornet, drog ner 
lönsamheten. Trots allt vidhöll man sitt signum, återbäringen, nu nere 
på 1%. De första åren på 1980-talet präglades av återhållsamhet och 
kostnadsjakt. För hushållen en standardsänkning och lägre köpkraft. 
Styrelsen uttalade att en alltför stor utflyttning av handel sker från Vä-
nersborgs centrum, vilket kan komma att negativt påverka centrums 
marknadsandelar. Styrelsen valde dock att stanna kvar trots ökande 
parkeringsproblem.   

Inom förbundet förstod man att det skulle komma att ta lång tid att 
lösa problemen. Efter en kort period av återhämtning inträdde åter en 
bistrare tidsperiod med minskad omsättning, vilket bland annat visade 
sig genom att de tre största föreningarna i landet alla visade förluster 
under 1989. Konkurrensförhållandena ändras, både lokalt i Väners-
borgs centrum och från de externa köpcentrumen som nu öppnades. 
Styrelsen beslutade om motåtgärder genom upprustning av butikerna 
Tornet, Mariedal och Blåsut, samt om- och utbyggnad av Domus med 
ny entré mot Sundsgatan. Den senare satsningen gick tvärt emot den 
övriga trenden i landet där antalet Domusvaruhus minskade. Fören-
ingen hade satsat stort, omkring 8,5 miljoner kronor, vilket man dock 
ansåg vara avgörande för överlevnad på lång sikt. Inriktningen för-
stärktes med en ändrad profilering av innehållet, med ett mer begränsat 
sortiment och bättre anpassat till lokala förhållanden. Det ombyggda 
Domus City återinvigdes våren 1989. Konkurrensen utifrån fortsatte 
de kommande åren och föreningen räknade med en minskad omsätt-
ning med 10-15%. Trots detta tog styrelsen ett principbeslut om att ga-
rantera fortsatt drift av föreningens fem enheter för en tid av minst tre 
år. En stor händelse vid denna tid, vilken främst syftade till att lösa de 
akuta problemen var försäljningen av fastigheterna i kvarteret Näckro-
sen till BPA Fastigheter. Alla långsiktiga skulder kunde därigenom reg-
leras. Driftsresultatet visade emellertid en fortsatt markant nedgång. 
Den symbolladdade återbäringen upphörde. Trots alla åtgärder fortsat-
te problemen med ökad konkurrens från en fortsatt utbyggnad på Över-
by och från 1991 även öppnandet av handelsområdet Torp i Uddevalla. 
Volymerna minskade och föreningen redovisade negativa driftsresul-
tat. Man måste upplösa bundna tillgångar, vilket inte bedömdes uthål-
ligt mer än något år innan en likvidation framstod som oundviklig.  För 
att trygga framtiden för medlemmar, butiker och anställda beslutade nu 
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styrelsen att från 1992 fusionera sig med Konsum Bohuslän Älvsborg. 
Detta skulle innebära rationaliseringsvinster, utbildningar, marknads-
föring, fastighetsförvaltning, finansiell planering och ekonomisk styr-
ka. Redan första året stängdes dock Servusbutikerna vid Lyckan och 
Blåsut. Kvar var Coop Nära Tornet och Vargön. Försäljningssiffrorna 
sjönk redan året därpå med drygt 40%. 

Inte sedan 1930-talet hade svensk detaljhandel upplevt ett så svagt år 
som 1993. Den negativa utvecklingen i distriktet hade fortsatt och ar-
betslösheten i området låg på 17-18% och dessa förhållanden skapade 
oro och osäkerhet för framtiden. Även detta större distrikt hade ställts 
inför krav på strukturåtgärder och de senaste åren hade ett 25-tal bu-
tiker avvecklats. I detta klimat hamnade gamla Konsum Vänersborg 
där de skulle matchas mot bland andra dels två Obs! Stormarknader 
och dels stora konkurrerande operatörer i Trollhättan och Uddevalla. 
Med en sammanlagd omsättning 1995 på 45,6 miljoner, jämfört med 
88 miljoner fyra år tidigare, framstod framtiden allt annat än ljus. Inte 
överraskande kom så beslutet om stängning och avveckling av Domus. 
I Vänersborg fanns endast butiken Coop Nära Tornet kvar ännu några 
år, men efter att ha stått tom och delvis vandaliserad kom byggnaden år 
2002 att hyras av regionen som arkiv. Coop Vargön höll ut ytterligare 
några år men stängdes för gott 23 december 2011. Fram till dags dato 
har andra verksamheter flyttat in i gamla Domus, men vissa lokaler står 
tomma.

Mycket tidigt formulerade KF sin idé att kooperationen ”icke är en 
vanlig krämarrörelse, utan ett ekonomiskt system vars främsta mål 
måste vara en lyckligare mänsklighet”. Kanske lyckades man med 
detta under en lång följd av år. Man skapade inte enbart en ren de-
taljhandel utan där fanns en vidare social tanke. Ett led i detta tänkande 
kan ses i att medlemskap medförde en olycksfallsförsäkring för för-
skolebarn, tillgång till husmodersgymnastik, KFs provkök, studiecirk-
lar och brevskola tillsammans med andra förbund, satsningar i tred-
je världen, utgivning av god litteratur från eget bokförlag med mera. 
Men redan på 1970-talet började hela KF- koncernen krackelera. De 
egna föreningarna kunde inte svälja all egentillverkning och avyttring 
av produkterna på en nationell marknad mötte stark konkurrens från 
såväl inhemska som utländska företag, många från lågprisländer. KF 
började sälja eller lägga ner industrier runt om i landet. Välkända egna 
företag försvann, Kvarnen Tre Kronor var först ut 1990, sedan följde 
andra, Wårby Bryggeri, Luma, Gislaved, Cirkelkaffe, Gustavsbergs 
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porslinsfabrik med flera. Sist ut  var kvarnen Tre Lejon i Göteborg som 
lades ner 2001. Men KF köpte även nya företag. År 1992 förvärvades 
B&W och Nordstedts  förlag 1997. Därpå följde exempelvis postorder-
företaget Josefssons, Akademibokhandeln, Stor&Liten, KappAhl och 
City Stormarknad. 

Vänersborg ingår idag i Coop Västs område, med omkring 70 butiker, 
en halv miljon medlemmar och 2018 en nettoomsättning på 5,3 mil-
jarder kronor. Deras nuvarande strategi är att vara nummer 1 på den 
lokala marknaden och med en vision om att bli den självklara destina-
tionen för familjens veckohandel och vara den goda kraften i svensk 
daglighandel. Kanske ett tydligt avsteg från de ursprungliga idéerna 
och mer inriktat mot att förmedla varor, bestämma prisnivåerna och 
upprätthålla konkurrensen mot det privata ägandet.

När detta skrivs har Konsum efter 110 år gjort en nystart i Vänersborg. 
Juli 2019 övertog Coop danska Nettos svenska marknad och den 1 
november 2019 etablerades Coop Nära i en tidigare Nettobutik. Enligt 
lokaltidningen ringlade sig kön lång utanför inför öppnandet. Fram-
tiden får utvisa vilka bevekelsegrunder som legat till grund för detta 
stora intresse.  
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                Christer Zetterberg, Gilleskrivare sedan 2003
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Ett sexvåningars bostadshus med entréer från gatan samt ett tvåvåningshus på bak-
gården kommer under 2020-21 att uppföras på Edsgatan 24. Juni 2020. Foto: Karl 
Bernling.

På våren 2020 revs den under 1960-talets första år uppförda byggnaden på Edsgatan 
24 i kvarteret Misteln. April 2020. Foto: Karl Bernling.
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”Stackars Svante”
Svante Smitt – den straffdömde torparsonen som 
blev zoologisk forskarassistent i sydvästra Afrika

Av
Peter Johansson

Familjebakgrund och åren i Vänersborg 
Charles John Andersson (1827-1867), uppväxt i Vänersborg, var en 
pionjär inom zoologisk och geografisk forskning i sydvästra Afrika un-
der 1850-60-talen. Andersson föddes i Norra Råda i Värmland som son 
till korpralsdottern Brita Cajsa Andersdotter (1804 - 1892) och den be-
ryktade björnjägaren och zoologen Llewellyn Lloyd (1792-1876). När 
Lloyd 1831 flyttade till trakterna av Vänersborg tog han med sig sin 
son och det var i dessa marker kring Vänerns sydspets och längs Göta 
älvs stränder Anderssons intresse för zoologi kom att väckas.

Lloyd var som en upptäcktsresande i vänerlandskapen för den brit-
tiska publiken. I flera omfattande och rikt illustrerade böcker beskrev 
han den svenska faunan, naturen, folket, landets historia och sina egna 
jaktäventyr. Efter att först ha publicerats i Lloyds hemland England 
kom böckerna även i svensk översättning. Det var inte bara intresset 
för zoologi och jakt som Lloyd överförde på sin son utan även lock-
elsen att upptäcka en för forskaren själv ny natur. Detta intresse drev 
Andersson till södra Afrika där han under 1850-60-talen genomförde 
flera expeditioner inom vad som i dag utgörs av Namibia och norra 
Botswana. Precis som sin far berättade han om sina forskningar och 
erfarenheter i reseskildringar vilka publicerades i flera länder. Till mu-
seer och universitet skänkte han omfattande naturaliesamlingar, främst 
bestående av fåglar. Under sina sista år av zoologisk forskning skulle 
Andersson få hjälp av en assistent som kom från ett högst oväntat håll 
– barndomskamraten Svante Smitt från Vänersborg.

Svante Smitt föddes i ett fattigt hem den 12 augusti 1816 på torpet 
Brohagen under Önafors gård, ett par kilometer öster om centrala Vä-
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nersborg. Torpet hade fått sitt namn av dess läge just söder om västra 
brofästet vid den så kallade Nyebro som här spände över Göta älv. 
Den lilla mark som hörde till torpet bestod mest av bergknallar med 
små jordplättar emellan. På en karta från 1770 anges att torpet inte 
ens kunde ge bete för en ko. Svantes far var torparen Anders Smitt, 
född i ett torp på gården Sandbäck i Naglums socken 1775. Modern, 
Anna Andersdotter, tillhörde en smedssläkt och var född på Kållerö 
bruk i Väne Ryrs socken 1785. Som faddrar för Svante vid dopet stod 
bruksbokhållarna på Önafors, herrarna Wigelius och Strand samt mor-
brodern Olof Edström.

Vid denna tid var det många som hade sin näring på Önafors och den 
bruksverksamhet som fanns på platsen. Det var direktören vid Troll-
hätte kanalverk, Peter Bagge på Nygård, som år 1783 inköpt den så 
kallade Önan, senare kallad Önafors, från Onsjö säteri. Vid Önafors 
hade Bagge låtit uppföra en herrgårdsbyggnad samt anlagt ett bruk för 
järnsmide med spik- och kniphammare. När gården år 1804 såldes till 
landssekreterare Eric Norström fanns det två mjölkvarnar, en såg, två 
kniphammare, tre spikhammare samt smedja på platsen. Kniphamma-
ren användes främst för smide av ämnesjärn i form av stänger.   

Svante Smitts födelsehem Bro-
hagen enligt utsnitt från karta 
upprättad i september 1770. I 
kartans beskrivning anges att 
Brohagen är ett mycket ma-
gert torp med små åkerrem-
sor, kålgård och lyckor mellan 
bergkullar. Torpet bedömdes 
knappt kunna föda en ko utan 
att extra foder inköptes.
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Anders Smitt hade troligen kommit till Brohagen genom sitt första 
gifte år 1802 med den drygt 20 år äldre änkan Anna Larsdotter, född 
1753. Anna hade barn från tidigare äktenskap men förhållandet med 
Anders Smitt blev barnlöst. Efter Annas död 1814 bodde Anders Smitt 
kvar på Brohagen och gifte om sig redan året därpå. Den nya hustrun 
var den tidigare nämnda Anna Andersdotter från Kållerö bruk. Innan 
hon flyttade ut till Brohagen hade hon tjänat piga hos ett par familjer i 
Vänersborg, bland annat i rådmannen Erik Gustaf Hafwenströms hem 
i hörnet av Residens- och Kungsgatan.

Makarnas första barn blev sonen Svante. Därefter följde fyra döttrar; 
Inga Britta 1818, Anna Stina 1820, Kerstin 1823 samt Carolina 1828.  
I september 1833 insjuknade Anna i ”nervfeber”, vilket var dåtidens 
benämning på tyfoidfeber. Sjukdomen, som är mycket plågsam, or-
sakas av en bakterie och ger hög feber med kräkningar och diarréer. 
Komplikationerna var svåra och Anna avled. För andra gången blev 
Anders Smitt änkeman.

Platsen för torpet Brohagen är i dag förändrad till oigenkännlighet genom breddning 
av älvfåran samt bygge av ställverk, strax norr om Vargöns kraftstation. (Foto: Micael 
Eriksson)
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Anders Smitt och barnen valde att bo kvar på Önafors ägor men lämna-
de torpet Brohagen och flyttade till ett boställe kallat Grinden. Döttrar-
na började flytta ut för att ta tjänst på olika gårdar och år 1835 flyttade 
Inga Britta till herrgården Rånnum tvärs över Göta älv från Önafors 
sett. Av allt att döma hade nu även Svante skapat kontakter på samma 
gård. År 1831 hade Lloyd flyttat till Rånnum där han hyrde den stora 
manbyggnaden av major Carl von Quanten. Förmodligen var det kort 
efter Lloyds ankomst som Svante gick i någon form av tjänst hos den 
redan vid denna tid beryktade björnjägaren. Några år senare benämn-
des Svante med titeln ”tjenstgossen” och det är kanske just som sådan 
vi skall se honom hos Lloyd. 

Det vi framförallt vet om Svantes göranden under åren i Lloyds tjänst 
är förknippat med den brottsliga verksamhet han då började att ägna 
sig åt. År 1836 hade Lloyd lämnat Rånnum och flyttat in på herrgården 
Önafors, under samma gård som då Svante och hans far med hemma-
varande döttrar var skrivna. När Lloyd två år senare, 1838, flyttade 
till gården Gäddebäck, ett par kilometer söderut vid Göta älv, följde 
Svante med. Ett år senare flyttade även Svantes syster Inga Britta in i 
Lloyds hushåll. Det är från denna tid vi för första gången finner Svante 
i rättegångshandlingarna. Det var i juli 1838 som Svante tillsammans 
med Andreas Persson, troligen även han boende hos Lloyd, greps och 
sattes in på Väne häradshäkte för stöld. Svante och hans kumpan An-
dreas hade åtagit sig att ro en gårdfarihandlare, vid namn P Pettersson 
från Borås, över älven från färjestället vid Onsjö till Gäddebäck. När 
man kommit över till Gäddebäck stal de en säck innehållande diverse 
kläder från gårdfarihandlaren. I säcken fanns även en hel del papper 
och noteringsböcker. Dessa intresserade inte Svante som gömde dem 
i en lövhög. Handlingarna tog han dock senare fram och återlämnade 
till Pettersson. 

När Svante och Andreas ställdes inför rätta i augusti framgår det av 
rättegångshandlingarna att han de senaste sju åren bott hos Lloyd och 
varit i dennes tjänst. Det stämmer i så fall med året 1831 då Lloyd kom 
till Rånnum. Förmodligen hade Svante vistats hos Lloyd även om han 
fortfor att vara skriven hos föräldrarna. Torpet Brohagen låg ju dess-
utom mycket nära Rånnum. De båda tjuvarna dömdes till 20 dagar på 
vatten och bröd då de inte hade några medel för att betala böter. Därtill 
dömdes de till kyrkoplikt i Västra Tunhems kyrka vilket var en form av 
offentlig bikt och erkännande av brottet för att man därefter åter kunde 
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upptagas i församlingen. Vad som fick Svante att begå brottet är oklart 
och rätten noterade att han aldrig tidigare varit dömd. Dock skulle detta 
inte bli sista gången.

Några av Svantes tilltag dessa år gjordes i direkt samverkan med 
Lloyd. I syfte att inplantera tjäder i England samlade Lloyd in levade 
tjädrar vilka han höll i stora hägn. För dessa behövde han hugga granris 
och grantoppar. Av friherrinnan Charlotta Haij på Onsjö hade han fått 
tillstånd att samla ris på säteriets mark. Löftet visade sig dock Lloyd 
missbruka, något som blev uppenbart när man en dag upptäckte Svan-
te då han kom körande med 17 hela träd som fällts. Lloyd förringade 
tilltaget och menade att de fällda trädens värde var försumbart men om 
något skadestånd fick betalas till Onsjö är inte känt.  

Vid ett annat tillfälle sägs det att Lloyd skulle ha tjuvjagat på marker 
tillhöriga en klockare vid namn Per Larsson. När denne Larsson vid 
senare tillfälle anklagade Lloyd för tjuvjakten skall Svante, tillsam-
mans med Lloyd, ha misshandlat Per Larsson för att ha sprungit med 
skvaller på bygden. 

År 1840 flyttade Svante från Gäddebäck till Olofsgården under Rån-
num där han bodde en kortare tid. I november detta år var Svante åter 
i klammeri med rättvisan då han dömdes för slagsmål samt gatu- och 
marknadsfribrott i Vänersborg. För andra gången dömdes han nu till 
fängelse på vatten och bröd, denna gång i 24 dagar på Kronohäktet i 
Vänersborg.  

Eventuellt kan Svante ha flyttat tillbaka till Gäddebäck något år senare 
men i så fall, efter en kort tid, åter lämnat gården när Lloyd omkring 1842 
flyttade till landeriet Fredrikslund omedelbart öster om centrala Väners-
borg. Var Svante därefter bodde är oklart. Däremot dyker han ännu en gång 
upp i domböckerna. Det är i april 1842 som han åter sätts in på Kronohäk-
tet i Vänersborg, denna gång som ”försvarslös” vilket i detta fall bör lik-
ställas med lösdriveri. Man antecknade nu även en beskrivning av Svantes 
utseende där han uppgavs ha ett fylligt ansikte, blå ögon och brunt hår. 
Längden angavs vara omkring 180 centimeter. Efter att ha frigivits tog det 
inte många veckor förrän han på nytt fängslades av samma orsak. När han 
slutligen frigavs i juni månad uppgav han att han då fått anställning för 
ett år framåt, dock oklart var. Detta är också de sista uppgifter vi har om 
Svante i Sverige. Var han fått arbete eller vart han flyttade framgår inte. 
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Svantes far Anders Smitt bodde kvar under Önafors men hade lämnat 
bostället Grinden för att flytta till ett av gårdens ”hus” där han anges 
vara backstugusittare. År 1836 gifte han om sig med änkan Maja Ed-
ström (1784-1864), också hon från smedsläkten Edström vid Kållerö 
bruk. De båda levde under knappa förhållanden och noterades i kyr-
koboken som ”utfattiga”. Anders hälsa var heller inte den bästa och 
han angavs vara ”bräcklig”. I mars 1846 avled han, 70 år gammal, i 
sviterna av en förkylning. 

Svantes år i Damaraland 
Från det att Svante Smitt släppts ur Kronohäktet i Vänersborg tar det 
22 år innan han, år 1864, åter dyker upp i historiska källor och då på 
en mycket oväntad plats – Damaraland i sydvästra Afrika, nuvarande 
Namibia. 

Under de år Lloyds son Charles John Andersson bodde med sin far på 
gårdarna Rånnum, Önafors, Gäddebäck och Fredrikslund hade han lärt 
känna den färgstarke Svante. Trots den något äldre Svantes tvivelakti-
ga uppförande tycktes han ha uppskattats av Andersson som en trogen 
och arbetsam assistent till honom själv och fadern Lloyd. Uppgifter 
tyder på att Andersson och Svante också skulle ha mötts då Andersson 
återbesökte Vänersborg och Sverige åren 1855-56. Den vänskap som 
uppstått under Anderssons ungdomsår skulle långt senare visa sig få en 
omtumlande och avgörande betydelse för Svantes vägval i livet. 

År 1850 hade Andersson lämnat Europa för att tillsammans med den 
brittiske upptäcktsresanden Francis Galton företa en forskningsresa till 
södra Afrika. När Galton efter ett drygt år återvände valde Andersson 
att stanna kvar. Han genomförde flera egna expeditioner, skrev re-
seskildringar vilka publicerades i såväl England som Sverige och blev 
en av sin samtids kända upptäcktsresande i Afrika. År 1860 hade han 
gift sig och samtidigt etablerat en handelsstation i Otjimbingue i vad 
som i dag är centrala Namibia men då benämndes Damaraland. An-
dersson, som handlade med elfenben och kreatur, hade även involverat 
sig i politiska konflikter mellan lokala folkgrupper och samlat en egen 
armé på drygt 3000 man. 

Det är just vid denna politiskt mycket spända tid som Svante oväntat 
dyker upp i Anderssons dagboksanteckningar. Den 28 maj 1864 no-
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terade Andersson; ”Stackars Svante mår verkligen sämre än någon-
sin och jag har sänt honom till staden [Kapstaden] och han ser inget 
annat alternativ. Stackars man! Hur jag känner för honom och hur 
jag saknar honom.” När Andersson skrev dessa rader var han på väg 
genom Namiböknen från kusten och hamnen vid Walvis Bay till sin 
handelsstation Otjimbingue. Kort tid dessförinnan hade han satt sin 
hustru Sarah (1832-1917) och barnen, treårige Llewellyn och ettåriga 
Annie, på segelfartyget Flower of Yarrow mot Kapstaden. Det politis-
ka läget i landet hade blivit allt mer spänt och krig var snart att vänta. 
Därför hade Andersson tyckt det vara bäst att familjen fördes i säker-
het. Troligen var också Svante med på samma fartyg. Vad Svante led 
av för sjukdom är inte helt klart men av allt att döma rörde det sig om 
svårartad reumatisk värk.

Det var hit till den ödsliga hamnen vid Walvis Bay som Svante Smitt kom tillsammans 
med Charles John Andersson på ett segelfartyg från Kapstaden. Atlantens vågor möter 
här Namiböknens sanddyner, en öken Svante skulle få korsa ett flertal gånger under 
sina år i denna del av världen. (Målning av Thomas Baines 1861)
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När och hur Svante kom till Andersson i södra Afrika är oklart. En 
gissning är att han tagit tjänst som sjöman på något fartyg och arbe-
tat sig ner från Europa till Kapstaden. Att bekosta en passagerarbiljett 
hade varit långt över Svantes ekonomiska nivå. Man får också hålla 
för troligt att Lloyd hade sitt finger med i spelet när det gällde kontak-
terna med Andersson och arrangemangen kring resan. När Andersson 
för första gången nämnde Svante står det klart att han varit på plats 
en tid. Det finns en längre lucka i Anderssons dagboksskrivande mel-
lan november 1862 och maj 1864. Gissningsvis är det under denna tid 
Svante kommer till Afrika. Hade han kommit under en tid Andersson 
förde dagbok hade Svantes ankomst med säkerhet noterats. Senast An-
dersson varit i Kapstaden var 1862 och det är inte omöjligt att Svante 
följde med då Andersson med familj vid jultid detta år lämnade staden 
för Damaraland. 

När Svante kom svårt sjuk på Flower of Yarrow till Kapstaden hade en 
vän till Andersson, handlaren Charles Smith, hjälpt honom till sjukhus. 
Nästa besked om Svante kom i september då Sarah skrev från Kapsta-
den att Svante skrivits ut från sjukhuset men att detta inte betydde att 
han var frisk. Andersson var oroad och betvivlade om Svante någonsin 
skulle återfå sin hälsa. Dock var han inte i sämre kondition än att han 
i slutet av oktober kunde följa med Sarah och barnen på ett fartyg som 
skulle ta dem tillbaka till Walvis Bay och Damaraland. De anlände nå-
gon av de sista dagarna i oktober och reste genast med oxvagn genom 
Namiböknen för att nå Andersson som vistades på handelsstationen i 
Otjimbingue. Inte heller Andersson var i bästa kondition då han några 
månader tidigare blivit illa skottskadad i ett ben i samband med ett 
större fältslag. Skadan läkte visserligen men det tog tid, smärtorna var 
svåra och Andersson skulle för resten av sitt liv ha svårt att gå utan 
käpp. 

På samma fartyg som Anderssons familj och Svante kommit med fanns 
också en mängd brev till Andersson. Ett av brevet var från hans svåger 
George Aichison som kunde berätta att Svantes hälsa bättrats betydligt 
den sista tiden men framförallt berömde George Svantes goda uppfö-
rande. Detta var något som gladde Andersson särskilt då han var väl 
medveten om Svantes tidigare leverne i Sverige. Kanske hade Afri-
ka givit honom de utmaningar han behövde samtidigt som sjukdomen 
lade hinder för ett allt för vilt liv. 
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Tyvärr dröjde det bara några veckor efter det att Svante kommit till 
Otjimbingue som han åter fick ett svårt reumatiskt anfall. Det enda som 
tidigare givit honom lindring var pottaska men läkaren i Kapstaden 
hade sagt att han inte längre behövde behandlas med detta varför han 
inget medfört på resan. Andersson var nu allvarligt oroad att man skul-
le behöva ta hand om två krymplingar, han själv och Svante. 

Den reumatiska attacken gick till allas glädje över efter kort tid. Svante 
blev nu den handikappade Anderssons förlängda arm när det gällde att 
göra zoologiska studier och insamling av fåglar i Otjimbingues omgiv-
ningar. Med tanke på dess läge nära Swakopfloden var området relativt 
rikt på fågel. Närmast dagligen var Svante ute i markerna och förde 
hem rika samlingar. Förutom fåglar berikade han också samlingarna 
med insekter och reptiler. Anderssons arbetsuppgifter bestod i att art-
bestämma de insamlade djuren och att konservera dem så att de inte 
skulle skadas av röta eller skadeinsekter. 

Svante stannade i Otjimbingue till april 1865 då han valde att följa An-
dersson och hans familj åter till Kapstaden. Svante mådde sämre igen 
och utöver den reumatiska värken hade det nu tillstött dysenteri. Resan 
genom Namiböknen blev en plåga för honom. När Andersson såg sin 
tärde och utmärglade vän hade han svårt att förstå att det var samme 
man han mindes från Sverige som ”en gigant i styrka och hälsa”. Sjö-
resan till Kapstaden bjöd ingen lindring då maten var usel och hela 
sällskapet led av svår sjösjuka. Dock tycks Svantes hälsa, förvånande 
nog, ha bättrats så pass på vägen att han vid ankomsten till Kapstaden 
kunde gå till Sarahs bror George Aichison och meddela att hans syster 
med familj var tillbaka och välbehållna. 

Det går nu ett år innan vi åter finner några uppgifter om Svantes öden. 
Det var april 1866 och Svante var på resa i de norra delarna av nuva-
rande Namibia i sällskap med handlaren William Palgrave, en annan 
handlare vid namn Kerry samt en handfull män från hererofolket, vilka 
var Anderssons allierade. Svante hade fått i uppdrag av Andersson att 
följa Palgrave för att kunna göra nya zoologiska studier och insamling 
av fåglar i landets norra delar. Andersson behövde nämligen material 
till ett större bokverk över Damaralandets fågelvärld som han hade 
under arbete. Svante hade åkt upp från Kapstaden utan Andersson. Det 
var först senare, i maj, som Andersson lämnade staden i sällskap med 
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bland andra vänersborgaren Axel Eriksson för att påbörja en längre 
expedition. Att Svante nu samlade fågel utan att Andersson fanns med 
måste betyda att han också lärt konserveringsteknik då materialet i an-
nat fall garanterat hade kommit att förstöras.  

Det var nu den 28 april och Palgrave, Svante och deras övriga sällskap 
hade slagit läger vid några källor som hette Namutoni, i östra delen 
av dagens vidsträckta nationalpark Etosha. Vid åttatiden på morgonen 
satte sig männen för att äta frukost då Palgrave fick syn på ett 20-
tal män ur folkgruppen oorlam-namas, det folk Andersson gått i krig 
emot. Snart visade det sig att dessa oorlam-namas hade närmare ett 
par hundra män från andra folkgrupper i sällskap. Palgrave kände igen 
några av oorlam-namamännen och visste att dessa tidigare deltagit i ett 
anfall mot européer. 

Trots att man var vida underlägsna i antal tvekade inte Palgrave om 
att öppna eld mot oorlam-namas. På Palgraves och Svantes sida var 
man bara fyra män med väl fungerande skjutvapen, ett par andra hade 
bristfälliga vapen och övriga var inte till någon som helst hjälp då de 
sprungit och gömt sig i ren skräck. Efter en stunds eldgivning grep 
oorlam-namas till flykten efter det att sex av deras män dödats. Pal-
graves och Svantes män avgick med segern och man kunde även ta ett 
byte omfattande sex ridoxar, två hästar och två gevär som de flyende 
oorlam-namamännen lämnat kvar.

Segern hade dock sitt pris, Svante och tre hereros hade skadats i stri-
den. Svantes skada var dock på intet sätt oroande då det bara rörde sig 
om en mindre skråma som slagit en flisa ur höftbenet. Man valde därför 
att fortsätta mot norr för att några dagsresor senare komma fram till 
Ondonga, den större bosättning där Shikongo, kungen av Ovamboland, 
hade sitt residens. Här hade också Andersson något år tidigare låtit 
irländaren Joseph Grendon bygga ett hus för sin räkning. Andersson 
hade tänkt att ha detta som utgångspunkt för framtida handel i områ-
det. Svante, som fått tillbaka sin reumatiska värk, inkvarterades i An-
derssons hus. Tillståndet försämrades ytterligare efter några dagar då 
stelkramp tillstötte och hans liv stod inte att rädda. Den 20 juni 1866, 
kort före sin 50-årsdag, avled Svante. Han blev den förste svensk som 
begravdes i denna del av Afrika men fler skulle snart följa honom.
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I början av februari 1867 nådde Andersson fram till Ondonga och kun-
de då förmodligen även få besöka Svantes grav, en gravplats som i dag 
inte längre är känd. Andersson sörjde sin vän Svante mycket och kun-
de notera att han, sina ungdomsförsyndelser till trots, varit en trogen 
vän till såväl Lloyd som till Andersson själv. Lloyd hade han följt på 
björn- och vargjakter i de svenska skogarna och i Afrika hade han varit 
en värdefull hjälp för Andersson i de zoologiska forskningarna. Man 
kan också gissa att Svantes sällskap haft stor känslomässig betydelse 
för Andersson under åren i Afrika. Han hade i Svante inte bara en vän 
att tala svenska med utan också någon med vilken han kunde dela ung-
domsminnen från Vänersborg. 

Fältläger i Ovamboland vid Charles John Anderssons expedition 1851. Bredvid täl-
tet ser man expeditionens rid- och packoxar som bar såväl expeditionsmedlemmarna 
som deras utrustning. Så här kan vi tänka oss att det läger såg ut som Svante Smitt 
och Wilhelm Palgrave hade vid Namutoni där den för Svante dödliga skottväxlingen 
skedde i april 1866.
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I maj 1867 nåddes hemstaden Vänersborg av budet om Svantes död 
och lokaltidningen skrev;
”Att Svante Smidt, den trogne följeslagaren till den verldsbekante afri-
kanske naturforskaren Karl Johan Andersson, af hvilken han djupt 
saknas, nyligen afled i Damaraland, södra Afrika, i följd av blessyrer 
efter en batalj med infödigarne, varder härmed den aflidnes slägtingar 
och vänner tillkännagifvet.” 

Svante hade genom de senare årens insatser i södra Afrika bättrat på 
sitt anseende till den grad att lokaltidningen på detta sätt meddelade 
den tidigare straffången Svantes beklagliga bortgång. 

Efter en tid i Ondonga fortsatte Andersson och Eriksson på en expedi-
tion där Andersson tänkt att korsa Cunenefloden för att ta sig vidare in 
i Angola och där öppna en handelsväg mot kusten. Under expeditionen 
försämrades Anderssons hälsa betänkligt och han avled, efter en lång 
tid i magplågor, i juli 1867 utan att ha kunnat korsa Cunene. Ännu en 
svensk fick sin grav i södra Afrikas jord. Anderssons grav finns i dag i 
södra Angola någon mil norr om gränsen till Namibia. 

Ett särskilt tack till Gillebrodern Micael Eriksson för foto och informa-
tion om kartmaterial. 

Källor    
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2. Windhoek 1989.

Källvik, Conny, I björnjägare Lloyds fotspår. Sanning och sägen. 
Uddevalla 1993. 

Tidning för Wenersborgs Stad och Län 7 maj 1867.
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Arkiv 
Lantmäteriets historiska kartor

Kyrkoböcker för socknarna;
Naglum
Väne Ryr
Västra Tunhem

Peter Johansson. Född i Vänersborg 1963. 
Chef för Kulturlagret och Vänersborgs museum. 
1:e ålderman i Vänersborgs Söners Gille.
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Introduktion till artikeln
”Gatunamnen i Vänersborg 

Av Ingwar Fredriksson”
Följande artikel publicerades ursprungligen i Ortnamnssällskapet 
i Uppsala årsskrift 1978. Vi har efter förfrågan fått tillåtelse av Ort-
namnssällskapet i Uppsala att återpublicera denna mycket intressanta 
artikel. Vid tiden för författandet och den ursprungliga publiceringen 
arbetade Ingwar Fredriksson som lektor vid Gymnasieskolan i Väners-
borg och undervisade i ämnena svenska och historia. Ingwar Fredriks-
son gick ur tiden i december 1989.

Ortnamnssällskapet i Uppsala grundades 1936 och ”…har som syfte 
att främja studiet av ortnamn… …och att genom föredrag och skrifter 
sprida forskningsresultatet i dessa ämnen i så vida kretsar som möj-
ligt”. Sällskapets första årsskrift gavs ut 1936. 

Avskriften av Ingwar Fredrikssons artikel följer ytterst noggrant ori-
ginalet, men på förfrågan har Ortnamnssällskapet i Uppsala givit oss 
tillåtelse att stryka originalets sista stycke, ”Summary”, en kortfattad 
sammanfattning på engelska.

I originaltexten är fotnoterna markerade med en upphöjd siffra enl. 
följande: 2 och efterföljande kommentar återfinnes vid sidfoten, och så 
är det förstås också i avskriften.
Vid arbetet med avskriften har jag dock på 3 ställen velat göra egna 
kommentarer och har då markerat dessa fotnoter med en upphöjd siffra 
enl. följande: VSG2)

De sistnämnda kommentarerna återfinnes dock inte i sidfoten utan 
först efter artikeln.

Karl Bernling
Ledamot i 

Vänersborgs Söners Gilles 
årsskriftsnämnd
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Gatunamnen i Vänersborg
Av

Ingwar Fredriksson

Staden Vänersborgs föregångare är Brätte, en handelsplats i Vassända 
socken i Väne härad vid sjön Vassbottens sydspets, ett par kilometer 
söder om nuvarande Vänersborgs centrum. Båtar som lastats med järn 
och trä i Vänerhamnarna nådde här sin sydligaste punkt, och omlast-
ning till landtransport måste ske, eftersom Göta älv före slussarnas tid 
inte var segelbar förrän nedanför Lilla Edet. Men inte bara kommersi-
ella utan också strategiska skäl synes ha varit av betydelse för Brättes 
uppkomst och fortbestånd.

Namnet Brätte möter tidigast 1578. 1582 kallas platsen stad, men de 
äldsta privilegierna är från 1619. Även om Brätte som handelsplats var 
rätt betydande, var befolkningen liten: 1638 uppges 256 personer över 
12 år ha bott här. Många hade sin utkomst av den s k edskörseln, d v s 
landtransporten av framför allt värmlandsjärn förbi fallen i Trollhättan.

Staden låg emellertid oskyddat, eftersom riksgränsen gick nära. Det-
ta jämte den alltmer märkbara uppgrundningen av Vassbotten gjorde, 
att myndigheterna beslutade att flytta staden, vilket ägde rum i början 
på 1640-talet. Vänersborg – som staden kom att heta – förlades till 
gården Huvudnäs´ ägor. Privilegierna är daterade den 1 februari 1644.

Liksom för Brätte var vattenförbindelserna av vital betydelse för 
den nya staden. En kanal mellan Vassbotten och Göta älv planerades 
av Karl IX redan i början av 1600-talet, men den blev färdig för trafik 
först på 1770-talet. Kanalen heter Karls grav. Slussar finns vid Brinke-
bergskulle.

På grund av sitt strategiskt viktiga läge befästes Vänersborg, men 
försvarsanläggningarna synes ha varit bristfälliga och fick förfalla efter 
1676. Rester av vallarna finns nu kvar där fångvårdsanstalten ligger, 
alldeles intill järnvägsstationen.

Redan 1644 härjades staden under Hannibalsfejden, och 1676 kom 
nästa katastrof, då Vänersborg intogs, plundrades och brändes av Gyl-
denlöve. Många bränder har härjat; 1834 års brand utplånade nästan 
hela staden, och bebyggelsen förnyades i mycket stor utsträckning.

1689 blev Vänersborg residensstad för Älvsborgs län och har sedan 
dess behållit sin prägel av tjänstemannastad. Förutom länsstyrelsen 
finns sedan länge i staden landstingets förvaltning, lasarett, flera vård-
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hem, åtskilliga skolor o s v. Man får dock inte glömma, att transite-
ringen av järn och trä under långa tider utgjorde grunden för stadens 
utveckling. Vid senaste sekelskifte blomstrade också en hel del indu-
strier, t ex tändsticksfabriken och A. F. Carlssons skofabrik. Dessa är 
nu nedlagda liksom de tre välkända tegelbruken Tenggrenstorp, Nab-
bensberg och Fridhem. Största industrin nu är Telis verkstäder.

Folkmängden anses ha varit ca 500 personer omkring 1670, ca 800 
1718. 1770 bodde 1.346 personer i staden, 1830 2.390, 1900 6.395, 
1940 9.144 och 31.12.1973 21.276.

Det ursprungliga stadsområdet har naturligtvis vidgats betydligt åt 
flera håll. Den största inkorporeringen ägde rum 1945, då framförallt 
stora delar av Vassända-Naglums socken införlivades med staden. Det 
gällde områden i väster och söder, bl a nuvarande stadsdelen Blåsut, 
väster om Vassbotten. Härigenom sexdubblades arealen, och befolk-
ningen steg från drygt 9.000 till nära 14.000.

1974 sammanlades kommunerna Brålanda, Frändefors, Vänersborg 
och Västra Tunhem. Den nya kommunens namn blev Vänersborg.

Stadsplanen lades från början ut regelbundet i enlighet med tidens 
idéer. Gyldenlöve noterar 1676, att gatorna ”ere lige och brede.” I cen-
trala staden har det ursprungliga gatunätet bibehållits näranog oföränd-
rat. De nyare områdenas planlösningar är, som i de flesta städer, ofta 
ganska oregelbundna.

Förutom den äldsta, centrala staden, som kan sägas vara begränsad 
av Gamla hamnkanalen, Vänern, Östergatan och järnvägen, finns föl-
jande stadsdelar: i norr Skräcklan, i öster och söder Holmängen, Ma-
riero, Kassaretorpet, Torpa, Mariedal, Restad, Fredriksberg och Kor-
seberg, i väster och sydväst Lilla Vassbotten, som egentligen är en ö i 
sundet mellan Vänern och sjön Vassbotten, samt Blåsut, Låckered, Bo-
tered, Sjövik och Öxnered, de fem sistnämnda väster om Vassbotten.

I denna uppsats behandlar jag alla gatunamn inom det område som 
fram t o m 1973 var Vänersborg. Även försvunna namn som jag påträf-
fat och namn som tillkommit t o m kommunfullmäktige-sammanträdet 
den 30 maj 1978 är medtagna.1 I bruk nu är ca 225 gatunamn. Jag 
inleder med ett kort avsnitt om källorna, de äldsta namnen och gången 
av namngivningen; därefter följer en förteckning över namnen med 
tolkning av dem. Sist kommer sammanfattningar och kommentarer.

1 I denna undersökning har jag inte kunnat redogöra för alla de diskussioner inom och mellan 
de kommunala organen, när det gällt gatunamngivning. Det normala har dock varit, att namnen 
antagits utan någon diskussion i fullmäktige.
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Kartan visar den del av Vänersborg som behandlas i uppsatsen utom två mindre om-
råden: Öxnered i väster och Restad i söder. Underlaget till kartan finns på stadsingen-
jörskontoret som lämnat sitt tillstånd till publicering.
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1
Stadens äldsta gatunamn finner man naturligtvis enklast genom att råd-
fråga kartor. Det dröjer emellertid ända fram till 1787, innan någon 
bevarad karta har gatunamnen utsatta. På Lindskogs karta från nämnda 
år står följande namn: Nygatan, Kronogatan, Drottningegatan, Kongs-
gatan, Sundsgatan, Residensgatan, Edsgatan, Kyrkogatan och Wall-
gatan. En karta från 1834 upptar ytterligare namnen Hamngatan och 
Södergatan. 1868 har Gröna Gången, Wattugränd och Magasinsgränd 
tillkommit. 1907 möter på en karta dessutom Norra Gatan, Gasvärks-
gatan, Änggatan, Järnvägsgatan (nuvarande Norra Järnvägsgatan) 
och Östergatan.

Ännu äldre belägg på gatunamn kan man finna i vissa andra källor, t 
ex domböcker. Det visar Bertel Hallberg i uppsatsen Om Vänersborgs 
kvarter, torg, gator och tomter i äldre tid, vilken ingår i Vänersborgs 
söners gilles årsskrift 1935. Jag har inte systematiskt gått igenom äldre 
källor. Här angivna tidigaste belägg är alltså inte definitiva vad gäller 
de äldsta namnen, d v s sådana som inte fastställts av fullmäktigeför-
samlingarna.

De flesta gatunamnen har getts av fullmäktige, och protokollen ger 
exakta upplysningar om när så skedde.2 En ständigt arbetande gatu-
namnsberedning fanns från 1949. Dessförinnan utsågs ibland tillfälliga 
kommittéer, när namn skulle ges. Sedan 1974 föreslår byggnadsnämn-
den gatunamn efter hörande av kulturnämnden. Av de kommunala 
handlingarna kan man finna, att fastighetsägareföreningar och enskilda 
kommit med förslag till gatunamn. I inte så få fall har kommunens 
beslutande organ tagit hänsyn till önskemålen.

Beträffande vissa inkorporerade områden har gatunamnen givetvis 
getts av fullmäktige i Vassända-Naglums kommun. 

Årtalet efter ett gatunamn avser i det följande tidpunkten för full-
mäktiges beslut, såvida inte annan källa anges.3 
2 Ibland har gatornas namn använts, innan de officiellt fastställts. Det framgår t ex av Vassän-
da-Naglums fullmäktigeprotokoll den 25 oktober 1940 och av Vänersborgs stadsfullmäktiges 
handlingar 1960, tryck nr 152. Jfr också under Industrigatan. Åtminstone en gång har byggnads-
nämnden fått fullmäktiges uppdrag att ge namn åt gator (stadsfullmäktiges protokoll den 13 maj 
1930).

3 Den första gata som stadsfullmäktige namngav var – såvitt jag kunnat finna – Skräcklegatan. 
Det var 1914. Tre år senare namnsatte fullmäktige Regementsgatan efter särskild motion, sedan 
Kungl Västgöta regemente etablerat sig i staden året innan.
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2
I detta avsnitt tar jag upp alla gatunamn, även sådana som alltså nu 
inte är i bruk, och tolkar dem. Direkta citat är gatunamnsberedning-
ens motiveringar för namngivning. Genom intervjuer med tjänstemän 
på stadsingenjörskontoret och med många andra har jag kunnat tolka 
namn, när de skrivna källorna inte lämnar någon upplysning om namn-
givningsgrund.

Uppteckningar av ortnamn i Vänersborg och dess omgivningar gjor-
des i slutet av 1920-talet och även senare av Lars Madsén och Lars 
Magnus Svennungsson. Dessa uppteckningar, som finns på kommun-
kansliet och i Ortnamnsarkivet i Uppsala, har varit mig till hjälp.

Mina uppslagsformer är de som förekommer i fullmäktigebesluten, 
då sådana finns, i övrigt de som används nu.

Adolf Andersohnsgatan 1929 – handlanden, stadsfullmäktigeleda-
moten och stadens store donator Johan Adolf Andersohn (1820-87).

A. F. Carlssons gata 1949, 1956, 1957 – tidigast namn på nuva-
rande Borgmästaregatan; därefter ersatte den namnet Torpagatan på 
den gata som passerade A. F. Carlssons skofabrik, grundad av Anders 
Fredrik Carlsson (1835-1907).

Algatan 1929 – gruppnamn.4

Almgatan 1967 – gruppnamn.
Amneredsvägen 1978 – gården Amnered.
Ankaregatan 1967 – gruppnamn. Gatan ej utlagd.
Apelvägen 1970 – gruppnamn.
Apoteksgränd 1967 – kort gågata förbi apoteket.
Aspgatan 1929 – gruppnamn.
Axel Roos´ gata 1949 – Axel Erik Roos af Hjelmsäter, livdrabant hos 

Karl XII, generallöjtnant, landshövding i Älvsborgs län 1740-49.
Backevägen 1949 – själva gatan har ingen backe, men den ligger 

förhållandevis högt, i en backe. Gatunamnsberedningen antyder dock, 
att det är fråga om gruppnamngivning i området. Jfr Klippvägen, Kul-
levägen, Lidvägen och Åsvägen.

Bangatan 1952 – går parallellt med järnvägen, vilket är namngiv-
ningsgrund enligt gatunamnsberedningen.

4 Gruppnamngivning innebär, att man förser gatunamnen inom ett område med förleder av sam-
ma typ. Det kan t ex vara fråga om personnamn, trädnamn, djurnamn o s v. Vid denna typ av 
namngivning har man alltså frångått den urgamla principen, att ortnamn beskriver den namngivna 
platsen på något sätt. Se vidare avd 5.
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Bangårdsbacken 1959 – kort gata, lutar ner mot bangården.
Barrstigen 1976 (synes inte ha tagits av fullmäktige) – kort gata. 

Namnet tydligen avsett som gruppnamn, eftersom det i området finns 
gator med trädnamn som förled. Gatan utgår dock från Ekevägen.

Belfragegatan 1925 – affärsmannen och rådmannen Hans Belfrage 
(tidigare Befritz), född i Skottland 1614, adlad 1666, verksam i Väners-
borg och död där 1688.

Bergslagsvägen 1949, 1950 – går parallellt med den järnvägslinje 
som tidigare kallades Bergslagsbanan.

Bergstigen 1940 – kort gågata i bergig omgivning.
Birger Sjöbergs väg 1936 – promenadväg på parkområdet Skräck-

lan. Författaren Birger Sjöberg, född i Vänersborg 1885. 1935 hade 
alltså 50 år förflutit sedan han föddes. Med anledning av detta yrkade 
Humanistiska förbundet i Vänersborg i skrivelse, att staden måtte för-
ses med en Birger Sjöberggatan och en Fridagatan. Byggnadsnämn-
den föreslog, att Parkgatan skulle få det förra namnet, men fullmäktige 
gav namnet åt promenadvägen. Byggnadsnämnden gav inte förslag till 
Fridagatan, och drätselkammaren ”har för närvarande inte funnit an-
ledning att avgiva något förslag i detta avseende.” Jfr dock Fridas väg. 
– Redan i juni 1929, några veckor efter Birger Sjöbergs död, föreslog 
läroverksadjunkt Josef Sjögren, som då ingick i en grupp ”kommitte-
rade för granskning och överarbetning av byggnadsnämndens förslag 
till namn på nya gator”, att skalden skulle bli ihågkommen med ett 
gatunamn: som alternativ till Torstensonsgatan hade Sjögren Birger 
Sjöbergsgatan.

Björkgatan 1929 – gruppnamn.
Björklundsvägen 1940 – enligt flera muntliga uppgifter bodde vid 

gatan vid tiden för namngivningen en tågmästare Björklund.
Björkvägen 1944 – gruppnamn.
Blåsutbacken 1940 – i stadsdelen Blåsut. Gatan stiger brant från 
trafikkanalen.
Bokgatan 1964 – gruppnamn.
Borgmästaregatan 1929, 1957 – gruppnamn.
Boteredsvägen 1949 – går mot gårdarna L och St Botered.
Brinkevägen 1952 – ”leder mot Brinketorp” (en gård).
Brogatan 1959 – ansluter till Dalbobron.
Brovaktarebacken 1940 – gågata, bildar en backe. Kanske bodde här 

en brovaktare? Närmast går järnvägsbron, något längre bort fanns den 
gamla landsvägsbron.

Bruksvägen 1975 – går mot och fram till pappersbruket (i dagligt 
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tal Bruket) i Vargön. Hette tidigare Vargövägen och uppgick senare i 
Östra vägen, som nu delvis har en ändrad sträckning.

Brättegatan 1929 – till minne av moderstaden Brätte. Namnet på 
denna oansenliga gata utbyttes 1938 mot Jungmansgatan, då följande 
namn tillkom. Brättevägen är betydligt större än Brättegatan var.

Brättevägen 1938, 1966 – till minne av moderstaden Brätte. Går 
dock inte fram till det gamla Brätte.

Båtsmansgatan 1929 – gruppnamn.
Dalaborgsvägen 1962 – anknyter till ”Folkparken som i fortsätt-

ningen kommer att benämnas Dalaborgsparken.” Hette tidigare (från 
1940) Frändeforsvägen, då den går mot Frändefors socken. Dalaborgs 
fäste, raserat 1434, låg i Bolstads socken på Dal och alltså inte i stadens 
omedelbara närhet.

Djupedalsvägen 1940, 1964 – hemmanet Djupedalen, som tidigare 
hörde till Frändefors socken på Dal. Gatan går på gårdens tidigare ägor.

Drottninggatan 1755 (Hallberg) – en av de äldsta gatorna.
Duellvägen 1964 – på en plats ”ungefär mitt i det nya bebyggelse-

området” ägde den sista duellen i Sverige rum 1816 mellan två offi-
cerare ur Kungl Västgöta-Dals regemente. ”Till åminnelse av denna 
händelse” föreslås namnen Duellvägen och Sekundantvägen. Namnet 
Duellebacken finns upptecknat av LMS.

Edsgatan har varit och är stadens centralgata. Kallas 1723 Södra 
Tullportsgatan, 1725 Korsbergagatan (jfr Korsebergsvägen), 1735 
Stora Edsgatan (Hallberg). Gatan förde ut mot den plats vid Vassbot-
ten, där Edsvägen började. Denna existerade långt innan Vänersborg 
blev stad. Se inledningen.

Edsvägen 1921 karta, 1956, 1966 – se inledningen och föregående 
namn. Den nuvarande Edsvägen, som för mot Trollhättan och Udde-
valla, börjar vid järnvägsviadukten, varifrån den utgör fortsättningen 
på Edsgatan.

Ekevägen 1944 – gruppnamn.
Eldaregatan 1971 – gruppnamn.
Fabriksgatan 1903 karta – sannolikt efter en snickerifabrik, som låg 

vid gatan (LMS).
Flanaden 1972 – till bildningssättet ensamtstående. ”…har under 

projekteringsarbetet benämnts F l a n a d e n. Gatunamnsberedning-
en finner – trots att att namnet måste anses som en nykonstruktion i 
svenska språket – benämningen lämplig…” SAOB känner ordet flanad 
”promenad, spatsertur” från 1877 och 1891. Ordet är släkt med verbet 
flanera.
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Fredriksbergsgatan 1929 – landeriet, senare lägenheten Fredriks-
berg.

Fridas väg 1940 – säkerligen efter Frida i Birger Sjöbergs diktning, 
trots att gatan finns i stadsdelen Blåsut, som 1940 tillhörde Vassän-
da-Naglums kommun. Men över sundet mellan staden och Blåsut for 
ofta Frida och hennes vänner på utflykt.

Fridhemsvägen 1944 – gården Fridhem. Här låg också ett tegelbruk 
med samma namn.

Frändeforsvägen, se Dalaborgsvägen.
Furuvägen 1944 – gruppnamn.
Fängelsegränd 1911-1912 karta – gatstump, som går fram till fäng-

elset.
Gamla Torpagatan 1865 karta – nu försvunnen gata, ungefär i hör-

net av nuvarande Norra Järnvägsgatan och Edsgatan. Jfr Torpagatan.
Gamla vägen 1940 – kanske var detta den gamla vägen in till staden 

från området väster om Vassbotten. Jfr Nya vägen.
Gasverksgatan 1907 karta – vid gatan låg gasverket.
Gjuterigatan 1949 – Vänerns gjuteri och mekaniska verkstad låg 
tidigare vid gatan.
Grangatan 1959 – gruppnamn.
Gropbrovägen 1966 – utgår från Gropbron.
Gränsgatan 1923 karta – var namn på en gata, som åtminstone del-

vis synes ha haft samma sträckning som nuvarande Parkgatan, d v s 
längs sydkanten av Skräcklan. Detta område var då föga inbjudande, 
och längs Gränsgatan låg kanske gränsen för användbart område.

Gröna gången 1864 stadsfullmäktiges protokoll – kan sägas ha ut-
gjort norra delen av Hamngatan (mellan Nygatan och Norra gatan)VSG1) 
innan denna breddades. ”Nu bebyggelse o. gata (Gröna Gatan). Mest 
bergområde däromkring mot sjön. Buskar o. strandgrönska har kanske 
föranlett namnet” (LMS).

Gyllenheimsgatan 1929 – Erik Gustaf Ingman, adlad Gyllenheim, 
född i Vänersborg 1773, häradshövding i Vedbo och Tössbo härader på 
Dal, generalauditör hos dåvarande Kronprinsen 1814, donator till bl a 
läroverket, död i Vänersborg 1825.

Gärdesvägen 1960 – här var åkrar, gärden, vid tiden för bebyggel-
sen.

Hakevägen 1940 – oklar namngivningsgrund. Gatan är emellertid 
påfallande kort och har kanske ansetts bilda en hake till Gamla vägen.

Hamngatan 1834 karta – går delvis längs gamla hamnkanalen. På 
karta 1882 står Norra Hamngatan och Södra Hamngatan för norra 
resp södra delen.
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Hantverkaregatan 1949 – på Lilla Vassbotten, ett hantverks- och in-
dustriområde.

Hasselgatan 1962 – gruppnamn.
Hedmansgatan 1929 – handlanden, egendomsägaren och donatorn 

August Hedman (1831-95), under långa perioder verksam i Väners-
borg.

Holmängsgatan 1944 – i stadsdelen Holmängen, äldst en gård, en 
tid övningsområde för Kungl Västgöta regemente.

Hornsvägen 1960 – har vinkelform, som kanske betraktats som ett 
horn?

Huldrevägen 1960 – gruppnamn.
Humlevägen omkr 1950 (ej fastställt av fullmäktige) – en bryggare 

hade ett hus här, och detta är namngivningsgrund, enligt uppgift från 
stadsingenjörskontoret och från bryggaren själv.

Huvudnäsgatan 1929, 1956 – på gården Huvudnäs´ ägor. Sistnämn-
da år uppgick Strandgatan i Huvudnäsgatan.

Hästskovägen 1972 – har hästskoliknande form.
Höljevägen 1953 – är ”riktad mot en i Karls grav befintlig utvidg-

ning eller håla, som i dagligt tal plägar benämnas ”hölja”. ”Ordet bety-
der ”utvidgning i vatten”.

Idrottsgatan 1929 – börjar nu vid idrottsplatsen Vänersvallen, där 
numera även andra idrottsanläggningar finns.

Industrigatan 1949 – på Lilla Vassbotten, ett hantverks- och indu-
striområde. Namnet fanns inofficiellt 1940 enligt stadsfullmäktiges 
protokoll.

Jonas Wallins gata 1949 – rektorn och rådmannen Jonas Wallin.
Jungmansgatan 1938 – gruppnamn. Hette tidigare Brättegatan. 
Jungmansgatan är nu försvunnen.
Järnvägsbacken 1906 karta – går ner mot järnvägsstationen.
Kabyssgatan 1967 – gruppnamn.
Kanalvägen 1952 – går delvis längs Karls grav.
Kanotgatan 1971 – gruppnamn.
Kapellvägen 1940 – enligt byggnadsnämnden i Vassända-Naglum 

”enär tomten för blivande församlingshuset ligger intill denna gata”.
Kappenvägen 1960 – ”Ursprungligen antagligen ett mycket litet 

hus, vars utrymme jämställdes med ”kappe” (gammalt rymdmått). Nu 
finnas nya och flera hus m. ”finare” namn” (LMS). Gatunamnsbered-
ningen känner också till att vid vägens slut funnits en ”gård”, som i 
dagligt tal kallats Kappen.

Kaptensgatan 1929 – gruppnamn.
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Kapvägen 1960 – Gatunamnsberedningen skriver, att samråd i 
namngivningsfrågan skett med representanter för ”kommunalfören-
ingen och namnet  L i n d a l a v ä g e n  resp   K a p v ä g e n   har 
av föreningen motiverats med att dessa benämningar i viss mån redan 
vunnit hävd”. Enligt en meddelare skulle en person som bodde vid 
gatan ha sagt, att gatan måste kapas, så att den inte blev så lång (nådde 
fram till järnvägen?).

Kasenallén 1940 – på den tidigare gården Kasens ägor. Gatan bildar 
nu ingen allé, men resterna av en sådan kan skönjas i dess norra del.

Kassaretorpsvägen 1944 – torpet Kassaretorpet.
Kastanjevägen 1970 – gruppnamn.
Katrinedalsvägen 1940 – gården Katrinedal.
Kindblomsvägen 1940 – makarna Carl Fredrik och Carolina Kind-

blom, som 1910 testamenterade den mark där Folkets park (Dalaborgs-
parken) nu ligger till Vänersborgs arbetarekommun. Om makarna ägde 
mark eller bodde vid Kindblomsvägen, som ligger nära parken, är 
oklart.

Klintvägen 1944 – vid gatan bodde tills alldeles nyligen en person, 
som kallades Klint efter sin fosterfar. I slutet av gatan finns emellertid 
också en bergklint.

Klippvägen 1949 – här finns klippor. Jfr dock Backevägen.
Kompassgatan 1967 – gruppnamn.
Konduktörsgatan 1978 – gruppnamn.
Korsbergagatan (Korsebergsgatan LMS), se Edsgatan.
Korsebergsvägen 1966 – går ut mot Korseberg, nu sjukhem, tidigare 

stadens lastageplats och en gård. Gatan har varit en del av Edsvägen, 
som här fått annan sträckning och utgör väg 45. Jfr Edsgatan.

Korsgatan 1925 – sannolikt för att den korsar den större och samti-
digt namngivna Belfragegatan. Jfr om Korsgatan i Göteborg Lindstam, 
Göteborgs gatunamn s 170.

Korta vägen 1940 – kort gata.
Kronogatan 1787 karta – har lett till ett par s k kronotomter (Hall-

berg). Synes tidigare (1767) ha hetat Norra Sundsgatan (a a).
Kullevägen 1949 – går uppe på en kulle. Jfr dock Backevägen.
Kungsgatan är en av de äldsta gatorna. Kallades 1709 och 1797 Sto-

ra gatan; 1723 möter för första gången Kongsgatan (Hallberg).
Kvarnbergsgatan 1903 karta – nu försvunnen; gick från Östra vägen 

ut mot Holmängen och en plats, där det lär ha funnits väderkvarnar.
Kvarnbäcksvägen 1949 – går nästan fram till Botebäcken, som tidi-

gare, åtminstone delvis, kallats Kvarnebäcken (LMS). Namnet skrevs 
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Quarnebäcken 1763-81, Qwarnebäcken 1765 enligt belägg i Ort-
namnsarkivet från Lantmäteriverkets forskningsarkiv.

Kvarnvägen 1949 – går nästan fram till Botebäcken och platsen för 
en kvarn, som nu är borta.

Kyrkogatan 1702 dombok (Hallberg) – passerar kyrkan.
Kyrkogårdsvägen 1940 – gick fram till Katrinedals kyrkogård. Ga-

tan försvunnen.
Kärrvägen 1944 – kort gå- och cykelgata. Ett kärr fanns ursprungli-

gen vid gatan, där denna mynnade i den gamla vägen till Restad.
Kölgatan 1967 – gruppnamn.
Köpmansgatan 1967 – kort gågata inne i ett affärskvarter; från själ-

va gatan kan man dock komma in i endast två affärer.
Lagmansgatan 1964 – gruppnamn.
Lanterngatan 1967 – gruppnamn.
Lejdaregatan 1967, 1969 – gruppnamn.
Lidvägen 1949 – har ingen lid; namnet troligen avsett som grupp-

namn. Jfr Backevägen.
Liljevägen 1973 – gruppnamn.
Lilla Rostvägen 1966 – kort blindgata, som utgår från Rostvägen. 

Se detta namn.
Lilla vägen 1960 – kort gata.
Lillhemsvägen 1944 – en person som hade hus på området innan 

gatan namngavs kallade det Lillhem, vilket gett namn åt gatan.
Lindalavägen 1960 – en av de första villorna vid gatan hette Linda-

la. Jfr Kapvägen.
Lindgatan 1929 – gruppnamn.
Ljungstigen 1972 – namnet givet efter förslag från villaägarna i om-

rådet.  En del ljung har vuxit och växer fortfarande i närheten.
Lokförargatan 1978 – gruppnamn.
Lotsgatan 1929 – gruppnamn.
Lovisebergsgatan 1929 – landeriet Loviseberg.
Lundvägen 1940 – karaktären av lund är nu inte mer påfallande här 

än annorstädes i Blåsut, där gatan finns. När man ”gick omkring” och 
satte namn på gatorna, bodde en person vid denna gata, och han tyckte, 
att det liknade en lund, där han bodde. Därav namnet.

Lyckevägen 1940 – gick ut mot en åkerlycka, som nu är bebyggd.
Lyckhemsgatan 1929, 1957 – landeriet Lyckhem, vars manbyggnad 

revs så sent som i början av 1978.
Låckeredsvägen 1940, 1973 – gården Låckered.
Magasinsgatan 1884 karta (1868 står på karta Magasinsgränd) – 
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leder ner till Gamla hamnkanalen. Här fanns spannmålsmagasin. På 
1700-talet fanns här enligt LMS ”Kronobageriet eller Magazinet”, vil-
ket skulle vara orsak till namnet.VSG2)

Marierovägen 1929 – landeriet Mariero.
Mastgatan 1967, 1969 – gruppnamn.
Matrosgatan 1929 – gruppnamn.
Moränvägen 1975 – ett grustag – numera ”bortbyggt” – är namnan-

ledning.
Måsegränd VSG3) 1814 karta – tidigare namn på del av nuvarande 

Södergatan. Förleden oklar. Det har alltid funnits så mycket måsar i 
staden, sägs det. Är detta namngivningsgrund?

Nabbensbergsvägen 1966 – landeriet och senare tegelbruket Nab-
bensberg.

Nejlikevägen 1973 – gruppnamn.
Norra gatan 1897 karta – var länge nordligaste gatan i den äldre 
stadskärnan. Formen Norrgatan möter ibland.
Norra Hamngatan, se Hamngatan.
Norra Järnvägsgatan 1923 karta, 1925 (Jernvägsgatan 1897 karta) 

– löper längs järnvägen, norr om denna. Hette tidigare Nya Torpagatan 
(karta 1865 och 1900).

Norra Sundsgatan, se Kronogatan.
Nya Torpagatan karta 1865 och 1900 – äldre namn på Norra Järn-

vägsgatan. Jfr Torpagatan.
Nya vägen 1940 – kanske var detta en nyare väg in till staden från 

området väster om Vassbotten. Jfr Gamla vägen.
Nygatan 1758 (Hallberg), 1787 karta, 1944 – ”ny” i förhållande till 

den äldsta stadskärnan.
Nämndemansgatan 1962 – gruppnamn.
Odenvägen 1944 – gruppnamn.
Ollenicklas väg 1944, 1966 – den näst siste ägaren till gården Star-

kekärr hette Olle Nicklas Andersson och dog för ett par decennier se-
dan. Eftersom det fanns många Anderssöner, kallades han oftast bara 
Olle Nicklas eller Ollenicklas, uppger en meddelare. Gatan går delvis 
på den mark, som tillhörde Starkekärr.

Oxelgatan 1967 – gruppnamn.
Parkgatan 1929 – går längs parkområdet Skräcklan. Jfr Gränsgatan.
Parkvägen 1940 – området här är numera knappast mera parkartat 

än på andra platser i Blåsut, där gatan finns.
Perrongvägen 1978 – gruppnamn.
Petersbergsvägen 1929, 1975 – landeriet Pettersberg.
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Pilgatan 1929?, 1959 – gruppnamn.
Polhemsgatan 1929 – en gatstump. Christoffer Polhem sysslade 

med slussarbeten i Karls grav i början av 1700-talet. Gatunamnet nu-
mera utmönstrat.

Pollaregatan 1967 – gruppnamn.
Poppelvägen 1969 – gruppnamn.
Propellergatan 1972 – gruppnamn.
Ranvägen 1967, 1969 – gruppnamn.
Rattgatan 1972 – går ”fram till blivande radhusområde och det s k 

SAAB-området…” Här bor många som arbetar på SAAB i Trollhättan, 
vilket kanske påverkat namngivningen; sannolikare är, att namnet är 
avsett som gruppnamn: Propellergatan och andra namn med anknyt-
ning till sjöfart finns i närheten.

Regementsgatan 1917, 1967 – en del av gatan berör parkområdet 
kring Norra klinikerna (tidigare Källshagens sjukhus), vilkas lokaler 
utgjorde Kungl Västgöta regementes kaserner till 1927, då regementet 
drogs in.

Relingsgatan 1967 – gruppnamn.
Repslagaregatan mitten av 1700-talet – gatan nämns i Corin-Has-

selberg, Vänersborgs historia, I s 333. Gatans läge obekant.
Residensgatan 1731 (Hallberg) – går förbi residenset.
Restadvägen 1944 – går fram till Östra klinikerna (tidigare Restads 

sjukhus). Restad var längre tillbaka en gård och tidvis landshövdinge-
boställe.

Ringgatan 1962 – bildar ”en helt sluten gatubana”.
Roddargatan 1929 – gruppnamn. Gatan numera försvunnen.
Roddaregatan 1960 – gruppnamn. I samma område som föregående.
Rosenvägen 1967 – gruppnamn.
Rostvägen 1940 – en familj Larsson-Rost ägde marken, där bebyg-

gelsen nu är.
Rådmansgatan 1929 – gruppnamn.
Rävgatan 1901 karta (s.k. Räf-gatan) – förleden kan väl knappast 

vara något annat än djurnamnet. Gatan, som nu är försvunnen, gick 
från Östra vägen i höjd med Teli och söderut mot järnvägen. ”S.k.” 
skall kanske antyda, att namnet var inofficiellt. LMS känner Rävegatan 
som tidigare väg eller gata.

Rönngatan 1929 – gruppnamn.
Sandbergsvägen 1940 – bergssprängare Johan Daniel Sandberg, död 

1938. Han hade hus vid gatan och var med och sprängde, när denna 
anlades. Meddelat av Sandbergs dotter.
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Sandelhielmsgatan 1929 – Paul Öhrvall, adlad Sandelhielm (1776-
1850), landshövding i Älvsborgs län 1825-50.

Sandmarksgatan 1929 – stadsläkaren och regementsläkaren vid 
Kungl Västgöta-Dals regemente Gudmund Sandmark, död 1850.

Segelgatan 1971 – gruppnamn.
Sekundantvägen 1964 – samma namngivningsgrund som för Duell-

vägen. Se detta namn.
Sjöviksvägen 1940 – här låg ett sommarställe, som hette Sjövik.
Skansgatan 1929 – landeriet Skansen eller efter en skans, som torde 

ha funnits i närheten.
Skavenvägen – namnet synes inte ha fastställts av fullmäktige; det 

förekommer på skylt. Leder till villaområdet Skaven.
Skepparegatan 1929 – gruppnamn.
Skogsvägen 1940 – går till större delen i skog.
Skolgatan 1966 – skulle ha gått fram till Gymnasieskolan, men ver-

kar inte ha lagts ut. Finns i varje fall inte nu.
Skolvägen 1940 – går fram mot Blåsuts skola.
Skräcklegatan 1914 – nära parkområdet Skräcklan och i stadsdelen 

med samma namn.
Skräddarvägen 1940 – vid gatan bodde en skräddare, vilket var an-

ledning till namnsättningen.
Skyttegatan 1944 – går till en skjutbana.
Slussvägen 1952 – ”…slutar vid själva slussarna…”
Smedjegatan 1965 karta – på Lilla Vassbotten, ett hantverks- och 

industriområde. Oklart om någon smedja verkligen funnits här.
Solrosvägen 1973 – gruppnamn.
Sommarhemsvägen 1940 – här låg till in på 1940-talet ett enklare 

nöjesetablissemang, kallat Sommarhemmet och tillhörigt en nykter-
hetsorganisation.

Sparregatan 1929 karta – greve Erik Josias Filip Sparre (1816-86), 
landshövding i Älvsborgs län 1858-86.

Stationsvägen 1960 – går längs järnvägen fram till stationen i Öx-
nered.

Stinsgatan 1978 – gruppnamn.
Stjärnvägen 1975 – passerar kvarter med namn på bl a stjärnbilder, 

vilket är namngivningsgrund enligt uppgift på stadsingenjörskontoret.
Stora Edsgatan, se Edsgatan.
Stora gatan, se Kungsgatan.
Storgatan 1929 – i den äldsta staden fanns inte Storgatan (jfr dock 

Kungsgatan), varför man uppenbarligen ville förse staden med en så-
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dan. Gatan är bredare än andra gator inom området.
Strandgatan 1929, 1956 – gick på östra stranden av Vassbotten. 

Uppgick sistnämnda år i Huvudnäsgatan.
Strandvägen 1940 – går i stort sett längs västra stranden av Vass-

botten.
Stuvaregatan 1971 – gruppnamn.
Styrmansgatan 1929 – gruppnamn.
Sundsgatan 1767 (Hallberg) – leder ner till Gamla hamnkanalen, 

som är ett sund. Gamla hamnkanalen kallades Sundet, och det var sma-
last mitt emot Sundsgatan (LM).

Svarvaregatan 1966 – gruppnamn.
Svedbergsgatan 1903 karta – sannolikt efter handlanden P. E. Swed-

berg, verksam i staden vid mitten av 1800-talet. Gatan försvunnen. 
Kanske ett äldre namn på Änggatan?

Svetsargatan 1966 – gruppnamn.
Syréngatan 1929 – gruppnamn. Namnet skall stavas Syrengatan.
Södergatan 1834 karta – var länge den sydligaste gatan i den äldre 

staden.
Södra Hamngatan, se Hamngatan.
Södra Järnvägsgatan 1925 – går längs järnvägen och söder om den-

na.
Södra Tullportsgatan, se Edsgatan.
Tackelgatan 1971 – gruppnamn.
Tackjärnsvägen 1940, 1970 – i omgivningen låg Tackjärnsbacken, 

där en järnvägare vägde tackjärn från en del järnbruk i Dalsland (Lin-
dedal). Detta torde vara namngivningsgrund.

Tallgatan 1959 – gruppnamn.
Teatergränd 1960-t (namnet synes ej vara fastställt av fullmäktige) 

– kort gågata in mot teateringången.
Tegelbruksvägen 1972 – gatunamnsberedningens motivering synes 

vara, att gatan gick förbi Fridhems tegelbruk. Fridhem var tidigare en 
gård.

Tegelbrännargatan 1966 – gruppnamn, men gatan ligger på det om-
råde som tillhörde Tenggrenstorps tegelbruk.

Tegelslagargatan 1966 – gruppnamn men gatan ligger på samma 
område som föregående.

Tenggrenstorpsvägen 1966, 1969 – landeriet Tenggrenstorp. Här har 
till in i vår tid funnits ett tegelbruk med samma namn. 1966-69 hette 
Varvsgatan så.

Tomtevägen 1944, 1960 – gruppnamn.
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Torgvägen 1940 – passerar en öppen plats, som kanske tänkts som 
torg, men aldrig planerats som sådant.

Torpagatan 1903 karta – gick ut mot gården St Torpa, jfr följande 
namn. Gatan heter från 1956 A. F. Carlssons gata. Jfr f ö Gamla resp 
Nya Torpagatan.

Torpavägen 1911 stadsfullmäktiges protokoll, 1929, 1966 – går ut 
mot gården St Torpa och var en förlängning av föregående gata. Ev 
förekommer namnet Torpavägen redan på karta 1865.

Torstensonsgatan 1929 – förmodligen efter fältmarskalken och ge-
neralguvenören över bl a Västergötland Lennart Torstenson av For-
stenaätten (1603-51), vilken tidvis bodde på sina gårdar Forstena och 
Restad i stadens närhet. Jfr Birger Sjöbergs väg.

Torsvägen 1944 – gruppnamn.
Trollebovägen 1944 – en villa vid gatan hette Tomtebo och ägaren 

föreslog namnet Tomtebovägen. Detta accepterades dock inte, utan 
man valde Trollebovägen enligt en meddelare. Tomtevägen namnsattes 
samtidigt.5

Trollvägen 1960 – gruppnamn.
Trumslagargatan 1967 – utgår från Regementsgatan, alltså närmast 

militär anknytning, trots att regementet inte existerade vid tiden för 
namngivningen.

Trålgatan 1971 – gruppnamn.
Trädgårdsgatan 1903 karta – ”Sentida plantering eller trädgård är 

anledning till namnet” (LMS).
Trädgårdsvägen 1940 – går i villaområde. Oklart om någon speciell 

trädgård varit namngivande.
Tullaregatan 1971 – gruppnamn.
Ugglestigen 1971 – När stadsingenjören och en annan tjänsteman 

var därute på något uppdrag, kom de på att det skulle vara ett lämpligt 
namn.

Valnötsvägen 1970 – gruppnamn.
Vallgatan 1758 (Hallberg) – efter stadens vallgravar eller vallar, som 

torde ha funnits just här.
Vargövägen 1936 uppteckning (Vargönvägen LMS). 1944 – tidigare 

del av Östra vägen (delen Kassaretorpet-Nybro vid Vargön). Går öst-
erut mot Vargön.

5 Har namngivarna haft den då mycket populära dansmelodin Trolleboschottis i tankarna? Me-
lodin, som är från 1920-talet, fick sin text 1943 och blev genast mycket populär. Uppgifter från 
Kungliga Biblioteket.
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Varvsgatan 1969 – tidigare var ett båtvarv ”beläget invid Karls Grav 
söder om läget för gamla Gropbron.” Gatan går i huvudsak längs Karls 
grav; 1966-69 hette den Tenggrenstorpsvägen.

Vassbottengatan 1962 – på ön Lilla Vassbotten.
Vassvägen 1966 – ”…närheten till Vassbotten…”, alltså en ellips-

bildning (<*Vassbottenvägen).
Vattugränd 1868 karta – en mycket kort gata, som går ut mot Gamla 

hamnkanalen. Namnanledning?
Verkstadsgränd 1935 (LMS) – vid gatan fanns tidigare ett gjuteri. 

Mekanisk verkstad anges vid gatan på karta 1911-12, men gatans namn 
står inte utsatt.

Videgatan 1977 – ursprungligen del av Rönngatan. Gruppnamn.
Villavägen 1960 – i villaområde i Öxnered. Namnet är inte särskil-

jande, då det finns bara villor här. Villabyggandet inom området påbör-
jades just vid denna gata, vilket enligt en meddelare kan vara förkla-
ring till namnet.

Vimpelgatan 1971 – gruppnamn.
Vinkelvägen 1960 – ”…med hänsyn till sträckningen…” Bildar en 

vinkel.
Vinschgatan 1967 – gruppnamn.
Violvägen 1973 – gruppnamn.
Vänhemsgatan 1929 – lägenheten Vänhem.
Växthusvägen 1966 – här fanns ett växthus, vilket enligt gatunamns-

beredningen är namngivningsgrund.
Åkervägen 1970 – intill gatan var ursprungligen en åker.
Åsvägen 1949, 1950 – går fram mot och upp på en ås. Jfr dock 

Backe vägen.
Änggatan 1907 karta – här var åkrar enligt karta 1917. ”Äng, gär-

den, där har varit namnanledningen” (LMS). Formen Ängsgatan finns 
i stadsfullmäktiges protokoll 1905. Jfr Svedbergsgatan.

Ängsvägen 1944 – gick ursprungligen längs en äng, som senare be-
byggdes.

Östergatan 1907 karta – länge den östligaste gatan i den gamla 
stadskärnan.

Östra Landsvägen, se Östra vägen.
Östra vägen 1944, 1956 – går i stort sett österut. Jfr Vargövägen. 

Östra vägen kallas på karta 1916 Östra landsvägen.
Övre Strandgatan 1952 – namn på en förlängning åt norr av dåva-

rande Strandgatans södra del. Namnet verkar inte ha brukats.
Öxneredsvägen 1940, 1949, 1964 – går från nordligaste delen av 

Blåsut fram till Öxnered.
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3
Med undantag av namnet Flanaden, som till bildningssättet är en-

samtstående, är samtliga namn sammansatta. Ibland är senare leden lös 
(typ Nya vägen). Klart dominerande är namnen på –gatan och –vägen.
Sju efterleder förekommer, nämligen –allén, -backen, -gatan (gatan, -s 
gata), -gränd, gången, -stigen och –vägen (vägen, -s väg). Alla efterle-
derna utom –allén och gången är ännu levande namnbildnings element.

-allén förekommer endast i Kasenallén.
-backen är efterled i 4 namn: Bangårdsbacken, Blåsutbacken, Bro-

vaktarbacken och Järnvägsbacken. I samtliga fall bildar gatorna back-
ar. De äldsta namnen är från 1940.

-gatan (gatan, -s gata) är den vanligaste efterleden och förekommer 
i nästan vartannat namn eller i ca 110 stycken. Denna efterled är den 
enda i det äldsta namnskiktet fram till mitten av 1800-talet, och nästan 
bara denna förekommer i hela den äldre staden. Den finns emellertid 
även i vissa nya områden, t ex i stadsdelen Torpa. Gränsen för –gatan 
kan sägas gå längs Bruksvägen-Fridhemsvägen-Furuvägen-Restadvä-
gen-Rattgatan-Karls grav. Söder och öster om denna linje förekom-
mer inte –gatan, inte heller väster om Vassbotten, om man undantar tre 
namn i Öxnered, som oväntat gavs av fullmäktige i maj 1978: Konduk-
törsgatan, Lokförargatan och Stinsgatan. Lilla Vassbotten har endast 
namn på –gatan.

Det normala är fast efterled i bestämd form, typ Storgatan. Undan-
tag från denna regel är Norra gatan samt A. F. Carlssons gata, Axel 
Roos´ gata och Jonas Wallins gata.

Efterleden –gatan verkar ursprungligen ha använts i namn på gator 
med något slag av trottoar och/eller stenbeläggning. Ett namn på –ga-
tan betecknade också en gata med tät bebyggelse, ibland med flerfa-
miljshus, blandad med affärer och andra inrättningar. Namn på –vägen 
fanns tidigast i mera ”lantliga” områden av förstadskaraktär med villor 
som dominerande bebyggelse. Gatubeläggningen var normalt grus. 
Numera håller denna skillnad på att försvinna, både vad själva gatan 
och bebyggelsekaraktären beträffar. Även områden av förortstyp har 
nu namn på –gatan, t ex Torpaområdet. I stadsdelen Blåsut har karak-
tären av ”väg” i stor utsträckning bibehållits. Se vidare under –vägen 
strax nedan.

-gränd förekommer i 6 namn, varav ett numera försvunnet (Må-
segränd). Vidare hette nuvarande Magasinsgatan tidigare Magasins-
gränd. Samtliga nu använda namn avser korta, smala gator, av vilka 
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två är bilfria. Efterleden förekommer endast i obestämd form.
gången möter i ett numera försvunnet namn, Gröna gången.
-stigen ingår i Barrstigen, Bergstigen, Ljungstigen och Ugglesti-

gen. Barrstigen är inte mera än just en stig, de övriga smala gator utan 
genomgångstrafik. Efterleden förekommer som synes bara i bestämd 
form.

-vägen, (vägen, -s väg) finns i ca 100 namn, något färre än –gatan. 
–vägen dominerar alltså starkt inom områden, där –gatan inte före-
kommer eller är sparsamt företrädd.

Första gången fullmäktige namnsatte gator på –vägen var 1929.
När gatorna i stadsdelen Blåsut tillkom 1940, skrev byggnads-

nämnden i Vassända-Naglums kommun, till vilken området då hörde: 
”Namnen böra sluta på ”vägen” och ej på ”gatan”, emedan det för-
ra bättre ansluter sig till byggnadsplanen, som är av typisk park- och 
trädgårdskaraktär. ”Gatan” ger intrycket av ett samhälle med långa 
rader sammanbyggda hus. Även med tanke på den med Vänersborg 
gemensamma postadressen torde ”gata” vara olämpligt. Gatunamnen 
i Vänersborg sluta i regel på ”gata” och förväxlingar skulle på så sätt 
kunna uppstå.” Man har i stort sett följt denna linje fram till våra dagar: 
gatorna väster om Vassbotten har med mycket få undantag fått namn på 
–vägen. Om utbredningen och om den ursprungliga skillnaden mellan 
–gatan och –vägen se strax ovan under –gatan.

Typen Trollvägen är den vanliga. Från detta mönster skiljer sig bara 
Birger Sjöbergs väg, Fridas väg och Ollenicklas väg samt Gamla vä-
gen, Korta vägen, Lilla vägen, Nya vägen och Östra vägen.

4
Förlederna är av skilda slag. Jag grupperar dem som följer: 1 per-

sonnamn, 2 andra personbeteckningar, 3 topografica, 4 växt- och djur-
namn, 5 gudanamn och sagofigurer, 6 förleder med anknytning till äld-
re bebyggelse, stadsdelar och historia, 7 förleder med anknytning till 
anläggningar och inrättningar, 8 förleder med anknytning till sjöfart,  
9 förleder, som anger relativ ålder, 10 väderstrecksbeteckningar, 11 
förleder, som anger utseende och form på gatan.

1. Personnamn ingår i ett tjugotal gatunamn på –gatan (-s gata) och 
–vägen (-s väg) med någon övervikt för de förra. I fem fall ingår perso-
nens för- och efternamn, i ett fall endast förnamn (Fridas väg), en gång 
två förnamn (Ollenicklas väg), i övrigt endast efternamnet. Ett par 
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gånger har landshövdingar blivit ihågkomna, något oftare stadens egna 
borgare och donatorer, vidare Birger Sjöberg och sannolikt hans Frida 
men också ”vanliga” personer, som bott vid gatan, när den fick sitt 
namn, eller som ägt marken, där gatan dragits fram (t ex Björklundsvä-
gen, Sandbergsvägen, Rostvägen). När det gäller landshövdingar och 
mera kända personer, vilkas namn ingår, har gatunamnen alltid till-
kommit efter deras död, f ö har de i några fall getts under namngivarens 
livstid. Det enda kvinnonamnet är Frida. 

En diskussion om personnamn som förleder i gatunamn ägde rum 
1949 mellan gatunamnsberedningen och drätselkammaren. Ett förslag 
från den förra om namnsättning av vissa gator återsändes av kammaren 
med begäran om ”omprövning, därvid enligt kammarens mening borde 
beaktas, att en stark begränsning iakttoges och att namnen företrädes-
vis anknötes till gången tid och icke till nutiden eller de närmaste åren 
därförut. Beträffande namntypen höll kammaren före, att namnet på 
vederbörande person borde angivas fullständigt (t ex A. F. Carlssons 
gata), där icke namnet vore egenartat (t ex Sandelhielmsgatan).” Ga-
tunamnsberedningen böjde sig för drätselkammaren, som emellertid 
också framhöll, ”att systemet med gatunamn efter vissa personer icke 
i fortsättningen bör tillämpas såsom system för vissa bestämda områ-
den, vilket icke hindrar att för visst tillfälle en om staden synnerligen 
förtjänt person kan bliva hedrad genom att hans namn knytes till någon 
lämplig plats eller gata.”

Efter den förda diskussionen tillkom namnen A. F. Carlssons gata, 
Axel Roos´ gata och Jonas Wallins gata. I det senare fallet hade man 
dock frångått principen att ”personnamn böra anknyta till en gången 
tid”, eftersom Jonas Wallin alldeles nyligen avlidit. Han hade ”synner-
ligen verksamt arbetat för stadens bästa.”

Principen att undvika personnamn i gatunamn har man sedan hållit 
fast vid, om man undantar namnet Lilla Rostvägen, som tillkom 1960, 
men det ska ses i samband med Rostvägen (1940).

2. Andra personbeteckningar än personnamn förekommer i ca 30 
namn. Hälften av förlederna är yrkesbeteckningar på –are. Denna fulla 
form växlar med den reducerade –ar på ett slupmässigt sätt.

3. Topografisk anknytning har drygt 20 förleder. Några av namnen 
är gruppnamn, varom se Backevägen.

4. Växt- och djurnamn möter i omkring 30 namn, djurnamn dock 
bara i Ugglestigen och kanske i de försvunna Måsegränd och Rävga-
tan.
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5. Gudanamn och sagofigurer ingår i Odenvägen, Ranvägen, Tors-
vägen, Huldrevägen, Tomtevägen och Trollvägen.

6. Drygt 40 namn har förled som anknyter till äldre bebyggelse, 
stadsdelar och historia. I många fall är det så, att namnen på de gårdar 
(landerier) som gatorna lagts ut på eller lett fram mot har fått bilda 
förled.

7. Ca 45 namn anknyter till anläggningar och inrättningar av skilda 
slag, typ Idrottsgatan, Regementsgatan.

8. Till sjöfart anknyter 15 gatunamn i stadsdelen Torpa, vilka inte 
kunnat infogas i andra grupper. Jfr nedan avd. 5.7.

9. Relativ ålder framgår av namnen Gamla vägen, Nya vägen och 
Nygatan.

10. Väderstrecksbeteckningar ingår i gatunamnen Norra gatan, Sö-
dergatan, Östra vägen och Östergatan.

11. Gatornas utseende och form visas av namnen Hakevägen, Horns-
vägen, Hästskovägen, Korta vägen, Lilla vägen, Ringgatan, Storgatan 
och Vinkelvägen.

Några få namn har inte gått att infoga i de nämnda grupperna.

5
Bortåt en tredjedel av de gatunamn som nu finns är s k gruppnamn. 

Tidigast möter gruppnamngivning 1929. Detta år fick några gator i 
stadsdelen Fredriksberg som förleder personbeteckningar med anknyt-
ning till sjöfart och en grupp gator i Mariero trädnamnsförleder. Per-
sonnamnsförleder ingår också i några namn från samma år i de södra 
stadsdelarna. Nu finns det flera områden med gruppnamn. Ofta har 
man börjat med enstaka namn och sedan byggt på efter hand med namn 
av samma typ.

Gruppnamnen förekommer enligt följande.

1. Personbeteckningar med anknytning till sjöfart ingår i en grupp 
på 7 namn i stadsdelen Fredriksberg, alla från 1929.

2. Yrkesnamn förekommer i 4 namn i stadsdelen Torpa, alla från 
1966.

3. Gudanamn och sagofigurer möter i 6 namn i Mariedal, fr o m 
1944.

4. Ord från topografiska egenheter finns i 5 namn i Botered, alla från 
1949.
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5. Blomnamn ingår i 4 namn i Sjövik, alla från 1973.
6. Trädnamnsförleder finns i ett tjugotal namn i stadsdelarna Ma-

riero (fr o m 1929) och Kassaretorpet (fr o m 1944, då området hörde 
till Vassända-Naglum). De båda stadsdelarna gränsar till varandra.

7. Ord med anknytning till sjöfart ingår i 18 namn i stadsdelen Tor-
pa, fr o m 1967. Gatunamnsberedningen säger sistnämnda år, att ”delar 
av fartyg kunde vara lämpliga benämningar på ifrågavarande gator” på 
grund av närheten till Karls grav. Gruppnamnsgivningen i området är 
inte helt konsekvent: jfr å ena sidan t ex Kölgatan, å andra Kanotgatan.

8. 5 gatunamn i Öxnered, som är en järnvägsknutpunkt, fick 1978 
förleder med anknytning till järnväg.

Ytterligare två områden med gruppnamn torde kunna urskiljas, båda 
strax söder om järnvägen. Här finns ett par någorlunda sammanhållna 
grupper: 9 namn med personnamn som första led, tidigast Belfragega-
tan 1925, och 4 namn med ämbetsmannabeteckningar i förleden, tidi-
gast Borgmästaregatan och Rådmansgatan 1929. Om personnamns-
förleder när det gällt gruppnamngivning jfr avd. 4.1.

Källor och litteratur

Källor
Fullmäktiges i Vänersborg och Vassända-Naglum protokoll och handlingar.
Kartor m m på stadsingenjörskontoret i Vänersborg.
Ortnamnsuppteckningar av Lars Madsén (förkortat LM) och Lars Magnus Svennungsson (förkor-
tat LMS) på kommunkansliet och på Ortnamnsarkivet i Uppsala.
Muntliga uppgifter av åtskilliga vänersborgare.

Litteratur
Corin, Carl-Fredrik-Hasselberg, Gösta, Vänersborgs historia. I-II. Göteborg 1944.
Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1-9. Stockholm 1925-36.
Hallberg, Bertel, Om Vänersborgs kvarter, torg, gator och tomter i äldre tid.

I: Vänersborgs söners gilles årsskrift 1935. Vänersborg 1935. (Förkortat Hallberg).
Helsingfors gatunamn. Helsingfors stads publikationer nr 24. Helsingfors 1971.
Lindedal, Hj, A., Vänersborgs historia och vänersborgs-historier. Vänersborg 1927. (Förkortat 
Lindedal).
Lindstam, Carl Sigfrid, Göteborgs gatunamn. Göteborg 1945.
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Sverges ortnamn. Ortnamnen i Älvsborgs län. Del XII (Väne härad) och del XVI (Sundals härad). 
Stockholm 1906, 1910.
Vänersborgs privilegier och donationer. Vänersborg 1908. Supplement utg. av J. Wallin. Väners-
borg 1919.

När jag skrivit denna uppsats har jag fått mycken och värdefull hjälp av många enskilda 
vänersborgare, som beredvilligt svarat på mina många frågor. Jag kan inte räkna upp alla mina 
meddelare, men vill framhålla, att många namn skulle ha förblivit oförklarade utan deras insatser. 
Personalen på stadsingenjörskontoret och på kommunkansliet har varit mycket tillmötesgående. 
Särskilt vill jag tacka fru Anne-Sophie Loo på stadsingenjörskontoret, vidare ingenjör Hugo Dal-
gren och f. kanslichefen Waldemar Åström.

Kulturnämnden i Vänersborg har genom anslag möjliggjort publiceringen av kartan. Jag tack-
ar för stödet.

______________________

(I originaltexten följer här en kort sammanfattning på engelska, ”Sum-
mary”, som vi har fått tillåtelse att stryka).

Ingwar Fredriksson syns här på en grynig 
delförstoring av ett foto taget i Plantaget i 

samband med studentavslutningen i juni 1978.
Foto: Karl Bernling.
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VSG:s årsskriftsnämnds fotnoter
till Ingwar Fredrikssons artikel
”Gatunamnen i Vänersborg”

VSG1) ”Gröna gången 1864 stadsfullmäktiges protokoll – kan sägas ha 
utgjort norra delen av Hamngatan (mellan Nygatan och Norra gatan)”
Gröna gången låg i själva verket ett kvarter söderut, mellan Kronoga-
tan och Nygatan. På den av C. O. Osterman år 1841 avritade stadspla-
nen, upprättad 1834 av Carl Adamson, kan man tydligt se att Gröna 
gången löper parallellt med Hamngatan och i dess omedelbara närhet, 
i sträckningen mellan Kronogatan och Nygatan.

VSG2) ”På 1700-talet låg här enligt LMS ”Kronobageriet eller Magazi-
net”, vilket skulle vara orsak till namnet”.
Kronobageriet låg där gamla fängelset ligger idag, alltså vid Residens-
gatans södra ände. Vid Magasinsgränd låg tidigare det s k ”Plateska 
magasinet”. Förmodligen bygger Ingwar Fredriksson sitt antagande 
om Kronobageriets placering på en felaktighet i Lars Magnus Sven-
nungssons (LMS) källor. Enligt uppgift från Per Hedqvist i Väners-
borgs Söners Gilles årsskriftsnämnd.

VSG3) ”Måsegränd 1814 karta – tidigare namn på del av nuvarande Sö-
dergatan. Förleden oklar. Det har alltid funnits så mycket måsar i sta-
den, sägs det. Är detta namngivningsgrund?”
Måsegränd verkar vara en äldre stavning av Mossgränd och har såle-
des inget med måsar att göra. Se nedan nämnda artikel av Hallberg, 
sidan 23.

Läs mer: som källa anger Fredriksson på flera ställen i artikeln Berthel 
Hallbergs artikel ”Om Vänersborgs kvarter, torg, gator och tomter i 
äldre tid” som publicerades i Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1935, 
sid 19-47. Artikeln finns (liksom samtliga årsskrifter 1930-2019) på 
vår hemsida: www.vanersborgssonersgille.se

Nedan visas sju bilder med anknytning till Ingwar Fredrikssons artikel. 
Inom parentes anges årtal för tidigaste belägg eller namngivning.
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Kyrkogatan norrut från kyrktornet i maj 1977. (Gatunamnet är belagt i en dombok 
redan år 1702 och är därmed stadens äldsta belagda gatunamn). Foto: Karl Bernling

Torpavägen (stadsfullmäktiges protokoll 1911) norrut från busshållplatsen vid äldre-
boendet Solängen i juli 2012. Foto: Karl Bernling



100

Kasenallén (1940) söderut från Blåsutbacken i maj 2020. Foto: Karl Bernling

Bangårdsbacken (1959) västerut i maj 2020. Foto: Karl Bernling
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Verkstadsgränd (1935) i november 1978. Foto: Karl Bernling

Bergstigen (1940) på Blåsut i juni 2020. Foto: Karl Bernling
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Karl Bernling
Ledamot i 

Vänersborgs Söners Gilles 
årsskriftsnämnd

Gröna Gången (stadsfullmäktiges protokoll 1864) bör ha löpt där gräsmattesträngen 
idag löper längs kvarteret Syrenens östra sida utmed Hamngatans sträckning norrut 
mellan Kronogatan och Nygatan. Bild tagen i maj 2020. Foto: Karl Bernling



103

ÅRSKRÖNIKA 2019

Systembolaget har flyttat från stan! Mer eller mindre hysteriska utta-
landen kom från handlarna i centrum som tyckte att kommunen hand-
lat oansvarigt mot de redan hårt pressade butikerna runt gågatekrysset. 
När de värsta stormarna bedarrat visade det sig att kommunen inte alls 
kan påverka Systembolagets etableringsfilosofi. Dessutom fick Vä-
nersborg nu ett större, modernare systembolag bara några hundra meter 
österut på gamla ”Tändstickens” område. Bra parkeringsmöjligheter 
som redan inneburit att man lockat en ny publik. Rätt hanterat kommer 
detta medföra en delvis helt ny kundkrets som även gågatebutikerna 
kan locka till sig. Centrum har också fått ett nytt dragplåster som öpp-
nar i dagarna i gamla Skaraborgsbanken, nämligen Espressohouse. Bra 
jobbat av fastighetsägare och gillebroder Leijon och co. att locka hit 
denna attraktiva ”fikakedja”. Nu gäller bara för gillebroder Lars Rud-
ström, som är projektansvarig för stadskärnearbetet, att tillsammans 
med sina kreativa stadsplanerare ordna en bra kommunikation mellan 
dessa handelscentra. Kanske inte så dumt förresten för Vänersborgarna 
att ersätta alkoholen med kaffe. Kaffe har ju en massa positiva effekter 
på det mesta hos människan utom möjligen sömnen. Där är ju alkoho-
len överlägsen. Detta påminner om gillebrodern som sent en natt blev 
stoppad av den legendariske vänersborgskonstapeln ”Armar o Ben”, 
som artigt undrade vart brodern var på väg denna sena timme. ”Jag 
är på väg till ett föredrag som handlar om alkoholmissbruk, påverkan 
av detta på den mänskliga kroppen och det negativa inflytandet utav 
rökning och att vara uppe sent på nätterna”, svarade brodern. Förvånat 
frågade då ”Armar o Ben” vem som håller ett sådant föredrag vid den 
här tiden på dygnet. Brodern svarar då uppgivet: ”Det kommer min 
hustru att göra.”

”Tillsammans” är det geniala ledordet för stadens 375-årsfirande. 
Det började lite dramatiskt med att strömmen gick precis när de re-
kordmånga födelsedagsfirarna just skulle smaska i sig sin tårtbit på 
Idrottscentrum, men i samma ögonblick som man skulle dra igång re-
servaggregatet sken arenan upp igen och vi kände att ”tillsammans” 
får en speciell mening, när man upplever gemensam spänning. Det 
fortsatta firandet inramades musikaliskt under året med publikrekord 
på Diggiloo’s magnifika konsert på Sanden och en spektakulär uppsätt-
ning av ”Chess in Consert” i Arenan, virituost ledd av musikskolans 
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hörnpelare och charmtroll Anna Bornander. Mer än hundra musikanter 
på scenen toppades med en handfull solister från Göteborgsoperan. En 
stolt krönikör fick, i all blygsamhet, spela med som recitatör.

Efter höstens val blev rikspolitiken trasslig och inte förrän i januari 
fick den tålmodige talmannen Andreas Norlén vår socialdemokratiske 
svetsare från Ådalen att via ett 73-punktsprogram styra skutan vidare 
tillsammans med MP, C och L. I Lilla Paris’ politiska och ankdamm 
flöt politiken lugnt på med S, C och MP tills retorikens havsörn seglade 
upp ”svart mot den gyllene sky”. Dundrade ner och satte klorna i kom-
munstyrelsens ordförande Marie Dahlin. Anklagelsen om att hennes 
språkbruk under en följd av år varit kryddat med såväl sexism som 
rasistiska uttalanden fick Marie att ta sin Mats ur skolan och dra till 
Melleruds politiska spelplan. Vet inte om man är okänsligare för ling-
vistiska grodor i Mellerud, även om det av tradition är hårdare bud där. 
Man kanske helt enkelt är modernare? Sett i ett internationellt perspek-
tiv så är ju Dahlins språkbruk sådant som numera har mäktiga föresprå-
kare i såväl Vita Huset som på Downing Street. Gillets eget moderata 
kommunalråd Gunnar Lidell, som satt igång detta etiska uppror, kan 
i alla fall glädja sig åt att få äran av att Vänersborgspolitiken nu fått 
nya etiska regler, samtidigt som han blev av med en mångårig politisk 
kombattant.

Eftersom allt ont har något gott med sig, så har kommunstyrelsen nu 
fått en ny, stabil ordförande. Skolad i idrottsrörelsen och sprungen ur 
ett långt arbetsliv inom fackföreningsrörelsen har nämligen Benny Au-
gustsson tagit plats i förarsätet för den kommunala politiken. Må han 
vakta sin tunga så han får sitta säkert tills han en dag gör sig förtjänt av 
ett medlemskap i Gillet.

För att förbättra kommunens ekonomiska hushållning fick kommun-
direktören Pascal Tshibanda 450 000 kr till förfogande. Fyra konsulter 
som betalades 2.350 kr per timma, vardera, anlitades för detta höga 
syfte. De lär få jobba på som sjutton om de ska hinna med något vettigt 
innan stålarna är slut. Det är ju dyrare än att gå till tandläkaren! Oklart 
om Pascal hann räkna ihop alla besparingar som denna investering 
skulle inbringa för strax därefter fick han sparken av kommunalråden 
och fick gå på dagen. Bristande förtroende och oenighet om ledarska-
pet motiverade man uppsägningen med. I skrivande stund har inte den 
egentliga orsaken offentliggjorts, men det som göms i snö......och så 
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vidare. Det sipprar givetvis fram så småningom och får väl då sin plats 
i en annan krönika.

Notre Dame, detta världsarv från 1300 talet har stått i ljusan låga till 
hela världens sorg och häpnad. Den 700 år gamla ekstommen brann 
som fnöske, men turligt nog gick inte allt upp i rök. Världens miljar-
därer slogs omedelbart om att få finansiera restaureringen. Så är det 
tyvärr ännu inte fallet med kommunens sessionssal. Det 46-åriga mö-
gelskadade råttboet jämnades med marken, utan att ett återskapande 
vare sig är planerat eller finansierat. Som om detta inte vore nog så 
läcker resten av kommunhusets tak in vatten, en sjuka som såväl Are-
nan som VHC’s hockeyhall drabbats av. Kommunens ekonomi är för 
närvarande så ansträngd att de genomgående renoveringar som dessa 
tak behöver kan innebära att man tar sig vatten över huvudet!!

De svenska fotbollsdamerna imponerade genom att komma hem från 
VM med heroiskt tillkämpade silvermedaljer. Gillebroder Martin Fred-
man var säkerhetsansvarig för våra duktiga fotbollsstjärnor och bidrog 
givetvis till framgången på ett blygsamt men sannolikt helt avgörande 
gillemanér. Diskuskolossen Ståhl kastade längst i VM och Duplantis 
hoppade lika högt som guldmedaljören i stavhopp, men fick nöja sig 
med silver på grund av tidigare rivningar. Djupast intryck gjorde dock 
Angelica Bengtsson som bröt staven i själva upphoppet och chockade 
en hel idrottsvärld när hon reste sig, hittade så småningom en ny stav 
och flög sedan gracilt över ribban, som om inget hänt. Vänersborgs 
rugbydamer säkrade andra raka SM-guldet, medan konkurshotade IFK 
fick glädja sig åt att värsta derbykonkurrenten Villa vann SM-guld och 
att IFK’s 51-årige försvarsgigant Pavel Franz blev ny förbundskapten 
i Ryssland. Vår största idrottsförening Onsjö golfklubb fortsätter att 
glänsa. Per Längsfors kvalade som första Onsjöspelare in till Euro-
patouren och Viktor Hagborg-Asp blev svensk juniormästare i golf. 
Men så har också förre kassafogden Göran hållit många morfaderliga 
tummar hårt för att allt skulle rulla rätt.

Gillebrodern och salladskreatören Leif Bengtsson engagerar sig i all-
sköns idrotter, fast inte i första hand med eget fysiskt deltagande. Den 
senaste tävlingsarenan för Leif är travbanan. Leifs kuse kommer med i 
årets krönika bara för sitt namn. Hästen är nämligen döpt till det humo-
ristiska och träffsäkra namnet Star Costashorta. Namnet lär vara taget 
ifrån gillevärden Erik Lundborgs garderob.
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Ett annat Vänersborgsgäng som tar sig fort fram på tävlingsbanorna 
utan egen energiförlust är Team Sikhall. Med en monsterbåt som gör 
200 km i timman har de varit i Köpenhamn och sopat banan med kon-
kurrenterna i Copenhagen Poker Run. ”Vi tog hem hela tjottaballong-
en”, som kapten Magnus Larsson uttryckte det. Visste ni förresten att 
Vänersborgssonen Tony Fransson vunnit svenska mästerskapet i bil-
jard och tagit 23 medaljer i EM? Det är annars sånt man lär sig i de 
fantastiska krönikor som gillebroder J-O Gustafsson skriver i Väners-
borgaren. Applåd! Vänersborgsgossarna Marcus Johansson och Jesper 
Andersson cyklade Vänersborg-Marseille på 27 dygn och Kristin Back 
Frisk fullbordade sitt 32:a vasalopp. Kristin är säkert jättenöjd att hon 
nu kan träna vid skidstugan kvällstid då kommunen renoverat elljus-
spåret och monterat ny ledbelysning.

Det är viktigt att se när man är ute i naturen eller på gatan, men också 
att synas. De gula västarna i Frankrike, som först var en protest mot 
höga bensinpriser, har nu blivit ett bra, trendigt mode. Var 24:e sekund 
dör någon i trafiken i världen. Fotgängare och tvåhjulingar är mest ut-
satta. Elcyklar och elsparkcyklar glider i stigande antal snabbt upp som 
nya riskfaktorer. I Linköping har en elcykelstolle åkt fast då polisen 
klockade honom för 98 km per timma. Att de alltför snabba motorcyk-
larna kallas för donatorambulans är ju kännt, men här kommer en ny, 
något makaber uppmaning: ”Alla ni som går ute kvällstid utan reflexer. 
Anmäl er till donationsregistret! Ni kan rädda liv!”

Att rädda livet på jorden är också det rena och enkla budskap vår senas-
te lilla gigant på världens miljöpropagandistiska arena predikar. ”How 
dare you!”... dundrade den 16 åriga världsstjärnan i FN, så att en hel 
värld höll andan. På ett drygt år ifrån ifrågasatt skolskolkare till histo-
riskt retorikfenomen. Detta är bara början. Greta Thunberg lär göra sig 
plats i flera framtida krönikor.

Vänersborgsförfattaren och mediaprofilen Emma Hamberg är också en 
stark kvinna som låter sin röst höras. I senaste boken ”Resten av allt 
är vårt”, som är en självbiografisk, känslomässig roman om dramati-
ken kring makens sjukdom, visar Emma prov på hur svåra saker kan 
beskrivas med humor och värme. Årsskriftsnämndens Karl Bernling 
kom i julas också ut med ett självbiografiskt verk i form av en bilder-
bok som berör och som gick till samtliga vänersborgares hjärtan. Vårt 
besöksnäringsgeni Maria Engström-Weber gav till 375-årsdagen också 
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ut en vacker bildbok om vårt kära Lilla Paris. Alla dessa alster har en 
given plats i en sann gillebroders bibliotek.

Bara några dagar efter förra högtidsstämman lämnade förre ålderman-
nen Stig Larsson brödrakretsen. Denne vänfaste och kärleksfulle gil-
lebroder, som under 15 år, med fast hand ledde vårt kära Gille, kunde 
fylla en helt egen krönika med allt han gjorde för Gillet och för Väners-
borg. I tacksamt minne bevarad.

Musikhuvudstaden i västra Götaland växer i betydelse i musiksverige 
genom att Aurorafestivalen, Polstjärnepriset och jazzkurserna ökar i 
intresse och deltagarantal för varje år. Som något av kronan på denna 
mångåriga ambition från kultur- och fritidsförvaltningen är bildandet 
av Nationellt Centrum för Musiktalanger. Gillebroder Håkan Alfreds-
son har som spindeln i detta musikaliska nätverk nu knutit ihop säcken 
och Vänersborg har genom fullmäktigebeslut accepterat att leda denna 
nationella musikutbildning för svenska talanger som spelar orkesterin-
strument. Vänersborg blir härmed samlingspunkt för sådana superta-
langer som violinisten Angelo Lundström som redan i höst fått plats 
på Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Det går en 
varm rysning genom kroppen varje gång jag tänker på Angelos konsert 
hemma i vårt vardagsrum på Krönikörens sjuttioårsdag.

Håkan ”Smärten” Lind delade ut gillets musikstipendier ur Elis Ull-
mans minnesfond -10 000 kronor till orgelfenmenet Camille Bloche 
och lika mycket till trumpetvirituosen Sofia Mahan. Traditionsenligt 
förgylldes föreställningen i kyrkan av Vargöns symfoniorkester under 
ledning av gillemedaljösen Anna Bornander.

Vänersborg växer. Bostadsbyggandet är både till antal och variation 
imponerande. Bland hundratals traditionella lägenheter på Holmängen 
har också ett tropiskt paradis i form av Bovieran etablerats. På andra 
sidan östra vägen har Mattladans Erik Norling byggt ett sy-hotell där 
man övernattar och tråcklar ihop trådarna i ett slags sy-lan. Erik verkar 
ha lyft sy-ber till en ny nivå. Hotellkungen och gillebrodern Ingmar 
Ljung tar hand om och gör om det vackra trähuset Södergatan / Öster-
gatan till vandrarhem. Som allt annat den gossen tar i, så lär detta bli 
en i raden av framgångssagor. På Bert Karlsson har det inte förbrukats 
så mycket trycksvärta i år. Detta till trots så har han arbetat upp Ursand 
till en av Sveriges 15 femstjärniga campingplatser. Fast man bygger 
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så det knakar har inte alla som velat bo på denna attraktiva badort fått 
plats i sommar.

Lars-Göran Lidén är entreprenören som skapat helt nya attraktiva bo-
enden utefter strandkanten på Holmängen. Med sjöutsikt, utan bygglov 
har han till alla naturvänners stora glädje satt upp 37 fågelholkar. Krö-
nikören som fick stipendium från ”småfåglarnas vänner” i realskolan 
jublar givetvis.

Det gäller att vi håller oss vän med naturen. Enligt artdatabanken står 
både älg och skogshare nära en rödlistning. Trösten kan kanske vara att 
man i trakten kring Thailand och Kambodja förra året upptäckte 157 
nya djur- och växtarter. Tage på Blåsut, som av TTELA-läsarna utsågs 
till årets lussekatt, ser gullig och beskedlig ut i reportaget, men faktum 
är att tamkatterna är det största hotet mot våra småfåglar. Sånglärkan, 
som är på väg att försvinna, är sorgligt nog en läckerbit för Tage.

VBG group gör sitt bästa år någonsin samtidigt som man köper ett 
företag för 25 miljoner vars tillverkning i bästa fall hamnar här i stan. 
Gillebroder Richard Berglöf på Kalasboden, vår uppskattade hovleve-
rantör av gilleburgare och andra smaskigheter etablerar sig nu även i 
Trollhättan, ett växande arbetarsamhälle nedströms Göta Älv. Så gör 
även fotografen och gillebrodern Clas Carlssons efterträdare Peter 
Wahlström. Undrar vad som lockar där?

ICA Älgens nya butikschef Kristoffer Russo har på ett knappt år gjort 
sig känd i hela ICA-koncernen för sitt lyckade system att minska mats-
vinnet i butiken till hälften. Han har också tagit fram en egen midsom-
marmust och en Vargö-öl. Vad bliva av denna kreativitet.

Igenkänningsfaktorn är alltmer viktig ju äldre man blir. Årskriftsnämn-
dens Bo Knutsson som nördat i rutan i 30 år känns det bekant och 
tryggt att vila ögon och öron på på torsdagskvällarna under vintern. 
Nu har vi också appar som känner igen både blommor och svampar 
och det är bara en tidsfråga tills man kan hålla telefonen mot någon vi 
glömt namnet på, så får vi allt från födelsedata till vad hen åt till fru-
kost. Kusligt hur snabbt den utvecklingen går. Var det måhända bättre 
förr, eller ju för desto bättre som antikhandlaren säger. Inte ens 1 kg är 
vad det har varit. Platinaklumpen i Paris som var ett riktigt kilo fram 
till 20 maj i år är skrotad och ersatt med en definition som utgår från 
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Plancks konstant. Kolla det när ni väger era tomater på Kvantum om 
dom verkligen utgår från Planck, så ni inte blir lurade på några C-vi-
taminer.

BMI är i alla högsta grad viktberoende och tyvärr inte alls konstant 
utan pekar brant uppåt för alla åldersgrupper. Lite tröst gav övervikts-
forskaren Erik Henningsson när han påstod att övervikten kan bero av 
trauman i barndomen. Alltså inget att vare sig oroa sig för eller göra 
något åt. Trots att nu hälften av Vänersborgarna är alldeles för tjocka, 
så är nio av tio ändå nöjda med sina liv. Kvinnorna dock något nöjda-
re än männen. Kan det vara anledningen varför ansökningarna om att 
byta kön sjufaldigats på några år?

Även om larmrapporter om bristande kondition och övervikt har drab-
bat oss sjuttioåringar, så har våra depressioner minskat. Gillebröderna, 
som sedan i våras kan glädja sig åt det nya utegymmet för seniorer 
på Sjövallen, kommer givetvis inom kort att bättra på denna frisk-
hetsstatistik och imponera på varandra med fina siffror på blodtryck 
och kolesterolvärden. Då riskerar det inte att bli som när den åldrade, 
lätt arbetsskygge, före detta kommunalarbetaren Kalle Förhuden och 
hans kompis Hinka-Sven satt på en av de härligt gula sofforna i vårt 
nya plantage och skroderade om sin vikande hälsa för varandra. Hin-
ka-Sven bar trots sin höga ålder en siluett av den kraftkarl han var som 
en av södra Dals starkaste drängar i mitten av förra seklet, men Kalle 
Förhuden, som fått sitt öknamn för att han hade som vana att dra sig 
undan så snart det vankades arbete, hade just kommit från vårdcen-
tralen och var ganska nedslagen. Inget var bra! Blodtrycket för högt. 
Kolesterolen kass. Konditionen vikande. När Hinka-Sven frågade om 
inget var positivt, så sken Kalle upp då han erinrade sig HIV-testet 
ändå var positivt. ”Det låter på dig som du är klar för slaktbänken”, 
sa Hinka-Sven. ”Jag däremot, känner mig som en nyfödd. Flintskallig 
och utan tänder, och nu tror jag att jag har kissat på mig.”

KISIMA
Allhelgonaafton 2019
Lars Salonen
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Jan-Olov Frick, född Larson i Vänersborg 18 mars 1939, avled 
i Mariestad 7 maj 2019. Efter studentexamen vid Läroverket i 
Vänersborg studerade han till läkare i Göteborg. Efter avslutade 
studier var han och familjen i huvudsak bosatt i Mariestad och 
han var då verksam som provinsialläkare och blockchef inom 
öppenvården i dåvarande Skaraborgs läns landsting.

Under sin tid i Mariestad var han även verksam som 
omsorgsläkare vid Johannesberg vårdhem, skolläkare i Mariestad 
samt företagsläkare vid Bygghälsan sedermera Previa i Skövde. 
1993 flyttade Jan-Olov med fru från Mariestad till Varbergstrakten. 
Han var då en tid verksam som distriktsläkare i Halland, 
företagsläkare vid Previa i Varberg och försäkringsöverläkare. 
Jan-Olov hade ett stort intresse för idrottsmedicin.

Han var under sin tid i Mariestad också verksam som lagläkare 
för bandylagen Villa/Lidköping och Elless IF. I övrigt var hans 
största intressen; Jakt, skog, sport och körsång. 
Inträdde i Gillet 2008.

Minnesord

   Under tiden juni 2019 maj 2020 har 23 Gillebröder 
för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över deras minne.

Lars Borg, född i Borås den 2 januari 1941, avled i Vänersborg den 14 
juni 2019. Lars växte upp i Borås, men flyttade därifrån efter fullgjord 
värnplikt 1961. Lars tog en jur.kand. vid Lunds universitet 1966 och 
gjorde därefter tingsutbildning vid Hovrätten för Västra Sverige.
Efter tingsnotarieutbildning arbetade Lars som stadsjurist i Karlstad, 
Kommunchef i Arvika och Kanslichef i Vänersborg. Yrkesbanan 
fortsatte som Koncernchef och VD för Vänersborgs Kommuns 
aktiebolag. Från 1995 och fram till pensionen 2006 var Lars vice 
VD och bolagsjurist i olika bolag inom Vattenfall.

Fritiden ägnade Lars åt skidåkning på längden och utför, segling, 
fjällvandringar, fritidshuset i Grundsund samt litteratur och musik.

Lars var även ordförande i Humanistiska förbundet i Vänersborg 
2002-2008 samt ledamot i Handelsbankens lokala styrelse i 
Vänersborg 1979-2005, varav ordförande 1995-2005.
Inträdde i Gillet 2008.
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Åke Johansson var född Vargön den 24 september 1930 och 
avled i hemstaden den 2 september 2019. Hans uppväxt i 
Nordkroken grundlade tidigt ett intresse för naturen med bergen 
och stränderna som inspirationskällor. Efter avslutad skolgång 
i Vargön och militärtjänstgöring vid P4 i Skövde kom Åke att 
ta anställning vid det på 1950-talet snabbt växande företaget 
Wulf & Co i Vänersborg. Här fick han 1954 tillfälle att få vara 
med och hämta den första utställningsbilen i Stockholm av 
den oerhört populära bilen Borgward Isabella, en vacker röd 
skapelse. Skolgången kompletterades snart med en utbildning 
till maskiningenjör i Kristinehamn, varefter han tog anställning 
hos Nordverk i Uddevalla. I slutet av 1960-talet återvände Åke 
till Vänersborg och en anställning vid Vattenverket i staden, en 
arbetsgivare han blev trogen resten av sitt yrkesverksamma liv. 
Ett av hans stora intresse var utförsåkning och han utövade gärna 
sporten tillsammans med familjen både i Norge och Österrike. 
Som en allsidig och händig person ägnade han även stort intresse 
i att bygga och sköta sitt sommarhus i Nättjebacka.  

         Inträdde i Gillet 2003. 

Uno Andersson, född i Väne Åsaka den 16 mars 1948, avled 
i Vänersborg den 26 juni 2019. Han växte upp i Väne Åsaka i 
en stor familj med 10 barn. Uno gick i skolan i Trollhättan, där 
han tog studenten vid Handelsgymnasiet. 1976 gick flyttlasset 
till Vänersborg. Efter avslutad skolgång började Uno att arbeta 
på Länsstyrelsen där han genomgick Landskanslistutbildning, 
därefter blev det Skatteverket med ett antal olika chefsutbildningar. 
Uno var bl a personalchef mellan åren 1987-2005 och blev staten 
trogen hela arbetslivet. Han var en mycket närvarande och stolt 
pappa, social och hade många intressen bl.a. ett stort kulturellt 
intresse med många museibesök. Ett annat stort intresse var 
att fotografera och göra bildspel. Uno skrev gärna dikter och 
rimmade. Uno var aktiv och engagerad i olika föreningar, bl a 
Brottsofferjouren, Föreningsarkivet, Morotens samfällighet och 
som Vittnesstöd. Han lade alltid ned ett stort jobb. Uno läste 
mycket böcker och tidskrifter för att hålla sig uppdaterad i både 
större och mindre frågor.
Inträdde i Gillet 2018.
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Yngve Gustavsson, född i Vänersborg den 15 oktober 1936, 
avled i sin hemstad den 28 september 2019. Gustavsson växte 
upp på Styrmansgatan och efter avslutad skolgång i Realskolan 
gjorde han sin miltärtjänst på Såtenäs Flygflottilj. Hans arbetsliv 
tillbringade han större delen på grossistfirman Universal, som 
hade ett stort samarbete med Föreningstjänst i Vänersborg.
Yngve Gustavssons intressen var idrott och då främst ishockey 
och fotboll. När sönerna var unga så tränade han dem i fotboll i 
många år. Vid flera tillfällen reste han på fotbollsresor till England 
och efter pensioneringen spelade han gärna på hästar, dock i 
småskalighet. Resor med sin maka till olika platser i Europa, 
var också ett stort intresse för Yngve. Under ett antal år var han 
ordförande i sin Bostadsförening Lagmansgården.
Inträdde i Gillet 1992.    

Journalisten Gunnar Andersson, född i Vänersborg 28 juli 
1928, avled i Täby 18 september 2019. Gunnar sattes tidigt på 
internatskola i Osby, han sommarjobbade på en gård i Dalsland och 
gjorde sedermera militärtjänsten som MC-ordonans. Gunnar hade 
skrivandet i blodet och redan som 16-åring skickade han referat 
av Vänersborgs hemmamatcher i bandy till Morgontidningen i 
Göteborg. I slutet av 60-talet ringde chefen för TT och detta samtal 
resulterade i att Gunnar blev ett nyhetsankare där fram till sin 
pension. Gunnar hade genom sitt korrekta, seriösa och noggranna 
arbete högt anseende hos statsråd och koncernchefer. Gunnar var 
genuint intresserad av samhällsdebatten och försökte påverka ända 
fram till sin bortgång. Gunnar var en mycket generös person och 
stödde varje månad olika hjälpprojekt. Gunnar var en sann optimist 
och såg alltid framåt - aldrig bakåt! Gunnar levde verkligen hela livet. 
Inträdde i Gillet 1983.

Bo Johansson, född i Vänersborg den 12 juni 1939, avled i 
födelsestaden den 19 oktober 2019. Bo växte upp i Vänersborg 
och gick i 7 årig folkskola och därefter i 2 årig handelsskola. Efter 
avslutad skolgång 1955 så började Bo arbeta på Älvsborgs läns 
Brandstodsbolag som sedan bytte namn till Länsförsäkringar i 
Älvsborgs län, som försäkringstjänsteman, en anställning som han 
hade i nästan 50 år. Idrotterna fotboll och bandy låg Bo varmt om 
hjärtat och han hade ett stort engagemang i IK Columbia, IK Lira 
och IFK Vänersborg. Han var aktivt inom IFK Vänersborgs styrelse 
som ordförande, sekreterare och ledamot. Bo ställde även upp och 
jobbade i IFK med flera olika uppdrag utanför styrelsearbetet  
bl a inom bingoverksamheten och som matchsekreterare vid IFK:s 
matcher, både på seniorsidan och på ungdomsmatcher, han hade 
uppdrag inom IFK Vänersborg i 40 år. För sitt Idrottsengagemang 
tilldelades Bo år 1994 Tor Wiboms idrottstipendium och IFK:s 
centralorganisations Hedersmedalj år 2003.
Inträdde i Gillet 1996.
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Polisman Sven Björnberg, född 10 mars 1929, avled i hemstaden 
den 22 november 2019. Sven växte upp i Nordstan som son till 
Allan och Märta Björnberg. Efter avslutad skolgång arbetade 
han som målare i familjens måleri. År 1952 träffade han Ulla-
Britt, som senare blev hans hustru. 1956 blev det bröllop och ny 
anställning vid polisen, där han var ordningspolis, trafikpolis 
bland annat på motorcykel, men framför allt var han utredare och 
slutade på polisen som chef för utredningsroteln i Vänersborg. 
Idrott kom tidigt att bli en stor del av Svens uppväxt och han var 
med och bildade bandyklubben IK Lira i vilken han var ordförande 
de första åren. Han kom att bli ett av ”försvarsmaktens” ankare 
som centerhalv och lagkapten under många år. Föreningen var 
en viktig del ända till vuxen ålder och Lira ”pojkarna” träffas 
fortfarande varannan vecka. Inom polisen kom Sven att utöva 
handboll, fotboll samt framförallt bandy och var med och säkrade 
Svenskt polismästerskap år 1981. Sven genomförde även ett antal 
Vasalopp samt en svensk klassiker. På fritiden for hela familjen 
med husvagn bakom bilen till olika idrottsaktiviteter, främst tennis 
och löpartävlingar. Sven var en klippa inom idrotten, polisen och 
för familjen.
Inträdde i Gillet 1954

Lantmätaren Hans Bergenfeldt född den 22 mars 1935 i Mariestad, 
avled den 16 november 2019 i Vänersborg. Efter studentexamen i 
Mariestad sökte han sig till Kustartilleriet inom Marinen där han 
efter fullgjord värnpliktsutbildning stannade kvar och efter en tid 
avancerade till kaptens grad. Han fortsatte senare att tjänstgöra 
som reservofficer. 1956 antogs han till lantmätarutbildningen 
på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Efter några 
års anställning som lantmätare i Mora kom han år 1965 till 
Vänersborg och tillträdde här tjänsten som chef för en specialenhet 
hos Överlantmätaren. För många vänersborgare var nog Hans mest 
känd som en eldsjäl inom Lions club i Vänersborg där han från 
inträdet år 1977 och framåt ofta sågs delta i klubbens utåtriktade 
verksamhet och där han förutom att vara klubbens president under 
många år innehade de flesta andra befattningar som erbjöds. Efter 
pensioneringen från Lantmäteriet år 2000 blev Hans engagerad i 
SPF-Seniorerna och deltog aktivt i flera år. Hans var en utåtriktad 
och socialt engagerad person, men han satte också stort värde 
på den lilla världen i familjens sällskap. I den mindre men ändå 
ruffade segelbåten gjorde man då och då seglatser över Vänern 
till sommarstugan utanför Mariestad. Ett livslångt hundintresse, 
ett stort jaktintresse samt en stor lust att ge sig ut att resa på äldre 
dagar hör också till det som bör nämnas. 
Inträdde i Gillet 2005.
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Alf Torvald Larsson född i Vänersborg den 15 oktober 1939 
avled den 7 januari 2020 på Östra Sjukhuset i Göteborg. Sina 
första år bodde Alf i Blåsut och 1944 flyttade han med sin familj 
till Kassaretorpet. Efter sin skolgång vid Brinkebergskulle 
skola och Södra skolan följde utbildning vid Yrkesskolan i 
Vänersborg. Därefter påbörjade Alf sin lärlingsutbildning 
vid Vattenfall i Trollhättan. Den 1 juli 1958 anställdes han av 
Trollhätte Kraftverk som montagebiträde på Driftsavdelningen 
vid Trollhättans kraftstation. Den 1 november 1960 började han 
vid Göteborgsdistriktets Lärjestation där han arbetade fram till 30 
juni 1966. Efter det flyttade Alf till Borås och blev förstemontör 
vid kraftstationen i Sjömarken utanför Borås. Han avslutade sin 
yrkesverksamma bana den 31 juli 1999, då han gick i pension. Alf 
gjorde sin militärtjänst på Skaraborgs Flygflottilj i Såtenäs som 
flygmekaniker. Ett av ungdomens stora intressen var motorcyklar. 
Alf var med och bildade knuttegänget Three Towns. Själv hade 
han motorcyklar av modell Silverpil samt Triumph. Senare i 
livet tog andra intressen över såsom den svenska naturen och 
fotografering. Alf hade ett stort naturintresse och tillbringade 
mycket av sin lediga tid i skog och mark. Ett favoritställe som 
han återkom till under många år var Öland och dess natur med 
Alvaret som en av favoritplatserna.  Även Österrikes alplandskap 
var en favoritplats. Efter sin pension arbetade han som stugvärd 
i flera omgångar i de svenska fjällen.
Inträde i Gillet 1977.

Ingenjör Anders Ericsson, född i Vänersborg den 15 september 
1941, avled i Vargön den 29 december 2019. Han växte upp i 
nordstan och tog sin Realexamnen på Högre Allmänna Läroverket. 
Därefter började han att arbeta på Vägverket i Vänersborg och 
blev dem trogen under 46 års tid. Inom Vägverket erhöll han olika 
utbildningar under åren och arbetade med planering av våra vägar. 
Ericssons fritidsintressen bestod mest utav sport. När barnen var 
små var han under en tid ungdomsledare inom idrotten. Intresset 
för fotboll och bandy har alltid legat honom varmt om hjärtat och 
han var även en hängiven golfspelare under många år. 
Inträdde i Gillet 1980.
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Fotografen Sixten Fasth föddes i Vargön den 3 augusti 1926 och avled 
i Vänersborg den 18 januari 2020. Sixten flyttade tidigt i livet med 
föräldrarna till Vänersborg. Redan som mycket ung intresserade sig 
Sixten för fotografering, vilket var ganska naturligt då hans far var 
amatörfotograf med egen framkallningsutrustning. Det var dock ingen 
självklarhet att bli fotograf till yrket, i stället jobbade Sixten en tid som 
tågkonduktör. Vid sidan av detta jobb fick Sixten frilansuppdrag som 
fotograf för Göteborgs-Posten och dåvarande ELA. Fotografdrömmen 
blev verklighet när han den 15 april 1954 öppnade sin Ateljé Sifa på 
Adolf Anderssonsgatan, en ateljé som senare flyttade till Edsgatan. 
Denna satsning utvecklades till en formidabel succé, som varade i 40 
år. Under dessa år blev de flesta Vänersborgare fotograferade i Ateljé 
Sifa i något sammanhang. Sixten vann även flera tävlingar med sina 
porträttfoton. I ateljéarbetet hade han under en lång följd av år en god 
hjälp av hustrun Ingrid. I unga år började Sixten måla i olja, vilket han 
höll på med under många år med en stor produktion som följd, bland 
annat av landskapsmotiv. Sixtens fritidsintressen var golf, fritidshuset, 
ordenssällskapet Odd Fellow och givetvis familjen. Sixten har skänkt 
runt 350.000 bilder till Vänersborgs museum och i Gillets årsskrift 
2007 publicerade han en artikel om sin verksamhet som fotograf.
Inträdde i Gillet 1974. 

Ingenjören Lars Wannerud föddes i Vänersborg den 10 augusti 1924 
och avled i hemstaden den 12 januari 2020. Han växte upp i Mariero 
och tillhörde kamratgänget ”Gamla Marieropojkar”. De kommande 
åren efter folkskolan arbetade Lars i snickerifabrik, vid Flygmotor och 
några år i Vargöns Mekaniska Verkstad fram till 1945. Som många 
andra ungdomar fanns intresset till utbildning och förkovring och 
under dessa år genomgick Lars dels Verkstadsskolan dels Vänersborgs 
Tekniska Aftonskola och dels studier vid Hermods. Till följd av hans 
fallenhet för och stora intresse av teknik utsågs han att åren 1945-46 
göra sin värnplikt vid det nybildade kompaniet TYG1 i Stockholm. 
Kompaniet hade tillkommit för att möta den stora moderniseringen 
och motoriseringen av armén under kriget. År 1940 hade Televerket 
startat sin produktion i Vänersborg av telefonväxlar, proppväxlar i 
den nedlagda tändsticksfabriken. Produktionen utökades snabbt efter 
kriget och dit sökte sig Lars efter värnplikten. Televerkstaden som 
den kallades från 1944 till 1969 då den namnändrades till Teli, kom 
att bli en stadens största industrier. Tekniken utvecklades och den 
äldre elektromekaniken avvecklades och elektroniska abonnentväxlar 
började levereras från Vänersborg. I denna nya inriktning var Lars 
starkt involverad och många resdagar följde. Det var inte många 
platser i landet som han inte besökt. Han avgick med pension 1989. 
Lars trivdes mest när han fick röra sig ute i skog och mark. Närmiljön 
besöktes nästan dagligen men alla fjällvandringar i Sverige och Norge 
med hustrun var nog det som mest fängslade honom. Intresset för 
golfsporten fanns där också likaså Vänersborgs Idrotts Förening som 
låg honom varmt om hjärtat. Deras verksamheter följde han noggrant.
Inträde i Gillet 2005
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Karl-Erik Eriksson född i Vänersborg 25 september 1928, avled i 
sin hemstad 9 februari 2020. K-E växte upp i Skogehage utanför  
Vänersborg. Militärtjänsten utfördes i Sollefteå, där han utbildade 
vakthundar, speciellt nämndes en stor schäfer vid namn Jack, vilken 
blev K-E:s favorit. Efter en kort period på Televerkstaden, utbildade 
sig K-E till stationsinspektör. Han blev sedermera stationerad till 
Öxnered och Vänersborg, där han blev ett välkänt ansikte. Efter ett 
långt yrkesliv pensionerades K-E 1992. Bisysslor utfördes också 
som försäkringsombud för Länsförsäkringar Vänersborg, samt 
en ofta anlitad persiennuppsättare. K-E var också uppskattad som 
deklarationsexpert för släkt och vänner. K-E var en friluftsmänniska, 
sol och bad i kombination med korsord var prioriterat. Otaliga 
utlandsresor, däribland en jorden runt resa, fotbollsresor till England 
(Arsenal), OS i Atlanta -96 med sonen Conny. K-E var även en 
hängiven supporter vid IFK:s hemmamatcher i bandy.

 Inträdde i gillet 1994.

Stig Högström född 13 augusti 1926, avled 19 januari 2020. 
Han har större delen av sitt liv bott och verkat i Vänersborg. 
I sitt tidiga yrkesliv arbetade han som springpojk, isolerare 
samt på Televerkstaden tills han i mitten av 60 talet startade en 
plåtslagarfirma, som han hade fram till sin pensionering. Idrott 
har varit Stigs stora intresse hela livet. Själv spelade han bandy i 
IK Lira samt badminton där han träffade sin blivande fru Birgitta. 
När han själv inte kunde utöva sport, så var att se idrott på TV 
ett stort intresse. Ett annat intresse under alla år har varit fiske 
som han utövade allra mest ute på västkusten där familjen hade 
sommarstuga. Han åkte även med familjemedlemmar på ett flertal 
fiskeresor till Norge.
Inträdde i Gillet 1995.

Chefsåklagare Nils Eilertsson, född den 17 juli 1934 i Ärtemark, 
avled i Vänersborg den 19 februari 2020. Efter studier vid 
Lunds Universitet avlade han där sin Juris kandidatexamen. 
Yrkeslivet blev inom Riksåklagarämbetet med tjänster vid 
Länsåklagarmyndigheten i Vänersborg under åren 1966-1975, som 
Distriktsåklagare vid Åklagarmyndigheten i Trollhättan 1975-1982, 
vid Åklagarmyndigheten i Lidköping 1982-1989 och då som Chefs-
åklagare samt som avslutning vid Åklagarmyndigheten i Uddevalla 
under åren 1989-1996 och vid Åklagarkammaren därstädes under åren 
1996-1999 som Chefsåklagare. Eilertsson erhöll utmärkelsen: För nit 
och redlighet i rikets tjänst. Eilertssons fritidsintresse var bland annat 
som Ordförande i Socitetssällskapet Klubben i Vänersborg och som 
vice Ordförande i Andreascirkeln, Frimurarlogen i Vänersborg. Hans 
hobbies var svensk och allmän historia, språk, jakt och fiske. Han 
spelade även bridge. Under sommaren tillbringade Nils Eilertsson 
gärna sin tid i sommarhuset på Bokenäs med sin hustru Helena samt 
med barnen med familjer när de kom på besök.
Inträdde i Gillet 2002.



117

Yngve Gustavsson född 8 mars 1936 i Vänersborg, avled 20 mars 
2020 i Lindome. Yngve växte upp i Vänersborg, där han efter 
avslutad skolgång arbetade på Televerkstaden och på Brandkåren.
Yngve lämnade barndomsstaden 1964 för vidare utbildning i 
Göteborg och avlade där socionomexamen 1970. Efter denna 
utbildning började Yngve på Fagereds ungdomshem, där han 
sedan blev rektor 1977. Yngve blev trogen denna tjänst fram till 
sin pensionering 1997.

Efter pensioneringen blev han en passionerad golfare ända 
fram till sin bortgång.
Inträdde i Gillet 2005.

Sten Håkansson föddes i Hörby den 4 januari 1945 och avled i 
Vänersborg den 1 mars 2020. Redan under sitt första levnadsår 
flyttade familjen till Brålanda för att några år senare bosätta sig i 
Vänersborg och Skansgatan. Efter avslutad grundskola fortsatte 
Sten studera vid Vänersborgs Handelsskola. Omedelbart efter 
skolavslutningen tog han anställning hos Yngve Naremark och 
företaget Yngves radio & TV som kundmottagare.  Redan då 
kunde man ana den inriktning Sten hela sitt yrkesliv skulle följa. 
Främst hans fina, trivsamma och lyssnande sätt att bemöta sina 
kunder och hans stora intresse för affärs- och teknikutveckling. 
Han hade tidigt funnit sin yrkesroll. När företaget flyttade 
sin verksamhet till Onsjö tillträdde Sten tillsammans med 
kompanjoner som ägare till företaget. Sverige stod nu i starten 
av en enorm utveckling inom digitala teknikområdet och 
serviceverksamheten och direktförsäljning i butik utvecklades. I 
denna utveckling var Sten starkt engagerad och fortsatte senare 
inom antennservice och kabelnätsutbyggnad. Denna verksamhet 
intresserade honom långt efter uppnådd pensionsålder. Ett av 
Stens stora intresse gällde travsporten, vilken han följde noga. När 
tid gavs nyttjade han även sin husbil för resor runt om i Norden.
Inträdde i Gillet 1992.
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Köpman och juveleraren Ragnar Andersson, född i Sollebrunn 
den 11 september 1928, avled i Vänersborg den 14 april 2020. 
I Sollebrunn drev modern en manufakturaffär och fadern 
en uraffär. På 50-talet flyttade familjen till Vänersborg, där 
föräldrarna köpte Malmströms Ur och Guld, en affärsrörelse 
som Ragnar Andersson senare tog över. Han var under många 
år en flitig föreningsmänniska och var mycket aktiv i dåvarande 
Köpmannaföreningen, senare Centrumföreningen i Vänersborg. 
Andersson var även styrelseledamot i Handelsbanken, 
Guldsmedsförbundet samt aktiv i Rotary och Frimurarlogen och 
i flera andra föreningar i Vänersborg. Fritidsintressen för övrigt 
bestod utav, att med makan Karin vandra tillsammans i fjällen, 
inte minst i Norge där makarna hade en stuga samt att besöka 
sommarhuset i Ulebergshamn på västkusten. Ragnar och hustrun 
Karin hade även ett stort intresse av klassisk musik, vilket gjorde 
att de ägnade många resor runt om i världen för att på plats få 
lyssna på denna vackra musik.
Inträdde i Gillet 1976.

Sjöingenjör Gunnar Harlitz, född 15 november 1940 i Vänersborg 
avled 13 april 2020 i hemstaden. Föräldrar var ingenjör Alvar 
Harlitz och Kristine född Ritter. Gunnar tog realexamen 1957 i 
Högre Allmänna Läroverket i Vänersborg. Han växte upp på Norra 
gatan i Vänersborg och flyttade senare till Botered. Gunnar flyttade 
1972 till Dals-Ed och återflyttade 1977 till Vänersborg. Vid 18 års 
ålder gick Gunnar till sjöss och seglade som motorelev i Johnson 
Rederi AB, Stockholm. Sin värnplikt gjorde han som maskinist 
i isbrytaren HMS Thule. Sedan fortsatte han sin bana till sjöss 
och efter utbildning till sjöingenjör vid Göteborgs Sjöbefälsskola 
avancerade Gunnar slutligen till maskinchef i Broströms Rederi 
AB, Göteborg. Eftersom svensk sjöfart minskade i omfattning 
fortsatte Gunnar sedan vidare i olika utländska rederier. Under 
sin verksamma tid till sjöss gjorde Gunnar ett gästspel hos Volvo 
- Flygmotor AB, Trollhättan och hos Viking Dubai, Förenade 
Arabemiraten i Persiska Viken. 2003 gick Gunnar i pension. Under 
femtiotalet var Gunnar seniorscout i Vänersborgs Scoutkår. 1972 
inträdde Gunnar i Frimurarlogen i Vänersborg men övergick senare 
till Värmländska Provinsiallogen. Sin fritid tillbringade Gunnar i 
sitt fritidshus på Vårdö, Åland, på sin gård i Rommenäs, Värmskog 
och i Vänersborg. 
Inträdde i Gillet 1964 (ständig) medlem. 
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Sven Roger Wassénius föddes 30 September 1927 i Vänersborg, 
avled 1 Maj 2020 i sviterna av Covid19. Hans föräldrar Redaktör 
KG Wassénius och mor Aina Wassénius (f. Sundelius) var 
inbitna Vänersborgare och så var även Sven. Hans liv kretsade 
i Vänersborg, där han växte upp på Drottninggatan 20. Efter 
studentexamen vid Vänersborg Högre Allmänna Läroverk vidtog 
tandläkarstudier i Malmö där han tog sin examen 1954. Han 
bodde och verkade ett par år i Trollhättan för att sedan flytta 
hem till sin kära hemstad. Sven hade sin tandläkarmottagning på  
Kungsgatan 21 i ca 40 år. Sven och hans livskamrat och hustru 
Gunhild Wassénius (19.9.1930-28.4.2020) spenderade mycket 
av sin fritid på sitt kära fritidshus vid Vänerstranden strax norr 
om Vänersborg. Friluftsliv, skidåkning och fiske var också stora 
intressen. Sven var mycket aktiv socialt i föreningar och nätverk 
och hade stor vänkrets.
Inträdde i Gillet 1977.

Bo Fagerström föddes i Skövde den 11 mars 1942, avled i sitt 
hem i Helsingborg den 16 april 2020. Tidigt flyttade familjen 
till Vänersborg där Bo gick i Norra och Södra folkskolorna. 
Efter avslutad skola 1957 började Bo som målare hos Åke 
Rydings måleri. 1968 flyttade Bo med sin familj till Helsingborg. 
Där arbetade han under sitt fortsatta yrkesverksamma liv på 
olika måleriföretag bl a BPA måleri. Bo hade under många år 
politiska och fackliga uppdrag i Helsingborg. Något som låg 
Bo nära hjärtat var boxning. Han boxade ca 30 matcher för 
Vänersborgs Boxningsklubb mellan åren 1959–64, därefter 
satsade han på domarbanan. Bo var ordförande för Helsingborgs 
Boxningsklubb i drygt 10 år och hade även uppdrag inom svenska 
Boxningsförbundet. På fritiden gillade Bo att spela golf.
Inträdde i Gillet 2004. 
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Lars Gunnar Karlsson född 10 april 1949 i Vänersborg, avled 29 
maj 2020 i Järpås.
Hans föräldrar var Solveig och Bengt ”Götis” Karlsson. Han 
flyttade i 20-årsåldern till Göteborg, där han också gifte sig och 
fick 2 döttrar. Efter skilsmässan flyttade han till Stockholm och 
arbetade där för Umbro. Efter några år kom Lars Gunnar tillbaka 
till Göteborg och öppnade ett par egna affärer som sålde färg och 
tapeter. Han avslutade sitt yrkesliv med att under 25 år arbeta för 
HP Warta i Lundbystrands Idrottshall i Göteborg.
Lars Gunnar spelade själv bandy och satt  med i styrelsen för 
GAIS Bandy. Han engagerade sig i att ungdomar fick utöva olika 
sporter och var  verksam i Gothia Cup. Ett annat stort intresse var 
segling, där han var med och anordnade tävlingar för GKSS samt 
handikappseglingar för Göteborg-Grötö Segelsällskap, GGSS.
Lars Gunnar tyckte om att resa, främst ut i Europa. Hans sista 
resa var till Italien i september förra året. Lars Gunnar var otroligt 
musikalisk, spelade flera instrument och tyckte om att sjunga 
ihop med goda vänner. 
År 1997 träffade Lars Gunnar sin sambo Margareta och flyttade 
till Järpås, där blev han snart medlem i Järpås IS och delaktig i 
fotbollsträningarna. Var även verksam i Närefors Parkförening.
Lars Gunnar var mycket aktiv i föreningslivet och lämnade aldrig 
ett uppdrag ogjort.
Inträdde i Gillet 2008.

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

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

(Anita Halldén)
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR

 AARSRUD, ANTON, VD, Torslanda .............................................................. 1968 17
 AARSRUD, WILHELM, Direktör, Vänersborg ............................................... 1942 06
 ABRAHAMSSON, GUNNAR, Vänersborg .................................................... 1942 05
 ABRAHAMSSON, LARS, Vänersborg ........................................................... 1939 16
 ADOLFSON, HANS, Vänersborg .................................................................... 1963 11
 ADOLFSON, ULF, Eventansvarig, Trollhättan ................................................ 1961 10
* ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö .......................................................... 1935 75
 AHLENIUS, PER, Civilingenjör, Vänersborg .................................................. 1951 09
* AHLIN, ANDERS, Ingenjör, Västra Frölunda, ständig medlem ...................... 1965 78
** AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem, Hedersledamot
 innehavare av Gillets medalj (2008) ................................................................. 1944 58
* AHLIN, ULF, Göteborg, ständig medlem ........................................................ 1968 78
 AHNFELT, LENNART, Vänersborg ................................................................ 1942 10
 AHNSTEDT, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1945 00
 ALDÉN, BENNY, Vänersborg ......................................................................... 1942 06
* ALEXANDERSSON, HANS, Biolog, Vänersborg .......................................... 1948 75
 ALFREDSSON, HÅKAN, Bovallstrand .......................................................... 1951 95
* ALFREDSSON, LARS, Administrativ Chef, Vänersborg, bisittare i styrelsen  1956 76
 ALM, LARS, Vänersborg ................................................................................. 1944 13
 ALMQVIST, BENGT, Vänersborg ................................................................... 1946 13
* ALMQVIST, DICK, Polisinspektör, Hunnebostrand ....................................... 1947 88
 ALMQVIST, PETER, Hälsoskyddschef, Vänersborg ...................................... 1950 00
* AMGÅRD, KARL-ERIC, Kommunarbetare, Vänersborg ............................... 1940 74
* ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ........................................... 1940 92
 ANDERSSON, ANTON, Tapetsör, Vänersborg ............................................... 1971 04
 ANDERSSON, ARNE, Vänersborg ................................................................. 1939 15
 ANDERSSON, BENGT, Vänersborg ............................................................... 1944 04
 ANDERSSON, BILL-ARNE, Pensionär, Vänersborg ..................................... 1948 17
* ANDERSSON, BO, Ingenjör, Varnhem ........................................................... 1940 74
* ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................................................. 1957 88
 ANDERSSON, BOSSE, Vänersborg ................................................................ 1946 08
* ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1963 83
 ANDERSSON, DANIEL, Vänersborg ............................................................. 1993 15
 ANDERSSON, DAVID, Fil. Dr., Ödeshög ....................................................... 1947 09
* ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan .............................................. 1946 84
 ANDERSSON, GUNNAR, Vänersborg ........................................................... 1949 19
 ANDERSSON, HANS, Vänersborg ................................................................. 1965 04
 ANDERSSON, HANS, Rektor, Vänersborg .................................................... 1951 17
 ANDERSSON, HENRY, Vänersborg ............................................................... 1940 16
 ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg .............................................................. 1950 98
* ANDERSSON, JAN, Legitimerad Veterinär, Vänersborg ................................ 1951 89
 ANDERSSON, JAN OLOV, Projektör, Vänersborg ........................................ 1945 17

Födelse-
år

Inträdes-
år
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 ANDERSSON, JOACHIM, Elhandlare, Vargön .............................................. 1963 09
* ANDERSSON, JOHN, Marknadschef, Vänersborg ......................................... 1953 74
* ANDERSSON, KENT, Bilförsäljare, Vänersborg ............................................ 1944 81
* ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Brastad ........................................... 1942 90
 ANDERSSON, KLAS-GÖRAN, Tapetsör, Vänersborg ................................... 1937 99
 ANDERSSON, KRISTIAN, Vänersborg ......................................................... 1972 97
* ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................................................. 1940 80
 ANDERSSON, LARS-OLOF, Överläkare, Bjästa ........................................... 1945 00
 ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg ........................................................... 1982 15
 ANDERSSON, MATS, Vänersborg ................................................................. 1970 10
 ANDERSSON, OVE, Vänersborg .................................................................... 1945 04
 ANDERSSON, ROLF, Vänersborg .................................................................. 1948 20
* ANDERSSON, STIG, Sjukvårdare, Vänersborg .............................................. 1936 87
* ANDERSSON, STIG, Vänersborg ................................................................... 1938 94
 ANDERSSON, STIG-ÅKE, Polis, Vänersborg ................................................ 1951 13
 ANDERSSON, SVEN, Målare, Vänersborg .................................................... 1949 00
* ANDERSSON, TOMMY, Köpman, Vänersborg .............................................. 1950 75
* ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg .............................................. 1950 83
 ANDERSSON, UNO, Vänersborg ................................................................... 1948 13
 ANDERSSON, ÅKE, Arvika ........................................................................... 1941 07
 ANDERSSON, ÅKE, Vänersborg .................................................................... 1957 17
 ANDREEN, ROBERT, Lysekil ........................................................................ 1976 99
 ANDRÉEN, FREDRIK, Vänersborg ................................................................ 1971 99
 ANDRÉEN, GUNNAR, Egenföretagare, Malmö ............................................ 1940 14
* ANDRÉEN, HÅKAN, Frändefors .................................................................... 1942 82
 ANDRESEN, BERTEL, IT-Tekniker, Hisings Kärra ....................................... 1963 12
* ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vänersborg .................................. 1942 90
 ANKARTOFT, LUDVIG, Student, Vänersborg ............................................... 2004 19
* ANKARTOFT, PATRIK, Ingenjör, Vänersborg ............................................... 1964 90
 ANKARTOFT, ROBIN, Ingenjör, Vänersborg ................................................. 1994 19
* ANKARTOFT, STURE, Pensionär, Vänersborg .............................................. 1936 90
 ARFWIDDSSON, SUNE, Fastighetsmäklare, Vänersborg .............................. 1942 98
 ARTHURSSON, GÖRAN, Vänersborg ........................................................... 1956 15
 ARVEBLAD, SVEN OLOF, Ingenjör, Vargön ................................................. 1946 08
 ARVEKLEV, LAGE, Vänersborg ..................................................................... 1950 98
 ARVEKLEV, LEIF, Vänersborg ....................................................................... 1952 96
 ARVIDSON, THOMAS, Vargön ...................................................................... 1947 19
 ARWIDSON, ANDREAS, Vänersborg ............................................................ 1974 19
* ARWIDSON, BENGT, Skötare, Vänersborg ................................................... 1949 75
 ARWIDSON, DANIEL, Vänersborg ................................................................ 1973 19
 ARVIDSSON, KENNETH, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj (2011)  1967 10
 ASP, PETER, Informationschef, Vänersborg ................................................... 1968 05
 AXELSSON, ANDERS, Vänersborg ............................................................... 1959 16
 AXELSSON, FRANK, Vänersborg .................................................................. 1944 17
* BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg....................................................... 1932 73
* BACK, ROGER, Fotograf, Frändefors ............................................................. 1956 83
* BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ........................................ 1957 89
 BENGTSSON, JAN-GUNNAR, Vänersborg ................................................... 1949 16
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 BENGTSSON, LARS-GÖRAN, Vänersborg ................................................... 1945 12
 BENGTSSON, LEIF, Vänersborg .................................................................... 1964 15
 BENGTSSON, PER GÖSTA, Vänersborg ....................................................... 1953 19
* BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg ...................................................... 1934 76
 BENGTSSON, THORILD, Pensionär, Vänersborg ......................................... 1951 19
 BENTON, GUNNAR, Marknadsanalytiker, Hisings Backa ............................ 1936 97
 BERG, CHRISTER, Begravningsentreprenör, Vänersborg .............................. 1946 19
 BERG, LARS, Vänersborg ............................................................................... 1945 00
 BERG, LARS, Chef Kapital Förvaltning, Åmål ............................................... 1967 02
* BERG, LENNART, Mellerud ........................................................................... 1950 94
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 SAHLIN HILMERSSON, ERIK, Vargön ......................................................... 2015 17
 SAHLSTEN, BO, Trollhättan ........................................................................... 1950 05
 SAHLSTEN, PETER, Företagare, Trollhättan ................................................. 1977 20
* SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................... 1939 85
 SALONEN, ARVID, Tandläkare, Uddevalla .................................................... 1980 87
 SALONEN, BÖRJE, Örebro ............................................................................ 1951 95
 SALONEN, EMIL, Torslanda........................................................................... 1977 87
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* SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg, bisittare i styrelsen ................... 1948 81
 SALONEN, OSKAR, Värnamo ........................................................................ 1987 89
 SANDGREN, ROGER, Vänersborg ................................................................. 1954 14
 SANDGREN, TORSTEN, Pensionär, Trollhättan ............................................ 1944 19
 SANDKVIST, JONAS, Rektor, Vargön ............................................................ 1967 19
 SCHAGERSTRÖM, ROLAND, F.d. Brandmästare, Vänersborg .................... 1936 05
 SEGERTOFT, HANS, Vänersborg ................................................................... 1938 14
 SELIN, LEIF, Direktör, Vänersborg ................................................................. 1947 02
 SILLÉN, SVEN, Frändefors ............................................................................. 1950 15
 SJÖBERG, KJELL, Fastighetsinspektör, Vänersborg ...................................... 1942 01
 SJÖSTAD, EMIL, Vänersborg.......................................................................... 1990 00
* SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ......................................................... 1958 81
* SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Göteborg ...................................... 1943 79
* SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ................................................ 1944 94
* SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg......................................................... 1930 77
* SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg ................................. 1926 87
 SJÖSTRÖM, STAFFAN, Adjunkt, Vänersborg ................................................ 1954 10
 SKAGERLIND, HANS-RUNE, Göteborg ....................................................... 1937 08
 SKARSJÖ, LENNART, Företagsförmedlare, Grebbestad ................................ 1945 99
 SKOOG, EIVIND, Vänersborg......................................................................... 1947 08
** SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg, Hedersledamot, 
 innehavare av Gillets medalj (2007) ................................................................. 1937 69
** SKOOGH, LARS OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ...................................... 1925 58
* SKOOGH, LENNART, Sollentuna ................................................................... 1949 92
 SLAPEK, JOSEF, Vänersborg .......................................................................... 1948 16
 SPJUTH, LENNART, Civilingenjör, Oxelösund .............................................. 1949 02
 STAKEBERG, HÅKAN, Göteborg .................................................................. 1940 13
 STARK, DAN, Vänersborg ............................................................................... 1946 02
 STARKEBO, GÖRAN, Advokat, Vänersborg.................................................. 1965 20
 STEINER, ARNE, Vänersborg ......................................................................... 1945 09
 STENMAN, GÖRAN, Rådman, Vänersborg ................................................... 1956 19
 STENSON, MORGAN, Uddevalla .................................................................. 1960 07
* STENSTRÖM, GÖRAN, Pol. Mag., Göteborg ................................................ 1939 74
* STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ............................................. 1937 76
* STERNER, ANDERS, Instrumentkontrollant, Grästorp .................................. 1955 94
 STERNER, SVEN-OLOF, Vänersborg ............................................................ 1953 15
 STJERNDAHL, ULF, Vänersborg.................................................................... 1960 13
 STORM, GÖRAN, Nol ..................................................................................... 1946 02
 STORM, LARS, Vänersborg ............................................................................ 1962 11
 STRAND, JAN-OLOF, Bankchef, Vänersborg, Granskningsman ................... 1969 99
 STRAND, JOHAN, Vänersborg ....................................................................... 1967 97
 STRAND, LENNART, Behandlingsassistent, Vänersborg .............................. 1946 01
* STRAND, OLLE, Vänersborg .......................................................................... 1931 93
 STRANNE, HENRIK, Vänersborg................................................................... 1964 97
 STRID, BROR, Vänersborg .............................................................................. 1944 04
* STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Ljungskile .................................................... 1960 85
 STRÖM, DAG, Vänersborg .............................................................................. 1951 04
* STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala ....................................................... 1920 76
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* STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ............................................... 1939 82
 STUART, DANIEL, Bibliotekarie, Lerum ....................................................... 1978 19
 STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg....................................... 1944 95
 STÖÖK, ANDERS, Vänersborg ....................................................................... 1937 09
* SULTAN, JAN, Förvaltare, Vänersborg ........................................................... 1934 84
* SUNDELIUS, CLAES, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1936 75
 SUNDELIUS, JONAS, Vänersborg ................................................................. 1963 04
 SUNDSTRÖM, BERNT, Västra Tunhem ......................................................... 1945 14
 SVAHN, PETER, Avdelnings Chef, Vänersborg .............................................. 1975 18
 SWAHN, JANERIC, Vänersborg ..................................................................... 1950 05
 SVANBERG, BERTIL, Vänersborg ................................................................. 1925 04
* SVANBERG, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg, Kassafogde ............................ 1966 84
* SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Trollhättan ................................................. 1962 84
 SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Strömstad ............................................ 1943 96
 SVANLING, THOMAS, Byggnadstekniker, Vänersborg ................................ 1958 05
 SVENN, JOACIM, Vänersborg ........................................................................ 1960 13
** SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ........................................... 1932 64
 SVENSSON, EVERT, Vänersborg ................................................................... 1952 16
 SVENSSON, GÖRAN, Brandman, Vänersborg............................................... 1956 01
 SVENSSON, GÖRAN, Kungshamn ................................................................ 1951 08
 SVENSSON, HANS, Vaktmästare, Vänersborg ............................................... 1957 05
 SVENSSON, JOHAN, Vänersborg .................................................................. 1962 18
 SVENSSON, JONAS, Konsult, Vänersborg .................................................... 1966 18
 SVENSSON, KENT, Vänersborg ..................................................................... 1937 04
* SVENSSON, LARS GUNNAR, Brastad ......................................................... 1952 80
* SVENSSON, LENNART, Vänersborg, ledamot i beredningsnämnden ........... 1952 80
 SVENSSON, LENNART, Vänersborg ............................................................. 1969 15
 SVENSSON, MATS OVE, Kommunchef, Kungshamn ................................... 1949 14
 SVENSSON, PER, Pensionär, Vänersborg ...................................................... 1953 19
 SVENSSON, STEFAN, Driftledare, Vänersborg ............................................. 1966 04
 SVENSSON, ÅKE, Vänersborg ....................................................................... 1948 12
 SYLVÉN, FRED, Vänersnäs ............................................................................ 1949 15
 SÖDER, LARS, Vänersborg ............................................................................. 1963 16
* SÖDERBOM, LARS ÅKE, Målare, Vänersborg ............................................. 1954 81
* SÖDERKVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .......................................... 1955 92
 SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, Brålanda .................................... 1948 95
 SÖDERROS, STEN, Uddevalla ....................................................................... 1951 04
* SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ................................................................. 1960 84
** SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........................................ 1933 66
* SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg ................................................................ 1940 83
* SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ......................................... 1933 83
 TALLBO, BO, Vänersborg ............................................................................... 1952 95
* TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ........................................ 1953 87
** THERNQUIST, KJELL, Redovisningskonsult, Vänersborg, 
 Hedersledamot, innehavare av Gillets medalj (1990) ....................................... 1939 50
 THORELL, LAVE, Vänersborg ........................................................................ 1944 16
* THORELL, SUNE, Logistiker, Båstad ............................................................. 1955 88
 THORNELL, ERLAND, Vänersborg ............................................................... 1943 08
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 THORSSON, BRUNO, Rådman, Vänersborg .................................................. 1941 01
 THORVALDSSON CARLSSON, PER, IT-Tekniker, Brålanda ....................... 1962 04
 THUNBERG, BO, Biolog, Kil ......................................................................... 1952 01
 THUNBERG, HÅKAN, Vänersborg ................................................................ 1957 18
 THURESSON, ROLAND, Vänersborg ............................................................ 1946 16
 THYBERG, NIKLAS, Golvläggare, Vänersborg ............................................. 1967 17
 THÖRNKVIST, OVE, Kommundirektör, Uddevalla ....................................... 1960 10
* TIBBLIN, BERT, Vänersborg innehavare av Gillets medalj (2005) ................ 1930 70
** TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum .................................................... 1935 61
* TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................................................. 1936 76
 TIMMERFORS, STIG, Frändefors .................................................................. 1938 03
 TORNBERG, LARS, Vänersborg, innehavare av Gillets medalj 2010............ 1934 02
 TROPP, INGVAR, Skattkärr ............................................................................. 1940 01
* TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......................................... 1943 80
 TVIKSTA, EVALD, Ödsmål ............................................................................ 1935 04
* TVIKSTA, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. 1933 85
 TÖRNER, SVEN-OLOF, Vänersborg .............................................................. 1950 98
* ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ................................................ 1956 88
 ULVEGÄRDE, SVEN OLOF, Grästorp ........................................................... 1945 16
 UTTER, KARL ANDERS, Frändefors ............................................................. 1947 95
 WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ............................................................... 1940 01
 WADENBRANDT, ULF, Vänersborg .............................................................. 1968 12
* WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .................................................. 1949 80
* WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vänersnäs ................................................. 1943 89
 WAGNERVIK, LUDVIG, Automationstekniker, Vänersborg ......................... 1989 17
 WAGNERVIK, THOMAS, Miljöchef, Vänersborg .......................................... 1956 11
* WAHLIN, JACOB, Vargön ............................................................................... 1960 71
* WAHLIN, TORKEL, Docent, Upphärad .......................................................... 1943 85
 WAHLSTRÖM, NILS, Vänersborg .................................................................. 1944 16
 WALLIN, BENGT, Vänersborg ........................................................................ 1944 18
* WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg ................................................. 1939 94
* WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg..................................................... 1964 92
 WALLTIN, HÅKAN, Enhetschef, Vänersborg ................................................ 1968 01
 WASSÉN, HANS, Vänersborg ......................................................................... 1952 04
 WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, Vänersborg, Granskningsman ................. 1966 04
** WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Göteborg...................................................... 1940 66
* WELÉN, PER, Civilingenjör, Trollhättan......................................................... 1960 73
 VENNBERG, MATS, Platschef, Vargön .......................................................... 1942 02
* WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ....................................... 1951 75
* WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .......................................... 1934 79
 WENNERBERG, FREDRIK, Vänersborg ....................................................... 1990 04
* WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ......................................................... 1948 85
 WENNERSTEN, THOMAS, IT Chef, Vänersborg .......................................... 1966 14
* WENNHAGE, PER, Teknologie Doktor, Älvsjö ............................................. 1966 80
* WERNER, SVEN, Teknologie Doktor, Steninge ............................................. 1952 77
 WERNSTÅHL, OLLE, Ingenjör, Vänersborg .................................................. 1953 14
 VESSBY, ENAR, Gamleby .............................................................................. 1939 05
* WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................... 1940 76
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* WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................... 1928 81
* WESTERLUND, ÅKE, Regionchef, Vänersborg ............................................ 1950 80
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................... 1938 74
* WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ..................................................... 1945 75
 WESTLUND, GÖRAN, Anläggningsansvarig, Vänersborg ............................ 1959 19
 WIBERG, ALF, Vänersborg ............................................................................. 1956 16
 VILGEUS, LARS-GUNNAR, Komminister, Karlskrona ................................ 1943 02
 WRAMNER, NILS-OLOF, Vänersborg ........................................................... 1950 16
** WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ................................................................. 1950 63
 VÅNGFORS, JOHAN, Vänersborg ................................................................. 1961 18
* VÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg .............................. 1944 94
 ZETTERBERG, BO, Vänersborg ..................................................................... 1950 16
* ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivschef, Vänersborg, Gilleskrivare ..... 1945 88
 ZICKERMAN, MAGNUS, Helsingborg .......................................................... 1955 05
 ÅBERG, BENNY, Pensionär, Vänersborg ........................................................ 1944 19
 ÅBERG, DAN, Kanslichef, Vänersborg, ledamot i beredningsnämnden ........ 1956 12
* ÅBERG, GERT OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg .................................. 1958 74
 ÅBERG, SVEN, Vänersborg ............................................................................ 1943 16
 ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................. 1944 95
 ÅHLUND, JOHAN, Banktjänsteman, Vänersborg .......................................... 1974 11
 ÖHGREN, ANDREAS, Frändefors .................................................................. 1972 01
 ÖHMAN, OVE, Byggnadsarbetare, Vänersborg .............................................. 1958 11
* ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................................................... 1937 90
 ÖSTH, BENNY, Verkstadschef, Vänersborg .................................................... 1941 05
 ÖSTH, JOACHIM, Vänersborg ........................................................................ 1965 13
 
 Antal Medlemmar: 918

   * Berättigade till 25-årstecknet
 ** Berättigade till 50-årstecknet

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombeds gillebröderna att till Gillet anmäla 
eventuell ändring av adress, titel, uppsägning av medlemskap m.m på Gillets hemsida (Kontakt) 
eller per epost: medlem@vanersborgssonersgille.se eller per post till adress nedan.

Vänersborgs Söners Gille
Henrik Svanberg
Parkgatan 27
462 31 Vänersborg

www.vanersborgssonersgille.se



141

www.vanersborgssonersgille.se

Styrelseberättelse 2019

Årsstämman 2020 har ställts in på grund av den pandemi som utbrutit till 
följd av Coronaviruset COVID-19 och förbudet mot sammankomster med 
fler än 50 personer. Berättelsen har därför inte förelagts en årsstämma och 
prövats för godkännande.

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille har ändock beslutat redovisa föl-
jande berättelse för verksamhetsåret 2019, Gillets 114:e.

Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att an-
ordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra sam-
manhang som kan befordra kännedomen om Vänersborg samt att förvalta 
donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 3 april i Lagergrenska Huset 
med ett 90-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av ett föredrag 
av intendenten vid Armémuseum Aron Erstorp, vilken talade om Gylden-
lövefejden år 1676, en för Vänersborg och västsverige dramatisk händelse. 
Kvällen avslutades med en gemensam måltid.

Högtidsstämman avhölls den 1 november i Frimurarlogen i närvaro av ett 
70-tal gillebröder. Gillets Ungdomsstipendium på 10 000 kronor tillde-
lades Friluftsfrämjandet i Vänersborg där representanter för föreningen 
framförde sitt tack. Till stämman hade även kallats de bröder, vilka var 
berättigade att erhålla tecknet för 50-årigt respektive 25-årigt medlem-
skap.   Efter förhandlingarna upplästes Årskrönikan av Lars Salonen. Som 
avslutning bjöd Förste åldermannen in de redan anmälda till den gemen-
samma måltiden i Lagergrenska huset.   

I samband med nationaldagsfirandet överlämnade Peter Johansson Sång-
sällskapet Sjung-Sjungs stipendium till Saga Wargbaner, en särdeles ly-
sande begåvning. Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans min-
nesfond om vardera 10 000 kronor anordnades den 20 oktober i en mycket 
välbesatt kyrka. Konserten inleddes av de i samråd med Musikhögskolan 
i Göteborg utsedda stipendiaterna Sofia Mahan och Camille Bloche på 
trumpet respektive orgel. För 19:e året medverkade även Vargöns Sym-
foniorkester med ett varierat program. Som visad uppskattning från Sty-
relsens sida erhöll orkestern en gåva på 5 000 kronor. Sammantaget bjöds 
åhörarna på en enastående konsert. 
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Vänersborg firade 2019 375-årsjubileum. Till följd härav har styrelsen 
beslutat bidra med ett särskilt jubileumsstipendium på 12 000 kronor att 
utdelas den 6 juni samband med Nationaldagsfirandet. Mottagare blev 
Musikskolans Föräldraföreningar 

Traditionsenligt genomfördes under hösten ett Öppet hus i Gillets lokaler. 
Drygt 250 personer sökte sig en strålande augustidag till den vackra gårds-
miljön och de närvarande fick ta del av ett varierat och uppskattat program, 
vilket inleddes med en stadsvandring ledd av Förste åldermannen. En an-
nan tradition är Gillegolfen. När sommaren var som bäst genomfördes 
denna för 19:e gången. Återigen blev det Bo Olsson som lyckades bäst. 

Sedvanligt har Gillets årsskrift utkommit, nu med sin 88:e årgång.

Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges till 
personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran inför 
julen. 

Gillet har under året fortsatt med sin medlemsvärvning. Sammantaget har 
ansträngningarna varit lyckade. En annan glädjande aktivitet är den fort-
satta satsning som görs för att ständigt utveckla vår välbesökta hemsida. 
En vidareutveckling som kommer att få stor betydelse är att alla årsskrif-
ters innehåll nu gjorts sökbara.  

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Styrelse, 
Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd och Veteranerna samt olika arbets-
grupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och stärka ge-
menskapen.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av Peter Johansson, 1:e 
Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Henrik Svanberg, Kassafog-
de, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Göran 
Boman, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

Vänersborg i mars 2020

Peter Johansson  Christer Zetterberg Joakim Bernling 
1:e Ålderman Gilleskrivare 2:e Ålderman
   
Henrik Svanberg Eric Lundborg Göran Boman
Kassafogde Gillevärd Bisittare

Lars Salonen
Bisittare



143

Årsbokslut 2019
Kostnader
Kostnader årsskrift ......................66 356:-
Annonsintäkter .......................... -39 000:-
Nettokostnad årsskrift .................27 356:-
Lokalkostnader ............................44 979:-
Postbefordran ..............................48 157:-
Trycksaker, Kontorsmtr ..............11 315:-
Varor och Mtrl ...............................7 284:-
Sammanträdeskostander .............20 839:-
Uppvaktningar .............................11 012:-
Bankkostander, Försäkring ...........7 340:-
Annonsering ..................................8 503:-
Övriga kostnader ...........................5 231:-

Summa……………..………: ...192 017:-
   --------------

Balansräkning 2019-12-31
Tillgångar
Kassa bank ..................................66 693:-
Fonder .......................................857 028:-
Övriga fordringar ..........................1 300:-
Inventarier ...................................75 000:-
Årets vinst .....................................3 538:-

Summa ...................................1 003 559:-

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ....................................0:-
Eget kapital Gillet ..................1 003 559:-

Summa ...................................1 003 559:-
               ----------------

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter .......................174 545:-
Övriga intäkter ............................21 010:-

Årets vinst .....................................3 538:-
Summa ......................................192 017:-

-------------

www.vanersborgssonersgille.se

GRANSKNINGSBERÄTTELSE 2019
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning 
för år 2019, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och styrelsens 
berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Någon anledning 
till anmärkning föreligger inte beträffande de till oss överlämnade handlingarna, bokföringen, 
inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser.

Vänersborg den 3 februari 2020

Jan-Olof Strand  Jonas Svensson
Granskningsman  Granskningsman
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 2020
 Styrelse
JOHANSSON, PETER, Museichef, 1:e Ålderman 2011 (2008)
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef, 2:e Ålderman 2020 (2008)
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivschef, Gilleskrivare 2003 (2002)
SVANBERG, HENRIK, Ingenjör, Kassafogde 2017
ERIC, LUNDBORG, Köpman, Gillevärd 2008, (2006)
SALONEN, LARS, Tandläkare, Bisittare 2006
LARS ALFREDSSON, Administrativ chef, Bisittare 2020 (2011)
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör, Ersättare 2018 

 Beredningsnämnd
ZETTERBERG, CHRISTER, Gilleskrivare
PRINS, EDDIE, Frisör
PATRICK, ERIKSSON, Egenföretagare
HENRIK, JOSTEN, Lärare
BENGT, ISRAELSSON, Lärare
LENNART, SVENSSON, Intendent
DAN, ÅBERG, Kanslichef

 Årsskriftnämnd
BERNLING, JOAKIM, Advokat
BERNLING, KARL, Postiljon
BOMAN, GÖRAN, Försäljningschef
ERIKSSON, MICAEL, Museivaktmästare
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör
KNUTSSON, BO, Pol mag
JOHANSSON, PETER, Museichef
HEDQVIST, PER, Byråassistent
LIND, HÅKAN, f.d. Chefredaktör
LINNARSSON, LENNART, Begravningsentreprenör
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivschef

 Granskningsmän
STRAND, JAN-OLOF, Bankchef
SVENSSON, JONAS, Konsult
WASSÉN, LARS, Banktjänsteman, Suppleant

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg  1905-1920
Direktören Edwin Andersson    1921-1935
f.d. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 1936-1941
Borgmästaren Bertel Hallberg  1942-1953
Landskamreraren Gunnar Hjorth  1954-1964
Länspolismästaren Erik Sahlin  1965-1973
Kamreraren Olov Janson  1974-1979
f.d. Disponenten Sven Lind  1980-1990
Direktören Stig Larsson  1991-2005
Ingenjören Göran Ahlin  2006-2010
Museichefen Peter Johansson  2011-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt 
som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.

www.vanersborgssonersgille.se
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MEDLEMSINFORMATION
Gillets hemsida

Vänersborgs Söners Gille har naturligtvis en egen hemsida på det s.k nätet. 
Vi försöker efter bästa förmåga att hålla den uppdaterad och aktuell.
Du loggar in på internetadressen: www.vanersborgssonersgille.se och hamnar 
på vår startsida, där Du finner de senaste nyheterna och flikar
som leder till vidare information. Du kan ex. läsa samtliga årsskrifter sedan 
1932. Här kan du också enkelt teckna medlemskap i Gillet. Genom att klicka 
på fliken ”Medlemskap” kan Du enkelt anmäla nya medlemmar genom att 
fylla i formuläret och sända det via hemsidan direkt till Gillet.

Medlemsförteckningen
Den medlemsförteckning som Du finner i årsskriften är inte till alla stycken 
helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm. Vi uppskattar om Du meddelar 
oss eventuella felaktigheter på Gillets hemsida (Kontakt) eller per epost: 
medlem@vanersborgssonersgille.se eller per post till 
adress: Vänersborgs Söners Gille, Henrik Svanberg, Parkgatan 27, 
462 31 Vänersborg.

E-postadresser!
Gillet önskar gärna Din e-postadress! För att underlätta kommunikationen 
mellan oss Gillebröder och för att spara porto önskar vi få oss tillsänt 
e-postadresser från de bröder som har sådan. 
Uppgift om e-postadress sänds till medlem@vanersborgssonersgille.se.

MEDLEMSINFORMATION 
Gillets hemsida 

  
Vänersborgs  Söners  Gille  har  naturligtvis  en  egen  hemsida  på  det  s.k  
nätet.  Vi  försöker  efter  bästa  förmåga  att  hålla  den  uppdaterad  och  aktuell.  
Du  loggar  in  på  internetadressen:  www.vanersborgssonersgille.se  och  
hamnar  på  vår  startsida,  där  Du  finner  de  senaste  nyheterna  och  flikar  
som  leder  till  vidare  information.  Du  kan  ex.  läsa  samtliga  årsskrifter  
sedan  1932.  Här  kan  du  också  enkelt  teckna  medlemskap  i  Gillet.  Genom  
att  klicka  på  fliken  ”Medlemskap”  kan  Du  enkelt  anmäla  nya  medlemmar  
genom  att  fylla  i  formuläret  och  sända  det  via  hemsidan  direkt  
till  Gillet.  
 
Medlemsförteckningen 
Den  medlemsförteckning  som  Du  finner  i  årsskriften  är  inte  till  alla  
stycken  helt  korrekt  vad  avser  titlar,  bostadsort  mm.  Vi  uppskattar  om  
Du  meddelar  oss  eventuella  felaktigheter  på  Gillets  hemsida  (Kontakt)  eller  
per  epost:  medlem@vanersborgssonersgille.se  eller  per  post  till  adress:  
Vänersborgs  Söners  Gille,  Henrik  Svanberg,  Parkgatan  27,  462  31  
Vänersborg.  
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Vänersborgs Söners Gilles styrelse 2020

Bakre raden fr. vänster Lars Alfredsson, Eric Lundborg, Christer Zetterberg, Lars 
Salonen. Främre raden fr. vänster Göran Boman, Peter Johansson, Henrik Svanberg. 
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Årsskriftsnämnden 2020. Fr.v. Karl Bernling, Peter Johansson, Per Hedqvist, Christer 
Zetterberg, Gunnar Jarhed, Lennart Linnarsson, Håkan Lind, Göran Boman, Göran 
Ahlin, Joakim Bernling. Bo Knutsson och Micael Eriksson saknas på bilden. 
Foto: Karl Bernling

Årsskriftsnämnden 2020

www.vanersborgssonersgille.se



148

Onsdagen 2 september spelade trettiotalet Gillebröder den traditionella 
Gillegolfen. Tävlingen spelades som slaggolf på vackra Onsjö golfbana i 
underbart sensommarväder och i sann gilleanda.

Onsjös golfbana är i hög Sverigeklass och klubben är en av Vänersborgs 
största idrottsföreningar med ca 1 700 medlemmar. Gillet tackar golfklubben 
med intendent Peter Asp i spetsen för gott samarbete.

Segrare i årets Gillegolf blev Mats Ove Svensson (69 slag), tätt följd av tvåan 
Frank Axelsson (71 slag) och trean Ingemar Dahlqvist (71 slag). Stort grattis 
till de tre pristagarna.

www.vanersborgssonersgille.se

Gillemästerskap i Golf 2020

Mats Ove vann Gillegolfen 2020.

Gillebroder! Om Du spelar golf och inte har deltagit i våra Gillemästerskap tidigare, 
skicka Din e-postadress till admin@vanersborgssonersgille.se så ser vi till att Du får 
information när det är dags för nästa års tävling.
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Fasadtvätt, takrengöring

Tel. 0730-35 67 70

AFFÄRSJURIDIK • FAMILJERÄTT 
SKADESTÅND •  BROTTMÅL • KONKURSER

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN •  FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT •  BOUTREDNINGAR  

TRAFIKRÄTT ALLMÄN  RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

BOX 12  •  KUNGSGATAN 9  •  462 21 VÄNERSBORG
TEL 0521–66200  •  TELEFAX 0521–66229

ALAB
FASTIGHETER
0521-25 56 00

B.A. Johansson 
Fastighetsförvaltning AB

www.bafastigheter.nu

Våra sponsorer / annonsörer
samtliga annonser är 

sökbara på Gillets hemsida
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Vänersborg 0521-71 11 63   Trollhättan 0520-160 02
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www.vanersborg.nu

www.vanersborgssonersgille.se

Tel. 0521-610 00 
Sundsgatan 5a, Vänersborg

fastighetsbyran.se/vanersborg

FR IDA
FASTIGHETER

Tel. 0521-611 60
www.fonus.se



152

–En riktig bank
Edsgatan 11, Box 116, 462 34 Vänersborg

Tel 0521-28 28 00, fax 0521-646 76
www.handelsbanken.se/vanersborg

Handelsbanken

www.vanersborgssonersgille.se

Kungsgatan 21, 462 33 VÄNERSBORG

Telefon 0521-154 45, fax 0521-101 68

www.kalasboden.se

Parallellgatan 16
Tel: 0521-633 36

golvman.se
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Det Personliga Snälla Familjeföretaget                                           Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Optikerfamilj i 80 år

Leg. Optiker • Kontaktlinsbehörighet • Arbetsmedicinskbehörighet •Synergonom.

Sundsgatan 11 Vänersborg

Tel. 0521-10 000

Bo Knutsson

Kungsgatan 3, Vänersborg               
0521-660 77

Hamngatan 13, Vänersborg
Tel. 0521-18151

0521-107 62 • Sundsgatan 9c

www.vanersborgssonersgille.se

Skyttegatan 3 – Vänersborg 
Tel. 0521-613 50, 172 16

EDSGATAN 14  VÄNERSBORG  
TEL 104 14



154

Hamngatan 9 i  VÄNERSBORG
telefon 0521-680 85
www.maklarhuset.se

www.vanersborgssonersgille.se

Edsgatan 27  Vänersborg • Tel. 0521-173 00

MOBILBANKEN
Mobilupplåsning, 

Reparationer
Köper, Byter & Säljer

www.mobilbanken.se

Lundin Oriental rugs
Persiska handknutna mattor

Östergatan 7 Vänersborg
Tel. 070-544 75 69

Parallellgatan 20
Tel. växel 0512-230 200
MC, ATV, MOPED, TRÄDGÅRD, 

INDUSTRI TILLBEHÖR, VERKSTAD



155

odeliusfastigheter.se
Tel. 0521-656 15

Residensgatan 5, Vänersborg
tel. 0521- 100 64

www.panta.nu

TEL 101 10
EDSGATAN 12 B

VÄNERSBORG

Nordiska
Skorstensprodukter AB
0521-65 999

Sundsgatan 9 
Tel. 170 30

www.nyaskor.se

www.vanersborgssonersgille.se

• VÄRMEPUMPAR • KYLA
•MONTERING • UNDERHÅLL

• REPARATION
Jonas Berntsson, 073 705 66 73
Friborg 350 • 472 91 Stillingsön
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A LA CARTE • PIZZA • BAR

Edsgatan 7, Vänersborg

Tel. 0521-612 20

Restaurang

Kungsgatan 17, Vänersborg
Tel. 0521-668 95

www.prins.se

Proactive & Professional Crisis Management

Morgan Henningsson
Tel: 070-588 87 19

E-post: morgan@procrisis.se

Vassbottengatan 8
0521-657 00

info@ror-anders.se

0521-57 57 20
www.tsten.se
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Tel. 0521-138 50
Fax 0521-159 00

Hamngatan 7
462 33 VÄNERSBORG

Markentreprenad
Containers/Materialtransport

Lekplatser • Rivning • Bro
Drift & Underhåll

www.vanersborgssonersgille.se

Köpmansgatan 3
Tel 0521-71 18 88

• Skiffer för utom- och inomhusbruk
• Köksbänkar i granit
• Marmor

Skiffer

Industrigatan 2, Vänersborg • 0521-71 12 13
www.skifferforum.se

SKIFFERFORUM
VÄNERSBORG

Vänersborg
Regementsgatan 34A  •  Tel. 0521-107 97

www.samglas.se
vanersborg@samglas.se

SVARVARGATAN 4 • VÄNERSBORG
TEL 0521-120 00

1919    ÅR    2019
1919    ÅR    2019

1919    ÅR    2019

1919    ÅR    2019

1919    ÅR    2019

Parallellgatan 4
Vänersborg
0521-22 00 46

Onsd - Fred 12-18

Lördag 11-14

Din Guldbutik i Trestad
Edsgatan 21 Vänersborg

Tel. 0521 - 106 95
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Tel. 0521-666 65
070-529 93 22

carlssons.maleri@spray.se

STORT SORTIMENT
SNABB SERVICE

PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD

www.trenova.sewww.trenova.se
Östra vägen 1, 462 32 VänersborgÖstra vägen 1, 462 32 Vänersborg
0521-27 20 000521-27 20 00Edsgatan 19, 462 21 Vänersborg

Telefon 0521-100 63

www.swedbank.se

Edsgatan 6, Vänersborg. 0521-655 50
sf.vanersborg@svenskfast.se

Din lokala mäklare
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Målaregatan 2

Frändefors 

info@vassbottensbil.se

VASSBOTTENS 
BIL AB

Marierovägen 4
0521-104 43

www.wahlstromsblommor.se

www.vbggroup.com
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VÄNERSBORGS 
MÅLERI

Verkstaden  Sundsgatan 37      
 Tel. 0521-71 12 25

malarn@vanersborgsmaleri.se

- attraktiv och hållbar 
i alla delar, hela livet - attraktiv och hållbar 

i alla delar, hela livet

Gillet_Layout 1  2014-06-12  16:12  Sida 1

Yngves
Onsjö Företagsby, Vänersborg 
Tel. 0521-665 00
www.yngves–elektronik.se
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Sundsgatan 7 A • 462 33 Vänersborg
Mobil 0708-87 67 53 • Telefon 0521-615 12

Q
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42 år senare ter sig samma gata inbjudande till och med en kall januarieftermiddag. 
En varm och solig sommarkväll är det vanligtvis ”fullsatt”. Foto: Karl Bernling.

Hamngatan söderut en varm och solig sommarkväll 1978. Då en genomfartsväg (riks-
väg 45) och en parkeringsplats och i stort sett folktomt. Foto;Karl Bernling.
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Residensgatan norrut i augusti 2020. Idag parkeringsplatser på adresserna Residens-
gatan 24 och 26. Foto: Karl Bernling.

Residensgatan norrut i mars 1977. Till vänster Residensgatan 24 och 26. Husen revs 
i slutet av 1980-talet. Bilden tagen från en punkt där Vårdcentralen Nordstan ligger 
idag. Foto: Karl Bernling.
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Drottninggatan västerut i augusti 2020. Till vänster det som förutom aulan finns kvar 
av Huvudnässkolan idag: annexet som inrymmer aulans lobby och det rum som en 
gång var skolans musiksal. Foto: Karl Bernling.

Drottninggatan västerut i september 1978. I vänsterkant skymtar Huvudnässkolans 
A-hus som revs vid årsskiftet 2012-13. Foto: Karl Bernling.
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Östra vägen österut i januari 2020. Foto: Karl Bernling.

Östra vägen österut i januari 1980. Foto: Karl Bernling.
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Södergatan österut vid Vallgatekorsningen i augusti 2020. I bildens mitt hyresfast-
ighet som uppfördes av IMERO (Ingemar Magnusson och Erik Odelius)  i början av 
1990-talet. Foto: Karl Bernling.

Södergatan österut vid Vallgatekorsningen sommaren 1977. Det gula huset i bildens 
mitt eldhärjades sommaren 1988 och revs därefter. Foto: Karl Bernling.
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På samma plats ligger idag Qualitys Golfkrog på Onsjö golfklubbs område. Januari 
2020. Foto: Karl Bernling.

Onsjö säteri i december 1976. Byggnaden eldhärjades i början av 1980-talet och revs 
därefter. En skildring av julfirandet på säteriet år 1871 finns att läsa i årsskriften 2015 
i artikeln ”Sju år…”. (Julfirandet på sidorna 39-42). Foto: Karl Bernling.
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Edsgatan norrut mellan Södergatan och Sundsgatan i februari 2020. Sedan 1983 är 
sträckan mellan Södergatan och Kungsgatan ombyggd till gågata. Foto: Karl Bern-
ling.

Edsgatan norrut mellan Södergatan och Sundsgatan i april 1980. Jag sitter i en bil 
som ligger bakom den legendariske vänersborgsraggaren Kent ”Killen” Larssons 
Chevrolet Bel Air årsmodell 1956. Edsgatan mellan Södergatan och Kungsgatan var 
en livligt trafikerad bilgata fram till hösten 1982. Foto: Karl Bernling.
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